
} أنقــرة – يعيـــش عســـكريون ســـابقون في 
اجليش التركي ترقبا بانتظار قرارات لتعويض 
ضباط كثيرين أجبروا على ترك اخلدمة ضمن 
حملة تطهير واســـعة أقرهـــا الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغـــان، عقب محاولة فاشـــلة 

لالنقالب على حكمه في منتصف يوليو.
وهؤالء الضباط هم في أغلبهم عســـكريون 
علمانيون مت طردهم من اجليش وفقا لقرارات 
اتخذها جنـــراالت ينتمون إلى حركة فتح الله 
غولن، رجل الدين املقيم في منفى اختياري في 
الواليات املتحدة، منذ أن كان حليفا مقربا من 

أردوغان.
لكـــن أردوغـــان يحاول وضع حـــد لهيمنة 
رجـــال غولـــن علـــى اجليـــش. وإذا متكن من 
حتقيـــق نتائـــج ضمـــن املواجهة احلاســـمة 
التي جتري اليوم، فســـيكون قـــد أنهى هيمنة 

اإلســـالميني ألول مـــرة علـــى أفـــرع اجليـــش 
الرئيسية منذ عقود.

وينتظـــر الكثير من الضبـــاط، ومن بينهم 
محمد علي شـــلبي الطيار الســـابق، تعويض 
نقـــص هائل في القوات اجلوية التي شـــهدت 
تســـريح 265 طيارا من ضمـــن أكثر من 5 آالف 
عســـكري طردوا من اخلدمة، من بينهم نصف 
عدد من يشـــغلون مواقع العمداء واجلنراالت 

في كافة قطاعات اجليش.
وبات عدد الطائرات املقاتلة في ثاني أكبر 
قوة عســـكرية ضمن حلف الناتـــو، يفوق عدد 
الطياريـــن املؤهلـــني، وهو ما يضع مســـتقبل 

اجليش على احملك.
ويقـــول خبـــراء عســـكريون إن تعويـــض 
النقـــص فـــي القـــوات اجلويـــة خصوصا قد 

يستغرق عشر سنوات.

وأثرت موجة التطهير على الروح املعنوية 
للجيش الذي يشـــارك في عمليات عسكرية في 
شـــمال ســـوريا ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 
وفصائل كردية معادية ألنقرة. ويشارك سالح 
اجلو التركي في قصف مواقع التنظيم املتشدد 
ضمن حتالف دولي يهدف إلى استعادة مدينة 

املوصل العراقية.
ويأمل العســـكريون الذين مت تســـريحهم 
في الســـابق مثل شـــلبي، وشـــاهدوا بدال من 
ذلك صعود املنتمـــني إلى تيار غولن، أن متهد 
عمليـــة التطهيـــر الطريق نحـــو عودتهم مرة 
أخرى إلـــى مواقعهم القدمية، لكن غياب الثقة 
مازال يضفي ضبابية على القرارات املنتظرة.

وجنـــح اجليـــش فـــي تعويـــض مناصب 
اجلنـــراالت الذيـــن مت اســـتبعادهم، كما تبدو 
القـــوات اجلويـــة قـــادرة على االســـتمرار في 

العمل، باســـتثناء احتمـــال الدخول في حرب 
واسعة النطاق مع دولة أخرى.

وقالـــت مصـــادر ملجلـــة ”إكونوميســـت“ 
البريطانيـــة إن الكثيـــر من الطياريـــن الذين 
تركـــوا اخلدمة مع شـــلبي نهايـــة 2010، متت 

إعادتهم إلى اخلدمة لتعويض النقص.
لكـــن مســـتوى االحتقـــان داخـــل صفوف 
اجليـــش مـــازال آخـــذا فـــي االرتفـــاع، إذ مت 
تخطـــي التراتبيـــة واخلـــروج علـــى تقاليـــد 
عسكرية راســـخة، وُجرد الكثير من القادة من 

صالحياتهم لصالح املدنيني.
ويقـــول محللـــون عســـكريون غربيون إن 
فـــرض حالـــة الطـــوارئ التي متنح ســـلطات 
واسعة للرئيس ورئيس الوزراء على اجليش، 
باإلضافة إلى إلغاء املدارس العسكرية يضفي 

شعورا بعدم اليقني لدى اجلنود والضباط.

وبات وزيـــر الداخلية مهيمنـــا على قوات 
الـــدرك التـــي كانت تتبـــع القوات املســـلحة، 
بالتزامـــن مع إعـــادة تشـــكيل املجلس األعلى 
العســـكري الذي ضم ألول مرة عددا من وزراء 

احلكومة املدنيني يتخطى عدد العسكريني.
ويقول دوروك إيرغـــون، الباحث في مركز 
”إي دي إيـــه إم“ لألبحـــاث في إســـطنبول ”ما 
نشـــهده اليوم هـــو أعمق تغييـــرات في بنية 

اجليش منذ تأسيس تركيا“.
وتضع هـــذه التغييرات حدا حلقبة طويلة 
امتلك خاللها اجليش أجندة شبه مستقلة عن 
احلكومة، وقـــادت عقيدة ”حامـــي العلمانية“ 
التي تبناها طوال هذا الوقت إلى 4 انقالبات.

ويقول ســـولي أوزيل، الباحث في جامعة 
قادير، ”اجليش يتخلص من املدرسة البروسية 

التي تأسس في األصل وفقا ملبادئها“.

} بــريوت – فـــي ما اعُتبر ”مغامرة سياســـية 
كبيرة“، توّقعت مصادر سياســـية لبنانية، في 
حال لم حتدث مفاجأة في اللحظة األخيرة، أن 
يعلن رئيس الوزراء الســـابق ســـعد احلريري 
اليـــوم األربعاء من ”بيت الوســـط“ في بيروت 

تبنيه ترشيح النائب ميشال عون للرئاسة.
وقالت هـــذه املصادر إن احلريـــري، زعيم 
”تّيـــار املســـتقبل“، اتصل بحلفائـــه في حركة 
”الرابع عشـــر من آذار“ إلبالغهـــم موقفه وذلك 
بعدما وجد أن انتخاب ميشال عون هو اخليار 
الوحيد الباقي أمامه لسّد الفراغ في الرئاسة.

ويأتي موقـــف احلريري املؤيـــد النتخاب 
ميشـــال عون رئيســـا في ظّل معارضـــة قوّية 
لهـــذا التوّجه،  مـــن داخل ”تيـــار املســـتقبل“ 
خصوصا أن ”حزب الله“ يعتبر ميشـــال عون 
حليفه ورأس حربته فـــي املواجهة بينه وبني 

الطائفة الســـّنية في لبنان. لكن أوساط ”تيار 
املســـتقبل“، أعربت عـــن اعتقادها بأن ســـعد 
احلريري سيضبط بسهولة معظم املعترضني 

على تبنيه ترشيح عون.
وكان ميشـــال عون سعى في األيام القليلة 
املاضيـــة إلى تهدئة مخاوف الســـّنة في لبنان 
وذلك عبر خطاب ألقاه في ذكرى الثالث عشـــر 
من تشرين األّول ـ أكتوبر ١٩٩٠ عندما استطاع 
اجليش الســـوري طرده من قصر بعبدا حيث 
كان يقيـــم بصفة كونه قائدا للجيش ورئيســـا 
مهمتها اإلعـــداد النتخاب  لـ“حكومـــة مؤقتة“ 
رئيس للجمهورية خلفا للرئيس أمني اجلمّيل.
وأبـــدت املصـــادر السياســـية اللبنانيـــة 
تخوفها من أن يعجز ميشال عن تنفيذ الوعود 

التي قطعها لسعد احلريري.
وبـــني الوعود عدم اعتـــراض عون على أن 
يكـــون احلريري رئيســـا ملجلس الـــوزراء في 
بداية عهـــده واتخـــاذه ملوقف متـــوازن بعيد 
في احلرب الدائرة في  عن توّرط ”حزب اللـــه“ 

سوريا إلى جانب نظام بّشار األسد.
وتخوفت هذه األوســـاط من أن يرافق ملء 
الفراغ في رئاســـة اجلمهوريـــة فراغ آخر على 

الصعيد احلكومي، إذ ميكن أن يكلف احلريري 
بتشكيل حكومة جديدة، ويجد نفسه في وضع 
من يســـتحيل عليه ذلك في ظل العراقيل التي 

ميكن أن يضعها ”حزب الله“ في وجهه.
ومن بني هذه العراقيل إصرار احلزب على 
أي حكومة تضمني البيان الذي تنال الثقة على 

أساسه عبارة ”الشعب واجليش واملقاومة“.
وتكرس هذه العبارة شرعية سالح ”حزب 
الله“ الذي ليس ســـوى ميليشيا مذهبية تعمل 
في خدمة إيران، حســـب شـــخصية سياســـية 

لبنانية قريبة من احلريري.
ومعروف أن احلكومة احلالية برئاسة متام 
ســـالم تعتبر في حكم املســـتقيلة عند انتخاب 
رئيـــس للجمهورية. وســـيتوجب على رئيس 
اجلمهورية إجراء مشـــاورات نيابية ”ملزمة“ 
يكلف بنتيجتها الشـــخصية التي حتصل على 

أكبر عدد من األصوات تشكيل احلكومة.
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العلمانيون يستعيدون مواقعهم في جيش أردوغان {اإلسالمي}
 [ عدد الطائرات أكبر من عدد الطيارين بسبب حملة تطهير واسعة [ الجيش يشهد أكبر تغييرات هيكلية منذ تأسيس تركيا

وبوبنيني ببيي ججهه وو يي ربرب سس ورور يي

ميشال عون رئيسا... 
خوف على لبنان
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املصالح الدولية تغير 
معادلة الهدنة في اليمن

صالح البيضاين

} صنعــاء - أكـــدت مصادر سياســـية مطلعة 
الرامية  الدولية  الضغـــوط  تصاعد  لـ“العرب“ 
إلى إنهاء احلرب في اليمن والتوصل إلى حل 
سياســـي بني الفرقاء اليمنيني. وزادت وتيرة 
هـــذه الضغوط بعـــد حادث اســـتهداف صالة 
العزاء في صنعاء الســـبت املاضي، فضال عن 
اســـتهداف احلوثيني ألمن املالحة الدولية في 

باب املندب.
ووفقا للمصادر يســـعى املبعـــوث الدولي 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد إلى اســـتئناف 
مشـــاورات الســـالم اليمنيـــة، عقـــب جتديـــد 
احلكومة اليمنية ملوافقتها على بدء هدنة ملدة 
72 ساعة قابلة للتجديد، والتي من املفترض أن 

تدخل اليوم األربعاء حيز التنفيذ.
وأعلن وزيـــر اخلارجية اليمنـــي عبدامللك 
املخالفـــي موافقـــة الرئيس عبدربـــه منصور 
هادي على وقـــف إطالق النار وفقـــا للمقترح 

املقدم من ولد الشيخ.
ولكنـــه حرص، وفقـــا ملراقبـــني، على ترك 
البـــاب مواربـــا من خـــالل ربط هـــذه املوافقة 
بالتزام احلوثيني وحليفهم الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح بها، وتفعيل جلنة التهدئة 

وفك احلصار عن تعز.
وكانت اللجنة الرباعية حول اليمن والتي 
تضـــم وزراء خارجيـــة بريطانيـــا والواليات 
املتحـــدة والســـعودية واإلمـــارات قـــد عقدت 
اجتماعـــا األحـــد املاضـــي فـــي لنـــدن وأكدت 
دعمها خلطة املبعوث الدولي، والتي قالت إنه 
سيطرحها في أقرب وقت وتتضمن وفقا لبيان 
صادر عن الرباعية ”خارطة طريق تعطي رؤية 
واضحة بشـــأن اخلطوات األمنية والسياسية 

الالزمة للتوصل إلى حل سياسي للصراع“.
واعتبـــر مراقبـــون أن التصريحات القوية 
التي صدرت عـــن البعض من الـــدول الراعية 
للحـــوار السياســـي وعلـــى رأســـها أميـــركا 
وبريطانيـــا عقـــب حادثـــة قاعـــة العـــزاء في 
صنعـــاء هـــي محاولة الســـتغالل احلادث من 
أجل مضاعفـــة الضغوط التـــي كانت متارس 
في اخلفاء علـــى دول التحالف العربي الداعم 
للشـــرعية في اليمن، وهو األمر الذي عكســـته 
بوضوح التصريحـــات املطالبة بوقف إطالق 

نار غير مشروط.
واعتبر احمللـــل السياســـي اليمني عارف 
أبوحـــامت أن املجتمـــع الدولـــي يتعامـــل مع 
امللـــف اليمني من باب حماية املصالح الدولية 
في املنطقـــة واعتبار اليمن بـــؤرة توتر تهدد 
الســـلم اإلقليمي وليس وفقا للقرارات الدولية 
التي دعت إلـــى التراجع عن االنقالب احلوثي 

وإعادة تسليم املدن واألسلحة.
ولـــم يكن ارتفـــاع عدد الضحايـــا املدنيني 
هو املبـــرر الوحيد الذي دفع الواليات املتحدة 

وبريطانيا إلى التحرك إلقـــرار الهدنة، فهناك 
أيضا املخاوف على أمـــن املالحة الدولية بعد 

هجمات حوثية ضد مدمرة أميركية.
وقـــال مراقبـــون مينيـــون إن اســـتهداف 
املالحـــة الدولية فـــي مضيق بـــاب املندب في 
الفترة األخيرة دفع إلى تغيير موقف الواليات 
املتحدة املتســـاهل نســـبيا مع احلوثيني، وقد 
بدا هذا املوقف أكثر تشـــددا بعد قصف ثالثة 
مواقـــع رادار تابعة لهم، وتهديد باســـتهداف 
أقوى ضد محاوالت االستفزاز احلوثية للقطع 

العسكرية األميركية.
وصدرت تصريحات متشـــنجة عن قيادات 
سياســـية حوثية أحملت إلى رفضها أي هدنة 
ال تتضمن وقفا كليا لعمليات التحالف العربي 
ورفع احلصار البحري واجلوي املفروض على 

اجلماعة احلوثية.
غيـــر أن مصادر سياســـية قللت من أهمية 
هذه التصريحـــات وعدم جديتهـــا، مؤكدة أن 
احلوثيني أحوج ما يكون للهدنة في ظل األزمة 
املالية اخلانقة التي يعانون منها وعجزهم عن 
دفع رواتب املوظفني بسبب نقل البنك املركزي 
إلى العاصمة املؤقتة عدن، إضافة إلى النقص 
احلـــاد في العتـــاد العســـكري بفعـــل الرقابة 
القوية التي يفرضها التحالف على السواحل 

اليمنية.
وأشـــار احمللـــل السياســـي اليمني عزت 
مصطفـــى فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلـــى أن 
احلوثيـــني مازالـــوا يتعاملـــون مـــع الهدنات 
كمحطة الستعادة أنفاســـهم وأنهم لم يصلوا 
بعد إلى املرحلة التي ســـيقررون فيها الهروب 

إلى احلل السياسي بشكل نهائي.
غيـــر أن هـــذه املرحلـــة بحســـب مصطفى 
قـــد قاربت علـــى احلدوث بالفعـــل مع تصاعد 
املؤشـــرات على ثـــورة جياع تلـــوح في األفق 
نتيجة الوضع االقتصادي املتردي والذي فاقمه 
عجـــز االنقالبيني عن دفع رواتب املوظفني مما 
قد يدفعهم إلى الهـــروب باجتاه تصعيد أكبر 
من قبيل اســـتهداف املالحة الدولية في البحر 

األحمر بهدف الضغط على املجتمع الدولي.
وال يســـتبعد املراقبون أن يلجأ احلوثيون 
إلى املناورة واســـتثمار ضعف اإلرادة الدولية 
للتهـــرب من وقف إطـــالق النـــار، واعتبار أن 
التهدئـــة تعني فقـــط وقف عمليـــات التحالف 

العربي ضدهم.
وقد يلجأون إلى مبادرات تصعيدية جتعل 
مـــن أولوية وقف إطـــالق النار أمـــرا ثانويا، 
وحتويـــل وجهة ردود الفعل إليها مثل اإلعالن 
عن تركيبة احلكومة التي أعلنوا عن تشكيلها 

منذ أسابيع قليلة.
وقـــال املجلس السياســـي األعلى املشـــّكل 
بتحالـــف من احلوثيـــني والرئيس الســـابق، 
الثالثاء إنه سيتم اإلعالن عن أسماء ”حكومة 

اإلنقاذ الوطني“.
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} دمشــق – بـــدأت ”األفـــكار الجّيـــدة“، التي 
ناقشـــتها المجموعـــة المصغرة لدعم ســـوريا 
في اجتماع لوزان، تتبلـــور على األرض، ولعل 
هدنة الثماني ساعات في حلب لخروج مسلحي 
”جبهة فتح الشـــام“ (النصرة سابقا) تندرج في 

هذا اإلطار.
وأعلنت موسكو، الثالثاء، عن وقف غاراتها 
علـــى أحياء حلب الشـــرقية في ”بادرة حســـن 
نّيـــة“، وذلك للســـماح بإجـــالء المدنيين الذين 
يتعرضـــون لقصـــف عنيـــف منذ 19 ســـبتمبر. 
وكان المطروح أن تكـــون الهدنة، الخميس، إال 
أن روســـيا عجلـــت بها. وأوضـــح وزير الدفاع 
الروسي سيرجي شـــويغو أن الهدف من وقف 
الغارات هو ”ضمان ســـالمة خـــروج المدنيين 
عبر ستة ممرات وإجالء المرضى والجرحى“. 

ولفـــت إلى أنـــه ”في الوقت الـــذي تبدأ فيه 
هذه الهدنة، ستنســـحب القوات الســـورية إلى 
مســـافة كافية تمكن المقاتلين من الخروج من 
شرق حلب مع أسلحتهم“ عبر ممرين خاصين، 
هما طريق الكاستيلو وســـوق الهال في وسط 

المدينة.
وقـــرأ مراقبـــون هـــذا اإلعـــالن في ســـياق 
تبني األطـــراف المجتمعة في لوزان (روســـيا 
والواليـــات المتحـــدة وإيـــران وقطـــر وتركيا 
والســـعودية ومصر)، الســـبت، للمبادرة التي 
طرحها المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا 
والقاضية بهدنة في حلب مقابل خروج عناصر 
جبهة فتح الشـــام من المدينـــة والتي اختلفت 
كل من روســـيا وأميركا بشـــأن عددهـــا. ففيما 
تقول واشـــنطن إن عددهم ال يتجـــاوز المئتي 

عنصر ترى موسكو أنهم يفوقون الـ900 مقاتل. 
والهدنة المعلنة هي خطوة تسبق االجتماعات 
التي سيعقدها خبراء البلدان التي شاركت في 
لوزان للبحث في سبل فصل الفصائل المعتدلة 
عن اإلرهابية، وهو ما دعت إليه روسيا مرارا.

ويالحـــظ أن الجانب الروســـي، عند تطرقه 
إلـــى الهدنة لم يقـــل إنها لفســـح المجال فقط 
لمسلحي جبهة فتح الشام بل كان كالمه شامال، 
األمر الذي يثير الكثير من الشكوك حيال نجاح 
هذه الفرصة الجديدة إلنهاء الصراع في حلب.

وتصاعـــد الضغـــط الدولي على روســـيا، 
الحليف األبرز للرئيس الســـوري بشار األسد، 
إثر هجوم بدأه الجيش السوري في 22 سبتمبر 
للسيطرة على األحياء الشرقية. وتزامن الهجوم 
مع غارات روسية كثيفة وأخرى سورية أوقعت 

المئات من القتلى وألحقت دمارا كبيرا لم تسلم 
منه المستشفيات.

وجاء التصعيـــد ميدانيا عقب انهيار هدنة 
في ســـوريا في 19 ســـبتمبر، تم التوصل إليها 
باتفاق أميركي روســـي وصمدت أســـبوعا، ما 

تسبب بتوتر بين البلدين إزاء سوريا.
ولم تنجـــح الجهود والمحادثـــات الدولية 
منذ ذلك الحين في إحياء وقف إطالق النار، في 
وقت اتهم فيه الغرب روســـيا بارتكاب ”جرائم 

حرب“ في سوريا.
ويقـــول متابعون إنـــه ربما تمّهـــد الهدنة 
الجديـــدة للمزيد من الخطـــوات التي قد تنهي 
المعركـــة في حلـــب، ولكن ال توجـــد ضمانات 
كافيـــة لنجاح األمر في ظـــل التباينات الكبيرة 

بين األطراف الدولية واإلقليمية.

شادي عالء الدين

} بــريوت – التقطـــت األوســـاط السياســـية 
اللبنانيـــة خبر إعالن رئيس الوزراء األســـبق 
سعد الحريري عن ترشيح رئيس تكتل التغيير 
واإلصالح ميشـــال عون، بالكثير من التوّجس 

والحذر.
وتوالت ردود األفعال التي تظهر أن طريق 
هذا الترشـــيح ليســـت معبدة بالـــورود، بل ال 
تعـــدو كونها خطوة أوليـــة تحتاج إلى الكثير 
مـــن التوافقـــات والتفاهمـــات حتى يتســـنى 

إنجازها.
ووردت إشـــارات وتســـريبات تفيـــد بـــأن 
إعالن ترشيح عون من قبل الحريري، ال يعني 
االتفاق على اإلتيان باألخير رئيســـا للحكومة 

وال االتفاق على التشكيل الوزاري.
وتوجد عوائق جديـــة تحول دون التوافق 
على موضوع الحكومة وعلى رأســـها االتفاق 
على قانـــون انتخابات جديـــد وعلى موضوع 
ســـالح حزب الله، والموقف مـــن تدخالته في 
الخـــارج، وهـــي مواضيع بالغة الحساســـية 
تحتـــاج إلى إخراج دقيق ال يبدو أن ظروفه قد 

نضجت بعد بشكل تام.
ويضاف إلى كل ذلك أن المواقف اإلقليمية 
والدوليـــة لم تظهـــر قبوال واضحا بترشـــيح 
الجنـــرال عون ووصوله إلى ســـدة الرئاســـة. 
فالمملكـــة العربية الســـعودية تركـــت الخيار 
لســـعد الحريري في اتخاذ القـــرار الذي يراه 
مناســـبا ولكنهـــا أيضـــا حّملته المســـؤولية 
الكاملـــة عن نتائجـــه، كما لفتـــت البعض من 
المصادر إلى أن فرنســـا طلبـــت من الحريري 
التريـــث، فضال عن خروج بعض األصوات من 
داخل تيار المســـتقبل، وأبرزها النائب أحمد 
غيـــر، ال تبارك هذا الترشـــيح. وجوبه حســـم 

الحريري لقراره بترشـــيح عـــون بردود أفعال 
حادة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر 
عنها وزير المالية علي حسن خليل الذي اعتبر 
أن هـــذه الصيغة تمثل عـــودة إلى لحظة 1943 
لناحيـــة ســـيطرة الثنائية المارونية الســـنية 
على البلـــد، وأعلن أن كتلة أمل ستشـــارك في 

جلسة االنتخاب ولكنها لن تصوت للجنرال.
ومـــن ناحيته عبر النائب وليد جنبالط عن 
اســـتيائه من الطريقة التي تـــدار بها األمور، 
معتبـــرا فـــي تغريدات نشـــرها علـــى موقعه 
على ”تويتـــر“، أن كتلـــة اللقـــاء الديمقراطي 
التي يرأســـها ليســـت قطيعا من الغنم، وهو 
ما اعتبـــره البعض مطالبة بحصـــة في إطار 

التسويات في حال أنجزت.
وتتوقـــع البعـــض مـــن المصـــادر أال يمر 
ترشـــيح الجنرال عون بسالســـة وســـط تيار 
المســـتقبل، وأن مهمـــة إقنـــاع نـــواب األزرق 
وجمهوره بجدوى وضرورة هذا الترشيح، لن 

تكون سهلة على اإلطالق.
ويـــرى النائب عـــن التيار الوطنـــي الحر 
ســـليم ســـلهب، أن ترشـــيح الحريـــري لعون 
لن يحســـم األمور في الشـــأن الرئاسي ولكنه 
ســـيعطي دفعة قوية لصالـــح وصول الجنرال 

إلى بعبدا.
وأوضح سلهب ”أمامنا الكثير من العقبات 
التي يجـــب تذليلها كـــي يســـتكمل التوافق، 
وأهمهـــا التفاهم مـــع الرئيس بـــري والنائب 

سليمان فرنجية“.
وحول إمكانية انتخاب عون في جلسة 31 
أكتوبر يقول ســـلهب ”نحن من جهتنا سنقوم 
بكل جهدنـــا لتوفير المنـــاخ المالئم النتخاب 
الجنرال. هناك مســـار قد بـــدأ ومن الممكن أن 

يتوج بانتخاب الرئيس في هذه الجلسة“.
وأكـــد أن مرشـــح التيـــار الوطنـــي الحر 
لرئاسة الحكومة سيكون سعد الحريري، ولكن 
هذا الترشيح مؤجل إلى ما بعد إعالن األخير 
عن ترشـــيح الجنـــرال عون رســـميا لمنصب 

الرئاسة.
ويـــرى العديـــد مـــن المراقبيـــن أن قـــرار 
الحريري لترشـــيح عون هو سالح ذو حدين، 

فمن جهـــة يؤكد من خالله أنـــه األكثر حرصا 
على إعـــادة الحيـــاة لمؤسســـات الدولة، كما 
يفتح البـــاب لتوليه لرئاســـة الحكومة، ولكن 
من الجهة األخرى قد يتســـبب ذلك في تراجع 
قاعدته الشـــعبية خاصة وأن سياســـات عون 
لطالمـــا كانت متماهية مع حـــزب الله إلى حد 

التطابق في البعض من األحيان.
واعتبر المنسق العام لقوى 14 آذار فارس 
ســـعيد أن ”إيصـــال الجنرال عون إلى ســـدة 
الرئاسة اليوم هو انتصار لمشروع حزب الله 

على المشروع السيادي في البلد“. 
وأكد عـــدم موافقتـــه على األســـباب التي 
يقدمهـــا الحريري لتبرير هذا الترشـــيح قائال 
”ال أوافـــق على األســـباب الموجبة التي قدمها 
وسيقدمها سعد الحريري، واعتقد أن موضوع 
ترشـــيح الجنرال عون ينطوي على الكثير من 

الخطورة“.

وأضـــاف ”قد تكـــون تداعيات ســـد الفراغ 
الرئاســـي بالجنرال عون مساوية لإلبقاء على 
الفراغ.. خطورة وضع البلد ال تعالج من خالل 
انتخاب رئيس وحســـب، فكيـــف إذا كان هذا 
الرئيـــس مكبال هـــو أيضا بشـــروط يفرضها 

حزب الله عليه وعلى كل اللبنانيين“.
وحول مسألة وصول الحريري إلى رئاسة 
الحكومـــة من خالل ترشـــيحه للجنـــرال عون 
يعلق سعيد مشددا على أن المسألة ”ال تتعلق 
بترشيح ســـعد الحريري لرئاسة الحكومة، بل 
في عدم االستســـالم لمنطق سيطرة حزب الله 
على البلد وكأنه أمـــر واقع ألن موازين القوى 
في المنطقة مهتـــّزة، والتوافق في لبنان يقوم 
على قوة التوازن وليس على موازين القوى“.

ومن جانبه اعتبر عضو المكتب السياسي 
في المستقبل راشـــد فايد، أن ترشيح الجنرال 
”هـــو تفاهم ثنائي بين الحريـــري وعون“. وعن 

موقـــف 14 آذار وأثـــر هذا الترشـــيح على تيار 
المســـتقبل قـــال ”قد يكـــون هنـــاك توافق بين 
القوات اللبنانية وبين تيار المستقبل حول هذا 
الترشـــيح، ولكن هناك رفض لـــه من قبل حزب 
الكتائـــب ومن قبل المســـتقلين كما أنه يواجه 
برفض من قبل قاعدة تيار المســـتقبل الشعبية 
التي ال ترتاح لترشيح عون ولكن اآلثار الفعلية 
على تيار المستقبل ستتجلى في المؤتمر العام 

الذي سيجرى في أواخر الشهر القادم“.
وأكد أن خطوة الترشيح ال تعني استتباب 
األمور بل إن ما يجري اآلن ليس ســـوى ”نقل 
المســـألة إلى طور آخر، حيـــث ال تزال أمامنا 
معمعـــة تشـــكيل الحكومة وبيانهـــا الوزاري 
وتقســـيم الحقائب، وال يجب أن ننســـى أيضا 
أن وصـــول الرئيس ميشـــال ســـليمان تم بعد 
توافق كبير ولكن تشـــكيل الحكومة اســـتغرق 

10 أشهر“.

ترشيح الحريري لعون يحرك امللف الرئاسي وال يحسمه
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◄ أزال األمن المصري، الفتات 
إعالنية ضخمة ساخرة من الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان، من أعلى 
مبنى كبير وسط القاهرة، وفق بيان 

ومصدر ذي صلة.

◄ عقد، الثالثاء، اجتماع موسع 
بين ممثلين عن الحكومة السورية 

وعن المعارضة المسلحة في مدينة 
معضمية الشام غرب العاصمة 

دمشق، في مسعى إلبرام مصالحة 
على شاكلة ما حصل مؤخرا في 

قدسيا والهامة.

◄ أكد مصدر أردني مسؤول عدم 
رصد أي تحركات لعناصر تنظيم 

الدولة اإلسالمية من الموصل باتجاه 
الحدود األردنية.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية، 
الثالثاء، عن مقتل شرطي وإصابة 

آخر جراء مشادة بين عنصرين 
أمنيين وقعت في منطقة لتأمين 

السفارات األجنبية وسط القاهرة.

◄ اتهمت باريس روسيا والنظام 
السوري بـ“إشعال اإلرهاب“، الذي 

تدفع ثمنه ”فرنسا وأماكن أخرى في 
العالم“.

◄ أكدت دائرة األوقاف اإلسالمية 
في مدينة القدس اقتحام العشرات 
من المستوطنين اليهود، الثالثاء، 

لساحات المسجد األقصى في القدس 
الشرقية.

◄ قال السفير اإلسرائيلي لدى 
منظمة األمم المتحدة للتربية 

والثقافة والعلوم ”اليونسكو“، إن 
المديرة العامة للمنظمة الدولية 

تعرضت لتهديدات بالقتل بسبب 
إبدائها تحفظات على مشروع قرار 

عربي بشأن القدس الشرقية المحتلة.

باختصار

بعد مشاورات ولقاءات ماراثونية في الداخل واخلارج، يبدو أن رئيس تيار املستقبل سعد 
احلريري قد حســــــم أمره بتبني ترشيح النائب ميشال عون لرئاسة اجلمهورية، ولكن ذلك 
يظل غير كاف، حيث أن على األخير إقناع باقي الرافضني له وعلى رأسهم رئيس مجلس 

النواب نبيه بري، وهو األمر الذي لن يكون سهال مطلقا.

{وقف العمليات القتالية يمكن أن يكون بمثابة بداية فقط، ألن ثماني ساعات ال تكفي إلتاحة أخبار
وصول المساعدات اإلنسانية للمواطنين المحاصرين شرقي حلب}.

فرانك-فالتر شتاينماير
وزير اخلارجية األملاني

{من حق اللبنانيين انتخاب رئيس يحيد لبنان عن الصراعات ويتمتع باستقاللية تامة في قراره، 
بعيدا من أي أجندات مسبقة سواء خارجية كانت أو داخلية}.

سامي اجلميل
رئيس حزب الكتائب اللبنانية

الهدنة الروسية خطوة هشة لحلحلة أزمة حلب

الكرة في ملعب اآلخرين اآلن

حجاج مسيحيون ينتمون للطائفة اإلنجيلية، في حفل تعميد، اإلثنين، بمياه نهر األردن شمال فلسطين المحتلة

بدء محاكمة قاتل الكاتب 
األردني ناهض حتر

} عمــان – انطلقت، الثالثاء، جلسات محاكمة 
قاتـــل الكاتـــب األردني المعـــروف ناهض حتر 

ومتهمين آخرين في القضية.
وقال نائب عام محكمة أمن الدولة، القاضي 
زياد العـــدوان، إن المتهمين الثالثة تمســـكوا 
أمام هيئـــة المحكمة ببراءتهـــم، وإنه تم خالل 
الجلســـة االستماع إلى شـــهود النيابة العامة، 
ليتم بعد ذلك رفع الجلسة إلى األسبوع المقبل.

ووفق العدوان، فإن التهـــم الموجهة لقاتل 
حتـــر هي القيـــام بأعمال إرهابيـــة أفضت إلى 
موت إنســـان، والقيام بأعمال من شأنها إثارة 
الفتنـــة خالفا ألحـــكام مـــواد من قانـــون منع 
اإلرهاب، والقتل العمـــد خالفا ألحكام مادة من 
قانـــون العقوبات، وحمل وحيازة ســـالح ناري 
دون ترخيـــص خالفـــا ألحكام مـــادة من قانون 

األسلحة النارية.
أما في ما يتعلق بالمتهمين اآلخرين فوجه 
لهما المدعـــي العام تهمة التدخـــل عبر القيام 
بعمـــل إرهابـــي من خالل اســـتخدام أســـلحة 

أفضت إلى موت إنسان.
وتم اغتيـــال الكاتب األردنـــي ناهض حتر 
يوم 25  ســـبتمبر أمام قصر العـــدل بالعاصمة 
عمان، بســـبب إعادة نشره لرســـم كاريكاتيري 
على حســـابه على موقـــع التواصل االجتماعي 

”فيسبوك“ اعتبر مسيئا للذات اإللهية.

سليم سلهب:
مرشح التيار الوطني الحر 
لرئاسة الحكومة سيكون 

سعد الحريري



} صنعاء - فّسر متابعون للشأن اليمني برود 
إيـــران إزاء جهود حّل األزمة اليمنية ســـلميا، 
وعدم تحّمـــس أتباعها في حركـــة أنصارالله 
الحوثية لمبادرات السالم وجهود التهدئة في 
البلد، وآخرها الهدنـــة المقترحة أمميا، بعدم 
رغبـــة طهران في إقفال بؤرة توّتر في المنطقة 
العربيـــة، وعلى حدود منافســـتها المباشـــرة 

المملكة العربية السعودية.
ويرى هؤالء أن تحقيق الســـالم في اليمن 
سيمّثل هزيمة مباشـــرة إليران التي لم تحّقق 
بعـــد كّل غاياتها من تأجيـــج الصراع اليمني، 
كمـــا لـــم تســـتطع ضمـــان انتصـــار ألتباعها 
الحوثييـــن وحليفهـــم الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح رغم كل مـــا بذلته لهم من دعم 

بالمال والسالح وباالستشارات العسكرية.
وتنظر طهران إلى الملف اليمني باعتباره 
ورقة في صراعها األشـــمل فـــي المنطقة ككل 
والممتـــد مـــن البحرين إلـــى العـــراق مرورا 

بسوريا ولبنان.
وعلى قدر مـــا تواجهه مـــن صعوبات في 
الملـــف الســـوري متمثل في تهميـــش دورها 
بفعل التقارب الشـــديد والتقاء المصالح بين 
حليفتها روسيا ومنافســـتها اإلقليمية تركيا، 
ســـتكون حريصة على عدم التفريط في الورقة 
اليمنية التي ستســـقط بشـــكل آلـــي في حال 
التوّصل إلى حّل ســـلمي ينهي النزاع المسّلح 

في البلد.
وتبــــدو الــــدول اإلقليمية بقيــــادة المملكة 
العربيــــة الســــعودية علــــى بينــــة مــــن هــــذه 
المعطيــــات، فــــي إبدائهــــا قدرا مــــن المرونة 
والتجــــاوب مع مبادرة المبعــــوث األممي إلى 
اليمن إســــماعيل ولد الشــــيخ أحمد باقتراح 
هدنة محدودة زمنيا لتكون مدخال الستئناف 
مســــار الســــالم المتوّقف عمليــــا منذ اإلعالن 
أوائل أغســــطس الماضي عن إنهاء مباحثات 
الكويت بين المتمّرديــــن اليمنيين والحكومة 
الشرعية بعد أن اســــتمرت ألشهر بدا خاللها 
أن أقصى غايــــات الحوثيين وحليفهم صالح 

كسب الوقت والمراهنة على المتغيرات.

ورّدت الريــــاض بإيجابيــــة على دعوة ولد 
الشيخ لهدنة في اليمن. 

وقــــال وزيــــر الخارجية الســــعودي عادل 
الجبيــــر اإلثنين إن بالده مســــتعدة للموافقة 
على وقــــف إلطالق النار في اليمــــن إذا وافق 
الحوثيــــون المدعومــــون من إيــــران، مضيفا 
أنه متشــــكك بشــــأن جهود إحالل السالم بعد 
محاوالت ســــابقة لوقــــف إطالق النــــار لكنها 

باءت بالفشل.
وجــــاء الموقــــف الســــعودي إثــــر دعــــوة 
الواليــــات المتحدة وبريطانيا األحد إلى وقف 
فوري إلطــــالق النار في اليمــــن إلنهاء العنف 
بين الحوثيين والحكومة اليمنية التي تحظى 

بدعم التحالف العربي بقيادة الرياض.
وقال الجبير للصحافييــــن في لندن ”نود 
لــــو رأينا وقفا إلطالق النــــار أمس. الكل يريد 
وقفا إلطــــالق النار في اليمن وفــــي مقدمتهم 
وأعضــــاء  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 

التحالف“.
واتهم الجبيــــر الحوثيين بنقض اتفاقات 
سابقة، مستدركا ”لكننا مستعدون والحكومة 
اليمنية مســــتعدة للموافقــــة على وقف القتال 
إذا وافــــق الحوثيــــون عليــــه. دول التحالــــف 

ستحترم رغبة الحكومة اليمنية“.
واجتمــــع وزيــــر الخارجيــــة البريطانــــي 
بوريس جونســــون ونظيــــره األميركي جون 
كيري بالجبير ومسؤولين من اإلمارات األحد. 
وقــــال إن الصراع في اليمن يثيــــر قلقا دوليا 

متزايدا.
وتتهــــم الســــعودية ودول عربيــــة إيــــران 
بتزويد الحوثيين بالســــالح كي يساهموا في 

نشر نفوذ طهران في المنطقة.
الحوثيــــون يســــيطرون علــــى  وال يــــزال 
صنعاء ومســــاحات من شــــمال وغرب اليمن، 
لكــــن الجبير قال إن خســــارتهم باتت مســــألة 
وقت، مؤكدا ”الزخم يســــير ضدهم في اليمن؛ 
إنهــــم يخســــرون المزيــــد من األراضــــي كما 

احتشد الكثير من الناس ضدهم“.
ولم يبد المتمــــّردون اســــتجابة للمبادرة 
الدولية، وال تجاوبا مع المرونة الســــعودية، 
في موقف يســــتبعد أن يكونــــوا اتخذوه دون 
تشــــاور وتنســــيق مع إيران التي ظلت طوال 
فصــــول األزمــــة تدفعهــــم باتجــــاه خيــــارات 
تصعيدية يصفها مراقبون بـ{المهلكة» آخرها 
المقامرة بالتعــــرض للمالحــــة الدولية قبالة 

المياه اإلقليمية اليمنية.

} حميــط املوصــل (العراق) - لـــم تخل معركة 
اســـتعادة مدينة املوصل العراقيـــة من مظاهر 
طائفية، جاءت صدى لألجواء السائدة بالعراق 
ككل حيث يســـجل املعطى الطائفـــي والعرقي 
حضـــوره البارز في مختلف املجاالت ال ســـيما 
املجال السياســـي فـــي بلد يقوم نظـــام احلكم 
فيه على احملاصصـــة وتتولى األحزاب الدينية 

الشيعية مراكز القيادة في أبرز مؤسساته.
ويزيد التدخل اإلقليمي، وحتديدا اإليراني 
والتركـــي، من إضفاء طابع طائفي على املعركة 
اجلارية باملوصل، بشكل يؤثر سلبا على وحدة 
املجتمع العراقي في مرحلة ما بعد هذه املعركة.
وفيما تلقـــي إيران بثقلهـــا وراء احلكومة 
العراقية املوالية لها، وخلف ميليشيات احلشد 
الشعبي التي يصفها البعض باجليش اإليراني 
الرديـــف على األرض العراقية، تضع تركيا، في 
املقابـــل، تدّخلها مبعركـــة املوصل حتت عنوان 
حماية ”أشـــقائنا العـــرب الســـنة والتركمان“ 
مثلما ورد األربعاء على لســـان الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
وواجهت مشاركة تركيا في معركة املوصل 
معارضة شـــديدة مـــن قبل احلكومـــة العراقية 
وبشكل أساسي من قبل الشخصيات واألحزاب 
الشـــيعية، بينما جوبهت مساعي قادة احلشد 
الشـــعبي املكون من ميليشيات شيعية من أجل 
الزج مبيليشياتهم في املعركة ذاتها باعتراض 
شـــديد من قبل السكان الســـنة حملافظة نينوى 
وقـــوى وشـــخصيات سياســـية ســـنية التقت 
مواقفها مع مواقف دول إقليمية أبدت مخاوفها 
من الدور الســـلبي للحشـــد في مزيـــد تطييف 
املعركة ومن ممارســـة مقاتليه أعماال انتقامية 
ضّد ســـكان املوصل على غرار ما فعلوه بسكان 

مناطق أخرى.
وباعتبـــار احلشـــد قـــّوة عســـكرية كبيرة 
حتظى بدعم سياسي وحتى ديني كبيرين، فقد 
ّمت اللجـــوء إلى إجراء توافقـــات وعقد صفقات 
مع قادته بهدف إســـناد مشـــاركة له في معركة 
املوصل، دون إثارة املزيد من مخاوف الســـكان 

احملليـــني ومن غضـــب أطراف رئيســـية أخرى 
مشاركة في املعركة.

واقتضـــت التوافقـــات أّن يظل احلشـــد في 
اخلطـــوط اخللفيـــة وأن يقـــوم بدور اإلســـناد 
للقوات النظامية دون أن يدخل املدينة ويشارك 
في السيطرة امليدانية عليها، لكّن شكوكا كبيرة 
حامـــت حـــول االلتفاف علـــى تلـــك التوافقات 
عبـــر إقحـــام فصائـــل مـــن احلشـــد الشـــعبي 
فـــي قلـــب املعركـــة مموهـــة بأزيـــاء اجليـــش 

والشرطة.
وضاعف من تلك الشـــكوك الظهور الكثيف 
للرايات الشـــيعية على آليات اجليش الزاحف 
نحـــو املوصل املفتـــرض نظريا أن لـــه انتماء 
وطنيا للعراق مبختلف أعراقه وطوائفه، فضال 
عن األهازيج والهتافات وحتى الصراخ بأسماء 
ورموز شيعية عند إطالق القذائف والصواريخ 

على مواقع تنظيم داعش ومقاتليه.
وتســـببت قضيـــة الرايات في أول إشـــكال 
يســـتجد علـــى جبهـــات املوصل بـــني القوات 
العراقية وقوات البيشـــمركة الكردية املشاركة 
بفعاليـــة في املعركة والتـــي أوقفت قواة تابعة 
للحكومة املركزية ببغـــداد ومنعتها من العبور 
إلى جبهة بعشيقة شمال شرقي املوصل بسبب 

رفعها تلك الرايات.
وقال مراســـل وكالـــة األناضـــول إن قوات 
البيشـــمركة اشترطت على القوة العراقية إزالة 
األعالم والرايات الشـــيعية التـــي ترفعها على 
مدرعاتها للســـماح لها بالعبور إلى بعشـــيقة، 
وأضـــاف أن القـــوة احلكوميـــة لـــم تتمكن من 

العبور إّال بعد إزالة جميع األعالم.

وفي مقابـــل إســـناد املهمة الرئيســـية في 
معركـــة املوصل للقـــوات النظاميـــة العراقية، 
مت ”التعويض“ مليليشـــيات احلشـــد الشـــعبي 
بالســـماح لها بالقيام بدور قيـــادي في معركة 
قضاء احلويجة من محافظـــة كركوك على بعد 

حوالي مئة كيلومتر من املوصل.
وهـــدف قـــرار توجيه قـــوات احلشـــد إلى 
احلويجـــة بعيـــدا عـــن املوصل إلـــى تخفيف 
العـــداء الطائفي خالل القتال مـــن أجل إجناز 
املرحلـــة النهائيـــة من احلرب ضـــّد داعش في 

العراق.
ووحـــدات احلشـــد الشـــعبي املؤلفـــة مـــن 
مجموعـــات مـــن املقاتلني الشـــيعة رغم منحها 
حكومة بغداد وضعا رســـميا بإعالنها خاضعة 
إلمـــرة القائد األعلى للقوات املســـّلحة، إّال أّنها 

تظـــل موضـــع اتهـــام مـــن قبـــل األمم املتحدة 
وآخرين بتنفيذ جرائـــم قتل وخطف في بعض 
املناطق التي شاركت في استعادتها من تنظيم 

داعش.
وكثيـــرا ما يثيـــر وجود احلشـــد على خط 
اجلبهـــة اســـتياء املدنيني فـــي املناطـــق ذات 
األغلبية الســـنية وهو الســـبب الرئيسي وراء 

إبعاده عن معركة املوصل.
وتســـتند مثـــل تلـــك املخـــاوف لتجـــارب 
ســـابقة وانتهاكات كثيرة مارستها امليليشيات 
الشـــيعية ضـــّد ســـكان مناطق ســـنية عراقية. 
وقالت منظمـــة األمم املتحدة في يوليو املاضي 
إن لديها قائمة بأسماء أكثر من ٦٤٠ من الرجال 
والصبية الســـّنة اعتقلهم مقاتلون شيعة أثناء 
معركة الفلوجة في محافظة األنبار، إضافة إلى 

قوائم بالعشـــرات من األشخاص الذين أعدموا 
أو عّذبوا حتى املوت.

وتثير مثل هذه السلوكات للحشد الشعبي 
فـــزع شـــرائح واســـعة مـــن العراقيـــني، ولكن 
املشـــكلة تبدو أعمق في نظر قادة رأي ونشطاء 
سياســـيني عراقيـــني ال ينفّكـــون يحـــّذرون من 
إمكانية دمج احلشـــد ضمن القـــوات النظامية 
العراقية كأحد احللول لاللتفاف على الدعوات 
إلى حل هذا الهيكل بعد انتفاء مبّرر وجوده مع 
انتهاء احلرب ضد داعش التي تبدو وقد بلغت 

مرحلتها النهائية مع انطالق معركة املوصل.
وبحسب هؤالء فإن محاذير حتّول اجليش 
العراقي إلى جيش طائفي بدأت تتجّسد بالفعل 
مع رفـــع القـــوات العراقيـــة الزاحفـــة باجتاه 

املوصل لرايات الشيعة وشعاراتهم.

مظاهر طائفية تسمم أجواء معركة الموصل
[ إيران وتركيا شريكتان في تطييف المعركة  [ البيشمركة تمنع قوة حكومية رافعة لرايات شيعية من العبور إلى بعشيقة
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أخبار
مشكلة وجود قوات طائفية في العراق متمثلة مبيليشيات احلشد الشعبي، قد تبدو -رغم 
تغول تلك امليليشــــــيات وارتدادها على املدنيني- أهون من حتّول القوات املسّلحة العراقية 
ــــــى جيش طائفي بالكامل، وهو ما الحت مؤشــــــرات عليه من خالل الظهور الكثيف  ككل إل
للرايات والشــــــعارات الشــــــيعية فوق آليات القوات النظامية العراقية الزاحفة نحو مدينة 
املوصل الستعادتها من تنظيم داعش، األمر الذي يصور املعركة كما لو أنها حرب شيعة 

ضد سّنة.

«األمـــن والتنمية متالزمان وبهما تتحقق االســـتدامة، وكالهما يواجه تحديات اســـتثنائية تهدد 

الكثير من شعوب املنطقة في هويتها وحاضرها ومستقبلها}.

امللك حمد بن عيسى آل خليفة
 العاهل البحريني

«الوضع في اليمن ســـيراوح مكانه في ظل تعنت الحوثيني أمام حلول الســـالم.. ما لم تكن هناك 

ضغوط دولية على االنقالبيني لن يكون هناك حل لألزمة}.

محمد العامري
 مستشار الرئيس اليمني

بزة الجيش وراية الطائفة

+

أهازيج وهتافات بأسماء شخصيات 

ورموز شيعية عند إطالق القذائف 

مواقـــع تنظيـــم  علـــى  والصواريـــخ 

داعش ومقاتليه

◄

الورقة اليمنية تســـقط آليا من يد 

إيـــران في حال التوصـــل إلى مخرج 

سلمي لألزمة

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار
إيران تخسر في اليمن حربا وسلما

◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، عالقات 

المملكة مع جمهورية أفغانستان 
وتطورات األحداث على الساحتين 

اإلقليمية والدولية، وذلك لدى 
استقباله، الثالثاء في الرياض، 

الرئيس التنفيذي األفغاني عبدالله 
عبدالله خالل زيارته الرسمية 

للسعودية.

◄ أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، 
الثالثاء، بالغا حّددت من خالله 

األربعاء موعدا لفتح باب الترشح 
لالنتخابات النيابية المقررة 

للسادس والعشرين من نوفمبر 
القادم.

◄ نفى رئيس الوزراء التركي بن 
علي يلدريم، الثالثاء، تصريحا 

منسوبا إليه نشرته وسائل إعالم 
بشأن مشاركة الطائرات التركية 

في قصف مقاتلي داعش بالموصل، 
مستدركا بأنها ”ستفعل ذلك في 

الوقت المناسب“.

◄ يبدأ وزير الخارجية الكويتي 
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح 

األربعاء زيارة إلى فرنسا تستمر 
يومين يبحث خاللها مع كبار 

المسؤولين الفرنسيين عالقات 
الكويت وفرنسا، كما يحضر مؤتمر 

وزراء الخارجية حول معركة 
الموصل المقرر عقده الخميس في 

باريس.

◄ أسفر هجوم بقنبلة يدوية نفذه 
شخص مجهول الثالثاء على 

المكتبة الوطنية بعدن في جنوب 
اليمن عن إصابة أحد رجال األمن 

وإلحاق أضرار مادية بالمكتبة التي 
أعيد تأهيلها حديثا إثر تضّررها 
من الحرب التي دارت في المدينة 

قبل تحريرها من المتمّردين 
الحوثيين.

} عــدن - ســـجل مركز حقوقي ميني مستقل 
أكثـــر مـــن ٧٥ ألـــف حالـــة انتهـــاك ارتكبهـــا 
املتمّردون احلوثيون ضد املدنيني واملمتلكات 
العامـــة واخلاصـــة في اليمن خـــالل النصف 

األول من سنة ٢٠١٦.
وقال التقرير الصـــادر عن املرصد اليمني 
حلقـــوق اإلنســـان، الثالثـــاء، إن ”االنتهاكات 
تنوعـــت بـــني القتـــل واإلصابـــة واالختطاف 
واالعتقال التعسفي واالعتداء على املمتلكات 
العامـــة واخلاصة وتقويض ســـلطات الدولة 

وجتنيد األطفال والعقاب اجلماعي“.
وأضاف التقرير أن ”حاالت القتل جتاوزت 
ألفا و١٤٦ حالة، ويتهم أهالي القتلى مسلحي 
احلوثـــي والرئيـــس الســـابق علـــي عبدالله 
صالـــح، بارتكابهـــا إضافة إلـــى ٤ آالف و٤٤ 

إصابة ونحو ٣ آالف و٣٨٠ حالة اختطاف“.
ورصـــد املركز أيضـــا ”١٦٠ حالـــة اختفاء 

قســـري، و٧١ حالـــة تعذيـــب داخـــل ســـجون 
احلوثي وصالـــح، و١٩٨ حالـــة اعتداء جميع 

ضحاياها من املدنيني“.
كمـــا ســـجل التقريـــر ”٩٤٩ حالـــة تضرر 
تعرضت لهـــا املمتلكات العامـــة وألفني و٦٧٣ 

حالة تضرر في املمتلكات اخلاصة“.
وذكـــر أنـــه مت رصـــد ٣ آالف و٢٧ حالـــة 
الدولـــة، توزعـــت بـــني  لســـلطات  تقويـــض 
جتاوزات وإخالالت مالية وإدارية وتدخل في 
املهام وإصدار تعيينـــات خارج إطار القانون 
وإقصـــاء بعض موظفي الدولـــة من وظائفهم 
ومناصبهم، واستحداث سجون خاصة ونقاط 

تفتيش عشوائية.
جتنيـــد  حـــاالت  أن  التقريـــر  أكـــد  كمـــا 
ميليشيا احلوثي وصالح لألطفال دون السن 
القانونية، بلغت ٤ آالف و٨١٠ حاالت، ووصلت 
حاالت التهجير القسري إلى ألفني و٥٢١ حالة.

انتهاكات ممنهجة لحقوق اإلنسان اليمني



حممد بن احممد العلوي

} الرباط – بدأت، االثنين، المشـــاورات األولى 
لتشكيل الحكومة المغربية، وقد دشن عبداإلله 
بن كيـــران أمين عـــام العدالـــة والتنمية الذي 
عينـــه الملك محمد الســـادس رئيســـا للوزراء 
بعدما تبّوأ حزبه المرتبة األولى في انتخابات 
السابع من أكتوبر الجاري، بلقاء رؤساء كل من 
أحزاب الحركة الشـــعبية والتقدم واالشتراكية 
واالســـتقالل في حيـــن تعطل اللقـــاء مع قيادة 
حزب األحرار ألسباب تنظيمية يمر بها الحزب.

واعتبر امحند العنصر األمين العام للحركة 
الشعبية، أن المجلس الوطني المرتقب انعقاده 
نهاية الشهر الجاري ”هو الذي سيحدد مصير 

المشاركة من عدمها“.
وأشار متابعون للشـــأن الحزبي أن موقف 
الحركـــة الشـــعبية مجـــرد منـــاورة سياســـية 

الكتساب الوقت.
في المقابل قال حميد شـــباط األمين العام 
لحزب االســـتقالل، بعد خروجـــه من مقر حزب 
العدالـــة والتنمية اثر انتهاء الجولة األولى من 
المفاوضات حول النقاط المشـــتركة والمحددة 
لتشـــكيل الحكومة المقبلة ”ماذا نفعل هنا إذا 
لم نكن نود المشـــاركة في الحكومة“. وعكست 
تصريحات شـــباط ســـعيه إلـــى الحصول على 
عدد أكبر من الحقائـــب الوزارية التي كانت قد 
قدمـــت للحزب في حكومة بن كيران األولى قبل 
أن ينســـحب منها. وأضاف قائال ”شـــاركنا من 
موقف ضعف بستة وزراء في الحكومة األولى، 
وبالرغم من أننا كنا الحزب الثاني في النتائج، 

ليأتـــي حزب األحرار ويعوضنا بعشـــرة وزراء 
ورئيس مجلس النـــواب“. وفي ذات اليوم كان 
هناك لقـــاء بين حميـــد شـــباط والكاتب األول 
لالتحاد االشتراكي إدريس لشكر، للتفاهم على 
منهجية المشـــاركة في الحكومة والمفاوضات 
مع حزب العدالة والتنمية في خطوات اإلدماج.

وأكد حميد شـــباط، أن المغـــرب يوجد في 
مفتـــرق الطـــرق وأن مصلحة الوطـــن تقتضي 
التنســـيق بيـــن حزبـــي االتحاد واالســـتقالل، 
فبدونهما ال سياســـة في البـــالد، وما نتعرض 
لـــه يتطلب التحالـــف في واضحـــة النهار وإال 

سيكون مصيرنا الهالك“.
واعتبـــر مراقبـــون أن هذا التقـــارب يهدف 
إلى تجـــاوز األزمة التي داهمـــت الحزبين بعد 
النتائـــج غير المرضية التـــي حصال عليها في 
االنتخابـــات األخيـــرة. ويرى هؤالء أن شـــباط 
ولشـــكر مهددان بفقدان وزنهما السياسي لذلك 

يسعيان معا للدخول إلى حكومة بن كيران في 
إطـــار تحالف حتى يتســـنى لهمـــا الضغط من 

موقع قوة.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــدم مشـــاركة حزب 
االســـتقالل وحزب االتحاد االشـــتراكي للقوات 
الشعبية في الحكومة سيجعل الحزبين مهددين 
بالزوال، وقال عبدالرحمـــان عالل، الباحث في 
كلية الحقوق بوجدة، فـــي تصريح لـ“العرب“، 
إن هنـــاك تمثـــال ســـلبيا لوظيفـــة المعارضة 
التي أحاطها الدســـتور المغربي لســـنة 2011، 
بضمانات عديـــدة، وبالتالي فإن بقاء أي حزب 
في المعارضـــة معناه المـــوت البطيء، وليس 
ممارســـة الصالحيات الدســـتورية ذات الصلة 
بالرقابة على العمـــل الحكومي، وصرف المال 

العام، وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
ولـــم يخـــف مالحظـــون أن رئيـــس حزب 
يكـــون  أن  يحـــاول  االشـــتراكي  االتحـــاد 

براغماتيـــا يقدم مصلحة كيانـــه الحزبي الذي 
يعرف أزمـــات بنيوية متكـــررة بالتغطية على 
خالفاته المســـتمرة مع حزب العدالة والتنمية 
والتغاضي عـــن االتهامات التـــي كالها لقيادة 
الحزب الفائز باالنتخابات، من خالل عزفه على 

نغمة المصلحة العليا للوطن.
الميكانزمـــات المتحكمة في  وبخصـــوص 
مفاوضات العدالة والتنمية مع األحزاب األخرى 
لتشـــكيل الحكومة، أكد أمين السعيد، الباحث 
فـــي القانون الدســـتوري والعلوم السياســـية 
بجامعـــة الرباط، في تصريـــح لـ“العرب“، أنها 
تتحكم فيها العديد مـــن االعتبارات، منها عدد 
مقاعـــد األحزاب التي ستشـــارك فـــي التحالف 
الحكومي، وهيكلة الوزارات المعنية، باإلضافة 
تجمـــع  التـــي  والعالقـــات  التقاطعـــات  إلـــى 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة واألحـــزاب المعنية 

بالتحالف.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت ما يسمى بـ“غرفة عمليات 
ثوار ليبيا“ ترحيبها بعودة حكومة 

اإلنقاذ والمؤتمر إلى مقرهما 
بالعاصمة طرابلس، مؤكدة أن 

شرعيتها ال تزال قائمة بخصوص 
تأمين العاصمة حسب تكليف 

المؤتمر لها.

◄ أعلن مجلس المستشارين 
المغربي عن استعداده التام 

لالضطالع بدوره الرقابي لعمل 
الحكومة في إطار تصريفها لألمور 
الجارية، وعن عدم تحمله مسؤولية 

تعطل أشغاله طيلة تاريخ إجراء 
مشاورات تشكيل الحكومة.

◄ قال الجيش األميركي، االثنين، 
إن طائراته نفذت أكثر من 30 ضربة 

جوية ضد أهداف لتنظيم داعش 
في مدينة سرت الليبية، خالل 

األيام الثالثة الماضية، تزامنا مع 
تقدم قوات البنيان المرصوص في 

آخر األحياء التي يسيطر عليها 
التنظيم.

◄ تحتضن العاصمة النيجيرية، 
نيامي، األربعاء، االجتماع الوزاري 
التاسع لدول جوار ليبيا بمشاركة 

ممثلين عن منظمات إقليمية دولية، 
بهدف التنسيق بين دول المنطقة 

لمواجهة التحديات الراهنة وبحث 
السبل الكفيلة لدعم العملية 

السياسية في ليبيا.

◄ قال النائب بمجلس النواب 
التونسي عن كتلة حركة نداء تونس 
الطاهر بطيخ، الثالثاء، إن 16 نائبا 
من كتلة الحركة قد تقدموا، االثنين، 

إلى مكتب الضبط بالبرلمان 
بطلب تجميد عضوية من الكتلة، 
وإن أربعة نواب آخرين قد قدموا 
استقالتهم، وذلك وفقا لما أوردته 

وكالة تونس أفريقيا لألنباء.

باختصار
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{حزب العمال ضد مشـــروع قانون الماليـــة 2017، ونعتبر أن المصادقة عليه يمكن أن تكون أخبار

عامال لزعزعة البلد}.

لويزة حنون
األمينة العامة حلزب العمال اجلزائري

{األزمة المتفاقمة داخل حزب نداء تونس لن تحل طالما أن الحزب مبني على أساس األشخاص 

ال المؤسسات}.

فوزي اللومي
قيادي في حزب نداء تونس

حزبا االتحاد واالستقالل يتحالفان للمشاركة في الحكومة املغربية
[ تقارب الحزبين يهدف لتدارك نتائج االنتخابات  [ مساع للتموقع بشكل أكبر في حكومة بن كيران الثالثة

[ محسن مرزوق يدعو إلى موقف وطني من الغنوشي

قرر حزبا االستقالل واالحتاد االشتراكي 
للقــــــوات الشــــــعبية في املغــــــرب التحالف 
ضمن تكتل يجمع ما أطلقا عليه ”األحزاب 
الوطنية الدميقراطية“. وذلك للدخول بشكل 
ثنائي في املشاورات التي يباشرها رئيس 
الوزراء املكلف عبداإلله بنكيران لتشــــــكيل 

احلكومة. 

لم تفلح حركة النهضة اإلســــــالمية في تبديد الضجيج الذي أحاط بالتصريحات األخيرة 
لرئيسها راشد الغنوشي بخصوص رأيه في تنظيم داعش والتي قوبلت بكّم من االنتقادات 

في مقدمتها محاولته لتبرير جرائم التنظيم.

ليس من مصلحته البقاء في املعارضة

اجلمعي قاسمي

} تونس – تواصل الجدل السياسي واإلعالمي 
الذي أثارته تصريحات راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة اإلسالمية التونسية التي وصف 
فيهـــا تنظيم داعش اإلرهابـــي بأنه ”صورة من 
اإلســـالم الغاضب“، على أكثر من صعيد، وسط 
مخاوف واســـتياء العديد من القوى السياسية 
والمدنيـــة التـــي عادت إلـــى اتهام الغنوشـــي 

بازدواجية الخطاب السياسي.
وفـــي تطور الفت لذلك الجدل، دعا محســـن 
مرزوق األمين العام لحركة مشروع تونس إلى 
اتخاذ ”موقف وطني“ من تصريحات الغنوشي 
التـــي دفعـــت البعض إلـــى اســـتحضار ”زالت 
الغنوشـــي قادة حركـــة النهضة التي  لســـان“ 
تسببت أكثر من مرة في توتر المناخ السياسي 

في البالد.
واعتبـــر مـــرزوق فـــي تصريحـــات إذاعية 
ُبثت الثالثاء، أن ما ورد على لســـان الغنوشي 
هـــو ”محاولـــة لتبريـــر جرائم تنظيـــم داعش، 
و«تخريجـــة» دعوية جديـــدة تلقي بظالل قاتمة 
على ما ادعته حركة النهضة في مؤتمرهااألخير، 

حول فصلها بين الدعوي والسياسي“.
وحـــذر مرزوق في تصريحاته التي تزامنت 
مع بدء الغنوشـــي زيـــارة إلى إيطاليـــا ُينتظر 
أن يلتقي خاللها الرئيس اإليطالي، ســـيرجيو 
ماتاريـــال، من أن األخطر من حمل الســـالح هو 

”األيدولوجيا التي تدعم حاملي السالح“.
وشـــدد في هذا الســـياق على أنـــه ال يجب 
البحث عن تبرير لإلرهابيين الذين ال عالقة لهم 
”ال باإلســـالم الغاضب وال باإلســـالم المسرور“ 
علـــى حد تعبيـــره، وذلـــك في الوقـــت الذي لم 
ُتفلـــح فيه حركة النهضة اإلســـالمية في تبديد 
الضجيـــج الذي أثارته تصريحات الغنوشـــي، 
والتنصل مـــن أبعادهـــا السياســـية، والجدل 

الحاّد الذي أثارته.
وكانـــت حركـــة النهضـــة قد ســـارعت إلى 
ُمحاولـــة التقليل مـــن وطأة ذلك الجـــدل الذي 

بـــدأ يتحول تدريجيـــا إلى ما ُيشـــبه العاصفة 
السياســـية في وجهها، وقد لجـــأت إلى مقولة 
”أخرج من ســـياقه“ في بيان رسمي لها اتهمت 
فيه ضمنيا وسائل اإلعالم بتشويه تصريحات 

رئيسها الغنوشي.
وقالـــت فـــي بيانهـــا إن تلـــك التصريحات 
”أخرجت عن سياقاتها بما يشوش على مواقف 
الحركة ويغالط بالنتيجـــة الرأي العام ويخدم 
أجنـــدة معينة مصلحتها غير مصلحة تونس“، 
وهـــو ما دفـــع إذاعـــة ”موزاييـــك أف أم“ التي 
نشـــرت تلك التصريحات ألول مـــرة، إلى إعادة 
بثها بصوت الغنوشي، وذلك في رد أربك حركة 

النهضة، وأحرجها.
وقال الغنوشي في تصريحاته حول موقفه 
من تنظيم داعش اإلرهابـــي وأفراده ”هم حالة 
متوتـــرة، وحالة غاضبـــة، ال أبحـــث عن مبرر 
لهـــم، ولكن أصف واقع الدواعـــش بأنه صورة 
من صور اإلســـالم الغاضب، وصورة من صور 

اإلسالم الذي يخرج عن العقل وعن الحكمة“.
وتابع قائال ”… ولكن ال نســـتطيع نحن أهل 
الســـنة أن نكفر أحدا يقول ال إله إال الله، وإنما 
نصف، ونقول له أنت ظالم وأنت مخطئ، وأنت 
متطـــرف وأنت متشـــدد، ولكن ال نســـتطيع ان 

نقول له أنت كافر“.
وأثـــارت تلـــك التصريحات التـــي ُوصفت 
بأنها ”صادمة ومثيـــرة“، موجة من االنتقادات 
واالتهامات لراشد الغنوشي وحركته، تواترت 
في وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي 
على لســـان سياســـيين ومفكريـــن وإعالميين، 
تباينت في حدتها، واختلفت في قراءة أبعادها.

وقـــال النائـــب البرلمانـــي مصطفـــى بـــن 
أحمـــد لـ“العـــرب“ إنه يتفهـــم ردود الفعل على 
تصريحات الغنوشـــي، التي ”أعتقد أنها تدعم 
االنطباع الســـائد حاليا بأن الغنوشـــي مازال 
لـــم يقطع مـــع اإلســـالم السياســـي بمكوناته 
المتطرفة، منهـــا أنصار الشـــريعة، والقاعدة، 

وطالبان، وغيرها“، على حد قوله.
لمســـيرة  المتابـــع  إن  قائـــال  واســـتدرك 
الغنوشي وحركته ”يلمس تطورا على مستوى 
التعامل مع فعاليات المجتمع المدني، والقبول 
بالتعايش، لكنه لم يرتـــق إلى متطلبات تحول 

حركـــة النهضـــة إلى حـــزب مدنـــي ديمقراطي 
بمســـوغات فكريـــة ونظرية يقطع مـــع تداخل 

الدين بالدولة“.
ولكنـــه أعرب فـــي المقابل عـــن أمله في أن 
يكون ما ورد على لســـان الغنوشـــي هو ”خطأ 
غيـــر مقصـــود، أي زلـــة لســـان، ألن مضمـــون 
الوصـــف الـــذي قدمـــه خطير جـــدا، ذلـــك أن 
المطلوب هـــو إدانة داعش باعتبـــاره تنظيما 
إرهابيـــا وإجراميـــا، وعدم إضفاء أي شـــرعية 

سياسية أو دينية على وجوده“.
وقبل ذلك، اعتبر المفكر التونســـي يوسف 
حـــول  الغنوشـــي  تصريحـــات  أن  الصديـــق، 
داعش هـــي ”أكبر التصريحـــات الصادمة منذ 
بدايـــة انطالق الثـــورة“، وهي أشـــد وطأة من 
تصريحاتـــه الســـابقة التي قال فيهـــا ”هؤالء 
أبناؤنا ويبشـــرون بثقافة جديـــدة“، وذلك في 

إشارة إلى السلفيين المتطرفين.
وتســـاءل الصديق في تصريحات صحافية 
قائـــال ”أي دين وأي أيدولوجيا حتى وإن كانت 
وثنية تســـمح وتقبل بالقول بـــأن أيديولوجيا 
غاضبـــة وفكرا دينيا غاضبا يمكن له أن يحرق 

إنسانا حيا ويقتل ويغتصب وينتهك؟“.
آســـيا  اإلعالميـــة  كتبـــت  جهتهـــا،  ومـــن 
العتروس تغريـــدة، قالت فيهـــا ”… ما ُنقل عن 
رئيس حركة النهضة بشـــأن الدواعش إما أنه 
إخرج من ســـياقه وعليه يتعين على الغنوشي 
التوضيـــح والتنصل مما نســـب لـــه، وإما أن 
هذا الـــكالم يمكن اعتباره تبريـــرا لمخاطر او 
تهديدات قد تحدث، وهو يحمل أكثر من رسالة 
أولها أن اإلسالميين اليوم في حالة هدنة وعلى 
التونســـيين تجنب غضبهـــم، وثانيها موجهة 
للدواعش ومفادها أن اإلخوان ليسوا ضدهم“.

ورغـــم أن فرضية أن يكون الغنوشـــي أراد 
من خـــالل تصريحاتـــه توجيه رســـائل تهديد 
ُمبطنة ازدحمـــت بها العديد مـــن ردود الفعل، 
فـــإن مصطفى بن أحمد اســـتبعد في تصريحه 
لـ“العـــرب“ ذلـــك، حيث قال ”ال أعتقـــد ذلك، وال 
وجود لرسائل ُمبطنة في تصريحات الغنوشي، 
ولكن ذلك ال يمنع من اإلشارة إلى أن الغنوشي 
والعديد من قادة حركته مازالوا يرزحون تحت 
تأثير موروث اإلسالم السياسي التقليدي، ولم 
يقطعوا الخطوة الضرورية باتجاه االبتعاد عن 

اإلخوان المسلمين“. زلة لسان أم رسالة مشفرة

{اإلسالم الغاضب} يثير زوبعة سياسية وصف الغنوشي لداعش بـ

} الربــاط - بـــدأ العاهل املغربي امللك محمد 
الســـادس الثالثاء زيارة رســـمية إلى كل من 
رواندا وتنزانيا وإثيوبيا (شـــرق أفريقيا) في 
وقت تسعى فيه اململكة إلى استعادة مقعدها 
في االحتاد األفريقي بعد غياب دام ثالثة عقود 

بسبب املوقف من قضية الصحراء املغربية.
وقالت وزارة القصور امللكية والتشريفات 
واألوســـمة أن امللك محمد الســـادس ”سيقوم 
بزيارات رســـمية إلى كل من جمهورية رواندا 
وجمهورية تنزانيا وجمهورية إثيوبيا، وذلك 
ابتـــداء من الثالثاء ١٨ أكتوبـــر ٢٠١٦“. ويأتي 
اإلعـــالن عن هـــذه الزيارة في وقـــت طلب فيه 
املغرب رســـميا العودة إلـــى االحتاد األفريقي 

بعد غياب فاق ٣ عقود.
وكان املغـــرب قـــد انســـحب مـــن منظمة 
الوحدة األفريقية في سبتمبر ١٩٨٤ احتجاجا 

على قبول املنظمة عضوية البوليساريو. 
وأعلن العاهل املغربي في رســـالة إلى قمة 
االحتاد األفريقي التـــي انعقدت في ١٨ يوليو 

برواندا قرار عودة املغرب إلى االحتاد.
وقـــال امللك محمد الســـادس نهاية يوليو 
في خطاب مبناســـبة الذكرى الســـابعة عشرة 
لتوليـــه العـــرش ”إن قـــرار املغـــرب بالعودة 
إلى أســـرته فـــي املؤسســـة األفريقية ال يعني 
أبدا تخلـــي املغرب عن حقوقه املشـــروعة أو 
االعتراف بكيان وهمي يفتقد ألبسط مقومات 
الســـيادة مت إقحامـــه فـــي منظمـــة الوحـــدة 
األفريقية، في خرق ســـافر مليثاقها“ في إشارة 

إلى جبهة البوليساريو.
وتأتي الزيارة في وقت قام امللك األسبوع 
املاضـــي، بأكبر تغييـــر تعرفه الدبلوماســـية 
املغربيـــة منذ توليه العرش ســـنة ١٩٩٩، وذلك 
بتعيني قرابة ســـبعني ســـفيرا جديـــدا (قرابة 
نصف الســـفراء) بينهم ١٨ سفيرا مت تعيينهم 
في دول أفريقية كان املغرب شبه غائب فيها.

املغـــرب  تبنـــي  أن  مراقبـــون  ويعتبـــر 
دبلوماســـية هجوميـــة ضد خصـــوم وحدته 
الترابية، كان لغايات عملية من ضمنها تهيئة 
الشـــروط املوضوعيـــة لعودته إلـــى االحتاد 
ومـــن  البوليســـاريو  ومحاصـــرة  األفريقـــي 

يدعمها من داخل هذا املنتظم.

العاهل المغربي يبدأ زيارة 

إلى شرق أفريقيا

علـــى  يغطـــي  لشـــكر  إدريـــس 

خالفاته مع حزب العدالة والتنمية 

بالعزف على نغمة املصلحة العليا 

للوطن

◄



} بروكســل - تواجـــه أوروبـــا خطـــر تدفـــق 
أعداد جديدة من اجلهاديني في حال استعادت 
القوات العراقية الســـيطرة علـــى معقل تنظيم 
الدولة اإلســـالمية في مدينة املوصل العراقية، 
بحسب ما حذر مسؤولون ومحللون، الثالثاء، 
ما يعزز مخاوف القارة التي شهدت سلسلة من 

الهجمات نفذها جهاديون.
وخالل العامـــني املاضيني توجه اآلالف من 
األوروبيني إلى العراق وسوريا لالنضمام إلى 
اجلماعـــات اإلســـالمية املســـلحة، ولكن وبعد 
أن منـــي تنظيم الدولة بسلســـلة مـــن الهزائم 
هـــذا العام في ســـوريا والعراق، بـــدأ عدد من 
املقاتلـــني بالعودة إلى أوروبـــا. وفيما تواصل 
القـــوات العراقية هجومها علـــى املوصل التي 

ســـيطر عليها التنظيم قبـــل عامني، حث خبراء 
دول أوروبا على االستعداد الستقبال املزيد من 
اجلهاديني املتمرســـني في القتال واملســـتعدين 

لشن هجمات في أوروبا.
وقال جوليان كنغ مفوض االحتاد األوروبي 
األملانية  لشـــؤون األمن لصحيفة ”داي فيلـــت“ 
اليومية، إن ”اســـتعادة مدينـــة املوصل، معقل 
تنظيم داعش في شـــمال العراق، قد تؤدي إلى 

عودة مقاتلي التنظيم العنيفني إلى أوروبا“.
ورجـــح أال يتدفـــق عـــدد كبير مـــن مقاتلي 
التنظيـــم املتطرف من املوصـــل إلى أوروبا، إال 
أنـــه أكد أنه حتى لو عاد عـــدد قليل من هؤالء، 
فإنهـــم سيشـــكلون ”تهديدا خطيـــرا علينا أن 

نكون مستعدين له“.

وأكد أن نحو ٢٥٠٠ مقاتل أوروبي ال يزالون 
في مناطق النزاع.

ورغم أن قدرة التنظيم املتطرف على جتنيد 
املزيـــد مـــن املقاتلني في حال خســـر معقله في 
املوصـــل ســـتتراجع، إال أن املقاتلـــني الذيـــن 
سيشكلون خطرا على  سيخســـرون ”موطنهم“ 
الغرب، بحســـب مـــا يرى رافائيلو بانتوتشـــي 
مديـــر مركز دراســـات األمن الدوليـــة في معهد 

رويال يونايتد سيرفيسيز.
وكتـــب فـــي صحيفـــة ”ديلي تلغـــراف“ أن 
املقاتلني ”الذين سيخســـرون توجههم وهدفهم 
الثـــوري، سيشـــكلون مصدر قلق للمســـؤولني 

األمنيني في أنحاء العالم لسنوات مقبلة“.
وقـــال إن تنظيـــم الدولة اإلســـالمية ”أظهر 

قـــدرة علـــى إعـــادة مقاتلـــني إلـــى أوروبا بني 
صفـــوف الالجئـــني. وإذا ما تعـــرض للتهديد 
في العراق وســـوريا، فقد يزيد من أعداد هؤالء 
العائدين إلقامة شبكات أو حتى شن هجمات“.

فيليبـــني  كريـــس  األمنـــي  احمللـــل  ورأى 
أن تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية ”يدخـــل مرحلة 
جديـــدة“، مضيفا أنه عندما يفقد ”مقر خالفته“ 
فإن التنظيم ”سيجبر مقاتليه على خوض حرب 

شوارع أو أعمال إرهابية“.
وأضـــاف أنه باســـتعادة املوصـــل ”أعتقد 
أننا ســـنرى زيادة في الهجمـــات اإلرهابية في 
شـــمال أفريقيا والغرب“، الفتا إلى أن املقاتلني 
ســـيختبئون فـــي الطـــرق التـــي يســـتخدمها 

الالجئون لدخول أوروبا.
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أخبار

مخاوف من تدفق الجهاديني على أوروبا بعد تحرير املوصل

«المحادثات المزمع إجراؤها مع الرئيس الروســـي ستكون إشارة جيدة، طالما نوهت إلى ضرورة 

أن نبذل كل ما هو ممكن من أجل التوصل في المحادثات إلى حلول بشأن حلب».

فولكر كاودر
برملاني أملاني

{نحن في حزب العدالة والتنمية سنطرح على برلماننا اقتراحنا الذي يتضمن التعديل الدستوري 

والنظام الرئاسي، وسيحدث ذلك بأسرع ما يمكن}.

بن علي يلدرمي
رئيس الوزراء التركي

} برليــن - يعقـــد رؤســـاء روســـيا وفرنســـا 
وأوكرانيا واملستشـــارة األملانية قمة، األربعاء، 
فـــي برلني حول عملية الســـالم فـــي أوكرانيا، 
ستكون األولى منذ عام، وسط أجواء من التوتر 
بني الغرب وموســـكو بشـــأن ســـوريا وبعض 

االنفراج بني روسيا وأوكرانيا.
وفي السياق ذاته أعلنت الرئاسة الفرنسية، 
الثالثاء، أن الرئيسني الفرنسي فرنسوا هوالند 
والروسي فالدميير بوتني واملستشارة االملانية 
أجنيال ميركل سيعقدون ”اجتماع عمل“ يتناول 
األزمـــة الســـورية األربعاء في برلـــني، إثر قمة 

حول أوكرانيا.
وقالت أوســـاط هوالند إن الهدف خصوصا 
هـــو ”إيصال الرســـالة نفســـها إلـــى فالدميير 
بوتني حول ســـوريا: وقف دائـــم إلطالق النار 
في حلب وإيصال املســـاعدات اإلنسانية لوقف 

املأساة في هذه املدينة“.
ويأتـــي إعـــالن االجتماع في وقـــت أعلنت 
موســـكو، الثالثاء، وقف الغارات اجلوية على 
شـــرق حلـــب في ”بادرة حســـن نية“ للســـماح 
بإجالء املدنيني من األحياء التي تسيطر عليها 

الفصائل املعارضة.
وبعـــد مفاوضات جتري منـــذ أيام ولم تكن 
نتيجتها مؤكدة، أعلن في نهاية األمر، الثالثاء، 
عقد اللقاء بني بوتني وهوالند وبوروشـــنكو و 

ميركل األربعاء في برلني.
لكـــن ال يتوقع إحـــراز أي تقدم عملي، إذ أن 
غيـــاب الثقة بـــني األطراف كبير بـــل تفاقم بني 

الروس والغربيني بسبب النزاع السوري.
ولم يتحقـــق أي تقدم لتســـوية النزاع بني 
القوات األوكرانية واملتمردين املوالني لروسيا 
منذ أشهر. وقال وزير اخلارجية الفرنسي جان 
ماركآيرولت، إن هدف قمة األربعاء هو ”حتقيق 

تقدم بشـــأن القانون االنتخابـــي وحول وضع 
دونباس“ لتجري االنتخابات احمللية فيه.

وأضاف آيرولت ”نتقـــدم لكن مازالت هناك 
مسائل تتعلق بالبرنامج الزمني واألمني. هناك 
مقاومة من قبل أوكرانيا التي ال تشعر بالثقة“.
وهـــذا التفاؤل احملدود غاب عن تصريحات 
املســـؤولني الـــروس واألوكرانيـــني التي تلت 

اإلعالن عن االجتماع.
فقد صرح الرئيس األوكراني أنه ”ال يتوقع 
الرباعي. وقال ”هل أنا  الكثير من هذا اللقـــاء“ 
متفائل؟ نعـــم أنا متفائل مبســـتقبل أوكرانيا، 
لكن لألسف لست على هذه الدرجة من التفاؤل 
الجتمـــاع غـــد، إال أننـــي ســـأكون ســـعيدا إذا 
كذبتني الوقائع“. وأكد بوروشنكو أن ”السالم 

في أوروبا مرتبط ببوتني حصرا“.
وتشهد أوكرانيا منذ أكثر من سنتني نزاعا 
بني القـــوات احلكوميـــة واملتمرديـــن املوالني 
لروســـيا في شـــرق البـــالد. وتقـــول كييف إن 

موسكو تقدم دعما عسكريا لهؤالء.
وأســـفر النزاع عن ســـقوط أكثـــر من ٦٩٠٠ 
قتيل منذ اندالعـــه في أبريل ٢٠١٤. وعلى الرغم 
من إعالن وقـــف إطالق النار مرات عدة، جتري 

مواجهات باستمرار على طول خط اجلبهة.
وســـيناقش القادة األوروبيون الـ٢٨، مساء 
اخلميس، عالقاتهم مع روســـيا في إطار امللف 

األوكراني والسوري.
وأثـــارت مشـــاركة الطيـــران الروســـي في 
قصـــف األحياء الشـــرقية التي تســـيطر عليها 
فصائـــل املعارضة في حلـــب، مع طائرات نظام 
الرئيس بشـــار األســـد، إدانة شـــديدة من قبل 
االحتاد األوروبي وخصوصا فرنسا، ما تسبب 
بتوتر مع موســـكو. ولم يتجـــاوز األوروبيون 
حـــد التلويـــح بإمـــكان فـــرض عقوبـــات على 
روســـيا التي يخضع عدد من املقربني لرئيسها 
إلجـــراءات تقييدية فرضها االحتـــاد، من حظر 
إقامـــة وجتميـــد ممتلـــكات إثر انـــدالع النزاع 

األوكراني وضم شبه جزيرة القرم في ٢٠١٤.
وقال مصدر دبلوماســـي إن دوال عدة بينها 
املجر واليونان تبدي حتفظات على اتخاذ مثل 

هذه اإلجراءات ضد روسيا.

ويريـــد الرئيس الروســـي من خـــالل قراره 
املفاجئ بإعالن وقف غاراته في حلب، إرســـال 
بعض اإلشارات إلى الغربيني تفيد باستعداده 
لتقدمي تعاون أكبر وتنازالت أوسع في سوريا، 
فـــي حال خففت أوروبا القيود والعقوبات على 

بالده على خلفية تدخله في أوكرانيا.
ودان االحتـــاد األوروبـــي بشـــدة، االثنني، 
من  روســـيا لتســـببها في ”معاناة ال توصف“ 
خـــالل حملة القصف على مدينة حلب، مشـــيرا 
إلى أن الغارات اجلوية التي تشـــنها موســـكو 
ودمشق قد ترقى إلى مستوى ”جرائم احلرب“.
وقـــال وزراء خارجية االحتاد في بيان عقب 
محادثات في لوكســـمبورغ ”منذ أن بدأ النظام 
وحلفـــاؤه الهجوم أصبح من الواضح أن كثافة 

القصف اجلوي مفرطة في قوتها“.

إال أن روسيا أعلنت، الثالثاء، وقف غاراتها 
في مدينة حلب في ”بادرة حسن نية“ وللسماح 
بإجـــالء املدنيني من األحياء الشـــرقية في هذه 

املدينة التي تتعرض لقصف كثيف منذ شهر.
واســـتبقت موســـكو هذا القـــرار بإعالنها، 
مساء االثنني، هدنة إنسانية من ثماني ساعات 
تطبـــق، اخلميس، في خطـــوة رحبت بها األمم 
املتحدة واالحتاد األوروبي، لكنهما اعتبرا أنها 

غير كافية إلدخال املساعدات.
ويأتـــي قـــرار موســـكو املفاجئ بعـــد ليلة 
داميـــة في مدينة حلب، تخللتهـــا غارات كثيفة 
على األحياء الشـــرقية حتت سيطرة الفصائل، 
تســـببت مبقتل خمسة أشخاص على األقل من 
عائلة واحـــدة، وفق املرصد الســـوري حلقوق 

اإلنسان.

وتصاعـــد الضغـــط الدولي على روســـيا، 
احلليفة األبرز للرئيس الســـوري بشار األسد، 
إثر هجوم بدأه اجليش السوري في ٢٢ سبتمبر 
للسيطرة على األحياء الشرقية. وتزامن الهجوم 
مع غارات روسية كثيفة وأخرى سورية أوقعت 
املئات من القتلى وأحلقت دمارا كبيرا لم تسلم 

منه املستشفيات.
وجـــاء التصعيد ميدانيا إثـــر انهيار هدنة 
في ســـوريا في ١٩ ســـبتمبر، مت التوصل اليها 
باتفاق أميركي روســـي وصمدت أســـبوعا، ما 

تسبب بتوتر بني البلدين إزاء سوريا.
ولـــم تنجح اجلهـــود واحملادثـــات الدولية 
منذ ذلك احلـــني في إحياء وقـــف إطالق النار، 
في وقت اتهم الغربيون روسيا بـ“جرائم حرب“ 

في سوريا.

 [ موسكو تهدف إلى تخفيف العقوبات مقابل تنازالت أكبر في سوريا  [ كييف: السالم في أوروبا مرتبط ببوتين حصرا

قمة أوروبية روســــــية تتناول الوضع في أوكرانيا و ســــــبل إرساء السالم، ومن املنتظر أن 
ــــــم على هامش هذه القمة نقاش الوضع الســــــوري الذي ال يقــــــل أهمية لدى األوروبيني  يت
وموســــــكو، فيما تذهب حتاليل إلى أن فالدميير بوتني يرغــــــب في تخفيف العقوبات على 

بالده على خلفية تدخله في أوكرانيا مقابل تقدمي تنازالت أكبر في سوريا.

قمة أوروبية روسية حول أوكرانيا دون تفاؤل كبير

أزمات ال تنتهي

اآلن  حد  إلى  األوروبــيــون  يتجاوز  لم 

عقوبات  فـــرض  بــإمــكــان  الــتــلــويــح 

على روسيا على خلفية تدخلها في 

سوريا

◄

األربعاء 2016/10/19 - السنة 39 العدد 10429

} رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي قبل إلقاء خطاب، الثالثاء، في احلديقة اجلنوبية للبيت األبيض في واشنطن في زيارة هي األخيرة 
لرئيس حكومة أجنبية خالل فترة والية باراك أوباما، ويسعى من خاللها رينزي ملنح استفتائه على تعديالت دستورية مرتقبة دفعة أكبر.

القضاء يوافق على تفكيك 

مخيم الغابة بفرنسا

} باريس - وافق القضاء الفرنســـي من حيث 
املبدأ، الثالثاء، على تفكيك مخيم املهاجرين في 
كاليه (شـــمال) الذي يســـمى ”الغابة“، ورفض 
طعنـــا تقدمت به منظمات تنتقـــد اآلليات التي 

حتظى بدعم احلكومة االشتراكية.
وقالـــت محكمـــة ليـــل اإلداريـــة إن ”املبدأ 
في ذاتـــه“ إلزالة املخيـــم ال يخالف ”مبدأ حظر 

املعاملة الالإنسانية واملهينة“.
ورأى القضـــاء أن تفكيك هذا املخيم يهدف 
حتديـــدا إلى ”وقـــف“ مثل هـــذه املعاملة التي 
يتعـــرض لهـــا املهاجـــرون فـــي املخيـــم قبالة 
الســـواحل البريطانية، ”في ظروف قاسية ومع 

غياب لألمن يدينه اجلميع“.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف 
في بيان، إن قرار القضاء ”يسهل عمل احلكومة 
فـــي مهمتها اإلنســـانية وتصميمهـــا على بدء 

عملية التفكيك (…) في أسرع وقت ممكن“.
ولم يذكـــر أي موعـــد محدد، لكـــن محامي 
الدفاع الفرنســـي جاك توبون حتدث عن الرابع 

والعشرين من أكتوبر.
وحول مراكز اإليواء في عدد من مدن البالد 
والتي يفترض أن تستقبل املهاجرين القادمني 
من كاليـــه، رأت احملكمـــة أن الدولة ”لم تخطئ 
فـــي تقدير عـــدد املهاجرين الذيـــن يفترض أن 
يتم إســـكانهم فيهـــا“. وشـــككت 11 منظمة في 
هـــذه اإلجراءات، ودانت مثـــال غياب مترجمني 

و“تشتت متابعة“ املهاجرين.

} الدوحــة - قال مســـؤوالن من حركة طالبان 
األفغانية، الثالثاء، إن احلركة أجرت محادثات 
ســـالم سرية غير رسمية مع احلكومة األفغانية 
فـــي وقت ســـابق مـــن أكتوبـــر في قطـــر، لكن 

املتحدث باسمها نفى ذلك.
وقال املســـؤوالن اللـــذان يقيمـــان في قطر 
واإلمارات وحتدثا بشرط عدم ذكر اسميهما، إن 

احملادثات لم حتقق تقدما يذكر.
وأضافا أن مسؤولني أميركيني كانوا ضمن 
العملية، رغم أنهما لم يحددا هل شاركوا بشكل 

مباشر في احملادثات.
وقال مسؤول طالبان إن األفغان واألميركيني 
طلبوا أن تعلن طالبان وقف إطالق النار وتلقي 

سالحها وتبدأ في محادثات سالم رسمية.
وأوضـــح أن حركتـــه طلبـــت فـــي املقابـــل 
االعتـــراف بطالبان رســـميا كحركة سياســـية، 
ورفـــع أســـماء أعضائها من القائمة الســـوداء 

لألمم املتحدة، وإطالق سراح كل السجناء.
وقال املسؤول في طالبان ”ككل اجتماعاتنا 
الســـابقة كانت مضيعة للوقـــت واملوارد، إذ لم 

نتمكن من حتقيق أي شيء من اللقاء“.
ونفـــى املتحدث باســـم طالبـــان ذبيح الله 
مجاهـــد صحة التقارير التـــي حتدثت عن عقد 
اللقـــاء، وقـــال إنهـــا دعايـــة تهدف إلـــى إثارة 

انقسامات داخل احلركة.
وكان ذبيـــح الله يشـــير إلى مقال نشـــرته 
صحيفـــة ”الغارديـــان“ البريطانيـــة فـــي وقت 
ســـابق، الثالثاء، نقـــل عن مصادر لم يســـمها 
قولها إن طالبان عقدت جولتني من املناقشـــات 

بعضها شارك فيها مسؤولون أميركيون.
وذكـــرت الصحيفـــة أن احملادثات حضرها 
أيضـــا املال عبداملنان شـــقيق مؤســـس طالبان 

الراحل املال محمد عمر الذي توفي في 2013.
ولم يؤكد املتحدث باســـم الرئيس األفغاني 
أشـــرف عبدالغنـــي أو ينفـــي عقـــد محادثات 
فـــي الفترة األخيـــرة في قطر عندما ســـئل عن 
املوضـــوع، لكنه قال ”سنســـتخدم كل الســـبل 

املمكنة من أجل الوصول إلى سالم دائم“.
ولـــم حتقق محادثات عقدت ســـابقا برعاية 
باكســـتان تقدمـــا يذكر، قبـــل أن تتوقف متاما 

عندما تأكدت في 2015 أنباء وفاة املال عمر.
وانهـــارت جهود إحيـــاء احملادثات، عندما 
قتلـــت واشـــتطن قائد طالبـــان الســـابق املال 
أختـــر منصور في هجوم بطائرة دون طيار في 

باكستان في مايو.

محادثات سالم سرية بين 

طالبان وكابول في قطر
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} القاهــرة – دخل التحـــرك نحو حذف خانة 
الديانـــة من التعامـــالت الرســـمية في مصر، 
مرحلة متقدمة. وجاءت اخلطوة التي اتخذتها 
جامعة القاهرة، قبل أيام، بحذف خانة الديانة 
من جميع التعامالت الرســـمية، لتزيح الستار 
عن جدية التحرك الرسمي، نحو توسيع نطاق 

تطبيق هذا اإلجراء.
وتســـبب تعامـــل أســـتاذ جامعـــي، بأحد 
معاهـــد الدراســـات العليا بجامعـــة القاهرة، 
بنوع مـــن التمييز مع أحد املتقدمني ملناقشـــة 
رسالة املاجستير ألنه مسيحي الديانة، في أن 
يتخذ جابـــر جاد نصار رئيس اجلامعة، قرارا 
بإلغـــاء خانة الديانة من التعامالت الرســـمية 
للجامعـــة، فـــي خطوة تســـببت فـــي ما ميكن 
اعتبـــاره معركة مع التيار الســـلفي في مصر. 
واتهم ياســـر برهامـــي، نائب رئيـــس الدعوة 
الســـلفية، جابر جاد نصـــار بأنه ”ينفذ أجندة 

خارجية لعلمنة مصر“.

من النقاب إلى خانة الديانة

في حتـــرك حمل تأييـــدا خلطـــوة جامعة 
القاهـــرة ضـــد الهجوم الســـلفي عليها، قررت 
نقابة املهندســـني أيضا، حـــذف خانة الديانة 
من تعامالتهـــا، وحظيت نفس اخلطوة بتأييد 
مـــن نقابة احملامـــني. ورأى مراقبـــون أن قرار 
جامعة القاهرة ونقابتي املهندسني واحملامني، 
ميهـــد الطريق أمـــام مجلس النواب ملناقشـــة 
مشـــروع القانون، املقدم من ائتالف دعم مصر 
البرملاني، بحـــذف خانة الديانـــة من بطاقات 
إثبات الهوية، خاصة أن عددا كبيرا من نواب 
املجلس يؤيـــدون اخلطوة، لكنـــه يحتاج إلى 

شجاعة املبادرة من جانب مؤسسة كبيرة مثل 
جامعة القاهرة.

وسبق أن دخلت جامعة القاهرة، بالتحديد، 
في مواجهة مع التيار الســـلفي، ال ســـيما بعد 
قرارهـــا مبنـــع ارتـــداء املعلمـــات والطبيبات 
واملمرضات للنقاب داخل املؤسســـات التابعة 
لهـــا. وقال جابر جـــاد نصار، رئيـــس جامعة 
القاهـــرة، إنه قـــرار ال يهدف ســـوى إلى منع 
كل أشـــكال التمييـــز ضد أي ديانـــة. وأضاف 
لـ“العـــرب“، أن اجلماعة الســـلفية، لم يعد لها 
تأييد شعبي، وتســـتغل هذه األحداث للعودة 

إلى الشارع مجددا.
وقـــال عمـــرو موســـى، رئيس املؤسســـة 
املصريـــة حلماية الدســـتور، فـــي تصريحات 
صحافيـــة، إن قـــرار جامعـــة القاهـــرة، ومن 
بعدها نقابة املهندســـني، بحذف خانة الديانة 
مـــن أوراق الطالب، ”مؤشـــر جيد على تطبيق 
مبادئ احترام الدســـتور، الذي نّص على عدم 

التمييز بني املواطنني على أساس الدين“.
وجرى طـــرح مقترح حذف خانـــة الديانة 
مـــن بطاقات الهوية قبل ســـنوات، ما تســـبب 
فـــي حالة من االنقســـام الشـــديد، خاصة بني 
الرموز اإلسالمية والقبطية في املجتمع، حيث 
كان من املفترض أن تنص مســـودة الدستور، 
التـــي أعدت في العـــام 2013، على مادة حتذف 
خانة الديانـــة من البطاقة، لكن أعضاء اللجنة 
من اإلســـالميني، خاصة حزب النور السلفي، 

وقفوا لها باملرصاد.
ورأى البعض من املراقبني، أنه ال ميكن أن 
يكون التوســـع في تطبيق الفكرة داخل مصر 
منفصـــال عن التوتـــر الطائفي الـــذي يقع بني 
احلني واآلخر، إذ أن أحـــد التجليات الظاهرة 
لهـــذا التوتر، متثل في الشـــعور املتنامي لدى 
الغالبية املسلمة، بصرف النظر عن صحة هذا 
الشـــعور، بأن كل خطوة ُتتخذ لتقليل التمييز 
ضد املصريني من غير املســـلمني، تعد خصما 

من حقوق املسلمني.
وقال كمال زاخـــر، املفكر القبطي، إن إلغاء 
خانـــة الديانة مـــن تعامالت جامعـــة القاهرة 
خطـــوة شـــجاعة، لكنهـــا فـــي الوقت نفســـه، 
”ليســـت ســـوى مقدمة“، وال ميكـــن اعتبارها 
مطلبا مســـتقال ملقاومة فكرة الفـــرز والتفرقة 
على أســـاس ديني، فـــي العالقات والتعامالت 

الرســـمية، ألن إلغاءها وحدها لن يؤت ثماره، 
بقـــدر ما يحتاج األمـــر إلى التوســـع في فهم 

املواطنة بتوصيفاتها الشاملة.
وأوضـــح زاخر لـ“العرب“ أن مصر بحاجة 
إلى ثورة ثقافية وليس لثورة شعارات، مؤكدا 
أن القضية برمتها حتتاج إلى إرادة سياســـية 
مـــن كل األطـــراف ذات الصلـــة، بحيـــث تكون 
هناك حتركات جادة في اختيار الدولة املدنية، 
بعيـــدا عن املفهوم املفخخ ملا يســـميه البعض 

”اخلصوصية املصرية“.

تعقيدات تعيق القرار

 في خضم هذا الشـــد واجلذب، تطفو على 
الســـطح عدة معوقات أمـــام تنفيذ فكرة حذف 
خانـــة الديانة في العموم كقرار سياســـي، أو 
كتشـــريع قانونـــي، حيـــث أشـــار املعارضون 
لإللغاء إلى أنه حتى لو كان هذا اإللغاء مجرد 
خطـــوة رمزيـــة، إال أنها ســـوف تترتب عليها 
تأثيـــرات مجتمعية، علـــى امليـــراث والزواج 

وتنظيـــم الشـــعائر، لـــكال الطرفـــني املســـلم 
واملسيحي.

كما أن إلغاء خانة الديانة، ســـوف تترتب 
عليـــه أوضـــاع قانونية عـــدة، مثل الشـــهادة 
فـــي احملاكـــم، حيـــث ال تقبل احملاكم شـــهادة 
غير املســـلم في املســـائل الشـــرعية واألحوال 
الشـــخصية اخلاصة باملســـلمني، مثل إثبات 

جرمية الزنا أو الطالق.
وفـــي املقابـــل، يـــرى الطـــرف املؤيـــد، أن 
تعميـــم الفكرة ســـوف يكون حائـــط صد أمام 
مواجهـــة الفكـــر املتشـــدد، وجعـــل املواطنني 
سواســـية دون التعصـــب النتمائهـــم الديني، 
ما من شـــأنه جتفيف منابع التشدد والتطرف 
الدينـــي، والفـــرز على أســـاس طائفي. وذهب 
ناجـــح إبراهيـــم، القيادي الســـابق باجلماعة 
اإلسالمية، إلى أن خانة الديانة ليست متييزا، 
بالشخص، ألن التطرف  بقدر ما هي ”تعريف“ 
موجود في العقول، وليس في بطاقات الهوية.
وأشـــار في تصريحات لـ“العرب“، إلى أن 
التمييز ال يقف عنـــد حد خانة الديانة، واألمر 

يتســـع ألكبـــر من ذلـــك، في حال غابـــت ثقافة 
احتواء اآلخر، واحتـــرام حرية الرأي، وتركيز 
اإلعـــالم والثقافـــة والتعليم، علـــى املوروثات 
احلضارية، واالبتعاد عن ميراث النبذ لكل من 

يختلفون عن اآلخرين في أي شيء.
وال شـــك أن حذف خانة الديانة من بطاقة 
الرقم القومي مقتـــرح إيجابي جدير بالتأييد، 
وفـــق املبـــادرة املصرية للحقوق الشـــخصية 
والتـــي ترى أن حذف خانة الديانة يعد خطوة 
رمزية تبعث برســـالة هامـــة للمواطن مفادها 
حياد الدولة جتاه معتقده الديني في تعامالته 
اليوميـــة معهـــا والتي ال تتطلب الكشـــف عن 

معتقده الديني.

جامعة القاهرة.. بؤرة حداثة وسط فضاء متشدد
[ بعد منع النقاب جابر نصار يلغي خانة الديانة من أوراق الطالب  [ معركة جديدة مع السلفيين والتعقيدات القانونية تؤخر الحسم الرسمي  

[ الحركة الفلسطينية مطالبة بالتكيف مع المستجدات الجديدة

يرى الســــــلفيون املصريون في سعي مؤسســــــات الدولة إللغاء ”خانة الديانة“ من بطاقات 
الهوية للمواطنني، خضوعا ملخططات وتدميرا لهوية مصر اإلسالمية، بينما يرى املؤيدون 
ــــــز أو اإلقصاء على  ــــــة املواطنة الصحيحة، اخلالية من التميي أن حذفهــــــا بداية إقامة دول
أســــــاس الدين، ويشير فريق ثالث إلى أن اإللغاء قد تترتب عليه نتائج قانونية مربكة، في 

الزواج والطالق واملواريث وإثبات جرمية الزنا وغيرها.

في 
العمق

{قـــرار رئيـــس جامعة القاهـــرة بإلغاء خانـــة الديانة انتظـــره الكثيرون والشـــجعان فقط هم من 
يتخذون قرارات جريئة مستندين لدستورهم وما يمليه عليهم وطنهم».

إبراهيم عيسى 
إعالمي مصري

{إلغاء خانة الديانة من تعامالت جامعة القاهرة خطوة شـــجاعة، لكنها ليســـت سوى مقدمة وال 
يمكن اعتبارها مطلبا مستقال لمقاومة فكرة الفرز والتفرقة على أساس ديني}.

كمال زاخر
مفكر قبطي

التغيير يبدأ من هنا

لم يعد ممكنا التعامل مع الواقع بعقلية فتح 1965

فتح تختنق على وقع انقساماتها الداخلية وخالفها مع حماس

} القاهــرة - تســـتعد حركـــة فتـــح لتنظيـــم 
مؤمترهـــا الســـابع في ظل انقســـامات داخلية 
وصفـــت بأنهـــا األســـوأ فـــي تاريـــخ احلركة 
التـــي تعتبـــر الضلع الرئيســـية فـــي القضية 
الفلســـطينية، وأي تعقيدات تطرأ عليها تعود 
ســـلبا على ســـير عملية الســـالم، خاصة وأن 
احلركة تشـــهد على الطـــرف اآلخر خالفات مع 

حركة حماس.
وكان من املفترض أن يعقد املؤمتر الســـابع 
في أغســـطس 2015، لكن الظروف على الساحة 
السياســـية الفلسطينية، أّجلت انعقاده. وأعلن 
أمني مقبول، أمني ســـر املجلس الثوري حلركة 
التحرير الوطني الفلســـطيني، في تصريحات 
صحافيـــة، أنه مـــن املتوقع أن ينعقـــد املؤمتر 
نهايـــة نوفمبـــر القـــادم، مؤكدا أنـــه ”ال عودة 

للقيادي في احلركة محمد دحالن“.
ويعتبر املراقبـــون أن اخلالف بني الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس والقيادي السابق 
فـــي حركة فتح محمد دحالن احملرك الرئيســـي 
لالنقســـامات داخـــل احلركـــة. وقـــد كان هـــذا 
املوضـــوع محـــور نـــدوة مصرية فلســـطينية 
انعقـــدت مبدينـــة العـــني الســـخنة فـــي مصر 
نظمها املركز القومي لدراســـات لشرق األوسط 

بالقاهرة.
وتأتي هذه النـــدوة، في وقت كانت العالقة 
بني القاهرة والرئيس محمود عباس (أبومازن) 
غير مستقرة، بســـبب رفضه إدخال إصالحات 

حقيقيـــة داخـــل حركة فتح، وميلـــه نحو املزيد 
من التنســـيق مع كل من قطـــر وتركيا. وانتقد 
اخلبراء املشـــاركون في الندوة حالة االنقســـام 
احلادة فـــي األوســـاط الفلســـطينية، مطالبني 
بإنهـــاء مـــا يســـمى بـ“التـــوازن بـــني القوى“ 
املتصارعة، ووقف اخلالف الفتحاوي، وحشـــد 
الـــوالء لفلســـطني أوال، وتكوين قيـــادات قوية 
وفاعلـــة، مبا يســـاهم في إنهاء حالـــة التوازن 

لصالح فتح على حساب حماس.
االنقســـامات  وحذروا من تأثير اســـتمرار 
الراهنـــة، التـــي تؤثر بشـــدة على عـــدم إعادة 
طرح تقـــدمي القضية الفلســـطينية في احملافل 
الدولية من جديد، مبا يســـاهم في جتمد األفق 
السياســـي، وســـط انشـــغال الواليات املتحدة 

األميركية باالنتخابات الرئاسية.
وأوضح اخلبراء أن حركة فتح اليوم، ليست 
حركة فتح عام 1965  فالكثير من التغيرات حدثت 
فـــي املشـــهد الدولي واإلقليمي مبـــا يتطلب أن 
تقوم احلركة بالتكيف مع املستجدات اجلديدة، 
وأن تتخلص من حالة التشتت السياسي التي 
فرضهـــا الوضع في قطاع غزة، من خالل حراك 
مجتمعي ثري داخل القطـــاع، خلدمة القضية، 
بغض النظر عن املصالح الشـــخصية للبعض، 
وإعـــالء الروح الوطنية، خاصـــة في ظل الدور 
التاريخي للحركة، والتـــي تعد الرمز األهم في 

رموز الثورة العربية الصاعدة.
وأكـــد املشـــاركون أنـــه ال إصالح للســـلطة 
الفلســـطينية، أو منظمة التحرير الفلسطينية، 
من دون فتح، لذلك فإن احلركة تقع على عاتقها 
مســـؤولية كبيرة، للضغط على القيادة احلالية 
(محمود عباس)، إلجراء املزيد من اإلصالحات، 

بالضغط الشـــعبي تارة، وبالزخم املوجود في 
أوساط النخبة تارة أخرى.

وأكـــد علـــي الديـــن هـــالل، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة القاهرة، على أن التغيرات 
األوروبيـــة  البرملانـــات  جســـدتها  الدوليـــة 
التـــي اعترفـــت بالدولة الفلســـطينية، وموقف 
اليونسكو التي اعترفت بالدولة مؤخرا ودفعت 

إيرينا بوكوفا مديرة اليونسكو ثمن ذلك.
وقال محمد أنيس، مدير مكتب اليونيسيف 
بالشـــرق األوسط ســـابقا، إن هناك تغيرات في 
الواقـــع اإلقليمي والدولي، حيـــث أن العالم لم 
يعد يؤمن بأن حل املشـــكلة الفلسطينية وحده 
هو الكفيـــل بحل كل املشـــكالت التي تواجهها 
املنطقـــة، بعكـــس الدبلوماســـية العربية، التي 
مازالـــت تؤيـــد هذا الظـــن. ويـــرى مدير مكتب 
اليونيسيف السابق أن هناك تطورا آخر يتعلق 
بالهجوم العســـكري الذي حدث على معســـكر 
اليرموك في سوريا، مبا يعد ظاهرة غريبة على 

مجمل واقع القضية الفلسطينية.
وطالب أنيس باســـتغالل الزخـــم اإلدراكي 
ألوروبا، مبعاناة الشـــعب الفلســـطيني، حيث 
رأينا حملة ملقاطعة منتجات املســـتوطنات في 
الســـوق األوروبية، وكذلك املقاطعة األكادميية 
مـــن جانب البعـــض من اجلامعـــات األميركية، 
مبا يتطلب قـــراءة دقيقة للوضع الفلســـطيني 
والوضـــع على الســـاحة الدوليـــة، ملعرفة كيف 
سيكون التحرك القادم، مع الوضع في االعتبار 
عـــدم التعويل كثيرا على الدور الروســـي، بعد 
موافقته على قرار يتيح بناء املســـتعمرات في 

املناطق الفلسطينية.

جابر جاد نصار: 
السلفيون يهاجمون حذف خانة 

الديانة إليهام الناس بأنهم 
أحرص الناس على الدين

أحمد حافظ
كاتب من مصر

جامعة القاهرة ونقابة المهندسين 
تحذفـــان الديانـــة مـــن التعامالت 
الرسمية وتفســـحان الطريق أمام 

البرلمان لتشريع القرار

◄

العالـــم لـــم يعـــد يؤمـــن بـــأن حل 
المشـــكلة الفلسطينية وحده هو 
الكفيـــل بحل كل المشـــكالت في 

المنطقة

◄
مع تراجع ترتيب القضية الفلسطينية على أجندة األولويات الدولية اإلقليمية بل والعربية، 
تزايدت املسؤولية املطروحة على عاتق األطراف الفلسطينية التي تعيش بدورها انقسامات 
وخالفات عميقة يرى مشــــــاركون في ندوة عقدت مؤخرا مبدينة العني الســــــخنة املصرية  

أنها تعيق أي طريق للتسوية، الفلسطينية- الفلسطينية والفلسطينية- اإلسرائيلية.

محمد وديع
كاتب من مصر
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} بريوت - ال يزال الساسة في لبنان يؤمنون 
بـــأن البلد يتمتـــع مبكانة اســـتثنائية وأنه ال 
يزال في صلب اهتمام احمليط العربي والعالم. 
ولم تنجح كل التطورات املتسارعة في سوريا 
والعـــراق واليمن، وال التحـــوالت الكبرى في 
سياســـات الدول فـــي تغيير هـــذه النظرة أو 
إجبار ممارسي السياسة في لبنان على إعادة 
النظر فيها، واالعتـــراف بأن هناك مناخا آخر 

يتشكل بقوة الوقائع التي ال تدحض.
ويقـــول هذا الواقع إن لبنـــان قد بات بلدا 
يحتل مكانة هامشـــية للغاية أمام الصراعات 
الطائفية الكبرى، والصراع على تقاسم النفوذ 
فـــي العالـــم انطالقا مـــن املنطقة، نظـــرا إلى 
عدم أهميتـــه وقدرته علـــى التأثير في مجرى 
الصراعـــات القائمة، وال علـــى لعب دور فاعل 

فيها.
ويقتصـــر دور لبنـــان في هـــذه املواجهة 
الكبرى واملفتوحة على دور الســـاحة اخللفية 
التي تســـتخدمها األطراف املتصارعة لتوجيه 
الرســـائل إلـــى بعضها البعض. وهـــذا الدور 
ال مينحـــه كما يدعي السياســـيون اللبنانيون 
خصوصيـــة ومكانـــة، بـــل وعلـــى العكس من 
ذلـــك، يعلـــن أن لبنـــان قد بات خـــارج خارطة 
االهتمامـــات الدوليـــة والعربيـــة وأنه متروك 

ملصيره.

ويتصرف العالم مع لبنان انطالقا من هذا 
الواقـــع ويتصرف سياســـيوه وكأن هذا البلد 
هو محط أنظار صناع القرار العربي والدولي، 
ما يعني أن هناك في البلد سياســـة تنطلق من 
جتاهـــل تام للوقائع والتطـــورات، وال ميكنها 
تاليـــا الشـــروع في إنتـــاج حلول بـــل مفاقمة 

األزمات وحسب.

فوائد لحزب الله

املفارقـــة الالفتة في الشـــأن اللبناني تكمن 
في أن الطرف الوحيد الذي يعترف بهامشـــية 
البلـــد، ويقـــرأ األوضـــاع فيـــه علـــى وجهها 
الصحيح هو حزب اللـــه، وهو ينطلق من هذه 
القـــراءة الصحيحة ملوقع البلـــد على اخلارطة 
العربيـــة والدوليـــة، ليفـــرض شـــروطه علـــى 
اجلميع ويبســـط ســـيطرته على كامـــل القرار 
اللبنانـــي. ويعلم حـــزب الله أن اإلقـــرار العام 
بهامشية البلد إمنا يعني في واقع األمر منحه 
التفويـــض الكامل بالســـيطرة عليـــه، ال بل إن 
هامشية البلد هي ما تسمح بغياب أي ردة فعل 
مـــن أي طرف عربي ودولي. هـــل كان باإلمكان 
ترك البلد لســـلطة حزب مصنف عربيا ودوليا 
كحـــزب إرهابي ما لم يكن البلـــد قد فقد متاما 

دوره وحضوره؟
ال يقـــرأ أحد من السياســـيني واقع ومعنى 
ســـيطرة حزب الله على البلـــد التي تتم حتت 
أعني جميع القوى املتصارعة في املنطقة التي 
وافقت علـــى ترك إدارة كل امللفـــات الكبرى له 

وأبرزها الشأن الرئاسي.
كان املســـيحيون ال يزالون يعتبرون الشأن 
الرئاســـي اللبناني شـــأنا دوليا متصال بفكرة 
ضرورة احلفاظ على الرئيس املسيحي الوحيد 
في منطقة الشرق األوسط. وال زالت جل القوى 
املسيحية تعيش على هذا الوهم، وتفترض أن 
الرئاسة اللبنانية املسيحية لن تترك دون رعاية 

أوروبية أو أميركية. واعتقـــدوا أن التدخالت 
في الشأن الرئاسي، التي لم تفلح في إنتاج أي 
انفراج فيه على مدى عامني ونصف، هي دليل 

على متانة االهتمام الدولي بلبنان.
ولم تظهر االنفراجات في هذا امللف بشـــكل 
جـــدي إال في هـــذه اللحظة التي يوشـــك فيها 
املســـيحيون واملســـلمون على اخلضوع التام 
إلمـــالءات حـــزب اللـــه القاضية باإلفـــراج عن 
امللف الرئاسي وامللف احلكومي مقابل القبول 

بسالل من الشروط املسبقة.
توشـــك رئاســـة اجلنرال عون التي يقترب 
التوافـــق عليها علـــى أن ترســـم مالمح كبرى 
وخطوطا عريضة لهامشية البلد التي لم يقتنع 
بهـــا السياســـيون حتـــى اآلن. ال يتعلق األمر 

إطالقا بشخص ميشـــال عون، ولكن بالظروف 
واملالبســـات التـــي قد تـــؤدي إلـــى اإلتيان به 
رئيسا، والتي حتمل مالمح تسليم البلد بشكل 

واضح لسلطة حزب الله ونفوذ إيران.

الموقف السعودي

تدخـــل الســـعودية في حـــرب مفتوحة مع 
إيـــران، ولكن مع ذلك ال يبـــدو أنها مهتمة بأن 
تتخـــذ من لبنـــان مســـرحا لصراعهـــا معها. 
الرياض تبدو مهتمة بالساحات املباشرة التي 
ميكـــن أن يؤدي اخللل في إدارة معاركها فيها 
إلى تداعيات تطال الداخل السعودي مباشرة، 
وال يبـــدو أن أي خلل في لبنان ميكن أن يؤذي 

الســـعودية، لذا فإن إحالته الى موقع هامشي 
في دائـــرة االهتمـــام الســـعودي يبـــدو أمرا 
منطقيا، وهو ما لم يفهمه رجال السياســـة في 

لبنان بعد.
لقد أسس البلد لهامشيته منذ فترة طويلة 
وســـاهمت الظروف والتطورات احلاصلة في 
حتويل هذه الهامشية إلى سياق عام وتام، وال 
متكن مباشـــرة السياســـة خارج االعتراف به. 
ومن هنا فقد تكون هامشـــية البلد واالعتراف 
بها هما املدخل الســـليم والصحيح والوحيد 
للشـــروع في إنتاج ورشـــة إنقـــاذ تنطلق من 
الوقائـــع وتبني عليها، وتتخلـــص من الغرق 
فـــي وهم البلـــد املمّيز واالســـتثنائي وصانع 

سياسات العالم.

في 
العمق

{معركـــة الموصل هـــي المعركة الوحيـــدة في العراق التي يمكن أن تثبت بشـــكل حاســـم، أن 
تنظيم الدولة اإلسالمية عبارة عن قضية خاسرة}.

مايكل نايتس
محلل سياسي في معهد واشنطن

{رغم التخطيط المتقدم على الصعيد العســـكري، إال أننا على الصعيد السياســـي مازلنا بحاجة 
إلى ترتيب بيتنا بشكل أفضل}.

 لقمان الفيلي
 السفير العراقي السابق لدى واشنطن.

شادي عالء الدين
كاتب لبناني

[ المماطلة في اختيار رئيس الجمهورية تهمش المشهد اللبناني إقليميا  [ حزب الله المستفيد من خروج البالد من خارطة االهتمامات 

االعتراف بهامشية لبنان في الخارج مدخل ضروري لحل أزمته الداخلية

مطلوب عقلية سياسية جديدة

كلما تعّقدت األزمــــــات والصراعات في املنطقة احمليطة بلبنان إال وابتعد االهتمام الدولي 
واإلقليمــــــي عما يجــــــري في هذا البلد من أزمات محتقنة وانقســــــامات طال عهدها وباتت 
فــــــي نظر البعض ملمحا من مالمح لبنان الدائمة، فيما يؤكد البعض اآلخر أن عالج هذه 
اخلالفــــــات املزمنة لن يأتي من اخلارج بل من العمق اللبناني وأول خطوة في هذا العالج 
هي استيعاب فكرة أن االهتمام العربي والدولي بلبنان تراجع لصالح أزمات إقليمية أشد 

وقعا وخطرا، حتى على لبنان نفسه.

} بغــداد - لفت مراقبـــون ملعركة املوصل إلى 
أن هدير املواقـــف اإلقليمية والدولية في اليوم 
الثاني لعمليـــة ”قادمون نينوى“ كان أقوى من 
هدير املعركة نفسها على تخوم مدينة املوصل. 
وكان الالفـــت أن الفرقاء يفصحون عن أجندات 

متباينة تختلف داخلها املصالح والهواجس.
والحظ دبلوماسيون غربيون أن تصريحات 
وزير اخلارجية الروسي سيرجي الفروف الذي 
أعلن عن تخّوف موســـكو من أن يتم الســـماح 
لداعش بالهروب من املوصل إلى ســـوريا، جاء 
متناغمـــا مع بيان صدر عن اجليش الســـوري 
التابع للنظام في دمشق حتدث فيه عن ”وجود 

مخطط أميركي“ في هذا الصدد.
ورأت هذه األوســـاط أن التحالف الروسي 
السوري اإليراني بدأ ينظر إلى عملية املوصل 
بشيء من الريبة، وهو يخشى من أن تنتقل قوة 
تنظيم داعش إلى سوريا، على نحو يتيح الحقا 
توسيع عمليات التحالف الدولي نحو ميدان 
تعتبره موسكو حصريا بالنسبة 

إليها.
اجليش  قيـــادة  وكانـــت 
الســـوري قد حتدثت، في بيان، عن 
”املخطـــط اخلبيث لداعمـــي اإلرهاب 
الدولي  لتأمـــني طرق وممرات عبور 
آمنـــة إلرهابيـــي داعـــش الفارين من 

املوصل باجتاه األراضي السورية“. 
واســـتهجنت مصادر فـــي املعارضة 
السورية تخّوف الفروف وبيان اجليش 
الســـوري، معتبـــرة أن أنشـــطة داعش 
العســـكرية لـــم متّثـــل يوما خطـــرا على 
النظام السوري أو على القوات الروسية، 
وأن انتقـــال داعش املزعوم نحو ســـوريا 
سيكون حدثا سيئا بالنسبة إلى املعارضة 

التي يقاتلها التنظيم. 
ورأت أوساط روسية مراقبة أن تصريحات 
الفروف تشـــي باألعراض األولى ملوقف روسي 
يلّوح باإلدالء بدلو مباشر في املعركة، ال سيما 
جلهة تأكيده أنه في حال مغادرة مجموعات 
مـــن داعش املوصل إلى ســـوريا، ســـتتخذ 
بالده ”قرارات عسكرية وسياسية في هذا 
اخلصوص“. ولفتت هذه األوســـاط إلى 
حتّفظ روسي بشـــأن املعركة من بوابة 
الكارثة اإلنســـانية. فقد أشـــار الفروف 
إلـــى حتذيـــر األمم املتحدة مـــن إمكانية 

حدوث موجة نزوح جديدة قائال ”آمل أن يكون 
معدو العملية قد استعدوا لهذه املسائل. إال أن 
هناك العديد من عالمات االســـتفهام في الوقت 

احلالي“.
ونقـــل عن مراقبني في باريـــس أن املجتمع 
الدولي حريص على ترتيب وضع املوصل بعد 
حتريرهـــا من داعـــش. ونقل عن وزيـــر الدفاع 
اخلارجية الفرنســـي جان مـــارك أيرولت قوله 
إنـــه ”ال ميكننـــا االنتظار (إلى مـــا) بعد حترير 
املوصـــل“، مضيفـــا، ”إننـــا بحاجة إلـــى إدارة 
حتقق االستقرار على املدى الطويل“. فيما رأى 
وزير الدفاع الفرنســـي جان-إيـــف لودريان أن 
املعركة ”ستكون طويلة، وليست حربا خاطفة. 
وستستمر لفترة طويلة، ورمبا لعدة أسابيع أو 

حتى ألشهر“.
وأعلن أيرولت أن بالده ستعقد مع العراق، 
اخلميس، اجتماعـــا وزاريا يضّم نحو 20 بلدا، 
للموصل“.  السياسي  للمســـتقبل  لـ“التحضير 
وبريطانيـــا  املتحـــدة  الواليـــات  وســـتكون 
والســـعودية وتركيـــا مـــن بـــني الـــدول املقرر 
حضورهـــا االجتماع الذي يشـــارك العراق في 

ترأسه، ولكن لم توجه دعوة إليران وروسيا.
وقال أيرولت إن الوزراء سيناقشون حماية 
املدنيني وتقدمي مســـاعدات وسيتناولون أيضا 
كيفية التعامـــل مع الرقة معقـــل تنظيم الدولة 
اإلسالمية في ســـوريا، حيث يتمركز العشرات 
من املتشـــددين الفرنســـيني. أما بالنســـبة إلى 
الرقة في ســـوريا، فقال الوزير الفرنسي ”هناك 
حاجـــة التباع نفس األســـلوب الـــذي اتبع في 
املوصل. سيســـتغرق األمر وقتا ويتطلب إرادة 
سياســـية“. وأضـــاف أيرولت أنـــه ال ميكن لنا 
أن نترك داعـــش يعيد تنظيـــم صفوفه ويقوى 
ليصنع بؤرة جديدة أكثر خطورة، وأن ”جتاهل 
الرقة ســـيكون خطأ فادحا“، ما أعتبر ردا على 

تصريحات موسكو ودمشق.
ومـــن جهته أعـــاد رئيس الـــوزراء التركي، 
بن علـــي يلـــدرمي، التأكيـــد على أن بـــالده لن 
تســـمح بفرض ”األمـــر الواقع“ قـــرب حدودها 
(اجلنوبية)، مؤكـــدا أن املقاتلني الذين دربتهم 
تركيـــا فـــي معســـكر بعشـــيقة يحاربـــون في 
الصفـــوف األماميـــة بعمليـــة حتريـــر املدنية، 
كمـــا أن القـــوات اجلوية ”تشـــارك ضمن قوات 
التحالف فـــي العملية وهذا يعد صفعة ملن قال 

إنه ال عمل لتركيا في املوصل“.

{قادمون يا نينوى} تثير ريبة موسكو 
وباريس متوجسة من طول أمدها

المفارقة الالفتة في الشأن اللبناني 
تكمن في أن الطرف الوحيد الذي 
يقـــرأ األوضـــاع فيـــه علـــى وجهها 

الصحيح هو حزب الله

◄

معركة تحرير الموصل: في وداع أوباما ووداع داعش معا

} في لقائه األخير مع رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي، الذي عقد على 
هامش اجتماع الجمعية العامة لألمم 

المتحدة في سبتمبر الماضي، أقر الرئيس 
األميركي بارك أوباما بصعوبة معركة 

تحرير الموصل الستعادة المدينة من قبضة 
تنظيم داعش، لكنه استدرك  في أنها قد تبدأ 

”سريعة إلى حد ما“.
ألقل من أسبوع أو أكثر بقليل، ربما، 
الوقت الفاصل بين القضاء على التنظيم 

وطرده من المدينة، كما تشير إلى ذلك 
التطورات العسكرية على األرض، وموعد 
االنتخابات الرئاسية في اليوم الثامن من 

نوفمبر القادم، وهو الموعد الذي يقرر فيه 
الناخب األميركي من سيكون الرئيس القادم.
االنتصار العسكري على داعش هو أكثر 
من دعم لموقف مرشحة الحزب الديمقراطي 

هيالري كلينتون في معركتها االنتخابية 
ضد دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري 

المنافس. ربما سيشكل ذلك انتصارا 
سياسيا للبيت األبيض ولكنه أيضا سيشكل 

انتصارا أكبر للديمقراطيين.
ال شك أن استعادة الموصل من قبضة 

التنظيم لها تأثيرها في االنتخابات 
الرئاسية القادمة، حيث ستبطل تماما دعوة 
الجمهوريين إلى أن إدارة أوباما قد فشلت 

في الحرب ضد داعش.
بل إن المرشح الجمهوري للرئاسة 

دونالد ترامب كان قد أضاف لهذه الدعوة 
اتهامات مباشرة، لم تخل من منكدة في كون 
داعش يكّرم أوباما بوصفه مؤسس التنظيم، 

ويزيد كذلك إلى ”أن الشريكة في التأسيس 
هي هذه المحتالة هيالري كلينتون“، وكان 

ذلك في إحدى التجمعات االنتخابية في 
والية فلوريدا.

عامان من سيطرة داعش على مدينة 
الموصل، وضمه لثاني أكبر تجمع سكني 

في العراق بعد بغداد، فيما اقتصرت إدارة 
رئيس الواليات المتحدة على التعاطي 

مع أبعاد هذه األزمة الخطرة ضمن حدود 
الحذر، عبر تصريحات سياسية منددة 

أو توجيه ضربات عسكرية متباعدة، 
لتلحق إلى كل ذلك إرسال العشرات من 

المستشارين العسكريين.
ولكنها، مؤخرا، قررت أن يكون طرد 

التنظيم والقضاء عليه، قبل ثالثة أسابيع 
من االنتخابات الرئاسية، على الرغم 

من تصريحات سابقة لضباط كبار في 
البنتاغون بأن توقيت عملية الهجوم على 
داعش للقضاء عليه وطرده من أكبر معقل 

له، ال عالقة لهما بالسياسة.
الرئيس أوباما قبل أشهر قليلة حسم 

األمر، عبر نشره لمستشارين أميركيين وقع 
ضمهم لكتيبة في وحدات الجيش العرقي 

التي ستقاتل في الموصل لغرض السيطرة 
أكثر في إجراءات حسم المعركة وضمان 

االنتصار فيها، ولكنه في الوقت نفسه يعمل 
على محاباة األكراد، أيضا، بالتصعيد على 

دعم وحدات البيشمركة بالذخيرة واألسلحة 
الثقيلة لمواجهة مقاتلي داعش.

ال شك، في أن القوات العسكرية 
المشاركة على األرض في معركة تحرير 
الموصل، والبالغة أكثر من أربعين ألف 

مقاتل هي عراقية تماما، فيما انحصر دور 
التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة 

األميركية على شن ضربات جوية مهدت 
للهجوم. إال أنه رغم ذلك تبدو إدارة المعركة 

أوباموية بامتياز، ال فضل للعبادي فيها 
إال في حدود إعالنه عن ساعة الصفر لبدأ 

المعركة.
ليس لجهة الدعم الذي تلقاه العراق من 
قبل قوات التحالف، والذي تمثل بضربات 

الجو والمدفعية والمعلومات االستخباراتية 
ووجود المستشارين والمراقبين الجويين، 

ولكن لجهة ضبط مسارات المعركة، بعد 
تداخل وتصريحات من جهات مختلفة 

بدت متناحرة في توجهاتها وتصوراتها 
القادمة حول إعادة توزيع مكاسب المعركة 
بعد التحرير، سواء من ميليشيات الحشد 
الشعبي أو قوات البيشمركة، أو القطعات 
العسكرية التركية المتواجدة في بعشيقة.

ليس بمستطاع رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، فك اشتباك الوحدات 

المشاركة في القتال ضد تنظيم داعش، 
في حال قاتلت بعضها بعضا، لكن أميركا 
استطاعت أن تحيل دون ذلك، وهي تعمل 

على ذلك حتى هذه اللحظة. لذا نجد غياب 
أي موقف معارض من ميليشيات الحشد 

الشعبي في تحييدها دورها بالمعركة. على 
الرغم من تصريحات إيران ووزير خارجية 

العراق في كونها ستشارك في القتال، إال 
أنهم أدركوا الرسالة األميركية التي صرح 
بها مبعوثهم في التحالف ”ال تهاون“ في 
حال إصرارهم على الدخول إلى الموصل، 

عدا أن البعض من القطعات من القوات 
العراقية قد استجابت بهدوء لشروط قوات 
البيشمركة بإزالة ألعالم والرايات الشيعية 

التي ترفعها على مدرعاتها للسماح لها 
بالعبور إلى جبهة بعشيقة شمال شرقي 

الموصل.
ال أجدني موقنا تماما، بأن معركة 

استعادة الموصل ستكون طويلة 
وصعبة، كما صرح بذلك الجنرال 

األميركي ستيفن تاونسند 
قائد عملية ”العزم التام“ 

لمكافحة التنظيم، بل سريعة 
ومفاجئة بنتائجها في إلحاق 

الهزيمة بداعش. ذلك ما 
يرغب فيه أوباما من أجل 

إهداء النصر ومفاجأة ابنة 
حزبه الديمقراطي المرشحة 
للرئاسة وناخبيها. وسيمهد 

بذلك فضاء جيوسياسيا 
مختلفا يمكن لها خالله من 
إدارة تأثيثه كما يتمنى لها 

الديمقراطيون والجمهوريون 
على حد السواء.

نتاج معركة استعادة الموصل 
ستتضح أكثر بعد يوم 8 نوفمبر 

من هذا العام، لجهة توزيع 
األدوار والمهمات للقادمين 

الجدد على المنطقة بعد هذا 
التاريخ. وستنتهي والية أوباما، 

الرئيس 44 للواليات المتحدة 
األميركية، ولكنها تبدو أيضا 

نهاية لوجود تنظيم داعش في 
العراق على األقل. سيبقى مثل هذا 
اإلرث ولكن في حدود ما تسفر عنه 

طبيعة التوجهات السياسية القادمة 
التي تدار من قبل البيت األبيض في 

رئاسته القادمة.

سعد القصاب
كاتب عراقي

التابع للنظام في دمش
ه مخطط أميركي“ في
ورأت هذه األوسـ
السوري اإليراني بدأ
بشيء من الريبة، وهو
داعش إلى سو تنظيم
توسيع عمليات الت
تعتبره
إلي

الســـوري
”املخطـــط
الدولي  لتأ
آمنـــة إلرها
املوصل باجتاه
واســـتهجن
السورية تخّو
الســـوري، مع
العســـكرية لـــم
وري

السوري النظام
وأن انتقـــال داع
سيكون حدثا س
التي يقاتلها التنظ
ورأت أوساط روس
الفروف تشـــي باألعر
يلّوح باإلدالء بدلو م
جلهة تأكيده أنه ف
مـــن داعش املوص
بالده ”قرارات ع
اخلصوص“. و
حتّفظ روسي
و و

الكارثة اإلنس
إلـــى حتذيـــر ا

قنا تماما، بأن معركة 
ل ستكون طويلة 
ح بذلك الجنرال 

تاونسند 
م التام“

، بل سريعة
ها في إلحاق
 ذلك ما
 من أجل

فاجأة ابنة 
ي المرشحة

ها. وسيمهد 
سياسيا 
خالله من
يتمنى لها

لجمهوريون 

ستعادة الموصل 
8 نوفمبر  د يوم

جهة توزيع
ت للقادمين 

طقة بعد هذا 
ي والية أوباما، 
ات المتحدة
 تبدو أيضا

ظيم داعش في 
مثل هذا  . سيبقى
حدود ما تسفر عنه

ت السياسية القادمة 
ل البيت األبيض في 
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} يزدحم برنامج احلروب واألزمات وتصفية 
احلسابات في الشرق األوسط ويكثف 
تنوعاته في حركـة العاملني كالدبابير 

بانتظام يدعو إلى الدهشة لعدم حدوث أي 
اصطـدام يعّكر خطـوط اإلنتـاج وتوقفها؛ 
رغـم أن بعـض االختـالل يقع، لكـن ميكن 

تالفيه بسرعة واملضي إلى األمام أو اخللف 
إلجناز املهام متباينة األهداف ضمن املهمة 

الكبرى.
التسارع أو التسريع احلاصل للحزام 
الناقل رافقته زيـادة ملحوظة في اإلصرار 

على تثبيت املواقف وخصومات طفولة 
سياسية ال ترتقي إلى إدانة جرائم احلرب، 

مثال ترتكبه روسيا والنظام احلاكم في 
سوريا وامليليشيات الطائفية حتت قيادة 

احلرس الثوري اإليراني؛ االحتاد األوروبي 
وأميركا واألمم املتحدة تستخدم مفردة قد 

أو رمبا قبل إدانتها ملستوى االنتهاكات في 
سوريا التي مت اختصارها في حلب.

التعجيل أملته املدة املتبقية من فترة 
حكم الرئيس األميركي باراك أوباما في 
البيت األبيض؛ خطوط اإلنتاج متضي 

بتوافق، فأميركا وضعت املوصل على جدول 
أعمالها إلنقاذ ما تبقى من سمعة سياستها 

اخلارجية لتقول لنا إن أوباما كان وفيا 
لبرنامجه االنتخابي ومبادئ حزبه في 

عدم الزج باجليش األميركي في حروب من 

صناعة احلزب اجلمهوري، ويحاول احلزب 
الدميقراطي تالفي نتائجها بسحب القوات 

وإعادتها وااللتفات إلى ما يهم املواطن 
األميركي وحل مشاكله الداخلية املتعلقة 

بحياته وصحته.
لكنهم في أميركا يريدون أيضا إبعاد 

تهمة الضعف والتردد التي أودت بالدولة 
الكبرى إلى االنسحاب من دورها العاملي 

وترك بؤر الصراع في الشرق األوسط إلى 
الرئيس الروسي الذي اقتحم وضم شبه 

جزيرة القرم ونقل خصام غرامه مع أميركا 
وأوروبا إلى وسيط فيه كل ميزات اخلدمة 

وتوصيل الطلبات، فكانت له سوريا بشعبها 
وأرضها كنزا ثمينا تقاسمه مع القرصان 

على أمل ابتزاز العالم في أبشع سلوك 
إجرامي لصيد شعب ومصادرة أرضه 

وحريته وتقرير مصيره.
نؤكد دائما وُنَذِكر بأن املشروع اإليراني 

لنظام املاللي يتعامل مع العراق وسوريا 
كخارطة موحدة يضع عليها أسلوبه 

وبصماته وال يحيد عنها أبدا، والعمل 
السياسي بالنسبة إليه واحملادثات 

والعالقات والتصريحات إمنا هي مسالك 
تبدو أحيانا باالجتاه اآلخر لسياساته 

الطائفية والفاشية، وهي جميعا في خدمة 
حلمه اإلمبراطوري القومي الفارسي، 

لنكتشف، في كل مرة، أن طرقه املعلومة 

ودروبه املجهولة ستؤدي إلى ترسيخ 
مشروعه الدموي مبا سبب صدعا وشرخا 

مهولني في أرضنا بفصله األمة العربية 
واإلسالمية إلى معسكرين ال يتنازعان فقط 

في سطور الكتب واملجالس والطقوس، 
إمنا في حمل السالح واستقدام األجنبي 
واالستقواء به وتذليل كل مبادئ املواطنة 
والعيش املشترك لتنفيذ وتأسيس قاعدة 

مشروعه.
حلب، وضعت فيها روسيا كل إمكاناتها 

إلى جانب النظام للوصول إلى معادلة 
احلسم العسكري وجتاوزت كل اخلطوط 

احلمر التي كانت من احملتمل جدا أن حتدث 
صداما بني ماردين نوويني، دون أن تتراجع 
عن هدفها رغم ماء الوجه املسفوح الرتكابها 

املجـازر واستخدام األسلحة احملرمة؛ 
مدفوعـة برهانها إلى نهـاية حافات احلرب 

مع املعسكر األميركي واألوروبي بوجود 
الرئيس األميركي باراك أوباما الذي أعطى 

الضوء األخضر قبل أيام ملناقشة احللول 
البديلة املتعـددة مع مستشاريه، متخضت 

إعالميا عن استمرار البحث عن حل سياسي 
في سوريا، في وقت أوشكت فيه روسيا 

وحليفاها السـوري واإليراني على االنتهاء 
من حلب، مع إشارات لتسليح املعارضة مبا 

لم يعد مؤثرا في مسيرة الثورة السورية 
لغاياتها في تغيير نظام االستبداد وسلطته 

إلى األبد.
املوصل، حتركت أيضا في خط إنتاج 
املدة املتبقية حلكم الرئيس أوباما، فبعد 
إعالن الرئيس التركي أن موعد انطالق 
معركة املوصل سيكون في الـ١٩ من هذا 

الشهر، أقدم حيدر العبادي رئيس الوزراء 
العراقي على تقدمي املوعد إلى يوم ١٧ أكتوبر 

في رسالة واضحة مفادها أن القرار ملك 
سيادي للحكومة العراقية، في استمرار 

ملناكفات بني البلدين طبعت املشهد العام 
للسياسة احلاكمة بقيادة حزب الدعوة 

بتاريخه الطائفي وانتمائه املعلن الصريح 
إلى نظام الولي الفقيه، بأن احلب َيُجبُّ 

إليران كل أفعالها ألنها وحدة مشروع وهدف، 
فتصريحاتهم ال ترى في العراق إال جزءا 

من إمبراطورية تسعى إلى إعادة لم شتاتها 
القومي القدمي برداء طائفي مت الترويج له 
كسلعة جتد لها رواجا في غياب منظومة 

فكرية وقانونية وانعدام الوصل بني الشعب 
ودولة املواطنة واملؤسسات.

العبادي في إعالنه عن بدء املعركة، أراد 
أن يبعث االطمئنان في نفوس أهل املوصل 
والقوى املعارضة ملشاركة احلشد الشعبي، 

عندما أكد أن قوات اجليش العراقي والشرطة 
االحتادية هي فقط من سيدخل املوصل، دون 
أن يسمي املبعدين من دخولها ليتالفى ذكر 

احلشد الشعبي حتديدا.
تغير موقف رئيس الوزراء يأتي بعد 

حماسته وإعالنه املسبق عن مشاركة 
احلشد حتت ظل القوات املسلحة كفصائل 

رسمية، له ما يبرره، فهو، أي احلشد، 

اكتفى أيضا بالتطويق مبعارك سابقة وماذا 
كانت النتيجة؟، أيضا جرائم إبادة وإهانة 

وانتهاكات موثقة دوليا.
إيران ونظام املاللي يسلكان دروبا 
ضبابية للتمويه، لكنهما سيصالن إلى 

أهدافهما في محصلة معركة املوصل، واأليام 
القادمة ستكون دليال مضافا إلى مراوغة 

الثعلب اإليراني في محاولة لتجاوز الضغط 
األميركي الواضح على العبادي الذي أجبره 

على الرضوخ رسميا وفي اإلعالم لإلشارة 
إلى اجلهات املكلفة بدخول املوصل.

ما يحدث على األرض حتت كل وقائع 
املعركة وظروفها ستكون ضحيته املوصل 
وأهلها، والذئاب التي نهشت جسدها من 

سفاحي اإلرهاب وقيمهم املقرفة ومعهم كل 
املتواطئني واملنتفعني الذين سلموها ألغراض 

سياسية وطائفية كانت غايتها االنتقام من 
مدينة عربية عريقة رفدت العالم مبنابع 

اإلخاء بني القوميات واألديان والطوائف، 
وأيضا رفدت جبهات القتال في حرب الثماني 

سنوات بخيرة الضباط والقادة واملقاتلني 
الذين أوقفوا وأجلوا طموحات املاللي في 

احتالل العراق. 
وال تغيب عن بالنا خطب ودعوات العدل 
اإللهي وانتقام األجيال بتتابع األحفاد، كما 

ورد على منابر التهييج الطائفي مؤخرا، في 
لغة تأنف منها اإلنسانية في أحلك عصورها 

ظالما.
تدور األيام وما سيسفر عنها من ثوابت 

سلطة احلاكم في سوريا إلى األبد ألنها 
خياره الوحيد حتى لو تخلت روسيا عنه في 
يوم ما، وثوابت مشروع املاللي الطائفي ألنه 
خرائط موضوعة ومكتملة في املخيلة وعلى 

الطاوالت، ولهذا نعيد ونكرر أن االنتقام 
سيحدث في املوصل، وإذا وجد من يردعهم 

فسيلجأون إلى إرباك يؤدي إلى إيجاد وسيلة 
ما تدلل أن إرادتهم مضت في تطبيقاتها على 

األرض، وأن اإلعالنات اإلعالمية مدفوعة 
الثمن إلرضاء أميركا وتنفيذ إرادتها على 

طريقة ”خد وعني“ املشهورة بالتوقيع على 
اتفاق البرنامج النووي اإليراني مع الدول 

الكبرى.
محادثات لوزان مبن حضر فيها، 

وبالرغم من التوصيفات النارية جلرائم 
احلرب الروسية في حلب، إال أنها أفضت 

إلى أن احلل سوري – سوري، وهذا ما كنا 
نعتقده منذ بداية األزمة السورية واإلبادات 

املتالحقة، إن خط الصد األخير سيكون 
مرحلة انتقالية بني نظام ومعارضته 

املفطومة على حب الدميقراطية وانتخابات 
حرة والشعب هـو الذي يقرر ومن حق 

اجلميع الترشح. ازدحام شديد على بوابة 
بيت أبيض ستزف إليه أحالم شعوب 

وتوقعات مسربلة بالسواد وسط أمنيات 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني بأن تكون 

أميركا حريصة على حياة املدنيني في 
املوصل، على غرار القصف الروسي الرحيم 

في حلب.

توصية روسية ألميركا بالقصف الرحيم في الموصل

{داعش يخوض معركة حياة أو موت في الموصل ولن يتأخر عن اســـتخدام أي ســـالح. الموصل 

ستتحرر ولكن بعدها سنواجه السؤال الرئيسي، ماذا سنفعل في العراق بعد إبعاد داعش}.

ريك فرانكونا
امللحق العسكري األميركي السابق في سوريا

{هنـــاك خطـــر بأن تغـــادر مجموعات من تنظيم داعـــش مدينة الموصل إلى ســـوريا. وفي حال 

حصل ذلك ستتخذ روسيا قرارات عسكرية وسياسية بهذا الخصوص}.

سيرجي الفروف
وزير اخلارجية الروسي

} تراقب روسيا التحركات الغربية العسكرية 
واألمنية في ليبيا بحذر شديد، وتولي 

وسائلها اإلعالمية، عبر مراسليها املنتشرين 
في دول املنطقة روسا وعربا، اهتماما خاصا 

لألحداث اجلارية هناك، سواء تلك املتعلقة 
بالعمل السياسي، أو ذات الصلة بالصراعات 

الدموية ودور اإلسالميني فيها، أو حتى 
احلركة احمللية والدولية من أجل احلكم 

في املناطق البترولية أو ما يعرف بالهالل 
النفطي.

املتابعة الروسية لألحداث اجلارية 
واملتسارعة في ليبيا، يختلط فيها التحليل 

باملعلومات، والتغطية اإلعالمية بالنشاط 
االستخباراتي، وقد اتسعت أكثر لتشمل 
منطقة شمال أفريقيا من مصر إلى غاية 

موريتانيا، وأيضا بعض الدول األفريقية 
املجاورة للجزائر، في محاولة منها لتفادي ما 

سيحصل في املستقبل بعد معركة املوصل، 
واحتمال هروب أعداد كبيرة من داعش إلى 
سوريا عبر ممر آمن متفق عليه مسبقا مع 

قوات التحالف وعبر وساطة من إحدى دول 
اجلوار العراقي، كما أشار إلى ذلك مصدر 

روسي مطلع، لكن ما عالقة النتائج احملتملة 
ملعركة املوصل مبتابعة روسيا لتطورات 

األحداث في ليبيا؟
هناك عالقة على أكثر من صعيد؛ فهي 
عالقة ذات طبيعة جغرافية تخص املنطقة 

العربية جلهة تغييرها بالقوة طبقا ألجندة 
الغرب، وهي ذات طبيعة سياسية انطالقا 

من تغير التحالفات من جهة، والسياق الذي 
جتري فيه االنتخابات الرئاسية األميركية 

من جهة ثانية، وهي على صعيد ثالث، جيو 
إستراتيجي حيث التواجد الروسي في 

الشرق األوسط والبحر األبيض املتوسط، 
اليوم في سوريا وغدا في مصر، وهو تواجد 

مقلق للغرب، ويعمل جاهدا ملنع متدده أو 
ُعد  على األقل التقليل من مخاطره، واّلصُّ

الثالثة لتلك العالقة من وجهة النظر الروسية 

هي التي ستحدد مصير الوطن العربي، ومعه 
أيضا سيتحدد تقدم أو تراجع روسيا، أو 

حتى إمكانية التعايش بينها وبني الغرب مبا 
يحقق مصلحة الطرفني، ويبعد شبح احلرب، 
وقد يؤدي إلى تضارب املصالح أو تناقضها، 

مما يهدد بتوتر متوقع، سيتحّول مع األيام 
إلى صراع على عّدة جبهات، ومنها اجلبهة 

العربية بحكم أنها في احلاضر األكثر قابلية 
للصراع بني القوى املختلفة.

وحسب بعض املراقبني، فإن روسيا اليوم 
تؤسس لنظرتها السابقة من خالل أربعة 

مرتكزات.
أولها: اعتقادها اجلازم، من خالل 

جتربتها في سوريا على سبيل املثال، أن 
الدول الغربية تعمل على حماية ودعم 

اجلماعات اإلرهابية، مبا في ذلك القيادات من 
داعش، وأنها هي التي سمحت، بل وأسهمت، 
في تنقل الكثير من عناصر داعش من سوريا 

والعراق إلى ليبيا، ولذلك تربط بشكل 
مباشر بني احلرب اجلارية في املوصل، وبني 

التطورات املنتظرة في ليبيا، خاصة إذا 
استطاعت، روسيا، منع تسرب عناصر داعش 
إلى سوريا، وإن كان هذا في حكم املستحيل، 
ألنهم سيكونون ضمن الجئني مدنيني، األمر 

الذي سيصعب من مهمتها في سوريا، بل قد 
يجعل الكفة متيل لصالح املعارضة السورية 

املسلحة، بل ألنه قد يؤدي إلى حتالف بني 
جبهة النصرة وبني جيوب وعناصر وقيادات 

داعش الفارة من العراق.
ثانيها: أن متكني داعش ملدة سنتني في 

املوصل وجعله قوة ضاربة ومتحكمة، ثم 
محاربته اليوم واالنتصار املؤكد عليه، بعد 

م بها  تضخيمه بنفس الطريقة التي ُضخِّ
اجليش العراقي بقيادة الرئيس الراحل 

صدام حسني، ومحاربته واحتالل العراق من 
خالل قوات متحالفة بقيادة أميركية، سيتكرر 

في املستقبل املنظور في ليبيا، وأن انتشار 
داعش وباقي اجلماعات اإلرهابية في مختلف 

املدن الليبية يأتي ضمن مخطط إستراتيجي 
دخل العسكري، كما هو  عربي يسهل التَّ

حاصل اآلن، وكما وقع عند قيام االنتفاضة 
التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي، 

ومعه سقطت الدولة الليبية.
ثالثها: أن توزيع األدوار املنتظرة 

لقوى خارجية في العراق عموما واملوصل 
خصوصا بعد انتهاء احلرب، وهو ما يحّضر 

له وزراء دفاع الدول املشاركة في التحالف 
الدولي ضد تنظيم داعش خالل اجتماعهم 
املقبل في اخلامس والعشرين من أكتوبر 
اجلـاري في باريس، يأتي ضمن املخطط 

العام لتكراره في ليبيا، حيث تستند مختلف 
القوى املوجودة على األرض إلى الدعم 
اخلارجي، ويبدو األمر في ليبيا أصعب 

مقارنة بالعراق حيث توجد دولة ونظام حكم 
رغم التدخالت الظاهرة واخلفية، واملؤثرة 

مباشرة في صناعة القرار، مبا في ذلك قرار 
احلرب.

رابعها: أن حترير املوصل، يأتي ضمن 
االهتمام بالفرع على حساب األصل، كما 

يكرس التقسيم داخل الدولة الواحدة، 
ويشجع الصراع بني الطوائف، ويؤسس 

لوجود بدائل عسكرية للدفاع خارج اجليش 
الرسمي، ويدفع إلى ظهور حتالفات داخلية 

وخارجية جميعها ضد سيادة الدولة 
وشرعيتها ومنظومتها القانونية، صحيح 

أن املوصل هي عاصمة اخلالفة بالنسبة 
إلى داعش وهي متثل الثقل اجلغرافي في 

الصراع ضد هذا التنظيم اإلرهابي، لكن هذا 
في التنظير السياسي، وفي الواقع العملي 
سيتم تعميمه في دول أخرى ومنها ليبيا، 

ولن يكون مفاجئا، إذا ما تدخلت بعض الدول 
الغربية منفردة أو ضمن فريق ثنائي أو 

ثالثي أو حتى عبر حلف الناتو لتحرير سرت 
أو بنغازي أو طرابلس أو برقة من أيدي 

اجلماعات اإلرهابية، األمر الذي يشكل قلقا 
حقيقيا لروسيا، لكنها ال تستطيع اخلالص 

منه، ألسباب كثيرة، منها أن ليبيا بعد 
سقوط القذافي أصبحت منطقة نفوذ أميركية 

وأوروبية، وأنه ال وجود لنظام شرعي قوي 
ومعترف به ميكن لروسيا أن تنسق معه، وأن 

جتمع داعش في ليبيا قد يقلل من تواجده 
في سوريا، وهذا يسهل من مهمة روسيا 

هناك.
مهما تكن متابعة روسيا لألحداث في 

ليبيا، فإنها ال تستطيع القيام بأي دور 
هناك، ألنها منشغلة بالوضع السوري، وتريد 

االنتصار فيه مهما كانت التكلفة، وتراهن 
على حليفْيها اجلزائر ومصر للقيام بدور 

فاعل، ومن خاللهما، تراهن على إفشال 
املشاريع اخلارجية في ليبيا، سواء أكانت 

نتيجة حتالف دول مؤيدة لتيار اإلسالم 
السياسي، أو محاربة له، أو موظفة له بوعي 

أو من دونه، لكن هذا الرهان ال يعول عليه 
كثيرا، ألن املشكالت الداخلية في الدولتني، 
خاصة مصر، حتول دون قيامهما بأي دور، 
وألنهما أضعف من مواجهة الدول الغربية، 

إن لم تكونا في حتالف معها أو مع دول 
أخرى عربية ومسلمة أصبحت حاضرة بقوة 

في األزمة الليبية وما أكثرها.

ليبيا ومعركة الموصل من منظور روسي

ما يحدث على األرض تحت كل وقائع 

المعركة وظروفها ستكون ضحيته 

الموصل وأهلها، والذئاب التي نهشت 

في جسدها كانت غايتها االنتقام 

من مدينة عربية عريقة رفدت العالم 

بمنابع اإلخاء بين القوميات واألديان 

والطوائف

حامد الكيالني
كاتب عراقي

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري
قققق ن خخالال

ري ي جز ب و

توزيع األدوار المنتظرة لقوى خارجية 

في العراق عموما والموصل خصوصا 

بعد انتهاء الحرب، يأتي ضمن 

المخطط العام لتكراره في ليبيا، حيث 

تستند مختلف القوى الموجودة على 

األرض إلى الدعم الخارجي

المتابعة الروسية لألحداث المتسارعة 

في ليبيا، يختلط فيها التحليل 

بالمعلومات، والتغطية اإلعالمية 

بالنشاط االستخباراتي، وقد اتسعت 

لتشمل منطقة شمال أفريقيا من 

مصر إلى غاية موريتانيا، وأيضا بعض 

الدول األفريقية المجاورة للجزائر
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} مطروح جّديا أن يصبح ميشال عون 
رئيسا للجمهورية في لبنان. ال يشّكل ذلك 
خطرا على اجلمهورية اللبنانية، أو على 

األصّح، ما بقي منها، مبقدار ما يشّكل خطرا 
على مستقبل لبنان كدولة مستقلة وعلى 

عّلة وجوده كدولة مستقّلة سّيدة تنتمي إلى 
محيطها العربي.

يكفي لرفض أن يكون ميشال عون رئيسا 
للجمهـورية ما حصل قبل أّيام قليلة في 

ذكرى يوم الثالث عشر من تشرين األّول – 
أكتوبر ١٩٩٠ في لبنان. إّنها ذكـرى توفير 

ميشال عون كّل األسباب التي مّكنت النظام 
السوري من فرض وصايته الشاملة على 
لبنان. وجد، لألسف الشديد، من يحتفل 

بالهزمية، أي بدخول القوات السورية قصر 
بعبدا ووزارة الدفاع بفضل البطوالت التي 
ارتبطت بقائد اجليش وقتذاك، أي مبيشال 

عون.
مجّرد حصول مثل ذلك االحتفال، وهو 

احتفال بالهزمية، يكشف أن لبنان بلد 
العجائب والغرائب. هناك شخص اسمه 

ميشال عون يحتفل بهزمية تسبب بها 
بدل أن يعتذر من اللبنانيني، خصوصا من 

املسيحيني منهم، ويعلن توبته عن التعاطي 
في كّل مـا له عالقة بالسيـاسة. هـل في 

العـالم بلد آخر غير لبنان، يوجد فيه من 
يحتفل بالهزمية العسكرية والسياسية التي 

حلقت بشخصه وبالبلد؟ هل في العالم بلد 
يكافئ شخصا على إحلاق الذل بشعبه؟ هل 

من ذّل أكبر من هذا الذّل الذي يجعل في 
اإلمكان أن يكون ميشال عون الذي ليس 

مجّرد أداة إيرانية، بل أداة لدى أداة إيرانية، 
رئيسا للجمهورية اللبنانية بعد رجال مثل 

بشارة اخلوري وكميل شمعون وحّتى شارل 
حلو؟

ال بّد من العودة قليال إلى اخللف للتأّكد 
من أّن ميشال عون ال يصلح ملا دون أقّل 

بكثير من رئيس للجمهورية، هو الذي ميتلك 
أكبر كتلة نيابية مسيحية بفضل األصوات 
التي يؤّمنها له ”حزب الله“ وليس لسبب 

آخر. ماذا حصل في ذلك اليوم من العام ١٩٩٠ 
الذي دخل فيه اجليش السوري قصر بعبدا 

ووزارة الدفاع اللبنانية في اليرزة واستولى 
على كّل امللفات فيها ونقلها إلى دمشق، 

مكّرسا وصاية على البلد استمّرت خمسة 
عشر عاما؟ كانت الذكرى نهاية آلخر متر 

مرّبع متارس من خالله السيادة اللبنانية.
كيف تسلسلت األحداث وصوال إلى ذلك 

اليوم املشؤوم الذي ال يخجل أنصار عون من 
االحتفال به؟

في الثالث والعشرين من أيلول – سبتمبر 
١٩٨٨، انتهت واليـة الرئيس أمني اجلمّيل 
الذي رفض التوقيع على أّي ورقة ميكن 
أن تنتقص من سيادة لبنان، على الرغم 

من لقاءاته الطويلة مع حافظ األسد، وهي 
لقاءات زاد عددها على عشرة. غادر الرجل 

قصر بعبدا ليحل فيه ميشال عون، قائد 
اجليش وقتذاك، على رأس حكومة مؤقتة 

ال مهّمة لها سوى املساعدة في انتخاب 
رئيس للجمهورية خلفا للرئيس الذي انتهت 

واليته. اضطّر اجلمّيل، في ظّل ظروف معّينة، 
بل قاهرة، إلى تكليف ميشال عون تشكيل 
حكومة مؤقتة واحللول مكانه، كشخصية 

مسيحية، في قصر بعبدا في انتظار مجيء 
الرئيس اجلديد.

بدل املساعدة في انتخاب خلف ألمني 
اجلمّيـل، قّرر ميشال عـون أن يكـون هو 
رئيس اجلمهـورية معلنا متّرده على كّل 

شيء، بدءا بعـدم أخذ العلم بأّن احلكومة 
التي شكلها وكانت تضم ثالثة ضّباط 

مسلمني وثالثة آخرين مسيحيني، استقال 
منها جميع املسلمني. أكثر من ذلك، قّرر 
حّل مجلس النواب في وقت كان النّواب 

يستعدون لالجتماع في الطائف للوصول 
إلى اتفاق ينهي احلـرب األهلية في 

البلد ويؤسس لنظام جديد مبني على 
نّص مدروس بعناية كّرس املناصفة بني 

املسيحيني واملسلمني.
قبل التوصل إلى اتفاق الطائف، قصف 
ميشال عون بيروت الغربية، ذات األكثرية 

اإلسالمية. قتل القصف كثيرين. وبعد اتفاق 
الطائف الذي وقع في سبتمبر ١٩٨٩، والذي 
سمح للنّواب بانتخاب رجل عاقل هو رينيه 

معّوض رئيسا للجمهورية، خاض حربا 

مع ”القوات اللبنانية“ التي كانت وقتذاك 
ميليشيا مسيحية. منع رينيه معّوض من 

دخول قصر بعبدا. سمح ذلك للنظام السوري 
باغتياله، بعد أسابيع قليلة من انتخابه. 

كانت لدى النظام السوري حسابات خاصة 
به تتجاوز شخص رينيه معّوض الذي كان 

يتمتع بغطاء عربي ودولي. كان يريد رئيسا 
للجمهورية يدور قدر اإلمكان في فلكه، فجاء 

بإلياس الهراوي رئيسا…
بإصراره على أن يكون رئيسا 

للجمهورية، بأّي ثمن كان، لعب ميشال عون 
في كّل وقت الدور املطلوب منه سوريا. كان 

حليفا لصّدام حسني الذي أرسل إليه عن 
طريق البحر دبابات استخدمها في حربه 

على ”القّوات اللبنانية“. عبرت هذه الدبابات 
احلدود البرية بني العراق وتركيا ونقلت إلى 

لبنان بحرا بعدما سمحت بذلك إسرائيل… 
التي كانت تفرض حصارا على الشاطئ 

اللبناني!
لم يكتف ميشال عون بخوض حرب مع 

”القوات اللبنانية“ أدت إلى أكبر موجة 
هجرة مسيحية من البلد، بل قّرر الدخول في 

مواجهة مباشرة مع حافظ األسد الذي لم 
يقتنع بجعله رئيسا للبنان. هناك أربعمئة 

ألف لبناني، معظمهم من املسيحيني، هاجروا 
من البلد بسبب حربي ”التحرير“ و”اإللغاء“ 

اللتني تسّبب بهما ميشال عون.
لم يستوعب ميشال عون في أّي وقت 

أهمية التوازنات اإلقليمية والدولية. 
وعندما وجد حافظ األسد الفرصة املناسبة 

لوضع يده على البلد، قصف، من اجلّو، 
قصر بعبدا وفّر ميشـال عـون إلى السفـارة 

الفرنسية، قبل أن ينتقل من هناك إلى 
فرنسا نفسها حيث بقي الجئا طوال خمسة 

عشر عاما. قبض حافظ األسد سلفا ثمن 
إرسال وحـدة مـن اجليش السـوري قاتلت 

اجليـش العـراقي، إلى جانب األميركيني، في 
حرب حتـرير الكويت. كـان الثمـن الوصاية 
السورية على لبنان. عرف الرئيس السوري 
الراحل كيف يستغل ميشال عون إلى أبعد 

حدود.
عاد ميشال عون إلى لبنان على دّم رفيق 

احلريري في ٢٠٠٥ وذلك بعدما أخرج هذا 
الدّم اجليش السوري من لبنان. عاد من دون 

أن يتعّلم شيئا. هدفه الوحيد في احلياة أن 
يكون رئيسا للجمهورية حّتى لو كان ذلك 

على أشالء لبنان.
يبدو أن عقدة رئاسة اجلمهورية ال 

ميكن أن تفارق الرجل. هذه العقدة تسمح 
باستغالله سياسيا لتنفيذ مآرب معينة. 

مثلما لعب الدور األساسي في جعل النظام 
السوري يحتل قصر بعبدا ويفرض وصايته 
على لبنان كّله بني ١٩٩٠ و٢٠٠٥، جنده اليوم 
في خدمة املشروع التوّسعي اإليراني الذي 

تعّبر عنه رغبة ”حزب الله“ في منع انتخاب 
رئيس للجمهورية… أو انتخابه هو رئيسا 

للقضاء على اجلمهورية. يستغّل ”حزب 
الله“ عقدة عون الرئاسية لتعطيل انتخابات 

الرئاسة، والعمل في خط مواز يصّب في 
تغيير طبيعة النظام اللبناني.

من قال إن ال فائدة من ميشال عون ومن 
وجود جمهور مسيحي ساذج مؤيد لشعاراته 

الفارغة؟ من يتخّيل أّن في العالم شخصا 
يحتفل بهزميته وهزمية بلده؟ أليس ذلك 

التمّيز اللبناني؟
نعم، هناك خوف من أن يصبح ميشال 

عون رئيسا للجمهورية. إنه خوف على 
لبنان، نظرا إلى أن ميشال عون في بعبدا ال 

ميّثل سوى االستسالم للمشروع الهادف إلى 
جعل لبنان ذَنبا إليران. من لديه أدنى شك في 
ذلك يستطيع مراجعة سجّل وزير اخلارجية، 

صهر عون، في االجتماعات العربية. كان 
لبنان كل شيء في تلك االجتماعات باستثناء 

دولة عربية مستقّلة… كان صوت إيران في 
مجلس جامعة الدول العربية!

ميشال عون رئيسا… خوف على لبنان

{ميشـــال عون غير مناســـب ألن يكون رئيسا للبنان، رئيس الجمهورية يجب أن يكون مؤيدا من 

شعبه ومعبرا عنه، وهذا ال يتفق مع شعبية عون}.

فؤاد السنيورة
رئيس الوزراء اللبناني األسبق

{ال نســـتغرب اســـتخدام حزب اللـــه لموضوع رئاســـة الحكومـــة وغيرها من األوراق لالســـتمرار 

بتعطيل رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة، تنفيذا ألجندة إيرانية واضحة بهذا الخصوص}.
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} املوصل ليست مجرد جغرافيا في العراق، 
إنها جغرافيا سـورية أيضا، كما أن دير 

الزور السورية جغـرافيا عـراقية. لكن 
سايكس بيكو أجرى جراحة في جغرافيا 
”سوراقيا“ قبل رسم احلدود بني البلدين 

وتشكيل ”الدولتني“، فنفط املوصل الواعد 
وقتها رجح كفة بريطانيا املنتدبة على 

العراق، وكافأ فرنسا بدير الزور التي لم 
ُيكتشف فيها النفط إال في الثمانينات من 

القرن املاضي.
لعل جتـار حلب واملوصل بكـوا وقتها 
على فصل التوأمني التجاريني في الشرق، 

فخبراء النسيج املوصلي، وأقرانهم في حلب، 
كـان ميكن أن يشكلوا قـاطرة اقتصـادية 

جتارية أهم مما شكلته ليون الفرنسية في 
صناعة احلرير، ورمبا أعادت الروح لطريق 

احلرير التاريخي، ليمر منهما في عصرنا.
اآلن، ليس هنالك توأمة بني املوصل 

وحلب، فالتوأمة اآلن بني املوصل والرقة، 
من باب النسيج الشيطاني لتنظيم الدولة 

اإلسالمية، الذي سيطر متامًا على محافظة 
الرقة، ومدينتها، في نهاية أغسطس ٢٠١٣، 

وعلى املوصل في ٩ يونيو ٢٠١٤.
مع ذلك، بدأت معركة املوصل قبل معركة 
الرقة، وهو ما يؤشر على أن كل الطرق في 
ما سيأتي ستؤدي إلى الرقة، بدأها داعش 

باالنسحاب إليها، ورمبا بعد شهور سيتشكل 
حتالف مماثل لطرد داعش من الرقة إلى ال 

مكان.
بني املوصل والرقة توجد دير الزور، التي 
يحتل داعش معظم مساحتها، مبا فيها آبار 
النفط. ال أحد يتوقع اآلن ترتيب معركة دير 
الزور بعد املوصل، إن كانت قبل الرقة، أو 

بعدها.
ال شك أن السيـاسيني احملليـني 

والعامليني، سيفتقدون داعش إن تبخر في 
يوم مـا، فال شيء أكثر تسلية من البروباغندا 

التي يصدرها لإلعالم الذي يعتاش بدوره 
على إيقاع وحشية التنظيم الذي اختطف 

حياة النـاس في مناطـق يسيطر عليها منذ 
سنوات. فاألميركان، أنفسهم، لم يقرروا 

بعد إن كانت إزالة التنظيم أولوية، أم أنها 
حتصيـل حاصل. واملـوقف الروسي من 

داعش ال يختلف في شيء عن موقف أميركا.
في املنطقة العربية، أكثر شركاء داعش 
سعادة هو النظام السوري، حتى لو برأنا 

هذا النظام من اختالق داعش، فوجود 
التنظيم ضمانة الدعاءاته أن جوهر الثورة 
عليه هو قوى أصولية ظالمية يقف داعش 

في مقدمتها.
البيشمركة يعتبرون سهل نينوى 

واملوصل جزءا من كردستان العراق، واحلشد 
الشعبي َيُعدُّ أهالي املوصل حاضنة لداعش، 

بينما ال ميلك احلشد الوطني املدرب من 
تركيا إال وجودًا رمزيًا باملقارنة مع عدد 
وعديد القوات األخرى، مبا فيها اجليش 

العراقي متعدد الوالءات.
املعركة ستكون أسرع حتى مما توقعه 

األميركان، حتى لو توخت القوات املهاجمة 
كل أسباب احلذر وأبطأت من حتركها خوفًا 

من املفخخات والكمائن. لكن األميركان 
وطيـران التحالف الدولي وضعوا في 

النسحاب داعش  خططهم ترك ”طريق آمنة“ 
باجتاه دير الزور، ومنها إلى الرقة. وبالفعل، 

بدأت عائالت من داعش في الوصول إلى 
الرقة منذ أيام، وفق مصادر خاصة من 

املدينة.
ينتشر داعش في مناطق سيطرته في 

سوريا على مساحة ال تقل عن ٤٠ ألف 
كيلومتر مربع (أكثر من نصف الرقة البالغة 

١٩ ألف كيلومتر مربع، ومعظم مساحة 
دير الـزور البـالغة ٣٣ ألـف كيلومتر مربع، 

ومـدينة الباب ومحيطها شرق حلب)، 
ما يعني أنه مرتاح في احلركة، وميتلك 

زمام املبادرة في اجتاه ما يجاور مناطق 
سيطرته. حتى انسحـابه من املوصل ال 

يعني أن القوات املنتصرة ستكون في أمان 
من تكتيكات حرب العصابات التي يعتمدها 

داعش.
ستة آالف مقاتل داعشي، على األكثر، 

في تقديرات أميركية، حكموا مدينة املوصل 
التي تعد أكثر من مليون ونصف املليون 

ساكن، أكثر من سنتني، حتى تطلب القضاء 
عليه أو طرده جيشا يعد ٦٠ ألف مقاتل، 

مجهزين بأحدث األسلحة ومدعومني بطيران 
التحالف وأجهـزة استخباراته. لكن هذه 

املعركة محددة ضمن جغرافيا العراق، دون 
أن يرشح حتى اآلن إن كان في نية أعداء 

داعش التحضير ملعركة مماثلة ضد داعش 
في سوريا؛ فأميركا تخجل مـن تعاون 

عسكري مع النظام السوري، كما تعاونت 
مع حكومة حيدر العبادي في العراق، كون 

واشنطن أعلنت في وقت مبكر من عام ٢٠١١ 
فقدان النظـام السـوري شرعيته، وكـادت 

توجه له ضربة عسكرية في سبتمبر ٢٠١٣. 
وروسيا ليست في وارد التدخل البري في 

سوريا عموما، وضد داعش خصوصًا. 
أما النظـام، فعدا عن أنه منشغل مبقاتلة 

الفصائل املعارضة املعتدلة، وأنه ترك مقاتلة 
”جبهة فتح الشـام“ للميليشيات العـراقية 

واإليـرانية، فإنه غير مستعجل حملاربة 
داعش، كونه يحتل مناطق من ”سوريا غير 

املفيدة“ فقط.
في أيام الصبا، عاصرُت آخر صادرات 

العراق إلى الشام، مقاما عراقيا شجيا 
باحلنني إلى أرض الشام، من اجلزيرة 

الفراتية، ومن بغداد والناصرية، مع ”خسف 
متر البصرة“، املعبأ في خيش أو قنب، مبطن 

بسعف النخيل. 
كان الشجن عراقيًا: ”يا زارع البزرنكوش 

ِد ازرع لنا حنة.. وجمالنا غربن للشام وما 
ا“. جنَّ

تالعب يوسف عمر مبقام النهوند، دون 
الكلمات التي تدور حولها أسطورة صغيرة 
تنتهي إلى أن بيئة العراق لم تكن مناسبة 

لزراعة البزرنكوش، لكن اإليقاع اختلف 
حسب العصر مع املغنني اجلدد: ”… وجمالنا 
غربن وا ويلي.. في الشام وما جنا.. جنا جنا 
جنا.. ومحمالت بذهب وا ويلي.. فوك الذهب 

حنة.. حنة حنة حنة“.
إقحام الشام في األغنية له ما له في 

الوجدان العابر للحدود بني البلدين، على 
الرغم من أن البزر ينتمي إلى جمهورية 

أنغوشيا القوقازية، املنتمية اآلن إلى روسيا 
االحتادية، والتي كانت والية شمالية في عهد 

الدولة العثمانية.
انتشار املعازف وسماع املوسيقى من 

العالمات الصغرى ليوم القيامة، حسب 
نسخة اإلسالم الداعشي، ومن غير املرجح أن 

يغني داعشي حنينًا وانتظارًا جلماله التي 
”غربت في الشام“؛ األرجح أن جمال داعش 

ستستقر في الشام إال إذا ”.. دك احلديد 

أعلى احلديد وا ويلي.. تسمع له رنة.. رنة 
رنة رنة“. و”دك احلديد أعلى احلديد“ يعني 

خيامًا ومشردين وجوعى عطشى، ودمارا، 
فالناس في العراق وسوريا سينتقلون من 

دمار داعش الصغرى، إلى دمار أعداء داعش 
ذي احلجم الكبير.

بن في الشام وما جنا}
َّ
من الموصل إلى الرقة: {جمالنا غر

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

هناك خوف من أن يصبح ميشال 

عون رئيسا للجمهورية. إنه خوف 

على لبنان، نظرا إلى أن ميشال عون 

في بعبدا ال يمثل سوى االستسالم 

للمشروع الهادف إلى جعل لبنان ذنبا 

إليران

معركة الموصل بدأت قبل معركة 

الرقة، وهو ما يؤشر على أن كل الطرق 

في ما سيأتي ستؤدي إلى الرقة، بدأها 

داعش باالنسحاب إليها، وربما بعد 

شهور سيتشكل تحالف مماثل لطرد 

داعش من الرقة إلى ال مكان

} املسافر إلى الشقيقة مصر هذه األيام 
يالحظ، بكل وضوح، كيف تلهث جماعة 

اإلخوان املسلمني لنشر السخط والسلبية 
واإلحباط بني الناس، مواطنني وزوارا.

لكي نكون منصفني، علينا االعتراف بأن 
اإلخوان حققوا ”جناحات“ يجب ذكرها. 
جنح اإلخوان في املتاجرة بأزمة املواطن 

املصري ليس للنهوض بالبلد، ولكن لتحقيق 
مصاحلهم اإلخوانية الشخصية. جنح إعالم 
اإلخوان في افتعال األزمات ليس لبدء حوار 

وطني هادئ، ولكن إلسقاط مصر.
جنح اإلخوان في اللعب على أكثر من 
حبل، فقد كشفت وثائق وزارة اخلارجية 

األميركية عن عالقة اإلخوان ”احلميمة“ مع 
واشنطن وقت توليهم السلطة في مصر. 
أكدت الوثائق أن اإلدارة األميركية دعمت 

اإلخوان لوصولهم إلى احلكم، بل واعتبرت 
انتخاب محمد مرسي، رئيسا، نصرًا لتحقيق 

الدميقراطية.
ليس مستغربًا أن واشنطن تسعى اليوم 
لتطبيق املبدأ ذاته في اليمن، وحترص على 

ضرورة مشاركة احلوثيني في أي حكومة 
مينية قادمة.

جنح اإلخوان في تداول البورصة، 
وأتقنوا لعبة شراء الدوالر لضرب العملة 
املصرية واحتكار السلع األساسية خللق 

الفوضى وافتعال األزمات، ولكنهم فشلوا في 
اكتساب محبة الشعب.

جنح اإلخوان في حتريض الشارع 
”للتصدي“ للسعودية لتسترد مصر ”حقها 

التاريخي“ في جزيرتي تيران وصنافير، 
ولكن قطيع اإلخوان الغوغائي فشل في 
التصدي للتاريخ واجلغرافيا والقانون 

واحلق.
جنح اإلخوان لفترة ما في تبنى شعار 
”عالنية الدعوة وسرية التنظيم“، فساءت 

دعوتهم وهلك تنظيمهم. باملناسبة، املسألة 
بالنسبة لإلخوان ال عالقة لها بالدعوة 
أو الدين، بل مبصالح تنظيمهم الدولي 

وبرنامجهم احلركي.
جنح اإلخوان بامتياز في استقطاب 

خريجي السجون وتوظيف أصحاب 
السوابق، واعتمدوا سياسة األخبار الكاذبة 
وتكثيف اإلشاعات. جنح اإلخوان في إحداث 

فنت داخلية، وافتعال األزمات مع الدول 
الصديقة، ولكنهم فشلوا في تأزمي األوضاع 

أو عزل مصر.
قلُت في فضائية مصرية هذا األسبوع إن 
املوقف املصري من امللف السوري في مجلس 

األمن ال يليق مبصر، ولكنه ال يستدعي 
القطيعة بني الرياض والقاهرة. سيفشل 
اإلخوان في إشعال الفتنة بني السعودية 

ومصر، كما فشلوا في إحداث فتنة بني 
اجليش املصري والشعب.

اإلخوان جماعة متلونة، وأسلوبهم 
يعتمد على املراوغة والكذب واخلداع. 

اإلخوان تأييد يوسف ندا،  من ”إجنازات“ 
القيادي في جماعة اإلخوان، لصدام حسني 

في احتالل الكويت. اليوم يكرر اإلخوان 
املسرحية الهزلية، فأصدروا بيانًا وقحًا 

السعودية على  ينددون فيه بـ”هجوم“ 
احلوثيني، متناسني الصواريخ اإليرانية التي 

يطلقها احلوثي على السعودية كل يوم.
اإلخوان يعدون العدة ملواجهات حمقاء؛ 
فقد اختارت اجلماعة اإلرهابية ١١ نوفمبر 

القادم للتظاهر في ميادين مصر، ألن ”١١/١١“ 
متثل أربعة ”وحايد“ وهي تدل على عالمة 

”رابعة“ اإلخوانية البائسة. كذلك بدأت 
اجلماعة بالتمهيد لظهور كيانها اإلرهابي 

املتجدد في يناير ٢٠١٧ ما أطلق عليه اإلخوان 
”التأسيس الثالث“.

يقول اإلعالمي مظهر شاهني ”تركب مع 
سائق تاكسي إخواني أول حاجة يسألك: 

هي البلد رايحة فني يا باشا؟ وقبل أن 
جتاوب يشغل اإلسطوانة.. الغالء والفساد 

والدوالر والتعليم والصحة والسكر والزيت 
وسندوتش الفول والهم والغم وأدينا 

بنتسلى والطريق زحمة“.
ليس لدي أدنى شك عزيزي القارئ أنك 
عندما تصل إلى محطتك األخيرة، تكون قد 
وصلت إلى مرحلة نفسية صعبة، وتغادر 

التاكسي وأنت ”تلطم“ من الندب واالنهيار.

هي البلد رايحة فين 

   يا باشا
عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد السعودية

بب
لل الال ااهللاهللا

ي و ي ج و

   يااا

ضضضعض

يي

َّْ

علينا االعتراف بأن اإلخوان حققوا 

{نجاحات} يجب ذكرها. نجح اإلخوان 

في المتاجرة بأزمة المواطن المصري 

ليس للنهوض بالبلد، ولكن لتحقيق 

مصالحهم اإلخوانية الشخصية ونجح 

إعالم اإلخوان في افتعال األزمات
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اقتصاد
{قـــرار بريطانيا الخـــروج من االتحاد األوروبي يجـــب أال يعرض للخطر مبدأ حريـــة انتقال األفراد 

والبضائع ورؤوس األموال داخل االتحاد األوروبي}.

فرنسوا هوالند
الرئيس الفرنسي

{مجموعة أيرباص تســـعى إلى التفوق على منافســـتها األميركية بوينغ من حيث عدد الطائرات 

الجديدة التي سوف تقوم بتسليمها بحلول عام 2020}.

فابريس بيرغر
الرئيس التنفيذي ملجموعة أيرباص

رياض بوعزة

} تونس - أكدت أوساط اقتصادية أن القطاع 
املالي واملصرفي التونسي يتميز بتنافس غير 
كاف وبنقـــص في احلوكمة حتى أنها وصفته 
بالصندوق األسود للفساد، وهو ما جعله أحد 
العوائق الكبيرة أمام عـــودة عجلة النمو إلى 

الدوران في البالد بالشكل املطلوب.
وجاء آخر تقاريـــر البنك األفريقي للتنمية 
حول الوضع املالي في تونس صادما قياســـا 
بدول شـــمال أفريقيا األخـــرى، حيث حذر من 
ضعف كفاءة القطـــاع باعتباره ال يزال مجزئا 
ويخضع لســـيطرة الدولة مـــا حوله إلى عائق 

كبير أمام انتعاش االقتصاد.
ويقـــول خبراء البنـــك في تقريـــر بعنوان 
البنـــك  ألولويـــات  اجلماعيـــة  ”االســـتجابة 
األفريقـــي للتنميـــة لتحويل شـــمال أفريقيا“، 
إن نســـبة املـــوارد الذاتيـــة للنظـــام املصرفي 
التونســـي قدرت خالل مـــارس 2015 بنحو 9.5 
باملئة، أي دون احلد األدنى املسموح به، وهي 

10 باملئة.
وأرجع البنك األفريقي ذلك اخللل إلى ضآلة 
حجـــم املـــوارد الذاتية للمصـــارف احلكومية 

والتي ال تتجاوز نحو 3.5 باملئة.
وتواجـــه ثالثـــة مصـــارف حكومية، وهي 
الشركة التونســـية للبنك (أس.تي.بي) والبنك 
الوطني الفالحي (بي.أن.أيه) وبنك اإلســـكان 
(بي.أتش)، مشكالت مالية كبيرة بسبب ارتفاع 
الديون املســـجلة أو املشكوك في استرجاعها. 
وال توجد إحصائيات رسمية حول وضعيتها 

احلالية.
وأكد لوران غوني، اخلبير املالي في البنك 
الدولـــي، في وقت ســـابق، أن عمليـــة التدقيق 
في عمل البنوك احلكومية متثل بداية مســـار 
إصالح القطاع، مشيرا إلى أنها ستوفر قرابة 

8.9 مليار دوالر ســـيتم ضخها فـــي االقتصاد 
التونسي على مدى السنوات العشر القادمة.

وهذه املصارف ليســـت وحدها من تعاني 
من مشكالت مالية، بل حتى املصارف اخلاصة، 
التي يتجاوز عددها العشـــرين مصرفا، وهي 
ثالثة أضعاف مثيالتها في املغرب، متر بأزمة، 
لكنهـــا ال تقارن بأزمة املصارف التي تســـاهم 

فيها الدولة.
ويؤكـــد اخلبـــراء أن ســـوء احلوكمـــة في 
القطـــاع املصرفـــي نتجـــت عنه مراقبـــة غير 
مالئمـــة للمخاطر وتوزيع غيـــر ناجع حملافظ 
القروض فضال عن النسب العالية للديون غير 
املستخلصة، والتي بلغـت العـام املـاضي نحو 
16 باملئة، مقارنة ببلدان منطقة شمال أفريقيا.
وكانـــت احلكومة الســـابقة قـــد أمرت، في 
يونيـــو املاضـــي، بفتـــح حتقيـــق عـــن طريق 
هيئة الرقابة املاليـــة واإلدارية ضد بنك مهدد 
باإلفالس، لم تكشف عن اسمه، على إثر تكبده 
خســـائر تقارب ألف مليون دينار (456 مليون 
دوالر) بعد دخوله في نزاع مع مؤسســـة مالية 

خارجية.
وفي ضوء ذلك، يعتبر املراقبون أن القطاع 
يحتـــاج إلـــى إصالح جـــذري وعميـــق لقطع 
الطريـــق أمام تالعب قد يحصل في املســـتقبل 
في األموال واحلســـابات، وفي الوقت نفســـه 
االرتقـــاء به باعتبـــاره ميثل أحـــد القطاعات 

اإلستراتيجية للبالد.
وكشـــف التقرير أن القطـــاع غير املصرفي 
ال يـــزال متخلفـــا وأن أســـواق األوراق املالية 
لرؤوس األموال تبقى متواضعة، إذ ال تتجاوز 
رســـملة البورصة نســـبة 24 باملئة من الناجت 

احمللي اإلجمالي، مقابل 76 باملئة في املغرب.
وقدم التقريـــر الوضعيـــة االقتصادية في 
شـــمال أفريقيا باالعتماد على خمس أولويات 

ضبطهـــا خبراء البنك، وتتمثـــل في التصنيع 
والطاقة واالندمـــاج اإلقليمي في مجال البنية 
التحتية والفالحة وحتســـني مستوى العيش 
في اجلزائر ومصر وليبيا واملغرب وموريتانيا 

وتونس.
ويقدر خبراء ديون التونســـيني للمصارف 
بـنســـبة 56 باملئة، وهو مؤشـــر عـــال يتجاوز 
احلدود املعيارية املعمول بها، األمر الذي يشكل 
وضعيـــة معقدة لهـــا العديد من االنعكاســـات 
علـــى التوازنـــات االقتصادية عمومـــا وعلى 
نسق نشـــاط اجلهاز املالي والبنكي على وجه 
التحديد. وحصلت تونس على قرض من البنك 
األفريقـــي للتنمية، الشـــهر املاضـــي، لتطوير 
القطاع املالي لسنتي 2016 و2017 بقيمة 287.6 

مليون دوالر. وينـــدرج برنامج تطوير القطاع 
فـــي إطار معاضدة جهـــود احلكومة في مجال 
دعم اإلصالحات املاليـــة وتأمني متويل مالئم 
ومســـتمر الحتياجات االقتصاد احمللي خالل 

اخلماسية املقبلة.
وأكـــد إيـــاد الدهمانـــي، الوزيـــر املكلـــف 
بالعالقات مع مجلس نواب الشعب، حينها أن 
احلكومة اضطرت للحصول على القرض حتى 
تتمكن من ســـد العجز احلاصل على مستوى 
املوازنـــة، والذي من املتوقـــع أن يتجاوز 2.67 

مليار دوالر.
وصـــادق البرملان التونســـي، فـــي يونيو 
املاضي، على تعديل قانون البنوك واملؤسسات 
املالية والبنك املركزي التونسي، وذلك في إطار 

إعـــادة هيكلة القطاع ورفع كفاءته مبا يتوافق 
مع التطورات العاملية واالقتصادية احمللية.

مـــن  سلســـلة  ضمـــن  القانـــون  ويأتـــي 
اإلصالحـــات االقتصاديـــة التـــي بـــدأت فـــي 
اتخاذها الدولة عبر تصفية القطاع البنكي في 
مرحلة أولى لضمان خط ائتماني من صندوق 
النقـــد الدولـــي بهـــدف حتفيز النمـــو وإعادة 
عجلة االستثمار للدوران والتقليل من معدالت 

البطالة املرتفعة.
وكان صنـــدوق النقد قد خفـــض توقعاته 
لنمو االقتصاد التونســـي إلـــى 1.5 باملئة هذا 
العام، بدال من توقعات ســـابقة قدرها بنحو 2 
باملئة، بينما تتوقع احلكومة التونسية حتسن 

معدالت النمو إلى 2.5 باملئة العام املقبل.

فجر تقرير للبنك األفريقي للتنمية حول القطاع املالي في تونس جدال واسعا في األوساط 
االقتصادية، التي انتقدت تراخي احلكومة في حتديد خارطة طريق إلعادة إحياء املنظومة 

املصرفية، رغم إقرار البرملان قانون البنوك واملؤسسات املالية قبل أشهر.

أزمة المصارف تعكس ضعف كفاءة النظام المالي التونسي
[ البنك األفريقي للتنمية يكشف هشاشة البنوك والبورصة [ ديون التونسيين للمصارف تتجاوز الحدود المسموح بها

[ أبل تتخلى عن خطط إنتاج سيارة بالكامل وتتحول إلى تطوير برامج سيارات القيادة الذاتية

تطوير القطاع ال يتم بالطرق التقليدية

املوازنة التونسية 

تثير أزمة جديدة
} تونس - شـــدد كل من مجلس نواب الشعب 
التونســـي (البرملان) واالحتاد العام التونسي 
للشـــغل، أكبـــر النقابات العمالية فـــي البالد، 
أمـــس، على ضـــرورة احلـــوار مـــع احلكومة 
لتفـــادي أزمـــة جديدة على خلفيـــة اإلجراءات 

املعلنة في قانون املالية للسنة القادمة.
وكان احتاد الشـــغل، احلاصل على جائزة 
نوبل للســـالم، العـــام املاضي، ضمـــن رباعي 
احلوار الوطني، دعا، االثنني، قواعده النقابية 
إلـــى التعبئة للتصـــدي إلى اإلجـــراءات التي 
أعلنت عنهـــا احلكومة ضمن مشـــروع قانون 

املالية لدى طرحه على البرملان.
ويعتبر االحتاد شـــريكا مهمـــا في ضمان 
االســـتقرار االجتماعـــي فـــي البـــالد في وقت 
حتتاج فيـــه الدميقراطية الناشـــئة إلى دفعة 

قوية إلنعاش اقتصادها املتهاوي.
وقال أمني عام االحتاد حســـني العباســـي 
فـــي تصريح للصحافيـــني إثر لقائـــه برئيس 
البرملان محمد الناصر، إن ”االحتاد سيصافح 
كل يـــد متتد إليـــه، نأمل فـــي أن نتوصل عبر 
احلـــوار أو غيره إلى حلول ملشـــاكلنا من أجل 
احملافظة على بناء الدولة الدميقراطية املدنية 

واالجتماعية من اإلرباك“.
وأضـــاف العباســـي ”لم نصل إلـــى أزمة، 
لكـــن االحتاد غيـــر راض على مـــا مت اعتماده 
في موازنة 2017 سواء في ما يتعلق مبراجعة 
الضريبـــة أو تأخير الزيـــادات في األجور إلى 
2019“. وتعتزم حكومة يوســـف الشاهد، التي 
تواجه صعوبات كبرى في تعبئة موارد مالية 
بخزينة الدولة، إقرار زيادات ضريبية وتعليق 
زيادات في األجور العام املقبل، بجانب زيادات 
في أســـعار الوقود وإجـــراءات أخرى، تعكس 

سياسة تقشفية قاسية وغير مسبوقة.
وفي املقابل، قال رئيس البرملان إن ”احلوار 
سيســـتمر بـــني احلكومـــة واالحتـــاد إليجاد 
احللـــول املناســـبة للمواضيـــع االجتماعيـــة 
املطروحـــة. املرحلـــة احلاليـــة تتطلـــب منـــا 

التضامن حتى نتجاوز األوضاع الصعبة“.
واســـتبعد الناصر الدخـــول في صدام مع 
أي جهـــة كانت قائال ”نحـــن نعمل على طمأنة 
التونســـيني. لن ندخل في مواجهة ولن ندخل 

في أزمة“.
وفي خطـــوة رمزية، أعلن رئيس احلكومة، 
الشهر املاضي، عن تخفيض املنح واالمتيازات 
املخصصة لـــوزراء حكومته، بهـــدف تقليص 

اإلنفاق العام.

البنك األفريقي للتنمية: 

ضعف كفاءة القطاع 

يعود إلى كونه ال يزال مجزأ 

ويخضع لسيطرة الدولة

البنك الدولي: 

إصالح القطاع سيوفر 

8.9 مليار دوالر على مدى 

السنوات العشر القادمة

تحول كبير في خطط أبل للسيارات ذاتية القيادة

} لندن - كشـــفت مصادر مطلعة أن شركة أبل 
تعتزم التخلي عن إنتاج سيارة ذاتية القيادة، 
والتحول إلى إنتاج برامج جلميع الســـيارات 

ذاتية القيادة جلعلها وسيلة نقل أكثر أمانا.
وقد اكتسب اخلبر أهمية بعد تكرار وقوع 
حوادث في التجارب األولية للســـيارات ذاتية 
القيـــادة، وقع آخرهـــا أمس في ســـنغافورة، 
حيث أعلنت هيئة النقل البري أن سيارة ذاتية 
القيادة كان يجري اختبارها في الطرق العامة 

اصطدمت بشاحنة دون وقوع إصابات.
وذكرت مصادر اعالمية أميركية أن شـــركة 
أبل العمالقـــة لإللكترونيات تخلت مبدئيا عن 
اخلطـــة اخلاصة بتطويـــر ســـيارة كاملة من 
إنتاجها وســـوف تركز على إنتـــاج برمجيات 
لكافة أنـــواع الســـيارات ذاتية القيـــادة، وقد 
تتراجع نهائيا عن إنتاج ســـيارتها املوعودة.
وأشـــارت وكالة بلومبيرغ لألنباء االقتصادية 

إلـــى أن أبـــل تعتزم البت في مصير املشـــروع 
بحلـــول نهاية العـــام املقبـــل، وأنها أصبحت 
متيـــل في الوقـــت الراهـــن إلى فكـــرة تطوير 

برمجيات للسيارات ذاتية القيادة،
وأضافت نقال عن مصـــادر مطلعة أن هذه 
اخلطوة ســـتتيح ألبل مرونة فـــي ما إذا كانت 
ســـتتعاون مع قطاع صناعة الســـيارات أم أن 
األمر ســـينتهي بتصنيع ســـيارة من إنتاجها، 
وكشفت الوكالة أن املئات من العاملني في آبل 
تركوا املشـــروع فـــي الوقت الراهـــن، لكن أبل 
رفضت التعليق على ما ذكرته الوكالة. يشـــار 
إلـــى أن التكهنات حول خطط أبل لدخول عالم 
الســـيارات، بدأت منذ أوائل عـــام 2015، فيما 

التزمت الشركة الصمت حيال تلك التكهنات.
وفي شهر مايو املاضي، قال جيف وليامز، 
نائب رئيس أبل إن الشركة ”تدرس الكثير من 
األســـواق واإلمكانيات املختلفة، ونعتقد أننا 

ميكننـــا أن نحقـــق فرقا كبيرا فـــي الكثير من 
املجاالت اجلديدة“.

وانتشرت أخبار في األشهر السابقة عن ان 
شركة أبل تدير مختبرا سريا لبحوث وتطوير 
الســـيارات في برلني، وفقا لتقارير نشرت في 
وســـائل إعالم أملانيـــة، ما زاد مـــن التكهنات 
بشـــأن عزم الشـــركة األميركية إطالق ســـيارة 

قريبا. 
وأفادت صحيفة فرانكفورتـــر العامة، بأن 
منشـــأة أبل الســـرية توظف ما يصـــل إلى 20 
في  شـــخصا مصنفني ”مـــن الدرجـــة األولى“ 
مجـــال صناعة الســـيارات األملانية، ومن ذوي 
اخللفيات في الهندسة والبرمجيات واألجهزة 

واملبيعات.
ووصفـــت العاملني في مختبر الســـيارات 
بأنهـــم من ”أصحـــاب الفكر التقدمـــي“ كّل في 
مجالـــه، ملوافقتهم على العمل مع شـــركة أبل 

بعد أن تعثـــرت أفكارهم وطروحاتهم لالبتكار 
بفعل حتفـــظ أربـــاب عملهم الســـابقني. وفي 
سياق متصل، كانت صحيفة ”نيويورك تاميز“ 
األميركيـــة قـــد ذكرت في ســـبتمبر املاضي أن 
أبل بدأت في اختبار ســـيارات ذاتية القيادة، 
مشـــيرة إلى أنه مت تسيير سيارات روبوت في 

مسافات مقيدة داخل منطقة محمية.
وذكـــرت تقاريـــر في وقـــت الحـــق أن أبل 
فاوضت شـــركة ماكالرين البريطانية لصناعة 
الســـيارات الفارهـــة والرياضيـــة، مـــن أجل 
االســـتحواذ عليهـــا، لكن الشـــركة البريطانية 

نفت صحة تلك التقارير.
وجتدر اإلشـــارة إلى أن أبل استثمرت هذا 
العام وبصورة مفاجئة مليار دوالر في شـــركة 
النقل الصينية ديدي تشوشـــيونغ، املنافســـة 
لشـــركة أوبر، وقد وصف تيم كوك، رئيس آبل، 

هذا االستثمار بأنه استراتيجي.
يذكر أن العديد من الشركات التقنية تعمل 
حاليا على مشـــاريع لســـيارات ذاتية القيادة 
منها غوغل، كما أن شركات لصناعة السيارات 
دخلـــت على اخلـــط، ومن احملتمـــل أن تطرح 

سيارات ذاتية القيادية بحلول عام 2021.
وتعمـــل الكثيـــر من الـــدول علـــى تطوير 
التكنولوجيـــا اخلاصة باألجهـــزة التي تعمل 
ذاتيا، وتأمل سنغافورة في أن تعمل السيارات 
الذاتيـــة القيادة على تشـــجيع الســـكان على 
تقليل أعداد الســـيارات أو اســـتخدام وسائل 
النقل العام. ويتم اختبارات السيارات الذاتية 
القيادة من جانب أربع مجموعات مختلفة في 
منطقـــة في غرب ســـنغافورة. ومتت مضاعفة 
املســـافة املتاح إجراء االختبارات فيها الشهر 

املاضي ليصبح طولها 12 كيلومترا.
وفي سبتمبر املاضي دخلت شركة ”غراب“ 
لتأجير السيارات عبر اإلنترنت في شراكة مع 
نو تونومي للســـماح للبعض من مستخدميها 
بحجز ســـيارات ذاتية القيادة عبـــر تطبيقها 
اإللكترونـــي، وهو أول تشـــغيل عملـــي لهذه 

التكنولوجيا اجلديدة. حادث جديد في سنغافوة يقلب خطط الشركات

إعالن التحول في إستراتيجية 

أبل يتزامن مع وقوع حادث 

جديد في التجارب األولية 

للسيارات ذاتية القيادة
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اقتصاد
{التنمية المستدامة هي تلبية احتياجات الحاضر من دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على 

تلبية احتياجاتها وتحقيق التوازن بين اإلنسان والكوكب واألرباح}.

أحمد العوهلي
الرئيس التنفيذي لشركة سبكيـم السعودية للبتروكيماويات

{علـــى دول العالم أن تبذل جهدا أكبر لتعزيز النمو وزيادة اإلنفاق على البنية التحتية والتعليم 

وتقليص سياسات التيسير النقدي التي بلغت أقصى مدى لها}.

كريستني الغارد
املديرة العامة لصندوق النقد الدولي

} أبوظبــي – أعلنت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) اإلماراتية أمس أنها ستقوم 
بدمـــج عمليات ثالث شـــركات تابعـــة لها في 
قطاع الشحن واخلدمات والنشاط البحري في 

شركة واحدة بهدف زيادة الكفاءة.
وأوضحـــت أنـــه ســـيجري دمـــج شـــركة 
ناقالت أبوظبـــي الوطنية (أدناتكو) وشـــركة 
اخلدمات البترولية (إســـناد) وشركة أبوظبي 
إلدارة املوانئ البترولية (إرشـــاد) في شـــركة 
واحدة، لالرتقاء مبســـتوى الكفاءة التشغيلية 
واالســـتفادة املثلـــى مـــن املـــوارد واألصـــول 
وتعزيز قيمتها وأدائها في مختلف العمليات.

وقال وزيـــر الدولـــة والرئيـــس التنفيذي 
ملجموعة شـــركات أدنوك، ســـلطان اجلابر إن 
اخلطوة تهدف لتقدمي خدمة محســـنة وفعالة 
من حيث التكلفة لتلبيـــة احتياجات مجموعة 
أدنـــوك، مـــن خالل االســـتفادة مـــن اخلبرات 

واألصول في الشركات الثالث.
وعينـــت أدنـــوك جلنـــة توجيهيـــة للعمل 
علـــى دمـــج الشـــركات املعنية بحلـــول نهاية 
2017. وســـوف تشـــغل الشـــركة اجلديدة أكثر 
مـــن 165 ســـفينة مبا فـــي ذلك ناقـــالت للغاز 
الطبيعي املســـال وناقالت للبضائع الســـائبة 

والكيماويات وسفن لنقل احلاويات.
ويـــرى محللـــون أن ضغـــوط االنخفاض 
احلاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 
زادت حدة املنافســـة بني الشركات العاملة في 
قطاع النفط في جميع أنحـــاء العالم، ودفعها 

لتعزيز الكفاءة.

وأعـــادت مجموعة أدنوك تنظيـــم قيادتها 
في شـــهر مايـــو املاضي عقب تعيني ســـلطان 
اجلابر فـــي فبراير، واتخذت خطـــوات كثيرة 
لتعزيز الكفاءة واالستدامة وحتقيق االستفادة 
القصـــوى من اخلبرات واألصول التي متلكها.
وقالـــت املجموعة أمـــس إن الشـــركة الوطنية 

لشحن الغاز (اجنسكو) التي متتلك فيها أدنوك 
حصـــة تبلغ 70 باملئـــة ســـتبقى منفصلة، لكن 
حصتها ســـيتم حتويلها إلى الشركة اجلديدة 

املدمجة للشحن بهدف تعظيم التعاون.
وأكـــد اجلابر أن ”أدنـــوك تركز على تعزيز 
الكفاءة التشغيلية في كافة جوانب عملياتها، 
وأن خطـــوة االندمـــاج تتوافـــق مـــع رؤيـــة 
املجموعة ومع الركائز األساسية الستراتيجية 
عملهـــا والتي تهـــدف إلى االســـتثمار األمثل 
لرأس املال البشـــري واالرتقاء باألداء وتعزيز 

الربحية ورفع الكفاءة“.
وأضـــاف أن ”الشـــركة اجلديدة ســـتمتلك 
الكثيـــر مـــن املزايا من خـــالل تضافر اجلهود 
وتكامـــل اخلبـــرات مبـــا يلبـــي احتياجـــات 
مجموعـــة أدنوك في مجـــال العمليات والنقل 

البحري واخلدمات ذات الصلة“.
وقـــال إن الشـــركة اجلديدة ســـتكون بعد 
اكتمـــال العمليـــة، فـــي موقع متميـــز يؤهلها 
لتوســـيع نطاق خدماتها لتشمل عمالء آخرين 
في مختلف أنحـــاء العالـــم وأن عملية الدمج 
ستســـهم في توحيد القدرات وزيادة العائدات 
وخلـــق قيمة إضافيـــة. وأضـــاف أن االندماج 
سيســـهم في توحيد خبـــرات أدنوك في مجال 
احلقـــول البحريـــة وسيســـاعد على تســـهيل 
عملية احلوكمـــة واتخاذ القـــرار ومنح فريق 

اإلدارة رؤية أشمل وأعمق للعمليات.
وستمتلك الشركة اجلديدة خبرة تزيد على 
40 عامًا في الشـــحن البحـــري وإدارة املوانئ 
واملنشـــآت البحريـــة والعمليات اللوجســـتية 
امليدانيـــة املتكاملـــة في قطاع النفـــط والغاز. 
وســـتقدم حلـــول النقـــل البحـــري وتخزيـــن 
املنتجات البترولية ومختلف خدمات الشحن، 
إضافة إلى اخلدمات البحرية وخدمات املوانئ 
وخدمات حقول النفط وعملياتها اللوجستية، 
مبـــا في ذلـــك تشـــغيل املوانئ النفطيـــة. كما 

ستقدم خدمات قيادة الســـفن واإلشراف على 
عمليـــات نقل النفـــط اخلام ونقـــاط التحميل 
البحرية، إضافة إلى خدمات صيانة املراســـي 
وعمليـــات املراكـــب الســـريعة وإدارة املوانئ 

وأرصفة احلاويات. 
الكبيـــر  األســـطول  أن  اخلبـــراء  ويـــرى 
واخلبرات املجمعة للشـــركة اجلديدة ســـوف 
يســـهمان فـــي تعزيـــز قدرتها التنافســـية من 
خالل تقدمي خدمـــات نوعية متكاملة بتكاليف 
مدروسة ملختلف عمليات قطاع النفط والغاز.

وكانـــت أدنوك قد أعلنت في وقت مبكر من 
الشـــهر احلالي أنها ســـتدمج عمليات إثنتني 
من شـــركاتها هما شركة ”أبوظبي العاملة في 
املناطق البحرية“ وشركة ”تطوير حقل زاكوم“ 

في كيان جديد. 
وقالت أدنوك إن الندماج الشـــركتني فوائد 
مالية وتشغيلية كبيرة، جتعل الشركة اجلديدة 

الناجتة عن االندماج أكثر مرونة واســـتعدادا 
للتعامل مع متطلبات الســـوق املتغيرة فضال 
عن امتالكها القدرة على االستفادة من الفرص 

االستراتيجية للنمو املستقبلي.
وأكـــد اجلابـــر أن اندمـــاج أدمـــا العاملة 
وزادكـــو، خطـــوة منطقية تســـهم فـــي تعزيز 
األداء التشـــغيلي وحتقيق العديـــد من املزايا 
االستراتيجية التي تدعم النمو وتعزز التكامل 
في البنيـــة التحتيـــة والتكنولوجيـــا واألداء 
اإلداري. وأضـــاف أن اندماج الشـــركتني يقدم 
منوذجا مثاليا عن جهـــود أدنوك الهادفة إلى 
تطويـــر أعمالها بهدف حتقيـــق قيمة أكبر في 

قطاع الطاقة املتنامي بشكل متسارع .
وتركـــز مجموعة أدنوك منـــذ الربع الثاني 
من العام احلالي على 4 ركائز أساســـية تشمل 
االستثمار األمثل لرأس املال البشري واالرتقاء 

باألداء وتعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية.

حتقيـــق  إلـــى  الركائـــز  تلـــك  وتهـــدف 
أربعـــة أهـــداف اســـتراتيجية تشـــمل تعزيز 
العائـــد االقتصـــادي والربحية ضمـــن أعمال 
االستكشـــاف والتطوير واإلنتاج وتعزيز قيمة 
وتوفير  والبتروكيماويـــات  التكريـــر  عمليات 
املزيد مـــن إمـــدادات الغاز وتطويـــر ومتكني 
الكوادر البشـــرية. وستتعاون شركات اكسون 
وتوتـــال وبريتـــش بتروليوم وشـــركة تطوير 
النفط اليابانية، وهي شركات النفط األجنبية 
العاملـــة حاليا مع أدمـــا وزادكو خالل مرحلة 
الدمج مع أدنوك لضمان استمرارية العمليات 
التشـــغيلية وتعزيز حجـــم اإلنتاج واحملافظة 

على أفضل مستويات األمان والسالمة.
وعند اكتمـــال االندماج بني أدمـــا العاملة 
وزادكو ســـتقوم الشـــركة اجلديدة العاملة في 
املناطق البحرية بتشغيل االمتيازات البحرية 

ذات الصلة.

أدنوك اإلماراتية تدمج 3 شركات لتحسين الكفاءة
[ خطط جديدة لتحقيق االستفادة القصوى من الخبرات واألصول [ أسطول كبير يضم أكثر من 165 ناقلة للنفط والغاز والسلع

انطالقة جديدة

ملاذا يجذب املغرب االستثمار األجنبي

} منذ أوائل القرن احلالي، أثبت املغرب أنه 
دولة جاذبة للمستثمرين األجانب. وكانت 

تونس قبل اندالع أولى ثورات ما عرف 
بالربيع العربي فيها، تتباهى بأنها متلك 

أفضل سجل في جذب املستثمرين األجانب 
في العالم العربي.

وكان ذلك النوع من التباهي مبالغا 
فيه نوعا ما، ولكن سجل البالد كان مثيرا 
لإلعجاب. هذه احلقيقة لم تعد قائمة، ولم 

يعد اليوم من الصعب شرح أسرار جاذبية 
املغرب للمستثمرين األجانب.

في خضم االضطرابات في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وجزء كبير من 

أفريقيا، يبدو املغرب من أكثر بلدان املنطقة 
استقرارا. ولم يسجل حكم العاهل املغربي 
امللك محمد السادس الذي خلف والده قبل 
17 عاما، أية اضطرابات سياسية أو أمنية 

كبيرة.
جنا النظام امللكي من عدوى الثورات 

العربية من خالل مزيج من التنازالت 
السياسية، ليست كلها من قبيل 

مستحضرات التجميل، قبضة حازمة أمنيا، 
وقفزات مخملية في مجال اإلصالحات 

السياسية واالقتصادية وحتسني كفاءة إدارة 
البالد.

لقد فاز اإلسالميون في االنتخابات 
العامة الثانية في غضون خمس سنوات، 

ولكن كما هو احلال دائما، يتوقف تقدمهم 
السياسي عند القصر امللكي، وهي جتربة 
فريدة في االنفتاح على مختلف الفصائل 

السياسية في وقت حترز فيه البالد تقدما 
كبيرا على الصعيد االقتصادي.

القطاعات التي استفادت أكثر من تدفقات 
االستثمار بقيمة 3.9 مليار دوالر في عام 
2015 هي صناعة السيارات والطائرات، 

وحتديدا شركات مثل مجموعة بيجو 
ستروين ورينو وشركات الطيران وخاصة 

االتفاق الكبير مع مجموعة بوينغ األميركية.
وتبقى فرنسا وأسبانيا واململكة العربية 

السعودية املصدر الرئيسي لالستثمار، ولكن 
البنك األفريقي للتنمية والبنك األوروبي 

للتنمية نشطان أيضا. وقد أكد ذلك افتتاح 
محطة نور للطاقة الشمسية، التي استفادت 

من 660 مليون دوالر من هذين البنكني، في 
إطار تكلفة إجمالية قدرها 2.2 مليار دوالر.

وكان قرار شركة رينو استثمار نحو 
1.6 مليار دوالر في مصنع عمالق للسيارات 

العمالقة في منطقة طنجة من أجل إنتاج 150 
ألف سيارة سنويا في عام 2012، إشارة إلى 
العالم مفادها أن املغرب جنح في االستفادة 

من قربه من أوروبا ووجوده على مفترق 
طرق بحرية هامة.

وقد متكنت صناعة السيارات من 
خلق أكثر من 70 ألف وظيفة 

في السنوات األخيرة، لكن 
احلذر واجب، ألن الكثير 

من الوظائف ضاعت 
بسبب إغالق العديد 
من الشركات احمللية 

الصغيرة لتصنيع 
املالبس.

لقد خلق 
االستثمار األجنبي 
بعض الوظائف في 

الوقت الذي تنفق فيه 
الدولة الكثير من األموال 

على البنية التحتية جلذب 
شركات من أمثال رينو وبيجو.

ويبدو أن التسهيالت 
االستثمارية ليست متاحة بنفس الدرجة 
للمستثمرين احملليني، وهو خطأ جسيم. 

هناك الكثير من املوارد احمللية في املغرب، 
سواء كانت بشرية أو مالية. وميكن إضافة 
100 مليار دوالر من رأس املال احمللي الذي 

يحتفظ به املغاربة في اخلارج، من خالل 
تعزيز ثقتهم مبستقبل بالدهم.

وقد فتح جناح إنشاء ميناء عمالق 
جرى تطويره في املنطقة األكثر فقرا حول 
طنجة في شمال البالد، أبواب االستثمار 

وأصبحت املنطقة مركزا لتجميع السيارات 
وتصنيع قطع الغيار، في وقت تزدهر فيه 

صناعة قطاع غيار الطائرات في محيط الدار 

البيضاء، وقد متكنت قبل بضع سنوات من 
اجتذاب شركة بومباردييه الكندية.

ومت حتفيز االستثمار األجنبي املباشر 
من خالل تطوير شبكة الطرقات في املغرب، 

التي تصل اآلن إلى أغادير جنوبا وإلى 
وجدة غربا، إضافة إلى خدمة القطار 
السريع بني طنجة والرباط ومراكش.

وأصبح املغرب نقطة جذب رئيسية 
للسياحة واالتفاقيات الدولية مستفيدا 
من توسيع الشريط الساحلي بني الـدار 

البيضاء والقنيطرة شمال الرباط قبل 
ربع  قرن، ويتحول إلى منطقة جغرافية 
أكبر من ذلك بكثير متتد من طنجة إلى 

أغادير وداخليا إلى وجدة قرب احلدود مع 
اجلزائر.

ويتم اتخاذ جميع 
القرارات االستثمارية 

الكبرى من طرف امللك، 
الذي ميكن أن يختار 
أن يحرك موجة من 
القواعد املعينة في 
قانون االستثمار. 

وتندرج خطوط صنع 
القرار في مجال 

التوظيف في املغرب 
في هذا الصدد، في 

جعل الشركات الكبرى، 
التي تستثمر في العقارات 
واخلدمات املصرفية والسياحة 
والتصنيع، تشعر بأنها موضع ترحيب.
ومن املزايا املهمة أن اخلدمة املدنية 

العليا ذات التأهيل التعليمي العالي، غير 
متورطة في الفساد.

ومع ذلك، ال ميكن قول الشيء نفسه 
عندما يتعلق األمر بالشركات األجنبية 

الصغيرة، التي ال تزال بحاجة إلى شركاء 
أقوياء في املغرب.

وال يزال الفساد يعتبر أكثر شيوعا على 
املستوى احمللي، وميكن أن يكون التفاوض 
على األجهزة اإلدارية لصنع القرار محبطا. 

أما بالنسبة للمغاربة الذين ليس لهم 
دعم سياسي قوي، فيمكن أن يكون ذلك 

مستحيال.

يستفيد املغرب أيضا من سياسته 
لتعزيز نشاط الروابط التجارية واملصرفية 

مع دول غرب أفريقيا، وهو أمر ال يعتبر 
سهال ويتطلب الكثير من املثابرة والعمل. 
وقد حقق ذلك ثمارا كبيرة وساعد العديد 
من الشركات املغربية، مستفيدا من املركز 
املالي في الدار البيضاء واعتبارها املركز 

الرئيسي حلركة الطيران الدولي. مما أتاح 
للمدينة بناء نفسها كي تكون مركزا إقليميا 

للتمويل.
وتقف خلف هذه اإلحصاءات اجلريئة، 

سياسة العمل املنظم التي يشرف عليها امللك 
محمد السادس، والتي تشجع املزيد من 

الشباب املغاربة من مهندسني ومصرفيني 
وموظفي اخلدمة املدنية ليصبحوا أكثر 

انفتاحا، وأكثر انسجاما مع عالم ما وراء 
احلدود، في حني كان البلد قبل جيل واحد، 

أكثر اهتماما بنفسه.
وال تزال هناك مشكلة أن ثلث املغاربة 

أميون، في وقت يبدو فيه أن األثرياء سوف 
يصبحون أكثر ثراًء، بينما يعيش الكثير من 

املغاربة على الضروريات.
إذا لم تتم معاجلة هذه الفوارق 

االجتماعية الواضحة ونقص التدريب لن 
يتم إحداث العديد من فرص العمل، وسوف 

لن يتم ضمان االستقرار على املدى املتوسط. 
االستثمار األجنبي دون االستثمار احمللي 

غير كاف لضمان االستقرار على املدى 
الطويل.

اجلائزة الكبرى، ملغرب أكثر انفتاحا، ما 
تزال بعيدة املنال، حيث ال تزال العالقات مع 

اجلزائر املجاورة مجمدة ألن الدولتني على 
خالف بشأن وضع الصحراء املغربية.

وتعاني العالقات التجارية مع اجلزائر، 
التي يشتري املغرب منها الغاز الطبيعي 
من خط األنابيب الذي ميتد من اجلزائر 
إلى شبه جزيرة إيبيريا، في وقت تزدهر 

فيه السوق السوداء بني البلدين، التي تبلغ 
قيمتها ماليني الدوالرات من  السلع، وتبقى 
أهم بكثير مما يرغب املسؤولون في الرباط 

االعتراف به.
التقدم االقتصادي في املغرب بطيء، وفي 

بعض األحيان هش، ولكنه حقيقي.

فرانسيس غيلس
كاتب في صحيفة العرب ويكلي

سجل المغرب مثير 

لإلعجاب حيث لم يعد 

مـن الصعـب اليـوم 

شـرح أسرار جاذبية 

المغرب للمستثمرين 

األجانب

سلطان الجابر:

نهدف لتحقيق االستثمار 

األمثل لرأس المال البشري 

وتعزيز الربحية ورفع الكفاءة

مجموعة أدنوك: 

دمج شركات أدناتكو وإسناد 

وإرشاد يهدف لالرتقاء 

بمستوى الكفاءة التشغيلية

خطت مجموعة أدنوك اإلماراتية خطوة كبيرة لتعزيز الكفاءة وحتقيق االستفادة القصوى 
من اخلبرات واألصول بإعالن عزمها دمج 3 شــــــركات في قطاع خدمات النقل البحري، 
في كيان جديد يقدم خدمات واســــــعة ومتكاملة ويشــــــغل 165 ناقلة للنفط والغاز ومختلف 

أنواع السلع.

القاهرة تستكمل

شروط صندوق النقد
} القاهــرة – كشف وزير املالية املصري عمرو 
اجلارحي أمس أن القاهرة ســـتتمكن من جمع 
6 مليـــارات دوالر إضافية من التمويل الثنائي 
الضروري للحصول على قرض قيمته 12 مليار 
دوالر من صندوق النقد الدولي خالل أسبوعني 

تقريبا.
وكان صندوق النقد قـــد توصل إلى اتفاق 
مبدئي في شـــهر أغســـطس املاضي على منح 
مصر قرضا مدته ثالث سنوات بقيمة 12 مليار 
دوالر لدعم برنامج اإلصالح احلكومي الهادف 
إلى ســـد عجـــز امليزانية وإعـــادة التوازن إلى 

أسواق الصرف.
ويشترط االتفاق أن تتمكن مصر من تدبير 
ســـتة مليارات دوالر عبر اتفاقـــات ثنائية قبل 
إحالة االتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق 

عليه.
وتعكف احلكومة على قانون استثمار جديد 
تأمـــل أن يعالج تعقد اإلجراءات الرســـمية في 
مصر ويعمل على تســـهيل وتسريع االستثمار 
األجنبي. وقد أكد الوزير في مقابلة بثتها قناة 
سي.بي.ســـي احمللية أمس أن احلكومة سوف 
حتيـــل قانون االســـتثمار إلـــى البرملان ”خالل 

شهر ونصف الشهر أو أكثر“.
وفـــي وقـــت ســـابق هـــذا الشـــهر وافقت 
احلكومة املصرية على إصدار ســـندات دولية 
تتـــراوح بـــني 3 إلـــى 5 مليـــارات دوالر. وقال 
اجلارحي إن إصدار تلك الســـندات سيكون في 

نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر املقبل.
وكانـــت القاهرة قـــد طلبت في أغســـطس 
من مصـــارف جيه.بي مورغن وســـيتي غروب 
وبي.ان.بـــي باريبا وناتكســـيس، ترتيب طرح 

سنداتها الدولية.
ويعانـــي االقتصاد املصـــري منذ انتفاضة 
2011 التي أعقبتها اضطرابات سياســـية أدت 
إلـــى عزوف الســـياح واملســـتثمرين األجانب، 
املصدريـــن الرئيســـيني للعملـــة الصعبة، عن 

القدوم إلى مصر واالستثمار فيها.
وفي إطار برنامج إصالح شـــكل األســـاس 
التفـــاق صنـــدوق النقـــد وافقـــت مصـــر على 
فرض ضريبـــة القيمة املضافة التي ظلت فكرة 
مطروحة لفتـــرة طويلة. ويريـــد الصندوق أن 
تركـــز السياســـة النقدية ملصر علـــى تخفيف 
النقـــص املزمن في الـــدوالر وخفض التضخم 

إلى خانة اآلحاد.



أعلنت بطلة الشـــطرنج األميركية  } طهران – 
نازي بايكيدزي أنها ستقاطع بطولة الشطرنج 
العالميـــة التي تســـتضيفها إيران في الســـنة 
المقبلـــة وذلك احتجاجا علـــى قانون الحجاب 
اإللزامـــي للمرأة فـــي الجمهورية اإلســـالمية. 
وأطلقت بايكيدزي عريضة على اإلنترنت تطالب 
من خاللها بتغيير مكان البطولة، مشـــيرة إلى 
أن ”المســـألة تجاوزت عالم الشطرنج، فالمرأة 
مضطهدة في إيران، وحقوقها مهدورة، المسألة 
إذن مسألة صراع من أجل حقوق النساء“،

ونفت بايكيدزي أن يكون موقفها هذا عداء 
للثقافـــة اإليرانيـــة، وقالت ”من غيـــر المقبول 
إقامـــة واحدة من أهم البطوالت النســـائية في 
دولة ال تتمتع فيها النساء بحقوقهن األساسية، 
ويعتبرن مواطنات من الدرجة الثانية، ويفرض 
عليهن حتى هـــذا اليوم، أن يعتمرن الحجاب“، 
معربة عن أسفها الضطرارها إلى عدم المشاركة 

في البطولة.
وفـــي موقف مؤيد لقـــرار بايكيدزي طالبت 
حاصلـــة  بريطانيـــة  وهـــي  شـــورت،  نايجـــل 
علـــى لقب أســـتاذة كبيرة من االتحـــاد الدولي 
للشطرنج (فايد) بإيجاد مكان آخر. وقالت بطلة 
الواليات المتحدة الســـابقة كارال هيريديا، إنه 
”ال مؤسســـة أو حكومـــة، وال بطولة الشـــطرنج 
العالمي للمرأة، يحق لها منع النساء من ارتداء 
ما يشأن، أو تفرض عليهن الحجاب باإلكراه“.

دعوات للمقاطعة

فـــي رّده على هذا الجدل قال رئيس االتحاد 
الدولي للشطرنج جيفري بورغ إنه لم يتلق ”أي 
اعتراض“ على استضافة طهران لبطولة العالم 
أثنـــاء زيارته التـــي أداها مؤخرا إلـــى إيران، 
وأعلنت سوزان بولكار، رئيسة لجنة النساء في 
االتحاد العالمي للشـــطرنج، أنها ال توافق على 
مقاطعة المسابقات، أو تغيير المضيف عوضا 
عن إيران. كما أكدت أنه ينبغي احترام قوانين 
البلد المضيف. لكـــن المنظمات الحقوقية رأت 
في هذا الموقف ســـلبية وفشـــال في الدفاع عن 

حقوق النساء.
وليســـت المرة األولـــى التـــي تواجه فيها 
االتحادات الدولية، في مختلف الرياضات، مثل 
هذا المأزق، فـــي ما يتعلق باســـتضافة إيران 
لبطوالت دولية، وقد تصاعد هذا الجدل مؤخرا 
علـــى خلفية منافســـة إيـــران على اســـتضافة 

الدوري العالمي للكرة الطائرة.
وألن قوانيـــن إيـــران تمنـــع االختـــالط في 
المالعـــب، ترى منظمة هيومـــن رايتس ووتش 

أن فـــي هـــذا األمر خرقـــا واضحا لمبـــدأ عدم 
التمييـــز الذي تعتبره االتحادات الدولية ”مبدأ 
أساســـيا“، ووجهت رســـالة إلى آري غراســـا، 
رئيـــس االتحاد الدولـــي للكرة الطائـــرة، قالت 
فيها إن علـــى االتحاد التوقف عـــن منح إيران 
الحق في استضافة بطوالت دولية ما لم تضمن 

حضور المرأة لمباريات الكرة الطائرة.
لكن، غنجـــه قوامي، الناشـــطة والمحامية 
اإليرانيـــة البريطانية، لهـــا رأي آخر، إذ كتبت 
فـــي صحيفـــة الغارديان، قائلة إنـــه عوضا عن 
االنســـحاب بســـبب قانون الحجاب في إيران، 
على نازي بايكيدزي أن تأتي وترى كيف يعمل 
المجتمع بالفعل، وكيف تكافح النســـوة القمع 

يوميا.
ووجهـــت الناشـــطة اإليرانيـــة دعـــوة إلى 
باكيـــدزي لتســـافر إلـــى إيـــران، حتـــى ”ترى 
المجتمـــع من الداخل وتتعـــرف على إنجازات 
النساء اإليرانيات وتطلع على الحياة اليومية 

لبلد لم يرضخ للقمع، سواء بوعي أو الوعي“.
وبـــرز اســـم غنجـــه قوامي ســـنة 2014 إثر 
اعتقالهـــا فـــي إيـــران بتهمـــة محاولـــة دخول 
الملعـــب لحضـــور مبـــاراة في الكـــرة الطائرة 
للشـــباب بطهران بين إيـــران وإيطاليا. وحكم 
عليها بالســـجن لمدة عام، (كان ســـنها في ذلك 

الوقت 25 سنة).
قوامـــي ”ربمـــا تكـــون تجربتـــي  وقالـــت 
الشخصية مفيدة لالعبات شطرنج أخريات في 
مـــا يتعلق باتباع مثـــال بايكيدزي من عدمه أو 
مســـاندة موقفها. منذ سنتين اعتقلت في بلدي 
األم إيران من قبل شرطة األخالق لعدم التمسك 
بمعاييـــر الحجاب، ثم ُنقلت إلـــى مركز إيقاف، 

وما شاهدته هناك كان فظيعا“.
وتضيف الناشـــطة اإليرانية الشابة مؤّكدة 
أن شـــرطة األخالق انهزمت من قبل التصرفات 
اليوميـــة للمالييـــن مـــن النســـاء اإليرانيـــات 
العاديـــات. وفشـــلت الجهـــود التي تقـــوم بها 
الشرطة في إعطاء الثمرة التي كان المؤسسون 
يأملون في تحقيقها، إذ تحدت النساء المعايير 
الرســـمية الخاصة بالحجاب التي تدعو إليها 
الحكومـــة، وتخطين الحدود عـــن طريق مجرد 
رفضهن االبتعاد عن األماكـــن العامة، ولم تعد 

النساء اإليرانيات يخفن من االعتقاالت.

مقاومة يومية

تقول غنجـــه قوامي ”عند إطالق ســـراحي 
أدركـــت أني لم أكـــن واعية بأهميـــة المقاومة 
اليوميـــة وغيـــر المنســـقة والالمركزيـــة التي 

تبديهـــا اإليرانيات. إن هؤالء النســـوة يقدمن 
فرصـــا للعمـــل الجماعـــي من خـــالل تحديهن 
اليومـــي للسياســـات الحكومية. لكـــن أعمال 
المقاومة هذه، على الرغم من أنها غريزية وغير 
محســـوبة باألســـاس، إال أنها تبقـــى األدوات 

األكثر أهمية في تطوير الهويات الجماعية“.
وتضيـــف ”من البديهي أنـــي أعترف بحق 
بايكيـــدزي، وحق كل كائن بشـــري، في اختيار 
كيفية اللباس وأحيـــي إصرارها على حقوقها 
كامـــرأة. لكنـــي أعتقـــد أن خيارهـــا مقاطعـــة 
األلعاب في غير محله“. لقد استعملت المقاربة 
االختزالية للحجاب اإللزامي في الماضي حجة 
لدعم الفجوة بين إيران والغرب، فضال عن أنها 
تمرر فـــي األذهان فكرة أن النســـاء اإليرانيات 
كائنـــات ســـلبيات تنقصهن ببســـاطة اإلرادة 

لتحسين وضعهن.
وقد دفع نقص المعرفة حول الشبكات 

المعقدة للنظام األبوي في إيران وسوء 
فهم مســـألة النوع االجتماعي في 

الجمهورية اإلسالمية إلى قيام 
خارج  تبســـيطية  حمـــالت 
إيران. وتركز هذه الحمالت 

فقط على القانون الذي ينص 
علـــى وجـــوب ارتـــداء الحجاب 

اإليرانيات  النساء  نشاط  وتتجاهل 

ليس فقـــط ضد هـــذا القانون التعســـفي، لكن 
كذلك ضد األشكال األخرى من األحكام المسبقة 
والتمييز االجتماعي واالقتصادي والسياسي. 
هناك معنى مبطن مفاده أن النساء اإليرانيات 
فـــي حاجة إلى منقذ أجنبي للتحرر من قوانين 

بلدهن.
مـــن حق بايكيدزي عـــدم االلتزام بالحجاب 
اإلجباري الذي يعّد شكال مرئيا من القمع، بيد 
أن مقاطعة البطولة وعدم الســـفر إلى إيران لن 
يخدما النســـاء اإليرانيـــات لتحقيق مطالبهن، 
وينســـفان جهودهن التـــي بدأنهـــا منذ عقود 

وتكبدن تكاليف باهظة في هذا الدرب.
وتؤّكد قوامي أن إعطـــاء المجتمع الدولي 
روايـــة من زاوية نظـــر واحدة ال يجـــدي نفعا 
لمحاربـــة القمـــع، والمقاطعة ليســـت الطريقة 
الصحيحة؛ وهو ما أّكدت عليه أيضا الالعبتان 

اإليرانيتان سارة خادم وميترا حجازيبور حيث 
أشـــارتا إلـــى أن المقاطعة ســـتضر بالرياضة 

النسائية في إيران.
وتقول ميترا (23 عاما) ”أفهم مدى صعوبة 
وضع الحجـــاب بالنســـبة إلى الالعبـــة نازي 
بايكيدزي ألنها لم تضعه من قبل، لكنه القانون 
في إيران، وال عالقة لذلك بالقمع، نحن معتادات 
عليه ونتقبله“؛ فيما تؤكد سارة (19 عاما) على 
أهميـــة أن تقـــام البطولة في طهـــران ليتعرف 
العالم على إيران وأوضـــاع المرأة فيها، قائلة 
إنهـــا ”المـــرة األولى التـــي نســـتضيف فيها 
بطولة العالم، وأعتقد أنها فرصة مهمة للنساء 
اإليرانيات“، مضيفـــة أن ”الحملة ضد البطولة 

تقف عائقا أمام فهم الثقافة اإليرانية“.
والموقـــف ذاته أّكدت عليـــه إلهام يازديها، 
فـــي  متخصصـــة  إيرانيـــة  صحافيـــة  وهـــي 
الشـــؤون الرياضيـــة مقيمة بتركيـــا، بقولها 
”من المؤســـف أن الرياضيات اإليرانيات 
اللواتي يواجهن بالفعل قيودا داخل 
إيـــران، يواجهن قيـــودا إضافية 
العبات  منعت  فقـــد  خارجها. 
كرة السلة اإليرانيات من قبل 
الهيئات الدولية من اللعب في 
األحداث العالمية بسبب ارتدائهن 

الحجاب“.

} أنقــرة - تعتبر الممثلة األميركية ليندســـي 
لوهـــان من أكثر شـــخصيات هوليـــوود إثارة 
للجـــدل، وغالبا مـــا تتصدر أخبـــار مغامرتها 
مع المخدرات والكحول وفضائحها الجنسية 
وعراكها مـــع الباباراتـــزي الصفحات األولى. 
ومؤّخـــرا عـــادت الممثلـــة الشـــابة لتتصـــدر 
االهتمـــام، إثر رحلة قامت بها إلى تركيا قادمة 
من روســـيا؛ لكـــن، متابعة هـــذه الرحلة كانت 

مختلفة هذه المرة وأكثر إثارة للجدل.
لـــم يكن الجـــدل الـــذي أثير حـــول إصبع 
الممثلة والمغنية وعارضـــة األزياء األميركية 
الـــذي قطع خـــالل رحلة بحريـــة قامت بها في 
مضيق البوســـفور محل اهتمام لدى وســـائل 
إعـــالم تابعة للحكومة التركيـــة بهذه الزيارة، 
بل االهتمـــام الكبير الذي أبدته كان عبر تناقل 
صور لوهـــان وهـــي تحتضن األطفـــال خالل 
زيارة أدتها إلى مخيمات الالجئين السوريين، 

مرتدية الحجاب على الطريقة التركية.
وجلب هذا االهتمـــام انتباه أمبرين زمان، 

المحللة في موقع المونيتـــور األميركي، التي 
قارنـــت بين زيـــارة لوهان وزيـــارة مواطنتها 
انجلينـــا جولـــي التـــي زارت نفـــس مخيمات 
الالجئين السوريين على طول الحدود التركية 
الســـورية عدة مـــرات، غير أن هـــذه الزيارات 
لم تثـــر الحماس الذي حظيت بـــه لوهان؛ لكن 
ما الـــذي يدفع وســـائل إعالم محســـوبة على 
الحكومـــة التركيـــة اإلســـالمية إلـــى الترويج 
لهذه الممثلة، التي تعتبر من مشـــاهير الدرجة 
الثانية في هوليوود، وهي معروفة بفضائحها 

أكثر من أفالمها؟
تلخص أمبرين زمان اإلجابة على التساؤل 
بقولها إن خاضت في السياسة التركية بشكل 
كبير، وتعاملت مع البعض من األمور األخرى، 
من بينها تعويذة الرئيس رجب طيب أردوغان 
”إن العالـــم أكبـــر مـــن خمـــس“. وتعنـــي هذه 
التعويذة أنه ينبغي توسيع العضوية الدائمة 
في مجلـــس األمن الدولي إلـــى أكثر من الدول 
الخمـــس الحالية، ظاهريا لتشـــمل تركيا. وقد 
قالت لوهان، التي لم يكن معروفا عنها أنها من 
متابعي السياســـة، في مقابلة مع قناة أي.تي.

في المؤيدة ألردوغـــان إن مصير الماليين من 
البشر ال ينبغي أن تقرره الدول الخمس.

وفـــي مقابلة أخرى، مـــع صحيفة خبر ترك 
الموالية للحكومة، أشـــادت لوهـــان بأردوغان 
في طريقة تعامله مع محاولة انقالب 15 يوليو 

الماضـــي. وقالت إن الشـــعب التركـــي يحترم 
أردوغـــان بحق. كما منحت لوهان دفعة لقطاع 
الســـياحة المترنح، بقولها إن ”تركيا بلد آمن 

جدا ومالئم للعيش“.
وأشـــادت الممثلة األميركية في تصريحات 
لوكالـــة األناضول، الرســـمية، بالخدمات التي 
تقّدمها الحكومة التركية لالجئين الســـوريين 
قائلة «حققت الحكومة التركية نجاحات كبيرة 
في إيواء الالجئين وتقديم المساعدات إليهم، 
رغم تجاهل العديد من دول العالم ألوضاعهم، 
فتركيا أنجزت ما عجزت عـــن فعله العديد من 
الـــدول الكبـــرى التي أخلفت وعودهـــا بتقديم 
مســـاعدات إلى الالجئيـــن، كمـــا أّن هناك من 
يخشـــى القدوم إلى تركيا بســـبب المعلومات 
المغلوطـــة التي ترّوج ضّدها، إّال أنني أشـــعر 

بالراحة عندما آتي إلى إسطنبول».
لكـــن كل هـــذه اإلشـــادات ال تبـــدو وحدها 
الرســـمي  التركـــي  الترحيـــب  وراء  الســـبب 
بليندســـي لوهان، حيث تســـوق أمبرين زمان 
ســـببا آخر وهـــو تغريداتها التـــي قالت فيها 
”نحـــن لعنـــة اإلرهـــاب“. ورغـــم أن لوهـــان لم 
تذكر األكـــراد في تأمالتها السياســـية، اعتبر 
المعجبـــون بهـــا األتـــراك أن كلماتهـــا بمثابة 
إدانـــة لحـــزب العمـــال الكردســـتاني؛ لتعلق 
بعـــد ذلـــك مؤكـــدة أنـــه ”ال يمكن إلســـالميي 

تركيا أن يحصلوا على ما يكفي من لوهان“.
وعلقت صحيفة إندبندنت البريطانية على 
االهتمام التركي الرســـمي بالممثلة األميركية 
مشيرة إلى أن ”ليندسي لوهان أصبحت بطلة 
في أعين اإلســـالميين فـــي تركيا، وذلك بعد ما 
قامـــت بالثناء على الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان“. وأضافت الصحيفة أن لوهان قامت 
بزيـــارة أحد مخيمـــات الالجئين الســـوريين 

الموجودة في تركيا، وارتدت الحجاب. 
وتابعـــت أن لوهـــان قامت بمـــدح الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان خـــالل لقائها 
بإحدى القنوات اإلخبارية التركية، وأنها أثنت 
على طريقة تعامله مع انقالب يوليو الفاشـــل. 
ولفتت الصحيفة إلـــى تصريحات لوهان التي 
قالت فيها ”إن الحريـــات في تركيا أفضل مما 
عليه في أميركا“، وذهبـــت إلى حّد القول إنها 
باتت تشـــعر بمعاناة النساء اللواتي منعن من 

ارتداء الحجاب في تركيا لسنين طويلة.
فـــي تعليقه علـــى هـــذا الموضوع أشـــار 
المحلل السياسي التركي سينك سيدار، ضمن 
تغريـــدة على تويتر، إلى أن لوهان ”ربما تلقت 

أمـــواال مـــن الحكومـــة التركية مقابـــل ارتداء 
الحجاب والتسويق لتركيا“. وكتب مضيفا في 
إشـــارة واضحة إلى مغامرات لوهان الماضية 

”الكحول وإدمان المخدرات راعيان رائعان“.
ويســـتحضر البعض من المغردين في هذا 
السياق خبرا نقله موقع ”تي آم زي“ األميركي 
المتخصص في أخبار المشـــاهير خالل شهر 
اغســـطس الماضي، مفـــاده أن الممثلة دعيت 
للمشـــاركة في برنامـــج روســـي، لكنها طلبت 
الحصـــول علـــى 655 ألـــف دوالر، إضافة إلى 
عقد لقاء وجلســـة تصوير مع فالديمير بوتين، 
وطائرة خاصة لتنقالتها في روسيا، وتأشيرة 

دخول إلى روسيا صالحة لمدة عام.

مقاطعة البطوالت الرياضية قمع مضاعف لإليرانيات

ليندسي لوهان بطلة في أعني اإلسالميني بتركيا

األربعاء 2016/10/19 - السنة 39 العدد 1210429

ال تعزلونا

[ الحجاب يهدد بطولة العالم النسائية للشطرنج  في إيران [ دعوات لزيارة طهران ودعم اإليرانيات في مواجهتهن اليومية مع القمع

[ نجمة هوليوود تدين محاولة االنقالب وتشيد بسياسات أردوغان

جدد تهديد بطلة الشــــــطرجن األميركية نازي بايكيدزي مبقاطعة بطولة العالم التي ســــــتقام 
ــــــر ٢٠١٧، ألنها ســــــتكون ملزمة بارتداء احلجــــــاب، احلديث عن قوانني  ــــــران في نوفمب بإي
الرياضة في إيران ومدى مطابقتها لقوانني االحتاد الدولية، وخصوصا في البنود املتعلقة 
باملســــــاواة وحقوق الرياضيات والنســــــاء عموما، وهل أن في املقاطعة حال لهذا املأزق أم 

مضاعفة لوضع اإليرانيات املعقد.

حظيت زيارة املمثلة األميركية ليندسي لوهان إلى تركيا باهتمام إعالمي الفت في األوساط 
التركية، خصوصــــــا املقربة من حزب العدالة والتنمية احلاكم، في خطوة حملها احملللون 
أبعادا سياســــــية، خاصة وأن تركيز النجمة األميركية املثيرة للجدل كان باألســــــاس على 
مدح سياســــــة الرئيس رجب طيب أردوغان، ورفض محاولة انقالب ١٥ يوليو، واإلشــــــادة 

بالوضع األمني والسياحي في البالد.

{ليندســـي لوهـــان ربما تلقت أمـــواال من الحكومـــة التركية مقابـــل ارتداء الحجاب والتســـويق 
لتركيا… الكحول وإدمان المخدرات راعيان رائعان}.

سينك سيدار
محلل سياسي تركي

{اتحـــاد الكرة الطائرة اإليراني أنشـــأ نظاما يمنع أي فرصة لحضور النســـاء خـــالل المباريات، رغم 
تعهده بوضع حد للتمييز في المالعب}.

منكي وردن
 مديرة برنامج املبادرات العاملية لدى هيومن رايتس

أمبرين زمان: 
ال يمكن إلسالميي تركيا أن 

يحصلوا على ما يكفي من 
ليندسي لوهان

لوهان: الحريات في تركيا أكبر مما هي عليه في أميركا

غنجه قوامي
ناشطة حقوقية إيرانية

نازي بايكيدزي
بطلة الشطرجن األميركية

عوضا عن المقاطعة 
على نازي بايكيدزي 
أن تأتي وترى كيف 
تكافح النسوة القمع

ال يمكن إقامة واحدة 
من أهم البطوالت في 

دولة ال تتمتع فيها 
النساء بحقوقهن

هل المقاطعة هي الحل



هشام النجار

} القاهــرة - بعـــد كل تقدم عســـكري حترزه 
القوات املناهضة للتنظيمات ”اجلهادية“، وفي 
مقدمتهـــا داعش والقاعدة، تثبت قدرتها امللفتة 
علـــى امتصـــاص الهزائم، مما يضـــع تنبؤات 
الكثيـــر من احملللني بقرب أفول تيار ”اإلســـالم 

اجلهادي“ قيد املراجعة وإعادة التقييم.
ولـــدى تلـــك التنظيمـــات شـــعور بالوحدة 
مـــع حركة طالبان األفغانيـــة، فاحلركة التي مت 
اســـتهدافها بغرض تدميرها مـــن قبل اجليش 
واملخابـــرات األميركية وبعـــد أن كانت معزولة 
ومدانة، صـــارت طرفا في املفاوضات، وبالنظر 
أيضـــا إلـــى منـــوذج ”جبهـــة النصـــرة/ فتح 
مباضيها القاعدي وحاضرها  الشـــام ســـابقا“ 
السياســـي والعســـكري في ســـوريا، فخالصة 
التجربتـــني توحي بأن أي تنظيم مســـلح ليس 
بحاجـــة إلى النصر من أجل حتقيق النجاح بل 

بحاجة إلى عدم اخلسارة فقط .
وترى تلـــك التنظيمـــات أن حظها أوفر من 
طالبـــان في قلـــب املنطقة العربية التي تشـــهد 
صراعـــات طائفيـــة وتدهـــورا أمنيـــا وغيابـــا 
لســـيطرة مؤسســـات الدولة ووفرة في مصادر 
الدعـــم، فضال عـــن امتالك تنظيـــم مثل داعش 
مليزة احلضور خارج جغرافيته املسيطر عليها 
فعليـــا، وهو مـــا مينحـــه أدوات مؤثرة جتعله 

قادرا على موازنة القوة مع خصومه.
وأســـهم ارتباك الواليات املتحدة وترددها 
وما نتج عن االنســـحاب الســـريع مـــن العراق 
والتدخل البطيء في ســـوريا في نفوذ واســـع 
لقوى إقليمية حتمل مشـــاريع توسعية مذهبية 
وأيديولوجيـــة، وفرت لتلـــك التنظيمات الدعم 

والتمويل واملساندة اإلعالمية.
وراهنـــت تلـــك التنظيمـــات علـــى التـــزود 
مـــن مخـــزون الســـخط املجتمعـــي، فـــي ظـــل 
واقع سياســـي مضطـــرب وأزمـــات اقتصادية 

طاحنة ومظالـــم اجتماعية متوارثـــة، وهو ما 
اســـتغلته التنظيمات اإلرهابية خللق محاضن 
لهـــا وجتنيـــد اآلالف مـــن الطبقـــات املهّمشـــة 

واملضطهدة دينيا ومذهبيا ومناطقيا.
ويبـــدو أن كال التنظيمـــني حرصـــا علـــى 
الطبيعة املزدوجـــة والتـــزود بثنائية ”احمللي 
والعاملي“، فيما استنسخ تنظيم داعش جتربة 
القاعدة ووجه ضرباته من خالل خالياه املنفردة 
بأوروبا مع احتفاظه بقدر معقول من حضوره 
املركزي على األرض في معاقله املعروفة، بينما 
تدشـــن أفرع للقاعدة جتربة متركز على األرض 
من خالل حالة فتح الشام، مع احتفاظ التنظيم 
بالمركزيته التي متنحـــه مرونة التحرك، وتلك 
الثنائية متنحهما مساحات للمناورة والضغط، 
وتتيح استثمار العمليات العسكرية في صورة 
مكاســـب سياســـية يســـتطيع الشـــق املتمركز 

توظيفها بصورة واقعية وملموسة.
واســـتتبع ذلك مـــزج تلـــك التنظيمات بني 
تكتيك حـــرب العصابـــات وطبيعـــة اجليوش 
النظامية، فجمعت بني مزايا امليليشيا املسلحة 
واجليـــوش النظاميـــة، وهـــو مـــا مكنهـــا من 
تعويض الفـــارق النوعي بينهـــا وبني جيوش 

متفوقة عسكريا.
وفي تطبيقات القاعدة على األرض يســـعى 
التنظيـــم ألن يوصـــف باملعتـــدل باملقارنـــة مع 

تطبيقات داعش.
وانعكس ذلك على الساحة املصرية، عندما 
طـــرأ على تنظيم أنصار بيـــت املقدس الضعف 
وجـــد املالذ فـــي مبايعة داعـــش ليحظى بدعم 
إقليمـــي قوي، وبعدما طرأ الضعف على داعش 
انطلقـــت دعـــوات لعودة التنظيم إلـــى القاعدة 
بغرض اســـتعادة عوامل القوة احمللية، وعلى 

رأسها حتسني العالقة مع القبائل.
ومن خالل تلك املنظومة املتشابكة تعثر تلك 
التنظيمات على مساحات للتجديد والتعويض 
عنـــد التعرض لضربات، ما دامت منتشـــرة في 
أماكـــن كثيرة مـــن العالـــم، وجتيد اســـتغالل 
اإلقليميـــة  املصالـــح  وتقاطـــع  التناقضـــات 

والدولية.
واالنشـــقاقات التـــي طالـــت كل التيـــارات 
”اجلهادية“ تقريبا في املنطقة، لم تكن في جميع 
األحـــوال عامل ضعـــف، وإمنا أعطتهـــا بدائل 
واقعية لالســـتمرار، ولو كانت استمرت بنفس 

األحاديـــة والتكتل لتلقت الضربـــات مجتمعة. 
فضال عن االســـتفادة من تلك االنشـــقاقات في 
توظيـــف اخلاليـــا والفصائـــل فـــي مواجهات 
بالوكالـــة، ومنـــوذج فصيـــل ”جنـــد األقصى“ 
يجســـد املزايـــا الوظيفية لالنشـــقاقات، فهناك 
عمليات للنصرة ترغب في القيام بها وحترص 
علـــى أال تنســـب إليهـــا، وهـــي حالة شـــبيهة 
بتحالفات اإلخوان في مصر مع العشـــرات من 
التنظيمـــات والفصائـــل املســـلحة التي تتبنى 
عمليـــات إرهابيـــة ضد الدولة وتســـتفيد منها 
اإلخـــوان في األســـاس، كما أن تلـــك الفصائل 
متثـــل مســـتودعا إضافيـــا للمجنديـــن اجلدد 

املؤهلني للعمل السري واملسلح.
كان غرضه  ومنـــوذج تنظيـــم ”خراســـان“ 
اإليحـــاء بأن فرع القاعدة في ســـوريا يســـعى 
حثيثـــا إلـــى تطويـــر إمكانياتـــه وتصحيـــح 
أوضاعـــه والتأقلم مـــع املســـتجدات، وحينما 
أرســـل أميـــن الظواهـــري نخبـــة مـــن قيادات 
التنظيم إلى ســـوريا ملباشـــرة املهمة بنفسها، 
محددا أن هدف املجموعة يتمثل باألســـاس في 
”رفع خبرات جبهة النصرة وتصحيح مســـيرة 
اجلهـــاد الشـــامي وعـــدم الوقوع فـــي أخطاء 
العـــراق“، وأطلق عليها هـــذا العنوان اجلديد 
للداللة على أن واقعا جديدا يتشـــكل بإســـهام 

من عقول القاعـــدة ورموزها الكبار. وجتاوزت 
جماعات خصومات سابقة مع جماعات أخرى، 
وانخرطـــت فـــي حتالفـــات لتحقيـــق مصالح 
سياســـية مشـــتركة، ودشـــنت جماعة اإلخوان 
املصريـــة حتالفـــات من هذا النوع لالســـتعانة 
بجماعات أكثر تشـــددا في مواجهة مؤسسات 
الدولـــة، بينمـــا وجـــدت تلـــك اجلماعـــات في 
التحالـــف مع اإلخوان فرصة للثـــأر والصعود 

إلى السلطة.
هناك بدائل تلجأ إليها التنظيمات في حال 
القضـــاء على آمالهـــا، حيث تلجأ إلـــى العمل 
الســـري املســـلح، وتوجه طاقات أفرادها نحو 

القيام بأعمال تفجير واغتياالت.
وحتّصنت التنظيمات بحزمة من املقومات 
جعلتها قادرة على الضخ الدائم لعناصرها في 
ســـاحات املواجهة مع الدول، وكلما مت القضاء 
علـــى خلية إال وظهـــرت أخـــرى، ومجندوها ال 
يحتاجـــون إلى أكثر مـــن التدريب العســـكري 
والشـــحن العقائـــدي التكفيري، وهـــذا يعفيها 
مما تخوضه الدول واملؤسســـات واألحزاب من 
معانـــاة تدريب وإعداد خبراء في كافة املجاالت  
دون  واملناصـــب  التميـــز  أعضاءهـــا  ومينـــح 
مجهـــود، وفي هذا اإلطار جـــاءت دعوة أبوبكر 
البغـــدادي في يونيـــو 2014 للباحثني والقضاة 

واألطباء مبثابـــة الداللة على أن التنظيم يفتقر 
ألبسط مقومات الدولة.

وفي مقابل العمل الســـري هناك ”الورشـــة 
واملعـــرض“، بحســـب تعبير حســـن البنا، في 
إشـــارة إلى التنظيـــم اخلاص الســـري املكلف 
بعمليات االغتيال واملهام العســـكرية اخلاصة 
مبوازاة النشاط السياســـي وواجهة اجلماعة 
املعلنة ونشاطها االجتماعى، وهو خيار الكثير 
من الفصائل اليوم في ســـوريا ومصر حتديدا، 
رهانا على رغبة البعض من القوى في التعامل 
مع تيارات جتيد التعاطي مع الواقع السياسي 
وال يقتصر نشاطها على العمل العسكري وحده 
حتت عنوان ”املعارضة املعتدلة“، وحتظى تلك 

املجموعات بالقبول والدعم الغربي.
ورغـــم تعثـــر هـــذه احلالة نتيجـــة ضعف 
اخلبرات السياسية وندرة الكوادر املدربة على 
التعاطي مع العمل السياســـي العام، فإنها في 
نهايـــة املطاف متثـــل حاضنة حتمـــي حضور 
البعـــض مـــن التنظيمـــات داخل إطـــار العمل 
السياســـي، ومتثل خيارا متاحا ووســـطا بني 
العسكرة الشاملة والعمل السياسي العسكري 
الهجـــني. وهي تعـــوض هذا النقـــص واخللل 
بخطـــاب عاطفي دعائي يعتمد على البعض من 

الرؤى الغيبية املتعلقة مبالحم آخر الزمان.

أحمد حافظ

} القاهــرة - لم يكن يتوقع أكثر املتشـــائمني 
أن مؤمتـــر اإلفتـــاء العاملي، الـــذي احتضنته 
القاهـــرة واختتـــم أعمالـــه، الثالثاء، ســـوف 
يطفـــو بالصراع املكتوم بني مؤسســـة األزهر 
ودار اإلفتـــاء حـــول أحقية كل منهمـــا بقيادة 
دفة تطوير اخلطاب الديني، على السطح أمام 
ممثلي ووفود 80 دولة عربية وإسالمية، حتى 
وإن كانت أهداف املؤمتر املعلنة خطوة جيدة 
نحـــو مواجهة الفكـــر التكفيري املنتشـــر في 

الكثير من املجتمعات.
وأعطـــى املؤمتـــر فـــي مجمله بريـــق أمل 
لوضـــع حد لظاهرة اإلرهاب الفكري والتالعب 
بالفتاوى الســـتخدامها سالحا شـــرعيا أمام 
اجلماعـــات املتطرفـــة الســـتقطاب اآلالف من 
األقليـــات املســـلمة. وأهميته تأتـــي من زاوية 
أنـــه أولى احملاوالت لربط دور وهيئات اإلفتاء 
واألقليـــات املســـلمة مبختلـــف الـــدول وفـــي 
مقدمتهـــا البلـــدان الغربية، في ظـــل األزمات 
التـــي يولدها خواء البعض من أئمة مســـاجد 

األقليات اإلسالمية.
وبالرغم من أن شـــوقي عالم، مفتي الديار 
املصرية، ذهب إلى أن املؤمتر تنحصر أهدافه 
في نواح دينية بحتة، إال أنه لم يستطع تغييب 
التسييس عن دوافع انعقاده في هذا التوقيت، 
حيـــث أقر بأن أحـــد أهم األهـــداف يتمثل في 
سحب البساط من حتت أقدام تيارات اإلسالم 
السياسي املسيطرة على اجلاليات املسلمة في 
الغرب بشـــتى الطرق، ما يشي بأن دار اإلفتاء 
املصريـــة تبحـــث عـــن دور دولي فـــي معركة 

”اإلسالموفوبيا“.
ويرى البعض مـــن املراقبني أنه حتى وإن 
كان املؤمتـــر ميثل أحد جتليـــات الصراع بني 
أضلع املؤسســـات الدينية الثالث على ارتداء 
عبـــاءة القيـــادة الدينيـــة األبرز، فـــإن توقيت 
انعقـــاده ومبشـــاركة دولية واســـعة قد يأتي 

بنتائج إيجابية. 

غيـــر أن هذا الصراع الديني، لم يكن غائبا 
حتى عـــن جلســـات املؤمتر، حيـــث كان الفتا 
للحضـــور أن أحمـــد الطيب شـــيخ األزهر قد 
رفض صراحة خالل كلمته، من خالل العنوان 
الـــذي أطلقته دار اإلفتاء علـــى املؤمتر والذي 
يحمل ”التكويـــن العلمي والتأهيـــل اإلفتائي 
ألئمة املســـاجد لألقليـــات املســـلمة“، واصفا 
إيـــاه بأنه ”مصطلـــح يحمل فـــي طياته بذور 
اإلحســـاس بالعزلة والدونيـــة وميهد األرض 

لبذور الفنت واالنشقاق“.
وزاد الطيـــب علـــى ذلك بأن اســـم املؤمتر 
”مصطلح وافـــد على الثقافة اإلســـالمية، وقد 
حتاشـــاه األزهـــر فـــي خطاباتـــه ألن الثقافة 
اإلسالمية ال تعرفه بل تنكره وترفضه، وتعرف 

بدال منه معنى املواطنة الكاملة..“.
ويفسر البعض من املتابعني هجوم الطيب 
على فحوى عنوان املؤمتـــر بأن دار اإلفتاء لم 
تنســـق مســـبقا مع مشـــائخ األزهر، وأن دور 
األزهر كمؤسسة دينية عريقة ال ميكن أن ميأله 

أحد غيره“.
بشـــجاعة  الطيـــب  حتّلـــي  الفتـــا  وكان 
اســـتثنائية فـــي أثنـــاء كلمتـــه، حـــني اتهـــم 
املؤسســـات الدينية ودور اإلفتاء بأن فتاواها 
فردية راكدة وقاصرة على املفتي، أو حبيســـة 

مجلدات علمية ال تفيد املاليني من املسلمني.
وميكن القـــول إن كلمـــة الطيب انحصرت 
تقريبا في متجيد دور األزهـــر بتأهيل الدعاة 
واملفتني ملواجهة األفـــكار املتطرفة، والهجوم 
عليهم أيضا باعتبارهم أحد أسباب ما يحدث 
اليوم في العاملني العربي واإلســـالمي وحتى 

في الغرب.
لكن شـــوقي عالم مفتي مصر، سلك طريقا 
مغايرا، حيث ذكر أن ”املرحلة الراهنة تشـــهد 
موجة عنف لتيارات تبحث عن فتاوى تشرعن 
لهـــا العنف وهنـــاك ما يقدر بــــ50 ألف مقاتل 
في صفـــوف تنظيم داعش نصفهـــم من أبناء 
األقليـــات املســـلمة، وإعالم التنظيـــم يتحدث 
بـ12 لغة فكان على املؤسسات الدينية العريقة 

وذات الشأن في هذا املجال أن تعلن عن نفسها 
لتـــرد بقوة علـــى األفـــكار الضالـــة مبنهجية 
علميـــة رصينـــة“. ووصف عالم هـــذا الوضع 
بأنه ”مؤشـــر خطير جدا بالنسبة إلى احلالة 

الراهنة للجاليات املسلمة“.
وبالتـــوازي مع ما كشـــفت عنه جلســـات 
املؤمتر في اليوم األول من صراع لم يعد خافيا 
بني األزهر واإلفتاء، فإن املؤمتر في نفس الوقت 
يقام أيضا في ظل انقسام إقليمي ودولي، ولم 
يعد حبيس االجتماعات الســـرية ووصل األمر 
حد االتهام املتبادل برعاية البعض من البلدان 

لتنظيمات متطرفة وإرهابية. 
ورغم أن مؤمتر القاهرة يأتي ضمن سلسلة 
مؤمترات عقدت في دول عربية وآســـيوية منذ 
تنامي الفكر املتشـــدد بفتاواه الشـــاذة، إال أن 
هـــذه الفتاوى بقيت كما هي بـــل وتنامت، لكن 
اجلديد في مؤمتر القاهرة أنه ناقش مشـــكالت 
اإلفتـــاء وركـــز على الفتـــاوى فـــي مجتمعات 
األقليـــات لوضـــع حلـــول جذريـــة لهـــا. ومن 

منظور دار اإلفتاء املصرية فإن تقدمي الفتاوى 
املســـلمة  األقليـــات  ملجتمعـــات  الصحيحـــة 
باخلارج، يزيح ســـيطرة البعض من التيارات 
املنتمية إلى ”تيار اإلســـالمي السياســـي“ عن 
منصات اخلطـــاب الدينـــي باخلـــارج، بعدما 
نشرت البعض من الفتاوى املتشددة وساهمت 
بشكل كبير في إحلاق األذى والضرر باملسلمني 

وغير املسلمني في اخلارج.
وخلصت جلســـات املؤمتر في يومه األول 
أول  إلى اعتبار ”هذا اجلمع اإلفتائي العلمي“ 
هيئة إفتائيـــة تربط بني األقليات اإلســـالمية 
باخلارج وبـــني الهيئات اإلفتائية الوســـطية 
واملعتدلة في الدول اإلســـالمية، وتقدمي جميع 
أشـــكال الدعم واملساعدة لتأهيل أئمة مساجد 
األقليات املســـلمة. وكانت دار اإلفتاء املصرية 
قد ذكرت في بيان لها، األحد، أن املؤمتر سوف 
يتنـــاول ظاهـــرة املقاتلني األجانـــب في الدول 
العربية واإلســـالمية والتي تعـــد أبرز نتائج 

هذه الفوضى.

أسباب كثيرة تجعل أفول تيار {اإلسالم الجهادي} أمنية بعيدة املنال

مؤتمر اإلفتاء العاملي بالقاهرة ينقل خالف املؤسسات الدينية إلى السطح

ــــــم يعد من املبالغة أو التضخيم تشــــــبيه التنظيمات اجلهادية باخلاليا الســــــرطانية التي  ل
تعــــــود للنمو والتكاثر أكثر من ذي قبل، خصوصا في غياب املعاجلة الناجعة وتوفر البيئة 
احلاضنة، بل إّن الضربات العســــــكرية غير احلاسمة من شأنها أن متنح لهذه العصابات 

نوعا من املناعة والقدرة على التكّيف.

مؤمتر اإلفتاء العاملي في القاهرة، وبالرغم من اخلالفات التي برزت في جلســــــاته، إال أنه 
أبى البحث في إمكانية التصدي للفتاوى العشوائية التي تغذي التطرف، وذلك عبر تأهيل 

األئمة وتنسيق اجلهود في كل مكان يوجد فيه مسلمون في العالم.

غياب الحسم العسكري أو التردد فيه، يمدد من أعمار التنظيمات اإلرهابية

[ كيف تصبح االنشقاقات رافد قوة لدى هذه التنظيمات  [ الجماعات تعتبر عدم انقراضها نصرا محليا ودوليا

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ حذرت منظمة العفو الدولية من 
أن المسلمين السنة الذين يفرون من 

المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في 
العراق، يواجهون التعذيب واالختفاء 
القسري واإلعدام خارج نطاق القضاء 

وسط هجمات انتقامية من جانب 
الميليشيات وقوات الحكومة العراقية.

◄ حذر المفوض األوروبي لألمن 
جوليان كينغ من تدفق جهاديين من 

تنظيم داعش إلى أوروبا في حال 
سقوط الموصل، آخر أكبر معاقلهم في 

العراق، أمام هجوم القوات العراقية.

◄ دعت النائبة األلمانية إيفا هوغل 
إلى إجراء مباحثات بشأن وضع 

قواعد للسجون في ظل النقاش القائم 
حول المعالجة السياسية ألوجه 

الخلل المرتبطة بانتحار السوري 
المشتبه به جابر البكر.

◄ حظرت السلطات في العاصمة 
التركية أنقرة التجمعات الجماهيرية 

حتى نهاية نوفمبر بعد تلقي 
معلومات أفادت بأن متشددين 

يخططون لتنفيذ هجمات بالمدينة 
التي استهدفت بتفجيرات خالل العام 

الماضي.

◄ قتلت فرقة مكافحة اإلرهاب التابعة 
للشرطة الباكستانية ثالثة إرهابيين 

أثناء عملية مداهمة في مدينة 
جوجرانواال، التابعة إلقليم البنجاب 

في شمال شرق البالد.

◄ قال مدعون اتحاديون إن رجال 
مولودا في العراق دخل الواليات 

المتحدة كالجئ، وأقر في تكساس 
االثنين الماضي بأنه حاول التطوع 
للقتال مع تنظيم الدولة اإلسالمية.

باختصار

حركة طالبان، التي تم استهدافها 
بغـــرض تدميرهـــا من قبـــل أميركا 
وبعـــد أن كانـــت معزولـــة ومدانـــة، 

صارت طرفا في املفاوضات

◄

{ندعـــو إلـــى تحصين الشـــباب من الوقوع فـــي المحظور واالنجـــرار وراء التيـــارات المعادية إسالم سياسي
للبشرية، وذلك بالبحث في مسببات ظهور ثقافة التطرف والغلو باألفكار}.

نبيل الغيشان
نائب وصحافي أردني

{الشـــباب الذين غـــادروا أوروبا لالنضمـــام إلى داعش، هـــم ذاتهم الذين غـــادروا لاللتحاق 
بالقاعدة قبل سنوات، وهم يريدون االنتماء إلى قضية والدفاع عنها}.

أوليفييه روا
باحث فرنسي في شؤون اإلرهاب
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األقليات املسلمة كثيرا ما تذهب ضحية الفتاوى املضللة



} بغداد – برســــم خمســــة أعمال تضم مقاطع 
شعرية جرى تجســــيدها بفن الغرافيتي، هذا 
هو فحــــوى الفعاليــــة األخيرة لبيت الشــــعر 
العراقــــي، التــــي أقيمــــت بعنــــوان ”الجدران 
ليســــت لثارات العشــــائر“، أما خارطة العمل 
فيهــــا، فامتدت فــــي جانب الكــــرخ من مدخل 
حّي الحرّية (جهة ســــاحة عدن) برســــم مقطع 
الشاعر صفاء خلف هناك، ثّم إلى حّي السالم 
(الطوبجي) برسم مقطع الشاعر علي الحمزة، 
وفي الرصافة واصل فريق العمل إكمال تنفيذ 
األعمال في اليوم الثاني، انطالقا من الحائط 
الذي يســــّور ملعب الشــــعب الدولي هناك مع 
مقطع للشــــاعرة كــــرال أحمد، ثــــّم إلى مدخل 
حّي الزعفرانية قرب الجسر المؤّدي إلى حي 
بغداد الجديــــدة (حيث مقطع الشــــاعر فوزي 
كريم)، وأخيرا اختتمــــت الفعالّية عند مدخل 
شارع فلسطين (جهة الجامعة المستنصرية) 

مع مقطع الشاعر صالح فائق.
الفعاليــــة التي نظمت هــــذه األيام ببغداد، 
تعني فــــي جوهرها ما يتعــــدى كتابة مقاطع 
شعرية على الجدران، ليس بالنحو المتعارف 

عليه في مبادرات الرسم على الكتل والجدران 
الكونكريتية، بل تنطــــوي مبادرة البيت كذلك 
على رسالة ثقافية إلى المجتمع الذي تزايدت 
فيه حاالت الثأر باســــم العشيرة واللجوء إلى 
األعــــراف العشــــائرية بدال من حل المشــــاكل 

االجتماعية وفق القانون. 
ومع بروز حاالت تؤشر إلى تكرار العداءات 
والحوادث التي فيها عنف وخطابات كراهية 
وعبــــارات من التهديد باســــم العشــــائر، مثل 
”مطلوب دم“، أراد بيت الشعر ألعمال المقاطع 
الشــــعرية المختارة وهي ترسم  على عدد من 
الجــــدران، أن تكــــون بمنزلة مواجهــــة وتحّد 
يتبناه الفعل الثقافــــي، فصمم األعمال الفنان 

محمد ريــــاض زاير، ونفذهــــا الفنانان محمد 
خالد ومحمد وحيــــد بتوظيف فن الغرافيتي، 
وكان اإلنفوغرافيــــك الخــــاص بالنشــــاط من 

أعمال المصمم حسام فالح الخطاط.
ويذكر مصمم األعمال الفنان محمد رياض 
أنه ”منــــذ أســــابيع ونحن  زايــــر لـ“العــــرب“ 
نخطــــط إلطالق هذه الفعاليــــة لتكون مفاجأة 
للمجتمع وللوسط الثقافي أيضا، فالركود في 
المشــــهد ومحدودية الفعل الواعي اســــتلزما 
أن نســــتجيب لدعــــوة بيــــت الشــــعر العراقي 
لنــــا، بوصفي واحــــدا من فريــــق العمل الذي 
اشــــتغل على النشــــاط، وفعال تم التداول مع 
رئيس البيــــت لتنفيذ فكرتهــــم الجاذبة فعال، 
وأردنا أن تكون أعمالنا منبهة للناس ومنددة 
بمــــن يعــــزز حضــــور العنــــف فــــي اليوميات 

العراقية“.
وبيت الشــــعر العراقي، منظمة ثقافية غير 
حكومية مقرها بغداد تســــعى في أنشــــطتها، 
كمــــا يعلن القائمــــون عليها، إلــــى تقديم فعل 
ثقافــــي نوعــــي بعيد عــــن المنحــــى التقليدي 

المتعارف عليه في المشهد منذ سنوات.
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ يطلق اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات 
فرع أبوظبي موسمه الثقافي الجديد، 

باحتفالية افتتاح مقره الجديد في 
المسرح الوطني بأبوظبي، تتضمن 

افتتاح معرض التصوير الضوئي 
”انعكاسات“، بمشاركة مجموعة من 

الفنانين منهم أحمد إبراهيم ومحمود 
يوسف وعمر العوضي ومحمد يوسف 

ديوب.

◄ يفتتح بيت الصورة الفني 
بالمعادي في القاهرة، المعرض 

التاريخي للمصور الفوتوغرافي حسام 
دياب ألول مرة منذ 26 عاما، السبت 22 

أكتوبر الجاري.

◄ تنظم بمدينة فاس المغربية الدورة 
الـ19 من ”المهرجان الوطني للمديح 

والسماع“، ابتداء من الجمعة 21 
وتتواصل إلى غاية السبت 29 أكتوبر 

الجاري، تحت شعار ”المجتمع المدني 
والحفاظ على التراث“.

◄ أطلق مكتب الوكالة الجامعية 
للفرانكوفونية في الشرق األوسط 

والمعهد الفرنسي في لبنان، 
النسخة الخامسة لجائزة الئحة 
”غونكور.. خيار الشرق“، برعاية 

أكاديمية غونكور الفرنسية، لتعزيز 
الروابط الثقافية بين فرنسا والشرق 

األوسط وإلقاء الضوء على األدب 
الفرانكوفوني المعاصر.

◄ صدرت عن الدار المصرية اللبنانية 

للكاتب المصري  رواية ”بيت السناري“ 
عمار علي حسن، وهي الرواية التي 

حصلت هذا العام على ”جائزة الطيب 
صالح العالمية لإلبداع الكتابي“.

◄ أصدرت شركة تارة الدولية 
ديوانا يعد األخير بعنوان ”عصفورة 
أشجاني“، للشاعر السعودي الراحل 

أسامة عبدالرحمن (1942-2013)، وهو 
نفسه عالم االقتصاد السعودي الذي 

يعد من شعراء العروبة الكبار.

باختصار

أصوات شعرية جديدة تفوز بجوائز بيت الشعر السعودي
[ من شروط الجائزة أال يتجاوز عمر المشارك فيها الثالثين [  نافذة يفتحها بيت الشعر للتعريف بالتجارب الجديدة

زكي الصدير 

} حصد المركز األول الشاعر أحمد الصحيح 
من األحســـاء عن مخطوطتـــه ”فتحت الباب 
فانهال علـــيَّ العالم“، بينما جاءت في المركز 
الثاني الشـــاعرة أبرار سعيد من القطيف عن 
مخطوطتهـــا ”ليس ليـــِدي أن تتكّلـــم“، وكان 
المركز الثالـــث من نصيب الشـــاعر إبراهيم 
حســـن من جازان عن مخطوطته ”العائد من 

وجهه“.
كان ذلك في بيـــان لجنة التحكيم المكّونة 
من الشاعرين والناقدين السعوديين عبدالله 
الســـفر ومحمد الحرز، الذي جاء فيه ”كما لو 
كنا نفتح بابا على غابة، على سماء محتشدة 
بالزرقـــة، على ســـهول وبـــراٍر، علـــى أنهٍر ال 
ضفـــاَف لها. كما لـــو كنا نرّبي أشـــجارا في 
نومنا لنصحو على سقوط ثمارها. كما لو كّنا 
الدهشَة أمام نفســـها، البياض خلف بياضه، 

الموسيقى قبل مستمعيها وما بعدهم“.
لم يتوّقف تدّفـــق (كما لو كنا) كلما دخلنا 
فضاء إحدى تجارب الشـــباب الشعرية الذين 
اشـــتركوا في مســـابقة ”جائزة بيت الشـــعر 
للكتـــاب األول“ فـــي دورته الثانيـــة. ولم يكن 
دخولنـــا إلى نصـــوص هذه التجـــارب على 
وقع خطـــوات المعيارية النقديـــة الصارمة، 
بـــل كان الحبُّ هو ما يغّذي نظرتنا، والخبرة 
الجمالية التي نّدعيهـــا. إّن تربية النصوص 
ونمّوها ال يكونان ســـوى بالحـــب. وبالحب 
تأتـــي مياه الشـــعر إلى قلوبنـــا. واللجنة إذ 
يســـعدها أن تقـــول ذلك، فألن هـــذه التجربة 
أتاحـــت لهـــا الفرصة لالطالع علـــى مختلف 
التجارب الشـــابة التي تزخـــر بها بالدنا. وال 
يفوتنـــا التنويه بالـــدور الكبير الـــذي تقوم 

بـــه جمعية الثقافة والفنـــون وجهد القائمين 
عليها، عبـــر اهتمامهم بالحركة اإلبداعية في 
المملكة في شّتى صورها، وابتكار كّل ما هو 
جديـــد للدفع بهذه الحركة إلـــى ما هو أجمل 

وما هو أبهى“.
الشعراء الفائزون الثالثة سيشاركون في 
مهرجان بيت الشـــعر الثاني الذي ســـينطلق 
خالل الفترة الممتدة من 22 إلى 25 ديســـمبر 
القادم، بجوار نخبة من الشعراء السعوديين 
نصوصهـــم،  ســـيلقون  حيـــث  والعـــرب. 
وســـيوقعون إصداراتهـــم الشـــعرية الفائزة 
التي ســـيقوم المهرجان بطباعتها تزامنا مع 

انطالقه.
ويذكر أن هذه الجائزة أطلقها بيت الشعر 
في الجمعية العربية الســـعودية بالدمام في 
يوليـــو الماضـــي، وهي مخصصة للشـــعراء 
الشـــباب، كنافـــذة يفتحها لهم بيت الشـــعر 
فـــي الجمعيـــة العربيـــة الســـعودية للثقافة 
والفنـــون بالدمـــام ليقدمـــوا عبرهـــا أفضل 
التجارب الشـــعرية التي تحمـــل تجربة فنية 
متمّيـــزة ذات مضامين شـــعرية عميقة. وقد 
أعلـــن عن شـــروطها على النحـــو التالي: أن 
يكون الشـــاعر أو الشاعرة سعودي الجنسية 
أو مـــن مواليد الســـعودية، وأال يتجاوز عمر 
المتقّدم 30 عاما (مواليد عام 1986 فما فوق)، 
وأن يقـــدم الشـــاعر أو الشـــاعرة مخطوطته 
الشعرية باللغة العربية الفصيحة، وأال يكون 
المتقدم للجائزة قد ســـبقت لـــه طباعة كتاب 

شعري.

وعي مثقل باملعرفة

فـــي قصيدة ”فتحـــت الباب فانهـــال علّي 
العالـــم“، الفائـــزة بالمركـــز األول، ترى لجنة 
التحكيـــم أن ”القصيدة التي يكتبها الشـــاعر 
الشـــاب أحمـــد الصحيح تخلو مـــن األمواج 
الهائجـــة التـــي تضـــرب الســـفن في وســـط 
البحر، ومن األخطار التي تخّلفها على حياة 
المســـافرين. من دوار البحر ومن آثاره على 
الجسد. قصيدته نهر صاف ومن َفْرِط صفائه 

ال يرى ســـوى نفســـه تأخذه من الينبوع إلى 
الينبـــوع، وال تـــدع الصفـــاء يتعّكـــر بالملح 
الزائـــد. قصيدته نهر ال تســـمع في تعرجاته 
صخب االرتطام بالصخور، ال تسمع سوى ما 

يتحدث به القاع عن الزرقة في األعماق.
والسر وراء ذلك كله هو الوعي الذي يكمن 
خلف أبـــواب القصيدة، وليس الوعي المثقل 
بالمعرفة والثقافة، بل المثقل بحرير المخيلة 
وانزالق الكلمات عليه بهدوء يكاد ال يســـمع. 
أليس خطر االنزالق والقدرة على تجّنبه هما 
الوعـــي الذي يقود القصيدة إلـــى برِّ أمانها؟ 
أليســـت الخّفة هي الســـمة األخرى أو الوجه 
اآلخر لهـــذه القدرة؟ انطالقا مـــن هذا الوعي 
وسماته التي تتفرد بها قصيدته عن البعض 
مـــن معاصريه بوصفها نضوجـــا في الكتابة 
الحديثة، لذلك ارتأت اللجنة أن يذهب صوتها 
إلى أحمد الصحيح، وإلى مخطوطته ”فتحُت 
البـــاَب فانهـــاَل عليَّ العالم“، ليفـــوز بالمركز 

األول“.
أمـــا عن قصيـــدة ”ليس ليـــدي أن تتكلم“ 
للشـــاعرة أبرار  الفائـــزة بالمرتبـــة الثانية، 
ســـعيد، فتقول لجنة التحكيم ”ال تكتفي أبرار 
سعيد بالقصيدة كي نقول إّنها صوٌت شعري 
فـــي مقتبل العمر وحســـب. إنمـــا هي تكتب 

عنفواَنها أيضا، وما بين الرغبِة في االنهمار 
من جهـــة والعنفـــوان من جهة أخـــرى تأتي 
قصيدتهـــا بوصفها صرخة مســـرودة بعنف 
المخّيلـــة، حيـــن تخرج من فّوهـــة القلب إلى 
بيـــاض الورقة. وكأن ما ال يخـــرج أيضا هو 
اندفاعة مؤّجلة، هـــو األلماس الذي يلمع في 
الجوف، وال ينتظر ســـوى حرارة األحاسيس 
كي يفور. لذلك دائما مـــا تكون قصيدة أبرار 
علـــى الحاّفـــة، ال لتقع، بل لترى نفســـها في 
عمق الهاوية في عمق الســـقوط، وهذه لحظة 
شـــعرّية بامتياز تجيد أبرار َلِعَبها. ألجل هذه 
اللحظة وتلك اإلجادة، وما بينهما من انهماٍر 
والتماٍع، ذهب صوت اللجنة إلى أبرار سعيد، 
وإلى مخطوطتها ’ليس ليِدي أن تتكّلم‘، لتفوز 

بالمركز الثاني“.

القصيدة بيت الشاعر

أما القصيدة التي حلت في المرتبة الثالثة 
الموسومة بـ“العائد من وجهه“، فتقول عنها 
لجنـــة التحكيـــم ”حين تكـــون القصيدة بيَت 
الشاعر، مسكَنُه الوحيد ومالَذه أيضا، يكون 
على الشاعر أن يضَع عينيه َبَدَل النافذة، يديه 
بدَل الباب، أحاسيســـه على الســـقف، قدميه 

على العتبة. هكذا يحاول إبراهيم حســـن أن 
يكتَب قصيدَته، وهو فيما يحاول نراه يوّسع 
من مساحات البيت باستحضار الذاكرة إزاء 

واقعه“.
وتضيف ”الشـــاعر يدفع باللغة مثَل عربة 
في جميع االّتجاهـــات حتى ال يفلت من يديه 
خيـــط االســـتحضار. لـــذا تصنـــع قصيدُتُه 
فجوات عادة ما تكون مخابئ سرّية يستريح 
فيها الشـــاعر من عناء االستحضار. التفكير 
فـــي القصيدة من الداخل هو مـــا تعمل عليه 
تلك الفجوات عند الشاعر. لذلك ال شيَء يحّفز 
القصيدة على قـــول ما ال يمكن قوله خارجها 
ســـوى ما تتركه هذه الفجواُت من آثاٍر ملهمة 
على الشـــاعر. وعليه ارتأت اللجنة أن يذهب 
صوتها إلى إبراهيم حســـن، وإلى مخطوطته 

’العائد من وجهه‘، ليفوز بالمركز الثالث“.

أعلنت جلنة التحكيم جلائزة بيت الشعر للكتاب األول، الذي تنّظمه جمعية الثقافة والفنون 
بالدمام (السعودية)، عن أسماء الفائزين باملراكز الثالثة املتقدمة للجائزة من أصل ثالث 

عشرة مخطوطة شعرية مشاركة مت استالمها حتى السابع عشر من سبتمبر املاضي.

قصيـــدة أبـــرار ســـعيد دائمـــا مـــا 

تكون على الحافة، ال لتقع بل لترى 

نفســـها في عمق الهاوية في عمق 

السقوط

 ◄

بيـــت الشـــعر العراقي يســـعى في 

أنشـــطته إلى تقديـــم فعل ثقافي 

نوعـــي بعيد عن املنحـــى التقليدي 

املتعارف عليه

 ◄

قصيدة أحمـــد الصحيح نهر صاف 

ومـــن فـــرط صفائـــه ال يرى ســـوى 

نفســـه تأخـــذه مـــن الينبـــوع إلـــى 

الينبوع

 ◄

أحمد الصحيح وأبرار سعيد وإبراهيم حسن.. أصوات شعرية شابة تنحت مسيرة إبداعية متميزة

للفن أهداف نبيلة وغايات متعددة

فاز الشـــاعر الجزائري رضا بورابعة، باملركز األول عن فئة الشـــعر الفصيح في مســـابقة الكلمة 

املعبرة، التي تقيمها سنويا مؤسسة فنون وثقافة في الجزائر.

صدرت بمدينة دلهي الهندية، ترجمة دراســـة عبدالعزيز بن عثمان التويجري، حول {املرأة في 

اإلسالم ومكانتها في املجتمع اإلسالمي»  بأربع لغات مختلفة.

عاصم الباشا ينحت {غبار اليوم التالي»

الصادرة  } في روايته ”غبار اليوم التالي“ 
حديثا عن دار توتيل في إسطنبول، يطرح 
عاصم الباشا أسئلة صادمة ومحرجة عن 
معنى الوطن، وفكرة االغتراب عنه وفيه، 
والروابط التي حتدد مصائرنا، وعالقتنا 

باملكان، ليصدمنا في نهاية الرواية بوصوله 
إلى نقطة مصيرية حني يتحلل من جميع 

العالقات االجتماعية والدموية التي تربطه 
باملكان، فيترك الباب مفتوحا على اخليارات 
جميعها، ولو أننا سنخّمن بأنه مغادر هذا 

اخلراب ال محالة!
إحدى مزايا هذه الرواية أنها مكتوبة 
قبل عقدين من الزمان، وال نعرف السبب 

الذي منع عاصم من نشرها طوال هذه 
السنوات، إذ أنها تؤسس لرؤية فنية راقية 
ترصد حجم اخلراب في سوريا الثمانينات، 

واستحالة التعايش مع هذه التركيبة 

العجيبة من الفساد املغلف بالشعارات 
البراقة.

بطل الرواية أو مهزومها، نحات عاد 
بعد دراسته في موسكو، عاصمة االحتاد 

السوفييتي آنذاك، ليجد عائلته الصغرى في 
حالة من الفاقة؛ أب غادر احلياة مهموما، 

وأم مكافحة تسعى إلى تأمني قوتها اليومي، 
وأخ قتيل، وآخر مقعد ال أمل في شفائه. 

تفارق والدته احلياة وتترك له كتلة اللحم 
احلية لكي يرعاها! املجتمع منهار برمته، 

والدولة عبارة عن سيارة مرسيدس سوداء 
يقودها عناصر غاضبون.

يتوّرط هذا النحات، الذي كان إلى وقت 
قريب ممتلئا باحلماس للعودة إلى الوطن، 
مغامرا بإمكانية اعتقاله، يتوّرط بطلب من 

جهات عليا بعملية إصالح عبثية لتمثال 
مشّوه لرئيس البالد.

كان هذا التمثال قد أجنزه أحد أساتذة 
كلية الفنون اجلميلة، الفاقد للفن واملتمتع 
برضا األجهزة األمنية واحلزبية، وصاحب 

احلظوة عند املسؤولني.

يحاول حاجب الوالي، كما يسّميه 
عاصم، إجباره على القيام بعملية إصالح 

التمثال، فيتأمل حجم التشويه املريع، 
ويخرج بنتيجة بعد أن يعاين الكتلة 

اإلسمنتية عن كثب: هذا التمثال ال ميكن 
إصالحه، فالرأس كبير إلى درجة مرعبة 

واجلسد يبدو قزما، والذراع طويلة 
واألصابع مربعة، وال بّد من هدم التمثال 

وإقامة متثال آخر بدال عنه. ولكن الفكرة جتد 
اعتراضا من املسؤولني الذين يصّرون على 
إصالح التمثال، فيعثر على مخرج مناسب 
يتمثل بوضع دراسات اإلصالح، تاركا أمر 

التنفيذ ملن صمم التمثال األصلي، وفي هذا 
الوقت ميوت شقيقه املقعد، الوحيد الذي 

يربطه باملكان، فيتحرر من قيود الضرورة.
ال شك في أن قصة التمثال املشّوه 

وإصالحه حتمل في طياتها بعدا رمزيا 
عميقا عن طبيعة النظام العصي على 

اإلصالح، فما حصل في العام 2011 وما بعده 
تأسس في تلك الفترة من ثمانينات القرن 

العشرين. ورغم أن عاصم الباشا يتكئ على 

سيرته الذاتية في بناء عالم روايته، إال أن 
هذه السيرة تغيب وراء تعّمد تشويه األسماء 

واستبدالها، ورمبا السخرية منها، وليس 
الهدف كما يبدو األمر للوهلة األولى تقنية 

روائية معروفة، ولكنه دأب من جانب الكاتب 
على محو آثار سيرته الذاتية، فما يجري 

حقيقي وواقعي، ولكنه غير مرتبط بوقائع 
وأسماء محددة، قد يحدث في أّي مكان ومع 

أّي شخص في سوريا الثمانينات.
تفيض لغة الرواية عن احلدث الروائي، 

فعاصم الباشا مبا ميتلكه من مخزون لغوي 
كبير، يحاول أن يطرز لوحة اخلراب التي 
ينسجها، بلغة عالية أقرب إلى الشاعرية 

في بناء جملها السريعة، ومع ذلك ال يغيب 
التصوير عن هذا النص، فالكثير من 
الفصول كتبت كمشاهد ال كحوارات.

”غبار اليوم التالي“ شهادة حية مؤملة من 
عمر بلد وصل اخلراب فيه إلى منتهاه، وهذه 
الرواية مع أعمال أخرى ميكن أن متثل البعد 
الثالث للوحة التي نرى اشتعالها اليوم على 

شاشات التلفزيون.

تيسير خلف
كاتب من سوريا

شعراء الغضب العراقيون يضيئون بقصائدهم بغداد
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ثقافة
جائزة للتجاوز

} يسهل اإلقرار بالقيمة العاطفية 
والثقافية التي يمثلها بوب ديالن 

ألجيال من محبي موسيقاه واختياراته 
الشعرية، كما يسهل تصنيفه في خانة 

اإلبداع الملتزم بقضايا الناس والمنتصر 
لهمومهم، ما في ذلك شك، لكن كم هي 
األشكال التعبيرية التي مثلت ظواهر 
إبداعية وانحازت لقضايا الناس عبر 

العالم؟ ال يعني ذلك أن منحه نوبل 
لآلداب، هذه السنة، بعد خفوت شعبيته 

الفنية الباهرة، ضرب لقيمة جائزة ال 
يضرها كثيرا تشكيك المشككين. والحال 

أنه يجب االعتراف، أيضا، بأن األمر ال 
يستقيم إال إذا اعتبرنا فهمنا ”لآلداب“ 

بمعناها الحديث والمعاصر، على األقل، 
بات سطحيا و متجاوزا، خصوصا في 

دائرة تداول بدأت تضيق على األساليب 
الكالسيكية لألدب، وتبدي تملمال ملحوظا 

من النوازع المحافظة لإلبداع ضمن 
قوالب لم تعد تصنع الذوق العام لألدب، 

الذي يتوخى منه مريدوه أن يكون بمفعول 
انقالبي وصاحب قدرة على االنتشار بين 

الطبقات واللغات والثقافات، وأن يستطيع 
أوال وأخيرا أن يحول حياة الناس 

ويمنحهم حساسية جديدة تجاه حاضرهم 
ومصيرهم.

والظاهر أن وضع األكاديمية السويدية 
لبوب ديالن ضمن قائمتها المبجلة، لم 
يكن زيغا اقتحاميا بالنحو المتصور، 
طالما تعلق األمر، في النهاية، بمسار 

شاعر، صنفته عشرات األدبيات القادمة 
من قالع األكاديمية صاحب موهبة شعرية 
وموسيقية متفردة استطاعت التغلغل في 

وجدان جمهور الفن واألدب عبر العالم 
لعقود طويلة، أدبيات لم يكن آخرها 

كتاب أكسفورد عن الشعر األميركي الذي 
اختار بعض أعماله بوصفها من العالمات 
الخالدة للقرن العشرين. لقد كانت الجائزة 

منسجمة مع منطقها في اقتراح رمزيات 
راسخة وعميقة األثر وصادمة للقناعات 
النهائية حول األدب، وحول جدوى هذا 

األدب، تجاه إنسانية تتخلى تدريجيا عن 
أساطيرها الكبرى لصالح سرديات جديدة 

تصنع سلطتها من صلب هامشيتها 
الظاهرة.

وفي النهاية لن يكون منح بوب ديالن 
نوبل لآلداب مفاجأة أكبر من منحها 

لونستون تشرشل قبل عقود عن مجموع 
خطبه السياسية، وال لداريو فو الذي 

تمثل حياته فوق الخشبة وحدها حكاية 
جديرة بالتبجيل، وال حتى لسفيتالنا 

أليكسيفيتش، التي لم تكتب مسرحا وال 
رواية وال شعرا وإنما تحقيقات صحافية 
تسلط الضوء على بؤر التوتر في العالم. 
صحيح أن اختيارهم يشوش على تقليد 

أدبي ما فتئ يقدم للجمهور مواهب 
فذة وأعماال خالدة، وصحيح أيضا أن 

أسماء مثل: جودي بيكولت وفيليب روث 
وسالفوي جيجيك وغيرهم، لن يحظوا 
يوما بجائزة خارج نطاق األدب لتكريم 
جهودهم، إنما الشيء المؤكد أن نوبل 

برغم كل المؤاخذات السياسية والثقافية 
على اختياراتها استطاعت دوما أن توجه 
النظر والذوق األدبيين، وأن تخلق سجاال 
بكنه جمالي وأخالقي، وهو ما عجزت عنه 
جوائز متفرقة عبر الثقافات المحلية التي 

لم تتخط ما تستثيره من النقاش حدود 
النميمة البلهاء.

شرف الدين ماجدولين

ز ج

كاتب من المغرب

تمثل الفنانة مياســـة بنت ســـلطان الســـويدي مملكة البحرين في معرض {هي»، الذي ينظمه 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في الكويت. 

صدر حديثًا عن {بيت الشعراء» في األردن ديوان {دموع القصيدة والياسمني» للشاعر األردني 

سمير قديسات، ويحتوي على 52 قصيدة.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ ستستضيف أبوظبي ”قمة 
القيادات الثقافية العالمية“ خالل 

الفترة من 9 إلى 13 أبريل 2017، 
بمشاركة أبرز المسؤولين والمعنيين 

في القطاعات الحكومية والفنية 
واإلعالمية من جميع أنحاء العالم. 

◄ ستنظم منظمة شعراء بالحدود، 
بالتعاون مع جمعية أنصار 

فلسطين، وباالشتراك مع جمعية 
نوارس للثقافة والفنون، الملتقى 

السنوي التاسع بعنوان ”فلسطين 
في الشعر التونسي“، وذلك أيام 22 

و23 و24 أكتوبر الجاري، بدار الثقافة 
حمام الشط، في محافظة بنعروس 

التونسية. 

◄ أطلق المسؤولون في متحف 
”اللوفر“ الفرنسي حملة هي السابعة 

للحصول على التبرعات، لتمويل 
مشروع ترميم اللوحات الجدارية 

لمقبرة ”بتاح – حتب“.

باختصار

} أبوظبــي- القـــى قـــرار الشـــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيـــان، رئيس دولة اإلمارات، بصفته 
حاكمًا إلمارة أبوظبي بشأن وضع قانون يهتم 
بالتـــراث الثقافي لإلمـــارة، ترحيب الكثير من 

المثقفين والمسؤولين اإلماراتيين.

هوية شعب

مـــن جانبه أكد فـــارس خلـــف المزروعي، 
رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
قانـــون  أّن  بأبوظبـــي،  والتراثيـــة  الثقافيـــة 
التراث الثقافي إلمـــارة أبوظبي الذي أصدره 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
يمثل ركيزة اســـتراتيجية كبرى ضمن جهود 
أبوظبـــي المتواصلـــة نحو اســـتدامة الهوية 

الوطنية والتراث اإلماراتي، من خالل الحفاظ 
علـــى التـــراث الثقافـــي المـــادي والمعنوي، 
وتطوير ُســـبل تنظيمه وإدارته والترويج له، 
وتشـــجيع المجتمـــع على صونه وممارســـته 
بمختلف أشكاله، وخاصة عبر حماية المباني 
والمواقع التاريخية وتضمين تدريس التراث 

في المناهج التعليمية.
واعتبـــر المزروعي ذلك يصـــّب في جهود 
تحقيق مجتمع قـــوي ومترابط يؤمن بجذوره 
المشتركة ويثق بإمكاناته، ويتطلع بمسؤولية 
إلـــى دوره الثقافـــي في التحـــاور مع مختلف 
الثقافات والحضـــارات، بما ُيعـــّزز من مكانة 
العاصمـــة اإلماراتية كوجهة ثقافية هامة على 
مســـتوى العالم. وبعد شـــكره لهذه المبادرة 
التي قدمها رئيس الدولة، أكد المزروعي بهذه 
المناســـبة أّن الحفـــاظ على التـــراث وتوريثه 
لألجيـــال القادمة يمثالن أساســـًا مهمًا لهوية 
شعب دولة اإلمارات مع األخذ بأسباب التقدم 

الحضاري واالنفتاح الثقافي.
كما توّجـــه رئيس لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافية والتراثية بالشـــكر للدعم 
الالمحـــدود لجهـــود صـــون التراث مـــن قبل 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان ولي عهد 
أبوظبي، معتبرا ذلك أحد أهم مقومات الحفاظ 
علـــى الهويـــة الوطنية والرصيـــد الحضاري 
واإلنســـاني، كما يشـــكل أحد أهـــم مرتكزات 

النهج الذي اتخذته دولة اإلمارات.
وأكـــد المزروعي أّن هذا القانون بما يمثله 
من استراتيجية شاملة لصون التراث، ُيساهم 
في تحقيق مجتمع واع وملتزم بمبادئ الهوية 
والوحـــدة الوطنية والمفاهيـــم النابعة منها، 
واســـتدامة الذاكرة الثقافيـــة، والوالء للوطن، 
وتحفيـــز الطلبـــة وكافة أفـــراد المجتمع على 
المشـــاركة في جهود صون التـــراث العريق، 
فالحفاظ على التراث الثقافي واجب مشـــترك، 
كمـــا يرى، وللجهات والمؤسســـات التعليمية 
دور أساســـي في ذلك بالتنســـيق مع الجهات 
المعنية المتخّصصـــة، ُمعربًا عن ثقته في أن 
تتبلـــور نتائج هذا القانون ســـريعا، إذ اعتاد 

الجميع علـــى تحقيق أبوظبي ودولة اإلمارات 
للنجـــاح والتمّيـــز فـــي كافة المشـــاريع التي 

تتصّديان لها.
ويهدف القانون إلى حماية التراث الثقافي 
لإلمارة والكشـــف عنه والحفاظ عليه وإدارته 
والترويج له، ونص على ســـريان أحكامه على 
التـــراث الثقافي لإلمارة، إضافـــة إلى التراث 

الثقافي المادي األجنبي داخلها.
كمـــا نـــص القانون علـــى اعتبـــار التراث 
الثقافـــي المادي ملـــكا عاما لإلمـــارة، إال إذا 
أثبـــت حائز هذا التراث ملكيته له، وفي جميع 
األحـــوال اعتبـــر القانـــون التـــراث المغمور 

بالمياه ملكا عاما لإلمارة.

الوعي واالنفتاح

بموجـــب القانون، يحظـــر القيام بعدد من 
األعمـــال إال بعد الحصول علـــى ترخيص من 
هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة، ومنها نقل 
ملكية التراث الثقافي المادي المنقول المقيد، 
أو القيام بأعمـــال البنية التحتية في المواقع 
الثقافية أو المناطـــق المحيطة بها، أو القيام 
بأي أنشـــطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو 

علمية أو استثمارية في هذه المواقع.
ونص القانون علـــى أن التنقيب عن اآلثار 
ينحصـــر فـــي الهيئـــة، ولها التصريـــح بذلك 
لبعثة تنقيـــب أو أكثر تحت رقابتها، كما نص 
علـــى أن تكون اآلثـــار المكتشـــفة كافة نتيجة 
التنقيب ملكًا عامًا لإلمارة، ويجب على البعثة 

تسليمها للهيئة.
وشمل القانون الجرائم المرتبطة بالتراث 
الثقافـــي التي قد تصـــل عقوبتها إلى الحبس 
مـــدة ال تقل عن ســـنتين، والغرامة التي ال تقل 
عن خمس مئة ألف درهم وال تزيد على عشـــرة 
ماليين درهم، مع الحكم بمصادرة اآلثار محل 

الجريمة.
ونظم القانون اختصاصات هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة ونطاق رقابتها على التراث 
الثقافـــي باإلمارة، بما فـــي ذلك تعميق الوعي 
الوطنـــي بأهميـــة التراث الثقافـــي والترويج 
لـــه، من خالل تعزيز الهويـــة الثقافية لإلمارة، 
والمحافظـــة علـــى العـــادات والتقاليـــد التي 
يتميـــز بهـــا المجتمع، إضافة إلـــى اتخاذ كل 
التدابيـــر الالزمـــة لصـــون وحمايـــة التراث 
الثقافي فـــي اإلمارة، ومنح تراخيص إنشـــاء 

المتاحف بها والرقابة عليها. وتناول القانون 
أحكام ملكية وحيـــازة التراث الثقافي المادي 
باإلمارة، وإجراءات التنـــازل عنه أو تصديره 
أو إعارته أو إخراجه مؤقتا من اإلمارة، ونص 
علـــى اإلجراءات التي يجـــب اتباعها في حال 
اكتشـــاف آثار بالمصادفة، والجهات الواجب 

إبالغها خالل المدد المحددة في القانون.
كما شـــمل الحاالت التي يتم فيها التحفظ 
على التراث الثقافي المادي المنقول وضبطه، 
واإلجـــراءات المتبعة في حـــال ضياع التراث 

الثقافي المادي المنقول أو سرقته.
تنشـــئهما  ســـجلين  القانون  واســـتحدث 
الهيئة، األول هو ســـجل التراث المادي إلمارة 
أبوظبي، ويضم كل بيانات ومعلومات عناصر 
التـــراث المادي، أمـــا الســـجل الثاني فيعنى 
بالتـــراث المعـنوي إلمارة أبوظبي، وتســـّجل 
فيـــه كل بيانـــات ومعلومات عناصـــر التراث 

المعنوي.
وتسعى هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، 
وفق القانون، بالتنسيق مع الجهات التعليمية 
المختصة، إلـــى تضمين المناهج الدراســـية 

التراث الثقافي المعنوي.
وســـيعمل قانـــون التراث الثقافـــي إلمارة 
أبوظبـــي علـــى الحفـــاظ على ســـجل الوطن 
التاريخـــي وما تركه اآلبـــاء واألجداد وهذا ما 
يندرج في نطاق الوعي العميق بأهمية صون 

التراث وحمايته ومراقبته. 
ويأتي االهتمـــام بالتراث من باب االعتناء 
بالهوية الخاصة لتحقيـــق انفتاح الذات على 
اآلخـــر بشـــكل واع وعميـــق، يحقـــق التكامل 
اإلنســـاني ويؤســـس لمـــدى إنســـاني قوامه 
الســـلم والتنـــوع واألصالة واالنفتـــاح، وهذا 
ما حدا بالكثير مـــن المثقفين ورجال التعليم 
والمســـؤولين إلى اعتبار هذا القانون خطوة 
هامة نحو ترســـيخ مكانة أبوظبي واإلمارات 
ككل كبلد منفتح بتاريخه العريق على الماضي 

والمستقبل. 

} الجزائر - ســــتعيش الجزائر، خالل الفترة 
الممتــــدة مــــن 26 أكتوبر إلى غايــــة 5 نوفمبر 
القادم، على وقع الدورة الحادية والعشرين من 
معرض الجزائر الدولي للكتاب (سيال 2016)، 
تحت شــــعار ”الكتــــاب اتصال دائــــم“، بقصر 
المعــــارض الصنوبــــر البحري، فــــي الجزائر 
العاصمة، وســــتحل مصر ضيف شرف دورة 
هذا العــــام. ومن المنتظر أن يشــــارك 50 بلدا 
في هذه التظاهــــرة الثقافية الكبرى في مجال 

النشر وصناعة الكتاب.
سيشارك 50 بلدا في الدورة الـ21 لمعرض 
الجزائــــر الدولــــي للكتاب (ســــيال 2016) التي 
ستعقد فعالياتها من 26 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 
بالعاصمة الجزائر، وستعرف دورة هذا العام 
مشاركة 963 ناشــــرا بينهم 298 جزائريا و665 

أجنبيا.
 وسيحضر فعاليات هذه الدورة ما يقارب 
التســــعين أديبا سيشــــاركون فــــي الصالون، 
بينهــــم أكثــــر من ســــتين جزائريا علــــى غرار 
واسيني األعرج وأمين الزاوي وربيعة جلطي 
وإســــماعيل يبريــــر. ومن بين أبــــرز ضيوف 
الصالــــون فــــي دورتــــه الحادية والعشــــرين 
الكاتب الفلسطيني ربعي المدهون المتحصل 
على الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر.

كمــــا ســــيحضر عــــدد كبيــــر مــــن األدباء 
والمثقفيــــن المصريين على غرار نبيل الحاج 
وهيثم عبدالفتاح وسالم الشهباني، باإلضافة 
إلى وزير الثقافة المصري حلمي النمنم الذي 
سينشــــط محاضرة رفقــــة نظيــــره الجزائري 
عزالديــــن ميهوبي حول ”العالقــــات الثقافية 

المصرية-الجزائرية“.
 وجــــاء اختيــــار مصر ضيف شــــرف بناء 
علــــى طلب من اتحــــاد الناشــــرين المصريين 
وعرفانــــا أيضا بالتزام دور النشــــر المصرية 
الدائــــم بحضــــور هــــذا المعــــرض واهتمــــام 
الناشــــرين المصرييــــن بالكتــــاب الجزائري، 
هذا إضافة إلى مشــــاركة مصر بأكثر من 100 
دار نشــــر في جميــــع مجــــاالت المعرفة، على 
غــــرار األدب والكتــــاب العلمــــي وكتاب الطفل 
واإلصــــدارات الدينيــــة، وكانت فرنســــا حلت 
ضيف شــــرف ومن قبلها الواليــــات المتحدة 

األميركية.
وعن تأجيل تســــليم جائزة ”آســــيا جبار“ 
الخاصــــة بالصالــــون مــــن قبــــل المؤسســــة 
الوطنية للنشــــر واإلشــــهار (الناب) إلى غاية 
شــــهر ديسمبر المقبل يقول حميدو مسعودي 
مدير الصالون الدولــــي للكتاب بالجزائر ”إن 
العملية تمت دون استشــــارة وال تنســــيق مع 

المؤسســــة الوطنية للفنون المطبعية (إيناك) 
التي هي شريك في تنظيم الجائزة“.

كما ســــتنظم ندوات بعناوين مختلفة على 
غــــرار ”األوضاع الحالية فــــي العالم العربي“ 
و“اإلعالم والثقافة“، باإلضافة إلى األنشــــطة 
التي تنظمها الهيئات والمؤسســــات الوطنية 
على غرار وزارة الشــــؤون الدينية والمجلس 
األعلــــى للغة العربيــــة والمحافظة الســــامية 

لألمازيغية.
الــــدورة انخفاضا  ميزانيــــة هذه  وتعرف 
بنســــبة 20 بالمئة، وســــيكون  دخــــول الزوار 
مجانيا على غرار الطبعات الســــابقة، وكانت 
العديد مــــن المهرجانات الدوليــــة قد فرضت 
مبالــــغ رمزية علــــى دخول الــــزوار على غرار 
الدورة التاســــعة لمهرجــــان الجزائر الدولي 
للشــــريط المرســــوم (فيبــــدا 2016) والــــدورة 

الثانية لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.
مــــن جهــــة أخــــرى أكــــد المســــؤولون أن 
التحضيــــرات بــــدأت منذ فبرايــــر وتقريبا كل 
الدول العربية تشــــارك فــــي الصالون الدولي 
للكتاب ناهيك عن الدول األجنبية التي يشارك 

منها عدد كبير.
ويشمل المعرض بشكل مبدئي أكثر من 40 
ألف عنوان كتاب، مع التركيز بشــــكل أساسي 

علــــى أحــــدث اإلصــــدارات ومراعــــاة التنوع 
بيــــن الكتاب العلمي والروايــــة وكتاب الطفل 

والكتاب الجامعي والقصة.
ويرفــــع الصالون الدولي للكتاب بالجزائر 
في دورته الجديدة شــــعار ”الكتــــاب تواصل 
الكتــــاب المطبوع  تأكيدا الســــتمرارية  دائم“ 
كمصــــدر أساســــي للثقافة والمعرفــــة رغم ما 
يستجد يوميا من تقنيات إلكترونية ووسائل 
تكنولوجيــــة متطورة بدأت فــــي تهديد وجود 

الكتاب الورقي.
من جهة أخرى ستشهد هذه الدورة تكريما 
لوزيــــر الدولــــة الراحــــل المستشــــار الخاص 
والممثــــل الشــــخصي لرئيــــس الجمهوريــــة 
بوعالم بســــايح الذي وافته المنية بالجزائر 
نهاية يوليو الماضي، كما سيتم إطالق اسمه 

على مبنى أوبرا الجزائر.

[ فارس خلف المزروعي: قانون التراث الثقافي خطوة متقدمة نحو تحقيق مجتمع واع متماسك ومنفتح 
التراث الثقافي نافذة الذات على اآلخر 

40 ألف عنوان في الدورة الـ21 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب

ال ميكن ألي شــــــعب ال يرعى تراثه الثقافي واحلضاري ويوليهما املكانة التي يستحقانها 
بشكل واع أن يرسم مالمح خاصة لهويته وأن ينفتح على املستقبل واآلخر بشكل متوازن 
وفّعال، إذ يعد التراث الثقافي ســــــواء املادي منه أو غير املادي ركيزة أساســــــية لترسيخ 

الهوية اخلاصة، وانفتاحها على اآلخر. 

القانون استراتيجية شاملة لصون 

التراث، يســـاهم في تحقيق مجتمع 

واع وملتزم بمبادئ الهوية والوحدة 

الوطنية والمفاهيم النابعة منها

 ◄

 يشارك 50 بلدا في هذه التظاهرة 

الثقافيـــة الكبرى في مجال النشـــر 

وصناعـــة الكتـــاب ومصـــر ضيـــف 

شرف الدورة

 ◄

قانون التراث الثقافي حفاظ على الهوية واستدامة للذاكرة الثقافية ووالء للوطن

الحفـــاظ علـــى التـــراث وتوريثه 

يمثـــالن  القادمـــة  لألجيـــال 

أساســـا مهمـــا لهويـــة شـــعب 

دولة اإلمارات مع األخذ بأسباب 

التقدم الحضاري

o
فارس خلف المزروعي



ر املأمون عامّ

} ما انفك العرض املســـرحي السوري ”بينما 
كنـــت أنتظر“ يتنقل بني عدة عواصم أوروبية، 
أولها كانت بروكسل، وثانيها باريس، ومازال 
مخطـــط له التنقـــل عبر عـــدد مـــن العواصم 
األوروبيـــة والعامليـــة األخـــرى، بعـــد أن حاز 
علـــى اجلائزة الكبـــرى في مهرجـــان زيوريخ 
املسرحي، واملســـرحية تســـتمر ملدة ساعتني 
وأربعني دقيقة، وهي من تأليف محمد العطار 
وإخراج عمر أبوســـعدة مـــن بطولة محمد آل 
رشـــي وأمل عمران وناندا محمد ورهام قّصار 

ومؤيد رومّية ومحمد الرفاعي.
وتـــدور أحـــداث مســـرحية ”بينمـــا كنت 
بـــني عامـــي 2015 و2016، حيث نرى  أنتظـــر“ 
الشـــاب تيم في غيبوبة، ووالدتـــه تردد آيات 
من القرآن فوق جســـده الغارق في النوم، تيم 
في  ينسلخ عن جســـده، ويرتقي إلى ”األعلى“ 
مكان مطل على اخلشبة، هناك يقف إلى جانب 
شـــاب آخر (عمر)، املعتقل لـــدى تنظيم الدولة 

اإلسالمّية بعد أن كان حبيسا لدى النظام.
العالقـــة بـــني االثنني هناك فـــي ”األعلى“، 
تـــدور حـــول الثـــورة واالختالف فـــي املوقف 
منهـــا، فتيم رفض الســـالح وانتهـــى به األمر 
موّثقا للمظاهرات فـــي محاولة لصناعة فيلم، 
أما عمر فقد تورط بالسالح واألسلمة ثم رفض 
كل شـــيء، االثنان يحضران فـــي عالم برزخي 

حّر، يطّالن منه على دمشق اآلن. 

هم املعّلقون بني احلياة واملوت، يراوحون 
بـــني ال نهائية البـــرزخ وذاكرتهـــم التي تعيد 
دون  يصرخـــون  أحـــرار  نفســـها،  اجتـــرار 
أّي قيد، هم خارج أجســـادهم، خارج ســـطوة 

العنف.
وفي القســـم ”الســـفلي“ تدور بقية أحداث 
املســـرحية، حتديدا فـــي دمشـــق، لتحكي عن 
حادث الســـيارة واالعتـــداء الـــذي تعّرض له 
تيـــم وأدخله في غيبوبة، فتتّضح رويدا رويدا 
عالقته مـــع الثورة واملدينة، وهـــو الذي يريد 

صناعة فيلم الكتشـــاف نفسه وأسرته وتوثيق 
الثورة ”كما كانت“، لتتكّشف لنا الحقا عالقته 
مـــع والدته والفضيحة التي عرفتها األســـرة، 
ثـــم حكاية أخته التي حاولت التحّرر من قيود 
أســـرتها ورحلت إلـــى بيـــروت دون أن تنجز 
شيئا حسب تعبيرها، كذلك صديقه، الذي قّرر 
البقاء في دمشـــق، فقط ألجل االنتظار، دون أن 

ينجز شيئا، أما حبيبته فتقّرر الرحيل.
االنتظـــار املرتبط بعـــودة تيم إلـــى وعيه 
ال يلبـــث أن يتالشـــى، لتكتســـب احليـــاة في 
املدينـــة املنكوبـــة إيقاعـــا جديدا، يتـــالءم كل 
مرة مع خسارة جديدة، ســـواء على املستوى 
الشخصي، أو على مستوى املدينة التي تهبط 
بثقلها على صـــدور قاطنيهـــا، ليغدو كالمهم 

أشبه بالهمس.

يتداخل احلقيقي مع املتخيل في العرض، 
إذ نشـــاهد مقاطع مســـجلة ملظاهـــرات كانت 
حتدث في دمشـــق، ثـــم عدة صـــور ألخت تيم 
ومســـيرة حياتهـــا، وكأن الثـــورة حتدث على 
مستويني، فردي واجتماعي، وكالهما لألسف 
تعصف بهما خيبة األمل، بسبب التشدد الذي 
أصـــاب الثورة مـــن جهة، وحالة الشـــلل التي 
أصيـــب بها من هـــم من في الداخـــل من جهة 
أخـــرى، إلـــى درجـــة أن بعضهم قـــّرر الرحيل 
كخالص مـــن جحيـــم الالفعـــل، أو البقاء في 
أو  عشـــوائي  باعتقـــال  محكومـــني  الداخـــل 
قصف عشـــوائي، فاإلحباط الـــذي أصيبت به 
الشـــخصيات مرتبط بطبيعة دمشـــق نفسها، 
هـــي الالحســـم، إذ توجـــد فيهـــا حياة شـــبه 
طبيعيـــة لكنها معّلقـــة، ومهددة في أي حلظة، 
هي مثله في غيبوبة، فهو كتيم، حاضر جسدا، 
لكنه غائب الوعي، في أّي حلظة قد يســـتيقظ، 

أو من املمكن أن يبقى غارقا في صمته.
يتفـــاوت األداء في العرض بـــني املمثلني، 
رمبا الختـــالف اخلبرة بني جيلـــني مختلفني، 
كذلـــك نالحظ طبيعة النـــص الذي يتحول إلى 
بيـــان سياســـي ضد الســـالح وضّد التشـــدد 
اإلســـالمي في البعض من األحيان، لنرى عمر 
(مؤيد رومّية) يصرخ كافرا بكل شيء كالبعض 
الذين أغراهم الســـالح واملفاهيـــم األصولية، 
في حني يلقـــي أمامنا تيم خطابا رومانســـيا 
موجهـــا للجمهـــور، وكأنه يوضح لهم مســـار 
الثورة، واالنحراف الذي شهدته، فيبدو ما هو 
سياســـي واضحا وصريحـــا، وكأّن تيم ينطق 
باسم شـــريحة من جيل الشباب الذين وجدوا 
أنفســـهم حبيســـي الذاكرة وزمن الثورة التي 
ظّنوا أنها تشـــبه ما أرادوه، لكنها ما لبثت أن 

ُسرقت منهم.
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[ أنوشكا شنكر تنثر الرخاء في {أرض الذهب» ولطفي بوشناق يالقي بين الموسيقات

} ال يكتب كبار القادة والحكام 
والمسؤولين خطاباتهم أو كلماتهم 

الموجهة لعموم الناس، بل دائما هناك 
كتاب متخصصون توكل إليهم هذه 

المهمة، فالكتابة ليست مهنة الحكام، 
خاصة إذا كانوا -بتعبير أحمد فؤاد 

نجم- مجموعة من ”األومباشية“.
كان جمال عبدالناصر رغم ما بذله من 

جهد في شبابه لتثقيف نفسه سياسيا 
يعرف أن مواهبه لم تكن تشمل الكتابة، 
فكان يعهد بكتابة خطاباته إلى الكاتب 

محمد حسنين هيكل.
أما أنور السادات فقد لجأ إلى موسى 

صبري بعد خالفه الشهير مع هيكل، 
وعندما كان ”يخرج عن النص“، أي 

يرتجل في الخطابة، كان يقول أشياء 
تجعل الناس يموتون من الضحك بسبب 
سذاجتها، لذلك كان المصريون يقولون 
إن ناصر ”جعلنا نموت من الخوف، أما 

السادات فيجعلنا نموت من الضحك“.
مفهوم طبعا أن الحاكم يمكنه أن 

”يكّلف“ كاتبا ما بكتابة خطاباته، ولكنه 
يحب عادة أن يقنع سامعيه بأنه يكتب 
خطاباته بنفسه، رغم أنه يبدو أحيانا 

وكأنه ال يفهم الكثير مما يرد في سياق 
تلك الخطابات.

ذات مرة أخذ الرئيس السادات يردد 
في خطاب له كان قد كتبه له هيكل قبل 

أن يقع الفراق بينهما، كلمة إنكليزية هي 
”كاتاليست“ ويعيد ويزيد فيها، وكلما 

حاول أن يشرحها ارتج عليه األمر، وقال 
كالما ال يبدو أنه يدركه تماما، فكان يقول 

إن الكلمة ”معناها العامل المساعد أو 
شيء من هذا القبيل“ ثم أردف ”واحنا 

والله ما في عندنا عامل مساعد وال 
كاتاليست“.

وكانت الكلمة قد وردت على لسان 
مسؤول أميركي هو وليم سكرانتون 

مساعد وزير الخارجية، روجرز، عندما 
كان يعرض استعداد بالده للقيام بدور 

الوسيط أو الـcatalyst في حل أزمة الشرق 
األوسط عام 1971.

أصبح خطاب عبدالناصر الذي أعلن 
فيه تنحيه عن الحكم بعد هزيمة 1967 

مقررا في العام التالي على طالب الثانوية 
العامة، يدرسونه كلمة كلمة، كمثال على 
البالغة اللغوية، باعتبار أن عبدالناصر 
كاتبه وصاحب أسلوبه البليغ بالطبع، 

أما خطاب السادات فقد تحول إلى ”نكتة“ 
يرددها طالب الجامعات الغاضبون وقتها 

على سياسة الالسلم والالحرب.
في مجال النقد ظهر فجأة خالل الفترة 

القصيرة األخيرة، عدد من ”الناقدات 
السينمائيات“، دون أن تتوفر لديهن 

موهبة الكتابة، فمعظمهن يأتين إلى مجال 
السينما انبهارا بعالم النجوم والمشاهير، 

وعندما تكون الطموحات أكبر كثيرا من 
القدرات يظهر على الفور ”عامل مساعد“، 

جاهز لتقديم خدماته لهذه الكاتبة 
المبتدئة أو تلك، بل والنشر لهن أيضا، 

والمساهمة في تلميع صورهن تحت إغراء 
”السلطة الناعمة“ بالطبع.

وألن الكتابة اليومية أو األسبوعية 
إلى جانب الكثير من األعباء األخرى 

قد تستغرق الكثير من الجهد والوقت، 
فقد أصبح من يكتبون لبعض الكاتبات 

في الصحف المصرية، حكومية كانت 
أم معارضة، يلجأون أحيانا، من أجل 

اختصار الوقت، إلى السرقة من مقاالت 
اآلخرين، أو اقتباس عبارات مما ينشر 

في مقابالت صحافية مرتبة ومنظمة 
مع كاتب أو ناقد يعرف عادة ما يقول 

ويحسبه بالكلمة والمسطرة، ثم يضعونها 
في المقاالت المنسوبة إلى هذه الكاتبة 

أو تلك.
وعندما تضبط صاحبة السرقة 

بفعلتها متلبسة، تبكي وتنوح، وتقسم 
لك أنها ال تعرف كيف وقع ما وقع، وأنها 

لم تكن تقصد السرقة، وأنها فقط من 
”تالميذك ومعجبينك“.. والحقيقة أنها 

لم تسرق شيئا، بل وأغلب الظن أنها لم 
تقرأ ما كتب باسمها، فما يهمها أساسا 
هو تكرار ظهور االسم حتى تزداد نفوذا 

وتأثيرا.
ويحضرني في هذا المجال ما كتبه 

كاتب ساخر في التعليق على هذه 
الظاهرة، حينما قال ”عهدي بمن يكتبون 

لآلخرين، أنهم ال يكتبون بجودة عالية، 
حتى وإن كانوا كتابا كبارا يكتبون لكتاب 
كبار، فضال عن أن من يكتب للغير سرعان 

ما يصاب بالملل، وال سيما إذا كانت 
«المكتوب لها» ليست لها سلطة، ربما 

سلطة واحدة، إن وجدت، ونحن قوم نتميز 
بالملل“.

الكاتبون لألخرين 

واألخريات

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

} املنامــة - يحتفـــل مهرجان البحرين الدولي 
للموســـيقى هذا العام بيوبيله الفضي، وسط 
تنويعات فنيـــة مختلفة جتمـــع بني احلفالت 
الغنائيـــة واملعارض الفنية وأمســـيات توقيع 
الكتب، وذلك بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة 

واآلثار.
وشـــهد مســـرح البحرين الوطني مؤخرا 
إقامـــة حفـــل فني مفعـــم باملوســـيقى الهندية 
أحيته الفنانة أنوشكا  بعنوان ”أرض الذهب“ 
شـــنكر، حيـــث اســـتمتع اجلمهـــور بتداخـــل 
مميـــز لألنغام الهندية مـــع غيرها من األنواع 
املوسيقية، ومزجت أنوشكا أحلان آلة السيتار 
الشـــهيرة مع أحلـــان آالت غربية لتصنع بذلك 
للحاضريـــن جتربة ســـمعية وبصرية ال مثيل 
لهـــا، أثراها عرض لألضواء امللّونة في خلفية 

املسرح. 

عروض موسيقية

”أرض الذهـــب“ هو عنوان احلفـــل الثاني 
الـــذي اســـتضافه مســـرح البحريـــن الوطني 
باملنامـــة ضمـــن مهرجـــان البحريـــن الدولي 
للموســـيقى الـ25، والذي حمـــل ذات العنوان 
آلخر ألبومات الفنانة أنوشـــكا شنكر الصادر 
عـــام 2016، واملســـتوحى من محنـــة الالجئني 
الفاريـــن مـــن النزاعـــات والفقـــر وبحثهم عن 
”أرض الذهـــب“، التـــي هـــي عبارة عـــن املكان 
الذي يستطيع فيه هؤالء املنكوبون أن ينعموا 
باألمن واالســـتقرار، كما تتمحور فكرة األلبوم 
حول ســـعي جميع الناس إلى إيجاد السكينة 
في نفوســـهم والوصول إلى احلقيقة وحتقيق 
القبـــول، وهـــي رغبـــة عاملية توّحد البشـــرية 

جمعاء.
وأنوشـــكا هي عازفـــة وملحنة حائزة على 
جائزة غرامي، وتعّد واحدة من أملع األســـماء 
فـــي عالـــم املوســـيقى الهنديـــة الكالســـيكية 
تقاليـــد  تشـــربت  إذ  العامليـــة،  واملوســـيقى 
املوســـيقى الهندية الكالســـيكية منذ الصغر 
على يد والدها عازف الســـيتار الشـــهير رافي 
شنكر، واشـــتهرت دوليا كفنانة موهوبة ذات 
أســـلوب متفرد ميزج بني املوســـيقى الهندية 
وغيرها مـــن األنواع املوســـيقية كالفالمينكو 

والغربية  اإللكترونيـــة  واملوســـيقى  واجلـــاز 
الكالسيكية.

خـــالل  مـــن  العالـــم  أنوشـــكا  وجابـــت 
مشـــاركاتها فـــي املهرجانـــات واالحتفـــاالت 
ســـواء كعازفة منفردة أو بصحبة أوركسترات 
وفرق موسيقية مرموقة، ما ساهم في ترسيخ 
مكانتهـــا كفنانـــة متميـــزة تتمتـــع بأســـلوب 

جتريبي ومبتكر.
وسبق حفل أنوشكا  شنكر حفل فني حمل 
أحيـــاه امللحن وعـــازف العود  عنـــوان ”لقاء“ 
واملطرب التونسي لطفي بوشناق على مسرح 
البحريـــن الوطنـــي أيضا، مقدما فيـــه توليفة 
موســـيقية جمعـــت بني املوســـيقى الشـــعبية 
املصرية وموســـيقى الراي اجلزائرية، مرورا 
باملوسيقى الروحانية واملقطوعات املستوحاة 
من التراث املوســـيقي العربي، وصوال إلى فن 
املالوف التونســـي الذي ميازج فيه بوشـــناق 
بطريقتـــه اخلاصة بني األســـلوب األندلســـي 

العريق والفن احلديث.
وفي الصالة الثقافية التابعة لهيئة الثقافة 
البحرينية باملنامة، أحيت فرقة ”موســـيقيون 
بال حدود“ بقيادة عازف العود العراقي ســـعد 
محمود حفال موســـيقيا حمـــل عنوان ”صوت 
الســـالم“، حيث قّدم أعضـــاء الفرقة مجموعة 
مـــن املقطوعـــات املوســـيقية املبتكـــرة ضمت 
اثنتي عشرة فقرة موســـيقية، منها معزوفات 
”هنا البحريـــن“ و“تانغو العـــود“ و“فالمنكو 
الســـفر“  و“دروب  زمـــان“  و“أيـــام  العـــود“ 
و“فرخنـــده“  ســـيريناتاديورنا“  و“بيكينيـــا 
و“مانهادي كرنفـــال“ و“بناكو“، باإلضافة إلى 
عدد مـــن الفقرات التي حتتفـــي بعمالقة الفن 
العربي أمثال فيروز وعمار الشريعي ودحمان 

احلراشي.

وتعـــد فرقـــة ”موســـيقيون بـــال حـــدود“ 
مشـــروعا موســـيقيا ُولـــد فـــي البحرين على 
يد خمســـة موســـيقيني محترفني هم العراقي 
ســـعد محمود جواد (العود)، البحريني أحمد 
غواص (بزق)، الفرنســـي إيبانتوتا (قيثارة)، 
األرجنتينـــي كارلوس فيارويل (باص قيثارة)، 

واملصري أحمد معني (إيقاعات).
وقـــد اجتمـــع أعضـــاء الفرقـــة بالرغم من 
اختـــالف جنســـياتهم على مفهوم املوســـيقى 
باعتبارهـــا رابطـــا بـــني الشـــعوب والـــدول، 
علـــى  التركيـــز  انطالقتهـــم  منـــذ  وحاولـــوا 
دور املوســـيقى فـــي خلق تقـــارب حلظي بني 
اجلميع، كما يتشـــارك أعضـــاء املجموعة في 
شـــغفهم الرامي إلـــى حتويـــل مواهبهم إلى 
أدوات لنشر مفاهيم احملبة والتآخي والسالم، 
وإبـــراز دور التنوع الثقافـــي واحلضاري في 
إعطـــاء العالـــم أبعـــادا أكثر عمقا، وإكســـابه 

جماال وغنى.
وفي ثاني عـــروض الصالة الثقافية قدمت 
عازفة البوق وامللحنة البحرينية- البريطانية 
ياز أمســـية فنية بعنوان ”أحلان الســـدوري“ 

املستلهمة من تراث البحرين.
وتعّد الفنانة ياز أحمـــد من املطلعني على 
مشـــهد اجلاز في اململكة املتحـــدة على خلفية 
جنـــاح ألبومهـــا األول ”إيجـــاد طريقـــي إلى 
الوطن“ الـــذي أصدرته عام 2011، حيث حازت 
على إعجاب جمهور عريض من خالل أعمالها 
مع فرقتيها املوسيقيتني ”ُخماسي ياز أحمد“ 

و“ُسباعي حفلة أسرة أحمد“.
وتســـتمر العروض الفنيـــة للمهرجان في 
كل من مســـرح البحرين الوطني، دار احملّرق، 
متحـــف البحرين الوطنـــي، والصالة الثقافية 
مع حفالت كل من: موجكا زلو فاجل وماسيمو 

أوروبية“،  املعنون بـ“كالسيكيات  ميرتيشيلي 
وفرقـــة البحريـــن للموســـيقى، وورقـــة قاللي 
الشـــعبية البحرينية، حيث تقّدم فن الفجيري 
ومـــا يســـتحضره مـــن إرث فلكلـــوري مرتبط 

بالبحر ومصائد اللؤلؤ.

فعاليات متنوعة

الثقافيـــة  الفعاليـــات  مســـتوى  علـــى 
واحملاضـــرات التـــي ســـتحضر فـــي يوميات 
املهرجان املمتدة إلـــى غاية احلادي والثالثني 
األكادميـــي  يتحـــدث  املقبـــل،  ديســـمبر  مـــن 
والباحـــث البحريني جاســـم بـــن جربان من 
خالل كتابه اجلديد عـــن ”الزواج في املجتمع 
البحريني“، والذي سيســـلط فيه الضوء على 
تقاليد وعادات الـــزواج العريقة والغنية التي 
يتميز بها البحرينيون، كما ســـيحاضر الفنان 
إبراهيم حبيب عن ســـيرة رائـــدات الغناء في 

اخلليج العربي.
وســـتضم الفعاليات ورشـــة عمل ســـردية 
لألطفـــال، بعنـــوان ”رحلـــة دانـــة والنهـــام“، 
وســـتكون هذه الورشـــة بأســـلوب حكواتي، 
حيث ســـتتقّمص أميرة دور احلكواتية، وهي 
شابة بحرينية متخصصة في سرد احلكايات 

التشويقية لألطفال.
وافتتح في بدايـــة أكتوبر اجلاري معرض 
”إيقاعات بحرينية“، ومعرض جماعي بعنوان 
”تـــواز“  للثالثي البحريني علي حســـني ميرزا 
وميســـم الناصـــر ومحمد حـــداد، حيث يأتي 
املعرض اســـتكماال ملشـــروع هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثار في تنويع أنشـــطتها الثقافية 
بني املوســـيقى والغنـــاء والفنـــون البصرية 

واألدائية في املهرجان.

فنانو العالم ينشدون السالم في مهرجان البحرين للموسيقى

يتنوع برنامج مهرجــــــان البحرين الدولي 
اخلامســــــة  نســــــخته  فــــــي  للموســــــيقى 
والعشرين، الذي تســــــتمر فعالياته املعلنة 
حتى احلادي والثالثني من ديسمبر املقبل، 
بني احلفالت الغنائية واملوسيقية والثقافية 
ــــــب وورش العمــــــل  ــــــع الكت ولقــــــاءات توقي

املختلفة، باإلضافة إلى املعارض الفنية.

تشهد خشبة مســــــرح ”التارماك“ في باريس العرض املسرحي ”بينما كنت أنتظر“ تأليف 
محمد العطار وإخراج عمر أبوســــــعدة، وفيه يحاول مخرجه تشــــــكيل فضاءات دمشــــــق 

وقصصها الهامشية، تلك التي ال ُتشاهد على الشاشات وال تتداولها وسائل اإلعالم.

{موسيقيون بال حدود» جنسيات مختلفة جمعها نغم واحد

معلقون بين الحياة والموت

أطلـــق املطرب املصري رامي صبري مؤخـــرا أحدث فيديو كليب له يحمل عنوان {معاك»، وهو 

من كلمات أحمد الجندي وألحان رامي صبري ومن إخراج ياسر سامي.

تســـتعد النجمة اللبنانية باســـكال مشـــعالني لطرح ألبوم جديد نهاية العام الحالي قد تكتمت 

على عنوانه، ومن املنتظر أن يتضمن 12 أغنية باللهجتني املصرية واللبنانية.

{بينما كنت أنتظر» هشاشة مدينة بين الصحو والغيبوبة

المهرجـــان يقتـــرح علـــى متابعيـــه 

فنيـــة مختلفـــة تجمـــع  تنويعـــات 

بين الحفـــالت الغنائية والمعارض 

الفنية وأمسيات توقيع الكتب

 ◄



} لنــدن - أفاد عـــدد من املصنعـــني في كبرى 
شـــركات الســـيارات العامليـــة بأنهـــم جلـــأوا 
املوديـــالت  فـــي  بالضـــوء  االســـتعانة  إلـــى 
الكهربائية لتمييزها عن غيرها من السيارات، 
وأيضـــا لتغييب صوت احملرك القوي ومخارج 

العادم.
وأشـــار غوردن فاغنر، مدير قسم التصميم 
بشركة مرسيدس األملانية، عند تقدميه للسيارة 
االختباريـــة جينيراســـيون كيـــو اي، إلـــى أن 
شكلها بســـيط ومالمحها خالية من البهرجة، 
ولكنهـــا تضيء بجميع األلـــوان، حيث تنبض 
احليـــاة في مقدمتها البالســـتيكية الســـوداء، 

والتي حلت محل شبكة املبرد.

وأوضح فاغنر أن هذه السيارة االختبارية 
تضـــيء ما يعـــرف باســـم اللوحة الســـوداء، 

لتضاهي بخطوطها الزرقاء الشبكة القدمية.
وأضاف أنـــه يتم عرض جنمة مرســـيدس 
وكذلك الكشـــافات العاملة بتقنيـــة الدايودات 

املضيئة آل اي دي باللون األبيض.
وأكد مدير قسم التصميم بشركة مرسيدس 
أن مـــا كان في الســـابق يـــدور حـــول املظهر 
اخلارجي، حولته مرسيدس إلى عرض ضوئي 

صغير.

ويرى اخلبـــراء أن إدخـــال حتديثات على 
مســـتوى اإلضاءة فـــي الســـيارات الكهربائية 
أصبح اجتاها عاما، حيث شهد معرض باريس 
الدولي للســـيارات ظهور العديـــد من النماذج 
االختبارية، التي تظهر معها ملسات اإلبداع في 
التالعب باأللـــوان واألضواء أكثر من أي وقت 

مضى.
ومن السيارات التي لفتت انتباه الرواد في 
معرض باريس الذي امتـــدت فعالياته مؤخرا 
من 29 ســـبتمبر إلى غايـــة 16 أكتوبر احلالي، 
سيارة ســـانغ يونغ آل اي في- 2، وهي سيارة 
مصممة لألراضي الوعرة، ومتتاز بشبكة مبرد 

مضيئة.
كما أبهرت ســـيارة رينو تريزور احلضور 
من خالل تزويد ضوئها اخللفي مبجموعة من 
األشرطة الضوئية، والتي تتم إضاءتها بشكل 

فردي عن طريق أشعة ليزر حمراء.
ويعتقـــد اخلبـــراء أن مصممي الســـيارات 
يلجأون إلى استخدام هامش التصميم اجلديد 
لـــدى الســـيارات الكهربائيـــة، ألنـــه ميكن من 
الناحيـــة التقنية أن تتم إضاءة املقدمة بشـــكل 
كامـــل عندمـــا ال يختفي خلفها محـــرك يحتاج 
إلى الهواء النقي والتبريد، أي أن الســـيارات 
الكهربائية تقـــدم للمصممني املزيد من احلرية 

بشكل واضح.
وبحسب خبير التصميم باولو تومينيللي، 
فـــإن الغايـــة مـــن التركيـــز على اإلضـــاءة في 
الســـيارات الكهربائية هي جْعلهـــا تتميز عن 

بقية املوديالت األخرى مستقبال.
وتابـــع تومينيللي قائال ”كما أن الهدف من 

ذلك أيضا أن تبدو الســـيارات الكهربائية أكثر 
حداثـــة وعصريـــة“، معتبرا األمر شـــبيها مبا 
حتظـــى به الهواتف الذكيـــة مقارنة بالهواتف 

اجلوالة العادية املزودة بأزرار.
ومن بني السيارات التي متيزت بكشافاتها 
األمامية ســـيارة فولكس فاغن األملانية اي.دي. 
االختباريـــة، التـــي مـــا إن تبدأ بالســـير حتى 
تبدو كما لو كانت حية، بفضل عيون كشـــافها 

األمامي.
وأوضح متحدث باســـم املجموعة األملانية 
فولكـــس فاغـــن أن الســـيارة اجلديـــدة تعّدل 
مســــــار اإلضاءة في املنحنيات وتغّيره حسب 

السرعة.
وأشـــار املتحدث إلـــى أنه عندمـــا تتحول 
الســـيارة االختبارية في عام 2025 إلى الســـير 
بنظـــام القيـــادة اآلليـــة تضـــيء الدايـــودات 
الزرقاء باملئزرين األمامي واخللفي، والعتبات 
اجلانبيـــة، وحـــول املاســـح الضوئـــي القابل 
لإلخراج واملوجود على الســـقف، لإلشارة إلى 

استخدام نظام القيادة اآللية.
وتابـــع قائال ”عنـــد إيقاف الســـيارة تقوم 
بتوديع ســـائقها بكلمة ’غود باي‘ قبل أن تغلق 
االختبارية اي.دي. عينيهـــا (زاويَتْي اإلنارة)، 

وينطفئ ضوؤها“.
وأوضـــح خبيـــر التصميـــم تومينيللي أن 
املصممـــني يقدمون هذه اإلبداعـــات الضوئية 
ليس فقط من أجل متييز املوديالت الكهربائية 
عن املوديالت املعتمدة على محركات االحتراق 
الداخلـــي، وإمنا ألن اإلضاءة تلعب أيضا دورا 

مهما مع أنظمة القيادة اآللية.
باحـــث  مانكوفســـكي،  ألكســـاندر  وأكـــد 
التقنيات املســـتقبلية بشـــركة مرســـيدس، أن 
الضوء ســـيصبح لغة التفاهم مستقبال، ولذلك 
فإن السيارات االختبارية مثل مرسيدس أف 015 
وفولكس فاغن اي.دي. تشير إلى قيادتها اآللية 
بسيناريو ضوئي خاص. وأضاف مانكوفسكي 
أن السيارات الكهربائية املستقبلية ستستخدم 
الدايـــودات أيضـــا فـــي محادثـــات فعلية مع 

املـــارة. وأوضـــح أحد موظفي فريـــق التطوير 
بشركة فولكس فاغن األملانية أن سيارة فولكس 
فاغـــن االختباريـــة ميكنها رؤيـــة الناس على 

الرصيف.
كمـــا أن فـــي مقدورهـــا أن توضـــح لهـــم 
أن أنظمتهـــا اإللكترونيـــة قـــد رأتهـــم، وتقوم 
مرســـيدس بعـــرض ممر فـــي الطريـــق لعبور 

املشاة إشارًة منها إلى أن العبور آمن.
واجلديـــر بالذكر، أن تقريرا جديدا أشـــار 
إلى السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة 
والسيارات ذاتية القيادة من املتوقع أن تشّكل 

مستقبل النقل بحلول عام 2030.
وقال التقرير الصادر عن شـــركة ماكينزي 
لالستشـــارات ومؤسســـة بلومبـــرغ لتمويـــل 
الطاقـــة اجلديـــدة إن الســـيارات الكهربائيـــة 
ميكن أن تشـــكل ثلثي إجمالي الســـيارات في 
املـــدن الغنية بحلول عام 2030، فيما قد تشـــكل 
الســـيارات الهجينة ما يقـــارب نصف إجمالي 
الســـيارات في مدن الـــدول النامية خالل الـ15 

عاما املقبلة. 
ويشـــير التقريـــر أيضا إلـــى أن املخالفات 
الصارمـــة املفروضـــة علـــى االنبعاثـــات إلى 
جانب انخفاض تكاليف التكنولوجيا وارتفاع 
مستوى اهتمام املستهلكني بشأن االنبعاثات، 
أصبحت تدفع الناس نحو امتالك الســـيارات 

الكهربائية في املدن.
فـــي مقابل ذلك يشـــهد تصنيع الســـيارات 
التكاليـــف حيـــث  تراجعـــا فـــي  الكهربائيـــة 
أظهـــر التقرير أن كلفة بطاريـــة الليثيوم أيون 
انخفضت بنســـبة 65 باملئة لكل كيلواط/ساعة 
في عـــام 2015، كمـــا يتوقـــع أن تنخفض هذه 
التكلفة إلى أقل من 100 دوالر في غضون العقد 

املقبل.
وختـــم التقريـــر بتوقـــع أن يواجـــه قطاع 
صناعة السيارات تغييرات جذرية في غضون 
الســـنوات القليلـــة القادمـــة حيـــث ســـيمثل 
االنتشار الواسع للسيارات الكهربائية تهديدا 

كبيرا للسيارات التقليدية.
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الضوء لغة للتفاهم مستقبال بين السيارات والمارة
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ــــــة التي هيمنت على  ــــــرى البعض من خبراء تصميم الســــــيارات أن املوديالت الكهربائي ي
منصات العرض خالل معرض باريس الذي اختتمت فعالياته في الـ١٦ من أكتوبر احلالي، 
متيزت بكشافاتها الضوئية. وأوضح اخلبراء أن الهدف من تركيز املصنعني على اجلانب 
الضوئي في املوديالت الكهربائية عائد إلى العديد من الغايات على رأسها تغييب صوت 
احملرك القوي ومخارج العادم، لذا فإن تزويدها بإضاءة سيميزها عن غيرها من املركبات 

كما سيجعلها متفردة مستقبال.  

جيتكـــس  معـــرض  هامـــش  علـــى   {
للتكنولوجيـــا 2016 الذي أقيـــم مؤخرا في 
إمارة دبي، كشفت شركة نيسان للسيارات 
عن سيارة مزودة بنظام استدعاء استغاثة 

تلقائي.
أن  اليابانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
القيادة العامة لشـــرطة دبـــي قامت بطرح 
هذه الســـيارة عبـــر جناحها املشـــارك في 
املعرض، مضيفة أن السيارة مزودة بنظام 
اســـتدعاء اســـتغاثة تلقائي دون  احلاجة 
إلى اســـتخدام الهاتـــف للتواصل مع غرفة 
العمليات في حال تعرض الســـائق حلادث 

مروري.

} شـــركة ريفوزبـــورت جتـــري تعديـــالت 
تصميمية على ســـيارة تســـال إس بي 100 
دي، حيـــث أضفت على الســـيارة املزيد من 
اللمســـات اجلمالية والتحسينات الداخلية 

املميزة.
وأوضحـــت شـــركة التعديـــل أن أحدث 
وأسرع ســـيارات تسال على اإلطالق صارت 
تتألق بلمســـات رياضية مبهـــرة من خالل 
العناصـــر التصميميـــة امللفتـــة لألنظـــار، 
والتي تضم مشـــتتا أماميا جديدا وناشـــرا 
خلفيا، وعتبات جانبية جديدة، عالوة على 
أن مؤخرة الســـيارة متتاز بشـــفة اسبويلر 

مصنوعة من ألياف الكربون.

} شـــركة أودي األملانية لصناعة السيارات 
الفارهـــة تعلن أنها أوقفت إنتاج ســـيارتها 

الكهربائية آر8 إي-تورن.
وكانت الشـــركة قد أطلقت الســـيارة آر8 
إي-تـــورن عـــام 2015 أثناء معـــرض جنيف 
الدولي للســـيارات، حيـــث أنتجت منها 100 
سيارة فقط. وكانت السيارة متاحة حصريا 

للعمالء األوروبيني.
وظهر أول منوذج للسيارة آر8 إي-تورن 
عام 2009 أثناء معـــرض فرانكفورت الدولي 
للسيارات كنموذج اختباري. وفي عام 2010 
قاد مدير األبحاث والتطوير في الشـــركة في 

ذلك الوقت ميشائيل ديك منوذجا منها.

} شـــركة بي أم دبليـــو تتطلع إلـــى تلبية 
أنظمة احلد مـــن االنبعاثـــات، لذلك تخطط 
إلحـــداث موديل كهربائي مـــن ايكس 3 وقد 
تبدأ بتحويل مناذجها الكبيرة إلى سيارات 
صديقة للبيئة مثل سيدان 7 سيريز. وأفادت 
الشـــركة بأن الســـيارة املصغرة الكهربائية 
بالكامل ستصبح متاحة للجمهور في وقت 
أقرب من 2019، في حني أن ســـيارة ايكس3 
ذات الدفـــع الرباعـــي الكهربائيـــة قد تبدأ 
املبيعـــات في العـــام التالي. ولـــم تقدم بي 
ام دبليـــو تفاصيـــل إضافية حول املســـافة 
التي ميكـــن أن تقطعها الســـيارة املصغرة 

الكهربائية بعد شحنها بالكامل.

 سيارة ذكية تستغيث 
تلقائيا عند الحوادث

تسال إس بي 100 دي 
تحظى بلمسات جمالية

أودي تتخلى عن سيارتها 
الكهربائية آر8 إي-تورن

ميني تدخل إلى قطاع 
السيارات الكهربائية

مصممو السيارات الكهربائية يوضحون أن تركيزهم على اإلضاءة في هذا النوع من السيارات عائد إلى أنها تسمح لهم بحرية 
التصرف في الضوء، مؤكدين أن الضوء سيميز هذه املوديالت مستقبال.

جديد السيارات

السيارة تلغي إشارات املرور 

التدخل البشري في القيادة انتهى

باولو تومينيللي:
اإلضاءة تلعب دورا مهما 
مع أنظمة القيادة اآللية 

للسيارة الكهربائية



} لنــدن – أعلنت شبكة أخبار روسيا اليوم أن 
بنـــكا بريطانيا جّمد كافـــة األرصدة املصرفية 
التابعـــة لهـــا، دون أن توضـــح الســـبب وراء 

اتخاذ هذا القرار.
أو ”روسيا اليوم“  ويقدم تلفزيون ”آر تي“ 
األخبـــار من وجهة نظر الكرملـــني، وقد واجه 
انتقـــادات غربية بأنـــه أداة دعائيـــة للرئيس 

الروسي فالدميير بوتني.
من جانبهـــا، نفت احلكومة البريطانية أي 
املصرفية  دور لها في إغالق أرصـــدة ”آر تي“ 
في اململكـــة املتحـــدة، فيما أكـــدت مارغاريتا 
ســـيمونيان رئيســـة حتريـــر شـــبكة روســـيا 
اليـــوم، أن مكتـــب القناة في لندن ســـيواصل 
العمل رغم كل شـــيء. وذكـــر مصدر في وزارة 
املاليـــة البريطانية االثنـــني أن إغالق أرصدة 

”آر تـــي“ في مصـــرف نات ويســـت ليس جزءا 
مـــن العقوبات اجلديدة التي هددت واشـــنطن 
ولنـــدن بفرضهـــا على موســـكو علـــى خلفية 

التطورات في سوريا.
بدوره قال متحدث باسم وزيرة اخلارجية 
البريطانيـــة إن قـــرار املصـــرف وقـــف خدمة 
أرصدة الشـــبكة التلفزيونية الروســـية، قرار 
داخلـــي وال عالقـــة له باحلكومـــة. لكن خبراء 
أشاروا في هذا اخلصوص إلى أن الدولة متلك 

حصة كبيرة من أسهم البنك.
ووصفـــت مديـــرة حتريـــر روســـيا اليوم 
قـــرار إغالق األرصـــدة، بأنه سياســـي بحت. 
وأوضحت قائلة ”لم تكن هناك أي شكاوى من 
جانب أجهزة اإلشراف املالي، أو البنك نفسه، 
أو مـــن أي جهـــة قد تكون لها صلة باملســـائل 

املاليـــة أو االقتصاديـــة. وأنشـــطتنا شـــفافة 
ومفهومـــة (…) لكننا واجهنـــا اتهامات كثيرة 
ومنهـــا: ملاذا يقولون للجميـــع إن النصرة في 
حلـــب تقصف األحيـــاء الســـكنية، حيث ُيقتل 
األطفال. وبسبب ذلك يحاولون الضغط علينا 
وإغالق مكتبنا كي ال نستطيع مواصلة العمل. 
لكننا ســـنعمل رغم كل شـــيء، وســـنبحث عن 

طرق أخرى“.
ولـــم يوضـــح البنك مـــا هو الســـبب وراء 
اتخـــاذ هذا القرار. وجاء في رســـالة بعث بها 
البنك إلى مكتب روســـيا اليوم في لندن ”قمنا 
مؤخرا مبراجعة شـــروط استخدام أرصدتكم، 
وتوصلنا إلى استنتاج مفاده أننا لن نقدم لكم 
هذه اخلدمات في املســـتقبل“. وجاء في بيان 
صدر عن وزارة اخلارجية الروسية االثنني أن 

موسكو ستطالب لندن بتقدمي إيضاحات حول 
إغالق أرصدة روسيا اليوم.

وقالـــت الوزارة ”خطـــوة البنك هذه عبارة 
عن حركة نســـقت مع احلكومة البريطانية من 
أجل طرد وســـيلة إخبارية تتمتع بشعبية في 
املجتمـــع البريطاني على الرغـــم من كونها ال 

تروق للخطاب البريطاني الرسمي“.
وشـــددت الوزارة على أنـــه إن كان الوضع 
هكـــذا، فيعتبر ذلك انتهاكا فظـــا ملبادئ حرية 

التعبير األساسية.
وكانت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة 
اخلارجيـــة الروســـية قد كتبت ســـاخرة على 
حسابها في فيسبوك ”يبدو أن لندن بخروجها 
من االحتاد األوروبي، تركت في أوروبا جميع 

التزاماتها بضمان حرية التعبير“.

} واشنطن – قال موقع ويكيليكس، االثنني، إن 
حكومة اإلكوادور قطعت اإلنترنت عن مؤسسه 
جوليان أساجن في رضوخ للحكومة األميركية 
أو نظيرتها البريطانية اللتني تتهمان أســـاجن 

بنشر مواد حساسة.
وقال موقع ويكيليكس في بيان "بوســـعنا 
أن نؤكـــد أن اإلكـــوادور قطعـــت اإلنترنت عن 
أساجن السبت الساعة اخلامسة مساء بتوقيت 
غرينيتـــش بعد وقـــت قصير من نشـــر خطب 

(هيالري) كلينتون في جولدمان ساكس".
ويعيـــش أســـاجن ويعمـــل داخل ســـفارة 
اإلكـــوادور فـــي لنـــدن منـــذ يونيـــو 2012 بعد 

حصوله على حق اللجوء.
ويبدو أن ”التحالف“ بني املرشح اجلمهوري 
دونالـــد ترامب وويكيليكس هـــو عكس للدور، 
ففي 2010 مجد ناشـــطو الشفافية ويكيليكس؛ 
لنشـــرها، بالتعاون مع عدد من وسائل اإلعالم، 
أكثر من ربع مليون رسالة سرية من السفارات 
األميركيـــة في أنحاء العالم، وأصبح مؤســـس 

ويكيليكس جوليان أساجن بطال للكثيرين.
الغارديـــان  لصحيفـــة  تقريـــر  ويقـــول 
البريطانية إنه ”في وقتها، أعرب السياســـيون 
اجلمهوريـــون عن غضبهم جتـــاه ويكيليكس، 
لكـــن البعض منهم اآلن يســـتغل تســـريباتها، 
لكونها وسيلة إلنقاذ مرشحهم دونالد ترامب“.
وقـــال املتحدث باســـم مجموعـــة الضغط 
”إن  ســـروكا  نيـــل  ألميـــركا،  الدميقراطيـــة 
ويكيليكس مثل اإلنترنـــت، ميكن لها أن تكون 
قوة ألجل اخلير أو قوة ألجل الشر، واآلن تقوم 
بدعم مرشـــح يدير حملـــة انتخابية هي األكثر 

دعوة للبغض في وقتنا املعاصر“.
ووجهـــت املخابـــرات األميركية األســـبوع 
املاضي أصابع االتهام، بخصوص القرصنات 
السابقة، لروسيا، مشيرة إلى أنه ليس معروفا 

بعد إن كانت روســـيا هي التي قامت بقرصنة 
رسائل البريد اإللكتروني ملدير حملة كلينتون، 
لكن املســـؤولني األميركيني يقولون إن الهجوم 
يحمل البصمـــات ذاتها، في حني أنكر الرئيس 

الروسي فالدميير بوتني هذه التهم.
وتنقل الصحيفة عن مديـــر حملة كلينتون 
روبـــي مـــوك، قولـــه للصحافيـــني، اخلميس، 
إن دائـــرة األمـــن الوطني اتخـــذت خطوة غير 
مســـبوقة بإعالنهـــا أنـــه ”ليـــس هنـــاك أدنى 
شـــك بأن احلكومة الروســـية تقـــف خلف هذه 
القرصنة وتسريب الرسائل اإللكترونية، بهدف 
التدخل في االنتخابـــات، ومحاولة التأثير في 

النتيجة لصالح دونالد ترامب“.
ويقول تقرير الصحيفة إن هذا يطرح سؤال 
”هل يشكل أساجن وبوتني وترامب مثلثا؟ وهل 
هـــم على اتصال ببعضهم، أم أنهم يســـتغلون 

تالقيا عفويا للمصالح؟“.
شـــبكة  فـــإن  الصحيفـــة،  وبحســـب 
”دميوكراســـي ناو“ قامت بســـؤال أساجن عما 
إذا كان يفضـــل كلينتون علـــى ترامب، فأجاب 
”أنت تســـألني إن كنـــت أفضـــل الكوليرا على 
الســـيالن؟“، وقالت محررة ويكيليكس، ســـارة 
هاريســـون، إن املوقع مســـتعد لنشـــر فضائح 
ضـــد ترامب لو توفرت، وقالت ملوقع بلومبيرغ 

”ليس األمر أننا نختار ما ننشره“.
ويســـتدرك التقريـــر بـــأن ”البعـــض مـــن 
املراقبـــني يجادلون في أن حرب أســـاجن على 

كلينتون أمر شخصي“.
ونقـــل التقريـــر عـــن نائبـــة مديـــر مركـــز 
”يوراســـيا“ في مركـــز ”أتالنتك كاونســـل“ في 
واشـــنطن ألينـــا بولياكوفـــا قولهـــا ”أظن أن 
احلكومـــة الروســـية تســـتخدم ويكيليكـــس؛ 
العالقـــة تبـــدو واضحة بالنســـبة إلـــّي، فهل 
ترتبط حملة ترامـــب بويكيليكس؟ من الصعب 
القول، لكني ســـأكون متفاجئة لو لم يكن هناك 

تنسيق“. 
مـــن جانب آخـــر يلفت تقريـــر ملوقع ”ديلي 
بيست“ إلى أن مسؤوال في املخابرات األميركية 
وصف العالقـــة بني روســـيا وويكيليكس بأن 
روســـيا تنظر إلى ويكيليكـــس كـ“األبله الذي 
ميكن االســـتفادة منه“، مشـــيرا إلـــى أن هناك 

قناعة لدى مســـؤولي املخابرات واملســـؤولني 
العســـكريني بأن ويكيليكس تشكل خطرا على 

األمن القومي األميركي.
ويســـتدرك كاتبا التقرير نانســـي يوسف 
وشـــني هاريس بأن عالقة ويكيليكس بروسيا 
كانت موضع نقاش داخلي، حيث يرى البعض 
أن املجموعة متعاونة مع الكرملني، لكن آخرين 
يجدون أن ويكيليكس تتصرف بشكل أساسي 
بصفتها املســـتفيد من وثائق مسروقة؛ لكونها 

مؤسسة صحافية ليس أكثر.
ويقـــول املوقع إن ”عـــدم التأكد من والءات 
املوقع -إن كانت لـــه والءات- مثير لألعصاب، 

خاصة مع وجود سيل مستمر من رسائل البريد 
اإللكترونـــي املقرصنة على موقع ويكيليكس“. 
ويضيف املوقع ”ال شـــك أن ويكيليكس كان لها 
تأثير في السياسة األميركية، لكن لدى السؤال 
كيف ميكـــن تصنيف املجموعة، أجـــاب اثنان 
من املســـؤولني اتصل بهم (موقع ديلي بيست) 
بالصمت لفترة، ثم القول «هذا ســـؤال مشوق، 
فهل هي مؤسســـة إعالمية؟ األمـــر ليس كذلك 

بالضبط»“.
وينقـــل التقرير عن أحد املســـؤولني، قوله 
”ال أتعامـــل معهم على أســـاس أنهم مؤسســـة 
صحافية؛ ألنهم ال يتبعـــون القواعد األخالقية 

للصحافـــة“، ويفيـــد التقرير بـــأن البعض من 
املســـؤولني ســـعداء بأن املجموعة بدأت تنشر 
معلومـــات خاصة عـــن مواطنـــني عاديني، ما 

سيجعل الرأي العام ينقلب ضدها.
ويشـــير الكاتبان إلى أن ويكيليكس ترغب 

في أداء دور في االنتخابات األميركية.
وينقـــل املوقع عـــن أســـتاذ االتصاالت في 
جامعة بفلو، آرون فيشواناث، قوله ”إن أساجن 
يحاول التأثيـــر في آلة السياســـة بهذا البلد، 
وهذا تغير كبير“، مســـتدركا بأنه ”ليس هناك 
دليـــل على أن ويكيليكس لها عالقة بالقرصنة، 

إال أنها مستفيدة منها“.
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ميديا
[ ويكيليكس مؤسسة صحافية دون قواعد أخالقية ودون إنترنت  [ التقاء مصالح روسيا وويكليكس وترامب لم يكن صدفة

ويكيليكس ذراع إعالمية لروسيا في الواليات المتحدة

مع السيالن ضد الكوليرا

ويكيليكس قامت بنشــــــر ألفي رســــــالة بريد إلكتروني مقرصنة من حملة هيالري كلينتون 
ــــــني وصحافيني يتهمونها بأنها  االنتخابية تهم الدائرة السياســــــية الضيقة، ما جعل محلل

ذراع إعالمية لروسيا، بل ووصفها آخرون بـ“األبله“ الذي ميكن لروسيا االستفادة منه.

السياسة وراء إغالق بريطانيا ألرصدة شبكة {روسيا اليوم} البنكية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ شهدت باريس في يومي العطلة 
األسبوعية املاضية مظاهرة نظمت 

حتت شعار ”أوقفوا اإلرهاب واكبحوا 
جلام داعش“، وأعرب املتظاهرون عن 

احتجاجهم على التغطية اإلعالمية 
املتحيزة. ومن بني املتظاهرين كان 

الكاتب املعروف جان ميشيل فيرنوشه 
الذي قال إنه من املستحيل التغلب 

على املسلحني ما دام الغرب يواصل 
تسليحهم.

◄ قتل العقيد أحمد اخلطيب، مسؤول 
اإلعالم احلربي مليليشيا احلوثي 
بصعدة، االثنني، في غارات جوية 
لقوات التحالف العربي في اليمن، 

وقال مصدر إن اخلطيب قتل مع عدد 
من مرافقيه؛ بقصف للطيران استهدف 

مواقع وأهدافا للحوثيني بعدد من 
مديريات صعدة.

◄ أعلن أكثر من ٦٠ صحافيا بجريدة 
”املصري اليوم“ املصرية، تضامنهم 

مع زمالئهم املعتصمني مبقر اجلريدة، 
اعتراضا على ما يواجهونه من 

انتهاكات، من بينها التلويح بفصل 
عدد منهم تعسفيا.

◄ استقال نقيب الصحافيني 
املوريتانيني، محمد عبدالرحمن ولد 

الزوين، بعد دورتني متتاليتني له على 
رأس النقابة، وأكد أنه لن يترشح 

لرئاسة رابطة الصحافيني املوريتانيني 
لدورة جديدة، ترسيخا ملبدأ التناوب 

على القيادة.

◄ اتهمت ميالنيا ترامب زوجة املرشح 
اجلمهوري للبيت األبيض وسائل 

اإلعالم األميركية بالتحيز في تغطيتها 
للسباق الرئاسي، مقللة من شأن 

تصريحات دونالد ترامب الذي تبجح 
بسلوك مسيء للنساء في شريط فيديو 
يعود إلى العام ٢٠٠٥، وذلك في مقابلة 

أجرتها معها شبكة سي إن إن.

{مجلس النواب لن يقترب من قانون الصحافة واإلعالم الموحد، إال بعد أن يخضع لحوار مجتمعي 
كامل، وتدلي كل األطراف المعنية فيه برأيها}.

أسامة هيكل
رئيس جلنة الصحافة واإلعالم بالبرملان املصري

{لم تعد أدوارنا اليوم كإعالميين مرتبطة بالنقل والنشـــر والتوجيه والترفيه واألخبار فحســـب، 
بل أصبحنا نلعب دورا فاعال  في استخدم المتغيرات إلصالح مجتمعنا}.

صفية الشحي
إعالمية إماراتية

باختصار

هل يفسد المحللون {الفضائيون} البرامج اإلعالمية

} من أجل تنوير المشاهدين حول ما 
يجري من أحداث وقضايا تلجأ البعض من 
الفضائيات إلى استضافة أشخاص تطلق 

عليهم لقب ”محللين سياسيين“ أو ”خبراء 
استراتيجيين“ يظهرون ضمن نشرات 
األخبار أو في برامج إعالمية تحليلية 
مهمتهم تفسير ما يجري في المشهد 

السياسي وتحليل ما جرى، وما هي النتائج 
المتوقعة وكيف ستتطور األحداث، والبعض 
منهم يتجاوز التحليل والتفسير، إلى التنبؤ 

والتنجيم والتوقعات التي يطلقها بثقة 
كبيرة واطمئنان لما يقوله.

وقد ألفنا تكرار حضور وجوه 
وأشخاص على الفضائيات يسبق اسمهم 

صفة محلل سياسي أو استراتيجي، ال 
يترددون بالخوض في أي موضوع يتناوله 
اإلعالم ويتحدثون فيه كمحللين ومفسرين 

ومتوقعين، وحتى منتقدين، بينما هم لم 
يكلفوا أنفسهم ولو حتى بمراجعة مواقع 

اإلنترنت لجمع البعض من المعلومات 
عن األمر وتفاصيله وظروفه وينسون أن 

التحليل السياسي هو عملية بحث وتفسير 
في حدث معين، ومعرفة أسبابه واالحتماالت 

الممكنة لتطوره.
إن التحليل السياسي هو في النهاية 

وسيلة يتم من خاللها إيصال فكرة أو وجهة 
نظر معينة إلى المتلقي عبر عرض جميع 

جوانب الحدث واستنتاج أسبابه ودوافعه، 
وتوقع ما سوف تؤول إليه األحداث في 

المستقبل، ومعرفة تأثيراته على الواقع، 
واإلجابة عن األسئلة المبهمة لدى المتلقي، 
والتأثير عليه، لذا يحتاج المحلل إلى فهم 

الواقع السياسي للبلد وعالقته بمحيطه 
اإلقليمي والدولي.

ولهذا فإن التحليل السياسي هو شكل 
من أشكال العمل السياسي، تحتاجه ليس 

فقط وسائل اإلعالم بل تحتاجه أيضا 
الحكومات الناضجة في اتخاذ قراراتها 
السياسية في ما يتعلق بالشأن الداخلي 

أو الخارجي، وفق معايير وقواعد وأسس 
محددة.

إن ”المحلل الفضائي“ غير المؤهل بدال 
من أن يقوم بتوضيح ما يجري على الساحة 

السياسية بموضوعية ومهنية ومعرفة 
حقيقية بالوقائع، يسترسل باستعراض 
أفكاره الشخصية وانطباعاته وتمنياته 

الذاتية حسب أهوائه السياسية وميوله 
التي قد تفقده الموضوعية والنزاهة.

إن شخصا قليل الخبرة، يظهر عبر 
وسائل اإلعالم يقول ما يخطر على باله 

حول البعض من جوانب المشهد السياسي، 
دون إدراك لوظيفة المحلل السياسي ودوره 
التنويري، سيربك حتما المشاهدين ويخلط 

على الجمهور المتلقي أبعاد القضايا 
المطروحة، وقد يؤّدي التحليل القاصر إلى 
تضليل الرأي العام! بل إن البعض مّمن يتّم 

تقديمهم على شاشات التلفزيون كمحللين 
غير مؤهلين قد يربكون ويخدعون حتى 
دوائر الدولة المعنية بالقضية موضوع 

النقاش.
ولسوء الحظ إن البعض من الفضائيات 
تكرر استضافة عدد مّمن يسمونهم محللين 

سياسيين أو خبراء لسهولة الحصول 
عليهم في أّي لحظة، وهم مستعدون للحديث 

عن أي موضوع، بسرد انطباعات شخصية 
وترديد جمل جاهزة ال يلجأ إليها المحلل 

السياسي أو األخصائي الذي يعتمد مناهج 
البحث والتحليل الرصين ودراسة القضايا 

السياسية بموضوعية تحليلية وإيصال 
المعلومات النافعة، وهذا هو دور اإلعالم 

المهني.

إن المحلل السياسي يمثل إشكالية في 
اإلعالم العربي تتطلب معالجة مهنية من 

خالل استضافة أشخاص من ذوي الخبرة 
واالختصاص واللباقة، ويفضل أن يكون مّمن 

ينتمون إلى مراكز الدراسات أو البحوث، 
أو يعملون في اختصاصات لها عالقة 

بالموضوع السياسي أو األمني أو االقتصادي 
وحتى الرياضي، فهناك خلط واضح بين إبداء 

الرأي وطرح تحليل أو تفسير لحدث محدد.
إن نظرة وسائل اإلعالم إلى التحليل 

السياسي ضمن نشرات األخبار أو في 
برامجها الحوارية تختلف من قناة إلى 

أخرى، فالبعض منها يراه مجّرد ملء فراغ 
وتقليد لغيرها، وبعضها اآلخر يرى التحليل 
السياسي علما وفنا ال يتقنه كل السياسيين 

واإلعالميين.
ويشتهر في وسائل اإلعالم العالمية 
محللون إعالميون وصحافيون وكّتاب 

سياسيون واقتصاديون وعسكريون، ال تصدر 
آراءهم وتحليالتهم وتفسيراتهم السياسية 

واإلعالمية إال اعتمادا على دراسات وبحوث 
ومصادر وحقائق مصحوبة بالدالئل 

والوثائق والبراهين، تجعل من تفسيرات 
وآراء المحلل الناضجة ذاتها خبرا تتناقله 

وسائل اإلعالم.

فيصل الياسري
مخرج عراقي 

قريب.. بعيد

مســـؤولي  لـــدى  قناعـــة  هنـــاك 
ويكيليكـــس  بـــأن  املخابـــرات 
تشـــكل خطرا على األمن القومي 

األميركي

◄



} القــدس - حذر خبراء فلســـطينيون، من أن 
إســـرائيل تكّثف من حمالت الدعاية في العالم، 
إلقنـــاع الـــرأي العـــام الدولي، بوجهـــة نظرها 
القائلة إن أرض ”فلسطني التاريخية“، هي ملك 

لليهود.
واستشـــهد اخلبراء مبقطـــع فيديو قصير 
أنتجتـــه وزارة اخلارجيـــة اإلســـرائيلية، فـــي 
الســـادس من أكتوبـــر اجلاري، ونشـــرته على 

مواقعها في شبكات التواصل االجتماعي.
وتبلغ مدة املقطع ٣ دقائق، واستخدمت فيه 
اللغـــة اإلنكليزية، ومت تقدميه بطريقة كوميدية 
هزلية، َمّثلت خالله إســـرائيل شخصيتان هما 
”يعقـــوب وراحيل“، وهما يســـكنان مع طفلهما 
فـــي شـــقة اســـمها ”أرض فلســـطني“. وخالل 
الفيلم، يطرق الباب أشخاص يطالبون بالشقة 
ألنفســـهم، بدءا باألشـــوريني في العام ٧٢٢ قبل 
امليـــالد، ثم البابليـــني فالرومـــان والصليبيني 
والعثمانيني ويســـيطرون عليها تباعا. ويصل 
الشـــريط إلى العـــام ١٩١٧ للميـــالد حيث يصل 
رجل ميثـــل االنتداب البريطاني الذي يحســـن 
معاملـــة اليهود قبـــل أن يقول ”باســـم عصبة 
األمم (االســـم األول لألمم املتحـــدة) نعيد إليكم 

منزلكم“.
ويحتفـــل يعقـــوب وراحيل بهـــذا اإلعالن، 
قبـــل أن يطرق البـــاب زوجان بزي فلســـطيني 
تقليـــدي وينظران في داخل املنزل، في إشـــارة 
إلى املطالبـــة الفلســـطينية، املدعومة بقرارات 
مـــن األمم املتحـــدة، بحـــق العـــودة لالجئـــني 
الفلســـطينيني. وينتهـــي الفيلـــم بنظـــرة مـــن 
الزوجني اإلسرائيليني تصاحبها موسيقى، في 
إشـــارة إلى أن الفلســـطينيني جاؤوا بعد قيام 

دولة إسرائيل.
وحصد الشـــريط املئات مـــن التعليقات من 

أجانب وإسرائيليني أيضا.
ويقـــول عدنان أبوعامر اخلبير في الشـــأن 
اإلســـرائيلي، إن املقطـــع، بعيدا عـــن األخطاء 
التاريخيـــة الـــواردة في الفيلـــم، يعتبر مقدمة 
حلملـــة ممنهجـــة مـــن قبـــل وزارة اخلارجية 

اإلسرائيلية للترويج للرواية اإلسرائيلية.
اإلســـرائيلية  احلكومـــة  أن  إلـــى  ويلفـــت 
تستعني بشركات خاصة في الدعاية والعالقات 

العامة واإلعالن، من أجل الترويج ألفكارها.
وتابـــع ”صحيـــح أنـــه لـــن يـــروق الفيلم 
للكثيريـــن، وســـيؤكدون أنه تزييـــف للحقائق، 
لكـــن علينا أن ندرك أيضـــا أن هناك الكثير من 

األشخاص قد يصدقونه“.
وقـــال أبوعامـــر إن علـــى وزارة اخلارجية 
الفلســـطينية، والدول العربية أن ترد على هذا 
الفيلم بنفس الوسيلة، وخوض مجال اإلنتاج.

بـــدوره، قـــال أســـتاذ اإلعـــالم فـــي جامعة 
”الّنجـــاح“ مبدينـــة نابلـــس، فريـــد أبوظهيـــر 
إّن احلـــرب اإلعالمية تســـبق اليـــوم أي حرب 
عســـكرية. وتابع ”لألســـف نحن كفلسطينيني 
وعـــرب، لدينـــا ضعـــف كبيـــر في اســـتخدام 
مواقـــع  وتســـخير  والدعايـــة  التكنولوجيـــا 

التواصل االجتماعي إليصال الفكرة“.

} تونس - أثارت حلقة من أحد برامج تلفزيون 
الواقـــع صدمة فـــي تونس تـــردد صداها على 
الشبكات االجتماعية بعد أن طلب مقدم برامج 

من ضحية اغتصاب أن تتزوج مغتصبها.
يتعّلق األمر بعالء الشـــابي، مقدم برنامج 
”عنـــدي ما نقلك“ (لدّي ما أقولـــه لك) الذي يبث 
على قنـــاة احلوار التونســـي اخلاصة، عندما 
استضاف فتاة تبلغ من العمر ١٨ سنة، اجلمعة 
املاضي، وحتدثت خالل البرنامج عن تعرضها 
لالغتصـــاب منذ أربع ســـنوات من طرف ثالثة 
أقرباء لزوجة والدها، ّمما أدى إلى حملها دون 

أن تعرف هوية الوالد.
وحســـب روايـــة الفتاة التـــي حضرت في 
البرنامـــج رفقة شـــقيقها، فقد طردهـــا والدها 
مـــن البيت بعدمـــا علم بحملها، غيـــر أن مقدم 
البرنامـــج اعتبرهـــا مخطئـــة، واعتبـــر أنهـــا 
ســـاهمت في مـــا يجري مبـــا أنهـــا حامل من 
دون عقـــد زواج، مطالبـــا إياهـــا بالـــزواج من 
أحد املغتصبـــني من أقارب زوجـــة والدها إذا 
تبّني طبيـــا أنه أب الطفل، ثـــم طلب العفو من 

والدها.
وقـــد أدت االنتقادات ملنشـــط البرنامج إلى 
التزام القناة بعدم إعادة بث احللقة وســـحبها 
مـــن موقعها اإللكتروني ومـــن صفحاتها على 
شبكات التواصل االجتماعي، خصوصا بعدما 
راجت حملة افتراضية حتت عنوان ”سي عالء 
عقاب االغتصاب مش العرس (الزواج)“، إضافة 
إلـــى العديد مـــن احلمالت األخـــرى على غرار 
#ســـي_عناء و#وينـــي (أين)_الهايكا إضافة 
 ٢٢٧_article# إلى هاشتاغـني باللغة الفرنسية
(الفـصل ٢٢٧)  و#silence_on_viole (سكوت 

اغتصاب).
كما أعلنـــت جمعيات محليـــة عن تقدميها 
لشـــكاوى لدى الهيئة العليا املستقلة لالتصال 
مقـــدم  ضـــد  (الهايـــكا)  البصـــري  الســـمعي 

البرنامج.
وتخيل معلق على فيســـبوك حوارا ساخرا 
بني عاشـــقني مضمونه ”-أحبك وأريد الزواج 
بك، -اخطبنـــي، -تعرفني أن أهلك ال يحبونني 
–اغتصبني إذن، الدخول من الشـــباك هو احلل 
عندما يكون الباب مغلقا، شـــكرا #سي_عناء 
على اإللهام“، في إشـــارة إلى تشـــجيع املنشط 

على اغتصاب الفتيات ألجل الزواج منهن.

ويقول معلق آخـــر إن ”عالء وأمثاله خطر 
على املجتمع التونسي!“.

وتهكمت الكاتبة واألستاذة اجلامعية ألفة 
يوسف على فيســـبوك قائلة ”عالء الشابي إذا 
اغتصبـــوه، يلـــزم يتزوج املغتصـــب؟ فبحيث 

.“(..)
وقالـــت معلقة ”اغتصبك ليســـت 

مشـــكلة ألنه سيتزوجك ويسترك“ 
أو ”اطلبي الســـماح مـــن أبيك 
الذي طردك اتقـــاء للعار ألنهم 
ليســـت أخطر من  اغتصبوك“ 
”عـــادي ضربـــك ألنـــه يحبك“ 
طريحة  طريحة  ”أعطيتها  وإال 

(ضرب مبرح) أو كف فقط!“.
”جرميـــة  أخـــرى  وقالـــت 

علـــى  واضـــح  دليـــل  االغتصـــاب 
أننا أصبحنا لألســـف نحيـــا في زمن 

الوحـــوش، يحملون النســـاء إلـــى املخادع 
بالقوة حترشا مريضا أو ذكورية متسلطة، ما 

هذا القرف؟“.
واعتبر معلق أن ”سي عالء وأخاه يقدمان 
برامـــج ’التلّصص التلفـــزي‘ وهي من عالمات 

انحطاط هذا املجتمع“. 
يذكر أن شـــقيق عالء الشـــابي يقدم بدوره 
برنامجـــا فـــي قناة خاصـــة يعنـــى بفضائح 

املجتمع. وأكد معلقـــون ”فعال يجب هذه املرة 
القيام بحملة حملاســـبة الهايـــكا على صمتها 

وتواطئها إزاء هذه القضّية وغيرها“.
مـــن جانب آخـــر اعتبر معلقـــون أن النقد 
يجب أن يوجه إلى املشـــرع التونسي أساسا، 
ألنـــه مـــن الضـــروري تنقيح هـــذا الفصل 
القانوني (٢٧٧) وغيره. وقالت معلقة 
”القوانني مزبلـــة، ونضيف إليها 

العقليات“.
ويحدد املشـــرع التونسي 
العقوبات املتعلقة باالغتصاب 
مـــن الفصل ٢٢٧ إلـــى الفصل 
٢٢٩ مـــن املجلة اجلزائية، وقد 
نص على أنـــه يعاقب باإلعدام 
كل مـــن واقـــع أنثى باســـتعمال 
العنـــف أو الســـالح أو التهديـــد به 
ويعاقب بالســـجن بقية العمر كل من واقع 
أنثـــى دون رضاها دون اســـتعمال العنف أو 

السالح.
ويعاقب بالسجن مدة ٦ أعوام كل من واقع 

أنثى دون عنف سنها دون ١٥ سنة.
 وإن كان ســـن املجني عليها فوق ١٥ ودون 
العشرين ســـنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن 
مدة ٥ ســـنوات، واحملاولة تســـتوجب العقاب 
أيضا. ويوقـــف زواج الفاعـــل باملجني عليها 

التتبعات وآثار احملاكمة، وتستأنف التتبعات 
إذا انفصـــم الـــزواج بطالق إنشـــاء من الزوج 
وذلك قبـــل مضي عامـــني من تاريـــخ الدخول 

باملجني عليها.
ويثير هذا الفصل جدال كبيرا على الشبكات 
االجتماعية. وكان وزير العدل وحقوق اإلنسان 
والعدالة االنتقالية حافـــظ بن صالح أعلن أنه 
ســـيتم قريبا إلغاء الفقرتـــني ٤ و٥ من الفصل 
٢٢٧ مكـــرر من املجلـــة اجلزائيـــة واللتني قال 
إنهمـــا توفران للجانـــي إمكانيـــة الهروب من 
العقـــاب اجلزائي عبر زواجه من املجني عليها 

إثر جرمية مواقعة أنثى دون عنف.
يذكـــر أن الهيئة العليا املســـتقلة لالتصال 
الســـمعي البصري (الهايكا)، استمعت االثنني 

١٧ أكتوبر ٢٠١٦، إلى عالء الشابي.
وطلـــب محامي القناة، وفـــق بالغ للهايكا، 
إرجـــاء البت في هذا امللف إلـــى غاية األربعاء 
١٩ أكتوبر حتى يتســـنى له مـــد الهيئة بجملة 
مـــن الوثائـــق واملعطيـــات، معبرا عـــن التزام 
القناة مبدئيا بعدم إعادة بث احللقة وسحبها 
مـــن موقع القناة ومن صفحاتها على شـــبكات 

التواصل االجتماعي.
وفـــي مداخلة ملقدم البرنامـــج ضمن إذاعة 
موزاييك اخلاصة أشـــار عالء الشـــابي إلى أّن 

ما قاله في تلك احللقة قد أخرج من سياقـه.
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ــــــى مواقــــــع التواصل  ــــــة تونســــــية عل حمل
االجتماعــــــي ضد مقــــــدم برنامج طلب من 
ــــــزواج من مغتصبها.  ضحية اغتصاب ال
وتطالب احلملة بإيقاف البرنامج ومحاسبة 
مقدمه إضافة إلى إعادة النظر في البعض 

من قوانني املجلة اجلزائية التونسية.

املاليـــة  وزارة  أوضحـــت   - الريــاض   {
الســـعودية أن التعميم الذي أصدرته الوزارة 
بشـــأن تعليمات إقفال الســـنة املالية احلالية 
تضمـــن حتديد اليـــوم اخلامس مـــن كل برج 
هجري شمســـي موعدا لتحويـــل الرواتب إلى 

احلسابات البنكية للموظفني.
وحســـبما أوردت وكالة األنباء السعودية، 
(واس) فإنه سيتم صرف راتب الشهر احلالي 
في اليـــوم اخلامس من بـــرج العقرب املوافق 

لليوم السابع والعشرين من أكتوبر اجلاري.
وقالت الوزارة في بيان ”إنه ســـيتم صرف 
راتب الشهر القادم في اليوم اخلامس من برج 
القوس املوافق لليوم الســـادس والعشرين من 
شـــهر نوفمبر ٢٠١٦، وسيســـتمر الصرف وفق 

هذا التنظيم مستقبال“.
وأثـــار البيان ســـخرية الســـعوديني على 
موقـــع تويتـــر ضمـــن هاشـــتاغ ##صـــرف_

الرواتب_باألبراج.
وتهكـــم رجـــل الديـــن الســـعودي عـــادل 

الكلباني:

ولقي القرار معارضة واسعة على تويتر.
وكتب مغرد:

وقال مغرد آخر:

وسخر معلق:

ولم يخل األمر من السخرية فكتب معلق:

واقترح وليد الفراج:

يذكـــر أن هذا التغيير فـــي جاء إطار خطة 
تقشف سعودية.

فيسبوك التونسي: عقاب االغتصاب السجن ال الزواج
الدعاية اإلسرائيلية.. 

تكتيك حربي

التلصص التلفزيوني

تمكن مؤخرا موقع ويبو الصيني، الشـــبيه بموقع تويتر الشـــهير، من التفوق على نظيره األميركي من ناحية القيمة 

الســـوقية للمرة األولى. وتقدر القيمة الحالية لويبو، الذي تأسس عام 2009، بـ11.35 مليار دوالر، فيما تبلغ قيمة 

تويتر {األصلي} أقل من ذلك بقليل وتحديدا 11.34 مليار دوالر، وفقا لتقارير متخصصة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب   
السعودية: راتب الثور متى ينزل
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الصمت بكاء الروح 
على وطن ال يفهمه أحد.

#معركة_املوصل تعلن باللغة العربية. 
تخاض باللغة الكردية، يعقب عليها 
باللغتني الفارسية والتركية، تنسق 

باإلنكليزية. تترجم إلى الروسية. 
#عجقة_لغات.

في مرحلة إعادة انتشار غالبية القوى 
السياسية نؤكد أن لبنان العصي على 

الوصاية الفلسطينية والسورية 
لن يرضى بوصاية إيرانية وبرئيس 

مقيد بالسالح.

لم يعد بوسعك أن متنع أوالدك من 
االطالع على ما ال ترضاه

املعركة اليوم معركة قناعات تزرع
ال معركة أجهزة تنزع.

جون كيري سيثبت الواقع القلق 
في اليمن ليتيح إليران دعم احلوثي 

وإبقاء مين قلق ترسو على بحاره 
مدمرات أميركية بحجة حماية املالحة 

(االتفاق النووي).

أعمارنا تضيع ألننا نتعامل 
مع اليوم كأنه شدة ويجب أن تزول .

في حلظة الوالدة نبكي 
ذلك ألننا قادمون 

إلى مسرح مكتظ باحلمقى.

إليسا
فنانة لبنانية.

أرقب تغير الفصول، 
حتى تقف هجرة البشر.

سيظل االسالميون في سيناء يقتلون 
جنودنا باعتبارالقتل جهادا يثابون 

عليه، املعركة مع االسالميني فكرية في 
الداخل قبل أن تكون أمنية في سيناء.

#مصر.

ليس مطلوبًا أن تكون معجبًا بالقتيل 
املطلوب أال تكون معجبًا بالقاتل.

كل الشعارات واأليديولوجيات
إذا لم جتعل كرامة اإلنسان أوال، 

فمحلها حتت القدم.. نقطة!

تتتابعوا

@abuabdelelah

ال يســــــتطيع أي مفت أن يقــــــول ال تتابعوا 
األبراج.#صرف_الرواتب_باألبراج.

ال

@m_almegren

ــــــالد احلرمــــــني وقبلة  ــــــه- لب ــــــق -والل اليلي
املســــــلمني هذا التاريخ وتلك األشهر، أبعد 
رجــــــب وشــــــوال ومحرم وشــــــعبان ليكون 
الثور والســــــرطان! #صرف_الرواتب_

باألبراج.

ال

@ALblagi

ــــــدول تصرف املليارات للحفاظ على  جميع ال
ــــــي والثقافي، ونحن  هويتها وموروثها الدين
ــــــل هدر هويتنا!  نســــــعى لتوفير املاليني مقاب

#صرف_الرواتب_باألبراج.

ج

@FAlKassim

ــــــة  امليزاني ــــــراج  #صرف_الرواتب_باألب
بالهجري..  ــــــة  املدني واألحــــــوال  ــــــالدي  باملي
ــــــاد بالرؤية.. والرواتب باألبراج .. كل  واألعي

عام وانتم بخير.

#

@almastero15

ــــــك تتكلم  ــــــزي الزوج إذا ســــــمعت زوجت عزي
ــــــور ما نزل  ــــــر الهاتف وتقــــــول راتب الث عب
متالك أعصابك فهي ال تقصدك #صرف_

الرواتب_باالبراج.

ع

@waleedalfarraj

ــــــو كان البيان بأن صــــــرف رواتب موظفي  ل
ــــــوم الـ٢٧ مــــــن كل شــــــهر ميالدي  ــــــة ي الدول
لكان أسهل اســــــتيعابا للناس، الفلسفة في 
#صرف_الرواتب_ مشــــــكلة  الصياغــــــة 

باألبراج.

ل



} نابلس (الضفة الغربية) –  تحت ُعرش (مظلة 
من ســـعف النخيـــل) مزّين بأصنـــاف الفاكهة 
زاهيـــة األلوان، جلســـت عائلـــة إبراهيم عطا 
الكاهن، من الطائفة السامرية في مدينة نابلس 
(شـــمال الضفـــة الغربية)، بانتظـــار الزائرين 
والمهنئيـــن بعيـــد الُعـــرش، بعـــد أن وضعت 
ربـــــة البيـــت أصنـــاف الحلويات فـــي صالة 

االستقبال.
وتحتفـــل الطائفة الســـامرية هـــذه األيام، 
بعيـــد الُعـــرش، الذي بـــدأ الســـبت الماضي، 
(وفق تقويمها) ويمتد لســـبعة أيـــام، تتخلله 
طقوس ومظاهر فرح، تبدأ بحج أفراد الطائفة 
الســـامرية لقمة جبل جرزيم (الجبل الجنوبي 
لمدينـــة نابلـــس)، اعتقادا منهـــم بأنها بوابة 

السماء.
ويمثل جبـــل جرزيم، الذي يحمل أســـماء 
أخـــرى منهـــا الطـــور والبركة، قبلـــة الطائفة 
الســـامرية التي تؤمن بأنه مكان مقدس وتقيم 
طقوســـها الدينية عليـــه كما كانـــت تقام قبل 

اآلالف من السنين.

ويزين أبنـــاء الطائفة الســـامرية منازلهم 
بأنـــواع مـــن الثمـــار المختلفة مـــن الخضار 
والحمضيات، إضافة إلى ورق الغار وســـعف 
النخيل، كما نصت عليه شريعتهم الواردة في 

العهد القديم.
طويلـــة)،  (عبـــاءة  ”الصايـــة“  مرتديـــا 
و“الطربـــوش“ ذا اللـــون األحمر على رأســـه، 
وهـــو اللبـــاس التقليدي للرجال الســـامريين 
فـــي أعيادهم، يتحدث إبراهيم عن طقوس عيد 

العرش لدى أبناء طائفته.

وبينمـــا انشـــغلت زوجته بدويـــة بتقديم 
الحلـــوى للزائرين، والتـــي صنعت خصيصا 
لهذا العيد، يوضح إبراهيم أصل عيد العرش، 
قائـــال ”عندما تـــاه بنو إســـرائيل في صحراء 
ســـيناء في قديم الزمان، كان الله يرســـل لهم 

ظال يحميهم من أشعة الشمس“.
ويتابـــع ”أمـــر اللـــه بنـــي إســـرائيل بأن 
يصنعـــوا ُعرشـــا مـــن الفاكهـــة فـــي منازلهم 
في مثل هـــذا الوقت من كل عـــام، وأن يجلس 
أفراد العائلة تحته يأكلون ويشـــربون ســـبعة 
أيام، ليتذكروا ما مّر به بنو إســـرائيل في ذلك 

الزمان“.
وتقـــول بدويـــة ”في عيـــد الُعـــرش، نبني 
الُعـــرش في المنـــازل بمشـــاركة األطفال بناء 
على طلب رب العالمين من بني إسرائيل خالل 
التيه في صحراء ســـيناء عقـــب خروجهم من 

مصر“.
وتضيـــف، بعـــد أن اصطحبت عـــددا من 
الضيوف إلى منزلها لرؤية المظلة التي عملت 
على ترتيب حبات الليمـــون والرمان والترنج 
والفلفـــل األحمـــر فيها، ”يجـــب أن يكون الكل 
ســـعيدا في هذا العيد، إنها أيام إلبداء الفرحة 

والسرور“.
وتتابع ”ســـأقوم بعد انتهاء العيد بتوزيع 
هذه الثمار على األهل واألصدقاء، إضافة إلى 

االحتفاظ بقسم منها في المنزل“.
ويقول الشـــاب ضياء الكاهـــن، أحد أبناء 
الطائفـــة، إن العائـــالت تتســـابق فـــي تزيين 
منازلهـــا ألن كل عائلة تريـــد أن تبدو مظلتها 

هي األفضل.
والثمـــار  المظلـــة  ”مســـاحة  ويضيـــف 
المستخدمة فيها تكونان حسب قدرة العائلة، 
ال توجـــد قيود في الشـــريعة علـــى ذلك، يجب 
أن تكـــون الثمار المســـتخدمة فيها من الثمار 
الطيبـــة“. ويتابـــع ”نحن نحتفـــل بالعيد في 
العاشـــر من الشـــهر السابع حســـب التقويم 
العبري القديم، وتستمر التحضيرات له أربعة 
أيام ويكون خالل شهر أكتوبر حسب التقويم 

الميالدي من كل عام“.
وتقـــام المظلـــة في غرفة المعيشـــة، حيث 
تعلق في الســـقف بمســـاحات مختلفة تزينها 

أنواع مـــن الثمار من أبرزها الرمان والليمون 
والترنج، وهـــو نوع من أنـــواع الحمضيات، 

بطريقة تشكل لوحة فنية.
وفـــي منزل آخـــر بحي الســـامريين، تقف 
الســـيدة نجـــوى الكاهن، في اســـتقبال وفود 
المهنئيـــن بالعيد مـــن األقـــارب واألصدقاء، 
وتقول نجوى ”أجمل ما فـــي العيد هو زيارة 
األقارب واألحبة، يجلســـون تحت العرش في 

صالة االستقبال، ويتناولون الحلوى“. 
واعتنـــت الســـيدة نجـــوى وعائلتهـــا، 

بتزييـــن العرش في منزلها بطريقة فنية 
دقيقـــة، فحبات الرمـــان والليمون 

والفلفـــل، وغيرهـــا مـــن أنـــواع 
الفاكهـــة، رتبـــت فـــوق العـــرش 

المعلـــق في ســـقف الصالة ممتدا 
لثالثة أمتار.

طائفة فلسطينية

تنتســـب الطائفـــة الســـامرية إلـــى بنـــي 
إســـرائيل، إال أنهـــا ال تعـــد نفســـها 
مـــن اليهود، وتعتبـــر أن ديانتها هي 

”ديانة بني إسرائيل الحقيقية“، 
وأن توراتها هي الصحيحة غير 

المحرفة.
يحمل  و
السامريون 

لجنسية  ا
إال  اإلســـرائيلية، 
يتحدثون  أنهـــم 
بطالقة،  العربيـــة 

ن  و يفخـــر و
بوطنهم فلســـطين، 

ويشغلون العديد من المناصب الحكومية 
في مدينة نابلس، التي يترددون عليها يوميا 

من أجل العمل أو الدراسة.
وال يـــرى الســـامريون أنفســـهم أقلية في 
المجتمع الفلسطيني، حيث قال الكاهن حسن 
واصـــف الســـامري ”نحـــن جزء من الشـــعب 
الفلســـطيني، صحيح أن عددنا كطائفة دينية 

قليل، ولكننا جزء من هذا الشعب“.
الطائفـــة  أبنـــاء  المســـلمون  ويشـــارك 
الســـامرية في تهنئتهـــم بالعيـــد، فيتبادلون 
تحـــرص  فيمـــا  والتهانـــي،  الزيـــارات 
بعـــض العائـــالت الســـامرية علـــى توزيـــع 
الفاكهـــة المعلقـــة فـــي ”عـــرش“ العيـــد على 

أصدقائها المسلمين بعد انتهاء أيام العيد.
أمـــا على قمة الجبل أو ”بوابة الســـماء“، 
بحســـب المعتقدات الســـامرية، فقد اصطف 
عدد من الكهنة ألداء طقوس الحج في ساعات 

الصباح الباكر.
الكاهن عبدالمعين السامري، أنهى تراتيل 
التوراة، موضحا اقتصار مراســـم الحج لهذا 
العيد على عـــدد قليل من الكهنة، ألن أول أيام 
العيد صادف يوم سبت، الذي يعد يوما مقدسا 
لديهم أكثر من أي يوم آخر، فال يقومون خالله 
بـــأي عمل، ولذلك يتـــم تعويض الحج في يوم 

آخر خالل العيد، حسب قوله.
يقـــول ”أول يـــوم بعيـــد العـــرش نصلي 
لسالمة العالم وندعو الله أن يرسل لنا المطر 

في وقته“.
ويشـــير الكاهن الســـامري إلى أن طائفته 
تحـــج ثالث مـــرات خـــالل العـــام علـــى قمة 
جبل جرزيـــم، ”فهي تقوم بالشـــعائر الدينية 

الصحيحة، كما جاءت بالتوراة“.
وفي أجواء الحج، وعلى أصوات التراتيل 
باللغـــة العبريـــة القديمة للكهنـــة عند ”بوابة 
السماء“، يقول الكاهن عزيز يعقوب ”الطائفة 
الســـامرية جزء من بني إســـرائيل من ساللة 
يعقوب عليه الصالة والسالم، نؤمن بالتوراة 
ونبينا موســـى عليه الســـالم، قبلتنا وجبلنا 
المقـــدس هو جبل جرزيـــم، والكتاب المقدس 

هو توراة سيدنا موسى“.
ويمثل عيد الُعرش لدى السامريين، فرحة 
بني إسرائيل بخروجهم من عبودية الفراعنة 
بمصـــر، حيث أقامـــوا المعرشـــات وزينوها 

بالفاكهة، بحسب الكاهن عزيز السامري.
ويضيف ”من هنا نقوم بتزيين منازلنا في 
هذا العيد بالفاكهة وأغصان الشجر والفواكه 
البهية كالليمون والرمان قدوة ببني إسرائيل 

الذين خرجوا من مصر“.
ويحتفـــل الســـامريون بأعيـــاد التـــوراة 
الدينيـــة فقـــط وهي ســـبعة؛ عيـــد الفصح أو 
الفســـح (عيد القربان)، عيـــد الفطير (العجين 
غير المختمر)، عيد الحصاد، عيد رأس السنة 
العبرية، عيـــد الغفران، عيد العرش (المظال)، 
العيـــد الثامن أو فرحة نـــزول التوراة، وليس 
للسامريين أعياد وطنية أو قومية، ومن خالل 
هذه األعيـــاد يحج الســـامريون إلـــى جبلهم 
المقـــدس ثالث مرات ســـنويا، فـــي أثناء عيد 

الفصح وعيد الحصاد وعيد العرش.

ويبلغ عدد الســـامريين 785 فردا، يســـكن 
قســـم منهم على قمـــة جبل جرزيم، والقســـم 

اآلخر في منطقة حولون داخل إسرائيل.
وتقيم الطائفة الســـامرية علـــى قمة جبل 
جرزيـــم متحفـــا لهـــا يـــروي حكايتهـــا عبر 
مجســـمات تظهـــر كيفيـــة إحيائهـــا لعدد من 
شـــعائرها الدينيـــة ومـــن أبرزهـــا الحج، 
إضافة إلى نســـخة خطية قديمة من العهد 
القديـــم والكثير مـــن األدوات التي 
حياتها  في  الطائفة  استخدمتها 

اليومية.

 الخالف مع اليهود

تعني  ”سامري“  كلمة 
القديمـــة  العبريـــة  فـــي 
كل  أي  محافظـــا، 
سامري يجب أن يكون 
على  المحافظيـــن  مـــن 
شـــرائع الدين وأحكامه 
وضوابطـــه كمـــا يجب 
أن يكـــون محافظا على 
والتي  القديمة،  التوراة 
الســـامريون  يعتبرهـــا 
والتي  األصلية  التـــوراة 
تختلف اختالفا كبيرا عن 
حيث  اليهودية،  التـــوراة 
تحتـــوي كل مـــن التوراتين 
على فروقات تصـــل إلى حد 

تكفير كل طائفة األخرى.
ويعتقد الســـامريون أنهم 
يملكـــون النســـخة األصليـــة 
تاريخها  يعـــود  التي  للتوراة، 
إلى ما يزيد عن 3600 عام ومكتوبة 
علـــى جلـــد غـــزال، ويؤمنون بخمســـة 
أســـفار من التـــوراة، ويقدســـون جبل جرزيم 
بنابلس، وينفون ادعاء دولة إسرائيل بقدسية 

القدس.
ويرجع العديد مـــن المؤرخين العداء بين 
الســـامريين واليهـــود إلـــى مرجعيـــة دينية، 
وقال الكاهن األكبر للطائفة الســـامرية هارون 
إن   ،2013 ســـنة  توفـــي  والـــذي  أبوالحســـن 
الســـامريين واليهود يؤمنون بتوراة واحدة، 
إال أن الســـامريين يؤمنون باألسفار الخمسة 
األولـــى مـــن الكتـــاب المقـــدس وال يؤمنـــون 
بالبقيـــة، وبعد هروبهم مـــن بطش فرعون في 
مصر القديمة، عاش الســـامريون منشقين عن 
اليهود، حيث أن اليهـــود في أنظارهم هم من 

انشق عن الديانة من بني إسرائيل.
وحدث االنشقاق بين اليهود والسامريين 
في زمن الملك سليمان وداوود، فكان االختالف 
على الهيكل، الـــذي يؤمن اليهود بوجوده في 
القـــدس، إال أن الســـامريين ال يؤمنـــون بذلك 
الهيكل، هيكل سليمان، كما ال يؤمنون بنجمة 
داوود، ويؤمنـــون بأن هيكل ســـيدنا موســـى 
على جبـــل جرزيم حيث يعيشـــون، باإلضافة 
إلـــى إيمانهم بأن قصة ســـيدنا إبراهيم حول 
ذبح ابنه إســـحاق كانت على جبل جرزيم، في 
حيـــن ينفيها اليهود ويؤمنـــون بحدوثها في 
القـــدس، كما أنهم يؤكدون على اآلية الوحيدة 
في التـــوراة التي لم ُيغّيرها اليهود وهي قول 

الله ”وجعلت البركة على جبل جرزيم“.
وترتكـــز الديانة الســـامرية على خمســـة 
أركان أساســـية هـــي، وحدانية اللـــه الواحد 
األحـــد، نبـــوة موســـى بن عمـــران كليـــم الله 
ورســـوله، التوراة خمسة أسفار، قدسية جبل 
جرزيم وهـــو قبلة الســـامريين، واليوم اآلخر 
وهو يوم الحســـاب والعقاب، وكل ســـامري ال 
يؤمـــن باألركان الخمســـة إيمانا أكيـــدا ثابتا 
وراســـخا غير قابل للشـــك، ال يعتبر سامريا، 
وتعتمـــد العقيـــدة الســـامرية علـــى الوصايا 
العشر التي أنزلها الله على موسى الكليم في 
جبل سيناء، بعد خروجهم من مصر وتحررهم 
من عبوديـــة فرعونها، وهـــي ”ال تكن لك آلهة 
أخرى أمامي، ال تنطق باســـم الله كذبا، احفظ 
يوم السبت، احترم أباك وأمك، ال تقتل، ال تزن، 
ال تســـرق، ال تشهد شـــهادة زور، ال تشته بيت 
قريبك وما يحويه، احفظ قدســـية جبل جرزيم 
الذي اختاره المولى إلقامة الشـــعائر الدينية 

عليه“.
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الطائفة الســـامرية في نابلس تحتفل بعيد العرش، الذي بدأ الســـبت املاضي، (وفق تقويمها) 

ويمتد لسبعة أيام، ويبدأ بحج السامريني لقمة جبل جرزيم.

الطائفـــة الســـامرية ال تعد نفســـها من اليهـــود، وتعتبـــر أن ديانتها هي ”ديانة بني إســـرائيل 

الحقيقية“، وأن توراتها هي الصحيحة غير املحرفة. تحقيق

أصغر طائفة في العالم تحتفل بأعيادها في نابلس
منافسات في تزيين العرش

تراتيل وأدعية

أبناء الطائفة السامرية يتحدثون 

العربية بطالقة، ويفخرون بوطنهم 

فلسطين، ويشغلون العديد من 

المناصب الحكومية في نابلس

يعتقد السامريون أنهم بقايا شعب بني إسرائيل، ويرفضون أن يطلق عليهم اليهود، فهم 
فلســــــطينيون يعتزون بوطنهم، ويتعايشون مع املسلمني، ويحتفلون بأعيادهم الدينية على 

قمة جبل جرزمي وال يعترفون بأي عيد وطني أو قومي.

[ الفاكهة والفرح عنوان عيد العرش عند السامريين [ فلسطينيون يتكلمون العبرية والعربية
 من أبرزها الرمان والليمون 
نوع من أنـــواع الحمضيات، 

حة فنية.
خـــر بحي الســـامريين، تقف 
اســـتقبال وفود   الكاهن، في
د مـــن األقـــارب واألصدقاء، 
جمل ما فـــي العيد هو زيارة 
يجلســـون تحت العرش في 

ويتناولون الحلوى“.
ـــيدة نجـــوى وعائلتهـــا، 
في منزلها بطريقة فنية
لرمـــان والليمون
ـــا مـــن أنـــواع 
فـــوق العـــرش 
ف الصالة ممتدا

ينية

ئفـــة الســـامرية إلـــى بنـــي 
هـــا ال تعـــد نفســـها 
تبـــر أن ديانتها هي 

ئيل الحقيقية“، 
لصحيحة غير 

ن،
من المناصب الحكومية

 التي يترددون عليها يوميا
العيدالدراسة أيام انتهاء بعد المسلمين أصدقائها

ويبلغ عدد الســـام
قســـم منهم على قمـــ
اآلخر في منطقة حولو
وتقيم الطائفة الس
جرزيـــم متحفـــا لهـــ
مجســـمات تظهـــر كي
شـــعائرها الدينيــ
إضافة إلى نســـخة
القديـــم وال
استخدم
اليومي

الخ

ا
ت
ال
تحت
على
تكفي
و
يملكـ
للتورا
إلى ما يزي
علـــى جلـــد غــ
وراة، الت من فار أس

[ فلسطينيون يتكلمون العبرية والعربية سامريين
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الفواكـــه الصفـــراء تلعب دورا ســـحريا في عـــالج التجاعيد، وفـــي مقدمتها املـــوز، حيث يمكن 
تطبيق قناع هريس املوز على الوجه مرتني في األسبوع للحصول على نتائج مدهشة.

أكد خبراء التغذية أن خلط بذور الشيا باملاء، ينتج هالما يطيل الشعور بالشبع، مما يساعد على 
تخفيض الوزن والحصول على وزن مثالي. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهر استطالع حديث أن أغلب 
المواطنين األلمان يعتقدون أن 

التكاليف الباهظة لألطفال هي التي 
تجعل األزواج يتخلون عن إنجاب 

األطفال، وأعرب 63 بالمئة ممن شاركوا 
في االستطالع عن هذا الرأي.

◄ قالت المفوضية األوروبية في 
تقرير مراجعة للسياسات، إن إنفاق 

االتحاد األوروبي على مشاريع مكافحة 
االتجار ألغراض االستغالل الجنسي 
ال يتماشى مع أبعاد المشكلة، ووفقا 

ألحدث بيانات االتحاد األوروبي 
المتاحة، فإن من بين ما يقرب من 

16 ألف ضحية تعرضت لالتجار في 
البشر، عامي 2013 و2014 باالتحاد 
األوروبي، فقد جرى تهريب ثلثيهم 

ألغراض االستغالل الجنسي، بينما 
جرى تهريب الخمس ألغراض العمل 

القسري.

◄ كشف استطالع للرأي أن من أكبر 
األهداف في حياة األلمان أن يعيشوا 
حياة سعيدة مع شريك الحياة، فيما 

بّين االستطالع أن 54 بالمئة من 
األلمان فقط يعتقدون أن حلمهم قد 
تحقق فعال. وأظهر االستطالع أن 

نحو 80 بالمئة من األلمان سواء كانوا 
شبابا أو مسنين ذكروا أن ”حلم 

حياتهم“ هو إقامة عالقة دائمة مع 
شريك الحياة.

◄ أوصى طبيب أمراض النساء 
األلماني كريستيان ألبرينغ المرأة 

باالنتظار لنحو ثالثة أشهر قبل 
محاولة الحمل مجددا بعد التعرض 
إلجهاض مبكر، وأوضح ألبرينغ في 

معرض حديثه لمجلة ”الوالدان“ 
األلمانية أن ”الغشاء المخاطي المبطن 
للرحم ينبغي أن ينزف عدة مرات وأن 

ُيعاد بناؤه مرة أخرى، وأن يتغلب على 
كل العيوب المحتملة“.

جمال

األزرق البحري 
يداعب شفاهك

األلمانية أن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
األزرق البحري يتربـــع على عرش ألوان 
أحمـــر الشـــفاه حاليـــا، ليداعـــب أنوثة 
المرأة ويمنحها إطاللة جريئة على غرار 

النجمتين أوليفيا باليرمو وبيونسيه.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال أن تزيين الشـــفاه بهذه الدرجة 
الداكنـــة يتطلب أن يتحلى باقي المكياج 
بالهـــدوء والرقة، وإال فســـيبدو المكياج 

متكلفا ومبالغا فيه.
وللحصـــول علـــى نتيجـــة مثاليـــة، 
ينبغي اســـتعمال مقشر شفاه أوال؛ حيث 
أنه يزيل القشور الجافة من ناحية ويمّد 
الشـــفاه بالرطوبة من ناحية أخرى، ومن 
ثّم يبدو اللون أكثر تجانسا، كما ينبغي 

تطبيق اللون بواسطة فرشاة دقيقة.
ومن جهـــة أخرى قال خبير التجميل 
األلمانـــي بيتـــر شـــميدينغر إنـــه يمكن 
للمـــرأة إبراز جمال عينيهـــا بالكحل من 
خالل اختيار األلـــوان المتباينة مع لون 
القزحيـــة، كاختيار كحل بنـــي اللون مع 

العيون الزرقاء مثال. 
وأضـــاف أن هناك إمكانيـــات أخرى 
الستخدام الكحل؛ حيث أنه من المسموح 
اليوم تنسيق كل شيء مع بعضه البعض.

} فورتســبورج (أملانيــا) - ”أجـــب بصـــدق.. كم 
مـــرة كذبـــت خـــالل األربع والعشـــرين ســـاعة 
الماضية؟“. وجهت الباحثة األلمانية كريستينا 
زوخوتسكي وأربعة باحثين آخرين من بلجيكا 
وأميركا وهولندا هذا السؤال إلى 1005 أطفال، 

أمام أحد المتاحف في أمستردام.
”يبـــدو األمر مزاحـــا بعض الشـــيء، ولكنه 
حقيقي“ حســـبما أوضحـــت باحثة علم النفس 
األلمانية (35 عاما) بجامعة فورتسبورج جنوب 
ألمانيـــا مضيفة ”لقـــد كان الســـؤال مقصودا 
تماما“. وألن السؤال يبدو مزاحا للوهلة األولى 
لكـــن صاحبه يعنيه تماما، فقـــد حصل الفريق 
الذي تشـــرف عليه زوخوتســـكي علـــى جائزة 
إيـــج نوبل، أو جائزة نوبـــل لألبحاث المهملة.
حصلـــت زوخوتســـكي وفريقهـــا البحثي على 

الجائـــزة مقابل ”توجيه أســـئلة إلى ألف كاذب 
عن عـــدد مرات كذبهم، ثم البـــت في ما إذا كان 
حســـبما ذكرت  من الممكن تصديق إجاباتهم“ 
لجنة التحكيم في ســـياق تبريـــر منح الجائزة 

لهذا الفريق.
وكان هدف الباحثين من وراء هذه الدراسة 
هو اكتشاف كيف تتغير القدرة على الكذب لدى 
اإلنســـان على مـــدى حياته حســـبما أوضحت 
زوخوتســـكي مضيفـــة ”كانـــت النتيجـــة التي 
توصلنا إليهـــا أن األطفال واألفـــراد في بداية 
ســـن البلوغ يكذبون أقل ويجدون صعوبة أكثر 

في الكذب عن الشباب البالغين“.
وتواصـــل الباحثة مبينـــة أن هذه النتيجة 
التي توّصل إليه الفريق تنســـجم مع النظريات 
النفســـية ”فعندما يسألني شخص ما عن شيء 

فـــإن الدافع الذاتـــي يكون فـــي البداية لصالح 
قـــول الحقيقة.. ولكن عندمـــا أريد الكذب فعلّي 
أن أنشـــط في كبت هذا الدافع وهو ما ال يجيده 

األطفال في بداية حياتهم“.
وفي الوقت ذاته فـــإن الكذب مجهد للكاذب 
مـــن الناحيـــة اإلدراكيـــة، وهـــو ما يســـتطيع 
اإلنسان التدليل عليه من خالل الوقت المطلوب 
للرّد على السؤال الموّجه للطفل، على األقل في 
نطـــاق الميلي/ ثانية. وبذلك يمكن من الناحية 
األخـــرى تفســـير ســـبب تراجـــع الكـــذب مرة 
أخرى لدى األكبر ســـنا حيـــث تتراجع قدراتهم 
اإلدراكيـــة. وكانت اإلجابة عن ســـؤال ”كم مرة 
يكـــذب النـــاس؟“، أكثر مـــن مرتيـــن يوميا في 
المتوســـط، وكان المراهقون في سن 13 إلى 17 

عاما هم األكثر كذبا.

باختصارالكذب يتطلب جهدا من اإلنسان

  

} نقولها للضحك.. ونبررها بأنها تحدث 
دائما أو في معظم األحيان.. لكن ال عجب أن 

نجد بيننا من يعتقد بها ويصدقها ويرتب 
تفاصيل حياته ومخططات مستقبله على 

ضوء إيمانه المطلق بها..
حوادث صغيرة نبنيها اعتمادا على 

خبرات حياتية أو قراءات أو مفاهيم 
متوارثة.. أو حكايات كانت جداتنا تقصها 

علينا.. وما إن نصدقها ونلمس تكرارها 
معنا حتى نؤمن بأنها حقائق دامغة ال تقبل 

الجدل.. بعضنا يجدها لعبة تلّون حياته 
فيعتنقها وكأنها نكتة يراهن على حدوثها 

مرة بعد أخرى.. حينما يتفاءل بشيء أو 
حادثة أو أحد.. بينما تفعل فعلتها مع 

البعض اآلخر الذي يكون قد رسخ فيها 
اعتقادا دامغا وكأن ما يحدث حقيقة علمية 
مثبتة.. فتبعث في قلبه التشاؤم والتوجس 

أو ُتخيفه وُتلّكئ نسق يومه..
وثمة ما هو متعارف عليه وغالب في 

المجتمعات بوصفه معتقدا مبنيا على 
حوادث تاريخية مثل تشاؤم بعض الشعوب 

من القطة السوداء.. (ترددت في كتابة ذلك 
ألنني أعشق القطط السود!).. أو التشاؤم 

من الرقم 13.. وثمة الكثير مما هو غير 
معروف مثل تشاؤم الصينيين من الرقم 4.. 
ولكن ليس هذا هو موضوعنا اليوم.. فثمة 

ما هو أدهى وأعجب..
تحدثني صديقتي مثال أنها إذا التقت 

في الصباح بشخص يرتدي اللون البرتقالي 
دون سواه يكون يومها مربكا ومزعجا.. 
فتسعى بكل طاقتها إلى العودة بسرعة 
إلى البيت وتغيير خطط يومها بأكمله.. 
وتحدثني أخرى أنها ما إن تلتقي برجل 

اسمه على وزن ”فعال“ حتى تفّر منه هاربة.. 
ويقول أحد أصدقائي إنه كلما تعرف على 
فتاة ذات غمازتين شعر بالضيق، وأبقى 

على مسافة الصداقة بينهما، ألنه إذا تورط 
معها بعالقة حب ستكون النهاية كارثية.. 

ويؤكد لي آخر أن األرقام الزوجية ال تناسبه 
مطلقا أما الفردية فهي تريح أعصابه 

وتجعل يومه منعشا، حتى أنه عّود نفسه 
أّال يشتري بضاعة رقم سعرها زوجي، وال 

يسكن في بيت رقمه زوجي.. ويؤمن أنه 
لن يستطيع اإلجابة على أّي امتحان إذا 
كان رقم جلوسه فيه زوجيا! وقرأت مرة 

عن سيدة تحتفظ لنفسها بفستان منتهي 

الصالحية، وقد زاد عمره عن عشرين 
عاما.. ألنها إذا أرادت لمشروع أن ينجح أو 
أضمرت نية فعل شيء مهّم ال ترتدي سوى 

ذلك الفستان بعينه، وتمضي لتحقيق هدفها 
وهي متأكدة بأنها ستحصل على ما تريد..

ومن الواضح أن تلك المعتقدات 
الشخصية إنما ترّسخت بفعل الزمن وإعادة 
التجربة والمحاولة.. فصديقتي التي قررت 

أّال ترتبط بعالقة مع رجل اسمه على وزن 
فعال كانت قد بنت معتقدها ألنها عاشت 
مع من تـسّمى بتلك األسماء تجربتين من 
مرارة وخذالن، قررت بعدهما حاسمة بأّال 

تعيد الكرة مرة ثالثة!.. وكذلك صديقي الذي 
تشاءم من تجربته األولى مع فتاة أحبها 

وخانت حبه، كانت تتحلى بغمازتين.. وإلى 
آخره من تلك التجارب..

بيد أن المخيف في األمر هو أن يتّم 
التعامل مع تلك الخبرات على أنها حقائق.. 

فتصبح بمرور الزمن هاجسا يقّض 
المضجع حتى تستحيل إلى حالة مرضية 

تربك اإلنسان ومن يعيش معه.. فال بأس من 
أن تكون خبراتنا الحياتية سببا نزخرف 

به أيامنا.. لكن اعتناقها والتشاؤم منها هو 
المصيبة.. أما التفاؤل فهو بداية الجمال 

والفرح وحّب الحياة..

معتقدات
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ر ر

نهى الصراف

} غضبنا مثله مثل صراخ األطفال، ينشأ من 
إحســـاس بالكرب، الخوف، الخجل، الشعور 

بالعجز وربما عدم الثقة بالنفس.
ويـــرى برنـــارد غولـــد؛ مؤســـس المركز 
التعليمـــي إلدارة الغضب في والية شـــيكاغو 
األميركية وهو طبيب نفسي لما يقارب من 40 
عاما، يرى أن الغضب في العادة يشـــّد انتباه 
الناس، فمشاعر الشـــخص الغاضب تتماهى 
مع حالتـــه الجســـدية بصورة تجعلـــه يفقد 
إحساســـه بما يحيطه من أشياء وأشخاص، 
وتمثل كل لحظة غضب اســـتراحة وتنفيســـا 
أللم داخلي ال يطـــاق، وكلما زادت التعبيرات 
الجســـدية واالنفعالية حـــدة، تناقصت حدة 
األلـــم الداخلي، ووفقـــا لهذا المنظـــور، فإن 
الغضب هو شـــكل من أشـــكال الشـــفقة على 
الـــذات. وفي محاولة لفهـــم الغضب، يتوجب 
علينا أوال فهم أفضل لمصادره ســـواء كانت 
أشـــخاصا أو أشـــياء في محيطنا، وقد تنبع 
من داخل أنفســـنا أيضا، المصادر التي تثير 
كل هذا األلـــم الداخلي وتحّرك فينا مشـــاعر 
عنيفة لطرده وإزالته، مثل إزالة صخرة كبيرة 

تحاول كتم أنفاسنا. 
ويـــرى متخصصـــون فـــي علـــم النفـــس 
أن محاولـــة التعـــرف إلـــى مصـــادر الغضب 
وأسبابه، هي وسيلة جيدة لفهمه ولفهم بقية 
المشـــاعر اإلنســـانية وهذا يؤكد بدوره على 
أن ســـلوك اإلنسان هو أكثر من مجرد رّد فعل 
ميكانيكي أو لغوي مباشر؛ فالسلوك هو مرآة 

لمـــا يحدث داخل النفس البشـــرية من دوافع 
تبدو غامضة إذا لم يســـمح لها بالخروج إلى 
النور على شـــكل سلوك يعكس محتواها، من 

غضب أو حزن أو فرح وغير ذلك.
في كتابـــه ”اســـتراتيجيات التغلب على 
الغضـــب المدمـــر“، يؤكـــد غولـــد علـــى أن 
الخوف، القلق، الشـــعور بالعجـــز والضياع 
واإلحباط، وراء معانـــاة الكثيرين من نوبات 
الغضب ولعل من أهم مصادر هذه المشـــاعر 
مجتمعـــة أو منفصلة، انعـــدام فرص العمل، 
عدم المســـاواة، تقاعـــس الحكومات عن أداء 
واجباتها تجـــاه المواطن وجشـــع أصحاب 

المال. 
ويتأتى الغضب، تبعـــا لمصادر اإلحباط 
هذه، مـــن الرغبة في العيش بأمـــان وكرامة، 
وتأمين المعيشـــة وإشـــباع رغبـــات الحياة 
األساسية، لكن تبقى لكل منا طريقته الخاصة 
في التعبيـــر عن غضبه، وقـــد تكون للغضب 
جذور من سنوات طويلة من المعاناة ال تلبث 
أن تطفـــو على ســـطح الحيـــاة اليومية، لدى 
أقل مصدر لالســـتفزاز فيظهـــر وكأنه امتداد 
لسلســـلة طويلة من اإلحباطات، والبعض من 
مصادر الغضب قد تكون غير ملموســـة، مثل 
الخشية من تسارع وتيرة األحداث في العالم 
والتغّيرات المّطردة في جميع نواحي الحياة 
اليوميـــة، األمر الـــذي يراه البعـــض تهديدا 

لروتين حياتهم واستقرارهم. 
ويرجـــع العديد مـــن المتخصصين نزعة 
التطـــّرف لـــدى البعـــض إلى ســـبب غضبهم 
المكتوم على األوضاع، حيث ينشـــأ التطرف 
من خالل شـــعور األفراد بالعزلة االجتماعية 
والعجز عن مواكبة التطور، إضافة إلى افتقاد 
للمعنـــى الكامن فـــي الحياة، وبهـــذا يحاول 
هؤالء الخروج من الدائرة الضيقة والتخلص 
من الضغوط النفســـية ليبحثوا عن صداقات 
أو انتماءات دينية أو اجتماعية متطرفة، لسّد 
منافـــذ حاجاتهم النفســـية بصرف النظر عن 

طبيعة هذه االنتمـــاءات، وكلما زادت نقمتهم 
علـــى المجتمعات التـــي يرفضونهـــا والتي 
افتقـــدوا فيها التعاطف كلما زاد تطرفهم إلى 
الجماعات التي ينتمون إليها، وترجع الكثير 
مـــن جذور اإلرهاب إلى هـــذه الحلقة الضيقة 
من المعانـــاة. لهذا، يبدو التعاطف مع هؤالء 
لمحاولة امتصاص غضبهم أمرا مهما، خشية 
أن يتوجه غضبهـــم ونقمتهم في اتجاهات ال 
تحمد عقباها، فالغضب يمثل سجنا للكراهية 
قد يقع في فخـــه البعض من الناس، ليعبروا 

عنه بصورة عنف موجه إلى اآلخر.
ويصنـــف علمـــاء النفـــس التعاطف إلى 
نوعيـــن؛ التعاطـــف الوجدانـــي والمعرفـــي، 
ويتأتـــى التعاطـــف الوجداني عندما نشـــعر 
بمـــا يعانيـــه اآلخـــرون أو ما يســـمى علميا 
احتواءهم  ويتضمن  العاطفيـــة“،  بـ“العدوى 
ومحاولـــة فهم طريقة تفكيرهـــم. وفي الكثير 

من األحيـــان، يأتي عجزنا عـــن التعاطف مع 
اآلخرين من فشـــلنا في التعاطف مع أنفسنا 
وقصور وعينا الذاتي في ما يتعلق بمشاعرنا 
وأفكارنـــا وردود أفعالنا تجاه ما يحدث، وقد 
تتدخـــل أحكامنا القطعية فـــي إضعاف هذه 
التجربـــة الذاتية، إضافة إلـــى ترفعنا وعدم 
رغبتنا فـــي االعتـــراف بمعاناتنـــا الداخلية 
وجروحنا النفســـية والتصالح مع أنفســـنا، 
ومـــن دون إبداء هذا النـــوع من التعاطف مع 
النفـــس يصبح من الصعـــب بمكان التعاطف 
مع اآلخرين وتفهم دوافعهم ومشـــاعرهم أيا 

كانت سلبياتها.
ويعتقـــد غولد أن كل فرد منا ولد في إطار 
اجتماعي وقيمي معين، وهو يعمل كســـياج 
غير مرئي يفصلنا عن اآلخرين الذين ينتمون 
بدورهـــم إلى محيطـــات اجتماعيـــة وقيمية 
أخرى، ولهذا فإن األمـــر يتطلب منا أن نزيح 

هـــذا الجدار قليال وأن نتخطاه ليتســـنى لنا 
االختالط مع ”اآلخر“ والتعرف إلى التحديات 
التي تواجـــه اآلخرين، ونفســـح لهم المجال 
للتنفيـــس عن معاناتهـــم وغضبهم بقليل من 

التفهم والتعاطف. 
يتوجـــب علينا أن نتحلى بالشـــجاعة في 
محاوالتنـــا للنظر في جذور وأســـس معاناة 
اآلخرين، وهذا ليس باألمر الســـهل فقد يكون 
مصـــدر انزعاجنا، لكنه أيضـــا مصدر للتعلم 
والفهـــم والمتالك رؤية واضحة عن أنفســـنا 
وعن اآلخرين، فهناك خياران ال ثالث لهما؛ أن 
نجابه غضب وثورة اآلخرين بغضب مشـــابه 
أو محاولة فهمه على أنه طريقة أخرى لطلب 
المســـاعدة، فالشـــخص الغاضب هو ضحية 
دومـــا النفعـــاالت ال يمكنه الســـيطرة عليها، 
وهو ضحية لتجاربه في الماضي ولشـــعوره 

باإلحباط المتكرر.

مثل بقية العواطف اإلنسانية األخرى، يعّبر فعل الغضب عن شعور فطري ينتاب اإلنسان 
ــــــكاء الطفل الرضيع  فــــــي أوقات مختلفة وألســــــباب عديدة، وفــــــي الوقت الذي ميثل فيه ب
وصراخه أحيانا رســــــالة مباشرة متثل شكال من أشــــــكال الرفض أو طلب املساعدة من 
اآلخرين، واألم حتديدا، للتخلص من واقع مزعج، وهي اللغة الوحيدة التي ميتلكها الطفل، 
ميثل الغضب لدى البالغني، أيا كانت أشكاله ودرجاته، لغة أخرى للتواصل مع اآلخرين، 
ــــــة للتخلص من ألم أو معاناة،  وفــــــي جوهره هو صرخة أيضا لطلب املســــــاعدة في محاول
قد ال يعيها الشــــــخص الغاضب بصورة مباشرة، لكنها تخرج بهذا الشكل لتصل رسالة 

واضحة ومكشوفة إلى اآلخرين.

[ الغاضب ضحية لتجارب الماضي واإلحباط المتكرر  [ عجزنا عن التعاطف مع اآلخرين يعبر عن قصور وعينا الذاتي
الغضب.. سجن للكراهية يترجم بصورة عنف موجه إلى اآلخر

وراء  واإلحبـــاط،  بالعجـــز  الشـــعور 
معاناة الكثيرين من نوبات الغضب 
ولعل من أهم مصادر هذه املشاعر 

انعدام فرص العمل

◄

انفعاالت ال يمكن السيطرة عليها
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رياضة

} ليبرفيــل - تتركـــز أنظار عشـــاق كرة القدم 
األفريقيـــة علـــى العاصمة الغابونيـــة ليبرفيل 
األمم  كأس  نهائيـــات  قرعـــة  ســـحب  ملتابعـــة 
األفريقية لكرة القـــدم 2017. ووزعت املنتخبات 
الـ16 املتأهلة على 4 مستويات تقدمتها الغابون 
املضيفة إلى جانب ســـاحل العاج حاملة اللقب 
وغانـــا الوصيفـــة واجلزائر أحـــد 4 منتخبات 
عربية حتضر العرس القاري إلى جانب تونس 

واملغرب ومصر. 
ومـــن احملتمل أن تقـــع املنتخبات املغاربية 
في مجموعة واحدة، مبـــا أن تونس جاءت في 
املســـتوى الثاني إلـــى جانب مالـــي وبوركينا 
الدميقراطيـــة،  الكونغـــو  وجمهوريـــة  فاســـو 
واملغـــرب فـــي املســـتوى الثالث مع الســـنغال 
والكاميرون ومصر التي قد تسقط في مجموعة 
واحدة مع منتخب عربي أو اثنني. وتعود مصر 
بعد غيابها عن النســـخ الثالث األخيرة لفشلها 
فـــي حجـــز بطاقتها وحتديـــدا منـــذ تتويجها 
باللقـــب الثالـــث علـــى التوالي والســـابع في 

تاريخها بأنغوال عام 2010.
وال تختلـــف طموحات املنتخبـــات العربية 
في كونها تســـعى جميعها إلـــى اللقب القاري 
خصوصـــا اجلزائـــر التي متلـــك منتخبا قويا 
أبلـــي البالء احلســـن فـــي العامـــني األخيرين 
خصوصـــا منذ تألقه في مونديـــال 2014 عندما 
بلـــغ الـــدور الثاني للمـــرة األولى فـــي تاريخه 
وخـــرج بصعوبة وبعد التمديـــد على يد أملانيا 

التي تّوجت باللقب الحقا. 
وتبحث اجلزائر صاحبـــة لقب قاري وحيد 
حتـــى اآلن وكان علـــى أرضها عـــام 1990، عن 
مدرب ملنتخب بالدهـــا بعد التخلي عن خدمات 
الصربـــي ميلوفـــان راييفاتش عقب الســـقوط 
في فخ التعـــادل اإليجابـــي (1-1) أمام عقدتها 
في املباريات الرســـمية ضيفتها الكاميرون في 
اجلولة االفتتاحية للدور احلاسم من تصفيات 
مونديـــال 2018. ويبـــدو الفرنســـي آالن بيران 

األقرب إلى خالفة راييفاتش الذي ذهب ضحية 
ثـــورة العبـــي محاربـــي الصحراء بعـــد كبوة 

الكاميرون.
وتدخل تونس املتوجـــة بلقب وحيد أيضا 
عـــام 2004 على أرضها، العـــرس القاري بقيادة 
مدربهـــا اجلديد القـــدمي البولندي-الفرنســـي 
هنري كاســـبرجاك، فيمـــا يعقد املغـــرب الذي 
ظفر بلقب واحد حتـــى اآلن وكان عام 1976 في 
إثيوبيا، على مدربه اجلديد الفرنســـي هيرفيه 
رينار الذي قاد زامبيا وساحل العاج إلى اللقب 
القاري عامي 2012 فـــي الغابون بالذات و2015 
في غينيا االســـتوائية. أما املستوى الرابع فقد 
ضم زميبابوي وأوغندا وتوغو وغينيا بيساو 
التـــي تشـــارك للمـــرة األولى فـــي تاريخها في 

النهائيات. وســـتكون نيجيريا بطلة عام 2013 
أكبر الغائبني عن النسخة الغابونية.

الغابون جاهزة أم ال؟ باســـتضافتها حلفل 
ســـحب قرعة نهائيـــات كأس أمم أفريقيا 2017، 
ترغـــب الغابون في الرد بـ“نعـــم بالتأكيد“، في 
املغـــرب واجلزائر  وقت بدأ ”األخـــوة األعداء“ 
املنافســـة في ســـرية علـــى اســـتضافة العرس 
القـــاري فـــي حـــال إخـــالل الغابون بشـــروط 
االستضافة. جتهيز املالعب والفنادق في الوقت 
والســـاعة احملددين ميثل أيضا رهانا سياسيا 
بالنســـبة إلى رئيس البالد علـــي بونغو الذي 
أعيد انتخابه بعـــد جولة واحدة في انتخابات 
27 أغسطس املاضي وســـط احتجاجات عنيفة 
غير مســـبوقة. وكان الرئيس بونغـــو قد أعلن 
عقب املصادقة النهائية علـــى انتخابه من قبل 
احملكمـــة الدســـتورية في 23 ســـبتمبر املاضي 
”فـــي الوقت الـــذي نتحدث فيه، ليـــس هناك أي 
سبب كي ال تقام كأس أمم أفريقيا على أرضنا. 
املالعب ســـتكون جاهـــزة وســـننظم مباريات 

جميلة“.
ويتعـــني علـــى الغابونيني العمل بســـرعة. 
القـــدم  لكـــرة  األفريقـــي  االحتـــاد  فرئيـــس 
الكاميروني عيســـى حياتو كان قد أعلن رفض 
”تأجيل املســـابقة لبضعة أيـــام“ بناء على طلب 
مـــن الغابون التي أكـــدت حاجتها إلى ذلك بعد 
االضطرابات التي أعقبت االنتخابات الرئاسية 

(أعمـــال شـــغب). حتـــى أن االحتـــاد األفريقي 
”اســـتبعد“ ملعب عمر بونغو الـــذي كان مقررا 
أن يستضيف املباراتني االفتتاحية في 14 يناير 
والنهائية في 5 فبراير، بســـبب تأخر األشغال. 
وقال حياتو ”األمور ليست مؤكدة بالنسبة إلى 
امللعب، ألنه أثناء األحـــداث (بعد االنتخابات)، 
هاجر األشخاص املسؤلون عن القيام باألشغال 

في امللعب“.
وســـتقام املباراتان االفتتاحيـــة والنهائية 
مبلعـــب الصداقـــة فـــي أغوندجيـــه بضواحي 
العاصمـــة ليبرفيل (يتســـع لـ44 ألـــف متفرج) 
وهـــو امللعـــب الذي ســـيحتضن حفل ســـحب 
القرعة األربعاء. وأكد الرئيس علي بونغو قوله 
بالفعل عندمـــا توجه مطلع أكتوبر احلالي إلى 
مدينة فرانســـفيل، معقله السياسي والعائلي، 
حلضور مباراة الغابون واملغرب ضمن اجلولة 
األولـــى من الدور احلاســـم لتصفيات مونديال 
2018 علـــى ملعـــب املدينـــة الـــذي بـــدا جاهزا 
الستضافة املســـابقة القارية على الرغم من أنه 
لـــم يكن غاصـــا باجلماهير. امللعبـــان اآلخران 
في بـــورت جنتيل وأوييم ســـيكونان جاهزين 
حسبما أكدته الشـــركتان الصينيتان املكلفتان 
باألشغال: تشاينا كونستراكشن إنغينيرينغ في 
بورت جنتيل، وشـــنغهاي كونستراكشن غروب 
في أوييم. يذكر أن الغابون اســـتضافت نسخة 

2012 باالشتراك مع جارتها غينيا االستوائية.

الغابونية  العاصمة  األربعاء في  تســــــحب 
ليبرفيل قرعة نهائيات كأس األمم األفريقية 
لكرة القدم 2017، في بلد ال يزال حتت وقع 
صدمة أحداث العنف التي تلت االنتخابات 
ــــــث تضاعف الشــــــركات  الرئاســــــية، وحي
جهودها إلنهاء األشــــــغال في املالعب رغم 

األزمة االقتصادية التي تعصف بالبالد.

المحاربون.. أمل العرب

} ســنغافورة - قد يفتح االنســـحاب املفاجئ 
لألميركية ســـيرينا ويليامـــز، املصنفة الثانية 
علـــى العالم، من بطولة ســـنغافورة ألســـاتذة 
التنـــس (البطولـــة اخلتامية ملوســـم الرابطة 
العامليـــة لالعبات التنس احملترفات) بســـبب 
اإلصابـــة، الباب أمام مشـــاركة جوهانا كونتا 
إذا تعافـــت الالعبـــة البريطانيـــة فـــي الوقت 

املناسب من شّد في عضالت البطن. 
وتنطلق بطولة ســـنغافورة لألساتذة األحد 
املقبـــل، وهـــي البطولـــة، التي جتمـــع أفضل 
ثماني العبات في املوســـم. وانســـحبت كونتا 
وصيفة بطولة بكني، من الدور الثاني لبطولة 
هونـــغ كونغ بســـبب اإلصابة ولـــم تتأهل إلى 
البطولة اخلتامية للموسم. وتقدمت كونتا إلى 
املركز الثامن في قائمة املرشـــحات للمشـــاركة 
في البطولة اخلتامية، بعد انسحاب ويليامز، 
ولكن مشـــاركتها ســـتتحدد بنـــاء على تطور 

اإلصابة التي تعاني منها.
ولكن كونتا قد تكون مهددة بعدم املشاركة 
إذا جنحت األســـبانية كارال ســـواريز نافارو، 
صاحبة املركز العاشـــر في قائمة املرشـــحات 
للمشـــاركة في البطولة اخلتامية، أو الروسية 
ســـفيتالنا كوزنتســـوفا، املرشـــحة احلاديـــة 
عشـــرة، في الفـــوز بلقب بطولة موســـكو هذا 

األسبوع. 
وأعلنـــت ويليامـــز (35 عامـــا) أنهـــا لـــن 
تخوض منافسات بطولة سنغافورة لألساتذة 
”ماســـترز“ بســـبب معاناتهـــا مـــن إصابة في 
الكتف. وقالت املصنفة الثانية على مســـتوى 
العالـــم في مقطع مصور ”لن أســـتطيع اللعب 

خالل األسابيع املقبلة“.
وبذلـــك تكـــون ويليامـــز قـــد تنازلـــت عن 
فرصتهـــا األخيـــرة إلزاحـــة الالعبـــة األملانية 
أجنيليكا كيربر من املركز األول في التصنيف 
العاملي حتـــى نهاية العام اجلاري. وبســـبب 
املشـــكالت البدنيـــة التـــي تالحقهـــا، خاضت 
الالعبـــة األميركية هذا العـــام ثماني بطوالت 
فقـــط، حيـــث أنها امتنعـــت عن املشـــاركة في 
اجلولة اآلســـيوية األخيرة بشكل كامل بداعي 

اإلصابـــة. وباإلضافـــة إلـــى كيربـــر، تشـــارك 
فـــي البطولـــة اآلســـيوية الالعبات إنيســـكا 
رادفانيســـكا وســـيمونا هيليـــب وكارولينـــا 
بليســـكوفا وغاربيني موغوروزا وماديســـون 
كيـــز ودومينيكا ســـيبولكوفا. وفازت ويليامز 
هـــذا املوســـم ببطولتـــي وميبلـــدون وروما، 

وخســـرت نهائي أســـتراليا املفتوحة وروالن 
غاروس وإنديان ويلز. وقال ســـتيف سيمون، 
رئيس رابطة العبات التنس احملترفات ”نشعر 
بخيبة أمل ألن اجلماهيـــر لن تتمكن من رؤية 
ســـيرينا في ســـنغافورة، نتمنى لها التعافي 

بشكل جيد“. 

جاهزية كبرى

انسحاب ويليامز يفتح باب بطولة سنغافورة أمام كونتا

} زوريخ (سويسرا) - قررت الغرفة القضائية 
التابعة للجنـــة األخالقيات في االحتاد الدولي 
لكرة القـــدم (فيفـــا) إيقـــاف ووراوي ماكودي 
الرئيس الســـابق لالحتاد التايالندي والعضو 
الســـابق في اللجنة التنفيذيـــة للفيفا خلمس 
ســـنوات عن كافة األنشطة ذات الصلة باللعبة 

على املستويني احمللي والدولي.
وكانـــت التحقيقـــات بحـــق ماكـــودي قـــد 
بـــدأت في 23 يوليو املاضـــي. وجاء على موقع 
االحتاد الدولي الرســـمي أن الغرفة القضائية 
اعتبرت أن ماكودي أجرى تعديالت على لوائح 
االحتـــاد التايالنـــدي دون موافقـــة كونغرس 
االحتـــاد احمللـــي للعبـــة، وبالتالـــي اعتبرته 
مذنبـــا بالتزويـــر والتزييف بناء علـــى املادة 
17 مـــن قانون أخالقيات فيفـــا، وبناء عليه، مت 
إيقافه خلمس ســـنوات عن ممارسة أي أنشطة 
تتعلـــق بكرة القـــدم، إدارية كانـــت أو رياضية 
أو غير ذلك، على املســـتويني احمللي والدولي، 
كمـــا فرضت عليه غرامة قدرهـــا 10 آالف فرنك 

سويسري.
وقالـــت اللجنـــة فـــي بيـــان ”بعـــد ثبوت 
قيام الســـيد ماكـــودي بتغييـــر لوائح االحتاد 
التايالنـــدي لكرة القـــدم دون موافقة اجلمعية 
العموميـــة لالحتـــاد فـــإن اللجنـــة القضائية 
التابعة للجنة القيم وجدت أن الســـيد ماكودي 

مذنب بالتزوير والتزييف“.
 وبـــدأت جلنة القيـــم التحقيق مع ماكودي 
العضو السابق في اللجنة التنفيذية للفيفا في 
يوليو متوز 2015 بناء على معلومات تفيد بأن 
محكمة جنائية في بانكوك أدانته بتهم التزوير. 
وبناء على احلكم يتم إيقاف ماكودي وبصورة 
فورية وحتظر عليه ممارســـة أي نشاط متعلق 
بكرة القدم على املستويني احمللي والدولي كما 
فرضت عليـــه غرامة مالية بقيمة عشـــرة آالف 

فرنك سويسري (10094 دوالرا).
ونشـــر االحتاد الدولي لكـــرة القدم خارطة 
طريـــق لكيفيـــة تعزيز منـــو اللعبـــة واالرتقاء 
والالعبـــني  للمشـــجعني  الكرويـــة  بالتجربـــة 
وبناء منظمة أقوى، وذلك عندما كشـــف رئيسه 
السويســـري جاني إنفانتينو عـــن ”فيفا 2.0: 

رؤية للمستقبل“. 
وكان االحتـــاد الدولـــي قـــد أشـــار إلى أن 
جوائزه لعام 2016 ســـتقام في زوريخ االثنني 9 
يناير 2017، وبأن الكونغرس الـ67 ســـيعقد في 
املنامة يوم اخلميس 11 مايو 2017. ووافق على 
تغيير موعد كأس كونكاكاف الذهبية 2017 من 

9-30 يوليو إلى 7-26 يوليو 2017. 
كمـــا عـــني الكندي برونـــو دي فيتـــا نائبا 
ثانيا لرئيس غرفة التحقيقـــات التابعة للجنة 
األخالقيـــات املســـتقلة حتـــى تاريـــخ انعقاد 
اجلنـــوب  أن  إلـــى  وأشـــار   .2017 كونغـــرس 
أفريقي طوكيو سكســـويل رئيس جلنة املراقبة 
املعنية بفلســـطني وإســـرائيل قدم إحاطة إلى 
املجلس تتضمن معلومات شـــاملة حول أحدث 

اإلجراءات ونقاط النقاش.
 وسيعقد اجتماع مجلس فيفا املقبل يومي 
9 و10 يناير 2017، في إطار تشـــكيلته اجلديدة، 
وســـيجتمع ثالث مـــرات في الســـنة في يناير 

ومايو ونوفمبر.

الفيفا يوقف 

ماكودي خمس سنوات

المستوى األول:

المستوى الثاني:

المستوى الرابع:

المستوى الثالث:

الغابون وساحل العاج وغانا والجزائر

الكاميرون والسنغال والمغرب ومصر

تونس ومالي وبوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية

توغو وأوغندا وزيمبابوي وغينيا بيساو

مستويات المنتخبات األفريقية
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«العراق سينافس على البطاقة األولى، أو الثانية. إذا ما واجهنا منافسة قوية من قبل منتخبات 

املجموعة، فإن اللعب على البطاقة الثالثة، يعد أمرا مهما ومطلبا ملحا}.

راضي شنيشل 
مدرب املنتخب العراقي

«قلـــت لالعبني قبل مواجهـــة أهلي دبي إنها آخر مباراة مدرجة ضمن 60 مباراة تخص املوســـم 

املاضي. اآلن يمكننا التفكير في املوسم الجديد}.

وليد الركراكي 
مدرب نادي الفتح الرباطي المغربي

باختصار

◄ اعتبر يوسف المريني، المدير 
الفني ألولمبيك خريبكة، أن الجيش 

الملكي خطف الفوز الذي سجله 
(2-1)، في الجولة الخامسة بالدوري 
المغربي، وتعرض أولمبيك خريبكة 

للخسارة الرابعة من أصل 5 
مباريات.

◄ أكد األمين العام لالتحاد الليبي 
لكرة القدم عبدالناصر الصويعي 

أن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
قرر نقل مباراة المنتخب الليبي أمام 

تونس من ملعب وهران إلى ملعب 
آخر، نظرا لعدم تطابقه مع معايير 

الفيفا.

◄ قال مرتضى منصور، رئيس 
نادي الزمالك، إن مؤمن سليمان، 

المدير الفني، مستمر في منصبه إلى 
نهاية الموسم، حتى وإن خسر لقب 

دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز 
الجنوب أفريقي األحد المقبل.

◄ أقال نادي شبيبة القبائل 
الجزائري، مدرب الفريق، كمال 

مواسة. وسيتولى المدرب المساعد 
عبدالمنعم خروبي، رفقة مدرب 

الحراس الوناس قاواوي، تدريب 
الفريق حتى مباراة اتحاد العاصمة، 

السبت.

◄ اختار المصري عادل عبدالرحمن 
المدير الفني لفريق الباطن 

السعودي، سلمان الفرج، نجم وسط 
فريق الهالل، الوحيد من بين جميع 

الالعبين السعوديين، الذي يمكنه 
االحتراف في أوروبا.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

متفرقات

◄ أنهت إدارة نادي النجمة بطل كأس 
لبنان عقد املدرب الروماني تيتا فاليريو 

بالتراضي وذلك استجابة ملطالب اجلمهور 
وتردي نتائج الفريق في البطولة احمللية. 
وقال نائب رئيس النادي صالح عسيران 

”رأينا أن األوضاع في النادي باتت غير 
عادية والنتائج ليست على 

قدر الطموحات. ولهذا 
كلفنا ابن النادي جمال 
احلاج باإلشراف على 
الفريق في املباريات 

املقبلة إلى حني 
اتخاذ القرار النهائي 

في اللجنة اإلدارية 
بخصوص املدرب 

خالل الفترة 
املقبلة، ونتوقع 
أن جنتاز هذه 

الصعوبات مع املدرب 
اجلديد“.

نتائج ليست على 
وحات. ولهذا 
النادي جمال 
إلشراف على 
ي املباريات

ى حني 
رار النهائي 

اإلدارية  ة
املدرب  ص

رة 
نتوقع 
هذه 

ت مع املدرب

◄ طلب األملاني توماس باخ رئيس اللجنة 
األوملبية الدولية تشكيل مجموعة عمل من 

أربع جهات ملراجعة التكاليف املتزايدة 
الستعدادات العاصمة اليابانية طوكيو 

الستضافة دورة األلعاب األوملبية القادمة 
واملقررة عام 2020. وجاء هذا خالل اجتماع 

عقد بني باخ ويوريكو كويكي حاكمة 
طوكيو. ووافقت كويكي، 
وزيرة الدفاع السابقة 

والتي تولت حكم 
طوكيو في أغسطس 

املاضي، على فكرة 
تشكيل هذه املجموعة 

والتي تضم ممثلني من 
أربع جهات هي مجلس 

مدينة طوكيو واللجنة 
األوملبية الدولية واللجنة 

املنظمة ألوملبياد 2020 
واحلكومة اليابانية.

طو

امل
ت
و
أر
مد
األ
امل
وا



} نيقوسيا -  حقق مانشستر يونايتد ومدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو ”انتصارا“ معنويا، 
بعدمـــا فرمال الغرمي األزلـــي ليفربول وحرماه 
مـــن فـــوزه اخلامس علـــى التوالـــي بإجباره 
علـــى التعادل فـــي معقلـــه ”إنفيلـــد“ 0-0 في 
ختـــام املرحلة الثامنة من الـــدوري اإلنكليزي. 
وكانـــت الفرصـــة قائمة أمـــام ليفربول للحاق 
مبانشســـتر ســـيتي إلى الصدارة بعد اكتفاء 
األخيـــر بالتعادل مع إيفرتـــون (1-1) لو متكن 
من حتقيق فـــوزه اخلامس علـــى التوالي في 
الدوري والسادس تواليا في جميع املسابقات، 
لكـــن فريق املدرب األملانـــي يورغن كلوب عجز 
عن الثأر لهزائمه في مواجهاته األربع األخيرة 
في الـــدوري املمتاز  مع ”الشـــياطني احلمـــر“ 
منذ  والفوز عليـــه للمرة األولى فـــي ”إنفيلد“ 
ســـبتمبر 2013 (1-0). وكان أرسنال املستفيد 
األكبر في هذه املرحلة ألنه أصبح على املسافة 
ذاتها من ســـيتي بفوزه السبت على سوانسي 
سيتي (3-2)، فيما تعادل املنافس اآلخر جاره 
توتنهام مع وســـت بروميتش (1-1). ويتصدر 
ســـيتي الترتيب بفارق األهداف أمام أرسنال، 

فيما يحتل توتنهام املركز الثالث بفارق نقطة 
وليفربول الرابع بفـــارق نقطتني، أما يونايتد 
الـــذي حقق فوزا وحيدا فـــي املراحل اخلمس 
األخيرة، فيحتل املركز الســـابع بفارق 5 نقاط 
عـــن الصـــدارة. وكانـــت مواجهـــة االثنني في 
إنفيلد السادســـة بني كلـــوب ومورينيو، وقد 
تعـــادال للمرة الثانية مقابـــل ثالثة انتصارات 
للمـــدرب األملانـــي وانتصـــار واحـــد لنظيره 
البرتغالـــي كان غيـــر مؤثـــر في إيـــاب الدور 
نصـــف النهائـــي مـــن مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا ملوسم 2012-2013، عندما كان األول مع 
دورمتوند حيث فاز ذهابا 4-1 قبل أن يخســـر 
إيابـــا 0-2 دون أن يؤثر ذلك على تأهل الفريق 

األملاني إلى النهائي.

املواجهة الثانية

أما علـــى صعيد الدوري اإلنكليزي، فكانت 
مواجهة االثنـــني الثانية بني الرجلني واألولى 
كانـــت فـــي 31 أكتوبر 2015 حـــني حقق كلوب 
فـــوزه األول فـــي ”برمييير ليغ“ مـــع ليفربول 

وجـــاء على حســـاب تشيلســـي 3-1 حني كان 
مورينيـــو مدربا للنادي اللندنـــي قبل أن يقال 
بعدها بخمس مباريات. تنتظر يونايتد عشرة 
أيـــام فـــي غاية األهميـــة إذ يواجـــه اخلميس 
املقبل فنربغشـــة التركي في الدوري األوروبي 
(يوروبـــا ليغ) ثم تشيلســـي خـــارج ملعبه في 
الدوري، األحد املقبل، فمانشســـتر سيتي على 
ملعبـــه في دور الـ16 من مســـابقة كأس رابطة 
األندية اإلنكليزية احملترفة في الـ26 من الشهر 

احلالي.
أجرى كلوب، الـــذي احتفل االثنني بذكرى 
مـــرور عام على اســـتالمه مهامه مع ”احلمر“، 
تغييريـــن علـــى التشـــكيلة التي فـــازت على 
سوانزي ســـيتي 2-1 في املرحلة السابقة قبل 
عطلة املباريات الدولية، وذلك بإشراك دانييل 
ســـتاريدج واألملاني إميري تشـــان أساسيني 
على حســـاب آدم الالنا والهولندي جورجينيو 

فيينالدوم املصاب. 
وفـــي اجلهـــة املقابلـــة، احتفـــظ مورينيو 
بوايـــن روني علـــى مقاعد البـــدالء مرة أخرى 
وأشرك البلجيكي مروان فاليني وآشلي يونغ 
أساســـيني خالفا للمباراة األخيرة ضد ستوك 
سيتي (1-1) وذلك على حساب جيسي لينغارد 

واألسباني خوان ماتا. 
وعـــاش رونـــي فتـــرة صعبـــة فـــي اآلونة 
األخيرة حيث استبعده مورينيو من املواجهة 
القوية ضد ليستر سيتي بطل املوسم املاضي 
قبل أســـبوعني فحقق الفريق فـــوزا كبيرا في 
غيابـــه 4-1 وأفضل عرض له منذ فترة طويلة، 
لكنه عاد وسقط في فخ التعادل على ملعبه مع 
ستوك سيتي. وازداد وضع روني حرجا بعدما 
استبعده أيضا مدرب إنكلترا اجلديد واملؤقت 
غاريث ساوثغيت عن التشكيلة األساسية التي 
واجهت ســـلوفينيا في تصفيـــات كأس العالم 

الثالثاء املاضي (0-0).

أرقام سلبية

شـــدد البرتغالي جوزيـــه مورينيو، املدير 
الفني لنادي مانشستر يوناتيد، على أن فريقه 
قدم ما يســـتحق عليه اخلروج بنقطة التعادل 
أمـــام مضيفه ليفربـــول، مؤكـــدا أن فريقه قد 
سيطر على مجريات اللقاء. وبالرغم من األرقام 

الســـلبية التـــي متثلـــت فـــي أقل نســـبة 
اســـتحواذ في تاريـــخ اليونايتـــد برصيد 35 
باملئة منـــذ بداية اإلحصاء في موســـم 2003-
2004، وحتقيـــق السبيشـــيال ألقـــل عـــدد من 
النقـــاط بـ14 نقطـــة فقط بعد مـــرور 8 جوالت 
منـــذ بداية تاريخه التدريبـــي قبل 14 عاما، إال 
أنه شـــدد على أهمية إيقاف تقـــدم الريدز في 
جـــدول الترتيـــب. وقال مورينيـــو عقب نهاية 
اللقـــاء ”إنهـــا ليســـت النتيجة التـــي نريدها 
ولكنهـــا نتيجـــٌة إيجابية، فقـــد متكنا من منع 
اخلصم املباشر من احلصول على 3 نقاط على 
أرضه، لذا فهي ليست بالنتيجة السيئة. كانت 
مباراة صعبة لكال الفريقني ولكنها كانت أكثر 
صعوبة بالنســـبة إلى املنافـــس لفترات أطول 

مقارنة بنا“.
وأضاف ”ســـيطرنا على املباراة، ليس فقط 
من الناحية التكتيكيـــة ولكن من حيث الروح. 
فقد ســـاد الهدوء مدرجات اإلنفيلد، وهذه هي 
أكثر مـــرة رأيت فيهـــا املشـــجعني هادئني في 
تاريـــخ مبارياتي أمامهم، فقد أظهرنا عكس ما 
توقعوا مّنا أننا سنعاني على أرضهم. صحيح 
أن دي خيا تصـــدى لفرصتني خطيرتني، ولكن 
هـــذا ال يغيـــر كثيرا ممـــا حدث فـــي املباراة“. 
واختتـــم قائـــال ”كان الفريـــق مســـتريحا في 
معظـــم أوقات املبـــاراة ولكننـــا افتقدنا للحدة 
الالزمة في الثلـــث الهجومي. فكرت في تغيير 
مركز راشـــفورد لكـــي يلعب فـــي العمق خلف 
إبراهيموفيتـــش، بدال مـــن بوغبا، ولكنه عانى 
من بعض اآلالم العضليـــة… إنها نقطة أوقفنا 
بها خصما مباشـــرا عن حتقيق 3 نقاط، وهي 
مهمـــة من أجـــل البقاء علـــى مقربـــة من فرق 
الصدارة األخرى والتي حظيت مبباريات أكثر 
سهولة، ســـوف يحني وقتنا أيضا لكي نتمكن 
من حتقيق الفوز في 5 مباريات متتالية مثله“.

} نيقوســيا - يطـــرق املـــدرب األســـباني بيب 
غوارديـــوال أبواب بيته الروحي برشـــلونة من 
جديد، ملواجهة فريقه السابق على رأس اجلهاز 
الفني ملانشســـتر ســـيتي اإلنكليزي على ملعب 
كامـــب نو فـــي اجلولـــة الثالثة من منافســـات 
املجموعـــات  دور  ضمـــن  الثالثـــة  املجموعـــة 

ملسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وكان غوارديـــوال صنع اســـما لنفســـه في 
صفوف الفريق الكاتالونـــي، عندما قاده العبا 
إلى أكثر من لقب محلي بإشراف املدرب العبقري 
الراحل الهولندي يوهان كرويف، باإلضافة إلى 
إحـــراز اللقب القاري األول لبرشـــلونة في هذه 
املســـابقة عام 1992، قبل أن يقـــوده مدربا إلى 
التتويج باللقب أيضا عامي 2009 و2011. وبعد 
أن خلد للراحة عاما كامال، استلم تدريب بايرن 
ميونيخ األملاني وأوقعتـــه القرعة في مواجهة 
برشـــلونة في دوري األبطال فـــي الدور نصف 
النهائي موسم 2014-2015 فخسر ذهابا بثالثية 
نظيفة، قبل أن يفوز الفريق البافاري إيابا 2-3 

ويخرج من املسابقة.

سجل قاري سلبي

وإذا كان ســـجل غوارديوال يتضمن نســـبة 
انتصـــارات قدرهـــا 75 فـــي املئة منـــذ أن دخل 
معتـــرك التدريب وحصد خالل هـــذه الفترة 21 
لقبـــا، فإن ســـجله األوروبـــي خصوصا خارج 
ملعبه ليس جيدا بدليل فوزه في مباراتني فقط 

من أصل 11 بعيدا عن قواعده.
 وكان الهدف األساســـي ملالكي مانشســـتر 
ســـيتي من التعاقد مع غوارديوال هو املنافسة 
بقوة على اللقب القاري وليســـت فقط املنافسة 
علـــى األلقاب احملليـــة. وعلى الرغـــم من بلوغ 
الفريق الدور نصف النهائي من دوري األبطال 
املوسم املاضي بقيادة املدرب التشيلي مانويل 
بيليغرينـــي، فـــإن غوارديـــوال يـــدرك متاما أن 
الطريـــق مازال طويال أمام فريقه ملقارعة الكبار 
بشـــكل مســـتمر، وقـــال في هـــذا الصـــدد ”إذا 
ســـألتموني ما إذا كنا جاهزين للمنافسة على 
أعلى املستويات في أوروبا فجوابي إننا لسنا 

كذلك“.

اعتبـــر غوارديـــوال أن فريقـــه ســـيخوض 
امتحانـــا صعبـــا للغايـــة في مواجهـــة فريقه 
الســـابق، وقـــال ”على مـــدى الســـنوات الـ15 
األخيـــرة، ســـيطر برشـــلونة على كـــرة القدم 
بفضل األسلوب الذي ينتهجه. برشلونة فريق 
مميز بطريقة لعبه، إنـــه ماكينة بكل ما للكلمة 
من معنـــى“. وأضاف ”ميلك برشـــلونة ثالثيا 
هجوميا ناريـــا وهو يجيد الهجمـــات املرتدة 
الســـريعة وبناء اللعب، إنـــه فريق خطير جدا 
ويجـــب التركيز فـــي مواجهته بشـــكل كبير“. 
ومير سيتي بفترة انعدام توازن، فبعد حتقيق 
ســـتة انتصـــارات متتالية منذ مطلع املوســـم 
احلالـــي في الـــدوري اإلنكليـــزي املمتاز، مني 
الفريق بأول خســـارة له أمام توتنهام 0-2 في 
املرحلة السابعة، قبل أن يسقط في فخ التعادل 
علـــى أرضه مع إيفرتـــون 1-1، وبينهما تعادل 
أيضا مع ســـلتيك األســـكتلندي 3-3 في دوري 
األبطال في اجلولة الثانيـــة. وفي املقابل، عاد 
النجم األرجنتيني ليونيل ميســـي إلى صفوف 
برشلونة بعد إصابة أبعدته ثالثة أسابيع عن 
املالعب، وشـــارك احتياطيا منتصف الشـــوط 
الثاني وجنح في تســـجيل أحـــد أهداف فريقه 

األربعة في مرمى ديبورتيفو ال كورونيا.
أن  أســـبانية،  صحافيـــة  تقاريـــر  ذكـــرت 
صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة األسباني، 
ســـيبدأ مباراة ســـيتي، على حســـاب خافيير 
”ســـبورت“  صحيفـــة  وقالـــت  ماســـكيرانو. 
الكتالونية، ”أومتيتي، ســـيكون شريك جيرارد 
بيكيه، في خط الدفاع، أمام مانشســـتر سيتي، 
فيمـــا ســـيجلس خافييـــر ماســـكيرانو، على 
مقاعد البدالء“. وأضافت ”ماســـكيرانو، خاض 
مبـــاراة ديبورتيفو الكورونيا كاملة، الســـبت 
املاضـــي، رغم لعبـــه مباراتني، رفقـــة منتخب 
بـــالده (األرجنتني)، في تصفيات كأس العالم“. 
وتابعت ”بالرغم من هذه املؤشرات، التي تؤكد 
اعتمـــاد أنريكـــي، على العبـــه األرجنتيني، إال 
أن تدريبـــات ما قبل مواجهة الســـيتي، أعطت 
انطباعا أكيدا بأن أومتيتي، هو من ســـيبدأ“. 
وفـــي املجموعـــة ذاتهـــا، يلتقـــي ســـلتيك مع 
بوروســـيا مونشـــنغالدباخ األملاني. وستكون 
األنظار مســـلطة على مهاجم سلتيك الفرنسي 
عثمان دميبيليه الذي ســـجل 15 هدفا في آخر 
17 مباراة ولفت األنظار في مواجهة برشـــلونة 
وبدأ أكثر من ناد أوروبي عريق يحاول إغراءه 
باالنضمام إليه وحتديدا باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي. وفي املقابل، خسر مونشنغالدباخ 
مباراتيـــه حتى اآلن وســـقط في فـــخ التعادل 
الســـلبي ضـــد هامبـــورغ محليـــا فـــي نهاية 

األســـبوع في مباراة أهدر فيهـــا ركلتي جزاء.
وفـــي املجموعة األولـــى، يســـتضيف باريس 
ســـان جرمـــان على ملعـــب بـــارك دي برانس، 
بـــال السويســـري. وكان مدرب ســـان جرمان 
اجلديد األســـباني أوناي إميـــري تخطى عقبة 
بال املوســـم املاضي في طريقه لقيادة إشبيلية 
إلى إحراز لقب الدوري األوروبي (يوروبا ليغ). 
ويعول فريق العاصمة الفرنسية على مهاجمه 
األوروغوياني إدينســـون كافانـــي املتألق في 
اآلونة األخيرة بدليل تسجيله 15 هدفا في آخر 
11 مباراة لفريقه. وعاش كافاني طويال في ظل 
النجم الســـويدي زالتـــان إبراهيموفيتش في 
املوســـم املاضي ولم يلعب في مركزه األساسي 
كـــرأس حربة حتى أنه كان يجلـــس احتياطيا 

معظم األوقات.

عروض جيدة

يريد أرســـنال اإلنكليزي مواصلة عروضه 
لودوغوريتـــس  يســـتضيف  عندمـــا  اجليـــدة 
البلغـــاري. ويعيـــش املدفعجيـــة فتـــرة جيدة 
حققوا خاللها الفوز في ست مباريات متتالية 

في الدوري احمللي ليتقاسموا صدارة الترتيب 
مع مانشستر سيتي، وانتزعوا التعادل خارج 
ملعبهم من ســـان جرمان قبـــل أن يفوزوا على 
بال بثالثيـــة نظيفة. وفي املجموعـــة الثانية، 
ســـيصبح نابولـــي اإليطالي أول فريـــق يبلغ 
الـــدور الثاني إذا جنح في الفـــوز على ضيفه 
بشـــيكتاش التركـــي وتعـــادل دينامـــو كييف 

وبنفيكا. 
وحقـــق الفريـــق اإليطالـــي الفـــوز في أول 
مباراتـــني لـــه، لكنـــه ســـيفتقد إلـــى مهاجمه 
البولنـــدي أركاديـــوش ميليـــك الـــذي تعرض 
إلصابة خطيرة في ركبته ستبعده عن املالعب 
ستة أشـــهر على األقل. وكان ميليك انتقل الى 
نابولي مطلع املوسم احلالي قادما من أياكس 
الهولندي وأبلى بالء حســـنا في ســـد الثغرة 
التـــي تركهـــا األرجنتيني غونزالـــو هيغواين 

املنتقل بدوره إلى يوفنتوس. 
وتألـــق ميليك فـــي صفوف فريقـــه اجلديد 
ويتصـــدر ترتيـــب الهدافني فـــي دوري أبطال 
أوروبا برصيد 3 أهداف بالتســـاوي مع ميسي 
ومواطنه ســـيرجيو أغويـــرو وكافاني، إضافة 
إلى 4 أهداف في 7 مباريات في الدوري احمللي. 

ويســـتضيف دينامو كييـــف األوكراني بنفيكا 
البرتغالي في املجموعة ذاتها وكالهما يبحث 

عن فوز أول.
وفي املجموعة الرابعة، يريد بايرن ميونيخ 
األملانـــي اســـتعادة نغمـــة االنتصـــارات بعد 
خسارته أمام أتلتيكو مدريد األسباني أوروبيا 
وتعادله مـــع كولـــن وإينتراخـــت فرانكفورت 
عندما يســـتضيف إيندهوفـــن الهولندي على 
ملعـــب أليانـــز أرينـــا. وكان مـــدرب الفريـــق 
البافـــاري اجلديد اإليطالي كارلو أنشـــيلوتي 
انتقد تراخـــي فريقه ضد فرانكفورت الســـبت 
املاضي، علمـــا بأنه تقدم عليه 2-1 وكان يلعب 
فـــي مواجهة 10 العبـــني ملدة أكثـــر من نصف 
ساعة. وفي املقابل، وصف رئيس النادي كارل 
هاينتـــس رومينيغه عـــرض فريقـــه بأنه غير 
مقبـــول على اإلطالق وطالب العبيه برد الفعل. 
وفـــي املجموعة ذاتها، يلتقي روســـتوف الذي 
يخوض باكورة مشاركته في هذه املسابقة مع 
ضيفه أتلتيكو مدريد. ويخوض أتلتيكو مدريد 
املبـــاراة مبعنويات عالية إثر فوزه الســـاحق 
على غرناطة 7-1 بينها ثالثية جلناحه الدولي 

البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو.

سيتي يخوض امتحانا صعبا على أرض برشلونة بدوري األبطال
 [ أرسنال اإلنكليزي يريد مواصلة عروضه الجيدة  [ نابولي اإليطالي يبحث عن كتابة التاريخ في السباق القاري

ــــــزي اختبارا صعبا  يخوض األســــــباني بيب غوارديوال مدرب مانشســــــتر ســــــيتي اإلنكلي
وحقيقيا ملســــــيرته وجهوده مع الفريق، عندما يحل ضيفا مع العبيه على فريقه الســــــابق 
برشــــــلونة األســــــباني في مواجهة تاريخية ضمن منافســــــات اجلولة الثالثة لدوري أبطال 

أوروبا.

رياضة
23 األربعاء 2016/10/19 - السنة 39 العدد 10429

قدرة على التجاوز

{مينـــدي لـــم يكن محظوظـــا، فخالل آخر تدريـــب تعرض إلصابـــة في الكاحل. ربما يســـتغرق 

التعافي ما بين أربعة وخمسة أسابيع. ال أعرف تحديدا}.

كالوديو رانييري 
مدرب ليستر سيتي اإلنكليزي

{أنا ســـعيد بالبقاء هنا في هذا المنزل، الذي كان منزلي خالل الســـنوات الســـت األخيرة. وذلك 

يجعلني سعيدا، فهو بوضوح يبعث على فخر كبير}.

خافيير ماسكيرانو
 العب فريق برشلونة األسباني

اإلخوة األعداء

مورينيو سعيد بإيقاف زحف ليفربول

بايرن ميونيخ األملاني يريد استعادة 

نغمة االنتصارات بعد خسارته أمام 

أتلتيكـــو مدريـــد األســـباني عندما 

يستضيف إيندهوفن الهولندي

◄

يونايتد يخوض عشـــرة أيام في 

غاية األهمية إذ يواجه فنربغشة 

التركي فـــي الدوري األوروبي ثم 

تشيلسي، ثم مانشستر سيتي

◄
} رومــا - أكد نـــادي روما اإليطالي أن العبه 
األرجنتينـــي دييغـــو بيروتـــي ســـيغيب عن 
املالعب لنحو أســـبوعني بسبب إصابته بشد 
عضلـــي، لينضـــم بيروتي بهذا إلـــى القائمة 
الطويلـــة لإلصابـــات فـــي رومـــا. وأجبـــرت 
اإلصابـــة بيروتـــي على اخلروج مـــن امللعب 
خالل مباراة الفريق، الســـبت املاضي، والتي 
فاز فيها 3-1 على مضيفه نابولي ليتقدم إلى 
املركـــز الثاني فـــي جدول الـــدوري اإليطالي 
بفارق خمس نقاط خلف يوفنتوس. وشهدت 
نفس املبـــاراة غياب الالعب البرازيلي برونو 

بيريز عن صفوف روما بسبب اإلصابة.
وينتظـــر روما اســـتعادة جهـــود مدافعه 
األملاني أنطونيـــو رويدغر في وقت الحق من 
الشـــهر احلالي بعد اجلراحة التـــي أجراها 
علـــى الركبة، فيما خـــاض البلجيكي توماس 
فيرمايلـــني املنضم إلى الفريق في صيف هذا 
العام مباراة واحدة فقـــط مع الفريق، كما لم 
يشـــارك ماريو روي املنضـــم أيضا في صيف 
هذا العام في أي مباراة مع الفريق حتى اآلن.

اإلصابة تحرم روما 

من جهود بيروتي

} برلــني - ذكـــرت تقارير صحافيـــة أملانية، 
أن أندريـــه فيـــالس بـــواش، مـــدرب زينيـــت 
سان بطرســـبورغ الروسي، مرشـــح لتدريب 
فولفسبورغ األملاني. وكان فولفسبورغ، أقال 
مدربه ديتر هيكينغ، على خلفية سوء النتائج، 
إذ فشـــل الفريق في حتقيق الفوز، في آخر 6 
مباريات، فـــي البوندســـليغا. وقالت صحف 
أملانية، إن املدرب البرتغالي بواش (39 عاما)، 

على رأس املرشحني لتدريب الفولفي.
 وبدأ بواش مســـيرته مســـاعدا ملواطنه 
جوزيه مورينيو، كمـــا تولى تدريب فرق مثل 
بورتو، وتشيلســـي، وتوتنهـــام، واآلن يقود 
زينيت الروسي. وتابعت الصحف ”باإلضافة 
إلـــى بـــواش، يعـــد أندريـــه بريتينريتير (43 
عاما)، مدرب شـــالكة السابق من ضمن قائمة 

املرشحني أيضا“.

بواش يقترب 

من تدريب فولفسبورغ



} تســتور (تونس) – مثل كل خريف، ينتشـــر 
علـــى جانبـــي الطرقـــات المؤدية إلـــى مدينة 
تستور شمال غرب تونس، باعة فاكهة الرمان، 
التي تشـــكل إلـــى جانـــب التراث األندلســـي 
والعمارة األســـبانية أبرز مالمح هذه المدينة، 
فـــي مهرجان يرمي إلى التعريف بهذه الفاكهة 
داخـــل وخـــارج البالد تحـــت شـــعار ”تناول 

الرمان.. أنت في أمان“.
وفـــي األيـــام القليلـــة الماضيـــة، احتفلت 
المدينـــة الواقعة في محافظة باجة الشـــهيرة 
بأراضيهـــا الزراعية الخصبة، بذروة موســـم 
جنـــي محاصيل أشـــجار الرمـــان التي يطلق 

عليها البعض اسم ”فاكهة الجنة“.
وتشـــتهر مدينة تســـتور التي هاجر إليها 
األندلســـيون قبل قرون بمسجدها ذي العمارة 
األندلسية المميزة ومبانيها التي تمتزج فيها 
البصمات األســـبانية بالمحليـــة، إضافة إلى 

فاكهة الرمان.
وقال كمال العبيدي رئيس اللجنة الجهوية 
لإلرشـــاد الزراعي (هيئة حكومية) في تستور 
إن ”الهـــدف من المهرجـــان فتح آفاق لتصدير 

الرمان“.
وأنتجت تونس العام الماضي 82 ألف طن 
مـــن الرمان مقابل تقديرات بإنتاج 83 ألف طن 

هذا العام، وفق إحصائيات وزارة الزراعة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن تونـــس مـــن أهـــم 
منتجي الرمـــان في العالم، فإن صادراتها منه 
متواضعة مقارنة بدول رائدة في تصديره مثل 

أسبانيا وتركيا وحتى إسرائيل.
وفي 2014 صـــّدرت تونس نحو 2300 

طن من الرمـــان مقابل نحو 4500 
طـــن فـــي 2015 وفـــق وزارة 

الزراعة التي أوضحت أن 
87 بالمئة من الصادرات 
تـــم توجيهها إلى ليبيا 
تليهـــا فرنســـا، فبلدان 

الخليج العربي.

وتعد محافظة قابس في الجنوب التونسي 
أول منتج للرمان في البالد بمعدل 30 ألف طن 

سنويا، تليها تستور في المركز الثاني.
وقـــال العبيدي إن تســـتور تنتج ســـنويا 
نحو 12 ألف طن منها 10 بالمئة يتم تصديرها 
إلـــى ليبيا. لكـــن أوروبا تبقى بســـبب قربها 

الجغرافي أهم سوق للرمان.
وتتطور مبيعات الرمان في أوروبا بفضل 
ســـمعة هـــذه الفاكهـــة الغنيـــة بالفيتامينات 

ومضادات األكسدة.
والرمـــان مقاوم لشـــيخوخة خاليا 
الـــدم  ضغـــط  والرتفـــاع  الجســـم، 
وحموضـــة  الجلـــد  والتهابـــات 
المعدة، كما يقول رشيد السوسي 
رئيـــس ”جمعية صيانـــة مدينة 

تستور“.

وفي الســـنوات األخيرة، اســـتغلت وزارة 
الزراعة التونســـية مشـــاركتها فـــي معارض 
زراعيـــة دوليـــة للتعريف بالرمان التونســـي 

خصوصا في إيطاليا وروسيا.
وخصصت الوزارة مشـــاركتها في صالون 
دولـــي لألغذية أقيـــم من 12 إلى 15 ســـبتمبر 
الماضي بالعاصمة الروســـية موسكو جناحا 

لتذوق الرمان وعصير الرمان التونسي.
جنـــي  موســـم  تســـتور  ســـكان  وبـــدأ 
الرمـــان ”الزهـــري“ فـــي النصـــف الثاني من 
ســـبتمبر، فيمـــا انطلقـــوا فـــي جنـــي الرمان 
”القابسي“ منذ أول أســـبوع من شهر أكتوبر، 
خالل  ثم بدأ موســـم جني الرمان ”التونسي“ 

هذا األسبوع.
ويتميـــز الرمان في تونس بتنوع أصنافه، 
حيث يوجد مـــا ال يقل عن 15 صنًفا، وتتجاوز 

زراعة شـــجر الرمان 5 ماليين شـــجرة موزعة 
على العديد من المناطق ال ســـيما في واحات 
قابس وقفصة في الجنوب التونسي، وسوسة 
ونابـــل  بالوســـط،  والقيـــروان  بالســـاحل، 
بالشمال، ويصدر الرمان باألساس إلى البلدان 
األوروبية ويســـوق جـــزء منه داخـــل تونس 

للسوق المحلية.
وغالًبـــا ما تكون أشـــجار الرمان مختلطة 
باألشـــجار المثمـــرة األخرى كالقـــوارص في 
الشـــمال والزيتـــون في الوســـط والنخيل في 

الجنوب.
وعرف العرب فاكهة الرمان بعد الفتوحات 
اإلســـالمية وزرعوه في الشام وشمال أفريقيا، 
أما أجـــود أنواعه فكانت تنمـــو في األندلس، 
حيث كان يطلق عليه العرب هناك اســـم ”تفاح 

غرناطة“ الذي اتخذ شعارا للمدينة.
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} ال أعـــرف مـــاذا كان يعني أحـــد قادة تيار 
اإلســـالم السياســـي بقوله إن اإلســـالم في 
حالـــة غضب، وأن داعش يعبر عن اإلســـالم 
الغاضب، فما نعرفه أن اإلسالم دين سماوي، 
وهـــو آخر األديان مبعنى أنـــه يختزل حكمة 
العالقـــة بـــني األرض والســـماء فـــي رابطة 
روحية وقيمية وأخالقية ال تتأثر باملشـــاعر 
الطارئـــة كالغضب واالندفاع والتشـــنج، بل 
أننا نحن بســـطاء القوم نرى دائما أن الدين 
أجّل من أن ينخـــرط بطبيعته االعتبارية في 
وضعية البشـــر العاديـــني، أو أن يهبط  من 
منزلته العلوية املقدســـة إلى مســـتوى عباد 
اللـــه الضعفـــاء، فيتاجرون بـــه، ويتالعبون 
بثوابتـــه، ويبررون به أخطاءهم وخطاياهم، 
ويســـعون به إلى حتقيق أهدافهم الدنيوية 

وخاصة إذا ارتبطت بأم امللذات: السلطة.
ونظـــرا ملكانة صاحب الـــرأي القائل بأن 
اإلسالم في حالة غضب، والتي يفترض أنها 
رفيعـــة، صار علينا أن نخـــاف من تنويعات 
أخرى فـــي هذا االجتاه، كأن يكون اإلســـالم 
في حالة خـــوف أو جوع أو ظمأ أو فقر، ألن 
غضب اإلســـالم مثال ومهمـــا كان عاصفا، ال 
يبـــرر بيـــع النســـاء اليزيديات في أســـواق 
النخاســـة، وال الدفـــع باألطفال إلـــى تنفيذ 
عمليات اإلعـــدام في الســـاحات العامة، وال 
إلى تدمير التراث اإلنساني، أو سرقة النفط 
واملتاجرة باآلثار، أو الترويج جلهاد النكاح، 
أو اقتحام البيوت اآلمنة وترويع ســـاكنيها، 
أو هـــدم بيوت العبـــادة التابعـــة ألصحاب 

الديانات األخرى.
كما أن اإلســـالم عندمـــا يغضب، ال يعني 
أن يدفع بأتباعه إلى أن يكونوا سببا خلراب 
العمران حيثما حلوا، وال أن يتحول علماؤه 
ودعاتـــه إلـــى محرضني على القتـــل والذبح 
وتدميـــر الـــدول ومتزيق املجتمعـــات بل إن 
غضب اإلنسان، وهو اإلنسان، ال يبيح الظلم 
وال الغـــدر وال اخليانـــة وال الكذب وال النهب 
وال ارتكاب الفواحش، فما بالك باألديان التي 
مـــن املفروض أنها تنهى عـــن كل ذلك، وتعد 

مرتكبيه بسوء اخلامتة في الدنيا واآلخرة.
إن مقولـــة إن داعـــش يعبر عن اإلســـالم 
الغاضب، ستجعلنا نبرر كل تاريخ الدم الذي 
مّر على املسلمني منذ أكثر من 1400 عام، منذ 
اغتيال اخلليفة الثاني وصوال إلى آخر طفل 
ســـقط قتيال دون ذنب في العراق أو سوريا 
أو ليبيا أو اليمن أو أفغانستان، بأنه ضحية 
غضب اإلسالم عبر مراحل مختلفة، وبالتالي 
لن نتحدث عن حالة تطرف أعمى أو عن ثقافة 
إرهاب تكفيري أو جهـــل بالقيم احملمدية أو 
عن صراع على الســـلطة واملصالح والنفوذ، 
أو عن زنادقة وخوارج وحشاشني ودواعش 
وقاعدة وإخوان وجماعات حتترف تسييس 

الدين خلدمة أهدافها.
وفـــي الواقع أن صاحب املقولة، وإن كان 
جانب الصواب فـــي تبرير احلالة، إال أنه لم 
يخرج من دائرة حرفيته في تفســـير اإلسالم 
وحاالته مبا تقتضيه املصالح واحلســـابات، 
فهو وباعتباره إخوانيـــا أصيال، نطق علنا 
مبا يقوله عـــادة في لقاءاته مع املســـؤولني 
الغربيـــني مـــن أن اإلرهـــاب ناجت عـــن حالة 
غضب تتطلب االسترضاء، وأن حالة الغضب 
تتعلـــق باإلســـالم رأســـا، أما االســـترضاء 
املأمول فيكون عبر التمكني لإلخوان، كونهم 
يستطيعون استقطاب واحتواء بقية أطياف 
اإلسالم الغاضب، وهنا مكمن الغاية من ذلك 

التصريح. 
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{فاكهة الجنة» تزين شوارع تستور التونسية بنكهة أندلسية

والدة فئران من بويضات منتجة في مختبر 

نوبل لم تبلغ بوب ديالن بفوزه بعد

ــــــرا مــــــن العاصمة  ــــــى بعــــــد 76 كيلومت عل
ــــــد ضيعــــــات الرمــــــان في  التونســــــية متت
مدينة تســــــتور التي تشــــــهد على حضارة 
موريسكية أندلسية أصيلة، لتضم أنواعا 
متعددة من أشــــــجار الرمان ”القابســــــي“ 
جتمع  وغيرها،  و“الشماللي“  و“التونسي“ 
محاصيلها سنويا إلقامة مهرجان يجذب 

اآلالف من محبي هذه الفاكهة.

{تفاح غرناطة» أهالي تستور يسترجعون جذورهم األندلسية بـ

} طوكيو – توصل علماء يابانيون إلى تشكيل 
بويضات في المختبر من فئران أنجبت نسال 
خصبـــا بعد تلقيحهـــا، في إطار مبـــادرة هي 
األولى من نوعها نوه بها الخبراء في التناسل 

البشري مع بعض التحفظات.
وال تـــزال هذه التقنية التي اســـتعرضتها 
مجلة ”نيتشـــر“ فـــي عددها الصـــادر اإلثنين 
تتضمن مخاطر كثيرة وتثير جدال كبيرا حتى 

قبل تطبيقها على البشر، بحسب الخبراء.
وتقوم هذه التقنية على اســـتخدام خاليا 

جذعية للتوصل إلى بويضات مكتملة.
وهذه هي ”الدراسة األولى“ التي تفيد بأن 
علمـــاء نجحوا في تشـــكيل بويضات ناضجة 

بالكامـــل فـــي المختبـــر وقابلـــة لإلخصـــاب 
”اســـتنادا إلى المراحل األولى من نمو الخلية 
البيضية“، على حد قول ريتشـــارد أندرســـون 
المتخصـــص فـــي علم التناســـل فـــي جامعة 
إدنبره. وقد تســـتخدم هذه التقنية ”يوما ما“ 
لمعالجة العقم، لكن المقال يبين أنها ”ما زالت 

معقدة وهي بحاجة إلى تحسينات“.
وعـــدد قليل ال غير من األجنة المســـتولدة 
من هذه البويضات أفضت إلى فئران صغيرة 
طبيعيـــة، وكانت هـــذه األخيـــرة أكثر عرضة 
لإلصابـــة بخلل صبغي. وشـــدد الخبراء على 
ضرورة إجراء المزيد من األبحاث للتعمق في 

هذه التقنية.

} ســتوكهولم – أعلنت األكاديمية الســـويدية 
أنهـــا لم تتواصـــل بعـــد هاتفيا مـــع المغني 
ومؤلف األغانـــي األميركي بوب ديالن إلبالغه 

بالفوز بجائزة نوبل في األدب لعام 2016.
باســـم  المتحـــدث  شـــيدريش  أود  وقـــال 
األكاديميـــة ”لقد وصلنا إلى وكيله ومســـؤول 
جولتـــه الفنية، وســـيقومان باالتصال بنا في 

الوقت المناسب“.
وكانت األكاديمية أعلنت الخميس الماضي 
فوز أســـطورة الروك البالغ من العمر 75 عاما، 
بالجائزة ”ألنه أوجد تعبيرات شـــعرية جديدة 

في األغنية التقليدية األميركية العريقة“.

لـــم  األكاديميـــة  أن  شـــيدريش  وأضـــاف 
تعـــد تبحث ”بهّمـــة“ عن ديالن. وقد أرســـلت 
إليـــه خطابا تدعوه إلى مراســـم منح الجائزة 
المقررة في العاشر من ديسمبر في ذكرى وفاة 
ألفريـــد نوبل مخترع الديناميت، والذي تحمل 

الجائزة اسمه.
وأوضح أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ديالن 
يعتزم الحضـــور أم ال، ولكنه بغض النظر عن 

موقفه فإنه ال يزال هو الفائز.
تجدر اإلشـــارة إلـــى أن ديالن حاصل على 
العديـــد مـــن الجوائز، إال أنه فـــي البعض من 

األحيان يتجنب االحتفاالت.

بريانكا شوبرا تعتذر عن جرحها مشاعر الالجئين

}  نيودلهــي – اعتـــذرت الممثلـــة الهنديـــة 
ونجمـــة بوليـــوود، بريانكا شـــوبرا، بعد أن 
ُوجهـــت إليها انتقـــادات إثـــر ظهورها على 
غـــالف مجلة ”كوندي ناســـت ترافيلر“ وهي 
ترتدي قميصا ”ال يراعي مشاعر الالجئين“.

وُكتبت علـــى القميص كلمـــات ”مهاجر“ 
و“الجئ“ و“دخيل“ و“مســـافر“، وُشطب على 
الكلمات الثالث األولى إلبراز الكلمة األخيرة.

وانُتقدت الممثلة والمجلة بسبب الرسالة 
”المرفهة“، إذ أشـــار البعض إلـــى أن اللجوء 

”ليس اختيارا“.
وقالت ”كوندي ناست“ لقد كان الهدف من 

صورة الغالف اإلشارة إلى تصنيف البشر.
وقالت شوبرا إنها تعتذر بشدة عن جرح 
مشاعر البعض، ”كنت دائما ضد التصنيف، 
تأثرت كثيرا، ولدي إحســـاس شديد بالذنب، 

لكن الرسالة لم تصل كما ينبغي“.
شديدة  كــانــت  ”المجلة  أن  ــت  وأضــاف
ــة  ـــإرســـال رســال ـــوضـــوح فـــي هــدفــهــا ب ال
ــه  ــت عـــن الـــخـــوف مـــن األجــــانــــب وعــالق

بالتصنيف“.

ونشـــرت المجلـــة بيانا دافعـــت فيه عن 
الغـــالف، وحاولـــت توضيـــح الهـــدف مـــن 
الصورة. وقالت إنها تؤمن بوجود ”عالم بال 

حدود“، ولديها ”رسالة تريد إثباتها“.
وجاء في البيان أننا ”يجب أن نعترف بأن 
جميعنا في رحلة، سواء أكنا نعبر محيطات، 
أم نتحرك في نطاق بضعة كيلومترات، أم في 
مخيلتنـــا، فنحن نتحرك فـــي عوالم مختلفة، 
وكلنا مسافرون، سواء أكان التحرك باإلرادة 

الحرة أم لظروف تدفعنا إليه“.
وأثار الغالف استياء الكثيرين فور نشره 
في تغريدة عبر حساب شوبرا على تويتر في 
مطلع هذا الشهر. وقال الكثيرون إن الغالف 
غير مالئـــم، خاصة فـــي أوج أزمة الالجئين 

السوريين.
وقالـــت شـــوبرا إنهـــا على درايـــة كاملة 
بالمصاعـــب التـــي تواجه الالجئيـــن، وإنها 
كانت تحاول بث رســـالة لمســـاندتهم، ”لكن 
األمر لم يخرج بالطريقة المناســـبة، وأعتذر 
لمـــن فهم الرســـالة بهذا الشـــكل، ورآها عن 

طريقي“.

2014 صـــدرت تونس نحو 2300 ي
الرمـــان مقابل نحو 4500 ن

فـــي 2015 وفـــق وزارة 
التي أوضحت أن  ة
مئة من الصادرات
وجيهها إلى ليبيا 
 فرنســـا، فبلدان 

ج العربي.

ســـمعة هـــذه الفاكهـــة الغنيـــة بالفيتامينا
وومضادات األكسدة.

والرمـــان مقاوم لشـــيخوخة خال
الـــد ضغـــط  والرتفـــاع  الجســـم، 
وحموضـ الجلـــد  والتهابـــات 
المعدة، كما يقول رشيد السوس
رئيـــس ”جمعية صيانـــة مدين

تستور“.
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