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لعبة األرقام مستمرة 
مع داعش

} لنــدن – لـــم تتأكد األنباء التـــي تحدثت عن 
قيـــام تنظيم داعش بخطف ألفـــي مدني أثناء 
انسحابهم من جيب كانوا يتحصنون به داخل 

مدينة منبج في سوريا. 
وكان مصـــدر قيـــادي فـــي قوات ســـوريا 
الديمقراطية قد أعلن الخبر وتناقلته وســـائل 
اإلعالم، لكن مراقبين عســـكريين لمعركة منبج 
التـــي تقوم بها ”قســـد“ ذات الغالبية الكردية 
شـــككوا في صحة األخبار واعتبروها تندرج 
في مسلســـل التضخيم في األرقـــام الذي أثار 
نقاشا داخل األوساط األميركية نفسها، بشأن 
أو حجم  الخســـائر التـــي يتكبدها ”داعـــش“ 

األعمال القتالية أو اإلرهابية التي يقوم بها.
وتساءلت أوســـاط عســـكرية عن األدوات 
التنظيـــم  اســـتخدمها  التـــي  اللوجيســـتية 
اإلرهابـــي للقيام بخطف هـــذه األعداد الهائلة 
مـــن الرهائـــن المدنيين وما هـــي الطرق التي 
اســـتخدمها للمرور والفرار بهم رغم التغطية 
والمخابراتية  والجويـــة  البريـــة  العســـكرية 
للمنطقـــة، كما طرحت هذه األوســـاط أســـئلة 
حـــول أماكن المـــالذات التي مـــازال التنظيم 
يمتلكها ليتوارى بقواه العسكرية عّدة وعديدا 

مع ألفين من الرهائن.
وعلى الرغم من أن المتحدث باسم مجلس 
منبج العســـكري المنضوي في قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة شـــرفان درويـــش قـــد أعلن أن 
”داعـــش“ اســـتخدم الرهائـــن المخطوفين من 
حّي الســـرب في شـــمال منبج كدروع بشـــرية 
فـــي الطريـــق إلـــى جرابلـــس ”مـــا منعنا من 
استهدافهم“، إال أن أوساطا ميدانية استبعدت 

أن يكون العدد قد وصل إلى هذا الحجم.
وفيما أعلن مدير المرصد الســـوري رامي 
عبدالرحمن ”خطـــف الجهاديين أللفي مدني“ 
مشـــيرا إلى ”نقلهم على متن نحو 500 سيارة 
باتجـــاه جرابلـــس“ أبرز معاقـــل التنظيم في 
محافظة حلب (شـــمال) والواقعة على الحدود 
التركيـــة، فـــإن تلـــك األرقام اعتبرت مشـــّوهة 
وربما يراد منهـــا التحضير لهجمات من نوع 
جديـــد، أو لتبريـــر تكتيكات قتاليـــة هجومية 

جديدة لمواجهة التنظيم في األيام المقبلة.
وكان درويـــش قـــد أوضـــح أن المدنييـــن 
المختطفيـــن هـــم مـــن ســـكان حّي الســـرب، 
فيمـــا اختطـــف آخرون ”مـــن المربـــع األمني 
وأحياء أخرى“، مشـــيرا إلى أن قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة ”تمكنـــت من إنقـــاذ نحو 2500 
آخرين كانوا محتجزين لدى التنظيم“، مضيفا 
أن قـــوات تابعـــة لداعش تحّصنـــت في األيام 
األخيرة فـــي منطقة المربع األمني في وســـط 
منبج، قبل انســـحابهم تدريجيـــا في اليومين 
األخيريـــن إلـــى حـــّي الســـرب علـــى أطراف 
المدينـــة الشـــمالية، وأعلن أن قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــــــة تقـــوم حاليـــا بتمشـــيط حي 
الســـرب بحثا عن آخر اإلرهابيين الموجودين 

فيه.

} أنقــرة - عكســـت زيـــارة وزيـــر اخلارجية 
اإليرانـــي محمد جواد ظريف إلى أنقرة تقاربا 
إيرانيا تركيا بشأن سوريا محكوما مبخاوف 
مشـــتركة من تزايد أنشـــطة األكراد في كل بلد 
وزيادة آمالهم في تأســـيس كيان جامع ألكراد 

املنطقة.
وجاءت زيارة الوزير اإليراني مباشرة بعد 
زيارة الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
إلى موسكو وما تبعها من حديث عن مراجعة 

تركية جذرية للموقف من امللف السوري.
وقال مراقبون إن إيران تســـعى إلى تلقف 
أردوغـــان املصدوم من موقف واشـــنطن جتاه 
محاولة االنقالب عليه، متاما مثل روسيا التي 
عملـــت على دفعه إلى االصطفاف وراء رؤيتها 
للحـــل في ســـوريا وضمه إلى حلـــف طهران-

موسكو.
ورغـــم أن اخلالفـــات كثيرة مـــع أنقرة، إال 
أن ظريف ســـعى في هذه الزيارة إلى تنســـيق 
املواقف مع املســـؤولني األتراك جتاه القضايا 
التـــي حتوز علـــى التوافق، وأساســـا املوقف 
من األكـــراد بعد أن فوجئت إيران بأن أكرادها 
يكثفـــون أنشـــطتهم فـــي املناطـــق احملاذيـــة 
لكردســـتان العـــراق، وأنهم جزء مـــن احلراك 

الكردي إلقامة دولة جامعة.
وأشـــار املراقبون إلى توافق البلدين على 
وحـــدة األراضي الســـورية هدفه منـــع أكراد 
ســـوريا مـــن احلصول على إقليـــم خاص بهم 
مثـــل أكراد العـــراق، وهو ما سيشـــجع أكراد 
تركيا وإيران على التحرك بقوة لتحقيق أقاليم 

خاصة تكون نواة مستقبلية للدولة الكردية.
وركزت تركيـــا وإيران مؤخـــرا جهودهما 
على نقطة أساســـية في امللف الســـوري وهي 
وحدة األراضـــي ومركزية احلكم في ســـوريا 
املســـتقبل بعد إجنـــاز حل سياســـي، رغم أن 
اخلالف بينهما يشـــمل كل النواحي في الشأن 
السوري باستثناء اخلطر الكردي الذي أصبح 

يهدد أمنهما القومي بشكل مباشر.
وقـــال جاويـــش أوغلـــو وزيـــر اخلارجية 
التركـــي بعد لقائه مع نظيـــره اإليراني ”هناك 
قضايـــا نتفق فيها، من قبيـــل وحدة األراضي 
الســـورية. فيما اختلفـــت وجهات نظرنا حول 

البعض من القضايا األخرى“.
وأكد ظريف من جانبه ”ينبغي احلفاظ على 
وحدة األراضي الســـورية، فالشـــعب السوري 

هو الذي ميتلك حق حتديد مستقبل بالده“.
واعتبر احمللل السياسي في الشأن التركي 
دانيـــال عبدالفتاح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”التخوف من اخلطر الكردي في سوريا هو من 
األولويات لدى األتـــراك وكذلك لدى إيران وإن 
بدرجة ثانية“، مشيرا إلى أن ”األتراك يرون أن 
األكراد هم العنصر الوحيد الذي يريد تقســـيم 

سوريا، ويتشـــارك الروس معهم في القلق من 
تقســـيم سوريا لذلك هناك تصريحات مشتركة 
إيرانيـــة روســـية تركية على وحـــدة األراضي 

السورية“.
ويرى الناشـــط السياسي الكردي اإليراني 
أنه  منصور برزويـــي في تصريـــح لـ“العرب“ 
رغم كل اخلالفات بني تركيا وإيران، فإن ”هناك 
بعض املصالح اإلقليمية تربط هاتني الدولتني 
معا. وأحد أهم هذه املصالح يتعلق مبواجهة 
قضية األكراد ليس فقط في كال الدولتني ولكن 

في كل املنطقة“.
واخلطر الكردي الذي بدأ يتجلى بالهجوم 
املســـلح في كردســـتان إيران وجعل السلطات 
في حالـــة قلق دائم هو نفســـه اخلطر الكردي 
الذي عـــاد إلـــى الكفاح املســـلح فـــي مناطق 

متعددة في تركيا.
وارتبط اخلالف الرئيســـي بـــني أردوغان 
مـــر  الذيـــن  باألكـــراد  املتحـــدة  والواليـــات 
األميركيون إلى دعمهم عســـكريا بشـــكل كبير 
دون االســـتماع إلـــى اعتـــراض تركيـــا، وأن 

محاولة االنقالب جاءت لتوســـع من دائرة هذا 
اخلالف.

ويهدف التجاء الرئيس التركي إلى روسيا 
إلى منع حتـــول األكراد إلى قـــوة إقليمية في 
مواجهـــة داعـــش، وهو مـــا جنحـــوا فيه إلى 
اآلن ســـواء في العراق أو سوريا (عني العرب 
ومنبج). ولم تكن دعوة أردوغان إلى االشتراك 
مع روســـيا فـــي احلـــرب ضد داعش ســـوى 
محاولة ملنع هـــذا االمتياز عن القوات الكردية 

التي أثبتت كفاءة عالية.
ولفت محللون إلى أن اندفاع أردوغان نحو 
روســـيا وإيران لن يســـاعده على حل مشكلة 
األكـــراد كما يريد، خاصة أن روســـيا ال تخفي 
بدورها رغبتـــه في االنفتاح عليهـــم ومنع أن 

يتحولوا إلى ورقة إقليمية مهمة بيد واشنطن.
وأشـــاروا إلى أن مواقـــف الرئيس التركي 
املتناقضة، والتي ال تقرأ حســـابا للصداقات، 
لن جتعل العالقة مع إيران تدوم طويال خاصة 
في ظل رعايـــة كليهما مليليشـــيات وجماعات 

ذات أهداف سياسية وطائفية متضاربة.
وسبق أن أعلن أردوغان عن دعمه لألدوار 
اإلقليمية إليران، خاصة في اليمن، لكنه انقلب 
على ذلك وسعى الســـترضاء السعودية ودول 
اخلليج، وأطلق تصريحـــات داعمة لها. وهذا 
التذبذب في املواقف يفسر العزلة التي يعيشها 
الرئيس التركي وخاصة شعوره بغياب الدعم 
الدولي له في التصدي خلصومه بعد محاولة 

االنقالب الفاشلة في 15 يوليو املاضي.
وبانتظـــار اختبـــار النوايا فـــي القضايا 
السياســـية، أعلن وزير اخلارجيـــة التركي أن 
بالده تريد شـــراء املزيد من الغاز الطبيعي من 
إيران وأنها بحثت املشاكل املتعلقة بالتسعير، 
مضيفـــا أن على أنقرة وطهـــران حل اخلالف 

على أسعار الغاز دون اللجوء إلى التحكيم.

اخلصوصيـــة  نقـــاش  احتـــدم   – باريــس   {
والتجســـس بني حكومـــات أوروبيـــة تواجه 
حتديات أمنية متنامية، وشركات تكنولوجية 
عمالقـــة حتـــاول احلفـــاظ على مـــا تبقى من 
بينهـــم  ومـــن  مســـتخدميها،  خصوصيـــة 
متشـــددون إسالميون يســـتخدمون تطبيقات 

الهواتف للتخطيط لهجمات إرهابية.
وبعد هجمات باريس في نوفمبر املاضي، 
وهجمـــات مماثلة فـــي العاصمـــة البلجيكية 
بروكسل في مارس املاضي، انتهجت حكومات 
أوروبيـــة مقاربـــة أكثـــر عنفا جتاه شـــركات 
التكنولوجيـــا، ومنها تطبيق واتســـآب الذي 
اعتمـــد نظامـــا جديـــدا للتشـــفير، مينع حتى 

مديـــري الشـــركة مـــن االطـــالع على رســـائل 
املستخدمني.

وقـــال وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي برنار 
كازنـــوف، اخلميـــس، إن مواجهـــة الرســـائل 
املتشـــددون  يســـتخدمها  التـــي  املشـــفرة 
اإلســـالميون علـــى نطـــاق واســـع لتخطيـــط 
هجمات حتتاج إلى جهد دولي، وإنه يريد من 
أملانيا أن تساعده على الترويج ملبادرة عاملية.

وأضـــاف كازنوف أنه ســـيلتقي مع نظيره 
األملاني توماس دي مايتســـيره فـــي الـ23 من 
وســـيناقش  أغســـطس اجلاري فـــي باريس، 
مبـــادرة أوروبية بغية البـــدء في خطة حترك 

عاملية.
وباتت االســـتخبارات الفرنسية في حيرة 
كبيرة بعدما حتول املتشـــددون اإلســـالميون 
من استخدام مواقع التواصل االجتماعي إلى 

خدمات الرسائل املشفرة. 
ويعتبر تنظيم الدولة اإلســـالمية من أكبر 

مستخدمي هذه التطبيقات مثل تلغرام.

وقال كازنـــوف للصحافيني بعـــد اجتماع 
حكومـــي بشـــأن األمـــن ”كثيـــر من الرســـائل 
املتعلقـــة بتنفيـــذ هجمـــات إرهابيـــة ترســـل 
باستخدام التشـــفير.. إنها قضية محورية في 

احلرب على اإلرهاب“.
وأضاف ”فرنسا ستقدم مقترحات أرسلت 

عددا منها إلى نظيري األملاني“.
لكن الواليات املتحدة لم تتردد في الضغط 
على عمالق التكنولوجيا أبل، بعد هجمات في 
مدينة ســـان برناردينو في كاليفورنيا أسفرت 

عن مقتل 14 شخصا في ديسمبر املاضي.
وأعـــادت املعركة احملتدمة بـــني اجلانبني 
حوارا عامليا حول مـــدى القدرة التي يجب أن 
حتظى بها السلطات ملراقبة رسائل مستخدمي 
تطبيقات الهواتف الذكية ووســـائل إلكترونية 
أخـــرى، ومـــا إذا كانت ”حياة البشـــر أهم من 

خصوصياتهم أو العكس“.
وقال نائب قائد الشرطة في والية نيويورك 
األميركيـــة جون ميلر لقناة ”ســـي بي أس“ إن 

”مـــا نـــراه اليوم هـــو بالضبط ما أطلـــق عليه 
مديـــر أف بـــي آي جيم كومـــي: الركض نحو 

الظالم“.
باســـتطاعتك  بـــات  ”اليـــوم  وأضـــاف 
احلصـــول علـــى قرار مـــن احملكمـــة والذهاب 
إلى إحدى شـــركات التكنولوجيا الكبرى وأن 
تقول لها إننا نريـــد أن نرى ماذا يكتب هؤالء 
داخـــل التطبيق الـــذي صممته هذه الشـــركة. 
املفاجـــأة أن ملخـــص اجلـــواب يأتـــي أنـــه 
حتـــى مديـــرو هـــذه الشـــركة ال يســـتطيعون 
معرفـــة ما يدور داخـــل التطبيق، وأن تصميم 
برامـــج اخلصوصيـــة املرتبطة به غيـــر قابلة 

لالختراق“.
وســـارع الكثيرون من مصممي التطبيقات 
األكثر اســـتخداما في العالم إلى تبني تقنيات 
التشـــفير صعبة االختراق منـــذ النقاش الذي 
أطلقه متعهد االستخبارات األميركية السابق 
إدوارد سنودن، الذي كان واحدا ممن صمموا 

برامج التجسس لصالح الوكالة.

ومـــن بني هذه الشـــركات فيســـبوك، التي 
قالت إن الرسائل املتداولة على املوقع الشهير 
ســـتكون مرئية بواســـطة املرســـل واملستقبل 

فقط.
ويعمـــل هـــذا النظـــام باســـتخدام ”قفل“ 
لتأمني الرســـائل بـــني مســـتخدمني اثنني، أو 
تلـــك املتداولة في وقت واحد بني مجموعة من 

املستخدمني.
ويقتـــرن القفل مبفتـــاح خاص بـــه يكون 

بحوزة املرسل واملستقبل فقط.
وقال ميلر ”ال نريد أن نصل إلى اليوم الذي 
نكون فيه مضطرين إلى القول إن التكنولوجيا 

واإلرهاب يقفان ضدنا“.

تناقض الخصوصية واألمن: يمكن قصف اإلرهابيني، لكن ماذا عن الرسائل املشفرة
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أعربـــت األمم المتحدة ومنظمات  } القدس – 
غير حكوميـــة، الجمعة، عن قلقها من تســـارع 
ومنشـــآت  لمنـــازل  إســـرائيل  هـــدم  وتيـــرة 
فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية 

المحتلتين.
وأورد مكتب الشـــؤون اإلنســـانية في األمم 
المتحدة أنه منذ بداية 2016 تم هدم 726 منشأة 
ما خلف قرابـــة 1020 نازحا مقابـــل 531 عملية 
هدم وتشـــريد 688 فلســـطينيا على مدى العام 
2015. وتشـــمل البنـــى التي تشـــير إليها األمم 
المتحـــدة منازل وأمكنة لتربيـــة الحيوانات أو 

تجهيزات مثل اللوحات الشمسية.
ويقـــوم مانحون أجانب بتمويل بعض هذه 
البنـــى بينهم االتحاد األوروبي أو دول مختلفة 

تؤكد أنها تتحرك لتلبية الحاجات اإلنســـانية 
الملحة لدى ســـكان يعانـــون احتالال وتتقلص 
وســـائل معيشتهم مع اســـتمرار االستيطان أو 

العمليات العسكرية اإلسرائيلية.
وفي حين تقول إسرائيل إنها تهدم منشآت 
غير مرخص لها، مكررة ســـيادتها على القدس 
الشرقية التي احتلها وضمتها، واالتفاقات مع 
الفلســـطينيين التي تمنحها السيطرة الكاملة 
اإلدارية واألمنية على المنطقة ”ج“، أي الضفة 

الغربية المحتلة.
وأوضـــح مكتـــب األمم المتحـــدة أنه خالل 
األســـبوع الماضي وحـــده ”هدمت الســـلطات 
اإلســـرائيلية أو أجبرت مالكين على أن يهدموا 
بأنفســـهم 42 بنية الفتقارها إلى ترخيص بناء، 

ما تسبب بتشريد 30 شـــخصا وأثر على حياة 
أكثـــر من 1200 شـــخص“ في القدس الشـــرقية 

والضفة الغربية.
وفي يناير قالت منظمة بتسيلم اإلسرائيلية 
غير الحكومية، التي تندد بانتظام بالتجاوزات 
اإلسرائيلية في األراضي المحتلة، إن ”إسرائيل 
أزالت على األقل 188 منزال فلسطينيا في الضفة 
الغربيـــة“، الفتة إلى أن ”العدد األكبر منذ بدأت 
بتســـيلم في 2006 إحصاء عمليات هدم المنازل 

التي ال ترخيص لها“.
وتم تنفيـــذ 2800 أمر هدم منـــذ العام 1998 
علمـــا وأن عائالت فلســـطينية ال تـــزال مهددة 
بأوامـــر مماثلة يناهز عددها 11 ألفا، بحســـب 

األمم المتحدة.

ونـــددت الخارجيـــة الفرنســـية الخميـــس 
بعمليـــات الهدم التي طالت األســـبوع الماضي 
بنى تمولها فرنسا في قرية النبي صموئيل في 
الضفة، مذكرة بأنها المرة الثالثة التي يتم فيها 
هدم أو مصادرة مبان تمولها فرنســـا في 2016. 
وأعربت باريس عن ”قلقها البالغ حيال تســـارع 

وتيرة هدم ومصادرة المنشآت اإلنسانية“.
الدبلوماســـية  وجهـــت  واشـــنطن،  وفـــي 
األميركية تحذيرا جديدا بشـــأن قرية سوســـيا 

في جنوب الضفة الغربية المهددة باإلزالة.
وقالـــت الخارجيـــة األميركيـــة ”إذا نفـــذت 
الحكومـــة اإلســـرائيلية عمليات الهـــدم، فذلك 
ســـيكون له تأثير سلبي جدا على حياة السكان 

الفلسطينيين الذين سبق أن نزحوا مرارا“.

شـــهدت المفاوضـــات بيـــن  } أديــس أبابــا – 
الســـودانية والحركة الشعبية قطاع  الحكومة 
الشمال بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا بداية 
متعثرة، في ظل رفض الوفد الحكومي االلتزام 
باتفـــاق إطـــاري كان تـــم التوصـــل إليه خالل 
الســـنوات الثالث الماضية لوقـــف العدائيات، 
بدعـــوى أن خارطة الطريق تنســـف كل ما بني 
ســـابقا، وأنـــه جاء فقـــط لمناقشـــة الترتيبات 

األمنية.
ويمثل وفد الحركة الشعبية كبير مفاوضيها 
ياسر عرمان والقيادي أحمد سعيد، بينما يمثل 
وفد الحكومـــة الفريق أول عماد عدوي واللواء 
مصطفـــى محمـــد مصطفـــى، بمشـــاركة ممثل 

األمين العام لألمم المتحدة فينيك هايثوم.
وحاولـــت اآلليـــة األفريقيـــة برئاســـة تابو 
إيمبيكـــي إنقاذ الوضـــع بعقد جلســـة مغلقة، 
الجمعة، جمعـــت الطرفين لتذليل العقبات أمام 
هذه المفاوضات التي ال يتوقع أن تحقق تقدما 
لحل النزاع فـــي منطقتي النيل األزرق وجنوب 

كردفان.
وذكرت مصادر مطلعـــة، الجمعة، أن اآللية 
تـــدرس إمكانية التمديـــد لهذه الجولـــة، التي 
تنتهي الســـبت، في حال حققت خرقا ما يمكن 

البناء عليه.
وانطلقت هـــذه المفاوضـــات األربعاء بعد 
توقيـــع تحالف نداء الســـودان ممثال في حزب 
األمة والحركة الشعبية (قطاع الشمال) بقيادة 
ياسر عرمان، وحركة العدل والمساواة برئاسة 
جبريـــل إبراهيـــم، وحركـــة تحرير الســـودان 
بزعامـــة مني أركـــو مناوي، االثنيـــن، لخارطة 
الطريـــق التي طرحها الوســـيط األفريقي تابو 
إيمبيكي، والتي سبق للحكومة وأن وقعتها في 

مارس الماضي.

وترســـم خارطة الطريق العناوين الكبرى 
لحـــل النـــزاع وأولهـــا التوصـــل إلـــى وقف 
األعمال العدائية وإيصال مساعدات إنسانية 

للمناطق المتضررة وعقد حوار وطني.
وأبـــدى المجتمـــع الدولي تفـــاؤال حيال 
إمكانيـــة التوصـــل إلى حـــل دائـــم للصراع 
الدائـــر فـــي الســـودان، وحث مجلـــس األمن 
كافة األطـــراف الموقعة على ”مواصلة الزخم 
لالتفاق على وقف األعمال العدائية، وتسهيل 
وصول المســـاعدات اإلنســـانية إلى دارفور 
والمنطقتين (النيل األزرق وجنوب كردوفان) 

والتوصل إلى تسوية سياسية نهائية“.
وقـــال في بيـــان إن ”التوقيـــع على اتفاق 
خارطة الطريـــق، أثبت التزام جميع األطراف 
بإنهاء الصراعات في السودان والتحرك نحو 

عملية الحوار كأساس للسالم الدائم“.
وال يبـــدو تفاؤل المجتمـــع الدولي، وفق 
متابعيـــن في محلـــه، فالحكومة الســـودانية 
ال تـــزال على نهجها المـــراوغ والرافض ألي 
التزامـــات، ولعل خطوة انســـحاب وفدها من 
المفاوضات الخميس، جراء عجزه عن إقناع 
اآلليـــة األفريقية والحركة الشـــعبية بالتخلي 

عن االتفاق اإلطاري، خير دليل على ذلك.
وشـــن ممثلـــو الحركة الشـــعبية هجوما 
الذعا بعد تراجع الوفد الحكومي عن االتفاق 

اإلطاري وانسحابه.
وحمـــل المتحدث باســـم الحركـــة مبارك 
أردول في بيان، ”الحكومة السودانية ووفدها 
هذا السلوك غير المسؤول الذي أدى من قبل، 
حينمـــا قامت الحكومـــة الســـودانية بإلغاء 
اتفاقيـــة 28 يوليـــو 2011 المعروفـــة باتفاق 
(نافـــع ـ عقار)، إلى نقـــل الحرب للنيل األزرق 

وتوسيعها لتشمل جنوب كردفان“.
وقال أردول ”لقد شـــهدنا استمرار تراجع 
الوفـــد الحكومي عن كل ما تـــم االتفاق عليه 
خالل السنوات الثالث الماضية والمضمن في 
االتفاق اإلطاري، ومحاوالت إرجاع التفاوض 
إلى نقطة الصفر“. وأضاف المتحدث باســـم 
الشـــعبية ”أن الحكومـــة التي كانـــت تتغنى 

بخارطة الطريـــق اتضح بأنها ليس لديها ما 
تقدمـــه من ســـالم أو طعام أو حـــوار متكافئ 

لشعبنا، وهذا ما يجب توضيحه“.
وتقاتل الحركة الشـــعبية قطاع الشـــمال، 
قوات الحكومة السودانية في جنوب كردفان 
والنيـــل األزرق، وتقول المعارضة المســـلحة 
إن مناطقهـــا تعاني من التهميش السياســـي 
واالقتصـــادي وأنها تريد إنهـــاء هذا الوضع 

الشاذ.
بيـــن  المباشـــرة  المفاوضـــات  وكانـــت 
الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع 
الشمال، قد توقفت في نوفمبر من العام  2014 
بســـبب تهرب نظام البشـــير من االلتزام بأي 
اتفـــاق، معوال في تلـــك الفترة على الحســـم 

العسكري الذي أثبت فشله.
ويســـجل اهتمام دولي بهذه المفاوضات 
ما قـــد يجعل النظـــام والمعارضـــة على حد 
ســـواء تحـــت الضغـــط، ولكن ذلـــك ال يعني 
بالمطلـــق التوصل إلى حـــل توافقي، في ظل 
رفض الرئيس عمر حســـن البشـــير تقديم أي 
تنازالت للطرف المقابل، خاصة على مستوى 
شكل النظام السياســـي وهو جوهر القضية 

في السودان.
وبالتوازي مع مفاوضات الوفد الحكومي 
والحركة الشـــعبية انطلقـــت، الجمعة، جولة 
جديدة من المحادثات بين النظام والحركات 

الدارفورية.
وذكرت مصادر مشـــاركة في المحادثات، 
أن الوفدين اســـتأنفا مفاوضاتهما بالتباحث 

حول وقف إطالق النار والعدائيات.
وقـــال رئيس وفـــد الحكومة أمين حســـن 
عمر، إن التفاوض حـــول ملف دارفور ارتبط 
بتهيئـــة المنـــاخ للحوار الوطنـــي، الفتا إلى 
أنه تم التشاور خالل الجوالت السابقة حول 
أهميـــة مواصلة الحوار لوقـــف إطالق النار 
ووقـــف العدائيات بضـــم الحـــركات لوثيقة 

الدوحة.
وكانت حركات التمرد الثالث الرئيســـية 
قـــد رفضـــت التوقيع علـــى اتفـــاق الدوحة، 
وهي حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل 
إبراهيـــم، وحركـــة تحريـــر الســـودان جناح 
عبدالواحـــد نـــور، وحركة تحرير الســـودان 

جناح أركو مناوي.
وتـــرى هذه الحـــركات أن اتفـــاق الدوحة 

يصب في صالح النظام، وليس محايدا.

ويشـــهد إقليم دارفور نزاعا مســـلحا بين 
القوات الحكومية وثالث حركات مسلحة منذ 
العـــام 2003 خلف 300 ألف قتيل وشـــرد نحو 

2.5 مليون شـــخص طبقا إلحصائيات أممية 
ترفضهـــا الحكومة وتقول إن عـــدد القتلى ال 

يتجاوز 10 آالف شخص.
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◄ قتل 11 مدنيا وأصيب 20 
آخرون، الجمعة، في قصف للنظام 
السوري على ريف إدلب الخاضع 

لسيطرة فصائل إسالمية وفي 
مقدمتها جبهة فتح الشام (النصرة 

سابقا)، وفقا لمصادر محلية.

◄ أعلنت منظمة ”السالم اآلن“ 
المناهضة لالستيطان، الجمعة، 

أن إسرائيل تعمل على نقل سكان 
مستوطنة إسرائيلية غير قانونية 

مبنية على أراض فلسطينية خاصة 
وصدرت بحقها أوامر هدم، إلى 

أراض فلسطينية مجاورة إلضفاء 
الشرعية عليها.

◄ تفتتح الهيئة المستقلة 
لالنتخابات في األردن، الثالثاء 

القادم، باب الترشح لعضوية 
مجلس النواب الثامن عشر والذي 

سيستمر على مدى ثالثة أيام، وفق 
المتحدث اإلعالمي باسم الهيئة 

جهاد المومني.

◄ عاد 23 مصريا كانوا مختطفين 
في ليبيا، الجمعة، إلى مصر بعد 

أن حررتهم القوات الليبية الخاصة 
بالتنسيق مع المخابرات المصرية، 
بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

◄ أعربت الواليات المتحدة عن 
قلقها حيال االستخدام المتزايد 

ألسلحة كيميائية في سوريا، 
بعد معلومات عن وقوع هجوم، 

األربعاء، في حلب أسفر عن أربعة 
قتلى والعشرات من الجرحى.

◄ أكدت مصادر قريبة من رئيس 
مجلس النواب اللبناني نبيه 

بري، أن األخير يصّر على ”السلة 
المتكاملة“ وتشمل االتفاق على 

انتخاب رئيس للجمهورية، ووضع 
قانون انتخابي جديد، وإجراء 

انتخابات تشريعية.

باختصار

في ســــــلوك غير مفاجئ حاول وفد احلكومة الســــــودانية التنصــــــل من اتفاق إطاري حلل 
الصراع في منطقتي جنوب كردفان والنيل األزرق، األمر الذي يهدد بســــــقوط املفاوضات 
ــــــا، والتي يعول عليهــــــا املجتمع الدولي النطالق قطار الســــــالم في  املنعقــــــدة بأديس أباب

السودان.

{األردن ينتصـــر اليـــوم لذاتـــه بذاتـــه حين يقود مشـــهدا انتخابيـــا جديدا بمشـــاركة األطراف 
السياسية التي تاهت لفترة بسبب سوء التقدير والحسابات غير العقالنية}.

حازم قشوع
األمني العام حلزب الرسالة األردني

{لبنـــان بحاجة اآلن إلى رئيس أكثر من أي مرحلة ســـابقة، والمشـــهد اإلقليمـــي أثبت أنه ال يمكن 
االنتظار أكثر، وبالتالي نحن سنبدأ هذه العملية ونأمل في أن تسفر عن نتيجة}.

محمد بدرالدين زايد
سفير مصر لدى لبنان

هوس البقاء على كرسي الحكم

إسرائيل تسرع من وتيرة هدم املنازل واملنشآت الفلسطينية

قيـــادات  تصريحـــات  تعكـــس   – بــريوت   {
المســـتقبل المتناقضـــة وجـــود خالفـــات في 
مـــا بينها، حول اإلبقـــاء على ترشـــيح النائب 
ســـليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية أو السير 
في خيارات بديلـــة في ظل عامل الوقت الذي ال 

يخدم التيار أو لبنان ككل.
وفـــي تصريح الفت أوضح نهاد المشـــنوق 
وزيـــر الداخليـــة والبلديـــات، أنه طـــرح داخل 
المســـتقبل فكـــرة البحـــث عن خيـــارات بديلة 
لمنصب رئاســـة الجمهورية، الشاغر منذ أكثر 

من عامين.
وشـــدد المشنوق على ”أن فرنجية لن يكون 
مرشح تيار المستقبل إلى األبد“، نافيا في اآلن 
ذاته أن يكون قد ســـّوق لدعم تولي رئيس تكتل 

التغيير واإلصالح ميشال عون المنصب.
وكان التيـــار األزرق قـــد تبنى فـــي نوفمبر 
2015 ترشـــيح رئيـــس حـــزب المـــردة النائـــب 
ســـليمان فرنجية، في خطـــوة أثارت ردود فعل 
كثيـــرة آنـــذاك، خاصـــة وأن فرنجيـــة معروف 

بمواالته لحزب الله والنظام السوري.
وفـــي كل مرة يؤكد المســـتقبل أنه لن يعود 
عن قراره في دعم رئيس حزب المردة، إال أنه في 
الفترة األخيرة سجلت أصوات تنادي بضرورة 
بحث خيارات جديدة الستعصاء وصول األخير 
إلى المنصب، حتى أن هناك من طرح دعم عون.

وبالفعل تمت مناقشـــة المسألة في اجتماع 
لكتلة المســـتقبل األســـبوع الماضـــي، انتهت 
باإلبقاء على الوضـــع الحالي الذي ال يبدو أنه 

يالقي رضا من قيادات مستقبلية أخرى ووزراء 
محســـوبين على المســـتقبل من ضمنهم نهاد 

المشنوق.
وشـــدد وزيـــر الداخليـــة اللبنانـــي بالقول 
”نحن تّيار قرار ولســـنا تّيار تشـــاور وانتظار، 
ويجـــب أن نضع خيارات بديلة أمامنا للخروج 

مـــن األزمة. أنا قلت نريد رئيســـا، ولم أقل نريد 
العماد عون“.

ويشـــهد تيار المســـتقبل وضعا اقتصاديا 
وسياســـيا صعبـــا يزداد مـــع الوقـــت تعقيدا، 
وبالتالي فإن هناك تخوفا من أن حالة االنتظار 
التي يعيشها لبنان ليست في صالح المستقبل 

وال البلـــد، وأنه ال بد من اتخاذ خطوات تكســـر 
هذا الجمود وتعيد للتيار ألقه.

ولكن هـــذه الخطوات كالقبـــول بعون مثال 
رئيســـا قد يكـــون لهـــا مفعول عكســـي تماما، 
ففضال عن وجود قاعدة ســـنية واسعة رافضة 
لألخيـــر، فإن هناك مشـــكل حزب اللـــه الذي ال 
يزال إلى اآلن يأمل فـــي إحداث تغيير جوهري 
بســـوريا لصالحه قد يفســـح له المجـــال أمام 
وضع النظام السياســـي ككل تحت ســـيطرته، 
وبالتالـــي فهو ليس مســـتعجال علـــى انتخاب 

رئيس للجمهورية.
وهـــذا األمـــر يجعـــل مـــن معظم قيـــادات 
المستقبل تتأنى في اتخاذ أي قرار جديد حول 
هـــذا الموضوع، رغم أن ذلك ليس مريحا أيضا 

وال يمكن أن يستمر.
وقـــال النائـــب عن كتلـــة المســـتقل عاطف 
مجدالنـــي لـ“العرب“ ”ال تحـــوالت في خيارات 
المســـتقبل الرئاســـية على اإلطالق. ســـليمان 
فرنجيـــة ال يزال هو المرشـــح الرســـمي للتيار 
وال توجد هناك أي نية لوقف هذا الترشـــيح أو 

استبداله بترشيح شخصية أخرى“.
واعتبـــر مجدالني أن ”كل مـــا يقال عن ميل 
تيار المســـتقبل إلى تبني ترشـــيح شـــخصية 
أخرى غير سليمان فرنجية، هو مجرد إشاعات 
ال تنطـــوي علـــى أي قدر من الصحـــة، والهدف 
منهـــا هو خلـــق حالة من الشـــك عنـــد النائب 
سليمان فرنجية حول جدية ترشيح المستقبل 

له، وتخريب العالقة بينه وبين التيار“.

خالفات داخل املستقبل حول التمسك بفرنجية رئيسا للبنان

المشنوق: لن نرشح فرنجية إلى األبد

مبارك أردول:
الحكومة التي كانت تتغنى 
بخارطة الطريق اتضح أنه 

ليس لديها ما تقدمه لشعبنا



} بغــداد - يواصـــل رئيس الـــوزراء العراقي 
على  الســـابق نوري املالكي ”وضـــع بصمته“ 
أســـوأ مرحلة فـــي التاريخ املعاصـــر للعراق 
والتي ســـاهم بفعالية في تأسيسها من خالل 
ترأســـه احلكومة لواليتـــني متتاليتني أفضتا 
بالبلـــد إلى حالة أشـــبه باالنهيـــار واإلفالس 
على مختلف الصعد السياســـية واالقتصادية 

واألمنية.
وأظهـــرت فضيحة الفســـاد الكبـــرى التي 
فّجرها مؤخرا الســـجال بني وزير الدفاع خالد 
العبيـــدي ورئيـــس البرملان ســـليم اجلبوري، 
مجـــّددا قـــدرة نـــوري املالكـــي علـــى توظيف 
مؤسســـات الدولة العراقية في خدمة أغراضه 

السياسية وتصفية حساباته الشخصية.
وبـــات في حكـــم املؤّكد لدى عّدة أوســـاط 
عراقيـــة أّن املالكـــي هو من وقـــف وراء إقفال 
ملف االتهامـــات اخلطيرة املوّجهة ضد رئيس 
البرملان بســـرعة قياســـية، في إطار حسابات 

سياسية معّقدة.
ولم ينجح مجلـــس القضاء األعلى، والذي 
يعد أعلى سلطة قضائية في العراق، في تبرير 
قـــراره املفاجئ بتبرئة رئيـــس مجلس النواب 
سليم اجلبوري بتلك السرعة القياسية، ودون 
إخضاعـــه إلى حتقيـــق ولو بصورة شـــكلية، 
ليشرح على األقل دور شقيقه األصغر منه إياد 
اجلبوري الذي يتولـــى إدارة مكتبه، ودور كل 
من مستشاره املالي هيثم شغاتي، ومستشاره 
التجاري مثنـــى عبدالصمد الســـامرائي، في 
تهديـــد الـــوزراء ومنهـــم وزير الدفـــاع خالد 
العبيـــدي، الذي لم يتحمل ابتزازهم، وكشـــف 
الضغـــوط التي تعرض لها مـــن الثالثة خالل 
اســـتجوابه من قبل النائبـــة عالية نصيف في 

الثالث من الشهر احلالي.

ورغـــم أن املتحدث باســـم مجلس القضاء 
األعلى عبدالســـتار بيرقـــدار أعلن أن املجلس 
سيســـتدعي اجلبـــوري إذا ظهـــرت اتهامات 
جديـــدة له، فإنـــه لم يفصح عـــن مصير التهم 
الســـالفة التي وجهت إليـــه، وهل أطلع رئيس 
مجلـــس القضـــاء مدحت احملمـــود وأعضاءه 
احملكمـــة  طاقـــم  يشـــكلون  الذيـــن  العشـــرة، 
االحتادية العليـــا، على الوثائـــق التي قدمها 
وزير الدفاع وزنتها طن نقلتها عربة ”بيكاب“ 
من مكتب الوزير إلى مقر املجلس وسط حماية 

عسكرية مشددة.
ونقلت وكالة العباســـية نيوز عن احملامي 
ياســـني الراوي قوله إّن مـــن اخلطأ أن ينزلق 
مجلس القضاء األعلى إلى هذا املســـتوى من 
التعاطي مع تهم خطـــرة، خاصة وأن البرملان 
نزع احلصانة النيابية عن رئيسه، وهذا يعني 
أن اجلبـــوري بات شـــخصا اعتياديا يخضع 
مثل األشـــخاص اآلخرين الستجواب وتوجيه 
أسئلة يفرض القانون عليه أن يجيب عنها في 
جلســـة أو جلســـات عدة، وبعدها تتم إحالته 

إلى احملكمة املختصة أو تبرئته.
وأضـــاف الـــراوي، أن املعلومـــات التـــي 
تسربت من داخل مجلس القضاء األعلى تفيد 
بأن اجلبوري حل ضيفـــا على رئيس املجلس 
مدحـــت احملمود الذي اســـتقبله بترحيب حاّر 
وعامله كرئيس ملجلس النواب ال كمتهم، وقدم 
له الشاي والقهوة وتبادال التحيات وأحاديث 
املجاملـــة، دون أن يتطرقا إلى جوهر القضية 

وال إلى طبيعة التهم املوجهة إلى اجلبوري.
بـــراءة  بإعالنـــه  احملمـــود  أن  وأوضـــح 
اجلبوري بهذه السرعة، خالف قوانني القضاء 
في العراق التـــي تنص على أن يتولى االّدعاء 
العام التحقيق مع رئيس البرملان املنزوعة عنه 
حصانتـــه النيابية، واملدعي العام وحده الذي 
يقرر وفق القانون إحالة اجلبوري إلى احملاكم 
املختصة للســـير في القضايا املثارة ضّده أو 

غلقها وإعالن براءته. 
وليـــس من حق رئيس مجلـــس القضاء أو 
الناطق باسمه إعالن براءة أحد بهذه الطريقة 

وبهذه الســـرعة وكأن شـــيئا لم يكن. ووفق ما 
تتداولـــه مصـــادر نيابيـــة مطلعة فـــي بغداد، 
اســـتنادا إلى معلومات مصدرها ائتالف دولة 
القانون، فإن زعيم االئتالف نوري املالكي الذي 
تربطه عالقات وثيقة مع رئيس مجلس القضاء 
مدحت احملمود، هو الذي رتب ســـيناريو طلب 
اجلبـــوري برفع احلصانة النيابية عن نفســـه 

والتوجه إلى مجلس القضاء األعلى.
وتضيـــف تلك املصادر أن اثنـــني من قادة 
ائتالف دولـــة القانون هما علي األديب وخلف 
عبدالصمد اعترضا على تدخل املالكي لصالح 
ســـليم اجلبـــوري، النعكاســـات هـــذا التدخل 
الســـلبية على موقـــف جبهة اإلصـــالح التي 
أغلب نوابها من االئتالف ذاته، غير أن املالكي 
أفهـــم اإلثنني أن تدخله ليس من أجل ”ســـواد 
اجلبـــوري، وإمنا نكايـــة برئيس كتلة  عيني“ 
متحـــدون أســـامة النجيفي الـــذي يعتقد أنه 
حـــّرض العبيـــدي علـــى الهجوم علـــى رئيس 
البرملـــان لتصفية حســـابات سياســـية قدمية 

وجديـــدة، وأيضا إلحـــراج رئيـــس احلكومة 
حيدر العبادي الـــذي اصطف إلى جانب وزير 
دفاعه على أساس أن استجوابه يأتي في وقت 
غير مناســـب مع اشـــتداد احلرب ضّد داعش 

واقتراب موعد معركة املوصل الفاصلة.
ومن جهتهم قلل عدد من النواب من أهمية 
تدخـــل املالكي لصالـــح اجلبـــوري، وتوقعوا 
أن يقدم األخير اســـتقالته من رئاســـة مجلس 
النـــواب خالل وقـــت قريب، ال ســـيما بعد أن 
تعـــرض لثالث ضربـــات موجعة خـــالل فترة 
قصيرة؛ األولى عندما أقاله ١٣٣ نائبا ومنعوه 
مـــن مزاولة عملـــه على رأس مجلـــس النواب 
فـــي مطلع أبريـــل املاضـــي، والثانيـــة عندما 
اقتحـــم املتظاهرون مكتبه وعبثوا مبحتوياته 
في نهاية الشـــهر ذاتـــه. أما الثالثـــة فتتمثل 
في توجيـــه التهم إليه بالضلوع في الفســـاد 

ومبحاولة ابتزاز وزير الدفاع.
وكتحـــّرك مضـــاد لوزيـــر الدفاع، كشـــف 
النائـــب علي البديري مـــن جبهة اإلصالح عن 

وجود اتصاالت بني رؤســـاء كتل نيابية إلقالة 
خالد العبيدي من منصبه عبر سحب الثقة منه 

برملانيا. 
وقال فـــي تصريحات صحافيـــة إنه اطلع 
على مشروع اتفاق سياسي بني الكتل الكبيرة 
الســـتجواب العبيـــدي مجددا وســـحب الثقة 
منه، بغـــّض النظر عن مدى قناعتها بأجوبته، 
موّضحـــا أن االتفاق يأتي ملنـــع تكرار ما فعله 
وزير الدفاع في جلســـة استجوابه من قبل أي 
وزير أو مســـؤول حكومي آخر. وأكد البديري 
أن الكتل الكبيرة لن تســـمح بعد ذلك بكشـــف 
الفســـاد داخل مجلس النواب خوفا من فضح 

وزرائها ونوابها.
وأبدى النائـــب ذاته أســـفه لتدّخل زعماء 
سياسيني لصالح اجلبوري وممارسة ضغوط 
على القضاء لتبرئته مـــن التهم املوجهة إليه، 
واصفا قرار القضاء في هذا الشأن بـ“السابقة 
اخلطرة التي ستترتب عليها نتائج أخطر في 

املستقبل“.

نوري المالكي منع محاسبة سليم الجبوري نكاية بالنجيفي وإحراجا للعبادي

[ طعنة جديدة في ذمة القضاء العراقي [ رئيس البرلمان نجا من القضية ولم يضمن البقاء في منصبه
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أخبار

ــــــوزراء العراقي الســــــابق نوري يواصل اســــــتغالل ما تأتى له مــــــن نفوذ خالل  ــــــس ال رئي
فترة حكمه وما زرعه من أتباع له في مؤسســــــات الدولة، في الدفاع عن مكاســــــبه املادية 
والسياســــــية، وفي حتصني نفســــــه من احملاســــــبة، وفي تصفية حســــــاباته ضّد منافسيه 

وخصومه ولو كانوا من أبناء حزبه.

«ما أقدمت عليه ســـلطة األمر الواقع في صنعاء من تشـــكيل ملجلس سياســـي عمل تقســـيمي 

مخالف لقرارات األمم املتحدة ومجلس األمن}.

ماثيو تولر
 السفير األميركي لدى اليمن

«مشاركة الحشد الشعبي في معركة املوصل –مركز محافظة نينوى- تثير حساسية وتخوفا 

من أجندات ال تصب في صالح املحافظة وإرادة أبنائها}.

أسامة النجيفي
 زعيم ائتالف متحدون العراقي

رئيس حكومة الكواليس

جدل في السعودية بشأن وجود حواضن للمتشددين باململكة
} الرياض - أثار إعالن الســـلطات السعودية 
عـــن إحبـــاط محاولة تســـّلل ثالث شـــقيقات 
صحبـــة ســـبعة من األبنـــاء إلى ســـوريا عبر 
األراضـــي اللبنانيـــة لالنضمـــام إلى صفوف 
اجلماعـــات املتشـــّددة، املخاوف لدى شـــرائح 
من الســـعوديني بشأن وجود شبكات للتجنيد 
داخل اململكة تعمل ملصلحة املتشّددين رغم كل 
اجلهود األمنية املبذولة لتفكيك تلك الشبكات.

وذهـــب ســـعوديون إلـــى التســـاؤل عبـــر 
مواقـــع التواصل االجتماعي بشـــأن العوامل 
واألســـباب التي ميكن أن تقنع عائالت بحالها 

للمقامـــرة مبصيرها ومبصيـــر أبنائها والزّج 
بهم في ســـاحات القتال امللتهبة مثل ســـوريا 
حيـــث يســـود قانون الغـــاب. وحـــّذر البعض 
من إمكانية وجود حواضن داخل الســـعودية 
لتنظيمات مثل داعـــش، داعيا إلى أن تتجاوز 
جهود محاربة التنظيم، املســـائل األمنية إلى 
اجلوانـــب الفكريـــة والدينية عبـــر مراجعات 

«شجاعة» تكّرس التسامح واالعتدال.
الســـعودية  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
اســـتعادة ثالث شـــقيقات من لبنان حيث كّن 
بصـــدد محاولـــة العبـــور إلى ســـوريا قصد 

االلتحاق باجلماعات التكفيرية هناك، ومبعية 
اثنني منهن سبعة من أبنائهما.

وفـــي تصريح يهـــّون من املخاوف بشـــأن 
وجود حواضن للمتشـــّددين في الســـعودية، 
أكد املتحدث الرســـمي للوزارة اللواء منصور 
التركي اجلمعة أن أكثر من ٧٠ باملئة مما تقوم 
به الداخلية إلفشال املخططات اإلرهابية يكون 
بعد التعاون مع املواطنـــني. وذكر أن الوزارة 
تتلقـــى بالغـــات أوليـــاء األمور عـــن مغادرة 
أبنائهـــم لاللتحـــاق بداعش وتتعامـــل معها 
مباشرة. وأوضح أن خروج الشقيقات الثالث 

مـــن اململكـــة كان نظاميـــا وقال «بعـــد تطبيق 
العقوبة القضائية ستخضع الشقيقات لبرامج 

املناصحة».
واملناصحـــة عبـــارة عن برنامـــج حكومي 
ســـعودي يقـــوم علـــى محاولة إقنـــاع بعض 
د بالتراجع عنه وتبني  املعتنقني للفكر املتشـــدّ
فكر معتدل. ووفرت اململكة لذلك مراكز مختصة 
مجهـــزة بوســـائل حديثة. وجتـــري بالتوازي 
مـــع املجهـــود الفكـــري محاولة إعـــادة إدماج 
املناصحني في املجتمع مبساعدتهم على تعّلم 

مهن تساعدهم على كسب الرزق الحقا.

تفاقم ظاهرة تجنيد 

األطفال في اليمن

} صنعــاء - قالـــت مصـــادر يمنيـــة إّن عملية 
تجنيـــد األطفـــال مـــن قبـــل ميليشـــيا جماعة 
أنصارالله الحوثية نشطت بشكل غير مسبوق 
خـــالل األيـــام الماضية فـــي العاصمة صنعاء 
وعـــدد مـــن المناطـــق الواقعة تحت ســـيطرة 

سلطات االنقالب.
وربطت المصادر ذاتها الظاهرة بالتصعيد 
الكبير المسّجل في الحرب بين قوات الحكومة 
الشـــرعية المدعومـــة مـــن التحالـــف العربي، 
وميليشيا الحوثي المدعومة من قوات الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، وظهور مؤشرات 
على التوّجه نحو حســـم الصراع عسكريا بعد 

فشل محادثات الكويت.
وشـــرحت هذه المصادر أّن تعّدد الجبهات 
من تعز جنوبـــا إلى تخـــوم العاصمة صنعاء 
وصـــوال إلـــى الجوف بشـــمال البـــالد، وكثرة 
الخســـائر فـــي صفـــوف ميليشـــيا الحوثـــي 

ضاعفت حاجة األخيرة إلى المقاتلين.
وقـــال شـــهود عيـــان مـــن داخـــل صنعاء 
إّن الميليشـــيات لجـــأت إلـــى تنظيـــم حمالت 
تجنيد تجـــوب أحياء المدينـــة وتطرق أبواب 
الســـكان وتطلب منهم إلحاق أبنائهم بصفوف 

”المجاهدين“ للدفاع عن المدينة.
وأّكد أحد الشـــهود أن األطفـــال المجّندين 
يلحقون بمعســـكرات ُفتـــح بعضها على عجل 
داخـــل البعـــض مـــن الســـاحات والمالعـــب 
الرياضية المهجورة لتلقي تدريب ســـريع على 
إطـــالق النار من البنـــادق اآللية ليزج بهم بعد 

للمشاركة والتعقيبذلك مباشرة في جبهات القتال.
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قالت مصادر فرنسية إّن باريس 
مستعدة لتزويد الكويت بصواريخ 
مضادة للسفن لتسليح مروحيات 

كاراكال التي أعلن مؤخرا عن 
اقتناء الكويت ثالثين منها بقيمة 

1,1 مليار يورو، بحسب موقع 
ديفنس نيوز الذي أّكد حاجة 

القوات الكويتية لصواريخ محمولة 
جوا ومضادة للزوارق السريعة، 
وأن المروحيات المذكورة مهيأة 

فنيا لحمل تلك الصواريخ.

◄ أّكد وزير الخارجية العراقي 
إبراهيم الجعفري، الجمعة، 

أّن ميليشيات الحشد الشعبي 
ستشارك في معركة استعادة 

مدينة الموصل من سيطرة تنظيم 
داعش، معتبرا أنه ”ال يوجد شيء 
يمنع مشاركة الحشد“ في المعركة 

المرتقبة، رغم اعتراض أهالي 
المدينة وعشائر محافظة نينوى 

على قدوم الميليشيات الشيعية إلى 
مناطقهم.

◄ شرعت هيئة الهالل األحمر 
اإلماراتي في توزيع مواد غذائية 

على أهالي محافظة حضرموت 
بجنوب شرق اليمن، وذلك في 
إطار حملة إلغاثة سكان عدة 

مناطق يمنية. وتزامن ذلك مع نشر 
أرقام رسمية تبين وصول قيمة 
المساعدات اإلماراتية المقدمة 

لليمن في الفترة من أبريل 2015 إلى 
يوليو 2016 إلى مبلغ 1,20 مليار 

دوالر أميركي.

◄استولى مسلحون مجهولون 
الجمعة على مبالغ مالية وصفت 

بالهامة كانت مخصصة لدفع 
رواتب موظفي وعملة مؤسسة 

موانئ عدن بجنوب اليمن، وذلك 
في هجوم مسّلح على حافلة تابعة 
للمؤسسة كانت بصدد نقل األموال 

من فرع البنك المركزي بالمدينة.

علي البديري:

الكتل الكبيرة لن تسمح 

مستقبال بكشف الفساد 

داخل البرلمان



الجمعي قاسمي

} تونــس - دعــــا راشــــد الغنوشــــي، رئيس 
حركة النهضة اإلسالمية، إلى حتييد وزارات 
السيادة عن األحزاب، أو متكني وزراء السيادة 
احلاليني في حكومة تصريف األعمال برئاسة 
احلبيــــب الصيــــد، مــــن االحتفــــاظ بحقائبهم 
الوزاريــــة فــــي احلكومة التونســــية اجلديدة 

برئاسة يوسف الشاهد.
ووصــــف مراقبــــون هــــذه الدعــــوة التــــي 
ترافقــــت مــــع انطــــالق املرحلــــة الثانيــــة من 
املشــــاورات حول تركيبــــة احلكومة اجلديدة، 
بأنها خطوة سياسية استباقية تنم عن تكتيك 
مراوغ يهدف إلى قطــــع الطريق أمام إمكانية 
اســــتحواذ حركة نــــداء تونس علــــى حقائب 
سيادية في حكومة الوحدة الوطنية املُرتقبة.

وبــــدأ رئيس احلكومة التونســــية املُكلف، 
يوســــف الشــــاهد، اجلمعة، في إجراء املرحلة 
الثانيــــة من املشــــاورات حول تشــــكيلة فريقه 
احلكومــــي، حيــــث اجتمع مع وفــــد من حركة 

النهضة اإلسالمية برئاسة راشد الغنوشي.
وشــــارك في هذا االجتماع الذي مت بقصر 
الضيافة بقرطاج، إلى جانب الغنوشــــي، وفد 
من حركة النهضة تألف من أمينها العام زياد 
العذاري، ورئيس مكتبها السياسي نورالدين 
العرباوي، ورئيس كتلتهــــا النيابية بالبرملان 

نورالدين   البحيري.
وقال الغنوشــــي في أعقاب هذا االجتماع، 
إن ”حركة النهضة مع حتييد وزارات السيادة 
عــــن األحزاب واإلبقاء عليهــــا لتمارس دورها 

في مقاومة اإلرهاب“، على حد تعبيره.
وأضاف أنه قدم لرئيس احلكومة املكلف، 
يوســــف الشــــاهد، قائمة بأســــماء املرشحني 

الذيــــن اختارتهــــم حركة النهضة اإلســــالمية 
لتولي حقائب وزارية فــــي احلكومة املُرتقبة، 
الفتا إلى أن حركته ”احترمت في هذه القائمة 

ضرورة متثيل الشباب واملرأة“.
وقد كشــــفت تسريبات إعالمية عن القائمة 
االسمية التي رشحها الغنوشي لتولي حقائب 
وزاريــــة. وتضم القائمة كال من زياد العذاري، 
ومحرزيــــة العبيدي، ولطفي زيتــــون، وأحمد 
قعلول، وإميان بن محمد، وأســــامة الصغير، 
والسيدة اليونسي، ورياض بالطيب، وسمير 

ديلو.
ومن جهته، أكد زياد العذاري، األمني العام 
حلركة النهضة اإلسالمية، أن حركته لم تطلب 
عددا معينــــا من الــــوزارات، ولكنهــــا طالبت 
باالبتعاد عن احملاصصــــة، وضرورة احترام 
نتائج االنتخابات، كمــــا طلبت أيضا ”حتييد 

وزارات السيادة“.
ورغــــم أن مطلب حتييد وزارات الســــيادة 
ُجتمع عليه غالبية األوســــاط السياسية، فإن 
ذلك ال مينع من القول إن موقف حركة النهضة 
أملتــــه اعتبــــارات أخــــرى ُمرتبطــــة بطبيعة 
عالقاتها مع حركة نــــداء تونس التي مازالت 
حتكمهــــا ”الريبة والشــــك“ بغــــض النظر عن 
مظاهر التفاهم والثقة املتبادلة التي تســــعى 

احلركتان إلى إبرازها.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة تســــعى 
مــــن وراء هــــذا املوقف إلى ســــد الطريق أمام 
حركــــة نــــداء تونس للوصــــول إلــــى وزارات 
السيادة في حكومة يوسف الشاهد، وبالتالي 
الهيمنة علــــى احلكومة املرتقبــــة، مبا يجعل 
مشــــاركتها فيها رمزية وغير مؤثرة، وهو ما 

ال تريده في هذه املرحلة.
وكانت حركة النهضــــة قد أكدت، في وقت 
ســــابق، على لسان رئيســــها راشد الغنوشي، 
أنها ”لن تقبل مبشــــاركة رمزيــــة“ في حكومة 
الشــــاهد، وذلك في رد ضمنــــي على األصوات 
التي تعالت خالل األيام القليلة املاضية داخل 
حركــــة نــــداء، للمطالبة بضــــرورة أن تتحمل 
حركــــة نــــداء تونس مســــؤوليتها مــــن خالل 

إحكام سيطرتها على احلكومة اجلديدة بأكبر 
عــــدد من احلقائــــب الوزاريــــة، وخاصة منها 

السيادية.
وبدا هــــذا التوجه واضحا في تصريحات 
رؤوف اخلماســــي القيــــادي فــــي حركــــة نداء 
تونــــس، الــــذي قــــال، اخلميــــس، إن حركتــــه 
ســــتحصل في تركيبة احلكومة اجلديدة على 
40 باملئــــة من إجمالــــي احلقائب الوزارية، أي 
مبعدل ســــت وزارات، مقابل أربع وزارات فقط 

حلركة النهضة اإلسالمية.
وترافقت تلك التصريحات مع تســــريبات 
مفادهــــا أن حركــــة نــــداء تونــــس ترغــــب في 
وزارتني سياديتني هما الداخلية والدفاع، وقد 

تكون اختارت ُمرشــــحني لهما أحدهما سليم 
شاكر وزير املالية في حكومة تصريف األعمال 

احلالية الذي ُرشح لوزارة الداخلية.
ومــــع ذلك، بــــرز خالل اليومــــني املاضيني 
السياســــية  األوســــاط  لــــدى  إجمــــاع  شــــبه 
التونســــية على ضــــرورة اإلبقــــاء على وزراء 
الســــيادة احلاليــــني، أي وزراء الدفاع فرحات 
املجدوب،  الهــــادي  والداخليــــة  احلرشــــاني، 
واخلارجية خميس اجلهيناوي، والعدل عمر 
بن منصــــور، في احلكومة اجلديدة برئاســــة 

يوسف الشاهد.
وُينتظــــر أن يتم اإلعالن عن تشــــكيلة هذه 
احلكومــــة اجلديــــدة األربعاء املُقبــــل، على أن 

ُتعرض على مجلس نواب الشــــعب (البرملان) 
قبل نهاية الشهر اجلاري لنيل الثقة.

وكان رئيــــس احلكومــــة املُكلف، يوســــف 
الشــــاهد، قــــد أنهى مســــاء االثنــــني املاضي 
املرحلة األولى من املشــــاورات بشــــأن حكومة 
الوحدة الوطنية التي أطلق مبادرتها الرئيس 
الباجي قائد السبســــي فــــي الثاني من يونيو 

املاضي.
ومت خــــالل املرحلــــة األولى بحــــث هيكلة 
احلكومة ومنهجية عملهــــا، دون التطرق إلى 
األسماء املرشــــحة إلى حقائب وزارية، حسب 
تصريحات رئيــــس احلكومة املكلف ومختلف 

األحزاب واملنظمات التي تشاور معها.

} نواكشــوط - حتاول جبهة البوليســـاريو 
االنفصاليـــة اســـتغالل الفتـــور الـــذي يســـم 
العالقات الدبلوماسية بني املغرب وموريتانيا 
لتمرير أجندتها وكســـب حلفاء جدد من رجال 

سلطة نافذين في موريتانيا.
وقد تســـلم الرئيس املوريتاني، محمد ولد 
عبدالعزيز، بالقصر الرئاســـي في نواكشـــوط 
رســـالة من األمني العام اجلديد للبوليســـاريو 

إبراهيم غالي.
وبحســـب مـــا جـــاء فـــي مواقـــع إخبارية 
متطابقة، أوضح مصدر رســـمي موريتاني أن 
الرسالة تســـلمها الرئيس ولد عبدالعزيز لدى 
استقباله أمحمد خداد، عضو األمانة الوطنية 
جلبهـــة البوليســـاريو ومنســـقها مـــع بعثـــة 

األمم املتحـــدة لتنظيم اســـتفتاء في الصحراء 
(املينورسو).

وقال القيادي في البوليســـاريو، في نهاية 
اللقاء في تصريـــح للوكالة املوريتانية لألنباء 
”كان لي شـــرف مقابلة فخامـــة الرئيس محمد 
ولد عبدالعزيز حيث ســـلمته رســـالة من أخيه 
الرئيس إبراهيم غالـــي، تتعلق بآخر تطورات 
القضية الصحراوية ومســـاعي األمم املتحدة 
مـــن أجـــل إيجـــاد حـــل لهـــا، وتتعلـــق كذلك 

بالعالقات الثنائية“.
وفي خطـــوة تصعيدية جديدة ضد املغرب 
قامت السلطات املوريتانية بإغالق مقر مكتب 
وكالـــة املغـــرب العربـــي لألنباء الـــذي ميثل 
واجهة اإلعالم الرسمي للمغرب في نواكشوط. 

وكانـــت الســـلطات املوريتانية قـــد قامت في 
املاضـــي بطرد املدير الســـابق ملكتـــب الوكالة 
في نواكشـــوط بعدما اتهمتـــه بالقيام بأعمال 

تتنافى مع عمله في نواكشوط.
املغربيـــة  املوريتانيـــة  العالقـــات  ومتـــر 
بفتور كبير مســـتمر منذ أربع ســـنوات جراء 
التجاذبات واملواقف السياســـية لكال البلدين 
فاقمهـــا امتنـــاع املغـــرب عن مشـــاركة رفيعة 
املســـتوى في القمة العربيـــة األخيرة ورفض 
الرئيـــس املوريتانـــي اســـتقبال مبعوثني من 
العاهل املغربـــي إلبالغ موريتانيا بنية املغرب 

العودة إلى االحتاد األفريقي.
وارتبـــط التوتر في العالقـــات بني البلدين 
باجلزائـــر التي حتـــاول اســـتمالة موريتانيا 
لتصطـــف وراءها وتدعـــم موقفها بخصوص 

امللف الصحراوي.
يشـــار إلـــى أن اجلزائر طردت املستشـــار 
األول للســـفارة املوريتانية بعـــد أيام من طرد 

نواكشوط دبلوماســـيا جزائريا بالرتبة ذاتها، 
علـــى خلفية اتهامه بالوقوف وراء نشـــر مقال 
هدفه توتير العالقات الدبلوماسية بني املغرب 

وموريتانيا.
بـــني  الدبلوماســـية  العالقـــات  وشـــهدت 
اجلزائر وموريتانيـــا تقلبات عديدة، فالرئيس 
اجلزائـــري عبدالعزيز بوتفليقـــة كان معارضا 
لالنقـــالب العســـكري الـــذي نفـــذه محمد ولد 
عبدالعزيـــز ضّد نظام حكم ســـيدي محمد ولد 
الشيخ عبدالله سنة ٢٠٠٨، حيث رفض استقبال 
وفد أرسله ولد عبدالعزيز إلى اجلزائر تعبيرا 
منه عن استيائه من عملية االنقالب خاصة بعد 
متكن الدبلوماسية اجلزائرية من استمالة ولد 

الشيخ لدعمها في قضية الصحراء املغربية.
كما عرفـــت العالقات بني البلدين في بداية 
حرب الصحراء في الســـبعينات فتورا ســـببه 
مشـــاركة موريتانيـــا إلـــى جانـــب املغرب في 
احلرب ضّد البوليســـاريو، ولكن بعد انسحاب 
موريتانيـــا مـــن النـــزاع باعتبارهـــا احللقـــة 

األضعف عادت العالقات إلى سالف عهدها.
متـــارس  اجلزائـــر  أن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
ضغوطـــا علـــى موريتانيا لالصطفـــاف وراء 
موقفهـــا من امللـــف الصحـــراوي معتمدة على 

رصيد دعمها لهذا البلد عسكريا واقتصاديا.
ومؤخـــرا تراهـــن موريتانيـــا أكثـــر على 
أسبانيا جلعلها حليفا سياسيا واستراتيجيا 
محوريـــا بعـــد تدهـــور عالقاتها مـــع املغرب 
واجلزائـــر وفـــي محاولـــة لتجـــاوز عالقاتها 
التقليديـــة بفرنســـا التي تعد حليفا رئيســـيا 

للمغرب.
وبحسب متابعني ظهر التعاون املوريتاني 
األســـباني في الدعم اللوجســـتي الذي قدمته 
مدريد للســـلطات في نواكشـــوط لتنظيم القمة 

العربية التي جرت الشهر املاضي.
وكانـــت وزارة اخلارجيـــة األســـبانية، من 
الدبلوماســـيات القليلـــة فـــي الغـــرب، التـــي 
أصـــدرت بيانـــا تهنـــئ فيـــه موريتانيـــا على 
اســـتضافتها القمة وجناحها فـــي هذا الرهان 

رغم الصعوبات.
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◄ حذرت لويزة حنون، رئيسة 
حزب العمال الجزائري، من مخطط 

الستيالء مافيا المال على مؤسسات 
الدولة، تحضيرا النقالب تستحوذ فيه 

على الحكم في البالد على الطريقة 
البرازيلية. ودعت ”حنون“، خالل مؤتمر 

صحافي عقدته بالعاصمة، صناع 
القرار في الجزائر إلى االنتباه إلى 

أن السياسة التي يتعبونها ستنتهي 
إلى رهن الدولة في يد من تسميها 

”األوليغارشيا“ التي تريد الهيمنة على 
كل مقدرات البالد، ومن ثم الوصول إلى 

الحكم.

◄ ذكرت مصادر إعالمية محلية أن 
حزب األصالة والمعاصرة المغربي 

برئاسة إلياس العماري يستعد لإلعالن 
عن قائمة مرشحيه في كل الدوائر 
االنتخابية، وسيكون تاريخ انعقاد 

الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب 
مخصصا لإلعالن الرسمي عن القائمة 
الكاملة، لمرشحي ومرشحات األصالة 

والمعاصرة.

◄ أكد مصدر من المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني لموقع ”بوابة 

اإلخباري، أن المجلس وجه  الوسط“ 
رسالة لنائب رئيس المجلس، علي 

القطراني، وعضو المجلس، عمر 
األسود، يبلغهما فيها بضرورة االلتحاق 

باجتماعات المجلس في موعد أقصاه 
17 أغسطس الجاري، أو سوف يخاطب 

المجلس أعضاء الحوار السياسي 
الليبي الستبدال القطراني واألسود 

بمرشحين آخرين وفق ما ورد في 
االتفاق السياسي.

◄ أفادت رئيسة االتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة والصناعات 

التقليدية في تونس، وداد بوشماوي، 
بأن المنظمة ”لم تقدم، الجمعة، في 

مشاوراتها مع رئيس الحكومة المكلف، 
يوسف الشاهد، مقترحات بشأن األسماء 
لكنها طرحت رؤيتها بخصوص الوضع 

االقتصادي واالجتماعي بالبالد“.

باختصار

النهضة تقطع الطريق أمام نداء تونس بالمطالبة بتحييد وزارات السيادة
[ النداء يرغب في حقيبتي الدفاع والداخلية [ الغنوشي يقدم قائمة اسمية للشخصيات المرشحة لحقائب وزارية
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طالبت حركة النهضة االســــــالمية في تونس بتحييد وزارات الســــــيادة خالل مشــــــاورات 
تكوين حكومة الوحدة الوطنية، في خطوة منها لقطع الطريق أمام نداء تونس الذي أكدت 
تقارير إخبارية أن قيادييه يسعون إلى الظفر بوزارتني سياديتني هما الداخلية والدفاع.

تقوم جبهة البوليســــــاريو بتحركات على املســــــتوى اإلقليمي لكســــــب حلفاء جدد لها بعد 
ــــــة القاصمة التي تلقتها إثر قرار املغــــــرب العودة إلى االحتاد األفريقي بعد قطيعة  الضرب

استمرت لسنوات طويلة.

{الشباب يمثل األغلبية العظمى من تعداد سكان ليبيا وهم األكثر تأثرا بالصراع، ولن يكون هناك أخبار

حل في ليبيا دون مشاركة الشباب}.

مارتن كوبلر
املبعوث األممي لدى ليبيا

{األوضـــاع تتحســـن في ليبيـــا حاليا ونأمل أن ذلك ســـيمنع اإلرهابيين من التســـلل إلى أراضينا. 

اإلجراءات األمنية عند حدود تونس مع ليبيا تبقى مشددة}.

علي قوطالي
سفير تونس لدى موسكو

أحزاب االئتالف تتصارع من أجل حصة كاملة في حكومة الشاهد

إبراهيم غالي يريد كسب حلفاء جدد

البوليساريو تستغل فتور العالقات بني املغرب وموريتانيا لتمرير أجندتها

زياد العذاري:

لم نطلب عددا معينا من 

الوزارات ولكننا طالبنا 

باالبتعاد عن المحاصصة

فــي خــطــوة تــصــعــيــديــة جــديــدة 

السلطات  قــامــت  املــغــرب  ضــد 

مكتب  مقر  بــإغــالق  املوريتانية 

وكالة املغرب العربي لألنباء

◄



} برلني - ذكرت مجلة ”دير شبيجل“ األملانية 
أن الواليات املتحدة تعتزم حتديث أســـلحتها 

النووية املتمركزة في أملانيا. 
وجاء فـــي تقريـــر املجلة املقـــرر صدورها 
الســـبت أن الرئيـــس األميركي بـــاراك أوباما 
وافق قبيل انتهاء فترته الرئاسية على مرحلة 
التطوير األخيرة لنســـخة جديـــدة من القنابل 

النووية.
ويذكر أن اإلدارة الوطنية األميركية لألمن 
النـــووي أعلنت مؤخرا أن األســـلحة النووية 
من طراز (بي 61 -12) ستدخل سلسلة اإلنتاج 
اعتبارا من عام 2020. وبحســـب تقرير املجلة، 

سيجري نشر هذه األسلحة بعد ذلك في قاعدة 
”بوشـــل“ اجلوية بأملانيا. وبحســـب تقديرات 
خبراء، يوجد في قاعدة بوشـــل ما يتراوح بني 
10 و20 رأسا نوويا ترجع إلى احلرب الباردة، 
وتبقيها الطائرات القتالية من طراز ”تورنادو“ 
التابعة للجيش األملاني جاهزة لالستخدام في 
احلاالت اخلطرة. وقامت الواليات املتحدة بعد 
عام 1990 بسحب قسم كبير من آالف الرؤوس 
النووية التي قامـــت بتخزينها في أوروبا في 

حقبة احلرب الباردة.
وتقول تقارير صحافية إن هناك مئة رأس 
نووية أميركية مخزنة اآلن في بلجيكا وهولندا 

وإيطاليـــا وتركيا وفـــي مطار تابـــع للجيش 
األملانـــي بواليـــة راينالند بفالز غـــرب البالد. 
وســـبق لهذا امللـــف أن أثار جـــدال حادا داخل 
األوســـاط األملانية، حيث يقـــول متخصصون 
في الشـــؤون الدفاعية باحلـــزب الدميقراطي 
املســـيحي احلاكـــم األملانـــي إن دول الناتـــو 
التي تخزن األســـلحة النوويـــة األميركية على 
أراضيها هـــي وحدها فقـــط صاحبة الصوت 

املسموع داخل احللف العسكري الغربي.
ووفقا لتقريـــر املجلة، دعا البرملان األملاني 
(بوندســـتاج) بتأييد من التحالف املســـيحي 
واحلـــزب االشـــتراكي الدميقراطـــي واحلزب 

الدميقراطي احلر وحزب اخلضر إلى ســـحب 
األســـلحة النوويـــة مـــن أملانيا عـــام 2010، إال 
أن احلكومـــة األملانيـــة، والتـــي كانـــت تضم 
فـــي ذلك احلـــني التحالف املســـيحي واحلزب 
الدميقراطي احلر، أوضحت أنه لن يكون هناك 
قرار في هذا الشـــأن إال مبوافقة شـــركاء حلف 

شمال األطلسي (الناتو).
وكان الرئيـــس األميركي بـــاراك أوباما قد 
أعلن في بداية توليه مهام منصبه عام 2009 أن 
نزع السالح النووي يشكل هدفا حلكومته، إال 
أن األســـلحة النووية ال تزال جزءا رئيسيا في 

سيــاسة الردع التي ينتهجهـا حلف الناتو.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أقال الرئيس الروسي فالديمير 
بوتن، الجمعة، رئيس إدارته 

الرئاسية سيرجي إيفانوف، الذي 
يعد من أقرب حلفائه، وينظر 

إلى الخطوة على أنها تحضير 
لالنتخابات البرلمانية والرئاسية.

◄ ذكر مسؤول يوناني الجمعة 
أن السلطات اليونانية بدأت في 

نقل المهاجرين العالقين في الجزر 
الواقعة في بحر إيجه إلى البر 
الرئيسي لتخفيف الضغط على 

المخيمات المزدحمة.

◄ أسفر انفجار وإطالق نار داخل 
سجن فلبيني الجمعة، عن مقتل 10 

سجناء، من بينهم زعيمان لعصابات 
مخدرات، وفق ما ذكر مسؤولون، 
وذكرت تقارير إعالمية أن تبادال 
إلطالق النار حدث في السجن، 

بعدما أطلق السجناء النار على 
غرفة آمر السجن.

◄ ألقت السلطات البلجيكية القبض 
على 3 أشخاص، خالل عمليات 

دهم في العاصمة بروكسل في إطار 
تحقيق يتصل باإلرهاب وذكر ممثلو 

االدعاء االتحادي في بيان الجمعة 
أن الشرطة القضائية االتحادية 

نفذت الليلة الماضية ثماني عمليات 
تفتيش لمنازل في بروكسل بأمر من 

قاضي تحقيقات مختص باإلرهاب.

◄  هز 11 انفجارا عددا من المناطق 
في تايلند منذ مساء الخميس 

بحسب مسؤولين بالشرطة 
التايلندية ووقعت أربعة انفجارات 

أخرى صباح الجمعة في مقاطعة 
سورات أودت بحياة أربعة أشخاص 

على األقل بحسب آخر المعلومات 
الرسمية.
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أخبار

باختصار

{إن إيران وروسيا وتركيا من الالعبين الهامين في المنطقة، وإذا كانت هناك خالفات في الرؤى 
بين دول المنطقة، فإنه يمكن حلها عن طريق الحوار}.

محمد جواد ظريف 
وزير اخلارجية اإليراني

 {االتهامات الروسية بأن أوكرانيا شنت هجمات إرهابية في القرم المحتلة هزلية ومجنونة، مثل 
المزاعم التي تفيد بعدم وجود قوات روسية في شرق أوكرانيا}.

بيترو بوروشينكو
الرئيس األوكراني

الواليات املتحدة تعتزم تحديث أسلحتها النووية في أملانيا

الحرائق تتسارع بشكل 
مشبوه في أسبانيا

} لشــبونة - تراجعــــت حــــدة الحرائــــق في 
البرتغال وفرنســــا حيث واصل رجال األطفال 
الجمعة مكافحة النيــــران، في وقت تبدي فيه 
أســــبانيا قلقها بســــبب تســــارع الحرائق في 

شكل مشبوه.
وفي حين واصل أكثر من 1500 رجل إطفاء 
مكافحة ســــتة حرائق كبيرة فــــي مناطق عدة 
بشــــمال البرتغــــال، أي نصف عــــدد الحرائق 
التي كانت مشتعلة الخميس، أعلنت الحكومة 
أن قاذفتــــي ميــــاه ثقيلــــة وضعتهما روســــيا 
بتصرفهــــا في إطــــار اتفاق ثنائي ســــتصالن 
الســــبت إلى أســــبانيا لتعزيز قدرات مواجهة 

الحرائق.
وبعــــد تفعيلهــــا آليــــة الحمايــــة المدنية 
األوروبيــــة األربعــــاء، تمكنــــت لشــــبونة مــــن 
تعزيــــز نظام الحمايــــة الخاص بهــــا بطائرة 
إيطالية، فضال عن طائرتين وفرتهما المغرب، 
قد  وأخريين أســــبانيتين من طــــراز ”كنادير“ 

باشرتا العمل منذ بداية األسبوع.
ونقلــــت وكالة أنبــــاء لوزا األســــبانية عن 
مسؤول في السلطة الوطنية للحماية المدنية 
أن الظــــروف المناخية كانــــت أفضل فالرياح 
هــــدأت قليــــال و“اســــتطعنا إحراز تقــــدم في 
مكافحــــة الحرائق. فــــي الليلة الســــابقة كان 
علينا التـركيز على حماية السكان ومنازلهم“.

} رومــا - قررت الســـلطات اإليطالية تكليف 
نائب مدير الدائرة السياســـية في اخلارجية 
اإليطاليـــة، ورئيـــس قســـم شـــمال أفريقيا 
والشـــرق األوســـط جوزيبي بيروني، مبهام 
الســـفير اإليطالـــي اجلديـــد لـــدى ليبيا في 
خطوة اعتبرها متابعون تأتي في إطار سعي 
إيطاليـــا للمزيـــد من دعم املجلس الرئاســـي 

املنبثق عن اتفاقية الصخيرات.
وقالـــت احلكومة اإليطالية في بيان حول 
ر تعيني  قرار تعيني الســـفير اجلديـــد إنه تقرَّ
جوزيبي بيرونه ســـفيرا جديدا إليطاليا في 
ه السفير  ه من املنتظر أن يتوجَّ طرابلس، وأنَّ
اجلديـــد قريبا إلى العاصمـــة الليبية ملزاولة 
مهام عملـــه وإعادة فتح الســـفارة، دون ذكر 

تاريخ محدد.
وتشـــير بعض التوقعات إلى أن جوزيبي 
بيروني ســـيعمل على جتنـــب تهميش الدور 
اإليطالـــي على ضوء املشـــاركة العســـكرية 
األميركيـــة والبريطانية املباشـــرة في عملية 
حتريـــر ســـرت، واحلفـــاظ علـــى املصالـــح 
اإليطاليـــة، خاصـــة مصالح مؤسســـة إيني 
للطاقة ومساعدة السلطات الليبية أيضا في 

إدارة إشكالية الهجرة غير الشرعية.
تأكيـــد  اإليطاليـــة،  احلكومـــة  رفضـــت 
املعلومات حـــول وجود قوات خاصة لها في 
ليبيـــا، بعدما تناقلت وســـائل إعالم إيطالية 
وجود العشـــرات من اجلنـــود اإليطاليني في 
ليبيا، األســـبوع املاضي، األمـــر الذي عّرض 
رئيـــس الـــوزراء اإليطالـــي، ماتيـــو رينزي، 

النتقادات قاسية من املعارضة في بالده.
وكانت وزيرة الدفـــاع اإليطالية روبيرتا 
بينوتي، قد أكدت في وقت ســـابق عدم وجود 
قوات عسكرية إيطالية في ليبيا بعد أن رجح 
بعـــض املراقبني وجـــود قـــوات إيطالية في 

صفوف اجلنود الذين أشـــرف سفير إيطاليا 
في ليبيا على نقلهم إلى روما.

وقالـــت بينوتـــي فـــي مقابلة مـــع مجلة 
فاميليـــا كريســـتيانا، إن طائـــرات إيطاليـــة 
قامـــت مؤخـــرا بنقل جنـــود ليبيني مصابني 
إلى مستشـــفى تشيليو العســـكري في روما، 
لتلقي العالج، مشيرة أن إيطاليا كانت تدرب 
القوات املســـلحة الليبية في قاعدة كاســـينو 
جنـــوب روما، لكـــن مت تعليـــق التدريب بعد 

تدهور األوضاع في طرابلس.
مصـــادر  وفـــق  بيرونـــي  ســـيركز  كمـــا 
دبلوماسية على ضمان دور رئيسي إليطاليا 
في إنشاء احلرس الرئاسي الذي طرحه فايز 
السراج، باعتباره خطوة جوهرية على طريق 
إعادة هيكلة األجهزة العسكرية واألمنية في 
ليبيا، وتريد الســـلطات اإليطالية املشـــاركة 
واإلشـــراف قدر اإلمكان في إرساء هذه القوة 
العســـكرية، باعتبارها جزءا من حل شـــامل 

لترتيب الوضع األمني في البالد.
وبعد أكثر من 3 أشـــهر على إصدار قرار 
تشـــكيله، أعلنت احلكومة اإليطالية األسبوع 
املاضي دعمها للحرس الرئاسي الليبي الذي 
قرر تشكيله رئيس املجلس الرئاسي حلكومة 
الوفاق الوطني فايز الســـراج في شهر مايو 

املاضي.
وقـــال وزيـــر اخلارجية اإليطالـــي باولو 
جنتيلوني في جلســـة اســـتماع أمام جلنتي 
الشـــؤون اخلارجيـــة والدفـــاع فـــي البرملان 
اإليطالـــي إن احلكومـــة اإليطالية تعمل على 
تشـــجيع املجلس الرئاســـي حلكومة الوفاق 
الوطني برئاســـة فايز السراج كي تكون أكثر 
نشاًطا، خاصة في ما يتعلق بتشكيل احلرس 
الرئاســـي الذي يعتبر نـــواة للجيش الليبي 

الوطني.
وأثار قرار تشكيل احلرس الرئاسي جدال 
واسعا داخل األوساط الليبية الفترة املاضية 
حيث اعتبرته السلطات شرق البالد والقيادة 
العامـــة للجيش الليبي خطوة نحو شـــرعنة 
امليليشـــيات املوجودة في العاصمة طرابلس 
وخاصة منها تلك التابعـــة للجماعة الليبية 
املقاتلـــة، في حـــني قال الســـراج إن احلرس 

الرئاســـي ســـيكون قـــوة املجلـــس الضاربة 
وستشـــكل مـــن قـــوات نظامية مـــن اجليش 

والشرطة.
وفـــي أعقـــاب يوليـــو املاضـــي هـــددت 
ميليشـــيات مســـلحة من الزاويـــة وعدد من 
مـــدن املنطقة الغربية، بقطـــع إمدادات الغاز 
إلى إيطاليا في حال اســـتمر دعمها للجيش 

الليبي وقيادته.
وقالت عناصر هذه امليليشـــيات في بيان 
أمـــام مجمع مليته للنفـــط والغاز إنها حتذر 
الـــدول الداعمـــة خلليفة حفتـــر القائد العام 
للجيش الليبي من االســـتمرار بهذا املســـلك 

وإال فسيتم قطع إمدادات الغاز عنها.
ويرى مراقبون أن تكثيف إيطاليا لدعمها 
للمجلـــس الرئاســـي رمبا يعكـــس توجهها 
نحو ســـحب دعمهـــا للفريق خليفـــة حفتر. 
ولئن دعمت إيطاليا االتفاق السياســـي منذ 

التوقيـــع عليه في ديســـمبر املاضي مبدينة 
الصخيـــرات املغربيـــة، إال أنها كانت من بني 
الداعني لضرورة إشراك الفريق خليفة حفتر 

في املشهد السياسي والعسكري املقبل.
وعقب تصاعـــد احلديث عن عزم املجلس 
الرئاســـي اســـتبعاد الفريق خليفة حفتر من 
منصبه، دعـــا وزير خارجيـــة إيطاليا باولو 
جنيتلوني، إلـــى ضرورة التوصل إلى اتفاق 
مع الفريـــق أول حفتر، معتبـــرا أن مثل هذا 
االتفـــاق يجـــب أن يكـــون قوامـــه االعتراف 
بالســـلطة السياســـية للحكومة التي يعترف 

بها املجتمع الدولي.
وقـــال جنتيلونـــي إنه ســـيكون من املهم 
جـــدا اجتياز اخلطوة الكبيـــرة للتوصل إلى 
اتفاق مع قوات الفريق حفتر، لكنه شدد على 
ضرورة اعتراف األخير بالســـلطة السياسية 

حلكومة الوفاق الوطني املعترف بها دوليا.

وبعد حوالي 8 أشهر على توقيع االتفاق 
السياســـي مازالـــت ليبيا تعاني مـــن حالة 
االنقســـام بعد أن رفضت احلكومـــة الليبية 
املؤقتة تســـليم الســـلطة إلى حكومة الوفاق 
املنبثقـــة عن اتفاق الصخيـــرات قبل منحها 
الثقة من قبل مجلس النواب الذي فشـــل في 
عقد جلســـة كاملة النصـــاب للتصويت على 

احلكومة.
ويطالب عدد من النـــواب املعرقلني لعقد 
اجللســـة بضـــرورة تعديـــل املـــادة الثامنة 
املتعلقة باملناصب السيادية والعسكرية التي 
تنـــص على انتقال هذه املناصب إلى ســـلطة 
املجلس الرئاســـي مبجرد توقيع االتفاق مبا 
في ذلـــك منصب القائد العـــام للجيش الذي 
يتواله حاليا الفريق خليفة حفتر، األمر الذي 
يراه مؤيدوه ســـعيا واضحا الســـتبعاده من 

املشهد العسكري في البالد.

رفعت إيطاليا في الفترة األخيرة من وتيرة دعمها للمجلس الرئاسي الليبي وهو ما عكسته 
تصريحــــــات وزير اخلارجية باولو جنتيلوني بخصوص دعم تشــــــكيل احلرس الرئاســــــي 
وتعيني ســــــفير جديد لها بطرابلس، األمر الذي طرح تساؤال حول موقفها من القائد العام 

للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر.

إيطاليا تكثف دعمها للمجلس الرئاسي الليبي

إيطاليا تعدل بوصلتها صوب الغرب في ليبيا

[ الخارجية اإليطالية تعين سفيرا جديدا لتعزيز نفوذها في ليبيا  [ توقعات برفع إيطاليا لدعمها عن خليفة حفتر

السفير الجديد سيعمل على تجنب 
تهميش الدور اإليطالي على ضوء 
العســـكرية األميركية  املشـــاركة 
والبريطانية في عملية تحرير سرت

◄



إبراهيم صالح

} بغداد - لم يكن العراق منذ تأسيسه كدولة 
فــــي عشــــرينات القــــرن املاضي دولــــة دينية 
باألســــاس، على الرغــــم مــــن أن أول مجلس 
تشريعي له (مجلس األمة املكون من مجلسي 
النــــواب واألعيان) كان يضم رجــــال دين من 
الطوائــــف اإلســــالمية املختلفة أســــهموا في 

وضع دستور الدولة وتشريع قوانينها.
ومنــــذ ذلك احلني وحتى أحــــداث التغيير 
في العــــام 2003، كان العراق يعتبر من الدول 
التي حتتفظ بدســــاتير ترتكز على الشــــريعة 
اإلســــالمية في بنودها، غير أن الدولة تسير 
على خطــــى الدول املتقدمــــة التي تفصل بني 

الدين والسياسة في الكثير من األمور.
الالفــــت أن احلركات الدينية التي حاولت 
مجابهــــة الرئيــــس العراقي األســــبق صدام 
حســــني طيلة فترة حكمه (1979-2003) لم تكن 
وقتهــــا تهدف الــــى تغيير النظــــام إلى نظام 
إســــالمي بحت، بــــل كانت تريــــد إصالحات 
في نظام احلكم وسياســــات الدولة الداخلية 

واخلارجية.
غيــــر أن احلــــال اختلف كثيــــرا بعد العام 
املتحــــدة  الواليــــات  أطاحــــت  عندمــــا   2003
األميركية بنظام الرئيس صدام حسني، حيث 
فقدت واشــــنطن الســــيطرة على األوضاع في 
العراق بعد أن كانت تخطط ألن يكون العراق 
دولــــة متقدمــــة يحكمهــــا العلمانيــــون ممن 
يفصلون بني الدين والسياسة حتى وإن كان 
ألبرز معارضي صدام حســــني من اإلسالميني 
مبختلــــف الطوائف دور ال ميكــــن إغفاله في 
حال أرادت الواليات املتحدة تهدئة األوضاع 

في البالد. 
وســــرعان ما تطورت األحداث بعد سقوط 
نظــــام صدام ليأتي إلــــى الواجهة معارضون 
بارزون يتخذون من الفكر الديني واجهة لهم، 
ليصبح العراق دولــــة دينية بامتياز حتكمها 
تيارات إســــالمية ســــيطرت على سدة احلكم 

بكل مفاصله.

توظيف الدين

خلق الساســــة اجلدد بدورهم هالة براقة 
حــــول دور رجال الدين ليتخذوا منهم مرتكزا 
لقاعدتهم اجلديدة في أوساط الشعب العراقي 

الــــذي أصبح مييــــل بدوره الى عــــدم ممانعة 
رجــــال الدينن رغــــم معرفتــــه أن الكثير منهم 
يتبع كتال سياســــية معينــــة مبقابل علمه أن 
رجال الدين األصيلني بعيدون عن السياسة.

املتابع للشــــأن العراقي يرى أن الشــــعب 
مبختلــــف طوائفه وانتماءاته بــــات يدرك أن 
ال حــــل ميكن إيجــــاده ألي أزمة سياســــية أو 
أمنية أو حتــــى اقتصادية في البالد من دون 
أن تكــــون لرجــــال الدين يد فيه. هــــذه الرؤية 
بدت واضحة في األزمات األخيرة التي طرأت 
على البالد حيث كان للمرجعية الشــــيعية في 
النجف األشرف رأي حاسم فيها، غير أن هذا 
الرأي لم يكن ليفضي إلى نتيجة لكون الوقت 
قد فات على تأثير رجال الدين على الساســــة 
الذيــــن اتخــــذوا باألســــاس من رجــــال الدين 
جسرا أوصلهم إلى ما وصلوا إليه اليوم في 

العراق.
ويقــــول الشــــيخ محمــــد املوســــوي وهو 
طالــــب في حوزة النجــــف لصحيفة ”العرب“، 
إن ”الساسة العراقيني استغلوا تدين الكثير 
من أبناء الشــــعب العراقي فــــي إيهامهم بأن 
املراجــــع الكبار مؤيدون لهؤالء الساســــة من 
خالل تفســــير كالم املرجعيــــات وفقا ألهواء 
الساســــة.. املرجعيات أخطــــأت عندما تركت 
التفســــير ألهواء الساسة من دون أن توضح 
موقفهــــا وهــــذا ما دفــــع السياســــيني إلى أن 
يتخذوا مــــن كالم املرجعية غطاء ملا يريدونه 

هم“. 
املوســــوي، أن ”الوقــــت تأخر  ويضيــــف 
كثيــــرا في إصالح هذا األمر باعتبار أن الكتل 
السياسية اآلن لم تعد تكترث في باطنها إلى 
آراء املرجعيات الشــــيعية كانت أم الســــنية، 
فهي باتت متتلك مراكــــز القوة التي جتعلها 

في غنى عن دعم املرجعيات الدينية“.
يؤكد كالم املوســــوي ما يذهــــب إليه رأي 
الباحث اإلسالمي جعفر عطوان الذي يرى أن 
الكتل السياســــية عمدت إلى خلق رجال دين 
في مراكز مصطنعة ومحاولتهم أيضا تغيير 
املرجعيــــات الدينية في البــــالد بأخرى يكون 
لها انصياع مطلق لهذا احلزب السياسي أو 

ذاك. 
ويستشهد عطوان مبحاولة رئيس الوزراء 
السابق نوري املالكي خالل سنوات حكمه في 
العــــراق تغيير املرجع الشــــيعي األعلى علي 
الشاهروردي للتخلص  السيستاني مبحمود 
مــــن ضغــــط مرجعيــــات النجــــف الرافضــــة 

لسياسات املالكي.
إن ”املالكي  ويقــــول عطــــوان لـ“العــــرب“ 
حــــاول لفت األنظار عن السيســــتاني باجتاه 
الشاهروردي الذي يعتبر مرجع حزب الدعوة 
علــــى أمل التخلص من ممانعة السيســــتاني 
املستمرة لسياسات املالكي غير أنه لم يتمكن 
من ذلك“. ويضيف عطوان أن ”هذا السيناريو 

بدأت تكــــرره األحزاب السياســــية ال ســــيما 
الشــــيعية منها“، مبينا أن ”كل حزب سياسي 
بــــات لــــه رجل ديــــن يخطب باســــمه ويدعمه 
بالفتاوى واملواقف املعلنة في محاولة لكسب 
ود الشــــارع وإبعاده عن املرجعية الشــــيعية 
العليــــا في حال رفضت موقف هذا احلزب أو 

ذاك“.
هو فــــخ سياســــي بغطاء دينــــي إذن كما 
يرى عطوان الذي يــــدرك أن العراقيني وقعوا 
مكرهــــني فــــي هذا الفــــخ، لكــــون أن األحزاب 
السياســــية التــــي انســــلخت عــــن الدين في 
باطنها، وال تزال تتمســــك به أمام جمهورها 
باتت متتلك مواقع قوة ال تستطيع املرجعيات 

إفقادها إياها.

بذرة نور

منذ العام املاضي واحلركات االحتجاجية 
فــــي العراق تتميز بطبيعتها املدنية وتقودها 
شــــخصيات وجهــــات معروفــــة ببعدهــــا عن 
التيــــارات الدينيــــة، غيــــر أنها أيضــــا باتت 
مؤمنــــة بــــأن أي تغيير لن يأتي مــــن دون أن 

يكون للمرجعيــــات الدينية ورجال الدين دور 
فيهــــا، لالعتقاد بأن اجلهــــات الدينية ال تزال 
متتلك زمام األمور في املشــــهد العراقي وأنها 

قادرة على تغيير الواقع السياسي.
قاربــــت احلــــركات االحتجاجيــــة هذه من 
التالشــــي لوال تدخل املرجعية الشــــيعية في 
النجف األشــــرف بخطبها املنتقدة والرافضة 
لسياسات املسؤولني في الدولة العراقية، قبل 
أن يستلم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
قيــــادة هذه التظاهــــرات ومينحها زخما غير 
اعتيادي كاد يودي بالطبقة السياســــية ألكثر 
مــــن مرة. غير أن توجهات الصدر ال تزال غير 
واضحة املعالم ال سيما موقفه األخير املتعلق 
بأمر أنصاره بتعليق التظاهرات شهرا كامال، 
وهــــو موقف قرأه املدنيون علــــى أنه محاولة 
من الصــــدر لتذكيرهم بأنهم ال يســــتطيعون 

فعل شيء دونه.
ووفقا للناشــــط املدنــــي أحمد رؤوف، فإن 
كل املدنيني باتوا على قناعة بأن أي تغيير لن 
يتمكنــــوا من إحداثه في حال لم يتدخل طرف 
سياســــي أو ديني قوي كالتيــــار الصدري أو 

املرجعية في النجف. 
إن ”حصيلــــة  ويقــــول رؤوف لـ“العــــرب“ 
13 ســــنة من التعبئة الدينية التي مارســــتها 
األحــــزاب السياســــية على الشــــعب العراقي 
لن نتمكــــن اليوم مــــن إلغائها فالقــــوة باتت 

لألحزاب التي تدعي االلتزام بالدين“.
ويضيــــف رؤوف أن ”احلــــل يتمثــــل فــــي 
وجــــود مرحلــــة انتقاليــــة تخرج السياســــة 
فــــي العراق مــــن واقعها احلالــــي إلى مرحلة 
جديدة تســــمح للتيارات املدنية بأخذ دورها 
احلقيقــــي، وهذه املرحلة ال ميكن أن تكون من 
غير أن يكون هنالك وســــيط انتقالي، يبدو أن 
التيار الصــــدري واملرجعية أيضا في النجف 

هما من ميثالن هذا الوسيط“.
وبعيدا عن االحتجاجات الشعبية وقريبا 
من مشــــاهد العنــــف التي تضــــرب العراقيني 
بصورة شــــبه يومية، يتوجه أغلب العراقيني 
عقــــب كل حادثــــة إرهابيــــة إلــــى املرجعيات 
الدينيــــة ملطالبتها بالتدخــــل وتغيير الواقع 
السياسي واألمني في البالد وكأنها هي التي 

متتلك القدرة على ذلك.

سنوات من العمل

تقرأ هذه املطالبات على أنها متسك غريق 
بقشــــة يؤمن أنها لن تنقذه غيــــر أنه يحاول 
يائســــا أن يجد فيها أمال لــــه، والفضل يعود 
إلى األحزاب نفســــها التي صــــورت املراجع 
ورجال الدين على أنهم أمل العراقيني، بينما 

تعمل هي بالضد من ذلك. 
هذه الصورة وصور أخرى كثيرة توضح 
أن العراقيني خسروا أمام ساستهم كل فرص 
التغيير املنشــــود بعد أن متكن الساســــة من 
إقناع اجلميع بأنهم يسيرون وفق توجيهات 
املراجع الدينية فــــي البالد حتى وصلوا إلى 
املــــكان الــــذي يريــــدون لينقلبــــوا على نفس 
املراجــــع بعد أن أصبحــــوا مركــــز الثقل في 

املشهد.
فاملد السياسي الذي اتخذ من الدين غطاء 
له بات أكثر قوة من تطلعات الشعب العراقي 
الــــذي ال يجد في الوقت احلالي ســــوى رجال 
الديــــن األصيلني، أمال في قــــول الكلمة احلق 
بوجه الساسة على أمل تغيير شيء. وفي كل 
األحوال فــــإن املواطن العراقي بدأ يتحرر من 
قيود رجال الدين والساســــة على حد سواء، 

بعد أن أدرك أن الطرفني لن يقدما له ما يريده 
من حياة كرميــــة، على أمل أن تؤدي خطواته 
وإن كانت بطيئة إلى تغيير الواقع في البالد.
غيــــر أن هذا الهدف يحتاج إلى ســــنوات 
مــــن العمل املخطط لــــه، وهو مــــا تركز عليه 
جهــــات عدة في املجتمــــع العراقي حتاول أن 
تثقــــف املواطنني بضــــرورة أن تكون احلياة 
السياسية في العراق بعيدة عن تسلط رجال 
الديــــن التابعــــني بدورهم ألحزاب سياســــية، 
وهــــذا الهدف بــــرأي اجلهات ذاتهــــا يحتاج 
أوال إلى مواجهة الطبقة السياســــية احلالية 
وإزاحتها شــــيئا فشــــيئا عن املشــــهد بتقدمي 

شخصيات وأحزاب أقرب الى املواطن.
ووفقــــا للقائمني علــــى هذا الهــــدف، فإن 
خطواتهــــم قــــد تكون غيــــر ذات جــــدوى في 
حــــال لــــم تتمكن مــــن إيجــــاد الدعــــم الكافي 
لهــــا مــــن الشــــرائح الشــــعبية أوال من خالل 
اقتناعهــــا بضرورة التغيير السياســــي الذي 
ســــيؤدي بالنتيجة الــــى خروج العــــراق من 
دائــــرة ســــيطرة آراء رجــــال الديــــن التابعني 
لألحزاب السياســــية، في حــــال كهذه ال يجد 
القائمــــون على هدف التغيير مشــــكلة في أن 
يكون لرجال الديــــن األصيلني دور في تقومي 
العمليــــة السياســــية العراقية، لكــــون الكثير 
منهم أســــهموا بشــــكل كبير في ثورة الشعب 
العراقي على الفساد والطغيان وإن جاء هذا 

اإلسهام متأخرا.

حل آخر يضعه املراقبون للشــــأن العراقي 
علــــى طاولــــة حل األزمــــة في البــــالد، يتمثل 
في متييز الشــــعب العراقــــي لرجال الدين من 
أتباع األحزاب السياســــية عن رجــــال الدين 
الذين ال يبحثون عن مطامع سياســــية، لكون 
هــــذا األمر ســــيقلل من ســــطوة األحزاب على 
املشهد السياســــي حتت مسميات الدفاع عن 
الديــــن والعقيدة، فرجــــال الدين بكل األحوال 
هم جزء مــــن املجتمع العراقــــي الذي ال يجد 
نفسه مجتمعا دينيا برغم التزام أعداد كبيرة 
من أبنائه بالتقاليد الدينية التي تنســــجم مع 

عادات مجتمعية أخرى.
الدور الذي يتطلع إليــــه العراقيون اليوم 
لرجــــال الدين هو الــــدور الرقابي على الدولة 
ومســــؤوليها من ساســــة األحزاب املختلفة، 
شــــريطة أال يتعدى هــــذا الدور إلــــى التدخل 
الســــلبي مبا يجعل الساســــة فوق الشــــعب 
ويجعــــل من الشــــعب مجرد وســــيلة إليصال 

ساسة الفساد إلى سدة احلكم في البالد.
فصل الدين عن السياســــة سيكون مطلبا 
ملحــــا جلميع أبنــــاء الشــــعب العراقي حتى 
املتدينــــني منهــــم في حــــال اســــتمرت قيادة 
األحــــزاب السياســــية لرجــــال ديــــن يجدون 
لكالمهم صدى واســــعا في األوساط الشعبية 
العراقية، فاألوضاع املأســــاوية التي وصلت 
إليها البالد ســــواء على الصعيــــد األمني أو 
السياســــي أواالقتصادي وغيــــره، كانت كلها 
بســــبب تداخــــل الوجهــــة الدينية املسيســــة 
والسياســــية الفاســــدة وإنتــــاج مــــا ال ميكن 
اعتباره توجها دينيا أو توجها سياسيا على 

حد سواء.

[ نظام ما بعد االحتالل أسس لكيانات مبنية على الخداع الديني  [ بعض النخب بدأت في الدعوة إلى فصل الدين عن السلوك السياسي
هل ينقلب العراقيون على سلطة رجال الدين

الساسة الجدد خلقوا هالة حول 
دور رجال الدين ليتخذوا منهم 
مرتكزا لقاعدتهم الجديدة في 

أوساط الشعب العراقي

◄

المواطن العراقي بدأ يتحرر من 
قيـــود رجـــال الدين والساســـة 
على حد ســـواء بعد أن أدرك أن 
الطرفين لن يقدما له ما يريده

◄

الساسة استغلوا تدين الكثير 
مـــن العراقييـــن إليهامهـــم بأن 
المراجع الكبـــار مؤيدون لهؤالء 

الساسة 

◄

ال تتمثل معضلة العراق اليوم في بنية نظامه السياسي والدستوري املشلولة واملبنية على 
احملاصصــــــة الطائفية التي حولت البالد إلى مســــــاحة من خــــــراب، بل إن حضور رجال 
الدين املكثف في مفاصل احلياة االجتماعية والسياسية للعراقيني يزيد من تفتيت الوحدة 
املجتمعية ويحولها إلى مجرد دوائر من الناس حتيط برجال دين ال يفقهون في السياسة، 
ــــــالل وهو واقع لم يكن  وهــــــذا الواقع قد مت إنشــــــاؤه من خالل روح دســــــتور ما بعد االحت

موجودا أيام النظام السابق.
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في 
العمق

{ندعم الموقف العربي المشترك الرافض لممارسات الميليشيات واألحزاب الطائفية وجرائمها 
البربرية من عمليات تهجير وقتل وإعدامات ميدانية في العراق}.

أحمد الطيب
شيخ األزهر

{رجال الدين يسيطرون على كل الميادين الحياتية تقريبا في العراق والبعض من السياسيين 
ال يمكنهم العمل في هذا المناخ الذي تغيب فيه المواطنة}.

إياد عالوي
رئيس الوزراء العراقي السابق

رجال دين أم سياسة!

} ال يزال شارع املتنبي وسط العاصمة العراقية بغداد يحتفظ بخصوصية كثافة كتبه املعروضة لكن ومنذ االحتالل وتفشي الطائفية أصبحت الكتب 
املعروضة متيل أكثر إلى الدينية وبث أفكار ال تشجع على التعايش والتسامح.
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} رام اهللا - منذ أن كانت القضية الفلســـطينية 
مركزا الهتمام العديد من احلركات السياســـية 
والشـــعبية واالجتماعية العربية طيلة العقود 
التـــي مرت منـــذ نكبة 1948، فإن فلســـطني اآلن 
أصبحـــت ”قضيـــة طـــاردة لشـــبابها“ في هذه 
األيام حســـب مراقبـــني، نظرا إلـــى التحوالت 
العميقـــة التـــي شـــملت الداخل الفلســـطيني 
واحمليـــط القريـــب والبعيـــد املؤثر في مســـار 

السالم باملنطقة.
وتظهر إشـــكالية حتول فلسطني من قضية 
حترير إلى قضية هجرة في عدد من املؤشـــرات 
التي أصبحت ملموسة وصادرة عن مؤسسات 
فلســـطينية بذاتها، من بينهـــا ما صدر مؤخرا 
عن مركز إحصاء رسمي مبناسبة اليوم العاملي 
للشـــباب. حيـــث أظهر تقرير رســـمي، عشـــية 
اليوم العاملي للشـــباب 12 أغســـطس اجلاري، 
أن 24 باملئة من الشباب الفلسطيني في الضفة 
الغربيـــة وقطاع غـــزة، يرغبـــون بالهجرة من 

بالدهم بشكل دائم أو مؤقت.
وجاء في تقرير صـــادر عن اجلهاز املركزي 
اخلميس  (حكومـــي)  الفلســـطيني  لإلحصـــاء 
املاضي، أن ربع الشـــباب الـــذي يترواح عمره 
بـــني 15 و29 عاما لديه الرغبـــة في الهجرة إلى 
اخلارج ”ويبدو أن لألوضاع السائدة في قطاع 
غـــزة دورا في زيادة نســـبة الرغبة في الهجرة 
للخـــارج“. فقد أكـــدت العديد مـــن التقارير أن 
ارتفاع نســـبة اجلرمية واالعتداءات في القطاع 
تؤكـــد حدوث تغيـــرات عميقة داخـــل التركيبة 
االجتماعيـــة بداية مـــن تراجع نســـبة الطبقة 
الوســـطى املكونـــة مـــن املوظفـــني والعناصر 
احلكومية وغيرها لتعود أغلبها إلى مســـتوى 
دون مـــا كانـــت عليـــه، فعـــّم الشـــعور باليأس 
مـــن التمـــدرس والقيام مبشـــاريع ذاتية وفتح 
املؤسســـات الصغرى واملتوســـطة نظـــرا إلى 
العطل في الدورة االقتصادية بشكل عام، وهذا 
ما خلق شـــعورا عاما بعدم الرضا والرغبة في 

اخلروج.
وبلغت نســـبة الشباب الراغبني في الهجرة 
بقطاع غزة 37 باملئة، مقابل 15 باملئة في الضفة 
الغربيـــة، فيما ال يفكـــر 63 باملئة من الشـــباب 
الذين يرغبون في الهجـــرة بأن تكون هجرتهم 
دائمـــة، (73 باملئة في الضفة الغربية و56 باملئة 

في قطاع غزة).

بطالة

وتعود النسب املتفاوتة بني قسمي فلسطني 
(الضفـــة والقطاع) إلى طبيعة السياســـة التي 
تدير املنطقتني، فحركـــة فتح التي تدير احلياة 
فـــي الضفـــة الغربية حتاول أكثر مـــا ميكن أن 
تعيد االســـتقرار إلى احلياة فـــي املناطق التي 

حتت نفوذها وذلك عبـــر التركيز على التوزيع 
الدقيق لإلعانات الدولية والتحكم في املشاريع 
االقتصاديـــة بطريقـــة تزيـــد من نســـبة الدخل 
العـــام وتطبيق برامـــج معقولة في املســـتوى 
التعليمي والصحة واخلدمات. لكن في غزة، إن 
نســـبة الذين يرغبون في الهجـــرة أكبر بالنظر 
إلـــى قصور حاد في كـــوادر حركة حماس التي 
حتكـــم القطـــاع، وتنفيذها لبرامـــج اقتصادية 
واجتماعيـــة ال ميكن أن تكون بناءة اليوم نظرا 

لكون احلركة إسالمية باألساس.
ودخلـــت غزة خالل وقت ســـابق مـــن العام 
اجلاري، عامها الـ11 من احلصار الذي تفرضه 
إســـرائيل عليهـــا، عقب ســـيطرة حركة حماس 
علـــى القطـــاع، وأغلقـــت املعابر كافـــة، بينما 
تواصل مصر إغالق معبر رفح البري باستثناء 
أيام معدودة ســـنويا. وقد شـــكل هذا باألساس 
نوعا من االختناق لدى سكان غزة بشكل مكثف، 
جعل من الشباب يحاولون اخلروج حتى بطرق 

أخرى غير تلك املتفق عليها.
وأظهـــرت النتائج أيضا أن ثالثة من كل 10 
شباب من الذكور مدخنون، بواقع 30 باملئة في 
الضفـــة الغربية و14 باملئة فـــي قطاع غزة، مع 
اختـــالف كبير على مســـتوى اجلنس إذ بلغت 
41 باملئة في أوســـاط الذكور مقابل 5 باملئة في 
أوســـاط اإلناث، ومن ضمـــن النتائج اإليجابية 
أظهر املسح أن ســـبعة من كل عشرة شبان في 
فلسطني يستخدمون الكومبيوتر، وأن الشباب 
الذكـــور أكثر معرفة واســـتخداما لإلنترنت من 

الشابات.
ومـــن ناحية أخـــرى فـــإن وجود وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي ودخولها إلـــى احلياة 
اليومية للشـــباب فتح أمامهـــم نوعا من احللم 
ملالمســـة تطور العالم وتغيراتـــه والعيش في 
مناخات أخرى غير منـــاخ االحتالل واحلصار 
والعيـــش فـــي ظل حركـــة إســـالمية. وتعرض 
القطـــاع منـــذ 2007 إلـــى ثالثة حروب شـــنتها 
إســـرائيل، كان آخرها حـــرب صيف 2014، أدت 
إلى مقتل نحو 2300 فلسطيني وإصابة 16 ألفا، 

وهدم 150 ألف منزل بشكل كلي أو جزئي.
مـــن جهة أخـــرى، بلـــغ معـــدل البطالة بني 
الشـــباب الذي يتراوح عمره بـــني 17 و29 عاما 
حوالي الــــ37 باملئة، وبني اخلريجني الشـــباب 
51 باملئة خالل الربـــع األول من العام اجلاري، 
ليســـجل اخلريجـــون مـــن تخصـــص العلـــوم 
التربوية وإعداد املعلمني أعلى معدل بطالة بلغ 
64 باملئة، بينما سجل اخلريجون من تخصص 
القانـــون أدنى معـــدل بطالة بنســـبة 25 باملئة. 
وبلغت نســـبة الشـــباب بـــني 15 و29 عاما في 
فلســـطني 30 باملئة من إجمالي الســـكان، الذي 
وصل نحو 4.82 مليون نســـمة، حتى منتصف 

2016، حسب إحصاءات رسمية.
لغة األرقام قد تشـــير إلى مســـتويات دقيقة 
في عدد املعطلني عن العمل ونســـبة الرغبة في 
الهجرة وعدد من املؤشرات األخرى، لكن العديد 
من الشـــهادات واحملادثات تؤكد أن الوضع لم 
يعد يتحمـــل فكرة أن يبقى الفلســـطينيون في 
فلســـطني، وهذا خطر كبير على نســـبة التوزع 
السكني في فلسطني احملتلة واخلزان البشري 

الـــذي يجب أن يحافـــظ على احلـــد األدنى من 
املسألة الفلسطينية في أذهان الناس.

وحتت وقع احلصار اإلسرائيلي لقطاع غزة 
وضغط جيش االحتالل على املعابر الرئيســـية 
التي تؤدي من وإلـــى الضفة الغربية واحلدود 
مـــع األردن، أصبحـــت احلياة شـــديدة التعقيد 
مـــن دون أن يكـــون لدى الفلســـطينيني أي أمل 
فـــي واقع نقيض في املســـتقبل، لذلك أصبحت 
الهجرة الســـلبية من فلســـطني إلـــى خارجها 
(وهذا ال يتعلق باللجوء خارج البالد) متزايدة 
باطـــراد وإذا لم يكـــن فعل الهجـــرة قد مت فإن 

احللم بالهجرة يراود أغلب الشباب.
إلى جانب احلصار فإن أسباب التحول في 
الهجـــرة املؤقتة (في غالبيتهـــا) يتم العتبارات 

عديدة:
[ االقتصــاد: ال تخفـــي البيانات اإلحصائية 
ارتفـــاع نســـب الفقـــر والبطالة فـــي املجتمع 
الفلســـطيني، ال سيما لدى الشـــريحة الشابة. 
تتحدث الدراســـات عن أن أكثر من ثلث الشباب 
يعانـــي من البطالة، حيث ترتفع نســـبتها لدى 
األعلى تعليما، ذلك أن حوالي نصف اخلريجني 
عاطلني عـــن العمل. وتضيـــف اإلحصاءات أن 
ثلـــث املجتمع الفلســـطيني يعانـــي الفقر٬ مع 
ارتفـــاع في معدالت الفقر في قطاع غزة بشـــكل 

أكبر منه في الضفة الغربية.
[ املجتمع: وأمـــر ذلك ليس بعيدا عن عامل 
الفقـــر، ذلك أن فقـــدان الفاعلية داخل األســـرة 
واملجتمع تدفـــع الفرد باجتـــاه حتري خالص 
مـــا عن طريق طرق أبواب الهجرة ســـعيا وراء 
االنتقـــال من البيئة األســـرية واملجتمعية نحو 
بيئات أوسع يخالها مخرجا له وألسرته. ويرى 
علمـــاء النفـــس أن التوتر النفســـي يرتفع لدى 
القلقني على مســـتقبلهم وال ســـيما اخلريجني 
اجلدد، بحيـــث يتداخل االجتماعي بالنفســـي 

لتعظيم احلاجة إلى التغيير الكلي.
[ الوضــع الفلســطيني: يلحظ املتخصصون 
أن رواج املشـــاعر الوطنية في السنوات األولى 
التي تلـــت تنفيذ اتفاقات أوســـلو وصوال إلى 
تفّجـــر االنتفاضـــات كانت تشـــكل عامل جذب 

للشـــباب الفلســـطينيني لعـــدم التفكيـــر بترك 
مناطقهـــم والهجـــرة نحـــو اخلـــارج. واعتبر 
اخلبـــراء أن العصبيـــة التي أحدثها الشـــعور 
الوطني املواجـــه لالحتالل، إضافة إلى اإلميان 
بقرب التوصل إلى شكل من أشكال الدولة أنتج 
معـــادالت صمود وبقـــاء، فيما أدى االنقســـام 
الفلســـطيني السياســـي بني فتح وحماس وما 
ترتـــب عنه مـــن انقســـام جغرافي بـــني قطاع 
غـــزة والضفـــة الغربيـــة إلى حالة مـــن إحباط 
عامة ســـاهم العقم السياســـي الذي تعانيه كل 
التيارات السياســـية في تعميقها واإلمعان في 

شدتها.
[ التعليــم: وال يجـــب إهمال حاجة الشـــباب 
الفلســـطيني إلـــى التطلـــع نحـــو مســـتويات 
تعليمية صلبة وذات صدقية دولية للولوج في 
ســـوق العمل العربي والدولـــي. ويرصد علماء 
االجتماع ميال جماعيا لدى األسر الفلسطينية 
إلـــى إرســـال أبنائهـــم إلـــى خارج فلســـطني، 
مســـتفيدين أيضـــا من املنـــح الدراســـية التي 
ترصدها دول العالـــم كما الدول العربية، ومنذ 

عقود، للطالب الفلسطينيني.
ووفـــق معلومات مؤكدة، تشـــير التقديرات 
بأن أربعة آالف فلســـطيني باملتوسط يهاجرون 
مـــن الضفـــة الغربيـــة ســـنويا في الســـنوات 
األخيـــرة. وحســـب معطيـــات وزارة اخلارجية 
الفلســـطينية مت التقدم بــــ15 ألف طلب للهجرة 
منذ أواســـط 2006 إلـــى حد اليـــوم للممثليات 
الدبلوماســـية األجنبيـــة في الضفـــة الغربية، 

وتشـــير املعلومـــات إلى أن أغلبيـــة املهاجرين 
من املواطنني الفلسطينيني املسيحيني، ولكنها 
اتســـعت بعد ذلك لتشمل املسلمني منهم وحتى 
بعض الكوادر في السلطة الوطنية الفلسطينية 
وبعـــض املفكرين والتجـــار ورجـــال األعمال، 

واملثقفني وأصحاب رؤوس األموال.

حرب الديموغرافيا

تشـــهد فلســـطني اآلن بعـــد هـــذه األرقام 
واإلحصـــاءات والبيانات موجة مـــن اإلفراغ، 
قـــد يكـــون لالحتـــالل دور فيها ولكـــن أيضا 
لفقدان االرتكاز العربي احلقيقي الذي يضمن 
احلـــد األدنى من بقـــاء ”الرؤوس فـــوق املاء“ 
كما كان يقول الرئيس الراحل ياســـر عرفات، 
دورا أيضـــا، وهذا ما يجـــب أن يطرح العديد 
القضية  من التســـاؤالت حول مدى ”عربيـــة“ 

الفلسطينية.
وبغّض النظر عـــن التفاصيل االحصائية 
فإن أمر الهجرة في فلسطني يؤثر مباشرة على 
”حـــرب الدميوغرافيـــا“ ما بني الفلســـطينيني 
فلســـطني  حـــدود  داخـــل  واإلســـرائيليني 
التاريخيـــة. وقـــد ســـبق ملؤمتـــرات األمن في 
إسرائيل (السيما في هرتســـيليا) أن اعتبرت 
أن القنبلـــة الدميوغرافيـــة الفلســـطينية هي 
أخطر من القنبلة النووية اإليرانية، فيما حذر 
استراتيجيو إســـرائيل من أن التفّوق العددي 

الفلسطيني سيتأكد خالل العقد املقبل. 

[ ربع الشباب الفلسطيني في سن العمل يرغب في المغادرة  [ البطالة والحصار وسوء إدارة حماس لغزة من أسباب الهجرة العكسية
شباب فلسطين.. من انتفاضات التحرر إلى حلم الهجرة

ال ميكن معاملة ظاهرة الهجرة لدى الفلســــــطينيني كمعاملة نفس الظاهرة لدى مجتمعات 
أخرى، ذلك أن للمســــــألة بعدا يتعلق مبستقبل فلســــــطني باملعنى اجلغراسياسي ومبوقع 
الدولة الفلســــــطينية في ما يرسم للمنطقة برمتها. فإذا ما كانت حدود دول املنطقة مهددة 
ــــــوزن الدميوغرافي  ــــــه موازين القــــــوى، فإن تراجع ال ــــــة للتبدل وفق ما ســــــتؤول إلي وقابل
الفلســــــطيني عن طريق الهجرة، االختيارية هذه املرة، ســــــيلقي بثقل مباشر على تقويض 
مناعة الدولة الفلســــــطينية العتيدة. فبعد أن كان االحتالل ميارس تســــــلطه من أجل قضم 
األراضي وإقامة دولته، ًأصبح الفلسطينيون أنفسهم اليوم مييلون نحو ترك تلك األراضي 

واملغادرة نحو أوروبا أو أميركا، وهذا ما تؤكده األرقام واإلحصاءات كل يوم.

في 
العمق

{العديـــد من الملفـــات المعقدة مرميـــة على طاولة المســـؤولين الفلســـطينيين، ونحن نعالج 
صعوبات الفلسطينيين في الخارج وال نريد من الشباب سوى البقاء وبناء دولته}.

صائب عريقات
أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

{المسيحيون الفلسطينيون هم عنصر أساسي من عناصر الهوية الفلسطينية وامتداد ألقدم 
الحضارات المسيحية في العالم، يجب أن نحافظ على الوجود المسيحي ونحميه من الهجرة}.
حنان عشراوي
عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رؤية مقلوبة لمستقبل فلسطيني غامض

بوتين وأردوغان.. شخصنة الدولة ودولة الشخص

} ما بين فالديمير بوتين ورجب طيب 
أردوغان أكثر من عالمة تقارب هامشية 
جانبية، فالرجالن يتماثالن في مستوى 

شخصنة الدولة والسيطرة على مؤسساتها 
وإضعاف المجتمع المدني واستهداف 

الحريات العاّمة.
يريد أردوغان استنساخ التجربة الروسية 

في مسلكية السلطة وطبيعة النظام، حيث 
تدور الصالحيات التنفيذية والتشريعية مع 

شخص فالديمير بوتين سواء في رئاسة 
الوزراء أو في رئاسة الجمهورّية بشكل 

يصبح الفرد أقوى من المؤسسات وتطّوع 
الدولة لفائدة الزعيم السياسي، وهو ما يمكن 

تسميته بـ“الفرد الدولة ودولة الفرد“ على 
شاكلة حزب الدولة ودولة الحزب في الكثير 

من األقطار العربية.
بحث أردوغان مع أحمد داود أوغلو ومن 
قبله مع عبدالله غول عن عملية تبادل األدوار 

واستبدال الصالحيات، كتلك المعتمدة في 
روسيا ما بين فالديمير بوتين وديمتري 

مدفيديف، ولئن وجد بوتين في مدفيديف 
الشخصية المطواعية في االختفاء واالختباء 

وراء الشخصية الكرازماتية لبوتين، فإّن 
أردوغان تخّلص من غول وأوغلو في مسيرة 

تفتيشه عن الشريك السياسي الكومبرس، 
ويبدو أّنه وجد في بن علي يلدريم ”المياسم 
المدفيديفية“ في القبول بالعيش الراكن في 

جلباب السلطان.
وكما استفرغ بوتين المجال العام 

الروسي من مقومات عمل المجتمع المدني 
وسحب البساط من األصوات المعارضة من 
اليمين إلى اليسار عبر منحها حّيز التنديد 

والشجب ال التغيير والتحوير وأحكم الطوق 
على اإلعالم الروسّي، أتّم أردوغان عقب 

التمرد العسكري الفاشل حلقات االنقالب 
الناعم على المجال العاّم التركي، واألكثر من 

ذلك أّنه أّمن السيطرة الكاملة على المخابرات 
واألمن والجيش.

وفيما كانت أصوات االتحاد األوروبي 
تنادي بضرورة فصل الجيش التركي عن 

الشأن السياسي عقب قيامه بثالثة انقالبات 
عسكرية على الحكومات المدنية، صارت 

األصوات األوروبية تدعو إلى فصل الفاعل 
السياسي عن التدخل في المؤسسة العسكرية 

ال سّيما وأّن حملة التطهير التي يقودها 
أردوغان ضّد العسكريين واألمنيين األتراك 

تحمل في بعض طياتها معالم تصفية حساب 
سياسي أيديولوجي قديم مع حامية التراث 

الكمالي في تركيا.
وفيما يشكو اإلقليم المجاور لروسيا 

من سياسات بوتين التوسعية مع جيرانها 
والتي أفضت إلى تقسيم أوكرانيا وشرذمة 

جورجيا، فإّن التدخل التركي في العراق 
تحت عنوان اجتثاث وحرق الحديقة الخلفية 

لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، إضافة إلى 
إصرار أنقرة على إبرام اتفاقات نقل الغاز 

والنفط من كردستان العراق دون العودة إلى 

بغداد، يشير إلى تقاطع في مفهوم ”الكيان 
القلق والمقلق“ المتجّسد في تركيا أردوغان 

وروسيا بوتين.
ذات السياسة التوسعية والعقيدة 

االمتدادية هي المسّوغة اليوم للتواجد 
التركي والروسي في سوريا، وبعيدا عن 

عناوين ”الدفاع عن الشرعية“ أو“دعم الثورة 
المشروعة“، فإّن التمركز الروسي التركي 

في سوريا يؤكد أّن الطرفين يتصارعان 
في الملعب السوري دفاعا عن مصالحهما 

االستراتيجية، وأّن تقاسم المجال الحيوي 
سيفضي إلى تأصيل اللبنات األولى 

لـ“التسوية الغنائمية“ على أرض الشام.
زيارة أردوغان إلى موسكو بداية األسبوع 

تؤّكد أّن أنقرة باتت اليوم أقرب ما يكون 
للقبول بـ“االتفاق الروسي األميركي“ حيال 

سوريا والذي سيتّم إبرامه بشكل رسمي في 
سبتمبر القادم بعد أن أجلت معركة حلب 

تنفيذه مستهل أغسطس الجاري.
وجد أردوغان في روسيا الضمان 

السياسي واالستراتيجي الوحيد للحيلولة 
دون انفصال أكراد سوريا والذي يعني 

وفق الحتمية العرقية انفصال أكراد تركيا، 
فلئن صار التدخل الفرنسي والبريطاني 

واألميركي حقيقة ملموسة دعما لقوات 
البيشمركة السورية، ما يشير إلى قبول غربي 

باستحضار السيناريو العراقي في سوريا، 
فإّن الدعم الروسي لهذا الخيار لم يتجاوز 

إلى حّد هذه اللحظة على األقل حّد االقتراح 
السياسي دون المرور إلى اإلجراءات العملّية.

ولن نجانب الصواب إن اعتبرنا أّن 
انسحابا تركيا هادئا وناعما من المشهدية 

السورية لفائدة موسكو يبدأ من إيقاف 
الدعم المادي والتسليحي واللوجيستي 

للمقاتلين وال ينتهي عند سحب الجيش من 
الحدود السورية، في مقابل ”فيتو“ روسي 

على استنبات كردستان سوريا على الشاكلة 
العراقية على األقّل، يمّثل السبب الرئيسي 

لزيارة أردوغان إلى موسكو واألساس الصلب 
لالعتذار التركي لصالح روسيا.

من الصعب في هذا الظرف على األقل 
تحديد الرّد الروسي من المقاربة التركية، 
ولكّن تصريح بوتين بأّن التعاون التركي 

الروسي من شأنه إنهاء الحرب في سوريا 
يحمل في طياته الكثير من المغازي والمعاني 

والدالالت ستتوّضح قبل بداية االجتماعات 
الدولية وستتكرس أكثر في مجرى ومسرى 

المكاسرة الحالية في حلب.

أمين بن مسعود
كاتب من تونس

لئن وجد بوتني في مدفيديف الشخصية 
املطواعية، فإن أردوغان تخلص من غول 
وأوغلو في مسيرة تفتيشه عن الشريك 

السياسي الكومبرس

الهجـــرة  فـــي  التحـــول  أســـباب 
المؤقتة يتـــم العتبـــارات عديدة 
يقع على رأســـها العمـــل من أجل 

تحسين الوضع المادي
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عدد سكان فلسطين
نسبة السكان شباب بين 15 و29 عاما.

من الشباب عاطل عن العمل.

من الشباب الفلسطيني يريد الهجرة إلى الخارج.

من سكان فلسطين يعانون غياب األمن الغذائي.

من العائالت الفلسطينية تحت خط الفقر.
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opinion@alarab.co.uk

} تتجه روسيا إلى بناء منظومة جديدة 
تعتمد على االقتصاد واألمن تتمثل في 

”االحتاد األوراسي“ ملنافسة ”االحتاد 
األميركي“؛ و”االحتاد األوروبي“؛ و”االحتاد 

األفريقي“؛ و”االحتاد الالتيني“. خمسة 
احتادات جيوسياسية تتنافس وتتشارك 

في ما بينها في السياسة واالقتصاد 
واألمن، وتعيد تعريف اخلرائط اجلغرافية 
والسياسية التي عرفها العالم قبل وخالل 
 .١٩١٨ وبعد احلرب العاملية األولى ١٩١٤ – 

فبعد قمة باكو، التي ضمت روسيا 
وأذربيجان وإيران، قبل أيام؛ وقمة سانت 

بطرسبورغ، التي تلتها بيوم واحد، بني 
روسيا وتركيا؛ والقمة التي ستليها بني 
روسيا وتركيا وأذربيجان، تتضح غاية 
روسيا، إذا ما أخذنا بعني االعتبار قمة 
”بيكاتيرينبرغ“ التي ضمت األربع دول 

صاحبة األسرع منو اقتصادي في العالم: 
البرازيل وروسيا والصني وجنوب أفريقيا، 

حتت مسمى دول ”البريكس“، وتضمنت 
اإلعالن عن تأسيس نظام عاملي ثنائي 

القطبية مت إطالقه في العام ٢٠٠٩.
هنا يبرز السؤال: أين تقع اململكة العربية 

السعودية من هذه التكتالت واالحتادات؟ 
وهل ستشارك في أي منها، أم تعزل نفسها، 

أم سيتم عـزلها؟
ميكن ألي مهتم أو باحث، النظر إلى 

خارطة العالم فقط، ليكتشف أهمية وحجم 
اجلديد وما يضمه  وقوة ”االحتاد األوراسي“ 

من موارد بشرية وطبيعية واقتصادية 
وعسكرية، وتتشكل حدوده الغربية من 
روسيا وتركيا وسوريا ولبنان والعراق 

وإيران، ورمبا الدولة الكردية، كحاجز غربي 
لالحتاد اجلديد، مما يعزل مبدئيا األردن 

وإسرائيل وفلسطني والسعودية ودول 
اخلليج واليمن، خارج منظومة ”االحتاد 

األوراسي“ لسببني؛ األول باعتبارها مناطق 

توتر ونزاع سياسي وعقائدي؛ والثاني 
باعتبارها دوال محسوبة على الغرب أو 

تدور في فلك الواليات املتحدة. األكيد، أن 
دوال مثل أفغانستان وباكستان وغيرها في 
أواسط آسيا ستنضم ولو تدريجيا، كما أن 
من املرجح أن تنضم دول ُعمان واإلمارات 

وقطر والكويت، ورمبا اليمن، إلى ”االحتاد 
األوراسي“ اجلديد. امليزة التنافسية لهذا 

االحتاد هي اعتماده على تطور الفرد 
وازدهار واملجتمع، مما يجعل االقتصاد هو 

األساس ثم األمن، بعكس النظرية الغربية 
التي تقوم على األمن ثم االقتصاد، مما أدى 

إلى عدم استقرار األنظمة وتقسيم الدول 
وإشعال احلروب وتنامي اإلرهاب واستنزاف 

موارد الشعوب وتقهقر املجتمعات وفقر 
الفرد.

تنظر روسيا إلى العالم والشرق األوسط 
حتديدا، مبنظار مختلف من خالل تشكيل 

”االحتاد األوراسي“.
فبينما يتجه تركيز السياسة اخلارجية 

السعودية، على سبيل املثال، إلى بؤر التوتر 
في سوريـا ولبنـان والعراق واليمـن على 

أنهـا صراع أيديولوجي مع إيران، ترى 
روسيـا أن كل تلك االهتمامات واحلجج 

أصغر حجما وأقل أهمية، وأن اخلط 
اجليوسياسي املمتد من البحر األسود 

شمـاال حتى بحر العـرب جنـوبا هو خط 
إستراتيجي يحد املصالح الروسية، ولن 

تسمح بالتالعب فيه.
ذلك يفسر بعض الشيء املوقف الروسي 

من األزمة في جورجيا وجزيرة القرم وسوريا 
واليمن، وسر التقارب مع تركيا وإيران 

على وجه اخلصوص. كما أن إيران تأمل 
في أن تدخل ”االحتاد األوراسي“ مدعومة 

مبجموعة من الدول تدور في فلكها مثل 
العـراق وسـوريا ولبنان واليمن وأفغانستان 

وباكستان وبعض دول بحر قزوين، لتمنح 

إيران ثقال أكبر من الناحية اإلستراتيجية 
واالقتصادية واألمنية للتوازن مع الهند 

والصني وروسيا االحتادية.
سيكون موقف السعودية حرجا للغاية 

على ضوء التشكالت والتكتالت العاملية 
اجلديدة، وسيصار إلى عزلها إذا لم تبادر 

بانتهاج سياسة تؤدي إلى انضمامها مبكرا 
إلى ”االحتاد األوراسي“. فمع فقدان االحتاد 

األوروبي جلناحه الغربي بريطانيا، وجناحه 
الشرقي تركيا، واضطراب حدوده اجلنوبية 
في شمال أفريقيا، يصبح االحتاد األوروبي 
أكثر حساسية وهشاشة، فضال عن أزمات 

مالية واقتصادية وحتى سياسية ستلحق به، 
مع ترجيح عدد من اخلبراء بخروج بعض 

دول االحتاد مثل اليونان وإيطاليا وأسبانيا 
لتلحق ببريطانيا.

الواليات املتحدة ودول ”النافتا“ كانت 
اخلاسر األكبر من خروج بريطانيا، وكذلك 

دول الكومنولث التي رمبا جتد في ”االحتاد 
األوراسي“ مخرجا ومالذا اقتصاديا آمنا.

كما أن تأزم العالقات بني تركيا واالحتاد 
األوروبي حول االنضمام، ومع الواليات 
املتحدة بعد محاولة االنقالب الفاشلة، 

رمبا يقطع احلبل السري مع تركيا متمثال 
في ”حلف الناتو“، ويدفعها نحو ”االحتاد 

األوراسي“ بتسارع.
تتمتع السعودية مبكانة دولية مقبولة 
في حدها األدنى، ومازال لها وزن معنوي 

واقتصادي مؤثر وجاذب حتى اآلن، بالرغم 
من التناقص املتسارع ألهمية النفط في 

ميزان التأثير السياسي أو االقتصادي، لكن 
الصورة السعودية تعاني من ثالث قضايا؛ 

(١) الشعور الدولي العام بأن السعودية تدور 
في فلك الغرب والواليات املتحدة األميركية، 

وهذا ما تراه السعودية غير دقيق، إذ 
جتادل بأنها تعاني من السياسة األميركية 

وتتضاد معها في عدد من القضايا؛ (٢) 
اتهام السعودية بدعم ”اإلرهاب“ ومتويل 
اإلرهـابيني، وهذا ما ترفضه السعودية، 

وتدلل على أنها أكثر من عانى من اإلرهابيني، 
وأول من طالب مبحاربة ومكافحة اإلرهاب؛ 

(٣) تصنيف السعودية كدولة أصولية 
”وهابية“ تتبنى رؤية دينية متطرفة، 

والسعودية تنظر إلى أن ذلك تهويل ومبالغة 
وال يعدو كونه كيدا ومكرا من بعض الدول 

وفي مقدمتها أميركا.
ال بأس، هذا سيضطر السعودية 

إلى أن حتسم أمرها وتوضح سياستها 
وتختار لنفسها مـا يتمـاشى مع مصـاحلها 

احلقيقيـة، لتتطابق الصورة مع احلقيقة 
والواقع.

فقدت السعودية خالل العقود املاضية 
عناصر حاكمة في اإلدارة الداخلية بسبب 
تالشي ثالث قوى؛ سلطة القبيلة؛ وسلطة 

الدين؛ وسلطة املال. فقدان أو تالشي تأثير 
هذه القوى الداخلية، من ناحية أولى؛ 
وتنامي الوعي والثقافة والتعليم في 

األجيال الشابة اجلديدة، من ناحية ثانية؛ 
وتسارع حركة التاريخ والتغيير والتقنية 

ومحاكاة الغير، مـن ناحية ثالثة؛ ومـا يدور 
في الساحة العاملية والدولية من تشكيالت 

وتكتالت، من ناحية رابعة، يفرض على 
السعودية أن تعيد النظر في سياستها 

اخلارجية بناء على مراجعة حقيقية وصادقة 
وجادة لعقيدتها السياسية ومنهجها 

اإلستراتيجي الذي يجب أن يبدأ بتعريف 
واضح للهوية السعودية: من نحن؟ وماذا 

نريد؟ وذلك من خالل حوار وطني ومجتمعي 

وحر وفّعال وحقيقي وجاد وغير مؤدلج 
ومنتج، يشارك فيه اجلميع، ذكورا وإناثا؛ 

ومن كافة األجيال؛ مبختلف الطوائف؛ وسائر 
أطياف املجتمع.

عندها، وعندها فقط، ميكن حتديد 
الهوية السعودية اجلديدة أو املستجدة، 

ليتم بعدها (١) استبدال وتعويض القوى 
املفقودة في الداخل؛ (٢) حتديد املصالح 

الوطنية وتقسيمها إلى مصالح إستراتيجية 
(عليا)؛ مصالح حساسة؛ مصالح حيوية؛ 

ومصالح هامشية، تنبع جميعها من األسفل 
إلى األعلى، وتنطلق جميعها من وإلى الفرد 
واملجتمع، وتعني باملستقبل ”اآلتي“، وليس 
املستقبل املاضي أو املستقبل احلاضر؛ (٣) 

إعادة ترتيب جدلية االقتصاد واألمن إلى 
وضعها الصحيح، بحيث يتقدم االقتصاد 

على األمن، كما هو املبدأ الرباني ”أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف“.

ستنعتق السعودية، بعد تعريف الهوية، 
وتعويض القوى املفقودة، وحتديد املصالح، 
وتصنيف األولويات، من الكثير من األحمال 

واألعباء التي أثقلت بها كاهلها على مدى 
عقود. فاإلسالم دين الله، تتشارك فيه كل 

أمم األرض… والرسالة احملمدية جاءت 
رحمة للعاملني وليست حكرا على السعودية، 

والبيت احلرام (الكعبة) يزيد السعودية 
شرفا وتواضعا وانفتاحا على جميع 

”الناس“، أما العرب والعروبة والقومية 
العربية، فهي شعارات عنصرية نشأت ضمن 

ظروف سياسية معينة، وليست مقتصرة 
على السعودية… فكل يّدعي وصال بليلى 

*** وليلى ال تقر لهم بذاكا… أما السعودية 
”الدولة واملجتمع“، فهي للسعوديني وحدهم، 

وهو ما يجب أن يشكل محور املنهج 
السعودي، فقط.

تستطيع السعودية أن متّكن الفرد 
واملجتمع من اتخاذ مبادئ اإلسالم أساسا 

للحياة والتعايش؛ وأن تعتمد الشريعة 
اإلسالمية كأحد أو كل مصادر التشريع 

والقوانني للدولة واحلكومة؛ ولها أن تتمثل 
ما تريده من القيم العربية واإلنسانية؛ ثم 

متزجها جميعا لكي تشكل هوية ”األمة 
السعودية“ في دستور واضح يتغير بتغير 

األحداث والزمان. فمقولة عبداملطلب ”أنا رب 
إبلي وللبيت رب يحميه“، حكمة براغماتية 
من العام ٥٧١ وسبقت وليام جيمس (١٨٧٨) 
ولم تفقد صالحيتها، وميكن للسعودية أن 

تتمثلها اليوم.
أخيرا، روسيا قادمة بقوة وتسارع لقيادة 

العالم وأعدت العدة لذلك، كما أن الواليات 
املتحدة ومعها معظم نظرياتها في السياسة 

واألمن واالقتصاد آخذة في األفول، وكذلك 
الدول الكبـرى في القارة العجوز (أوروبا)، 

أما أميركا الالتينية وأفريقيا فهما أقرب 
بوجود  للتعاون مع ”االحتاد األوراسي“ 

البرازيل وجنوب أفريقيا في منظومة 
”البريكس“.

فروسيا تعيد بعث إستراتيجيتها 
العظمى بعدما عبثت الدول الغربية 

بالعالم خالل القـرنني املـاضيني، وال مناص 
للسعودية من أن تبادر إلى املكان واملكانة 

لكي تكون.
ختاما، يتحتم على السعودية أن تقرأ 

املتغيرات احمللية واإلقليمية والدولية 
والعاملية والكونية، بتمعن وتفكر وجترد 

وحيادية، وإال ستعاني السعودية من العزلة 
ثم األفول فالتالشي. حفظ الله الوطن.

turadelamri@hotmail.com

السعودية.. ضرورات التفاعل مع صعود االتحاد األوراسي

{الفراغ الرئاسي سيستمر فترة أطول، ألن حزب الله لم يتخذ قراره بعد باإلفراج عن االستحقاق 

الرئاسي، وإيران لم تحسم خيارها بعد بتسهيل انتخاب رئيس للبالد}.

أنطوان سعد
عضو اللقاء الدميقراطي اللبناني

{مبـــادرة انتخاب رئيـــس للجمهورية تحتاج إلى رجاالت دولة كبار مـــن الفرقاء، يدركون أن الحل 

يأتي من الداخل، وبشجاعة التجرد من المصلحة الذاتية}.

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك املاروني اللبناني

} بعد عشر سنوات على حرب متوز ٢٠٠٦، 
وبعد خمس سنوات على انطالق الصراع 
السوري، يبدو لبنان وكأنه واحة استقرار 

نسبي وسط إقليم ملتهب، وذلك خالفا 
ألحد ثوابته التاريخية في التحول بسهولة 

إلى ضحية الصراعـات اجليوسياسية 
في محيطه. هل ينجو ”طائر الفينيق“ أي 

الكيان اللبناني من مطحنة نزاعات الفوضى 
التدميرية وهل يصمد الستاتيكو إذا استمر 

املأزق الداخلي الذي يعكس عمق االنقسام 
اإلقليمي. هل يعاني لبنان مستقبال من 

ارتدادات الزلزال السوري وإعادة تركيب 
املنطقة؟

إن التعويل على املفارقات والظروف 
اخلارجية ال يقدم ضمانات ملموسة 

للمواطن اللبناني اخلائف على حاضره 
ومستقبله. للوهلة األولى يبرز التعطيل؛ 
اجلمهورية اللبنانية من دون رئيس منذ 

مايو ٢٠١٤، الدميوغرافيا اللبنانية تغيرت 
جذريا وأكثر من نصف املقيمني هم من غير 

اللبنانيني، املؤسسات خاضعة ملنطق التمديد 
واحملاصصة والتسيير.. لكن مقابل هذه 

الصورة الرمادية يستنتج املتابع عن كثب 
ألوضاع بالد األرز أن االستقرار النسبي 

األمني واالقتصادي يدفع إلى تذكر مقولة 
الراحل رفيق احلريري ”البلد ماشي والشغل 

ماشي“ بالرغم من التراجع االقتصادي 
وتداعيات األزمة السورية، إن كانا لناحية 

أزمة الالجئني أو النعكاسها على الدورة 
االقتصادية والسياحة.

شهد شهر يونيو حدثني أمنيني خشي 
معهما لبنان األسوأ:

في ١٢ يونيو حصل اعتداء أمام بنك 
لبنان واملهجر في بيروت رأى فيه البعض 

رسالة محلية أو إقليمية إلى القطاع املصرفي 
اللبناني وإلى واشنطن التي فرضت عقوبات 

مالية على حزب الله، وحسب مصدر مطلع 
جرى تطويق التتمة والتداعيات عبر 

اتصاالت أجرتها طهران مع الواليات املتحدة 
األميركية، وأدى ذلك إلى تراجع في التطبيق 
املتشدد للقرار األميركي حرصا على اهتمام 

اجلانب األميركي بصالته اإلقليمية مع إيران 
روحاني – ظريف وسالمة القطاع املصرفي 

في لبنان في آن معا.
حسب القراءة الفرنسية واألميركية 
لتطور الوضع اللبناني وفي ظل الفراغ 

الرئاسي، يعتبر حاكم مصرف لبنان مبثابة 
نصف رئيس اقتصادي، أما نصف الرئيس 

األمني فهو قائد اجليش العماد جان قهوجي، 
ولذا يفرض التمديد منطقه في غياب رئيس 

للجمهورية إذ ال يستحسن استسهال اختيار 
رأس املؤسسة العسكرية في ظل شغور 

املوقع املسيحي األول في الدولة. ومن هنا 
احلرص العميق على استمرارية الدولة من 
خالل حماية هذين املوقعني، وبرز ذلك في 
احلدث األمني الثاني أواخر شهر يونيو 

مع استهداف بلدة القاع، وجناح اجليش 
اللبناني واألجهزة األمنية في كسر اإلرهاب 

وضرب خالياه النائمة.
ال تخفي مصادر أوروبية قلقها على األمن 

في لبنان وخاصة في حال احتدام الصراع 
اإلقليمي املفتوح من دون أفق تسويات 

منظورة، لكنها تعتبر أن وجود هذا الكم من 
الالجئني السوريني في لبنان يعزز املظلة 

اخلارجية ألن أوروبا والغرب يطمحان إلى 
تركيز هؤالء في دول اجلوار السوري وعدم 

عبورهم املتوسط.
سيكون لبنان رهينة انتظار اتضاح 
موازين القوى اإلقليمية، إذ مع بدايات 

أغسطس أمل اللبنانيون خيرا وانتظروا 
الدخان األبيض من استئناف احلوار الوطني 

لثالثة أيام متوالية في عني التينة، مقر 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، صاحب 
مبادرة ما سمي السلة املتكاملة إلخراج 

البالد من الفراغ الرئاسي املستعصي واألزمة 
التي تضرب نظامها السياسي، لكن ظنهم 

خاب وجرى إغالق هذا املشهد بانتظار جلسة 
شهر سبتمبر القادم، وذلك بسبب استمرار 
املناكفات الشخصية والتناقضات الناجمة 

عن االصطفاف اإلقليمي.
لكن في مواجهة مشهد عني التينة 

امللتبس واملتعثر، برز مشهد إيجابي آخر 
في املختارة دار آل جنبالط في جبل لبنان 
ليعكس صورة أخرى عن التمسك بالتنوع 

والتعددية والعيش املشترك بني كل الفئات 
اللبنانية. لقد كانت مناسبة انتهاء ترميم 

وتدشني كنيسة سيدة املختارة فرصة لتالقي 
كل الزعامات السياسية والدينية على 

اختالف مشاربها في حلظة إقليمية حرجة 
وكأنها قبل أربع سنوات على مئوية إعالن 

دولة لبنان الكبير، تؤكد أن هذا البلد الصغير 
قابل للحياة وأن وحدته اإلنسانية هي دره 

الفريد.
من املختارة قال الكاردينال بشارة 

الراعي بطريرك املوارنة بالفم املآلن إن 
انتخاب الرئيس هو األولوية قبل احلوار في 
املواضيع اخلالفية األخرى، وشدد على عدم 
انتظار اخلارج للقيام بهذا الواجب الوطني 

مشيرا إلى أن مصاحلة اجلبل عام ٢٠٠١ التي 
أمتها سلفه مار نصرالله بطرس صفير مع 
وليد جنبالط كانت نابعة من إرادة داخلية 
من دون انتظار اخلارج. وفي نفس السياق 

شدد جنبالط على أن األثمان السياسية 
التي تدفع من أجل السلم تبقى أبخس بكثير 

من أثمان احلروب املدمرة. من كالم الراعي 
وجنبالط، ومن حضور الرئيسني السابقني 
أمني اجلميل وميشال سليمان وكل ممثلي 

الطيفني السياسي والديني، والقيادات 
العسكرية واألمنية واالقتصادية، تتبني 

بوضوح قدرة لبنان على رفع التحدي وسط 
احلريق اإلقليمي، وأن التسوية املتجددة فيه 

ولو كانت مؤجلة هي صنو الستمراره.

لبنان: التسوية المؤجلة وسط الحريق اإلقليمي

على السعودية أن تعيد النظر في 

سياستها الخارجية بناء على مراجعة 

حقيقية وصادقة وجادة لعقيدتها 

السياسية ومنهجها اإلستراتيجي الذي 

يجب أن يبدأ بتعريف واضح للهوية 

السعودية: من نحن؟ وماذا نريد؟

طراد بن سعيد العمري
كاتب سعودي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك، باريس

ابا أأبووديد خطخطارا دد

الدولي للجيوبوليتيك، باريس
أس

االستقرار النسبي األمني واالقتصادي 

يدفع إلى تذكر مقولة الراحل رفيق 

الحريري {البلد ماشي والشغل 

ماشي} بالرغم من التراجع االقتصادي 

وتداعيات األزمة السورية
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آراء
} التوافق الظرفي بني مصالح داعش 

والنظام السوري تكرر مرات منذ نهايات 
٢٠١٣، ولم يعد في حاجة إلى دليل. لكن الربط 

بني العدّوين املعلنني، وظيفيا، يحتاج إلى 
دليل قبل أن نستنتج أن داعش من صناعة 

النظام السوري بالتعاون مع بقايا مخابرات 
صدام حسني في العراق، ومع إيران.

في السياسة، كل شيء ممكن! وما دامت 
القوات الكردية حليفة النظام وعدوته في 
الوقت نفسه، ملاذا ال يكون داعش حليفا 

وعدوا في الوقت نفسه. منطق هذا التساؤل 
أن لألكراد والنظام عدوا مشتركا يتمثل في 
مقاتلي املعارضة، من املعتدلني واملتطرفني. 

كما أن مقاتلي املعارضة أنفسهم أعداء للنظام 
وداعش. لكن مصالح هذه األطراف تلتقي 

وتفترق كلما فرضت املصلحة ذلك.
تعبر املصلحة الكردية بني القوات 

الكردية والنظام السوري غالبا عبر روسيا، 
وأحيانا عبر أميركا وروسيا اللتني تثقان 

باألكراد دونا عن املعارضني اآلخرين في قتال 
داعش. هذه التشابكات يدعي كل طرف فيها 

أن عالقته مع العدو املعلن تكتيكية تتعلق 
بظروف احلرب واملصالح اآلنية.

األمر األكثر داللة على ذلك هو العالقة 
بني داعش والنظام، حيث يبيع داعش النظام 
ثلثي حاجته من النفط من اآلبار التي يسيطر 

عليها التنظيم في دير الزور منذ ربيع ٢٠١٤.

في األسبوع األخير، بدا أن النظام وداعش 
ينهزمان، في حلب املدينة، وفي منبج شرقها. 

هزمية النظام جرت أمام تشكيل مختلط من 
املعارضة يضم فصائل منضوية في غرفة 

عمليات جيش الفتح، أهمها ”النصرة“، أو 
ما بات ُيدعى ”جبهة فتح الشام“، كما يضم 
فصائل تتبع نظريا اجليش السوري احلر.
أما هزمية داعش أمام ”مجلس منبج 
العسكري“ فبدأت بوادرها منذ أكثر من 

شهرين، لكن فصولها األخيرة لم تتم بعد. 
و”املجلس“ هو تسمية إعالمية لـ”قوات 
سوريا الدميقراطية“ التي تتبع بدورها 

”مجلس سوريا الدميقراطية“، حيث يقود 
مقاتلون أكراد املعارك بدعم جوي من طيران 
التحالف الدولي ضد داعش. الهزميتان، في 

تواقتهما، ميكن النظر إليهما كهزمية واحدة 
لطرفني يعادي أحدهما اآلخر، نظريا.

الهزميتان جرتا في غياب الصوت 
السياسي الفاعل في هذه املعركة. إال إذا 

صدقنا أن أميركا وتركيا ودول خليجية رفعت 
احلظر املفروض مؤقتا على السالح، و”أمرت“ 

بخوض املعركة. اآللة االنتقامية الروسية 
استأنفت عملها الدموي بعد فك احلصار عن 
مناطق املعارضة في حلب، متخذة من إسقاط 
املروحية الروسية في اليوم الثاني من معركة 
فك احلصار على حلب ذريعة مباشرة لزيادة 

عدد غاراتها في ريف إدلب وحلب.

نتائج املعركتني الهزميتني حتتاج إلى 
وقت أطول لرصد مفاعيلها. لكن تصور أن 
ذلك سيكون حتوال استراتيجيا في املعارك 

غير واقعي حتى اآلن. فالنظام ال يزال 
في بعض حلب، كما أن داعش ال يزال في 

بعض مدينة منبج وبعض ريفها، ويستطيع 
انغماسّيوه توجيه ضربات ”الضباع“ ضد 

القوات الكردية هناك، كما فعلوا بعد معركة 
عني العرب – كوباني وبعد انسحابهم من تل 
أبيض. مع ذلك ميكن تصور أن هنالك إرادة 
دولية لإلمعان في كسر شوكة الطرفني، ومن 
ورائهما روسيا. وال يعني تعبير إرادة دولية 

تضارب مصالح بني روسيا وأميركا بل قد 
يكون اتفاقا على إنهاك النظام واملعارضة.

يبقى املجهوالن األساسيان في املعادالت 
املتشابكة داعش واألكراد. وإذ ال خالف على 

احلرب على داعش، يحتار املراقب في األكراد، 
كونهم يتمتعون بدعم كل األطراف الفاعلة 
في مناطق املعارك احلالية، إذا استثنينا 

عجز تركيا واملعارضة السورية عن احلد من 
استغالل األكراد للظروف قصيرة األجل.

كل ذلك ميهد ملسار حتجيم داعش ودحره 
ببطء نحو الرقة. بعدها، ليس أمام التنظيم 

إال دير الزور، بعد أن تكون الرقة جثة. والرقة، 
للتذكير، تكاد تخلو من سكانها األصليني، 

لكنها اآلن مسكونة مبا يفوق عدد سكانها من 
النازحني من مناطق في حلب وحمص وتدمر، 

كون هذه أخطر ناريًا من الرقة، بحيث فضل 
النازحون حكم داعش الظالمي على العيش 
في مناطق تشكل ساحات للمعارك والقصف 

اجلوي من كل األطراف ضد بعضها.
وعلى فرض أن الرقة سقطت واندحر 

داعش نحو دير الزور، فهل سيتابع طيران 
التحالف والقوات الكردية، حربهما ضد 
داعش هناك، ما يعني تشكيل جبهة مع 

النظام وروسيا ضد داعش أم سيتسلم النظام 
والطيران الروسي عصا التتابع من التحالف 

الدولي في السباق للقضاء على داعش؟
اإلرادات املتشابكة املتنافرة ال تتفق على 
عدو وحيد، فمقاتلو املعارضة أعداء للنظام 

وروسيا، وبعض مقاتلي املعارضة أعداء 
مؤجلون ملقاتلي  ألميركا، واألكراد ”أعداء“ 
املعارضة، وداعش عدو لكل السوريني، بل 

وبعض األكراد ”أعداء“ لبعض األكراد املشتبه 
في حتالفهم مع نظام دمشق.

على هامش تلك التشابكات السياسية 
العسكرية، يبدو ”االئتالف“، و“الهيئة العليا 

للمفاوضات“ عاجزين عن حتقيق آمال الشعب 
السوري، لكنهما، حلسن احلظ، ال يزاالن 

”ميانعان“ اإلرادة السياسية الدولية، بتفريغ 
الثورة السورية مما تبقى لها من مضامني 

باجتاه تسوية على صيغة ”ال غالب وال 
مغلوب“، حتى بعد قتل النظام مئات اآلالف 

من السوريني.

مآالت هزيمة داعش والنظام في معركتي حلب
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} تفعل الطائرات الروسية فعلها في حلب 
وعلى امتداد مناطق إدلب وغيرها من مناطق 
نفوذ املعارضة السورية، لكنها غائبة عن ذلك 

التنظيم الذي ضّج الغرب والعرب بأفعاله 
الدموية، يغيب هذا التنظيم عن جدول أعمال 

الرئيس الروسي الذي يكرر أن معركته في 
سوريا ضد اإلرهاب، ولكن اإلرهاب كما 

تشير األهداف الروسية على األرض، هو 
كل معارض جدي للرئيس بشار األسد، وكل 
القوى التي نالها من تنظيم داعش ما نالها 

من قتل وإبادة. 
الهدف الروسي واإليراني هو ضرب 

املشروع البديل عن نظام األسد، وهذا املشروع 
ال ميكن أن يكون داعش ال ألن هذا التنظيم 
أقل أو أكثر إجراما من األسد، بل ألسباب 

تتصل بأوضاع دولية وبعنوان اإلرهاب الذي 
يختزل وجود هذا التنظيم دوليا وإقليميا. 

من هنا تتركز اجلهود اإليرانية الروسية على 
محاولة إنهاء املعارضة السورية املقبولة 

دوليا، وتلك التي حتظى بدعم عربي أو 
رعاية تركية. من هنا كانت معركة حلب لفك 

احلصار عن آخر معاقل املعارضة في املدينة 
رسالة قوية لروسيا وإيران بأن التسامح في 

عملية إضعاف املعارضة ال يعني إلغاءها، 
فيما شكلت إرادة القتال لفصائل املعارضة 

السورية في حلب وجها متجددا للرفض 
العميق لدى الشعب السوري للنظام السوري 

املتهالك، وبالدرجة األولى ملا تسميه قوى 
املعارضة قوى االحتالل الروسي واإليراني 

وامليليشيات األجنبية التي تشكل الطاقة 
العسكرية الفعلية على األرض وفي اجلو.

حدد الرئيس األميركي باراك أوباما منذ 
عامني مدة زمنية متتد بني ثالث سنوات 

وخمس سنوات للقضاء على هذا التنظيم. 
وحتديد هذه املدة الزمنية قد يبدو عكس 
املرجو منه. ذلك أنه إذا ما جرى التدقيق 

في الشروط التي وضعها الرئيس األميركي 
إلجنازها، جند أن ما طلبه أوباما هو عملية 

سياسية يجب أن تواكب العمليات العسكرية 
ضد داعش. وهذه العملية السياسية حددها 

على خارطة انتشار هذا التنظيم، وهي في 
إعادة صياغة العملية السياسية بالعراق 

وفي سوريا، مبا يوفر إعادة االعتبار للمكون 
السني في املعادلة السياسية العراقية وداخل 

الدولة، كذلك في سوريا. وقال أوباما ”نريد 
أن تكون هناك قوات قادرة على السيطرة 

في املناطق التي ميكن أن نخرج داعش منها 
وهذا يتطلب وجود حكومة متثل اجلميع“.

إضافة إلى هذا التحدي، ثمة ما هو 
أهم في نظر األميركيني، أال وهو إعادة 

صوغ املعادلة اإلقليمية بشروط جديدة، 
حتقق ألطراف النزاع اإلقليمي مساحة من 

األدوار التي ال متيز بني احللفاء التقليديني 
لواشنطن، أو الالعبني اجلدد حتت املظلة 
األميركية… وإزاء هذه الشروط السياسية 

واإلقليمية ميكن فهم أسباب عدم استعجال 
واشنطن للقضاء على داعش. فهي ببساطة 

ال جتد نهاية لداعش إذا لم يكن من بديل 
سياسي وإقليمي قادر على احللول مكانها.

هذا التنظيم أظهر قدرة ليس على 
الصمود فحسب، بل على التمدد في خضم 

احلرب عليه من قبل التحالف الدولي، 

في سوريا. وإذا كان هناك من يوفر دعما 
لوجستيا وماليا لهذا التنظيم، إال أن ذلك 

ال يقلل من قوة ذاتية توفرت لداعش. منها 
أسباب اجتماعية وسياسية ال تغيب عن 

أحد. فداعش هو فكرة جاذبة لكل من يعتقد 
أن العالم اإلسالمي السّني يتعرض منذ 
سنوات لهجمة استعمارية واحدة غربية 
متثلها اإلدارة األميركية، وأخرى مذهبية 

تقودها إيران في سوريا والعراق واليمن. 
وهو جاذب أيضا لكل من يعتقد أن النظام 

العربي الرسمي أو ما تبقى منه، عاجز عن أن 
يكون نّدا للهجمة اخلارجية من جهة، وفاشل 

وقامع لتطلعات املجتمعات العربية نحو 
احلرية ولتقاسم عادل للثروات الوطنية من 

جهة ثانية. 
بهذا املعنى تنظيم داعش هو أكبر تنظيم 

في العالم اإلسالمي، ما دامت السياسات 
الدولية واإلقليمية تذهب نحو قمع خيارات 
األكثرية لصالح األقليات سواء كانت قومية 

أو سلطوية أو مذهبية.
في املقابل يعتقد بعض املراقبني أنه إذا 
كانت أهداف واشنطن واضحة جلهة صوغ 
معادلة إقليمية جديدة في الشرق األوسط، 
فإن ثمة ما هو مسكوت عنه في السياسة 

األميركية، وهي خارطة الطريق لتحقيق هذه 
األهداف. إذ أن واشنطن تبقي عينها مثبتة 

على ما تعتقد أنه اجلائزة الكبرى لها في هذا 
املخاض اإلقليمي: أي إيران. ويلفت املراقبون 

إلى أن اإلدارة األميركية تنطلق من اعتبار 
استراتيجي يقوم على أن إيران ال ميكن أن 

تكون خارج نظام املصالح األميركية في 

املنطقة، وعملية احتواء إيران جارية لكن هذه 
املرة على حساب النظام اإلقليمي العربي، 
وبسالح اإلرهاب الذي ميثله داعش ومبا 

يتالءم وال يتعارض مع املدى اإلستراتيجي 
احليوي إلسرائيل، واألرض السورية هي 

االمتحان الناجح على هذا الصعيد، فإيران 
تقول إن العداء هو مع العرب ليس مع 

إسرائيل وإن كان العنوان محاربة اإلرهاب.
وإذا كانت واشنطن غير مهتمة مبواجهة 

النفوذ اإليراني ومتدده، كما هو احلال في 
اليمن أو في سوريا والعراق، فهي تعلم أن 

دوال إقليمية (تركيا السعودية) مبا فيها 
الثورة السورية تشكل قوة ردع واستنزاف 
يعفي واشنطن من الرد املباشر. إضافة إلى 
حاجة السلطة اإليرانية املتنامية في الداخل 

واإلقليم، إلى مستوى ملح من التعاون مع 
واشنطن في ظل الغضب السني ضدها. 

احلرب السورية لم تشهد منذ بدايتها 
حتى يومنا هذا أّي مواجهة فعلية بني 

التنظيمات اإليرانية الرسمية وامليليشياوية 
مبا فيها حزب الله مع تنظيم داعش، على 
طول اجلغرافيا السورية، فقد كان التنظيم 

سالحا في وجه املعارضات السورية املدنية 
واملعتدلة.

{داعش} ذخيرة إيرانية – روسية ال تستفز واشنطن
علي األمين
كاتب لبناني

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

الهدف الروسي واإليراني هو ضرب 

المشروع البديل عن نظام األسد، وهذا 

المشروع ال يمكن أن يكون داعش ال 

ألن هذا التنظيم أقل أو أكثر إجراما 

من األسد، بل ألسباب تتصل بأوضاع 

دولية وبعنوان اإلرهاب الذي يختزل 

وجود التنظيم دوليا وإقليميا

هزيمتا النظام وداعش في حلب، في 

تواقتهما، يمكن النظر إليهما كهزيمة 

واحدة لطرفين يعادي أحدهما اآلخر، 

نظريا. الهزيمتان جرتا في غياب 

الصوت السياسي الموجه والفاعل في 

هذه المعركة

يحكم عالقات البلدين توازن على كل 

المستويات، توازن ال يحتمل قدرا كبيرا 

من التالعب وهو ما أرسى تفاهما على 

تطويق الخالفات داخل سوريا وعدم 

سحبها على الملفات التي يتشاركها 

الطرفان

} متثل سوريا امليدان األبرز للصراع 
اإلقليمي والدولي. في هذا امليدان، يجري حل 

التناقضات املستعصية منذ سنوات بأكثر 
الطرق عنفا ودموية. املفارقة أن الصراع 

اإلقليمي والدولي في وعلى سوريا، يبقى 
محكوما بحدود امليدان السوري، وال يسمح 

له بالتسرب خارجا، خشية تعكير صفو 
العالقات الدبلوماسية واالقتصادية للدول 

املنخرطة في الصراع.
للوهلة األولى، بدا الصراع الروسي 

التركي مخالفا لنظرية عزل الساحة السورية، 
إذ امتدت نيرانه، على خلفية إسقاط الطائرة 

احلربية الروسية، إلى العالقات الدبلوماسية 
واالقتصادية بني البلدين. ولكن املصاحلة 

قدمت دليال يؤكد عزم األطراف املتحاربة على 
تطويق امليدان السوري وعزله عما سواه.

دخل البلدان في حالة متطورة من الصراع 
العنيف في سوريا بلغت أوجها عندما جنحت 

روسيا في دعم هجوم عسكري كبير لقوات 
النظام السوري وحلفائه في الساحل السوري 

مع نهاية العام املاضي مكنها من السيطرة 
على مناطق شاسعة يقطنها سوريون- 

تركمان ممن تدعمهم تركيا وتعتبرهم جزءا 
من نفوذ متخيل لها في سوريا املستقبل. 

فقدت تركيا أعصابها وعبرت عن إحباطها 
بإسقاط طائرة حربية روسية متخطية قواعد 

اللعبة بني الطرفني. سارعت روسيا إلى 
تخطي قواعد اللعبة وألغت العمل باالتفاق 

الضمني املتعلق بعزل الساحة السورية.
ومنذ ذلك الوقت، اجتاحت خالفات 

البلدين في امللف السوري جميع مستويات 
العالقة بينهما. لم تأبه روسيا بتطور 

العالقات االقتصادية إلى مستويات لم يكن 
من احلكمة تهديدها، وفرضت قيودا على 
الواردات التركية مهددة بإغالق السوق 

الروسي الذي يشكل ثاني أكبر سوق يستقبل 
السلع التركية بعد أملانيا. كما فرضت 

موسكو قيودا على الشركات التركية وأوقفت 
رحالت الطيران بني البلدين لتفقد تركيا 

عائدات استقبال 3.5 مليون سائح روسي.
على املستوى الدبلوماسي انتقلت تركيا من 

تصنيف الشريك لروسيا إلى العدو املتهم 
بدعم تنظيم الدولة اإلسالمية وشراء النفط 

منه، بل إن الئحة االتهامات الروسية توسعت 
حتى شملت أفرادا في عائلة الرئيس التركي. 

أكثر من ذلك، دعمت روسيا حزب العمال 
الكردستاني الذي يخوض حربا متجددة مع 

السلطات التركية، كما دعمت فرعه في سوريا، 
حزب االحتاد الدميقراطي الكردي، وافتتحت 

له مكتبا سياسيا في العاصمة موسكو.
ولكن قانون عزل الساحة السورية سارع 
للعمل مجددا واستطاع السيطرة على خالف 
حاد ومتسع بدا لوهلة أنه قد ميتد لسنوات. 
وضعت احلرب الروسية التركية أوزارها بعد 

ستة أشهر فقط مع إرسال الرئيس التركي 
رسالة اعتذار في شهر يونيو املاضي إلى 
نظيره الروسي، وتسارعت املصاحلة بعد 
فشل محاولة االنقالب العسكري في تركيا 
وصوال إلى لقاء رئيسي البلدين قبل أيام.
يحكم عالقات البلدين توازن على كل 

املستويات. توازن ال يحتمل قدرا كبيرا من 
التالعب وهو ما أرسى تفاهما على تطويق 
اخلالفات داخل سوريا وعدم سحبها على 

امللفات التي يتشاركها الطرفان. على املستوى 

االقتصادي، هنالك اعتماد متبادل، إذ ال ميكن 
لتركيا أن تغامر بخسارة السوق الروسية، 

كما ال ميكن لقطاع الطاقة الروسي أن يحتمل 
خسارة السوق التركية. وفي ظل العقوبات 

الغربية على روسيا، ليس من احلكمة أن 
تصر موسكو على زيادة متاعب اقتصادها 
عبر تبادل العقوبات االقتصادية مع أنقرة. 
حساسية العالقات االقتصادية بني البلدين 
بدت من خالل جتنب التصعيد نحو احلدود 
القصوى، إذ لم توقف روسيا واردات النفط 

والغاز في ظل األزمة أو العمل على بناء 
املفاعل النووي األول في تركيا. 

وأخيرا، سّرع االنقالب العسكري الفاشل 
بحصول املصاحلة مع روسيا. مت اعتقال 

الضباط األتراك املسؤولني عن إسقاط الطائرة 
الروسية بتهمة االنتماء إلى جماعة فتح 

الله غولن. وفر ذلك مخرجا مثاليا حلل أزمة 
إسقاط الطائرة الروسية التي تسببت في 

اندالع اخلالفات.
تضع روسيا مهمة إبعاد تركيا عن 

حلف شمال األطلسي على رأس أولوياتها. 
أولوية تبدو ممكنة التحقق بالنسبة ملوسكو 

وخصوصا بعد أن تلقى اجليش التركي 
صفعة أولى بفشل انقالبه العسكري، 

وصفعات متتالية بعد حملة ”التطهير“، التي 
قامت بها حكومة أردوغان، والتي غيرت من 
هيكلية اجليش وأنهت دوره كالعب مستقل 

في احلياة السياسية. بهذا املعنى، يبدو 
بوتني سعيدا بفشل االنقالب الذي كان جناحه 
يقرب تركيا من حلف شمال األطلسي، وينهي 

مراهناته على إقناع تركيا باخلروج من 
عضوية احللف.

روسيا وتركيا: تطويق الخالفات والعداء للناتو
سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري



} بكــني - تعمـــل الصـــني جاهدة علـــى بناء 
وتوزيـــع مجموعـــات كبيـــرة مـــن الروبوتات 
رخيصة التكلفة ميكن استخدامها لتحل محل 
العمال داخل املصانع جراء ما تعانيه من أزمة 
شـــديدة في العمالة الرخيصـــة ذات املهارات 

املتدنية.
ودخلـــت صناعة الروبوتات في الصني في 
منافســـة قوية مع الشـــركات العاملية املهيمنة 
على ســـوق الروبوتـــات خصوصـــا اليابانية 
واألملانيـــة واألميركية لتعويـــض النقص في 

عدد العمال.
صناعـــة  تنميـــة  إلـــى  الصـــني  وتطمـــح 
الروبوتـــات محليا بحيث حتقق نســـبة تصل 
إلـــى 49 باملئة من الروبوتات املســـتخدمة في 
املصانـــع بحلول عـــام 2020 بعـــد أن كانت 31 

باملئة العام املاضي.
وقـــال تشـــن كونغـــان، نائب مدير شـــركة 
يينـــغ آو كيتشـــن أوتنســـيلز، التـــي تصنـــع 
أحـــواض املطابخ الفوالذيـــة املقاومة للصدأ، 
لشـــبكة سي.بي.سي نيوز األميركية إن ”تكلفة 
الروبوتات أقل وتأخذ مســـاحة أصغر وميكن 

إدارتها بشكل أسهل“.
ومع أن الروبوتـــات بإمكانها حل معضلة 
نقـــص العمالـــة، ال يوجـــد اآلن مـــا يكفي من 
العمـــال وخاصـــة مـــن األطفـــال حيـــث تتجه 
املنطقة إلى التهرم الســـكاني في ظل تالشـــي 

”العائد الدميغرافي“ في البالد.
وأضاف تشـــن ”لقـــد أصبح مـــن الصعب 
توظيف العمال واحلفـــاظ عليهم. يبدو العمل 
مكثفا ومتعبا، لذلك علينـــا أن نرفع من أجور 
العمال حتى نضمن عدم تخليهم عن شركتنا“. 
ويبلغ معـــدل األجور 1200 دوالر شـــهريا، أي 
أكثر من ضعف املعدل املنتشر في تلك املنطقة 

الصناعية.
وأضاف ”العمـــال ميرضون وميرون بأيام 
يتراجع فيهـــا مردودهم كمـــا أنهم معرضون 

الرتـــكاب األخطاء. في حني ميكـــن للروبوتات 
أن تعمل ملدة 24 ســـاعة، وهي تنهي عملها في 

الوقت احملدد دائما“.
ولكـــن بالنظـــر إلـــى املاضي، حيـــث كان 
املصنـــع الواقع فـــي مقاطعـــة قوانغدونغ في 
الصني يعتمد علـــى العمال في عملية اإلنتاج، 
يبـــدو وكأن ثـــورة أخـــرى تأخـــذ مكانهـــم إذ 
عوضت تســـعة من هذه الروبوتات قرابة 256 

عامال حتى اآلن.
وبينما ترتفـــع األجور في الصني بشـــكل 
ملحـــوظ، بزيـــادة تقدر بــــ10 باملئة ســـنويا، 
تشـــهد تكلفة الروبوتـــات تراجعا حيث تكلف 
على ســـبيل املثال عملية استخدام 4 روبوتات 
شركة يينغ آو حوالي 4 ماليني دوالر، وهو ما 

يساوي تقريبا أجور 256 عامال سنويا.
وتتوقع دراســـة أجرتها مجموعة بوسطن 
صناعـــة  تكلفـــة  تتراجـــع  أن  لالستشـــارات 
الروبوتات بـ20 باملئة فـــي العالم خالل العقد 

املقبل.
وال يعتبـــر التحول من اإلنســـان إلى اآللة 
مجرد خطوة جتارية تقوم بها الشركات بشكل 
فردي، بل يراه خبراء حتّوال أساسيا في العمل 
ألكبـــر قـــوة اقتصادية في العالـــم، بإيعاز من 

الشعارات والتوجيهات السياسية.
وكان الرئيس الصيني شـــي جني بينغ قد 
دعا في مناســـبات عديدة إلـــى القيام بـ”ثورة 
الروبوت“، كما وعدت احلكومة بتقدمي معونات 
سخية. وقد قدمت قوانغدونغ مبفردها حوالي 
200 مليـــار دوالر من املســـاعدات لهذه الفترة 

االنتقالية.
وعلى مـــدى الســـنوات الثـــالث املاضية، 
أصبحـــت الصـــني أكبـــر مشـــتر للروبوتـــات 
فـــي العالـــم. وكـانت دراســـات أجرتها كل من 
مؤسسة ســـيتي وكلية مارتن في أوكسفورد، 
قــــد أظهــــرت أن 75 باملئـــة مـــن الوظائف في 

الصـــني معرضـــة ألن تتحـــول إلـــى وظائـــف 
تقوم بها الروبوتات. وتوقعت مؤسســـة ميرا 
أسيت ماجنمنت، وهي مؤسسة تقدر أصولها 
بنحو 75 مليار دوالر، أن يتم توســـيع ”جيش 
الصيني بنسبة 35 باملئة سنـويا،  الروبوتات“ 

وذلك حتى العام 2020.
وأفاد االحتـــاد الدولـــي للروبوتات، وهو 
مجموعـــة صناعيـــة مقرها فـــي أملانيـــا، أنه 
بحلـــول عـــام 2018، مـــن املتوقع أن تشـــتري 
الصني نحو 150 ألف آلة ســـنويا، متفوقة على 
جميـــع املســـتخدمني الكبـــار للروبوتات مثل 
اليابان وكوريـا اجلنوبية وأملانيا والـواليـات 

املتحـدة.
وقدر االحتـــاد في بيانات أعلـــن عنها في 
وقت ســـابق هـــذا العـــام أن عـــدد الروبوتات 

املستخدمة في املصانع الصينية بلغ في العام 
املاضـــي قرابة 260 ألف روبوت. ويقول خبراء 
في االحتاد إنه باســـتخدام القاعدة األساسية 
التي تفيد بأن الروبوت الصناعي يحل محل 4 
أو 5 عمال، فهذا يعني أن مليون شخص فقدوا 
وظائفهم خالل الســـنوات األخيرة، وأشـــاروا 
إلى أن هذا الرقم ســـوف يزداد بصورة كبيرة 

للغاية في السنوات املقبلة.
ولـــم تكتف بكـــني بشـــراء اآلالت فقط، بل 
توجهـــت نحـــو شـــراء الشـــركات األجنبيـــة 
التـــي تصّنعهـــا. وخالل الشـــهر احلالي، دفع 
عمـــالق األجهـــزة الصينيـــة ميديـــا 6 مليـــار 
دوالر لالســـتحواذ علـــى 85 باملئة من شـــركة 
كوكا األملانيـــة، وهي واحدة مـــن أكبر صناع 

الروبوتات في العالم.

وكانـــت احلكومـــة األملانيـــة متـــرددة في 
الســـماح بعقد الصفقة نتيجـــة قلقها من نقل 
هـــذه التكنولوجيا إلى الصـــني، ولكن لم يهتم 

أي من املشترين احملليني لذلك.
ومع دخول الروبوتات إلى املصانع، يكافح 
العمال من أجل احلفاظ على وظائفهم. ويقول 
جيـــا جينفـــو، الـــذي مت التخلي عـــن خدماته 
سابقا في أحد مصانع الكيماويات إن ”التخلي 
عن العمال سيكون هو التوجه السائد، سوف 

نحتاج إلى امتالك مهارات خاصة“.
ويقول صديقه هو بينغاتاو إن ”أصدقائي 
الذيـــن ال يحصلـــون على التدريب ســـيجدون 
أنفســـهم في منافسة مباشـــرة مع الروبوتات 
وإلى أن يتم اســـتبدالي بربوت سوف يحتاج 

األمر 10 إلى 20 عاما“.

} برلــني – اتسع اجلدل في أملانيا بشأن مدى 
صالحيـــة الســـيارات الكهربائية فـــي احلياة 
العمليـــة، بعـــد أن حققت قفـــزات تكنولوجية 
كبيرة، وأكد اخلبراء أنها قطعت شوطا طويال 

في كسب ثقة املستهلكني.
وأكـــدت الهيئـــة الوطنية لوســـائل النقل 
الكهربائـــي التابعـــة للحكومـــة االحتادية، أن 
الســـيارات الكهربائيـــة أصبحت فـــي الوقت 
احلاضر مناســـبة متاما للحيـــاة اليومية وأن 
اخلـــوف من عـــدم كفاية مدى الســـير ليس له 

مبرر. 
لكن البروفيســـور شـــتيفان براتسل، مدير 
مركز إدارة الســـيارات في جامعـــة االقتصاد 
األملانيـــة، أكد أن الســـيارة املعتمدة على نظام 
دفـــع كهربائـــي خالص تناســـب األشـــخاص 
الذين ميتلكون أكثر من سيارة، وأنها تناسب 
مجموعة ضيقة من املستخدمني بسبب مسافة 
السير احملدودة. ومتثل الطرازات الكهربائية 

أحدث ما توصلت إليـــه التكنولوجيا في عالم 
الســـيارات. وهي تعتمد على تقنيات مختلفة، 
مثل احملركات الكهربائية اخلالصة واحملركات 
الهجـــني. لكن الســـيارات الكهربائيـــة ال تزال 
تعاني مـــن انخفاض املســـافة، التي ميكن أن 
تقطعها قبل إعادة الشحن، ما يدفع الكثير من 
املستهلكني للتساؤل عن مدى مالءمة االعتماد 

عليها كليا في احلياة اليومية؟ 
وأقـــرت الهيئـــة الوطنية لوســـائل النقل 
الكهربائي أن ما يثير قلق البعض هو مســـافة 
الســـير احملدودة، التي تتراوح بني 100 و150 
كيلومترا بشـــحنة واحـــدة للبطارية، وأنها ال 
تناسب األسر الراغبة في السفر بالسيارة في 

العطالت.
لكنهـــا قالت إن تلك املعدالت تتناســـب مع 
التنقـــالت اليوميـــة داخل املدينـــة أو الذهاب 
واإليـــاب مـــن العمـــل.  وأضافـــت الهيئـــة أن 
عدم توفر البنية التحتية للشـــحن الكهربائي 

بجانـــب الطرق وارتفـــاع تكاليف الســـيارات 
الكهربائية من النقاط الرئيســـية التي تشـــغل 

بال مجموعات املستخدمني.
انتشـــار  تواجـــه  التـــي  املشـــاكل  ومـــن 
هـــذه النوعية مـــن الســـيارات، أن الكثير من 
املستهلكني ال ميلكون مرائب أو أماكن انتظار 
تتوفـــر فيها تقنيات شـــحن البطاريات، ولكن 
هناك محـــاوالت إليجاد حلول لهذه املشـــكلة، 
حيث تشـــهد بعض املدن الكبيرة خطط توسع 
في بنية الشـــحن التحتية وأيضًا في املناطق 

السكنية.
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اقتصاد
تتســــــارع في الصني وتيرة إنتاج الروبوتات من أجل اســــــتخدامها في القطاع الصناعي، 
ويبدو أنها ستشــــــهد قفزة كبيرة خالل األعــــــوام املقبلة لتكون بديال عن العمال، وذلك في 

ظل ارتفاع نسبة الشيخوخة ونقص اليد العاملة املاهرة.

الصين تلجأ للروبوت لمواجهة ارتفاع نسبة الشيخوخة

شهادات ألمانية لصالح السيارات الكهربائية

[ توقعات بتنامي استخدام الروبوتات بنحو 49 بالمئة بحلول 2020 [ بكين تطمح ألن تكون أكبر سوق للروبوتات في العالم

االتحاد الدولي للروبوتات 

يتوقع أن تشتري الصين 

نحو 150 ألف روبوت سنويا 

بحلول 2018

ال وظائف شاغرة

توفر مراكز الشحن عامل حاسم

{باكستان والصين ملتزمتان بتحقيق حلم إنشاء الممر االقتصادي مهما كان الثمن، والحوادث 

المروعة مثل انفجار كويتا لن يؤدي إلى إلغاء المشروع االستراتيجي}.

إحسان إقبال
وزير التخطيط والتنمية واإلصالح الباكستاني

{القاهرة قد تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دوالر من قرض الصندوق البالغ 12 مليار 

دوالر في سبتمبر المقبل}.

كريس جارفيس
رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر

شركة يينغاو لصناعة أحواض المطابخ 

الفوالذية استبدلت 256 عامال بـتسعة روبوتات

كلينتون تقترح أكبر برنامج أميركي

لالستثمار في الوظائف منذ 71 عاما

كشـــفت  } ديرتويــت (الواليــات املتحــدة) – 
احلــــزب  مرشـــحـة  كلينتـــون  هيــــالري 
الدميقـراطي النتخابـات الرئـاســـة األميـركية 
عن ”أكبـر برنامج اســـتثماري فـــي الوظائف 
ذات األجـــور اجليـــدة“ منـــذ احلـــرب العاملية 

الثانية.
خطتهــــا  تفـاصيـــل  عــــن  وأعلنــــت 
االقتصـاديــــة التي قالـت إنهـا ســـتـؤدي إلى 
منـو فـرص العمل وزيادة الـدخـل، في تناقـض 
مع مقتـرحات منـافســـهـا املـرشح اجلمهـوري 
دونالــــد ترامــــب، اخلاليـــة مــــن التفـاصيل 

امللمـوسة.
وألقت كلينتون خطابها مساء اخلميس في 
ضواحي مدينة ديترويت في والية ميشـــيغان، 
في مقـــر مورد ســـابق للســـيارات حتول اآلن 
ليصبح شركة متخصصة في صناعة الطيران 

والفضاء.
وأضافت كلينتون ”نحـــن متأخرون كثيرا 
في هذا األمر“. وهاجمت ترامب لطرحه خططا 
اقتصادية عشـــوائية، قالت إنها ســـوف تكلف 

األميركيني ماليني الوظائف.
واستشـــهـدت كلينتـون بتحليـل مســـتقـل 
قــــال إن خطتهـا ســـتوفـر أكثـر من 10 مـاليني 
فـرصـــة عمــــل جـديـدة، فـــي حــــني أن خطـة 
تـرامــــب ســـتـؤدي إلـــى فقــــدان 3.4 مليــــون 
وظيفــــة. وجــــددت معارضتها بشـــكل قاطع 
التفـــاق التجـــارة والشـــراكـة عبــــر احمليــــط 

الهـادي.
وقالـــت إننـــي ”أعـــارض االتفـــاق حاليا 
وسوف أعارضه بعد االنتخابات، وسأعارضه 
مشـــيرة إلى أن  كرئيســـة للواليـــات املتحدة“ 
االتفاقـــات التجاريـــة الســـابقة مت تســـويقها 
للشـــعب األميركي ”بســـيناريوهات وردية لم 

حتظ بالتوفيق“.
وأكـــدت أنهـــا حاربـــت مـــن أجـــل وقـــف 
املمارسات السرية اخلداعية مثل التالعب في 

العملة، وســـرقة حقوق امللكيـــة الفكرية خالل 
عضويتها في مجلس الشيوخ، وأنها كرئيسة 
للواليـــات املتحدة ”ســـتقف فـــي وجه الصني 
وأي بلـــدان أخـــرى حتاول اســـتغالل العمال 

والشركات األميركية“.
وأضافـــت كلينتـــون أنها ســـتقوم بزيادة 
جهـــود تطبيق اإلجـــراءات من خالل إنشـــاء 
دائرة لالدعاء العام التجاري، ومضاعفة أعداد 
مســـؤولي تنفيذ القانون ثـــالث مرات وفرض 
تعريفات موجهة إلى بنود معينة عندما تخرق 

الدول القواعد املعمول بها.
وكان ترامب قد ألقى خطابا عن سياســـاته 
االقتصاديـــة في ديترويت يـــوم االثنني وأعلن 
األســـبوع  االقتصاديني  مستشـــاريه  أســـماء 
املاضـــي، لكـــن خططـــه لـــم تقـــدم الكثير من 

التفاصيل. 
وقالـــت كلينتـــون إنه ”لم يقـــدم أي خطط 
موثوقـــة لتعالج مـــا تواجهه األســـر العاملة 
اليـــوم“. واحتلت قضية مخـــاوف العمال من 
اتفاقـــات التجارة موقعا رئيســـيا في ســـباق 

الرئاسة األميركي. 
ورفضـــت كلينتون ادعـــاءات ترامب بأنها 
أشـــادت باتفاق الشـــراكة عبر احمليط الهادي 
حني كانت وزيرة للخارجيـــة في إدارة أوباما 
خـــالل واليته األولـــى، لكنهـــا عارضته خالل 

حملتها االنتخابية للرئاسة.
وقالـــت إن ”احلـــل ال يكمـــن فـــي أن نفقد 
صوابنا أو نعزل أنفســـنا عـــن العالم ألن ذلك 
ســـيقضي على املزيد من الوظائف… احلل هو 
أن جنعـــل اتفاقات التجارة تعمل في صاحلنا 

وليس ضدنا“.
وأضافـــت أن ”رســـالتي لـــكل عامـــل فـــي 
ميشـــيغان وفي أنحاء الواليـــات املتحدة هي: 
ســـأمنع أي اتفاق جتارة يقلل مـــن الوظائف 
أو الرواتـــب مبا في ذلك اتفاق الشـــراكة عبر 

الهادي“.

هيالري كلينتون: 

أكبر استثمار في الوظائف 

ذات األجور الجيدة منذ 

الحرب العالمية الثانية

ماليين وظيفة ستضيفها 

خطة كلينتون وتؤدي خطة 

ترامب لفقدان 3.4 مليون 

وظيفة بحسب تحليل مستقل
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شتيفان براتسل:

السيارات الكهربائية تناسب 

حاليا األشخاص الذين 

يمتلكون أكثر من سيارة



} الرياض – كشفت بيانات سعودية، أمس، أن 
حجم رؤوس أموال أكبر عشر شركات أجنبية 
ومختلطـــة منحتها الهيئة العامة لالســـتثمار 
رخصة عمل في الســـوق السعودية، بلغت في 
النصـــف األول مـــن العام اجلـــاري، نحو 249 

مليار ريال (66.4 مليار دوالر).
وأكـــدت أن 6 شـــركات عاملية لالســـتثمار 
في قطـــاع التجزئة تقدمت إلنشـــاء مشـــاريع 
بنسبة متلك 100 في املئة، منذ إعالن إجراءات 
ومعاييـــر الدخول في الســـوق احمللية، وأن 3 

شركات منها حصلت على الرخصة النهائية.
السعودية،  ”االقتصادية“  صحيفة  وذكرت 
أمس، أن هيئة االستثمار منحت خالل النصف 
األول مـــن العام احلالي رخصتني ملشـــروعني 
كبيرين برأسمال يبلغ أكثر من 66 مليار دوالر.
وأوضحـــت أن شـــركة فايـــزر الســـعودية 
احملدودة، وهي شـــركة متخصصة في صناعة 
األدويـــة واملســـتحضرات الصيدالنية محليا، 
حصلـــت علـــى رخصة إلنشـــاء أكبر مشـــروع 
ضمن القائمة برأســـمال يبلغ نحـــو 45 مليار 

دوالر.
ونســـبت الصحيفة إلى هيئة االســـتثمار 
تأكيدهـــا أن ثاني أكبر املشـــروعات من حيث 
رأســـمال املال، كان من نصيب شـــركة املعدات 
املكملـــة للطائـــرات احملدودة برأســـمال يصل 
إلـــى 21.2 مليار دوالر، لصناعـــة أجزاء وقطع 

إضافية للطائرات.
كمـــا حصلـــت 4 شـــركات أميركيـــة علـــى 
تراخيص لالســـتثمار، بينها شـــركة أوبترنا 
املتخصصة في صناعـــة املصابيح وامللحقات 
الكهربائيـــة وأجهـــزة التوزيـــع والتحكم في 
الكهرباء برأســـمال يبلغ نحو 79 مليون دوالر، 
وذكرت أن التراخيص الثالثة األخرى ستعمل 

في مجاالت جتارية.
وأعلنـــت هيئـــة االســـتثمار أنهـــا منحت 
ترخيصا صناعيا لشركة أطلس اخلليج وهي 

شركة بلجيكية ســـعودية برأسمال يبلغ نحو 
30 مليون دوالر، للعمـــل في تصنيع املنتجات 
الكيميائيـــة مثـــل الزيـــوت العطريـــة واملواد 
الكيميائية إلطفـــاء احلرائق ومنتجات أخرى 

لالستخدام الصناعي.
وأضافـــت أنهـــا منحت ترخيصا لشـــركة 
بريطانية ســـعودية تتمثل أعمالها في صناعة 
برأسمال  بأنواعها  والشـــكوالتة  البســـكويت 

يبلغ نحو 11 مليون دوالر.
وفـــي القطاع اخلدمي، تســـلمت الشـــركة 
العقاريـــة الســـعودية للتعميـــر، وهي شـــركة 
ســـعودية تركيـــة مشـــتركة تعمل في إنشـــاء 
وصيانـــة املبانـــي، ويبلغ رأســـمالها نحو 27 

مليون دوالر.
كما حصلت شركة كمنز العربية السعودية 
احملدودة، وهي اســـتثمار بريطاني سعودي، 
على ترخيـــص للعمل فـــي مجال االســـتيراد 
والتصديـــر وجتـــارة اجلملـــة والتجزئـــة في 
املولـــدات الكهربائية ومعـــدات توليد الطاقة 
الكهربائية برأسمال يصل إلى 11 مليون ريال.

وتعـــد هـــذه اجلولـــة مـــن التراخيص من 
الثمـــار املبكرة لبرنامج التحـــول االقتصادي، 
الـــذي يأتي في إطار ”رؤية الســـعودية 2030“ 
التي تسعى لتنويع االقتصاد وخفض اعتماده 

على إيرادات الصادرات النفطية.
وبدأت الســـعودية، منذ سنوات، في زيادة 
طاقـــة التكرير، من أجل التحـــول إلى تصدير 
املشـــتقات التي حتقق عوائد أكبر من تصدير 

النفط اخلام.
وفي بداية األســـبوع املاضي أكد املتحدث 
باســـم وزارة اإلســـكان، بندر العبدالكرمي، أن 
أكثر من 50 شـــركة تطوير عقاري عاملية أبدت 
رغبتها في املشـــاركة في برنامج الشـــراكة مع 
القطاع اخلاص في وزارة اإلســـكان السعودية 

لتنفيذ املشاريع السكنية.

وأوضح أن الوزارة تســـتعد لطرح عدد من 
املشـــاريع مبوجب آلية املشـــاركة مـــع القطاع 
اخلاص التي طرحت عام 2014، من أجل تنفيذ 

أكثر من عشرة آالف شقة سكنية.
ونقلت صحيفة االقتصادية السعودية عن 
العبدالكرمي قوله إن الوزارة شرعت في إعداد 
املشـــاريع مع تلك الشركات، وأنه يجري حاليا 
التواصل مع عروض وطلبات أخرى لشـــركات 

محلية.
وأضـاف أنه ”يوجـد جدول زمني للتـوقيع 
مـــع الشـــركات واملطورين العقـاريـــني لتنفيذ 
مشــــاريعهـا اإلســـكـانيـة، وأن هــــذه اخلطـة 
بــــدأت بتوقيـــع اتفاق مع حتالف ســـعـودي- 
كـوري“. وأوضح العبدالكرمي أن هناك الكثير 
من شركات التطوير احمللية التي أبدت الرغبة 
في التعاون مع الوزارة ضمن برنامج الشراكة 

مع القطاع اخلاص، وأن الوزارة وقعت بالفعل 
اتفاقات مع أكثر من 12 مطورا لتنفيذ أكثر من 

56 ألف وحدة سكنية.
وبـــدأت الرياض فـــي يونيو تنفيـــذ أكبر 
برنامج للتحـــول االقتصادي في تاريخها، من 
أجل االستعداد ملرحلة ما بعد النفط وفق رؤية 
طويلة املدى متتـــد حتى عام 2030 وتركز على 
تنويـــع مصادر الدخل وإيجـــاد مصادر بديلة 

إليرادات املوازنة.
وتســـتند اخلطة بشكل رئيســـي إلى طرح 
نســـبة تقل عن 5 باملئة من أسهم شركة أرامكو 
النفطية لالكتتـــاب العام، وتخصيص عائدات 
ذلـــك لتغذيـــة صندوق اســـتثماري ســـيادي، 
تســـعى جلعله األكبـــر عامليا، بزيـــادة أصوله 
لتصل إلى نحو تريليوني دوالر. ومن املتوقع 
أن تشـــمل اإلصالحات الواسعة خفض الدعم 

وعمليات بيع أصول حكومية وفرض ضرائب 
وخفضا لإلنفاق وتغييـــر طريقة إدارة الدولة 
لالحتياطيات املاليـــة وتوجها لتعزيز الكفاءة 
والفعالية ودورا أكبر ملشاركة القطاع اخلاص 

في التنمية.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولي قـــد عبر في 
مايـــو املاضـــي عن تأييـــده خلطـــة اإلصالح 
االقتصـــادي. وقـــال إنهـــا تهدف إلـــى إجراء 
”حتول جريء وواســـع النطاق فـــي االقتصاد 

السعودي، مبا يالئم أوضاع البالد“.
واتخـــذت الرياض خالل األشـــهر املاضية 
إجـــراءات خلفض اإلنفـــاق والدعم احلكومي، 
بينها زيادة أســـعار الوقود والكهرباء واملياه، 
وهي تســـعى جلني إيرادات جديدة في ظل ما 
تواجهـــه من عجـــز في املوازنة بلـــغ في العام 

املاضي نحو 98 مليار دوالر.
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اقتصاد
ثمار أولى لخطة التحول االقتصادي في السعودية

تزايدت املؤشرات على أن السعودية بدأت تقطف أولى ثمار برنامج التحول االقتصادي، 
حني أكدت أن عددا كبيرا من الشــــــركات األجنبية تتســــــابق لالســــــتثمار في السعودية، 
وأظهرت بيانات أخرى أن 50 شــــــركة عقارات عاملية أبدت رغبتها في املشاركة في برامج 

اإلسكان الواسعة في البالد.

[ تسجيل 10 مشاريع صناعية أجنبية بقيمة 66.4 مليار دوالر [ شركات البناء األجنبية تتسابق للمشاركة في برامج اإلسكان

شركة فايزر السعودية 

المحدودة سوف تستثمر 

45 مليار دوالر في صناعة 

األدوية والمستلزمات الطبية

بندر العبدالكريم:

أكثر من 50 شركة عقارية 

عالمية طلبت المشاركة في 

برنامج اإلسكان

{السعودية ملتزمة بمواصلة سياسة تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدوالر المتبعة منذ أكثر 

من 3 عقود والتي كانت وال تزال رافدا مهما لدعم اقتصاد البالد}.

أحمد اخلليفي
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

{فسخنا عقد شركة مواقف السعودية لتشغيل بوابات مطار القاهرة وساحات االنتظار لعدم 

تقديمها خطاب الضمان رغم منحها مهلتين متتاليتين}.

محمد سعيد محروس
رئيس شركة ميناء القاهرة اجلوي

كوزمو اليابانية تستعد

لتشغيل حقل إماراتي

} طوكيــو – أعلنـــت شـــركة كوزمـــو إنرجي 
اليابانيـــة، أمس، أنها تتوقـــع أن يبدأ اإلنتاج 
من حقـل احليـل النفطي قبـالة سواحل إمـارة 
أبوظبـــي في النصف األول مـــن العام املقبـل، 
بعـــد أن كـانت تتـوقع أن يبــــدأ إنتـاج احلقل 
البحــــري فـــي النصــــف الثـاني مــــن العـام 

احلالي.
ومتلك كوزمو حصة فـــي احلقل من خالل 
مشروعها املشـــترك مع شركات يابانية متتلك 
63 باملئة من احلقل، لكن حصتها من املشـــروع 
غير معلنة. وتعد شركة االستثمارات البترولية 
الدولية (آيبيـــك) التي تتخذ من أبوظبي مقرا 
لها، أكبر مساهم في كوزمو بحصة تبلغ نحو 

21 باملئة.
وذكـــرت مصادر فـــي القطـــاع النفطي أن 
حقـــل احليل ســـوف ينتج علـــى األرجح نحو 
20 ألـــف برميـــل يوميا عند مســـتوى الذروة. 
لكن املتحدث باسم الشـــركة امتنع عن حتديد 

كميات اإلنتاج املستهدفة.
وكانت شـــركة كوزمو قـــد حصلت في عام 
2011 علـــى متديد حلقـــوق امتيازها اخلاصة 
بحصصها فـــي حقـــول نفطية فـــي اإلمارات 
العربيـــة املتحـــدة مدته 30 عامـــا، إضافة إلى 
حصولهـــا على عقد امتيـــاز جديد بخصوص 

حقل احليل ملدة مماثلة.
عامالت يصنعن قبعات بابا نويل (سانتا كلوز) في بلدة غانيا شرق الصين، أمس، في استعداد مبكر لموسم أعياد الميالد 

مصارف مصر تقيد

استخدام البطاقات

} القاهــرة – أعلـــن البنك التجـــاري الـدولي، 
أكبـــر بنك خـــاص في مصر عـــن خفض جديد 
للحـــد األقصى للســـحب والشـــراء بواســـطة 
بطاقـــات اخلصم واالئتمان خارج البالد، وهو 
اخلفـــض الثاني، الذي يعلنـــه املصرف خالل 

أسبوعني.
وأرســـل التجـــاري الدولي، أمس، رســـالة 
نصيـة إلــــى زبائنــــه، قـال فيهـا إنـه ســـيتـم 
تغييــــر احلـــد األقصـــى للشـــراء والســـحب 
العمليـــات بالعمـــالت األجنبيـة  ومصاريـــف 
لبطاقــــات البنك اعتبارا من يوم األثنني املقبل 

15 أغسطس.
وجاءت تلك اخلطوة في إطار اجتاه معظم 
البنـــوك العامة واخلاصة العاملـــة في البالد 
خالل األســـابيع املاضية إلـــى تخفيض احلد 
األقصى الستخدام بطاقات اخلصم واالئتمان 
خـــارج مصر فـــي ظل أزمـــة شـــحة العمالت 

األجنبية في البالد.
وكان البنـــك التجـــاري الدولـــي قد خفض 
احلـــد األقصـــى للســـحب والشـــراء ببطاقات 
اخلصم واالئتمان خارج مصر بنسبة 50 باملئة 

اعتبارا من مطلع الشهر اجلاري.
وأظهـــر بيان صادر عن البنـــك أنه خفض 
احلـــد األقصـــى للمشـــتريات خـــارج مصـــر 
ألصحـــاب بطاقـــات ”الكالســـيك“ بنســـبة 60 
باملئة من 2500 دوالر شـــهريا إلـــى ألف دوالر 
فقط، بينمـــا خفض احلد األقصى ملشـــتريات 
البطاقات الذهبية بنســـبة تصل إلى 29 باملئة 

من 3500 دوالر شهريا إلى 2500 دوالر.
وتعانـــي مصـــر مـــن نقـــص شـــديد فـــي 
مواردهـــا بالعملـــة الصعبـــة وســـط تراجـــع 
إيرادات السياحة وقناة السويس وحتويالت 
املصريني في اخلارج. ويبلغ سعر الدوالر بني 
البنـــوك العاملة فـــي مصـــر 8.88 جنيه بينما 
واصل قفزاته في الســـوق املوازية ليقترب من 

13 جنيها للدوالر.
وتكافح مصر، التي تصل فاتورة وارداتها 
إلـــى 4 أضعاف الصـــادرات إلنعاش االقتصاد 
منذ انتفاضـــة 2011 التي أعقبتها اضطرابات 

أدت إلى عزوف املستثمرين األجانب.
وأعلن صندوق النقد الدولي هذا األسبوع 
عن التوصـــل إلى اتفاق إلقـــراض القاهرة 12 
مليار دوالر على 3 سنوات، ودعا شركاء مصر 

إلى مساعدتها في ”هذه الفترة احلرجة“.

أسعار النفط تقفز بعد تأكيد سعودي لتنسيق بين المنتجين
واصلـــت أســـعار النفـــط العاملية  } لنــدن – 
ارتفاعهـــا، أمس، بعد املكاســـب الكبيرة التي 
حققتها في اجللســـة الســـابقة ليتجاوز سعر 

مزيج برنت حاجز 46 دوالرا للبرميل.
وتلقت األســـعار دعما من موجة مشتريات 
الســـعودي  أثارتهـــا تعليقات لوزيـــر الطاقة 
بشـــأن حترك محتمل لدفع األسعار لالستقرار 
وتوقعات مـــن وكالة الطاقة الدولية بأن تخمة 
املعـــروض في أســـواق اخلام ســـتختفي في 

النصف الثاني من 2016.
وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، 
إن منتجني رئيســـيني للنفط مـــن منظمة أوبك 
وخارجها سيناقشـــون أوضاع ســـوق النفط 
مبا فـــي ذلـــك أي إجراء قـــد يكـــون ضروريا 
الســـتقرار األســـعار أثناء اجتماع غير رسمي 

في الفترة من 26 إلى 28 ســـبتمبر في اجلزائر. 
وقال متعاملون وسماســـرة إن تعليقات وزير 
الطاقـــة في أكبر مصدر للنفط في العالم دفعت 
صناديق اســـتثمارية إلى شراء النفط وأثارت 
مشـــتريات لتســـوية املراكز ممـــا أعطى دفعة 
لألســـعار. لكن متعاملني كثيرين يتشككون في 
نتيجة االجتماع مع توقعهم أن يتكرر ما حدث 
في اجتماع الدوحة فـــي أبريل عندما انهارت 
احملادثات بعد أن تراجعت الســـعودية بسبب 
رفـــض إيـــران االنضمـــام إلى ما أطلـــق عليه 

جتميد اإلنتاج.
وقالت وكالة الطاقـــة الدولية يوم األربعاء 
إن ”تقييماتنا تظهر في األســـاس أنه ال تخمة 
في املعـــروض في النصف الثانـــي من العام، 
وتشـــير أيضـــا إلى تراجع كبيـــر في املخزون 

في الربع الثالث من العام بعد فترة طويلة من 
النمو املستمر“. وسجل النفط هبوطا حادا يوم 
األربعاء بعد نشـــر بيانات من إدارة معلومات 
الطاقـــة األميركيـــة أظهرت زيـــادة مخزونات 
اخلام 1.1 مليون برميل في األســـبوع املنتهي 
في اخلامـــس مـــن أغســـطس. وكان محللون 
اســـتطلعت رويترز آراءهـــم توقعوا انخفاض 
املخزونـــات مليون برميـــل. وزاد إنتاج العالم 
من النفط اخلام كثيرا عن مســـتوى االستهالك 
على مدى العامني املاضيني مما أدى إلى زيادة 
املخزونـــات في الوقت الذي تراجع فيه الطلب 

على اخلام بفعل تباطؤ النمو االقتصادي.
البلـــدان املصدرة  وتلقى إنتـــاج منظمـــة 
للبتـــرول (أوبـــك) دعمـــا مـــن منتجـــني مثل 
السعودية والعراق وإيران. وقالت السعودية 

إنهـــا ضخت مســـتويات قياســـية مرتفعة من 
اخلـــام بلغـــت 10.67 مليون برميـــل يوميا في 

يوليو.
وتتوقع أوبك أن يبلغ متوسط حجم الطلب 
على نفطها اخلـــام 33.01 مليون برميل يوميا 
في 2017 مبا يشـــير إلـــى فائض قدره 100 ألف 
برميـــل يوميا إذا أبقت املنظمة على مســـتوى 

إنتاجها دون تغيير.

خالد الفالح:

منتجون رئيسيون من داخل 

أوبك وخارجها سيناقشون 

أوضاع السوق الشهر المقبل

حجز الزاوية.. تطوير الكفاءات السعودية



} باريــس - بــــث والــــداه عبر حســــاباتهما 
علــــى موقــــع تويتــــر خبــــر وفاتــــه. تنفــــس 
جهــــاز املخابرات الفرنســــية الصعداء. أبرز 
اجلهاديني الفرنسيني مات. أجنح املُجّندين 
لإلســــالميني ُقتل. صاحب كتيبــــة ”الغرباء“ 
الفرنكفونية فارق احلياة. فارقها تاركًا خلفه 
أكثر مــــن ألفي مقاتــــل فرانكفوني في أرض 
اجلهــــاد الشــــامي. بأقل تقدير هــــو من جند 
ثالثة أرباعهم. واألمن الفرنسي ينتظر تفكك 
وانهيــــار منظومات هــــذه اجلماعات. للحلم 

نهاية، كما يقولون.
أحد صحافيي القناة الفرنســــية الثانية 
أبطل جمالية املشهد مع نهاية مايو املنصرم. 
وصل للجهادي الفرنسي األول، عمر أومسن 
املعــــروف باســــم عمــــر ديابي. أجــــرى معه 
مقابلة عبر الســــكايب. أرسل مصورًا سوريًا 
إلى معســــكر أومســــن، لتوثق القنــــاة فيلمًا 
كامًال عن حيــــاة اجلهادي اخلارق كما يحلو 

للصحافة الفرنسية نعته.
بســــيط وهادئ. ككثير من األفارقة يحمل 
مالمح طفولية. ابتسامته دائمة. قرر بنفسه 
من وماذا وكيف يتم التصوير في معســــكره 
اخلــــاص؟ عّمى الوجوه التــــي ال يراد لها أن 
ُتعــــرف اليوم. حتدث بفرنســــية أفريقية عن 

محور اهتمامه الدائم أال وهو ”الهجرة“.

الغرباء
ثالثــــة أيــــام مــــن التصوير مع أومســــن 
وكتيبته. شــــبان فرنســــيون بأعمار تتراوح 
بــــني 20 و25 عامــــًا. معظمهــــم مــــن أصــــول 
مهاجرة، أفارقة وعرب. جمعتهم الهجرة إلى 
أومســــن، وكذلك حلم اجلهاد املقدس. قســــم 
التي جاء منها  كبير منهم من مدينة ”نيس“ 
قائدهم. من أين لــــه القدرة على التجنيد؟ ما 
هي رسالته؟ ملاذا لم ينضم إلى تنظيم الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام (داعش)؟ ملاذا 
بقــــي قريبًا مــــن جبهة النصــــرة ”جبهة فتح 
الشــــام“؟ من أين ميّول أعماله اجلهادية؟ ما 
هي رسالته الســــرية اجلذابة؟ ما الذي يدفع 
بهؤالء لترك أوروبا والرحيل إلى بالد القتال 

واحلرب واملوت؟ هل هي العقيدة فقط؟

أومسن يتصرف كقائد روحي. يعيش مع 
مقاتليه في ذات املعسكر. يقاتل معهم. يلهو 
وميارس الرياضة معهم. يركب سيارة ”بيك 
أب“ برفقتهــــم جميعًا. ال عمامة تزين رأســــه 
وإن وضع وشــــاحًا لبعض الوقت في جسد 

رياضي لرجل بلغ اليوم 41 عاما.
 ُيبّســــط احلال، هي ليســــت إال هجرة من 
بالد الغرب التي حرم الرسول محمد العيش 

فيها. كيف لنا أن نترك أرض اجلهاد الشامي 
التي اعتبرها اإلســــالم أرض اخلامتة. هذه 
األرض التــــي وصلها أومســــن مــــع بدايات 
العــــام 2013. أول ظهــــور إعالمــــي صريح له 
كان عبر قناة اجلزيرة اإلنكليزية في أكتوبر 
مــــن ذات العــــام، ليعلن نظريتــــه بالقتال من 
أجل املســــلمني. نظرية قريبــــة جدا من فكرة 
النصــــرة. ال نقيم خالفة اليــــوم. نقاتل ألجل 
البسطاء.  واملسلمني  واحملرومني  املظلومني 
نعّلمهم الدين والشريعة ليطالبوا بتطبيقها. 
هــــي إذن خطة مدروســــة تبدأ مــــن القاعدة 
إلــــى رأس الهــــرم ال العكــــس. هذا مــــا أبعد 
أومســــن عن تنظيم داعش. لم يبايع اخلليفة 
البغدادي. لم ينصهر كليا مع النصرة. غريب 

مع غربائه.
”هو أخــــي الكبيــــر.. أحبه جــــدًا“ هذا ما 
قالــــه عنه أحد مقاتليه الصغار. إذن هو قائد 
روحي، أعاد إنتــــاج جتربته مع الغرب الذي 
أدخله السجن ملرات عدة وفيه تعلم السلفية 
اجلهاديــــة. جتربــــة الســــجن تلــــك وفكــــرة 
االضطهاد التي يعيشــــها املهاجرون عمومًا 
في أوروبا تطورت في عقل ”أومسن“. باتت 
الفكرة أفالم دعوة حتمل عنوان ”إتش إتش 
19“ ليســــت إال رمزا ملقاتلي ”غزوة منهاتن“. 
إذن املســــألة كلية، ال شيء ضد فرنسا بشكل 
مباشــــر. عقل يخالف الفكــــرة الغربية إلدارة 
العالــــم. عقــــل هاجر إلى ســــوريا ليعود إلى 

املاضي املراد.
جذب أومسن ما جرى في سوريا سريعًا. 
تــــرك نيس وأهله وأقرباءه وهاجر إلى أرض 
الشام. يدفعه شعور عتيق باالغتراب ورغبة 
جامحة لتأكيــــد الهوّية واالنتماء الديني من 

خالل اجلهاد في سوريا ”أرض اخلامتة“.
رغبة شــــديدة باالنتحار تتمثل مبســــّمى 
”الشــــهادة“. إذن هــــي جملــــة من األســــباب 
يضــــاف لهــــا التماهي مــــع الضعفــــاء. فهم 
مّنــــا ونحــــن منهــــم. نصرة ألهل الســــنة في 
مواجهتهم مع العدوان الكافر. حلم في إقامة 
اخلالفة وتطبيق الشــــريعة اإلسالمية ضمن 

حدود دولة إسالمية عاملية.

الهجرة
كلمة السر التي يعيدها كثيرا أومسن إن 
كان في تسجيالته املصورة أو في مقابالته، 
هــــي ”الهجــــرة“. كلمة بداللة كبيــــرة. بعُدها 
التاريخــــي مــــع هجرة الرســــول إلــــى يثرب 
تــــاركًا مدينته األم مكــــة ومرافقًا أهله اجلدد 
املسلمني إلى مدينتهم. مشهد يثير احلماسة 

ويبّسط الرواية.
هجــــرة الرســــول ليســــت الوحيــــدة في 
املشهد اإلسالمي التاريخي. تبعتها هجرات 
كثيــــرة. آخرهــــا وأكثرهــــا رونقا فــــي عيون 
اجلهاديــــني اليــــوم هجــــرة أســــامة بن الدن 
لبــــالده ســــعيًا للجهاد في ســــبيل الله. ثري 
سعودي، وشــــاب متعلم، ترك املال والعائلة 
وهاجر. قاتل ”الكفار“ الروس في أفغانستان 
من ثم قاتل ”الكفار“ األميركان في بالد شتى 
وفي عقــــر دارهــــم. ضربهم ضربــــة موجعة 
اســــتحالت رمــــزًا لقتــــال الســــلطنة العاملية 
اجلديدة ”أميركا“. استحالت رمزا للمسلمني 

املضطهدين في مشارق األرض ومغاربها.
التقى ركب املجاهدين في باكستان قبيل 
دخول أرض اخلالفة األفغانية. استقر الفتح 
في أفغانســــتان وبدأت معســــكرات التدريب 
تتســــع وحتاول أن تتخطــــى اجلغرافيا كما 
هــــي دومًا. جاءت عمليات ضرب الســــفارات 
األميركيــــة التي باتــــت متثل مقــــرات ”كفار 

قريش“ و“الروم“ و“الفرس“.
انســــحب التاريخ على الواقع مبسمياته 
اجلديدة. اســــتمرت املعركة إلــــى أن ترتبت 
هجمة ســــبتمبر عــــام 2001، وُســــمح لها أن 
تتم. ردت أميركا ”روما العصر“ ردًا قاســــيًا. 

اجتاحت أفغانستان ومن ثم العراق. أحكمت 
ســــيطرتها العســــكرية على العالــــم. عززت 

قواعدها العسكرية في كل أرض.
”روما“ تزداد قوة واملسلمون اجلهاديون، 
أصحاب ”الدين اجلديد“ ينحسرون أمام هذه 
املوجة الدموية. باتوا أسرى في غوانتنامو. 
قتلــــى تتغــــذى عليهم أســــماك البحــــار كما 
حــــال بن الدن. مشــــتتون فــــي األرض كحال 

الظواهري.
ولد املشــــهد السوري. جاء الفرج األخير، 
لتتحقق الرواية. خطــــة ُمنّظر القاعدة األول 
أبو مصعب الســــوري تتحقق. أرض اخلتام 
تشتعل. يتسارع املشهد مع نهاية العام 2012 
وتبدأ احلركات اجلهادية اإلسالمية بالتوغل 
لشــــورى  ”مجلــــس  الشــــامية.  األرض  فــــي 
على أطراف البالد الشــــمالية.  املجاهديــــن“ 
ميثل مجلس ”بيشــــاور“ الباكســــتاني ومنه 
كانت البداية. أقلعــــت جبهة النصرة، رديفة 

القاعدة في البالد.
العــــراق حينهــــا كان يغلــــي علــــى نــــار 
الطائفية منذ ســــنوات عشــــر. متــــدد تنظيم 
الدولــــة اإلســــالمية ليصبح تنظيــــم الدولة 

اإلســــالمية في العراق والشــــام مع منتصف 
العام 2013. املشهد يزداد تعقيدا لكّل احملللني 
ويزداد إثارة للمجاهدين. تصبح سوريا قبلة 
البنادق. تتصاعد حدة الصراع مع تكشــــف 
واللبنانية،  اإليرانيــــة  الطائفية  التوّرطــــات 
تأتي روسيا لتزّين ”قالب احللوى اجلهادية“ 
بألــــق القتــــال األفغانــــي. جنــــود أميركيون 
وفرنسيون وأملان يقاتلون اليوم مع القوات 
الكردية ”الكافــــرة“. كل التفاصيل تصب في 

بحيرة الضعفاء الراغبني بحقهم.
قيــــادات دينية تذكي نــــار اجلهاد في كل 
أنحــــاء األرض. ”أبــــو بكــــر بشــــير“ و“أمان 
من قيادات اجلماعة اإلسالمية  عبدالرحمن“ 
في إندونيسيا، والداعية األميركي فلسطيني 
األصــــل أحمــــد موســــى جبريــــل، والداعية 

األسترالي موسى سيرانطونيو.
لم يتأخر أومسن عن الركب. أعلن شعاره 
”الهجرة“ وانطلــــق عبر إصدارته الترويجية 
الناطقة بالفرنسية فبات قبلة الفرنكفونيني 
في العالم. أعلنها حربا مقدســــة في سوريا. 
رحل إليها ليجذب العشــــرات من مدينته إلى 
مقّره ومعهم العشــــرات مــــن املقاتلني الذين 
التفوا حول تنظيم داعش. كلهم جاؤوا حتت 
عنوان اجلهاد املقدس. قواســــمهم املشتركة 
كثيرة، مســــلمون. مهاجرون في بالد غربية. 
أبنــــاء اجليــــل الثانــــي أو الثالــــث لعائالت 
مســــلمة. عاطلــــون عــــن العمــــل. يصنفهــــم 
املجتمع ضمن قطاع الفاشــــلني. قســــم كبير 
منهــــم من رّواد الســــجون. باتــــوا من أتباع 

شــــبكات أو خاليا متطرفــــة محلية، كجماعة 
”املهاجــــرون فــــي بريطانيا“، و“شــــريعة في 
في  بلجيــــكا“، ومجموعة ”فرســــان العــــزة“ 
فرنســــا، وجماعة ”ملــــة إبراهيم“ في أملانيا. 
من هنا دخلوا ميدان القتــــال العاملي. باتوا 

جزءًا من سرايا اجلهاد العاملية.

ال عودة
البعــــض الــــذي بقــــي بعيــــدًا عــــن هذه 
التواصــــل  شــــبكات  اجتذبتــــه  اجلماعــــات 
االجتماعي وإصدارات كثيرة تغرق الشــــبكة 
اليوم. منها بالفرنســــية إصدارات أومســــن. 
وكان مــــن أوائل الذين ركــــزوا على الصورة 
اجلاذبة للجهاد في ســــوريا. مدينة جهادية 
في بالد الشــــام. فرح ُمصور، وجّنة منتظرة. 
جماعــــة تربطهــــا عالقــــة روحيــــة شــــديدة 
التوهج. نقاتل قليال ونضحك كثيرًا. نتزوج 
ما نشاء من النســــاء بكل يسر. نحَكم بشرع 
الله. نضمن الدنيا واآلخرة. فماذا بعد؟ إنها 
الالعودة، التــــي أقرها الكثير مــــن املقاتلني 
األجانب ممــــن أحرقــــوا جوازات ســــفرهم. 
أعلنــــوا رســــميا بأنهم لن يعــــودوا إلى بالد 

”الكفر“.

ضمت التشكيالت اجلهادية األجنبية في 
سوريا، 2147 فرنسيا حتى نهاية شهر يوليو 
املاضي. قتل منهم 187. عاد منهم 203. و179 
فــــي حالة عبــــور. 680 في ســــوريا والعراق. 
80 باملئــــة منهم جّندهم أومســــن، املولود في 
الســــنيغال قبل أن ينتقل للعيش في فرنســــا 
بعمر السبع سنوات. ترعرع في مدينة نيس 
البحرية. ســــجن عدة مرات بحســــب اإلعالم 

الفرنسي ما دفعه للتطرف.
زعيم ببشــــرة ســــوداء وفم باســــم. يدير 
معســــكرًا جهاديــــًا بالقرب من إحــــدى قرى 
جبل الالذقية في ســــوريا. تعتبره املخابرات 
الفرنســــية املطلــــوب رقــــم واحــــد. ويعتبره 
اخلــــارق“.  ”اجلهــــادي  الفرنســــي  اإلعــــالم 
يعتبر أن العدالة أصابت صحافيي ”شارلي 
إيبــــدو“، ويتمنى لــــو كان هو املنّفــــذ. يدير 
”فرنســــا الصغــــرى“ اخلاصة بــــه، هناك في 
أرض اجلهاد الشــــامي. أطفال وعائالت في 
أرض امليعــــاد، ولســــان حالهــــم جميعا في 
يقول ”احلمد لله“، رفقة  معســــكر ”الغرباء“ 
ابتســــامة عريضــــة، ُتقّلد ابتســــامة قائدهم 

الروحي الشاب أومسن.
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أومســـن شـــاب بســـيط وهادئ. ككثير من األفارقة يحمل مالمح طفولية. ابتسامته دائمة. قرر بنفسه من وماذا وكيف يتم التصوير في معسكره الخاص؟ عمى الوجوه التي ال يراد وجوه
لها أن تعرف اليوم. تحدث بفرنسية أفريقية عن محور اهتمامه الدائم أال وهو {الهجرة}.

مهاجر أفريقي جند ٨٠ بالمئة من الجهاديين الفرانكفونيين
أومسن

جهادي فرنسا الخارق أم قائد روحي شاب؟

جابر بكر

[ التشكيالت اجلهادية األجنبية في سوريا تضم 2147 فرنسيا حتى نهاية شهر يوليو املاضي. قتل منهم 187. وعاد منهم 203. و179 في حالة عبور. 680 في سوريا والعراق. 80 باملئة منهم جندهم أومسن.

قسم كبير من جهاديي أومسن من 
مدينة نيس التي جاء منها قائدهم. 
لم يتساءلوا من أين له القدرة على 

التجنيد؟ لماذا لم ينضم إلى تنظيم 
داعش؟ لماذا بقي قريبا من جبهة 

النصرة {جبهة فتح الشام}؟ من أين 
يمول أعماله الجهادية؟ أو حتى ما هي 

رسالته السرية الجذابة؟



السياسات تفتقر إلى الثقافة، بحسب موران، فهي ال تملك الوقت للقراءة، حتى ما يصدره االقتصاديون؛ إنهم ال يتصفحون إال تقارير خبرائهم، وليس لديهم إذن سوى معارف وجوه
جزئية يبنون عليها يوما بعد يوم نتائج غير صائبة.

13 السبت 2016/08/13 - السنة 39 العدد 10364

} إســطنبول - هل يســـتطيع الفيلسوف الذي 
قضـــى حياته كلها غارقًا فـــي القضايا الفكرية 
العميقـــة ذات الطابع النخبـــوي، وفي الكتابة 
عـــن شـــؤون اإلنســـان المعاصر فـــي مواجهة 
التحوالت العنفية التي يشهدها العالم الراهن، 

أن يكون ناقدًا سينمائيًا؟
طـــرح الكثيـــرون هذا الســـؤال قبـــل أربع 
ســـنوات عندما تم تكليف الفيلسوف الفرنسي 
إدغـــار موران برئاســـة لجنـــة تحكيـــم الفيلم 
الطويـــل في الدورة 13 مـــن المهرجان الوطني 
للفيلم مدينـــة طنجة المغربيـــة، وعلى هامش 
هذا الســـؤال ذي البعد الخـــاص والذي يصل 
إلى البحث مجددًا في مفهوم الناقد السينمائي 
ووظيفتـــه، كان أصحـــاب األصـــوات الرافضة 
للتكليـــف يقولون بـــأن موران ورغم اشـــتغاله 
ببعـــض القضايا الســـينمائية (أصدر كتابين: 
فـــي 1956  ”الســـينما أو اإلنســـان المتخيـــل“ 
و“النجـــوم“ عـــام 1957) إال أن حقلـــه المعرفي 
العلمـــي يبقـــى بعيدًا عـــن الســـينما مرجعين 
أســـباب التكليف إلى ســـيطرة الفرانكوفونية 
على عقل منظمي المهرجان، وفي مقابل هؤالء 
كانت ثمة أصوات تقول بأن وجود موران على 
رأس هذه اللجنة الفنيـــة يمنح المهرجان ذاته 
عمقـــًا فكريًا وثقافيًا يحتاجـــه بوصفه تظاهرة 
فنية ثقافية، خاصة بفٍن يحتمل األفكار الثقيلة 

كما يحتمل الخفة والبساطة. 

تخصصات املفكر

رغـــم انتهاء هـــذا الجـــدل آنـــذاك بانتهاء 
المهرجـــان، إال أن أصداء المســـألة عادت إلى 
الواجهة في الشـــهر الماضي عندما عاد موران 
إلى المغرب مـــرة جديدة عبر تكليفه برئاســـة 
مهرجـــان الســـينما األفريقيـــة فـــي خريبكـــة، 
حيـــث أطل على ســـاحة أفالم القارة الســـوداء 
المتنافسة، بســـنوات عمره المديدة (95 سنة) 

مشاهدًا ومحّكمًا.
صحيح أن هذا الحضور لم تصاحبه ضجة 
إعالمية قوامها الجدل الشبيه بذاك السابق في 
العـــام 2012، إال أن األنظـــار كّلهـــا توجهت إلى 
موران ذاته، وإلى ســـياقات اجتهاده الفلسفي 
والسوســـيولوجي، ورؤاه التـــي تقوم بتحليل 
األحداث األكثر راهنية في سياق حياة الشمال 

والجنوب.
ولـــد إدغار نعوم في يوليو 1921 في باريس 
لعائلة يهودية هاجرت من ســـالونيك اليونانية 
إلـــى مرســـيليا قبل أن تســـتقر فـــي العاصمة 

الفرنســـية، وقـــد درس التاريـــخ والجغرافيـــا 
ونال شـــهادة في القانون في العـــام 1942 قبل 
أن ينخرط في صفوف المقاومة الفرنسية ضد 

االحتالل النازي.
في تلك الفترة تسّمى باسمه الحالي إدغار 
موران، وقد شـــّكلت تجربته السياسية بالعمل 
في صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي في هذه 
الفترة، أولى عتبات تفكيره النقدي حيث تخّلى 
عن شـــيوعيته التنظيمية والفكريـــة في العام 
1951، ولكنـــه انتظر وقتًا طويًال نســـبيًا حتى 
يصّرح بنقدها حيث صدر كتابه ”نقد ذاتي“ في 
العـــام 1959، أي بعد مرور ما يقارب العقد على 
نهايتها. ولكن عالقته المســـتمرة بالماركسية 
والتي ظلت مدمـــاكًا في منهجية تفكيره جاءت 
من ماركس ذاته، حيث يصرح موران في حواٍر 
مع آنا سانشيز أستاذ المنطق وفلسفة العلوم 
وعضو معهد دي ال دونا للدراســـات الجامعية 
بجامعة فالنســـيا، تم نشـــره في مجلة ”حكمة“ 
بأن طريقـــة تفكيره اســـتندت إلـــى المنهجية 
المتنقلـــة بيـــن التخصصـــات، بالتجـــاور مع 
مفهوم الجـــدل الهيغلي. يقول ”إن ماركس مّثل 
بالنســـبة إلّي مفكرًا متنقًال بين التخصصات، 
بمعنى أنـــه كان بارعًا في العلوم الحديثة، كما 
وأنه مع تبّحره في الفلســـفة فقد برع في علوم 
االقتصـــاد وعلـــوم التاريخ وعلـــوم األجناس، 
وفـــي الوقت نفســـه كان أيضًا سياســـيًا. ومن 
خالل فكره الفلسفي ومعرفته العلمية استطاع 
ماركس استخالص العناصر المكونة للسياسة 
بصورتهـــا العامة. كانت تلك هـــي الرؤية التي 
مكنتني من االنخراط في دراســـة الفلسفة حين 
التحقت بالكلية الجامعية، فقد كانت الفلســـفة 
في حينها تشـــمل علم االجتمـــاع وعلم النفس. 
وبدراســـتي علم االقتصـــاد وجدتنـــي، أيضا، 
أدرس علوم التاريخ، وعلـــوم القانون والعلوم 
السياســـية. ثم أنني كنت أمتلك بالفعل خلفية 
ثقافيـــة أدبية أعانتني على المثابرة، و كل هذا 

أمدني بأســـاس متجّذر فـــي العلوم 
اإلنســـانية باإلضافة إلى قليل من 

الفلسفة“.
هذه التفاصيل التي شّكلت عقل 
موران، توّضـــح وبقليل من التأمل 

تعـــّدد الحقول المعرفيـــة التي عمل 
عليها طيلة حياته، حيث تظهر قائمة 
طويلـــة جدًا من مؤلفاته امتداد نتاجه 

الفكري بين الفلســـفة وعلـــم االجتماع 
واألنثروبولوجيـــا  واإلبيســـتمولوجيا، 

وغيرهـــا، ما جعل رؤاه الشـــخصية تصهر 
كل التفاصيـــل العلميـــة فـــي ســـياق نهـــج 
فكري يهدف وبشـــكل أساســـي إلـــى تبيان 
مصيـــر اإلنســـان والعالـــم في ظـــل الواقع 

الـــذي تختلط فيه المنجزات المكرســـة 
لخدمة البشـــر، مع األفعال البشـــرية 

التي تـــؤدي في الوقـــت ذاته إلى 
قتلهم عبر الحروب، وإلى ســـياق 
يـــؤدي إلـــى فنائهـــم عبـــر تدمير 
الحضـــارات اإلنســـانية لمقومات 
العيـــش على كوكـــب األرض. يقول 
موران في حوار أجري معه في العام 

الماضي ونشر في أسبوعية ”ليبدو“ 
موقع  وترجمه  السويســـرية 

عصرنـــا  ”إّن  ”نفحـــة“، 
َتعوَلم، وهذا يتطّلب مّنا 
تفكيًرا شـــامًال، فمشاكل 

الروتينية  حتى  اليوم، 
إلـــى  تحتـــاج  منهـــا، 
ومتخصصين  خبـــراء 
آرائهم،  عـــن  يعّبـــرون 

وتقريبية،  جزئيـــة  مقاربـــات  يقّدمـــون 
مّمـــن  بالكّليـــات  يحتمـــون  أيضـــا  فكثيـــرون 
يعتقدون أّننا نستطيع أن نرى كّل شيء دون أن 
نولـــي اعتباًرا للجزئّيات في عالقاتها مع الكّل. 
إّننا نعيش حقبة ما قبل الّتاريخ، بالنســـبة إلى 
الفكر البشرّي، في عصر البربرّية، وإذا لم نفّكر 
بشـــكل معّقد فإّننا نســـارع نحو الكارثة. أؤكد 
على مـــا قلت (ما قبـــل الّتاريـــخ) وليس نهاية 
اإلنســـانّية، ويترّتب عن هـــذا الكثير مّما يجب 

خلقه، واختراعه“.

السينما املعلمة

موران الذي يجد فيه المهتمون بالفلســـفة 
وبالعلـــوم المذكـــورة أعـــاله مـــادة تســـتدعي 
انتباههـــم دائمـــًا، يمكـــن أيضًا للسياســـيين 
واإلعالميين أن يجدوا ما يرضيهم في ســـياق 
مواقفه السياسية الراســـخة، أو تعليقاته على 
األحـــداث التي تجري فـــي عالمنـــا المعاصر، 
وتؤّثر في تطّوره أو قراءة نزعات التحوالت عند 
األفراد المؤثرين فيه، ولهذا كان موران حاضرًا 

في اإلعـــالم دائمًا، إْن في حـــوارات تتركز على 
مســـيرته الفكرية، أو في أخرى تتناول مواقف 
آنية، يســـتند فيها إلى مقوالته الحاضرة التي 
تبنـــى دائمًا علـــى ضرورة االنتصار لإلنســـان 
قبل أي شـــيء آخر، مـــع إيالء مســـألة الثقافة 
أهمية عظمـــى حيث يقول ”تفتقر السياســـات 
إلى الثقافة، فال تملـــك الوقت للقراءة، حتى ما 
يصـــدره االقتصاديـــون؛ فهـــم ال يتصفحون إّال 
تقاريَر خبرائهم، فليس لديهم إذن سوى معارف 
جزئّيـــة يبنـــون عليها يومـــا بعد يـــوم نتائج 
غيـــر صائبة. إّننـــا في مرحلة أزمة شـــاملة في 
الفكر السياســـّي، الُمنقاد بالليبرالّية الجديدة، 
فالسياسيون ال يتحّدثون سوى عن سبر اآلراء، 
ومنحنيـــات البطالة، والّناتـــج المحّلي الخام، 
والنمـــّو، واإلحصائيات. وهو تفكير حســـابّي 

خاٍو، فهناك أشكال أخرى لألمن غير النمّو“.
لكن بالقياس إلى رأي موران الســـابق، هل 
يغرق الســـينمائيون في ما هو سينمائي فقط، 
حتى تجد يد الفيلسوف حين تمتد إلى مجالهم 
الفنـــي والمعرفي الخاص مســـّوغا لحضورها 

هناك؟

ال يحتـــاج إدغار مـــوران إلى 
المســـوغ فـــي عالـــم الســـينما، 
فكتاباه فـــي هذا المجـــال الفني 
صدرا فـــي عقد خمســـينات القرن 
طباعتهما  أعيـــدت  ثـــم  العشـــرين، 
عدة مرات، وفي ســـنة 1961 شـــارك 
جـــون روش في إخراج فيلم ”يوميات 
الذي قـــدم في مهرجـــان كان  صيفيـــة“ 
الســـينمائي الدولي ونال جائـــزة النقاد، 
أنتمي  وفي أصـــل العالقة بينهما يقـــول “ 
إلى جيـــل علمته الكتب.. والســـينما أيضًا“ 
وهي ”وســـيلة للدفـــاع ألنهـــا أداة للمعرفة“. 
كما أن الســـينما في أصلها فضاء مفتوح على 
المشـــاهدة والتفاعل من قبـــل الجمهور الذي 
يبنـــي عالقته مع مـــا تقدمه وفـــق مرجعيات 
ذهنية، وضمن مرتكزات يســـتمدها من واقعه 
االجتماعـــي، وضمن هذه العالقة المتشـــابكة 
بيـــن المنتج (الفيلـــم) وبين المتلقـــي، تنفتح 
فضـــاءات الباحـــث، الـــذي يريد أن يقرأ ســـّر 
الفتنة بالضوء على الشاشة الكبيرة، ومن هذه 
الزاوية تصبح الســـينما مادة اشـــتغال إدغار 
موران، وغيره من الفالسفة الذين اقتربوا من 

السينما في عملهم.
إن فضاء الفيلم الســـينمائي هو مادة قراءة 
فكريـــة طالما أنه يبنى على أفكار البشـــر الذين 
يعيشـــون في المســـاحة اإلنســـانية الواحدة، 
فاألفـــالم الروائية وبحســـب مـــوران هي أفالم 
واقعيـــة تنقل العواطف اإلنســـانية مثل الحب، 
الصداقـــة، الكراهيـــة، كمـــا تخبرنـــا بالحيـــاة 
اليومية للشـــعوب وتجعلنا نكتشـــف الشـــيء 
األجمـــل وهو المتعلـــق بالتشـــابه واالختالف 
عنا. فهذه الشـــعوب لديها األحاســـيس نفسها 
واآلالم نفسها والمشاكل أيضا.. ففي هذا الفضاء 
اإلنســـاني نجـــّرب تنوعه ألننا نـــرى اختالفاته، 
تفرده وأخالقـــه ألن هذا الغنى اإلنســـاني مبنّي 

على التنوع“.

فيلسوف فرنسي يترأس مهرجان خريبكة السينمائي في املغرب
إدغار موران

السينما كمادة للفلسفة واختراع المستقبل

علي سفر

} األدب والسينما لدى موران هما مادة للدرس 
في  نعثر  السياق  هــذا  وفــي  األفــكــار،  ولتمّثل 
محاضرته ”سبعة ثقوب معرفية سوداء“، والتي 
نشرها موقع معابر من ترجمة محمد زرنين، على 
ربط آسر بين ضرورة إعادة تربية اإلنسان على 
الصفات  في  وسجنه  تأطيره  وعدم  اآلخر،  فهم 
التي تلغي حياته وبين منظومة السينما مؤكدًا 
على دورها في فهم الشرط اإلنساني فيقول ”ما 
من  هناك  السينمائي،  العرض  قاعة  في  يجري 
الناس َمن يقول إنها مكان لالستالب، حيث يتم 
ج وفصله عن الواقع وإفقاده جزًءا  تخدير المتفرِّ
صحيحًا؛  هذا  كان  ربما  استقالليته.  من  كبيًرا 
ولكن هناك مظهرًا آخر يكتسي أهمية بالغة، أال 
وهو التماهي فمن خالل التماهي مع شخصيات 
الفيلم، نربِّي فينا االنفتاح على اآلخرين واالنتباه 

إليهم كما هم، وبالتالي، نفهم حتى أنفسنا.
وال َتصُدق هذه المالحظة على الشخصيات 
’سبعة  في  جاء  كما  فقط،  المحبوبة  أو  الطيبة 
على  حتى  َتصُدق  بل  ســـوداء‘،  معرفية  ثقوب 
د القوة والبأس والقهر.  الشخصيات التي تجسِّ
لفرانسيس  اب‘  ’العرَّ فيلم  مثًال،  رنا،  تذكَّ فــإذا 
ربِّ  أو  األســـرة  رأس  ــى  إل وانتبهنا  كــوبــوال، 

الجماعة، كما أدى دوره كلٌّ من الممثلين مارلون 
على  يقدر  أنه  نجد  فإننا  باتشينو،  وآل  براندو 
ارتكاب أفعال بالغة القسوة والبأس وعلى القتل 
يقدر  أنه  نعرف  ولكننا  تامة،  أعصاب  ببرودة 
على الحبِّ والوفاء واإلخالص أيًضا، وأنه يتألم 
في  نفهمه  بذلك  فنحن  البشر؛  كباقي  ويبكي، 

شموليته وكلِّيته.
تشارلي  نشاهد  عندما  نفسه  الشيء  يحدث 
فنتعاطف  المتسكع،  المتشرد  دور  في  تشابلن 
ق؛ ومع ذلك، بمجرد أن نخرج  معه تعاطًفا ال يصدَّ
من قاعة السينما ونصادف متشردا، فإننا نبدي 
أعماق  إلى  ننفذ  إننا  به!  نبالي  وال  منه  نفورا 
التماهي.  بفضل  ونفهمها  الشخصيات  هــذه 
والشيء نفسه َيصُدق على الشخصيات الروائية 

أو المسرحية، كشخصيات وليم شكسبير مثًال.
عْبر  نستطيع،  مفارقة،  هناك  الــواقــع،  في 
الشخصيات  هــذه  مع  التعاطف  واألدب،  الفن 
ال  لحياتنا  اليومي  الواقع  في  ولكننا  وفهمها؛ 
نستطيع ذلك، فنكون كالنائمين. وهو ما يضفي 
لهيراقليطس  الرائعة  العبارة  تلك  على  معنى 
والتي  بالمجاز-  كثيًرا  تكلَّم  الذي  -الفيلسوف 
عبارة  وهي  نائمون“،  لكنهم  ”أيقاظ،  فيها  يقول 

ا. تستحق أن نتأملها تأمًال مستمّرً
فهم  ضــرورة  تخلق  الغير  فهم  ضــرورة  إن 
الغير  وتجريم  الذاتي  التبرير  وتفادي  الــذات 
بيننا  رائجة  تجارة  وهي  الــذات،  على  والكذب 
اليوم. فهناك العديد من الشروط التي يمكن لها 
وتطويرها.  الفهم  مَلكة  تربية  على  تساعد  أن 
ويمكن تدريُسها منذ الفصول الدراسية األولى، 
التعليم  مرحلة  إلــى  الــوصــول  انتظار  وليس 
الجامعي للقيام بذلك. إن الّالتفاهم يسود العالم 
هي  التفاهم  ضــرورة  أن  المؤكد  ومن  ده.  ويهدِّ
بين  العالقات  بمستوى  للرقيِّ  الملح  المطلب 

البشر“.

سبعة ثقوب معرفية سوداء  

موران يؤكد على أننا في مرحلة أزمة 
شاملة  في الفكر السياسي، المنقاد 

بالليبرالية الجديدة، فالسياسيون 
ال يتحدثون سوى عن سبر اآلراء، 

ومنحنيات البطالة، والناتج المحلي 
الخام والنمو واإلحصائيات. وهو تفكير 

حسابي خاو، فهناك أشكال أخرى 
لألمن غير النمو

أصحاب األصوات الرافضة للتكليف 
يقولون إن موران ورغم اشتغاله ببعض 

القضايا السينمائية (أصدر كتابين: 
{السينما أو اإلنسان المتخيل} في 

1956 و{النجوم} عام 1957) إال أن 
حقله المعرفي العلمي يبقى بعيدا عن 

السينما

[ موران يرى أن اإلنسانية تعيش حقبة ما قبل الّتاريخ، بالنسبة إلى الفكر البشرّي، أو في عصر البربرّية، فإذا لم نفكر بشكل معّقد فإّننا سنسارع 
نحو الكارثة. ويترّتب على هذا الكثير ّمما يجب خلقه واختراعه.



} برلين - ظفر النجم السوري عمر السومة 
وفريقه األهلي الســــعودي بلقــــب بطل كأس 
الســــوبر السعودي ألول مرة في تاريخه بعد 
فوزه على نــــادي الهالل بــــركالت الترجيح. 
واســــتطاع السومة أن يحرز التعادل لألهلي 
في الدقيقة الـ69 بعد 8 دقائق من تقدم الهالل 
الســــعودي بهــــدف، لينتهي الوقــــت األصلي 
للمبــــاراة بالتعادل بهدف لــــكل منهما ويلجأ 
الطرفــــان إلــــى ركالت الترجيح. واســــتطاع 
الســــومة تحقيق هــــدف من ركلــــة الترجيح 
الخامســــة الحاســــمة ليجلب الفــــوز لفريقه 
(4-3) فــــي اللقاء الذي جمعهما في العاصمة 

البريطانية لندن.
تميــــزه وإجادته لعدد مــــن المهارات من 
النــــادر أن تجتمع في الالعــــب ذاته، صفات 
جعلت الجماهيــــر تختلف حول أّي الصفات 
هي األنســــب إلطالقها عليــــه، لقبته جماهير 
ال  فهــــو  بـ“القنــــاص“،  الفتــــوة  األم  ناديــــه 
يوفــــر أّي فرصة تضــــع الكرة في الشــــباك. 
ولقبتــــه جماهير نــــادي القادســــية الكويتي 
بـ“الســــفاح“، فهو أشــــبه بمصــــارع الثيران 
علــــى أرض الملعب، وال تمكن مقارعته بدنيًا 
وكل االلتحامــــات ســــتعود إليــــه بالتأكيــــد. 
ومؤخرًا أطلقت عليــــه جماهير نادي األهلي 
نسبًة  و“العكيد“  الســــعودي لقب ”القناص“ 

إلى شخصيته القوية على أرض الملعب.

لم يكن من السهل لالعب من شرق سوريا 
أن يحظى بالشهرة وينتقل إلى األندية األكثر 
اهتمامًا، لكن موهبة السومة المبّشرة جعلت 
العائلة تشجعه في ما بعد على ممارسة كرة 
القدم، فجمع بين العلم والهواية عندما حجز 
مقعده فــــي كلية التربيــــة الرياضية ومقعده 
بيــــن أساســــيي ناديــــه الفتــــوة والمنتخب 
الســــوري بفئاته العمرية، وكان منذ الصغر 
يطمح إلــــى أن يصبح  كما قــــال لـ“العــــرب“ 
رقمــــًا مهمــــًا في منتخــــب بالده، يســــتهويه 
محليــــًا الالعب الســــابق محمود حبش نجم 
الفتوة والمنتخب الســــوري وعالميًا النجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
بــــدأ عمر الســــومة في عــــام 2002 اللعب 
ضمن صفــــوف الناشــــئين، ورأى فيه الكادر 
التدريبي بقيادة ســــعود الطه ومحمد رسلي 
الموهبة التي ســــتثمر يومــــًا لناديه الذي لم 
تكن تســــمح إمكانياته المادية واستثماراته 
بجلــــب العبين مــــن خــــارج المدينــــة. وكان 

الســــومة منذ صغره يتمّيز بالمهارات الفنية 
وإجــــادة صنع الفرص، كما أنه امتلك موهبًة 
مميــــزًة جعلتــــه يتنّقــــل بين مراكــــز الهجوم 
والوســــط واالنتقــــال إلى األجنحــــة إن دعت 

الحاجة إلى ذلك.
كان على السومة أن يقدم أفضل ما عنده 
ليحجــــز مقعده كأساســــي في خــــط الهجوم 
ومنافســــة زمالئــــه فــــي النــــادي والمنتخب 
الوطني الســــوري. ويدين السومة كما يقول 
بالفضل لمدربيه في فئة الشــــباب  لـ“العرب“ 
محمد شريدة والمدرب ســــليمان اللذين كان 
لهمــــا الفضل فــــي تطوير وصقــــل مهاراته. 
وتمكن الســــومة من قيادة فريقه للقب دوري 
الشباب ليتوج آنذاك هدافًا برصيد 27 هدفًا.

املثير للجدل

كان علــــى المــــدرب الكرواتــــي روديــــون 
القادســــية  نــــادي  مــــدرب  رادان  غاســــانين 
الكويتــــي أن يجــــد بديًال يســــد ثغــــرة نجم 
خط الهجوم الســــوري فراس الخطيب الذي 
كان يســــتعد للرحيل صوب نــــادي أم صالل 
القطــــري. وليــــس ســــهًال علــــى الجماهيــــر 
الكويتية وال مــــدرب األصفر وإدارته أن ترى 
نجمًا أقل ســــويًة وفنًا ومهارات كروية يقود 
هجــــوم األصفر بعد ســــنين طويلة بات فيها 
الخطيــــب نجــــم المالعــــب الكويتيــــة األول، 
فوصف لرادان وصفة سحرية بمهاجم يجيد 
استخدام الرأس مستفيدًا من قامته الفارعة 
وارتقائه المميز ليحسم الكرات الرأسية بين 
خيارين الشــــباك أو القائــــم، ولياقته البدنية 
وبنيته الجســــمانية الشــــرقية المعتادة على 
حّر الصحارى، ومن الممكن أن تكون مناسبة 
تمامــــًا للدوري الكويتي الذي يقام في أجواء 
مناخيــــة حارة، والتنقل بيــــن خطي الهجوم 
والوســــط والتملص من الرقابة اللصيقة هي 

الصفات التي كان الخطيب يّتصف بها.
بخدمــــات  الفــــوز  القادســــية  علــــى  كان 
الســــومة مهمــــا كّلف الثمــــن ماديــــًا، لينتقل 
الالعب الشاب إلى صفوف النادي الكويتي، 
وتبــــدأ معه العديد من إشــــارات االســــتفهام 
واألســــئلة المثيرة للجدل حول كيفية انتقاله 
دون الرجــــوع لناديــــه األم والحصــــول على 

بطاقة التنازل الدولية.
بعدها أصبــــح انتقال الســــومة الحديث 
األبــــرز فــــي األوســــاط الرياضيــــة. وطالبت 
الجماهير بإعادة الالعب الموهبة مهما كّلف 
الثمــــن إلى صفــــوف ناديه، فتوجه الســــومة 
التحــــاد كــــرة القــــدم الســــوري الذي أرســــل 
خطابًا رســــميًا إلدارة النادي إلعطائه براءة 
الذمة، فلم يســــتجيبوا أيضًا، مما دعا اتحاد 
الكــــرة لمنحه البطاقــــة الدولية دون الرجوع 
للنادي وأصبح قانونيًا على قوائم القادسية 
الكويتي، وانتهت على إثرها القضية المثيرة 

للجدل.
ســــجل الســــومة أول أهدافه مــــع القلعة 
الصفراء فــــي مرمى التضامــــن (هدفين) في 
التاســــع عشر من شهر أغســــطس لعام 2011 
بمســــابقة كأس ولــــّي العهــــد. وواصل تألقه 
حتــــى أصبــــح الركيــــزة األساســــية للقلعــــة 
الصفــــراء فــــي كل البطــــوالت. فــــكان الورقة 
الرابحة في العديد من المباريات الحساسة، 
ومســــّجال األهداف في مرمــــى جميع األندية 
في البطــــوالت المحليــــة، وحاصــــدًا لجميع 
األلقــــاب الرياضيــــة في الكويت، فســــطر في 
ســــجله (63) هدفا خالل مشــــاركاته الرسمية 
مع األصفر الملكي ضمن البطوالت الرسمية 
في بطولتــــي الــــكأس والدوري العــــام وفي 
مســــابقة كأس االتحاد اآلسيوي وفي ملحق 

دوري أبطال آســــيا، وذلك بحســــب الباحث 
الكويتــــي حســــين البلوشــــي، ليدخل هداف 
الدوري الكويتي الموســــم الماضي برصيد 
26 هدفًا قائمة الهدافيــــن التاريخيين لنادي 
القادسية الكويتي، محتًال المركز الثالث في 
قائمة هدافي كأس االتحاد اآلسيوي برصيد 
ستة أهداف وســــاهم في وصول الفريق إلى 
ربع نهائي البطولة في آخر مباراة رســــمية 
خاضهــــا مــــع القادســــية أمــــام ذات الرأس 

األردني.

مع قلعة الكؤوس

بعد ثالث ســــنوات مــــن التألق قضاها 
السومة مع القلعة الصفراء، وّدعت جماهير 
القادسية نجمها وهدافها وداعًا الئقًا بعد 
أن أعلنــــت إدارة أهلــــي جدة الســــعودي 
عن أهــــم صفقاتهــــا لموســــم 2015-2014، 
بتعاقدها رســــميًا مع الســــومة لموسمين  

كمحترف آســــيوي خلفا للكوري 
الجنوبي سوكهيون، وهتفت 
كثيرًا  القادســــية  جماهيــــر 

للســــومة لحظــــة خروجه 
نهاية  قبل  الملعب  من 
مع  األخيرة  مباراتــــه 
القادســــية أمــــام ذات 

الرأس.
تلّقى السومة الدروع التذكارية من 

الجماهير الكويتية، وأصــــر على قراره رغم 
تلقيه عروضــــًا للعب أيضًا في أندية ألمانية 
وتركية. يقول الســــومة لـ“العرب“ إنه اختار 
األهلــــي ألنه يمتلك قاعــــدًة جماهيريًة مذهلًة 
للغايــــة، وجمهــــورا يعشــــق النادي بشــــكل 
جنوني. ويضع الســــومة أمام عينيه بطولة 
الــــدوري الســــعودي التي غابــــت عن خزائن 

النادي منذ 30 سنة.
لكّن الســـومة اســـتعجل كثيرًا بتســـجيل 

فحملـــت  ذهـــب،  مـــن  بأحـــرف  اســـمه 
التســـعون دقيقة األولـــى التي لعبها 

مع ناديه الجديد األهلي السعودي 
تاريخًا مشـــّرفًا يسّجل للسومة في 

ودورّيها،  السعودية  الكرة 
بتســـجيله أول هاتريك 
فـــي ملعـــب ”الجوهرة  
المشـــعة“ أمـــام نـــادي 

هجـــر فـــي افتتـــاح 
مشـــوار الفريقين بـــدوري عبداللطيف جميل 
للمحترفين. مما جعـــل القائمين على المدينة 
الرياضيـــة يحتفظـــون بقميص الســـومة من 
أجل تخليده في المتحف الخاص بالمنشـــأة، 
وتدوين اســـمه كأول العب يســـجل ”هاتريك“ 
في الجوهرة المشعة، منذ افتتاح ملعب مدينة 
الملك عبدالله الرياضية بجدة الموسم الفائت.

نجم الدوري السعودي

لم يشــــأ السومة أن يمّر موسمه األول مع 
األهلي دون أن يدخل تاريخ النادي من الباب 
الكبيــــر ويصبح المعشــــوق األول لجماهير 
النادي فتألق من مباراة إلى أخرى وســــجل 
الســــعودية،  األهداف أمــــام مختلف األندية 
وبكل الطرق. فمرًة يســــجل بالرأس ومرة من 
ضربة حــــرة ومرًة من ركلة جــــزاء ومرة من 
داخــــل المنطقة ومرًة مــــن خارجها، فتحول 
السومة إلى كابوس ثقيل على مدافعي دوري 
عبداللطيف جميل وأدخل الفرحة إلى قلوب 

جماهير األهلي.
ورغم شبح اإلصابات الذي رافق السومة 
طيلة الموسم إال أنه أبى إال أن يتزّعم هدافي 

الــــدوري مع نهاية الموســــم برصيد 22 هدفًا 
ليكون بذلك أول مهاجم أجنبي من جنســــية 

عربية أو آسيوية يحقق هذا اإلنجاز.
نــــال الســــومة اإلشــــادة مــــن كّل حــــدب 
وصــــوب، وتغّنــــى اإلعــــالم الّســــعودي بما 
قدمه هذا المهاجم الشــــاب الذي غّير مفهوم 
المحترفيــــن األجانب في الكرة الســــعودية، 
حيــــث تعاقد معه األهلي بمبلغ زهيد قياســــًا 
بالصفقات القياســــية التــــي تنجزها األندية 
السعودية عادًة ليتفوق على الجميع ويثبت 

مستواه الرفيع وحّسه التهديفي العالي.

كأس ولي العهد

مــــع بداية موســــمه األول وعد الســــومة 
جمهــــور األهلــــي بلقــــب كأس ولــــّي العهــــد 
الســــعودي ليبدأ بعدها مشــــوارا مميزًا مع 
فريقــــه في هــــذه البطولة حتــــى وصلوا إلى 

المباراة النهائية أمام الهالل.
وخشــــي جمهــــور األهلــــي مــــن ضيــــاع 
البطولة بعــــد أن تعرض الســــومة لإلصابة 
قبل عــــدة أســــابيع مــــن المبــــاراة النهائية 
وحامت الشكوك حول مشاركته في المباراة، 

قبل أن يتخذ غروس مدرب األهلي قراره بأن 
يتواجد السومة على دّكة البدالء، ومع بداية 
المباراة ســــيطر الهالل علــــى مجرياتها 
مع تراجع واضح لألهلي في الناحية 

الهجومية نتيجة غياب ”العكيد“.
وفي الشــــوط الثاني لــــم يتأخر 
غروس طويًال إلنقاذ األهلي فأدخل 
الســــومة بديــــًال فــــي الدقيقة 59 
وألنه هــــداف بالفطرة، ال يمكن 
أن يتوه عــــن طريق الشــــباك، 
تمّكن السومة من لمسته األولى 
بعد دخوله بدقيقة من تســــجيل 
هــــدف األهلي األول فــــي المباراة 
والــــذي كان أعاد النــــادي الملكي 
ألجــــواء المبــــاراة وســــاهم بفوزه 
بنتيجــــة هدفين لهــــدف ليتوج بلقبه 

األول هذا الموسم.

عروض أوروبية

قبــــل مباراة األهلي أمــــام النصر متصدر 
دوري عبداللطيف جميــــل وعد أحد جماهير 
األهلي عمر الســــومة عبر تغريدة على موقع 
التواصــــل االجتماعــــي تويتــــر بهدية ثمينة 
وهي ناقة ملكية يقدر ســــعرها بالماليين إذا 

سجل ثالثية في شباك النصر.
وربما كان أشــــد المتفائلين بالســــومة 
أن  إال  مســــتحيل.  األمــــر  أن  يعتقــــد 
الســــومة كان له رأي آخــــر فقدم إحدى 
أجمــــل مبارياته في الموســــم وســــّجل 
ثالثية حاســــمة ليقود األهلــــي إلى فوز 
هام على النصــــر بأربعة أهــــداف لثالثة. 
بعد المباراة أكد المشجع األهالوي وفاءه 
بوعــــده، بعد أن نجح الســــومة في تحقيق 
الهاتريك والذي كان في نظر الكثيرين أقرب 

إلى الخيال.
ال شك أن أصداء مستوى السومة المميز 
مــــع األهلي لم تقــــف عند حدود الســــعودية 
والــــدول العربيــــة بل تجاوزتهــــا لتصل إلى 
القــــارة العجــــوز حيث أبدت عــــدة أندية 
إلى  بضمــــه  اهتمامهــــا  أوروبيــــة 

صفوفها.
وســــائل  مــــن  وذكرالعديــــد 
اإلعــــالم في الســــعودية أن بنفيكا 
البرتغالــــي وفيــــردر بريمــــن األلماني 
إضافة إلــــى العديد مــــن األنديــــة األوروبية 
الشهيرة تواصلت مع الالعب لبحث إمكانية 

ضمه لصفوفها في الفترة القادمة.
وأكد الســــومة في تصريحــــات صحافية 
اهتمام األندية األوروبية به، مضيفًا أنه طلب 
من هــــذه األندية التواصل مــــع إدارة األهلي 
بشــــكل مباشــــر، معربًا عن ثقته بــــأن إدارة 
النــــادي لن تقف حجر عثــــرة أمام طموحاته 

في تحقيق حلم االحتراف األوروبي.
حقق الســــومة لقبه األول على مســــتوى 
المنتخــــب الســــوري، في بطولة غرب آســــيا 
التــــي حصد لقبهــــا المنتخب الســــوري بعد 
فــــوزه على نظيــــره العراقي بهــــدف مقابل ال 
شــــيء في المباراة النهائيــــة التي جمعتهما 

على ملعب نادي كاظمة بالكويت.
وبعد البطولة ابتعد السومة عن صفوف 
المنتخــــب لفترة طويلــــة، إال أن تألقه الالفت 
مــــع األهلي دفــــع باالتحــــاد الســــوري لكرة 
القــــدم إلــــى التواصل مــــع الســــومة مجددًا 
ليكون ورقة رابحــــة ضمن صفوف المنتخب 
خــــالل التصفيات اآلســــيوية المؤهلة لكأس 
العالــــم في روســــيا عام 2018، لكــــن الطريقة 
التي اتبعها اتحاد الكرة الســــوري في دعوة 
السومة أثارت غضبه حيث طلب منه التوقيع 
على تصريــــح خّطي بالموافقــــة على تمثيل 
المنتخب. وهو ما اعتبره الســــومة إهانة له 
وتقليًال من احترامه، فأصدر بيانًا اعتذر فيه 
للجمهور السوري عن تمثيل المنتخب خالل 

الفترة القادمة.
مصنــــف عالميًا  اليــــوم  الســــومة  عمــــر 
بالمرتبة السادســــة عشرة بين أفضل هدافي 
 24� ”ســــبورت  صحيفــــة  وحســــب  العالــــم. 
الســــعودية فــــإن ”الهيئة العامــــة للرياضة، 
أرســــلت خطابًا للجهــــات المختصة تطالب 
فيه بمنح الجنسية السعودية لالعب النادي 
األهلي السوري عمر السومة، متوقعة صدور 
الموافقة قريبــــًا“. ووفقًا لصحيفة ”هاتريك“ 
فإن الســــومة اســــتوفى أحد الشــــروط التي 
وضعهــــا االتحاد الدولي لكــــرة القدم ”فيفا“ 
لمنح الجنسية لالعب الذي يرغب في تمثيل 

منتخب آخر غير منتخب بالده.
وتشــــترط لوائح الفيفــــًا أن يكون الالعب 
أو أحد والديه أو جــــّده أو جدته مولودا في 
منطقة لها صلة باتحاد البلد الذي يرغب في 
تمثيله، أو أن يكون الالعب قد عاش في البلد 
ســــنتين على األقل بشــــكل مستمر شرط عدم 

تمثيله للمنتخب األول لبلده األصلي.

العب سوري مهاجر يصنف واحدا من أفضل هدافي العالم

عمر السومة

حديث المالعب الذي صنع مجد األهلي السعودي في لندن

{العرب} إنه اختار النادي األهلي ألنه يمتلك قاعدة جماهيرية مذهلة للغاية، وجمهورا يعشق النادي بشكل جنوني. وقد وضع أمام عينيه من البداية، بطولة وجوه عمر السومة يقول لـ

الدوري السعودي التي غابت عن خزائن النادي منذ ٣٠ سنة.

ثالث سنوات من التألق يحتفظ 

بها السومة في سجله الخاص مع 

القادسية الكويتي، بعدها ودعت 

جماهير القادسية نجمها وهدافها 

وداعا الئقا، وبعد أن أعلنت إدارة أهلي 

جدة السعودي عن أهم صفقاتها 

لموسم ٢٠١٤-٢٠١٥، بتعاقدها 

رسميا مع السومة، وهتفت جماهير 

القادسية طويال للسومة لحظة 

خروجه من الملعب في مباراته األخيرة
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باسل الحمدو

[ تسجيله أول هاتريك لألهلي في ملعب "الجوهرة المشعة"جعل القائمين على المنشأة يحتفظون بقميص السومة من أجل تخليده في المتحف الخاص بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بـجدة.
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دوري أبطال آســــيا، وذلك بحســــب الباحث 
الكويتــــي حســــين البلوشــــي، ليدخل هداف 
الدوري الكويتي الموســــم الماضي برصيد 
هدفًا قائمة الهدافيــــن التاريخيين لنادي 
ي بر ي م و ي وي يوري

26
القادسية الكويتي، محتًال المركز الثالث في
ي يين ري ن ي نه

قائمة هدافي كأس االتحاد اآلسيوي برصيد 
ستة أهداف وســــاهم في وصول الفريق إلى 
ربع نهائي البطولة في آخر مباراة رســــمية 
خاضهــــا مــــع القادســــية أمــــام ذات الرأس 

األردني.

مع قلعة الكؤوس

بعد ثالث ســــنوات مــــن التألق قضاها
السومة مع القلعة الصفراء، وّدعت جماهير 
القادسية نجمها وهدافها وداعًا الئقًا بعد 
ير ج و ر ع جو

أن أعلنــــت إدارة أهلــــي جدة الســــعودي
عن أهــــم صفقاتهــــا لموســــم 2015-2014، 
بتعاقدها رســــميًا مع الســــومة لموسمين  

م و ه م هن

كمحترف آســــيوي خلفا للكوري 
الجنوبي سوكهيون، وهتفت
كثيرًا القادســــية  جماهيــــر 
و هيون و وبي ج

للســــومة لحظــــة خروجه
نهاية قبل  الملعب  من 
مع  األخيرة  مباراتــــه 
ذات  القادســــية أمــــام

الرأس.
تلّقى السومة الدروع التذكارية من

الجماهير الكويتية، وأصــــر على قراره رغم 
تلقيه عروضــــًا للعب أيضًا في أندية ألمانية 
م ر ر ر ى ر و ي وي ير وج ي وي

إنه اختار  وتركية. يقول الســــومة لـ“العرب“
األهلــــي ألنه يمتلك قاعــــدًة جماهيريًة مذهلًة 
ر رإ رب و ول ي ي ر و

للغايــــة، وجمهــــورا يعشــــق النادي بشــــكل 
عينيه بطولة  جنوني. ويضع الســــومة أمام
الــــدوري الســــعودي التي غابــــت عن خزائن 

سنة. 30 النادي منذ
لكّن الســـومة اســـتعجل كثيرًا بتســـجيل 

يي

فحملـــت  ذهـــب،  مـــن  بأحـــرف  اســـمه 
التســـعون دقيقة األولـــى التي لعبها
مع ناديه الجديد األهلي السعودي
تاريخًا مشـــّرفًا يسّجل للسومة في 
ي و ي ي ج ي يع ج ي

ودورّيها، السعودية  الكرة 
بتســـجيله أول هاتريك
ةةةرة   فـــي ملعـــب ”الجوه
أمـــام نـــادييييييييييييييييييي المشـــعة“
افتتـــاح هجـــر فـــي

ً

قبل أن يتخذ غروس مدرب
يتواجد السومة على دّكة
ب

المباراة ســــيطر الهال
مع تراجع واضح 
الهجومية نتيجة
وفي الشــــوط
غروس طويًال إل
و ي وو

الســــومة بديــ
إل وي روس

وألنه هــــداف
أن يتوه عـــ
تمّكن السوم
بعد دخوله بد
هــــدف األهلي
والــــذي كان أع
ألجــــواء المبــــار
بنتيجــــة هدفين ل
األول هذا الموسم.

عروض أوروبية

قبــــل مباراة األهلي أم
عبداللطيف جميــــل دوري
األهلي عمر الســــومة عبر
ت التواصــــل االجتماعــــي
وهي ناقة ملكية يقدر ســــ
سجل ثالثية في شباك الن
وربما كان أشــــد الم
األمــــر أن  يعتقــــد 
الســــومة كان له رأي
أجمــــل مبارياته في
ثالثية حاســــمة ليقو
على النصــــر بأرب هام
بعد المباراة أكد المشج
بوعــــده، بعد أن نجح ال
الهاتريك والذي كان في ن

إلى الخيال.
ال شك أن أصداء مست
مــــع األهلي لم تقــــف عند
والــــدول العربيــــة بل تج
القــــارة العجــــوز حيث
اهتم أوروبيــــة 

صفوفها.
وذكرالعديــ
اإلعــــالم في الس
البرتغالــــي وفيــــرد
إضافة إلــــى العديد مــــن



} الرياض - تميز حفل افتتاح الدورة العاشرة 
من مهرجان ســـوق عكاظ، الذي نّظمته إدارة إم 
بي ســـي، وبّثته على الهواء عبر قناتها، بتنّوع 
فقراتـــه الفنية المعروضـــة، حيث ضّم أكثر من 
لوحة شعرية وغنائية وبصرية واستعراضية، 
غيـــر أن مفاجأة الحفل غيـــر المعلنة كانت في 
صعود الفنان الســـعودي محمد عبده في ختام 
فعاليات االفتتاح، حين غنى على مســـرح جادة 
ســـوق عكاظ قصيدة امـــرئ القيس الشـــهيرة 
”أفاطم مهـــال“ على إيقاع فـــن ”المجرور“ الذي 
تتمّيـــز بـــه منطقة الحجـــاز تحديدا عـــن بقية 

الفنون الشعبية في مختلف مناطق المملكة.
السعودية  كما قّدمت فرقة ”خواطر الظالم“ 
اســـتعراضا فنيـــا اعتمـــد على تقنيـــة الظالم 
والضـــوء، تناولـــت مـــن خاللـــه قيمـــة العلـــم 
والثقافـــة، وضـــرورة المحافظـــة علـــى األمن 
والســـالم الوطني في ظل الحروب التي تجتاح 
المنطقـــة العربية. والجدير بالذكر أن مســـرح 
جادة عكاظ شهد حفلة غنائية لمحمد عبده في 

برنامج اليوم الثاني 10 أغسطس الجاري...

فنون ومعارض

صّرح مدير سوق عكاظ راشد الغامدي بأن 
”معارض هـــذا العـــام متجددة فـــي المضمون 
وفي طريقة التناول، منها ما يتماشـــى مع خط 
التطوير لبرامج التحول الوطني، التي باشرت 
برســـمها اللجنـــة اإلشـــرافية لتقديـــم مـــا هو 
مستحدث  بما يزيد في تثقيف الزوار، كما أنها 

تلبي كافة األذواق الثقافية والفنية“.
وأكـــد الغامدي على أن ”كل معرض من هذه 
المعارض له موضوعـــه الذي يحقق من خالله 
هدفا استراتيجيا للسوق، ويتماشى مع الرؤية 
المســـتقبلية للدولـــة التـــي تتضمـــن معارض 
المســـتقبل المتمثلـــة فـــي التقنيـــات الحديثة 

والعلوم المتقدمة والتطور االقتصادي“.
ويشـــتمل معرض ســـوق عكاظ على العديد 
من المعـــارض، وهي: الخط العربي والتصوير 
الضوئي، ومســـابقة لوحـــة وقصيدة، والكتاب 
اإللكتروني، وهيئة اإلذاعة والتلفزيون، وسوق 
عـــكاظ، وأمانة محافظة الطائف، وهيئة تطوير 
مكة المكرمة والمشـــاعر المشـــرفة، ومشـــروع 
تعظيم البلد الحرام، وأمانة العاصمة المقدسة، 
والهيئة العامـــة لإلعالم المرئي والمســـموع، 
ومركـــز الملـــك عبدالعزيـــز للحـــوار الوطني، 
وأمانة محافظة جدة، وســـوق البركة لألســـرة، 
ووزارة الصحـــة، ومكتبـــة الملـــك عبدالعزيـــز 
العامة، وجامعـــة الطائف، وجامعـــة القصيم، 
وجامعـــة اإلمام محمد بن ســـعود اإلســـالمية، 
وجامعة الملك خالد، وجامعة الملك عبدالعزيز.

بمشـــاركة أكثر مـــن ثالثين مفكـــرا ومثقفا 
وشـــاعرا، تعددت الفعاليات الثقافية والفكرية 
في سوق عكاظ، مشتملة على ندوات وحوارات 
وملتقيات وأمسيات وأوراق عمل مختلفة، حيث 
ضّمت الفعاليات ”ملتقى الريادة المعرفية“ وقد 
شارك فيه أحمد الغامدي ومازن الداوود ووزير 
التعليم أحمد العيســـى. وتجـــارب في الكتابة 
والفنون بمشـــاركة كل من بن يونس عميروش، 
ومقبـــول العلـــوي، وعلـــي الشـــدوي، وعمـــار 
حســـن. كما اشـــتملت على العديد من الندوات 
النوعية التي تناولت ”حماية الخصوصية في 
وسائل التواصل االجتماعي“، و“اللغة العربية 
في فرنســـا“، و“الهويـــة في العالـــم الرقمي“، 
و“المخطوطـــات المهاجرة“، هذا باإلضافة إلى 
تخصيـــص ندوتين عن الشـــاعرين عبدالله بن 

خميس، وعروة بن الورد.
كمـــا أحيـــت فعاليات الســـوق 3 أمســـيات 
شعرية لكل من محمد العزام، وخالد الوغالني، 
وابتهـــال مصطفـــى، وتهاني صبيحـــة، وعلي 
الحازمـــي، وأحمـــد بلبولة، وعدنـــان الصايغ، 
وأحمد لحريشـــي، وإدريس نورالدين، ومحمد 
حبيبـــي، ورجـــا القحطانـــي، وحيـــاة نخلي، 
وســـلمى الفايد، وأبوشـــجة بابانا. وخصصت 
أمسية إلبداعات الشـــعراء الشباب شارك فيها 
خليف الشـــمري، ونجالء مطر، وزاهد قرشـــي، 
وإبراهيـــم حلـــوش، ومحمد التركـــي، ووحيد 

العبدالله، وعبدالله الهميلي.

حوار مع شباب عكاظ

في لقاء حواري مفتوح في جامعة الطائف، 
التقى مثقفو سوق عكاظ الشباب باألمير خالد 
الفيصل بمشـــاركة وزير الثقافة واإلعالم عادل 
الطريفي بهدف االســـتماع إلى آرائهم، وتبادل 
الرؤى واألفكار مع صناع القرار، ضمن منظومة 
التواصل التي تعّد من أهم مقومات سوق عكاظ 
الثقافية في كل دورة، وذلك لترسيخ مبدأ ثقافة 

الحوار عبر اســـتثمار هوّية سوق عكاظ، حتى 
تكـــون في طليعـــة قنوات التواصـــل اإليجابي 
لعـــرض تجارب الشـــباب الثقافيـــة، والعلمية، 
ومســـاهماتهم في التنمية الوطنية ضمن رؤية 
الســـعودية 2030، والتعريـــف بأهـــم أهدافهـــا 
وعناصرها، واســـتعراض دور الشباب في هذا 
التحول الوطني، وحثهم على المشـــاركة فيها 
بفعالية ليكونوا بواكيـــر التحول، وليصبحوا 

نواة المجتمع العامل المنتج.
وقد شارك في الحوار كل من مفرح الشقيقي 
مديـــرا للحـــوار، ومليكـــة عبدالحميـــد وعطية 
الخبرانـــي وحنـــان القعـــود وأحمـــد الجعيد 
وهاني المقبل، وتناول الحوار المفتوح قضايا 
حساســـة ومهمة، كما حمـــل تصريحات لألمير 
والوزير حول البعض من المبادرات التاريخية 

التي تأتي ضمن رؤية التحول الوطني 2030.
وتناول الحوار الصراع الثقافي والطائفي 
والمؤسســـاتي بيـــن المثقفيـــن وأثـــره علـــى 
الشـــباب، كما تنـــاول مدى دعم الـــوزارة لدور 
النشر السعودية، باإلضافة إلى مستقبل سوق 
عـــكاظ، الذي بّين األمير الفيصل بأنه ســـيكون 
سوقا ســـياحيا تنمويا ثقافيا على مدار السنة 

في األعوام المقبلة.
واتخـــذت جملة من المبـــادرات الرائدة في 
المجال الثقافي وهي: صدور قرار إلنشاء مركز 
الفنون الوطني الذي ســـيضم المسرح الوطني 
ومجمعا ملكيا للفنون، وصدور شبكة اإلخبارية 
بشـــكل مســـتقل باللغة العربيـــة واإلنكليزية، 
وإنشـــاء أكاديمية ملكية للفنون، وكذلك إنشاء 

مدينة إعالمية وإنتاجية للفنون. باإلضافة إلى 
اعتماد دار نشر وطنية خاصة بالوزارة إلنتاج 
الكتب الســـعودية، وتشكيل لجنة مكونة من 14 
مثقفـــا إلعداد ورشـــة وطنية ســـيحضرها 150 

مثقفا سعوديا نصفهم من الشباب.
الثقافيـــة  المهرجـــان  فعاليـــات  وضمـــن 
تـــم تدشـــين أكاديمية الشـــعر العربـــي، وهي 
أول أكاديميـــة تنشـــأ علـــى مســـتوى الوطـــن 
العربـــي. وتزامنا مـــع هذا التدشـــين أصدرت 
األكاديمية مجموعة دواوين شـــعرية لشـــعراء 
لهزبر  عكاظ، وجـــاءت وهي ”حبيب الشـــمس“ 
محمـــود، وديـــوان ”قصائد كأنها ليســـت لي“ 
لحيدر  لروضة الحاج، و”رملة تغســـل المـــاء“ 
العبداللـــه، و”أضـــواء علـــى رفـــوف الذاكرة“ 

لحسن طواشي.

تتويجات مستحقة

تـــوج الفائزون بجوائز ســـوق عكاظ وهم: 
محمـــد العزام من األردن (جائزة شـــاعر عكاظ) 
عـــن قصيدتـــه ”نشـــيد الصعاليـــك“، وخليف 
بـــن الغالب الشـــمري مـــن الســـعودية (جائزة 
شـــاعر شـــباب عكاظ) عن قصيدته ”رسالة إلى 

الشنفرى“.
كما تـــوج مقبـــول العلوي من الســـعودية 
(جائزة الرواية) عن روايته ”البدوي الصغير“، 
وعبدالرحمن الغامدي، ومحمد الشهري وسعيد 
الهالل الزهراني من الســـعودية (جائزة لوحة 
وقصيدة)، وعبدالباقي بن أبوبكر من  ماليزيا، 
ومحفـــوظ ذنون يونـــس من العـــراق، ويحيى 
محمد سليمان فالتة من نيجيريا (جائزة الخط 
العربي)، وعبدالله إبراهيم الماجد من البحرين 
وظافر الشهري من السعودية، ومحمد الفارسي 
من عمـــان (جائزة التصويـــر الضوئي)، ولؤي 
نســـيم من الســـعودية (جائزة ريادة األعمال)، 
وأنس محمد باســـالمة من الســـعودية (جائزة 

مبتكر عكاظ). 

زكي الصدير

} فاز الشاعر الشاب خليف غالب الشمري، من 
مواليد مدينة حائل 1988، بجائزة شاعر شباب 
عكاظ، عـــن قصيدتـــه ”حزن صعلـــوك متأخر: 
رسالة إلى الشـــنفرى“، التي تقّدم بها للجائزة 
هذا العام. حيث من المقّرر أن يشارك بها ضمن 
حفل افتتاح ســـوق عكاظ في دورته العاشـــرة.
والشاعر هو أحد األصوات الشعرية السعودية 
الشـــابة التي أتقنـــت اللغة في مســـتويين من 
مســـتوياتها الشـــعرية اإليقاعية بين العمودي 
والتفعيلة، وبرز نجمه منذ وقت مبكر في أروقة 
المحافل الشعرية في السعودية، التي تنّظم في 
األنديـــة األدبية وفي جمعيات الثقافة والفنون. 
ويعمل الشـــمري حاليا علـــى دفع ديوانه األول 

ليصدر قبل نهاية هذا العام.
يتحـــدث الشـــمري لـ“العـــرب“ عـــن فـــوزه 
بالجائزة ”الفوز بجائزة ما ال يعني بالضرورة 
أفضلية الفائز، ثمة مبدعون لم يفوزوا ســـوى 

بالنكران والتهميـــش والبقاء في الظّل! وهناك 
أدباء متوســـطون فـــازوا بجوائـــز عالمية! في 
نظري إن أي فوز بـــأي جائزة ينتمي إلى حقل 
التشـــجيع والتقديـــر والضوء، لقـــد منحتني 
عكاظ قلقا مضاعفا يتغشاني وسيفعل في قابل 
أيامي فعله، فالفوز بجائزة لها وزنها في العالم 
العربي يحّمل الفائز عبء االســـتمرار واإلنتاج 
الجـــاّد والمواصلـــة فـــي اإلبـــداع والتجريب، 
ويجعلـــه فـــي مواجهة حـــاّدة مع نفســـه ومع 
متلّقيه، وسيسأل نفسه دائما: كيف لي أن أكتب 
وعين ذاتـــي تراقبني من جهـــة وعين المتلقي 
ترصدنـــي من جهـــة أخرى؟ لذلـــك كانت بعض 
الجوائز مقبرة لبعض من فاز بها، شأنها شأن 
من يكتب رواية عظيمة تترجم للغات متعددة ثم 
يتوقف الروائي عند بيضة الديك التي أنتجها 

ألنه ال يستطيع تجاوز ما كتب“.
ويـــرى ضيفنـــا الشـــمري أن هنـــاك حراكا 
أدبيـــا فاعال فـــي الســـعودية، ويجـــده حراكا 
خليقا بالمتابعـــة والرصد، عن ذلك يقول ”على 

مســـتوى الفعاليات الثقافية يجد المتابع وفرة 
في األنشـــطة واإلصدارات والملتقيات، ال أقول 
إنها تؤسس لوعي ثقافي شامل لكنها موجودة 
ومســـتمرة في ســـياقها المراد لها، األمر الذي 
تغفل عنه بعض مؤسساتنا الثقافية هو وجود 
جيـــل قارئ يمارس الكتابة والشـــعر والســـرد 
ويتطلـــع إلى آفاق الفكر والفلســـفة، جيل جاّد 
فـــي قراءاتـــه وتجاربه وطموحاتـــه وهو حريٌّ 

باالهتمام والتشجيع“.
في ســـؤال له عن رأيه فـــي مواكبة الحركة 
النقدية للمنتج الشـــعري الجديد في السعودية 
يجيـــب شـــاعرنا ”هناك نقـــاد رواد اســـتفدنا 
مـــن ريادتهـــم وكتاباتهـــم وبحوثهـــم وكتبهم 
ومنهـــم على ســـبيل المثال ال الحصر: ســـعيد 
السريحي، وعبدالله الغذامي، وسعد البازعي، 
وغيرهـــم الكثير مـــن أســـاتذة الجامعات. في 
وقتنا هذا هنـــاك نقاد يواكبون الحراك األدبي، 
ويكتبـــون بحوثا جـــادة في النتاج الشـــعري 
والســـردي كســـامي العجالن، وحسين بافقيه، 
وماهر الرحيلي، وســـعود اليوسف، وآخرون، 
وجهودهـــم واضحة في المقـــاالت األدبية، في 
مقابـــل هذا نجـــد من أغمض عينـــه عن الواقع 
الســـعودي وانكفأ على نفسه. أرى حركة نقدية 
قادمة بقوة من جيل مثقف يجمع بين استيعاب 
التـــراث والفهـــم الدقيـــق للمناهـــج النقديـــة 

الحديثة“.

وعن رأيه في الجيل الشعري الجديد يضيف 
الشـــمري ”الجيل الحالي اســـتفاد من تجارب 
األجيال التي ســـبقته، واســـتلهم من واقعه ما 
يحفزه على استيضاح الرؤية ومحاولة تشكيل 
فضاء يتســـع للعديد من التجارب واألشـــكال، 
وأراه جيال يحاول شّق طريقه في درب األسئلة 
الطويل؛ أسئلة كأسئلة األيديولوجيا والتيارات 

والصراعات والنهضة والحقوق والعدالة“.
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ثقافة
[ أكثر من 20 معرضا ومشاركة 30 مفكرا ومثقفا وشاعرا وحضور باآلالف

سوق عكاظ.. أمسيات أدبية وفنية وجوائز للشعر والرواية

خليف الغالب الشمري: هناك مبدعون لم يفوزوا سوى بالنكران

انطلق مهرجان ســــــوق عــــــكاظ في دورته 
ــــــاء 9 أغســــــطس  العاشــــــرة مســــــاء الثالث
اجلاري، ويســــــتمر لعشرة أيام، في جادة 
عكاظ بالطائف، بحضور ومشاركة كوكبة 
من املثقفني الســــــعوديني والعرب، ووسط 
توقعات بحضور أكثر من 300 ألف زائر، 
وتأتي هــــــذه الدورة محملة بحقائب ووعود 
مستقبلية كبيرة من قبل املنظمني والراعني 
ــــــدوا على أن ال ميزة لعربي  لها والذين أّك
على عربي إال باإلبداع، وأن هذا الســــــوق 
ــــــرى النور من  الشــــــهير القــــــدمي لم يكن لي
جديد لوال اإلصــــــرار والعزمية واالهتمام 

الكبير من قبل الغيورين.

يتحــــــدث الكثير اليوم عن اجلوائز األدبية، وقيمتها في حتفيز املبدعني، وتظل جّل اجلوائز 
محــــــّل نقاش في الكثير مــــــن املنابر الختالف اآلراء حولها وحول مصداقيتها، األمر الذي 
أّدى إلى ظهور أصوات بني مؤيد لها ورافض. ”العرب“ التقت الشــــــاعر السعودي خليف 
الغالب الشــــــمري مبناســــــبة فوزه بجائزة شاعر شــــــباب عكاظ، وحتدثت إليه عن قضايا 

الشعر واألدب وعن موقفه من اجلوائز.

المعارض تحـــرص على تقديم ما 

هـــو جديد بمـــا يزيد فـــي تثقيف 

الـــزوار وإمتاعهم، كمـــا أنها تلبي 

كافة األذواق الثقافية والفنية

 ◄

إيريك بينتلي والحياة

في الدراما

} قبل أن تظهر الترجمات العربية 
للكتب التي تقوم على مقاربات 

سيميائية أو بنيوية أو ما بعد بنيوية 
للدراما وللظاهرة المسرحية بشكل عام، 

كانت كتب الناقد والمخرج والكاتب 
المسرحي األميركي (البريطاني المولد) 

إيريك بينتلي، خاصة ”الحياة في 
الدراما“، ترجمه جبرا إبراهيم جبرا، 

و“نظرية المسرح الحديث“، ترجمة 
يوسف عبدالمسيح ثروت، من أهم 

مراجعي أيام الدراسة الجامعية.
يناقش بينتلي، الذي تصادف مئويته 

العام الحالي، ضمن كتابه ”الحياة في 
الدراما“ حيوية المسرحية وإغراءها 
لإلنسان، كما يتناول كّتاب المسرح 
بدءا بالشاعر اليوناني أسخيلوس 

إلى صموئيل بيكيت، ويحلل عناصر 
المسرحية، التي هي في نظره: العقدة، 
الشخصية، الحوار، الفكر، التمثيل، ثم 

العالقة بين المسرح واألدب. ويعّرف 
بأنواع الدراما: الكوميديا، التراجيديا، 

والتراجيكوميديا، التي تقع بين االثنين 
وتمتاز بالسخرية الالذعة. ويقّدم في 

كتاب ”نظرية المسرح الحديث“ أفكارا 
ورؤى لعدد من المسرحيين الغربيين 

الذين يسميهم ”صانعي المسرح 
الحديث العشرة“، وهم: أدولف أبيا، 

أنطونين آرتو، برتولد بريشت، كوردون 
كريك، لويجي بيرانديللو، برنارد شو، 
ستانسالفسكي، ريتشارد فاغنر، وليم 

بتلر ييتس، أميل زوال، إضافة إلى 
دراسات اختارها حول أصول الدراما، 

وسوسيولوجيا الدراما الحديثة لكل من 
جورج برانديز، لوكاش، أرنولد هاوزر، 
رومان روالن، بسكاتور، وألكسيس دي 
توكفيل. واستعار في تصديره للكتاب 

مقولة ألفريد دي فينيي ”إنني أؤمن 
بالمستقبل وبحاجة العالم إلى الجّد في 
تصرفاته… لقد حان الوقت، وهو مالئم 

كل المالءمة، لمسرحيات تقوم على 
التفكير. وقد ظهرت دعوة بينتلي إلى 

المسرح الذي يغلب عليه الفكر، ويقوم 
على األيديولوجيا، في ظروف كان فيها 
اإلسفاف والسطحية والطابع التجاري 
أهم ثيمة تمكن مالحظتها على المسرح 

في ذلك العصر“.
غطى كتابا بينتلي الجوانب العملية 

والجمالية والفلسفية للمسرح، والتي 
تنبع من اعتقاده بأن الفن يجب أن 

ينقذ البشرية من الالمعنى. وفي سياق 
رفضه للنظريات البسيطة مزج، بشكل 

قاطع، بين العقل واإلبداع. وتعرض إلى 
انتقادات من بعض الكّتاب والمسرحيين 
بسبب رأيه السلبي في مسرح برودواي 
(المسرح التجاري في أميركا) والمسرح 

الشعبي بشكل عام، في حين دافع عنه 
آخرون مصّرين على أن موقفه يرتكز 

على مقاربة نقدية صلبة، وأشادوا 
بكتابه ”الحياة في الدراما“ على أنه 

واحد من أفضل الكتب العامة عن 
المسرح في التاريخ.

من مؤلفات بينتلي الالحقة 
”المفكر ناقدا“، ”المسرح الحديث“، 

”ما هو المسرح“، ”تعليقات بريشت“ 
”الكاتب المسرحي مفكرا“، ”بينتلي 

في بريشت“. وتجلى تقديره لبريشت 
وإعجابه الشديد به في قوله عنه ”إذا 
ثبت أن اّدعاءات الماركسية صحيحة، 

حينئذ ال تكون الماركسية فلسفة زماننا 
فحسب، بل إنها أيضا تهّيئ فهما علميا 

أكبر لألزمان السابقة، وعن طريق هذه 
المعرفة يكون بريشت أول درامي كبير 
في التاريخ فهم التاريخ، وأول درامي 
كبير استطاع أن يضيف إلى العبقرية 

الفردية معرفة أكيدة مشهورة باإلنسان 
ومجتمعه“.

عواد علي
كاتب من العراق

كتب صنعتني

غطت جل مؤلفات بينتلي الجوانب 

العملية والجمالية والفلسفية 

للمسرح، والتي تنبع من اعتقاده 

بأن الفن يجب أن ينقذ البشرية من 

الالمعنى

عـــن دار الرافديـــن، صدرت النســـخة العربية مـــن كتاب «جوهر اإليمان بحســـب مارتـــن لوثر}، 

للفيلسوف األملاني الراحل لودفيغ فويرباخ، من ترجمة جورج برشني. 

أصدرت دار جداول للنشر، ترجمة لكتاب «في املرض وفي القوة: عن متالزمة الغطرسة وأمراض 

زعماء الدول خالل السنوات املئة األخيرة} للكاتب ديفيد أوين، والترجمة ليوسف الصمعان. 

ترسيخ للتراث وإبراز لقيم األصالة

منحتني عكاظ قلقا مضاعفا



ار المأمون  عمّ

} يرســــم الكاتب الجزائري ســــمير قســــيمي 
في عمله الجديد الموســــوم بـ“كتاب الماشاء 
حبكة الرواية على  هالبيل.. الرواية األخيرة“ 
طول التاريخ  قديما وحديثا، ليقدم لنا رواية 
عن سّر مقّدس ضائع، أمسك خيطه مستشرق 
فرنسي يتتبعه لينقله لنا نحن اآلن. فقسيمي 
يترك شــــخصياته تتجلى أمامنــــا عبر وثائق 
تاريخيــــة ومخطوطــــات نقلــــت بســــرية عبر 
األجيــــال لنصل في النهاية إلــــى ما ال يتوقع، 
إذ نقف جنبا إلى جنــــب مع الراوي في رحلة 
االكتشــــاف للوصول إلى الســــر األعظم الذي 
بقــــي مخبأ منذ بــــدء الخليقة. وهــــي مغامرة 
نقرأها في رواية قســــيمي، حيث ننســــاب مع 
الشــــخصيات والمفاجآت التي تخبئها، حيث 
يغدو المتخّيل متماسكا حد غواية التصديق 

الكلّي بوجوده.

التاريخ السري

يلجأ قسيمي إلى حبكة بوليسية في بناء 
الروايــــة الصــــادرة بالجزائر عن المؤسســــة 
الوطنيــــة للفنون المطبعية، وعــــن دار المدى 
العراقية. فالحقيقة تتكشــــف شــــيئا فشــــيئا 
لنصل إلى الســــر المخبأ. وهذه االكتشــــافات 
نقرأهــــا عبر عدد من المخطوطــــات التي تقع 
تحــــت يد المــــؤرخ جيــــل مانســــيرون والتي 
تركتها له صديقته المؤرخة ميشيل وذلك قبل 

أن تموت في أحداث الباتكالن بباريس. وهنا 
يلعب قســــيمي بالزمن ضمــــن الرواية لننتقل 
بين اآلن وبين القرن التاسع عشر، إذ تتداخل 
الشــــخصيات والعالقــــات بينهــــا لتتكشــــف 

حقائق جديدة مع كل مخطوط جديد.
ويبــــدأ األمر بعامل في األرشــــيف لتنطلق 
الحكاية مع ميشــــيل وبحثها عن المستشرق 
الفرنسي سيباســــتيان دي الكروا، الذي طرد 
من األكاديمية الفرنســــية وحذفت كل أبحاثه، 
لكن مع المخطوطات التي وصلت لمانسيرون 
نكتشــــف ما هــــو وراء التاريخ والمراســــالت 
الرسمّية التي يستعرضها قسيمي في البداية، 
والتي تبّيــــن دور المؤسســــة وصرامتها في 
رفض من يحاول كشف أســــرارها وتهميشه، 
إذ أن الوثائــــق التي يحصل عليها هي نتيجة 

حيــــث جهود ميشــــال الشخصية والخفّية، 
نقــــرأ فيها حيــــاة دي الكروا وعمله 
كمترجــــم قبل وأثناء غزو الجزائر، 
ثــــم ما شــــهده من مذابــــح قام بها 
الفرنســــيون، ثــــم هربــــه وتعرفه 
علــــى جماعة من المتصوفة عاش 
بينها وتزوج هناك وأنجب ذرّية 
ثــــم رحــــل. ونغــــوص أكثــــر في 
المخطوطــــات التي اكتشــــفتها 
بوليسية  حبكة  ضمن  ميشــــيل 
الصحــــراء  إلــــى  لتأخذنــــا 
الجزائرية عبر حياة دي الكروا 

نفسه وما حازه من علم وترجمه 
إلى الفرنسية من أســــرار المنطقة، وحصوله 
على مخطوطات البحر الميت المكتوبة باللغة 
الثمودية التــــي اطلع عليها وذهل لمحتواها، 
ليتحول بعدها إلى حلقة ضمن سلسلة طويلة 
من حافظيها الذيــــن نقرأ أيضا حكاياتهم في 

الرواية عبر الشهادات والتسجيالت.
ينتقــــد قســــيمي فــــي الرواية المؤسســــة 
االستشــــراقية والحوليات التــــي كانت تكتب 

وتصــــف شــــعوب المنطقــــة التــــي احتلتهــــا 
فرنســــا، والتي ترســــم عوالمها بما يخدمها 
وتخفي علومها ومعارفهــــا، بل حتى تحارب 
موظفيها أنفســــهم في حال كتبــــوا الحقيقة، 
وهــــذا مــــا يتمثل بدي الكروا الــــذي فصل من 
األكاديمية الفرنســــية، وتــــم التعتيم على ما 
كتبه، لتبقى شــــهادته تتناقل سرا وتحفظ مع 
من عرفــــوه، وهي الشــــهادات والمخطوطات 

التي نقرأها. 
وهذه الشهادات نراها تكشف عن حقائق 
أخرى تتجاوز مذكرات المستشرق المنفي، بل 
وتحكي عن ساللة من المتصوفة حفظت السر 
األعظم الــــذي تحويه مخطوطــــات من البحر 
الميت تكشف اســــم الله األكبر، لنجد أنفسنا 
في نقلة نحو تاريخ الشــــرق الســــحري، نحو 
متصوفة وَحضرات سرّية تقام في الصحراء 
لتمجيد هالبيل، ابن آدم وحواء الذي ولد بين 
السماء واألرض، لنقرأ الحقيقة التي تمتلكها 

تلك الطائفة ورُسلها وتقمصاتهم حتى اآلن.

لغز النار

تســــتفز حبكــــة المغامــــرات التــــي بناها 
قســــيمي القارئ أكثــــر للغوص فــــي الرواية 
واكتشــــاف ســــر ”كتــــاب الماشــــاء“ ومن هو 
هالبيــــل والمصيــــر الغريــــب لكل 
مــــن حملوا هذا الســــر، حيث أننا 
نجد أنفســــنا أمام أســــفار مقدسة 
ورؤية للعالم تختلف عن تلك التي 
تقدمها الروايــــة الدينية التقليدّية، 
للحفــــاظ  ُبذلــــت  التــــي  والجهــــود 
عليهــــا وتناقلها في ســــبيل إطالقها 
مخطوطات  نصــــوص  لنقرأ  للعلــــن، 
قديمــــة تحمل مواصفــــات النصوص 
الدينيــــة بإيقاعهــــا وبنائها وعالقتها 
مــــع الشــــخوص الدينيــــة والتحوالت 
التــــي طــــرأت عليهــــا ضمن ”الســــرد“ 
الجديد إلى جانب بنية جديدة للكون وَسيره 
مــــن وجهــــة نظر مهمشــــة أخفتهــــا الديانات 

األخرى.
ومــــا يزيد من التســــاؤالت المطروحة هو 
المصير الذي تنتهي إليه شــــخوص الرواية 
التــــي احتــــرق كل واحد منها فــــي حادث ما، 
فالنار الطهرانية التي تبشر بها المخطوطات 
تمــــس وتطّهر كل مــــن حمل األمانــــة، وكأنها 

الطريــــق للخــــالص فــــي ســــبيل بقاء الســــّر 
محفوظا لألبد.

ويورط قسيمي القارئ في روايته الجديدة 
بصيغة أشــــبه بالتلصص وكأننا نقرأ ما هو 
ممنــــوع  ونــــراود ما فيــــه بالخفــــاء ونطارد 
بالتلويــــح واإلشــــارة ســــرا عظيمــــا، يراوح 
بيــــن الظهــــور واالختفــــاء، ليتركنا قســــيمي 
مشــــدودين إلى كل سطر، وخصوصا أن زوايا 
التلصص مختلفة، إذ نقرأ مراســــالت رسمية 
ثم اعترافات، فشــــهادات مسجلة، ثم يوميات 
كتبــــت بخــــط دوالكــــروا وغيرها مــــن أنواع 
الوثائــــق، لنقــــف أمــــام فسيفســــاء معاصرة، 

تتداخل فيهــــا الوثائق والحقائــــق المتخّيلة 
والواقعية لترســــم صورة السر األعظم، وهي 
حقيقة اســــم الله األوحد، ذلــــك الذي بقي في 

الباطن منذ البداية ولم نشهد إال تجلياته.
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} سطوة النموذج، هو المصطلح الذي 
أسفرت عنه مناقشة قصيرة، لكن مكثفة، 
جمعتني بنخبة من األصدقاء المبدعين 

في أحد مقاهي اإلسكندرية خالل إجازتي 
القصيرة أخيًرا في مصر؛ الباحث والشاعر 

الدكتور محمد سعد شحاتة، والباحث 
الدكتور أحمد عمر، والروائي والسينمائي 

مختار سعد شحاتة، والخبير اإلعالمي 
أحمد عصمت.

كالعادة ال تعرف كيف بدأ الكالم وكيف 
ارتقت األدمغة ساللم األفكار، لكننا كنا نبث 

شكوانا تجاه إساءة التعامل العربي المزمن 
مع مفهوم الريادة وإغفال جانبها التاريخي، 
ما يتسبب في سطوة عابرة للتاريخ ألسماء 

بعينها في مجاالت بعينها، وكأّن أبواب 
اإلبداع في هذه المجاالت ُأغلقت من بعدهم، 
األمر الذي يحرم الحراَك اإلبداعي من الكثير 

من التجديدات واإلضافات.
بدأت األمثلة بالحديث عن تجربة الشاعر 

الكبير محمد عفيفي مطر الذي صادف 

االحتفاُء بذكراه تلَك األيام، فاستمعنا إلى 
أبرز مالمح تجربته من الصديق محمد سعد 

شحاته -الذي يعد أهم من قرأ تجربة مطر 
من الباحثين العرب- وألن الشيء بالشيء 

ُيذكر حضر في المقابل نموذج الشاعر 
الكبير أمل دنقل الذي حظي بتسعين 

في المئة من االهتمام اإلعالمي والنقدي 
لشعراء جيله قاطبة، إلى أن اختزل -لدى 

الكثيرين- جيًال بأكمله وألقى بظالله على 
أجيال لحقته.

ليس في األمر تقليل من أهمية تجربة 
دنقل، ولكن تأكيد على خطورة ”سطوة 

النموذج“ التي ُيصنع الجزء األكبر منها 
خارج النص وخارج اإلبداع، بسبب خلط 
معروف في ثقافتنا بين األشهر واألشعر 

واألهم واألسبق.
صنع اإلعالم من شعر أمل دنقل نموذًجا 
ومنحه السطوة التي جعلته مقياًسا تقاس 

عليه اإلبداعات الالحقة، واحتفى به في 
ضجيج خفتت بسببه أصوات االهتمام 

بتجربة مطر وغيره من شعراء، وإن كان ثمة 
من اهتم بها آنذاك.

األصل في اإلبداع أنه ال يعرف النماذج 
إال لتجاوزها، وتبقى للنماذج الحقيقية 

ريادتها التاريخية، وما يتسرب منها 
إلى الوجدان الجمعي أو ما ُيضيف إلى 

الجمال.
اإلصرار على تحويل تجربة إبداعية 
إلى نموذج قياسي يتم عادة من خارج 

اإلبداع، بسبب تفشي الجهل وعدم القراءة، 
أو االكتفاء بالقراءة عن التجارب وليس 
قراءة التجارب، وبالتالي اجترار أفكار 

اآلخرين وترديد المقوالت الجاهزة، ومع 
جهل الحركة النقدية يكتفي النقاد بالقراءة 

الضريرة التي تبحث داخل النصوص 
فقط عّما يدعم هذه المقوالت الجاهزة 
وُيكّرس لها، وهو أمر يتفق تماًما مع 

العقلية العربية التي ترّبت على تقديس 
النصوص، ألن ذلك بالتحديد هو ما يحدث 
مع النصوص المقدسة منذ مئات السنين، 
ال مراجعة نقدية بل تأويل لتعزيز الصورة 

مسبقة الصنع، والويل لمن يجتهد في 
تقديم رؤية مغايرة.

قس على نموذج ”مطر/دنقل“ الكثير، 
سوف تكتشف أن كل نموذج تم التكريس 

له سطا على حق نماذج أخرى في القراءة، 
وعلى حقنا في معرفة نماذج أخرى، في 
الشعر وفي الرواية وفي التشكيل وفي 

الغناء وفي الرقص وفي الموسيقى، 
وبمجرد أن تتم للنموذج سطوته يحّوله 

النقاد واإلعالميون إلى مسطرة قياس 
حادة الحواف تقطع كل إضافة من دون 

اعتبار لجودتها وترى في كل اختالف فشًال 
في الوصول إلى النموذج، إذا كتبَت رواية 

فأين أنت من نجيب محفوظ، وإذا كتبت 
شعًرا فلن ترقى إلى سماء دنقل، وإذا صدح 
صوت جميل بالغناء فكوكب الشرق هي أم 

كلثوم…، وهكذا.
إذا كان الهدف من اإلبداع أن نحصل 
على محفوظ أو دنقل أو أم كلثوم آخرين 

فما الداعي له إذن؟ هؤالء أصحاب تجارب 
إبداعية مذهلة ولكنها ليست كل اإلبداع، 

وأفضل ما في وجودهم أنهم رفعوا سقف 
الطموح الجمالي، وعلى المبدع اآلن لكي 

يحظى بما حظيت به تجاربهم من بقاء 
في الوجدان أن يضيف إلى هذا السقف، 

وال يحدث ذلك إال بتجاوزهم فنًيا، فقط 
ينبغي على كهنة النماذج معرفة أن 

التجاوز ال يقلل من قيمة المبدعين الريادية 
والتاريخية بل -على العكس- يزيدها ألًقا 

ألنهم سبب رئيس من أسباب كل جمال 
جديد.

} الربــاط - لم يحد الشـــاعر المغربي محمد 
بلمـــو في مجموعته ”رمـــاد اليقين“ عن يقينه 
بالقصيـــد  لموازنـــة األمـــل باليـــأس، فيتبدد 
البرزخ الزئبقي بينهما، بصيرته شذرات تزهر 
فـــي خطى روحـــه متأبطا تعريفاتـــه البدائية 

كنذر للمدى. 
ومـــن عناويـــن القصائـــد نذكـــر ”غياب“ 
و“رمـــاد اليقين“، و“لو بمقـــدوري“، و“حلم“، 
و“هـــل أنا الريـــح أيها الحـــداد“، و“ال موطئ 
قلم لـــي“، و“ورشـــات مرتبكة ضـــد الموت“، 

و“تعريفات بدائية جدا“، و“هل يحدث أن“.
والمجموعـــة الصـــادرة حديثـــا في طبعة 
ثانية هي عبارة عن نصوص شـــعرية تختلف 
وتتنـــوع فـــي حجمهـــا وصيغهـــا ونبراتها 
وتـــراوح بيـــن النـــص والشـــذرة أو النـــص 
الُمَتَلوِلـــب عبـــر مقاطـــع شـــذرية، أي النص 
بصفته آلية تنبســـط وتنثنـــي إلنتاج المعنى 

والداللة، والشـــذرة باعتبارها تحايال تعبيريا 
لتكثيف معنى واســـع وعميق في أقل ما يمكن 
من الكلمات. وينهل الشـــاعر الجد من مجازه 
ليشـــكل من الرماد عطرا ألريج الحفيدة ليبدد 
مـــن كيمائية األلـــم، فيكون إهـــداء المجموعة 

إليها.
أن  الديهاجـــي  محمـــد  الباحـــث  ويـــرى 
الذي  المجموعة موسومة بـ“شعرية الضرير“ 

يتلّمُس طريقه بُعّكاز الشك والريبة.
 وهي شعرية تنهض على القلب والمفارقة، 
أي أنها تســـعى جاهدة إلى قلـــب نظام القيم 

واألشياء. 
كما يرى فـــي قراءته للديـــوان أن الكتابة 
عند محمـــد بلمو ُتضاعـــُف دوالها في ثنيات 
المتخيـــل، ُمنطلقـــة من المرجعيـــة إياها، من 
خـــالل توالـــج مجموعة مـــن المدّونـــات في 
مـــا بينهـــا، وهي مدونـــات تراوحـــت ما بين 

الحضور الفلسفي والديني والمكاني، مضيفا 
قوله إن الشـــك أصبح مبعث قلق وجودي عند 
الشـــاعر، ومن ذلك الشـــك في القيم، واألفكار، 

نفسها،  والذات  واأليديولوجيات، 
فالحقائق التـــي كانت إلى األمس 
القريـــب ثابتـــة وال يمكـــن البتة 
الشـــكُّ في مصداقيتها، ستتحول 
مـــع مـــرور الوقـــت إلى ســـراب 
ورمـــاد، بضربـــة مـــن ميوالتها 
الواثقة والوثيقة. ويشمل الشك 
في الذات وفـــي رابطة االنتماء 

وفي الوجود.
والباحـــث  األديـــب  أمـــا 
عبدالرحيم  السوســـيولوجي 

العطري، فيرى أن الشـــعر عند 
محمد بلمـــو معاناة ومكابدة مســـتمرة، وأن 
القصيـــدة عنـــده قد تأخذ شـــهورا كي تكتمل 

بهاء. فالقصيدة ال تأتيه ســـاجدة متى شـــاء، 
لكنها عندما تأتي تكون بهية شـــامخة وفاتنة 

في عيد الحب واإلنسان.
الشـــاعر  يصـــف  حيـــن  وفـــي 
بلمو  قصائـــد  جميل  عبدالعاطـــي 
بكونهـــا مطرا مخضبـــا بالذكريات 
واآلهـــات الجميلـــة، مدينـــا تفاهة 
الواقع المقيـــت وتهافته الذي اندلع 
كاللهيب فـــي حقول البهاء، ويضيف 
جميـــل أن بلمـــو أعـــاد فـــي قصيدة 
”التعريفات البدائيـــة“ صياغة العديد 
من المفاهيم في لحظات شعرية مكثفة، 
كاليســـار والشـــعر والقطيعة والحمام 
والسياســـة والظلم واليأس والسعادة 
والمرأة والتاريخ وغيرها من المفاهيم 
التي تتجـــاوز األربعين، والتـــي تناولها كما 

يفهمها هو من خالل صور شعرية مكثفة.

شاعر تائه في برزخ زئبقي بين األمل واليأس

سطوة النموذج

صدر عن املؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر في بيروت ديوان بعنوان «بني العشق واأللم} 

للشاعر األردني إسالم علقم، ويتضمن الديوان 72 قصيدة تنوعت بني التفعيلة والعمودي.

عـــن دار الفارابي للنشـــر والتوزيع ببيـــروت، صدر كتاب جديد بعنوان «أليس في بالد الشـــرق.. 

نصوص نقدية طريفة} من تأليف الكاتبة والشاعرة اللبنانية أليس سلوم.  

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} القاهرة - اختار الكاتب والشاعر المصري 
وليد عبدالمنعم عنوان ”- 18“، لروايته األولى 
الصـــادرة عن دار تشـــكيل للنشـــر والتوزيع، 
ليثيـــر بذلـــك الكثير مـــن توقعـــات وخياالت 
القارئ نظـــرا لما تحمله تلك الســـّن من داللة 
وإشـــارة لتحّول حياة الفرد فـــي عدة جوانب 

مختلفة، على رأسها الجانب الجنسي.
وجاءت الرواية مقســـمة إلـــى عدة فصول 
معنونة ومنها: ”شـــرايين ممزقة“ و”السيقان 

العارية" و"لفافة الحشيش“.
ولعل الحبكة الدرامية التي يقدمها الكاتب 
من خـــالل عدة شـــخوص يعانـــي أغلبها من 
قضايا جنســـية ونفســـية تصـــادف توقعات 
القارئ في مناِح وتخالفها في مناِح أخرى. فال 
شـــك أن المحتوى الصادم والحرج والدقيق، 
الـــذي قّدمه الكاتـــب في إطار علمي ونفســـي 
وعاطفي واجتماعي شـــامل، اســـتند فيه إلى 
الكثيـــر مـــن األبحـــاث والقـــراءات العلميـــة، 
معتمدا لغة أدبية ثرية بسيطة وهيكال روائيا 
ديناميكـــي يثيـــر فضـــول القـــارئ واهتمامه 

ويحّفز تركيزه.
والروايـــة في مجملها، هي محاولة جريئة 
لتغييـــر بعـــض وجهات نظـــر المجتمع تجاه 
قضايا شـــديدة الحساســـية، ربما فـــي إطار 
إنصاف المـــرأة وتصحيح النظرة المجتمعية 
إليها، وهو السياق الذي انتهجه الكاتب وليد 
عبدالمنعم في غالبية أشـــعاره وأغانيه حتى 
بات ُيعرف في أوســـاط المتابعين بـ“شاعر 

المرأة“.
ويــــــذهــــــب 
بعض النقاد إلى 
اعتبار أن الكاتب 
عبدالمنعم  وليد 
ـــهـــدف  ـــــد اســـت ق
مــعــيــنــة من  ــة  ــئ ف
الــــشــــبــــاب، عــلــى 
ما  فترة  أن  أســاس 
دون سن الـ18 تعتبر 
حــســاســة وحــرجــة، 
تتطلب  مرحلة  وهي 

الكثير من الحذر. 

إصدار حديث

رواية جريئة عن مرحلة 

عمرية خطيرة

ر ي با
ا

وليد عالءالدين
كاتب من مصر مقيم في اإلمارات

رواية فانتازية تقدم منظورا جديدا للعالم
[ سمير قسيمي يبحث في تاريخ الشرق ليصل إلى سر دفين [ «كتاب الماشاء}.. حبكات متطورة تكشف المخفي والمسكوت عنه

ــــــال عبر تقنياتها  تقتحــــــم الرواية كافة جوانب النشــــــاط اإلنســــــاني والثقافي، إذ نراها مث
املختلفــــــة تغوص في التاريخ وتعيد قراءته وإنتاجــــــه وخصوصا حني تعتمد على الوثائق 
التاريخية سواء أكانت حقيقة أم متخيلة، وهو ما يكسبها دورا نقديا تقدم من خالله رؤية 
مغايرة ومختلفة عّما هو رســــــمي، وتكون بذلك تشكيكا في احلاضر واملاضي وما نعرفه 
عنهمــــــا، إذ نراها تلجأ كفن إلى تقنيات التاريخ نفســــــه وأســــــاليب توثيقه، لتقدم حبكات 
متطورة تكشــــــف املخفّي واملســــــكوت عنه في ما هو رسمّي واملتواري بعيدا عن احلكايات 

الشعبية التي طمستها املؤسسة الرسمية.

ــي يــــتــــرك شــخــصــيــاتــه  ــم ــي ــس ق

تاريخية  وثائق  عبر  أمامنا  تتجلى 

لنصل  بسرية  نقلت  ومخطوطات 

في النهاية إلى ما ال يتوقع

 ◄

بصيغـــة  القـــارئ  يـــورط  الـــراوي 

أشـــبه بالتلصـــص، وكأننـــا نقرأ ما 

هو ممنـــوع ونراود ما فيـــه بالخفاء 

ونطارد بالتلويح سرا عظيما

 ◄

رحلة فانتازية في عالم غريب (لوحة للفنان العالمي شون ثورنتون)
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} مســقط – يرصـــد الكاتب حميد بن ســـعيد 
العامـــري فـــي كتابـــه “ لقطـــات من الســـينما 
العمانية“ الحراك الُعماني في مجال الســـينما 
منذ مطلع السبعينات وحتى اآلن، وتقوم فكرة 
الكتـــاب على عرض محتواه في شـــكل شـــريط 
ســـينمائي يتضمن لقطات مختلفـــة، حيث يتم 
تناول البعض من زوايا المشـــهد الســـينمائي 

والفني في السلطنة بشكل مبسط.
وتم تقســـيم الكتـــاب، الصـــادر حديثًا عن 
مؤسســـة بيـــت الغشـــام للصحافـــة والنشـــر 
والترجمـــة واإلعـــالن،  والـــذي يقـــع فـــي 108 
صفحات من الحجـــم الكبير، إلى ثالث لقطات: 
عامة، ومتوســـطة، وقريبة. فمـــن خالل اللقطة 
العامة يقدم العامري تعريفًا موجزًا بالسينما، 
ثم يتطرق للحديث عن بداية التأسيس لمسيرة 
الســـينما في عمـــان مطلـــع النهضـــة، ويقدم 
عرضـــًا بأهم األدوار التي لعبتها المؤسســـات 
المختلفـــة فـــي الســـلطنة مثـــل وزارة اإلعالم، 
ووزارة التـــراث والثقافـــة، واللجنـــة الوطنية 
للشباب في التأسيس لحراك سينمائي. وتركز 

اللقطـــة المتوســـطة رؤيتها على الـــدور الذي 
لعبتـــه الجمعيـــة العمانية للســـينما من خالل 

نشـــاطاتها وفعالياتها كحاضنة للشباب 
الذيـــن يمارســـون األعمال الســـينمائية 
ويتدربون عليها. وفـــي اللقطة المقربة 
نقف عند الجهود السينمائية التي قام 
بها عدد من عشاق السينما وعطاءاتهم 

وإبداعاتهم في هذا المجال.
كمـــا تتطـــرق هـــذه اللقطـــة إلى 
األدوار التي لعبتها شـــركات اإلنتاج 
الســـينمائية  والتجمعـــات  الفنـــي 
الشبابية، والمهرجانات السينمائية 
الخليجيـــة، مثـــل مهرجان مســـقط 
وملتقـــى  الدولـــي،  الســـينمائي 

الفيلـــم العماني، وملتقى الفيلم العربي بظفار، 
والقافلـــة الســـينمائية، واأليـــام الســـينمائية 
للســـفارات، والنـــدوات والورش الســـينمائية 
الداخليـــة والمحليـــة، ومجلـــة ســـيني عمان، 
ويشـــتمل  الســـينمائية.  المعارض  ومختلـــف 
الجـــزء األخير من هذه اللقطة على قائمة بأبرز 

المواقع اإللكترونية المعنية بالسينما. وتشكل 
المقاطع المصّورة لزيارات ولقاءات الســـلطان 
ســـعيد بن تيمـــور، ملمحـــًا مهمًا مـــن مالمح 
الوعـــي بأهمية تقنيـــة التصويـــر والتوثيق. 
وال يمكـــن تجاهـــل أن هناك حضورًا ألشـــكال 
مبســـطة لُدور -أو على األقل فرص- للعروض 
الســـينمائية ولو في شكل بسيط قبل النهضة. 
ولكـــن النهضة المباركة شـــكلت حافـــزًا لنمو 
وتطوير جميع الفنون بما فيها 

السينما.
فقـــد افُتتحت فـــي مناطق 
دور  الســـلطنة  مـــن  مختلفـــة 
للسينما ســـاهمت في الترويج 
لهـــذا الفن، وســـاهم التلفزيون 
العماني منذ افتتاحه في مسقط 
(1974)، ومـــن ثـــم افتتاح محطة 
التلفزيون فـــي ظفار (1975)، ومن 
بعد ربط المحطتيـــن عبر األقمار 
الصناعيـــة (1979)، في إنتاج عدد 
مـــن األفـــالم الوثائقية عـــن عمان، 
وإنتـــاج أعمـــال تلفزيونية ضخمة 
مثل البحار العماني أحمد بن ماجد ومسلســـل 
”عمان في التاريخ“، وكان ذلك من خالل البرامج 
المعنية بالسينما أو عبر تدريب الكادر المؤهل 
والمـــدرب للعمل في اإلنتاج الســـينمائي. كما 
أســـهمت جهات حكوميـــة أخرى، مثـــل وزارة 

التـــراث والثقافـــة واللجنة الوطنية للشـــباب 
ووزارة التعليـــم العالـــي، فـــي توفيـــر دورات 
وورش عمـــل تعنـــى بتدريب وتأهيل الشـــباب 

العماني لالنخراط في اإلنتاج السينمائي.
وبعد نجاح النســـخة األولـــى من مهرجان 
تحمـــس   ،(2001) األول  الســـينمائي  مســـقط 
المشـــتغلون بالســـينما فـــي عمـــان للمطالبة 
بضرورة وجود كيان مؤسســـي يحتضن جميع 
المهتمين بالسينما، وفي عام 2002 تم تأسيس 
الجمعية العمانية للســـينما، وفي عام 2003 تم 
إشـــهارها لتنطلـــق بعد ذلك في عقد نشـــاطات 
وملتقيات سينمائية داخل السلطنة وخارجها.

ومن الوجوه السينمائية التي تطرق إليها 
الكتـــاب ورصد منجزاتهـــا اإلبداعية: خالد بن 
عبدالرحيم الزدجالي، الشـــاعر ســـماء عيسى، 
والناقد الســـينمائي عبدالله حبيـــب، والمكرم 
حاتم الطائي، والفنان ســـالم بهوان، والمخرج 

محمد المردوف، والمخرج محمد الكندي.
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إحصاء الكتب

} ال يشكُل انشغاُل العديد من الباحثين 
والمؤسسات بمتابعة اإلصدارات من الكتب 

والمقاالت وغيرها من الوثائق وحصرها 
ببليوغرافيا وإحصائها وتقييِمها ترفا وال 
موضة وال عمال ينتهي عند جانبه التقني. 

إنه أكثر من ذلك جزٌء من منهج علمي، صارت 
له، منذ منتصف القرن الماضي، أسئلُته 

الخاصة وطرُق بحثه، ومصادُر معلوماته 
المتجلية في قواعد المعطيات الكبرى، 

وأيضا أعماُله التنظيرية. والمقصوُد بذلك 
المنهج الببليومتري، القائم على تطبيق 

المناهج الرياضية واإلحصائية على الكتب 
والمقاالت وعلى وسائل االتصال األخرى. 

وإذا كانت االنشغاالت األولى لهذا 
المنهج ارتبطت في البداية بتحليل اإلنتاج 
العلمي، كما هو األمر بالنسبة إلى دراسة 

الباحث األميركي لوتكا الهادفة إلى تحديد 
إسهام الباحثين في تطورات العلوم من 

خالل اإلنتاج الفيزيائي المنشور إلى حدود 
سنة 1900، فإن توظيَف المنهج سينفتح على 

اإلصدارات في مختلف المجاالت اإلبداعية.
كما كان تعدُد اهتمامات مجاالت 
اإلعالم والتواصل، وتنوُع الوسائِط 
نة من اللغة  وأنظمِة العالمات المكوَّ

والكتابة والصورة والحركة، وراء تطبيقات 
مناهج القياس على مجموعة من الحقول 

وتداخِلها المنهجي والمفاهيمي مع المجال 
الببليومتري، حيث يمكُن التمييز في هذا 

اإلطار، بين الدراسة القياسية لسيرورة 
التواصل وأنظمة العالمات، والدراسة 

الببليومترية األيقونية المهتمة بالتناول 
اإلحصائي للملصقات وأغلفة الدوريات 

والخرائط وغيرها. أما الطريُق إلى تحقيق 
المنهج الببليومتري فيستند إلى قوانينه 

التي تسعى إلى التمثل اإلحصائي لحركية 
العلوم والمعرفة، ويشترُك أغلُبها في تأكيد 

كون عدد أقل من المنتجين أو الوثائق يْشغل 
عددا أكبر من االنتاجات أو االستشهادات. 

ويتجلى أشهُرها في قانون لوتكا، وهو 
ينص على التناسب العكسي بين عدد الُكتاب 

وعدد اإلسهامات؛ وذلك بمعنى أن عددا أقل 
من الُكتاب ينتج أكبر عدد من اإلسهامات. 

ويشكُل القانون بذلك وسيلة لتحديد اإلنتاج 
المنشور والمقروِء خالل لحظات تاريخية 

ن من مقاربة بنيات األفكار،  معينة، بشكل يمكِّ
وطرق نشرها، ومن البحث في خصوصيات 

عملية تلقي األعمال األكثر انتشارا.
الحاجة إلى منهج جديد، كالمنهج 

الببليومتري، اقتضاها التدفُق الكبير الذي 
يعرفه العالم على مستوى اإلصدارات، سواء 
تعلق األمر بالكتب أو بالمقاالت أو بغيرهما 

من الوسائط، مع ما تحمله من فيض على 
مستوى المعلومات، سواء الثقافية منها 

أو العلمية. لذلك كان عاديا أن يتم توظيُف 
المنهج على أكثر من مستوى، سواء تعلق 

األمر بدراسة حركية البحث العلمي واإلنتاج 
الثقافي، أو بمقاربة إسهام الباحثين 

في تطور المعرفة اإلنسانية، أو بتناول 
ن النواة  ترابطات الحقول المعرفية، وتبيُّ

الموضوعاتية لمجال معين من خالل تحليل 
تواتر مصطلحاته.

المنهُج الببليومتري يبدو أكثر من ذلك 
الوسيلَة األفضل لقياس اإلنتاج الثقافي 

واألدبي والعلمي لبلد ما، وذلك على األقل 
في البلدان التي َتعتبر ما يصدر من الكتب 

وغيرها من الوثائق دليال على حياتها.

سعد القرش         

} يركـــز الباحـــث المصري إيهـــاب غريب في 
كتابـــه ”التقويم المصـــري: مفتاح فك شـــفرة 
النقوش المصرية القديمة“، على حجر رشـــيد، 
الـــذي ُطرحت حولـــه العديد من األســـئلة التي 
ظلـــت محـــّل جدل إلـــى يومنا هـــذا، رغم تعدد 
الكتب والدراســـات التي تناولت هذه المسألة 
مـــن منطلقات وخلفيـــات متعـــدّدة، ذهبت حّد 

التشكيك في حقيقة أصوله.
ويتناول الكتـــاب، الصـــادر حديثا عن دار 
برمودة للنشـــر، جملـــة من اإلشـــكاليات التي 
تتعلـــق بحقيقـــة حجـــر رشـــيد، والبعض من 
التصـــورات التي حفت به على مـــدى أكثر من 

مئتي عام.

نزع القداسة

قـــّدر لفريـــق مـــن الباحثيـــن فـــي علـــوم 
المصريات من الذين يتحلـــون بفضيلة القلق، 
والقدرة على نزع القداسة عن ثوابت تاريخية، 
التشـــكيك في دراســـات أثريـــة وتاريخية بني 

عليهـــا تاريـــخ الحضـــارة المصرية 
القديمة، منها أن الحملة الفرنســـية 
على مصر (1798 -1801) التي عثرت 
على حجر رشـــيد، في مدينة رشيد 
المطلة على البحر المتوســـط، في  
أغســـطس 1799، زّورت احتـــواءه 
لثـــالث  أنهـــا  زعمـــت  كتابـــات 
لغـــات، بينهـــا اللغـــة اليونانية، 
الممثلـــة للحضـــارة األوروبية ـ 
ف، بذلك،  فيضمن الحجـــر المزيَّ
للفرنســـيين فـــرص المجادلـــة 
بحقـــوق تاريخيـــة ألوروبا في 

آثار مصر وحضارتها.
    فـــي تاريخه الشـــهير ”عجائب اآلثار في 
يؤرخ عبدالرحمن الجبرتي  التراجم واألخبار“ 
لســـنة 1213  للهجرة (15 يونيو 1798 -4 يونيو 
1799) آلثـــار حملـــة عســـكرية لـــم تتـــورع عن 
اقتحام األزهر، بعد تودد نابليون إلى الشعب، 
وطمأنتـــه في 9 يوليـــو 1798، عبر مكتوب يبدأ 
بالبســـملة وتوحيد الله، والتبشير بالحضارة 
القائمة على الحرية والمساواة. ولكن المقاومة 
الوطنية لالحتالل، في عمـــوم مصر، لم تتأخر 
أو تتـــردد، إذ تصاعـــدت فـــي مواجهـــة القتل 
والتخريب وحرق قـــرى تمتنع عن دفع ضريبة 

يسميها الجبرتي ”كلفة“.
خلـــف هدير مدافع الحملة عكف جيش آخر 
مـــن العلمـــاء والفنانين على ”وصـــف مصر“، 
رســـم المصـــورون كل شـــيء، وكان هناك من 
يصور المساجد واألســـبلة والتكايا والمعابد 

والحيوانات والحشرات واألسماك.

التاريـــخ المصري المســـتقر، وفقا إلجماع 
علماء المصريات والمؤرخين يبدأ بفترة مبكرة 
من عمر البالد، قبل أن تتوحد جغرافيا وإداريا 
تحت حكم مركـــزي نحو عام 3100  قبل الميالد 
على يد الملك مينا مؤسس األسرة األولى، وقد 
اســـتمرت مراحل الصعود واالنهيار عبر حكم 
ثالثين أسرة، إذ أنهى اإلسكندر األكبر حين غزا 
مصر عام  332 قبل الميالد حكم األسرة رقم 30. 
وقد قسم الكاهن المصري مانيتون، الذي عاش 
ود“ عاصمة األســـرة الثالثين  في مدينة ”َســـَمنُّ
بـ“محافظـــة الغربية حاليـــا“، تاريخ مصر إلى 
30 أسرة، بأمر من بطليموس الثاني الذي حكم 
مصر بين عامي 284 و246 قبل الميالد، وجاءت 

األسماء وفقا للنطق اليوناني.
أما األسطورة المســـتقرة كحقيقة تاريخية 
وطبيعيـــة عـــن حجر رشـــيد فهي عثـــور بيير 
بوشـــار، الضابط في ســـالح المهندســـين، في 
قلعـــة بمدينة رشـــيد على حجر يحمل نقوشـــا 
لنص واحـــد مكتوب بثالثة أنواع من الخطوط 
وهـــي: الهيروغليفية (النقوش المقدســـة وفقا 
والديموطيقيـــة (الكتابة  اإلغريقية)  للتســـمية 
الشـــعبية المصرية) واإلغريقية. وقد ظل األمر 
لغـــزا إلى أن تمّكن شـــامبليون في ســـبتمبر 
1822 من كشـــف غموضه، ومعرفة 
أســـرار رمـــوز المنظومـــة المركبة 

للنقوش المقدسة (الهيروغليفية).
المصري  اآلثـــار  عالـــم  ويذكـــر 
عبدالحليم نـــور الدين فـــي المجلد 
األول من كتابه ”آثار وحضارة مصر 
أن الحجر يتضمن مرسوما  القديمة“ 
من الكهنة في منف ”يشكرون فيه الملك 
بطليمـــوس الخامـــس (إبيفانويـــس) 
حوالي عـــام 196 قبل الميـــالد، لقيامه 
بوقـــف األوقـــاف على المعابـــد وإعفاء 
الكهنة من بعض االلتزامات. أراد الكهنة 
أن يسجلوا هذا العرفان بالفضل للملك بالخط 
الهيروغليفـــي“ الذي كان يســـتخدمه البطالمة 
منذ احتاللهم مصر عام 332 قبل الميالد. ولكن 
هـــذه التفاصيل الموجـــودة بالحجر الحالي ال 
وجود لها في األخبار المعلنة وقت العثور على 

الحجر.

نسخة غير أصلية

يذكر جان الكوتير في كتابه ”شـــامبوليون: 
حيـــاة من نـــور“ أن صحيفة كورييـــه ديجيبت 
نشـــرت في الثاني من فروكتيدور العام السابع 
لتقويم الثورة الفرنســـية (15 ســـبتمبر 1799) 
برقيـــة مؤرخـــة فـــي 19 أغســـطس 1799، تعلن 
العثـــور علـــى ”حجر مـــن الجرانيت األســـود 
الرائع، ُحبيباته رفيعة للغاية وصلب جدا لدى 
طرقـــه، ارتفاعه 36 بوصة وعرضـــه 28 بوصة، 
ويتراوح ســـمكه بيـــن 9 و10 بوصـــات، توجد 
علـــى أحد وجهيه فقط، المصقول صقال ناعما، 
ثالثة مخطوطـــات مختلفة منحوتـــة في ثالث 
مجموعات مـــن الخطوط المتوازية. المجموعة 
العليا، األولى، مكتوبة بحـــروف هيروغليفية. 
المجموعة الثانية، الوســـطى، مكتوبة بحروف 
يعتقد أنها ســـريانية، أما المجموعـــة الثالثة 

فهي مكتوبـــة باليونانية. تمت ترجمة جزء من 
النـــص اليوناني بأوامر الجنـــرال مينو. يتيح 
هـــذا الحجر فرصـــة عظيمة لدراســـة الحروف 

الهيروغليفية“.
فهل يكـــون حجر رشـــيد الحالي ”نســـخة 
غير أصلية“، كمـــا يذهب إلى ذلك إيهاب غريب 
فـــي كتابـــه ”التقويـــم المصري“، بهـــدف ربط 
التاريخ المصري القديم بالروايات األسطورية 

المستخلصة من الكتاب المقدس؟
يســـجل إيهـــاب غريب في كتابـــه ”التقويم 
المصري“ أن في أول خبر نشـــره الفرنســـيون 
عن ”الحجـــر المدعى العثور عليه في رشـــيد“ 
مقاييـــس  ديجيبـــت  كورييـــه  صحيفـــة  فـــي 
ومضمونـــا يختلفـــان عن مقاييـــس ومضمون 
الحجر الموجود بالمتحف البريطاني، فالخبر 
المنشـــور عام 1799 يصف الحجر بأن ارتفاعه 
91.44 ســـنتيمترا، أما الحجـــر الموجود حاليا 
بالمتحف البريطاني فارتفاعه 113 ســـنتيمترا. 
ويقول الخبر إن الجنرال مينو عمل على ترجمة 
جزء من النقوش اليونانية، وإنها تتلخص في 
أن بطليموس فيلوميطر أعاد فتح جميع قنوات 
مصـــر، وإن هـــذا األمير اســـتخدم فـــي أعماله 
عـــددا كبيرا جدا من العمال، وأمواال طائلة وقد 
استغرقت 8 سنوات من حكمه، ويعلق قائال إن 
المطلوب من حجر رشـــيد أن يمهد إلقامة قناة 

بطليموس، قناة السويس الحقا.
مصدر دهشـــة المؤلف أن النص األســـفل، 
اليونانـــي، كان الوحيـــد المقـــروء آنذاك، ومن 
المستبعد أن يكون الجيش الفرنسي والمجمع 
العلمي، الذي أسسه نابليون بالقاهرة قبل عام 
من اإلعالن عن اكتشـــاف الحجـــر، قد أخطآ في 
قراءة النص اليوناني الـــذي زعما أنه يتحدث 

عن قيام بطليموس الملقـــب بفيلوميطر ”الذي 
لم يكن قد ولد بعد“ بإعادة فتح جميع القنوات.

هـــذا  عـــن  اإلعـــالن  أن  الكاتـــب  ويرجـــح 
المضمون، الذي ســـيختلف عن مضمون حجر 
رشـــيد الحالي، نتج عن التسرع، قبل التوصل 
إلـــى الصيغـــة النهائية للنص المســـجل على 
الحجر، بأمر من نابليون للفنيين «المنوط بهم 
تزويره»، تمهيدا لتســـليمه إلـــى اإلنكليز الذين 
يفترض أنهم ال يعرفون ما يحوزه الفرنســـيون 
من آثـــار وال أهميتها ـ ليصير الحجر بصيغته 
الحالية النهائية ”المختلفة عن األخبار المعلنة 
عنه، إلضفاء صيغـــة المصداقية على أصالته. 
ولتوســـيع دائرة المســـؤولية القانونية عنه“، 
وضمان نســـبة عدد من المعابـــد ”الفرعونية“ 
إلى اإلغريـــق والرومان، ومنهـــا معبد إيزيس 
في جزيرة فيلة بأســـوان فـــي أقصى الجنوب 
المصـــري، كمـــا نجحوا فـــي ربـــط التمثالين 
الصرحيين للملـــك أمنحتب الثالث أمام معبده 
الجنائـــزي غربـــي مدينة األقصر باســـم القائد 

اإلغريقي األسطوري أجا ممنون.
ربما يحتاج حجر رشـــيد الحالي، وما بني 
علـــى قراءاته من نتائـــج، إلى دراســـات أثرية 
وتاريخيـــة يفتـــرض أن تحدث زلـــزاال في علم 
المصريـــات؛ إذ يرى المؤلف أن الحجر الحالي 
”مـــزّور“، وأن التحليـــل اللغـــوي لمضمونـــه 
ال يثبـــت صلة حقيقيـــة بين النقـــوش الثالثة 
الموزعة على سطحه، وأن ما روجه األوروبيون 
من ”حقائق مســـتنتجة منه وهي ليســـت فيه“ 
يغني عن فحص الحجر كيميائيا للتأكد من أنه 
”صناعة فرنسية“ اســـتهدفت ”مسح التاريخ ال 
إثباته“، كما فتح شهية األوروبيين لنهب اآلثار 

المصرية، وتحويلها إلى بالدهم.

 [ «التقويم المصري} كتاب يعيد قراءة ثوابت الدراسات التاريخية للحضارة المصرية

هل زورت الحملة الفرنسية حجر رشيد

كتاب عن المشهد السينمائي والفني في سلطنة عمان

متكن العالم الفرنســــــي جيان فرانســــــوا شــــــامبليون من كشــــــف غموض حجر رشــــــيد، 
ومعرفة األســــــرار والرموز والنقوش املقدســــــة التي احتوته، والتي جاءت بثالثة نصوص، 
ــــــة املصرية، والدميوطيقية، واليونانية القدميــــــة. وهو احلدث الذي قدم مفتاح  الهيروغليفي
ــــــح آفاق التعرف على حضارة قدماء املصريني  الفهــــــم احلديث للهيروغليفية املصرية، وفت

وفك ألغازها، وترجمة علومها وإحياء هذه اللغة بعد موتها لقرون عديدة.

كثيرا ما ظلت الســــــينما العمانية بعيدة عن مرمى الدراســــــات واألبحاث، إذ نادرا ما جند 
كتابا خاصا بهذا الفن، خصوصا وأن الفن السابع في منطقة اخلليج ككل مازال يبحث 
له عن مكان حتت الشــــــمس، رغم بروز أعمال اســــــتطاعت جلب االنتباه وبّشرت مبستقبل 

أفضل من احلاضر.

كتب
حسن الوزاني

ُُ ُُ

كاتب من المغرب

يســـرد   - عمــان   {
دغلس  محمـــد  الكاتـــب 
في روايتـــه ”تصبحون 
على انتظـــار“ عددا من 
المتنوعـــة  ذكرياتـــه 
بيـــن الحـــزن والفرح. 
أحـــداث  وتـــدور 
الرواية، الصادرة عن 
ناشـــرون  ”اآلن  دار 
فـــي  وموزعـــون“، 
األردنية  العاصمـــة 
سيدة  حول  عمان،  

تدعى بيسان مات زوجها خالل التعذيب 
في أحد الســـجون، وفي إحدى الزيارات لقبره 
تجد فتـــاة هنـــاك تقنعها بالكتابـــة عن حياة 
زوجها فتبـــدأ بكتابـــة ذكرياتها مـــع زوجها 
وعن الحيـــاة التي عاشـــاها معا، وتكتشـــف 
أنها عندما تكتب ال تنســـى ويبقى زوجها في 

ذاكرتها إلى األبد.
ويكتب الشـــاعر والكاتب المسرحي حسن 
ناجـــي فـــي مقدمتـــه للرواية ”محمـــد دغلس 
صوت تموزي، لم يلتفـــت إلى الضجيج الذي 
يزدحـــم على بوابـــة اإلبداع، وآثر االســـتماع 
لهمـــس األغاني، لـــم يفكر يوما أن يســـتعير 

صوت غيره، واكتفى بصوته التموزي“.

قصص واقعية

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

عن دار الفارابي للنشـــر والتوزيع، صدر كتاب نقدي بعنوان «نقد وهم اإلله.. غرور النقد وإغراق 

الصنمية العلمانوية}، للكاتب والباحث عبداللطيف الحرز.

عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع، ببيروت، صـــدرت رواية بعنوان «العودة إلـــى كازابالنكا}، من 

تأليف الكاتب والروائي املغربي فؤاد العروي.
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إذا أتيح الجتهـــادات علمية مصرية 

في مجالي اآلثار والتاريخ أن تشـــكل 

تيـــارا بحثيـــا فربمـــا يـــؤدي ذلك إلى 

إعادة صياغة التاريخ القديم

 ◄

الكتـــاب يرصـــد حركة الســـينما في 

الســـبعينات  منـــذ  عمـــان  ســـلطنة 

وحتـــى اآلن وتقوم فكرته على عرض 

محتواه في شكل شريط سينمائي 

 ◄

من يفك شيفرات حجر رشيد



} لندن - نعيش في عالم يمر بمرحلة انتقالية، 
عالم قديم ينتهي، وآخر جديد يزحف بتسارع. 
فجـــر الثورة التكنولوجية يتقدم بثبات مزيحا 
عن طريقه مخلفات وبقايـــا الثورة الصناعية، 
ومعلنا بداية عصر جديد يمكن تسميته بعصر 
القلـــوب واألفئدة. ففي العصر األول للبشـــرية 
كان البشر يكسبون من عمل أيديهم ويبنون كل 
شيء بأنفسهم، كان هذا العصر األبدي، والذي 
امتد طوال مراحل الثورة الزراعية وما سبقها، 
وحتى أغلـــب مراحل الثـــورة الصناعية التي 
في النهاية أتت بماكينات تمكنت تدريجيا من 
إزاحة البشـــر عن الكثير من الوظائف والمهام 
باســـتبدال األيـــدي العاملة بـــآالت أكثر قدرة 
وقـــوة ودقة، منهيـــة عصرها ومدشـــنة عصر 
العقـــول، حيث أصبح أغلب البشـــر يكســـبون 
مما تؤديه عقولهم وهم يجلسون في المكاتب، 
من عمليات حســـاب وتنظيـــم وإدارة وإبداع، 
وهـــذه مجاالت لم تكن اآللة تنازع البشـــر فيها 
حتى مجـــيء الكمبيوتر وتطوره خالل العقود 
األخيرة، وبـــات هذا الجهـــاز العجيب المزود 
ببرمجيـــات ذكيـــة وقـــادرة على التعلـــم ذاتيا 
على وشك اســـتالم المهام العقلية واإلبداعية 
من اإلنســـان ليضعنا على أبواب عصر جديد، 

عصر القلوب.
ويقـــول بـــول جليدينـــج، صاحـــب كتـــاب 
”االختـــالل الكبيـــر“، ”قـــد يهّيـــأ للبعض وهم 
يســـتعملون هواتفهم الذكيـــة ويتواصلون مع 
بعضهم البعض من خالل فيســـبوك أو تويتر، 
أن مرحلة الثـــورة الصناعية انتهت ولكنها لم 
تنته بعـــد، فثلثا االقتصـــاد العالمي ال يزاالن 
يعمـــالن بقـــوة الدفـــع التي أنتجتهـــا مداخن 
ومصانـــع ومناجـــم القرن التاســـع عشـــر في 
إنكلترا، ولكن بعـــد 250 عاما حان وقت انتهاء 
مرحلة الثورة الصناعية وسوف تأتي النهاية 

بسرعة أكبر مّما نتخيله“.

موجة تجتاح العالم

يتنبـــأ دانيال بريســـتلي فـــي كتابه ”ثورة 
الـــرواد“، بأن موجـــة تغيير تســـونامية على 
وشـــك اجتياح العالم وسوف تقسم الناس إلى 
قسمين، قسم يتمكن من ركوب الموجة العارمة 
ويحقـــق اختراقـــات ونجاحـــات، وقســـم آخر 
يتشبث بالثورة الصناعية ومخلفاتها ويعاني 
ويضيـــف  المســـتمرة.  واألزمـــات  النكســـات 
بريســـتلي ”القادم هو ثورة حقيقية ألن كل ما 
نعرفه واعتدنا عليه سوف يتغير في السنوات 

القليلة القادمة“.
وتفيد دراســـة نشـــرتها جامعة أوكسفورد 
عام 2013 بعنوان ”مستقبل سوق العمل“، بأن 
أعدادا كبيرة من الناس سيفقدون وظائفهم في 
المستقبل كنتيجة حتمية النتشار التكنولوجيا 
وحوســـبة قطاعـــات كبيرة من ســـوق العمل، 
والكمبيوتـــرات المـــزودة بخوارزميات قادرة 

علـــى التعلـــم وســـتحل محل اإلنســـان في كل 
الوظائف والمهـــن ذات الطابع الروتيني التي 
تعتمد على التكرار بحسب نظام ثابت ومحدد 
مســـبقا، والكثيـــر مـــن المصانع التـــي كانت 
توظف عشـــرات اآلالف من العمال في السابق 
أصبحت حاليا تعتمد على أعداد قليلة نســـبيا 
من البشـــر يعملون إلى جانـــب ماكينات ذكية 
وروبوتـــات حلت محـــل زمالئهم، وأرســـلتهم 
إلى طوابير البطالة. وليســـت المهن التقليدية 
وحدها التي ســـتتأثر بحلول الروبوتات محل 
اإلنسان، إذ تتنبأ دراسة جامعة أوكسفورد بأن 
50 بالمئة من المهن عرضه الســـتبدال البشـــر 

كلية بالذكاء الصناعي.
ويقـــول خبير الـــذكاء الصناعـــي أنثوني 
جولدبلـــوم ”خالل الســـنوات القليلة الماضية 
كانت هناك اكتشافات واختراعات عظيمة جدا 
في هذا المجال“، ويضـــرب مثاال على ذلك من 
خالل أحد برامـــج الكمبيوتر الذي يســـتطيع 
أن ُيقيـــم الواجبات المدرســـية للطالب وحتى 
مواضيع اإلنشـــاء بدال من المدرســـين بسرعة 
فائقة وإعطاء العالمات المناسبة بدقة تساوي 
دقة البشـــر، فمثال مـــدرس الجامعـــة الذي قد 
يتمكـــن من قـــراءة وتدقيق عشـــرة آالف مقال 
للطالب خالل 40 سنة من العمل، يستطيع جهاز 
الكمبيوتـــر القيـــام بنفس المهمة فـــي دقائق، 
وطبيب العيـــون قد يتمكن مـــن فحص اآلالف 
مـــن العيون خالل حياته المهنية وتشـــخيص 
األمراض في حين أنه العام الماضي تم تطوير 
برنامـــج كمبيوتر يســـتطيع تحليل اآلالف من 
الصـــور للعيـــون وتشـــخيص مـــرض اعتالل 
شبكية العين الناتج عن السكري، خالل دقائق 

وبدقة عالية جدا تفوق دقة األطباء“.
إن مهن التدريس والطب ليســـت الوحيدة 
التي ســـتعاني من اجتياح الـــذكاء الصناعي، 
ففـــي ألعاب ”أولمبياد ريـــو دي جانيرو 2016“ 
المتواصلـــة فـــي البرازيل اعتمـــدت صحيفة 
األميركيـــة علـــى الذكاء  ”واشـــنطن بوســـت“ 
الصناعي إلنتاج التقارير الصحافية ونشـــرها 

دون الحاجـــة إلـــى صحافييـــن، والكثيـــر من 
المهام التي يقوم بها المحامون والعاملون في 
القضاء والحقل القانوني ســـتقوم بها برامج 

الكمبيوتر بدال من اإلنسان.

مهن تختفي

إن الكثيـــر مـــن المهـــن والوظائـــف التي 
يقوم بها البشـــر حاليا هي فـــي الواقع أعمال 
تتطلـــب القيـــام بمهـــام روتينيـــة ومملـــة وال 
تحتـــاج إلـــى مهـــارات عالية. وصحيـــح أنها 
توفـــر الدخل والحيـــاة الكريمـــة للماليين من 
البشـــر حول العالم، إال أنها في أغلب األحيان 
ال توفـــر تحقيق الـــذات لألفـــراد، وال تمنحهم 
الســـعادة التي يشـــعر بهـــا اإلنســـان نتيجة 
التعلـــم المســـتمر لمهارات جديـــدة، والتغلب 
على تحديات لم يواجهها من قبل، فبعد عشـــر 
سنوات من العمل في بعض هذه المهن ال يكون 
اإلنســـان قد اكتسب خبرة طوال هذه المدة بل 
اكتســـب خبرة يـــوم واحد مكررة لمدة عشـــر 
سنوات، والقسم األعظم من أماكن العمل التي 
ســـادت في القرن العشرين وبدايات هذا القرن 
صممت بعقلية ومنطق الثورة الصناعية، فكل 
شـــيء من ترتيـــب المكاتـــب وتوزيعها ومهام 
الموظفين تشبه خطوط اإلنتاج والتجميع في 
المصانـــع، بحيث يكون الموظف عبارة عن آلة 
عليه القيام بمهام روتينية متشـــابهة، والكثير 
مـــن المهام التي يقوم بهـــا الموظف المعاصر 
يمكـــن أن تقوم بهـــا برامج كمبيوتـــر حديثة، 
وهي الوظائـــف والمهن التي توقعت دراســـة 
جامعة أوكسفورد أن تنتهي ويعاني أصحابها 

من البطالة.
كل الوظائـــف والمهـــام التـــي تعتمد على 
بيانـــات ومعلومات متوافرة بكثرة يســـتطيع 
الـــذكاء الصناعـــي التفوق على اإلنســـان في 
أدائهـــا، وقد يبدو األمر للوهلـــة األولى مرعبا 
والمستقبل قاتما تسود فيه البطالة ولكن ليس 
بالضـــرورة أن يحدث ذلك، فال يزال اإلنســـان 

يتفوق على الذكاء الصناعي في حل المشكالت 
الجديـــدة التي ال تتوافر أي معلومات وبيانات 
مســـبقة يمكن تغذيتها للذكاء الصناعي ليعمل 

بموجبها. 
وفي المقابل لدى اإلنســـان القدرة العالية 
على الربط بين أمور غير مرتبطة وحل مشاكل 
ومعضـــالت لم يرها من قبل، على عكس الذكاء 
الصناعـــي الـــذي يحتـــاج دائما إلـــى معاينة 
المشـــكالت لعدة مـــرات من قبـــل، ليتمكن من 

حلها.
ويعطـــي خبير الـــذكاء الصناعـــي أنثوني 
جولدبلـــوم مثال الفيزيائي بيرســـي سبنســـر 
الـــذي كان يعمل على تطوير الـــرادارات أثناء 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. والحظ سبنســـر 
أن األشـــعة الكهرومغناطيســـية تذيـــب ألواح 
الشـــوكوالتة التي كان يأكلها، فاستطاع الربط 
بيـــن مهارتـــه وإتقانه لفـــن الطبـــخ ومعرفته 
الجديدة باإلشعاع الكهرومغناطيسي واخترع 
فـــرن المايكروويف. ومع أن هـــذا مثال عظيم 

واســـتثنائي على قدرة اإلنســـان الخالقة على 
اإلبـــداع، إال أن هـــذا النوع من خلـــق الروابط 
بين أمور غير مرتبطة ودمجها الختراع شـــيء 
جديد، هو ما نقوم به يوميا ولعدة مرات، وإن 
كان على مســـتويات منخفضة قد ال تؤدي إلى 

اختراعات كبرى.
ووفق ذلك ســـيكون المســـتقبل لإلنســـان 
وســـوق العمل لمن يعملـــون على إيجاد حلول 
لمشـــكالت جديدة وإبداعـــات خالقة معاصرة، 
وليـــس شـــرطا أن تكـــون اكتشـــافات عظمى، 
فيكفـــي أن تكون إبداعات صغيرة تحســـن من 
حياة النـــاس وعالقاتهـــم وتواصلهم وجودة 
حياتهم، فوظائف ومهن وآفاق جديدة ستفتح 
في المســـتقبل وقســـم كبير منها ســـيكون في 
المجـــال الخدماتي، أين يعمـــل الموظف على 
تحســـين ظروف حياة اآلخرين وتقديم خدمات 
تسعده هو شـــخصيا وتوفر الســـعادة ألخيه 

اإلنسان.

بداية عصر القلوب

والـــذكاء  اآلالت  بـــه  تقـــوم  مســـتقبال  إن 
الصناعي فـــي أغلب المهام الروتينية والمملة 
ال يكـــون بالضرورة ســـيئا، فمـــن األفضل أن 
تتـــرك هذه المهام لآلالت ليتفرغ اإلنســـان إلى 
أمـــور ووظائف ومهـــام أكثر إنســـانية، وهذا 
سيغير من طبيعة السوق واالقتصاد اإلنتاجي 
االســـتهالكي الذي خلفته الثـــورة الصناعية، 
والـــذي أصبـــح عبئـــا علـــى اإلنســـان وعلى 
الطبيعة، واســـتنزف كوكـــب األرض وموارده 
الطبيعيـــة ويأتـــي بســـوق جديد يكـــون فيه 
اإلنســـان هو األساس. إن بشائر هذا االقتصاد 
الجديد قد بدأنا فعال نراها ونشعر بها وباتت 
معالمها ملموســـة للكثير من خبراء التسويق، 
حتـــى أصبحوا يطلقون عليها تســـمية ”عصر 

القلوب“.
هي  وأبـــرز التغيرات في ”عصـــر القلوب“ 
تبديـــل اقتصـــاد جديـــد ذي طابع انغماســـي 
تجريبـــي فـــي االقتصـــاد الســـائد ذي الطابع 
االســـتهالكي، ففي هـــذا االقتصـــاد الجديد لم 
يعد الناس يقبلون بمجرد اســـتهالك خدمة ما 
كاألكل مثـــال في مطعم، بل يســـعون للحصول 
على تجربة تناول طعام فريدة ينغمسون فيها 
بحواســـهم وتشـــبع أفئدتهم، ولـــم يعد مجرد 
جهاز هاتـــف تقليدي يكفي، بل يســـعى الفرد 
للحصـــول على هاتف ذكـــي يمكنه من التفاعل 
مـــع العالم بحواســـه كافة، وهـــذا التحول في 
النمط االســـتهالكي هـــو ما تنبهت له شـــركة 
”أبل“ مبكرا عند تصميـــم األيفون. فهي ال تقدم 
للمســـتهلك مجـــرد هاتف بل تبيع المســـتهلك 
تجربة فريدة تمكنه من االنغماس الحسي بنهم 

اسمها ”آيفون“.
لن تكون الســـنين القادمة مثالية خالية من 
قالقل واختالالت كبرى، كمـــا حصل دائما في 
كل المراحل االنتقالية للتحول البشـــري، ليس 
هناك أبلغ مما كتبه تشارلز ديكنز في افتتاحية 
روايتـــه العظيمة ”قصة مدينتيـــن“ ”لقد كانت 
هـــذه أفضـــل األوقات، لقـــد كانت هذه أســـوأ 
األوقات، كان عصر الحكمة، كان عصر الحماقة، 
كان عهدا مـــن اإليمان، وعهدا من الشـــك، كان 
موسما للضياء، كان موسما للظلمة، كان ربيع 
األمل وشتاء اليأس، لقد امتلكنا كل شيء، ولم 
نمتلك شـــيئا بالمرة، اتجهنا مباشـــرة صوب 

الجنة، اتجهنا جميعا للجهة األخرى“.
وكان تشارلز ديكنز يصف الثورة الفرنسية 
التي غيـــرت فرنســـا والعالم، مـــع أنها كانت 
ثورة قتل ومقاصـــل، بقوله ”نحن بصدد ثورة 
جديدة، لن تكون بال ضحايا، كما كانت الثورة 
الفرنســـية ولكنها قد تكون ميالد عصر جديد 

لإلنسانية، إنه عصر القلوب“.

السبت 2016/08/13 - السنة 39 العدد 1810364

على  تسونامية  تغيير  مــوجــة 

وشك اجتياح العالم، القادم هو 

نعرفه  ما  ثورة حقيقية ألن كل 

في  يتغير  سوف  عليه  واعتدنا 

السنوات القليلة القادمة

"

دانيال بريستلي

[ اإلنسان يتفوق على اإلنسان اآللي في حل المعضالت الجديدة [ الذكاء الصناعي سيدير المصانع والمتاجر ليتفرغ البشر إلى مهام إنسانية
عصر القلوب واألفئدة.. الثورة التكنولوجية تزيح الثورة الصناعية

 الطابور من الماضي وال مكان له في المستقبل

تطور الذكاء الصناعي في السنوات القليلة 
ــــــة ليتمكن مــــــن أداء وظائف ومهام  املاضي
كانت توفر اآلالف من فرص العمل للبشر، 
ّمما سيقضي على العديد من املهن ويحيل 
أعدادا كبيرة من الناس على البطالة، لكن 
ال تزال هناك مجاالت ال يســــــتطيع الذكاء 
الصناعي منافســــــة اإلنســــــان فيها، حيث 
ســــــيوفر املســــــتقبل مهنا جديدة وســــــوقا 

واقتصادا جديدين.

نفـــى موقـــع تويتـــر خبر إيقاف نشـــاطه في العـــام 2017 معبرا أن هذا الزعم ال أســـاس له، وانتشـــر على وســـائل التواصل 

االجتماعي {هاشتاغ} يدعو إلى {إنقاذ تويتر} في وقت سابق الخميس، ولم يتضح كيف بدأت تلك الشائعة رغم أن بعض 

التغريدات قالت إن منشئها مستخدم على تويتر شكا من مضايقات على اإلنترنت وعدم اكتراث تويتر باالنتهاكات.

} ال تبدو مشكلة التلفزيون، وهو يعيش 
ثورته الرقمية في صناعة المادة التلفزيونية 

بالعدسات المتحركة وخارج أستوديوهات 
البث، بل المشكلة تكمن هناك، نعم، في 

أستوديو البث وفي من يتحدث أمام 
الكاميرات ومن تمت استضافته للتحدث.

إذ ال تبدو فكرة أن ال أحد يوّظف 
المهندس المعماري الذي ينهار منزله، قائمة 

دائما لدى مدراء التلفزيونات العربية وهم 
يقابلون المتقدمين للعمل كمقدمي برامج 
حوارية وإخبارية. تتراجع شروط الخبرة 

والثقافة كلما تعلق األمر بقبول راتب أوطأ. 
وهكذا يقدم الطرفان على القبول، فيما 

يتزايد استياء المشاهد من نتائج ذلك العقد 
المبرم.

التقرير السنوي حول البث الفضائي 
العربي الذي أصدره اتحاد إذاعات الدول 

العربية، كشف عن وجود 1230 قناة فضائية 
عربية حتى نهاية العام 2015.

وببساطة يمكن تصور أن وقت البث 
في تلك القنوات أكبر من أن تغطيه المادة 
المصّنعة والمشتراة، لذلك تشغل البرامج 
الحوارية والتعليقات السياسية مساحة ال 
يمكن االستغناء عنها، األمر الذي يعرضها 

إلى إبداء الخسائر في األفكار وطريقة تقديم 
الحوار للجمهور.

من يدير الحوار وضيفه، سببا تلك 
الخسائر المستمرة، وألنه ال يمكن تكرار 

نفس الوجوه، اضطرت القنوات التلفزيونية 
لالستعانة بدرجات أوطأ من المحللين، وألن 

التجديد مطلوب، تمت االستعانة بعدد من 
عديمي الخبرة والتجربة في إدارة حوارات 
أكبر من وعيهم وقدرتهم على قراءة الحدث 

وفهم تداعياته.
فالذين يظهرون على التلفزيون 

ويزعجون الناس ال يتحدثون بكالم سطحي 
ومكرر فقط، بل يطلقون كالما ال يستطيعون 

الدفاع عنه.

وليس أولئك الذين يظهرون في أوقات 
مختلفة وحدهم، بل أكثر الذين يظهرون 

بشكل دائم ال يحملون أي فكرة تكون قادرة 
المشاهدين المشدودين إلى  على ”إغواء“ 

هذا الجهاز العجيب.
التلفزيون لم يعد كما كان خيارا وحيدا 

بل صار أكثر من تلفزيون في وقت واحد، 
أما الذين يتحدثون على شاشته فهم الخيار 

األسوأ، ومن سوء الحظ أننا ال نملك إال 
التعرف على سطحية ما يتكلمون عنه.
الشخص الذي ُيزعم أنه ال يشاهد 

التلفزيون، مثل الذي يظهر مرة على الشاشة 
ويمشي مختاال في الشوارع على افتراض أن 
كل الناس باتوا من السهولة عليهم التعرف 

عليه، فاألول يكشف عن غرور ال يعتد به 
اآلخرون، والثاني يظهر لديه وهم المعرفة 

الضئيلة.
التلفزيون بات غريزة قائمة لدى اإلنسان 

المعاصر، لذلك فإن الذين يظهرون على 
شاشته بحاجة إلى امتالك وعي وأفكار 

ومعلومات صحيحة تؤهلهم لهذا الظهور. 

فلم يعد مجرد الظهور على الشاشة ميزة كما 
كان في عقود سابقة.

المشكلة مزدوجة في التلفزيون اليوم، فال 
الذين يديرون البرامج وال الضيوف، يصلون 
إلى توق المشاهدين بسبب األفكار السطحية 

والتكرار واستغفال وعي الجمهور.
لم يحدث في أي من التلفزيونات العربية 

أن أدين متحدث أو مقدم برامج، ألنه مس 
الوعي والحس االجتماعي، مع أن الهراء 

السياسي والديني يتدفق علينا بشكل 
مخيف.

في االنتخابات الرئاسية المصرية قبل 
سنوات صّورت غالبية المتحدثين على 

القنوات الفضائية المشهد بنوع من الدراما 
الهندية، بطريقة هزلية وبحس شعبي يفتقد 
لذكاء اللغة العربية، وبقدر ما أثاروا التهكم، 

سببوا اإلزعاج، ولم يصنعوا رأيا.
مثل هذا األمر يتكرر اليوم مع المتحدثين 
ومقدمي البرامج السياسية حول الحرب في 
العراق وسوريا، فال المحاورون على درجة 

من الذكاء كي يحتفظوا بـ“طائفيتهم“ من 

دون أن تنبعث رائحتها مع األسئلة التي 
يطلقونها، وال الضيوف على درجة من رباطة 

الجأش كي نعتد كمشاهدين بكالمهم.
وهذا ما حدث بالفعل بعد احتالل 

داعش لمدينة الموصل عندما ارتكب محاور 
تلفزيوني في قناة عراقية، ما يوصف بأنه 

أسوأ ما في الخلط الشنيع بين الديني 
واإلعالمي، وهو يجري حوارا مع عسكري 

مهزوم، مبتهجا ومتحمسا بأنهما معا 
الُمحاِور والُمحاَور تحت الَقَسم في محاولة 

لدفع مصداقية ما ينقله للجمهور، عبر 
الرادع الديني.

الجمهور ال يحتاج الَقَسم الديني 
بوصفه حدا رادعا وصادقا إليصال األفكار 
والمعلومات، وإنما يتوق ويثق بالتعامل 

العقلي مع تفكيره بصفة اإلعالم شاهدا 
مستقال، ومانعا للفساد وتغّول الحكومات.

ومن المؤسف أن التلفزيون العربي 
يتمدد بنفس القدر الذي يتراجع فيه عن 

إشاعة القيم وتنظيم المجتمع بديمقراطية 
صالحة.

التلفزيون العربي يتمدد ويتراجع

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

إياد بركات
محلل تكنولوجي

@alarabonline



} ديب – حتولت أغنيـــة #كلنا_العراق، التي 
كتبها الشـــاعر كاظم السعدي وحلنها وغناها 
الفنان اإلماراتي حسني اجلسمي، إلى هاشتاغ 
متفاعل فـــي تعبير وطني جمـــع العرب حول 

العراق الواحد.
ومتثـــل األغنية صورة معبـــرة عن العراق 
املتآخي قبـــل أن جتتاحه األحـــزاب الطائفية 
احلاكمة، استثمر فيها املخرج عالء األنصاري 
فكـــرة العـــراق الواحد فـــي تصوير مشـــاهد 
بزاويـــة ذكيـــة تتناســـب مع إيقاع األنشـــودة 

الشعبية العراقية.
وظهر هاشتاغ #كلنا_العراق في أكثر من 
صورة في العمل الفني من داخل املدن العراقية 
مـــن دون قتل ودمار، فيمـــا حمل األطفال الفتة 
للهاشـــتاغ وكتـــب أيضا على ظهـــور قمصان 

املشاركني في الفيديو كليب.
وحتولت األنشـــودة إلى جتمع عربي داعم 
للعراق كوطن واحد مبشـــاركة عدد من جنوم 
الفن والرياضـــة واإلعالم في الترويج لها قبل 

إطالقها في فيديو كليب.
وعلق اجلســـمي في تغريدة على حســـابه 
الرســـمي بالقول ”بتفاعلكم نكون يدا واحدة، 
شـــاركونا بفيديوهاتكم لننقل احملبة الصادقة 
للعراق“. وحظيت األنشودة مبشاهدات عالية 
مبجـــرد عرضها على يوتيـــوب، وتفاعل معها 
النشطاء على تويتر وفيسبوك، وأجمع غالبية 
املغردين على أن الفنان اجلســـمي والشـــاعر 
الســـعدي واملخرج األنصاري جمعوا اإلبداع 

كله في فيديو كليب واحد.
وكتـــب املخرج أوس الشـــرقي ”شـــكرا من 
القلب حلســـني اجلســـمي وكل فريـــق العمل 
املبدع“. وقال الناقـــد الفني جمال فياض على 
حســـابه علـــى تويتر ”الله عليك يا اجلســـمي 
أينمـــا كنـــت أزهرت تفـــاؤال.. وهنـــا مع عالء 
األنصاري جئتما بفرح كبير للعيون الدامعة“.
ونشـــرت اإلعالميـــة جلـــني عمـــران على 
حســـابها على إنســـتغرام صورة مقتطفة من 
الفيديـــو كليب وعّلقـــت عليها ”نزلـــت أغنية 
’كلنا العراق‘ بهدف رؤية الســـعادة على وجوه 
كل أهلنا في العـــراق وخارجه، نطلق حتيتنا 
اخلاصـــة مـــن كل مكان فـــي وطننـــا العربي 
احلبيب“. وكتب ناشـــط على موقع فيســـبوك 
”بصراحـــة منـــذ أن اســـتمعت إلـــى األغنيـــة 
وشـــاهدت الفيديو كليب أحسست أن العراق 

سيصبح أجمل وأحلى من قبل“.
وقال حســـن الكزاز ”بعد أن شاهدت أغنية 
حسني اجلسمي من املستحيل أن أغادر وطني 
العظيم.. كلنا العراق“. وشـــكر مغـــّرد الفنان 
اإلماراتـــي قائـــال ”شـــكرا من القلب حلســـني 
اجلســـمي وكل فريق العمل املبدع“. وقال آخر 
”نشـــكر الفنان املخلص حســـني اجلسمي على 
هـــذه الهدية غيـــر املتواضعة التي أشـــعرتنا 

بالسعادة والفخر مبا قدمته لنا“.
يذكر أن الفنان اإلماراتي حســـني اجلسمي 
يتابعه على حســـابه الرســـمي على تويتر ٣.٧ 

مليون مستخدم.

} صنعــاء - أطلق نشـــطاء حملـــة إلكترونية 
حتمل نفس اســـم الهاشتاغ الذي استعمل لها 
#قادمون_يا_صنعـــاء. وجـــاء ذلـــك من أجل 
تقدمي الدعم واملساندة، لعملية حترير صنعاء 
التي تقوم بها قوات اجليش الوطني واملقاومة 
الشعبية مسنودة بقوات التحالف العربي، من 

قبضة احلوثيني.
العربـــي،  التحالـــف  مقاتـــالت  وجـــددت 
اجلمعة، غاراتها اجلوية على مواقع عســـكرية 
يسيطر عليها احلوثيون والقوات املوالية لهم، 
في العاصمة اليمنية صنعـــاء. وقالت مصادر 
محليـــة لوكالـــة األنبـــاء األملانيـــة إن نحو ١٥ 
غارة اســـتهدفت جبل النهديـــن املطل على دار 
الرئاســـة جنوب صنعاء، ومعســـكري الصمع 
مبديريـــة أرحب، والصباحة مبديرية بني مطر 
شمالي العاصمة. وكان رئيس هيئة األركان في 
اجليش اليمني املوالي للحكومة، اللواء الركن 
محمد املقدشـــي، قد أعلن األربعـــاء أن مرحلة 
احلسم العسكري في اليمن قد بدأت من مديرية 
نهم (٤٠ كم شـــرقي صنعاء) على أن متتد قريبا 
لتشـــمل محافظـــات أخرى من أجـــل حتريرها 
من احلوثيـــني وقـــوات صالح. ومنـــذ انتهاء 
املشـــاورات اليمنية في الكويت، قبل أيام، دون 
حتقيق أي نتيجة، بدأ التصعيد العسكري في 

جبهات القتال.
وقبل أيام انهارت مشـــاورات الكويت التي 
اســـتمرت عدة أشهر، بســـبب رفض احلوثيني 
وحلفائهم التوقيع على خطة السالم املقترحة 
مـــن قبل املبعوث الدولي إلى اليمن إســـماعيل 
ولد الشيخ أحمد. وأعقب ذلك االنهيار تصعيد 
عســـكري فـــي جبهـــات القتـــال. ففـــي احملور 
الشـــمالي الشـــرقي لصنعـــاء أحـــرزت قوات 
الشـــرعية تقدمـــا جديـــدا متثل في اســـتعادة 
تـــالل تطل على مركز مديرية نهم، وأخرى على 
اخلط الرابط بني صنعاء ومأرب، حيث تسعى 
القـــوات احلكومية إلى قطع طـــرق اإلمداد عن 
ميليشـــيات احلوثيني والرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح.
والقت احلملة املؤيدة للشـــرعية واجليش 
الوطني واملقاومة الشـــعبية جناحا كبيرا في 
الفضاء االفتراضي برز من خالل حجم التفاعل 
الكبير الـــذي أحرزته. وعبر العديد من مؤيدي 

احلملة على دعمهم لعملية حترير صنعاء.
وكتـــب فـــراس اليافعي رئيس ”مؤسســـة 
احلقيقـــة لإلعالم“ على حســـابه اخلاص على 

موقع تويتر ”التحالف والشرعية في طريقهما 
لتخليص شعب اليمن من االنقالبيني“.

وغّرد ناشط ”فرصة أحرار اليمن اليوم لن 
تتكرر فهم اآلن القـــوة الضاربة والدعم القوي 
والغطـــاء املتفوق فقط العـــزم ينهي اخلونة“. 
وقال مغّرد ”ال بد من حســـم معركة اليمن.. لقد 

طال األمر كثيرا وهذا ليس جيدا“.
ونشر آخر قائال ”نحن قادمون 

لالنتقـــام..  وليـــس  للخـــالص 
للحريـــة وليس لالســـتعباد.. 
للتحضـــر واملدنيـــة وليـــس 
جلعـــل الناس جهلـــة.. نحن 
قادمون من أجل حكم الدولة 

وليس حلكم امليليشيات“.
انصر  ”اللهم  آخـــر  وغّرد 

وســـدد  البواســـل  جنودنـــا 
رميهم اللهـــم زلزل األرض حتت 

أقـــدام احلوثي وجنـــوده اللهم إنا 
نســـألك النصر والتمكـــني عاجال غير 

آجـــل“. وكتب مغّرد ”رجال احلدود لو جنعل 
األرض وردا يســـيرون عليِهـــا وجنعـــل كنوز 
الدنيـــا بيمينهم لن نوفيهم حقهـــم فهم فدونا 

بأرواحهم“.

وجـــاءت تعليقات النشـــطاء علـــى مواقع 
التواصل االجتماعـــي محملة بالدعاء بالنصر 
للجيـــش الوطنـــي وقوات التحالـــف والقوات 

الشعبية، مستبشرين بالنصر القريب.
وقال ناشـــط ”أبشـــري يا صنعـــاء بجنود 
بـــالد التوحيـــد والنصـــر.. قريبا ســـوف يقع 
طرد االنقالبيني“. ونشـــر مغّرد ”قريبا 
ســـوف تتحرر صنعاء من أنصار 
الشيطان وعلي عبدالله صالح 
شـــعبها  إلى  تعود  وســـوف 

وقادتها األشاوس“. 
بتفـــاؤل  آخـــر  وعّلـــق 
”ننتظر البشـــائر على أحّر 
مـــن اجلمـــر اللهـــم عجـــل 

بالنصر“.
ولم تخل تعليقات مغردي 
تويتـــر ونشـــطاء فيســـبوك من 
عبارات التوّعد للحوثيني وأنصارهم 

وكل من يدعمهم ضد الشرعية بشر املصير.
ووجه مغـــرد كالمه إلـــى الرئيس اليمني 
السابق الذي يلقى دعما من احلوثيني فقال ”يا 
علي صالح توجناك رئيســـا لتكرمنا فأهنتنا، 
ولتحملنـــا فأغرقتنا، ولترفعنـــا فأخفضت من 

شأننا“. وقال آخر مشيرا إلى الدعم الذي يلقاه 
احلوثيون من إيران ”صنعاء تســـتعيد عزتها 

وتتحّرر من االحتالل الفارسي قريبا“.
وكتب ناشـــط ”قادمـــون بإذن اللـــه إلنقاذ 
اليمن من إيران واألهم من كل من يريد تقســـيم 
البـــالد“. وغـــّرد آخر قائال ”وســـتبقى صنعاء 
العروبـــة واحلكمـــة واإلميـــان عزيـــزة عصية 
علـــى كل خائن وعميل“. وعّلق مغّرد ”التحالف 
حســـم أمره واتخذ القرار، وبيد سكان صنعاء 

جتنيبها الدمار بالثورة على االنقالبيني“.
الذي  ومع هاشـــتاغ ”قادمون يا صنعـــاء“ 
أصبـــح حملـــة إلكترونيـــة جمعـــت النشـــطاء 
االفتراضيني من العديد من اجلنسيات العربية، 
أطلق رواد الفضاء االفتراضي هاشـــتاغا آخر 
بعنوان ”صنعاء موعدنا“. وقال مغّرد ”صنعاء 
موعدنا وموعد كل عربي يؤمن بأن مين احلكمة 
واإلميـــان ال تليق بها ســـوى العـــزة واحلرية 

والكرامة وسنابل القمح املثمرة“.
وفـــي بيـــان نشـــره علـــى حســـابه مبوقع 
التواصـــل االجتماعي فيســـبوك، قال املبعوث 
األممي إلى اليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد 
”نطالب األطراف املتنازعـــة بالتوصل بصورة 

عاجلة إلى حل سياسي شامل“.

19السبت 2016/08/13 - السنة 39 العدد 10364

@alarabonline
”قادمون يا صنعاء“ هي احلملة اإللكترونية 
اجلديدة ملساندة اجليش الوطني واملقاومة 
ــــــر العاصمــــــة اليمنية من  الشــــــعبية لتحري
ــــــد لهــــــا نشــــــطاء الفضاء  ــــــني، جتن احلوثي
االفتراضي وشــــــخصيات عامة في اليمن 

من سياسيني وإعالميني ومجتمع مدني.

} لنــدن - أطلق مغّردون في اخلليج هاشتاغ 
#النفط_إذا_خلص، للتكهن حول ما ستكون 
عليه األحوال في دول اخلليج في حال نضبت 

آبار النفط من املنطقة.
يذكـــر أن التقرير الشـــهري لوكالة الطاقة 
الدولية، الصادر اخلميس، قد توّقع انخفاضا 
في مخزون النفط العاملي في األشـــهر القليلة 
املقبلـــة، مبـــا يســـاعد علـــى تخفيـــف تخمة 
املعـــروض املســـتمرة منذ ٢٠١٤، بســـبب منو 
إمدادات الـــدول األعضاء فـــي منظمة البلدان 
املصدرة للبترول أوبك، واملنتجني املســـتقلني. 

وقد تسببت التخمة في تراجع أسعار النفط.
ومـــن جهـــة أخرى، توقـــع التقريـــر بداية 
حتســـن أســـواق النفط في النصف الثاني من 
عام ٢٠١٦، والذي أشار إلى أن التحسن سيكون 
بطيئـــا وشـــاقا في ظـــل تراجع منـــو الطلب 
العاملي، وزيادة إمـــدادات املعروض من الدول 

املنتجة للنفط من خارج أوبك.
وجـــاءت التغريـــدات من خالل الهاشـــتاغ 
الـــذي ناقش احتمـــال انتهاء الذهب األســـود 
مـــن اخلليج، بعضها باســـطا لفرضيات جادة 
وبعضهـــا اآلخـــر متســـما بالتنـــدر والطرافة 

اللذين مييزان املغّردين.
وقال مغّرد إن:

وغّرد آخر:

ونشر مغّرد قائال:

وكتب آخر:

ورأى مغـــّردون من اخلليـــج أنه في غياب 
النفط ســـيعود أهـــل املنطقة إلـــى العيش في 
الباديـــة كما كانوا قبل اكتشـــاف هذه الثروة، 

فقال أحدهم:

وكتب آخر ساخرا:

وتهّكم مغّرد قائال:

ونشرت مغّردة قائلة بسخرية:

#كلنا_العراق هاشتاغ {قادمون يا صنعاء} تواجه الحوثيين في اليمن
في أغنية لحسين الجسمي

وجوه تنتظر انتهاء القتال

أطلقت شركة االتصاالت السعودية خدمة {جوي} كإحدى الخدمات الرقمية للهواتف المحمولة التي تستهدف الشباب المهتمين أساسا بشبكات التواصل 
االجتماعي. وتتوفر الخدمة للعمالء اعتبارا من شهر أغسطس الجاري. وتتيح الخدمة لمستخدميها طريقة سهلة تمكنهم من إضفاء خصوصية ورقابة وإدارة 

لخارطة هواتفهم في وقت االستخدام.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
إذا نضب النفط في تويتر.. RAlayoubi AtefAlmsmar turkihsen 

OrIrq vettobia nahawnd989

bmayad3 bandarBF_

aswad_lara

BalqeesFathi

daliaziada

I_am_Reem_

من يطالبون بطرد السوريني عليهم أن 
يفهموا أن البلد يتسع ملليار الجئ وال 

تتسع األرض لعنصري واحد.

تعلمت من بعض املغردين املميزين 
الشيء اإليجابي أما السلبي منهم 

فتعلمت جتاهله والتزام الصمت.

قامت الثورات العربية فاستبشرنا 
خيرا.. قلنا هذه األمة مازالت حية.. 

فإذا بها أمة توارثت اجلهل والفساد 
والفشل.. بيسارها وميينها ووسطها.. 

وال عزاء.

عندما تصل الطائفية إلى الرياضة 
واملنتخب الوطني فاعلم أن بلدك انتهى 

وساده اجلهل والتخلف واألحقاد.

ال يوجد شخص جيد بنسبة ١٠٠ باملئة 
وال يوجد شخص سيء بنسبة ١٠٠ 

باملئة.. لذلك فلتأخذ من الناس األشياء 
اجلميلة إلى أن يتبني لك اجلزء السيء 

فيهم.

أمتنى أن أقابل حفيدتي وأسألها عن 
تفاصيل حياة املرأة في املستقبل: هل 

مازالت تعاني؟

احلب هو شيء تخيفنا عواقبه، ورغم 
ذلك نرغب فيه ويجب أن جنربه، ألن 
احلب ليس بأمرنا وقلوبنا وال ميكن 

السيطرة عليه بآلة حتكم.

بلقيس فتحي
فنانة مينية

مهما كانت أجزاء جسد املرأة مغطاة 
ستتعرض للتحرش ألن املشكلة ليست 

فيها بل في عقول الذكور.

ال يجب أن نناقش دين األشخاص.. 
ميكن أن تكون لدينا ديانات مختلفة 

ونتشارك في بناء وطن موحد.

أنت وحدك، وال أحد سواك، تستطيع 
أن جتعل حياتك نعيما أو جحيما، فقط 

بأن تتعلم مهارة حسن االختيار.

إذا توفرت لك واسطة سيعجبك الوضع 
في البلد، ولكن إذا لم تكن مدعوما فلن 

يعجبك أي شيء.

تتتابعوا

@almousa4aqar

الله هو الرازق الوهاب فقد رزق السمك 
في املــــــاء، والطير في الهواء، والنملة في 
الظلمات، واحلية بني الصخور الصماء.

@kkkk_501
إذا انتهــــــت الثروة النفطية سنشــــــمر عن 
ــــــا ونخرج ثروات أخــــــرى أو نرجع  ذراعن
إلى البحر، ليست هناك مشكلة ما دام في 

البلد طاقات شابة.

@dhidan111
ــــــن نعود كما كنا فــــــي املاضي. لقد كانت  ل
األمية ٩٩ باملئة قبل استخراج النفط واليوم 
أصبحت األمية أقل مــــــن ١٠ باملئة، ثروتنا 

القادمة هي عقولنا وتعليمنا العالي.

@abdalhde_
لن تتوقف األرض عن الدوران إذا انتهى 
النفط ولن ميوت أحد سيفتح الله لنا بابا 

آخر نرزق من خالله.

@Q8Jaff53x
ــــــى حياة البدو  إذا نضب النفط.. ســــــنعود إل
القدمية ونكسب لقمة عيشنا كما في السابق.

@Q88o_
إذا انتهى البترول من البلد ســــــأعود إلى 

وظيفتي القدمية.. شيخ القبيلة.

@xcoxcoxco
عادي … أعود إلى أحضان الطبيعة.

@Bdoor_sss

إذا انتهت الثروة النفطية ســــــأعد اخلبز 
املنزلي وأبيعه.

النشطاء على 
الفضاء االفتراضي 
ينتظرون بشائر 

تحرير صنعاء على 
أحر من الجمر

[ نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي: رحيل االنقالبيين صار مسألة وقت



فيصل عبدالحسن

} الرباط - ”الهندية“ ثمرة ُأطلق عليها الكثير 
من األســـماء، كالصبار في ســـوريا والعراق، 
والبلس في اليمن، والبرشومي في السعودية، 
والتين الشوكي في مصر وكرموس النصارى 

في ليبيا والهندي في تونس والجزائر.
ثمرة يبدأ موسم قطافها في مايو ويستمر 
طيلـــة فصـــل الصيف، وهـــي كثيـــرة الفوائد 
الطبية والغذائية، ينتشـــر بائعوها في الكثير 
من األســـواق والمحالت والحواري الشعبية 
بعربات متنقلة أو يســـتقرون خلف بســـطات 

ثابتة.
في المغـــرب لها عـــدة أســـماء كالهندية، 
أكنـــاري، ثاهندشـــث، الزعبـــول، وإيقـــوران، 
ويتناولهـــا المغاربـــة فـــي األيـــام الحارة من 
الصيف بمختلف المدن. وثمرة التين الشوكي 
فاكهـــة األســـر الفقيـــرة، ألّنها زهيـــدة الثمن، 
فالواحدة منها تبـــاع بنصف درهم (الدوالر 9 

دراهم).
الهنديـــة تـــؤكل على قارعـــة الطريق قرب 
بائعها الذي يقشـــرها للزبون لســـمك قشرتها 
الخارجية والمغطاة باألشـــواك، بعدما يزيلها 
بســـكين حـــادة، وقـــد ارتدى قفازات ســـميكة 
للحفـــاظ علـــى كفيـــه مـــن وخزات األشـــواك 

المؤلمة.
ثمـــرة طيبـــة المـــذاق يشـــتريها الفقراء 
واألغنيـــاء، ومن يعـــرف فوائدهـــا، ال يضيع 
فرصة تناول عدد منهـــا، وإن كان في الطريق 
العام، وال يكتفي البعض بتناولها بل ويحمل 

معه كميات ُمقشرة منها إلى البيت.
روى الحاج سي محمد قاسمي (70 
أمازيغية  أسطورة  لـ“العرب“  عاما) 
حولهـــا، وكيـــف ظهـــرت كنبـــات 

طبيعي في المغرب، قال ”إن 
ســـيدا صالحـــا أراد 

يحيط  أن 

بستانه بسياج يمنع الحيوانات والدواب من 
الدخـــول إلى أرضه. فطلب مـــن الله تعالى أن 
ينبـــت حول مزرعته ما هو مفيد لها كســـياج، 
ويكـــون ثمرها غـــذاء ودواء. بعد مدة قصيرة 
نبتت حول مزرعته شجيرات الصبار الشوكية، 
فمنعت دخول الحيوانات إلى مزرعته بســـبب 
أشـــواكها، وأثمرت هذه الشجيرات بعد ثالث 
سنوات ما أطلق عليه الناس ثاهندشث، كانت 
الثمرة طيبة المذاق ووجد فيها العشابون ما 

يغني صيدلياتهم لعالج مختلف األمراض“.
وقال عّيـــاد مرزوق (30 عاما) بائع متجول 
للهندية ”بعـــد صالة الفجـــر أتوجه بحماري 
صوب مدينة ســـال ألقطف ثمرة التين الشوكي 
التي تنتشـــر في منطقة السهل، وأقطع مسافة 
على مدى عدة قرى حتى أصل منطقة بوقنادل، 
ومرات أقطفها من مناطق ســـيدي طيبي على 

طريق مدينة القنيطرة“.
ويضيف مـــرزوق ”شـــجيرة الصبار نبتة 
طبيعية تنمـــو من دون رعاية أحـــد، وتتغذى 
على التربة وال تحتاج إلى تســـميد، وتستفيد 
من الشـــمس، وما تجود به الســـماء من مطر 
لتثمـــر ما يمأل البطن ويـــروي العطش ويفيد 
الصحـــة، وال تكلف جهدا أو مـــاال، فهي عطاء 
من الله إلى للمغاربة“. واســـتطرد متحدثا عن 
هموم مهنته قائال ”إن الســـلطات تعتبر عمله 
غيـــر قانوني، فهو يمارس تجارة غير قانونية 
إذ ال يملـــك رخصة وال يدفـــع الضرائب، لذلك 
يظل طوال فترة عمله اليومية يخشى مصادرة 

بضاعته وحماره في حال القبض عليه“.
ترى فاطمة الزهـــراء زكريا وهي ربة بيت 
أّنها تحرص على شـــراء ثمار التين الشوكي، 
بعدما يقوم البائع بتقشيرها لها ويمأل كيسا 
منهـــا يكلفها ما يعادل أقل مـــن دوالر أميركي 
واحد. وتقول فاطمة إنها تقوم بغســـل الثمار 
في البيـــت لضمان نظافتهـــا، وبعد 
فـــي  تضعهـــا  ذلـــك 
لتبـــرد  الثالجـــة 
لألسرة  وتقدمها 
وقـــت العصـــر، 
تتفادى  لكنهـــا 
ألن  تقشـــيرها 
كها  ا شـــو أ
جيـــة  ر لخا ا
مؤذية، كما أن 
القشرة  صالبة 
الخارجيـــة تحتاج 
إلى مهارة لفصلها.

الشياظمي  محمد  ويرى 

(موظـــف) أنـــه يفضـــل أكل هذه الثمـــرة على 
قارعـــة الطريق، فهو يرى أّن طعمها يتغير إذا 
مرت على تقشيرها فترة طويلة، يقول ضاحكا 
”أفضـــل أكلهـــا ســـاخنة على عكـــس اآلخرين 

الذين يفضلونها باردة“.
وقال منصور العوينـــة (30 عاما يعمل في 
تعاونية لعمـــل المربى مـــن الفواكه الفصلية 
بســـال) ”في موسم القطاف نعمد قبل كل شيء 
إلى عزل البـــذور عن لّب الثمـــرة. فالتعاونية 
معنية بالحصـــول على بذور التين الشـــوكي 
الســـمراء للحصـــول منها بعـــد عصرها على 
زيتها، وهـــو نافع صحيا، ويســـتخدم كمزيل 
لتجاعيد الوجه، وُيســـرع في التئام الجروح، 
ويفيد النســـاء بعـــد الوالدة، ويســـتخدم في 
مســـتحضرات التجميـــل، ومعالجة األمراض 
الجلديـــة، ويباع اللتر الواحـــد منه بأكثر من 
ألف وخمســـمئة دوالر. ويستفاد من الصبار، 
حيـــث تســـتحضر منـــه عصائر يســـتخدمها 
العشابون لمعالجة السكري والضغط المرتفع 
والشـــقيقة، أما لّب الثمرة الحلو، فنصنع منه 

المربى الذي يباع في عبوات زجاجية“.
وقال طبيب التغذية بمستشـــفى ابن سينا 

بالرباط هشـــام فنيـــش حول أهميـــة الهندية 
الصحية ”انتقلـــت زراعة الصبار إلى المغرب 
من أميركا الشـــمالية ومن شـــمال المكســـيك 
عبر التجارة، ووجد األطباء أن ثماره تحتوي 
علـــى المعادن المهمة التي يحتاجها الجســـم 
كالكالســـيوم والفسفور والحديد، كما تحتوي 
فـــي 18 بالمئـــة مـــن وزنهـــا علـــى األحماض 
اليســـين،  ميثيونين،  كاألرجنيـــن،  األمينيـــة، 
ثريونين وغيرها، وهي مصدر مهم ألحماض؛ 
فالين وليوســـين والتربتوفـــان. وتغطي حبة 
واحـــدة من الثمرة حاجة الجســـم ليوم كامل، 
حيث تحتوي مجموعة من فيتامينات (أ) و(ب 
1) و(ب 2) و(ب 12) و(س) و(د)، مـــا يمثـــل 20 
بالمئة مـــن وزنهـــا و12 بالمئة ســـكريات و2 

بالمئة بروتينات“.
وأضاف فنيش ”التين الشوكي يمثل غذاء 
كامال، لذلك يوصي أطبـــاء التجميل باالكتفاء 
بأكل الثمرة وحدها في عملية التنحيف الالزم 
للجســـم، وهي تقوم بتســـريع هضـــم المواد 
الدهنيـــة، وتمنع عســـر الهضـــم، وكذلك تقوم 
بذورها الســـمراء بتنظيـــف الجهاز الهضمي 
من الفضالت، فالتين الشـــوكي منشط لجدران 

المعـــدة واألمعـــاء، وهـــو أفضـــل مـــن جميع 
العقاقير الطبية لتنظيف األمعاء من الفضالت 

وإزالة اإلمساك“.
ويضيف ”إن التين الشوكي مطهر طبيعي 
للفم، ويوصـــف إلزالة رائحـــة الفم، ويخفض 
ضغط الدم المرتفع، وينقص من نسبة السكر 
في الـــدم، ويفيد في تهدئـــة الجهاز العصبي، 
الحتوائه على نســـبة مهمة من البوتاســـيوم، 
كمـــا يعالـــج مختلـــف التشـــنجات العضلية، 
ويزيد في كفاءة الكليتين، وينظف المثانة من 

أي طفيليات مضرة“.

} بريــدة (الســعودية) - يعـــّد مهرجان بريدة 
للتمـــور أحد أهـــم المهرجانـــات االقتصادية 
والســـياحية التي تلقى إقبـــاال جماهيريا في 
منطقة القصيم بالســـعودية، ويشهد حضورا 
واســـعا مـــن دول الخليـــج في هـــذا الكرنفال 
السنوي لجلب أفضل أنواع التمور وأجودها، 
حيث يستقبل يوميا آالف األطنان منها، والتي 
تتجـــاوز أصنافها الـ 35 نوعا من التمور التي 

تنتجها مزارع المنطقة.
ويبدأ االســـتعداد لموســـم التمور من قبل 
المزارعيـــن والتجار في وقت مبكر يتمثل أوال 
فـــي االهتمام والعنايـــة بالنخيل حتى اكتمال 
نضوج الثمار وذلك بتحديد جودة ومســـتوى 
المنتـــج الـــذي ســـيعرض للبيع، كما يشـــكل 
المهرجان ملتقى مهما لتجار التمور من أفراد 
ومؤسسات، يهتمون بالتنافس على بيع أعلى 
الكميات وتوفير أفضل األصناف للمتســـوقين 
وتنظيم طرق عرضها داخل ساحات المهرجان 
بشـــكل جمالي يجذب الـــزوار، وتصاحب ذلك 
أصوات الداللين بنبـــرات رنانة وجذابة تلفت 

انتباه الزوار.
وأهم ما يميز مهرجان بريدة للتمور تنوع 
األصناف واختالف مســـتوياتها حسب حاجة 
المتســـوقين وتفـــاوت األســـعار بـــدءا من 55 
رياال حتى 350 رياال لنوع الســـكري منه الذي 
يعـــد المنتج األول واألكثر فـــي المهرجان وله 
عدة أســـماء منها الرطب، المفتل، الجلكســـي، 
وهنـــاك الكثير من األصنـــاف أبرزها الونانة، 
السكرية الحمراء، نبتة علي، خالص القصيم، 
الرشـــودية، ســـباكة، أم كبار، عسيلة، ويعتبر 
الســـوق فرصة لتبادل الخبـــرات بين منتجي 
التمور مـــن المزارعين فـــي المنطقة والتجار 

المحلييـــن والدوليين الذيـــن يحرصون على 
اســـتمرار المنتجات في أفضل المســـتويات 
وذلـــك لحاجة وطلب الســـوق على مدار العام، 
حيـــث يـــوزع المنتج في المعـــارض الخاصة 
والمحالت، والكثير مـــن اإلنتاج يتم تصديره 
إلى بلـــدان الخليج ومختلـــف دول العالم من 
خالل بورصـــة البيع المعـــدة خصيصا لذلك 
داخـــل المهرجان وســـاحات التصديـــر التي 
تعتبر الســـاحة األكبر لتصدير منتج موسمي 

داخل المملكة.
والتقت وكالة األنباء الســـعودية في أرض 
صالح  المهرجـــان بمالـــك مـــزارع ”اإلقليـــم“ 
أحد  النويصـــر المهتـــم بإنتاج ”الجلكســـي“ 
مســـميات التمور، مبينـــا أن المهرجان مورد 
حقيقي وداعـــم أول للمنتجين والمزارعين في 
الســـعودية، مؤكدا أن النخلة بركتها مذكورة 
فـــي القـــرآن الكريم وهـــذا يؤكـــد عظمة هذه 
الشجرة المباركة إلى جانب فوائدها الصحية 
التي أثبتتها الدراسات العلمية لكونها منتجا 

غذائيا صحيا متكامال.
وأطّلت نخلة المجدول برأسها في مهرجان 
بريدة للتمور، فتساقطت عراجينها رطبا جنيا 
باهـــض الثمن احتلت معـــه المركز الثاني في 
ارتفاع الســـعر بعد الســـكري ”المفتل“، حيث 
يتراوح ســـعر عبوة المجدول التي تزن 3 كلغ 

بين 600 و350 رياال.
ويتميز تمر المجدول أو (المجدولة)، بكبر 
حجمـــه واعتدال حالوته، كما أنـــه كان يطلق 
عليه اسم (المجهول) لعدم معرفة أصله، حيث 
قيل إن أصله من أميركا وتحديدا جنوب والية 
كاليفورنيـــا، وقد وجدت نخلـــة المجدول في 

صحراء الجزيرة العربية بيئة خصبة لها.

وبين فهد الصقري أحد المهتمين بالتمور 
أن أصـــل المجـــدول من المغـــرب العربي وقد 
تمت زراعته في المدينة المنورة ومنها انتقل 
إلى القصيم، وأشار الصقري إلى أنه الحظ من 
خالل بيعه لهـــذا الصنف تحديدا كثرة الطلب 
عليه من مرضى السكر، داعيا إلى تحليل هذا 

النوع ومكوناته.
للمهرجـــان  التنفيـــذي  الرئيـــس  وعـــد 
عبدالعزيـــز المهـــوس أن غالب مـــا تم عرضه 
في الســـوق مـــن محصول التمـــور منذ بداية 
المهرجـــان تميز بالوفـــرة والجودة، كما تميز 

بمعقولية األسعار وثباتها في متوسط سعري 
مناســـب للجميع، واعتـــرف أن هناك مزايدات 
ألصنـــاف معينـــة وبكميات محـــدودة انتهت 
لصالح تجار بأســـعار مرتفعـــة ومبالغ فيها، 
لكنها في الحقيقة ال تمثل واقع أسعار السوق.
ويضّم المهرجان بيـــن جنباته العديد من 
الفعاليـــات واألنشـــطة، من أبرزهـــا فعاليات 
الحرفيين الذين يتنافسون إلبراز مشغوالتهم 
اليدوية بدائية الصنع مثل األواني الخشـــبية 
ومصنوعـــات ســـعف النخـــل وغيرهـــا مـــن 
المشـــغوالت النادرة، وكذلك مشـــاركة األســـر 

المنتجـــة بعـــرض منتجاتهـــم مـــن األطعمة 
الشـــعبية، وفعالية ظالل النخيل التي يعيش 
فيها الزائر أجـــواء الماضي من خالل اإلقامة 
فـــي المـــزارع القريبـــة مـــن أرض المهرجان، 
والتعرف على طبيعة الزراعة وكيفية االهتمام 
بالنخيـــل وطـــرق العناية بهـــا، باإلضافة إلى 
المعـــارض المصاحبة للمهرجـــان التي تعنى 
بالتمـــور، وبضبـــط الجـــودة ومكافحة الغش 
وتوعيـــة المـــزارع والتاجـــر بأهميـــة جودة 
المنتـــج وتقديمـــه إلى المســـتهلك فـــي قالب 

صحي وبجودة عالية.
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الصبـــار انتقلت زراعته إلى املغرب من أميركا الشـــمالية ومن شـــمال املكســـيك عبـــر التجارة، 

وتحتوي ثماره على املعادن املهمة التي يحتاجها الجسم.

مهرجـــان بريدة للتمور يحضره زوار من مختلف دول الخليج، ويســـتقبل يوميا آالف األطنان من 

التمور التي تتجاوز الـ ٣٥ نوعا تنتجها مزارع املنطقة. تحقيق
التين الشوكي كرم الطبيعة على الفقراء واألغنياء في المغرب

مهرجان بريدة في السعودية كرنفال سنوي للتمور

[ ثمرة يقبل عليها المغاربة على قارعة الطريق [ فيها فوائد طبية وغذائية ال تقدر بثمن

زيت بذور التين الشوكي يستخدم 

في مستحضرات التجميل كمزيل 

لتجاعيد الوجه، وألنه يسرع في التئام 

الجروح، كما يفيد النساء بعد الوالدة

تعلم الفقراء في كل املجتمعات تدبير أمورهم احلياتية من خالل خبراتهم الذاتية، وراكموا 
جتاربهــــــم لتوفير ما يحتاجونه من غذاء لهم وألطفالهم مســــــتندين على ما جتود به عليهم 
الطبيعــــــة، ألنها أكرم من اجلار الغني، وفــــــي الطبيعة وجدوا الغذاء والدواء مبا وفرته من 
نباتات وثمار، فالتني الشــــــوكي ثمرة وغذاء ودواء ال تتطلب عناية وال تســــــميدا، وقطافها 
ال يكلف ثمنا رغم أنها أصبحت تباع وتشــــــترى في املغرب وبلدان شــــــمال أفريقيا، ولكن 

ثمنها مازال زهيدا.

التمــــــر غذاء العرب في الصحراء منذ القدمي، واليوم أصبح يحظى باهتمام كبير ملا له من 
ــــــد من الدول اخلليجية، فأقاموا املهرجانات  قيمــــــة غذائية، وهو أيضا جزء من هوية العدي
وأحدثوا املناسبات واألسواق احتفاء بالنخيل ومنتجاتها، مهتمني بأنواع التمور وجودتها 
وفوائدهــــــا الغذائية، ومهرجان بريدة للتمور في الســــــعودية واحد من تلك امللتقيات التي 

تنعقد في اخلليج خالل مواسم قطفها.

يمأل البطن ويروي العطش

وفرة وجودة

البيت إلى منها ة مقش كميات امعه ثما اء ش على ص تح التين الشوكي،أنها
ها ويمأل كيسا
دوالر أميركي ن
 بغســـل الثمار
ظافتهـــا، وبعد
فـــي تضعهـــا 
لتبـــرد جـــة 
لألسرة تقدمها 
قـــت العصـــر،
تتفادى كنهـــا 
ألن قشـــيرها 
كها ا شـــو أ
جيـــة ر لخا ا
مؤذية، كما أن
القشرة صالبة 
رجيـــة تحتاج
مهارة لفصلها.
الشياظمي حمد 

البيت. معه كميات مقشرة منها إلى
روى الحاج سي محمد قاسمي (70
أمازيغية أسطورة  لـ“العرب“ عاما) 
حولهـــا، وكيـــف ظهـــرت كنبـــات

طبيعي في المغرب، قال ”إن 
ســـيدا صالحـــا أراد 

يحيط  أن 

أنها تحرص على شـــراء ثمار ا
البائع بتقشيرها له بعدما يقوم
منهـــا يكلفها ما يعادل أقل مـــن
واحد. وتقول فاطمة إنها تقوم
في البيـــت لضمان نظ
ذلـــك 
الثالج
وت
وق
لك
تق

ص
الخا
إلى م
مح ويرى 



سعاد محفوظ

} القاهرة - الجيل الجديد أو األجيال الجديدة 
التي تتعاقـــب على مر الســـنوات تطالب جيل 
اآلباء أو األجيال األكبر منها ســـنا بأن تفســـح 
لهـــا المجـــال للتعبير عـــن آرائهـــا، ولتحويل 
أفكارهـــا إلى حقيقة علـــى أرض الواقع، بل إن 
هذا الجيـــل يطالب فـــي بعض األحيـــان جيل 
اآلبـــاء بالتنازل عـــن بعض الســـلطات األبوية 
لصالح أبنائهم لســـبب بســـيط هو أن مساحة 
ســـيطرتهم على األبناء قد تراجعت قليال، حيث 
لم يعودوا مصدر التربية الوحيد ألبنائهم، بعد 
أن شـــاركهم التلفزيون، والقنـــوات الفضائية، 
ومقاهـــي اإلنترنت، وصاالت األلعاب الرياضية 
والكهربائيـــة، ومحالت األكل الســـريع، إذن لم 
يعد اآلبـــاء أصحاب الكلمة العليـــا في توجيه 
وصياغـــة مســـتقبل أبنائهـــم كمـــا كان، ألنهم 
صـــاروا مجـــرد مشـــاركين مع وســـائط كثيرة 

ثقافية وإعالمية وتكنولوجية.
الدكتـــور عبدالنعيم عرفة محمود، أســـتاذ 
علـــم النفس التعليمي، يؤكد على حقيقة علمية 
يجهلهـــا الكثيرون من اآلباء واألبناء، وهي أنه 
ال يوجـــد في علـــم النفس ما يســـمى بـ”صراع 
األجيـــال“، وأن هذه الالفتة التـــي يعلق عليها 
الكثيرون أســـباب الخالف بيـــن جيل وآخر ال 
وجود لها، الفتا إلى أن ما يظهر من خالفات في 
الرأي بين األجيال المتباينة هو حراك طبيعي 

داخل األسرة الواحدة.
ويقـــول الدكتـــور عبدالنعيـــم ”حتى نضع 
األمور فـــي نصابها الصحيح يجب أن نضعها 

في إطار خالف في وجهات النظر عبر األجيال، 
ووفقا للثقافة الســـائدة بيـــن كل جيل ويتوقف 
عليهـــا الحـــراك االجتماعي، وااللتـــزام بالقيم 
والتســـامح من جانب األهـــل، وتمرير الكلمات 
الغريبـــة أو التجارب التي لم يمـــر بها األهل، 
ولذا فالحل أن األهل ال يمررونها، ولكن تتمسك 
بهـــا األســـرة وتتفاجـــأ بعد ذلك بـــأن تجد في 

األجوار سلوكا مختلفا“.
ويوضح أنه يجب أن يكون الحب والخوف 
مفتاحين لســـلوك واع، وأن يكون ذلك من خالل 
عالقة إيجابيـــة بين اآلباء واألبنـــاء، ويضرب 
الدكتـــور عبدالنعيم مثال بأن الفتاة تحديدا في 
جميع مراحل حياتهـــا تتأثر بوالدتها، إذ أنها 
تحاكيها في كل شيء وتعتبرها مرجعيتها في 
جميع شـــؤونها وخصوصياتهـــا بصفة عامة، 
أما مرحلة المراهقة بالذات فهي مرحلة حرجة 
تمـــر فيها الفتـــاة بمتغيرات كثيـــرة، وبالتالي 
فإن عالقتها بأمهـــا يجب أن تكون دائما حذرة 
ومتوازيـــة، أي تكـــون أســـس التعامـــل فيهـــا 
صحيحة، بمعنى أن تدرك األم تحديدا خطورة 
المرحلـــة التـــي تمر بهـــا ابنتهـــا، وتحاول أن 
تراقبها دون أن تشـــعر بذلك، وإن وجدت خطأ 
فيمكن معالجته بطريقة اإليحاء غير المباشـــر، 
أو بضـــرب المثل والقدوة حتـــى تنجح الفتاة، 
وينبغـــي أن تعتمد األم على منهـــج الصراحة 
والمكاشـــفة مع ابنتها، بأن تكون لها الصديقة 

الحميمة واألم في نفس الوقت.
ويحـــذر األم من أن تقع في هوة االنشـــغال 
الكامـــل عن األبنـــاء، أو أن تغلب عليها الطباع 
الحـــادة التي تخلو من العاطفـــة والتفرقة بين 
األبناء، أو الغيـــرة المرضية بين األم وابنتها، 
وكذلك العنـــف مع األبناء، أو كثـــرة الخالفات 
الزوجية أمامهم، ألن كل ذلك يمنع تكوين عالقة 
الصداقة والحب والتفاهـــم بين األم وأبنائها، 
مشـــيرا في هذا الصدد إلى أن األم حتى تكسب 
ابنتها وتتجاوز مرحلـــة ”الحراك االجتماعي“ 
معها وليس صـــراع األجيال، فينبغي أن يكون 

بيـــن األم وابنتها شـــكل من أشـــكال التقارب، 
وأن تحرص األم على تبادل الرأي والمشـــورة 
مـــع ابنتها في كل ما تمر بـــه االبنة من مواقف 
فـــي حياتها، فتقـــدم األم البنتها الخبرات التي 
تعدها أما للمســـتقبل، ويجـــب أن تتعرف األم 
علـــى صديقـــات وأصدقـــاء أبنائها وأســـرهم، 
وتعطـــي لهـــم – أي لألبنـــاء – قدرا مـــن حرية 
االختيار، وإذا حـــدث خالف في وجهات النظر 
تتناقـــش معهم بود وبأســـلوب مقنع ومنطقي 

وبعيد عن العنف.
أمـــا الدكتـــورة هبـــة صالـــح، أســـتاذ علم 
االجتماع، فتقول إنه خالل الفترة األخيرة طرأت 
على المجتمعات البشـــرية المعاصرة تغيرات 
كثيرة ومســـتجدات جديدة فـــي كل المجاالت، 

كان لها تأثيرها المباشـــر وغير المباشـــر على 
ســـلوك األفراد والجماعات سلبا وإيجابا، وقد 
تغيرت النظرة إلـــى القيم، وبخاصة من جانب 
األجيـــال الجديدة التي تبدي تمردا على الكثير 

من عادات المجتمع وتقاليده وقيمه.
وتعتبر الدكتورة هبة أن هذه الظاهرة عامة 
ال تقتصـــر على مجتمع دون آخـــر، وعادة فإنه 
غالبا ما ينظـــر الجيل الجديد إلى أفكار الجيل 
القديـــم وتصوراته على أنهـــا تصورات قديمة 
مختلفـــة لم تعد تالئـــم العصـــر، وال تتفق مع 
المتغيرات الجديدة، والمســـتجدات التي تطرأ 
على حياة األفراد والجماعات، ومن هنا تنطلق 
الشـــكوى من جانب الجيل القديـــم من اهتزاز 
القيم، وحاجة اإلنسان المعاصر إلى اإلحساس 

بالقيـــم، وافتقار األجيال الجديـــدة إلى العمق 
والجدية في نظرتها إلى الحياة.

وتضيف ”لكن مـــع ذلك ال ينبغي أن نضيق 
ذرعا بما يبدو من مظاهر لدى األجيال الجديدة 
فـــي نظرتها إلى القيم، فهي فـــي حاجة إلى أن 
ترى القيـــم التي يتحدث عنهـــا الجيل الجديد 
تتجـــاوز مرحلـــة الكالم إلـــى مرحلـــة العمل، 
فالجيل الجديد في حاجة إلى نماذج يسترشـــد 
بها وقدوة يتأســـى بها، وما يجعله يتمرد على 
دروس األخالق من الجيل القديم هو االنفصال 
أن  بين القول والعمل، فـــال يجوز لألب –مثال– 
يحـــذر ابنه من مضـــار التدخين وهـــو يدخن، 
وال يجـــوز أن يطلب منـــه أن يكون صادقا وهو 

كاذب“.

21السبت 2016/08/13 - السنة 39 العدد 10364

ــــــني أب وأبنائه، أو  ــــــال“ الفتة قدمية يندرج خلفهــــــا كل ما يظهر من نزاعات ب ”صــــــراع األجي
بني أستاذ وتالميذه، فجيال بعد جيل وعقدا بعد عقد تتعالى احتجاجات أجيال شابة على 
األجيال التي سبقتها، وتظهر أفكار جديدة بالفتات جديدة وشعارات مستحدثة لكل جيل، 
مثل ”جيل القرن العشرين“، أو ”جيل التلفزيون“، ثم ”جيل اإلنترنت“، وأخيرا ”جيل مواقع 

التواصل االجتماعي“.

أظهرت دراســـة أن تناول ملعقة يوميا من العســـل قد يعزز الذاكرة للنســـاء بعد ســـن اليأس، 
ويمكن أن توفر عالجا بديال لتراجع الذاكرة املرتبطة بالهرمونات.

أكدت دراســـة أن  كبار الســـن الذين يأكلون الكثير من األســـماك واللحوم الخالية من الدهون 
والبقوليات واملكسرات والحبوب الكاملة شهدوا تحسنا في االنتباه واملهارات اللغوية. أسرة

[ خالفات الرأي بين األجيال المتباينة حراك طبيعي داخل األسرة [ األجيال الجديدة تمردت على الكثير من عادات المجتمع وقيمه

خرافة اسمها {صراع األجيال} في عصر اإلنترنت

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت دراسة النقاب عن أن 
النساء الالتي يتعرضن للوالدة 

المبكرة، يتمتعن بمحتوى حليب أغنى 
بالعناصر الغذائية مثل البروتين، 

الدهون والكربوهيدرات، مقارنة 
بالنساء الالتي يكملن شهور الحمل. 
وأوضحت أن حليب هؤالء األمهات 

يعوض جزئيا ما يفقده الطفل، الذي 
ولد مبكرا، الحتياجه للعديد من 

العناصر الغذائية المهمة لضمان 
اكتمال نموه.

◄ أظهرت دراسة أن النساء الالتي 
يعانين من اضطرابات هرمونية 

ويستعن بتقنية زرع األجنة المجمدة 
في إطار عملية التخصيب في المختبر، 

يمكن أن ينعمن بحمل أكثر أمنا 
ونجاحا، من قريناتهن الالتي يحصلن 

على األجنة الحديثة.

◄ أفادت دراسة حديثة بأن ستة من 
كل 10 من األسكتلنديين متعلقون بشدة 

لدرجة ”اإلدمان“ بهواتفهم المحمولة 
وأجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر اللوحي 

”تابلت“، بل إن الربع منهم يتلقون 
دورات للتخلص من ”السموم الرقمية“ 

لشعورهم بأنهم باتوا من ”مدمني“ 
هذه الشاشات بدرجة كبيرة للغاية.

◄ قالت دراسة علمية حديثة، إن 
فعالية الدواء ال يمكن أن تعتمد فقط 
على الجرعة أو التوقيت ولكن أيضا 

على الجنس، وذلك ألن الهرمونات 
والجينات تؤثر على كيفية استقبال 

الجسم للدواء.

◄ أثبت الباحثون من خالل دراسة 
جديدة ما يفعله الكوكايين بالدماغ 

والجسد ليصبح مادة مسببة لإلدمان 
الشديد. وتشير النتائج إلى حدوث 

أثر ضمني في الذاكرة خالل تعاطي 
الكوكايين، ال يشفى الدماغ منه أبدا، 
كما ُيعتقد أن هذا األمر يفسر سبب 
انتكاس البعض من البشر البالغين 

بشكل حاد للغاية.

موضة

السروال الرياضي 
إلطاللة صيفية مريحة

} يشـــهد الســـروال الرياضـــي رواجا 
كبيرا فـــي عالم الموضة النســـائية في 
صيـــف 2016، ليمنـــح المـــرأة إطاللـــة 
كاجـــوال وإحساســـا بالراحـــة في ظل 

ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضحت مجلة ”بريغيت“ األلمانية 
أن الســـروال الرياضـــي يأتي مصنوعا 
من القطن من أجل اإلحســـاس بالراحة، 
مؤكـــدة أنه يغـــازل كل أشـــكال القوام، 
ويالئم كل المناســـبات، بشـــرط تنسيقه 

بشكل سليم.
وللحصول على إطاللة رياضية يمكن 
تنسيق السروال الرياضي مع 
قميص أو ســـويت شيرت 
أو توب مع حذاء رياضي، 
وتصلح هذه اإلطاللة ذات 
لجوالت  الكاجوال  الطابع 

التنزه في المدينة.
وللمناسبات 
األنيقة، يتم 
تنسيق السروال 
الرياضي مع 
بليزر، على أن يتم 
ارتداء حذاء ذي 
كعب عال ال يقل 
ارتفاعه عن 8 
سم، كي ال تبدو 
اإلطاللة ذات 
طابع رياضي.

كما يمكن 
أيضا ارتداء 
السروال 
الرياضي في 
العمل. ولهذا 
الغرض يتم 
اختيار موديل 
مصنوع من 
خامة أكثر فخامة 
مثل الحرير أو بمظهر 
الجلد، على أن يتم 
تنسيقه مع بلوزة 
تكتسي باألبيض أو 
األزرق وصديري أنيق. 

} برلين - ال تعد غرفة األطفال مجرد مكان لنوم 
الصغار فحســـب، بل هي مـــكان للهو واللعب 
أيضـــا، لذا ينبغـــي على الوالديـــن مراعاة أن 
يتســـم أثاث الغرفة ببعض المواصفات التي 

تحافظ على صحة األطفال وسالمتهم.
وقالت الخبيرة األلمانية يوهانا هاوسمان 
”المـــواد الضارة تشـــكل خطـــورة بالغة على 
صحـــة األطفال؛ نظرا ألن أجســـامهم تمتصها 
بشكل أكبر من البالغين“. وأرجعت السبب في 
ذلك إلى أن األطفال يتنفسون بشكل أسرع، كما 
أن جلودهم أكثر رقـــة وليونًة، فضال عن أنهم 

يضعون الكثير من األغراض في أفواههم.
وأضافـــت هاوســـمان أنـــه بالنســـبة إلى 
األثاث تتم بشكل أساسي التفرقة بين الخشب 

موضحة  المضغوطـــة،  واأللـــواح  المصمـــت 
أن خطر االحتـــواء على مـــادة ”فورمالدهيد“ 
الضارة يكـــون أكبر مع األلـــواح المضغوطة 
مقارنة بالخشـــب المصمت الخالي من المواد 
الالصقـــة. وعلـــى الجانب اآلخـــر، قد يحتوي 
الخشـــب المصمت علـــى مبيـــدات، كما يجب 

أيضا إلقاء نظرة متفحصة على الطالء.
وبالنســـبة إلى دهانـــات الحوائـــط؛ فإنه 
ينبغـــي أن تحتـــوي علـــى أقل قـــدر ممكن من 
الُمذيبـــات. وتتخلـــى الكثيـــر مـــن دهانـــات 
الســـيليكات المعدنيـــة عـــن هـــذه الُمذيبات. 
ومن جانبها، ترى ســـوزان فولك، عضو حركة 
”المنزل اآلمـــن“ األلمانية، أن ورق الحائط غير 

المطلي يمثل بديال جيدا.

وفـــي ما يتعلق باألرضيـــات، فإن الخبيرة 
األلمانية هاوســـمان تحذر من أرضيات PVC؛ 
حيـــث أنهـــا تحتـــوي علـــى الملدنـــات، مثل 
”فثاالت“، التي ُيشـــتبه في أنها تشـــكل خطرا 
علـــى الخصوبـــة. لذا فهـــي تفضـــل األلواح 

الخشبية لألرضيات أو السجاد الصوفي. 
وقالت فولـــك إن األرضيات المصنوعة من 
المشمع ال تدعو إلى القلق إلى حد كبير؛ ألنها 
مصنوعة مـــن خامات طبيعية، مثل زيت بذور 
الكتان والفليـــن والقنب الهنـــدي. ومن حيث 
األمـــان والمتانة، ينصح يورغ شـــريفر؛ خبير 
الحوادث لدى الرابطة األلمانية ألطباء األطفال 
والمراهقيـــن، باختيـــار األرضيـــات الرخـــوة 

والقادرة على امتصاص الصدمات. 

باختصارالسالمة قبل الجمال في اختيار أثاث غرف األطفال

  

} بعد أن أنهى الصفحة األخيرة، اكتشف 
طفلي أن المعلومات التي اشتقها من 

القصة مخيفة بشكل ال يصدق، ولهذا قرر أن 
يشاركني مخاوفه وهو يصف ما قرأه بدقة 
عجيبة ”تمتلك الساحرات قدمين مربعتين 

يتساوى فيهما طول األصابع، لذلك فهن 
يتجنبن ارتداء األحذية المفتوحة من األمام 

(الصنادل) ويكتفين بارتداء الجزمة السوداء 
الطويلة.. الساحرات صلعاوات إلى أقصى 

حد لذلك يضعن الشعر المستعار على 
الدوام. جميع الساحرات نساء وال يوجد 

بينهن رجل واحد. األهم من كل ذلك، أنهن 
يكرهن األطفال كرها عظيما، فهم الهدف 
األول الذي يسعين لمحوه من على وجه 

األرض!“.
في كتابه ”الساحرات“ كان الكاتب 

البريطاني الراحل رولد دال؛ الذي صنف 
كأفضل من كتب في أدب األطفال في العالم، 

قد استرسل في وصف عالم الساحرات 
الشريرات بطريقة مزجت الخيال بالواقع، 

مستخدما خزينا لغويا يعج بالتوريات 
التي تضج دهشة وحياة. قام دال بخلق 
سيناريوهات بشعة ومخيفة لعالم مليء 

بالمتاهات، في قصص تمكن من أن يوصد 
أبوابها في وجه القارئ- الطفل، بنهايات 

مبتورة وغير متوقعة، ويبدو أنه لم يكن، 
حتى، يزعج نفسه ببذل مجهود في توضيح 
المعاني متكًال في ذلك على حدس الصغار 

وذكائهم، وهو في ذلك كثيرا ما لجأ 
الستخدام تقنية المحاكاة الصوتية.
عشق الصغار حكاياته وبعضهم 

صار يردد مقاطع منها، كمعوذات تطرد 
عنهم شرور الكائنات الخرافية التي كانت 
تترصدهم في صفحات كتبه، تلك الكائنات 

التي اشتقها من حكايات والدته عندما 
كانت تجمعه هو وشقيقته في ليالي الشتاء 

الباردة، لتسردها عليهما وهم يستمتعون 
بدفء نار الموقد. كانت جميع المخلوقات 
األسطورية نرويجية بشهادة األم، وحتى 

كبيرة الساحرات التي اخترعها ضمن أكثر 
شخصياته رعبا كانت نرويجية تسكن 

الجبال، فالطفل الذي عاش حياته بريطانيا 
لم ينس أنه من نسل أبوين نرويجيين، وأن 

كل ما ورثه كان بنكهة البلد األصلي.
لم يكن ينظر للروائي صاحب قصة 
”تشارلي ومصنع الشيكوالتة“،  ككاتب 

يمتلك موهبة خاصة، فخالل سنوات دراسته، 
كتب عنه أحد معلمي اللغة اإلنكليزية في 
تقريره المدرسي ”لم يسبق لي أن التقيت 

بشخص، يكتب بإصرار كلمات تذهب دائمًا 
إلى عكس ما هو مقصود من معنى“!

في ظني، أن المعلم كان يضمر انتقادا 
مبطنا، كون اللغة اإلنكليزية هي اللغة 

الثانية لدال، لكنه لم يع أن الصغير سيكبر 

ليصبح ساحرا عظيما يتنقل بخفة بين 
الكلمات، يلمسها بأصابع إبداعه فيحيلها 

إلى نجوم تشع عذوبة.. النجوم التي سرعان 
ما تتساقط من زوايا صفحات كتبه فتحملها 

أكف صغار مبهورين بالجمال والغرابة.
يعترف دال في أحد اللقاءات الصحافية 

بأن الكتابة للطفل أمر معقد للغاية، ”فمن 
العسير أن نجبر الطفل على إكمال قراءة 
كتاب كامل وفي الغرفة المجاورة يتوفر 

جهاز تلفزيون يقدم له مشاهد سهلة“. كان 
تصريحه هذا، طبعا، قبل استفحال التقنية 

وسيطرتها الكاملة على حياة أطفالنا 
بأجهزة ألعاب الكمبيوتر ومواقع اإلنترنت. 

ورغم ذلك، مازالت كتبه تجد من يرّوج لها من 
الصغار والكبار على حد سواء.

كانت المالحظة األخيرة التي أبداها 
طفلي، بعد قراءته كتاب ”الساحرات“ 

”تصوري، تمتلك الساحرات أنوفا كبيرة 
جدا، بإمكانها أن تميز رائحة الطفل النظيف 

على بعد المئات من الكيلومترات، وهذا 
يعني أن األطفال خارج حدود النرويج 
مهددون بالخطر أيضا. كنت أعتقد بأن 
الحّمام اليومي عادة سيئة، لكني متأكد 

اآلن بأنها عادة سيئة وخطيرة أيضا، فمن 
يدري؟ ربما تقبع ساحرة ما في إحدى 

زوايا النرويج بانتظار أن أخرج من الحمام 
لتفترسني؟“. إذا كانت جميع الساحرات من 

النساء كما يقول الكتاب، فمن أين يا ترى 
جاء هذا الساحر دال؟

ساحر من النرويج

لم يعد اآلباء أصحاب الكلمة العليا 
في صياغة مستقبل أبنائهم  ألنهم 
صاروا مجرد مشاركني مع وسائط 

كثيرة إعالمية وتكنولوجية

◄
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يد تونس تواجه األرجنتين وقطر تلتقي مع الدنمارك
 [ المغربي ربيعي والجزائري بن شبلة أمال المالكمة العربية في ريو 2016

دورة األلعاب األولمبيةرياضة

} ريــو دي جانيــرو - خرج املصري إســـالم 
الشهاوبي أمام منافســـه أور ساسون وغادر 
من الدور األول (32) ملنافســـات وزن فوق 100 
كلغ ضمن رياضة اجلودو، اجلمعة، في دورة 
األلعـــاب األوملبية املقامة بريـــو دي جانيرو. 
وجنح ساســـون بفضل حركتني، حيث حصد 
على األولى 10 نقـــاط، ثم متكن بحركة أخرى 
إيبـــون (100 نقطة) من حســـم املباراة. وحل 
الشـــهابي في املركز احلادي والعشـــرين في 
ألعاب أثينا 2004 والـ13 في بكني 2008 والـ17 

في لندن 2012.
ولم يحالف احلـــظ العب اجلودو املصري 
رمضان درويش في مواصلة مشـــواره بوزن 
حتت 100 كلغ. وخســـر درويش في الدور ربع 
النهائي أمـــام األذربيجاني أملار قاســـيموف 
الذي نال الفضية. واستهل دوريش املنافسات 
بفوز على دومينيك دوغاس من جزر سيشـــل 
في دور الـ32، ثم الكوبي خوسيه أرمنتيروس 
في دور الـ16، قبل أن يســـقط أمام قاسيموف 
في ربع النهائي بعد 54 ثانية. وحظي درويش 
بفرصة خوض مبـــاراة ترضية مؤهلة ملباراة 
البرونزية لكنه خســـرها أمام األملاني كارل-

ريتشارد فري. 
وبدأ درويش املباراة بقوة، وحاول تثبيت 
خصمه أكثر من مرة في فترة قصيرة، وأثناء 
محاولـــة جديـــدة مـــن املصري إلنـــزال فري، 
باغته األخير عندما أمســـكه بسرعة من يديه 
وطرحه أرضا على ظهره بحركة إيبون ليفوز 

بالضربة القاضية.
وشـــارك درويش (28 عاما) فـــي أوملبياد 
لنـــدن 2012 وحـــل في املركز الســـابع عشـــر 
في الوزن عينـــه، كما أحـــرز برونزية بطولة 
العالـــم 2009 في روتردام. وفـــي الوزن عينه، 
خـــرج اإلماراتي-املولدافـــي األصـــل إيفـــان 
رميارينكـــو أمام اجلزائري إلياس بويعقوب، 
الـــذي عاد وخســـر بـــدوره أمام قاســـيموف 

في دور الـ16. 
وفي منافسات السباحة، فشل السوداني 
عبدالعزيز عبداللـــه واجليبوتي برهان أبرو 
والليبي أحمد التليســـي واللبناني أنطوني 
بربر واجلزائري أســـامة ســـحنون واملصري 
علـــي خلف الله فـــي تصفيـــات 50 متر حرة، 
والكويتـــي عباس القلي حتت الراية األوملبية 
والسوري رامي أنيس مع فريق الالجئني في 

تصفيات 100 متر فراشة.

 وخرجـــت املصريـــة رمي منصور من دور 
الـ32 في رياضة القوس والنشاب.

اعتبـــر محرز بوصيـــان، رئيـــس اللجنة 
البعثـــة  مشـــاركة  التونســـية، أن  األوملبيـــة 
التونسية في دورة األلعاب األوملبية بريو دي 
جانيرو حتى اآلن مشرفة، رغم اقتصار رصيد 
البعثـــة التونســـية على امليداليـــة البرونزية 
التـــي حصدتها املبارزة إينـــاس بوبكري في 
مسابقة سالح الشيش. وقال بوصيان ”حتى 
اآلن، أعتبر مشـــاركتنا مشـــرفة لفوز بوبكري 
بامليداليـــة البرونزيـــة فـــي اختصاص ليس 
شـــائعا لدى الرياضيـــني العـــرب، وباعتبار 
أن العب التنـــس مالك اجلزيري خســـر أمام 

الفرنســـي ويلفريـــد تســـونغا املصنف ثامنا 
عامليـــا بعد أداء رائع“. ومن جانب آخر أرجع 
شـــعيب احلاج صالح وعرفات الناصر، العبا 
املنتخب التونســـي للكرة الطائرة الشاطئية، 
باللـــوم في هزائـــم الفريق فـــي أوملبياد ريو 
دي جانيـــرو 2016 إلـــى عامـــل النقـــص في 
اخلبرة. وخســـر املنتخب التونسي، مباراته 
الثالثـــة على التوالي، وســـقط أمـــام منتخب 
املكســـيك 0-2، كما ســـبق للفريق أن خســـر 
مباراتيه السابقتني أمام املنتخبني األميركي 
واإليطالـــي. وقـــال شـــعيب احلـــاج صالـــح 
”أتينا إلـــى هنا يحدونا األمل فـــي الفوز بأي 
من املباريـــات التي نخوضها في املســـابقة. 

كنـــا نعرف جيـــدا أن املنتخـــب األميركي هو 
املصنف األول عامليا. أردنا تقدمي أداء أفضل 
فـــي مباراتـــي إيطاليا واملكســـيك، لكن عامل 

اخلبرة لعب دورا مهما“.

الشهاوبي يغادر منافسات الجودو وخروج جماعي في السباحة

} ريــو دي جانيــرو - تلتقـــي تونـــس مـــع 
األرجنتني وقطر مع الدمنـــارك، ضمن اجلولة 
الرابعة قبل األخيرة من منافســـات املجموعة 
األولـــى فـــي كـــرة اليـــد ضمـــن دورة األلعاب 
األوملبية في ريو دي جانيرو. ويرصد املنتخب 
القطري وصيف بطل العالم العودة إلى ســـكة 
االنتصـــارات التـــي بدأهـــا علـــى كرواتيا في 
اجلولة األولى قبل أن يخسر أمام فرنسا بطلة 
العالـــم واألوملبيـــاد في نســـختيه األخيرتني، 
ويتعـــادل مع تونس التـــي تبحث عن أول فوز 
لها بعد خسارتني أمام فرنسا والدمنارك. وفي 

املجموعة ذاتها، تلعب كرواتيا مع فرنسا.
ومـــن جهتها، تبحـــث مصر بطلـــة القارة 
السمراء عن استعادة نغمة االنتصارات عندما 
تالقـــي البرازيـــل املضيفـــة ضمن منافســـات 

املجموعة الثانية. 
وكانـــت مصـــر اســـتهلت مشـــوارها فـــي 
البطولة بخســـارة صعبة أمام سلوفينيا 26-

27، لكنها تداركت املوقـــف في الثانية بفوزها 
على الســـويد 26-25، قبل أن تخسر اخلميس 
أمام بولندا 25-33. وفي املجموعة ذاتها تلعب 
سلوفينيا مع أملانيا، والسويد مع بولندا. وفي 
الكرة الطائرة تخوض مصر، املمثلة الوحيدة 
للعرب، مواجهة مرتقبة أمام إيران في اجلولة 
الرابعة ملنافســـات املجموعـــة الثانية. وكانت 
مصـــر خســـرت مباراتها األولى أمـــام بولندا 
0-3، ثم تغلبت علـــى كوبا بالنتيجة ذاتها في 
الثانية، قبل أن تخســـر اخلميس أمام روسيا 

0-3 أيضا.
ميلك املالكـــم املغربي محمـــد ربيعي بطل 
العالم في وزن 69 كلـــغ فرصة ضمان برونزية 
علـــى األقل عندمـــا يواجه األيرلندي ســـتيفن 
جيـــرارد دونلـــي الثامن عامليا فـــي الدور ربع 
النهائي. ويضمن املالكمون الذين يبلغون دور 
األربعة برونزية على األقل. وتعقد آمال كبيرة 
على ربيعي لكي تنتزع بالده الذهبية األوملبية 

األولى لها في املالكمة، وبالتالي الصعود إلى 
منصة التتويج للمرة األولى في هذه الرياضة 
منـــذ أوملبيـــاد ســـيدني عندمـــا نـــال الطاهر 
التمســـماني برونزية وزن 57 كلـــغ، علما بأن 
املالكمني املغاربة حصـــدوا 3 برونزيات حتى 
اآلن (أحرز الشقيقان عبداحلق ومحمد عشيق 
فـــي 1988 و1992 فـــي وزنـــي 54 و57 كلغ على 
التوالي). ويلعب أيضا املغربي أشرف خروبي 
مع موروك جيرمييا موخوتو من ليســـوتو في 
الـــدور األول لـــوزن 52 كلغ، واألردني حســـني 
عشيش مع الروماني ميهاي نستور في الدور 
الثانـــي لوزن فوق 91 كلغ. وســـيحاول الرباع 
املصري رجب عبداحلي أن يحذو حذو ســـارة 
ســـمير على األقـــل عندما يخوض منافســـات 
وزن 94 كلـــغ. ويشـــارك الليبي حســـني قمبور 
والتونســـي محمد الطيب في الـــدور النهائي 

ملسابقة الفردي في التجذيف.
وســـيكون العـــرب، الســـبت، أمـــام فرصة 
التتويـــج بالذهـــب األوملبـــي عندمـــا يخوض 
الســـباح التونســـي أســـامة امللولـــي الـــدور 

النهائـــي لســـباق 1500 متـــر حـــرة، والرامي 
القطـــري ناصـــر العطية مســـابقة الســـكيت. 
وأحرز العرب 4 برونزيات حتى اآلن عبر العب 
اجلودو اإلماراتي توما ســـيرجيو والرباعني 
املصريني محمد إيهاب وسارة سمير واملبارزة 
التونســـية إيناس البوبكـــري، باإلضافة إلى 
ذهبيـــة الرامـــي الكويتي فهيـــد الديحاني في 
احلفرة املزدوجة ”دبل تراب“، بيد أنها حتسب 
للجنة األوملبية الدولية التي تشـــارك الكويت 
حتت رايتها بســـبب قرار اإليقاف املتخذ بحق 
الرياضـــة الكويتية منذ أكتوبر 2015 لتعارض 
القوانـــني احملليـــة مـــع املواثيـــق والقوانني 

الرياضية الدولية.
ســـيحاول امللولي اســـتعادة لقبه األوملبي 
في ســـباق 1500 متـــر الذي ناله فـــي أوملبياد 
بكني عام 2008 وخســـره في لندن 2012 عندما 
اكتفـــى بالبرونزيـــة. يعتبـــر ”قـــرش قرطاج“ 
الذي يشـــارك فـــي األوملبياد للمرة اخلامســـة 
في مســـيرته الرياضية، أكثر رياضي تونسي 
تتويجـــا مبيداليات في األلعـــاب األوملبية، إذ 

حصل على ذهبية سباق 10 كلم حرة في لندن، 
كما أنه أول ســـباح في تاريخ األوملبياد يتوج 
بالذهـــب فـــي مســـابقتي 10 كلـــم و1500 متر، 
وأول ســـباح عربي يتوج باملعدن النفيس في 

نسختني أوملبيتني.
وميلـــك امللولي خبرة كبيرة على الســـاحة 
الدولية من خالل مشاركاته في بطوالت العالم 
والدورات املتوسطية والعربية واألوملبية وهو 
كان منح العرب أول ميدالية ذهبية أوملبية في 
الســـباحة عندمـــا نال املركز األول في ســـباق 
1500 متر حرة في بكني 2008، حيث سجل رقما 
قياسيا افريقيا (14.40.84 د) وحرم األسترالي 
غرانـــت هاكيت بطل العالم 4 مرات من حتقيق 
إجناز لم يســـبقه إليه أي ســـباح فـــي تاريخ 
األلعـــاب األوملبية وهو الظفر بذهبية ســـباق 
1500 متر للمرة الثالثة على التوالي. وسيدافع 
امللولي الـــذي حمل العلم التونســـي في حفل 
االفتتاح، عن لقبه في سباق 10 كلم حرة، وهو 
تخصصـــه. ويخوض الســـباح املصري أحمد 

كرم تصفيات سباق 1500 متر حرة أيضا.

ــــــون العرب رحلة البحث  يواصل الرياضي
عن امليداليات في منافسات دورة األلعاب 
ــــــوم تتجــــــه األنظــــــار نحو  ــــــة، والي األوملبي
منافســــــات كرة اليد والتي تشهد مشاركة 

قطر وتونس ومصر.

مهارة خارقة

أسف كبير

عبدالحي  رجـــب  املــصــري  ــاع  ــرب ال

ســيــحــاول أن يــحــذو حـــذو ســارة 

يخوض  عندما  األقــل  على  سمير 

منافسات وزن 94 كلغ

◄

الحظ لـــم يحالـــف العـــب الجودو 

فـــي  املصـــري رمضـــان درويـــش 

مواصلة مشواره، وخسر في الدور 

ربع النهائي أمام قاسيموف

◄
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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 - بـــكل حتـــد وإصرار 
قالت السباحة الروسية يوليا إفيموفا، إنها 
سئمت الرد على أسئلة تتعلق باإليقاف الذي 
فرض عليها في الســـابق بسبب املنشطات، 
كما دافعت عن حقها في املنافســـة باأللعاب 
األوملبيـــة الصيفية احلاليـــة، حيث حصدت 
ثانـــي ميدالية فضيـــة في ســـباحة الصدر. 
وفي مؤمتـــر صحافي بحضور اليابانية ري 
كانيتو التي فازت في نهائي سباق 200 متر 
صدرا قالـــت إفيموفا ”في مرحلة ما ارتكبت 
أخطاء وبرأتني احملاكم وال أعتقد أنه تتعني 
علـــّي اإلجابة على مثـــل هذه األســـئلة مرة 

أخرى“.
وســـبق إلفيموفا، التي فـــازت ببرونزية 
ســـباق 200 متر صـــدرا في لنـــدن 2012، أن 
عوقبت باإليقاف مرتني بســـبب املنشـــطات 
واســـتبعدت في البدايـــة من أوملبيـــاد ريو 
لكنهـــا جنحت فـــي محاولتها فـــي اللحظة 
األخيرة بعـــد تقدمها بطعن حملكمة التحكيم 
الرياضية. وقالت إفيموفـــا عن ذلك ”نظروا 
الطعن الذي تقدمت به ووافقوا على طلبي.. 
وإذا أراد أحـــد االعتـــراض علـــى ذلك فعليه 

التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية“.
ووصفت الســـباحة األميركية ليلي كينج 
إفيموفا بأنهـــا محتالة، ما أثـــار أجواء من 
التوتـــر فـــي نهائي ســـباق 100 متـــر صدرا 
االثنـــني املاضي والـــذي فازت 
األميركيـــة  الســـباحة  فيـــه 
باملركز األول وتفوقت على 
إفيموفـــا. لكن الســـعادة 
واضحـــة  بـــدت 
على إفيموفا 
بينما كانت 
تتســـلم 
ليتهـــا  ا ميد
لفضيـــة  ا
الثانيـــة في 
ريو وقالت 
”بالطبـــع 
أنا ال أشجع 

املنشطات“. 

ق ب ي ه ي ر و
االثنـــني املاضي
الســـب فيـــه 
باملركز األو
إفيموفـــا
ب

فيموفا: سئمت الرد على 

أسئلة املنشطات

◄ قرر األسباني رافاييل نادال 
االنسحاب من منافسات الزوجي املختلط 
في منافسات كرة املضرب ضمن أوملبياد 
ريو 2016، لينتهي بذلك حلمه في إحراز 

ثالثية تاريخية. وجاء انسحاب نادال 
من منافسات الزوجي املختلط عقب 
تأهله إلى ربع نهائي الفردي وإلى 
نهائي الزوجي. وفاز نادال، الذي 

يخوض مشاركته األولى منذ انسحابه 
من الدور الثالث لبطولة روالن غاروس 

في أواخر مايو املاضي بسبب اإلصابة، 
في الفردي على الفرنسي جيل سيمون 

وبلغ ربع النهائي، ثم خاض مباراة 
الزوجي مع مارك لوبيز وبلغا النهائي 

وضمنا بالتالي الفضية بعد فوزهما 
على الكنديني دانييل نستور وفاسيك 

بوسبيسيل.

◄ سقطت السباحة الصينية تشني 
شيني وعداءة سباقات املوانع البلغارية 

سيلفيا دانيكوفا في اختبارات تعاطي 
املنشطات، حيث كشفت التحاليل 

التي أجريت لهما عن تعاطيهما ملواد 
محظورة في أول سقوط في اختبارات 
املنشطات التي جرت بأوملبياد ريو دي 

جانيرو. وذكر االحتاد الصيني للسباحة 
أن تشني البالغة من العمر 18 عاما 

سقطت في اختبار منشطات. وأضاف 
أن السباحة الشابة ستخضع لفحص 
عينة ثانية، ولم يجر إعالن املزيد من 
التفاصيل عن القضية. وأنهت تشني 

سباق 100 متر فراشة، الذي أقيم األحد، 
في املركز الرابع ومن املفترض أن 

تشارك في سباق 50 مترا حرة للسيدات 
السبت.

متفرقات

◄ واصل السباح األميركي مايكل 
فيلبس أسطورته األوملبية بإحراز 
ميداليته الـ26 في األلعاب األوملبية 

الصيفية معززا رقمه القياسي، وذلك 
بعد تتويجه في سباق 200 متر متنوعة 

في ألعاب ريو دي جانيرو 2016. 
وهي امليدالية الذهبية الـ22 لفيلبس 

(31 عاما) في مشواره ضمن األلعاب. 
كما أنها الذهبية الرابعة لفيلبس في 

ريو بعد األولى في سباق 4 مرات 
100 متر حرة، والثانية في سباق 200 

متر فراشة والثالثة في 4 مرات 200 
متر حرة. ونال فيلبس في الدورات 

السابقة 6 ذهبيات في أثينا 2004 و8 
ذهبيات في بكني 2008 و4 ذهبيات في 

لندن 2012، وفضيتني في لندن 2012 
وبرونزيتني في أثينا 2004.



} روما - حتـــدث إيريك توهير رئيس نادي 
اإلنتـــر بعـــد التغيرات األخيـــرة التي حدثت 
على صعيد تغيير املدرب روبيرتو مانشيني 
واستبداله باملدرب الهولندي فرانك دي بوير 
إضافـــة إلى عـــدم حتديد مســـتقبل املهاجم 
األرجنتيني ماورو إيـــكاردي حتى اآلن؛ قال 
توهير فـــي البداية ”من املهـــم أن أكون هنا، 
أعنـــي إثباتـــي لدعم هـــذا الفريـــق، واملدرب 
اجلديد وحتى الالعبـــني، لقد كانت لي رحلة 
طويلة من البرازيل إلى هنا -حيث يلعب دور 
رئيس اللجنة األوملبية اإلندونيســـية في ريو 
دي جانيـــرو-، ولكن كان علـــي أن أكون هنا 

لتقدمي دعمي“.
واســـتطرد توهير ”قبل كل شيء أريد أن 
أقول شـــكرا لروبيرتو مانشـــيني ألنه قادنا 
لعام إيجابي في املوسم املاضي ولقد حتسنا 
كثيرا معه، لقد قلت لفرانك إن هذا هو اإلنتر 
صاحـــب التاريـــخ الكبير وأنه مـــن املهم أن 
يعمـــل ويعمل كما يفعل الرئيس، من املهم أن 
نظهر للجماهير أننا نتمتع مبشـــروع جدي 
ويجـــب أن نعيد إنتر من جديد لدوري أبطال 

أوروبا“.
 وعـــن املفاوضات احملتملة في الســـوق 
وتأثيـــر قـــدوم املـــدرب اجلديـــد قـــال إيريك 
”الشـــيء األكثـــر أهمية أننـــا نريـــد أن نقوم 
بتحســـني الفريق وبالفعـــل جنحنا في جلب 
أنتونيـــو كاندريفا، وهناك أيضا العبان نريد 
ضمهما ولكـــن يجب أن نكـــون متأكدين من 
أن العناصـــر اجلديدة ستنســـجم معنا، من 
الواضح أن فرانـــك يحتاج إلى بعض الوقت 
لتقييم الفريق، رمبا ســـيقوم بتغيير البعض 
من األشـــياء واألمر متـــروك له فـــي النهاية 

التخاذ القرارات“.

وتوصل نادي إنتر ميالن اإليطالي التفاق 
مـــع نظيره ســـبورتينغ لشـــبونة البرتغالي، 
مـــن أجـــل ضـــم جنـــم خـــط وســـط األخير، 
جواو ماريـــو، خالل الصيـــف احلالي، وفقا 
للتقاريـــر الصحافيـــة في إيطاليـــا. وارتبط 
ماريـــو باالنتقال إلـــى النيراتـــزوري طوال 
الفتـــرة املاضية، خصوصـــا بعدما فاز بلقب 
كأس األمم األوروبيـــة 2016 رفقـــة املنتخـــب 
البرتغالـــي، إضافة إلى رغبة الالعب نفســـه 
فـــي الرحيل عن صفـــوف فريقـــه. واقتنعت 
إدارة سبورتينغ لشبونة أخيرا ببيع ماريو، 
وذلك بفضل إصـــرار الالعب علـــى الرحيل. 
وقبل النادي البرتغالـــي قبل عرضا من إنتر 
بقيمـــة 40 مليون يورو، فضـــال عن 5 ماليني 
أخرى في صورة مكافآت، رغم وجود شـــرط 
جزائـــي فـــي عقد الالعـــب بقيمـــة 60 مليون 
يورو. وأوضحت وســـائل إعـــالم أن صاحب 

الـ23 عاما سيحصل على راتب سنوي قدره 3 
ماليني يورو بعد خصم الضرائب، وستكون 

مدة التعاقد 5 سنوات.
مـــن جانب آخر تعرض العـــب نادي إنتر 
ميالن اجلديد، كريســـتيان أنسالدي، إلصابة 
على مستوى الركبة، خالل تدريبات الفريق، 
اســـتعدادا للموســـم اإليطالـــي اجلديد. من 
املتوقع أن يغيب الالعب شـــهرا عن صفوف 
الفريـــق. وحتـــدث الالعـــب ألول مـــرة منـــذ 
انضمامه إلى إنتر قائال ”ال أعتقد أن اإلصابة 
خطيرة، لقـــد أردت دائما االنضمام إلى إنتر 
ميالن ألنه من الفرق التي لفتت انتباهي منذ 
أن كنـــت طفال“. وأضاف أنســـالدي ”مكاملة 
هاتفية واحدة من أوســـيليو وزانيتي كانت 
كفيلـــة بإقناعي باالنضمام إلـــى إنتر ميالن. 
تغييـــر املدرب قد يكـــون إيجابيا ونتمنى أن 

نقدم موسما جيدا ونحقق أهدافنا“.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يرى راي بارلور، نجم أرسنال 
السابق، أن المقارنة بين السويسري 

غرانيت شاكا، العب الغانرز والفرنسي 
باترييك فييرا أحد أساطير النادي 

اللندني، سابقة ألوانها.

◄ قال المدير الرياضي لنادي 
برشلونة األسباني، أريدو بريدا، إن 

ناديه صرف النظر عن التعاقد مع 
الفرنسي بول بوغبا، الذي انتقل إلى 
صفوف مانشستر يونايتد اإلنكليزي، 

بسبب ارتفاع قيمته المالية.

◄ تسعى إدارة نادي ميالن اإليطالي، 
للتعاقد مع الفرنسي إلياكويم مانغاال 
مدافع مانشستر سيتي. وأعلن نادي 
فالنسيا األسباني، رغبته في التعاقد 

مع مانغاال لمدة موسم على سبيل 
اإلعارة.

◄ رفض الدولي البلجيكي رادجا 
ناينغوالن، نجم وسط فريق روما 
اإليطالي، عرضا جديدا من أجل 

االنضمام إلى تشيلسي اإلنكليزي.

◄ أبرم نجم السلة األميركي ليبروس 
جيمس اتفاقا يقضي بتمديد عقده مع 
كليفالند كافالييرز حامل لقب الدوري 

األميركي للمحترفين لـ3 سنوات 
إضافية مقابل 100 مليون دوالر.

◄ أعلن منظمو دورة سينسيناتي 
الدولية األميركية لكرة المضرب 
مشاركة المصنفة األولى عالميا 

سيرينا وليامس في البطولة. وغادرت 
وليامس، حاملة اللقب مرتين تواليا 

أسوار أولمبياد ريو 2016 بخفي 
حنين.

باختصار

رياضة
23 السبت 2016/08/13 - السنة 39 العدد 10364

األرقام ستتحسن

توهير: يجب أن نعيد إنتر لدوري األبطال

نادي إنتر ميالن توصل إلى اتفاق مع 

نظيره سبورتينغ لشبونة البرتغالي، 

من أجل ضم نجم خط وسط األخير، 

جواو ماريو

◄

} تورينو (إيطاليا) - ال يزال نادي يوفنتوس 
اإليطالـــي يبحث عن بديل مناســـب لرحيل 
الفرنســـي بـــول بوغبا عن صفوفـــه، فأمام 
اليوفـــي العديد من اخليـــارات في مختلف 
الدوريـــات األوروبية. أحد هـــذه اخليارات 
هو الالعب البلجيكي أكســـيل فيتسل العب 
نادي زينيت بطرســـبرغ الروسي، لكن يبدو 
أن فيتسل قد غير رأيه ويتجه إلى البقاء في 

زينيت ملوسم آخر على األقل.
وقال فيتســـل في تصريحـــات صحافية 
”أعتقـــد أن اخليار األفضل بالنســـبة لي هو 
البقاء مع زينيت ملوسم آخر، بعد ذلك سوف 
نـــرى ما يخبئه لي املســـتقبل. أنا اآلن أركز 
على فريقـــي والتحدي املقبل مـــع زينيت“. 
وعندمـــا ســـئل عـــن إمكانيـــة توقيـــع عقد 
جديد مع زينيـــت قال ”تركيزي اآلن منصب 
على املوســـم املقبل، وال أريـــد احلديث عن 

املستقبل اآلن“. 

} مدريــد - يغيـــب األملاني مارك أندريه تير 
شـــتيغن، حارس مرمى فريق برشـــلونة، عن 
ذهاب كأس السوبر األسبانية، أمام إشبيلية، 
األحد، إثر تعرضه اللتواء في الرباط اجلانبي 
الداخلي للركبة اليســـرى. وأعلن برشـــلونة، 
في بيان، أن تير شتيغن أصيب خالل مترين 
الفريق اخلميس. ولم يحدد برشلونة الفترة 
التـــي ســـيغيبها تير شـــتيغن عـــن املالعب، 
ولكنـــه أكد أنه لن يشـــارك في مبـــاراة األحد 
التي ســـتقام في ملعب ”سانشيز بيثخوان“ 

معقل إشبيلية.
تأتي إصابة تير شتيغن، في الوقت الذي 
ينافـــس فيه التشـــيلي كالوديـــو برافو على 
اللعب أساســـيا، وبعدمـــا اجتمع االثنان مع 
إدارة النادي، حيث قدما عروض أندية مهتمة 

باحلصول على خدماتهما.

يوفنتوس يستهدف 

فيتسل

تير شتيغن يغيب عن 

لقاء السوبر األسبانية

{إذا قال أنشيلوتي إن اللعب كمهاجم ثان بجوار ليفاندوفسكي أفضل خيار لي، فإني مقتنع بأن هذا 

هو أفضل مركز يناسبني في الفريق}.

توماس مولر 
مهاجم فريق بايرن ميونيخ األملاني

{ال أســـتطيع التعليق على الشائعات وأسماء األندية المهتمة بي. بالفعل كان هناك اهتمام من 

بعض األندية الكبيرة لضمي، أتعامل مع ذلك على أنه مجاملة}.

سيباستيان كورشيا 
ظهير فريق ليل الفرنسي

} لندن - تعاود عجلة الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة القدم االنطالق وسط ترقب وإثارة كبيرين 
خصوصا بعد التغييـــرات الكثيرة التي طالت 
أكثر من جهاز فني في صفوف الفرق املنافســـة 
على اللقب. واألمر ينطبق على أندية مانشستر 
يونايتد ومانشســـتر ســـيتي وتشيلسي التي 
اختارت مدربني جدد لهـــا لفتح صفحة جديدة 
بعد موســـم مخيـــب لم يـــرق إلـــى التطلعات. 
وتعاقد مانشستر يونايتد مع البرتغالي جوزيه 
مورينيو فـــي محاولة الســـتعادة هيبة الفريق 
التي خســـرها بعـــد اعتزال مدربه األســـطورة 
السير أليكس فيرغوســـون في أبريل عام 2013 
مانحا اللقب األخير للشـــياطني احلمر. واختار 
مانشستر يونايتد بديال له مواطنه ديفيد مويز 
الذي فشـــل فشـــال ذريعا ولم ميكث في منصبه 
ســـوى 10 أشـــهر أقيل بعدها ومتت االستعانة 
بخدمـــات املدرب اخلبيـــر الهولندي لويس فان 

غال.
أما مانشســـتر سيتي فأقال مدربه التشيلي 
مانويـــل بيليغرينـــي بعـــد العـــروض الباهتة 
الذي قدمها الفريق بإشـــرافه املوســـم املاضي 
وحصل على خدمات األسباني بيب غوارديوال 
في محاولة ملنح ديناميـــة جديدة للفريق. وبدأ 
غوارديوال ورشـــة عمل كبيرة من خالل التعاقد 
مع وجوه شـــابة على رأســـها مدافـــع إيفرتون 
ومنتخب إنكلترا جون ستونز والظهير األملاني 
ليـــروي ســـاني باإلضافة إلى مواطنـــه إيلكاي 
غوندوغـــان والبرازيلـــي غابريـــال جيســـوس 

واألسباني نوليتو.
فـــي املقابـــل، خـــاض تشيلســـي موســـما 
للنسيان فشل في نهايته حتى في احتالل مركز 
مؤهل إلحدى املسابقتني األوروبيتني علما بأنه 
بدأه بإشراف مورينيو وأنهاه بقيادة الهولندي 
املخضـــرم غـــوس هيدينـــك. أمـــا اآلن فيتولى 
تدريبـــه اإليطالي احملنك أنطونيو كونتي الذي 
قـــاد منتخب إيطاليا إلى الدور ربع النهائي من 
كأس أوروبـــا. ويعـــرف عن كونتـــي أنه مدرب 
متطلـــب ويعرف كيف يحـــث العبيه على تقدمي 
أفضل ما لديهم على أرضية املستطيل األخضر 
متامـــا كما كان يفعل هو في صفوف يوفنتوس 

واملنتخب اإليطالي.

مهمة صعبة

وستكون مهمة ليستر سيتي في الدفاع عن 
اللقب صعبة للغاية بعد أن ضرب عرض احلائط 
بالتوقعات املوسم املاضي وتوج باللقب احمللي 
للمـــرة األولى في تاريخه. واســـتحق ليســـتر 
اللقب ألنه تقدم على أقرب منافســـيه بفارق 10 

نقاط ولم يخســـر سوى ثالث مباريات. وخلص 
مدربه اإليطالـــي كالوديو رانييري مهمة فريقه 
في الدفاع عن اللقب بقوله ”أعتقد أنه ســـيكون 
من األســـهل رؤية كائنات فضائية في لندن من 
االحتفاظ باللقب“. أما أرسنال الساعي إلحراز 
لقبـــه األول في الدوري منذ عام 2004، فلم يبادر 
إلى تعزيز صفوفه باســـتثناء تعاقده مع العب 
الوسط السويسري الدولي غرانيت تشاكا، في 
حني يأمل فـــي إمتام صفقة قلب الدفاع األملاني 
شـــكودران مصطفي من فالنسيا في ظل األزمة 
الدفاعيـــة التي يعانـــي منها ســـيما في غياب 
األملانـــي العمالق بير ميرتيســـاكر والبرازيلي 
غابريـــال بداعـــي اإلصابة، والعـــودة املتأخرة 

ملدافع اآلخر الفرنسي لوران كوسييلني.
 ويأمل توتنهام في مواصلة عروضه اجليدة 
كما فعل املوسم املاضي حيث ظل منافسا بقوة 
على اللقب حتـــى األمتار األخيرة قبل أن ينهار 
ويتنازل عـــن املركز الثانـــي ملصلحة جاره في 

شمال لندن أرسنال في املرحلة األخيرة.

مدربون كبار

احلماس في ذروتـــه قبيل انطالق الدوري 
واجلماهير تترقب بحـــذر بالغ معانقة النادي 
األحب إلـــى قلبها لقب الدوري الكروي األقوى 

على امتداد العالم. 
وحط أبـــرز املدربني العامليـــني الرحال في 
بالد الضباب بغية خوض جتربة ســـامية في 
دوري كروي يعد بإثارة عارمة، ويصبو هؤالء 
إلســـقاط رانييري عن عرشـــه وبلـــوغ منصة 
التتويـــج برفقه فرقهم فـــي 21 مايو 2017. ولم 
يتوقع أكثر املتفائلني أن يتوج ليســـتر سيتي 
بالغـــار في املوســـم املاضـــي، حيـــث منحته 
الترشيحات نســـبة ضئيلة خلطف اللقب أمام 
أعتى األندية أســـوة بحامل اللقب تشيلســـي، 
وقطبا مانسشـــتر، يوناتيد وسيتي، وأرسنال 

وتوتنهام. 
وعاد البرتغالي جوزيه مورينيو إلى عالم 
الكرة اإلنكليزية من بوابة مانشســـتر يونايتد 
بعدما أقيل من منصبه مدربا لتشيلسي املوسم 

املاضي نتيجة ترنح أداء حامل لقب املوسم ما 
جاهزا  قبل املاضي، ويبو الـ“سبيشـــيل وان“ 

خلوض غمار التحدي برفقة أبناء الشمال.
وفـــي اجلهـــة املقابلة مـــن املدينة، ينشـــد 
مدرب مانشســـتر ســـيتي اجلديد األســـباني 
بيـــب غوارديوال الذي خلف التشـــيلي مانويل 
إلى سابق  بيليغريني، إعادة الـ”ســـيتيرنس“ 

عهدهم. 
ويرنـــو بـــدوره الفرنســـي ارســـني فينغر 
حلصـــد النجـــاح املتوخى مع ناديه ارســـنال 
الـــذي حل ثانيـــا على ســـلم ترتيـــب الدوري 

االنكليزي املوسم الفائت. 

وفي غرب العاصمة ينوي املدرب اإليطالي 
أنطونيو كونتي إرســـاء فلسفة كروية خاصة 
داخـــل أروقة تشيلســـي بعيد تعيينـــه مدربا 

للبلوز.
بوكيتينو  ماوريسيو  األرجنتيني  ويصبو 
ملواصلـــة التألق برفقة فريقـــه توتنهام. وعبر 
بـــدوره مدرب ويســـت هام الكرواتي ســـالفن 
بالـــدوري  الشـــديد  إعجابـــه  عـــن  بيليتـــش 
اإلنكليـــزي وقارنه بهوليوود قائـــال ”الدوري 
املمتاز يشبه هوليوود إلى حد بعيد. إنه أفضل 
مكان للعيش والعمل“. وأرست كتيبة بيليتش 
أداء صلبا في املوســـم املاضي وتبوأت املركز 

الســـابع على سلم الترتيب في ظل تألق النجم 
الفرنسي دمييتري باييه الذي تتهاتف األندية 
للظفـــر بخدماته، بيـــد أن الـ”هاميرز“ طالبوا 
بـ50 مليون جنيه إســـترليني بغية التنازل عن 
جنم منتخب فرنســـا. ومن املؤكد أن الضغوط 
الهائلة ســـتلقي بظاللها علـــى املدربني مهما 
عال شـــأنهم، واحلقيقة تقال أن قـــوة الدوري 
اإلنكليـــزي وجماليته دفعا أبرز األســـماء في 
عالـــم التدريب خلـــوض غمار جتربـــة فريدة 
من نوعها في بـــالد الضباب، وبقاء هؤالء في 
مناصبهم منـــوط بنتائج فرقهم وأدائها داخل 

املستطيل األخضر.

عجلة الدوري اإلنكليزي تعود للدوران واإلثارة في الموعد

[ مواجهة متجددة بين المخضرمين مورينيو وغوارديوال [ تحديات كبرى تنتظر ليستر سيتي في الموسم الجديد
يفتح الستار على املوسم اجلديد من الدوري اإلنكليزي املمتاز السبت وسط ظاهرة حتدث 
ألول مرة في التاريخ حيث تتطلع جميع األندية العشــــــرين إلى املســــــابقة للفوز باللقب في 
ــــــة املطاف. ومع إنفاق أموال طائلة على التعاقدات اجلديدة وقدوم عمالقة التدريب من  نهاي

املتوقع أن يكون املوسم اجلديد األكثر شراسة.

ــل فـــي مــواصــلــة  ــأم تــوتــنــهــام ي

الـــجـــيـــدة كــمــا فعل  عـــروضـــه 

املـــوســـم املـــاضـــي حــيــث ظل 

منافسا بقوة على اللقب

◄

معارك منتظرة
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} تواصل هوليوود األميركية أّم السينما 
الكونية، رشَّ األرض بأضخم األفالم التي 
صارت ُكَلفها اإلنتاجية أقرب إلى اخليال. 
األرقـــام املذهلـــة التي تطرحها شـــبابيك 
التذاكر لعشـــرة أفالم حديثة كلفًة وربحًا، 
قد تســـاوي ميزانية دولـــة أفريقية نصف 

جائعة. 
جنون التجارة الســـينمائية ال يشبهه 
اآلن ســـوى جنون أسعار العبي كرة القدم 
التي لم تعد لعبة الفقراء ألنها اختفت من 
على شاشاتهم بسبب جشع شركات النقل 
واحلقـــوق احلصرية ودكاكني االشـــتراك 

السنوي.
شاشـــة هوليوود القاســـية ســـتمطر 
عليك خمســـة شرائط رومانســـية رحيمة 
منعشة طيبة مثل قصة حب ألريك سيكال، 
ومئة شـــريط تلطـــخ ســـهرتك اإلجبارية 
مبشـــاهد وقصص القتل ومصاصي الدم 
ومدمنـــي ومافيـــا املخـــدرات والشـــذوذ 
الفكـــري واجلســـدي، ثـــم الزحـــف نحو 
السياسة لتقوم هذه املؤسسة االحتكارية 
الرأســـمالية اجلشـــعة بتزوير وتشويش 
وحتريـــف ســـيرة الزعمـــاء العامليني من 
خصـــوم أميـــركا، مثل غيفارا وكاســـترو 
وغاندي ونهرو وســـتالني وخروتشـــوف 
وهيـــرو هيتو وماو تســـي تونـــغ، وليس 
انتهـــاء بجمـــل محبوكـــة معتنـــى بهـــا 
ســـيتركونها الحقـــا علـــى ســـيرة صدام 
حسني، لتجميل وتنظيف مشهد جرميتهم 
العظمى التي صنعوها ضد العراق، بالد 
ما بني ”القهرين“ العظيمني، حيث مت حتت 
بســـاطيلهم الهمجية وأياديهم احلرامية، 
تدمير تلك البالد ونهـــب آثارها ونفطها، 
ومن ثـــّم تفكيكها وإفســـادها وإمراضها 

بالفتنة وباملنغلة التي عّرشت هناك.
في سلســـلة أفـــالم وشـــرائط تنظيف 
التاريخ الوســـخ، ستترك هوليوود اجلند 
والضبـــاط ورجـــال املخابـــرات القســـاة 
الذين ســـرقوا اآلثار واغتصبوا النســـاء 
وعذبوا الســـجناء األبرياء، وشاركوا في 
والتماثيل  واملخطوطات  املخدرات  جتارة 
الرافدينيـــة الثمينـــة، وســـيذهبون إلـــى 
مشـــاهد نادرة مجتزأة من شريط اخلزي 
الكبير، فيظهر جنديهم أو جنديتهم وهي 
تقدم احللوى لطفل بائس، أو تســـقي املاء 

جلندي أسير.
واخلـــرق  البطولـــة  ببـــاب  أمـــا 
والســـوبرمان، فســـوف تتعـــّود ذاكرتـــك 
وذائقتـــك وأنـــت املتلّقـــي غيـــر احملّصن، 
مبنظر جندي أميركي واحد اسمه بروس 
ولس أو تـــوم هانكس وهو يقود كمشـــة 
رفـــاق ســـينتصر بســـواعدهم وبنادقهم 
وبوكســـاتهم، على فيلق عظيم من جيش 
العدو املســـكني الذي ليس مبقدوره أبدا، 
صياغـــة وكتابة تاريخه الـــذي حدث على 

األرض أول مرة.
ســـترى اليـــوم على شاشـــتهم الغنية 
كائنـــات خارقة، وقد جتـــاوزت بجبروتها 
كّل حـــركات رامبو وفاندام وايســـت وود 
وشـــني كونري. هم يكتبوننا ويرسموننا 
ونحـــن نتفرج ونندهش، أمـــا هوليوودنا 
فخيالها ليس مبقدوره حتـــى اآلن، القفز 
على مشـــهد دموع غادة عبدالرازق، وهي 
تســـقط وتتجمع مباعون االنتقام العذرّي 

املجيد!
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} طهران – شهدت مدينة مريوان، غرب إيران، 
مظاهـــرة فريدة من نوعهـــا، الثالثاء الماضي، 
إذ ســـار اآلالف في شـــوارع المدينة إلى جانب 
دراجاتهـــم احتجاجـــا علـــى قرار الســـلطات 

المحلية بمنع النساء من ركوب الدراجات.
وكانت الســـلطات اإليرانية قد أطلقت منذ 
أشـــهر حملة تشـــجع الســـكان على استعمال 
دراجاتهـــم كل يـــوم ثالثاء للحد مـــن التلوث، 
وتلقـــى اإليرانيون تلك المبـــادرة بصدر رحب 

وشرعوا في تطبيقها باآلالف في عدة مدن.
لكن الســـلطات المحلية في مدينة مريوان، 
لـــم تستحســـن مشـــاركة النســـاء فـــي هـــذه 
الحملـــة، حيث أمرتهن الشـــرطة في 26 يوليو 
باالمتناع عن ركـــوب الدراجات، بل إنها قامت 
حتى باعتقال خمس نساء ثم إطالق سراحهن 
بعـــد ســـويعات حســـب ما ذكـــره ناشـــطون 

محليون.
واستنكر ســـكان المدينة مضايقة الشرطة 
للنســـاء اللواتي قـــررن اســـتخدام الدراجات 
الهوائية في تنقالتهم، بتنظيم احتجاجات كل 

يوم ثالثاء من كل أسبوع.
وســـار اآلالف من الرجال والنســـاء يومي 
الثالثـــاء 2 و9 أغســـطس، في شـــوارع مدينة 
مريـــوان إلى جانب دراجاتهـــم احتجاجا على 

قرار منع اإليرانيات من قيادة الدراجات.
ومنذ ثالثة أشـــهر يتنقل اإليرانيون نساء 
ورجـــاال على متن الدراجـــات الهوائية كل يوم 
ثالثـــاء، حيث القت فكرة اســـتخدام الدراجات 
استحسان المواطنين حتى أنهم قاموا بتنظيم 
جـــوالت على ضفاف بحيرة زاريوار التي تبعد 

ثالثة كيلومترات عن وسط المدينة.
لكن منذ أسبوعين، تدخلت الشرطة لتطلب 
من النســـاء االمتناع عن ركـــوب الدراجات في 
األماكـــن العمومية، وأضافت أن هذا النشـــاط 

مســـموح لهن به فقط في الحدائـــق العمومية 
ونـــوادي الرياضة. ويـــوم الجمعـــة الموالي، 
زاد إمام المدينة ماموستا مصطفى شيرزادي 
الطين بلة بإعالنه عن أن ركوب المرأة للدراجة 

مناف لتعاليم اإلسالم.
وقال أحد اإليرانيين الذي شارك في الحملة 
أن ”الناس فرحوا في البداية بسبب الفكرة، بل 
نظموا جـــوالت بالدراجات على ضفاف بحيرة 

زاريوار القريبة من المدينة“.
وأضاف أن ”الفتيات الالتي ألقت الشـــرطة 
القبض عليهن لركـــوب الدراجات، أجبرن على 
توقيع تعهد بعدم القيام بذلك مرة أخرى، وذلك 
بعد استدعاء والد الفتيات أو أشقائهم الذكور“.  
ومع ارتفاع أعداد المشـــاركين في التظاهرات 

والمســـيرات بالدراجات، رجاال ونساء، أعلنت 
السلطات أنها ســـتخصص حديقة للنساء كل 
يوم أربعاء ليركبن الدراجات، وسيتم إحاطتها 

بجدار لمنع الرجال من استراق النظر.
وقـــام المعترضـــون ببدء حملـــة توقيعات 
لمطالبة رئيـــس المنطقة محمد فالحي ونائبة 
رئيـــس الجمهورية لشـــؤون المرأة واألســـرة 
شـــهيندخت موالوردي ومن الرئيس اإليراني 
حســـن روحاني، التدخل لمنع اعتقاالت شرطة 
المدينة للفتيات بسبب ركوبهن الدراجات. وقد 

جمعت عريضتهم إلى حد اآلن 1500 إمضاء.
وعلى إثر هـــذه االحتجاجات، صرح محمد 
فالحي لوســـائل اإلعالم المحلية بداية شـــهر 
أغســـطس ”ليست لدينا أي مشـــكلة مع ركوب 

النساء للدراجات، لكن علينا أن نخصص لهن 
فضاء لذلك. ومن أجل ســـالمتهن، ســـنجد لهن 

مكانا مخصصا لممارسة هذا النشاط“.
يذكـــر أنـــه ال يوجـــد قانون يمنع النســـاء 
اإليرانيـــات من ركوب الدراجات حيث يســـمح 
لهـــن بذلـــك فـــي األماكـــن العموميـــة بإيران، 
لكـــن غالبا مـــا يعتبر العديد من المســـؤولين 
المحافظين أن قيادة وســـيلة النقل البســـيطة 

مخالفة للشريعة.
وإلى زمن غير بعيد كانت الدراجات النارية 
أيضا ممنوعة في إيران لكن الســـلطات قررت 
منذ ســـنة تقريبا السماح للمواطنين بركوبها، 
بعد أن كان ذلك متاحا فقط لقوات ”الباســـيج“ 

التابعة للشرطة اإليرانية.

إيران تشجع الرجال على ركوب الدراجات وتمنعها عن النساء
وقعت السلطات اإليرانية في مأزق بعد أن 
دعت املواطنني إلى اســــــتخدام الدراجات 
الهوائية فــــــي تنقالتهم للحــــــد من التلوث 
الذي تســــــببه الســــــيارات واحلافالت في 
البالد، حيث اســــــتجاب اإليرانيون للحملة 
ــــــم تالق  لكــــــن مشــــــاركة النســــــاء فيها ل

استحسان الشرطة.

محاربة حرية المرأة أهم من التلوث البيئي

منع ارتداء «البوركيني} في كان الفرنسية

مساجد نابلس تصدح بصوت أم كلثوم بدل اآلذان

} كان – أعلنـــت بلدية مدينة كان الفرنســـية، 
الموســـط،  األبيـــض  البحـــر  علـــى  المطلـــة 
منعهـــا ارتـــداء ”المايوهات الشـــرعية“، في 
السواحل والمسابح بدعوى ”مخالفتها القيم 

العلمانية“.
وأفـــاد بيـــان صادر عـــن البلديـــة، بحظر 
المالبـــس التـــي تحمـــل رمـــوزا دينيـــة، في 
اســـتهداف  جـــراء  والمســـابح،  الشـــواطئ 
الهجمات اإلرهابية ألماكن العبادة في البالد.

وأصدر العمـــدة دافيد ليزنار قرارا يقضي 
بأن ”دخول الشـــواطئ والســـباحة ممنوعان 
على أي شـــخص ال يرتدي مالبس ســـباحة ال 
تحترم العـــادات المتبعـــة والعلمانية“، التي 

تعّد المبدأ الرئيسي للجمهورية الفرنسية.
وأضاف نص القرار أن ”مالبس الســـباحة 

التـــي تظهـــر انتمـــاء دينيا، فـــي الوقت الذي 
تستهدف فيه فرنسا وأماكن العبادة بهجمات 
إرهابية، قد ينجم عنها اإلخالل بالنظام العام؛ 

تجب الحيلولة دون ذلك“.
وقـــال تييـــري ميغـــول، رئيـــس الخدمات 
البلدية في كان، في محاولة لشرح المغزى من 
القرار ”ال نتحدث عن منع الرموز الدينية على 
الشـــاطئ. ولكن المالبس التي ترتبط بالوالء 

لحركات إرهابية نقاتلها“.
النســـائية  وكانـــت جمعية ”ســـمايل 13“ 
(Smile 13)، التـــي تنشـــط فـــي أحـــد األحياء 
الشـــمالية لمرســـيليا (جنوب فرنسا)، أعلنت 
فـــي 5 أغســـطس الحالي، عبر حســـابها على 
مواقع التواصل االجتماعي، أنها ستنظم يوم 
10 ســـبتمبر المقبل، يوما للسباحة في مسبح 

اســـتأجرته ليـــوم كامـــل، ســـيكون مخصصا 
للنســـاء المنضويـــات فيها، غيـــر أنها حذرت 
عضواتهـــا بعـــدم قدومهن بلباس الســـباحة 
”المايوهـــات“ إلى المســـبح، وذلـــك لحضور 

مدرسي سباحة ذكور.
غيـــر أن إدارة المســـبح وبلديـــة منطقـــة 
ينيـــس- ميرابـــو أعلنتـــا فـــي بيان مشـــترك 
الخميـــس، إلغاء الفعالية التي كان من المزمع 
إجراؤها في 10 سبتمبر المقبل، لدواع أمنية، 
وذلك عقب النقاشـــات التـــي دارت في اإلعالم 

الوطني وشبكات التواصل االجتماعي.
ويعّد الزي اإلسالمي قضية ذات حساسية 
في فرنسا، التي يحظر فيها ارتداء النقاب في 
األماكن العامة، ولكن ال تحظر فرنســـا ارتداء 

الرموز أو المالبس الدينية.

فوجـــئ المواطنون  } نابلــس (فلســطين)  – 
في مدينـــة نابلس الفلســـطينية وضواحيها، 
مســـاء الخميس، ببث شـــبكة األذان الموحد 
التي ترتبط بها مســـاجد المدينة مقاطع من 
أغان للفنانة الراحلة أم كلثوم، وذلك لدقائق 

محدودة.
ونشر فيديو على اإلنترنت يوثق عملية 
بث عدد من مســـاجد نابلس أغاني أم كلثوم 

عبر مكبرات الصوت الخاصة باألذان.

وأثار األمر استياء المواطنين في المناطق 
القريبة من المســـاجد التي بثـــت األغاني، ما 
دعا وزارة األوقاف والشـــؤون اإلسالمية إلى 
تشـــكيل لجنة تحقيق في الموضـــوع لمعرفة 

مالبسات القصة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة األوقاف إن 
هذا الخلل حدث في عدد من مســـاجد المنطقة 
الغربيـــة من نابلـــس، وتحديدا فـــي أربعة أو 
خمســـة مســـاجد، مؤكدا أنه ال يوجد اختراق 

لشـــبكة األذان الموحد والذي مقّره في مسجد 
الحّج نمر. وأضاف أن طاقما من بلدية نابلس، 
وهو المســـؤول عن هذا الموضوع، اكتشـــف 
خلـــال فنيا في منطقة شـــارع بليبلة بالمدينة، 
وقد تّمـــت معالجة الموضوع، وال يعرف حتى 

اآلن إذا كان الحادث متعمدا أم ال.
وأكـــد المصـــدر أن المختصين يفحصون 
كافة االحتمـــاالت، مبينا أن النتائج ســـتظهر 

خالل الساعات القليلة القادمة.

ومع ارتفاع أعداد ااألماكـــن العمومية، وأضافت أن هذا النشـــاط 

– أعلنـــت بل كان ك}
الب علـــى  المطلـــة 
منعهـــا ارتـــداء ”ا
السواحل والمساب

العلمانية“.
وأفـــاد بيـــان ص
المالبـــس التـــي ت
والمس الشـــواطئ 
الهجمات اإلرهابية
وأصدر العمـــدة
”دخول الشـــو بأن
على أي شـــخص ال
تحترم العـــادات ال
تعّد المبدأ الرئيسي
وأضاف نص ال

} نابلــس (فلســط
في مدينـــة نابلس
مســـاء الخميس، ب
التي ترتبط بها م
أغان للفنانة الراح

محدودة.
ونشر فيديو
بث عدد من مســـ
عبر مكبرات الص

النجمة البريطانية 

ريتا أورا خالل حضورها 

العرض األول لمسلسل 

نيتفليكس «ذا غيت 

داون} الذي يروي بدايات 

موسيقى الهيب هوب 

الملحمية لمخرجه باز 

لورمان، في نيويورك
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