
صالح البيضاين

} صنعــاء – تبدو الضغـــوط التي متارس على 
فرقاء األزمـــة اليمنية أكثر جدية هذه املرة من 
أجـــل التوصل إلى حل سياســـي على أرضية 
مبـــادرة املبعوث الدولي إلى اليمن إســـماعيل 

ولد الشيخ أحمد دون شروط مسبقة.
يأتي هـــذا في ما تعتـــزم بريطانيا التقدم 
مبشـــروع قرار جديـــد ملجلس األمـــن الدولي 
بخصوص األزمة اليمنية يعّوض القرار ٢٢١٦ 
الذي عجز املجتمع الدولي عن تطبيقه في ظل 

تباين املواقف الدولية في تقييمه.
وأكدت مصادر سياسية لـ“العرب“ تصاعد 
الضغوط على الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هـــادي واحلكومة اليمنية للقبـــول بخطة ولد 
الشـــيخ التي تؤكد املصـــادر أنها ذات اخلطة 
التـــي أعلن عنهـــا وزير اخلارجيـــة األميركي 
جون كيري وخضعت للنقاش والتعديل بشكل 
محـــدود في اجتماعـــات الرباعية التي ضمت 
وزراء خارجيـــة الواليات املتحـــدة وبريطانيا 

والسعودية واإلمارات.
ووفقا ملصـــادر ”العرب“ فإن دول التحالف 
العربي جنحت فـــي إقناع الرئيس اليمني في 
الّتعاطي مع املبادرة، مؤكدة موافقة احلكومة 
على استالم نسخة من خطة ولد الشيخ بشكل 

رسمي بعد أن كانت رفضت ذلك بشكل قاطع.
رأســـها  وعلـــى  اخلليـــج  دول  وتســـعى 
الســـعودية المتصاص الضغوط الدولية، وقد 
باتت مقتنعة بأنه لـــم يعد من املجدي جتاهل 
املواقف الدولية الداعية لوقف احلرب وجتنيب 
املدنيني ويالتهـــا. لكنها تعمل على أن يفضي 
احلل السياســـي إلى جلم التدخالت اإليرانية 
فـــي اليمن، ومنعها من تهديـــد األمن اإلقليمي 
عبر تســـريب األسلحة والسعي لتغذية النزاع 

الطائفي.
وســـبق أن قال مسؤولون ســـعوديون إن 
املشـــكلة ليســـت مـــع احلوثيني الذيـــن ميكن 
أن يكونـــوا جزءا من املشـــهد السياســـي بعد 
احلرب، ولكن املشـــكلة أنهـــم يفتحون أبواب 

اليمن أمام إيران لتخريبه.
ولن تقـــف الســـعودية ضد حّل سياســـي 
يحقق هدفها فـــي حتقيق االســـتقرار باليمن 
وجلـــم إيران، وما عدا ذلك ميكن التعاطي معه 
وحلـــه باحلوار خاصة إذا تعلق األمر بالبحث 
عن شخصيات حتوز على ثقة مختلف األطراف 
وميكن أن تتولى قيادة املرحلة االنتقالية التي 

تتحدث عنها مبادرة ولد الشيخ.
وتعرض املبادرة التوافق على شـــخصية 
مينيـــة تتولى مهمة نائـــب الرئيس في مرحلة 
أولـــى ثم مهمـــة الرئيـــس في مرحلـــة الحقة 
بعـــد تنفيذ مختلف األطـــراف لتعهداتها وفق 

املبـــادرة خاصة ما تعلق بتســـليم األســـلحة 
واالنسحاب من املدن.

وقال مراقبون إن معارضة مبادرة املبعوث 
الدولـــي قد تتقلص مع صدور قرار من مجلس 
األمن الدولي لتزكيتها وجعلها أرضية ألّي حّل 
مســـتقبلي في اليمن، ما ميثل ضغطا إضافيا 
على طرفي النـــزاع مبا في ذلك احلكومة التي 

تتمسك بتنفيذ القرار ٢٢١٦ حرفيا.
وكشـــف الصحافي األميركي ماثيو راسل 
عن مســـوّدة مشـــروع القرار الذي قامت بعثة 
اململكة املتحـــدة لدى األمم املتحـــدة بإعداده، 
ويدعـــو إلـــى وقـــف العمليات العســـكرية في 
اليمن واالنخراط بشكل مباشر في املفاوضات 
السياسية ”دون أّي شروط “ على ضوء خارطة 

الطريق التي عرضها ولد الشيخ.
وترتكز مسودة مشروع القرار املسربة على 
مطالبة أطـــراف النزاع بوقف األعمال القتالية 
وفقـــا التفاق١٠ أبريل عام ٢٠١٦، املتعلق بوقف 
األنشطة العسكرية برا وبحرا وجوا، والدعوة 
إلى اســـتئناف املشاورات لوضع حّل سياسي 

على الفور دون شروط مسبقة.

ويطالب مشـــروع القـــرار جميـــع أطراف 
باملدنيـــني  األذى  إحلـــاق  بتجنـــب  النـــزاع 
واملؤسسات املدنية واالمتثال للحظر املفروض 
العشوائية، واملطالبة باإلفراج  على الهجمات 
عـــن جميـــع الســـجناء السياســـيني وجميع 

املعتقلني في اليمن.
وســـيلغي املشـــروع البريطانـــي في حال 
إقراره، وفقا للمراقبني، القرار ٢٢١٦ الذي تتهم 
واشـــنطن احلكومة اليمنية بالتمترس خلفه، 
ما تسبب في توقف عجلة التسوية السياسية.
ويـــرى الباحث السياســـي اليمني صالح 
احلازبي أن املبادرة في جوهرها تعتبر التفافًا 
على القرار ٢٢١٦ الذي يطالب احلوثيني بتسليم 
الســـالح للدولة وذلك مبحاولتها التخلص من 
رمزية الدولة احلالية املتمثلة في كل من رئيس 
اجلمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه علي 

محسن األحمر.
وأضـــاف أن مبـــادرة ولـــد الشـــيخ تغفل 
الكثير من التفاصيل املهمة التي هي أســـاس 
الصـــراع احلالـــي مثل نســـب املشـــاركة في 
تشكيل احلكومة، وماهية الطرف الثالث الذي 

واألسلحة  الباليســـتية  الصواريخ  سيتســـلم 
الثقيلة.

وأشـــار احلازبـــي إلـــى أنهـــا متثـــل في 
جوهرها انعكاســـا حلالة اجلمـــود في الواقع 
العســـكري على األرض، وبالتالي فان احتمال 
حدوث أّي انفراج سياسي حاليًا ضعيف ما لم 

يحدث تغيير في امليزان العسكري.
ودعـــت فعاليات سياســـية واجتماعية في 
العاصمـــة اليمنية املؤقتة عـــدن إلى تظاهرة 
سياسية حاشدة للتعبير عن الرفض الشعبي 
للمبـــادرة واعتبارهـــا التفافـــا علـــى اإلرادة 
الشـــعبية والشرعية الدســـتورية التي ميثلها 

عبدربه منصور هادي في نظر أنصاره.
وقـــال متابعون للشـــأن اليمنـــي إن تغيير 
نائـــب الرئيـــس أمـــر منتظـــر في ظـــل النقد 
الواســـع الذي يوجه إلى علي محســـن األحمر 
بســـبب عالقته بجماعة اإلخوان املسلمني في 
اليمن، وأن األمر ســـيبدو صعبـــا حني يتعلق 
بالبحث عن بديل لعبدربه منصور هادي الذي 
كان وصوله إلى الرئاســـة استجابة للمبادرة 

اخلليجية.

} لنــدن – لـــم تخـــرج بريطانيـــا مـــن صدمة 
االســـتفتاء علـــى خـــروج البلـــد مـــن االحتاد 
األوروبي. ورغم أن بينها وبني ”البريكســـيت“ 
احلقيقـــي مفاوضـــات شـــاقة لـــم تبـــدأ بعد، 
ورغم أن احلكومـــة البريطانيـــة ونخب البلد 
السياســـية تعتبر أن األمـــر ال رجعة عنه رغم 
اجلدل بشأنه، فإن األمر يطرح أسئلة ال تتوقف 
حول هوية البلد ومستقبل كينونته في القارة 

العجوز كما في العالم أجمع.
احملـــرر  وينتـــور،  باتريـــك  ووصـــف 
الدبلوماســـي لصحيفة الغارديـــان، بريطانيا 

بعـــد 13 عامًا على غـــزو العـــراق بأنها كانت 
شـــريكًا من الدرجـــة الثانية فـــي احلرب، وأن 
النفور الشـــعبي الذي نشأ ثم تال تلك احلرب، 
عزز منحـــى داخليـــا يدعو إلـــى االبتعاد عن 
أّي انخـــراط فـــي مســـتنقعات اخلـــارج، مبا 
يفّســـر جلوء مجلس العمـــوم البريطاني إلى 
التصويت ضد مشـــاركة بريطانيا في ضربات 
عســـكرية ضد نظام الرئيس الســـوري بشـــار 
األسد، كما يفّسر سهولة التسويق للخروج من 
أوروبا والعودة إلـــى رؤى بريطانيا-اجلزيرة 

في انعزالها عن شؤون العالم.
واســـتند وينتور على تصريحات الســـير 
جيرميـــي غرينســـتوك، وهو واحـــد من أرفع 
الدبلوماسيني الســـابقني، وكان يشغل سابقا 

منصب سفير بريطانيا في األمم املتحدة.
ونقل عن غرينســـتوك الذي شغل مسؤول 
اإلدارة البريطانيـــة في العراق في العام 2004، 

قولـــه ”إن التأثيـــر البريطاني علـــى الواليات 
املتحـــدة خـــالل حرب العـــراق كان هامشـــيًا، 
كنـــا في عربة الدرجة الثانية ولم نكن نســـوق 

القاطرة“.
وأضـــاف أن ”اإلدارة األميركية كانت ترى 
العراق مشـــروعا أميركيًا بـــكل معنى الكلمة، 

وهم وحدهم، من لهم احلق إلدارته“.
وجاءت تصريحات الدبلوماسي البريطاني 
غرينســـتوك مبناســـبة صدور كتابـــه اجلديد 
”العراق: كلفة احلرب“، الذي ســـبق وأن تخّلى 
عن فكرة نشره في العام 2005 بعد اعتراضات 
وزير اخلارجية الســـابق جاك سترو، لكنه عاد 
إلى نشـــره هـــذه األيام بعـــد موافقة احلكومة 
البريطانية وبعد نشـــر تقرير جلنة تشيلكوت 

للتحقيق في حرب العراق الصيف املاضي.
واعتبر غرينستوك أن شبح احلرب ما زال 
مخيمًا على السياســـة البريطانية املعاصرة، 

وحتـــى االجتـــاه االنعزالي الذي تكّشـــف ”في 
طيـــات التصويـــت على اخلروج مـــن االحتاد 
األوروبـــي ميكـــن تتبـــع جـــذوره، جزئيا، في 
النفور الشـــعبي البريطاني من حرب العراق، 

فالنخبة والقوة العظمى لم تعد مقبولة“.
وتنـــاول انعكاســـات تلـــك احلـــرب علـــى 
الواليات املتحدة، معتبرًا أن مسلسل ما جرى 
فـــي العراق خّلف ضـــررًا هائـــًال على املوقف 
األميركي، فقد بات ”من غير املقبول بالنســـبة 
إلـــى معظم الناس في كوكبنا اليوم أن تفســـر 

الواليات املتحدة لوحدها الشرعية الدولية“.
وكشف الدبلوماســـي البريطاني تفاصيل 
األميركيـــة  الرؤيتـــني  تنافـــر  عـــن  جديـــدة 
والبريطانيـــة مبّرئـــًا رئيس الوزراء األســـبق 
توني بلير مـــن تهمة خوض احلرب بأّي ثمن، 
معتبرًا أن بلير كان ســـيكون ســـعيدًا لو أّجل 

الرئيس األميركي جورج بوش قرار الغزو.

ورأى غرينســـتوك فـــي كتابـــه أن بـــوش 
أخطأ في تنفيذ املهمـــة، ذلك أن ”التركيز على 
التخلـــص من صـــدام حســـني دون التخطيط 
للخطوة املقبلة كان تفكيـــرا ضّيق األفق، ولو 
مت التفكير بشـــكل آخر لتغّير شـــكل العمليات 
العسكرية، وكان البريطانيون قد وثقوا كثيرًا 
بـــأن األميركيني فكـــروا مليـــًا بطبيعة احلرب 

التي أرادوها“.
ويكشـــف حتليـــل وينتـــور وتصريحـــات 
غرينستوك بذور مراجعة داخلية في بريطانيا 
تنحو إلـــى تطهير الذات من استســـالم كامل 
للندن لتوجهات واشنطن اخلارجية، وصحوة 
على اخلســـائر التي مني بها موقع بريطانيا 
في العالم كما املنعـــة الداخلية التي تصّدعت 
يهـــدد وحدة  مـــذاك وقادت إلى ”بريكســـيت“ 
أوروبـــا، وبـــدأ يهدد وحـــدة اململكـــة املتحدة 

نفسها.

عراقيل أمام انفتاح السيسي 
على الحركات الشبابية

} القاهــرة – بـــرزت إلى الســـطح الكثير من 
العراقيل التي قد تعيق رغبة الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي في االنفتاح على احلركات 
الشبابية واســـتعادتها إلى صفه قبل احلادي 
عشـــر من هذا الشـــهر الذي يلـــّوح فيه أنصار 

جماعة اإلخوان املسلمني باالحتجاج.
وقال متابعون للشأن املصري إن السيسي 
التعقيـــدات  بســـبب  محبطـــا  نفســـه  وجـــد 
القانونية التي تعيق اإلفراج عن عناصر بارزة 
من احلركة الشـــبابية، ما يســـاعد على سحب 
البســـاط من حتت أقدام مـــن يقف وراء حترك 
احلادي عشـــر من نوفمبر، فضال عن استعادة 
الزخم الشـــبابي الداعم للرئيس املصري منذ 

ثورة 30 يوليو 2013.
اللجنـــة  أن  قانونيـــة،  مصـــادر  وذكـــرت 
املختصـــة ببحث حاالت اإلفراج عن الشـــباب 
تواجـــه  سياســـيًا فـــي مصـــر،  احملبوســـني 
عقبـــات قانونية عديدة فـــي أداء مهمتها، وأن 
اإلفراج عن احملبوســـني احتياطيـــًا، قد يؤدي 
إلى مشـــكالت قانونية، إذ أن العفو الرئاســـي 
ينطبق على من صدرت ضدهم أحكام قضائية 
نهائية فقط، أما احملبوســـون على ذمة قضايا 

فإن مصيرهم بيد القضاء وحده.
وكانت اللجنة قد عقدت األربعاء اجتماعها 
األول، بعـــد أن أعلنـــت الرئاســـة الثالثاء عن 
تشـــكيلها، وأتى ذلك في وقت بدأ فيه البرملان 

املصري مناقشات تعديل قانون التظاهر.
وتســـتعّد اللجنـــة خـــالل الفتـــرة املقبلة، 
إلجـــراء اتصاالت مـــع وزارة الداخلية، لتقدمي 
املعلومات املتعلقة بأرقام وأعمار احملبوســـني 
القضايـــا  وتوصيفـــات  وقيـــود  احتياطيـــًا، 

احملبوسني على ذمتها.
وبحســـب مراقبني، فإن اللجنـــة يواجهها 
العديـــد من الصعوبات، لكثـــرة قوائم اإلفراج 
املقدمـــة إليها، ســـواء مـــن املجلـــس القومي 
حلقـــوق اإلنســـان، أو من األحـــزاب، وهو ما 
يصّعـــب مـــن مهمة إرضـــاء جميـــع األطراف، 
خاصًة وأنها مطالبة باالنتهاء من أعمالها في 

غضون 15 يومًا بحسب قرار املؤمتر.
وقال طارق اخلولي، عضو مجلس النواب 
وأحـــد أعضاء اللجنة، لـ“العـــرب“، إن اللجنة 
ســـتقوم بـــأدوار محـــددة، أهمها وضـــع آلية 
لضمان وصول جميع شكاوى أسر احملبوسني 
حتـــى يتـــم التواصل مـــع اجلميـــع، وحتديد 

الفئات التي يشملها العفو.
ســـترّكز  اإلفـــراج،  قوائـــم  أن  وأضـــاف 
باألســـاس على حاالت الشـــباب احملبوســـني، 
والذين خرقوا قانون التظاهر بشـــكل سلمي، 

ولم يتورطوا في أّي أعمال عنف.
وأشـــار جنيـــب جبرائيل، رئيـــس منظمة 
االحتاد املصري حلقوق اإلنســـان، لـ“العرب“ 
إلى أن الدســـتور املصري احلالي مينع رئيس 
اجلمهوريـــة من اإلفراج عن احملبوســـني على 

ذمة قضايا لم تنته بعد.
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شادي عالء الدين

} بــريوت – ســـمت معظـــم الكتـــل النيابيـــة 
باســـتثناء كتلتـــي البعـــث والقومـــي، ســـعد 
الحريري لرئاســـة الحكومة في اليوم األول من 
االستشارات النيابية، وبات الرقم الذي ناله (86 

من أصل 90 صوتا) كافيا لتوليه المنصب.
وأجلت كل من كتلتـــي ”التنمية والتحرير“ 
استشارتها إلى الخميس،  و“الوفاء للمقاومة“ 

للمزيد من التشاور.
وربـــط  حزب الله موقفه من رئاســـة رئيس 
تيـــار المســـتقبل ســـعد الحريـــري للحكومـــة 
وتركيبتهـــا، بموقف حركة أمـــل التي يتزعمها 

رئيـــس مجلـــس النـــواب نبيـــه بري. وتشـــير 
مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ إلى وجود توجه من 
قبل الثنائية الشـــيعية لعـــدم رفع الفيتو بوجه 
سعد الحريري، وإكمال درب التسوية إلى آخره 

عبر تسميته لرئاسة الحكومة.
وجدير بالذكر أن حزب الله لم يسم الرئيس 
الشـــهيد رفيق الحريري في أي من الحكومات 
التـــي تولى رئاســـتها، وكذلك لم يســـبق له أن 
سمى الحريري االبن. وهذا الواقع سيجعل من 
تسميته لألخير في حال تحقق عنوانا لمرحلة 
ربـــط نزاع جدية وواقعية، من شـــأنها أن تنتج 
تأثيرات إيجابية تطال األمن واالقتصاد بشكل 
خـــاص. وأكد النائب عـــن ”التنمية والتحرير“ 

علي خريس في تصريحات لـ“العرب“ أن ”الكتلة 
تعتمد سياســـة مد اليد تجـــاه الحريري، ألننا 
نريـــد أن يكون العهد عهد تفعيل المؤسســـات 

وتأسيس حكومة وحدة وطنية“.
ولفـــت إلى أن األجواء اإليجابية الموجودة 
”قـــد تدفعنا إلـــى المشـــاركة، ولكـــن األمر كله 

متروك لقرار الرئيس نبيه بري“.
ورد خريس على الكالم الذي انتشر مؤخرا 
حول نية الثنائية الشـــيعية تعطيل التســـوية، 
هذا الكالم  وعرقلة تشـــكيل الحكومة، قائـــال ” 
صادر عن متطفلين ال يعون واقع األمور“. وأكد 
خريـــس أن أجـــواء كتلة ”التنميـــة والتحرير“ 
إيجابيـــة للغاية في ما يخص تســـمية الرئيس 

الحريـــري، ويعبر عن تمنيه بـــأن يقابل األخير 
اليد الممدودة له بالطريقة نفسها.

واعتبر المحلل السياسي المقرب من حزب 
اللـــه فيصل عبدالســـاتر من جهتـــه أن ”موقف 
حزب الله إيجابي من تسمية الحريري لتشكيل 
الحكومة“. وأشـــار إلى أن ”حزب الله أعلن أنه 
ســـيكون وبري فـــي مركب واحد حيال مســـألة 
الحكومـــة، وهذا يعني أنـــه، وحتى لو لم تعمد 
كتلة الوفاء للمقاومة إلى تسمية الحريري، فإن 

الحزب لن يعرقل تشكيلها“.
ومـــن جانبه أكد المحلـــل المقرب من حزب 
الله غســـان جـــواد كذلك على ســـيطرة المناخ 
اإليجابي الذي قد يشهد والدة عاجلة للحكومة.

} دمشــق – أعلـــن الجيش الروســـي في بيان 
األربعاء، عن ”هدنة إنســـانية“ جديدة في حلب 
لمدة عشـــر ســـاعات، الجمعـــة، عـــدت بمثابة 
الفرصة األخيـــرة لخروج المدنييـــن وفصائل 
المعارضة مـــن المدينة، قبل البـــدء في هجوم 
أعدت له موسكو العدة خالل األسابيع األخيرة.
وقالت وزارة الدفاع الروســـية إنه سُيسمح 
لمقاتلـــي المعارضـــة بالخـــروج مـــن المدينة 
ســـالمين بأســـلحتهم في ما بين الساعة 09:00 
والســـاعة 19:00 بالتوقيـــت المحلي الســـوري 

الجمعة من خالل ممرين.
وأضافت أنه سُيسمح للمدنيين والمرضى 
والجرحى بالمغادرة عبر ســـتة ممرات أخرى، 
مشـــيرة إلى أن الهدنة جاءت بأمر من الرئيس 
فالديميـــر بوتيـــن، وأن الســـلطات الســـورية 
انســـحاب قواتهـــا مـــن الممريـــن  ســـتضمن 

المخصصين لمغادرة مقاتلي المعارضة.
وســـبق أن أعلنت روســـيا فـــي 18 أكتوبر 
الماضي عن هدنة إنســـانية لمـــدة ثالثة أيام، 
بغية فسح المجال لمقاتلي المعارضة للخروج 
مـــن المدينـــة، فـــي محاولـــة لتجنـــب التكلفة 
الباهظة الذي ســـتنجر عن اجتياح مدينة تضم 

حوالي 250 ألف مدني.
وجاءت الهدنة األولى، بعد شـــن المجتمع 
الدولـــي ضغوطـــا كبيـــرة علـــى روســـيا على 
خلفيـــة المرحلة األولى من العملية العســـكرية 
التـــي أطلقها الجيـــش الســـوري المدعوم من 
ميليشـــيات شـــيعية وطيـــران الجو الروســـي 
للســـيطرة علـــى المدينة، والتي ســـقط خاللها 

المئات من المدنيين بين قتلى وجرحى.
ولم تنجـــح تلك الهدنة فـــي تحقيق أي من 
أهدافهـــا، عمليا، حيث رفضت الفصائل خروج 
مســـلحيها من المدينة، كما أن عـــدد المدنيين 

الذين غادروا حلب لم يتجاوزوا أصابع اليد.
وفـــي محاولة للتســـويق إلى أن موســـكو 
ملتزمـــة ألبعد الحدود بتجنب عملية عســـكرية 

واســـعة في حلب، انكفأ الطيران الروسي على 
مـــر الـ11 يومـــا الماضية على قصـــف األحياء 
الشـــرقية رغم إعالن انتهاء الهدنة، حتى أنه لم 
يحرك ساكنا أمام الهجوم الذي شنته الفصائل 
علـــى األحيـــاء الغربية التـــي يســـيطر عليها 

النظام، األسبوع الماضي.
وقد صـــدر أمر مـــن الرئيس بوتيـــن بعدم 
قصـــف الفصائل، رغم طلب القيادة العســـكرية 
الروسية لذلك، خاصة وأن الهجوم الذي أطلقت 
عليـــه المعارضة ”ملحمة حلـــب الكبرى“ حقق 
في بداياته خرقا على مســـتوى ضاحية األسد 
خاصة، قبل أن يتباطأ نسقه في األيام األخيرة.
وتخشى روسيا من تداعيات هجوم موسع 
علـــى حلب حيـــث أنه قـــد يفتح عليهـــا أبواب 
الجحيـــم مع الغـــرب، الذي قد يتخـــذه عنوانا 
لتضييـــق الدائـــرة عليهـــا وإقـــرار المزيد من 
العقوبات ضدها، فيما يشهد اقتصادها وضعا 

دقيقا.
ولكنهـــا تـــرى فـــي اآلن ذاته أنـــه ال بد من 
اســـتثمار الفتـــرة الزمنيـــة قبل تســـلم اإلدارة 
األميركيـــة الجديـــدة لمهامها، للســـيطرة على 
حلـــب بالنظر إلـــى أهمية هـــذه المدينة، التي 
ســـتغير موازين قـــوى المعركة في هـــذا البلد 

الذي يشهد حربا منذ أكثر من 5 سنوات.
وربما تجد في الهجوم الذي تشـــنه القوات 
العراقيـــة المســـنودة من البيشـــمركة الكردية 
وميليشـــيات الحشد الشـــعبي الشيعي وبدعم 
كبير مـــن التحالـــف الدولي ضـــد داعش على 
مدينة الموصل شـــمالي العـــراق لطرد عناصر 

داعش، فرصة للهجوم على حلب.
فاألضواء جميعها اآلن مسلطة على معركة 
الموصل، كما أن روسيا ترى نفسها أنها قادرة 
على مهاجمة الواليات المتحدة بذات الســـالح 
الـــذي ما فتئت تهاجمها بـــه، وهو ملف حقوق 

اإلنسان.
ورغم أن الهدنة التي أعلنتها موسكو أقوى 
المؤشرات عن هجوم روسي وشيك على مدينة 
حلب (طبعـــا في حال أصـــرت المعارضة على 
رفضها)، إال أن مؤشـــرات أخرى سبقتها تحيل 

إلى السير في هذا االتجاه.
ومـــن بيـــن هاته المؤشـــرات إعـــالن وزير 
الدفاع الروســـي ســـيرغي شـــويغو عن أن أي 

حديـــث عن تســـوية سياســـية في ســـوريا قد 
تأجـــل، وهو ما فهـــم منه الكثيـــرون أن صوت 
الدبلوماســـية الروســـية قـــد تراجع، ليفســـح 
المجـــال للمنطق العســـكري، كذلك تصريحات 
وزير الخارجية السوري وليد المعلم حين قال 
إن أمـــام الجماعات المســـلحة فـــي حلب ثالثة 
طرق ”إما االستســـالم أو المغـــادرة أو الموت 
داخـــل المدينة“. زاعما أن المدنيين في شـــرق 

حلب هم رهائن بيد ”الجماعات اإلرهابية“.
وكان المعلم قد أجرى اجتماعا قبل أيام في 
موســـكو مع نظيريه الروسي سيرجي الفروف 
واإليرانـــي محمد جواد ظريف، يتوقع أن يكون 
قـــد خصـــص لوضع اللمســـات األخيـــرة على 

الهجوم على مدينة حلب.
ويـــرى البعـــض أن قـــرار األمـــم المتحدة، 
بتخفيض عدد موظفيها في مدينة حلب، يوحي 
أيضا بأن تصعيدا عســـكريا كبيرا ستشـــهده 

المدينـــة الواقعـــة شـــمالي ســـوريا، وتحديدا 
األحيـــاء الشـــرقية منهـــا المحاصـــرة من قبل 

النظام منذ أكثر من 3 أشهر.
وصرح ديفيد سوانســـون مـــن مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، الثالثاء، 
قائال ”نظـــرا لتدهور الوضع األمني في منطقة 
غـــرب حلـــب، التي مازالـــت تتعـــرض لقذائف 
الهـــاون يوميـــا، وكإجراء للحد مـــن المخاطر، 

قررت األمم المتحدة تقليص عدد الموظفين“.
وفي سياق عرض المؤشـــرات على معركة 
حلـــب الوشـــيكة والتـــي قـــد تكون حاســـمة، 
فقـــد أرســـلت موســـكو فـــي أكتوبر أســـطوال 
مـــن الســـفن الحربية ضـــم حاملـــة الطائرات 
كوزينتوسوف،  األدميرال  الوحيدة،  الروســـية 
وهـــي قادرة على حمل خمســـين مقاتلة، فضال 
عـــن مدمرتين و طراد يعمـــل بالطاقة النووية. 
وحذر حلف شـــمال األطلسي من أن يكون هدف 

هذه القطع البحرية الروســـية هي مدينة حلب 
الســـورية. ويقـــول البعـــض إن فســـحة األمل 
الوحيـــدة لتعطيل مكابح هـــذه المعركة هي أن 
تتوصل تركيا التفاق مع روسيا يقضي بإقناع 

الجهاديين بالخروج من المدينة.
 ومعلـــوم أن معظـــم الفصائـــل التي تقاتل 

حاليا في حلب تدين بالوالء ألنقرة.
وقـــام قائـــد القـــوات المســـلحة التركيـــة 
خلوصي آكار رفقـــة رئيس المخابرات الثالثاء 
بزيارة إلى موسكو، حيث أجرى لقاءات وصفها 

الجيش التركي بالبناءة، بشأن حلب.
وقـــال الجيش التركـــي في بيـــان أصدره، 
األربعاء، ”المواضيع التي تناولتها المحادثات 
كانت (التوصل إلى) تسوية بشأن االشتباكات 
في ســـوريا وتطبيع الوضع في حلب فضال عن 
مواصلة تطوير التنســـيق بين الدولتين بهدف 

إنهاء التهديد الذي يمثله داعش“.

هدنة العشر ساعات مقدمة لهجوم روسي وشيك على حلب
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◄ استقبل العاهل األردني الملك 
عبدالله الثاني، األربعاء، قائد 

قيادة العمليات الخاصة األميركية، 
الجنرال ريموند توماس، لبحث 

الجهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب.

◄ طرد مسلحو الجيش السوري 
الحر عناصر داعش الذين تسللوا، 
صباح األربعاء، إلى بلدة أخترين 

في ريف حلب الشمالي.

◄ قال وزير الخارجية األردني 
ناصر جودة إن عمان تجري 

اتصاالت مع المنظمات اإلنسانية 
إليصال المساعدات لمن يستحقها، 

وليس ألي جماعات في منطقة 
الركبان على الحدود السورية 

األردنية.

◄ نفى يوليوس جيورج لوى 
سفير ألمانيا بالقاهرة ما نشر 

حول تهريب أموال داخل الحقيبة 
الدبلوماسية للسفارة األلمانية، 

واصفا ذلك بأنه محض افتراء وغير 
وارد في السياسة األلمانية.

◄ أعلن األمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبوالغيط، األربعاء، 

في عمان أن القمة العربية 
المقبلة ستعقد في األردن في 

مارس المقبل.

◄ قرر مجلس الوزراء األلماني 
تمديد مشاركة الجيش في قوات 
حفظ السالم بإقليم دارفور غرب 
السودان، حتى نهاية عام 2017.

◄ سلمت السلطات القضائية 
المصرية لنظيرتها اإليطالية 
الوثائق الشخصية الخاصة 

بالباحث اإليطالي جوليو ريجيني، 
الذي عثر على جثمانه قتيال في 

فبراير الماضي قرب القاهرة.

باختصار

تتجه األوضاع في حلب نحو منزلق خطير، فإعالن روســــــيا هدنة إنســــــانية في حلب ملدة 
عشر ساعات، ليس بريئا، من وجهة رأي الكثيرين وقد يعني متهيدا للمعركة الكبرى في 

هذه املدينة املهمة بالنسبة إلى كل أطراف الصراع السوري.

ـــة عن مواجهة التحدي الذي تطرحه إيران أخبار
ّ
{فـــي الواقع، إن مواجهة داعش وأخواته ال تقل أهمي

وميليشياتها العابرة للحدود}.
نبيل العتوم
رئيس وحدة الدراسات اإليرانية في مركز أمية للبحوث االستراتيجية األردني

{هناك تفاهم قوي بين حركة أمل وحزب الله على أن يكون الموقف موحدا بالنسبة إلى موضوع 

الحكومة، من دون أن ننسى التنسيق مع الحلفاء اآلخرين}.
ياسني جابر
نائب عن كتلة التنمية والتحرير اللبنانية

وليد المعلم:

أمام المسلحين في حلب 

ثالثة خيارات إما االستسالم 

وإما المغادرة وإما الموت

الحريري يحصد أصواتا كافية لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية

في انتظار المعركة الكبرى

أمحد حافظ

} القاهــرة – اســـتبق محمـــد البرادعي، نائب 
رئيـــس الجمهورية المصري الســـابق، دعوات 
التظاهـــر في 11 نوفمبر ضـــد الغالء في مصر، 
ببيـــان مطّول، يعـــد األول من نوعـــه، منذ ترك 

منصبه عام 2013.
وتنـــاول البرادعي، في البيان الذي نشـــره 
على حســـابه الرســـمي على فيسبوك 13 نقطة، 
دارت حول شـــهادته لمـــا حدث يـــوم 3 يوليو 
2013، نافيـــا علمه المســـبق باحتجاز الرئيس 
اإلســـالمي المعزول محمد مرسي، قبل اجتماع 
القوى السياســـية والرئيس الحالي عبدالفتاح 
السيســـي، مشـــيرا إلى أنه رفض بشكل قاطع 

استخدام القوة في فض اعتصام رابعة.
وتســـبب بيان البرادعي، فـــي ضجة كبيرة 
فـــي الســـاحة المصرية، ال ســـيما وأنه تحدث 
عـــن تفاصيـــل لم تكـــن معلنة، تتعلـــق بطريقة 
فـــض اعتصـــام اإلخـــوان فـــي ميـــدان رابعة 
العدوية بالقاهرة، إبان عزل مرســـي، ووصفها 
بـ“المذبحـــة التي كانت غير مبـــررة“، وقال إن 
مشـــاركته فـــي خارطـــة الطريق، كانـــت بهدف 

تجنب االقتتال الداخلي.
 ورأى مراقبـــون أن توقيـــت البيـــان يطرح 
الكثيـــر مـــن عالمات االســـتفهام، حول ســـبب 
ســـنوات  الـثـــالث  طـــوال  البرادعـــي  صمـــت 
الماضية، ثـــم الخروج قبل دعوات التظاهر في 
11 نوفمبر بوقائع توحي، من وجهة نظره، بأن 

النظام ”ظلم وقتل اإلخوان عمدا وعزل رئيسهم 
الشـــرعي“، ما قـــد يمنح لهم شـــرعية الخروج 
ضـــده. وقـــال جمـــال زهـــران، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، بجامعة قناة السويس، إن توقيت 
اختيـــار البرادعـــي، للحديث عن هـــذا األمر، ال 
يخرج عن كونه ”دعما لخروج اإلخوان للتظاهر 

ضد النظام في 11 نوفمبر“.
وأضاف لـ“العـــرب“، أن جماعة اإلخوان، ال 
شـــك ستلعب بهذه الورقة لحشـــد الرأي العام، 

وفي المقابل هناك من ســـيتراجع عن الخروج 
إلى الشارع، حتى يبرئ نفسه من هذه الدعوات 
المشـــبوهة، ووصـــف البرادعي بأنـــه ”يغذي 
المظاهـــرات المقبلة بقوة، ويعلـــم أن الحديث 
عن تفاصيل مرت عليها ثالث ســـنوات في هذا 
التوقيت، سوف يثير حفيظة اإلخوان من جديد 

ويعطيهم األمل في حق العودة“.
 وسارع مؤسسو حركة ”تمرد“، التي كانت 
حشـــدت الجماهير لعزل مرســـي، وهم حســـن 

شاهين، ومحمد عبدالعزيز، ومحمود بدر، إلى 
الرد علـــى البرادعي حيث اتهمـــوه  بــ“الكذب 
والتضليل“، وقالوا إنه حضر اجتماع 3 يوليو، 
وهو على علم تام بالتحفظ على مرسي، بسبب 
”بيانه التحريضي لدعم الشـــرعية“، وأكدوا أن 
البرادعي كان رأيـــه أن يتم عزل األخير وتنفيذ 

خارطة الطريق.
وأكـــد البيان المشـــترك، لمؤسســـي تمرد 
الثالثـــة، أن البرادعي، رفض اقتـــراح الرئيس 
السيســـي (وقت أن كان وزيرا للدفاع)، بإجراء 
اســـتفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، 
وتمســـك بالعزل الفوري لمرسي، وشددوا على 
أن صياغـــة خارطة الطريق لـــم تتم في عجالة، 
كما ذكـــر البرادعـــي، بل كانت هناك نقاشـــات 
مســـتفيضة بين كل القوى السياسية والشباب 

على صياغتها داخل منزله.
وعلـــى المقلـــب اآلخـــر، تلقـــى الكثيـــرون 
من اإلخـــوان ولجانهـــم اإللكترونيـــة، ومعهم 
الحـــركات واالئتالفـــات المؤيـــدة لهـــم، مثل 6 
أبريل واالشتراكيون الثوريون، بيان البرادعي 
الداعـــم  بمثابـــة  واعتبـــروه  شـــديد،  بتأييـــد 
القـــوي لمظاهـــرات 11 نوفمبـــر، ما قـــد يزيد 
من قوة الحشـــد الجماهيري في الشـــارع ضد 

النظام.
 واعتبرت ســـكينة فؤاد، مستشـــارة رئيس 
الجمهوريـــة ســـابقا، أن مـــا ســـاقه البرادعي، 
محاولـــة لدعم اإلخـــوان ومؤيديهم قبيل موعد 

11 نوفمبر. البرادعي واللعب بالنار

البرادعي يمنح إخوان مصر {شرعية} االحتجاج في ١١ نوفمبر



} بغــداد - مـــع التقـــّدم املســـّجل فـــي حملة 
اســـتعادة مدينة املوصـــل العراقية من تنظيم 
داعش، نشـــطت املطالبـــات بتغييرات حقيقية 
فـــي العملية السياســـية اجلاريـــة بالبلد منذ 
ســـنة ٢٠٠٣ باجتاه إلغاء احملاصصة الطائفية 
والعرقيـــة، وإنهـــاء احتكار الســـلطة من قبل 
األحزاب الشـــيعية، في مقابـــل تهميش أبناء 
الطائفة السنية وهو عامل ال يغيب عن أسباب 
التدهور الشامل الذي آلت إليه أوضاع البالد 
على مختلف املســـتويات اجتماعيا وسياسيا 
واقتصاديـــا وأمنيـــا إلـــى حّد متّكـــن بضعة 
آالف من املتشـــّددين في ٢٠١٤ من غزو مساحة 

تتجاوز ثلث املساحة اجلملية للبلد.
وغـــّذت آماَل املطالبني بالتغيير في العراق 
”تنظيرات“ قادة سياســـيني ورجال دين شيعة 
بشأن ”مشـــاريع سياســـية عابرة للطائفية“، 
اعتبرهـــا منتقدوهـــم جزءا من جهـــود إعادة 
تلميع صورة األحزاب الشيعية املوالية إليران 
التـــي باتت قامتة في أعـــني الغالبية العظمى 
مـــن العراقيـــني، ومســـاعدتها علـــى التقـــاط 
أنفاســـها بعـــد أن بلغت جتربتهـــا في احلكم 
طريقا مســـدودا وقادت الدولـــة العراقية إلى 

شفا اإلفالس واالنهيار.
واعتبـــرت عضو مجلس النـــواب العراقي 
عن حتالف القـــوى العراقية نـــورة البجاري، 
األربعـــاء، أن مرحلـــة مـــا بعد انهيـــار تنظيم 
داعـــش في املوصـــل متّثل االختبـــار الواقعي 
مبختلـــف  السياســـية  العـــراق  لقيـــادات 
انتماءاتهـــا ولصنـــاع القرار لبنـــاء الدولة أو 

لترسيخ الّالدولة.
ودعـــت البجاري فـــي بيان ”إلـــى اعتماد 
سياســـة وطنية جتمـــع العراقيـــني وال تفّرق 
شـــملهم بعناوين ثانوية كالطائفـــة واملذهب 
او القوميـــة“. وأضافـــت أن ”حتريـــر املوصل 
مـــن داعش يجب أن يكون نقطـــة بدء التعافي 

في إعادة بنـــاء هيكل الدولة وســـلطتها، وإال 
فستزداد أعداد الناقمني على تراجع األوضاع 

وسوء إدارة البالد وحكم األحزاب املتنافرة“.
وتابعـــت أن ”إنهـــاء ملف داعـــش فرصة 
ذهبية لألطراف العراقية املختلفة إلعادة بناء 
الدولة واملجتمع العراقي على أسس سياسية 
ودســـتورية جديدة، إذ ال ميكن جتاوز أخطاء 
املرحلـــة الســـابقة باالعتماد على السياســـة 
احلاليـــة وآلياتهـــا ومنهجيتهـــا فـــي إعـــادة 
التوازن للدولة وتوطيد األواصر الوطنية بني 

مكونات املجتمع العراقي“.
ويتكـــون حتالف القوى الـــذي تنتمي إليه 
النائبة نـــورة البجاري من كيانات سياســـية 
محسوبة بشكل رئيسي على العرب السنة في 

العراق.
القيـــادات الســـنية العراقيـــة  وال تســـلم 
املشـــاركة في العملية السياسية من انتقادات 
حاّدة من أبنـــاء طائفتها تتهم تلـــك القيادات 
باالنخـــراط فـــي حكـــم طائفـــي يســـتخدمها 
كواجهة لإليهام بوجود شـــراكة بني مكونات 
املجتمـــع العراقـــي، فيمـــا الســـيطرة الفعلية 

لألحزاب الشيعية.
وعمليا تقـــود تلك األحـــزاب التي يجاهر 
أغلبهـــا بالوالء إليـــران، الدولـــة العراقية من 
خـــالل احتكارهـــا ألهـــم املناصـــب القياديـــة 
السياســـية واإلداريـــة، وعلى رأســـها منصب 

رئيس الوزراء.
وحتّذر شخصيات عراقية من وجود مساع 
إلعادة توظيف ذات الوجوه السياسية السنية 
في احلفاظ على الوضع السياســـي القائم في 
العراق، في مرحلة ما بعد داعش، حتت يافطة 

مشروع سياسي عابر للطائفية.
ويرفـــع لواء هـــذا املشـــروع اآلن بشـــكل 
رئيســـي الزعيم السياســـي والديني الشيعي 
الطموح، عّمار احلكيم، رئيس املجلس األعلى 
اإلســـالمي الذي يريد االســـتفادة من احتراق 
كبار منافســـيه بتحّملهم مسؤوليات مباشرة 
في الدولة، ليعرض نفســـه رجـــال للمصاحلة 
والوفـــاق، قـــادرا على قيـــادة مرحلـــة ما بعد 
داعش في العراق. وفي أحدث بيان صادر عن 
مكتبه قال احلكيم ”إّن العراق على وشك حسم 

معركته ضد اإلرهاب في نينوى والقضاء على 
اخلالفة املزعومة لداعش وبتحريرها ســـنعلن 

االنتهاء من حترير كامل األراضي العراقية“.
ولفت إلى أن التحالف الوطني الذي تسّلم 
احلكيم ذاته رئاســـته مؤخـــرا ”بوصفه الكتلة 
البرملانيـــة األكبـــر يعـــد العدة لتقـــدمي وثيقة 
وطنية مهمة للتسوية الوطنية متثل مشروعا 
سياسيا جامعا للعراقيني بالتزامن مع حترير 

املوصل“.
ومـــن جهتهـــا كشـــفت مصادر سياســـية 
أن فريقا يتزعمه  عراقيـــة لصحيفة ”العـــرب“ 
السياســـي الشيعي إبراهيم بحر العلوم شرع 
في إعـــداد وثيقة ”التســـوية التاريخية“ التي 

تســـتهدف املصاحلة بني االطراف السياســـية 
الشيعية والسنية.

وبحســـب ذات املصادر فقد بدأ العمل على 
”املشـــروع“ منـــذ تولـــي عمار احلكيم رئاســـة 

التحالف الوطني.
وقالـــت املصـــادر إّن اخلطوط الرئيســـية 
للوثيقة اكتملت وإّنها تنّص على اســـترضاء 
القيادات الســـنية مبنحها املزيد من املناصب 

السياسية واإلدارية واألمنية والعسكرية.
وتنـــص اخلطـــة األصليـــة املقترحـــة من 
احلكيم على اســـتدراج واحتواء الشخصيات 
الســـنية األكثـــر معارضـــة حلكـــم األحـــزاب 
الشـــيعية. لكن ذات املصـــادر أّكدت في املقابل 

أن فيتو إيرانيا أّدى إلى حذف أســـماء العديد 
من الشخصيات السنية املستهدفة باملشروع، 
مـــا دفـــع القائمني علـــى تنفيذ رؤيـــة احلكيم 
للتوّجه إلى قيادات ســـنية مـــن الصّف الثاني 
مثـــل عبداللطيـــف الهميم وســـليم اجلبوري 
وعبدالرحمن اللويزي وحميد الهايس وأحمد 
أبوريشـــة وقاسم الفهداوي، باعتبار أن هؤالء 
ســـبق وأن أظهـــروا رغبة فـــي االنصهار في 

النظام واالستفادة منه بدل التمّرد عليه.

عراق ما بعد معركة الموصل.. مصالحة شكلية تحافظ على حكم الشيعة
[ عمار الحكيم يتزعم مشروع «التسوية التاريخية» إلنعاش تجربة الحكم المترهلة [ استدراج معارضين سنة الستخدامهم كواجهة
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أخبار

عراقيون يرون أن معركة املوصل احلاسمة ضّد تنظيم داعش يجب أن تكون حّدا فاصال 
بني مرحلتني، من منطلق اســــــتحالة التمادي في الوضــــــع الراهن ومواصلة جتربة احلكم 
احلالية بكل عيوبها ومســــــاوئها.. وآخرون يحملون ذات القناعة، لكن من منظور استغالل 
املعركة لردم نتائج 13 ســــــنة من الفشل، وضّخ دماء جديدة من التجربة ذاتها بعد إدخال 

تعديالت شكلية عليها.

«الشأن االقتصادي محل اهتمامنا األول، وال سيما في ضوء الظروف التي فرضها االنخفاض 

الحاد في أسعار املواد الهيدروكربونية}.

الشيخ متيم بن حمد آل ثاني
 أمير قطر

«قانون جاســـتا ســـيصبح عبئا على أي إدارة أميركية قادمة، ويعرقل السياســـات األمنية 

واالقتصادية والخارجية، التي يروج لها ترامب وكلينتون اآلن}.

سلمان األنصاري
 رئيس جلنة شؤون العالقات السعودية األميركية

عسى تنفع األدعية حيث ال تفيد أدوية «الحكيم»

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ توقعت قطر التي تستضيف 
بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 

التزام جميع الشركات بحلول نهاية 
السنة بإصالح نظام دفع األجور 

باتجاه ضمان تلقي العمال األجانب 
أجورهم في الموعد المحدد، 

وذلك بعد االنتقادات الحاّدة التي 
واجهتها الدوحة بسبب سوء 

أوضاع مئات اآلالف من العمال 
المشتغلين في بناء منشآت كأس 

العالم.

◄ قالت صحيفة عكاظ المحلية 
السعودية، األربعاء، إن لجنة 

مختصة بتنفيذ األحكام القضائية 
نفذت حكما بجلد أمير سعودي في 

سجن بمدينة جدة وذلك بعد أقل 
من شهر على تنفيذ حكم اإلعدام في 

أمير آخر كان أدين بالقتل.

◄ أعفي قائد الفرقة األولى 
بالجيش العراقي العميد الركن 
جليل عبدالرضا من مهامه على 
خلفية الخرق الذي نفذه تنظيم 
داعش مؤخرا في مدينة الرطبة 

الواقعة بغرب العراق ودخوله إلى 
قلب المدينة، وما أعقب ذلك من 

تدخل ميليشيا أبوالفضل العباس 
الشيعية في المعركة وتدميرها 

مساجَد ودورا تابعة ألبناء الطائفة 
السنية واختطافها عددا من الشبان 

بتهمة التواطؤ مع داعش.

◄ قضت المحكمة المستعجلة في 
الكويت، األربعاء، بإعادة مرشحْين 

إلى سباق االنتخابات النيابية 
المقررة للسادس والعشرين من 

نوفمبر الجاري وذلك بعد شطبهما 
من قبل وزارة الداخلية ضمن قائمة 

ضمت 47 مرشحا ممن صدرت في 
حقهم أحكام قضائية أو لم تستكمل 

ملفاتهم شروط الترشح.

نورة البجاري:

ال يمكن تجاوز أخطاء 

المرحلة السابقة باعتماد 

آليات السياسة الحالية

البحرين تنفي الشروع في بناء قاعدة عسكرية بريطانية على أراضيها
} املنامــة - نفـــت مملكة البحريـــن، األربعاء، 
قيام المملكة المتحدة في الوقت الراهن ببناء 

قاعدة عسكرية لها على األراضي البحرينية.
وقال بيان نشرته وكالة األنباء البحرينية 
الرســـمية ”بنـــا“ إن النفي يأتـــي ”ردا على ما 
تداولته بعض وكاالت األنباء ووسائل اإلعالم 
عن قيام المملكة المتحدة ببناء قاعدة عسكرية 

في مملكة البحرين“.
ونقل البيـــان عن مصدر مســـؤول بوزارة 
الخارجيـــة أن ”ما يتم تشـــييده ليس بقاعدة 
عســـكرية، بل هو تســـهيالت إســـناد للبحرية 
البريطانية بموجب اتفاق بين البلدين، ووفق 
أنظمـــة وترتيبـــات تختلـــف عن أنظمـــة بناء 

القواعـــد العســـكرية“. وكانت وســـائل إعالم 
ووكاالت أنبـــاء ذكـــرت خالل األيـــام الماضية 
أن ولي عهد المملكة المتحدة األمير تشـــارلز 
ســـيفتتح، خالل نوفمبر الجـــاري أثناء جولة 
له ببلدان الخليج تشـــمل مملكة البحرين، أول 
قاعـــدة عســـكرية بريطانية دائمـــة في منطقة 
الشـــرق األوســـط منذ أكثر من أربعـــة عقود، 
مشيرة إلى أّن تكلفة القاعدة بلغت أكثر من 37 
مليون جنيه إســـترليني دفعت البحرين منها 

30 مليونا.
واســـتندت المنابـــر اإلعالميـــة إلى إعالن 
وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة فـــي ديســـمبر 
2014، أن لنـــدن والمنامة وّقعتا اتفاقا يســـمح 

لبريطانيا بإقامة قاعدة عسكرية في البحرين، 
وقالت الخارجية البريطانية آنذاك إّن ”وجود 
البحريـــة الملكيـــة فـــي البحريـــن مضمـــون 
في المســـتقبل بمـــا يضمن وجـــود بريطانيا 
المســـتمر شـــرق الســـويس.. وأن المنشـــأة 
الجديـــدة ســـُتمّكن بريطانيـــا مـــن العمل مع 
حلفائنـــا لتعزيز االســـتقرار فـــي الخليج وما 

وراءه“.
وتســـتضيف مملكـــة البحرين األســـطول 
الخامـــس األميركـــي، لكنها تتجـــه على غرار 
باقـــي دول المنطقـــة إلـــى المزيد مـــن تنويع 
الشـــركاء في مجال حفظ األمن واالستقرار في 
ظّل التغّير الواضح في السياســـات األميركية  

تجـــاه المنطقة خالل فترة حكم الرئيس باراك 
أوباما.

وخصوصا  أوباما،  سياســـات  وتســـببت 
تعاطـــي إدارته مـــع الملف النـــووي اإليراني 
الـــذي يثير قلـــق جيرانها من بلـــدان الخليج، 
في تراجع ثقة مســـؤولي هـــذه البلدان بمدى 
التـــزام حليفتهـــم التقليدية واشـــنطن بحفظ 
أمـــن دولهـــم واســـتقرارها، ما يدفعهـــم إلى 
البحـــث عـــن بدائل منهـــا ما يتعّلـــق بتطوير 
قدراتهـــم الذاتيـــة وتعاونهـــم فـــي مجـــاالت 
األمـــن والدفـــاع، ومنها مـــا يتعّلـــق بتنويع
شـــراكاتهم فـــي هـــذه المجاالت مـــع مختلف 

القوى الوازنة في المنطقة والعالم.

اإلمارات تضع العرب على 

طريق استكشاف املريخ
} دبــي - اعتمد الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم نائـــب رئيس دولـــة اإلمـــارات، حاكم 
دبـــي، األربعـــاء، تصاميم مشـــروع ”مســـبار 
اإلماراتي، الذي ســـيكون أول مســـبار  األمل“ 
عربـــي يصل إلى المريخ، ووجـــه ببدء مرحلة 

التصنيع.
وبحضـــور الشـــيخ حمدان بـــن محمد بن 
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ووزير الداخلية 
اإلماراتي، الشـــيخ ســـيف بن زايد آل نهيان، 
ووزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيـــان، تم تثبيت أول قطعـــة على الهيكل 
النهائـــي لـ”خليفة ســـات“ أول قمـــر صناعي 

ُينجز بالكامل من قبل مهندسين إماراتيين.
وخـــالل زيارتـــه ”مركـــز محمد بن راشـــد 
للفضـــاء“، قام حاكـــم دبي بافتتـــاح المرحلة 
الثانيـــة مـــن المبنـــى المخصـــص لتصنيع 
وتجميـــع وتركيـــب األقمـــار الصناعيـــة، كما 
وجه ببـــدء مرحلـــة تصنيع النمـــاذج األولية 
للمســـبار الذي من المخطط لـــه أن يصل إلى 
كوكب المريخ بحلول عـــام 2021 بالتزامن مع 
احتفاالت اإلمارات بيومها الوطني الخمسين.
وقال نائب رئيس اإلمارات بهذه المناسبة 
إن طموحات بالده ”هي الفضاء، ونستثمر في 
كوادرنـــا الوطنية لخلق إضافـــة إلى المعرفة 

البشرية حول كوكب المريخ“.

وثيقة التحالف الشيعي ال تصلح 

للمصالحات الوطنية
ص ٨



اجلمعي قاسمي 

} تونــس- بــــدأت األحــــداث تتســــارع فــــي 
تونــــس على وقــــع المــــأزق السياســــي الذي 
ُيحيــــط بحكومة يوســــف الشــــاهد التي باتت 
تتحرك وســــط دوامة من االنتقــــادات التي ال 
تتوقف بســــبب مشــــروع قانون المالية للعام 
2017 المثيــــر للجــــدل، وصلت حــــد مطالبتها 
باالســــتقالة، وذلــــك فــــي تطــــور خطير عكس 

مشهدا سياسيا مضطربا.
ورغــــم أنه لــــم يمــــض على تشــــكيل هذه 
الحكومة سوى شهران فقط، إال أن االنتقادات 
واالتهامات ظلت تحاصرها في ســــياق كشف 
عــــن مفارقات سياســــية غريبة، ال ســــيما وأن 
هــــذه الحكومة التــــي توصف بأنهــــا حكومة 
وحدة وطنية نالــــت ثقة البرلمان بأغلبية 167 
صوتا من أصل 217، إلى جانب حصولها على 
دعم ومســــاندة غالبية األحــــزاب والمنظمات 

الوطنية.
االنتقــــادات  تلــــك  تفهــــم  ُيمكــــن  وكان 
واالتهامات من زاوية أن هذه الحكومة أساءت 
تقدير الموقف السياســــي عندما سارعت إلى 
فتــــح عدة جبهات في وقــــت واحد، وفق قراءة 
خاطئــــة جعلتهــــا تبــــدو وكأنهــــا غيــــر آبهة 
بالتوازنات السياسية واالجتماعية في البالد، 
وبردود الفعل غير المرتقبة التي نثرت غبارا 
على المشهد السياسي العام وجعلته ضبابيا 

ومفتوحا على كل االحتماالت الخطيرة.
لكن تصاعــــد وتيرتها، الــــذي اتخذ خالل 
اليوميــــن الماضيين منحى خطيرا، عكســــته 
األصوات التي تعالت للمطالبة باســــتقالتها، 
قانــــون  مشــــروع  تضمنــــه  بمــــا  متحججــــة 
الماليــــة للعــــام 2017 مــــن إجــــراءات وتدابير 
رفضتها بعــــض األطراف، ما أثار تســــاؤالت 
المراقبيــــن حــــول أبعاد وتداعيــــات ذلك على 
الوضع السياســــي، وسط تباين حاد في آراء  

السياســــيين الذين اختلفت مواقفهم إلى حد 
التناقــــض. وما كان لتلك التســــاؤالت أن تبرز 
لو ال تصريحات لطفي بن ساسي، المستشار 
االقتصادي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
الذي اعتبر في تصريح له، األربعاء، أن تراجع 
الحكومة الذي ينتمي إليها على مشروع قانون 

المالية المذكور ”يعني سقوط الحكومة“.
ولكــــن هذا التصريح ليس األول من نوعه، 
حيث ســــبقته تصريحات أخــــرى كان قد أدلى 
بها غــــازي الشواشــــي، األمين العــــام للتيار 
الديمقراطي والنائب في مجلس نواب الشعب 
(البرلمان) عن الكتلة الديمقراطية، طالب فيها 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد باالستقالة إذا 
لم يمر مشــــروع قانون المالية 2017 بصيغته 

األصلية.
ودافع الناشــــط السياسي عياض اللومي 
على هذه المطالبة، في تصريحات لـ“العرب“، 
واســــتند في رأيــــه إلــــى مواقــــف العديد من 
الرافضــــة  الوطنيــــة  والمنظمــــات  األحــــزاب 
لمشــــروع القانــــون المذكور، وخاصــــة منها 
االتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب 

العمل، وهيئة المحامين.
وانتقــــد القيــــادي في حركة نــــداء تونس 
عبدالســــتار المســــعودي الدعــــوات المطالبة 
برحيل الحكومة أو إســــقاطها ووصفها بأنها 
”مراهقة سياســــية وعبث سياســــي ينمان عن 

فكر عدمي واستهتار بمفهوم الدولة“. 
وقــــال في تصريح لـ“العــــرب“، إن الجميع 
يــــدرك أن الحكومة الحاليــــة تواجه صعوبات 
علــــى أكثر مــــن صعيــــد، و“لكن الدعــــوة إلى 
اســــتقالتها أو إقالتها دون تقديــــم البديل أو 
مراعــــاة تداعيات ذلك علــــى الوضع العام في 
البالد، تدفع إلــــى المعادلة الصفرية التي من 
شــــأنها ليس فقط إســــقاط الحكومــــة، وإنما 
إرباك الدولة، وبالتالي فهي شــــكل من أشكال 

تبرير تعميم الفوضى في البالد“.

وشــــدد فــــي المقابــــل علــــى أن المصلحة 
الوطنيــــة تتطلب اآلن ”االبتعــــاد عن مثل هذه 
المواقــــف التــــي ُتســــاهم في إربــــاك الوضع، 
وتســــتدعي تضافر جهود الجميع من أحزاب 
سياسية ومنظمات وطنية للبحث عن معادلة 
وطنيــــة صادقــــة للخروج مــــن هــــذا المأزق، 
وليــــس دفع األمور نحو الفراغ المؤسســــاتي 

والفوضى“.
وهذا الموقف وجد صدى لدى السياســــي 
التونسي المخضرم أحمد نجيب الشابي الذي 

دعــــا كل المكونــــات السياســــية واالجتماعية 
إلى دعم الحكومة الحالية ومســــاندتها حتى 
تتجــــاوز األزمــــة االقتصاديــــة التــــي تعصف 

بالبالد.
ولفت فــــي تصريحــــات تلفزيونية إلى أن 
حكومة يوســــف الشــــاهد لم يتجــــاوز عمرها 
شــــهرين، وبالتالــــي من الســــابق الحكم على 
أدائهــــا اآلن رغم انطالقتها الصعبة بســــبب 
االحتجاجات واالعتصامات والتحركات التي 

شهدتها العديد من الجهات.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تمكنت وحدات من الحرس 
التونسي بمنطقة دوار هيشر 

بمحافظة منوبة من القبض على 
عنصر تكفيري أصيل الجهة، وأشار 

بالغ صادر األربعاء عن وزارة 
الداخلية إلى أن هذا العنصر كانت 

قد صدرت بشأنه ثالثة مناشير 
تفتيش من أجل االنضمام إلى 

تنظيم إرهابي.

◄ وصل مبعوث الواليات المتحدة 
إلى ليبيا جوناثان واينر إلى 

العاصمة المصرية القاهرة، صباح 
األربعاء، في زيارة تستمر يومين، 

حيث من المتوقع أن يلتقي كبار 
المسؤولين المصريين لبحث سبل 

حلحلة الجمود السياسي الليبي.

◄ أفادت مصادر دبلوماسية بأن 
رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك 

سالل، سيزور العاصمة المالية 
باماكو، الخميس، لبحث تعزيز 

التعاون الثنائي.

◄ أعلنت قيادة القوات األميركية 
في أفريقيا (أفريكوم) عن شن 

نحو 14 ضربة جوية استهدفت 
مواقع وآليات لتنظيم داعش في 
سرت، تأتي دعما لقوات البنيان 

المرصوص التابعة لحكومة الوفاق 
الليبية.

◄ تستضيف العاصمة اإليطالية 
روما يوم 17 نوفمبر الجاري لقاء 

دوليا على منوال اللقاء الذي 
جرى االثنين والثالثاء في 

لندن، لتحديد الخطوات العملية 
لترجمة التفاهم المسجل بين 

البنك المركزي الليبي والمجلس 
الرئاسي.

باختصار
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{تونس ليســـت في حاجـــة إلى حزب جديد، وإنما هـــي بحاجة لحلول جدية وإلـــى تضافر جميع أخبار

الجهود والوقوف صفا واحد للخروج بها من الوضع الراهن}.

الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي

{لقاء لندن حول ليبيا يهدف إلى تأكيد الدعم الدولي لالتفاق السياسي الليبي، وكسر الجمود 

في تنفيذه وإيجاد حلول للمشاكل االقتصادية التي تواجهها البالد}.

بيتر مليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا

تفهم السلطات املغربية لالحتجاجات نجح في احتوائها
[ بن كيران: خروج االحتجاجات المنددة بمقتل فكري نوع من التضامن الشعبي

} الدار البيضاء (املغرب) – تمكنت الســـلطات 
المغربية مـــن احتواء االحتجاجـــات المنددة 
بحادثة مقتل بائع السمك محسن فكري مساء 
الجمعـــة الماضـــي. واندلعـــت االحتجاجـــات 
المنددة بالحادثة والمطالبة بمحاسبة الجناة 
في عـــدة مناطق بالمغرب بمـــا فيها العاصمة 
الربـــاط، لكـــن هـــذه االحتجاجات ســـرعان ما 
توقفت بعد التطورات المتســـارعة التي عرفها 

التحقيق الذي تم فتحه بخصوص القضية.
ويرجـــع مراقبـــون ذلك إلى ســـرعة تدخل 
العاهل المغربي الملك محمد السادس لتطويق 
األزمة واإلشراف عليها شخصيا رغم تواجده 
فـــي تنزانيا في إطـــار جولته لشـــرق أفريقيا. 
وكان العاهـــل المغربي قد أمـــر وزير الداخلية 
محمـــد حصاد بالتوجه إلى الحســـيمة لتقديم 
التعازي لعائلة الضحية وفتح تحقيق شـــامل 
ومعمق لكشـــف حقيقة ما حصل ومحاسبة كل 

من تثبت مسؤوليته في هذا الحادث.
وأعلـــن الســـلطات المغربيـــة الثالثاء عن 
إحالـــة 11 شـــخصا على قاضـــي التحقيق في 
قضية مقتل بائع السمك محسن فكري بمدينة 
الحســـيمة. وجـــاء في بـــالغ للنيابـــة العامة 
بمدينة الحســـيمة، أن األشـــخاص الذين تمت 
إحالتهم إلـــى التحقيق، تجري متابعتهم بتهم 
”القتـــل غيـــر العمد“ مـــع ”التزوير فـــي محرر 

رسمي“ و“المشاركة فيه“. 
وعقب هذه التطورات خرج علي فكري والد 
الضحية محســـن فكري، ليؤكد في تصريحات 
لوسائل اإلعالم المغربية، أنه ال يريد أن تكون 
وفاة ابنه سببا في ”إشعال نار الفتنة“ بالبالد.

وقال فكري إنه ”تلقى تطمينات من الجهات 
العليا في المغرب بأن التحقيق سيأخذ مجراه 
الطبيعي وســـتتم محاســـبة المســـؤولين عن 
قتل ابنه“. ومـــن جانبه اعتبر رئيس الحكومة 
المغربية المكلف عبداإلله بن كيران أن خروج 
مظاهرات احتجاجية على مقتل بائع الســـمك 
محســـن فكري هو رفض لــــ ”الظلم والعدوان“ 
في مدينة الحسيمة شـــمال البالد، إضافة إلى 
أنـــه نوع مـــن التعبير عن التضامن الشـــعبي 
مع قصة هـــذا الشـــاب والمطالبة بمحاســـبة 

المسؤولين عن هذه الحادثة األليمة.
وأبدى بـــن كيران في مقابلـــة أجرتها معه 
الصحافيـــة جاكلين زاهر لصالح وكالة األنباء 
األلمانيـــة، تفهمـــا كبيرا لحالـــة الغضب التي 
عبر عنها المواطنون في الحســـيمة والبعض 
من المدن المغربية، ومنهـــا العاصمة الرباط، 
ورفعهم لشـــعارات تشـــير إلى أن مقتل البائع 
جاء نتيجة لسياســـات قمعية ومتعنتة تتبعها 

الدولـــة فـــي التعامل مـــع المواطنيـــن خاصة 
البسطاء منهم.

وقال موضحـــا ”االختالالت التـــي تعرفها 
للجميـــع  معـــروف  شـــيء  المغربيـــة  اإلدارة 
والعاهـــل المغربي كان قد أشـــار إلى ذلك في 
خطابه أمام البرلمان، ويمكن القول إنها كانت 
التوصيـــة األساســـية واألولى مـــن قبل الملك 
للحكومـــة المقبلة بأن تكون تلـــك المهمة على 

رأس أولوياتها“.
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الملـــك محمـــد 
السادس كان قد نبه في خطابه األخير بمناسبة 
افتتاح الدورة التشريعية إلى ضرورة تحسين 
مســـتوى اإلدارة العموميـــة التـــي لهـــا عالقة 

مباشرة بالمواطن.
ودعا بـــن كيران الجميع إلى إدراك المكانة 
العليا التي يتمتع بها الملك محمد الســـادس 
في عقول وقلوب المغاربة ومدى الثقة الكبيرة 
التي يحظى بها في نفوسهم، ويتوجب عليهم 

أن يعتبـــروا أن أي حديث أو وعد منه بأنه أمر 
وتكليف مباشر غير قابل للمناقشة في تنفيذه.

وأعـــرب عن أســـفه مـــن محاولـــة البعض 
إضفاء صيغة التمييـــز الجهوي على القضية 
برفع البعض من األعالم أو الشعارات للمطالبة 
بانفصال بعض مدن الشمال ومنها الحسيمة، 
موطن القتيل، لكونها مهمشة، مشددا ومطمئنا 
الجميع في نفس الوقت على أن ”تلك األصوات 
ما هـــي إال أصوات أقليـــة“. وأضاف ”هذا مع 
األســـف الشـــديد ال يتوقف، وكلمـــا كان هناك 
حـــادث كـــرر البعض شـــعارات لهـــا مثل هذا 
النفـــس االنفصالـــي، ولكن هذا ليـــس توجها 
عاما.. فقـــط بعض األشـــخاص الذين ينتمون 
لحركات متطرفة يريدون أن يجعلوا األمازيغية 
قضية تفرقـــة.. وهناك إجماع في المغرب على 
أن قضيـــة األمازيغية ال تتعلـــق فقط باألمازيغ 
أو أهل الريف، بل هي قضية وموضوع وطني 

يتفق حوله جميع المغاربة“.

ــــــدي الســــــلطات املغربية تفهمــــــا كبيرا  تب
لالحتجاجــــــات التي اندلعــــــت عقب حادثة 
ــــــارت ســــــخطا  ــــــي أث ــــــع الســــــمك“ والت ”بائ
شــــــعبيا واســــــعا في عــــــدة مــــــدن مغربية 
ــــــة مبحاســــــبة الضالعني فــــــي مقتل  مطالب
محسن فكري، وهو األمر الذي استجابت 
له الســــــلطات فــــــي حينها، حيث تســــــجل 
التحقيقــــــات التي أمر العاهل املغربي امللك 
محمد السادس بفتحها تطورات متسارعة 

ما أدى إلى توقف االحتجاجات.

تثقــــــل التركة التي خلفتها احلكومات الســــــابقة كاهل احلكومة احلالية في تونس، وجتعل 
التونســــــيني يحاكمون رئيســــــها وأعضاءها بوزر هذا اإلرث، الذي يزداد تعقيدا مع تعطل 
خطوات احلكومة واالنتقادات التي ال تتوقف، والتي كان أحدثها الهجوم الذي شنته بعض 

األطراف على خلفية قانون املالية لسنة 2017.

غضب تبرره السلطات املغربية

تدخـــل العاهـــل المغربـــي الملك 

فـــي  الســـادس شـــخصيا  محمـــد 

القضية كان له الدور الرئيسي في 

احتواء األزمة

◄

} اجلفــرة (ليبيا) –  أثــــارت زيارة أداها وزير 
الدفاع في حكومة الوفــــاق املرفوضة من قبل 
البرملــــان الليبي املهدي البرغثــــي إلى مواقع 
عسكرية مبنطقة اجلفرة، مخاوف الليبيني من 
أن تكــــون هذه الزيارة مقدمة الشــــتعال حرب 
بني قــــوات حكومة الوفاق واجليــــش الليبي 
بقيادة املشــــير خليفة حفتر من أجل السيطرة 

على احلقول النفطية.
وجاء في الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع 
التابعــــة حلكومــــة الوفــــاق، أن البرغثي قام 
بزيارة لعــــدد من املعســــكرات للنظر في مدى 
أهميــــة البنيــــة التحتية العســــكرية باجلفرة 

ومدى إمكانية االستفادة من هذه املواقع.
وتسيطر ميليشيات تابعة ملدينة مصراتة 
(أعلنــــت والءها حلكومة الوفــــاق) على أغلب 
املواقــــع العســــكرية ملدينة اجلفــــرة من بينها 
ميليشيا ملا يعرف بـ“سرايا الدفاع عن بنغازي“ 
التي قادت في يوليو هجوما استهدف مواقع 
لقوات اجليش الليبي باملنطقة الشرقية سعيا 
منها إلى السيطرة مجددا على مدينة بنغازي.
وذكــــر موقــــع ”بوابة أفريقيــــا اإلخبارية“ 
احمللي، نقال عن مصادر وصفها باملطلعة، أن 
وزير الدفاع املقترح في حكومة الوفاق العقيد 
املهدي البرغثي اعتمد رســــميا قرار تشــــكيل 
غرفــــة ”عمليــــات حتريــــر املوانــــئ واحلقول 
من قبضــــة قوات اجليــــش بقيادة  النفطيــــة“ 

املشير خليفة حفتر.
ويذكر أن العقيد املهدي البرغثي كان آمرا 
للكتيبــــة 204 دبابات التابعــــة للجيش الليبي 
بقيادة املشــــير خليفة حفتر، لكنه ســــرعان ما 
حتول إلى خصم للجيش بعد أن مت ترشــــيحه 
لتولــــي منصــــب وزارة الدفــــاع فــــي حكومة 

الوفاق.
وقبل أيام من زيارة البرغثي للجفرة تداول 
نشــــطاء على صفحات التواصــــل االجتماعي 
خبــــرا مفــــاده أن البرغثي أدى زيارة ســــرية 
إلــــى دولة قطر. ويذكــــر أن أمير قطر متيم بن 
حمد آل ثاني كان قد وصف خالل كلمة ألقاها 
في اجتمــــاع اجلمعية العامة لــــألمم املتحدة 
في ســــبتمبر املاضي، ســــيطرة قوات اجليش 

الليبي على املوانئ النفطية بـ“االحتالل“.
وكان اجليــــش الليبــــي قــــد ســــيطر على 
املوانئ النفطية منتصف سبتمبر املاضي بعد 
أن طرد منها ميليشيا إبراهيم اجلضران التي 
كانت قد أعلنت والءهــــا حلكومة الوفاق. كما 
جنح اجليش بعد أســــبوع في إحباط محاولة 
مشــــتركة بني قوات اجلضران وميليشــــيا ما 
يعرف بـ“ســــرايا الدفاع عــــن بنغازي“ بقيادة 

زياد بلعم احملسوب على تنظيم القاعدة.

مخاوف من صدام 

محتمل بين الجيش 

الليبي و{الرئاسي}

الشاهد في مهب األزمات

دعوات الستقالة حكومة الشاهد تثير جدال متصاعدا في تونس



} بكــني - أعلن رئيـــس وزراء ماليزيا جنيب 
رزاق، األربعاء، في بكني أن بالده صادقت على 
عملية شـــراء أربع ســـفن حربية من الصني في 
صفقة وصفها بـ“التاريخية“، مشيدا ببدء ”قرن 
جديد آلسيا“ ومنددا في ذات الوقت بتأثير دول 

االستعمار السابقة.
ويقول محللـــون إن الصفقة اجلديدة تعني 
إعادة توجه اهتمامات بلد آخر في جنوب شرق 
آســـيا نحو الصني بعد الفلبني، وهو توجه يتم 

على حساب النفوذ الدبلوماسي لواشنطن.
وتأتي زيارة جنيب لبكني بعد زيارة قام بها 
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الذي أعلن 

”انفصاال“ عن الواليات املتحدة.

ونقلـــت صحيفـــة صينيـــة، األربعـــاء، عن 
رئيـــس الوزراء املاليزي جنيب عبدالرزاق قوله 
إنه يجب على القوى االســـتعمارية السابقة أال 
تعطي الدول التي كانت تستغلها في ما مضى 
دروســـا بشأن كيفية إدارة شـــؤونها الداخلية، 
وذلـــك في هجوم غير مباشـــر علـــى الغرب مع 

تطلعه إلى تعزيز العالقات مع الصني.
وكانت الفلبني مستعمرة أسبانية وأميركية 

في حني كانت ماليزيا مستعمرة بريطانية.
ويتطلـــع جنيب إلـــى تعزيـــز العالقات مع 
الصني بعـــد دعـــاوى قضائية أقامتهـــا وزارة 
العـــدل األميركية فـــي يوليو تزعـــم تورطه في 
فضيحـــة غســـيل أمـــوال، فيمـــا نفـــى األخير 

ارتكاب أي خطأ وقال إن ماليزيا ستتعاون في 
التحقيقات.

وتتنازع بكـــني وكواالملبور الســـيادة على 
جـــزر فـــي بحـــر الصـــني اجلنوبـــي. وتطالب 
الصـــني بالســـيطرة علـــى شـــبه غالبيـــة هذه 
املنطقة االستراتيجية لكن دوال أخرى (ماليزيا 

والفيليبني وفيتنام) لديها مطالب فيها أيضا.
إال أن العالقات بني الصني وماليزيا ليست 
علـــى نفس القـــدر مـــن التوتر كما مـــع فيتنام 
مثال. وقال رزاق إن ”اخلالفات احلدودية ميكن 

تسويتها بهدوء وتعقل من خالل احلوار“.
وهـــذه املـــرة األولـــى التـــي تشـــتري فيها 
ماليزيا جتهيزات عســـكرية من الصني، وشدد 

وزير الدفاع املاليزي هشـــام الدين حسني على 
أن القرار مت على أســـاس علـــى جودة باملقارنة 
مع السعر، بحســـب ما نقلت عنه وكالة برناما 
املاليزية لإلعالم. وتابع املصدر نفســـه إن رزاق 
أعلـــن أن البحريـــة املاليزية ميكن أن تشـــتري 

قطعا بحرية صينية أخرى في املستقبل.
وعلـــى الرغم من أن اســـتراتيجية الرئيس 
األميركـــي بـــاراك أوباما تركزت في ســـنواتها 
األخيـــرة على دعم نفوذ بـــالده في هذه املنطقة 
من العالم، فإن هذه اجلهود فشـــلت في كســـب 
حلفاء جـــدد بل أدت بواشـــنطن إلى خســـارة 
حلفاء تقليديني لصالح خصوم كبار على غرار 

الصني.
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أخبار

حلفاء واشنطن يقفزون من سفينتها مع نهاية عهد أوباما

«كولومبيا تحقق تقدما كبيرا في المستقبل القريب، وسيكون لدينا اتفاق السالم ولدينا من 

السلطات ما يمكننا من تنفيذه».

خوان مانويل سانتوس
الرئيس الكولومبي

{بالنســـبة إلـــي وإلى الحكومـــة فإنه من المقلـــق للغاية تقييد حريـــة الصحافة فـــي تركيا مرارا 

وتكرارا، فهذه القضية سيكون لها دور رئيسي في مفاوضات االنضمام إلى االتحاد األوروبي}.

أجنيال ميركل
 املستشارة األملانية

} واشنطن - فّجر مكتب التحقيقات الفيدرالي 
”أف بي آي“، الثالثاء، مفاجأة جديدة بنشـــره 
قبل أســـبوع واحد من االنتخابات الرئاســـية 
حتقيقا قدميا أجراه بشـــأن مرسوم عفو مثير 
للجدل أصدره الرئيس األســـبق بيل كلينتون 

في اليوم األخير لواليته.
ويتنـــاول التقرير الواقع فـــي ١٢٩ صفحة 
والـــذي أغلق في ٢٠٠٥ مرســـوم عفـــو أصدره 
كلينتـــون عن مـــارك ريتـــش، امللياردير الذي 
توفـــي فـــي ٢٠١٣ وكان مالحقـــا فـــي قضايـــا 
تهرب ضريبـــي وتعامالت جتارية مشـــبوهة 

واستغالل النفوذ.
ويأتي نشر هذا التقرير الذي حذفت مقاطع 
عديدة منـــه نظرا لتضمنها معلومات ســـرية، 
بعد أيام قليلة من القنبلة املدوية التي فجرها 
مدير الـ“أف بي آي“ جيمس كومي بإعالنه عن 
إعـــادة فتح التحقيق الفيدرالي في اســـتخدام 
الرئاسية  لالنتخابات  الدميقراطية  املرشـــحة 
هيالري كلينتون خادما بريديا خاصا بدال من 
احلساب اإللكتروني احلكومي في مراسالتها 

حني كانت وزيرة للخارجية.
وســـارعت حملـــة املرشـــحة الدميقراطية 
إلـــى التنديـــد بقرار الـ“أف بي أي“ نشـــر هذا 

التحقيق القدمي في هذا التوقيت بالذات.
وقال براين فالون، املتحدث باسم هيالري 
كلينتون، إن توقيت النشـــر ”غريب ما لم يكن 

قانون حرية اإلعالم ينص على مهلة أخيرة“.
وكان بيل كلينتون قـــد أصدر في ٢٠ يناير 
٢٠٠١، وهو اليوم األخير من واليته الرئاســـية، 
عفـــوا خاصا عـــن عدد من األشـــخاص بينهم 
مـــارك ريتـــش، املليارديـــر الـــذي كان رمـــزا 
لتجارة النفط والصفقات املشـــبوهة والتهرب 
الضريبـــي واســـتغالل النفـــوذ. وكان ريتش 
مالحقا مبوجب مذكرة توقيف فيدرالية بتهمة 

التهرب الضريبي وقد فر من الواليات املتحدة 
إلى سويســـرا في حني وضع الــــ“أف بي آي“ 

مكافأة مالية للقبض عليه.
وكانت زوجته السابقة دنيز قد قدمت دعما 
ماليا للدميقراطيني في االنتخابات الرئاسية، 
كما تبرعـــت مببالغ مالية ملا ســـتصبح الحقا 

مؤسسة كلينتون اخليرية.
وتريـــد حملـــة كلينتـــون أن يعكس مكتب 
التحقيقـــات االحتـــادي الهجوم على مرشـــح 
اجلمهوريـــني، حيـــث دعـــا كبير مســـاعديها 
الثالثـــاء لإلفصاح عما يعرفه  الـ“أف بي آي“ 
عن أي عالقات بني مرشـــح احلزب اجلمهوري 

وروسيا.
واتهـــم روبي مـــوك مدير حملتهـــا الـ“أف 
بي آي“ بعدم اإلنصاف من خالل نشـــر حتقيق 
في ممارسات البريد اإللكتروني لكلينتون مع 

التزام الصمت بشأن املرشح اجلمهوري.
وقالت مصادر مطلعة إن مكتب التحقيقات 
االحتـــادي فتـــح حتقيقـــا أوليـــا في األشـــهر 
األخيـــرة في مزاعم تشـــير إلـــى أن ترامب أو 
مساعديه رمبا قاموا مبعامالت مثيرة للشكوك 
مع الروس أو مع شـــركات روسية لكن املكتب 
لم يعثـــر على أدلـــة لفتح حتقيـــق كامل. ولم 

يناقش مكتب التحقيقات هذا التحقيق علنا.
وقبل أسبوع من االنتخابات حتاول حملة 
كلينتـــون احتواء الضـــرر الناجم عـــن إعادة 
التحقيق في رسائل بريدها اإللكتروني، حيث 
عبـــرت عـــن ثقتها فـــي أن مكتـــب التحقيقات 

االحتادي لن يجد شيئا ميثل مشكلة.
وتابعت كلينتون حملتهـــا االنتخابية في 
واليـــة فلوريـــدا، حيـــث انضمت لهـــا في ديد 
ســـيتي ملكة جمال الكون الســـابقة أليســـيا 

ماتشادو التي سخر ترامب من زيادة وزنها.
وانتهـــز ترامـــب وغيره مـــن اجلمهوريني 
إعـــالن كومـــي لتكثيف االنتقادات للمرشـــحة 
الدميقراطيـــة. وحث ترامـــب الناخبني الذين 
قامـــوا بالتصويـــت املبكر لصالح منافســـته 
وإعـــادة  تصويتهـــم  بإلغـــاء  الدميقراطيـــة 
التصويـــت لصاحلـــه. وقـــال ترامـــب لتجمع 
انتخابي في والية ويسكونســـن قبل أســـبوع 

مـــن االنتخابـــات ”هـــذه رســـالة ألي ناخبني 
لكلينتـــون  بأصواتهـــم  أدلـــوا  دميقراطيـــني 
ويشـــعرون بالنـــدم وبعبـــارة أخـــرى يريدون 

تغيير صوتهم“.
وأضـــاف ترامب ”لذا إذا كنـــت تعيش هنا 
أو في ميشيجان أو بنســـلفانيا أو مينيسوتا 

ميكنك تغيير صوتك لصالح ترامب“.
وتســـمح البعض من الواليـــات ومن بينها 
التـــي ذكرهـــا ترامـــب للناخبني الذيـــن قاموا 
بـــاإلدالء بأصواتهم مبكرا بتغييـــر أصواتهم 
جديـــدة  بأصـــوات  اإلدالء  طريـــق  عـــن  إمـــا 
وإمـــا بالذهـــاب إلـــى مراكـــز االقتـــراع يـــوم 

االنتخابات.
وقال موك لشـــبكة ”ســـي.إن.إن“ اإلخبارية 
”إذا كان هدفك نشر املعلومات بشأن التحقيقات 
املتعلقة مبرشـــحي الرئاســـة فلتنشر كل شيء 

لديك عن دونالد ترامب. فلتنشر املعلومات عن 
عالقاته بالروس“.

الرئيـــس  يكثـــف  نفســـه  الســـياق  وفـــي 
األميركـــي بـــاراك أوباما من جهـــوده لضمان 
انتخاب كلينتون خليفة له، ويركز من أجل نقل 
احلماسة التي يثيرها بني مؤيديه إلى املرشحة 
الدميقراطية على عبارة ميكن أن تختصر هذه 

الرسالة هي ”افعلوا ذلك من أجلي“.
ويتمتـــع أوباما الذي شـــارفت واليته على 
االنتهـــاء بنســـبة شـــعبية ميكن أن يحســـده 
عليهـــا العديد من الرؤســـاء املنتهية والياتهم 
(٥٤ باملئـــة بحســـب االســـتطالع األخير ملعهد 
غالـــوب). وفي األيـــام األخيـــرة املتبقيـــة له، 
يجوب أوباما الواليات التي يتوقع أن تشـــهد 
املنافســـة األكبر في االستحقاق الرئاسي. ولن 
يكـــون ألوباما متســـع من الوقـــت للعمل على 

ملفات شائكة في البيت األبيض ألن أيامه شبه 
مكرسة لدعم ترشيح وزيرة خارجيته السابقة. 
فبعـــد كولومبوس (أوهايـــو) الثالثاء، يتوجه 
أوباما األربعاء إلى رالي (كاروالينا الشمالية) 
ومن ثم إلى ميامي اخلميس ثم جاكســـونفيل 
(فلوريـــدا) واجلمعة إلى شـــارلوت (كاروالينا 

اجلنوبية).
ويقول احمللل السياســـي، إن أوباما ”يدرك 
على غرار فريق حملة (كلينتون) أن املرشـــحة 
الدميقراطية ال تثير حماسة كبيرة، فهو يحاول 
تعبئة التحالف الذي أوصله إلى ســـدة احلكم 

في العام ٢٠٠٨“.

 [ كلينتون تطالب بكشف عالقات ترامب مع روسيا  [ الرئيس األميركي يكثف حملته لدعم حظوظ المرشحة الديمقراطية

ــــــد مكتب التحقيقــــــات الفيدرالي حملة املرشــــــحة الدميقراطية لالنتخابات الرئاســــــية  عّق
األميركية هيالري كلينتون، بالكشــــــف عن حتقيق قدمي عن زوجها بيل كلينتون، ما يصب 
في صالح حملة مرشــــــح اجلمهوريني الذي اســــــتفاد فعليا من القنبلة املدوية التي أطلقها 
الـ“أف بي آي“ منذ أيام فقط حول احتمال إعادة التحقيق بشأن بريد كلينتون اإللكتروني.

{أف بي آي} يعقد حملة كلينتون في تحقيق قديم عن زوجها الـ

اقتراب الحسم
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باختصار

◄ قال مكتب رئيس الوزراء 
اإليطالي ماتيو رينتسي، األربعاء، 

إن الحكومة اإليطالية ال تفكر 
في تأجيل استفتاء من المقرر 

إجراؤه في الرابع من ديسمبر على 
إصالحات للدستور.

◄ أوقفت شرطة سويسرا إمام 
مسجد النور من أصل إثيوبي قرب 

زيوريخ، األربعاء، بعد أن حض 
أتباعه على قتل المسلمين الذين ال 

يؤدون صالة الجماعة، كما قامت 
الشرطة بتفتيش المسجد.

◄ تصدر المحكمة العليا، الخميس، 
قرارها بشأن حق الحكومة 

البريطانية في البدء بعملية 
االنفصال عن االتحاد األوروبي من 

دون تفويض مسبق من البرلمان في 
حكم قد يؤخر تنفيذ بريكست.

◄ قال قائد البحرية األوكرانية 
إن كييف تعكف على تحديث 

وتوسيع أسطولها البحري بما 
في ذلك إصالح فرقاطتها ”هيتمان 

لمواجهة الحشد  ساهايداتشني“ 
العسكري الروسي في منطقة القرم 

التي ضمتها موسكو.

◄ نظرت محكمة ألمانية، األربعاء، 
في طلب تقدم به الرئيس التركي 

يطالب فيه بمنع بث كامل قصيدة 
ساخرة توجه اإلهانات له تم بثها 

على أحد التلفزيونات الربيع 
الماضي، ما أثار أزمة دبلوماسية 

بين ألمانيا وتركيا.

◄ اعتبر المرشد اإليراني آية الله 
علي خامنئي أن المناقشات بين 

المرشحين للرئاسة األميركية تظهر 
المستوى ”الكارثي“ للسياسة 

األميركية وأوصى بعدم إجراء أي 
مفاوضات جديدة مع واشنطن.

} اآلالف من املتظاهرين املناهضني للحكومة في مســـيرة جتوب بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا األربعاء للمطالبة باســـتقالة الرئيس جاكوب زوما 
الذي يواجه اتهامات متعددة بالفساد.

الحكم بجلد نائب عام 

طهران السابق

} طهــران - حكـــم علـــى نائـــب عـــام طهران 
الســـابق ســـعيد مرتضوي باجللـــد ١٣٥ جلدة 
إلدانتـــه بهدر واختالس املـــال العام عندما كان 
على رأس مؤسسة الضمان االجتماعي، وفق ما 

ذكرت وسائل اإلعالم اإليرانية األربعاء.
وقال مصطفى تورخمداني، محامي موظفي 
الضمان الذيـــن رفعوا الدعـــوى، إن مرتضوي 
الذي عني علـــى رأس الضمـــان االجتماعي في 
عهـــد الرئيـــس احملافظ محمـــود أحمدي جناد 
أدين ”بسبعني جلدة الختالس املال العالم و٦٥ 

جلدة لإلهمال وهدر املال العالم“.
وأرغم مرتضوي على االستقالة من منصبه 
كنائب عام لطهران في ٢٠١٠ ثم منع من ممارسة 
مهنتـــه كقاض مدى احلياة فـــي ٢٠١٤ باعتباره 
مســـؤوال عن مقتـــل ٣ متظاهرين في الســـجن 
في ٢٠٠٩ خـــالل حركة االحتجـــاج التي أعقبت 
انتخـــاب جناد. ونشـــر فـــي ســـبتمبر املاضي 

رسالة أعرب فيها عن ندمه وطلب املغفرة.
وبعد توليـــه النيابة العامـــة لطهران عينه 
جناد علـــى رأس مكتـــب مكافحـــة التهريب ثم 

مسؤوال عن مؤسسة الضمان االجتماعي.
وبرز مرتضوي الشخصية مرهوبة اجلانب 
والتي يكرههـــا اإلصالحيون والصحافيون في 
منصبـــه كقاض ثم كنائب عام لطهران من خالل 
زج العديـــد من املعارضني في الســـجن وإغالق 

العشرات من الصحف اإلصالحية.

روبي موك:

إذا كان الهدف نشر 

تحقيقات المرشحين 

فلينشر كل شيء عن ترامب

خرائط انتخابية معقدة للوصول 

ص7إلى البيت األبيض



[ من لبؤات الجبل إلى كتيبة فتيات السريان: وجوه ناعمة في صراع عنيف  [ الكرديات أيقونات الميليشيات النسائية المسلحة
المقاتالت السوريات: اتفاق على ضرورة حمل السالح واختالف في الهدف
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في 
العمق

{موقف تركيا بشأن عملية الرقة واضح؛ سيكون من األفضل عسكريا واستراتيجيا القيام بهذه 
العملية بعد اكتمال عمليتي الموصل ودرع الفرات}.

نعمان قورتوملوش
نائب رئيس الوزراء التركي

{القـــوة الوحيـــدة التي تتمتـــع بالقدرة في أي مدى قريـــب هي قوات ســـوريا الديمقراطية والتي 
تشكل وحدات حماية الشعب جزءا كبيرا منها}.

اجلنرال ستيفن تاونسند
قائد القوات األميركية في سوريا والعراق

} لندن - عند احلديث عن امليليشيات النسائية 
واملرأة املسلحة واملقاتلة في الصراعات الدائرة 
فـــي املنطقـــة، على غـــرار احلرب في ســـوريا، 
وأيضا في العراق، تتبـــادر إلى الذهن  صورة 
النســـاء الكرديـــات، وهـــن بالـــزي العســـكري 
ويحملن البنادق، وعلى رؤوسهن ذلك الوشاح 

املزين باألزهار وألوانه الفاقعة.
وقبل أن تظهر امليليشـــيات النســـائية في 
ســـوريا مع فصيل وحدات حماية املرأة التابع 
حلـــزب االحتـــاد الدميقراطـــي، بـــرزت ظاهرة 
املقاتـــالت مع أكـــراد العراق وبشـــكل أكبر مع 
حزب العمال الكردســـتاني، فـــي صراعاته مع 
الدولـــة التركيـــة، لتنتقـــل جتربة امليليشـــيات 
إلى ساحة احلرب  النســـائية و“لبؤات اجلبل“ 

السورية.
وفي هذا الصراع، اتخذت شكلني متضادين، 
األول، وهـــو يبـــدو طبيعيـــا بالنظـــر لتجربة 
النســـاء املقاتالت فـــي صفوف األكـــراد، وهذا 
الدور يتناســـب مع الفكر العلماني واليساري 
حلزب العمال الكردســـتاني، الذي يعتبر حزب 
االحتاد الدميقراطي اجلناح السوري التابع له.

ويتمثـــل الشـــكل الثانـــي لظاهرة النســـاء 
املقاتالت في سوريا في اعتماد النظام السوري 
أيضـــا على مجموعة من املقاتالت. وبرزت هذه 
الظاهـــرة إلى العلـــن مع مقتل غصـــون أحمد 
فـــي حلب في أواخر شـــهر أغســـطس املاضي. 
وتلقب غصون أحمد بلقب أميرة األســـد، وهي 
مـــن محافظة طرطـــوس، وتبنت فكـــر املقاومة 
األيديولوجيـــة التي تروج لها ميليشـــيا حزب 
الله الســـوري في مناطق طرطوس ومصياف، 

ومعظم مناطق غرب سوريا.

املرأة ترفع السالح

الظـــروف القاســـية التي خّلفتهـــا احلرب 
فـــي نفـــوس الســـوريات غّيرت مـــن طبيعتهن 
وهيأت أرضية خصبة نحو التوّجه إلى جتنيد 
النســـوة. ولم تكن غصون أحمـــد معروفة، كما 
لـــم يكن انتماؤهـــا واضحـــا إال عندما عرضت 
فضائية قناة ”ســـما تي.في“، السورية، مشاهد 

من جنازتها، والتي تخللتها شعارات ما يعرف 
باملقاومـــة العقائدية الزينبيـــة. وزعمت بعض 
النشـــريات على مواقع التواصـــل االجتماعي 
أنها كانت في صفوف ميليشـــيا االستخبارات 

العسكرية، قوات درع األمن العسكري.
ومت رصد ميليشـــيات نســـائية أخرى، على 
غرار لبؤات اجلبل، وهي مجموعة من محافظة 
الســـويداء ذات األغلبية الدرزية. وتشير عبارة 
”اجلبل“ إلـــى جبل العرب وجبل الدروز. وقد مت 
إنشاء حســـاب على فيســـبوك للميليشيا، ومت 
وضعها في معســـكر الفصائـــل املوالية للنظام 

السوري في السويداء.
تشـــير بعض املصادر إلى أن فصيل لبؤات 
اجلبل في يوليو 2015، تشكل بناء على توصية 
مـــن العميد وفيـــق ناصر، قائد االســـتخبارات 
العســـكرية في جنوب ســـوريا. وهو فصيل من 
النســـاء الالتي يرغنب فـــي التجنيد، وقد تلقني 
ثالث دورات تدريبية على أيدي ضباط من فرع 
االســـتخبارات العســـكرية ولم يتجاوز عددهن 

الثالثني شابة.
ورحـــب جزء مـــن ســـكان الســـويداء بهذا 
الفصيل وقالـــوا إنه واجب علـــى كل امرأة أن 
تتدّرب على اســـتخدام السالح ملواجهة اخلطر 
املتزايد الـــذي يحدق باحملافظة. لكن شـــريحة 
واســـعة من ســـكان الســـويداء عارضـــت هذا 
الفصيـــل بقوة، ومـــن بني املعارضـــني الزعيم 
الســـابق لفصيل ”رجال الكرامة“ الشيخ وحيد 
البعلـــوس (مت اغتياله في ســـبتمبر عام 2015) 
الذي قال ”من العار على املرأة أن حتمل السالح 

طاملا هناك رجال يدافعون عن احملافظة“.
ولم يتم إيفاد هذا الفصيل، الذي تلقى دورة 
تدريبية صيفية في غزة، إلى املناطق الساخنة 
ولم يشـــارك في القتال الدائر حتى اليوم، لكنه 
سبب غضبا عارما بعدما حاولت هذه املجموعة 
النســـائية املسلحة مهاجمة متظاهرين خرجوا 
فـــي مظاهرة، في وقت ســـابق من هـــذا العام، 
تطالب بتحســـني ظروف املعيشة، ورفع خاللها 

شعار ”حطمتمونا في السويداء“.
وقالت مزنة األطرش، مســـؤولة اإلعالم في 
مضافـــات الوطن، وهي مؤسســـة لها مجموعة 

متنوعة من األنشطة في السويداء، ”أنشأت مها 
األطـــرش، وهي خريجة املعهـــد العالي للفنون 
املســـرحية واملؤلفة املوســـيقية، وابنة املخرج 
والكاتب ممـــدوح األطرش، مؤســـس مضافات 
الوطـــن، بادرة لبـــؤات اجلبل بســـبب إميانها 
بـــدور املرأة في حمايـــة األرض، حيث يجب أن 
تكون مســـاعدة للرجال فـــي الدفاع عن الوطن، 
حتى أنها أعـــدت مجموعة من املدربني، لتعليم 
القتال املباشـــر وكيفية التعامل مع األســـلحة 
واســـتخدام البندقيـــة، وكذلـــك تدريـــب املرأة 
ملواجهـــة الكوارث وحتى تعليم النســـاء كيفية 

إعداد الطعام للمقاتلني“.

كتائب نسائية معارضة

جـــاءت هذه املعطيات بشـــأن لبؤات اجلبل 
ضمـــن دراســـة، موثقة بصـــور، أعّدهـــا أمين 
جواد التميمي، وهو طالب في كلية براسنوس 

بجامعة أوكسفورد، وزميل شيلمان-جينسبرج 
في منتدى الشـــرق األوسط، الذي رأى البعض 
من احملللني السوريني، أن دراسته مبالغ فيها. 
على ظاهرة  وأشـــاروا في تعليقهم لـ‘العـــرب“ 
امليليشيات الســـورية التابعة للنظام السوري، 
إلـــى أنها وســـيلة يحـــاول النظـــام توظيفها 
إعالميا وأنهم ال ينخرطون في القتال، ويدللون 
على ذلك بأن منطقة السويداء التي هم منها ال 

توجد فيها معارك.
أرجعت تقارير صحافية سبب ضم العنصر 
النســـائي للقتال إلى اخلســـائر البشرية، التي 
تكبدها جيش األســـد النظامي في تلك الفترة، 
وهو ما نفته مصادر سورية، من أصل درزي من 
السويداء، مؤكدة لـ“العرب“ أن النظام يستخدم 
مثل هذه امليليشـــيات لالســـتعراض. ويضيف 
احملللون أن أغلـــب املنضويات حتت لواء هذه 
امليليشيات انضممن لعدم توفر وظائف ونظرا 
لإلغراءات املادية وليس لينخرطن في املعارك. 

وال ينفـــي احملللون أن املـــرأة لعبت أدوارا أهم 
في جماعات أخرى، فهناك ســـوريات انضممن 
إلى جماعات مســـلحة مدعومـــة من حزب الله، 
كان دورهن يقتصر على احلراســـة في مناطق 

بعيدة عن االشتباك.
طبيعتهـــا  عـــن  النظـــر  وبغـــض  لكـــن، 
وانتماءاتهـــا، تبقـــى لبـــؤات اجلبـــل فـــي كل 
محافظـــة  فـــي  رئيســـية  ميليشـــيا  األحـــوال 
الســـويداء، وإحـــدى منـــاذج ظاهرة النســـاء 
املقاتالت التي أفرزتها احلرب السورية، والتي 
لم تعد ظاهرة كردية فقط، بل توسعت، كما هو 
موضح من خالل لبؤات اجلبل الدرزية لتشـــمل 
أقليـــات وجماعـــات أخرى على غـــرار وحدات 
احلماية النســـائية لبالد ما بني النهرين، وهي 
كتيبة مشـــكلة من فتيات السريان املسيحيات، 

ملواجهة داعش.
وهنـــاك كتيبة املغاوير النســـائية على خط 
املواجهـــة مع مقاتلي املعارضـــة، كما ظهر في 
2012 تشـــكيل آخـــر من اللبـــؤات املدافعات عن 
النظام الســـوري، حمل اســـم ”لبؤات األسد“، 
التي تولـــت إدارة احلواجز فـــي البعض من 
أحيـــاء حمـــص، وكلفـــت مبهـــام التفتيش 
واألشـــخاص  الســـيارات  ومراقبـــة 

املشكوك في والئهم للنظام.
اجلبهـــة  علـــى  وتبـــرز، 
املقابلـــة، صـــورة ”غيفـــارا“ 
شـــغلت  التـــي  املـــرأة  تلـــك 
االجتماعي  التواصـــل  مواقع 
فـــي 2013 باعتبارها أول امرأة 
قناصـــة  في صفـــوف اجليش 
الســـوري احلر، وقـــد التحقت 
املســـلحة  املعارضة  بصفـــوف 
فـــي حي صـــالح الديـــن بحلب 
بعدمـــا دمر منزلهـــا وقتل عدد 
من أفـــراد عائلتهـــا. ومن مناذج 
اجلماعـــات النســـائية املســـلحة 
األخرى كتيبة نسائية حتمل اسم 
”أمنا عائشـــة“ وكتيبـــة ”بنات ابن 
الوليـــد“، اللتان شـــكلهما اجليش 
احلر في سنة 2013، كما دخل تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية القائمة بكتيبتي 

”اخلنساء“ و“أم الريان“.
االجتماعية،  املشـــكالت  أدت  مثلما 
إلى ظهور فئات شـــابة ضعيفة 
التنظيمـــات  وراء  انقـــادت 
املســـّلحة، ســـاهمت ظروف 
دفـــع  فـــي  املريـــرة  احلـــرب 
أنفســـهن  وجدن  الالتي  الســـوريات، 
ســـبايا داخل وطنهن، أرامل ويتامى 
والقتل  للعنـــف  معّرضات  وفتيـــات 
واالغتصاب، إلى حمل السالح. ومع 
زيـــادة أعدادهـــا وتعـــدد جبهاتها 
امليليشـــيات  ظاهـــرة  أضحـــت 
النسائية في سوريا حالة مثيرة 
لالهتمام وتســـتوجب الدراســـة 
علـــى  خصوصـــا  والبحـــث، 
مســـتوى عالقاتها السياســـية وانتماءاتها 

األيديولوجية.

 لبؤات األسد

زجت احلرب الدائرة في ســــــوريا بالنساء في أتونها املشتعل، ودفعتها ظروفها إلى حمل 
السالح وتكوين جماعات مسلحة وميليشيات نسائية، بعضها يقف في صف النظام واآلخر 
يقف في اجلبهة املعارضة، وبني هذه وتلك، حتول األمر إلى ظاهرة جديرة بالدراســــــة مع 
تعددها وتنوعها بتنوع مكونات املجتمع الســــــوري العرقية واختالفاته األيديولوجية؛ يكّون 
النظام كتيبة، يرد اجليش الســــــوري احلر بأخرى، وبينما تنفرد الكرديات بالكتيبة األقوى 

واألقدم، يدخل تنظيم الدولة اإلسالمية على اخلط لينشئ كتيبته هو اآلخر.

مع زيادة أعدادها وتعدد جبهاتها 
امليليشـــيات  ظاهـــرة  أضحـــت 
النســـائية في ســـوريا حالة مثيرة 

لالهتمام

◄

القضية الكردية تغرق في مستنقع التجاذبات اإلقليمية والدولية

} بدأت القضية الكردية تغرق في مستنقع 
التجاذبات اإلقليمية والدولية أكثر مما 
تخدم مصالحها ومصالح أوطانها في 

الصراعات الحالية.
وقد خلطت األوراق مشاركة قوات 
البيشمركة في معركة طرد داعش من 

الموصل انطالقا من عين نوران، وعبر 
محاولة الدخول إلى مدينة بعشيقة القريبة 

بدعم من القصف الجوي التركي، حيث 
خطوط التماس الكردية. وجعل هذا الواقع 

تكلفة رهانات الحركات الكردية على هذا 
الطرف أو ذاك مرتفعة، لكن مكاسبها قصيرة 
األمد، وهو ما يوضح أن كل طرف كردي في 
المعادلة القائمة يبحث عن مكاسب تخدمه 

حصريا، مما يجعلها تنطلق بال توافق بين 
أطرافها وال بأهداف محددة.

الدعم الخارجي الغربي للمعارضة 
السورية تحّول إلى مجرد معالجة ما يجري 

في سوريا لصالحه، سواء عبر استغالله 
القضية الكردية أو في مواجهته للحركات 

الجهادية، فالقوى الغربية تنظر إلى األزمة 
السورية اليوم من زاوية تقليص الخطر 
اإلرهابي على أراضيها بالدرجة األولى.
كذلك تحولت النظرة التركية لألزمة 

السورية، وتم اختزالها كليا في التهديد 
الكردي، فمنذ اندالع المعارك الضارية يوم 
الجمعة 21 أكتوبر الماضي، وأثناء زيارة 

أشتون كارتر وزير الدفاع األميركي ألنقرة، 
اندلعت صراعات عنيفة بين قوات الجيش 

السوري الحر المدعومة من الجيش التركي 
مع الفصائل الكردية المدعومة من الواليات 

المتحدة األميركية.
ويبدو أن الغاية من زيارة أشتون 
كارتر كانت خفض حدة التوترات بين 

بغداد وأنقرة، ثم مساعدة تركيا حليفها 
في الناتو على لعب دور ما في معركة 

الموصل بعد تلويح أنقرة مرارا بضرورة أن 
تختار واشنطن بين حليفتها في الناتو أو 

المنظمات اإلرهابية.

ويتوضح ذلك حين تجنب المسؤول 
األميركي الحديث عن الهجوم التركي 

على 18 موقعا تابعا للميليشيات الكردية 
السورية المسلحة في منطقة ماريا، وهي 

مدينة تقع شمال غرب حلب، حيث هاجمها 
األتراك بعد اندالع مناوشات بالمدفعية في 

عفرين، وهي إحدى الكانتونات الكردية التي 
تقع شمال غرب سوريا.

كما أن محاولة االستيالء على مدينة 
الباب االستراتيجية الواقعة شمال حلب، 

ُتبين االستراتيجيات المتضادة في الحرب 
التركية المعلنة على داعش، فاألكراد يرون 
أن تخليصها من أيدي داعش يعني القدرة 

على ضمان الربط الجغرافي الممتد بين 
كانتونين كرديين، شمال شرق سوريا (عين 
العرب والجزيرة) وعفرين، وهو السيناريو 
الكارثة الذي يخشاه األتراك، فيما يعتبره 
المتمردون السوريون مفتاح الطريق نحو 

حلب، بينما يهدد النظام السوري من جديد 
بإسقاط أي طائرة تركية تخترق الفضاء 
الجوي، لكن روسيا التي تسيطر فعليا 

عليه، اكتفت بالتعبير عن انشغالها بهذه 
”الوضعية القلقة“.

ومما سبق من هذا الشد والجذب، 
يمكننا معرفة أسباب فتيل التوتر القائم 

بين العراق وتركيا، وبينها وبين سوريا، 
فمعركة ما بعد الموصل، وكل المعارك 
األخرى المحيطة بها حاليا، تستدعي 

تحالفات ضد داعش، لكنها في واقع األمر 
تستبطن في الوقت نفسه أهدافا أخرى 

وحروبا تخاض مباشرة تارة أو بالوكالة 
تارة أخرى، فيما تبقى التحالفات دائما غير 
مستقرة، فروسيا اليوم على عكس البارحة، 

مرتاحة جدا بصفقتها مع تركيا، خاصة أنها 
أوقفت انتصار المعارضة السورية في إدلب 

(مارس 2015)، وتقدمها في جسر الشغور 
(ماي 2015)، حيث لم تستطع المعارضة منذ 

ذلك الوقت تحقيق السيطرة على الطريق 
االستراتيجية التي تفصل بين دمشق 

والمنطقة العلوية: مركز الدعم الثاني للنظام 
السوري من حيث األهمية.

في خضم ذلك، يتراجع تنظيم الدولة 
اإلسالمية، ويفقد مواقعه دون أن تنخفض 

حدة الصراعات المسلحة في المنطقة، 
فالهزيمة في تدمر (مارس 2015)، شكلت 

منعطف التراجع في جغرافيته العسكرية 
جنوبا، وكان فقدانه عين العرب- كوباني 

(يناير 2015)، ودابق (أكتوبر 2016)، مؤشرا 
على فشله في االحتفاظ بمواقعه شماال.

وبدأ يتعرض لهجوم على جهته الشرقية 
في العراق من طرف الحكومة المركزية، 

واألكراد وقوات التحالف. لكن هذا التحالف 
بدوره يظل هشا للغاية، نظرا لتعدد رهانات 

أصحابه وتضاربها، بحيث تظل الميليشيات 
الشيعية، والميليشيات الكردية متناقضة في 

أهدافها، وقاب قوسين أو أدنى من الدخول 
في متاهات احتكاك جديدة بسبب الموصل.

ويسعى األكراد لتعزيز مواقعهم بعد 
االنتصار في عين العرب (يناير 2015)، وتل 

األبيض (يونيو 2015)؛ إذ يتطلعون عبر 
مشاركتهم في معركة الموصل إلى تعزيز 

استقالليتهم، لكن تصاعد حدة القصف 
التركي منذ أغسطس 2016، والحلف المؤقت 

بين موسكو وأنقرة، وضعا حدا لتطلعات 
األكراد في بناء كردستان مستقل.

أمام هذه الحرب المتعددة في مساراتها 
وفاعليها وتناقضات أهدافها في سوريا 
والعراق، يتبين أنه تم استغالل مطالب 

الحركات الكردية في العراق وسوريا، وجعل 
حركاتها المختلفة تعيش وهم تحقيق 
مكاسب دائمة أحيانا، أو وهم تحقيق 

استقالل كيانات موحدة أحيانا أخرى، 
بحيث تم الترويج لعدة حلول للقضية 

الكردية، لكن االستجابة لها كانت ضعيفة.

وعمدت القوى الدولية الستغالل مطالب 
األقليات التاريخية بما فيها 

اإلثنية الكردية باستخدامها في 
صراعاتها المسلحة بالوكالة. 

ولهذا السبب فإن مكاسب أكراد 
العراق وأكراد سوريا تبقى 

مهددة دوما وهشة، ما لم تف 
بمصالح القوى الكبرى، كما 

أنها تظل مهددة في لعبة 
التوازنات اإلقليمية بين تركيا 

وإيران وسوريا والعراق، 
فهي كلها ترفض كيانات 
كردية موحدة أو مستقلة.

وهو ما يفرض 
مراجعة األولويات في 

مطالب األكراد بين 
الوحدة والحكم الذاتي 
في مرحلة الصراعات 

اإلثنية والطائفية 
والمذهبية في سوريا 

والعراق وتركيا، 
وتعزيز الخيار 

الوطني على 
حساب أي 

تمايز أو 
خصوصية 

تاريخية لغوية أو 
مذهبية أو طائفية، 
فاألولويات الحالية 

في األهداف غير 
المعلنة لحرب 

الموصل، يجب 
أن تكسر مسوح 

الطائفية والمذهبية، 
فهي في سقفها الحالي 

موزعة بين حسابات 
إقليمية ودولية، بحيث 

يسعى كل فريق إقليمي أو 
دولي إلى رسم خريطة تشكل 

نفوذه في دولة العراق وسوريا 
مستقبال، وهي محددة اليوم 

بمن يسيطر على الموصل؟ 
ومن سيديرها؟

د. حسن مصدق
باحث في جامعة السوربون

مكاسب أكراد العراق وأكراد سوريا تبقى 
مهددة دوما وهشة، ما لم تِف بمصالح 

القوى الكبرى، كما أنها تظل مهددة في 
لعبة التوازنات اإلقليمية بني تركيا وإيران 

وسوريا والعراق

كتيبة مشـــكلة من فتيات ا
ملواجهة داعش.

وهنـــاك كتيبة املغاوير
املواجهـــة مع مقاتلي املعا
2012 تشـــكيل آخـــر من الل
النظام الســـوري، حمل اس
التي تولـــت إدارة احلوا
أحيـــاء حمـــص، وكلفــ
الســـي ومراقبـــة 
املشكوك في و
وتبـــر
املقابلـــة
املـ تلـــك 
الت مواقع 
3فـــي 2013
قناصـــة  ف
الســـوري 
بصفـــوف
فـــي حي ص
بعدمـــا دمر
من أفـــراد ع
اجلماعـــات ا
األخرى كتيبة
”أمنا عائشـــة“
الوليـــد“، اللتا
احلر في سنة 13
الدولـــة اإلســـال
و“أم ”اخلنساء“
املش أدت  مثلما 
إلى ظهور ف
انقـــادت
املســـّلح
احلـــرب
الالت الســـوريات، 
ســـبايا داخل وط
معّرض وفتيـــات 
واالغتصاب، إلى
زيـــادة أعداده
ظا أضحـــت 
النسائية في
لالهتمام وت
والبحـــث، 
مســـتوى عالقاتها السي

األيديولوجية.

عمدت القوى الدولية الستغالل مطالب 
ت التاريخية بما فيها 
ة الكردية باستخدامها في

اتها المسلحة بالوكالة.
أكراد فإن مكاسب السبب
ق وأكراد سوريا تبقى
 دوما وهشة، ما لم تف
لح القوى الكبرى، كما

ظل مهددة في لعبة 
زنات اإلقليمية بين تركيا

ن وسوريا والعراق، 
كلها ترفض كيانات 
موحدة أو مستقلة.

هو ما يفرض 
عة األولويات في 

ب األكراد بين 
ة والحكم الذاتي 
حلة الصراعات 

ة والطائفية 
هبية في سوريا 
ق وتركيا،
ز الخيار 
ي على
ب أي 
 أو
صية

ية لغوية أو 
ية أو طائفية، 
ويات الحالية
هداف غير
نة لحرب
صل، يجب
سر مسوح

فية والمذهبية، 
ي سقفها الحالي

ة بين حسابات 
ية ودولية، بحيث

ى كل فريق إقليمي أو
إلى رسم خريطة تشكل

في دولة العراق وسوريا 
بال، وهي محددة اليوم 

سيطر على الموصل؟ 
سيديرها؟
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} واشنطن – ما ترّوج له البعض من األساطير 
االنتخابيـــة األكثـــر انتشـــارا فـــي السياســـة 
األميركيـــة هو وجود ”جدار أزرق كبير“ يحمي 
املرشـــحني الدميقراطيني للرئاسة، ورمبا حتى 
أوالئك الذين يخسرون التصويت الشعبي. في 
احلقيقة هذا اجلدار األزرق االنتخابي هو أشبه 
مبجموعة من احلصون املنفصلة (بعضها عال، 
وبعضها اآلخر ليس كذلك) وخســـارة أي واحد 
منها قد حتكم على املرشح الدميقراطي بالفشل.

لـــون  هـــو  األزرق (األزرق  اجلـــدار  يرمـــز 
احلـــزب الدميقراطـــي) إلى الواليـــات التي فاز 
فيها الدميقراطيون بكل االنتخابات الرئاســـية 
منـــذ ســـنة 1992، وتشـــمل الشـــمال الشـــرقي 
برمته باســـتثناء والية نيوهامبشير، وواليات 
البحيـــرات الكبرى الواقعة فـــي منطقة الغرب 
األوســـط ما عدا أوهايو وانديانـــا، والواليات 
الثـــالث الواقعة على ســـاحل احمليـــط الهادي 

وهواي.
وحتى عنـــد احلفاظ على هـــذا اجلدار فإن 
الفـــوز غيـــر مضمـــون، فمثال فاز جـــون كيري 
باجلـــدار األزرق كله في ســـنة 2004 إضافة إلى 
نيوهامبشير، لكنه مع ذلك خسر السباق لفائدة 
جورج بوش االبن بفـــارق 35 صوتا انتخابيا. 
وكذلك ربح آل غور كامل اجلدار األزرق في سنة 
2000 (فـــي زمـــن كانت قيمته تزيـــد بـ13 صوتا 
انتخابيـــا) إضافـــة إلـــى أيوا ونيومكســـيكو، 
لكنه مع ذلك خســـر لفائدة بوش بفارق خمسة 
أصوات انتخابية. وبالنسبة إلى الدميقراطيني 
فـــإن احلفاظ على اجلـــدار األزرق أمر ضروري 

لكنه غير كاف.

الضربة القاضية

كثيـــرا ما يدعي بعضهـــم أن دونالد ترامب 
لديـــه عدة واليات يجب عليه الفـــوز بها، وهذا 
صحيـــح (بالرغم من أن الواليات املذكورة عادة 
ما تكون خاطئة). وإضافة إلى الـ23 والية التي 
فـــاز بها ميت رومني بفـــارق ال يقل عن 7 نقاط 
مئوية، وهي واليات لن يخســـرها ترامب، لدى 
املرشـــح اجلمهوري ثالث واليات يتوجب عليه 
الفـــوز بها، وهي أوهايـــو وفلوريدا وكارولينا 
الشـــمالية. وإذا فـــازت هيـــالري كلينتون بأي 
واحدة من هذه الواليات فســـيكون ذلك مبثابة 

الضربة القاضية.

هذا إضافة إلى أن الواليات اخلمس عشرة 
التـــي فاز بها الرئيس بـــاراك أوباما ضد ميت 
رومنـــي بفارق ال يقل عـــن 10 نقاط، هي واليات 
لن تخسرها كلينتون التي لديها خمس واليات 
يتوجـــب عليها الفـــوز بها، وهي بنســـيلفانيا 
ومينســـوتا  وويسكونســـون  وميشـــيغان 
وفرجينيا، (وجـــدت عمليات ســـبر اآلراء أنها 
تتقـــدم فـــي الواليـــات اخلمـــس). والواليـــات 
األربع األولى هي جزء مـــن اجلدار األزرق، في 
حـــني أن ”امليـــدان القدمي“ ليس كذلـــك. إذا فاز 
ترامب بأي واحدة من هذه الواليات فســـيكون 
فـــي طريقه مباشـــرة إلى البيـــت األبيض. إذن 

هناك ثماني واليات محتملة لتســـديد الضربة 
القاضية في هـــذه االنتخابـــات، وخمس منها 
تدافع عنها هيـــالري كلينتون. وإذا فاز كل من 
املترشحني بالواليات التي يجب عليه الفوز بها 
(ويتقاسمان الدائرتني البرملانيتني املتنافستني 
في نبراسكا وماين) ستكون نتيجة االنتخابات 
260 صوتـــا انتخابيـــا لكلينتـــون و253 صوتا 
لترامـــب، مـــع بقـــاء كلـــورادو ونيفـــادا وايوا 
ونيوهامشـــير (25 صوتا انتخابيـــا مجتمعا) 
في الســـباق. وســـتكون مهمة كلينتـــون الفوز 
باثنتني من الواليات األربع املتبقية، وســـتكون 
مهمة ترامـــب الفوز بثالث. وإذا فازت كلينتون 
بكلورادو وفاز ترامب بالواليات الثالث األخرى 
ســـتكون النتيجـــة التعـــادل في مســـتوى 269 
صوتا انتخابيا، وذلك ســـينقل االنتخابات إلى 

مجلس النواب.

الدروب الخمسة

درب كلينتون إلى كســـب 270 صوتا ســـهل 
نســـبيا: (أ) ســـرقة أوهايـــو أو فلوريـــدا، أو 
شـــمال كارولينا، (ب) الفوز بالواليات اخلمس 
التـــي يتوجب عليهـــا الفوز بهـــا ومنع ترامب 
من احلصول على 16 صوتـــا انتخابيا من بني 
25 صوتـــا متبقّيا، (إذا ربحـــت كلينتون إحدى 
الواليات ذات امليـــول اليمينية من بني أوهايو 
وفلوريدا وشمال كارولينا، فليس هناك إمكانية 
لعدم فوزها بالعـــدد املطلوب من الواليات ذات 

امليول اليسارية).
تتمثـــل مهمـــة ترامب في الفـــوز بالواليات 
الثـــالث التي يتوجـــب عليه الفوز بهـــا (زيادة 
على 23 والية مســـّلمة) ثم اتبـــاع أحد الدروب 
اخلمســـة للفوز باألصوات االنتخابية السبعة 
عشر املتبقية التي يحتاجها لتحقيق االنتصار:
درب فرجينيا: ســـارع الكثيـــر من املعلقني 
إلى شطب فرجينيا من إمكانية فوز ترامب بها. 
وهذا يعكس استطالعات الرأي املبكرة السلبية 
إضافة إلى هبوط معنويات اجلمهوريني بسبب 

حتول فرجينيا إلى اليسار.
بيـــد أن األرقام التي تبينها االســـتطالعات 
بخصوص ترامب حتســـنت كثيرا فـــي الفترة 
األخيـــرة، كمـــا أن اجلمهوريـــني بالغـــوا فـــي 
ردة الفعـــل علـــى التحـــول نحو اليســـار لهذه 
املقاطعـــة القدمية. زيادة على ذلـــك، من املؤكد 
أن االســـتطالعات املبكرة فـــي فرجينيا تأثرت 
بقيام كلينتـــون بإعالنات على الهواء هناك في 
حـــني أن ترامب لم يفعل ذلك. حســـب تقديرات 
األسوشيتد براس، صرفت كلينتون إلى أواخر 
شهر أغســـطس أكثر من خمســـة ماليني دوالر 
علـــى اإلعالنات فـــي فرجينيا، مقابـــل 0 دوالر 

بالنسبة إلى ترامب.
مـــن كل الواليـــات ذات امليـــول اليســـارية 
جند فرجينيا الوالية األكثر وســـطية. وإذا فاز 
ترامـــب بوالية فرجينيا فمـــن املؤكد تقريبا أنه 
لن يخسر فلوريدا أو شـــمال كارولينا (كالهما 
على ميني فرجينيا بشكل ملحوظ)، ومن املؤكد 
تقريبا أنه لن يخسر أيوا الشعبوية (حيث تفيد 
االستطالعات بأنه يحقق نتيجة أحسن بنسبة 
5 نقاط من النتائج التي حققها على املســـتوى 
الوطني)، وليس من املرجح أن يخســـر أوهايو 
(التـــي توجد على ميني فرجينيـــا بقليل). هذه 
الواليـــات مجتمعة من املتوقـــع أن متنحه 272 

صوتا انتخابيا.
[ درب الغـــرب األوســـط: عـــادة مـــا تكون  
ميشـــيغان مصعدا ثقيال ملرشـــح جمهوري في 
ســـباق محموم. بيد أن رسالة ترامب وطريقته 
تبـــدوان معدتني علـــى مقاس ميشـــيغان ومن 
احملتمـــل أن يتمكن من حتويـــل اجتاه الوالية، 

مثلما فعل أوباما لوالية فرجينيا في سنة 2008. 
واإلمكانيـــة البديلـــة هي أنه ميكنـــه أن يحدث 
إزعاجا في ويسكونســـي أو مينوســـوتا. وإذا 
فاز مرشح اجلمهوريني بالواليات التي يتوجب 
عليـــه الفوز بها، إضافة إلى ميشـــيغان وأيوا، 

سيتحصل على 275 صوتا.
[ درب كلورادو: بـــني 12 يونيو و16 يوليو 
صرفت كلينتون 4 مليارات دوالر دون معارضة 
في كلورادو، بينما تتقدم بأكثر من عشـــر نقاط 
هناك حســـب اســـتطالعات الـــرأي. لكن حملة 

ترامب لم تشطب الوالية. 
إذا احتفظ ترامـــب بالواليات التي يتوجب 
عليـــه الفـــوز بهـــا وربح أيـــوا، ميكنـــه الفوز 
بالرئاســـة عبر تدعيم الفوز فـــي كلورادو بفوز 
آخر في نيفادا أو نيوهامبشـــير. وميكنه أيضا 
الوصـــول إلـــى 269 صوتـــا (ومن ثـــم التوجه 
إلى مجلس النواب للحســـم) مـــن خالل الفوز 
بالواليات التي يتوجـــب عليه الفوز بها وأيوا 
وكلـــورادو والدائرة البرملانية الثانية في والية 
ماين (التي تســـاوي صوتـــا انتخابيا واحدا) 
حيث وجـــدت عمليات ســـبر اآلراء أنه ســـجل 

حتسنا بخمس نقاط.
[ درب نيوهامبشير: في حني كانت كلينتون 
تبذر األمـــوال فـــي أريزونا وجورجيـــا، فاقت 
مصاريف ترامب مصاريفها في نيوهامبشـــير، 
التي تعرف بأنها شـــعبوية ومســـتقلة، وتضم 
غالبيـــة الســـكان البيض املتقدمني في الســـن. 
وقد حقـــق ترامب نتائج جيدة جـــدا هناك في 

االنتخابات التمهيدية للحزب اجلمهوري.
وإذا حافظ ترامـــب على والياته التي يجب 
أن يفوز بها، فإن حتقيق نصر في نيوهامبشير 
مـــع انتصـــارات في أيـــوا ونيفـــادا واملقاطعة 
البرملانيـــة الثانيـــة فـــي مايـــن (أو فـــي أيـــوا 
وكلورادو) ســـيمنحه 270 صوتا (أو 272 صوتا 
في ســـيناريو الفوز في كلورادو) دون احلاجة 
إلـــى الفوز بواليـــة ذات توجه يســـاري واحدة 

متلك أصواتا انتخابية من عشرة فما فوق.
[ درب بنســـيلفانيا: الـــدرب الـــذي متـــت 
مناقشـــته الكثيـــر من املرات نحو فـــوز ترامب 
هـــو درب بنســـيلفانيا؛ فإضافـــة إلـــى حتقيق 
انتصـــارات في الواليـــات التـــي يتوجب عليه 
الفوز بها، يعطي الفوز في بنســـيلفانيا ترامب 
273 صوتـــا انتخابيا.  ويبـــدو برنامج ترامب 
االنتخابي وشـــخصيته مناســـبني جيدا لهذه 
الوالية، لكـــن من الصعب التنبؤ بكيفية ســـير 

األمور هناك.
رمبا ســـتواصل بنســـيلفانيا اخلـــط الذي 
ســـارت عليه على مدى 16 انتخابا رئاسيا (منذ 
ســـنة 1952) املتمثـــل في اختيـــار اجلمهوريني 
فقط.  لكن ترامب ميكنه الفوز دون بنسيلفانيا، 
وبالفعل قد يســـجل انتصارا أفضل عبر دروب 
فرجينيا وميشيغان وكلورادو ونيوهامبشير. 

ويبدو أن اإلســـتراتيجية األفضل على هذا 
املســـتوى هي جعل كلينتون تدافع عن الدروب 
اخلمســـة. وقد يســـلط ذلك جهـــدا على اجلدار 

األزرق ال يحتمله ذلك احلصن األسطوري.

{بالنســـبة إلى العرب هيالري كلينتون ليســـت المرشحة المثالية لمعالجة هموم المجتمعات العربية واإلسالمية في الواليات االنتخابات األميركية
المتحدة لكنها تبقى الخيار األفضل}.

عبدالله حمود
املرشح العربي األميركي لعضوية مجلس نواب والية ميشيغن

الواليات  إلــى  يرمز  األزرق  الجدار 
التي فاز فيها الديمقراطيون بكل 
سنة  منذ  الرئاسية  االنــتــخــابــات 

1992

◄

يعتقد دونالد ترامب أن الفوز بالرئاســــــة األميركية في 8 نوفمبر ال يزال ممكنا، مواصال 
جوالته في مناطق تعتبر تاريخيا معقال للدميقراطيني، مستغال الزخم الذي صاحب إعادة 
حتريك مسألة رسائل البريد اإللكتروني ملنافسته هيالري كلينتون، وإن كان اخلبراء قللوا 
من تأثير هذه األزمة على القرار النهائي الختيار الرئيس القادم للواليات املتحدة، وهو أمر 
ستحسمه في مرحلة أولى الواليات العشر الكبرى، فهذا االستحقاق باالنتخاب العام غير 
املباشر يجري وفق آلية خاصة، ال على املستوى الوطني، بل على مستوى الواليات الـ50.

[ ثماني واليات محتملة لتسديد الضربة القاضية في االنتخابات  [ الحفاظ على الجدار األزرق لم يعد كافيا لفوز الديمقراطيين
خرائط انتخابية معقدة للوصول إلى البيت األبيض

هل سيضمن الحصن األسطوري والية ثالثة للديمقراطيين

جفري أندرسون
باحث بمركز هاندسون

٨ نوفمبر ٢٠١٦

أثري كاكان

} أقـــل مـــن أســـبوع يفصـــل عـــن انتخابات 
الرئاسة األميركية، التي يترقبها العالم، والتي 
يصحبهـــا عادة الكثير مـــن اللغط والغموض، 

جراء النظام االنتخابي ”املعقد“. 
[ يتم اختيار الرئيس األميركي مرة واحدة 
كل أربع ســـنوات، بينما يتـــم اختيار أعضاء 
مجلـــس النواب (الغرفة األولـــى للبرملان) مرة 
كل ســـنتني، وأعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة 
الثانية للبرملان)، مرة كل ســـت سنوات (جترى 
االنتخابات كل سنتني لتجديد ثلث األعضاء).

[ يـــوم الثامـــن مـــن نوفمبـــر، ال يتوجـــه 
األميركيـــون الختيار رئيس بالدهم فحســـب، 
وإمنا أيضـــا الختيار 435 عضـــوا في مجلس 
النواب، و34 عضوا في مجلس الشيوخ، بينهم 
10 دميقراطيني و24 جمهوريا (انتهت واليتهم)، 
باإلضافة إلى أعضاء عدد من املجالس احمللية 
تبعـــا للواليـــة واملقاطعـــة واملدينـــة واملنطقة 
االنتخابية. وجترى انتخابات مجلس الشيوخ 
علـــى 3 مراحل يتم انتخاب 33 من أعضائه في 
املرحلتـــني األولى والثانية، بينما يتم انتخاب 
34 عضوا في الثالثة، وهـــي االنتخابات التي 

ستتم يوم 8 نوفمبر اجلاري.
[ املرشـــح الذي يحصل على أكبر عدد من 
أصوات الناخبني، لن يكون بالضرورة الرئيس 
القـــادم للبالد، بل ســـيظل مصيـــره رهنا بيد 
مجموعة تســـمى املجمع االنتخابي أو الكلية 

االنتخابية.
[ املجمـــع االنتخابـــي هـــو مجموعـــة من 
األشخاص الذين ترشحهم كل والية، ليصبحوا 

ممثلني لها في فترة االنتخابات الرئاسية.
[ يختلف عدد أعضـــاء املجمع االنتخابي 
تبعـــا ملجمـــوع ســـكان الواليـــة، ولكـــن ميكن 
اختصار األمر بالقـــول إن مندوبي الوالية في 
املجمـــع االنتخابي هم مجموع عـــدد ممثليها 
في مجلس النـــواب + 2 وهو العدد املخصص 

لتمثيل كل والية في مجلس الشيوخ.
[ رغم كون العاصمة واشـــنطن، بحســـب 
الدســـتور، غير ممثلة في الكونغرس (البرملان 
بغرفتيه)، فإن سكانها ميتلكون حق التصويت 
في االنتخابات الرئاسية، وقد مت تخصيص 3 

مندوبني لهم لتمثيلهم في املجمع االنتخابي.
وبذلـــك يصبح عدد مندوبـــي الواليات في 
االنتخابـــات لعام 2016 هو عدد أعضاء مجلس 
النـــواب + عـــدد أعضـــاء مجلس الشـــيوخ + 

مندوبي واشنطن +435 +100 3= 538.
[ من أجل أن يفوز املرشح في االنتخابات 
عليـــه أن يحصـــل علـــى (نصف العـــدد الكلي 

للمندوبني 1+) أي في هذه احلالة 270 صوتا.
[ في معظم الواليات عندما يفوز املرشـــح 
بالتصويـــت الشـــعبي يحصل علـــى أصوات 
جميـــع مندوبي تلـــك الواليـــة، فعلى ســـبيل 
املثـــال إذا منح الناخبون فـــي إحدى الواليات 
750 ألفـــا من أصواتهم لصالح املرشـــح (س)، 
فيما حصل املرشـــح (ص) على 500 ألف صوت 

فقط، فـــإن جميع مندوبي الوالية ســـيمنحون 
أصواتهم إلى املرشح (س). وتثير تلك النقطة 
جدال واســـعا حول جدوى التصويت الشعبي، 
طاملا يلعب املجمـــع االنتخابي الدور األهم في 
اختيار الرئيـــس، غير أن التقاليـــد األميركية 

املوروثة تتمسك بتلك اآللية.
[ يســـتثنى من القاعدة الســـابقة ســـكان 
واليتي ماين (4 مندوبني) ونبراسكا (5) اللتني 
توزعان أصـــوات مندوبيهما، وفـــق القوانني 

احمللية للواليتني.
[ رغـــم أن املندوبـــني غيـــر مجبرين على 
التصويت لصالح املرشـــح الفائز بالتصويت 
الشـــعبي داخل الوالية، التي ميثلونها، فإنهم 
في الغالـــب يتبعون القاعـــدة ”الفائز يحصل 
على كل شـــيء“، لكن قوانـــني 25 والية تفرض 
على مندوبيها التصويـــت للفائز، بينما تترك 

بقية الواليات ملمثليها حرية االختيار.
[ في حال عدم حصول أي من املرشـــحني 
للرئاســـة علـــى (نســـبة النصـــف + 1)، تتـــم 
إحالة أســـماء املرشـــحني الثالثة األوفر حظا 
فـــي تصويـــت املجمع االنتخابـــي إلى مجلس 
النـــواب للتصويـــت عليهـــم. وبواقـــع صوت 
واحـــد لكل والية من اخلمســـني، التي تشـــكل 
اخلارطـــة األميركيـــة، وطبقا لهـــذا التصويت 
الذي يســـتند للمادة 12 من الدســـتور، ال يكون 
للعاصمة واشـــنطن أي صوت ألنها غير ممثلة 

في الكونغرس، بحسب الدستور.
[ في حـــال عدم حصـــول نائـــب الرئيس 
على (نســـبة النصف 1+) يحـــال أمر اختياره 
إلـــى مجلس الشـــيوخ، حيث مينـــح لكل والية 
صوتـــا واحدا من أجـــل اختيـــار النائب. أما 
إذا لم يســـتطع مجلس النـــواب اختيار رئيس 
للواليات املتحـــدة، قبل حلول موعد التنصيب 
وهـــو 20 يناير، فيقوم نائب الرئيس بتصريف 
شـــؤون البالد حتى متام األمر. وفي حال عدم 
االستقرار كذلك على اسم نائب الرئيس، توكل 
مهـــام الرئيس لرئيس مجلـــس النواب، حلني 
حســـم منصبـــي الرئيـــس ونائبه مـــن جانب 

الكونغرس.
[ تنظيـــم االنتخابـــات ليـــس مركزيا وال 
متولـــه الســـلطات الفيدرالية للبـــالد، إال بقدر 
ضئيـــل. وترعـــى كل واليـــة تنظيـــم ومتويل 
العمليـــة االنتخابية فيها، وهـــي التي تختار 
املسؤولني عن فرز األصوات، فيما تقوم الدوائر 
االنتخابيـــة بتنظيم عملية االنتخاب وضوابط 

التصويت وحتديد مراحله ومواعيده.
[ من أجل منح حرية التصويت ألكبر عدد 
ممكـــن من الناخبـــني، زود النظـــام االنتخابي 
األميركـــي الراغبني في االقتـــراع بفرص عدة 
لفعـــل ذلك، منها التصويـــت الغيابي، وهو أن 
يقـــوم املقترع بتقـــدمي طلب رســـمي لتزويده 
ببطاقة االقتراع الغيابي، والتي سيتم إرسالها 
لـــه ليقـــوم مبلئهـــا وإرســـالها إلـــى املجلس 
االنتخابي ملنطقة ســـكناه، عن طريق البريد أو 
الرســـائل اإللكترونية أو الفاكس، بحســـب ما 

تسمح به قوانني واليته.

كيف ينتخب األميركيون رئيسهم

االنتخابات الرئاسية األميركية: الواليات الحاسمة

هيالري كلينتون.. العدو المفضل 
لدى وول ستريت

ص ١٠



} في يوم الثالث من نوفمبر من كل عام، 
حتتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة، شعبا 

وقيادة، بيوم الَعَلم، في احتفالية سنوية 
ننتظرها جميعا بلهفة وشوق بالغني، فهذه 

املناسبة الوطنية تهيء األجواء حلالة من 
التنافس والتسابق الرائع في حب الوطن 

واالنتماء إلى أرضه، فالَعلم هو رمز وطني 
يجمع شملنا وقلوبنا ويوحد إرادتنا. وساعة 

العلم هي جزء من احتفالنا بـ”يوم العلم“، 
حيث يرفع العلم اإلماراتي بالتزامن في متام 

الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الثالث من 
نوفمبر في جميع مؤسسات الدولة، في رمزية 

بالغة إلى وحدة اإلرادة والهدف والقلوب 
وصالبة العزمية اإلماراتية، الساعية إلى 

مواصلة اجلهود على درب العمل واإلنتاج 
والتنمية املستدامة.

إنه يومك يا وطن، فحالة التسابق 
التلقائية الفريدة في حب الوطن في هذه 

املناسبة الـوطنية الغالية هي مبنـزلة 
استفتاء غير مسبوق على الوالء واالنتماء 

إلى األرض، والَعلم هـو رمـز الشموخ 
الوطني، وهو رمز ملسيرة تاريخية عريضة 

بدأت على يد املغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، فالعلم بألوانه اجلميلة 
ورمزيته التـاريخية هو تعبير عن عـالقة 

دفينة بني املواطن وتراب هذا الوطن، وقد 
اعتدنا على أن هذا العلم ميثل قيم الوطن 

التراثية وهويته اإلنسانية واحلضارية 
والثقافية، لذا نحرص دائما، كمواطنني 
إماراتيـني، على إبقاء رايته عالية خفاقة 

وسط أعالم الدول كافة من شرق العالم إلى 
غربه.

إن تاريخ اإلمارات قد سجل بأحرف 
من نور محطات وطنية مهمة تخص العلم 

الوطني، ومنها الثاني من ديسمبر عام ١٩٧١، 
حيث رفع علم الدولة للمرة األولى على يد 

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
في ”دار االحتاد“ خالل مراسم اإلعالن عن 
قيام احتاد دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وبحضور إخوانه املؤسسني، ثم تال ذلك 

رفع العلم الوطني من جانب الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء آنذاك) على سارية 
قصر املنهل، وهناك أيضا مرسوم إنشاء 

العلم، املؤرخ بتاريخ ٢١ ديسمبر عام ١٩٧١، 
واملنشور في اجلريدة الرسمية، والذي 

حمل نص القانون االحتادي رقم (٢) لسنة 
١٩٧١، بشأن علم االحتاد، ومقاييسه وشكله، 

حيث متثل هذه التواريخ محطات نوعية 
في مسيرة وطننا الغالي، وتوجت جميعها 
مببادرة الثالث من نوفمبر عام ٢٠١٣ الذي 
شهد أول احتفال بيوم العلم، ذكرى تولي 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
مقاليد السلطة في البالد، وكان االحتفال بناء 

على مبادرة من لدن الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي.
قالها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

واضحة وصريحة على هامش إطالق مبادرة 
االحتفال بيوم العلم في عامها األول عام 

٢٠١٣، حيث أعلن ”علم دولة اإلمارات ليس 
راية مرسومة أو قماشا ملونا أو رمزا أو 

عالمة، بل هو قلب ينبض في صدورنا وحب 
محفور في أعماقنا واستعداد للتضحية 
في سبيله بدمائنا وعزة ورفعة وكرامة 

نرخص في سبيلها أرواحنا“، مؤكدا أن 
االحتفال بيوم العلم هو ”تعبير عن عشقنا 

لوطننا وامتناننا ملؤسسي دولتنا والتحامنا 
مع بعضنا وعهدنا ووعدنا ببذل الغالي 

والنفيس من أجل احلفاظ على احتادنا“، 
نعم، سيدي، إنه خير تعبير عن شق تراب 

هذا الوطن الغالي، ومجرد إشارة دالة على 
استعداد كل منا لبذل الغالي والنفيس وتلبية 

نداء الوطن في ساحات العمل والواجب 
الوطني أينما كانت.

علم اإلمارات هو رمز كبرياء كل مواطن 
ومواطنة على أرض اإلمارات، لذا يحتل هذا 

العلم مكانة استثنائية في قلوبنا وبيوتنا 
على حد السواء، حيث ينظر إليه بقدر هائل 

من االحترام والتقدير، فكلنا نؤمن بأن 
احترامه هو جزء من حبنا واحترامنا لدولتنا 

وقيادتنا الرشيدة، وهو جزء من تقديرنا ملا 
بذله اآلباء املؤسسون وملا ضحى من أجله 
الشهداء األبرار في معارك الشرف والفخر 

الوطني، وهو كذلك رمز الوحدة اجلامعة لنا 
على قلب رجل واحد في ”بيت متوحد“على 

أرض العزة والكبرياء العربي والشهامة 
العربية.

إن رفع علم اإلمارات في يوم العلم في 
كل بقعة من بقاع هذا الوطن، إمنا ميثل 

ظاهرة وطنية تترجم تفرد النموذج اإلماراتي 
بنسج عالقة استثنائية قوية متينة بني 

الوطن واملواطنني والقيادة الرشيدة، وهذه 
العالقة تتجلى في احتفاء اجلميع بالعلم 

الوطني باعتباره رمزا للهوية واالنتماء وقوة 
الوشائج بني أضالع هذه العالقة.

يومك يا وطن

سالم الكتبي
كاتب إماراتي
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} منذ شهرين، يلّوح رئيس املجلس األعلى 
عمار احلكيم مببادرة سياسية يصفها 
أنصاره وحلفاؤه، بأنها متثل ”تسوية 

تاريخية“ بني املكونات العراقية الثالثة 
(الشيعة والسنة واألكراد)، ستكون األولى 
من نوعها منذ عام ٢٠٠٣، مع إشارات إلى 

أن األمم املتحدة مستعدة حلمايتها وضمان 
تنفيذ بنودها، ومعاقبة أي طرف داخلي أو 

خارجي يحاول عرقلتها، والفقرة األخيرة 
تثير الشكوك، ألن املنظمة الدولية غير قادرة 

على معاقبة إيران أو منع تدخلها في أي 
تسوية أو مبادرة سياسية، يكون التحالف 

الوطني (الشيعي) طرفا فيها.
ووفق مـا سمعنا وقرأنا، فإن الوثيقة 
التي يسعى عمار احلكيم إلى تسويقها، 

تعتمد على وثيقة سابقة، كان مجلسه قد 
أصدرها في العـام املـاضي، يقـال إنهـا 

حتظى اآلن بقبول من كل األطراف الشيعية، 
مبا فيها التيار الصدري الذي قاطع 

اجتماعات التحالف الشيعي مؤقتا وعاد 
إليها مؤخرا.

والغريب في الوثيقة الشيعية، أنها 
أْوكلت إلى األمم املتحدة مهمة تقدمي جهة 

أو جبهة (ُسنية موحدة) للتوقيع عليها، 
وتعهد املنظمة الدولية في احلصول على 
موافقة دول إقليمية ُسنية بشأنها، وهذا 

لغم طائفي جديد، يجمع بني ”التقية“ 
املعروفة في العقائد الشيعية (تظهر خالف 

ما تخفي)، وبني اإلصرار على تهميش السنة 
العرب سياسيا واجتماعيا، وسلب إرادتهم 

ومصادرة خياراتهم، بقوانني االجتثاث 
وعقوبات ”٤ إرهاب“ التي شرعها نوري 

املالكي وخصصها لإليقاع بالسنة العرب 
فقط، بحيث صار كل سني متهما حتى لو 

ثبتت براءته.

واضح أن ربط السنة العرب وحدهم 
بشباك األمم املتحدة بحيث تكون هي 

املمثلة لهم، واملسؤولة عن جمع ممثلني 
عنهم ليوقعوا على الوثيقة الشيعية، يحمل 

دالالت غير نزيهة قطعا، تلحق أضرارا بالغة 
باجلمهور السني في العراق، وخنق تطلعاته 

وتكريس التسلط عليه، ألن األمم املتحدة 
كمنظمة دولية اعترفت باحلكومات العراقية 

املتعاقبة من ضمنها حكومة التحالف 
الشيعي احلالية برئاسة القيادي في حزب 

الدعوة حيدر العبادي، وتتعامل معها رسميا 
وسياسيا ودبلوماسيا، وهذا يتيح لقادة 

األحزاب والكتل الشيعية وهم أصحاب 
النفوذ والقرار في احلكومات املشكلة منذ 

أبريل ٢٠٠٣، فرض آرائهم على األمم املتحدة، 
امللزمة دوليا بتنفيذها واتخاذ التوصيات 

والقرارات بشأنها.
نعم مطلوب أن تلعب األمم املتحدة دورا 

حيويا وجادا ونزيها في العراق، في كل 
العراق، وال ضير من تدويل القضايا العراقية 

امللتبسة واخلالفية، ولو كانت الوثيقة 
التي يروج لها عمار، صافية النية وصادقة 
األهداف، لكان صاحبها ومن يقف وراءها، 

قد حولها إلى املنظمة الدولية بالكامل، 
لتكون مظلة لها وضامنة لتنفيذ بنودها بعد 

تهذيبها من عيوبها السياسية وثغراتها 
الطائفية، عبر مشاركة خبراء دوليني جنحوا 

في مناسبات سابقة، في وضع أسس 
مقبولة ملصاحلات وتسويات في دول شهدت 

صراعات وحروبا وأزمات داخلية.
ال نغالي إذا توقعنا الفشل لـ“مبادرة“ 

التحالف الشيعي، ومصيرها سيكون مثل 
مصير سابقاتها التي كانت على شاكلتها، 
لسبب بسيط جدا يتمثل، في أن التحالف 

(صاحبها) غيـر مـؤهل سيـاسيا لتبني 

مبادرة وطنية عراقية سليمة في طبيعتها 
وأهدافها، وأن مروجها احلكيم ال يصلح 

أصال لقيادة مشروع مصـاحلة ينخرط فيه 
الشيعـة والسنة العرب واألكراد، بتوازن 
وتكافؤ، ألنه مازال رئيس مجلس طائفي 

بامتياز مهما حاول جتميل صورته، خاصة 
بعدما أضاف إليه مؤخرا رئاسة حتالف هو 

اآلخر طائفي النزعة والسلوك واخلطاب، 
يرتهن لإلرادة اإليرانية التي تتحكم في 

شؤون العراق، وحتتضن البيت الشيعي 
بأحزابه وكتله وميليشياته، وتعلن على 

الدوام أنها مسؤولة عن الشيعة في العراق 
وكل مكان على الكرة األرضية، مقلدة بذلك 
إسرائيل التي تعدُّ اليهود في جميع دول 

العالم من رعاياها.
إن تصريحات احلكيم األخيرة بـ”ضرورة 
إعادة الثقة بني املكونات والقوى السياسية 

وصوال إلى تسوية وطنية وفق مشروع 
سياسي جامع“، كالم ال معنى له غير ترسيخ 

احملاصصة السائدة منذ عام ٢٠٠٣ وخاصة 
في إشارته إلى ”القوى السياسية“ التي 

يقصد بها األطراف والكتل احلالية املشاركة 
في العملية السياسية، وهي على كثرة 

عناوينها، ال متثل في الواقع كامل الشعب 
العراقي وإمنا جزءا منه، وثبت ذلك في نسب 

املشاركة في االنتخابات النيابية التي جرت 
على مدى السنوات الـ١٢ املاضية.

وفي التقييم املوضوعي لوثيقة عمار، ال 
بد من مالحظة أنها تعبر عن رؤية ومنهج 
األحزاب والكتل الشيعية، وهو ما اعترف 

به النائب عن املجلس األعلى فادي الشمري، 
الذي قال إن املبادرة، أقرت داخل الهيئة 

القيادية والسياسية للتحالف الوطني 
(الشيعي) كمـا مت عرضها على اجتماع 

لهيئته العامة، وليس صحيحا ما صرح 
به النائب عن احلزب اإلسالمي عبدالعظيم 

العجمان في معرض تعليقه عليها، بأن الكرة 
اآلن في ملعب الُسّنة، فمثل هذا الكالم مجرد 

نفاق لقادة األحزاب الشيعية، في حني كان 
زميله الشيعي الشمـري أفصح منه، عندما 

أكد أن الوثيقة املقترحة تستثني حزب البعث 
وما أسماها بجماعات اإلرهاب، والعبارة 

األخيرة يستخدمها التحالف الشيعي 
ضد األطراف السياسية السنية املعارضة 
وضمنها الفصائل التي قاومت االحتالل 

األميركي.
لقد أثبتت األحداث السياسية على امتداد 

أكثر من ثالثة عشر عاما، أن معاداة القوى 
السنية املناهضة لالحتالل، واملعارضة 

لتفرد األحزاب الشيعية بالسلطة، واستمرار 
حظر حزب البعث، وإبعاد القادة العسكريني 

األكفاء عن اجليش والشرطة، وتغييب دور 
املثقفني واملفكرين والعلماء الوطنيني في 

البناء والتنمية، لن تسفر عن استقرار 
للبالد حتى لـو قدمت العشرات مـن وثـائق 

املصاحلة الورقية واملئات من املبادرات 
الصوتية، ما دامت قوانني االجتثاث 

سارية وتشريعات تهميش السنة قائمة، 
وامليليشيات الشيعية فاعلة وتفّرخ قتلة 

ولصوصا في احملافظات السنية، والتداول 
السلمي للحكم مات وشبع موتا، وبالتالي 

فإن وثيقة البيت الشيعي وحاملها احلكيم، 
لن جتد من يعترف بها أو يتعاطى معها 

من ممثلي السنة العرب الفعليني، ونصيحة 
لوجه الله ندعو عمارا إلى تنقيعها في ماء 

فاتر وشربه على الريق.

وثيقة التحالف الشيعي ال تصلح للمصالحات الوطنية

{مـــا يهمنا هـــو أن تتضمن وثيقة عمار الحكيـــم البنود التي تحقق مصلحـــة العراقيين من دون 

استثناء، ولن نرفض أي مشروع يعيد بناء الدولة وعمليتها السياسية وفق أسس صحيحة}.

أحمد املشهداني
النائب عن ”احتاد القوى العراقية“

{تصريحات وزير الدفاع الروســـي حول إرجاء البدء بالمفاوضـــات، ال تمثل أي تغيير في الموقف 

الروسي، سواء قبل عدوان روسيا العسكري المباشر في سوريا أو بعده}.

هشام مروة
عضو اللجنة القانونية في االئتالف الوطني السوري املعارض

} عادت حالة التفاؤل إلى صفوف املعارضة 
السورية منذ أن أطلقت الفصائل الثورية 

واملعارضة ما أسمتها ”ملحمة حلب الكبرى“ 
في نسختها الثانية بعد أن كانت جنحت في 
نسختها األولى في كسر احلصار نسبيا عن 
مدينة حلب، واعتبرت معركتها آنذاك بداية 
أوائل شهر أغسطس املاضي انقالبا جذريا 
في املوازين، قبل أن يعيد التدخل الروسي، 

ومن خالل القصف املتواصل واملجازر 
املتتالية، عقارب الساعة إلى الوراء، وأعيد 
فرض احلصار مع استمرار القصف بشكل 

أعنف هذه املرة.
وقد متكنت فصائل الثوار وكتائب 

املعارضة أن حتقق في معركتها احلالية 
تقدما وحترز انتصارات متوالية في ظل 
ضعف قوات النظام وامليليشيات املوالية 

لها من جهة، وفي ظل وقوف موسكو موقف 
املتفرج على غير عادتها، ومراقبة األمور دون 

أن تتدخل من جهة أخرى، بل إن الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني رفض طلبا تقدمت 
به وزارة دفاعه يخول لها مواصلة الغارات 

اجلوية على حلب، وترك األمور تتطور 
لصالح قوات الثوار واملعارضة، حتى رفع 

بعض املراقبني سقف توقعاتهم ليقولوا إن 
هذه املعركة ستقلب املوازين في استعادة 

ملا قالوه عن املعركة األولى، إال أن التوجس 
من عودة الروس للتدخل يسيطر على 

املوقف، وثمة حذر من أن موسكو إمنا تكتفي 
باملراقبة لتتمكن من االنقضاض على املقاتلني 

على األرض، وهي رمبا لن تتأخر في نصرة 

حليفها الذي بدأت أعراض الشك تتسرب 
إلى صفوف مقاتليه ووسائل إعالمه بعد هذا 

التأخر الروسي.
وإذا كانت حلب قد جنحت في تصدر 

املشهد السوري خالل الفترة املاضية، فإن 
مصيرها املعلق يبدو محيرا أكثر، وقد 
كفت اإلدارة األميركية بل وحتى القادة 

األوروبيون عن مناقشة أحوال املدينة عالنية، 
خاصة وأن واشنطن تبدو منشغلة أكثر مبا 
يجري على الضفة األخرى في أجواء مدينة 
املوصل العراقية التي تشير التوقعات إلى 
أن معركتها وإن طالت إال أنها ستسفر عن 

طرد تنظيم داعش، وعلى واشنطن أن ترتب 
أوراقها وتستعد، كما أعلنت، لدحر داعش 

من مدينة الرقة التي بدأت عربات داعش 
بالوصول إليها تباعا محملة بقادة التنظيم 

الفارين من املعارك في املوصل ومحيطها، 
والذين ال تعيرهم موسكو باملقابل أي اهتمام 

يذكر.
ولعله من املفيد مالحظة أن ثمة تقاسم 
نفوذ واضحا بني الشريكني الرئيسني في 
احلدث السوري، فبينما تسعى واشنطن 

لكسب النقاط سياسيا وعسكريا من خالل 
القضاء على تنظيم داعش أو حتجيمه 

على األقل، فإن ما يعني موسكو بالدرجة 
األولى هو االستمرار في تنفيذ مخططها في 

رسم حدود واضحة املعالم خلارطة سوريا 
اجلديدة، وهي وإن تأخرت في التحليق 

في أجواء حلب ملساندة قوات النظام 
وامليليشيات الطائفية املقاتلة إلى جانبها 

للحد من تقدم الثوار وفصائل املعارضة 
باجتاه مناطق حلب الغربية، إال أنها بكل 
تأكيد حتتفظ بحقها في القصف في أكثر 

من مكان، حتديدا مناطق ريف دمشق وريف 
إدلب، والتي أنكرت مؤخرا قيام طيرانها 

احلربي بارتكاب مجزرة راح ضحيتها 
العشرات من أطفال املدارس في قرية حاس 

رغم التوثيق املدعم بالصور الذي قدمته 
منظمة اليونسيف. وهو ما يجعل التوجس 

مما سيعقب عملية ”حترير“ مدينة حلب 
في حال حدوثها، كبيرا إذ أن موسكو قد 
تبدأ على الفور حرب تدمير شاملة وهي 

التي أسقطـت كليا حسابات احلل السياسي 
وأكدت أن الفكرة برمتها لم تعد مطروحة 

على الطاولة، وأن األرض فقط هي الفيصل، 
وهي لن تقبل خسارة ما تعتبره ”انتصارا“ 

حتى اآلن، خاصة في ظل عجز املجتمع 
الدولي عن جلم غطرستها واستفرادها 

بالقرار السوري.
في هذا املشهد غائب املالمح ما دام رأس 
النظام متشبثا بكرسيه وثمة من يدافع عنه، 

يظل مصير املدنيني احملاصرين في حلب، 
والذين يتجاوز عددهم ٣٠٠ ألف، مجهوال 

فهم إما سيظلون محاصرين ينتظـرون 
قافلة إغاثـة لن تـأتي، وإما أن يتحولوا إلى 

ضحـايا جراء القصف الروسي السوري 
كما حدث في مرات سابقة، وقد تنتشر 

صور موتهـم لتشكل دليال آخـر على أن هذا 
اجلحيم السوري مازال مفتوحا على كل 

االحتماالت.

روسيا.. حقوق القتل محفوظة

أثبتت األحداث السياسية على امتداد 

أكثر من 13 عاما، أن معاداة القوى 

السنية المناهضة لالحتالل، والمعارضة 

لتفرد األحزاب الشيعية بالسلطة، 

واستمرار حظر حزب البعث، لن تسفر 

عن استقرار للبالد حتى لو قدمت 

العشرات من وثائق المصالحة الورقية

هارون محمد
كاتب عراقي

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

ز الز ئ ثاث
وري ب 

ما يعني موسكو هو االستمرار في 

تنفيذ مخططها في رسم حدود 

واضحة لخارطة سوريا الجديدة، وهي 

وإن تأخرت في التحليق في أجواء حلب 

لمساندة قوات النظام، إال أنها تحتفظ 

بحقها في القصف في أكثر من مكان
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آراء
} تقف احلريات املدنية في العراق عند 

مفترق طرق، تبدو فيها وكأنها باتت على 
احملك، رمبا ستشهد األيام القادمة انحسارا 

واضحا في املساحة التي تتحرك فيها سواء 
في صيغ التفكير أو في ممارسات يومية 

يعبر فيها األفراد عن حرياتهم الشخصية، 
مبا يعني أن العراق سيشهد انتكاسة كبيرة 

في هذا اإلطار، وأن منظومة احلريات ستعود 
أدراجها إلى ما قبل عام ٢٠٠٣.

تصاعد هذه املخاوف لدى املراقبني 
يأتي بعد كلمة نوري املالكي األمني العام 

حلزب الدعوة احلاكم التي ألقاها في مؤمتر 
الصحوة اإلسالمي الذي ُعقد في بغداد، 
السبت ٢٢ اكتوبر ٢٠١٦، بحضور رئيس 
مجلس الوزراء حيدر العبادي وعدد من 

الشخصيات العراقية واإلسالمية، وممثلني 
عن ٢٦ دولة إسالمية. وقد جاء في نص 

كلمته ”إن العدّو له مخططات ولنا مخططات، 
ومخططات العدّو هي إشاعة األفكار 

املنحرفة. في العراق اليوَم هناك حركات 
ومنظمات مرتبطة بأجندات ومخابرات 

ومشاريع أجنبية بدأت تشيع في املكتبات 
وفي الكتب وفي أحاديثهم ما يجعل الشاب 

املتطلع إلى الدور اإلسالمي يبدو يائسا“.
واضح جدا، عودة النغمة ذاتها التي 

سبق أن تعودنا عليها في لغة األنظمة 
السابقة التي حكمت العراق، ولعل غالبية 
األنظمة في املنطقة العربية التي عادة ما 

يحكمها حزب واحد أو سلطة عسكرية 
تتشارك جميعها في تصدير مثل هذه اللغة 
التي يتم فيها التركيز على وجود أجندات 
أجنبية تقف وراء نشاط املثقفني ومنظمات 
املجتمع املدني، مبعنى التشكيك في والئها 

للوطن وعمالتها لألجنبي، إلى غير ذلك 
من هذه الصيغ اجلاهزة واملستهلكة التي 

يتّم رميها على كل صوت ال يتفق مع منهج 
وخطاب السلطة أو احلزب احلاكم.

من يراقب املشهد السياسي العراقي 
مبوضوعية ويتابع ما يصدر عن أصحاب 

القرار من تصريحات وقوانني سيجد إمكانية 
أن حتدث مثل هذه الردة في العراق أمرا 

متوقعا، طاملا أن من يحكمه لم يأت إلى عرش 
السلطة محّمال بأفكار ليبرالية فيها ما هو 
قابل للمناقشة أو التعديل أو التبديل، بل 

جاء وهو يحمل عقائد وأيديولوجيات دينية 
وطائفية منغلقة على نفسها وعلى زمنها، 

وأمثال هؤالء مهما اّدعوا إنصافهم للحريات 
املدنية فإنهم في حلظة معينة يكشفون 

عن احتقارهم لها وألّي فكر ال ينسجم مع 
فكرهم الذي عادة ما يسبغون عليه هالة من 

التقديس، ألنه، حسب اعتقادهم، مستلهم من 
فكر له صفة القداسة.

ما يدعو إلى التساؤل أن مؤمتر الصحوة 
اإلسالمية الذي عقد في بغداد نهاية الشهر 

املاضي والذي تصدر جلساته نوري املالكي، 
جاء توقيت افتتاحه قبل ساعات معدودة 

من إعالن البرملان تصويته على قانون حظر 
اخلمور والذي غطت أصداؤه على أحداث 

احلرب التي يخوضها اجليش العراقي 
لتحرير مدينة املوصل من سلطة داعش.

فهل كان تزامن احلدثني اعتباطيا، أم 
أنه جاء وفق حسابات مدروسة خاصة وأن 
الهدف من عقد املؤمتر يأتي ردا على األفكار 

التي تهدف إلى النيل من األحزاب الدينية 
كما جاء في نص كلمة املالكي التي ألقاها في 

افتتاح املؤمتر؟
من املؤكد أن الربط بني احلدثني أمر وارد، 
ألننا أمام جهة دينية واحدة تقف وراء إقامة 
املؤمتر وكذلك قانون حظر اخلمور، وال أحد 

غير هذه اجلهة يستشعر باخلطر وبشكل 
دائم ومرضي كلما تعالى الصوت مطالبا 

بالدفاع عن احلريات الفردية، ال أحد غيرها 
يكره حرية االختالف واخلروج عن مسار 
القطيع، ال أحد غيرها مهووس بالسلطة 

ألجل السلطة وليس ألجل إحداث التغيير 
امللموس في حياة املجتمعات التي حتكمها، 

وألنها عاجزة عن إيجاد حلول سليمة 
ونافعة لألزمات التي تعيشها شعوبها تشعر 

بقلق دائم على مستقبلها السياسي وعلى 
سلطتها، وهذا يعود بطبيعة احلال إلى أنها 

تدرك جيدا عجزها عن إيجاد وتوليد أفكار 
ومعاجلات واقعية تؤهلها لزيادة رصيدها 
الشعبي مبا يضمن بقاءها على رأس هرم 
السلطة، من هنا تلجأ إلى سلطة اخلوف 

والرعب والتخوين والتضييق على احلريات 
املدنية، ابتداء من شرب اخلمر وانتهاء إلى 

الزج بالذين يختلفون معها في املعتقالت أو 
تصفيتهم.

ال شك أن البالد ستدخل مرة أخرى في 
نفس النفق املظلم الذي كانت عليه قبل 
عام ٢٠٠٣ من حيث التضييق على حرية 

التعبير بعد أن كـان املناخ العام قد شهد 
خالل األعوام الثالثة عشر املاضية انفراجا 

واضحا، حيث غابت الرقابة متاما عن الكتب 
ولم تعد هناك عمليات مصادرة ألي عنوان 

سواء ما يأتي من خارج العراق أو التي يتم 
طبعها في الداخل، بل على العكس وجدنا 
السوق الثقافي يشهد حركة وازدهارا إذا 
ما قورن بالفترة التي سبقت سقوط نظام 
البعث، ورمبا لن جند ما ينافسه في بقية 

الـدول العربية بهـذا املنحى، ألن كـل ما 
يسعى إليه القراء يجدونه مطروحا في 

املكتبات، وما من رقيب على أي عنوان، إّال 
أن اخلوف بات يالزم العاملني في املشهد 

الثقافي هذه األيام وأصبحوا يتوقعون 
املزيد من اإلجراءات التي ستقيد احلريات، 
ولعل حرية الكتابة واملطبوعات ستكون في 

مقدمتها وهذا ما كشفته كلمة املالكي في 
املؤمتر املشار إليه، مبا يعني أن املواجهة 

حول احلريات بني السلطة واملجتمع قادمة، 
خاصة بعد أن تهدأ احلرب ضد تنظيم 

داعش.
السؤال الذي يطرح هنا: كيف سيكون 

شكل هذه املواجهة؟
من الطبيعي أنها لن تكون مواجهة 

عسكرية بل ستعبر عن حضورها في قرارات 
وقوانني على شكـل فرمانات وفتـاوى 

ستصدر عن السلطة، مبوجبها ستوضع 
الكثير من األنشطة والفعاليات الفنية 

والثقافية في خانة املنع والتحرمي خاصة 
تلك التي تعكس صور االختراق أو الغزو 
الفكري األجنبي، كما يتصور دعاة مؤمتر 

الصحوة اإلسالمية.
لم يعد خافيا على أحد أن املالكي لم 

يبد مرونة كـافية في شخصيته مبا يجعـل 
التكهـن بإمكانية أن ينفتح على أفكار 

اآلخرين ويتراجع عن قناعاته ومواقفه 
املتصلبة واملتزمتة، وقد كشف عن ذلك في 

أكثر من موقف خاصة إذا ما وجد شخصية 
سياسية مشاركة في العملية السياسية 

تقاطعت معه، فسرعان ما يحوك لها مؤامرة 
تطيح بها، وألجل ذلك عمل خالل سنوات 

حكمه التي امتدت لثمانية أعوام على أن 
يجعل من سلطة القضاء العراقي خاضعة 

لنفوذه، ولو عدنا بالذاكرة إلى الوراء 
قليال واستعـرضنا عـدد الشخصيـات التي 

نال منها املالكي ملجرد أنها اختلفت معه 
في الرؤية سنجد أسماء كثيرة، منها ما 

كانت تتـولى مناصب رفيعـة في احلكـومة، 
ولـم يكـن هنـاك أّي شبهـات حولها طيلة 

مشاركتها في العملية السياسية إلى 
أن وضعها في دائرة أعدائه ليطيح بها 

ومبستقبلها السياسي ولتصبح في 
خبر كان، وليس هنالك ما يدعونا إلى أن 
نستعرض األسماء التي اختفت متاما من 

املشهد السياسي بعد أن كانت فاعلة ومهمة 
فيه، لعل أبرزها طارق الهاشمي نائب رئيس 

اجلمهورية، ورافع العيساوي وزير املالية 
والنائب في البرملان أحمد العلواني، وواضح 

جدا، الصبغة الطائفية في عملية استهداف 
اخلصوم حيث أن معظمهم ينتمون إلى 

العرب السنة.
إزاء ما يجري من تطورات علينا إذن 

أن نأخذ كالم املـالكي في هذا املؤمتر مأخذ 
اجلّد، ألننا سنرى ما ستفصح عنه األيام 
القادمة من انحسار واضح في احلريات 

املدنية.
إن املواجهة العسكرية مع التنظيمات 
التكفيرية واإلرهـابية مثـل تنظيم داعـش 

تبدو أبسط بكثير من مواجهة األفكار 
واملعتقدات التي ال حتترم حرية اإلنسان 
في التفكير والقول واملعتقد واملمارسة، 

ومن املؤكد أن املواجهة العسكرية ستنتهي 
بهزمية داعش ال محالة، لكن املواجهة مع 
أولئك الذين يعتقدون بأنهم أوصياء على 

عقول وأفكار اآلخرين ستبقى األشد خطورة، 
وليس هناك من إشارات تبعث على التفاؤل، 

بل على العكس من ذلك، هنالك الكثير من 
الوقائع التي تؤكد على أنها ستزداد حدة 

في قادم األيام بحجة مواجهة املنظمات 
والتجمعات املدنية املرتبطة بقوى وأجندات 

أجنبية تسعى إلى تخـريب احلكم الـذي 
تقوده أحزاب اإلسالم السياسي وإشاعة 

األفكار الغربية الهدامة واملنحلة، ولعل 
أبرز عالمات هذه احلرب صدور قانون منع 

اخلمور.

الحرب على الحريات المدنية في العراق

{الحريات ال تتجزأ لكن كيف يمكن توصيل هذا األمر إلى أحزاب اإلسالم السياسي، فالمشكلة 

أن األحزاب اإلسالمية العراقية تجر المعترضين على منع الحريات إلى الصراعات الثنائية}.
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} متّيزت الكلمة التي وجهها الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة إلى الشعب اجلزائري 

في أول نوفمبر من الشهر احلالي، مبناسبة 
إحياء ذكرى انطالقة حركة التحرر الوطني 

اجلزائري في عام ١٩٥٤ ضّد االحتالل 
االستيطاني الفرنسي، بتكرار نفس القاموس 

النمطي الذي تعّود عليه الشعب اجلزائري 
على مدى ٥٤ سنة من االستقالل، حيث لم 

تتضمن سوى العموميات مثل العزف على 
وتر بطوالت املاضي، وتضحيات الشهداء، 
فضال عن وصف الوضع اجلزائري الراهن 

بأنه وضع مثالي رغم أن احلقائق غير 
مطابقة للواقع املأزوم.

ال شك أن جزءا مهما من موروث حركة 
التحرر الوطني اجلزائري وأخالقياته 

يعّد عالمة مضيئة في مقاومة االستعمار 
الفرنسي، وأن االحتفال برمزيات هذا 
احلدث التاريخي املتمثل في مقاومة 

االستعمار الفرنسي، على مدى ١٣٠ سنة 
وبشهداء الكفاح املسلح، واجب وطني 
ولكن ال ينبغي أن تطمس طقوس هذه 
االحتفاالت العاطفية كل مظاهر العبث 

املتواصل بالرمزيات اإليجابية لهذا التراث، 
وإخفاقات مرحلة االستقـالل في بناء الـدولة 

العصـرية املؤسسة على الدميقراطية والرفاه 
االجتماعي والتطور الثقافي والعلمي 

والتربوي واالقتصادي والتنظيم االجتماعي 
املتطور.

وفي احلقيقة فإن املشكلة املزمنة جلزائر 
مرحلة االستقالل تتمثل في التناقض 

الصارخ بني عناصر كثيرة ملضامني حركتها 
الوطنية وقيمها، وبني الواقع املأزوم 

ملرحلة االستقالل الذي فّرغ من محتواه من 
طرف النظام اجلزائري الذي لم ينجز أي 
مشروع حتديثي في البالد ميكن مقارنته 

حّقا بإجنازات الكثير من دول العالم الثالث 
التي عرفت بدورها الظاهرة االستعمارية 

األوروبية الغربية.
قال الرئيس اجلزائري في كلمته بلهجة 

التعميم وبالصيغة الشعبوية ”يكفي الشعب 
اجلزائري فخرا أن عمله اليوم في الداخل 
واخلارج هو في مستوى عمله إّبان ثورته 

املجيدة باألمس، وأن ذلك يضعه في مكانته 
الالئقة به بني األمم، ويتيح له االنطالق 
بقوة لتحقيق أقصى ما تصل إليه آماله 

وتطلعاته“، ثم أضاف في نفس السياق في 
محاولة لتعبئة املواطنني إلضفاء الشرعية 

الشعبية على السلطة احلاكمة من جهة، 
وملواجهة ما يدعوه بالتهديدات اخلارجية 
للمساس بالوحدة الوطنية من جهة أخرى 

من دون أن يسّمي األمور بأسمائها احلقيقية 

”لقد أضحى الشعب اجلزائري مما مّر به 
من أحداث وجتارب، على وعي تام باملخاطر 

احملدقة به وباملنطقة فلن يتهاون في مجابهة 
من يروم املساس بوحدته وثوابته أو تهديد 
أمنه واستقراره“، وأنه ”سيظل ماضيا بقوة 
وثبات على درب التطور والتقدم، عامال على 

إرساء قواعد دميقراطية حّقة وحرية مسؤولة 
وعدالة شاملة وتنمية دائمة متكنه من أسباب 

املناعة والقوة“.
وهنا نتساءل: هل صحيح أن النظام 

اجلزائري ميثل املرجعية الشعبية للجزائر 
العميقة، وأنه قد سمح وال يزال يسمح 
للشعب اجلزائري على مدى ٥٤ سنة من 

عمر االستقالل أن يتشكل كبنية أساسية 
تفرز بحرية احلكم السياسي، وأن ميلك 

بقوة القوانني صالحيات املبادرة والعمل 
على مستوى الداخل واخلارج وفي مناخ 

الدميقراطية الشعبية ليحقق طموحاته؟ أم 
أن احلقيقـة تقـول إن هـذا الشعـب مكّبـل 

وأنـه في واد والنظام الذي يحكمه في واد 
آخر؟

الطريف في املوضوع أن حتليل الدواعي 
النفسية املضمرة الستخدام مصطلح الشعب 

في هذه الكلمة كقناع للحاكم الفرد يكشف 
عن نزعة نرجسية مبطنة، حيث أن الهدف 

من وراء افتراض النطق باسمه ومتثيل 
احلاكم الفرد له بشكل مطلق هو جعل احلاكم 

يحّل محل األحزاب والتنظيمات والروابط 
التي هي التعبير احلقيقي إلرادة الشعب. 
ومن املؤسف حقا هو أن هذه التشكيالت 

التنظيمية املدنية املختلفة التي يتميز بها 
طور بناء الدولة بعد بناء طور املجتمع، قد 
ّمت حتويلها إلى جزر منفصلة منقطعة عن 

بعضها البعض، األمر الذي جعل منها ظاهرة 
شكلية ووظيفية لتزيني واجهة النظام احلاكم 

فقط.
في ظل هذا الوضع ُغّيب املناخ املالئم 

الذي يؤهل الشعب اجلزائري بإبراز وتنمية 
عبقريته اإلبداعية واالنطالق في حتقيق 
التطّور املادي والروحي احلداثيني داخل 

الوطن. وجّراء مثل هذه السياسات ّمت 
تعطيل والدة املساهمات اجلزائرية النوعية 
واالستثنائية في مختلف املجاالت الثقافية 

والفكرية والصناعية والتعليمية والعمرانية 
والتكنولوجية واالقتصادية التي جتعل 
اجلزائر تتموقع في املكانة الالئقة، التي 
يتحدث عنها الرئيس اجلزائري بأسلوب 

املجاز الغامض، واإلطناب العاطفي والتفكير 
الرغبي.

ال شك أن التكبيل وإقصاء الوطنيني 
املخلصني الذين ميلكون مشروع الدولة 

احلداثية، واحلكم الفردي الذي يقوم بدور 
الزعامة التقليدية وليس القيادة، هي العوامل 
التي لعبت وال تزال تلعب أدوارا مفصلية في 
جلم إمكانية تأسيس منوذج للدولة العصرية 

في املجتمع اجلزائري، التي مبوجبها 
ميكن له أن ميارس إنتاج املقومات املؤهلة 

للمشاركة في البناء احلضاري امللموس 
والفعال على املستوى املغاربي والعربي 

واإلسالمي والدولي.
إن مثل هذه الغاية معطلة جّراء تكريس 

النظام اجلزائري لظاهرة االنسحاب 
النفسي اخلطيرة وفرضه على املجتمع 

اجلزائري حيث نتج عنها التقوقع والنكوص 
وغلق احلدود وعزل البالد عن محيطها 

املغاربي والدولي. ثم أين هي هذه القواعد 
الدميقراطية احلّقة، واحلرية، والعدالة 

الشاملة والتنمية الدائمة التي يلّوح بها 
الرئيس بوتفليقة، في الوقت الذي تتّم فيه 

ممارسة احلكم بأسلوب العصبية املتمركزة 
عائليا وجهويا، وُتقمع املعارضة وال ُيسمح 

لها حتى باملظاهرات السلمية التلقائية 
لتصحيح هذا اخلطأ أو ذاك، وتتعرض جميع 

املشاريع التنموية للتجميد حينا، وللتنفيذ 
البدائي والختالس غالفها املالي أحيانا 

كثيرة. أما شعار العدالة املرفوع فليس سوى 
قبضة سراب ألن جتسيدها مشروط بإلغاء 

سياسات التراتبية االجتماعية، واستبدالها 
بسياسات دولة الرعاية االجتماعية أوال، 

ومحو الفروق الطبقية التي تخلق مجتمع 
العنف املادي والرمزي الالغي لفكرة العدالة 

ثانيا.
من املؤسف أن االحتفال النمطي بانطالق 
ثورة أول نوفمبر ١٩٥٤ يوّظف باستمرار في 

إطار لعبة الهيمنة كآلية سيكولوجية مخطط 
لها، لضمان النظام احلاكم احملافظة على ما 

يسمى بالشرعية الثورية، التي يوهم بها 
املواطنني على أنها رأسماله الرمزي الوطني، 

ولكن هدفه اجلوهري املضمر في ذلك هو 
البقاء على رأس حكم البالد، وحتويل األنظار 

عن املشكالت احلقيقية املركبة التي تعصف 
باملجتمع اجلزائري مثل أزمات السكن 

املعقدة والبطالة املستشرية، والفساد املالي 
واالنهيار األخالقي وفقدان املواطنني للثقة 

في السلطات، وفشل املنظومة التعليمية 
في حتقيق املستويات التربوية والتكوينية 

املتطورة، وغياب احلريات، والتالعب 
بالدستور والقوانني فضال عن عدم احترام 

التعددية احلزبية، وتثبيت منط احلكم 
الفردي والشللي واجلهوي الذي يتنافى مع 
أبجديات شكل الدولة احلداثية ومضمونها 
حيث ينبغي أن يصنعها الشعب وأن يتمتع 

بحق مراقبة احلكومات املنتخبة املتعاقبة 
ومحاسبتها.

وفي الواقع فإن شعار الشرعية الثورية 
الفضفاض املكرس في الساحة السياسية 

اجلزائرية يعني الدوران في فلك الدولة 
الدكتاتورية التقليدية التي ال تستمّد 

الشرعية من املجتمع املدني.

الجزائر: ما أوسع شارع الشهداء وما أضيق زقاق االستقالل

أزراج عمر
كاتب جزائري

ممروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي

المواجهة العسكرية مع التنظيمات 

التكفيرية واإلرهابية مثل تنظيم 

داعش تبدو أبسط بكثير من مواجهة 

األفكار والمعتقدات التي ال تحترم 

حرية اإلنسان في التفكير والقول 

والمعتقد والممارسة

تحليل الدواعي النفسية المضمرة 

الستخدام مصطلح الشعب في هذه 

الكلمة يكشف عن نزعة نرجسية 

مبطنة، حيث أن الهدف من وراء 

النطق باسمه هو جعل الحاكم يحل 

محل األحزاب والتنظيمات التي هي 

التعبير الحقيقي إلرادة الشعب
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اقتصاد
{صادرات النفط والغاز الجزائرية ارتفعت في األشـــهر العشـــرة األولى من العام بنسبة 9 بالمئة 

مقارنة بالفترة السنوية السابقة}.

أمني معزوزي
الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك اجلزائرية

{نســـير وفق الخطة المعتمدة إلقامة معرض إكســـبو دبي 2020، ليكـــون مدعاة فخر للجميع 

وتأسيس إرث تستفيد منه أجيال المستقبل}.

رمي بنت إبراهيم الهاشمي
وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في اإلمارات

هيالري كلينتون.. العدو املفضل لدى وول ستريت

} افتتحت هيالري كلينتون حملتها للفوز 
بالرئاسة األميركية واعدة بأن تبذل كل ما 

هو مطلوب لكبح جماح وول ستريت معقل 
صناعة املال في الواليات املتحدة.

ولقيت كلينتون املساندة من اثنني من 
أشد الساسة انتقادا لوول ستريت، وهما 

عضوا مجلس الشيوخ بيرني ساندرز 
وإليزابيث وارن، فأعلنت أن األوضاع مازالت 

في صالح من يتربعون على القمة، وقالت 
إنها سترفع الرسوم البنكية وتشدد اللوائح 

املنظمة لألعمال املصرفية.
كما شجعت السلطات املسؤولة عن 

تنظيم أعمال القطاع على حل البنوك ذات 
املخاطر العالية.

ورغم ذلك يبدو أن وول ستريت ال تأبه 
الحتمال فوز كلينتون بالرئاسة، بل إن 

الصناعة املصرفية دعمت كلينتون باملال 
كما انخفضت أسعار األسهم في األيام التي 

تعثرت فيها حملتها االنتخابية.
ويقول مصرفيون إنهم يثقون في أنها 

ستحتفظ بنهج عملي يبقي على النظام 
احلالي القائم على قانون دود-فرانك إلصالح 

وول ستريت الصادر عام 2010.
وثمة تسريبات من مداوالت بني العاملني 

في حملة كلينتون تشير إلى أن املصرفيني 
ال يبعدون كثيرا عن احلقيقة عندما يعولون 

على ترّفق كلينتون في ما تتخذه من 
خطوات.

ورغم الضغط الذي واجهته خالل احلملة 
من جانب الدميقراطيني التقدميني للدعوة 
إلى إحياء قانون غالس-ستيغال القاضي 

بالفصل بني اجلوانب التجارية واالستثمارية 
في العمل املصرفي، إال أن كلينتون كانت قد 

رفضت ذلك.
كما درست أحد املطالب املفضلة لدى 

التقدميني وهو فرض ضريبة على املعامالت 
املالية، لكنها أوصت بدل ذلك بخطة أضيق 

نطاقا بكثير لفرض ضريبة على األوامر 
امللغاة لكبار املضاربني.

وفي احلقيقة فإن أكثر ما يعجب رجال 
الصناعة املصرفية في كلينتون أنها ليست 
مثل دونالد ترامب، الذي يخشى الكثير من 
املصرفيني من أن يعمد إلى تعطيل التجارة 

العاملية والتسبب في اهتزاز األسواق.
وترى كارن شو بترو من شركة فيدرال 
فاينانشال االستشارية أن ”القلق الرئيسي 

اخلاص بترامب يسيطر على فكر مكاتب كبار 
املديرين“.

فقد قلب ترشيح ترامب التحالفات 
السياسية التقليدية رأسا على عقب واجته 

املصرفيون الذين اعتادوا التبرع بقدر 
أكبر إلى اجلمهوريني لتقدمي التبرعات إلى 

كلينتون.
ويظهر حتليل أجرته رويترز أن العاملني 

في أكبر 17 مؤسسة مصرفية تبرعوا 
لكلينتون بعشرة دوالرات مقابل كل دوالر 

تبرعوا به حلملة ترامب، بينما تبرعت 
املجموعة نفسها في انتخابات 2012 

للمرشح اجلمهوري ميت رومني 
بضعف ما تبرعت به لباراك 

أوباما في حملة إعادة 
انتخابه رئيسا للبالد.

كما تبرع العاملون في 
صناديق التحوط وشركات 

االستثمار املباشر بأكثر 
من 56 مليون دوالر حلملة 
كلينتون الرئاسية. وتظهر 
بيانات مركز ريسبونسيف 
بوليتكس، أن حملة ترامب 

تلقت 243 ألف دوالر فقط من 
املتبرعني في هذا القطاع.

وقال برايان غاردنر، العضو املنتدب 
بشركة كيف بروييت آند وودز االستثمارية 
في نيويورك، إن ”الوضع في األساس هو 
املوزانة بني ما تعرفه وما جتهله“ إضافة 

إلى االعتياد على هيالري وبيل كلينتون منذ 
التسعينات من القرن املاضي عندما كان 

زوجها رئيسا وشرع في فترة تخفيف القيود 
املالية.

وأكبر بواعث القلق عند املصرفيني أن 
تفوز كلينتون ويسيطر الدميقراطيون على 
مجلسي النواب والشيوخ ويتمتع تقدميون 
مثل وارن وساندرز بنفوذ كبير في قوانني 
الضرائب اجلديدة وتعيني املسؤولني على 

املؤسسات التنظيمية.
وسبق أن طالبت وارن بالفعل بعزل 

ماري جو وايت رئيسة جلنة األوراق املالية 
والبورصات على الفور. وفي العام املاضي 

قادت وارن حركة ناجحة إلفشال خطة أوباما 
لتعيني املصرفي أنطونيو وايس في أعلى 

منصب بوزارة اخلزانة. وستضغط وارن 
وغيرها من التقدميني على كلينتون كي 

تتخذ موقفا متشددا من وول ستريت مقابل 
تأييدها في احلملة االنتخابية.

ويرى آدم غرين، من جلنة حملة التغيير 
التقدمي، أن كلينتون ”اعتمدت بشدة على 

عضوي مجلس الشيوخ إليزابيث وارن 
وبيرني ساندرز واآلراء التقدمية عندما كانت 

بحاجة إلى إثارة حماس الناخبني“.
وأضاف أن ”إليزابيث وارن أثبتت أنها 

حليف في غاية القوة إلى جانبك. ومن 
املعروف جيدا أنها خصم صعب املراس 

أيضا“.
ومع ذلك تشير االستطالعات األخيرة 

إلى استبعاد فوز الدميقراطيني بالسيطرة 
على مجلس النواب. كما أن 

مستقبل مجلس الشيوخ غير 
مؤكد. وحتى إذا أصبح 
الدميقراطيون أغلبية 
في مجلس الشيوخ، 

فمن املرجح أن يرأسه 
السيناتور تشاك شومر 

من نيويورك وهو معتدل 
سبق أن مثل وول ستريت 

بدعم من صناعة املال.
وكانت كلينتون قد قالت 

إنها ستقترح ”رسم مخاطرة“ على 
الشركات املالية الكبرى وتشديد القواعد 
التي تسمح للبنوك بااللتفاف على حظر 
مفروض على التعامل حلسابها اخلاص 

باالستثمار في صناديق التحوط.
ومثل ترامب اقترحت كلينتون إنهاء 
العمل باإلعفاء الضريبي الذي يتمتع به 

أصحاب االستثمارات املباشرة.
ورغم ذلك فإن مثل هذه األمور ستندرج 
على األرجح في إطار مبادرة ضريبية أكبر 

ستستغرق املناورات اخلاصة بها شهورا إن 
لم يكن عاما كامال أو أكثر في واشنطن.

وفي النهاية رمبا تطغى عليها أهداف 
تقدمية أخرى مثل متويل مشروعات البنية 

التحتية وتخفيض مصاريف الدراسة 
اجلامعية أو زيادة احلد األدنى لألجور.

ويقول مصرفيون إن هذه هي القضايا 
التي وضعتها كلينتون في قائمة األولويات. 

ومن املرجح أن تكون لها الصدارة على ما 
رددته من تصريحات مناهضة للصناعة 

املصرفية.

أماندا بيكر

شبح فوز ترامب يضرب الدوالر ويدعم الذهب

} لنــدن – تراجع الدوالر األميركي أمس مقابل 
معظـــم العمـــالت العامليـــة، في وقت عـــزز فيه 
الذهب مـــالذه اآلمـــن وقفزت جميـــع العمالت 
اآلمنة بسبب القلق من تأثير نتائج االنتخابات 
األميركيـــة على آفاق منو واســـتقرار االقتصاد 

العاملي.
وكان الفرنك السويسري والني الياباني من 
أكبر الرابحني بســـبب تزايد قلق املســـتثمرين 
مـــن احتمال فوز املرشـــح اجلمهـــوري دونالد 
ترامب في انتخابات الرئاســـة األميركية التي 
ستجرى األسبوع املقبل، والذي دفع املتعاملني 
واملســـتثمرين إلـــى البحـــث عن مـــالذات آمنة 

ألموالهم.
ويقول محللون إن أسواق املال واملصرفيني 
ورجال األعمال يخشـــون مـــن أن يعمد ترامب 
إلـــى اتخاذ قرارات تؤدي إلـــى تعطيل التجارة 
العاملية والتســـبب في اهتزاز األسواق، إذا ما 
وصـــل إلى البيت األبيض. وأدى القلق املتزايد 
حيـــال االنتخابات بعد جتـــدد حتقيق احتادي 
بشأن قضية رسائل البريد اإللكتروني اخلاصة 
باملرشـــحة الدميقراطية هيـــالري كلينتون إلى 
تراجـــع معظم مؤشـــرات األســـهم العاملية إلى 
أدنى مستوى في 4 أشهر تقريبا وهبوط الدوالر 

إلى أقل من مستوياته منذ مطلع أكتوبر.

وقفـــز الـــني أمـــس فـــي نهايـــة التعامالت 
األوروبيـــة بنحو نصف نقطة مئوية مســـجال 
أعلى مســـتوياته منذ 21 أكتوبر املاضي، وذلك 
بعد أن هبط في الشـــهر املاضي بسبب إحجام 
املســـتثمرين عن وضع رهانـــات طويلة األجل 

على صعوده فوق 100 ين مقابل الدوالر.
وسجل الفرنك السويسري أعلى مستوياته 
في شـــهر أمام الـــدوالر، كما ارتفـــع إلى أعلى 

مستوى له خالل أربعة أشهر أمام اليورو.
وعزز الفرنـــك بذلك مكاســـبه الكبيرة أمام 
الـــدوالر، بعـــد أن ارتفـــع بنحـــو 3 باملئـــة في 
األســـبوع املاضـــي، نتيجة بحث املســـتثمرين 
عن مـــالذات آمنة بعد حتســـن موقـــف ترامب 
فـــي االســـتطالعات، وهو ما دفع املســـتثمرين 
إلى تقليص رهاناتهم على رفع أســـعار الفائدة 

األميركية في ديسمبر املقبل.
وامتـــد ضعف الدوالر ليصـــل إلى التراجع 
أمـــام اجلنيه اإلســـترليني بنحـــو نصف نقطة 
مئويـــة، وذلك للمرة األولى في أســـبوعني، كما 
تراجع بنســـبة مماثلة أمام اليورو. وانخفض 
مؤشر الدوالر الذي يظهر قوة العملة األميركية 
بشـــكل عام أمام ســـلة من العمالت إلى 97.386 

مسجال أدنى مستوى له في ثالثة أسابيع. 
وكان ارتفـــاع الذهب إلى أعلى مســـتوياته 
في ظرف شـــهر، أمـــس، من أكبـــر الدالئل على 
تنامي قلق املســـتثمرين قبل 7 أيـــام من موعد 
االنتخابات األميركيـــة، وهو ما أدى إلى زيادة 

اإلقبال على املعادن النفيسة كمالذ آمن.
كمـــا انعكس القلق من وصـــول ترامب إلى 
البيـــت األبيض إلـــى تقليص الرهانـــات على 
رفع أســـعار الفائدة حتى فـــي اجتماع مجلس 

االحتياطي االحتادي في ديسمبر املقبل.
ويعـــد الذهـــب مـــن أكثـــر األدوات املاليـــة 
حساســـية الرتفاع أســـعار الفائدة، الذي يرفع 
تكلفـــة حيـــازة األصـــول التـــي ال تـــدر عوائد 
كاملعادن النفيســـة، وهو ما يجعل الذهب أكثر 

تكلفة حلائزي العمالت األخرى.

[ أرامكو وست شركات أخرى تنشئ صندوقا للطاقة النظيفة  [ سباق تعهدات جديدة استعدادا لمؤتمر المناخ في مراكش المغربية
شركات النفط الكبرى تلتحق بقطار الطاقات المتجددة

} لنــدن – كشـــفت مصادر مطلعـــة، أمس، أن 
شـــركات نفطية كبرى من بينها شركة أرامكو 
السعودية سوف تبدأ بالتعاون إلقامة صندوق 
استثماري لتطوير تقنيات احلد من انبعاثات 
الكربون والنهوض مبشاريع الطاقة املتجددة.

وأكـــدت أنه مـــن املقرر أن يعلن الرؤســـاء 
التنفيذيون لســـبع شـــركات في مجـــال النفط 
والغـــاز، هي أرامكو وبريتش بتروليم ورويال 
داتش شـــل وتوتال وريبســـول وشتات أويل، 
تفاصيل الصنـــدوق وخطوات أخرى للحد من 
الغازات املســـببة لظاهرة االحتباس احلراري 

في لندن يوم غد اجلمعة.
متزايـــدة  ضغوطـــا  القطـــاع  ويواجـــه 
لالضطالع بـــدور فعـــال في محاربـــة ارتفاع 
درجة حرارة األرض وتتزامن مناسبة اجلمعة 
مع بـــدء الســـريان الرســـمي التفـــاق باريس 
2015 الهادف إلـــى اخلفض التدريجي لغازات 
االحتباس احلـــراري الصناعيـــة في النصف 

الثاني من القرن.
واملجموعة جزء من مبـــادرة النفط والغاز 
بشـــأن املنـــاخ التي تشـــكلت بدعـــم من األمم 
املتحدة فـــي عام 2014 والتي تضم 11 شـــركة 
ميثـــل إنتاجها أكثـــر من 20 باملئـــة من إنتاج 

النفط والغاز في العالم.

ومن املتوقع بحســـب املصادر املشاركة في 
احملادثات، والتي رفضت الكشف عن هويتها، 
أن يعلـــن قادة الشـــركات تفاصيل خطط إقامة 
صندوق اســـتثماري يركز على تطوير تقنيات 
تقليص االنبعاثـــات املضرة بالبيئـــة وزيادة 

كفاءة محركات السيارات والوقود.
وأكـــدت أن الصندوق ســـيركز أيضا على 
سبل خفض تكاليف تكنولوجيا جمع الكربون 
وتخزينه، التي تشـــمل جمـــع انبعاثات ثاني 

أكســـيد الكربـــون الناجتة عن حـــرق الوقود 
األحفوري وإعادة حقنها في باطن األرض.

وســـيعلن الرؤساء التنفيذيون عن املرحلة 
التاليـــة من خطتهم للحد مـــن انبعاثات قطاع 
النفـــط والغاز، عـــن طريق تقليل حـــرق الغاز 
الفائـــض فـــي احلقـــول وزيـــادة اســـتخدام 
تكنولوجيا جمع الكربون وتخزينه واحلد من 
انبعاثـــات امليثان وهو غاز ملوث ينبعث عادة 

من مواضع التسرب في أنابيب نقل النفط.
وكان قـــادة املبـــادرة وجهـــوا دعـــوة إلى 
احلكومات فـــي العام املاضي، لتحديد ســـعر 
النبعاثات الكربون، من أجل تشجيع استخدام 
التقنيـــات النظيفة، لكن بعض الشـــركات مثل 
اكسون موبيل األميركية ال تزال تقاوم الفكرة. 
وهـــم يأملـــون اآلن فـــي إظهار أن بوســـعهم 
االضطالع بدور نشـــط في مواجهة الهواجس 

البيئية.
ويقول محللون إن مســـاعي كبـــح ارتفاع 
درجـــة حـــرارة األرض عند 1.5 درجـــة مئوية 
بنهايـــة القرن احلالـــي، تهدد شـــركات النفط 
والغـــاز مع حتـــول قطاعات النقـــل والكهرباء 
تدريجيـــا صـــوب مصـــادر الطاقـــة املتجددة 
مثل الشـــمس والرياح. وزادت شـــركات النفط 
الكبرى مثل شـــتات أويـــل النرويجية وتوتال 
الفرنســـية وإيني اإليطالية اســـتثماراتها في 
الطاقـــة املتجددة في الســـنوات األخيرة، لكن 
تلـــك االســـتثمارات تظـــل ضئيلة قياســـا إلى 

أعمالها الرئيسية في الوقود األحفوري.
ويضغـــط منتجـــو النفط أيضـــا من أجل 
تقليص استخدام الفحم تدريجيا لصالح الغاز 
الطبيعي األقـــل تلويثا في قطاع الكهرباء، من 
أجل تخفيف ضغوط أنصار حماية البيئة على 

العصب الرئيسي لنشاطاتهم.

وكان باتريـــك بويـــان، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة توتال الفرنســـية، قد أكد في الشـــهر 
املاضـــي أن قـــادة املبادرة ســـوف يعلنون عن 
خطط ”للعمل معا على تطوير تقنيات ستكون 
ضروريـــة ملواجهـــة قضايا احلد مـــن ظاهرة 

االحتباس احلراري“.
وتلتقـــي وفـــود من الـــدول املوقعـــة على 
اتفاقيـــة املناخ التي أبرمـــت في باريس نهاية 
العـــام املاضي في مدينـــة مراكش املغربية من 
7 إلـــى 18 نوفمبر اجلاري، للبـــدء في حتويل 
االتفاقيـــة إلى خطوات عمليـــة ووضع ”كتاب 
قواعد“ لتنفيـــذ الوعود الكثيرة ذات الصياغة 

غير الواضحة في بعض املواضع.
وأعلنـــت جلنـــة اإلشـــراف علـــى تنظيـــم 
االجتمـــاع في مراكش، أمس، إكمال األشـــغال 

املتعلقـــة بتحضير املوقع الذي سيســـتضيف 
أعمال قمة املناخ الثانية والعشرين.

ومن أبرز التحديـــات التي تواجهها القمة 
متابعة تنفيـــذ اتفاق باريس حول املناخ الذي 
وقعتـــه 195 دولة، وســـيدخل حيـــز النفاذ في 

الرابع من نوفمبر احلالي.
وأكدت الرئاســـة املغربية للقمة أنها ترغب 
لتنفيذ ما  في جعل قمة مراكش ”قمـــة للعمل“ 
مت التوصل إليه في اتفاق باريس حول املناخ.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح، 
إن العالـــم في حاجة إلى التفكيـــر بطرق غير 
تقليدية إلحداث طفرة في نظام الطاقة العاملي، 
واحلد من آثار مشـــكلة تغيـــر املناخ، لكنه أكد 
أن إدارة املرحلـــة االنتقاليـــة املرتقبـــة طويلة 

وصعبة.

وأضاف أن أنـــواع الوقود التقليدي وغير 
التقليـــدي، ســـوف متثل معا جـــزءا من مزيج 
الطاقـــة في املســـتقبل ولفترة زمنيـــة طويلة، 
إضافة إلى زيـــادة االعتماد على بدائل الطاقة 

بوتيرة مطردة.
وأكـــد أنـــه ”ال غنـــى عـــن ضـــخ املزيد من 
االســـتثمارات في مجال التقنية املتقدمة على 
ســـبيل املثال، من أجل احلد مـــن األثر البيئي 

إلنتاج الوقود األحفوري واستهالكه“.
وأشـــار إلى أن الطاقة املتجددة ميكنها أن 
تلعـــب دورا أكبر في تلبيـــة احتياجات العالم 
مـــن الطاقة ”األمر الذي حدا بالســـعودية إلى 
التعامـــل معها بإيجابية من أجل التوصل إلى 
أفضل الســـبل لتحقيق األهداف العاملية بشأن 

املناخ“.

ــــــدت ضغوط الهواجس البيئية على شــــــركات النفط العاملية لتقــــــدمي مبادرات جديدة  تزاي
ملواجهة تغير املناخ، وقد أدى ذلك إلى نشــــــوء حتالف عاملي يضم عددا من أكبر شركات 

النفط العاملية إلنشاء صندوق لالستثمار في الطاقة النظيفة.

اتســــــع تأثير تزايد احتمال فوز املرشح اجلمهوري دونالد ترامب على حتركات املتعاملني 
واملســــــتثمرين في أســــــواق املال العاملية، أمس، وأدى إلى تقليص استعدادهم للمخاطرة، 
ما دفعهــــــم إلى تعزيز مراكزهم في املــــــالذات اآلمنة مثل الذهب والعملتني السويســــــرية 

واليابانية.

الطريق إلى طاقة المستقبل

باتريك بويان: 

قادة المبادرة سيعلنون 

خططا لتطوير تقنيات 

ضرورية لمواجهة تغير المناخ

خالد الفالح: 

المرحلة االنتقالية إلحداث 

طفرة في نظام الطاقة 

العالمي طويلة وصعبة

الفرنك السويسري من 

أكبر المستفيدين من تزايد 

القلق من احتمال وصول 

ترامب للبيت األبيض

الذهب في لندن

البيانات تؤكد أن 

تبرعات المؤسسات 

المصرفية الكبرى لحملة 

هيالري كلينتون تعادل 

10 أضعاف تبرعاتها 

لحملة دونالد ترامب
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اقتصاد
{نفخـــر بتحقيـــق االمتثـــال للمعايير التنظيميـــة الصارمة لهيئة ســـالمة الطيران األســـترالية 

ونتطلع لتوفير حلول رائدة لمشغلي الطائرات في أستراليا}.

جيف ويلكنسون 
الرئيس التنفيذي لشركة االحتاد للطيران الهندسية

{السعودية ســـتنطلق نحو آفاق أوسع من النمو واالزدهار المالي واالقتصادي واالجتماعي في 

إطار رؤية المملكة 2030 رغم كل التحديات}.

محمد اجلدعان
وزير املالية السعودي

اتخـــذ القائمـــون علـــى إدارة  } القاهــرة – 
االقتصـــاد املصـــري أمـــس قـــرارات وصفها 
محللـــون بأنها غير مســـبوقة لدعـــم وحتفيز 
االســـتثمار من أجل إنعاش االقتصاد الواهن 
وذلـــك عبر إعفـــاءات ضريبية وطـــرح أراض 
بأســـعار مغريـــة، إضافـــة إلـــى التعهد بفض 
منازعات االســـتثمار، التـــي كانت في املاضي 

مصدر قلق للمستثمرين.
وقال شريف ســـامي رئيس الرقابة املالية 
فـــي مصـــر إن ”القـــرارات بالتأكيـــد جريئـــة 
وإيجابيـــة جـــدا وتتعامل مع عدة مشـــكالت 
قائمة أو ملفات مطلوب تنشـــيطها… والبعض 
من تلك القرارات يحتاج إلى تعديل تشـــريعي 

لكي ميكن تفعيلها“.
وشـــملت القرارات التـــي اتخذها املجلس 
األعلـــى لالســـتثمار الليلـــة املاضيـــة في أول 
اجتمـــاع له تخصيـــص األراضـــي الصناعية 
املـــزودة مبرافـــق فـــي الصعيد مجانـــا وفقا 

لضوابط تضعها هيئة التنمية الصناعية.
كما تضمنـــت متديد العمـــل بقرار جتميد 
ضريبة األرباح الرأســـمالية في البورصة ملدة 
3 سنوات أخرى حتى شهر مايو من عام 2020 
إضافة إلـــى زيادة عدد الشـــركات احلكومية، 
التي مـــن املتوقع أن يتم طـــرح حصص منها 

تصل إلى 24 باملئة في سوق املال املصرية.
ووصـــف محمـــد عمران رئيـــس البورصة 
املصرية القرارات بأنها ”مفاجأة سارة“ لسوق 
املال، ورأى أنها ستساعد في جذب مستثمرين 

جدد وجناح الطروحات املقبلة.
وقال هاني جنينة من شـــركة بلتون املالية 
إن ”الهـــدف مـــن القـــرارات مالـــي أكثـــر منه 
لتشـــجيع االســـتثمار. القرارات فيها تضحية 
باحلصيلة املتكررة من خـــالل الضرائب مثال 
على عدد من األنشـــطة من أجل احلصول على 
عائد أكبر وأســـرع في األمد القصير من خالل 
بيـــع أراض ســـواء في الصعيـــد أو العاصمة 

اإلدارية“.
واعتبر جنينة أن القرارات تستهدف أيضا 
متويـــل عجـــز املوازنة في ظل ارتفاع أســـعار 
الفائـــدة على الســـندات وإلغـــاء البعض من 

عطاءات أذون اخلزانة في اآلونة األخيرة.
وأشـــار إلـــى أن التحـــرك األخيـــر للدولة 
”يشـــجع حائزي الـــدوالر مـــن املضاربني على 
فكـــه واالجتاه إلى شـــراء األراضي ولذا كانت 
قـــرارات خصم 25 باملئة من أســـعار األراضي 

ملدة 3 أشهر في أكثر من مكان“.
وقـــرر املجلس األعلـــى لالســـتثمار الليلة 
املاضيـــة طـــرح أراض في العاصمـــة اإلدارية 
اجلديدة واملدن اجلديدة في شـــرق بورسعيد 
اجلديدة  واإلســـماعيلية  واجلاللـــة  والعلمني 
بخصـــم 25 باملئة عن التســـعير احملدد ملدة 3 

أشهر من تاريخ الطرح.
ويواجه االقتصاد املصـــري صعوبات في 
ظل تباطـــؤ النمو بعد ما يزيد عن 5 ســـنوات 
منـــذ انتفاضـــة ينايـــر 2011. كمـــا يعاني من 
أزمة في العملـــة الصعبة تفاقمت بفعل تقومي 
اجلنيه بأعلى من قيمته احلقيقية حسبما يرى 

الكثير من االقتصاديني.
وقال هاني توفيق عضو جلنة إدارة أصول 
الدولة إن ”القرارات مفاجئة وتؤكد أن املجلس 
ينوي التعامل بجدية مع مشكالت االستثمار… 
لكنـــي كنـــت أفضل فـــي جزئيـــة اإلعفـــاءات 
الضريبية أن تكون مرتبطة بالتشـــغيل وليس 
باملـــكان اجلغرافي“. لكنه أضـــاف ”لم يقل لنا 

أحد مـــا أثر تلـــك اإلعفـــاءات الضريبية على 
املوازنة“.

ستشـــجع  ”القـــرارات  أن  وأضـــاف 
املســـتثمرين احملليـــني واألجانـــب وهـــي في 
صالح العملة احملليـــة وتخفيض الطلب على 

العملة األجنبية“.
ومـــن ضمـــن قـــرارات املجلـــس األعلـــى 
لالســـتثمار اإلعفاء من الضريبة على األرباح 
ملشـــروعات اســـتصالح األراضـــي الزراعيـــة 
التي تنتـــج محاصيل رئيســـية وأيضا إعفاء 
من الضريبة على األرباح ملدة خمس ســـنوات 
للمشـــروعات اجلديدة لتصنيـــع املنتجات أو 
السلع االستراتيجية، التي يتّم استيرادها من 

اخلارج أو املوجهة للتصدير إلى اخلارج.
وأكد محســـن عادل من بايونيرز املالية أن 
القرارات ”خطوة جيدة وحتتاج إلى تدعيمها 
اآلن لإلســـراع بتقدمي القوانـــني املرتبطة بها 
إلى مجلـــس النواب، وهي قانون االســـتثمار 

اجلديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون 
اجلديد  واملتوســـطة  الصغيـــرة  املشـــروعات 

وقانون االفالس“.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقـام كابيتال إن 
”القرارات خطوة كبيـــرة في االجتاه الصحيح 
وتســـتلزم استكمالها بخطوات العملة وإعادة 
هيكلة الدعم. ال شـــيء سيشجع االستثمار من 
دون حـــل أزمة العملة“. ووافق املجلس األعلى 
لالســـتثمار على التصالح الضريبي بالنسبة 
إلى املشـــروعات الصغيرة واملتوســـطة التي 
ليس لهـــا ملفات ضريبية حتى يكون لدى تلك 
الشركات سجل ضريبي يسمح لها باالستفادة 
من مبـــادرة البنك املركزي للتمويـــل بفائدة 5 

باملئة.
وكان الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
قد طـــرح مبادرة فـــي يناير املاضـــي لتمويل 
املشـــروعات الصغيرة واملتوسطة بنحو 22.5 

مليار دوالر على 4 سنوات.

وتتصاعد الضغوط على البنك املركزي من 
أجـــل تخفيض قيمة العملة فـــي وقت تصارع 
فيه مصـــر من أجـــل إنعاش االقتصـــاد الذي 
تضرر مـــن اضطرابات سياســـية وأمنية أّدت 
إلى عزوف الســـياح واملســـتثمرين األجانب، 

وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعامالت 
ما بني البنوك 8.78 جنيه للدوالر، في حني بلغ 
سعر الدوالر أمس في السوق السوداء نحو 17 
جنيها، متراجعا عن أكثر من 18 جنيها للدوالر 

في بداية األسبوع اجلاري وفقا ملتعاملني.

قرارات مصرية غير مسبوقة لتشجيع االستثمار وإنعاش االقتصاد
[ حزمة واسعة من اإلعفاءات الضريبية وتوسيع برامج الخصخصة  [ الجنيه المصري يرتفع في السوق السوداء بعد إعالن القرارت الجديدة

حان وقت العمل

محمد عمران:

مفاجأة سارة للبورصة تساعد 

في جذب مستثمرين جدد 

ونجاح االكتتابات المقبلة

تلقت األوساط االقتصادية حزمة القرارات التي أعلنتها احلكومة املصرية أمس بالكثير من 
التفاؤل، والتي شملت طرح الكثير من األراضي الصناعية واالستثمارية وسلسلة واسعة 

من اإلعفاءات الضريبية، إضافة إلى توسيع برنامج خصخصة الشركات احلكومية.

هاني جنينة:

القرارات تشجع المضاربين 

في الدوالر على تركه 

والتوجه إلى شراء األراضي

} لنــدن – رغم أن غالبية دول مجلس التعاون 
اخلليجي تعاني من أزمة مشـــتركة هي هبوط 
أســـعار النفط اخلام، إال أن ترتيبها في تقرير 
”ممارســـة أنشـــطة األعمال 2017“ أظهر تباينا 

ملحوظا مقارنة بالتقرير السابق.
ويصدر التقرير ســـنويا عن البنك الدولي، 
حيـــث يبحث فـــي اقتصـــادات 190 دولة حول 
العالم، ويرصد مجـــاالت التقدم والتراجع في 

10 بنود تتعلق مبدى سهولة ممارسة األعمال.
وتناقش البنود قضايا إنشاء النشاط التجاري 
واســـتخراج تراخيص البناء واحلصول على 
الكهربـــاء وتســـجيل امللكيـــة واحلصول على 
االئتمان وحماية املســـتثمرين ودفع الضرائب 
والتجـــارة عبـــر احلـــدود وتنفيـــذ العقـــود، 
وتسوية حاالت اإلعســـار واإلفالس. ومتكنت 
دولتـــان خليجيتان هما اإلمـــارات والبحرين 

من دخـــول قائمة االقتصادات العشـــرة األكثر 
حتســـنا في العالم، في حني تراجع ترتيب كل 

من الكويت وقطر.
وحافظـــت اإلمـــارات على املرتبـــة األولى 
خليجيـــا وعربيا، للعام الرابـــع على التوالي، 
حني تقدمت علـــى كل دول املنطقة املدرجة في 
تقرير هذا العام، لتحتل املرتبة 26 عامليا، بعد 
أن قفزت 8 درجات في الترتيب الدولي، مقارنة 

بالتقرير السنوي السابق.
ومتكنـــت البحريـــن من حتســـني ترتيبها 
لتحتل املركز 63 عامليـا بعـد أن تقـدمت 3 مـراكز 
عـــن تقرير العـــام املاضي. وحتســـن تصنيف 
سلطنة عمان بثالثة مراكز أيضا لتحتل املرتبة 

66 عامليا. وحققت السعودية، أكبر اقتصاد في 
منطقة اخلليج، تقدما مبركزين عن ترتيبها في 
العـــام املاضي لتحتل املركز 94 عامليا، في حني 
تراجع ترتيب قطر بشـــكل حاد وبســـتة مراكز 

لتصل إلى املرتبة 83 عامليا.
وانحدرت الكويـــت 4 مراكز لتحتل املرتبة 
102 فـــي التقرير، ما يعنـــي أنها الوحيدة بني 
دول مجلــــس التعـاون خــــارج حـاجز أفضـل 
100 اقتصــــاد فـــي مجــــال ســـهـولة األعمـال 

التجـارية.
نظرا إلى زيادة الوقت املطلوب للتسجيل، 
إذ بات يتعني على الشـــركات تقـــدمي أوراقها 
األصلية عبر اإلنترنت واحلضور شخصيًا في 

آن معًا للتسجيل في البالد.
وقـــال تقرير البنـــك الدولـــي ”إن الكويت 
أخفقـــت في مجال إنشـــاء النشـــاط التجاري، 
وأصبحـــت العملية أصعب من الســـابق نظرا 
إلى زيـــادة الوقت املطلوب للتســـجيل، وبات 
يتعني على الشـــركات تقدمي أوراقها األصلية 
عبر اإلنترنت واحلضور شـــخصيا في آن معا 

للتسجيل في البالد“.
إصالحـــات  بخمســـة  اإلمـــارات  وقامـــت 
خـــالل العام املاضـــي في كل من محـــاور بدء 
النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء 
واحلصـــول علـــى الكهرباء وتســـجيل امللكية 

وحماية املستثمرين األجانب.
وبالنسبة إلى تصنيف الكويت في املجاالت 
التـــي يغطيها التقرير، جـــاءت في املرتبة 173 
عامليا بالنسبة إلى بدء النشاط التجاري، وفي 
املركز 144 عامليا بالنسبة الستخراج تراخيص 
اإلنشاء، و115 في احلصول على الكهرباء، و67 

في تسجيل امللكية.
وقـــال اخلبيـــر االقتصادي وضـــاح الطه 
إن بيئـــة األعمـــال فـــي دول مجلـــس التعاون 
اخلليجي حافظت بوجه عام على االســـتقرار 

النسبي.

وأضاف إلى وكالـــة األناضول، أن التقرير 
أظهـــر حتســـنًا كبيرًا فـــي بيئـــة األعمال في 
اإلمارات التي هي ”الدولة اخلليجية الوحيدة 
القـــادرة علـــى املنافســـة عامليـــًا عـــالوة على 
البحرين التي جنحت في حتسني ترتيبها رغم 

التحديات االقتصادية“.
وأكـــد أنـــه ”بإمـــكان دول اخلليج حتقيق 
قفـــزات فـــي ترتيبهـــا باعتبارها قـــادرة على 
إيجـــاد بيئة اقتصادية ذات رؤية موحدة، وأن 
اإلصالحات التي قامت تفوق حجم التحديات 

التي تواجه منتجي النفط“.
وطالـــب الكويـــت وقطـــر بتشـــكيل فريق 
متخصـــص للوقـــوف علـــى مواطـــن اخللـــل 
وأســـباب تراجع الترتيب بهـــدف العمل على 
تفاديها، كما أن باقي الدول حتتاج إلى دراسة 

آليات حتسني مراكزها.
وقال طـــه عبدالغني، املدير العام لشـــركة 
مناء لالستشـــارات املاليـــة إن التحديات التي 
حتيط بالقرار االقتصـــادي في منطقة اخلليج 
نتيجـــة انخفاض أســـعار النفـــط واألوضاع 
اجليوسياســـية تفرض على حكومات املنطقة 

تسريع وتيرة اإلصالحات.
وأضاف أن االقتصادات اخلليجية ال تزال 
بحاجة إلى العديد من القـــرارات واإلجراءات 
ذات الصلة بتحســـني بيئة األعمال وتشـــجيع 
القطاع اخلاص، وال ســـيما فـــي الكويت على 

وجه التحديد.
وتوقـــع عبدالغنـــي، حتســـن ترتيب دول 
اخلليج في مؤشر سهولة ممارسة األعمال في 
تقرير العام املقبل في ظل استمرار اإلصالحات 

التي تتبناها تلك الدول.
ونفـــذت البحرين إصالحـــات في مجاالت 
بدء النشاط التجاري واحلصول على االئتمان 
والتجارة عبر احلدود، كما ســـهلت من عملية 
تأســـيس الشركات الناشئة لرواد األعمال عبر 

خفض احلد األدنى لرأس املال بشكل كبير.

تباين تصنيف الدول اخلليجية في مؤشــــــر سهولة ممارسة األعمال العاملي الذي يصدره 
البنك الدولي بشكل حاد، حيث انفردت اإلمارات بعيدا في الصدارة، لتتفوق على الكثير 
مــــــن الدول املتقدمة، ومتكنت كل من الســــــعودية والبحرين وســــــلطنة عمان من حتســــــني 

تصنيفها، في حني تراجع تصنيف قطر والكويت في املؤشر العاملي.

تباين شاسع في تصنيف دول الخليج في سهولة ممارسة األعمال

[ اإلمارات تبتعد في صدارة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا  [ تراجع تصنيف قطر والكويت وتحسن ترتيب الدول الخليجية األخرى

المنافس العربي الوحيد للدول المتقدمة

وضاح الطه:

على قطر والكويت تشكيل 

فريق متخصص لتحديد 

مواطن الخلل وأسباب التراجع

[ تخصيص أراض صناعية مزودة بمرافق في 
    الصعيد مجانا

[ تجميد العمل بقرار ضريبة أرباح البورصة 
     حتى مايو 2020

[ إعفاء ضريبي لمصنعي سلع التصدير والسلع 
     االستراتيجية

[ زيادة الشركات الحكومية المتوقع بيع 
     حصص منها

[ طرح أراض في العاصمة اإلدارية والمدن 
     الجديدة

[ إعفاء ضريبي ألرباح مشروعات استصالح 
     األراضي

أبرز القرارات الجديدة إلنعاش االقتصاد المصري

المركز الذي احتلته 

اإلمارات في المؤشر 

العالمي بعد أن قفزت 8 

مراكز عن التقرير السابق
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} باريــس - جـــذب املؤمتر الدولـــي ملكافحة 
الســـرطان بباريـــس اهتمامـــا واســـعا مـــن 
الشخصيات الدولية، من بينها ملكة أسبانيا، 
األســـبانية  للجمعيـــة  الفخريـــة  الرئيســـة 
للســـرطان، واألميرة لال ســـلمى قرينة العاهل 
املغربي امللك محمد الســـادس، واألميرة ديانا 
مرعـــد مـــن األردن، وعـــدد مـــن الشـــخصيات 

األكادميية والطبية من مختلف دول العالم.
ويعطـــي هـــذا احلضـــور زخمـــا للجهود 
الدولية ملكافحة املرض، خاصة أن الشخصيات 
احلاضـــرة ميكن أن تســـاعد فـــي حتويل هذه 
املهمـــة إلـــى مهمـــة ذات أولوية فـــي بلدانها، 
فضال عن توجيه رســـائل إيجابية للعالم بأن 
توحيد اجلهود ميكن أن يقود إلى نتائج أكثر 

إيجابية في املعركة مع السرطان.
وانتخبـــت األميرة ديانا مرعـــد، الثالثاء، 
من قبـــل الهيئة العامة ملجلس االحتاد الدولي 
ملكافحـــة الســـرطان، كأول شـــخصية أردنية 
وعربية تتولى منصب رئاســـة االحتاد الدولي 

ملكافحة السرطان.
وســـتترأس األميرة ديانا، التـــي هي أول 
شخصية ال تعمل في مجال الطب، هذه املنظمة 

الدولية املرموقة، في الفترة 2020-2018.
وكانـــت األميـــرة ديانـــا تترأس مؤسســـة 
احلســـني للسرطان قبل أن تســـتقيل منها في 

يونيو املاضي بعد 15 عاما من رئاستها.
ويعـــد االحتاد الدولي ملكافحة الســـرطان، 
الـــذي يضم نحو 950 منظمة من 155 دولة، من 
أكبـــر املؤسســـات على مســـتوى العالم، التي 
تكـــّرس أعمالها للتخفيف مـــن العبء الدولي 
ملرض السرطان، وإدراج قضية السرطان على 
أجنـــدات الصحـــة والتنمية العامليـــة. وكانت 
األميرة لال سلمى بناني عقيلة العاهل املغربي 

قد توجت باجلائزة الدولية ”تريبيوت آوارد“ 
في مدينة كاشكايش بالبرتغال نظير جهودها 

في مكافحة داء السرطان.
وتـــرأس األميـــرة لـــال ســـلمى منـــذ 2005 
مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان في 
املغرب، وتنخرط في أعمالها بشـــكل شخصي 
حيث وفرت املؤسســـة املعـــدات الالزمة لعدد 
من املستشـــفيات واملراكـــز املختصة في عالج 
الداء. كما وفرت املؤسســـة املغربية، ما يعرف 
بـ“بيـــوت احلياة“ في مختلـــف املدن املغربية، 
وهي منازل إليـــواء املرضى ومرافقيهم عندما 

يتنقلون للعالج بعيدا عن مساكنهم.
وفتـــح املغرب جبهة واســـعة ضد أمراض 
الســـرطان توجت فـــي العام 2005 بتأســـيس 
جمعية لال سلمى حملاربة داء السرطان، وذلك 
بهدف حتســـني التكفل العالجي والتشخيص 
وقـــد حققت اجلمعيـــة ضمن إســـتراتيجيتها 

نســـبة مئة باملئة بالنســـبة إلى ولوج املرضى 
ذوي الدخـــل احملـــدود والذين ليســـت لديهم 

التغطية الالزمة.
وكثفت عقيلة العاهـــل املغربي األميرة لال 
ســـلمى حضورها ملختلف امللتقيـــات الدولية 
واإلقليميـــة للتعريف مبا تقدمه املؤسســـة من 
خدمات ملرضى السرطان باملغرب والبعض من 
دول أفريقيا، وتدشـــني شراكات مع مؤسسات 

بحثية ومتويلية جديدة.
وفي ندوة حتت شعار ”حتديات السرطان 
فـــي القـــرن الــــ�21، بالبرتغال فـــي 22 أكتوبر 
املاضـــي حضرتهـــا األميرة، قـــال املدير العام 
ملؤسسة لال ســـلمى للوقاية وعالج السرطان، 
رشـــيد البقالي، إن مكافحة الســـرطان تتطلب 
هيـــاكل للدعـــم، ومهنيـــني أكفـــاء، وعالجات 
مبتكـــرة، وبحثا علميا متواصال. وشـــدد على 

أنه ينبغي أيضا، تعبئة املجتمع املدني.

ودشنت رئيسة مؤسسة لال سلمى للوقاية 
وعالج السرطان، في 7 مارس املاضي، مبدينة 
فاس، معهد البحث في الســـرطان، وهو األول 

من نوعه على الصعيد الوطني واألفريقي.
وقالت الكاتبة العامة للمؤسســـة إن معهد 
البحـــث في الســـرطان يعـــد األول مـــن نوعه 
على الصعيـــد الوطني واألفريقي، ويؤســـس 
ملرحلة جديدة تعتمد علـــى اجلودة ومردودية 

التدخالت في محاربة داء السرطان باملغرب.
وفـــي تصريح لـ“العرب“، قـــال مدير املركز 
االستشـــفائي اجلامعي احلسن الثاني بفاس، 
إن املعهـــد يطمح بقـــوة إلـــى أن يصبح قبلة 
للمهتمني باالســـتثمار فـــي البحث العلمي في 
أمراض الســـرطان. وأضـــاف أن املعهد كونه 
يتمتع باســـتقالل مالي، فإنه سيساهم بجدية 
فـــي تنزيل أهـــداف املخطط الوطنـــي للوقاية 

ومراقبة السرطان.

الرئيس الفلبيني يتخلى عن وعده للرب بشتم األميركيين 
عـــاد الرئيس الفلبينـــي رودريغو  } مانيــال – 
دوتيرتـــي، عـــن وعـــده الـــذي قطعه مـــع الرب 
بتجنب األلفـــاظ النابية فـــي خطاباته، ليصب 
جام غضبه على املســـؤولني األميركيني واصفا 
و“القردة“، بســـبب وقف  إياهـــم بـ“األغبيـــاء“ 

صفقة لبيع 26 ألف بندقية إلى الفلبني.
ووجـــه دوتيرتي األربعاء انتقـــادات الذعة 
للواليـــات املتحـــدة، وقـــال فـــي خطـــاب نقله 
التلفزيـــون ”أنظروا إلـــى هؤالء القـــردة .. 26 
ألف بندقية نريد أن نشـــتريها. وهم ال يريدون 
بيعهـــا.“ وأضـــاف ”لدينـــا كثير من األســـلحة 
املصنوعـــة محليـــا هنـــا. هـــؤالء األميركيون 

األغبياء.“

وكان دوتيرتـــي، قـــد حتـــدث فـــي مؤمتـــر 
صحافي، لدى وصولـــه إلى مطار مدينة دافاو، 
مســـقط رأســـه، بعد زيارة إلى اليابـــان، كيف 
علـــى منت الطائـــرة بالقول:  أن ”الـــرب حذره“ 
”ســـمعت صوتـــا يأمرني بالكف عن اســـتخدام 
األلفاظ النابية، وإال حتطمت الطائرة في اجلو، 

ووعدته بالكف عن ذلك“.
وقـــال دوتيرتـــي إنـــه قطع عهدا مـــع الرب 
بتجنـــب ”العبـــارات النابيـــة والشـــتائم وكل 
شيء“، وإن ”عهدا مع الرب هو عهد مع الشعب 
الفلبينـــي“، إال أنـــه وبعـــد شـــتائمه اجلديدة 
لألميركيني، جتنب أي ذكر لتعهده السابق، بعد 
أن أثـــاروا غضبه بإيقاف بيع البنادق، واكتفى 

بالقول ”لهذا الســـبب لم أكن مهذبا معهم.. هم 
لم يكونوا مهذبني معي.“

من جهة أخرى أفاد مســـاعدون في مجلس 
الشيوخ األميركي إن وزارة اخلارجية األميركية 
أوقفـــت بيـــع البنادق بعـــد أن قال الســـناتور 

الدميقراطي بن كاردين إنه سيعترض عليها.
أكبـــر  كارديـــن  أن  املســـاعدون  وأضـــاف 
األعضـــاء الدميقراطيـــني في جلنـــة العالقات 
اخلارجية مبجلس الشـــيوخ األميركي يعارض 
تزويد الواليات املتحدة للفلبني بهذه األســـلحة 
فـــي ضوء مخـــاوف بشـــأن انتهـــاكات حقوق 
اإلنســـان في الفلبني. وأكد دوتيرتي أن روسيا 
والصني عبرتا عن اســـتعدادهما لبيع أســـلحة 

للفلبـــني لكنه ســـينتظر حتى يرى مـــا إذا كان 
اجليش يرغب في مواصلة اســـتخدام األسلحة 

األميركية.
وقـــال دوتيرتي ”روســـيا تدعونـــا. وكذلك 
الصـــني. الصني منفتحـــة .. أي شـــيء تريده. 
أرســـلوا إلي كتيبـــا (باألســـلحة) وقالوا عليك 

االختيار وسنرسل لك.“
وأضاف ”لكني أنتظر ألنني أســـأل اجليش 
عمـــا إذا كان يواجه أي مشـــكلة. ألنه لو كانت 
لديكم مشـــكلة وكنتم تريدون مواصلة االعتماد 
علـــى الواليات املتحدة فحســـنا … لكن أنظروا 
بعمـــق وقيمـــوا الوضـــع. هم ليســـوا مهذبني 

معنا.“

أميرات العالم يدعمن جهود مكافحة مرض السرطان
حتظــــــى مكافحة الســــــرطان بإجماع كبير 
ــــــي، وانخرط في هذا  على املســــــتوى الدول
املجهــــــود مؤخــــــرا عــــــدد مــــــن القياديات 
ــــــرات عربيات.  ــــــات من بينهــــــن أمي العاملي
ــــــات الفاعالت  ــــــرأس العديد من العربي وتت

مراكز دولهن في مكافحة هذه اآلفة.

زخم كبير لجهود مكافحة المرض

} كونتيسة وسكس صوفيا جتتمع مع األمهات واألطفال في جلسة موسيقى خالل زيارة مشتركة مع ماريا كلمنسيا سانتوس سيدة كولومبيا األولى 
إلى حضانة فانيسا في غرب لندن.

[ جمعية لال سلمى تحقق نتائج باهرة في مكافحة مرض العصر
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{األمير ماها فاجيرالونجكورن قد يصبح ملكا في غضون ما يتراوح بين سبعة و15 يوما من وفاة 

الملك، لكن تتويجه ال يمكن أن يتم إال بعد حرق جثة الملك خالل عام من الوفاة}.
برايوت تشان أوتشا
قائد املجلس العسكري احلاكم في تايالند

{ســـيهدم المنزل الذي ولد فيه هتلر بمنطقة برونو في مقاطعة النمســـا العليا، القرار يأتي من 
أجل منع تحول المنزل إلى مزار أو مكان رمزي للنازيين الجدد}.

فولفغانغ سوبوتكا
وزير الداخلية النمساوي

احتفاء بذكرى وصول 
األوروبيين إلى أستراليا 

} بيــرث (أســتراليا) - وصــــل ملك هولندا 
فيليــــم ألكســــاندر وامللكــــة ماكســــيما إلــــى 
مدينة بيرث األســــترالية، االثنني، لالحتفال 
بالذكرى السنوية الـ400 لوصول املستكشف 
الهولندي ديرك هارتوج إلى غرب أستراليا. 
غــــرب  حاكــــم  اســــتقبالهما  فــــي  وكان 
أســــتراليا كيري ساندرسون. ونزل هارتوج 
فــــي اخلامس والعشــــرين مــــن أكتوبر 1616 
في كيب إنسكريبشــــن على الطرف الشمالي 
الغربي ألكبر جزر غرب أستراليا التي حملت 
اسمه. وكان ذلك هو أول وصول لألوروبيون 

إلى األراضي األسترالية.
وأزاح امللــــك وامللكــــة الســــتار عن لوحة 
هارتوج التاريخية خالل االفتتاح الرســــمي 

ملعرض في متحف بيرث البحري.
وقبــــل أن يتوجها إلــــى نيوزيلندا خالل 
الفترة من الســــابع حتى التاسع من نوفمبر 
احلالــــي، زار ملــــك هولندا وزوجتــــه امللكة 
العاصمة األســــترالية كانبيــــرا وعرجا على 
النصب التذكاري لضحايا احلروب ووضعا 

إكليال من الزهور.
واجتمــــع ملك وملكة هولنــــدا مع رئيس 
الوزراء مالكوم ترنبول، كما شاركا بحضور 
رئيس الوزراء األســــترالي وزوجته لوســــي 
في مراســــم تأبني ضحايــــا الطائرة املاليزية 
التي ُأسقطت فوق أوكرانيا وعلى متنها 298 

راكبا من بينهم 28 ُأستراليا.

األميـــرة لـــال ســـلمى بنانـــي عقيلة 
العاهـــل املغربي توجـــت بالجائزة 
الدوليـــة {تريبيـــوت آوارد} نظير 
جهودها في مكافحة داء السرطان

◄

{إسوارة الحرير} 
تعود إلى قصر بعبدا

زوجـــة  عـــون  ناديـــا  عـــادت   – بــريوت   {
الرئيـــس اللبناني اجلديد ميشـــال عون، إلى 
القصـــر الرئاســـي فـــي بعبدا، بعـــد 26 عاما 
على خروجها منه، وســـط اهتمام واســـع من 
قبـــل اللبنانيـــني املتابعني للحيـــاة اخلاصة 

لزعمائهم السياسيني وعائالتهم.
و“إســـوارة احلريـــر“ كمـــا يطلـــق عليها 
زوجها، من أكثر الســـيدات حتمـــال وصبرا، 
وقفت مع عون خالل األزمات التي مر بها، من 
إقصاء من احلكومة العســـكرية التي ترأسها 
بعد احلرب األهلية، ثم النفي في فرنسا ألكثر 
من 15 عاما، لتصبح ســـيدة قصر بعبدا، بعد 
أن ظـــل هذا املكان فارغا ملـــدة عامني ونصف 

العام.
ويقول عون عن زوجتـــه ”لقد كانت ناديا 
إلى جانبـــي في أصعب أوقـــات حياتي، كما 
أّنها رفضت مغادرة قصـــر بعبدا في أصعب 

الّظروف“.
وناديا خليل الشامي ابنة زحلة، متحدرة 
من عائلة مســـيحية صغيرة، من طائفة الروم 
الكاثوليك، ولها 3 أشقاء متّيزوا في دراستهم 
ومهنهـــم في مجـــال الهندســـة، وشـــقيقتها 
مارغو ســـاهمت بلقائها والعماد عون عندما 
كان ضابطـــا يخدم في منطقـــة البقاع، فزوج 
شـــقيقتها الراحل كان ضابطـــا، وفق ما ذكر 
أحـــد املقربـــني مـــن عائلـــة عـــون. وتوّطدت 
العالقـــة، لُتثمر زواجًا وعائلة ســـيطر عليها 
الّطابـــع األنثوي بعد أن أجنبـــا ثالث فتيات 

هّن ميراي، كلودين وشانتال.
اجلديـــدة البقاء  تفضـــل ســـيدة بعبـــدا 
بعيدة عن األضواء، والنشـــاطات االجتماعية 
والسياســـية، حيث لم يســـّجل لها أي حديث 
صحافي وال حتى تســـجيل صوتي أو متلفز 
لهـــا، فقد آثـــرت االبتعـــاد عن اإلعـــالم وعن 

خوض جتربة مواقع التواصل االجتماعي.
ويروي املقربون مـــن العائلة أن اجلنرال 
عون يعشـــق األطباق التي حتضرها زوجته 
كالفاصوليا واملجـــدرة وغيرهما من األطباق 
املنزلية. والســـيدة ناديا ربة منزل من الطراز 
األول تهتم مبنزلها بنفســـها وحتضر الطعام 
بنفســـها حتى اليوم وتهتم بزوجها وبناتها 

وأحفادها.
ويضيفـــون أن ”اجلنرال كان دائما مرتاح 
البـــال حلضور زوجته إلـــى جانب بناتها في 
كل املواقـــف، ما جعله مطمئنـــا جتاه عائلته 
وصب اهتمامه الكامل في املجال السياسي“.

ُتشـــرف ناديا عون على تفاصيل نشـــاط 
مقر العماد عون في الرابية، وقد تنتقل قريبًا 
الى مقّر أكبر مســـاحة وأوســـع تأثيرًا، نظرا 
للظروف اجلديدة واألضواء التي لن تستطيع 

جتنبها بعد اآلن.

} هامبورج (أملانيا) – أعربت املمثلة األميركية 
إعجابهـــا  عـــن  ســـتريب  ميريـــل  الشـــهيرة 
باملستشـــارة األملانية أجنيـــال ميركل ووزيرة 
الدفـــاع االحتاديـــة أورزوال فـــون ديـــر الين، 

واعتبرتهما منوذجني يحتذى بهما.
وردا على سؤال مجلة ”بريجيته“ األملانية 
للمرأة عن االنطباع الذي تركته وزيرة الدفاع 
األملانية بالنســـبة إلى ســـتريب خـــالل حلقة 
نقـــاش أقيمت في لندن قبـــل عام، قالت جنمة 
هوليوود الشهيرة ”وجدتها مثيرة لإلعجاب. 
ونظـــرت إليها باندهاش فقط عندما ســـمعت 

منها أنها أم لسبعة أبناء“.
وتابعـــت ســـتريب أن ذلك يفـــوق طاقتها 
إلـــى حد كبيـــر، وقالت ”هكذا يجـــب أن يبدو 
مســـتقبلنا، إننا بحاجة ملثل هؤالء السيدات 
حتديـــدا! الالئـــي يكـــن أمهات ويشـــغلن في 
الوقت ذاتـــه مناصب مهمة، وكذلك الســـيدة 
أجنيال ميركل تعد منوذجـــا رائعا؛ فيبهرني 

أنها تتقن مهمة قيادة أملانيا بهذه الثقة“.
وتعتقـــد ســـتريب أن العالـــم بحاجة إلى 
املزيد من النســـاء السياسيات ألن تقديراتهن 

لألوضاع ستكون أكثر واقعية.
وفـــازت ســـتريب في العـــام 2012 بجائزة 
األوســـكار عن دورها في فيلم السيرة الذاتية 
”الســـيدة احلديديـــة“ عـــن رئيســـة الـــوزراء 

البريطانية مارغريت تاتشر السابقة.
وفي ســـياق عالقاتهـــا املتينة مع عدد من 
السياســـيات القياديـــات فـــي العالـــم، قالت 
النجمة العاملية أثناء مؤمتر صحافي لفيلمها 
اجلديـــد مبهرجان طوكيو باليابـــان االثنني، 
إنها تتشرف بتأدية شخصية مرشحة احلزب 
الدميقراطـــي للرئاســـة األميركيـــة هيـــالري 

كلينتون.
وأضافت ستريب ”سعدت عندما صرحت 
كلينتون بأنني سأكون أول اختياراتها لتأدية 
شخصيتها في عمل ســـينمائي، لكنني يجب 
أن أنتظر هـــذا الدور ألن إجنـــازات كلينتون 
ســـتزداد في الفترة القادمة“، في دعم واضح 
االنتخابـــات  فـــي  الدميقراطيـــة  للمرشـــحة 

الرئاسية األميركية.
وباتـــت ســـتريب حديث وســـائل اإلعالم 
األميركية في اآلونة األخيرة، بعدما شـــاركت 
في املؤمتـــر الوطني الدميقراطـــي هذا العام 
في فالديلفيا مـــن أجل دعم كلينتون، وفتحت 
البـــاب للكثيـــر مـــن النجمات بعدهـــا ليعلن 

دعمهن لكلينتون.

ميريل ستريب معجبة
بميركل وفون دير الين 



ــان – انطلقت، الثالثاء، فعاليات أعمال  } عمّ
مؤتمر ”التنوع الديني: التعددية والتســـامح 
والتماسك االجتماعي في المنطقة العربية“، 
الذي ينظمـــه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
بالتعـــاون مـــع مركـــز الملـــك عبداللـــه بـــن 
عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان 

والثقافات.
المؤتمر الذي يهدف إلى احترام التعددية 
والتسامح والتماســـك االجتماعي، في ضوء 
المواطنة المشتركة، اســـتضاف إلى أشغاله 
أكثر من مئة مشـــارك ومشـــاركة من 25 دولة 

على مدى يومين متتاليين.
وناقـــش المشـــاركون الـــدور المحـــوري 
للقيـــادات والمؤسســـات الدينية فـــي تعزيز 
التعددية والتســـامح والتماسك االجتماعي، 
ضمـــن نطـــاق برنامج عمـــل إقليمـــي يأخذ 
باالعتبـــار أولويـــات وحاجـــات مجتمعـــات 
المنطقة العربية، ويســـعى إلـــى فتح قنوات 

التواصل والتشارك بين فئات المجتمع.
قال وزير األوقاف والشـــؤون والمقدسات 
اإلســـالمية األردني وائل عربيات، في افتتاح 
المؤتمـــر، ”إن الدولة المدنيـــة موجودة منذ 
بداية اإلســـالم، حيُث كانـــت المدينة المنورة 
أساســـا لها، إذ اجتمع فيها الناس من أعراق 
وأديـــان متعـــددة، وإن الرســـول محمد عليه 
الصـــالة والســـالم أســـس وثيقة ودســـتورا 

مكتوبا أنهى جدلية الصراع الديني“.
عربيات أشار إلى أن البشرية بحاجة إلى 
ثالثة محاور أساســـية، هـــي: الغنى المادي 
والرفـــاه الروحي واألمن البيولوجي، لتتمكن 
مـــن االســـتمرارية بالعيـــش، وأكـــد أن هذه 
المحاور تتحقق بالحوار اإليجابي الحقيقي 
الذي يعتمد على تبادل المنتجات الحضارية.

وأوضح ”أن التعددية هي سنة الكون؛ فال 
يســـتطيع أحد من البشرية العيش بمفرده أو 
دون تعاون مع الغير، فالفرد بحاجة لالنتفاع 

مـــن علـــم وقـــوة وصالحيـــات اآلخريـــن في 
حياته“، مشيرا إلى أن التعددية والتعامل مع 
اآلخرين يعطيان الجمالية للكون، وأن الحوار 
بين الجميع يمنع البشـــرية من الصدام الذي 

يعود على الجميع بالخسارة.
المديرة القطريـــة لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائـــي فـــي المملكة، ورئيســـة مكتب دعم 
المكاتـــب القطريـــة فـــي المكتـــب اإلقليمـــي 
للمنطقـــة العربية فـــي البرنامـــج، زينا علي 
أحمـــد، قالـــت فـــي كلمتهـــا التـــي تلتها في 
الفعاليـــة ”إن أهمية الحـــوار تكمن من خالل 
خلق مساحة من التفكير يعنى بها الجميع“.

وأضافت، ”إن البرنامج أدرك بالممارســـة 
مـــن خـــالل عمله فـــي 17 دولـــة عربيـــة، أننا 
نظلم تاريخنـــا وإرثنا إن لـــم نعمل على نبذ 
الســـرديات المتطرفـــة التـــي تختصـــر بها 
منطقتنـــا“، معربـــة عـــن أملها فـــي أن يكون 
الغد أفضل من الحاضر بسبب التزام العديد 
مـــن الشـــركاء المؤثريـــن بالتغييـــر، بالرغم 
من الصراعـــات التي تهـــدد اإلرث التاريخي 
والنســـيج االجتماعـــي والثقافـــي، الذي هو 

أساس تماسك الشعوب.
وأكدت أحمـــد أن المؤتمر الحواري يهدف 
إلـــى التفكير بأجندة إقليمية جامعة تشـــتمل 
علـــى إطار عملي يصبو إلى إرســـاء التعددية 
والتســـامح فـــي العالـــم العربـــي، فضال عن 
تحديد األولويات ألربعة محاور، هي: الحاجة 
إلـــى جهد بحثـــي لبناء تراكـــم معرفي جديد، 
وتنســـيق الجهود وتبادل الخبرات، وتحديد 
أدوات التدريب المتاحـــة، وأخيرا أهمية دور 
المـــرأة في تفعيـــل مقاربة جديدة لمناقشـــات 

التنوع الديني.
ومــــن جانبه قــــال كبير مستشــــاري مركز 
الحــــوار العالمي محمد أبونمــــر ”نحن نعمل 
من خالل شراكاتنا المحلية والدولية للحفاظ 
علــــى التنــــوع الدينــــي والثقافــــي فــــي ضوء 
المواطنة المشــــتركة، بهــــدف توفير منصات 
تسهم في إحداث تغيير إيجابي لدعم وتعميق 
مفهوم المواطنة المشتركة وترسيخ التعايش 
السلمي، وقيم الحوار والتفاهم والتعاون بين 

أتباع األديان والثقافات المتنوعة“.
وأوضـــح أن المركز يدعـــم األمم المتحدة 
للوصـــول إلى غايتها الســـامية فـــي تحقيق 

أهـــداف التنمية المســـتدامة مـــن خالل عدد 
من المشـــاريع ينفذها بالشراكة مع منظمات 
األمم المتحدة المختلفـــة، مثل برنامج األمم 
المتحـــدة اإلنمائي ومنظمة األمـــم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ومكتب 

األمم المتحدة ضد اإلبادة الجماعية.
ودعـــا أبونمـــر إلـــى اتبـــاع نهج شـــامل 
لمواجهـــة التحديـــات المعاصـــرة مـــن خالل 
مشاركة القيادات والمؤسســـات الدينية، إلى 
جانب صانعي القرار ومكونات المجتمع كافة، 
إيمانا من مســـاهمة القيادات الدينية بإيجاد 

حلول مستدامة للسالم والتعايش السلمي.
ومن جهتـــه قـــال الســـفير الياباني لدى 
المملكة األردنية سوئيتشـــي ســـاكوراي، إن 
بالده تولي أهمية كبيرة لعالقتها مع األردن، 
نظرا لدوره الكبير في تثبيت دعائم االستقرار 
في منطقة الشرق األوسط وسط إقليم ملتهب 

في ظل الظروف الصعبة.
وأوضـــح أن اليابـــان تواصـــل جهودهـــا 
المبذولـــة في مكافحة اإلرهاب بالتنســـيق مع 
المجتمع الدولي، مشـــيرا إلى أن بالده أعلنت 
عن ثـــالث دعائم لسياســـتها في االســـتجابة 
الخارجيـــة، وهـــي: تعزيز إجـــراءات مكافحة 
الدبلوماســـية الخاصـــة  اإلرهـــاب، وتعزيـــز 
بتوطيـــد االســـتقرار واالزدهـــار في الشـــرق 

األوســـط، والمســـاعدة في إيجـــاد مجتمعات 
تنبـــذ العنف. وقـــال مدير البرنامـــج العالمي 
والمستشار الخاص لمكافحة التطرف العنيف 
فـــي ”البرنامج اإلنمائـــي“، ألكســـندر زويف 
إن تزايـــد التطـــرف العنيف الذي يـــؤدي إلى 
صعـــود اإلرهاب في العالـــم أجمع، وباألخص 
العالـــم العربي، يمثل تحديـــا عالميا ويحتاج 
إلـــى مواجهة بمختلـــف التدابير السياســـية 
والقانونيـــة واألمنيـــة. وأشـــار إلـــى أن بناء 
مجتمعـــات يســـود فيها التســـامح وســـيادة 
القانون واحترام حقوق اإلنسان، يشكل حجر 
األســـاس في االســـتقرار والتنمية المستدامة 

الناجحة.
وتطـــرق زويـــف إلى الحديث عـــن أجندة 
العمـــل التـــي أطلقهـــا األميـــن العـــام لألمم 
المتحـــدة بان كي مـــون ومواجهة سياســـة 
التطرف، وعـــن دور األردن في صياغة أجندة 
عالميـــة لمواجهـــة التطـــرف ودور التعليـــم 

والتربية ودور المرأة كشريك.
يذكـــر أن األزهـــر الشـــريف حضـــر فـــي 
المؤتمر، ممثـــال في المنســـق العام لمرصد 
األزهر الشريف، محمد عبدالفضيل، الذي أكد 
خالل تصريح أدلى به على هامش مشـــاركته 
فـــي اللقاء، أنه ال مناص من الدفع بالشـــباب 
في إطار الحوار الديني وإشراكهم في منصة 

الحـــوار، وترســـيخ دور الحـــوار الديني في 
أذهانهم.

وقال عبدالفضيل، إن األزهر الشريف بدأ 
في التركيز على الشـــباب والدفع بمشاركتهم 
في لقاءات الحوار الديني بشـــكل فعال وعلى 
منصـــة الحوار، بعدمـــا كان األمـــر مقتصرا 
علـــى نمط الحـــوار التقليدي الـــذي كان يتم 
بيـــن القيادات واألســـاتذة الجامعيين، داعيا 
المؤسســـات المعنيـــة فـــي مصـــر والعالـــم 
العربـــي إلى تفعيل دور الشـــباب في الحوار 
من خالل المنتديات الشبابية بين المسلمين 

والمسيحيين.
الجلســـة  فـــي  مشـــاركته  أن  وأوضـــح 
االفتتاحيـــة للمؤتمـــر، تركزت علـــى الحديث 
عن دور األزهر الشريف، خاصة في السنوات 
األخيرة، في ما يخص تجديد الخطاب الديني 
المســـيحي في  وتفعيل الحوار اإلســـالمي – 
مصر، وعلى المســـتوى اإلقليمـــي والدولي، 
وكذلك جهود قطاع المعاهد األزهرية وأيضا 

جامعة األزهر في تجديد المناهج الدراسية.
وقال ”يجب أن نتحـــدث عن اآلخر وليس 
الكافر، وعـــن المواطنة وليس عن أهل الذمة، 
وما إلى ذلك من مفاهيم يجب أن ننســـق لها 
فى تجديد الخطاب الديني قبل أن يســـتهلك 

هذا المفهوم وينفر الناس منه“.

راشمي روشان الل

} فـــي ظـــل الضجيـــج العـــام حـــول ارتفاع 
الواليـــات  فـــي  اإلســـالموفوبيا  منســـوب 
المتحـــدة، توجـــد حقيقة أساســـية، وهي أّن 
الماليين مـــن األميركيين من أتبـــاع العقيدة 
المورمونيـــة، يقفـــون إلى جانب المســـلمين 
للتعبيـــر عن نفورهم العميـــق من االضطهاد 

الديني.
أكثـــر ما يلفـــت االنتباه في واليـــة يوتا، 
حيـــث يمثل المورمون نصـــف الناخبين، هو 
أن المورمون يحشـــدون الجماهير بقوة ضد 
الحزب الجمهوري والمرشح الرئاسي دونالد 

ترامب.
ومن خـــالل إنـــكار ترامب للواليـــة التي 
عادة ما تكون في صف الجمهوريين، ســـوف 
يوجـــه المورمـــون ضربـــة قوية فـــي منطقة 
حساسة لمرشح الحزب، في الوقت الذي يثق 
فيه الحـــزب بقدراته وإحكام ســـيطرته على 
المشـــهد السياســـي في والية يوتا. وأوضح 
كوين مونسون، أستاذ العلوم السياسية في 
جامعـــة بريغهام يونغ، وهي مؤسســـة تابعة 
للمورمـــون، أن ”أي جمهوري له نبض يجب 
أن يكون قادرا على الحصول على حوالي 60 
فـــي المئة (في والية يوتـــا)“. وقال إن تراجع 

دعم ترامب يعتبر“انهيارا أسطوريا“.
التغيير الذي تشهده والية يوتا من شأنه 
أن يصنع التاريخ. إذا كانت الوالية تتحاشى 
ترامـــب ومنافســـته من الحـــزب الديمقراطي 
هيـــالري كلينتون، فمـــن المحتمل أن يصوت 
ســـكان يوتا لمرشـــح مســـتقل، مثـــل إيفان 
مـــاك مولن، وهـــو األصلع وصاحـــب الوجه 
الطفولـــي، إضافة إلى كونه مـــن المورمون.
وأشـــارت اســـتطالعات الـــرأي فـــي األيـــام 

األخيرة إلى أن ماك مولن، وهو ضابط سابق 
فـــي وكالة المخابـــرات المركزية، لديه فرصة 
جيدة لتحمل أعباء الدولة، وبذلك يكون مولن 
أول مرشح لحزب ثالث منذ جورج واالس في 
عام 1968، يتمكن من كسب أصوات الناخبين، 
وســـوف تكون والية يوتا هـــي من تمّكن هذا 

المرشح من كتابة اسمه في سجل التاريخ.
وقـــد نشـــأ هـــذا الوضـــع ألن المورمون 
شـــديدو الحساســـية إزاء ما يتعلق بالحرية 
الدينيـــة، وهم ال يشـــعرون باالرتيـــاح آلراء 
ترامب المعادية للمســـلمين والالجئين، ذلك 
أنهم يعرفـــون ماذا يعني أن تكـــون فردا من 

أقلية دينية.
وأصدرت كنيســـة يسوع المســـيح بيانا 
بعـــد أن وجه ترامـــب دعوتـــه األولى لفرض 

حظر دخول المسلمين إلى الواليات المتحدة. 
وربطت صراحة بين المورمون والمســـلمين 
في ما يتعّلق بالحرية الدينية، ويعود ســـبب 
تعاطف المورمون مع المسلمين األميركيين، 
إلى شعورهم بالتشارك في اإلحساس بانعدام 
األمن على خلفيـــة تفاقم التمييز والعنصرية 

ضدهم.
بدأ تواجـــد المورمون كمجموعة عقائدية 
فـــي والية نيويورك في عـــام 1830 ثم انتقلوا 
غربا تحت وطأة المشاكل التي واجهوها في 
أماكن مختلفـــة حّلوا بها. وكان المؤســـس، 
جوزيف سميث، قد ُقتل في والية إيلينوي في 
عام 1844. وما أن اســـتقر المورمون في والية 
يوتا، حتى اضطروا لخوض قتال شـــرس في 

سبيل البقاء وتثبيت أقدامهم.
وقال مونســـون أن ال عجـــب في أن توقظ 
تهديـــدات ترامب ضد المســـلمين المخاوف 
الكامنة فـــي قلوب المورمـــون الذين مازالت 
أســـر كثيرة منهـــم، وإلى يومنـــا هذا، تحكي 
قصصا مرعبة عّما عاناه األســـالف في القرن 
التاسع عشـــر، ويتحدثون عن ملحمة القتال 
الذي خاضوه في الطريق. ال غرابة إذن في أن 

تكون والية يوتا هي الوحيدة التي يترأســـها 
حاكم جمهـــوري، يبدي ترحيبـــه بالالجئين 
السوريين. ويشدد المسلمون في الوالية على 
أن يوتا واحدة من أفضل األماكن التي يطيب 
العيش فيهـــا بالواليـــات المتحـــدة، ويمكن 
للمرء فيها أن يكون فردا من أقلية دينية دون 
مشـــاكل أو مضايقات. هـــذا وأثنى إمام أكبر 
مســـجد في سولت اليك سيتي، عاصمة والية 
يوتـــا، على طيبة وكـــرم المنتميـــن إلى هذه 

األغلبية الدينية التي يعيش بينهم.
وفي بيان ردها علـــى تصريحات ترامب، 
لّمحـــت كنيســـة المورمـــون إلـــى أن األمر ال 
يتعلق باألحزاب والسياســـة، وإنما بمسألة 
أخالقيـــة تخـــص تنامي الكراهيـــة والتمييز 

الديني والعرقي.
ويبدو هذا األمر الفتا لالنتباه نظرا لعدد 
األميركيين، إذ أّن 61 في المئة من المشاركين 
فـــي اســـتطالع جديد للـــرأي، قالـــوا إنهم ال 
يحتاجون إلى أخالق السياسي، في حين أّنه 
وفي عام 2011، عبر أقل من نصف األميركيين 

عن األمر نفسه.
وأوضـــح 72 فـــي المئـــة ممـــن شـــملهم 
االســـتطالع من اإلنجيلييـــن أن البراغماتية 
الحديثة حول أخالق الشـــخص من شأنها أن 
تســـمح لهم بالتصويت لترامب، في حين أن 
30 في المئة فقط منهم أقروا بذلك عام 2011.

ويقول بعـــض المورمون إنهم ببســـاطة 
إليمانهـــم  أوفيـــاء  يكونـــوا  أن  يحاولـــون 
القـــادة  مـــن  حـــذروا  وقـــد  ومعتقداتهـــم، 
السياســـيين الذيـــن يفتقرون إلـــى المبادئ، 
مســـتندين إلى كتابهم المقدس، والذي تحّذر 
أحد نصوصه من هالك الشـــعب إذا ما تفشت 

فيه األنانية المفرطة.
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مؤتمر التنوع الديني: نحو إطار عملي إلرساء التسامح في العالم العربي

املورمون األميركيون يعاضدون املسلمني

في هذه املرحلة التي متر بها املنطقة والعالم، املشــــــوبة بانتشار التطرف الديني وتعبيراته 
املختلفة، يصبح طرح األسئلة الفكرية والدينية واحلضارية العاجلة أكثر من ترف فكري، 
بل هو من قبيل الضرورة احلتمية، إلبعاد الســــــرديات املتطرفة التي تزود اإلرهاب بأدواته 
الفكرية، وأول األســــــئلة يتصل بإمكانية احلديث، اليوم، عن التعددية والتسامح والتماسك 
االجتماعي، وبكيفية حتويل التنوع الديني إلى أرضية لتماسك املجتمع ال لتناحره. أسئلة 

كثيرة ومتداخلة كانت محور مؤمتر دولي انطلق، الثالثاء، في عمان باألردن.

طائفــــــة املورمون في الواليات املتحدة األميركية، تعاني من تنامي خطاب الكراهية ضدها 
من طرف الغالبية اإلجنيلية، وقد تضمن بيان كنيستها في معرض ردها على تصريحات 
ترامب العنصرية، ما يشبه التحذير من تفاقم التمييز الديني، ويظهر املورمون تعاطفا مع 
املسلمني األميركيني الذين يشــــــاركونهم نفورهم من التفرقة الدينية ويقّرون بطيبة أخالق 

هذه الطائفة املسيحية في والية يوتا األميركية.

ضرورة مأسسة التعددية ودور المؤسسة الدينية

[ الحوار بني الجميع يجنب البشرية الصدام  [ املواطنة املشتركة املدخل الوحيد الحترام التعددية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ انطلقت، بمقر المنظمة اإلسالمية 
للتربية والعلوم والثقافة بالرباط، 

ورشة عمل حول دور التربية الدينية 
في تعزيز السالم ومكافحة اإلرهاب.

◄ انطلقت في أبوظبي فعاليات حوار 
مجلس حكماء المسلمين والطائفة 

األسقفية اإلنجليكانية بعنوان ”نحو 
عالم متفاهم متكامل“، بحضور أمل 

عبدالله القبيسي رئيسة المجلس 
الوطني االتحادي ومشاركة شخصيات 

دينية وثقافية من مختلف دول العالم.

◄ دخلت قوات الجيش العراقي مدينة 
الموصل من الجهة الجنوبية الشرقية، 
بعد أسبوعين على بدء هجومها على 

المدينة الواقعة في شمال البالد.

◄ تمّكنت وحدات األمن التونسي 
بمدينة تاجروين (شمال غرب تونس) 

من الكشف عن خلية إرهابية تنشط 
داخل البالد، وذلك إثر إلقاء القبض 

على عنصر إرهابي حجز لديه مجّسم 
لسالح ناري.

◄ دعا الباحث في شؤون الحركات 
اإلسالمية خالد المشوح جميع الفرقاء 

في مختلف المذاهب، إلى مراجعة 
بعض األفكار مع تغير ظروف الحياة، 

مستدال بفتاوى ألصحاب المذاهب 
األربعة تناقض فتاواهم في أول 

حياتهم.

◄ أوقفت مفرزة للجيش الجزائري، 
ثالثة عناصر تدعم الجماعات اإلرهابية، 
فيما كشفت مفرزة أخرى مخبأ لألسلحة 

والذخيرة يحتوي على معدات وبنادق 
وقذائف بوالية بومرداس.

باختصار

المورمون األميركيون يعانون التفرقة الدينية

{المتطرفون استغلوا عقول البسطاء للزج بهم في غياهب الجهل والضاللة، والجهاد الحقيقي تسامح
يتمثل في الدفاع عن األوطان من غدر هذه الوحوش اآلدمية}.

لطفي الشندرلي
رئيس املركز الدولي حلوار احلضارات واألديان في تونس

{التقـــدم العلمـــي المذهـــل والتطور والتكنولوجي المتســـارع فـــي عالم اليوم لســـوء الحظ لم 
يواكبهما تقدم مواز في األخالق والقيم}.

أحمد الطيب 
شيخ األزهر

يوتا يتحاشى فيها املورمون ترامب 
ومنافسته من الحزب الديمقراطي 
كلينتون، ومن املحتمل أن يصوت 

سكانها ملرشح مستقل

◄

الدولة املدنية موجودة منذ بداية 
اإلســـالم، حيـــث كانـــت املدينـــة 
املنورة أساسا لها، إذ اجتمع فيها 

الناس من أعراق وأديان متعددة

◄



} لندن - أعلنت كلية ســـانت أيدين في جامعة 
درام ومجلـــة بانيبال لـــألدب العربي الحديث، 
بدعم مـــن المجلـــس الثقافـــي البريطاني، عن 
إنشـــاء زمالـــة ســـنوية للكتابة باســـم ”زمالة 
بانيبال للكاتـــب الزائر“، تمنـــح لمؤلف يكتب 
باللغـــة العربية وله أعمال منشـــورة، وســـوف 
يقيـــم الكاتب الحاصـــل على الزمالـــة في كلّية 

سانت أيدين لمدة ثالثة شهور.
تســـتند الزمالـــة إلـــى األركان األساســـية 
الثالثة التي تشـــّكل الجوهر الذي أنشـــئت من 
أجله مجلـــة بانيبـــال أال وهي: اعتبـــار األدب 
العربـــي جزءا ال يتجـــزأ من الثقافـــة العالمية 
اإلنســـانية، مع ضـــرورة تعميق  والحضـــارة 
الحوار بين مختلف الثقافات باستمرار، فضال 
عـــن أن المتعة التي يســـتمدها المرء من قراءة 

شـــعر جميل وكتابة إبداعيـــة تخيلّية والفائدة 
التنويريـــة التي يحصل عليها تشـــكالن جزءًا 

هامًا في الوجود اإلنساني.
وانطالقا من ذلك ستشـــّجع ”زمالة بانيبال 
للكاتب الزائر“ علـــى الحوار مع العالم العربي 
من خالل األدب. كما ســـتوفر هذه الزمالة جوا 
مـــن التبـــادل الثقافي والحوار بيـــن الثقافات، 
ما ســـيفتح النوافذ على القـــراء غير العرب في 
المملكة المتحـــدة لالطالع على حقائق الثقافة 
العربيـــة في تنوعهـــا وحيويتهـــا، ويمّكن من 
إقامـــة خطاب مثمر بين الثقافات، ما يؤّدي إلى 
المزيد من التبادل الثقافي واالحترام المتبادل، 
والتشـــجيع على صدور كتابـــات جديدة، وإلى 
تفهم أعمق واإلسهام في أن يتبوأ األدب العربي 

مكانته الحقيقية بين كنوز األدب العالمي.

وتوفـــر الزمالة في كّل ســـنة فضـــاء مميزًا 
وفريدًا لمؤلف عربي له أعمال منشورة للتفكير 
والكتابة، كمـــا تتيح له أيضـــًا إمكانية إطالع 

القراء البريطانيين على أعماله.
الثقافـــي  المجلـــس  يرّحـــب  جهتـــه  مـــن 
البريطاني بتوفير هـــذه الفرصة لكاتب عربي 
له أعمال منشـــورة ليمضي فترة من الزمن في 
المملكة المتحدة، تتيح له فرصة إقامة عالقات 
جيـــدة مع الكّتـــاب والمترجمين ودور النشـــر 

البريطانيـــة، وتعريـــف الجمهـــور البريطاني 
بأعماله، إذ ســـتعمل الزمالة على زيادة الوعي 
بالكتابـــة العربية في المملكة المتحدة بصورة 
عامـــة. ويتطّلع المجلـــس إلى إقامـــة عالقات 
وطيـــدة طويلة األجل بين الكّتـــاب في المملكة 

المتحدة والكّتاب في العالم العربي.
ســـتقدم ”زمالـــة بانيبـــال للكاتـــب الزائر“ 

نفقات الذهاب واإلياب من 
موطـــن الكاتـــب الحاصل 

على الزمالة إلى كلّية سانت أيدين وإقامة كاملة 
فـــي الكلّية خالل فترة الزمالـــة، ومكافأة قدرها 

1500 جنيه إسترليني عن كامل فترة اإلقامة.
ويحدد موعـــد الزمالة األولى في الفترة من 

23 يناير 2017 إلى 21 أبريل 2017.
وعلى المتقدمين لهذه الزمالة األولى إرسال 
طلباتهم إلى رئيس كلّية ســـانت أيدين، مرفقة 
برســـالة تقديم وســـيرة ذاتية تشمل معلومات 
عـــن أعمالهم المنشـــورة وأعمالهـــم التي هي 
قيد اإلنجاز. ويمكن إرســـال الطلبـــات بالبريد 
اإللكترونـــي أو بالبريـــد العـــادي. وقـــد حـــدد 
الموعد النهائي لتلقي الطلبات لزمالة الســـنة 

األولى، 2017، يوم األربعاء 30 نوفمبر 2016.
ســـيتم إبالغ المتقدم الفائز بالزمالة األولى 

بالبريد اإللكتروني يوم اإلثنين 19 ديسمبر.
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تشارك أكاديمية الشعر التابعة 
للجنة إدارة المهرجانات والبرامج 

الثقافية والتراثية بأبوظبي في 
فعاليات الدورة 35 من معرض 

الشارقة الدولي للكتاب، حيث تعرض 
ما يزيد عن 130 من إصداراتها 

الُمتخّصصة في مجاالت الشعر 
النبطي والفصيح واألدب والبحوث 

والدراسات النقدية والتحليلية.

◄ افُتتح، حديثا، في جمعية الشبان 
المسيحية بمدينة غزة، المعرض 

للفنان محمد  الفني ”كرامات“ 
أبوحشيش.

◄ ناقش الباحث في المركز 
الجغرافي األردني حنا صابات كتاب 

”بنية الثورات العلمية“ للمفكر 
األميركي توماس كون، معتبرا أنه 

ال يميز بين األنموذج والقانون 
والفرضية والنظرية الجزئية 

والنظرية الكبرى.

باختصار

عن منشـــورات ضفاف، ومنشـــورات االختالف، صـــدرت حديثا رواية بعنوان {بنت الباشـــا» للكاتبة 

والروائية السورية لينا هويان الحسن.

توقـــع الكاتبـــة اإلماراتية نورة النومـــان، الجمعة 4 نوفمبر الجـــاري، ضمن فعاليـــات الدورة الـ35 

ملعرض الشارقة الدولي للكتاب، روايتها الجديدة {سيدونية»، وهي الجزء الثالث من {أجوان».

املوجة الحضارية

} احلياة حتكمها املعرفة وال يحكمها 
السالح في نهاية األمر، ورغم أن الواقع 

يشير إلى عكس ذلك في راهن احلياة حيث 
احلروب والثورات وشيوع استعمال السالح 

بشكل خطير، فإن بذرة املعرفة هي األبقى 
واألكثر صالحية للبشرية في كل مكان وهذا 
من ثابت التطور العام الذي تشهده احلياة 
مبنتجها العلمي التكنولوجي اإللكتروني 
عبر طفرات شبكات العوملة في االتصاالت 

وامليديا ومبتكرات اإللكترونيات الفذة، مبا 
يعني شيوع مفهوم املعرفتاريا على نطاق 

واسع في مفاصل املجتمعات.
واملعرفتاريا مصطلح مبتكر رافق 

العلوم احلديثة في منتصف التسعينات من 
القرن املاضي؛ حينما شهدت احلياة طفرة 

اتصالية كبيرة شّفت عن حتوالت عميقة في 
بنية احلياة العامة بتوصيفاتها السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية . واألميركي 
”ألفني توفلر“ صاحب ثالثية ”صدمة 

املستقبل- املوجة الثالثة- حتول السلطة“ 

هو مجتِرح املعرفتاريا مصطلحًا ومفهومًا 
عندما وجد أن الثورة املعرفية هي املوجة 

الثالثة في حياة البشرية، بعد املوجتني 
الزراعية والصناعية، وقد شكلت املوجة 

املعرفية اجلديدة أسس حضارة إنسانية 
جديدة قوامها سالح املعرفة الشامل في 
االقتصاد والسياسة والثقافة واالجتماع 
والعالقات اإلنسانية املتداخلة، وقبل هذا 

وذاك.. السلطة.
يرى توفلر أن السلطة التي تقوم على 
املعرفة والثقافة ميكن أن حتقق مكاسب 

شعبية وإنسانية وتؤسس عصرها 
الذهبي، فالعاَلم يحتاج إلى املعرفة أكثر 
من حاجته إلى السالح، وعصر احلروب 
واألسلحة والعنف الشامل الذي مارسته 
السلطات سابقًا يجب أال يكون له وجود 

في عصر املعرفة-املعرفتاريا أو هكذا يأمل 
وهو يؤسس نظرية حضارية عبر املوجة 

”الثورية“ التي اقتحمت احلياة من دون 
إراقة الدماء. فعصر التحوالت اإللكترونية 

وتكنولوجيا املعلومات واإلنفوميديا 
وامليديا، هو عصر ثوري بامتياز تفوق 

على عصري الزراعة والصناعة بتوطيده 
أركان املعرفة في الذات اإلنسانية حينما 

قلَب مفاهيم السلطة، بوصفها مصدرًا 
للعنف إلى أن تتمسك بعامل املعرفة للنقلة 

احلضارية الثالثة التي ترتقي بسالملها إلى 
آفاق بعيدة، فـ(املعرفة هي من أعظم وسائل 

السلطة قيمة) وامبراطوريات العقل هي 
امبراطوريات املستقبل كما قالها ونستون 

تشرشل ذات يوم.
مستوى ما يطرحه ألفني توفلر بشأن 

فكرة املعرفة والسلطة والعنف عميق؛ 
فالعنف هو إحدى الوسائل التي تقود 

إلى السلطة حتى يومنا هذا، ال سيما في 
العالم الشرق أوسطي، ويبدو أن البشرية 

استهلكت آراءها وأفكارها في ميدان 
التعامل السلمي بأشكاله املختلفة لذلك 

اعتادت العنف وصوال إلى السلطة. ويرى 
توفلر أن حتول السلطة إمنا يتم بتغيير 

جوهرها عبر اإلمساك باملعرفة، فاملعرفة في 
ذاتها سلطة وعمل مضاِعف للثروة والقوة، 
وهي القدرة، والقدرة هي املعرفة، والسلطة 
ذات اجلودة العالية هي حصيلة استخدام 
املعرفة بشكلها الفني واستعمال جوهرها 

في معاجلة شؤون احلياة اجلديدة.
الثقافة والوعي واملعرفة واالستحواذ 

على التقنيات الفاعلة هي نتاج املعرفتاريا 

اجلديدة، ألنها متكنت من استثمار هذه 
املعطيات القّيمة في تثوير الواقع وقلبه 

إلى واقع آخر، فالسلطة املبنية على 
العنف أثبتت أنها أمام الثورة املعرفية 
ال تساوي حتى صفرًا صغيرا، فالعالم 

يتقدم وميشي ويركض كي يصل إلى قلب 
احلقائق اجلديدة التي وفرتها له وصالت 

التكنولوجيا في أسمى معانيها وأفضل 
ارتقاءاتها الهائلة.

املعرفتاريا هي املوجة الثالثة كسلطة 
جديدة في مواجهة السلطات التقليدية 

التي متيل إلى العنف وال تستثمر إمكانات 
العلم وانفجاراته املدوية في هذا العصر 

القائم بثورة علمية ثالثة مستندة إلى 
أرضية مبتكرة، مبحموالتها القوية واملؤثرة 

والفاعلة، في حني يبقى السالطني يقلبون 
إرث سالالتهم النافقة، ليبتكروا العنف 
بطرق حديثة، لذلك يصطف توفلر مع 

اجلماهير املعرفية التي يقول فيها ”كلما 
زاد الشعب علمًا وثقافة ازدادت مطالبته 

بالدميقراطية“.
وفي احملّصلة نقر بأن الدميقراطية هي 

معرفة حضارية وليست قوانني مكتوبة 
وشروطا سياسية تكتبها أحزاب السلطة. 

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

جوائز وتكريمات في أول أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب

زمالة بانيبال للكاتب الزائر في دورتها األولى

[ في الدورة 35 مشاركة أكثر من 1420 دار نشر من 60 دولة عربية وأجنبية  [ انفتاح هام على عالم األطفال والتكنولوجيا الحديثة

محمد الحمامصي

} وسط حضور واســـع من الكتاب والمثقفين 
والفنانين واإلعالميين والمســـؤولين األجانب 
والعرب واإلماراتيين، افتتح الشـــيخ ســـلطان 
بن محمـــد القاســـمي عضو المجلـــس األعلى 
حاكم الشـــارقة، والشـــيخ نهيان بـــن مبارك آل 
نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة اإلماراتي، 
فعاليات الدورة الخامسة والثالثين من معرض 
الشارقة الدولي للكتاب التي تقام من 2  إلى 12 

نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

افتتاح المعرض

تـــم أثناء االفتتاح اإلعـــالن عن إطالق أكبر 
جائزة مخصصة للترجمـــة بعنوان ”ترجمان“ 
والتي تبلغ قيمتها المالية 2 مليون درهم، ووقع 
إثر ذلك تكريم الفائزين بجوائز اتصاالت لكتاب 
الطفل في دورتها الثامنة، حيث فاز كتاب "أريد 
أن أكون ســـلحفاة" للكاتبـــة المصرية أمل فرح 
بجائـــزة أفضل نـــص، وكتاب "بركة األســـئلة 
الزرقاء" للكاتبة الفلســـطينية مايا أبو الحياة 
بجائزة أفضل رســـوم، وذهبـــت جائزة أفضل 
إخراج كتاب "بولقش" للفلســـطينية يارا باميا، 
وجائزة كتاب العام للطفل حتى ســـن 12 ســـنة 
"إحـــم إحم مررنـــي من فضلـــك" للبنانية نبيهة 

محيدلي.
كمـــا أعلن عـــن جوائـــز المعـــرض لدورته 
الحالية، حيث فاز بجائزة أفضل كتاب إماراتي 
مطبوع عن اإلمـــارات، الباحث والكاتب صالح 
حنظـــل، عن كتاب "جامع األمثال ومأثور الكالم 
واألقوال والحكم والكنايات عند أهل اإلمارات" 
وهو دراســـة في الثقافة والقَيم الشـــعبية، أما 
جائـــزة أفضل كتاب عربي في مجـــال الرواية، 
فقـــد فـــاز بهـــا الكاتـــب المصري أحمـــد خالد 
توفيق، عن روايته "مثل إيكاروس" الصادرة عن 
دار الشـــروق المصرية، وفـــازت بجائزة أفضل 
كتاب أجنبي خيالـــي الكاتبة فاطمة المعال عن 
رواية "هيدن"، بينما ذهَبت جائزة أفضل كتاب 
أجنبي واقعي للكاتب ميراج محي الدين، وفي 
فئة جوائز دور النشر حصلت "دار مداد للنشر 
والتوزيع" في اإلمـــارات العربية المتحدة على 

جائزة أفضل دار نشـــر محلية، بينما فازت "دار 
ممدوح عدوان" بجائزة أفضل دار نشـــر عربية، 
وذهَبت جائزة أفضل دار نشـــر أجنبية إلى دار 

"سينو لينغو" من الصين.
 إضافة إلى ذلك تـــم تكريم المفكر اللبناني 
غسان ســـالمة كشـــخصية العام الثقافية التي 

يحتفي بها المعرض في دورته الحالية.
بدأ االفتتاح بكلمة أحمد بن ركاض العامري 
رئيس هيئة الشـــارقة للكتاب الذي أشـــار إلى 
أن الدورة الـ35 تشـــهد مشـــاركة أكثر من 1420 
دار نشـــر من 60 دولة عربيـــة وأجنبية، تعرض 
أكثـــر من 1.5 مليون عنوان منها 88 ألف عنوان 
جديـــد على مســـاحة بلغت 25000 متـــر مربع. 
مؤكدا أن هذه الدورة ســـتكون عالمة فارقة في 
تاريخ الثقافة العربية والعالمية، حيث تسجل 
اإلمـــارات هذا العام أعلى نســـبة مشـــاركة، إذ 
وصلت إلى 205 مشـــاركات، تليها مصر بـ 163 
مشاركة، ولبنان بـ 110 مشاركات، ثم الهند 110، 
وبريطانيـــا 79، وســـوريا 66، والســـعودية 61، 

وأميركا 63.
وبّيـــن العامري أن جمهـــور المعرض لهذا 
العام ســـيكون علـــى موعد مع أكثـــر من 1417 
فعاليـــة بحضور 235 ضيفًا مشـــاركًا، مقســـمة 
علـــى المحاور الثابتة التي تســـير عليها رؤية 
المعـــرض، حيث يشـــتمل برنامـــج الفعاليات 
الثقافية على 167 فعاليـــة بحضور 121 ضيفًا، 
وبمشـــاركة 29 دولة، وتجمـــع فعاليات المقهى 
الثقافي أكثر مـــن 33 فعالية بحضور 39 ضيفًا 
وبمشاركة 11 دولة، أما برنامج فعاليات الطفل 
فيتضمـــن 1076 فعاليـــة بحضـــور 54 ضيفـــًا 
وبمشـــاركة 19 دولـــة، أبرزها ”ســـيرك بكين“، 
والعـــرض الموســـيقي التعليمـــي ”سمســـم“، 

والعرض المسرحي ”عائلة آدم“، وغيرها.
 إلى جانب ذلك يخصـــص المعرض ضمن 
برنامجـــه فعاليات ركن الطهـــي التي تنظم 76 

فعالية بحضور 14 ضيفًا وبمشاركة 10 دول. 

النشر اإللكتروني

وقبل افتتاح المعـــرض انتظمت على مدى 
يوميـــن بمشـــاركة أكثـــر من 200 ناشـــر محلي 
وعربـــي وعالمـــي يمثلـــون أكثر مـــن 35 دولة 

بالشـــارقة، فعاليات الدورة السادسة للبرنامج 
المهني للناشـــرين، والذي يعـــد ركنا تمهيديا 
أساسيا ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي 
للكتـــاب، حيث أكد أحمد بـــن ركاض العامري، 
رئيـــس هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب أن البرنامج 
المهنـــي بات جزءا ال يتجزأ من المعرض، الفتا 
إلـــى ما يواجهه قطاع النشـــر في جميع أنحاء 
العالـــم من تحديـــات مختلفـــة، إال أنه يشـــدد 
على اإليمان من خالل بـــذل المزيد من الجهود 
وتعزيز التعاون المشـــترك، بأنه يمكن االرتقاء 

بهذا القطاع الحيوي المهم.
التدريبـــي  البرنامـــج  فعاليـــات  وركـــزت 
للناشرين في يومه األول على عدد من المواضيع 
المهمة في مجال صناعة النشر مثل: الشراكات 
االســـتراتيجية في أوروبا والشـــرق األوســـط 
وأفريقيـــا، والتحضير للمســـتقبل بالبحث عن 
إمكانات بناء ســـوٍق عربية للكتب اإللكترونية، 
والواقع الحالي للنشـــر في المنطقـــة العربية 
وإمكانات النهوض به. كما استعرض البرنامج 
مشـــروع منحة الشـــارقة للترجمـــة، وموضوع 

الوصول الســـهل إلـــى حقوق النشـــر العربية 
وترجمتها من قبل الناشر العربي واألجنبي.

وتحـــدث ألكســـندر بريغمان من مؤسســـة 
غوغـــل بالي بوك في منطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا مـــن خـــالل ورقـــة عمل عن 
الشـــراكات فـــي المنطقـــة، مبينـــا أن المنطقة 
العربية تشكل سوق نشر متنامية بشكل الفت، 
وأن النجـــاح فيها يتطلب تضافـــر جهود عدة 

لمواجهة التحديات.
وفي ورقة عمل له بعنوان ”كيف نستحضر 
المستقبل؟ نحو بناء سوٍق للكتب اإللكترونية“، 
تحـــدث مايـــكل تامبليـــن، الرئيـــس والمديـــر 
التنفيذي لمؤسسة راكوتين كوبو عن المنافسة 
التي تشهدها سوق النشـــر اإللكترونية، مبينا 
أن هناك دراســـات جيدة ومتطورة للتعامل مع 
التحديـــات فـــي المنطقة كاللغة، والشـــخصية 

الثقافية العربية، والقوانين، والرقابة.
وأدار ســـتيفن ويليامز الجلســـة الحوارية 
الثانية بعنوان ”نظرة إلى واقع النشر العربي“ 
بين فيها تامر سعيد مدير عام مجموعة كلمات 

التغييـــرات اإليجابيـــة الحاصلة في الســـوق 
خـــالل العقد األخير، وأهمية اســـتثمار المزيد 
من األموال في قطاع النشر. ومن جهتها قدمت 
مريم آل علي من هيئة الشـــارقة للكتاب عرضا 
موجـــزا عن منحـــة الشـــارقة للترجمـــة داعية 

الناشرين إلى االستفادة منها.
وعلـــى صعيـــد متصـــل عقـــدت اجتماعات 
”مواعيد المتخصصين“ لبحث سبل وإمكانات 
التعاون المشـــترك بين الناشـــرين. كما تطرق 
الناشـــرون فـــي اليـــوم الثانـــي مـــن فعاليات 
البرنامج المهني إلى ”وجهات نظر في ســـوق 

النشر العربية“. 

متثل معارض الكتاب فرصة هامة لترســــــيخ عادة القــــــراءة وللترويج للكتب والكّتاب على 
ــــــات والثقافات، إذ تعّد منبتا النفتاح الثقافات على  اختالف األجناس الكتابية واجلغرافي
بعضها البعض، ويعد معرض الشــــــارقة أحد أهم معارض الكتب ال على املستوى العربي 

فقط بل وعامليا أيضا، ملا رسخه على مدى 34 دورة سابقة من تطور وانفتاح وجتدد. 

 دورة ثرية تواكب التطلعات

الثالثة  الدورة  يستضيف  المعرض 

وبين  بينه  المشترك  المؤتمر  من 

األميركية، خالل  المكتبات  جمعية 

الفترة من 8 حتى 10 نوفمبر الجاري 

 ◄

المملكة المتحدة، تتيح له فرصة إقامة عالقات
جيـــدة مع الكّتـــاب والمترجمين ودور النشـــر

إ نفقات الذهاب واإلياب من ح
موطـــن الكاتـــب الحاصل



} أبوظبي - يشـــارك مشـــروع كلمـــة للترجمة 
التابع لهيئـــة أبوظبي للســـياحة والثقافة في 
معرض الشـــارقة الدولي للكتـــاب من 2 إلى 12 
نوفمبـــر 2016، بعرض جميـــع إصداراته التي 
بلغـــت 900 كتـــاب، وتزامنا مع هذه المناســـبة 
ظهرت إلى النور ترجمة عربّية قام بها الباحث 
والمترجـــم المغربـــّي محّمد آيت حّنـــا لكتاب 
”العاَلـــم والُبلـــدان: دراســـات فـــي الجغرافيـــا 
للمســـتعرب الفرنســـّي  البشـــرّية عند العرب“ 
أندريه ميكيل، تضّمنتها سلســـلة كالســـيكّيات 
المشـــروع  ُيصدرهـــا  التـــي  الفرنســـّي  األدب 
ويشـــرف عليهـــا ويراجـــع ترجماتها الشـــاعر 
واألكاديمـــّي العراقـــي المقيـــم بباريس كاظم 

جهاد.
ُعرف ميكيل بتعّدد مجاالت اهتماماته، التي 
يدور أغلبها حول الثقافـــة العربية، وقد ترجم 
إلى الفرنسية أشعار العديد من قدامى الشعراء 
العـــرب ودرَس أعمالهم، كما ُعنـــي بالحكايات 
العربّية فترجمها إلى لغته، وحّلل كتاب ”كليلة 
البن المّقفع، وأعاد بالتعاون مع جمال  ودمنة“ 
الدين بن شـــيخ، ترجمة ”ألف ليلـــة وليلة“ في 
صيغتها الكاملة، ووضع سيرة روائّية لمجنون 
ليلى، وأّلف العشرات من الدراسات في الـتاريخ 
العربـــّي- اإلســـالمّي وفـــي حضارة اإلســـالم، 
انصّب جزء كبير منها على الجغرافيا البشرّية 
عنـــد العرب، ووضع في هـــذا المجال أطروحة 
لدكتـــوراه الدولة، صارت جزءا أّول لســـفر من 
أربعـــة أجـــزاء ضخمة تشـــّكل بمجموعها أحد 
أكثر األعمال الغربّية اتساعا وثراء عن العرب، 
حملت العنوان الجامع ”الجغرافيا البشرّية في 

العاَلم اإلســـالمّي حّتى منتصف القرن الحادي 
عشر الميالدّي“، وتوالى صدورها من 1973 إلى 

.1988
وبالّرغـــم مـــن كـــون هـــذا الكتاب مـــا برح 
موضع تداول وانتشـــار، حيـــث أعيد طبعه في 
عهـــد قريـــب، وقد قـــّرر ميكيل أن يعيد ســـكبه 
فـــي صيغة مكّثفة، موّجهة إلـــى األدباء وعموم 
القـــّراء، وصـــدرت فـــي 2001. ليس مـــن الهّين 
اختـــزال ماّدة كتـــاب يغّطي ألفـــي صفحة إلى 

صيغة جديـــدة ال تتجـــاوز مئة صفحة 
ونّيفـــا. بيد أّن ميكيـــل، بحّس التكثيف 
المعهود لديه، نجـــح في الّرهان، ورّكز 
اختيار موضوعاتـــه، من حيث مقاربة 
العرب للعاَلـــم، على تصّورهم للحدود 
والبحـــار والجبـــال والمـــدن، ومـــن 
حيـــث مقاربتهم للبلـــدان الغريبة أو 
األجنبّيـــة، رّكـــز على مـــا كتبوه عن 
الهنـــد والّصيـــن واالقســـطنطينّية 

وروما وبقّية أوروبا.
وقـــد أضيفت إلى هـــذا الكتاب 
ترجمة  الذي يقّدمه مشروع ”كلمة“ 

لنـــّص درس ميكيـــل االفتتاحّي فـــي كوليج دو 
فرانـــس، الذي يلّخص فيـــه اختياراته ورؤيته 
لّلغـــة العربيـــة وأدبهـــا وتاريخهمـــا وآفـــاق 
دراســـتها الممكنة، وفي نهاية الكتاب أضيفت 
ترجمة لثالث دراســـات أخرى له، تكّمل فصول 
”العاَلـــم والبلدان“، وتذهب فـــي البحث إلى ما 

بعد منتصف القرن الحادي عشر الميالدّي.
ليس هـــذا الجمع بيـــن األدب والجغرافيا، 
الـــذي يمّيز الكتـــاب، بالشـــيء الغريب، بل هو 

يقيـــم في ُصلب مشـــروع أندريـــه ميكيل، الذي 
يعّد هـــذه الجغرافّيا بحثا استكشـــافّيا وأدبا 
فـــي آٍن معا. أدب ُيعرب عن مهارات أســـلوبية 
ونظـــرة متفّردة وإن لم يضعـــه كّتاب كبار. كما 
لـــم يضعه علماء مختّصون، بل بّحاثة معنّيون 
بالمعرفة الملموسة، يسافرون إلى بلد لوصفه 

ويحيطون بما كتبه أو قاله عنه آخرون.
فـــي دراســـته لمصّنفـــات هـــؤالء، حّقـــق 
ميكيـــل عّدة اكتشـــافات أساســـّية. فـــي أّولها 
الشغف باالكتشـــاف لدى هؤالء 
الجغرافييـــن في حقبـــة أفوٍل 
اإلســـالمّي  العالم  فيهـــا  انكفأ 
دار  وتشـــّظت  نفســـه  علـــى 
اإلســـالم، وبدأ يغمرهـــا ركوٌد ال 
يرى هو فيه انحطاطا أو تراجعا 
للفكـــر حّقا. هـــذه الّنصوص هي 
نـــوع من نهضـــة ُيقام بهـــا على 
خلفية خســـارة، ضوء مبهر يشّع 
في سماء حالكة. على خلفّية األفول 
هذه، أنجز األعماَل رجال عظام، من 
ورّحالة  وجغرافييـــن  موســـوعيين 
أخذوا علـــى عاتقهم تدوين حضارة 
بكاملها، وعكســـوا تصّورهم لعاَلمها ولعوالم 
اآلخرين، ولُمجمـــل العالم والكون. قاموا بذلك 
خوفـــا عليها من الّضياع. هي اندفاعة قصوى، 
وْثبـــة حّيوّيـــة خّالقـــة أحيت أجناســـا قديمة 

وابتكرت صنوفا أخرى من الكتابة.
كما يسّلط ميكيل الّضوء بألمعّية وسخاء، 
علـــى ثقافـــة متكاملـــة يتضافـــر فيهـــا األدب 
الجغرافـــّي مع اهتمـــام تاريخّي وموســـوعّي 

ولغوّي وفّني، بوصف رفيـــع ودقيق. ووراءها 
تقـــف ذوات ومواهب فّذة، مـــع تعٌلّق خاّص من 
قَبل ميكيل بالمقّدسي الجغرافّي، وابن بطوطة 
الرّحالـــة، وابـــن خلـــدون المفّكر فـــي الّتاريخ 
والمجتمعـــات، كّل منهم كان رائـــدا في مجاله 
وصانعـــا لجنـــس أدبـــّي على أســـاس بدايات 

وسوابق متواضعة.
ولد أندريه ميكيل في مدينة ميتز الفرنسّية 
المتوّســـطّية فـــي 26 مـــن ســـبتمبر 1929. نال 
شـــهادة الّتبريز في نحو الفرنسّية والّالتينّية 
واليونانّيـــة القديمة فـــي 1953، وتنّقـــل لفترٍة 
بين دمشـــق ونواكشـــوط والقاهرة للتّعمق في 
دراســـة العربّية، ثّم لممارســـة وظائف ثقافّية. 
عّلـــَم في عـــّدة جامعات فرنســـّية اعتبـــارا من 
1962، ثّم انُتخب أســـتاذا فـــي المعهد المرموق 
”كوليـــج دو فرانس“، في كرســـّي الّلغة واألدب 
العربيين الكالســـيكيين (1976-1997)، ثّم مديرا 
عاّمـــا للمكتبـــة الوطنّيـــة بباريس، ثـــّم مديرا 
عاّمـــا لكوليج دو فرانس. وضع ســـبعين كتابا 
والعشـــرات من المقاالت برز فيها كاتبا سردّيا 
ـــال للّشـــعر والنّثـــر العربيين  ومترجمـــا ومحِلّ

القديَمين.

عبدالله مكسور

} تنوعت إصدارات الشـــاعر التونسي أيمن 
حسن بين األدب والفكر والترجمات المتنوعة، 
بين الشـــعر والقصة والسرد، فضيفنا شاعر 
ومترجـــم وكاتـــب بالعربية والفرنســـية، له 
اشـــتغاالت ثقافية متعددة االتجاهات والُبنى 
األدبية، في ضوء هذا التنوع الالفت نســـأله 
في  بداية عن فهِمه الخاص لصورة ”الهوية“ 
النص األدبي، ليقـــول إنَّ الهوّية بنت زمانها 
ومكانها فهـــي ترتبط بالنـــّص كهوّية صلب 
الهوّيـــة، بتخصيص أدق يتابـــع ضيفنا إنه 
يكتب باّللغتين العرّبية والفرنســـّية وُيترجم 
بينهما، وصلُب اهتمامه يتمّثل أّوال في جنس 
النـــّص ذاته، إن كان شـــعرا أو نثـــرا أو بين 
الجنســـين، فهذا ما يحّدد الهوّيـــة الحقيقّية 
للنـــّص وبالّتالي لفعـــل الكتابـــة، وإن كانت 

ترجمة، فكال الفعلين إبداع.

األدب والهوية

 يؤكد أيمن حسن أّنه كتب نصوصا نثرّية 
وسياسّية ال اسم لها غير ”البامفلي“، أي ذلك 
الجنس األدبي الـــّذي تطّور في عصر األنوار 
مع أســـماء يعتبرها كبيرة، تلـــك النصوص 
جاءت هويتها مقترنة بصفـــاء الّلحظة وبما 
تكتنزهـــا مـــن حقيقـــة بينه وبين نفســـه من 
جهـــة، وبينـــه وبيـــن أعدائه الذيـــن يصفهم 
بأعداء الوطن من جهة أخرى، وهذا ما يجعل 
النصـــوص تتحّول من األدب إلى الّسياســـة، 

والهّوية سياسة ال محالة بحسب ضيفنا.
الحديـــث عن تســـييس النصوص يقودنا 
إلـــى الحديث عن الـــدور الـــذي يلعبه األدب 
المحلي في دعم الهويـــة الوطنية والقومية، 
والطـــرح هنـــا باتجاهين، عربي وفرنســـي، 
ليؤكـــد ضيفنا أنه عادة مـــا يكون تقدير هذه 
التأثيرات شـــخصّيا، فالكتابة الحقيقّية كما 
يراها ال تحتمـــل التنظير أو األدلجة، يضرب 
بإنتاجه األدبي مثاال على ذلك، فضيفنا يعتبر 
نفســـه كاتبا عربيا ناطقا بالفرنســـية، يشدد 

هنـــا أنه ليـــس فرانكفونيا، لمـــا يحمله هذا 
التوصيف من تبعيـــة فكرية وثقافية ويجعل 

من حامله شخصا غير مرغوب فيه.
يرى حسن أن الهوية الوطنية عند الكاتب 
هي المحّليـــة الكونّية كمـــا عّرفها منذ قرون 
الفيلســـوف األلمانـــي إيمانويل كانـــط، فأنا 
الكاتـــب أو الـــّراوي هي أنا كونية شـــمولية 
تعّبر عّنا جميعا، ولذلك فإن أبسط الحكايات 

المحّلية ملحمات إنساّنية منذ جلجامش.
مـــن خالل تجربته الذاتية في الكتابة بين 
الفرنسية والعربية على حد سواء، نطلب من 
ضيفنا إجراء مقارنة بين الشـــعر الفرنســـي 
والشعر العربي من حيث األوزان والمواضيع 
وآليات النظم والموســـيقى، ليقول إن الفرق 
بين الشعرّيتين أي بين فّن الّشعر في اللغتين 
هو ذاته الكامن بيـــن بناء الّلغتين في الّنحو 
والّصـــرف في البدء ثّم في البالغة والعروض 
في مرحلة متقّدمة، الفرنســـّية عكس العرّبية 
تماما، فهي لغة أيديوماتيقّية تخضع لقواعد 
صارمة تـــكاد تكون متكّلســـة، لكّنها في اآلن 
نفســـه شـــعرّية، فالتعامـــل معهـــا إشـــكالّي 
ومخيف إلى درجة أّن أكثر الّشعراء بالغة من 
الّناطقيـــن بها كبودلير يقولـــون إّن ”الجميل 
غريب“. واإلشكالّية هي نفسها مع الموسيقى 
فبالّرغم من صرامة قواعد العروض واإليقاع 
التـــي توّفـــر الموســـيقى كما هـــو مفترض، 
فالّشـــعر الفرنســـي انتظر طويال لكي تتبلور 

موسيقّيته كما صار ذلك مع بول فرلين.
حديثـــه يقودنـــا إلـــى ســـؤاله عـــن قوام 
القصيـــدة التي يكتبهـــا بالفرنســـية، وأبرز 
المواضيع التي تســـتحوذ على اهتمامه عند 
النظم بلغـــة موليير، ليقول إّنـــه ابن اإللهام، 
الكلمات تأتيه بطريقة غريبة وما عليه سوى 
تدوينها كي تبقى، دون أن تتالشى كالسراب، 
فكتابـــة الشـــعر عند أيمن حســـن مبنّية على 
التتّيم، ليجد نفســـه في أغلب األحيان ضمن 
هيكل شعري متغّير، عادة ما يكون كالسيكّيا 

بســـبب نوعية األبيات، فهي تخضع غالبا أو 
دائمـــا إلى قواعـــد العروض الفرنســـي، مّما 
يفرض عليـــه مواصلة الحـــوار والكتابة مع 
الـــذات، فعملية التدفق الشـــعري للموضوع 
الشـــعري عنـــد ضيفنا تبدأ بالصـــور األولى 
وتتوالى عبر معالجة تلك الرؤى على شـــكل 

أبيات شعرية.
 يضرب مثاال عن المواضيع السياســـية 
التي يكتب عنها، قصيدته األخيرة ”تونسة“ 
التي يعتبرها صرخة ضد َمن يصفهم بأعداء 
الوطـــن والحياة على حد ســـواء، أخذت منه 

أربع سنوات لتكون قصيدة كاملة.

عالمية األدب

الحديـــث هنا يقودنا نحـــو عالمية األدب 
العربـــي، وكيف يـــرى ضيفنا حـــال اإلنتاج 
اإلبداعـــي باللغـــة العربية، ليقـــول إن األدب 

العربـــي اليوم يعيش أزمة شـــمولّية 
تبـــدأ مـــن اللغـــة اّلتـــي تبحـــث عن 
تجديد نفســـها وتنتهي إلى الّنشـــر 
معضـــالت  والتقّبـــل.  والّتســـويق 
باألطنـــان تقتـــرن بكّل ما نعيشـــه 
اليـــوم مـــن أزمات. لكـــن هذا ليس 
بالمأســـاوي بحســـب أيمن حسن 
الذي يتابـــع أن هذه األزمات ال بّد 
أن تخلـــق أدبا جديدا له حضوره 
وموقعه ومكانته، في هذا الطرح 
يســـتند ضيفنا إلى قول الشاعر 
”الشـــعر،  إّن  هولدرلن  األلماني 

أي الخلـــق ككّل، وليـــد األزمات“، 
وهذا المفصل هو مكمن كونية أو إنســـانية 

األدب العربي.
يشـــرف اليوم الكاتـــب والمترجـــم أيمن 
حسن على قسم النشر العربي في دار ”موار“ 
الفرنســـية للنشـــر، ومن هذه األرضية نسأله 
عـــن معايير النشـــر والترجمة التـــي يتبعها 

الناشـــرون األوروبيون عـــن العربية؟ ليقول 
إن دور النشـــر األوروبيـــة ال تعتنـــي باألدب 
العربي، وإن نشـــرت لكّتاب أو شـــعراء عرب، 
فذلك بســـبب أســـمائهم وقيمتهـــم، وأحيانا 
بســـبب الّصداقات أو اللوبيات التي يحظون 
بدعمهـــا. وال يخفـــى علـــى أحـــد -والحديث 
لضيفنا- أّن كّل هذا موجود، أما بالنسبة إلى 
فهي تملك هويتهـــا وبرنامجها  دار ”مـــوار“ 
الخـــاص ومعاييـــر الترجمة فيهـــا صارمة، 
بحيـــث تقوم علـــى اختيار نصـــوص لكتاب 
ال غبار عليهم على كل المســـتويات بحســـب 

توصيف المشرف على القسم العربي فيها.
بعـــد الترجمـــة ونظم الشـــعر والتدريس 
األكاديمـــي، يتجـــه أيمن حســـن اليـــوم إلى 
كتابة الرواية، حيث ســـتصدر لـــه مع مطلع 
الفرنســـية،  العـــام المقبـــل عن دار ”مـــوار“ 
رواية بعنـــوان ”المـــأزق“، عن ظـــروف هذا 
العمل ومساراته الحكائية، يقول ضيفنا إنها 
رواية متعـــّددة الجوانب تنطلـــق من حكاية 
بســـيطة تخـــّص الّصداقة بين 
الســـّن،  في  مختلفين  رجليـــن 
وتذهـــب إلـــى السياســـة مـــع 
بعـــض المواضيع التي يصفها 
بالثورات  والمتعّلقـــة  بالقاتلـــة 
العربّيـــة، وصـــوال إلـــى كشـــف 
المســـتور عن العديـــد من األمور 
التونسي،  المجتمع  في  الغامضة 

وكذلك في مجتمعاتنا العربّية.
التي تقوم على  رواية ”مـــأزق“ 
فكرة مشـــهدية في لقـــاء جديد بين 
معلـــم وتلميـــذه، كانـــت قـــد فّرقت 
بينهمـــا الثورة، يبدو ضاربا في التعقيد، ألّن 
الســـيد يبدو متورطا في قضية اختفاء امرأة 
وســـط الفوضى السياسية، قصة حب تختتم 
مصير رجـــل وجيل وعدة صفحات من تاريخ 
بحسب  بلد بأسره، كلها مدفوعة إلى ”مأزق“ 

أيمن حسن.
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ثقافة
لهجتنا املالطية

} لهجتنا التونسية التي قال عنها طه 
حسين إنها أقرب اللهجات إلى العربية، 

تحّولت على مّر السنين إلى خليٍط هجيٍن 
من الفصحى والفرنسية واإلنكليزية 

واإليطالية والمصرية فضال عن األمازيغية، 
شبيٍه باللغة المالطية التي َحوت تقريبا كل 

لهجات شعوب حوض المتوسط. صحيح 
أن قاموسها، كوسيلة للخطاب اليومي 
الدارج، اغتنى بكلمات كثيرة من سائر 

الشعوب الوافدة، الجئة أم غازية، كما بّين 
العالمة عثمان الكّعاك في كتابه ”العادات 

والتقاليد التونسية“، ولكنها استطاعت أن 
تهضمها وُتَتونسها فيتداولها أهل البالد 
في خطابهم وهم ال يعرفون في الغالب أن 

أصلها أجنبي، ولم ُتبق من األلفاظ الدخيلة 
على حالها إال ما دّل منها على مستحدثات 
آلية مستوردة، إما لغياب البديل العربي، 

وإما النحصاره في المجامع اللغوية.
ومع انتشار التعليم في فجر االستقالل، 

تطّعمت العامية بألفاظ فصيحة،غير أنها 
أفرزت ظاهرة جديدة هي ”الفرانكو آراب“، 

أي المزاوجة بين العربية والفرنسية 
كدليل من المتحدث على إتقانه لغة فولتير، 

فاستشرت عدواها في نسيج المجتمع، 
حتى باتت تجري على ألسنة حتى من 
ليس لهم حظ من علم، ولم تسلم منها 
إال وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة 
التي كانت تحرص على ضرورة تجّنب 

المتدخلين استعمال اللغات األجنبية أو 
تعريبها فوًرا إذا لم تسعفهم العبارة. 
ولكن األمر استفحل بظهور القنوات 

الخاصة، وال سيما بعد الثورة، فصار 
الخطاب صورة من فوضى لغة الشارع، 

يستوي في ذلك مقدم البرنامج والمحللون 
والضيوف، شيبا وشبابا، رجاال ونساء، 

وكأنهم عاجزون عن التعبير بلغة قومهم، 
أو أن العربية، وحتى العامية، ال تفي 

وحدها بالمراد. شفع ذلك أسلوب متبع 
في اإلعالنات اإلشهارية، يتوخى رسم 

العبارات الفرنسية، وقد غدت رائجة في 
الشارع التونسي، بأحرف عربية، فال يفهم 

الرسالة إال من تعّود على تلك األساليب 
المبتدعة.

فإذا أضفنا تراجع مستوى التعليم، 
وضحالة الزاد المعرفي لطلبة المدارس 

بشتى درجاتها، حّق لنا أن نشّك في 
وجود أطراف تغذي هذه الظاهرة لغاية 
ما، وقد عثرنا منذ يومين على مقالة في 

موقع هاتنغتون بوست األميركية بعنوان 
”مانيفستو، تسقط العربية!“ يدعو فيها 

كاتبها إلى فرض العامية التونسية، بكل 
العيوب التي ذكرناها، لغة رسمية، بدعوى 

أن العربية هي لغة الغزاة شأنها شأن 
الفرنسية، أي أن العربية في النهاية هي 

المستهدفة.
أليس غريبا أن يحتج مؤخرا أستاذ 

جامعي معروف، هو سمير المرزوقي، على 
ا بالفرنسية  خطأ يشوب تسجيال صوتّيً
موّجًها إلى المسافرين في مطار قرطاج، 

وال ينّدد بالفظاعات التي تنتهك حرمة 
العربية يوميا في تونس؟

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

وصلت الكاتبة املغربية ليلى ســـليماني إلى القائمة القصيـــرة لجائزة غونكور، وهي أرقى جائزة 

أدبية في فرنسا، وذلك عن عملها الروائي {أغنية هادئة» الصادرة عن دار غامليار.

تعرض الفنانة التشكيلية حياة السعيدي، من 5 نوفمبر إلى 29 ديسمبر املقبل، مجموعة من 

أعمالها اإلبداعية بمتحف مراكش، وذلك حول موضوع {الفن والبيئة».

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلنت مصلحة اآلثار الليبية 
انسحابها رسميا من المشاركة 

في مونديال القاهرة لألعمال 
الفنية واإلعالم، الذي تشارك 

فيه ليبيا بصفتها ضيف شرف 
لدورة هذا العام، بسبب سوء 

التنظيم.

◄ يشارك اتحاد كتاب وأدباء 
اإلمارات في معرض الشارقة 
الدولي للكتاب بمجموعة من 

اإلصدارات الجديدة من الكتب 
والدوريات، إضافة إلى األنشطة 

والفعاليات المصاحبة.

◄ افتتح، مؤخرا بالرباط، 
للفنان  معرض ”لحظة سعادة“ 
األسباني خوسيه فريكسانس، 

المنظم في إطار البرنامج 
الثقافي األسباني المغربي.

◄ ينعقد المؤتمر التاسع عشر 
لالتحاد العام لآلثاريين العرب 
في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 
في ضيافة جامعة المنصورة 

المصرية، ويشارك في فعالياته 
أكثر من 150 باحثا وباحثة من 

مصر والعالم العربي.

[ الكتابة اإلبداعية تتعارض مع األيديولوجيا وال تحتمل التنظير 
أيمن حسن: هوية الكاتب انتماؤه الكوني

ــــــدع في روحه لغة أخرى  عندما يحمل املب
ــــــه األم، تثور عنده أســــــئلة  ــــــى جانب لغت إل
الهوية وقلُقها املتعدد، فيحاول في اشتغاله 
ــــــات تقبل األوجه  األدبي، البحث عن إجاب
املتعددة لألســــــئلة وتخرُج في ذات الوقت 
ــــــن يضعهما  ــــــط والتأطير اللذي مــــــن التنمي
ــــــا وكاتبا بلغتني  اآلخر فيه بوصفه متحدث
في آٍن معا، أمين حســــــن شــــــاعر ومترجم 
وكاتب تونســــــي يكتب ويترجم بني العربية 
التقت أستاذ األدب  والفرنســــــية، ”العرب“ 
ــــــا وكان هذا  في معهــــــد دار املعلمني العلي

احلوار.
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األدب العربي يعيش أزمة شمولي

تبـــدأ مـــن اللغـــة التـــي تبحـــث عن 

تجديد نفســـها وتنتهي إلى النشر 

والتسويق والتقبل

 ◄

ميكيـــل يســـلط الضـــوء بألمعيـــة 

العربيـــة  الثقافـــة  علـــى  وســـخاء، 

فيهـــا  يتضافـــر  التـــي  المتكاملـــة 

الجغرافّي مع التاريخّي واللغوي

 ◄

لست فرانكفونيا أنا ابن اإللهام
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كتاب فرنسي عن اللغة العربية وأدبها وحضارتها



صابر بليدي

} تتردد إدارة اإلنتاج في التلفزيون احلكومي 
اجلزائـــري إلى حد اآلن في الكشـــف عن هوية 
األعمال احملظوظة بالتجسيد لرمضان القادم، 
بينما تبحث بعض القنوات اجلزائرية اخلاصة 
عن جتديد أعمال مكررة إلنقاذ موســـمها أمام 
اجلمهور، وسعيا الســـتقطاب معلنني لتمويل 
حســـاباتها التي تعاني متاعـــب كبيرة جراء 
تداعيات تقلص املداخيل وسياسات التقشف.

ونقلت مصادر مطلعة في إدارة اإلنتاج في 
التلفزيون احلكومي فـــي اجلزائر لـ“العرب“، 
تخبط مســـيري موازنة اإلنتـــاج الدرامي، في 
الكشـــف عن هوية األعمـــال املقترحـــة عليها 
من قبـــل شـــركات اإلنتـــاج التنفيـــذي، وذلك 
بســـبب األزمـــة املالية اخلانقة التـــي متر بها 
التقشـــف التي  إجـــراءات  املؤسســـة، فرغـــم 
طبقتهـــا وتقليصهـــا آلليات اإلنتـــاج وأجور 
الفنانـــني والتقنيني، إّال أنهـــا لم تهتد بعد ملن 
يكون صاحب احلظ في جتسيد مشروعه، رغم 
ضغـــط الوقت من أجـــل أن يكون جاهزا خالل 

املوسم املقبل.
وذكـــر صاحـــب شـــركة خاصـــة لإلنتـــاج 
التلفزيوني، ســـبق له إجناز مسلسل من نوع 
”ســـيتكوم“ منذ ثالث ســـنوات، أنه اقترح منذ 
موســـمني مسلســـال دراميا إلدارة اإلنتاج، إّال 
أن البيروقراطيـــة واألزمة املالية أجلتا العمل، 
وال توجد لديه أي بوادر لتبنيه خالل املوســـم 
القادم، في ظل التكتم الســـائد على املشـــاريع 

الفنية املقبولة.
وأضـــاف ”القطاع الثقافي والفني هو أول 
مـــن دفع فاتورة التقشـــف احلكومـــي، وحتى 

موازنة الوزارة الوصيـــة تقلصت بحوالي ٤٠ 
باملئة، وهو مـــا ينعكس على كم ونوع اإلنتاج 
التلفزيونـــي والدرامـــي على وجـــه التحديد، 
وميكـــن توقـــع أشـــياء مماثلة في الســـنوات 
القادمة، ومن  املرجح اعتماد عملني ال يتعديان 
١٥ حلقـــة، وبعـــض ’الســـيتكومات‘، لتغطية 

الفراغ وإنقاذ املوسم“.
وتابع ”ال أكشف سرا إذا قلت إن العشرات 
مـــن الشـــركات تتجه نحو اإلفالس وتســـريح 
املوظفني، ومنـــه إفالس اإلنتـــاج الدرامي في 
اجلزائـــر، فعالوة علـــى ما يحســـب عليه في 
احلـــاالت العادية مـــن محدودية فـــي الطرح، 
وضعـــف فـــي األداء وتكـــرار للمواضيع، فإنه 
سيشـــهد ابتداء من املوســـم املقبـــل ندرة غير 

مسبوقة“.

هشاشة المشاريع

التبريـــرات اإلدارية إلقاء  حاولت بعـــض 
الالئمة على ما أســـمته بـ“هشاشـــة املشاريع 
الفنية“ املقترحة عليها، وأن االرتباك املســـجل 
مـــرده اشـــتغال إدارة اإلنتاج فـــي التلفزيون 
احلكومـــي على االنتقـــاء الدقيـــق للنصوص 
واألعمال املقدمة، قبل الكشـــف عن املشروعات 
املرشحة، لتتجه في املقابل بعض التلفزيونات 
اخلاصـــة نحو إعـــادة تكـــرار أعمال ســـابقة 
بحلـــة متجددة، من أجل إنقاذ موســـمها أمام 

اجلمهور.
وفي هذا الشـــأن شـــرعت قناة ”الشروق“ 
اخلاصـــة، فـــي إنتـــاج الطبعـــة الثانيـــة من 
املسلســـل الفكاهي ”عاشـــور العاشر“، حيث 
ينتظر بدء عمليـــة التصوير في تونس، ووعد 
مخرج املسلسل جعفر قاسم، بتقدميه في حلة 
جديـــدة أكثر جاذبيـــة، وأنه ســـيكون العمود 
الفقري للشبكة البرامجية للقناة خالل موسم 

رمضان املقبل.
وأوضح املخرج أنه مت حتسني السيناريو، 
واحلفاظ على أبرز شـــخصياته، وعلى رأسهم 
الفنـــان الفكاهي صالـــح أوقـــروت والكوكبة 

التي عرفهـــا اجلمهور في الطبعة األولى التي 
عرضت خالل موســـم ٢٠١٥، علـــى غرار املمثل 

سيد أحمد أقومي، كنزة.. وغيرهما.
ويعـــد العمـــل، الوحيـــد مـــن نوعـــه لدى 
التلفزيونـــات اخلاصة فـــي اجلزائر، حيث لم 
تسمح التجربة احلديثة للفضائيات اخلاصة 
فـــي البـــالد منـــذ انبعاثها فـــي العـــام ٢٠١١، 
بالتوجه إلى اإلنتاج الفني والدرامي، بســـبب 
شـــح مواردها املالية، وكانت قناة ”الشـــروق“ 
الســـباقة إلنتاج مسلســـل ”عاشـــور العاشر“ 
بإمكانياتهـــا اخلاصـــة، وقد كلفتهـــا الطبعة 
األولى حوالي مليوني دوالر، كما انتهت خالل 
األســـابيع األخيرة من دبلجة املسلسل التركي 

”أليف“ إلى اللهجة اجلزائرية. 

احتكار حكومي

املدعـــوم  احلكومـــي  التلفزيـــون  يبقـــى 
مـــن خزينـــة الدولـــة ومـــن ضرائـــب يدفعها 
لإلنتـــاج  األول  احملتكـــر  اجلزائريـــون، 
التلفزيونـــي والدرامـــي إلى غايـــة اآلن، حيث 
تتكفـــل مديرية اإلنتـــاج التابعة له، بدراســـة 
الســـيناريوهات واملشـــاريع الفنيـــة املقترحة 
عليها من قبل الشـــركات اخلاصة، األمر الذي 
جعـــل الدراما اجلزائرية ال تخرج عن ســـياق 
إرادة ورقيـــب التلفزيـــون احلكومـــي، عكـــس 
الســـينما واملســـرح اللذين المس من خاللهما 
اإلنتاج اجلزائري، ســـقف العاملية في البعض 

منهما.
وعمقـــت حالـــة االحتـــكار املتضـــرر مـــن 
تداعيـــات األزمـــة املاليـــة، من حدة الشـــكوك 
واالنتقـــادات حـــول اختيار األعمـــال املؤهلة 
لإلجنـــاز، وتوجـــه أصابـــع االتهـــام للجنـــة 
النصوص مبمارســـة احملســـوبية واحملاباة، 
حيـــث حتوز شـــركات مقربة مـــن دوائر صنع 
القرار الفنـــي في التلفزيـــون اجلزائري، على 
األفضليـــة في املشـــروعات التلفزيونية، األمر 
الذي غيـــب اجلوانب الفنية واإلبداعية وحتى 
االنحدار نحو الرداءة والســـفاهة في األعمال 

املنجزة.
وباتت مناذج ”الســـيتكوم“ اخليار الغالب 
(حكوميـــة  اجلزائريـــة  التلفزيونـــات  لـــدى 
وخاصة)، بحجة شـــح املـــوارد املالية، كونها 
عكـــس  كبيـــرة  أمـــوال  رؤوس  تســـتقطب  ال 
بفقـــد  يهددهـــا  ممـــا  العاديـــة،  املسلســـالت 

جمهورها خاصة مع الندرة املنتظرة بداية من 
املوســـم الدرامي القادم، ال سيما وأن النماذج 
املذكورة لم تلب حاجيات اجلمهور، وكثيرا ما 
أصابتـــه بامللل والقرف، ودفعتـــه للعودة إلى 
عاداته القدمية مبتابعـــة الفضائيات العربية 

املعروفة.
وتراهـــن وزارة الثقافـــة فـــي اجلزائر، في 
إطار ما أسمته بـ“ترشيد نفقات القطاع“، على 

استقطاب رجال املال واألعمال لالستثمار في 
اإلنتاج الفني والتلفزيوني، من أجل الوصول 
إلـــى صناعـــة فنية تكفـــل لنفســـها املردودية 
الالزمـــة، بـــدل االســـتمرار فـــي السياســـات 
الريعيـــة، ويجـــري التفكير في إطـــالق مدينة 
واستوديوهات فنية وشـــركات تقنية محلية، 
لتالفـــي االعتماد على اإلمكانيـــات واخلبرات 

األجنبية املكلفة. 
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} القاهــرة - تخلـــى النجم املصري مصطفى 
شـــعبان مؤخرا عـــن تقدمي مسلســـله املرتقب 
”الزوجة اخلامسة“، وذلك بعد أن عقد جلسات 
عمل مـــع املؤلف أحمـــد عبدالفتـــاح واملخرج 
مجدي الهـــواري، ولكن اختالفـــا في وجهات 
النظر كان وراء انســـحاب الهواري من العمل، 
فاتفق شعبان مع املخرج أكرم فريد على تولي 
مهمة اإلخـــراج بدل الهـــواري، إّال أن فريد لم 
يحســـم موقفه، وذلك الرتباطه مبسلسل آخر، 

وهو ”الناني مجنناني“.
ومن هناك قرر شعبان تأجيل العمل برمته 
والبحث عن فكرة جديدة ليقوم بتقدميها خالل 

شهر رمضان القادم.
وكان مصطفى شـــعبان واملخـــرج مجدي 
الهواري قدما ســـويا مسلسلني ناجحني هما 
و“مـــزاج اخلير“، باإلضافة  ”الزوجة الرابعة“ 

إلى تعاونهما في فيلم ”الوتر“.
وعرض ملصطفى شعبان في شهر رمضان 
وشـــاركه  ”أبوالبنـــات“  مسلســـل  املاضـــي 
البطولـــة كل من صالح عبداللـــه، عبدالرحمن 
أبوزهرة، عال غامن، لقاء اخلميســـي وإدوارد. 
وأثار املسلســـل املصـــري ”أبوالبنات“ الكثير 

من اجلـــدل وموجـــة كبيـــرة مـــن االنتقادات 
بســـبب احتوائه على مشاهد العري والرقص 
”الســـاخن“ وتعاطـــي املخـــدرات، إلـــى جانب 
العنف وحصول حادثة قتل منذ احللقة األولى.

وأغضبـــت احللقـــات األولى املشـــاهدين، 
الذيـــن وصفـــوا العمـــل بـ“اجلـــريء أكثر من 
يســـتند  الـــالزم“، خصوصا وأن ”أبوالبنات“ 

على الراقصات على غرار صافينار.
وفـــي احللقة األولـــى من املسلســـل، ظهر 
مصطفى شـــعبان في أحضان فتاة استدرجها 
إلى أحد الشواطئ السياحية، ليحاول نسيان 
ما قابله في زواجه األول املبكر، ووســـط هذه 
املشـــاهد املثيرة، تظهـــر الراقصـــة صافيناز 
لتـــؤدي عرضا فنيـــا مرتدية مالبـــس قصيرة 
للغاية علـــى الرمال، لتلتف حولها األجســـاد 
شـــبه العاريـــة علـــى رمـــال البحـــر، فانهالت 
التعليقات الرافضة والســـاخطة على مشاهد 
اإلثـــارة املجانيـــة واملســـقطة على املسلســـل 

ألسباب جتارية بحتة.
ويـــرى النقاد أن املمثـــل املصري مصطفى 
شـــعبان يبدو مشابها لشخصياته التي قدمها 
طيلة اخلمس ســـنوات املاضيـــة، حتديدا منذ 

جناح مسلسله ”العار“ في رمضان ٢٠١٠، وفي 
٢٠١٥ يظهر شعبان في أحداث مسلسل ”موالنا 
بشـــخصية ”ســـلطان“، وهو سائق  العاشق“ 
ميكروباص محب لألجواء الصوفية، ويقع في 
حب فتاة تســـكن في احلارة التي يعيش فيها، 
لكـــن تفضيلها لعريس آخر غنـــي عوضا عنه 
يدفعه لالجتاه إلى البلطجة لتحقيق الكســـب 
الســـريع، وترك مهنة سائق امليكروباص التي 

كان ميتهنها.
وفـــي رمضان ٢٠١٢ قدم مصطفى شـــعبان 
مسلســـل ”الزوجـــة الرابعة“، وتـــدور أحداثه 
في إطـــار اجتماعي كوميدي، حـــول األحداث 
في مصـــر قبل الثـــورة، مبا فيها مـــن تفاوت 
فـــي الطبقات االجتماعية، وانتشـــار الفســـاد 
بـــكل أنواعه، باإلضافـــة إلى موضـــوع تعدد 

الزوجات، واملشكالت املترتبة على ذلك.
وقام شـــعبان بدور احلاج فـــواز الصياد، 
املتعـــدد الزوجات، وهو املتـــزوج بأنهار ابنة 
عمه وســـميحة زوجته الثانيـــة وهدى زوجته 
الثالثـــة املتدينة، في حـــني أن الزوجة الرابعة 
يتم تغييرهـــا من احلني إلى اآلخـــر مثل دالل 

وكاميليا.
وفي العام قبل املاضي ٢٠١٤، قدم مصطفى 
شعبان مسلسل ”دكتور أمراض نسا“، ويكمن 
التشابه هنا في وجود عالقات نسائية كثيرة، 
ففـــي كل مسلســـالته تظهر الشـــخصية التي 
قدمها بعالقات نسائية كثيرة والتي جتلب له 
املشاكل، وأثار هذا املسلسل جدال، بعد اتهامه 

بإساءة سمعة أطباء النساء والتوليد.
وفسر بعض النقاد تقدمي مصطفى شعبان 
ألدوار متشـــابهة، ســـواء فـــي طريقـــة األداء 
أوالتمثيـــل، بـــأن أول املسلســـالت التـــي قام 
ببطولتها شعبان وقدم فيها شخصيات عادية 
غير متصلة بأدوار البلطجة والتسلط وعشق 
النساء، لم تلق النجاح عكس املسلسالت التي 

ظهر بها أخيرا.
وفي املقابل يـــرى بعض النقاد أن األجزاء 
الثانيـــة لألعمـــال الفنية تظـــل مخاطرة أقرب 
للفشـــل بالنســـبة إلى الفنانني وطاقم العمل، 
إّال أن مسلســـالت تعدد الزيجات ”لم تفشـــل“ 
أبـــدا في الدرامـــا املصرية، األمـــر الذي جعل 
مصطفى شـــعبان يراهن وبشدة على مسلسل 
”الزوجة اخلامسة“ قبل أن يتخلى عنه نهائيا، 
أو يضطر للتخلي عنـــه بعد أزمته مع املخرج 
مجدي الهـــواري، وذلك في ســـعي منه، رمبا، 
الســـترداد البعض من بريقـــه الضائع بفكرة 

جديدة غير مكررة.

اخلليجـــي  املسلســـل  يعالـــج  الكويــت -   {
”ذكريـــات ال متـــوت“ للمخـــرج منيـــر الزعبي، 
في  واملرتقـــب عرضه على قناة ”أم بي ســـي“ 
ينايـــر املقبل، الكثير مـــن املواقف االجتماعية 
التي متر بها املرأة قبل وبعد زواجها وموقف 
اآلخريـــن منها، ويعرض قصصـــا مختلفة من 
خـــالل أربع صديقات حتمـــل كل واحدة منهن 

هموما وأعباء تتشاركها مع األخريات.
تســـترجع  املسلســـل  أحـــداث  وضمـــن 
الصديقات ذكرياتهن قبل الزواج، ويســـتعدن 
مـــن الذاكرة مواقف بعضهـــا قاس وترك آثارا 
ال تزول، وبعضها جميل ويحفر مالمح خاصة 

ال متحى.
النجمـــات  متـــوت“  ال  ”ذكريـــات  ويضـــم 
اخلليجيات: صمود وفاطمـــة الصفي وبثينة 
الرئيســـي وإلهام الفضالي وهنادي الكندري 

ونور الغندور وغيرهن.
وعـــن دورها في املسلســـل قالـــت املمثلة 
العمانيـــة بثينة الرئيســـي ”أبحـــث دائما عن 
األدوار املركبـــة التـــي حتتوي علـــى تفاصيل 
وأحداث كثيـــرة، وأرفض األدوار الســـطحية 
التي حتتوي على اإلســـفاف أو اجلرأة والتي 
ال أتقبلها أو يتقبلهـــا املجتمع اخلليجي على 

وجه اخلصوص“.
وجتســـد املمثلة الكويتيـــة فاطمة الصفي 
الـــدور الرئيســـي واحملوري فـــي العمل، وهو 
شـــخصية بدرية، امـــرأة فـــي األربعينات من 
عمرها تقـــّدم الكثير مـــن التضحيات لزوجها 
كما  ســـامي الذي ميّر بأزمة ”منتصف العمر“ 
ُيقال عنها، فيعاملها بأقّل ّمما تستحّقه، وذلك 
في قالب غامض وغريب يثير اهتمام املشاهد 
العربي في منزله، خاصة هؤالء الذين يعيشون 

التجربة نفسها في حياتهم اليومية.
أمـــا مواطنتهـــا الكويتية إلهـــام الفضالة 
التـــي متيـــزت فـــي الكثيـــر مـــن األدوار ولها 
حضـــور وجمهـــور متابـــع باســـتمرار، فقـــد 
هو أول مسلســـل  قالت إن ”ذكريات ال متوت“ 
خليجي لها خارج الدورة الدرامية الرمضانية 
املعتادة. وأشـــارت الفضالة إلى أن ”املسلسل 

ذو طابـــع تراجيـــدي، ويتنـــاول العالقات بني 
أفراد املجتمع، وما تخلفه بعضها من ذكريات 

قاسية“.
كمـــا بينـــت الفضالـــة أنهـــا حتـــرص في 
أعمالها على اختيـــار النصوص اجليدة التي 
تضيف إلـــى رصيدها، بعيدا عن الربح املالي، 
مشـــيرة إلى أنها لم تندم على أي عمل قدمته، 
ألن كل جتربـــة كانت لهـــا فائدة حتى لو كانت 

بسيطة.
وقد أكـــد مخرج ”ذكريـــات ال متوت“ منير 
الزعبـــي أن املسلســـل درامـــا اجتماعية تهم 
األسرة العربية بشكل عام واملجتمع اخلليجي 

بشكل خاص.
وأشـــار الزعبـــي إلـــى أن العمـــل يحمـــل 
الكثير من املفاجآت، وأنه ســـوف يستخدم في 
التصويـــر تقنيات جديدة ورؤية خاصة، حيث 
ســـيكون مختلفا عن األعمال التي أخرجها من 

قبل.
وأضـــاف أنه يبحث دائمـــا عّما هو جديد 
فـــي األعمال، لكي ميكنه من طرح أفكار جديدة 
وإخـــراج مسلســـل يليق باملشـــاهد اخلليجي 

والعربي.

{ذكريات ال تموت»:أزمة شخصية {العاشق» تالحق مصطفى شعبان

أربع قصص لنساء من الخليج قرر مصطفى شعبان التراجع عن تقدمي مسلسل ”الزوجة اخلامسة“ كجزء جديد ملسلسل 
”الزوجــــــة الرابعــــــة“ الذي عرض منذ أربع ســــــنوات، ورمبا يعود الســــــبب إلى خوف النجم 
املصري من السقوط في التكرار والنمطية، عالوة على األزمات التي الحقت املسلسل قبل 

البدء في تصويره أصال.
تتناول أحداث املسلســــــل اخلليجي ”ذكريات ال متوت“، وهو من تأليف أنفال الدويســــــان 
وإخراج منير الزعبي، قصة أربع صديقات ينقطعن عن بعضهن وقتا طويال حتى يتزوجن، 
ويرجعن من جديد ومعهن الكثير من املشــــــكالت والقضايا التي طرأت على حياتهن بعد 

االرتباطات االجتماعية اجلديدة.

البيروقراطيـــة واألزمة المالية التي 

تمـــر بهـــا الجزائر أجلتـــا العديد من 

األعمـــال، وال توجد أي بـــوادر لتبني 

أي عمل إلى اآلن

 ◄

تستعد الفنانة املصرية هنا شيحة لتقديم دور البطولة النسائية أمام النجم أشرف عبدالباقي 

في مسلسله الجديد {عائلة زيزو»، واملقرر عرضه في شهر رمضان املقبل 2017.

تعاقدت النجمة املصرية مي عمر بشـــكل رســـمي على املشـــاركة في بطولة مسلسل {عفاريت عدلي 

عالم» أمام النجم عادل إمام، حيث يبدأ تصويره مطلع شهر ديسمبر القادم.

{ترشيد نفقات» ينذر بمستقبل قاتم للدراما الجزائرية

يتوقــــــع نقــــــاد وجمهور الفن الدرامي فــــــي اجلزائر، فراغا كبيرا في قــــــادم األيام، فعالوة 
على الطابع املوســــــمي الذي متيز به على مر الســــــنوات األخيرة، وارتباطه بشهر رمضان 
فحســــــب، فإن تشاؤما يخيم على شــــــركات اإلنتاج التنفيذي، بسبب مالمح الشح البارزة 

على أروقة مديرية اإلنتاج في التلفزيون احلكومي.

[ تقلص الموارد المالية يفلس شركات اإلنتاج الخاصة [ المراهنة على {السيتكوم» أصابت الجمهور بالملل

{عاشور العاشر 2» يصور في تونس

دور نمطي

أربع صديقات وأربع حكايات



حممد بن احممد العلوي

} نظم املركز االستشـــفائي اجلامعي احلسن 
الثاني بفـــاس، األربعاء 19 أكتوبر 2016، يوما 
دراســـيا أطره أطباء ورجـــال الدين والقانون 
حـــول أهميـــة التبـــرع باألعضاء واألنســـجة 
البشرية، مؤكدين أهمية التنسيق بني الهيئات 
القضائيـــة واألمنيـــة مع املركز االستشـــفائي 
اجلامعي، وقد وصف املشـــاركون هذا النقاش 

باجلاد واملثمر.
احلســـيني  الصقلي  البروفيســـور  وأكـــد 
طارق، رئيس مصلحة طب الكلى باملستشـــفى 
اجلامعـــي احلســـن الثاني، أن املشـــاركني في 
املائدة املســـتديرة حـــول التبـــرع باألعضاء، 
أوصوا بالتعاون بني جميع املتدخلني ســـواء 
على املســـتوى الطبي أو القانوني أو الديني 

والتنسيق بينهم لتسهيل عملية التبرع.
وأضـــاف الصقلي في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن تبســـيط العملية كان ضرورة ملحة، إذ أنه 
ألجل التســـجيل في ســـجل التبرع باألعضاء 
فـــي احملكمة االبتدائية ســـيتم إلغاء تصحيح 
اإلمضاء الذي يأخذ وقتا كبيرا واالكتفاء فقط 
بإمضـــاء املعنيني أمام القاضي، ال ســـيما في 
حاالت املوت الدماغي التي تتطلب اإلسراع في 
عمليـــة نقل العضو املتبرع به خصوصا الكبد 

التي ال ميكن أن تتجاوز 24 ساعة.
وبخصـــوص موقـــف الديـــن مـــن التبرع 
باألعضـــاء خصوصـــا الكلـــى قـــال محمد بن 
موســـى األســـتاذ الباحـــث فـــي الدراســـات 
اإلســـالمية وعضو اللجنـــة األخالقية للمركز 
االستشـــفائي احلســـن الثاني، إن عملية زرع 
الكلـــى تتم بالتبرع في إطـــار االجتهاد املبني 
علـــى قواعـــد ومقاصد الشـــريعة اإلســـالمية 
احملافظـــة علـــى حيـــاة اإلنســـان، إذ ال يجوز 
بيع أو شـــراء عضو من أعضاء اإلنسان، لكن 

التبرع باألعضاء أجازه العلماء.
وعـــن الـــدور املنـــوط باللجنـــة األخالقية 
باملستشـــفى، قـــال األســـتاذ بن موســـى، في 
تصريـــح لـ“العرب“، ”إنه دور التوعية بالقيمة 
الدينيـــة واإلميانيـــة للتبرع واجلـــزاء األوفر 
للمتبـــرع أو األهـــل، ثـــم إقناع بعـــض أولياء 
املوتـــى ســـريريا، فـــي جلســـة أو اثنتني بأن 
تبرعهـــم بأحـــد األعضـــاء هو صدقـــة جارية 

حتتسب له بعد موته“.
وشـــهد العام 2010 إجناز أول عملية لزرع 
األعضـــاء باملغرب من مانحني ماتـــوا دماغيا 
مبوافقة عائالتهم، وذلك باملستشفى اجلامعي 
بالـــدار البيضاء، قبل أن تعمم باملستشـــفيات 

اجلامعية األخرى.
وأكد البروفيسور الصقلي لـ“العرب“، أنه 
عندما يكون املتبرع حيا وســـيتبرع ملتلق من 
عائلته يكون لدينا متســـع مـــن الوقت إلعداد 
امللـــف، بحيث تكون عدة زيارات للمستشـــفى 

من طـــرف املتبـــرع واملتلقي، وعنـــد االنتهاء 
من امللف نقدمـــه للمحكمـــة االبتدائية للتأكد 
من صلـــة القرابة وعـــدم وجـــود أي نوع من 
وتطـــرح  واملاديـــة،  املعنويـــة  الضغوطـــات 
احملكمة امللف على طبيبني مستقلني من خارج 
املستشـــفى اجلامعي للتأكد من سالمة امللف 
وعندهـــا ترخص احملكمة إلجـــراء عملية نقل 

العضو املتبرع به.
أما في حالة املتبرع امليت دماغيا فيتطلب 
مـــن جميع التخصصـــات مداومـــة على مدار 
الســـاعة وفي أي حلظة ميكـــن القيام بعملية 
زرع العضـــو، أما من اجلانب القضائي فيقوم 

وكيـــل امللك باحملكمة ببعث أشـــخاص من 
طرفه للتأكد من املوت وسالمة امللف 

جتاوبهم، بحسب  ويعبرون عن 
البروفيسور الصقلي.

ورغم تأخر تقنني زراعة 
األعضاء واألنسجة باملغرب 
الصحة  وزارة  وضعت  فقد 
تؤطـــر  قانونيـــة  ترســـانة 
بصرامـــة منظومـــة التبرع 

لرفـــع كل التباس أو غموض 
اإلســـاءة  دون  واحليلولـــة 

حقوق  وصيانة  املهنة  ألخالقيات 
املتبرعني واملنتفعني.

وبخصوص ضعـــف إقبـــال املغاربة على 
التبرع باألعضاء واألنســـجة رغـــم أن املغرب 
كان ســـباقا فـــي هـــذا املجال على املســـتوى 
املغاربي، أكـــد الصقلي احلســـيني، أن هناك 
أســـبابا متعـــددة منهـــا التقصيـــر اإلعالمي 
الـــذي لم يول أهمية كافيـــة للجانب التوعوي 
لنشـــر ثقافة التبـــرع بني املواطنـــني، إضافة 

إلى عدم القضاء متاما على االنطباع الســـيء 
لـــدى املواطـــن املغربي عن التبرع وتشـــكيكه 

بالعملية.
وأشـــار الصقلي إلى أن ”املجتمع املغربي 
بـــدأ يغيـــر نظرته إلى هـــذا األمـــر مبطالبته 
نتجـــاوب  ونحـــن  والوضـــوح،  بالشـــفافية 
للمتلقـــني  االنتظـــار  فالئحـــة  بإيجابيـــة، 
لألعضـــاء املتبرع بها نتعامل معها بشـــفافية 
مطلقـــة وتتوفر فيهـــا جميع املعاييـــر ومنها 
األنســـجة  بـــني  والتوافـــق  االنتظـــار  مـــدة 
وفصيلـــة الدم والتقـــارب في العمـــر وغياب 
موانـــع زرع األعضـــاء كاألمـــراض اخلطيرة 

واملتنقلة“.
وفي ما يخص جتاوب املواطنني 
قال عضـــو اللجنـــة األخالقية 
للمركز االستشـــفائي بفاس، 
نوعا  ”هناك  إن  لـ“العرب“، 
والضبابية  الغوغائية  من 
في مـــا يخص هـــذا األمر 
تتعلـــق بالبيـــع والتجارة 
فـــي األعضاء وبـــأن هناك 
يجب  املفاهيم  من  مجموعة 

تصحيحها“.
وأكـــد فـــي ذات الســـياق أن 
التعاليم اإلسالمية صاحلة لكل زمان 
ومـــكان واألحكام الفقهية االجتهادية هي بنت 
بيئتها، وقضية التبرع مـــن النوازل اجلديدة 
ولدينـــا من القواعـــد والنصوص مـــا يجيب 

عليها.
املجلـــس  أجنزهـــا  دراســـة  وأظهـــرت 
االستشاري لزرع األعضاء واألنسجة، بشراكة 
مـــع وزارة الصحـــة والوكالـــة البيولوجيـــة 

الفرنســـية، أن احتياجات زرع الكلى باملغرب 
تناهز 7410 من املرضى يقومون بتصفية الدم، 

وهم بحاجة إلى عملية زرع الكلى.
وفي أحدث األرقام حول زراعة األعضاء في 
املغرب، كشفت وزارة الصحة في شهر أكتوبر 
املاضـــي، أنه مت إجراء 460 عملية زراعة للكلى 
فـــي املغرب، 220 منهـــا مت إجنازها في الفترة 
املمتدة بني 2010 و2015، وبلغ مجموع عمليات 
زراعة الكبـــد 13 عملية منذ بدايـــة زرعها عام 
2014 فـــي املغـــرب، باإلضافة إلـــى زراعة قلب 

واحد.
وعلى مستوى املستشفى اجلامعي بفاس 
أكدت إدارة املركب االستشفائي، أنه مت إجراء 
23 عمليـــة زرع كلى منـــذ 2010 إلى اآلن أغلبها 
مـــن متبرعني أحياء في هذه الســـنة ثم عملية 
زرع كبـــد واحدة بطاقم طبـــي مغربي مئة في 
املئة وأكثر من 50 عملية زرع قرنية التي تعتبر 

من األنسجة.
مـــن  أن  الصقلـــي  البروفيســـور  وأكـــد 
إيجابيات زراعة الكلى أن تكلفتها أرخص وأن 
أمـــد احلياة بعد العملية يكـــون أطول مقارنة 
بعمليـــة تصفية الدم التي يقـــوم بها املريض 
ثالث مرات أســـبوعيا، موضحا أن قيمة غسل 
الكلـــى 850 درهما/85 دوالرا للحصة مضروبة 
في 156 حصة في الســـنة وهـــي تكلفة باهظة، 

مقارنة بتكلفة عملية زرع الكلى.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن كل العمليات 
تتم تغطيـــة تكاليفها عن طريق نظام التغطية 
عمليـــات  األساســـية، كمـــا أن كل  الصحيـــة 
زرع األعضـــاء، التـــي أجنزتها املستشـــفيات 
اجلامعية، اســـتفاد منها مرضى مسجلون في 

نظام املساعدة الطبية راميد.

} برلــني- أكد باحثون فنلنديون أن حمامات 
الســـاونا، التـــي يتبعهـــا حمام بـــارد من بني 
العديد من األســـاليب التي تساعد على تقوية 

جهاز املناعة.
املناعـــة  جهـــاز  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
البشـــري ميتاز بأنه معقد للغاية، حيث توجد 
به خاليا دم تعتبر مـــن األجزاء املهمة للغاية، 
ومنهـــا اخلاليا الليمفاويـــة، والتي هي عبارة 

عن مجموعة من كرات الدم البيضاء.
وبحســـب الباحثني تســـاهم هذه اخلاليا 
بشكل فعال في محاربة الفيروسات والبكتيريا. 
وكي تتمكن هـــذه اخلاليا من القيـــام بعملها 

بأكبـــر قدر من الفعالية، فإنـــه يجب نقلها إلى 
األماكن التي تتوغل فيها اجلراثيم في اجلسم، 

مثل األغشية املخاطية.
وأشار الباحثون إلى أن حمامات الساونا 
ميكـــن أن يكون لها تأثير علـــى جهاز املناعة، 
معتبريـــن أنها تســـاعد على زيادة متوســـط 

العمر املتوقع لإلنسان.
وأوضـــح البروفيســـور هربـــرت لولغني، 
أخصائـــي طـــب الباطنـــة، ”تعمـــل التقلبات 
الشـــديدة في درجة احلرارة على حتفيز نظام 
القلـــب واألوعيـــة الدموية، ويكـــون لها تأثير 
مشابه لتأثير التدريبات الرياضية البسيطة“.

وأوضـــح يواخيـــم ميشـــيل إنغـــل، مـــن 
اجلمعية األملانيـــة لعلم املناعـــة، أن حمامات 
الســـاونا تؤثر أيضا علـــى إمكانية التعرض 
للعـــدوى ”مـــن خالل حتســـني تدفـــق الدورة 
الدموية يتم نقل املزيد من اخلاليا الليمفاوية 
إلى األغشـــية املخاطية، وبالتالـــي يتم إنتاج 
املزيـــد من املواد الدفاعية، حيث ميكن مكافحة 

الفيروسات مباشرة“.
وباإلضافة إلى ذلك، فإن اجلسم يستجيب 
بصـــورة أفضل لنقـــص اخلاليـــا املناعية في 
األغشـــية املخاطية عند تدفق الدورة الدموية 

بشكل جيد.
وأضـــاف إنغـــل ”إذا قـــام املـــرء بزيـــارة 
حمامات الســـاونا ثالث مـــرات فقط مع بداية 
موسم اإلنفلونزا، فمن املؤكد عدم ظهور تأثير 

لذلك على جهاز املناعة“.
وتابـــع ”يســـاعد التحفيز الدافـــئ البارد، 
مثل حمامات الســـاونا، على حتسني التنظيم 
احلراري للجســـم على املـــدى الطويل. وكلما 
كان التنظيـــم احلـــراري أفضل، فإن اجلســـم 
يتمكن من التعامل مع درجات احلرارة الباردة 

بصورة أحسن“.
وأشـــار إنغـــل إلى أن املرء يعيـــش تقريبا 
فـــي ظل درجة حـــرارة منظمة تبلـــغ 25 درجة، 
سواء كان ذلك في املنزل أو العمل أو السيارة، 
وبالتالـــي فإنـــه فقـــد ميـــزة التحفيـــز البارد 
الطبيعـــي، وكذلك فإنه ســـرعان مـــا يتعرض 

للبرودة والتجمد.
ولـــم يتمكـــن الباحثـــون الهولنديـــون من 
إثبات أي آثار للحمامات الباردة اليومية على 
حتســـني جهاز املناعة. وبالرغم مـــن ذلك أكد 
البروفيســـور لولغني أن االســـتحمام اليومي 
مباء بارد يعتبر من األساليب املفيدة لألوعية 

في الساقني، حيث أنه يعمل على تعزيز وظيفة 
األوردة والشرايني.

وقـــد متكـــن الباحثـــون من إثبـــات فوائد 
الرياضة جلهاز املناعة بشكل علمي.

وأفاد كارســـنت كروغر، من جامعة غيســـن 
األملانيـــة ”نحـــن نعـــرف أن دم الرياضيـــني ال 
يقتصـــر على وجود املزيد من اخلاليا املناعية 
الوظيفية فحســـب، بل إنها تكون أكثر فعالية 
فـــي مكافحـــة البكتيريـــا“. وينصـــب اهتمام 
الباحـــث األملاني في عمله على دراســـة تأثير 

الرياضة على اجلهاز املناعي.
وأضاف البروفيسور لولغني أن التدريبات 
الرياضيـــة املعتدلة تعمل علـــى تقوية اجلهاز 
املناعـــي، ولكـــن ال ميكـــن الشـــعور بالتأثير 

اإليجابي لذلك قبل أربعة إلى ستة أسابيع.
وإذا رغـــب املرء في تعزيز القوى الدفاعية 
للجهاز املناعي على املدى الطويل، فإنه يتعني 
عليه ممارسة التمارين الرياضية طوال العام، 
بـــل ميكن القيـــام بأداء بعـــض التدريبات في 
الهـــواء الطلق خالل فصل الشـــتاء، ومع ذلك 
يجب أن تســـتغرق فتـــرات اإلحماء مدة أطول 
مع احلفـــاظ علـــى تدفئـــة الســـاقني، وإال قد 

يتعرض املرء خلطر اإلصابة.
وأشـــار األطباء األملـــان إلى أن ممارســـة 
رياضة الركض مع ارتداء ســـروال قصير في 
ظل البرد القارس، ال تعتبر من أساليب تقوية 
جهاز املناعة، بل إنها قد تشـــكل خطورة على 

األوتار في الساقني. 
علـــى  ينبغـــي  ذلـــك،  إلـــى  وباإلضافـــة 
األشـــخاص فوق الـ40 ســـنة أو الذين يعانون 
من مشـــكالت ســـابقة فـــي القلب استشـــارة 
الطبيب قبل ممارســـة التماريـــن الرياضية أو 

زيارة حمامات الساونا. 

التبرع باألعضاء في المغرب جدل يجيب عليه الدين والقانون
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صحة
عرف املغرب في الســــــنوات األخيرة حملة 
ــــــرع باألعضــــــاء واألنســــــجة  ــــــة للتب توعوي
البشــــــرية في حالة املوت الدماغي، وتقرر 
جعل 17 أكتوبر من كل سنة (اليوم العاملي 
ملواصلة التعبئة  للتبرع)، مناســــــبة وطنية 

االجتماعية واملدنية في هذا اخلصوص. 

[ اآلالف من املرضى يحتاجون إلى عملية زرع كلى مستعجلة

أفاد البروفيســـور األملاني ديتمار أوســـتررايش بأن جفاف الفم يهاجم املســـنني، وذلك لتراجع إفراز اللعاب، 

الفتا إلى أنه يمكن تحفيز اللعاب من خالل مضغ العلكة أو اســـتحالب البونبون الخالي من الســـكر، مع التقليل 

من استهالك النيكوتني بالنسبة إلى املدخنني.

حمامات الساونا تقوي المناعة ضد األمراض المنتشرة في الشتاء

الكفاءات الطبية المغربية على استعداد دائم

تحسين التنظيم الحراري للجسم

حديثـــة  تقاريـــر  أفـــادت   - إســطنبول   {
انتشـــار  بســـبب  معرضـــون  الشـــباب  أن 
التكنولوجيـــا، وعلـــى وجـــه اخلصـــوص، 
الهواتف احملمولـــة الذكية، لإلصابة بأنواع 
جديدة من األمراض النفســـية، على رأســـها 

الزهامير واالنتحار.
وأوضحت التقارير أن الشـــباب يصاب 
بهذه األمراض نتيجة اإلصابة بالنوموفوبيا 
وهـــو اختصـــار إنكليزي جلملـــة نو موبيل 
فوبيا، أي الشعور باخلوف من احلرمان من 
الهاتف احملمـــول، أو التواجد خارج تغطية 
الشـــبكة، والنتليس فوبيـــا، أي اخلوف من 

البقاء دون إنترنت.
وأظهـــرت تخوفـــا مـــن أن يفتـــح هذان 
املرضان الطريق أمام اإلصابة بالزهامير، ال 
سيما وأن األمر وصل ببعض املصابني إلى 
االنتحار. ويتطلب الشـــفاء منهما احلصول 

على عالج دوائي ومعاجلة نفسية.
وأشار نوزاد طارهان، الطبيب النفسي، 
ورئيس جامعة أوســـكودار التركية، إلى أن 
استخدام األجهزة الذكية بشكل مكثف ودون 
حتكم، يؤثر ســـلبا على الصحة النفســـية، 
ويفتـــح الطريـــق أمـــام معاناة األشـــخاص 
املدمنـــني عليهـــا، من رهـــاب االبتعـــاد عن 

الهاتف احملمول أو اإلنترنت.
وأوضح طارهان أن االســـتخدام املكثف 
لألجهـــزة الذكيـــة أدى إلـــى نشـــوء اإلدمان 
االفتراضي، الذي مت تصنيفه عام 2013 كأحد 

أنواع اإلدمان السلوكي.
ووفقا للطبيب النفســـي فإن من أعراض 
هـــذا اإلدمـــان أن من يعانون منـــه يصابون 
بالذعر عندمـــا ال يتمكنون من الوصول إلى 
هواتفهـــم الذكيـــة أو االتصـــال باإلنترنت، 
ويستميتون من أجل استعادة أجهزتهم كما 

يفعل مدمن املخدرات عندما يحرم منها.
وتابـــع طارهـــان أن االســـتخدام املفرط 
لإلنترنـــت والهواتـــف الذكيـــة، تنجـــم عنه 
املعانـــاة مـــن أعـــراض ترتقـــي إلـــى درجة 

الصدمة عند احلرمان منهما.
وأفاد الطبيب النفســـي بأن هذا اإلدمان 
يؤثر علـــى احلياة اليومية للمصاب به، كما 
يخرب نظام مكافأة العقاب في الدماغ، وهو 

ما يجعل منه مرضا يحتاج إلى العالج.
وبحســـب طارهـــان يتكون العـــالج من 
مرحلتني؛ تســـتغرق األولى ما بني أسبوعني 
وثالثـــة أســـابيع، ويخضـــع فيهـــا املريض 
للعـــالج الدوائي، للتعامل مـــع التأثير الذي 
أحلقه اإلدمـــان بكيميـــاء الدمـــاغ، كما يتم 
إبعـــاده عـــن جميع األجهـــزة الذكيـــة وعن 
اإلنترنت. وتتمثـــل املرحلة الثانية في خلق 
إدراك لدى املريض مبخاطر الهواتف الذكية 
واإلنترنت ومفهوم االستخدام الضار لهما، 

عبر جلسات عالج فردية وجماعية.
وأكد طارهان أن دماغ املصابني باإلدمان 
االفتراضي، ينزع إلى الكســـل، كما تضعف 
قدرتـــه على التخيل، حيث يعتاد الشـــخص 
على اســـتهالك املنتجات اخليالية اجلاهزة، 
وبالتالـــي تظهـــر لدينـــا أدمغـــة كســـولة ال 
تعمـــل، وينشـــأ جيـــل مـــن 
األطفـــال أصحـــاب ذكاء 
وذكاء  مرتفع،  منطقي 

اجتماعي منخفض.
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على اســـتهالك املنتجات اخليالية اجلاهزة،
وبالتالـــي تظهـــر لدينـــا أدمغـــة كســـولة ال
تعمـــل، وينشـــأ جيـــل مـــن
األطفـــال أصحـــاب ذكاء
وذكاء مرتفع،  منطقي 

اجتماعي منخفض.

األجهزة الرقمية تصيب 

الشباب بأمراض جديدة



} لنــدن - أمام أزمة الصحــــف الورقية، ومع 
اســــتحواذ اإلعالم الرقمي وشركات اإلنترنت 
على صناعــــة اإلعالم واســــتقطاب اجلمهور، 
وجدت الصحف نفســــها مضطــــرة إلى إنفاق 
مبالغ كبيرة على محتوى متميز، وإعادة هيكلة 
دورية تضمن لها البقاء على ساحة املنافسة، 
إال أن هــــذه املبالغ أصبحــــت كاهال ثقيال على 

صحف عريقة كالغارديان البريطانية.
وقالت صحيفة بوليتكو األميركية إن طاقم 
العمــــل في غرفة أخبار صحيفــــة ”الغارديان“ 
البريطانية يشــــعر بالقلق بشــــأن مســــتقبله، 
ويعتبر أن األســــوأ قادم، بعد فقدان عدد كبير 
مــــن الصحافيــــني لوظائفهــــم في مؤسســــات 

إعالمية متعددة هذا العام.
وأضافت الصحيفة األميركية أن الغارديان 
أنفقــــت 48 مليــــون جنيه إســــترليني من دون 
حتقيــــق عائدات مهمة فــــي النصف األول من 

السنة املالية األخيرة.
وتؤكد إدارة الصحيفة أنها ممسكة بزمام 
األمور املالية، إال أن املوظفني داخل املؤسسة 
يشــــعرون بقلق بالغ، حيث قامــــت الغارديان 
بخفض تكاليفها وخســــائرها هذا العام، لكن 
يبدو أن ما حققته بهذا الشــــأن ليس كافيا في 
ظل األزمة اخلانقة التي يعاني منها الناشرون 
في أوروبا، وتدل على ذلك حتركاتهم األخيرة 
ومطالبة احلكومات بفرض قيود على شركات 
اإلنترنت العمالقــــة ومنحهم نصيبا من كعكة 

اإلعالنات الرقمية.
ونقلــــت بوليتكــــو األميركية على لســــان 
متحدث باســــم الغارديان، قوله إن ”الصحيفة 
فــــي طريقهــــا إلــــى االنهيــــار“، متحفظا على 
مناقشة تفاصيل مالية محددة، في حني كانت 
رئيســــة التحرير كاثرين فاينــــر، قبل فترة، قد 
طالبت القراء مبســــاعدة الصحيفة باالشتراك 

الشهري أو الســــنوي، من أجل احملافظة على 
درجة تغطيتها لألحداث وعدم االضطرار إلى 
التخلي عن مراســــليها وكتابها املنتشرين في 

أنحاء العالم.
وذّكــــرت فاينر -التــــي كانت رئيس حترير 
الطبعــــة األســــترالية للغارديــــان، وتســــلمت 
موقعهــــا قبــــل عامني بعــــد رئيــــس التحرير 
الســــابق آالن روســــبيردغر- بــــأن الغارديان 
مثلهــــا مثل بقية وســــائل اإلعــــالم، تعمل في 
بيئة جتارية صعبة بشكل ال يصدق، وحتتاج 
إلى دعــــم القــــراء واملؤسســــات اليــــوم أكثر 
من أي وقــــت مضى، من أجــــل احملافظة على 

حساسيتها العالية ملتابعة األحداث.
وتشــــير األرقــــام إلى تراجــــع مخيف غير 
مســــبوق فــــي إيــــرادات الصحــــف الورقيــــة، 
واألمر ينسحب أيضا على إيرادات اإلعالنات 
الرقميــــة التــــي تســــجل انخفاضــــات حــــادة 
بدورها، وذلك بســــبب ارتفاع نســــبة القراءة 
من خالل الهواتف احملمولة ومواقع التواصل 
االجتماعــــي حتديــــدا، والتي يجنــــي ثمارها 
العمالقــــان األميركيــــان غوغــــل وفيســــبوك، 
تاركني مؤسســــات النشــــر تلهــــث وراء حلول 
جديدة الســــتقطاب املعلنــــني والبقاء على قيد 

احلياة.
ويرى العاملون في الغارديان أن مستقبل 
الصحيفــــة يبــــدو قامتــــا ومخيفــــا، وأفضل 
ســــيناريو يتوقعونه ســــيتضمن قيودا كبيرة 
على ميزانية غرفة األخبار وجتميد التوظيف، 
وإجراءات أخرى تقــــوض الكتابة الصحافية 

فيها.
وال يبــــدو أن اإلدارة تفكــــر في حتويل كل 
محتواهــــا إلى محتــــوى مدفوع، لكن ســــواء 
فرضت رســــوما على القــــراء أم ال، فإن صمود 
الصحيفــــة ســــيعتمد علــــى تقليــــل النفقــــات 

بصورة جذرية وكبيرة.
وتعــــود أزمــــة الغارديــــان إلــــى انخفاض 
مســــتوى اإلعالنات في الصحافة الورقية إلى 
مســــتويات غير مسبوقة في عام 2015، والتي 

وصلت أحيانا إلى نسبة 30 في املئة.
وذكرت الغارديان أن ”العائدات من صناعة 
اإلعالنات انخفضت في اململكة املتحدة بنسبة 

25 باملئة خــــالل العام املاضي، بينما لم تهبط 
سوق اإلعالنات الرقمية بهذه احلدة“.

واضطر مســــؤولون فــــي الغارديــــان إلى 
اتخاذ إجراءات ”توفيرية حادة في ظل تباطؤ 

املبيعات اإلعالنية األخيرة“. 
وقــــال رئيــــس املجموعة الناشــــرة، ديفيد 
بيمســــل، إّنــــه مــــن الضــــروري التخّلــــي عن 
”التوظيفات اجلديدة، والرواتب، والســــفرات 

املكلفة“.
ووجه بيمسل أصابع االتهام إلى شركتي 
غوغل وفيســــبوك، وقال إن ”عمالقة اإلنترنت 
يســــتحوذون على اإلعالنــــات الرقمية بوتيرة 

أسرع بكثير مما كان متوقعا“.
ويقول مدير التســــويق في إحدى شركات 
حلظــــة  إلــــى  ”وصلنــــا  الكبــــرى  اإلعالنــــات 
مصيرية، حيــــث لم يعد شــــراء اإلعالنات في 
الصحف املطبوعة مجديا. املشــــكلة ليست في 

املؤسســــات الصحافية الورقية، لكن ال بد من 
التركيز على حجم اإلنفاق الذي يحقق ســــرعة 

الوصول ونوعيته، وطبيعة اجلمهور“.
وينســــحب هــــذا الواقــــع املتدهــــور على 
الصحف في شــــتى أنحــــاء العالم وال يقتصر 
فقــــط علــــى الغارديــــان، وفقا لتقرير نشــــرته 
قبــــل  جورنــــال“  ســــتريت  ”وول  صحيفــــة 

أسبوعني.
ويتوقــــع التقريــــر أن ينخفــــض اإلنفــــاق 
العاملــــي علــــى إعالنــــات الصحــــف املطبوعة 
مبعدل 8.7 فــــي املئة، أي ما يوازي 52.6 مليار 
دوالر فــــي العام 2016، وفقــــا لتقديرات غروب 
أم، الشــــركة املتخصصة في شراء اإلعالنات، 
والتــــي أشــــارت إلــــى أن ذلــــك ســــيكون أكبر 
انخفــــاض منذ الركود االقتصــــادي عام 2009، 
حينمــــا انخفــــض اإلنفاق على نطــــاق العالم 

بنسبة 13.7 في املئة.

ورأت أن هــــذا االنخفــــاض ســــتكون لــــه 
ارتدادات سلبية، ستطال كبار الناشرين حول 
العالــــم، مما قد يزيد من عبء الضغوط عليهم 
من أجل تعزيز اإليرادات الرقمية أو اإلســــراع 
إلــــى التعويــــض عــــن اإليــــرادات املفقــــودة، 
وصوال إلى إعادة النظر في شــــكل املطبوعات 

ومحتواها.
ونتيجة لذلك ســــارعت مجموعة كبيرة من 
كبريات الصحف إلى تقليص التكاليف بهدف 
التأقلم مع الواقع اجلديــــد، ومنها ”نيويورك 
و“وول ستريت جورنال“، فيما أقدمت  تاميز“ 
كل من ”الغارديان“ و“دايلي ميل“ على تقليص 

عدد الوظائف وتسريح املئات من املوظفني.
وقــــال ميرديــــث كوبيــــت ليفــــني، الرئيس 
التنفيــــذي لإليرادات في صحيفــــة ”نيويورك 
تاميــــز“، ”كان عامــــا صعبــــا بالنســــبة إلــــى 

الصحف، خصوصا في النصف األول منه“.
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ميديا
[ صحافيو الغارديان ال يشاركون إدارتها الثقة بالسيطرة على األمور [ صمود الصحف سيعتمد على تقليل النفقات

اإلنفاق على المحتوى المتميز، أزمة جديدة للصحف العريقة

مستقبل مجهول يفزع الجميع

تواجه مؤسسات النشر حتديات متعددة تكرس أزمتها التقليدية في زمن اإلنترنت ومواقع 
التواصل االجتماعي، فلجوؤها إلى التحســــــني من جودة احملتوى اإلعالمي بإنفاق مبالغ 
ــــــرة، أصبح يشــــــكل عبئا إضافيا غير قادرة على حتمــــــل تبعاته، وهو ما يثير مخاوف  كبي

العاملني في صحف عريقة كالغارديان البريطانية. 

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ عبر رئيس الوزراء التركي بن 
علي يلدرمي بغضب، الثالثاء، عن 

رفضه لـ“اخلط األحمر“ الذي حتدث 
عنه رئيس البرملان األوروبي، 

مارتن شولتز، بعد توقيف عدد من 
الصحافيني. وقال يلدرمي في خطاب 
”ال نعرف ماذا نفعل باخلط األحمر. 

خطوطنا احلمر الشعب هو الذي 
يرسمها! ما هي شرعية خطك؟“.

◄ أكد املتحدث باسم حكومة 
اليابان، يوشيهيدي سوجا، أن 

الصحافي الياباني كوسوكي 
تسونيوكا اعتقل من جانب 

السلطات الكردية بالقرب من مدينة 
املوصل حيث يستعر القتال بني 
تنظيم داعش والقوات العراقية. 

وقال سوجا ”نحن على دراية بأن 
تسونيوكا معتقل لدى السلطات 

احمللية في اإلقليم الكردي“.

◄ أعلنت شبكة التلفزيون األسبانية 
”ار تي في اي“ أن فريقا للتلفزيون 

الوطني األسباني يريد إجراء حتقيق 
حول الوضع السياسي في فنزويال 

سمح له بدخول البالد بعدما مت 
”احتجازه“ ١٥ ساعة في املطار.

◄ أعلن زوراب االسانيا، رئيس 
شركة التلفزيون الوطني في 

أوكرانيا، استقالته من منصبه 
بسبب املشكالت املالية التي لم حتل 

بعد في التليفزيون اململوك للدولة.

◄ أصدرت وزارة اإلعالم الكويتية، 
الثالثاء، قرارا بإلغاء فقرة من قانون 

تنظيم اإلعالم االلكتروني، التي 
كانت تنص على أنه ”ال يجوز إجراء 
استطالعات رأي تتعلق بانتخابات 
مجلس األمة ٢٠١٦ إال بعد احلصول 
على موافقة اجلهات املعنية ووفقا 

للقوانني واألحكام املنظمة لذلك“.

باختصار

أفضل ســـيناريو يتوقعه موظفو 

الغارديـــان يتضمن قيـــودا كبيرة 

على ميزانية غرفة األخبار وتجميد 

التوظيف

◄

«الفوضى السياســـية واملخاطر األمنية وطبيعة القوانني السائدة، املانعة لحرية الوصول إلى 

املعلومات، تشكل عقبات تواجه العمل االستقصائي}.

سامان نوح
مدير شبكة ”نيريج“ للصحافة االستقصائية في كردستان

«مشـــكلة البرامج الثقافية في العالم العربي، أنها تحاول تجهيل القارئ وتنفيره من القراءة، بما 

تقدمه من مواضيع صعبة وجديه خالية من املتعة و الطرفة}.

كمال الرياحي
روائي و إعالمي تونسي

} تونــس - أعلن رئيس احلكومة التونســـية 
يوسف الشـــاهد عن عقد مجلس وزاري للنظر 
فـــي واقع قطـــاع اإلعـــالم بهـــدف العمل على 
إيجـــاد آليات لضمـــان احلقـــوق االقتصادية 

واالجتماعية للصحافيني وتدعيم اإلعالم.
وجـــاءت تصريحات الشـــاهد خـــالل كلمة 
ألقاهـــا مبناســـبة اليـــوم العاملـــي لـ“إنهـــاء 
اإلفـــالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة ضد 
الذي نظمتـــه نقابة الصحافيني  الصحافيني“ 
التونســـيني ومنظمة ”مراســـلون بال حدود“، 
ومجموعة من املنظمات احمللية والدولية التي 

تعنى بحقوق اإلنسان.

وقـــال الشـــاهد إن ”قضية إنهـــاء اإلفالت 
مـــن العقـــاب تظل قضيـــة مبدأ بالنســـبة إلى 
احلكومة التـــي حترص على دعم مكتســـبات 
حرية الصحافة“. وأضاف أن ”هذه املكتسبات 
ال ميكـــن احملافظـــة عليها إال بتطويـــر البنية 
حكومتـــه  أن  إلـــى  وأشـــار  التشـــريعية“. 
”ســـتتخذ خالل األيام املقبلة إجراءات لصالح 

الصحافيني“ دون أن يوضح طبيعتها.
وشـــدد على االلتزام بكشـــف احلقيقة في 
قضية الصحافيني التونســـيني املختطفني في 
ليبيا؛ ســـفيان ونذير، باعتبارهـــا إحدى أهم 

أولويات حكومة الوحدة الوطنية.

ويعاني الصحافيون التونسيون من غياب 
احلماية القانونية في مؤسســـاتهم اإلعالمية، 
حيـــث جرى مؤخرا إغالق العديد من وســـائل 
اإلعـــالم املختلفـــة وفصل املوظفـــني العاملني 
فيهـــا دون تســـوية أوضاعهم املاليـــة، وكان 
آخرهـــا تعرض عـــدد من العاملني فـــي القناة 
اإلخباريـــة TNN إلى الفصل بشـــكل تعســـفي، 
وطالبـــوا فـــي بيـــان بإرجاعهـــم إلـــى العمل 
وحتييد اخلـــط التحريري عن كل جتاذبات أو 

توظيفات حزبية.
كمـــا دعـــوا النقابة الوطنيـــة للصحافيني 
والهيئة العليا املســـتقلة لالتصال الســـمعي 

البصري إلـــى تفعيل صالحياتهما في متابعة 
اجلهات املتجاوزة واملخلة بالتزاماتها.

وكشـــف نقيـــب الصحافيني التونســـيني، 
ناجي البغوري، عن تسجيل أكثر من 360 طردا 
تعســـفيا للصحافيـــني، إضافة إلـــى أكثر من 
320 حالـــة عدم إنهاء أجور شـــملت صحافيني 

يعملون في وسائل إعالم محلية.
وأضاف البغوري أن ”األوضاع االقتصادية 
واالجتماعيـــة للصحافيـــني وحـــاالت الطـــرد 
التعســـفي هـــي من أهـــم اهتمامـــات النقابة، 
مؤكـــدا أن ”النقابـــة تعمل مـــع احلكومة على 

مقاومة هشاشة التشغيل“.

الحكومة التونسية تتعهد بإجراءات تضمن حقوق الصحافيين

} باريــس - أصـــدرت منظمة ”مراســـلون بال 
حـــدود“، قائمة ”صيـــادي حريـــة الصحافة“ 
حكوميـــني  ومســـؤولني  سياســـيني  وتضـــم 
ومنظمات إرهابية، مبناســـبة اليـــوم العاملي 
ملكافحـــة اإلفالت من العقاب على اجلرائم ضد 

الصحافيني.
وقـــال كريســـتوف ديلـــوار، األمـــني العام 
ملنظمـــة ”مراســـلون بـــال حـــدود“، إن قائمـــة 
الصياديـــن املفترســـني تضـــم ”أولئـــك الذين 
يدوسون بأقدامهم حرية الصحافة ويرتكبون 
أبشـــع اجلرائـــم ضـــد الصحافيـــني، دون أي 

حرج”.
وتشـــمل القائمة الســـوداء نبذة عن سيرة 
35 من رؤســـاء الدول والسياســـيني والزعماء 
الدينيـــني وامليليشـــيات واملنظمات اإلجرامية 
التي تفـــرض رقابة جاثمة علـــى الصحافيني 
أو تـــزج بهـــم في الســـجون أو تنهـــال عليهم 
بشـــتى أنواع التعذيب، بل ويصـــل األمر حد 
القتل أحيانا، علما أن صيادي حرية الصحافة 
يعيثـــون فســـادا فـــي احلقـــل اإلعالمـــي منذ 
ســـنوات، بل ومنذ عقود فـــي بعض احلاالت، 

بحسب املنظمة.
وأضـــاف ديلـــوار أن ”وضع حـــد لدوامة 
اإلفـــالت مـــن العقـــاب يقتضي تعيـــني ممثل 
خاص لدى األمم املتحدة لتوفير حماية أفضل 

للصحافيني”.
حـــدود“  بـــال  ”مراســـلون  واســـتعرضت 
ســـجل كل صياد من صيادي حرية الصحافة، 

مسلطة الضوء على أبرز تقنياتهم في الهجوم 
واألســـلحة التي يســـتخدمونها واألســـاليب 
التي يلجؤون إليها واألهداف املفضلة لديهم، 
باإلضافـــة إلى اخلطاب الرســـمي املعتمد في 
والـــذي يتأرجح في  تكميم وســـائل اإلعالم – 
إلى جانب  الغالب بـــني التهديـــد واإلنـــكار – 
”قائمـــة إجنازاتهم“ في مشـــوار اإلجهاز على 

حرية الصحافة.
إلى املرتبة التي  وتشير سيرة كل ”صياد“ 
حتتلهـــا بالده على جـــدول التصنيف العاملي 
حلرية الصحافة، الذي نشـــرته املنظمة مطلع 

هذا العام.
وتتعدد أساليبهم وتختلف تقنياتهم، لكن 
الهدف واحد. فبينمـــا يلجأ البعض منهم إلى 
التعذيـــب والقتل عبـــر ”أجنحته املســـلحة“، 
االعتقـــاالت اجلماعية  البعـــض اآلخر  يفضل 

واالحتجاز التعسفي.
وهناك فئة أخرى تســـتعني بطرق ملتوية 
ووســـائل أكثر مكرا، من خالل قوانني مكافحة 
اإلرهاب تارة وتوجيه تهمـــة القدح في الذات 
امللكيـــة تارة أخرى، أو باللجوء إلى أســـاليب 

اخلنق املالي مثال.
وتقـــول املنظمة إن هـــذه القائمة ليســـت 
شـــاملة، علما أنها تسلط الضوء على صيادي 
حرية الصحافة الذين ”تألقوا“ أكثر من غيرهم 

بني عامي 2015 و2016.
وينتمي معظم صيادي حرية الصحافة إلى 
فئة رؤساء الدول أو احلكومات، من سنغافورة 

إلى تايالند وكوبا مرورا بإريتريا وبوروندي 
وجمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وجنوب 
الســـودان… وكان مـــن بـــني الوافديـــن اجلدد 
على هذه القائمـــة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، الذي بات يســـيطر علـــى املجموعة 
اإلعالمية الرئيســـية في البالد، علما أن حالة 
الطوارئ التي أعلنها خالل شـــهر يوليو 2016 
في أعقـــاب االنقالب الفاشـــل أعطته الفرصة 

العتقال أكثر من 200 صحافي وإغالق أكثر من 
100 منبر إعالمي من صحف ومجالت وقنوات 

تلفزيونية ومحطات إذاعية.
وعلـــى صعيـــد دوائـــر التطـــرف الديني، 
يبدو أن ال شـــيء يوقف زحـــف تنظيم الدولة 
اإلســـالمية في مساعيه لنشـــر الرعب والقمع، 
من خـــالل قتل واختطاف الصحافيني الذين ال 

يبايعونه.

مراسلون بال حدود تشهر قائمة بـ{صيادي حرية الصحافة}

معظم صيادي حرية الصحافة من فئة الرؤساء أو الحكومات



} باريس - ال يزال الفنان املغربي ســـعد املجرد 
يقبع وراء قضبان ســـجن فرنسي، غير أن أحد 
املبرمجني صمـــم لعبة ميكـــن حتميلها مجانا 
على ”غوغل بالي“ ملساعدة املجرد على الهروب 

من السجن.
واللعبة شـــبيهة باللعبة الشهيرة ”لسوبر 
ماريو“، اختار لها املصمم اســـم ”قم مبساعدة 
سعد املجرد على الهروب من السجن“، واختار 
املبرمج أغنية ”أنا ماشي ساهل“ كأغنية خلفية 

للعبة.
وحســـب الشـــرح املرافق لها يقول املصمم 
”ساعد ابن بلدك ســـعد املجرد على جمع النقود 
وعلى هزم األشـــباح والوحوش، التي تعترض 
املجرد، وأثبت أنك ماشي ساهل للرجوع به إلى 

املغرب قبل نفاد الوقت“.
اعتقلـــت  الفرنســـية  الشـــرطة  وكانـــت 
الفنـــان املغربـــي، بعدما اتهمته فتاة فرنســـية 
باغتصابها في أحد فنادق العاصمة الفرنسية 
باريس، حيث كان يقيم استعدادا إلحياء إحدى 

احلفالت.
وأثار اعتقال ســـعد، موجة جدل في أوساط 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمي 
املغاربـــة، واســـتعمل عدد مـــن املتضامنني مع 
ســـعد هاشتاغ ”#كلنا_ســـعد_املجرد“، فيما 
سخر آخرون من ســـذاجة املتضامنني، خاصة 

أن املجرد سبق وأن اتهم باالغتصاب.
وعبـــر عدد مـــن الفنانني ومتابعـــي الفنان 
عن تضامنهم معه، واعتبـــروا اعتقاله مؤامرة 
مـــن أعداء النجـــاح وكذلك مـــن مافيا احلفالت 

بأوروبا.
الفنـــان املغربي الشـــاب زكريـــاء الغافولي 
كتب في تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك 
”قدمـــوا لي شـــرحا واحـــدا، كيف لفتـــاة قبلت 
بالســـهر مع واحد في ملهى ليلي، وذهبت معه 
بإرادتهـــا إلى الفندق، وغادرت الفندق بشـــكل 
عـــادي وقدمت شـــكاية مبحاولـــة اغتصاب في 

مقاطعة بعيدة عن مقر الفندق؟“.
واعتبر الغافولـــي أن ذلك مؤامرة واضحة 
املعالـــم لإلطاحـــة بســـعد املجـــرد، مؤكـــدا أن 
اجلميـــع معه حتى يظهر احلق. ونشـــر الفنان 
حامت عمور صورة لعلـــم املغرب مكتوب عليها 
”كلنـــا ابـــن بالدنا ســـعد املجـــرد“، مـــع إرفاقه 

بهاشتاغ التضامن…
وكتـــب رســـام الكاريكاتيـــر عبدالله بنعبو 
تدوينة ســـاخرة ”اعتقال ســـعد املجرد مؤامرة 
ماســـونية، ألنـــه لـــم يقبـــل اســـتعمال رمـــوز 
املاســـونية فـــي كليباتـــه، ورفـــض عرضا من 

املنظمة يقدر باملليارات من الدوالرات.
وكان جنـــوم العالـــم العربـــي علـــى غـــرار 
النجمة املغربية سميرة سعيد واملغنية املغربية 
دنيا بطمة والعراقية شـــذى حسون أعربوا عن 
مساندتهم للمجرد على حساباتهم على املواقع 
االجتماعيـــة. يذكـــر أن املجرد اكتســـح ســـوق 
األغنية الشـــبابية فـــي أقل من ثالث ســـنوات 
واصبـــح جنمـــا علـــى الشـــبكات االجتماعية 
منافسًا بذلك جملة من أهم وأبرز فناني عصره.

} كيبك (كندا) - لطاملا شكلت قضية التصدي 
لإلرهاب على صفحـــات اإلنترنت صداعا حول 
العالم، خاصة ألولئك الذي يعون باألهمية التي 

اكتسبتها الشبكة في احلرب على اإلرهاب.
فاإلنترنت بات ميدان جتنيد املتطرفني األهم 
في العقد األخير، إذ ميتلئ برسائلهم ودعواتهم 
ومبرراتهم وكل الوســـائل التي يغســـلون بها 

أدمغة املرشحني ليكونوا متطرفني.
وفـــي املقابل أدركت القوى الكبرى املكافحة 
لإلرهاب أن املعركـــة االفتراضية أصعب بكثير 
من تلـــك التي جتـــري علـــى األرض، وتنوعت 
هنـــا املقترحـــات لكـــن لم يتـــم بعـــد التوصل 
إلى اســـتراتيجية فكرية محـــددة في مواجهة 

التطرف.
وفي مؤمتـــر ”اإلنترنت وتطرف الشـــباب“ 
الذي نظمته اليونسكو يومي االثنني والثالثاء 
فـــي كيبـــك بكنـــدا مبشـــاركة أكثـــر مـــن 100 
متخصص وخبير مـــن 25 دولة، كانت مكافحة 

الدعاية اإلرهابية هي القضية األهم.
ويقول مشـــاركون إن احلكومات املنخرطة 
فـــي هذه العملية أدركـــت أن الرقابة والقوانني 
التـــي وضعت ال جتـــدي نفعا في هـــذا املجال 

ولكنها في املقابل تهدد حرية التعبير.
وقـــال روس الغينيـــس مســـؤول العالقات 
الدوليـــة في غوغـــل لوكالة فرانـــس برس ردا 

على سؤال بشأن قوانني مكافحة اإلرهاب 
التـــي أقـــرت فـــي دول مثل فرنســـا 

وكنـــدا للتصدي إلـــى التهديدات 
اجلهاديـــة ”لقد شـــهدنا تغيرا 

هائال في سلوك احلكومات“.
مـــرة  كل  ”فـــي  وأضـــاف 
تندلـــع فيها أزمـــة يحصل أن 
أكثر  إجراءات  حكومات  تتخذ 
مـــن الـــالزم. ولكننـــا جند في 

حاليا  جنريها  التي  املناقشـــات 
مع هذه احلكومات أنها باتت تدرك 

أن (الرقابة) ليست املقاربة املناسبة“.
وأضاف ”فـــي البدء لم تكـــن الواليات 

املتحدة تريد احلديث عن خطاب مضاد وكانت 
تقول لنا فقط: هذا احملتوى سيء، أزيلوه!“.

وتابع ”يجب توخـــي أقصى درجات احلذر 
مع الرقابة، فهي ال جتدي نفعا، ال ميكن أن نغير 
طريقة تفكيـــر أحد عبر منعه مـــن الكالم فقط“ 
ألن احملتوى موضوع النقاش سيكون موجودا 
في مكان آخر ”مخبأ“. وأوضح أن غوغل تدعو 
إلى اســـتراتيجية مغايرة تقوم بـــدال من املنع 

واحلجب على عـــرض ”خطاب مضاد“، أي أنه 
عندمـــا يكون أحدهم بصـــدد البحث في محرك 
البحـــث عن محتوى جهادي فـــإن غوغل تأتيه 
بإفادات شـــهود ومحتويات أخـــرى ”صادقة“، 
مصدرها عناصر سابقون في تنظيمات جهادية 
أو مؤيدون سابقون للفكر اجلهادي، يشرحون 

فيها سبب تخليهم عن التطرف.
وفي هذا قـــد تصيب غوغل كبد 
احلقيقـــة، فالرقابـــة التي أثبتت 
فشلها في السابق على اإلعالم 
بـــكل قيـــوده لـــن تفلـــح فـــي 
التصـــدي لإلنترنـــت بفضائه 

الواسع وخياراته املتعددة.
ومـــن الواضـــح أن لـــدى 
اإلعـــالم  وســـائط  شـــركات 
لتعزيـــز  حافـــزا  االجتماعيـــة 
اخلطاب املضاد. وقـــد مت احتضان 
مبتكـــري احملتـــوى اإلســـالمي، مـــن ِقبل 
غوغـــل وفيســـبوك وغيرهمـــا مـــن شـــركات 
التكنولوجيا التـــي واجهت هجمات من النّقاد 
علـــى ما يعتبرونه فشـــلها في مراقبـــة وإزالة 

احملتوى اإلرهابي بشكل فّعال.
هـــذا االحتضـــان للخطاب املضـــاد جتاوز 
وادي الســـيليكون: بعد رؤية جناح محدود مع 
جهودهـــا الدعائية اخلاصة، حتولـــت وزارتا 
العـــدل واألمن الداخلي فـــي الواليات املتحدة، 
واملفوضية األوروبيـــة، واحلكومة البريطانية، 

إلـــى جتنيد صّنـــاع األفـــالم الوثائقية وطالب 
اجلامعات إلنتاج محتوى ُمقنع ُميكن مشاركته 
ملكافحة الرســـالة اجلهادية. كذلك أطلقت وزارة 
اخلارجية األميركية هذا العام ”مركز املشـــاركة 

العاملي“ ملواجهة الدعاية من ”داعش“.
ويبدو أن دعاية داعش على وسائل اإلعالم 
االجتماعيـــة تقلصت منذ منتصـــف عام 2015، 
لكـــن وجودها علـــى تويتر ويوتيـــوب ومواقع 
أخـــرى كان أداة اجلماعـــة اإلرهابيـــة األقـــوى 

لإلقناع، خاصة في أوروبا واململكة املتحدة.
ومع أن شركات وسائل اإلعالم االجتماعية 
حريصة على تعزيز جهودها في هذا املجال، إال 

أن فعاليتها في منع اإلرهاب غير ُمثبتة.
يقول البروفيســـور بيتر نوميان، مؤســـس 
ومدير ”املركز الدولي لدراسة التطرف والعنف 
السياســـي“ في لندن ”سيكون من العدل القول 
إننا في مرحلة بدائية. من املذهل أن فيســـبوك 
وغوغل تقومان برعاية مشـــروع أو اثنني، لكن 
هـــذا ال يعطيك ما يكفي مـــن البيانات للتوصل 
إلـــى بيانات مقبولة حول مـــا إذا كان اخلطاب 

املضاد ناجحا أم ال“.
واســـتثمرت فيســـبوك مليـــون يـــورو في 
مبـــادرة تتخذ مـــن برلني مقرا لها، في شـــراكة 
مع معهد احلوار االســـتراتيجي، وهو مؤسسة 
فكريـــة مقرها لنـــدن، لتحفيز اإلبـــداع في هذا 
املجـــال، كمـــا عقدت غوغـــل هذا العـــام ثماني 
حلقات عمل للخطاب املضاد وحول كيفية جعل 

أشـــرطة فيديو يوتيوب مقنعـــة. وعملت تويتر 
مع معهد التنوع اإلعالمـــي في اململكة املتحدة 
لوضع دليل حـــول كيفية حتدي وجهات النظر 

التي تعبر عن الكراهية.
ومت تطويـــر مبـــادرة أخرى من قبـــل ”إد ـ 
وهي   ،EdVenture Partners “فينتشـــر بارتنرز
منظمـــة غيـــر ربحية تديـــر مســـابقة للخطاب 
املضاد في 150 جامعة حول العالم. ومنذ إطالق 
املســـابقة تنافـــس 130 ألف طالـــب وطالبة من 
أفغانســـتان وإســـطنبول إلى هولندا، لتصميم 
احلملة األكثر إبداعا وفعالية للخطاب املضاد، 

بدءا من الهاشتاغ إلى أشرطة الفيديو.
إحـــدى احلمالت التـــي قام بهـــا فريق من 
الطـــالب األفغان حتت اســـم ”اإلســـالم يقول ال 
للتطـــرف“ وصلت إلى أكثر من خمســـة ماليني 

شخص في فيسبوك وحده.
أحد العروض األولى على يوتيوب، سلسلة 
من رســـوم متحركـــة خيالية يتألـــق فيها بطل 
لندني من الطبقة العاملة يدعى عبدالله- إكس، 
مت إعدادها على يد متطرف سابق واختصاصي 
فـــي الرســـوم املتحركة، طلب عدم الكشـــف عن 
اســـمه. وهي موجهة بشـــكل مباشر إلى أناس 

متعاطفني مع التطرف.
بالنسبة إلى زاهد أمان الله، رئيس الروايات 
املضادة في معهد احلوار االستراتيجي، كانت 
االستجابة إشارة إلى أن الرسالة كانت ناجحة؛ 

”لقد أزعجتهم بشدة“، كما يقول.
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حتى وقت قريب، كانت إزالة احملتوى املثير 
للخالف هي السالح الرئيسي في املعركة 
ضد التطرف على اإلنترنت غير أن غوغل 
تؤكد أن ”منع املتطرفني عن الكالم ال ُيغيِّر 

تفكيَرهم وعليكم بهذه االستراتيجية“.

} القــدس – أحيــــا الفلســــطينيون، األربعاء 
2 نوفمبــــر، الذكــــرى املئويــــة لوعــــد بلفــــور 
علــــى الشــــبكات االجتماعية ضمــــن عدد من 
الهاشــــتاغات على غــــرار #الوعد_املشــــؤوم 

#وعد_بلفور.
وانطلقت حملة فلسطينية مكثفة ضد وعد 
بلفور حتاول نزع الشــــرعية عن إسرائيل، من 
خــــالل مطالبــــة بريطانيا باالعتــــذار عن وعد 

بلفور.
يذكر أنه مت اإلعالن عن وثيقة بلفور يوم 2 
نوفمبر من عام 1917، حني جاءت ضمن رسالة 
بعث بها وزيــــر اخلارجيــــة البريطاني آنذاك 
آرثر جيمس بلفــــور إلى اللورد ليونيل وولتر 
دي روتشــــيلد، العضــــو البارز فــــي املجتمع 
اليهــــودي فــــي بريطانيا، وتتضمن الرســــالة 
التعهد بدعم بريطانيا للتطلعات الصهيونية 
والتــــزام لندن بإنشــــاء ”وطن قومي للشــــعب 

اليهودي“ في فلسطني.
وصدر هذا الوعد الذي يوصف باملشؤوم، 
وُخلــــص املوقــــف منه فــــي اجلملة الشــــهيرة 

”أعطى من ال ميلك من ال يستحق“.
وكتب مغرد:

واعتبر آخر:

وتفاعل هذا املغرد:

ووصف مغرد وعد بلفور:

 واعتبر هذا املعلق:

واعتبر نائب فلسطيني:

ودق وعد بلفور إسفينا في منطقة الشرق 
األوســــط ورســــم قدرها املأســــاوي لنحو قرن 

بسلسلة من احلروب والتقلبات العنيفة.
الفلسطيني أطلق  يذكر أن مركز ”العودة“ 
من داخل البرملــــان البريطانــــي حملة تطالب 

لندن باالعتذار عن وعد بلفور.

المجرد يهرب من غوغل: منع المتطرفين من الكالم لن يغير تفكيرهم 

السجن عبر غوغل بالي

الحرب سجال

احتل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرتبة {الشخصية المؤثرة} األكثر 

متابعـــة علـــى موقع {لينكد إن} في دولة اإلمارات. ويتابع أكثر من ٨٠٠ ألف شـــخص صفحة الشـــيخ محمد بن راشـــد، ويصنف موقع 

{لينكد إن} ضمن الشبكات االجتماعية، األكثر تأثيرا في قطاع األعمال عالميا.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مئوية بلفور: من ال يملك أعطى من ال يستحق

الرقابة والقوانين 

ال تجدي نفعا في مجال 

مكافحة التطرف ولكنها 

في المقابل تهدد حرية 

التعبير

[ عمالقة التكنولوجيا يحتضنون مبتكري المحتوى اإلسالمي لنشر دعاية مضادة

MahaHassan2015  alrotayyan kowthermusa 

FarouqSalloum Bander150 Arabiology

2004Noor ArabicBest 

helajarraya  

sawabcenter

3libattal  

Tahani__Alotaib 

أحد أكبر أسباب (تخّلفنا) عدم 
النقد. النقد تطوير وليس حتطيم 

كما قد يظن البعض. 
النقد فنح نوافذ جديدة للتفكير 

والعيش.

ال تكن من هؤالء الذين يهدون األثرياء 
الهدايا الثمينة.. 

ويعطون الفقراء مالبسهم املستعملة!

الكراهية، هزمية الذات أوًال، 
في معركة يخوضها الشر ضدنا. 
هي انتصار الظالم، حني يتمكن 

من النفاذ والتغلغل والتكاثر كفيروس 
قاتل.

الروس واألميركان حتاوروا طويال 
حد اليأس واقتسموا ما اقتسموا

ثم اختلفوا وتقاطعوا ونحن الشعوب 
جنلس حتت شظايا تقاطع نيرانهم.

بشار االسد: باِق في السلطة إلى عام 
٢٠٢١.. وسبب بقائي كل هذا الوقت 

بسبب صمود شعبي معي! االيراني 
واالفغاني والروسي طبعا.

#سوريا

في يوم الهالويني قررت أن أرتدي 
قناًعا مرعًبا! 

لن أكون قرصاًنا، أو ذئًبا، أو حتى 
مصاص دماء. كنت من "بني آدم" فقط!

توجد آثار ومعابد عمرها املئات من 
السنني موجودة ضمن منطقة احلكم 
اإلسالمي، لو كان املسلمون األوائل 

ببشاعة داعش ملا وصلنا كل هذا اإلرث 
التاريخي.

مركز صواب حملاربة التطرف.

الدين ليس حرفة، وال يصلح ألن يكون 
حرفة، وال توجد في اإلسالم وظيفة 

إسمها رجل دين.

منصف املرزوقي: أعترف أنني وحركة 
#النهضة قصرنا في محاربة الفساد...
يا ليت تعترف بكل املصائب األخرى 

التي ارتكبتها ومنها مساندة 
املتطرفني. #تونس

"حني يسيطر اخلوف، 
تكون الطاعة هي اخليار الوحيد 

للنجاة".

ال تنتظر التحفيز وساهم في بناء 
إنسان، اجعل لك سهما في بناء 

مدرسة وإنشاء مصنع أو حفر بئر، 
غير مجرى حياة القليل من الناس..

سُتغير جيال بأكمله.

تتتابعوا

 @naifsif2

وعد بلفور.. ورقة شّردت شعبا، وشطبت 
ــــــا عن اخلارطة! وعد.. من ال ميلك ملن  وطن
#الوعد_املشؤوم #وعد_ ال يســــــتحق“ 

بلفور.

و

engrnafiz

ــــــر صــــــادر عــــــن اإلحصاء  كشــــــف تقري
املركزي الفلســــــطيني فــــــي مايو ٢٠١٥ أن 
العدو اســــــتولي على ٨٥ باملئة من أراضي 

فلسطني التاريخية.

ك

@R__0__7

#وعد_بلفــــــور هو أكبر ســــــرقه علنية في 
تاريخ البشرية.

#

@Moaz_Rajab

ــــــار ســــــيموتون والصغــــــار  قالوهــــــا: الكب
حب  األجــــــداد وّرثوا  سينســــــون… لكــــــَنّ 
األرض فبقيت محفورًة في قلوب األبناء… 

ق

@jamalkhoudary

بالوحــــــدة  #وعد_بلفــــــور  مواجهــــــة 
ــــــة والدعــــــم العربي  الفلســــــطينية والرعاي
للحصول  الطاقات  واستثمار  واإلسالمي 

على إسناد دولي وحتية لصمود شعبنا.

م

AliQaraqe

وعلينا أن ال ننســــــى أن اتفاقية #أوســــــلو 
ليست أقل شؤما من #وعد_بلفور.

و



} الكويــت –  يعتبـــر موســـم التخييـــم عادة 
ســـنوية يتذكرها الكويتيون منـــذ القدم وهم 
يحرصون عليهـــا كل عام، ولكن يأتي التخييم 
هذا العام وســـط تداعيات اقتصادية قاســـية 
تشهدها البالد، فرضتها أوضاع سياسية في 
المنطقـــة ومنها خصوصا انخفاض أســـعار 
النفط، ما جعل الحكومة تتقشف وترفع أسعار 
البنزين بشكل دفع البعض من الكويتيين إلى 

خفض نفقاتهم.
تقليـــص  إلـــى  التغييـــرات  هـــذه  وأدت 
التجهيزات التـــي يحضرهـــا الكويتيون قبل 
انطالقة موسم التخييم بشكل جعلهم يتنّدرون 
ويقولـــون ”األســـعار نـــار والتخييـــم أصبح 

صعبا“.
وابتداء من شـــهر نوفمبـــر الحالي، وهو 
الموعد الذي حددته البلدية للسماح بالتخييم، 
تجد معظم العوائل تنتشر في المناطق البرية 
لقضاء وقتها وســـط الطبيعـــة الرائعة بعيدا 
عن أجـــواء المنازل والمدينـــة، واالنتقال إلى 
المخيمات الربيعية التي يقول الكويتيون إنه 
ال يمكنهم االســـتغناء عنها حتى لو تم فرض 
رســـوم أو ارتفـــع التأمين عليهـــا ألنها عادة 

سنوية جميلة وممتعة.
وفي ظـــل إقبال الكويتيين علـــى التخييم 
ومـــا يرافق ذلـــك من مســـتلزمات، فقـــد بات 
الحتياجات البر سوق قائم بحد ذاته وأصبح 
أصحـــاب المتاجـــر والمحـــال والجمعيـــات 
التعاونية يتســـابقون على تقديـــم عروضهم 

الخاصة لجذب الناس إليهم.
وفي هذا الموســـم يكثـــر اإلقبال من هواة 
التخييـــم ومرتـــادي البر من الشـــباب وكبار 
الســـن والعائالت على حد ســـواء على أدوات 

التخييم الستكمال حاجياتهم.
ومســـتلزمات البـــر كثيـــرة ومتنوعة مثل 
حقائب البر بأحجامها المختلفة والمخصصة 
لحمـــل الكثيـــر مـــن مســـتلزمات التخييـــم ال 
ســـيما أدوات طهي الطعام، أما الخيام فهناك 
أنواع عدة تختلف بحســـب الجودة والمقاس 

ومعظمها مســـتورد من الخـــارج وقد تكون 
جاهزة وبمقاسات مختلفة.

ويقـــول عبدالله علي، وهـــو أحد الذين 
بدأوا فـــي تجهيز مخيم بالبر، إن أســـعار 
المخيمـــات ارتفعـــت هذا العام بحســـب 

النـــوع، فهنـــاك الخيمة 
وخيمـــة  الباكســـتانية 

والخيمة  النمـــران 
وسعر  الصباحية. 

الباكستانية  الخيمة 
يعتبر األرخص، فالخيمة 
”4 في 4“ بلغ ســـعرها 80 
كان 50  أن  بعـــد  دينـــارا 
المقاس  ونفـــس  دينارا، 

شـــركة  فـــي 

الصباح، حيث يصل ســـعر الخيمـــة إلى 220 
دينارا، وهناك فـــرق كبير للغاية بين االثنتين 
من حيث الخامـــات التي تتكون منها الخيمة؛ 
فالخيمـــة الصباحية جودتهـــا عالية وتتحمل 
المطـــر ودافئة مـــن الداخل، فهـــي مكونة من 
ثـــالث طبقـــات وفيها عازل وخامتهـــا ممتازة 
وخياطتها جميلة. ويضيف أن ”الغالي سعره 
فيه“، فالخيمة القوية تعيش ســـنوات طويلة 

أما الرخيصة فعمرها قصير.
وقال إن الحالة االقتصادية وحالة التقشف 
التي تنتهجها الدولـــة لم يكن تأثيرهما كبيرا 
علـــى المخيمات ألنها موســـمية وتعتمد على 
”القطيـــة“، وهـــي عبارة عـــن مبلغ مـــن المال 

يدفعه كل فرد من العائلة لموسم التخييم.
وعـــن أدوات البر يقول علـــي، إنها عبارة 
عن مـــواد الزمة لإلضاءة مثـــل مولد الكهرباء 
واللمبات، باإلضافة إلى خـــزان الماء ولوازم 
المطبـــخ وعـــّدة نصـــب المخيـــم وتلفزيـــون 
ورســـيفر ولوازم األثـــاث، حيث يتـــم تجهيز 
غرف النوم من أســـرة أو مراقد البر الخاصة، 
باإلضافـــة إلى حمامات مجهزة. وهناك حاجة 
أيضـــا لحارس المخيم الـــذي يصل راتبه إلى 

150 دينارا تقريبا.
وأشـــار علي إلى أن التكلفة العامة للمخيم 
تختلف بحســـب كل عائلة، فهناك من يشتري 
أدوات مخيم جديدة تصل تكلفتها إلى حوالي 
5  آالف دينار كويتي، وهناك من يخّير اللجوء 
إلى األدوات المســـتعملة والتي تكلف حوالي 

2500 دينار فقط.
وعـــن عـــدد الخيـــم للعائلة الواحـــدة قال 
عبداللـــه علي، هنـــاك خيمة للـــزوج والزوجة 
وخيمة لألوالد وخيمة لديوانية رجال وأخرى 

للنساء.
ومن جانبه قـــال أيوب عبـــاس، إن ”عادة 
الشـــواء هي أهم ما يمّيز التخييم، فالشـــواء 
يعد من األساســـيات وال بد أن نقوم به مرتين 
في األســـبوع على األقل، والغالب يكون لحمة 
تكة وكفتة وشـــيش طـــاووق ودجاج 
(وهي  على الفحـــم و”عرايس“ 
عبارة عن لحـــم داخل الخبز)، 
والخيار والروب أساســـي مع 

الشواء“.

وبســـؤاله عـــن الحاجـــة إلى االســـتعانة 
بطبـــاخ في المخيمـــات، قـــال إن البعض من 
العائالت تأتـــي بطباخ لتجهيـــز األكل، ولكن 
هناك العديـــد من العائـــالت الكويتية تفضل 
أن تقوم هي نفســـها بعملية تجهيز األكل في 
المخيمات ألنها تجد في ذلك متعة في ظل جو 

التخييم الجميل.
وهنـــاك نظام آخر للحصـــول على الطعام 
وهو المطاعم المتنقلة، وهي عبارة عن سيارة 
مجهزة بمعدات الشـــواء وأواني الطبخ، لكنه 
نظام يعتبر مكلفا ألن الشخص الواحد يكلف 

حوالي ثمانية دنانير تقريبا .
وحول التأميـــن المفروض من الدولة على 
التخييـــم قـــال علي القـــالف، وهو مـــن هواة 
التخييـــم أيضا، إن البلدية حـــددت مبلغ 350 
دينـــارا كتأمين منها 50 للنظافة و300 ترد بعد 
انتهاء الموســـم يأخذها المواطـــن كاملة إذا 

ترك المكان نظيفا.

تخييم الشباب

يختلـــف موســـم التخييـــم بالنســـبة إلى 
الشـــباب ألن لهم طابعهم الخـــاص والممّيز، 
حيـــث يركبون الخيـــل ويمارســـون لعبة كرة 
القدم وكرة الطائرة ويستأجرون ”البانشيات“ 
ودراجـــات  عجـــالت)  أربـــع  ذات  (دراجـــات 
”ســـياكل“ ويلعبـــون بالطائرات الالســـلكية، 
بحسب ما يروي حمود عبدالله، حيث أكد أنه 
ينتظر موســـم التخييم بفارغ الصبر ليجتمع 
مـــع أبناء العـــم واألقـــارب ليكّونـــوا فريقا 
للسباق بالســـياكل ويتنافسوا في لعبة كرة 

الطائرة وكرة القدم.
وأعرب عدد من المواطنين عن ســـعادتهم 
ببدء فترة التخييم بعد انتظارها مدة طويلة، 
مبّينين أنهم اســـتعدوا لها مـــن خالل توفير 
المستلزمات التي تضفي أجواء جميلة على 

التخييم. 
وقـــال محمد العلي، إنـــه ينتظر 
هذا الموســـم بفارغ الصبر باعتبار 
تبعث  المخيمـــات  أجـــواء  أن 
الراحة النفســـية خصوصا 
في ظـــل وجود األهل 
بعيدا  واألصحـــاب 
المنازل  أجواء  عن 
عـــا  د و . لمغلقة ا
العلـــي الجهـــات 
إلى  المســـؤولة 
تشـــديد الرقابة 
يلقون  من  على 
أمام  فضالتهم 
لما  المخيمـــات 
لذلك من تأثير على 

الصحة.

وقال الشاب حسن الكندري ”أيام التخييم 
والبر مـــن أجمل أيام الســـنة حيث نخرج من 
العمـــل الخميـــس ثـــم نتوجه إلى البـــر الذي 
يبعد عن المدينة بحوالي 100 كيلومتر تقريبا 
لقضاء الخميس والجمعة والســـبت مع األهل 
واألصدقاء، حيث الســـهر طوال الليل في لعب 
والبالي  والكوتشـــينة  والدومينـــو  الطاولـــة 

ستيشن“.
وقالـــت مها الشـــمري إنها تحـــب أجواء 
المخيمـــات الربيعية ”فهي عادة ســـنوية لدى 
الكويتيين لالســـتمتاع بالطبيعة والنســـمات 
البـــاردة“، مضيفـــة أن أجـــواء التخييم تكون 
عـــادة مليئة بالســـعادة والنشـــاط لممارســـة 
طقـــوس التخييـــم المعتـــادة كالتجمـــع حول 
دوة الفحم وتبادل األحاديث وشـــرب الشـــاي 

والحليب المهيل وركوب الخيل.

تنظيم محكم

أعلنـــت بلديـــة الكويـــت عـــن فتـــح بـــاب 
الترخيـــص للتخييم الربيعي لموســـم 2016/ 
الرســـمي  اإللكترونـــي  الموقـــع  عبـــر   2017
للبلدية بعد اعتماد تســـعة مواقع للتخييم في 

محافظتي الجهراء واألحمدي.
وقـــال مديـــر إدارة العالقـــات العامـــة في 
البلديـــة عبدالمحســـن أبوالخيـــل فـــي بيان 
صحافـــي، إن ”البلديـــة حددت عبـــر موقعها 
وإجراءات  والشـــروط  الضوابط  اإللكترونـــي 
بـــه  الخاصـــة  الرســـوم  ودفـــع  الترخيـــص 
واســـترداد مبلـــغ التأمين ونمـــوذج الرخصة 

الموحدة ومواقع التخييم لهذا العام“.
وأوضح أبوالخيل أن البلدية حددت تسعة 
مواقـــع للتخييم هي (كاظمة، أم الرمم، اللياح، 
الجهراء، الشـــقايا، الســـالمي، كبد، عريفجان 
والوفرة جنوب الخيران)، مشيرا إلى توضيح 
ذلك من خالل نشـــرات توعوية خاصة بعملية 
التخييم عبر وسائل اإلعالم المختلفة، إضافة 
إلـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي لبلديـــة 

الكويت.
وأكد على تسخير البلدية جميع إمكاناتها 
لتذليـــل كافـــة العوائق وتســـهيل إجـــراءات 
التخييم من أجل راحة مرتادي البر إلى جانب 

اهتمامهـــا بتقليص الـــدورة المســـتندية في 
البلدية من خالل اســـتخدام أحدث األســـاليب 

وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.
التخييـــم  الكويتيـــة  الســـلطات  وتنظـــم 
وفـــق قانـــون يهدف إلـــى حمايـــة المواطنين 
وســـالمتهم والحفاظ علـــى البيئـــة والحياة 
الفطرية المحلية وجعل هذه العادة الســـنوية 

للكويتيين والمقيمين أكثر تنظيما.
وتتم إزالة المخيمات التي تم وضعها دون 
اســـتخراج تراخيـــص من قبل البلدية ســـواء 
في المناطق المســـموح التخييـــم فيها أو في 
المناطق األخرى، مشددة على ضرورة االلتزام 
بفتـــرة التخييم التي تمتد من أول نوفمبر إلى 

غاية نهاية شهر مارس من كل عام.
أصحـــاب  الكويتيـــة  الســـلطات  ودعـــت 
المخيمات الربيعية لهذا الموسم إلى االلتزام 
باشتراطات األمن والسالمة الوقائية المرفقة 
مع ترخيص بلدية الكويت، وذلك تفاديا لوقوع 

الحوادث خالل موسم التخييم.
وأكـــد مديـــر إدارة اإلطفاء العقيـــد خليل 
األميـــر في تصريـــح صحافي الحـــرص على 
سالمة مرتادي البر بوضع اشتراطات خاصة 

في األمن والسالمة للحد من الحرائق.
وقال إنـــه تم إقرار االشـــتراطات الخاصة 
لمخيمـــات األفـــراد التي تبلغ مســـاحتها ألف 
متـــر مربع وال تزيد مســـاحة الخيمة الواحدة 

عن 100 متر مربع.
وأضـــاف أنه ال حاجـــة لمراجعة (اإلطفاء) 
الســـتخراج التراخيـــص، وذلك تســـهيال على 
المواطنيـــن والمقيمين الراغبين في التخييم، 
موضحـــا أنـــه تـــم االكتفـــاء بتوقيـــع تعّهـــد 
إلكترونـــي عبر موقـــع بلدية الكويـــت بتنفيذ 

االشتراطات المرفقة.
وبين أن من بين االشـــتراطات المرفقة أن 
تكـــون التمديـــدات الكهربائية غير مكشـــوفة 
وممددة بحســـب اشـــتراطات وزارة الكهرباء 
والمـــاء إضافة إلى عدم اســـتخدام أي مصدر 
حراري داخل الخيمة وعدم استخدام أرضيات 
خشـــبية داخلها وأال تقل المسافة بين الخيمة 

واألخرى عن خمسة أمتار.
وذكر أن مـــن بين االشـــتراطات المطلوبة 
أيضا وضع المطبخ والمولد الكهربائي بعيدا 
عـــن الخيام بمســـافة ال تقل عن عشـــرة أمتار 
إضافـــة إلى عدم حرق الفضـــالت والمحافظة 
علـــى النظافة العامة وأن تكون إضاءة الخيام 
غير حرارية (نيون أو توفير طاقة) وأال تالمس 
سقف الخيمة إضافة إلى توفير مطفأتي حريق 
من نوع بودرة جافة ســـعة أربعة كيلوغرامات 

لكل مخيم.
ودعا أوليـــاء األمور إلـــى متابعة أبنائهم 
عند قيـــادة الدراجات مع حرصهم على ارتداء 
المالبـــس الواقية وعـــدم القيادة فـــي الطرق 

المعبدة تفاديا للحوادث.
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موســـم التخييم في الكويت يأتي هذه السنة وسط تداعيات اقتصادية حادة، ما جعل الحكومة 

تتقشف وترفع أسعار البنزين بشكل دفع البعض من الكويتيني إلى خفض نفقاتهم.
التكلفـــة العامة للمخيم تختلف بحســـب كل عائلـــة، فهناك من يشـــتري أدوات مخيم جديدة 

تكلف حوالي ٥ آالف دينار كويتي، وهناك من يخير اللجوء إلى األدوات املستعملة. تحقيق

الكويتيون ينطلقون إلى موسم التخييم بالبعض من التقشف

خالل موسم التخييم يركب الشباب 

الخيل ويمارسون لعبة كرة القدم 

ويستأجرون البانشيات ودراجات 

{سياكل} ويلعبون بالطائرات 

الالسلكية

مع انقضاء فصل الصيف واعتدال درجات احلرارة يبدأ الكويتيون اســــــتعداداتهم ملوسم 
التخييم، الذي ينطلق بشــــــكل رســــــمي في بداية نوفمبر ويتواصل حتى نهاية شهر مارس 
من كل عام، وقد أصبح تقليدا كويتيا سنويا ينزع خالله املواطنون إلى حنايا الطبيعة طلبا 
ــــــة وتعقيداتها وبحثا عن صفاء الذهن  للراحــــــة والهدوء واالبتعاد عن روتني احلياة اليومي

والتأمل في الطبيعة، لكن هل يتراجع البعض عن هذه العادة أمام ارتفاع األسعار؟

[ تكلفة المخيم تختلف من عائلة إلى أخرى [ قوانين تهدف إلى حماية المواطنين والبيئة

راحة مكلفة

الســـن والعائالت على حد ســـواء على أدوات 
التخييم الستكمال حاجياتهم.

ومســـتلزمات البـــر كثيـــرة ومتنوعة مثل 
البر بأحجامها المختلفة والمخصصة  حقائب
ال  لحمـــل الكثيـــر مـــن مســـتلزمات التخييـــم
ســـيما أدوات طهي الطعام، أما الخيام فهناك 
أنواع عدة تختلف بحســـب الجودة والمقاس
ومعظمها مســـتورد من الخـــارج وقد تكون 

جاهزة وبمقاسات مختلفة.
ويقـــول عبدالله علي، وهـــو أحد الذين
بدأوا فـــي تجهيز مخيم بالبر، إن أســـعار
المخيمـــات ارتفعـــت هذا العام بحســـب

النـــوع، فهنـــاك الخيمة
وخيمـــة  الباكســـتانية 

والخيمة  النمـــران 
وسعر  الصباحية. 
الباكستانية الخيمة 

يعتبر األرخص، فالخيمة
80 4“ بلغ ســـعرها ”4 في
50 كان أن  بعـــد  دينـــارا 
المقاس ونفـــس  دينارا، 

شـــركة  فـــي 

وخيمة لألوالد وخيمة لديوانية رجال وأخرى 
للنساء.

”عادة  ومن جانبه قـــال أيوب عبـــاس، إن
الشـــواء هي أهم ما يمّيز التخييم، فالشـــواء 
يعد من األساســـيات وال بد أن نقوم به مرتين 
في األســـبوع على األقل، والغالب يكون لحمة 
تكة وكفتة وشـــيش طـــاووق ودجاج 
(وهي  على الفحـــم و”عرايس“
عبارة عن لحـــم داخل الخبز)، 
والخيار والروب أساســـي مع 

الشواء“.

وهو المطاعم المتنقلة، وهي عبارة عن
مجهزة بمعدات الشـــواء وأواني الطبخ
نظام يعتبر مكلفا ألن الشخص الواحد

ثمانية دنانير تقريبا . حوالي
وحول التأميـــن المفروض من الدو
التخييـــم قـــال علي القـــالف، وهو مـــ
التخييـــم أيضا، إن البلدية حـــددت مب
0 للنظافة و300 ت 50 0دينـــارا كتأمين منها
انتهاء الموســـم يأخذها المواطـــن كا

ترك المكان نظيفا.

تخييم الشباب

يختلـــف موســـم التخييـــم بالنســ
الشـــباب ألن لهم طابعهم الخـــاص و
حيـــث يركبون الخيـــل ويمارســـون لع
”البان القدم وكرة الطائرة ويستأجرون
ودر عجـــالت)  أربـــع  ذات  (دراجـــات 
ويلعبـــون بالطائرات الالس ”ســـياكل“
بحسب ما يروي حمود عبدالله، حيث
ينتظر موســـم التخييم بفارغ الصبر ل
مـــع أبناء العـــم واألقـــارب ليكّونـــو
للسباق بالســـياكل ويتنافسوا في لع

الطائرة وكرة القدم.
وأعرب عدد من المواطنين عن ســـ
ببدء فترة التخييم بعد انتظارها مدة
مبّينين أنهم اســـتعدوا لها مـــن خالل
المستلزمات التي تضفي أجواء جمي

التخييم. 
وقـــال محمد العلي، إنـــه
هذا الموســـم بفارغ الصبر ب
المخيمـــات أجـــواء  أن 
الراحة النفســـية خص
في ظـــل وجود
واألصحـــاب
أجواء  عن 
و . لمغلقة ا
العلـــي الج
المســـؤو
تشـــديد
من على 
فضالتهم
المخيمـــ
لذلك من تأث

الصحة.



} واشــنطن - التركيـــز علـــى الوظيفة وعدم 
العثـــور على شـــريك احلياة املناســـب، وتقدم 
الطب، عوامل حولت تأجيل ســـن اإلجناب إلى 
ظاهـــرة عاملية، حيث تشـــهد العديـــد من دول 
العالم ظاهرة تقدم ســـن اآلبـــاء واألمهات في 
السن، ما يؤثر بدوره على عدد أطفالهم وعلى 

صحتهم اإلجنابية.
وأظهرت دراســـة علمية نشـــرت في مجلة 
”ناتيـــر جينتيكـــس“ األميركيـــة أن احلمـــض 
النووي لإلنســـان ”دي أن أي“ يضم ١٢ منطقة 
تؤثـــر بطريقـــة مباشـــرة أو غير مباشـــرة في 
حتديـــد العمر الـــذي يرزق فيه اإلنســـان بأول 

مولود وعدد األطفال الذين سينجبهم.
تعتبـــر هذه النتائج ســـابقة عاملية؛ إذ كان 
العلمـــاء يعتبرون أن الســـلوك اإلجنابي لدى 
اإلنســـان مرتبط فقـــط باختيارات شـــخصية 

ومبؤثرات اجتماعية وبالبيئة احمليطة به.
أشـــرفت علـــى إجنـــاز الدراســـة جامعـــة 
أوكســـفورد البريطانيـــة وشـــارك فيهـــا أكثر 
مـــن ٢٥٠ باحثا مـــن علماء األحيـــاء والوراثة 
دول  مختلـــف  مـــن  واالجتمـــاع  (اجلينـــات) 
العالم. ومن جانبه أوضح الباحث التونســـي 

بأمســـتردام  حمدي مبارك من جامعة ”في.يو“ 
والذي ســـاهم في الدارســـة، قائال ”حتى اآلن، 
وفي العقـــود األخيرة كان تفســـير التأخر في 
اإلجناب واحلصول علـــى عدد أقل من األطفال 
مرتبطـــا بعوامـــل بيئية واجتماعيـــة وثقافية 
كخصائـــص األبوين ووضعهمـــا االجتماعي. 
ولم يتـــم االهتمام إال نـــادرا باجلذور اجلينية 

والبيولوجية لهذا السلوك“.
وأثبتـــت دراســـات حديثـــة أن التأخر في 
اإلجناب  فـــي الدول الصناعيـــة، زاد ما بني ٤ 
و٦ سنوات منذ ســـبعينات القرن املاضي. كما 
انتقل متوســـط الســـن الذي تنجب فيه النساء 
طفلهـــن األول في هذه الدول من ٢٤ ســـنة إلى 
٢٩ عاما. ونبه العلماء إلى أن القدرة اإلجنابية 
للنســـاء تتراجـــع تدريجيـــا ابتـــداء من ســـن 
اخلامســـة والعشـــرين، فقرابة نصف النســـاء 

يصبحن عاقرات عند بلوغهن سن الـ٤٠.
وأضافـــوا أن التأخـــر في اإلجنـــاب يؤدي 
إلـــى ارتفـــاع فـــي مشـــكالت اخلصوبـــة لدى 
الرجال والنســـاء على حد السواء، فما بني ١٠ 
و١٥ باملئـــة من األزواج يعانون مـــن العقم في 
الـــدول الغربية، وُيقدر عددهم فـــي العالم بـ٤٨ 
مليون زوج عقيم تقريبا. وفي أغلب األحيان ال 
تعرف أسباب مشكالت اخلصوبة، خاصة عند 

الرجال.
طرحت الدراســـة اجلديدة إشـــكالية وجود 
عالقـــة بني تأخر ســـن اإلجنـــاب وضعف عدد 
األوالد مبوروثنا اجليني، انطالقا من ٦٢ بحثا 
أجري في السنوات األخيرة في مناطق متفّرقة 
في العالـــم، ومت جمع معطيات أكثر من نصف 
مليون شـــخص بينهم ٢٣٨ ألف رجـــل وامرأة 
بالنســـبة إلى الســـن لدى املولـــود األول و٣٣٠ 
ألف رجل وامرأة بالنســـبة إلى عدد األوالد، ما 
يجعلها أكبر دراسة على اإلطالق حول العالقة 

بني املوروث اجليني والتناسل عند اإلنسان.
بعد حتليل احلمض النووي والتركيز على 
املُعطيْني املراد بحثهما مت حتديد ١٢ منطقة في 
احلمض النووي (أو ما يسمى في علم الوراثة 
الكروموســـومي «Locus») تتضّمـــن  باملوقـــع 
اختالفـــات بني األشـــخاص. ودفعـــت النتائج 

الباحثني إلـــى التأكد من أن هذه املناطق تضم 
جينـــات تؤثر فـــي حتديد العمـــر عند إجناب 
املولـــود األول وعدد األطفـــال في حياة الرجال 

والنساء.
وأضاف الدكتور حمدي مبارك لفرانس ٢٤ 
”حتديد هذه اجلينات التي تؤثر على ســـلوكنا 
اإلجنابي يســـاعدنا على فهم البنـــاء اجليني 
والبيولوجـــي املعقد للتناســـل عند اإلنســـان 

بشكل أفضل“.
وقـــال مبـــارك ”نتوقع أن يدفـــع عملنا هذا 
نحـــو حتديد أبحاث وجتـــارب جديدة يتوجب 
القيام بهـــا وإعطاؤها األولوية في املســـتقبل 

القريب“. 
كما أشار إلى أن البحث األخير، وبإشراكه 
عـــددا كبيـــرا مـــن العلمـــاء، يبنـــي جســـورا 
بـــني تخصصـــات مختلفـــة، كعلـــم االجتماع 
والدميوغرافيـــا والطب والوراثـــة وغيرها، قد 
تســـاعد على فهم جديد للتوازنات التي تدخل 
في حتديـــد الســـلوك اإلجنابي لدى اإلنســـان 

وإيجاد حلول جديدة ملشكالت اخلصوبة.
أما في ما يتعلق بالســـن األقصى لإلجناب 
عند املـــرأة فقد أفادت الدراســـة بأن التغيرات 
اجلينية املؤثرة على ســـن اإلنسان عند إجناب 
املولـــود األول مرتبطـــة بخصائـــص أخـــرى 
علـــى غرار النضج اجلنســـي وعمر الفتاة عند 
حيضها األول ثم عند انقطاعه، وســـن الصبي 

عند حتول صوته لدى البلوغ.
وفي تعليق على نتائج الدراسة قالت عاملة 
االجتماع في جامعة أوكســـفورد ميليندا ميلز 
التـــي أشـــرفت على  الدراســـة في بيـــان ”لقد 
الحظنا أن النســـاء املُعرضات وراثيا لإلجناب 
في عمر متأخر لديهن أيضا أجزاء من احلمض 
النووي جتعلهن ُمعرضات كذلك لفترات حيض 
متأخـــرة وانقطاع طمث متأخـــر، وميكننا في 
املســـتقبل جمع معطيات عبر التحليل اجليني 
قد متكن األطباء من اإلجابة عن هذا الســـؤال: 
إلى أي حد ميكننا االنتظار حتى نرزق بطفل؟“.

والحـــظ الباحثـــون أن املناطـــق اجلينيـــة 
املُكتشـــفة، ومن بينهـــا ١٠ مت التعـــرف عليها 
ألول مـــرة، لهـــا عالقة مبســـار التخصيب عند 
اإلنســـان، فهي تؤثر في منو خالياه اجلنسية 
عبر هرمونات كاإلســـتروجني والهرمون املنبه 
للجريـــب، وقد تســـاهم في أمـــراض كاالنتباذ 

البطاني الرحمي عند النساء.
ومـــن جهة أخـــرى شـــدد املشـــرفون على 
الدراسة على أن العوامل الوراثية واجلينية ال 

تؤثر إال بشـــكل بسيط في حتديد سن اإلنسان 
لـــدى إجنابـــه مولـــوده األول وعـــدد األطفال 
الذين ســـينجبهم، حيث تبقى العوامل البيئية 

واالجتماعيـــة واالختيارات الشـــخصية األكثر 
تأثيرا في اختيار توقيت اإلجناب وعدد أطفال 

العائلة.
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أظهـــر بحث حديث أن تنـــاول مجموعة مـــن الحبوب، وأبرزهـــا الفاصولياء والعـــدس والحمص، 
يساعد على تخفيف الوزن، ويمكن أن يكون جزءًا من أي نظام غذائي لتخفيف الوزن.

أكد مختصون أن الربطة البالستيكية ذات الشكل الحلزوني تعد أفضل من أشرطة ربط الشعر 
التقليدية؛ إذ أنها ال تشكل ضغطا قويا على الشعر، وال تعرضه إلى اإلجهاد أو التقصف. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهر تقرير أن السرطان قد يودي 
بحياة 5.5 ماليين امرأة سنويا 

بحلول عام 2030 أي أكثر بنسبة 60 
بالمئة تقريبا مما كانت عليه الحال 

في عام 2012، بسبب ارتفاع عدد 
السكان وتقدمهم في السن. واعتبر 

التقرير الصادر عن الجمعية األميركية 
للسرطان أن جهودا إضافية يجب أن 

تبذل على صعيد التوعية والوقاية 
للجم هذا الوباء المتعاظم.

◄ ذكر تقرير إعالمي أن وزارة 
الداخلية األلمانية تسعى لمنع زواج 
القاصرين وفرض غرامات مالية على 

األئمة الذين يتورطون في عقد مثل تلك 
الزيجات. وكشفت صحيفة ”دي فيلت“ 
األلمانية أن الحكومة االتحادية بصدد 

بلورة قانون لمنع زواج القاصرين، 
سيعمل على منع األئمة من عقد الزواج 

في المساجد إذا كان ذلك يطال أطفاال 
قاصرين. وقد ُتفرض غرامات على 

األئمة يمكن أن تصل إلى ألف يورو.

◄ كشفت دراسة حديثة النقاب 
عن أن التعرض لألعاصير الشديدة 
أثناء فترة الحمل قد يزيد من خطر 

والدة طفل يعاني من مرض التوحد. 
وأوضح الباحثون أن هناك العديد 
من الدراسات المتنوعة حول تأثير 
الكوارث الطبيعية على تطور المخ 

والسلوك، فقد لوحظ أن تأثير 
األعاصير يحدث أثناء فترة الحمل.

◄ حذرت دراسة كندية حديثة من 
تأثير الهواتف المحمولة المدمر على 

أنماط النوم الخاصة بالمراهقين. 
وقال القائمون على الدراسة من جامعة 
مونتريال إن هذا الجيل من المراهقين 

يعاني من قلة ساعات النوم وكثرة 
االستيقاظ ليال إضافة إلى الشعور 

بالنعاس طوال النهار، وهذا لم يطرأ 
صدفة ألنه أكثر األجيال اعتمادا على 

وسائل التواصل االجتماعي.

موضة

{الكرومينغ} أحدث 
صيحات عالم التجميل

} ذكـــرت مجلـــة ”إيلـــي“ األلمانيـــة أن 
”الكرومينـــغ“ (Chroming) يمثـــل أحدث 
صيحات عالـــم التجميل حاليـــا، ليمنح 

البشرة وهجا يشع إشراقا وحيوية.
موقعهـــا  المجلـــة فـــي  وأوضحـــت 
علـــى اإلنترنت أن تطبيـــق ”الكرومينغ“ 
يتم بواســـطة قلم شـــفاه ذي لون محايد 
وجزيئـــات المعـــة؛ وذلـــك بوضعه على 
عظام الوجنات وتحت الحاجبين وطرف 
األنف، وتوزيعه جيدا وبرفق بواســـطة 
األصابـــع للحصول على وهـــج طبيعي 

وجذاب.
ومن المهـــم قبل تطبيق ”الكرومينغ“ 
ترطيـــب البشـــرة أوال واســـتعمال كريم 
أساس وكونسيلر، مع مراعاة أن يتحلى 
باقي المكياج بالرقة والهدوء، لتســـليط 
األضواء علـــى المناطق التي تم إبرازها 

بواسطة ”الكرومينغ“.
ومن جهـــة أخرى أفـــادت مجلة ”إن 
ســـتايل“ األلمانية بأن البنفسجي يتربع 
على عرش ظـــالل الجفون فـــي خريف-
شـــتاء 2016-2017، ليمنح العيون إطاللة 
ســـاحرة ومبهجة تبّدد بها كآبة األجواء 
الســـائدة فـــي هـــذا الوقـــت مـــن العام. 
وأوضحـــت أن البنفســـجي يغـــازل في 
المقام األول العيون الخضراء، ال ســـيما 
البنفسجي الداكن والمشبع. أما بالنسبة 

البنيـــة  العيـــون  إلـــى 
فتداعبهـــا درجـــة 

ذات  بنفســـجي 
بريق برونزي 

خفيف.

األربعـــاء  كابـــول  ناشـــدت   - أبــاد  إســالم   {
باكســـتان إطالق ســـراح املرأة األفغانية التي 
ظهـــرت صورتها عـــام ١٩٨٥ على غـــالف مجلة 
ناشـــيونال جيوغرافيـــك ونالـــت استحســـانا 
عامليـــا. وأصبحـــت صورة شـــربات جوال رمزا 
مميزا ألفغانســـتان إبان احلـــرب في ثمانينات 
القرن املاضي. وعاشـــت في باكستان منذ غزت 

القوات الروسية أفغانستان عام ١٩٧٩.
وقال رجل الشـــرطة طاهر خان إن شـــربات 
جوال اعتقلت األســـبوع املاضـــي بتهمة تزوير 
وثائق للحصول على اجلنســـية الباكستانية. 
وقـــال إمتيـــاز علـــي، وهـــو موظـــف بوكالـــة 

التحقيقات االحتادية املعنية بقضايا التزوير، 
إن محكمة في بيشاور رفضت خروجها بكفالة.

وطلب ســـفير أفغانســـتان لدى إسالم أباد 
عمـــر زاخروال من رئيس الوزراء الباكســـتاني 
نـــواز شـــريف التدخـــل. وكتب زاخـــروال في 
اعتقـــال  ”تســـبب  فيســـبوك  علـــى  صفحتـــه 
شـــربات جـــوال بالفعل فـــي إيذاء مشـــاعر كل 
األفغـــان.. وتســـبب حكـــم اليوم (اليـــوم الذي 
يعنيه زاخـــرول حلظة التدويـــن على صفحته 
في موقع التواصـــل االجتماعي) في املزيد من 
الالمبـــاالة لتلك املشـــاعر“. وتعانـــي جوال من 
التهاب الكبد الوبائي. وقال زاخروال إن كابول 

تعهدت مبساعدتها في العودة إلى أفغانستان 
واالستقرار في منطقتها األم.

كان املصـــور ســـتيف مكـــوري قـــد التقـــط 
صورة جلوال عـــام ١٩٨٤ عندما كانت الجئة في 
الثانية عشرة من العمر في مخيم على احلدود 
الباكستانية األفغانية. وحازت الصورة سريعا 
لقب ”موناليـــزا احلرب األفغانيـــة“. ثم ظهرت 
علـــى غالف مجلة ”ناشـــونال جيوغرافيك“ في 
يونيو ١٩٨٥ واســـتخدمت على نطاق واسع في 
نشـــر محنة الالجئني. وأخيـــرا وجدها مكوري 
بعد ١٧ عاما في بيشـــاور عام ٢٠٠٢. وأصبحت 

صورتها الثانية ذات شعبية كاألولى.

باختصارمناشدات إلنقاذ موناليزا أفغانستان من محنتها

  

} من أشهر وأغرب القصص التي حصلت 
في هولندا في السنوات األخيرة، قصة فتاة 
أصدرت كتابا بعنوان ”الرجال الحقيقيون 
ال يأكلون األجبان“، حظي بشهرة واسعة 

وبيعت منه ماليين النسخ وطبعت منه عدة 
طبعات. في الكتاب روت الفتاة الصغيرة 

ذات الستة عشر عاما تفاصيل سقوطها في 
يد شخص يكبرها بسنوات قليلة، قادها 
إلى عالم الدعارة والمخدرات والجريمة، 
وتحكي كيف حملها حبها لهذا الشخص 

إلى الطاعة العمياء لما يطلبه منها وتنفيذ 
جميع رغباته التي وصلت إلى حد بيعها 
إلى راغبي المتعة وجني المال من وراء 

جسدها.
تقول الفتاة إن أول ما يفعله الرجل 

المحب أو ”الالفر بوي“ هو إيقاع ضحيته 
في حبه، وإخضاعها لسيطرته حتى تنفذ ما 

يطلبه منها، وهو يصل إلى ذلك عبر اتباع 
أسلوب المراوحة بين الشّدة واللين، فهو 

من جهة عنيف وآمر، ومن جهة أخرى 
الشخص الوحيد القادر على مساعدتها 

وحمايتها واستيعابها.
في هذه القصة الشهيرة روت الفتاة 

أن الشاب عمد إلى إدخالها إلى عالم 
المخدرات، الذي بدأ بأنواع خفيفة ثم 

تطور مع الوقت إلى المخدرات الصلبة، 
وكان يعنفها إذا رفضت االستجابة لمطالبه 

ويكافئها إذا استجابت بمنحها الحب 
والرعاية وقضاء أوقات ممتعة معها في 
التنزه أو في أحد المطاعم. ووصفت دقة 

العمل الذي يقوم به ”الالفر-بوي“، ونظامه 
الداخلي الصارم، فهو يحتفظ بملف كامل 
عنها، ما تحب وما تكره، التواريخ المهمة 

لها وألفراد عائلتها المقربين، الصفات 
التي تميزها، ومع الوقت أصبح يوكل 

إليها مهام االتصال بأفراد آخرين ويكلفها 
بأعمال التواصل وترتيب لقاءات ومشاورات 

مع عصابات وتجار مخدرات وغيرها من 
المهام، كنوع من الثقة، ويكرر على مسمعها 
باستمرار أنها ذكية ويوما ما ستحل محله 

وتصبح قادرة على إدارة تنظيم بأكمله.
تصف الفتاة صعوبة الخروج من هذه 
الدوامة لكل من قادتها قدماها إليها قائلة: 
تتحول حياتك إلى نوع من اإلدمان، حتى 

الضرب يصبح مألوفا، بل ومطلوبا أحيانا، 
طالما أن الشخص الذي تدمن حبه معك، 

وأشد العقوبات قسوة هي أن يحرمك منه 
أو من رؤيته أو يتركك ألخرى على مرأى 

ومسمع منك.
استطاعت كاتبة ”الرجال الحقيقيون ال 
يأكلون األجبان“ أن تنجو من جالدها، بعد 

أن تعرضت للكثير من حاالت االغتصاب 
الجماعي والتنكيل والمآسي التي ال حصر 

لها، بتدخل من أمها التي تفطنت أخيرا إلى 

الحياة السرية للفتاة الصغيرة، واستعانت 
بجهات ومؤسسات مختصة إلنقاذها من 

يدي سجانها العاطفي.
بعد صدور الكتاب، تلقت الفتاة دعوات 

من أشهر البرامج التلفزيونية وكررت 
على مرأى ومسمع من ماليين المشاهدين 
األحداث واألسماء والتواريخ التي وردت 

في كتابها بدقة بالغة، واصفة مشاهد 
االعتداءات واالغتصابات وتفاصيلها 

وتفاصيل الحوارات التي دارت بينها وبين 
من التقتهم خالل هذه الفترة التي امتدت 

على مدى أربع سنوات.
”الرجال الحقيقيون ال يأكلون األجبان“ 

هي العبارة التي كان صديقها ومشغلها ذو 
األصول األفريقية يكررها على مسمعها، 

في إشارة إلى أن الهولنديين ليسوا رجاال 
حقيقيين، وال يجب أن تلتفت إليهم، وأن 

الرجل الحقيقي هو الذي يتصف بصفاته. 
في أحد لقاءاتها قالت الفتاة إنها حتى بعد 

أن تخلصت من هذا الرجل، ال تزال بشكل 
أو بآخر مقتنعة بما قاله، وتبحث بشكل 

غير واع عمن يشبهونه، وأنها رغم تأّكدها 
من أنه لم يكن شخصا جيدا، إال أن حنينا 
ما ترسخ لديها لألبد إلى ”األشخاص غير 

الجيدين“.
هناك مرحلة خطرة في حياة كل منا، 

ما يترسخ فيها يظل لألبد هو القانون 
والناموس اللذان يسريان على حياتنا 

وذوقنا ومعامالتنا وميولنا، انتبهوا لها.

اعترافات سجينة عاطفية
  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

تحديـــد الجينـــات التي تؤثـــر على 
السلوك اإلنجابي يساعد على فهم 
البنـــاء الجينـــي والبيولوجي املعقد 

للتناسل فهما جيدا

5
حمدي مبارك

كشــــــف باحثون في أكبر دراســــــة هي األولى من نوعها، أن احلمض النووي يضم جينات 
تؤثر في حتديد ســــــن اإلنســــــان عند إجنابه ملولوده األول وفي حتديد عدد األطفال الذين 
ــــــك آفاقا جديدة في مجال دراســــــة اخلصوبة وعالج  ســــــيرزق بهم في حياته، فاحتة بذل

مشكالتها لدى اإلنسان.

[ السلوك اإلنجابي لم يعد مرتبطا بعوامل شخصية وبيئية واجتماعية  [ التأخر في اإلنجاب يؤدي إلى ارتفاع مشكالت الخصوبة
الجينات تحدد سن إنجاب المولود األول وعدد األطفال الذين سنرزق بهم

 تأخر سن اإلنجاب وتقلص عدد األوالد مرتبطان بموروثنا الجيني

البنفسجي الداكن والمشبع. أما بالنسبة 
البنيـــة  العيـــون  إلـــى 

فتداعبهـــا درجـــة 
ذات  بنفســـجي 
بريق برونزي

خفيف.
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} أبوظبــي - امتـــدح أســـطورة ألعاب القوى 
األميركـــي كارل لويـــس، امللقـــب باســـم ”ابـــن 
حيث كان أســـرع رجل في العالم خالل  الريح“ 
فترات ســـابقة، العاصمـــة اإلماراتية أبوظبي 
ومواطنيها خالل أول زيارة له إليها، وذلك على 
هامش املشـــاركة في مؤمتر ”بنـــاء مجتمعات 

صحية“. 

وقـــال لويس في حديث صحافـــي ”زيارتي 
ألبوظبـــي فرصة تعرفت مـــن خاللها أكثر على 
ثقافة دولة اإلمارات، والتقيت بنخبة من أهلها، 
وخضت جتربـــة جديدة في حياتـــي مع مدينة 
جديـــدة، ســـمعت عنها الكثير، حيث ســـبق أن 
زرت إمارة دبي بدولة اإلمارات أيضا، والدوحة 
عاصمة قطر.. وأســـتطيع أن أقول إنني وجدت 

مدينة عصريـــة متطورة، متلك خليطا نادرا من 
األصالة واملعاصرة، مثل اإلنســـان الذي يعيش 

عليها“.
وأضـــاف لويـــس الـــذي لقب أيضا باســـم 
”أســـطورة القرن“، ”عظمة الرياضـــة تكمن في 
أنهـــا تزيل الفوارق الطبقية بني فئات املجتمع، 
وتسمح للفقير أن يحقق أحالم السعادة واملال 
والشـــهرة، حتى ولـــو على حســـاب األغنياء، 
فـــي مناخ مـــن العدالة املفقودة خـــارج ميادين 
الرياضـــة، فالرياضة أنشـــودة رائعـــة، كل من 
يســـتمع لها ينســـى نفســـه، ويعيش كلماتها 
وصورهـــا، ومتنـــح كل مـــن ميارســـها األمـــل 
واإللهـــام لتحقيـــق النجاح، وتعـــزز قيم الوالء 
واالنتماء إلى الوطن، وحتافظ على األجيال من 
االنحراف“. وعن الدور الذي لعبته أســـرته في 
بناء مســـيرته، قال لويس ”ورثت حب الرياضة 
عـــن والدي ووالدتـــي، فوالـــدي كان مدربا في 
اجلامعة، ووالدتي كانت عداءة ومدرســـة، وكل 
منهما كان يعشـــق الرياضـــة، وكنت محظوظا 
بهما وخصوصا والدي ألنه كان متخصصا في 
إعـــداد األبطال، ولذلك كان لـــه تأثير هائل على 
حياتي، وكذلك والدتـــي التي ما زالت على قيد 

احلياة، وعمرها 87 عاما“.
وعن أسرار عزميته االستثنائية في ميادين 
السباق خالل مسيرته االحترافية والتي قادته 
إلـــى لقب ”عداء القرن“ جامعا عشـــر ميداليات 
أوملبيـــة وعشـــرة ألقـــاب عاملية وأكثـــر من 65 
انتصارا في الوثب، قال لويس ”ال يوجد ســـر، 
إنها الرغبة واإلرادة في صناعة املجد، وحتدي 
الزمـــن، الرغبة فـــي النصر، ونشـــوة النجاح، 
وســـاعدني فـــي ذلـــك وجـــود أفضـــل املدربني 
فـــي القرن إلى جانبـــي، وكانت لـــدي املوهبة، 
واإلعداد اجليد، والقدرة على التكيف الســـريع 
مـــع الشـــخصيات املختلفة، ولكننـــي وبعد أن 
فكـــرت كثيرا في الســـر احلقيقي في جناحاتي 
وجدت أنه يكمن في حبي ملا أفعل واستمتاعي 
به، فإذا مارست الرياضة أبحث عن املتعة فيها، 
وإذا قرأت الشـــعر، أو عزفت املوســـيقى أبحث 
عن املتعة فيهما“. وعن حتقيقه أربع ميداليات 
ذهبيـــة في منافســـات مختلفة بـــدورة أوملبية 
واحـــدة هي أوملبياد لـــوس أجنليس 1984، قال 
لويـــس ”قبل أن تنطلق منافســـات الدورة كنت 
أرى أن حصـــد 4 ميداليـــات أمـــر ممكـــن، لكن 
مبجرد أن بدأت املنافســـات تأكدت أنني سوف 
أحصـــد امليداليات األربع، وكانت لدي الثقة في 

ذلك“.
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األهلي يبحث عن استعادة نغمة االنتصارات بالدوري المصري
  [ الزمالك يخشى المصري والمقاولون العرب يتحدى سموحة

رياضة

} القاهــرة - يبحث فريق األهلي حامل اللقب 
عن اســـتعادة نغمـــة االنتصـــارات التي فقدها 
خالل املرحلتـــني املنقضيتني بالدوري املصري 
املمتـــاز لكـــرة القـــدم عندمـــا يحـــل، اجلمعة، 
ضيفـــا علـــى طنطا ضمـــن منافســـات املرحلة 
الثامنـــة للمســـابقة. وتنطلق املرحلـــة الثامنة 
للـــدوري املصري، اخلميـــس، بخمس مباريات 
هـــي: الداخليـــة مـــع الشـــرقية ووادي دجلـــة 
مع مصـــر املقاصـــة واالحتاد اإلســـكندري مع 
اإلنتاج احلربي وأســـوان أمام النصر للتعدين 
واملقاولون العرب مع سموحة. ويتصدر األهلي 
املسابقة برصيد 17 نقطة جمعها من 7 مباريات 
فـــاز فـــي أول 5 مباريات متتالية فـــي انطالقة 
رائعـــة ثم ســـقط في دوامـــة التعادل الســـلبي 
في آخـــر مباراتني أمـــام بتروجيـــت واالحتاد 

اإلسكندري على الترتيب.
أما فريق طنطا الوافد اجلديد على الدوري 
املمتـــاز فيحتل املركـــز الرابع عشـــر برصيد 4 
نقـــاط جمعها مـــن 7 مباريات فاز فـــي واحدة 
وتعادل في أخرى وخســـر 5 مباريات منها آخر 
ثـــالث جوالت التي خســـرها جميعـــا. ويطمع 
بطل القرن بقيادة مديره الفني حســـام البدري 
في العودة إلى االنتصارات على حســـاب طنطا 
من أجـــل مصاحلـــة جماهير القلعـــة احلمراء 
التي أحزنها فقدان 4 نقاط متتالية في مشـــوار 
احلفاظ على درع الدوري. وتعد صفوف األهلي 
مكتملة بشـــكل كبيـــر بعد عودة العب الوســـط 
حســـام عاشـــور إلـــى التدريبـــات بعدما غاب 
عـــن لقاء االحتـــاد األخير لإلصابـــة بكدمة في 

الضلوع.
وأوضح البـــدري أنه طالب العبيه بالتحلي 
بالهدوء خالل املباريـــات وعدم االجنراف وراء 
محـــاوالت االســـتفزاز التـــي تظهـــر من بعض 
املنافســـني، مشـــددا على أهميـــة التركيز على 
الفـــوز باملباراة فقـــط. وأضاف مـــدرب األهلي 
أنـــه ميتلـــك حاليـــا خط دفـــاع يـــزداد صالبة 

مـــن مباراة إلـــى أخرى بجانب ”حـــارس دولي 
مخضرم“ مثل شريف إكرامي، فضال عن العبي 
الوسط املميزين ومعهم الثلث الهجومي املليء 
بالقـــدرات التهديفية، ومن ثمة فاســـتغالل ذلك 
يجب أن يكون بحصد الثالث نقاط كاملة، وهو 
ما أخبر به العبيه. وعن ســـهولة مباراة طنطا 
نســـبيا بالنظر إلى حجم الفريقني قال البدري 
”الـــدوري املصـــري حاليا ال يعـــرف فرقا كبرى 
وصغرى، اجلميع يبحث عن الظهور في أفضل 
صـــورة وطنطا فريـــق منظم وميتلـــك عناصر 
لديها طمـــوح، يجب توخي احلـــذر منه فنحن 

نلعب للفوز فقط“.
في املقابل يدخل فريق طنطا املباراة وســـط 
ظـــروف عصيبـــة بعدما أعلن خالـــد عيد املدير 
الفنـــي للفريـــق اســـتقالته عقـــب الهزمية من 
املصري فـــي املرحلة الســـابعة برباعية نظيفة 
ورفض مجلـــس إدارة نادي طنطا االســـتقالة، 
مطالبا املدرب باســـتكمال مســـيرته مع الفريق 
وقيادته أمـــام األهلي. ويطمـــع الوافد اجلديد 
فـــي حتقيق نتيجة إيجابية أمـــام حامل اللقب 
وأكثر الفرق تتويجا بالدوري املصري من أجل 

كتابة بداية جديدة له باملسابقة واملنافسة على 
دخـــول املنطقة الدافئـــة بالترتيـــب العام. كما 
نظيره املصري  يستضيف الزمالك ”الوصيف“ 
البورســـعيدي اجلمعة أيضا ضمن منافســـات 

املرحلة ذاتها للدوري.
ويدخل الزمالك املباراة محتال املركز الثاني 
عشـــر برصيد 7 نقاط جمعها من ثالث مباريات 
ولـــه 4 مباريات مؤجلة بخالف مباراة املصري، 
فيما يحتل املصري املركز الســـادس برصيد 12 
نقطة جمعها من 7 مباريات. وكشـــف إسماعيل 
يوسف، مدير الكرة بالزمالك، عن موقف ثالثي 
الفريق؛ علـــي جبر، وأحمد توفيق، والنيجيري 
ستانلي أوهاويتشـــي، من املشاركة في مباراة 

املصري.
 وأكد يوســـف، في تصريحات صحافية، أن 
جبر وتوفيق سيعودان إلى قائمة الفريق، بعد 
أن اســـتبعدهما مؤمن ســـليمان، املدير الفني، 
من مبـــاراة إنبي األخيـــرة، إلراحتهما، في ظل 
سياســـة الدور التي يتبعها اجلهاز الفني ملنح 
جميع الالعبني فرصة املشـــاركة. وأشـــار مدير 
الكرة إلى أن ســـتانلي بات جاهزا للمباراة بعد 

تعافيه من اإلصابة بشـــد فـــي العضلة اخللفية 
خالل مباراة ســـموحة بالـــدوري.. وعقد املدير 
الفني للزمالك، جلســـة مـــع الالعبني، وحتدث 
معهـــم حول مباراة إنبي املاضية، حيث أشـــاد 
املدرب باســـتجابة الالعبني لفكر اجلهاز الفني 
واجلمـــل الفنية التـــي مت التدرب عليها وخص 
خـــالل حديثه الالعبني طـــارق حامد، ومحمود 

دوجنا، ومحمود حمدي.
وشرح ســـليمان خالل اجللسة نقاط القوة 
والضعف داخل صفوف املصري، مطالبا العبيه 
بإحـــراز هدف مبكر مينحهم الســـيطرة ويربك 

املنافس في الوقت نفسه. 
وفـــي مباريـــات أخـــرى، اجلمعـــة، يلتقي 
اإلســـماعيلي مع إنبي وبتروجيـــت مع طالئع 
اجليش. جتدر اإلشارة إلى أن منافسات الدوري 
املصري املمتاز ستتوقف لنحو أسبوعني عقب 
نهايـــة املرحلـــة الثامنة بســـبب اســـتعدادات 
املنتخـــب املصري األول ملواجهـــة غانا يوم 13 
نوفمبـــر اجلاري مبلعب برج العرب في اجلولة 
الثانيـــة لتصفيات قـــارة أفريقيا املؤهلة لكأس 

العالم 2018 بروسيا.

تنتظر حامــــــل اللقب األهلي مهمة ســــــهلة 
حينما يحل ضيفا على طنطا، فيما ستكون 
ــــــك صعبة للغاية حينما يواجه  مهمة الزمال
املصري البورسعيدي، في إطار مباريات 

املرحلة الثامنة من الدوري املصري.

البحث عن وجه جديد

 أسطورة عالقة في الذاكرة

كارل لويس: كانت لدي الموهبة واإلعداد الجيد

الدوري املصري ســـيتوقف لنحو 

أســـبوعني عقب نهايـــة املرحلة 

اســـتعدادات  بســـبب  الثامنـــة 

املنتخب األول ملواجهة غانا

◄

} الريــاض - تخوض فـــرق املقدمة في جدول 
الـــدوري الســـعودي لكـــرة القـــدم اختبارات 
متوســـطة القوة للحفـــاظ علـــى مواقعها من 
خـــالل فعاليـــات منافســـات املرحلـــة الثامنة 
مـــن املســـابقة التي تقـــام على مـــدار الثالثة 
أيام املقبلـــة. وتفتتح مباريات هـــذه اجلولة، 
اخلميس، حيث يستضيف احتاد جدة نظيره 
الباطن ويحل الشـــباب ضيفـــا على الفيصلي 
ويلعب النصر مع الرائد. وتســـتكمل مباريات 
هذه اجلولة، اجلمعة، عندما يستضيف األهلي 
نظيره الوحدة ويلعب القادســـية مع اخلليج، 
على أن تختتم مباريات هذه اجلولة، الســـبت، 
املقبـــل مبباراتي االتفاق مـــع التعاون والفتح 

مع الهالل.
ويتصـــدر احتاد جـــدة صـــدارة الترتيب 
برصيـــد 16 نقطـــة بفـــارق نقطة عـــن الهالل 
والنصـــر صاحبـــي املركزين الثانـــي والثالث 
على الترتيـــب، فيما يأتي الشـــباب في املركز 
الرابـــع برصيـــد 14 نقطـــة بفارق نقطـــة أمام 
األهلـــي صاحـــب املركز اخلامس. وســـيتحتم 
علـــى فـــرق املقدمـــة حتقيـــق الفـــوز فقط في 
مبارياتهـــا بتلـــك اجلولة لضمان االســـتمرار 
في نفـــس املراكز خاصة وأن أي نتيجة أخرى
 ســـوى الفوز قد تكلف الفريق خســـارة مركزه 

في الدوري.
ويســـعى احتاد جـــدة عندما يســـتضيف 
نظيـــره الباطن للحفاظ علـــى صدارة الترتيب 
التـــي انتزعها في اجلولـــة املاضية إثر تغلبه 
علـــى الهـــالل بهدفـــني نظيفني، كما ســـيكون 
الفريـــق مطالبـــا بتحقيق الفوز علـــى الباطن 
بعدمـــا قدم مبـــاراة رائعة أمـــام الهالل زادت 
من ســـقف تطلعات جماهيره.في املقابل يريد 
الباطن مواصلة نتائجه اإليجابية التي حققها 
منذ صعوده إلى دوري احملترفني هذا املوســـم 
حيـــث حصد الفريـــق ثماني نقـــاط احتل بها 
املركز التاســـع للدوري، لذلك سيسعى الباطن 
لتقدمي مبـــاراة جيدة ومحاولـــة الفوز بنقاط 
املباراة. وفي املباراة الثانية التي ســـتقام في 
ذات اليوم، ســـيحل الشـــباب ضيفا ثقيال على 

الفيصلي. 
ويريد الشـــباب مواصلة انطالقته اجليدة 
هـــذا املوســـم والتي جعلته ينافـــس على لقب 
الـــدوري، فيما يريد الفيصلي حتســـني مركزه 
بالترتيـــب حيث يحتـــل املركز احلادي عشـــر 

برصيد ثماني نقاط.

اختبارات متفاوتة لفرق 

المقدمة بالسعودية
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«لو لم تكن لدي ثقة في هذا الفريق (منتخب الجزائر)، لطلبت ربما تأجيل اإلشراف عليه إلى ما 

بعد مباراة نيجيريا، لكن وافقت على العرض ألنني أحب رفع التحدي}.

جورج ليكنز 
املدير الفني اجلديد للمنتخب اجلزائري

«ينبغي علينا أن نؤكد أن األداء الذي قدمناه أمام الريان هو مستوانا الحقيقي.. فريقنا قادر على 

مواجهة أي منافس بقوة كبيرة إذا ما قدم الالعبون مستويات جيدة}.

عمار أوسيم 
مدرب فريق الخريطيات القطري

باختصار

◄ تصالح مرتضى منصور، رئيس 
نادي الزمالك، مع أحمد حسام 
”ميدو“، المدير الفني األسبق 

للفريق، بعد خالفات قوية بين 
الطرفين. كان منصور وميدو دخال 

في صدام قوي بعدما أقال رئيس 
القلعة البيضاء، المدير الفني الشاب 

من منصبه الموسم الماضي.

◄ سينال األسترالي تيم كاهيل 

راحة من مباراة بالده أمام تايالند 
في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة 

القدم حتى يكون بوسع المهاجم 
الخطير أن يتعافى بشكل تام من 

إصابة في الكاحل أبعدته عن 
الدوري المحلي لمدة أسبوع واحد.

◄ وجهت إدارة نادي الصفاقسي 
خطابا شديد اللهجة إلى اإلدارة 

التونسية للتحكيم التابعة لالتحاد 
التونسي لكرة القدم مطالبة بتسليط 

عقوبة قاسية على الحكم سليم 
بلخواص الذي أدار كالسيكو 
الدوري التونسي بين النادي 
الصفاقسي والنجم الساحلي.

◄ أعلن االتحاد الجزائري أن آدم 
وناس مهاجم فريق بوردو الفرنسي 

سيغيب عن صفوف المنتخب 
الجزائري في المباراة المقررة أمام 

مضيفه النيجيري في 12 نوفمبر 
الجاري، ضمن التصفيات األفريقية 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 

بروسيا.

◄ قدم مدرب مولودية الجزائر جمال 
مناد، استقالته من تدريب الفريق 
بعد خسارة لقب السوبر على يد 
اتحاد العاصمة بهدفين نظيفين 
بملعب مصطفى تشاكر. وقاطع 

مناد، المؤتمر الصحافي الذي نشط 
بعد نهاية مباراة نهائي السوبر 

الجزائري.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد العب التنس الكرواتي إيفو 
كارلوفيتش أن نهائي بطولة كأس ديفيز، 
الذي سيجمع بني كرواتيا واألرجنتني في 
نهاية الشهر اجلاري بالعاصمة الكرواتية 

زغرب، يعتبر حدثا ضخما للغاية 
بالنسبة إلى بالده. وقال كارلوفيتش 

في تصريحات بعد فوزه على 
الصربي دوسان الغوفيتش في 
أولى مبارياته ببطولة باريس 

للتنس ”أمتنى أن تسير 
جميع األمور على ما 

يرام معنا، كرواتيا بلد 
صغير، ولكن جماهيرنا 
متحمسة للغاية، نهائي 

كأس ديفيز بالنسبة 
إلينا حدث ضخم 

للغاية“.

متفرقات

◄ قرر االحتاد البرازيلي لكرة القدم للمرة 
األولى في تاريخه تعيني امرأة في منصب 
املدير الفني ملنتخب السيدات. وستتولى 
الالعبة السابقة إمييلي ليما املسؤولية 

الفنية للمنتخب البرازيلي لكرة القدم 
للسيدات خلفا للمدرب السابق أوسوالد 

الفاريز، الذي قضى عامني ونصف 
العام في هذ املنصب، 

حسبما أفاد به االحتاد 
البرازيلي. ولعبت ليما 

في القارة األوروبية 
خالل مسيرتها كالعبة، 
كما حصلت على مركز 

الوصافة في بطولة كأس 
البرازيل كمدربة مع نادي 

ساو خوسيه سبورت، 
وتولت املسؤولية الفنية 

ملنتخبات الشباب.
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◄ سجل كايري إيرفينغ 32 نقطة ليقود 
كليفالند كافالييرز إلى فوزه الرابع على 
التوالي منذ مطلع املوسم احلالي، وكان 

على حساب هيوسنت روكتس ضمن 
الدوري األميركي للمحترفني في كرة السلة. 

وأضاف كيفن الف 24 نقطة 
ولوبرون جيمس 19 نقطة 
للفائز أيضا، في حني لم 

تنفع النقاط الـ41 التي 
سجلها جيمس هاردن 
في منع اخلسارة عن 

فريقه. وهي املرة األولى 
منذ موسم 2001-2000 

يسجل فيها كليفالند حامل 
لقب املوسم املاضي أربعة 

انتصارات على التوالي في 
مطلع املوسم.

ي للمحترفني في كرة السلة.
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} برلني - يحل مانشســـتر يونايتد اإلنكليزي 
متصدر املجموعـــة األولى برصيد ســـت نقاط 
ضيفا على فناربخشـــه التركـــي صاحب املركز 
الثالث برصيد أربع نقاط. وستتجدد املواجهة 
بـــني مانشســـتر يونايتـــد ومهاجمه الســـابق 
روبني فان بيرســـي، الذي كان قد سجل الهدف 
الوحيد لفناربخشـــه في مبـــاراة الذهاب التي 
انتهت بفوز مانشســـتر 4-1. ويفتقد مانشستر 
يونايتد جلهود أنطونيو فالنســـيا وإريك بيلي 
بســـبب اإلصابات وســـيعلق آماله بشكل كبير 
في التســـجيل على املهاجم ماركوس راشفورد. 
وقـــال راشـــفورد ”أتطلـــع حقا إلـــى مثل هذه 
املباريات ألنها حتمل جتربة مختلفة متاما عما 

نؤديه هنا“.
ويحل روما اإليطالي ضيفا على أوســـتريا 
فيينـــا النمســـاوي فـــي املجموعة اخلامســـة، 
وســـيفتقد الفريـــق اإليطالي جهـــود املدافعني 
كوســـتاس مانوالس وإميرســـون باملييري إلى 
جانب العـــب الوســـط أليســـاندرو فلورينزي. 
ويتصدر روما املجموعـــة برصيد خمس نقاط 
وبفـــارق األهداف فقـــط أمام أوســـتريا فيينا، 
وقـــد تعادال ذهابا في روما 3-3. وفي املجموعة 
الثالثة، يتساوى ماينز األملاني وسانت إيتيان 
الفرنســـي وأندرخلت البلجيكي برصيد خمس 
نقاط، بينما لم يحصد غاباال أي نقطة ليقبع في 
املركز الرابع األخير. ويســـتضيف غاباال فريق 
ســـانت إيتيان في أذربيجان، بينما يحل ماينز 

ضيفا على أندرخلت.

مواصلة الصحوة

يتطلع شالكه األملاني إلى مواصلة صحوته 
ليحســـم مبكرا بطاقـــة تأهله إلى الـــدور الـ32 
ببطولـــة الـــدوري األوروبي لكـــرة القدم عندما 
تنطلق اخلميس منافســـات اجلولة الرابعة من 
مباريات دور املجموعات، كما متتلك فرق زينيت 
سان بطرســـبرغ الروســـي وأياكس الهولندي 
وشاختار دونيتســـك األوكراني فرصة احلسم 
مـــن خالل اجلولة نفســـها. ورغـــم تلقي خمس 
هزائم متتالية في الدوري األملاني (بوندسليغا) 
مع بداية املوســـم احلالي، انتفض شالكه الذي 
يدربـــه املدير الفني ماركـــوس فاينزيرل وأظهر 
تطورا في املســـتوى خالل الفترة األخيرة، كما 

تبدو فرصته قوية فـــي البطولة األوروبية بعد 
أن حقـــق الفـــوز فـــي مبارياته الثـــالث األولى 
باملجموعـــة التاســـعة ليتربـــع منفـــردا علـــى 
صدارتها. ويتطلع شـــالكه إلى االســـتفادة من 
الصحوة التـــي قدمها، ليحســـم بطاقة التأهل 
للـــدور الثاني عندما يســـتضيف كراســـنودار 
الروسي اخلميس، علما بأن شالكه تغلب عليه 
في عقـــر داره 1-0 فـــي اجلولة الثالثـــة، كذلك 
يكفي شـــالكه التعادل كي يتأهل لكن بشرط أال 
يفوز نيس الفرنســـي على ريد بول سالزبورغ 

النمساوي في املباراة األخرى باملجموعة.
ويحتل شـــالكه الصدارة برصيد تسع نقاط 
وبفارق ثالث نقاط أمام كراسنودار، بينما يحتل 
نيـــس املركز الثالث برصيد ثـــالث نقاط ويليه 
ســـالزبورغ دون رصيد من النقاط. وقال سياد 
كوالسيناك مدافع شالكه في تصريحات نشرها 
النادي مبوقعه على اإلنترنت ”قدمنا مستويات 
هائلة خالل املباريات الســـبع األخيرة، وحققنا 
خاللها خمســـة انتصارات.. نعرف بالطبع أننا 
لم نحقق بداية جيدة في املوسم احلالي، ولكن 
ذلك هو أكثر ما يدعونا لتصحيح املســـار“. أما 

القائد بينديكت هوفيديـــس فقد أكد أن الفريق 
احتفـــظ بالهـــدوء رغـــم النتائـــج الســـيئة في 
البداية، وأوضح ”دائما نتمتع بالثقة بأنفسنا 
وال نشـــعر باخلوف. تعاملنا مـــع ذلك الوضع 
الصعـــب كفريق وجنحنا في اخلروج منه“. أما 
شـــاختار، املتوج باللقب في 2009، فيحتاج إلى 
التعادل على األقل مع مضيفه جينت البلجيكي 
كي يحســـم تأهله من املجموعة الثامنة، بينما 
يضمـــن له الفـــوز التأهل مـــن صدارتها. كذلك 
يتطلع زينيـــت، املتوج باللقب عـــام 2008، إلى 
التأهل مـــن املجموعة الرابعة وهو ما ميكن أن 
يحســـمه بالتعادل على األقل علـــى ملعبه أمام 

دوندالك األيرلندي.

الحاجة إلى الفوز

أمـــا أياكـــس، بطـــل أوروبا أربـــع مرات، 
فيحتاج إلى الفوز على سيلتا فيغو األسباني 
ليتأهل من املجموعة السابعة التي يتصدرها 
برصيد ســـبع نقـــاط وبفـــارق نقطتـــني أمام 
ســـيلتا فيغـــو الـــذي يفتقد جهـــود العب خط 

وســـطه البارز فابيان أوريالنا بســـبب التواء 
فـــي الكاحل. وفـــي املجموعة الثانية عشـــرة، 
يســـتضيف فياريال األســـباني املتصدر فريق 
عثمانلي ســـبور التركـــي، ويتصـــدر فياريال 
املجموعـــة برصيـــد خمـــس نقـــاط وبفـــارق 
نقطة واحـــدة أمام عثمانلي ســـبور وزيوريخ 
السويســـري الذي يلتقي ســـتيوا بوخارست 
الروماني، صاحب املركز األخير بنقطتني، في 

املباراة األخرى باملجموعة.
وفـــي املجموعـــة السادســـة، يســـتضيف 
أتلتيك بلباو األسباني فريق جينك البلجيكي 
الذي كان قد فاز ذهابا على ملعبه أمام الفريق 
األســـباني 2-0، وال شـــك أن بلباو سيقدم كل 
مـــا لديه من أجـــل حتقيق الفـــوز حيث يحتل 
املركز الرابع األخير برصيد ثالث نقاط، بينما 
يتصـــدر جينك املجموعة برصيد ســـت نقاط. 
وقـــال إنيغو ليكو العب خط وســـط إشـــبيلية 
”الفـــوز فقط هـــو ما سيشـــكل قيمة بالنســـبة 
إلينـــا.. إننـــا نـــدرك متاما ســـوء وضعنا في 
املجموعة. فنحن اآلن بحاجة إلى حصد ســـبع 
نقاط على األقل من املباريات الثالث املتبقية“. 
وفـــي املباراة األخرى باملجموعة نفســـها، 
يلتقـــي ساســـولو اإليطالي -املنافـــس للمرة 
األولى فـــي بطولة أوروبية- مـــع رابيد فيينا 
النمســـاوي، وميتلـــك كل منهما أربـــع نقاط، 
ويتفوق ساسولو في املركز الثاني فقط بفارق 

األهداف.
ويتصـــدر فيورنتينا اإليطالـــي املجموعة 
العاشـــرة برصيد ســـبع نقـــاط قبـــل مباراته 
أمـــام ســـلوفان ليبريتش التشـــيكي صاحب 
املركـــز الرابـــع برصيـــد نقطة واحـــدة، بينما 
جتمـــع املبـــاراة األخـــرى فـــي املجموعة بني 
بـــاوك ســـالونيكا اليوناني وكاربـــاكا أجدام 
مـــن أذربيجان، وميتلـــك كل منهما في جعبته 
أربـــع نقاط، أما إنتر ميـــالن اإليطالي صاحب 
املركز الرابـــع األخير فـــي املجموعة احلادية 
عشـــرة، فيحـــل ضيفا علـــى ســـاوثهامبتون 
اإلنكليزي صاحـــب املركز الثاني برصيد أربع 
نقـــاط. وتأتي املواجهة عقـــب إقالة نادي إنتر 
ميالن املدرب فرانك دي بوير من منصب املدير 
الفنـــي، حيث يخوض الفريـــق املواجهة حتت 
قيـــادة ســـتيفانو فيكي مدرب فريق الشـــباب 

باإلنتر.

} لنــدن - أكد جوسيب غوارديوال املدير الفني 
ملانشســـتر ســـيتي اإلنكليزي، أن الفـــوز الذي 
حققه الفريق على برشلونة 3-1 مساء الثالثاء 
ضمـــن منافســـات دوري أبطـــال أوروبـــا لكرة 
القدم، سيشـــكل مصدرا إللهام العبي مانشستر 
ســـيتي في املســـتقبل حيث ميدهـــم بالثقة في 
قدرتهم على منافســـة األفضل، لكن غوارديوال، 
عـــاد وأعرب عن حزنه للمســـتوى الـــذي قدمه 
العبـــوه خالل الدقائق الـ38 األولـــى من اللقاء، 
مؤكـــدا أنهـــم ليســـوا جاهزين بعـــد وبحاجة 
للمزيـــد من الوقت. وقال، خالل مؤمتر صحافي 
مبلعـــب االحتاد ”بعـــد أول 38 دقيقـــة، ميكننا 
القول إننا لســـنا قادرين على مواجهة األفضل. 
نحن بحاجة للوقت، وأعلم أن النادي سيمنحنا 

ذلك بالرغم من عدم وجود وقت كبير“.
وأوضح ”لســـنا جاهزين بعـــد. هم يلعبون 
علـــى هذا النحو منذ 20 أو 25 عاما، بينما نحن 
منذ ثالثة أو أربعة أشهر فحسب. ندرك اآلن أنه 
ميكننـــا حتقيق ذلك؛ ألننا فزنا على أقوى فريق 
فـــي العالم“. وأكمـــل تصريحاتـــه قائال ”األمر 
يحتاج لــــ15 أو 20 عاما كي تنضم إلى األفضل 

في العالم، وسنحاول تقليص هذه الفترة“.

 كان الســـيتيزينز قد متكـــن بفضل أهداف 
كل مـــن كيفن دي برويـــن وإلـــكاي غوندوغان 
مـــن حتقيـــق أول فوز لـــه في ســـت مواجهات 
جمعتـــه بالبرســـا، ليمهـــد طريقـــه نحـــو ثمن 
نهائـــي دوري األبطـــال األوروبـــي. وأضـــاف 
”هـــذا الفـــوز لـــه أهميـــة بالغـــة ويجعلنـــا في 
موقـــف جيد جـــدا. يجب أن نســـتغل ذلك. كان 
الفـــوز على وســـت بروميتـــش 4-0 هاما، ألننا 
لم نفز منذ ســـت مباريات. وكمـــا قلت من قبل، 
كرة القـــدم عادلة، وأنا في غاية الســـعادة بكل

 العبي فريقي“.
ومن ناحية أخرى، امتدح املدرب األسباني، 
مهاجمه األرجنتيني ســـيرجيو أغويرو، مؤكدا 
أن الفريـــق، دونـــه ”ال ميكنه حتقيـــق أهدافه“. 
وقـــال غوارديوال ”ســـيرجيو ليـــس مهما. هو 
أكثـــر بكثير من هذا. من دونه ال ميكننا حتقيق 
أهدافنـــا. قدم مبـــاراة رائعة، وأنا ســـعيد جدا 

مـــن أجلـــه“. وتأتـــي تصريحـــات غوارديوال، 
بعدما تســـاءلت الصحافة اإلنكليزية، األسابيع 
مـــع  أجويـــرو،  اســـتمرار  حـــول  األخيـــرة، 
”السيتيزن“، املوسم املقبل، بعد أن جلس بديال 
في مواجهة برشـــلونة علـــى ”كامب نو“ في 19 

أكتوبر املاضي.
وبفوزه أصبحت لدى مانشســـتر ســـيتي، 
ســـبع نقـــاط يحتـــل بهـــا وصافـــة املجموعة 
الثالثة، خلف برشـــلونة املتصـــدر الذي جتمد 
رصيده عند التســـع نقاط. وتعادل بوروســـيا 
األسكتلندي  وســـيلتك  األملاني  مونشنغالدباخ 
1-1 ليكتســـب كل منهمـــا نقطـــة وحيدة رفعت 
رصيد الفريق األملاني إلى أربع نقاط في املركز 
الثالـــث والفريق األســـكتلندي إلى نقطتني في 

املركز األخير.
وقـــال غوارديـــوال ”نلعب بطريقـــة مختلفة 
منذ ثالثة أو أربعة أشـــهر. كنـــا نحاول، واآلن 
فزنـــا أمام أفضـــل فريق.. األجيال املســـتقبلية 
ســـتدرك األمـــر وتقـــول إن هـــؤالء الالعبـــني 
كانـــوا قادريـــن علـــى هزميـــة أفضـــل فريق“. 
وأضـــاف ”كان األمـــر كذلك عندما فـــاز الفريق 
الـــذي يقوده جو هـــارت وفينســـنت كومباني 
مرتـــني،  املمتـــاز  اإلنكليـــزي  الـــدوري  بلقـــب 
أن  يدركـــون  اآلن  يأتـــون  الذيـــن  فالالعبـــون 
عليهم تكـــرار ذلك“. وقال غوارديوال إنه شـــعر

 بالســـعادة بشـــكل خـــاص إزاء كيفيـــة قلـــب 
مانشســـتر ســـيتي موازين املبـــاراة لصاحله، 
بعد أن تأخر بهدف رائع ســـجله ليونيل ميسي 

لبرشلونة.
ومـــن جانبه، قال غويندوغان، الذي ســـجل 
أربعـــة أهداف خالل مباراتـــني عقب عودته من 
اإلصابة، إن مانشستر ســـيتي كان متوترا في 
بدايـــة املبـــاراة. وأضـــاف ”بعد هدفنـــا األول، 
الـــذي كان هدفا جيدا، اســـتعدنا الثقة وقدمنا 
أداء مذهال في الشـــوط الثاني.. ســـيطرنا على 
مجريات اللعب أمام برشـــلونة. صنعنا فرصا 
أكثـــر والفوز كان أكثر من مســـتحق بالنســـبة 

إلينا“. 
وفـــي املقابل واصـــل فريق املـــدرب لويس 
إنريكـــي، أداءه الباهت، الذي الزمه األســـابيع 
األخيـــرة، فـــي الليغا، وظهـــر أمام الســـيتي، 
بخطـــوط غيـــر مترابطـــة، خاصة في الشـــوط 
الثاني، كما كشـــفت املباراة، أن دفاع برشلونة، 
يعاني بشدة في ظل غياب عناصره األساسية.

كان برشـــلونة، فـــاز بشـــق األنفـــس علـــى 
فالنســـيا، علـــى ملعـــب ”امليســـتايا“ باجلولة 
التاســـعة بالليغا، في مباراة شابها الكثير من 
اجلدل حول أداء حكم املباراة، ثم الفوز الهزيل، 

بهدف نظيف، علـــى غرناطة ”متذيـــل الليغا“، 
ليكون الســـقوط، أمام السيتي، استمرارا لتلك 
النتائـــج املتواضعـــة. جاء ســـقوط البارســـا، 

قبل أيـــام قليلة من مواجهة ناريـــة في الليغا، 
أمام إشـــبيلية، علـــى ملعب ”رامون سانشـــيز 
بيزخـــوان“، األحـــد، وســـط مخـــاوف جماهير 

الفريـــق مـــن مواصلـــة العـــروض الضعيفـــة، 
والتعثر فـــي مالحقـــة الغرمي التقليـــدي ريال 

مدريد متصدر الليغا.

غوارديوال يتغزل بأغويرو
 [ الفوز على برشلونة يلهم مانشستر سيتي  

بدا بيب غوارديوال، مدرب مانشستر سيتي اإلنكليزي، سعيدا بالفوز الكبير، الذي حققه 
فريقه على برشلونة األسباني في دوري األبطال األوروبي، مؤكدا أن العبيه أنزلوا الهزمية 

بأقوى فريق في العالم.

رياضة
23 الخميس 2016/11/03 - السنة 39 العدد 10444

من دونك لن نحقق شيئا

{بازوير لن يغادر الفريق، مهم جدا بالنسبة إلينا أن تكون لدينا تشكيلة قوية، فهو يواجه سوء 

حظ ألن من يلعب في مكانه في حالة أكثر من رائعة}.

مارك أوفر مارس
 املدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام

{لعبت في أندية كثيرة ولم أر شـــيئا مثل هذا من قبل وهو أمر ال يحدث كثيرا. الالعبون شـــعروا 

بهذه المساندة، وربما نصنع التاريخ ونبلغ أدوار خروج المغلوب}.

بيير إميلي هويبرغ 
العب فريق ساوثامبتون اإلنكليزي

منافسة شرسة

مانشستر يونايتد يتطلع إلى حسم عبوره بالدوري األوروبي

جـــاء ســـقوط البارســـا، قبـــل أيام 

قليلة مـــن مواجهة نارية في الليغا، 

أمام إشـــبيلية، وســـط مخاوف من 

مواصلة العروض الضعيفة

◄

} بوينــس آيــرس - لم يخف أســـطورة كرة 
القدم األرجنتينية دييغـــو أرماندو مارادونا 
قلقـــه البالغ بســـبب الوضـــع الراهن ملنتخب 
بالده، الذي ابتعد عن مراكز التأهل ملونديال 
روســـيا 2018 بعد العقوبـــة، التي وقعت على 
املنتخب البوليفي ومنحت أفضلية لتشـــيلي 
للتقـــدم في جـــدول ترتيب تصفيـــات أميركا 

اجلنوبية املؤهلة لكأس العالم.
وقـــال مارادونا فـــي تصريحات صحافية 
”بالطبع أنـــا قلق للغايـــة ألن األرجنتني بهذا 
الوضع لـــن تتأهل للمونديـــال، ال يزال هناك 
الكثير من املباريات ولكن يجب توخي احلذر 
ألنـــه يتعني علينـــا أن نفوز بهـــذه املباريات، 
األرجنتـــني ال تلعب كما يرغب بـــاوزا (املدير 
الفنـــي للمنتخـــب)“. وتطـــرق مارادونا إلى 
احلديث عن الالعبني املصابني، بعدما تسبب 
غياب ميســـي في املباريات الثـــالث األخيرة 

بالتصفيات في تراجع األرجنتني.

مارادونا: األرجنتين بهذا 

الوضع لن تبلغ المونديال

} ساو باولو - أعلن نادي ليفربول اإلنكليزي 
أن مهاجمـــه دانـــي إنغـــز ســـيجري عملية 
جراحيـــة على الركبة وســـيغيب على إثرها 
تسعة أشـــهر عن املالعب. وتعرض إنغز (24 
عاما) إلصابة خالل املبـــاراة، التي فاز فيها 
فريقـــه علـــى توتنهام األســـبوع املاضي في 
بطولـــة كأس رابطة احملترفـــني اإلنكليزية، 
وســـيحتاج إلـــى إجراء عمليـــة جراحية في 
العاصمـــة البريطانية لندن. وقـــال األملاني 
يورغن كلـــوب املدير الفنـــي لليفربول، ”إذا 
قلنا إننا نعاني كمن نزعت أحشاؤه فسيكون 

ذلك وصفا هزيال ملا نشعر به“.
وأضـــاف ”إنه فتـــى رائع وعمل بشـــكل 
جدي ولهذا فهو يســـتحق حظا أفضل، هذا 
هـــو داني داخل وخارج امللعب، لقد تســـبب 
في إصابة ركبته عندما حاول بكل شـــجاعة 
اســـتخالص كـــرة لصالح فريقـــه عن طريق 

الضغط“. 

ليفربول يخسر 

جهود داني إنغز



} طنجــة (المغــرب) – تكاثفت جهود ســـكان 
13 حيا سكنيا في مدينة طنجة المغربية طيلة 
أكثـــر من عام، في طالء األزقـــة بألوان مختلفة 
وزراعة النباتات ورســـم الجداريات، بالتزامن 
مع إطـــالق حمـــالت تنظيف وتوعيـــة بأهمية 

االهتمام بالبيئة.
ويوضح رفيع الكنفاوي (33 ســـنة) القاطن 
فـــي الزقـــاق 124 من حي ابـــن بطوطة ”جاءت 
المبادرة من سكان الحي من دون أي تدخل من 
األحزاب أو الجمعيات. بدأت بوضع مزهريات 
عادية لتتطـــور في ما بعد، مـــا أعطى جمالية 

للحي لم يكن يتصورها أحد“.
ويقـــول الســـكان إن األحيـــاء العتيقة في 
طنجة تفتقر إلى مساحات خضراء، ما شجعهم 
على المبادرة. وتتربـــع المنازل على الهضاب 
العالية للمدينة في شكل كتل إسمنتية ضخمة 
تعلوها اآلالف من اللواقط الهوائية التي تشوه 

جمال المدينة.
وال تلج السيارات في حي ابن بطوطة الذي 
يحمل اســـم الرحالة المغربي الشـــهير الملقب 
بـ“أميـــر الرحاليـــن المســـلمين“ والمولود في 
مدينـــة طنجة، األزقة الضيقـــة المختلفة تماما 
عن شوارع المدينة الحديثة التي تعج باآلليات 

والحركة.
في مدخل زقاق آخر يحمل الرقم 149، رســـم 
جـــداري متخيل البـــن بطوطة، وضع الســـكان 

قبالته جرة ماء بارد لعابري السبيل.
وعلى امتـــداد ثالثين مترا داخـــل الزقاق، 
أعيد طالء واجهات المنازل بألوان زاهية، فيما 
وضعـــت أوان من الطين مزروعـــة بالزهر أمام 
أبـــواب المنازل ووســـط الزقـــاق، وعلقت أوان 
مزركشـــة وملونة وزهور على الجدران. وطليت 
أرضية الزقاق باللونين األخضر والبنفسجي، 

وتم تجهيز ممر صغير للمعوقين.
ســـنة)  عبدالمطلـــب (30  ســـفيان  ويقـــول 
القاطـــن في الزقاق ”تعاونا مـــع بعضنا رجاال 
ونســـاء، أطفاال وشبابا وشيوخا لنقوم بعملية 

التزيين“.
ويشـــير إلى أن اإلضافة التـــي قدمها حي 
ابن بطوطة بالنســـبة إلى أحياء طنجة األخرى 
العتيقـــة، هي ”تبليط األرضية، وأضفنا مرافق 
كانـــت ناقصة“ مثل الممر المعد للعجزة وذوي 

اإلعاقة.
ويملك حي ابن بطوطـــة صفحته الخاصة 
علـــى فيســـبوك، وبعـــض أزقتـــه لهـــا أيضـــا 
صفحاتهـــا تعـــرض فيهـــا اإلنجـــازات وأفكار 

جديدة يمكن تطبيقها في المســـتقبل، ما حقق 
انتشارا لهذه المبادرة وجعلها تنتقل إلى مدن 

مغربية أخرى.
وحـــاز حـــي ابن بطوطـــة الجائـــزة األولى 
لمرصـــد حمايـــة البيئـــة والمآثـــر التاريخية 
بمدينـــة طنجة في فبراير في مســـابقة أطلقها 
المرصد وشـــاركت فيهـــا أحياء عديـــدة بينها 
حي ”بئر الشـــفاء“ الذي شـــهد خالل السنوات 
األخيـــرة احتجاجات كثيرة بســـبب التهميش 

وغالء المعيشة.
ويقول الناشـــط االجتماعي محمد سلمون 
”كان حـــي بئـــر الشـــفاء يعتبـــر مـــن األحيـــاء 
الهامشـــية، وبينـــت مثل هذه المبـــادرات أنها 
قادرة علـــى إخراج األحياء مـــن التهميش إلى 

التميز محليا ووطنيا“.
وتشكو مناطق مغربية كثيرة من التهميش 
الناتج عن الفقر وقلة أو ســـوء الخدمات، لكن 
ســـلمون يتوقف عند ”مشـــاكل بيئيـــة أخرى 

يجـــب أن يتعامل معها الفاعلـــون المحليون، 
مثـــل التلوث داخـــل المناطـــق الصناعية وما 
تتعرض لـــه الغابة من اعتداءات، بإضافة إلى 

تلوث المياه“.
ففي طنجة، توجد معامل وورش للصناعة 
داخل األحياء السكنية، بينما تتعرض مساحة 
مـــن الغابات فيها للتقطيع بســـبب التوســـع 
العمرانـــي. كذلـــك يوجـــد فيها مكـــب نفايات 
”مغوغة“ الضخم المكون في غالبيته من مواد 
عضويـــة ينبعث منها غـــاز الميثان، أحد أبرز 

الغازات المسببة لالحتباس الحراري.
منطقـــة  الماضـــي  فـــي  طنجـــة  وكانـــت 
دولية بموجب اتفاق بين فرنســـا وأســـبانيا 
وبريطانيـــا يعود إلـــى 1925 تـــم توقيعه بعد 
فرض نظـــام الحماية على المغـــرب في 1912، 
وكان يتم تســـيير أمور المدينة بواسطة هيئة 
تشـــريعية دولية تضم 18 نائبا أجنبيا وستة 

مغاربة مسلمين وثالثة مغاربة يهود.
فـــي تلـــك الفتـــرة، تحولـــت المدينـــة إلى 
وجهة معروفة يقصدها مشـــاهير الفن واألدب 
والسياسة مثل الكاتب المغربي محمد شكري، 
الشـــهيرة،  صاحـــب رواية ”الخبـــز الحافي“ 
والكاتـــب األميركـــي بـــول بولـــز، والممثـــل 
األميركي شـــون كونـــري، إضافـــة إلى رئيس 

الوزراء البريطاني السابق وينستون تشرشل.
ويقطـــن عروس شـــمال المغرب نحـــو مليون 
نسمة، وتعد ثاني قطب اقتصادي في المملكة 
بعد الدار البيضاء، وشهدت تطورا سريعا في 
الســـنوات األخيرة بفضل مينائها المتوسطي 
الضخـــم ومنطقتها الحرة التي تســـتقر فيها 

كبريات الشركات الصناعية العالمية.
وتطمح المدينة إلى استعادة دورها كوجهة 
دولية، عبر مشـــروع طموح يحمل اسم ”طنجة 
الكبرى“ أطلقه الملك محمد الســـادس في 2013 
بكلفة حوالي مليار دوالر لالرتقاء بالمدينة إلى 

مصاف المدن الكبرى في المتوسط.
ومن أهم محاور المشروع إخراج المعامل 
من األحياء السكنية، وحل مشكلة رائحة مياه 
الصـــرف الصحي، إال أن تنفيـــذ المخطط يتم 
ببـــطء شـــديد، لكن أبنـــاء طنجة متحمســـون 

لتحسين أوضاع مدينتهم.
وعند انتشـــار أولى صور األحياء العتيقة 
لمدينة طنجة، أقدم السكان في مدن مثل الدار 
البيضـــاء، العاصمـــة االقتصاديـــة للمغـــرب، 
وســـال المجاورة للرباط، على القيام بمبادرة 
مماثلـــة. وزار وفد من مدينـــة خريبكة القريبة 
من األطلس حـــي ابن بطوطة لالســـتفادة من 

تجربته.
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} كثيرا مـــا ننظر إلى الظواهر املجتمعية 
الســـلبية من الزاوية الســـهلة، فنخطئ في 
التحليـــل ويهـــرب منـــا احلل. وبـــدال من 
املســـاعدة في تخليص املجتمع من همومه 
ومشاكله التي تنتشر كاألوبئة وتظهر كما 
تظهر املوضـــة وتختفي، ننخـــرط في لوم 
الناس وجلدهم بسياط الكالم، ورش امللح 
علـــى جراحهـــم النازفة. نقدنـــا املتواصل 
للمجتمـــع وللنـــاس قد يتحـــول إلى نبوة 
حتقق ذاتها، ويـــؤدي إلى خلق انطباعات 
تعـــزز اإلحبـــاط والشـــعور بالدونية غير 

املبرر.
ولنأخذ موضوع نظافة شـــوارع املدن 
والقرى العربية كمثال، فقد تشكل انطباعا 
عامـــا عنـــد عامـــة النـــاس واملتخصصني 
على حد الســـواء، مفـــاده أن ”العرب“ غير 
حضاريـــني وال يســـتطيعون احلفاظ على 
نظافة شوارعهم. انتشر هذا االنطاع حتى 
بات اإلنســـان العربـــي نفســـه مقتنعا به، 
وبأنه، وعلى عكس غيره من البشـــر، وسخ 

وغير حضاري.
نلـــوم النـــاس وهـــم أكثر مـــن يعاني، 
جنلدهـــم دون تقدمي حلـــول أو رؤى علمية 
معاصرة، تستطيع أن تخرجهم من بؤسهم 

ومن الشعور بالدونية بني الشعوب.
فـــي ثمانينات القـــرن املاضـــي، كانت 
مدينة نيويورك من أهـــم مدن العالم، ومن 
أكثرها قذارة وساقطة في مستنقع اجلرمية 
العشـــوائية، أحياء كاملة كانت ترزخ حتت 
أكوام القمامة وســـطوة عصابات اجلرمية 
املنظمة وغير املنظمة. قطارات مشوهة بكل 
ألوان الغرافيتي وقبيح الكتابات وأكثرها 
بـــذاءة جتوب نيويورك ليـــل نهار بطولها 

وعرضها.
في نيويـــورك، كانت كل أصابع االتهام 
مصوبة باجتاه الفقراء، وتشير إلى السود 
مـــن أصول أفريقية، وتتهم األجانب وعامة 
النـــاس. قامـــت الســـلطات احمللية بســـن 
قوانـــني صارمة، وطبقت سياســـة القبضة 
البوليســـية احلديدية، ولكـــن دون جدوى، 
وبدال من حل املشكلة، ازداد الوباء انتشارا.
في منتصـــف الثمانينات، وظفت بلدية 
مدينة نيويورك العالم جورج كيلينغ، أحد 
املتخصصني في االجتماع وصاحب نظرية 
”الشبابيك املكســـورة“، والتي تفسر ظهور 
األوبئة االجتماعية مثل اجلرمية وانتشار 
القاذورات، وتبني طريقة انتشـــارها. حث 
هـــذا العالم املســـؤولني فـــي البلدية على 

العمل مبوجب نظريته بسرعة وبجدية.
تقول النظريـــة، إن الظواهر املجتمعية 
البشـــعة، تنتشـــر كمـــا تنتشـــر املوضـــة، 
ومعديـــة كما األمـــراض واألوبئة، فإن ترك 
شـــباك مكســـورا ولم يصلح فورا، تكســـر 
باقي شـــبابيك البناية، وشـــبابيك بنايات 

احلي، الواحد تلو اآلخر.
انتشـــار الشـــبابيك املكســـورة يعطي 
انطباعا للمهملني مـــن الناس واملنحرفني، 
بـــأن ال أحد فـــي هذا املكان يكتـــرث، فيبدأ 
التخريـــب وتنتشـــر اجلرائـــم والعديد من 
األوبئـــة املجتمعيـــة. احلـــل كان أن تقوم 
البلديـــة بإصالح كل شـــباك مكســـور، ردم 
كل حفرة، تنظيف كل ناصية شـــارع، دهن 
كل قطار من جديد وكل ليلة، واالســـتمرار 
دون كلل وال ملل حتى يتوقف الوباء املضر 

وتزدهر موضة السلم والنظافة.
اخلالصة: املســـؤولية ال تقع على عامة 
النـــاس، ولومهم واتهامهم بأنهم أقل ذوقا 
أو حضـــارة ال يحل املشـــكلة، احلل في يد 
البلديـــات واحلكومات، هي من يســـتطيع 
عكس اجتاه انتشـــار العدوى من الســـلبي 
إلـــى اإليجابـــي، مـــن القذر إلـــى النظيف، 
والناس ستســـتجيب، فأغلبنا ال يوسخ أو 
يخرب شـــوارع ومرافق نظيفة، ولكن كلنا 
تقريبا، ال نتردد في إلقاء القمامة في شارع 

وسخ.
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طنجة تستعيد لقب عروس الشمال بتلوين أزقتها
قبل شــــــهر على انطالق قمة املناخ في مدينة مراكش، يتباهى سكان األحياء العتيقة ملدينة 
طنجة املغربية التي حتمل لقب ”عروس الشــــــمال“ بأحيائهم التي تنافســــــوا طيلة أكثر من 
ســــــنة في تزيينها باجلداريات والنباتات في مبادرة بيئية أخرجت تلك األحياء نســــــبيا من 

التهميش.

جدران المدينة تحكي تاريخها بالفن

إياد بركات

ش

} بيــروت – تزامن انتخاب رئيس الجمهورية 
اللبنانيـــة االثنيـــن بعد عاميـــن ونصف العام 
من الفراغ الرئاســـي، مع صـــدور عدد كبير من 
األغاني من فنانين يناصرون الخط السياسي 
للرئيس ميشال عون، في ما يجعله صاحب 
رصيـــد فريد في هـــذه األغاني منذ بروزه 

على الساحة السياسية.
وفي ساحة الشـــهداء في وسط بيروت 
وعـــدد آخـــر مـــن الســـاحات فـــي مختلف 
المناطـــق، وأثناء جلســـة انتخاب الرئيس 
وبعدها، كانت األغنيات المؤلفة خصيصا 
و”بي الكل“  لعون والتي تصفـــه بالـ”بطل“ 
(أب الجميـــع)، وتتحدث عن ”عون من الله“ 
تتردد في التجمعـــات التي نفذها مناصروه 
احتفاال بانتخابه رئيســـا بعد طـــول انتظار، 

وتتسم كلها إجماال بموسيقى حماسية.
وترى الباحثة في العلوم السياسية دانيال 
عبيـــد والمتخصصـــة فـــي موضـــوع "األغنية 
خـــالل  العقائديـــة  للتعبئـــة  كأداة  الوطنيـــة 

الحـــرب اللبنانية" أن هـــذا العـــدد الكبير من 
األغاني المخصصة لعـــون يندرج ضمن ثقافة 
”تمجيد الشـــخص“، إذ أن ”األنظمة العاطفية“ 
في الشـــرق عموما وفي لبنان خصوصا ”وإن 
ادعـــت الديمقراطية فهي ما زالت تحتفظ بحب 

الزعيم والقائد“.
وتشـــير إلى أغـــان مماثلة تتغنـــى بزعماء 
سياسيين آخرين. لكن من الواضح ان الظاهرة 
تكتســـي بعدا اســـتثنائيا مع عون، إلى حد أن 
شـــريحة واســـعة من الفنانيـــن اللبنانيين لم 
يتـــرددوا في المجاهـــرة بتأييدهم لـــه، بينما 
المعـــروف عن الفنانيـــن اللبنانيين عادة أنهم 
متحفظون في مواقفهم السياســـية في بلد ذي 

تركيبة سياسية وطائفية هشة.
ولـــم يتـــردد الفنـــان معيـــن شـــريف فـــي 
التصريـــح أخيـــرا بالقول ”أنا فنـــان الجنرال 
عـــون لمدى الحياة“. وكان الفنان ملحم بركات 
الذي توفي قبل يومين من انتخاب عون، جاهر 
مرارا بحلمه بأن يرى عون رئيسا للجمهورية.

ويرى الشـــاعر حبيب يونس، كاتب كلمات 
أغنية ”بي الـــكل“، إن األغنية ”تختصر نضال 

الجنرال عون“.
ويعد الفنان زين العمر مـــن أكثر الفنانين 

اللبنانيين المتحمسين لعون. 
وصدرت أغنيـــات عدة عن عون بعد عودته 
من المنفى الفرنســـي العـــام 2005، مثل ”زلغط 
(زغرد) يا مجـــد“ ”يا بعبدا جاييك العز“، و”يا 

فرنسا بيكفيك عز“.
ومـــع وصـــول عـــون إلى ســـدة الرئاســـة 
االثنين، سارع العديد من الفنانين إلى تهنئته 
إما بتقديم األغاني والمشاركة في االحتفاالت، 

وإما عبر مواقع التواصل االجتماعي.
ولعـــل من أبرز التغريـــدات التي وردت في 
هـــذا االطار على موقع تويتر، ما كتبته الفنانة 
ماجـــدة الرومـــي قائلـــة ”كلنا جنـــودك، وكلنا 
نعاهـــدك على الوفـــاء وعلى الـــوالء التام“، ثم 
”معك اليوم سنوزع األمل والرجاء والفرح على 
الجميع وســـنهديه لذواتنا أيضا فنحن لم نعد 

يتامى بعـــد اآلن“. وظهرت موجـــة جديدة من 
األغنيات بينها ”بي الكل“، باالضافة إلى ”رجل 
ال كالرجـــال“ لمعين شـــريف، و"كنـــت رح تبقى 
وبتظـــل“ التي أداها معين شـــريف مع الفنانة 

كارول عون.
وكانت للفنان نقوال األســـطا أغنية جديدة 
تمدح الرئيـــس الجديد عنوانهـــا ”جاي بحلم 
الجمهوريـــة“، وللفنان عامر زيـــان أغنية "أي 

بطل أنت البطل“.
وقدم الملحن ســـمير صفيـــر أغنية ”األيام 
اللي نحن فيها“، وشـــارك في احتفال ســـاحة 
الشـــهداء ليلـــة االثنين معبرا عـــن فرحه بفوز 

الرجل الذي ”يؤمن به“ برئاسة الجمهورية.
وتشـــير دانيال عبيد إلى ان الدافع إلنجاز 
هـــذا النوع من األغاني، ســـواء لميشـــال عون 
أو لغيـــره، قد يأتي من باب التأييد السياســـي 
والوالء للشـــخص، ولكنه قـــد يكون أحيانا من 
باب ”االســـتفادة من مزاج عـــام والركوب على 

حدث“، على قاعدة ”الجمهور عايز كده“.

تخمة غنائية للفنانين اللبنانيين احتفاء بانتخاب رئيس للبالد

} شنتشــن (الصيــن) – تمكنت فتاة صينية 
عبر اســـتخدام حيلة ذكية، من شـــراء منزل 
بعدما أقنعت 20 شابا كانت تواعدهم بشراء 
لهـــا، ثم باعتها للحصول  هاتف ”آيفون 7“ 
على مبلـــغ الدفعة األولى للمنـــزل، وفق ما 

البريطانية. ذكرت صحيفة ”إندبندنت“ 
وجمعت الشـــابة التي تدعى شـــياولي، 
وهي من مدينة شنتشن في جنوب الصين، 
115 يوانـــا صينيـــا أي 14000 باوند، بعدما 
باعـــت هواتـــف ”آيفـــون 7“ التـــي حصلت 
عليها من 20 شـــابا واعدتهم، واســـتخدمت 

المبلغ كدفعة أولى للمنزل.
وانتشـــرت قصة الفتـــاة وحيلتها على 
مواقـــع التواصل االجتماعي حين كشـــفت 
زميلة لها في العمل ما قامت به عبر مدونة 

في اإلنترنت. 
كما ذكرت زميلتها أن ”شـــياولي ليست 
مـــن عائلة ثريـــة، فوالدها عامـــل ووالدتها 
ربـــة منزل، وهي االبنة الكبـــرى. ومع تقدم 
والديهـــا في الســـن، وجدت نفســـها تحت 
ضغوطـــات كثيـــرة لشـــراء منـــزل لهمـــا. 
ولكن لـــم يتوقع أحـــد أن تقـــوم بمثل هذه 

الحيلة“.

صينية تواعد 20 شابا 
{آيفون 7} لتشتري منزال بـ

و ج إل ي

بيــروت– ب}
اللبنانيـــة اال
من الفراغ الرئ
األغاني من
للرئيس م
ف رصيـــد
على الس
وفي س
وعـــدد آخ
المناطـــق
وبعدها، ك
لعون والت
(أب الجمي
تتردد في ال
احتفاال بانتخ
كلها إ وتتسم
وترى البا
عبيـــد والمتخ
كأد الوطنيـــة 
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