
} دمشــق – منذ يناير 2012، تاريخ ظهور أول 
بيـــان له في ســـوريا، كان أبومحمد اجلوالني 
ســـابقا وجبهة ”فتح  زعيم ”جبهـــة النصرة“ 
الشـــام“ حاليا، سرا من أســـرار التنظيم الذي 
أّرق دوال وحكومـــات، وطـــوال أربع ســـنوات 
ظهرت الكثير من التخمينات حول شخصيته، 
وحتدثت أوســـاط اســـتخباراتية عنه وظهرت 
الكثير من الفرضيات، إلى أن حسمها بظهوره 

العلني لتتضح بسرعة شخصيته احلقيقية.
كان سهال على الكثيرين أن يعرفوا الرجل 
فـــور ظهـــور صورته علـــى الشاشـــة، فالرجل 
معروف لدى البعض من السوريني، من بينهم 
معارضـــون للنظـــام وموالون لـــه، فاجلوالني 
عاش في دمشـــق كل شبابه، ويعرف الكثيرون 
قصصه إلى اللحظة التـــي قرر فيها أن يغادر 
ســـوريا نحـــو العـــراق لينضّم إلـــى صفوف 

السلفية اجلهادية.
ُعـــرف  مـــا  أو  الشـــرع،  حســـني  أحمـــد 
بـ“أبومحمـــد اجلوالنـــي“، ابن أســـرة عادية 

متوسطة احلال، كانت تسكن في منطقة املزة/ 
فيالت شـــرقية في العاصمة دمشـــق، ال يبدو 
عليـــه أي مظهر من مظاهر االهتمـــام بالدين، 

ناهيك عن مظاهر التشدد الديني.
وقـــال أحـــد جيرانـــه لـ“العـــرب“، ”والده 
مختص في االقتصـــاد، عمل في أكثر من دولة 
عربيـــة كمدّرس، ثم عاد ليعمل في ســـوريا في 
وظيفة إداريـــة لها عالقة باالقتصاد، وحتديدا 
في مجلس الوزراء الســـوري، إلى أن قرر ترك 
القطـــاع العام وافتتاح متجر صغير، أســـماه 
”مينـــي ماركت الشـــرع“ ليعمل به مـــع ابنيه، 
ويقع احملل خلـــف جامع األكرم في بناء ُيدعى 
اإلدارة احملليـــة، وفي مرحلة الحقة ترك املتجر 
البنيه، واســـتقر مبكتب عقـــاري متواضع في 

اجلهة اخللفية من نفس املبنى“.
كان املشـــروع صغيرا وغير ناجح جتاريا، 
لكّنـــه كان متنفســـا للشـــاب ليقضـــي بعـــض 
الوقـــت فيه مـــع أصدقائه ”الذيـــن كان الدين 
آخر همومهم، تشـــدهم معاكسة الفتيات أكثر 

مما يشـــدهم أي درس ديني، ولهذا كانت هذه 
املجموعـــة مـــن الشـــباب غير مســـتلطفة في 
اجلوار“ وفق قول أحد أصدقاء أحمد الشـــرع، 
الذي أوضح في حديثه لـ“العرب“، ”كان طالبا 
متوسط املستوى، لم يكن لديه شيء استثنائي، 
وال يتـــردد في التســـّرب من مدرســـة عمر بن 
عبدالعزيز الثانوية القريبة من مســـكن أهله، 
لـــو ُأتيح له ذلك مع رفاقـــه لقضاء البعض من 
الوقت في التسلية الشبابية العادية، وكان له 
العديد من األصدقاء الذين ال عالقة لهم بالدين، 
ولـــم تكن شـــخصيته اســـتثنائية وال قيادية، 
وبالتأكيد لم تكن توجهاته جهادية، كان يحب 

احلياة ويحاول أن يستمتع بها“.
وأضاف صديقه الذي طلب عدم ذكر اسمه 
”لم يكن يوما يخيفنا، صحيح أنه كان طائشـــا 
مثل كل الشـــباب في ســـّنه لكّنه كان غير مؤذ، 
أمـــا اآلن، وبعد أن شـــاهدنا فيديو فك ارتباط 
النصرة عن تنظيم القاعدة، كان ســـهال علينا 
تذّكـــره، فمالمحـــه العامـــة لم تتغيـــر، وألننا 

اكتشـــفنا أنه نفسه اجلوالني، بتنا نخاف منه 
حتى لو كان بعيدا عنا“.

أحمد حسني الشـــرع، أو ”أسامة العبسي 
وفقا للبطاقة الشـــخصية املزورة  الواحـــدي“ 
التـــي كان يحملها عندما اعتقلـــه األميركيون 
عام  في العراق واحتجزوه في ســـجن ”بوكا“ 
زعيم ”جبهة  2008، أو ”أبومحمـــد اجلوالني“ 
النصرة“ ثم ”جبهة فتح الشام“، ولد عام 1981 
في دمشق، وعاش فيها، رغم أن أصله من ريف 

محافظة درعا في جنوب سوريا.
قرر الشـــاب العشـــريني فجـــأة أن يلتحق 
باملقاتلني اإلســـالميني املغادريـــن إلى العراق 
ملقاومـــة االحتالل األميركـــي، وكان هذا القرار 
وفق أحـــد جيرانـــه ”صادما ألســـرته ورفاقه 
وجيرانه، كان قرارا شـــخصيا لم يستشر فيه 
أحدا، وحـــاول والده ثنيه عن املوضوع، وكان 

يعتقد أنها نزوة شباب“.
لكن من يعرف الشـــاب يؤكد أن مغادرته لم 
تكن مـــن منطلق ديني أو جهادي، ويشـــددون 

علـــى أنه يحب احليـــاة، ويؤكـــدون في نفس 
الوقت على أنه كتوم، ال يقول كل ما في باطنه، 

وأن ثقافته السياسية كانت أقل من عادية.
عاد الشـــاب من العراق بعد نحو ســـنتني 
واحتجزتـــه األجهزة األمنية الســـورية لفترة 
بســـيطة ثم أطلقت سراحه، ليختفي مرة ثانية 
من ســـوريا، وليظهر في ما بعد ألول مرة علنا 

كـ“أبومحمد اجلوالني“ قبل أيام.
ال أحـــد يعـــرف كيـــف تـــدّرج الشـــاب في 
العـــراق، من مقاتل متطوع عـــادي ال ديني وال 
أيديولوجي وال ُمســـّيس، ليصبح زعيم تنظيم 
يضم عشرات اآلالف من املقاتلني املنتشرين في 
كل أنحاء ســـوريا، وال يعرف أحد كيف انضم 
إلـــى القاعدة في العـــراق، وال كيـــف تطورت 
مرتبته ليصبح في الدائرة املقربة من زعيمها 
السابق أبومصعب الزرقاوي، ومن بعده أمين 
الظواهري، كما ال ُتعرف عالقته متاما بـ“جند 
الشـــام“ في لبنان، وال توجد أيضا أي معلومة 

تفيد بعالقته بالنظام السوري.

} بغــداد  – كشـــفت التناقضـــات التـــي حفت 
باالتهامات املوجهـــة لرئيس البرملان العراقي 
ســـليم اجلبوري عن الوضع بالغ السوء الذي 
وصـــل إليه العراق في ظل دولـــة تتحكم فيها 
لوبيات الفســـاد. وفي أسبوع مت اتهام رئيس 

البرملان ورفع احلصانة عنه، ثم تبرئته. 
وقـــال متحدث باســـم الســـلطة القضائية 
الثالثـــاء إن مجلس القضـــاء األعلى قرر غلق 
الدعوى فـــي قضية رفعها وزيـــر الدفاع خالد 

العبيدي على اجلبوري لعدم كفاية األدلة.
واتهـــم العبيـــدي اجلبوري وخمســـة من 
أعضاء البرملان األســـبوع املاضـــي بالضغط 
لصالح شـــركات تســـعى للحصول على عقود 
بيـــع طائرات وســـيارات وغيرها من الســـلع 

للقوات املسلحة بأسعار مبالغ فيها.
وقال إنهم حاولوا التأثيـــر على تعيينات 
الوزارة وحاول بعضهم ابتزازه. ونفى الستة 

االتهامات املوجهة إليهم.
وأبـــرز التهـــم التـــي وجههـــا الوزير إلى 
رئيـــس البرملان هي محاولتـــه احلصول على 

عقد جتهيز طعام اجليش العراقي.
وتصل قيمة العقد إلى ترليون و300 مليار 
دينـــار عراقي (أكثر مـــن مليـــار دوالر)، وفقا 

لوزير الدفاع.
وأكـــد عمـــاد اخلفاجـــي املتحدث باســـم 
اجلبـــوري أنـــه مت الثالثـــاء إلغاء قـــرار منع 

اجلبوري من السفر.
واعتبر مراقبون أن التناقض في القرارات 
يعكـــس االعتباطيـــة التـــي يدار بهـــا العراق 
في مـــا بعد غزو 2003، حيث تســـلل الفســـاد 
الســـيادية،  املؤسســـات  إلـــى  واحملســـوبية 
وصـــارت قراراتها تســـتجيب ملوازين القوى 
وللحسابات السياسية بدل االحتكام للقانون.

وليـــس خافيا علـــى أحد أن مـــا جرى مع 
اجلبوري مـــن تعاط متناقض هـــو منوذج ملا 
يجري داخل الوزارات الواقعة حتت ســـيطرة 

األحزاب الدينية املرتبطة بإيران.
ويســـعى املوظفون مبختلف مســـتوياتهم 
إلـــى إخفاء عمليات الفســـاد إذا كان الفاعلون 
من نفـــس احلـــزب أو اجلهـــة الطائفية، وفي 
املقابل يتم تضخيم أي شـــبهة فســـاد تتعلق 
مبســـؤول من جهة حزبيـــة أو طائفية مقابلة 
مثلما هو احلال اآلن مع اجلبوري والعبيدي.

ويقول املراقبون إن الصـــراع اآلن محتدم 
بـــني اللوبـــي القـــدمي الـــذي يرتبـــط برئيس 
الوزراء الســـابق نوري املالكـــي، وبني اللوبي 
اجلديـــد املرتبـــط بحكومـــة رئيـــس الـــوزراء 
احلالي حيدر العبادي الذي فشل في مواجهة 
الفساد واحملسوبية واضطر ملجاراة اللوبيات 

املهيمنة.
ويحتل العراق املرتبة 161 ضمن 168 دولة 

على مؤشر الفساد ملنظمة الشفافية الدولية.

وألن العملية السياســـية قائمة على تبادل 
هـــش للمصالح فإنها ال تتحمل ضربات قوية، 
لذلـــك ســـعت الكتل احلزبيـــة املعنيـــة باألمر 
(الســـنية منها باألخـــص) إلى انتـــزاع فتيل 
األزمة مـــن خالل التخلـــي عن األفـــراد الذين 
وجهت إليهم اتهامات بالفســـاد وفي مقدمتهم 

اجلبوري والعبيدي.
ويرى متابع سياســـي عراقي أن التخلص 
من اجلبوري سيكون ميسرا أكثر من التخلص 
من العبيدي، بســـبب حساســـية املوقف على 
جبهـــات القتـــال فـــي محيط مدينـــة املوصل، 

مشـــيرا إلى أن تسوية من هذا النوع ستضمن 
عدم انتشـــار شـــرارة األزمة وإال فـــإن ذلك قد 
يؤدي إلى ســـقوط الكثير من رموز الفساد في 

البلد، وسقوط العملية السياسية برمتها.
وعبر املتابع العراقي في تصرح لـ“العرب“ 
عـــن اعتقـــاده بـــأن الكتـــل السياســـية كلها 
ستســـعى إلى تطويق األزمـــة واحليلولة دون 

إجراء حتقيق شفاف مع املعنيني باألمر.
وقـــال ”هذا ال يعنـــي أن بـــراءة اجلبوري 
ســـتنقذ رئيـــس البرملـــان مـــن مصيـــره الذي 

سيكون مريحا بالنسبة إلى أطراف كثيرة“.
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الجوالني.. من ابن أسرة غير متدينة إلى قائد جبهة متشددة

الرياض و{سعودي أوجيه}: 

تأنيب الحريري ال يستبعد 

رعايته سياسيا
} الريــاض - توقفت األوســـاط اللبنانية عند 
األوامر امللكية التي أصدرها العاهل السعودي 
امللـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز بشـــأن شـــركة 
”ســـعودي أوجيه“ التي ميلكها رئيس الوزراء 
اللبناني الســـابق سعد احلريري، وأعلن عنها 
وزير العمـــل والتنمية االجتماعيـــة مفرح بن 

سعد احلقباني.
وتشمل اإلجراءات السعودية تدابير لدفع 
أجـــور العمـــال وتأمـــني إمكانـــات مغادرتهم 

السعودية وتوفير خدمات اإلقامة والبقاء.
وقـــرأت هذه األوســـاط احلـــدث من حيث 
تداعياتـــه على الوضع املالـــي للحريري، ومن 
حيث اإلضـــاءة علـــى طبيعة العالقـــة ما بني 

الرياض و“احلريرية السياسية“.
ورأت مصادر مراقبـــة أن طبيعة القرارات 
امللكيـــة لـــم تأت إنقاذا للشـــركة التـــي تعاني 
مـــن عدم قدرة على دفع رواتـــب العاملني فيها 
منـــذ منتصف عام 2015، بل جاءت اســـتجابة 
للضغوط التي مارســـتها دول عديدة، ال سيما 
فرنســـا والهند، دفاعا عن مواطنيها العاملني 
فـــي الشـــركة والذيـــن يعانـــون مـــن انقطاع 
مداخيلهـــم كما انقطـــاع اخلدمـــات املرتبطة 

بوضعهم الوظيفي والقانوني داخل اململكة.
ولـــم تـــر هذه األوســـاط فـــي اإلجـــراءات 
التـــي أعلن عنها الوزير الســـعودي، إال مزيدا 
مـــن اإلدانـــة لســـلوك الشـــركة التـــي ”لم تف 
بالتزاماتهـــا التعاقدية وخالفـــت نظام العمل 

ولوائحه التنفيذية“.
وذهبـــت مصـــادر ســـعودية إلـــى اعتبار 
تدخل العاهل الســـعودي مبثابـــة تدبير هدفه 
الدفاع عن صورة اململكة في األسواق الدولية 
وعدم الســـماح ألزمة ”سعودي أوجيه“ بإرباك 

عالقات الرياض مع شركائها الدوليني.
والحظـــت أن لهجـــة األوامـــر التي أفصح 
عنها الوزير احلقباني تشي بعزم على حتميل 
الشـــركة كافة األعباء املاليـــة التي جنمت عن 
”حالة خاصة ال متّثل مشـــكلة عامة في السوق 
السعودية“، وهي ال تشبه روح املرسوم امللكي 
الذي سمح لشركة بن الدن بالعودة إلى العمل 
في املشـــاريع احلكومية ورفع احلظر عن سفر 

كبار مديريها.
ويرى عارفـــون مبلف العالقة بني الرياض 
وســـعد احلريري بـــأن اململكـــة مازالت تعتبر 
احلريري الشـــخصية األســـاس فـــي عالقاتها 
بلبنان. ويذّكـــرون بأن انفتـــاح الرياض على 
شـــخصيات ســـّنية متخاصمة مـــع احلريري 
مـــّر من خالل تثبيت احلريـــري مرجعية أولى 
يجري اتفـــاق اخلصوم الســـابقني معه ويتم 
التحالـــف معـــه على مـــا كشـــفت االنتخابات 

البلدية األخيرة. 

لكـــن هـــذه املصـــادر تعترف بـــأن العالقة 
تشـــوبها ضبابية رغم أن امللك ســـلمان توجه 
إلى رئيس احلكومة متام سالم حني زار اململكة 
واصفا سعد احلريري الذي كان حاضرا، بأنه 

”ابننا“.
وتكشف مصادر ســـعودية مراقبة لسلوك 
اإلدارة اجلديدة منذ تبوؤ امللك ســـلمان عرش 
البـــالد أن تعامـــل الرياض مـــع احلريري قد 
اختلف عـــن املقاربة التي كانـــت معتمدة قبل 
ذلـــك، وأن العالقات املاليـــة أصبحت تخضع 
ملعايير جديدة تعود إلى عقلية احلكم الراهن، 
لكنها تعود أيضا إلى حتّفظات ســـعودية على 
أداء تيار املســـتقبل في السنوات السابقة رغم 
التدفقات املالية الســـعودية التي اســـتثمرت 

لصالح التيار.
وتذهـــب هـــذه املصادر إلـــى اعتبار جلوء 
الريـــاض إلى فصـــل ملف ”ســـعودي أوجيه“ 
عـــن ملـــف العالقة السياســـية مـــع احلريري 
مبثابة اســـتراتيجية ذات بعدين ال تخلـط مـا 
بـــني احلريـــــري السيـاســـي واحلريـري رجل 

األعمـال.
وال يســـتبعد مراقبون أن تكـــون إجراءات 
الريـــاض حلّل أزمـــة العاملني في ”ســـعودي 
أوجيه“ مبثابة رسالة واضحة لسعد احلريري 
بعـــدم التعويـــل على حـــّل ســـعودي تقليدي 

النتشال الشركة من مأزقها املالي. 
وتوّقعـــت هذه األوســـاط قيام الســـعودية 
بإجراءات أخرى الحقا حلســـم مشكلة الشركة 
بصفتها شـــركة ســـعودية في قطاع املقاوالت، 
بغض النظر عن طبيعة العالقة السياسية مع 

سعد احلريري.
وطاملـــا قارب زعيم تيار املســـتقبل العالقة 
مـــع الريـــاض من بوابـــة احللف السياســـي، 
معتبرا جانـــب األعمال هامشـــيا وثانويا في 

عالقة اململكة التاريخية مع عائلة احلريري.

عراق االستجواب، االتهام، رفع الحصانة، 

والبراءة خالل أسبوع
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أردوغان يبحث عن صديق في قارة معادية

ش محمد الحمامصي شرف الدين م تيسير خلف تعلمي

حر
ص 11

جدل حول بيع الجنسية املصرية



شادي عالء الدين

} بــريوت – رغم أنه لم يصــــدر عن الرياض 
أي بيان رســــمي يؤكد صحة األنباء حول عدم 
عودة سفيرها في بيروت علي عواض عسيري، 
والمتواجد حاليا خارج لبنان، إلى مقر عمله، 
إال أن أوســــاطا ال تســــتبعد ذلك وتضع األمر 
فــــي إطار أمني مرّده توّقــــع ارتفاع المواجهة 
العســــكرية في اليمن وفي حلــــب، ما قد يهدد 

سالمة السفير في العاصمة اللبنانية.
كمــــا ألمحــــت مصــــادر ســــعودية إلى أن 
األمــــر قد يكــــون تمهيدا لتعيين ســــفير جديد 
للســــعودية في لبنان في الخريــــف المقبل، ال 
سيما وأن الرياض كانت قد أعلنت قبل عامين 
عن انتهاء مهمة سفيرها الحالي، علي عواض 
عســــيري، ونقله إلى باكســــتان، قبل أن تقرر 
اســــتبقاءه في بيروت وتعيين سفير آخر في 

إسالم آباد.
وراجــــت فــــي اآلونــــة األخيرة فــــي لبنان 
أخبــــار تفيــــد بنية الســــعودية فــــي تخفيض 
مســــتوى تمثيلها الدبلوماســــي في لبنان من 
ســــفير إلى مجــــرد قائم باألعمــــال. ولم تتبلغ 
الخارجيــــة اللبنانية بهذا األمر، ولكن مع ذلك 
فإن المؤشرات العامة تقول إن مناخ العالقات 
اللبنانيــــة الســــعودية ليــــس علــــى مــــا يرام، 
وخصوصا بعد الهجوم الذي شنه رئيس لجنة 
األمن القومي والسياسة الخارجية اإليراني، 
عالء الدين بروجردي، على السعودية من على 

منبر رئاسة الحكومة اللبنانية.
وكان بروجــــردي قد وجه عقب لقاء جمعه، 
مؤخرا، برئيس الوزراء اللبناني تمام ســــالم 
في ســــراي الحكومة اللبنانية انتقادات حادة 
للســــعودية، زاعما أنها طبعــــت العالقات مع 

إسرائيل.
وقــــال المحلل السياســــي راشــــد فايد إن 
”الســــعودية لم تعلن رســــميا عن نيتها خفض 

التمثيــــل الدبلوماســــي، وليس هنــــاك موقف 
رســــمي، ولم يتم إرســــال كتاب إلى الخارجية 

اللبنانية لتبليغها بهذا األمر“.
وأدرج فايد الخبر في الســــياق االحتمالي 
وقــــرأه مــــن منظار يفيــــد بأنه ”فــــي حال كان 
صحيحا فإنــــه يمكن أن يكــــون ردا على كالم 
بروجــــردي فــــي الســــراي الحكومــــي واتهام 
الســــعودية بالتطبيع مع إســــرائيل، حيث أن 
مــــا قام به يمثل إســــاءة للبنان عموما، وليس 
للســــعودية وحســــب، فإيران ال تكتفي حاليا 
باإلســــاءة إلى بيئتها الحاضنة بل تعمد إلى 

توسيع دائرة اإلساءة لتشمل كل لبنان“.
وأضــــاف فايد لـ“العــــرب“، ”قد يكون قرار 
السعودية امتدادا للمواقف من جبران باسيل 
الذي رفض إدانة الهجوم على ســــفارتها، لذا 
قــــد تكون الســــعودية عمدت إلــــى اتخاذ هذا 
اإلجــــراء اآلن كخطوة ذات داللــــة رمزية، بعد 
تراكــــم مجموعة مــــن اإلســــاءات، وتزامنا مع 

مناخ تصعيدي عام ينتشر في كل المنطقة“.
واندلعت شــــرارة التوتر بين الســــعودية 
ولبنان، عقب الهجمــــات المتوالية لحزب الله 
وأمينه العام حســــن نصراللــــه على الرياض، 
فضال عــــن موقف وزير الخارجيــــة اللبناني، 
جبران باسيل، الذي خرج عن اإلجماع العربي 
خالل اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب 
في يناير الماضي برفضــــه التوقيع عن بيان 

يدين إيران وتدخلها في المنطقة.
وظــــل التوتــــر قائمــــا بيــــن البلدين حيث 
أقدمت المملكة العربية الســــعودية في فبراير 
الماضــــي على تعليــــق مســــاعداتها للجيش 

اللبناني وإلغاء هبتي األربع مليارات دوالر.
ولم يخفــــت هذا التوتر في ظل اســــتمرار 
موقف حزب الله المتعنت، فضال عن ”الرسائل 
الســــلبية“ للخارجية اللبنانية تجاه الرياض، 

ليأتي بروجردي ويزيد من تأجيج الوضع.
وقــــال النائب نضال طعمة إن ”الرياض لم 
تؤكد خبر تخفيض تميثلها الدبلوماســــي في 
لبنان ولم تنفه، ولكن الســــياقات العامة تقول 
إننا اليوم في فترة مواجهات كبرى، وبالنسبة 
إلى السعودية فإن األولوية األساسية لها هي 
اليمــــن ثم حلب وليس لبنان“. ويرى طعمة أن 
األســــباب آنفة الذكر قد تدفع الســــعودية إلى 

”اتخــــاذ مثل هكذا إجــــراء“، مضيفا ”قد تكون 
هنــــاك مجموعة من األســــباب األمنية األخرى 
وراء القرار السعودي في حال تم التأكد منه، 
فنحــــن اآلن في فترة تصعيد كبيــــر على كافة 
الجبهات، والسعودية منخرطة بقوة في هذه 
الصراعات، لذا قد تكون هناك معطيات أمنية 
معينة وصلت إليها، واتخذت على أساســــها 

قرارا بعدم المخاطرة وطلبت من سفيرها في 
لبنان مغادرة البالد“.

ويرصد طعمــــة تداعيات هــــذا الموضوع 
علــــى لبنــــان ويؤكد أنه ”ســــيكون دون شــــك 
الخاســــر األكبر من تردي العالقة مع المملكة 
العربية الســــعودية، التي طالما كانت سباقة 

في مد يد العون والمساعدة إليه“.

هل قررت الرياض خفض تمثيلها الدبلوماسي في لبنان
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أخبار
[ التصعيد على جبهتي سوريا واليمن يدفع السعودية إلى اتخاذ إجراءات احترازية

للمشاركة والتعقيب:
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◄ منحت الواليات المتحدة 
األميركية الجيش اللبناني 

مساعدات عسكرية بقيمة 50 مليون 
دوالر لمساعدته في مواجهة 

الفصائل الجهادية قرب الحدود مع 
سوريا.

◄ نشرت هيئة اإلذاعة البريطانية 
”بي بي سي“، صورا قالت إنها 

لقوات خاصة بريطانية تقوم بمهام 
في جبهات القتال في سوريا.

◄ وافق مجلس النواب المصري، 
الثالثاء، على تعديالت قانونية 
تمنع ضباط الشرطة من اإلدالء 

بالمعلومات المتصلة بعملهم حتى 
بعد أن يتركوا الخدمة حفاظا على 

”سالمة وأمن الدولة“.

◄ حذرت منظمة األمم المتحدة 
للطفولة من أن انقطاع إمدادات 
الماء في حلب في ظل الموجة 

الحارة يعرض األطفال لألمراض.

◄ أعلن الجيش المصري، ظهر 
الثالثاء، ضبط 266 شخصا من 

جنسيات مختلفة، خالل محاولة 
هجرة غير شرعية، في 3 مناطق، 

شمالي البالد، بينهم مصريون.

◄ وقع تحالف نداء السودان 
المعارض ”خارطة طريق“ اقترحها 

وسطاء االتحاد األفريقي إلنهاء 
النزاع في مناطق دارفور وجنوب 

كردفان والنيل األزرق.

◄ بدأت لجنة كندية، الثالثاء، 
تفقد إجراءات األمن وتأمين الركاب 

والطائرات في مطار القاهرة 
الدولي، للمرة الثانية خالل العام 

الجاري.

باختصار

ــــــم تنجح الوســــــاطات والتدخالت في خفض ســــــقف التوتر في العالقة بني الســــــعودية  ل
ــــــان، في ظل عدم اتخاذ األخير إلجراءات حقيقية توقف متادي حزب الله ومســــــؤولي  ولبن
إيران الزائرين لبيروت، وتعدل السياســــــة اخلارجية التي باتت عبئا على اللبنانيني، ويرى 
متابعــــــون أنه، وأمام الوضع القائم، قد تكون األنباء عن قرار ســــــعودي بتخفيض متثيلها 

الدبلوماسي في بيروت حقيقة واقعة.

{لبنـــان لم يصبح بعد دولة مكتملة األركان لألســـف، بل هو مشـــروع دولة علـــى طريق القيام، 
ونحن نسعى إلى تحقيق هذا الهدف}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{التصـــدي لظاهـــرة اإلرهاب، يعد واجبا وطنيا ومســـؤولية تاريخية يســـتلزم المزيد من التعاون 
والتنسيق بين الدول من أجل القضاء عليها وتجفيف منابعها}.

سالمة حماد
وزير الداخلية األردني

موقف صعب

مقاتل من وحدات حماية الشعب الكردي في عملية تمشيط ألحد شوارع منبج بحثا عما تبقى من {فلول} داعش

مصر تنتقد بريطانيا 
بسبب اإلخوان

انتقـــد ســـامح شـــكري، وزيـــر  } القاهــرة – 
الخارجيـــة المصري، الثالثـــاء، الخطوة التي 
اتخذتها وزارة الداخلية البريطانية بالســـماح 
ألعضـــاء من جماعـــة اإلخوان بتقديـــم طلبات 

اللجوء السياسي لديها.
وألمح شـــكري إلى عدم الرغبة في تضخيم 
المســـألة، معتبرا أن األمر يندرج ضمن إجراء 
بريطاني داخلي، لكنه ليس إيجابيا بالنســـبة 

إلى القاهرة، والعالقات مع لندن.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أفادت 
في الئحة أصدرتها في الغرض ”بإمكانية قبول 
اللجـــوء للقياديين في الجماعـــة أو الذين كان 
لهم نشـــاط سياسي، خصوصا في المظاهرات، 
إذا أمكنهم إثبات تعرضهم للضرر واالضطهاد 
داخـــل مصر، عبر االحتجاز أو ســـوء المعاملة 
أو المحاكمـــات غيـــر القانونيـــة والعقوبـــات 
غيـــر المناســـبة“. وأكـــد مصـــدر بريطاني أن 
الســـلطات البريطانية ال تمنح اللجوء ألحزاب 
أو لجماعات سياســـية أو دينية، بل تتعامل مع 

طلبات شخصية.
وأشـــار شـــكري، فـــي أول تعليـــق مصري 
رســـمي على الالئحـــة التي صـــدرت الثالثاء، 
إلـــى أن القرار يفترض أمورا ليس لها أســـاس 

كالتشكيك بالسلطة القضائية في مصر.
وأعرب في مؤتمـــر صحافي عقده بالقاهرة 
مـــع نظيره القبرصـــي، إيوانس كاســـوليدس، 
عن رفض بـــالده الدخول في حلقـــة مفرغة من 
االتهامـــات المتبادلة، والتركيـــز على مجاالت 

التعاون المشترك.
وأثار القرار البريطاني ردود فعل سياسية 
غاضبة في مصر، حيث شنت العديد من القوى 
والشـــخصيات هجومـــا على لنـــدن وتعاطيها 

المبهم مع جماعة اإلخوان.
ولم تكن الخطوة البريطانية مفاجئة للكثير 
من المتابعين والمهتمين بالسياسة الخارجية 
البريطانيـــة، علـــى اعتبـــار أن لنـــدن اعتادت 
إرســـال إشـــارات مختلطة في أحيـــان كثيرة، 
بشـــأن موقفها من اإلخوان، الذين يراهم بعض 
مهندسي السياسة الخارجية في الدول الكبرى 
ورقـــة ضغـــط يمكـــن اســـتخدامها وتوظيفها 

بأشكال مختلفة.
وقالـــت نورهان الشـــيخ، أســـتاذة العلوم 
السياســـية بجامعة القاهرة، لــــ ”العرب“، ”إن 
الموقـــف البريطانـــي مـــن جماعـــة اإلخوان ال 
يمكن أن يكـــون معزوال عما يحدث في المنطقة 
العربيـــة من تفاعـــالت، خاصة مـــا يجري في 
منطقة الخليج والصراع مع إيران، حيث تبدلت 
األولويات، ولم تعد لندن تواجه نفس الضغوط 
التي كانـــت تواجهها من قبل حيال موقفها من 

الجماعة“.

} غزة – وجهت السلطات اإلسرائيلية اتهاما 
لموظف فلســـطيني في األمـــم المتحدة بتقديم 

مساعدات لحركة حماس.
وحســـب بيان إســـرائيلي، صـــدر الثالثاء، 
اعتقـــل جهاز الشـــاباك وحيد بـــرش البالغ من 
العمر 38 عاما، وهو من ســـكان جباليا شـــمال 
قطاع غزة، بدعوى استغالله لمنصبه ووظيفته 
فـــي برنامـــج األمم المتحـــدة اإلنمائـــي للقيام 

بأعمال وعمليات أمنية لصالح حماس.
ويتهـــم األمـــن اإلســـرائيلي بـــرش بتقديم 
المساعدة في بناء مرسى بحري لصالح الذراع 
العســـكرية للحركة التي تســـيطر على القطاع 

منذ العام 2007.

وقال بولي مردخاي، منسق أعمال الحكومة 
اإلســـرائيلية في المناطق، ”إنه وللمرة الثانية 
فـــي غضـــون أســـبوعين يتمكن الشـــاباك من 
اعتقال مواطن من ســـكان جباليا خالل عبوره 
علـــى حاجز إيريز، وخـــالل التحقيق معه تبين 
أنه ســـاعد حماس من خالل وظيفته كمسؤول 
عـــن إزالـــة ركام المباني المدمرة مـــن الحرب 
األخيرة ونقل المتفجرات والصواريخ التي لم 
تنفجر إلـــى الحركة بدال من نقلها إلى المنظمة 

الدولية المسؤولة عنها“.
وأضاف مردخاي أن المعتقل اعترف بتقديم 
أفضلية لحماس في تولي إرساء العطاءات على 
المشـــاريع الدولية، كما أنه اعترف بمساعدتها 

على بناء ميناء عسكري في شمال القطاع. وفي 
وقت الحق نفت الحركة الفلســـطينية اتهامات 
إســـرائيل بتلقيهـــا أمـــواال من برنامـــج األمم 

المتحدة اإلنمائي.
”االتهامـــات  أن  حمـــاس  واعتبـــرت 
اإلســـرائيلية، تأتي في ســـياق مخطط لتشديد 
الخناق والحصار على قطاع غزة، عبر مالحقة 

المؤسسات اإلغاثية العاملة في القطاع“.
وجاء االتهام اإلســـرائيلي، بعـــد أيام قليلة 
على إعالن الســـلطات اإلســـرائيلية، (الخميس 
الماضي)، عن اعتقال محمد الحلبي، مدير فرع 
منظمة ”وورلد فيجن“ األميركية في غزة، بتهمة 
تحويل مســـاعدات نقدية وعينية بالماليين من 

الـــدوالرات خالل الســـنوات األخيرة إلى حركة 
حماس وذراعها العسكرية في قطاع غزة.

وكان روبرت بايبر، منســـق األمم المتحدة 
الخـــاص للشـــؤون اإلنســـانية فـــي األراضي 
الفلسطينية، قد قال اإلثنين، إن ”تحويل اإلغاثة 
إلى غير المستفيدين األساسيين منها سيكون 
خيانة كبيرة للثقة التي توليها الجهة الموظفة 

لمدير ولمانحي المؤسسة“.
قضيـــة  تتفاعـــل  أن  متابعـــون  ويتوقـــع 
المؤسســـات الدوليـــة العاملة فـــي قطاع غزة، 
حيث نشـــرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن 
جهاز الشـــاباك يجري تحقيقا لمعرفة إذا كانت 

حماس نجحت في اختراق منظمات أخرى.

إسرائيل تتهم موظفا في األمم املتحدة بالعمل لصالح حماس

نضال طعمة:
لبنان سيكون دون شك 
الخاسر األكبر من تردي 

العالقة مع السعودية

إحباط محاولة تسلل 
جديدة شمال األردن

} عمــان - أعلن الجيش األردنـــي، الثالثاء، 
إحباط محاولة تسلل سيارة قادمة من سوريا 
تـــم تدميرهـــا ومقتـــل كل مـــن فيها. وتشـــهد 
الحدود األردنية من الجهة السورية محاوالت 

تسلل عدة، رغم إعالنها منطقة عسكرية.
وقال مصدر مســـؤول في القيـــادة العامة 
للقوات المســـلحة األردنية في بيان إن ”قوات 
حرس الحدود أحبطت على الواجهة الشمالية 
الشرقية من المملكة، مســـاء االثنين، محاولة 
تسلل إلحدى الســـيارات القادمة من األراضي 

السورية باتجاه األراضي األردنية“.
وأضاف أنه ”تمت مشـــاهدة الســـيارة من 
قبل المراقبات األمامية، وجرى تطبيق قواعد 
االشـــتباك المعمـــول بهـــا، وتدميرهـــا داخل 
األراضـــي الســـورية مما أدى إلى اشـــتعالها 
ومقتل من فيها“. وتشـــكل الحدود مع سوريا 
تحديـــا كبيـــرا لألردن، الـــذي يتولـــى منفردا 

تأمينها في ظل غياب طرف سوري مقابل.
وأوقع هجوم بســـيارة مفخخة اســـتهدف 
موقعا عســـكريا أردنيا يقدم خدمات لالجئين 
الســـوريين أقصى شمال شـــرق المملكة على 
الحدود مع سوريا، في 21 يونيو سبعة قتلى.

وتعهـــد العاهـــل األردنـــي الملـــك عبدالله 
الثانـــي يومهـــا بأن بالده ســـتضرب ”بيد من 
حديد“ كل من يعتدي أو يحاول المس بأمنها.



} بغــداد - رغـــم انقضاء نصـــف والية رئيس 
الوزراء العراقي احلالـــي حيدر العبادي على 
رأس احلكومـــة، ال يـــزال املتابعـــون للشـــأن 
العراقـــي يرصـــدون حتـــركات لســـلفه رئيس 
الـــوزراء الســـابق نـــوري املالكـــي هادفة إلى 
عرقلة عمله وإضعافه، إّما طمعا في إســـقاطه 
والفوز مبنصبه، وإما على األّقل منعا لنجاحه 
واكتســـابه ســـمعة فـــي اخلـــارج وقـــدرا من 
الشـــعبية في الداخل، مبا يجعله مؤّهال للفوز 
بوالية قادمـــة، ما ميّثل طاّمة كبـــرى للمالكي 
الذي لم يهضم إلى حّد اآلن أن ينتزع منه أحد 
أعضـــاء حزبه األقل مرتبـــة منه املنصب األهم 

في الدولة العراقية.
وبحسب تقرير لوكالة العباسية نيوز فإّن 
املالكـــي الذي أحرق معظـــم أوراقه في ”حربه 
ضـــّد رفيقه في قيادة حـــزب الدعوة  الباردة“ 
مـــازال يعّول على بعـــض األوراق أهمها ورقة 
امليليشيات الشـــيعية املنضوية ضمن احلشد 
الشـــعبي والتـــي تبحـــث عن دور فـــي معركة 
املوصل، وجتد في املالكي أفضل نصير لها في 
ذلك ال حرصا على كســـب املعركة، ولكن نكاية 

في العبادي وسعيا إلحراجه.
وبحســـب ذات التقرير، فإن رئيس الوزراء 
العراقـــي، رغـــم انشـــغاله بتســـيير شـــؤون 
احلكومة التي يرأســـها، ومتابعـــة العمليات 
العسكرية ضد تنظيم داعش عن كثب، لم يغفل 
حتـــركات خصمه اللدود، نـــوري املالكي الذي 
ال يدع مناســـبة متر، أو حدثا يقع، إال ويصب 
جام غضبه على رفيقه في قيادة حزب الدعوة 
ورئيـــس مجلـــس الـــوزراء؛ ينتقـــد إجراءاته 
تارة ويسخر من سياســـاته تارة أخرى، وفي 
العبادي  احلالتني فإنه يســـعى إلى ”تسقيط“ 
سياســـيا، والتقليل من مكانتـــه وإظهاره في 
صورة الضعيف وغير الكفوء لشغل مناصبه.

وُنقل عن القيادي في حزب الدعوة النائب 
علي العالق، الذي يعد أبرز املؤازرين للعبادي، 

قوله إن مشكلة املالكي تكمن، في أنه لم يصدق 
إلـــى حد اآلن، أن رئاســـة احلكومة ذهبت منه 
إلى رفيقه في احلـــزب حيدر العبادي، ومازال 
يتوهم بأن األخير ضالع في مؤامرة استبعاده 
عن الواليـــة الثالثة، دون أن يأخذ في االعتبار 
أن العبادي جاء نتيجة توافق شيعي وموافقة 

سنية وقبول كردي.
ويضيف العالق وهو نائب عن مدينة احللة 
مركـــز محافظة بابـــل، أن املالكي لو كان جنح 
في رئاسة احلكومة للمرة الثالثة، فإن العراق 
يكون قد انتهـــى اآلن وأصبح من املاضي، ألن 
تنظيـــم داعش كان بوجـــود املالكي على رأس 
احلكومة ســـيزحف ليس على العاصمة بغداد 
فحسب، وإمنا على محافظات اجلنوب وصوال 

إلى البصرة.
ووفـــق املعلومات التي بدأت تتســـرب من 
أروقة رئاسة احلكومة، فإن تقارير وصلت إلى 
العبادي مصدرها زوار املالكي وضيوفه، تفيد 
بأن األخير بات فـــي غاية الغضب وهو يتابع 
اخلطط واإلجراءات العســـكرية التي يشـــرف 
عليهـــا العبادي الســـتعادة املوصل من تنظيم 
داعش، اعتقـــادا منه بأن جنـــاح العبادي في 
حســـم املعركة، بعد النجاح في طرد مســـلحي 
التنظيـــم من الرمـــادي والفلوجـــة وقبلها من 
تكريت وبيجي، ســـيعزز من مكانته السياسية 
ومنزلته احلكومية ومينحه زخما جديدا على 
مختلف املستويات، قد يجعله مؤهال ملواصلة 
قيـــادة احلكومة لفترة جديدة بعد نهاية فترته 
للمالكي  احلالية، األمـــر الذي يعني ”كارثـــة“ 

وإجهازا على طموحاته.
ويرى متابعون للشـــأن العراقي أن املالكي 
الـــذي تدهورت صورته كثيرا لدى الرأي العام 
العراقي بعد احلصيلـــة الكارثية لفترة حكمه 
التـــي امتـــدت لثماني ســـنوات لـــم يعد ميلك 
أوراقـــا كثيـــرة ملواجهـــة العبادي والســـعي 
إلى إفشـــاله، غير ورقة احلشـــد الشعبي الذي 
يرتبط أغلب قادة فصائله بعالقات وثيقة معه، 
وبعضهم يخضع لتعليماتـــه، خصوصا أبرز 
قادة ميليشيا بدر هادي العامري وأبي مهدي 
املهنـــدس، وعصائب أهل احلـــّق التي يقودها 

قيس اخلزعلي.
ويهـــدف املالكي من وراء اســـتخدام ورقة 
احلشد الشـــعبي، وإصراره على مشاركته في 

معركـــة املوصل، إلـــى إحراج حيـــدر العبادي 
الـــذي تعهـــد ألهـــل املدينـــة وكذلـــك للطرف 
األميركي بعدم الســـماح للميليشيات الشيعية 
التـــي اتهمت بارتكاب جرائـــم وانتهاكات في 
املناطق املســـتعادة من داعـــش باالقتراب من 

املدينة. 
وينســـب إلى قائد احلشـــد الشعبي املعّني 
رســـميا من قبل احلكومة، فالـــح الفياض، أن 
نائبه العسكري الفريق محسن الكعبي يعكف 
حاليـــا علـــى اختيـــار ٢٠ فوجا عســـكريا من 
املتطوعني في احلشد يتم جمعهم وفق معايير 
عســـكرية  ليشـــكلوا ٣ فرق على غرار الشرطة 
االحتاديـــة وقوات جهـــاز مكافحـــة اإلرهاب، 

شـــرط أال يكونـــوا مـــن منتســـبي منظمـــات 
حزبية وسياسية وتشـــكيالت طائفية مسّلحة 
للمشـــاركة في املعركة املرتقبة بشـــكل متحّكم 
فيه، مـــا يحقق للعبادي تفـــادي اإلحراج أمام 
قادة احلشـــد من جهة، وأمام الواليات املتحدة 

وأهالي نينوى من جهة أخرى.
ويقول مراقبون سياســـيون في بغداد، إن 
املالكي وقادة امليليشـــيات الشيعية، بإمكانهم 
االلتفاف على قرار العبادي بتشـــكيل وحدات 
عســـكرية وأمنيـــة من احلشـــد، ولهـــم القدرة 
والقوة على دفع اآلالف من مقاتليهم لالنخراط 
في القـــوات احلكومية اجلديدة، نظرا لضعف 
للحشـــد وخوف  القائـــد الرســـمي  الفيـــاض 

نائبـــه العســـكري الفريق الكعبي مـــن انتقام 
امليليشيات. وُنقل عن علوان الياسري الباحث 
في شؤون احلوزة الشيعية، قوله إن العبادي 
أخطأ عندمـــا أصدر أمـــرا ديوانيـــا بتحويل 
تشكيالت من احلشـــد إلى قوات حكومية، ألن 
جميع منتســـبي احلشـــد احلالـــي مرتبطون 
بقادتهـــم املوالني إليـــران واخلاضعني ألوامر 
وتوجيهـــات قائد فيلق القـــس ضمن احلرس 

الثوري اجلنرال قاسم سليماني.
ويتساءل الياسري ”كيف سيوفق العبادي 
في جمع قـــوات جهاز مكافحـــة اإلرهاب التي 
دربها ضباط أميركيون مع قوات احلشد التي 

أهلها مستشارون إيرانيون“.

ميليشيات الحشد آخر أسلحة المالكي في حربه الباردة ضد العبادي

[ مساع إلظهار رئيس الوزراء الحالي في مظهر الضعيف والفاشل [ معركة الموصل مدار معركة سياسية موازية في الكواليس
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أخبار

رئيس الوزراء العراقي السابق نوري املالكي الذي ال ييأس من العودة إلى رئاسة احلكومة 
رغم احلصيلة الكارثية لثماني ســــــنوات ســــــابقة كان قضاها في احلكم، يواصل جهوده 
إلفشــــــال عمل رئيس الوزراء احلالي حيدر العبادي طمعا في إسقاطه، أو على األقل ملنع 
جناحه وحتقيقه إجنازات من شــــــأنها أن تكسبه شــــــعبية في الداخل وصورة إيجابية في 

اخلارج.

«األمـــة العربيـــة تواجـــه حفنة مـــن االنهزاميني الذيـــن يدعون أنهم يتوشـــحون بـــرداء العقالنية 

واالعتدال، ويحاضرون علينا بضرورة قبول األمر الواقع ومواجهة الحقائق}.

عبدالله املعلمي
 مندوب السعودية لدى األمم املتحدة

«ما حدث في مجلس النواب بعيد عن الســـياقات العســـكرية. وليس هناك أي تأثير ملا جرى 

خالل جلسة االستجواب على حركة وقيادة القطعات}.

خالد العبيدي
 وزير الدفاع العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

ملخص رأي العراقيين في رئيس حكومتهم السابق

موافقة أميركية على بيع عتاد عسكري للسعودية
} واشــنطن - قالت وزارة الدفـــاع األميركية، 
الثالثـــاء، إن وزارة اخلارجية وافقت على بيع 
عتاد عســـكري بقيمة ١,١٥ مليار دوالر للمملكة 
العربية السعودية يشـــمل أكثر من ١٣٠ دبابة 

أبرامز و٢٠ مدرعة.
واعتبرت وكالة التعـــاون األمني الدفاعي 
التي تشـــرف على مبيعات األسلحة األميركية 
للخارج أن الصفقة ستســـاهم في تعزيز األمن 
القومـــي للواليات املتحدة من خالل حتســـني 
أمن شـــريك إقليمي، موّضحة أن شركة جنرال 

ديناميك ســـتكون املتعاقد الرئيســـي. وتأتي 
هذه املوافقة لتمّثل مؤّشرا جديدا على حتّسن 
مســـتوى الثقة بـــني الرياض وواشـــنطن، في 
أعقاب فترة من اخلالفات لم يســـبق لها مثيل 
في العالقات الوطيدة بني الطرفني واملستمرة 

منذ أواسط أربعينات القرن املاضي.
كما تأتي بعد حتقيق الســـعودية قدرا من 
النجاح في إقناع املجتمع الدولي، ومن ضمنه 
الواليات املتحدة، بدورها املفصلي في محاربة 
اإلرهاب، وفي ضمان االســـتقرار في منطقتها، 

بعـــد أن ظلـــت موضع هجوم واتهـــام من قبل 
دوائر غربية بالضلوع في اإلرهاب.

ومن أحـــدث االنتصـــارات التـــي حققتها 
الريـــاض في هـــذا املجال، ثبوت عـــدم وجود 
أي صلة لها بأحداث ١١ ســـبتمبر في الواليات 
املتحدة بعد رفع السرية عن عدد من صفحات 
تقريـــر اســـتخباراتي متعّلق بتلـــك األحداث 
وكان يشـــّك في احتوائها على معلومات تدين 
الســـعودية. وتأتـــي صفقـــات الســـالح التي 
تعقدهـــا اململكة ضمـــن اســـتراتيجية تتعّلق 

بتحديث ترســـانتها العســـكرية ضمانا ألكبر 
قدر مـــن التعويل علـــى القـــدرات الذاتية في 
حمايـــة املجال والدفـــاع عنه في ظـــّل تعاظم 

التهديدات واشتداد التوتر في املنطقة.
غيـــر أن تلـــك الصفقـــات قـــد ال تخلو من 
أهـــداف عاجلة تتعّلق بحمايـــة احلدود خالل 
الصـــراع الدائر حاليا في اليمـــن والذي عمل 
املتمـــّردون احلوثيون على نقلـــه إلى احلدود 
اجلنوبية للمملكـــة رّدا علـــى قيادتها حتالفا 

عربيا مساندا للشرعية اليمنية.

حـــرص املــالــكــي عــلــى مــشــاركــة 

الــحــشــد فــي مــعــركــة املــوصــل ال 

بقدر  نجاحها  ضمان  إلــى  يهدف 

من يهدف إلى إحراج العبادي

◄

الجيش اليمني يعلن بدء معركة صنعاء الحاسمة
} صنعــاء - دعــــا اجليــــش اليمنــــي املوالي 
للرئيــــس عبدربه منصــــور هــــادي، الثالثاء، 
ســــكان العاصمة صنعاء لالبتعاد عن مصادر 
نيران املســــلحني احلوثيني والقوات املوالية 
للرئيس الســــابق علي عبدالله صالح، مؤكدا 

أن «مرحلة احلسم قد بدأت».
وتزامنــــت هذه الدعوة مــــع تكثيف طيران 
التحالــــف العربــــي قصفــــه لعــــدة مواقع في 
صنعــــاء وضواحيهــــا، وإعالنه إغــــالق مطار 

املدينة.
وجّدد رئيس هيئة األركان العامة للجيش 
اللواء محمد املقدشــــي، دعوته سكان صنعاء، 
لالبتعــــاد عما وصفهــــا بـ»نيــــران العدو» في 
إشارة للحوثيني وقوات صالح، قائال «القوات 
املسلحة وقوات التحالف العربي، سترّد بقوة 

على أية مصادر للنيران».
وذكــــر املركــــز اإلعالمي للقوات املســــلحة 
في بيان على حســــابه الرســــمي في تويتر أن 
املقدشي تفّقد الثالثاء الوحدات العسكرية في 
مديرية نهم شــــرقي العاصمة، والتقى قيادات 
املنطقة العسكرية الســــابعة واأللوية التابعة 

لها ومقاتلي املقاومة املوالني للحكومة.
وقال املسؤول العســــكري اليمني «مرحلة 
احلســــم قد بدأت، وقوات كبيــــرة مازالت في 
مأرب، وهي على أهبة االســــتعداد واجلاهزية 
لاللتحاق بالقوات املرابطة في اجلبهات على 

تخوم صنعاء».

وأضاف «التزمنا بالهدنة، لكن امليليشيات 
االنقالبيــــة لــــم تلتــــزم، ممــــا دفــــع القيــــادة 
السياسية إلى حتريك اجلبهات بشكل عام في 

كل االجتاهات».
وأشــــار املقدشــــي إلى أن «عملية التحرير 
موعدنا»، في رسالة حتّد تعبر عن أن العملية 

العســــكرية التــــي أطلقهــــا اجليــــش اليمني، 
الســــبت املاضي فــــي تخوم صنعــــاء متهيدا 
الستعادتها من املتمردين احلوثيني، مستمرة 
فــــي كل االجتاهــــات، الفتا إلى أنها ستشــــمل 
قريبا، عــــدة مناطق أخرى في اجتاه البيضاء 

وذمار بوسط البالد وصعدة بشمالها.

صنعــــاء،  اليمنيــــة  العاصمــــة  وعاشــــت 
الثالثــــاء، ســــاعات من الهلع عقب اســــتئناف 
الغارات اجلويــــة للتحالف العربــــي املتوقفة 
منــــذ قرابة ٣ أشــــهر وتوقــــف املالحة اجلوية 
في مطار صنعاء الدولي ملدة ٧٢ ســــاعة بشكل 

مبدئي بأوامر من التحالف العربي.
وشن طيران التحالف، منذ الفجر، عشرات 
الغارات على مواقع احلوثيني وقوات صالح، 
فــــي العاصمة صنعاء واملعســــكرات احمليطة 
بها، في بلدات أرحب ونهم على تخوم املدينة.

وقال ســــكان محليــــون إنهــــم صحوا من 
نومهــــم على جتــــدد الغارات اجلوية بشــــكل 
عنيــــف، وكذلك إغالق املطــــار، بعد يومني من 
اشــــتداد املعــــارك في تخــــوم صنعــــاء وتقدم 
القــــوات احلكوميــــة. وكان التحالف العربي، 
بقيادة السعودية، قد صّعد من غاراته اجلوية 
علــــى مواقــــع احلوثيــــني وقــــوات صالح منذ 
تعليق مشــــاورات الســــالم اليمنية التي كان 
ختام اجلولة األخيرة منها في الكويت، السبت 
املاضــــي دون أن حتقق أي تقدم جوهري بعد 
أكثر من ٩٠ يوما مــــن انعقادها، وكذلك إعالن 
حتالــــف احلوثــــي ـ صالح  قبل أيام مجلســــا 

سياسيا أعلى إلدارة شؤون البالد.
رئيســــي  بشــــكل  الغــــارات  واســــتهدفت 
املعســــكرات املواليــــة لصالــــح فــــي صنعــــاء 
ومحيطهــــا ومحافظــــات تعــــز وإب وعمــــران 

وصعدة. الكلمة الفصل للسالح

◄ ُحكم في السعودية بالسجن 10 
أعوام على مواطن سعودي أدين 
بتأييد تنظيم داعش والسفر إلى 
مناطق الصراعات للمشاركة في 

القتال. كما أدين بتمويل اإلرهاب 
والمساعدة على التحاق آخرين 

بالتنظيمات اإلرهابية خارج المملكة.

◄ تستعد وزارتا اإلعالم واألوقاف 
بالكويت إلطالق حملة توعية واسعة 

النطاق ”تستهدف جميع شرائح 
المجتمع من أجل تقديم رؤية وآليات 
جديدة للوسطية من شأنها مكافحة 

التطرف واإلرهاب“.

◄ قالت سوسن شبلي، المتحدثة 
باسم الخارجية األلمانية، إّن 

معلومات قدمتها المملكة العربية 
السعودية ساهمت في منع هجمات 

إرهابية في بالدها، وجاء ذلك تعقيبا 
على إعالن الداخلية السعودية تعاون 
الرياض مع ألمانيا في تعّقب عنصر 
من تنظيم داعش استخدم رقم هاتف 

مسجال في المملكة.

◄ اضطر تنظيم القاعدة لالنسحاب 
من مدينة عزان بمحافظة شبوة في 

جنوب اليمن بعد سلسلة غارات 
نفذها طيران التحالف العربي 

بقيادة السعودية، وتمت استنادا 
إلى معلومات دقيقة تّم جمعها عن 

طريق عمل استخباراتي منهجي على 
األرض. 

◄ قّررت وزارة الداخلية اليمنية 
استدعاء كافة الضباط التابعين لها 

لممارسة مهامهم وإدارة أمن محافظة 
عدن في خطوة هادفة إلى توحيد عمل 

ومهام األجهزة األمنية.



} الجزائــر - ســــاهمت سياســــة التقشــــف 
التــــي انتهجتها اجلزائر منذ تراجع أســــعار 
النفــــط فــــي ترجيــــح كفــــة التخمينــــات التي 
تقول بــــأن اجلزائر بصدد التخلــــي تدريجيا 
عن جبهة البوليســــاريو خاصة وأنها أعلنت 
في وقت ســــابق عن عزمها خفض املساعدات 
الــــدول  لبعــــض  والعســــكرية  االقتصاديــــة 
األفريقية املســــاندة لها في دعمها الالمشروط 

لالنفصاليني.
ومعلــــوم أن اجلزائــــر تعتمــــد علــــى هذه 
املســــاعدات املاليــــة الســــتمالة املواقــــف ضد 
مبادرة احلكم الذاتي والطرح املغربي عموما 

لقضية الصحراء.
وســــبق أن جــــاء في مراســــلة ملنتدى دعم 
مؤيــــدي احلكــــم الذاتــــي مبخيمــــات تندوف 
”فورســــاتني“ أن اجلزائــــر تعتــــزم التخلــــص 
نهائيا من جتمع ســــكني يعرف باســــم والية 

الداخلة.
وعزت أوساط سياســــية مهتمة بالقضية 
الصحراويــــة رغبة اجلزائر فــــي إزالة املخيم 
إلى قربه من منجم غار جبيالت (130 كلم شرق 
تندوف) الذي قررت احلكومة اجلزائرية إعادة 

خط إنتاجه بعد توقف دام لعقود.
ومنــــذ ثالثة أشــــهر أعلــــن مديــــر الوكالة 
الوطنية للمنشــــآت املنجمية حسان حرياطي 
أن الشــــروع في اســــتغالل منجم غار جبيالت 
سيكون في غضون السنتني املقبلتني، مضيفا 
أنه ســــيتم متويل الدراســــات األوليــــة بقيمة 
2 مليــــار دينار مــــع الشــــركة الوطنية للحديد 
والفوالذ. وقد حاولت اجلزائر عبر وســــائلها 
اإلعالميــــة، كمــــا جــــاء فــــي مراســــلة منتدى 

”فروســــتاين“، ”التهليــــل للمشــــروع والثناء 
عليه، وتصويــــره كمنقذ للجزائر وشــــبابها، 
وثمنت ما سمته إجماعا شعبيا على املشروع، 
وترحيبا به داخــــل كل مكونات الدولة خاصة 
ســــكان والية تندوف، متناسية مصير اآلالف 
من الصحراويني الذين استقدمتهم لالستقرار 
فــــوق أراضيها واعتبرتهــــم الجئني. وها هي 
تتخلى عنهم في أبشع صور اخلذالن والتنكر، 
بعدمــــا ظلت لســــنوات وعقود تعلــــل دفاعها 
باالحتــــكام للمبــــادئ والقيــــم، وليــــس بدافع 
اســــتغاللهم لضرب املغرب أو احلصول على 

نصيب من الصحراء“.
وبدأ القرار الذي اتخذه الرئيس اجلزائري 
عبدالعزيــــز بوتفليقة بحل جهــــاز املخابرات 
واإلقــــاالت األمنية الكثيرة التي ســــبقت هذه 
اخلطــــوة، يلقي بظاللــــه على البوليســــاريو 
داعــــم  املخابــــرات  جهــــاز  اعتبــــار أن  علــــى 
أساسي للجبهة االنفصالية. وقد ذهب بعض 
املتابعني إلى حّد اعتبار حّل جهاز املخابرات 
مبثابــــة إزالــــة الدعــــم للقضيــــة الصحراوية 
مبخيمــــات تندوف، على األقــــل الدعم الرمزي 
ألن البوليســــاريو هــــي صنيعــــة املخابــــرات 
اجلزائرية. هذا إلــــى جانب عجز اجلزائر عن  
اإلنفاق بسخاء على انفصاليي تندوف نتيجة 
األزمة االقتصادية والسياســــية التي تتخبط 

فيها.
لكن بعض احملللني أكــــدوا أن اجلزائر لن 
تتخلى عن البوليســــاريو ألنها ورقة أساسية 
في ملف عالقاتها مع املغرب، مشّددين على أن 
اجلزائر قد تعتمد إلى تقليص اســــتثماراتها 
ســــتظل لكنهــــا  احمللــــي  املســــتوى  علــــى 
 تدعــــم سياســــتها وأجندتها على املســــتوى 
اإلقليمــــي خاصــــة فــــي مــــا يتعلــــق بالنزاع 

الصحراوي.
ورغــــم تباين املواقــــف واآلراء بخصوص 
الدعــــم اجلزائري للبوليســــاريو فإن الواضح 
أن أشغال مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
املتحــــدة في دوراته األخيرة شــــهدت تراجعا 
ملحوظا في دعــــم األطروحة االنفصالية التي 

كانت تلقى رواجا نسبيا لدى بعض الشبكات 
احلقوقية األوروبية خاصة األسبانية منها، في 
املقابل كّثف املغرب من حضوره الدبلوماسي 
الرسمي خالل الدورات العادية ملجلس حقوق 
اإلنسان، مؤكدا تشــــبثه باملنظومة احلقوقية 
الكونيــــة باملوازاة مع عملــــه الدائم في مجال 

حمايتها والنهوض بها.
كما أن قرار املغــــرب اجلريء بالعودة إلى 
االحتــــاد األفريقي، بعد 32 ســــنة من القطيعة، 
مثل ضربة قوية للجبهة االنفصالية وللجزائر 
التي تدعمها. وقد أكد وزير اخلارجية املغربي 
صالح الدين مزوار، أن بالده ســــتتقدم بطلب 
رســــمي لالنضمــــام مــــن جديد إلــــى االحتاد 

األفريقــــي في غضون الســــتة أشــــهر املقبلة، 
معتبرا أن بقاء البوليساريو في هذه املنظمة 

القارية ”مسألة وقت“.
وتابــــع قائــــال ”علــــى االحتــــاد األفريقي، 
احلســــم في موضوع استمرار البوليساريو“، 
مســــتطردا ”نظــــرا للتحديــــات التــــي تواجه 
االحتاد، وللمنطق الســــائد داخله، ال ميكن أن 
يستمر بهذه الطريقة، ويجب العمل أوال على 

إعادة املشروعية عبر عودة املغرب“.
يشــــار إلــــى أن العاهــــل املغربــــي، امللــــك 
محمد الســــادس، أعلن، في وقت سابق، قرار 
بالده بالعــــودة إلى االحتــــاد األفريقي، وذلك 
عبر رســــالة وجهها إلى القمــــة الـ27 لالحتاد 

األفريقــــي املنعقدة فــــي العاصمــــة الرواندية 
كيغالي، حملها رئيس مجلس النواب املغربي 
(الغرفــــة األولــــى بالبرملــــان) رشــــيد الطالبي 
العلمي، إلى الرئيس التشــــادي إدريس ديبي، 
رئيس الدورة املنقضية لالحتاد، وســــلمها له 

بكيغالي.
وأعلنــــت الرباط انســــحابها مــــن االحتاد 
األفريقي سنة 1984، بعد قبول االحتاد عضوية 
ما يسمى بـ“اجلمهورية العربية الصحراوية“، 
التــــي أعلنتها جبهة البوليســــاريو من جانب 
واحد ســــنة 1976، واعترفت بها بعض الدول 
بشكل جزئي، لكنها حتى اليوم ليست عضوا 

باألمم املتحدة.

} القاهــرة - أعلن رئيس املجلس الرئاســـي 
الليبـــي، فايز الســـراج، أن القوات املســـلحة 
الليبيـــة حققت تقدما علـــى األرض في مدينة 
ســـرت، الفتا إلى أن الضربات ستتواصل ضد 

مراكز داعش حتى حتقيق نصر حاسم.
الروســـية،  ”ســـبوتنيك“  وكالـــة  ونقلـــت 
الثالثـــاء، عنـــه القـــول ”الضربـــات اجلويـــة 
ستتواصل في سرت ضد املراكز التي يتحصن 
بها داعش من أجل متكـــني قواتنا من حتقيق 
تقدم حاسم ضد التنظيم في املدينة“، موضحا 
أن املجلس الرئاســـي ســـيحدد متـــى تتوقف 
الضربات حســـب التطورات العســـكرية على 

األرض. وأضاف ”لقد حققت قواتنا انتصارات 
كبـــرى علـــى تنظيم داعـــش بحيـــث انحصر 
تواجده في بضعة كيلومتـــرات، وكنا بحاجة 
إلـــى عمليات جوية جراحية، إن صح التعبير، 

تستهدف مناطق محددة يتحصن بها“.
وأشـــار إلى أنه من املمكن أن يقوم بزيارة 
لروســـيا قريبـــا، حيـــث قـــال ”ليبيـــا تربطها 
بروســـيا عالقات جيدة ونســـعى إلى التعاون 

معها في مجاالت متعددة“.
ومنـــذ بدايـــة شـــهر يونيو املاضـــي، بدأ 
تنظيـــم الدولة في مدينة ســـرت يتراجع حتت 
العســـكرية  وطأة عملية ”البنيان املرصوص“ 

التـــي أطلقتها قوات مواليـــة حلكومة الوفاق 
بالتحالف مع كتائب ثوار املنطقة الغربية.

وعمليا، تســـيطر القـــوات احلكومية على 
معظم النقاط واحملاور االستراتيجية في سرت 
ما يجعل الكثير من املراقبني يتوقعون أن يتم 

القضاء متاما على داعش خالل أسابيع.
وعلى مدى الشـــهرين املاضيني، ســـيطرت 
املهاجمة من غرب  قوات ”البنيان املرصوص“ 
ســـرت على منطقـــة الزعفران ثم مـــن خاللها 
على ميناء سرت، املنفذ البحري الوحيد الذي 
كان بيـــد التنظيم، كما انتزعت الســـيطرة من 
داعش علـــى منطقة الغربيـــات، الواقعة غرب 

املدينـــة، واحلي الســـكني ٧٠٠، الواقع جنوب 
غرب املدينة، ليكون أول حي ســـكني ينسحب 
منـــه داعش بالكامل، ثم تاله حي الدوالر الذي 
انســـحب منه التنظيم بعد قتال شديد استمر 

ألكثر من عشرة أيام. 
اإلثنـــني،  احلكوميـــة،  القـــوات  وأعلنـــت 
اســـتعادة الســـيطرة أيضا على حـــي منطقة 
قصـــور الضيافـــة، جنوبـــا، غيـــر أن التنظيم 
مـــازال يقـــاوم ويقاتـــل بشـــدة فـــي عـــدد من 
املواقع أهمها معقله األساســـي مجمع قاعات 
واقادوقـــو واحلـــي الســـكني ٢، والعمـــارات 

الهندية غربا. 
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◄ وقع االتحاد األوروبي ومنظمة 
األمم المتحدة للطفولة ”يونيسف“، 

اتفاق شراكة لمساعدة الشباب الليبي 
في مشاريع تنموية وبرامج تعليمية 

وثقافية في خطوة تهدف إلى إدماجه 
في الدولة التي تعاني منذ خمس 
سنوات حالة من التفكك والصراع.

◄ طالب أعيان ومشايخ ومنتسبو 
الجيش والشرطة في المنطقة الجنوبية 

القائد العام للجيش الليبي، خليفة 
حفتر، بتعيين اللواء محمد اهريم 
عبدالكريم حاكما عسكريا للمنطقة 

الجنوبية.

الجزائرية  ◄ ذكرت صحيفة ”الخبر“ 
أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، 
محمد المهدي القاسمي الحسني، رفع 
رسالة إلى عبدالعزيز بوتفليقة، يطلب 

منه فيها ”المبادرة بالدعوة إلى تنظيم 
استفتاء في موضوع تنفيذ عقوبة 

اإلعدام على المجرمين القتلة“، مبررا 
تدخل بوتفليقة المباشر في الموضوع 

بـ“رفع الحرج عن مؤسسات الدولة أمام 
ما يسمى بالمنظمات الدولية لحقوق 

اإلنسان“.

◄ أعربت مؤسسات المجتمع المدني 
بمنطقة ورشفانة الليبية عن قلقها إزاء 
الهجرة غير الشرعية في المنطقة، على 

خلفية مصرع 25 من المهاجرين غير 
الشرعيين، جراء غرق قارب كان يقلهم 

من ”الماية“ إلى شواطئ أوروبا.

◄ طالب لخضر بن خالف، النائب 
عن جبهة العدالة والتنمية، وزير 

الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، 
بالتدخل لدى السلطات التونسية من 
أجل حماية الجزائريين الراغبين في 
الدخول إلى األراضي التونسية، مّما 

وصفه بـ“االبتزاز“ الذي يتعرضون له، 
وذلك بإجبارهم على دفع ما يعادل 11 

يورو.

باختصار

هل تدفع األزمة االقتصادية الجزائر إلى التخلي عن البوليساريو

[ السلطات تعتزم إزالة تجمع سكني بتندوف لفائدة مشروع منجم غار جبيالت [  دعم بعض المنظمات األوروبية لالنفصاليين يتضاءل
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عــــــاد احلديث هذه األيام عن منجم احلديد الذي تعتزم الســــــلطات اجلزائرية إعادة فتحه 
بتندوف وما سيترتب عليه من قرارات تتمحور أساسا حول إزالة جتمع سكني لصحراويني، 

وهو ما يثير اجلدل حول إمكانية تخلي اجلزائر عن البوليساريو ولو تدريجيا.

{أدعـــو إلـــى إخضـــاع اتفاق الســـالم الموقع بالجزائـــر لتصويت أعضـــاء البرلمان المالـــي، ألني أرى أن أخبار

تطبيقه كما هو حاليا غير ممكن. الدولة عاجزة عن بسط نفوذها في كامل تراب البالد}.

سومايلو بوباي مايغا
وزير الدفاع املالي السابق

{حزبنـــا ســـيصوت لفائدة الحكومة القادمة إذا كانت في مســـتوى المســـؤولية تبعا لألفاق التي 

وضعت أثناء الحوار حولها مع رئيس الجمهورية، وإال فسيتم التصويت ضدها}.

محسن مرزوق
أمني عام حركة مشروع تونس

الجزائر تخذل سكان تندوف

السراج: الضربات الجوية ضد داعش ستتواصل حتى النصر

الجزائر لن تتخلى عن البوليساريو، 

حسب متابعني، ألنها ورقة ضغط 

أساســـية فـــي ملـــف عالقاتها مع 

املغرب

◄

} الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يشرف على اختتام الدورة الـ34 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية بحضور رئيس احلكومة 
املكلف يوسف الشاهد ورئيس حكومة تصريف األعمال احلبيب الصيد

تونس تتسلم مدرعات 

متطورة لمكافحة اإلرهاب

} تونس - أفاد املتحدث اإلعالمي باسم وزارة 
الداخلية التونســـية، ياسر مصباح، الثالثاء، 
بأن الوزارة استلمت مدرعات متطورة ستوجه 

أساسا لتعزيز عمليات مكافحة اإلرهاب.
وقال مصبـــاح لوكالة األنبـــاء األملانية إن 
الـــوزارة اســـتلمت عـــددا هاما مـــن املدرعات 

املتطورة ستعزز من قدرات األجهزة األمنية.
ولـــم تفـــد الـــوزارة بتفاصيل أخـــرى عن 
الصفقة، لكـــن مصباح أوضح أنهـــا ”معدات 
أمنية متطورة جدا ســـيتم استخدامها خاصة 
فـــي املناطق احلدودية وفـــي عمليات مكافحة 

اإلرهاب.
وعـــززت تونـــس مـــن انتشـــارها األمني 
والعســـكري هذا العام في املوانـــئ واحلدود 
واملطـــارات، كما كثفت من عمليات التمشـــيط 
فـــي املناطق اجلبلية الغربيـــة على مقربة من 
احلـــدود اجلزائرية حيث تتحصـــن جماعات 

مسلحة.
وكانـــت تونـــس تعرضت لثـــالث هجمات 
كبرى فـــي 2015 أوقعت 59 قتيال من الســـياح 

و13 عنصرا أمنيا.
وفي مارس املاضي، أحبط األمن واجليش 
هجومـــا جلماعات مســـلحة تنتســـب لتنظيم 
الدولة اإلســـالمية في مدينة بنقردان احملاذية 
للحـــدود الليبية، وكانت هـــذه العملية مبثابة 
ضربة قاصمـــة للتنظيم الذي يحـــاول تثبيت 

أركانه في تونس.
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◄ قال مكتب رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي إنها أثارت 

المخاوف بشأن عدد من القضايا مع 
الرئيس اإليراني حسن روحاني ومن 

ضمنها األشخاص الذين يحملون 
الجنسيتين اإليرانية والبريطانية 

مثل عاملة اإلغاثة المسجونة نازانين 
زجاري راتكليف.

◄ أكد رئيس وزراء تايالند برايوت 
تشان أوتشا، الثالثاء، أن البالد 

ستجري انتخابات عامة في 2017 
وذلك في مسعى لتهدئة مخاوف من 
أن تؤخر حكومته العسكرية خطط 

العودة إلى الديمقراطية.

◄ دعا الحزب الحاكم في الدنمارك، 
الثالثاء، إلى أن على االتحاد 

األوروبي وقف محادثات انضمام 
تركيا بسبب تحركات رئيسها رجب 

طيب أردوغان ”غير الديمقراطية“ 
وتأييده إلعادة تطبيق عقوبة اإلعدام.

◄ قال مسؤول عسكري أميركي، 
الثالثاء، إن جنودا أميركيين 

يساعدون القوات األفغانية في 
التصدي لتنظيم الدولة اإلسالمية 
المتشدد أجبروا على ترك معدات 

وأسلحة حساسة عندما تعرض 
موقعهم إلطالق نار.

◄ استدعت الهند، الثالثاء، المفوض 
السامي الباكستاني في نيودلهي 

لالحتجاج على ما قالت إنه استمرار 
لتسلل المسلحين عبر الحدود، بعد 
تلقي تدريبات على أيدي الجماعات 

المتشددة.

◄ جدد رئيس الوزراء التركي 
بن علي يلدريم، الثالثاء، تعهده 
بمحاسبة رجل الدين المقيم في 
الواليات المتحدة فتح الله كولن 
بوصفه العقل المدبر للمحاولة 

االنقالبية ضد الرئيس رجب طيب 
أردوغان في يوليو الماضي.
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أخبار

باختصار

«العالقات الصينية اليابانية تتدهور بشكل ملحوظ، وعلى الصني أن تسحب سفنها من املياه 

املتنازع عليها لحل التوتر القائم بني البلدين». 

فوميو كيشيدا
وزير اخلارجية الياباني

«لن أصوت لصالح دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة األميركية، وهذا قرار لم أتخذه بسهولة… 

لكن ترامب ال يعكس القيم الجمهورية التاريخية وال النهج ملعالجة االنقسامات في بالدنا».

سوزان كولينز
السناتور اجلمهورية

} واشنطن - اعتبر خمسون جمهوريا تولوا 
على مدى عقود مسؤوليات كبيرة في منظومة 
األمـــن القومي األميركـــي في رســـالة مدوية، 
االثنـــني، أن املرشـــح اجلمهوري إلـــى البيت 
األبيـــض دونالـــد ترامـــب ال يصلح للرئاســـة 
بســـبب ”جهله“ و“عدم كفاءتـــه“، محذرين من 
أنـــه إذا انتخـــب ســـيكون ”أخطـــر رئيس في 

التاريخ األميركي“.
واملوقعون على الرســـالة عملوا في البيت 
األبيـــض ووزارة اخلارجيـــة والبنتاغون على 
مدى عقود منذ عهد ريتشـــارد نيكسون وحتى 

عهد جورج بوش االبن.
ومـــع أنهـــم لـــم يدعـــوا إلـــى التصويت 
للمرشـــحة الدميقراطية لالنتخابات الرئاسية 
هيالري كلينتون، إال أنهـــم قالوا بكل وضوح 
في رسالتهم التي نشـــرتها صحيفة نيويورك 
تاميز إن ”أيا منا لن يصوت لدونالد ترامب“.

القومـــي  األمـــن  خبـــراء  بيـــان  وميثـــل 
اجلمهوريـــني املخضرمـــني أحـــدث حلقة في 
سلســـلة رفضهـــم الطويلـــة لترشـــيح ترامب 

واتسم بلغته القاسية.
ترامـــب  الســـيد  ”يفتقـــر  البيـــان  وقـــال 
للشخصية والقيم واخلبرة ليكون رئيسا، إنه 
يضعف الســـلطة األخالقيـــة للواليات املتحدة 
لزعيم للعالم احلر، يبدو أنه يفتقر إلى املعرفة 
والقوانني  األميركـــي  بالدســـتور  األساســـية 
األميركية واملؤسسات األميركية واإلميان بها 
مبا في ذلك التسامح الديني وحرية الصحافة 

واستقالل القضاء“.
وأضـــاف البيـــان ”لـــن يصوت أحـــد منا 
لدونالـــد ترامب“، وأشـــار البيـــان أيضا إلى 

أن بعض املوقعني تســـاورهم الشـــكوك بشأن 
هيالري كلينتون مرشحة احلزب الدميقراطي 

للرئاسة.
وقـــال البيـــان الـــذي نشـــرته ألول مـــرة 
صحيفة نيويورك تاميز ”من منظور السياسة 
اخلارجية دونالـــد ترامب غيـــر مؤهل ليكون 
رئيسا وقائدا أعلى… في الواقع نحن مقتنعون 
بأنه ســـيكون رئيســـا خطيرا ســـيضع األمن 

القومي لبالدنا ومصلحتها في خطر“.
ويشـــمل املوقعون علـــى البيـــان، وبينهم 
بعـــض الذيـــن عملـــوا مـــع أكثر مـــن رئيس 
جمهوري، املدير الســـابق لوكالـــة املخابرات 
املركزية مايكل هايدن الذي ترأس أيضا وكالة 
األمـــن القومي ووزير األمن الداخلي الســـابق 
مايكل شـــيرتوف واملدير السابق لوكالة األمن 
القومي جون نيغروبونتي واملمثلني التجاريني 

السابقني كارال هيلز وروبرت زوليك.
ومن بني املوقعني على البيان مســـؤولون 
ســـابقون في وزارة اخلارجية ووزارة الدفاع 
(البنتاغـــون) ومجلـــس األمن القومـــي الذين 
ســـاعدوا في التخطيط واإلشراف على الغزو 

األميركي للعراق في عام ٢٠٠٣.
وانتقد ترامب بشـــدة حـــرب العراق، على 
الرغم من أنه في مقابلة إذاعية أجراها هوارد 
ستيرن عام ٢٠٠٢ سئل عما إذا كان يفضل غزو 

العراق وكانت إجابته باإليجاب.
وعمل علـــى تنظيم البيـــان فيليب زيليكو 
الذي شغل منصب أحد كبار مستشاري وزيرة 

اخلارجية السابقة كونداليزا رايس.
ولـــم يتأخر رد ترامب كثيـــرا إذ أنه أصدر 
بيانا ســـخر فيه مـــن املوقعني على الرســـالة، 
واصفـــا إياهـــم بـ“النخبة الواشـــنطنية التي 

فشلت وتسعى للتمسك بسلطاتها“.
وأضاف قطب العقارات أن كتبة الرســـالة 
”هـــم أصحـــاب القـــرارات الكارثيـــة باجتياح 
فـــي  أميركيـــني  مبقتـــل  والســـماح  العـــراق 
بنغازي وهم من ســـمح بصعود تنظيم الدولة 

اإلسالمية“.

ولـــم يذكـــر البيـــان تصريحـــات محـــددة 
لترامب لكنه جاء ردا واضحا على سلســـلةمن 
التصريحـــات التـــي أدلى بها ترامـــب، ومنها 
تشـــكيكه في احلاجة حللف شـــمال األطلسي 
والتعبيـــر عـــن إعجابـــه بالرئيس الروســـي 
فالدمييـــر بوتـــني والدعوة إلى حظـــر مؤقت 
لهجـــرة املســـلمني للواليات املتحـــدة ودعوة 
روســـيا إلى اختراق خادم البريد اإللكتروني 
اخلاص بهيالري كلينتون التي قال الحقا إنها 

كانت مزحة. 
ورفض الكثيـــر من املوقعني علـــى البيان 
التوقيع على رســـالة تشكك في مؤهالت األمن 
القومي لترامب والتي نشرت في مارس. وقال 
البيـــان إن الكثيـــر مـــن األميركيني يشـــعرون 

بخيبة األمل من إخفاق احلكومة االحتادية في 
حل املشكالت الداخلية والدولية.

وأضـــاف البيـــان ”لكـــن دونالـــد ترامـــب 
ليـــس احلل لتحديـــات أميـــركا الهائلة ولهذه 
االنتخابـــات احلاســـمة… نحـــن مقتنعون أنه 
(ترامب) في املكتب البيضاوي سيكون الرئيس 

األكثر استهتارا في التاريخ األميركي“.
وأشـــار بعض خبراء السياسة اخلارجية 
تذكـــرة  البيـــان  أن  إلـــى  الدميقراطيـــني 
باالنقســـامات التـــي أظهرهـــا ترشـــيح قطب 

العقارات داخل احلزب اجلمهوري.
وقال بريـــان كاتوليس وهـــو زميل مبركز 
التقدم األميركي ومستشار في حملة كلينتون 
االنتخابيـــة، ”هذه الرســـالة موقعة من هؤالء 

الذيـــن ما زالوا في اجلنـــاح املنفتح دوليا في 
احلزب والكثير منهم مستشـــارون ســـابقون 
ملرشحني خســـروا االنتخابات التمهيدية أمام 

ترامب“.
وقال تومي فيتور املتحدث الســـابق باسم 
مجلـــس األمـــن القومـــي فـــي إدارة الرئيـــس 
الدميقراطي باراك أوباما ”وصف ترامب بأنه 
غير مؤهل ليكون قائدا أعلى قوي لكن التأكيد 
أيضـــا على أنـــه يفتقر إلى الشـــخصية وفهم 
قيمنا األساســـية أمر مدهـــش حقا… ومع ذلك 
أعتقد أن هذا لن يؤثر على األرجح على الكثير 
مـــن الناخبني، لكـــن قد يعطي غطـــاء ألعضاء 
الذين  واملانحـــني  اجلمهوريـــني  الكونغـــرس 
يريدون وقف التأييد واالنصراف عن ترامب“.

[ الملياردير األميركي: نخبة واشنطن تخشى فقدان السلطة [ انقسام جمهوري كبير بشأن ترشيح قطب العقارات
تتسع دائرة املعارضة لترشيح قطب العقارات األميركي دونالد ترامب النتخابات الرئاسة 
ــــــر املقبل، وأحدث حلقة لهذا الرفض، الذي جتاوز الدميقراطيني وأصبح حديثا  في نوفمب
يوميا لدى اجلمهوريني، توقيع مسؤولني أمنيني من العيار الثقيل على بيان يعارضون فيه 

سيناريو ”ترامب رئيسا“.

} لنــدن - بعد مرور نحو سنتني على انطالق 
احلملـــة الدوليـــة للقضاء علـــى تنظيم داعش 
في العراق وســـوريا وتوجيه أكثر من ١٤ ألف 
ضربة جوية، كشفت احلملة العسكرية اجلوية 
واســـعة النطـــاق عن أوجه قصـــور عدة حيث 

فشلت في هزم اجلهاديني بصورة سريعة.
فخالل صيف العام ٢٠١٤ شـــكلت الواليات 
املتحـــدة حتالفـــا يضم ســـتني بلـــدا حملاربة 
تنظيم الدولة اإلســـالمية الذي ارتكب الفظائع 
واســـتولى خالل أســـابيع على أجـــزاء كاملة 
من األراضي في هـــذه البلدين املتجاورين. إال 
أن التنظيـــم ما لبث أن خســـر بعد ذلك نصف 
األراضـــي التـــي اســـتولى عليها فـــي العراق 
ونحـــو ٢٠ باملئـــة من تلـــك التي ســـقطت في 

قبضته في سوريا.
ويتوقـــع اخلبراء فعال ســـقوط ”اخلالفة“ 
التي أعلنها اجلهاديون في ســـوريا والعراق، 
لكـــن التنظيم متكن رغم ذلك مـــن توطيد قوته 
من خالل حتريض أنصاره على تنفيذ هجمات 

معزولة في سائر أرجاء العالم.
وقال تشـــارلز ليســـتر احمللل لـــدى ”ميدل 
”إنه تنظيم حقق حتوال  ايست انســـتيتيوت“ 
ناجحا جدا نحـــو تنظيم إرهابـــي تقليدي لم 

يكف عن إعادة بناء قدراته“.
وتبنى تنظيم الدولة اإلسالمية هذه السنة 
مســـؤولية اعتـــداءات فـــي فرنســـا وبلجيكا 

وأيضا في الواليات املتحدة.
وتابـــع احمللـــل ”نحن دخلنا فـــي مواجهة 
سنخســـرها ســـلفا في حال توقعنـــا القضاء 
متاما على تنظيم الدولة اإلســـالمية“، مضيفا 
”أعتقـــد أن عقـــودا عدة مـــن اجلهـــود ال تزال 

أمامنا“.
لكن عندما انطلقت واشـــنطن في املعركة، 
أكد املســـؤولون أن التدخل األميركي سيكون 

ملدة قصيرة.
وكان الرئيـــس األميركـــي بـــاراك أوبامـــا 
الـــذي انتخب على أســـاس وعـــده بوضع حد 
للحرب في العراق وأفغانســـتان شدد على أن 
بإمكان بالده أن تقدم إســـنادا جويا ونصائح 
عســـكرية، لكن احلـــرب يفترض أن تكســـبها 

القوات احمللية.
وانتشـــر حوالي ٦٥٠٠ عســـكري للتحالف 
غالبيتهم من األميركيني، ومعظمهم يتواجدون 
في العـــراق حتى وإن انتشـــرت قوات خاصة 
إلى جانب املقاتلني األكراد والعرب في سوريا، 
حيـــث أدت الضربات الروســـية دعمـــا لنظام 
الرئيس بشـــار األســـد إلى تعقيد أكبر للحرب 

املستعرة منذ أكثر من خمس سنوات.

وأضاف تشـــارلز ليســـتر ”إن البعض منا 
ممـــن تابعوا تنامي هـــذه املجموعة بني ٢٠١٠ 
و٢٠١٤ كانوا يعلمون متاما أن املعركة ستكون 
طويلـــة األجل، وفكـــرة عدم تـــورط أي جندي 

أميركي فيها كانت ضربا من اخليال“.
وبالرغم من العدد الكبير للبلدان املشاركة 
فـــي التحالف، فإن األميركيـــني وبعض الدول 
التي تشكل العمود الفقري يقومون باألساسي 
في املعركـــة. وعمليات القصف شـــملت أيضا 
أفغانستان ومؤخرا ليبيا حيث أملح البنتاغون 
األســـبوع املاضي إلى أن الغارات ستتواصل 

”خالل أسابيع وليس شهورا“.
ونفذ التحالف حتى السادس من أغسطس 
١٤٣٠١ ضربـــة جويـــة منها ٩٥١٤ فـــي العراق 
و٤٧٨٧ في سوريا. ومتثل تكلفة هذه العمليات 

حوالـــي ١١,٩ مليون دوالر يوميـــا، أي ثمانية 
مليـــارات حتـــى اآلن. واســـتهدفت عمليـــات 
القصف قياديني جهاديني ومقاتلني وآليات أو 

منشآت نفطية ومبالغ هائلة من السيولة.
كذلك أســـفرت احلملة اجلوية عن ســـقوط 
ضحايـــا مدنيـــني في ســـوريا والعـــراق يقدر 
البنتاغـــون عددهـــم بـ٥٥ قتيـــال، لكن أصوات 
عديـــدة علـــت للتنديـــد بهذه احلصيلـــة التي 
أعلنت فـــي ٢٨ يوليو واعتبرت أنها أقل بكثير 

من العدد احلقيقي.
وال تـــزال وزارة الدفـــاع األميركية جتري 
حتقيقات بشـــأن ضربات مثل تلك التي جرت 
فـــي يوليـــو قرب منبج بشـــمال ســـوريا التي 
أوقعـــت العشـــرات من الضحايـــا في صفوف 

املدنيني.

واعتبر مراقبون أنه رغم تأكيد األميركيني 
بذل جل ما بوســـعهم لتجنـــب إصابة مدنيني، 
فـــإن مقتلهم كانت له انعكاســـات كارثية على 

احلرب ضد اجلهاديني برمتهم.
وفي هذا الســـياق قـــال هـــوارد غامبريل 
كالرك الـــذي كان ينتمي ســـابقا إلـــى املارينز 
واحمللل االستخباراتي الذي يدير ”ستابيليتي 
انســـتيتيوت“ فـــي واشـــنطن ”مـــع حمـــالت 
القصف تقتلون املزيـــد من األبرياء، ما يجذب 
مع  املزيـــد من املجنديـــن اجلـــدد والتعاطف“ 

املجموعة املستهدفة.
في  وأضاف ”ال أعرف محلال جديا واحدا“ 
مجال مكافحـــة اإلرهاب ”يعتقـــد أن الواليات 
املتحـــدة ال تفعل غير خلق املزيد من املتطرفني 

العنيفني“.

انسداد أفق الحملة الدولية ملحاربة داعش رغم سنتني من القصف

استنفار خبراء األمن األميركيني ضد سيناريو «ترامب رئيسا»

هل اقتربت النهاية

االفتقار للشـــخصية والخبرة وعدم 

معرفـــة القوانـــني األميركية وعدم 

اإليمان بقيم البـــالد أبرز مؤاخذات 

الكوادر األمنية على ترامب

◄

نتائج محدودة
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} تعتمد املنظمات الدوليـــة جملة من املعايير 
لتقييـــم درجة الدولة على مقياس الفســـاد، من 
بينها موقف القادة السياســـيني من الفســـاد، 
وكفـــاءة الدولة في القيام بواجباتها. وليســـت 
مثل هـــذه املعايير في صالـــح النخبة احلاكمة 
في العراق، فالسياســـيون داعمون للفساد عبر 
رعايتهـــم لنمـــوذج احملاصصـــة الطائفية في 
تأســـيس العملية السياســـية وتقاسم السلطة 

مبا جعل الفساد القاعدة وما عداه استثناء.
إن الفســـاد السياســـي نتاج وعـــي طائفي 
التشـــريعات  فصـــارت  الفســـاد،  يشـــرعن 
والسياسات تتحرك على هامش الفساد وتعيد 
إنتاجه، وباتت مبـــادرات احلكومة في مكافحة 
الفســـاد مجرد دعاية سياســـية فّجـــة. وُيعّرف 
باحثون الفســـاد السياســـي بأنه ”فساد طبقة 
الساســـة واحلكام وقـــادة األحـــزاب وأعضاء 
احلكومة (النخب احلاكمة) أيا كان موقعهم أو 
انتماءاتهم السياســـية حني يقومون بالتواطؤ 
علـــى اســـتغالل النفـــوذ السياســـي لتوجيـــه 
لتحقيق  والتشـــريعات،  والسياسات  القرارات 
مصالح خاصة بهذه الطبقـــة، أو أحد أطرافها 
أو املوالـــني لهـــا، واإلثـــراء غير املشـــروع من 
الســـلطة، أو احلصول على أموال غير قانونية 
لزيـــادة النفوذ املالـــي واالجتماعي، أو لتمويل 
حمالتهـــم االنتخابية وغيرها من املمارســـات 

التي تتجاوز الشفافية“.

الفساد والكراهية

أزمة الفســـاد في احلالة العراقية مضاعفة 
بحضـــور عامـــل الطائفيـــة السياســـية الذي 
رعايتـــه  علـــى  السياســـية  القـــوى  حتـــرص 
واستدامته؛ إذ تســـّهل الطائفية جرائم الفساد 
وتســـبغ عليها الشرعية، في حني ميّول الفساد 
الكتل الطائفية وميدها بأسباب البقاء والنفوذ 

االجتماعي.
وحتـــى اللحظة، ال نســـتطيع مـــن الناحية 
اجلنائية أو القضائية إثبات أو نفي االتهامات 
التي ســـاقها خالد العبيدي، وزير الدفاع، ضد 
سليم اجلبوري، رئيس البرملان، وبعض النواب 
واملستشـــارين بضلوعهم في الفساد، لكن هذا 
ال مينـــع من القول إن اجلبـــوري متورط ابتداًء 
في ”الفســـاد السياسي“ لكونه ينتمي إلى كتلة 
سياســـية ذات طبيعـــة طائفيـــة، واحملاصصة 

الطائفية هي البيئة اخلصبة للفســـاد، وهذا ما 
يجعل اتهامات العبيدي للجبوري محل اعتبار 
واهتمام لدى الـــرأي العام ألن اجلميع يعلم أن 
الفساد هو النتيجة احلتمية للتقاسم املكوناتي 

واحملاصصة اجلهوية.
الفســـاد ليس الســـرقة فقط، إنـــه الكراهية 
أيضا. والفســـاد مبعنى الســـرقة مجرد نتيجة 
ملقدمة شـــيطانية هي الغطرســـة األيديولوجية 
الطائفـــي.  والتعصـــب  املذهبيـــة  والكراهيـــة 
والفاســـد في نظـــر املجتمع هو الـــذي يزدريه 

ويتعامل معه باستعالء وسوء نية.
وحتى لـــو ثبتت براءة شـــخص اجلبوري 
قضائيـــا من الفســـاد، فإن إفـــادة العبيدي وما 
تضمنته من أســـماء وما تسببت فيه من صدمة 
مجتمعية تطرح أســـئلة حول الدور الذي تلعبه 
أحزاب كبار املسؤولني وبطاناتهم وحاشياتهم، 
وحتالفاتهـــم ذات الطابـــع الطائفي واجلهوي 
وشـــبكة العالقات التي تربطهـــم برجال أعمال 
أو ”اقتصاد  ومستثمرين في ”اقتصاد الفساد“ 
فـــي العراق، في ظاهرة باتت تشـــي  الصراع“ 
بأن الفســـاد هو األصل والقاعـــدة، وأن الطابع 
”التجـــاري“ للسياســـة العراقية هـــو احلقيقة 
الوحيـــدة األكثـــر ثبوتـــا مـــن كل الشـــعارات 

الطائفية الزائفة واحلقائق املُّدعاة.
بـــني الفســـاد والطائفية حتالـــف جهنمي 
من شـــأنه حتويل مؤسســـات الدولة إلى عدو 
للمجتمع، فحني حتصل طائفة ما على رئاســـة 
احلكومـــة وطائفة أخرى على رئاســـة البرملان 
فـــإن كًال منهمـــا ستســـتخدم ما فـــي يدها من 
مقدرات ونفوذ لصالح أحزاب الطائفة، وسيتم 
اســـتعمال الوسائل املشـــروعة وغير املشروعة 

لتحقيق مصالح األحزاب.
فالطائفيـــة تفتح باب الفســـاد، وكي يتمكن 
الفســـاد مـــن احملافظـــة علـــى نفســـه يعّضـــد 
التحالفـــات ذات الطابـــع الطائفـــي والزبائنية 
الطائفية بحيث يضمن الـــوالء واألمان، فيقبل 
الزعيم السياسي بالفساد ليحافظ على متاسك 
الطائفة، ويقبل بالطائفية ليحافظ على متاسك 

شبكة الفساد.
الرجالن، العبيدي واجلبوري، كالهما جزء 
مـــن منظومة الطائفيـــة والفســـاد، فاجلبوري 
مرشـــح احلزب اإلسالمي أحد اآلباء املؤسسني 
للمحاصصة الطائفية، والعبيدي مرشـــح حزب 
األخوين أســـامة وأثيل النجيفي اللذين أسهما 
مع نوري املالكي في تعميق االنقســـام الوطني 

الذي قاد إلى إسقاط املوصل بيد داعش.
اجلبـــوري ُمدان ألنـــه أحد رعـــاة الطائفية 
ومكّرســـيها والعبيدي ُمدان أيضًا فهو مرشح 
كتلة محاصصة وفساد، وهو جزء من منظومة 
فشل وفساد، واتهامه للجبوري ال يبرئه هو من 

شبهات الفساد.
املســـاومات التـــي أشـــار  وتبـــدو ”لغـــة“ 
العبيدي إلى تعرضه لها داخل مكتب اجلبوري، 
واألجواء التـــي نقلتنا إليها إفادته، غير غريبة 
عن مناخ العملية السياســـية الطائفي الفاســـد 

الذي تســـود فيه ثقافة تقول إن ”الوزارة حصة 
املكون“ وبالتالي يحـــق لزعماء املكون املذهبي 
أو القومي أن يســـتخدموا كل الوسائل املتاحة 
مبا في ذلك أشـــدها إيغاًال في الفســـاد لضمان 
أن تصب أمـــوال الوزارة وإمكاناتها في صالح 
أحزابهم التي تفترض نظرية احملاصصة أنها 
متّثل مصالـــح املكونات. الفســـاد هنا ال يعود 
جرمية، بل مجرد وســـيلة ميكـــن التغاضي عن 
عوارهـــا األخالقي ما دامت تـــؤدي إلى ”غاية“ 
نبيلـــة وأخالقيـــة وســـامية مـــن وجهـــة نظر 
الساســـة وهي حتقيق مصالح ”مكون مظلوم“ 

في مواجهة ”مكونات ظاملة“ أخرى.
ومثـــل هـــذه الثقافة جتعل الفســـاد ظاهرة 
معقدة ومركبة ومستشـــرية، وأعمق من مجرد 
تـــوّرط جنائي مباشـــر، خصوصا فـــي ُبعدها 
السياسي وفي سياق صراعي محتدم كالسياق 

العراقي.
كما أن رد الفعل الضعيف الذي أبداه رئيس 
البرملان يثير الشكوك حول مدى سالمة موقفه. 
لقد ترك اجلبوري منصة الرئاســـة وقال إنه لن 
يعـــود إليها إال بعد إثبـــات القضاء لبراءته من 
اتهامـــات العبيـــدي، لكن هذا قـــد ال يعني ثقًة 
منـــه بنظافة صفحته أو عدالـــة القضاء، بل قد 
يؤشر على ضعف موقفه األخالقي وعدم قدرته 
على احملاججة أو الدفاع عن نفســـه لذلك فّضل 
اللجـــوء إلى القضـــاء الذي هـــو ”لعبته“، فهو 
أستاذ قانون وبرملاني لسنوات، وسبق أن جنح 
في مللمة ملف اتهاماٍت له بدعم اإلرهاب كان قد 
رّتبه له خصومه، إذ متّكن من تسويته في إطار 
ما ُوصف بالصفقة السياسية التي أّهلته في ما 
بعد للصعود إلى رئاسة مجلس النواب. ويعلم 
اجلميع أن القضاء في العراق مؤسســـة تابعة 

للحياة السياسية وليســـت مستقلة عنها، وأن 
ســـاحة التقاضي كثيرًا ما يجدها السياسيون 
مـــالذًا لهم فـــي األزمات السياســـية في ظل ما 
تعانـــي منه املؤسســـة القضائية من تســـييس 
ونقص استقاللية واســـتالب سلطوي، وأيضًا 
مـــع إمكانية تضليـــل العدالـــة أو توظيفها في 
القضايا ذات الطابع السياســـي بسبب حداثة 
التجربة الدميقراطيـــة العراقية أو ضبابية أو 

إشكالية القوانني.

فساد موضوعي

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الرجلـــني، العبيدي 
واجلبوري، ينتميـــان إلى منظومة احملاصصة 
والفســـاد ذاتهـــا، فـــإن مواجهة االســـتجواب 
البرملانـــي بينهمـــا كانت فاصلة فـــي تنصيب 
العبيـــدي بطـــًال شـــعبيًا للنزاهـــة والشـــرف 
والكرامة الوطنية، فيما بات اجلبوري في نظر 
اجلمهور رمزًا للفســـاد والطائفية والهشاشـــة 

واالنقسام.
املعركـــة األخالقية واملعنويـــة، في إطارها 
الشعبي والرمزي، حتى هذه اللحظة في صالح 
خالـــد العبيدي الذي يحظـــى بتأييد اجتماعي 
يجعله يتمتع مبيزة تنافسية معنوية مهمة في 
مواجهته مع ســـليم اجلبـــوري. وهي مواجهة 
أخذت طابعًا سياســـيًا وعمقًا شعبيًا وعنوانًا 
والفســـاد،  كمواجهـــة بـــني النزاهة  أخالقيـــًا 
وبـــني الوطنيـــة والطائفية، بغـــض النظر عن 
مـــدى مصداقية ادعـــاءات كل مـــن اخلصمني، 
أو الصراعـــات بـــني كتلتيهمـــا، أو احلقائـــق 
فـــي كواليس السياســـة، أو األدلـــة على طاولة 

القضاء.

إن اخلطـــوة الوحيـــدة التي من شـــأنها أن 
تعزز موقـــف اجلبوري في مواجهـــة العبيدي 
هي االســـتقالة ومباشـــرة الدفاع عن نفسه من 
خـــارج منصب رئيس البرملان. هذه االســـتقالة 
قـــد جتعل اجلمهـــور يغفر له جزئيـــًا حتى لو 
ثبت تورطه في الفســـاد، أما متّســـكه باملنصب 
ففيـــه مقتله السياســـي حتى لو ثبتـــت براءته 
ألن اجلمهـــور ال يثق في قـــرارات القضاء التي 
تخص السياســـيني. فهل يســـتطيع اجلبوري 
التصـــّرف بوطنيـــة واالنحيـــاز للمجتمع عبر 
االســـتقالة احترامًا للغضب الشـــعبي، وحتّمل 
املسؤولية كرجل دولة بال شخصنة وال حتّزب؟

على جماعة اجلبوري من اإلسالميني حتّمل 
املســـؤولية ومســـاءلته ومطالبتـــه مبصارحة 
الـــرأي العام واالنخـــراط في مكاشـــفة وطنية 

شاملة عوضًا عن محاولة دفع االتهامات عنه.
مؤيدو اجلبوري يتســـاءلون ملاذا لم يتكلم 
العبيـــدي إال بعد خضوعه لالســـتجواب؟ لكن 
مثـــل هـــذا الطرح ال يبـــّرئ اجلبـــوري بل على 
العكـــس يضعه وأنصـــاره في خانـــة أخالقية 
واحـــدة مع العبيـــدي، فالعبيدي لـــم يتكلم إال 
دفاعًا عن نفسه وأنصار اجلبوري يدافعون عن 
صاحبهم باتهام العبيدي بالتســـّتر واملشاركة 

في الفساد.

ثقافة الطائفية والفساد والغنيمة في العراق
[ النخبة السياسية مشبعة بثقافة طائفية راعية لمنطق االستحواذ  [ القضاء جزء من األزمة العراقية اللتحاقه بمنظومة المحاصصة

الطبيعة الطائفية للنظام العراقي بعد االحتالل األميركي تعد البيئة املثلى لنمو وانتشــــــار 
آفة الفســــــاد داخل أجهزة الســــــلطة وبالتالي املنظومة االجتماعية ككل. فجميع املكونات 
السياســــــية في العراق الراضية واملشــــــاركة في العملية السياسية احلالية ليست مبعزل 
عــــــن معضلة حتول الدولة إلى غنيمة طائفية تتحكم فيها النزعات الدينية غير املدنية وغير 

املواطنية.

في 
العمق

{المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج العربي لم تتأخر عن دعم لبنان فيما ينبري حزب 
الله وأدواته في السياسة واإلعالم لشن أقذع الحمالت ضده}.

سعد احلريري
رئيس تيار املستقبل اللبناني

{الكالم الذي يصدر من رئيس البرلمان وحيدر العبادي بأن األمور طبيعية كالم خاطئ وال مجال 
ألن يبقى سليم الجبوري في رئاسة البرلمان وكذلك الحال بالنسبة إلى العبادي}.

أحمد اجلبوري
نائب في البرملان العراقي عن جبهة اإلصالح

الرغبة الشعبية واضحة

همام طه
كاتب من العراق

المساعدات األميركية للجيش اللبناني بال معنى في ظل وجود حزب الله  
} بــريوت – تقوم الواليات املتحدة األميركية 
بتحركات حثيثة في منطقة الشـــرق األوســـط 
لتســـجيل نقاط لهـــا عبر املزيد مـــن محاصرة 
تنظيم الدولة اإلســـالمية، األمـــر الذي جعلها 
تقوم بتسليح منتظم للجيش اللبناني لضمان 
عدم اســـتعمال لبنان ممرا لوصول داعش إلى 
البحر املتوســـط. لكن، حسب بعض املراقبني، 
اجلهود العســـكرية األميركية لصالح اجليش 
فـــي لبنان ليس لهـــا معنى حقيقـــي وميداني 
باعتبار وجود حزب الله مســـيطرا على قطاع 
واســـع من اجلنـــوب وتصديـــر مقاتليـــه إلى 

سوريا ملزيد تعقيد الوضع.
فقد ســـلمت الواليـــات املتحـــدة 50 مدرعة 
عســـكرية و40 قطعة مدفعيـــة و50 قاذفة قنابل 
للجيـــش اللبناني الثالثاء فـــي إطار جهودها 
لدعـــم قـــدرات لبنـــان فـــي مواجهـــة تهديـــد 
اجلماعات املتطرفة في ســـوريا املجاورة التي 

متزقها حرب ضروس.
وقالـــت الســـفيرة األميركيـــة فـــي بيروت 
إليزابيث ريتشارد أثناء حفل التسليم للجيش 
اللبناني إن هذا العتاد الذي ُتقدر قيمته بنحو 
50 مليون دوالر يأتي في إطار حزمة مساعدات 

بلغت حاليا نحو 220 مليـــون دوالر منذ بداية 
العـــام األمر الـــذي يجعل لبنـــان خامس أكبر 
متلق للمســـاعدات العســـكرية األميركية. لكن، 
حســـب تقارير، وجود حزب الله فـــي املعادلة 
األمنيـــة في الشـــرق األوســـط يجعـــل من تلك 
املســـاعدات ذات طابع إصالحي وسطحي وال 
ميكن تصنيفها ضمن اجلهود القتالع اإلرهاب 
جذريا مـــن املنطقة نظـــرا لكون حـــزب الله ال 
يختلـــف كثيرا عن داعش في مرجعيته الدينية 
املســـلحة وكونـــه أيضـــا أداة إقليمية لبســـط 

هيمنة إيران في املنطقة.
وأضافـــت الســـفيرة األميركيـــة أن ”هـــذه 
الســـنة فقـــط قدمت واشـــنطن مـــا قيمته 221 
مليون دوالر فـــي صورة معدات وتدريب لقوى 
األمـــن اللبنانية“، مضيفة ”أود أن ُأشـــير هنا 
أيضـــا إلـــى أن لبنـــان هو خامـــس أكبر متلق 
في العالم للتمويل العســـكري األميركي للدول 
األجنبيـــة عامليا وهذا يدل علـــى مدى التزامنا 
هنا، وما نفعله اليوم هو أننا نســـتقبل حمولة 
سفينة كاملة من املعدات التي ستساعد القوات 
اللبنانية فـــي محاربة املتطرفـــني والدفاع عن 

حدود لبنان“.
وأضافت ريتشارد أن ”ما لدينا هنا بالفعل 
هو معدات بقيمة نحو 50 مليون دوالر تشـــمل 
50 ســـيارة همفي و40 مدفع هاوتزر و50 قاذفة 
قنابـــل وما يزيد علـــى ألف طن مـــن الذخائر، 
أيها الســـيدات والســـادة أود أن أقول إن هذه 
شراكة مســـتوحاة من تفاني وإصرار اجلنود 
اللبنانيـــني، فهـــم أنـــاس عاديـــون يخرجون 
يوميا واضعني أرواحهـــم على أكفهم من أجل 

الدفـــاع عن الشـــعب اللبنانـــي والبالد، ونحن 
معجبـــون كثيرا أيضـــا بخطط قـــادة القوات 
املســـلحة اللبنانيـــة ومـــدى تفكيرهـــم بالفعل 
في مـــا يحتاجونه لتحقيق النجـــاح وحاولنا 

االستجابة لهم سريعا بكل ما في وسعنا“.
وكثيـــرا مـــا يســـتعر القتـــال بـــني تنظيم 
الدولة اإلســـالمية وجماعات متشـــددة أخرى 
فـــي ســـوريا في املناطـــق اجلبليـــة على طول 
احلـــدود الشـــمالية للبنان وميتـــد العنف بني 

احلـــني واآلخر عبـــر احلدود، حيث اســـتهدف 
ثمانية انتحاريني من تنظيم الدولة اإلسالمية 
قرية مسيحية في لبنان قرب احلدود السورية 
الشهر املاضي مما أسفر عن مقتل خمسة وأثار 
مخاوف من وقوع املزيد من الهجمات. ويشـــن 
مقاتلون مـــن تنظيم الدولة اإلســـالمية وغيره 
من اجلماعات أيضا غارات كثيرة عبر احلدود 
سيئة الترســـيم حول بلدة عرســـال في شمال 
لبنان والتي اجتاحها املتشددون لفترة وجيزة 

عام 2014 قبل أن يطردهم اجليش. ويسبب هذا 
الواقع األمني املعقد تشتتا في تركيز األجهزة 
األمنية على احلدود من جهة الشرق من ناحية 
وعلى الوضع األمني الداخلي الذي ميثل حزب 
الله أحد أهم عناصر تهديده من ناحية أخرى، 
بطريقـــة جتعل مـــن اخلطـــوات األميركية في 
تسليح اجليش اللبناني مجرد خطوات لتهدئة 
وضع قابل لالنفجار في أي وقت وفق الشروط 
التـــي ميليها الوضع القائم في ســـوريا وقرار 
ميليشـــيات النظام واجليش الســـوري وحزب 
اللـــه إنهاء حالـــة ”االنضبـــاط“ والتحول إلى 

عصابات في الشوارع السورية واللبنانية.
وفي ظـــل الضعف الـــذي تعانيـــه حكومة 
لبنـــان، تقدم عدة دول الدعم للقوات املســـلحة 
اللبنانيـــة باعتبارهـــا حصنـــا ضـــد زعزعـــة 
االســـتقرار في بلد يشكل الالجئون السوريون 
ربع عدد سكانه، ولكن بعض الدول تفطنت إلى 
أن دعـــم اجليش حلماية احلدود ليس ســـوى 
دعم غير مباشـــر حلزب الله حتـــى يتمكن من 
التفرغ لدعم نظام األســـد في دمشـــق، وهذا ما 

يحدث ميدانيا.
وعلقـــت الســـعودية هذا العام مســـاعدات 
قدرهـــا ثالثـــة مليـــارات دوالر لقـــوات األمـــن 
اللبنانية بسبب ما تراه تزايدا في التقارب بني 
بيروت وإيران، ويوما ما كانت ســـوريا تتحكم 
في مقاليد األمور في لبنان التي شـــهدت حربا 
أهلية اســـتمرت 15 عاما مـــن 1975 حتى 1990. 
ويقاتـــل حزب الله اللبنانـــي املدعوم من إيران 
منذ عام 2013 إلى جانب القوات احلكومية في 

احلرب األهلية السورية. دعم دون فائدة

الجميع يعلم أن القضاء في العراق 
مؤسسة تابعة للحياة السياسية 
يعتبرهـــا  التقاضـــي  ســـاحة  وأن 

السياسيون مالذا لهم

◄

أزمة الفســـاد في الحالـــة العراقية 
مضاعفـــة بحضور عامل الطائفية 
السياســـية  القوى  تحـــرص  الذي 

على استدامته

◄

دعم الجيش لحماية الحدود ليس 
ســـوى دعم غير مباشر لحزب الله 
حتـــى يتمكن من مســـاندة نظام 

األسد في دمشق

◄
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} سان بطرسبورغ (روسيا) - يعتزم الرئيس 
التركـــي رجـــب طيب أردوغان فتح ما أســـماه 
مراقبـــون صفحـــة جديـــدة فـــي العالقات مع 
الرئيس الروســـي فالدميير بوتـــني في زيارة 
تأتي فـــي ســـياق متوتر جتمـــع الرجلني في 
مدينة سان بطرســـبورغ بعد أشهر من الفتور 
الدبلوماسي بني البلدين، في وقت يواجه فيه 

أردوغان خالفا مع الغرب.
وتعتبر هذه الزيارة األولى التي يقوم بها 
أردوغان إلى اخلارج منذ محاولة االنقالب في 
الـ15 من يوليو وما تالها من حملة تطهير غير 
مسبوقة أثارت انتقادات شديدة من الغربيني. 
كمـــا تأتي الزيـــارة تتويجـــا للمصاحلة التي 
حتققت قبل شـــهر بني البلديـــن بعد أن أعرب 
الرئيس التركي عن ”أســـفه“ إلســـقاط ســـالح 
اجلـــو التركـــي طائـــرة مقاتلة روســـية فوق 

احلدود السورية في نوفمبر املاضي.
وقـــال أردوغان فـــي مقابلـــة أجرتها معه 
وســـائل إعالم عامة روســـية ”تبـــدو لي هذه 
الزيارة مرحلة جديدة فـــي العالقات الثنائية، 
انطالقة من الصفر“، وفق الترجمة الروســـية 
ملا قاله. وتابع ”إن بلدينا طرفان أساسيان في 
املنطقة لديهما أمور كثيرة ميكنهما القيام بها 

معا“.
هذه التصريحات تؤكد حســـب مراقبني أن 
أجندة أردوغان عند توجهه إلى روســـيا كانت 
حتتوي باألســـاس على النقـــاط التي ال حتمل 
خالفا بـــني الطرفني التركي والروســـي، وهي 
باألســـاس نقاط اقتصادية تهم صفقات رجال 
األعمال من البلدين وامللف الســـياحي وخطط 
تأمني الســـواح الروس في تركيا، لكن امللفات 
األهم وهي امللف الســـوري واألكراد فإن أغلب 

التوقعات تؤكد أنها نقاط مؤجلة.

وصـــدرت تصريحـــات مماثلـــة ملـــا صرح 
بـــه أردوغان مـــن اجلانب الروســـي، اذ توقع 
املستشـــار فـــي الكرملـــني يوري أوشـــاكوف 
”لقـــاء غاية فـــي األهمية“ يجـــري خالله بحث 
إعادة ”العالقات الروسية التركية في مختلف 
ومناقشة الوضع  املجاالت مرحلة بعد مرحلة“ 
في ســـوريا. وقال أوشـــاكوف للصحافيني إن 
توجه أردوغان إلى سان بطرسبورغ في شمال 
غرب روســـيا بعد محاولـــة االنقالب ”إمنا هو 
دليـــل على أن األتـــراك مهتمون فعـــال بإعادة 

العالقات مع روسيا“.

عالقة براغماتية

كان بوتـــني من القـــادة األجانـــب األوائل 
الذيـــن اتصلـــوا بأردوغان للتنديـــد مبحاولة 
االنقالب، ولم يبد التحفظات ذاتها التي أعرب 
عنهـــا القـــادة األوروبيون حيـــال حملة القمع 
التـــي تلتها، وهذا مـــا يعتبر تكتيكا روســـيا 
ذكيـــا لعلمها املســـبق بأن االنقالب الفاشـــل 
ســـوف يكون له دور في كشـــف البـــرود الذي 
طبع العالقـــات التركية الغربيـــة مؤخرا، ولم 
يفت بوتني أن ذلك سوف يكون مدخال مناسبا 
جلذب األتراك إليه من داخل دول حلف شـــمال 
األطلسي أو على األقل يضمن حيادا متماشيا 
مـــع نســـبة التقـــارب أو التباعـــد بـــني تركيا 
ودول احللف وعلى رأســـها الواليات املتحدة 

األميركية.
للعالقـــات  األوروبـــي  املجلـــس  وأورد 
اخلارجيـــة فـــي حتليـــل أنـــه حتى لـــو كانت 
العالقات بني موسكو وأنقرة ”لديها هي أيضا 
مـــا يؤثر على ثباتهـــا، إال أن تدهور العالقات 
مع القوى الغربية من شـــأنه تسريع التقارب“ 

بني البلدين.
أثار إسقاط الطائرة احلربية الروسية عند 
احلدود الســـورية أزمة خطيـــرة في العالقات 
بني موســـكو وأنقرة وحمل روسيا على اتخاذ 
تدابيـــر اقتصادية ضـــد تركيا. وتفيـــد أرقام 
أعلنهـــا الكرملـــني ان املبـــادالت التجارية بني 
البلديـــن تراجعت بنســـبة 43 باملئـــة إلى 6.1 

مليار دوالر بني يناير ومايو املاضيني.

لكـــن بعد أشـــهر مـــن اخلصومـــة وتبادل 
الهجمـــات الكالمية بني الرئيســـني، جتاوبت 
موســـكو بســـرعة لم تكـــن متوقعة مـــع بادرة 
أنقرة وأمرت برفع العقوبـــات املفروضة على 
القطاع السياحي التركي الذي يعتبر أساسيا 
في اقتصاد هـــذا البلد وقد تضرر كثيرا جراء 
مقاطعـــة الســـياح الـــروس الذيـــن تراجعت 
أعدادهم بنســـبة 93 باملئة في يونيو باملقارنة 

مع الشهر نفسه من العام 2015.
هـــذه األرقـــام التـــي تشـــير إلـــى روابـــط 
اقتصادية كبرى بني البلدين تفســـر إلى مدى 
كبيـــر طبيعة امللفـــات التي حملهـــا أردوغان 
معه إلى ســـان بطرســـبورغ كي يطرحها أمام 
فالدمييـــر بوتني، فالزيـــارة بذلـــك ال تتجاوز 
خوف الرئيس التركـــي من ضياع جانب كبير 
كان لـــه الفضل في دعم االقتصـــاد التركي وال 
مصلحة لتركيا في أن تخسر الالعب الروسي 
املهم. كما أنه من املتوقع إعادة إحياء مشروع 
إلى أوروبا الذي  مد أنبوب الغاز ”تركسترمي“ 
يفترض أن ينقل 31.5 مليار متر مكعب سنويا 

إلـــى تركيا عبر البحر األســـود ومحطة اكويو 
النووية التي ستبنيها روسيا. وأكد أردوغان 
منـــذ اآلن اســـتعداده ”التخاذ تدابيـــر فورية“ 

لتحريك هذا املشروع.
العديد من اخلبراء أكدوا أن املثال التركي 
الروســـي احلالي يعـــد انعكاســـا للضرورات 
السياســـية البراغماتية في السياسة الدولية، 
وال ميلـــك أي طـــرف من الطرفـــني أن يتالعب 
بهـــذه الضـــرورات إال في حالـــة الوصول إلى 
تهديـــد متبـــادل للمصالح اإلســـتراتيجية، ما 
يكشف أن الطائرة الروســـية وطيارها اللذين 
ســـقطا بنيران ســـالح اجلو التركي ال ميثالن 
أي ســـببا حقيقي في أن تصبـــح العالقة بني 
البلدين عدائية. وقال في الســـياق ألكســـندر 
بونـــوف مـــن مركـــز كارنيغي للدراســـات في 
موسكو إن ”ما سنشهده هو عالقة أكثر متانة 
ولكن ذات طابـــع تغلب عليـــه البراغماتية، ال 
تقـــوم على عالقـــة شـــخصية أو أيديولوجية 
وإمنا على املصالح العملية املشـــتركة“. تتجه 
جـــل اآلراء إلـــى أن االحتاد األوروبي يســـجل 

مواقف سلبية جتاه سياسة أردوغان في تركيا 
في الفترة األخيرة، وذلك ما ظهر بوضوح في 
تصريحـــات مســـؤولني أوروبيـــني كبار حول 
عمليـــات االنتقـــام التي يقـــوم بهـــا الرئيس 
رجب طيب أردوغان في حق قطاع واســـع من 
اجلنـــود والضباط وجيش املوظفني الذين قام 
بعزلهـــم وســـجنهم نتيجة محاولـــة االنقالب 
الفاشـــلة، وهو ما كشـــف أن الرجل يقوم مبا 
يشـــبه تصفية خلصومه السياسيني عبر تعلة 
االنقالب كي تكون الساحة فارغة أمامه للقيام 
مبا يريده من تعديالت دستورية حتى تصبح 
الصالحيات الرئيسية بني يديه في نظام ينزع 

نحو البرملانية أكثر من الرئاسية.

أوروبا من بعيد

يرى احمللل الروســـي فيـــودور لوكيانوف 
رئيس مجلس السياسة اخلارجية والدفاع أنه 
”من الواضح أن روســـيا فـــي الوقت احلاضر 
شـــريك مهم لتركيا، في وقت شهدت عالقاتها 
مـــع االحتـــاد األوروبـــي والواليـــات املتحدة 
تدهـــورا واضحـــا ولم تتحقـــق تطلعاتها إلى 
تغيير ســـريع للنظام في ســـوريا“. وتابع أن 
األمر نفسه ينطبق على روسيا مستخلصا أن 
”البلديـــن بحاجة احدهما إلـــى اآلخر“ إليجاد 

حل للنزاع في سوريا.
وأكـــدت فـــي الســـياق وزيـــرة الشـــؤون 
البرملانيـــة اإليطالية ماريا ايلينا بوتشـــي أن 
ردود أفعـــال أردوغان جتاه العـــدد الهائل من 
املعتقلني (مع شـــبهات تعذيـــب طالت ضباط 
اجليـــش عند التحقيـــق) ال تعكـــس أن تركيا 
مرشـــحة بشـــكل جـــدي ألن تكـــون عضوا في 
االحتـــاد األوروبي، حتى أن بعـــض املراقبني 
وصفـــوا تركيا بأنها ”جـــار مزعج“ ال ميلك أن 
يضبط ميزان اســـتقراره املطلوب بإحلاح لدى 
األتـــراك حتى تتوقف أزمة الالجئني في حدود 
بعيدة عـــن العمق األوروبي، وهذا ما يفســـر 
العالقة غيـــر اجليدة بني األوروبيني واألتراك. 
ولئن كان ذلك ضد تقدم املفاوضات لالنضمام 
إلى االحتاد، فإن زيارة أردوغان لبوتني تعكس 
نيتـــه فـــي اللعـــب بعـــدة أوراق للضغط على 

األوروبيني لقبول العضوية.
وان كان أردوغان ال يزال مصرا على رحيل 
الرئيس السوري بشار األسد من السلطة، وهو 
ما تعارضه موســـكو بشدة، إال أنه أقر بالدور 
األساسي الذي تلعبه روسيا في تسوية النزاع 
وجاء ذلـــك في إطار مقابلة مع وســـائل إعالم 
روســـية عامة، وقال أردوغان إن ”روسيا العب 
أساسي وشديد األهمية من أجل إحالل السالم 
في سوريا“ مشيرا الى أن ”هذه املشكلة ينبغي 
تســـويتها من خالل تدابير مشـــتركة تتخذها 

روسيا وتركيا“.
وحســـب محللني، فـــإن تلـــك التصريحات 
موجهـــة باألســـاس إلـــى الواليـــات املتحـــدة 
األميركيـــة التـــي تراقـــب الزيـــارة عـــن كثب 
وبالتفاصيـــل للوقـــوف عند االتفاقـــات التي 
أبرمـــت، ولتلمـــس املفاهمـــات بـــني أردوغان 
وبوتني وتوقع التطوارت في املستقبل خاصة 
وأن األزمة الســـورية تشـــهد منعرجا اســـمه 

معركة حلب.

[ موسكو لها مصلحة في استمالة تركيا كعضو في الناتو  [ أميركا تراقب استدارة أردوغان للشرق بتوجس حول الملف السوري

أردوغان في روسيا.. البحث عن صديق في قارة معادية

تقوم زيارة أردوغان باألســــــاس على احلســــــم في نقاط حساسة بالنسبة إلى تركيا، أولها 
النقاط املتعلقة باملســــــألة االقتصادية ومزيد جلب الروس إلى مســــــاحة االستثمار التركي 
خاصة في املجال السياحي، ومن ناحية أخرى فإن الزيارة التي يقوم بها أردوغان لبوتني 
حتمل رســــــائل عديدة للغرب مفادها أن احللفاء ميكن أن يتغيروا بتغير املوقف األميركي 
واألوروبي، وهذا ما يغري موســــــكو بأن تقوم بزعزعة حلف الناتو عبر اســــــتمالة العضو 

التركي.

في 
العمق

{إذا ما أعادت تركيا العمل بعقوبة اإلعدام ســـيتم وقف عملية التفاوض بشـــأن االنضمام إلى 
االتحاد األوروبي فورا، ألن تركيا ستكون قد خرقت مبادئ االتحاد األوروبي}.

ماريا إيلينا بوتشي
وزيرة الشؤون البرملانية اإليطالية

{ليـــس لدي شـــك في أن تركيا تعلـــم تماما إلى أي جانـــب تنتمي ولكن ال بأس فـــي قيام تركيا 
بمحادثات مع روسيا، فهذا أمر ربما قد يساعد على إيجاد حلول لألزمة السورية}.

أورزوال فون دير الين
وزيرة الدفاع األملانية

كسر دائرة الصمت

 بعد أشـــهر مـــن الخصومة بين 
موســـكو  تجاوبـــت  الرئيســـين 
بسرعة مع بادرة أنقرة للمصالحة 

خوفا من خسارة تركيا

◄

الروس واألتراك يبحثون املشترك خارج املصلحة السورية

} ما ميكن أن يحســـب للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان أنه متكن من القيـــام بإخراج 
جيد لتوقيت زيارته إلى روســـيا وإحاطة هذه 
الزيـــارة املرتقبـــة بهالة إعالميـــة الفتة وضح 
فيها أن املواقف بني البلدين ال تزال متناقضة 
في مســـتوى القضية السورية، وأن اخلالفات 
الناجمة عن إســـقاط الطائرة وغيرها ليســـت 
معرقلـــة للعالقـــات االقتصاديـــة القوية التي 
جتمع البلديـــن، ولعل اختيـــار حصار مدينة 
حلـــب في هذه األيام يعـــد الدليل على إمكانية 
إيجاد تقاطع براغماتـــي بني األتراك والروس 

حتى على حساب املصير السوري.
وقـــد اســـتبعد معارضـــون ســـوريون أن 
تؤدي قمة بطرسبورغ بني الرئيسني الروسي 
والتركي إلى أي تغيرات جوهرية في موقفهما 
جتاه األزمة الســـورية، ورّجح املعارضون أن 
يكون الشق االقتصادي طاغيا على السياسي، 
وأن ترّحل املشـــاكل السياســـية بـــني البلدين 

لرحلة مقبلة.
الهيئـــة  عضـــو  يحيـــى،  عقـــاب  وشـــدد 
السياســـية فـــي ائتالف املعارضة الســـورية، 
على أن املســـألة الســـورية ســـتكون حاضرة 
إن  بقوة فـــي القمة، وقـــال يحيـــى لـ“العرب“ 
اللقاء يكتســـي أهمية خاصة ارتباطًا بحدثني 
متداخلـــني ”األول هـــو تدهـــور العالقات بعد 
إســـقاط الطائرة الروسية، وتداعيات االنقالب 
واملوقف الروســـي من فشـــله، وفـــي احلالني 
ســـنجد حضورا قويًا للعالقـــات االقتصادية 
بـــني البلدين، وحجم التبـــادل الكبير بينهما، 
ووجود مشاريع اســـتثمارية عمالقة لكليهما، 
ناهيك عن اجلانب الســـياحي وأثره بالنسبة 

إلى تركيا“.
التوجه نحو روســـيا ليس خيـــارا محببا 
لـــدى أردوغـــان، فهـــو يعلم جيـــدا أن الروس 
يدركـــون حجـــم قوتهم في الشـــرق األوســـط 
ونســـبة مصاحلهم في املنطقـــة، لكن األبواب 
املوصدة نســـبيا أمامـــه دفعته إلـــى التلويح 

بـــأن خياراته متعددة رغم معارضة العديد من 
اخلبراء والسياسيني واملعارضني داخل تركيا 

لزيارة روسيا.
ويقول لؤي صافي عضو االئتالف الوطني 
الســـوري لقـــوى الثـــورة واملعارضـــة إن قمة 
بطرسبورغ هي رسالة من تركيا إلى الواليات 
املتحـــدة، ومحاولة تركية لتطوير سياســـتها 
املصالـــح  عـــن  مســـتقل  بشـــكل  اخلارجيـــة 
اجليوسياسية للحلف األطلسي، وقال صافي 
لـ“العرب“ ”تعود أهمية لقاء بوتني وأردوغان 
إلى أنـــه يأتي عقب االنقالب العســـكري الذي 
شـــّكل بالنســـبة للقيادة التركية القشـــة التي 
قســـمت ظهر البعير، وزادت من شكوكها حول 
صدقيـــة موقف دول حلف شـــمال األطلســـي 
من الصراع املســـتمر في الشرق األوسط منذ 

خمس سنوات“.
لقاء أردوغان ببوتني ليس من أجل سوريا 
بل من أجل تركيا، أو باألحرى فإن هذه الزيارة 
لن يكون من شأنها أن تسرع في إيجاد مخارج 
حقيقية لألزمة الســـورية حتى من وجهة نظر 
مصالح األتراك، بل هي زيارة لتسوية اخلالف 
مع خصم من حجم ثقيل هو روسيا خصوصا 
وأن البرود يطبع العالقة بني تركيا وحلفائها 
الغرب، ففكر أردوغان أال يزيد من إثقال كاهله 

بقائمة طويلة من اخلصوم.
وفي السياق، اســـتبعد املعارض السوري 
منـــذر آقبيـــق، الناطق الرســـمي باســـم تيار 
الغـــد الســـوري املعـــارض، أن تســـتطيع قمة 
بطرســـبورغ بني الرئيس الروســـي فالدميير 
بوتني والرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان 
إحـــداث أي تغّير جذري أو اختراق سياســـي 
إن هذه القمة تعتبر ذات  هام، وقال لـ“العرب“ 
أهميـــة ألنها تأتي بعد فترة توتر بني البلدين، 
لكن التوتر الشديد في حلب ُيلقي بظالله على 

اللقـــاء، حيث يعلـــم بوتني أن تركيا ُتســـاعد 
املعارضة املســـلحة التي اســـتطاعت حتقيق 
تقدم استراتيجي في تلك احملافظة خالل األيام 
القليلـــة املاضية، كما يعلـــم أردوغان أن تقدم 
النظام وحصـــاره للجزء الشـــرقي من املدينة 
كان مبســـاعدة القوات اجلوية الروسية، لذلك 
فإن أجـــواء اللقاء هي أجواء أطراف متحاربة 
بالوكالة، تسعى في ما بينها إليجاد مشتركات 
ميكن أن تتفق عليها، وبالتالي فإن عقد اللقاء 
يدل على أن رغبة الطرفني بالتهدئة بشـــكل أو 

بآخر“.
واســـتبعد آقبيـــق بشـــّدة أن يتراجع أي 
من الطرفـــني عن مواقفه بالنســـبة إلى األزمة 

الســـورية، وقـــال ”كل مـــن بوتـــني وأردوغان 
ليـــس بتلك الســـذاجة كي يعتقـــد أن ُمحاِوره 
اآلخر ســـيتراجع عن مواقفه في سوريا بشكل 
راديكالـــي، ومـــن املتوقع أن يســـفر اللقاء عن 
انفـــراج فـــي املوضـــوع االقتصـــادي وإعادة 
التبـــادالت التجاريـــة إلى ما كانـــت عليه قبل 
التوتر، أما بشأن ســـوريا، فإذا اتفق الطرفان 
علـــى التهدئة العســـكرية متهيدا الســـتمرار 
املباحثـــات السياســـية في جنيـــف بناء على 
الوثائـــق الدوليـــة مثل بياني جنيـــف وفيينا 
وقـــرار مجلس األمن 2245، فإن ذلك سيســـاهم 
وتســـاءل آقبيق عن  في حقن الدماء نســـبيا“ 

األساس الذي سيبنى عليه ذلك.

اإلثنان ليسا معنا

باسل العودات
إعالمي سوري

عقاب يحيى: 
سبب لقاء أردوغان وبوتين يعود 

باألساس إلى شعور األتراك 
بخذالن أميركا لهم

يوري أوشاكوف: 
زيارة أردوغان لروسيا دليل على 
أن االتراك مهتمون فعال بإعادة 

العالقات مع روسيا
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} من أطرف ما يشهده لبنان في هذه 
األيام، ذلك األخذ والرد بني شبان يسّمون 

”عونيني“ نسبة إلى النائب املسيحي ميشال 
عون، قائد اجليش السابق، الذي أصبح في 

الوقت الراهن حليفا لـ”حزب الله“، حّتى 
ال نقول شيئا آخر. كان عون، الذي مازال 

لألسف الشديد ميّثل قسما من املسيحيني 
في لبنان، في املاضي القريب من دعـاة 

احلرية والسيادة واالستقالل والعدو اللدود 
للنظام السوري، على الرغم من أّنه تبّني 

مع تطور األحداث أّنه كان أفضل األدوات 
التي استخدمها هذا النظام لفرض وصايته 

املباشرة على لبنان، خصوصا في املرحلة 
املمتدة من خريف العام ١٩٩٠، إلى ربيع العام 

٢٠٠٥، مباشرة بعد اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري ورفاقه.

تسبب هذا االغتيال بخروج اجليش 
السوري من لبنان ومعه األجهزة األمنية في 

السادس والعشرين من نيسان- أبريل من 
تلك السنة… كما أدت إلى عودة ميشال عون 
إلى البلد. حصل كّل ذلك في وقت استطاعت 
فيه إيران ملء الفراغ الذي خلفه االنسحاب 
السوري عبر ميليشيا مذهبية ليست سوى 

الثوري، اسمها ”حزب  لواء في ”احلرس“ 
الله“.

بعيدا عن الظروف التي رافقت نفي 
ميشال عون إلى فرنسا بعد فراره إلى بيت 

السفير الفرنسي من القصر الرئاسي في 
بعبدا في تشرين األّول- أكتوبر ١٩٩٠، عندما 

سمح األميركيون لسالح اجلو السوري 
بقصف القصر الرئاسي في لبنان إثر القرار 

الذي اتخذه الرئيس الراحل حافظ األسد 
باالنضمام إلى التحالف الدولي والعربي 

الذي سيخوض حرب حترير الكويت، هناك 
ما يثير االهتمام في التجاذبات السائدة 

بني ”العونيني“. تعكس هذه التجاذبات حال 
التخلف والضياع التي يعاني منها قسم ال 

بأس به من املسيحيني اللبنانيني.
يعود التخلف والضياع لدى هؤالء 

املسيحيني إلى غياب الثقافة السياسية من 
جهة، والعجز عن القيام بعملية نقد للذات من 

جهة أخرى. ثّمة سؤال يختزل هذه احلال: 
كيف ميكن لشخص طبيعي يقرأ ويكتب 

ورّمبا دخل اجلامعة، أن ينتمي في يوم من 
األيام إلى تّيار يقوده ميشال عون الذي أدخل 

اجليش السوري إلى قصر بعبدا ووزارة 
الدفاع اللبنانية كي ال يعود متر مرّبع من 
األراضي اللبنانية خارج االحتالل السوري؟
إّنها بالفعل مأساة ليس بعدها مأساة 

أن يكون في لبنان مؤيدون لسياسي 

أمضى حياته في ارتكاب األخطاء التي 
دفع املسيحيون ثمنها غاليا وذلك عندما 

متترس في قصر بعبدا رافضا إخالءه بسبب 
اعتراضه على اتفاق الطائف، ورغبته في أن 

يكون رئيسا للجمهورية بأي ثمن كان. خاض 
ميشال عون كّل احلروب التي كان عليه 

تفاديها عندما كان رئيسا حلكومة مؤقتة، 
ال مهّمة لها سوى تأمني انتخاب رئيس 

للجمهورية خلفا للرئيس أمني اجلمّيل، الذي 
غادر قصر بعبدا في اليوم الذي انتهت فيه 

واليته مبوجب الدستور.
يصعب املرور مرور الكرام على ما اقترفه 

ميشال عون في حق لبنان واللبنانيني، إن 
باعتدائه على األحياء اإلسالمية في بيروت 

في العامني ١٩٨٨ و١٩٨٩، أو بدخوله في حرب 
مع ”القوات اللبنانية“ بعد تلقيه دبابات من 

صّدام حسني وصلت إلى لبنان بعد نقلها إلى 
تركيا بّرا ومنها بحرا إلى جونيه… بتغاض 
إسرائيلي مفضوح، ليس ما يدعو اآلن إلى 

كشف تفاصيله.
كيف لقائد اجليش اللبناني ورئيس 

للحكومة املؤقتة، التي لم تضّم أّي مسلم، 
منع الرئيس املنتخب رينيه معوض من 

دخول قصر بعبدا ليكون هدفا سهال 
للمخابرات السورية التي تولت تصفيته 

لكون الرجل أراد تطبيق اتفاق الطائف بعيدا 
عن الوصاية السورية املباشرة وبغطاء عربي 

ودولي؟
كيف ميكن لرئيس حكومة مؤقتة الدخول 

في حرب مع طرف مسيحي آخر، وتهجير 
هذا العدد الكبير من املسيحيني من لبنان؟
كيف ميكن لشخص مثل ميشال عون 

البقاء في قصر بعبدا واالستعانة بعمالء 
للنظام السوري من أجل احلصول على 

ذخيرة يقاتل بها ”القوات اللبنانية“، ثم 
إرسال أنصاره إلى بكركي إلهانة رجل عظيم 

مثل البطريرك صفير الذي ميتلك ما يكفي 
من احلكمة وبعد النظر ما جعله يؤيد اتفاق 

الطائف ويستوعب أهميته التاريخية؟
ال تعود مأساة املسيحيني في لبنان إلى 

وقوف الكثيرين منهم إلى جانب ميشال 
عون واعتقادهم أّن في استطاعته ”إعادة 

حقوقهم“ التي أخذها أهل السّنة. نعم، من 
أهل السّنة الذين رفعوا أخيرا شعار ”لبنان 

أّوال“. في أساس املأساة العجز عن فهم 
املعادلة اإلقليمية، بدءا بتوقيع اتفاق القاهرة 

املشؤوم في العام ١٩٦٩، وصوال إلى الوضع 
الراهن املتمثل في غياب رئيس اجلمهورية.

هذا العجز عن فهم املعادلة اإلقليمية جعل 
املسيحيني، باستثناء رميون اده، يوافقون 
على اتفاق القاهرة. هذا العجز قادهم إلى 

انتخاب سليمان فرجنية رئيسا للجمهورية 
في العام ١٩٧٠، في حني كان لديهم خيار 
أفضل بكثير هو إلياس سركيس. عندما 

أصبح إلياس سركيس رئيسا في ١٩٧٦، كان 
أوان الرجل فات. لم يعد لديه مؤسسات 

أمنية تستطيع حماية مؤسسات الدولة 
اللبنانية في ظل الوجود الفلسطيني املسّلح 
والتدخالت السورية في شؤون البلد، بأدّق 

تفاصيل هذه الشؤون.
ال تكمن مأساة املسيحيني في لبنان 

في العجز الدائم عن فهم املعادلة اإلقليمية 
والدولية فحسب، بل في االستمرار في 
ارتكاب اخلطأ ذاته، ورفض التعلم من 

جتارب املاضي القريب أيضا. ال مشكلة في 
وجود جتاذبات داخل ”التّيار“. املشكلة، بكّل 

بساطة، في وجود مثل هذا ”التّيار“ الذي 
يعّبر عن قدرة كبيرة على االستعانة بالغرائز 

البدائية لتغطية عملية السقوط لطائفة كان 
في استطاعتها لعب دور أساسي في حماية 
لبنان، باملشاركة مع الطوائف األخرى دائما 

وأبدا.
أن تكون ”َعْونّيا“ يعني أّول ما يعني أنك 

تابع لرجل لم يفهم يوما أن العالم يتغّير، 
وأن املنطقـة تتغّير، وأن لبنـان يتغّير. لم 

يفهم املسيحي العادي خطورة الدخول في 
لعبة امليليشيات واحلروب مع الفلسطينيني 
التي كان النظام العلوي في سوريا يشّجع 

عليها. هذا ال يعني من دون أدنى شك 
التقليل من مسؤولية الفلسطينيني عن جانب 

كبير من الدمار الذي حلق بلبنان ودوره 
ومؤسساته.

ولكن في نهاية املطاف، لم يستطع ميشال 
عون أن يفهم في أي وقت ماذا على احملك. 

ال يفهم حاليا أن حلفه مع ”حزب الله“ 
الذي مينع انتخاب رئيس للجمهورية خطر 

على لبنان وليس على املسيحيني فقط. ال 
يستوعب أن وصوله إلى رئاسة اجلمهورية 

اإليراني خطوة  بفضل سالح ”حزب الله“ 
أولى على طريق تغيير طبيعة النظام 

اللبناني. ولكن ما الذي ميكن توّقعه من 
شخص لم يفهم يوما معنى إعادة احلياة إلى 

بيروت، من رجل ال يستطيع أن يسأل نفسه 
ملاذا يقيم في الرابية وليس في حارة حريك 

حيث مسقط رأسه؟
يعطي وجود ميشال عون في الرابية 

وليس في حارة حريك فكرة عن التحوالت 
التي شهدها لبنان وحجم التراجع املسيحي 

الذي ال ميكن وضع حّد له إال بالعودة إلى 
الدولة التي حتمي كّل اللبنانيني من دون أّي 

استثناء من أّي نوع. ال خيار آخر غير العودة 
إلى الدولة، بدل االلتحاق بدولة ”حزب 

الله“ التي تقاتل في سوريا إلى جانب نظام 
أقّلوي، وهو تورط ستكون له نتائج وخيمة 
على الوطن الصغير، بكل طوائفه، في املدى 

الطويل.
من ال يستطيع التعاطي مع هذه املعادلة 

البسيطة، التي تعّبر في جانب منها عن 
اإلفالس املسيحي، لن يفهم يوما معنى وجود 
لبنان ودور مسيحييه ومسلميه في مرحلة ما 

بعد انهيار سوريا والعراق، في ظّل السعي 
اإليراني إلى وضع اليد على لبنان…

اإلفالس المسيحي في لبنان

{بعـــد التوجه لشـــن هجمات في أوروبـــا والواليات المتحدة، يشـــير داعش إلى نيتـــه بدء موجة 

جديدة من أعمال العنف لتطبيق {العقاب} على تعبيرات {االنحراف القانوني عن اإلسالم}.

يعقوب أوليدورت
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

{لن نوافق على انتخاب رئيس يخالف السيادة، إذا تم انتخاب عون رئيسا فذلك سينسحب على 

الحكومة والجيش وبالتالي سنسلم البلد لمندوب الولي الفقيه في لبنان}.

جمال اجلراح
اللبنانية عضو كتلة ”املستقبل“ 

} يالحظ املراقبون واملتخصصون تغيرات 
نوعية فارقة في استراتيجية تنظيم 

”داعش“ خالل اآلونة األخيرة، وآخر مظاهر 
هذه التغيرات إعالن التنظيم تبني هجوم 
بساطور قام به إرهابي تابع للتنظيم في 

مدينة شارلروا البلجيكية.
هذا االعتداء اإلرهابي بآلة تقليدية 

(ساطور) على شرطيتني بلجيكيتني هو 
مثال للتغيرات التي طرأت على استراتيجية 

اإلرهابي، وقد سبقته عمليات  تنظيم ”داعش“ 
إرهابية عدة استهدفت مدينة نيس الفرنسية 

ومقاطعة بافاريا األملانية ومدينة أورالندو 
األميركية وإسطنبول وبروكسل وغيرها.

أهم مالمح التغير التي طرأت على 
استراتيجية ”داعش“ تتمثل في شن هجمات 

فردية بآالت تقليدية بسيطة في معظمها يقوم 
بها فرد أو فردان ضمن ما يعرف بـ“الذئاب 

املنفردة“، بهدف توسيع دائرة الترويع 
واخلوف والرعب أكثر في مناطق بالدول 

املستهدفة.
أخطر األبعاد في هذه التغيرات أن 

هجمات الذئاب املنفردة توجه غالبا إلى 
أهداف ناعمة أو سهلة تتسم بضعف 

اإلجراءات األمنية، أو وجودها في حّدها 
األدنى، وهذه األهداف غالبا ما تكون 
جتمعات بشرية إليقاع عـدد أكبر من 

الضحايا األبرياء، بحيث يكون وقع احلدث 
مدويا سواء على السكان أنفسهم، أو على 

السلطات الرسمية واحلكومية في الدول 
املستهدفة.

يسعى تنظيم ”داعش“ إلى اإليهام 
مبقدرته على تنفيذ تهديداته، وأنه ميتلك 

اليد الطولى على األجهزة األمنية، ومن ثم 
يشكك السكان واملواطنني والسائحني في 

مقدرة هذه األجهزة على حمايتهم ويصبح 
اخلوف والقلق هو املناخ السائد في الدول 

املستهدفة.
هذه التغيرات في استراتيجية اإلرهاب 

بالغة اخلطورة ألسباب واعتبارات عدة أولها 
أنها تضع كل مسلم، سواء من الزائرين أو 

مواطني ورعايا الدول املستهدفة، في دائرة 
الشك والتوجس، وهذا أمر بالغ اخلطورة 

نظرا لتداعياته املدمرة على العالقة مع اآلخر 
غير املسلم، أو على الصورة النمطية للدين 

اإلسالمي في العالم.
ثمة أمر آخر بالغ اخلطورة في 

استراتيجية الذئاب املنفردة يكمن في أنها 
حتتاج إلى فرد أو مجموعة صغيرة من 

األفراد للقيام بعمليات إرهابية تخدم أهداف 
التنظيم من دون أن تكون لهم صلة مباشرة 

به أو توجيهات واتصاالت مباشرة مع قادته، 
وغالبا ما يتصرف هؤالء من تلقاء أنفسهم 
في انتقاء األهداف وحتديد مالمح اجلرمية 

اإلرهابية وتوقيت تنفيذها خلدمة أهداف 
التنظيم.

يالحظ أيضا أن تنظيم ”داعش“ بات 
يوجه ”دعوات مفتوحة“ إلى أنصاره 

واملتعاطفني معه في مناطق ودول معينة 
لشن هجمات إرهابية، ما يعني أن التنظيم 

بات يكتفي بدور مرشد العمليات، ومن يحدد 
وجهتها وبوصلتها اجلغرافية من دون 

تخطيط لطبيعة العمليات أو نطاقاتها أو 
القائمني على تنفيذها، وهم غالبا ما يكونون 

من املتأثرين باألفكار والدعاية التي يرّوج 
لها تنظيم داعش، والتي جتعل له أنصارا 

محتملني في مناطق مختلفة من العالم، وهو 
ما حدث في الهجمات التي شهدتها أملانيا 

وفرنسا، مثل الهجوم الذي شنه املهاجر 
األفغاني على ركاب قطار في مقاطعة بافاريا 
جنوبي أملانيا في ١٨ يوليو ٢٠١٦، حيث أكد 

وزير الداخلية األملاني توماس دي مايتسيري 
أن دعاية تنظيم داعش هي من حرضت 

املراهق األفغاني على ارتكاب ما فعله، حيث 
لم تتوصل السلطات األملانية إلى دليل يؤكد 
صدور أوامر من التنظيم له بتنفيذ الهجوم، 

واألمر نفسه بالنسبة إلى منفذ عملية الدهس 
في مدينة نيس الفرنسية والتي أودت بحياة 

٨٤ شخصا.
يالحظ أيضا أن تنظيم ”داعش“ قد 

طور استراتيجية ”الذئاب املنفردة“ لزعزعة 

األمن واالستقرار واالستفادة من عناصر 
بشرية غاضبة تعيش داخل املجتمعات 

الغربية، ما يعني أن التنظيم قد استفاد 
من دراسة األوضاع املجتمعية للمسلمني 
في الغرب واإلشكاليات املرتبطة بها، لذا 
يحاول اللعب على وتر إشكاليات الدمج 

والصهر االجتماعي في دول أوروبية عدة، 
ويدرك متاما أن هناك شريحة، ولو قليلة، 

قد تستجيب لنداءاته اإلرهابية لالنتقام من 
املجتمعات التي تشعر جتاهها بالغضب 

واحلقد.
خطر هذه االستراتيجية اإلرهابية أيضا 

أنها تصب الزيت على النار، وتسعى إلى 
إشعال الصراعات الطائفية عبر التركيز 

على استهداف املكونات الطائفية في الدول 
املستهدفة، على نحو يخل بحالة األمن 

واالستقرار الذي يوفر البيئة املالئمة إلى 
التنظيم للوجود والنمو. وهو ما حدث 

في العمليات اإلرهابية التي نفذها تنظيم 
”داعش“ في اململكة العربية السعودية، 

واستهدفت جتمعات شيعية، إلشعال الفنت 
الطائفية.

أحد مظاهر اخلطر في التغيرات 
االستراتيجية التي انتهجها ”داعش“ 

أيضا تكمن في اللجوء إلى أسلحة بدائية 
ميكن احلصول عليها بسهولة، حيث بات 

باإلمكان تنفيذ هجمات بأسلحة بدائية مثل 
األسلحة البيضاء والدهس بالسيارات أو 
حتى الضـرب باحلجارة كمـا دعا إلى ذلك 

منّظـر تنظيم ”داعش“ أبو محمد العدناني، 
ما يجعل تنفيذ االعتداءات اإلرهابية مسألة 

مغرية للكثير من العناصر املتعاطفة مع 
الفكر اإلرهابي، ويجعل التشديد األمني 

مسألة محدودة األثر في الكثير من األحيان، 
كما تسهم هذه االستراتيجية كذلك في 

”حتييد“ شبكات املعلومات األمنية والزج 
بعناصر بعيدة عن دائرة الشك والشبهات 

وغير معروفة لدى األجهزة األمنية، وبالتالي 
تصعب مالحقتهم والتوصل إلى معلومات 

بشأنهم.

مظهر آخر من مظاهر خطر التغير 
في استراتيجية تنظيم ”داعش“ يكمن 

في استفادة اإلرهاب من عناصر اإلجرام 
التقليدية، فالكثير من مرتكبي االعتداءات 

اإلرهابية األخيرة في أوروبا مسجلون 
لدى األجهزة األمنية ضمن ملفات اجلرمية 

التقليدية، وبالتالي ليسوا مسجلني لدى 
األجهزة األمنية املتخصصة في أنشطة ذات 

صلة بالتطرف واإلرهاب، وليسوا على قائمة 
مراقبتها.

التغيرات في استراتيجية ”داعش“ 
بحاجة حقيقية إلى تنشيط جهود مكافحة 

الفكر اإلرهابي ألن األمر قد جتاوز محاوالت 
بناء خالفة مزعومة، ليطال تفخيخ العالقة 

بني املسلمني واآلخر في مختلف دول 
العالم، وهذا األـمر قد انعكس في العـديد 

من احلاالت الفردية، حتى اآلن، التي ترتبط 
بالشك في مسافرين وسائحني بل في 

مواطنني مسلمني بدول غربية، وقد بلغت 
الشكوك واملخاوف مدى يصعب الصمت 

جتاهه، حيث بات حمل كتاب باللغة العربية 
أو التحدث في الهاتف باللغة ذاتها على منت 
طائرة، على سبيل املثال، كفيل بإثارة شكوك 
البعض من املسـافرين كما ذكر تقرير إعالمي 

نشر مؤخرا.
هذه السلوكيات التي ال تزال تندرج ضمن 

أطر ”فردية“ قد تتعمق وتنتشر مستقبال 
في ظل متدد التيارات اليمينية املتشددة 

وارتفاع شعبيتها في دول غربية عدة، مع ما 
يعنيه ذلك من ارتفاع مّد ”اإلسالموفوبيا“، 

وصيحات العداء لإلسالم واملسلمني، 
وعلينا أال نكتفي باستنكار هذه التوجهات 
والدعوات فقط، بل نعمل على مسار مواز 

لتكثيف اجلهود الرامية حملاربة الفكر 
اإلرهابي على مستويات تعليمية ودينية 

وثقافية جنبا إلى جنب مع املسار األمني، 
فليس من مصلحة العالم اإلسالمي وال 

الغربي السماح لإلرهابيني واملتشددين من 
الطرفني بالوقيعة وإشعال صراع حضارات 

مدمر.

التحوالت الخطرة في استراتيجية {داعش}

ال خيار آخر غير العودة إلى الدولة، بدل 

االلتحاق بدولة {حزب الله} التي تقاتل 

في سوريا إلى جانب نظام أقلوي، وهو 

تورط ستكون له نتائج وخيمة على 

الوطن الصغير، بكل طوائفه، في 

المدى الطويل

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

سالم الكتبي
كاتب إماراتي
الالكتكتبي سالالم
ي ر إ ب

التغيرات في استراتيجية {داعش} 

بحاجة حقيقية إلى تنشيط جهود 

مكافحة الفكر اإلرهابي، ألن األمر قد 

تجاوز محاوالت بناء خالفة مزعومة، 

ليطال تفخيخ العالقة بين المسلمين 

واآلخر في مختلف دول العالم
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} نصف ساعة كانت كافية إليصال رسالة 

رئيس جمهورية املالديف السابق محمد 
نشيد وحكومته، في أغرب اجتماع ملجلس 

وزراء دولة، عقد حتت املاء في أكتوبر ٢٠٠٩ 
وببدالت الغطس وتواصلوا عبر لوحات 

خاصة للكتابة؛ وميكن إيجاز رسالة الرئيس 
بعبارته ”مصيرنا املوت“ في إجابته عن 

سؤال ألحد الصحافيني بعد االجتماع املثير، 
تتعلق باحتمال عدم اهتمام األمم املتحدة أو 
العالم بالتغيرات املناخية ونداء االستغاثة، 
أي الوثيقة التي وقع عليها الوزراء مطالبني 

بخفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون؛ 
ألن احلقائق العلمية والشواهد العملية تشير 
إلى أن جزر املالديف ستكون في مقدمة الدول 
املهددة بالغرق نتيجة ارتفاع درجات احلرارة 

وذوبان اجلليد وتغلغل البحر إلى أراضيها.
الرسالة األخرى األكثر تعبيرا وتأثيرا، 

جاءت من ملعب ”ماراكانا“ في افتتاح أوملبياد 
ريو ٢٠١٦ الذي كثف اهتمامه مبصير الكوكب 
واملخاطر الكارثية لالحتباس احلراري، وفي 

مشاهد صادمة متت االستعانة بصور من 
إدارة الطيران والفضاء األميركية ”ناسا“ ملدن 

كبرى في مختلف القارات ستتعرض للزوال 
نتيجة الرتفاع مناسيب املياه.

إنها وصية مرعبة في جوهرها إلنقاذ 
األرض من أكبر إرهاب يتهددها وال يستثني 

أحدا لقوته السياسية أو االقتصادية وال 
يتوجه ألحد في اإلبادة النتماءاته الدينية أو 
الطائفية، وال يرتبط مبصالح الدول الكبرى 

وهيمنتها وال ينحاز حلاكم ضد شعب أو 
يروج أليديولوجيا حزب أو جماعة وال عالقة 

له باليسار أو اليمني أو الوسط؛ وصية 

مت تغليفها بالتحذير وأيضا باألمل في 
احلكومات والقيادات الفاعلة إلرجاعها إلى 
رشدها لتثبيت وترسيخ السالم وااللتفات 

بعمق إلى اإلنسانية واإلخاء ومفاهيم 
التعاون بني البشر.

بحضور ٢٠٧ دول في استعراض الوفود، 
شارك الرياضيون بوضع البذور الالزمة 

لزراعة ”احلديقة األوملبية“، ويتوقع خالل 
سنتني أن تنمو لتكون بداية حلملة أممية 
تستهدف زراعة وتشجير األرض وإعادة 
غابات األمازون في البرازيل إلى سابق 

عهدها، بعد أضرار هائلة حلقت بها.
مؤسف حقا أننا ال نهتم حتى بأجيالنا 

القريبة القادمة كأننا نفرط بأبنائنا ونسلمهم 
إلى املجهول؛ ويبدو احلديث عن التغير 

املناخي في بلداننا العربية وخصوصا بلدان 
األزمات شيئا ثانويا رمبا يسبب احلرج في 
واقع يتجاوز حدود الطبيعة حيث احلروب 

والنزاعات وما ينتج عنها؛ ال تترك مجاال 
للتأمل في معاجلة، أو تدبر كيفية السيطرة 

على االنهيارات املتتالية ومن كل اجتاه.
املناخ في العراق مثال أال يستدعي 

إعالنا عامليا العتباره بلدا منكوبا وفق كل 
معايير القوانني الدولية وتطبيق اإلجراءات 
النتشاله من الكارثة التي انحدر إليها؛ لكن 

قانون احلماية املدنية، ومبوجب تغير املناخ 
السياسي، يتطلب وفي حاالت مثل العراق 
وسوريا، رفع فقرة، يحق لرئيس الدولة أن 
يقدم طلبا إلى األمم املتحدة العتبار منطقة 
ما منكوبة؛ ألن النكبة احلقيقية تتجسد في 
غياب كيان الدولة وإن احلاكم ونظامه هما 

من يتحمالن اجلزء األكبر للكارثة.

درجات احلرارة في العراق تسجل منذ 
سنوات أعلى معدالتها في الكوكب مما 

دفع احلكومة إلى تعطيل الدوام الرسمي 
ألكثر من مرة، في وقت تغيب فيه املعاجلات 

البيئية وفشل ذريع في توفير اخلدمات 
األساسية وأهمها الطاقة الكهربائية؛ مع ندرة 
اإلحصاءات التي توثق اخلسائر في األرواح 
أو تزايد األمراض وحجم مساحات التصحر 

ونسب الهجرة السكانية لقلة اإلرواء الزراعي 
وزيادة امللوحة وتفاوت وعدم استقرار كميات 
األمطار، وما يرافق تلك املتغيرات من جتاهل 

دور املنظمات الدولية املعنية وقلة املوارد 
املالية املخصصة ملشاريع كانت مطروحة 

كأفكار ولم جتد، أو لن جتد، طريقا لتنفيذها 
ألنها ليست من أولويات عملية سياسية 

فرطت بالكثير لغايات باتت معروفة؛ ومن 
ذلك إنشاء بحيرات صناعية متعددة األحجام 

تتجاوز ١٠٠ بحيرة في بغداد وحدها، وربطها 
بشبكة أنابيب مع دجلة لضمان حركة املياه 

وما ميكن أن توفره تلك البحيرات من ضمان 
للمساحات اخلضراء واستجمام املواطنني 

وحتسني درجات احلرارة وزراعة غابات من 
األشجار في عموم العراق واستثمار ثروة 

النخيل في دعم املناخ واالقتصاد.
أحد أسباب الهجرة الرئيسية من العراق، 
إضافة إلى ما أفرزته وقائع ما بعد االحتالل 
األميركي، هو ارتفاع درجات احلرارة مبا ال 

يتناسب وطاقة اإلنسان، ليس فقط قياسا 
لتحمله اجلسدي، لكن لعالقة ذلك بالعمل 

وفرص العيش؛ وهي عالقة وثيقة مبعاناة 
نقص املياه ومشاكل األنهار املشتركة من دول 
املصدر إلى املصب، في ظل حقائق عن وجود 

ما يقارب ملياري ونصف املليار من سكان 
األرض محرومني من نعمة املياه الصاحلة 
للشرب أو لالستخدام في األمور الصحية 

األخرى؛ عاملنا العربي فيه ١٩ دولة حتت خط 
ما يعرف بالفقر املائي وهي دوافع بالغة 

اخلطورة على مستقبل األمن وترتبط باحلياة 
في املدن واستقرار التجمعات السكانية.

تعاني منطقتنا من إرهاب مناخات متعدد 
يضرب جذور املرتكزات األساسية، لكن يظل 
ملخاطر تقلبات مناخ السياسة واحلكم األثر 

األكبر في الزلزال الذي هز كيان الشعب 
العراقي والشعب السوري وأدى إلى االقتتال 
الطائفي واللجوء والهجرة وتشريد املاليني 

وصناعة اإلرهاب املتقابل وتدخل الدول 
وإشاعة التدهور في البيئة بشكل عام.

أمتنا لم تنتج أحزابا غير أيديولوجية 
على اختالف مرجعياتها، سياسية كانت أم 
دينية؛ لدينا جتارب على غرار حزب اخلضر 

في أملانيا لكنها مجرد جتارب لم تتعّد الغرف 
أو هياكل بيوت املنظمات ولم يكن لها تأثير، 
أو صوت جماهيري تستحقه ألهمية الفكرة 
في حياة الشعوب وضمان أمنها اإلنساني 

وحمايتها من تلوث اإلرادات السياسية 
املرتهنة للمزاج أو للتبعية أو لثقافة متدنية ال 

تصلح لقيادة مصير ولو أسرة.
العراق منطقة منكوبة وكذلك سوريا وعلى 

املجتمع الدولي التدخل إليقاف متدد إرهاب 
مناخ ماللي طهران الذي تسبب بعد االحتالل 

األميركي في تدمير املدن وفتح األبواب لكل 
أنواع اإلرهاب. 

كم قرية أوملبية نحتاج لتصل بذور 
أصواتنا واستغاثة شعوبنا.

وصية البذور في ملعب ماراكانا

{اإلخوان ليسوا طرفا في الصراع السياسي في تركيا، لكن فشل محاولة االنقالب على أردوغان 

أبقى حليفا مهما للجماعة في السلطة، وأبقى باب تركيا مفتوحا لنشاطاتهم السياسية}.
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} أظهر االنقالب الفاشل في تركيا، في 
يوليو املاضي، اصطفافا في صفوف غالبية 

اإلسالميني العرب بشكل لم يكن متوقعا، 
وحصل ذلك في اللحظات األولى عقب اإلعالن 

عن فشل احملاولة، بعد زوال حالة املفاجأة 
عقب إذاعة نبأ االنقالب. وفي املغرب بينما 
اختار حزب العدالة والتنمية منطقة وسطا 

متاهيا مع املوقف الرسمي للدولة، سجل نوع 
من الهياج في صفوف أتباعه، وحدث نوع من 

االنزالق لدى البعض ممن باركوا التصفية 
التي يقوم بها رجب طيب أردوغان حني 
شبهوا اليساريني املغاربة باالنقالبيني.

هذا االصطفاف لدى اإلسالميني العرب 
إلى جانب أردوغان وحزب العدالة والتنمية 

طرح أكثر من مشكلة في ما يتعلق بقياس 
الوعي السياسي والديني، فهذه هي املرة 

األولى التي يحصل فيها صراع بني تنظيمْني 
أحدهما سياسي واآلخر دعوي كانا معا في 

السلطة، ثم انفصال نتيجة خالف داخلي، 
وبقي التنظيم األول في احلكم بينما بقي 

الثاني في مجال الدعوة والعمل االجتماعي.
كان اإلسالميون العرب على رأس من 

تبنى اخلط الدعوي حلركة فتح الله غولن 
املسماة بحركة اخلدمة، وخلقوا دعاية واسعة 

لها؛ وفي الوقت الذي كان حزب العدالة 
والتنمية ألردوغان مجرد تنظيم سياسي 
ببرنامج انتخابي لكن دون مشروع فكري 

ميكنه جذب اإلسالميني العرب املولعني 
باملشروعات النظرية، كان غولن يوفر هذه 

اخلدمة خصوصا وأنه ميد بجذوره في فكر 
بديع الزمان سعيد النورسي الذي تعرف 

عليه اإلسالميون العرب عن طريقه، وقدموه 
بوصفه أحد أهم من أبقى شعلة الدعوة حية، 

بعد أن اختارت تركيا املنظومة العلمانية.

اصطفاف اإلسالميني العرب بعد فشل 
احملاولة االنقالبية لم يكن جديدا، وإن كان 
طابعه املميز له هو مغادرة موقف التحفظ 

الذي طبع موقفهم من حركة اخلدمة بعد 
اخلالف الذي نشب بينها وبني احلزب 
احلاكم عام ٢٠١٣، عقب انفجار فضائح 

الفساد في الدائرة احمليطة بأردوغان. لم يأبه 
اإلسالميون لتلك الفضائح، وسايروا مواقف 
احلزب احلاكم، على الرغم من حرصهم على 
التذكير مبعارضتهم للفساد وتأكيدهم بأنهم 

في صف اإلصالح واملصلحني.
احلقيقة أن اإلسالميني العرب لم يكن 

لديهم اختيار آخر سوى الوقوف مع احلزب 
احلاكم، على الرغم من أن التيار الذي يقف 

في وجهه هو أيضا تيار محسوب على الصف 
اإلسالمي وإن لم يكن يشتغل بالسياسة 
مبعناها اخلاص، ذلك أن القوة بالنسبة 

إليهم راجحة على احلق، واحلق مرجوح 
على القوة. فاحلزب احلاكم وهو في السلطة 
يستطيع تقدمي ما ال تستطيع تقدميه حركة 

خارج السلطة حتى وإن كانت مع احلق، 
ومعادلة احلق والقوة لدى اإلسالميني من 
املعادالت التي أدخلت منذ البداية قضية 

الدين والسياسة في مأزق نظري وأخالقي.
ما حصل لدى انفجار فضائح الفساد 

حصل مثيله بعد فشل العملية االنقالبية، لكن 
املعضلة أن اإلسالميني لم يقفوا عند استنكار 

احملاولة االنقالبية هذه املرة، كما فعلت العديد 
من األطراف داخل وخارج تركيا، باعتبار ذلك 
موقفا طبيعيا يرفض االنقالب على الشرعية، 
بل باركوا السياسات التي اتخذها أردوغان 

وهمت اعتقال مئات اآلالف من األشخاص 
ملجرد انتمائهم إلى حركة غولن، وإغالق 

العشرات من املدارس واملؤسسات اخلدمية، 

وإغالق العديد من املنابر اإلعالمية، ونشر 
حالة من اخلوف في تركيا عامة. والغريب 

أنهم استخدموا نفس الشعار الذي استخدمه 
أردوغان، وهو ”التطهير“، وهي كلمة مليئة 

باملضامني املعيبة. فقد ساندوا تلك السياسات 
بدعوى تطهير املؤسسات من املعارضني 

لصالح الدميقراطية، ولم يطرحوا التساؤل 
حول إمكانية اجلمع بني القمع والدميقراطية 

في الوقت ذاته، وما إن كانا يلتقيان فعال، 
أم هما يتصاحلان فقط في وعي احلركات 

اإلسالمية ذات النَفس الشمولي.
أبرز من عبر عن هذا التوجه يوسف 

القرضاوي. فقد صرح منذ اللحظة األولى 
لفشل االنقالب بأن ”جبريل واملالئكة مع 
أردوغان“، وهو ما يعني تكفيرا للطرف 
اآلخر، وفي الوقت الذي يوجه أردوغان 
أصابع االتهام إلى حركة غولن فإن ذلك 

التكفير الصامت يتجه إليها رغم أنها حركة 
دعوية. ومهما كان من يقف وراء االنقالب 

فإن السقوط في التكفير واحدة من املعضالت 
الكبرى، وقد حصلت في التاريخ اإلسالمي 

املئات من احملاوالت االنقالبية فشل بعضها 
وجنح الكثير منها ولم يصدر عن الفقهاء ما 
ينم عن تكفير هؤالء، ولكن تكفير القرضاوي 
كان وراءه الهوى السياسي في زمن لم تعد 
السياسة تختلط فيه بالدين بل تدخله إلى 

معدتها وتطحنه.
يصر اإلسالميون، عندما يريدون تغليب 

خط الدعوة على خط السياسة في أزمنة 
اجلدب، على أن الضرورة تقتضي التبني في 

األخبار، مصداقا لآلية القرآنية ”يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا“، كما 

يصرون على أهمية املصاحلة بني اإلخوة في 
أوقات النزاع، مصداقا لآلية ”وإن طائفتان 

من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما“، 
والتبني يكون عندما تتعادل املواقف بني 

الطرفني ويصعب الترجيح، وعندما يكون 
مصدر األخبار الطرفني معا، لكن في احلالة 
التركية فإن طرفا واحدا هو مصدر األخبار 

ألنه يسيطر على وسائل اإلعالم، واإلسالميون 
ال يسمعون سوى دعاوى طرف واحد في 

النزاع، ومع ذلك فقد سارعوا إلى مسايرة 
مواقفه واختاروا التبني على التبني.

أعلن القرضاوي أن االنقالب حرام 
شرعا، في تعليقه على االنقالب في تركيا، 
والقرضاوي نفسه هو من بارك سياسات 

جعفر منيري في السودان بعد االنقالب على 
الصادق املهدي وإعالن تطبيق الشريعة 

المتصاص غضب اإلسالميني في الداخل 
وجلب تأييدهم في اخلارج، وهو نفسه، 

وآخرون كثيرون غيره من صفقوا النقالب 
عمر البشير وحسن الترابي عام ١٩٨٨ حتى 

حولوا ذلك إلى منوذج. 

الحالة التركية ومعضلة اإلسالميين العرب
إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

حامد الكيالني
كاتب عراقي

بينما الدولة السعودية الحديثة 

تستعد إلطالق {تحول} نحو العالم 

المتحضر {برؤية} مشرقة، كانت ثلة 

من المتشددين يصولون ويجولون 

لتشويه مشاركة المرأة السعودية في 

أولمبياد ريو

اإلسالميون لم يقفوا عند استنكار 

المحاولة االنقالبية، كما فعلت العديد 

من األطراف داخل وخارج تركيا، 

بل باركوا السياسات التي اتخذها 

أردوغان وهمت اعتقال مئات اآلالف من 

األشخاص لمجرد انتمائهم إلى حركة 

غولن

المناخ في العراق مثال، أال يستدعي 

إعالنا عالميا العتباره بلدا منكوبا وفق 

كل معايير القوانين الدولية وتطبيق 

اإلجراءات النتشاله من الكارثة التي 

انحدر إليها

} أحسنت اللجنة األوملبية الدولية صنعا 
بإصدار قانون يفرض على كل اللجان 

األوملبية الوطنية تشريك امرأة رياضية 
واحدة (على األقل) في الدورات األوملبية. نعم، 
لم تعد املرأة السعودية احللقة األضعف، ولم 
يعد يسمح لنا (أو ألي دولة أخرى) باملشاركة 

في األلعاب األوملبية دون أن يضم الفريق 
الرياضي نساء رياضيات.

اللجنة األوملبية السعودية وافقت (بصمت 
حذر) على مشاركة أربع سعوديات في 

أوملبياد ريو ٢٠١٦، رغم عدم اإلعالن الرسمي 
من قبل هيئة الرياضة أي تفاصيل عن 

املشاِركات أو املسابقات التي سيشاركن فيها.
بطلة اجلودو جود فهمي لم تشارك في 

منافسات األوملبياد هذا العام ألسباب نعرفها. 
بطلة املبارزة لبنى العمير تشارك بعد ظهر 

األربعاء. كارميان أبواجلدايل ستمثل اململكة 
في سباق ١٠٠ متر في ١٢ و١٣ أغسطس، 

والعداءة سارة العطار تشارك في ١٤ أغسطس 
بسباق املاراثون للمرة الثانية، بعد مشاركتها 

في أوملبياد لندن ٢٠١٢.
كالعادة، لم يخل األمر من التهكم تارة 

بحجة ”اجلينات“ أو الستر أو األصل 
والفصل، وتارة أخرى بسالفة االختالط. ال 

جديد، رياضة املرأة السعودية (مثل سفرها 
وابتعاثها وجواز سفرها) ظاهرة كوميديا 

سوداء؛ وفي الكثير من األحيان هجاء حول 
تابوهات ”من املعيب اخلوض فيها“.

وبينما الدولة السعودية احلديثة تستعد 
إلطالق ”حتول“ نحو العالم املتحضر ”برؤية“ 

مشرقة، كانت ثلة من املتشددين يصولون 
ويجولون لتشويه مشاركة املرأة السعودية 

في أوملبياد ريو. رد فعل وزارة الثقافة 
واإلعالم جاء حاسما؛ إحالة ملف املتهم 

باإلساءة إلى املرأة السعودية إلى اللجنة 
االبتدائية للنظر في هذه املخالفات. هكذا 

وضعت الوزارة النقاط على احلروف بأنها 
لن تتردد (على األقل كما أعلنت) عن حماية 

النساء املتعرضات لإلساءة.
الرياضة النسائية السعودية ليست قدمية 

فهي انتشرت في املدارس اخلاصة في بداية 
الستينات. وفي عام ٢٠٠٣ بدأت تتأسس فرق 

رياضية نسائية سعودية في رياضات مختلفة 
مثل كرة القدم والسلة والطائرة برغم ضغوط 

املتنطعني ومسيرات املتشددين وصراخ 
احملتسبات. إال أن الطريق مازال طويال أمام 
الرياضة النسائية. حتتاج السعودية لتأهيل 

صاالت مالئمة ونواٍد حديثة مجهزة باملعدات. 

نحتاج لتنظيم التراخيص القانونية وتأهيل 
املدربات املؤهالت.

لننظر إلى اجلانب اإليجابي، مشاركة 
املرأة السعودية في أوملبياد ريو ٢٠١٦ تعني 
باختصار أن املرأة السعودية انطلقت خارج 
األسوار الهزلية النمطية التي يريد البعض 

أن يبقيها مسجونة وراءها. لترسيخ هذا 
املبدأ، وافق مجلس الوزراء السعودي 

األسبوع املاضي على تعيني األميرة رمية 
بنت بندر بن سلطان في وظيفة وكيل الرئيس 

للقسم النسائي بالهيئة العامة للرياضة، 
وهي خير من تقوم بهذه املهمة.

وكما مت سب وقذف الشوريات 
والكاشيرات واملبتعثات والطبيبات 

والقائدات… نفس الفصيلة اليوم تهاجم 
الرياضيات.الرياضيات السعوديات بحاجة 
لدعم الدولة واملجتمع، الله سبحانه وتعالى 

خلق املرأة حرة وليس ألحد أن يأسرها.
”غزوة األوملبياد“ ليست األولى ورمبا لن 
تكون األخيرة، فقد سبقتها األسبوع املاضي 

”غزوة ذات األسالك“. لهذا السبب، القذف 
والشتائم التي طالت عضوات فريق السعودية 

الفاضالت في ريو ٢٠١٦ تتطلب من الدولة 
”حتوال“ حازما، و”رؤية“ أخالقية صارمة.

غزوة األولمبياد
عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد السعودية



} لندن – عززت شـــركة أبـــل جهودها للبحث 
عن الفرص املســـتقبلية، حيـــث تنفتح اآلفاق 
علـــى احتماالت وثورات تكنولوجية واســـعة، 
يبـــدو من املؤكد أنها ســـتقلب واقع املنتجات 

احلالية في األسواق.
ويركـــز الرئيـــس التنفيذي تيـــم كوك على 
االســـتثمار في أدوات االتصال في السيارات 
واالهتمـــام بخدمات  وما يســـميه ”كار بالي“ 
الترفيـــه في غرفـــة اجللوس مثـــل التلفزيون 
الذكـــي (أبل.تي.فـــي) وصـــوال إلـــى الـــذكاء 

االصطناعي والواقع االفتراضي.
وبدأت الشـــركة بالبحث في مرحلة ما بعد 
آيفون، الذي تتجه مبيعاته للركود بعد وصول 
ســـوق الهواتـــف إلـــى مرحلة اإلشـــباع نظرا 
لتعدد املنتجات واملنافســـة الشديدة وتراجع 

اإليرادات.
وتشـــير نتائج أبـــل في الربـــع الثاني من 
العام احلالي إلى انخفاض إيراداتها بنســـبة 
15 باملئة لتصـــل إلى نحـــو 42.3 مليار دوالر، 
بانخفـــاض يبلـــغ نحـــو 7.3 مليـــار دوالر عن 
مستوياتها قبل عام. وأظهرت تراجع مبيعات 
آيفون خالل الربع الثاني من العام احلالي إلى 
نحو 40.4 مليون جهاز بانخفاض نســـبته 21 
باملئة عن الربع السابق، وبنسبة 15 باملئة عن 

الربع الثاني من العام املاضي.
ويقول احمللل االقتصادي كني توبا إن ”من 
الواضح أن شـــركة أبل ليســـت علـــى ما يرام 
خـــالل الربع األخير… ال يوجد إقبال كبير على 

شراء منتجها الرئيسي آيفون“.  
أمـــا جهاز آيباد، وهو منتج رئيســـي آخر 
للشـــركة، فقد بلغ حجـــم املبيعات فـــي الربع 
األخيـــر من العـــام احلالي نحـــو 9.95 مليون 
جهـــاز، بانخفاض نســـبته 9 باملئـــة عن العام 
الســـابق، وهو التراجع الفصلي العاشر على 

التوالي.

وتتوقـــع أبل أن تبلـــغ إيراداتها في الربع 
سبتمبر) نحو 45.5  السنوي احلالي (يوليو – 
إلى 47.5 مليار دوالر، ويرجح احملللون أن تبلغ 

45.7 مليار دوالر.
وفي ظـــل التوقعـــات املتشـــائمة ملبيعات 
آيفون، املُقـــرر إصدار نســـخة جديدة منه في 
ســـبتمبر املقبل، يرجح احملللون تراجع النمو 

أو انعدامه في الفصول املقبلة.
لذلك من غير املستغرب أن يتحدث الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة أبل عن أفـــكاره للمنتجات 

املستقبلية، لتعزيز أداء الشركة.
وقالـــت كارولينا ميالنيســـي، احملللة في 
كرييتف ستراتيجيز ”عادة تركز أبل على املدى 
القصير وال تدخل في أي نوع من التكهنات عن 
املســـتقبل… هذه املرة كان األمـــر مختلفا؛ فقد 
قرروا احلديـــث عن املســـتقبل، واالبتعاد عن 

احلديث عن الوقت الراهن“.
ويـــرى والـــت بيســـيك، احمللل فـــي وكالة 
بي.تي.آي.جـــي لألبحاث، أن إنفـــاق أبل على 
األبحاث والتطوير وصل إلى نســـبة قياســـية 
تبلغ 6 باملئة من اإليرادات في الربع الثاني من 
العـــام احلالي، مقارنة بنحـــو 3.5 باملئة العام 

املاضي و2.6 باملئة في عام 2013. 
وقال ”عندما تتضاعف ميزانيتك السنوية 
لألبحاث والتطوير خـــالل 3 أعوام لتصل إلى 
10 مليـــارات دوالر، ُيفتـــرض أن لديـــك بعض 

املشاريع الكبيرة التي تقوم بها“.
ويؤكد كـــوك وجود مفـاجآت مـــن أبل في 
غرفـــة اجللـــوس ”ال ينبغي عليكـــم النظر إلى 
مـــا يجري اليوم، وال التفكير في أننـا فعلنا ما 
أردنـا فعلـه، بـل هـذه بدايـة املشـوار“، ووصـف 
جهاز التلفزيون احلالي بأنه مجرد ”أســـاس“ 
ألشياء أكبر. ويوصف ”أبل.تي.في“ بأنه نظام 
إلكتروني متكامل الســـتقبال وتخزين امليديا، 

مثل األفـــالم والصوتيات والصور، وتخزينها 
ضمن قرص صلب سعته 40 غيغابايت. 

وَيســـتند اجلهـــاز فـــي فكرته إلـــى عملية 
اســـتقبال املعلومـــات باالتصـــال ســـلكيا أو 
السلكيا ألخذ املعلومات وإتاحتها للمستخدم 
من خـــالل عرضهـــا علـــى شاشـــات ذات دقة 
فائقة واالســـتفادة من مزايا الصوت الفراغّي 
بحيث ُميكن للمســـتخدم أن يعرض أفالمه أو 
صوتياته على الشاشـــات عالية الدقة السلكيا 

من خالل هذا اجلهاز.
وقـــد لفتـــت لعبـــة بوكيمون األنظـــار في 
من  األســـواق. ومتكن ”متجر تطبيقـــات أبل“ 
كســـر األرقام القياســـية نتيجة اإلقبال الكبير 
على بوكيمون التي جذبت اهتمام العالم خالل 
األسابيع املاضية، وهو ما انعكس على املتجر 

ألن لعبـــة بوكيمـــون حققـــت إيـــرادات كبيرة 
تســـتقطع أبل منها 30 باملئـــة عن حصتها من 

اللعبة.
وقال كوك إن بوكيمـــون تظهر أن ”الواقع 
االفتراضـــي ميكـــن أن يكون ضخمـــا. لقد كنا 
نســـتثمر ونواصل اســـتثمار الكثيـــر في هذا 
املنتج. نحن متحمســـون فيما يتعّلق بالواقع 

االفتراضي على املدى الطويل“.
وتعتبر شـــركة أبل أن النجاح الكبير لهذه 
اللعبة دفعها للتفكير في استثمار أموالها في 
الذي ينسجم مع  تقنيات ”الواقع االفتراضي“ 

هذه اللعبة. 
كما اســـتثمرت الشـــركة مليـــار دوالر في 
شركة النقل الصينية ”ديدي تشوكسينغ“، في 
واحدة من أكبر اســـتثمارات أبـــل اخلارجية، 

وفـــي خطوة قـــد تعطي الشـــركة فرصة بالغة 
األهميـــة لنجاحاتها املســـتقبلية، كما تضعها 

في مواجهة مباشرة مع شركة أوبر.
وقـــال تيم كـــوك إن أبل أقدمـــت على هذا 
االســـتثمار لعدد من األســـباب اإلستراتيجية، 
وإن الصفقـــة تشـــكل فرصـــة هامـــة ملعرفـــة 
املزيد عن قطاعـات أعمـال معينة في الســـوق 

الصيني.
ورغـــم أن التطلع إلى املســـتقبل بدأ يثير 
أن  أكـــدت  ميالنيســـي  أن  إال  املســـتثمرين، 
علـــى أبل أن تطرح أســـئلة على نفســـها حول 
مســـتقبل املبيعات الباهتة ملنتجاتها السابقة 
مـــن الهواتـــف والســـاعات الذكيـــة، وتركـــز 
على التحديات التنافســـية عنـــد دخولها إلى 

األسواق سريعة النمو مثل الصني والهند.

أكـــد املعهـــد الوطنـــي للبحـــوث  } لنــدن – 
االقتصاديـــة واالجتماعية البريطاني أمس أن 
اقتصـــاد اململكـــة املتحدة بـــدأ باالنكماش في 
الشـــهر التالي لتصويت البريطانيني لصالح 

اخلروج من االحتاد األوروبي.
وقـــدر املعهد أن نســـبة انكماش االقتصاد 
البريطاني في شـــهر يوليو املاضي بنحو 0.2 
باملئـــة، ونتيجـــة ذلك خفـــض تقديراته للنمو 
خالل األشـــهر الثالثـــة املاضية حتـــى نهاية 
يوليـــو إلى 0.3 باملئة مقارنـــة بنحو 0.6 باملئة 

في األشهر الثالثة حتى نهاية يونيو.
وقال جيمس وارن خبير البحوث في املعهد 
إن ”تقديراتنا تشـــير إلى أنـــه يوجد احتمال 
حلـــدوث ركود فني بحلول نهاية 2017“ مجددا 
رأي املعهـــد الذي ورد في توقعاته االقتصادية 

األسبوع املاضي عندما خفض تقديراته للنمو 
في بريطانيا هذا العام والعام القادم.

وتشـــير مســـوح اقتصادية إلى أن نشاط 
األعمـــال  قطاعـــات  جميـــع  فـــي  الشـــركات 
البريطانية تقلص بشـــكل حاد منذ االستفتاء 

الذي أجري في 23 يونيو.
في هذه األثناء انحدر اجلنيه االسترليني 
أمس بشكل حاد ليصل إلى أدنى مستوى أمام 
الـــدوالر الضعيف أصال، ممـــا جعله صاحب 

أكبر حترك في سوق العمالت الكبرى.
وجـــاء ذلك بعد أن أشـــار أحد أبرز صقور 
بنك إنكلترا املركزي إلـــى رغبته في املزيد من 

التيسير.
ويأتـــي تراجع االســـترليني أمـــام الدوالر 
رغـــم أن العملة األميركية تراجعت أمام ســـلة 

العمـــالت العاملية الرئيســـية. وهبـــط اجلنيه 
االسترليني مجددا لينخفض حتت حاجز 1.30 
دوالر للمـــرة األولى منذ األســـبوع الثاني من 
شـــهر يوليو املاضي متأثرا بتصريحات إيان 
ماكفرتي عضو مجلس السياسات النقدية في 

البنك املركزي البريطاني.
ونســـبت صحيفـــة التاميـــز البريطانيـــة 
إلـــى ماكفرتي أمس قوله الذي نشـــرته إن بنك 
إنكلترا املركزي قد يعـــزز حزمة التحفيز التي 
جرى الكشف عنها األسبوع املاضي إذا تباطأ 
االقتصاد بالقدر الذي تكهنت به عمليات مسح 

ملعنويات السوق.
وقدم البنك خطة حتفيزية بقيمة 170 مليار 
جنيـــه اســـترليني (227 مليـــار دوالر) بعد أن 
خفـــض توقعاته للنمو فـــي عامي 2017 و2018 

االســـتفتاء  عقـــب تصويـــت البريطانيني في 
لصالح خروج بالدهم من االحتاد األوروبي.

ووافقـــت جلنـــة السياســـة النقديـــة فـــي 
البنـــك املؤلفة من 9 أعضـــاء على إعادة العمل 
ببرنامجها للتســـهيل الكمي وشراء السندات، 
وزادته مبقدار 60 مليار جنيه استرليني ليصل 
إجماليـــه إلى 435 مليار جنيه اســـترليني في 

أول زيادة للتسهيل الكمي منذ عام 2012.
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اقتصاد
تسابق  شركة أبل األميركية الزمن للبحث عن تقنيات ”عالم املستقبل“ حني تدخل تقنيات 
االتصــــــاالت إلى الســــــيارات وغرف اجللوس عبر التلفزيون الذكي وتنقل املســــــتخدم إلى 
عالم افتراضي مبجموعة من اخلدمات والسلع، حيث حتاول الشركة تقدمي بدائل جديدة 

استعدادا ملرحلة ما بعد آيفون.

أبل تستثمر في سلع وخدمات المستقبل بعيدا عن آيفون

االقتصاد البريطاني بدأ باالنكماش في يوليو

[ مرحلة ما بعد الهواتف الذكية تنقل الشركة للعالم االفتراضي [ تراجع إيرادات آيفون يدفع الشركة للبحث عن منتجات بديلة

كارولينا ميالنيسي: 

تحولت أبل فجأة من 

الحديث عن الحاضر فقط 

إلى الحديث عن المستقبل

تيم كوك: 

نحن متحمسون فيما 

يتعلق بالعالم االفتراضي 

على المدى الطويل

جيمس وارن:

تقديراتنا تشير إلى احتمال 

حدوث ركود االقتصاد 

البريطاني في العام المقبل

المستقبل في منتجات أخرى

النفط في لندن

{ســـنخفف الضوابط والقيود الحكومية التي تكبد الواليات المتحدة حاليا نحو تريليوني دوالر 

سنويا من الناتج االقتصادي}.

دونالد ترامب
مرشح احلزب اجلمهوري النتخابات الرئاسة األميركية

{السياســـات االقتصاديـــة التـــي تدعم األغنياء ال تســـاعد اقتصادنا على النمو. إنها ال تســـاعد 

الغالبية العظمى من األميركيين لكنها تصب جيدا في مصلحة األغنياء}.

هيالري كلينتون
مرشحة احلزب الدميقراطي النتخابات الرئاسة األميركية

تحركات أوبك

تدعم أسعار النفط

طفلة تجرب نظارة دلودلو الجديدة للعالم االفتراضي خالل الكشف عنها أمس في نيويورك، والتي تمتاز بصغر حجمها وارتفاع دقة الرؤية

} لندن – واصلت أسعار النفط أمس ارتفاعها، 
ليقتـــرب مزيـــج برنت مـــن حاجـــز 46 دوالرا 
للبرميـــل، حني رجحت كفة توقعات بانخفاض 
املخزونات األميركية وتكهنات بتحرك منظمة 
أوبك لتعزيز األســـعار أمام املخاوف الناجتة 

عن تخمة املعروض في األسواق.

معايير جديدة

للمصارف البريطانية
} لنــدن – قالت هيئة املنافســـة واألسواق في 
بريطانيا أمـــس إن املصارف ســـتكون ملزمة 
اعتبـــارا من عام 2018 بالكشـــف عن معلومات 
العمـــالء ألطـــراف ثالثـــة ميكنهـــا أن توضح 
للعمالء مدى الوفورات التي قد يحققونها إذا 

تعاملوا مع مصارف أخرى.
وذكرت فـــي تقريرها النهائي بعد مراجعة 
اســـتمرت 3 ســـنـوات لألنشـــطـة املصرفيــــة 
لألفـــراد والشـــركات الصغيـــرة أن العمـــالء 
يدفعون حاليا مبالغ أكبـــر مما ينبغي إلجراء 
األنشـــطة املصرفية وال يستفيدون من خدمات 

جديدة.
وبدأت شركات بالفعل في إنشاء برمجيات 
إلدارة العمليـــات املالية عبـــر الهواتف الذكية 
وغيرهـــا من األجهزة وتـــرى الهيئة أن حتديد 
موعـــد نهائي فـــي 2018 ســـيعزز أيضا قطاع 

”التكنولوجيا املالية“.
وتريـــد احلكومة منو قطـــاع التكنولوجيا 
املـاليـــة الـذي تتطلع دول االحتــــاد األوروبي 
مثـــل أملانيـا إلـــى اجتـذابه مـن لنـــدن بعـدما 
اخلــــروج مـن  بريطانيــــا لصالـــح  صـوتـــت 

االحتاد.
وقـــال آدم الند أحد كبار املـــدراء في هيئة 
املنافسة واألســـواق ”هذه فرصة حقيقية أمام 
اململكـــة املتحدة لتولي الريادة. ســـوف نحقق 
هذا بل وســـنمضي قدمـــا للوصول إلى ما هو 
أبعد من ذلك… هذه فرصة حقيقية أمام اململكة 

املتحدة لتولي الريادة“.
وتهيمـــن على األنشـــطة املصرفية لألفراد 
فـــي بريطانيا البنـــوك األربعـــة الكبرى وهي 
مجموعـــة لويدز املصرفية ورويـــال بنك أوف 
واتش.اس.بي.ســـي.  وباركليـــز  ســـكوتالند 
وتسيطر املصارف األربعة على أكثر من ثالثة 
أرباع احلســـابات اجلارية وتقدم 9 من بني كل 

10 قروض للشركات.
وال تزال نســـبة تغييـــر العمالء للمصارف 
التي يتعاملون معها منخفضة حيث تبلغ نحو 
3 باملئة ســـنويا بني األفراد وأربعة باملئة بني 

الشركات سنويا.
وتأمـــل الهيئـــة بـــأن تســـهل إجراءاتهـــا 
املقترحة انتقال العمالء من األفراد والشركات 
الصغيـــرة إلى بنوك أخرى، لكن بعض البنوك 
الصغيـــرة وجماعـــات الدفـــاع عـــن حقـــوق 
املســـتهلك قالـــت إن هـــذه اإلجراءات ليســـت 

بالقوة الكافية.



محمد حماد

} القاهرة – حســـم مجلس الـــوزراء املصري 
اجلدل الدائر حول مقترح منح اجلنســـية إلى 
املســـتثمرين والذي برز إعالميا باســـم ”بيع 
اجلنســـية“، حني وافق األسبوع املاضي على 
مشـــروع جديد ملنح اجلنسية إلى رجال أعمال 
غير مصريني مقابل وديعة توضع في البنوك.

وقدر مؤيدو املقترح أن تصل عوائد البالد 
مـــن تلك املبادرة إلـــى 50 مليار دوالر، ما يعزز 
من إصالح الهياكل املالية املختلة بسبب ندرة 

العمالت األجنبية في السوق.
وتقدمت احلكومة مبشروع لتعديل قانون 
رقـــم 89 لســـنة 1960، املتعلق بدخـــول وإقامة 
األجانب ومنح اجلنســـية، إلى قســـم الفتوى 
والتشـــريع مبجلـــس الدولـــة املســـؤول عـــن 

مراجعة القوانني.
ولم حتـــدد احلكومة في مشـــروع القانون 
اجلديد قيمة الوديعة وما إذا كانت ســـتوضع 
في املصارف احلكومية فقط أم تشمل املصارف 
اخلاصة، لكن مصـــادر مطلعة أكدت للعرب أن 

وزارة الداخلية ستحدد ذلك الحقا.
وتشـــير التعديالت املبدئيـــة للقانون إلى 
منح املستثمرين حق اإلقامة بعد إيداع وديعة 
بالـــدوالر في املصارف ملدة 5 ســـنوات، بعدها 

يحق لهم احلصول على اجلنسية.
ويسمح القانون املصري لكل أجنبي أثبت 
إقامته في البالد مدة خمس سنوات متواصلة، 
احلصول على اجلنسية، على أّال ميارس العمل 
السياسي خالل السنوات اخلمس األولى بعد 

حصوله عليها.
وال يزال الغموض يحيط باملقترح اجلديد، 
الذي لـــم ُيطرح للحوار املجتمعي، ويتســـاءل 
مراقبـــون هل ســـيتم إعفـــاء املســـتثمرين من 

شـــرط اإلقامة بضمان الوديعة الدوالرية خالل 
الســـنوات اخلمـــس، أم ال؟ ألن شـــرط اإلقامة 
يعتبر أساســـيا ملنح اجلنســـية فـــي األحوال 
العادية، وبالتالي ملاذا يعطل املستثمر أمواله 

في وديعة البنوك ملدة 5 سنوات؟
وشـــهدت جلســـات البرملـــان انقســـامات 
حـــادة خالل األيام املاضية. وقال النائب معتز 
محمـــود رئيس جلنـــة اإلســـكان واملرافق في 
املجلـــس، والذي تقدم مبقترح منح اجلنســـية 
إن  إلى املستثمرين، في تصريحات لـ“العرب“ 
املقترح يســـتهدف حل مشـــكلة نقص الدوالر 
الذي تشـــهدها البالد حاليـــا، والتي أدت إلى 

ارتفاع أسعاره ملستويات قياسية.
وتفاقمـــت أوضاع السياســـة النقدية منذ 
تفجيـــر الطائرة الروســـية فوق شـــبه جزيرة 
ســـيناء نهاية أكتوبر املاضي، والتي أدت إلى 
توقف معظم األنشـــطة في املقاصد السياحية 
املصرية. وخســـرت البـــالد املورد الرئيســـي 
للعملة الصعبة بعد احلادث وتفاقمت أوضاع 
القطـــاع، وأّدى ذلك إلى انفـالت ســـعـر صرف 
الــــدوالر أمـــام اجلنيـــه، والـذي ال يـــزال فوق 
مســـتويات 12 جنيها في السوق السوداء، في 
حني أن سعره الرسمي بني املصارف يقف عند 

8.88 جنيه.
االحتـــاد  رئيـــس  ســـامح  محمـــد  وقـــال 
العربي لالســـتثمار املباشر، وصاحب مبادرة 
إن تطبيـــق  ”االســـتثمار مقابـــل اجلنســـية“ 
املقترح ســـيمكن مصر من القضاء نهائيا على 
أزمة الدوالر، وســـوف يغنيها عن اللجوء إلى 

االقتراض من صندوق النقد الدولي.
والتقى ســـامح بلجنة اإلسكان في مجلس 
النواب منـــذ أيام وعرض عليهـــا املقترح، من 
أجـــل اخلروج باالقتصاد مـــن كبوته احلالية، 

وأكد رفضه ملصطلح ”بيع اجلنسية“، ألنه ُيفهم 
بطريقة خاطئة، ويعتبره البعض إهانة ملصر. 
ومنح اجلنسية إلى املستثمرين أسلوب مطبق 
في الكثير من دول العالم مثل الواليات املتحدة 
وبريطانيـــا وأســـبانيا والنمســـا ونيوزيلندا 
وأســـتراليا ومالطا واليونان وقبرص. وسبق 
للرئيـــس الراحل جمال عبدالناصـــر، أن منح 
اجلنسية إلى نحو مليون سوري في عام 1958 

خالل الوحدة مع مصر.
وأوضح ســـامح أن مصر ميكنها جني 50 
مليار دوالر من منح اجلنسية إلى املستثمرين 
مـــن ليبيا وســـوريا والعـــراق املتواجدين في 
مصـــر، إلى جانب املســـتثمرين األجانب، بعد 

التحريات األمنية الدقيقة.

وتعمـــل نســـبة كبيـــرة مـــن العراقيني في 
االستثمار العقاري باملدن اجلديدة، مثل مدينة 
الســـادس من أكتوبـــر (غرب القاهـــرة) بينما 
يعمل عدد من الســـوريني في قطاعي النسيج 
واملطاعـــم. وتقدر اإلحصـــاءات عدد الالجئني 
فـــي مصر بنحو 5 ماليـــني بينهم 10 باملئة من 
امليســـورين أي نحو 500 ألف شـــخص. وقال 
سامح إن حتديد قيمة احلصول على اجلنسية 
مببلغ 50 ألف دوالر، ســـيحقق للحكومة عوائد 

بقيمة 25 مليار دوالر.
وأضـــاف أنه لم يحـــدد فـــي مقترحه مدة 
اإلقامة بخمس سنوات، مثلما تشير احلكومة، 
ألن ذلك لن يكـــون جاذبا للمســـتثمرين، وأكد 
يجب أن حتددها بنحو 6 أشهر أو سنتني على 

األكثر، بعدها يحق للمســـتثمر احلصول على 
اجلنسية.

وقـــال علي عيســـى رئيس جمعيـــة رجال 
األعمـــال املصريـــني لـ”العـــرب“ إن الفكرة من 
الناحية الشكلية تعّد أحد محفزات االستثمار، 
لكنـــه أكد ضـــرورة متتيع املســـتثمر بعدد من 
احلوافز إلى جانب اجلنســـية، التي ال متنحه 

أّي عوائد على استثماراته.
وأشار إلى أن املوضوع يحتاج إلى تدقيق 
كبير مـــن جانـــب اجلهـــات األمنيـــة وانتقاء 
للمســـتثمرين، دون فتح الباب على مصراعيه 
أمـــام أي مســـتثمر قد يأتي بأمـــوال مجهولة 
املصـــدر بهـــدف احلصـــول علـــى اجلنســـية 

املصرية.
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اقتصاد
القاهرة تبيع الجنسية للمستثمرين أمال في حل أزمة الدوالر

تسارعت خطوات احلكومة املصرية إلقرار منح اجلنسية إلى املستثمرين العرب واألجانب، 
مقابل ضخ اســــــتثمارات جديدة، وودائع بالدوالر في املصارف بهدف حل مشــــــكلة نقص 

العمالت األجنبية التي تعصف باقتصاد البالد.

[ الغموض يحيط بتفاصيل الشروط بعد موافقة مجلس الوزراء [ الحكومة تتوقع تحقيق عوائد تصل إلى 50 مليار دوالر

[ قيمة العجز في السنة المالية الماضية بلغت 15.3 مليار دوالر [ الحكومة تتعهد باستكمال برامج التقشف لمواجهة األزمة

كل شيء من أجل الدوالر

محمد سامح:

التجربة مطبقة عالميا 

ونتوقع من المبادرة عوائد 

بقيمة 50 مليار دوالر

علي عيسى:

فكرة منح الجنسية مقبولة 

شكليا، لكنها ليست كافية 

لتحفيز االستثمار

{إيران إحدى أولويات برتامينا. نحن جادون بشـــأن االستثمار في أنشطة النفط والغاز اإليرانية 

لمساعدتها في زيادة إنتاجها النفطي}.

دوي سويتجيبتو
الرئيس التنفيذي لشركة برتامينا األندونيسية

{منـــذ اإلعـــالن عن إعادة فتح الموانئ اســـتهدفت عصابات متمردة مينـــاء الزويتينة في محاولة 

للسيطرة على الموانئ والحقول النفطية}.

علي احلاسي
املتحدث باسم حرس املنشآت النفطية

} الكويــت - قال وزير املاليـــة أنس الصالح 
إن ”عجز املوازنة العامة بلغ حدود 15.3 مليار 
دوالر فـــي الســـنة املالية التـــي انتهت في 31 

مارس“ املاضي.
وعزت احلكومة العجز، الذي مت تســـجيله 
فـــي املوازنة املاضيـــة إلى انخفاض أســـعار 
النفط في األســـواق العاملية خاصة. وشـــكلت 
عائـــدات النفـــط نحـــو 89 باملئـــة مـــن مجمل 

اإليرادات العامة للبالد.
وهذا العجز ميثل انخفاضا بنســـبة تقدر 
بنحو 45 باملئة عن املوازنة الســـابقة املسجلة 
في الســـنة املاليـــة 2014-2015، وهو ما يجعل 
البـــالد علـــى عتبة عـــدة أزمـــات جديـــدة قد 

تواجهها مســـتقبال، وســـط غموض شديد في 
أسواق النفط.

وبينمـــا بلغت النفقات العامـــة 60.5 مليار 
دوالر، أي بتراجـــع بنســـبة 14.8 باملئـــة، فإن 
اإليـــرادات النفطيـــة انخفضـــت بدورها إلى 
قرابة النصـــف أي بواقع 46.3 باملئة أي بنحو 

43 مليار دوالر.
ورغـــم ذلك يـــرى الصالح أنـــه ّمت حتقيق 
جزء من أهداف تنفيذ سياســـة اإلصالح املالي 
املنشـــودة في بالده وذلك بحـــدوث انخفاض 
ملحوظ في اإلنفاق اجلاري وزيادة في اإلنفاق 
الرأســـمالي، متعهدا باســـتكمال هـــذا النهج 

خالل السنوات املالية املقبلة.

وكان الوزيـــر الكويتي الذي يشـــغل أيضا 
منصب نائب رئيس مجلـــس الوزراء، قد أبلغ 
مجلس األمة في يوليو املاضي، عزم احلكومة 
على االقتراض من املؤسســـات املالية الدولية 

لتغطية العجز في املوازنة.
وأشـــار حينها إلى أن الكويت ســـتقترض 
ما يصل إلـــى 10 مليارات دوالر عبر ســـندات 
خزينـــة وصكوك إســـالمية ســـيطرحها البنك 
املركزي، كمـــا أن احلكومة تعتزم اقتراض 6.6 

مليار دوالر من السوق احمللية.
ويؤكد هـــذا الوضع مـــدى احلاجة امللحة 
إلى رسم معالم رؤية مستقبلية لتنويع موارد 
الدخل وفتح مجال االستثمار في كل القطاعات 
بـــال اســـتثناء حتـــى ال تدخل فـــي دوامة من 
االقتـــراض قد تصّعب مهمة اخلروج من مأزق 
تراجع أســـعار النفط الذي يبدو أنه لن ينتهي 

قريبا.

وكشـــفت هنـــد الصبيـــح، وزيـــرة الدولة 
لشؤون التخطيط والتنمية في وقت سابق أن 
بالدها تعتزم تنفيذ 280 مشـــروعا في الســـنة 
املالية احلالية بتكلفة تقديرية تبلغ 19.9 مليار 

دوالر لتنويع اقتصادها املعتمد على النفط.
وتتوقـــع احلكومة أن يبلغ عجـــز املوازنة 
للسنة املالية احلالية 31.5 مليار دوالر. وتأتي 
هذه التقديرات أقل من تقديرات سابقة أعلنتها 

في يناير املاضي وبلغت 40.4 مليار دوالر.
واعتبرت وكالـــة التصنيف الدولية موديز 
أن قرار الكويت رفع أســـعار الوقود ســـيعزز 
تصنيفهـــا االئتمانـــي نظـــرا ألنه ســـيحد من 

اإلنفاق احلكومي ويحّسن املالية العامة.
وتعاني البالد منذ أشهر أزمة حادة بسبب 
تأثيـــر انخفاض أســـعار النفط في األســـواق 
العاملية مـــا اضطرها إلى اتخاذ سلســـلة من 

اإلجراءات التقشفية.

وأولـــى تلك اخلطـــوات القيـــام بتخفيض 
العجـــز من خالل رفع أســـعار الوقود بنســـب 
تصـــل إلى أكثر مـــن 80 باملئة، إضافة إلى رفع 

أسعار اخلدمات العامة للمقيمني.
وأكـــد األمـــني العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للتخطيـــط والتنمية خالد عبدالصاحب مهدي 
فـــي مقابلة مـــع رويترز في مايـــو املاضي أن 
بالده، تســـعى إلى تخفيض اعتماد ميزانيتها 
العامة على النفط إلـــى 60 باملئة بحلول 2020 

بدال من نحو 93 باملئة حاليا.

الكويت تسجل عجزا في الموازنة للمرة األولى منذ 16 عاما

أنس الصالح:

تم تحقيق جزء من أهداف 

تنفيذ سياسة اإلصالح 

المالي المنشودة

رؤية ضبابية

} باريــس - أبرمـــت الكويت، أمـــس، صفقة 
مع فرنســـا لشـــراء 30 مروحية عســـكرية من 
طراز كاراكال أيرباص، بحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشـــيخ 
خالد اجلراح الصباح ونظيره الفرنسي جون 

إيف لو دريان.
وبعـــد عـــام مـــن املفاوضـــات، مت توقيع 
الصفقة التي تقـــدر قيمتها بنحو 1.07 مليار 
يـــورو (1.18 مليار دوالر)، وفق ما أعلنت عنه 

وزارتا الدفاع للبلدين.
وكان قـــد مت توقيـــع اتفـــاق مبدئـــي بني 
الطرفـــني في أكتوبـــر املاضي، خـــالل زيارة 
رئيس الوزراء الكويتي الشـــيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح إلى باريس، فضال عن اتفاقات 
مبدئية لصفقات أخرى بقيمة تقدر بنحو 1.5 

مليار يورو في مجاالت الدفاع والصيانة.
ونقلـــت وكالـــة الصحافة الفرنســـية عن 
لو دريان قوله في بيـــان إن ”اختيار الكويت 
يكـــرس، مـــرة أخـــرى، متاســـك املجموعـــة 
الفرنســـية وجـــودة الصناعـــات الدفاعيـــة“ 
لبـــالده، مؤكـــدا أن ”الكويت تعزز الشـــراكة 
االســـتراتيجية التـــي جتمع بـــني بلدينا منذ 

عدة عقود“.
إلكبتـــور،  أيربـــاص  شـــركة  وتعهـــدت 
املتخصصـــة في صناعـــة املروحيات وتتخذ 

جنوبي فرنســـا مقرا لها، بتأمـــني الطائرات 
خالل العامني املقبلني وتســـليم أول مروحية 

خالل سنتني ونصف السنة.
ونقلـــت وكالة األنبـــاء الكويتية عن بيان 
ملديريـــة التوجيـــه املعنـــوي بـــوزارة الدفاع 
الكويتيـــة أنـــه مت تخصيص ســـت طائرات 
مروحيـــة لصالـــح احلرس الوطنـــي، مؤكدة 
حرصهـــا على امتالك مروحيـــات ذات قدرات 
عالية للمناورة ومواصفات متقدمة ومتطورة 

لدعم القوات املسلحة.
وســـيتم تزويد تلك املروحيات مبنظومة 
حرب إلكترونية متطـــورة مع صواريخ جو- 
ســـطح. وتضمنت بنـــود العقد كذلـــك توفير 
الدعم اللوجستي وتدريب الطيارين والفنيني 
وتواجـــد مدربـــني طيارين في دولـــة الكويت 

الستكمال التدريب فيها.
ويشـــمل العقد تطويـــر البنيـــة التحتية 
ملباني العمليات والصيانة وتدريب الطيارين 
والفنيني، إضافة إلى مباني اخلدمات العامة 
في قاعدة علي السالم اجلوية الستيعاب تلك 

املروحيات.
وكانـــت الكويت قد طلبـــت احلصول على 
هـــذه املروحيات منـــذ يونيو العـــام املاضي 
لتنطلق بذلك مفاوضات مكثفة بني اجلانبني 

انتهت باالتفاق أمس.

الكويت تشتري 30 مروحية أيرباص بقيمة مليار يورو

أعلنت الكويت، أمس، تسجيل عجز في موازنتها للسنة املالية املاضية، وذلك للمرة األولى 
منذ 16 عاما. ويقول خبراء أن بناء االقتصاد على أسس مستدامة أصبح ضرورة ملحة، 

ملنع حدوث صدمات اقتصادية شديدة في املستقبل.



} أنقــرة - ال تـــزال إليف تتذّكـــر بمرارة تلك 
اللحظة التي وجدت فيها نفســـها مجبرة على 
”الـــزواج“ بذلـــك الشـــخص الـــذي اغتصبها، 
وحّولهـــا مـــن ضحيـــة إلـــى متهمة فـــي نظر 
المجتمع؛ اليوم، وبعد مرور سنوات على تلك 
الحادثـــة، ال تـــدري أيهما أكثـــر إيالما، لحظة 
االغتصـــاب، غيـــر القانوني، الـــذي حدث في 
الظالم وبعيدا عن األعين، أم لحظة االغتصاب 
الشرعي، الذي أقيم له حفل زفاف وتّم إشهاره.

قصـــة إليف هـــي قصة اآلالف مـــن صبايا 
تركيا ونســـائها الالتي فـــرض عليهن قانون 
الزواج من مغتصبيهن، حيث يســـمح المشرع 
للمغتصب باإلفالت من العقاب بمجرد الزواج 
مـــن ضحيته؛ وحتى لو كانت مجموعة فمجرد 
الزواج بواحـــد من المتهمين يســـقط التهمة 
عـــن البقية. وكشـــفت مؤخرا دائـــرة بمحكمة 
االســـتئناف العليـــا التركية أن مـــا يقرب من 

3000 حالة زواج مســـجلة كانـــت بين ضحايا 
االعتداءات الجنســـية من النساء، بما في ذلك 
ضحايـــا االغتصاب، وبين من قاموا باالعتداء 
عليهـــن؛ هذا مع العلم أن هنـــاك حاالت كثيرة 
أخرى لزيجات غير مســـجلة رســـميا لفتيات 

قاصرات تعرضن لالغتصاب.
وال يـــزال األتـــراك يتذكـــرون حادثة مقتل 
الطالبـــة التركيـــة الكردية أوزجيـــكان أصالن 
بوحشـــية خـــالل اغتصابهـــا من قبل ســـائق 
الحافلـــة التي كانت تقلهـــا على طريق العودة 
مـــن الجامعة إلـــى منزلهـــا. وقد أثـــارت تلك 
الحادثة، التي وقعت نهاية 2015، غضبا كبيرا 
في األوساط النســـائية والحقوقية في تركيا، 
والتـــي تؤكد أن هنـــاك ارتفاعـــا ملحوظا في 
أعـــداد جرائم العنف ضد المـــرأة منذ وصول 
حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، إذ ســـجلت 
الســـلطات التركية عام 2002 أقل من 100 حالة 

عنـــف ضد المرأة، ليرتفع العـــدد إلى أكثر من 
300 حالة عام 2015.

فّجرت قضية أوزجيه جان المظاهرات في 
أنحاء تركيا، اعتراضا على التساهل القانوني 
تجاه جرائم االغتصاب والذي ُيسّهل األمر على 
كل من أراد القيـــام بتلك الجريمة، حيث يمكن 
بســـهولة الخروج من القضية بأقل خســـائر، 
خاصـــة إذا ما تم تدمير األدلة، كما أن القانون 
يقضـــي بتخفيف العقوبات على المتهمين في 
جرائم االغتصاب إن كانـــوا ارتكبوا الجريمة 
تحت تأثيـــر الكحوليات، وتخفيف العقوبة إن 
التزم المتهم باألدب والنظافة داخل المحكمة.

وحتـــى عندمـــا، تمـــت مراجعـــة قانـــون 
العقوبـــات في ما يتعلـــق بجرائم االغتصاب، 
جاءت النتيجة أكثر ســـوءا، وفق الحقوقيين، 
حيث أقر البرلمان التركي قانونا جديدا يؤيد 
تطبيق عقوبة اإلخصاء الكيميائي للمتورطين 

في جرائم االغتصاب. 
وبموجب هذا القانون يتم اتخاذ إجراءات 
طبية إلنهاء الدافع الجنسي للمدانين بالتورط 
فـــي جرائـــم االغتصـــاب، باســـتخدام طـــرق 
كيميائية. ويقول المنتقـــدون إن هذا القانون 
ال ُيشـــّكل عقوبة رادعة لمـــن ُيقدم على جريمة 
االغتصاب وهو أقرب إلى تغذية روح االنتقام 
فـــي المجتمع بدال من التشـــجيع على تحقيق 

العدالة القانونية.
واحتلت تركيا المرتبـــة الـ130 في التقرير 
العالمـــي للفجوة بين الجنســـين ســـنة 2015، 
في حين أشـــار تقرير لألمـــم المتحدة إلى أن 
معدل العنف المنزلي في تركيا هو ضعف ذلك 
الموجود في الواليات المتحدة، وأعلى عشـــر 
مرات ممـــا كان عليه في البعـــض من البلدان 

األوروبية. 
ويعتبـــر هذا أمرا طبيعيـــا في بلد يعترف 
رئيسه بأنه ال يؤمن بالمساواة بين الجنسين 

ويقـــول صراحـــة إن ”مهمة المـــرأة في البقاء 
بالمنـــزل واالهتمـــام بتربية األطفـــال“، فيما 
تذهـــب ســـيدته األولـــى إلى اإلشـــادة بعصر 

الحرملك وحريم السلطان.
قالـــت، أمينـــة أردوغـــان، التـــي تشـــرف 
علـــى رعاية جمعيـــات نســـائية وخيرية، في 
تصريحـــات مثيـــرة للجـــدل إن ”الحرملك في 
العصـــر العثماني كان مركزا تربويا وتعليميا 
قـــام بإعداد النســـاء للحياة“؛ بـــل ودعت إلى 
االستفادة من تلك التجربة التي تمثل ”مصدرا 
لإللهام“، على حد تعبيرها. وعلى نفس النسق، 
زاد الرئيـــس التركي رجـــب طيب أردوغان من 
حالة الجدل حول حقوق األســـرة والمرأة في 
بالده حين هاجم برامج تنظيم النســـل. وحّث 
خالل خطاب ألقاه في شـــهر يونيو الماضي، 
”األسر المســـلمة على عدم االنخراط في برامج 
تحديـــد النســـل أو تنظيم األســـرة“، بل يجب 

عليها ”إنجاب المزيد من األطفال“.
ووشح أردوغان دعوته بمظهر ديني، حيث 
قال ”ال أحد يمكنه التدخل في عمل الله. ونحن 
نسير على سنة الله ورســـوله. الواجب األول 
هنا يقع على كاهل األمهات“. ويبدو أن أنصار 
حزب العدالة والتنمية يتبعون هذه السياسة 
منذ ســـنوات حيث ارتفع عدد سكان تركيا من 
67,8 إلى 78,7 مليون نسمة، منذ وصول الحزب 

إلى السلطة عام 2003.
قال الصحافي التركي بـــوراق بيكديل إنه 
على مدى الســـنوات الخمس عشرة الماضية، 
كانت لعملية األســـلمة التي تسللت إلى تركيا 
وتغلغلت فيها، وكأنها مخدرة ومنومة، العديد 
من التطورات المفاجئة والمقلقة من ذلك تآكل 
الحياة االجتماعية العلمانية وهيمنة األغلبية 
(االّدعاء بأن من حق األغلبية التمتع بالهيمنة 
والســـيادة واألولوية)، إال أن األمر لم يقتصر 
علـــى كل ذلك فقط، حيث أن أســـلمة المجتمع 

التركي قد جعلت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة 
إلى النساء.

واعتبـــر بيكديـــل، زميـــل منتدى الشـــرق 
ذلـــك  أن  غاتســـتون،  معهـــد  فـــي  األوســـط 
يتناقـــض ويتعارض مـــع مبـــادئ العلمانية 
التـــي يقاتل أردوغان ومنذ زمن من أجل الرّدة 
عنهـــا ومحوهـــا. وأضاف منتقـــدا ”لقد نالت 
المـــرأة التركية حق االقتـــراع والتصويت في 
االنتخابـــات في تاريخ مبكر هو عام 1934، أي 
قبل 25 عاما من حصول النساء السويسريات 
علـــى نفـــس الحـــق. اآلن، وبعـــد 82 عاما من 
فوز النســـاء التركيات بالحـــق في التصويت، 
ينبغـــي عليهـــن أن يســـتمعن إلى رئيســـهن، 
أردوغان، وهـــو ُينعـم عليهـــن بحقوق المرأة 

على طريقته“.

محمد الحمامصي

} القاهــرة - تعتبـــر القوميـــة واإلســـالمية 
العاملين األساسيين لتعريف الهوية اإليرانية، 
فـــي مرحلتي ما قبـــل الثـــورة اإليرانيـــة وما 
بعدهـــا، وفقا لرؤية علـــم صالح وجيمس وارل 
في بحثهما ”بين دارا والخمينـي.. استكشـــاف 
إشـــكالية الهويـــة القوميـــة في إيـــران“، الذي 
ترجمه الباحث محمد العربي، وصدر عن وحدة 

الدراسات المستقبلية في مكتبة اإلسكندرية.
يكشـــف البحث حـــول الثنائية المســـتمرة 
بين النزعتين اإليرانية واإلســـالمية أن مسألة 
تكويـــن هوية وطنيـــة قوية ومتماســـكة مّثلت 
اهتمامـــا عميقا عبـــر تاريخ إيـــران المعاصر 
لدى عوام اإليرانيين ونخبهم السياســـية التي 
سعت إلى خلق شعور مشترك بالهوية القومية 

اإليرانية ”الموحدة“.
لكـــن، كانت هـــذه العمليـــة دائما أســـيرة 
الحاجـــة إلى ربـــط الهويـــات بيـــن الثنائيات 
المتفرقة والثقافات المتعددة مثل: اإلســـالمية 
والقوميـــة، وتاريخ مـــا قبل اإلســـالم وتاريخ 
ما بعد اإلســـالم، والمواالة للغـــرب والمعاداة 
لإلمبرياليـــة ومعاداة اآلخـــر، بغض النظر عن 
ضرورة التوافق مع الحداثة نفســـها بمختلف 

أنماطها والتكيف معها.

من هم اإليرانيون

شـــهدت إيران علـــى مدار القـــرن الماضـي 
سلســـلة من التحوالت االجتماعية والسياسية 
الحادة. وكان من شأن ثورتين ونهاية ساللتين 
حاكمتين ونفي العديد من الشـــاهات وانقالب 
عســـكري والعديـــد من التحـــركات الشـــعبية 
ومحاولـــة القضـــاء علـــى البرلمـــان الوطنـــي 
والفتـــرات الطويلـــة مـــن العقوبـــات الدوليـــة 
والتدخالت األجنبية أن تشـــغل اهتمام الشعب 
وأن تربك الهوية الوطنية للبالد. وأضافت ثورة 
عام 1979 اإلســـالمية المزيد من التشويش إلى 
القضية األساسـية، أال وهي من هم اإليرانيون؟
علـــى مـــدار القـــرن العشـــرين علـــى وجه 

الخصـــوص، أدى الوضـــع الدائـــم للخطابات 
اإلســـالمية إلى جانب تلك القومية إلى تناقض 
فـــي فهم إيـــران لذاتها. وجزء من أســـباب هذا 
التناقـــض هو أن الخطابـــات القومية قد بنيت 
على أســـاس من تمجيد لتراث ما قبل اإلسالم، 
الذي دائما ما صور باعتباره المصدر األصيل 
للهوية اإليرانية، ويربط فكرة إيران بمســـاحة 
معينـــة، وشـــعور معين عـــن الـــذات، ومعرفة 
العظمـــة الســـابقة. لقد تم تبني هـــذا الخطاب 
فـــي الحقبة البهلوية، مع االســـتخدام المكثف 
للماضي التليد الذي لم يســـتخدم فقط لتعزيز 
هيبة النظام الملكـــي ولكن أيضا إلعادة تعزيز 

الشعور بالقومية اإليرانية.
وكان هـــذا مناقضـــا للخطـــاب اإلســـالمي 
الخميني، الذي ســـعى إلى النأي به عن شرعنة 
الخطابات والهوية القائمة على أساس قومي، 
والذهـــاب بعيدا بقـــدر اإلمكان ليـــس فقط إلى 
إعادة فـــرض الخطاب المؤيد لإلســـالم، ولكن 
بدال من هـــذا إلى اتخاذ موقف معـــاد للقومية 
مســـتخدما الرؤية الدوغمائيـــة لألمة وذلك من 
أجل تجـــاوز الدولـــة وإيران إلـــى الدعوة إلى 

”رسالة عالمية وحكم إسالمي واسع“.
الفروق بيـــن هاتين الهويتين، والتي كانت 
أوضـــح بكثير مـــن أي وقت مضى فـــي أعقاب 
الثورة، تشـــكل عامال أصيال فــــي فهم الهوية 
اإليرانيـــة، كما أن التوتـــرات بينهما هي التي 
تشـــكل تحديا أمام أيديولوجيا الدولة والهوية 

المجتمعية. 
ويمكن القول إن قدوم الجمهورية اإلسالمية 
فاقم هذه التصدعات القائمة، وأدى إلى إخفاق 
األمـــل فـــي أن تعمـــل الهوية اإلســـالمية كقوة 
موحـــدة لـــكل اإليرانييـــن، وانعكس هـــذا في 
الجـــداالت المحمومة حول الحكـــم الديني في 

مقابل العلمانية، وحقوق اإلثنيات.
ويعود جزء من ارتباك إيران بشأن هويتها 
إلى أن اإليرانيين كانوا دائما تابعين لحكامهم 
ســـواء كانوا الشـــاهات أم آيات الله، وتشكلت 
هويتهـــم من أعلـــى طبقا لهـــؤالء. ويطرح هذا 
تســـاؤال عما إذا كان من الممكن أن يكون المرء 
فارســـّيا ومســـلما وقومّيا وحامال للحداثة في 
الوقـــت ذاته، واألهم، ماذا تعنـــي إمكانية بناء 

هوية قومية إيرانية جامعة؟
تحفز هـــذه التماثـــالت الجدل حـــول ماذا 
يعني أن يكون المرء فارسّيا، مع وجود رؤيتين 
متصارعتيـــن عـــن فـــارس اإلســـالمية وفارس 
القديمة، تّدعـــي كل منهما امتالك اللغة واألدب 
والطعام والحضـــارة. ويتضح من هذا أنه إلى 

حين حل هذه اإلشـــكالية، فإن أي محاولة لبناء 
هوية إيرانية أوسع محكوم عليها بالفشل.

لكن ذلك ال يعني أن الهويتين ال تلتقيان عند 
نقطة مشتركة، تبني مشاعر معادية لآلخر٬في 
محاولة لتأســـيس هوية الشـــعب على الثقافة 
واللغـــة الفارســـيتين٬ باعتبارهما التجســـيد 
الحديـــث للماضي اإليراني القديم. وعندما يتم 
مزج التوتر بين الخطابين القومي واإلسالمي 
وحقائق التاريخ ويعتقد المرء أن األمة موحدة 
”برؤية خاطئة عـــن الماضي وكراهية الجوار“، 
فـــإن الدور الفّعال للنخـــب واإلعالم والمثقفين 
والنظـــام التعليمي في  والتنظيمـــات اإلدارية 
تصويـــر األمم األخرى ســـلبّيا وتمجيد الذوات 

الوطنية تخيلّيا يصبح أمرا حاسما.

معاداة اآلخر

بهـــذا المعنـــى، تأسســـت بنيـــة الهويـــة 
القوميـــة في إيران على مشـــاعر معادية لآلخر 
وعلى تنميط ســـلبي لألمم المجـــاورة بدال من 
التأســـيس على شـــعور بالخصائـــص والقيم 
اإليجابيـــة التــــي ُتوّحـــد اإليرانييـــن. توحـــد 
الفكر الشـــيعي مع القومية الفارســـية تعكسه 

الممارسات اإليرانية في المنطقة اإلقليمية وما 
يجري في العراق واليمن وسوريا، ومحاوالت 
إيـــران التمّدد إلـــى خارج حـــدود دولة فارس. 
ويقـــول صالح وجيمـــس وارل ”فيما تّدعي كل 

من القومية واإلسالمية شرعيتهما 
األيديولوجية على أسس متناقضة 
مفاهيمّيـــا، وهو ما ُيفســـر التوتر 
الدائـــم بينهما، فمن الواضح أيضا 
الرؤيتيـــن  أو  البرنامجيـــن  كال  أن 
لهويـــة إيـــران دائما ما اســـتخدما 
لتعريف نفســـه في  وجـــود ’اآلخر‘ 
المقابـــل ولحشـــد الداعمين، وهي 
العملية التـي شـــكلت جزءا كبيرا 

من خطاب كل منهما“.
وهـــو األمـــر الواضح خاصة مـــع تركيز 

الخطابـــات  علـــى  واإلســـالميين  القومييـــن 
المعاديـــة لإلمبرياليـــة والتي اتجهـــت لتؤكد 
مفهومي الوحدة اإلقليميـــة والكرامة الوطنية 
للبـــالد، ويســـاعدنا هذا بدوره ليـــس فقط في 
إيضـــاح طبيعة التوترات بيـــن هذين الكيانين 
ومدى خطورتهما بالنسبة إليران ككيان واحد، 
ولكن األهم بالنســـبة إلينا، أنه يوضح التعالق 

بين القضايا.

وهذا التعالق ليـــس مرتبطا فقط بالتداخل 
الـــذي تطور بين الهويتين، بل إنه يتجاوز هذا 
عندما نستكشـــف تصوري الهويـــة اإليرانية؛ 
فقـــد يبدو االثنان أنهما في حالة تعارض دائم، 
ولكـــن مع فحـــص أعمق لألســـس 
التــــي انبنـــى عليها التصـــوران، 
ســـنجد أنهمـــا إلى جانب تشـــارك 
التوتـــرات، يتشـــاركان أيضـــا فـــي 
العديد من التماثالت والتـي غالبا ما 
يتـــم حجبها بالعداوة بين أنصار كال 

الهويتين.
ـــر عـــن هـــذا فقـــط عناصر  وال تعبِّ
لإلمبريالية  المســـتمرة  المعـــاداة  مثل 
والحاجـــة إلـــى الدفـــاع عـــن الحـــدود 
اإليرانيـــة، ولكنـــه يتجاوز هـــذا ليوضح 
التصورات المشتركة عن أهمية تبني الجوانب 
التكنولوجيـــة في الحداثـــة واألهمية القصوى 
للفارســـية باعتبارها مصـــدر الثقافة الجامعة 

بمعنى التقاليد واللغة واألدب.
وإذا كان هذا واضحا أثناء حكم الشـــاهات 
القومي، فإنـــه أيضا ملحوظ تحت حكم النظام 
اإلسالمي الذي سرعان ما وجدت أيديولوجيته 

أن عليها التكيف مع معطيات أخرى. 
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 هوية متناقضة

 ال للعودة إلى الحرملك

[ تناقض بين القوميين واإلسالميين يؤدي إلى تناقض في فهم إيران لذاتها   [ الفروق بين الهويتين باتت أوضح من أي وقت مضى

[ السيدة األولى تشجع على العودة إلى عصر حريم السلطان

ماذا يعني أن يكون املرء فارسيا، 
مـــع وجـــود رؤيتـــني متصارعتني 
عـــن فـــارس اإلســـالمية وفارس 

القديمة

◄

عند احلديث عن الصراعات اإلثنية والقومية في إيران، عادة ما يتم احلديث عن أزمة بني 
الفــــــرس وبقية مكونات املجتمع اإليراني من عرب ســــــنة وبلوش وأكراد وأذريني وتركمان 
وغيرهــــــم، ونادرا ما يتم التطرق إلى احلديث عن تداخــــــل في هوية الفرس في حّد ذاتهم 

بني القومية (فرس ما قبل اإلسالم) واإلسالمية (بالد فارس ما بعد الفتح اإلسالمي).

{الخاصيـــة األكثـــر ثباتا في تاريخ إيـــران الطويل هي االســـتقالل الكامل للدولـــة عن المجتمع 
والطبقات االجتماعية، وقد نتج عن ذلك الحكم التعسفي مكان حكم القانون}.

هوما كاتوزيان
مؤرخ إيراني

{طفل واحد هو اإلفالس، إفالس الدولة. اثنان هما الوقوف في نفس المكان. ثالثة سيساعدوننا 
نوعا ما على المضي قدما، لذلك نحن بحاجة إلى أربعة أو خمسة أطفال بكل أسرة}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

الــتــي  ــمــة  األســل لعملية  ــت  كــان
تسللت إلى تركيا وتغلغلت فيها، 
المفاجئة  التطورات  من  العديد 
الحياة  تآكل  ذلك  من  والمقلقة، 

االجتماعية العلمانية
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الدينيـــة  البيروقراطيـــات   - كواالملبــور   {
الوحيـــدة فـــي ماليزيـــا هـــي البيروقراطيات 
اإلســـالمية، ويســـيطر عليها املاليويون، وقد 
اتســـمت التعديـــالت الدســـتورية بالتناقض 
والضبابية بني علمانية الدولة من جهة، وبني 
إسالميتها من جهة أخرى، ّمما يظهر الطبيعة 

احملّيرة للنظام القانوني املاليزي.
وإلضافة املزيد إلى املـــأزق القانوني، فإن 
املاّدة (١١) فقرة (١) تضمن لكل شخص ممارسة 
دينه، لكن من الواضح أن هذا احلّق الدستوري 
غير مّتبـــع، فقد أظهرت قضية لينا جوي التي 
حتولت من اإلسالم إلى املسيحية عدم تطبيق 
هذا احلّق الدســـتوري. كما أن معاملة الشيعة 
في ماليزيا ووســـمهم بأنهـــم منحرفون مثال 
آخر علـــى كيفية التفاف البيروقراطية الدينية 

على احلقوق الدستورية.
قبل ســـنة ١٩٦٨، كانت توجد في محافظات 
املاليو مجالس لتنســـيق الشـــؤون اإلسالمية 
واإلشـــراف عليهـــا. وكانـــت هـــذه املجالـــس 
فرديـــة ال تتدّخـــل في احلكومـــة االحتادية إال 
قليـــًال. وكانـــت توجد في احملافظـــات محاكم 
شرعية تصدر أحكامًا قضائية، غير أن تونكو 
عبدالرحمن (أول رئيـــس للوزراء في ماليزيا) 
غّير ذلك عندما شكل املجلس الوطني املاليزي 
للشـــؤون القانونيـــة ســـنة ١٩٦٨. وكانت هذه 
اخلطـــوة ترمي إلى إضفاء املركزية على إدارة 

الشؤون اإلسالمية في ماليزيا.
ســـعت حـــركات االنبعـــاث بقيـــادة أنور 
إبراهيم إلى أسلمة النظام من داخل احلكومة. 
فانضّم عدد من الناشطني احلداثيني الرئيسني 
إلـــى احلكومـــة. وكان ضّم املنظمـــة الوطنية 
املاليويـــة املتحـــدة للحركـــة احلداثية يهدف 
إلى إضعاف املعارضـــة، باإلضافة إلى تعزيز 

شرعيتها في أعني املسلمني املاليويني. 
ومن نتائج هذا االنضمام تعزيز ســـلطات 
البيروقراطيـــات الدينيـــة التي منحـــت قدرًا 

متزايدًا من الســـلطة والصالحية. وقد ُســـّنت 
املـــادة (١٢١) فقرة (١أ) التي تنـــّص على منح 
احملاكـــم الشـــرعية االســـتقاللية فـــي الوالية 
القضائيـــة علـــى مســـائل الشـــريعة؛ نتيجة 

استيعاب مهاتير وجهات النظر احلداثية.
ومـــع تزايـــد ســـلطة املجلـــس الوطنـــي 
اإلســـالمي ونفوذه، وّســـعت احلكومـــة دوره 
وأعادت تســـمية هـــذه الهيئة لتصبـــح إدارة 
التنمية اإلســـالمية في ماليزيا (جاكيم) ســـنة 

.١٩٩٧
أظهرت أحدث موازنة ماليزية لســـنة ٢٠١٦ 
تقـــدمي متويل جلاكيـــم يبلـــغ (٧٢٤٫٦) مليون 
رينغـــت. ونتيجة لذلك، مـــن املرّجح أن يتمّكن 
البيروقراطيون الدينيون املرتبطون باحلكومة 
من تنفيذ أنشـــطتهم، مبا في ذلـــك دعوة غير 

املسلمني العتناق اإلسالم، وخنق احلريات.
إدارة التنميـــة اإلســـالمية فـــي ماليزيـــا 
الدينيـــون،  والبيروقراطيـــون  (جاكيـــم) 
ســـيواصلون أداء دور حيـــوي في السياســـة 
املاليزية في املستقبل، باإلضافة إلى ذلك أحلق 
توقيف أنور إبراهيم ضررًا كبيرًا باملعارضة، 
مما جعل احلزب اإلسالمي يعتمد موقفًا أكثر 
تصاحلـــًا جتـــاه املنظمـــة الوطنيـــة املاليوية 
املتحدة. وإذا استمّر هذا االجتاه فمن املرّجح 
أن يتســـّرب املزيد من البيروقراطيني الدينيني 

إلى املناصب العليا في احلكومة
والعلماء  الدينيـــون  البيروقراطيون  قـــام 
بـــدور كبير في مقاومة قانـــون العنف املنزلي 
لسنة ١٩٩٤ وفي نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٩، 
ألقـــت اإلدارة الدينيـــة فـــي والية ســـيالنغور 
القبض على مفٍت سابق لوالية برليس: أسري 
هم بتنظيـــم الصفوف  زيـــن العابدين. وقـــد اُتّ
الدراســـية من دون ترخيص. وحدث ذلك على 
الرغم من أنه كان الزعيم الديني لوالية برليس، 
ويحمـــل شـــهادة الدكتـــوراه في الدراســـات 
الدينيـــة. فقد أزعجـــت آراؤه احلديثة بشـــأن 
الرّدة، البيروقراطيـــة الدينية. وحظي توقيفه 
بتأييـــد املنظمة الوطنية للعلمـــاء، ومنظمات 
ميينية محافظة، ّمما يظهر التحّول إلى وجهة 

نظر ضّيقة األفق لإلسالم في ماليزيا.
نشـــطت البيروقراطيات الدينية في دعوة 
غير املســـلمني العتنـــاق اإلســـالم، ومعارضة 
ارتداد املسلمني عن اإلسالم في الوقت نفسه. 

كمـــا أن املاليوي الذي يرغـــب في التحّول 
عن اإلســـالم يواجه االحتمال املخيف لفقدان 
هويتـــه املاليويـــة، باإلضافـــة إلـــى مختلف 
املزايـــا االقتصادية واالجتماعية التي تقّدمها 
سياســـات العمـــل اإليجابي التـــي تهدف إلى 

مساعدة املاليويني.
 وفي عشـــاء ديني مشـــترك نظمته إحدى 
الكنائـــس الكاثوليكية أخيـــرًا، هاجم أعضاء 
مـــن اإلدارة الدينية في ســـيالنغور الفعاليات 
وقاطعوهـــا؛ بحّجـــة أن ”أعضـــاء الكنيســـة 
يدعون املســـلمني إلـــى التحّول عن اإلســـالم 

ويربكونهم“.
وقد أنشـــأت جاكيم جلنة احتاد املنظمات 
غير احلكومية اإلســـالمية املنّســـقة مبساعدة 
منظمات إسالمية أخرى، وتسعى هذه اللجنة 
إلى تعزيز تطبيق الشـــريعة، كما أّن منظّمات 
إســـالمية سائدة مثل لم تستثَن من االتهامات 
باالنحراف والشـــيطنة التي يقوم بها أعضاء 
البيروقراطيـــة الدينيـــة، حيث تأمـــر احملاكم 
الشـــرعية مـــن يعتـــزم التحّول عن اإلســـالم 
باخلضـــوع لالستشـــارة وإعـــادة التأهيـــل.

وفـــي احلاالت التـــي تتم فيهـــا محاولة زواج 

املســـلمات من غير املســـلمني، وبدء إجراءات 
الزواج املدني، حتـــّول احملاكم املدنية حالتهم 
بانتظام إلـــى احملاكم الشـــرعية، مما يناقض 
مبـــدأ احلّريـــة الدينيـــة التـــي ينـــّص عليها 

الدستور.
القضاة في احملاكم الشـــرعية يعّينون من 
قبل ملك ماليزيا بناء على مشـــورة الوزير بعد 
التشاور على نطاق واسع مع املجلس الديني، 
وأخيـــرًا فرضت الســـلطات الدينيـــة عقوبات 
على من تعتبرهم مخلون بالسلوك املالئم مثل 
اخللوة بني اجلنســـني وإفطار رمضان. ويثير 
ذلك بالتأكيد أســـئلة بشأن: هل تعتبر ماليزيا 
كما ُيزعم في الغالب؟  دولة إسالمية ”معتدلة“ 
وفي احملافظـــات التي حتكمها املعارضة، كان 

احلزب اإلســـالمي املاليزي (بـــاس) املعارض 
الرئيـــس منـــذ اســـتقالل ماليزيـــا لســـيطرة 
املنظمة الوطنية املاليوية املتحدة في أوســـاط 

املسلمني. 
اختراقـــه  احلـــزب  حّقـــق   ،١٩٥٩ وفـــي 
األول بالفـــوز بحكومـــة محافظتـــْي كيالنتان 
وتيِرنغانـــو. في هذه احلالة لـــم يحاول باس 
سّن أي قوانني إســـالمية في البلد، وفي ١٩٧٨ 
فقد احلزب ســـيطرته علـــى احملافظتني. ومع 
بروز جماعة جديدة من العلماء احملافظني في 
قيادة احلزب ســـنة ١٩٨٢، رّكز احلزب اهتمامه 
علـــى الفوز بحكومة كيالنتان وجنح في الفوز 
بها ســـنة ١٩٩٠. وعند تسّلمه السلطة، بدأ نيك 
عزيز نيك مات، الزعيـــم الروحي لباس، ومعه 
رئيس وزراء كيالنتـــان املعّني، بإدخال تدابير 

يعتبرانها منسجمة مع التعاليم اإلسالمية.

* خالصــــــة من بحــــــث: نواب عثمــــــان 'إضفاء 
ين في ماليزيا'، ضمن الكتاب  البيروقراطية على الِدّ
١١١ (مارس ٢٠١٦) ''الشرطة الدينية اجلزء الَثّاني' 
الصادر عن مركز املســــــبار للدراسات والبحوث- 

دبي.

} طرابلــس  - هناك عدة تقارير تقول إن بناء 
الكيـــان اجلديـــد في ليبيا تطلب مـــن التنظيم 
األم في ســـوريا والعراق إرسال العشرات من 
الشـــرعيني والقادة العسكريني لإلشراف على 
تأســـيس الكيان اجلديد، ّمما يحّول ليبيا من 
أرض عبور إلى أرض استقرار للمهاجرين من 

اجلهاديني.
في العراق  مع إعالن ”اخلالفة اإلسالمية“ 
فيهما،  وســـوريا، ومتـــدد تنظيـــم ”داعـــش“ 
وإعالن وجـــوده في ليبيا، تغيـــرت اجتاهات 
هجـــرة اجلهاديني التونســـيني، وحتولت من 
تنظيم أنصار الشـــريعة الليبـــي إلى املناطق 
واجليـــوب التي يســـيطر عليهـــا ”داعش“ في 

ليبيا.
بظهور الفـــرع الليبي للدولة اإلســـالمية، 
حتولـــت ليبيا إلـــى أرض اســـتقرار ”وإقامة 
بعـــد أن كانت مجـــرد أراضي عبور  اخلالفة“ 
ينطلـــق منها املهاجرون من مصر والســـودان 
وتونس وأفريقيا، للسفر إلى تركيا ومنها إلى 
أراضـــي تنظيم الدولة اإلســـالمية في العراق 
وســـوريا، وطبق التوزيع اجلغرافي للواليات، 

قسمت ليبيا إلى ثالث محافظات:
العاصمـــة الليبية طرابلـــس ومدن الغرب 
الليبـــي احملاذيـــة للحـــدود التونســـية مثـــل 
صبراطة والزاويـــة والزنتان، إضافة إلى مدن 
غرب طرابلس، مثل مصراطة وســـرت، ومتتد 

حدود محافظة طرابلس إلى مدينة أجدابيا.
وتكمن أهمية محافظة طرابلس بالنســـبة 
إلى الفـــرع الليبي للدولة اإلســـالمية في أنها 
تشـــكل جغرافيا البوابة التـــي تصله بتونس، 
وباستقبال التونسيني املجندين في التنظيم، 
والذيـــن أصبحـــوا يشـــكلون خزانـــا بشـــريا 
للتنظيم، ليس فقط في سوريا والعراق، وإمنا 

أيضا في مالذه اجلديد في ليبيا.
وكشفت عملية معســـكر صبراطة الوجود 
املعتبر للجهاديني التونســـيني باملدينة، حيث 
قالت تقارير أمنية تونسية إن العدد يصل إلى 
(250) عنصرا ينتمـــون إلى كتيبتني مبايعتني 

و“املتبايعـــون  ”البتـــار“  وهمـــا  لـ“داعـــش“ 
على املـــوت“، وهمـــا كتيبتان جـــل أفرادهما 
مـــن التونســـيني، فيما ميثل العنصـــر الليبي 

العنصر القيادي، ويوفر الدعم اللوجستي.
تشـــكل محافظة برقة أحـــد معاقل التنظيم 
وتضم مدن بنغازي ودرنة وطبرق والبيضاء، 
ومتتد إلى احلدود الســـودانية جنوبا، ومتثل 
احملافظة مســـاحة تنافس بينـــه وبني تنظيم 
أنصار الشريعة والكتائب اإلسالمية األخرى 

وعلى خـــالف صراعه مع قـــوات ”مجلس 
شـــورى ثوار درنـــة“ فإن تنظيـــم الدولة يقوم 
مع مجلس شـــورى  بتحالـــف ”غيـــر معلـــن“ 
ثـــوار بنغازي في مواجهة عدوهما املشـــترك، 
وهـــو اجلنـــرال املتقاعـــد خليفة حفتـــر الذي 

يقـــود معركة الكرامـــة ”لتحريـــر بنغازي من 
اإلرهابيني“ بحسب قوله.

وتتخذ التنظيمات اجلهادية املنتشرة في 
بنغازي من منطقة النواقية وســـيدي فرج في 
ضواحي املدينة معسكرات لها، كما سيطرت 
فـــي فتـــرات متراوحـــة أثنـــاء صراعهـــا مع 
اجليش الليبي، على معسكرات تابعة له، من 
قبيل معسكر الصاعقة ومعسكر (17) فبراير.

وتعتبر واليـــة فزان، التي حتدها تشـــاد 
واجلزائر والنيجر جنوبا، مبثابة أرض عبور 
بالنســـبة لتنظيـــم الدولة في ليبيـــا. وتكمن 
أهميـــة املنطقة في كونهـــا بوابة التعامل مع 
املنظمـــات اجلهاديـــة جنوب الصحـــراء، من 
قبيـــل ”بوكو حـــرام“ املبايعـــة لـ“داعش“ في 
شـــمال  نيجيريـــا، وجماعـــة ”أنصار الدين“ 

مالي.
وفي إشـــارة إلى وجود تنظيم الدولة في 
والية فزان، بث ”داعـــش“ يوم 19 أبريل 2015 

شـــريطًا مصورا، أظهر فيـــه عملية قتل رميا 
بالرصاص ملجموعة من املسيحيني اإلثيوبيني 
في منطقـــة صحراوية قال إنهم رفضوا ”دفع 
بحسب الفيديو،  اجلزية أو دخول اإلســـالم“ 
وهو الفيديـــو الثاني الذي يظهـــره التنظيم 
بعد عملية ذبح واحد وعشرين قبطّيا يوم 15 
فبرايـــر 2015 في منطقة يرجح أنها قريبة من 

مدينة سرت التابعة حملافظة طرابلس.
ووفرت محافظة فـــزان، مالذا للتنظيمات 
اجلهادية املالية واجلزائرية التي انســـحبت 
من شمال مالي بعد عملية ”سرفال“ العسكرية 
الفرنســـية في املنطقة، لتحرير مدن الشـــمال 

املالي من قبضة اجلماعات اجلهادية.
لتنظيمـــات  تابعـــة  معســـكرات  وجـــود 
إرهابية مختلفة في جنوب الصحراء الليبية 
أكدهـــا أكثر من مســـؤول عســـكري ليبي من 
اجليش الليبي حيث توجد معسكرات تدريب 

قرب مدن سبها وأوباري ومتنهند.
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علمانية ماليزية ناقصة مع بيروقراطية إسالمية صاعدة

ليبيا أرض خالفة احتياطية بعد الشام والعراق

التشــــــدد الديني واإلسالم السياســــــي في ماليزيا يتغّوالن، ويفتّكان مواقع في مؤسسات 
ــــــر تناقضات واضحة،  الدولة التي تطرح التســــــاؤالت حــــــول هويتها وتوجهاتها، ّمما يثي
فالدســــــتور املاليزي صيغ باعتباره دســــــتورًا علمانيًا، لكنه راعى األبعاد الثقافية والدينية 
للمجتمع اإلســــــالمي، فهو يربط  بني العرق والدين ربطــــــا ال انفصام له، إذ ال يعتبر املرء 

”ماليويًا“ إال إذا كان مسلمًا، وإذا ارتّد عن اإلسالم ال يعتبر ”ماليويًا“.

ــــــم الدولة اإلســــــالمية معاقله في العراق وســــــوريا نتيجة ضربات  إمكانية خســــــران تنظي
ــــــف، ورغبة املجتمــــــع الدولي في القضاء على دولة البغــــــدادي، متّثالن دافعا مهما  التحال

لتفكير ”داعش“ في ”وطن“ بديل ال ميكن أن يكون سوى ليبيا.

مستقبل ماليزيا مهدد بالتشدد الديني

[ التشدد الديني يتسلل من ضبابية القانون [ الحزب اإلسالمي املاليزي يسعى إلى تطبيق الشريعة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أكد أسامة ياسين نائب رئيس 
مجلس إدارة الرابطة العالمية 

لخريجي األزهر، في الجلسة 
االفتتاحية لمؤتمر ”تفعيل الوسطية 

فى مواجهة التطرف“ الذي يعقده 
فرع الرابطة بماليزيا، أن ظاهرة 

التطرف فى التاريخ اإلنساني والفكر 
البشري هي االستثناء وليست 

القاعدة.

◄ دعا أشرف وجدي دسوقي، وهو 
نائب وزير برئاسة الوزراء الماليزية، 
إلى إعادة دراسة المقررات الدراسية  

في التربية اإلسالمية في جميع 
المستويات لمعالجة أفكار التطرف 

في ماليزيا.

◄ قال بيان صادر عن قيادة الجيش 
اللبناني، إنه ”نتيجة التدابير األمنية 

التي اتخذتها وحدات الجيش في 
مختلف المناطق اللبنانية خالل 

شهر يوليو المنقضي، تم توقيف 
4217 شخصًا من جنسيات مختلفة“.

◄ نظر مستشار العاهل السعودي، 
أمير منطقة مكة األمير خالد الفيصل، 

في خطة تحويل كرسي األمير خالد 
الفيصل لتأصيل منهج االعتدال 

السعودي إلى مركز لالعتدال يحارب 
التطرف والغلو بكل أشكالهما.

◄ دعت مؤسسة آيت الجيد بنعيسى 
للحياة ومناهضة العنف وجمعية 

الدفاع عن حقوق اإلنسان في تطوان 
المغربية إلى تأسيس الجبهة 

الوطنية لمناهضة التطرف واإلرهاب 
تحت عنوان ”زيرو تطرف وزيرو 

إرهاب“ يكون فيها لمختلف التيارات 
الحق في االنضمام إليها.

باختصار

البيروقراطيون  يتمكن  أن  املرجح 

أنشطتهم،  تنفيذ  من  الدينيون 

بما في ذلك دعوة غير املسلمني 

العتناق اإلسالم

◄

فرضـــت  الدينيـــة  الســـلطات 

ال  تعتبرهـــم  مـــن  علـــى  عقوبـــات 

بالســـلوك املالئـــم مثل  مخلـــون 

الخلوة بني الجنسني 

◄

إسالم سياسي

داعش ينوي تحويل ليبيا من أرض عبور إلى أرض استقرار

{إن مكافحة اإلرهاب ليست مسؤولية دولة معينة، وال هي فردية، بل هي مسؤولية عالمية، 

ونسعى إلى تصحيح المفهوم الشائع عن اإلسالم، فهو دين المحبة والرحمة والتسماح».
مروان الفاعوري
أمني عام منتدى الوسطية للفكر باألردن

{لـــم يجد دونالد ترامب أســـهل من اســـتحضار هاجـــس الخوف من التطـــرف لدى بعض 

التنظيمات واألجنحة اإلسالمية المتشددة، ليكون جواز مروره إلى البيت األبيض}.

صادق ناشر
صحافي ميني



} القاهــرة - يســـجل كتاب ”العصـــر الذهبي 
لمؤلفه  للغناء المصـــري.. مواقف وحكايـــات“ 
الباحث نبيل حنفي محمود السياق االجتماعي 
والسياســـي المصاحب للظاهرة الغنائية التي 
اجتذبت أبرز المطربين العرب إلى القاهرة منذ 

بدايات القرن العشرين.
ويضم الكتاب الذي أصدرته سلسلة ”كتاب 
الهالل“ الشهرية وقائع جرت في مواقع اختفت، 
حيث أصبح مثل هذا الكتاب توثيقا لتلك الروح 
الغائبة، فتحت عنوان ”مسرح الباخرة سودان“ 
يذكر الكاتب أن اإلذاعة المصرية منذ تأسيسها 
رســـميا في منتصـــف الثالثينـــات كانت تقدم 
أفكارا مبتكرة في برامجها، إذ خرجت الحفالت 
الغنائيـــة من ضيـــق القاعات والمســـارح، إلى 
آفاق أكثـــر رحابة فـــي المنتزهـــات والمواقع 
التاريخية، فهناك حفـــالت غنائية أقيمت تحت 
ســـفح األهـــرام واشـــتهرت حديقـــة األندلـــس 
بتنظيم الكثير من الحفالت، ثم كانت ”الباخرة 

ســـودان.. مســـرح اإلذاعة العائم“، حيث ردت 
اإلذاعة الجميل لعشـــاقها المحبين لنهر النيل 

بإقامة مســـرح عائم كامـــل المعدات، 
ونقلت منه حفالت غنائية منذ يونيو 
1954، وشـــاركت فـــي تلـــك الحفالت 
ومطربون  اإلذاعـــة  موســـيقى  فرقة 
منهم شـــهرزاد، وعبدالحليم حافظ، 
وعبدالعزيـــز محمود، ورجاء عبده، 
ولـــور  ونـــازك،  محمـــود،  وكارم 
داكاش، وعبدالغني السيد، وجالل 
حـــرب، وثريـــا حلمـــي، ومحمود 

شكوكو.
ويقـــول المؤلف فـــي مقدمة 
الكتـــاب إنـــه ما من فـــن إال كان 
تعبيرا عـــن موقف لمبدعه، إزاء 

ما شـــب فيه من بيئة أو مجتمع، وجراء ما 
عرض له من قضايا وأحداث، ويأتي الغناء في 
مقدمة الفنون التي عبرت عن مواقف مبدعيها، 

فمن يقرأ تاريخ الغناء ومدوناته، يرصد الكثير 
مـــن مواقف مبدعيـــه بغنائهـــم، إزاء أوطانهم 
ومجتمعاتهم، وما اكتنف حيواتهم من 
أحداث ومشاعر، وقد ارتبطت 
المواقـــف  تلـــك  تشـــكلت  أو 
ثنايا  فـــي  تناثرت  بحكايـــات 
المصـــادر التاريخية، وإن هذا 
الكتـــاب يضم الكثيـــر من هذه 
خـــالل  والحكايـــات  المواقـــف 
العصر الذهبي للغناء المصري، 
العصـــر الذي امتـــد لقرابة  ذلك 
نصف قرن، بين عشرينات ومطلع 
وبلغ  العشرين،  القرن  ســـبعينات 
فيـــه الغناء المتقـــن ذروة النضج 

واالكتمال.
وتم انتقاء المواقف والحكايات 
من بين فيض هائـــل حفظته الكتب والدوريات 
التي أرخت لذلك العصر، لتعبر عما انحاز إليه 

جمهـــور أهل الغنـــاء أو معظمهم مـــن مواقف 
فكرية أو سياســـية، بينما تؤكد الحكايات التي 
تجيء في سياق الكتاب على كنه هذه المواقف، 
وما انطوى عليه الغناء في ذلك العصر من ثراء 
المضمـــون، وما تميز به مـــن تلقائية التفاعل، 
والمواقف الجماعية ألهل الغناء من الدفاع عن 
الوطـــن، إضافة إلى رصد غنائيات أديرت حول 

الزعماء.
ومـــن الحكايات التي أثبتت في هذا الكتاب 
وجرت خالل ذلك العصر، وكانت شـــاهدا على 
تفرد إبداعاته وقيمـــة مواهب نجومه، البعض 
من حكايـــات كثيرة لحفالت مســـرحية أحياها 
النجمـــان األطول عمرا على المســـرح أم كلثوم 
وفريـــد األطرش، ومن الحكايـــات التي زها بها 
ذلـــك العصر وحوتها بعض فصول هذا الكتاب 
حكايـــة اإلذاعات األهلية، وحكايـــة العام األول 
لبرنامـــج ”صوت العرب“ في اإلذاعة المصرية، 

وحكايات من حفالت الخمسينات. 
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◄ أصدرت الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، كتاب ”الوعد 
الحق“ لعميد األدب العربي 
الراحل طه حسين، باللغة 

اإلنكليزية ترجمة وتقديم محمد 
عناني. 

◄ انطلقت في قاعة مركز الملك 
عبدالله الثاني، بالعاصمة 

األردنية عمان، فعاليات ملتقى 
الزرقاء الثاني للقصة القصيرة 

والذي ينظمه فرع رابطة الكتاب 
بالتعاون مع مديرية ثقافة 

الزرقاء بدعم من وزارة الثقافة. 
ويتواصل الملتقى إلى غاية 11 

أغسطس الجاري. 

◄ أصدر الكاتب الصحافي 
حلمي النمنم وزير الثقافة 

المصري، قرارا بإصدار مجلة 
الخيال، من قطاع الفنون 

التشكيلية، باعتباره القطاع 
المختص في إثراء الحركة 

التشكيلية والفنية وبإخراج فني 
جديد. 

◄ أقامت الجمعية العراقية 
الكندية احتفالية توقيع كتاب عن 
الفن التشكيلي في كندا من إعداد 

الشاعر والكاتب كريم شعالن، 
مع محاضرة للفنان كريم رسن 

بعنوان ”دفاتري الفنية بين 
الوثيقة والشهادة على العصر“. 

◄  أصدر الكاتب واإلعالمي 
محمد سالم الشرقاوي روايته 

األولى التي أطلق عليها ”إمارة 
البئر.. رواية من ثنائية السيرة 
واإلخالص“؛ آمال في أن يساهم 

عمله األدبي في التأسيس لـ“أدب 
الصحراء“ بشخصيته المغربية، 

الغنية بروافدها الثقافية. 

باختصار

المرآة تعكس إلى الخارج ذلك العالم الداخلي لإلنسان
[ محمود رجب يسبر أغوار النفس بأعماقها وأسرارها الداخلية [ «فلسفة المرآة} يقدم صور المرايا من حيث هي رمز للخداع وللمعرفة

محمد الحمامصي

} يتقصى الباحث والمفكر محمود رجب في 
الــــدالالت واإليحاءات  كتابه ”فلســــفة المرآة“ 
الفلســــفية والجماليــــة للمرآة في األســــطورة 
الفالســــفة  وكتابــــات  واألدب  والتاريــــخ 
والمتصوفــــة، ليقدم قراءة فلســــفية فريدة في 
بابها، حيث يتســــاءل ”هل يمكن على اإلطالق 
قيام دراسة فلسفية حول شيء عادي كالمرآة، 
أو ظاهــــرة مألوفة لنا في حياتنا اليومية مثل 
ظاهرة المــــرآة؟“، وكيف يمكــــن أن تقوم هذه 
الدراســــة؟ وما الذي يمكــــن أن نصل إليه عن 
طريقها؟ وما مقومات هذا الفهم األنطولوجي 

ومدى أصالته؟
وعبــــر هذه التســــاؤالت، ينطلــــق المؤلف 
معّرفا وموضحــــا المرآة وأنواعها وســــاردا 
والمتصوفــــة  الفالســــفة  لــــدى  لحضورهــــا 
واألدبــــاء، فيشــــير إلى أن المــــرآة ”عبارة عن 
سطح يعكس كل ما يقوم به، فأي شيء يمتلك 
خاصية السطح العاكس فهو مرآة، وكلما كان 

أنقى وأصفى كان مرآة أفضل.
 وهــــذا الــــذي يقوم أمــــام المــــرآة يعرف 
باســــم األصل وأما الذي تعكســــه فهو يعرف 
بالصــــورة أو االنعــــكاس، وتــــدور الصــــورة 
مــــع أصلها وجــــودا وعدما، فــــإن وجدت كان 
األصل موجــــودا وإن انعدمــــت أو غابت كان 
األصل منعدما أو غائبا، وهذا يعني أن المرآة 
ليســــت فقط الصــــورة وإنما صــــورة متغيرة 
بتغيــــر األصــــل، تنطبــــع عليها وتعلــــق بها، 
مثلما تنطبع صورة الخاتم على قطعة الشمع 

وتعلق بها“.

املرآة والوجود

هكذا يرى رجب في  كتابه الصادر حديثا، 
بطبعته الثانية عن سلســــلة مكتبة األســــرة، 
بالقاهــــرة، أن ”كل شــــيء إنمــــا هو مــــرآة أو 
كالمــــرآة، ومعنى هــــذاـ  بعبارة أخرىـ  أن كل 
شــــيء في الوجود إمــــا أن يكون مرآة حقيقية 
بالمعنــــى الحرفي وإما أن يكــــون مرآة رمزية 

مجازية“.

ويوضــــح المؤلــــف أن ”القمــــر والنجوم 
والهــــواء، تؤلف  والســــحاب  وقطرات المطر 
كلها إذن مرايا سماوية، وكأنما هي مشهد أو 
مســــرح سماوي متعدد الجوانب، فيه تنعكس 
األشــــياء وتتجلى بأشــــكال مختلفــــة. ومثلما 
ينعكس في المرايا ـ الســــماوية قوس قزح أو 

الشموس واألقمار المتعددة، وهي 
بال حقيقــــة واقعية أو قوام مادي، 
تنعكــــس فيهــــا أيضــــا انبعاثات 
الروح وفيوضاتها فتتخذ أشكاال 
مرئية مجسمة. هذا االلتقاء بين 
الروح والرؤية الــــذي يقلب ـ أو 
يعكسـ  األضداد، فتصبح الروح 

مرئية والمرئي روحانيا“.
عند  الــكــاتــب  ويــتــوقــف 
اليهودية  الديانات  في  المرآة 
والــقــبــطــيــة واإلســـالمـــيـــة 
واستخدام مجاز مرآة العالم 
في العصور الوسطى وعصر 
وتناول  األوروبية،  النهضة 

المرايا الطبيعية مبينا كيف وجد اإلنسان في 
وجوها  رأى  مرايا:  والسحاب  والهواء  القمر 
في  قزح  وقوس  القمر،  استدارة  في  إنسانية 
في  وقديسين  وحيوانات  وجيوشا  الهواء 
الباطنة  وأفكاره  خياالته  رأى  بل  السحاب، 

منعكسة أمامه في الهواء وفي السحاب.
يشــــير محمود رجــــب إلى أن المــــرآة من 
حيث هي رمز للخداع وكذلك من حيث هي رمز 
للمعرفــــة، تتضمن تحوال يطرأ على اإلنســــان 
الناظر إليها، ويتمثل هذا التحول في الوعي ـ 
ولو كان وعيا ضئيالـ  بأن ثمة معرفة بنفســــه 
أو بغيره. من هنا يمكننا القول إن المرآة هي 
وســــيلة تغيير وتصحيح، مــــن أجل أن يرقى 
اإلنســــان ســــواء فــــي معرفته أو في ســــلوكه 

إلــــى مرتبة أعلى ممــــا هو عليه فــــي الواقع. 
وفــــي تناوله لفعــــل االنعكاس المــــرآوي عند 
الصوفيــــة وابن عربي تحديــــدا وما يتضمنه 
هــــذا الفعل مــــن ازدواج: المماثلة والمغايرة، 
والغيريــــة،  العينيــــة  واالختــــالف،  الهويــــة 
الذاتيــــة واآلخريــــة وغيــــر ذلك مــــن ثنائيات 
يتوقــــف قطباها كل منهما علــــى اآلخر توقفا 
جدليا متبادال، يرى الباحث أن 
المرايا المتعددة وما تفعله من 
وتكثرها،  الواحــــد  صور  تعدد 
كانت ترتبــــط عند هذا النفر من 
متصوفة اإلســــالم بمــــا قد كان 
معروفا وقتئذ فــــي علم المناظر 
وحتــــى مطلــــع العصــــر الحديث 

باسم ”غرف المرايا“.
ويلفــــت المؤلف إلــــى أن مجاز 
غرفــــة المرايــــا لــــم يســــتخدم في 
مجــــال التصوف فقط بل اســــتخدم 
فــــي المســــرح مثــــل مســــرح النــــو 
الياباني ومســــرح جان جينيه الذي 
كان يشــــبه وضع اإلنسان في العالم 
بوضع إنسان محبوس في متاهة من المرايا 
الزجاجية تنعكس صورتــــه متعددة متوالية 
متداخلة، يــــرى الناس خــــارج المتاهة ولكن 
زجاجهــــا يحــــول بينه وبين االلتقــــاء بهم أو 

التواصل معهم.

األنا واآلخر

يتوقــــف محمود رجب عند ”أنــــا ـ اآلخر“ 
ليتنــــاول المــــرآة ومــــا تعكســــه مــــن ظواهر 
محسوســــة وذلك من حيث عالقتها باإلنسان 
أو على األدق عالقة اإلنســــان بها، وهنا يحلل 
مــــا كتبه جيمس فريــــزر في كتابــــه ”الغصن 
حول الروح بوصفها ظال وانعكاسا  الذهبي“ 
ـ خيــــاال، والقصــــة الخياليــــة ”أليس في بالد 
للويــــس كارل وتجربة المرآة عند  العجائب“ 
الطفــــل، ودراســــة جاك الكان ”مرحلــــة المرآة 
مــــن حيث هي عامل تشــــكيل لوظيفــــة األنا“، 
ثم أســــطورة نرجــــس الذي اكتشــــف صورته 
في مــــرآة صفحة الماء، وكان أســــير صورته 

الجميلــــة حتى المــــوت والفنــــاء، ومن خالل 
المرحلــــة النرجســــية يحلل أعمــــال جان بول 
ســــارتر وهيغل وزاردشــــت وأوســــكار وايلد 

وشكسبير وديستويفسكي.
وتحــــت عنوان ”الــــراوي ـ المروى عليه“، 
يتوقــــف المؤلــــف مــــع الســــيرة الذاتيــــة من 
حيث هي صورة للذات بأعماقها وأســــرارها 
وأبعادهــــا الداخلية، ويقول ”كان اســــتخدام 
المرآة الزجاجية في القرنين الســــادس عشر 
والســــابع عشــــر عالمة بارزة في رأي لويس 
ممفــــورد، علــــى بدايــــة فــــن الســــيرة الذاتية 
الحديــــث، لكــــون المــــرآة تســــتطيع أن تحيل 
الــــذات، عن طريق الصورة المرآوية، إلى ذات 

يمكن فصلها عن الطبيعة وعن تأثير اآلخرين، 
فالذات في المرآة ليست سوى جزء من الذات 
الحقيقيــــة الواقعية، كونهــــا ذات مجردة عن 

الطبيعة“.
وال شك أن اإلنسان حينما يكون منسجما 
مــــع العالم ومتحدا بــــه، فإنــــه ال يحتاج إلى 
المــــرآة، ذلك أن حاجته إليها إنما تشــــتد في 
فترات التفكك النفسي، حيث يبدأ في االلتفات 
إلى تلك الصورة المتوحدة ليرى ما الذي طرأ 
عليهــــا بالفعل، وما الذي تعكســــه مما يجري 
في داخله، وما الذي ينوي عمله بعد ذلك كله. 
فالمــــرآة إذن تعكس إلى الخــــارج ذلك العالم 

الداخلي لإلنسان: عالم الذات.

يشــــــاع دائما أن الفلسفة مجال معرفي يبحث في الدراسة العقلية اجلادة فال يتناول غير 
موضوعات وحقائق بالغة التجريد، لكن ما هو جدير باالهتمام والتفكير في مجال الفلسفة 
املعاصرة، كونها باتت معنية، كذلك، باألشــــــياء العينية املعتادة في حياتنا اليومية كاملرآة 
ــــــال، والتي تناول موضوعها العديد من املفكرين والفالســــــفة على مّر العصور، وبحثوا  مث

في جوانب قد تظل مجهولة عند الكثيرين.

والنجوم  القمر  أن  يوضح  املؤلف 

ــــطــــرات املـــطـــر والـــســـحـــاب  وق

والهواء، تؤلف كلها مرايا سماوية 

وكأنما هي مسرح متعدد الجوانب

 ◄

الكاتـــب يتوقف عند املـــرآة لدى 

والقبطيـــة  اليهوديـــة  الديانـــات 

واإلسالمية واســـتخدام مجاز مرآة 

العالم في العصور الوسطى

 ◄

كل شيء إنما هو مرآة أو كالمرآة (لوحة للفنان عصام درويش)

كتاب عن نوادر نجوم العصر الذهبي للغناء المصري

نظمت جامعة غزة، حفل إشهار لديوان «غزة ريحانة القلب} للشاعر الفلسطيني محمود مفلح، 

والذي صدر في غزة بإشراف الباحث كمال غنيم والشاعر خضر أبوجحجوح.

يفتتح الشـــاعر املصري هشـــام الجخ فعاليات الدورة الثانية عشـــرة من مهرجان ثويزا للثقافة 

األمازيغية، في املغرب، الذي يقام في طنجة خالل الفترة من 11 إلى 14 أغسطس الجاري.

قصائد دمشق لغسان زقطان

} قرأت على صفحة الشاعر الصديق غسان 
زقطان أنه بصدد جمع قصائده التي كتبها 

في دمشق خالل األعوام من 1982 وحتى 
عام 1988، وإصدارها في مجموعة واحدة 

بعنوان ”قصائد دمشق“. وهي فكرة رائعة 
في حد ذاتها، فكيف إن كانت مرتبطة بشاعر 

مرهف مثل غسان ومبدينة ساحرة مثل 
دمشق، ال شك في أن التجربة ستكون شديدة 

اخلصوصية، سيما وأن هذه القصائد 
موزعة على أكثر من ديوان، وبعضها منشور 

لم ينشر إال في الصحف واملجالت.
ال تنتمي قصائد غسان زقطان هذه التي 
أعرف غالبيتها الساحقة، بسبب قربي منه 

خالل سنوات الثمانينات حني كان دمشقيا، 
إلى ذلك الشعر الذي اتخذ من املدينة 

موضوعا، منذ حسان بن ثابت األنصاري 

حني زارها في اجلاهلية أكثر من مرة، وكتب 
يستذكر أجواءها البهيجة مع الصحب 

اخلالن: للِه َدُرّ ِعصابٍة ناَدْمُتهْم / يومًا بجلَق 
في الزماِن اَألّوِل، وحتى محمود درويش في 

قصيدته الشهيرة ”طوُق احلمامة الدمشقّي“، 
ولكنه شعٌر ُكتب في أجواء دمشق ومقاهيها 

وشوارعها وأصدقائها وبيوتها. واحلق 
أنها كانت واحدة من أثرى مراحل غسان 
الشعرية، ورمبا هي املرحلة األكثر عذوبة 

في حياته اإلبداعية، إذ حتضر القصيدة بكل 
بهائها من دون أي بهرجة أو عبث لغوي 
، ويحضر الغناء الفريد فيها، من دون أي 

شبهة تناص مع غناء شاعر آخر.
وهذا ليس مبستغرب عن غسان 

زقطان فهو صوت فريد متفرد في الشعر 
الفلسطيني املعاصر، جنا بأعجوبة من 

الغرق في احمليط الدرويشي، واختط له دربًا 
ناحال في غياطل الشعر الكثيفة، حتى احتل 
هذه املكانة املتفردة ليس على صعيد الشعر 

الفلسطيني فحسب، بل على صعيد العالم.

في قصائد دمشق، يؤثث غسان 
مقطوعاته كما يؤثث الدمشقيون بيوتهم، 

فيختار أنفس ما في اللغة من معان، وأبسط 
ما فيها من تراكيب، ويحضر الغناء في كل 
مقطع، حتى لكأننا أمام سمفونية كبرى من 

التواشيح األندلسية، تندغم فيها الصور مع 
األلوان والروائح واألصوات، معطية ذلك 

االنطباع العميق الذي ال يغيب مهما بعد 
الزمن، وتراكمت الذكريات.

لألمكنة تأثير غريب على غسان زقطان، 
فحني تقرأ مجموعته ”رايات“ التي صدرت 
في العام 1983، تعيش معه بيروت املقاومة 

بكل تفاصيلها اجلميلة واحلميمة، من كأس 
الشاي النقي الذي يحلم به العسكري عند 

الصباح، إلى الصديق الذي يفاجئ الشاعر 
وهو يرجتف في برد أيامه، كما يفاجئه 

”القش على وبر الصوف“. ولكن األمر 
يختلف في قصائد دمشق إذ حتضر ظالل 

املدينة وألوانها، ونوافير مائها ومقاهيها، 
ومزاجها الرائق ويغيب اسمها.

هي جتربة فريدة أراد غسان أن يقدمها 
لنا كأضمومة ورد جوري، انتقاها بعناية 

من بساتني الغوطة وحدائق البيوت العتيقة 
داخل السور، وضمخها ببعض الياسمني 

املنتثر على الطرقات، من الصعب على املرء 
أال يشمها بكل ما أوتي من رغبة في اقتراف 

اجلمال. 

تيسير خلف
كاتب من سوريا

تجربة فريدة أراد الشاعر السوري 

غسان زقطان أن يقدمها لنا كأضمومة 

ورد جوري، انتقاها بعناية من بساتني 

الغوطة وحدائق البيوت العتيقة داخل 

السور
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◄ وّقعت المديرة العامة لليونسكو، 
إيرينا بوكوفا ووزير التعليم في 

السعودية، أحمد بن محمد العيسى، 
اتفاقين لزيادة عدد كراسي اليونسكو 

الجامعية السعودية، والتعاون 
ضمن برنامج الموظفين المهنيين 

المبتدئين في إطار اليونسكو.

◄ صدر كتاب بعنوان“الزمن في 

للناقدة سعاد  السرد السينمائي“ 
شوقي، ضمن سلسلة ”آفاق السينما“ 
التي تصدرها الهيئة العامة لقصور 

الثقافة المصرية.

◄ أقامت دار ”اآلن ناشرون 
وبالتعاون مع مديرية  وموزعون“ 

ثقافة إربد، مساء الثالثاء، حفل 
إشهار رواية ”تصبحون على انتظار“ 

للكاتب محمد دغلس.

◄ افتتح حديثا معرض الساقية 
للكتاب، في ساقية عبدالمنعم 

الصاوي، بالقاهرة، والذي يستمر 
لغاية 13 أغسطس الجاري، بقاعة 

النهر. 

باختصار

وعي االستمرارية

} قراءة الرواية شأن فردي، ال ينشغل 
كثيرا بالتوصيفات والحدود، قد يكون 
للكشف والمعرفة، أو للنسيان وهجر 

المحيط المضجر، لكنه طقس يمارس بحرية 
شخصية في الليل والنهار، في الحركة 

والسكون، وفي المنشط والمكره، وال يعنيه 
كثيرا انتماء الروائي وال جنسه أو لسانه.
 وإذا كانت الرواية عموما قد حظيت 

بمجهودات تحليلية وتنظيرية على 
قدر كبير من التنوع والغزارة سواء 

في المقاربات التي تأسست على البعد 
الجغرافي في داللته المحدودة، وميزت 

موضوعاتها توصيفات من قبيل ”الرواية 
الفرنسية“ و“الرواية الروسية“ و“الرواية 

األميركوالتينية“… أو تلك التي نهضت على 
مفاهيم نظرية ذات هاجس تصنيفي متصل 

باألنواع كـ“الرواية التاريخية“، و“رواية 
القاع“، و“رواية العواطف والجسد“، 

و“رواية المدينة“، و“رواية السجن 
السياسي“، و“رواية المنفى“ أو حتى تلك 

التي انبعثت من منطلقات تاريخية/ قومية، 
كـ“رواية النهضة“، و“الرواية االستعمارية“، 
و“رواية التيار القومي“، فإن محاولة الفصل 

بين مضمون االنحيازات العقيدية لقارئ 
الرواية ومنظوره الدنيوي وبين حدوسه 

الفكرية بصدد النص الروائي في امتداداته 
الزمنية والجغرافية، ال يمكن إال أن تحجب 

عنا مجموعة من الحقائق المتصلة بالمعين 
الخاص لتجربة القارئ، كما أن من شأنها 

أن تصرف الوعي عن إدراك خصوبة عملية 
القراءة وتعدد مقاصدها بقدر تعدد المآرب 

الروائية وتنوع غاياتها ووظائفها.
في أحد مقاطع كتاب ”الستارة“ يتحدث 

ميالن كونديرا عن الرواية بوصفها فنا 
لـ“وعي االستمرارية“، قد يتصل بالمجتمع 

أو الحضارة أو القيم، بيد أنه يتعلق في 
كل األحوال بالفعل والتصرف الفرديين 

الممتدين في الزمن، لهذا غالبا ما تالزمت 
االختراقات والكشوف الوجودية وتبدل 
األشكال السردية. يطرح هذا الرأي مرة 

أخرى فرضية وجود الرواية بما هي وعي 
لألفراد بحياة اآلخرين، في عملية اإلبداع 

والقراءة على حد سواء، فنحن نكتب وحدنا 
ونقرأ وحدنا في مواجهة الصمت، وبتشوف 
لفهم التحوالت. واألمر الوحيد الذي يتبقى 

لنا –بتعبير كونديرا – ”إزاء هذه الهزيمة 
المحتومة التي ندعوها الحياة هو محاولة 
فهمها. وهنا يكمن سبب وجود فن الرواية“.
بديهي إذن أن تمثل قراءة الرواية سياقا 

مثاليا إلدراك األعطاب واألمراض وأحالم 
التجاوز واستمرار الجوهر اإلنساني، 

واستبطان القدرة على تحمل الحياة وفك 
ألغازها، في اآلن ذاته الذي تشكل فرصة 

حافلة بالمتع المدهشة لبلورة األسئلة 
المتصلة بقناعات القارئ وتشخيص 

منسوب تصالحه مع المجتمع والغير أو 
رفضه لهما، وتطوير حدوسه بصدد اللغة 

والمتخيل. وبقدر ما يمكن أن نقرأ في 
تطور األنواع الروائية مسارا النزياحات 

الوعي بالكتابة وباألدب، نستطيع كذلك -من 
منظور تأريخي لعملية القراءة الموازية- أن 

نعتبره حيزا الستكشاف تحوالت النظر 
النقدي، وتغاير قيم التحليل والتأويل، التي 

تبقى وطيدة الصلة بأوهام الفرد /القارئ 
وأوجاعه وتوقه إلى اغتياب اآلخرين.

شرف الدين ماجدولين

ي و

كاتب من المغرب

ضمن نشـــاطات اتحاد الكتاب واألدباء األردنيني في مهرجان جرش أشـــهرت الباحثة أمل علمي 

بورشك كتابها «رحلة إلى مدن املثلث في الصني}، وسط حضور ثقافي وإعالمي.

نظمـــت هيئة الكتـــاب، بالقاهرة، حفل توقيع ومناقشـــة كتاب «الخطاب الشـــعري عند نجيب 

سرور} للروائي والباحث أحمد إبراهيم الشريف، وذلك في املركز الدولي للكتاب.

  

حنان عقيل 

} كتبت عزيزة الطائي في فن القصة القصيرة 
جـــًدا، وتلفت إلى أن كتابتهـــا للقصة القصيرة 
جًدا ليســـت آنية، بل مرت بمراحل كانت بداية 
تجميعها وتبويبها في ”ظالل العزلة“ وأعقبتها 
بـ“مـــوج خـــارج البحـــر“، موضحـــة ”أنا أرى 
عوالمي تتعمق مع حاالت من الوجد اإلنساني، 
وتتناص مع شـــخصيات مـــن الموروث األدبي 
تتكرر أمام عيني، وتالمسها نفسي. اصطادها 
بعدستي التي تلتقط مشاهد قصيرة تمر عابرة 
علينـــا يومًيا، لكنهـــا تترك أثـــًرا فزًعا في هذا 
الومض من القص، أرى عقلي ينســـاب وروحي 
تتجذر في محيطي وما حولي فأترجمه في ذاك 
الحدث المختـــزل الذي يمكن أن يلوذ إلى عمق 

الوجع والعقل اإلنساني”.
عن األســـباب التي دفعتها إلـــى كتابة هذا 
النوع من الفن تقول الطائي ”دفعني إلى كتابة 
هذا النـــوع من القص، والـــذي كان الكثير منه 
محفوظا طي مذكرتي التـــي ال تفارق حقيبتي، 
االنهزام المصاحب للواقع المرير الذي نعيشه 
واقتصاديـــا).  واجتماعيـــا  (سياســـيا  كأمـــة 
فالمتمعـــن في خصائص هـــذا القص يتبين أن 
زمامه التوغل في العمق اإلنســـاني، معبًرا عن 
ذلك بلغة رمزية قوامها التهكم؛ وهذا لن تتأتى 
بلورتـــه إّال مـــن خـــالل لفتات ســـريعة قصيرة 
لتدخل ســـهامها إلى قلـــوب القـــراء وعقولهم 
آخذة بهم إلـــى معاناتهم اليوميـــة، وأحداثهم 
المعيشة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما 
دفعنـــي أيضا إلى كتابـــة القصة القصيرة جدا 
إيماني الشـــديد بهذا السرد القصصي السائر 

في التطور والنمو مع الحياة“.
وعن رؤيتها لمستقبل القصة القصيرة جًدا 
وواقعهـــا توضـــح الطائي ”مـــن وجهة نظري، 
اســـتطاعت القصـــة القصيـــرة جـــًدا أن تفتح 
نافـــذة حالمـــة بجمال فحواها عنـــد الكثير من 
كتابهـــا ونقادها من المشـــارقة والمغاربة على 
حد الســـواء، وإن دّل هذا على شـــيء فإّنه يدل 
على انفتاح الّســـرد العربي على أنواع جديدة 
تتأصل يوًما بعد يـــوم آخذة في الّنمو. إضافة 
إلـــى أّن بنية القصة القصيـــرة جدا بحد ذاتها 
بنية صعبـــة المبنى، عميقة الداللـــة، كما أّنها 
تتعامل بشـــكل مختلف مع العناصر القصصية 
التـــي تحـــاول أن تقربها من القصـــة القصيرة 
كالحكائيـــة والحـــدث والشـــخصية والحبكة. 
وإّن وجـــود هذه العناصر كّلهـــا ال يحرمها من 
اســـتقاللها؛ ألّن هذه العناصر ذاتها تتأســـس 
عليهـــا األنـــواع الّســـردية األخـــرى كالّرواية 
والمسرحية. وهناك من أجاد في كتابتها وتميز 

بصياغـــة عناصرها كوحدة الحبكـــة والعقدة، 
والتكثيف، والمفارقة وما تحققه من دهشة“.

أما عن أبرز مشـــكالتها فتشير الطائي إلى 
اعتقـــاد البعض من هواة الكتابـــة أّنها طريقة 
ســـهلة لبناء فنية الســـرد، إضافة إلى اختالف 
الّنقاد العرب في تصنيفها؛ فمنهم من اعتبرها 
نوعا مســـتقال ومنهم من اعتبرهـــا فرعا تابعا 
للقصـــة القصيرة؛ فهـــم بين المؤيـــد لكتابتها 

والرافض لها والمحايد.
وعـــن اللغـــة الشـــعرية التـــي تمتـــاز بها 
نصوصهـــا األدبيـــة، تقـــول ”أحب هـــذه اللغة 
لكونهـــا جزًءا مـــن ذاتـــي وحياتـــي اليومية، 
ولكونها تعطي ملمًحا لشكل الرواية الحديثة. 
وعلينـــا أال نأخذ القوالب الجاهـــزة كما يراها 
المنظرون فقط. ورغم أّني أحاول التحرر منها 
قليـــًال إّال أنها تتلبســـني.. وأرى أن لكل كاتب 
طريقته التي يؤســـس عليها عملـــه، وعليه أّال 
يأخذ بالقوالـــب الجاهزة المعتـــاد عليها عند 
بناء نصـــه، طالما أن الخصائص الفنية للعمل 
الّســـردي مـــن الحكائيـــة والحبكـــة واألحداث 

والشخوص والزمان والمكان هي قوامه“.

أدب نسوي

انتقاًال للحديث عن كتابات المرأة والثيمات 
التـــي تحظى باهتمامها تقـــول الطائي ”كتبت 
المـــرأة العربية في ثيمات متعددة ورّكزت على 

العنـــف والقهر اللذين يتلبســـانها 
من المجتمـــع، وأرى أّنه آن األوان 
لنقرأ أعماال بأقالم نســـوية تضع 
حلـــوال لذاتهـــا قبـــل أن يعريهـــا 
الرجـــل، ويكتب عـــن ذات المرأة 
وآالمها،  وأحالمهـــا  ورغباتهـــا 
واألهم أن تكتب عن تلك الحلول 
التي تحررهـــا بكل جرأة. أكتب 
عن المرأة ألنـــي جزء ال يتجزأ 
من عوالمها، قد أتعاطف معها 
كثيرا وأناصرها، وقد أختلف 
معها كثيـــرا فأنبهها، خاصة 
أّن هنـــاك قيـــودا مجتمعيـــة 

وعرفية كثيرة تكبل المرأة العربية في 
مسار حياتها: قرارات، اختيار فنحن ال نعيش 
ألنفســـنا؛ بل حياتنا مرتبطة بحيـــاة اآلخرين 

المحيطين بنا، ومن حولنا“.
األدب  بمصطلـــح  أؤمـــن  ”ال  وتضيـــف 
النســـوي، فهذا المصطلح يفتح قوًســـا كبيًرا 
-له ما لـــه وعليه ما عليه- حيـــن نقابله ببقية 
أنـــواع الخطـــاب المجتمعـــي. وحيـــن أخطط 
لثيمة ّما تتناول الخطاب النســـوي في الوطن 
العربـــي لمجموعـــة مـــن الكاتبـــات العربيات 
الالتي انتقيتهـــن لمدونة بحثي، يكون تناولي 
لهن بناء على رؤية محددة للكتابات الّنســـوية 
العربية؛ إّال أّني أتحفظ على مثل هذا النوع من 

التصنيفات“.
وعن الهواجس التـــي تدفعها إلى الكتابة، 
تلفت الطائي إلى كثـــرة الهواجس التي تحرر 

قلمها حين تشـــرع في التفكيـــر والتخطيط في 
الكتابة؛ لعل أبرزها التعايش مع شـــخوصها، 
والحميميـــة مع الفكـــرة، والصـــدق والجرأة، 
ونســـيان الّذات، والشطح في الخيال، فعزلتها 

هي محراب تخيالتها.
وتتابـــع قائلة ”أنتظر الكثيـــر من الكتابة.. 
أنتظـــر الشـــفاء والعافيـــة، الصفـــاء والنقاء، 
والعدالـــة، أنتظر الدعـــم واالنتصار  الحريـــة 
للفكـــرة التي تؤرقنـــي وتصحبني إلى حيث ال 
أدري مـــن عوالم. فأنا بخيـــر طالما أّني 
أقـــرأ وأكتـــب. يجـــب أن تكـــون 
الكتابة المـــالذ اآلمن وآلة الزمن 
منزلـــي  ســـقف  تتجـــاوز  التـــي 
ومدينتـــي والعالـــم لتهـــرب مـــن 
الذين  والمـــكان  الزمـــان  جـــدران 

يغلالن ذواتنا“.
وعـــن طقوســـها فـــي الكتابـــة 
تقول ”لدي طقوس قبل الشـــروع في 
مشحونة  طقوس  وأثناءها..  الكتابة 
بالعزلـــة والتأمـــل والخيـــال وقراءة 
الرســـوم والصور. تغرينـــي الطبيعة 
بفضائهـــا ورحابتهـــا، أنظـــر بعمـــق 
لكائناتها وأشـــجارها وهوامها. أهيم 
علـــى وجهي بتخيالتـــي، بصمتـــي وهدوئي، 

راسمة شخوصي، وأعكف على القراءة“.

أدب الطفل

تهتـــم الطائـــي بـــأدب الطفل، ولهـــا كتاب 
فـــي هذا المضمار بعنـــوان “ ثقافة الطفل بين 
الهوية والعولمة“، وبســـؤالها عـــن واقع ذلك 
النـــوع األدبي تقـــول الطائي ”الطفـــل العربي 
بشكل عام مهضوم الحقوق، فكيف يكون أدبه، 
وعوالمه؟! وماذا نعني بأدب الطفل؟ وما أنواعه 
وموضوعاتـــه؟ وما هي حاجاته حتى ال يعيش 
معزوال عـــن أطفال العالم.. بمنأى عن أحالمهم 
وأمنياتهم واتجاهاتهـــم وميولهم وحاجاتهم؟ 
فحين نتحـــدث عن أدب الطفـــل علينا أن نعي 

بوجهة عالمـــه التقني، وبأّنه جزء ال يتجزأ من 
فضاء واسع أرحب“.

وتســـتطرد ”واقـــع الكتابـــة للطفـــل هزيل 
وضعيـــف، فأغلب الكتابات إمـــا مترجمة وإما 
منقولة. ال يوجـــد إبداع حقيقـــي لواقع الطفل 
يجمع بين أصالتـــه وحداثته. وأعتقد أن علينا 
أن نرتقـــي بـــأدب الطفل بـــكل تشـــعباته، وأن 
نخضع ذلك كله لدراســـات تؤسس لبنات مهمة 

لكتابه“.
وتتحـــدث الطائي عن الحالـــة الثقافية في 
بلدها قائلة ”المشـــهد الثقافي في عمان متنوع 
ويخطـــو خطى متســـارعة، فالكاتـــب العماني 
يســـعى إلى أن يكون له حضور على مســـتوى 
الوطن العربي وهذه إيجابية تحسب له. فنجد 
الســـّراد ونجـــد الشـــعراء، ونجـــد المترجمين 
الباحثين على أكثر مـــن صعيد. وهناك تواجد 
للبعض مـــن الّنقاد الذين نأمل أن يكونوا عوًنا 

لنقد األعمال في الساحة الثقافية“.
وعـــن المحليـــة فـــي األدب وقدرتهـــا على 
االنفتـــاح على آفاق أكثر رحابـــة تقول الطائي 
”أنـــا مع انفتـــاح محليـــة األدب، وصياغته بما 
يجود به فكر الكاتب ورؤيته لما حوله، وقدرته 
على بســـط أفكاره ونســـجها في عمـــل إبداعي 
شـــعري أو نثري، وأال يكون مقلًدا؛ بل عليه أن 
يكـــون مبتكـــًرا.. منطلًقا من همـــه المحلي إلى 
العربي وصـــوال إلى الهم اإلنســـاني الذي هو 

جزء ال يتجزأ من حياتنا“.
درســـت الطائـــي النقد وكتبت فيه دراســـة 
نقديـــة بعنـــوان ”شـــعر صقـــر بـــن ســـلطان 
القاســـمي“، وتنـــوه الطائـــي إلـــى أن عالقتها 
بالنقـــد عالقـــة أي دارس لـــه بحـــب؛ فهي ترى 
نفســـها في عتبته األولى مجتهدة مستفيدة من 
تنظيراته ومدارســـه، وتحاول أن تشـــكل زاوية 

لها في أعماقه.
وتشـــير الطائي إلى أنها ال تستطيع تقييم 
تجربتهـــا اإلبداعيـــة.. فالكاتب يتـــرك المجال 
للقارئ المتـــذوق الواعـــي، والناقد الحصيف 

الذي يسبر بوعي وأناة أغوار النص.

عبدالحق ميفراني

} اختتمت المرحلة األولى من ورشـــة الكتابة 
المســـرحية والمنظمة من قبل جمعية مسرح 
المدينـــة الصغيـــرة فـــي إطـــار دعـــم توطين 
الجمعيـــة بالمركـــز الثقافـــي بتطـــوان، هذه 
الورشـــة التي ســـتتواصل في مرحلـــة ثانية 
ابتـــداء من نهاية الشـــهر الجـــاري إلى حدود 
2 ســـبتمبر القادم. مشـــروع التكوين لمسرح 
المدينة الصغيرة يقع ضمن األهداف المركزية 
لفقرات برامج التوطين الخاص بالفرقة والذي 
حظي بدعم من وزارة الثقافة، وهو المشـــروع 
الذي حـــاز على ثقة الوزارة الموســـم الحالي 
2016. ويتضمـــن البرنامج الذي يشـــمل إنتاج 
أعمال مســـرحية، تنظيـــم دورات وندوات الى 

جانب نشر كتب مسرحية.
ورشـــة الكتابـــة المســـرحية هي ورشـــة 
تطبيقية موجهة إلـــى مجموعة من المهتمين 
والدراماتورجيـــا  الدراميـــة  بالكتابـــة 
الركحيـــة، والذيـــن يملكـــون طموحـــا قويـــا 
الحتـــراف الكتابة المســـرحية، وشـــغفا بهذه 

المادة وبعوالمها. 
الورشـــة التـــي أطرهـــا الباحـــث عصـــام 
يوســـفي، أوجـــز لنـــا فلســـفتها العامـــة في 
مـــا يلـــي “اللقـــاء التكوينـــي واإلبداعي الذي 
عشـــته مع مجموعة من الشـــباب المســـرحي 
في مدينة تطوان يشـــكل بالنســـبة إلي تجربة 

مثمرة وغنيـــة، تجربة تعبر عن رغبة قوية من 
المســـتفيدين لتطويـــر الوعي بفعـــل الكتابة، 
لقـــاء يجمع بين التأمـــل والتفكير في رهانات 
الكتابة المســـرحية، وأيضـــا إنتاج نصوص 
إبداعية تترجم أســـئلة ذاتية وجماعية للحظة 

اآلنية“.
لقـــد كان هاجـــس فرقـــة مســـرح المدينة 
الصغيرة في كل ورشـــة، وفي ورشـــة الكتابة 
المســـرحية علـــى الخصـــوص، البحـــث عن 
مســـتفيدين مهتمين وعن طريـــق التدقيق في 
اختيـــار المؤطريـــن أضحت أهداف الورشـــة 
ممكنـــة التحقـــق والتجســـيد. ولعـــل اختيار 
الدكتور عصام اليوســـفي، يـــوازي هذا البعد 
إذ يعتبر واحدا من أهم الكتاب المســـرحيين 
العرب ومن أهم المؤطريـــن في مجال الكتابة 
المســـرحية في المغـــرب، إضافة إلـــى قدرته 
القويـــة علـــى اإلصغـــاء لآلخريـــن واحتـــرام 
خياراتهـــم، وعلـــى التفاعل الفعـــال والعميق 
فكريا ونفســـيا مع الجميع، وكـــذا قدرته على 
اســـتحضار مســـتوى ورغبـــات اآلخـــر أثناء 

التكوين.
في هـــذا اللقاء التكويني تـــم اقتراح على 
المجموعة المستفيدة إطارا للبحث والتجريب 
واإلبـــداع انطالقا من منهجية دقيقة تســـمح 
باالندماج في عملية إنتاج حكايات ونصوص 
دراميـــة مصغـــرة. فـــي بداية كل حصـــة يتم 
استعراض وتوظيف تمارين ذهنية تهدف إلى 

التحفيز على الرغبة في الكتابة وتوسيع مجال 
المخيلة والوعي بشروط فعل الكتابة، بعد ذلك 
نشتغل مع المجموعة للدخول في عملية إنتاج 
النصوص من خالل مقاربة تفاعلية ومتطورة: 
اقتـــراح جملة مـــن الحـــوارات المأخوذة من 
ريبرتوار المســـرح العالمـــي المعاصر والتي 
يتـــم االلتزام بتوظيفها بشـــكل فردي لصياغة 

مشـــاهد صغرى. وفي اللقـــاء الموالي تقترح 
مـــادة جديـــدة لتطويـــر العمل بشـــكل مركب. 
بالمـــوازاة لعمليـــة الكتابـــة يخصـــص وقت 

لقراءة ومناقشة اإلنتاج السابق.
وســـتتواصل المرحلـــة الثانيـــة مـــن 29 
أغسطس الجاري إلى 2 ســـبتمبر القادم (مدة 

كل مرحلة خمسة أيام).

[ الكاتبة العمانية عزيزة الطائي: المشهد الثقافي في عمان يخطو خطى متسارعة
ــــــة والعابرة، ومن  ــــــرى البعــــــض أن األدب احلقيقي هــــــو الذي ينبع من املشــــــاهد اليومي ي
الشــــــجون اإلنسانية، يصنع الكاتب عوامله الروائية والقصصية، وهو في ذلك يقضي جل 
ــــــه في التأمل والقراءة واخليال، ليخرج من تأمالتها بكتابة إبداعية صادقة تعبر عن  أوقات
الذات اإلنســــــانية، والهموم التي متس اإلنسان العربي. ”العرب“ التقت الشاعرة والقاصة 
ــــــم القصة القصيرة جًدا التي  ــــــة العمانية عزيزة الطائي للحديث إليها حول عوال والباحث

دأبت على كتابتها وواقع أدب الطفل وأدب املرأة،  فكان لنا معها هذا احلوار. 

واقع الكتابة للطفل هزيل وضعيف

أسئلة حول مستقبل المسرح المغربي

أكتب ألعبر عن القهر واأللم وأفتح نافذة على المستقبل 

ورشة مغربية عن رهانات الكتابة المسرحية

القصة القصيرة جدا استطاعت أن 

فحواها  بجمال  حاملة  نافذة  تفتح 

الكثير من كتابها ونقادها من  عند 

املشارقة واملغاربة على حد السواء
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} نيويــورك – أكد التشــــكيلي املصري، رضا 
عبدالرحمــــن، أن معرضــــه ”اختــــراق“ الــــذي 
ســــينتظم في 13 أغســــطس اجلاري بغاليري 
”دميــــوزي“ بنيويورك، حتية خاصة للنســــاء 
واملرأة املصريــــة في جميع أنحاء العالم التي 

تكافح يوميا لتجاوز التمييز.
واملعــــرض املرتقب للفنــــان املصري يضم 
عشــــرين عمــــال تصويريــــا بخامــــات مختلفة 
ومتثال واحد حلتشبسوت أقوى ملكات مصر 

الفرعونية.
وعنه يقــــول عبدالرحمن ”هو أول معرض 
خــــاص لــــي بنيويــــورك بعد جنــــاح معرضي 
مــــن  والعديــــد  بواشــــنطن،  املاضــــي  العــــام 
املعــــارض اجلماعيــــة التــــي شــــاركت فيهــــا 
بالواليات املتحدة على مدار الثالث ســــنوات 

املاضية“.

األعمــــال  أن  إلــــى  عبدالرحمــــن  وأشــــار 
تتنــــاول عالــــم املــــرأة ومــــا تتعــــرض له من 
ســــلبيات في عاملنا املعاصر، خاصة في مصر 
ودول العالــــم الثالــــث، وهي نابعــــة من حبه 
واحترامــــه للمرأة التي يقــــول عنها ”هي أمي 
وحبيبتــــي، وزوجتــــي وأختــــي وابنتي، وما 
أمتناه لها من حيــــاة كرمية، وطبعا من خالل 
تناولــــي للفكــــرة بأســــلوبي الذي أمــــزج فيه 
التاريــــخ املصري القدمي بأســــلوب تصويري 

معاصر“.
وكتب رضــــا عبدالرحمن على بطاقة دعوة 
معرضــــه ”اختــــراق“، فقــــال ”اختــــار الكون 

للمرأة أن تكون ســــره األساســــي، وقد أســــبغ 
عليهــــا املصريون القدمــــاء العديد من األلقاب 
الرفيعة: سيدة الكون، سيدة البيت، واملباركة، 
ملكــــة املجتمــــع.. والقت اإلعجــــاب واالحترام 
مثــــل ’نفرتيتي‘، بل وكانــــت أول امرأة حاكمة 
في العالــــم مصرية وهي ’حتشبســــوت‘، لكن 
لألســــف على مدار قــــرون مــــن التمييز وعدم 
املساواة بني اجلنســــني، تقلص دورها، وهذا 
املعرض يطــــرح صورا متنوعة من قضاياهن، 

ونضالهن وانتصاراتهن“.
 وتتمتــــع أعمــــال رضــــا عبدالرحمن بلغة 
واإلشــــارات  بالرمــــوز  ثريــــة  خاصــــة  فنيــــة 

التاريخيــــة، ويتميز بني أقرانه بأنه يســــتلهم 
على نطاق واســــع من موروثه احلضاري في 
مصــــر القدمية واحلديثــــة، وُيعيــــد صياغته 
وتوظيفــــه فــــي إنتاج فنــــي متفــــرد وجريء، 
مستندا إلى األحداث االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية والتاريخيــــة الراهنة والقضايا 

األساسية في منطقة الشرق األوسط.
ورضــــا عبدالرحمــــن مــــن مواليــــد مدينة 
اإلســــماعيلية، درس في جامعــــة املنيا بكلية 
الفنــــون اجلميلــــة التــــي حتيــــط بهــــا اآلثار 
الفرعونيــــة واألديــــرة القبطية، فأّثــــر ذلك في 
شــــخصيته الفنيــــة من خــــالل التركيــــز على 
العالقة بني التراث املصري القدمي ومتطلبات 
درجــــة  علــــى  وحصــــل  املعاصــــرة،  احليــــاة 
املاجســــتير مــــن جامعة حلوان فــــي القاهرة، 
وعلــــى درجة الدكتوراه في فلســــفة الرســــوم 

اجلدارية من جامعة املنيا عام 1999.
وتزخر مسيرة عبدالرحمن الفنية بالعديد 
مــــن املعارض الفردية واملشــــاركات اجلماعية 
مســــاهماته  أبــــرز  ولعــــل  ودوليــــا،  محليــــا 
علــــى الصعيديــــن معــــا دوره كـ“كوميســــير“ 
(مفــــوض) للمعرض الدولي الــــذي ينطلق من 
مصر كل عام ”كارفان“ في رســــالة فنية تدعو 
إلى إعالء قيم إنســــانية راقيــــة تتبنى مبادئ 
التكامل والتســــامح واحلوار بني احلضارات 

واألديان.
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} ال شك أن رحيل المخرج السينمائي 
الكبير، محمد خان، ترك غصة في النفس، 

كما صدم الكثير من محبي أفالمه من 
جمهور السينما في العالم العربي، وقد 
كتبت ونشرت في ”العرب“ مقاال عاطفيا 
سردت فيه بعض الذكريات والتداعيات 

التي وردت على ذهني عند لحظة الشعور 
بفقدان الصديق والفنان.

لم أتناول أفالم خان، بل اكتفيت 
باإلشارة إلى ما اعتبرته منها من 

”كالسيكيات السينما المصرية“، وذكرت 
أنه لم يدرس السينما ”دراسة أكاديمية“ 

وهو ما أثار غضب شخص أو اثنين، 
ممن نصبوا أنفسهم كهنة لمعبد محمد 

خان، أي ال يحق ألحد أن يتحدث عنه 
وعن حياته سوى بتصريح منهم، وأنهم 

األعلم واألقرب، ُمصرين على أنه درس 
السينما (في لندن)، كما لو كان ما قلته، 
تقليال من قيمة وشأن محمد خان، بينما 
جاء كالمي في معرض اإلشادة بموهبته 

التي تجاوزت الكثيرين من دارسي 
السينما.

ما كتبته هو الحقيقة التي عرفتها 
مباشرة من محمد خان نفسه، عندما 

التقينا قبل سنوات بعيدة عام (1988) في 
لندن، وروى لي وقتها، جانبا من حياته 
في العاصمة البريطانية، وكيف أنه كان 

قد أدمن التردد على مسرح الفيلم الوطني 
التابع لمعهد الفيلم البريطاني، بل وال 
يعرف الكثيرون أيضا أن هذا المعهد، 

الذي يهتم بالنشاط الثقافي السينمائي 
(وليس جهة تعليمية)، أصدر عام 

1969 كتابا صغيرا (96 صفحة) باللغة 
اإلنكليزية من تأليف محمد خان بعنوان 

”مدخل إلى تاريخ السينما المصرية“.
وقد وجدت نفسي مضطرا لنشر 

قائمة أولية على أحد مواقع التواصل 
االجتماعي، ألسماء بعض المخرجين 

المرموقين الذين غّيروا وجه السينما في 
العالم، دون أن يكونوا قد درسوا السينما 

دراسة أكاديمية أو غير أكاديمية، بل 
جاءوا إليها من خالل المشاهدة والثقافة 
واإلطالع والتجريب وصنع أفالم الهواة، 

وطوروا معارفهم وقدراتهم التقنية 
والمعرفية خالل مسيرتهم العملية، تماما 

كما فعل محمد خان، ودون استناد إلى 
”وصفات“ أكاديمية محددة.

ومن هؤالء المخرجين: جون لوك 
غودار، جيمس كاميرون، ستانلي 

كوبريك، فرنسوا تريفو، أكيرا كيروساوا، 
كوينتين تارانتينو، كريستوفر نوالن، 
ستيفن سبيلبرغ، جاك ريفيت وتيري 

غيليام.
ومن أهم المخرجين المصريين 

الذين ساهموا في تجديد الفيلم 
المصري ونقله إلى آفاق غير مسبوقة 

في الستينات والسبعينات، المخرج 
الراحل سعيد مرزوق (زوجتي والكلب، 

الخوف، المذنبون..) ولم يكن ممن درسوا 
السينما، بل إنه لم يتمتع حتى بالدراسة 

الجامعية.
ليس الهدف من هذا بالطبع، التقليل 
من أهمية دراسة السينما، ولكن التأكيد 

أن الدراسة ال تغني عن الموهبة، فمن 
الممكن أن تصقلها، ولكنها ليست شرطا 

أساسيا لبروز مخرج صاحب بصمة 
مميزة، فاألهم أن يكون من يتطلع إلى 

العمل السينمائي، مستوعبا لفكرة 
السينما ذاتها، كوسيلة لتشكيل الخيال، 
لتقديم رؤية فنية وجمالية، وأن يملك من 

التجربة اإلنسانية وفهم المحيط الذي 
يعيش فيه، والقدرة على صياغة أفكاره 
باستخدام وسيلة السينما، أي الصورة 

والصوت، ما يتيح له التعبير عن هذا كله 
في أفالمه، وهو ما كان يتمتع به محمد 
خان منذ فيلم ”البطيخة“ القصير الذي 
أخرجه عام 1971 قبل أن يصبح له أّي 

وجود في عالم السينما المصرية، وقد 
تناولت هذا الفيلم في مقالي السابق.

كان مما ذكرته في المقال نفسه أن 
محمد خان ينتمي ألب باكستاني وأم 

إيطالية الجنسية (ال أعرف ما إذا كانت 
من أصول مصرية أم ال)، خالفا لمعظم 

ما هو منشور وما نشر بعد وفاته، 
وقد أدهش ذلك الكثيرين ودفعهم إلى 

االستفسار وليس إلى االستنكار، ولكن 
هذه هي الحقيقة التي ربما تكون قد 

لعبت دورا في تأخر حصول محمد خان 
على الجنسية المصرية.

لم أكن من المعجبين بكل ما أخرجه 
محمد خان من أفالم، وأرى أن أفضل 

أفالمه تلك التي صنعها في الثمانينات 
من تصوير سعيد شيمي، وهو ما يمكن 

الخالف بشأنه، ولكن يجب مراجعة تراثه 
السينمائي بعيدا عن العواطف، وعن 

قيود ”كهنة المعبد“!

محمد خان وكهنة المعبد

أمير العمري[ أنظار الجمهور تتجه إلى مهرجان البحرين الدولي للموسيقى وتاء الشباب
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

} املنامــة – بعد أن اختتــــم، مؤخرا، مهرجان 
صيف البحرين الثامن الــــذي حمل هذا العام 
عنوان ”صيــــف البحريــــن وجهتــــك“، يتطلع 
جمهور الثقافة في مملكة البحرين اآلن إلى ما 
ستحمله املواسم الثقافية القادمة، ومن بينها 
مهرجــــان البحرين الدولي للموســــيقى خالل 
شــــهر أكتوبر ويعقبه مهرجان تاء الشــــباب، 
باإلضافــــة إلــــى احتفاليــــات هيئــــة الثقافــــة 

باألعياد الوطنية.
وتســــتعد أيضا هيئــــة البحريــــن للثقافة 
واآلثار وضمــــن فعاليات عام كامــــل يتمحور 
حــــول اآلثــــار بعنــــوان ”آثارنــــا إن حكــــت“، 
للتحضير ملهرجان صيف تاسع يحاكي اآلثار 

في موقعه ومضمونه.
 

سفر بين الفنون

جــــاء مهرجان صيف البحريــــن لهذا العام 
متزامنــــا مع احتفاء هيئــــة الثقافة البحرينية 
واحلضاريــــة البحرينية  للمقومــــات الثقافية 
بشعار ”وجهتك البحرين“ وعملت على إقامته 
ليكون وجهة جديدة مالئمة لكل زوار، مقيمي 
ومواطنــــي اململكــــة، حيــــث تنوعــــت فعاليات 
املهرجــــان ما بني عروض وحفالت في الصالة 
الثقافية وأنشطة متنوعة ضّمتها خيمة نخول 

الواقعة إلى جانب متحف البحرين الوطني.
وعلى مدى أيام املهرجان شــــهدت الصالة 
الثقافيــــة العديد من العــــروض املتميزة التي 
انطلقــــت مــــع حفل غنائــــي أحيــــاه املتأهلون 
للمرحلة النهائية من برنامج ”ذا فويس كيدز“ 
النسخة العربية مبشاركة الفائزة بلقب ”أحلى 
صــــوت“ لــــني حايك، وزيــــن عبيــــد، وجويرّية 

حمدي، وأمير عّموري وغدي وجوان جبور.
ومــــن بعدهــــا اســــتقبلت الصالة خمســــة 
عروض متتالية لـ“الســــنافر“، حيث اســــتمتع 
شــــخصيات  مبشــــاهدة  وذووهــــم  األطفــــال 
”الســــنافر“ احملبوبــــة بشــــكل مباشــــر بعد أن 
كانــــت مجــــرد شــــخصيات تطــــل عليهــــم من 
خالل شاشــــة التلفزيون والســــينما، وامتألت 
الصالة الثقافية بضحكات األطفال وعائالتهم 
ودهشتهم من احلكايات التي سردها العرض.

وبدعم من الســــفارة املصريــــة لدى مملكة 
الثقافيــــة  الصالــــة  اســــتضافت  البحريــــن 
حفال أحيا أجمــــل إبداعــــات الفنانة املصرية 

املشــــهورة جناة الصغيرة، حيث أدت األغاني 
الفنانة إميان عبدالغني برفقة معزوفات فردية 
وجماعية لفرقة املوســــيقى العربيــــة التابعة 
ألكادمييــــة الفنون املصرية بقيادة املايســــترو 
عماد عاشــــور وإشــــراف أشــــرف هيكل عميد 

املعهد العالي للموسيقى العربية.
وعلــــى وقع األنغــــام األندلســــية األصيلة، 
اختتــــم مهرجان صيــــف البحرين عروضه في 
الصالــــة الثقافيــــة، حيث أحيت فرقــــة الفنان 
العاملي، لويس دي الكارســــكا، أجمل رقصات 
الفالمينكو القادمة من قلب أســــبانيا، وخالل 
العــــرض الــــذي أقيــــم بالتعاون مع الســــفارة 
الفرنسية لدى مملكة البحرين، سافر اجلمهور 
فــــي رحلة فنّية رائعة وممتعــــة إلى قلب إقليم 
األندلس في أســــبانيا برفقة مغني الفالمنكو 
العاملــــي املبــــدع ومصّمــــم الرقصــــات، لويس 
التي  دي الكاراســــكا، وفرقته ”فالمنكو فيفو“ 

أّسسها في أوائل تسعينات القرن املاضي.

اكتشاف البحرين

عملت خيمة نخول مبوقعها مقابل مسرح 
البحريــــن الوطني ووقوفها إلى جانب متحف 
البحريــــن الوطني، لتكون بذلــــك ما بني اثنني 
مــــن أعرق الصروح الثقافيــــة ململكة البحرين، 
على اســــتدراج أجمــــل االشــــتغاالت الثقافية 
وتقدميها للعائالت واألطفال من خالل جتارب 
اتخذت  أشــــكاال مختلفــــة، منها: ورش العمل، 
العــــروض املســــرحية، احلكايــــات واللقاءات 

الثقافية والتفاعلية واحلفالت االســــتعراضية 
واملوسيقى وغيرها.

وقدمت خيمة نخول أيضا برنامجا مميزا 
ألول مــــرة هــــذا العــــام حمل عنــــوان ”رحالت 
نخــــول الكتشــــاف البحريــــن“،  حيث شــــكلت 
الرحــــالت جتربة فريدة تعرف املشــــاركون من 
خاللهــــا على أبــــرز املواقع الثقافيــــة، املنازل 
التراثية، واملعارض الفنّية، وغيرها، مبشاركة 
فاعلة لثمــــان من الكفــــاءات الوطنية املتميزة 
كمرشــــدين متطوعني مــــن جامعــــة البحرين، 
وذلك في مواقع جغرافيــــة ذات قيمة تاريخية 
ابتداء مــــن مدينة احملرق، مــــرورا بالعاصمة 
املنامــــة، لتصل الرحــــالت جنوبا إلــــى مدينة 
الرفاع، ولتحظى كل من هذه املناطق بأسبوع 

استقبلت خالله املشاركني في رحالت نخول.
واســــتقبلت خيمــــة نخــــول في وســــطها 
جناحا خاصا مببادرة ”منابر الســــالم“ ضمن 
جائــــزة محمــــد بن راشــــد آل مكتوم للســــالم، 
والــــذي يحتوي على مكتبة إلكترونية متنوعة 
وشاملة، وكان جناح ”منابر السالم“ قد أهدى 
لهيئة البحريــــن للثقافة واآلثار خالل اجتماع 
الشــــيخة مــــي بنت محمــــد آل خليفة رئيســــة 
الهيئــــة بوفد مجلس أمنــــاء، جائزة محمد بن 
راشــــد آل مكتوم للســــالم، ليكون حاضرا في 

فعاليات الهيئة اخلاصة بالكتاب والقراءة.
وخلمســــة أيام متتالية، تنافس العشرات 
مــــن األطفال للحصول على لقب ”جنم نخول“، 
وذلــــك في مســــابقة املواهب التي اســــتطاعت 
الطفلــــة املصرية إلينا شــــكري خطــــف أنظار 

جلنة التحكيــــم فيها واحلصــــول على اللقب. 
وحلــــت في املركز الثانــــي الطفلة نور يعقوب، 
ومــــن بعدها فــــي املركــــز الثالــــث الطفلة نور 

سعود.
هذا العام  أقيمت مســــابقة ”جنم نخــــول“ 
بالتعاون مع كل من معهد البحرين للموسيقى 
وشركة ”أفانت غارد“، وتنافس خاللها األطفال 
ما بني ســــن 5 و15 عاما لتقــــدمي مهاراتهم في 
مجــــاالت عديــــدة كالغناء، العزف املوســــيقي، 

املسرح والفنون االستعراضية.
وشــــهدت املســــابقة ثالث مراحــــل؛ أوالها 
أقيمــــت فــــي خيمــــة نخــــول ودخــــل خاللهــــا 
املتقدمون إلى املســــابقة في منافسة للحصول 
على مكان في عروض املســــرح املباشــــرة أمام 
اجلمهور، أمــــا املرحلة الثانيــــة فأقيمت على 
مــــدى ثالثة أيــــام متتالية على مســــرح نخول 
بحضور جلنة حتكيــــم تضم ممثلني عن إدارة 
اخليمة، من فنانني ومسرحيني، قاموا بتصفية 
املشــــتركني ليصل العدد النهائي لألطفال إلى 
تسعة، والذين دخلوا في تصفية ليصل عددهم 

إلى ثالثة.

 صيف البحرين يختتم فعالياته على وقع الموسيقى األندلسية

ــــــم مؤخرا مهرجــــــان صيف البحرين  اختت
ــــــك تســــــدل هيئة  ــــــه، وبذل الثامــــــن فعاليات
البحرين للثقافة واآلثار الستار على موسم 
صيف مليء بالفعاليات واألنشطة الثقافية 

حمل عنوان ”صيف البحرين وجهتك“.

«السنافر} يجمعون العائلة البحرينية على فرجة رائقة

رموز وإشارات تاريخية

أطلقت شـــركة «روتانا لإلنتـــاج الفني} أغنية «أخت النهار} للفنان الســـعودي محمد عبده، عبر 

قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات تركي آل شيخ وألحان نواف عبدالله.

انتهـــت النجمة اللبنانية روال ســـعد من تصوير أغنيتها الجديدة «بجن عليـــك}، وهي من كلمات نبيل 

أبوعبدو ومن ألحان جان صليبا وإخراج فادي حداد، وتقدم خاللها عدة رقصات.

البحرينيون اســـتمتعوا بمشاهدة 

شخصيات السنافر بشكل مباشر 

بعـــد أن كانـــت مجرد شـــخصيات 

تطل عليهم من خالل الشاشة

 ◄

اختتـــم مهرجـــان صيـــف البحرين 

عروضه مع فرقـــة الفنان العالمي، 

لويس دي الكارسكا، التي قدمت 

أجمل رقصات الفالمينكو

 ◄

فـــي  المصـــري يســـتلهم  الفنـــان 

الحضـــاري  موروثـــه  مـــن  أعمالـــه 

القديم والحديث، ويعيد صياغته 

وتوظيفه في إنتاج فني جريء

 ◄

رضا عبدالرحمن:

األعمال تتناول عالم املرأة 

وما تتعرض له من سلبيات 

في عاملنا املعاصر

فنان يحتفي بالمرأة المصرية في معرض بنيويورك

ــــــي يحاور الفنان  للعــــــام الثاني على التوال
املصري رضــــــا عبدالرحمن جمهور الفن 
التشــــــكيلي بالواليات املتحــــــدة األميركية، 
حيث ُيفتتح له في 13 أغســــــطس اجلاري 
ــــــري  بغالي ــــــراق“  ــــــوان ”اخت معــــــرض بعن
ــــــذي أتى  ــــــورك، وال ”دميــــــوزي“ فــــــي نيوي
ــــــة الكادحة عبر  منتصــــــرا للمــــــرأة العربي

التاريخ.



} لندن  - تواصل كبرى شركات التكنولوجيا 
اقتحـــام عالـــم الســـيارات وتقـــدمي خدماتها 
التقنيـــة للحصول على أحـــدث املوديالت، في 
املقابـــل تســـعى شـــركات صناعة الســـيارات 
العاملية لالســـتثمار في قطاعات أخرى بعيدا 

عن عالم املركبات.
ويعتبر تفاوض شركة سامسونغ الكورية 
لشـــراء ذراع صناعـــة ســـيارات مـــن فيـــات 
كرايســـلر، أحد مؤشـــرات هذا االقتحام الذي 
ســـاهم بالدرجة األولى في ارتفاع سهم فيات 
8.2 باملئة، مســـجال بذلك أكبر مكســـب بعد أن 
أفادت الشـــركة أنها رمبا تبيع وحدة صناعة 
أجـــزاء الســـيارات ماجنيتـــي ماريللـــي إلى 
سامســـونغ. ومـــن املعلوم أن االســـتثمار في 
قطاع الســـيارات ليس جديدا على سامسونغ، 
ففي األشهر القليلة املاضية بدأت التعاون مع 
شركات أملانية لتطوير أنظمة ذكية للسيارات، 
وكذلك أطلقت سامسونغ كونتاكت أوتو واآلن 
هناك تقارير تفيد بأن الشركة جتري مباحثات 
لشراء شـــركة متخصصة في صناعة مكونات 

السيارات.
سامســـونغ  فـــإن  بلومبيـــرغ  وبحســـب 
تفاوض على شـــراء ماجنيتي ماريللي، وهي 
شـــركة تابعة ملجموعة فيات كرايسلر، والتي 
تتخصـــص فـــي تطويـــر وتصنيـــع مكونات 
وأجزاء السيارات عالية اجلودة واملواصفات 

الفنية.
ويبدو أن سامسونغ مهتمة بأجزاء معينة 
ســـتقدمها لها الشـــركة وهي تقنيـــات اإلنارة 
والترفيه داخل الســـيارة وتقنيـــة املعلومات، 

لكـــن قد تســـتحوذ سامســـونغ على كامل 
وقطاعاتها  الشركة 

وتخصصاتها، ويتوقـــع أن تكون أكبر صفقة 
اســـتحواذ جتريها سامســـونغ خـــارج كوريا 

اجلنوبية.
هـــذه الصفقة تؤكد جدية سامســـونغ في 
مجال الســـيارات الذكية لتلحق بذلك شـــركة 
آبـــل التي من املتوقع خالل خمســـة أعوام أن 
تطلق إما ســـيارة كهربائية وإما تطور أنظمة 
لســـيارات ذاتيـــة القيـــادة تصنعها شـــركات 

خارجية.
سامســـونغ أن لديها مشـــاريع  وكشـــفت 
لتطويـــر ســـيارات ذاتيـــة القيـــادة وتعاونت 
مـــع إس إيـــه بـــي األملانيـــة وإس أي إيه تي 
لتطوير الســـيارات للعمل على هذا املشـــروع 
مـــن الســـيارات املتصلـــة ببعضهـــا. وكانت 
سامســـونغ قـــد أسســـت فريقـــا متخصصـــا 
فـــي ديســـمبر املاضـــي للعمـــل علـــى تطوير 
مكونات الســـيارات وأنظمة الترفيه والقيادة 
الذاتية. وتعاون الفريق مع أقســـام أخرى في 
سامسونغ مثل البطاريات وأنظمة املعلومات، 
حتى أن سامســـونغ اشـــترت حصة من شركة 
بي واي دي الصينية للحصول على حصة من 

أرباح مبيعات السيارات الكهربائية.
ولـــم تقتصـــر شـــركة غوغل، التـــي كانت 
سباقة في اقتحام عالم السيارات، على ابتكار 
ســـيارتها ذاتية القيادة بـــل جتاوزت ذلك إلى 
إطالق ميزة جديدة تســـاعد على ركن السيارة 

بسهولة.
وكشـــفت الشـــركة فـــي تقريـــر لهـــا أنها 
بصدد االســـتعداد لطرح ميزة جديدة خاصة 

بخدمـــة غوغـــل مابـــس التابعة لهـــا، والتي 
تســـمح للمســـتخدمني بالعثـــور علـــى أماكن 
لركن ســـياراتهم بســـهولة عقب الوصول إلى 
وجهتهـــم احملددة مســـبقا، علمـــا وأن خدمة 
اخلرائط مبرمجة على مســـاعدة املستخدمني 
علـــى معرفة أفضـــل الطرق وأقلهـــا ازدحاما، 
باإلضافة إلى أنها تساعدهم كذلك في العثور 
علـــى محطـــات الوقود واملطاعـــم وغيرها من 

األماكن بسهولة ويسر.
وتشـــير األخبار املســـربة إلى أن التطبيق 
الذي يحتـــوي على امليزة اجلديـــدة لم يطرح 
بعـــد وأن املعايير التي تضبطـــه ال تزال غير 

معروفة.
وبناء على ما وقع تســـريبه من معلومات 
حول تطبيق غوغل اخلاص بركن السيارة فإنه 
من املرجح أن معايير هذا التطبيق تستند إلى 
تقارير املستخدم عند التوقف بالسيارة بشكل 

سيء أو إلى عدد املساحات املتاحة.

ومع محاوالت شركات التكنولوجيا وضع 
بصماتهـــا علـــى أحـــدث املوديـــالت وتطوير 
آليات اشـــتغالها بأجد التقنيات التي توصل 
إليهـــا مهندســـوها، تعمـــل شـــركات صناعة 
الســـيارات علـــى طـــرق مجـــاالت بعيـــدة عن 
اختصاصهـــا، إذ يســـعى مصممـــو شـــركات 
مثل تويوتا ومازيراتي وهيونداي وجاغوار، 
و“بـــوش“، إلى خـــوض جتارب فـــي قطاعات 
مختلفـــة، بعضها مرتبط بالنقل، مثل اليخوت 
والدراجات النارية والهوائية، وبعضها اآلخر 
ال ميـــت للنقـــل بصلـــة، مثل 
وسروج  األحذية 
وحتى  اخليول 

العطور.
بـــني  ومـــن 
شـــركة  الشـــركات  هـــذه 
تويوتا، إذ ليست أحد أضخم 
مصنعـــي الســـيارات فـــي العالـــم 
فحســـب، بل هي أيضا مصنعة للمنازل 
والروبوتات والطائرات والســـفن وحتى آالت 

اخلياطة.
وتقـــدم شـــركة مازيراتي، ســـرج حصان 
من تصميمها بالتعاون مـــع عالمة ال مارتينا 

واســـتلهمت  الـبولـــو.  بقمصـــان  املشـــهورة 
تفاصيل وألوان هذا الســـرج يدوي الصنع من 

سيارات مازيراتي.
وكانت شـــركة هيونداي الكورية قد قدمت 
مناذج في تصنيع السفن والطائرات وأجهزة 
جز العشـــب والرجـــال اآلليني وغيرهـــا، إلى 

جانب السيارات.
وتقول الشركة إن طائرتها اجلديدة ”اتش 
هي األسرع واألعلى واألهدأ واألكثر  إيه-420“ 
فعالية بني الطائرات النفاثة. وطرحت شـــركة 
جاغوار، أحذية جاغوار باي أوليفر ســـويني 
التـــي صممت وصنعـــت باســـتخدام تقنيات 
شـــبيهة لتلـــك التـــي تســـتخدم فـــي تصميم 

سيارات جاغوار.
وانتشـــرت شـــهرة شـــركة بنتلـــي بفضل 
ســـياراتها الفاخـــرة، لكنهـــا عرفـــت أيضـــا 
مبنتجاتها الفاخرة حتت اسم بنتلي كولكشن 
والتي تشـــمل منتجاتها العطور واألوشـــحة 
احلريريـــة واحلقائـــب جلدية وغيرهـــا، علما 
وأن الشـــركة افتتحت مؤخـــرا أول نزل جبلي 
فاخر حتت اســـمها في النمســـا، والذي ميكن 

استئجاره بالكامل.
وأعلنـــت شـــركة الســـيارات البريطانيـــة 
آســـتون مارتن عن تعاونها مع شـــركة يخوت 
اجلوهـــر في مطلع هـــذا العام، بهـــدف إنتاج 

سلسلة من اليخوت املتميزة.
كما أطلقت شركة بوش األملانية لقطع غيار 
الســـيارات خدمة تنقل باســـتخدام الدراجات 
الناريـــة فـــي برلـــني لتدخـــل ســـوق خدمات 
املواصالت بالطلب التي اجتذبت شـــركات من 
مجـــاالت عديدة مـــن التكنولوجيا إلى وكاالت 

تأجير السيارات وشركات تصنيعها.
وقالت شـــركة بوش، ومقرها شتوتغارت، 
إن ســـكان برلني أصبـــح بإمكانهم اآلن حتديد 
مـــكان واحـــدة مـــن 200 دراجة ناريـــة وطلب 
تأجيرهـــا عن طريـــق تطبيق علـــى الهواتف 

الذكية يحمل اسم كوب.
وقال ماركوس هايـــن، عضو مجلس إدارة 
الشـــركة، في بيان متطلبـــات التنقل وعوامل 
الطلب متغيرة. تريد بوش صياغة هذا التغير 
مـــن خالل حلولهـــا اخلاصة املتعلقـــة بخدمة 

التنقل.
وبإطالق تطبيق كوب تدخل بوش ســـوقا 
تضعهـــا في منافســـة مع مصنعي ســـيارات، 
منهـــم داميلر وجنرال موتـــورز وبي.إم.دبليو 
التي تتوســـع كذلك في خدمات التنقل بالطلب 

عن طريق تطبيقات الهواتف احملمولة.
واخلطوة جزء من مســـعى بوش للتوسع 
خـــارج نطـــاق عملهـــا التقليدي وهـــو إنتاج 
مكونات الســـيارات لتدخل مجال البرمجيات 

واخلدمات واألجهزة املتصلة باإلنترنت.
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شركات سيارات عالمية تنوع مجال اختصاصها
[ غوغل تركن السيارة وهيونداي تقدم نماذج من الرجال اآلليين

يحظى قطاع السيارات بالعديد من التجاذبات بني االستفادة من أحدث التقنيات واخلدمات 
والتطبيقات التي حتاول من خاللها شركات التكنولوجيا اقتحامه وبني عمل شركات عاملية 
ــــــع مجاالت اختصاصها بعيدا عــــــن عالم املركبات.وفي  في تصنيع الســــــيارات على تنوي
الوقت الذي ال توفر فيه شــــــركات التكنولوجيا جهدا لدعم الســــــيارات بأحدث ما توصلت 
إليه، بحيث تسهل على املستخدم التعامل مع سيارته، تفاجئه شركات السيارات بالعطور 

واحلقائب وحتى الفنادق وغير ذلك. 

شركات السيارات تجدد نشاطها بعيدا عن موديالتها

} الهيئـــة الفنية األملانيـــة ملراقبة اجلودة 
”تـــوف ســـود“ توصـــي قائدي الســـيارات 
مبراجعـــة مســـتوى ســـائل البطارية مرة 

واحدة على األقل في العام.
بطاريـــات  أن  الهيئـــة  وأوضحـــت 
الرصـــاص اجلديدة بالـــكاد ال حتتاج إلى 
صيانـــة. وبالنســـبة إلى املوديـــالت، التي 
ال حتتـــاج إلى صيانة، فإنـــه ال ميكن لقائد 
الســـيارة الوصول إلى خاليا البطارية في 
أغلـــب األحيـــان، وبالتالي فإنـــه في حالة 
انخفاض شـــحنة البطارية فـــال يكون أمام 
قائد السيارة ســـوى إعادة شحن البطارية 

أو شراء أخرى جديدة.

} الهيئـــة الفنية األملانيـــة ملراقبة اجلودة 
توف نورد توصي بضـــرورة التخلص من 
إطـــارات الســـيارات التي جتـــاوز عمرها 
ثماني سنوات حتى وإن كان املداس عميقا 

مبا فيه الكفاية.
وأوضحـــت الهيئـــة األملانيـــة أن هـــذه 
الفترة قد تتســـبب في تلـــف وتصلب مادة 
اإلطارات، وأشـــار اخلبـــراء األملان إلى أنه 
ميكـــن معرفة عمر اإلطار عـــن طريق قراءة 
البيانات املكتوبة على جوانبه، حيث يوجد 
عدد مكون من أربعة أرقام يعرف بكود ”دي 

أو تي“.

} الهيئـــة األملانيـــة ملراقبة اجلـــودة تقدم 
نصائـــح من أجل قيادة ســـيارات الكابريو 
املكشـــوفة بطريقة ممتعـــة وآمنة في فصل 

الصيف.
ومنها جتنب اإلصابة بحروق شـــمس 
أو ضربـــة شـــمس، وذلك من خـــالل ارتداء 
غطـــاء للرأس مثـــل القبعة، كمـــا يتم دهن 
مناطـــق اجللد املكشـــوفة بكرميات الوقاية 
من أشعة الشمس. وارتداء نظارة الشمس 
التي ال تســـاعد فقط على عدم تعرض قائد 
الســـيارة لإلبهـــار، بل حتـــول أيضا دون 

دخول احلشرات إلى العني أثناء القيادة.
كمـــا ينصح اخلبـــراء بوضع األغراض 
الثمينـــة وحقائب اليد، واألغـــراض، التي 
ميكن ســـرقتها في صندوق األمتعة أو في 

صندوق التابلوه.

} خبراء السيارات األملان يوصون بتجنب 
مـــلء خـــزان وقود الســـيارة حتـــى حافته 
األخيـــرة في أيـــام الصيف احلـــارة، حيث 
تؤدي حرارة الطقس الشـــديدة إلى ارتفاع 
درجـــة حرارة الوقود ســـواء كان بنزينا أو 
ديزال، وهو مـــا يؤدي إلى متدد الوقود مبا 

قد يؤدي إلى تسرب الوقود من اخلزان.
وتسرب الوقود في هذه احلالة لن يكون 
فقط ضـــارا بالبيئة وإمنـــا أيضا ميكن أن 
يؤدي إلى تلف طالء السيارة وطبقة حماية 
جســـمها املعدني فـــي احلاالت الشـــديدة، 
إلـــى جانب احتمـــال اشـــتعال النيران في 

السيارة.

مراجعة سائل

البطارية مرة كل عام

التخلص من اإلطارات 

بعد ثماني سنوات

نصائح لقيادة ممتعة 

لسيارات الكابريو

تجنب ملء خزان

السيارة بالكامل صيفا

عالم الســـيارات يشـــهد موجة من التنوع أخذت العديد من الشـــركات العاملية في صناعة الســـيارات بعيدا عن 

اختصاصها لتشمل قطاعات أخرى، في حني يواصل قطاع السيارات جذب املزيد من شركات التكنولوجيا.

شـــركة بنتلـــي تشـــمل إلـــى جانب 

سيارتها الفارهة العطور واألوشحة 

الحريريـــة والحقائـــب الجلديـــة كما 

افتتحت أول نزل جبلي فاخر

◄

نصائح وإرشادات

{سايليكس باور} تطلق 

دراجة ثالثية العجالت
} فاليتا - أعلنت شـــركة ”سايليكس باور“ عن 
إطـــالق دراجة ثالثية العجـــالت تعمل بالدفع 
الكهربائـــي وتنطلـــق بقـــوة تصـــل إلـــى 810 

أحصنة.
وأوضحت الشـــركة المالطية أن دراجتها 
الرياضيـــة، والتـــي تحمـــل االســـم ”فلن بالك 
مامبا“، يبلغ طولهـــا 3.71 متر، وعرضها 1.98 

متر، مع ارتفاع 1.10 متر فقط.
وتقف الدراجة المكشوفة، ثنائية المقاعد، 
على هيـــكل أنبوبي مصنوع مـــن األلومنيوم 
والصلـــب، ويعتمـــد الموديل األساســـي على 
كيلـــووات/107   80 بقـــوة  كهربائـــي  محـــرك 
أحصنة، يصل بالدراجة من الثبات إلى سرعة 
100 كلم / ساعة في غضون 4.2 ثانية. وتتوفر 
من الدراجة نسخة تعتمد على محرك بقوة 600 

كيلووات / 810 أحصنة.
ويشـــهد نظام اإلمداد بالطاقة أيضا تنوعا 
مـــن حيث البطاريـــات، حيث تتوفر للســـيارة 
ثالث حـــزم للبطاريات بســـعة تصـــل إلى 50 
كيلووات/ســـاعة، تمنح الســـيارة القدرة على 

قطع مسافة سير 500 كيلومتر. 

ســـتقدمها لها الشـــركة وهي تقنيـــات اإلنارة
والترفيه داخل الســـيارة وتقنيـــة املعلومات،
ماملل ىلى ك لكـــن قد تســـتحوذ سامســـونغ ع

وقطاعاتها الشركة 

مختلفـــة، بعضها مرتبط بالنبصدد االســـتعداد لطرح ميزة جديدة خاصة
والدراجات النارية والهوائية
ال ميـــت للنق

الش هـــذه 
تويوتا، إذ لي
مصنعـــي الســـيار
فحســـب، بل هي أيضا
والروبوتات والطائرات والس

اخلياطة.
وتقـــدم شـــركة مازيراتي
من تصميمها بالتعاون مـــع

تطلق ا ك ل ا



} لنــدن - إعالن آخـــر لنهاية عصر الصحافة 
الورقية، دقت أجراسه مغادرة آخر صحافيين 
لـ”فليت ســـتريت“، مركز الصحافة التاريخي 
فـــي المملكة المتحـــدة، الذي ضـــم على مدار 
عقـــود مكاتب أكبر الصحف البريطانية، كانت 
آخرها  جريدة ”صنداي بوست“، التي أغلقت 

مكتبها الجمعة الماضي.
ينظر كل من غافين شيريف وداريل سميث، 
إلى المكان بنوع من األســـى، ويقول ســـميث 
إن مـــوت الصحافة الورقية ُأعلن على ألســـنة 
المرشدين الســـياحيين في لندن قبل وصوله 
إلى شارع فليت، بحسب ما نقلت بي بي سي.

ويضيـــف ”كنت أقف بجانـــب النافذة منذ 
عدة ســـنوات، حين توقفت إحـــدى الحافالت 
السياحية. وســـمعت المرشد السياحي يقول 
للركاب إنه لم يعد أي صحافي يعمل في شارع 
فليت. فأخرجت رأســـي مـــن النافذة وصرخت 

”ما زلنا هنا“.
ال تقتصـــر أهميـــة فليـــت ســـتريت علـــى 
كونـــه تجمعا لمكاتـــب الصحـــف الكبرى في 
المملكـــة المتحدة، لكنه أصبـــح رمزا تاريخيا 
امتد تأثيره إلى القرارات السياســـية بشـــكل 
واضح، فقد وضع فليت ســـتريت جدول أعمال 
الخـــروج مـــن االتحاد األوروبـــي وهو يعيش 
اليوم فـــي مأزق النتيجة، ومـــع أن التلفزيون 
يملـــك وصوال أوســـع إلـــى األخبـــار  إذ ”ُثلثا 
الناس فـــي بريطانيا يحصلـــون على األخبار 
من شـــبكة بي بي ســـي علـــى األقل مـــرة في 
األســـبوع“، إال أن الصحف رغم وصولها إلى 
أقل من هذه النسبة من الناس فإن المواضيع 
التـــي تختارها واآلراء التـــي ُتعبر عنها ُتنتج 
لهـــا أصداء، األمر الذي يدعمـــه ديفيد ديكون، 
أستاذ وســـائل االتصال واإلعالم، حين اعتبر 
أن الصحـــف تمتلـــك المزيـــد مـــن النفوذ في 

إخبار الناس عن طريقة التفكير وكيفية اتخاذ 
القرار. ويقول رئيس التحرير السابق لجريدة 
”صنداي إكســـبريس“، روبن إيسر، إن الشارع 
”كان شـــديد األهميـــة“، إذ أنـــه المـــكان الذي 
يحصـــل منه العامـــة علـــى معلوماتهم، وكان 
محطة أساسية للمشوار المهني ألي صحافي، 
إذ تقع فيه مكاتب العديد من الصحف المحلية 

والهامة.
وُنشـــرت أول جريـــدة يوميـــة بريطانية، 
واســـمها ”دايلي كورانت“، في شارع فليت في 
11 مارس عام 1702. وُعرف الشارع الذي أطلق 
عليه البعض اســـم ”شارع الفضائح“، بوجود 
الكثير مـــن الحانـــات، وامتـــأل بالصحافيين 

الذين يعملون أو يبحثون عن قصص.
وعمـــل ســـميث، وعمـــره 43 عامـــا، كاتب 
تحقيقات في جريدة ”صنداي بوســـت“، وكان 
مقر عمله في شـــارع فلييت على مدار 25 عاما. 
ويشـــير إلـــى أن عنـــوان الجريدة هو نفســـه 
عنوان شخصية خيالية لحالق ُيدعى سويني 

تود، كان يذبح زبائنه.
يعود ســـميث بالذاكرة إلى تفاصيل تحمل 
الكثير من المعاني بالنســـبة إلى الصحافيين 
الذيـــن عملوا فـــي فيلت ســـتريت، ويقول إنه 
عندمـــا أراد التحدث إلى زميل فـــي حانة ”إل 
فينـــو“، التـــي كانت ترفـــض تقديـــم الخمور 
للنســـاء علـــى مدار ســـنوات عدة، لم ُيســـمح 
لـــه بالدخول حتـــى ارتدى معطفـــا بمقاس ال 

يناسبه.
وتابع ”ثمة الكثير من التاريخ هنا، وكوني 
مـــن بين آخـــر الصحافييـــن في هـــذا المكان 
يجعلني أشعر بعدم االســـتحقاق للمسؤولية 

التي على عاتقي“.
ويضيـــف ســـميث ”أردت دائمـــا أن أكون 
صحافيا، ولدي شغف بالتاريخ، ومجرد النظر 
إلى هذه المباني يثير وجداني. أبتســـم كلما 

تذكرت أن هذا المكان أصبح من التاريخ“.
من جهته عمل غافين شـــيريف، البالغ من 
العمـــر 54 عاما، في شـــارع فليت على مدار 32 
عامـــا، وترقـــى ليصبح كبير محـــرري جريدة 
”بوســـتس لندن“. ويقول إنه في أول يوم عمل، 
دخل غرفة أخبار مليئة بالدخان، على أصوات 

النقـــر علـــى اآللـــة الكاتبة. وأضـــاف ”لم تكن 
الهواتف تعمل جيدا، وكنت أدهش إذا اتصلت 
الخطوط من أول محاولة لالتصال بشخص“.

ويتحدث شـــيريف عـــن ذكرياتـــه في أوج 
مجد الشـــارع ”كنت أرى الشـــاحنات المحملة 
بلفائـــف الورق الضخمة وهي تحاول الدخول 
إلـــى الشـــوارع الجانبية لتوصيل شـــحناتها 
إلى المطابع. وامتألت الحانات بالصحافيين 
وأصحـــاب المطابع. أما اآلن، فامتأل الشـــارع 
بمحـــال السندوتشـــات. كان يصعـــب مجـــرد 

التفكير في هذا األمر منذ 30 عاما“.
ويعود إلى أجواء العمل في الشارع، قائال 
إنهـــا ”كانت ترقـــى إلى كل التصـــورات التي 
تخطر بالبال قبل المجيء إلى الشارع، لكنك ال 
تستطيع إصدار الجرائد بنفس الطريقة التي 
كان يتم بها األمر من قبل“. وبعد التسريح من 

العمل، يصبح ســـميث صحافيا حرا، في حين 
يتفرغ شيريف لكتابة مذكراته.

بدوره ينظـــر الصحافي روبن إيســـر إلى 
المســـتقبل، رغم مشـــواره المهني في شـــارع 
فلييت على مدار 60 عاما، أصبح خاللها مدير 

التحرير التنفيذي لجريدة ”دايلي ميل“.
ويقـــول إيســـر ”فـــي أوج ازدهار شـــارع 
فليـــت، كان التلفزيون مـــا زال وليدا، ولم يكن 
لمواقـــع التواصـــل االجتماعـــي أي وجـــود. 
واســـتقى العامة 85 في المئـــة من معلوماتهم 
من الجرائد. البد من تخليد لحظة مغادرة آخر 
الصحافييـــن، لكـــن البد أيضا مـــن النظر إلى 

المستقبل، وليس إلى الماضي“.
جديـــر بالذكـــر أن فيلت ســـتريت بدأ يفقد 
ســـطوته منـــذ عـــام 1986 حيـــن قـــرر روبرت 
ميـــردوخ نقل الجرائد التـــي يملكها وهي ”ذا 

التـــي ُأغلقت حاليا،  صن“، و”أخبـــار العالم“ 
و”تايمـــز“، و”صنداي تايمـــز“، إلى مقر واحد 

عمالق في شرق لندن.
وأدى هذا األمر إلى خالف شرس على مدار 
عـــام، تحول إلـــى العنف في بعـــض األحيان، 

وانتهى بهزيمة االتحادات المهنية.
وفي عام 1988، ُنقلت كل الصحف الوطنية 
من شارع فليت إلى منطقة دوكالندز، واعتمدت 
على طرق الطباعـــة الحديثة بالكمبيوتر، بدال 
من األلـــواح المعدنيـــة الســـاخنة، وأصوات 
اآلالت الكاتبة. وتدريجيا، اسُتخدمت المباني 
التي خلفتها المؤسســـات الصحافية العريقة 
في اســـتخدامات أخرى، بعضها أصبح محال 
تجارية أو مطاعم. واآلن، ينتهي جزء آخر من 
قصة شـــارع فليت، ووصل هذا العهد الشهير 

من التاريخ البريطاني إلى نهايته.
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ميديا
[ شارع الصحافة البريطاني رمز تاريخي لتأثير اإلعالم على القرار السياسي [ الصحف ال تزال تمتلك النفوذ رغم سطوة التلفزيون

فليت ستريت يدق أجراس نهاية مركزية عصر الصحافة الورقية

ال بد من النظر إلى مستقبل الصحافة وليس إلى الماضي

غادر آخر اثنني من الصحافيني شارع الصحافة، املصدر األهم الذي يحصل منه العامة 
على معلوماتهم، واحملطة األساسية للمشوار املهني ألي صحافي، حني كان مركزا ملكاتب 
العديد من الصحف احمللية والهامة، ليطويا صفحة الرمز التاريخي للصحافة البريطانية.

تختلــــط حرية التعبير باإلســــاءة  } رومــا – 
الشــــخصية عنــــد الصحافيــــني فــــي بعــــض 
األحيان، إال أن هذا اخللط يكون ثمنه خسارة 
الوظيفة، وهو ما حدث لرئيس قســــم إخباري 
فــــي صحيفــــة إيطاليــــة تطاول علــــى العبات 
فــــي األوملبياد ووجــــه لهن إســــاءة ووصفهن 

بالـ”سمينات“.
ومت، الثالثــــاء، فصل جويســــبي تاســــي، 
رئيس القســــم اإلخبــــاري، بصحيفة رياضية 
إيطاليــــة، بعد نشــــر عنوان مقال يســــخر من 
ثــــالث العبــــات باألوملبيــــاد خســــرن امليدالية 
البرونزيــــة لفريــــق الرمي بالقوس والســــهم، 
ووصفهن العنوان بأنهن ”السمينات الثالث“.
وقــــدم رئيس مجموعــــة ”بوليغرافيشــــي 
اإلعالميــــة اعتــــذارا في بيان  إيديتوريالــــي“ 

رســــمي، وذلــــك بعــــد أن نشــــرت الصحيفتان 
و”إل  ســــبورتيفو“  ”كوتيديانــــو  اليوميتــــان 

رستو ديل كارلينو“ املقال املسيء االثنني.
وقــــال رئيس املجموعــــة، أندريــــا ريفيزر 
مونتــــي، إن هــــذا احلــــادث دفعه إلــــى ”فصل 
رئيس القســــم اإلخبــــاري بالصحيفة األولى، 

جويسبي تاسي، من منصبه على الفور“.
وكانت الالعبــــات اإليطاليات، جويندالينا 
سارتوري، ولوشــــيال بوري، وكلوديا مانديا، 
قــــد خســــرن امليداليــــة الذهبيــــة لفريقهن في 
دورة األلعــــاب األوليمية لعام 2016 املقامة في 
ريــــو دي جانيرو، أمام فريــــق تايوان، األحد، 
وفي اليوم التالي علقــــت صحيفة كوتيديانو 
سبورتيفو قائلة ”إن السمينات الثالث حققن 

في الغالب معجزة أوملبية“.

وأثار عنوان املقال إدانة واســــعة النطاق 
فــــي وســــائل التواصل االجتماعــــي، كما أدى 
إلى صدور خطــــاب احتجاج من رئيس احتاد 
رياضــــة القــــوس والســــهم اإليطالــــي ماريو 

سكارزيال.
وقال ســــكارزيال في خطابــــه ”إن التركيز 
على شكل هذه السيدات هو في حقيقته افتقار 

إلى اللياقة“.
وأضاف أنه ”بعد أن ظلت الالعبات الثالث 
فــــي حالة من البــــكاء طوال الليــــل حزنا على 
هزميتهن، لم يجدن هــــذا الصباح تعاطفا من 
جانــــب الصحافة اإليطالية، ولكنهن اضطررن 
لتحمل املعاناة من هذه اإلهانة، وبالتالي فإن 
كل العبي رياضة القوس والســــهم في إيطاليا 

هبوا للدفاع عنهن“.

وكثيــــرا مــــا تهاجــــم الصحــــف اإليطالية 
الالعبــــني أو الفــــرق الرياضيــــة بعــــد أدائهم 
السيء أو خســــارتهم أمام الفرق املنافسة، ال 
ســــيما في املنافسات الدولية، إال أن املتابعني 
املنشــــور  املقــــال  أن  اعتبــــروا  والناشــــطني 
فــــي الصحيفتــــني، جتــــاوز احلــــدود املهنية 

واالعتبارات الصحافية، في إهانة الالعبات.

صحافي إيطالي يفقد مهنته لسخريته من الالعبات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكدت جلنة الثقافة واإلعالم واآلثار 
بالبرملان املصري، تأجيل اجتماع 

اللجنة الذي كان من املقرر انعقاده، 
الثالثاء، بحضور حلمي النمنم، 

وزير الثقافة، إلى حني انتهاء اللجنة 
املصغرة من وضع رؤية تشريعية 

جديدة للقوانني املنظمة ملنح جوائز 
الدولة.

◄ أكدت محكمة اإلعالم والنشر 
العراقية أحقّية الصحافي في توجيه 
جميع أنواع األسئلة إلى املسؤولني، 

وعدت االعتداء على الصحافي جرمية 
مشددة. وأشارت احملكمة إلى أن القضاء 
يعطي مساحة واسعة في احلصول على 
املعلومة مع بعض االستثناءات الواردة 

في القانون املتعلقة بضوابط املؤسسات 
الرسمية والعسكرية.

◄ أعد معهد اإلعالم األردني مدونة 
سلوك مهني وأخالقي للتغطية 

اإلعالمية لالنتخابات النيابية في 
الصحافة املكتوبة. وأعلن املعهد 

عن هذه املدونة خالل افتتاح أولى 
املجموعات النقاشية التي نظمها، 

االثنني، ضمن مشروع دعم مؤسسات 
املجتمع املدني.

◄ قامت اإلدارة العامة ملباحث 
املصنفات وحماية حقوق امللكية 

الفكرية بوزارة الداخلية املصرية، بشن 
حملة أمنية خالل شهر يوليو املاضي، 

أسفرت عن ضبط ١٣١٣ قضية في مجال 
انتهاك حقوق امللكية الفكرية.

◄ أكد مدير إدارة النشر اإللكتروني 
في وزارة اإلعالم الكويتية، الفي 

السبيعي، أن الوزارة ستمنع 
أصحاب املواقع والوسائل اإلعالمية 

اإللكترونية غير املسجلة في اإلدارة من 
حضور وتغطية املؤمترات والندوات 

والفعاليات املختلفة. 

باختصار

«ال بد أن تقوم القنوات وكل وســــائل اإلعالم بدورهــــا في مجال اإلعالم التنموي، وال يعني ذلك 
التهليل أو التطبيل ولكننا في دولة نامية ال بد أن يكون لإلعالم التنموي فيها مجال أوســــع}.
ليلى عبداملجيد
عميد كلية اإلعالم جامعة القاهرة سابقا

«التوافق على مدونة ســـلوك للتغطية الصحافية لالنتخابات من شـــأنه أن يعزز الرقابة الذاتية 
من قبل الصحافيني ألنفسهم، األمر الذي يمكنهم من تحاشي التدخل الخارجي}.

باسم الطويسي
عميد معهد اإلعالم األردني

فليت ســـتريت بدأ يفقد سطوته 
منـــذ عـــام 1986 حني قـــرر روبرت 
ميـــردوخ نقل الجرائد التي يملكها 

إلى مقر واحد شرق لندن

◄

{الســـمينات الثـــالث حققـــن فـــي 
الغالـــب معجـــزة أوملبيـــة} عنوان 
مقـــال أدى إلـــى إدانة واســـعة في 

وسائل التواصل االجتماعي

◄

} تقول اإلحصاءات الموثقة إن برامجها 
يتم استقبالها في أكثر من 350 مليون جهاز 

في 150 بلدا، ولها أكثر من 25 مكتبا في 
أنحاء العالم، ومراسلوها يتحدثون بلغاتهم 

المحلية، وتشارك في دعمها وتمويلها 23 
شركة عامة ومؤسسة تلفزيونية أبرزها 

التلفزيون الفرنسي والتلفزيون اإليطالي، 
وكانت آخر ميزانية معلنة لها 72 مليون 

دوالر، واألبرز من صفاتها أنها تبث 
برامجها فورا بحوالي 16 لغة للعالم، يمكن 

التقاطها على تردد فضائي واحد ويستطيع 
كل مشاهد أن ينتقل حسب رغبته إلى اللغة 

التي يريد سماعها بينما تبقى الصورة 
مستمرة كما هي مع جميع اللغات.

المقصود هو محطة ”يورونيوز“ 
اإلخبارية التي تبث عبر العديد من األقمار 

وعلى اإلنترنت والكيبل والمحطات األرضية 
والموجات اإلذاعية، والتى انطلقت في 1-1-

1993 ومقرها في مدينة ليون بفرنسا.
وتعتبر يورونيوز منبرا إعالميا لالتحاد 
األوروبي الذي يمولها بمبلغ 15 مليون دوالر 

سنويا، وبسبب هذا المبلغ يتهم البعض 
القناة بأنها تحابي االتحاد األوروبي 
فتسلط الضوء على إيجابياته وتدعم 
سياسته، كما توجه برامجها للترويج 

لمواقف االتحاد ورؤياه من القضايا 
األوروبية والدولية، وهذا يبدو واضحا 
خاصة في تناول القناة لقضايا الشرق 

األوسط بالذات حيث تطرح وجهات نظر 
السياسات األوروبية وقد تتبنى مواقف 

شبه حيادية إن لم تجد في ذلك تناقضا مع 
خطها العام أو إذا كان األمر ال يعني أوروبا 

كثيرا.
إن فضائية يورونيوز تهتم منذ 

تأسيسها قبل 23 سنة، كقناة إخبارية 
معلوماتية من الطراز األول، بالبرامج 

اإلعالمية المتنوعة التي تتميز بالقصر 
والتكثيف والسرعة، فهي تبث نشرات 

إخبارية مكثفة على رأس كل ساعة وكل 
نصف ساعة، ولها برامج دورية يومية 

وأسبوعية في االقتصاد والبورصة والمال 
والعمالت والنفط والذهب والثقافة والفنون 
والمعارض والموسيقى والسينما والعلوم 

والفضاء والكمبيوتر والبيئة والطقس 
والرياضة واألنشطة السياسية بتغطية 

فورية.

ويؤاخذ بعض المشاهدين القناة 
على كثرة التكرار واإلعادات ضمن فترات 
قصيرة، وأحيانا يبقى الخبر يتكرر دون 

تجديد أو إضافة للعشرات من المرات، 
وينتقد المشاهدون العرب ضعف أداء بعض 
المذيعين العرب المرتبك وغير المفهوم مع 

سوء اللفظ والنطق فال يفهم المستمع ما 
يقال!

وتمتلك القناة إلى جانب البث 
التلفزيوني محطة راديو تبث 24 ساعة 

يوميا بست لغات هي اإلنكليزية واأللمانية 
واألسبانية والفرنسية واإليطالية والروسية 
وتشمل برامجها األخبار وقضايا االقتصاد 

والثقافة والفنون والطقس.
مرت قناة يورونيوز األوروبية، منذ 

تأسيسها، بعدة مراحل تطويرية من حيث 
التقنيات والبرامج، حيث حققت عام 2008 

أكبر قفزة هندسية برامجية بإضافة معدات 
تقنية حديثة وعناصر بشرية مهنية وبرامج 

إعالمية جذابة من أبرزها مثال برنامج 
”أي تولك = نتحدث“ وهو برنامج حواري 

أسبوعي يقدم من استوديو خاص في 
مبنى البرلمان األوروبي يستضيف فيه 

مقدم البرنامج ثالثة ضيوف أوروبيين من 
ذوي االختصاص والمعرفة في القضية 

المطروحة للنقاش ويطرح عليهم بالتناوب 
خمسة أسئلة وال يحق ألحد أن يستغرق في 

جوابه عن كل سؤال أكثر من 25 ثانية!
النقلة النوعية الثانية لقناة يورونيوز 

كانت في مايو 2016 حيث تم افتتاح المبنى 
الجديد الذي غلب عليه اللون األخضر الذي 

ساد أيضا على شاشة القناة وفواصلها 
الترويجية، وكذلك خلفيات إشارات وعناوين 

البرامج، وزاد عدد العاملين فيها إلى 400 
إعالمي من 25 جنسية، إال أن التغير المالي 

الكبير كان من حيث التمويل فبعد أن كان 
المساهمون فيها، كشركة اقتصادية، يقتصر 

على األوروبيين أعلنت صحيفة لو فيغارو 
أن هناك مفاوضات تدور مع الثري المصري 
نجيب ساويرس لالستحواذ على 53 بالمئة 
من محطة يورونيوز متعددة اللغات، وقال 

متحدث باسم القناة إن اإلدارة العامة وافقت 
على هذا المشروع رغبة منها في إجراء تغير 
جذري على سياسة القناة المالية التي كانت 
تعتمد على مساهمات 23 مؤسسة تلفزيونية 

أوروبية على أمل استبدالها بمساهمة 
الثري المصري نجيب ساويرس بمبلغ  35 
مليون دوالر بعد أن باع سنة 2015 حصته 

في شبكات االتصاالت النمساوية البالغة 20 
بالمئة إلى الثري المكسيكي كارلوس سليم!

قناة تلفزيونية بـ 16 لغة
 فيصل الياسري
مخرج عراقي

قريب.. بعيد



اإليرانيـــة  احلكومـــة  حظـــرت   - طهــران   {
واملجلـــس األعلـــى للفضاء االفتراضي بشـــكل 
رســـمي تطبيق لعبـــة الواقع املعـــزز بوكيمون 
غـــو في إيران، مما يجعلها أول دولة في العالم 
تقوم بحجب اللعبة بشـــكل رسمي تبعا ألوامر 

السلطات.
وعمـــدت احلكومـــة اإليرانيـــة إلـــى حجب 
تطبيـــق اللعبـــة ألســـباب أمنية، حيث أشـــار 
تقرير جيد نشرته هيئة اإلذاعة البريطانية بأن 
املجلس األعلـــى للفضاء االفتراضي ادعى قيام 
الدولة بحجب اللعبة ألسباب تتعلق ”مبخاوف 
املخـــاوف  مـــن دون توضيـــح لتلـــك  أمنيـــة“ 

واألسباب.
ويضيـــف التقرير أن الســـبب قد يعود إلى 
قيام لعبـــة بوكيمـــون غو بتشـــجيع الالعبني 
على اإلبداع والتنقل في جميع ســـاعات النهار 
والليـــل، األمر الذي قد يكـــون مزعجا للكثيرين 
ويثير مخـــاوف التعدي على ممتلـــكات الغير. 
وقد تكون إيران قد جلأت إلى هذه اخلطوة في 
ســـبيل إيقاف تأثير اللعبة على العشرات إن لم 
يكن املئات من األشـــخاص الذين يتجمعون في 

نفس املنطقة لعدة ساعات في كل مرة.
كما يشـــير التقرير إلى إمكانية قيام إيران 
بذلك إليقاف احلاالت القليلة املتزايدة التي متت 
فيها سرقة محبي اللعبة واالعتداء عليهم خالل 
املشي في مناطق خطرة اللتقاط البوكيمونات.

وكانـــت إيـــران تعتزم بشـــكل جـــدي حظر 
اللعبة خالل الشـــهر املاضي، إال أن املسؤولني 
قد متهلوا ليروا إمكانية تعاون الشركة املطورة 
مع الدولة في ما يخص القيود  للعبة ”نيانتك“ 

احملتملة.
وتعتبـــر إيران أول دولة فـــي العالم حتظر 
اللعبة بشكل رســـمي، إال أن عملية احلظر هذه 
ليســـت أول عملية تواجهها اللعبة، فقد عمدت 
إدارة السجون في نيويورك مؤخرا إلى حتديث 
قائمة األنشـــطة التي متنع اإلفراج املشروط عن 
مرتكبـــي اجلرائم اجلنســـية لتشـــمل التحميل 
أو الوصـــول أو االنخراط في أي نشـــاط ضمن 
اإلنترنت يخص األلعاب مبا فيها بوكيمون غو.
وتســـمح لعبة الواقـــع املعـــزز املخصصة 
للهواتف احملمولة ملستخدميها بالتقاط وقتال 
وتدريب البوكيمونات التي تظهر على شاشات 
األجهزة وكأنها موجودة فـــي العالم الواقعي. 
وتســـتخدم نظـــام التموضع العاملـــي وكاميرا 

األجهزة املتوافقة.
القـــت اللعبـــة فـــور طرحهـــا أوائل شـــهر 
يوليـــو من العـــام ٢٠١٦ رواجا هائال. فحســـب 
البعض من التقارير الصادرة في شـــهر يوليو 
املاضي، فإن لعبـــة بوكيمون غو تخطت حاجز 
٣٠ مليون حتميل فـــي جميع أنحاء العالم على 
نظامي األجهزة احملمولة أندرويد وأي أو إس، 

وتخطت إيراداُتها حاجز ٣٥ مليون دوالر.
وأعلنـــت شـــركة أبل أّن اللعبـــة متكنت من 
حتطيم الرقم القياسي كأكثر التطبيقات تنزيال 
من متجر أبل ســـتور خالل األســـبوع األول من 

إطالقها.

تـــداول   - (الربازيــل)  جانــريو  دي  ريــو   {
نشـــطاء مواقـــع التواصـــل االجتماعي صورة 
من مباراة كرة الطائرة الشـــاطئية تظهر العبة 
املنتخـــب املصـــري باحلجاب فـــي مواجهة مع 
العبة املنتخب األملاني بالبكيني. وجنحت هذه 
الصورة كثيـــرا حيث تناولتها وســـائل إعالم 
كثيرة كما تفاعل معها اآلالف من املتابعني على 
منصات التواصل االجتماعي معتبرين أن هذه 
الدورة من األوملبياد دعمـــت اختالف الثقافات 

بشكل قوي. 
ويعـــّد حجـــاب العبـــات املنتخـــب الوطني 
للكرة الطائرة الشاطئية مخالفا لتقاليد اللعبة 
التي تكون في العـــادة بالبكيني. ولكن اللجنة 
املنظمة لـــدورة األلعـــاب األوملبية لنـــدن ٢٠١٢ 
خففـــت املعايير ومت الســـماح لالعبني بارتداء 
الســـراويل واألكمـــام الطويلة. ليكـــون ارتداء 

احلجاب سابقة في دورة ريو دي جانيرو.  
وأبـــدى رواد مواقع التواصـــل االجتماعي 
إعجابهـــم بجمع الثقافـــات املختلفة عن طريق 
الرياضـــة. وأصبح حجـــاب الرياضيات حديث 

أوملبياد ريو ٢٠١٦. 
وفـــي تعليقه علـــى الصورة التـــي التقطت 
أثناء مقابلة الكرة الشاطئية بني أملانيا ومصر، 
كتب أحد رواد فيســـبوك على حسابه اخلاص 
”الصورة نشـــرتها إحدى الصحـــف األوروبية 
واحترمت ما تلبســـه العبات املنتخب املصري 
وهذا مـــا تفعله فكرة األوملبياد في األســـاس… 
إنهـــا جتمـــع وتوحد ثقافـــات الشـــعوب على 

اختالفها“.
وقـــال آخر ”العالم ينظر إلى مشـــهد البنت 
والبنـــت األملانية بالبكيني  املصرية باحلجاب 
في منافسات الكرة الشاطئية في األوملبياد على 
أنه تنافس شريف في ظل ثقافات مختلفة وإلى 
أي مـــدى ميكن للرياضة أن جتمع بني البشـــر 
رغـــم اختالف املعتقـــدات والثقافـــات والقيم.. 
عقول تبحث عن الســـالم وبناء جسور احلوار 

واحملبة بني البشر“.
ونشـــر آخر ”صورة املصريـــة احملجبة في 
كـــرة الطائرة الشـــاطئية كل العالم أشـــاد بها 
وبالرياضة التي جتمع بني مختلف الثقافات“.

وقالـــت مغّردة على تويتـــر ”قرأت تعليقات 
رائعـــة مـــن أجانب علـــى هذه الصـــورة.. إنها 
دليل واضح علـــى اختالف الثقافـــات“. وكتب 
آخـــر ”مباراة كـــرة الطائرة بـــني أملانيا ومصر 

فـــي األوملبياد.. والشـــباك فـــي املنتصف كأنه 
خـــط اختالف الثقافات“. وعّلق مغّرد ”اختالف 
عقائـــدي جميـــل إذا كان مع احتـــرام الطرفني 

لبعضهـــم البعـــض“. وغـــّرد آخـــر ”هذا 
مـــا الحظتـــه.. اختـــالف عقائـــدي 

جميـــل.. الرياضة جتمع كل امللل 
واألشكال واأللوان واألديان“.

وكتب ناشط على فيسبوك 
قائـــال ”أكثـــر الـــدول دعمـــا 
للحريات اعتبرت صحفها أن 
هذه الصـــورة مثال الختالف 
توحــّدهـــا  التـــي  الثقــافـــات 

الرياضة“. 
وأبـــدت ناشـــطة علـــى موقع 

فيســـبوك إعجابها بالصـــورة قائلة 
”يـــا اللـــه علـــى جمـــال الصـــورة.. رغم 

اختالف الثقافات هناك استمتاع بالرياضة“.
وعّلق ناشـــط قائال ”إنها صـــورة للتاريخ 
مصـــر وأملانيـــا فـــي الكـــرة الشـــاطئية ضمن 
أوملبياد ريـــو ٢٠١٦.. اختالف الثقافات ال مينع 
الدخول في التحديات“. دعم الدورة احلالية من 

األوملبياد الختـــالف الثقافات، لم تؤكده صورة 
املواجهـــة بـــني احلجـــاب والبكينـــي فقط، بل 
أثارته قبل ذلك مشـــاركة ابتهاج محمد املبارزة 
وإحدى عضوات الوفد األميركي في دورة 
األلعـــاب األوملبيـــة ٢٠١٦، فهي أول 
رياضيـــة من الواليـــات املتحدة 

ترتدي حجابا في األوملبياد.
وقالـــت ابتهـــاج محمـــد 
في تصريحات ملوقع ”ســـي.

اإلنترنت  علـــى  إن.إي.تـــي“ 
”عندما قيل لي إنه لم يســـبق 
ارتـــداء  مســـلمة  امـــرأة  ألي 
احلجـــاب خالل متثيل الواليات 
املتحـــدة في املنافســـات األوملبية، 
كان هـــذا حتديا جديدا بالنســـبة إلّي، 

وكان هدفا آخر حددته لنفسي“.
كمـــا خاضـــت ابتهـــاج حتديـــا آخـــر ضد 
العنصرية لكونها من ذوي البشـــرة الســـمراء 
في ظـــل هيمنة أصحاب البشـــرة البيضاء في 
عالم رياضـــة املبارزة. وقالت فـــي تصريحات 
ملجلـــة ”نيويوركر“ ”لم تكن هناك قدوة.. عندما 

كنت أتنافس في البطوالت احمللية، كنت أواجه 
فـــي الكثير من األحيان تعليقات لكون بشـــرتي 

سمراء ولكوني مسلمة.. كان أمرا مؤملا“.
ومن بني أشـــهر املؤيدين للمبارزة الشابة، 
الرئيس األميركي باراك أوباما وزوجته، حيث 
وصفا ابتهاج محمد بأنها رمز لتنوع الثقافات 
واألديان في أمريكا. وفي تصريحه األســـبوعي 
حث الرئيس األميركي بـــاراك أوباما مواطنيه 
على وضـــع اخلالفات السياســـية جانبا ودعم 
رياضيي البالد الذين يخوضون غمار أوملبياد 
ريـــو دي جانيرو. وأشـــاد أوبامـــا بالتنوع في 
البعثـــة األميركيـــة مطالبا األميركيـــني بتقدير 

”املنافسة السلمية والروح الرياضية“.
وتابع ”إن الفريق األميركي يذكر العالم ملاذا 
يحقـــق دائمـــا أعلى رصيد مـــن الذهب“ مؤكدا 
”نحن أمة نشـــأت بفعل املهاجرين وقوتها تنبع 
مـــن التنوع والوحـــدة“. وقالـــت صحيفة ”ذي 
غارديـــان“ البريطانيـــة إنه كان مـــن األجدر أن 
تقود املســـلمة ابتهاج محمد البعثة األميركية، 
وكان يجب اســـتغالله من أجل التأكيد على أن 

أميركا ال ُمتارس العنصرية.
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ــــــالف الثقافــــــات كان أحــــــد العناوين  اخت
ــــــو دي جانيرو لأللعاب  ــــــارزة لدورة ري الب
األوملبية، عندما شــــــاهد العالم مشــــــاركة 
ــــــدان مختلفة باحلجاب،  ــــــات من بل رياضي
ــــــات املنتخــــــب املصــــــري للكرة  ــــــل العب مث
الشــــــاطئية وابتهاج محمــــــد العبة املبارزة 

بالسيف األميركية وغيرهن.

} القاهرة - تفاعل النشـــطاء املصريون على 
موقـــع تويتر مع إعالن وزيـــر الكهرباء محمد 
شاكر عن أن أسعار الكهرباء في مصر سترتفع 
ما بـــني ٣٥ باملئة و٤٠ باملئة للشـــرائح الثالث 
األولى اخلاصـــة مبحدودي الدخـــل وذلك في 

املرحلة الثالثة من خفض الدعم.
وقـــدم شـــاكر زيـــادة األســـعار بالنســـبة 
للشرائح التي يبلغ اســـتهالكها في الشهر ٥٠ 
كيلوواط ســـاعي و١٠٠ كيلوواط ســـاعي و٢٠٠ 

كيلوواط ساعي. 
ولم يخـــض الوزير في أي تفاصيل تخص 
زيادات الشـــرائح التي يبلغ اســـتهالكها أكثر 
من ٢٠٠ كيلوواط ساعي وهي القسم األكبر من 

املصريني.
وللتعبيـــر عن غضبهـــم واحتجاجهم على 
هـــذه الزيادة اجلديدة في األســـعار اســـتعمل 
بكثافة  هاشـــتاغ #وزير_الكهرباء  النشـــطاء 
فنشـــروا تعليقـــات منها ما يناشـــد احلكومة 
ملراعاة إمكانيـــات املواطن املصري البســـيط 

ومنها ما يتناول اخلبر بسخرية.
وكتبت مغّردة على تويتر:

وتساءل آخر:

 وعّلق مغّرد:

وقال آخر:

ونشر مستخدم معتبرا أن القرار فيه شيء 
من اإليجابية فقال بسخرية:

وتهكم آخر:

 ونشر أحد رواد تويتر قائال:

وقال مغرد:

بوكيمون غو ال بأس من تنافس البكيني والحجاب في البرازيل
تخيف إيران

المشاركون في أولمبياد 2016 فرقتهم الثقافات وجمعتهم الرياضة

[ النشطاء مهتمون بتبادل الكرة والثقافة في ريو دي جانيرو

احتل المنتج الموســـيقي {دي جيه خالد} قائمة بيلبورد ٢٠٠ األســـبوعية لأللبومات األكثر مبيعا للمرة األولى، االثنين، ليطيح بنجم موسيقى آر أند بي 
الكندي دريك إلى المرتبة الثانية بعد ١٢ أســـبوعا متتاليا في صدارة القائمة. وأظهرت أرقام لمؤسســـة نيلســـن ساوند سكان أن ألبوم دي.جيه خالد 

{ميجر كي} باع ٥٩ ألف نسخة و٨٠ ألف أغنية وجرى االستماع إليه عبر اإلنترنت نحو ٤٢ مليون مرة في األسبوع الماضي بإجمالي ٩٥ ألف وحدة.
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إذا أردت أن حتيى فال تفكر في 
املاضي.. وال حتمل هم املستقبل.. وال 

تنتظر شيئا من أّي كان.. وال جتعل 
سعادتك مقتصرة على شخص معني.. 

أسعد نفسك وعش يومك بكل تفاصيله.

أجمل أبناء البلد من يحملون تلك 
الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس 

وهي حترسنا وتدافع عنا.. اللهم 
أنصرهم بنصرك.

أفضل األشخاص أولئك الذين ال 
تغيرهم السنوات فيظلون بوجه واحد 

مزهر كالورود.. أمامك أم خلفك هم 
دائما صادقون وأوفياء.. يعرفون قيمة 

املشاعر..فيسعون لصيانها.

عندما حتس أنك فعلت ما عليك فعله 
وأكثر، وعندما تعطي بصدق إلى آخر 

حلظة.. عندها فقط ميكنك الرحيل 
وأنت راض متام الرضا وخال من كل 

شعور سيء.

احلرب ضحاياها البسطاء واجلوع 
ضحاياه البسطاء واحلب ضحاياه 

البسطاء والتاج ضحاياه البسطاء فمن 
أنتم لوال البسطاء.

عندما تنظر إلى اإلساءة على أنها 
سلوك ميثل صاحبه وليست تقليال من 
شخصك فإن جزءا كبيرا من ردة فعلك 

سيختلف.

االحترام سلوك متبادل فال ميكن أن 
جتده لدى اآلخرين ما لم تقدمه لهم وقد 

قيل االحترام أجمل ما يتركه اإلنسان 
في قلوب اآلخرين.

احلساب الرسمي لأللعاب األوملبية 
دورة ٢٠١٦.

أحب من يجيد لغة احلوار بأسلوب 
محترم.. هنا ال يظهر مالك ومكانتك 

االجتماعية وال شهاداتك وعملك فالناس 
مييزون بني الراقي والبذيء.

أفضل شعور هو أن يختارك شخص 
من بني جميع الناس كي تشاركه حزنه 
قبل فرحه ألنه يرى فيك شيئا مختلفا 

عن البقية فأنت بإمكانك أن تفهمه 
وتواسيه وتصغي إليه أكثر منهم.

الثراء ليس جرمية والفقر ليس تزكية 
حتى نشتم األثرياء ومندح الفقراء 

الناس معادن ال يجّملهم فقر وال ثراء 
إمنا جتّملهم أعمالهم.

النساء ال يردن الرجل الذي ميثل لهن 
عائقا في كل طريق يسلكنه والذي يقرر 

عنهن وال يراعيهن وال يحتويهن وال 
يشعرهن بأنهن نساء.. فاملرأة ال حتب 

البخيل مبشاعره.

تتتابعوا

@Sela66214501
يا حضرة الوزير هل سألت نفسك كم يبلغ 
دخل املواطن املصري؟ وفي املقابل كم يبلغ 

دخلك أنت وسائقك اخلاص؟

يا

@mhasaneen383
ــــــاء أن يرفع  ــــــر الكهرب ــــــة من وزي خطة ذكي
ــــــاراة القمة كــــــي ال يتكلم  األســــــعار يوم مب

الناس كثيرا في األمر.

خ

@zidane200882
لن يشكل األمر فارقا إن استغلت احلكومة 
ــــــر الكهرباء عن  ــــــوم املباراة لكي يعلن وزي ي

التعريفة اجلديدة لزيادة سعر الكهرباء.

لن

@sherey6
ــــــون أن  ــــــد كــــــي يتعلم املصري ــــــه أمر جي إن

يرّشدوا استهالك الكهرباء.
إ

@maruote112233
وزير الكهرباء ســــــيجعل استهالك الكهرباء 
من خالل بطاقات الشــــــحن مثل احملمول.. 
فليكن الله في عونه كي يخصص لنا أيضا 

عرضا صيفيا أو خدمة ”كهربني“.

و

@Mostafa0Shaban
الشعب ليس مهّما وال أي شيء آخر مهم.. 
ما يهّم فقط أن يعيش املسؤولون في رفاهية 
وأن يصطافوا في الساحل الشمالي والعني 

السخنة.. أما الشعب فليشتعل من احلّر.

ا

@mohamed71313
إرحمنا يا ســــــيادة الرئيس من نار األسعار 
ومن وزير الكهرباء.. يتكلم عن اخلمســــــني 

جنيه ويعتقد أن الشعب كله وزراء.

إ

@dr_mostafa75
هــــــل من املصادفــــــة أن يكــــــون نهائي كأس 
ــــــوم الذي يعلن فيه وزير  مصر في نفس الي
ــــــدة في رفع  ــــــادة اجلدي ــــــاء عن الزي الكهرب

أسعار الكهرباء؟

ه

صور المواجهة بين 
الحجاب والبكيني من 
أبرز المنشورات التي 
يتداولها النشطاء 

على مواقع التواصل 
االجتماعي



} باريس - ذكرت دراسة أجرتها خدمة ”هافاس 
أن المستثمرين الدوليين يعتبرون  هوريزون“ 
أن قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا ســـوف 
يكون األكثر جذبا بحلول 2020 وهم مستعدون 

للمساهمة فيه.
هوريـــزون“  ”هافـــاس  خدمـــة  وقالـــت 
المخصصة للبلـــدان الناشـــئة والتي أطلقت 
بالتعاون بين وكالة هافاس ومعهد شـــوازول 
الفرنســـيين إن ”المســـتثمرين يؤمنون بقدرة 
القارة األفريقية على أن تصبح مرجعا عالميا 
للطاقـــة المتجـــددة وهو نشـــاط بـــات يحظى 

بمكانة مميزة في استثماراتهم“.
وأضافت أن الطاقة الشمســـية تعتبر أكثر 
حلـــول الطاقـــة الواعـــدة بحلـــول 2020، وأن 
أفريقيـــا باتت تشـــهد ”توجها عامـــا لتطوير 
مصادر الطاقة المتجددة على حساب مصادر 

الطاقة األحفورية“.

رغم تراجع أســـعار المواد األولية والنفط 
بشـــكل خاص، أبدى المســـتثمرون ثقتهم في 
القارة وأكدوا ”رغبتهم في إبقاء استثماراتهم 

فيها، ال بل تعزيزها“.
وقال المســـتثمرون إن خمسة بلدان تمثل 
”فرصـــا اســـتثمارية مهمـــة، وهـــي إثيوبيـــا 

ونيجيريا والمغرب وغانا والسنغال.
وتشـــير تقارير الوكالة الدولية للطاقة إلى 
أن تطوير مصادر الطاقـــة المتجددة الحديثة 
في أفريقيا يشـــكل وســـيلة منخفضة التكلفة 
يمكنها أن تســـاعد في تلبيـــة الطلب المتزايد 
علـــى الطاقـــة المتزامـــن مـــع تعزيـــز فرص 
الحصـــول عليها، وتحســـين الواقع الصحي، 

وتحقيق أهداف االستدامة.
وقـــال عدنـــان أميـــن، مدير عـــام  الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة المتجـــددة، ”تمتلـــك القارة 
األفريقية مجموعة مـــن أفضل مصادر الطاقة 
المتجـــددة في العالم تشـــمل طاقـــات الكتلة 
والمائيـــة  األرضيـــة  والحراريـــة  الحيويـــة 
والشمسية والرياح. ومن شأن ذلك، باإلضافة 

إلى االنخفاض الكبير في تكاليف تكنولوجيا 
الطاقة المتجددة، أن يوفر فرصا هامة للبلدان 
األفريقية على صعيدي التوســـع والتحول في 
أنظمتها لتوليـــد الطاقة، إلى جانب فتح آفاق 
جديـــدة لتحقيق النمـــو االقتصادي منخفض 

الكربون“.
ومن بيـــن المســـتثمرين الذيـــن يصرون 
علـــى االســـتثمار فـــي الطاقة المتجـــددة في 
القارة األفريقية نجد «فينس غروب» الشـــركة 
الطاقـــة  حلـــول  تقديـــم  فـــي  المتخصصـــة 
الشمســـية العالمية وخدمـــات إدارة األصول 
واالســـتثمارات، والتي تتخذ من دبي مقرًا لها 
وتؤكد علـــى مواصلة العمل لتعزيز حضورها 

في القارة السمراء.
وافتتحـــت الشـــركة مكتبا جديـــدًا لها في 
جنوب أفريقيا، ليكون ممثًال لمحور نشاطات 
الشـــركة في جنوب أفريقيا وكافة دول أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى.
وتجـــاوزت خطط إنتاج «فينس غروب» من 
الطاقة في القارة األفريقية 650 ميغا وات، بما 
فيها 150 ميغا وات مازالت في مرحلة التطوير 

بجنوب أفريقيا.
وقال مارتن هاوبتـــس، الرئيس التنفيذي 
لـ«فينس غروب»،“تعتبـــر دول أفريقيا جنوب 
الصحـــراء الكبـــرى مدخـــًال رئيســـيًا للتطور 
والنمو في قطاع الطاقة الشمســـية، باإلضافة 
إلى أنها تشّكل تركيزًا استراتيجيًا لمجموعة 
«فينـــس غـــروب» كوننا نســـعى لالســـتفادة 
من وفـــرة اإلنتاج والـــدور المتنامـــي للطاقة 
الشمســـية فـــي التطـــور االقتصـــادي للقارة 

األفريقية“.
وأضـــاف ”إننا من موقعنا االســـتراتيجي 
فـــي اإلمـــارات، الدولـــة الرائـــدة فـــي تمويل 
مشاريع الطاقة الشمســـية، استطعنا تحقيق 
بصمة قوية في األســـواق الناشئة الرئيسية، 
كما أن تعزيز موقعنا في أفريقيا يعتبر تطورا 
طبيعيـــا يفتح لنـــا المجال للتجاوب بشـــكل 

سريع مع البيئة التنظيمية المتطورة، وذلك 
مـــن خـــالل فريقنـــا الجديد في 
جوهانسبرغ الذي يقّدم خبرات 
هامة وقـــادرة على إعادة تعزيز 
التزامنـــا بالقـــارة األفريقيـــة، 
والتأثير بشـــكل إيجابي على 

خططنا خـــالل الســـنوات القليلـــة القادمة“. 
ومن مقرها الجديد في جوهانســـبرغ، تهدف 
«فينس غروب» إلى الوصول لكل من زمبابوي 
والموزمبيـــق كخطـــوة أولى مـــع توجه قوي 
مســـتقبال نحـــو كل مـــن تانزانيـــا وكينيـــا 

ونيجيريا.
وبحسب تقرير «مشـــهد الطاقة المتجددة 
فـــي أفريقيـــا»، الـــذي أعّدته الوكالـــة الدولية 
للطاقة المتجددة، يمكن زيـــادة حصة الطاقة 
المتجـــددة فـــي أفريقيـــا إلـــى ما نســـبته 50 
بالمئـــة بحلول عام 2030 وما يقارب 75 بالمئة 
بحلول 2050، حيث سيكون إجمالي الناتج من 
مشـــاريع الطاقة المتجددة حوالي 800 جيجا 
وات بحلـــول عام 2050، مع طاقة كهروضوئية 

تصل حتى 245 جيجا وات.

المغرب همزة الوصل

صـــرح مســـؤولون مغاربـــة وأجانب بأن 
المملكـــة المغربية تتجه نحو االســـتثمار في 
الطاقـــة البديلة حتـــى تعوض مـــا لديها من 
نقص في مجال الطاقة، وأيضا نحو التصدير 

والمساهمة في تقليص االحتباس الحراري.
وأشـــار مدير الوكالـــة المغربيـــة للطاقة 
إلـــى“أن  الباكـــوري  مصطفـــى  الشمســـية 
المغـــرب يبذل أقصـــى مجهوداتـــه في مجال 
الطاقة المتجددة ســـعيا منـــه إلى التقليل من 
االنحباســـات الحرارية وأيضـــا إلى توفير ما 

يلزم اقتصاد البالد من الطاقة النظيفة“.
وصرح أيضا على هامـــش زيارة ميدانية 
قام بها مدير البنك األفريقي للتنمية لمشروع 
للطاقة الشمســـية بـــورزازات جنوب  ”نـــور“ 
المملكـــة المغربية خالل الفترة األخيرة، قائال 
”هـــذا يعـــزز المجهـــود الريـــادي للمغرب في 
مجال الطاقـــات المتجددة“. وأنشـــأ المغرب 
للطاقة الشمســـية بورزازات  مشـــروع ”نور“ 
علـــى 3 أقســـام (نـــور1) و(نـــور2) و(نـــور3) 
على مســـاحة تبلغ نحـــو 3 آالف هكتار، ومن 
المرتقـــب أن تغطي نصف مـــا تحتاجه البالد 

من الكهرباء بحلول عام 2030.
وانطلـــق العمل بالقســـم األول مـــع بداية 
العـــام الجاري، أما القســـمان اآلخـــران فهما 
قيـــد اإلنجاز. وتوفر محطـــة ”نور1“ نحو 160 
ميغـــاوات، وتمتـــد على مســـاحة 450 
هكتارا وتشمل نحو نصف مليون من 
المرايا العاكسة. وأوضح الباكوري 
للتنميـــة  األفريقـــي  ”البنـــك  أن 

يســـتعين بالتجربة المغربيـــة، حتى يجعلها 
عامـــة، إذ أن هذا البنك يحاول أن يقوم بدوره 
الفعال في التنمية األفريقية، وهذا يتوافق مع 

توجه المملكة المغربية“.
واتجهت المملكـــة المغربية خالل األعوام 
األخيرة نحو دعم وجودهـــا في أفريقيا وإلى 
مد جســـور التعاون االقتصادي مع العديد من 
الـــدول األفريقية بواســـطة البنوك وشـــركات 
االتصـــال والفوســـفات. واعتبـــر ”ايكونومي 
اديســـينا“ مديـــر البنك األفريقـــي للتنمية أن 
ســـوف يفيـــد أفريقيا  مشـــروعا مثل ”نـــور“ 
كافة ولن يقتصر علـــى المغرب فقط من خالل 

التعاون جنوبا جنوبا.
وانطلـــق المغـــرب فـــي إنجـــاز مشـــروع 
”ميدلـــت“ للطاقة الشمســـية مع بدايـــة العام 
الجاري، ومن المرتقـــب أن ينتهي من إنجازه 

في العام القادم وسوف ينتج 800 ميغاوات.

عقبات وحلول

من العقبات التي تواجه تصدير الطاقة من 
أفريقيـــا إلى أوروبا قصـــور الربط الكهربائي 
بيـــن القارتيـــن، وضعف التكامـــل المادي في 
شبكات الكهرباء األوروبية، فليس هناك حاليا 
ســـوى خط واحـــد لنقل الكهرباء بين شـــمال 
أفريقيـــا وأوروبـــا، وبالتحديد بيـــن المغرب 

وأسبانيا.
وعالوة على ذلك، فإن الربط بين أســـبانيا 
وباقي بلـــدان أوروبا محدود، مـــع عدم إقامة 
مشـــاريع جديدة لنقـــل الكهربـــاء لزيادة هذه 
القـــدرة خالل العقـــود الثالثـــة الماضية. في 
الوقت نفســـه، تتمتـــع أســـبانيا بفائض في 
الطاقة المولدة بســـبب التراجـــع االقتصادي 
الـــذي شـــهدته أوروبـــا 
الســـنوات  مدى  على 

الماضية، وبذلك أصبح السماح بدخول الطاقة 
المتجددة من شمال أفريقيا إلى أسبانيا فكرة 
غير عملية. وكانـــت إيطاليا، التي تمثل بوابة 
أخـــرى محتملة لدخـــول الكهرباء من شـــمال 

أفريقيا، في وضع مماثل.
وإدراكا ألهميـــة التكامـــل بيـــن أســـواق 
الطاقـــة لتحقيق أهدافها وآمالهـــا في الطاقة 
المتجـــددة، جعل االتحـــاد األوروبي اآلن ربط 
خطوط نقـــل الكهربـــاء أولوية لـــه. وقد حدد 
االتحاد األوروبي هدفا لقدرة الربط الكهربائي 
يعـــادل 10 في المئة على األقل من قدرة كل بلد 

على توليد الطاقة. 
وفي هذا الصدد بات تعزيز الربط بأسواق 
الطاقـــة المنعزلـــة، مثـــل أســـبانيا وإيطاليا 
والمملكة المتحدة، ركيزة أساســـية في خطة 
التحفيز التـــي أعلن عنها رئيـــس المفوضية 

األوروبية جون كلود جنكر عام 2014.
ومع تبني االتحاد األوروبي للمســـتويات 
المســـتهدفة الصارمـــة لتغيـــر المنـــاخ لعام 
2030، فـــإن هنـــاك فرصـــة إلعـــادة النظـــر في 
لمشـــاريع  منطقيـــة اســـتمرار تقديـــم الدعم 
الطاقة المتجـــددة في أوروبا في حين يمكنها 
الحصول علـــى الطاقة النظيفة بأســـعار أقل 
مما هو موجود فـــي البلدان المجاورة الغنية 
بمـــوارد الطاقة المتجـــددة وخاصة من الدول 

األفريقية.
ومن المتوقع أن تـــؤدي األهداف الجديدة 
إلى زيادة مصادر الطاقـــة منخفضة الكربون 
فـــي االتحـــاد األوروبـــي إلـــى 37 فـــي المئة 
بحلـــول عام 2030، وهو ما يبرز أيضا األهمية 
الملحة لالســـتثمار في البنيـــة التحتية لنقل 
الطاقة وتبادل القـــدرات بين البلدان األعضاء 
فـــي االتحـــاد األوروبي لزيـــادة مرونة أنظمة 
الكهربـــاء كي تســـتوعب الزيـــادة في نصيب 

الطاقة المتجددة.
وتقل أســـعار اســـتيراد أوروبـــا للكهرباء 
النظيفـــة كثيرا من بلـــدان معينة في شـــمال 
أفريقيا مقارنة باإلنتاج الذي يمكن تحقيقه من 
الظـــروف األفضل للشـــمس والرياح في بلدان 

الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.
والمغرب، خاصة، لديه بالفعل شـــبكة ربط 
حاليـــة قدرتهـــا 1400 ميغاوات مع أســـبانيا، 
فضـــال عن برامـــج ناجحة إلنتـــاج الطاقة من 
الشـــمس والرياح من المقرر أن تضيف أربعة 
آالف ميغاوات على األقـــل من الطاقة المولدة 
منهما خالل الســـنوات الخمس القادمة. وفي 
هذا الصدد، يعتبر استيراد الكهرباء النظيفة 
مـــن المغـــرب وعبـــره مجديا مـــن الناحية 
اســـتثمارات  ضخ  دون  االقتصاديـــة 
ضخمة فـــي البنيـــة التحتية لنقل 

الكهرباء. 
تستفيد  ان  المرجح  ومن 
المشاريع  هذه  من  تونس 
على  المســـتقبلية 
اعتبـــار قربها 

من أوروبا.
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الوكالـــة الدولية للطاقة تشـــير إلـــى أن تطوير مصـــادر الطاقة املتجددة في أفريقيا يشـــكل 

وسيلة منخفضة التكلفة يمكنها أن تساعد في تلبية الطلب املتزايد.

رغـــم تراجع أســـعار املواد األولية والنفط بشـــكل خاص، أبدى املســـتثمرون ثقتهم في القارة 

األفريقية وأكدوا رغبتهم في إبقاء وتعزيز استثماراتهم فيها. تحقيق
أفريقيا المستقبل الواعد للطاقة المتجددة

[ مستثمرون مستعدون للمساهمة في مشاريع الطاقة [ المغرب بوابة تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا

يمكن زيادة حصة الطاقة المتجددة 

في أفريقيا إلى ما نسبته ٥٠ بالمئة 

بحلول عام ٢٠٣٠ وما يقارب ٧٥ 

بالمئة بحلول ٢٠٥٠

المغرب لديه بالفعل شبكة ربط 

حالية قدرتها ١٤٠٠ ميغاوات مع 

أسبانيا ومن المقرر أن تضيف أربعة 

آالف ميغاوات

ــــــات الضخمة التي تتمتع بها القارة  كثرت التقارير خالل الســــــنوات املاضية عن اإلمكاني
األفريقية  في توليد الطاقة املتجددة، حيث ال تفتقر إلى الشمس الساطعة والرياح واملياه. 
ويشــــــير اخلبراء إلى أن إمكانيات توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية 
املركــــــزة وحدها ميكن أن تصل إلى مئة ضعف الطلب على الكهرباء في شــــــمال أفريقيا 

والشرق األوسط وأوروبا مجتمعة.

مشاريع في طريقها إلى التوسع الرفاهية تصل إلى أفريقيا عبر الطاقة الشمسية

وتشـــير تقارير الوكالة الدولية للطاقة إلى 
أن تطوير مصادر الطاقـــة المتجددة الحديثة 
في أفريقيا يشـــكل وســـيلة منخفضة التكلفة 
يمكنها أن تســـاعد في تلبيـــة الطلب المتزايد 
علـــى الطاقـــة المتزامـــن مـــع تعزيـــز فرص 
الحصـــول عليها، وتحســـين الواقع الصحي، 

وتحقيق أهداف االستدامة.
وقـــال عدنـــان أميـــن، مدير عـــام  الوكالة
الدوليـــة للطاقـــة المتجـــددة، ”تمتلـــك القارة 
األفريقية مجموعة مـــن أفضل مصادر الطاقة 
المتجـــددة في العالم تشـــمل طاقـــات الكتلة 
والمائيـــة األرضيـــة  والحراريـــة  الحيويـــة 
والشمسية والرياح. ومن شأن ذلك، باإلضافة

ي
طبيعيـــا يفتح لنـــا المجال للتجاوب بشـــكل 
سريع مع البيئة التنظيمية المتطورة، وذلك

مـــن خـــالل فريقنـــا الجديد في
جوهانسبرغ الذي يقّدم خبرات 
ي

هامة وقـــادرة على إعادة تعزيز 
التزامنـــا بالقـــارة األفريقيـــة، 
والتأثير بشـــكل إيجابي على 

450 ميغـــاوات، وتمتـــد على مســـاحة
هكتارا وتشمل نحو نصف مليون من 
المرايا العاكسة. وأوضح الباكوري
للتنميـــة  األفريقـــي  ”البنـــك  أن 

الـــذي شـــهدته أوروبـــا 
الســـنوات  مدى  على 

الشـــمس والرياح من المقرر أن تضيف أربعة
آالف ميغاوات على األقـــل من الطاقة المولدة
منهما خالل الســـنوات الخمس القادمة. وفي
هذا الصدد، يعتبر استيراد الكهرباء النظيفة
مـــن المغـــرب وعبـــره مجديا مـــن الناحية
اســـتثمارات ضخ  دون  االقتصاديـــة 
ضخمة فـــي البنيـــة التحتية لنقل

الكهرباء.
تستفيد ان  المرجح  ومن 
المشاريع هذه  من  تونس 
على المســـتقبلية 
اعتبـــار قربها

من أوروبا.



نهى الصراف

} كشـــفت دراســـة أن القـــراء يعيشـــون فـــي 
مقارنـــة  إضافيتيـــن  لســـنتين  المتوســـط 
باألشـــخاص الذين ال يقـــرؤون على اإلطالق، 
حيـــث أوضح الباحثون بـــأن الحد األدنى من 
الوقـــت المخصص للقراءة يجـــب أال يقل عن 
نصف ســـاعة يوميـــا، بمعنى ثالث ســـاعات 
ونصف الســـاعة أســـبوعيا. وأكـــد الباحثون 
علـــى أن قراءة الصحف والمجالت والدوريات 
المتخصصة، ترتبط أيضا بطول العمر، إال أن 
هذا االرتبـــاط ال يتضح بالوضوح والقوة كما 

هو الحال مع قراءة الروايات.
الدراســـة التي أشـــرف عليها باحثون في 
جامعـــة ييـــل األميركية لألبحـــاث والتي تعد 
ثالث أقدم معهد للتعليـــم العالي في الواليات 
المتحدة األميركية، لم توضح األســـباب التي 

تربط قراءة الروايات بطول العمر.
وللوصـــول إلى هـــذه النتائج، اســـتخدم 
الباحثون بيانات ألكثر من 3600 شـــخص في 
سن الخمسين عاما فما فوق، كانوا قد شاركوا 
كعينة في الدراســـة التي رصدت في األساس 
بعض النواحي الصحية ثم تطرقت إلى عادات 
القراءة ألفراد العينـــة. ووزع الباحثون أفراد 
العينة إلى ثالث مجموعـــات؛ األفراد الذين ال 
يقرؤون الكتب وآخـــرون يقضون قرابة ثالث 
ساعات ونصف الساعة أسبوعيا في القراءة، 
أمـــا المجموعة األخيرة فتمثـــل األفراد الذين 
تتجـــاوز ســـاعات قراءتهم األســـبوعية الرقم 
الســـابق، والذيـــن تـــم وصفهم بأنهـــم األكثر 
(ثقافة) من غيرهم ومعظمهم كان من السيدات 

ذوات التعليـــم العالـــي والدخـــل المرتفع، في 
حين، لـــم تؤثر صفـــات األشـــخاص األخرى؛ 
كالعمـــر والِعـــرق والملـــف الصحـــي وكـــون 
المرء متزوجـــا أو ال، إضافة إلى المعاناة من 

االكتئاب، على نتائج الدراسة.
وأكدت الدراســـة على أن قـــراء الروايات، 
تحديدا، يعيشـــون 23 شهرا إضافيا أي قرابة 
العامين، مقارنة باألشخاص الذين ال يقرؤون. 
وأوضحـــت الدكتـــورة بيكا ليفي التدريســـية 
في جامعـــة ييل، في مقال لها نشـــر في مجلة 
”العلوم االجتماعية والطب“، بأن القراءة لمدة 
نصف ســـاعة يوميا قد تحـــدث فارقا ملحوظا 
في مـــا يتعلق بمعدل دورة حيـــاة األفراد، في 
الوقت الـــذي تبقى فيه ميزة البقـــاء على قيد 
الحيـــاة باتباع هذا الســـلوك القرائي بصرف 
النظر عـــن التعليم، الثروة، القـــدرة المعرفية 
وبقيـــة المتغيـــرات التي ترصدهـــا البحوث 

الرصينة في هذا اإلطار.
كافانـــه؛  روز  ســـارة  الدكتـــورة  وتـــرى 
اختصاصية علم النفس التجريبي في جامعة 
تافتـــس، أن قراءة األدب الروائي تشـــبهنا في 
بعـــض النواحي بأجهـــزة الكمبيوتـــر، التي 
تحتوي على برامج نتمكن من خاللها من نسخ 
ومحـــاكاة التجـــارب المتراكمة مـــن الخبرات 
التي نتعرض لها بفعل القراءة، لنعكسها على 
حياتنا في الواقع؛ فنحن نشعر بالفعل باندفاع 
أبطـــال الرواية وهم يدخلـــون في تجربة حب 
جديدة، ونتحسس ملمس الرمال تحت أقدامنا 
حين نتابع خطوات فتاة تتمشـــى على شاطئ 
البحـــر، بل ونشـــعر بشـــمس صبـــاح صيفي 
وهي تمرر أشـــعتها على وجوهنا في الصباح 
لمجرد قراءتنا لهذا المشـــهد على لسان كاتب 
الرواية، كما نتعاطف بشدة مع رجل فقد طفله 
في حادث ســـيارة في الشارع بسبب اإلهمال، 
ومن دون أن نعي نجد دموعه وقد ســـالت من 
أعيننـــا نحن. ومن المؤكـــد أن محاكاتنا لهذه 
التجـــارب الخيالية التي ترجمت إلى مشـــاعر 
حقيقيـــة، يمكنهـــا أن تســـتدعي تعاطفنا مع 

اآلخر، أيا كان، فنتفهم خياراته ونصادق على 
وجهـــات نظـــره حتى إذا لم تكـــن على هوانا. 
تساعدنا قراءة الخيال السردي، في الكثير من 
األحيان، على أن نكون أكثر تفهما وتســـامحا 
مع اآلخريـــن في حياتنا الواقعية، كما يمكنها 
أن تخفف من حدة وعدد الخالفات التي ندخل 
فيها معهم سواء أكان هؤالء أصدقاء أو غرباء، 
ويمثل فهمنا لألدب المقروء ومعرفة الخلفيات 
الدرامية واألحداث التـــي تكون أرضا خصبة 
للعديد من األخطاء والقرارات الســـيئة ألبطال 
الروايـــة، وســـيلة مســـاعدة على فهـــم دوافع 
اآلخرين في حياتنا الواقعية، وتعليل سلوكهم 
الذي نرفضه أحيانا بل وتقبل بعض هفواتهم 

ووقاحتهم في الحوار اليومي العابر.
الروايـــات  أن  إلـــى  كافانـــه  د.  وتشـــير 
العاطفيـــة، هي من أكثر األنـــواع األدبية التي 

تســـتدعي تعاطفـــا واضحا من قبـــل جمهور 
القـــراء، مع ما تزخر به من عالقات شـــخصية 
معقدة ومشـــاعر مختلفة فيها الحب، الغيرة، 
الكره، الحقد وغيرهـــا من المعاني المتناظرة 
التي تشـــكل الجـــو العام والخلفيـــة الدرامية 
التـــي ينبني عليها توجه الشـــخصيات وخط 
ســـيرها في المســـار المحدد لها ســـلفا. ومن 
جانـــب آخر، تخلق قراءة الرواية وجهات نظر 
متنوعة وخلفيات متعددة، تســـمح بتوســـيع 
نطاق إدراكنا لألشـــياء وهذا األمر يحمينا من 
الوقوع فريسة ســـهلة لوجهات نظر فردية قد 
تكون ذاتية أو بتأثير شخصيات محورية في 
حياتنا، تحاول رسم اتجاهاتنا وشخصياتنا 
علـــى وفق منظـــور محدد وجامـــد ال يرى في 
التنـــوع واالختـــالف، متغيـــرات مهمـــة بـــل 
وضرورية لتقبل اآلخر والتعايش السلمي مع 

من نختلف معه فـــي الرأي، ونتفق معه كوننا 
شـــركاء نعيش في رقعة جغرافيـــة واحدة أو 
نتشـــارك في محيط اجتماعي أو عائلي واحد، 
واألمـــر ذاته يصدق علـــى مجموعة األصدقاء 
وزمالء العمل. ويوصي متخصصون بضرورة 
محاولة تفهم القيم اإلنسانية عن طريق األدب 
القصصـــي والروائي، فهـــي زاخرة بالتجارب 
المهمـــة والواقعيـــة وقد تقدم حلـــوال ناجعة 
لمواجهـــة مشـــاكل ومـــآزق يمكـــن أن تواجه 
الفرد فـــي حياته الواقعية، خاصـــة إذا كانت 
القيـــم والمعاييـــر االجتماعيـــة الســـائدة في 
متن الرواية تتماشـــى مع مـــا هو موجود في 
المجتمـــع فعـــال وبالتالي، فـــإن الحلول التي 
يقودنـــا إليها (خالق النـــص) قد تكون المقود 
الذي يرســـم لنا خطواتنا المقبلة، إذ ما وقعنا 
في الفخاخ ذاتها التي يواجهها أبطال القصة.
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الناس يفضلون قراءة الروايات العاملية واملجلدات واملجموعات األدبية الضخمة، وبعضهم 
يفضــــــل القصص الطويلة واملجموعات القصصية متوســــــطة احلجم، لكن أيا كان خيارهم 
املفضل فإن قراءة األدب عموما أمر جيد على املســــــتوى البعيد وهذه املرة يتعلق بالصحة 
أكثر من أي شــــــيء آخر؛ فقد أشارت نتائج دراسة حديثة إلى أن قراء الروايات أكثر حظا 

في التمتع بسنوات إضافية من حياتهم، مقارنة بالذين ال يعيرون القراءة اهتماما.

أكـــد خبراء أنـــه يمكن ارتداء املالبس ذات األلوان امليتالك في العمل أيضا، مع مراعاة ارتدائها 
تحت بليزر وأن تتسم بطابع هادئ ومتحفظ، وليس صارخا.

حذر مختصون من إعطاء زجاج الرضاعة اململوءة باملاء للطفل باســـتمرار؛ حيث أنها قد تلحق 
ضررا باألسنان ألن املاء يتسبب في تخفيف لعاب الطفل، الذي يحارب التسوس. أسرة

[ القراءة تساعدنا على أن نكون أكثر تسامحا مع اآلخرين [ الروايات العاطفية أكثر األنواع األدبية التي تستدعي تعاطف الجمهور

دراسة حديثة تربط بين قراءة الروايات وطول العمر

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ اشترطت اإلدارة العامة للجوازات 
بالسعودية موافقة الزوج على 

سفر المرأة حتى مع والدها وذلك 
عبر التصريح اإللكتروني المرتبط 

بخروجها من المملكة، وأوضح 
المتحدث باسم جوازات المنطقة 
الشرقية أن بيانات الزوجة تظهر 

في المنافذ أن ولي أمرها هو زوجها 
وليس والدها.

◄ أظهرت دراسة نشرها باحثون من 
للبحوث االقتصادية  معهد ”ملبورن“ 
واالجتماعية التطبيقية في أستراليا، 

أن نسبة الذكاء تقل كلما زاد عدد 
ساعات العمل في األسبوع عن 25 

ساعة لمن بلغ سن األربعين.

◄ قالت رابطة أطباء نفس األطفال 
والمراهقين والعالج النفسي والطب 
النفسجسدي إن الحركات الالإرادية 

لدى األطفال في مرحلة الدراسة 
االبتدائية ليست مرضية؛ حيث أنها 
غالبا ما تكون مؤقتة. وأوضحت أن 

هذه الحركات تظهر في صورة حركات 
بسيطة للرأس أو سعال أو استشمام 
أو تنحنح دون سبب واضح، وتصدر 

مثل هذه الحركات عن الطفل دون 
قصد.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن األلمان 
ينظرون إلى المستقبل على نحو أكثر 

تفاؤال من أغلب األوروبيين. وأوضحت 
أن المستهلكين األوروبيين لم يقيموا 

الوضع في سوق العمل على نحو جيد 
مثلما تم تقييمه في جمهورية ألمانيا 

االتحادية.

◄ كشفت إحصائية رسمية أن الشبان 
السعوديين ينفقون على أناقتهم من 

اقتناء المالبس واألحذية أكثر مما 
تنفقه السعوديات، وذلك عكس ما هو 

متعارف عليه من أن المرأة أكثر إنفاقا 
على أناقتها.

جمال

التغذية الغنية باأللوان 
مفتاح الشباب والجمال

األلمانية  مجلة ”فروينديــــن“  أوردت   {
أن التغذيــــة الغنية باأللوان تعد بمثابة 
مفتاح الشــــباب والجمــــال؛ حيث تزخر 
األلــــوان  ذات  والفواكــــه  الخضــــروات 
المتنوعــــة بمــــواد حيوية تعمــــل على 

إبطاء عملية شيخوخة الخاليا.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والفواكــــه  الخضــــروات  أن  والجمــــال 
تحتــــوي علــــى مــــواد فعالــــة تدخل في 
تركيبة مستحضرات التجميل المقاومة 
للشــــيخوخة، مثــــل مــــادة ”الليكوبين“ 
والفواكه  الخضــــروات  فــــي  الموجودة 
الحمراء، مثــــل الطماطم والبطيخ، التي 
تعمل على تحفيز تجدد الخاليا وحماية 
للمظهــــر  المهمــــة  الكوالجيــــن  أليــــاف 

المشدود للبشرة.
كما يزخر العنــــب والتوت بمركبات 
النبــــات الثانويــــة المعروفــــة باســــم “ 
علــــى  تعمــــل  التــــي  البوليفينــــوالت“، 
تنشــــيط ســــريان الدم باألوعية الدقيقة 
من ناحية وتحد مــــن عملية تحلل مادة 
”اإليالســــتين“ المهمة لمرونة أنســــجة 

البشرة من ناحية أخرى.
الجمالية،  الفوائــــد  بهــــذه  وللتمتع 
بتناول 5 حصص  تنصح ”فروينديــــن“ 

من الخضروات والفواكه 
يوميا، على أن 

تتنوع ألوانها بين 
األحمر واألصفر 
واألخضر، وذلك 
سواء كانت نيئة 

أو مطهوة أو 
سالطة أو عصيرا 

طبيعيا. 

أن  أســـترالية  دراســـة  أكـــدت   - ســيدني   {
ممارســـة األلعـــاب اإللكترونيـــة قـــد تســـمح 
بتحســـين النتائج المدرســـية لدى المراهقين 
إال أن تمضيـــة الوقت على شـــبكات التواصل 
االجتماعي مثل ”فيســـبوك“ قد يكون له تأثير 

معاكس.
شـــملت الدراســـة التي تســـتند إلـــى أداء 
مراهقين في ســـن الخامســـة عشـــرة بحسب 
تقييم برنامج بيســـا (البرنامج الدولي لتقييم 
التالميذ في دول منظمة التعاون والتنمية في 
الميـــدان االقتصادي)، العالقة بين اســـتخدام 

اإلنترنت والنتائج المدرسية.
وجـــاء في الدراســـة أن ”التحليل يظهر أن 
األطفال الذين يســـتخدمون بانتظام شـــبكات 
التواصل االجتماعي مثل فيسبوك يميلون إلى 

تحصيل نتائج أقل فـــي الرياضيات والقراءة 
والعلوم مقارنـــة بالتالميذ الذيـــن ال يزورون 
هذه المواقع بتاتا أو الذين يزورونها نادرا“.

وقالت الدراســـة ”خالفا لذلك، إن التالميذ 
الذيـــن يمارســـون األلعـــاب اإللكترونيـــة عبر 
اإلنترنـــت يحصلون على عالمـــات أفضل في 
فحوصـــات بيســـا فيما كل البيانـــات األخرى 

مماثلة“. 
والحظ معدو الدراســـة أنـــه من الممكن أن 
يكـــون األطفـــال الموهوبون فـــي الرياضيات 
األلعـــاب  يمارســـون  والقـــراءة  والعلـــوم 

اإللكترونية عبر اإلنترنت أكثر من غيرهم.
وقـــال البرتو بوســـو من المعهـــد الملكي 
إن  األســـترالية  ملبـــورن  فـــي  للتكنولوجيـــا 
”التالميذ الذين يمارسون األلعاب اإللكترونية 

كل يـــوم تقريبـــا يحققون بشـــكل وســـطي 15 
عالمة فوق المعدل في الرياضيات و17 عالمة 
فـــي العلوم“. أما التالميذ الذين يلجون يوميا 
وسائل التواصل االجتماعي يحصلون بشكل 
وسطي على 20 عالمة أقل من التالميذ اآلخرين 
الذين ال يتصلون بهذه المواقع على ما أظهرت 
الدراســـة التي حللت نتائج فحوصات بيســـا 

لـ12 ألف مراهق منذ العام 2012.
التالميـــذ  أن  إلـــى  الدراســـة  وخلصـــت 
”الذين يتصلـــون بانتظام بوســـائل التواصل 
االجتماعـــي يهدرون الكثير من الوقت يمكنهم 
اســـتغالله في الدراســـة. إال أن األمر قد يشير 
أيضـــا إلـــى أنهـــم يواجهـــون في األســـاس 
صعوبات فـــي الرياضيات والعلوم أو القراءة 

ويفضلون بالتالي التواصل عبر اإلنترنت“.

باختصاراأللعاب اإللكترونية تحسن النتائج املدرسية

  

} كان شتاء بغداديا باردا.. أفقُت على غير 
عادتي في الصباح الباكر وقبل الجميع.. 

ومع أنني كنت أتمتع بإجازة.. بيد أن 
هاجسًا ملحًا حدثني أن أمّر اليوم على 
مقر عملي ألجلب بعض األوراق المهمة 

التي تخصني.. ُاعّد الفطور وُافيق زوجي 
والطفلين.. ونمضي جميعا إلى غاياتنا..
حارس الحضانة يتفاجأ بدوام طفلي 
المبكر جدًا دون باقي األيام.. وتستمتع 

طفلتي باللعب لبعض الوقت مع زميالتها 
في المدرسة قبل أن يرن جرس الصباح.. 

بينما يلتحق زوجي بعمله.. تضاحكني 
زميلتي في العمل ونحن نشرب قهوتنا 
الصباحية.. وتشّبهني بالشرطي الذي 

يقضي يوم إجازته في مركز الشرطة!.. وما 
أن يمر بعض الوقت وقبل أن أهم بمغادرة 

مبنى الدائرة حتى يرن هاتفي..
تصرخ أختي ما أن تسمع صوتي وتفوه 

بكلمات أكاد أال أفهمها من شدة االنفعال 
”أينِك؟.. هل أنت بخير؟“.. أرّد بسرعة 

وبذهول ”أنا في عملي ماذا حدث؟“..\..“أّي 
عمل؟.. ألسِت في إجازة؟.. حسبناك ُمتِّ وأنت 

في فراشك!.. أين األطفال؟“..\..“في مدارسهم 
ماذا حدث بحق السماء؟“..\..“تعالي إلى 

البيت.. لقد دّمر االنفجار كل شيء!“.. 
فأصرخ ”أي انفجار؟.. هل أنتم بخير؟“.. 

”بخير.. كلنا بخير والحمد لله.. فقط عودي 
إلى البيت“..

ُاهاتف زوجي واستقل أول سيارة أجرة 
إلى هناك.. أقف أمام البيت وقد خشـَّبْت 

الصدمة جسدي وانهدل فكي األسفل 
وراحت الدموع تنهال بال توقف من عينّي 
الجاحظتين.. كان المنظر الخارجي لبيتنا 

قد استحال إلى هيكل لم يتعدَّ بضعة من 
حيطان تتوسط أنقاضًا.. بينما تناثرت كل 
أجزائه األخرى شظايا.. لم يبَق في البيت 

من شباك أو باب أو ستارة أو ستر.. رأيت 
بشرا لم أرهم من قبل بينهم من يكبـّر 

ويحوقل وبينهم من يسب ويشتم ويكفر.. 
كانوا يتجمهرون عند الباب الخارجي 

المفتوح على مصراعيه بسبب العصف.. 
وقد كست األرض والجدران آثار دخان 

وسواد.. كنت أشق طريقي بينهم وأنا شبه 
غائبة عن الوعي.. بينما أهجس هسيس 

الزجاج المهشـّم والحصى تحت قدمّي 
يربك خطواتي.. ال أكاد أرمش وأنا أمعن 
النظر إلى البيت.. ”هل هذا ما تبقـّى من 

بيتنا الدافئ الذي بنيناه أنا وحبيبي لبنة 

لبنة؟“.. أدخل في المشهد الذي بدا أكبر 
من حجم استيعابي بدهر.. أحس أنني في 
كابوس حتى بدا كل شيء حولي باألسود 
واألبيض بينما وحدي التي كنت بألواني 

الطبيعية!..
تتملكني الرهبة وأنا أدخل الهيكل وأتلو 

كل ما أحفظ من السور القصار.. األنقاض 
في كل مكان.. أهرع ألصعد إلى غرف نومنا 

وكأنني أطمئن أننا جميعا لم نكن هناك 
ة وقد تحولت  لحظة االنفجار.. أجد األِسرَّ

إلى مرمى خناجر من زجاج وأنقاض 
وشظايا.. يا إلهي!.. ما الذي جعل مني 

شرطيا يقضي إجازته في المركز في هذا 
اليوم بالذات؟.. ما الذي أبعدني وُاسرتي عن 

بيتنا في هذا الصباح العجيب؟.. أتساءل 
وأنا أتلفت حولي.. ”ماذا حدث؟“.. وتأتيني 
اإلجابة ”سيارة مفخخة قريبة أودت بحياة 

العشرات.. لقد نجوتم بأعجوبة.. فداؤك 
البيت بكل ما فيه.. والحمد لله على سالمتك 

وسالمة أهل بيتك“..
كلما تذكرت هذه الحادثة التي تبدو 
بسيطة جدا إزاء كل كوارثنا.. تملكني 

إحساس ال أستطيع الفرار منه وتطّن ببالي 
عبارة واحدة: لقد دمروا البيت\الوطن إذ 
نحن نحمد الله في كل صباح أننا مازلنا 

بخير..!

انفجاٌر قريب

قراءة الرواية تخلـــق وجهات نظر 
متعـــددة،  وخلفيـــات  متنوعـــة 
تســـمح بتوســـيع نطـــاق إدراكنا 

لألشياء

◄

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر

قراء الروايات يعيشون 23 شهرا إضافيا مقارنة باألشخاص الذين ال يقرؤون

و و رو ن
يوميا، على أن 

تتنوع ألوانها بين
األحمر واألصفر 
واألخضر، وذلك 
سواء كانت نيئة 
أو مطهوة أو

سالطة أو عصيرا
طبيعيا. 
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العراق يحلم بحسم عبوره من بوابة جنوب أفريقيا
[ السامبا والتانغو يبحثان عن طوق النجاة أمام الدنمارك وهندوراس في ريو 2016

دورة األلعاب األولمبيةرياضة

} ريــو دي جانيــرو - قال العـــداء اجلامايكي 
أوســـني بولت إنـــه يتطلع إلى حتطيـــم الزمن 
القياســـي العاملي املســـجل باســـمه في سباق 
العـــدو 200 متر للرجـــال، من خالل مشـــاركته 
في أوملبيـــاد ريو دي جانيـــرو 2016، وذلك في 
مؤمتر صحافي انتهى مبشـــاركته في رقصات 
الســـامبا مـــع فتيـــات برازيليات. وقـــال بولت 
”أنـــا بالطبـــع عـــداء فـــي املقـــام األول، لكنني 
أحب الترفيـــه ألن هذا ما يحبه الناس ويرونه. 
أحـــاول الترفيـــه بفعل شـــيء مختلـــف، وهذا 
هو ســـبب حـــب النـــاس الكبير لـــي وهذه هي
 شخصيتي“. ويسعى بولت إلى حتقيق ثالثية 
سباق العدو لألوملبياد الثالث على التوالي بعد 
أن فاز بســـباقات 100 متـــر و200 متر و4 ×100 
متر في كل من أوملبياد بكني 2008 ولندن 2012.

ويحمـــل بولت املتوج بطـــال للعالم 11 مرة 
األزمنـــة القياســـية العاملية لســـباقات 100 متر 
(9.58 ثـــوان) و200 متـــر (19.19 ثانيـــة) وقـــد 
ســـجلهما في بطولة العالـــم 2009 ببرلني. لكن 
بولت أكد أنه متحمس لتســـجيل زمن قياســـي 
عاملي جديد في سباق 200 متر بريو 2016، وذلك 
رغـــم معاناته مـــن إصابة في الســـاق في وقت 
ســـابق من العام اجلاري. وقـــال بولت ”أتطلع 
بقوة إلى حتقيق هذا. أعتقد أن األمر ســـيكون 
أكثر صعوبة بعـــد أن ابتعدت عـــن التدريبات 
ألســـابيع في الفترة املاضية من املوسم. ولكن 
ال أحـــد يعرف ما ميكن أن يحدث“. وأضاف ”لم 
يكن هذا هو املوســـم األفضـــل لي، ولكنني اآلن 
بحالة أفضل.. أتدرب بشكل جيد.واألمور تسير 

بشكل جيد“.
وكشف بولت أن مواطنته شيلي-آن فريزر-
برايس مازحتـــه قائلة إنها رمبـــا تتفوق عليه 
لتتوج بذهبيتها األوملبية الثالثة في سباق 100 
متر بريو 2016. وقال مواطنه أسافا باول حامل 
الزمن القياسي العاملي السابق ”كل مرة ندخل 
فيها إلى املضمار، نكون باستطاعتنا أن نصنع 

التاريخ“.
كان أوملبيـــاد ريـــو دي جانيـــرو 2016 قـــد 
أثـــار العديد مـــن املخاوف بدءا مـــن اجلوانب 
األمنيـــة وحتـــى امليـــاه امللوثـــة، ولكـــن بولت 
قـــال إن األجواء التي يعيشـــها في ريو ”جيدة 
حتى اآلن“، مســـتثنيا حقيقة أنه اضطر لشراء 
جهـــاز تلفاز لوحدته الســـكنية التي يقيم فيها 
في القرية األوملبية. وكرر بولت، الذي ســـيكمل 
الثالثني من عمره في اليوم األخير من فعاليات 
أوملبيـــاد ريو 2016، التأكيد علـــى أن األوملبياد 

احلالي هو األخير بالنســـبة إليه على األرجح. 
وقال بولت ”العديد من الناس ليســـوا ســـعداء 
بذلك، لكنني آســـف لذلك. أعتقد أن هذا سيكون 
(األوملبياد) األخير بالنســـبة إلي.. لقد قدمت ما 
يكفي وأثبتت نفســـي مرارا وتكرارا“. لكنه أكد 
في الوقت نفســـه ”ألعاب القـــوى هي حياتي“ 
مشيرا إلى أنه سيفتقد فقط التواجد مع الناس، 
لكنـــه أضاف أنه لن يرحل بهـــدوء. وقال بولت 
إن صـــوت تصفيق اجلماهير خالل توجهه إلى 
املؤمتر الصحافي لم يكن عاليا بالشكل الكافي، 
وقد التقط صورة بطريقة ”الســـيلفي“ الشهيرة 
أمام جـــدار الكاميرات واســـتمتع بأغنية راب 
رددها صحافي نرويجي إظهـــارا حلبه للعداء 

اجلامايكي.
وأشاد بولت بعداءين آخرين مثل الفرنسي 
جيمـــي فيكو لكنه عاد وقـــال ”لن يتغلب علي“. 
وكان بولت قد نشـــر مقطع فيديو عبر حســـابه 

االجتماعـــي ”تويتر“  مبوقع شـــبكة التواصل 
قبـــل يـــوم واحد، يشـــجع فيـــه اجلماهير على 
شـــراء التذاكر كي يرونـــه ”يصنع التاريخ“ في 
البرازيل، وأضـــاف في تصريحاته ”أريد ملعبا 

مليئا (باجلماهير)“.
وشـــهد عالـــم ألعـــاب القوى ضجـــة كبيرة 
إثـــر إيقـــاف محترفي ألعـــاب القـــوى الروس 
عـــن املشـــاركة في ريـــو 2016 بســـبب فضيحة 
منشـــطات، ولكن بولـــت الذي يعـــد أحد رموز 
اللعبة في العالم أكد أنه ليس متشـــائما بشأن 
املســـتقبل. وقـــال بولت ”على الناس التمســـك 
بالثقـــة ألننا نســـير في الطريـــق الصحيح. ال 
بـــد وأن منر بأوقـــات صعبة قبل أن نســـتمتع 
باألوقـــات اجليدة، لذلك فأنا شـــخصيا أشـــعر 
بأننا نســـير في االجتاه الصحيح. خالل أعوام 
قليلـــة ســـتصبح الرياضـــة نظيفة وكل شـــيء 

سيكون على ما يرام“.

بولت يطمح إلى أرقام قياسية جديدة في  أولمبياد 2016

} ريو دي جانيــرو  - يتوق املنتخب األوملبي 
العراقـــي إلـــى حســـم تأهلـــه إلى الـــدور ربع 
النهائي ملســـابقة كرة القدم فـــي دورة األلعاب 
األوملبية املقامة حاليا في ريو دي جانيرو حتى 
الـ21 من أغســـطس احلالي، وذلك عندما يالقي 
جنوب أفريقيا في اجلولة الثالثة واألخيرة من 
منافســـات املجموعة الرابعـــة. وتبدو حظوظ 
العراق كبيـــرة لتخطي الدور األول بالنظر إلى 
عروضه الرائعة في املسابقة خصوصا مباراته 
البطوليـــة أمـــام البرازيل املضيفة واملرشـــحة 
فوق العادة للقب عندمـــا أرغمها على التعادل 
الســـلبي. وتألق املنتخـــب العراقي في اجلولة 
األولـــى بعرض الفـــت أمـــام الدمنـــارك وكان 
األقرب إلى حتقيق الفوز لوال احلظ الذي عاند 
مهاجميه الذين سيحاولون إيجاد الطريق إلى 
الشـــباك أمام جنـــوب أفريقيـــا لتحقيق الفوز 
الذي يكســـبه بطاقـــة التأهل. وميلـــك العراق 
نقطتني وهو الرصيد ذاته الذي متلكه البرازيل 
التي ستواجه الدمنارك املتصدرة بأربع نقاط، 
وفوز أسود الرافدين سيمنحهم بطاقة التأهل 

بغض النظر عن نتيجة املباراة الثانية.
ويعول العراقيون علـــى املعنويات العالية 
لالعبيهم عقب األداء املتميز أمام جنم برشلونة 
األسباني نيمار دا سيلفا ورفاقه، كما يهدفون 
إلـــى اســـتغالل املعنويـــات املهـــزوزة لالعبي 
جنـــوب أفريقيا عقب اخلســـارة أمام الدمنارك 
فـــي اجلولـــة الثانيـــة. وطالب مـــدرب العراق 
غني شـــهد من العبيه التركيز على اللقاء وعدم 
اإلفراط فـــي التفكير باإلجناز أمـــام البرازيل، 
وقال ”أمامنـــا مباراة مصيرية ومهمة، لم نبلغ 
الدور الثاني بعـــد وبالتالي علينا التعامل مع 

املباراة بحذر وجدية“.
وذكر شـــهد العبيه بـــاألداء املتميز جلنوب 
أفريقيـــا أمـــام البرازيـــل في اجلولـــة األولى 
عندما أرغمتها وبعشـــرة العبني على التعادل 
السلبي. ولن تكون جنوب أفريقيا لقمة سائغة 
أمـــام العراق خصوصـــا وأن حظوظها ال تزال 
قائمـــة فـــي حال كســـبها النقاط الثـــالث أمام 
العـــراق، وحتقيق الدمنـــارك للمفاجأة بالفوز 
علـــى البرازيل أو إرغامها على التعادل. ويحن 
العـــراق إلى اســـتعادة أمجاده في املســـابقة 
األوملبيـــة خصوصـــا عندما بلغ ربـــع النهائي 
في مشاركته األولى عام 1996 ونصف النهائي 
عـــام 2004 عندمـــا حل رابعا، علمـــا بأنه خرج 
من الدور األول في مشـــاركتيه األخريني عامي 
1984 و1988. وفـــي املبـــاراة الثانيـــة، تخوض 

البرازيل فرصتها األخيرة لتخطي الدور األول 
في ســـعيها إلى فك النحس األوملبي والتتويج 
بالذهب الوحيد الذي ينقص ســـجلها املرصع 
باأللقـــاب القارية والعامليـــة. وخيبت البرازيل 
آمال جماهيرها فـــي املباراتني األوليني وعجز 
مهاجموهـــا، فـــي مقدمتهـــم نيمـــار، عـــن هز 
الشـــباك. ولم يقدم نيمار أي شـــيء يذكر حتى 
اآلن وهـــو الذي تعقد عليه آمـــال كبيرة لصنع 
الفـــارق بالنظر إلى موهبتـــه وخبرته الكبيرة 
سواء دوليا أو في الليغا. وأمام عرضه املخيب 
غنـــت اجلماهير فـــي امللعب خـــالل املباراتني 
أمام جنوب أفريقيـــا والعراق ”مرتا أفضل من 
نيمار“ في إشارة إلى جنمة سيلساو السيدات.

وستحاول الدمنارك الصمود أمام أصحاب 
األرض علـــى أمـــل اخلـــروج بنقطـــة التعادل 
التي ســـتضعها في الدور الثاني وتضمن لها 
الصـــدارة في حال فـــوز جنـــوب أفريقيا على 

العراق.
وفي املجموعة الرابعـــة، يخوض املنتخب 
نظيـــره  أمـــام  هامشـــية  مبـــاراة  اجلزائـــري 
البرتغالي املتصدر بفوزين متتاليني وصاحب 
البطاقـــة األولى إلـــى ربع النهائي. وخســـرت 
اجلزائـــر مباراتيها األوليني أمـــام هندوراس 
املركـــز  حتتـــل  حيـــث   2-1 واألرجنتـــني   3-2
األخيـــر دون رصيـــد، وهي ســـتحاول حتقيق 
فوز معنوي لتوديع البطولة بنتيجة إيجابية. 
وعاد املنتخـــب اجلزائري إلـــى األوملبياد بعد 
غيـــاب 36 عامـــا وحتديـــدا منذ عـــام 1980 في 
موســـكو بقيادة املدربني احمللـــي محي الدين 
خالف واليوغوسالفي زدرافكو رايكوف عندما 
شـــارك للمرة األولى وبلغ الـــدور ربع النهائي 
وخســـر أمام يوغوسالفيا 0-3. وأبلت اجلزائر 
بالء حســـنا فـــي كأس أمم أفريقيا للمنتخبات 
األوملبية في الســـنغال العـــام املاضي وبلغت 
املبـــاراة النهائية حيث خســـرت أمام نيجيريا 
1-2، وكانـــت متنـــي النفـــس بتكـــرار إجنـــاز 

مشاركتها األولى على األقل.

وفي املجموعـــة ذاتها، تلتقـــي هندوراس 
مع األرجنتني شـــريكتها في الوصافة برصيد 
3 نقـــاط في قمة نارية لتحديد صاحب البطاقة 
الثانية إلى ربـــع النهائي. وحتتاج األرجنتني 
بطلة نســـختي 2004 في أثينا و2008 في بكني 
إلى الفوز ملواصلة املشـــوار كـــون هندوراس 

تتفوق عليها بفارق األهداف. 
وفي املجموعة الثانية، انحصرت املنافسة 
على البطاقة الثانية بـــني كولومبيا (نقطتان) 
واليابان والســـويد (نقطة واحدة لكل منهما)، 
بعدما حســـمت نيجيريا بطلة القارة السمراء 

البطاقة األولى بفوزين على اليابان والسويد. 
وتلعب نيجيريا بطلة عام 1996 ووصيفة بطلة 
2008 مع مطاردتها املباشـــرة كولومبيا، فيما 

تلعب السويد مع اليابان. 
وفـــي املجموعـــة الثالثة، تلتقي املكســـيك 
حاملة اللقب وشـــريكتها فـــي الصدارة كوريا 
اجلنوبيـــة (4 نقـــاط) في قمة نارية وحاســـمة 
ستسعى كل منهما إلى الفوز حلسم الصدارة 
والبطاقـــة األولى خصوصا وأن أملانيا الثالثة 
(نقطتان) تخـــوض اختبارا ســـهال أمام جزر 

فيجي األخيرة دون رصيد.

مازال منتخب أســــــود الرافدين األوملبي لكرة القدم ميلك فرصة العبور إلى الدور الثاني، 
وهو قادر على تشريف احلضور العربي في األوملبياد، وذلك عندما يالقي منتخب جنوب 

أفريقيا ضمن اجلولة الثالثة واألخيرة من منافسات املجموعة الرابعة.

جدار حصين

الجزائر تخوض مباراة شكلية أمام 

منتخب البرتغال املتصدر بفوزين 

متتاليني وصاحب البطاقة األولى 

إلى ربع النهائي

◄

] ريو دي جانيرو- توزع األربعاء في اليوم 
        السادس من منافسات أولمبياد 2016 

      في ريو دي جانيرو، 20 ميدالية   على 

      النحو اآلتي:

ريو 2016: برنامج نهائيات

 اليوم السادس

◄ تجذيف (2): رباعي بمجذافين (رجال) ورباعي 

    بمجذافين (سيدات)

◄ دراجـــات (2): ســـباق ضـــد الســـاعة (رجـــال) 

وسباق ضد الساعة (سيدات)

◄ جودو (2): دون 90 كلغ (رجال) ودون 70 

    كلغ (سيدات)

والحفـــرة   متـــر   50 مســـدس   :(2) رمايـــة   ◄

المزدوجة دبل تراب (رجال)

◄ مبارزة (2): الحسام فردي (رجال) وسالح 

    الشيش فردي (سيدات)

◄ رفع أثقال (2): وزن 69 كلغ (سيدات) و77 

    (رجال)

◄ كانوي-كاياك (1): كاياك فردي متعرج 

    (رجال)

◄ كرة طاولة (1): فردي (سيدات)

◄ جمباز فني (1): المسابقة العامة فردي (رجال)

◄ غطس (1): إيقاعي من ارتفاع 3 أمتار 

    (رجال)

◄ سباحة (4): 200 متر صدرا و100 متر حرة 

    (رجال) و200 متر فراشة والتتابع 4 مرات 

    200 متر حرة (سيدات)

◄ تواصلت اخليبات في صفوف 
املشاركني التونسيني في أوملبياد ريو، 
ففي اليوم الثالث لأللعاب غادر املالكم 

التونسي حسن الشقطمي املسابقة بعد 
هزميته بالنقاط أمام اإليطالي كليمانتي 
روسو بنتبجة 3-0، وذلك في إطار الدور 

األول من تصفيات وزن 91 كلغ (الوزن 
الثقيل) من مسابقة املالكمة ضمن األلعاب 

األوملبية. كما انسحب التونسي محمد 
الطيب في مسابقة التجديف. وكانت 

املبارزة التونسية عزة بسباس غادرت 
املنافسة األوملبية في اختصاص املبارزة 

بالسيف، لتعرف بالتالي نفس مصير 
شقيقتها سارة بسباس التي ودعت 
السباق األوملبي في مسابقة املبارزة 

بالسيف.

◄ تسجل منافسات التنس املندرجة 
ضمن دورة األلعاب األوملبية ريو 2016، 

مشاركة 136 حكما منهم 66 من اجلنسية 
البرازيلية، و70 حكما من جنسيات 

مختلفة من بينها تونس. وميثل التحكيم 
التونسي، احلكم الدولي هشام برتقيز 
احلاصل على الشارة الدولية الفضية. 

برتقيز عبر عن سعادته الكبيرة بتعيينه 
من قبل االحتاد الدولي للتنس ليكون 
حاضرا في هذا املوعد األوملبي، وقال 

”اختياري ألكون ضمن الــ136 حكما الذين 
يشاركون في ألعاب ريو هو حدث هام في 

مسيرتي التحكيمية، وأنا سعيد وفخور 
بذلك وحريص على تشريف التحكيم 

التونسي والعربي واألفريقي“. وتابع ”لقد 
مت تعييني في ريو كحكم خط باعتبار وأن 
احلكم الرئيسي لكل مباراة يجب أن تكون 

لديه الشارة الدولية الذهبية“.

متفرقات

◄ يرصد الرامي الكويتي فهيد الديحاني 
األربعاء امليدالية الذهبية في مسابقة 

احلفرة املزدوجة ”دبل تراب“ في دورة 
األلعاب األوملبية املقامة حاليا في ريو دي 

جانيرو. ويعول الديحاني على خبرته 
في البطوالت العاملية واألوملبية إلحراز 

املعدن األصفر وتعزيز رصيد بالده التي 
متلك برونزيتني فقط في تاريخ مشاركاتها 

األوملبية كانتا من نصيب الديحاني 
بالتحديد في أوملبيادي سيدني ولندن. 

وأكد الديحاني في أكثر من مناسبة منذ 
عام 2012 أنه يضع نصب عينيه إحراز 

امليدالية الذهبية في أوملبياد 2016، مؤكدا 
أنه يريد تعويض ما حدث له في أوملبياد 

لندن عندما تعرض سالحه للكسر واضطر 
إلى استعارة بندقية القطري راشد العذبة 

بسبب عدم امتالكه بندقية إضافية.

ريو 2016
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ملخص يومي يهتم بتقديم آخر األخبار المتعلقة بأهم األحداث 
وتوقيت إجراء المقابالت في األلعاب األولمبية الصيفية ريو 2016

تصريحات

} ريــو دي جانيــرو - رفضـــت احملكمـــة 
االحتاديـــة السويســـرية طلب االســـتئناف 
إيلينـــا  الروســـية  العـــداءة  مـــن  املقـــدم 
إيسينباييفا ضد حرمانها من املشاركة في 
أوملبيـــاد ريو دي جانيـــرو 2016، لكن بطلة 
القفز بالزانة تعتزم الســـفر إلـــى البرازيل، 
ضمن مســـاعيها للضغط من أجل احلصول 
علـــى عضوية جلنـــة الرياضيـــني باللجنة 

األوملبية الدولية. 
وحاولـــت إيســـينباييفا وكذلـــك العداء 
الروســـي ســـيرجي شـــوبينكوف محترف 
احلصـــول  حواجـــز،  متـــر   100 ســـباقات 
على حكـــم مؤقت مـــن احملكمـــة االحتادية 
السويســـرية للمشـــاركة فـــي أوملبياد ريو 
دي جانيرو 2016. ولكـــن احملكمة ذكرت أن 
اللجنـــة األوملبيـــة الدولية حـــددت املعايير 
التـــي يجـــب توافرها ملشـــاركة الرياضيني 
الـــروس فـــي األوملبيـــاد وذلك فـــي أعقاب 
ادعـــاءات تطبيـــق نظـــام ممنهج النتشـــار 
املنشـــطات بني الرياضيني الروس بدعم من 

الدولة.
وكان االحتاد الدولـــي أللعاب القوى قد 
أوقف احتاد ألعاب القوى الروسي ولم تتقدم 
إيســـينباييفا وكذلك مواطنها شوبينكوف 
بطلب اســـتئناف خالل الفتـــرة احملددة (15 
يوما) بعد تأييد محكمة التحكيم الرياضي 
الدوليـــة (كاس) لقـــرار االحتـــاد الدولـــي. 
وذكرت إيسينباييفا ”يؤسفني بشدة رفض 
القضائية.  الدعـــوى 
فقد تبـــدد آخر أمل 
لـــي للمشـــاركة في 
لكـــن  األوملبيـــاد“. 
إيسينباييفا أعلنت 
إلى  ستســـافر  أنها 
دي  ريـــو 
نيـــرو  جا
حـــد  أل ا

املقبل.
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القضائية. الدعـــوى 
أمل فقد تبـــدد آخر
لـــي للمشـــاركة في
لكـــن األوملبيـــاد“. 
إيسينباييفا أعلنت
إلى ستســـافر  أنها 
دي ريـــو 
نيـــرو جا
حـــد أل ا
املقبل.

إيسينباييفا: تبدد أملي في 

املشاركة باألوملبياد



} لنــدن - تعاقد مانشســـتر ســـيتي مع جون 
ســـتونز من إيفرتون مقابل 47.5 مليون جنيه 
استرليني (61.7 مليون دوالر) الثالثاء ليصبح 
العب منتخـــب إنكلترا ثاني أغلـــى مدافع في 
العالـــم. ووقع ســـتونز (22 عاما) عقدا لســـت 
ســـنوات مع سيتي مع اســـتمرار املدرب بيب 
غوارديـــوال في إجراء تغييـــرات جذرية. وقال 
تشيكي بيغريستاين مدير كرة القدم في سيتي 
”جـــون مدافع إنكليزي شـــاب وممتـــاز، ونحن 
ســـعداء للغايـــة بانضمامه إلينـــا“. وأضاف 
”بذلنا جهودا جبارة من أجل ضمه إلى ســـيتي 
ونشـــعر بأننـــا تعاقدنا مع واحـــد من أفضل 

املدافعني في أوروبا“.
وأصبح ســـتونز-الذي انضم إلى إيفرتون 
من بارنســـلي فـــي 2013 مقابـــل ثالثة ماليني 
جنيه استرليني- ثاني أغلى مدافع في العالم 
بعد البرازيلي ديفيد لويز املنتقل من تشيلسي 
إلى باريس سان جرمان مقابل 50 مليون جنيه 

اســـترليني في 2014. وقال ستونز ”أتطلع إلى 
املرحلة التالية في مسيرتي. شاهدت ما يجري 
هنا في ملعب االحتاد.. إنه ناد طموح وميتلك 
مدربـــا رائعا لـــذا ال أطيق االنتظـــار من أجل 

املساعدة على حتقيق األهداف“.
وتابع ستونز ”أعلم أنه سيكون من الصعب 
احلصول على مكان في هـــذا الفريق، ولكنني 
مصمـــم على أن أصبح العبا أفضل ألســـاعده 
على النجاح“ وأوضح ”أمضيت وقتا رائعا مع 
إيفرتون وأمتنى له وجلمهوره األفضل، ولكن 
اآلن سأقدم كل ما عندي من أجل سيتي“. ومع 
مجيء ســـتونز، يكون مانشســـتر سيتي أنفق 
أكثر من 100 مليون جنيه استرليني منذ تولي 
األســـباني بيب غوارديوال تدريب الفريق آتيا 

من بايرن ميونيخ األملاني.
وحدد األســـباني غوارديوال -الذي انضم 
إلى ســـيتي من بايرن ميونيـــخ هذا الصيف- 
املدافع الشاب باعتباره أكثر من يالئم أسلوبه 

املعتمـــد على االســـتحواذ على الكـــرة. وقال 
غوارديـــوال ”نرغب في مســـاعدة جـــون على 
إظهار قدراته لنا وحتســـني ما حققه بالفعل“. 
وأضاف ”أحب الطريقة التي يلعب بها وأتطلع 

للترحيب به في الفريق“.
وظهر اسم ستونز في قائمة سيتي بدوري 
أبطال أوروبا التي نشـــرت على موقع االحتاد 
األوروبي لكرة القدم على االنترنت قبل ساعات 
من تأكيد الصفقة. واعترف النادي بأن اخلطأ 

تسبب في حرج كبير. 
وأصبح ســـتونز ثامن العب يضمه سيتي 
خـــالل فتـــرة االنتقـــاالت احلالية بعـــد العبي 
الوســـط إيلكاي غندوغان ونوليتو وألكسندر 
زينتشـــنكو وآرون مـــوي ومارلـــوس مورينو 
إضافة إلى املهاجمني ليروي ساني وغابرييل 
جيســـوس. وقـــد يخوض مباراتـــه األولى في 
اللقاء االفتتاحي لســـيتي في املوســـم اجلديد 

على أرضه أمام سندرالند يوم 13 أغسطس.
وأصـــدر االحتـــاد األوروبـــي لكـــرة القدم 
”يويفـــا“ بيانا، بشـــأن جـــون ســـتونز مدافع 
مانشستر سيتي اإلنكليزي، املنتقل إليه حديثا 

من نادي إيفرتون.
 وأشـــار اليويفا فـــي بيانه إلـــى أن نادي 
مانشســـتر ســـيتي جنح في قيد جون ستونز 
بقائمته األوروبية، قبل انتهاء املهلة القانونية 
بدقائق، حيث تقرر أن يرتدي املدافع اإلنكليزي 
الشـــاب القميـــص رقـــم 24، وســـيكون جاهزا 
خلـــوض املباراة األولى للســـيتي فـــي دوري 
األبطال، أمام ستيوا بوخارست الروماني في 

الدور التمهيدي من املسابقة.
وأعلـــن الســـيتي ضم ســـتونز، حيث وقع 
الالعـــب اإلنكليـــزي الدولي على عقـــد مدته 6 
ســـنوات في صفقـــة قدرت بنحـــو 47.5 مليون 
جنيه إسترليني. وانتقل ستونز إلى إيفرتون 
عام 2013 قادما من فريق بارنســـلي اإلنكليزي 
مقابـــل 3 ماليني جنيه إســـترليني، حيث لعب 
95 مبـــاراة بقميص ”التوفيز“، وســـجل هدفا 
وحيـــدا، وانضم إلى قائمة املنتخب اإلنكليزي 

التي شاركت في منافسات ”يورو 2016“.
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

بوغبا يتربع على قمة الصفقات األغلى في تاريخ كرة القدم

[ بيل انتقل من توتنهام إلى ريال مدريد بمبلغ 100 مليون يورو [ هيغواين تحول من نابولي إلى يوفنتوس بصفقة 90 مليون يورو

} مانشســرت (إنكلــرتا) - أصبح انتقال العب 
كـــرة القـــدم الفرنســـي ذي األصـــول الغينية 
بـــول بوغبا مـــن النادي اإليطالـــي يوفنتوس 
إلى نظيـــره اإلنكليـــزي مانشســـتر يونايتد، 
الصفقـــة األغلى في تاريخ كـــرة القدم. وأعلن 
يوفنتـــوس صبـــاح الثالثـــاء بيـــع بوغبا (23 
عاما) إلى مانشستر يونايتد مببلغ 105 ماليني

 يورو.
 وبذلك اســـتعاد مانشســـتر يونايتد العبه 
الســـابق الذي غادره دون مقابل نهاية موسم 
2011-2012، بعد أن نشـــأ وترعرع في صفوف 
ناشـــئيه، إلى أن وصل إلـــى الفريق األول، إال 
أن أليكس فيرغســـون، املدير الفني ملانشستر 
يونايتـــد آنذاك، لـــم يقتنع مبهـــارات الالعب 
الفرنســـي، ليغـــادر مانشســـتر متوجهـــا إلى 

يوفنتوس.
بدأ اســـم بوغبا ينتشر في أروقة الرياضة 
العاملية، بعد مشـــاركته في بطولة كأس العالم 
لكرة القدم للشـــباب حتت 21 عاما التي أقيمت 
فـــي تركيا عام 2013، حيث لعب دورا كبيرا في 
فوز منتخب فرنســـا باللقـــب العاملي، واختير 

أفضل العب في املونديال. 
وانتقـــل الالعب الويلـــزي غاريث بيل من 
توتنهام هوتســـبر اإلنكليزي إلى ريال مدريد 
األســـباني مببلغ 100 مليون يـــورو عام 2013، 
بعـــد أن ضـــم األخيـــر عـــام 2009 البرتغالـــي 
كريســـتيانو رونالدو من مانشســـتر يونايتد 
يتربـــع  واليـــوم  يـــورو،  مليـــون   94 مببلـــغ 
بوغبا علـــى قمة الصفقات األغلـــى في تاريخ

 كرة القدم.
فـــي ما يلي أغلى خمس صفقات في تاريخ 
كـــرة القدم بعد امتـــام انتقال الفرنســـي بول 
بوغبا من يوفنتوس اإليطالي إلى مانشســـتر 
يونايتـــد اإلنكليـــزي فـــي أغلى صفقـــة حتى 
اآلن: انتقـــل بـــول بوغبـــا مـــن يوفنتوس إلى 
مانشستر يونايتد مقابل 105 ماليني يورو (89 
مليون جنيه اســـترليني) حسب ما أكد النادي 

اإليطالـــي. وانتقـــل الويلزي غاريـــث بايل من 
توتنهام اإلنكليزي إلى ريال مدريد األســـباني 
في 2013 فـــي صفقة قدرت بــــ85 مليون جنيه 
اســـترليني (101 مليون يـــورو)، كذلك انتقال 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو. وحتـــول 
األرجنتينـــي غونزالو هيغوايـــن في 26 يوليو 
املاضـــي من نابولي اإليطالـــي إلى يوفنتوس 

بصفقة وصلت إلى 90 مليون يورو.
كما انتقل البرازيلي نيمار من ســـانتوس 
البرازيلي إلى برشـــلونة األســـباني عام 2013 
مقابل 2ر88 مليون يورو (أحدثت هذه الصفقة 
لغطا كبيرا لعدم كشـــف برشـــلونة عن قيمتها 
احلقيقيـــة فـــي البدايـــة مـــا عرضـــه ملالحقة 

قضائية بتهمة التهرب من الضرائب). 
وأعلن مانشســـتر يونايتـــد أن بول بوغبا 
وقع عقـــدا انتقـــل مبوجبه إلـــى صفوفه ملدة 
5 ســـنوات، دون أن يشـــير إلى قيمة الصفقة. 
ولكن الصحافة البريطانية قدرت صفقة عودة 
بوغبا إلى ناديه السابق بنحو 89 مليون جنيه 
اســـترليني (105 ماليني يورو) من دون عمولة 

وكيل أعماله.

تمهيد للصفقة

ومهد مدرب مانشســـتر يونايتد البرتغالي 
جوزيـــه مورينيو حلصول فريقـــه على بوغبا 
بقوله بعد التتويج بلقـــب درع املجتمع األحد 
عقب الفوز على ليســـتر ســـيتي 2-1 ”أخيرا، 
حصلنـــا عليـــه“. وأضـــاف ”ســـينضم بوغبا 
إلـــى فريق ناجح فاز فـــي مباراتيه األخيرتني 
الرســـميتني، واحدة في نهائـــي كأس إنكلترا 
نهايـــة املوســـم املاضـــي والثانيـــة فـــي درع 

املجتمع“.
وتابع ”أمر رائع أن ينتقل العب مبســـتواه 
الكبير إلى صفوفنا، لكني أعتقد أن مانشستر 
هـــو النادي املثالي لبول ألنه سيســـاعده على 
االرتقـــاء إلى املســـتوى الذي يبغيـــه“. وكان 
الدولـــي الفرنســـي قـــد تـــرك فـــي 2012 فريق 
”الشـــياطني احلمر“ ألنه لم يقنـــع مدربه آنذاك 
األسكتلندي أليكس فيرغسون، مقابل 800 ألف 

جنيه. 
وأصبـــح بوغبا رابع انتدابات مانشســـتر 
يونايتـــد للموســـم اجلديـــد عقـــب تعاقده مع 
املدافـــع العاجـــي إريك بايي، والعب الوســـط 

واملهاجـــم  مخيتاريـــان  هنريـــك  األرمينـــي 
الســـويدي زالتان إبراهيموفيتش في ســـعيه 
الـــدؤوب العتـــالء منصـــات التتويـــج محليا 

وقاريا.

بداية مبكرة

خاض بوغبـــا (23 عامـــا) 7 مباريات فقط 
مع مانشســـتر يونايتـــد بـــني 2011 و2012 لم 
يســـجل فيها أي هدف، ولعب مـــع يوفنتوس 
178 مبـــاراة بـــني 2012 و2016 ســـجل فيهـــا 
34 هدفـــا، وتوج مـــع الفريـــق اإليطالي بلقب 
املاضيـــة،  األربعـــة  املواســـم  فـــي  الـــدوري 
اإليطاليـــة  الســـوبر  بالـــكأس  معـــه  وفـــاز 
فـــي 2013 و2015. دوليـــا، شـــارك بوغبـــا مع 
منتخـــب فرنســـا األول فـــي 38 مباراة ســـجل 
فيها ســـتة أهـــداف، وكان من ركائز تشـــكيلة 
املدرب ديدييه ديشان في كأس أوروبا األخيرة 
التي وصل فيها منتخـــب الديوك إلى املباراة 
النهائيـــة قبل أن يخســـر أمـــام البرتغال 1-0 
بعـــد التمديـــد. لكـــن جنوميته بـــدأت مبكرا 
فمثل منتخبات فرنســـا للفئات العمرية حتت 
17 ســـنة وحتـــت 18 ســـنة وحتـــت 19 ســـنة 

وحتت 20 سنة. 
وبـــدأ عشـــق العب الوســـط بوغبـــا للكرة 
حني كان في السادســـة من عمـــره حيث لعب 
قبـــل   (2006-1999) رواســـي-او-بري  مـــع 
االنتقال إلى الفرق العمرية لتورســـي (2006-
عمـــالق  ثـــم   (2009-2007) ولوهافـــر   (2007
”أولدترافورد“ (من 2009 حتى 2011 مع الفريق 
الرديـــف و2011-2012 مع الفريق األول)، ومنه 

إلى يوفنتوس.
ويعتـــرف بوغبـــا بأنـــه يتعني عليـــه بذل 
املزيـــد من اجلهود ليصل إلـــى مصاف الكبار 
ويقول ”يجب أن أجيـــد توقيت صعودي (إلى 
منطقة اخلصم) بشكل أفضل“، مضيفا ”يجب 
أن أهاجـــم وأن أدافع، لكـــن األهم هو أن انتبه 
لطريقـــة لعبي. أنا لســـت متحررا في املنتخب 

بالقدر الذي أنا عليه مع فريقي“. 

أســــــدل الستار على آخر حلقة من حلقات مسلســــــل النجم بول بوغبا، بالعودة إلى معقل 
الشياطني احلمر، ولكن تبقى قيمة صفقة االنتقال مثار جدل واسع.

◄ أكد كاسبر شمايكل، حارس مرمى 
ليستر سيتي، أنه متشوق لالحتفاظ 
بلقب الدوري اإلنكليزي هذا الموسم، 

بعد معجزة الموسم الماضي، التي 
أبهرت كل عشاق كرة القدم حول 

العالم.

◄ يسعى نادي وست هام يونايتد 
اإلنكليزي، للتعاقد مع مارتن 

أوديغارد، العب ريال مدريد األسباني. 
ويخشى الهامرز عقوبة ”فيفا“، على 
ريال مدريد ويريد أن يعرف إمكانية 

استعارة أوديغارد، قبل السبت 
المقبل.

◄ وقع العب وسط منتخب غانا 
أندريه أيوو عقدا لمدة ثالث سنوات 
مع وست هام يونايتد اإلنكليزي في 

صفقة قياسية للنادي بلغت 24 مليون 
يورو. ولعب أيوو في الموسم الماضي 

مع سوانسي سيتي اإلنكليزي قادما 
من مرسيليا الفرنسي.

◄ أعار برشلونة بطل أسبانيا مدافعه 
الدولي البلجيكي توماس فيرمايلن 

إلى روما اإليطالي لمدة عام. ولم 
يشارك المدافع البلجيكي مع الفريق 

الكاتالوني سوى في 21 مباراة سجل 
فيها هدفا واحدا.

◄ أكد نادي ريال سوسيداد األسباني، 
أن حارس المرمى األرجنتيني، 

جيرونيمو رولي، سيبقى في صفوفه 
على سبيل اإلعارة حتى ديسمبر. 

وأوضح النادي األسباني أنه سيتعاقد 
مع رولي بشكل نهائي.

◄ عقد ممثلو المهاجم الدولي 

األرجنتيني مارورو إيكاردي، العب 
إنتر ميالن اإليطالي، جلسة مع ممثلي 
نادي نابولي، من أجل التفاوض حول 

االنتقال إلى صفوف نادي الجنوب 
اإليطالي.

باختصار

رياضة
23 األربعاء 2016/08/10 - السنة 39 العدد 10361

رقم جديد في كتيبة الشياطين الحمر

{ســـوف أتذكر دائًما اليوم األول الذي تدرب فيه معنا في يوفنتوس، لقد كان شابا صغيرا، 

ط في هذا الالعب}.
ّ
ولكننا نراه من نوع خاص، لم نكن نصدق أن نادي مانشستر يونايتد فر

أندريا بيرلو 
العب نيويورك سيتي األميركي

{أعتقد أنني أمتلك حاليا أفضل مجموعة من الالعبني قمت بتدريبها على مدار الوقت الذي 

قضيته في تدريب برشلونة بالفعل. ولن نفوت فرصة جيدة للتعاقد مع العب جديد}.

لويس إنريكي
 املدير الفني لنادي برشلونة األسباني

اختيار صائب

مانشستر سيتي يظفر بخدمات ستونز

بوغبـــا خـــاض 7 مباريـــات فقـــط مع 

يونايتد لم يســـجل فيهـــا أي هدف، 

ولعـــب مـــع يوفنتـــوس 178 مباراة 

سجل فيها 34 هدفا

◄

البرازيلـــي نيمـــار انتقـــل مـــن فريق 

ســـانتوس البرازيلـــي إلى برشـــلونة 

األســـباني عـــام 2013 مقابل 88.2 

مليون يورو

◄

} ميالنــو (إيطاليــا) - عـــني إنتـــر ميـــالن 
اإليطالـــي الهولندي فرانـــك دي بوير مدربا 
لفريقـــه خلفـــا لروبرتـــو مانشـــيني.. وترك 
دي بويـــر (45 عامـــا) منصبـــه فـــي أياكس 
أمســـتردام الهولندي فـــي مايو املاضي بعد 
خســـارة معركـــة لقـــب الـــدوري احمللي في 
املرحلة األخيرة ملصلحة إيندهوفن. وأوضح 
النـــادي اإليطالـــي ”ســـينضم دي بوير إلى 

النيراتزوري في عقد ملدة ثالث سنوات“.
وكان إنتر ميالن قد أعلن االثنني توصله 
إلى اتفاق مع مانشيني لفسخ العقد بينهما 
بالتراضـــي. وتقع على عاتق دي بوير مهمة 
إجراء البعض من التعاقدات في األيام املقبلة 
التي تســـبق انطالق الدوري اإليطالي حيث 
يبدأ الفريق مشواره ضد كييفو في احلادي 
والعشـــرين من الشـــهر اجلاري. وســـبق أن 
أعلـــن النادي قبـــل أيام ضم جناح التســـيو 
أنطونيـــو كاندريفا ملدة 4 ســـنوات. يذكر أن 
لإللكترونيات  الصينيـــة  صنينـــغ  مجموعة 
كانـــت أعلنت مطلـــع يونيو املاضي شـــراء 
حوالي 70 باملئة من أسهم نادي إنتر ميالن.

} روما - أشـــاد األرجنتينـــي باولو ديباال، 
مهاجم فريـــق يوفنتوس اإليطالي، مبواطنه 
غونزالـــو هيغوايـــن، املنتقـــل إلـــى صفوف 
الســـيدة العجوز مـــن نابولي. وقـــال ديباال 
”عندمـــا علمت بخبـــر انتقـــال هيغواين إلى 
يوفنتوس أول شـــيء فعلته هو أني أرسلت 
إليـــه ســـؤاال: كيـــف حـــال الوضـــع هناك؟، 
ليرد: إنهـــم في محادثـــات“. وأضاف ديباال 
”هيغواين قال لي أيضا إنـــه يريد االنضمام 
إلـــى يوفنتوس، عندما مت كل شـــيء وانضم 

إلى الفريق شعرت بسعادة غامرة“.
وتابع مهاجم يوفنتوس قائال ”هيغواين 
مهاجم هداف، ولست أنا فقط من يقول هذا. 
املوسم املاضي ســـجل 36 هدفا وحطم رقما 
قياســـيا في الـــدوري اإليطالـــي. نتمنى أن 
نساعده في التســـجيل كثيرا“. وختم ديباال 
تصريحاته بقوله ”بالتأكيد األمور ســـتكون 
أصعب على هيغواين في يوفنتوس بســـبب 
املنافسة الشديدة، ماندزوكيتش حاضر وفي 

حالة ممتازة وهو بصدد إثبات ذلك“.

دي بوير مدربا جديدا 

إلنتر ميالن

ديباال يشيد بهيغواين

بيب غوارديوال:

أحب الطريقة التي يلعب 

بها ستونز وأريد أن أرحب 

به في الفريق
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} يلتفـــت العالـــم إلى الكثيـــر من دفئه 
اإلنســـاني الـــذي حتتضنه هـــذه األيام 
البرازيـــل من خالل اســـتقبالها فعاليات 
أوملبياد ريـــو 2016، فاأللعـــاب األوملبية 
التـــي ابتدعها اإلغريق منـــذ ثالثة آالف 
عـــام، ومت إحياؤها في أثينـــا عام 1896 
مبشـــاركة 295 رياضيـــا مـــن 13 دولـــة، 
أضحـــت اليوم متّثل أكبـــر جتّمع دولي، 
في أفضل تعبيرة عن األخوة اإلنســـانية 
املتجـــاوزة للحدود واألعـــراق واأللوان 

واملعتقدات واملصالح والسياسات.
ومـــن يبحث في تاريـــخ األوملبياد، يقف 
عند الكثير من الطرائف واملفارقات، ففي 
أولـــى دورات األوملبيـــاد احلديث حصل 
صاحب املرتبة األولى في ســـباق للعدو 
على جوائـــز عديدة منها ســـاعة ذهبية 
وطعام مجاني ملدة عام وعرض زواج من 
ابنـــة مليونير، لكنه رفض كل ذلك وطلب 
بديال عنها عربة وجوادا ليجرها، فهدفه 

كان أن يعمل حّماال لضمان مستقبله.
املرحلـــة،  تلـــك  لطبيعـــة  ونظـــرا 
أحـــد  فوجـــىء  البدايـــات،  ولتلقائيـــة 
املشاركني في سباق الدراجات بعطب في 
دراجته، فاســـتلف دراجة أحد املتفرجني 
الواقفـــني على طـــول املضمـــار، ليكمل 
السباق ويحظى باجلائزة الذهبية، وفي 
الدورة الثانيـــة التي احتضنتها باريس 
في العام 1900، مت تشـــريك النساء للمرة 
األولى في األلعاب، وانتظمت مســـابقات 
الســـباحة في نهر الســـني، وقد كان من 
أطرف املفارقات أن سباحا أملانيا فاز في 
ســـباق 200 متر على الظهـــر، إال أن طقم 
أســـنانه انزلق إلى حلقه فكاد أن ميوت 
اختناقـــا لو ال أن مت إنقـــاذه في اللحظة 

األخيرة.
وفـــي أوملبيـــاد 1904 التي أقيمت في 
سانت لويس بالواليات املتحدة، أجريت 
مباريـــات الســـباحة فـــي بركـــة للدواب 
فرفض بعض السباحني املشاركة، بينما 
توفي مبـــرض التيفوئيـــد البعض ممن 
غامروا بخوض املسابقات، وشهدت تلك 
الدورة مشـــاركة أول زجني في حني كان 
حضور املباريات ممنوعا على الســـود، 
ففـــاز بذهبية ســـباق احلواجز 400 متر، 
كمـــا حصل جورج ايرز علـــى ميداليتني 
ذهبيتني وفضيتـــني وبرنزية في ألعاب 
اجلمبـــاز رغـــم أنـــه كان يتحـــرك برجل 

واحدة بسبب قطع الثانية.
ومت صـــك أول ميداليـــة مـــن الذهب 
اخلالص في أوملبياد 1912 مبصر، عندما 
كانت أول مشاركة عربية من خالل العب 
املبارزة املصري أحمد حسنني، وفي أول 
حادثة من نوعها، شهدت تلك الدورة نقل 
فرانشيســـكو  البرتغالي  املاراثون  عداء 
الزارو إلى املستشـــفى بســـبب احلرارة 
الشديدة فمات في اليوم الثاني، وعرفت 
أوملبيـــاد بلجيكا فـــي 1920 حضور أكبر 
املشـــاركني ســـنا فـــي املســـابقات، وهو 
رياضـــة  ميـــارس  اجلنســـية  ســـويدي 

القنص ويبلغ من العمر 72 عاما.
وكانت دورة األلعاب األوملبية ببرلني 
تصويرهـــا  يتـــم  دورة  أول   1936 عـــام 
تلفزيونيـــا، أما البث احلي للمنافســـات 
فلم يحدث إال في اخلمســـينات من القرن 

املاضي.
بإعجـــاب  العالـــم  ينظـــر  واليـــوم 
إلـــى التطـــور الكبير احلاصـــل على كل 
األصعـــدة الفنية والتقنيـــة والتنظيمية 
واللوجستية، إال أن األهم من كل ذلك هو 
مهارات اإلنســـان عندما تتفوق وحتقق 
تلـــك البطـــوالت الرائعة في ظـــل الروح 

األوملبية اإلنسانية الراقية.

مفارقات أوملبية

صباح العرب

الحبيب األسود
قام مصممـــون بريطانيون بوضع  } لنــدن – 
تطبيق مخصص لشـــراء الطعـــام الذي تنوي 

المطاعم إلقاءه في القمامة.
وقالـــت صحيفة ”تيليغـــراف“ البريطانية 
إنه بمســـاعدة هذا التطبيق من الممكن حجز 
المواد الغذائية التي لم يســـتخدمها المطعم 
خـــالل اليـــوم الماضـــي وينـــوي رميهـــا في 

القمامة. 
وأضافت أنه بات بإمكان ســـكان بريطانيا 
شراء الطعام من المطاعم بسعر يتراوح من 2 
إلى 3.8 جنيه إســـترليني- هو أقل بمرتين من 

السعر الرسمي.
ويقوم مستخدمو التطبيق بتسديد الثمن 
واســـتالم الطعام المذكور في فترة محددة من 

الزمن.
ويقـــول مصممـــو تطبيـــق ”تو غـــود تو 
غـــو“ إنهم يتعاونون مـــع 95 مطعما في لندن، 
ولكنهم يواجهون صعوبة فـــي إقامة عالقات 

مع شبكات المطاعم الرئيسية.
ونقلـــت الصحيفـــة عن مصمـــم التطبيق 
كريس ولســـون قوله إن هذه الشبكات بالذات 
ترمـــي كميـــات كبيرة مـــن الطعـــام والمواد 
الغذائية في القمامة، لكن من الصعب العثور 
على طـــرف محدد فيها يمكـــن التفاوض معه 

حول ذلك.

تطبيق لشراء الطعام 

من القمامة في بريطانيا

األربعاء 2016/08/10 
السنة 39 العدد 10361

} برليــن – الكثيـــر من أصحـــاب الحيوانات 
وثيقـــة  وجدانيـــة  عالقـــة  تربطهـــم  األليفـــة 
بحيواناتهـــم وهذا شـــيء جيـــد للغاية؛ نظرا 
ألن تمســـيد الحيوانات ومالطفتها، يمكن أن 
يســـاعدا على االســـترخاء وخفض مستويات 

الشد العصبي.
وتقول أندريا بيتس وهي طبيبة نفســـية 
متخصصة فـــي العالقة التي تربط اإلنســـان 
بالحيوان فـــي جامعة روســـتوك بألمانيا إن 
حتى األشـــخاص الذين ال يملكـــون حيوانات 
أليفة خاصة بهم، يمكنهم تمسيد كلب شخص 
آخر. والشـــرط الوحيد هو أن تكون تحب حقا 

النوع الذي تداعبه.
وكلما شعر المرء بأنه قريب من الحيوان، 
ازدادت آثـــار مالطفتـــه، ســـواء كان ذلك كلبا 
أو قطـــة أو حتى أرنبا، فـــي حين أن الحيوان 
سوف يشهد إفراز ما يسمى ”هرمون التدليل“ 

أوكسيتوسين.
وكتبـــت بيتس فـــي مجلة ”آيـــن هيرتس 
المعنيـــة بتقديـــم معلومات عن  فـــور تيـــره“ 
الحيوانات أن خمس دقائـــق كافية، وذلك في 

عددها الصادر في أغسطس 2016.

مالطفة الحيوانات 

تساعد على االسترخاء

آن هاثاواي: زيادة وزن 

المرأة ليست عارا
الممثلـــة  شـــجعت  أنجلــس-  لــوس   {
األميركية الشـــهيرة آن هاثاواي النســـاء 

على تقبل أجسامهن خالل الحمل وعقبه.
وكتبت هاثـــاواي البالغة من العمر 33 
عاما في حســـابها على موقع إنســـتغرام 
للصـــور ”زيـــادة الوزن فـــي الحمل أو في 
أي وقـــت ليســـت عـــارا. اســـتغراق فترة 
أطول مـــن المتوقع في فقـــدان هذا الوزن 
مجددا ليس عـــارا أيضا“. وذيلت الحائزة 
على جائزة األوســـكار منشـــورها بوســـم 
”lovewhatyouhavebeengiven#“ (أحـــب ما 

ُأعطي لك).
يذكـــر أن هاثاواي وضعـــت مولودها 
األول الذي أنجبته من زوجها آدم شولمان 

(35 عاما) في مارس الماضي.

} دبــي – حـــث الممثل األميركي ويل ســـميث 
صناع السينما في الشرق األوسط وفي العالم، 
على المشـــاركة في نقل صورة الواقع العربي 
على حقيقته من خالل األعمال السينمائية في 
ظل الهجمات الشرسة التي يتعرض لها العرب 
والمســـلمون فـــي العالـــم عن طريـــق حمالت 
عدائيـــة مغالطـــة تمامـــا للواقع فـــي البلدان 

العربية.
وخـــالل مؤتمـــر صحافـــي عقده ســـميث 
ســـينما بمـــول اإلمـــارات في  فـــي ”فوكـــس“ 
دبي بمناســـبة إطـــالق فيلمه الجديـــد ”الفرقة 
االنتحاريـــة“، تطـــرق الممثـــل األميركـــي إلى 
ظاهرة الرهاب من اإلسالم أو ”اإلسالموفوبيا“، 
مشيرا إلى أنها أصبحت متواجدة بشكل كبير 

في المجتمع األميركي.
وقـــال النجم البالغ من العمـــر 47 عاما، إن 
”هذه الظاهـــرة تتعلق برؤية الصورة الواقعية 
عـــن البلدان العربية، لذا أتعمد عرض صوري 
فـــي دبي ُألبرز الصورة الحقيقية عن الشـــرق 
األوســـط“، مضيفـــا أن ”االنتخابـــات آتيـــة 
فـــي أميـــركا، وال بد مـــن أنها ســـتعمل على 

التنظيف“.
وعـــن موقفـــه مـــن المرشـــح الجمهوري 
للرئاســـة األميركية دونالد ترامب، قال ويل إن 
أفكار هذا األخير المتطرفة تســـبب له إحراجا 
كمواطن أميركي، وأكد أن ”وجوده في دبي هو 
وجه من مقاومة المعاداة لإلســـالم المصاحبة 

لسباق الرئاسة في أميركا“.
وهي ليســـت المرة األولى التي يعبر فيها 
ســـميث عن اســـتيائه من تصريحـــات ترامب 
المعاديـــة للمســـلمين، حيث ســـبق وأن أبدى 
موقفا حاســـما تجاهه أثنـــاء الترويج لفيلمه 
”ارتجـــاج“ أواخـــر العام الماضـــي، قائال ”إذا 
استمر الناس في ترديد هذه األشياء المجنونة 
فـــي األخبـــار، والتي تتعلـــق ببنـــاء الجدران 
والمســـلمين، فهـــم ســـيدفعونني للدخول إلى 

الساحة السياسية“.
وعبر ســـميث عن إيمانه بـــأن ”الحوار هو 
بداية إنهاء اإلســـالموفوبيا، حيث يتحدث كل 
طرف عن نفســـه للوصول إلى المرحلة الثانية 

وهي التفهم“.
وطلـــب الممثـــل من صنـــاع الفن الســـابع 
في البلـــدان العربية عدم ترك الســـاحة الفنية 
فارغة أمام المتعصبيـــن والعمل على محاولة 
إيجاد طرق جديدة لنقل ما يحدث في الشـــرق 
األوســـط، قائـــال ”ال ينبغي للشـــرق األوســـط 
األميركية  أن يســـمح لشـــبكة قنوات ’فوكس“ 
اليمينية أن تكون المســـيطرة على نقل صورة 
مـــا يحـــدث“، مضيفا َأن الســـينما ناقل ضخم 
يستطيع نقل الحقيقة عن الواقع للجمهور في 

كل العالم.
كمـــا أوضـــح أنـــه تحـــدث مـــع منتجيـــن 
سينمائيين لصناعة وإنتاج أفالم في المحيط 
العربـــي حتى تصـــل إلى العالميـــة، مؤكدا أن 
منطقـــة الشـــرق األوســـط تفيـــض بالقصص 

الملهمة التي يمكن تقديمها في السينما، وقال 
”أتطلـــع إلـــى أن أكون جزءا مـــن هذه القصص 
التـــي أشـــعر أنها غير مســـتغلة“. وقـــال ويل 
خالل المؤتمـــر الصحافي الخـــاص بالعرض 
في دبي إن  األول لفيلـــم ”الفرقة االنتحاريـــة“ 
الطريقة األفضل بالنســـبة إليه للمســـاعدة في 
القضاء على اإلسالموفوبيا هي ترك المعنيين 
باألمر يعبرون عن أنفسهم من خالل نشر صور 
بلدانهم على وســـائل اإلعـــالم االجتماعي بدال 

عن إخبار الناس بما يجب أن يعتقدوه. 
وشدد على أن السينما هي الطريق األقوى 
والصحيح من أجل إيصال الحقيقة إلى العالم 

اآلخر، ضاربا المثـــل بأميركا التي نجحت في 
رســـم واقعها في أحســـن صورة منذ عام 1940 

من خالل سينما ”هوليوود“.
وتدفقت الجماهير في دبي اللتقاط الصور 
التذكاريـــة مع النجـــم األميركي منـــذ وصوله 
لمشـــاهدة العـــرض األول لفيلمـــه فـــي صالة 
”فوكـــس“، حيث حضـــر العرض أكثـــر من 550 

شخصا.
عبر حســـابها   ونشـــرت إذاعـــة ”فيرجن“ 
الرســـمي مقطـــع فيديو لســـميث وهو يرقص 
على أنغام اليولة اإلماراتية. وعبر ســـميث عن 
انبهاره بثقافـــة وجمال الـــدول العربية، وعن 
زيارته لدبي قال ”أشـــعر أن كل العالم موجود 

فيها، فهي مدينة تعبر عن األحالم“.
وال تعـــد زيارة ســـميث الحائز على جوائز 
غرامي 4 مرات، إلى دبي األولى، فقد ســـبق له 
زيارتهـــا مرات عدة مـــع عائلته، حيث يحرص 
في كل زيارة على مشاركة محبيه صوره فيها، 
مثل تلك التي توثق زياراته للصحراء وصورته 

بالزي اإلماراتي وأمام برج خليفة.
يذكـــر أن فيلـــم ”الفرقـــة االنتحارية“ الذي 
تصدر  شـــباك التذاكـــر في صاالت الســـينما 
األميركية هذا األسبوع، قد بلغت تكلفة إنتاجه 
175 مليـــون دوالر ويـــؤدي أدوار البطولة فيه 
إلى جانب ويل ســـميث جاريد ليتو ومارغوت 

روبي.

ال ينبغي للشرق األوسط أن يسمح 

لشبكة قنوات «فوكس} األميركية 

اليمينية أن تكون املسيطرة على نقل 

صورة ما يحدث في املنطقة

ويل سميث يطمح إلى تقديم صورة حقيقية عن المسلمين

حظي النجم األميركي ويل ســــــميث باســــــتقبال مميز لدى زيارته مطلع األســــــبوع احلالي 
لإلمارات العربية املتحدة للمشاركة في تدشني فيلمه اجلديد ”الفرقة االنتحارية“ في دبي.

السينما ناقل ضخم يستطيع نقل الحقيقة عن الواقع للجمهور

} الكويت – رغـــم ارتفاع درجة الحرارة التي 
وصلـــت إلى 50 درجة فـــي الكويت، تم افتتاح 
مهرجـــان ”صيفـــي ثقافي 11“ مســـاء االثنين 
بأمسية موسيقية إيطالية وسط حضور كبير.

وقدمـــت فرقـــة ”ايسولســـتي دي الفردي“ 
-وهـــي رباعـــي وتـــري- مجموعة من أشـــهر 
المعزوفـــات الســـيمفونية مـــن أعمـــال بـــاخ 

وجيمي هندركس وغيرهما.
ويمتد المهرجان إلى 20 أغسطس الجاري 
وهـــو يضـــم أنشـــطة متعـــددة فـــي مختلف 

المجاالت.

وتقام أمســـيات لفرق موسيقية كورية كما 
يقدم أوبريت من العراق وأمســـيات موسيقى 
عربية لفرق شبابية كويتية وعروض مسرحية 
كويتيـــة وأفالم ســـينمائية عالميـــة ومحلية 

قصيرة.
ويتضمن المهرجان أيضا معرضا للفنون 
التشـــكيلية واألعمـــال التراثيـــة والمقتنيات 
اإلسالمية وأمســـية شـــعرية خليجية. ويقام 
كذلك معرض للكتب فـــي المجمعات التجارية 
المنتشـــرة في أنحـــاء الكويـــت. وتعقد خالل 
العمـــل  ورش  مـــن  مجموعـــة  المهرجـــان 

للشـــباب الكويتي في مجـــاالت منها المالبس 
والتجميل والمسرح وكتابة السيناريو باللغة 

اإلنكليزية.
وقـــال محمد العسعوســـي األميـــن العام 
باإلنابـــة للمجلـــس الوطني للثقافـــة والفنون 
واآلداب فـــي كلمـــة االفتتاح نيابـــة عن وزير 
اإلعالم الشيخ سلمان الحمود الصباح ”يأتي 
المهرجان بهدف شـــغل أوقات فراغ الشـــباب 
فـــي اإلجازة الصيفيـــة بالعديد من األنشـــطة 
في المجاالت المختلفـــة وتقديم جرعة ثقافية 

وفنية للجمهور“.

الحر ال يمنع جمهور صيف الكويت من االستمتاع بالموسيقى 

و ن ي يه ر ى
حول ذلك.
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