
عرض حوثي سري بالتنازل 
عن تعز والبيضاء

صالح البيضاين

} صنعاء – كشفت مصادر في املقاومة اليمنية 
عن عرض سري تقدم به احلوثيون  لـ“العرب“ 
من خالل وســـطاء، لالنســـحاب من محافظتي 

تعز والبيضاء.
وقالت املصادر إن احلوثيني اشـــترطوا أن 
يتم ذلك من خالل اتفاق بني احلكومة الشرعية 

واالنقالبيني.
وتأتي هذه اخلطوة عقب تصعيد احلكومة 
اليمنية حلربها على اجلبهة االقتصادية ونقل 
البنـــك املركزي اليمني إلـــى العاصمة املؤقتة 
عـــدن، إضافة إلى عودة قيادات الشـــرعية إلى 
الداخل، وتوارد األنباء عن خطة عســـكرية من 
املفتـــرض أن تنطلق قريبا لتحرير احملافظتني 

األكثر استنزافا للميليشيات احلوثية.
واعتبـــرت مصـــادر ”العرب“ أن اشـــتراط 
احلوثيني االنســـحاب من خالل اتفاق، يهدف 
إلى حتقيق مكســـب سياسي يضمن للحوثيني 
وحليفهم الرئيس الســـابق صالـــح البقاء في 
مناطق نفوذهم التقليديـــة، مقابل التخلي عن 

محافظات باتت في حكم احملررة.
وتتقلص يوما بعد يوم مســـاحة الطموح 
السياســـي لدى احلوثيني والرئيس السابق، 

جراء االنتكاسات التي حلقت بهم.
احلوثي-صالح  حتالـــف  جهـــود  وتركزت 
عقب اجتيـــاح العاصمة صنعاء في ســـبتمبر 
2014 على فرض سيطرته على مختلف مناطق 
اليمن كوريث للســـلطة الشرعية، قبل أن يقوم 
باالنســـحاب من احملافظات اجلنوبية نتيجة 

املقاومة العنيفة التي فوجئ بها.
واعتبـــر مراقبـــون أن عـــرض احلوثيـــني 
والرئيس الســـابق موافقتهم على االنسحاب 
من محافظتي تعز والبيضاء يأتي في ســـياق 

مراجعة لوضعهم امليداني واالقتصادي.
السياســـية  التطـــورات  أفضـــت  وقـــد 
والعســـكرية واالقتصاديـــة إلـــى تغيير قائمة 
أهدافهم التي يبدو أنها ســـتنحصر في إعادة 
التموضع في اجلغرافيا املذهبية والتخلي عن 
املناطـــق التي ال يتمتعون فيهـــا بأي حاضنة 
شعبية فضال عن تراجع قدراتهم على إدارتها 

جراء تناقص مواردهم املالية.
ويســـعى احلوثيـــون وصالح إلى حشـــد 
قواتهم في مناطق نفوذهـــم الدميوغرافي مع 
اقتـــراب قوات اجليـــش الوطني مـــن أطراف 
صنعـــاء في جبهتـــي نهم وصـــرواح وهو ما 
يتطلب من الناحية العســـكرية البحتة سحب 
األلويـــة واملقاتلني من محافظات االســـتنزاف 
والـــزج بهذه القـــوات فـــي اجلبهـــات األكثر 

استراتيجية.

} برلــني – كشـــفت تصريحـــات عـــن اجلالية 
العلوية التركية في أملانيا عن حجم االنشقاق 
احلاصل بني الشـــيعة والســـنة من املهاجرين 

في الغرب.
وتـــدرس اجلالية العلوية فـــي أملانيا فكرة 

االنسحاب من مؤمتر اإلسالم. 
وينعقد مؤمتر اإلســـالم بأملانيـــا منذ عام 
2006، ويشـــارك فيـــه ممثلـــون مـــن الهيئـــات 
االحتادية والواليات واحملليات باإلضافة إلى 

منظمات وشخصيات إسالمية. 
وقـــال يلمـــاز كهرمـــان مفـــوض التعليـــم 
باجلاليـــة العلوية في املانيا "إن مرور عشـــرة 
أعـــوام علـــى مؤمتر اإلســـالم بأملانيـــا ال يعد 
بالنسبة لنا سببا لالحتفال، لذا لن نشارك في 

االحتفالية ببرلني".
واســـتثمرت إيران منذ الســـنوات األولى 
لقيام ثـــورة اخلميني عـــام 1979 جهودا الفتة 
الختراق اجلاليات املســـلمة في الدول الغربية 
ملتحقة بذلك بجماعات إســـالمية على منوال 
”التبليـــغ والهجـــرة“ واإلخوان املســـلمني في 

العمل على اســـتقطاب الكتل الشعبية املسلمة 
التـــي ازدادت هجرتها غربا منذ بدايات القرن 

املاضي.
والتقـــت العقليـــة اإليرانيـــة مـــع العقلية 
اإلخوانيـــة خصوصا فـــي تفتيـــت اجلاليات 
وإضعاف وحدتها والعمل على تعميق الشقاق 
بني السّنة والشـــيعة من جهة، ثم على جتزئة 
الســـّنة وتصنيفهم وفق أجندات الولي الفقيه 

في طهران واملرشد العام في القاهرة.
اجلهـــود  تتكامـــل  أن  مفارقـــة  وليســـت 
اإليرانية اإلخوانية داخل اجلاليات املســـلمة 
فـــي أوروبا حتت عناوين الوحدة اإلســـالمية 

ونبذ الفنت املذهبية.
وقد عملـــت مراكز املدرســـتني ”اإلخوانية 
على إنشـــاء جمعيات  واخلمينية-اخلامنئية“ 
مشتركة توّلت تنظيم املؤمترات التي تنهل من 
البيئات اإلسالمية املنتشرة في بلدان الهجرة.
واعتبـــرت البعـــض من األوســـاط أن هذا 
الســـلوك يعكـــس ســـعيا إيرانيا، مـــن خالل 
الهيمنة على املكونات الشـــيعية أو التي تدور 

في فلكهـــا، لإلمعان في تفتيت أي تشـــكيالت 
وحدوية متّثل التعدد اإلسالمي في أوروبا.

وفيمـــا توّلـــت األجهزة اإليرانية الســـطو 
على املكّون الشـــيعي داخـــل اجلاليات وفصل 
نشـــاطها متاما عن املكّون السني، فإن جماعة 
اإلخوان عملت على تشـــتيت اجلاليات السّنية 
داخـــل أطـــر وجمعيـــات ومنظمـــات تعـــددت 
أسماؤها وأجنداتها في سعي نشيط للهيمنة 

الكاملة عليها.
وإذا مـــا اســـتفادت إيران مـــن احتكارها 
للتعامـــل مـــع الشـــيعة فـــي العالـــم، مبا في 
ذلك شـــيعة الشـــتات، فإن اإلخوان استفادوا 
تاريخيـــا من عاملـــني: األول، مرتبـــط بغياب 
اســـتراتيجيات تعتمدهـــا الـــدول األصل مع 
جالياتها، ما وّفر للجماعة ساحة فارغة يسهل 

ملؤها.
والثاني، التواطؤ الغربـــي مع اجلماعات 
اإلســـالمية، مبـــا فـــي ذلـــك جماعـــة اإلخوان 
املســـلمني، ألهـــداف تتعلـــق حينها بشـــروط 
احلـــرب البـــاردة وجهـــود مناكفـــة األنظمـــة 

القومية واليسارية، واســـتمرار هذا التعاون 
حديثا، على مـــا يوضح الباحث األملاني غيدو 
شـــتاينبرغ مـــن املركـــز األملاني للسياســـات 
األمنية في كتابه ”الغرب واإلخوان بعد ثورات 

الربيع العربي“.
وتعمـــل إيـــران واجلماعـــة علـــى إغـــراق 
اجلاليات بسلســـلة جاذبة مـــن اإلغراءات من 
خالل نشـــر اجلمعيات التربوية واالجتماعية 
والدينيـــة، بحيـــث يتولـــى اجلانـــب الدعوي 

تغطية األنشطة السياسية احلقيقية.
حـــول  املتخصصـــة  التقاريـــر  وجتمـــع 
األنشـــطة اإلخوانيـــة اإليرانية علـــى أن عامل 
املال يعـــد محوريا في ورشـــة تثبيـــت البنى 
التحتية لإلســـالم السياسي الشيعي والسني 

داخل اجلاليات اإلسالمية.
واســـتفاد اإلخوان فـــي فتـــرات التواطؤ 
الكامل مـــع طهران من تغطيـــة مالية إيرانية، 
الختـــراق  ضروريـــة  اإليرانيـــون  يعتبرهـــا 
اجلاليات السّنية من جهة وتبرئة أنفسهم من 

تهمة املذهبية من جهة ثانية.

وفيما تســـهب دراســـة آيان جونسون في 
مجلة ميدل إيست فوروم في الكشف عن شبكة 
اإلخوان فـــي أوروبـــا، فإن مصـــادر أوروبية 
تكشف أن األجهزة األمنية تتعامل مع املساجد 
واحلســـينيات الشـــيعية واملراكـــز الثقافيـــة 
التابعـــة بصفتها منابر إيرانية، وأن أنشـــطة 

هذه املنابر تخضع ملراقبة حثيثة.
وتضيـــف هذه املصادر أن املراقبة تشـــمل 
أيضـــا كافة األنشـــطة االقتصاديـــة الصغيرة 
واملتوســـطة، كاملطاعـــم واحملـــالت التجارية، 
التي يشـــتبه بأنها أنشـــطة تبييض لألموال 
التابعـــة حلزب الله اللبناني واحلرس الثوري 

اإليراني وامتداداته.
ويالحـــظ خبراء فـــي شـــؤون اجلماعات 
في أوروبا أن اجلاليات الســـّنية تســـعى إلى 
التنصل مـــن أي ارتباط مـــع جماعة اإلخوان 
املســـلمني بســـبب مناخ لديهم معاد لإلســـالم 
السياســـي ولإلخوان خاصة، وبســـبب األداء 
املريـــب الذي قامـــت به اجلماعة فـــي ميادين 

احلراك العربي.

} بــريوت – قابلـــت روســـيا تخلـــي الواليات 
املتحـــدة عن تنفيـــذ تفاصيل االتفـــاق األخير 
حول ســـوريا بحرب شـــاملة على مدينة حلب 
انطالقـــا من اعتبـــار أنه مـــن األفضل حتقيق 
انتصـــار عســـكري على مواصلـــة املفاوضات 

املتعثرة مع واشنطن.
يأتي هذا في مـــا اعتبر محللون أن تلويح 
واشـــنطن بالسماح بوصول صواريخ مضادة 
للطائـــرات إلى املعارضـــة الســـورية لتعديل 
ميزان احلـــرب مجرد منـــاورة هدفها احلفاظ 
علـــى صورة الواليات املتحـــدة، في انتظار أن 
يقرر الرئيس القادم استراتيجيته في سوريا.

وبعد جـــوالت عديدة مـــن املفاوضات بني 
وزير اخلارجية األميركي جون كيري ونظيره 
الروسي سيرجي الفروف، بدأ تطبيق هدنة في 
سوريا في الـ١٢ من ســـبتمبر، لكنها استمرت 
أسبوعا واحدا فقط. ثم قطعتها قوات الرئيس 
السوري بشـــار األســـد بدعم من روسيا التي 
ترى أن الواليات املتحدة لم تنفذ ما مت االتفاق 
عليه بدفع املعارضة املعتدلة إلى االنفصال عن 

جبهة فتح الشام (النصرة سابقا).
ويقول كبير الباحثني في معهد الدراسات 
الشـــرقية في موســـكو فالدميير أحمدوف ”إن 
روســـيا حتـــاول االســـتفادة من العجـــز لدى 
املجتمع الدولي وفشـــل واشنطن في التزامها 
بالتفاهمات حول الهدنة، بتعزيز انتصاراتها 
العســـكرية وتغيير موازين القوى بني النظام 
واملعارضة وبالتالي االستعداد لفرض رؤيتها 
للحـــل في ســـوريا ســـواء في األيـــام األخيرة 
للرئيـــس أوباما أو مع قدوم الرئيس األميركي 

اجلديد“.
وأضاف أحمـــدوف في تصريح لـ“العرب“، 
“أن معركة حلب ســـتكون أصعـــب املعارك في 
ســـوريا، وفي حال عادت كل املدينة إلى سلطة 
األســـد ســـتعلن موســـكو أنها صاحبة القرار 
األول، وعلى األطراف الدولية األخرى أن تقبل 

بصيغة احلل املقترحة روسيا“.
وتنفذ الطائرات الروسية غارات كثيفة منذ 
اخلميس على األحياء الواقعة حتت ســـيطرة 
املعارضة في حلب، بوتيرة غير مســـبوقة منذ 

بدء تدخلها العسكري قبل عام.
لكـــن الباحثة فـــي املعهد امللكي لشـــؤون 
الدفاع في لندن، ســـارة لني، تـــرى أنه لم يعد 
مبقـــدور أي طـــرف في الصـــراع ســـواء كان 
روسيا أو األســـد أو داعش أو جبهة النصرة 
أو إيران أو أميركا أن يحسم احلرب لصاحله.
وذكرت في تقريـــر بصحيفة ديلي تلغراف 
البريطانية أن أي تعـــاون جديد بني الواليات 
املتحدة وروسيا سيكون على أساس االقتناع 

بـــأن ال أحد بإمكانه االنتصار في هذه احلرب، 
وعليه ال بد من إنهائها، قبل أن يتكبد كل طرف 

خسائر مذلة، وهو ما يأمله السوريون.
وقالت إن تصريحات املسؤولني الغربيني 
وانتقاداتهـــم تلمــــح إلـــى أن روســـيا ليـــس 
مبقدورهـــا الســـيطرة على األســـد، ومن بني 
هـــذه التصريحات مـــا جاء على لســـان وزير 
الدفاع األميركي، آشـــتون كارتر بأن روســـيا 
”مسؤولة عن الغارات اجلوية سواء نفذتها أم 
لم تنفذها“. األمر الذي يعني أن الغرب أصبح 

اآلن يتحدث بلغة روسيا.
ووصف الباحث املتخصص في الشـــؤون 

الشرق الســـورية في معهد واشنطن لسياسة 
األدنـــى فابريس باالنش ما يجري 

في حلب بـ“احلرب الشـــاملة“، 
وعزا ذلك إلى أن ”موسكو 

لـــم تعـــد تؤمـــن بـــأن 
واشـــنطن قادرة على 

القيـــام بأي شـــيء في 
ســـوريا جراء عدم الرغبة 

وعدم القدرة“.

وفي محاولة للتخفيف من تأثيرات العجز 
علـــى صورتها، أحملت الواليـــات املتحدة إلى 
أنها قد تســـمح بوصـــول صواريـــخ مضادة 
للطائرات إلى مجموعات سورية معتدلة تقاتل 

قوات األسد.
لكـــن التهديـــد األميركي تهديـــد بالوكالة، 
فليست واشـــنطن من ستتولى منح املعارضة 
مثل تلك الصواريخ، بل إنها قد تأذن لعواصم 
خليجية أو أنقـــرة بتولي هذه املهمة، وهو ما 
يكشـــف عن حالة كبيرة مـــن التراجع في أداء 

الواليات املتحدة في األزمة السورية.
وقـــال مســـؤولون أميركيـــون االثنني إن 
انهيـــار أحـــدث اتفاق لوقف إطـــالق النار في 
ســـوريا زاد مـــن احتمـــال قيـــام دول اخلليج 

العربية بتسليح املعارضة بصواريخ مضادة 
للطائـــرات تطلـــق من على الكتـــف للدفاع عن 
أنفســـهم فـــي مواجهـــة الطائرات الســـورية 

والروسية.
ورغم أن هذا التلميح هدفه حتذير روسيا 
من واشنطن وحلفاءها ميكنهم أن ينتقلوا من 
احلـــوار إلى احلـــرب، إال أنه يكشـــف عن دور 
الواليـــات املتحدة في عدم التـــوازن القائم في 
سوريا بني األســـد الذي يحصل على إمدادات 
أســـلحة متنوعة املصادر (إيرانية وروســـية)، 
وبـــني املعارضة املمنوعة مـــن احلصول على 
أسلحة من دمشق وموسكو وواشنطن، أيضا.
وال يســـتبعد احملللـــون أن حتدث خيبة 
األمـــل إزاء موقـــف واشـــنطن شـــرخا 
بـــني البعـــض مـــن دول اخلليج أو 
تركيا التي قد تختـــار التوقف 
عـــن الســـير وراء الواليات 
املتحـــدة أو تغض الطرف 
عن أفـــراد أثرياء يتطلعون 
لتزويد جماعات املعارضة بتلك 

األسلحة املضادة للطائرات. 
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إيران واإلخوان: ورشة مشتركة لتفتيت الجاليات المسلمة المهاجرة
تحركات على أكثر من جبهة 
الستئناف املشاورات اليمنية ص٣

[ سعي مستمر إلغراق الجاليات بإغراءات عبر الجمعيات التربوية واالجتماعية [ التواطؤ الغربي ساعد طهران والجماعة على توسيع تأثيرهما

روسيا ترجح الحسم العسكري في حلب
[ واشنطن تلوح بورقة الصواريخ المضادة للطائرات من دول عربية إلخفاء ارتباكها أمام التصعيد الروسي

خيراللـــه خيراللـــه عبدالله العلمي ســـارة مطر مروان ياســـني الدليمي ســـعد القرش تيســـير خلف خالد حماد شـــرف الدين ماجدولـــني تيم محمد أمير العمري ســـارة محمد

ركام الهدنة المنهارة
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} عــامن – أثـــار اغتيـــال الكاتـــب الصحافي 
األردني ناهـــض حتر المخاوف مـــن فتنة بين 
المسيحيين والمسلمين داخل المملكة، خاصة 
مع تصاعد حمـــالت تصعيدية من كال الطرفين 

على مواقع التواصل االجتماعي.
ودفع هذا التصعيد الســـلطات األردنية إلى 
تعقب ما أسمتهم بـ“مثيري الفتنة“ على مواقع 

التواصل وإغالق الصفحات المسيئة.
وأكـــدت مديريـــة األمـــن العـــام األردنـــي، 
الثالثـــاء، في بيان أنـــه وخالل األيـــام القليلة 
الماضيـــة قامت الكـــوادر الفنيـــة والتقنية في 

عـــدد  برصـــد  المختلفـــة  الجنائيـــة  اإلدارات 
مـــن المنشـــورات والفيديوهات عبـــر مختلف 
الوســـائل اإللكترونية والتي قام ناشروها من 
خاللهـــا بمخالفـــة القوانين وإثـــارة النعرات 
الطائفية والحـــض على العنـــف، وتمكنت من 

إلقاء القبض على عدد منهم.
وأضافت في بيانها أن أحدهم قام بإنشـــاء 
صفحة تحت اســـم (معا لإلفراج عن قاتل حتر) 
والـــذي تبين بعـــد إتمام التحقيقـــات وتحديد 
هويته أنه أحـــد أقرباء القاتـــل وألقي القبض 
عليـــه، كما ألقي القبض علـــى آخر والذي ثبت 

أنه قام عبر أحـــد الصفحات اإللكترونية وعلى 
إثـــر جريمة االغتيال التي تعـــرض لها الكاتب 
ناهـــض حتر بإرســـال تهديدات والســـعي إلى 
إثـــارة الفتن من خـــالل أحد مواقـــع التواصل 
االجتماعي وألقي القبض عليه، والتحقيق جار 

معه تمهيدا إلرساله إلى القضاء.
وتم عبر القنوات الرسمية إغالق العديد من 
الصفحات التي نشرت البعض من المنشورات 
المسيئة. وأشارت مديرية األمن في بيانها إلى 
أنه ومن خالل التحقيقات التي أجريت تبين أن 
عددا ممن تناولوا المشـــاركة في نشر البعض 

من المنشورات والفيديوهات المسيئة، يبثون 
سمومهم تلك من خارج المملكة.

وشـــدد البيان أن كل من يقوم بإثارة الفتن 
والنعرات ستتم مالحقته والقبض عليه.

واغتيـــل الكاتب الصحافـــي المثير للجدل 
ناهـــض حتر (56 عاما)، األحد أمام قصر العدل 
وسط عمان بدعوى نشره رسما كاريكاتيريا في 

صفحته على فيسبوك ”يمس الذات اإللهية“.
وقد أحدثت عملية اغتيال حتر رجة نفسية 
فـــي األوســـاط األردنية وأثـــارت المخاوف من 

تنامي ظاهرة التطرف ورفض اآلخر.

}  بريوت – تبدلت معطيات المسألة الرئاسية 
في لبنان، الثالثاء، عما رشح من معلومات قبل 
ذلك أفادت بأن الرئيس سعد الحريري قد حسم 
خياراته باتجاه انتخاب الجنرال ميشال عون. 
ومـــا طرأ مـــن أجـــواء ال يلغـــي إمكانية ذهاب 
الحريـــري باتجاه عون، لكـــن الوقائع تفيد بأن 
األمر مازال صعبا وسط مقاومة من داخل تيار 
المســـتقبل، ناهيك عن استبعاد لهذا االحتمال 

عّبرت عنه مراجع مسيحية مستقلة.
ولفـــت المراقبـــون إلى أن موقـــع تلفزيون 
المستقبل التابع للتيار الذي يتزعمه الحريري 
بـــث تصريحا للدكتور فارس ســـعيد، منســـق 
تحالـــف 14 آذار، أعلـــن فيـــه أن ”الحريري لن 
يســـلم لبنان إلـــى المحور اإليرانـــي“، بما فهم 
منه أن وسائل اإلعالم الحريرية ترّوج للحمالت 

المعترضة على خيار الحريري المفترض.
رســـميا أعلنـــت كتلة تيـــار المســـتقبل أن 
الرئيس الحريري أبلغها عن بدئه ”مشـــاورات 

لتسريع عملية انتخاب رئيس للجمهورية“.
وكانت كتلة المستقبل النيابية قد اجتمعت 
الثالثـــاء برئاســـة الحريـــري للنظر فـــي آخر 
المســـتجدات وبخاصة تلك المتعلقة بانتخاب 
رئيـــس للجمهوريـــة، بعـــد عـــودة األخير إلى 
البـــالد، والتي يعتقد أنـــه حمل معها حال لهذه 

األزمة التي جاوزت السنتين ونصف السنة.
وعقـــب االجتمـــاع دعـــت الكتلة، فـــي بيان 
جميع النـــواب للمشـــاركة، في الجلســـة الـ45 
للمجلس النيابـــي المخصصة النتخاب رئيس 
للبالد، محملة حزب الله مســـؤولية اســـتمرار 

الشغور الرئاسي منذ مايو 2014.
وأشار البيان إلى أن ”الحريري أطلع الكتلة 
على المشـــاورات التي يجريها حول الرئاسة، 
علـــى أن تتابـــع فـــي اجتماعاتهـــا المفتوحة 

المستجدات في هذا الشأن“.
 وعلى خالف العـــادة لم يتطرق البيان إلى 
استمرار التيار األزرق في دعم النائب سليمان 
فرنجيـــة لتولي منصـــب الرئاســـة، األمر الذي 
يعزز الشكوك في وجود تغير في موقف التيار 
األزرق، إال أنه يبقى غير محسوم حتى اللحظة.
وســـبق اجتماع كتلة المستقبل لقاء مطول 
بين الحريـــري ورئيس حزب المردة ســـليمان 
فرنجيـــة، انتهى ببيان اتســـم بالعمومية حيث 

أكد فيه الطرفان ضرورة مواصلة المشـــاورات 
إلنهاء الشغور الرئاسي.

 واعتبـــرت جهـــات سياســـية هـــذا اللقاء 
مؤشرا على جنوح الحريري إلى تبني ترشيح 
عـــون، وراجت إثر اللقـــاء تحليـــالت تؤكد أن 
الحريري قد حسم خياره في هذا األمر، وأن كل 
جهده ســـينصب في الفترة القادمة حول إقناع 

كتلته النيابية وجمهوره بهذا الخيار.
لكن معلومات تحدثت عن أن أمر خيار عون 
مطروحا لكن لم يحســـم األمر فيه، وأن معاندة 
شـــعبية وسياســـية داخـــل البيئـــة الحريرية 
تنعطف على موقف مازال ســـلبيا من قبل نبيه 
بري رئيس مجلـــس النـــواب اللبناني، تعرقل 
خيار عـــون، إضافة إلى عدم وجود مؤشـــرات 

تفصح عن رعاية دولية وإقليمية لهذا األمر.
وقـــال النائـــب عن كتلـــة المســـتقبل أمين 
مبينـــا ”إن المعلومات التي  وهبـــي لـ“العرب“ 
تنشر حول موافقة الرئيس سعد الحريري على 

انتخاب عون هـــي مجرد تمنيات“، مســـتدركا 
”إذا كان يريد إقناعنـــا بانتخابه فعليه أن يغير 
من سياساته وهو لم يفعل حتى هذه اللحظة“.

واعتبـــر أن كل الحديث حول حالة اإلحراج 
التـــي يشـــعر بهـــا الرئيـــس الحريـــري والتي 
ستدفعه إلى تبني ترشيح الجنرال كمخرج من 
أزمته السياسية غير صحيحة إطالقا، و“أن كل 
ما في األمر أن هناك نقاشا عاما جرى في وسط 
المســـتقبل وطرح فيه ترشـــيح عون كاحتمال 

وارد من بين مجموعة احتماالت“.
وعلـــى خالف تصريحاته الســـابقة لم ينف 
النائب عن كتلة المستقبل أحمد فتفت احتمال 
ترشيح رئيس تكتل التغيير واإلصالح  للرئاسة 
من قبل تيار المستقبل، ولكنه يؤكد أن الرئيس 
الحريري لـــم يتخذ بعد قرارا في هذا الشـــأن، 

وأن ما ينشر حول هذا الموضوع غير دقيق.
واعتبر فتفت أن ترشيح الجنرال من وجهة 
نظـــره ال يمكـــن أن يكون حال. واستشـــهد بما 

أدلى به رئيس القوات اللبنانية ســـمير جعجع 
منذ فترة ”الحريري خسر نصف شعبيته حين 
رشـــح ســـليمان فرنجية، وسيخســـر النصف 
الثاني  في حال رشح الجنرال عون“، ومع ذلك 

فإنه يطلب منه انتخاب الجنرال.
وأدرج النائـــب عن كتلة المســـتقبل محمد 
الحجـــار التأكيـــدات التي خرجت إلـــى العلن 
مؤخـــرا حول وصول ميشـــال عون إلى ســـدة 
الرئاســـة في عـــداد ”التســـريبات التي تهدف 
إلى اتهام المســـتقبل بالمســـؤولية عن تعطيل 

انتخاب رئيس للجمهورية“.
وأضاف ”المستقبل ال يزال داعما لترشيح 
فرنجية بشـــكل رسمي ولكننا نعلن أننا ال نقفل 
البـــاب على أحد. وإذا كان انتخاب عون يوصل 
إلى مكان ينقذ البلد ويؤمن تسوية فإنه احتمال 
وارد“. ويعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء 
والية ميشال ســـليمان في 25 مايو 2014، األمر 

الذي أثر سلبا على باقي مؤسسات الدولة.

انقسامات داخل املستقبل تعرقل إمكانية تولي عون الرئاسة
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أخبار
[ الظروف اإلقليمية ال تتيح حاليا فتح أبواب قصر بعبدا
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◄ دعت منظمة الصحة العالمية، 
الثالثاء، إلى فتح ممرات إنسانية 

فورا إلجالء المرضى والجرحى 
من شرق حلب المحاصر، من قبل 

الجيش السوري.

◄ أعلن الجيش اللبناني الثالثاء، 
مقتل شخص خالل تبادل إلطالق 
النار أثناء محاولة توقيفه بسبب 

انتمائه إلى تنظيم داعش.

◄ نقلت وكالة اإلعالم الروسية 
عن نائب وزير الخارجية ميخائيل 

بوجدانوف قوله إنه تم توجيه 
دعوة مفتوحة إلى وزير الخارجية 

السوري وليد المعلم لزيارة 
موسكو.

◄ أصدرت محكمة مصرية، الثالثاء، 
أحكاما متفاوتة بين البراءة 

والسجن وانقضاء الدعوى في حّق 
74 معارضا؛ على خلفية اتهامات 

بينها اقتحام مقر حكومي جنوبي 
مصر، وفق مصدر قضائي.

◄ قضت المحكمة العسكرية 
اللبنانية، بالحكم غيابيا باإلعدام 

على اللبنانيين شادي المولوي 
وجالل منصور بتهمة تشكيل 

عصابات مسلحة واستهداف مراكز 
الجيش اللبناني.

◄ قال حزب الله إنه ال توجد 
آفاق للحلول السياسية في سوريا 

وإن الصراع يزداد تعقيدا وحدة 
مع تصاعد التوتر بين الواليات 

المتحدة األميركية وروسيا، وفق 
ما نقلته عنه صحيفة األخبار 

اللبنانية.

باختصار

يســــــتبعد متابعــــــون أن تفضي اجللســــــة 
اجلديدة ملجلس النواب عن انتخاب رئيس 
ــــــزال األزمة تراوح  ــــــة، حيث ال ت للجمهوري
ــــــر في موقف  مكانها، رغــــــم أنباء عن تغّي
ــــــري ال يرقــــــى إلى احلســــــم، جتاه  احلري

املرشح ميشال عون.

{لن تطرح أي مبادرة أميركية لحل الصراع اإلســـرائيلي الفلســـطيني قبل االنتخابات الرئاسية؛ 

فهناك حرص وقلق من إدارة أوباما من أن أي مبادرة قد تدعم المرشح دونالد ترامب}.
معن عريقات
سفير فلسطين لدى الواليات المتحدة األميركية

{”راعيا النظام، إيران وخصوصا روســـيا، يجب أن يرفعا يد (الرئيس الســـوري بشـــار) األســـد. 

عليهما الخروج من سياسة االزدواجية التي تتبعانها}.
جان مارك آيرولت
وزير اخلارجية الفرنسي

مشار يحرج البشير 

بعد إعالنه الحرب على 

سيلفاكير من الخرطوم
} اخلرطــوم – أحـــرج زعيـــم المتمرديـــن في 
جنوب الســـودان رياك مشـــار، نظـــام الرئيس 
عمر حسن البشـــير، بعد أن أعلن الحرب على 

الرئيس سيلفاكير ميارديت من الخرطوم.
ومعلوم أن النظام الســـوداني يدعم نائب 
رئيس جنوب الســـودان السابق مشار، إال أنه 
ال يريـــد أن يكون هـــذا الدعم في العلن حتى ال 
يتعـــرض لتتبعـــات وعقوبات دوليـــة، بعد أن 

حسم المجتمع الدولي األمر في األخير.
وصرح وزير الخارجية السوداني إبراهيم 
غنـــدور أن بالده لن تكـــون منصة انطالق ألّي 

معارضة مسلحة ضد حكومة جوبا.
ونقلـــت وكالة األنباء الرســـمية عن غندور 
قوله إن ”الســـودان لن يكـــون منصة النطالق 
أي معارضة مسلحة ضد جنوب السودان وهو 
يمثل عنصرا أساسيا وفاعال في كل المبادرات 

الساعية إلى تحقيق السالم“.
وتأتـــي تصريحات غنـــدور بعـــد يوم من 
اجتمـــاع المكتـــب السياســـي لحركـــة التمرد 
بزعامة مشار في الخرطوم وإقراره ”المقاومة 

المسلحة“ إلسقاط حكومة جوبا.
ويســـتبعد متابعـــون أّال تكـــون الحكومة 
الســـودانية على علم باالجتمـــاع الذي انبثق 
عنه هـــذا اإلعـــالن الخطير، الـــذي جرى على 

أراضيها.
ويرى مراقبون أن سبب مسارعة الخارجية 
للـــرد على إعالن الحرب علـــى جوبا يعود إلى 
تداعيـــات األمر الخطيـــرة خاصة بعـــد ردود 

الفعل القوية التي أبدتها جوبا.
ووجهت جوبا في العديد من المناســـبات 
اتهامات إلى الخرطوم بتقديم الدعم إلى رياك 
مشار الذي احتفظ تاريخيا بعالقة جيدة معها 
حتى في خضـــم الحرب األهلية بين الشـــمال 
والجنـــوب والتـــي طويت باتفاق ســـالم أبرم 
في 2005 ومهـــد النفصالهما في 2011 بموجب 

استفتاء شعبي.
وخالل الشـــهر الماضي أعلنـــت الخرطوم 
اســـتضافة مشار ألسباب ”إنســـانية وحاجته 
وذلك بعـــد أن كان مكانه مجهوال  إلى العالج“ 
منـــذ مغادرتـــه جوبـــا فـــي يوليو بعـــد تجّدد 
المعارك بين قواته والقوات الموالية للرئيس 
ســـلفاكير ميارديت في انتكاسة التفاق السالم 

الهش الذي أبرماه في أغسطس 2015.
وهز تجدد المعارك ثقـــة المجتمع الدولي 
بمشـــار، وقد أعلنـــت الواليـــات المتحدة، قبل 
أكثر من أســـبوعين أنه ”ليـــس من الحكمة أن 
يعود إلى منصبه في جوبا في ضوء استمرار 

حالة عدم االستقرار في البالد“.
ويـــرى متابعون أن اســـتمرار دعم النظام 
الســـوداني لمشـــار ســـيضعه أمـــام مواجهة 

جديدة مع المجتمع الدولي.

السلطات األردنية تتعقب مثيري الفتنة بعد اغتيال حتر

موقف صعب

رجال إنقاذ يسلمون جثة طفلة إلى األهالي، بعد سحبها من تحت األنقاض الثالثاء، عقب قصف الطيران السوري والروسي لحي الشعار بحلب

ارتفاع ضحايا قارب الهجرة 

املنكوب بمصر إلى 181
} القاهــرة - أعلن مســـؤول مصـــري محلي، 
الثالثاء، ارتفاع عدد ضحايا قارب للهجرة غير 
الشرعية غرق شمالي البالد األسبوع الماضي، 

إلى 181 غريقا.
وكان قـــارب يقـــل المئات مـــن المهاجرين 
غير الشـــرعيين من مصر والسودان وإريتريا 
والصومال، قد غرق األربعاء في البحر األبيض 
المتوسط، شـــمالي مصر، أمام سواحل مدينة 

رشيد، بمحافظة البحيرة (شمال).
وقـــال وهـــدان الســـيد، المتحـــدث باســـم 
محافظـــة البحيرة، إنـــه ”تم انتشـــال 12 جثة 
من المركب عقب انتشـــاله“، وهو ما يرفع عدد 

الضحايا رسميا إلى 181. 
وأضاف السيد أن أعمال انتشال الضحايا 

مستمرة.
وفي وقت سابق، قال محمد سلطان، محافظ 
البحيرة، عبـــر بيان، إنه ”تم قبل ظهر األربعاء 
انتشـــال قارب الهجرة غير الشرعية الذي غرق 
علـــى بعد 12 كم قبالة ســـواحل مدينة رشـــيد، 
وجرى تفريغه من المياه لتعويمه، والبحث عن 

أي جثث للضحايا بداخلها“.
ولم تحســـم الســـلطات المصرية رســـميا 
عدد مســـتقلي القارب الغـــارق، غير أن الوكالة 
المصريـــة الرســـمية لألنباء ذكرت فـــي بداية 

الحادث أن القارب كان يقل 600 شخص.



} بغــداد - كثف تنظيم داعـــش تفجيراته في 
املناطق التي تسيطر عليها احلكومة العراقية 
هـــذا العـــام مع فقده الســـيطرة علـــى عدد من 
املناطـــق أمـــام القـــوات احلكوميـــة العراقية 
املدعومة من الواليات املتحدة وفصائل شيعية 

مدعومة من إيران.
ويقـــول مراقبون إن تنظيم داعش املتطرف 
يريد من خالل هجماته األخيرة املتكررة توجيه 
رســـائل إلـــى احلكومـــة العراقيـــة وحلفائها 
فـــي احلرب ضـــد التنظيم مفادهـــا قدرته على 
االحتفـــاظ بورقة الهجمـــات املفاجئة والدامية 
في الوقت واملكان اللذين يقررهما قادته ما من 
شـــأنه أن يفرغ حترير املناطق احملتلة من قبله 

من أي معنى له.
ويؤكد خبـــراء أمنيون أن تكرر التفجيرات 
في عـــدد من شـــوارع العاصمة بغداد يؤشـــر 
على فشـــل أمني كبير فـــي التعامل مع ظاهرة 
التطرف، ويردف هـــؤالء أن احلكومة العراقية 
فشـــلت في حتويـــل وعودهـــا بإحـــالل األمن 
إلى واقع يومي بســـبب تفشـــي الفساد داخل 

األجهزة األمنية.
ويضيف هـــؤالء أنه يفترض على احلكومة 
العراقية تأمـــني بغداد واملناطـــق احملررة من 
تنظيم داعش قبـــل التفكير في حترير املناطق 

احملتلة األخرى ومنها مدينة املوصل.
ويقول محللون إنه بتضافر اجلهود األمنية 
بـــني القـــوات األمنيـــة والعســـكرية العراقية 
وقوات التحالف الدولي وامليليشيات الطائفية 
املدعومـــة إيرانيـــا ميكن أن تنجـــح بغداد في 
حتقيـــق هدفها بتحريـــر املوصل قبـــل نهاية 
العام، غير أنهـــم يؤكدون أن حترير املوصل ال 

يعني بالضرورة إنهاء التطرف في البالد.
ويؤكد خبراء أن استعادة املوصل وغيرها 
مـــن البلـــدات احملتلة مـــن قبل تنظيـــم داعش 
ســـتكون مبثابـــة اإلعـــالن عـــن نهايـــة ”دولة 

غير أنهم يحذرون من أن التنظيم لن  اخلالفة“ 
يكتفي بإحصاء خســـائره املادية والبشرية إذ 
سيعمد إلى حرب العصابات كرد انتقامي منه 

على ضربات احلكومة العراقية.
الفســـاد  استشـــراء  هـــؤالء أن  ويضيـــف 
فـــي املنظمـــة األمنيـــة والعســـكرية العراقية 
والتدخالت األجنبية وضعف مؤسسات الدولة 
العراقيـــة واخلالفـــات التـــي تعصـــف بعالقة 
مكونات البلد سياســـيا ستكون كلها مجتمعة 
عوامل مساعدة للتنظيم في مسعاه لشن حرب 
مباغتة داخل املـــدن احملررة قد تكون نتائجها 

أكثر خطورة من احتالل مدن بأكملها.
ويؤكد محللون على أهمية وضع اخلالفات 
السياســـية جانبـــا إذا رغـــب العراقيـــون في 
اخلـــروج بعـــراق ما بعـــد داعش مـــن مرحلة 
اخلطـــر، إضافـــة إلـــى العمل علـــى تخفيض 
منسوب االحتقان الطائفي عبر حتييد احلشد 
الشعبي من اتخاذ القرارات الكبرى في مرحلة 

ما بعد طرد داعش.
عـــن  احلديـــث  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
ينســـجم  ال  املوصـــل  ملعركـــة  االســـتعدادات 
مـــع اإلجـــراءات املتخـــذة علـــى أرض الواقع، 
فاخلالفات التي طفت على السطح بني حكومة 
أربيل واحلكومة العراقية بشأن مصير املناطق 
املتنازع عليها ألقت بظاللها على رغبة الطرفني 
في التعاون في ما بينهما إلجناح تلك املعركة.

وال يســـتبعد هـــؤالء أن يســـعى كل طرف 
منهما إلى إفشـــال مســـاعي الطرف الثاني، ما 

يهدد مصير معركة حترير املوصل.
ويضيف هؤالء أن تنظيم داعش صار على 
دراية باخلالفات بني أربيل وبغداد األمر الذي 
دفعه إلـــى التحرك بعنف في أجـــزاء من غرب 

العراق.
ويؤكد محللـــون أن تفجيرات بغداد جاءت 
لتكشـــف للتنظيم حجم الضعـــف التي تعاني 
منه األجهزة األمنيـــة التي يفترض أنها تعمل 
على تأمني العاصمة واملـــدن العراقية األخرى 
اســـتعدادا ملـــا ميكن أن يلجـــأ إليـــه التنظيم 
اإلرهابـــي مـــن إجـــراءات انتقاميـــة ردا على 

هزميته املتوقعة في املوصل.
ويلـــح هؤالء علـــى ضرورة إيـــالء العناية 
القصـــوى باملناطـــق احملـــررة والعمـــل علـــى 

إعادة إعمارها بعيدا عن احلســـابات الطائفية 
الضيقة، وبحســـب تقديـــرات أولية فإن البالد 
حتتاج إلـــى نحو ١٤ مليـــار دوالر في عمليات 
إعادة إعمـــار املناطق التي خضعت لســـيطرة 

”داعش“، شمال وغرب وشرق البالد.
عبدالباســـط تركي، رئيس ”صندوق  وقال 
إعمـــار املناطـــق احملـــررة“، التابـــع لرئاســـة 
الـــوزراء، خـــالل مؤمتر صحافـــي على هامش 
مؤمتر دولـــي بعنوان ”معرض العـــراق لبناء 
وإعمار املناطق احملـــررة“، إن ”إعمار املناطق، 
التـــي جـــرى حتريرهـــا مـــن تنظيـــم داعش، 
باإلضافة إلى محافظة نينوى (شـــماال) يتطلب 

توفير ١٤ مليار دوالر“.
للـــوزارات  التحتيـــة  البنـــى  وتعرضـــت 
العراقيـــة، في احملافظات التـــي خضعت –وال 
تزال تخضع أجـــزاء منها- لســـيطرة عناصر 
التنظيم املتشـــدد، إلى خســـائر كبيرة، خاصة 
واملنشـــآت  الكهربائيـــة  الطاقـــة  مشـــاريع 

احلكومية، قدرت مبليارات الدوالرات.

غيـــر أن عمليات انتزاع األراضي والبلدات 
من قبضة التنظيم املتطرف واحلديث عن إعادة 
إعمـــار املناطق احملررة يصطدمان بواقع مرير 
مع تواصـــل العمليات اإلرهابيـــة املفاجئة في 

عدد من مدن البالد مبا فيها العاصمة بغداد.
وقالت مصادر بالشـــرطة العراقية وأخرى 
طبية إن مـــا ال يقل عن ١٧ شـــخصا ُقتلوا كما 
أصيب أكثر مـــن ٥٠ آخرين في ثالثة تفجيرات 
مبناطق تقطنها أغلبية شـــيعية في العاصمة 
بغـــداد الثالثـــاء. وأضافـــت أن انتحاريا فجر 
ســـترته امللغومة في شـــارع جتاري في منطقة 
بغـــداد اجلديدة بشـــرق املدينة ممـــا أدى إلى 

سقوط تسعة قتلى وأكثر من ٣٠ مصابا.
وقالـــت املصادر إن هجومـــا انتحاريا آخر 
وقـــع في شـــارع جتـــاري مبنطقـــة البياع في 
غرب بغداد مما أدى إلى مقتل ســـتة أشخاص 

وإصابة ٢٢.
وذكرت أن قنبلة انفجرت على جانب طريق 
قـــرب جتمع لرعـــاة وجتار ماشـــية في منطقة 

الرضوانيـــة بغرب بغداد أيضـــا مما أدى إلى 
سقوط قتيلني.

وأعلن تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته 
عـــن الهجومـــني االنتحاريـــني لكنه لـــم يذكر 

التفجير الثالث.
تأتي الهجمات بعد يومني على مقتل ســـتة 
أشخاص في تفجير استهدف جتمعا ملواطنني 
في حي اإلســـكان غربـــي بغداد تبنـــاه تنظيم 

الدولة اإلسالمية داعش.
وتشـــهد بغداد منذ السبت إجراءات أمنية 
غير مسبوقة أدت إلى ازدحامات مرورية خانقة 
بلغت معها طوابير السيارات عدة كيلومترات، 

بهدف احليلولة دون وقوع هجمات.
وأعلـــن التنظيم املتشـــدد مســـؤوليته عن 
تفجير شاحنة ملغومة في يوليو املاضي أسفر 
عن مقتل ٣٢٤ شخصا في حي الكرادة التجاري 
ببغداد فيما كان أكبر عدد من القتلى يسقط في 
هجوم واحد بالعراق منذ الغزو األميركي الذي 

أطاح بصدام حسني عام ٢٠٠٣.

االستعدادات لتحرير الموصل تترافق مع فشل في تأمين بغداد
[ استعادة المدن من قبضة داعش ال تعني إحالل السالم [ التنظيم المتطرف ينفذ ثالثة هجمات في يوم واحد
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أخبار

تصطدم استعدادات األجهزة األمنية والعسكرية العراقية لتحرير مدينة املوصل بضربات 
مباغتة يشــــــنها داعش في العاصمة العراقية نفســــــها ما يحتم إعادة النظر في االنتشار 

األمني واستراتيجيات إحالل األمن قبل التحدث عن إنهاء التطرف في البالد.

«املشـــروع الفارســـي لن يكون له موطئ قدم في يمن العروبة وقادة دول التحالف العربي هبوا 

لتلبية النداء والدفاع عن هوية األمة وكرامتها وتعزيز روابط اإلخاء}.

عبد العزيز جباري
نائب رئيس الوزراء اليمني

«الكويت في إطار رئاســـتها ألعمال مؤتمر منظمة التعاون اإلســـالمي في األمم املتحدة لهذه 

الدورة تقوم بدورها في التصدي ملحاوالت تشويه صورة اإلسالم وتشجيع الحوار بني األديان}.

جمال الغنيم
مندوب دولة الكويت الدائم لدى األمم املتحدة

االستعدادات في الموصل والتفجيرات في بغداد

استشراء الفســـاد والخالفات التي 

تعصـــف بمكونات البلد سياســـيا 

سيساعدان التنظيم في شن حرب 

عصابات داخل املدن املحررة

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قال وزير خارجية البحرين 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن 
العالقة بين بالده وإيران ال تشهد 

تحسنًا بسبب استمرار طهران 
في محاوالتها التدخل في الشؤون 
الداخلية وممارسة سياسة تصدير 

الثورة إلى الدول المجاورة لها، وذلك 
رغم المحاوالت الحثيثة من جانب 

البحرين لتحسين هذه العالقة.

◄ أرجأت السلطات في إقليم 
كردستان العراق الثالثاء بدء العام 

الدراسي إثر تظاهرات لآلالف من 
المدرسين في محافظة السليمانية 
الذين طالبوا بصرف رواتبهم التي 

تحتفظ السلطات بجزء منها.

◄ اتهمت الواليات المتحدة 
األميركية، الثالثاء، الحوثيين 

باحتجاز عدد من رعاياها في اليمن، 
مطالبة باإلفراج الفوري عنهم، ولم 

تحدد واشنطن عدد المحتجزين لدى 
االنقالبيين في اليمن.

◄ هاجم تنظيم داعش منطقة العيث 
شرق مدينة سامراء بمحافظة صالح 
الدين، شمال العراق، الثالثاء، فيما 
دمر طيران التحالف الدولي أربعة 
مقرات للتنظيم في جزيرة الرمادي 

بمحافظة األنبار (غربا).

◄ تقترب القوات األمنية العراقية من 
إعالن محافظة صالح الدين شمال 

بغداد منطقة محررة من وجود تنظيم 
الدولة اإلسالمية بعد أن أنجزت طرد 
عناصره من مركز قضاء الشرقاط في 

محافظة صالح الدين.

◄ أفادت وسائل إعالم تركية الثالثاء 
بأن مقاتالت تابعة لسالح الجو شنت 

غارات على مواقع لمنظمة ”حزب 
العمال الكردستاني“ في منطقة جبل 

قنديل الواقعة شمال العراق.

تحركات على أكثر من جبهة الستئناف املشاورات اليمنية الشهر املقبل
} صنعــاء - قالت مصـــادر يمنية إن تحركات 
مكثفـــة يجريهـــا المجتمـــع الدولـــي، للدفـــع 
باستئناف مشاورات السالم اليمنية، المتوقفة 
منذ 6 أغســـطس 2016، وعقد جولة جديدة في 

أكتوبر المقبل.
الكويـــت  أعلنـــت  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
اســـتعدادها مجددًا الســـتقبال طرفي الصراع 

في اليمن للتوقيع على اتفاق سالم.
وذكرت المصادر أن سفراء الدول الخمس 
الكبرى، بـــدأوا اتصاالت مـــع طرفي الصراع 
(الحكومة من جهة والحوثيون وحزب الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى)، 
من أجل إعالن هدنـــة جديدة، تمهيدا النطالق 

المشاورات.
ووفقا للمصادر نفســـها، سيقوم المبعوث 
األممي، إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد، بزيارة 
إلـــى ســـلطنة عمـــان، الخميس القـــادم، للقاء 
وفـــد الحوثييـــن وحـــزب المؤتمـــر( جنـــاح 
صالح) العالق في مســـقط منذ رفع مشاورات 
الكويت، وبحث الترتيبات للجولة الجديدة من 

المشاورات.
وكان ولـــد الشـــيخ قـــد التقـــى اليوميـــن 
الماضييـــن في نيويـــورك، بالرئيـــس اليمني 
عبدربـــه منصـــور هـــادي، ووزيـــر الخارجية 
عبدالملك المخالفي، وناقش معهما الترتيبات 

الستئناف المشاورات.
وفـــي العاصمـــة العمانية مســـقط، قالت 
مصادر مقربة من وفد الحوثيين، إن الســـفير 

األلمانـــي لدى اليمن، اندريـــاس كيندل، التقى 
بشـــكل منفصل رئيس وفـــد الحوثيين محمد 
عبدالسالم، وممثل حزب صالح، عارف الزوكا.
وحسب المصادر، فإن سفراء الدول الكبرى 
يضغطـــون باتجـــاه تفعيل قـــرار وقف إطالق 
النـــار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشـــر من 
أبريـــل الماضي وتعـــرض لالنهيار مع تعليق 
مشـــاورات الكويت مطلع أغســـطس الماضي، 

وااللتزام بهدنة لمدة 72 ساعة تمهيدا النطالق 
األســـبوع  نيوريوك،  وشـــهدت  المشـــاورات. 
الماضـــي، تحـــركات دولية مكثفة الســـتئناف 
المشـــاورات، بعد تصريحات لمنسق الشؤون 
اإلنســـانية في اليمـــن، جيمـــي ماكغولدريك، 
أعلن فيها تخوفه مـــن اختفاء اليمن من رادار 
االهتمام العالمي بســـبب الصراعات المعقدة 

في منطقة الشرق األوسط.

وجـــدد وزراء خارجية بريطانيا والواليات 
المتحـــدة وإيرلنـــدا الشـــمالية والســـعودية 
واإلمـــارات، التزامهـــم بتســـوية الصراع في 
اليمن، وشـــددوا على أهميـــة تعاون األطراف 
اليمنية عن قرب مع المبعوث الخاص الدولي، 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وإبداء حسن النية 

والمرونة وروح التراضي إلحالل السالم.
ومن المتوقـــع أن تناقش الجولة المرتقبة 
من المشاورات خطة دولية لحل النزاع، كشف 
وزير الخارجية األميركي، جون كيري، أواخر 
أغسطس الماضي عن البعض من مالمحها في 
مدينة جدة السعودية، وحظيت بموافقة وزراء 
خارجيـــة دول أميركا وبريطانيا والســـعودية 

واإلمارات وكافة دول الخليج.
وتنـــص الخطـــة الدوليـــة علـــى تشـــكيل 
حكومة وحدة وطنية يشـــارك فيها الحوثيون، 
وانســـحابهم من صنعاء وتســـليمهم للسالح 

الثقيل إلى طرف ثالث لم يتم اإلفصاح عنه.
وأعلـــن الحوثيـــون، منتصـــف ســـبتمبر 
الجـــاري، اســـتعدادهم لمناقشـــة خطة كيري، 
وقال المجلس السياســـي المشكل بالمناصفة 
بينهم وبين حزب صالح، إنه ”على اســـتعداد 
لمناقشـــة تفاصيل مبادرة كيـــري، في الزمان 
والمـــكان اللذين يتـــم االتفاق عليهمـــا“، لكنه 
اشـــترط أن يكون ذلك بعد وقـــف إطالق النار 
الشـــامل والدائـــم والكامل بما فـــي ذلك وقف 
الطلعـــات الجويـــة، ورفـــع الحصـــار الجوي 

والبحري المفروض من التحالف العربي. ال بديل عن المفاوضات

وساطة عمانية تنقذ أكاديمية كندية من سجون إيران
} مســقط - أعلنت ســــلطنة عمــــان وصول 
األكاديميــــة الكندية، من أصــــل إيراني، ”هما 
هودفر“، المحتجزة منــــذ يونيو الماضي في 
إيران، إليها قادمة من طهران في طريقها إلى 

كندا، بعد وساطة قامت بها.
ونقلت وكالة األنبــــاء العمانية عن مصدر 
مســــؤول فــــي وزارة الخارجيــــة أن الجهــــات 
المعنية في الســــلطنة قامــــت ”بالتواصل مع 
الحكومــــة اإليرانيــــة التــــي أفرجــــت عن هما 
هودفر الكندية الجنسية والمتحفظ عليها في 

إيران“.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التواصل 
جــــاء ”امتثــــاال لألوامر الســــامية للســــلطان 

قابوس بن ســــعيد لتلبية التمــــاس الحكومة 
الكندية للمساعدة في اإلفراج عن هودفر“.

وبين أنه ”تم الترتيــــب لنقلها االثنين من 
طهران إلى مســــقط علــــى متن طائــــرة تابعة 
لســــالح الجــــو الســــلطاني العمانــــي، وذلك 

تمهيدا لعودتها إلى كندا“.
واعتقــــل الحرس الثوري اإليراني ســــبعة 
مواطنيــــن على األقل من مزدوجي الجنســــية 
أثناء زيارتهم إليران العام الماضي وهو أكبر 
عدد يتم اعتقاله مــــن اإليرانيين من مزدوجي 

الجنسية خالل السنوات القليلة الماضية.
وبعــــد التوصــــل إلى اتفــــاق مــــع القوى 
العالميــــة فــــي العــــام الماضي فــــرض قيودا 

علــــى نشــــاط إيران النــــووي ُمقابــــل تخفيف 
العقوبــــات ســــعى الرئيــــس حســــن روحاني 
إلصالح العالقات مع الغرب من أجل تحسين 

االقتصاد.
لكن انفتاح طهــــران على الغرب بعد إبرام 
االتفاق النــــووي أثار قلق التيار المحافظ في 

إيران بما في ذلك الحرس الثوري.
وســــبق أن ســــاعدت ُعمان، وهــــي حليف 
للغــــرب وتحتفظ أيضــــا بعالقــــات جيدة مع 
طهــــران، في تســــهيل مبادالت للســــجناء بين 

إيران والواليات المتحدة.
وفي وقــــت ســــابق االثنين، أعلــــن رئيس 
الوزراء الكندي جاستن ترودو، إطالق سراح 

هودفــــر، مؤكــــدًا عودتها إلى كنــــدا قريبًا، من 
دون تحديد موعد.

وقــــال تــــرودو إن الدولــــة الكنديــــة قامت 
بمبــــادرات، على أعلى المســــتويات، من أجل 
مساعدة هودفر منذ اليوم األول ”لبدء أيامها 
المؤلمــــة“، معربًا عن شــــكره لســــلطنة عمان 
وإيطاليا والســــويد للدعم الدبلوماسي الذي 
قدمته هذه البلدان خالل فترة اعتقال هودفر.

جديــــر بالذكر أن األكاديميــــة الكندية هما 
هودفر، تدّرس فــــي قســــم ”األنثروبولوجيا“ 
(علم اإلنســــان) بجامعــــة كونكورديــــا بكندا، 
واعتقلــــت يوم 6 يونيــــو الماضي خالل زيارة 

لطهران للمشاركة في اجتماع أكاديمي.



} طرابلــس - يبـــدو رئيـــس المجلس األعلى 
للدولة عبدالرحمن الســـويحلي متحمسا أكثر 
مـــن أي وقت مضـــى لتطبيـــق بنـــود االتفاق 
السياســـي الذي مـــازال خصومـــه في مجلس 

النواب يطالبون بضرورة تعديله.
قد خاطب رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن 
النواب الداعمين  الســـويحلي أعضاء مجلس 
لالتفاق السياسي لتحديد موعد مشترك بشكل 
عاجل قصد مناقشـــة تشكيل لجنة فض النزاع 
القانونـــي حـــول تفســـير أو تطبيـــق االتفاق 

السياسي.
وطالب فـــي خطابه تحديد موعد مشـــترك 
لتســـمية عضوين من مجلس الدولة وعضوين 

عن مجلس النواب لعضوية هذه اللجنة، وتتم 
أيضـــا مخاطبة الجمعيـــة العمومية للمحكمة 
الُعليا لتقوم بترشـــيح مستشـــار من المحكمة 
العليـــا كـــي يكون رئيســـا لهذه اللجنـــة وفقا 
لنص المادة 13 من األحكام اإلضافية باالتفاق 

السياسي الليبي.
وتأتـــي تصريحـــات الســـويحلي في وقت 
تصاعـــد فيـــه الحديث حـــول وجـــود نية لدى 
المجتمع الدولي باالســـتجابة لمطالب رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح الذي كان قد التقى 
بالمبعـــوث األممـــي إلـــى ليبيا مارتـــن كوبلر 
عقب ســـيطرة الجيش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر على الموانـــئ النفطية، وطالبه بالعودة 

إلى المســـودة الرابعة غير المعدلة واستبدال 
المجلـــس الرئاســـي الحالـــي بمجلـــس جديد 

يتكون من رئيس ونائبين.
وحظي اتفاق الصخيرات منذ توقيعه بدعم 
التيارات اإلســـالمية داخل ليبيا وفي مقدمتها 
تيار اإلخوان المســـلمين الذين لطالما رفضوا 
مطالب خصومهم بإعادة فتح االتفاق وتعديل 
المـــادة الثامنـــة التي يرونهـــا الضامن األكبر 

الستبعاد المشير خليفة حفتر.
وتنـــص المادة الثامنة علـــى انتقال جميع 
المناصب الســـيادية والعســـكرية إلى ســـلطة 
المجلـــس الرئاســـي بمجـــرد توقيـــع االتفاق 
السياسي بما فيها منصب القائد العام للجيش 

الذي يتواله حاليا المشـــير خليفة حفتر ليقوم 
في ما بعد بتوزيع هذه المناصب بالتشاور بين 
أعضائه، األمر الذي يعتبره مؤيدو حفتر سعيا 
واضحا إلى استبعاده خاصة وأن القرارات في 
المجلس الرئاسي تؤخذ باألغلبية ال باإلجماع، 
في حين ال يملك خليفة حفتر سوى مؤيدْين له 
داخل هذا المجلس المتكون من 9 أعضاء هما 

علي القطراني وعمر األسود.
ويعتبـــر مراقبـــون أن االتفاق السياســـي 
على شـــكله الحالي يعّد أفضـــل هدية يمكن أن 
تقدم للتيار اإلســـالمي فـــي ليبيا الذي توضح 
كل المؤشـــرات أنه لـــم يعد يحظـــى بأي وزن 

سياسي.

} تونــس - فـــي ســـياق محـــاوالت احلكومة 
التونســـية احلاليـــة التخفيض من منســـوب 
االحتجاجـــات الشـــعبية، وأمـــام عجزهـــا عن 
االســـتجابة للمطالـــب املتتاليـــة في حتســـني 
املعيشة والتشـــغيل وزيادة الرواتب وغيرها، 
الشـــاهد  يوســـف  حكومـــة  اســـتعملت  فقـــد 
حديثـــة العهد، ورقـــة مفتي الديار التونســـية 
عثمـــان بطيـــخ الذي صـــرح االثنـــني قائال إن 
”االحتجاجات واالضرابات حرام شرعا“، األمر 
الذي خلق جدال واسعا داخل األوساط النقابية 
والسياســـية واحلكومية حيث أثار استياء في 
إقحـــام رجل دين له وظائـــف أخرى في املجال 

النقابي والسياسي.
وعبر األمني العام املســـاعد باالحتاد العام 
التونســـي للشغل بوعلي املباركي عن استيائه 
من تدخـــل عثمان بطيخ املفتي التونســـي في 
الشـــأن النقابـــي، مؤكـــدا ضرورة عـــدم الزج 
مبؤسســـة اإلفتاء فـــي املشـــكالت االجتماعية 
والتجاذبـــات حلفظ مصداقيتها، مشـــيرا إلى 
أن ”حشـــر مؤسسة اإلفتاء نفســـها في مسألة 
االحتجاجـــات واالعتصامات وّلـــى زمانه ولن 

نعود إليه“.
واعتبـــر القيـــادي فـــي اجلبهة الشـــعبية 
(حتالـــف يســـاري معارض) عمار عمروســـّية، 
أّن ما صـــدر عن دار اإلفتاء بترك االحتجاجات 
االجتماعية، هو مبثابة الســـقوط املريع ملفتي 
اجلمهوريـــة الذي حتـــول إلى سياســـي يبرر 

اخليارات احلكومية القائمة.
وأضاف عمروسية في تصريحات صحافية 
الثالثاء أن هذه الفتوى باالنصراف عن احلراك 
االجتماعي، هي أمر غير مسبوق من دار اإلفتاء 
وتصـــّب في خانة  الفاســـدين، وهي اســـتباق 

معنـــوي للحيلولة دون أّي نهـــوض اجتماعي 
وشعبي قادم.

ويرى خبراء أن حكومة الشـــاهد لن تتمكن 
من إيجاد حلول سريعة ملطالب احملتجني حيث 
يرجح الكثيرون تصاعـــد موجة االحتجاجات 
على مدى الفترة القادمة خاصة مع بدء حكومة 
الشـــاهد فـــي تطبيق سياســـة التقشـــف التي 
كان قـــد حتدث عنها خـــالل أول خطاب له أمام 
البرملـــان، األمر الذي من شـــأنه أ يعمق األزمة 

االجتماعية داخل البالد.
ويتوقع مراقبون أن جتابه سياسة التقشف 
التي ينوي الشـــاهد اعتمادها رفضا شـــعبيا 
حادا، خاصة وأن الشـــعب املرهـــق من ارتفاع 
األسعار بات يشعر بأنه يتحمل مسؤولية فشل 
السياســـيني الذين تولوا إدارة شـــؤون البالد 
منذ أحـــداث اإلطاحة بنظام الرئيس الســـابق 
زيـــن العابديـــن بن علـــي، في حـــني يرتع من 
ساهم في وصول البالد إلى هذه احلال في ظل 
عدم وجود سياســـات ردعيـــة وإصالحية لدفع 
املارقني عن القانون مـــن دفع اجلباية وإرجاع 

قروض ضخمة كانوا قد أخذوها من الدولة.
وتؤكد تصريحـــات األمني العـــام لالحتاد 
العـــام التونســـي للشـــغل (املنظمـــة النقابية 
األولى في تونس) حســـني العباسي، أن البالد 
إذا بقيت علـــى هذه الوتيرة مـــن التراجع في 
نســـب النمو االقتصـــادي وخلـــو الفرص من 
إنعـــاش مطلـــوب بإحلاح في هـــذه الفترة فإن 
األمـــر ميكن أن ينتهـــي بانتفاضة أخرى تعبر 
عـــن التباعد الكبيـــر بني اخلطاب السياســـي 
احلكومـــي واحلزبي وبـــني الواقع املعيشـــي 
الصعب والذي تعّد اإلضرابات واالحتجاجات 

اليومية أبرز مظاهره.
وقال العباســـي في تصريحات إعالمية إن 
”هناك مؤشـــرات في الوقت الراهن الندالع أزمة 
سياســـية بتونـــس“ داعيا الطبقة السياســـية 
إلـــى التعالي عـــن املصالح الفئويـــة الضيقة. 
ويتضمـــن هـــذا التصريـــح تنبيهـــا لألحزاب 
والشخصيات السياســـية في البالد ألن يكون 

خطابهـــا متطابقـــا مـــع ما ميكـــن حتقيقه من 
إجنـــازات. ويســـتنتج مراقبـــون أن الدعوات 
املوجهة للسياسيني بأن يكون خطابهم واقعيا 
ومطابقـــا حليـــاة الناس اليومية تؤشـــر على 
خلل كبير في العقل السياســـي التونسي الذي 
لم ينتج تاريخيا ســـوى مستويات متدنية من 
اإلجنازات، بالرغم من جناح املؤسس احلبيب 
بورقيبة في وضع أولى أســـس الدولة القائمة 
علـــى اإلدارة والقانون وحترير املرأة ومجانية 

التعليم والصحة.
يقول قيس السعيد إن ”املبادئ التي قامت 
عليها ثورة 14 يناير في تونس كانت باألساس 
األمر الذي  اجتماعية واقتصادية ثم سياسية“ 

يتناقـــض مع اخلطاب املرّوج حاليا في أن تلك 
الثـــورة قد مكنت األحزاب من حرية التنظم، إذ 
يتساءل السعيد ”ما اجلدوى من هذه التعددية 
إذا كانت الشـــعارات املتعلقـــة بالثورة ال تزال 

ترفع؟“.
وتؤكد املؤشـــرات فـــي األيـــام املاضية أن 
احلكومـــة التونســـية ال تـــزال فـــي حاجة إلى 
ملجابهـــة  دوالر  مليـــار   6 حوالـــي  اقتـــراض 
مصاريف ســـنة 2017 مما ســـيكون ســـببا في 
تفاقم املديونية وبالتالي الترفيع في الضرائب 
على املســـتوى الداخلـــي، حيث يؤكـــد تقرير 
وهي منظمة تونســـية غير  منظمـــة ”أنا يقظ“ 
حكومية أن نســـبة الضرائب لبعض الشرائح 

االجتماعية ســـوف ترتفع إلى 38 باملئة بعد أن 
كانـــت 35 باملئة على الدخل الســـنوي، كما مت 
الترفيع في احلد األدنى الضريبي على النظام 

التقديري.
اخلطـــاب السياســـي فـــي تونـــس بهـــذه 
الكيفيـــة ال ميكـــن له أن يفســـر الواقـــع الذي 
يعيشـــه التونســـيون أو أن يتمثلـــه، فالغالب 
البرامـــج  حـــول  السياســـية  الصراعـــات  أن 
والتحـــركات امليدانية حـــول القضايا الوطنية 
ال تتـــّم إال عنـــد املناســـبات االنتخابية والتي 
جرت في ثالث مناســـبات إلى حّد اآلن؛ األولى 
للمجلس التأسيسي ثم االنتخابات التشريعية 

ثم الرئاسية.
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◄ دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة 
لالنتخابات في تونس شفيق صرصار 

السلطات إلى تحديد موعد أول 
انتخابات بلدية بعد ثورة 2011، منددا 

بالغموض الذي يلف هذا االقتراع الذي 
يترقبه الكثير من التونسيين.

◄ تستضيف العاصمة التونسية، 
األربعاء والخميس، اجتماعات المنتدى 

الرابع للخبراء الليبيين حول التعاون 
اإلنمائي، والتي من المقرر لها أن تعقد 
تحت إشراف بعثة األمم المتحدة للدعم 

في ليبيا.

◄ قالت شركة بتروفاك للغاز والنفط 
البريطانية، الثالثاء، إنها استأنفت 

نشاطها في تونس عقب توصل 
الحكومة التفاق مع محتجين عطلوا 

إنتاج الغاز حوالي 9 أشهر.

◄ قال مصدر عسكري تابع لقوات 
البنيان المرصوص الموالية لحكومة 

الوفاق الليبية، إن غارتين لطائرات 
أميركية استهدفتا تمركزات بقايا فلول 

داعش في محيط العمارات السكنية 
656 وسط سرت، أسفرتا عن مقتل 6 من 

عناصر التنظيم وتدمير آليتين.

◄ أعلنت الجزائر عن مقتل إرهابيين 
اثنين في كمين نصبه الجيش قرب 

بلدة بوغار بمحافظة المدية. وذكرت 
وزارة الدفاع أنه جرى ضبط سالح من 

نوع كالشنيكوف وكمية من الذخيرة 
وقنبلة يدوية الصنع.

◄ عبر مقرر اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنسان بليبيا، أحمد حمزة عن قلقه 
من تبني البعض من الدول األوروبية 

لسياسات تزيد من التضييق على 
الالجئين والمهاجرين، والتي من بينها 

الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء 
المجري فيكتور أوربان لبناء ما أسماه 
”مدينة كبيرة للمهاجرين“ على الساحل 

الليبي.

باختصار

الحكومة التونسية تستعين بدار اإلفتاء لخفض حدة االحتقان الشعبي

[ المفتي يحرم االحتجاجات االجتماعية [ اتحاد الشغل يعتبر تدخل المفتي عودة إلى النظام القديم
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تشــــــير التوقعات إلى أن حكومة الشاهد ستواجه خالل األشهر القليلة القادمة موجة من 
االحتجاجات االجتماعية كرد فعل على حزمة من اإلجراءات التقشفية التي يعتزم يوسف 
الشاهد تطبيقها. ويبدو أن الشاهد قد التجأ إلى دار اإلفتاء علها تساعده على امتصاص 
االحتقان الشعبي املتصاعد، خاصة بعد أن رفض احتاد الشغل الوقوف ضّد التحركات 

االجتماعية.

{تنظيـــم داعش مازال متمركزا بقوة فـــي ليبيا؛ اآلالف من المقاتلين األجانـــب بعد هزيمة التنظيم أخبار

يرغبون في الذهاب إلى مكان آخر، وتبدو ليبيا هي األكثر احتماال}.

جيل ديكرشوف
منسق شؤون إدارة اإلرهاب في االحتاد األوروبي

 االستيالء عليها، حسب إحصائيات وزارة أمالك 
ّ

{68 ألف هكتار من ضيعات الدولة الفالحية تم

الدولة منذ 14 يناير 2011، وهي كلها ضيعات فالحية خصبة}.

مبروك كورشيد
 كاتب الدولة التونسي لدى وزيرة املالية املكلف بأمالك الدولة

االحتجاجات تؤرق الشاهد

السويحلي يسابق الزمن لتثبيت االتفاق السياسي الليبي

بوعلي المباركي:

يجب عدم الزج بدار اإلفتاء 

في المشكالت االجتماعية 

لحفظ مصداقيتها

حممد بن احممد العلوي

} الربــاط - عـــادت جبهة البوليســـاريو مرة 
أخـــرى إلى محاولة التشـــويش علـــى المغرب 
قبل أيام من االســـتحقاقات االنتخابية المزمع 
إجراؤهـــا فـــي 7 أكتوبـــر المقبـــل، وفـــي هذا 
الصدد أقدم إبراهيم غالي، األمين العام لجبهة 
البوليساريو، على مراسلة األمانة العامة لألمم 
المتحدة منددا بإجراء االنتخابات في األقاليم 
الجنوبيـــة بزعم أنها ”أراٍض ال تتبع لســـيادة 
المغرب هو مسعى مرفوض إلقحام المواطنين 

الصحراويين عنوة في عملية ال تخصهم“.
وبررت الجبهة االنفصاليـــة تحركها بكون 
المغـــرب ”قـــوة احتالل عســـكري ال شـــرعي“، 
وهـــذا مـــا تدحضـــه كل المواثيـــق الدوليـــة 
والواقع العملي فوق أراضي األقاليم الجنوبية 
اجتماعيـــا واقتصاديـــا وسياســـيا وتاريخيا، 
حيث ســـبق للمغـــرب أن أجـــرى فـــي األقاليم 
الصحراويـــة اســـتحقاقات انتخابية شـــاركت 
فيها كل الفعاليات السياسية المحلية وأفرزت 
نخبـــة تمثـــل وتعبـــر قانونيـــا وإجرائيـــا عن 

تطلعات السكان المحليين.
وقـــد تم تســـجيل أعلى نســـب للمشـــاركة 
خـــالل  الجنوبيـــة  األقاليـــم  فـــي  السياســـية 
االنتخابـــات المحليـــة والجهوية لـ4 ســـبتمبر 
2015، وأكـــد مراقبـــون أن هـــذا المعطى يعتبر 
قيمـــة مضافـــة ألبنـــاء األقاليـــم الصحراويـــة 
والدولـــة المغربية فـــي تحقيـــق الديمقراطية 
المحليـــة وتمتين أركان النمـــوذج االقتصادي 

واالجتماعي بفعل المشـــاركة السياسية. وأكد 
صبـــري الحـــو الخبير فـــي القانـــون الدولي 
والهجـــرة وقضيـــة الصحـــراء، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أن البوليســـاريو دائمـــا ترفـــض 
االنتخابـــات في الصحراء، مشـــيرا إلى أن ذلك 
حجة للمغرب وليس ضده ألن انخراط السكان 
ومشـــاركتهم في العملية يتضمن جوابا بأنهم 
ال يكترثـــون لمطالـــب البوليســـاريو وبأنها ال 
تمثلهم، وفي ذلك دحض لكونها الممثل الوحيد 

للصحراوييـــن. وال يخفى أن المملكة المغربية 
نجحـــت في تقديم صـــورة ايجابيـــة وبطريقة 
فعالة عن تجربتها االنتخابية في االستحقاقات 
المحلية والجهوية في العام الماضي باألقاليم 
الجنوبيـــة، وهـــذا في حد ذاته تعزيز للمســـار 
الديمقراطي والجواب الواقعي والحقيقي على 
ســـؤال كيفية تدبير المغرب لشؤونه الداخلية 
ومـــن ضمنهـــا الصحـــراء. وأكـــد عبدالفتـــاح 
قضايـــا  فـــي  اســـتراتيجي  خبيـــر  الفاتحـــي 

الصحراء، أن االنخراط المتزايد على الترشـــح 
في لوائـــح االنتخابات بجهات الصحراء يقطع 
الطريق على الخطابـــات التي تروج لها جبهة 
البوليســـاريو للفصل بين األقاليـــم الجنوبية 
عـــن كامل التـــراب الوطنـــي، مضيفـــا أن ذلك 
يؤكد علـــى فشـــل واندحار الخطـــاب الرجعي 
واألصولي للبوليســـاريو والجزائر وانتصارا 

لقيم المواطنة المدنية.
عبدالفتـــاح  المغربـــي  الخبيـــر  ويعتقـــد 
الفاتحي، أن سيرورة هذا التمرين الديمقراطي 
مكـــن المغرب من التوجـــه بالصحراويين نحو 
الوعـــي المدني بديـــال عن العصبيـــة القبلية، 
والـــذي ســـيفيد في تجـــاوز صعوبـــات بداية 
تفعيـــل الجهويـــة المتقدمـــة، وييســـر عملية 
التدبير الذاتي لشـــؤونهم المحلية في األقاليم 

الجنوبية.
وعلى هذا األساس تبقى رسالة البوليساريو 
لألمانة العامة لألمم المتحدة بخصوص إجراء 
المغرب االنتخابات فوق أرضه، مجرد تسجيل 

موقف لن يغير في الواقع شيئا.
وفي هذا السياق شدد صبري الحو  الخبير 
في القانون الدولي والهجرة وقضية الصحراء، 
في حديثـــه لـ“العرب“، على أن انتداب ســـكان 
الصحـــراء لممثليـــن عنهـــم، وفـــي انتخابات 
يحضر فيهـــا مبدأ احترام الحق في الترشـــح 
والحـــق في التصويـــت، ال يمكن أن يكون محل 
مقارنة بعمليات فبركة البوليساريو لمؤتمرات 
ال يزيـــد عـــدد مؤتمريها ألفي شـــخص واّدعاء 

تمثيلية كافة سكان أقاليم الصحراء. ما أدراهم بالديمقراطية

البوليساريو تحاول التشويش على االستحقاقات االنتخابية املغربية



}  باريس - لم تشذ أصغر أعضاء عائلة لوبان 
اليمينيـــة املتطرفة عن القاعـــدة، كالعادة، بعد 
أن هاجمـــت بشـــكل فظ املهاجرين في فرنســـا، 
واصفة إياهـــم بالغبار، األمر الذي أحدث حالة 

من التوتر وخاصة بني اجلالية املسلمة.
وجـــاءت تعليقات ماريون ماريشـــال لوبان 
نائبة حـــزب اجلبهة الوطنية اليميني املتطرف 
عـــن مدينـــة فوكلـــوز، علـــى قضيـــة الالجئني 
البـــالد  فـــي  القانونيـــني  غيـــر  واملهاجريـــن 
خـــالل لقاء لها مـــع إذاعة ”بـــى.أف.أم تي.في“ 

الفرنسية.
وقالـــت ماريون إن ”اجلمهورية حتتاج إلى 
نفـــض الغبار حتـــى تزيل الشـــوائب واألتربة، 

وهـــو ما يجب أن يتم فعله مع املهاجرين، حيث 
أن تواجدهـــم فـــي بالدنا يســـيء لنـــا جميعا، 
ويتســـبب في الكثيـــر من املناوشـــات وحاالت 

التوتر بالبالد“.
وخـــالل اللقـــاء، انتقد احملـــاور جون جاك 
بـــوردان حديثها بهذا الشـــكل عـــن املهاجرين، 
غير أنها ردت عليه بالقول ”ألم نعترف بتعبير 
إخفاء األتربة والغبار أســـفل السجاد؟ وهو ما 

يحدث اآلن“.
واستغلت ماريون هذه املسألة لتنتقد بشدة 
موقف حكومـــة رئيس الـــوزراء مانويل فالس 
والرئيـــس االشـــتراكي فرنســـوا هوالند، الذي 

يعمل على إيجاد مساكن أخرى للمهاجرين.

وأوضحـــت أن تلـــك السياســـة تعمل على 
شـــيء آخر وليـــس حـــل أزمـــة املهاجرين كما 
مختلـــف  فـــي  ينشـــرونهم  ولكنهـــم  يدعـــون، 
األراضي الفرنسية حتى ال يتكدسون في مدينة 

كاليه بالتحديد بعد أن تزايدت أعدادهم.
وكان هوالنـــد قد توجه االثنني، وذلك للمرة 
األولـــى منـــذ انتخابه رئيســـا فـــي ٢٠١٢، إلى 
مخيم كاليـــه الواقع على حـــدود بريطانيا في 
بحر املانش، قبيل أشـــهر فقـــط من االنتخابات 

الرئاسية املقررة العام املقبل.
وقالـــت حفيـــدة جـــون مـــاري لوبـــان في 
تصريحاتهـــا إن ”قانون احلق في اللجوء الذي 
تعمل به فرنســـا حاليا مضلـــل وغير قانوني، 

حيـــث أن تهريب املهاجرين من األســـاس ليس 
قانونيا“.

وأضافـــت ”كما يجب تشـــديد اخلناق على 
شبكات التهريب وليس علينا أن نتحمل إسكان 

األشخاص الهاربني من احلروب في بالدهم“.
وشكك اليمني املتطرف في استطالع للرأي 
أجنزه املعهد الفرنسي األسبوع املاضي، حول 
عدد املســـلمني في فرنســـا. وقال إن سبر اآلراء 

استند إلى معطيات خاطئة.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن ٥٫٦ باملئة فقط 
من العينة الكلية تدين باإلسالم، وبتطبيق هذه 
النســـبة على العدد اإلجمالي للسكان يظهر أن 

نحو ٣ ماليني منهم مسلمون.

5 األربعاء 2016/09/28 - السنة 39 العدد 10408

أخبار

حفيدة لوبان تعود إلى الواجهة بلهجة أكثر تشددا ضد املهاجرين

«هنـــاك إمكانيـــة الرتكاب كوريا الشـــمالية اســـتفزازا جديدا فـــي غضون العام الجـــاري، نظرا 

الستعدادها لتجربة نووية جديدة وتحركاتها المريبة في هذا الشأن».

هونغ يونغ-ون
وزير الوحدة الكوري اجلنوبي

{القانون العام للمساواة في المعاملة أسهم بعد عشر سنوات في جعل ألمانيا منفتحة وحديثة 

وليبرالية وتصورات الرعب التي كانت لدى المنتقدين لم تصبح واقعا}.

هايكو ماس
وزير العدل األملاني

} براتيســالفا - أعلـــن مايـــكل فالـــون، وزير 
الدفـــاع البريطانـــي، الثالثـــاء، رفـــض بالده 
القاطع ألي مشـــروع لتشـــكيل جيش أوروبي 

حتى بعد خروجها من االحتاد األوروبي.
وقـــال فالون، أثناء مؤمتـــر صحافي عقده 
قبل بـــدء اجتماع غير رســـمي فـــي العاصمة 
الســـلوفاكية براتيســـالفا يجمـــع وزراء دفاع 
دول االحتـــاد بهـــدف جتاوز اخلالفات بشـــأن 
هذه القضية، إن بالده ليســـت الطرف الوحيد 

املعارض لتشكيل جيش أوروبي واحد.
وأشـــار الوزير البريطاني فـــي حديثه إلى 
غياب توافق بشـــأن هذه املسألة داخل مجلس 
أوروبـــا ”ألن حلف شـــمال األطلســـي (الناتو) 

يجب أن يظل ركيزة الدفاع في أوروبا“.
ووصفت نظيرته األملانية، أروسوال غرترود 
فون درالين، تشكيل جيش أوروبي موحد بأنه 
إجراء حتتاج إليه ”أوروبا القوية“، مشيرة في 
الوقت نفسه إلى أن الدول القارية تسعى أيضا 
إلى احلفاظ على عالقات وطيدة مع بريطانيا، 

ال سيما في مجال الدفاع.
وكانـــت مبـــادرة تشـــكيل جيـــش أوروبي 
موحد قـــد طرحت العام املاضي من قبل رئيس 
املفوضيـــة األوروبية جان كلـــود يونكر، ولكن 
العمـــل علـــى تطبيقها لم يبدأ، إذ اســـتخدمت 

بريطانيا حق النقض (الفيتو) ملنع ذلك.
واســـتؤنف اجلدل بشـــأن هذه الفكرة بعد 
االســـتفتاء الذي أجري في بريطانيا في يونيو 
املاضي، صوت فيـــه ٥٢ باملئة من البريطانيني 

لصالح خروج بالدهم من االحتاد األوروبي.
ويبقى تشـــكيل جيـــش أوروبي موحد 

إحدى أبرز نقاط اخلالف في العالقات 
األوروبية  والـــدول  بريطانيـــا  بني 

األخـــرى، إذ أكدت لنـــدن مرارا 
املبادرة،  لهـــذه  معارضتها 

التي سوف تؤدي، حسب 
املســـؤولني  تصريحـــات 

ظهـــور  إلـــى  البريطانيـــني، 
منافس قـــوي حللـــف الناتو في 

القارة العجوز.

وتعود فكرة إنشـــاء الناتو إلى العام ١٩٤٩، 
أي بعد انتهاء احلـــرب العاملية الثانية، وذلك 
بناء على معاهدة شمال األطلسي بهدف الدفاع 
وحماية حدود الـــدول األعضاء في احللف من 

خطر االحتاد السوفييتي السابق.
ويقـــول محللـــون إن التحديـــات اجلديدة 
التي باتت تفرض نفسها على الساحة الدولية 
وخصوصـــا دول أوروبا واملتمثلة في مكافحة 
اإلرهـــاب وحل أزمة الالجئني، هي أبرز النقاط 

اجلوهرية التي يرتكز عليها االحتاد األوروبي 
لتشكيل اجليش املوحد.

ويصـــر فالون علـــى أن عددا مـــن البلدان 
األوروبيـــة ترى، كبريطانيا، فـــي هذه املبادرة 
انتهاكا لســـيادة الدول. وقال ”نوافق على أنه 
يتعني على أوروبا بـــذل املزيد من اجلهود في 
مكافحة اإلرهاب والتصدي للهجرة، ولكن ذلك 
ال ميكن حتقيقه مبجرد إنشـــاء نسخة للناتو، 

تقويضا ملواقف احللف“.
وتعليقا على هذا املوقف، شدد األمني العام 
للحلف األطلســـي ينس ستولتنبرغ على 
أن خطط االحتاد حول تعزيز التعاون 
الدفاعي بعد خروج بريطانيا من 
الكتلة لـــن يقـــوض التحالف 
جانبـــي  علـــى  العســـكري 

األطلسي.
وقال ”ال تعـــارض بني دفاع 
أوروبي قوي وحلف أطلســـي قوي، 

في الواقع يقويان بعضهما البعض“.

وأضاف وإلى جانبه مســـؤولة السياســـة 
اخلارجيـــة فـــي االحتـــاد األوروبـــي فيديريكا 
موغيرينـــي ”املهم أن نتجنب التكرار، أن يكون 

ذلك مكمال“.
أمـــا موغيرينـــي فقـــد دعـــت إلـــى تطوير 
التعاون بني االحتاد األوروبي والناتو، مشيرة 
إلى أنها تعتزم اطالع ستولتنبرغ على مشروع 

اإلستراتيجية الدفاعية لالحتاد األوروبي.
وأضافت املسؤولة أنها ستبحث مع األمني 
العـــام للناتـــو تكثيـــف التعاون بـــني االحتاد 
واحللف، ال ســـيما في مجال الدفـــاع، تطبيقا 
إلعـــالن وارســـو، املوقع في الثامـــن من يوليو 
املاضي على هامـــش قمة احللف في العاصمة 

البولندية، دون ازدواجية في الوظائف.
وعقد قادة دول االحتاد األوروبي منتصف 
الشـــهر اجلاري اجتماعا غابـــت عنه بريطانيا 
في براتيســـالفا، للمـــرة األولى من اســـتفتاء 
اخلروج قبل أكثر من شـــهرين تباحثوا خالله 

سبل املضي قدما بعد انفصال لندن.

[ طالق المملكة المتحدة قد يذلل عقبات إنشاء جيش أوروبي موحد
أحيا قرار البريطانيني اخلروج من االحتاد 
ــــــش أوروبي  ــــــي فكرة إنشــــــاء جي األوروب
ــــــني، ورغم فيتو لندن  موحد، لدى األوروبي
حول املسألة العام املاضي، إال أن مراقبني 
يعتقــــــدون أن هناك آفاقا للمضي قدما في 
جتسيد هذه اخلطوة املثيرة للجدل، بالنظر 

إلى الوضع اجلديد لبريطانيا.

لندن تهدد باستخدام الفيتو ضد قيام «كيان مواز» للناتو

رؤية ضبابية

} واشــنطن - وضعت املرشـــحة الدميقراطية 
هيـــالري كلينتـــون خبرتهـــا السياســـية فـــي 
أول مناظـــرة تلفزيونية مباشـــرة مع خصمها 
اجلمهـــوري دونالـــد ترامب، لتدعـــم حظوظها 
بتولـــي منصـــب رئاســـة الواليـــات املتحـــدة 

للسنوات اخلمس املقبلة.
وأظهر اســـتطالع رأي أجرته شبكة ”سي.
اإلخباريـــة األميركيـــة بالتعـــاون مـــع  إن.إن“ 
بـــني  مؤسســـة أبحـــاث الـــرأي ”أو.آر.ســـي“ 
األميركيني الذين شـــاهدوا املناظرة الرئاسية، 
أن كلينتـــون فازت بهـــذه املناظرة بنســـبة ٦٢ 
باملئـــة مقابل ٢٧ باملئة فقـــط اعتقدوا أن ترامب 

كان الفائز.
ووفقا للشـــبكة، فإن الناخبني ممن شاهدوا 
املناظـــرة قالـــوا إن كلينتون عبـــرت عن رأيها 
بوضوح أكثر من ترامب، وكان إدراكها للقضايا 
التي نوقشت خالل املناظرة أفضل بفارق كبير.
ولـــم يقتصـــر األمر علـــى ذلك، فقـــد اعتبر 
البعـــض أن كلينتون جنحت بشـــكل أفضل من 
املليارديـــر املثيـــر للجدل في معاجلـــة وتناول 

مخاوف الناخبني حول رئاستها احملتملة.
وأكـــد قرابـــة ٤٧ باملئـــة من املســـتجوبني 
األميركيـــني أن املناظـــرة التلفزيونية لن تؤثر 
بشـــكل كبير على خطـــط اختيارهم للتصويت. 
ومـــع ذلـــك أظهـــر االســـتطالع أن ٣٤ باملئة من 
الناخبـــني أصبحوا مييلون إلـــى كلينتون، في 
حني بلغت نســـبة الذين انتقلوا إلى كفة ترامب 

١٨ باملئة.
وشـــمل االســـتطالع مقابالت مـــع ٥٢١ من 
الناخبني املســـجلني الذين شـــاهدوا املناظرة، 
وهامش اخلطأ في نتائج االستطالع قدره ٤٫٥ 

باملئة قد يزيد أو ينقص.
وخالل املناظرة، اتهمت كلينتون منافســـها 
اجلمهـــوري بالعنصريـــة والتحيز جلنس دون 
آخر والتهـــرب من الضرائب، ممـــا وضعه في 

موقف الدفاع.
وقال ترامب الذي يخوض غمار أول سباق 
سياســـي إن ”الســـنوات الطويلة التي قضتها 
كلينتـــون في احلياة العامة متثل خبرة ســـيئة 
أدت إلـــى نتائج قليلة وأنهـــا تفتقر إلى القدرة 

على التحمل لتولي منصب القائد األعلى“.
وكانت كلينتون حتـــت الضغط لتقدمي أداء 
جيـــد بعد إصابتها بالتهـــاب رئوي وتراجعها 
فـــي اســـتطالعات الـــرأي، لكـــن اســـتعدادها 
منـــذ وقـــت طويل حقـــق الهدف على مـــا يبدو 
خالل املناظرة، التي اســـتمرت ســـاعة ونصف 

الساعة.

كلينتون تقصي ترامب 

في أول مناظرة مباشرة

} مقديشو- أرجأت السلطات الصومالية مرة 
أخرى االنتخابات التشريعية والرئاسية، التي 
كان مقررا أن جترى بني سبتمبر وأكتوبر، ملدة 
شـــهر بسبب مشـــكالت إدارية وأمنية، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مـــن املفتـــرض أن جتـــري احلكومـــة 
املدعومـــة من املجتمع الدولـــي انتخابات عامة 
هـــذه الســـنة، ولكنها فضلت االســـتعاضة عن 

االقتراع العام املباشر باقتراع غير مباشر.
وفي البداية تقرر موعد العملية االنتخابية 
فـــي أغســـطس، لكن قـــررت جلنـــة االنتخابات 
تأجيـــل االنتخابات الرئاســـية حتـــى الثالثني 
مـــن نوفمبر املقبـــل ريثما جتـــري االنتخابات 

التشريعية بني سبتمبر وأكتوبر،
وقال رئيس جلنة االنتخابات في الصومال 
فـــي وقـــت متأخـــر االثنـــني، إن ”االنتخابـــات 
البرملانية املؤجلة ستجرى بني يومي ٢٣ أكتوبر 
والعاشـــر مـــن نوفمبر بعـــد أن تأجلـــت للمرة 

الثانية بسبب خالفات حول عملية االختيار“.
وأوضـــح عمـــر محمـــد عبدلي فـــي مؤمتر 
صحافي، أنـــه كان من املقرر أن يبدأ التصويت 
الختيار من يشغل مقاعد البرملان البالغ عددها 
٢٧٥ مقعدا مطلع األسبوع، لكن قوائم املرشحني 

لم تستكمل.
وأكد عبدلي أن الصعوبـــات التي أدت إلى 
التأجيل كانت سياســـية وأمنية، في إشارة إلى 
تهديد حركة الشـــباب الصومالية التي تربطها 
صالت بتنظيـــم القاعدة، إلـــى جانب حتديات 
تتعلـــق بإدارة موازنة االنتخابـــات وأن زعماء 

العشائر لم يستكملوا قائمة مرشحيهم.
وكانت حركة الشـــباب املتطرفة قد دعت في 
وقت ســـابق أتباعها إلى قتل زعماء العشـــائر 
واملســـؤولني والنـــواب الذيـــن يشـــاركون في 
االنتخابات البرملانية ومهاجمة مراكز االقتراع.
ولـــن يجرى االنتخاب باالقتـــراع العام كما 
نص الدســـتور، إذ أرجئ ذلك إلـــى االنتخابات 
العامـــة فـــي ٢٠٢٠، لكن هـــذه االنتخابات تبقى 
أشمل من تلك التي جرت في ٢٠١٢ عندما شارك 

فيها ١٣٥ فقط من زعماء القبائل.
ويشـــهد الصومـــال حالـــة مـــن الفوضـــى 
واحلـــرب األهلية منذ ســـقوط نظـــام الرئيس 

األسبق سياد بري في العام ١٩٩١.

الصومال يؤجل االنتخابات 

الرئاسية والبرلمانية

} كارتاهينــا (كولومبيــا) - عاشــــت أميــــركا 
الالتينيــــة، الثالثاء، على وقــــع حدث ال يتكرر 
دائمــــا فــــي القــــارة، حينما وقعــــت الحكومة 
الكولومبيــــة علــــى اتفاق ســــالم تاريخي مع 
حركــــة فــــارك اليســــارية ينهي حربــــا دامية 

استمرت ألكثر من خمسة عقود.
وأقيم حفل ضخم في المدينة الســــاحلية 
كارتاهينا شــــمال البالد بهذه المناسبة، التي 
كان أبــــرز الحاضرين فيهــــا الرئيس الكوبي 
راؤول كاســــترو بصفته راعي عملية الســــالم 

بين الطرفين منذ أربع سنوات.
ووقع الرئيــــس الكولومبي خوان مانويل 
ســــانتوس، وزعيم فارك تيموليون خيمينيز، 
الملقب بـ“تيموشــــينكو“ على اتفاق الســــالم، 
الذي تابعه حشــــد كبير من مراســــلي وسائل 
اإلعالم المحليــــة والعالمية، بقلم مصنوع من 

ظرف طلق ناري لتخليد اللحظة.
وبعد مفاوضات اســــتمرت أربع ســــنوات 
في العاصمة الكوبية هافانا صافح سانتوس 
ألول  عامــــا)   57) تيموشــــينكو  عامــــا)   65)
مــــرة علــــى األراضي الكولومبيــــة في حضور 
المئــــات من الشــــخصيات البــــارزة األجنبية 

والمحلية.
وهــــذا االتفــــاق الذي تــــم التوصــــل اليه 
في هافانا في الرابع والعشــــرين من الشــــهر 
الماضــــي، ال يــــزال بحاجة ألن يصــــادق عليه 

الكولومبيون في اســــتفتاء يجرى األســــبوع 
المقبــــل، كي يدخل حيز التنفيذ، وهو التاريخ 
الحــــرب  أوزار  لوضــــع  والرســــمي  الفعلــــي 

الطويلة نهائيا.
ويحــــّول اتفــــاق الزعيمين إلنهــــاء أطول 
حــــروب أميــــركا الالتينيــــة، جماعــــة القوات 
المســــلحة الثوريــــة الكولومبية (فــــارك) إلى 

حزب سياســــي يحارب في صناديق االقتراع 
بدال من ســــاحات القتال التي كانت تشــــغلها 

منذ عام 1964.
وكان من بين الضيــــوف الذين طلب منهم 
أن يرتدوا مالبس بيضاء إلى جانب كاسترو، 
األميــــن العــــام لألمــــم المتحدة بــــان كي مون 

ووزير الخارجية األميركي جون كيري.

وأثنــــى كيري علــــى الرئيــــس الكولومبي 
وتعهد بتقديم مســــاعدات قدرهــــا 390 مليون 
دوالر لإلســــهام فــــي تنفيذ اتفاقية الســــالم. 
وكشــــف أن بالده ســــتبحث رفع اسم فارك من 

قائمة المنظمات اإلرهابية.
وقال وزيــــر الخارجية األميركــــي إن ”أي 
شــــخص يســــتطيع أن يرفع ســــالحا ويفجر 
أشــــياء ويؤذي الناس، لكــــن ذلك ال يؤدي إلى 

شيء… السالم يحتاج عمال شاقا“.
ورغم االرتياح الذي ساد البالد على نطاق 
واســــع إلنهاء ســــفك الدماء والخطف اللذين 
خيما علــــى العقــــود الماضية، أثــــار االتفاق 
انقســــامات في كولومبيا رابع أكبر اقتصاد، 

في القارة األميركية الجنوبية.
وأبدى الرئيس الســــابق ألفــــارو أوريبي، 
مــــن  وغيــــره  كبيــــر،  بنفــــوذ  يتمتــــع  الــــذي 
السياسيين الكولومبيين غضبهم من السماح 
للمتمرديــــن بدخول البرلمــــان دون قضاء أي 

عقوبات في السجن.
وبدأت فارك كتمــــرد للمزارعين وأصبحت 
بعــــد ذلك العبا كبيــــرا في تجــــارة الكوكايين 
وكانــــت تجنــــد ما يصــــل إلى 20 ألــــف مقاتل 
في أزهــــى أوقاتها، لكن االتفــــاق يفرض على 
مقاتليهــــا البالــــغ عددهم حاليــــا نحو 7 آالف 
شخص تسليم سالحهم لألمم المتحدة خالل 

ستة أشهر من االتفاق. انتهت اللعبة

اتفاق سالم تاريخي في كولومبيا ينهي حرب العقود الخمسة

أروسوال غرترود فون درالين
وزيرة الدفاع األملانية

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

تشكيل جيش أوروبي 
موحد هو إجراء 

تحتاج إليه أوروبا 
القوية في المستقبل

حلف شمال األطلسي 
(الناتو) يجب أن 
يظل دوما ركيزة 
الدفاع في أوروبا

خالف عميق حول الجيش األوروبي الموحد

كلنتون تضع ترامب في موقف دفاعي
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} هيمبســتيد (الواليــات املتحدة) – جتاوزت 
هيـــالري كلينتون عتبـــة باب الدخـــول على 
اجلانـــب األميـــن مـــن شاشـــات التلفزيـــون 
التـــي جلـــس أمامها املاليني مـــن األميركيني 
واملواطنني من العالم ملتابعـــة املناظرة التي 
جـــرت مســـاء اإلثنـــني بينها وبني املرشـــح 
اجلمهـــوري دونالـــد ترامب. ومنـــذ الثواني 
األولـــى، بحســـب خبـــراء، ظهـــرت كلينتون 
متحكمة أكثر في أعصابها وتقود بحركاتها، 
التي تلقي التحية على اجلمهور، احلركة على 
الركح، بينما كان ترامب يكتفي باالبتســـامة 
خاصـــة عندما بـــادرت كلينتـــون مبصافحة 

املسؤول عن إدارة املناظرة.
وخاض املرشـــحان لالنتخابات الرئاسية 
ترامـــب  دونالـــد  اجلمهـــوري  األميركيـــة 
والدميقراطيـــة هيـــالري كلينتـــون مواجهة 
ناريـــة تبادال خاللها االتهامات في العديد من 
امللفـــات، وذلـــك في أول مناظـــرة بينهما قبل 
ستة أسابيع من موعد انتخابات ال تزال غير 

محسومة إطالقا.
وطيلة الـ90 دقيقة تواجه املرشحان حول 
رؤية كل منهما للمســـتقبل واالقتصاد واألمن 
والسياســـة اخلارجية وغيرها من املواضيع 
مثل التصريح الضريبي لترامب أو الرسائل 

اإللكترونية لكلينتون.

وقالت كلينتون، وزيرة اخلارجية والسيدة 
األولى الســـابقة والتي تطمح إلى أن تصبح 
أول امـــرأة تتولى رئاســـة الواليات املتحدة، 
”دونالـــد أنت تعيش في عاملـــك اخلاص“، كما 
شـــددت علـــى ”الوقائـــع“ مرات عـــدة منتقدة 
ترامب املستعد برأيها لقول ”ترهات“ من أجل 

ضمان انتخابه.
ومـــن جهته قـــال ترامب، الذي بـــدا أكثر 
هدوءا إال أن النقاش سرعان ما شابه التوتر، 
”نحن نخســـر الكثير من وظائفنا، إنها تذهب 
إلى املكسيك وإلى دول أخرى كثيرة“. وأضاف 
”ســـأعيد وظائفنـــا، أنت ال ميكنـــك فعل ذلك“. 
ورغـــم مقاطعته املســـتمرة الحقـــا لها، إال أن 

كلينتون حافظت على ابتسامتها وهدوئها.

تبادل الهجوم

تســـّمر املاليـــني مـــن األميركيـــني أمـــام 
شاشـــات التلفزيـــون أو أجهـــزة الكمبيوتر 
ملتابعـــة املناظـــرة بـــني مرشـــحة دميقراطية 
تتمتع بخبـــرة كبيرة وشـــاملة لكنها تواجه 
صعوبـــة في إثارة احلماســـة وبـــني منافس 
جمهوري قليل اخلبرة يفتقد للســـيطرة على 

أعصابه بسهولة.
وأظهرت التعليقات واســـتطالعات الرأي 
األولـــى تقدم كلينتون، فمـــن أصل 521 ناخبا 
محتملني اتصلت بهم شبكة ”سي إن إن“ قال 
62 باملئـــة إن كلينتون فازت فـــي املناظرة في 
مقابـــل 27 باملئة رأوا العكـــس، إال أن ترامب 
علق الحقا إلحـــدى وكاالت األنباء ”أعتقد أن 

األمور ســـارت بشكل جيد جدا بالنسبة إلي“.
ووقف املرشحان لوحدهما أمام منبر خصص 
لـــكل منهما فـــي مواجهة الصحافي ليســـتر 
هولـــت الذي أدار املناظرة. وحتدثت كلينتون 
عـــن برنامجها وعرضت مقترحات ملموســـة 
وشـــددت على التقـــدم الـــذي مت حتقيقه في 
السنوات الثماني املاضي. إال أن ترامب الذي 
يوّجه انتقادات شـــديدة إلدارة الرئيس باراك 
أوبامـــا احلاليـــة، قاطع كلينتـــون مرات عدة 
ووصفها بأنها ”منوذج للسياسي التقليدي. 
خطابات وال أفعال“. وأضاف ”لقد قمت بذلك 
طيلة 30 عاما، ملاذا تبدئني اآلن فقط بالتفكير 

في حلول؟“.
إال أن ترامب وجد نفســـه مـــرات عدة في 
موقع دفاعي أمام كلينتون األكثر دقة واطالعا 
على امللفـــات. وفي نهايـــة املناظرة، حتولت 
الهجمـــات إلـــى اجلانـــب الشـــخصي. وقال 
ترامـــب ”إنها ال تتمتع بالطاقة الالزمة لتولي 
رئاسة هذا البلد. ال بد من التحلي بقدر هائل 

من الطاقة“.
لكـــن كلينتون ردت ”بعد أن يزور 112 بلدا 
ويتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق سالم 
ووقف إلطالق نار وإطالق ســـراح منشقني أو 
بعد أن ميضي 11 ســـاعة وهو يدلي بشهادته 
أمام جلنـــة تابعة للكونغـــرس، عندها ميكنه 

التحدث عن الطاقة“.
وعّبر مرشحا الرئاســـة األميركية دونالد 
ترامـــب وهيالري كلينتون عـــن وجهات نظر 
متباينـــة في ما يتعلـــق بجدولـــي أعمالهما 
احملليـــة والدولية في أول مناظرة اشـــتملت 
على موضوعـــات عديدة. وتطرقـــت املناظرة 
بني املرشـــحني إلى السياســـات االقتصادية 
والعالقات بني األجناس واحلرب على تنظيم 
الدولية اإلسالمية وعالقات الواليات املتحدة 

الدولية.
وبـــدا ترامـــب واثقـــا فـــي البدايـــة لدى 
مناقشته موقفه املعارض لالتفاقات التجارية 
وآرائه حول العالقات بني األجناس ومحاربة 
اجلرميـــة. وعندما حتولت دفـــة املناظرة إلى 
قضايا السياســـة اخلارجية، كانت السيطرة 

للدميقراطية هيالري كلينتون.
وكان ترامب قد انتقد كلينتون في السابق 
حـــول اســـتخدامها بريـــدا إلكترونيا خاصة 
عندما كانـــت وزيرة للخارجيـــة وعاد ليقول 
”كان أكثـــر من خطـــأ البالد تعتقـــد أنه عار“. 
وفـــي املقابـــل، شـــددت كلينتـــون على رفض 
ترامـــب نشـــر تصريحـــه الضريبـــي. وقالت 
كلينتون ”إنه يخفي أمـــرا رمبا ليس بالثراء 
الـــذي يدعيـــه“، مذكـــرة بـــأن كل املرشـــحني 
الرئاســـيني منذ أربعني عاما نشروا بياناتهم 
الضريبية. كما اتهمت كلينتون ترامب ببناء 
مســـيرته السياســـية على ”كذبـــة عنصرية“ 
عندما شـــكك في اجلنســـية األميركية لباراك 
أوبامـــا. وعندما حثه الصحافي على اإلجابة 
عن أســـباب التغيير األخير فـــي موقفه حول 
املسالة اكتفى ترامب بالقول ”لن أقول شيئا“.
واســـتنادا إلـــى مبـــدأ املناظـــرة، لم يكن 
يحق للحضور التصفيق خالل املناظرة التي 
استضافتها جامعة هوفسترا قرب نيويورك. 
لكن التصفيق عال عندما قالت كلينتون ”نعم 
لقد اســـتعددت للمناظرة واســـتعددت أيضا 

للرئاسة وهذا أمر جيد“.

وبالنســـبة إلـــى مســـألة العنصرية التي 
يعيش على وقعها األميركيون هذه األيام بعد 
مقتل رجل أســـود برصاص شرطي في مدينة 
الواليـــات املتحدة،  شـــارلوت جنوب شـــرق 
وقد كانت هذه نقطة اســـتغلتها كلينتون في 
انتقادهـــا ملنافســـها ترامب بطريقـــة جعلته 
يظهـــر وكأنه ســـيرعى العنصريـــة في حال 
وصولـــه إلى الســـلطة، رغم معرفـــة اجلميع 
بـــأن القانون الذي ال ميكنه أن يغيره الرئيس 

يجرم العنصرية في أميركا.

كلينتون مسيطرة

يؤكد محللون أن اختيار كلينتون للباسها 
األحمر كامال، ولتقاســـيم وجهها التي عرفت 
جيـــدا كيف تســـيطر عليها رغم اســـتفزازات 
ترامـــب املتكـــررة واملقاطعـــات، جعلت منها 
صاحبـــة اليـــد العليـــا فـــي هـــذه املناظرة، 
ومنحتها كاريزما أكثـــر جذبا أمام اجلمهور 
عبر شـــخصيتها التـــي ظهرت قويـــة والتي 
مكنتهـــا ثغرات في خطاب ترامب من إبرازها 
بقوة، حيث أشـــارت في أكثر من موضع إلى 
تاريخها في البيت األبيض كسيدة أولى وفي 

وزارة اخلارجية األميركية.
وارتدت كلينتون (68 عاما) ســـترة حمراء 
اللـــون بينما ارتدى ترامب (70 عاما) ســـترة 
سوداء وربطة عنق زرقاء في املناظرة التي قد 
تغير مسار الســـباق احملتدم قبل االنتخابات 
املقـــررة في الثامـــن من نوفمبـــر ونادته هي 
باســـم ترامـــب بينمـــا ناداهـــا هـــو الوزيرة 
كلينتـــون طيلة أغلب فتـــرات املناظرة قبل أن 

يتحول إلى مناداتها باسمها األول.

وســـعت كلينتون التي شـــاركت في أكثر 
مـــن 30 مناظـــرة سياســـية منذ العـــام 2000 
إلى التركيز على جديتها في القســـم املتعلق 
بالسياسية اخلارجية واألمن خصوصا جلهة 
طمأنة حلفاء الواليـــات املتحدة. وعلق جون 
هوداك، من مؤسســـة بروكينغز بعد املناظرة، 
”لم نشـــهد من قبل مثل هـــذا األداء املمتاز من 
قبل كلينتون والســـيء إلى هذا القدر من قبل 
ترامب“، مضيفا أن ”كلينتون كانت مسيطرة 
مـــن البداية حتى النهايـــة“. ومن جهته، علق 
تيموثي هيغل، أســـتاذ العلوم السياسية في 
جامعـــة أيـــوا، ”أيا منهما لـــم يرتكب أخطاء 
لكـــن ترامب فـــوت فرصا أكثر مـــن كلينتون، 
وبـــدت أكثر مبظهر الرئيس وهـــذا أمر ليس 

مستغربا“.
كلينتـــون وبالرغـــم مـــن كونهـــا تعانـــي 
من مـــرض االلتهاب الرئوي، بحســـب تأكيد 
بحســـب  طبيبتهـــا، إال أنهـــا ال تزال ”قوية“ 
متابعـــني وقـــادرة علـــى مواصلـــة احلملـــة 

االنتخابية بزخم وقوة. 
وينتظـــر الناخبـــان مناظرتـــني أخريـــني 
في التاســـع والتاسع عشـــر من شعر أكتوبر 
املقبـــل وهما مرشـــحان لكي يكونا، بحســـب 
مراقبني، األشد وطأة وحماسة على املتابعني 
والناخبني، وفي هذا الســـياق قـــال تيموثي 
هيغـــل، إنه ”مـــن األقرب أن يكـــون ترامب قد 
استعمل اســـتراتيجية تدريجية في تصعيد 
شـــخصيته وإبراز قوته أمام كلينتون خاصة 
وأن هنـــاك مناظرتـــني ال تـــزاالن تنتظـــران 

املتنافسني“.

رئاسية مختلفة

ال ميكن جتاوز مـــا أحدثته إدارة الرئيس 
احلالـــي بـــاراك أوباما فـــي منطقة الشـــرق 
األوسط من إشـــكاالت عميقة على العديد من 
املســـتويات. فقد أدت سياسة البيت األبيض 
احلالية إلى نشـــوب حروب ال ميكن إحاطتها 
بالشـــكل الـــذي يضمـــن اخلروج منهـــا أوال 

ويضمن ســـالمة وأمن دول اجلـــوار للمنطقة 
ثانيا. وخير دليل على ذلك احلرب الســـورية 
التي تـــدور رحاها منذ خمس ســـنوات دون 
بـــوادر فعليـــة للوصول إلى مخـــرج من هذه 
األزمـــة، حيـــث تســـببت سياســـة الرئيـــس 
الدميقراطـــي باراك أوباما في إحداث فوضى 
ال تعـــرف الترتيب مرة أخـــرى، إال إذا أعيدت 
صياغـــة عالقات القوة فـــي العالم ألن أوباما 
ســـاهم في تدويل العديد من قضايا الشـــرق 

األوسط.
وال تظهـــر هيالري كلينتـــون في حملتها 
االنتخابية مختلفة عن أوباما في السياســـة 
اخلارجيـــة بشـــكل خـــاص، فهـــي احلريصة 
دائمـــا علـــى دعم إســـرائيل بشـــتى الســـبل 
وأيضـــا مواصلة املنهج نفســـه في التعاطي 
مع امللف الســـوري، وذلك باإلبقاء على الدعم 
في هذا النسق للمعارضة السورية احملاصرة 
ميدانيا في حلب وسياسيا في انتظار انتهاء 

االنتخابات األميركية.
ومـــن ناحية أخرى، ال تظهـــر على ترامب 
بوادر سياسة خارجية إيجابية، فالرجل دخل 
املعتـــرك االنتخابي وقد رفع شـــعار ”حماية 
في العالم، كما صرح  أميركية خالصة األجر“ 
بذلك في العديد من املـــرات. ويقول مراقبون 
إن ترامـــب ســـوف يســـعى إلى اإلبقـــاء على 
العالقات متوترة فـــي منطقة اخلليج العربي 
ولـــن يكون ردعهـــا حقيقيا للخطـــر اإليراني 
املجـــاور وذلك كـــي تبقى الواليـــات املتحدة 
صاحبة وجـــود قريب من تلك املناطق، أي أن 
ترامب يرى سياســـة بـــالده اخلارجية فرصة 

استثمارية نظرا إلى كونه رجل أعمال.

} لنــدن – قـــال املعهـــد الدولـــي للدراســـات 
االستراتيجية املتخصص في القضايا األمنية 
في تقريره الســـنوي إنه نتج عن االجتاهات 
الشـــعبوية املتزايدة في الـــدول الغربية إلى 
جانب صعود قوى ناميـــة، حدوث حتول في 
النظام العاملي ”الذي يتســـم بالضعف بشكل 

يثير القلق“.
وقـــد تكون عالمـــات منو الشـــعبوية في 
العالم الغربي باألســـاس متمثلة في الصعود 
الالفت لليمني املتطرف إلى مســـتويات قريبة 
من مســـك الســـلطة في أوروبـــا، خاصة في 
الدول التـــي متثل محور االحتـــاد األوروبي 
وهـــي فرنســـا وأملانيـــا وإيطاليـــا وهولندا 
وأسبانيا، وبالنســـبة إلى الواليات املتحدة، 
ففرضية وصول املرشـــح اجلمهوري دونالد 
ترامب إلى السلطة جتعل القوة األولى عامليا 
في مستوى الدول التي ميكن تكون سياستها 
فـــي املســـتقبل مبنية علـــى آراء غير منطقية 

ومتطرفة.
وأضـــاف التقرير أن ”تزايـــد االجتاهات 
الشـــعبوية واحلروب املستعصية على احلل 

أدى إلـــى اهتزاز النظـــام الدولي خالل العام 
املاضي“. وقد ظهر ذلك من خالل تزايد األعمال 
اإلرهابية والردود عليها بتصريحات رسمية 
أشـــبه بعملية التعبير عن غضب شـــخصية 
وليست منضبطة إلى آليات وقوانني رسمية 

ترعاها أجهزة الدولة.
وأوضـــح التقرير ”أنه يبدو أن عدم رضاء 
الشعوب في مختلف أنحاء العالم عن النخب 
احلاكمة إلى جانب مقاومـــة العوملة قد أخذا 
منحى تصاعديـــا، كما أن احلروب في منطقة 
الشـــرق األوســـط أظهـــرت قـــدرا ضئيال من 
التراجـــع“. وأبـــرز التقرير أن ”الســـعي إلى 
تأكيد الـــذات والقدرات العســـكرية املتزايدة 

للصـــني وروســـيا يجلـــب مخاطـــر متزايدة 
للصراع بني القوى الكبرى“.

وقال جون تشبمان، رئيس املعهد الدولي 
للدراسات االســـتراتيجية في مقدمة التقرير، 
إن ”التأكيد على مبادئ اجلغرافيا السياسية 
وتعزيزهـــا قـــد أدى إلـــى تشـــظي الكثير من 
األشياء خالل العام املاضي، لدرجة أن أسس 
النظام العاملي بدت ضعيفة بشكل يبعث على 
القلـــق“. وأضاف تشـــبمان أن ”السياســـات 
املتســـمة بضيق األفق متتـــزج اآلن مع غرائز 
النعـــرة القومية، وكالهما يصطدم مع النظام 
العاملي اجلديد والذي أقامته بحرص وعناية 
شـــريحة املســـؤولني التكنوقـــراط في أواخر 

القرن العشرين“.
زاوية نظر تشبمان قد تكون مقدمة ألحداث 
منتظرة فيها أن اليمني القومي (الشعبوي في 
أحيان كثيرة) قد يعود إلى مســـك السلطة في 
عدد من الدول الرئيسية والقوى العظمى في 
العالـــم، وبذلك ميكن أن تعود تهديدات لألمن 
العاملي في مستوى التهديدات التي كانت في 

احلرب العاملية الثانية.

[ كلينتون تفرض كاريزما رئاسية وتضع ترامب في موقف دفاعي [ المرشحان لهما سياسة خارجية سلبية على المنطقة العربية
أنت تعيش في عالمك الخاص.. وأنَت نموذج للسياسي التقليدي

النظام العالمي يضعف بسبب الشعبوية وصعود اليمين المتطرف

املناظرة األولى بني املرشــــــحة الدميقراطية هيالري كلينتون واجلمهوري دونالد ترامب لم 
تشهد استعمال كليهما لكل أوراقه، فاألكيد، بحسب متابعني، أن كال منهما له نقاط ضعف 
أخرى على اآلخر ستستعمل في املناظرات القادمة، وذلك بعد أن استعملت كلينتون ورقة 
الضرائب واســــــتعمل ترامب ورقة البريد اإللكتروني. لكن األكيد أن املضامني التي تقدم 
بها املرشــــــحان تكشــــــف اخللفيات املتباينة خاصة في مسألة السياسة اخلارجية، والتي 

ميكن أن تؤثر سلبا على املنطقة العربية.
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في 
العمق

اختالف االتجاهات والهدف واحد

2017 عام مخيف

«هل جئت هنا ألقول فقط إني ســـأنتخب هيالري؟ لســـت أنا فقط من يحمل تلك المشاعر هنا، 
وأريد أن أقول إني حقا سأعطي صوتي لها وسأفعل ذلك}.

باراك أوباما
الرئيس األميركي

«النصف اآلخر من الحقيقة نجده في مشاركة مؤيدي كل من المرشحين في االقتراع، وهذا هو 
التحدي الفعلي أمام المرشحين ويتطلب ذلك خطابا دقيقا}.

أكرم ألفي
محلل سياسي مصري

جون هوداك:
لم نشهد من قبل مثل هذا 

األداء الممتاز  لكلينتون 
والسيء لترامب

السعي إلى تأكيد الذات والقدرات 
للصـــني  املتزايـــدة  العســـكرية 
وروســـيا، يجلـــب مخاطـــر متزايدة 

للصراع بني القوى الكبرى

◄

هيالري كلينتون ال تظهر اختالفا 
عن أوباما في حملتهـــا االنتخابية 
الخارجية بشكل  السياســـة  وفي 

خاص

◄

كيـــف  جيـــدا  عرفـــت  كلينتـــون 
تسيطر على اســـتفزازات ترامب 
املتكـــررة واملقاطعـــات ما جعل 

منها صاحبة اليد العليا

◄



} واشــنطن - فـــي قمـــة الجـــدل حول مســـألة 
الهجرة والصور القاتمة التي رســـمت بشأنها 
والتخويـــف منها، يعلو صـــوت صندوق النقد 
الدولي مشيدا بالنصف المآلن للكأس ومدافعا 
عن الفوائد االقتصادية للهجرة رغم ”تحديات“ 
تدفـــق المهاجرين ودور ذلك في تطور النزعات 
المعادية لآلخر في أوروبا والواليات المتحدة، 

باألساس.
لـــم ينـــف تقريـــر للصنـــدوق أن ”الهجرة 
يمكن أن تتســـبب بتوتر اجتماعي وردود فعل 
سياســـية معادية في البلـــدان المضيفة“، لكن 
”التجـــارب الســـابقة تشـــير إلى أنها قـــد تقدم 
أيضا فوائد من حيث تحقيق نسبة نمو وإنتاج 

كبير ومعالجة مسألة الشيخوخة“.
ويرّكز الخبراء كثيرا على مسألة شيخوخة 
المجتمعـــات األوروبية باألســـاس، حيث تغفل 
بعض األصـــوات المعارضة للهجرة عن حقيقة 
أن الشـــيخوخة بإمكانها أن تدمر المجتمعات 
األوروبيـــة اقتصاديا، وحتى عســـكريا؛ فوفق 
المعاييـــر الدوليـــة أي مجتمـــع تجـــاوزت فيه 
نســـبة األعمار الســـتين عاما أو يزيد أكثر من 
10 بالمئة من تعداد السكان، هو مجتمع يعاني 
من الشـــيخوخة، أي نقـــص في اليـــد العالمة 
والمنتجـــة والفاعلـــة مقابل ارتفاع في نســـبة 

االستهالك.
وتشـــير اإلحصائيـــات إلـــى أن دوال مثـــل 
ألمانيا والواليات المتحـــدة واليابان والصين 
تعاني بشكل غير مســـبوق من ارتفاع معدالت 
الشـــيخوخة، فعـــدد الذين يبلغون 60 ســـنة أو 
أكثر فـــي الصين وكوريـــا الجنوبيـــة تتراوح 
نســـبتهم بيـــن -12 15 بالمئة، أمـــا في االتحاد 
األوروبـــي وكنـــدا والواليات المتحـــدة فتقدر 

نسبة الشيخوخة بين 15-22 بالمئة.
وفي المقابل يشـــير تقرير صنـــدوق النقد 
الدولـــي إلـــى أن زيـــادة نقطة مئويـــة واحدة 
لنسبة المهاجرين في صفوف السكان البالغين 
فـــي البلد المضيف قـــد تعزز الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي للفرد بنســـبة ”2 بالمئة على المدى 
الطويـــل“ فـــي مجتمعـــات يتحول جـــزء كبير 

منهـــا من منتجيـــن إلى مســـتهلكين، بما يؤثر 
بشـــكل كبير علـــى قدرات المجتمـــع االدخارية 
واالستثمارية، وذلك يؤثر بدوره على النمو في 

اقتصاديات الدول ومن ثمة اقتصاد العالم.

استنزاف الموارد

يشـــير كين مارتن، الخبيـــر البريطاني في 
علم الســـكان ومستشـــار البنك الدولي لشؤون 
التنميـــة، إلى ”أن تنامي أزمة الشـــيخوخة في 
العديد مـــن البلـــدان، منها بريطانيـــا، أصبح 
عنصرا ضاغطا يســـتنزف مـــوارد الميزانيات 
العامة، فعلى سبيل المثال صناديق المعاشات 
ورؤوس أموالهـــا حاليا تقدر بالمليارات وعلى 
الرغـــم من ذلك ال تكفـــي وتعانـــي دائما عجزا 

ماليا“.
ويذهـــب الباحـــث والصحافـــي اإليطالـــي 
جوليـــو ميوتي إلى التحذير مـــن ارتفاع أعددا 
الوفيـــات مقابل انخفاض أعـــداد المواليد في 
أوروبـــا، مشـــيرا إلى أنه خالل عـــام 2015، ولد 
5.1 مليـــون طفـــل فـــي االتحـــاد األوروبي، في 
حين توفي 5.2 مليون شـــخص، وهذا يعني أن 
اإلتحاد األوروبي ألول مرة في التاريخ الحديث 
يســـجل انخفاضا طبيعيا في عدد سكانه، وفق 

أرقام المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي.
وتشـــهد أوروبا الشرقية اآلن ”أكبر خسارة 
سكانية في التاريخ الحديث“، في حين تفوقت 
ألمانيـــا على اليابان وأصبحـــت البلد صاحب 
أقل معـــدل مواليـــد فـــي العالم، على أســـاس 
متوســـط األعـــوام الخمســـة الماضيـــة. وفي 
ألمانيا، وإيطاليا، كان االنخفاض هائال بصفة 
خاصة، 2.3- بالمئة و 27- بالمئة على التوالي.

وأمام واقـــع أوروبا التـــي يصفها الكاتب 
اإليطالـــي بأنهـــا أصبحـــت رماديـــة الشـــعر، 
تصبـــح الهجـــرة حال للبعـــض من مشـــاكلها 
الديموغرافية، وفرصة اقتصادية، قبل أن تكون 
تحديـــا أمنيا وثقافيـــا؛ خاصـــة وأن تحديات 
الشـــيخوخة لن تكون اقتصادية فقط بل أيضا 
سيكون لها تأثير على القدرة العسكرية للدول، 

وفق مجلس االستخبارات القومي األميركي.
ويـــرى جـــان كريســـتوف دومـــون الخبير 
في شـــؤون المهاجريـــن في منظمـــة التعاون 
االقتصـــادي والتنميـــة، أن أوروبـــا إذا أغلقت 
البـــاب فـــي وجـــه المهاجريـــن ســـتدفع ثمنا 
اقتصاديـــا، وقال ”فـــي الوقت الراهـــن يمكننا 
االســـتفادة أكثر مـــن المهاجريـــن الموجودين 

بالفعـــل وخلـــق تـــوازن أفضل بيـــن مهاراتهم 
واحتياجات الســـوق“، لكنه يحذر من أنه ”على 
المـــدى الطويل لن يقتصـــر األمر على التوفيق 

بين المهارات بل سيتعلق باألعداد“.

أزمة عسكرية أيضا

تقـــول منظمـــة الصحة العالمية إن ســـكان 
العالم بشـــكل عام يهرمون بسرعة، حيث تشهد 
نسبة ســـكان العالم الذين تتجاوز أعمارهم 60 
عامًا، فـــي الفترة بين عامي 2000 و2050، زيادة 
بنســـبة الضعـــف، أي مـــن 11 بالمئـــة إلى 22 
بالمئة. ومـــن المتوقع، على مدى الفترة ذاتها، 
أن يرتفـــع العدد المطلق لألشـــخاص البالغين 
مـــن العمر 60 عامـــًا فما فوق مـــن 605 ماليين 

نسمة إلى ملياري نسمة.
البلـــدان  ستشـــهد  ذاتـــه  الوقـــت  وفـــي 
المنخفضة الدخل والبلدان المتوســـطة الدخل 
أســـرع وأكبر تحّول ديموغرافي، فقد استغرق 
ارتفاع عدد سكان فرنسا البالغين من العمر 65 
عاما فما فوق بنسبة الضعف. وعلى عكس ذلك 
سيســـتغرق بلوغ تلك النســـبة، في بلدان مثل 

البرازيل والصين، مدة تقل عن 25 عاما.

وتؤكـــد على ذلك األمـــم المتحدة بقولها إن 
العالم بشـــكل عام يتقدم في السن، حيث تتوقع 
أنـــه في الـ50 ســـنة القادمة ســـيزداد عدد كبار 

السن نحو أربعة أضعاف.
ويلقي نقص العناصر الشـــابة بظالله على 
العمل العســـكري، كما أن الحكومات قد تضطر 
إلى تخفيـــض ميزانيات الدفاع والمســـاعدات 
بالمعاشـــات  تحســـين  لمصلحـــة  الخارجيـــة 
والرعايـــة الصحية لكبار الســـن. ويبين تقرير 
مجلـــس االســـتخبارات القومـــي األميركي، أن 
صناع القرار األميركي قلقون من ظاهرة تنامي 
أعداد كبار الســـن، وقدرة اإلنسان على العيش 
لســـنوات أطول سواء في الواليات المتحدة أو 

البلدان الحليفة.
ويشـــير الجنرال المتقاعد إليكس كاشمور 
إلى أن ”الشـــيخوخة“ حتى اآلن ظاهرة محلية 
فـــي عدد من الـــدول المتقدمة، لكـــن تداعياتها 
االقتصاديـــة والعســـكرية ســـتؤدي إلى تغيير 
ضخم فـــي موازين القوة الدوليـــة بما يجعلها 
مشـــكلة كونية. ويشـــير كاشـــمور فـــي قراءته 
لتقريـــر ”االتجاهات الكونية حتـــى عام 2030: 
إلى أن “تزايد ظاهرة الشيخوخة  عوالم بديلة“ 
في أوروبا ولدى حلفاء واشنطن في شرق آسيا 

(اليابـــان وكوريا الجنوبية)، يعنـــي أن حلفاء 
الواليات المتحدة سيفقدون القدرة على تمويل 
قدراتهم العســـكرية لتأمين االلتزامات األمنية 
الدولية، ولن تكون لدى المؤسسات والجيوش 
الغربية الطاقة للحفاظ على وجودها العسكري 

الراهن على األمد الطويل“.
األزمـــة األوروبيـــة والنزوع نحـــو اعتماد 
الهجـــرة حال مؤقتا أو ســـريعا لألزمـــة، أبعاد 
متداخلة تواجه اليوم بأزمات سياسية، تحول 
دون االطمئنان األوروبي للقادمين من الضفاف 
األخرى، وتعمـــق أزمة ســـكانية تطل بوجهها 
على القارة. وقـــد تدخل اإلرهاب وقضايا األمن 
والنزعات اليمينية المستشـــرية، دواع جديدة 
على خطوط التفكير األوروبي وتضيق المنافذ 

األوروبية على المهاجرين.
وســـتبقى األزمـــة متواصلـــة خاصـــة وأن 
االعتماد على المهاجرين من أوروبا الشـــرقية، 
لم يعد متيســـرا، فدول هـــذا الجانب األوروبي 
بدورهـــا باتـــت تعاني مـــن الشـــيخوخة، هذا 
باإلضافة إلى عقبات أخـــرى، لذلك فإن أوروبا 
مدعوة إلى اســـتنباط حلول لتهرمها السكاني 
بوصفه ســـببا قائما، وللهجـــرة بوصفها حال 

مفيدا.
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هل تكون الهجرة حال لتجديد {شباب} أوروبا

في 
العمق

أوروبا تحتاجنا مثلما نحتاجها

[ هرم المجتمعات يؤثر سلبا على قدراتها االقتصادية والعسكرية [ نسبة المهاجرين في صفوف السكان تعزز الناتج المحلي اإلجمالي

[ مؤتمر في تونس حول دور المجالس النيابية في دعم االنسجام االجتماعي: التحول السياسي السليم يبدأ من حياد البرلمان

تعيش األقطار األوروبية على وقع تهديدات دميوغرافية محدقة، إذ يعرف الهرم السكاني 
ــــــب األقطار األوروبية تهرما واضحا، يهدد مســــــتقبل القــــــارة، وقدراتها االقتصادية  ألغل
ــــــل دق ناقوس خطرها  ــــــة والعســــــكرية في آن. أزمة مســــــتقبلية لم تبدأ اليوم، ب واإلنتاجي
العشرات من الباحثني واالقتصاديني ممن اقترحوا الهجرة حال لتسديد النقص احلاصل 

في الفئات الشابة القادرة على اإلنتاج.

{فـــي الوقت الراهن يمكننا االســـتفادة أكثـــر من المهاجرين الموجوديـــن بالفعلن وخلق توازن 
أفضل بين مهاراتهم واحتياجات السوق}.

جان كريستوف دومون
خبير في شؤون املهاجرين في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

{االتحـــاد األوروبـــي بحاجـــة للتوصل إلى اتفاقات بشـــأن المهاجرين مع مصـــر وتونس على غرار 
االتفاق الذي أبرمه بالفعل مع تركيا}.

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية
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شـــهدت البلـــدان العربيـــة فـــي  } تونــس  – 
الســـنوات األخيـــرة تقلّبـــات سياســـية عميقة 
أفضـــت إلى نتائج متفاوتة، ففي تونس ومصر 
مت الشـــروع في إصالحات سياسية في محالة 
لبناء أسس الدميقراطية، بينما اندلعت أزمات 
مطّولة في ليبيا واليمن وســـوريا. ولئن كانت 
هذه التباينـــات املترتبة عن التحّوالت نشـــأت 
بســـبب اختالفات تاريخية وسياقية، إال أنه ال 
ميكن تغييب دور العوامل املؤسســـية التي من 

شأنها تيسير أو إعاقة التحّوالت السلمية.
وقـــد ســـلط الضـــوء علـــى أهميـــة هـــذه 
املؤسســـات الدســـتورية ودورها في ترســـيخ 
احلوكمة الشـــاملة واالنتقال السياسي السليم 
ملتقى انعقد يومي 26 و27 سبتمبر في تونس، 
حمل عنوان ”دور املجالس النيابية في حتقيق 
التماسك االجتماعي وفي التحوالت السياسية 

السلمية في الدول العربية“.
جمع املنتدى وفودا برملانية من دول املنطقة 
العربيـــة وأكادمييـــني وخبراء من مؤسســـات 
الفكر والرأي، الى جانب ممثلني لوكاالت األمم 
املتحدة وغيرها من املنظمات الدولية واجلهات 
املانحـــة العاملة في املنطقـــة العربية وغيرها، 
اتفقوا على أن املؤسسات والهيئات الدستورية 
والبرملانيـــة ال تتواجـــد فقط في قلـــب الفترات 
االنتقاليـــة السياســـية، ولكنها تأخـــذ موقعها 

كهيئات سّباقة في مجال احلوكمة املسؤولة.
وقد ثـبـت اليوم وجـــود ارتباط بني نوعية 
احلوكمـــة واالنســـجام االجتماعـــي، فمن جهة 
تعمـــل  أن  التمثيليـــة  للمؤسســـات  ميكـــن  ال 
بطريقة فعلية ومســـؤولة في غياب االنســـجام 
االجتماعـــي، ومـــن ناحيـــة أخرى االنســـجام 
االجتماعـــي ال ميكـــن أن يتحقـــق دون حوكمة 

متثيلية ومسؤولة.
ويعتبـــر البرملـــان ميـــزة أساســـية للنظام 
الدميقراطـــي، وقـــد ولـــد الشـــكل احلديث من 
البرملان في أوروبا القروســـطية كوسيلة للحد 

من ســـلطة امللك، لكن اليوم أصبحت البرملانات 
تتجاوز مجرد كونها حّال لوجستيا لكون أغلب 
الـــدول مترامية األطـــراف وال ميكن حكمها عن 
طريق الدميقراطية املباشرة. وبوصفه وسيطا 
بني النظام واملواطنني، تتمثل مهمة البرملان في 
تقييد سلطة الفرع التشريعي ملصلحة الشعب، 
وتتضمن أهم مهامه تاريخيا في سن القوانني 
وضمان قابلية احلكومة للمســـاءلة واملصادقة 

على ميزانية الدولة.
وال متلـــك كل املجالس التشـــريعية الدرجة 
نفســـها مـــن الســـيطرة حتـــى فـــي األنظمـــة 
الدميقراطية ففي أنظمـــة احلكم البرملانية يتم 
تعيـــني اجلهـــاز التنفيذي من قبـــل البرملانات، 
بينما في النظام الرئاسي أو الشبه رئاسي لدى 
البرملانات ســـلطة محدودة فـــي تعيني الوزراء 

بالرغم من أنها قد تراقب البعض من نشـــاطات 
اجلهـــاز التنفيذي (مثـــال امليزانيـــة). ومن ثم 
تخدم البرملانات غايات متنوعة وتختلف في ما 
يتعلق بالتمثيلية ومتارس مســـتويات مختلفة 

من التحكم حسب السياق الوطني.
وتبـــرز الفتـــرات االنتقاليـــة اجلاريـــة في 
املنطقة صلة النشـــاطات املوجهة لتطوير فهم 
أفضل للشروط واملســـارات القائمة على تعزيز 
التحـــوالت الدميقراطية والشـــاملة ودعم دور 
املؤسسات الدستورية والهيئات البرملانية، وال 
ســـّيما باالعتماد على إنتاج املعارف واألدوات 
ووضعها حتت تصرف احلكومـــات والفاعلني 

الدميقراطيني في املنطقة.
وتتمثل صعوبة بناء نظام سياســـي شامل 
للجميع في االنطالق من وضع يشهد انسجاما 

اجتماعيـــا محـــدودا ونقصـــا في املؤسســـات 
التمثيلية واملسؤولة، للوصول إلى وضع تكون 
فيه املؤسســـات قادرة على االستجابة وتضمن 
بيئة مشجعة لالنسجام االجتماعي الذي يقوم 

بدوره بتعزيز املؤسسات الدميقراطية. 
وقد حتّدث عـــن التجربة التونســـية، التي 
تعتبر األفضل بني جتارب الربيع العربي، رغم 
بعض املؤاخذات على سياسة احلكومات التي 
تعاقبـــت على البـــالد منـــذ 2011، وأدوار نواب 
البرملـــان، محمد الناصـــر، رئيس مجلس نواب 
الشـــعب، الذي قـــال إن املرحلـــة االنتقالية في 

تونس ال تزال متواصلة.
وشّدد رئيس البرملان التونسي على أهمية 
الدور الذي قام به املجلس الوطني التأسيســـي 
ثم مجلس نواب الشـــعب في احلد من املخاطر 
األمنية والسياســـية واالقتصاديـــة التي تهدد 
البالد. ودعـــا، انطالقا من هـــذه التجربة، إلى 
ضرورة اجتناب انزالق البرملانات خالل فترات 
االنتقال السياســـي نحـــو الصراعات احلزبية 
الضيقـــة، مؤكـــدا أن املهمة األولـــى للبرملانات 
هي أن تكون مخابر لصناعة املستقبل الوطني 
املشترك عبر النقاش احلر والتبادل والتعديل.

وجـــاءت كلمـــة محمـــد الناصر في ســـياق 
احلديث عن ملاذا تختلف التحوالت السياســـية 
بني بلدان مثل تونس وســـوريا وليبيا واليمن؟ 
وما هي الدروس املستفادة من جتارب البلدان 
التـــي دخلت فـــي مســـار انتقـــال دميقراطي؟؛ 
وملـــاذا أدت هـــذه التحـــوالت إلـــى العنف في 
ليبيا واليمن وســـوريا؟، مشيرا إلى أن ”مكامن 
االختالف تتمثـــل في اخلصوصيات التاريخية 
وجتانســـها  املجتمعـــات  انســـجام  ودرجـــة 
املذهبي واللغـــوي ومدى حيوية وتناغم قواها 
االجتماعيـــة والسياســـية الفاعلـــة واملكونـــة 
ملجتمعهـــا املدني“، مع التأكيـــد على ”ضرورة 
تفـــادي هيمنـــة األيديولوجيـــات والشـــعارات 
العامـــة“، التي تعتبر الســـبب الرئيســـي، في 

انحدار البعض مـــن بلدان الربيع العربي نحو 
العنف.

وحتّدث املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي بتونس جان رافييل جيولياني، مؤكدا 
علـــى أن التقارير اخلمســـة التي صدرت خالل 
الســـنوات األخيرة ورصدت مؤشرات التنمية 
في املنطقـــة العربية تتحدث عـــن عالقة متينة 
بني االستقرار االجتماعي والتنمية. وأشار إلى 
أن تلك التقارير كشـــفت هشاشـــة األوضاع في 
بعض البلدان العربية التي شـــهدت في ما بعد 
تلك االضطرابـــات، مؤكدا على أهمية احلوكمة 

الرشيدة في حتقيق التنمية.
وخلـــص املشـــاركون فـــي امللتقـــى إلى أن 
االنتقـــال السياســـي الســـلمي والناجـــح إلى 
دولة املشـــاركة والتمثيـــل الدميقراطي ملختلف 
فئات املجتمع، يســـتوجب مؤسســـات برملانية 
ودســـتورية منحـــازة للعمل على أســـاس عقد 
اجتماعي يجّســـد دولة القانون والدميقراطية، 
حيـــث أّكد الكبير مدرهري علـــوي، نائب ممثل 
برنامج األمم املتحـــدة اإلمنائي في تونس، أن 
”غياب التماســـك االجتماعي يعد من األســـباب 
اجلوهريـــة لالنتفاضـــات والتحـــوالت التـــي 
شهدتها املنطقة العربية منذ مطلع سنة �2011. 
وشـــّدد على أهمية إرساء احلكم الرشيد وعلى 
جوهريـــة متثيلية املواطن العربي في املجالس 
البرملانيـــة والتي اعتبرهـــا ”مفترق الطرق بني 
املواطنني ومؤسسات الدولة ومكونات املجتمع 

املدني في الدول العربية“.

الحوكمة الرشيدة طريق الدول لتحقيق الديمقراطية

رئيس البرلمان التونسي: الحوار أنقذ البالد من الفوضى وبذور الفشل

العديـــد  فـــي  الشـــيخوخة  أزمـــة 
أصبحـــت  الغربيـــة  البلـــدان  مـــن 
عنصـــرا ضاغطا يســـتنزف موارد 

امليزانيات العامة

◄

االجتماعـــي  التماســـك  غيـــاب 
الجوهريـــة  األســـباب  مـــن  يعـــد 
التـــي  والتحـــوالت  لالنتفاضـــات 

شهدتها املنطقة العربية

◄
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} بغض النظر عما إذا كان انتخاب رئيس 
للجمهورية اللبنانية صار في متناول اليد أم 

ال، هناك خطر كبير يتهّدد النظام اللبناني، بل 
يهّدد لبنان ككيان مستقل ودولة عربية متتلك 
جتربة قدمية خاصة بها. هذا اخلطر الكبير، 

املتمثل في فرض رئيس اجلمهورية فرضا 
احمللي، يتجاوز سعي إيران  من قبل ”املرشد“ 

إلى ”املؤمتر التأسيسي“ الذي حتّدث عنه 
في املاضي هذا ”املرشد“، وهو األمني العام 
لـ“حزب الله“ السّيد حسن نصرالله. الهدف 

من هذا املؤمتر تكريس املثالثة بديال من 
املناصفة بني املسلمني واملسيحيني في لبنان. 

واملثالثة تعني، بني ما تعنيه، تقسيم لبنان 
بني الشيعة والسّنة واملسيحيني. هذا يؤدي 
عمليا إلى تهميش للمسيحيني أكثر ّمما هم 

عليه من تهميش اآلن.
بكالم أوضح، مطلوب تبييض سالح 

”حزب الله“، وهو سالح ميليشيوي ومذهبي 
بإمرة إيران، كي يصبح سالحا شرعيا في 

لبنان عبر إعطاء الطائفة الشيعية الكرمية، 
أسيرة إيران إلى إشعار آخر، حّق احلصول 

على الثلث املعطل في كّل املجاالت.
بكالم أكثر وضوحا، مطلوب أن يكون 

لبنان مستعمرة إيرانية ال أكثر وال أقّل، أي 
أن يكون احلكم في لبنان شبيها باحلكم في 

العراق وسوريا. ليس بّشار األسد سوى بيدق 
في لعبة متارسها إيران في سوريا منذ بدأ 

املرض يتمكن من حافظ األسد في العام 1998. 
إلى ذلك، ليس رئيس احلكومة العراقية، أكان 
حيدر العبادي، أو سلفه نوري املالكي سوى 

موّظف إيراني يأخذ تعليماته من اجلنرال 
قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 

”احلرس الثوري“ اإليراني.
يؤكد وجود اخلطر الكبير الذي يهّدد 

النظام اللبناني و“لبنان الكبير“ الذي أعلن في 
العام 1920، أي قبل مئة عام، إّال أربع سنوات، 
وجود ”مرشد“ في لبنان، على غرار ”املرشد“ 

في إيران. هذا ”املرشد“ في لبنان، الذي 
يرتبط قراره بـاملرشد“ املقيم في طهران، بات 

يستطيع تسمية رئيس اجلمهورية ورئيس 

مجلس النّواب ورئيس مجلس الوزراء 
وإجبار مجلس النّواب اللبناني على انتخاب 

الشخص الذي يسّميه رئيسا للجمهورية 
والذي سيكون قادرا على تلبية املطالب 

اإليرانية من دون أخذ ورّد.
هذا يشير بكّل بساطة إلى أن عّلة 

وجود لبنان لم تعد موجودة. لم يعد لبنان، 
ممثال بنوابه، يلتزم الدستور وروح احلياة 

الدميقراطية. لم يعد النّواب ينزلون إلى 
املجلس النتخاب رئيس ضمن املهل التي 

حّددها الدستور املعمول به وذلك قبل انتهاء 
والية رئيس اجلمهورية.

هناك عملية نسف للحياة السياسية في 
لبنان. الهدف واضح كّل الوضوح. الهدف 

جعل البلد مجّرد تابع للمحور اإليراني. 
الهدف أن تكون بيروت مجّرد مدينة إيرانية 

على البحر املتوسط ال أكثر.
من السهل الدخول في لعبة إيران. هناك 

من يعتقد أن ال مجال في الوقت الراهن سوى 
النتخاب رئيس للجمهورية بأّي ثمن كان 

وذلك من أجل إنقاذ ما بقي من اجلمهورية 
ومؤسساتها. هناك من ينادي بهذا املنطق 

انتخاب رئيس  بعدما عّطل ”حزب الله“ 
للجمهورية منذ سنتني ونصف سنة. يرفض 

احلزب، وهو لواء في ”احلرس الثوري“ 
اإليراني أن ميتلك رئيس اجلمهورية قرارا 

خاصا به مستقال إلى حّد ما عن القرار 
اإليراني. لم يعد مسموحا بأن يكون رئيس 

اجلمهورية اللبنانية رئيسا لدولة عربية 
مستقّلة. صار عليه أن يكون موّظفا لدى 

”حزب الله“، كما كان رئيس اجلمهورية بني 
1998 و2007 موظفا برتبة مدير عام في رئاسة 
اجلمهورية العربية السورية. صارت سوريا، 
قبل أن يرث بّشار والده في العام 2000 جرما 
يدور في الفلك اإليراني. لم يكن بّشار األسد 

في أي وقت، وذلك قبل أن يصبح رئيسا، غير 
جزء ال يتجّزأ من االستراتيجية اإليرانية. في 

حني كان والده يسعى إلى إيجاد توازن مع 
إيران فتستخدمه أحيانا كي تثبت مواقعها 
في لبنان، ويستخدمها في أحيان كثيرة في 

لعبة ابتزاز العرب، خصوصا أهل اخلليج.
املخيف في األمر أن لبنان ُيدفع من أجل 

أن يكون في عهدة ”املرشد“ احمللي الذي يعمل 
اإلقليمي املوجود في طهران.  لدى ”املرشد“ 
هناك تخّل عربي عنه وهناك تخّل أميركي 

في الوقت ذاته. لم يسبق للبنان أن عانى من 
مثل هذا التخلي العربي، خصوصا بعدما 

عملت حكومة ”حزب الله“ التي شكّلها النائب 
السّني جنيب ميقاتي كّل ما هو مطلوب 

منها كي يتوّقف العرب عن املجيء إلى لبنان 
واالستثمار فيه. من يتذّكر كيف أن الرئيس 
سعد احلريري دفع ثمن املواجهة املباشرة 

مع علي خامنئي وكبار املسؤولني اإليرانيني 
الذين طالبوه عندما زار طهران عام 2010 

بإلغاء ضرورة حصول املواطن اإليراني على 
تأشيرة لزيارة لبنان وتوقيع اتفاق دفاع 

مشترك بني البلدين وتسهيل دخول إيران 
النظام املصرفي اللبناني في وقت كانت هناك 

عقوبات دولية عليها.
كان القرار األّول الذي اتخذته حكومة 

”حزب الله“ بعد إسقاط حكومة سعد احلريري 
إلغاء التأشيرة لإليرانيني. هل من يريد تذّكر 

مثل هذه األحداث بني وقت وآخر، أقّله من 
أجل فهم ما الذي كانت تريده، وما زالت 

تريده، إيران من لبنان؟
ليس سّرا أن لبنان لم يعد هّما أميركيا. لم 
يعد لبنان موجودا بالنسبة إلى إدارة أوباما. 

كذلك، لم يعد هناك استيعاب عربي لواقع 
يتمّثل في أن ليس صحيحا أن اللبنانيني لم 

يواجهوا املشروع اإليراني ولم يقاوموه. على 
العكس من ذلك، قاوم اللبنانيون املشروع 
اإليراني طويال وذلك منذ اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري ورفاقه في شباط – فبراير 

من العام 2005. قاوموا بعد ذلك احلرب 
اإلسرائيلية التي فرضها ”حزب الله“، بطلب 

من إيران عليهم. كان ذلك في صيف 2006. 
قاوموا كّل أشكال القمع التي مارسها ”حزب 
الله“. من االعتصام الطويل في وسط بيروت 

من أجل تعطيل احلياة في البلد، وصوال 
إلى ما هم عليه من بؤس اآلن، مرورا بغزوة 

بيروت واجلبل في أيار ـ مايو 2008.
قاوم اللبنانيون في العام 2009 عندما 

وتوابعه من حتقيق  منعوا ”حزب الله“ 
انتصار في االنتخابات النيابية. بات عليهم 

اآلن دفع ثمن تلك املقاومة التي تعتبر مقاومة 
حقيقية عن لبنان املتنوع والعربي املتمسك 

بثقافة احلياة أّوال.
هل على لبنان واللبنانيني االستسالم اآلن 
لـ“املرشد احمللي“ وتعليماته بعدما اكتشفوا 
أن لعبة االنتظار تضّرهم أكثر مما تفيدهم، 
نظرا إلى أنها تستنزف البلد وقواه احلّية، 

وأّن سوريا نفسها تدفع مع شعبها ثمن 
إصرار إدارة أوباما على حماية االتفاق في 

شأن امللّف النووي اإليراني؟
في كّل األحوال، هناك لبنانيون مازالوا 
على استعداد للمقاومة. هؤالء يعرفون أن 
الرضوخ ملطالب إيران، هذا إذا كانت تريد 

بالفعل رئيسا للجمهورية تستخدمه في 
سياق جهودها من أجل تغيير طبيعة النظام 

اللبناني، يشّكل خطرا كبيرا على البلد 
ومستقبله وعلى منط العالقات القائم منذ 
القرن التاسع عشر بني الطوائف اللبنانية.
احمللي،  ليس الرضوخ خليار ”املرشد“ 

اإلقليمي في طهران، سوى  وبالتالي لـ“املرشد“ 
رضوخ ملوازين القوى التي تسعى إيران إلى 

فرضها مع ما يعنيه ذلك من نهاية للنظام 
القائم، أي نهاية اتفاق الطائف الذي يشكل 

حجر الزاوية للمناصفة. هل يسقط لبنان 
نهائيا؟ هل ما نشهده حاليا إعداد للمشهد 
احمللي،  األخير، أي للسقوط أمام ”املرشد“ 

اإلقليمي؟ ممثل ”املرشد“ 

لبنان يواجه السقوط النهائي أمام {المرشد}

{المطلوب من األسرة الدولية فصل االستحقاق الرئاسي اللبناني عن األزمة اإلقليمية واألحداث 

الدائرة في المنطقة، ومسؤولية الفراغ ال تقع على المسيحيين أو على الموارنة وحدهم}.

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك املاروني اللبناني

{أوجه نداء إلى كل أصدقاء لبنان، من أجل مســـاعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، 

إلعادِة التوازن إلى مؤسساتنا الدستورية، وحماية نموذج العيش المشترك اللبناني}.

متام سالم
رئيس احلكومة اللبنانية

} شرح السفير حمد أحمد العامر في مقاله 
األسبوع املاضي في صحيفة عكاظ السعودية 

كيف خضع مجلس حقوق اإلنسان في 
السنوات األخيرة لسياسات الدول املعادية 

لدول مجلس التعاون اخلليجي.
أتفق متاما مع رؤية العامر وخاصة في 
محورين هامني؛ األول أن اإلعالم اخلليجي 
فشل بامتياز في حتقيق أّي تقّدم إيجابي 

في قضايا حقوق اإلنسان. إضافة إلى ذلك، 
فالتحرك الدبلوماسي اخلليجي ساكن وهادئ 

وال يتفاعل مع األحداث إال بعد وقوعها، 
وخاصة في ظل احلملة الغربية الشرسة ضد 

البعض من دول مجلس التعاون حول ”سالفة“ 
حقوق اإلنسان وأمور أخرى. لألسف لم 

يتفاعل مع الرؤى العاملية السياسية اجلديدة، 
وخاصة تصاعد النبرة العدائية ضد العرب 

واملسلمني، سوى عدد متواضع جدا من 
مسؤولي دول مجلس التعاون.

حملت بعض اإليجابيات أثناء مشاركتي 
اإلعالمية في أعمال مؤمتر املنامة إلنشاء 

محكمة عربية حلقوق اإلنسان في عام 2013. 
أسعدني تفاعل األمني العام السابق جلامعة 

الدول العربية نبيل العربي والبعض من 
اخلبراء القانونيني مع اقتراحي بضرورة 
تفعيل دور املرأة في مجال حقوق اإلنسان.

أحد أهداف تأسيس محكمة إقليمية 
حلقوق اإلنسان هو ضمان قدرة األفراد 

على التقاضي وضمان حقهم في العدالة 
االجتماعية إذا تعرضوا النتهاكات في 

حقوقهم األساسية. ال تنقصنا اخلبرات، لعّلي 
أذكر من ضمنها الدكتورة بدرية العوضي 

اخلبيرة في القانون الدولي والشريعة والتي 
رأست جلنة اخلبراء القانونيني العرب في 
مؤمتر املنامة. ليس لدّي أدنى شك أن دول 
مجلس التعاون قادرة على ترشيح قضاة 

وقانونيني أكفاء من خالل إجراءات شفافة، 
بشرط التوازن العادل في التمثيل بني مختلف 

األطياف والرجال والنساء.
أما احملور الثاني في مقال السفير 

العامر فهو ضرورة وجود ”لوبي خليجي“ 
يؤثر في الكونغرس األميركي واملجالس 

البرملانية األوروبية ويساعد على تعزيز نفوذ 
دول اخلليج وُيظهر تأثيرها على القرارات 
السياسية في تلك املجالس؛ حتجيم قانون 

”جاستا“ املشبوه أفضل مثال على ذلك.
غياب اللوبي اخلليجي عن الساحة 

العاملية يفقدنا فرصة تقدمي الصورة احلقيقية 
عن التطورات اإليجابية في مجاالت املشاركة 

الشعبية في دول مجلس التعاون برغم 
تواضعها. كذلك هذه فرصة لإلصالح في 

الداخل، وال شك أن جميع دول العالم بحاجة 
إلى اإلصالحات االجتماعية والسياسية.
مازال الطريق أمامنا طويال لتحقيق 

طموحات الشعوب اخلليجية، ولكننا سائرون 
على الطريق الصحيح. رمبا نستفيد من 

مشورة منظمات املجتمع املدني األخرى غير 
املسّيسة وذات اخلبرات الواسعة في قضايا 

اإلعالم اخلارجي وحقوق اإلنسان.
حمالت التشويه الغربية ضّد السعودية 

والبعض من دول مجلس التعاون جاءت 
بتحريض من جماعات الضغط السياسي 

اإليرانية مثل املجلس الوطني اإليراني 
األميركي وغيرها من اللوبيات.

آمل أن تناقش القمة اخلليجية القادمة 
بالبحرين في ديسمبر 2016 رسم خارطة 

واضحة لتحقيق هدفني هامني: األول تأسيس 
لوبي خليجي هدفه تكوين قاعدة إعالمية 

وسياسية للدفاع عن مصاحلنا في الواليات 
املتحدة وأوروبا. الهدف الثاني تطبيق املبادئ 

السامية حلقوق اإلنسان ومالءمتها مع 
املعايير والقوانني الدولية حلقوق اإلنسان. 

لكي ينجح اللوبي اخلليجي، علينا فتح 
األبواب للناشطني واإلعالميني اخلليجيني 
ليطلعوا على حقائق األمور ويشاركوا في 

إيضاح مواقفنا للعالم اخلارجي.

لكي ينجح اللوبي الخليجي

هل يسقط لبنان نهائيا؟ هل ما 

نشهده حاليا إعداد للمشهد األخير، أي 

للسقوط أمام {المرشد} المحلي، ممثل 

{المرشد} اإلقليمي؟

} تصفحت إحدى الصحف السعودية، 
فوجدت إعالنا يحتل النصف األسفل من 

الصفحة األولى، شعرت بالكثير من الفضول 
ملعرفة محتوى اإلعالن، فوجدته عبارة عن 
شكر تتقدم به إحدى األسر القبلية لقبيلة 

أخرى، وسبب الشكر يعود إلى إعالن القبيلة 
األولى عن عفوها وتنازلها لوجه الله، أمام 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز في حادثة وفاة والدهم، الذي 

وافته املنية إثر حادث إطالق نار ّمت باخلطأ 
من قبل أحدهم.

شعرت بالسعادة لكون أسرة القتيل، قد 
تنازلت عن حقها الشرعي في القصاص من 

دون طلب أي دّية كما كان يحدث في السابق. 
املجتمع السعودي، كأّي مجتمع عربي 
مسلم، لديه الكثير من الضوابط الشرعية 

والدينية، إلى جانب شبكة من العادات 
والتقاليد.

رمبا نختلف كثيرا عن املجتمع األردني 
الذي يتصدر املراكز األولى في قضايا 

الشرف، وإلى جانبه حتتل باكستان أيضا 
املراكز املتقدمة في القضايا املتعلقة بشرف 
املرأة، حيث تقتل الفتاة ألي سبب ميكن أن 
يتعلق بالشرف، ويطلق سراح القاتل بعد 

أشهر يقضيها في السجن. 
ال أزال أتذكر القصة التي قرأتها، 

ومفادها هروب فتاة أردنية من قريتها 
لتتزوج من شاب أحبته، ولكن أسرتها لم 
توافق عليه، وبعد الزواج بأشهر تعرف 

شقيقها على مكانها، فذهب إليها، وبسهولة 
خنقها بسلك الهاتف وقطع رأسها ثم جاء به 

إلى قريته، ليحتفل بغسل شرف أسرته.
مثل هذه القصص ال حتدث في املجتمع 

السعودي، على الرغم من أن اجلميع يتحدث 
عن األسى الذي تتعرض له املرأة السعودية 

بسبب النظام الذكوري، لكن احلقيقة التي 
ال يعيها البعض، أن املجتمع السعودي 

منضبط ويدرك قيمة املرأة ويحترمها 
ويحبها، رمبا يأتي هذا احلب بسبب التباعد 
والفصل بني اجلنسني، وتتجلى عظمة املرأة 

في عيني الرجل السعودي، حينما يرغم 
الشاب، وهو ميتلك كامل احلرية الشخصية 
واالقتصادية، على الزواج من فتاة فقط ألن 

والدته اختارتها له.
لم يحدث أن قرأت عن شاب قتل أخته، 
وأتى برأسها املقطوع إلى قريته، بالتأكيد 

هناك قضايا قتل هنا وهناك، ولكن األمر لم 
يعد ظاهرة، كما هي ظاهرة الدّية املنتشرة 

في املجتمع السعودي.
في السعودية نعاني من املتاجرة بدماء 

القتلى والضحايا، الذين تذهب أرواحهم 
نتيجة خلالفات بسيطة، وأسباب وقوعها 

ناجتة عن الغضب، حيث ينقص الشباب قلة 
الصبر واحليلة، لكننا في السعودية ال نغسل 

عار املرأة بالقتل والتشويه باملواد احلارقة، 
ال نعاني من هذه املشكالت املؤذية نفسيا 

وجسديا للمرأة حينما ُتخطئ، رغم وجودها، 
ولكننا كأّي مجتمع ال ميكن أن يكون خاليا 

من القضايا الشائكة، إمنا يبقى الرجل بشكل 
عام ومع اختالف الطبقات االجتماعية، ينظر 

إلى املرأة نظرة عطف صادقة وغير مفتعلة.
يقتل الشاب صديقه أو أحد أقاربه بسبب 

خالف ما ويدخل السجن، فتتولى قبيلته 
الدفاع عنه بكل ما أوتيت من قوة، وكل ذلك 
يأتي بسبب أخطاء فردية ال تستحق القتل 

مطلقا، فقط يشعر الشاب أن حقه ال بّد له أن 
ينتزعه من الطرف اآلخر، مهما كلفه األمر، 

وبعد أن ينطفئ الغضب ويسلم القاتل نفسه، 
يبدأ أهالي القتيل في رفع صوت غضبهم 
وحزنهم على الفقيد عبر طلب فدية تصل 

أحيانا إلى 30 مليون ريال سعودي للتنازل 
عن القصاص أي ما يناهز 8 ماليني دوالر، 

لطلب الصلح والتنازل عن القصاص، املشكلة 
ال تبقى محصورة بني أهالي القتيل، بل 

تتمدد فيقوم أهالي القاتل بعمل منشورات 
وفتح حساب جلمع قيمة الدّية، ويتم 

استخدام جميع قنوات التواصل االجتماعي، 
وللعلم فقد قمت بالتبّرع ألكثر من شاب على 

وشك القصاص، عن طريق احلساب الذي 
تضعه اإلمارة في منطقة اجلاني، والكثيرون 

غيري يقومون بالتبرع، إميانا باملسؤولية 
االجتماعية، من دون أن نعرف إال اسم القاتل 

وصورته التي تنشر بجانب رقم احلساب 
البنكي.

املسؤولية تقع على احلكومة للحّد 
من قضايا القتل حتديدا، ال فقط بقيامها 
بتقليص الدّية، بل بسرعة إنشاء وزارة 
الترفيه التي سمعنا بها ولم نرها حتى 

اآلن، هذه الوزارة ميكن لها أن تلعب دورا 
فاعال عبر تقدمي العديد من النشاطات، 

التي جتعل الشباب ميارسون من خاللها 
مهاراتهم والتنفيس عن غضبهم بدال من 

زرع السكني في صدور أصدقائهم أو أبناء 
جيرانهم.

ال نغسل عار المرأة 

إنما عار الرجل

سارة مطر
كاتبة سعودية

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد السعودية

لل الال ااهللاهللا
و ضضعضضو

لكي ينجح اللوبي الخليجي، علينا 

فتح األبواب للناشطين واإلعالميين 

الخليجيين ليطلعوا على حقائق األمور 

ويشاركوا في إيضاح مواقفنا للعالم 

الخارجي



9األربعاء 2016/09/28 - السنة 39 العدد 10408

آراء
} تعّودنا منذ أن غادرت القوات األميركية 

نهاية عام 2011 العراق -بشكل رسمي وليس 
فعلّيا- أن نسمع في وسائل اإلعالم العراقية 
جملة مفادها أن ”األميركان خسروا معركتهم 

في العراق أمام صالبة املقاومة اإلسالمية“.
غالبا ما تتردد هذه اجلملة على لسان 

قوى وشخصيات مشاركة في عملية سياسية 
أّسَس لقواعدها الطائفية -وهنا تكمن 

املفارقة – االحتالل األميركي نفسه، فهو الذي 
قننها في دستور جاءت الكثير من بنوده 
وفقراته لتنسف الهوية الوطنية وتروج 

لهويات فئوية.
تبدو املعركة مع احملتل األميركي بالنسبة 
إلى هؤالء الذين يرددون هذه اجلملة وكأنها 
حتمل بعدا عسكريًا ال غير، وأنها قد انتهت 

بالنصر مع خروجه الرسمي.
هذا اخلطاب يحمل قدرا من السذاجة 

بقدر ما يبعث على السخرية، ذلك ألن 
األميركان لم يخرجوا من العراق، اليوم هناك 

ما يزيد عن 4000 جندي أميركي يوجدون 
على أرضه، وهذا العدد سيكون قابال للزيادة 

في األيام القادمة مع اقتراب معركة حترير 
املوصل، خاصة أن قاعدة القيارة العسكرية 
اجلوية (300 كلم شمال بغداد وعلى بعد 60 

كلم جنوب محافظة نينوى) التي مت حتريرها 
في 9 يوليو 2016 بعد أن كان تنظيم داعش قد 

سيطر عليها في شهر يونيو 2014، ستكون 
مبثابة قاعدة أميركية أساسية حسب ما 

تشير إليه التقارير الدولية، وستتضح هذه 
الصورة بعد االنتهاء من معركة حترير 
املوصل من سلطة داعش والتي سيكون 

لألميركان الدور الرئيس في إدارتها 
واملشاركة فيها مع اجليش العراقي وقوات 
البيشمركة وقوات مؤلفة من عشائر نينوى.
واقع حال البالد وبعد أكثر من خمسة 

أعوام على اخلروج املزعوم للجيش 
األميركي من العراق يشير إلى خطأ هذه 

اجلملة (املقاومة اإلسالمية هزمت املشروع 
األميركي في العراق) وهناك الكثير من 

الدالئل التي تؤكد على أن العراقيني قد أكلوا 
الطعم وسقطوا في الفخ الذي نصبته لهم 

واشنطن قبل عام 2003 بدعم وإسناد األحزاب 
السياسية العراقية التي كانت ُحتسب في 
خانة القوى املعارضة للنظام السابق. وما 

هو أهم في هذا املوضوع، كيف ميكن لنا 
التسليم بهذه الفكرة، خاصة أن الذي يرّوج 
لها قد جاء به احملتل على ظهر دباباته إلى 

سدة احلكم.
أيضا ستبدو هذه الفكرة ال معنى لها 

حتى لو جاءت على لسان ما يدعى باملقاومة 
التي لم تشارك في العملية السياسية 

وواجهت احملتل في عدد من املدن العراقية، 
ذلك ألن املشروع األميركي وبعيدا عن قضية 
إسقاطه ملفهوم السيادة العراقية وسيطرته 

التامة على ثروات البالد، قد جنح في تدمير 
الضمير اجلمعي وإحالته إلى شظايا متناثرة 

بعد أن كان يحمل في داخله ممكنات العيش 
املشترك ما بني مكونات املجتمع العراقي، 

وأصبح من الصعب مللمته مع استمرار 
العوامل والقوى التي أوجدت هذه احلالة. 

وهل كانت اإلدارة األميركية تسعى إلى أبعد 
من هذا الهدف؟

لقد خسر العراقيون وطنهم باعتباره 
فكرة جتمعهم حتت ظاللها، قبل أن يخسروه 
باعتباره أرضا تكالبت على اقتسامها حفنة 

من جتار الدم الذين تستروا بشعارات 
الدميقراطية والعدالة واحلرية، وحتى 

شعاراتهم الطائفية التي رفعوها لم تكن 
سوى خديعة جلأوا إليها لتضليل العوام 

من الطوائف التي ينتمون إليها، بهدف 
االستمرار في مشروع تدمير فكرة الوطن 

وتشظيتها داخل الوجدان اجلمعي قبل أن 
يتمكنوا من حتويلها إلى حقيقة ملموسة 

على أرض الواقع.
إن معركة األميركان العسكرية للسيطرة 

على العراق بلدا وشعبا وإمكانات، إذا ما 
نظرنا إليها من خالل احلسابات العسكرية 
ومقارنة مع معارك أخرى سواء في التاريخ 

احلديث أو القدمي سنجدها من أبسط املعارك 
ليس بالنسبة إلى األميركان فحسب بل 

بالنسبة إلى غيرهم أيضا، ألنها ُحسمت 
خالل أقل من أسبوعني (21 مارس – 9 أبريل 
2003). وفي احلقيقة فإن األميركان أنفسهم 
لم يكن في حساباتهم أن املعركة ستنتهي 
بهذه السرعة بعد أن كانوا قد جندوا لها 

دعما وإسنادا من قبل أكثر من أربعني دولة 
شاركت أغلبّيتها بجيوشها، فإذا بالعالم 

يصحو فجأة على حقيقة لم يكن يتوقع أن 

يراها أمام عينيه عندما وجد العراق يهزم 
عسكريا وكأنه بلد بال جيش وال شعب، وإال 

كيف ميكن تفسير هذا السقوط السريع الذي 
تفاجأ به األميركان مثلما تفاجأ به العراقيون 

وكأنه صدمة. وسيكون سقوط املوصل 
بعد 12 عاما الصدمة الثانية التي ستكمل 

بنتائجها تدمير ما تبقى من روابط بني 
العراقيني، وليصبحوا األقرب إلى أن يكونوا 
قبائل منعزلة ال يعرف بعضها البعض وكل 

واحدة منها تنتهز الفرصة للنيل من األخرى.
إن معركة األميركان احلقيقية ضد الشعب 

العراقي بدأت في اللحظة التي غطى فيها 
ذاك اجلندي األميركي في 9 أبريل 2003 متثال 
صدام حسني الشاخص في ساحة الفردوس 

وسط بغداد، قبل أن تسحب التمثال دبابة 
أميركية بالسالسل وتسقطه على األرض.

كانت تلك أول خطوة أقدم عليها 
األميركان في معركتهم احلقيقية ضد 

العراقيني، ولم تكن أسلحتهم فيها أسلحة 
تقليدية من طائرات ودبابات وأسلحة 

متطورة أخرى، إمنا اعتمدوا على سلطة 
سياسية مصطنعة أشد فتكا دفعت املجتمع 
العراقي احملبط واملصدوم نتيجة ما شهده 

من حروب وكوارث إلى انتهاج أنساق 
سلوكية طفيلية أشاعت في منظومة الفرد 

األخالقية أبشع صور الفساد املالي واإلداري، 
واستبعدت منه الفاعلية السياسية التي 
ميكن أن يلعبها في حتقيق السلم واألمن 

ْني. االجتماعيَّ
خالصة ذلك أنهم متكنوا من اإلجهاز 

على فكرة الوطن في داخله، لتحل بدال عنها 
مشاعر انتماء فئوية منفلتة ال تقف أمامها 

أي حدود أخالقية أو قانونية أو وطنية، حتى 
أصبحت فكرة التوسع والتمدد واالستيالء 
على حقوق اآلخرين مسألة شائعة وقابلة 

للتداول والنقاش بني القادة والزعماء، مثلما 
هي شائعة بني املواطنني.

تكفل بإجناح هذه املهمة قادة األحزاب، 
بكل انتماءاتهم الدينية والقومية، حتى 

أصبحت قطاعات واسعة من الشعب تردد 
وراءهم مثل الببغاء قاموس مفرداتهم 

وحتولت يوما بعد آخر من مفاهيم لفظية 
إلى قناعات وممارسات ومشاعر يومية، بذلك 

مهم وجتزئهم إلى إخوة  متكنت من أن تقسِّ

أعداء، وما عادوا يشعرون بتعاطف متبادل 
إزاء ضحايا ينتمون إليهم، كانوا يسقطون 

هنا وهناك بفعل عمليات إرهابية طاملا 
ليسوا على ملتهم ومذهبهم ودينهم، حتى 

أن السخرية من معتقدات اآلخرين باتت أمرا 
طبيعيا في ما بينهم، ولعل مواقع التواصل 

االجتماعي أفضل عينة لهذا االنحدار 
ْني. واالحتدام املجتمعيَّ

في مقابل ذلك وجدنا، ومن باب النكاية 
بشركاء الوطن، تعاطفا واحتراما ومراعاة 

ملعتقدات جماعات وشعوب أجنبية البعض 
منها تعبد روث البقر أو تقدس زواج املرء 

من الكالب رغم أنها تعيش في مناطق بعيدة 
جدا عن العراق.

رمزية حركة اجلندي األميركي وهو 
يغطي وجه متثال صدام حسني بالعلم 

األميركي كانت في حلظتها تشير إلى أن 
العراق مبالمحه الواضحة التي كنا نعرفه 
بها قد اختفى متاما وأصبحنا أمام عراق 

آخر يشوب مالمحه غموض موحش ومريب، 
واكتشفنا بعد عام 2011، مبا شهدته منطقة 

الشرق األوسط من اضطرابات سياسية 
وعسكرية، أن العراق كان نسخة البروفة 

النهائية قبل الطبع (كما في لغة الصحافة) 
لُتستنسخ منها في بلدان عربية نسخ أخرى 
كما في سوريا وليبيا واليمن، ورمبا القائمة 

ستطال غير هذه البلدان، فاأليام مازالت 
حبلى بالكثير من األحداث واملفاجآت.

فهل بعد هذا اخلراب الشامل الذي 
أصبحنا عليه يحق لدعاة املقاومة اإلسالمية، 

خاصة املشاركني في العملية السياسية، أن 
يصدعوا رؤوسنا وهم يرددون على مسامعنا 
أن األميركان خسروا معركتهم في العراق؟

هل خسر األميركان معركتهم في العراق

{األميركيـــون يتصرفون كأنهم يعرفوننا أكثر مما نعـــرف بعضنا البعض في المنطقة، ونتيجة 

لذلك، تمضي األمور على الطريق الخطأ ونحو التأزم}.

امللك عبدالله الثاني 
العاهل األردني

{تنظـــر إيـــران إلى أي مســـألة في المنطقة من خالل العدســـة نفســـها: توســـيع نفوذها وتغزيز 

مكانتها. لذلك سعت إلى التوسع في العراق من خالل عالقاتها مع جماعات شيعية وأكراد}.
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} كما يفرح شيوخ الفتنة بأخطاء 
العلمانيني، ويرونها عقابا إلهيا مستحقا 

على ما يحسبونه بعدا عن الدين، ويشيعونها 
بالكثير من االستعالء والزهو الزائف 

غير عابئني بفضيلة ”الستر“، فإن كارهي 
رموز اليمني الديني أيضا يتلقفون فضائح 
الشيوخ، قبل التثبت من الوقائع، والتفرقة 

بني الشائعات واحلقائق، ولكنهم ال يربطون 
بني هذه األخطاء وبني الدين، وال يشعرون 
بالزهو، وإمنا يزدادون ثقة بحكمة الله إذ 
”خلق اإلنسان ضعيفا»، كما يردد البعض 
منهم قول السيد املسيح ”وال تدخلنا في 

جتربة، لكن جننا من الشرير“.
الشماتة بفضيحة أخالقية في مصر ال 

تختلف كثيرا عن أخرى في املغرب.
في ذروة صعود اليمني الديني في مصر، 
عام 2012، قبض على برملاني عضو في حزب 

مييني متهما بارتكاب فعل فاضح في الطريق 
العام. وقبل انتهاء حتقيقات النيابة أصدر 

قطاع من الرأي العام حكما بإدانة اإلمام 
السلفي، واستعيدت مقاطع من خطب طاملا 

شدد فيها على التحذير مما يسميه فتنة 
النساء، طوال عشرين عاما استهلكها في 

اإلمامة والدعوة إلى حسن األخالق واآلداب، 
والتوعية بفقه املرأة. (ملحوظة: في املغرب 

تطلق كلمة ”التحسيس“ بال حساسيات على 
”التوعية“)، ومن فتاواه املستعادة حترمي 

كشف املرأة لوجهها أمام أشقاء زوجها، ”إال 
إذا كانوا غير بالغني“، وأفتى بغير تواضع 

قائال ”إن مذهبي ومذهب جماهير أهل السلف 
في هذه األيام أن النقاب فرض وواجب“. وفي 

برنامج تلفزيوني آخر يجيب عن سؤال: هل 
يجوز للمرأة رفع النقاب أمام طالب الصف 

اخلامس االبتدائي؟ قائال إن ”الذكور“ في هذه 
السن بلغوا مرحلة املراهقة، ويجب على املرأة 

أال تكشف وجهها أمامهم.
ُتبتلى مصر في اآلونة األخيرة بجيش 

يجتذب مئات األلوف من العاطلني عن العمل 
والتفكير احلر والقلق اإليجابي احملرض على 

التغيير. 
أعضاء هذا القطيع املتصالح مع أي 

استبداد سياسي يستبدلون بالبطالة عمال 
يسمونه ”الدعوة“، وألنهم يخاطبون مسلمني، 

فليس في جعبتهم دعوة إلى إله غير الله، 
وال في بضاعتهم الفقهية تعاليم لدين جديد 
غير الذي يؤمن به جمهورهم من املسلمني، 
ولهذا يجيدون ”فنون أكل العيش“ ترغيبا 

وترهيبا، وال أسهل من شغل احليز األكبر من 
الفراغ العام، ومساحات البث التلفزيوني، 
بقضايا جسد املرأة، باستعراض تفصيلي 

ال يخلو من شبهة اشتهاء، وللداعشي أبي 
إسحق احلويني -احملرض على الكراهية 

والداعي إلى إحياء فقه السبي وفك الضائقة 
االقتصادية للمسلمني ببيع العبيد- فتاوى 

أشد وطأة، جاءت إحداها ردا على سؤال عن 
حكم وضع ”البيشة“، وهي غاللة سوداء، فوق 

النقاب لتغطية العينني؟ فأجاب بيقني ”إذا 
كان النقاب ساترا للمرأة وال َيظهر إال شيء 
من عينيها، هذا كاف إذا لم يبّني العني، ألن 

البعض من األخوات بكل أسف ينزلن النقاب 
عن الوجه قليال فيكّن أشد فتنة… إذا ظهرت 
عيناها فقط كانت أشد فتنة“، أي أننا دخلنا 

بحمد الله إلى مرحلة ما بعد النقاب.
وعلى الرغم من بلوغنا هذه املرحلة من 
اللْغو باسم الدين، والغلّو في التدين، ففي 

اختبار األقوال لم ينجح اإلمام األزهري 
املتهم بارتكاب فعل فاضح مع قاصر في 
الطريق العام، ولنا أن نطل على عناوين 

مؤلفاته ومنها ”حتقيق املقال في رمي اجلمار 
قبل الزوال“، و“حكم لبس النقاب للُمْحِرمة 

وتغطية الوجه للُمْحِرم“، ومن أبحاثه 
”العلمية“: ”أهمية اخلالفة وحكم إقامتها“، 

و“حكم اإلقامة في بالد الكفار“.
جتنبُت أي تعليق على قضية السلفي 
املصري على مدى أربع سنوات، آمال أن 
يكون البعض من أفراد الشرطة أوفياء 

لتاريخهم وما عهدناه فيهم من جتّن على 
أبرياء، وإميانا بهدي املسيح ”وال تدخلنا في 

جتربة“. 
لم أخض في هذا الوحل والوحل املضاد، 

إذ تغيب النزاهة، وتتوفر نية االغتيال 
املعنوي، ويتوحش جهاز الشرطة في 

التربص والوقيعة؛ ففي حلظة القبض على 
اإلمام السلفي قالت الفتاة بارتباك ”أنا زوجة 

الشيخ“، وسألها أحدهم ”أنت مؤمنة؟“، 
وببراءة أجابت ”مؤمنة“. وال عالقة للشرطة 
وال لغيرها من املؤسسات املدنية والدينية 

بالتفتيش في الضمائر.

ولم ميض صيف 2016 الساخن إال بتفجر 
قضية من هذا النوع، طرفاها رجل وامرأة 

من قادة احلركة السلفية في املغرب. كالهما 
قيادي في ”حركة التوحيد واإلصالح“، 

وكالهما جنم يحمل لقب ”الداعية“. لم أكن 
أعرف هذه السيدة، ولم أتابع مواعظها 

الغزيرة التي حتظى مبعدالت مشاهدة مرتفعة 
على اليوتيوب؛ لفقداني الرجاء في الكثير 

ممن يتخذون ”الدعوة“ مهنة، ويعمدون إلى 
جتميل ”البضاعة“؛ فالزبائن ميّلون مبرور 

الوقت، ويحتاجون إلى من ينعش غريزة 
اخلوف. وجتيد السيدة الضغط على هذا 

الوتر، بخطاب انفعالي يتخذ مسارا هابطا 
من منصة إلى جمهور ال يناقش، وينتظر 

من يطمئنه ومينحه اليقني بأنه ”على 
احلق املبني“، وأن اآلخر على ضاللة، ومن 
يتشبه بهذا اآلخر سيحشر معه، وأن واقع 
األمة حاليا يسمي األخطاء واخلطايا بغير 

أسمائها، ”فسمى الغواية حتررا، وسمى 
الشذوذ تقدما وحرية فردية، وأطلق على 
السعار اجلنسي أنه حاجة إنسانية… ال 

تقتربي فالضحكات اخلليعات زنا، والكلمات 
املغريات زنا“.

منذ بضع سنوات، وضمن صراع ”جتار 
الدعوة“ على املال، قال أحدهم إن زميال له 
تزوج عشرين مرة، يحتفظ بثالث زوجات، 

ويستبدل بالرابعة غيرها ما شاءت له طاقته.
ال حرج بالطبع في أن يتزوج من يشاء 

كما يشاء، ولكن للظاهرة بعدا نفسيا مَرضيا، 
فالذين يشعرون بالوهن واالستعداد للفتنة، 

واالنهيار أمام جمال املرأة، يبالغون في 
تصنع التعفف، ويعاندون فطرة تعاقب من 
يخالفها بانفجار الكبت من أضعف سبيل. 

أحدهم يلح على لعن ممثلة بعينها ألنه 
يشتهيها، وآخر يعّوض ما يتمناه بالتحذير 

من آثار النظرة، بتقص فاضح وهو يشرح 
مفاتن املرأة.

لنتخيل رجال عاش في مجتمع مغلق، لم 
يشاهد في التلفزيون مصارعة بني جميالت، 
وال فيلما أو برنامجا يستضيف نساء. حني 

يذهب للمرة األولى إلى مدينة، رمبا يظن 
النساء نهبا، لعينيه على األقل، وسوف تعلمه 
احلياة في مجتمع مديني معنى آية ”وال متدن 

عينيك“، وتدعوه إلى غض البصر، واحترام 
حريات اآلخرين ما داموا ال ميسونه بأذى.

أسوياء الفطرة حتى لو كانوا غير 
متعلمني وغير متدينني يرتقي سلوكهم، 
ويتطور وعيهم باجلمال، ويسخرون من 
ماض أطفأت سعاره ثقافة التعايش مع 

املختلف، ولكن مثل هذا السعار يظل مكبوتا 

لدى البعض من ”جتار الدعوة“، ومرهونا 
بالقدرة والنفوذ، ومحركا لفتاوى ترهيبية 
ساذجة لم تنفع أصحابها أنفسهم، ويبطل 

مفعولها سريعا، ألنها تستهدف جمهورا 
محليا محبطا، وال حتترم عقل مسلم عاش في 

مجتمع يقدس اإلنسان.

معاندة الفطرة تورث الفضائح األخالقية

المشروع األميركي نجح في تدمير 

الضمير الجمعي بعد أن كان يحمل في 

داخله ممكنات العيش المشترك بين 

مكونات المجتمع العراقي

سعد القرش
روائي مصري

ممروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي

هل بعد هذا الخراب الشامل الذي 

أصبحنا عليه يحق لدعاة المقاومة 

اإلسالمية، وخاصة المشاركين في 

العملية السياسية، أن يصدعوا 

رؤوسنا وهم يرددون على مسامعنا 

أن األميركان قد خسروا معركتهم في 

العراق؟

تبتلى مصر في اآلونة األخيرة بجيش 

يجتذب مئات األلوف من العاطلين عن 

العمل والتفكير الحر والقلق اإليجابي 

المحرض على التغيير. أعضاء هذا 

القطيع المتصالح مع أي استبداد 

سياسي يستبدلون بالبطالة عمال 

يسمونه {الدعوة}

أسوياء الفطرة يرتقي سلوكهم 

ويتطور وعيهم بالجمال ويسخرون من 

ماض أطفأت سعاره ثقافة التعايش 

مع المختلف، لكن هذا السعار يظل 

مكبوتا لدى البعض من تجار الدعوة
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اقتصاد
{اإلصالحـــات االقتصاديـــة والمالية الكبرى التـــي قامت بها الحكومـــة الموريتانية، تمكنها من 

تحقيق معدل نمو يفوق 4 بالمئة في العام الحالي}.
املختار ولد أجاي
وزير االقتصاد واملالية املوريتاني

{االســـتثمار األجنبي المباشـــر في الكويت بلغ حتى اآلن أكثر من 2.2 مليار دوالر، وسيؤدي إلى 
خلق أكثر من ألف فرصة عمل نوعية للمواطنين الكويتيين}.

الشيخ مشعل جابر األحمد الصباح
مدير عام هيئة تشجيع االستثمار املباشر في الكويت

رياض بوعزة

} تونــس - أكد خبـــراء أن وضعية الصناديق 
القيـــام  تتطلـــب  تونـــس  فـــي  االجتماعيـــة 
بإصالحات عميقة إلنقاذها عبر إعادة هيكلتها 
والنظر في مســـاهمات املوظفني والعاملني في 
القطاعني العام واخلاص، والتي تشـــكل جزءا 

مهّما في موازناتها.
ووصف بدر الســـماوي، اخلبير التونســـي 
في الضمان االجتماعي، التشـــخيص املقدم من 
قبل احلكومات التونسية املتعاقبة لواقع أزمة 

الصناديق االجتماعية بـ“األعرج“.
ويقـــول إن األرقـــام املتعلقـــة بانعكاســـات 
الترفيع في سن التقاعد هي أرقام غير دقيقة وأن 
وزارة الشـــؤون االجتماعية نكثت باالتفاقيات 
السابقة ال ســـيما تلك املتعلقة مبشروع قانون 

الترفيع االختياري في سن التقاعد.
وفي املقابل، يعتقد البعض أن هذا اإلجراء 
لن يكفل إنقاذ تلك الصناديق بالشـــكل املطلوب 
وانتشـــالها من عجزها املالـــي خاصة مع كلفة 
هذا الترفيع على سوق العمل في بلد يعاني من 

نسب بطالة مرتفعة.
املاليـــة  التوازنـــات  فـــي  اخللـــل  ويعـــود 
للصناديق باألســـاس إلى عدم تســـديد العديد 
من الوزارات ملســـاهماتها، كمـــا أن الكثير من 
الشـــركات اخلاصـــة لم تعد قـــادرة على الوفاء 
بالتزاماتهـــا جـــراء تعّطـــل عجلـــة اإلنتاج عن 

الدوران بالشكل الذي كانت عليه في السابق.
وكان وزير الشـــؤون االجتماعية الســـابق 
محمود بن رمضان قـــد أكد في مارس املاضي، 
أن الصناديـــق االجتماعية متـــر بأزمة كبيرة، 
حيث أنهـــا لم تعـــد متلـــك أي احتياطي مالي 

ودخلت في مرحلة العجز.

وطالب حينها باتخاذ إجراءات عاجلة على 
غرار املضي فـــي قرار الترفيـــع االختياري في 
ســـن التقاعد والنظر كذلك في إمكانية الترفيع 
في مســـاهمة املنخرطني للحد من حالة العجز 
املتفاقم في الصناديق االجتماعية، لكن لم يطرأ 

أي تغيير حلد اآلن.
ولئن كان الصنـــدوق الوطني للتأمني على 
املـــرض، الذي أنشـــئ في ســـنة 2007 كنســـخة 
تونســـية من النموذج الفرنسي بهدف تخفيف 
الضغـــط الكبير علـــى الصندوقـــني األقدم في 
البالد، إال أنه يعاني من عجز الفت بســـبب شح 

السيولة النقدية.
ورفض الكثير من املتعاقدين مع الصندوق، 
وهـــم أطباء القطاع اخلـــاص والصيادلة خالل 
األشـــهر األخيرة االستمرار في العمل معه بعد 
أن تكبوا خســـائر جـــراء عـــدم حصولهم على 
األمـــوال التـــي من املفتـــرض أن يســـلمها لهم 

الصندوق لقاء تقدمي خدماتهم للمراجعني.
للتقاعـــد  الوطنـــي  الصنـــدوق  أن  ورغـــم 
واحليطـــة االجتماعيـــة الذي يخـــص موظفي 
وعمال القطاع العام، األكثر توازنا بســـبب دعم 
الدولة، لكنـــه بات حتت مظلة العجز أيضا إلى 
جانب الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 
الـــذي يرتكز نشـــاطه على مســـاهمات موظفي 

القطاع اخلاص.
وبحســـب أرقام غير رســـمية، فقد بلغ عجز 
الصناديق الثالثة في الســـنوات األخيرة قرابة 
مليـــار دينار (نصف مليـــار دوالر)، وهذا األمر 
يجعل من احلكومة أمام أمر واقع يتطلب رؤية 

جديدة من أجل استدامتها.
لكـــن األرقام تبدو أكثر بكثيـــر من ذلك، فقد 
أشـــارت أرقام املعهـــد الوطنـــي لإلحصاء إلى 

أن هذا العجز يهـــم الصندوق الوطني للتقاعد 
واحليطـــة االجتماعيـــة فقـــط، وأن الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي دخل للمرة األولى 

في عجز دون أن يكشف عن قيمته.
وعزز هذا القول ما أشار إليه كمال املدوري، 
مدير عام الضمان االجتماعي في وزارة الشؤون 
االجتماعية، حينما قال في وقت سابق، إن عجز 
الصندوق الوطني للتأمني على املرض بلغ 741 

مليون دينار (336 مليون دوالر).
وفي ضوء هذه املعطيـــات، يبدو أن العجز 
املالـــي للصناديق قـــد يصل إلى مليـــار دوالر، 
األمـــر الذي يطرح تســـاؤالت حـــول عدم إعالن 
الدولة بشـــكل صريح عن األرقام احلقيقية لهذا 

العجز والعمل سريعا على حل هذه املشكلة.

التنمويـــة  االســـتراتيجيات  وتوضـــع 
للحكومـــات املتعاقبة، حتى منـــذ عهد الرئيس 
األسبق زين العابدين بن علي، في قفص االتهام 
حيث أدت، وفـــق املختصني، إلى صعوبات في 
اإلدماج املهني كما تعددت مديونية الشـــركات 

للصناديق االجتماعية.
وبدأت املؤشـــرات السلبية لهذه الصناديق 
تظهر منذ عقد تقريبا إذ حذرت األطراف املعنية، 
املتمثلة في احلكومة واالحتاد العام التونســـي 
للشغل حينها من تواصل العجز املسجل والذي 
شهد تفاقما بالتوازي مع انخفاض نسب النمو 

بعد يناير 2011.
وظهـــرت أولى بوادر هـــذه األزمة في بداية 
تسعينات القرن املاضي، حيث أقرت السلطات 

في 1994 الترفيع في نســـبة املســـاهمة بعنوان 
أنظمة التقاعـــد في القطاع العـــام لتصبح 2.2 

نقطة.
وبعد ســـنوات وحتديدا فـــي العام 2007 مت 
الترفيـــع بعنـــوان مختلف أنظمـــة التقاعد في 
القطـــاع العـــام بثالث نقـــاط إضافية، لتشـــهد 
عمليـــة رفـــع جديدة بنقطـــة واحـــدة بداية من 

يوليو 2011.
ويقول العديد من املختصني إن أسباب هذا 
العجز هـــي ارتفاع أعداد املســـاهمني احملالني 
على التقاعد املبكر، أي قبل ســـن الســـتني، في 
القطاع العام حيث تشير اإلحصائيات إلى أنهم 
بلغوا قرابة 60 باملئة من مجموع احملالني على 

التقاعد.

انعكس الركود االقتصادي وتباطؤ النمو في تونس طيلة الســــــنوات اخلمس األخيرة على 
ــــــات الصناديق االجتماعية بعد أن أصحبت ترزح حتت وطأة العجز املالي، لدرجة  وضعي

أن األوساط االقتصادية تتحدث عن إفالس غير معلن لها.

تآكل احتياطيات الصناديق االجتماعية يكشف هشاشة اقتصاد تونس
[ الصناديق الثالثة تسجل عجزا يصل إلى نحو مليار دوالر [ مقترح رفع سن التقاعد إلى 62 سنة غير كاف لتقليص العجز

محمود بن رمضان:
الصناديق الثالثة لم تعد 
تملك أي احتياطي مالي 
ودخلت في مرحلة العجز

بدر السماوي:
تشخيص الحكومات 
المتعاقبة لواقع أزمة 

الصناديق االجتماعية أعرج

أبوظبي تعتمد 40 مشروعا للتطوير العمراني في الربع الثاني
} أبوظبي- أعلن مجلـــس أبوظبي للتخطيط 
العمراني، أمس، عن حصيلة مشاريع التطوير 
العقـــاري التـــي حصلت علـــى موافقات خالل 
الربـــع الثاني مـــن العـــام احلالي، وشـــملت 
مجموعة مـــن املشـــاريع املهّمـــة ذات الطابع 
التجـــاري والســـكني في جميع أنحـــاء إمارة 

أبوظبي.
وكشـــف املجلس أنـــه اعتمد خـــالل الربع 
الثاني 40 مشـــروعا تطويريا ومخططا عاما، 
بارتفـــاع نســـبته 3 باملئـــة مبقارنة ســـنوية. 
وشـــملت املشـــاريع التي دخلت حّيز التنفيذ، 
جميـــع أنحاء اإلمـــارة، وكان نصيـــب جزيرة 

أبوظبي 17 مشروعا و4 مخططات عامة.
كمـــا اعتمد 4 مشـــاريع ومخططـــات عامة 
فـــي مدينـــة العـــني ومشـــروعني فـــي املنطقة 
الغربية، إضافة إلى مشـــروع تطوير ”مايان“ 
السكني الذي يقع بجوار ملعب ”ياس لينكس� 
للغولف، والذي يضم 5 مبان رئيســـية حديثة 
الطراز تصل مســـاحتها إلـــى أكثر من 69 ألف 
متر مربع. ويوفر املشـــروع أكثر من 500 وحدة 

ســـكنية تتيح خيارات متنوعة ألحجام الشقق 
املكونـــة تصـــل إلى 4 غـــرف وتوفـــر خيارات 
ســـكنية متنوعة فـــي جزيرة يـــاس. كما يوفر 
تســـهيالت كبيـــرة مثـــل أحواض الســـباحة 
ومالعب األطفال والقاعات املخصصة ملمارسة 

األنشطة الرياضية.
الوصـــول  إمكانيـــة  املشـــروع  وســـيوفر 
بســـهولة إلى مجموعـــة الفنـــادق املتاحة في 
جزيرة ياس انطالقا من ممرات املشاة اجلديدة 

املمتدة على اخلط الساحلي للجزيرة.
ويتميـــز املشـــروع مبوقعه الـــذي يربطه 
بجميـــع التســـهيالت األخـــرى املتوفـــرة في 
اجلزيـــرة والتـــي تشـــمل ملعب غولـــف ياس 
لينكس وياس ووتروورلد وحلبة ياس مارينا 

وعالم فيراري أبوظبي وياس مول.
وحصـــل أول مبنـــى في مشـــروع ”مايان“ 
الســـكني على تقييم لؤلؤة واحدة وفقا لنظام 
التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج ”استدامة“ 
التابع للمجلس، حيث يسعى املشروع بكامله 

إلى احلصول على نفس التقييم.

ويعتبر مشروع النسيم إلسكان املواطنني 
من أكبر املشاريع التي اعتمدها املجلس، ويقع 
في حي احلنية مبنطقة الصاروج غرب مدينة 
العـــني وتصل مســـاحة املباني إلـــى نحو 60 
ألف متر مربع، ويضم 93 فيال ســـكنية إضافة 
إلـــى اخلدمـــات واملرافق املجتمعيـــة كاألندية 
املخصصة للنســـاء واألسواق واملساجد التي 
مت تصميمها مبا يتماشـــى مع معايير مجلس 
للمجتمعات  العمرانـــي  للتخطيـــط  أبوظبـــي 

العمرانية املستدامة واملتكاملة.
عمرانيـــا  نســـيجا  املشـــروع  وسيشـــكل 
متكامـــال بفضل الترابط الفعـــال بني مختلف 
مكوناتـــه مـــن خالل الســـكك واملمـــرات التي 
تعزز سهولة االنتقال إلى املساحات املفتوحة 
املجهزة بجميع وسائل الراحة، وتتيح أسلوب 
حياة صحي، وقد حصل املشروع الذي يتكون 
حاليـــا مـــن 75 فيال على تقييـــم لؤلؤتني وفقا 
لبرنامـــج ”اســـتدامة“. وقال محمـــد اخلضر، 
املديـــر التنفيذي لقطاع التطوير العمراني، إن 
الزيادة في مساحة املباني التي مت ترخيصها 

فـــي العام احلالـــي تعكس حجـــم الطلب على 
املدى البعيد إلنشاء مشاريع عقارية وتطويرية 

عالية اجلودة في كل أنحاء إمارة أبوظبي.
وأكد أن املجلس سيواصل في العام املقبل 
تطويـــر مبـــادرات متنوعة لتفعيـــل التواصل 
مع املطوريـــن العقاريـــني والتأكد مـــن تلبية 
احتياجات ســـكان اإلمارة وبالتوافق مع خطة 
أبوظبي. وأضاف أن ”فريق مراجعة املشاريع 
التطويريـــة يـــؤدي عملـــه بتـــأن ودقـــة أثناء 
تقييم املشـــاريع املقترحة وحتسينها لضمان 
االلتـــزام باألنظمة واإلرشـــادات التي أطلقها 
املجلس لتطوير مجتمعات عمرانية مستدامة 
ومتكاملـــة ترتقي باإلمارة إلـــى مصاف املدن 

احلديثة واملستدامة“.
وفي مدينة زايد وباملنطقة الغربية حتديدا 
مت اعتمـــاد مشـــروع مركـــز اللؤلؤ للتســـوق 
مبســـاحة إجمالية تصل إلى نحو 22 ألف متر 
مربع وسيحتوي على 75 وحدة بيع بالتجزئة 
مـــن بينهـــا 10 مطاعـــم ومقـــاه ومجموعة من 

مرافق الترفيه موزعة على طابقني.

ويشـــكل بناء مركـــز اللؤلؤ للتســـوق في 
مدينة زايد قيمة مضافة لسكان املنطقة، حيث 
أنه سيعزز شـــبكة البيع بالتجزئة وسيساعد 
على دعم احلركـــة التجارية واالقتصادية وقد 
حصل املشـــروع على تقييم لؤلؤة واحدة وفقا 

لنظام التقييم من برنامج ”استدامة“.
للتخطيـــط  أبوظبـــي  مجلـــس  وكشـــف 
العمرانـــي عـــن املبانـــي التي حصلـــت على 
تصنيف بحسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ 
من برنامج ”اســـتدامة“ خالل الربع الثاني من 
العام احلالـــي. وذكر أن 57 مبنى حصلت على 
تصنيف لؤلؤة واحدة و52 مبنى على تصنيف 

لؤلؤتني.

محمد الخضر: 
مجلس التخطيط العمراني 
سيواصل في العام المقبل 

تقديم مبادرات تطوير متنوعة

قانون إماراتي للطائرات دون طيار
} أبوظبــي- قال مسؤول من الهيئة العامة 
للطيران املدني في اإلمارات، إن بالده تعمل 
على اســـتكمال قوانـــني جديدة من شـــأنها 
تنظيم بيع واســـتخدام الطائرات دون طيار 
في وقت قريب بهدف احلد من املخاطر التي 

تشكلها هذه الطائرات.
وأغلق مطار دبي الدولي ألكثر من ساعة 
يوم ١٢ يونيو بســـبب نشاط غير مصرح به 
لطائرات دون طيار في املجال اجلوي احمليط 
باملطار، ّمما كبد االقتصاد خســـائر باملاليني 

من الدوالرات.
وقال محمد فيصل الدوسري، مدير إدارة 
املالحة اجلوية واملطارات في الهيئة العامة 
للطيـــران، إن عدة أحـــداث وقعت وأن وضع 
قانون الســـتخدام الطائـــرات دون طيار في 

الفضاء اجلوي التجاري، ميثل حتديا.
وأضاف في مؤمتر إقليمي عن الطائرات 
دون طيـــار فـــي العاصمـــة اإلماراتيـــة، إن 
اإلجراءات التنظيميـــة الراهنة التي طرحت 
في أبريل ٢٠١٥ تتعلق باألساس بالتراخيص 
التجاريـــة واملوافقـــة على كيفية اســـتخدام 
الشـــركات للطائـــرات دون طيـــار ويجـــري 

تطويرها باستمرار.
وأضاف أن هيئة اإلمـــارات للمواصفات 
واملقاييـــس تعمل على وضـــع قوانني تضع 

إطار عمل لإلمارات الستيراد وبيع وتشغيل 
الطائـــرات دون طيـــار. وقال الدوســـري إن 
القوانـــني اجلديدة ســـتعالج كذلك صالحية 

الطائرات للطيران وقضايا أخرى. 
وحظـــرت أبوظبـــي بيع الطائـــرات دون 
طيـــار ألغراض ترفيهية منذ مارس من العام 
املاضي حلـــني صدور قوانـــني جديدة قائلة 

إنها تشكل خطورة على حركة الطيران.
وهنـــاك ٤٠٠ طائـــرة دون طيـــار أغلبها 
جتارية مسجلة لدى الهيئة العامة للطيران. 
وتســـتخدم الطائرات دون طيار في اإلمارات 
فـــي عمليـــات جتاريـــة مثل رســـم اخلرائط 
واملراقبـــة األمنية وألغـــراض بحرية ضمن 

أغراض أخرى.
واملجـــال اجلوي لإلمارات مزدحم كمركز 
طيـــران إقليمي يضم اثنني من أكبر مطارات 
العالم ازدحاما. وقـــال مايكل هيريرو، مدير 
منطقـــة اخلليج فـــي االحتاد الدولـــي للنقل 
اجلـــوي ”إياتـــا“، إنـــه مع تزايد اســـتخدام 
الطائـــرات دون طيار ظهـــرت مخاطر تتعلق 
باألمن وبالسالمة. وأضاف أن ”السؤال املهم 
هـــو كيف ميكن إدماج الطائـــرات دون طيار 
فـــي الفضاء اجلـــوي التجاري باملســـتقبل. 
احلكومات يتعـــني عليها أن تضـــع ذلك في 

صدارة جدول أعمالها بتشريعات ملزمة“.

طاقات مهدورة

مالمح جديدة لصورة المستقبل
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اقتصاد
{هـــدف رفع حصة الطاقات المتجددة من مزيج الطاقـــة الكهربائية في المغرب إلى 42 بالمئة، 

سيتم بلوغه في العام 2020}.
مصطفى بكوري
رئيس الوكالة املغربية للطاقات املستدامة

{رســـالتي إلى أهل محافظة كفر الشـــيخ التي يتم فيها لألسف تنظيم الهجرة للخارج، أن مصر 
أولى بنا وسيتم توفير فرص العمل}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

} الجزائر – تضاءلت فرص التوصل إلى اتفاق 
بـــني الدول النفطية من أجل جتميد اإلنتاج في 
اجتمـــاع اجلزائر املقرر اليـــوم، خصوصا مع 

بروز خالفات بني إيران والسعودية.
وجتتمع الدول األعضـــاء في منظمة أوبك 
اليوم األربعاء بشـــكل غير رســـمي في محاولة 
للتوصـــل إلـــى اتفاق يســـمح برفع األســـعار 
املنهـــارة منذ منتصـــف 2014، وقد عقدت أمس 

اجتماعا على هامش املنتدى الدولي للطاقة.
وكما كان متوقعا، برزت خالفات حادة بني 
إيران والسعودية، ما يعتبر مؤشرا على عرقلة 
أي اتفـــاق، بعـــد أن أكد وزير النفـــط اإليراني 
بيجان زنغنة أمس أن بالده ليســـت مســـتعدة 
إلبرام اتفـــاق في اجلزائر ينـــص على جتميد 

إنتاج النفط.
وقـــال ”ليس على جـــدول أعمالنا التوصل 
إلى اتفـــاق في غضون يومـــني… نحن بحاجة 
إلى وقت إلجراء مشـــاورات أوسع� لكنه أشار 
إلـــى إمكانية التوصل إلى اتفاق خالل اجتماع 

املنظمة في 30 نوفمبر املقبل في فيينا.
لتجميد  وأكـــد زنغنة ”لســـنا مســـتعدين“ 
إنتاجنا فـــي مســـتوياته احلاليـــة، مؤكدا أن 
الهدف هو أن يصل اإلنتاج إلى مســـتويات ما 
قبـــل العقوبات الدولية البالغة 4 ماليني برميل 
يوميا، في وقت تشـــير فيه التقديرات إلى أنها 

تنتج حاليا ما بني 3.6 و3.8 مليون برميل.
وعبر وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
عن موقف مماثل قائال ”هذا اجتماع تشاوري… 
سنستمع إلى آراء املنتجني وإلى وأمانة أوبك 

وإلى الزبائن أيضا“.
ورد وزير النفط السعودي خالد الفالح على 
نظيـــره اإليراني قائال ”دولة واحدة ال ميكن أن 
تؤثر على الســـوق“، وأعطى بذلك انطباعا بأن 

الرياض ليست بحاجة للتوصل إلى اتفاق.
وقال ”أظل متفائال بأن الســـوق ســـتأخذ 
اجتاها صحيحا“ في إشـــارة إلى أن الســـوق 

النفطيـــة ستســـتعيد توازنهـــا دون احلاجـــة 
للتدخل.

ولم تتفاجأ األســـواق املالية بشـــكل الفت 
بهذه املواقف، مبـــا أن أغلب اخلبراء اعتبروا 
أن احتمـــال التوصل إلى إجمـــاع في اجلزائر 

ضئيل.
والفكــــرة الســــائدة منذ أوائــــل 2016 بني 
املنتجني هــــي االتفاق على تقييد اإلنتاج على 
الرغم من أن مراقبي الســــوق يقولون إن مثل 
هــــذا اإلجراء لــــن يقلص وفــــرة املعروض من 

اخلام.
ويتشــــبث البعــــض مــــن منتجــــي أوبــــك 
وخاصــــة الــــدول األكثــــر تضررا مــــن تراجع 
األســــعار مثــــل اجلزائر وفنزويــــال، مبحاولة 
تقييــــد اإلنتــــاج لدعم األســــعار، لكن احملللني 
يقولون إنها محاولة غير واقعية وقد ال حتدث 

على اإلطالق.
ويـــرى اخلبـــراء أن أي محاولـــة لتثبيت 
اإلنتـــاج لـــن يكـــون لها ســـوى تأثيـــر مؤقت 
ومحدود، ســـرعان ما يزول، وأنهـــا لن تؤدي 
ســـوى لفقدان املنتجني حلصص في األسواق 
وإطالـــة عمر منتجي النفط مرتفع التكلفة مثل 

النفط الصخري.
وقالت مصادر لرويترز األســـبوع املاضي 
إن الســـعودية عرضـــت تقليـــص إنتاجها إذا 
وافقـــت إيران على تثبيـــت اإلنتاج وهو األمر 
الذي ميثل حتوال في موقـــف الرياض بعد أن 

رفضت من قبل مناقشة تقليص اإلنتاج.
وأكد زنغنـــة االثنني أن التوقعات يجب أن 
تكون متواضعة، في حني قال عدد من مبعوثي 
أوبك إن مواقف الســـعودية وإيـــران ما زالت 

متباعدة كثيرا.
 وانخفضـــت أســـعار النفط اثنـــني باملئة 
فـــي تعامالت أمس بعـــد أن ارتفعت في نهاية 
تعامـــالت االثنني. وقال مصـــدر من أوبك على 

دراية باملباحثات ”ال تتوقعوا أي شـــيء ما لم 
تغير إيران رأيها بشـــكل مفاجئ وتوافق على 

تثبيت اإلنتاج… ال أعتقد أنها ستفعل ذلك“.
ومـــن املنتظـــر أن يلتقـــي وزيـــر الطاقـــة 
الروسي ألكسندر نوفاك مع زنغنة في محاولة 
جديدة إلقناع طهـــران باملوافقة على التحرك. 
وقالـــت عدة مصادر أخـــرى إن اجلزائر وقطر 
تتحدثـــان أيضا إلى إيران في مســـعى لتأمني 

اتفاق.
وقالت مصادر في قطاع النفط اإليراني إن 
طهران تريد أن تســـمح لها أوبك بإنتاج 12.7 
باملئة من إجمالي حجم ما تضخه املنظمة مبا 
يعادل ما كانت تســـتخرجه قبـــل 2012 عندما 
فرض االحتاد األوروبي عقوبات إضافية على 

طهران بسبب أنشطتها النووية.

زادت  و2016   2012 بـــني  الفتـــرة  وخـــالل 
السعودية والدول اخلليجية األخرى األعضاء 
فـــي أوبك مســـتويات اإلنتاج للمنافســـة على 
احلصة السوقية مع املنتجني مرتفعي التكلفة 

مثل الواليات املتحدة.
وقـــال جاري روس املراقب املخضرم ألوبك 
ومؤســـس مؤسســـة بيرا البحثية التي تتخذ 
من الواليات املتحدة مقرا إن إنتاج السعودية 
ارتفع بشـــدة في األشـــهر األخيـــرة وحتى إذا 
مت تخفيضه إلى مســـتويات مـــا قبل الصيف 
ســـترى إيران أن عرضا لتثبيـــت إنتاجها أمر 

غير عادل.
وأضـــاف ”ســـتكون هناك ضغـــوط هائلة 
سياســـية وأخـــرى تتعلـــق باإليـــرادات على 
إيـــران إلبرام اتفاق لكن بيرا تعتقد أن من غير 

املرجـــح أن تقبـــل إيران بالعرض الســـعودي 
ألنـــه بوضوح ال يرقى ملعايير الرئيس حســـن 

روحاني ملا يعد عرضا عادال ومنصفا“.
ويعتمد اقتصادا الســـعودية وإيران كثيرا 
علـــى النفط لكـــن األخيرة تـــرى أن الضغوط 
تتراجـــع مع خروجها من ســـنوات العقوبات. 
وعلـــى اجلانب اآلخـــر تواجه الريـــاض عاما 
ثانيا من العجز القياسي في املوازنة وتضطر 

إلى تخفيض أجور موظفي احلكومة.
وأشار الفالح إلى أن مخزونات اخلام التي 
بلغت مستوى قياســـيا على املستوى العاملي 
بدأت تتراجع، قائال إن الوتيرة التي سيحدث 
بها هـــذا ”تعتمد أيضا علـــى اتفاقية اإلنتاج. 
إذا حـــدث إجماع في األشـــهر القليلـــة املقبلة 

فستكون السعودية مع اإلجماع�.

ضرب اإلصرار اإليراني على مواصلة زيادة إنتاج النفط، جميع فرص تثبيت اإلنتاج في 
االجتمــــــاع املنعقد في اجلزائر. وأكد محللون أن هذا الهدف لم يعد واقعيا، واســــــتبعدوا 

جناح أي محاولة مستقبلية لتجميد اإلنتاج.

يظهر قرار خفض أجور الوزراء بواقع اخلمس عزم السعودية على إشراك كبار مسؤولني 
ــــــى قبول اإلجراءات التي  الدولة في حتمل أعباء التقشــــــف في مســــــعى حلث املواطنني عل

ستؤدي إلى تراجع مستويات املعيشة في عصر النفط الرخيص.

طهران تقطع الطريق أمام أي اتفاق لتجميد إنتاج النفط
[ الرياض وطهران تؤكدان أن اجتماع الجزائر لن يفضي إلى اتفاق  [ تثبيت اإلنتاج ليس واقعيا وال يمكن تحقيقه بعد اليوم

[ الرياض تشرك المسؤولين في عبء التقشف المؤلم على المواطنين  [ توقعات بإقدام الرياض على المزيد من الخطوات لخفض اإلنفاق 

بيجان زنغنة:
طهران ليست مستعدة 

إلبرام اتفاق في الجزائر ينص 
على تجميد اإلنتاج

خالد الفالح:
دولة واحدة ال يمكن أن 

تؤثر على السوق هذا مجرد 
اجتماع تشاوري

السعودية تبدأ أكبر خطة تقشفية في اإلدارات الحكومية

} الرياض – تدخل الســـعودية مطلع الشـــهر 
املقبـــل مرحلـــة جديدة من التقشـــف، مبوجب 
القرارات التي أصدرها العاهل السعودي امللك 
ســـلمان بن عبدالعزيز مطلع األسبوع احلالي 
وشـــملت الـــوزراء وأعضاء مجلس الشـــورى 
وخفض مكافآت العاملني في القطاع احلكومي 

من أجل تقليص اإلنفاق.
وتأتـــي القـــرارات التـــي ستســـري علـــى 
املواطنـــني والوافديـــن العاملني فـــي القطاع 
العام، قبيل إصدار كبير لســـندات سيادية في 

عالمة على أن الريـــاض ملتزمة بضبط املالية 
العامة.

البوعينـــني  فضـــل  االقتصـــادي  ويقـــول 
”الالفت في القرارات تركيزها على ذوي األجور 
املرتفعة من الوزراء وأعضاء مجلس الشورى 
حيث طالهم خفض الرواتب واملزايا ألول مرة 
وعلى العكس من ذلك جند أن مراجعة الرواتب 
واألجـــور لعامة املوظفـــني ارتبطت بوقف بدل 
النقل في اإلجازات ووقف العالوات“. وتشـــير 
ردود الفعل األولية إلى اســـتعداد للتكيف مع 

الظروف الصعبة التي يفرضها هبوط أســـعار 
النفـــط على اقتصاد أكبر بلد مصدر للخام في 

العالم.
”أبوخالد“  الســـعودي  الشـــرطي  ويتوقع 
انخفـــاض دخلـــه إلـــى نحـــو 1590 دوالرا من 
نحـــو 1867 دوالرا قبل صـــدور القرارات، لكنه 
قـــال ”يجب أن نقـــف مع الوطن فـــي الظروف 
العصيبة… ســـنحاول تكييف أوضاعنا حسب 
الراتب األساسي وســـنضطر خلفض البعض 

من املصروفات“.
لكـــن ســـعوديني آخرين أبدوا اســـتياءهم 
علـــى موقع تويتر، حيث قال حيدر ”هذه بداية 
النهاية“ في حني قال حســـاب باســـم الشيخة 

مضاوي إن ذلك يعني ”زيادة في الفقر“.

وتضررت إيرادات الســـعودية جراء هبوط 
أســـعار اخلام منذ 2014 إلى ما دون 50 دوالرا 
للبرميـــل. وســـجلت عجـــزا فـــي املوازنة بلغ 
مســـتوى قياســـيا عند 98 مليـــار دوالر العام 
املاضي. وحتى قبل هبوط أســـعار النفط كان 
االقتصاديـــون يقولـــون إن السياســـة املالية 
يتمتعـــان  ال  للبـــالد  االقتصـــادي  والهيـــكل 
باالســـتدامة لكن هبوط إيـــرادات النفط جعل 
تبني احلكومة لعدد مـــن اإلصالحات ضرورة 
ملحـــة من أجل دعم نشـــاط القطـــاع اخلاص 

وتوفير الوظائف للمواطنني.
ودأب املســـؤولون علـــى التحذير من عدم 
إمكانية االســـتمرار في غياب الضرائب وكبر 
حجم القطاع العام ودعم الدولة ألسعار الوقود 
والطاقـــة لكن مع ذلك ظل املواطنون يتعاملون 
مع تلك األمور على أنها حق مكتســـب في ظل 

اإلنتاج الوفير من النفط السعودي.
ويقـــول اقتصاديـــون إن خفـــض رواتـــب 
الـــوزراء ومـــن في مرتبتهم قـــد ال يحقق وفرا 
كبيرا في حد ذاته لكنه يهدف بصورة واضحة 
إلى درء الغضب الشـــعبي عبر اســـتهداف من 

هم في قمة الهرم االجتماعي.
ولم يطرأ تغير يذكر على أســـواق العمالت 
وعقود التأمـــني على الديون وأســـواق الدين 
العاملية جراء القـــرارات. لكن االنطباع األولي 
ألسواق األسهم اإلقليمية كان سلبيا مع توقع 
املتعاملني أن يؤدي هـــذا اخلفض إلى تراجع 
إنفاق املســـتهلكني. وهبط املؤشـــر السعودي 
3.8 باملئة بنهاية تعامالت أمس وســـط هبوط 

جماعي لألسهم.
وأكد مازن الســـديري رئيس األبحاث لدى 
االســـتثمار كابيتال أن ”البعـــض من البدالت 
والعالوات كانت تفتح الباب للفساد وتتسبب 
فـــي الكثيـــر مـــن الهـــدر… القـــرارات تهـــدف 
إلى ترشـــيد اإلنفـــاق وإعادة كفاءتـــه لكن من 
الضروري دعـــم منو القطـــاع اخلاص وخلق 

املزيد من الوظائف“.
ويقـــول نـــواف العتيبي البالـــغ (42 عاما) 
ويعمـــل بالقـــوات اجلوية إن خفـــض البدالت 
والعـــالوات ســـيخفف الضغـــوط االقتصادية 
طويلة األجل وسيســـاعد علـــى حتقيق املزيد 
من اإلصالحـــات. ويضيف ”متثل هذه البدالت 
نحو 20 إلى 30 باملئة من دخلي ولهذا سأضطر 
إلى خفـــض النفقـــات ورمبا تتأجـــل البعض 

من اخلطط املســـتقبلية لكن بشـــكل رئيســـي 
ســـأخفض البعض من النفقـــات اليومية على 

األسرة واألبناء وأشياء من هذا القبيل“.
من وجهة النظر الدولية ينظر االقتصاديون 
للقـــرارات علـــى أنها محاولة إليصال رســـالة 
مفادهـــا أن احلكومة جادة فـــي معاجلة عجز 
املوازنة. ويقول أبوســـتولوس بانتيس رئيس 
قســـم أبحـــاث ائتمان الشـــركات باألســـواق 
خفـــض  إن  بنـــك  كومرتـــس  لـــدى  الناشـــئة 
الرواتب واملزايا ”هي محاولة إلرســـال إشارة 
إلى املســـتثمرين بـــأن احلكومة جادة بشـــأن 
اإلصالحات وإنها على اســـتعداد للتعامل مع 

األمور ذات احلساسية السياسية“.
ويضيـــف أن ”احلكومة حتـــاول أن تبعث 
إشـــارة إلى املواطنني بأن عليهم ربط األحزمة 

وأن هذا اإلجراء سيبدأ من القمة“.
وتقـــول مونيـــكا مالـــك كبيـــرة اخلبـــراء 
االقتصاديني لدى بنك أبوظبي التجاري إن من 
املقـــدر أن حتقق هذه اإلجـــراءات وفرا أقل من 

1.5 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي.
لكنها أضافـــت ”اعتقد أن الرســـالة أقوى 
من ذلك. إنه ال شـــيء خارج حدود اإلصالحات 
املاليـــة احملتملـــة وأن هناك عزمـــا متواصال 
خلفض عجز املوازنة“ مشيرة إلى أن ذلك يأتي 
بصورة خاصة قبل اإلصدار املرتقب لســـندات 

دولية ستصدرها الرياض.
ومن املتوقع اإلعالن عن إصدار الســـندات 
الســـيادية الســـعودية فـــي أكتوبـــر ويقـــدر 
مصرفيـــون أن تبلـــغ قيمتها عشـــرة مليارات 

دوالر على األقل.

مونيكا مالك: 
الرسالة قوية وتؤكد أنه ال 

شيء خارج حدود اإلصالحات 
المالية المحتملة

مازن السديري:
البدالت والعالوات كانت تفتح 

الباب للفساد وتتسبب في 
الكثير من الهدر

السير عكس التيار

نهاية زمن الرفاه



} من يريد أن يتعامل مع إيران عليه أن 
يفهم المبادئ واألسس الحاكمة للتفكير 

األيديولوجي لقادته ومرشديه ليتمكن من 
مقاربة سياساتهم والتعاطي معها بشكل 

صحيح.
يتوّضح هذا الفكر باألساس في كتب 

وبيانات الخميني، ال سيما تلك المنشورة 
عقب الثورة مباشرة أي في أوائل ثمانينات 

القرن العشرين، والتي جاءت مشحونة 
باأليديولوجيا؛ ففي بيان بمناسبة بدء 

السنة اإليرانية الجديدة، في نهاية مارس 
عام 1980، يقول الخميني ”علينا أن نسعى 
إلى تصدير ثورتنا إلى العالم، وأن نتخلى 

عن فكرة االمتناع عن تصدير الثورة… ينبغي 
أن نصفي حساباتنا مع القوى العظمى 

والكبرى، وأن نبرهن لهم على أننا نتعامل 
مع المجتمع الدولي تعامال رساليا رغم كل 

المعضالت التي نعاني منها“.
وفي بيان صادر في 30 يوليو 1988 
نقرأ ”سـنعمل بكـّل وجودنـا علـى الحّد 

مـن ظاهرة اإلتاوة وحصـانة المسـؤولين 
األميـركيين وإن تطّلـب ذلـك نضـاال 

مستميتا، وال نسمح بترديد معزوفة 
االستسالم والمساومة ألميركا وروسـيا 
والكفـر والشـرك في الكعبة والحّج، هذا 

المنبر العظيم الـذي ينبغـي لـه أن يوصـل 
نـداء المظلـومين للعـالم أجمـع، وأن يصـدح 

بنـداء التوحيد. نسـأل الله أن يمـّن علينـا 
بمثـل هذه القـدرة، لنـدّق نـاقوس مـوت 

أميركـا وروسـيا، لـيس مـن كعبـة المسلمين 
فحسب، بل من كنائس العالم“.

وفي بيان صادر باسم الخميني بتاريخ 
23 مارس عام 1989 نقرأ أيضا ”إن حكومـة 

الجمهورية اإلسـالمية مطالبـة ببـذل كـّل مـا 
بوسعها لتلبيـة احتياجات الجماهير على 
أحسن وجه؛ إال أن ذلك ال يعني تخليها عن 

أهداف الثـورة العظيمـة المتمثلة فـي إقامـة 
حكومة اإلسالم العالمية“.

تعكس هذه المقتطفات الرسمية من 
أدبيات ثورة الخميني أمورا ودالالت عدة 
أولها أن تصدير الثورة والفكر الخميني 

يعتبر أحد مرتكزات الدولة اإليرانية، وال 
يمكن بناء استنتاج تحليلي موضوعي 
بشأن إمكانية التخلي عنها تكتيكيا أو 

استراتيجيا، فهي عصب النظام وال يمكن أن 
يكون له ”شرعية“ في عيون مؤيديه من دون 

هذه المبادئ واألسس.
وثاني هذه الدالالت أن فكرة تصدير 

الثورة ال تخص دول الخليج العربي 
المجاورة إليران فقط بل تنطوي على بعد 

عالمي، ففي أحد البيانات المشار إليها 
سالفا ورد تعبير ”حكومة اإلسالم العالمية“، 

وهنا يبدو التقارب األيديولوجي واضحا 
بين فكر رجال الدين الحاكمين في إيران من 

ناحية وفكرة البعض من التنظيمات مثل 
اإلخوان المسلمين من ناحية ثانية.

تعامل الباحثون والسياسيون الغربيون 
لسنوات طويلة مع مصطلح ”تصدير الثورة“ 

ثم تناسوه أو تجاهلوه في السنوات 
األخيرة. وانتقلت بؤرة التركيز البحثي من 
هذا المصطلح ومظاهره إلى فكرة ”انتقال 

إيران من الثورة إلى الدولة“، وال سيما 
مع صعود الرئيس األسبق محمد خاتمي 

إلى الحكم عام 1997 وطرحه الدعائي حول 
”حوار الحضارات“، الذي أراد منه تجميل 

وجه الثورة اإليرانية وتسويق البعض من 
الشعارات المخاتلة إليهام العالم بأن تغّيرا 

ما قد حدث، وهو ما ثبت زيفه الحقا بوصول 
المتشدد أحمدي نجاد إلى سدة الحكم خلفا 
لخاتمي، الذي كان بمثابة ”مخدر سياسي“ 

للتمويه على العالم. ورغم أن الكثير من 
الباحثين المتخصصين في الشأن اإليراني 
يؤكدون أن مبدأ ”تصدير الثورة“ غير قابل 

للتطبيق، فإن الشواهد تؤكد أن إيران لن 
تتخلى عن فكرة تصدير ثورتها.

مبدأ تصدير الثورة بصعوده وبزوغه 
مجددا موثق في تصريحات الجنرال قاسم 

سليماني، الذي قال العام الماضي في 
أثناء االحتفال بذكرى الثورة اإليرانية إن 
”مؤشرات تصدير الثورة اإلسالمية باتت 

مشهودة في كل المنطقة؛ من البحرين إلى 
سوريا واليمن وحتى شمال أفريقيا“.

استعاد سليماني إذن مصطلح تصدير 
الثورة ودفع به إلى الواجهة مجددا، وهو 
ليس تصريحا عشوائيا وال انفعاليا، وال 

سيما أن سليماني هو أحد أبرز المقربين 
من المرشد الحالي علي خامنئي، بل يمكن 
القول إنه المسؤول األول عن ملف التمدد 

االستراتيجي األيديولوجي اإليراني إقليميا.
ال يستقيم، هنا، القول إن الدوائر الغربية 

ال تقرأ جيدا ما يصدر على ألسنة القادة 
اإليرانيين، ولكن هناك نوعا من االنتقائية في 

التعامل مع هذه المسألة تحديدا، فالواليات 
المتحدة لم تكن غائبة حين وقع العراق 

بأكمله تحت نفوذ إيران. ولم تكن احتمالية 
هذه السيطرة اإليرانية الشيعية على العراق 
غائبة عن العقل االستراتيجي األميركي حين 

أمر بتسريح الجيش والشرطة العراقيين 
عقب سقوط نظام صدام حسين، فالتزامن 
بين تلك القرارات وبزوغ مفهوم ”الفوضى 
الخالقة“ لم يكن اعتباطيا، وما بين إيران 

والواليات المتحدة من تفاهمات سرية يفوق 
بمراحل لقاءاتهما وتصريحاتهما العلنية. 

وال يستقيم أيضا القول إن الواليات المتحدة 
بذلت كل هذه الموارد البشرية والمادية 

والتسليحية من أجل أن يسقط صدام حسين 
ويقع العراق هدية مجانية في يد إيران، 

فالتخطيط االستراتيجي األميركي يمضي 
بالضرورة وفق حسابات القوة العظمى.

اإلشكالية األخطر أن العقل االستراتيجي 
األميركي يتغافل عن خطر النظام اإليراني 
ويعتقد أنه بإمكانه ترويضه، أو تدجينه، 

اعتمادا على غزو عقول وأفكار الشباب 
اإليرانيين بطوفان القيم الثقافية األميركية، 

وهذا أمر ليس واردا على األقل في الوقت 
الحالي، وهنا تكمن خطورة اللعبة األميركية 

مع إيران، والتي يدفع جيرانها ودول المنطقة 
العربية ثمنها.

} أنقــرة - خّفضت وكالة موديز للتصنيفات 
االئتمانيــــة، مؤّخــــرا، تصنيفــــات الســــندات 
الرئيســــية التركيــــة إلــــى أقــــل مــــن الدرجة 
االســــتثمارية، لتدعم بذلك وكالة ستاندرد آند 
بورز التي ســــبقت موديز في خفض تصنيف 
تركيــــا، فيما خفضت وكالــــة فيتش توقعاتها 
أغســــطس  لتصنيــــف تركيــــا االئتماني منذ 

الماضي.
ولئــــن ســــارع المســــؤولون إلــــى اعتماد 
هــــذه  علــــى  الــــرّد  فــــي  المؤامــــرة  نظريــــة 
التصنيفات إال أن دالئل الواقع تفند حججهم 
واعتبار هذه التصنيفات ذات أبعاد سياسية 
وغير محايــــدة؛ فإذا كانت هــــذه التصنيفات 
تدعم تنظيم غولــــن، وفق ما جاء في صحيفة 
بني شــــفق، الموالية للحكومة، فماذا بشــــأن 
اســــتطالع الدخل وأوضاع الحيــــاة الصادر 
مؤخرا عن معهد اإلحصاء التركي، الذي يؤّكد 
أن أثريــــاء تركيا يزدادون ثراء بينما فقراؤها 
يــــزدادون فقرا، بســــبب األزمــــة االقتصادية 

المرّشحة لألسوأ.
يمتلــــك 20 بالمئــــة من أثــــرى األثرياء في 
تركيــــا 46.5 بالمئــــة من ثروة البــــالد، مقارنة 
بـ45.9 بالمئة السنة الماضية. ويعيش حاليا 
6.6 مليون شــــخص في تركيا تحت خط الفقر 
المطلــــق، ومداخيلهم الشــــهرية أقل من 416 
ليرة تركية. وإذا أضيف إلى هذا الرقم القسم 
الفقيــــر الذي يكســــب أقــــل مــــن 520 ليرة في 
الشــــهر، والفقراء نســــبيا الذين يكسبون أقل 
من 624 ليرة في الشــــهر، نفهم أن 16.7 مليون 
شــــخص في تركيا يعانون من الفقر. والفقير 
هو كل من يحصل على دخل يقل عن 501 ليرة 

تركية، كما تّم اإلعالن عنه عام 2013.
ويعيــــش حوالي خمس ســــكانها في فقر، 
وأصبــــح مواطنوهــــا مدينيــــن بشــــكل كبير 
للبنــــوك وقد تضاعفــــت ديونهم 52 مرة خالل 

12 عاما.
بدأ هذا الوضع في التصاعد منذ العشرية 
األخيرة لسنة 2015 مع تضرر قطاع السياحة 
التركي جراء المخاوف من اإلرهاب والخالف 

الدبلوماســــي مع روسيا، مع ارتفاع كبير في 
عدد البطالة، والــــذي تضاعفه عمليات الطرد 
من العمل واإلقصاء التي طالت نســــبة كبيرة 

من األتراك إثر انقالب 15 يوليو الفاشل.
ونقلــــت صحيفــــة حريــــات التركيــــة عن 
وكالة تنظيم ومراقبة القطــــاع البنكي ارتفع 
عدد األشــــخاص الذين يملكون حسابا بنكيا 
يتجــــاوز مليون ليــــرة بنســــبة 22 بالمئة في 
الســــنوات العشــــر األخيرة ليصل إلى 77210 

أشخاص في سنة 2014. 
وعلقت الكاتبة التركية ميليس ألفان على 
هذه األرقام بقولها ”بعبــــارة أخرى، في أحد 
الطرفين هناك 6.6 مليون شــــخص يحاولون 
العيش على أقل من 416 ليرة في الشهر، وفي 
الطرف اآلخر هناك 77 ألف شــــخص يملكون 

أكثر من مليون ليرة في البنك“.
وأضافت ألفان ”من جهة، يوجد الماليين 
مــــن غيــــر القادريــــن علــــى تلبيــــة حاجاتهم 
األساســــية، وفــــي الجهة اآلخــــر هناك اآلالف 
الذيــــن يريدون إظهــــار مركزهــــم االجتماعي 
باســــتعراض ما يملكون من سيارات وأحذية 
وحقائــــب ويصرفــــون الكثير علــــى منتجات 
العنايــــة الشــــخصية الكمالية. وهنــــا علينا 
أن نــــدرك أن مجموع أكثر من خمســــة مليار 
ليــــرة التي تصرف كل ســــنة علــــى المالبس 
واليخوت  الفاخرة  والسيارات  والمجوهرات 
ال تســــاهم في التنميــــة الشــــاملة أو العدالة 

االجتماعية أو التعليم أو التطور العلمي“.
وتتســــاءل الكاتبة التركية ”كيف تشــــعر 
عندما تعيش في بلد 67.9 بالمئة من ســــكانه 
مدينــــون، و39 بالمئــــة منهم يعيشــــون تحت 
أسقف بيوت تقطر، و43 بالمئة ال يستطيعون 
الحصــــول على التدفئــــة في المنــــزل، و35.8 
بالمئة ال يســــتطيعون الحصول على مصادر 
للبروتينــــات الضروريــــة للصحــــة الجيــــدة، 
و71.4 بالمئــــة ال يملكــــون الوســــائل للتمتع 
بعطلة على مدى أســــبوع كامل؟ في تركيا، ال 
تلبى الحاجيات األساســــية جدا لـ4.6 مليون 
طفل مثــــل التغذية والتدفئــــة واللباس. ومن 

بين أربعة أطفال يعانــــي واحد منهم الفقر“.
وقد يعني الفقر انقطاع األطفال عن الدراسة، 
وتشــــغيل األطفال ودفع األطفال إلى الجريمة 
وتعرضهم لسوء المعاملة. وتصنف الهيئات 
التركية المعنية بالطفولة والتشــــغيل عمالة 
األطفال على أنها إحدى أخطر المشكالت في 
المجتمع التركي، وبحسب إحصائيات مركز 
اإلحصــــاء التركــــي منذ ســــنة 2012، قّدر عدد 
األطفال العاملين بين سن 6 سنوات و17 سنة 
حوالي 900 ألف طفل، نصفهم تقريبا حرم من 

التعليم.
وتؤّكد خطورة هــــذا الوضع، ما توّصلت 
إليه دراســــة أجراهــــا مركز األبحــــاث التابع 
لجامعة بهتشة شهير، خلصت إلى أن واحدا 
مــــن كل ثالثة أطفال أتــــراك يعيش بحالة فقر 
مدقــــع. وتتمركز حاالت الفقر هذه في شــــمال 

شرقي األناضول وجنوب شرقها. 
وقد وصــــل عدد األطفال الذين يعيشــــون 
فــــي حالة فقر شــــديد إلى أكثر مــــن 7 ماليين 
طفل، 40 بالمئة منهم ال يستطيعون الحصول 

على الغذاء البروتينــــي كاللحوم الحمراء أو 
البيضاء.

وتقول ميليس ألفان ”في الجهة الشرقية 
مــــن البحــــر األســــود ومناطــــق األناضــــول 
الشــــمالية الشــــرقية نجد طفال فقيرا من بين 
كل أربعة أطفال. وقرابة نصف األطفال الذين 
يعيشون في جنوب شرق األناضول، وهو ما 
يقابــــل 1.2 مليون طفل، ال يســــتطيعون تلبية 
حاجياتهــــم من الغــــذاء والتدفئــــة واللباس. 
وهــــذا اعتمادا على معطيات من ســــنة 2013، 
ومــــن يدري اآلن أين وصلت هــــذه األرقام مع 

بيئة الحرب األخيرة؟“.
وتضيــــف الكاتبة التركية مســــتنكرة في 
تعليقها على هــــذا الواقع ”عندما يأتي الغد، 
وعندما يســــقط هؤالء األطفال الذين يعانون 
مــــن الفقر في أيــــدي التنظيمــــات اإلرهابية، 
يجب أال نتفاجأ بل نســــأل: أين أخطأنا؟ لذلك 
علينــــا أن نفكــــر اآلن في كيفيــــة إصالح هذا 
الحيــــف“؛ فيما ذهــــب أومــــوت أوران، نائب 
حزب الشــــعب الجمهوري، إلى القول إن عدد 

الفقراء في تركيا يتجــــاوز العدد المعلن عنه 
رســــميا، مقدرا العدد الحقيقــــي بأكثر من 21 
مليون تركي مع احتســــاب معــــدل الفقر لمن 

يحصل على دخل أقل من 200 ليرة تركية.
وقــــال أوران ”إن أردوغــــان الــــذي يجلس 
فــــي قصر بلغت تكلفة بنائــــه 1.5 مليار ليرة، 
باإلضافــــة إلــــى 6.5 مليــــون ليــــرة للطاوالت 
والكراســــي فقط، و1000 ليرة للكأس الواحدة 
الُمزخرفة بماء الذهــــب، وتصل المصروفات 
الشــــهرية إلــــى 21 مليــــون ليــــرة تركية، من 
الطبيعــــي أال يــــرى جيــــوش الفقــــراء علــــى 
األبواب، ويتجاهلهــــم. فضال عن اتهامه لمن 

يقولون إن هناك فقراء، بالكذب“.

} طهــران - ”مدينـــة ألعاب أطفـــال الثورة“، 
هي مدينة مالهي لألطفال افتتحت مؤخرا في 
مدينة مشـــهد، في شمال شـــرق إيران، الالفت 
فيها ليس فقط اســـمها بل أيضا ما جاء فيها 
من ”ألعاب“ و“وســـائل ترفيه“؛ فهذه المدينة، 
وفق ما جاء في تقرير لـ“العربية“، هي ”مالٍه“، 
من نوع آخر حيـــث تبدو األلعاب فيها متأثرة 
بدورها بمبـــادئ الثورة، على غرار كل مظاهر 

الحياة في البالد.
ومن بين األلعـــاب الموجهة لألطفال، وفق 
الصور التي نقلهـــا موقع ”العربية“ عن موقع 
”كاركاه آموزشـــي شـــهرونديار“ (ورشة تعليم 
المواطن المدني) الناطق بالفارسية، تدريبهم 
علـــى اجتياز الحواجز العســـكرية والمهمات 
أثناء الحروب وســـط ديكـــور يحاكي المواقع 

الحربية والعسكرية اإليرانية.
ويظهـــر األطفال فـــي الصور المنشـــورة 
وهم يعبـــرون ممـــرات وطرقا في مســـاحات 
مقسمة بطريقة بســـيطة إلطالق طلقات مدفع 
وإطـــالق النار نحو  افتراضية ضـــد ”العدو“ 
أعـــداء افتراضيين. كما يتم فـــي هذه المدينة 
الترفيهيـــة تدريب األطفال علـــى إطالق النار 
نحو أهداف ثابتة وأخرى متحركة افتراضية، 
وهـــذه األهـــداف هي عبـــارة عن أعـــالم دول 
تعتبرهـــا إيـــران من خصومها، منهـــا أميركا 
وإســـرائيل. ويتـــم في هـــذه المدينة تقســـيم 

األطفـــال إلى مجموعات، ولـــكل مجموعة قائد 
باعـــه حيـــث يقودهم من  عســـكري عليهـــم اِتّ
خالل غرف مختلفة تبـــدأ بـ“غرفة الثورة“، ثم 
”غرفة الحـــرب العراقية اإليرانية“، وخالل هذا 
االنتقـــال يجتاز األطفال حقل ألغام وأســـالكا 

شائكة، ويشتبكون مع عدو افتراضي.
ومن بين األلعاب أيضا تقسيم األطفال إلى 
مجموعات، ولكل مجموعة قائد عسكري عليهم 
باعه حيث يقودهم مـــن خالل غرف مختلفة  اِتّ
تبـــدأ بـ“غرفـــة الثـــورة“، ثـــم ”غرفـــة الحرب 
العراقيـــة اإليرانيـــة“، وخـــالل هـــذا االنتقال 
يجتاز األطفال حقل ألغام وأســـالكا شـــائكة، 

ويشتبكون مع عدو افتراضي.
آموزشـــي  ”كاركاه  موقـــع  وتوجـــه 
شـــهرونديار“، بســـؤال لخبراء مســـتنكرا ما 
يجري في هذه المدينة، وعن المســـتقبل الذي 
ينتظـــر ”طفال بلـــغ من العمر ثماني ســـنوات 
عندما يتم تدريبه من اآلن على حمل األســـلحة 
واستخدامها؟“. ولم ينف حميد صادقي، مدير 
البيت الثقافي الذي يدير هذه المدينة، في رده 
على هذا التساؤل الدوافع الحربية والسياسية 
التـــي تقـــف وراء هذا المشـــروع بل إنـــه أّكد 
أن الغايـــة من هـــذه المدينـــة ”تدريب األطفال 
على األنشـــطة الجماعية االســـتخباراتية في 
مجال الحرب والدفاع المقدس والمســـتجدات 

الدولية، عبر األلعاب والهوايات“.

توزيع ظالم للثروة يزيد فقراء تركيا فقرا وأغنياءها غنى

طهران تجند األطفال وهم يلعبونأوهام القوة تغذي مبدأ {تصدير الثورة} عند الخمينيني
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يدفعون ثمن حسابات السياسة

[ خمس األتراك فقراء: أزمة اقتصاد أم أزمة دولة  [ تنبؤات المدى الطويل لالقتصاد التركي ليست إيجابية كما يسوق النظام
تشير التصنيفات األخيرة التي تصدرها املؤسسات املالية املختّصة إلى انحدار كبير في 
االقتصاد التركي، يعكسه بشكل ظاهري هبوط الليرة وتراجع االستثمارات، وتعكسه في 
ــــــة، التي تتحّدث عن عالقة وطيدة بني تزايد حدة األزمة  ــــــاه إحصائيات الهيئات التركي ثناي
ــــــة، وتزايد عدد الفقراء في البالد بالتزامن مع انحســــــار الثروة في يد ”أقلية“  االقتصادي

من املجتمع.

{إيران تقوم بمهمة تدريب الجماعات المســـلحة وتقدم الخدمات االستشـــارية، وعلى الشعوب 

أن تزيد قوتها من الداخل}.

حسن فيروز آبادي
املستشار العسكري للمرشد اإليراني

{تركيـــا لـــن تبلغ نســـبة النمو المســـتهدفة للعام الحالي، وإنه ســـيجرى قريبـــا تعديل لتوقعات 

البرنامج االقتصادي متوسط المدى للحكومة}.

نور الدين جانيكلي
نائب رئيس الوزراء التركي

ميليس ألفان: 

عندما يسقط األطفال 

الفقراء في أيدي التنظيمات 

اإلرهابية يجب أال نتفاجأ

سالم الكتبي
كاتب إماراتي

العقل االستراتيجي األميركي يتغافل 

عن خطر النظام اإليراني ويعتقد أنه 

بإمكانه ترويضها اعتمادا على غزو 

عقول الشباب اإليرانيني بطوفان القيم 

الثقافية األميركية



أمين بن مسعود

} صحيح أّن هناك أخطاء سياســـية باإلمكان 
جتاوزهـــا والقفـــز فوقها ال ســـّيما إن تعلقت 
بانعـــدام جتربـــة صاحبهـــا أو بالتداعيـــات 
احملدودة للهفوة محليا وإقليميا ودوليا، لكّن 
األصّح أّن هناك كوارث استراتيجية وسياسية 
ال ميكـــن بأي حـــال مـــن األحـــوال جتاهلها، 
خاّصـــة وأّن تداعياتها جتاوزت املدى القطري 
واســـتتباعاتها مســـت برمزّيـــة قضّية قومية 
بامتياز وانعكاســـاتها عبثت بقدسية الوحدة 

الوطنية.
أن يعتـــرف خالد مشـــعل رئيـــس املجلس 
بأّن احلركـــة أخطأت  السياســـي لـ”حمـــاس“ 
حساباتها في غّزة عندما توهمت قدرة التحكم 
في القطاع وجانبـــت الصواب حينما اعتبرت 
أّن زمـــن ”فتح“ انتهى، لهو كالم حّق واعتراف 
صادق يقتضي اســـتقدام املســـامحة واملغفرة 
مـــن الشـــعب الفلســـطيني أوال ومـــن الوطن 
الفلســـطيني ثانيـــا ومن القضيـــة التاريخية 

ثالثا.
يأتي االعتـــراف باخلطأ بعد ١٠ ســـنوات 
كاملة من مشاركة حركة حماس في االنتخابات 
البرملانيـــة ومـــن انضوائهـــا ضمـــن منظومة 
أوســـلو ومن اجتبائها ملســـلكية فصل القطاع 
عـــن الضفـــة الغربيـــة، ومأسســـة االنقســـام 
الفلســـطيني الذي حتّول إلـــى احتالل داخلي 
أكثر ضراوة وقسوة من االحتالل الصهيونّي 
تكريســـا ملقولة شـــاعر الرفض العراقي مظفر 
النـــواب “ قتلنـــا الـــرّدة كّل واحـــد مّنا يحمل 

ضّده“.
هنـــاك إصـــرار مـــن حمـــاس علـــى البقاء 
ضمـــن ”منزلة ما بني املنزلتني“ حيث تشـــارك 
في الســـلطة واحلكم في مقابـــل عدم اعترافها 
باتفاقيات أوســـلو ١٩٩٣، وتدعو إلى التوافق 
واإلجماع الوطني الفلسطيني في مقابل رفض 
االعتراف بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية 
كممثل شـــرعي ووحيد للشـــعب الفلسطيني، 

وتصـــّر ضمن خطابهـــا على رمزّيـــة القضية 
في حني أّنها متأســـس لالنقســـام عبر إرساء 

مؤسسات تشريعية وتنفيذية في القطاع.
هذا اإلصرار الذي استمّر لنحو ١٠ سنوات 
كاملة، ســـرعان ما صارت لـــه مفاعيل ووظيفة 
إقليمية ودوليـــة بحيث أّن االنضواء اإلقليمي 
ضمن مشـــاريع عابرة لألقطار واألوطان صار 
املقابل التناظـــري ملقّدمة اخلروج عن اإلجماع 

الوطني الفلسطينّي.
منذ ٢٠١١ وحماس ترهن رأسمالها الشعبي 
املؤّصـــل ضمـــن شـــعار ”البنـــادق واخلنادق 
ال الفنـــادق“، واملمهـــور لالنتفاضتـــني األولى 
والثانية قبـــل حتّولها إلى مراقب أمني لباقي 
فصائل املقاومة، واضعة كّل بيضها السياسي 

واالستراتيجي ضمن سّلة مشروع األخونة.
اختـــارت حمـــاس في ٢٠١٢ إلـــى منتصف 
٢٠١٣ محـــور ”الدوحة –اســـطنبول- القاهرة“ 
وضّحت بحلفـــاء األمس متبنية أجندة احملور 
على جغرافيا العـــرب، وفي الوقت الذي كانت 
فيـــه حركة فتـــح تطالـــب بتحييـــد املخيمات 
والفلســـطينيني عـــن أوار احلـــرب الســـورية 
اختارت حماس مســـلكية مغايرة متاما، زجت 
باملخيمات وعلى رأســـها مخيـــم اليرموك في 
قلب احملنة السورية وحّولت جزءا معتبرا من 
الالجئني الفلســـطينيني إلى وقود حرب سواء 
في صّف املعارضة الراديكالية منها واملعتدلة 

أو في صّف النظام.
أداء حماس طيلة هـــذه الفترة يحتاج إلى 
مراجعة شاملة أّوال وإلى اعتذار علني للشعب 
والقضيـــة ثانيـــا، وثالثا اإلســـراع بخطوات 
تصحيحية جتـــّذر املســـار اخلطابي الكالمي 

الذي أورده خالد مشعل.
مشـــعل الذي يبـــدو أّنه صدق فـــي مقولة 
واحدة حيال اإلخوان املســـلمني حيث دعاهم 
-من بـــاب اللـــوم ال النصيحة- إلـــى التعامل 
مع شـــركاء الوطن من بوابـــة التعاون وليس 
االســـتفراد مقـــرّا فـــي الوقـــت عينـــه بوجود 
خلـــل في التعامـــل مع هؤالء الشـــركاء.. يبدو 
أيضـــا أّنه وصل إلى هذه النتيجة من ســـياق 
الضـــرورة واحلاجة امللحة وليس من ســـياق 
االقتنـــاع بعلوية الوطن واملواطنة والشـــراكة 

السياسية مع احللفاء واخلصوم أيضا.
إحدى املشـــاكل الكبرى لإلخوان املسلمني 
والتـــي قـــد حتـــول دون حتّولهم إلى شـــركاء 
حقيقيني في املشـــهد السياسي العربي كامنة 

في تعاطيهـــم االنتهازي مع مفهوم الشـــراكة 
الوطنية والذي ال يدخل معجمية اإلســـالميني 
إال إذا المست ظهورهم احلائط وانكشفت قّلة 

حيلتهم.
ذلك أّن عبارة الوحدة الوطنية والشـــراكة 
السياســـية سرعان ما اســـتحالتا إلى مفهوم 
مفتاح في خطاب حركة النهضة مباشرة عقب 
اإلطاحة بالرئيس املصري محمد مرســـي في 
جويلية ٢٠١٣ وإسقاط حكم اإلخوان املسلمني 
في احملروســـة، وهـــي عبارة عّوضت بشـــكل 
سريالي عبارة الشـــرعية االنتخابية واإلرادة 
الشـــعبية التي وشـــحت بها حركـــة النهضة 
و٢٠١٢   ٢٠١١ طيلـــة  االتصاليـــة  مضامينهـــا 

والنصف األول من ٢٠١٣.
كمـــا أّن العبـــارة املؤشـــكلة ذاتهـــا بدأت 
جتد مكانتها في خطـــاب حركة البناء الليبية 
–حـــزب إخوانـــي ليبـــي- وفصائـــل مكونـــة 
للمؤمتر الوطني الليبي -الغرفة التشـــريعية 
الســـابقة-، حتديدا بعد بلـــورة خرائط طريق 
دوليـــة جديدة إلنقاذ ليبيـــا تبدأ من االعتراف 

بشـــرعية اجليش الليبي بقيـــادة خليفة حفتر 
وباملؤسســـات الدميقراطية التـــي انبثقت عن 
شـــرعية الصندوق االنتخابي في االستحقاق 
البرملاني فيما كان خطاب املنظومة اإلخوانية 
الليبية يدور حول ثنائية ”الشـــرعية الثورية 
وتناقضّية ”ســـالح الثوار  والدولـــة العميقة“ 

وسالح السلطة“…
وليس بعيدا عن إخوان تونس وليبيا، غّير 
رجـــب طّيب أردوغان خطابـــه حيال املعارضة 
التركية بعـــد التمّرد العســـكري الذي تعّرض 
له مؤخرا ولوال وقوف املعارضة الدميقراطية 
واملجتمـــع املدنـــي فـــي صـــّف الدميقراطيـــة 
القـــوة  مـــع  وممارســـة  مفهومـــا  املتضـــادة 
العســـكرية للتغييـــر لباتت تركيـــا اليوم بني 
سيناريوين اثنني؛ إما استحضارا لدكتاتورية 
اجليش والعلمانية الشاملة وإما حربا أهلية.

اجترح أردوغان مفهوم ”الشراكة الوطنية“ 
مـــع املعارضة في مواضيع الدســـتور اجلديد 
والقضية الكردية والشأن اإلقليمي بعد أن كان 

تكريسا حقيقيا لفكرة شخصنة السلطة.

قد يكون من الســـابق ألوانـــه تقدمي تقييم 
دقيق خلطاب الشـــراكة لدى اإلخوان املسلمني 
ومدى ارتباطه الوثيق باألداء السياسي ولكن 
أن يدلي خالد مشعل بخطاب االعتراف واإلقرار 
بالذنب وهو يســـتعّد ملغادرة رئاســـة احلركة، 
وأن تبدأ النهضة في مســـار التحالف مع نداء 
تونـــس وغيرها من األحزاب السياســـية فقط 
عقب تضييق اخلناق عليها داخليا وخارجيا، 
وأن يدّبـــج أردوغـــان مضامينـــه االتصاليـــة 
بعبارات التعاون مـــع األحزاب العلمانية فقط 
عقب إدراكه بأّنه عاجز عـــن اللعب وحيدا مع 

سدنة معبد املؤسسة العسكرية. 

رانيا مصطفى

} االنتهازيـــة ضـــرورة فـــي السياســـة إلـــى 
درجة ما، لكنها دون شـــك مصيبة على الثورة 
التي تتطلـــب دومًا مراجعـــًة واعترافًا جريئًا 
باألخطاء، وحتّمًال للمسؤولية. إخوان سوريا 
في بيانهـــم األخير أعلنوا نّيتهم االنســـحاب 
مـــن كل ”مؤسســـات العمل الوطنـــي“، والتي 
هم العصب الرئيســـي فيهـــا، والتفرغ ”للعمل 

الثوري واإلنساني“ حسب بيانهم.
اإلخـــوان رفضـــوا فـــي بيانهـــم الطائفية 
والتقســـيم، وأعلنـــوا التزامهم بكل ما ســـبق 
من عهـــود ومواثيق تؤكد على ”الدولة املدنية 
الدميقراطيـــة التعدديـــة، املبنية علـــى قواعد 
املواطنـــة املتســـاوية، وعلـــى دســـتور مدني 
يعبر عـــن إرادة األكثرية السياســـية“، إضافة 
إلـــى التأكيد على االلتـــزام بوثيقـــة ”املبادئ 
اخلمســـة“ التـــي أقرتهـــا ”القوى اإلســـالمية 
برعاية املجلس اإلسالمي السوري،  الوطنية“ 
وهـــي تؤكد على شـــرط إســـقاط النظـــام بكل 
أركانه قبـــل البدء باحلل السياســـي، ووحدة 

سوريا وضد احملاصصة أيًا كان نوعها.
هـــذا الـــكالم البـــّراق، والضبابـــي أيضًا، 
يناقض ســـلوكهم خـــالل الثورة ومـــا قبلها؛ 
فاإلخوان ســـيطروا على معظـــم أدوات امليديا 
وصفحـــات الفيســـبوك التـــي تدعـــم الثورة، 
والتي القت كل الدعم والتمويل بحيث هّمشت 
صفحـــات أخـــرى، ومنهـــا صفحـــة ”الثـــورة 
الســـورية ضد بشـــار األســـد“، والتـــي كانت 
حتـــرض علـــى الطائفية والعنـــف وتدعو إلى 
التدخل اخلارجي، فـــي وقت مبكر من الثورة، 

مثًال عبر تبّنيها إطالق أسماء أيام اجلمع.
كل الكيانـــات املعارضة التي شـــارك فيها 
اإلخوان يتم فيها التمثيل على أســـاس طائفي 
وليـــس علـــى أســـاس سياســـي، األمـــر الذي 
يناقـــض تأكيـــدات بيانهـــم األخيـــر. وهم من 

كانـــوا وراء املؤمتـــرات الطائفية التي تخّص 
وغيرهم،  والتركمـــان  والعلويني  املســـيحيني 
حيـــث ســـيكون لهم نصيـــب متثيـــل األغلبية 

السنية، كما يتوهمون.
واإلخـــوان كذلـــك كانوا، مـــع حلفائهم في 
إعالن دمشق، األساَس في تشكيالت املعارضة 
الرئيسية التي ُأنِشـــَئت ونشطت في اخلارج، 
كاملجلس واالئتـــالف الوطنيني، وقبلها َعَقدت 
مؤمترات طائفية بامتياز في أنطاليا وبروكسل 
وغيرهما. كان األســـاس الـــذي قامت عليه كل 
هذه الكيانات املعارضـــة هو محاكاة التجربة 
الليبية والعراقية، باســـتدراج تدخل خارجي 
ب هذه  يطيح بالنظـــام، وبالثورة طبعًا، وينصِّ
الكيانات محله. لكن الظرف الدولي لم يكن في 
وارد التدخل مطلقًا، األمر الذي َصَدم اإلخوان، 
إذ ألقـــوا الّلوم علـــى املجتمـــع الدولي ودول 

”أصدقاء سوريا“ عبر بيانهم األخير.

األغـــرب واألكثـــر تناقضـــًا فـــي البيـــان 
اإلخواني هو ”إدانة العنف كوســـيلة لتحقيق 
غايتهـــا  تكـــن  مهمـــا  السياســـية  األهـــداف 
ومشـــروعيتها“؛ إدانة عنف النظام بعد خمس 
سنوات ونصف السنة من القتل الهمجي الذي 
بـــات أمرًا مفروغًا منه، وال يحتاج إلى بند في 
بيان سياســـي، ولكـــن العمل العســـكري كان 
ضرورة للثورة بعد عام من قيامها، حلمايتها 
أوًال، وكأداة لتحقيق الغرض السياسي املتمثل 
في إســـقاط النظام. اإلخوان هنا يكذبون، فهم 
دعموا فصائل بعينها عبر شراء والءاتها، في 

حمص والغوطة الشرقية مثًال.
قد يكون ســـبب هذا التنصل من استخدام 
العنف عقدة العمل املســـلح في الثمانينات من 
القرن املاضي، والتي يرفض اإلخوان إلى اآلن 
فتح ملفاتها، مشـــترطني بدء النظام بذلك. وقد 
يكون الكالم موجهـــًا للمجتمع الدولي، للقول 
بـــأن اجلماعة غيـــر عنفية، وتســـتحق الدعَم 
وحجَز مكان هام في ســـوريا ما بعد التسوية 
السياسية، بعد إدراكها أن املسألة خرجت كلّيا 
من أيدي الســـوريني، واتفـــاق حكومة العدالة 
والتنميـــة التركيـــة، الداعمة لهم، مع روســـيا 
على الســـراء والضراء. وللســـبب نفسه تقول 

اجلماعة في بيانهـــا إنَّ دورها دعوي تعليمي 
وتنويري، وهو دور رائد في ”نشـــر الوسطية 
واالعتدال، ومحاربة الغلو والتطرف“، خاصة 
أن كًال مـــن التنظيمـــني اإلســـالميني داعـــش 
وفتح الشـــام/ النصرة، علـــى الئحة اإلرهاب 

ومستهَدَفان من قبل التحالف الدولي.
وللجماعة ماٍض ســـابق في عدم الصدقية، 
وفي االنتهازية، فقد أوقفت نشاطها السياسي 
ضـــد النظام فـــي حرب غزة ٢٠٠٨ بســـبب دعم 
النظام حلركـــة حماس وقتها، األمـــر الذي لم 
تفعلـــه فـــي حـــرب متـــوز ٢٠٠٦، وحتالفت مع 
عبداحلليـــم خـــدام إثر انشـــقاقه عـــن النظام 
فـــي جبهة اخلالص بعد تركها إعالن دمشـــق 
فـــي ٢٠٠٦، وحاولت التواصل مـــع النظام في 
بداية الثورة للتســـوية معه، وكانت قد سعت 
إلـــى مصاحلته قبل ذلك عبر وســـاطات تركية 

وقطرية، قوبلت برفض النظام.
اإلخـــوان يخففـــون لهجـــة األســـلمة فـــي 
بياناتهم السياســـية، إذ يدركـــون أن التركيبة 
الســـورية متيـــل إلـــى العلمانيـــة وتتخـــوف 
من التســـلط الدينـــي، لكنهم يســـتثمرون في 
العواطـــف الدينيـــة فيقولون فـــي بيانهم إن 
”إرادة الشـــعب من إرادة الله، ولن تقهر“. وهم 
يتحملون مسؤولية تشجيع وقبول اجلهاديني 
ضمـــن الثورة والذين شـــكلوا جبهة النصرة، 

وكذلك قبول اجلهاديني األجانب.
لقـــد أدركـــوا متأخرين أن احلل الســـوري 
روسّي بامتياز، وأن أميركا تدعمه، وتركيا لن 
ترفضه، وســـُيفَرض على البقية، احلل الذي ال 
مكان فيه لإلخوان، فقد خسروا كل مراهناتهم، 
لذا ينســـحبون مزايدين على الشـــعب بأنهم، 
حســـب بيانهم، ليسوا ”َمعَبرًا جلرمية تصفية 
الثـــورة، وال جســـرًا ملرور اإلرادات الشـــريرة 

للروس واإليرانيني“.
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خطاب الندم لدى اإلسالميني.. مراجعة استراتيجية أم ضرورة مرحلية

إخوان سوريا يتنصلون من دورهم في عجز املعارضة

تنامي احلــــــزم الدولي في محاصرة التطرف واإلرهاب، وكذلك صحوة الشــــــارع العربي 
من اخلطاب احلماســــــي والتخديري الذي انتهجته اجلماعات اإلســــــالمية، باإلضافة إلى 
التحالفات السياسية اجلديدة..كل ذلك جعل اإلسالميني يقدمون تنازالت مشفوعة بالنقد 

الذاتي، لكّن الكثير من املراقبني يعتبرونها شكلية، ومجرد انحناء للعاصفة.

جماعة اإلخوان املسلمني في سوريا، يسحل خلفها سجّل عريض من االنتهازية السياسية 
واملراوغات والتحالفات املؤقتة التي تصب في صالح تنظيمها مبعزل عن الشــــــأن الوطني 
العام، وأعضاؤها اليوم يؤكدون على ذلك عبر بيانهم املتضمن لنيتهم االنســــــحاب من كل 

مؤسسات العمل الوطني، مجاراة للسياسة التركية والتغييرات اجلديدة في املنطقة.

العقيدة األيديولوجية والمرجعية السياسية هي بوصلة اإلخوان

[ اإلخوان يسعون إلى «شرف املعارضة» و«امتياز السلطة» [ «بيضهم السياسي» فسد حني وضعوه في سلة واحدة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ نظمت وزارة الثقافة األردنية 
بالتعاون مع المركز األردني 

للدراسات السياسية في المركز 
الثقافي الملكي ندوة بعنوان ”دور 

المنتديات الثقافية في مكافحة 
التطرف“.

◄ أجرى العاهل األردني الملك 
عبدالله الثاني، اإلثنين، محادثات 

مع الرئيس الكيني أوروهو كينياتا، 
في نيروبي جرى خاللها ”بحث 

تعزيز العالقات الثنائية ومكافحة 
اإلرهاب“.

◄ حّذر رئيس دائرة شؤون 
الالجئين في رام الله، زكريا اآلغا، 

من انعكاس التطرف واإلرهاب 
في المنطقة على حياة الالجئين 

الفلسطينيين.

◄ أشاد مجلس الوزراء الكويتي 
بإحباط وزارة الداخلية السعودية 

والجهات األمنية المتخصصة 
لمخططات إرهابية، تستهدف أمن 

المملكة والمنطقة ككل.

◄ نظمت الهيئة العربية للبث 
الفضائي بالتعاون مع قطاع اإلعالم 

واالتصال المؤتمر الدولي األول 
حول ”دور اإلعالم في مكافحة 

اإلرهاب والتطرف“ وذلك من 27 إلى 
29-9-2016، في العاصمة عمان.

◄ عقد األمين العام لمنظمة 
التعاون اإلسالمي، إياد أمين مدني، 

اجتماعات مع مسؤولين من األمم 
المتحدة مكلفين بمكافحة اإلرهاب 

على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

باختصار

إصرار من حماس على البقاء ضمن 

«منزلـــة مـــا بـــني املنزلتـــني» حيث 

تشـــارك في الحكـــم مقابـــل عدم 

اعترافها باتفاقيات أوسلو 1993

◄

لوال وقوف املجتمع املدني في صف 

الديمقراطيـــة لباتت تركيـــا اليوم 

بني خياريـــن اثنني؛ إما اســـتحضارا 

لدكتاتورية وإما حربا أهلية

◄

التي  الــكــيــانــات املــعــارضــة  كــل 

فيها  يتم  ـــوان  اإلخ فيها  شـــارك 

طائفي  أســــاس  عــلــى  الــتــمــثــيــل 

وليس على أساس سياسي

◄

إسالم سياسي

مسيرات الجمع كانت بدايات تسرب اإلخوان إلى الثورة السورية

{العالم العربي بحاجة إلى االقتداء بـالنموذج اإلماراتي من أجل محاربة التعصب والتطرف الديني 

بكافة أشكاله والتشجيع على روح التسامح واالنفتاح واألخوة بين كل الطوائف».
 دافيد عيسى
كاتب لبناني

{علينـــا بـــدء حـــوار منطقي بدال مـــن اإلرهـــاب والتطرف من أجل هدف ســـام هو بنـــاء المجتمع 

والمحافظة على النسيج االجتماعي والوحدة الوطنية فيه}.

أمني املشاقبة
مدير املركز األردني للدراسات



} لنــدن - تحتفل األوســـاط الثقافية والفنية 
البريطانيـــة بذكـــرى مـــرور 40 عامـــا علـــى 
وفـــاة الكاتبـــة البريطانيـــة الشـــهيرة أغاثا 
كريســـتي، التي عرفـــت بأنها ملكـــة الجريمة 
في أعمالهـــا المختلفة، التـــي تحولت أغلبها 
بإعجـــاب  حظيـــت  ســـينمائية  أفـــالم  إلـــى 
الجمهور ورواد الســـينما لمـــا فيها من إثارة 
وتشويق وحبكة في معرفة تفاصيل الجريمة، 
ومـــن الـــذي قـــام بها، وقـــد ســـجلت مبيعات 
رواياتها أرقاما قياســـية تعّدت 2 مليار نسخة 
وفقـــا لما جـــاء في كتـــاب األرقام القياســـية 

غينيس. 

وتتضمن االحتفالية عرض إعادة لفيلمها 
للمخرج  الشـــهير ”جريمة في قطار الشـــرق“ 
البريطانـــي كينـــث براناجث، وفيلـــم ”المنزل 
الغريـــب“ الذي أخرجه الفرنســـي جيل باكيه، 
للمخـــرج األميركي بن  وفيلم ”شـــاهد إثبات“ 
أفليـــك. أما قنـــاة ”بي بي ســـي“ التلفزيونية، 
فســـوف تعرض على شاشتها ســـبع روايات 
منها شـــاهد غير مرغوب فيه، أمـــا المكتبات 
فســـوف تصدر العديد من الكتب التي تكشف 
عن تفاصيل حياة ملكة الرعب والجريمة منها 
كتاب ســـيرة بعنوان ”الفـــم الضخم األبيض“ 
الـــذي يركـــز علـــى فتـــرة شـــبابها وتأثرهـــا 

بشـــارلوك هولمز، وكتـــاب بعنـــوان ”الفصل 
للكاتبة الفرنســـية بريجيت كرنل،  المفقـــود“ 
والتي خصصته للحديث عن أحد عشـــر يوما 
في حياة الكاتبة سنة 1926، حيث توقفت عنها 
األخبـــار نهائيا حتى قيل إنها اختطفت مقابل 
الحصـــول على فدية، وكتـــاب ”أغاثا“ للكاتبة 
فرنســـواز دارجان حيث تركـــز على طفولتها، 
لهركول  وأخيرا كتاب ”المســـألة الغامضـــة“ 
بـــوارو الذي بيعـــت منه ألفا نســـخة وبلغت 

عائداته 25 جنيها إسترلينيا عام 1916.
وأغاثا كريســـتي (1890- 1976)، هي كاتبة 
إنكليزية اشـــتهرت بكتابة روايـــات الجرائم، 

لكنها أيضا كتبت روايات رومانســـية باســـم 
مستعار هو ماري ويســـتماكوت، وتعّد أعظم 
مؤلفـــة روايات جرائم في التاريخ حيث بيعت 
أكثر مـــن ملياري نســـخة مـــن رواياتها التي 

ترجمت إلى أكثر من 103 لغات.
أّلفت كريستي العديد من روايات الجرائم، 
منهـــا ”قضية ســـتايلز الغامضـــة“، و“العدو 
الغامـــض“، و“جريمة فـــي ملعـــب الغولف“، 
و“األربعة الكبار“، و“شـــركاء فـــي الجريمة“، 
و“خطـــر فـــي البيـــت األخيـــر“، و“جريمة في 
قطار الشرق السريع“، و“تحريات باركر بين“، 

و“الشاهد الصامت“.
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم الجمعية الملكية للفنون 
الجميلة/ المتحف الوطني األردني 

للفنون الجميلة، معرضا للصور 
الفوتوغرافية تحت عنوان ”سمفونية 
للفنان األردني فؤاد فريد حتر،  اللون“ 

في المبنى الثاني للمتحف.

◄ سيتم افتتاح المكتب الخارجي 

للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
بالجزائر مطلع السنة المقبلة. 

◄ عن ”الدار العربية للعلوم ناشرون“، 

صدر كتاب بعنوان ”خلف النافذة.. 
أسرار ال تحكى لوليدة العاشر من 

يناير“، للكاتبة والشاعرة سارة الجذع. 

◄ حصل متحف تايت اإلنكليزي على 

لوحة يرجح أنها من أعمال أول امرأة 
تمتهن الرسم، وترجع إلى القرن السابع 

عشر، والرسامة ُتدعى جوان كاراليل، 
ولوحتها المرأة مجهولة وهي أقدم عمل 

لرسامة ينضم إلى مجموعة لوحات 
تايت. 

◄ تصدر قريبا عن دار الكرمة للنشر 
والتوزيع بالقاهرة، رواية بعنوان ”رحلة 
للكاتب والروائي  الدم – القتلة األوائل“ 

المصري إبراهيم عيسى. 

◄ استطاعت مسرحية ”الثلث الخالي“ 
للمسرح الجهوي للعلمة بالجزائر، أن 

تصنع فارق التميز واإلبهار في مهرجان 
”عشيات طقوس المسرح الدولي“ 

باألردن، من خالل حصدها لست جوائز 
كاملة في الدورة التاسعة للمهرجان.

باختصار

مؤتمر قصيدة النثر في القاهرة يناقش تحوالت الشعرية العربية

بريطانيا تستذكر ملكة روايات الجريمة أغاثا كريستي

[ أفكار ومطارحات تأمل الوصول إلى مختبرات نقدية [ إثارة أسئلة النوع الشعري بين القبول والرفض

خالد حماد 

} سجل المغرب حضوره بشكل فّعال وملفت، 
فـــي فعاليات ووقائـــع المؤتمر العـــام الثالث 
لقصيـــدة النثـــر المصرية، ومـــا إن اختتمت 
الفعاليـــات حتى بـــدأت اللجنـــة التحضيرية 
للمؤتمـــر في اســـتعداداتها للـــدورة المحلية 
من المؤتمر بمحافظة السويس خالل نهايات 

شهر أكتوبر القادم.
أثـــار المؤتمر، الـــذي انطلق فـــي البداية 
بجهـــود جماعية للشـــعراء ثم تولى الشـــاعر 
عادل جالل اإلعداد والتنسيق والنسبة األكبر 
من التمويل لدوراته الثالث، العديد من أسئلة 
النوع الشعري بين القبول والرفض، كما أثار 
جدال آخر حـــول طبيعته، مـــع تحفظ البعض 
على أن يكون هناك مؤتمر لنوع شعري واحد، 

وليس للشعر في عمومه.
غيـــر أن اللجنـــة التحضيريـــة للمؤتمـــر، 
وتضم الشـــعراء عادل جـــالل وإبراهيم جمال 
الدين التوني وعادل ســـميح وعمر شـــهريار 
وأســـامة جاد، رّدت بأن أحـــد أهداف المؤتمر 
هو االحتفاء بالنوع الشعري في ذاته وتقديمه 
إلى جمهور القصيدة العربية، تأسيســـا على 
وجود العشرات من المؤتمرات والمهرجانات 

العامة سنويا.
وشـــهد المؤتمر ثماني أمســـيات شعرية، 
بمشـــاركة عدد كبير من الشعراء باإلضافة إلى 
أربع جلسات بحثية وأمسيتين إضافيتين في 

محبة الشعر.
ويشير أسامة جاد إلى أن تحديد موضوع 
بعينه للمؤتمر ســـوف يسمح بتطوير برنامج 
الندوات البحثية لكي تتجاوز األطر الوصفية 
العامـــة على حدود النوع الشـــعري وأســـئلة 
تجاوره وتحـــاوره مع األنـــواع األخرى، لكي 
تصل إلى شـــكل من أشـــكال اكتشاف إمكانات 
قصيـــدة النثـــر وتحوالتها من واقـــع قصيدة 
النثر ذاتها. وبمعنى آخر أن ننتقل من أســـئلة 
الوجود والشـــرعية إلى الخصائص وطرائق 

التعبير وأداءاتها الفنية.
ومن جانبـــه يؤكد عادل جالل على أن أحد 
نجاحات المؤتمر تمثل في الزخم الكبير الذي 
شهدته الدورة الثالثة على مستوى المشاركة 
والمتابعة، في الوقت الذي كان فيه المهرجان 

بحجم المســـرح التجريبي منافســـا قويا في 
توقيت افتتاحه وانطالق فعالياته.

يقـــول جالل ”إن المؤتمـــر نجح في تدويل 
دورتـــه الثالثـــة بمشـــاركة مغربيـــة مميـــزة 
مـــن الشـــاعرين المغربييـــن إدريـــس علوش 
وعبداللطيـــف الـــوراري، وإن الظـــروف التي 
منعت عددا من الشعراء المغاربة من الحضور 
مـــع تزامن المؤتمر مع أول أيام العودة للعمل 
بعـــد عيد األضحـــى لـــم تحـــل دون أن تكون 
مشـــاركة علـــوش والـــوراري تمثيـــال مميزا 
للقصيدة المغربية ســـواء فـــي أوراق البحث 
التي شـــاركا بها، أو في أنطولوجيا القصيدة 
المغربيـــة التـــي أصدرهـــا المؤتمـــر ضمـــن 

إصدارات هذه الدورة“.
من جهته يلفت إبراهيـــم جمال الدين إلى 
أن المؤتمـــر شـــهد تعاونا مـــع الهيئة العامة 
للكتـــاب التـــي تولت إصـــدار كتـــب المؤتمر 
الثالثـــة باإلضافة إلى كتاب للشـــاعر والناقد 
شريف رزق عن تاريخ قصيدة النثر المصرية، 
مشيرا إلى أن االســـتعدادات لدورة السويس 
ضمـــن برنامج المؤتمـــرات الفرعية اإلقليمية 
بـــدأ منـــذ أكثـــر من شـــهر، حيث تمـــت دعوة 
الشعراء والنقاد الذين تم تكليفهم بالمشاركة 

في الجلستين البحثيتين.

مختبرات نقدية

عن االنتقادات التـــي وجهتها البعض من 
المواقع للنـــدوات البحثيـــة واتهامها بتكرار 
األســـئلة، يقول الناقد والشـــاعر عمر شهريار 
”إن ذلك أمر صحي، ألن ما يسعى المؤتمر إليه 
هو التراكم من جهة، والمراجعة المستمرة من 
جانب آخر، تأسيســـا لمنتج مادي يعّول عليه 
المهتمـــون بالدراســـات النقديـــة واألبحاث“. 
ويضيف ”بالطبع ال بّد أن تتكرر أسئلة وتعاد 
رؤى، فنحن نهدف إلى تقديم أبحاث ودراسات 
النظـــر  إعـــادة  للمجتهديـــن  مكتملـــة تتيـــح 
والمراجعة، علـــى أمل الوصول إلى مختبرات 
نقدية تعالج قضايا وأسئلة مختلفة بنوع من 

العصف الذهني“.
ويالحظ شـــهريار أن جمـــال قصيدة النثر 
األكبر يتمثل في عدم اســـتقرارها المفهومي، 

بما يجعلها ”فعال إبداعيا“ طوال الوقت.
ويقول عادل جـــالل ”إن المؤتمر نجح في 
اســـتقطاب أســـماء كثيرة هامة في المشـــهد 
الشـــعري، مشـــيرا إلى مشـــاركة الشـــاعرين 
الكبيرين محمـــد آدم ومحمد عيد إبراهيم في 
إدارة األمســـية الختاميـــة للمؤتمر إلى جانب 
مشاركتهما في محبة الشعر، ناهيك عن الزخم 
الكبير الذي شهدته الدورة الثالثة في مشاركة 

شعراء يمثلون المشهد الشعري المصري على 
اتساعه“.

ووجه جـــالل التحية إلى جميع الشـــعراء 
الذين حرصوا على متابعة المؤتمر والمشاركة 
في أمســـياته المختلفة، مشيرا إلى أن الكثير 
من مشـــكالت التمويل والرعاية للمؤتمر ربما 
تسببت في البعض من الســـلبيات التي ال بّد 
منهـــا لكي يتطـــور المؤتمر إلـــى األفضل في 

سنواته القادمة.

تجارب متعددة

أدار اإلعالمـــي خالـــد منصـــور األمســـية 
األولى، بمشـــاركة الشـــعراء إيمان الســـباعي 
وجيـــالن زيـــدان وديمـــة محمـــود وســـامي 
الغباشـــي وعبدالرحمن تمـــام وفارس خضر 
ومحمـــد ســـالم ومحمـــود ســـباق، وتضمنت 
جلسة بحثية أدارها الباحث شوكت المصري، 
بمشـــاركة صالح الســـروي الذي قّدم مداخلة 
بعنوان ”تحول النوع الشـــعري من الصياغة 
إلى الداللة“، وتناولت الباحثة مي إســـماعيل 
موضـــوع ”الفخـــر والغزل بيـــن القصيدة في 
العصر العباســـي وقصيـــدة النثر في العصر 

الحديث“.
وأمـــا األمســـية الثانيـــة فقد شـــارك فيها 
الشـــعراء إبراهيم البجالتـــي وإدريس علوش 
وأسامة بدر وأســـماء ياسين وأشرف عويس 
وشريف رزق وعبدالله ســـمير وعلي منصور 

وغادة خليفة ومحمد القليني.

أما اليوم الثاني فقد تضمن أمســـية ثالثة، 
أدارها الشاعر فارس خضر بمشاركة الشعراء 
أمانـــي خليـــل وجمال فتحي وحنان شـــافعي 

وشيماء إبراهيم وعمر شهريار.
من جهتـــه أدار الشـــاعر المغربي إدريس 
علـــوش الجلســـة البحثية الثانية، بمشـــاركة 
الباحثين حسن محمد سنوسي الذي قّدم ورقة 
بعنوان ”البنية التصويرية في قصيدة النثر“، 
فـــي حين تنـــاول الشـــاعر والناقـــد المغربي 
عبداللطيف الـــوراري موضوع ”قصيدة النثر 
المغربيـــة: وعي كتابي وجماليـــات مغايرة“، 
بعنـــوان  مداخلـــة  األصمعـــي  علـــي  وقـــّدم 
”التشكيالت اإليقاعية لقصيدة النثر العربية“.

أمـــا األمســـية الرابعـــة، والتـــي أدارتها 
الشـــاعرة إيمـــان الســـباعي فقد شـــارك فيها 
الشـــعراء الســـيد العديســـي والضوي محمد 
الضـــوي وأمـــل جـــاد الـــرب وحامـــد صبري 
وشـــعبان البوقـــي وشـــيماء ســـمير وصالح 

فاروق وعربي كمال.
أما اليوم الثالث، الثالثاء 20 سبتمبر، فقد 
ضم األمسية الخامسة، والتي أدارها إبراهيم 
جمـــال الدين بمشـــاركة الشـــعراء أحمد عايد 
وأمينة عبدالله وخالد حســـان وسمية األلفي 

وعادل العدوي وعواطف يونس.
واحتوت أمسية الثالثاء الجلسة البحثية 
الخامســـة، التي أدارها أســـامة جاد بمشاركة 
أحمد حســـن محمد وقـــد تنـــاول موضوعها 
”إشـــكالية التلقي في قصيدة النثر المصرية“، 
بمشـــاركة أســـامة الحـــداد الذي تحـــدث عن 

”البوح واالعتـــراف في الشـــعرية المصرية“، 
والســـيد العيســـوي الذي قدم ورقـــة بعنوان 

”تجربتي مع قصيدة النثر“.
أما األمسية السادســـة، فقد أدارها محمد 
القليني، بمشـــاركة الشـــعراء ابتسام حسني 
ورانيا منصور وشيرين عبدالله وعبداللطيف 

الوراري وعفت بركات.
ســـبتمبر   21 الرابـــع،  اليـــوم  واحتـــوى 
الجاري، على أمســـية ســـابعة، أدارتها حنان 
شافعي، بمشاركة الشعراء آالء إبراهيم ورضا 
أحمد ومحمد الرفاعي ومحمود ســـيف الدين 

وندى إمام وهبة مصطفى أحمد.
وتّم خـــالل هذا اليوم عقد جلســـة بحثية، 
أدارها عمر شـــهريار، بمشاركة حسام الحداد 
الذي قّدم ”الحـــراك االجتماعي وقصيدة النثر 
فـــي مصر“، كمـــا انتظمت فيه أمســـية ثامنة، 
أدارتها ديمة محمود بمشاركة الشعراء أسامة 
كمال ومحب جميل ومحمد عبدالهادي ومنال 

محمد علي ومصطفى السيد سمير.
وفي اليوم الختامي، الخميس 22 سبتمبر، 
أقيمـــت أمســـيتان في محبة الشـــعر، بالمركز 
الدولـــي للكتـــاب، أدار األولـــى محمـــد عيـــد 
إبراهيم بمشـــاركة الشعراء إبراهيم البجالتي 
وأحمد المريخي وإدريس علوش وأسامة جاد 
وأســـامة حداد وعبداللطيف الوراري ومحمد 
القلينـــي. أما األمســـية الختاميـــة فقد أدارها 
الشـــاعر محمد آدم بمشاركة الشـــعراء حنان 
شـــافعي وديمـــة محمود وعاطـــف عبدالعزيز 

وعبدالرحمن تمام.

ــــــم املؤمتر الثالث لقصيدة النثر املصرية في الفترة من 18 إلى 22 ســــــبتمبر اجلاري،  أقي
مبشاركة اململكة املغربية، حيث استضاف أتيليه القاهرة جميع أمسياته الشعرية والبحثية 
باستثناء اليوم األخير الذي أقيمت فيه أمسيتان في محبة الشعر باملركز الدولي للكتاب، 

كمشاركة من الهيئة املصرية العامة للكتاب في دعم املؤمتر وطبع إصداراته.

قصيـــدة  مؤتمـــر  نجاحـــات  أحـــد 

النثـــر تمثـــل فـــي الزخـــم الكبيـــر 

الذي شـــهدته الدورة الثالثة على 

مستوى املشاركة واملتابعة
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عبداللطيف الوراري وعمر شهريار وحسام الحداد من األسماء التي أثثت فعاليات امللتقى

عن املركز القومي للترجمة، صدرت الطبعة العربية من كتاب {الطريقة األميركية في الحرب.. 

قذائف موجهة، ورجال مضللون، وجمهورية في خطر» من تأليف إيوجني جاريكي.

صدرت مجموعة قصصية بعنوان {شبابيك» للكاتب محمد عارف مشه، بدعم من وزارة الثقافة 

األردنية، وتتناول النصوص مواضيع متنوعة من الحياة بأسلوب قصصي مكثف ومختزل. 

إدوارد سعيد خارج كل مكان 

} بعد ثالثة عشر عاما على وفاته، ال يزال 
إدوارد سعيد كاتبا غير مرغوب فيه في 
مناطق السلطة الفلسطينية، في الوقت 

الذي تصدر في الواليات املتحدة بني 
الفينة واألخرى مؤلفات ذات بعد تكرميي، 

حول هذا الناقد االستثنائي، الذي نقل 
معايير النقد األدبي في العالم خطوات 

واسعة إلى األمام.
لم تزل انتقادات إدوارد سعيد التفاق 

أوسلو هي السبب املباشر لطرده من 
”جنة“ السلطة الفلسطينية، على الرغم 

من أن ذلك االتفاق انتهى، وثبت للقاصي 
والداني في فلسطني قبل غيرها، أنه كان 
مجحفا بحق القضية، استغله الصهاينة 

لقضم املزيد من األراضي واحلقوق، 
ولكن هل هذا مبرر لتجاهل قامة أدبية 

وفكرية بحجم إدوارد سعيد في موطنه، 
وهو الذي أنفق عمره مهموما، مشغوال 

بقضية شعبه؟ تتعامل املؤسسات الثقافية 
الفلسطينية مع هذا امللف كما تتعامل 

نظيراتها في أي بلد عربي آخر، من موقع 
الوالء للمؤسسة، ال الوالء للوطن وقضيته، 

ولذلك يرى الكثيرون في موقف املؤسسة 
الثقافية الفلسطينية من إدوارد سعيد، 

تعبيرا عميقا عن أزمة العمل الثقافي 
الفلسطيني، والتي تختزل بطريقة مبتذلة 

ل، بالثقافي،  في عالقة السياسي، املموِّ
متلقي التمويل.

لقد فات القائمني على املؤسسات 
الثقافية التابعة للسلطة الفلسطينية؛ 

أن البعدين األخالقي واإلنساني للقضية 
الفلسطينية يتجاوزان البعد السياسي 

لها، ويتفوقان عليه، ولذلك فإن أي 
شخصية إبداعية فلسطينية ملتزمة 

بالقضية، هي بالضرورة أهم، ومبا ال 
يقاس، من أي شخصية سياسية، مهما 

عال شأنها، أو كبر منصبها، بل إن 
منطق األمور يقتضي أن تبقى الرموز 

الثقافية حاضرة في املؤسسة السياسية 
الفلسطينية، وفي اإلعالم الوطني والعربي 

والعاملي، ملا لذلك من بعد معنوي عميق 
ال ينبغي جتاهله، أو التوهم بأنه نافل، ال 

لزم له.
مون“ على إدوارد  قد ال يعلم ”املعتِّ

سعيد في السلطة الفلسطينية أن تعتيمهم 
ال يضير الرجل بشيء، وأن حركة املقاطعة 
العاملية إلسرائيل، والتي تنشط حاليًا في 

الدول الغربية، لها بعد إنساني ثقافي 
عميق، وأن دور الثقافة على صعيد 

القضية الفلسطينية أهم بكثير من دور 

أي سياسي فلسطيني أو عسكري مهما 
عال شأنه، فاملقاطعة الثقافية واالكادميية 

وليس غيرها هي التي رفعت درجة 
اخلطر في إسرائيل إلى الضوء األحمر، 

وهي التي تعد اآلن التهديد احلقيقي 
واألبرز ملستقبل دولة االحتالل بوصفها 
نظام فصل عنصري ال ينتمي إلى القيم 

اإلنسانية املعاصرة.
إعادة االعتبار إلدوارد سعيد في 

وطنه، هي نقطة البداية لتصحيح اخللل 
القائم في بنية السلطة الفلسطينية، 

التي يسعى البعض من املوظفني فيها، 
وبسبب ضيق أفقهم، لتجريد القضية 

الفلسطينية من بعدها اإلنساني العميق، 
وخير دليل على هذه الكارثة انفضاض 

املثقفني الفلسطينيني عن املؤسسة التي 
يفترض أن تشكل مظلة لهم، ويشكلون هم 

عمقا لها.

تيسير خلف
كاتب من سوريا
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ثقافة
بني ساللتني

} حين نعود إلى جذور المواقف 
السياسية لرواد النهضة العربية يطالعنا 

بوضوح انتماء أهمهم إلى تيارات 
سياسية لم تكن جماهيرية ولم تحظ يوما 
بتأييد شعبي، فالمفكر والباحث والمؤرخ 
الذي يضع لبنات مشروع مجتمع جديد، 

يتوجس دوما من الغالبية المأخوذة 
بالظاهر  والسطحي والمشدودة إلى 

الماضي، هكذا أوحى طه حسين بشجاعة 
حين كتب مقالته الشهيرة عن مسرحية 

”أهل الكهف“ لتوفيق الحكيم، وكذلك 
انخرط في الشأن الثقافي والسياسي 

لمجتمع عجز عن االنتماء إلى العصر، لم 
يكن يداري نفوره من ”الوفد“ وال من زعيمه 

سعد زغلول، وانتسب إلى حزب نخبوي 
هو ”األحرار الدستوريون“، كما لم يتصالح  

وجدانه يوما مع أي نزوع ثوري بمصر، 
منذ ثورة عرابي، تمثل األمر في عمقه 

كمغامرات غير عقالنية صادرة عن شرائح 
معادية في مضمون ثقافتها لروح العصر 
واشتراطاته، ولم يكن طه حسين مهووسا 
باسترضاء الجمهور وال مبتغيا الوسيلة 

ألحزاب األكثرية، كان يرى فيها صوتا 
لجماعة أهل الكهف المناقضة لفكره وما 

يسعى إلشاعته.
في مقابل فكر طه حسين وممارسته 

المنحازة إلى الندرة العميقة والمؤسسة 
وما يتصل بها من عقالنية وتطلع إلى 

المستقبل، أنتج لنا عصر النهضة نموذج 
عباس محمود العقاد ممثال لما يمكن 

تسميته اليوم بالمثقف الجماهيري الذي 
ال ينطلق من أطروحة فكرية واضحة، 

وإنما يتنقل بين األهواء والمنازع 
الفكرية بحسب الهوى العام، لهذا لم يكن 

غريبا أن يكون أكثر الكتاب ادعاء لما ال 
يمتلكه من مواهب، وأشدهم عداوة ألهم 
التيارات الفكرية الحديثة من الماركسية 

إلى الوجودية مرورا بما تولد عنهما 
من تيارات فكرية ونقدية وجمالية، 

ومنافحا عن كل ما له عالقة بالجماعة 
واألمة وبالتاريخ الديني، ممثال صيغة 

نموذجية للمثقف التلفيقي المكافئ بين 
األضداد فهو ضد االستبداد ومع عبقرية 

الخلفاء الراشدين، ومع التقدم وضد 
الفكر االشتراكي، ومع العقالنية وضد 
طه حسين، وما يستتبعه هذا التلفيق 

من هوس بالسجال والخصومات األدبية 
وتحبير لآلالف من الصفحات، وتبسيط 

مخل ينفذ لمدارك البسطاء.
أتمثل اليوم هذين الصوتين بوصفهما 
أصلين مولدين لساللتين متجاورتين في 

فكرنا العربي المعاصر، حيث ثمة قلة 
ثقافية تمثل فكر طه حسين هي صوت 

العلم واالجتهاد، ألجل تحديث المجتمع 
واالنتقال به إلى عتبات النهضة، وإنجازها 

ال يقاس باالنتشار وكم األدبيات والمنابر 
وإنما بقيمة األفكار المقدمة. وثمة في 

المقابل، على الدوام، شريحة واسعة من 
العقاديين ممن يمتد هوسهم بالكثرة من 
الجمهور إلى المؤلفات، يكتبون في كل 

شيء وعن أي شيء، وينقلون وينتحلون 
ويلفقون، كالعقاد تماما، ويناهضون في 
العمق آليات العلم والنهضة، ويغوصون 

دوما في مستنقع أحزاب األكثرية العقائدية 
ألنها المجن الحقيقي الذي يحمي بالغتهم 

المظهرية ونزوعهم األصولي.

شرف الدين ماجدولين

بني

كاتب من المغرب

صدر أخيرا باالشـــتراك بني منشـــورات ضفاف ومنشـــورات االختالف كتاب بعنـــوان {حي حتى 

املوت» متبوعا بشذرات، تأليف بول ريكور وترجمة عمارة الناصر.

تنظم مكتبة تنمية بالقاهرة، حفًال لتوقيع ومناقشـــة رواية {كتاب املاشـــاء» للكاتب الجزائري 

سمير قسيمي، الصادرة عن دار املدى للنشر، وذلك يوم الجمعة 30 سبتمبر الجاري.

ــان - تختتـــم األربعـــاء فعاليات ”ملتقى  } عمّ
مواجهـــة تاريخ األدب“ الذي تنظمه مؤسســـة 
ســـلطان بن علي العويس الثقافية ومؤسســـة 
عبدالحميـــد شـــومان، يومي 27 و28 ســـبتمبر 
الجـــاري فـــي مقـــر منتـــدى شـــومان الثقافي 
بالعاصمة األردنية عّمان، ويهدف الملتقى إلى 
تقديم نقد موضوعي لوسائل ومحطات الثقافة 
العربية، وذلك بمشاركة خبراء عرب في تاريخ 

األدب.

فوكو والتاريخ

تضمـــن اليـــوم األول مـــن الملتقـــى ثالث 
جلســـات، األولى أدارها وزيـــر الثقافة األردني 
األســـبق صالح جرار، اشـــتملت على بحثين، 
األول قدمـــه الباحث محســـن الموســـوي، من 
العراق، بعنـــوان ”تحوالت في مفهوم التاريخ: 
كســـرد“،  والتاريـــخ  الجديـــدة  التاريخانيـــة 
والثانـــي للباحث حســـن مـــدن مـــن البحرين 

بعنوان ”التحقيب في الثقافة العربية“.
المفكريـــن  اهتمـــام  الموســـوي  وبيـــن 
المعاصريـــن، عربـــًا وأجانب، بالمســـتجدات 
المفاهيمية للتاريخ والسرد، الفتا إلى مقوالت 
البعـــض منهم في هذا الســـياق، ومعرجا على 
ما يســـميه ”الدفعـــة الفعلية التـــي تولدت عن 
التاريخانيـــة وحفريات المعرفة عند ميشـــيل 
فوكـــو، والتـــي جـــاءت فـــي ثمانينـــات القرن 
الماضي عندما عرض ســـتيفن غرينبالت فكرة 
تعالق اإلنتاج األدبي والفكر بالسياق الثقافي“.

وعّرج على بحث ميشـــيل فوكو في ظاهرة 
االنفـــراط واالنشـــقاق، إضافـــة إلـــى أثره في 
التاريخ األدبـــي العربي، وكذلـــك على كتابات 
ســـتانلي فـــش وآخريـــن لمقارنـــة االتجاهات 
والمفاهيـــم عند العرب في عالـــم متداخل. كما 
أكد الباحث على ضرورة التحقيب لدى دراسة 
التاريـــخ، بما فيه األدبي، لتتبع مراحل التطور 
فـــي الظاهـــرة أو المســـألة موضـــوع البحث، 
لرؤية أوجه الصعود أو النكوص في مسارها. 
وإضافـــة إلى ذلـــك تطرق الباحـــث إلى ”البعد 
اإلجرائـــي“، باعتباره تصـــورا نظريا لمعالجة 
موضوع تاريخ األدب والثقافة عامة، ووســـيلة 
علمية تجريبية تقصـــي وقائع موضوع تاريخ 

األدب، وتأطير الموضوع.
أما الجلســـة الثانية فقد أدارها األكاديمي 
غسان عبدالخالق، وتشتمل على ورقة بعنوان 
”تحقيـــب األدب العربـــي لدى المستشـــرقين“، 

قدمتهـــا غـــادة خليـــل مـــن األردن، وتتبعـــت 
فيها أربـــع تجارب للتحقيـــب األدبي في تراث 
المستشـــرقين، اعتمدت األولى منها التحقيب 
بحســـب العصـــور السياســـية وهـــي تجربة 
بروكلمـــان، واعتمـــدت الثانية تقســـيما زمنيًا 
قوامـــه الظاهـــرة األدبيـــة والفنيـــة الغالبـــة، 
وزاوجت الثالثة بين الظاهرة األدبية والوضع 
السياســـي الحضاري العـــام والبيئة المكانية 
وهي تجربة هاملتون جيـــب، أما الرابعة فهي 
للمستشـــرق شـــارل بّال، الـــذي يقســـم األدب 
العربـــي إلى أربع مراحل رئيســـية تبعًا لحالة 

األدب فيه.
أما الجلسة الثالثة فقد أدارها علي الشرع، 
وقـــدم فيها الباحث محمد الشـــحات من مصر 
ورقة بعنوان ”كيف تتعامل النظريات الحديثة 
مـــع تاريخ ثقافـــة أوروبا؟“، فيما قدم الشـــاعر 
عبـــده وازن مـــن لبنان ورقة بعنوان ”ميشـــيل 

فوكو والتاريخ“.
وبّين الشـــحات كيفيـــة تعامـــل النظريات 
الحديثـــة مع تاريـــخ ثقافة أوروبـــا، من خالل 
مقاربـــة موضـــوع عالقـــة النظريـــة (الغربية) 
الحديثـــة بتحـــّوالت تاريـــخ ثقافـــة أوروبـــا، 
وتحـــوالت التاريـــخ األدبـــي، ومـــدى انعكاس 
هذه التحـــوالت على البعض من الممارســـات 
العربية. وفي سبيل ذلك تناول عالقة المصطلح 
النقدي بمرجعيته الثقافية التي تتشكل حدود 
المفهوم فـــي ضوئهـــا، والتي ينبنـــي عليها، 

واستراتيجيات ممارسة المصطلح.
وألقـــى الشـــحات الضـــوء علـــى محـــاور 
رئيسية، مثل أثر المرجعّية الثقافية األوروبية 
فـــي النظرية األدبية الحديثـــة، وجدل النظرية 
والتاريـــخ الثقافي، وأزمـــة المصطلح النقدي 
بين فضاء النظرية واستراتيجيات الممارسة، 

وغيرها من المحاور.
أمـــا وازن فقدم في بحثه اســـتقصاء لفكرة 
التاريـــخ لدى المفكر والفيلســـوف الفرنســـي 
ميشـــيل فوكـــو، الفتًا إلـــى أنها فكـــرة ”معّقدة 
ومرّكبـــة في المعنى المعرفـــي“. وهو يبين أن 
مقولـــة التاريخ لدى فوكو تـــدور حول محاور 
ثالثة يرتكز عليها الخطـــاب المتعدد الحقول؛ 
األول نقـــد التاريخ كمفهوم أفقـــي ومتواصل، 
ونقد الخطاب الذي حّوله المؤرخون إلى تاريخ 

نّصي هائل. والثاني يقوم على ما يسميه فوكو 
”فكرة الحدث“، والثالث هو العمل التوثيقي أو 
األرشيفي، وفيه يشارك فوكو مؤرخين اعتمدوا 

هذا المنهج التاريخي.

أدب النهضة

يشـــتمل األربعاء وهـــو اليـــوم األخير من 
الملتقـــى على ثالث جلســـات، األولـــى يديرها 
محمـــد أحمد المجالـــي، ويقدم فيهـــا الباحث 
أحمد بوحســـن مـــن المغـــرب ورقـــة بعنوان 
”مراجعات نقدية لفكـــرة عصر االنحطاط“، كما 
يقـــدم الناقد جابر عصفور من مصر ورقة حول 

”النهضة وعصر التنوير“.
ويبحث بوحســـن في القضايا األساســـية 
التـــي أثارهـــا كتـــاب ”الجمهورية اإلســـالمية 
لآلداب في العصر الوســـيط: تشـــييد المعرفة 
العربيـــة“ لمحســـن جاســـم الموســـوي، الفتًا 
إلى أنه من أهم الدراســـات النقدية المعاصرة 
الجـــادة التي حاولت أن تعيد النظر في مفهوم 
عصـــر االنحطاط المتداول فـــي تحقيب تاريخ 
األدب العربـــي منـــذ عصـــر النهضـــة العربية 

الحديثة.
ويبيـــن أن الكتـــاب اعتمـــد علـــى مرجعية 
نظريـــة ذات بعـــد إبســـتمولوجي، وتكويني، 
ومقـــارن، وكذلـــك اتبـــع منهجية قائمـــة على 
تعـــدد التخصصـــات، ومعتمدة علـــى التفكيك 

والتركيب.
أمـــا عصفور فيتتبـــع البنـــاء الفكري عند 
طه حســـين، والذي يرى أنه يقوم على خمســـة 
محاور أساسية، المحور األول يتصل بالحرية 
بـــكل معانيها، والثانـــي العدالـــة، أي العدالة 
المعرفيـــة التي تتيـــح العلـــم للجميع وتجعل 
الثقافـــة كالمـــاء والهـــواء. أمـــا الثالـــث، فهو 
اإلنســـانية التي تجعل الوعـــي الفردي يجاوز 
الوعـــي الوطنـــي مع إيمانـــه به، إلـــى الوعي 

القومي ومنه إلى الوعي اإلنساني.
والمحـــور الرابـــع بحســـب عصفـــور هو 
اإليمـــان بالتطـــور، ما دفع طه حســـين إلى أّال 
يقيد نفسه بآراء الســـابقين في البحث األدبي 
أو التأريخ لألدب. أما المحور الخامس فيرتبط 
بالنظرة المســـتقبلية، فقد كان طه حسين يرى 

أنه ال بد دائمًا من استشراف المستقبل وتغيير 
أوضاع الحاضـــر بما يقتضيه التفكير في هذا 

المستقبل.
وفي الجلســـة الثانية التي يديرها الباحث 
عبدالباســـط الزيـــود، تقـــدم الباحثـــة امتنان 
الصمادي من األردن ورقة بعنوان ”هل أخفقت 
النهضـــة؟“، فيمـــا يقدم شـــكري المبخوت من 
تونـــس بحثًا حول ”أثر مفاهيم التاريخ األدبي 

في كتابة أدباء النهضة“.
وتحاول الصمـــادي في ورقتها اإلجابة عن 
ســـؤال: هل أخفقـــت النهضة؟ الفتـــة إلى مدى 
الحاجة لمواجهـــة المنجز الفكـــري والثقافي 
واألدبي والنقدي العربي منذ التأريخ للنهضة 
العربيـــة بالحملة الفرنســـية علـــى مصر إلى 

يومنا هذا.
أما المبخوت، فيحاول في ورقته استجالء 
المفاهيـــم التـــي ُنســـجت بهـــا قّصـــة األدب 
العربي فـــي عهد النهضة لـــدى مؤّرخي األدب 
العربّي، الفتًا إلى أن اســـتخراج مكّونات قّصة 
أدب النهضـــة عنـــد مؤّرخـــي األدب والرؤيـــة 
األيديولوجّية التي تشّدها يمّثل منطلَق البحث 

في المسألة.
ويختتم الملتقى فعالياته بالجلسة الثالثة 
التـــي يديرها األكاديمي شـــكري عزيز ماضي، 
وتقدم فيهـــا الباحثة هالة فؤاد من مصر بحثًا 
بعنوان ”الفلســـفة فـــي المواجهة: تســـاؤالت 
وإشكاليات“، فيما يقدم الناقد فيصل دراج من 
األردن ورقـــة حول ”أبرز مشـــاريع التجديد في 

التاريخ“.
وتحاول فؤاد في ورقتها التوطئة لسؤالها 
”ما جـــدوى الفلســـفة؟“، التأكيـــد بالتالي على 
”أنها مـــن أعظم مـــا أبدعه العقل البشـــري في 

مسيرته الحضارية الطويلة“.
ويتتبع دراج عالقة األدب بالتاريخ من خالل 
كتـــب يرى أنهـــا تتيح تأمًال خصيبـــًا لبدايات 
والتاريـــخ  األدب  أن  ويبيـــن  العربـــي.  األدب 
يتميـــزان بتبادليـــة العالقـــة، فـــاألول واقعـــة 
اجتماعيـــة تضيء معنـــى التاريـــخ، والثاني، 
في مســـتوياته المتعددة، مرجع تكّون اإلنتاج 
األدبي، في أشكاله المختلفة. ويشير دراج إلى 
أن كتاب طه حسين ”في األدب الجاهلي“ يحتل 

أهمية خاصة في تأمل عالقة األدب بالتاريخ.

[ استجالء المفاهيم التي نسجت بها قصة األدب العربي في عهد النهضة
ملتقى إماراتي أردني يبحث في عمان األدب والتاريخ

يأتي ”ملتقــــــى مواجهة تاريخ األدب“ الذي 
تنظمه مؤسسة ســــــلطان بن علي العويس 
الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة عبداحلميد 
شــــــومان تعزيزًا ألواصر التعاون العلمي 
والثقافي بني املؤسستني، وتنفيذًا التفاقية 
التعــــــاون، التي مت توقيعهــــــا في دبي عام 
2010، والتي نصت على تنفيذ مشروعات 
والوثائق  املعلومــــــات  ــــــادل  وتب مشــــــتركة 
بصورة منتظمــــــة، ويشــــــتمل امللتقى على 

جلسات حوارية عدة.

تواجه الكاتبات العربيات الكثير من املصاعب في إبالغ أصواتهن أو حتى في حتســــــني 
ــــــة، إذ غالبا ما يكون النقد الذي ميثل شــــــرطا ضروريا لتطور أي جتربة  جتاربهــــــن األدبي
أدبية، منحازا إما بشكل سلبي حيث يعامل كتابات املرأة بدونية جنسية، وإما بشكل آخر 

حيث ميجد كتابة أي امرأة ولالعتبار اجلنسي السطحي نفسه.

عبده وازن ومحسن املوسوي: األول ناقش التاريخ عند فوكو والثاني قرأ التاريخ كسرد

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ أطلقت ”هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة“ برنامج الموسم الجديد 
للموسيقى والذي يتضمن عروضًا 
وحفالت لفنانين وفرق أوركسترا 
مرموقة من مختلف أنحاء العالم، 

وذلك ضمن ”موسيقى أبوظبي 
الكالسيكية“ و“سلسلة الموسيقى 

اإلماراتية“، و“أمسيات“، و“حفالت 
بيت العود“.

◄ فاز الباحث الجزائري فارح 
مسرحي بجائزة أركون العالمية في 
الحوار بين الثقافات، وهو أحد أبرز 

الدارسين لفكر محمد أركون وذلك عن 
بحثه ”األنسنة أفقا للتعايش اآلمن“.

◄ يقيم صالون جرامازيس الثقافي 
برئاسة الشاعرة إيمان هيكل 

احتفالية السادس من أكتوبر 1973  
من قلب النيل تحت شعار ”الحق 
والعدل واألمن“ برعاية تطبيقات 

الحماية القانونية، وذلك بحضور 
نخبة من الشخصيات العامة ولفيف 

من الشعراء واألدباء والفنانين.

باختصار

تيم محمد

} القاهــرة - أزمـــة ثقافية جديـــدة في مصر، 
خرجت مـــن إطار األوســـاط الثقافيـــة الضّيق 
إلى أطر أوســـع بين من هم من خارج الوســـط 
الثقافي كذلك، قراء وغير قراء، بطلتها إعالمية 
وكاتبة شـــابة تتمتع بقدٍر من الجرأة في عرض 
أفكارها، وتـــرى أن الهجوم عليها جاء انطالًقا 
مـــن كونها ”أنثـــى“ وليس هجوًمـــا ثقافًيا كما 

يّدعي البعض، وهي ياسمين الخطيب.
بينمـــا على النقيض من ذلك يرى منتقدوها 
أنها خالفـــت ”اآلداب العامة“، كل ذلك والكتاب 
محـــل الجـــدل لم ير النـــور بعد، وقـــد انطلقت 
األزمـــة من الغالف الـــذي حمل عنوانـــا مثيرا 

”والد المرة“.
اإلعالميـــة والكاتبـــة المصريـــة ياســـمين 
الخطيـــب أثـــارت جدًال واســـًعا في األوســـاط 
الثقافيـــة المصريـــة وعلـــى مواقـــع التواصل 
االجتماعي عقب طرحهـــا غالف كتابها الجديد 
الـــذي يحمل عنواًنـــا ُمثيًرا اعتبـــره الكثيرون 
مخالًفـــا لآلداب العامة ويحمل دالالت ُمســـيئة، 

ليصبـــح الكتـــاب –الذي لم يتم إصـــداره بعد- 
حديث الشـــارع المصري، فيما لم يخل المشهد 
من متضامنين مع الكاتبة التي تعرضت لهجوٍم 
واسع من قبل البعض من المثقفين خالل األيام 

القليلة الماضية.
”والد المـــرة“ هـــو العنوان المثيـــر والذي 
أثـــار لغًطا في مصر مؤخـــًرا لكاتبته اإلعالمية 
ياسمين الخطيب، ويحتوي على مقاالت متعلقة 
بقضايا وهموم المرأة العربية بصفة عامة. غير 
أن الكثيريـــن رفضوا العنوان علـــى اعتبار أن 
العنوان لفظ ســـوقي ُيعّده المصريون ســـباًبا، 
لكـــن المدافعيـــن عـــن المؤلفـــة رأوا أنه مالئم 
للمحتوى الذي تقدمه الكاتبة ياسمين الخطيب 

في عملها.
وبررت الكاتبة ذاتها اختيار عنوان الكتاب 
بقولهـــا ”لمـــاذا يعتبر المصريـــون خصوًصا 
والعرب عموما أن النداء باســـم األم تحقير؟ بل 
إنهم يعتبرون إعالن اســـم المرأة، سواء أكانت 
أما أم زوجة، شيئًا شبه ُمحرم، واألعجب من كل 
ما سبق أن التحقير عند المصريين يكون أعظم، 
وربما اعُتبر ســـبا يعاقب عليه القانون، إذا قال 

أحدهم آلخر ”يا ابن المرة“، وكأن األنوثة سبة 
لوالدتـــه.. كلمة ”مرة“ أصلهـــا اللغوي ”مرأة“، 

ويشار بها إلى السيدة الناضجة الكاملة“.
”من أيـــن يأتي الخـــالف والمتن لـــم يطبع 
بعد؟“، ســـؤال طرحه الناشـــر المصري فتحي 
المزين فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ انتقد فيها 
الجـــدل الدائر حول الكتاب مـــن ُمجرد عنوانه 
الـــذي تم اإلعـــالن عنه فقـــط، مشـــدًدا على أن 

ذلـــك الخـــالف ليس خالفـــا بين 
مثقفين، إنما هو خالف ألســـباب 
أخرى ربما جـــزء منها يعود إلى 
أن صاحبـــة الكتـــاب ”أنثـــى“ ال 
ســـيما أن هنالـــك عناوين أخرى 
مثيـــرة للجدل ولم تصاحبها تلك 

الضجة.
وحرصت الكاتبة من جانبها 
علـــى الرد عـــل الهجـــوم الدائر 
عليها وحـــول كتابها، مؤكدة أن 
الوســـط  داخل  من  المهاجميـــن 
الثقافي غضوا الطرف عن أعمال 
وعناوين تحمل دالالت مشـــابهة، 
بالهجوم  ســـارعوا  أنهـــم  غيـــر 

عليها نظًرا لكونها أنثى.
وقالـــت ”إن المهاجمين من داخل الوســـط 
الثقافـــي، أولئـــك الذيـــن غضـــوا الطـــرف عن 
كتـــاب لبالل فضـــل، عنوانه ”ما فعلـــه العيان 
بالميـــت“، وفيلم لتامـــر حبيب باســـم ”واحد 

صحيح“، ودافعوا باســـتماتة عن رواية أحمد 
ناجـــي التي احتوت عبارات جنســـية صريحة 
-وبالعامية المصريـــة- لنصرة حرية التعبير، 
التي ال يعرفون منها إال نطقها، بينما استحلوا 
عرضي، واتهموني بضعف الموهبة، ال لشـــيء 

سوى ألّني امرأة“.
وأضـــاف المزيـــن في معـــرض تصريحاته 
لـ”العرب“، مبرًرا انضمام العديد من المثقفين 
إلـــى الهجوم علـــى كتاب 
لـــم ُيصـــدر بعـــُد، قائـــًال 
”انجـــراف البعـــض مـــن 
الثقافي  الوســـط  داخـــل 
الكتـــاب  علـــى  للهجـــوم 
بينما لم يقرأوه بعد جاء 
على  حرصهم  عدم  بسبب 
تبيـــن محتـــواه. عندمـــا 
حق  من  الكتـــاب  يصـــدر 

الجميع أن ينتقدوه“.
الجانب  علـــى  بينمـــا 
منتقـــدو  شـــكك  اآلخـــر 
كاتبته  موهبة  في  الكتاب 
من األســـاس، وقال الناقد 
محمود  المصري  الثقافي 
تتحول  ”حينمـــا  الغيطانـــي 
الكتابـــة إلى وجاهة اجتماعيـــة، يحق ألي كان 
أن يكتـــب أي لغـــو مثل هـــذا (في إشـــارة إلى 

الكتاب)“.

{والد المرة» كتاب أثار الجدل قبل أن يرى النور
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األدب والتاريخ يتميـــزان بتبادلية 

اجتماعية  واقعـــة  العالقة، فاألول 

تضـــيء معنـــى التاريـــخ، والثانـــي، 

مرجع تكون اإلنتاج األدبي

 ◄



} بريوت - تستكمل املمثلة واملغنية اللبنانية 
إيفون الهاشـــم فـــي أكتوبـــر القـــادم جولتها 
العربيـــة واألوروبية، منطلقة من حفل ســـيقام 
فـــي الرابع منـــه بجنيف السويســـرية، قبل أن 
تغنـــي للجمهـــور اللبناني في حفلهـــا املرتقب 
على مسرح ”ذي باالس“ البيروتي في العشرين 
من الشهر ذاته، وذلك بعد جناح ألبومها األول 

”معليش“ (2015).
وجناح األلبوم األول ”معليش“، وخصوصا 
أغنيـــة «كما يقولـــون» التي حصلـــت على حق 

تســـجيلها وغنائهـــا من الفنان العاملي شـــارل 
أزنافـــور، وقبل ذلـــك األغنية املنفـــردة ”انتحر 
احلـــب“ ومن ثم أغنيـــة ”لو تعرف“، قد وّســـع 
القاعدة اجلماهيرية للمؤلفة املوسيقية وكاتبة 
األغاني واملغنية اللبنانية إيفون الهاشـــم التي 
القت ترحيبا واســـعا من قبل النقاد والصحافة 
فـــي لبنـــان واخلـــارج، خصوصا أنهـــا تغني 
بالفرنســـية واإلنكليزية واألسبانية إضافة إلى 
العربية. وأزنافور الفنان الفرنســـي- األرمني، 
معـــروف برأيه احلاد ونقده ملن يغنون له، لكنه 

اختار مـــن بني كل مـــن يؤدون أغانيـــه إيفون 
الهاشـــم لُيعطيهـــا حقوق األغنية التـــي أّدتها 

أيضا ليزا مينيللي.
وهـــذا االختيار لم يكن عـــن عبث، إذ صّرح 
أزنافـــور ملجلـــة ”فقـــط لكبـــار الشـــخصيات“ 
الفرنســـية التي اختارت إيفون الهاشم لتكون 
فنانـــة العدد مـــا قبـــل األخير، وأجـــرت معها 
مقابلة، حيث قال عنها عمالق األغنية الفرنسية 
”لطاملا كنت ســـعيدا بأن يؤدي الشـــباب أغانّي، 
ولكـــن األهم بالنســـبة إلـــّي أداء هـــذه األغاني 
الشـــهيرة بطريقة مختلفة وليس كنسخة طبق 
األصل عّمـــا أفعل، وهـــذا ما فعلتـــه اللبنانية 
إيفون الهاشم، إذ أّدت «كما يقولون» بأسلوبها 
هي، وإحساســـها هي، لذا فرحت عند سماعها 

وهي تغنيها، ألنها نابعة من قلبها“.
وأتى التوزيع املوســـيقي الشـــرقي ألغنية 
«كما يقولـــون» في نســـختها العربية متناغما 
بإضافة كل من آلتي الرق والقانون الشـــرقيتني 

إلى جانب التشيللو والبيانو.
واأللبـــوم الغنائي ”معليش“ الذي ســـّجلت 
الهاشـــم موســـيقاه في بلجيكا يضم 12 أغنية، 
كتبت وحلنت ثماني منها بنفسها وتعاونت في 
توزيعها املوســـيقي مع مايك ماسي، من بينها 
أغنيتها ”انتحر احلب“ التي أطلقتها عام 2012.
وتعـــّد حفلـــة ”لو تعـــرف“ التـــي ينتظرها 
اللبنانيون والتي ســـيعود جزء من ريعها إلى 
جمعية ”حمايـــة“ اللبنانية التي ُتعنى بحماية 
األطفال من العنف، احتفاء بالنجاحات املتتالية 
للنجمة الصاعدة إيفون الهاشـــم التي احتفت 
بها الصحافة الفرنســـية أيضا، حيث ســـّتغني 
فيها من ألبومها ”معليش“، إضافة إلى السجل 
األوروبـــي مـــن موســـيقى العالم بالفرنســـية 

واألسبانية واإلنكليزية.
والهاشـــم ال تنســـى طبعا جمهـــور عمالقة 
الطـــرب العربـــي األصيل مثل أســـمهان وليلى 

مـــراد ومحمـــد عبدالوهـــاب، لذا ســـتغني من 
أرشيفهم الغني على طريقتها اخلاصة.

يذكر أنـــه منذ ظهور إيفون الهاشـــم األول 
علـــى مســـرح كركال ومســـرح جواد األســـدي، 
ســـحرت الفنانـــة اللبنانية جمهورا متعطشـــا 
للطرب واألداء املثقف املُمســـرح، ليس فقط من 
خـــالل صوتها العـــذب والبديـــع، وإمنا أيضا 
من خالل متثيلها وأدائها وأســـلوبها الغنائي، 
وهي التي رسمته بنفسها لنفسها، بشكل فريد 

ومميز، خصوصا أنها تكتب وُتلّحن أغانيها.
كل  فـــي  البطولـــة  أدوار  إيفـــون  ولعبـــت 
مـــن مســـرحية فرقة كـــركال ”أوبـــرا الضيعة“ 
واملسلسل التلفزيوني الغنائي األول في الشرق 
األوسط ”عيلة متعوب عليها“ ومسرحية ”نساء 
الساكسوفون“ للمخرج العراقي جواد األسدي، 
كما أدت بطولة عمل أوبرالي مســـرحي بعنوان 

”أوبير أدون“ على مدى سنة في جنيف.
وحتمـــل أغانـــي إيفـــون الهاشـــم ثيمـــات 
ومواضيع متعّددة مثل احلب واحلياة والهوية 
واحلزن واإلنســـانية، وحتمل قصائدها املغناة 
صورا شـــعرية مبتكرة، وفي صوتها الشـــجي 
إحســـاس مرهف يوصل الكلمات مباشـــرة إلى 
القلـــب، وكأنها تغني مـــن أعماقها وتعطي لكل 

نوتة موسيقية روحا وحياة.
يذكـــر أن مســـرح ”ذي باالس“ الـــذي ُأعيد 
افتتاحه في منتصـــف العام احلالي، هو واحد 
من أكبر مســـارح بيروت وأعرقها، وشـــهد آخر 
إطاللة للراحلة صباح قبل 5 سنوات من وفاتها.

16

منوعات
األربعاء 2016/09/28 - السنة 39 العدد 10408

[ ماجدة واصف: على الحكومة المصرية إعادة النظر في المنظومة السينمائية
} في أوائل التسعينات أصدرت كتابي 
األول في القاهرة عن دار نشر صغيرة، 
لكنها كانت في ذلك الوقت تمأل السمع 
والبصر بما أصدرته من كتب أحدثت 

وقتها ضجة كبيرة بسبب جرأتها.
وبموجب عقد مع الناشر تم طبع 

خمسة آالف نسخة من الكتاب، أظن أنها 
نفدت جميعها بعد فترة قصيرة، وأظن 

أن الناشر قد طبع المزيد من النسخ 
دون أن يطلعني على األمر، كعادة معظم 

الناشرين العرب، بل إن الناشر نفسه 
رفض أن يلتزم بالعقد ويدفع النسبة 

المتفق عليها نصا في العقد بعد مرور 
ستة أشهر من الصدور، مما استوجب 

الذهاب إلى القضاء، وإنفاق الجهد 
والوقت والمال، إلى أن حصلت على 

حقوقي المادية بعد نحو ثالث سنوات 
من صدور الكتاب، مع تغريم الناشر 
غرامات إضافية، ولم أفهم أبدا لماذا 

تصرف الناشر هكذا، رغم علمه أن 
قضيته خاسرة؟

لم أكن بالطبع الوحيد الذي تعرض 
لهذا التالعب من جانب هذا الناشر 

تحديدا، بل تعرض عدد من كبار الكتاب 
منهم المستشار محمد سعيد العشماوي 

صاحب سلسلة الكتب الشهيرة عن 
الفكر اإلسالمي الحديث، الذي قامت 

دار النشر بـ“النصب“ عليه، رغم أنها 
أصدرت طبعات متعددة من كتبه كسبت 

من ورائها الكثير، وال أعرف ماذا فعل 
المستشار؟ لكن ما أعرفه أن دار النشر 

سرعان ما أفلست وأغلقت بعد أن 
تراكمت عليها الديون وساءت سمعتها 

ولم تعد إلى ساحة النشر أبدا.
يجد المؤلف العربي نفسه في 

محنة حقيقية، فدور النشر تمتنع عن 
نشر الكتب المهمة في القضايا الفكرية 
الجادة، إّال إذا كان الكاتب من ”مشاهير 

الفضائيات“، أي ممن يظهرون يوميا، 
يعلقون على كل القضايا في كل القنوات 

الفضائية، وإذا تحمست إحدى دور 
النشر لنشر كتابك، فإنها ال تلتزم بدفع 

حقوقك المادية، وعندما تتحدث في 
الموضوع، يقال لك إنهم يطبعون الكتب 
بالخسارة، رغم أنهم يعتمدون أساسا، 

على البيع من خالل معارض الكتب 
في العالم العربي التي يحصلون على 

مداخيل الكتب منها بالدوالر وليس 
بالعمالت المحلية، وبأسعار مختلفة عن 

أسعار السوق الداخلية.
وعندما تقول للناشر كيف تنشر 

وأنت تخسر؟ يقول لك إنهم ال يطبعون 
من كتابك أكثر من ألف نسخة، وأحيانا 
500 نسخة، لكي يروا أوال كيف ستسير 

األمور.
أما دور النشر الحكومية فهي 
ال تنشر سوى ألصحاب الحظوة 

والمرضي عنهم من األجهزة الرسمية، 
وإذا تكرموا عليك ونشروا كتابك،  

فيدفعون لك حفنة من جنيهات ال توازي 
ما يحصل عليه الكاتب مقابل نشر مقال 

واحد في جهة محترمة.
والنتيجة أنك تتردد كثيرا في 

تخصيص الوقت وبذل الجهد، لتعكف 
على تأليف كتاب من الصفر، بما 
يقتضيه هذا من جهد في البحث 

والمراجعة وشراء المراجع، وربما 
أيضا االستماع إلى شهادات الشهود، 

والسفر من بلد إلى بلد، ومراجعة 
العشرات من األفالم بالمشاهدة وغير 

ذلك.
في وقت ما، رفعت شعارا ساذجا 

يقول إنه من الضروري أن يخوض 
كل مؤلف، ولو مرة واحدة في حياته، 

تجربة النشر، أي يتحمل تكاليف إصدار 
كتاب من كتبه على نفقته الخاصة، وقد 

طبقت هذا الشعار، فقمت بإصدار كتابي 
األول الذي كنت أعرف أنه نفد تماما في 
األسواق، على نفقتي الشخصية، وكانت 
النتيجة أني فشلت في توزيعه، وانتهى 
األمر إلى توزيع الكثير من النسخ على 

األصدقاء، وظل ما تبقى، داخل صناديق 
تزدحم بها غرفة مكتبي حتى اليوم.

وقد ذهلت وأنا أراجع، حديثا، ما 
كتبه الدكتور لويس عوض قبل خمسين 

عاما، في تقديم كتابه الشهير ”على 
الصادر عام 1966، وهو  هامش الغفران“ 

يذكر أن سلسلة ”كتاب الهالل“ وزعت 
من كتابه ”البحث عن شكسبير“ نحو 
ثالثة عشر ألف نسخة في شهر واحد 

رغم أنه سبق نشره، كما وزعت سلسلة 
”الكتاب الذهبي“ من كتابه ”مذكرات 
طالب بعثة“ عشرة آالف نسخة في 

عشرة أيام.
ال شك أنه كان العصر الذهبي 

للكتاب، بل والعصر الذهبي للنشر 
أيضا. 

محنة المؤلفين

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

سارة حممد

} تواجه إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في 
دورته الـ38 املرتقبـــة حتديات كبيرة، ويتعجب 
املـــرء حني يعلم أن تأثير ارتفاع ســـعر الدوالر 
جتاوز االقتصـــاد ليصل إلى مجال الســـينما، 
حيـــث أّثر ذلـــك على كل ميزانيـــات ومصاريف 
املهرجان، كمـــا أن الدعم احلكومـــي ثابت منذ 

سنوات.
ماجدة واصف رئيســـة املهرجـــان حتدثت 
لـ“العرب“، وقالت ”إن القاهرة مدينة ســـاهرة، 
ويحيـــا فيهـــا ما يقـــرب من 20 مليون نســـمة، 
وهـــؤالء ال بـــّد أن يعيشـــوا جميعـــا حلظـــات 
االحتفـــاء بهذا احلدث الفنـــي الكبير، كما كان 
األمـــر في املاضي، لذلك قـــررت عودة العروض 
الســـينمائية ألفالم املهرجـــان إلى دور العرض 
مبنطقة وســـط القاهرة، بعـــد انقطاع دام ثالث 

دورات متتالية“.
وأكـــدت أن الظـــروف السياســـية في مصر 
عقب أحداث ثـــورة يناير 2011 حالت دون ذلك، 
مشددة على أن املهرجان يريد أن يبعث برسالة 

للجميع عنوانها ”مصر آمنة“.
وتقـــول واصف ”يالحـــظ املتابعون حلركة 
الســـينما املصرية أنها فقدت الكثير من قيمتها 

وأهميتها، واألمر يبدو محزنا، ألن هناك الكثير 
من دور العرض بشارع عماد الدين الشهير في 
منطقة وسط البلد بالقاهرة قد أغلقت أبوابها، 
فالشارع كان في املاضي يعبر عن ذروة الثقافة 
املسرحية ثم الســـينمائية، واإلغالق رأس مال 
مهدر، والسينما لم تعد موجودة إّال في املراكز 

التجارية الكبرى بالقاهرة وضواحيها“.
وتؤكد رئيســـة املهرجـــان ”ينبغي أن تعيد 
احلكومة املصرية النظر في سياســـة املنظومة 
الســـينمائية بأكملها كي تعود إلينا الســـينما 
من جديد، وســـأحاول توزيع األفالم الفائزة في 
املهرجـــان بعد انتهاء دورتـــه القادمة على دور 

العرض على مدار العام“.

االتجاه إلى آسيا

أزمـــة الدعـــم املالي تظـــل حاضـــرة دائما، 
وإجمالـــي امليزانيـــة املخصصة مـــن احلكومة 
للمهرجـــان، حســـب كالم واصـــف لـ“العـــرب“ 
تسعة ماليني جنيه فقط (نحو 800 ألف دوالر)، 
منها ســـتة ماليني من وزارة الثقافة، ومليونان 
مـــن وزارة الســـياحة، ومليون آخـــر من وزارة 

الشباب. 
في العام املاضي كانت اليابان ضيف شرف 
املهرجـــان، وكانـــت ثّمة رغبة فـــي تقدمي تطور 
الســـينما اليابانيـــة، وجرى عـــرض مجموعة 
من أفالم التحريك و“أســـتوديو جيبلي“، وهذا 
العـــام يحتفي املهرجـــان بالســـينما الصينية 
ضمـــن العـــام املخصص على مســـتوى الدولة 
لالحتفـــاء مبرور ســـتني عاما علـــى العالقات 
املصرية الصينية، فلماذا آسيا؟ وملاذا الصني؟

وجهـــة نظر ماجدة واصـــف أنها من خالل 
جوالتهـــا فـــي الكثير مـــن الـــدول رأت أنه في 
ثمانينـــات القـــرن املاضي كان هنـــاك حضور 
محـــدود للســـينما الصينية، ومبـــرور الوقت 
أصبحـــت الصني علـــى مائـــدة كل مهرجانات 
العالم، مثل كان وفينيسيا وبرلني، وبرز الكثير 
من املخرجـــني الصينيني املمتازين، وألجل ذلك 
ارتأت جلنة املهرجان ضرورة إعادة االكتشاف 

للسينما الصينية، وتقدميها للجمهور.
”نحـــن ال جنامـــل أحدا، وال نعمل حلســـاب 
أحد، وال على هوى أحد“، هكذا ترد واصف على 
االتهام بأنها ُجتامل النجم محمود حميدة الذي 
يتولى منصب الرئيس الشرفي للمهرجان، حني 
للمشاركة في  مت اختيار فيلمه ”يوم للســـتات“ 
حفـــل االفتتاح واملســـابقة الرســـمية، مما أثار 

حفيظة البعض.
وأوضحـــت واصـــف ”فـــي النهايـــة هناك 
جلنة مشـــاهدة تتكون من فريق عمل محترف، 
وأعضاؤها يعرفون عملهم، وقيمة األفالم التي 

يختارونها“.
و”يـــوم للســـتات“ عمـــل عانى مـــن عثرات 
عديـــدة قبل أن يخرج إلى النور، ويحمل اســـم 
املخرجة كاملة أبوذكري، وهي إحدى املخرجات 
صاحبـــات البصمات في الســـينما، وكذلك فإن 
بطلـــة الفيلم هـــي إلهام شـــاهني، بالتالي فهذا 
عمـــل له أهميتـــه وثقله، وهو يحكـــي عن مركز 

للشباب في حي شعبي بالقاهرة.

للرقابة رأي

في دورة العـــام املاضي ملهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي مت توجيه انتقـــادات -لم تخل من 
حـــّدة- إلدارتـــه بأنها ســـمحت بعـــرض أفالم 
وصفت بـ“اجلنســـية“، وبشـــأن تدخل الرقابة 
هـــذا العام في إجـــازة ما ســـُيعرض للجمهور 
وما لن ُيعرض، قالت واصف ”نحن أشـــخاص 
محترفـــون في مجالنا، واختيـــار األفالم يكون 

بناء على اختيار املدير الفني وجلنة املشاهدة، 
وأنا أشـــاهد بنفســـي كل األفالم وأعطي رأيي 
فيها، والرقابة متارس دورها، وسياســـتنا في 

املهرجان أن نعرض األفالم دون حذف“.
وتابعت ”نحن لدينا مشـــكلتان مع الرقابة 
حاليـــا بخصوص فيلمـــني، أحدهمـــا أرى أنه 
تافـــه وال يســـتحق املجادلة، والثانـــي مت فيه 
توظيف املشـــاهد احلميمة ضمن سياق درامي 
متعلـــق باألحداث والبلد الـــذي يدور فيه، وفي 
النهايـــة، الرقابة هـــي التي حتّدد مـــا إذا كان 
الفيلم سيعرض على النقاد والصحافيني فقط، 

أم سيكون متاحا للجماهير“.
ويبـــدو أن املهرجـــان هـــذا العام ســـيعيد 
إلى األذهان املشـــكالت نفســـها التـــي تثار في 
كل مـــّرة، وفـــي مقدمتها، موضـــوع امليزانيات 
التـــي تخصصها الدولة لإلنفـــاق على اإلنتاج 
السينمائي، كذلك مســـألة التشريعات املتعلقة 

بإدارة الفن السينمائي.
وفـــي هذا اخلصوص، قالـــت واصف ”هذه 
القضايا وغيرها ســـتكون علـــى مائدة البحث 
فـــي النـــدوة الرئيســـية للمهرجان، وســـيأتي 
املخرج خالد يوسف، الذي هو في الوقت نفسه 
عضو بالبرملان املصري ورئيس جلنة السينما 
باملجلس األعلـــى للثقافة، للحديث عن هذا كله، 

ليس بوصفه فنانا، بل لكونه سياسيا أيضا“.
وأشـــارت إلى أن الدعم احلكومي يجب أال 
يتوقف عنـــد حّد زيـــادة امليزانيـــة املخصصة 
لإلنتاج الســـينمائي، بل ال بـــّد من إعادة النظر 
فـــي التشـــريعات الســـينمائية التـــي حتكـــم 

الصناعة بشكل عام.
هناك  وعلـــى حّد قـــول واصف لـ“العـــرب“ 
تشـــريعات تعود إلى عقد الســـتينات من القرن 
املاضـــي، لذلك وجب حتديثهـــا، و“ليتنا نضع 
في االعتبار جتـــارب دول كبرى في هذا املجال 
كالصني مثال، ضيف الشرف باملهرجان، وأيضا 
عندنا املغرب الذي زاد إنتاجه السينمائي على 

20 فيلما في السنة الواحدة“.

القاهرة السينمائي يشكو صرامة الرقابة والشح في اإلنفاق

تشــــــهد القاهرة في 15 نوفمبر املقبل انطالق الدورة الـ38 ملهرجان القاهرة الســــــينمائي، 
وكالعــــــادة في كل عام قبل انطالقه تتكاثر ”األزمات“، التي أصبحت الغائب احلاضر؛ من 
ــــــات محدودة، ونوعية الضيوف، وملاذا اســــــتضفتم هذا وليس ذاك؟ ثم الرقابة، وما  ميزاني

الذي يجب أن يشاهده اجلمهور وما ال ينبغي أن يراه؟

ســــــيكون جمهور مســــــرح ”ذي باالس“ في الصنائع ببيروت على موعد في العشرين من 
أكتوبر القادم، مع املغنية اللبنانية الشــــــابة إيفون الهاشم، مستكملة بذلك جولتها العربية 
واألوروبية في حفلة منتظرة بعنوان ”لو تعرف“، والتي سيعود جزء من ريعها إلى جمعية 

”حماية“ التي ُتعنى بحماية األطفال من العنف.

ماجدة واصف: ال نجامل أحدا {يوم للستات» يفتتح المهرجان

وريثة أزنافور في جولة عربية وأوروبية

تســـتعد النجمة السورية أصالة لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية باللهجة الخليجية والذي يحمل 

عنوان {أعلق الدنيا»، وذلك بعد نجاح كليب أغنيتها الوطنية {عيش سكر وطن».

اســـتقرت النجمة نيللي كريم على مسلسل {فعل فاضح» للسيناريست مدحت العدل لتخوض 

به سباق الدراما التلفزيونية في رمضان املقبل، متخلية عن مسلسل {أمن قومي».

شارل أزنافور:

إيفون الهاشم أدت 

أغنيتي «كما يقولون» 

بأسلوبها وإحساسها

إيفون الهاشم تحمي بصوتها أطفال لبنان من العنف

الحكومة المصريـــة مطالبة اليوم 

بإعـــادة النظـــر فـــي التشـــريعات 

الصناعة  التي تحكم  الســـينمائية 

بشكل عام

 ◄



} لندن – يعمل العديد من املصممني على ابتكار 
سيارات جديدة معتمدين على أحدث التقنيات، 
ومســـتوحني أفكارهـــم مـــن األفـــالم اخليالية 
والوثائقية، كان آخرها تقدمي مهندسني أتراك 
لســـيارة بي إم دبليو متحولة، منافســـني بذلك 
كبرى الشركات العاملية في تصنيع السيارات.

وقد طورت مجموعة من املهندسني األتراك 
منوذجا من ســـيارة بي إم دبليـــو تتحول إلى 
روبوت عمالق بذراعني وساقني من خالل ملسة 

زر واحدة.
وقد مت تصميـــم املوديل املتحول بالتعاون 
مع الشـــركة التركية التفيجني التي قامت بدعم 
عملية تصميم هذا النموذج الكامل املستوحى 
من سلســـلة أفالم ”املتحولـــون“، التي تتناول 
شـــخصيات روبوتية عمالقة تتحول إلى شكل 
سيارة. وأشـــرف على ابتكار هذا النموذج من 
ســـيارة بي إم دبليو فريق من 12 مهندســـا و4 
فنيني، ولم حتدد الشـــركة ســـعر هذا النموذج 

ولكنها تخطط لبيعها في املستقبل.
وأشـــار الفريـــق املشـــرف علـــى التصميم 
إلى أنه يخطـــط إلضافة محـــرك كهربائي إلى 
الســـيارة، من أجل جعلها قابلـــة للقيادة على 

الطرقات.
الســـيارة  إدخـــال  إن  املطـــورون  ويقـــول 
املتحولـــة فـــي اخلدمـــة يتوقـــف علـــى إقبال 
املســـتهلكني على شـــرائها، علما وأن الشركة 
تخطـــط إلطـــالق مجموعـــة كاملـــة مـــن هذه 
الســـيارات املتحولـــة واملختلفـــة في الشـــكل 

واملوديل حسب رغبة عمالئها.

ويبدو أن تأثر املصممني باألفالم اخليالية 
والوثائقية ال يقف عند حد، إذ كشـــف مهندس 
تركـــي النقاب مؤخرا عن ســـيارة رياضية من 
صنعه، مصرحا أنه اســـتوحى فكرتها من فيلم 

وثائقي.
وصنـــع املهندس الصناعـــي التركي، أكرم 
أورس، املقيم بوالية كوجه إيلي (شـــمال غربي 
تركيا)، ســـيارة رياضية مكشوفة، قام بتصميم 
وصناعـــة معظم قطعهـــا، بعـــد أن ملعت فكرة 
صناعة ســـيارة في رأســـه إثر مشاهدته فيلما 

وثائقيا عن صناعة السيارات.
وجمـــع أورس (42 عامـــا)، املقيم في قضاء 
إزميـــت أجزاء ســـياراته من بائـــع اخلردوات، 
كاحملـــرك، وصندوق التروس (علبة الســـرعة)، 
وصنـــدوق التـــروس التفاضلـــي، ومنظومـــة 
التبريـــد (املبـــرد)، فيما صمم وصنـــع القطع 

األخرى بيده.
وأوضح أورس أن فكرة صناعة الســـيارات 
ملعت في رأسه بعد مشاهدته فيلما وثائقيا عام 
2003، يســـلط الضوء على أشخاص يصنعون 
سياراتهم باالعتماد على إمكانياتهم اخلاصة، 
كما قرأ كتابا يتناول مراحل صناعة الســـيارة، 
وعقب ذلك قرر اســـتئجار مكان خاص، وزوده 
باملعدات الالزمة للصناعـــة، ثم بدأ يعمل أيام 
السبت في ورشـــته، حيث صنع ثالث سيارات 
قبـــل أن يصنع ســـيارته الرابعـــة (الرياضية 
املكشـــوفة)، التي حتمـــل لوحتهـــا لقبه خالل 
6 أشـــهر. وقـــال أورس إن ”طـــراز الســـيارة 
الرياضيـــة التـــي صنعتهـــا أخيرا، منتشـــرة 

حـــول العالـــم بكثـــرة، وخاصة فـــي بريطانيا 
حيـــث ينتج البعـــض من األفراد طـــوال العام 
سيارة يتم إدخالها في اخلدمة بعد إخضاعها 
لالختبـــارات“. وأفـــاد أورس متحّدثا عن بقية 
السيارات التي أنتجها ”استخدمت في البداية 
محـــرك الدراجة الناريـــة في إنتاج ســـيارتي 
األولى، ومن ثم أنتجُت ســـيارتي الثانية وهي 
مخصصة للطرق الوعرة، أما جتربتي بعد ذلك 
فباءت بالفشـــل حينما حاولت صناعة سيارة 
كبيـــرة احلجم ولكنهـــا كانت مبثابـــة جتربة 

استفدت منها كثيرا“.
وتابـــع أورس ”ومـــن ثم أنتجت الســـيارة 
الثالثـــة عبـــر اســـتخدام محرك رينـــو، وبعت 
تلك الســـيارة، وهي اآلن فـــي أزمير، ثم جاءت 
فكرة صناعة ســـيارة رابعة، منذ 13 عاما وأنا 
اهتـــم بهـــذا العمل، حيـــث تســـتغرق مرحلة 
صناعة الســـيارة الواحدة 6 أشـــهر من العمل 
أيام الســـبت فقط، ولو واصلـــت العمل يوميا 
لتمكنت من إنتاج سيارة كل 32 يوما“. وفي ما 
يتعلق بالسيارة الرياضية األخيرة، أوضح أنه 

اشـــترى البعض من القطع من بائع اخلردوات 
بقيمـــة 500 دوالر، فيما صمـــم األجزاء األخرى 
بذاتـــه، مضيفا ”يبلـــغ وزن الســـيارة 590 كغ، 
رياضية مكشـــوفة معدة لنقل شخصني، مكونة 
مـــن قطـــع محليـــة، محركهـــا مـــزود بالتربو، 
قوتـــه 140 حصانا، عرضتهـــا للبيع في إحدى 
الصـــاالت، وقـــام أكثـــر من 220 ألف شـــخص 
مبشـــاهدتها، بينهم 500 اتصلوا بي وهنأوني 
على ذلك، وألفـــت كتابا من 168 صفحة يوضح 
مراحل صناعتها“. وأشـــار أورس إلى امتالك 
املهندســـني األتـــراك للخبـــرات الكافيـــة التي 

متكنهم من إنتاج سيارات محلية.
ومـــن جانبه قام مصمـــم أوكراني بصناعة 
موديلـــه اخلـــاص مـــن ســـيارة المبورغينـــي 
ريفينتـــون، حيث أمضى هـــذا األوكراني وهو 
عاشق للســـيارات الرياضية، أربع سنوات في 
بنـــاء موديله اخلاص من ســـيارة المبورغيني 
ريفينتون، ووفر على نفســـه دفع مبلغ 2 مليون 

دوالر ثمنا للسيارة األصلية.
فـــي  خبـــرة  هرايـــكاك  أوليـــغ  واكتســـب 
التصميـــم، بعـــد أن عمل مصممـــا في مصنع 
أوكراني للحافالت، وقرر أن يستخدم املهارات 
التي اكتســـبها في تصنيع موديله من ســـيارة 

المبورغيني ريفنتون الفاخرة.
أودي  ســـيارة  بهيـــكل  أوليـــغ  واســـتعان 
الالزمـــة  التعديـــالت  وأجـــرى  قدميـــة،  أي8 
عليـــه للحصول على الســـيارة التي طاملا حلم 
بامتالكها، كما نقل أوليغ محرك سيارة األودي 
ســـعة 4.2 لتر وبقوة 300 حصـــان إلى اخللف، 
ليمنـــح العجـــالت اخللفيـــة املزيد مـــن القوة 

بحسب موقع أوديتي سنترال.
ويقول أوليغ إنه أجنز كامل العمل بنفسه، 
وعمل على بناء سيارته الرياضية خالل أوقات 
فراغه، ليثبت أن أي شخص قادر على تصميم 

سيارته اخلاصة إذا عزم على ذلك.
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أول سيارة متحولة في العالم: الخيال العلمي أصبح حقيقة
 [ بي إم دبليو والمبورغيني ريفينتون بتصاميم مستوحاة من األفالم

ــــــق منها عدد من  ــــــال العلمي إلى حقيقة كان ســــــمة أغلب األفكار التي انطل ــــــل اخلي حتوي
املصممني في تصنيع موديالت خاصة بهم من الســــــيارات العاملية، حيث قام البعض من 
املهندسني بإدخال تعديالت على البعض من الطرز املعروفة مثل بي إم دبليو والمبورغيني 

وفق رؤى مستوحاة من األفالم أو باعتماد هذه الرؤى في تصميم موديالت جديدة.

عشق السيارات يصنع العجب

} نادي الســـيارات إيه دي إيه سي يؤكد أن 
السقف القماشي مبوديالت الكابريو يحتاج 

إلى عناية خاصة في فصل الشتاء.
وأوضـــح النـــادي األملانـــي أنـــه ينبغي 
فحـــص الســـقف القماشـــي مرة فـــي العام 
للكشف عن املواقع املتضررة به، مشيرا إلى 
أن تسرب املاء من خالل السقف ميكن للمرء 

أن يالحظه أثناء القيادة.
وأضـــاف اخلبـــراء األملـــان أن عناصـــر 
اإلحكام املطاطية متكن العناية بها عن طريق 

املنتجات احملتوية على مادة السيليكون. 

} نادي الســـيارات إيه دي إيه سي األملاني 
ينصح بإزالة جتهيزات السيارة اإلضافية، 
العلـــوي وحامل  مثـــل صنـــدوق األمتعـــة 
الدراجـــة، بعـــد الرجوع من رحلـــة اإلجازة 

الصيفية، وذلك توفيرا للوقود.
وأوضح نـــادي الســـيارات أن صندوق 
األمتعـــة املركب على ســـقف الســـيارة يعد 
مبثابـــة لص الوقود، حيث أنه يتســـبب في 
استهالك املزيد من الوقود بنسبة 20 باملئة.

ونظرا ألن الوزن هنـــا يلعب دورا مهما 
في اســـتهالك الوقود، فإن النـــادي األملاني 
ينصـــح بالتخلـــص مـــن جميـــع األمتعـــة 

وأغراض السفر غير الضرورية.

} شـــركات صناعة السيارات تعكف حاليا 
علـــى تطويـــر حلول أمـــان لصـــّد هجمات 

القرصنة اإللكترونية عن سياراتها.
وينصـــح هانز جـــورج مارميت اخلبير 
األملانـــي بضرورة لف مفتاح التشـــغيل عن 
ُبعد واخلاص بالســـيارة بواســـطة رقائق 
فـــي  اصطحابـــه  يتـــم  أن  أو  األلومنيـــوم 
غالف معدني، وذلـــك للوقاية من االختراق 

وعمليات الوصول غير املرغوب فيها.
وبالنسبة إلى أصحاب السيارات، الذين 
ينقلون أوامـــر التحكم إلى الهواتف الذكية 
أو الذيـــن يســـتخدمون األجهـــزة اجلوالة 
مبثابـــة كمبيوتـــر ســـيارة لفتـــرة طويلة، 
فإنه يتعني عليهم في هذه احلالة تســـجيل 

اخلروج من النظام بصورة منتظمة. 

السقف القماشي يحتاج 
عناية خاصة شتاء

الوزن الزائد يزيد 
من استهالك الوقود

الرقمنة في السيارات 
تستوجب الحذر

نصائح وإرشادات

} الهيئة األملانيـــة ملراقبة اجلودة تقول إن 
قاعـــدة العجـــالت تتمتع بتأثيـــر كبير على 

سلوكيات القيادة وسبل الراحة.
وأوضحـــت الهيئـــة األملانيـــة أن قاعدة 
العجالت هي املســـافة بني محاور السيارة، 
مشـــيرة إلى أن موديالت الصالون من الفئة 
املتوســـطة متتاز في الغالب بقاعدة عجالت 
طويلة نسبيا، حيث يبلغ طولها نحو ثالثة 

أمتار بني احملورين األمامي واخللفي.
وتوفر قاعدة العجـــالت الطويلة رحابة 
في املقصورة الداخلية، مثل زيادة املساحة 
املخصصة لألقـــدام باملقاعـــد اخللفية، كما 
أن الســـيارات ذات قاعدة العجالت الطويلة 

تسير بشكل أكثر هدوءا.

طول قاعدة العجالت 
يوفر قيادة مريحة

مصممون يقدمون موديالتهم الخاصة من الســـيارات العاملية وفق رؤى استوحوها من أفالم خيالية 
ووثائقية، منافسني بذلك كبرى شركات التصنيع للسيارات.

شـــركة بنتلي تزود ســـيارة األراضي الوعرة بينتايغا الفارهة بمحرك ديزل جديد، لتصبح بذلك أسرع 
سيارة ديزل رياضية متعددة األغراض في العالم، وأكثر السيارات اقتصادا.

بنتلي تطرح أسرع سيارة 
رياضية ديزل في العالم

} كشـــفت شـــركة بنتلي النقاب عـــن تزويدها 
بينتايغـــا الفارهة  الوعـــرة  ســـيارة األراضي 
بمحرك ديزل جديد، لتمنحها لقب أسرع سيارة 

ديزل رياضية متعددة األغراض في العالم.
وأوضحت الشـــركة البريطانية أن المحرك 
المكون من ثماني أسطوانات على شكل حرف 
”في“ بســـعة 4 لترات يزأر بقوة 320 كيلووات/ 
435 حصانـــا، مع عزم دوران أقصى 900 نيوتن 
متر. وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع سيارة 
األراضـــي الوعـــرة من الثبات إلى ســـرعة 100 
كلم/ســـاعة في غضـــون 4.8 ثانية، بينما تصل 
سرعتها القصوى إلى 270 كلم/ساعة، لتصبح 
بذلك أســـرع ســـيارة ديـــزل رياضيـــة متعددة 

األغراض في العالم.
وتروج بنتلـــي للمحرك الجديـــد من خالل 
معـــدل اســـتهالك 7.9 لتـــر/100 كلـــم، وهو ما 
ينتـــج عنـــه 210 غ/كلـــم مـــن انبعاثـــات ثاني 
أكســـيد الكربـــون، لتمثل أيضا أكثر ســـيارات 
بنتلي اقتصادا حتى اآلن. كما تحقق الســـيارة 
بمســـافة سير 1000 كلم ما لم تحققه أي سيارة 

من سيارات الشركة حتى اآلن.
ومـــن المقـــرر أن تطـــرح بنتلي الســـيارة 
بينتايغا المزودة بمحرك الديزل الجديد مطلع 

العام المقبل.

مصمم أوكراني يقوم بتصميم 
موديله الخاص من سيارة المبورغيني 
ريفينتون، موفرا على نفسه دفع مبلغ 
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الصحافـــة  وضـــع  ينـــذر   – نواكشــوط   {
املوريتانيـــة بإفالس جميـــع الصحف الورقية 
في البـــالد، بعد قـــرار الســـلطات املوريتانية 
وقـــف البنود املخصصة فـــي امليزانية العامة 
للدولـــة، لدعـــم الصحف من خـــالل اإلعالنات 

واالشتراكات الصحافية.
وشكل القرار صدمة ملالك الصحف الورقية 
املســـتقلة مبوريتانيا والتـــي تعاني أصال من 

مشكالت في مصادر التمويل.
وقال رئيس رابطة الصحافيني املوريتانيني 
واملدير العام لصحيفة ”الســـفير“، إحدى أقدم 
الصحف الورقية بالبـــالد، محمد عبدالرحمن 
ولد أزوين، إن ”الصحف الورقية باتت تعاني 
وضعا غير مســـبوق يهددهـــا باإلفالس التام 

خـــالل فترة وجيزة“. وأضـــاف ولد أزوين، أن 
”تضافـــر العديد من العوامل خالل الســـنوات 
األخيرة كان وراء توقف العشرات من الصحف 
عـــن الصـــدور، فيما توشـــك بقيـــة الصحف 
الورقية على التوقف وإعالن إفالسها متاما“.

وذكـــر أن مـــن بني تلـــك العوامـــل نضوب 
املوارد بشكل عام ”إذ لم تعد هناك إعالنات في 
الصحف الورقية وال اشـــتراكات، ليشكل قرار 
احلكومة بوقـــف الدعم عن الصحافة القشـــة 

التي قصمت ظهر البعير“.
واعتبـــر ولد أزويـــن، أن قـــرار وقف بنود 
اإلعالنات واالشـــتراكات مـــن ميزانية الدولة 
”شـــكل ســـابقة في تاريخ البالد، وشططا غير 

مسبوق في استخدام السلطة“.

وتصدر في الوقت احلاضر تســـع صحف 
(يومية وأسبوعية) بانتظام، من أصل نحو 80 
صحيفة (يومية وأســـبوعية وشهرية) تصدر 
بشكل متقطع مع تســـجيل انخفاض كبير في 
نسبة الصدور خالل العام 2014، طال الصحف 
اليومية واألســـبوعية التي ظلت لفترة طويلة 

حتافظ على انتظام دوريتها.
وأفـــادت تقارير صحافيـــة بأن 35 صحيفة 
لـــم تصدر إال مرة واحـــدة أو اثنتني في 2014، 
كمـــا توقفـــت 35 صحيفة أخرى عـــن الصدور 
خالل السنة ذاتها، منها خمس صحف باللغة 

الفرنسية.
وحتولـــت في العامني املاضيني العديد من 
الصحف الورقية إلى مواقع إلكترونية، بينما 

تغيـــرت دوريات صـــدور البعض من الصحف 
األخـــرى. وأصـــدر مـــدراء الصحـــف الورقية 
املســـتقلة، األربعاء املاضي، بيانا رسم صورة 

سوداء لواقع الصحف الورقية في البالد.
وذكـــر مدير صحيفة ”األخبار“، الهيبة ولد 
الشـــيخ سيداتي، أن ”من بني العوامل التي قد 
تؤدي إلى إفالس الصحف الورقية هو انعدام 
مؤسسة وطنية للتوزيع، حيث ظلت الصحافة 

الورقية املستقلة تطالب بها منذ 1991“.
املوريتانية  الورقيـــة  الصحـــف  وأعلنـــت 
احلكوميـــة)  الشـــعب  جريـــدة  (باســـتثناء 
االحتجـــاب عن الصدور، األربعـــاء، وذلك لفتا 
النتباه الســـلطات إلى املرحلـــة الصعبة التي 

متر بها هذه الصحف.

أحمد جمال

} القاهرة – أثير لغط كبير في األيام األخيرة 
بالقاهرة حول الوفود اإلعالمية التي صاحبت 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي خالل 
زيارتـــه إلـــى نيويـــورك، األســـبوع الماضي، 
للمشاركة في أعمال الدورة 71 للجمعية العامة 
لألمم المتحدة، ووجهـــت االنتقادات إلى هذه 
الوفـــود عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
باإلضافـــة إلى التهّكم عليها بســـبب تغطيتها 
اإلعالمية غير المنضبطة للقاءات الرئيس مع 

مرشحي الرئاسة األميركية.
وتصاحـــب الفرق اإلعالمية عادة رؤســـاء 
وملـــوك الدول في زياراتهـــم الخارجية، وتقع 
علـــى عاتقها مهمة واضحة ومهنية، وهي نقل 
نشاط الرئيس أو الملك خارج البالد، وال يجب 
بتاتا أن تكون مجرد ترويج أو حشد أو دعاية، 
ولكـــن هذا مـــا انزلقت إليه الوفـــود اإلعالمية 

المصرية.
وأضحـــى وضـــع اإلعالم المصـــري خالل 
الســـنوات الثالث الماضيـــة مرتبطا أكثر بما 
يقرره رجـــال األعمال القريبون من الســـلطة، 
فدائما مـــا يتكفل عدد منهم من المحســـوبين 
علـــى النظام المصري، بتكاليف ســـفر الوفود 
اإلعالميـــة أثنـــاء زيـــارة الرئيـــس المصري 
للخـــارج، ومؤخرا صاحب أكثر من 51 إعالميا 

السيسي في زيارته إلى نيويورك.
وفي تعليق على الجدل حول هذا الموضوع 
قـــال ياســـر عبدالعزيز، الخبيـــر اإلعالمي في 
تصريحات خاصة لـ“العـــرب“، ”من المعروف 
فـــي معظـــم دول العالـــم أن وســـائل اإلعـــالم 
الرئيسية أو الســـلطات اإلعالمية المختصة، 
ترســـل أطقما لمواكبـــة الزيـــارات واألحداث 
المهمـــة التي تتـــم خارج البلـــد المعني، على 
أن يتناســـب حجم الوفد مع مستوى التمثيل 

وأهميـــة الحـــدث، وهي مســـألة تـــكاد تكون 
متعارف عليها في جميع دول العالم“.

وأضاف أن ”النظم اإلعالمية الرشيدة تقنن 
إرسال الوفود حتى تحقق الجدوى والفاعلية 
المالئمـــة مقارنـــة بالنفقات، كمـــا أن األدوار 
التي تقـــوم بها تلك الوفود مهنية باألســـاس 
وال يوجـــد لها طابـــع يختص في الحشـــد أو 

االصطفاف أو الترويج“.
دور  يقتصـــر  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
اإلعالمييـــن المرافقيـــن للرئيـــس السيســـي 
علـــى التغطية المهنية، إال أن بعضهم شـــارك 
في التظاهـــرات الداعمة لـــه، والبعض اآلخر 
االحتفاليـــة (الكرنفالية)  ركز علـــى األجـــواء 
نقـــاش  طـــرح  دون  الســـتقباله،  المصاحبـــة 

موضوعي حول جدوى الزيارة.
وأوضـــح عبدالعزيـــز في هذا الشـــأن، أن 
”هناك اعتبارات عدة تظهر في مسألة المواكبة 
اإلعالمية لزيارات المســـؤولين الكبار، أهمها 
أن يكون العـــدد أكبر كثيرا من طاقة التغطية، 
واالختيـــارات ال تعكس اعتبارات مهنية لكنها 
ترتبط بالمواقف السياســـية، عـــالوة على أن 
وسائل اإلعالم الحكومية ال تمول هذه الوفود 

وإنما تمولها مؤسسات خاصة“.
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أن البعـــض مـــن 
اإلعالمييـــن تحولـــت أدوارهـــم مـــن ناقليـــن 
لألحداث إلى مشـــاركين فيها، وهو ما ســـبب 
لهـــم وللنظام حرجـــا بالغا، بعدمـــا تعرضوا 
العتـــداءات مـــن قبـــل معارضـــي النظـــام في 
الخـــارج، وتكرر هذا األمر فـــي أكثر من زيارة 
ســـابقة إلى الحـــد الذي دفـــع اإلعالمي أحمد 
موســـى، المذيع بفضائية ”صـــدى البلد“ إلى 

إعالن عدم سفره بعد تلقيه تهديدا بالقتل.
ويتفق الكثير من متابعي الشأن اإلعالمي 
في مصـــر على أن انخـــراط هـــذه الوفود في 
تظاهـــرات التأييـــد علـــى حســـاب أدوارهـــا 
المهنية، أثر بالســـلب على فاعليتها وأضحت 
الحصيلـــة النهائيـــة لهـــا خـــالل الســـنوات 
الماضية متدنية، حتى أن البعض أشـــار إلى 
أنه من الممكن أن ينهض بالمهمة مراســـلون 
عاديون أو حتى وكاالت األنباء، ألن الحصيلة 

تكون في النهاية بروتوكولية.

ويتبدد الهدف المفترض من إرســـال هذه 
الوفـــود لمصلحة هدف آخـــر يتعلق بالدعاية 
والحشـــد لصالح الرئيس، وهو ما يؤثر سلبا 
على مصداقيتها أمـــام جمهورها، األمر الذي 
انعكس ســـلبا على نســـب مشـــاهدة القنوات 
الفضائية التي يعمل بهـــا هؤالء اإلعالميون، 
وهـــي محطـــات تعانـــي أوضاعـــا اقتصادية 

صعبة منذ العاميين الماضيين.
ومـــن جانبـــه، قال حســـن عماد مـــكاوي، 
أســـتاذ اإلعـــالم بجامعة القاهـــرة لـ“العرب“، 
إن األدوار الترويجيـــة لإلعالم المصري أثناء 
زيـــارات الرئيـــس الخارجية ظاهـــرة جديدة 
لكنهـــا غيـــر جّيـــدة. وأضـــاف أن تغطية تلك 
األحـــداث المهمة، خاصة التي تتعلق بزيارات 

الرئيس، غالبا مـــا تكون عرضة لقدر كبير من 
االســـتقطاب الذي يعيشـــه الشـــارع المصري 
حاليـــا، وأن هـــذا االســـتقطاب يتســـبب فـــي 
خلط االعتبـــارات المهنية باعتبارات التصور 
الوطني، مما يؤدي إلى العديد من األخطاء في 
التغطيـــة، بحيث تصعب علـــى المتابع فرصة 

فهم الحقائق بشكل دقيق.
الخاصـــة  القنـــوات  عالقـــة  أن  ومعلـــوم 
بالسلطة هي عالقة شـــائكة داخل مصر، وفي 
الكثير من القنوات يســـتخدم رجـــال األعمال 
الشاشـــات المملوكـــة لهـــم لتحقيـــق مصالح 
مشـــتركة مع الســـلطة، وهو مـــا جعلها تقوم 
بـــأدوار بعيدة عن دورها األساســـي، ما يضع 

اإلعالميين العاملين فيها في موقع االنحياز.

ويذكـــر أن وســـائل إعالم غربيـــة كانت قد 
وجهت العديد من االنتقادات لإلعالم المصري 
في مـــا يتعلق بتغطية زيارات الرئيس، ومنها 
وكالة ”أسوشـــيتد برس“، التـــي أعدت تقريرا 
مؤخـــرا عـــن زيـــارة الرئيـــس المصـــري إلى 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة ودور اإلعالم 
المصري في ”تلميعها“، وقالت ”إن السلطات 
المصريـــة تبـــذل جهودهـــا للترويـــج لنجاح 
الزيارة رغم تزايد االنتقادات للسجل الحقوقي 
للبالد“. ونّوهـــت إلى أن البعض من الزيارات 
الســـابقة للسيســـي، كان يتـــم تعكير صفوها 
بسبب البعض من االحتجاجات أو االعتداءات 
علـــى إعالمييـــن مرافقين له، مـــن قبل أنصار 

الرئيس المعزول محمد مرسي.
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ميديا
[ انزالق الصحافيين في الدعاية والترويج يؤثر على مصداقيتهم [ اختيار اإلعالميين ال يعكس االعتبارات المهنية
مهمة الصحافة تختلط على الوفود اإلعالمية المرافقة للسيسي

بعض الصحافيين تحولت أدوارهم من ناقلين لألحداث إلى مشاركين فيها

كــــــرر صحافيون مصريون أخطاءهــــــم املهنية مرة أخرى وهذه املرة خــــــالل مرافقتهم للرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي في زياراته إلى نيويورك، وانخرطوا في تظاهرات التأييد والدعاية 
للنظام على حساب أدوارهم املهنية، مما أّثر سلبا على آداء التغطية اإلعالمية لنشاطات الرئيس 

اخلارجية وهز مصداقيتها لدى اجلمهور.

الصحف الورقية الموريتانية على وشك اإلغالق

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نظم العشرات من الصحافيني 
الفلسطينيني، اإلثنني، وقفة أمام 

مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر 
مبدينة البيرة وسط الضفة الغربية، 
تضامنا مع الصحافيني املعتقلني في 

السجون اإلسرائيلية، واحتجاجا 
على االنتهاكات بحقهم، مبناسبة يوم 

الصحافي الفلسطيني.

◄ ذكر مسؤولون أنه مت، الثالثاء، 
استخراج رفات محرر صحافي كان 

قد قتل أثناء املراحل األخيرة للصراع 
العرقي في سريالنكا في العام ٢٠٠٩، 

وذلك في إطار التحقيقات اجلديدة 
التي تتم بشأن مقتله.

◄ تلقت صحيفة ”الرأي“ الكويتية 
خطابا من نيابة شؤون اإلعالم 

واملطبوعات والنشر بالكويت الستدعاء 
رئيس التحرير وعدد من الصحافيني، 

وذلك بناء على شكوى مقدمة من وزارة 
اإلعالم حول عدد من املقاالت اعتبرتها 

الوزارة أنها ”تضمنت مواضيع من 
شأنها اإلضرار بالعالقات بني الكويت 

وإيران“.

◄ منحت هيئة اإلعالم األردنية 
شركة كريستال للبث الفضائي، 

رخصة بث فضائي حملطة حتمل 
اسم ”ليبيا االقتصادية“، وقال مدير 
عام الهيئة أمجد القاضي إن ”بيئة 

األردن االستثمارية تعد منوذجا 
جلذب االستثمارات اإلعالمية العربية 

واألجنبية“.

◄ أكدت قيادات صحافية وإعالمية 
مصرية أن عودة وزارة اإلعالم مرة 

أخرى، والتي طالب بها أعضاء جلنة 
الثقافة واإلعالم مبجلس النواب 

املصري، ليست متعارضة صراحة مع 
الدستور، بشرط أال تكون للوزير عالقة 

بإدارة التلفزيون الرسمي أو التدخل 
في طبيعة عمله.

{السلطات اإلسرائيلية ارتكبت منذ بداية العام نحو 300 انتهاك بحق الصحافة الفلسطينية، 

والنقابة ماضية في تحركاتها العربية والدولية لإلفراج عن الصحافيين المعتقلين}.

ناصر أبوبكر
نقيب الصحافيني الفلسطينيني

{وســـائل اإلعالم أثبتت أنها من أبرز المؤسســـات التربوية االجتماعيـــة المؤثرة تأثيرا فاعال في 

حياة اإلنسان بغض النظر عن المرحلة العمرية أو المستوى التعليمي}.

عبدالله بن محمد الصقر
مشرف على فروع جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في السعودية

باختصار

ياسرعبدالعزيز:

النظم اإلعالمية الرشيدة 

تقنن إرسال الوفود حتى تحقق 

الجدوى والفاعلية المالئمة

البحث عن دور ثقافي للتلفزيون

} أثناء تواجدي بمدينة اإلسكندرية، 
األسبوع الماضي، للمشاركة في الدورة 
الـ32 للمهرجان السينمائي الذي ينتظم 

بهذه المدينة، تابعت ما يجري في البعض 
من الصحف المصرية من نقاش وتذمر حول 

افتقار جميع الفضائيات العربية للبرامج 
الثقافية، وخاصة القنوات الرسمية التي 
أهملت أو تناست دورها في نشر الثقافة 
بين فئات الشعب والمساهمة في االرتقاء 

بالذوق العام وزيادة الوعي المعرفي.
وقد تحسر البعض من الكتاب على 
الدور الثقافي الذي كان يلعبه على مر 

السنين التلفزيون المصري ”ماسبيرو“.. 
فهو القلعة اإلعالمية العريقة، كما وصفته 

جريدة األهرام في ريبورتاج لها تحت 
عنوان ”حول إحياء الدور الثقافي للتلفزيون 

المصري“ مذكرة ببرامجه المتنوعة التي 
كانت تهتم بالفنون التشكيلية والمسرحية 

والثقافية والفكرية واألدبية وغيرها 
(حتى أن أجياال عديدة تربى وجدانها 

على هذه البرامج التي قدمها التلفزيون 
المصري).

إن انحسار البرامج الثقافية النافعة 
والجذابة ظاهرة طاغية في معظم 

الفضائيات العربية والتي غالبا ما يقتصر 
”المضمون“ الثقافي فيها على البعض 
من البرامج التقليدية لتضييع الوقت 

والتشتيت والضياع بين حوارات باهتة 
ثرثارة ولقاءات نمطية مع البعض من 

المفكرين والمبدعين أو دردشات مسلية 
ذاتية مع فنانين وفنانات يتمتعون بقسط 
كبير من النرجسية والتباهي بإنجازاتهم!

 ومنذ فترة قام قسم الصحافة في إحدى 
الجامعات األميركية بدراسة أكاديمية حول 

واقع الفضائيات العربية الثقافي بإجراء 
مسح ميداني بالتعاون مع جهة استطالعية 

عربية وبمساعدة مجموعة من الطلبة 
العرب للتعرف على دور الفضائيات العربية 
في نشر وتطوير الثقافة العربية المعاصرة 

من خالل اإلعالم المرئي. وجاءت النتائج 
لتؤكد الصفات السلبية لمعظم ما يقدم من 

برامج يطلق عليها منتجوها أنها ثقافية 
أو معرفية، ففي مجال اللغة مثال تتميز 
لغة اإلعالم الفضائي بالركاكة واألخطاء 
اللغوية التي بلغت نسبتها أكثر من 45 
بالمئة إضافة إلى كونها غالبا ما تكون 

لغة إثارة أكثر منها إقناعا وتستعمل في 
البرامج الحوارية لغة التهييج واالستنفار 

والشعارات البراقة والعبارات اإلنشائية 
الخالية من الموضوعية، أما من حيث 

المضمون، فإن أغلب ما يسّمى بالبرامج 
الثقافية هو لقاءات مع ممثلين وممثالت 

ومغنيين ومغنيات وأحاديث عن إنجازاتهم، 
وهي برامج ممكن أن تصنف ضمن البرامج 

الترفيهية وليس الثقافية.
ولم تتجاوز نسبة البرامج الثقافية 

الواحد بالمئة من مجموع ساعات البث 
كما أن ثلث الفضائيات العربية ال توجد 

فيها برامج ثقافية على اإلطالق، وإن قدمت 
فينبغي أال تتعارض مضامين البرامج 

الثقافية مع األيديولوجية السياسية أو 
الدينية للجهة صاحبة القناة.

ويبدو أن إدارة التلفزيون العربي 
المصري حفزها موضوع شح البرامج 

الثقافية وشعرت بأن من واجبها كقنوات 
وطنية رسمية أن تقوم بدورها الثقافي، 

فتبنت مؤخرا بروتوكوال للتعاون بين 
وزارة الثقافة واتحاد اإلذاعة والتلفزيون 
من المؤمل أن يكون أحد العوامل المهمة 

في إعادة الدور الريادي للتلفزيون المصري 
الرسمي في مجال البرامج الثقافية 

والتنويرية والمعرفية.
ويؤكد أستاذ اإلعالم الدكتور حسين 

أمين ضرورة أن يستعيد التلفزيون دوره 

الريادي في البرامج الثقافية ويقترح 
اختيار برامج قديمة كانت ناجحة ومؤثرة 
بتطويرها وإعادة إنتاجها بصيغ وتقنيات 

عصرية.
إال أن الدكتورة هويدا مصطفى، أستاذة 
اإلعالم، ترى أن بث البرامج الثقافية ينبغي 

أال يقتصر على القنوات المتخصصة في 
الثقافة وإنما يجب نشر البرامج الثقافية 

على جميع قنوات التلفزيون المصري 
كي تعم الفائدة وتصل إلى جميع الفئات 

المشاهدة وتساهم في االرتقاء بالذوق 
العام.

إن القنوات الثقافية المتخصصة ال 
يتوجه إليها إال من يهتم حقا بالثقافة، 

والمشاهد العادي ال يذهب إليها بل وربما 
قد يتوجس منها فيتجنبها، ومن ال يأتي 

إلينا فلنذهب إليه وندخل إلى قنواته 
العامة التي يشاهدها فنحشر بين برامجها 
المألوفة برامج ثقافية جذابة متقنة الصنع 
ومفهومة وحسنة الترتيب مثيرة لالهتمام 
تجذب اهتمام المشاهد ويقبل عليها فتعم 

الفائدة بنشر الوعي الثقافي والمعرفي. 
وهذا من واجب الفضائيات الرسمية حتما 

ال القنوات الخاصة التي لها نهجها الخاص 
ومنهجها المرسوم بحسب أهدافها المادية 

والفكرية.

فيصل الياسري
مخرج عراقي 

قريب.. بعيد



غوغـــل،  احتفلـــت   – فرانسيســكو  ســان   {
الثالثاء، بعيـــد ميالدها الـ١٨ بعدما أصبحت 
من كبريات الشـــركات التقنية حـــول العالم، 
بعائدات من مليارات الدوالرات ومبا يقرب من 

٧٠ ألف موظف.
وكمـــا هـــو معتاد عنـــد احتفال الشـــركة 
بذكـــرى معينـــة، فإنها نشـــرت علـــى صفحة 
محرك بحثها رســـما متحـــركا ”دودل“ يظهر 
بالونـــات احتفاليـــة وحـــرف ”G“ وهو ينفخ 
إحدى البالونات لتشـــكل كلمة غوغل فيتعلق 

بها ويطير ثم يسقط ليكرر احملاولة.
وحتتفـــل الشـــركة، التي أسســـها كل من 
الري بيج وسيرجي برين في عام ١٩٩٨، بعيد 
ميالدها على صفحة غوغل الرئيســـية في ٢٧ 

سبتمبر من كل عام.
لكن مـــن املفارقة أن غوغـــل ذاتها ال تعلم 
حقا متى تأسســـت، فمنذ عـــام ٢٠٠٦ اعتمدت 
الشـــركة تاريخ ٢٧ ســـبتمبر لالحتفال بذكرى 
تأسيســـها، لكن قبل ذلك بعـــام كانت حتتفل 
بذكرى تأسيســـها في ٢٦ ســـبتمبر، وفي عام 
٢٠٠٤ احتفلت بذكرى تأسيسها السادسة في 
٧ سبتمبر، وفي العام الذي سبق كان التاريخ 

هو ٨ سبتمبر.
وفـــي احلقيقـــة، فـــإن جميـــع التواريـــخ 
املذكورة ليســـت ذات صلة بتاريخ تأســـيس 
الشـــركة، وفقا لصحيفة ”تلغراف“ التي تقول 
إن أقـــرب تاريـــخ إلى تأســـيس الشـــركة في 
عـــام ١٩٩٨ هو ٤ ســـبتمبر. وحتاول غوغل أن 
جتعل من ســـبتمبر بأكمله شـــهرا لها ولعيد 

ميالدها.
وبدأت فكرة غوغل قبل ذلك التاريخ بعامني 
وحتديدا عام ١٩٩٦ كمشروع بحثي في جامعة 
ستانفورد عندما تولدت لدى بيج وبرين فكرة 
جديـــدة عن محـــرك بحث يصنـــف صفحات 
الويب قياسا إلى عدد املواقع األخرى املتصلة 
بها بدال من التنســـيق اخلام الذي استخدمه 
اآلخـــرون في ذلـــك الوقت، ويرتبها بحســـب

فـــي  البحـــث  عبـــارة  ظهـــور  مـــرات  عـــدد 
الصفحة.

وكانـــت غوغـــل أحملـــت إلـــى ارتباكهـــا 
فـــي حتديـــد تاريـــخ ميالدها في عـــام ٢٠١٣، 
مقـــرة بأنها احتفلـــت به في أربعـــة تواريخ 
مختلفة، لكن يبدو أن الشركة استقرت أخيرا 
علـــى تاريـــخ ٢٧ ســـبتمبر، ورمبـــا اختارت 
هـــذا التاريخ ألنه أول عيد ميالد اســـتخدمه 
بســـنتها احتفـــاال   ٢٠٠٢ عـــام  فـــي  ”دودل“ 

الرابعة.
وتعتبـــر غوغـــل حاليا واحـــدة من أقوى 
الشـــركات في العالم، وهي تأتـــي في املرتبة 
الثانيـــة بعـــد شـــركة آبـــل من حيـــث القيمة 

السوقية التي تبلغ ٥٤١ مليار دوالر.
ويحتل بيـــج وبرين املرتبتني الـ١٢ والـ١٣ 
على جـــدول الترتيـــب في قائمـــة ”فوربس“ 
ألغنـــى األشـــخاص فـــي العالم بثـــروة تقدر 
بـ٣٥٫٢ مليـــار دوالر و٣٤٫٤ مليـــار دوالر لكل 

منهما. 

} واشــنطن - حققـــت املناظـــرة األولى بني 
مرشـــحي الرئاســـة األميركيـــة دونالد ترامب 
وهيـــالري كلينتـــون، أرقاما قياســـية في عدد 

التغريدات على موقع تويتر.
وأفـــرزت املناظرة أكثر من مليوني تغريدة 
على تويتر بهاشـــتاغ Debate ٢٠١٦، باإلضافة 
إلـــى حوالي مليـــون ونصف املليـــون تغريدة 

.“#President” بهاشتاغ
وتفـــوق دونالـــد ترامـــب علـــى نظيرتـــه 
الدميقراطيـــة هيـــالري كلينتون فـــي تويتر، 
حيث ُنِشـــر هاشـــتاغ املرشـــح اجلمهوري في 
حوالي مليوني تغريدة، مقابل مليون ونصف 
املليون تغريـــدة للمرشـــحة الدميقراطية. أما 
نصيب ليستر هولت، مدير املناظرة الرئاسية، 
فـــكان ٧٤٩ ألف تغريـــدة. وتباينت ردود أفعال 
األميركيـــني بـــني التأييـــد واملعارضـــة ألداء 

املرشحني النتخابات الرئاسة.
املناظـــرة، التـــي كانـــت مدتهـــا ٩٠ دقيقة، 
بتغطيـــة إعالمية غير مســـبوقة، جـــرى بثها 
بشـــكل مباشـــر على جميـــع وســـائل اإلعالم 
املتاحة فـــي الواليات املتحـــدة، باإلضافة إلى 

تغطيات حية من املواقع اإللكترونية.
وتابع املناظرة أكثر من ٩٠ مليون أميركي، 
وهو عدد يتفوق على الرقم القياسي ملشاهدي 
املناظـــرات الســـابقة البالـــغ ٨٠ مليونا، أثناء 
املواجهة بني جيمي كارتر ورونالد ريغان عام 

.١٩٨٠
وسارع فريق املرشـــح اجلمهوري لرئاسة 
الواليات املتحدة دونالد ترامب، الثالثاء، إلى 
إعالن فوزه في املناظرة عبر احلساب الرسمي 
لترامب على تويتر ”ترامب فاز مبناظرة ٢٠١٦، 
وغرميتـــه الدميقراطيـــة هيـــالري كلينتون لم 
تتحـــدث خالل املناظـــرة عن قضية الرســـائل 
اإللكترونية املســـربة والفســـاد في مؤسســـة 

كلينتون اخليرية وبنغازي“.
وفي املقابل غردت املرشـــحة الدميقراطية 
هيالري كلينتـــون، عبر حســـابها على تويتر 
”الرئاســـة ليســـت مثل تلفزيـــون الواقع، إنها 
أمر بالغ اجلدية“، في إشـــارة إلى ترامب الذي 
كان جنمـــا لهـــذا النوع من العـــروض، ودعت 

األميركيني إلى املشاركة في التصويت.
وبعد املناظرة، انتشـــر على نطاق واسع، 
مقطع فيديـــو يظهر كلينتون خـــالل املناظرة 
وهـــي تقوم بهز أكتافها كنـــوع من االعتراض 
على حديـــث ترامب. وتندر مغردون بالقول إن 
كلينتون ترد برقصة شيمي على قول ترامب إن 

طباعه أفضل بكثير من طباعها. والـ“شيمي“ 
رقصـــة ترتبط بنوع من موســـيقى األميركيني 

من أصول أفريقية.
كما نشـــر حساب ”غوغل ترند“ على موقع 
تويتـــر، إحصائية حـــول كلمـــات البحث عن 
ترامب وكلينتـــون باإلنكليزية أثناء املناظرة، 

وأظهرت النتائج تفوقا لهيالري بنسبة 
٦٠ باملئة مقابل ٤٠ باملئة لترامب.
مواجهة  أول  هي  واملناظرة 

مباشـــرة بني املرشـــحني في 
سلســـلة من املناظرات التي 
جتـــرى قبـــل االنتخابات، ٣ 
منها بني مرشـــحي منصب 
ملرشـــحي  وواحدة  الرئيس 

منصب نائب الرئيس.
ترامب  تصافـــح  أن  وبعد 

وكلينتـــون، ســـرعان ما واصل 
املرشحان ما بدآه في سباق اتسم 

بالعدائيـــة فـــي معظمه، تبـــادال فيه 
االتهامات بعدم الكفاءة واإلضرار بالبالد.

ورّجحت صحف أميركية أن ترامب خســـر 
في هذه املناظرة.

وتشير استطالعات الرأي إلى أن السباق 
محتـــدم بـــني املرشـــحني، حيث أظهـــر أحدث 
كلينتون  تقدم  لرويترز/إبســـوس  اســـتطالع 
أربـــع نقـــاط بواقـــع ٤١ باملئـــة مـــن أصوات 

الناخبني احملتملني.
عربيـــا، اهتم املغردون مبناظرة الرئاســـة 
هاشـــتاغ#مناظرة_ ضمن  األميركيـــة 

ترامب_وكلينتون.
وقال مغـــرد إن املناظرة ”لم 
تخـــل من املتعـــة: املعتوه مع 

الكاذبة“، وفق تعبيره.
الدوسري  سلمان  وغرد 
حكيـــم:  رجـــل  لـــي  ”قـــال 
املنافسة ليست بني هيالري 
وترامب، بل بني أميركا التي 
قد  جديدة  وأميـــركا  نعرفهـــا 

تكون كارثة على العالم“.
وقد شـــغل سؤال ســـاخر وصف 
موضوعـــه ”هل يجب  األعظـــم“  بـ“الســـؤال 
على املسلم األميركي التصويت لدونالد الذي 
يحـــارب اإلســـالم أم لهيالري التـــي ال يجوز 
توليهـــا احلكـــم؟“ نســـبة هامة مـــن املغردين 

العرب. وتهكمت مغردة ”#مناظرة_ترامب_
وكلينتون العجيب هنا جتد السعودي يتعمق 
مبتابعة امرأة تريد تولـــي عرش دولة عظمى 
بينمـــا هو يعـــارض امرأة ســـعودية تريد أن 

تتولى نفسها“.
وفي نفس الســـياق كتب مغرد ”من املهازل 
أن يرى ســـعودي هيالري أجـــدر بحكم أميركا 
ويستخســـر على بنت بلده أن حتكم نفســـها 

ويستغل أي مناسبة للتقليل من شأنها“.
ومن جانب آخر، كتب مغرد ”عدو (صريح) 
خير مـــن صديق (منافـــق)!“، في إشـــارة إلى 
ترامب. وقال مغرد آخر ”يلعبان على املكشوف 
وأمـــام العالـــم وبـــكل ثقـــة يبـــدو أن العورة 

وناقصة العقل ستفوز على منافسها“.
وأشـــار معلق ”عندما يدور احلديث حول 
السياســـة، الســـيدة كلينتون تكون األفضل.. 
أمـــا في بحـــر االقتصاد فالســـيد ترامب يتقن 

السباحة أكثر!“.
فيما كتبـــت حليمة املظفـــر ”دراما الواقع 
يعيشها األميركيون لإلحساس بوهم احلرية! 
السياسة األميركية سياســـة مؤسسات ثابتة 
والرئيس املنتخب مجرد لعبة“، وفق تعبيرها.
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@alarabonline
رغم أن دونالد ترامب ســــــارع إلى إعالن 
فوزه، على حسابه على تويتر، في املناظرة 
التي جرت بينه وبني هيالري كلينتون، إال 
أن الوقائع واستطالعات الرأي تثبت فوز 

كلينتون.

} الريــاض - وقع اآلالف من األشـــخاص في 
الســـعودية عريضة تدعو العاهل الســـعودي 
امللك ســـلمان بن عبدالعزيز إلى إســـقاط والية 
الرجـــل، التـــي متنـــع النســـاء مـــن العمل أو 

الدراسة أو السفر دون موافقة ولي األمر.
وقالت األستاذة اجلامعية املتقاعدة عزيزة 
اليوسف التي تقدمت بالعريضة، إن العريضة 
تطالب مبعاملة النســـاء في اململكـــة، والبالغ 
عددهـــن قرابـــة عشـــرة ماليـــني، ”كمواطنات 
كامـــالت، وحتديد ســـن يتم معاملتهـــن بدءا 
منه كراشدات ومســـؤوالت عن القرارات التي 

يتخذنها“. 
مـــن ردود  وأضافـــت ”شـــعرت بالفخـــر“ 
الفعـــل، إال أنهـــا اآلن تريد احلصـــول على رد 
الســـلطات وبدأت قبل أســـابيع دعـــوات عبر 
مواقـــع التواصـــل االجتماعي إلســـقاط والية 
الرجل، ويتداول على نطاق واســـع عبر موقع 
تويتر، وبشكل يومي، هاشتاغ ”#سعوديات_

نطالب_بإسقاط_الوالية“.
وحظيت العريضـــة بدعم كبير على مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي اســـتجابة لهاشـــتاغ 
”إســـقاط والية الرجل“ واســـع االنتشـــار على 

موقع تويتر.
اســـما  تســـتخدم  مســـتخدمة  وغـــردت 
مستعارا ”أريد إســـقاط الوالية. يكفي ذال (…) 

أريد حريتي“.
وقالت األكادميية السعودية البارزة، سعاد 

الشمري، معلقة على إرسال البرقية:

يذكر أنه سبق أن نشرت ناشطات مؤيدات 
للحملـــة، صـــورا مللصقات تدعو إلى إســـقاط 
الواليـــة فـــي أماكن عامـــة بالســـعودية، رغم 
املخاطـــر التي قد يتعرضن لها من الســـلطات 

األمنية التي حتظر مثل تلك التصرفات.
ولـــم يحظ أي مطلب ســـابق للســـعوديات 
بهـــذا االحتشـــاد الكبير من املؤيـــدات ملطلب 
إســـقاط الوالية، لكن وســـائل اإلعالم احمللية 
قلما تهتم بتغطية أخبار احلملة التي تتصدر 
وسمها بشكل شـــبه يومي قائمة املوضوعات 

األكثر تفاعال في تويتر بالسعودية.
وتهكمت مغردة

وتساءل مغرد

وأكدت مغردة

وفي املقابل، بـــرزت تغريدات رافضة لهذا 
املطلب.

عيد ميالد تويتر يقيم المناظرة األولى: هيالري 1 – دونالد 0

سعيد غوغل

الرئاسة ليست مثل تلفزيون الواقع

لجأت مجموعة ديزني األميركية العمالقة إلى خدمات مستشار مالي لدراسة عرض محتمل لشراء خدمة تويتر المتعثرة، وفق ما قالت وكالة بلومبرغ. ومن شأن 

هذا العرض، في حال تم تقديمه، أن يساعد تويتر في استراتيجيتها الحالية لتطوير محتويات الفيديو بتقنية البث التدفقي، بحسب بلومبرغ التي ذكرت بأن 

جاك دورسي مدير الخدمة وأحد مؤسسيها هو من أعضاء مجلس اإلدارة في المجموعة العمالقة. وقد رفضت ديزني التعليق على هذه المعلومات.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
السعوديات مصرات: أسقطوا الوالية عنا

@SouadALshammary

#برقية_الوالية_للملك_٢٥_سبتمبر 
هي إثبات أن املطالبات واملطالبني من أبناء 
الوطن حّركتهم احلاجة والبحث عن العدل 

والكمال، وليسوا أتباع تنظيم خارجي“.

@FARSisME

#برقية_الوالية_للملك_٢٥_ســــــبتمبر 
قالوا مجهوالت، قالوا دخيالت على املجتمع 
وملــــــا بدأ إرســــــال البرقيات للملك بأســــــماء 

حقيقية بدأ صياح املعارضني.

@abdullh44882

ال أعلم ســــــببا مقنعا يجعل البعض يستاء 
من إرســــــال برقية من امــــــرأة حرة تطالب 
مبســــــاواتها بالرجل من حيث اإلجراءات؟ 
#برقية_الوالية_للملك_٢٥_سبتمبر.

@secular_forever

#برقية_الوالية_للملك_٢٥_سبتمبر 
متفائل بتحقق الغاية وستســــــقط الوالية, 
وحلظــــــة إعالن خبر إســــــقاطها ســــــتكون 
حلظة تاريخية ستظل عالقة في وجدان كل 

األحرار.

المناظرة حققت

 رقما قياسيا من 

المشاهدات، حيث 

تابعها أكثر من 90 

مليون أميركي 

[ سؤال يشغل مغردين عربا: من يكون الرئيس، ناقصة العقل أم عدو اإلسالم؟

fahadaafet1 shadounalhanan    aliamansour  

DrHaniSarieldin  Yosra5aled youasa1  

shahrazad_uae dochijazi  

mx3taz  

realDonaldTrump

LASTWISDOM1  

SargonHadaya

حسنًا، في تويتر: الرؤوس تساَوْت، 
لكن ال تويتر وال غير تويتر، 

يقدر على أن يجعل ما في الرؤوس 
متساويًا!

سويسرا: ال فقر
اليابان: ال جهل 

السويد: ال بطالة 
العرب: ال حول وال قوة إال بالله.

اجتماع اجلامعة العربية املقبل 
برئاسة إيران.

الشعور بالظلم االجتماعي 
وامتهان الكرامة وانعدام األمل 

في غد أفضل أسباب الهجرة غير 
الشرعية رغم انها رحلة موت وقهر.

من قام بحمايتي هو عملي، ما جعلني 
قوية هو عملي، انتاجي، عقلي، وليس 

الزوج، الزوج ال يحمي فهو مستعد 
أن يتخلى عني ألجل نزوة.

دائما يسألونني: ملاذا تريدين الهجرة 
هل انت معارضة؟! 

قلت: نعم 
قالوا: للحكومة 
قلت: ال للشعب.

هناك مرحلة من التعب 
ندرك بها أن (املال) ال يجلب السعادة

فنبحث عنها في أشياء أخرى 
وأماكن أخرى.

دونالد ترامب
مرشح احلزب اجلمهوري النتخابات 

الرئاسة األميركية.

في الدول التي تشهد تداوال على السلطة 
ومشاركة شعبية يتحدثون عن الشفافية

وفي دول االستبداد وجماعاتها الوطنية 
واإلسالمية يتحدثون عن الثقة!!!

بني "خائن" و"مرتد"، بني "عميل" 
و"كافر"، بني "مندس" و"محارب لله 

ورسوله": ضاع اإلنسان العربي..

حتطيم الرموز.. التشكيك 
في اإلجنازات الوطنية والتاريخية 

السخرية من اإليجابيات تعظيم 
السلبيات. التحريض على 
الفوضى#كيف_تدمر_دولة؟

األفكار التي ال يقبل بها املهاجر 
في بلده ويرفضها حتى لغيره 

كاحلريات الشخصية والدميقراطية 
يجاهر باملطالبة بها في دول اللجوء.. 

معايير مزدوجة.

تتتابعوا

ّ



} عمــان - أعلنـــت منظمة الســـياحة العاملية 
عـــن اختيارها ملدينة العقبـــة األردنية كأفضل 
الوجهات السياحة العاملية وأحد أهم املواقع 
العاملية في توفير ســـياحة منوذجية للجميع 
مبا في ذلك األشـــخاص من ذوي االحتياجات 
اخلاصـــة، وذلك ضمن احتفاالت املنظمة بيوم 
الســـياحة العاملـــي حتت شـــعار ”الســـياحة 
اســـتفادة اجلميع“،  للجميـــع.. تعزيز ســـبل 
بحيـــث لم يقع حرمان أي فئـــة من نيل حظها 

في مجال السياحة.
وفـــي إطار هذا اإلعالن، يقـــول عميد كلية 
الســـياحة والفندقـــة فـــي اجلامعـــة األردنية 
إبراهيم بظاظو، إن مدينة العقبة مدرجة كأحد 
أهـــم املدن فـــي اســـتقطاب ذوي االحتياجات 

اخلاصة. 
ولم يتوقع كل من ســـيف إبراهيم وإسالم 
اليمانـــي أن تكون رحلة كل منهما الســـياحية 
محفوفـــة بالعراقيـــل واملعوقات فـــي املناطق 
األثريـــة والســـياحية التـــي زاراهـــا وجابت 
كال مـــن البتـــراء والبحـــر امليـــت، نظـــرا إلى 
كونهمـــا يعانيان من إعاقـــة حركية ولم يجدا 
التســـهيالت الالزمـــة لضمان التمتـــع برحلة 
سياحية تســـاعدهما في التعرف على مناطق 

اململكة السياحية.
إبراهيـــم واليمانـــي هما منوذجـــان لهذه 
الفئـــة التـــي حتلـــم مثـــل غيرها بـــأن تتمتع 
باخلدمات الســـياحية والتســـهيالت للتعرف 
علـــى األماكن التاريخية والتراثية في مختلف 
مناطق األردن، بحيث تكون هناك خدمات على 
مســـتوى البنى التحتية مثل املمرات واملعابر 
التي متّكن هـــذه الفئة من التجول في األماكن 

السياحية بسهولة.
ويدعـــو خبـــراء وأكادمييون إلـــى توفير 
االحتياجـــات  لـــذوي  البيئيـــة  التســـهيالت 
اخلاصة خاصة وأنهم ميثلـــون أكثر من ثلث 
عدد ســـكان العالم، ومع ذلك ال يلقون االهتمام 
املناســـب بهـــم خاصة فـــي مجال الســـياحة، 
بدءا بتوفير اخلدمات الفندقية والســـياحية، 
مطالبـــني بـــأن تخصـــص الفنادق نســـبة من 
غرفها وبناياتها لتكون مؤهلة الستقبال نزالء 
من ذوي االحتياجات اخلاصة نظرا ملا يتوافر 
فيها من تســـهيالت تتيح لهم احلركة بسهولة 

ومتكنهم من االعتماد على أنفسهم.
ويقول إبراهيـــم بظاظو ”إن األردن ريادي 
فـــي إدخال منـــط جديد مـــن الســـياحة على 

خارطة الســـياحة العاملية، مـــن خالل إطالقه 
ملفهـــوم الســـياحة للجميـــع في العـــام 2011، 
والذي يهتم في جوانبه بســـياحة األشخاص 
ذوي االحتياجات اخلاصة ومتكينهم من زيارة 

املواقع السياحية“.
وأشار إلى أنه كانت هناك مبادرة عنوانها 
”الســـياحة للجميـــع“ انطلقت فـــي العام 2011 
مـــن جامعة الشـــرق األوســـط وتســـتند إلى 
ثـــالث مراحل، األولى متكني ســـياح فئة ذوي 
االحتياجـــات اخلاصـــة في األردن مـــن زيارة 
املواقـــع الســـياحية، أما الثانيـــة فتهدف إلى 
متكـــني ذوي االحتياجات اخلاصة من صناعة 
احلرف اليدوية كونها العمود الفقري لصناعة 
الســـياحة، أمـــا املرحلة الثالثة فهي املســـرح 
الصامت والـــذي من خالله متكن االســـتفادة 
منه عبر حضور عروض مسرحية في املناطق 
الســـياحية، ومتكني الشـــرطة الســـياحية من 
التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة وتوفير 
أدالء سياحة يكونون مؤهلني للتعامل مع هذه 

الفئة.
 ويقول بظاظو ”لـــم نصل بعد إلى مرحلة 
النضج في تطوير املواقع األثرية مثل البتراء 
االحتياجـــات  ذوي  الســـتقطاب  قيـــس  وأم 
اخلاصـــة، مـــع أنـــه لدينـــا فنـــادق مؤهلـــة 

الستقطابهم“.

تغييرات بسيطة في المرافق

يـــرى اخلبراء أنه بالنســـبة إلـــى املرافق 
والـــذي  األردن  فـــي  املوجـــودة  الســـياحية 
يســـعى جاهدا إلى االلتحاق بركب الســـياحة 
واســـتقطاب ذوي االحتياجـــات اخلاصة، فإن 
األمـــر متاح وال يحتاج إلى الكثير من النفقات 

مثلما قد يتصور البعض.
ويؤكد هؤالء على أن تهيئة مرفق سياحي 
مثال وجعله مؤهال وقادرا على استقبال ذوي 
االحتياجـــات اخلاصة ال يقتضـــي بالضرورة 
الكثير من التغيرات اإلنشـــائية املكلفة، حيث 
أن نســـبة ذوي االحتياجات اخلاصة احلركية 
التي تقتضي الكرســـي املتحرك تقارب 5 باملئة 
مـــن ذوي االحتياجات اخلاصـــة فقط، ذلك أنه 
باللجوء إلى استعمال وسائل وأدوات بسيطة 
وتدريـــب كوادر فنية، ميكـــن تقدمي اخلدمة ملا 
نسبته 95 باملئة من ذوي االحتياجات اخلاصة.
يذكر أن األردني فيصل منصور جنح خالل 

الســـنة املاضية في تصميم وســـائل لتسهيل 
ســـياحة ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة، مثـــل 
الفنـــادق الصغيرة املتكاملة التي من شـــأنها 
تقـــدمي خدمات لهذه الفئـــة. وأوضح منصور 
أن احلاجـــة إلى تســـهيل اخلدمـــات اخلاصة 
والسياحية لذوي االحتياجات اخلاصة باتت 
مطلبـــا ملحـــا، وذلك ملســـاعدتهم فـــي التنقل 
وزيـــارة املناطـــق الســـياحية التـــي يخّيرون 

الذهاب إليها.
وقال منصـــور إن املردود االقتصادي لهذا 
النوع مـــن الســـياحة كبير، وهو مـــا أدركته 
الشـــركات واملؤسســـات التـــي دخلـــت هـــذا 
املضمار، لكن تنقصها األدوات والتســـهيالت 

اخلاصة بهذا النوع من السياحة.
وأشـــار إلى أن ســـياحة ذوي االحتياجات 
اخلاصة، محليا وعربيا، تعتبر منتجا حديثا 
يســـتدعي االهتمـــام بـــه وتطويـــر اخلدمات 
والتســـهيالت الالزمة لهذه الفئة، وذلك بغاية 
جذب املزيد من األفراد من جميع أنحاء العالم.

وأوضـــح منصـــور أنـــه أجـــرى دراســـة 
أمـــام  والتســـهيالت  اخلدمـــات  أن  أظهـــرت 
ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة معدومة، مقابل 
اخلاصـــة  العاديـــة  التســـهيالت  اســـتخدام 
بالسياح العاديني، في حني أن الوضع احلالي 
لســـياحة ذوي االحتياجات اخلاصة ليســـت 
بالدرجة املطلوبـــة، فالفنادق تعتني بنســـبة 
ضئيلـــة جدا هـــذه الفئة من الســـياح، إضافة 
إلى أن عدد الغـــرف الفندقية املعدة واملجهزة 
لذلك قليل جدا. وأضاف أن االهتمام باملعوقني 
يكون بتوفير أجهزة تساعدهم على اإلقامة في 
غرف الفنادق فقط، إضافة إلى بناء منتجعات 
ســـياحية خاصة بذوي االحتياجات اخلاصة 
وتعيني كـــوادر متخصصـــة خلدمتهم. ولفت 
منصور إلى أن النقص في املرافق الســـياحية 
لـــذوي االحتياجـــات اخلاصة يحـــرم صناعة 
الســـياحة مـــن مداخيـــل إضافية، فخســـائر 
الســـياحة العربية بســـبب نقص التسهيالت 

لذوي االحتياجات اخلاصة كبيرة جدا.
وقالت مديرة االتصال واإلعالم في هيئة 

تنشيط السياحة 
تهامة النابلسي، 
إن الهيئة تعمل 

على تدريب أدالء 
السياحة على لغة 
اإلشارة، وبالفعل 

فقد مت تدريب 
عدد كبير منهم، 
مبّينة أن الهيئة 
تقوم بالترويج 

والتسويق للمناطق 
السياحية مبختلف 

الوسائل اإلعالمية وكذلك 
على مواقع التواصل 

االجتماعي.

وبدوره أشار أســـتاذ التسويق السياحي 
فـــي اجلامعة األردنيـــة مأمون عـــالن إلى أن 
نســـبة الســـياحة لذوي االحتياجات اخلاصة 
فـــي اململكـــة تشـــكل 2 باملئـــة وفق دراســـات 
متخصصـــة، وأن معظم العاملـــني في القطاع 
الســـياحي مبـــن فيهـــم األدالء الســـياحيون 
غير مؤهلـــني للتعامل مـــع ذوي االحتياجات 
اخلاصة، كاســـتخدام لغة اإلشـــارة واملهارات 

األخرى للتواصل مع هذه الفئة.
وبـــّني عالن أن عوامل العرض الســـياحي 
من بنى حتتية وخدمات وتســـهيالت سياحية 
غير مالئمـــة متاما حلركـــة ذوي االحتياجات 
اخلاصـــة، إذ أن معظم املواقع الســـياحية في 
األردن وباألخص املواقـــع األثرية والطبيعية 
غير صاحلة ملمارسة التجارب السياحية لزوار 
ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة، كما أن اخلطاب 
الســـياحي يهمل هذه الفئة وال يدرجها ضمن 
أجندته وكذلك فئة كبار الســـن، حيث ال توجد 

خدمات أو أي عروض سياحية خاصة بهم.

تشريعات وتسهيالت

تقـــول عضو منظمـــة الســـياحة العاملية، 
وعضـــو الشـــبكة العربية لترويج الســـياحة 
البينية، ورئيس قســـم الســـياحة واآلثار في 
جامعة الشـــرق األوســـط ســـائدة عفانة، إنه 
”اســـتنادا إلـــى توصيـــات مؤمتر الســـياحة 
توظيـــف  علـــى  التركيـــز  مت  فقـــد  للجميـــع، 
القوانني التشـــريعية خلدمة األشخاص ذوي 
االحتياجات اخلاصة واالستفادة من البعض 
مـــن بنود تلـــك القوانـــني املطبقة فـــي الدول 
العربية لتحقيق مبدأ التكافؤ، وذلك بإعفائهم 
من رسوم الدخول للمتاحف واملناطق األثرية، 
وتقـــدمي التســـهيالت الالزمـــة لهـــم مثـــل 
املمرات واملســـارات امليسرة، وتوفير 
العربـــات الصغيرة فـــي املناطق 
التي بحاجة إلى الســـير على 
غـــرف  واختيـــار  األقـــدام، 

لذوي االحتياجات اخلاصة ضمن مواقع سهلة 
الوصول وقريبة من اخلدمـــات الفندقية، إلى 
جانب إيجاد املمرات واملصاعد لهم وأن تكون 
مدينة مادبا منوذجا لذلك، وتشـــريك املعوقني 
حركيـــا فـــي عمليـــة التوعيـــة املجتمعية من 
خالل تقدمي البرامج التوضيحية واإلرشادية 
لفاقدي البصر باستخدام العصي، والنظر في 

حوكمة قطاع السياحة“.
وأشارت إلى أن العديد من املواقع األثرية 
واملناطق السياحية بحاجة إلى تهيئة وتقدمي 
تســـهيالت خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة 
والســـيما مدينة البتـــراء، إذ أن التســـهيالت 
متوفرة فـــي مدخل املدينة فقـــط، بينما تفتقر 
باقـــي مناطـــق املدينة إلى مؤهالت ســـياحية 
تســـتقطب هـــذه الفئـــة، حيـــث األرض غيـــر 

منبسطة وغير مهيأة لهذه الفئة من السياح.
جديـــر بالذكـــر أن الرســـالة التـــي كان قد 
وجهها األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون 
مبناســـبة االحتفال باليوم العاملي للســـياحة، 
تنص على أن لكل شخص احلق في االستفادة 
مـــن خدمـــات الترفيـــه والســـياحة علـــى قدم 
املساواة مع اآلخرين، لكن الواقع يثبت عكس 
ذلـــك، حيث ال يزال هنـــاك قرابة مئات املاليني 
في جميع أنحاء العالم يعيشـــون حتت وطأة 
اإلعاقة، إلى جانب األطفال واملســـنني وغيرهم 
مـــن األشـــخاص احملتاجـــني إلى تســـهيالت 
خاصـــة، ويواجهون جراء ذلـــك عقبات حتول 
دون حصولهم على خدمات السفر األساسية، 
مثل املعلومات الواضحة واملوثقة، وتسهيالت 
النقـــل واخلدمـــات العامة الناجعـــة، والبيئة 

املادية التي يسهل التنقل فيها. 
ولإلشـــارة فإنـــه علـــى الرغم مـــن توافر 
األشـــخاص  فـــإن  احلديثـــة،  التكنولوجيـــا 
املصابـــني بإعاقـــات بصريـــة أو ســـمعية أو 
حركية أو معرفيـــة ال يزالون غير قادرين على 

اللحاق بالركب في عدة وجهات سياحية.
وبّني األمني العام لألمم املتحدة أن تيسير 
سبل االســـتفادة من هذه الفئة ال ينطوي فقط 
علـــى فـــرص جتارية هامة فحســـب، بـــل إنه 
يشـــكل حجر الزاوية في كل سياســـة سياحية 
واســـتراتيجية لتنميـــة املشـــاريع التجاريـــة 
إذا أريـــد لها أن تكون مســـؤولة ومســـتدامة، 
ومنظمـــي  السياســـات  صانعـــي  مشـــجعا 
الرحـــالت الســـياحية والشـــركات التي تعمل 
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منظمة الســـياحة العاملية تعلن عبر موقعها اإللكتروني عـــن اختيارها ملدينة العقبة، كأفضل 

الوجهات السياحية العاملية وأحد أهم املواقع العاملية التي توفر سياحة نموذجية للجميع.

ســـياحة ذوي االحتياجات الخاصة تعتبر منتجا حديثا في األردن، يستدعي االهتمام به وتطوير 

الخدمات والتسهيالت الالزمة لجذب املزيد من أفراد هذه الشريحة من جميع أنحاء العالم. تحقيق
األردن وجهة سياحية لذوي االحتياجات الخاصة

مرافق بسيطة إلسعاد الجميع

يعــــــد األردن من البلدان ذات التاريخ الســــــياحي العريق التي جذبت الســــــياح والزائرين 
حتى يومنا احلاضر، ومبا أن سياحة ذوي االحتياجات اخلاصة في العالم العربي تعتبر 
منتجا حديثا متناميا عامليا ويزيد من التشــــــكيلة املتكاملة للســــــياحة لم ينل حظه بعد، فإن 
ذلك يســــــتدعي من القائمني على النشــــــاط الســــــياحي في األردن االهتمام بسياحة ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتطوير اخلدمات والتســــــهيالت الالزمة لهم جلذب املزيد من أفراد 
هذه الشــــــريحة من جميع أنحاء العالم، مبا يتطلبه ذلك من تنوع في املنتوج السياحي من 

شأنه أن يضيف لألردن منطا سياحيا جديدا ينافس به عامليا.

[ العقبة على رأس قائمة المواقع السياحية في العالم [ تدريب أدالء سياحيين على لغة اإلشارة

ى ون ي ب ن ر ق
مســـتوى البنى التحتية مثل املمرات واملعابر 
التي متّكن هـــذه الفئة من التجول في األماكن 
بر و ر ي ى ب و

السياحية بسهولة.
ويدعـــو خبـــراء وأكادمييون إلـــى توفير 
االحتياجـــات  لـــذوي  البيئيـــة  التســـهيالت 
اخلاصة خاصة وأنهم ميثلـــون أكثر من ثلث 
عدد ســـكان العالم، ومع ذلك ال يلقون االهتمام 
املناســـب بهـــم خاصة فـــي مجال الســـياحة، 
بدءا بتوفير اخلدمات الفندقية والســـياحية، 
بـــأن تخصـــص الفنادق نســـبة من  مطالبـــني
غرفها وبناياتها لتكون مؤهلة الستقبال نزالء 
من ذوي االحتياجات اخلاصة نظرا ملا يتوافر 
فيها من تســـهيالت تتيح لهم احلركة بسهولة 

ومتكنهم من االعتماد على أنفسهم.
”إن األردن ريادي بظاظو ويقول إبراهيـــم
فـــي إدخال منـــط جديد مـــن الســـياحة على 

ق ر ى إ ب ب بر رى ي
والـــذي األردن  فـــي  املوجـــودة  الســـياحية 
يســـعى جاهدا إلى االلتحاق بركب الســـياحة
واســـتقطاب ذوي االحتياجـــات اخلاصة، فإن
األمـــر متاح وال يحتاج إلى الكثير من النفقات

البعض. مثلما قد يتصور
ويؤكد هؤالء على أن تهيئة مرفق سياحي
مثال وجعله مؤهال وقادرا على استقبال ذوي
االحتياجـــات اخلاصة ال يقتضـــي بالضرورة
الكثير من التغيرات اإلنشـــائية املكلفة، حيث
أن نســـبة ذوي االحتياجات اخلاصة احلركية
5 باملئة 5التي تقتضي الكرســـي املتحرك تقارب
مـــن ذوي االحتياجات اخلاصـــة فقط، ذلك أنه
باللجوء إلى استعمال وسائل وأدوات بسيطة
وتدريـــب كوادر فنية، ميكـــن تقدمي اخلدمة ملا
االحتياجات اخلاصة. 95 باملئة من ذوي 5نسبته
يذكر أن األردني فيصل منصور جنح خالل

ج بير ج ي وي
وقالت مديرة االتصال واإلعالم في هيئة

تنشيط السياحة 
تهامة النابلسي، 
إن الهيئة تعمل

على تدريب أدالء 
السياحة على لغة
اإلشارة، وبالفعل 

فقد مت تدريب 
عدد كبير منهم، 
مبّينة أن الهيئة
تقوم بالترويج

والتسويق للمناطق 
السياحية مبختلف 

الوسائل اإلعالمية وكذلك
على مواقع التواصل 

االجتماعي.

إ و رق ج
”اســـتنادا إلـــى توصيـــات مؤمتر الســـياحة 
توظيـــف  علـــى  التركيـــز  مت  فقـــد  للجميـــع، 
القوانني التشـــريعية خلدمة األشخاص ذوي 
االحتياجات اخلاصة واالستفادة من البعض 
مـــن بنود تلـــك القوانـــني املطبقة فـــي الدول 
العربية لتحقيق مبدأ التكافؤ، وذلك بإعفائهم 
من رسوم الدخول للمتاحف واملناطق األثرية، 
وتقـــدمي التســـهيالت الالزمـــة لهـــم مثـــل 
املمرات واملســـارات امليسرة، وتوفير 
االصغيرة فـــي املناطقق العربـــات
يتي بحاجة إلى الســـير على  ال
غغـــرف  واختتييـــار األقـــدام، 

وي ي ن بل
علـــى فـــرـرصصجتارية هامة فحســـب، بـــل إنه
الزاوية في كل سياســـة سياحية جحجر يشـــكل 
واســـتراتيجية لتنميـــة املشـــاريع التجاريـــة
إذا أريـــد لها أن تكون مســـؤولة ومســـتدامة،
ومنظمـــي السياســـات  صانعـــي  مشـــجعا 
الرحـــالت الســـياحية والشـــركات التي تعمل

خبراء يدعون إلى توفير التسهيالت 

البيئية لذوي االحتياجات الخاصة 

السيما وأنهم ال يجدون االهتمام 

المناسب بهم في مجال السياحة

مـــع األشـــخاص ذوي االحتياجـــات اخلاصة 
على العمل معا من أجل إزالة جميع احلواجز 

الذهنية واملادية.
يذكر أن منظمة الســـياحة العاملية التابعة 
للجمعيـــة العامة لألمم املتحـــدة قررت إطالق 
اليـــوم العاملي للســـياحة في دورتهـــا الثالثة 
املنعقـــدة في أســـبانيا في ســـبتمبر من العام 
العتمـــاد  الســـنوية  للذكـــرى  تخليـــدا   ،1979
النظام األساســـي ملنظمة السياحة العاملية في 
27 ســـبتمبر مـــن العـــام 1970، وتعزيزا لوعي 
املجتمـــع الدولي بأهمية الســـياحة وضرورة 

معاجلة التحديات التي تواجه هذا القطاع.
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شـــدد مختصون على ضرورة غســـل اليديـــن جيدا قبل وبعد اســـتعمال العدســـات، مع مراعاة 
تعقيم وعاء حفظ العدسات بصفة منتظمة، على أن يتم تغييره كل ثالثة إلى ستة أشهر.

أكـــد خبـــراء أن جلســـات العناية بالوجـــه طريقة رائعـــة لتجديد البشـــرة والحفاظ علـــى صحتها 
ونضارتها وتوهجها، كما تساعد على االسترخاء والتخلص من التوتر. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ احتضنت العاصمة اليابانية أول 
عرض أزياء من نوعه مخصص للرجال 

ممتلئي القوام، في بلد يتمتع بأحد 
أدنى معدالت السمنة، بين دول العالم 

المتقدم. وقال منظمو العرض إنهم 
يهدفون إلى تغيير نظرة المجتمع 

ألصحاب القوام الممتلئ.

◄ رصدت مجموعة من الباحثين، 
أكثر أسباب الفوبيا عند البريطانيين، 

موضحين أنها في الغالب تكون 
مرتبطة بحادث ما في حياة من يعاني 

منها، لكنها على أي حال ال تمثل خطرا 
على حياته.

◄ في خطوة غير مسبوقة أعلن 
مجلس الوزراء السوداني، موافقته 
على مشروع القانون الجنائي لسنة 
2016، الذي قدمه وزير العدل، بشأن 

تعديل العقوبة في البعض من 
الجرائم من بينها تعديل عقوبة الزاني 

المحصن إلى اإلعدام شنقا بدال من 
الرجم المحدد في الشريعة اإلسالمية.

◄ كشف استبيان أجرته الحكومة 
اليابانية ُمؤخرا أن نصف مليون شاب 
ياباني يتجّنبون الُمجتمع ويختارون 

عيَش حياة ُمنعزلة. وُتسّمى هذه 
الظاهرة بالـ”هيكيكوموري“، ويعتقد 
األطباء أن مزيج التأثيرات النفسية 

والثقافية يجعل الشباب يشعرون 
بالحاجة إلى االنسحاب ُكليًا

◄ أظهرت نتائج إحصائيات هيئة 
الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا 

أن أكثر من 40 بالمئة من األطفال 
لم يزوروا طبيب األسنان العام 

الماضي، وهو رقم اعتبرته جمعية 
أطباء األسنان البريطانيين بأنه ”أمر 
محرج“. وقالت الجمعية إن ”الفحص 
الدوري ألسنان األطفال أمر أساسي 

لمنع التسوس“.

جمال

تجنبي الشامبو 
املحتوي على السلفات

األلمانية  } أوصت مجلة ”إن ســـتايل“ 
المرأة صاحبة الشعر الجاف أو التالف 
بتجنـــب الشـــامبو الذي يحتـــوي على 
مادة الُســـلفات (الكبريتات)؛ ألنها تحرم 
الشعر من الزيوت الطبيعية الضرورية، 
ممـــا يؤدي إلى تقصف الشـــعر وجفاف 

فروة الرأس وبصيالت الشعر.
وأضافـــت المجلة فـــي موقعها على 
شـــبكة اإلنترنت أن الشـــامبو المحتوي 
على الُســـلفات ال يناســـب أيضا الشعر 
المصبوغ أو المعالج بالكيراتين؛ حيث 
أنه قد يؤدي إلى شـــحوب اللون سريعا 

أو يفسد مفعول الكيراتين.
وأكدت ”إن ســـتايل“ أنه يكفي غسل 
الشـــعر الجاف مـــرة واحدة أســـبوعيا 
بواســـطة شـــامبو لطيـــف وخـــال مـــن 
المغذيـــة  بالمـــواد  وغنـــي  الُســـلفات، 
التي ترطب الشـــعر وتعيـــد إليه نداوته 
ولمعانـــه. وأشـــارت المجلـــة المعنيـــة 
بالصحة والجمال إلى أن المرأة صاحبة 
الشـــعر الطبيعي والشعر الدهني بعض 
الشـــيء يمكنهـــا اســـتعمال الشـــامبو 

المحتوي على الُسلفات دون قلق.
وبـــدوره، أكد مصفف الشـــعر ينس 
داغنه على ازدياد حاجة الشـــعر الجاف 
للشـــامبو خفيف التركيز ومواد العناية 
الخاصـــة موضحًا أن الشـــامبو خفيف 
التركيز ومواد العناية الخاصة يعيدان 

للشعر نضارته.

} القاهــرة - يهتم علماء النفس كثيرا بالمدى 
الـــذي يمكـــن أن تســـتمر خاللـــه العالقة بين 
األشـــخاص وخاصة عالقـــة الصداقة، والذي 
يطلقون عليه مصطلح ”سيكولوجية العالقات 
باآلخريـــن“، حيث لوحـــظ عدم قـــدرة األفراد 
على المحافظة على عالقاتهم لســـنوات ممتدة 
ألسباب متعددة، يصب معظمها باألساس في 
عـــدم الوفاء ونكران الجميـــل بين الصديقين، 
لذلـــك يقبع معظم الناس دائما بين المشـــاعر 

السلبية نتيجة لفقدانهم الصداقة الحقيقية.
وأثبـــت علمـــاء النفـــس أن العالقات التي 
تدوم ثالث سنوات متتالية يمكنها االستمرار 
حتـــى نهايـــة العمر، حيـــث تتطبـــع العالقة 
بصفـــات ال يمكن ألي مـــن الطرفيـــن التخلي 

عنها، أهمها الوفاء والتوافق النفســـي، وعدم 
رغبـــة أحد األطراف في االســـتغناء عن اآلخر، 

كما تتخلل العالقة الثقة المتبادلة.
الصداقـــة الحقيقية التي  وعن مواصفات 
يمكنها االستمرار مدى الحياة، يقول الدكتور 
أحمد سعيد، المتخصص في الصحة النفسية 
فـــي مصـــر إنها تكـــون خاليـــة مـــن المنفعة 
المتبادلـــة، أي يكـــون الهدف مـــن العالقة هو 
العطاء فقط ســـواء أكان ملموســـا أم روحيا، 
األمـــر الـــذي يعزز اســـتمرارها إلى ســـنوات 
عديدة، كما أن ذلك يجنب األطراف المتصادقة 
الخالفات الدائمة التي تصبح ســـببا في فشل 
العالقة، كما أن الصداقة الحقيقية تستمر إذا 
اتفق الطرفـــان في صفات بعينهـــا، مثل رقي 

التفكير ورجاحة العقل وحب كل طرف لآلخر، 
كما تتطلب وجود الرغبة في التضحية من كال 
الطرفين مقابل اســـتمرار عالقة الصداقة، هذه 
الصفة تبنى في األساس على الحب المتبادل، 
ولكنها تلعب بمفردهـــا دورا كبيرا في امتداد 

العالقة واستمرارها لسنوات طويلة.
 ويشـــير الدكتور أمجد خيري، استشاري 
الصحـــة النفســـية والعلـــوم الســـلوكية، إلى 
أن الصداقة تأخذ اإلنســـان إلى بيئة نفســـية 
صحيـــة، كمـــا تجدد داخـــل أطرافهـــا الطاقة 
اإليجابية، وتدفعهـــا إلى التعامل مع اآلخرين 
برقـــي،  هذا النوع مـــن الصداقات يطلق عليه 
مسمى ”كاملة األوصاف“، ألنها تأخذ صاحبها 

إلى مرحلة المثالية.

باختصار صداقة ثالث سنوات تطيل العمر

  

} سمعت عن الموضوع من إحدى 
المربيات الفاضالت التي تعمل في مدرسة 

ثانوية إنكليزية.. وكانت تنصح طالبها 
الذين يعّدون أنفسهم المتحانات الثانوية 
العامة البريطانية باستخدام أحد المواقع 
اإللكترونية المتخصصة لتطوير لغتهم.. 
وقد عجبت السم الموقع الذي ال يدل على 
أي شيء له عالقة ال باللغة وال بالدراسة 
وال حتى باللعب.. فاسم الموقع هو: ”ُرز 
بالمجان!“ أو ”فري رايس دوت كوم!“.. 

وهي طريقة مبتكرة تختبر قوة مفرداتك 
ومعرفتك باللغة اإلنكليزية وتغنيها 

وتطورها.. وشعارها: العب وأطعم جياع 
العالم!

وإذ استبّد بي الفضول هرعت إلى 
”عّمـنا غوغل العظيم“.. وطبعت الحروف 
بتأنٍّ لتظهر أمامي الصفحة وتطالعني 
العبارة التالية: ”حارب الجوع وأنت 

تتعلم.. فكل إجابة صحيحة تجعلنا نتبرع 
باسمك بعشر حبات من الرز!“.. وال عجب 

فالموقع تابع لبرنامج األغذية العالمي 
للقضاء على الجوع.. أحد التشكيالت 

التابعة لمنظمة األمم المتحدة.. وهو موقع 
رصين تعاونت فيه جهات كثيرة لتقديم 

خدمات إنسانية حقيقية.
ال أستطيع أن أصف شعوري وأنا 

أتصفح الموقع وأقرأ تفاصيله وطريقة 
اللعب واالستفادة والمتعة.. باإلضافة 

إلى التعريف بطرق أخرى كثيرة للتبرع 
وإغاثة المحتاج.. وجدت نفسي أمام صفحة 
إلكترونية في غاية الذكاء.. ال تعنى بالتعليم 

فقط وال بالتبرع فقط.. بل تعنى بتنشئة 
الطفل تنشئة صالحة وتنمية حب العطاء 
لديه بطريقة سهلة ممتعة ومسلية.. وبدل 
أن يكافئك الموقع بصورة أو موسيقى أو 

تصفيق حين تربح تجده يكافئك بأن يتبرع 
باسمك إلطعام جائع!

لم أتردد طبعا في خوض اللعبة التي 
تتلخص بالتالي: تضغط زر البداية فتنفتح 

الصفحة أمامك.. ويطالعك سؤال بسيط: 
كلمة ”كذا“ تعني… ويعطيك أربعة احتماالت 

لمعاني مرادفة للكلمة المعطاة.. فتختار 
المفردة الصحيحة بحسب معلوماتك.. 

وإذا كانت إجابتك صحيحة تجد على يمين 
الصفحة صحنا كان فارغا وغدا بإجابتك 
يحتوي على البعض من الرز.. مع عبارة 

تقول ”لقد تبرعت اآلن بعشر حبات من 
الرز“.. وما إن تواصل اللعب حتى يرتفع 

مستوى األسئلة بحسب إجاباتك.. وتزداد 
معه كمية الرز بالتدريج.

وجدت نفسي ال أستطيع التوقف أو 
ترك الصفحة حتى أكون قد أتممت التبرع 

بكيلوغرام أو اثنين أو أكثر.. شعور ال 
أستطيع وصفه.. لكن أقل ما يمكن أن يقال 
فيه إنه مشوب بفرح غامر وارتياح داخلي 

عجيب.. فأنا ال أضيع وقتي.. وال ألعب فقط 
أو أتعلم فقط أو أذكي معلوماتي وأحرك 
الماء الساكن في ذاكرتي.. بل لقد وجدت 
نفسي كلما تعلمت أكثر وأشبعت متعتي 

ومعرفتي كلما أحسست بشبع الروح 
والعاطفة.

وبال شك فقد سكنني عالمنا العربي 
المنكوب بحروبه ودكتاتورياته ومافيات 

فساده.. والغارق في الجهل والفقر والجوع 
والتشرد.. وكم تمنيت من صميم قلبي أن 

تنشط فيه مؤسسات مدنية تنمي حب العلم 
والمعرفة مثلما تنمي اإلحساس بالتكافل 

وقيمة اإلحساس باآلخرين.
لست متشائمة ألنني أثق بقدرات أهلنا 

على الرغم من كل شيء.. وأثق جدا أن 
الكثيرين يستطيعون التحرك البتكار كل 
ما يمكنه أن يجعل عالمنا أكثر إنسانية 

وتحضرا..
صباحكم عطاء..

عشر حبات من الرز
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ر ر

نهى الصراف

} وردت في حصيلة مجموعة من الدراســـات 
الحديثة اإلشـــارة بصورة متكررة إلى ظاهرة 
مرضيـــة تدعى ”متالزمـــة اإلجهـــاد المزمن“ 
المصاحـــب للطـــالق، حيـــث تؤكـــد مجموعة 
مـــن األطبـــاء والمعالجين النفســـيين على أن 
االنفصال بين الشـــريكين، يعد ســـببا مباشرا 
لإلصابـــة بالعديـــد مـــن األمراض النفســـية 
والجسدية بما في ذلك آالم العضالت والتوتر 
والقلق، ســـواء أكان المنفصالن مشهورين أو 

فردين عاديين في المجتمع.
وأشـــارت المعالجـــة النفســـية األســـرية 
شـــارلوت فريدمان؛ وهي تدير وتشـــرف على 
في المملكة  ما يسمى بـ“فريق دعم المطلقين“ 
المتحدة، إلـــى أن أغلب حـــاالت الطالق التي 
صادفتها بحكم عملهـــا ظهرت على أصحابها 
أعراض مرضية أكثرها نفســـية مثل؛ اإلجهاد، 

وتدني الحالة المزاجية، واالكتئاب واألرق.
كمـــا أشـــارت األبحـــاث األخيـــرة إلى أن 
أكثـــر مـــن 60 بالمئة مـــن المطلقيـــن يعانون 
مـــن أعراض مرضية جســـدية مثـــل، الصداع 
النصفي، األكزيما ومشكالت آالم في العضالت 
وهي نتيجة للتوتر النفسي أيضا، فيما أكدت 
الدراســـة التـــي أجراها باحثون فـــي جامعة 
ميتشـــيغان األميركية علـــى أن تجربة الطالق 
تؤدي إلى تراجع أســـرع في الصحة النفسية 
والبدنية، بشكل واضح وأن المطلقين يعانون 
من هذه األعراض بصـــورة مصاحبة للتجربة 
والفتـــرة التـــي تعقبها، مقارنة باألشـــخاص 
الذيـــن مازالـــوا يواصلون حياتهـــم الزوجية 

المشتركة.

وأوضحـــت النتائج أن الرجـــال المطلقين 
يعانـــون مـــن مشـــكالت صحية لفتـــرة طويلة 
تعقـــب تاريخ الطـــالق، فيما تعاني الســـيدات 
من المشـــكالت الصحية لفتـــرة قصيرة أثناء 
وبعد الطالق لكنها أكثر حدة، مقارنة بالرجال 
ويعزوها الخبراء إلى ســـيطرة مشاعر الحزن 
والخســـارة والوحـــدة إثـــر تجربـــة الطـــالق 

واالنفصال عن الشريك.
قبـــل  مـــن  الطـــالق  تجربـــة  وتصنـــف 
متخصصيـــن أميركييـــن، علـــى أنهـــا تجربة 
مجهدة بصـــورة كبيرة ولها تأثيرات ســـلبية 
علـــى الصحة النفســـية لألفـــراد، حيـــث تتم 
اإلشارة إليها على أنها واحدة من أهم مظاهر 
اضطراب مـــا بعد الصدمة؛ وهـــو االضطراب 
المتعارف عليه لوصف التوتر النفسي الشديد 
الذي يعاني منـــه ضحايا الحوادث أو الجنود 

والمدنيون الناجون من ساحات الحرب.
وتعاني النساء في العادة ،بدرجة أقل، من 
أعراض هذا االضطراب المتمثل في االنسياق 
المبالـــغ فيه لتجارب الماضي، باتباع ســـلوك 
غيـــر اجتماعـــي يتمثـــل فـــي العزلـــة وتجنب 
االختالط بالنـــاس، والقلق المتزايد والمعاناة 
من أعراض المرض (النفس-جسدي)، وتعاني 
الســـيدات من هذه األعراض حتى إذا كان قرار 
االنفصال من جانبهن، إذ أن اإلحساس بالذنب 
والشـــعور بالوحـــدة يطاردانها إلـــى فترة قد 
تطول، وتشير شارلوت فريدمان إلى أن الزواج 
قد يكون غيـــر ناجح، ومع ذلك يبقى االنفصال 

تجربة غير سارة.
ويرى الدكتور ديفيد باسترانا؛ اختصاصي 
القانـــون المدنـــي فـــي جامعة واليـــة أريزونا 
األميركيـــة، من خـــالل تجربتـــه أن المطلقات 
حديثـــا يعانيـــن من أعـــراض متشـــابهة منها 
اإلنكار والغضب وعدم تقبل الواقع واالكتئاب، 
فالطالق يمكن أن يؤثر سلبا على كال الزوجين 
عاطفيا ونفسيا وجسديا بطريقة غير متوقعة.
أمـــا الرجـــال، فقد أشـــار متخصصون في 
الصحة النفســـية إلـــى أن تأثير الطالق عليهم 
يفوق في الغالب تأثيره على النســـاء؛ وأن هذا 

الفرق يظهر بعد حدوث الطالق مباشرة، حيث 
يبدأ الرجـــل بافتقاد الصحبة والدعم العاطفي 
والمعنوي الـــذي كان يوفره له الزواج، إضافة 
إلـــى أن معظـــم الرجال ال يجـــدون الفرصة أو 
االســـتعداد النفســـي للتعبير عن مشـــاعرهم 
لألصدقـــاء والمقربين، مثلما تفعل الســـيدات 
عادة للتخفيف من العبء النفســـي لمعاناتهن 
بعـــد حدوث الطالق، علـــى الرغم من أن المرأة 
أكثـــر تعرضا لالكتئـــاب النفســـي خاصة في 
مرحلـــة التوتر الشـــديد التي تســـبق الطالق، 
ربما بســـبب اعتقادها بأن مســـؤولية إنجاح 
الزواج واســـتمرار ازدهاره هما مســـؤوليتها 
بالدرجة األولى، لذلك، حيـــن تتفاقم الخالفات 
الزوجيـــة وتبـــدو جميـــع الطرق تـــؤدي إلى 
ضرورة اتخاذ الخطوة األخيرة، تصاب بعقدة 
الذنب وتأنيـــب الضمير غير المبرر في أحيان 
كثيرة، مع أن الرجل يتســـاوى معها في تحمل 

مسؤولية إنجاح أو إفشال العالقة الزوجية.
ويؤكـــد الدكتـــور باســـترانا فـــي كتابـــه 
”متالزمة اإلجهاد والتوتر المصاحب للطالق“، 
علـــى أن الشـــعور باالنفصال عن الشـــريك قد 

يشـــبه كثيرا مشـــاعر الحداد علـــى وفاة أحد 
أفراد األســـرة، ولذلك فإن تنقية هذه المشـــاعر 
ومحاولـــة الخـــروج مـــن المزاج الســـوداوي 
تتطلبان عملية انتقالية، يتم خاللها االعتراف 
بأهميـــة تقبل الواقع الجديد، بكل ما يمثله من 
مظاهر اجتماعية ونفسية في محاولة لتشكيل 
صيغة شـــخصية جديدة والبدء بالتأقلم مع ما 
يتطلبه الظـــرف الجديد، والتعامل مع المحيط 

االجتماعي وفق هذا المنظور.
من جانبه، يعتقـــد الدكتور جيمس لينش؛ 
مؤلف كتـــاب ”القلب المفطور“، بـــأن الروابط 
بين الضغوط النفســـية واألمراض الجســـدية 
هـــي نقطـــة االنطـــالق التـــي يتم مـــن خاللها 
تشـــخيص معاناة األشـــخاص الذيـــن يمرون 
بتجربة االنفصال، خاصة في مراحلها األولى. 
وتبين الدراســـات الحديثة بأن التوتر النفسي 
يزيد مـــن الضرر الذي تحدثه الجزيئات الحرة 
في الدم التي تهاجم خاليا الجســـم الســـليمة 
األمـــر الذي يـــؤدي إلى زعزعة اســـتقرار نظام 
المناعة، ما يحد من قدرة الجسد على محاربة 
األمـــراض، خاصة الخطيرة منها كالســـرطان 

بأنواعـــه وأمـــراض القلـــب، وفي مـــا يتعلق 
بالســـرطان فإن دراسات عدة أكدت على وجود 

عالقة قوية بين مستويات التوتر والسرطان.
وأظهـــرت نتائج إحـــدى الدراســـات التي 
استمرت ثالثة أشهر وأشـــرف عليها باحثون 
في جامعة إلينوي األميركيـــة، تكونت عينتها 
من قرابة 1000 ســـيدة مصابة بسرطان الثدي، 
ارتباطا وثيقا بين اإلجهاد النفســـي واإلصابة 
بهذا المـــرض،. ووفقا لدراســـة قدمت من قبل 
الجمعيـــة األميركيـــة ألبحاث الســـرطان، فإن 
النســـاء الالتي يعانيـــن من التوتر النفســـي 
يكن عرضة لإلصابة بأكثر األنواع شراسة من 

سرطان الثدي.

ميكــــــن أن يكون للطالق أو االنفصال بني الشــــــريكني، تأثير مدمر على الصحة النفســــــية 
ــــــوارد أخبار  ــــــى إذا كان هؤالء جنوما في عالم الشــــــهرة، مع ت واجلســــــدية لألفــــــراد حت
انفصال وشيك للنجمني األميركيني أجنلينا جولي وبرات بيت، اللذين طاملا شغلت أخبار 
انفصالهما ومالبساته وسائل اإلعالم على مستوى العالم وبعد تعرض جولي إلى سلسلة 
من الوعكات الصحية مؤخرا، فســــــرها البعض على أنها تداعيات املعاناة النفســــــية التي 

كانت تواجهها قبل إعالن رغبتها في إنهاء حياتها الزوجية.

[ االنفصال تجربة غير سارة حتى إذا كان الزواج غير ناجح [ تعاني المطلقة حديثا من مشاعر الغضب وإنكار الواقع واالكتئاب
متالزمة اإلجهاد.. اضطراب ما بعد صدمة االنفصال بين الشريكين

تجربة الطالق يعقبها الحزن والخسارة والوحدة

معظم الرجال ال يجـــدون الفرصة 
أو االستعداد النفسي للتعبير عن 
واملقربني،  لألصدقاء  مشـــاعرهم 

مثلما تفعل السيدات عادة

◄

أكثر مـــن 60 باملئة من املطلقني 
يعانون من أعراض مرضية جسدية 
مثل، الصـــداع النصفـــي، األكزيما 

ومشكالت آالم في العضالت

◄

ُّ

التركيز ومواد العناية الخاصة يعيدان 
للشعر نضارته.
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مصير أالردايس على المحك
[ مدرب منتخب إنكلترا يواجه تحقيقات بسبب فضيحة رشوة

رياضة

} لندن - يواجه ســـام أالردايس املدير الفني 
للمنتخب اإلنكليزي لكـــرة القدم حتقيقات من 
احتاد الكرة في بالده بعد نشر تقرير صحافي 
حول تورطه في فضيحة رشوة مقابل الكشف 
عـــن طـــرق االلتفـــاف علـــى قواعـــد انتقاالت 
الالعبـــني. ونشـــر الثالثاء تســـجيل فيديو مت 
تصويره بشـــكل سري ألالردايس وهو يتحدث 
مـــع صحافيني ســـريني منتحلـــني صفة رجال 
أعمـــال، عن طرق االلتفاف علـــى قواعد لوائح 
احتاد الكرة التـــي مت حتديثها في 2008 حول 
حقوق ملكية الطـــرف الثالث حلقوق الالعبني 

االقتصادية. 
أن  إلـــى  بريطانيـــة  صحـــف  وأشـــارت 
أالردايـــس تفاوض على صفقة بقيمة 400 ألف 
جنيه اســـترليني مقابل إعطاء نصائح ملمثلي 
شركة آسيوية لوكالة الالعبني، وهو اتفاق قد 
ميثل تضاربا في املصالح، كما سخر من سلفه 
روي هودجســـون. وانتقد أالردايس املســـاعد 
السابق لهودجسون غاري نيفيل وقرار احتاد 

الكرة اإلنكليزي بإعادة بناء ملعب وميبلي. 
وقـــال أالردايـــس ”لقـــد كان هودجســـون 
ونيفيل يتجادالن مدة دقائق بخصوص إقحام 
راشـــفورد، كان علـــى روي أن يخـــرس غاري 
وأن يجلســـه على مقاعد البدالء وأن يقوم مبا 
يريـــد القيام به، فهو املدرب وعليه أن يفعل ما 

يريده“. 
وحمل أالردايس العبي املنتخب اإلنكليزي 
مســـؤولية الفشـــل فـــي فرنســـا ”لقـــد خذلوا 
مدربهم، أعتقـــد أنه كان مترددا فـــي النهاية، 
روي فاز بعشـــر مباريات في التصفيات، لكننا 
تعادلنا أمام روســـيا وكان علينا الفوز، وفزنا 
أمام ويلز وقدمنا أسوأ أداء لنا، ثم تعادلنا مع 
ســـلوفاكيا، ولم يكن هناك أفضل من مواجهة 

أيسلندا لتمر“.
ولـــم يـــرد أالردايس بعـــد علـــى إدعاءات 
الصحف البريطانية في الوقت الذي طلب فيه 
احتاد الكـــرة من صحيفة ”ديلـــي تيليغراف“ 
تســـجيل الفيديـــو للواقعـــة، وفقا ملـــا ذكرته 

وســـائل اإلعـــالم. وقـــال غريـــغ كالرك رئيس 
مجلس إدارة احتـــاد الكرة اإلنكليزي“أريد كل 
احلقائق، أن أسمع كل شيء من كل األشخاص 
لكي أحكـــم على االدعاءات املثـــارة“. وأضاف 
”العدالـــة النزيهـــة تتطلب منـــا معرفة بواطن 

األمور قبل اتخاذ أي قرار“. 
واســـتدعي أالردايـــس إلـــى مقـــر االحتاد 
اإلنكليزي لإلدالء بشهادته وسط تقارير تشير 
إلـــى احتمال إقالته من منصبـــه 2016. وتولى 
أالردايـــس تدريـــب املنتخـــب اإلنكليزي عقب 
إقالة هودجســـون بعد اخلسارة أمام أيسلندا 

في يورو 2016 بفرنسا. 
وقـــاد أالردايس منتخب إنكلترا في مباراة 
واحـــدة فاز خاللهـــا على ســـلوفاكيا 1-0 في 
التصفيات املؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا 

في وقت سابق من الشهر اجلاري.
ويشعر أالردايس باحلرج من ذلك االجتماع 
ويخطـــط لالعتـــذار شـــخصيا لهودجســـون، 
متقبال حقيقة إصداره أحكاما خاطئة ومعتقدا 

في املقابل بأن تصريحاته لم تكن فاســـدة. أما 
صحيفـــة ذا تاميـــز، فقد أشـــارت إلى الغضب 
العارم الذي يعتـــري رئيس االحتاد اإلنكليزي 
غريـــغ كالرك واملديـــر التنفيـــذي مارتني غلني 
بســـبب هذه االدعـــاءات، وبعد عقـــد اجتماع 
طارئ في ملعب وميبلـــي، أصبح صدور قرار 

إقالة أالردايس وشيكا للغاية. 
ُيذكر أن األسود الثالثة على وشك التجمع 
لتأديـــة الواجب الوطني وخوض مباراتني في 
الثامن واحلادي عشـــر من شهر أكتوبر املقبل 
ضد مالطا وســـلوفينيا على التوالي، في إطار 
تصفيـــات أوروبا املؤهلة لـــكأس العالم 2018 

بروسيا.
وكانت الصحيفـــة البريطانيـــة قد أعلنت 
أنهـــا كشـــفت أمر املـــدرب بناء علـــى حتقيق 
صحافي اســـتمر عدة أشـــهر، في الوقت الذي 
أكـــدت فيه أنها بصدد الكشـــف عن العديد من 
الفضائح وقضايا الفســـاد التي تعرضت لها 
كرة القدم اإلنكليزية بشـــكل عام، كما كشـــفت 

الصحيفة أنها قامت بإرســـال 18 ســـؤاال عبر 
البريـــد اإللكتروني للمدرب حول النتائج التي 
توصلـــت إليهـــا الصحيفة فـــي حتقيقها قبل 
نشره، فرفض احتاد كرة القدم اإلنكليزي الرد 
على األســـئلة، وأجاب املتحدث باسم االحتاد 
بعد تســـع ســـاعات من إرســـال األســـئلة بأن 
”االحتـــاد يريد احلقائق الكاملـــة في ما يتعلق 
بهذه املســـألة“، كما مت إرســـال األســـئلة إلى 

املـــدرب أالردايس دون احلصول على أي رد. 
وهي ليست املرة األولى التي يتعرض فيها 
املدرب لتلك املســـألة، بل ســـبق أن تعرض 
في عام 2006 لفضيحة مماثلة، حني فجرت 
هيئة اإلذاعـــة البريطانية ”بي بي ســـي“ 
مفاجأة مدويـــة بحصول املدرب أالردايس 
وجنله كاريغ على مبالغ مالية إرضاء لهما 

على هامش صفقـــات التعاقد مع البعض من 
الالعبـــني لعدم وجود أدلة، فيما رأت وســـائل 
اإلعـــالم البريطانيـــة التي ضجـــت بالنبأ أن 

املدرب بات قريبا من اإلقالة.

أصبح مصير مدرب منتخب إنكلترا لكرة 
القدم ســــــام أالردايس في مهب الريح بعد 
صدور تقارير صحافية إنكليزية تشير إلى 
تورطه في أعمال رشوة. ويواجه أالردايس 

حتقيقات من احتاد الكرة في بالده.

ضربة موجعة

} باناجــي (الهنــد) - توقفت فـــي مدينة غوا 
الهندية أعمـــال اجلمعيـــة العمومية لالحتاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم التـــي كان مقـــررا أن 
تنتخب 3 أعضاء في مجلـــس االحتاد الدولي 
للعبة (فيفا)، بعـــد 27 دقيقة فقط من انطالقها 
وذلك بســـبب احتجاج أعضاء الهيئة القارية 
على اســـتبعاد مســـؤول قطري من الترشـــح 

لالنتخابات. 
واعترف رئيس االحتاد اآلســـيوي الشيخ 
سلمان بن إبراهيم أمام رئيس االحتاد الدولي، 
السويسري جاني إنفانتينو الذي خسر أمامه 
فـــي االنتخابات الرئاســـية للفيفـــا، قائال ”لم 

يسبق لي ترؤس اجتماع أقصر من هذا“.
وقال ”كان هذا املســـاء حافـــال باألحداث، 
بعـــد بضعة أســـابيع حافلة بالعمـــل أيضا“، 
مضيفـــا ”لكن اجلمعية العمومية قالت كلمتها 
بصوت واحد، وكان هذا واضحا لنا جميعا“. 

مهمة أخيرة

وتابع الشـــيخ سلمان بن إبراهيم ”مهمتي 
األخيرة هي إعالن جمعية عمومية استثنائية 
مغلقة“. وقال برافول باتل نائب رئيس االحتاد 

اآلســـيوي ورئيس االحتاد الهندي لكرة القدم 
”كان هنـــاك العديد من الناس يأملون في تقدمي 
مرشحيهم“. وأضاف ”سواء مت إيقاف أحدهم 
أو منعـــه.. كنت أمتنـــى أن تتم هـــذه العملية 
مبكـــرا. كان بوســـع اآلخرين أيضا الترشـــح 

ولهذا السبب مت اإللغاء“.
وصوتـــت االحتـــادات الوطنيـــة األعضاء 
بنسبة 42 مقابل 1 لصالح عدم مواصلة جدول 
األعمـــال، مبا فـــي ذلك انتخـــاب ثالثة أعضاء 

إضافيني في مجلس االحتاد الدولي. 
وعقـــد املكتـــب التنفيـــذي فـــي االحتـــاد 
اآلســـيوي اجتماعا طارئا قال خالله الشـــيخ 
ســـلمان ”أظهر االحتاد اآلســـيوي وأسرة كرة 
القدم اآلسيوية وحدة وتضامنا، الرسالة كانت 
واضحـــة للجميع داخل وخارج قارة آســـيا“، 
مضيفا ”كـــرة القدم في آســـيا متوحدة وهذا 
بفضلكم كأعضاء، وأنا أشـــكركم على الرسالة 

القوية بأننا موحدين“.
وقرر املكتب التنفيذي في االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم تعيني الصيني تشيان جانغ عضوا 
معينـــا في املكتـــب التنفيذي حتـــى االجتماع 
املقبل غير العادي للجمعية العمومية. وسيبدأ 
االحتاد اآلسيوي التنسيق مع االحتاد الدولي 

لتحديـــد اإلطار الزمني لعقـــد االجتماع املقبل 
للجمعية العمومية. وكان االحتاد الدولي أبلغ 
األحد االحتاد اآلسيوي باستبعاد نائب رئيس 
االحتـــاد القطري ســـعود املهنـــدي نهائيا من 
املشاركة في انتخابات مجلس الفيفا. وأوضح 
فيفا للجنة االنتخابات في االحتاد اآلســـيوي 
أنـــه ”باالســـتناد إلـــى تقرير غرفـــة التحقيق 
فـــي جلنة األخـــالق التابعة لالحتـــاد الدولي، 
فقـــد تقرر عدم أهلية الســـيد ســـعود املهندي 
للمشـــاركة في االنتخابات اآلســـيوية الختيار 

ممثليها إلى مجلس الفيفا“.

تحقيقات مفتوحة

وفتحت الغرفة القضائية في جلنة األخالق 
املستقلة في الفيفا حتقيقا ضد املهندي ”لعدم 
تعاونه وعدم تقدميه املعلومات الصحيحة إلى 
غرفـــة التحقيق في إطار حتقيـــق آخر مرتبط 
مبنح بالده شرف اســـتضافة مونديال 2022“، 
وهـــو يواجه عقوبة ال تقـــل عن عامني ونصف 
العـــام وغرامة مالية بنحو 18300 يورو طالبت 

بها جلنة األخالق في أغسطس املاضي.
ويشـــغل املهنـــدي منصـــب نائـــب رئيس 
االحتاد اآلســـيوي لكرة القدم، وكان مرشـــحا 
لعضويـــة املجلـــس التنفيذي للفيفـــا عن قارة 
آســـيا، بعد زيادة عدد أعضائه. ونفى املهندي 
الذي يتـــرأس أيضا جلنة تنظيم كأس آســـيا 
2019 فـــي اإلمـــارات، ارتـــكاب أي مخالفـــات 
وكان مؤهـــال خلوض االنتخابـــات قبل إعالن 

استبعاده مساء األحد. 
ويتنافـــس على املقاعد اآلســـيوية الثالثة 
تشـــيان جانغ (الصني) وعلي كافشيان (إيران) 
وزين الدين نورالدين (سنغافورة) ومويا دود 
(أستراليا) ومحفوظة أكثر (بنغالدش) وأون-
غيونغ هان (كوريا الشـــمالية). وســـيخصص 
مقعد واحد علـــى األقل للســـيدات من املقاعد 

الثالثة.  تعاهد على النجاح

االتحاد اآلسيوي يلغي انتخاباته لمجلس الفيفا

املكتـــب التنفيـــذي فـــي االتحـــاد 

اآلســـيوي قرر تعيني تشـــيان جانغ 

عضوا معينا في املكتب التنفيذي 

حتى االجتماع املقبل

◄

إلـــى مقر  ــدعــي  أالردايــــــس اســت

ـــــإلدالء  ـــيـــزي ل ـــكـــل االتــــحــــاد اإلن

بشهادته وسط تقارير تشير إلى 

احتمال إقالته من منصبه 

◄

باختصار

◄ تلقى االتحاد المغربي لكرة القدم 
خطابا من االتحاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“، يخبره فيه بتغيير 

موعد مباراة المنتخب األول، أمام 
نظيره الغابوني، في أولى جوالت 

التصفيات األفريقية لمونديال 2018.

◄ شن ماجد عبدالله، أسطورة نادي 

النصر والكرة السعودية، هجوما 
على حسين عبدالغني، قائد الفريق، 
بسبب تكرار مشكالته، مؤكدا أنه ال 

يستحق شارة القيادة.

◄ يبدأ المنتخب العراقي لكرة 
القدم األربعاء معسكرا تدريبيا 

في العاصمة الماليزية كوااللمبور 
يستمر أسبوعا استعدادا الستئناف 
تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 

.2018

◄ دخلت إدارة نادي الهالل 
السعودي، في مفاوضات مع 

السويسري كريستيان غروس، 
مدرب أهلي جدة السابق، ليتولى 
تدريب الفريق، خلفا لألورغوياني 

ماتوساس.

◄ بلغ التونسي مالك الجزيري الدور 
الثاني لدورة شينغين الصينية 
الدولية لكرة المضرب. ويلتقي 
الجزيري في الدور المقبل مع 

البلجيكي دافيد غوفان المصنف 
ثانيا والذي أعفي من خوض الدور 
األول على غرار المصنفين األربعة 

األوائل.

◄ قرر االتحاد التونسي لكرة اليد 
عقد جلسته العامة االنتخابية 

الجمعة، كما تم فتح باب الترشح 
لرئاسة االتحاد خالل األعوام األربعة 

المقبلة 2016-2020، على أن يستمر 
الباب مفتوحا حتى 15 أكتوبر.

} الدوحــة - أكــــد األورغويانــــي خورخي 
فوساتي مدرب املنتخب القطري لكرة القدم 
أن الفرصــــة ال تــــزال ســــانحة أمــــام رجاله 
للتأهــــل إلــــى نهائيــــات مونديــــال 2018 في 
روســــيا، معترفا في الوقــــت ذاته بصعوبة 

املهمة. 
وقال فوســــاتي في أول مؤمتر صحافي 
بعد توليه املهمة رســــميا ملــــدة عامني حتى 
2018 خلفــــا ملواطنــــه دانيــــال كارينيــــو، إن 
مهمة املنتخب القطري صعبة لكنها ليســــت 

مستحيلة. 
وتلتقي قطر التي حتتل املركز السادس 
األخير دون نقــــاط في املجموعة األولى بعد 
خسارتني متتاليتني أمام إيران وأوزبكستان 
أدتا إلى إقالة كارينيو، مع كوريا اجلنوبية 
(4 نقــــاط) فــــي 6 أكتوبر في ســــايتاما، ومع 
ســــوريا (نقطة واحدة) في الـ11 من الشــــهر 

ذاته في الدوحة.
وأضاف فوســــاتي ”ميلك املنتخب آماال 
في التأهل، وأعتقد أن احتالل املركز الثالث 
واللعب على خامس القارة ثم املنافســــة في 
امللحــــق (ضد رابــــع الكونكاكاف) ســــتكون 
أمرا واقعيا ومنطقيا بعد خسارة املباراتني 

األوليني وعدم احلصول على أي نقطة“. 
واســــتطرد قائال ”التأهل مباشــــرة إلى 
روســــيا ال يزال قائما لكنه مرتبط بنتائجنا 
ونتائــــج املنتخبــــات األخــــرى. عودتي إلى 
تدريب املنتخــــب القطري وفي هذه الظروف 
مسؤولية جسيمة وكبيرة وقد قبلتها ألنني 
أدين بالفضل لقطر وجلماهيرها منذ عملت 

مع السد عام 2007“.
تدريــــب  تولــــى  أن  لفوســــاتي  وســــبق 
املنتخــــب القطري من 2007 إلــــى 2008، ومت 
فســــخ العقد معــــه بالتراضي إثــــر تعرضه 
حلالــــة مرضية وإجرائه عملية جراحية بعد 
اجلولــــة الثانيــــة من التصفيات احلاســــمة 

ملونديال 2010 في جنوب أفريقيا. 
وختم املــــدرب األوروغوياني باإلشــــارة 
إلى أنه قد يضطر إلى دعوة عدد من الالعبني 
خالل الســــاعات املقبلة بسبب عدم جاهزية 
البعض منهم في الوقت احلالي خاصة قائد 
الوسط كرمي بوضيف الذي أمل فوساتي أن 
يكون جاهزا للمباراة ضد كوريا اجلنوبية. 

فوساتي: قطر تملك 

فرصة التأهل للمونديال
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«صفقـــات امليركاتـــو الصيفي كانت وفـــق قدراتنا املاليـــة، تعرفون أننا نعاني مـــن أزمة مالية 

كبيرة، لذلك حاولنا أن تكون تعاقداتنا مدروسة وتتماشى مع اإلمكانيات املالية}.

 سعيد حسبان 
رئيس الرجاء البيضاوي املغربي

«منتخب مصر ضمني في أوقات صعبة، وشرف ألي العب أن ينضم إلى املنتخب. أتمنى التوفيق 

لالعبي الفراعنة، وأقدر وجهة نظر املدرب كوبر}.

عمرو جمال 
مهاجم فريق األهلي المصري

◄ أعلن جناح نيويورك نيكس كارميلو 
أنطوني أنه في قمة مستواه الذي لم يعرفه 

”منذ فترة طويلة“، وذلك عشية انطالق 
املعسكر التدريبي لفريقه. وبالنسبة إلى 
أنطوني فإن هذه احلالة البدنية الرائعة 

تعود إلى كونه متكن من ”اللعب 
في مسابقة من املستوى العالي 

طيلة الصيف“، في 
إشارة إلى مشاركته 

الرابعة في دورة 
األلعاب األوملبية 

والتي توج من 
خاللها بذهبيته 
األوملبية الثالثة 

إثر مساهمته في 
تتويج الواليات 
املتحدة باللقب 

في البرازيل.

متفرقات

◄ وافق العمالق إيفو كارلوفيتش 
على العودة إلى صفوف منتخب بالده 
كرواتيا خلوض الدور النهائي ملسابقة 

كأس ديفيس في كرة املضرب ضد 
األرجنتني في نوفمبر املقبل. 

وكان كارلوفيتش (37 عاما) 
املصنف 20 عامليا قرر عام 
2012 عدم الدفاع عن ألوان 
منتخب بالده من أجل التركيز 

على مسيرته الشخصية. وأمام 
احتمال غياب الواعد بورنا 

تشوريتش (19 عاما)، قرر قائد 
املنتخب الكرواتي زيليكو 

كرايان دعوة 
العمالق كارلوفيتش، 

حيث صّرح قائال 
”كارلوفيتش سيعود إلى 

املنتخب، إنه أفضل خبر 
ميكننا تلقيه“.

◄ بدأ السباح الفرنسي فلوران مانودو 
(25 عاما) بطل أوملبياد لندن 2012 في 

سباق 50 مترا حرة، تدريباته مع فريق 
إكس-أون-بروفانس لكرة اليد. وأعلن 

مانوندو، حامل الرقم القياسي لسباقي 50 
مترا حرة و50 مترا ظهرا 

والشقيق األصغر للسباحة 
لور مانودو، بطلة 

أوملبياد أثينا 2004، أنه 
”ال يريد اتخاذ قرارات 
متسرعة وجذرية“ في 
ما يتعلق مبهنته 

كسباح. إنه ”يريد 
في الوقت ذاته 

جتنب ”االستمرار 
(في مهنة) دون 

متعة ألسباب 
سيئة“.
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سيتي يحلم لمواصلة انتصاراته عبر دوري األبطال
[ أتلتيكو مدريد يلتقي بايرن في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي [ أرسنال اإلنكليزي يبحث عن تحقيق فوزه األول

} نيقوســيا - سيحاول مانشستر سيتي الذي 
فـــاز في مبارياته الـ10 في مختلف املســـابقات 
بقيادة املدرب األســـباني جوســـيب غوارديوال 
املنتقـــل مـــن بايـــرن ميونيخ، االســـتمرار في 
حتقيـــق االنتصـــارات علـــى حســـاب مضيفه 
ســـلتيك األســـكتلندي املأزوم أوروبيا. والتقي 
الفريقان وديا ســـابقا مرتني فتعادال في األولى 
على أرض ســـلتيك 1-1 في 6 أغســـطس 2008، 
وفاز ســـيتي على أرضه بعـــد عام ويومني 1-2 
في 8 أغســـطس 2009. وقد يشـــكل فوز سلتيك 
متصدر بطولة أســـكتلندا والبطل عدة مواسم 
متتالية، على كيلمارنوك 6-1 نهاية األســـبوع 
املاضي، حافزا له على الوقوف في وجه سيتي 
الـــذي ســـيلعب دون قائده البلجيكي فنســـان 
كومباني والذي انضم إليه أيضا مواطنه كيفن 
دي بروين دينامو الفريق في املباريات األخيرة 

خصوصا ضد مونشنغالدباخ.
وسيحاول برشلونة األسباني حتقيق فوزه 
الثاني على التوالي واالســـتمرار في انطالقته 
القويـــة. ويحـــل بطـــل أســـبانيا ضيفـــا على 
بوروسيا مونشنغالدباخ صاحب املركز الرابع 
في الدوري األملاني املوســـم املاضي. وستكون 
رحلة برشلونة دون جنمه األرجنتيني املصاب 
ليونيل ميســـي صاحـــب 3 أهـــداف في مرمى 
ســـلتيك، إلى مونشـــنغالدباخ مناســـبة طيبة 
حلارسه األملاني مارك أندريه تير شتيغن للعب 
ألول مـــرة ضد فريقه الســـابق الذي انتقل منه 

عام 2014 إلى النادي الكاتالوني.

لقاء استثنائي

قـــال األملاني الدولـــي تير شـــتيغن البالغ 
مـــن العمر 24 عاما ”ســـتكون مبـــاراة من نوع 
خاص بالنسبة إلي.. مونشنغالدباخ هو نادي 
مدينتي وفريقي الســـابق الـــذي ترعرعت فيه 
كشخص وكالعب. والعودة ملواجهته بقميص 
فريق آخر تعد شيئا شديد اخلصوصية“. وما 
يضفي املزيد مـــن األهمية على  املباراة هو أن 
تير شـــتيغن بات احلارس األساسي لبرشلونة 

دون منـــازع، وهـــو مـــا ال يلقـــى استحســـانا 
كبيرا لـــدى جماهير النادي ووســـائل اإلعالم 

الكاتالونية.
وتعود بداية القصـــة إلى عام 2014، عندما 
قرر احلـــارس املخضرم فيكتور فالديز بشـــكل 
مفاجـــئ الرحيل عن برشـــلونة بعد أن ســـاعد 
الفريـــق في الفـــوز بثالثـــة ألقاب فـــي دوري 
األبطال وســـتة ألقاب في الدوري األســـباني، 
وبـــات حارس املرمى األكثـــر جناحا في تاريخ 
النادي. وقرر أندونـــي زوبيزاريتا مدير الكرة 
ببرشـــلونة والذي كان حارســـا للفريق أيضا 
فـــي املاضـــي، أال يحـــل حـــارس واحـــد مكان 
فالديـــز وإمنا يحل مكانه حارســـان اثنان هما 
التشيلي املخضرم كالوديو برافو والواعد تير 
شـــتيغن. وكانت الفكرة تقضي مبشاركة برافو 
في مباريـــات الفريق فـــي الدوري األســـباني 
ومشـــاركة تير شـــتيغن في مبارياتـــه بدوري 
األبطال وكأس أســـبانيا. وجنحـــت تلك اآللية 
ملوسمني حيث ســـاعد برافو الفريق في الفوز 
بلقب الدوري مرتني كما فاز تير شـــتيغن معه 
بلقب دوري األبطال عام 2015 إلى جانب لقبني 
فـــي بطولة كأس أســـبانيا. ومع مشـــاركة تير 
شـــتيغن كحارس بديل في املنتخب األملاني في 
كأس األمم األوروبية (يورو 2016) قبل شهرين، 
بـــدا غير مســـتعد لقضاء موســـم ثالث يكتفي 
خالله باملشـــاركة فـــي دوري األبطال والكأس، 
وهو ما يعني خوضه حوالي 20 مباراة مقابل 

38 مباراة لبرافو.
وذكـــرت تقاريـــر إعالمية أن تير شـــتيغن 
ومديـــر أعمالـــه، خيـــرا برشـــلونة فـــي أوائل 
أغســـطس املاضي بـــني رحيل برافـــو ورحيل 
تير شـــتيغن. وتردد أن برشلونة بدا قلقا إزاء 
إمكانية رحيـــل احلارس الذي يعتـــزم النادي 
االعتماد عليه بشكل أساسي في املستقبل، وقد 
اتخذ برشـــلونة قرارا مثيرا للجدل ببيع برافو 
(33 عاما) ملانشســـتر سيتي اإلنكليزي. ويغيب 
أيضا املدافع الفرنســـي صامويل أومتيتي عن 
برشـــلونة الذي اســـتعد للقاء بفوز كبير على 
سبورتينغ خيخون في الدوري احمللي 5-0. في 
املقابل، قد يشكل مونشنغالدباخ عقبة في وجه 
العمالق الكاتالونـــي كون رجال املدرب أندريه 
شـــوبيرت لم يخسروا على أرضهم في آخر 11 
مباراة، وكان آخرها فوزهم على إينغلوشتات 

2-0 السبت في الدوري.
وفي املجموعـــة األولى، ســـيحاول كل من 
أرســـنال اإلنكليـــزي وباريـــس ســـان جرمان 

الفرنســـي حتقيق فوزه األول بعـــد أن انتهت 
اجلولـــة األولـــى بتعادلهما ســـلبا على ملعب 
بارك دو برانس، فيما تعادل بال السويســـري 

بالنتيجة ذاتها مع لودوغريتس البلغاري. 
ضيافـــة  فـــي  جرمـــان  ســـان  ويلعـــب 
لودوغريتس، في حني يســـتقبل أرســـنال بال 
في مهمة لن تكون ســـهلة بالنســـبة إلى رجال 
املدرب الفرنســـي أرســـني فينغر الذي يحتفل 
بعـــد 3 أيام مـــن اللقاء وحتديـــدا في األول من 
أكتوبـــر بالذكـــرى العشـــرين لتعيينـــه مدربا 
للفريـــق اللندني قادما مـــن ناغويا غرامبوس 
آيت الياباني. واستعد أرســـنال وفينغر للقاء 
بأبهى صورة متثلت فـــي فوزه املهم جدا على 
غرميه اللندني اآلخر تشيلسي 3-0، وهو يعول 
بشـــكل خاص على مهاجمه التشيلي ألكسيس 

سانشيز صاحب 5 أهداف حتى اآلن.
وفي املجموعـــة الثانية، يســـتقبل نابولي 
وصيـــف بطل إيطاليا علـــى أرضه بنفيكا بطل 
البرتغال في مهمة لن تكون سهلة على اإلطالق 
بالنســـبة إلى الطرفني. وكان نابولي تغلب في 
اجلولـــة األولى على دينامـــو كييف األوكراني 

2-1 في عقر داره بينما ارتضى بنفيكا بالتعادل 
مع ضيفه بشيكتاش التركي 1-1. ويستضيف 

بشيكتاش في هذه اجلولة دينامو كييف.

رد الدين

في اجلولة الثانية من منافسات املجموعة 
الرابعة، لم ينس البافاري خسارته ذهابا على 
أرض منافسه األسباني 0-1 في 27 أبريل والتي 
كانت سببا مباشرا في خروجه من دور األربعة 
رغم فوزه إيابا على أرضه 2-1 بعد أسبوع ألن 
قطب مدريد الثاني تأهل لتسجيله هدفا خارج 
أرضه. ولذلك، يعتبر بايرن ميونيخ بإشـــراف 
اإليطالي كارلو أنشـــيلوتي مـــدرب ريال مدريد 
الذي حقق فوزا دراماتيكيا في 2014 على جاره 
في نهائي املسابقة األوروبية 4-1 بعد التمديد 
إثر تعادلهما 1-1 فـــي الوقت األصلي، مطالبا 
برد الديـــن على امللعب ذاته والثأر خلســـارته 

التي تكبدها قبل نحو 5 أشهر.
ويبدو أن تاريخ 27 أبريل يشـــكل فأل خير 
للفريق األســـباني ألن الفريقـــني التقيا في هذا 

املوعـــد عـــام 1974 فـــي نهائي بطولـــة األندية 
األوروبية (دوري أبطال أوروبا حاليا) وتعادال 
1-1 قبـــل أن يفوز بايرن بعد أســـبوع 4-1 في 
املباراة املعادة أي في 3 مايو وهو نفس تاريخ 
خسارة أتلتيكو في إياب نصف نهائي النسخة 
املاضيـــة. ويخـــوض بايرن ميونيـــخ، الذي لم 
يهزم حتى اآلن هذا املوســـم وكان فوزه األخير 
علـــى هامبـــورغ 1-0 نهاية األســـبوع املاضي 
فـــي الدوري احمللـــي، اللقاء مـــن دون اجلناح 

البرازيلي دوغالس كوستا املصاب.
ومـــن جانبه، ســـيفتقد أتلتيكـــو إلى العب 
وسطه األرجنتيني أوغوســـتو فرنانديز الذي 
أصيب بقطع فـــي الرباط األمامي للركبة خالل 
املبـــاراة التي فاز فيها األحـــد على ديبورتيفو 
ال كورونيا 1-0، وســـيغيب حتى نهاية املوسم. 
وفـــي املجموعـــة ذاتهـــا يلتقـــي اجلريحـــان 
روســـتوف الروســـي الذي خســـر أمام بايرن 
0-5 فـــي اجلولة األولـــى، وضيفـــه إيندهوفن 
الهولنـــدي الذي ســـقط على أرضـــه 0-1 أمام 
أتلتيكـــو، محاولـــْني كســـب 3 نقـــاط أو نقطة 

واحدة على األقل في حال التعادل. 

تتواصل منافســــــات دوري أبطال أوروبا مبواجهات قوية ومرتقبة، إذ ينشــــــد مانشســــــتر 
سيتي اإلنكليزي االستمرار في انطالقته القوية حني يحل ضيفا على سلتيك األسكتلندي. 
في املقابل يستضيف أتلتيكو مدريد األسباني على ملعبه فيسنتي كالديرون بايرن ميونيخ 

األملاني في إعادة إلياب نصف نهائي املوسم املاضي.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، 
المدير الفني لنادي مانشستر 

يونايتد، بالمهاجم الدولي اإلنكليزي 
جيمي فاردي، بعدما تمكن من هز 

شباك فريقه -اليونايتد- في الجولة 
المنقضية من البريميرليغ، رغم فوز 

الشياطين الحمر بـ1-4.

◄ كال مدرب أرسنال آرسين فينغر 
المديح لجناحه التشيلي أليكسيس 

سانشيز موضحا أنه يمتاز بمؤهالت 
خارقة تجعله يفزع الخصوم ويكون 

حاسما في عدة مناسبات.

◄ قال راينهارد غريندل، رئيس 
االتحاد األلماني لكرة القدم إن 
أسطورة الكرة األلمانية فرانز 

بيكنباور ارتكب خطأ عندما فرض 
السرية على المدفوعات الخاصة 

بعقود رعاية كأس العالم 2006.

◄ مدح األسباني تشافي ألونسو، 
العب فريق بايرن ميونيخ األلماني، 

زميله السابق في ريال مدريد، 
الكرواتي لوكا مودريتش، وقال 

ألونسو ”مودريتش هو نقطة ضعفي، 
إنه عنصر أساسي في الفريق“.

◄ أبدى الكرواتي إيفان راكيتيتش، 
العب خط وسط برشلونة األسباني، 
سعادته العارمة بانطالقته المميزة 

هذا الموسم، مع الفريق الكاتالوني. 
ونجح راكيتيتش في تسجيل هدفين، 

خالل 5 مباريات شارك فيها مع 
البلوغرانا حتى اآلن في الليغا.

◄ فاجأ قائد أتلتيكو مدريد جابي 
الجميع حين أكد أنه لن يهدي زميله 
في الفريق أنطوان غريزمان صوته 
خالل المنافسة على الكرة الذهبية 

القادمة، موضحا أنه مقتنع بأفضلية 
الدولي األرجنتيني ليونيل ميسي.

باختصار

رياضة
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الفرح متواصل

«توتي كرس حياته الكروية من أجل قميص روما، وهو أمر خيالي ورائع. روما ُحرم من لقب دوري 

أبطال أوروبا، ولو كان األمر بيدي ملنحت توتي اللقب؛ فهو يستحقه».

رودي غارسيا 
مدرب فريق روما اإليطالي األسبق

«فيرمينيو يشــــارك دائما في دور هجومي أو دفاعــــي، ويملك مهارة طبيعية. هو قوي في هذا 

املوقف، ويمكنه اللعب في جميع املراكز الهجومية».

يورغن كلوب
 املدير الفني لفريق ليفربول اإلنكليزي

} برلــني - مدد أندريه شوبرت مدرب بروسيا 
مونشـــنغالدباخ عقده لعامني الثالثاء لينتهي 
في 2019 قبل يوم واحد من مواجهة برشـــلونة 

في دوري أبطال أوروبا. 
وقـــاد شـــوبرت -الـــذي تولى املســـؤولية 
في بداية املوســـم املاضي بعـــد خمس هزائم 
متتالية حتت إشـــراف لوسيان فافر- غالدباخ 
الحتالل املركز الرابع في دوري الدرجة األولى 
األملانـــي والتأهل لألدوار التمهيدية في دوري 
األبطـــال. وقـــال ماكس إبرل املديـــر الرياضي 
لغالدباخ ”أندريه يقوم بعمل رائع. قاد الفريق 

إلـــى دوري أبطال أوروبا وفـــي 34 مباراة في 
الـــدوري حتت قيادته حصلنا علـــى 65 نقطة، 

هذا عمل رائع“.
وانضم شـــوبرت (45 عاما) في البداية إلى 
غالدباخ في يوليـــو 2015 كمدرب لفريق حتت 
23 عاما قبل توليه مسؤولية الفريق األول في 

سبتمبر بشكل مؤقت. 
وعرض عليه عقـــده األول الذي ينتهي في 
2017 فـــي نوفمبر من العام املاضي بعد ســـتة 
انتصارات وتعادل واحد في مبارياته الســـبع 

األولى.

شوبرت يستمر مع غالدباخ حتى 2019

} رومــا - أصبحـــت مشـــاركة جنـــم وســـط 
اإلنتر جواو ماريـــو ضد روما في قمة اجلولة 
السادسة من الدوري اإليطالي األسبوع القادم 
محل شك، مع استمرار معاناته من اإلصابة. 

وكان البرتغالـــي الدولي قـــد فوت الظهور 
مـــع النيرادزوري في مبـــاراة التعادل بنتيجة 
1-1 مـــع بولونيـــا األحد، كما لـــن يتمكن على 
أي حال من املشاركة في مباراة اخلميس ضد 
ســـبارتا براغ في الدوري األوروبي نظرا لعدم 
إدراج اســـمه فـــي القائمة األوروبيـــة للفريق. 
وال تبعـــث اإلصابـــة على القلق بالنســـبة إلى 

األفاعـــي، لكـــن النادي قـــد يضطر إلـــى عدم 
إشـــراكه ضد الذئاب تفاديا ألي مخاطرة غير 
ضرورية بتفاقمهـــا وبالتالي غيابه ملدة أطول 
من املنتظر. وُيتوقع أن يعود جواو ماريو إلى 
التدريبات تدريجيا على أن يشـــرع في القيام 

بكافة التمارين اجلمعة. 
وعـــدم  إصابتـــه  اســـتمرار  حـــال  وفـــي 
استدعائه من قبل منتخبه خالل فترة التوقف 
الدولية التـــي تتبع مواجهة الغيالوروســـي، 
ســـتكون أمام ماريو فترة متتد حتى الـ16 من 

شهر أكتوبر للتعافي.

إنتر يفتقد ماريو في قمة روما

} مونتفيديــو - كشـــفت وســـائل إعـــالم في 
أوروغـــواي أن املدافع الدولي خوســـيه ماريا 
خيمنيز قد يغيب عن مباراة منتخب البالد أمام 
كولومبيا في أكتوبر املقبل في إطار تصفيات 
قارة أميـــركا اجلنوبية املؤهلـــة لبطولة كأس 
العالـــم 2018 بروســـيا، بســـبب اإلصابة التي 
تعـــرض لها األحد املاضي مـــع ناديه أتلتيكو 
مدريد األســـباني. وتعـــرض خيمنيز إلصابة 
عضليـــة من الدرجة الثانية خـــرج على إثرها 
من مبـــاراة فريقه أمـــام ديبورتيفو ال كرونيا. 
وبعـــد الكشـــف املبدئي، الذي أجـــراه اجلهاز 
الطبي ألتلتيكو مدريد، خضع الالعب للفحص 
بأشعة الرنني املغناطيسي، لتتأكد معاناته من 
إصابة في الفخذ األمين، حسب ما أفاد النادي 

األسباني.
ومن املقرر أن يبتعد خيمنيز عن املشـــاركة 
فـــي املباريـــات لفترة متتـــد لثالثة أســـابيع، 
ممـــا يعني غيابه عن مبـــاراة أوروغواي أمام 
كولومبيا فـــي 11 أكتوبر املقبل، كما أن غيابه 
عن مباراة فنزويال، التي ستلعب في السادس 
مـــن نفس الشـــهر كان مؤكـــدا قبـــل اإلصابة 
بســـبب عقوبة اإليقاف املوقعـــة عليه. ويلعب 
خيمنيز بصفة دائمة بجـــوار مواطنه وزميله 
في أتلتيكو مدريد، دييغـــو غودين، ولكن عند 
غيابه يحل الالعب سيباستيان كواتيس، جنم 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بديال عنه. وبعد 
مرور ثماني مراحل من تصفيات املونديال في 
أميـــركا اجلنوبية، يتربـــع منتخب أوروغواي 
على صـــدارة الترتيب برصيـــد 16 نقطة، يليه 

منتخبا األرجنتني والبرازيل برصيد 15 نقطة 
لكل منهما.

ســـيغيب احلارس روميـــل كوينيونيز عن 
منتخب بوليفيـــا خالل املرحلتني املقبلتني من 
تصفيـــات أميـــركا اجلنوبية املؤهلـــة لبطولة 
كأس العالـــم 2018 بروســـيا بداعـــي معاناته 
من إصابة خطيرة في الركبة. وكشـــف اجلهاز 

الطبي لنادي بوليفـــار الذي يلعب كوينيونيز 
لصاحله أن احلـــارس الدولي تعرض إلصابة 
بقطـــع في الربـــاط الصليبي للركبة اليســـرى 
الســـبت املاضي فـــي املباراة، التـــي فاز فيها 
بوليفار بهدف نظيف على منافسه بيتروليرو.
وقال نـــادي بوليفـــار ”روميل ســـيخضع 
لعملية جراحية في بوينس آيرس خالل األيام 

املقبلة وســـيغيب عن املالعب ملدة ســـتة أشهر 
ولـــن يتمكن من املشـــاركة فـــي بطولة الدوري 
أو فـــي مباريات املنتخـــب البوليفي القادمة“. 
ومن املقـــرر أن يعلن أنخيل غويرمو هويوس، 
املديـــر الفنـــي ملنتخـــب بوليفيـــا، عـــن قائمة 
فريقـــه األربعاء، اســـتعدادا ملباراتي البرازيل 
واإلكـــوادور فـــي تصفيات أميـــركا اجلنوبية 
املؤهلة للمونديال. ويحـــل املنتخب البوليفي 
ضيفا على البرازيل مبدينة ناتال في السادس 
من أكتوبـــر املقبل ثم يســـتقبل اإلكوادور في 

الباز بعد ذلك التاريخ بخمسة أيام.
ووجـــه أدينـــو باتشـــي (تيتـــي) مـــدرب 
منتخـــب البرازيـــل الدعـــوة لكل مـــن رافائيل 
كاريوكا وويندل بدال عن املصابني كاســـيميرو 
بوليفيـــا  مباراتـــي  أجـــل  مـــن  ومارســـيلو، 
وفنزويال في تصفيات مونديال 2018 بروسيا. 
ولعـــب كاريوكا، العب وســـط أتلتيكو مينيرو 
البرازيلي، آخر مباريـــات منتخب بالده حتت 
قيـــادة تيتي، بينما تعد هـــذه هي املرة األولى 
التـــي ينضم فيها وينـــدل، ظهير أيســـر باير 
ليفركـــوزن األملانـــي، إلـــى راقصي الســـامبا. 
ويغيب العبا ريال مدريد مارسيلو وكاسيميرو 
بسبب اإلصابة، حيث يعاني األول من متاعب 
في العضالت، بينما تعرض الثاني لشـــرخ في 
اجلزء األوســـط من الساق اليسرى. ويعد هذا 
هـــو التعديـــل الثالث الذي يجريـــه تيتي على 
املجموعة التي اســـتدعاها من أجل املباريات 
التـــي يخوضهـــا املنتخـــب البرازيلـــي أمـــام 
بوليفيا وفنزويال اعتبارا من األسبوع املقبل.  غياب الرقم الصعب

اإلصابة تحرم منتخب أوروغواي من جهود خيمنيز

برشـــلونة ســـيحاول تحقيـــق فوزه 

الثانـــي واالســـتمرار فـــي انطالقته 

القوية، ويحل بطل أســـبانيا ضيفا 

على مونشنغالدباخ

◄



ُعشـــاق  مـــن  األلـــوف  أقبـــل   – طرابلــس   {
الرســـوم المتحركة وشـــخصياتها الشـــهيرة 
والكاريكاتير على حضور أول مؤتمر ”كوميك 
كـــون“ أقيم في العاصمة الليبية طرابلس بين 

23 و25 سبتمبر الجاري.
وُأقيـــم المؤتمـــر أو المهرجـــان في أرض 
معرض طرابلس الدولي الذي امتأل بأكشـــاك 
عـــرض، وُنظمـــت أنشـــطة متنوعـــة شـــملت 
مسابقات ألعاب فيديو وعروض أفالم قصيرة 
حول تاريـــخ كرتون فـــي اليابـــان، وعروض 
مجســـمات وقمصـــان لألبطـــال الخيالييـــن، 
وحفـــال موســـيقيا باإلضافـــة إلـــى ارتـــداء 
البعض من زوار المؤتمر ألزياء الشـــخصيات 

الكرتونية المفضلة.
وولـــدت فكرة مؤتمر ليبيـــا، عندما أرادت 
مجموعة تتألف من ثمانية شبان أن يشاركوا 
أقرانهم في البالد شغفهم بالرسوم المتحركة 

والشخصيات الشهيرة في عالمها.
وقال هشـــام عريف المشـــرف على مؤتمر 
”ليبيا كوميك“ كـــون، ”الفكرة بدأت بالقصص 
المصـــورة ثم تطـــورت إلـــى مواضيع األفالم 
مـــن  وغيرهـــا  والكرتونـــات  والمسلســـالت 

المواضيع التي تهتم بالترفيه“.
وبـــدأت أول مؤتمـــرات ”كوميك كون“ في 
جنـــوب كاليفورنيا ســـنة 1970، حيث اجتمع 
الرســـوم المتحركـــة والكاريكاتير من  محبو 

ربوع المعمورة.
وانتشـــرت فكرة المؤتمر في جميع أنحاء 
العالم بعـــد ذلك، حتى أضحى حدثا ســـنويا 
عالميا معهـــودا في العديد مـــن المدن حاليا 
منها لندن ونيويورك وسان دييغو. وعادة ما 
يتضمن تجســـيد شـــخصيات عرفت في أفالم 
كرتونية وقصص مصـــورة، فضال عن تنظيم 

ألعاب الفيديو.
وشـــهدت العاصمـــة التونســـية أيضـــا 

مطلع الشـــهر الحالي النسخة األولى 

لمهرجـــان ”كوميـــك كـــون“، التي اســـتمرت 
ليوم واحد شـــارك فيهـــا مختصون في ألعاب 
الفيديو وســـينمائيون من الخارج لالستفادة 

من تجربتهم وخبرتهم في هذا المجال.
وفـــي أبريل الماضي ُأقيم مؤتمر الشـــرق 
األوســـط ”كوميك كون“ في دبـــي للعام الرابع 
علـــى التوالـــي، وزاره ما يزيد علـــى 60 ألف 

شخص.
وقال شـــاب يـــزور مؤتمر ”ليبيـــا كوميك 
ويدعـــى محمد طاهر وهـــو يرتدي زي  كون“ 
إحدى شخصيات الرسوم المتحركة، ”كوميك 
كون عبارة عن معرض يضم أفكار الرسومات 
وشـــخصيات الكرتون. فيه شـــخصيات لها 
تأثيـــر وفيـــه فـــن الرســـم. كانت 

لشخصية  شـــخصيتي اليوم من فيلم ’أفاتار‘ 
اســـمها آنج. وفيهـــا فكرة التحكـــم من قوى 
الطبيعة األربع وهي المياه والهواء والتراب 

والنار“.
المحلية  وذكرت مطبوعة ”ليبيـــا هيرالد“ 
أن ســـبعة آالف تذكرة بيعت فـــي يوم افتتاح 
المؤتمر، وتوقعت أن ذلك يؤشـــر إلى أن عدد 
زوار المعـــرض في أيامـــه الثالثة ُيقدر بنحو 

20 ألف زائر.
وعلى الرغم من الصعوبات التي تتعرض 
لها ليبيا حاليا، فـــإن منظمي المؤتمر حظوا 
برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة آريتي للثقافة 
والفنون وهي منظمة غيـــر حكومية مختصة 

بالفن والثقافة.
وقـــال زائر للمؤتمر يدعـــى محمود فتحي 
”الهـــدف من هذا الحدث هـــو تكوين المجتمع 
إليصال صورة إلى الناس أن هذا الفن ال 
يقتصر على األطفال فقط، بل يثير 
اهتمام الشباب بشكل عام، فهو 
يهم كل مـــن له هواية وشـــغف 

بالموضـــوع“. وأضـــاف زائـــر آخـــر للمؤتمر 
يدعى هيثم ”الفكرة جميلة جدا، لكن تطبيقها 
هنا في ليبيا ال يزال محتشـــما، ننتظر أن يتم 
تطويـــر المهرجـــان في عدة نســـخ أخرى في 

المستقبل“.
وكثف منظمو المؤتمر الدعاية له من خالل 
وســـائل التواصل االجتماعي على اإلنترنت، 
وأحاطوا الجمهور علما بشكل منتظم بأحدث 

األخبار والصور ذات الصلة بالمعرض. 
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} بعد أن اخترع املســـدس في العام 1839، 
قال صمويل كولت جملته الشـــهيرة ”بداية 
من اليوم يستوي الشجاع واجلبان“، وفي 
1862 توفـــي كولـــت، ليس بطلقة مســـدس 
وإمنا مبـــرض النقرس، ليتـــرك العالم من 
بعده يواجه املوت بأســـلوبه املبتكر، وعبر 
العقـــود املتالحقة مات املاليني من البشـــر 
برصاص املسدسات إما في مواجهات على 

شكل معارك الكوبوي وإما غدرا.
صبـــاح األحـــد املاضي، اســـتعمل أحد 
املتشددين من ذوي العقول املقلوبة واإلرادة 
املسلوبة مسدسا في اغتيال املفكر والكاتب 
األردني ناهض حتر على درج وزارة العدل 
في مشهد دام، أثبت  طبيعة املواجهة التي 
يعيشـــها وطننـــا العربي بـــني ثقافة املوت 
وثقافة احليـــاة، وبني اجلـــدل الفكري مبا 
ميثله من وســـيلة مجدية لبلـــورة الثوابت 
وحتريـــر العقـــل والقبـــول باآلخر ونشـــر 
التسامح والعقالنية، وبني لغة اإلقصاء من 
احلياة ذاتها عبر اإلعدام املعنوي واملادي.

كان املسدس في مراحل مختلفة وسيلة 
لتصفية احلســـابات، يســـتعمله الشـــجاع 
في مواجهة املوت، ويســـتعمله اجلبان في 
مواجهـــة احليـــاة، ويبدو املســـدس الكامت 
للصوت صاحب الدور املهم في فتح املجال 

أمام اجلبناء كي ينفذوا أهدافهم.
وألن املسدســـات تصنـــع التاريخ، فقد 
بـــات تاريخهـــا يحـــدد ثمنها، ففـــي العام 
1987 بيع  مســـدس ذهبي 7.65 ملم من نوع 
”والتر“ مببلـــغ 114.000 ألف دوالر في مزاد 
علنـــي ملزايد مجهول، ومـــن يومها تناقلته 
األيدي عدة مرات، وسر أهمية هذا املسدس 
أن عائلـــة والتر أهدته فـــي العام 1939 إلى 
الزعيـــم النازي أدولف هتلر مبناســـبة عيد 

ميالده اخلمسني.
األغلى من مســـدس هتلر، هو مســـدس 
وايت ايـــرب، بطل الكوبوي الشـــهير الذي 
بيع في مزاد عام 2014 بـ 225.00 ألف دوالر.
واألغلى من مســـدس ايرب هو مسدس 
من نوع ”ســـميث أندويسون“ عيار 44، قتل 
به قاطع الطريق الشهير جيسي جيمس في 
العـــام 1880 وقد بيع في العام 2003 بســـعر 
350.000 ألف دوالر، إال أن هذه األسعار تبدو 
متواضعة أمام ســـعر مسدســـات ســـيمون 
بوليفـــار الزعيم الالتينـــي، التي بيعت في 
العام 2004 بســـعر 1.687.500 مليون دوالر، 
ومسدسني اثنني جلورج واشنطن من نوع 
”سادل“ بيعا مببلغ 1.986.000 مليون دوالر.

في هذه الزحمة من األرقام هناك مسدس 
ال يقدر بثمن بحســـب األخصائيني، يعرض 
حاليا في املتحـــف الوطني األميركي، ثمنه 
األصلـــي 25 دوالرا دفعهـــا صاحبـــه جون 
ويلكـــس بوث ليطلق منـــه طلقة واحدة في 
14 أبريل 1965 كانـــت كافية لتقتل الرئيس 
إبراهيـــم لينكولـــن محرر العبيـــد، في أول 
عملية اغتيال ناجحة طالت رئيسا أميركيا.

 ال أعتقد أن املسدسات التي استعملها 
اإلرهـــاب لقتـــل رمـــوز الفكـــر واحلرية في 
منطقتنـــا العربيـــة ســـيكون لهـــا ثمن في 
املســـتقبل، ولكنها ســـتبقى دليال لألجيال 
القادمة عما واجهته أجيال سابقة ويواجهه 
اجليـــل احلالي مـــن اإلجرام باســـم الدين، 
والقتل علـــى الهويـــة، واإلعـــدام امليداني 
برصاص الغـــدر الذي يســـتعمله اجلبناء 
في مواجهة العقـــل املتحرر واملنطلق نحو 
فضاءات اإلبداع والتأســـيس ملا هو أجمل 

وأفضل وأكمل.

زمن املسدسات

صباح العرب

الحبيب األسود

األربعاء 2016/09/28 
السنة 39 العدد 10408

ثالثة أيام من الفن الهزلي استقطبت 

٢٠ ألف زائر ملعرض {كوميك كون» 

في نسخته األولى بالعاصمة الليبية 

طرابلس

إقبال كبير على أول مؤتمر كوميك كون في ليبيا
اجتمع فنانون وهواة رســــــم في العاصمة 
الليبية طرابلس ألول مرة للتعارف وتقدمي 
ــــــادل قصصهم  ــــــع وتب ــــــل وبي أعمالهــــــم، ب
ــــــى مللتقى  املصــــــورة خالل النســــــخة األول
”كوميك كــــــون“ اخلــــــاص بهــــــواة األلعاب 

اإللكترونية وأفالم الكرتون.

} نيويورك – أثار ظهور فتاة محجبة على 
صفحات المجلة اإلباحية ”بالي بوي“ جدال 
واســـعا على مواقع التواصل االجتماعي، 
حيث انتقد الكثيـــرون المقابلة التي قامت 
بهـــا الصحافيـــة األميركية المســـلمة نور 
تاجوري مـــع المجلة التي تعـــودت إظهار 
نجمات الغالف فيها شبه عاريات وأحيانا 

عاريات تماما.
وقالـــت نور، وهي أميركيـــة من أصول 
ليبية وتبلغ من العمر 22 عاما، في مقابلتها 
مع المجلة، إن كونها فتاة محجبة، ساعدها 

على اكتساب ثقة الناس.
ونشـــرت نور صورتهـــا التي أطلت بها 
على غـــالف المجلة المذكورة وهي محجبة 
وترتـــدي ســـترة جلدية وجينـــز، وأرفقتها 
برابط المجلة عبر حسابها على إنستغرام 

وعلى فيسبوك.
وقالت إن هدفها مـــن الظهور مع مجلة 
”بـــالي بـــوي“ هـــو أن تصبـــح أول مذيعة 
أميركية مسلمة ترتدي حجابا في التلفزيون 
األميركي. وأضافت الصحافية الشابة التي 
تقدم قصصا مصورة على شـــبكة ”نيوزي“ 

األميركية إلنتاج مقاطع الفيديو اإلخبارية 
القصيـــرة، ”أعلم كيف تســـتغل القصة في 
اإلعالم، كما أدرك ما معنى أن يساء تمثيلك 
فـــي اإلعالم“، لـــذا فإنها تـــرى أن من نقاط 
قوتها في مجـــال اإلعالم أنها لن تفعل ذلك 

حين تحقق حلمها.
ولم تنف تاجوري أنها تســـتقبل الكثير 
مـــن رســـائل الكراهيـــة واالنتقـــاد، لكنها 
بحســـب وصفها ”ال تلقي لهـــا باال، خاصة 

أنها تلقى الدعم من المقربين لها“.
وكتبـــت في تغريـــدة على تويتـــر أنها 
”تعلـــم أن النـــاس تتوقع منهـــا أن تعلق أو 
تشرح ما حصل، لكنها ستترك هؤالء الذين 
انتقدوهـــا يخرجـــون الكـــره الـــذي لديهم 

ويهدأون“.
تخلت عن نشـــر  يذكـــر أن ”بالي بوي“ 
الصـــور العارية، بعد أن توقفت في أكتوبر 
الماضي عن عرض صور النساء العاريات 
تماما، وذلك ضمن ســـعيها إلعادة تصميم 
المجلـــة بمـــا يتناســـب مـــع تغيـــر أذواق 
الجمهـــور، وهـــو مـــا زاد من شـــعبيتها 4 

أضعاف على اإلنترنت.

أقــــدم يمنــــي ”مضطــــرب  } عــدن – 
عقليــــا“ على رمــــي قنبلة خــــالل حفل 
زفــــاف ابنته، ما أدى إلــــى وفاته ومقتل 
12 شــــخصا من النساء واألطفال، بحسب 
ما أفاد مســــؤول محلــــي وأقــــارب للعائلة، 

الثالثاء.
ووقــــع الحادث، مســــاء االثنيــــن، بمدينة 
يريــــم بمحافظة إب في غرب اليمن، بحســــب 
المســــؤول الــــذي أشــــار إلى أن المشــــاركين 
فــــي الحفل ”فوجئــــوا بوالد العــــروس يرمي 
قنبلة يدوية“، ما أدى إلى مقتل ثماني نســــاء 
وأربعة أطفال، وإصابة 18 آخرين من األطفال 

والنساء.
وأفاد أقــــارب العائلــــة أن الرجل ”ضابط 

متقاعد في الجيش، وهو مضطرب عقليا“.
وقال شــــهود عيان على الحادثة إن هزاع 
شــــرمان، وهــــو ضابــــط متقاعــــد بالجيــــش، 
و“مختــــل عقلــــي“، هاجم حفل زفــــاف ابنته، 
بقنبلــــة يدوية، في حــــي المشــــناقة، بمدينة 
يريــــم بمحافظــــة إب اليمنيــــة. وأضافوا أن 
الهجوم كان مع اقتــــراب موعد وصول ابنته 

إلى الحفل، في الوقت الذي ازدحم فيه المكان 
بالحضور من النساء واألطفال.

وروى أحد شــــهود العيان أن أب العروس 
يعاني من ”حالة نفســــية“، بعد أن ُســــرح من 
الجيش، ومع بدء مراسم زفاف ابنته في منزل 
جدها، اقتحم المنزل عنوة في الوقت الذي لم 
يكن فيه الرجال حاضرين بالقرب منه، وفجر 

القنبلة.
وقــــال مصدر طبي في مستشــــفى المدينة 
إن االنفجــــار أدى إلــــى مقتل 8 نســــاء، بينهن 
قريبــــات للعروس، و4 أطفال، إضافة إلى األب 

الذي فجر القنبلة.
وأضــــاف نفس المصدر أن العشــــرات من 
الجرحى، وجميعهم أطفال ونساء، ُنقلوا إلى 
المستشفيات في مدينة إب، فيما نقل آخرون 
إلــــى مدينة ذمار، وســــط البالد، نظرا لســــوء 
حالتهم بعد أن ُأصيبــــوا بجروح بالغة جراء 

القنبلة.
وينتشــــر السالح بشــــكل كبير في اليمن، 
ويعد إطــــالق الرصاص ابتهاجا في األعراس 

تقليدا واسع االنتشار.

صحافية محجبة نجمة مجلة {بالي بوي»  

يمني يقتل 12 شخصا بقنبلة في زفاف ابنته 

خيال شبابي يبدع في تجسيد الواقع الهزلي 

وشـــهدت العاصمـــة التونســـية أيضـــا
مطلع الشـــهر الحالي النسخة األولى 

وشـــخصيات الكرتون. فيه شـــخصيات لها 
تأثيـــر وفيـــه فـــن الرســـم. كانت 

والفنون وهي منظمة غيـــر
بالفن والثقافة.

وقـــال زائر للمؤتمر يدع
”الهـــدف من هذا الحدث هـ
إليصال صورة إلى ال
يقتصر على األط
اهتمام الشبا
يهم كل مـــن

أقــــدم ي – } عــدن
على رمــــي عقليــــا“
زفــــاف ابنته، ما أدى
12 شــــخصا من النساء
ما أفاد مســــؤول محلــــي

الثالثاء.
ووقــــع الحادث، مســــاء
يريــــم بمحافظة إب في غر
المســــؤول الــــذي أشــــار إ
”فوجئــــوا بوا فــــي الحفل
قنبلة يدوية“، ما أدى إلى م
وأربعة أطفال، وإصابة 18

والنساء.
وأفاد أقــــارب العائلــــة
متقاعد في الجيش، وهو م
وقال شــــهود عيان على
شــــرمان، وهــــو ضابــــط م
و“مختــــل عقلــــي“، هاجم
بقنبلــــة يدوية، في حــــي ا
يريــــم بمحافظــــة إب اليمن
الهجوم كان مع اقتــــراب م

يمني يق
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