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} نيويــورك  – حملـــت كلمة أمير قطر الشـــيخ 
متيـــم بن حمـــد آل ثانـــي أمـــام األمم املتحدة 
رسائل متناقضة، بني رغبة في احلوار العاجل 
مع رباعي املقاطعة وبني اشـــتراطها أن يكون 
هذا احلوار دون شروط، ما يعكس أن الدوحة 
تبحـــث عن مخرج لألزمة، لكـــن دون االعتراف 

بأن عليها أن تغير سياساتها.
ووصفت مراجع خليجية كلمة الشيخ متيم 
بأنها تكرار لألسلوب القطري العاجز عن إدارة 
األزمة، وأنها بدل أن ترســـل إشارات إيجابية 
ميكن أن تساعد على فتح كوة في جدار األزمة 
زادت فـــي تعقيدهـــا خاصة فـــي ضوء خطاب 
اســـتنجاد للرئيس األميركـــي دونالد ترامب، 

ومكابرة جتاه األشقاء.
واســـتغل أمير قطر وجوده أمام اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة ليكيل التهم للدول األربع 
مبفـــردات ال تليق بهيبة املكان وال مبســـؤول 

يبحث عن إخراج بالده من األزمة. 
وبـــدا واضحا أن أمير قطر اســـتغل منبر 
األمم املتحدة لتصفية احلســـاب مع اخلصوم 
بأســـلوب غير دبلوماســـي، وال يتماشـــى مع 
األصول املتعارف عليهـــا دوليا، وخاصة على 
مســـتوى دول اخلليـــج، لكنه تفاجـــأ بالبرود 

الذي رافق كلمته.
وقال متابعون للشأن اخلليجي إن خطاب 
أمير قطر ســـعى الســـتدرار العطـــف الدولي 
عبر خطـــاب املظلومية والتباكـــي على البعد 
اإلنســـاني، لكنه في الوقت نفســـه كشـــف أن 
”احلياة في قطر تســـير بشـــكل طبيعي“، وهو 
ما يعنـــي أن تضخيم البعد اإلنســـاني مجرد 
تضليـــل ومراوغة لصرف األنظار عن أســـباب 

اخلالف احلقيقية، وخاصة دعم اإلرهاب.
واعتبر وزيـــر الدولة اإلماراتي للشـــؤون 
اخلارجية، أنور قرقاش، أن اخلطاب لم يحمل 
جديدا وأنه جاء عاكســـا لـ“سياسة املظلومية 
واملكابرة التي ينتهجها نظام الدوحة“. وكتب 
قرقاش في تغريدة على تويتر ”ال جديد، فرصة 

أخرى تاهت بني املظلومية واملكابرة“.
وســـخر املتابعون من مزاعم الدوحة بأنها 
تكافـــح اإلرهـــاب وأن ”وقف إنتـــاج اإلرهاب 
والتطرف يتحقق مبعاجلة جذوره االجتماعية 

والسياســـية“، مشـــيرين إلـــى أن أهـــم جذور 
اإلرهاب في ملفات املنطقة هو أن قطر حتتضن 
اجلماعـــات التـــي تتبنـــى العنـــف، ومتّولها، 

وحتتضن مؤمتراتها العلنية والسرية.
وحاول الشـــيخ متيم في لقائه بترامب أن 
يظهر مبظهر الســـاعي إلى احلـــل مهما كانت 
نتائجه في تناقض مع اشـــتراطات كلمته بأن 
”يكون فـــي إطار احترام ســـيادة كل دولة، وأال 

يوضع في صيغة إمالءات“.
وقالـــت أوســـاط دبلوماســـية أميركية إن 
تصريحـــات أميـــر قطر فـــي لقائـــه بالرئيس 
األميركـــي تؤكد أن قطر تراهن على واشـــنطن 
إلخراجهـــا من األزمـــة، وأن تكـــون التنازالت 
إن حصلـــت مغلفة بوجود وســـاطة أميركية، 
وليست استجابة لرغبة دول اجلوار في حوار 

خليجـــي – خليجي ينهي اخلالف وينزع فتيل 
األزمة.

وكعادة قطر في طلب الدعم اخلارجي، لّوح 
الشيخ متيم بورقة املال والصفقات العسكرية 
الســـترضاء واشـــنطن، وقـــال ”لدينـــا الكثير 
للتحدث عنه في التجارة والتعاون العســـكري 

والتعاون األمني“.
وأضـــاف متوجهـــا لترامب ”كمـــا قلت يا 
ســـيادة الرئيس، لدينا مشـــكلة مـــع جيراننا 
وتدخلكم سيســـاعد كثيرا وأنا على يقني أننا 

ميكن أن نتوصل إلى حل لهذه املشكلة“.
وأشارت هذه األوساط إلى أن الشيخ متيم 
ال شـــك أنه اكتشـــف خالل زيارته أن وســـائل 
اإلعالم األميركية، وأن مســـؤولني بارزين كان 
يأمل أن يلتقـــي ولو بالبعض منهم، كل هؤالء 

ال ميكـــن أن يبـــرروا ألي دولـــة اللعـــب بورقة 
اإلرهـــاب مهما كان حجـــم اســـتثماراتها في 
الواليات املتحدة، وأن هذا هو ســـر فشل أمير 
قطـــر في عقد لقاءات مع مســـؤولني أميركيني 
بخالف احلفاوة التي كان ُيقاَبل بها مسؤولون 

خليجيون آخرون.
وقالـــت إن نفي ترامـــب أن يكون قد أجرى 
اتصاالت مع الســـعودية لتحذيرها من القيام 
بعمـــل عســـكري ضد قطـــر يدخل في ســـياق 
ســـحب البســـاط من الســـلطات القطرية التي 
تطلـــق اإلشـــاعات لإليهـــام بـــأن مخاوفهـــا 
حقيقية، وتبرير هروبهـــا من احلل، وجلوئها 
إلى اختالق األزمات لتحقيق ذلك مثلما حصل 
مع املكاملة الهاتفية بني الشـــيخ متيم واألمير 

محمد بن سلمان ولي عهد السعودية.
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} الرياض - تتجه اململكة العربية الســـعودية 
إلى تســـليط املجهر على برامج التعليم للعمل 
علـــى تنقيتهـــا مـــن أي خطـــاب يتناقض مع 
اســـتقرار الدولة وانســـجام املجتمـــع، وعلى 
تطهيـــر اجلهـــاز التعليمـــي من كافـــة منابر 
الكراهية والتطّرف واإلرهاب، وخاصة سيطرة 
الكادر املرتبط بجماعة اإلخوان املسلمني ومن 
يواليهـــم علـــى هيئـــات التدريس ســـواء من 

السعوديني أو غيرهم.
وأعلنـــت جامعـــة اإلمام محمد بن ســـعود 
اإلســـالمية الثالثـــاء أنهـــا لن جتـــدد لبعض 
املتعاقدين السعوديني وغير السعوديني ممن 
هم متأثـــرون باألفكار اإلخوانية والداعشـــية 

وغيرها.
وجاءت هـــذه اخلطوة بعد أيـــام قليلة من 
حملة ســـعودية على قائمة من الدعاة املتهمني 
بالتشـــدد، ومواالة قطر في األزمة املتصاعدة، 
ما يعطي انطباعـــا قويا بأن مواجهة التطرف 

خيار رسمي وليست ردة فعل ظرفية.

وقالـــت اجلامعة في بيان لهـــا إن مجلس 
اجلامعـــة "يوصـــي بعـــدم التجديـــد لبعـــض 
املتعاقدين السعوديني وغير السعوديني ممن 
هم متأثرون بفكر (…) تنظيم إرهابي أو حزبي 
متطرف، مثـــل تنظيم داعش اإلرهابي وتنظيم 
جماعة اإلخوان املسلمني اإلرهابية التي كشف 
عـــن غّيهمـــا ونواياهما اخلبيثـــة، جتاه األمة 

اإلسالمية وشعوبها اآلمنة واملستقرة“.
ورأى مراقبون أن السياسة التي تعتمدها 
الســـعودية منذ تبّوأ العاهل الســـعودي امللك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز العـــرش، ال تكتفـــي 
باملواقف والتدابير السياسية املرتبطة باألمن 
املناهضة  اخلارجية  والسياسة  االستراتيجي 
للتطـــّرف واإلرهاب، بل إن مؤسســـات الدولة 
ووزاراتهـــا عاكفـــة علـــى مواكبـــة اخلطوات 
اجلريئـــة في كافة امللفات، مبا في ذلك معاجلة 

ملف التعليم.
وتعتبـــر مراجع ســـعودية متخصصة في 
شؤون التربية والتعليم أن الرياض تستجيب 

بحمـــاس لتقارير لطاملا كانت حتذر من متادي 
متدد تيارات اإلســـالم السياسي داخل النظام 

التعليمي السعودي.
وتضيف هـــذه املراجع أن مـــا كان ينتجه 
النظام التعليمي فـــي العقود األخيرة متخّلف 
عما تبديه الدولة السعودية من توق لاللتحاق 
بركب احلداثة العاملية، وأن هذا اجلدل لم يكن 
يحظـــى بجرأة مـــن أصحاب القـــرار لالنتقال 
بالتعليم إلى ما يتناسب مع الرؤى واألهداف 

السامية للدولة.
وذكرت جامعة اإلمام محمد بن ســـعود في 
بيانهـــا أنها اتخذت قرارهـــا بناء على ”ثبوت 
الوثائـــق واحلقائـــق، واملشـــاركات اإلعالمية 
املؤيـــدة لهـــذه اجلماعـــات وغيرهـــا، التي ّمت 
رصدهـــا وثبوت تأثرهم بها، وتطبيق األنظمة 
والتعليمات في حقهم وتنفيذ األوامر املتعلقة 
بذلك، والتي تهدف إلى حماية عقول الناشـــئة 
والطالب والطالبات ومنتســـبي اجلامعة، من 

تلك األفكار احلزبية املنحرفة“.

وأكد متخصصون في شـــؤون اجلماعات 
اإلســـالمية أن طرد هذه التيـــارات الفكرية من 
داخل البيئة التعليمية للسعودية يعتبر ضربة 
موجعـــة جلماعة اإلخوان املســـلمني والدوائر 
األخرى التي تدور في فلك التنظيمات اإلرهابية 
الكبرى كداعش والقاعدة، وأن قرار احلزم في 
شأن إخراج األســـاتذة الذين ينتمون إلى تلك 
التيـــارات من مدارس ومعاهد وجامعات يرفع 
جدارا بني املجتمع السعودي وأفكار الكراهية 

والتكفير والتطرف واإلرهاب.
وكانـــت الرياض قد بادرت نهاية 2015 إلى  
ســـحب العشـــرات من الكتب التي تنشر الفكر 
اإلخوانـــي من مدارس وجامعات الســـعودية، 
وبينهـــا كتب ألســـماء بارزة مثل حســـن البنا 
وسيد قطب ويوسف القرضاوي. وتزامن ذلك 
مـــع دعوات ملنع كوادر اإلخـــوان من التدريس 

في اجلامعات السعودية.
وتلفـــت منابـــر مجتمعية ناشـــطة إلى أن 
ممارسة الدولة ومؤسساتها قطيعة كاملة مع 

دوائر اإلخـــوان والتيارات الفكريـــة املتطّرفة 
تنهي ذلك اللبس والرمادية التي كانت تشوب 

عالقة السلطات الرسمية بهذه التيارات.
ويضيف هـــؤالء أن املنابـــر التي ما فتئت 
تطالب بترشـــيق النظـــام التعليمي وتطهيره 
مـــن األفكار البالية التـــي تتناقض مع روحية 
العصر وقواعد العيش في عالم القرن احلادي 
والعشرين، ستجد من خالل التدابير اجلديدة 
فضـــاء أوســـع مـــن أجـــل املزيد مـــن الضغط 
لتخليـــص البيئة الفكرية الســـعودية برمتها 
مما بات يشـــد البالد إلى اخللف ويسيء إلى 

سمعة السعودية والسعوديني في العالم.
وكشـــف محمـــد بـــن ســـعيد العلـــم وكيل 
اجلامعة للتبادل املعرفـــي والتواصل الدولي 
أن اجلامعة تســـعى إلى تعزيـــز قيم املواطنة 
الصاحلـــة واالنتمـــاء مؤكدا أن هـــذه اجلهود 
التـــي تقوم بها إدارة اجلامعة ليســـت األولى 
في هذا االجتاه ولن تكـــون األخيرة، ”فاخلير 

قادم“.

السعودية تحصن تعليمها من التطرف باالستغناء عن المدرسين اإلخوان

} برشــلونة – كشف مســـؤول كبير في وحدة 
االستخبارات املســـؤولة عن مكافحة اإلرهاب 
فـــي الشـــرطة الكاتالونيـــة عن تنامـــي نفوذ 

اإلخوان املسلمني في اإلقليم.
وأضاف املســـؤول في تصريح لـ“العرب“، 
”رصدنـــا جمعيـــات ومنظمـــات دولية ترســـل 
أمـــواال لكيانـــات تابعـــة لإلخـــوان. مـــن هذه 
املنظمـــات الدوليـــة هيئة اإلغاثة اإلســـالمية، 
التي بدأت مؤخرا فـــي التكثيف من فعالياتها 

من أجل جمع التبرعات“.
وأكـــد أن ”جهـــات أخـــرى ترســـل دعمـــا 
لإلخوان في برشـــلونة“، لكنه رفض اإلفصاح 

عن هوية هذه اجلهات أو وجهتها.
مدريـــد  فـــي  دبلوماســـي  مصـــدر  وقـــال 
إن ”التنظيـــم الدولـــي لإلخـــوان  لـ“العـــرب“ 
املسلمني يحاول بهدوء نقل الكثير من األصول 
التي ميلكها، في فرنســـا خصوصا، إلى إقليم 
كاتالونيا، بعد ممارســـة احلكومة الفرنســـية 
ضغوطـــا كبيـــرة على قـــادة التنظيـــم، وعلى 
احلكومـــة القطرية، من أجل خفض مســـتوى 
الدعم املالي واالستثمارات في أنشطة التنظيم 

في أحياء باريس املهّمشة“.
وأكـــد املصـــدر  أن ”احلكومة الفرنســـية 
أرسلت حتذيرا إلى السفارة القطرية في باريس 
من متادي االستثمار في الشريحة الفقيرة من 

اجلالية املسلمة ألهداف أيديولوجية“.
ويعتمد اإلخوان املســـلمون في كاتالونيا 
على مقاربـــات فكرية تثير اجلـــدل أحيانا في 
املجتمع اإلسباني، من أجل إقناع أكبر عدد من 

الشباب باالنضمام إليهم.
ومن بني هذه املقاربات دعاوى ”اســـتعادة 
التي يتبناها  األندلس من احملتلني اإلســـبان“ 
قادة كبار في التنظيم على شاشات التلفزيون 

دون مواربة.
وتقـــول لورديـــس فيـــدال، رئيســـة وحدة 
دراسات الشرق األوســـط في املعهد األوروبي 
للبحر املتوســـط، ”عندما يتحدث اإلخوان عن 
حترير األندلس، فعلينـــا أن نتوقف قليال، ألن 
هـــذه لهجة مقلقة للغاية. هذه رســـالة موجهة 
إلى أناس ليســـت لديهم معرفـــة كافية، لكنها 

بالنسبة ألي عاقل هرطقة وجنون“.
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأضافـــت 
”مشـــكلتنا مع اإلخـــوان ال تكمن في ممارســـة 
العنـــف، فهم ال يفعلون ذلك فـــي أوروبا مثلما 
يحدث في الشرق األوسط، لكن خطورتهم تكمن 
في عملهم الدائـــم على خلق بيئة أيديولوجية 

ودينية تتبنى مثل هذه األفكار املتشددة“.

اإلخوان ينقلون أرصدة
من فرنسا إلى إسبانيا

أنور قرقاش
كلمة الشيخ تميم، 

فرصة أخرى تاهت بين 
المظلومية والمكابرة

االستنجاد بالحل األميركي

ّ
عبدالفتاح املزين باشا حريم الشاويش

ص ١٦
بمن تحتمي إيران الدولة املارقة

ص ٦ 

alarab.co.uk

بوادر اتفاق على تأجيل استفتاء كردستان
ص ٣ 

[ اإلخوان يعملون من أجل السيطرة 
ص ٧    على مسلمي كاتالونيا



} دمشق - ســـّرعت قوات سوريا الدميقراطية 
بدعم قوي من التحالف الدولي بقيادة الواليات 
املتحـــدة مـــن حملتها العســـكرية ضـــد تنظيم 
الدولة اإلســـالمية في مدينة الرقة شمال شرق 
سوريا، وعينها ال تفارق تقدم القوات احلكومية 
وامليليشيات اإليرانية املوالية لها في محافظة 

دير الزور املجاورة.
ومتكنت قـــوات ســـوريا الدميقراطية التي 
تقودهـــا وحدات حماية الشـــعب الكـــردي من 
حتقيـــق تقـــدم كبير فـــي الرقة حيث ســـيطرت 
األربعـــاء على نحو 90 باملئة مـــن مدينة الرقة، 
بعـــد انســـحاب التنظيم اجلهادي من خمســـة 
أحياء في اجلهة الشمالية من املدينة على وقع 

قصف جوي شديد نفذته طائرات التحالف.
وأكـــد احمللـــل الكـــردي إبراهيـــم إبراهيم 
لـ“العرب“ ســـيطرة قوات ســـوريا الدميقراطية 
املعروفة اختصارا بـ“قســـد“ علـــى أكثر من 85 
باملئة مـــن املدينة، الفتا إلى أنـــه بالتوازي مع 
هـــذا التقدم الســـريع هناك حتضيرات تســـير 
على قدم وســـاق من قبل مجلس الرقة املدني ملا 
بعد حترير املدينة لتوفيـــر اخلدمات للمدنيني 

وإعادة احلياة الطبيعية إليها.
وكانـــت حملة الرقة لتـــي انطلقت قبل نحو 
أربعـــة أشـــهر قـــد شـــهدت تباطؤا فـــي األيام 
املاضية عـــزاه البعـــض إلى قـــوة حتصينات 
عناصر داعش، وشراســـتهم في القتال، بيد أن 
آخريـــن رأوا أن هذا التباطـــؤ عائد إلى تخبط 
أميركـــي جـــراء التقدم الســـريع الـــذي أحرزه 
النظـــام وحلفاؤه فـــي دير الـــزور، والذي أعاد 

خلط أوراق واشنطن وحلفائها األكراد.
وبدا هذا التخبـــط جليا حيث كانت اخلطة 
تقضـــي ببدء الهجوم على دير الزور بعد إنهاء 
معركـــة الرقة، ليتـــم التراجع عن ذلك بســـبب 
تقدم النظام في احملافظة الغنية بالنفط وتعلن 
قوات ســـوريا الدميقراطية عـــن بدئها لهجوم 
من الناحية الشـــرقية لنهر الفرات حتت اســـم 
”عاصفة اجلزيـــرة“ بالتزامن مـــع معركة الرقة 
لتتوقـــف احلملة بعـــد أيام نتيجة اســـتهداف 

جوي روســـي للقـــوات املتقدمة. وكان ســـالح 
اجلو الروسي قد هاجم السبت املاضي منطقة 
في دير الزور شرق نهر الفرات، رغم أن القوات 
الروســـية على علم بأن تلـــك املنطقة توجد بها 
قوات من ســـوريا الدميقراطية ومستشـــارون 

أميركيون، بحسب تصريح للجيش األميركي.
ونفـــت وزارة الدفاع الروســـية أن تكون قد 
اســـتهدفت موالني للواليات املتحدة، مؤكدة أن 
األهداف كانت تابعـــة لداعش، ويبدو أن النفي 
الروسي ليس مقنعا بالنسبة إلى الكثير، الذين 
يرون أن روســـيا أرادت إرسال حتذير من أنها 
ستســـتخدم قوتها ضد كل مـــن يقف في طريق 
قوات اجليش السوري وامليليشيات الداعمة له 

في تقدمها شرق نهر الفرات.
ويـــرى محللون أن االســـتهداف الروســـي 
يبدو أنه الســـبب في إعـــادة الواليات املتحدة 
مراجعتها لكيفيـــة التعاطي مع الواقع اجلديد 
في الشـــرق السوري وأنه من األفضل التسريع 
في غلـــق ملف الرقـــة، ومن ثمـــة تركيز جميع 

اجلهـــود علـــى ديـــر الـــزور. وتـــدرك الواليات 
املتحدة أن حلفاءها على األرض ليسوا بالقوة 
الكافيـــة خلوض معركتني بشـــكل متزامن، كما 
أنهـــا على وعي كبير بأن معركـــة دير الزور لن 
تكون بالفسحة وال بد من االستعداد لها جيدا، 
وبســـرعة، خاصة في ظل وجود قوة منافســـة 

أكثر عدة وعددا.
وأرســـلت الواليات املتحدة مؤخرا حوالي 
200 شـــاحنة محملة بالعتاد إلـــى املنطقة، عبر 
معبـــر ســـيمالكا الرابـــط بني احلســـكة معقل 

وحدات حماية الشعب وإقليم كردستان.
احلامـــد  طـــه  الكـــردي  السياســـي  وقـــال 
لـ“العـــرب“ إننا أمام منافســـة حامية الوطيس 
بني قوات النظام وقوات ســـوريا الدميقراطية 
على تثبيت احلدود النهائية بني مناطق النفوذ 
التي ســـتكون احلدود الفاصلة بـــني فيدرالية 
”روج آفا“ وشـــمال ســـوريا متتد من منبج إلى 
البوكمـــال مبحـــاذاة نهر الفـــرات. ولفت حامد 
إلـــى أن ”كل طرف ســـيعمل على االســـتحواذ 

علـــى منابـــع النفط هناك وخاصـــة حقل العمر 
واحلقول املجاورة، إضافة إلى الســـيطرة على 

أطول ضفة ممكنة ملياه الفرات“.
وكشـــف عـــن ”تواجـــد حشـــود عســـكرية 
خـــالل  يجـــري  األميركـــي  للســـالح  وتدفـــق 
الســـاعات املاضيـــة بكثافة لم يشـــهد له مثيال 
منذ بدء املســـاعدات األميركية لقوات ســـوريا 
الدميقراطيـــة ما يوحي بـــأن التحالف الدولي 
وقســـد ينظران إلى تلك املعركة بأنها مصيرية 
ســـتحدد املالمح األساســـية ملســـارات احللول 
املمكنـــة ملجمل فصـــول الصراع على ســـوريا، 
وخاصـــة أن املعلومات التي وصلـــت تؤكد أن 
الدفعات األخيرة من الســـالح حتـــوي دفاعات 
جويـــة وصواريخ محمولة على الكتف ملجابهة 

الطيران بعد قصف طائرات معادية لقسد“.
ويســـتبعد مراقبون أن يؤدي التنافس بني 
األكراد وحليفهم األميركي وبني النظام السوري 
وحليفيه الروسي واإليراني إلى صدام عسكري 
واســـع، حيث ســـيحرص اجلميـــع على جتنب 
هـــذا الســـيناريو احملفوف باملخاطـــر وإن كان 
يبقى مطروحـــا خاصة وأن املســـافة الفاصلة 
بني الطرفني قريبة جـــدا. ويلفت طه حامد إلى 
أن ”معـــارك اختبار القوة بني أميركا وروســـيا 
ســـتحصل عبر حلفاء الطرفني.. ولكن لن تكون 
شـــديدة، وحســـب مؤشـــرات خاصة وردت من 
دائرة قيادة قسد، فإن تقاسم األراضي السورية 
بينهم وبني النظام محســـوم وحصة األولى قد 
تصل إلى 35 باملئة من كامل مســـاحة ســـوريا 
إضافـــة إلى ممر يصـــل عفرين باملتوســـط في 
املراحل النهائيـــة من احلرب كخامتة مؤقتة ملا 

سيليها في السنوات القادمة“.

} عامن  - تصدر حزب جبهة العمل اإلسالمي 
الذراع السياســـية جلماعة اإلخوان في األردن 
القـــوى املطالبة بتشـــكيل حكومة إنقاذ وطني 
وانتخابات مبكرة، فـــي حتد واضح للحكومة 
احلالية وللعاهل األردني امللك عبدالله الثاني 
نفســـه الذي أبدى مؤخرا دعمه لألخيرة داعيا 
اجلميـــع إلى التعـــاون من أجـــل اخلروج من 

األزمة االقتصادية التي تواجهها البالد.
وفـــي خطوة متقدمـــة طالب حـــزب جبهة 
العمل اإلســـالمي رفقـــة 13 حزبا آخر في بيان 
مشـــترك بضرورة تشـــكيل حكومة إنقاذ تضم 

قوى سياسية وعلى رأسها املعارضة.
وقـــال نـــص البيـــان ”ندعو إلـــى ضرورة 
تشـــكيل حكومـــة إنقاذ وطني تضـــم األحزاب 
والقـــوى السياســـية الوطنية بـــكل تالوينها 
وعلى رأســـها قوى املعارضة، لتقدمي مشروع 
قانون جديـــد لالنتخاب ينتـــج قوائم وطنية، 
تتمكـــن مـــن تكويـــن أكثريـــة برملانية تشـــكل 
احلكومة، والدعـــوة النتخابـــات مبكرة، تدار 
بنزاهة في مراحلها الثالث وصوال إلى مجلس 

نواب ممثل وحكومة منتخبة“.
وأبدت األحـــزاب املوقعة على البيان الذي 
أصدرتـــه بعـــد اجتماع لها لبحـــث التطورات 
السياســـية واالقتصادية في البالد،“قلقها من 
الوضع االقتصادي الصعـــب الذي وصل إليه 
املواطن بفعـــل السياســـات االقتصادية التي 
انتهجتها احلكومات املتتابعة“، مشـــيرة إلى 
أن املواطـــن ”أصبـــح ال يقوى علـــى أي عبء 

ضريبي“.
ويعاني األردن في الســـنوات املاضية من 
أزمة اقتصادية خانقة ســـاهمت فيها بشـــكل 
واضـــح الصراعـــات الدائـــرة علـــى جنباتـــه 
(ســـوريا والعراق) ســـواء جلهة غلـــق املعابر 
احلدوديـــة أو لتدفق آالف الالجئني خاصة من 
الســـوريني، هذا فضال عن عـــدم وفاء املجتمع 

الدولي بوعوده.
ومعلـــوم أن االقتصاد األردني هش بطبعه 
يقـــوم على مداخيل توفرهـــا بعض القطاعات 

كالســـياحة، وكان من املفـــروض اإلقدام على 
خطوات إصالحية إلعـــادة هيكلته بيد أن ذلك 
لم يتم ألسباب عدة زاد عليها الوضع اإلقليمي.
وبـــات األردن يعاني من ارتفـــاع كبير في 
نســـب املديونية وعجز في امليزانية بلغ أرقاما 
قياســـية، األمر الذي اضطر احلكومة احلالية 
والتي سبقتها إلى السير في خيارات تقشفية 

أثقلت كاهل املواطن.
وتســـعى القوى السياسية في األردن وفي 
مقدمتهـــا جماعة اإلخـــوان (التي تعـــد القوة 
املعارضة األبرز في هذا البلد) إلى اســـتغالل 

هذا الوضع واستثماره لصاحلها.
ومعلـــوم أن طـــرح تشـــكيل حكومـــة ذات 
صبغة سياســـية ليس بجديد، وســـبق وأن مت 
الدفـــع به خاصة فـــي الفترة األولـــى ملا عرف 
بالربيـــع العربي، حيث كان مـــن أبرز املطالب 
التي رفعت في املســـيرات التي قادتها أساسا 

جماعة اإلخوان.
ويرى متابعون أن عودة هذا املطلب مجددا 
إلى الظهور يتجاوز الرغبة في تصحيح األمور 
وإضفـــاء ديناميكية جديـــدة للعمل احلكومي 
إلى مســـألة أعمق وهو الســـعي إلى أن يكون 

للقوى السياسية وزن مؤثر على الساحة.
وبالنســـبة إلى جماعة اإلخوان ترى أنه ال 
بد من حتســـني موقعها التفاوضي مع الدولة، 
ولـــَم ال التحـــول إلى رقم صعـــب يصعب على 

األخيرة جتاوزه أو املس به؟
وقد بـــدأت فعليا العمل على هذا املســـار، 
وذلـــك عبر مشـــاركتها في انتخابـــات نيابية 
جرت في ســـبتمبر املاضي وفـــازت فيها بـ16 
مقعدا مـــرورا باالنتخابات البلدية التي جرت 
فـــي يوليو املاضـــي، واليوم تطالـــب بحكومة 

تشارك فيها.
ويقـــول مراقبـــون إن تنامـــي طموحـــات 
اجلماعة يعود باألســـاس إلى غض الســـلطة 
األردنية الطرف عنها، محذرين من االســـتمرار 
فـــي هذا املنحى، خاصـــة وأن اإلخوان أثبتوا 
أنه ال يؤمتـــن جانبهم وليس أدل على ذلك من 
تصدرهم في العام 2011 املســـيرات التي بلغت 

حد املطالبة بتغيير النظام.
وال ينفـــي البعـــض أن تكـــون املطالبـــات 
بحكومـــة إنقاذ وطنـــي أحد احللـــول لوضع 
اجلميع أمام مسؤولياتهم، حيث أن حكومات 
التكنوقراط التـــي تعاقبت على األردن تتحمل 

مســـؤولية مخففة، فإن جنحت يـــا حبذا وإن 
فشلت لن يضرها ذلك كثيرا، وفي املقابل لو مت 
إعطاء الفرصة حلكومات ذات طابع سياســـي 
فإن الوضع ســـيكون مغايرا ألن األطراف التي 
ستشـــارك بها ســـتحرص على جناحها جلهة 

أنها ستكون مسؤولة مباشرة أمام الشعب.
ويؤيـــد احمللـــل السياســـي األردنـــي زيد 
النوايســـة وجهـــة النظـــر هـــذه، ويقـــول في 
تصريح لـ“العرب“، ”املطلـــوب أردنيا حكومة 
إنقاذ وطني قادرة على التعامل مع التحديات 
الكبـــرى وتضـــع اجلميع أمام مســـؤولياتهم، 
وليس طبعا استجابة للمشروع اإلخواني في 

السيطرة السياسية“.
وتوقـــع املراقبون أن تشـــهد الفترة املقبلة 
تزايـــد الضغـــوط املطالبة بحكومة سياســـية 
خاصـــة وأن احلكومة احلالية برئاســـة هاني 
امللقي لـــم يعد يفصلها عن تســـليم مشـــروع 
ميزانيـــة العـــام 2018 ملجلـــس النواب ســـوى 
شـــهرين، ويتوقع أن يشـــكل املزيد الضرائب 

على املواطن جزءا من متويلها.

هل بدأ األردن يدفع فاتورة إعادة اإلخوان إلى الساحة
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[ الجماعة تضغط لتشكيل حكومة إنقاذ وطني وانتخابات مبكرة  [ اإلخوان يتبنون سياسة المراحل بعد فشل خيار الشارع

{قسد} تحضيرا للمعركة الفاصلة في سوريا [  مساعدات عسكرية أميركية غير مسبوقة لـ

تعتبر جماعة اإلخوان املســــــلمني األردنية أن تشــــــكيل حكومة سياسية تشارك فيها بات 
ضرورة ملحة، ويرى مراقبون أن الهدف األساســــــي للجماعة من هذا الطرح هو حتسني 
موقعها التفاوضي مع الدولة، وتكريس نفســــــها كرقم صعب على الســــــاحة السياســــــية 

األردنية يصعب جتاوزه أو النيل منه.

 دير الزور الوجهة املقبلة لقوات سوريا الديمقراطية بعد تحرير الرقة

إخوان األردن والعزف على أوتار األزمات

استعدادات أميركية حثيثة 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت 
اإلسرائيلية أن رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي اتفقا 

على عقد قمة مع األردن والسلطة 
الفلسطينية في مدينة شرم الشيخ 

المصرية.

◄ قالت وحدة اإلعالم الحربي لجماعة 
حزب الله اللبنانية إن قذائف مورتر 

أطلقها تنظيم الدولة اإلسالمية األربعاء 
استهدفت قافلة مساعدات إيرانية 

في مناطق استرجع الجيش السوري 
وحلفاؤه السيطرة عليها خالل اآلونة 

األخيرة في دير الزور بشرق سوريا.

◄ ذكرت وزارة الخارجية وشؤون 
المغتربين األردنية، األربعاء، أنها تقوم 

بالتنسيق مع سفارتها لدى تل أبيب، 
لمتابعة اعتقال أردني في مدينة إيالت 

جنوبي إسرائيل.

◄ أرسل الجيش التركي وحدات من 
القوات الخاصة إلى قضاء ”ريحانلي“ 
بوالية ”هطاي“ جنوبي البالد، لتعزيز 

قواته المنتشرة على الحدود مع 
سوريا.

◄ أعلنت أربع منظمات حقوقية 
فلسطينية األربعاء عن تقديمها بالغا 

رابعا إلى المدعية العامة للمحكمة 
الجنائية الدولية إلدانة إسرائيل.

◄ انشق لواء أسامة بن زيد التابع 
للجيش السوري الحر في الجبهة 

الجنوبية عن الفرقة 46 وانضم إلى 
جيش خالد المبايع لتنظيم الدولة 
اإلسالمية في محافظة درعا جنوب 

سوريا.

باختصار

أخبار
{مبادرة الرئيس نبيه بري تفجيرية، حيث أنه لمس أن ثمة استحالة لتنفيذ البطاقة الممغنطة 

وأنه تمكن المطالبة بتأجيل االنتخابات بسببها، فحاول قطع الطريق على ذلك}.

وهبي قاطيشا
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

{إســـرائيل لن تقف مكتوفة األيدي وســـتمنع إيران من إقامة قواعد عســـكرية في سوريا ومن 

تصنيع األسلحة هناك}.

بنيامني نتنياهو
رئيس الوزراء اإلسرائيلي

} نيويــورك – أثنى الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب، األربعـــاء، علـــى دور األردن بقيادة 
امللك عبدالله الثاني في اســـتضافة الالجئني 

السوريني.
وقـــال ترامب مللك األردن فـــي اجتماع ثنائي 
على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم 
املتحـــدة في نيويورك ”من كان يعلم ماذا كان 

سيحدث بدونكم؟“.
وكان ترامب قد شدد في أول كلمة له أمام 
اجلمعية العامة قبل يـــوم، على وجهة نظره 
بأنـــه من األفضل تقدمي املســـاعدات لالجئني 
في بلدانهم، بدال من إعادة توطينهم في مكان 
آخر. وســـعى الرئيـــس األميركـــي إلى وقف 
مؤقت لقبول األمم املتحدة لالجئني، وخلفض 

عدد طالبي اللجوء الذين تســـتقبلهم البالد. 
وكان حظر اللجوء في إطار أمر تنفيذي مينع 
أيضا احلصول على تأشيرات من سكان ست 
دول مسلمة على األغلب، وستتم مراجعة هذه 

السياسة في احملكمة العليا الشهر املقبل.
وهنـــاك نحـــو ٧٣٨ ألـــف الجئ يعيشـــون 
فـــي األردن، وأغلبهم ينحدرون من ســـوريا، 

بحسب أرقام األمم املتحدة.
وناقـــش الزعيمان أيضـــا مكافحة تنظيم 
داعش وغيـــره من اجلماعات اإلرهابية، فيما 

تعهد امللك عبدالله بدعم اجلهود األميركية.
وقال امللك عبدالله الثاني للرئيس ترامب 
إن ”اإلرهـــاب كارثـــة عامليـــة، ولكـــن األردن 

سيكون بجانبك أنت وبالدكم دائما“.

ترامب للملك عبدالله:

ال نعلم ماذا كان سيحدث بدونكم

زيد النوايسة:

 المطلوب أردنيا حكومة 

إنقاذ وطني قادرة على 

التعامل مع التحديات

طه حامد:

منافسة حامية في الشرق 

السوري على تثبيت 

الحدود بين مناطق النفوذ



}  صنعــاء – ترزح العاصمـــة اليمنية صنعاء، 
منذ أيام تحت إجراءات أمنية مشـــّددة، وتخيم 
عليها حالة توّتـــر وخوف واضحة، في الذكرى 
الثالثـــة الحتـــالل المدينة من قبـــل المتمّردين 
الحوثيين الذيـــن أرادوا من خالل المبالغة في 
مظاهر ”االحتفال“ هذه الســـنة توجيه رســـالة 
مزدوجة، ليس فقط لمن يعتبرونهم ”أعداءهم“ 
فـــي الداخل والخارج، بل أيضـــا لحلفائهم من 
حزب المؤتمر الشـــعبي العـــام بقيادة الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح بعد أن دّبت خالفات 
عميقة بينهما يخشـــى أن تتطّور إلى مواجهة 
عســـكرية، وهي أحد العوامل التي ساهمت في 

رفع التوتر ونشر الخوف في صنعاء.
وبعد ثالث ســـنوات من سيطرة الحوثيين 
على صنعاء، قد تبدو وتيرة الحياة اليومية في 
المدينة طبيعية إلى حـــد ما، لكن خلف جدران 
مستشفياتها ومدارســـها وأبنيتها التاريخية، 

أزمة إنسانية كبرى.
وفي موازاة النـــزوح والكوليرا والمجاعة، 
يبقـــى التهديـــد األمني مخيما علـــى العاصمة 

العربية الوحيدة الخاضعة لحركة تمرد.
ويقـــول شـــاب يدعى مـــراد إّنه شـــارك في 
احتجاجـــات العـــام 2011 للمطالبـــة باإلصالح 
السياســـي على أمل أن تنعم مدينته ”بالسالم 
والحريـــة“. لكـــن الحلـــم تبخـــر مـــع الحـــرب 
التـــي اندلعت فـــي 2014، وســـقوط صنعاء في 
أيـــدي الحوثييـــن في 21 ســـبتمبر مـــن العام 
ذاته وخروجهـــا بالتالي عن ســـلطة الحكومة 

المعترف بها دوليا.
ويقـــول مراد متحدثا لوكالـــة فرانس برس 
عبـــر الهاتف ”عشـــنا حرية حقيقيـــة بين 2011 
و2014، حريـــة صنعناها نحـــن. لكن منذ ثالث 
ســـنوات، تغيرت األمـــور بســـرعة، وتدهورت 

األوضاع اإلنســـانية والصحيـــة، وعاد الخوف 
يسيطر علينا. لقد أصبحنا مكشوفي الظهر“.

ويتابـــع ”صنعاء اليوم ليســـت صنعاء ما 
قبـــل 2014. اآلن هي مدينة فوقها كالشـــينكوف 

وطائرات“.
تمكـــن   ،2014 ســـبتمبر   21 األحـــد  ويـــوم 
الحوثيون في فترة الظهر وعبر تحرك عسكري 
سريع بمساندة من قوات الرئيس السابق علي 
عبدالله صالـــح، من احتالل المباني الحكومية 
فـــي صنعـــاء وإحـــكام الســـيطرة عليهـــا دون 

مواجهة.
وسبقت عملية الغزو تحّركات واحتجاجات 
قادها الحوثيـــون على رفـــع الحكومة اليمنية 
القائمة آنذاك ألسعار عدد من المواد األساسية 
بينها الوقود، ما جعل السكان المرهقين ماليا 
واقتصاديا ينخدعون. ويقول ســـائق ســـيارة 
األجرة ياسر المطري (24 عاما) ”كنا نأمل خيرا 
يـــوم دخول الحوثي صنعاء، لكن الوضع ازداد 
سوءا“، مضيفا ”أسعار الوقود ترتفع، وأسعار 
الغذاء تزداد، وال أحد يحرك ساكنا، فيما توقف 

دفع الرواتب“.
وبعيد سقوط العاصمة في أيدي الحوثيين، 
توقفـــت الحركـــة في مطـــار صنعـــاء، وانتقل 
المصـــرف المركزي إلى مدينـــة عدن الجنوبية 
حيـــث المقر المؤقـــت للحكومـــة المعترف بها 
الخدمـــات العامة،  دوليـــا، وتراجح مســـتوى 

وازداد الغالء.
وتشهد صنعاء أزمة غذائية كبرى في وقت 
يعيـــش نحو ســـبعة ماليين يمني فـــي أنحاء 
متفرقـــة من البـــالد على حافـــة المجاعة. وفي 
الســـنوات الثالث األخيرة بات عشرات األطفال 
يبيتون في الشوارع ويتسولون المال والطعام، 

في ظل عجز أسرهم عن إيوائهم وإعالتهم.

وال تزال أبواب عـــدد من المدارس مفتوحة 
لكن الصفوف تكتـــظ بأعداد مهولة من الطالب 
بفعـــل تحول مـــدارس أخرى إلى مـــأوى آلالف 
النازحيـــن مـــن مناطـــق مجـــاورة، وحتى إلى 

معسكرات ومخازن سالح للميليشيات.
وفـــي خضم النزاع، تدهور القطاع الصحي 
أيضا بشـــكل كبير، وانتشر مرض الكوليرا في 

صنعـــاء وامتد إلى مناطق أخرى بعد انتشـــار 
النفايات في شـــوارع العاصمة، حاصدا أرواح 

المئات من المدنيين.
ويفاقم من مأساة صنعاء ما شهدته المدينة 
مؤخرا من توترات بيـــن المتمردين الحوثيين 
وحلفائهـــم من أنصار الرئيس الســـابق صالح 

باتت تهدد العاصمة بأعمال عنف جديدة.

فـــي  سياســـية  مصـــادر  كشـــفت  بغــداد –   {
العاصمة العراقية بغداد أّن اتفاقا على وشـــك 
االكتمال بني احلكومـــة املركزية وحكومة إقليم 
كردستان على تأجيل االستفتاء املزمع إجراؤه 

حول استقالل اإلقليم ملّدة عامني على األقل.
وقالـــت املصادر في تصريـــح لـ“العرب“ إن 
الكشـــف عن تفاصيل االتفاق الـــذي جرت إلى 
حدود مســـاء األربعـــاء، مناقشـــته بالعناوين 
العريضة، لـــن يتأخر كثيرا نظرا لضيق الوقت 
وتصاعـــد محاذير التصعيد حـــول امللف بفعل 
تدخالت طهـــران وأنقرة املهتمتـــني فقط بقطع 
مسار استقالل األكراد بأي وسيلة ومهما كانت 
النتائج والتبعات التي ســـيتحّملها العراقيون 

أوال.
وامتنعـــت ذات املصـــادر عن الكشـــف عن 
الطـــرف الـــذي وقـــف خلـــف االتفـــاق، مكتفية 
بذلت خالل األيام  بتأكيد وجود جهود ”عربية“ 
املاضيـــة لتقريب وجهـــات النظر بـــني الفرقاء 

العراقيني بشأن االستفتاء.
وقـــال نائب بالبرملـــان العراقـــي طلب عدم 
ذكر اســـمه إّن احلديث يـــدور بكثافة حول دور 
سعودي في نزع فتيل األزمة بني أربيل وبغداد.

وفـــي أولى بوادر حّل األزمـــة، اتفق كل من 
الرئيس العراقي فـــؤاد معصوم، ورئيس إقليم 
كردستان العراق مســـعود البارزاني، األربعاء، 
على إرســـال وفد رفيع املستوى من اإلقليم إلى 
بغداد، خالل اليومني املقبلني، للتباحث بشـــأن 

امللفات اخلالفية بني اجلانبني.
وقالت الرئاســـة العراقية، في بيان، إن ذلك 
جـــاء في إثر اجتمـــاع معصوم مـــع البارزاني 
في مدينة الســـليمانية، حيث تبـــادال «وجهات 
النظر حول آخر مستجدات الوضع السياسي، 

السيما موضوع استفتاء اإلقليم».
الســـعودية  العربيـــة  اململكـــة  وجـــّددت 
مناشـــدتها رئيـــس إقليـــم كردســـتان العراق 
مســـعود البارزانـــي عـــدم إجـــراء االســـتفتاء 
اخلـــاص باســـتقالل اإلقليم، وذلـــك ”لتجنيب 
العـــراق واملنطقـــة املزيد من املخاطـــر التي قد 
تترتب على إجرائه“، بحسب ما ورد في تصريح 

ملصدر سعودي مسؤول نشرته، األربعاء، وكالة 
األنباء الرسمية ”واس“.

وتسعى الرياض لتوظيف ثقلها السياسي 
والدبلوماســـي إلحـــداث اختـــراع فـــي األزمة 
القائمة بســـبب االســـتفتاء املرتقب، والسائرة 
نحـــو املزيد من التعقيد بســـبب متّســـك أربيل 
باالســـتفتاء والردود املتشـــّنجة عليها من قبل 

بغداد وطهران وأنقرة.
وجـــّدد رئيـــس إقليـــم كردســـتان العراق، 
مســـعود البارزانـــي األربعاء، متّســـكه بإجراء 
االســـتفتاء فـــي موعـــده احملـــّدد، وذلـــك فـــي 
خطـــاب ألقاه مبحافظـــة الســـليمانية قال فيه 
إّن ”االســـتفتاء ليس ورقة ضغـــط كما يتصور 

البعض، بل هو خطوة نحو االستقالل“.
وقـــال املصـــدر الســـعودي ”إنـــه تقديـــرا 
للظـــروف الراهنـــة التي متر بهـــا املنطقة وما 
تواجهـــه مـــن مخاطـــر، وحرصـــا منهـــا على 
جتنب أزمـــات جديدة قد تنتـــج عنها تداعيات 
سلبية، سياســـية، وأمنية، وإنســـانية، تشتت 
اجلهود الرامية إلى حتقيق االســـتقرار واألمن 
فـــي املنطقة مبا فـــي ذلك مكافحـــة التنظيمات 
اإلرهابية واألنشـــطة املرتبطة بها، وانسجاما 
مع املواقـــف اإلقليمية والدولية بهذا الشـــأن، 
فإن اململكة العربية السعودية تتطلع إلى حكمة 
وحنكة الرئيس مســـعود البارزاني لعدم إجراء 
االســـتفتاء اخلاص باســـتقالل إقليم كردستان 
العراق، وذلك لتجنيـــب العراق واملنطقة املزيد 

من املخاطر التي قد تترتب على إجرائه“.
وعكـــس التصريح مجـــّددا طبيعة اخلطاب 
الســـعودي الهادئ إزاء األزمة املتصاعدة حول 
االســـتفتاء املرتقب والتي اتخذت بعدا إقليميا 
واضحا، وهو خطاب مختلف جذريا عن خطاب 
التهديد والوعيد مـــن قبل كّل من تركيا وإيران 
والـــذي يضع العراق على أعتـــاب صدام جديد 
من شأنه أن يعّمق من أزمته ويطيل من معاناة 
شـــعبه جّراء احلـــرب التي ال تـــزال قائمة ضّد 

تنظيم داعش وما جنم عنها من مآس.
ووردت في تصريح املصدر السعودي دعوة 
الريـــاض لـ“األطراف املعنية إلـــى الدخول في 
حوار لتحقيق مصالح الشعب العراقي الشقيق 
بجميع مكوناتـــه، ومبا يضمـــن حتقيق األمن 
والسالم في العراق ويحفظ وحدته وسيادته“.

وعكـــس التصريح أيضـــا وعيا ســـعوديا 
مبخاطر التشّنج في معاجلة امللف عبر الدعوة  
”إلى عدم التســـرع في اتخاذ أي مواقف أحادية 
اجلانب من شـــأنها أن تزيـــد من تعقيد الوضع 

اإلقليمـــي، والعمـــل وفق مـــا تقتضيه مصلحة 
الطرفـــني ويحقـــق تطلعـــات الشـــعب العراقي 
بالعـــودة إلى االتفاقيات املوقعـــة بني الطرفني 

وأحكام الدستور العراقي“.
وكانـــت الريـــاض ممثلـــة بوزيـــر شـــؤون 
اخلليج ثامر الســـبهان قد تواصلت مباشـــرة 
مـــع البارزانـــي في أربيـــل أمال فـــي دفعه إلى 
حّل وســـط بشأن قضية االســـتفتاء، فيما قالت 
مصادر دبلوماســـية إن السعودية بذلت أيضا 
مســـاعي أخرى لدى عدد مـــن أطراف امللف في 
كنـــف الهـــدوء والتكّتـــم لتأمني حظـــوظ أوفر 

لنجاح مساعيها.
وبانتظار اتفاق ينهـــي األزمة، تبدو جميع 
األطراف املعنيـــة بامللف، متمســـكة مبواقفها، 
الكردســـتاني،  الدميقراطـــي  احلـــزب  فزعيـــم 
مســـعود البارزاني، يجدد إصراره على املضي 
في مشـــروع االنفصال عن الدولة التي يصفها 
بـ“الدينية املذهبية“، فيما يقول رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي إن بغداد ترفض إجراء 
االســـتفتاء جملة وتفصيال، حتى إذا استثنيت 
منه كركوك واملناطق املتنازع عليها بني العرب 

واألكراد.

وجاءت أحدث خطابات البارزاني، األربعاء، 
من مدينة الســـليمانية، معقل االحتاد الوطني 
الكردســـتاني بزعامة جـــالل طالباني، وحركة 
التغيير املعارضة لالستفتاء، إذ احتشد اآلالف 
من أنصـــار الزعيم الكردي، فـــي ملعب املدينة 
الرياضي، ليســـتمعوا له، رافعـــني أعالم إقليم 

كردستان.
وجدد البارزاني التزامه بإجراء االســـتفتاء 
فـــي موعده املقـــّرر قائـــال إّن ”االســـتفتاء هو 
قرار شـــعب كردســـتان“، ومؤّكـــدا ”ذهبنا الى 
االســـتفتاء ألن بغداد لم تبق على الشراكة ولم 
تلتزم بالتعهدات وال بالدستور، لذلك كان شعب 

كردستان مجبرا على اتخاذ قرار آخر“.
واعتبـــر في خطابه أّن ”العراق أصبح دولة 
دينية مذهبية“، مشـــيرا إلـــى أن ”الوجوه فقط 
تتغيـــر في بغداد، لكن السياســـات باقية مثلما 

هي“.
ومضى قائال إن ”االســـتفتاء هو الوســـيلة 
لتحقيـــق الهدف األســـمى، وهو االســـتقالل“، 
مســـتدركا بـــأّن االســـتفتاء ال يعنـــي إعـــالن 
الدولـــة الكردية مباشـــرة، بـــل ”التفاوض مع 
بغداد واملجتمع الدولي بعد االســـتفتاء بهدف 

االستقالل حتى اذا امتدت املفاوضات لعامني“.
وكان رئيس الـــوزراء، حيـــدر العبادي، قد 
جدد مســـاء الثالثـــاء، رفض حكومتـــه إلجراء 
االســـتفتاء في كردستان ”حتى على حدود آذار 
٢٠٠٣“، قائـــال ”نرفـــض إجراءه داخـــل اإلقليم 

وخارجه.. حاليا والحقا“.
ويقول مراقبون في بغداد إن إصرار أطراف 
األزمة في العراق على مواقفها، تضع صعوبات 
أمام الوســـاطات اإلقليمية والدولية في إيجاد 

مخرج.
وتقول مصادر سياسية إن دوال عدة، بينها 
الواليات املتحدة والســـعودية وتركيا وفرنسا، 
تواصل جهودها إلقناع البارزاني بالتخلي عن 
االســـتفتاء حاليا، موضحـــة أن موقف الزعيم 

الكردي مازال متصلبا.
ويأمل مراقبون أن تسفر الوساطة الدولية 
عـــن حل فـــي الســـاعات األخيرة التي تســـبق 
االستفتاء، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا 

ممكنا حتى اآلن.
ولوح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
بإمكانيـــة أن تدرس بالده فـــرض عقوبات على 

كردستان العراق، في حال أجري االستفتاء.

جهود سعودية متسارعة لتطويق تداعيات أزمة االستفتاء الكردي
[ اتفاق في طور النقاش بالعناوين العريضة لتأجيل االستفتاء  [ تشنج عراقي إيراني تركي يزيد الموقف تعقيدا
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أخبار

التطورات الدراماتيكية في ملف استفتاء استقالل إقليم كردستان عن العراق، والتعقيدات 
املتزايدة في امللف نتيجة متّســــــك مختلف فرقائه مبواقفهم جتاهه، وتشّنجهم في التعاطي 
معه، يحّول األنظار إلى اململكة العربية الســــــعودية أمال في أن يساعدها وزنها السياسي 
والدبلوماســــــي وحياديتها على إحداث اختراق سريع في جدار األزمة مبا يجّنب العراق 

الوقوع في صراع مسّلح جديد بدأت نذره تلوح بقّوة.

«أعظم فائدة للســـعودية من أزمة قطر سقوط أقنعة أعداء اململكة من الثورجيني واملتلقني 
لألوامر االستخباراتية الخارجية.. باختصار، تمايزت الصفوف}.

سلمان األنصاري
 رئيس جلنة شؤون العالقات السعودية األميركية

«ليـــس مـــن العدل إجبار أي حكومة على إعفاء أي فرد من تطبيق القانون عليه ملجرد شـــعبيته 
وشهرته. فليس هناك من فرد فوق القانون}.

يوسف بوجيري
 مندوب البحرين الدائم لدى األمم املتحدة في جنيف

آن أوان البحث عن سلم للنزول من سطح األزمة

{ثائر} رغم أنفه

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ وّقعت المملكة العربية السعودية 
وبريطانيا اتفاقية إطار للتعاون في 
المجاالت العسكرية واألمنية، وذلك 

في إثر استقبال ولي العهد وزير 
الدفاع السعودي األمير محمد بن 

سلمان لوزير الدفاع البريطاني مايكل 
فالون في جّدة غربي المملكة، حيث 

جرى بحث آليات التنسيق المشترك 
في المجال الدفاعي وجهود مكافحة 

اإلرهاب.

◄ بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، األربعاء، في اجتماع بقادة 

الجيش  عقده في قضاء مخمور 
جنوبي مدينة الموصل االستعدادات 

إلطالق حملة عسكرية في قضائي 
الحويجة بمحافظة كركوك والشرقاط 

بمحافظة صالح الدين آخر معقلين 
لتنظيم داعش بشمال العراق، وذلك 

بعد أن انطلقت حملة استعادة قضاء 
راوة في محافظة األنبار.

◄ أظهر تقرير لمنظمة الصحة 
العالمية، نشر األربعاء، اقتراب عدد 

حاالت اإلصابة بوباء الكوليرا في 
اليمن منذ بداية الموجة الثانية من 

انتشار المرض في أواخر أبريل 
الماضي من 700 ألف حالة، وتجاوز 

عدد المتوفين بالمرض 2100.

◄ أعلنت تركيا، األربعاء، عن وجود 
عنصرين من مخابراتها أسيرين لدى 
مسّلحي حزب العمال الكردستاني ، 

مشيرة إلى أنهما اختطفا خالل شهر 
أغسطس الماضي في إقليم كردستان 

العراق أثناء قيامهما بعملية هناك.

باختصار أجواء مأساوية تخيم على صنعاء في ذكرى سقوطها بيد الحوثيني
ــــــون يجعلون من ذكــــــرى احتاللهم لصنعــــــاء، والتي تصادف اخلميس، مناســــــبة  احلوثي
احتفالية رغم التبعات املأســــــاوية لذلك االحتالل والشــــــاخصة في الواقع اليومي لسكان 
املدينة الذين أصبح همهم األساســــــي البقاء على قيد احلياة في مواجهة اجلوع واألوبئة 

ومحاذير الصدام التي تلوح بني أتباع احلوثي وأنصار علي عبدالله صالح.

محاذيـــر صـــدام جديد من شـــأنه 
أن يعمـــق أزمـــة العـــراق ويطيـــل 
معانـــاة شـــعبه مـــن الحـــرب التـــي 

ال تزال قائمة ضد داعش

 ◄



الجمعي قاسمي

} تونــس - تداولـــت وســـائل إعـــالم ليبيـــة 
وتونسية صورا ُمسربة الجتماع قيل إنه ُعقد 
في بداية األســـبوع الجاري في جزيرة جربة 

التونسية.
وأظهرت الصور راشـــد الغنوشي رئيس 
حركـــة النهضة وهو يجلس إلى جانب محمد 
صـــوان رئيس حزب العدالـــة والبناء الليبي 
الـــذي ُيعتبـــر الجنـــاح السياســـي لجماعة 
اإلخوان، وعماد البناني مؤسس فرع جماعة 
اإلخوان في ليبيـــا، باإلضافة إلى قيادات من 
الجماعة الليبيـــة المقاتلة المحســـوبة على 

تنظيم القاعدة اإلرهابي.
ومـــا كان الفتا مشـــاركة الناشـــط الليبي 
فـــي  إقطيـــط  عبدالباســـط  للجـــدل  المثيـــر 
الغنوشـــي،  جانـــب  إلـــى  االجتمـــاع،  هـــذا 
األمـــر الذي أثـــار ضجيجـــا سياســـيا تردد 
صـــداه بقـــوة داخـــل ليبيـــا وتونس وســـط 
تســـاؤالت حول مغزى توقيت هذا االجتماع، 

والهدف من عقده.
ارتباطـــه  حـــول  تســـاؤالت  أثـــار  كمـــا 
إقطيط  لعبدالباســـط  الميدانية  بالتحـــركات 
الـــذي ُيقدم نفســـه كبديـــل لرئيـــس حكومة 

الوفاق الوطني فائز السراج.
ونفت حركة النهضة اإلســـالمية أن يكون 
الغنوشـــي قـــد اجتمع مـــع قيـــادات إخوان 
ليبيـــا خالل زيارته لجزيـــرة جربة يوم األحد 

الماضي. 
وأكدت على لســـان الناطق باسمها عماد 
الخميري أن الغنوشي لم يجتمع بشخصيات 
ليبية خالل زيارته لجزيرة جربة التي أشرف 

خاللهـــا علـــى اجتماعات الملتقـــى اإلقليمي 
لمسؤولي حركة النهضة في خمس محافظات 

تونسية.
ولكنـــه أبقى علـــى الغموض حـــول مدى 
إنه  صحة الصورة الُمسربة، قائال لـ“العرب“ 
”لم يطلع عليها“، فيما حاولت بعض المواقع 
اإللكترونية المحســـوبة علـــى حركة النهضة 
اإليحاء بـــأن االجتماع المذكـــور تم في فترة 

سابقة.
ورأت مصادر ليبيـــة أن االجتماع ُمرتبط 
خاللهـــا  مـــن  يحـــاول  التـــي  بـ“الخطـــوات 
عبدالباســـط إقطيـــط تحشـــيد حلفائـــه مـــن 
تيار اإلســـالم السياســـي لدعمه في تحركاته 
السياســـية، وخاصـــة منها تنظيـــم مظاهرة 
كبرى فـــي الخامس والعشـــرين من الشـــهر 

الجاري وسط العاصمة طرابلس“.
واعتبرت وكالة األنباء الليبية المحسوبة 
علـــى الحكومـــة المؤقتـــة برئاســـة عبدالله 
الثنـــي التـــي تحكـــم مـــن شـــرق ليبيـــا، أن 
االجتماع يهـــدف أيضا إلـــى ”تمكين إقطيط 
من االســـتيالء على رئاسة حكومة جديدة في 
العاصمة طرابلس كبديـــل لحكومتي الوفاق 
برئاســـة الســـراج، وحكومة اإلنقاذ المنبثقة 
عن المؤتمر الوطني المنتهية واليته برئاسة 

خليفة الغويل“.
وحذر الناشـــط السياســـي الليبي محمد 
عمـــر الورفلي مـــن تداعيات هـــذا االجتماع 
ُيجريهـــا  التـــي  والتحـــركات  الســـري، 
إقطيـــط فـــي هـــذا التوقيـــت الـــذي وصفـــه 

بالدقيق.
وقـــال لـ“العرب“، إن الزوبعة السياســـية 
عبدالباســـط  األيـــام  هـــذه  يفتعلهـــا  التـــي 
إقطيـــط ومـــن يدعمـــه، تســـتهدف محاولـــة 
إيجاد ديكور جديـــد لتمكين جماعة اإلخوان 
المسلمين من العودة مرة أخرى إلى المشهد 

السياسي.
واعتبـــر أن إقطيط ُيريد االســـتيالء على 
الســـلطة بدعم من جماعة اإلخـــوان في هذه 

المرحلة مســـتفيدا فـــي ذلك من قـــوة المال، 
ومن تواطؤ غربي مفضوح، خاصة وأنه، أي 
إقطيط الذي ال ُيخفـــي ارتباطاته الخارجية، 
”ال يتوقـــف عـــن التبجـــح بأنه يحظـــى بدعم 

اليهود وأميركا لرئاسة ليبيا“.
وكان إقطيـــط دعا فـــي وقت ســـابق إلى 
مظاهـــرة كبيـــرة وســـط العاصمـــة طرابلس 
فـــي الــــ25 مـــن الشـــهر الجـــاري للمطالبـــة 
بـ“رفـــع المعانـــاة عـــن المواطـــن البســـيط 
وتحقيـــق التنميـــة“ بحســـب مـــا كتبـــه في 
صفحتـــه الرســـمية علـــى شـــبكة التواصل 

االجتماعي فيسبوك.
ووصف محسن النابتي القيادي في حركة 
التيار الشعبي التونســـي، االجتماع السري 
المذكور بأنه حلقة جديدة من حلقات األدوار 
”المشـــبوهة“ التي يقوم بها راشد الغنوشي 
علـــى الصعيد اإلقليمي فـــي عالقة بتطورات 

الملف الليبي.
وقال لـ“العرب“ إن حضور الغنوشـــي في 
اجتماع إلى جانـــب إقطيط يفضح ازدواجية 
الخطـــاب اإلخواني، الفتا إلى أن والد إقطيط 
هو اإلرهابي حســـن إقطيط القيادي السابق 
فـــي الجماعة الليبيـــة المقاتلة الـــذي توفي 
في معســـكرات القاعدة في أفغانســـتان، كما 
أن زوجتـــه تحمـــل الجنســـيتين األميركيـــة 

واإلسرائيلية.
وأضـــاف أن توقيـــت الكشـــف عـــن هذا 
االجتماع الســـري الذي تزامن مع زيارة قائد 
الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لتونس، 
واجتماعه مع الرئيس الباجي قائد السبسي، 
ُيثير جملة مـــن التســـاؤالت والتخوفات من 
أن الغنوشـــي قد يكون ُيريد إعادة تســـويق 
جماعـــة اإلخـــوان فـــي المشـــهد الليبي عبر 

وجوه جديدة.
لهـــذه  المصاحبـــة  القـــراءات  وُتجمـــع 
التطورات على أن الغنوشي يسعى إلى محاولة 
استعادة حضوره في المشهد الليبي على وقع 
المتغيرات المتسارعة بسبب المناخ اإلقليمي 
والدولي الذي ”دفع باإلســـالم السياسي إلى 
دائـــرة العواصف التي باتـــت تتقاذفه في كل 

االتجاهات“.
ويبـــدو أن الغنوشـــي بـــدأ يـــدرك قبـــل 
غيـــره أن حضـــوره فـــي المشـــهد الليبي لم 
يعـــد ممكنـــا مـــن خـــالل الطـــرق التقليدية، 
وأن تحركاتـــه أصبحـــت محكومـــة بمشـــهد 

ضاغـــط بجوانبـــه المختلفة. وهـــو ما دفعه 
إلى االســـتعانة بكل ما هـــو جديد وبخطاب 
ينطـــوي علـــى نقـــاط ملتبســـة، علـــه بذلـــك 

يجـــد مســـاحة يتســـلل منها بحثـــا عن دور 
قد يتشـــكل على وقـــع التفاعـــالت اإلقليمية 

والدولية.
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صابر بليدي

} الجزائــر - تســـتعد الســـلطات الجزائريـــة 
الحتواء معتقلي أزمـــة غرداية، عبر عفو عام، 
في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إذ 
ينتظر إطالق سراح عشرات المساجين، الذين 
أوقفوا من طرف مصالح األمن، وتمت إحالتهم 
على القضاء، على خلفية المشـــادات الطائفية 
التـــي شـــهدتها المنطقـــة خـــالل الســـنوات 

الماضية.
وحســـب مصادر مطلعـــة فإن الســـلطات 
المختصـــة ستســـتغل الذكرى الــــ12 لميثاق 
السلم والمصالحة الوطنية المصادفة للتاسع 
والعشرين من شهر ســـبتمبر الجاري، إلعالن 

عفو عن المساجين الموقوفين بسبب األحداث 
المذكـــورة، بقـــرار مـــن الرئيـــس عبدالعزيز 

بوتفليقة، باعتباره القاضي األول في البالد.
وكان محافـــظ محافظـــة غردايـــة (600 كلم 
جنوبي العاصمة) عزالدين مشـــري، أعلن على 
هامش لقاء جمعه بأعيان ومشيخة المذهبين 
الســـني واإلباضي فـــي المدينة، عـــن اقتراح 
الســـلطات المحليـــة العفـــو عن المســـاجين، 
في إطـــار التدابير التي يكفلها ميثاق الســـلم 
والمصالحـــة الوطنية، الـــذي أطلقه بوتفليقة 

عام 2005.
وشـــهدت مدينة غرداية خالل سنتي 2014 
و2015 أزمـــة طائفيـــة حقيقية، بعد تســـجيل 
مشـــادات دامية، بين أتباع المذهبين الســـني 

المالكـــي، واإلباضـــي الذي يعتنقـــه األمازيغ، 
أفضت إلى ســـقوط عشـــرات القتلـــى وكبدت 
المنطقة خســـائر مادية فادحة، ولـــم تنته إال 
بإســـناد تســـيير المحافظـــة إلى الســـلطات 

العسكرية.
وتعد المعالجة المنتظرة لنتائج األحداث، 
فـــي إطـــار المصالحـــة الوطنيـــة، األولى من 
نوعها، بعدما ارتبـــط الميثاق باألزمة األمنية 
بين اإلســـالميين المتمرديـــن وقوات الجيش، 
حيث ســـمح منذ إطالقه في 2005 بعودة نحو 
ثمانية آالف إســـالمي مســـلح، مـــن تنظيمي 
الجيش اإلســـالمي لإلنقاذ والجماعة السلفية 
للدعـــوة والقتـــال، التـــي التحق متشـــددوها 

بتنظيم القاعدة.

وفـــي ظل غيـــاب أرقام رســـمية عـــن عدد 
الموقوفيـــن والمحكـــوم عليهم بالســـجن في 
أحـــداث غرداية، فـــإن مصـــادر متابعة للملف 
أكدت أن السلطة المحلية بالتنسيق مع أعيان 
المذهبين، قد أعدوا لوائح بأســـماء هؤالء من 
أجل رفعها للسلطات العليا في البالد، ليشملها 
قرار العفو، المنتظر صدوره بمناسبة الذكرى 

الـ12 لميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
ويتضمن الميثاق الذي كان محل استفتاء 
طرحه بوتفليقة على الشـــعب الجزائري، بندا 
يحق للرئيـــس بموجبه االجتهـــاد للمزيد من 
التدابيـــر، وهو ما يشـــكل قاعـــدة للتأويل أو 
إسقاط الميثاق على أحداث العنف في غرداية، 

بعدما كان محصورا في الحالة اإلرهابية.

الجزائر تسعى لتطبيق ميثاق السلم واملصالحة على معتقلي غرداية

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يمـــر حزب األصالـــة والمعاصرة 
المغربي (أكبر حزب معارض) بأزمة قيادة على 
خلفية اســـتقالة أمينه العام إلياس العماري، 
األمـــر الذي أفرز صراعا على المواقع، وهو ما 
ظهر من خالل حـــرب التصريحات بين بعض 
القيادات التي زادت حدتها مع اقتراب انعقاد 
الدورة العاديـــة للمجلس الوطني للحزب يوم 

21 أكتوبر القادم بالصخيرات.
وقال عبداللطيف وهبي، القيادي بالحزب 
المعارض، ”طلبت من إلياس العماري، األمين 
العام المســـتقيل، االســـتقالة منذ شهر تقريبا 
في حـــوار مع جريدة وطنية، وقلت إنه فشـــل 

وأن المشروع يسير في اتجاه األزمة“.
وأضاف القيادي وهبي أن ”الحزب يمكنه 
إعـــادة النظر فـــي نفســـه وفي هياكلـــه وفي 
خطابه، ولكن يجب أن تكون استقالته بالجمع 
وليـــس بالمفرد“، مبـــرزا أن ”العمـــاري ليس 
شـــخصا داخل الحزب بل تيار داخل األصالة 

والمعاصرة، يجب أن يقدم استقالته“.
وقال محمـــد الزهراوي الباحث في العلوم 
إن الحزب يعيش حالة  السياســـية لـ“العرب“ 
مـــن التخبـــط والفـــراغ الناتج عـــن غياب أو 
صعوبة إيجاد قيادة قد تمأل الفراغ الذي تركه 

األمين العام المستقيل.
أن  وأكـــد قياديـــون بالحـــزب لـ“العـــرب“ 
تصريحـــات وهبي ال تعـــدو كونها تعبيرا عن 

رأي يخصه مكفول له داخل الحزب الذي يؤمن 
بحرية التعبير.

لكن محمد حاميتي العضو بالحزب، انتقد 
وهبـــي قائـــال ”صحيح يجـــب أن نرحل، ألننا 
ال نعـــرف تقبيل أيـــدي اإلســـالميين من أجل 
االســـتوزار“، مضيفا أنه ”يجب أن نرحل نحن 
تيار إلياس العماري ألننا أفســـدنا المشـــروع 

يوم قبلنا بك في أجهزة الحزب ودواليبه“.
وبخصـــوص تعامل الحزب مع اســـتقالة 

إليـــاس العمـــاري خـــالل المجلـــس الوطني 
القـــادم، قال الزهـــراوي يصعـــب التكهن بما 
ســـيقع في ظل تعدد التصريحات المتناقضة 
لقيادات الحزب، نظرا لضبابية المشهد وعدم 

اكتمال الصورة.
وحســـب متابعين للشـــأن الحزبي يعتبر 
المجلـــس الوطني للحزب محطـــة للفصل في 
العديد مـــن القضايا التنظيمية والحســـم في 

استقالة إلياس العماري.

ودفاعا عن إلياس العماري اعتبر حاميتي 
أن ”هـــذه القيـــادة هي المعبرة عـــن تصورنا 
السياســـي، الذي يتمثل فـــي صناعة مجتمع 
الديمقراطيـــة  أساســـه  ديمقراطـــي  حداثـــي 
االجتماعية باإلضافة إلى قوتها وشـــجاعتها 

على ضبط إيقاع الحزب“.
ولفـــت الحـــزب إلـــى اعتـــزازه بالنتائـــج 
المحققة في االنتخابات التشـــريعية الجزئية 
بدائـــرة ســـطات، التي فاز فيهـــا محمد غيات 
بالمقعـــد البرلمانـــي لدائرة ســـطات وهو ما 
أكد من جديـــد الحضور القوي لحزب األصالة 

والمعاصرة والثقة التي يحظى بها.
وتعليقا على مستجد االنتخابات الجزئية، 
أكد الزهراوي أنه ”ال يمكن اعتبارها مؤشـــرا، 
خاصة في ظل نســـبة المشاركة المتدنية، كما 
يغلب عليها الطابع الشخصي وليس الحزبي، 
إذ أن المحـــدد األساســـي فـــي االختيـــار هو 

الشخص وليس الحزب“.
وكانـــت المحكمـــة الدســـتورية قـــد ألغت 
مقعد البرلماني عبدالله بوفارس باســـم حزب 
االستقالل بدائرة سطات بعدما استعرض في 
برنامجه االنتخابي برسم استحقاقات السابع 
من أكتوبر 2016، وإلـــى جانبه صورة العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
وهو مـــا يشـــكل تعارضا مع المـــادة 118 
مـــن القانـــون التنظيمـــي المتعلـــق بمجلس 
النواب التي تتحدث عن عدم استعمال الرموز 

الوطنية خالل الحمالت االنتخابية.

صراع على رئاسة حزب األصالة واملعاصرة املغربي

من سيخلف العماري

محسن النابتي:

لقاء الغنوشي وإقطيط 

يفضح ازدواجية 

الخطاب اإلخواني

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تقدم 38 نائبا في البرلمان 
التونسي الثالثاء بعريضة للطعن في 

دستورية قانون المصالحة اإلدارية 
الذي يعفي مسؤولين وموظفين 
عملوا في نظام الرئيس األسبق 

زين العابدين بن علي قبل 2011 من 
المالحقة القضائية.

◄ تعهدت كتيبة ”ثوار طرابلس“ 
بحماية أي حراك سلمي في العاصمة 

الليبية مؤكدة في المقابل أنها لن 
تسمح أليادي العبث والفوضى آلة 

التطرف واإلرهاب أن تنطلق من جديد 
في فضاءات وميادين العاصمة.

◄ أوقفت مفارز للجيش الجزائري 
اإلثنين ثالثة عناصر دعم للجماعات 
اإلرهابية بكل من محافظتي المدية 

وبرج باجي مختار، حسب ما أورده 
بيان لوزارة الدفاع الجزائرية الثالثاء.

◄ قال الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسى إنه ال حل في ليبيا إال 
بالتسوية السياسية لمواجهة 

المحاوالت التي تسعى لتفتيت الدولة 
وتحويلها مرتعًا للصراعات القبلية 

ومسرح عمليات للتنظيمات اإلرهابية 
وتجار السالح والبشر.

◄ تبرأت وزارة الشؤون الدينية 
بالجزائر، الثالثاء، من بيان لوزارة 
العمل يعلن أن يوم الجمعة المقبل 

إجازة رسمية بسبب تزامنه مع أول 
أيام شهر محرم غرة السنة الهجرية 
في التقويم اإلسالمي، الفتة إلى أن 

الجهة الوحيدة المخولة بتحديد 
المواقيت الشرعية هي لجنة األهلة 

التابعة للوزارة.

◄ قال برنامج األغذية العالمي التابع 
لألمم المتحدة إن الصراع الدائر 

في ليبيا منذ أكثر من ست سنوات، 
تسبب في نزوح 240 ألف شخص عن 

منازلهم. 

باختصار

الغنوشي يبحث عن دور في ليبيا على وقع املتغيرات املتسارعة
[ اجتماع سري إلخوان تونس وليبيا بحضور إقطيط يثير لغطا  [ مساع لتسويق جماعة اإلخوان في ليبيا عبر وجوه جديدة

أثار الكشــــــف عن اجتماع سري ُعقد في تونس مبشــــــاركة عدد من قادة جماعة اإلخوان 
املســــــلمني في ليبيا بحضور راشد الغنوشــــــي رئيس حركة النهضة اإلسالمية، والناشط 
السياســــــي الليبي املثير للجدل عبدالباســــــط إقطيط، جدال في ليبيا كما في تونس، وسط 
ــــــه إلى دائرة  ــــــي التحذيرات من مخططــــــات إخوانية إلرباك املشــــــهد الليبي والدفع ب تتال

اإلعصار على وقع املتغيرات املتدحرجة في كل االجتاهات.

في مهمة لحماية إخوان ليبيا

{اللقاء العســـكري الليبي الذي انعقد في القاهرة يأتي في سياق تنفيذ بنود اتفاق باريس الذي أخبار

نص في أحد بنوده على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية}.

سالم جحا
ضابط ليبي

{الحكم المحلي مســـألة شـــديدة الخطورة، ال يجب التعامل معه باالستسهال ألنه أساس مرور 

تونس من الحكم المركزي الى الالمركزي}.

محسن مرزوق
 األمني العام حلركة مشروع تونس



قالـــت مصادر فـــي حكومة إقليم  } مدريــد – 
كاتالونيا إن الشرطة اإلسبانية اعتقلت جوزيب 
ماريـــا جوف وزيـــر الدولة لالقتصـــاد باإلقليم 
األربعـــاء في إطـــار مداهمـــة إلدارات الحكومة 
اإلقليمية قبيل موعد االستفتاء على االستقالل 

الذي ترفضه السلطات المركزية.
وقالـــت المصادر إن الشـــرطة اإلســـبانية 
اقتحمـــت مكاتـــب دوائر االقتصـــاد والداخلية 
والشـــؤون الخارجيـــة والشـــؤون االجتماعية 

واالتصاالت والضرائب في منطقة كاتالونيا.
وتفاقـــم التوتـــر بيـــن اإلقليـــم ومدريد في 
األســـابيع الماضية مع تمســـك زعماء المنطقة 
الثرية الواقعة في شـــمال شرق البالد بالمضي 
قدما في التصويت المزمع في األول من أكتوبر 
على االســـتقالل عن إســـبانيا والـــذي تعتبره 

الحكومة المركزية غير قانوني.
وفي يونيو أعلن اإلقليم أن األول من أكتوبر 
ســـيكون موعد إجراء االستفتاء الشعبي بشأن 

االستقالل عن إسبانيا.
ويطالب إقليم كاتالونيا إسبانيا باالنفصال 
عن الحكومـــة المركزية، ويتمتـــع اإلقليم الذي 
يبلـــغ عدد ســـكانه 7 ماليين و500 ألف نســـمة، 
بأوســـع تدابيـــر للحكـــم الذاتـــي بيـــن أقاليم 
إســـبانيا، ويأتي ترتيبه الســـابع مـــن بين 17 

إقليما تتمتع بحكم ذاتي في البالد.
وتبلغ مســـاحة اإلقليـــم 32.1 ألف كم مربع، 
ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: 

برشلونة وجرندا والردة وطرغونا.
ونقلت وكالـــة األنباء اإلســـبانية أن قوات 
الدرك اإلسبانية بدأت منذ صباح األربعاء حملة 
مداهمات على مقـــرات حكومة إقليم كاتالونيا، 
على خلفية إصرار األخيرة على إجراء استفتاء 

بشأن االنفصال عن البالد.

وبحســـب الوكالـــة الرســـمية فـــإّن حملـــة 
المداهمـــات بـــدأت بأمر مـــن النيابـــة العامة، 
وشـــملت المؤسســـات االقتصاديـــة، والمالية، 
والخارجية ومقـــر العمل والضمان االجتماعي 

باإلقليم.
وأضافت الوكالة اإلســـبانية أّن فرق الدرك 
دخلت المباني المذكورة، وأجرت تفتيشا دقيقا 

بداخلها.
وقالت وســـائل إعـــالم إســـبانية أّن الدرك 
أوقـــف خـــالل عمليـــات المداهمة نائـــب وزير 

االقتصاد الكاتالوني جوزيف ماريا جوفي.
وقالت صحيفة البايس اإلســـبانية إن عدد 

المحتجزين بلغ 13 شخصا.
وقالـــت ناطقـــة باســـم األجهـــزة األمنيـــة 
اإلســـبانية لوكالة فرانس برس ”تم توقيف 13 
مســـؤوال كبيرا في حكومـــة كاتالونيا والقيام 
بـ22 مداهمـــة“، فيما تتكثف عمليات الشـــرطة 

لمنع تنظيم االستفتاء.
 وصادر الحرس المدني اإلسباني أكثر من 
45 ألف مظـــروف في صناديـــق كرتونية كانت 
الحكومة الكاتالونية تنوي توزيعها على سكان 

المنطقة إلعالمهم بأمر االستفتاء.
فـــي هذه األثناء دعا رئيـــس حكومة اإلقليم 
كارس بويدجيمونـــت أعضاء حكومته إلى عقد 
اجتمـــاع طارئ، على خلفيـــة حملة المداهمات 

المذكورة.
واتهم رئيس الحكومة الكاتالونية الحكومة 
اإلســـبانية بفـــرض حالـــة طوارئ فـــي اإلقليم 
بعدما اتخذت سلســـلة إجراءات بينها تجميد 
أموالـــه وتوقيـــف 13 من كبار مســـؤوليه لمنع 

إجراء االستفتاء المرتقب األسبوع المقبل.
وقـــال كارليـــس بيغديمونـــت إن الحكومة 
اإلســـبانية ”علقـــت بحكم األمـــر الواقع الحكم 
الذاتي في كاتالونيا وطبقت بحكم األمر الواقع 
حالة طوارئ“، وذلك بعد هذه التوقيفات متهما 
حكومة ماريانـــو راخوي بأنها ”اســـتبدادية“ 

وبانتهاك ”الحقوق األساسية“.
ويؤكد مراقبـــون أن التصعيد األخير الذي 
اتخذته الحكومة المركزية يعدا تأكيدا حاسما 
على اســـتعداد مدريد للذهـــاب إلى أقصى حد 

ممكـــن لوقف االســـتفتاء الذي يحـــاول مؤيدو 
االنفصال جعله أمرا واقعا.

أن  مـــن  الســـلطات  حـــذرت  أن  وســـبق 
المســـؤولين الذيـــن يســـاهمون فـــي تنظيـــم 
االستفتاء يمكن أن يواجهوا مالحقات قضائية.

وقـــال رئيس الـــوزراء اإلســـباني ماريانو 
راخـــوي معلقا على مداهمة قوات الدرك مقرات 
لحكومـــة إقليـــم كاتالونيا ”بالتأكيد ســـتكون 
هنـــاك ردة فعل للدولة اإلســـبانية على انتهاك 
القوانين ومخالفة الدستور، والمساس بوضع 

الحكم الذاتي إلقليم كاتالونيا“.
جـــاء ذلـــك فـــي تصريـــح صحافـــي أدلى 
بـــه راخـــوي األربعاء بمبنـــى البرلمـــان حول 
المداهمـــات التـــي نفذتها قـــوات الدرك صباح 

األربعاء ضد مقرات لحكومة إقليم كاتالونيا.

وشدد راخوي على أن حكومته حذرت إدارة 
إقليم كاتالونيا من ضرورة عدم إجراء استفتاء 

االستقالل في 1 أكتوبر المقبل.
وأشـــار إلى عدم وجود دولة ديمقراطية في 
العالم يمكن أن تقبل بمحاوالت من هذا النوع.

وأكـــد أن حكومة كاتالونيا كانت تدرك أنها 
لن تســـتطيع إجـــراء االســـتفتاء، ألن ذلك يعد 
تصفيـــة للســـيادة الوطنيـــة التـــي تعتبر حقا 

لإلسبانيين فقط.
وأضاف ”إذا لم تطبق القوانين في إسبانيا 
فسيؤدي ذلك إلى الظلم، وال يمكن لنا أن نسمح 
بذلك“. ودعا رئيس الوزراء اإلســـباني سلطات 
اإلقليـــم إلـــى ”العـــودة إلى الوضـــع الطبيعي 
والتعقل ألن هذا االستفتاء ال يمكن أن يحصل“.
واتخـــذت مدريد عدة خطـــوات أخرى لمنع 

إجراء االستفتاء بينها التهديد باعتقال رؤساء 
بلديـــات اإلقليـــم الذين يســـهلون التحضيرات 

لالستفتاء.
ومثل أمـــام االدعاء العام الثالثاء أول دفعة 
من مئات الرؤســـاء من بلديات كاتالونيا الذين 

أعلنوا دعمهم لالستفتاء.
وأمهلت الحكومة اإلســـبانية في الســـابق 
إدارة إقليـــم كاتالونيـــا 48 ســـاعة لضمان عدم 
اإلنفاق من ميزانيتها لصالح تنظيم االستفتاء 
علـــى انفصال اإلقليـــم، والذي تعتبـــره مدريد 
”غير مشروع“. وأوضح وزير المالية اإلسباني 
كريســـتوبال مونتـــور في مؤتمـــر صحافي أن 

القرار اتخذه مجلس الوزراء.
وقـــال ”لـــن تنفـــق كاتالونيا يـــورو واحد 

لمبادرة غير قانونية“.
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{في ما يخص خطاب الرئيس ترامب، فإنه ملفت للنظر، وكان موجها إلى حد بعيد لالستهالك أخبار

الداخلي، وليس الخارجي فقط}.

سيرجي الفروف 
وزير اخلارجية الروسي

{كالم الرئيس ليس دليال على أن هناك خطة لالنسحاب من االتفاق النووي وإنما يشير إلى أن 

الواليات المتحدة ال تشعر باألمان بسببه}.

نيكي هايلي
 السفيرة األميركية لدى األمم املتحدة
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السلطات األفغانية تسلح مدنيين لحماية المساجد

 التصعيـــد الذي اتخذتـــه الحكومة 

املركزية يعدا تأكيدا حاســـما على 

استعداد مدريد للذهاب إلى أقصى 

حد ممكن لوقف االستفتاء

◄

الحكومة اإلسبانية تشن حملة اعتقاالت واسعة ضد مسؤولي كاتالونيا
[ مدريد تؤكد استعدادها التخاذ أقصى اإلجراءات ضد محاوالت االنفصال  [ التصعيد يعني تعليق الحكم الذاتي باإلقليم

شــــــنت السلطات اإلسبانية حملة اعتقاالت موسعة ضد عدد من كبار املسؤولني في إقليم 
ــــــا في تصعيد هو األبرز منذ اندالع أزمة اســــــتفتاء االنفصال الذي تســــــعى إليه  كاتالوني
حكومة اإلقليم، ما يؤكد أن مدريد مستعدة للتصدي بحزم ألي نزعات انفصالية قد متس 

بوحدتها الوطنية.

انفصال كاتالونيا خط أحمر

} برلــني – عـــارض وزير الداخليـــة األلماني 
تومـــاس دي ميزير رئيس مكتب المستشـــارية 
بيتـــر ألتمايـــر، داعيـــا كافـــة المواطنيـــن إلى 
التصويت في االنتخابات التشـــريعية المقررة 

األحد المقبل أيا كان اختيارهم.
وقال دي ميزير ردا على ســـؤال حول ما إذا 
كان مـــن األفضل عدم الذهـــاب إلى االنتخابات 
بدال مـــن التصويت لصالح حـــزب ”البديل من 
أجـــل ألمانيا“ اليميني الشـــعبوي ”ال، على كل 
فرد اســـتخدام حقـــه االنتخابـــي والذهاب إلى 

االنتخابات“.
وكان ألتمايـــر دعـــا الثالثـــاء المواطنيـــن 
غير الراضيـــن عن الوضع السياســـي الحالي 
للبالد إلـــى التخلي عـــن اإلدالء بأصواتهم في 
االنتخابات بـــدال من انتخاب حزب ”البديل من 

أجل ألمانيا“.
وذكر ألتمايـــر أنه من األفضـــل ”بالتأكيد“ 
االمتناع عن المشاركة في االنتخابات، بدال من 

الذهاب للتصويت لصالح ”البديل األلماني“.
ومن جانبه، قال دي ميزير ”آمل أال ينتخب 
الكثير من األلمان حزب البديل من أجل ألمانيا، 
لكـــن على أي حال يتعيـــن على كل فرد الذهاب 
إلـــى االنتخابات إذا كان هناك من ال يســـتطيع 
حسم قراره على اإلطالق، فينبغي عليه في هذه 
الحالة إبطال صوته“، مضيفا أنه ال يوجد ”في 

الحقيقة عذر لعدم الذهاب إلى االنتخابات“.
تجدر اإلشـــارة إلـــى أن دي ميزير وألتماير 
ينتميـــان إلى الحزب المســـيحي الديمقراطي، 

الـــذي تتزعمـــه المستشـــارة الحاليـــة أنجيال 
ميركل. واتهم حـــزب ”البديل من أجل ألمانيا“ 
ألتماير بانتهاج أســـلوب غيـــر ديمقراطي من 
خـــالل محاولـــة توجيـــه الناخبيـــن إلـــى عدم 

انتخاب الحزب.
وقـــال ألكســـندر غاوالنـــد، كبير مرشـــحي 
حـــزب البديل، منتقدا هذه الدعـــوة ”هؤالء هم 
ديمقراطيون طيبـــون. أصبح عضو بالحكومة 

يطالب بمقاطعة االنتخابات“.

تجدر اإلشارة إلى أن شعبية حزب ”البديل 
من أجل ألمانيـــا“ تتراوح ما بين 8 و12 بالمئة 
في آخر اســـتطالعات للرأي، ما ينبئ بإمكانية 
دخوله إلـــى البرلمان األلمانـــي ألول مرة عقب 

االنتخابات المقبلة.
ويتزامن هذا الجدل السياســـي المتصاعد 
فـــي ظـــل مخـــاوف مـــن محـــاوالت اختـــراق 
إلكترونيـــة محتملـــة تؤثر على مســـار ونتائج 

عمليات التصويت.

وخبــــراء  حكوميــــون  مســــؤولون  وقلــــل 
أمنيون من حدة هذه الهواجس مؤكدين أنهم 
لم يرصدوا مؤشــــرات علــــى عمليات اختراق 
إلكتروني أو تســــريبات إخبارية مريبة قبيل 
االنتخابــــات المرتقبــــة في 24 ســــبتمبر على 
الرغــــم مــــن التحذيــــرات مــــن تدخــــل أجنبي 

محتمل.
االتحادية  ”بــــي.إس.آي“  وكالــــة  وقالــــت 
لمكافحة االختراق اإللكتروني إنها تراقب عن 
كثب أي محاوالت محتملة للتأثير على مجرى 
االنتخابــــات مــــن الخــــارج، فضال عــــن بذلها 
جهودا لمعالجة ثغرات أمنية تم اكتشافها في 

برنامج التصويت اإللكتروني.
وقال المتحدث باسم الوكالة ”ال مؤشرات 
لدينــــا علــــى وجــــود أي حــــوادث جديــــدة أو 

هجمات مرتبطة باالنتخابات االتحادية“.
وأكــــدت مصــــادر حكومية أخــــرى أنها لم 

تلحظ أي نشاط غير عادي.
وقال كالوس بوتش إن حوالي 200 موظف 
من مكتب االنتخابات االتحادية سيكونون في 
برليــــن وويزبادن يوم االنتخابات لإلشــــراف 

على عملية التصويت.
فــــي الوقــــت ذاته صــــرح مســــؤولون في 
بأن شــــركة ”إيت جي.إم. وكالة ”بي.إس.آي“ 
بي.إتش“، مصممة برنامج إحصاء األصوات، 
تعكف على تنفيذ سلسلة من توصيات الوكالة 
بعد أن اكتشــــف باحثون خاصون ثغرات في 

البرنامج في نهاية يوليو الماضي. نتائج محسومة بالرغم من الجدل السياسي

جدل سياسي ومخاوف من اختراق إلكتروني يحيطان باالنتخابات األملانية

} كابول – جندت السلطات األفغانية وسلحت 
مدنييـــن لحمايـــة المســـاجد وال ســـيما فـــي 
المناطق الشـــيعية مع اقتراب السنة الهجرية 
وبداية شهر محرم بعد مجموعة من االعتداءات 
التي شنها تنظيم الدولة اإلسالمية على األقلية 

الشيعية في أفغانستان.
وأعلـــن وزيـــر الداخلية ويـــس أحمد برمك 
أن قوات أمن إضافية ستنشـــر حـــول المواقع 
المهددة، خصوصا خالل إحياء ذكرى عاشوراء 

في 30 سبتمبر الجاري.
وأعلن أيضا توزيع أسلحة ”على المئات من 
األشـــخاص“ في أعقاب اجتماع بين مسؤولين 
رفيعي المســـتوى ومندوبين عـــن رجال الدين 

الشيعة.

وقـــال الوزير األفغاني فـــي بيان صدر بعد 
االجتمـــاع ”ســـتتمركز قـــوات إضافيـــة حول 
المواقـــع الدينية قبـــل بداية محـــرم. وانتهى 
عمليـــا تدريب المئـــات من األشـــخاص الذين 

جندتهم وزارة الداخلية لهذه الغاية“.
لتأميـــن  اتخـــذت  ”تدابيـــر  أن  وأضـــاف 
توزيع األســـلحة ومعدات ضرورية أخرى على 

المجندين الجدد، وكذلك المكافآت“.
واعتبـــر نائـــب الرئيـــس الثاني ســـرورد 
دانيـــش أيضا أن ”على الناس أال يعتمدوا على 
قوى األمـــن وحدها لحمايتهـــم، بعد الحوادث 
األخيرة المؤســـفة“. وأضاف أن ”على الناس، 
وال ســـيما الشـــبان، تنظيم صفوفهـــم لحماية 

مساجد أحيائهم خالل فترة محرم“.

وأكد نائب وزيـــر الداخليـــة الجنرال مراد 
علي مـــراد أن ”توزيع األســـلحة فـــي المواقع 
الدينيـــة على األشـــخاص المجنديـــن حديثا، 
وكذلك معدات االتصال، سيبدأ عما قريب“، ولم 

يقدم المزيد من اإليضاحات.
ومنذ صيف 2016 تعرضت الطائفة الشيعية 
في أفغانســـتان العتداءات وهجمات انتحارية 
استهدفت المســـاجد خالل المناسبات الدينية 
والتي يعتقد أن كال من تنظمي طالبان وداعش 

مسؤوالن عنها.
وقتل 28 شـــخصا في 25 أغسطس الماضي 
في مســـجد شـــيعي خالل صالة الجمعة، وفي 
األول من أغســـطس لقي 50 شـــخصا مصرعهم 
وأصيب 80 بجروح في اعتداء انتحاري شـــنه 

تنظيم الدولة اإلسالمية على مسجد في هراة.
وأثـــار ذلك االعتداء موجة من االحتجاجات 
علـــى الحكومـــة المتهمة بالتخلـــي عن حماية 

األقلية الشيعية.
ويأتـــي هـــذا اإلجـــراء بالتزامن مـــع أعلن 
الرئيس األفغاني أشـــرف غني أّن كابول ترغب 
في مشـــاركة حركـــة طالبان في عملية الســـالم 

بالبالد.
وأوضح غني في كلمة ألقاها أمام الجمعية 
العامـــة لألمـــم المتحدة أّن األزمـــة الراهنة في 
بـــالده ال يمكـــن حلهـــا إّال عن طريـــق الحوار 
السياسي. وأضاف أّن المنظمات اإلرهابية في 
بـــالده لن تتمّكن من تحقيق غاياتها وأّن كابول 

مستعدة للتحاور من أجل السالم.

مقتل ٢٢٦ شخصا 

في زلزال املكسيك

الحمايــــة  وكالــــة  قالــــت   – نيومكســيكو   {
المدنية في المكســــيك إلى حد مساء األربعاء 
إن ما ال يقل عن 226 شــــخصا القوا حتفهم في 
الزلزال الذي ضرب وســــط البالد بعد أقل من 
أسبوعين من هزة قوية راح فيها ما يقرب من 

100 قتيل بجنوب البالد.
وقال لويس فيليبــــي بونتي مدير الوكالة 
فــــي تغريدة علــــى تويتر إن عــــدد القتلى في 
مكســــيكو ســــيتي وحدهــــا ارتفــــع إلــــى 117 

شخصا.
وذكــــر المســــؤول المكســــيكي أن واليــــة 
موريلوس إلى الجنوب مباشــــرة من مكسيكو 
ســــيتي تضررت بشــــدة أيضا حيــــث قتل 55 
شــــخصا. كمــــا قتل ما ال يقل عن 12 شــــخصا 
في والية مكســــيكو المجــــاورة ووردت أنباء 
عن ســــقوط ثالثة قتلى في والية جيريرو على 

ساحل األطلسي.
وقــــال الرئيس إنريكــــي بينيــــا نييتو إن 
الجنود وعاملي اإلغاثة عثروا بين الخرسانة 
المحطمــــة والصلــــب الملتوي علــــى جثث 22 
طفــــال وشــــخصين بالغيــــن وإن 30 طفال آخر 

و12 شخصا بالغا ال يزالون مفقودين.
وهز الزلزال العشــــرات من المباني وكسر 
مواسير غاز وأشعل حرائق في أنحاء المدينة 
وفي بلدات بوســــط البالد. وســــقطت حجارة 

والفتات على سيارات فحطمتها.
وانهــــارت أجزاء مــــن كنائــــس قديمة في 
والية بويبال إلى الجنوب من العاصمة والتي 
قالت هيئة المســــح الجيولوجي األميركية إن 

مركز الزلزال كان بها.
وبينمــــا كانــــت األرض تهتــــز ثــــار بركان 
بوبوكاتيبتل بالمكســــيك، والذي يمكن رؤيته 
من العاصمة وعلى منحدراته انهارت كنيسة 
في منطقــــة أتزيتزيهواكان خــــالل قداس مما 
أودى بحياة 15 شخصا، حسبما قال خوسيه 

أنطونيو جالي حاكم بويبال.
ونقــــل الرئيــــس المكســــيكي في شــــريط 
مســــجل نشــــر على فيســــبوك إنه جرى نشر 
معــــدات وعمال طوارئ في المناطق المنكوبة 
حتــــى ”نتمكــــن من االســــتمرار في مســــاعدة 
السكان طوال الليل والعثور على من هم تحت 

األنقاض“.
وقالــــت الشــــركة الوطنيــــة للكهربــــاء إن 
الكهربــــاء انقطعت عما يصــــل إلى 4.6 مليون 
منزل وشــــركة ومنشأة أخرى من بينها 40 في 

المئة من منازل مكسيكو سيتي.



} تســـعى الصين إلى رفع مســـتوى عالقاتها 
االقتصادية مع إيران لخدمة مشروعها الجديد 
”حـــزام واحـــد.. طريـــق واحد“ الـــذي تحاول 
مـــن خالله تعزيـــز قدرتها علـــى الوصول إلى 
األســـواق العالميـــة، لكنها مضطـــرة قبل ذلك 
إلى المشـــاركة في تطوير الُبنـــى التحتية في 
نحو 68 دولة أبدت اهتماما بالمشاركة في هذا 
المشـــروع بتكلفة قد تصل إلى تريليون دوالر 

حسب بعض التقديرات.
ووّقعت البعض من المصارف الرئيســـية 
الصينيـــة، مثـــل مصـــرف التنميـــة الصيني، 
اتفاقات مع الحكومة اإليرانية، في 16 سبتمبر 
الجاري، لتقديم تسهيالت وتمويالت بقيمة 35 
مليار دوالر تهدف إلى تطوير شـــبكة الســـكك 
الحديدية وشـــق البعض مـــن الطرق الجديدة 
التي تدعم جهود بكين لتدشين هذا المشروع.
كانـــت الصين فـــي مقدمة القـــوى الدولية 
التي ســـارعت إلى اســـتثمار رفـــع العقوبات 
الدوليـــة المفروضة على إيران فـــي 17 يناير 
2016، بعـــد وصولها إلى االتفـــاق النووي مع 
مجموعة ”1+5“، كما كان الرئيس الصيني شي 
جيـــن بينغ أول زعيم دولة يقوم بزيارة طهران 
بعد أســـبوع واحد من ذلك، وهي الزيارة التي 
وّقعـــت فيها الدولتان علـــى 17 اتفاقية تهدف 
إلى رفع مســـتوى العالقـــات االقتصادية إلى 
600 مليار دوالر على مدى عشـــرة أعوام ودعم 

فرص ضم إيران إلى هذا المشروع.

وال ينفصـــل اهتمام بكين بتوســـيع نطاق 
تعاونهـــا االقتصادي مع طهـــران عن الحرص 
على توقيع اتفاق للتعاون الدفاعي والعسكري 
مـــع األخيرة خالل زيارة وزير الدفاع الصيني 
تشـــانغ وانكوان إلـــى طهران فـــي 14 نوفمبر 
2016، ويرتبـــط ذلك بوجـــود تصّورات صينية 
تدعو إلى ضرورة الوصول إلى تفاهمات أمنية 
مع دول عديدة بالمنطقة للتعامل مع المخاطر 
المحتملـــة التي يفرضها اقتـــراب التنظيمات 
اإلرهابيـــة مـــن حـــدود الصيـــن أو انضمـــام 
البعض مـــن العناصر الصينية المتطرفة لها، 
بهـــدف حماية مصالح األخيرة وعلى رأســـها 

استكمال مشـــروع طريق الحرير الجديد. لكن 
تعويل بكين على عالقات قوية مع طهران ربما 
يواجه عقبات عديدة خـــالل المرحلة القادمة، 
العتبـــارات خاصـــة بالمســـارات المحتملـــة 
لالتفاق النـــووي والتداعيـــات التي تفرضها 
التدخـــالت اإليرانية المســـتمرة فـــي األزمات 

اإلقليمية المختلفة.

دوافع عديدة

يمّثـــل النفط رقما مهما فـــي اهتمام بكين 
بتطوير عالقاتها مع طهران، فاألولى هي أكبر 
مستورد للنفط اإليراني، وثمة تقديرات عديدة 
في أغسطس الماضي أشارت إلى أن وارداتها 
من النفـــط الخام والمكثفات اإليرانية ســـوف 

تصل إلى 733 ألف برميل يوميا.
ومـــع أن بكيـــن قّلصت من تلـــك الواردات 
خالل فتـــرة األزمة النووية، إال أنها ســـارعت 
إلى اســـتثمار رفع العقوبات الدولية من أجل 
اســـتعادة حصتها من النفط اإليراني مجددا، 
كما أن السياســـة الصينيـــة إزاء البعض من 
الملفات اإلقليمية كانت دافعا آخر أمام طهران 
للمضـــى ُقدما في تطويـــر عالقاتها مع بكين، 
التـــي حالت مع روســـيا دون صـــدور قرارات 
إدانة مـــن مجلس األمـــن ضد نظـــام الرئيس 
الســـوري بشـــار األســـد، من خالل استخدام 

الفيتو مرات عديدة.
ورغـــم أن األســـباب التـــي دفعـــت بكيـــن 
إلـــى تبّني هذه السياســـة ال ترتبط مباشـــرة 
بعالقاتها مع طهران، حيث ســـعت األولى إلى 
منـــع تكرار النمـــوذج الليبي في ســـوريا عبر 
فتـــح الباب أمـــام التدخل العســـكري الدولي 
الجماعـــي، إال أن إيران حاولت اســـتثمار ذلك 
للوصول إلى محاور توافق سياسية مشتركة.

وتحاول طهران عن طريق ذلك تكوين حشد 
دولي داعم الســـتمرار العمل باالتفاق النووي 
الـــذي يواجه تحديـــات عديدة ال تبـــدو هّينة 
في المرحلة الحالية، بســـبب السياســـة التي 
تتبعها إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إزاءه، والتـــي وضعته على المحـــك، ومتوقع 
أن يكـــون لموقـــف اإلدارة الذي ســـتعلنه في 
منتصـــف أكتوبر القادم تأثيرات واضحة على 

مواصلة تطبيق هذا االتفاق من عدمه.
وتعـــّول إيران علـــى إمكانيـــة أن تمارس 
القوى الدولية، ومنهـــا الصين، ضغوطا على 
الواليـــات المتحـــدة من أجل عدم االنســـحاب 
مـــن االتفاق النووي أو اتخاذ إجراءات تعرقل 
اســـتمرار العمل به. وتحاول االستعداد مبكرا 
للتداعيات التي يمكن أن يفرضها ذلك، باعتبار 
أن انهيـــار االتفاق يدفعها إلى إعادة تنشـــيط 
برنامجهـــا النووي من جديـــد، وهو ما يعني 

العودة لفـــرض عقوبات دولية عليها. وتراهن 
طهـــران على فيتـــو صيني محتمـــل قد يُحول 
دون تعّرضها لعقوبات دولية قوية كتلك التي 
فرضت عليها قبل الوصول لالتفاق، وال يمكن 
اســـتبعاد أن يكون أحد أســـباب حرص إيران 
على تطوير عالقاتها مع الصين مرتبطا بعدم 
ثقتها، بشكل كامل، في روسيا، أو بمعنى أدق 
مخاوفها من وصول األخيرة إلى تفاهمات مع 
الواليـــات المتحدة على حســـابها في البعض 

من الملفات، مثل الملف السوري.

عقبات متعددة

والصينية  اإليرانيـــة  الطموحـــات  تواجه 
عقبـــات عديدة ألن المشـــكالت المختلفة التي 
يمكن أن تعصـــف باالتفاق النووي ال تنحصر 
فقط في السياسة األميركية وإنما تمتد أيضا 
إلـــى اإلجراءات االســـتفزازية اإليرانية والتي 
أكدت من خاللها إيران أنها طرف ال يســـتطيع 

االنخراط في التزامات دولية صارمة.
ومـــا زالت إيـــران تتعمـــد االلتفـــاف على 
االتفاق النـــووي من خالل إجـــراء المزيد من 
التجـــارب الخاصة بالصواريخ الباليســـتية، 
كما أنها لم تستثمر الوصول لالتفاق النووي 
من أجل تعزيز االســـتقرار في الشرق األوسط، 
ألنهـــا تحّولت إلى طرف رئيســـي ســـاهم في 
تفاقم األزمـــات اإلقليمية المختلفة، خاصة في 
ســـوريا والعراق واليمن، ومّثلت سياســـاتها 
دافعا مستمرا النتشـــار التنظيمات اإلرهابية 
في تلك الـــدول، على غرار ما حدث في العراق 
بعد تمّدد تنظيـــم داعش في الموصل وغيرها 
من مدن الشـــمال في منتصف عـــام 2014، قبل 
أن يتم تحرير بعضها منـــه تدريجيا بعد ذلك 

بثالثة أعوام تقريبا.

وصول االتفاق النووي إلى طريق مسدود 
وعودة األزمة إلى مربعهـــا األول، ال يضمنان 
تحقق الطموحـــات اإليرانية الخاصة بوجود 
فيتـــو صيني داعم لها فـــي مجلس األمن، فقد 
كشفت المواقف التي اتبعتها بكين في الفترة 
الماضية أنها تضع ضمن حساباتها عالقاتها 
مع واشـــنطن، وســـعت قبل الوصول للصفقة 
النوويـــة مع إيـــران إلى اســـتيعاب الضغوط 
األميركيـــة الخاصـــة بتقليـــص وارداتها من 

النفط اإليراني.
وأّيـــدت العقوبات الدولية الســـابقة التي 
فرضـــت على إيـــران من داخـــل مجلس األمن، 
وهو ما يشـــير إلى أنهـــا ال تتعاطى بإيجابية 
مع السياســـة التي تنتهجها إيران في الملف 
النووي، بل إنها تـــرى أن هذا الملف تحديدا 
يمكن أن يمّثل أحد أهم أســـباب تكريس حالة 
من االضطراب وعدم االســـتقرار في المنطقة، 
والتي تســـعى الصين، العتبارات اقتصادية، 

إلى تجّنب تفاقمها.
عـــالوة على أن تعويل إيـــران على الصين 
كظهيـــر دولي ســـواء لهـــا أو لحلفائها يبدو 
مبالغـــا فيـــه، فاألخيرة حرصـــت على توجيه 
إشارات عديدة تفيد أنها ال تسعى إلى منافسة 
القوى الدوليـــة المنخرطة في أزمات المنطقة 
أو موازنـــة تأثيرهـــا، علـــى غـــرار الواليـــات 
المتحدة أو روســـيا. إلى جانـــب أن مواقفها 
التي توافقت مع مصالح إيران في البعض من 
األزمات، وفي مقدمتها األزمة السورية، كانت 
نابعة في األســـاس من حسابات صينية بحتة 
تتعلـــق بمعارضة الصين للتدخل العســـكري 
األجنبي وســـعيها إلى تجّنـــب تأثير ذلك على 

حالة عدم االستقرار في المنطقة.
وتبدي الصين اهتماما خاصا بعالقاتها 
االســـتراتيجية مـــع دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجـــي وغيرهـــا مـــن دول المنطقة، مثل 
مصر وتركيا وإســـرائيل، بشكل يضع حدودا 
النخراطها في أي تفاهمات سياسية محتملة 
مع إيران، في ظل التباينات بين األخيرة وهذه 

الدول حول الملفات اإلقليمية المختلفة.
وأتاح اتجـــاه إيران إلى توقيع صفقة مع 
الهنـــد لتطوير ميناء جابهار اإليراني، في 23 
مايـــو 2016، الوصول إلى وســـط آســـيا دون 
المرور بأراضي غريمتها التقليدية باكستان، 
وهـــو ما ال يبدو مريحا للصين التي تســـعى 
بدورها إلى تطوير ميناء جوادار الباكستاني 

لخدمة مشروع طريق الحرير الجديد.
تطرح هذه االعتبارات داللة مهمة، تتمثل 
في أن طموحات طهران في امتالك فيتو داخل 
مجلس األمن من خالل الصين ال تتماشى مع 
المعطيات الموجودة على األرض، التي تشير 
إلى أن بكين تســـتخدم دورها الدولي لخدمة 
بصرف  الخاصـــة،  حســـاباتها 
النظر عن مدى توافقها 
أو تعارضهـــا مـــع 
طهران،  سياسات 
فمن  بالتالـــي 
المرّجح أن تخفق 
طهـــران  رهانـــات 
هـــذه  فـــي 

المسألة.
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في 
العمق

عين طهران على فيتو بكين لموازنة تأثير واشنطن في مجلس األمن

الطريق إلى الصني مليئة بالعقبات

[ عدم ثقة إيران في حليفها الروسي يدفعها لالحتماء بالصينيين  [ الصين ال تستخدم تأثيرها الدولي إال في ما يخدم حساباتها الخاصة
ــــــم يكن تصنيف  دولة مارقة أمرا مقلقا بالنســــــبة إلى إيران، فلطاملا اســــــتفادت من هذا  ل
ــــــة إقناع اإليرانيني  ــــــف فــــــي مظلومياتها بخصوص عداء الغــــــرب لها وفي محاول التصني
بصواب نعتها ألميركا بـ“الشيطان األكبر“، لذلك لن يكون إلعادة الرئيس األميركي دونالد 
ــــــم تصاحبه قرارات نافذة  ــــــى مصاف الدول املارقة، أمرا ذا فاعلية إذا ل ترامــــــب إيران إل
ومراجعة شــــــاملة لالتفاق النووي، خاصة وأن إيران استفادت كثيرا من االتفاق النووي 
”الســــــيء“ لبناء عالقات ترى أنه ميكن الرهان عليها لعرقلة أي قرار أميركي ميكن أن يعيد 
الوضــــــع إلى مــــــا قبل توقيع االتفاق النووي. وتأتي الصني فــــــي صدارة هذه الدول، التي 
تســــــعى إيران في محاولة ملوازنة تأثير واشــــــنطن واالستفادة من الفيتو الصيني إلى منع 
تعرضها لعقوبات دولية قوية تنســــــف كل ما بنته إيران في السنوات القليلة املاضية على 

أنقاض دول املنطقة التي خربتها ونشرت فيها الفوضى.

{الواليـــات المتحدة لن تبقى ملتزمة باالتفـــاق النووي مع إيران إال إذا أدخلت عليه تغييرات ألنه 
يجب إعادة النظر في النص فعليا}.

ريكس تيلرسون
وزير اخلارجية األميركي

{االتفاق النووي مع إيران مفيد وأساســـي من أجل الســـالم واالنسحاب منه خطأ جسيما، وعدم 
احترامه سينطوي على انعدام مسؤولية}.

إميانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

محمد عباس ناجي
رئيس تحرير دورية 
{مختارات إيرانية}

} هناك أسطورة أميركية تقول إن الرؤساء 
يعانون من ما يسمى بلعنة فترة الرئاسة 
الثانية. وتقول أيضا إنهم يصبحون أقل 

نجاحا في فترة الرئاسة الثانية من الفترة 
األولى. لكن في إيران، هذه ليست أسطورة 

بل حقيقة. وهو أمر مؤسف خاصة بالنسبة 
إلى الرئيس حسن روحاني، بسبب تزايد 

الصعوبات التي يواجهها تزامنا مع صراع 
النفوذ المشتعل لخالفة المرشد األعلى آية 

الله علي خامنئي.
انتهت فترة رئاسة خامنئي الثانية 
بشكل سيء في عام 1989 عندما حاول 

نزع فتيل األزمة الدبلوماسية بين إيران 
واالتحاد األوروبي من خالل قبول اعتذار 

الروائي البريطاني سلمان رشدي عن روايته 
المثيرة للجدل ”آيات الشيطانية“. ردا على 
هذا العفو، أصدر روح الله الخميني بيانا 

مكتوبا سبب إحراجا للرئيس خامنئي، 
حيث جاء فيه ”حتى لو تاب رشدي وأصبح 

أكبر زاهد في العالم كله، فإن جميع 
المسلمين ملزمون بإرساله إلى الجحيم بكل 

الوسائل المتاحة“.

أما الرئيس اإليراني السابق أكبر هاشمي 
رفسنجاني، فقد حاد عن الطريق خالل فترة 
واليته الثانية (1993 – 1997)، حين اعترض 
خامنئي، الذي عزز منصبه حينها كمرشد 

أعلى، فعليا على محاولة حكومة رفسنجاني 
لتحرير االقتصاد. كما فشلت محاوالت 

الرئيس السابق محمد خاتمي لتحرير النظام 
السياسي اإليراني في فترتي رئاسته األولى 

والثانية (1997 – 2005)، مما جعل فترة 
رئاسته بأكملها تبدو مشؤومة.

ولم يحقق الرئيس السابق محمود 
أحمدي نجاد شيئا أفضل من ذلك، حين ُوضع 

تحت نظر خامنئي في فترة واليته الثانية 
كرئيس (2009 – 2013) بعد أن الحظ المرشد 

األعلى أن الرئيس الطموح بدأ يتجاوز 
البعض من األقسام األخرى من النظام، بما 

في ذلك المرشد األعلى.
ويبدو أن حسن روحاني ال يختلف 

كثيرا عن أسالفه. ففي شهر مايو الماضي، 
انتخب روحاني لفترة رئاسة ثانية وفاز في 
االنتخابات بنسبة 57.14 بالمئة من أصوات 
الناخبين. وشّكل فوزه ضربة قوية لمنافسه 

إبراهيم رئيسي، المرشح المفّضل لدى 
خامنئي، والخليفة المحتمل له.

وبالطبع خامنئي هو وراء كل الصعوبات 
التي تواجه روحاني في حكمه. وتتخذ 

العالقات بين تيار روحاني وخامنئي وتيار 
الحرس الثوري مسارا خطيرا. ففي الثامن 

من شهر يونيو الماضي، أي بعد ُمضّي أقل 
من شهر على االنتخابات الرئاسية، أعلن 

خامنئي الحرب على روحاني.
وقال المرشد األعلى في خطاب موّجه 

باألساس للشباب ”كلما شعرتم بأن األمور 
ال تسير بشكل صحيح، وإذا تحسستم خطأ 
ما في النظام المركزي، فلكم مطلق الحرية 
بأن تثوروا حينها. ففي ظل هذه الظروف، 

أنتم أحرار في أن تقرروا وتفكروا، وتتخذوا 
موقفا“.

ووصلت انتقادات خامنئي لروحاني 
ذروتها في 12 يونيو، عندما اتهمه ”بتفرقة 
المجتمع“. وحّذر من تكرار نفس التجارب 

الفاشلة للرؤساء منذ عام 1980، مذّكرا باألزمة 
السياسية التي تفاقمت في عهد الرئيس 

السابق أبوالحسن بني صدر، والتي انتهت 
بنفيه إلى فرنسا.

تجاهل روحاني انتقادات خامنئي، ووّجه 
خطابا لرجال األعمال انتقد فيه ما وصفه 

بالتطفل الذي تمارسه قوات الحرس الثوري 
على االقتصاد اإليراني. وقال ”الغرض هو 

تسليم االقتصاد للشعب، وإعفاء الحكومة من 
مسؤوليته. ولكن ماذا حدث؟ انتقل االقتصاد 

من يد قطاع الحكومة غير المسلح إلى 

القطاع المسلح. وهذا ال يسمى خصخصة!“.
وتحدث روحاني عن مخاوف القطاع 

الخاص من هذا القطاع من الحكومة، الذي 
ليس مسلحا فحسب، بل يمارس نفوذه 

أيضا على وسائل اإلعالم وال أحد يجرؤ 
على التنافس معهم.

وبعد أقل من 24 ساعة من خطاب 
روحاني، ثأرت قوات الحرس الثوري 

اإليراني. ففي يوم القدس العالمي في طهران 
في 23 يونيو، واجه روحاني مظاهرات 
حاشدة للجمهور الغاضب الذي يهتف 

”الموت للمنافقين“، في إشارة منهم لحركة 
”مجاهدي خلق“ اإليرانية وكذلك هتفوا 

بـ“الموت ألميركا“.
وحاول روحانى تهدئة الوضع من 

خالل استضافة محمد على جعفري وقاسم 
سليماني وقادة آخرين في الحرس الثوري، 

في 24 يوليو، وعرض عليهم البعض من 
االمتيازات االقتصادية مقابل تحقيق 

االستقرار السياسي. ولكن على ما يبدو لم 
تكن تنازالت روحاني مرضية لقادة الحرس 

الثوري، الذين يرون، كما خامنئي، أن 
روحاني سقط فريسة للعنة فترة رئاسته 

الثانية.

*  عن العرب ويكلي

لعنة الفترة الرئاسية الثانية تصيب روحاني
علي آلفونه

باحث في مركز رفيق الحريري 
لشؤون الشرق األوسط

الصني تحرص على توجيه إشارات 
عديـــدة تفيـــد أنهـــا ال تســـعى إلى 
منافســـة القوى الدولية املنخرطة 

في أزمات املنطقة

◄

الصني في مقدمة القـــوى الدولية 
التـــي ســـارعت إلـــى اســـتثمار رفع 
العقوبـــات الدولية املفروضة على 

إيران بعد توقيع االتفاق النووي

◄

مات المنطقة 
رار الواليـــات 
ب أن مواقفها 
ي البعض من 
سورية، كانت 
 صينية بحتة 
ل العســـكري 
أثير ذلك على 
ري

صا بعالقاتها 
س التعـــاون

المعطيات الموجودة على األرض، التي تشير
لخدمة إلى أن بكين تســـتخدم دورها الدولي
بصرف الخاصـــة، حســـاباتها 
النظر عن مدى توافقها
أو تعارضهـــا مـــع
طهران، سياسات 
فمن بالتالـــي 
المرّجح أن تخفق
طهـــران رهانـــات 
هـــذه فـــي 

المسألة.

صخصة!“.
لقطاع
ومة، الذي

نفوذه 
 يجرؤ

اب
ري

طهران  في
هرات
هتف 

م لحركة 
هتفوا 

ع من
وقاسم ي
س الثوري،

ض من 
يق

ا يبدو لم 
ة الحرس 

، أن 
رئاسته

رب ويكلي



} برشــلونة – يرفع تنظيم اإلخوان المسلمين 
مـــن حضـــوره تدريجيا فـــي إقليـــم كاتالونيا 
اإلســـباني، ضمن إســـتراتيجية بعيدة المدى 
تهدف إلى التوســـع على حساب بيئة إسالمية 
ظلت محافظة على تقاليدها السلفية منذ عقود.

لكن هذا التوســـع بدأ مؤخـــرا يلفت انتباه 
رجـــال األمـــن، الذين رصـــدوا تكثيفـــا مريبا 
ألنشطة وتجمعات تهدف إلى اختراق الجالية 
المســـلمة أيديولوجيا، وتقوم على تدفق كبير 

ألموال يكون مصدرها خارجيا في الغالب.
وقال مسؤول كبير في وحدة اإلستخبارات 
المســـؤولة عن مكافحة اإلرهاب في الشـــرطة 
إن ”الســـلفيين ظلوا  الكاتالونيـــة لـ“العـــرب“ 
محافظيـــن علـــى ســـيطرتهم علـــى الجاليـــة 
المســـلمة طويال، لكن نفوذ اإلخوان المسلمين 

بدأ يتنامى مؤخرا”.
وأضاف المســـؤول، الـــذي رفض اإلفصاح 
عن هويته، ”رصدنا جمعيات ومنظمات دولية 
ترســـل أمواال لكيانات تابعة لإلخوان. من هذه 
المنظمات الدولية ”هيئة اإلغاثة اإلســـالمية“، 
التي بدأت مؤخرا فـــي التكثيف من فعالياتها 
من أجـــل جمع التبرعـــات”. وأكـــد أن ”جهات 
أخرى ترســـل دعمـــا لإلخوان في برشـــلونة“، 
لكنـــه رفض اإلفصاح عن هويـــة هذه الجهات، 

أو وجهتها.
وقال مصدر دبلوماسي في مدريد لـ“العرب“ 
إن ”التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين يحاول 
بهدوء نقـــل الكثير من األصـــول التي يملكها، 
في فرنســـا خصوصـــا، إلى إقليـــم كاتالونيا، 
بعـــد ممارســـة الحكومـــة الفرنســـية ضغوطا 
كبيـــرة علـــى قـــادة التنظيم، وعلـــى الحكومة 
القطرية، من أجل خفض مستوى الدعم المالي 
واالستثمارات في أنشـــطة التنظيم في أحياء 

باريس المهمشة”.
وأكـــد المصدر الدبلوماســـي أن ”الحكومة 
الفرنســـية أرســـلت تحذيـــرا إلـــى الســـفارة 
القطريـــة في باريس من تمادي االســـتثمار في 
الشريحة الفقيرة من الجالية المسلمة ألهداف 

أيديولوجية“.
ويعتمد اإلخوان المســـلمون في كاتالونيا 
على مقاربـــات فكرية تثير الجـــدل أحيانا في 
المجتمع اإلســـباني، من أجـــل إقناع أكبر عدد 
من الشـــباب لالنضمام إليهم. ومـــن بين هذه 
المقاربـــات دعـــاوى ”اســـتعادة األندلـــس من 
المحتلين اإلسبان“ التي يتبناها قادة كبار في 

التنظيم على شاشات التلفزيون دون مواربة.
وتقـــول لورديـــس فيـــدال، رئيســـة وحدة 
دراسات الشـــرق األوسط في المعهد األوروبي 
للبحر المتوســـط، ”عندما يتحدث اإلخوان عن 
تحرير األندلس، فهنـــا علينا أن نتوقف قليال، 
ألن هذه لهجة مقلقة للغاية. هذه رسالة موجهة 
إلى أناس ليســـت لديهم معرفـــة كافية، لكنها 

بالنسبة ألي عاقل هرطقة وجنون”.
أن ”مشـــكلتنا مـــع  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
اإلخوان المسلمين ال تكمن في ممارسة العنف، 
فهم ال يفعلون ذلك في أوروبا مثلما يحدث في 
بعض دول الشـــرق األوســـط، لكـــن خطورتهم 
هنـــا تكمن في عملهـــم الدائم علـــى خلق بيئة 
أيديولوجيـــة ودينية تتبنى مثـــل هذه األفكار 

المتشددة”.

لكـــن بعـــض األعمـــدة الفكرية التـــي يأمل 
اإلخوان فـــي تحويلها إلى مدخـــل لهم، تكمن 
في غياب حقوق أساســـية يكافح المســـلمون 
مـــن أجل نيلها. فمازال من الصعوبة الحصول 
على ترخيص بناء مسجد في إقليم كاتالونيا، 
كما ينظر المجتمع للمسلمين بكثير من الريبة 
والحذر وفقا ألبعاد عالقة يحكمها غياب الثقة.

وال تكمـــن المشـــكلة فـــي تشـــدد الحكومة 
وحدهـــا إزاء معضلـــة بنـــاء المســـاجد، بـــل 
تمتـــد أيضا إلـــى المجتمع، الـــذي ال يبدو أنه 
مســـتعد بعد لقبول هذا الواقع، رغم بلوغ عدد 
المسلمين في اإلقليم نحو نصف مليون مسلم.
ومـــع كثـــرة الضغـــوط، تضطـــر الحكومة 
المحليـــة أحيانا إلـــى منح تراخيـــص أماكن 
صغيرة وغير مجهزة للصالة كي يتم تحويلها 
إلـــى مســـجد. وغالبا ما تقع هـــذه األماكن في 
مناطـــق صناعيـــة مهمشـــة، تحيـــط بأطراف 
برشـــلونة، وتبعـــد كثيـــرا عن مركـــز المدينة. 
ويهدد ذلك بعزل المســـلمين فـــي ”غيتوهات“ 
بعيـــدة تســـمح للمتطرفين بالتحـــرك بحرية، 
وتضاعـــف من مصاعب االندمـــاج التي يعاني 

المسلمون منها بالفعل.

تسرب هادئ

قال المســـؤول فـــي وحدة االســـتخبارات 
إن  التابعـــة للشـــرطة الكاتالونيـــة لـ“العرب“ 
”القاعدة األساســـية لإلخـــوان فـــي كاتالونيا 
تتمثـــل في ’المركز الثقافي اإلســـالمي‘ الواقع 
ببرشـــلونة. نحـــن نعلم أن  في حـــي ’كلـــوت‘ 
ســـالم بن عامر، مدير المركز، ينتمي لإلخوان 

المسلمين، وكذلك إمام المسجد”.
وأكد ”اإلخوان يعملون اآلن على التوســـع 
مـــن خـــالل هـــذا المركـــز، ويحاولون بســـط 
ســـيطرتهم على مراكـــز ومســـاجد أخرى، من 
خـــالل دعـــم ســـخي مقدم مـــن ’هيئـــة اإلغاثة 
 Muslim) وجمعية ’نـــداء مســـلم‘  اإلســـالمية‘ 
Appeal)“. وأضاف ”لدينـــا إدراك جيد بالوجه 
الحقيقـــي لإلخـــوان، والـــرؤى الظالمية التي 

يمثلونها”.
وحاولـــت ”العـــرب“ لقاء ســـالم بـــن عامر 
مدير المركز، أو الشيخ محمود إمام المسجد، 

لكنهما تهربا من اللقاء.
عامـــة  عالقـــات  حملـــة  المركـــز  ويقـــود 
موســـعة لدعوة باحثين وخبراء ونشـــطاء في 
المجتمـــع المدنـــي اإلســـباني لســـماع وجهة 
نظر قادة التنظيـــم وترويجها. ويركز اإلخوان 
على النشـــطاء من النســـاء، كخطـــوة تميزهم 
عن الســـلفيين، الذيـــن غالبا مـــا يدخلون في 
مواجهات معهن، حتى لو لم يكن معاديات لهم 

أو للدين اإلسالمي.
وبالطبـــع تمتد حملة العالقات العامة على 
نطاق واســـع وســـط الجالية المسلمة. ويقول 
إبراهيم (45 عامـــا)، وهو عامل بناء، كان يقف 
عند باب ”المركز الثقافي اإلســـالمي“ بانتظار 
موعد الصـــالة، إن ”المركز يشـــهد الكثير من 
المحاضرات والندوات، وبعض منها يحضره 

شيوخ كبار”.
وكان إبراهيم يشير إلى دعاة من المشاهير 
الذين يتصدرون شاشات الفضائيات العربية، 

ويحظـــون بمعدالت مشـــاهدة عالية. ومن بين 
هـــؤالء المصري عمر عبدالكافي، والســـعودي 
صالح المغامســـي، وآخرون. وعبدالكافي أحد 
المتعاطفيـــن مع الرئيـــس المصري اإلخواني 
الســـابق محمـــد مرســـي، والمغامســـي أحد 
الداعمين للمؤســـس والزعيم السابق لتنظيم 

القاعدة أسامة بن الدن.
وينظم المركز ندوات وحلقات نقاش تضم 
رجال دين مسلمين ومســـيحيين ويهود تحت 
شـــعار ”التقريب بين المذاهـــب“، عبر نقاش، 
يفتـــح الباب أمـــام اإلخـــوان للحصـــول على 

شرعية في أرض جديدة عليهم نسبيا.
لكـــن هذا ليس كل شـــيء، بحســـب مصدر 
شـــريطة عدم ذكر  أمني آخر، تحدث لـ“العرب“ 
اسمه، وقال إن محللين استخباراتيين يعكفون 
اآلن على ظاهـــرة رصدتها أجهزة األمن تتمثل 
في تشكيل شباب ومراهقين لمجموعات تعمل 
علـــى تقديم دعم مالي للفقراء من المســـلمين، 
عبر تغطيـــة المصاريف المدرســـية ألبنائهم، 
وتخصيـــص أمـــوال يحصلـــون عليهـــا مـــن 

جمعيات إسالمية.
هـــذه المعلومات على  وعرضت ”العـــرب“ 
المســـؤول اإلســـتخباراتي األول، الـــذي أكـــد 
صحتها. وقال المســـؤول ”نحن نعلم أن هؤالء 
هم شـــباب اإلخـــوان، لكن ال نســـتطيع القيام 

بشيء حيال ذلك”.
هـــي  ”هـــذه  فيـــدال  لورديـــس  وتقـــول 
اإلســـتراتيجية التقليدية التي يتبعها اإلخوان 
من أجل مـــد جذور لهم في عمـــق المجتمعات 
التي ينشـــطون فيهـــا عبر توظيـــف الخدمات 
اإلجتماعية سياســـيا. هذا حدث غير مسبوق 

في برشلونة، ومؤشر سيء للغاية”.
وكانـــت لورديـــس أحـــد مـــن اصطدمـــوا 
بإصرار اإلخوان على تنفيذ مشروع ”المدارس 
اإلســـالمية“، الذي يتلخص في استغالل خلل 
في نظام التعليم اإلســـباني، يســـمح بتســـرب 

أطفال األسر الفقيرة للعمل في سن مبكرة.
وأغلب أســـر المسلمين، الذين يبلغ عددهم 
قرابة 2.5 مليون في إسبانيا، يصنفون كفقراء. 

وكانت نتيجة ذلك تســـرب عـــدد كبير من أبناء 
المسلمين للعمل في مرائب تصليح السيارات 

أو توصيل الطلبات للمنازل أو أعمال البناء.
ويريد اإلخوان إنشـــاء مـــدارس لها طابع 
إســـالمي. لكـــن لورديـــس، ومعها ناشـــطون 
آخرون، يخشـــون من تحول هذه المدارس إلى 
قـــوة محركة تقف وراء تفاقم عزلة المســـلمين 
وتحولهم إلـــى التطرف. وتقول ”إذا ســـمحت 
الحكومة لهم ببناء هـــذه المدارس، فأعتقد أن 

ذلك سيكون خطأ فادحا”.

مملكة السلفيين

تقلـــق تحركات اإلخوان المســـلمين زعماء 
الســـلفيين بعض الشيء، لكن ال يعتقد كثيرون 
من بينهم أنها تشكل بعد أي خطورة على نفوذ 

يتمتعون به منذ زمن بعيد. 
ولم يـــأت اإلخوان المســـلمون إلـــى إقليم 
كاتالونيـــا إال بعـــد اقتحـــام نظـــام الرئيـــس 
الســـوري الراحل حافظ األســـد لمدينة حماة، 
معقل التنظيم في ســـوريا آنـــذاك. وظل الفرع 
المجـــال  علـــى  مهيمنـــا  للتنظيـــم  الســـوري 
اإلخوانـــي العـــام فـــي برشـــلونة ومحيطها، 
ومازال قادته، خصوصـــا في منظمة ”الرابطة 
اإلســـالمية للحوار والتعايش“، يلعبون دورا 

محوريا في بقائه ونموه.
لكـــن الســـلفيين أيضا لديهـــم بنية تحتية 
راســـخة، قائمـــة على عقود من تدفـــق األموال 
مـــن قبـــل جمعيات إســـالمية ذائعـــة الصيت، 

خصوصا في منطقة الخليج.
لـ“العرب“  اإلســـتخباراتي  المسؤول  وقال 
إن ”من أكبر الداعمين للجماعات الســـلفية في 
كاتالونيا مـــا يعرف بـ‘جمعيـــة إحياء التراث 
الكويتيـــة. هـــذه الجمعيـــة تدعم  اإلســـالمي‘ 
مشـــاريع ســـلفية كبناء المســـاجد والمدارس 

والجمعيات”.
وأكد أن القائميـــن على الجمعية ”غالبا ما 
يدعون أنه ال توجد صلة بينهم وبين الحكومة 
الكويتية، لكن نحن نعلم أن هناك صالت وثيقة 

لهم بالحكومة، أو بمسؤولين فيها”.
ومن بين أكبر الداعمين اآلخرين مؤسســـة 
ســـعودية تدعى ”رابطـــة العالم اإلســـالمي“، 
ومقرها الرئيســـي فـــي مكة المكرمـــة. وتدعم 
هذه المؤسســـة تجمعات سلفية في برشلونة، 
وتســـهم في نفقات رحالت شـــيوخ متشددين، 
مثل المغامســـي. وأدى التساهل مع مثل هذه 
السياســـة على المدى الطويل إلى تحول إقليم 
كاتالونيـــا إلـــى ”معبر“ للجهادييـــن من وإلى 

أوروبا، وفقا لتقارير حكومية.
ولـــم تتخيل الســـلطات المحليـــة أن يصل 
األمـــر إلـــى مذبحـــة ”الرامبـــال“، التـــي دهس 
خاللها متطرف العشـــرات بســـيارة، وأوقع 14 
قتيـــال وأكثر مـــن 120 جريحا، بالتـــوازي مع 
هجوم فاشـــل بالمتفجـــرات وقع فـــي منتجع 

”كامبرليس” القريب.
وبعـــد الحادث عانـــت الجاليـــة المغربية، 
التي ينحدر منها غالبية المسلمين في اإلقليم، 
من حالـــة ”انكماش معنـــوي“ ناتج عن تنامي 
عدم الثقة المجتمعية بكل من ينتمي إلى شمال 

أفريقيا خصوصا.

ويبلـــغ عدد المغاربة فـــي اإلقليم نحو 240 
ألفـــا، وبيـــن 900 ألف إلى مليون في إســـبانيا 

كلها.
ويقـــول محمد اإلدريســـي، رئيس فيدرالية 
الجمعيات المغربية في إســـبانيا، ”حتى اآلن 
مازال المغاربة يشـــعرون بنظـــرات تحوي في 
مضمونهـــا اتهاما مبطنا، وهـــو ما يؤثر على 

الحالة النفسية لنا جميعا”.
أنـــه ”في بعض المدن،  وأضاف لـ“العرب“ 
مثـــل مدينـــة تاراغونا، تـــم اقتحـــام المجازر، 
التي يعمل بها مغاربة، وتوجيه الســـباب لهم، 

وطالبهم البعض بالعودة إلى بالدهم”.
وبعد الحادث تصاعدت اتهامات بالتطرف، 
وأخذت في مالحقة المغاربة في وسائل إعالم 
إســـبانية كبـــرى، بل وامتد األمـــر إلى صحف 

بريطانية وأميركية أيضا.
وقالـــت فيـــدال ”المغاربة تمكنوا ســـريعا 
من االندماج في المجتمع اإلســـباني، وكونوا 
صداقات وشـــبكات معارف جيـــدة، لكن نظرة 

اإلسبان لهم مازالت تتحكم بها ريبة كبيرة”.
صفـــوف  فـــي  المغاربـــة  علـــى  ويطلـــق 
اليمينيين اإلســـبان ”موروز”. وظل هذا اللقب 
يحمل إشـــارات ســـيئة بضرورة عدم الثقة في 
المغاربة خصوصا، والمســـلمين بشـــكل عام، 
”ألنهم ســـيغدرون بـــك في أي لحظـــة. هذه هي 

العنصرية في أوجها“، كما تقول فيدال.
وهـــذا بالضبـــط ما يشـــجع على انتشـــار 
الشـــعور بالظلم لدى الكثير من المسلمين في 
إقليـــم كاتالونيا. وتقول فيـــدال إن ”المجتمع 
اإلســـباني ليســـت لديه مشـــكلة مع المســـلم 
في أن يمارس طقوســـه أو يرتـــدي أو يأكل ما 
يحب، طالما أنه لن يمارس كل ذلك في األماكن 
العامـــة. لســـان حـــال المجتمع يقـــول: ال تكن 

مسلما في الشارع”.
لكـــن، على الجانب اآلخر، يكون مســـموحا 
للمســـيحيين باالحتفال بطقوســـهم وأعيادهم 
في الشوارع والميادين بحرية، وهو ما يعطي 
مؤشـــرا على أن الوجود المسيحي في الشارع 
مسموح به مجتمعيا، لكن الحضور اإلسالمي 

في المجال العام مازال يثير الجدل.
ويدفع ذلك الســـلفيين إلى االنحسار داخل 
مجتمعهـــم الخاص، والتمســـك به. ويخشـــى 
مســـؤولون أمنيـــون ونشـــطاء مـــن أن تحول 
هذه المشـــاعر االنعزالية السلفيين إلى تهديد 

اجتماعي، وليس إلى تهديد أمني فقط.
ووصل عدد اإلســـبان الذين سافروا للقتال 
فـــي صفـــوف تنظيمـــات جهادية في ســـوريا 
والعـــراق إلى 200 شـــخص. وقال المســـؤول 
”أجهـــزة  إن  لـ“العـــرب“  االســـتخباراتي 
االســـتخبارات الخارجيـــة اإلســـبانية تحاول 
مراقبة هؤالء المقاتلين في مناطق الصراع قبل 
أن يعـــودوا إلى هنا، إن ســـمحت لها الظروف 

بذلك، أما نحن فنراقبهم بعد عودتهم”.
وأكد أن العدد المعلن للمقاتلين ال يشـــمل 
كل مـــن قاتلوا في الخارج. وقال ”هؤالء هم من 
نعرفهـــم فقط، هناك أشـــخاص آخـــرون عادوا 
من تركيـــا ولم نتمكن من اعتقالهـــم، رغم أننا 
متأكدون بنسبة 90 بالمئة أنهم كانوا يقاتلون 
في ســـوريا، لكن عدم كفاية األدلـــة تمنعنا من 

اعتقالهم”.
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خطـــورة اإلخـــوان المســـلمين هنا 
تكمن في عملهم الدائم على خلق 
بيئـــة أيديولوجية ودينيـــة تتبنى 

األفكار المتشددة

�
لورديس فيدال

في 
العمق

{جماعة اإلخوان المســـلمين تعتزم فتح أول مدرســـة إسالمية في إسبانيا، وستكون في مدينة 
فالنسيا، وهي ثالث مدينة من حيث عدد السكان في إسبانيا بعد مدريد}.

كونفيدينتيال
صحيفة إسبانية

{التاريخ يكشـــف العديد من أحداث العنف التي تورط فيها اإلخوان واألفكار المتشـــددة التي 
تبنتها تلك الجماعة ومن ضمنها وجوب المواجهة المسلحة مع الحكومات}.

سيرجيو كاستانيو ريانيو
كاتب إسباني

مصدر أمني: اإلخوان يعملون من أجل السيطرة على مسلمي كاتالونيا

الحضور اإلسالمي في برشلونة ال يستهان به

[ رصد أنشطة وتجمعات تهدف إلى اختراق الجالية المسلمة  [ المركز الثقافي اإلسالمي القاعدة األساسية لإلخوان
بعد أن بات اإلخوان املسلمون محاصرين 
في مالجئهم األوروبية التقليدية ومحاربني 
في البلدان العربية ومحظورين في مسقط 
ــــــوا وجهتهم نحــــــو أراض  رأســــــهم، حول
جديدة يستثمرون فيها أموالهم وينشرون 
أنصــــــارا  ويســــــتقطبون  أيديولوجيتهــــــم 
جــــــدادا. ومن بني هــــــذه الوجهــــــات التي 
يجــــــري التركيز عليها بعــــــض املناطق في 
إسبانيا، التي ترتبط عن العرب واملسلمني 
ــــــر أحد املواضيع  بذكرى األندلس، وتعتب
املفضلة في أدبيات اإلسالميني، مبختلف 
تنظيماتهم وأطيافهم. كانت البكائيات على 
أطــــــالل الفــــــردوس املفقود أحــــــد األبواب 
الستمالة الشــــــباب املسلمني، في إسبانيا 
ــــــوم لم يعد ذلك احلديث  وغيرها. لكن، الي
يؤت أكله ولم يعد هناك من ســــــينطلي عليه 
أو يصدقــــــه كما أن حاجــــــة اإلخوان أكبر 
من أن يستقطبوا بضعة عناصر من خالل 
هذا اخلطاب. املطلوب اليوم بالنسبة إليهم 
ــــــال جديدة يتم اســــــتقطابها من خالل  أجي
احلديث بلغتهم وعبر املدارس. املســــــلمون 
ــــــات الهجمات  ــــــوم قلقــــــون مــــــن تداعي الي
اإلرهابية، وهم يحتاجون خطابا يهدئهم ال 
أدبيات واهية تزيد من حالة التشنج. توجه 
اإلخوان فــــــي بحثهم عن أرضهم اجلديدة 
إلى إقليم كاتالونيا حيث احلكومة منشغلة 

في قصة االنفصال.

أحمد أبودوح

في قصة االنفصا

كاتب مصري



} يصعب على املرء، أن يتخيل مدى 
اإلحباط الذي وصل إليه متيم بن حمد أمير 

قطر، بعد أن خابت كل رهاناته. فقد بدأ 
احلراك إلطاحته من داخل عائلته، وضاقت 

احللقات من حوله بعد أن كان يظن أن الدول 
ومجتمعاتها وقواها السياسية، ستكون 

بيادق طوع بنانه على رقعة الشطرجن. 
وال يزال املراقبون حتى اآلن عاجزين عن 
مجرد تخيل الطريقة التي يفكر بها أمير 

قطر ووالده، إذ استقر في قناعة األب ومن 
بعده ابنه، أنه القادر استثنائيا على جمع 

كل التناقضات، وعمل التنومي املغناطيسي 
لكل األطراف، لكي تراه كل منها صديقا وفيا 

يستحق املساندة. وكان توهم ذلك، عندما 
تصرفت دول مجلس التعاون اخلليجي 

معه بأخّوة وصبر وعقالنية، وتعاطت مع 
مقارباته ومشاغباته وعالقاته اخلارجة عن 
كل منطق، بدبلوماسية هادئة، مسكوت عن 

حيثياتها، حفاظا على صفو املناخ اخلليجي 
العام.

كانت الفترة التي ظل يجمع فيها بني 
إسرائيل وحماس، أبهج الفترات على 

نفسه، خاصة وأن النقيضني حريصان على 
العالقة معه، كٌل ألسبابه وحساباته، لكن 

حسبته مع األميركيني، وقد صاغها مبنهجية 
التوقعات واملقاربات التي تالئم الصومال 
واملالديف، وصلت إلى خيبة خانقة. راهن 

على سقوط دونالد ترامب حتى بعد أن 
جنح في االنتخابات، ثم راهن على سقوطه 

بعد جناحه واهما أن سقوطه سهل، ثم 
انتقل إلى الرهان على مساندة ترامب نفسه 

له، ولم يدرك وهو يبني أحالمه أن الرجل 
ميثل حالة معقدة لها سياقات رمبا يكون 
لها أثرها التاريخي على النظام األميركي 

نفسه، أي نظام احلزبني. فالرئيس األميركي 
احلالي، كان مرشح احلزب اجلمهوري، 

وليس من نسغ احلزب. يشارك اجلمهوريني 
في جانب كبير من رؤاهم، وبات اآلن محاطا 

مبستشارين لم يكن معظمهم من منتسبي 
احلزب اجلمهوري، الذي أضعفه ترامب 

وأوقع فيه التباينات في املواقف، على النحو 
الذي يتهدد نظام احلزبني، مثلما حدث 

قبل نحو القرن، في فترة رئيس من عائلة 
فرانكلني روزفلت.

على هامش دورة اجلمعية العامة، 
طلب متيم مقابلة ترامب، فاستقبله األخير 

وفي خلفية عقل كل من الرجلني مواقف 
الشهور السابقة. بدت على متيم مخاوف من 
انعكاسات مواقفه في لغة الرئيس األميركي 

معه، ال سيما وأن ال ضابط للغة ترامب. 
لكن هذا األخير، حتدث كرجل أعمال، ال 

تظهر عليه أي عواطف من البغضاء وهو 
يحادث شريكا جتاريا أيا كان. وبادر متيم 

إلى التنويه مبسألة التجارة كأحد أهم 
عناصر تزييت اللقاء، محاذرا من أن تطفر 
أثناء اللقاء لغة الرجل في موضوع األزمة 
التي مازالت قائمة في اخلليج، وهي أزمة 

سببها اإلرهاب الذي جعله ترامب املوضوع 
الرئيسي في سياسته اخلارجية. رمى ترامب 

له مالحظة للتذكير مبرحلة الصداقة بني 
الواليات املتحدة وقطر، وهي عالقة أدى 
فيها اجلانب القطري مهمات معقدة كلفه 

بها األميركيون، مثل جّر طالبان إلى عالقة 
ُيصاُر فيها إسماع املتخلفني مغلقي العقل، 

لغة أخرى، واستئناس قادتهم بكرم الضيافة 
ومصاحلتهم مع رغد العيش، وكذلك مهمة 
توثيق الصلة مع ”اإلخوان“ ومع حماس، 

وإيهام اإلسالميني بحماسة الدوحة ملناهج 
حكم ال تقبلها لنفسها.

جلس متيم مع رئيس الدولة الكبرى، 
فبدا بسبب تورط نظام حكمه في دعم قوى 

متطرفة متارس اإلرهاب؛ أقل حجمًا من حجم 
قطر بال غاز وبترول. كان من االستحالة، أن 

يجلس مع ترامب، بحجم زائد، مثلما كان 
يتبدى في جلسة كوامي نيكروما، رئيس غانا 

الصغيرة الفقيرة، مع جون كنيدي، الرئيس 
األميركي في أوائل الستينات. كان نيكروما 
يستأنس بظل جمال عبدالناصر، لكن متيم 

لم يكن قادرا في اللقاء على االستئناس بأحد 
سوى رجب طيب أردوغان، الذي يتوسل رضا 

األميركيني وإسرائيل.
في الوقت نفسه، خرج ترامب يقول ”آن 

األوان لفضح الدول التي تدعم اجلماعات 
اإلرهابية مثل طالبان والقاعدة وحزب الله“. 

وعندما ركز على إيران، لم يكن يقصد أنه 
يعنيها وحدها دون سواها. فهي دول وليست 

دولة واحدة. ففي ذهنه أن قطر هي إحدى 
هذه الدول أو ثانيتها، وإال من ستكون، وفق 

رؤية ترامب لألمور؟
في ظالل الدورة ٧٢ للجمعية العامة لألمم 
املتحدة، يعود متيم أكثر قناعة بأن احللقات 

قد ُأغلقت واستحكمت، وأن إيران ليست 
مخرجا،  وبات عليه أن يفتش عن منفذ لن 
يتاح له، سوى بأخذ ناصية الُرشد قبل أن 

تهب عليه العواصف من الداخل دومنا ُمغيث 
من اخلارج.

تميم والحلقات التي 

تضيق

عدلي صادق

تض

كاتب وسياسي فلسطيني
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} تابعت كغيري من املهتمني بشأننا العربي 
املقلق، كلمة مندوب دولة قطر إلى اجتماع 
مجلس اجلامعة العربية في القاهرة؛ وقد 

أصبت بالذهول حقا الستدعاء سعادته 
ملفردات ومسلكيات كنا نتمنى أن يتجاوزها 

اخلطاب السياسي العربي حتت مظلة 
اجلامعة، وأمام أنظار الرأي العام العربي 

والدولي، فتوزيع التهم وتسطيح لغة 
اخلطاب كانا باديني، لكن األكثر هوال منهما 
كان ذلك اخللط اإلستراتيجي والالسياسي 

بل الطفولي الذي بدا الغريق القطري يتشبث 
به ”إيران الشريفة“، إنه مسلك جديد في 

اإلخالل بتعريف الشرف.
من يالحظ السياسة اخلارجية القطرية 
اليوم يستشف مدى حكمة املقولة الشعبية 
السارية ”من حفر جبا ألخيه وقع فيه“، لقد 

بنت هذه الدولة سلوكها اخلارجي منذ عقدين 
كاملني على احلفر وتفخيخها، وليس ذلك إال 

ضد أمتها. لقد ذهبت السياسة اخلارجية 
لهذا الُقطر الصغير الثمل بالثروة والوهم، 

كل مذهب في محاولة اخلروج على اإلكراهات 
واحلقائق الدميوغرافية واجليوبولتيكية 

لألسف الشديد، متجاهلة مبدأ واقعيا هاما 

هو ”التفاوت بني الدول“ وهو تفاوت ال 
يتعلق فقط باألحجام، بقدر ما يتعلق بعوامل 
الفعل وبالرؤية والقوة احلقيقية ال املتوهمة. 

توهمت قطر بل وجنحت إلى قدر كبير في 
توظيف إمكانات مادية كبيرة وقطاعات 

أيديولوجية معينة لزرع رؤيتها غير املبررة 
موضوعيا والتي تتلفع بثوب زور مثلته 

مقولة دعم اإلصالح في العالم العربي، وقد 
انساق الكثير من النخبة العربية حتت بريق 

املال والدعاية اإلعالمية اخلادعة، ليفيق 
اجلميع على حصاد الريح والقالقل في 

الوطن العربي، الذي أرادت قطر جتاهل دوله 
املركزية املؤثرة منذ نشأته إلى اليوم. حيث 

جتاهلت تاريخا من الزعامة العربية ومن 
النضال الوطني والقومي ومن إدارة الصراع 

بني األمة وأعدائها، وتاريخا من اإلنتاج 
الفكري والثقافي، قبل أن تكون هي شيئا 

مذكورا في السياسة. كل هذه العوامل املادية 
واملوضوعية، أرادت قطر بجرة قلم وببرامج 

للثرثرة ومبفكرين حتت الطلب أن تلغيها.
لقد كان صبر األشقاء األكبر على قطر 

وتوجيه النصح لها، وحتى معاتبتها على 
املستوى الدبلوماسي البيني، وأخذ العهود 

واملواثيق عليها بضرورة مراجعة سياستها، 
وتراجعها عن سوق نفسها واملنطقة إلى 
خيارات املواجهة والفناء، كافيا لقطر لو 

أرادت مصلحتها الوطنية ومصالح أشقائها 
العرب. غير أن قطر بدت وكأنها إزاء جاذبية 

أقوى منها تدفعها في طريق ال رجعة منه.
واليوم يتفرج العالم على سذاجة وعدم 

تعقل للواقع ال حدود لهما، فقد فكر من 
فكر لقطر وأوهمها أن عسكرة مساحتها 

الصغيرة، بقوات من العالم ومن دول متثل 
خصوما تاريخيني وواقعيني للعرب ورفع 

التبادالت معها؛ وبأن توزيع اإلتاوات مينة 
ويسرة ومتويل حمالت العالقات العامة، 

التي يسيل لها لعاب شركات الدعاية واإلعالم 
في الغرب ستجدي نفعا. وغفلوا أو تغافلوا 
عن أهمية فهم الواقع وإدراكه بشكل صحيح.

وأول ما يجب عقله من قطر، هو مدى 
محدوديتها وعجزها عن االستمرار في لعب 

دور ال ميكن أن تلبسه.
األمر الثاني؛ أن لغة املصالح لن تسعفها 

أمام املصالح السياسية واإلستراتيجية 
الكبيرة بني العالم اخلارجي ودول املقاطعة 
لها، ال مجال للمقارنة فاحلقائق هنا عنيدة 
جدا، من يدرك ثقل هذه الدول في السياسة 

اإلقليمية والدولية واملتاح أمامها يعرف 
أنه خاسر أمامها في لعبة املصالح، وعلى 

قطر أال تغتر بالتصريحات املعسولة من 
أفواه القادة الغربيني وال من املستأجرين من 
مثقفي الغرب. فالغرب ال ميكن التعويل عليه 
في هذه الوضعية قطعا؛ وقصارى ما تطمح 

له بعض دوائر النفوذ اخلارجي هو استدامة 
هذه األزمة لزيادة ابتزاز قطر، وتوظيفها 
خلدمة أغراضها التدميرية جتاه املنطقة، 

وينطبق هذا على املوقف اإليراني املساند 
في العلن.

األمر الثالث يكمن في أهمية العدول إلى 
خطاب تصاحلي يضرب حسابا ملخاوف 
وتطلعات األشقاء املقاطعني لقطر، وأن 

يكون خطابا حقيقيا منسجما مع الفعل، 
ألن االمتحان الذي يواجه قطر اليوم هو 

املصداقية.
األمر الرابع أن تنتهج قطر منهجية 
جلبر الضرر وأوله كف األذى اإلعالمي 

واأليديولوجي السطحي، الذي خرب عقول 
اجلمهور العربي وشغله بالتوافه، وجرأه 

على املغامرة بأمن واستقرار ومستقبل 
بلدانه، وجعل ثقافة التخوين والشقاق 
والكيدية هي املسيطرة لألسف الشديد.

بهذا وحده ميكن لقطر أن تراهن على 
العودة مرحبا بها، إلى حضنها اخلليجي 

والعربي والذي يصر أكثر من أي وقت 
مضى- فيما يبدو- على أن يقبض على يد 

التخريب التي تستغل قطر ضد أمتها.

قطر ومغادرة المنطق

{أفضل ســـبيل لدولة قطر للخروج من األزمة الحاليـــة العمل بجدية لتبديد مخاوف جيرانها من 

زعزعة استقرارها كدول ذات سيادة}.

أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون اخلارجية اإلماراتي

{تهرب قطر من مســـؤولياتها وادعاؤها فتح حوار غير مشروط ليس له أي معنى في ظل جميع 

ما تم رصده وإثباته باألدلة من تمويل الدوحة ودعمها لإلرهاب}.

سامح شكري
وزير اخلارجية املصري

} يتداول العراقيون هذه األيام محضر 
اجتماع عقد في أغسطس ٢٠١٠ بأربيل، جمع 
بني األمني العام حلزب الدعوة نوري املالكي 

ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني 
وأحد قادة القائمة العراقية وقتئذ إياد 

عالوي، يظهر فيه تنازالت واضحة من جهة 
املالكي للجانب الكردي في املناطق املتنازع 

عليها مقابل أن يدعم األكراد تولي أبي إسراء 
رئاسة احلكومة لوالية ثانية مع موافقته 

على تسليم عالوي رئاسة مجلس السياسات 
اإلستراتيجية الذي لم ير النور.

ومع أن محضر االجتماع التآمري 
الذي جتنب عالوي توضيح مضامينه 

لزمالئه في القائمة العراقية على طريقة 
”والله ما أدري“ يعكس اتفاقا بني املالكي 

والبارزاني على تطبيق املادة ١٤٠ من 
الدستور اخلاصة باملناطق املتنازع عليها 

وهي مناطق ومدن وبلدات عربية في 
أغلبها، وتركمانية ومسيحية ويزيدية في 
بعضها تتبع محافظات املوصل وصالح 
الدين وكركوك وديالى، إال أن املالكي بعد 

أن جلس على كرسي رئاسة احلكومة، أدار 
ظهره ملسعود وبدأ يتعامل مع رئيس حزب 
االحتاد الوطني جالل الطالباني الذي عاد 

إلى رئاسة اجلمهورية في دورة جديدة، 
وشكل االثنان ثنائيا متفاهما على تقاسم 
السلطة في العراق بني الشيعة واألكراد، 

وتوزيع االمتيازات واملكاسب بينهما حتى 
وصل األمر باملالكي إلى حتريض جالل عام 

٢٠١٢ على ضم املوصل بكاملها إلى إقليم 
كردستان، ليتخلص من الصداع الذي تسببه 
له، كما كشف ذلك فخري كرمي في مقال نشره 

في صحيفته املدى وكان حاضرا اجتماع 
رئيسْي اجلمهورية واحلكومة، باعتباره 
املستشار السياسي للطالباني حينذاك.

وعندما يعترض رئيس حزب الدعوة على 
استفتاء االنفصال ويتخوف من تداعياته 

كما نقل عنه، فإنه يسعى إلى مسايرة 
الهبة الشعبية العربية الرافضة لالستفتاء 
في املناطق املتنازع عليها احملتلة من قبل 
حزبْي البارزاني والطالباني، وأيضا حتى 
ينسجم مع املوقف اإليراني الذي يتحسس 

من كيان كردي مستقل مجاور، في وقت تضم 

إيران أكرادا أكثر من ضعف أكراد العراق 
يعانون مشاكل التمييز العنصري والطائفي 

والتهميش وسلب حقوقهم السياسية 
والثقافية واإلنسانية.

فلوال املالكي وقادة الكتل واألحزاب 
وامليليشيات الشيعية، الذين كان همهم أوال 
وأخيرا، اضطهاد السنة العرب وإقصاءهم 

من املشهد السياسي عقب االحتالل 
األميركي، ما كان مبقدور القيادات الكردية 

االستيالء على كركوك والتسلط على سكانها 
واالستحواذ على نفطها وبيعه إلى إيران 

بنصف سعره العاملي عبر أكثر من ألف ناقلة 
نفط برية يوميا. ولوال املالكي الذي جثم 
على صدور عرب العراق لثماني سنوات 
متصلة، مارس خاللها صنوف التمييز 
الطائفي والقهر السياسي ضد املاليني 
من السنة العرب إلى حد وصفهم بأنهم 

”معسكر يزيد“ وقتالهم واجب شرعي، ما 
كانت قوات البيشمركة الكردية تغزو كركوك 

املدينة وتوابعها، وحتتل جلوالء وقرتبة 
ومندلي وخانقني في محافظة ديالى، ومتتد 
إلى شرقي املوصل وتستولي على سنجار 
وتشارك احلشد الشيعي في بسط نفوذها 

حتى األراضي السورية، وتتواجد في الكثير 
من أقضية ونواحي محافظة صالح الدين. 
هذه حقائق على األرض تدمغ املالكي الذي 
كان يدافع عن الزحف الكردي على مناطق 
ومحافظات السنة العرب، ويطمئن رفاقه 
وأتباعه ”ما علينا.. املهم إنهم- ويقصد 

األكراد- بعيدون عن النجف وكربالء والكوت 
والعمارة“.

لقد سكت املالكي على استيراد نصف 
مليون كردي من تركيا وإيران وسوريا 
وإسكانهم في كركوك في بيوت وأحياء 
املواطنني العرب الذين هجر منهم منذ 

عام ٢٠٠٣ بحدود ٤٠٠ ألف إنسان، حسب 
إحصاءات منظمات املجتمع املدني وجلان 

حقوق اإلنسان، بحجة أن النظام السابق قد 
منحهم حق اإلقامة والعمل في احملافظة، مع 
أن الدستور املعمول به حاليا ينص على حق 

العراقي في التنقل والعيش في أي مدينة 
عراقية يختارها، ولذلك نالحظ أن محافظ 
كركوك الكردي جنم كرمي واثق متاما بأن 

استفتاء االنفصال سينجح في املدينة بعد 
التغيير الدميوغرافي الذي حصل فيها طيلة 

السنوات القليلة املاضية.
إن األكراد وهذه حقيقة تاريخية وبيئية 

واجتماعية لم يستوطنوا كركوك إال في 
األربعينات من القرن املاضي، عندما نزل 

املئات منهم من جبال السليمانية وأربيل، 
واشتغلوا عماال وحراسا ومستخدمني في 

حقول النفط وهذا من حقهم كمواطنني 
عراقيني، بل إن حي الشورجة لم يتبلور 

كرديا إال في اخلمسينات، صحيح أن عوائل 
كردية كانت تقيم في قرى شرقي املدينة كقرية 
طالبان مثاال، أما في داخلها فالعدد تضاعف 
في نهاية اخلمسينات بشكل كبير، مما أدى 

إلى حدوث اشتباكات مسلحة ومجازر دموية 
راح ضحيتها املئات من التركمان والعرب 
أبرزها مذبحة كركوك في يوليو ١٩٥٩ التي 

قام بها البارتيون والشيوعيون األكراد، 
وقبلها مجزرة املوصل في مارس من العام 
نفسه في أعقاب فشل حركة العقيد املرحوم 

عبدالوهاب الشواف.
إن الشعب الكردي في شمال العراق 

بأغلبيته الساحقة يرفض النزعات 
االنفصالية وقد ضحى الكثير من رموزه 

وشخصياته وشيوخ العشائر من أجل وحدة 
العراق، بل إن نظام صدام حسني الذي 

يوصف اليوم بالطائفي والدكتاتوري منح 
حقني للكردي في االمتيازات والتسهيالت 

والعمل والتجارة. احلق األول كمواطن 
عراقي واحلق الثاني كمواطن كردي، ولم 

يعترض عربي على ذلك، بل إن حكومة صدام 
عاقبت الشيخ يونس السامرائي وهو رجل 
دين وباحث في التاريخ وعالم في األنساب 
عام ١٩٨٨ ألنه رحمه الله ألف كتابا أعاد فيه 
العشرات من العشائر الكردية إلى أصولها 

العربية مستندا إلى املصادر واملراجع 
والتواريخ املعتمدة علميا وتاريخيا.

ومرة أخرى ال نعترض على استفتاء 
األكراد باالنفصال عن العراق، وال نرفض 

قيام دولتهم املستقلة، ولكن بشرط أن تكون 
في مناطقهم التقليدية املعروفة بحدودها 

اجلغرافية واإلدارية قبل اليوم املشؤوم 
التاسع من أبريل ٢٠٠٣.

العراق: االستفتاء قوض التحالف الكردي الشيعي

توهمت قطر بل ونجحت إلى قدر كبير 

في توظيف إمكانات مادية كبيرة 

وقطاعات أيديولوجية معينة لزرع 

رؤيتها غير المبررة موضوعيا والتي 

تتلفع بثوب زور مثلته مقولة دعم 

اإلصالح في العالم العربي

السعالسعد بن عبداهللا بن بيه
دبلوماسي موريتاني سابق

عندما يعترض نوري المالكي على 

استفتاء االنفصال، فإنه يسعى 

إلى مسايرة الهبة الشعبية العربية 

الرافضة لالستفتاء في المناطق 

المتنازع عليها، وحتى ينسجم مع 

الموقف اإليراني الذي يتحسس من 

كيان كردي مستقل مجاور

هارون محمد
كاتب عراقي
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آراء

} املوضوع الذي شغل الناس هذه األيام 
هو ما حدث للسيدة فائزة السويسي 

املعلمة باملدرسة االبتدائية بحي البحري في 
صفاقس اجلنوبية. 

واحلدث -حسب رواية السيدة 
السويسي نفسها جلريدة الصباح- يتمثل 

في أنها فوجئت يوم اجلمعة ١٥ سبتمبر 
اجلاري“بتجمهر عدد من األولياء أمام 

املدرسة (…) وكان من بني املتجمهرين (…) 
عدد من امللتحني، وبعد أن دلفْت من املدرسة 

تعالت الهتافات الغاضبة من خارج سور 
املدرسة تذُكُرها باالسم وتطالب بأن ال تدرِّس 

أبناءهم“، وقد نعتها بعض األولياء بأنها 
”معلمة كافرة وملحدة ألنها تعمد إلى غلق 

نوافذ قاعة الدرس عند صالة اجلمعة“. 
وقد تكرر اعتراض األولياء عليها يوم 
االثنني ١٨ من الشهر اجلاري رافضني أن 

تدّرس أبناءهم. وكانت مواقف الرفض هذه 
املرة عنيفة إلى درجة أوجبت تدخل األمن 

وإيقاف بعض احملتجني الغاضبني وإرجاع 
املعلمة إلى قسمها، بعد أن ندد باالعتداء 
العنيف عليها عدٌد كبير من املثقفني ومن 

مكونات املجتمع املدني ووزارة التربية التي 
لم ُيْظهر ممثلها -املندوب اجلهوي للتربية 

بصفاقس ١- موقفا حازما في نصرة زميلته 
ضّد هجمة التكفير التي تعّرضت لها، بل إنه 
بّرر االعتداء عليها بأن اّتهمها ”باالضطراب 

النفسي“. 
وإذا كان يوم ١٥ سبتمبر الذي هوجمت 

فيه هذه املعلمة هو يوم العودة املدرسية 
فذلك يعني أن النية مبيتة ضدها قبل بداية 

السنة الدراسية.
وخالصة ما حدث إذن أن أولياء من 

ذوي امليول اإلسالمية اإلخوانية املتطرفة 
يعترضون على وجود معلمة في إحدى 

املدارس ويريدون منعها من تدريس أبنائهم 
ألنها كافرة ملحدة، وعالمة كفرها وإحلادها 

أنها تغلق النوافذ عند صالة اجلمعة. 
وإذا علمنا أن طقوس صالة اجلمعة 

تستغرق قرابة الساعة ألنها تشتمل على 
قراءة القرآن الكرمي واألذان للصالة وإلقاء 
اإلمام خطبتْيه، وأن كل هذه الطقوس تتم 

باستعمال مكبرات الصوت التي تفسد 
على املعلم واألستاذ درسهما وخاصة إذا 

كانت املدرسة أو املعهد قريبني من اجلامع، 
إذ يستحيل على تالميذهما سماُعهما كما 
يستحيل عليهما سماُعهم، تبني لنا حجم 

املعاناة التي يلقاها املربي وتالميذه بسبب 
صالة اجلمعة. وليست تالوة القرآن والدعوة 

إلى الصالة وخطبة اإلمام هي التي تزعج 
وتفسد على املربي درسه، بل هي مكبرات 

الصوت التي تغزو حاسة السمع فتفسدها.

وأنا أقول هذا عن جتربة: فقد عرفُت هذه 
الظاهرة في أوائل السنوات السبعني من 

القرن املاضي، عندما كنت أستاذا في املعهد 
الثانوي بباب اخلضراء الذي ال تفصله عن 

اجلامع إال ساحة باب اخلضراء. 
ولم يكن أمامي من حل إال إغالق بلور 

النوافذ ليتمكن التالميذ من سماعي وأمتكن 
من سماعهم. ولم يثر هذا، في ذلك الوقت، 

مشكال لي أو لإلدارة ألن امللتحني من أتباع 
حسن البنا وسيد قطب ما زالوا لم يظهروا 

بعد.
وال شك أن األولياء احملترمني من أصحاب 

اللحى الذين عنفوا السيدة السويسي 
يريدون منها أن تفتح وقت الصالة وما 

تبعها نوافذ القسم كلها، ليعوض التالميذ 
الدرَس بسماع القرآن وسماع خطبة اإلمام 

لتزداد قلوبهم إميانا وعقولهم خشوعا 
وطاعة، فذلك أهم وأولى من أن ُتدرِّس لهم 

املعلمة مسألة في احلساب أو أن تفسر لهم 
نّصا أو أن تعلمهم قواعَد النحو والصرف 
أو أن تقدم لهم درسا في اإليقاظ العلمي، 
ألن هذه الدروس كلها قد تكون مدعاة إلى 

إفساد عقولهم وزرع بذور الشك والريبة 
فيها، بينما االستماع إلى القـرآن يتلى 

وإلى اإلمام يخطب ويعظ يقربهم من الله 
ُزْلفى؛ بل لعل هؤالء األولياَء يبتغون أن 

تعاَمَل املدارُس أثناء صالة اجلمعة معاملة 
احملالت التجارية التي ُتْهَجر عمال بقوله 
تعالى في سورة اجلمعة ”يا أيها الذين 
آمنوا إذا نوِدَي للصالِة مْن يوِم اجلمعة 

فاْسَعْوا إلى ذكر الله وَذُروا البيَع ذلكم خير 
لكم“؛ بل لعلهم يعترضون على وجود املعلمة 

ذاتها في املدرسة ألنها أنثى واألنثى عورة 
مثيرة للفتنة وينبغي لها لذلك أن تالزم 
بيتها لتقوم بوظائفها التي حددها لها 

شيوخ اإلسالم السياسي، وما يقّوي هذا 
االحتمال أن السيدة فائزة السويسي نِشطة 
في جمعية النساء الدميقراطيات بصفاقس 

ومن املناضالت فيها؛ بل لعلهم يريدون 
في نهاية األمر أن تغِلق املدارس الوطنية 

املدنية أبوابها وأن تصبح كتاتيب أو فروعا 
زيتونية ال يعلم فيها إال ما له عالقة بالكتاب 

والسنة. 
وهذا ما ينشده اإلسالم السياسي منذ 

ظهر في تونس في السنوات السبعني 
من القرن املاضي ثم بعد أن حل ركبه 

بيننا وفرض نفسه على التونسيني باسم 
الدميقراطية.

ووقوع حدث تكفير املعلمة السيدة 
السويسي في صفاقس يلفُت في احلقيقة 

النظر: فليس هو احلدث األول التي يقع فيها 
ويظهر فيه أثر اإلسالم السياسي، ونذكر من 

هذا النوع من األحداث ثالثة أخرى: األول 
يتمثل في االعتصامات واالحتجاجات التي 
اندلعت خالل شهري أكتوبر ونوفمبر ٢٠١٥ 

وقادتها منظمة عمالية أنشأتها النهضة 

أيام حكم الترويكا هي املنظمة التونسية 
للشغل تضامنا مع إمام جامع اللخمي 

املعزول، وقد تعطلت صالة اجلمعة بهذا 
اجلامع ملدة أسابيع، واإلمام املعزول كان 

معروفا مبشاركاته في املظاهرات املناصرة 
حلكومة الترويكا وحلركة النهضة خاصة، 

وكان حسب شهادة نواب في البرملان ووزارة 
الشؤون الدينية ذا خطاب تكفيري متشدد، 
وقد علقت به بعض قضايا الفساد املالي، 

لكن احلماية التي ما انفك يلقاها من اإلسالم 
السياسي قد أنقذته.

واحلدث الثاني يتمثل في ما أثير حول 
مسرحية ”ألهاكم التكاثر“ من احتجاجات 

وتهديد واعتداء بالعنف الشديد على املخرج 
جنيب خلف الله. 

وقد انطلقت القضية من صفاقس بنشر 
اإلمام املعزول ذي العالقة باحلدث السابق 
نصا على موقع فيسبوك في شهر فبراير 
من العام ٢٠١٦ اعتبر فيه اقتباس عنوان 
املسرحية من القرآن عمال خطيرا وغير 

أخالقي وطالب بتدخل النيابة العمومية 
والقضاء ونواب الشعب. وقد حتركت بعد 

هذا اآللُة االحتجاجية اإلسالمية التي قادتها 
نقابة األئمة التابعة للمنظمة التونسية 

للشغل التي قادت االحتجاجات على احلدث 
السابق.

واحلدث الثالث أخطر من احلدثني 
السابقني ألنه ميس حرمة البحث العلمي في 
اجلامعة التونسية، ويتمثل في قبول ”جلنة 
األطروحات والتأهيل“ في املدرسة الوطنية 

للمهندسني بصفاقس موضوع أطروحة 
دكتوراه سنة ٢٠١١ سجلته طالبة حتت 

إشراف أحد أساتذة املدرسة، تريد به إعادة 
النظر في نظرية َدَوران األرض حول الشمس 

باعتبار الشمس هي املركز، لتثبت أن الشمس 
هي التي تدور حول األرض باعتبارها املركز، 

ويتبع هذا بالطبع ”حقائق“ أخرى منها 
استقرار املركز أي األرض وثباته، وتسطيحه 

عوض كرويته فتكون األرض بذلك مسطحة 
غير كروية. 

ومثل هذا العمل يندرج في ما يعرف 
بـ“اإلعجاز العلمي في القرآن“، ويدافع عن 

مقوالت علماء الدين القدامى الذين يفسرون 
آيات القرآن الكرمي حسب دالالتها الظاهرية، 

ولكن األستاذ املشرف على األطروحة قال، 
في سياق الدفـاع عنها وعن صاحبتها، إن 

الطالبة شجعها باحثون أميركيون قد أرسلوا 
لها نشريات كثيرة تؤيد فرضية موضوع 

البحث.
وقد تبني من بعد أن هؤالء األميركيني 

الذين أيدوها ينتمون إلى ”احملافظني اجلدد“ 
املهووسني بإحياء التراث الفكري التوراتي 

واإلجنيلي، فهم إخوان جماعتنا أتباِع 
اإلسالم السياسي. 

وبعد إيداع الطالبة أطروحتها وإثارتها 
لالنتقاد أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا 

حول املسألة يوضح أن التحريات التي 
قامت بها اإلدارة العامة للبحث العلمي 
بالوزارة بالتنسيق مع جامعة صفاقس 

قد أثبتت وجود ”إخالالت إجرائية فادحة 
اجنر عنها إيداع األطروحة محل اجلدل“، 

وأن ”جلنة األطروحات والتأهيل في هندسة 
احمليط والتهيئة“ في جامعة صفاقس قد 
اجتمعت في بداية أبريل ٢٠١٧ ”إثر ورود 

التقريرين التقييمّيني السلبيني لألطروحة 
املذكورة وقررت الرفض النهائي لهذا البحث 

ولكل األعمال املنشورة في إطاره بناء على 
اإلخالالت الفادحة في املنهجية واألخالقيات 

العلمية“؛ وبهذا املوقف العلمي الصارم 
تكـون وزارة التعليم العالي قـد أعـادت 

للبحث العلمي حرمته، وللجامعة التونسية 
هيبتها.

تلك إذن أربعة أحداث جدت في مدينة 
صفاقس بني ٢٠١٥ و٢٠١٧ وال يخفى دور 

اإلسالم السياسي فيها. واألحداث األربعة 
ذات صلة مبحاربة احلداثة ومظاهرها.

أما تكفير املعلمة فيندرج في محاربة 
مْدَرَسة اجلمهورية احلداثية التي أنشأتها 
دولة االستقالل وكانت طيلة عقود مفخرة 

التونسيني جميعا.
وأما تعطيل صالة اجلمعة ألسابيع 

في أحد اجلوامع احتجاجا على عزل إمام 
متحّزب ذي خطاب تكفيري متطرف فانتصار 
للسلفية الدينية املعادية عداء ظاهرا للحداثة 

ومظاهرها احلضارية والفكرية.
وأما االحتجاج على اقتباس آية قرآنية 

في عمل مسرحي فعمل دال على معاداة 
مظاهر االبتكار في الفن والفكر وعلى جهل 

تام بالتراث العربي الفني واألدبي.
وأما الدفاع عن اإلعجاز العلمي في القرآن 

في عمل أكادميي بالتشكيك في أهم النتائج 
الفيزيائية والفلكية التي توصل إليها العقل 

البشري فدعوة صريحة إلى التخلي عن 
االجتهاد في العلم واالنكفاء على مقوالت 

الفقهاء واملفسرين القدامى إلحيائها وادعاء 
صحتها باسم البحث العلمي. 

وكلها عوامل تهدد مستقبل البالد 
والعباد وخاصة مستقبل املدرسة واجلامعة 

واحلريات العامة.

اإلسالم السياسي ومحاربة الحداثة في تونس

الجزائر.. {األفافاس} ومسك العصا من الوسط

{المباحثـــات التي تـــم عقدها بين حركتي فتح وحماس في القاهرة هي الفرصة األخيرة، في ملف 

المصالحة الفلسطينية الشاملة، خاصة وأنها خرجت بتفاهمات بين الجانبين}.
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} خالل األسبوعني املاضيني كّثف األمني 
الوطني األول بحزب جبهة القوى االشتراكية  

في اجلزائر محمد حاج جيالني نشاطه 
السياسي على مستوى وسائل اإلعالم 

املكتوبة بشكل خاص وعلى مستوى عقد 
الندوات بشكل عام وهدفه من ذلك هو 

التوضيح جلمهور حزبه ولقواعده الشعبية 
في اجلزائر العميقة وللنظام احلاكم وكذلك 

ملختلف أحزاب املعارضة موقف حزبه 
من الوضع اجلزائري املتأزم منذ سنوات 
وخـاصة طوال فترة مرض رئيس البالد 

عبدالعزيز بوتفليقة الذي ال يظهر إال نادرا 
في املشهد السياسي ثم يغيب لشهور. وبهذا 

الشأن سجل املسؤول األول بجبهة القوى 
االشتراكية موقفه من النقاش الدائر حول 

تطبيق املادة ١٠٢ من الدستور، ومن دعوات 
عدد من األحزاب والشخصيات املعارضة 
لتثبيت شغور منصب رئيس اجلمهورية 
اجلزائرية عبدالعزيز بوتفليقة، ومن ثم 

إجراء االنتخابات الرئاسية املبكرة.
وبهذا اخلصوص أبرز حاج جيالني أن 
حزبه غير متحمس لهذا النمط من اجلدال، 

وبدال من ذلك يعتقد أنه ال ينبغي أن حتصر 
األزمة اجلزائرية في تغيير رئيس بآخر فقط 

بل من الضروري تنفيذ حتّول راديكالي يطال 
منظومة احلكم برمتها.

إلى جانب هذا املوقف اتهم حاج جيالني، 
في احلوار الذي أجرته معه يومية ”اخلبر“ 

اجلزائرية في السادس من هذا الشهر، 
النظام في اجلزائر بالتسلط وإهدار دم 

الدميقراطية، وفضال عن ذلك أكد أن القرارات 
التي تتخذ تتم بشكل متعسف وخارج 

األطر القانونية. ويلخص جيالني البرنامج 
الذي مبقتضاه ميكن في تقديره أن يصنع 

احلل وفق الصيغة التي يقترحها حزبه في 

التصورات التالية: ”ما نالحظه اليوم هو أن 
الكل، سلطة ومعارضة، يتحدث عن اإلجماع 
الوطني. بعد سنوات من التنافر والصراع 
األيديولوجي، ثم الشرخ بني أنصار النظام 

وأنصار إسقاط النظام، ظل األفافاس (حزب 
جبهة القوى االشتراكية) يقترح احلوار 

واملصاحلة من أجل بناء اإلجماع الوطني، 
من خالل مسار تأسيسي يخرج البالد من 
أزمة، ويضع أسس اجلمهورية الثانية في 

إطار دولة القانون وهكذا الزلنا وسنبقى إلى 
غاية الوصول إلى مبتغانا“.

ال شك أن أطروحتي اإلجماع الوطني 
واحلوار اللتني يتبناهما حاج جيالني 

تتميزان بالرومانسية والسذاجة حيث أنه 
ال ميكن أن يحصل حوار تفاوضي منتج 

وحقيقي بني الدكتاتورية وبني احلرية، أو 
يتم إجماع بني أحزاب السلطة املتسلطة 
الفاقدة للشرعية وبني بعض القوى التي 
تدعو إلى ممارسة الدميقراطية في إطار 

الدولة املدنية.
وفي الواقع فإن حاج جيالني ال يرسم 

الصورة الواقعية الكاملة للوضع السياسي 
اجلزائري املتأزم وخلفياته التاريخية، كما 

أنه ال يحلل السياسات املتسببة في حتطيم 
األبنية السياسية واالجتماعية والثقافية 

اجلزائرية.
ال شك أن األزمة اجلزائرية املـركبة 

متعددة األبعاد، حيث ساهم النظام 
احلاكم في صنعها منذ بـداية االستقالل 

وذلك بتغليب كفة العسكري واألمني على 
السياسي، كما ساهمت األحزاب املعارضة 
بدورها في تثبيت سلبياتها وذلك بتغليب 

الزعامات الفردية على النضال اجلماعي 
وبسبب السقوط في فخ إنشاء األحزاب 

املجهرية التي تخلو من الرصيد الشعبي، 
وذلـك مباشرة بعد السماح بالتعددية 

احلزبية في التسعينات من القرن املاضي، 
مبا في ذلك حزب جبهة القوى االشتراكية 

نفسه الذي يتزعمه حاج جيالني حاليا 

والذي عانى وما زال يعاني من عدة مشكالت 
في مقدمتها جمود العقيدة التقليدية التي 

تبناها منذ تأسيسه بعد استقالل اجلزائر في 
عام ١٩٦٣.

وهنا نتساءل؛ ماذا تبقى من اشتراكية 
حزب جبهة القوى االشتراكية اليوم؟ وأين 
هذه االشتراكية التي يتحدث عنها البعض 

في املناسبات؟ وملاذا لم يقدم هذا احلزب 
أية رؤية جديدة للفكر االشتراكي بأسسها 

الوطنية املتميزة يقنع بها الرأي العام 
الوطني؟ وملاذا عجز عن تأطير وإنقاذ 

شريحة الشبان الغارقني في أوحال الثقافة 
الرأسمالية املتوحشة في املدن والقرى؟ في 
هذا السياق يالحظ أن العقيدة االشتراكية 

لهذا احلزب قد أصابها التكلس الفكري، 
فضال عن انعدام أسلوب العمل التنظيمي 

احليوي الذي ميكن أن يؤدي إلى استقطاب 
اجلماهير الشعبية وخاصة شريحة الشباب 
التي تشكل ٧٥ باملئة من الشعب اجلزائري، 

وهكذا لم ينفذ حزب جبهة القوى االشتراكية 
أي برنامج يفضي إلى بناء قوة بشرية 

عريضة في اجلزائر.
إلى جانب هذه املطبات ذات الطابع 

الفكري والعقائدي هناك أيضا تكرار ألخطاء 
حرب املواقع على منصب األمني العام إذ 
شهدت جبهة القوى االشتراكية منذ ١٩٩١ 

إلى ٢٠١٧ استبدال أمني عام بآخر كل سنتني، 
وهذا ال يعني التجديد بقدر ما يعني الصراع 

الفردي على املسؤوليات القيادية.
من الواضح أيضا أن السكرتير األول 

حلزب القوى االشتراكية السيد حاج جيالني 
ال يعالج في حواراته واملناقشات التي 
يخوضها آفة االنقسامات التي عصفت 

بحزبه في السنوات األخيرة ومن قبل في 
ظل حياة مؤسسه التاريخي الراحل محند 

أوحلسني أيت أحمد، األمر الذي أفقد وال يزال 
يفقد هذا احلزب إمكانية بناء كتلة متراصة 

على مستوَيْي العقيدة والتنظيم الهرمي 
والقاعدي.

أولياء من ذوي الميول اإلسالمية 

اإلخوانية المتطرفة يعترضون على 

وجود معلمة في إحدى المدارس 

ويريدون منعها من تدريس أبنائهم 

ألنها كافرة ملحدة، وعالمة كفرها أنها 

تغلق النوافذ عند صالة الجمعة

أزراج عمر
كاتب جزائري

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي

} حني يتصالح املتخاصمان في فلسطني 
علينا أن نشاهد املسلسل إلى نهايته، ال أن 

نحكم عليه بالفشل قبل بدء عرضه، علينا 
أال نكون متشائمني حد االستهانة بقدرة 

فتح وحماس على إجناز اتفاق ”مشّرف“. قد 
تنجحان هذه املرة وحتققان ما فشلتا فيه 

طوال السنوات العشر املاضية. لكن ما الذي 
يجعل التشاؤم سيد املوقف على األقل في 

اللحظة الراهنة؟
عشر سنوات كافية لعدم تصديق ”كذبة“ 

املصاحلة بني فتح وحماس. بعد مرور أسبوع 
واحد فقط قد ينسى اجلميع ما اتفقوا عليه، 
ألن اإلرادة السياسية ليست موجودة إلنهاء 
معاناة الشعب القابع حتت رحمة ميليشيات 
حتتكم إلى إيران وقطر وتركيا وسلطة تسير 

وفق نهج دايتون وإخوانه.
محمود عباس وإسماعيل هنية استفادا 
كثيرا من االنقسام ويعيشان عليه. ال تروق 
لهما رؤية الناس البسطاء يتنفسون قليال 

بعد سنوات القهر والتعب واملرض النفسي 
واإلنهاك اجلسدي. ال يهم عباس سوى 

حاشيته، وال يهم هنية سوى قبيلته ”حماس“ 
وبقاء متسكها بالعصا في غزة.

رمبا لم يحن بعد موعد التصالح، ما 
يبحث عنه هنية وعباس في القاهرة هو 

طوق النجاة لسلطتيهما الفاشلتني. التجارب 
السابقة كانت قاسية جدا، مزقت كل شيء 

بني الفلسطينيني وضيعت كل عالقة ”انتماء 
وتضحية“ للقضية التي عمرها أكثر من ٨٠ 

عاما. هل يفهم عباس وهنية معنى التصالح 
هذه املرة؟

غابت فرحة املصاحلة. لم يعد لها وجود 
في القاموس الشعبي ولم يخرج الناس في 

مسيرات للتعبير عن الفرح ألنهم اعتادوا على 
فشل ساستهم وكرهوا فكرة التسويق الكاذب 

القتراب الوصول إلى اتفاق.
عباس وهنية اتفقا على أال يتفقا داخليا، 

وتوافقا على االستمرار في إذالل اخلصوم 
ومن ال ينتمي إلى دكاكني السلطة.

ما جرى في القاهرة قبل أيام ليس سوى 
تسجيل للنقاط في قوائم اخلصوم ورمي 
للكرة في ملعبهم. وهذه جتارة رائجة في 

سجل من يحكم. ال يفيد إعالن حّل جلنة إدارية 
في ظل تفاقم الوضع اإلنساني في غزة التي 
زادت فيها البطالة بنسب تفوق اخليال و٨٠ 
باملئة من سكانها يعيشون حتت خط الفقر.

ملاذا التشاؤم؟ هذا التشاؤم هو ما زرعه 
املتقاتالن على سلطة الالسلطة. كم عدد 

االتفاقات املوقعة بني فتح وحماس؟ سنجد 
أنها تفوق االتفاقات الكبرى على مدار مئة 

عام. اتفقت فتح وحماس في الدوحة ودمشق 
وصنعاء والقاهرة في أكثر من مناسبة. لم 

تنجح أّي جهود إلنهاء إهانة القضية.
كانت نتائج االقتتال الداخلي كارثية بكل 

املقاييس على املستويات الوطنية. وأثرت على 
كل نواحي احلياة حتى جعلت من االنتحار 
”موضة“ للفرار من املوت البطيء في احلياة.
من الوقاحة السياسية أن يتبادل عباس 

وهنية شروط التصالح بشرط احلياة للفقراء 
في غزة. ما معنى حل اللجنة اإلدارية مقابل 
العودة عن اإلجراءات العقابية بحق السكان؟

ما يطلبه الناس هو العودة نهائيا إلى 
وضع ما قبل يونيو ٢٠٠٧، وإنهاء كل مظاهر 
امليليشيات اخلارجة على القانون والبلطجة 

والقتل على االنتماءات احلزبية، ومحاربة 
الفساد والفاسدين، والقبول بالتعددية 

السياسية، وبناء أركان دولة تستحق احلياة.
صحيح أنه يعّول كثيرا على القاهرة 

في إحداث نقلة نوعية في ملف املصاحلة 
الداخلية، لكن األهم هو القدرة على هزمية 

الشيطان الكامن في التفاصيل. ملفات كثيرة 
مازالت عالقة منذ سنوات، واألهم إلجناح 

أي وساطة حسم مسألة العالقة مع إسرائيل 
وشكل الصراع معها: هل هو بالتفاوض أم 
باملقاومة؟ فهذا من األسباب األساسية التي 

أدت إلى اقتتال يونيو ٢٠٠٧.
لن يجرؤ هنية اآلن على التفاوض بشأن 

هذا امللف، ألنه يطمح إلى رئاسة السلطة 
ويريد أن يبقى مرّددا ”املوت إلسرائيل“ لكسب 

عطف اجلماهير.
يبدو أن تفاهمات حماس مع القاهرة 
أعمق كثيرا من اللجوء إلى تفاهمات مع 
سلطة عباس في رام الله. ألن التفاهمات 
األولى هدفها واضح هو تخفيف معاناة 

السكان الذين عاشوا ويالت احلروب والقتل 
والتعذيب خالل السنوات املاضية. أما 

التفاهم األخير فهو لتسجيل نقاط وكسب 
مراحل في االنقسام الداخلي لصالح جهة على 

حساب أخرى.
من امللفات الكبيرة التي قد تعطل أّي تقدم 
ملف موظفي حماس الذين يقارب عددهم الـ٤٠ 
ألف موظف وقوات أمنية أسستها في غزة من 
جناحها العسكري وفصائل موالية لها. كلها 

قد تكون من العوائق في حال لم توجد لها 
صيغة قانونية وسياسية. حتى اللحظة كل من 

في غزة متشائم إلى أن يرى غير ذلك.

متشائمون من املصالحة

أحمد فايز القدوة
صحافي فلسطيني
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اقتصاد
{اإلدارة األميركيـــة ال تلتزم بمعايير االنفتاح التجاري الـــذي نعرف أنه مفيد للمواطنين في كل 

أنحاء العالم}.

جاسنت ترودو
رئيس وزراء كندا

{وصـــول قيمـــة أصـــول صندوق الثـــروة الســـيادي النرويجي إلـــى تريليـــون دوالر يمثل محطة 

رئيسية. لم يكن أحد يتوقع بلوغها عند تأسيس الصندوق عام 1996}.

يانغيف سلينغشتاد
رئيس إدارة االستثمار في البنك املركزي النرويجي

بروتيرا تنقل صناعة الحافالت إلى مسافة قياسية

حافلة كهربائية تقطع 1772 كيلومترا دون إعادة شحن
} ســان فرانسيســكو (الواليــات املتحــدة) – 
نقلت شـــركة بروتيرا ســـباق املســـافات التي 
واحلافـــالت  الســـيارات  تقطعهـــا  أن  ميكـــن 
والشـــاحنات الكهربائية إلـــى مرحلة متكنت 
فيهـــا حافلـــة جديدة من إنتاجهـــا من حتطيم 

األرقام القياسية بفارق كبير.
الكهربائيـــة  بروتيـــرا  حافلـــة  وقطعـــت 
اجلديدة، التي يبلغ طولها 12.19 متر، مســـافة 
تزيد علـــى 1772 كيلومترا بســـرعة منخفضة 
دون احلاجة إلعادة شـــحنها، مسجلة مسافة 
قياسية جلميع املركبات التي تسير بالكهرباء.

وبدأت شـــركات احلافالت والشاحنات في 
طرح مناذج كهربائية منطيـــة ملركبات خفيفة 
ومتوســـطة، لكـــن ســـعر هـــذه التكنولوجيا 
اجلديدة غالبا ما يكون باهظا، حيث تتســـابق 
الشركات لصنع مركبات تقطع مسافات مقبولة 

بسعر تنافسي.

ويـــرى مـــات هورتـــون كبير املســـؤولني 
التجاريـــني في شـــركة بروتيـــرا األميركية أن 
سعر أي حافلة عادية من صنع شركة بروتيرا 
يبلـــغ نحو 750 ألف دوالر في حني يبلغ ســـعر 
أي حافلة عادية تعمل بالديزل 500 ألف دوالر.

وأضاف أن تكاليف التشـــغيل في شـــركة 
بروتيـــرا تقل عن منافســـاتها، ولكن عليها أن 
تقنع املستهلكني بأن الســـعر األعلى يستحق 

الدفع.
وقال هورتون إن ”مركبات النقل الكهربائية 
الثقيلـــة لديها اآلن اإلمكانيات التي حتتاجها. 
سنحول تركيزنا اآلن بشـــكل أكبر إلى خفض 
التكلفـــة“، وهو ما يؤكده محللون في إشـــارة 
إلى أن احلافلة جتريبية وأن اإلنتاج التجاري 
ميكن أن يخفض تكاليف اإلنتاج في املستقبل.

ورغم أن وزن البطارية يعد مشكلة بالنسبة 
للشـــاحنات الثقيلـــة مما يؤدي إلـــى تقليص 

حمولتها. قال هورتون إن حافلة شركته أخف 
بكثير من مقطـــورة حتى لو كانت حتمل عددا 

كامال من الركاب.
واســـتخدمت شـــركة بروتيـــرا بطاريـــات 
حلافالتهـــا مع شـــركة إل.جي كيـــم الكورية، 
لكنهـــا بـــدأت بتجميع البطاريـــات في مصنع 

جديد ببيرلينجيم في والية كاليفورنيا.
وقـــال هورتون إن شـــركة بروتيـــرا باعت 
190 حافلـــة في العام املاضي وهي في طريقها 

لتجاوز هذا الرقم بكثير خالل العام احلالي.

اإلمارات تدافع عن صناعاتها بعد 

اتهامات أميركية باإلغراق
} أبوظبــي - قالت اإلمـــارات العربية املتحدة 
أمـــس إنها لـــن تدخر جهـــدا فـــي الدفاع عن 
صناعاتهـــا بعد أن خلصـــت الواليات املتحدة 
إلى أن شركات إماراتية من قائمة من الشركات 
العامليـــة تقـــوم بإغـــراق الســـوق األميركيـــة 

بقضبان الصلب الكربوني والسبائكي.
وقالت وزارة التجارة األميركية في نتائج 
حتقيق أولي نشـــر في الســـادس من سبتمبر 
اجلـــاري إن مصدريـــن من اإلمـــارات العربية 
املتحـــدة باعوا منتجات من قضبان األســـالك 

بأقل من القيمة العادلة بنسبة 84.1 باملئة.
وأضافت الـــوزارة أنها ســـوف تطلب من 
ســـلطات اجلمارك األميركية حتصيل رســـوم 

على تلك الواردات.
ونسبت وكالة رويترز إلى وزارة االقتصاد 
اإلماراتية تأكيدها أنهـــا تولي اهتماما كبيرا 
بتلـــك التحقيقـــات األميركيـــة وأنها ســـوف 
تدافع عن الصناعـــات اإلماراتية بكل ما متلك 
من وسائل مبا يتماشـــى مع اتفاقيات منظمة 

التجارة العاملية.
واتخـــذ الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
من سياســـة ”أميركا أوال“ شعارا خالل حملته 
االنتخابيـــة، متعهـــدا بالدفاع عن الشـــركات 
األميركيـــة ومراجعة االتفاقيـــات التجارية أو 
التفـــاوض على أخـــرى جديـــدة لتعزيز قطاع 

الصناعات التحويلية في الواليات املتحدة.
وقالـــت اإلمـــارات، وهـــي حليـــف مقـــرب 
للواليـــات املتحـــدة في الشـــرق األوســـط، إن 
احلفاظ على نظام جتاري حر ومفتوح ومتعدد 
النواحي مع الواليـــات املتحدة أمر مهم جدا، 
لكن صادراتها لـــن يكون لها أثر ملموس على 

قطاع قضبان األسالك احمللي األميركي.
وأضافـــت أن الصـــادرات اإلماراتيـــة من 
قضبان األســـالك إلـــى الـواليـــات املتحدة لم 
تشـــكل ســـوى أقل من 1.4 باملئة مـــن إجمالي 
الواردات األميركية من تلك الواردات في العام 

املاضي.

وتشـــير البيانات األميركية إلـــى أن قيمة 
صـــادرات قضبـــان األســـالك اإلماراتيـــة إلى 
الواليـــات املتحدة في عـــام 2016 بلغت نحو 7 

ماليني دوالر.
ومن املقرر أن يصدر قرار نهائي بخصوص 
مكافحة اإلغراق من وزارة التجارة األميركية، 
والذي يشـــمل حتقيقات بشأن دول أخرى، في 

21 نوفمبر املقبل.

وقضبان األســـالك هي منتج صلب وسيط 
مدرفل على الســـاخن يســـتخدم في مجموعة 

متنوعة من السلع املصنعة األخرى.
وتنتقد نقابـــات أميركية األوامر التنفيذية 
التي يصدرها ترامـــب لعرقلة واردات احلديد 
واألســـالك واألملنيـــوم. وتقـــول إن املراجعـــة 
األميركية ينبغـــي أن تركز على الصني وليس 
املصدريـــن اآلخرين الذيـــن يلتزمون بالقواعد 

العاملية مثل اإلمارات وكندا.
وقال ليو دبليو جيـــرارد، رئيس النقابات 
املتحـــدة لعمال الصلب فـــي الواليات املتحدة 
وليـــس  املشـــكلة،  هـــي  الصـــني  وكنـــدا ”إن 
كنـــدا واإلمـــارات والدول األخـــرى التي تتبع 
القواعد… يجب أن يكـــون هدفنا التركيز على 
التجارة العادلة، وليس مجرد إغالق الســـوق 

األميركية“.
وتشـــير البيانات األميركية الرســـمية إلى 
أن 55 باملئة من استهالك الواليات املتحدة من 
األملنيوم مستوردة من دول مثل الصني وكندا 
وروســـيا واإلمارات العربية املتحـــدة، وهذه 
الدول ستكون محل حتقيق ملعرفة ما إذا كانت 
هناك ممارســـات إغراق بالنســـبة لصادراتها 

إلى السوق األميركية.
وكانـــت شـــركات خليجيـــة قد أكـــدت أن 
واردات  اســـتبعـاد  ميكنهــــا  ال  واشـــنطـن 
بســـبـب  األجنبيــــة،  واألملنيــــوم  القضبـــان 
الفجــــوة الكبيرة بني العـــرض والطلـب جراء 
تـراجـــع إنتـاج املتحـدة وتـزايـــد طلـب قطـاع 

السيـارات.

وزارة التجارة األميركية:

مصدرو قضبان األسالك 

اإلماراتية باعوا منتجات بأقل 

من القيمة العادلة

} غزة - عندما احتاج دان ليوبيتز إلى شركة 
يتعامل معها في مشروع لشركته اإلسرائيلية 
للتكنولوجيـــا املتطـــورة فـــي 2015، وجدهـــا 
فـــي قطاع غزة الفلســـطيني احملاصـــر، ومنذ 
ذلـــك احلني حتالفت الشـــركتان اإلســـرائيلية 

والفلسطينية وتعمالن معا حتى اليوم.
بدايـــة  فـــي  ”إينيتيـــل“  شـــركة  وكانـــت 
انطالقتها تبحث عـــن متعاقد بكلفة منخفضة 
ومبهـــارات عاليـــة في عالـــم التكنولوجيا في 
الهند أو في شرق أوروبا، لكن مالكها ليوبيتز، 
وهو أميركي-إســـرائيلي، لم يفكر في البحث 
على بعد حوالي 80 كيلومترا من مقر شركته.

وبشـــكل غيـــر متوقع، بـــدأت الشـــركتان 
إلجناز  حتالفـــا  والفلســـطينية  اإلســـرائيلية 

أعمال بقيمة عشرة آالف دوالر شهريا.
ويقول ليوبيتز، الذي توفر شـــركته برامج 
ملراكز اتصاالت عبر اإلنترنت لوكالة الصحافة 
الفرنسية ”يســـألني اآلن أصدقاء في شركات 

الفلسطيني. أخرى عن رقم هاتف الرجل“ 
وليـــس من غير املألوف أن تعمل شـــركات 
تكنولوجيا فلســـطينية موجـــودة في الضفة 
شـــركات  مـــع  مباشـــرة  احملتلـــة  الغربيـــة 
إسرائيلية، ولكن في قطاع غزة املسيطرة عليه 

حركة حماس األمر استثنائي جدا.
مجـــال  فـــي  العمـــل  طبيعـــة  أن  ويبـــدو 
اإلنترنـــت  وعبـــر  املتطـــورة  التكنولوجيـــا 
جتعل مـــن املمكن جتنب القيود االســـرائيلية 
املفروضـــة، التي حتد من التبادل التجاري في 

القطاعات األخرى.
وبدأت الشركة الفلســـطينية في غزة التي 
تعمل مع ليوبيتز بالفعل بالتوســـع للعمل مع 

شركات إسرائيلية أخرى.
وتوظف شـــركة ”ميالنوكس“ العمالقة في 
مجال التكنولوجيـــا والتي تصنع تكنولوجيا 
تربط أجهـــزة الكمبيوتـــر وقواعـــد البيانات 

واخلـــوادم اإللكترونية حاليـــا 10 موظفني في 
غزة وتسعى إلى مضاعفة هذا العدد.

للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
الفلسطينية، لم تذكر وكالة الصحافة الفرنسية 
هويته ألسباب أمنية، إن ”القرار لم يكن سهال. 
ولكننـــا على قناعة تامة بأننا نعرض خدماتنا 

في السوق اإلسرائيلي“.
أن  علـــى  التنفيــــذي  الــرئيـــس  وشـــــدد 
العــالقة مع الشـــركة اإلســـرائيلية هي مالية 
بحتة وال عالقـة لهـا بالسيـاســـة، مشيـرا إلـى 
أن الشــــركة تســـعى فقـــط لبيع خدمـــات إلى 

إسرائيل.
وتســـيطر إسرائيل على كل مداخل القطاع 
مـــا عدا معبر رفـــح مع مصـــر، وتراقب كل ما 
يدخل إلى غزة، ويتم استيراد وبيع العديد من 

املنتجات اإلسرائيلية في القطاع.
وتابع مســـؤول الشـــركة الفلسطينية ”من 
أين نقوم بشراء اللنب؟ من إسرائيل. والوقود، 
من أيـــن يأتـــي؟ من إســـرائيل. حتـــى بعض 
الفاكهة نقوم بشرائها من إسرائيل… هل يقوم 
أحد بانتقاد هذا العمل؟ ال. مثلما يســـتفيدون 
منا اقتصاديا، علينا أن نستفيد منهم عبر بيع 

خدماتنا“.
وأشـــار إلى أن الشـــركات الفلسطينية في 
الضفـــة الغربيـــة تتعامـــل مع اإلســـرائيليني 
بسهولة نسبية. وقال ”في البداية، كانت لديهم 
مشاكل واآلن هناك شركات لديها العشرات من 

املوظفني“.
اإلســـرائيلي  اجلانبـــني  فـــإن  ونظريـــا، 
والفلســـطيني يكســـبان الكثيـــر مـــن ذلك، إذ 
يســـاعد هذا النوع من الشـــراكات على خفض 
نســـب البطالة في غـــزة، والتي تعد أحد أعلى 
املعدالت في العالم، فكل 3 من أصل 5 شبان في 

القطاع ال يعملون.

وفي املقابل، تستفيد الشركات اإلسرائيلية 
رئيـــس  ويقـــول  الرخيصـــة.  العمالـــة  مـــن 
”تكاليـــف  إن  والدمـــان  إيـــال  ”ميالنوكـــس“ 
توظيـــف مهنـــدس إســـرائيلي مـــع الضرائب 
والتكاليف األخرى تعـــادل 5 أضعاف توظيف 
مهندس في غزة“. ووفق تقديرات مؤسســـات 
ماليـــة دولية، فإن نســـبة البطالـــة في القطاع 

تصل بني فئة الشباب إلى نحو 60 باملئة.
وتســـتفيد الشـــركة أيضـــا مـــن موظفني 
يتحدثون اللغة اإلنكليزيـــة في املنطقة ذاتها. 
ويقول والدمان ”توجد مواهب هناك وليســـت 
لديهم فـــرص عمل ولهذا فكرنا لم ال نســـتفيد 
من املواهب الكبيرة في غزة وجنعلهم يعملون 

حلسابنا؟“.

ويأمـــل والدمان في أن يكـــون لهذا العمل 
الصغيـــر تأثير أكبر مســـتقبال. وقـــال ”هناك 
فلســـطينيون تتـــراوح أعمارهم بـــني 20 و30 
عاما لم يتحدثوا أبدا مع إســـرائيليني من قبل 
ويعتبرونهم العـــدو. واآلن يتحدثون معا عن 

كرة القدم ويتبادلون النكات“.
الشـــركة  تتعـــرض  لـــم  اآلن،  وحتـــى 
الفلســـطينية ألي ضغوط من حماس. ويشـــير 
الرئيـــس التنفيذي للشـــركة في غـــزة إلى أن 
بإمـــكان احلركة أن تعرف عن أي شـــركة يدور 
احلديـــث، ولكن اتخـــاذ إجـــراءات بحقها قد 
يجعل العشـــرات من األشـــخاص عاطلني عن 
العمـــل ويزيد من فقـــر عائالتهم. وبعد أن فقد 
أحد أفراد أسرته خالل احلرب مع إسرائيل في 

عـــام 2014، يبدي الرجـــل تفهما لرفض غالبية 
ســـكان غزة العمـــل مع إســـرائيليني. وقال إن 
”غزة صغيـــرة واجلميع شـــاهد األخبار حول 

عملنا ولم يقل أحد شيئا“.
ورفـــض العاملـــون فـــي ”ميالنوكس“ من 
قطاع غزة احلديث إلى وســـائل اإلعالم، حتى 

دون الكشف عن هوياتهم.
ويتـــم دفع رواتـــب املوظفني العشـــرة في 
الشـــركة اإلسرائيلية عبر شركة فلسطينية من 

أجل جتنب التوترات.
ويقول والدمان ”شـــعرنا بأنه من الصعب 
جدا أن تكون لديهم شـــركة إســـرائيلية هناك. 
فـــإن مجرد صـــاروخ واحد ميكنـــه تفجير كل 

شيء“.

اجتهت أنظار املسؤولني التنفيذيني في شركات إسرائيلية تعمل في مجال التكنولوجيا في 
الفترة األخيرة إلى قطاع غزة بحثا عن مواهب ميكن االستفادة منها في توسيع نشاطها 

وزيادة أرباحها بسبب انخفاض تكاليف العمالة الفلسطينية.

شركات التكنولوجيا اإلسرائيلية تبحث عن املواهب في غزة

[ التكاليف المنخفضة تغري شركات التكنولوجيا المتطورة  [ التوظيف عبر االنترنت يكسر قيود إسرائيل التجارية على القطاع

نقل الخبرات الفلسطينية إلى إسرائيل عن بعد

دان ليوبيتز:

يسألني أصدقاء في شركات 

أخرى عن رقم هاتف 

الفلسطيني الذي أتعامل معه 

مات هورتون:

المركبات الكهربائية لديها 

اإلمكانيات التي تحتاجها 

وسنركز على خفض التكلفة

إيال والدمان:

تكاليف توظيف اإلسرائيلي 

مع الضرائب تعادل 5 أضعاف 

نظيره في غزة

وزارة االقتصاد اإلماراتية:

سندافع عن الصناعات 

اإلماراتية بكل الوسائل وفق 

اتفاقيات التجارة العالمية
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اقتصاد
{تم يوم الثالثاء بيع أذون خزانة بقيمة 75 مليون دينار (250 مليون دوالر) ألجل 3 أشهر نيابة 

عن وزارة المالية الكويتية}.

بيانات رسمية
بنك الكويت املركزي

{الجزائر تحتاج إلى تغيير القوانين المنظمة لقطاع النفط والغاز لتصبح أكثر جذبا لالســـتثمار 

األجنبي. الضرائب وإطار العمل القانوني لالستكشاف يحتاجان إلى تغيير}.

عبداملؤمن ولد قدور
الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك

أعلـــن صنـــدوق االســـتثمارات  } الريــاض – 
العامة في الســـعودية أمس أنه يعتزم إنشـــاء 
شـــركة جديدة كذراع اســـتثمارية له في قطاع 
الترفيـــه املتنامـــي في البالد، فـــي إطار تعزيز 

تنويع االقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.
وذكرت وكالة األنباء الســـعودية (واس) أن 
الشركة التي سيبلغ رأسمالها نحو 10 مليارات 
ريال (2.7 مليار دوالر) ستقوم بدور استثماري 
فّعـــال في مجـــاالت الترفيه املختلفـــة، وجذب 
شـــراكات اســـتراتيجية لبنـــاء منظومـــة عمل 
متكاملـــة، إضافة إلى توســـيع نطـــاق خدمات 
الترفيـــه وتنوعها ورفـــع جودتها وفقا ألحدث 

املعايير العاملية.
وأضافـــت الوكالـــة الرســـمية أن جهـــود 
الشـــركة سوف تســـهم في دعم تنمية وحتفيز 
قطاع الترفيه، وبناء القدرات والكوادر احمللية 
في مجال الترفيه. كما ســـتعمل الشـــركة على 
تأسيس عدة مشـــاريع في مجال قطاع الترفيه 
حيث ســـيتم تدشني أول مجمع للترفيه بحلول 

عام 2019.
وقالت إن تدشـــني الشـــركة يأتي متاشـــيا 
الهادفـــة إلى تطوير  مع ”رؤيـــة اململكة 2030“ 
املقومـــات الثقافية والترفيهية في الســـعودية 
واالســـتفادة من الطاقـــات واملواهب الشـــابة 
وتشـــجيعها، إضافـــة إلـــى توفيـــر العديد من 

فرص العمل اجلديدة.
وتوقعت أن تســـاهم مشـــاريع الشركة في 
خدمـــة أكثر من 50 مليون زائر ســـنويا بحلول 
عـــام 2030، إضافة إلى توفيـــر أكثر من 22 ألف 
وظيفة وأن تصل مساهمتها في الناجت احمللي 
اإلجمالي إلى نحو 8 مليارات ريال (2.13 مليار 

دوالر).
ويرى مراقبون أن الشـــركة اجلديدة سوف 
تشـــكل ركيزة أساسية في تنويع قطاع الترفيه 
فـــي الســـعودية، وميكنهـــا تأهيـــل رأس مال 
اســـتثماري جديـــد لدعم منو القطـــاع وتنويع 

االقتصـــاد الســـعودي علـــى املـــدى القصيـــر 
والبعيد. ومن املتوقع أن ينعكس دور الشـــركة 
في تســـهيل توفيـــر عناصر الترفيه املناســـبة 
ألفراد املجتمع واملســـاعدة في االســـتفادة من 
املبالـــغ الضخمة التي يتم صرفها على الترفيه 
خـــارج البـــالد، إضافة إلـــى اإليـــرادات التي 
يحققهـــا قطاع الترفيه ومســـاهمته في تنويع 

مصادر الدخل احلكومية.
وكانت الســـعودية قد عـــززت رهانها على 
صناعة الســـياحة والترفيه في إعـــادة هيكلة 
االقتصاد حني كشـــفت في مطلع أغسطس عن 
مشروع ســـياحي عمالق ميثل أكبر انقالب في 

السياسات االقتصادية في البالد.
وأعلن ولي العهد الســـعودي األمير محمد 
بن ســـلمان حينها عن إطالق مشروع سياحي 
ضخـــم يتضمن حتويل 50 جزيـــرة ومجموعة 
مـــن املواقـــع على ســـاحل البحـــر األحمر إلى 

منتجعات سياحية.
وينـــدرج املشـــروع فـــي إطـــار سياســـات 
جديـــدة لتنويـــع االقتصـــاد واملـــوارد املالية 
لتخفيـــف االعتماد علـــى صـــادرات النفط من 
خالل االســـتثمار في قطاعـــات جديدة لتحريك 
النشـــاط االقتصادي وخلق فرص عمل جديدة 

للمواطنني.
وذكرت احلكومة أن صندوق االستثمارات 
العامة ســـيتولى متويل املشـــروع في البداية 
قبل فتـــح املجال أمـــام املســـتثمرين احملليني 
واألجانب في املشـــروع الذي ميتد على مسافة 
180 كيلومترا بني مدينتـــي أملج والوجه على 

السواحل الغربية للبالد.
وأعلنـــت عزمها ترميـــم املواقـــع التراثية 
القريبة في مدائن صالح وجتهيزها على أسس 
علميـــة لتكون مهيأة الســـتقبال الزوار. وقالت 
إنهـــا تتضمن تقنـــني عدد الـــزوار وفق أفضل 
املمارسات العاملية في مجال السياحة واآلثار.

نقلت احلكومة السعودية جهودها لتنويع االقتصاد نقلة نوعية جديدة باإلعالن عن تأسيس 
شــــــركة متخصصة في قطاع الترفيه باســــــتثمارات تبلغ نحو 2.7 مليار دوالر، وذلك في 

خطوة متقدمة في برنامج تنويع االقتصاد وتخفيف اعتماده على صادرات النفط.

االقتصاد السعودي في نقلة نوعية نحو صناعة الترفيه

[ تدشين شركة لالستثمار في الترفيه برأسمال 2.7 مليار دوالر  [ الشركة تسعى لخلق أكثر من 22 ألف وظيفة جديدة

لبنان يمهد طريق االستثمارات النفطية بإقرار قانون ضرائبها

حقـــق لبنان تقدما فـــي جهوده  } بــريوت – 
الرامية إلى تطوير صناعة النفط والغاز اليوم 
حني أقر املشـــرعون قانون الضريبة النفطية، 
في وقت تســـتعد فيه الشركات لتقدمي عروض 
في اجلولة األولى لتراخيص التنقيب البحرية 

في الشهر املقبل.
وكان وزيـــر الطاقة اللبناني ســـيزار أبي 
خليـــل قد أعلـــن في وقت ســـابق من الشـــهر 
اجلـــاري عن متديد املوعد النهائي للشـــركات 

لتقـــدمي عـــروض التنقيـــب واإلنتـــاج أربعـــة 
أسابيع.

وأعطت احلكومة موافقـــة أولية ألكثر من 
50 شـــركة للتأهـــل لتقدمي عـــروض في جولة 
التراخيـــص األولـــى، والتي تشـــمل املناطق 

البحرية احملددة باسم 1 و4 و8 و9 و10.
وبـــررت وزارة الطاقة ســـبب متديد املوعد 
النهائي في إتاحة الوقت إلقرار القانون، وبناء 
علـــى طلبات مـــن بعض الشـــركات. ويتضمن 

التشريع اجلديد ضرائب على أرباح الشركات 
التي تشارك في التنقيب واإلنتاج.

وقال أبي خليل علـــى تويتر إن العروض، 
املقـــرر تقدميهـــا في 12 أكتوبر املقبل، ســـوف 
تلتـــزم بقانـــون الضريبـــة اجلديـــدة الذي مت 
إقراره مســـاء الثالثاء وأن احلكومة ستنشـــر 

قريبا تفاصيل القانون.
وأعاد لبنان فتح أولى جوالته للتراخيص 
فـــي يناير املاضـــي بعد تأخير اســـتمر ثالث 
ســـنوات، على أمل إحيـــاء تطوير قطاع النفط 

والغاز الذي تعطل بفعل الشلل السياسي.
ويرجح اخلبراء أن تضـــم املياه اإلقليمية 
اللبنانيـــة في حوض شـــرق البحر املتوســـط 

احتياطات صاحلة لالســـتثمار التجاري، بعد 
أن مت اكتشـــاف احتياطـــات كبيرة مـــن الغاز 
الطبيعي في املياه اإلســـرائيلية املتاخمة منذ 

عام 2009 مثل حقلي لوثيان ومتار.
كمـــا مت قبـــل عامـــني اكتشـــاف أكبر حقل 
للغاز في البحر املتوســـط في املياه اإلقليمية 

املصرية.
وقالـــت ديانا القيســـي املديـــرة التنفيذية 
للمبـــادرة اللبنانيـــة للنفــــط والغــــاز، وهي 
مشـــروع ال يهـــدف إلـــى الربـــح يســـعى إلى 
الشـــفافية وتطوير سياســـة القطاع، إن موعد 
العروض كان يجب متديده لسبب إضافي آخر 
هـــو أن عدد مقدمي العروض ليس كافيا حتى 

اآلن.
وأضافـــت أن االضطرابـــات فـــي املنطقـــة 
وتباطـــؤ معـــدالت مبيعات الغـــاز أضرا على 
األرجح بثقـــة املســـتثمرين. وقالـــت إنه ”من 
ال  الوضـــع  فـــإن  اجليوسياســـية،  الناحيـــة 
يشـــجع فعال الكثير من الشركات على القدوم 

واستثمار مئات املاليني من الدوالرات“.
ووصف سياســـيون موارد لبنان البحرية 
بأنها فرصة لدفعة اقتصادية كبيرة. وتسببت 
صراعات قريبة واملشاكل السياسية في لبنان 
في تقويض الدعائم األساسية لالقتصاد ومن 

بينها السياحة.
النمـــو  وتباطـــؤ  الديـــن  ارتفـــاع  ومـــع 
االقتصادي، يرى محللون أن لبنان قد يستفيد 
مـــن اإليرادات ومن فرص خلـــق الوظائف في 
قطاع النفط والغاز لتخفيف أزماته االقتصادية 
املتفاقمـــة بســـبب تداعيـــات االضطرابات في 
املنطقـــة وخاصة ســـوريا، التـــي تدفقت منها 

أعداد كبيرة من الالجئني إلى لبنان.
وقالـــت القيســـي ”هـــذا مـــا تعـــول عليه 
احلكومـــة… لكن استكشـــافات النفـــط والغاز 
ســـتدعم االقتصـــاد فقـــط إذا جـــرى تنفيذها 

بطريقة صحيحة“.

لكـــن محللـــني يحـــذرون من اإلفـــراط في 
التفاؤل ويقولـــون إن التأثيـــر احملتمل يبقى 
غير معروف حتى تبدأ بالفعل أنشـــطة احلفر 

والتنقيب في تقدمي نتائج واعدة.
وكانـــت احلكومـــة اللبنانيـــة قـــد أقـــرت 
بداية العام احلالي مرســـومني لتحديد الكتل 
اجلغرافيـــة للتنقيب عن النفـــط والغاز، وأزال 
ذلـــك العقبـــة األولـــى للتراخيـــص البحريـــة 

املتوقفة منذ عام 2013.
ويقـــدر املســـؤولون حجـــم االحتياطيات 
البحريـــة اللبنانيـــة من الغاز مبـــا يصل إلى 
96 تريليون قـــدم مكعبة ومن النفط بنحو 850 

مليون برميل.
وتلك الكميات غير مؤكدة، لكن حتى القليل 
منهـــا قد يكفـــي إلحداث حتول بالنســـبة لبلد 
يقطنه نحو 4 ماليني نســـمة وأكثر من مليون 

نازح سوري.
واكتشـــفت احتياطيات غاز كبيرة بالفعل 
فـــي مياه قريبـــة في إســـرائيل وقبرص، وهو 
ما يشـــير إلى احتمال اكتشاف الغاز في لبنان 
أيضا لكـــن النزاعات السياســـية حالت حتى 

اآلن دون بدء التنقيب.
ويقول محللون إن تأخر لبنان في ســـباق 
اســـتثمار ثـــروات النفـــط والغاز فـــي البحر 
املتوســـط، قد يؤدي خلســـارته جانبا من تلك 
االحتياطات بســـبب تداخل احلقول في املياه 
اإلقليميـــة مع الـــدول املجـــاورة، التي قطعت 

شوطا طويال في استغالل تلك احلقول.
ويـــرى خبـــراء النفــــط أن عــــدم ترســـيم 
احلــــدود البحرية بني لبنان وإســـرائيل ميكن 
أن يـــؤدي إلى نزاعــــات إذا مـا مت اكتشــــاف 
كميـــات جتاريـة قـرب تلـك احلـدود، خاصة أن 
إسرائيل باشـــرت التنقيب بالفعل في احلقول 
احلدوديـــة مع احتمال أنها تقوم باســـتخراج 
النفـــط من حقـــول ممتدة في امليـــاه اإلقليمية 

اللبنانية.

[ تأهيل 50 شركة لتقديم عروضها بحلول 12 أكتوبر المقبل  [ أوضاع المنطقة ال تشجع الشركات على وضع استثمارات كبيرة

إسرائيل سبقت الجميع إلى ثروات الغاز في البحر المتوسط

طــــــوى لبنان آخر العقبات أمــــــام اجلولة األولى لتراخيص التنقيب عــــــن النفط والغاز في 
ــــــة بإقرار قانون الضريبة النفطية، ليدخل بذلك ســــــباق البحث عن ثروات  املناطــــــق البحري

البحر املتوسط املتداخلة، الذي سبقته إليه الدول املجاورة وخاصة إسرائيل.

مليون زائر من المتوقع أن 

تستقبلهم منشآت الشركة 

سنويا بحلول عام 2030 

بحسب توقعات رسمية
50

صندوق االستثمارات العامة:

الشركة الجديدة ستكون 

ذراع الصندوق االستثمارية 

في قطاع الترفيه المحلي

السعودية ترفع حظر االتصال عبر تطبيقات اإلنترنت

} الريــاض – أعلنـــت احلكومـــة الســـعودية 
أمـــس أنهـــا ســـترفع اعتبارا مـــن اخلميس 
احلظر املفـــروض على املكاملات الهاتفية عبر 
اإلنترنـــت، في محاولة لدعـــم قطاع اإلنترنت 
مع سعي الرياض إلصالح االقتصاد وتعزيز 

اإليرادات غير النفطية.
وقـــال عـــادل أبوحميـــد املتحدث باســـم 
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات إنه سيتم 
رفع احلجب عن خدمـــات املكاملات الصوتية 
واملرئيـــة عبر تطبيقات اإلنترنت املســـتوفية 
للمتطلبـــات التنظيميـــة ومنهـــا واتـــس آب 
وســـكايب وفيســـبوك اعتبارا مـــن منتصف 

الليلة املاضية.

وقـــد يضغط رفـــع احلظر على شـــركات 
االتصـــاالت الســـعودية الثـــالث، االتصاالت 
الســـعودية وموبايلـــي وزيـــن، التـــي جتني 
إيرادات ضخمة من املكاملات الهاتفية الدولية 
والرســـائل النصية التي يستخدمها ماليني 

األجانب املقيمني في البالد.
ويأتي قـــرار رفع احلجب عـــن اتصاالت 
اإلنترنـــت في إطار برنامـــج إصالح حكومي 
واســـع النطاق لتنويع موارد الدخل، في ظل 
تضرر األوضاع املالية ألكبر مصدر للنفط في 

العالم مع تراجع أسعار اخلام.
وذكر بيان حكومـــي منفصل أن ”التحول 
الرقمـــي إحـــدى القـــوى الرئيســـية احملركة 

لالقتصاد الســـعودي، حيـــث ميكن أن يؤدي 
إلى حتفيز منو الشـــركات التـــي تعتمد على 
اإلنترنت خاصة في قطاعي اإلعالم والترفيه“.
خدمـــات  ”إتاحـــة  أن  البيـــان  وأضـــاف 
الصـــوت عبـــر بروتوكـــول اإلنترنت ســـوف 
تقلص التكاليف التشغيلية وتؤدي لتشجيع 
املشروعات الرقمية اجلديدة، لذلك فهي خطوة 

مهمة في تنظيم اإلنترنت في السعودية“.
وتشـــعر الســـعودية وبقيـــة دول منطقة 
اخلليـــج بالقلـــق مـــن اســـتخدام اتصـــاالت 
اإلنترنـــت اآلمنة التـــي يقول خبـــراء إن من 
الصعب مراقبتها، ال ســـيما االتصاالت التي 

يجريها النشطاء واملتشددون.

ديانا القيسي:

اضطرابات المنطقة وتباطؤ 

الطلب على الغاز أضرا على 

األرجح بثقة المستثمرين

سيزار أبي خليل:

عروض الشركات في جولة 

التراخيص سوف تلتزم 

بقانون الضريبة الجديدة



} واشــنطن – كان دافـــع هيـــالري كلينتـــون 
للترشـــح لالنتخابات األميركية هو الطرائف 
والنكات التي أطلقها الرئيس الســـابق باراك 
أوباما عن دونالد ترامب قبل أعوام خلت حيث 
توهمت أنها في طريق مفتوح للفوز باملنصب، 

لكن ال أحد يعرف بالضبط كيف حدث ذلك.
وكأي كتـــاب جديـــد، فـــإن هيـــالري بدأت 
قصتهـــا في ”ماذا جـــرى“ من نهايـــة احلملة 
االنتخابية وتبخر حلـــم املنصب وعرضت ما 
قالته بعد أيام فقط من صدمتها جراء هزميتها 
فـــي االنتخابـــات ألنها تستكشـــف فيه ما كان 
يبدو عليه الفشـــل، وفق صحيفـــة ”تيلغراف“ 

البريطانية.
وتقـــول كلينتـــون إن أصدقاءهـــا كانـــوا 
يوصونها بتناول احلبـــوب املهدئة أو ارتداء 
مالبـــس مريحـــة والتأمل قدر املســـتطاع قبل 
اخلوض في هذه املعركة، لكنها كانت جتيبهم 

بثقة قائلة إن ”األمر يستحق احملاولة“.
وفي الكتاب هنـــاك حلظات طريفة وأخرى 
تتســـم باخلصوصية، حيـــث تصف كيف أنها 
اختـــارت تصميمـــا من ورق اجلـــدران لتزيني 
غرفـــة نومهـــا في منزلهـــا بنيويورك يشـــابه 
ذلك الـــذي أحبته كثيرا عندما كانت في البيت 
األبيض قبل ســـنوات حينمـــا كان زوجها بيل 

كلينتون رئيسا للبالد.
ويتضمن الكتاب أجـــزاء تروي فيها مدى 
صدمتها عندما خسرت االنتخابات إلى درجة 
أن البعض قـــد يتخيلها وهي تبكي محتضنة 
وســـادتها ومحاطـــة بـــورق اجلـــدران الـــذي 

اختارته.
وكتبت تقول ”لقد كنت أدير حملة انتخابية 
بعنايـــة  مدروســـة  سياســـات  مـــع  تقليديـــة 

وحتالفات شاقة بينما كان دونالد ترامب يقدم 
اســـتعراضا تهريجيا متّكن من خالله مبهارة 

من توظيف غضب األميركيني لصاحله“.
وأكـــدت أن ترامـــب لعـــب دورا كبيـــرا في 
خسارتها، ووجهت له انتقادات الذعة كان من 
بينها أنه ”كان يتصرف كاألبله املتوحش عدمي 

الضمير خالل املناظرات التلفزيونية“.
واســـتطردت تقـــول ”كان يتبعنـــي أينما 
ذهبت، ويحّدق في وجهـــي، ويتفوه بعبارات 
قذرة، وهو ما سبب لي إزعاجا ال يصدق، وكان 
كالظل املالزم لي وشـــعرت بأنفاسه في ظهري 
تخترق مســـاماتي، وهو ما تسبب في رعشات 

هّزت جسدي“.
وأشارت إلى أنها رغبت في بعض األحيان 
بالصـــراخ في وجه ترامب والقـــول له ”ابتعد 
إلى الـــوراء أيها النذل، كّف عنـــي فأنا أعرف 
أنك حتب ترويع النساء، ولكنك لن تخيفني“.

ولـــم توّجه هيـــالري التي ســـتبلغ عامها 
الســـبعني في الــــ26 من أكتوبر املقبل ســـهام 
نقدهـــا لترامب فحســـب، بل نالـــت أيضا من 
منافسها في احلزب بيرني ساندرز، الذي كان 
يحمـــل أيضا أفكارا جريئـــة كان يعلم أنها لن 

متّرر عبر الكونغرس.
كما حملـــت ســـاندرز مســـؤولية الهجوم 
على األوســـاط املالية، وهو ما استغله ترامب 

لصاحله بنجاح خالل احلملة االنتخابية.
ومـــن الواضح أن هـــذه النقطة هي جوهر 
الكتـــاب حيـــث أن كلينتـــون لم تكن مرشـــحة 
فاشلة تدير حملة انتخابية غير ملهمة، لكنها 
كانت ضحية لعالم لم يكن مستعدا لها بوجود 
أشخاص مثل روبرت مردوخ وفالدميير بوتني 

وجوليان أساجن.
لكن تلك األسماء لم تكن مهمة أمام جيمس 
كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك 

وأن شـــعورها األول كان أن حملتهـــا يجب أن 
ترّد وتوضح أن كومي قد جتاوز حدوده بشكل 

أكثر من الالزم.
وحتـــدث مستشـــارو حملتهـــا االنتخابية 
إليهـــا وأقنعوها بأنه من األفضـــل ترك األمر 
متامـــا ومحاولـــة املضـــي قدما فـــي احلملة. 
وتعلق كلينتون على هذا األمر في كتابها قائلة 

إنه ”بالنظر إلى الوراء كان هذا خطأ“.
ويعـــّد هـــذا أحـــد أهـــم األخطـــاء الـــذي 
تتحـــدث عنـــه كلينتـــون فـــي كتابهـــا الـــذي 
أثـــار حالة مـــن الفزع والصخب بـــني أعضاء 
احلزب الدميقراطي الذين يكـــره الكثير منهم 
العودة إلى االنتخابات التي أتت بشخص مثل 

ترامب.
كمـــا تطرقـــت إلـــى التدخل الروســـي في 
االنتخابـــات، مؤكدة أن ذلـــك وقع فعال وحول 

ترامب إلى ”دمية“ في أيدي روسيا.

هيالري تعترف في {ماذا جرى} بسذاجتها السياسية

االختباء وراء الفشل

[ المرشحة الديمقراطية السابقة تروي تفاصيل المواجهة مع دونالد ترامب في االنتخابات الرئاسية
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واإلضاءة، حتى يتالءم مع العصر}.
بريجيت ماكرون
عقيلة الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون

} منتخب تونس لكرة الســـلة حظي بتكرمي خاص من قبل الرئيس الباجي قائد السبســـي االثنني املاضي، في قصر قرطاج عقب فوزه ببطولة أفريقيا 
لكرة السلة 2017، للمرة الثانية في تاريخه.

الرئيس الفلبيني ال يتقن 
فن اللباقة

} مانيال  –  فاجــــأ الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتــــي رئيس جلنــــة حقوق اإلنســــان في 
البالد بســــؤاله إن كان مييل الشتهاء األطفال 
بســــبب تركيزه على قضيــــة قتل املراهقني في 
احلــــرب التي تشــــنها احلكومة علــــى جتارة 

املخدرات.
وقــــال دوتيرتــــي في إشــــارة إلــــى رئيس 
اللجنــــة شــــيتو جاســــكون ”ملاذا يشــــعر هذا 
الرجــــل بضيق شــــديد جتاه قضية الشــــبان 

خاصة الصبية منهم؟ هل تشتهي األطفال؟“.
وأضاف قائــــال ”هل أنت مغرم باملراهقني؟ 
أليــــس كذلــــك؟ لدي شــــكوك.. هل أنــــت مثلي 

اجلنس أم تشتهي األطفال“.
وعلقت املتحدثة باسم اللجنة جاكلني دي 
جيا علــــى ذلك بالقــــول إن ”تعليقات الرئيس 
صرفــــت االنتباه عن الوضــــع احلرج حلقوق 

اإلنسان في البالد“.
وأضافت ”هذه التعليقات ال تظهر احتراما 
لكرامــــة اآلخريــــن. يجب على النــــاس فهم أن 
موت األطفــــال يهمنا جميعــــا ألنهم باألخص 

ضعفاء ويحتاجون إلى حماية“.
واتهــــم دوتيرتــــي رئيــــس اللجنــــة أيضا 
بأنه متحدث باســــم املعارضــــة وانتقد متعنه 
ألنشــــطة الشــــرطة في حربها ضد املخدرات. 
وقــــال موجها كالمه جلاكســــون ”ملاذا ال تهتم 
مبســــائل أخرى حتيط بالبالد؟“، مشــــيرا إلى 
معاناة احملاصرين في مدينة ماراوي الواقعة 

بجنوب البالد.

التزوير يقود نائبا مصريا 
سابقا للسجن

} القاهــرة – خســـر النائب املصري الســـابق 
املثير للجدل توفيق عكاشة رهانه أمام القضاء 
مرة أخرى حينما أيدت محكمة استئناف جنح 
مدينة نصر في القاهرة حكما بسجنه ملدة عام 
ودفع غرامة قيمتها 5 آالف جنيه (284 دوالرا)، 

بتهمة تزوير شهادة دكتوراه.
واستندت احملكمة في حكمها الذي أعلنته 
الثالثـــاء املاضي، بعد مراجعة ملفات القضية 
من قبـــل احملكمة املختصة، إلـــى أنه ال توجد 
جامعة أميركية حتمل اسم ”ليكوود برادينتون 

الدولية“، وفق وسائل إعالم محلية.
وقـــال بهجـــت مصطفـــى، مديـــر شـــؤون 
العاملـــني مبحكمـــة املنصـــورة االبتدائية، إن 
عكاشـــة ”أورد ضمن مجموعـــة الوثائق التي 
تقدم بها عند ترشـــيح نفسه لعضوية مجلس 
الشعب مبحافظة الدقهلية صورة ضوئية عن 
شهادة الدكتوراه التي أثبتت التحقيقات أنها 

مزورة“.
وكشـــفت التحقيقات مع عكاشة البالغ من 
العمر 50 عاما، التي أعلنت عنها احملكمة، أنه 
تبني من كتاب مدير مكتب األمن الدبلوماســـي 
للســـفارة األميركية عدم وجـــود جامعة بهذا 

االسم في والية فلوريدا.
إلـــى أن شـــركة ”إنـــو  أيضـــا  وأشـــارت 
األميركية التـــي حصل من خاللها  فاتيفيتي“ 
عكاشة على فاتورة تفيد دفع رسوم استخراج 
شـــهادة الدكتـــوراه فـــي عـــام 2008، كانت قد 
أعلنت إفالسها ملصالح الضرائب في الواليات 

املتحدة قبل ذلك التاريخ بعام.
وأكد مكتب الشرطة الدولية (اإلنتربول) في 
واشنطن أن شـــهادة الدكتوراه غير صحيحة 
وأن اســـم بيانات اجلامعة مت استخدامها في 
العديد مـــن طلبات احلصول على وظائف ومت 

اإلبالغ عنها بأنها وثائق مزورة.
وذكرت احملكمة في حيثيات احلكم أنه عبر 
التحريات التي أجرتها اجلهات املختصة تبني 
أن عكاشة لم يسافر إلى الواليات املتحدة منذ 

عام 2006.
وكان عكاشـــة قـــد أنكـــر قيامـــه بالتزوير 
مدعيا أنه أقام دراســـته بدولة إثيوبيا واجتاز 
املناقشة لتلك الرســـالة باملغرب، وكلف شركة 
إنـــو فاتيفيتـــي بإنهـــاء إجراءات اســـتخراج 
الشهادة، ثم أرســـلتها الشركة عقب اعتمادها 

من القنصلية املصرية في واشنطن.
وليســـت املرة األولى التـــي يتعرض فيها 
هذا النائب ألمر من هذا القبيل، ففي 2012 حكم 
عليه بالسجن ملدة 6 أشهر بسبب اتهامه ألحد 

الناشطني بتعاطي املخدرات.
وأســـقط البرملان املصري في مارس العام 
املاضي عضوية عكاشـــة على خلفية استقباله 
للســـفير اإلســـرائيلي، وذلك بأغلبية أصوات 

نواب املجلس.

روت وزيرة اخلارجية األميركية الســــــابقة 
ــــــاب لها صدر  ــــــون في كت ــــــالري كلينت هي
هذا الشــــــهر بعنوان ”مــــــاذا جرى“ بحرقة 
الوصول  تفاصيل جتربتها الفاشــــــلة في 
ــــــض باعتبارها أول امرأة  إلى البيت األبي
فــــــي تاريخ الواليات املتحــــــدة تتصادم مع 
رجل في املراحل األخيرة من االنتخابات.

األميرة كيت تقود حملة خيرية للصحة النفسية ألطفال بريطانيا
} لنــدن  – ظهرت دوقة كامبريدج األميرة كيت 
ميدلتون، للمرة األولى منذ اإلعالن عن حملها 
الثالث، فـــي مقطع فيديو خيـــري عن الصحة 
النفســـية لألطفال، ونصحت اآلباء بتشـــجيع 

أطفالهم أكثر على االنفتاح على مشاعرهم.
وبدأت عقيلـــة دوق كامبريدج األمير وليام 
حملة ”أنت لســـت صغيرا أبـــدا“ للحديث عن 
الصحة النفســـية من قبل مركـــز ”آنا فرويد“ 
الوطني لألطفال واألســـر، والتـــي تهدف إلى 

تعزيز الوعي بالصحة العقلية في املدارس.
األربعاء،  وذكر موقع صحيفة ”ديلي ميل“ 
أن مقطع الفيديو قامت بتسجيله األميرة كيت 

أثناء زيارتها ملركز ”بيليفيمنت“ في لندن.

وتعد املقدمـــة التي افتتحت بهـــا األميرة 
الفيديـــو من املشـــاهد النـــادرة واخلاصة لها 

وهي تتحّدث عن أمر حتبه كثيرا.
وأعربـــت كيـــت، التي ســـتصبح قريبا أما 
لثالثـــة أطفال عن مدى فخرهـــا بدعم احلملة. 
وقالـــت إننا ”كآبـــاء نريد جميعـــا أن نضمن 

ألبنائنا أفضل بداية ممكنة في احلياة“.
وأكـــدت علـــى أن تشـــجيع األطفـــال على 
مينحهـــم  قـــد  املفتوحـــة  مشـــاعرهم  فهـــم 
مهـــارات للتعامل مع صعوبـــات احلياة، التي 
ســـيواجهونها عندما يكبرون، مشيرة إلى أنه 
مـــن املهم جدا أن يدرك األطفال أن لديهم الثقة 
لطلب املساعدة، إذا كانوا يواجهون الصعاب.

وختمـــت في املقطع القصيـــر بالقول ”آمل 
أن يعجبكـــم هذا الفيلم“، الذي يتوقع أن يأخذ 
صدى كبيرا في بريطانيا التي تستعد لتعميم 

هذه احلملة على كافة املدارس.
وظهرت فـــي مقطع الفيديـــو مجموعة من 
األطفـــال الصغـــار الذين يظهـــرون كبصمات 
أصابـــع حيث يناقش كل طالـــب الطريقة التي 
يواجه بها مشـــاعر مختلفة، بدءا من املشاعر 
الصغيرة مثل الســـعادة إلى املشـــاعر الكبيرة 

التي تؤثر على حياتهم اليومية.
وتقـــّدم األميـــرة كيـــت، التي ظهـــرت في 
الفيديـــو، وهي ترتـــدي فســـتانا أزرق اللون، 
الرســـوم املتحركة التـــي ابتكرهـــا مركز ”آنا 

والتـــي تهدف إلـــى تعليـــم األطفال  فرويـــد“ 
ليكونوا أكثر انفتاحا مع مشاعرهم.

وليســـت املـــرة األولى التي تتحـــدث فيها 
الدوقة عن الصحة النفسية، فمنذ أعوام تعمل 
مع زوجها وشـــقيقه األمير هـــاري على حملة 

بعنوان ”هيد توغاذر“ في ماراثون لندن.

األميرة كيت ميدلتون:
كوالدين نريد جميعا أن 

نضمن ألبنائنا أفضل بداية 
ممكنة في الحياة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ شاركت الملكة رانيا عقيلة 
العاهل األردني الملك عبدالله الثاني 

في نيويورك االثنين الماضي، في 
تقديم جوائز الفائزين بنهائيات 

مسابقة ”سولف“ التي أطلقها معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا (أم.

آي.تي).

◄ ظهرت النائبة التونسية عن 
التيار الديمقراطي سامية عبو على 
القناة التلفزيونية الرسمية مؤخرا 

بشكل مختلف عما كانت عليه في 
جلسات البرلمان حيث قامت بغناء 

مقطع من ”إنت عمري“ لكوكب 
الشرق أم كلثوم.

◄ كشفت مصادر قريبة من العائلة 
المالكة في بريطانيا لصحيفة 

”صنداي تايمز“ أن ولي عهد األمير 
تشارلز، أسر بأنه يريد ترك قصر 
بكينغهام كمكان لإلقامة الملكية 

المتعارف عليه منذ عقود.

◄ دمر اإلعصار ”ماريا“، الذي 
ضرب جزر منطقة الكاريبي مؤخرا، 

منزل رئيس الوزراء في الدومينيكان 
روفيلت سكيرت حيث تحدث بحرقة 

في حسابه على ”فيسبوك“ عن 
األضرار الكبيرة التي لحقت بيته.

◄ أثار فرانك جاكو البالغ من 
العمر 11 سنة، ضحك العاملين في 

البيت األبيض، بعد أن تجاهل تحية 
الرئيس دونالد ترامب أثناء قيامه 
بجز عشب حديقة المقر الحكومي، 

التي كانت أمنية هذا الطفل.

◄ دفع تفاقم األزمة االقتصادية 
في البرازيل بوزير المالية هنريك 

ميريليس إلى طلب المساعدة 
بطريقة مغايرة إلنقاذ البالد حيث 
نشر مقطع فيديو ضم إشارة تقول 

”أكتوبر.. شهر الصالة من أجل 
االقتصاد“.

باختصار

هيـــالري كلينتـــون كانـــت تـــود في 
بعـــض األحيـــان الصـــراخ فـــي وجه 
دونالد ترامب وتقول له {ابتعد إلى 

الوراء أيها النذل}

◄



محيد زناز

} هل يبقى األمل قائما في إقامة دولة عصرية 
على أرض العرب؟ وهـــل يوجد مجتمع عربي 
إسالمي كما اعتدنا أن نقرأ في اإلعالم ونسمع 
في اخلطب السياســـية والدينية؟ وهل توجد 

ثقافة إسالمية أصال؟
الواقع هـــو أن هناك مجتمعات عربية لكل 
منهـــا عالقـــة مختلفـــة باحلداثة، وهـــي التي 
تكّون هويتها احلالية. ال ينبغي وضع تونس 
واليمـــن مثـــال في ســـلة واحـــدة، وإن جمعت 

بينهما الديانة اإلسالمية.
الســـؤال املطروح قبـــل كل شـــيء حينما 
نتطرق إلى ضرورة الفصل بني الدين والدولة 
فـــي العالم العربي هو: هل هناك دولة باملعنى 
العصري حتى نطالب بفصلها عن الدين؟

مـــا ينبغي أن يفصل اليـــوم هو الدين عن 
الســـلطة، تلك الســـلطة التي تشتري الشرعية 
بالشـــريعة، تقايض أسلمة املجتمع باحملافظة 
علـــى امتيازاتها مبباركـــة الكثير من اجلهات 

املستفيدة من دولة الريع.
ال فائـــدة مـــن االسترســـال النظـــري فـــي 
موضـــوع التنويـــر إذ أّن الواقـــع يبني لنا كل 
يـــوم أن ”الدولـــة العربية“ هـــي التي حتارب 
احلداثة بوعـــي أو دون وعي وبذلك تطيل من 
عمر الالعقالنيـــة، فهي متّول وتشـــّجع الفكر 
الالهوتـــي وفـــي اآلن ذاته حتـــارب اإلفرازات 
العنيفـــة التي هي نتيجة طبيعية ملا تغرســـه 
في وعـــي الناس وال وعيهـــم، وذلك عن طريق 
مدارســـها وإعالمهـــا ومســـاجدها وكتابـــات 

مثقفيها األصوليني.
تكفي إطاللة سريعة على الدساتير في هذه 
البلدان ليعرف املرء أنها كلها تعتمد الشريعة 
اإلســـالمية كأســـاس للتشـــريع، وبالتالـــي ال 
تعترف مبواطنة املســـيحي وال اليهودي، وال 

الــّالديني.
تقصـــي هـــذه التفرقـــة غيـــر املســـلمني، 
وجتعلهم مواطنني مـــن الدرجة الثانية، وذلك 

يعرضهـــم ملصاعـــب كثيـــرة تفتـــح الباب في 
النهاية واسعا أمام احتقارهم أوال، واالعتداء 

عليهم ثانيا.
وتغتنم األحزاب السياســـية املعتمدة على 
أســـاس ديني فرصة ارتباك الدولة وطبيعتها 
نصـــف الدينية لتقدم مشـــروعا بغية أســـلمة 
النصـــف اآلخر أو ما تبقى مـــن مدنية، فتمزج 
بـــني ما هو دعـــوي وما هو سياســـي، وتعلن 
جهارا نهارا أنها تعمل على إقامة دولة دينية 
كاملة حتكمها الشـــريعة وحدها، تلك الشريعة 
التـــي تؤســـس للتمييـــز والتحـــرش الديني 
بطريقة مضمرة لـــدى اإلخوان وصريحة لدى 
داعـــش وغيرهما مـــن التنظيمات اإلســـالمية 
في كل البلدان العربيـــة التي تخطط للتطهير 
الديني بغية التخلص مـــن كل ما هو مختلف 
كاإليزيديني واألحمديني واإلباضيني والشيعة 
بالنسبة للسنة والسنة بالنسبة للشيعة. حتى 
البلدان التي اكتوت بنـــار اإلرهاب كاجلزائر، 
لـــم تعتبر بعد ومـــا زلنا نرى الداعشـــية َتُطّل 
برأســـها من حني آلخر لتؤّلب ضـــّد مواطنني 
جزائريـــني حداثيني يطالبون بفصل الدين عن 
السياسة، أو ينتمون إلى طائفة كاألحمدية أو 
دين آخر كاملســـيحية أو مثقفني مســـتقّلني أو 

فّنانني ال يريدون أن يكون الدين بوصلة لهم.
لقد كفـــر أحـــد الدعـــاة املتطرفـــني الذين 
نصبوا أنفســـهم وكالء على الدين اإلســـالمي 
في اجلزائر الكاتب الشاب كمال داود، وطالب 
الدولـــة بإقامة احلد عليه ناســـيا أن اجلزائر 
لم تصبـــح دولـــة دينيـــة بالكامل. ومـــع ذلك 
لم حتّرك الســـلطات ســـاكنا أمـــام هذا اخلرق 
املشـــني للقوانني والدعوة الصريحة للكراهية 
والقتـــل. وليس من الغريـــب أن يحارب هؤالء 
اإلبداع عموما والرواية على وجه أخص ألنها 
بطبيعتها دميقراطية متعددة األصوات، يعّبر 
فيهـــا كّل اجتاه عن ذاته وهم يريدون خنق كل 

صوت ال يجاري أوهامهم.
ينـــدد الكثير من املثقفني باالعتداءات التي 
يذهب ضحيتها عدد مـــن املواطنني العراقيني 
والســـوريني من ديانات أخرى على يد داعش 
وغيره، وإن كان واجبا تثمني كل مبادرة تنّدد 
بالعنف ضد البشر، إال أن التنديد غير كاف ما 
دامت املجتمعات العربيـــة ال تعترف بالتنوع 
الديني والفلســـفي. أال يعتبر اإلسالم الشائع 
املســـيحيني واليهـــود أهـــل ذمة؟ هـــل ميكن 
احلديـــث عن حقوق اإلنســـان وحرية الضمير 

دون إبعاد الشريعة متاما من مجال التشريع، 
وجترمي التكفير وعدم تدريس احلقد؟

ال يســـتطيع أحـــد أن ينكـــر أن الســـاحة 
اإلعالميـــة تعـــج بالذيـــن ينافقـــون احلـــكام 
ويجاملـــون القـــراء واملشـــاهدين والغوغـــاء 
ويخافون علـــى مراكزهـــم وامتيازاتهم، وهو 
أمر يســـتحق لوحده صفحـــات وصفحات إذ 
هو متعلق مبســـألة ظهور النخب في البلدان 
العربيـــة وارتباطها مبؤسســـات حكومية أو 
مالية النعدام املؤسســـة العمومية املســـتقلة 

التي تضمن أسبقية الصالح العام.
ألســـباب بســـيكولوجية ثقافيـــة معقـــدة 
وباثولوجية يهاب الكثير من الكتاب مناقشـــة 
األطروحـــة الغالبـــة واجلهر بعـــدم اقتناعهم 
مبـــا يطرحه مفكـــرون رســـميون ال مصداقية 
لهم ســـوى تقدمهم في السن، وتراهم يرددون 
شـــعارات توفـــق كاريكاتوريـــا بـــني التـــراث 
واحلداثـــة، فـــإن كان األمر كمـــا يدعي هؤالء 
فلماذا يجد املسلمون أنفسهم في صراع مرير 
مـــع قيم احلداثة داخـــل املجتمعات األوروبية 

حيث يصبح االختيار ضروريا وعمليا؟
يدافـــع الكثيرون عن أطروحة التوفيق بني 
اإلســـالم واحلداثة مؤمنني بإمكانية الوصول 
إلى حتديـــث املجتمع انطالقا من التراث وهو 
ما ســـبقنا إليـــه رجال النهضـــة، ونعلم اليوم 
النتيجـــة التي أوصلنا إليهـــا ذلك احللم الذي 
بدأ بنصـــف عقل مع األفغانـــي وانتهى فاقدا 
للعقل مع رشـــيد رضا الذي أفرز حسن البنا، 
وهكـــذا عـــادت النهضـــة إلى أصلهـــا. حينما 
يجد التوفيقيون اجلدد أنفســـهم أمام اختيار 
حاسم، حينما يســـتنفدون كل زادهم التراثي، 
سيعودون إلى أصلهم، وحينها يصبح الغالة 
أغلبيـــة، فيجعلـــون احلداثة عصفـــا مأكوال، 
ونحن نعاني من تدخل رجال الدين في حياتنا 
اليوم قبـــل أن تقوم الدولة اإلســـالمية كاملة، 
فكيف ســـيكون األمـــر إذن بعـــد قيامها؟ كيف 
يسمح لإلسالميني بالعمل الدعوي الذي يهدف 
إلى أسلمة املســـيحيني، وفي املقابل ال يسمح 
للمســـيحيني حتى بإظهـــار إميانهم بالتثليث 
وفي مناطق كثيرة ال ُتقـــرع أجراس الكنائس 

خوفا من أن تشكل استفزازا للمسلمني؟
كيف ميكن أن يعيش مسيحي في طمأنينة 
بني أناس ما زالوا يستشـــهدون على القنوات 
الفضائية بكتاب ”النفائس في هدم الكنائس“.
 ال ميكـــن الوصول إلى دولة حديثة قبل أن 
يتحول املسلمون الشـــموليون إلى أقلية. فهل 
تســـاهم كتابات التوفيقيني في وهم استجداء 
علمانية ما من التـــراث الديني وحتويل دعاة 
الدولـــة الدينية إلى أقليـــة؟ وما جدوى رفض 
األصولية إذا لم تكن لنا الشـــجاعة على رفض 
اجلهاز األيديولوجـــي الذي ينتجها ويعطيها 
الشـــرعية؟ كيف نســـتغرب االعتـــداءات التي 

يرتكبهـــا داعش ضـــد اإلنســـان املختلف في 
وقـــت يفرض فيـــه تعليم القواعد اإلســـالمية 
علـــى اجلميع في املدارس بصـــرف النظر عما 
إذا كان التالميـــذ مســـلمني أم ال؟ كيف َنضمن 
األمن االجتماعي وال تكاد متّر صالة جمعة أو 
مناســـبة دينية دون أن يسمع املصلون خطبا 
ناريـــة مناوئـــة للمســـيحيني واليهـــود وغير 
املؤمنـــني بل للعالـــم أجمـــع؟ أال يتعّلم الناس 
معاداة العقائد األخرى في مساجد احلكومات 

ومدارسها وإذاعاتها وفضائياتها؟

لقد حان الوقت لنعرف أن جتربة ما يقارب 
القرنـــني قد أثبتـــت أن محـــاوالت التوفيق قد 

باءت بالفشل.
هـــل ميكن الوصول إلى مجتمع متســـامح 
انطالقا من التراث؟ احلل األمثل هو بال شـــك 
خيـــار الدولـــة العلمانية بكل مـــا حتمل هذه 
العبـــارة من معنى: فصل اإلســـالم عن الدولة 
بشـــكل مطلـــق، اعتمـــاد القانـــون الوضعي،  
احترام احلريات الشخصية، املساواة املطلقة 

بني الرجل واملرأة.
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التسامح مدينة التعايش الحميد والعلمانية بابها الوحيد

يجب االعتراف بأن ال دولة عربية تقدم النموذج احلضاري الحترام األقليات غير املسلمة، 
ــــــك مبظاهر متفاوتة، وانطالقا من هذا املعطــــــى يصعب احلديث عن العلمانية  وإن كان ذل
قبل وجوب فصل الدين عن السلطة التي حتاول أن تكتسب مشروعيتها في املجتمع عبر 
مغازلة اإلســــــالميني ثم تقع في شراك أفعالهم، ومن هنا صار احلسم واجبا نحو إرساء 

دولة مدنية يتساوى فيها اجلميع، وال ميكن أن يحقق ذلك إال النظام العلماني وحده.

األغلبية اإلسالمية تضيق الخناق على أتباع األحمدية في الجزائر

[ هل نعيش في دولة عصرية حتى نطالب بفصلها عن الدين  [ الديمقراطية حماية لألقليات وليست طغيانا لألغلبيات

{الســـالم تخدمه ثقافة تنشر وتغذى بروح اإليمان باإلنســـان واألخوة والتضامن البشريين من تسامح

دون حدود وهو بناء إنساني يرتفع يوما بيوم عبر اإلرادات الصالحة والمتصالحة}.

املطران بولس مطر
رئيس أساقفة بيروت

{إطالق اســـم اإلرهاب على دين معين خطأ، وإن كنت تلحق الضرر باآلخرين فلســـت بوذيا وال 

مسلما، فالمسلم أو البوذي الحقيقي ال يقتل أبدا}.

الداالي الما
القائد الديني األعلى للبوذيني التبتيني

املســـيحي ال يمكن له أن يعيش في 

طمأنينـــة بني أناس يستشـــهدون 

علـــى الفضائيات بكتـــاب {النفائس 

في هدم الكنائس}

◄

الجمعيات األهلية القبطية ترمم ما أفسده التطرف
أمحد مجال

} القاهــرة - الدور األهلي للجمعيات األهلية 
القبطيـــة ال يعـــد أمـــرا غريبا علـــى املجتمع 
املصـــري، فالتواجـــد بـــني الفئـــات املختلفة، 
بغـــض النظر عن الدين أو اللـــون أو االنتماء 
السياســـي، كان حاضـــرا منذ القرن التاســـع 
عشـــر، بعد أن مت تأســـيس أول جمعية خيرية 
قبطيـــة في العام 1881 حتت مســـمى ”جمعية 
التي وضع لبنتها  املساعي اخليرية القبطية“ 

بطرس غالي رئيس وزراء مصر األسبق.
غيـــر أن التغييرات املتالحقة على املجتمع 
واســـتغالل الدين خلدمـــة أغراض  املصـــري 
سياســـية في العديـــد من العهود السياســـية 
املاضية أحدثا شرخا في العالقة بني املسلمني 
واألقباط بشـــكل عام، وانعكســـت آثـــاره على 
األدوار املجتمعيـــة لتلك الهيئات وعلى تعامل 
املواطنني معها، وأضحى تواجدها في بعض 
األحيـــان غيـــر مرغوب فيـــه مـــن التنظيمات 
اإلسالمية التي تغلغلت بكثافة داخل املجتمع 

املصري منذ سبعينات القرن املاضي.
الواضـــح أن تلك اجلمعيـــات تقوم بأدوار 
تتخطى الـــدور املجتمعي الذي تأسســـت من 
أجلـــه، فهي حتاول ترميم جدار املواطنة الذي 
تعرض لشـــروخ كبيـــرة على مدار الســـنوات 
املاضية، مســـتغلة احلالة السياســـية القائمة 
والتي قلصت من تواجد اجلماعات اإلسالمية 
في القـــرى والنجوع، وتســـعى إلـــى تكريس 
الـــدور املجتمعي للمزيد مـــن انخراط األقباط 
على مســـتوى الدولة، وعـــزل الهواجس التي 
تتردد بأنهم منغلقون على أنفسهم، فاالنفتاح 
ميكـــن أن تترتـــب عليه ثمار متباينـــة، أهمها 

كسر حاجز العزلة.
كما أن تصفية اجلمعيات اخليرية التابعة 
جلماعة اإلخـــوان التي بدأت مع ترك اجلماعة 
احلكـــم فـــي عـــام 2013، ســـمحت للجمعيات 
القبطية بالتواجد بشـــكل أكبـــر، وامتد تأثير 
ذلك ليشمل جميع اجلمعيات اخليرية األخرى 

البعيدة عن اســـتغالل خدماتهـــا في املصالح 
السياسية وأفسحت احلكومة املصرية املجال 
أمام توغلها بشكل أكبر داخل املجتمع، للمزيد 
من االنخراط القبطي وعدم احتكار اجلمعيات 

اإلسالمية للعمل األهلي.
علـــى مـــدار الســـنوات املاضيـــة لم حتظ 
األدوار املجتمعيـــة للهيئات القبطية بالتركيز 
اإلعالمـــي عليهـــا، إال أن الرغبة الرســـمية في 
التأكيد على احترامها لقيم املواطنة ومواجهة 
التنظيمـــات اإلرهابيـــة، أدت فـــي النهاية إلى 
تســـليط األضـــواء عليهـــا كعنصـــر فاعل في 

املجتمع.
للخدمـــات  اإلجنيليـــة  القبطيـــة  الهيئـــة 
االجتماعية التابعة للكنيسة اإلجنيلية مبصر 
أطلقـــت مبـــادرة مجتمعية مؤخرا لتشـــجيع 
الشـــباب على إقامـــة املشـــروعات الصغيرة، 
وجنحت في الوصول إلى قرابة املليون شـــاب 
وفتاة من خالل تواصلهم مع الهيئة عن طريق 
مواقـــع التواصـــل االجتماعي للتعـــرف على 

شروط املبادرة.
وتقدم الهيئة اإلجنيليـــة مبفردها خدمات 
مجتمعية وإنســـانية إلى قرابـــة ثالثة ماليني 
مصـري ســـنـويا، عبـر وصولهــــا إلى الفقـراء 
فـــي مناطـق وقــــرى فقيــــرة فـــي محافظـات 
مصريـــة مختلفـــة، دون النظر إلـــى الدين أو 

العقيدة.
الكنيســـة  راعـــي  لبيـــب،  نـــادي  القـــس 
اإلجنيليـــة باملقطـــم فـــي القاهـــرة، وعضـــو 
الهيئـــة القبطية اإلجنيلية، قـــال لـ”العرب“ إن 
املشـــروعات اخلدميـــة للهيئة تســـعى إلذابة 
الفـــوارق بـــني أصحـــاب الديانـــات املختلفة 
حتديدا داخل املناطق الشـــعبية التي سيطرت 
عليهـــا التنظيمات اإلســـالمية املتشـــددة منذ 
فتـــرات طويلة، وأدت أيضا إلى وجود عناصر 

مسيحية متطرفة ترفض اآلخر.
وأوضـــح أن الهيئة تواجـــه رفضا من قبل 
بعـــض املتعصبني من اجلانبـــني، وتعمل على 
تصحيـــح املفاهيـــم املغلوطة التـــي تروج لها 

املجموعات املسيطرة على عقول املواطنني في 
تلك األماكن.

ولفـــت لبيب إلـــى وجود تنســـيق متزايد 
بـــني الهيئـــة، باعتبارهـــا ممثلـــة عـــن إحدى 
الطوائف املسيحية املصرية، والدولة بصفتها 
الرســـمية، وهـــذا يعـــود إلى احتيـــاج الدولة 
املصريـــة للقضـــاء على املشـــكالت املجتمعية 
واالقتصادية، باإلضافة إلى اعتبار هذا الدور 

إحدى دروع مجابهة اإلرهاب.
منذ تأســـيس الهيئة في العام 1950 قدمت 
قروضا ألكثر من 320 ألف شـــاب وفتاة، بقيمة 
تتجاوز املليار ونصف املليار جنيه (83 مليون 
دوالر تقريبـــا)، وركزت أغلب مشـــروعاتها في 
البداية على محو أمية الكبار، قبل أن تتوســـع 
في مياديـــن التنمية االقتصاديـــة، والزراعية، 

والبيئية، وفي العناية الصحية والتعليم.
تنتشـــر في مصـــر العديد مـــن اجلمعيات 
األهلية القبطية املشهرة، منها ما تهتم بتقدمي 

خدمات للمسحيني فقط، والبعض اآلخر يقدم 
خدماته لكل املصريني، وتعتمد تلك اجلمعيات 
واملؤسســـات اخليريـــة علـــى التبرعـــات من 
مـــن  تتلقاهـــا  التـــي  والتمويـــالت  األقبـــاط 
اجلمعيات واملؤسسات الكنسية الدولية، ويتم 
ذلك عبر وزارة التضامن االجتماعي املختصة 

بالرقابة على أنشطتها.
لـــدى الكنيســـة األرثوذكســـية (األكبر في 
مصر) الكثير مـــن اجلمعيات اخليرية التابعة 
لها منها: اجلمعية اخليرية القبطية، وجمعية 
التوفيـــق القبطية، وجمعية النشـــأة القبطية، 

وجامعة احملبة، وجمعية ملجأ األيتام.
لديهـــا  الكاثوليكيـــة  الكنيســـة  أن  كمـــا 
بعض اجلمعيـــات األهلية التابعـــة لها، مثل: 
جمعيـــة الصعيد للتربيـــة والتنمية، وجمعية 
مصـــر“  ”كاريتـــاس-  وجمعيـــة  الســـنابل، 
املنتســـبة لكاريتاس الدولية التـــي تضم 162 
فرعا منتشـــرة فـــي العالم أجمـــع منها 16 في 

الـــدول العربيـــة ومقرها الرئيســـي في روما. 
وتـــرى قيـــادات كنســـية أن غالبية األنشـــطة 
التي تقوم بها تلك اجلمعيات ترتبط بإنشـــاء 
املدارس واملستشفيات، فضال عن إقامة بيوت 
املغتربني واملغتربات، واملشـــروعات الصغيرة 

وخدمة ذوي االحتياجات اخلاصة.
التوســـع في اجلمعيـــات األهليـــة والتي 
تتبع مؤسســـات دينية رسمية سواء إسالمية 
أو مســـيحية يعد أمرا ملحا لتعويض الفراغ 
الذي تركته نظيراتها التابعة جلماعة اإلخوان 
والتـــي مت حلهـــا، غيـــر أن ذلك مرتبـــط بعدم 
اســـتغالل الدين خلدمة مشـــروعات سياسية، 
ألن العديـــد مـــن التمويـــالت التـــي تأتي من 
اخلارج لتلك اجلمعيات يجري استغاللها في 

بعض األحيان بشكل سياسي.
ويـــرى باحثـــون فـــي الوســـط القبطي أن 
الفيصـــل في ذلك األمر يكون مـــن خالل رقابة 
احلكومة املصرية على تلك اجلمعيات، ســـواء 
التابعـــة لألزهـــر أو الكنيســـة، بجانب تقدمي 
الدولة بعـــض املنح للجمعيات الصغيرة التي 
تخشى تطويع أهدافها خلدمة اجلهات املناحة 
لهـــا، وتضعها حتت رقابـــة قوية ما ينتج عنه 
رفض العديد من اجلمعيات احلصول على هذا 

الدعم.
غالبية اجلمعيـــات القبطية تقـــدم تقارير 
تفصيلية لوزارة التضامن االجتماعي توضح 
أبـــواب الدعم املقـــدم لها، غيـــر أن عددا قليال 
منها مازال بعيدا عن أعني احلكومة وتســـعى 
للســـيطرة عليه مـــن خالل قانـــون اجلمعيات 

األهلية الذي مت إقراره قبل ثالثة أشهر. الكنائس القبطية ما زالت تصر على وجودها ونشاطها رغم اإلرهاب

الهيئـــات القبطيـــة تســـعى إلذابة 

الفوارق بني أصحاب الديانات داخل 

املناطق الشـــعبية التي ســـيطرت 

عليها التنظيمات اإلسالمية

◄
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كرم مهرجان املســـرح املعاصر والتجريبي بالقاهرة املنتظم هذه األيام الناقد املغربي حســـن ثقافة

املنيعي، إضافة إلى عدد من الفاعلني املسرحيني من مصر وخارجها.

صــــدر حديثا كتــــاب {ذكريات الطفولة في املفــــرق 1944-1957} للدكتور عصام ســــليمان 

املوسى، عن وزارة الثقافة األردنية، ضمن إصدارات املفرق مدينة الثقافة األردنية.

{ملتقى رواية الشباب في اإلمارات} جلسات نقدية وشهادات كتاب 

ملراسلة احملرر
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جائزة الكتاب

الشعري األول

بـــدأ مهرجان بيت  } الدمــام (الســعودية) – 
الشـــعر فـــي جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون في 
الدمام في اســـتقبال مشاركات جائزة الكتاب 
األول، التـــي تعـــّد جائـــزة لدعـــم املواهـــب 
الشعرية في السعودية، استحدثها املهرجان 

عام ٢٠١٦.
ومت إطالق جائـــزة الكتاب األول من أجل 
زيـــادة فاعليـــة احلـــراك األدبي، واكتشـــاف 
األســـماء اجلديدة وتأكيـــد حضورها، وذلك 
من خـــالل تقدمي الدعم الكامـــل لطبع الكتاب 
األول، مـــع حفل إلطالقـــه، والتوقيع اخلاص 
بالكتاب، ضمـــن فضاء احتفاليـــة املهرجان. 
اجلوائـــز  علـــى  للحاصلـــني  يســـمح  ممـــا 
الثالثة بالتفاعل املباشـــر مع جمهور ومحبي 

الشعر.
يطمـــح مهرجان بيت الشـــعر بالدمام إلى 
جعل هذه اجلائزة ذات مســـاهمة فعلية على 
مســـتوى التفاعل الثقافي األدبي، وتســـليط 
الضـــوء على اإلنتاج اإلبداعي الســـعودي، ال 
سيما وأن املهرجان منذ موسمه األول يسعى 
إلى توســـيع دائرة تأثير الشعر لتشمل بقية 

الفنون األخرى.
وأكـــد القائمون على اجلائـــزة أن طلبات 
املشـــاركة التـــي تصلهـــم ســـيتم تقييمهـــا 
مـــن قبـــل جلنـــة حتكيـــم مســـتقلة بطريقة 
شـــفافة وحياديـــة، الختيـــار الكتـــب الثالثة 

الفائزة.
والدعوة مفتوحة للشـــعراء الســـعوديني 
أو املولودين في السعودية، الذين ال تتجاوز 
أعمارهـــم الـ٣٦عامـــا. والذين لم يســـبق لهم 
نشر أي كتاب شـــعري من قبل. على أن تكون 
املخطوطة الشـــعرية مكتوبـــة باللغة العربية 

الفصيحة.
وحدد بيت الشعر بالدمام املهلة النهائية 
جلائـــزة الكتـــاب األول فـــي مهرجـــان بيـــت 
الشـــعر لهذا املوســـم الثالث فـــي ٣٠ أكتوبر 
٢٠١٧. وســـيعلن عـــن النتائج فـــي ١٢ نوفمبر 
٢٠١٧. فيما ســـيكون موعـــد انطالق مهرجان 
بيت الشـــعر في موســـمه الثالث في ديسمبر 

.٢٠١٧

الشوارع الثقافية في العراق

} خرج ”شارع المتنبي“ من تسميته المحلية 
إلى ذيوعه العربي والعالمي كونه الشارع 
الثقافي الوحيد في العاصمة بغداد الذي 

يشهد حركة يومية دؤوبة تكون ذروتها 
الجمعة على وجه التحديد، حيث ُتعرض 

الكتب الثقافية في آخر إصداراتها العراقية 
والعربية، مثلما ُتعقد الندوات الثقافية 

المتعددة في المركز الثقافي الممتد مع شارع 
المتنبي حتى نهر دجلة. وكما درجت الحالة 
أن يكون هذا الشارع بؤرة انطالق لتظاهرات 

شعبية جمعوية ساهمت في انتشارها 
الفضائيات التي تحرص أن تتواجد في هذا 

اليوم. ومع كل هذا فشارع المتنبي أصبح 
شارعا سياحيا جميال بسبب وقوعه على 

نهر دجلة مع وجود روافد ثقافية وتاريخية 
العثمانية بساعتها الشهيرة  وأهمها ”القشلة“ 
حينما أصبحت مكانا لتجمع األسر البغدادية 

وحاضنة للعروض التشكيلية والمسرحية 

والخطابية. وليس غريبا أن نشاهد الكثير 
من الصحافيين واإلعالميين العرب واألجانب 

يتخاطفون في هذا الشارع المتميز، 
بسبب تواجد العديد من المثقفين واألدباء 

واألكاديميين والقراء والمتبضعين، كتبا 
لثقافات مختلطة من دون رقابة ُتذكر، لهذا 

فكل شيء متاح ومسموح في عرضه وال توجد 
رقابة ثقافية أو فكرية اال الرقابة الشخصية 
التي تختلف من هذا القارئ إلى ذاك، وهذه 
حسنة عظيمة أن يكون المناخ الُكُتبي بهذا 

الوصف المنفتح الذي يشكل رافدًا نفسيًا 
باهرًا في جعل سوق الكتب على تنافس يومي 

ال ينقطع لجذب الكتاب العربي والعالمي من 
مصادره الرئيسية.

وعلى غرار ”المتنبي“ بوصفه ”قلب“ 
الحركة الثقافية العراقية أقيمت وافتتحت 
شوارع ثقافية كثيرة في محافظات العراق 
كشرايين ناقلة لهذا الدم الثقافي المركزي 

إلى المحافظات واألقضية والنواحي التي ال 
تحقق تماسا مباشرا مع العاصمة الثقافية، 

لذلك صارت هناك شوارع ثقافية حملت أسماء 
المدن أو أحد رموزها الثقافية كما حصل 

في بابل وشارع طه باقر، العالمة اآلثاري 
المعروف صاحب ترجمة ومحقق كتاب 

جلجامش، وشارع الفراهيدي في البصرة، 
والفراهيدي واضع أسس علم العروض 

العربي وشارع كركوك الثقافي والرصيف 
المعرفي في ميسان وشارع الثقافة في كربالء 

وشارع الكتب في ذي قار وشارع أكد في 
الديوانية وشارع دجلة في واسط.

وهكذا انتشرت الشوارع الثقافية بطريقة 
واعية ومسؤولة، ليصل الكتاب الثقافي 
إلى القصبات والقرى والمناطق البعيدة 

التي يندر أن يصلها الكتاب الحديث سابقا، 
وبالتالي توفرت الفرصة المثالية القتناء 

الكتاب من دون الحاجة إلى زيارة العاصمة 
وتجشم عناء المسافات ومخاطرها الممكنة 

في ظروف البالد.
مثل هذه الشوارع التي بدأت تأخذ 

طريقها إلى الجمهور شعبيا لم تكن من 
أفكار الدولة التي ال يعنيها الهم الثقافي، 

بقدر ما هي أفكار المثقفين والمدنيين الذين 
وجدوا الفرصة ممكنة جدا للحذو حذو بغداد 
وتأصيل فكرة إشاعة القراءة بتوفير الكتاب 

إلى القارئ في مكانه ومدينته وقريته، ونعتقد 
أن هذه الشوارع التي بدأت تضخ الوعي 

القرائي هي حصيلة جهود جماعات ثقافية 
ومدنية أغنت بأفكارها الكتبيين المتفاعلين 
مع المد الثقافي الكبير الذي شهده ويشهده 

العراق بعد 2003، وهو أمر تحقق بشكل 
طبيعي مع انتشار الهم الثقافي بشيوع 

الكتابة والندوات األدبية والثقافية، بما يعني 
التأكيد على خلق مناخ ثقافي عام يسهم فيه 
القارئ متعدد االتجاهات والخبرات والوعي 

والثقافات.
الشوارع الثقافية التي انتشرت في عموم 

المحافظات ظاهرة ضدية لمناخ اسالموي 
مشّبع بالكراهية واللؤم والقديم من األفكار، 

ورد واسع النطاق على محاوالت إنشاء جيل 
أمي وتجهيله تحت مسميات طائفية لم يثبت 

أّن لها رصيدًا من الواقع العراقي المتكافئ 
في نظرته إلى المجتمع وانشغاالته اليومية 
الكثيرة في أموٍر هي أبعد من هذا الوصف 

والتوصيف الذي يحاول غالة المتدينين 
تكريسه بمحاربة الثقافة المنفتحة على نوافذ 

العالم الكبيرة.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

تنظم مؤسســـة ســـلطان بـــن علي  } دبــي – 
العويـــس الثقافية ندوة أدبية بعنوان ”ملتقى 
روايـــة الشـــباب في اإلمـــارات“ يشـــارك فيها 
عشـــرون روائيا وكاتبا وباحثـــا، وذلك خالل 
الفتـــرة من 26 ولغايـــة 28 ســـبتمبر 2017 في 
مقّر مؤسســـة العويس الثقافيـــة بدبي. حيث 
ســـتقدم قراءات نقدية وشهادات حول البعض 
من التجارب الكتابية، عبر جملة من الروايات 
اإلماراتية التي أصبحت حاضرة في المشـــهد 

الثقافي المحلي والعربي.
ويشـــهد اليوم األول من الندورة جلستين 
نقديتيـــن. تضم الجلســـة األولـــى مداخلة كل 
من الناقد إبراهيم الهاشـــمي بعنوان ”الرواية 
اإلماراتيـــة بيـــن الكـــم والكيـــف“، ومداخلـــة 
عبدالفتـــاح صبـــري الموســـومة بـ“الروايـــة 
اإلماراتية من سرد الماء والصحراء إلى سرد 

الذات“، ويدير الجلسة األكاديمي حبيب غلوم.
أمـــا الجلســـة الثانية مـــن اليـــوم األول، 
فيقّدم فيها صالح هويدي ورقة نقدية بعنوان 
”الحضور المهيمن للمرأة في الخطاب الروائي 
اإلماراتي: فتحية النمـــر نموذجا“، فيما يقدم 
الناقد عـــزت عمر مداخلته ”أثـــر الحداثة وما 
بعدها فـــي رواية الشـــباب اإلماراتي“، ويدير 

الجلسة عبدالله السبب.
وتنقســـم فعاليات اليـــوم الثاني من ندوة 
”ملتقـــى رواية الشـــباب فـــي اإلمـــارات“ إلى 
جلســـتين أيضا، تضم الجلسة األولى مداخلة 
الباحثة أمينة ذيبان بعنوان ”في فمي لؤلؤة.. 
الماء هل يؤرخ سردًا“، ومداخلة الناقد سامح 
كعـــوش ”شـــباب الروايـــة ال رواية الشـــباب 
(حارس الشـــمس إليمان اليوسف نموذجًا)“، 

ويديرها محمود نور.

أمـــا الجلســـة الثانية مـــن اليـــوم الثاني 
فيلقي فيهـــا الناقد عبدالله النعيمي شـــهادة 
بعنـــوان ”التضمين الفكري في الرواية“، فيما 
تقـــّدم الكاتبتـــان فتحية النمر وريـــم الكمالي 
شـــهادتيهما حـــول الكتابة، ويدير الجلســـة 

الهنوف محمد.
وفي اليوم الثالـــث، والختامي من الندوة، 
خّصصت الجلسة األولى للمداخالت النقدية، 
وأولهـــا مداخلة بعنـــوان ”فضـــاءات الرواية 
اإلماراتيـــة الجديـــدة (دراســـة فـــي فضاءات 
األحـــداث والقضايـــا فـــي الروايـــة لكاتبتين 
آلمنة  من اإلمـــارات.. رواية ’عيناك يـــا حمدة‘ 
لمريم  المنصـــوري وروايـــة ’طـــوي بخيتـــة‘ 
يقدمها الباحـــث أحمد الزعبي. فيما  الغفلي“ 
يقدم الكاتب إسالم بوشـــكير مداخلة بعنوان 
”الرواية اإلماراتية والتأســـيس الجديد ’غرفة 

واحدة ال تكفي‘ لســـلطان العميمي.. جماليات 
الموضـــوع واإلدارة“. وتديـــر الجلســـة مريم 

الهاشمي.
أما الجلســـة الثانية من اليوم الثالث فقد 
خّصصـــت لمجموعة من شـــهادات الكتاب، إذ 
يقدم كل من سلطان العميمي وإيمان اليوسف 
وبدرية الشامســـي ومريم الغفلي شـــهاداتهم 
حول تجربة الكتابة الروائية. ويدير الجلســـة 

محسن سليمان.
يذكر أن مؤسسة سلطان بن علي العويس 
الثقافيـــة دأبت على تنظيم هـــذه النوعية من 
األنشـــطة ضمـــن توجهاتها للنهـــوض بالنقد 
المحلي وتعزيـــز حضوره في الحياة الثقافية 
وتأكيـــدًا لدوره الفاعـــل في تنميـــة المعرفة، 
وتوســـيع أفق الحوار حول المنجز اإلبداعي 

المحلي.

متصوف يبحث عن حجارة تختبئ داخلها أجساد جميلة

[ عازفة كمان محترفة تروي سيرة الفنان مايكل أنجلو  [ {الحجر الحي} نظرة حميمية متخيلة عن حياة الفنان

ار المأمون عمّ

} تتحّول السيرة الذاتّية المتخيّلة إلى حقيقة 
روائّيـــة موازيـــة للحقيقـــة التاريخّيـــة، يعيد 
الكاتب عبرها الحياة إلى شخصيات عرفناها 
أو قرأنـــا عنهـــا رســـميًا، ليتداخـــل نصه مع 
نصوص اآلخرين التي يشكل مجموعها الهالة 
التـــي ُتحيط بمن ُتكتب ســـيرته التي قد تكون 

ُملهمة بحد ذاتها، ال فقط أعماله أو نتاجه.
دي  لينـــور  الفرنســـية  ُعرفـــت 
روكوندو كونها عازفة كمان محترفة، 
وعـــام 2010 بدأت مســـيرتها األدبّية 
حين صدرت روايتهـــا األولى، وعام 
2013 إثـــر صدور روايتهـــا ”أحالم 
الجائزة  علـــى  حصلـــت  منســـّية“ 
األدبية لطـــالب الثانوّيـــة، لتتالى 
األدبية  والجوائز  رواياتها  بعدها 
التـــي تحتفـــي بها، وهـــذا العام 
صـــدر لهـــا عـــن دار مســـكلياني  
ترجمة  الحـــّي“  روايـــة ”الحجر 
لينا بدر، الروايـــة التي صدرت 
بالفرنســـّية عـــام  2013 تحكـــي 

جزءا متخّيال من سيرة الفنان اإليطالي مايكل 
أنجلو ورحلته التي أرسله البابا فيها للبحث 
عن الرخام المناسب في مدينة كرار اإليطالية.

البحث عن الرخام

يتحـــّول مايـــكل أنجلـــو فـــي الرواية من 
شـــخصّية واقعية إلى نص تعيد دي روكوندو 
كتابته وتأويلـــه، فأحداث الروايـــة تدور عام 
1505 فـــي كارار حيـــث مقالع أحجـــار الرخام 

التي ذهـــب إليها مايـــكل أنجلـــو للبحث عن 
الصخور المناســـبة لنحت قبر مناسب للبابا 
جيل الثاني، فأنجلو الذي ترك الدير الذي كان 
فيه إثر مـــوت الراهب أندريا، لنراه حســـبما 
تصـــّوره الكاتبة فـــي كارار كمتصّوف يبحث 
عن الحجارة التي تختزن داخلها أجســـاد من 
ســـينحتهم، فهـــو يتنقل بين عوالـــم األحجار 
القاسية أو في شوارع القرية البسيطة، حيث 
تراوده أطياف الراهب أندريا، ورائحة والدته 
حينمـــا كان صغيرًا، ليغشـــى عليه أحيانا من 
شّدة الوله، ليعود بعدها للوقوف 
بيـــن الحّجارين مشـــاركًا إياهم 
عظمة الرخام واستخراجه ضمن 
طقـــوس ومعتقدات شـــبه وثنية، 
إذ يتحســـس عـــروق الرخام التي 
ســـتتحول بفعل إزميله ويديه إلى 

أجساد رهبان وقديسين ورسل.
تطرح الرواية التســـاؤالت حول 
مفهـــوم الجمـــال، وخصوصـــا ذاك 
الجســـدي الـــذي يبحث عنـــه مايكل 
أنجلو، فالنزعة للكمال التي يســـعى 
إلى تحقيقها عبر منحوتاته مستمدة 
من الهالة الدينية التي يمتلكها جسد 
المســـيح واألجســـاد المقدســـة التـــي تمتلك 
ســـمة رّبانية يســـعى إلى التقاطها وتشكيلها 
بأصابعـــه ويديـــه كونهـــا تجلّيـــا لإللهي في 
األرضّي، وهذا ســـبب تعلقـــه بالراهب أندريا 
الذي ُوضع أمامه على طاولة التشـــريح، ففيه 
يرى تجليا للجمال الربانّي، الجســـد المثالي 
الـــذي عجـــز حتـــى عن تشـــريحه الكتشـــاف 
مكوناته، إذ يصفه بقوله ”أندريا، أنت الجمال 
السرمدي في أكمل صورته. أوّد لو أن جسدك 
يغدو حجـــرًا، العنصر الوحيد الذي أحســـن 
معالجته وأعرف كيف أتملكه“، فجســـد أندريا 
هو تجســـيد للكمال الذي كّونتـــه يد الرب من 
صلصـــال، هو انعـــكاس لإللهـــي الخالي من 
التناقضـــات، فالجمال في هـــذه الحالة ليس 
موقفا بشـــريا بل تجـــّل وحلـــول، أزلٌي يجب 
اكتشافه في الحجر وتطويعه ليماثل ذاك الذي 

ال يمكـــن لمســـه، وهذا ما يتـــرك مايكل أنجلو 
مدهوشًا أمام جسد أندريا الذي يحضر طيفه 
في أحالم مايكل أنجلـــو داعيًا إّياه إلى قراءة 
اإلنجيـــل الذي أهداه إيـــاه، إذ ترك فيه أندريا 
مالحظات وتعليقـــات رأى فيها مايكل أنجلو 

رسائل موجهة له شخصيا.

الفنان في وحدته

نقـــرأ في الرواية عن عالقـــة مايكل أنجلو 
مع ُمنتجـــه الفني بوصفه يمتلك مســـحة من 
القدســـّية، فبالرغم من أنه حصـــل على المال 
مـــن البابا إال أنه يرى أن مـــا يقوم به يتجاوز 
األرضـــي و قوانينه، وكأّن يـــدا إلهّية في التي 
ُتصّير الحجر جسدًا، هو يرى أجسادا تتلوى 
بيـــن الرخام، جمـــال كامٌن خفـــيٌّ ال بد له من 
نبشه والبحث عنه، فالرواية تغوص في عوالم 

الفنان النفسية ووحدته التي اختارها بوصفه 
متفرغا لخدمة هذا الجمال وحســـب، ال لخدمة 
المؤسســـة التي يراها وســـيلة فقط لينجز ما 
يريد، فالعالقـــة مع البابا والصبغـــة الدينية 
التـــي تحويهـــا مهمتـــه ال تبـــدوان ذات قيمة 
لمايـــكل أنجلـــو، بل نراه يســـعى إلى الحفاظ 
علـــى وحدتـــه نافيـــًا عنـــه كل ما هـــو أرضّي 
لخدمة السرمدي، فقســـوته وسلوكه الفظ مع 
من هم حوله أشـــبه بوســـائل دفاع يبعد فيها 
الفضولييـــن كي ال يعكروا صفـــو عمله، ومن 
ينجـــح بالتســـلل لهذه العزلة هـــو طفل بريء 
ساذج أو مجنون يؤمن أنه حصان مات ودخل 

إلى جسده.
تقـــول دي روكونـــدو إنهـــا تعّرفـــت على 
أعمال مايـــكل أنجلو منذ طفولتهـــا، وتابعت 
بعدهـــا البحث في آثاره حيـــن أرادت الكتابة 
عنـــه، لتترك بعدهـــا العنـــان لمخّيلتها لطرح 

التســـاؤالت المرتبطة به ســـواء على الصعيد 
الشـــخصي أو الفني، ففـــي الحجر الحّي نقرأ 
كيف عملت الروائّية على تقمص صوت مايكل 
أنجلـــو وحركاته وتصّوره للعالـــم، لتتيح لنا 
المجـــال إللقاء نظـــرة حميميـــة متخّيلة على 
حيـــاة مايكل أنجلـــو، فنحن أمـــام نّص يعيد 
تشـــكيل اآلثـــار األدبيـــة والرســـمية ويضيء 
علـــى جوانب مهملة وهامشـــّية غير موجودة 

فيها.

ــــــة للكتابة بوصفها رحلة  متتلك الســــــيرة الذاتّية خصوصّية أدبّية كعالمة جتنيس وكتقني
ــــــة في بعض األحيان إلى جانب أبعادها اجلمالّية، إال أن كتابتها  ليســــــت  ــــــة وتأريخّي ذاتّي
حكرًا على شخص يقوم بتدوين سيرته اخلاصة من وجهة نظره، فالكثيرون يوكلون غيرهم 
بالكتابة، وفي بعض األحيان يقدم البعض على كتابة سيرة متخّيلة ألحد ما، بانيًا حياوات 
وعوالم ألشخاص عرفناهم عبر التاريخ والنصوص الرسمّية، لتكون السيرة املتخّيلة نتاج 

الغواية التي متتلكها هالة البعض من الشخصيات.

الروايـــة تغوص في عوالـــم الفنان 

النفســـية ووحدتـــه التـــي اختارها 

بوصفه متفرغا لخدمة هذا الجمال، 

ال لخدمة املؤسسة 

 ◄

نقـــرأ  الحـــي}  {الحجـــر  روايـــة  فـــي 

كيـــف عملـــت الروائية الفرنســـية 

علـــى تقمص صوت مايـــكل أنجلو 

وحركاته وتصوره للعالم 

 ◄

الجمال التقاء صوفي
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} الشــارقة - تستعد مؤسسة الشارقة للفنون 
إلطـــالق برنامجها لفصل الخريـــف، الذي يقّدم 
مجموعة متنوعة من البرامـــج الثقافية الفنية 
التـــي تشـــمل المعـــارض الفنيـــة، والعروض 
الســـينمائية، والبرامـــج والـــورش التعليمية 

المكثفة للصغار والكبار.
تســـتهل المؤسســـة برنامجهـــا الخريفي، 
الســـبت الموافق لـ30 سبتمبر الجاري، بإطالق 
أول معارضهـــا ”مشـــروع مـــارس 2017“، أحد 
المشـــاريع الســـنوية التي تقيمها المؤسســـة 
لدعـــم الفنانيـــن الشـــباب في منطقـــة الخليج 
وعمـــوم العالـــم العربـــي، بينما تفتتـــح في 4 
نوفمبـــر معرضـــًا اســـتعاديًا ضخمـــًا للفنان 
اإلماراتي الراحل حســـن شـــريف (2016-1951) 
يســـتعرض أعماله من بداية ســـبعينات القرن 

الماضي حتى عام 2016.
يتضمن معرض ”مشروع مارس 2017“، في 
نسخته الرابعة عدة مشـــاريع فنية منجزة في 
مواقـــع محددة أنتجها أربعة فنانين خالل هذه 
الدورة مـــن برنامج اإلقامـــة التعليمي، بحيث 
تعرض هذه األعمال في البيوت التراثية التابعة 
لمؤسسة الشـــارقة للفنون واألمكنة العامة في 
ساحة المريجة، وساحة الخط العربي، وساحة 
الفنـــون. وتعكس األعمال المقدمـــة لهذا العام 
موضوعات على اتصال بتاريخ إمارة الشـــارقة 
المعاصـــر، فضًال عـــن اختبار أســـئلة متعلقة 

باإلنتاج واالســـتهالك، وتتنوع مـــا بين أعمال 
فيديو، والتصوير الفوتوغرافي، والمنحوتات، 
واألعمال التركيبية. ويشارك في هذا المعرض 
الذي يستمر إلى غاية 30 ديسمبر المقبل كل من 
الفنانين: العنود العبيدلي وناصر نصرالله من 
اإلمارات العربيـــة المتحدة، ومحمود الصفدي 

من لبنان، وسفيان زوقار من الجزائر.
ويأتـــي المعـــرض االســـتعادي ”أنـــا فنان 
للفنان الراحل حســـن شـــريف  العمل الواحد“ 
بمثابـــة تكريـــم لتاريخه الفنـــي الطويل، الذي 
ســـاهم في دعم الحراك الفني في دولة اإلمارات 

العربية المتحـــدة والمنطقة. اســـتغرق إعداد 
هذا المعرض االســـتثنائي فتـــرة طويلة، وهو 
من تنظيم الشـــيخة حور بنت سلطان القاسمي 
ويعـــّد  للفنـــون،  الشـــارقة  مؤسســـة  رئيســـة 
المعرض األول من نوعه الذي يضيء على نتاج 
الفنان حسن شريف وتجلياته الفنية والفكرية، 

بوصفه أبرز فناني اإلمارات المعاصرين.
يقـــّدم المعرض الجـــزء األكبر مـــن أعماله 
بـــدءًا من ســـبعينات القـــرن الماضـــي وصوًال 
إلى 2016 ســـنة رحيله عنا، متضمنًا رسوماته 
الكاريكاتيريـــة األولـــى، ورســـومات القصص 

المصـــورة المتسلســـلة، إضافـــة إلـــى أعماله 
األدائيـــة والتركيبيـــة ولوحاته، والتي ســـيتم 

عرضها في ساحة المريجة وساحة الفنون.
وفضـــال عن منجزه الفني ســـاهم شـــريف 
بتأســـيس جمعية اإلمارات للفنون التشـــكيلية 
في الشارقة عام 1980، ومرسم المريجة للفنون 
في الشـــارقة 1984، ومرســـم الفنون في مسرح 
الشباب، دبي 1987، و“ذا فالينغ هاوس“ (البيت 
الطائـــر)، دبي 2007، هذا وكانت أعمال حســـن 
شريف قد عرضت في ثماني دورات من بينالي 

الشارقة منذ عام 1993.
وفي سياق متصل تستعد مؤسسة الشارقة 
للفنـــون إلطالق الـــدورة األولى مـــن برنامجها 
الموســـيقي في نوفمبر المقبل، بما يســـتكمل 
دورها الفني عبر فعالية مخصصة للموسيقى، 
تواصل فيها العروض الموســـيقية التي جاءت 
على هامش دورات بينالي الشارقة ولقاء مارس 
والمعـــارض الفنيـــة المتعاقبة. هذا وســـيضم 
البرنامـــج العديـــد مـــن الفعاليـــات كالحفالت 
والحـــوارات،  العمـــل،  وورش  الموســـيقية، 
وجلســـات النقـــاش، والســـهرات الموســـيقية 
المفتوحـــة وغيرهـــا، موفرًا منصة اســـتقطاب 
للمواهب الفنية الجديدة وفناني عروض األداء 
في دولة اإلمـــارات والمنطقة، وتعميق التفاعل 
مع الجمهور وتعزيز الثقافة الموســـيقية لدى 

أفراد المجتمع.

زكي الصدير

} منذ بداياته على خشـــبة المســـرح مع فرقة 
آفان في سيهات (شرق الســـعودية) عام 2000، 
بـــدا محمـــد ســـلمان مغايـــرًا فـــي كل أعماله 
الفنية المختلفة، التي تنّوعت بين الموســـيقى 
الداخلـــي  والتصميـــم  والرســـم  والتصويـــر 
والخارجـــي. وحين بدأ مشـــواره الســـينمائي 
صانعـــًا لألفالم عام 2010 فـــي أول عمل روائي 
قصيـــر لفـــت انتبـــاه المهتميـــن إلـــى الفيلم 
السعودي، الذي لم يكن يذكر على خارطة العالم 

ساعاتها.
أخـــرج ســـلمان أفالمًا عديـــدة تنّوعت بين 
الوثائقيـــة والتجريبيـــة المتكئـــة علـــى الرمز 
 ،2012 المفتـــوح، كان أهمهـــا فيلم ”الســـيكل“ 
 ،2014 و“مخيـــال“   ،2013 خلفـــي“  و“شـــارع 
2016، وأخيرًا  فيلم  2015، و“أصفـــر“  و“قاري“ 
”ثـــوب العـــرس“. هذه األفـــالم لـــم تتوقف عن 
صناعة الدهشة وحصد الجوائز في مهرجانات 
محليـــة وعربية وعالمية، كان آخرها ترشـــيح 
فيلمه ”ثوب العـــرس“ لجائزة أفضل ممثلة في 

مهرجان السينما الدولي ببرلين.

التأريخ بالصورة

تجربتـــه  فـــي  ســـلمان  محمـــد  يعتنـــي 
الســـينمائية بالمـــكان بوصفـــه بطـــًال ضمـــن 
منظومتـــه اإلخراجيـــة، وتأتـــي هـــذه العناية 
باللحظـــة المكانيـــة وتفاصيلهـــا الثقافية من 
مرجعيـــة كونـــه فوتوغرافيًا فـــي األصل، األمر 
الـــذي يجعله مدركًا ألهمية الصورة في صناعة 
األفالم الحقيقية. فهو يـــرى في المكان تمهيدًا 
بصريـــًا يختصـــر أبعـــاد الشـــخصية وحدود 

ثقافتها، ومرجعًا للكشف عما وراءها.
يعتقـــد ســـلمان أن ما يوجد داخـــل اإلطار 
الســـينمائي بـــكل تفاصيله يجـــب أن تكون له 
عالقة بعالم الفيلم وشخصياته، فال يوجد شيء 
متروك للصدفة، لهذه األســـباب يعتمد ســـلمان 
على التأكيد علـــى تفاصيل المـــكان والتعامل 
معه كشخصية ترتدي مالبس الحكاية، فالمكان 
لديه يحمل ما تبقى من الهوية والمشاعر. يقول 
مؤكدا ”هذا هو دور الســـينما في إعادة تشكيل 
الواقـــع وبنائه بخيال مســـتوحى مـــن ’هوية 
وثقافـــة المـــكان’، إذ تتحول إلى لغـــة بصرية 
تستطيع من خاللها بناء جسور من الحوارات 
مع شـــعوب العالم، كمـــا أنها ســـتكون وثيقة 
بصرية تفوق الصورة الفوتوغرافية، فهي إطار 
حي يشـــغل كل حواســـك وإدراكك، وتقترب في 

خلقها بعالقات وجدانية من الموسيقى“.

نظـــرًا إلى قلة الـــرواة والمؤرخين لمنطقة 
الخليـــج العربي بالعمـــوم فإن ذاكرًة شـــعبيًة 
جماعيـــًة تـــكاد تنتهي بســـبب رحيـــل الجيل 
الذي كان يمتلكها. هذا األمر شـــغل العديد من 
المبدعين والفنانين والكتاب حيال مسؤوليتهم 
في التعامل مع الذاكرة وكيفية إعادة صناعتها 
من جديد. ويأســـف ســـلمان -حاله حال الكثير 
من المبدعين- على ضياع هـــذه الذاكرة وعدم 

القدرة على رصدها بشكل حقيقي.
يقول في هذا الشـــأن ”لألســـف، محزن جدًا 
أّال يتـــم التأريـــخ لثقافة تعود إلى 5000 ســـنة 
قبل الميالد. كل ما هو موجود حكاية شـــعبية 
ال تتجاوز المئة ســـنة، ما يدفعنـــي إلى العمل 
ليـــس المســـؤولية فقط إزاء الذاكرة الشـــعبية 
وتفاصيلهـــا الثقافية، بل هـــو قناعتي بأن ذلك 
هـــو الخط الصحيح الذي يجب أن يســـلكه كل 
فنان. فصناعة الفيلم عمل فني بالدرجة األولى، 
هـــو تمامـــًا كصناعة لوحة فنية، فكيف ترســـم 

لوحة ال تشبهك؟“.
ويتابع ضيفنا في الســـياق نفســـه ”لدينا 
كنز هائل من الموروث الشعبي، وتعدد ثقافي، 
يحمل قصصًا لم ترَو بعد. هناك قصص حدثت، 
وقصـــص تحـــدث اآلن، وســـتحدث غـــدًا. هي 
مسؤولية فعًال في صناعة ما يؤكد على هويتنا 
ويجعلنـــا أكثر معرفـــة بأنفســـنا وباآلخرين. 
عندما أســـافر لعرض أفالمـــي في المهرجانات 
خارج المملكـــة أرى مقدار الدهشـــة والصدمة 
فـــي أعين الجمهور وفي أســـئلتهم، حين يرون 
صورة لم يعتادوا علـــى رؤيتها، فهم يعتقدون 
أن الســـعودية هـــي مجـــرد صحـــراء، وجمال، 
وبنايات شـــاهقة، وسيارات فارهة. لقد شوهت 
الميديـــا الغربية صورتنا بشـــكل مخيف جدا. 
كذلك السعوديون أنفســـهم ال يعرفون بعضهم 

البعض بشكل حقيقي“.
ال يتفـــق محمد ســـلمان مـــع الـــرأي الذي 
يقول بأن الســـينما ال بـــد أن تكون قصة قادرة 

علـــى توليد الحكاية، فهو يـــرى أن الترميز في 
الســـينما ضروري ومهـــم كما هو فـــي األدب. 
والكتـــاب العبقري -حســـب تعبيـــره- هو من 
يضع مفاهيم داخل رموز كتاباته وشخصياته.
يقول ســـلمان ”ال يمكن تجريد السينما من 
الرمز الذي يصنع العالقة بين الصورة وإدراك 
المتلقي لفتـــح باب آخر للتفكيـــر والبحث عن 
مضمون خلف المعنـــى الظاهر. وهنا يجب أن 
ننتبه إلى أن الرمز في الصورة السينمائية هو 
تلك الدالالت التى تحملها العناصر السينمائية 
داخل اإلطار الســـينمائي وليس الصورة بحد 

ذاتها“.

السينما فلسفة

يؤمن ضيفنا بـــأن ”الفيلم ينطلق من وحي 
التجريب، ســـواء كان المنتـــج النهائي يقودك 
إلى فيلم روائي مختلف وإبداعي ينتهي بصالة 
الســـينما، أو يقودك إلى فيلم غارق في التعبير 
البصـــري ينتهي بصالونات العـــروض الفنية 
واإلبداعية. ففي الســـينما نحتاج إلى الرجوع 
للـــوراء ونـــدرس تاريخ الســـينما التـــي بدأت 
وثائقية طالئعية وانطلق الفيلم الحكائي بخط 
مواٍز مع الفيلم التجريبي بكل أشكاله وأنماطه 
والذي أســـهم في تطور الفيلـــم الروائي. ثم لم 
ُيعتـــرف بالســـينما كفن إال من خالل الفلســـفة 
وعلم الجمال، ودراســـة اللغة السينمائية منذ 
عالقـــة دافنشـــي وابن ســـينا بالضـــوء مرورًا 
باألخويـــن لوميـــر، جـــورج ميلية، دالـــي، إلى 
وعباس  كيروساوا،  وتاركوفســـيكي،  بريغمان 
كورستامي، والكثير من األسماء واألفالم التى 
يجـــب أن نشـــاهدها ونبحث فيها عن شـــعور 
وجداني، ال عن فهم رياضي ومنطقي. هذه هي 

السينما؛ ملخص يحوي جميع الفلسفات“.
ويخلـــص محمـــد إلـــى القول بـــأن ”الفيلم 
الســـينمائي عمل فني يقوم بـــه فريق عمل من 

المبدعيـــن تحت رؤيـــة المخرج الـــذي يتحمل 
مســـؤولية الصورة النهائية للفيلـــم. وبما أن 
الســـينما فن فـــإن الفن العظيم هـــو من يطرح 
األسئلة وتكون الفرجة متعة عقلية حيث يخرج 
المشاهد وهو محمل باألسئلة والدهشة، وهذا 
ال يحدث إال بســـرد إبداعي. فالســـينما ليست 
قصة فقـــط ومهرجين يتقمصون شـــخصيات. 
الســـينما ليســـت انفجارات لعبوات ناســـفة، 
وإطـــالق نار وضحكا داخل القاعة. عالم الفيلم 
هو رحلة أشـــبه بالدخول إلـــى عالم آخر داخل 
عقل صانـــع الفيلم. هي توقف الزمن وتســـليم 
حواســـنا للصور المتتالية بسرعة 24 فريم في 
الثانية. السينما هي فلسفة بواسطة الضوء“.

وفي حديث ختامي عن غياب دور الســـينما 
في الســـعودية يرى ضيفنا أن ”دور الســـينما 
رغـــم ارتباطها بصناعة الفيلـــم إال أنها بعيدة 
وغير حقيقية إن لم تكن لدينا صناعة ســـينما، 
وأعنـــي بذلك وجود جهات ومؤسســـات تعنى 
بتمويل اإلنتاج مـــن مرحلة الكتابة إلى مرحلة 
العـــرض. أمـــا إذا كانت دور ســـينما فقط فهذا 
يعني أن شركات إنتاج الدراما الضخمة سوف 
تبتلـــع الســـوق، وهذا أمر خطير جدًا ســـيؤثر 
علـــى نوعية اإلنتـــاج وتنتقل شـــركات اإلنتاج 
التلفزيونية إلى إنتاج تفاهات تشّوه السينما. 
وبالرغـــم مـــن وجود درامـــا تلفزيونيـــة جيدة 
تسعى لتحقيق منتج جيد إال أني لست متفائًال 
جدًا بذلك إال في حالة أنها أوكلت لشباب لديهم 

خبرة في لغة السينما“. 
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صـــدر أخيرا عـــن منشـــورات الجمل كتاب جديـــد للفنان التشـــكيلي واملعمـــاري العراقي معاذ ثقافة

األلوسي بعنوان {توبوس، حكاية زمان ومكان}.

صدرت عن دار التكوين األعمال الكاملة للكاتب واملفكر الســـوري فراس الســـواح وتضم 23 

كتابا تمثل خالصة فكر الباحث في املثيولوجيا وتاريخ األديان.

كيف يصبح الكتاب 

أثرا أدبيا؟

} هل يكفي أن يطبع المرء كتابا على 
نفقته أو بمقابل مادي للناشر كي 

ُيَعّد كتاُبه أثرا أدبيا جديرا بالتنويه؟ 
هل يكفي أن يعهد به لكاتب معروف 

يدبج له مقدمة ثناء وإطراء كي يحتل 
موقعا في المدونة األدبية؟ وهل تكفي 

الجوائز األدبية التي ترصد هنا وهناك 
كي تفرض هذا النص أو ذاك كعمل 

إبداعي ال غبار عليه؟ أال نرى في مشرق 
األرض ومغربها كتبا كللت بجوائز، 
ثم اكتشف القراء ضحالتها، فكانت 

كالزبد يذهب جفاء؟ والسؤال األهم: من 
يملك القدرة على منح الكتاب حضورا 
فاعال عند صدوره؟ هل هي الصحافة 

والدوريات المتخصصة أم وسائل 
اإلعالم المسموعة والمرئية أم المعاهد 
والجامعات والمراكز الثقافية أم القراء؟ 
أال يخشى أن تقّصر تلك األطراف، فرادى 
أو مجتمعة، في حق كاتب ما، فتتجاهل 

إصداره، وتغمط جهده، وربما تنّفر 
الناس منه ومن مؤلفاته؟ 

تلك أسئلة باتت تثار بحدة منذ 
أن استشرت الضحالة، وطغى الغث 

على السمين، وغابت السلطة النقدية 
التي تفرز الجيد من الرديء، فاستوى 

في عيون القراء الغّر بالمتمّرس، 
بل قد يغدو األول نجما المع البريق 
إذا أفلح في ربط عالقات مع وسائل 

اإلعالم تستدعيه بانتظام لتعرف رأيه 
في شتى المسائل، حتى السياسية 

منها واالقتصادية واالجتماعية، أو في 
إدارة برنامج تلفزيوني أو مؤسسة من 
المؤسسات الثقافية، فيطمع الناس في 
صحبته وفي كتبه يقتنونها ولو كانت 

مختلة السبك رديئة الصنعة.  
والمعروف أن للنقد في سائر 

الثقافات وجهين: نقد أكاديمي رصين 
يسلط على العمل األدبي مناهجه، 

ويحلل ما يتسم به من جمالية وابتكار 
ومغامرة غير مسبوقة لتجديد الشكل 
والمضمون واللغة واألسلوب. ونقد 
صحافي سريع ينظر إلى ما يصدر 
كبضاعة ثقافية ذات نجاح تجاري 

محتمل، وقل أّن ينهض به ناقد أريب، 
بصير بالحركات األدبية وتطورها، 

وبالنصوص وبنياتها، حتى ُيحّل كل 
أثر محّله، فينصف الجّيد ويفضح 
الرديء، ولو كان لشخصية ذائعة 
الصيت. هذان هما اللذان يفترض 

فيهما إضفاء الشرعية على الكتاب، 
واعتباره حقا أثرا أدبيا جديرا بالتداول 
والتناول. ولكن إذا كان النقد األكاديمي 

أقرب إلى الموضوعية الهتمامه في 
الغالب باألدباء األموات والمتقدمين 

في السن والراسخين في التجربة، فإن 
النقد الصحافي، على أهميته، ال يزال 
رهين العالقات الشخصية، عاجزا عن 
التحرر من منطق الشللية.  وإن كانت 
الجامعات ال تعدم هي أيضا إخالالت. 

فمن الطرائف الغريبة مثال أن السوربون 
اكتشفت، حينما تّوج كلود سيمون 

بجائزة نوبل عام 1985، أنها ال تملك أي 
نسخة من مؤلفاته.  

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

[ المخرج السعودي محمد سلمان: السينما قادرة على إزاحة الصور النمطية
السينما السعودية صورة صادمة ومدهشة

ــــــد من األفــــــالم الســــــينمائية  أمــــــام العدي
ــــــي نقابلها فــــــي املهرجانات  القصيرة الت
والعروض، تقف جتربة املخرج السعودي 
ــــــة أســــــئلة من نوع  محمد ســــــلمان حامل
ــــــة والثقافية  ــــــه اجلغرافي خاص له عالقات
والدينية، فهو يؤمن بأن الســــــينما سؤال، 
وعلى املخرج أن يبتكر سؤاله اخلاص أو 
يصمــــــت. ”العرب“ توقفت معــــــه في حوار 

حول جتربته.

 السينما فلسفة الضوء

حسن شريف: فنان العمل خارج اإلطار
ملراسلة احملرر

culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ أوصت اجتماعات المكتب الدائم 
لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب 

باإلمارات، أخيرا، بإطالق جائزة 
ألفضل عمل أدبي وفني عربي يتصدى 

لإلرهاب بدعم إماراتي.

◄ فتحت لجنة مسابقة جائزة 
المرحوم محمد الغزالي لإلبداع 

بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية 
في اإلنسانيات بمحافظة توزر 

التونسية، باب المشاركة أمام الطلبة، 
في فعاليات الدورة الثانية من 

الجائزة األدبية المقرر تنظيمها غرة 
نوفمبر، والتي تعنى بالشعر والقصة 

القصيرة.

◄ برعاية وزيرة السياحة واآلثار 
األردنية لينا عناب تنطلق يوم 

الخميس 21-9-2017  فعاليات مهرجان 
السرحان الثالث عشر للسياحة 

والفنون وتستمر ثالثة أيام، وتتضمن 
فقرات غنائية وشعبية وإلقاء قصائد 
شعرية، ويشارك في الفعاليات نجوم 

فنية وغنائية وشعراء وكتاب وغيرهم.

مؤسسة الشارقة للفنون تقدم برنامجها الفني لفصل الخريف

مـــا يوجد داخـــل اإلطار الســـينمائي 

بـــكل تفاصيلـــه يجـــب أن تكـــون له 

عالقة بعالم الفيلم وشخصياته، فال 

يوجد شيء للصدفة

 ◄

محمد سلمان: 

صناعة الفيلم عمل فني 

بالدرجة األولى، هو تماما 

كصناعة لوحة فنية



سارة محمـد

} القاهــرة – بيــــن الحرفية فــــي التعامل مع 
األحــــداث ونســــجها بانضبــــاط في ســــياقها 
التاريخــــي والسياســــي واالجتماعــــي لــــدى 
كتاب الجيل الســــابق، وما تشــــهده الســــاحة 
الفنيــــة حاليا من أقالم شــــابة أغلبيتها تظهر 
كنتاج للورش الجماعية فــــي الكتابة، تفرض 
المقارنــــة بين جيلين من الكتاب نفســــها، وال 
يوجــــد بينهما جيل وســــط، أحدهما فتش عن 
الهويــــة المصرية بكامــــل تفاصيلها، واآلخر 
أغــــرق المشــــاهدين في الحــــاالت المجتمعية 
المعاصرة، لكن من خالل التهميش والتسطيح 

في الغالب.
مــــع ذلــــك فال شــــك فــــي أن بعــــض أعمال 
الدرامــــا المصرية شــــهدت تطــــورا كبيرا في 
الســــنوات األخيرة، وظهرت فيها أقالم شابة 
واعدة، بعضها شــــق طريقه بمفرده وآخرون 
لمعوا من خــــالل ورش تجمع أكثر من موهبة 
شابة تحت إشراف كاتب من الذين باتوا أكثر 
شــــهرة وانتشارا في الســــنوات األخيرة، مثل 

تامر حبيب ومريم نعوم وغيرهما.
محفوظ  المخضرم  الكاتب  وبرحيل 

عبدالرحمــــن الذي وافتــــه المنية قبل 
أسابيع، انطفأت شــــمعة أخرى في 
ســــماء الدرامــــا المصريــــة، إذ قدم 
الرجل في حياته عددا من األعمال 
التي تعد من أهم ما ســــتحتفظ به 
الدراما التلفزيونيــــة في ذاكرتها، 
مــــن أبرزهــــا ”بوابــــة الحلواني“ 

الــــذي ناقش فيه تاريخ إنشــــاء 
قنــــاة الســــويس، ثــــم ”ناصر 
56“ الــــذي تنــــاول فيــــه حدث 
تأميم الزعيــــم الراحل جمال 
و“أم  القنــــاة،  عبدالناصــــر 
كلثــــوم“ عــــن ســــيرة حياة 

كوكب الشرق.
رحيلــــه لــــم يكن 
الخســــارة الوحيدة 

للدراما، فقد سبقه غياب 
عــــدد مــــن الكتــــاب أمثال 

أســــامه أنور عكاشة ومحسن 
زايد، كمــــا اختفى عدد آخر من 

في  الســــاحة  عن  المبدعيــــن 
األخيرة، مثل يسري  الفترة 
الجنــــدي ومحمــــد جــــالل 
بعد  وآخرين  عبدالقــــوي 
أن وجــــدوا أن الســــاحة 
الحالية لم تعد تتســــع 
إلبداعاتهم وسط حالة 

االستسهال الواضح في االقتباس من األعمال 
األجنبية أو اختيــــار موضوعات دون التعمق 

في مضمونها.
ومع انعدام وجــــود جيل يربط بين الكبار 
وأصحاب األقالم الشابة لم يظهر على الساحة 
الدرامية مــــن المرحلة الوســــطية التي تربط 
بين الجيلين ســــوى الكاتب عبدالرحيم كمال 
الــــذي ظهر في العقد األول من األلفية الجديدة 
وحــــاول االقتــــراب مــــن الطريقــــة التــــي عمل 
بها المبدعون الســــابقون، مــــن خالل البحث 
والقــــراءة والتأني فــــي ما يكتبه مــــن أعمال، 
ونجح في تقديم سلسلة من األعمال الناجحة، 
منهــــا ”شــــيخ العــــرب همــــام“، و“الخواجــــة 
عبدالقــــادر“، و“الرحايــــا“، و“حجر القلوب“.. 

وغيرها.

فجوة بين جيلين

قال الناقــــد رامي عبدالــــرازق إن المقارنة 
بيــــن جيــــل المبدعيــــن الكبــــار مــــن األحياء 
والراحلين وبين األجيال الشــــابة، ربما تكون 
قاسية وتكشف عن فجوة كبيرة أفصح عنها 
انحدار المســــتوى الــــذي وصلت إليه 
الدراما المصرية في الوقت الحالي، 
وأشــــار إلى الثقافة الواســــعة التي 
كان يتمتع بها جيــــل الكبار، ودأبهم 
ومثابرتهم، ومــــا امتلكوه من وجود 
مشروع حقيقي لدى كل منهم، وشّدد 
على ما أسماه استحالة وجود مثل 
هــــذه النمــــاذج في الوقــــت الراهن 
بالرغم ممــــا تموج به الســــاحة 

حاليا من أقالم جديدة.
أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
على  عبدالرحمن،  محفــــوظ 
سبيل المثال، كان حريصا 
لحظــــات  تســــجيل  علــــى 
للتحذير  معينــــة  تاريخية 
المســــتقبل  يحمله  ممــــا 
من مخاطر، وكان أســــامة 
أنــــور عكاشــــة يفتش عن 
بالتالي  المصرية،  الهوية 
فإن الجيل الماضي اشتغل 
في إطار منظومة فنية أكثر 
بعكس  بالمحتوى  اهتماما 
الحالــــي  الوقــــت  ُكتــــاب 
الذيــــن يهتمون بالقشــــرة 

الخارجية.
ونــــوه بــــأن الكتــــاب 
الكبــــار لــــم تكــــن لديهم 
نعيشــــها  التي  الفوضى 

حاليــــا، ألن البعــــض من الكتــــاب اآلن صاروا 
أثنــــاء  الهــــواء“  ”علــــى  المشــــاهد  يكتبــــون 
التصويــــر، أمــــا الجيل الماضي فــــكان العمل 
الواحد من الممكن أن يســــتغرق منهم عاما أو 
أكثر في كتابتــــه، باإلضافة إلى ظواهر أخرى 
أضعفت جــــودة الدرامــــا، مثل إرســــالها عبر 

أجهزة الهواتف المحمولة.
وبالتالي يّطلــــع عليها أكثر من فرد، أو أن 
يظــــل تصوير المسلســــل مســــتمرا حتى آخر 
يوم في شــــهر رمضــــان، أو ظاهرة أن الجميع 
يحاربون بعضهم بعضا من أجل نزول عملهم 

في موسم واحد.
وتابع ”فــــي جيل الكبار لم نســــمع عن أن 
الممثــــل النجم كان يتدخل فــــي كتابة البعض 
من أجزاء المسلســــل بنفسه، كما لم تكن هناك 
ظاهرة مسلســــل النجم األوحــــد، أو أن يطالب 
النجــــم بجعل عــــدد الحلقات 45 بــــدال من 25، 
بينما ُكتــــاب الجيل الحالي يســــتجيبون لكل 
تلك األمور مــــا يدلل على ضعفهــــم في اتخاذ 
القــــرار“، ويتذكر عبدالــــرازق أنه في وقت من 
األوقات أعلــــن كبار الكتاب عــــن ثورتهم على 
المنتجين في تســــعينات القرن الماضي ضد 
شــــروط المنتجيــــن المجحفــــة، ”وهــــو ما لم 

نسمعه من ُكتاب هذه األيام“.

الورش أضعفت الدراما

بالنســــبة لمسألة ورش الســــيناريو التي 
ســــيطرت علــــى الدرامــــا مؤخرا، أكــــد العديد 
من النقــــاد لـ“العرب“، أن فكــــرة الورش كانت 
موجــــودة في الســــينما منذ ســــنوات بعيدة، 

لكــــن اســــتخدامها في التلفزيون لــــم يفرز في 
الســــنوات األخيرة إّال تجــــارب قليلة ناجحة، 
مثل مسلسالت ”موجة حارة“، و“سجن النسا“ 
للكاتبة مريم نعوم، وغالبا ما يتم اللجوء إلى 
الورش كحل لإلنجاز السريع من أجل اللحاق 

بالعرض الرمضاني وإنهاء الحلقات.
وأعرب هؤالء عن خشــــيتهم من أن صناعة 
الدرامــــا التلفزيونية ســــتنهار مثلما انهارت 
الســــينما إذا اســــتمرت على وضعها الحالي 
خصوصا مع إصرار النجوم على الدخول في 
تفاصيل أعمالهم، وارتفاع نســــبة الســــطحية 
الثقافيــــة، باإلضافة إلى اللجــــوء إلى مصادر 
الثقافــــة األجنبية في صياغــــة األحداث، وذلك 
في الوقت الذي تلتزم فيــــه الدراما الخليجية 
على سبيل المثال بالعناية بتفاصيل أعمالها 

والسير على نهج األعمال المصرية القديمة.
وقال السيناريســــت بشير الديك إن أجيال 
الكتــــاب القدامــــى كانــــوا يتمتعــــون بمالمح 
خاصة فــــي المرحلة الزمنية التي عاشــــوها، 
ومنهــــا أنهم كانوا أبناء ثــــورة 23 يوليو بكل 
أحالمهــــا وطموحاتها ومــــا تضمنته من فكر 
للنهــــوض الوطنــــي والقومي في مــــا يتعلق 
بالثقافــــة وغيرها، بل وحتــــى في فترة هزيمة 
67 كان هنــــاك حلــــم، على العكس مــــن الفترة 
الحاليــــة التــــي تشــــهد اختالفــــا جذريــــا في 
الظــــروف االجتماعية والسياســــية، باإلضافة 
إلــــى تغييرات الوطــــن بأكمله علــــى الصعيد 

المحلي والدولي.
ولفــــت إلــــى أن هناك فــــي الوقــــت الراهن 
كتابــــا عديدين موهوبين ومع هــــذا لم ينالوا 
فرصتهــــم، لمــــاذا؟ بســــبب الطابــــع التجاري 

للفن والــــذي يهدف فقط إلــــى الربح اإلعالني 
واإلثارة، وبات هو المســــيطر الرئيســــي على 
المشــــهد الفني، ولذلك تبقــــى المقارنة صعبة 

بين أجيال الدراما السابقة والحالية.
وفي ما يتعلق بمســــألة ورش الســــيناريو 
ومــــا إذا كانــــت أفســــدت منظومــــة الدرامــــا 
التلفزيونيــــة أم أدت إلى تقدمهــــا، أكد الناقد 
الفني طارق الشناوي أن الورش ليست باألمر 
الجديد على ســــاحة الدرامــــا، وأن عددا كبيرا 
مــــن األفالم التي قدمتها الســــينما شــــارك في 
كتابتها ُكّتاب كبار، مثل بهجت قمر وشــــريف 
المنباوي وعاطف بشــــاي، لكن ذلــــك كان يتم 
بشكل سري، وأكد أن األمر في النهاية تحكمه 

موهبة الكاتب.
ولفت الشــــناوي أيضــــا إلى أن الســــاحة 
الدراميــــة تتطلب دائمــــا التنويــــع والتجديد 
والتطويــــر طــــوال الوقت، وال يمكــــن التجمد 
عنــــد جيــــل مصطفــــى محــــرم وعبدالرحمــــن 
وعكاشــــة، ألن في هذا التجمد بداية الفشل، إذ 
ال بــــد أن يكون لكل كاتــــب اتجاهاته الخاصة 
بــــه، والدراما التلفزيونية فــــي اآلونة األخيرة 
أثمــــرت عددا مــــن األقالم الواعــــدة، مثل مريم 
نعــــوم وهالــــة الزغندي ومحمــــد ناير ومحمد 

أمين راضي وآخرين.
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برحيل الكاتب محفوظ 

عبدالرحمن مؤخرا، 

انطفأت شمعة أخرى في 

سماء الدراما املصرية

يصور النجم السوري رشيد عساف حاليا دور {املاريشال عرفان الرقعي} في املسلسل الجديد 

{الواق واق} للمخرج الليث حجو، وذلك في إحدى غابات مدينة عني دراهم التونسية.

تســـتأنف في أكتوبـــر القادم الفنانـــة املصرية وفاء عامـــر تصوير أحداث دورها في مسلســـل 

{السر}، والذي تجسد فيه دور الفتاة {غالية} صاحبة عربة لبيع ساندويتشات الكبدة.

يذهــــــب الكثير من نقاد الفن إلى أن اجليل احلالي مــــــن ُكّتاب الدراما في مصر ليس في 
جودة وكفاءة اجليل الســــــابق، وأرجعوا ذلك إلى عوامل عديدة على رأسها رغبة املنتجني 
في حتقيق الربح املادي فقط دون القيمة الفنية، واالستســــــهال واالستعجال وعدم الدأب 
واملثابرة من الكتاب أنفسهم، مع هذا فإن فريقا من النقاد يؤكد أن ثمة أقالما شابة متتلك 

قدرات لتطوير الدراما. 

فن كتابة الدراما المصرية بين قديم متمرس وجديد متعثر
[ السابقون امتلكوا مشروعا فكريا متكامال  [ الحاليون بعضهم يكتب المشهد على الهواء مباشرة 

{سجن النسا} كان االستثناء في ورش كتابة السيناريو

شارا في الســــنوات األخيرة، مثل 
ومريم نعوم وغيرهما.

محفوظ المخضرم  الكاتب 
الذي وافتــــه المنية قبل 
فأت شــــمعة أخرى في 
مــــا المصريــــة، إذ قدم 
ياته عددا من األعمال 
 أهم ما ســــتحتفظ به 
زيونيــــة في ذاكرتها، 
”بوابــــة الحلواني“
فيه تاريخ إنشــــاء 
ويس، ثــــم ”ناصر 
حدث  ــــاول فيــــهه
ـم الراحل جمال 
و“أم  القنــــاة،  
ن ســــيرة حياة 

.
ــــم يكن 
وحيدة

سبقه غياب 
كتــــاب أمثال

ر عكاشة ومحسن 
ختفى عدد آخر من 

في  الســــاحة  عن 
رة، مثل يسري
حمــــد جــــالل 
بعد وآخرين 
ن الســــاحة
عد تتســــع 
سط حالة 

والراحلين وبين األجيال الشــــابة، ربما تكون
قاسية وتكشف عن فجوة كبيرة أفصح عنه
انحدار المســــتوى الــــذي وصلت إليه
الدراما المصرية في الوقت الحالي
وأشــــار إلى الثقافة الواســــعة التي
كان يتمتع بها جيــــل الكبار، ودأبهم
ومثابرتهم، ومــــا امتلكوه من وجود
مشروع حقيقي لدى كل منهم، وشّدد
على ما أسماه استحالة وجود مثل
هــــذه النمــــاذج في الوقــــت الراهن
بالرغم ممــــا تموج به الســــاحة

حاليا من أقالم جديدة.
أن لـ“العــــرب“ وأضــــاف 
على عبدالرحمن،  محفــــوظ 
سبيل المثال، كان حريص
لحظــــات تســــجيل  علــــى
للتحذير معينــــة  تاريخية 
المســــتقبل يحمله  ممــــا 
من مخاطر، وكان أســــامة
أنــــور عكاشــــة يفتش عن
بالتالي المصرية،  الهوية 
فإن الجيل الماضي اشتغل
في إطار منظومة فنية أكثر
بعكس بالمحتوى  اهتماما 
الحالــــي الوقــــت  ُكتــــاب 
ب و ب

الذيــــن يهتمون بالقشــــرة
الخارجية.

ونــــوه بــــأن الكتــــاب
الكبــــار لــــم تكــــن لديهم
نعيشــــه التي  الفوضى 

نضال قوشحة

} دمشــق – بـــدأ الفنان الســـوري عبدالفتاح 
المزين مشـــواره الفني في المسرح، وقدم فيه 
العشـــرات مـــن األدوار، وكان يقـــدم من خالله 
ســـنويا العديـــد من الشـــخصيات، ثـــم كانت 
انطالقته الفنية الهامة في الســـينما من خالل 
إنتاج المؤسســـة  فيلـــم ”القلعـــة الخامســـة“ 
العامة للســـينما وإخراج بالل الصابوني، ثم 
تكـــررت التجربة الســـينمائية بفيلـــم ”حادثة 
النصـــف متر“ مـــع ذات المؤسســـة والمخرج 
المخضرم ســـمير ذكري، وفـــي هذين الفيلمين 
قـــدم جهـــدا كبيـــرا فـــي مشـــروعين يعالجان 
موضوعيـــن فكريين هامين، وهذا ما جعله في 
مصاف الفنانين الذين يقدمون فنا فكريا عالي 

المستوى.
بعد المسرح والسينما اتجه المزين للعمل 
في التلفزيون، فقدم في مسلسل ”حمام الهنا“ 
مشـــاهد أولى له في العمل التلفزيوني، ثم في 
الشـــهير، وكالهما مع  مسلســـل ”صح النوم“ 
النجمين الشـــهيرين نهاد قلعـــي ودريد لحام، 

كما ظهر في العديد من األعمال الهامة الحقا.
وقدم في مسلسل ”أبوكامل“ سيناريو فؤاد 
شـــربتجي وإخراج عالء الديـــن كوكش، وهو 
أحـــد األعمال األولى في نمط البيئة الشـــامية، 
دور زاهـــي أفندي، وهي الشـــخصية التي ذاع 
صيتها وحملت للفنان شهرة كبيرة، واستمرت 
في جزأي العمل اللذين قدم فيهما بشكل ملفت 

تلك الشخصية المتسلقة واالنتهازية الباحثة 
عـــن امتيازاتها ولو على حســـاب أقرب الناس 
لهـــا، بحيـــث وصلـــت إلـــى مراتب عليـــا عند 
المحتل الفرنسي في حينه، كذلك قدم مع هيثم 
حقي دورا ملفتا في المسلســـل الشهير ”دائرة 

النار“.
ويلعـــب عبدالفتـــاح المزيـــن حاليـــا دوره 
األحدث في مسلســـل ”حريم الشاويش“ بإدارة 
المخـــرج أســـعد عيـــد، حيث يقدم شـــخصية 
الباشـــا، التـــي يقـــول عنهـــا ”ألعب فـــي هذه 
الشخصية دور الباشا الذي وصل عبر أسلوبه 
في التســـلط والغش والمحاباة إلى أن يصبح 
ســـيد الحي، بعد أن كان مجرد ’كشاش حمام‘ 
بســـيط فـــي مكان شـــبه مهـــدم، يمـــارس هذا 
الشـــخص بدهائـــه وأخالقـــه الســـيئة، كل ما 
يمكنه وبمساعدة بعض متنفذي الحي، أفانين 
االحتيال ليسحق كل معارضة له، فيمتلك المال 
والســـلطة، ويصبح متحكمـــا بمصائر العديد 
من األشـــخاص، قبل أن يكتشف أمره ويخسر 

نفوذه وسلطته“.

وعن تكـــرار األعمال الشـــامية من الناحية 
اإلنتاجيـــة، ثـــم حقيقة مـــا تقدمه عـــن البيئة 
الشـــامية، توثيقيا، يمتلك مزيـــن رأيا متفردا، 
فيقول  الفنان الســـوري المخضرم ”شخصيا، 
ال أرى أن كثـــرة األعمال الشـــامية في موســـم 
واحد هو أمـــر إيجابي، بل على العكس، يجب 
أن نكتفي بعدد محدد يقدم بشـــكل واع، بحيث 
تتوجـــه اإلنتاجـــات األخرى نحـــو أعمال في 
اتجاهات بديلة، ونوسع الطيف الفكري المقدم 
في الدراما السورية، أما مسألة حقيقة ما تقدمه 
البيئة الشـــامية في مسلسالتها، وكونه يحمل 
وثيقة تاريخية، فهذا أمر ملتبس، في الحقيقة 
معظم ما يقـــدم ليس دقيقا، فالبيئة الشـــامية 
التي تعرض تعني دمشـــق كمدينـــة ومجتمع 
وناس، وهـــي المدينة التـــي عمرها كحاضرة 
آالف السنين، وكما غيرها في كل مدن البشرية 
فيها الخير والشـــر، من هنـــا نرى أن معظم ما 
يكتـــب ويقدم فـــي البيئة الشـــامية يتركز على 
الشر، وهذا خاطئ، ألن هنالك جوانب إيجابية 

كثيرة في حياة الناس بدمشق“.
ويضيـــف المزيـــن ”التركيز علـــى عنصر 
الشـــر والجهل الذي كان موجـــودا في المدينة 
وتاريخها، أمر يحمل خطورة كبيرة، ألنه بسبب 
كثـــرة اإلنتاج فإن ذلك ســـوف يكرس في عقول 
الناشئة، والذي سيعني محو ما هو مشرق من 
تاريخ المدينـــة، وإحالل الخاطئ مكانها، لذلك 
قلت إن إنتاج البعض من هذه األعمال وبشكل 
واع أمر مهم جدا في هذه المرحلة، فبدل إنتاج 
العديد من األعمال المكررة والمشـــوهة، يكفي 
إنتاج جزء منها بشكل صحيح نقدم فيه ما هو 
مفيد ومتقن، ونبتعد عن المشوش والخاطئ“.

وعن السينما ومشـــاركاته فيها، وابتعاده 
عنها في سنوات عمله األخيرة يقول عبدالفتاح 
المزيـــن ”للســـينما مـــكان أثير فـــي قلبي، ألن 
القـــوي األول كان مـــن  وظهـــوري  شـــعبيتي 

للمخرج بالل  خاللها بفيلم ’القلعة الخامســـة‘ 
الصابوني، الذي كان أول من دعاني إلى العمل 
في الســـينما، ثم شاركت في العديد من األفالم 
الالحقـــة التـــي قدمتها فـــي القطاعيـــن العام 
والخاص، بحيث بلغ عدد أفالمي التي قدمتها 
بين سوريا ومصر 33 فيلما، ولي مساهمة في 

فيلم أوروبي“.
ويضيـــف ”انجذبت إلى الســـينما وعملت 
فيهـــا، وأعتبرها األهـــم لقلبي، فيهـــا تعلمت 
الكثيـــر من مهـــارات الفن، وكيفيـــة أن يضبط 
الممثـــل مشـــاعره وقدراتـــه فـــي سلســـلة من 
المشـــاهد قد تمتد لفتـــرات متباعدة، قد تكون 
أشـــهرا، لكـــي يقـــدم فـــي النهاية شـــخصية 
متوازنة وجاذبة، عندما كانت تقدم أعماال تهم 

الشـــرائح االجتماعية بأقصى حـــاالت التنوع 
االجتماعـــي الموجود في الحياة، كرســـت لها 
وقتـــا وجهـــدا كبيرين، ثم الحظـــت عزوف من 
يقومون على الســـينما في ســـوريا عن األفكار 
التي تهم النـــاس، لمصلحة أفكار نخبوية تهم 
المهرجانات الســـينمائية فقط، حينها ابتعدت 

نسبيا عن السينما“.
ومع ذلـــك شـــارك عبدالفتـــاح المزين منذ 
للمخرج  فترة بفيلـــم ”نصف ميلغ نيكوتيـــن“ 
محمد عبدالعزيـــز، والذي يقول عنه لـ“العرب“ 
إنـــي ”أعتبر عبدالعزيز مخرجـــا مثقفا وهاما، 
وقدمت فـــي الفيلم شـــخصية صوفيـــة بالغة 
الشفافية والجمال، وقد حقق العمل العديد من 

الجوائز في المحافل العربية والعالمية“. 

ظهــــــر الفنان عبدالفتاح املزين في بداية ســــــبعينات القرن املاضي، وهو ينتمي إلى اجليل 
الثاني من الفنانني الســــــوريني الذين شــــــكلوا موجة هامة في حركة الفن السوري عموما، 
ومنهم رشيد عساف، عباس النوري، صالح احلايك وغيرهم، له في الدراما السورية أكثر 
من أربعني عاما من العطاء، ”العرب“ التقت املزين في كواليس تصوير مسلســــــله اجلديد 

”حرمي الشاويش“ فكان هذا احلوار.

عبدالفتاح المزين يحلم بفن يحاكي الناس بعيدا عن النخبوية

باشا انتهازي 

المزيـــن ال يـــرى فـــي كثـــرة األعمـــال 

الشامية في موسم واحد أمرا إيجابيا، 

وهـــو مـــع توســـيع الطيـــف الفكري 

المقدم في الدراما السورية
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} واشــنطن – هـــل ميكن عالج الســـرطان عن 
طريـــق اخلاليا املناعيـــة ذاتها بعـــد تعديلها 
جينيـــا؟ إنهـــا تقنيـــة عالجيـــة جديـــدة، بات 
اعتمادهـــا وشـــيكا فـــي الواليـــات املتحـــدة 
وأوروبـــا، قد تعطي أمـــال جديدا لعالج أنواع 
خطيرة من الســـرطان مثـــل ”ابيضاض الدم“ 
اللوكيميـــا أو ســـرطان الـــدم، وكذلك البعض 
مـــن أنواع ســـرطان الغـــدد الليمفاويـــة. كما 
حـــاول الباحثون التوصل إلى وســـيلة لعالج 
سرطان الثدي، واملبيضني والرئة والبنكرياس 
من خـــالل االعتماد على التقنيـــة ذاتها إال أن 

التجارب لم تثبت جناحا حتى اآلن.
جتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن تقنيـــة العـــالج 
باســـتخدام اخلاليـــا املضـــادة للســـرطان أو 
(اخلاليـــا التائية) معروفة على نطاق واســـع 
منـــذ أكثر مـــن عقديـــن، ومع ذلك ال يـــزال من 
الصعوبـــة مبـــكان تعميـــق األبحـــاث الدائرة 
حولهـــا أو تطوير عالج فّعال باســـتخدامها، 
حيث ال يوجد ســـوى 200 دراسة حالة مرضية 
فقـــط، غالبيتها في الواليات املتحدة، وال يزال 
الكثيـــر منهـــا في مرحلـــة تطور. فـــي الوقت 
نفســـه يؤكد األطباء أنـــه بالرغم من األعراض 
اجلانبية القوية، فإن هذه التقنية سوف تكون 

فّعالة في عالج البعض من حاالت اللوكيميا.

”أحدثت هـــذه التقنية نقلة نوعية هامة في 
عـــالج أنواع معّينة من اللوكيميا“، أوضح في 
تصريحـــات لصحيفة نيويـــورك تاميز، مدير 
برنامج عالج اجلهاز املناعي ملكافحة السرطان 
مبستشـــفى فيالدلفيا لألطفال، البروفيســـور 
شتيفان غروب، وصاحب العديد من الدراسات 
املهمـــة فـــي هذا املجـــال. وأضاف ”فـــي حالة 

تطبقيها على أورام الغدد الصماء، من املرتقب 
أن حتـــدث نقلة نوعية أيضـــا في عالج أنواع 

مختلفة منها“.
بدوره أكد البروفيسور كالوس سيشوتيك، 
رئيـــس معهـــد بـــول إيرليخ مبقاطعـــة النغن 
األملانية أنه ”من املمكن اآلن انطالق عهد جديد 

في ما يتعلق بعالج اللوكيميا“.
ُأخضعـــت إميلـــي وايتهيـــد (12 عامـــا)، 
منـــذ خمســـة أعوام لهـــذه التقنيـــة العالجية 
التجريبيـــة القائمـــة علـــى تعديـــل اجلينات، 
للعـــالج من ســـرطان الدم الليمفـــاوي احلاد. 
اآلثـــار اجلانبية كادت تـــؤدي ملصرعها: ظلت 
ألسابيع في غيبوبة مصحوبة بحمى مرتفعة، 
بينما تتضاعف في جســـدها اخلاليا املضادة 
للســـرطان املعّدلة جينيـــا املنقولة إليها، حني 
أكملت عامها اســـتيقظت مـــن الغيبوبة، ومنذ 
ذلك احلني أصبح جسدها خاليا من السرطان 

نهائيا.
العقـــل الكامن وراء هذه التجربة كان كارل 
جون، من جامعة بنســـلفانيا، والذي أشـــرف 
بنفســـه على مراحل عالج إميلـــي. وقد حاول 
جون منذ عقود استخدام تقنية تعديل اخلاليا 
املضادة في عالج مرض نقص املناعة املكتسب 

”اإليدز“ .
وتكمـــن التقنية التي جنحـــت في القضاء 
على اخلاليا املســـرطنة في اجلسم في اآلتي: 
اخلاليـــا املضادة للســـرطان املســـتخرجة من 
دم املريض، يجري تعديلهـــا جينيا أو وراثيا 
عن طريـــق فيـــروس حامل معـــدل، ثم جتري 
مضاعفتها، ليعاد نقلها مرة أخرى إلى جســـم 

املريض.
يتيـــح التعديـــل الوراثي للخاليـــا التائية 
أن تكـــون على ســـطحها مســـتقبالت حيوية 
(نـــوع مـــن البروتينـــات الوظيفيـــة) ملرّكـــب 
هرمـــون األندروجني املســـتخلص من هرمون 
التستوســـتيرون، الـــذي يرصد بـــدوره نوعا 
معّينـــا من املضـــادات املناعيـــة املوجودة في 
اخلاليا املســـرطنة. وفي حـــال متّكن اخلاليا 
التائيـــة مـــن التعرف على اخلاليا املســـرطنة 
املرصـــودة، تقـــوم مبهاجمتهـــا وتبـــدأ فـــي 

التضاعـــف عدديا لتتغلب عليها نهائيا. جدير 
بالذكر أن خلية تائية واحدة لديها القدرة على 

تدمير أكثر من ألف خلية مسرطنة.
ولكن ليس من الســـهل إنتـــاج أو التحكم 
بأمـــان تام في هذا النوع مـــن الطب احليوي. 
فضال عـــن أنـــه ليـــس كل املصابـــني بأنواع 
خطيـــرة من الســـرطان الذيـــن أخضعوا لهذه 
التقنيـــة، جنوا من آثارهـــا اجلانبية، ولهذا ال 
يـــزال تطبيق العالج باخلاليـــا املناعية يطّبق 
على نطاق محدود للغاية في الواليات املتحدة 

في مراكز متخصصة للغاية.
”تســـتخدم تقنية قويـــة للغايـــة، ميكن أن 
تـــؤدي إلى انهيار جهاز املناعة، أو في أســـوأ 
احلـــاالت قد تســـبب الوفاة“، يوضـــح أغبرت 
فلوري االستشـــاري مبعهد بي إي آي األملاني. 
فيما يحذر البروفيســـور كالوس سيشـــوتيك 
مـــن أن ”أوروبـــا حتتـــاج أيضا إلـــى تطوير 
بنية التعاون بني مؤسســـاتها العالجية وبني 
الشركات املصّنعة للمستحضرات الطبية لكي 
تتمّكن من مواصلة تطويـــر والتحكم في هذه 

التقنية العالجية وآثارها اجلانبية“.
شـــركة  تنتظـــر  املتحـــدة  الواليـــات  فـــي 
نوفارتـــس للمســـتحضرات الدوائيـــة، إقرار 

العالج بواســـطة اخلاليا التائية للبروتني ذي 
التركيبـــة العنقوديـــة القاعدية (ســـي دي 19) 
املتوافر في اخلاليـــا الليمفاوية البيضاء، من 
أجل عـــالج مرض ابيضاض الـــدم الليمفاوي 
احلاد (نوع من سرطان الدم)، ليكون بذلك أول 
ترخيص لعالج ســـرطان الدم بواسطة تعديل 

اخلاليا الوراثية.
هناك أيضـــا قائمـــة طويلة مـــن الطلبات 
التي ال تزال تنتظر، حيث ترغب شـــركة كايت 
فارمـــا فـــي الترويـــج جتاريـــا لعـــالج بنفس 
التقنية ألنـــواع أخرى مـــن األورام اللمفاوية 
غيـــر الهودجكِينية (التـــي توجد عقدها حتت 
اإلبط أو في العنـــق أو الثدي)، وهناك طلبات 
لتطبيق نفـــس التقنية أيضا علـــى أنواع من 
سرطان النخاع املتعددة، باإلضافة إلى أنواع 

من سرطان الدم.
ويعتبر الوضـــع مماثال فـــي أوروبا. فقد 
تلقـــت الوكالـــة األوروبيـــة للـــدواء إي أم آي 
ثالثـــة طلبات، ومن املرتقـــب أن تعطي اللجنة 
األوروبية املعنية الضوء األخضر، خالل العام 
اجلاري، للتصريح بالعالج بواســـطة اخلاليا 
التائية، علـــى أن ُتعطى األولوية للمرضى في 
حاالت متأخرة وميئـــوس منها، وليس لديهم 

أّي خيـــارات أخرى. بالرغم مـــن أن الباحثني 
يعتقدون أن تطبيق العالج في املراحل املبكرة 

من شأنه زيادة نسبة النجاح.
في دول مثل أملانيـــا، قد تصل تكلفة عالج 
احلالـــة الواحـــدة إلـــى املئات مـــن اآلالف من 
اليوروهـــات، ولكن قد تفيـــد التقنية في إنقاذ 
بضعـــة آالف من احلـــاالت احلرجة في أوروبا 
ســـنويا. ”قد تكـــون التكلفة مرتفعـــة للغاية، 
ولكـــن تقنية عـــالج كهذه تعّد أكثـــر من كافية 
لعدة ســـنوات“، يوضح البروفيســـور كالوس 

سيشوتيك.
ُجتـــرى حاليـــا محـــاوالت لتطبيـــق هذه 
التقنيـــة بنجاح علـــى أورام الغـــدد الصماء. 
”اخلاليـــا التائيـــة متثل أمـــال كبيـــرا“، تؤكد 
الباحثة جيسيكا هارمتان باملعهد األملاني، مع 
اعترافها بأن ســـرطانات الغـــدد الصماء أكثر 
صعوبـــة في حال االعتماد على اســـتراتيجية 
مهاجمـــة خاليا مضـــادة للســـرطان للخاليا 
املصابة، حيث يتعّني في البداية الوصول إلى 
الورم، ثم بعد ذلك الكمون في حالة اســـتنفار 
عدائي حتّســـبا لتضاعفها. جتدر اإلشارة إلى 
أنـــه في الوقت الراهن جتـــري جتارب معملية 

باستخدام 20 منتجا من اخلاليا التائية.

} ستوكهومل - أظهرت دراسة سويدية حديثة، 
أن زيادة كميات امللح في األطعمة التي يتناولها 
اإلنسان يوميا، ميكن أن ترفع من خطر اإلصابة 

مبرض السكري من النوع الثاني.
الدراســـة أجراها باحثـــون في معهد الطب 
البيئي بجامعـــة ”كارولنســـكا“، بالتعاون مع 
باحثني من مؤسسات بحثية سويدية وفنلندية، 
وعرضوا نتائجها في املؤمتر السنوي للجمعية 
األوروبية لدراســـة مرض الســـكري، الذي ُعقد 
فـــي الفترة من 11 إلى 15 ســـبتمبر اجلاري في 

لشبونة بالبرتغال.
ولكشـــف العالقة بـــني زيادة تنـــاول امللح 
والســـكري، راجع الباحثون بيانـــات أكثر من 
1400 مريض بالســـكري، باإلضافة إلى أكثر من 

1300 شخص غير مصابني باملرض.
وجمـــع الفريـــق معلومات حـــول الوجبات 
الغذائيـــة اليوميـــة للمشـــاركني في الدراســـة، 
وكمية امللـــح التـــي يتناولوها بشـــكل يومي. 
ووجد الباحثون أن اإلفراط في اســـتهالك امللح 

يســـهم في زيادة خطر اإلصابة بالســـكري من 
النـــوع الثاني، وذلـــك بعد األخذ فـــي االعتبار 
عوامـــل أخـــرى ميكـــن أن تســـاهم فـــي زيادة 
اإلصابة باملـــرض كالعوامـــل الوراثية وزيادة 
الـــوزن والتدخني وشـــرب الكحول والنشـــاط 

البدني.
ووجـــد الباحثـــون أيضـــا أن كل 2.5 غرام 
إضافيـــة من امللح يتناولها األشـــخاص يوميا 
فـــوق احلد املســـموح به، تزيد خطـــر اإلصابة 

بالسكري بنسبة 43 باملئة.
وأثبتت الدراسة أن تناول أكثر من 7.9 غرام 
من امللح يومًيا يزيد فرص اإلصابة بالســـكري 
مـــن النوع الثاني بنســـبة 58 باملئة، مقارنة مع 
األشـــخاص الذين يتناولـــون امللح في احلدود 

املسموح بها.
وعن الســـبب في ذلـــك، قـــال الباحثون إن 
”زيادة تنـــاول امللح تؤثر على مقاومة اجلســـم 
لألنســـولني، وميكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط 
الدم واكتســـاب الوزن الزائد، وهـــذه العوامل 

تسهم في اإلصابة بالســـكري“. وكانت منظمة 
الصحـــة العاملية حّذرت مـــن أن اخلبز يحتوى 
على أكثر مـــن 25 باملئة من كميـــات امللح التي 
يتناولها ســـكان إقليم شرق املتوسط، ثم يأتي 
بعـــده اجلـــنب ومنتجـــات الطماطـــم املصنعة 
واللحوم وامللح املضـــاف أثناء الطبخ أو أثناء 

اجللوس على مائدة الطعام كأهداف تالية.
وأضافـــت أن ”احلد من تناول امللح إلى أقل 
من 5 غرامات للشـــخص الواحـــد يوميا، ميكن 
أن يقـــي من مـــرض القلب واألوعيـــة الدموية، 
وهو القاتل رقم واحد في إقليم شـــرق املتوسط 
خاصـــة والعالم عامـــة“. ووفقـــًا للمنظمة، فإن 
حوالـــي 90 باملئـــة من احلاالت املســـّجلة حول 
العالم ملرض الســـكري، هي حـــاالت من النوع 
الثاني، الذي يظهر أساســـا جـــّراء فرط الوزن 
وقّلة النشـــاط البدني، ومع مرور الوقت، ميكن 
للمســـتويات املرتفعة من الســـكر فـــي الدم، أن 
تزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب والعمى 

واألعصاب والفشل الكلوي.

في املقابل، حتدث اإلصابة بالنوع األول من 
الســـكري عند قيام النظام املناعي في اجلســـم 
بتدميـــر اخلاليا التـــي تتحكم في مســـتويات 

السكر في الدم، وتكون معظمها بني األطفال.
ورغم  كثرة الدراســـات الطبية التي توصي 
بتقليل امللـــح في الطعام، أكدت دراســـة كندية 
مســـتندة إلـــى نتائـــج دراســـتني دوليتني، أن 
اإلفراط في تقليل كميـــة امللح في الطعام ميكن 

أن يكون له أضرار صحية أيضا.
وشـــملت هـــذه الدراســـات التـــي نشـــرت 
نتائجها في دوريـــة ”نيو إنغالند“ للطب، أكثر 
من 100 ألف شخص في 18 دولة، وقامت بتقييم 
احلصة اليومية من الصوديوم والبوتاســـيوم 
وعالقتهـــا مبســـتويات ضغط الـــدم ومخاطر 
اإلصابـــة بأمراض القلب والســـكتات الدماغية 
والوفيـــات. وأكد الباحثـــون أن التقليل املبالغ 
فيـــه في نســـبة امللح في الطعـــام ميكنه تعزيز 
هرمونـــات معّينـــة فى جســـم اإلنســـان ترتبط 
بأخطار عالية لإلصابة بأمراض شرايني القلب.

العالج بالخاليا المناعية تجربة طموحة لقهر السرطان
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صحة
رغم دقة التجارب وارتفاع مســــــتوى خطرها، يعمل العلماء على حّث اجلســــــم على عالج 
نفســــــه، بعد تعديل خالياه املســــــرطنة وإعادتها إلى الداخل. ويراهن الباحثون على جناح 
هذه احلرب الداخلية بني اخللية وأخواتها رغم ما تشــــــّكله من صدمة للجهاز املناعي وما 

قد يحمله ذلك من تهديد للحياة.

[ التعديل الجيني للخاليا املصابة باللوكيميا يعزز عملية تدمير الورم  [ تطبيق العالج في املراحل املبكرة يزيد نسبة النجاح

قال صيادلة أملان إن الفجل الحار يحارب امليكروبات؛ حيث إنه يزخر بزيوت الخردل املسؤولة عن مذاقه الحار، والتي تتمتع بتأثير 

مضاد للميكروبات ويفضل تناوله نيئا ألن السخونة تدمر زيوت الخردل.

زيادة تناول الملح تضاعف خطر اإلصابة بالسكري

الخاليا تعدل ثم تضاعف ويعاد نقلها إلى جسم المريض

} برلــني - متّثـــل رائحة الفم الكريهة مشـــكلة 
مزعجـــة جدا؛ حيث إنها تســـبب إحراجا بالغا 
لألشـــخاص، الذين يعانون منهـــا. وفي معظم 
احلاالت ترجع هذه املشـــكلة املزعجة إلى سوء 
العنايـــة بالفـــم واألســـنان، وفـــي البعض من 
احلاالت ترجع إلى مشاكل في الكلى أو املسالك 

التنفسية أو حتى املسالك البولية.
وأوضحـــت غرفة أطباء األســـنان األملان أن 
رائحـــة الفم الكريهة تســـببها بكتيريا التعفن، 
التـــي تقـــوم بتحليـــل البروتينـــات فـــي الفم 
والبلعوم. وتتســـبب هذه البكتيريا في إطالق 
مرّكبات كبريتية مسببة الرائحة الكريهة للفم. 
وبوجـــه عام، يعيش حوالي 300 نوع من أنواع 

البكتيريا في فم اإلنسان.
ولـــدى األشـــخاص األصحاء يقل النشـــاط 
التحليلـــي للبكتيريا بحيث ال ينتـــج عنها أي 
روائـــح كريهة. أما عـــدم العنايـــة بنظافة الفم 
فيوفـــر للبكتيريا بيئة خصبـــة وكميات وفيرة 
من الغذاء، مما يساعدها على التكاثر وانبعاث 
رائحـــة كريهـــة من الفـــم، والتي تظهر بشـــكل 
خاص عند تنـــاول األطعمة الغنيـــة بالبروتني 

مثل احلليب أو السمك.
ولتجنب رائحة الفم الكريهة يتعّني العناية 
الشاملة واملنتظمة بنظافة الفم. وينصح طبيب 
األسنان األملاني بينو راداتس بتنظيف األسنان 
مرتـــني يوميا علـــى األقل، مع تنظيف اللســـان 
جيدا بواســـطة فرشاة أســـنان إضافية، وذلك 
إلزالة طبقة الرواســـب املتراكمة على اللســـان، 

والتي ميكن أن تهاجم األسنان.
ومن املهم أيضا استعمال خيط األسنان كل 
يومني لتنظيف الفراغات بني األسنان. ويندرج 
غســـول األســـنان أيضا ضمن األسلحة الفّعالة 

ملواجهة رائحة الفم الكريهة.

رائحة الفم الكريهة 

سببها بكتيريا التعفن 

} ذكــــر باحثــــون أن حمــــض الفوليك يتمتع 
بأهميــــة كبيرة خالل األشــــهر الثالثة األولى 
من احلمــــل؛ حيث يحتــــاج اجلســــم لعملية 
األيض وبناء الدم وتقسيم اخلاليا والتغذية 

وحدها ال تكفي لسد احتياج اجلسم.

} قالــــت اخلبيرة األملانية مارتينا ليل إن آالم 
احليض الشديدة تســــتلزم استشارة الطبيب 
فورا؛ ألنها قد تشــــير إلى اإلصابة مبا يعرف 
ببطانــــة الرحم املهاجرة وهو وجود أنســــجة 

شبيهة ببطانة الرحم خارج الرحم.

} قال الباحث الياباني يوشــــيرو هاتان إن 
استخدام الشخص لعداد اخلطوات بودومتر 
ميكنه من قياس عدد اخلطوات التي ميشيها 
يوميا ممــــا يســــاعده على حرق الســــعرات 

احلرارية واحملافظة على الوزن املثالي.

} قالت ســــوزانا زاكســــل، عضــــو اجلمعية 
األملانية لعالج ألزهامير أن مريض ألزهامير 
يكون عادة شــــارد الذهن وعصبيا وســــرعان 
ما يشــــعر بأنه ُمثقــــل الكاهل أو أنه يتعرض 

للهجوم، كما يصير عدوانيا، أحيانا.

صورة وخبر

الخاليـــا التائيـــة املعدلـــة تتعـــرف 

الخاليا املسرطنة وتتضاعف  على 

عدديـــا لتحاصرهـــا، فخليـــة واحدة 

تدمر ألف خلية مسرطنة

◄



} الربــاط – أعلـــن املجلـــس األعلـــى لالتصال 
السمعي البصري في املغرب عن توسيع قائمة 
من يحق لهم رفع الشـــكاوى حـــول التجاوزات 
فـــي القنوات التلفزيونيـــة واحملطات اإلذاعية، 
في إطار عملية إعادة تنظيم املشـــهد الســـمعي 

البصري.
وأصبـــح بإمكان املشـــاهدين في املغرب أن 
يتقدموا بشـــكاواهم ضد أحد البرامج اإلذاعية 
أو التلفزيونية التي تبث على وســـائل اإلعالم 
الســـمعية أو البصريـــة في املغـــرب، في حال 
ارتكبت خروقات للقوانـــني اجلاري بها العمل 

في القطاع. ودخل قرار املجلس األعلى لالتصال 
الســـمعي البصري، حيـــز التنفيذ بعد نشـــره 
باجلريدة الرســـمية في الســـابع من ســـبتمبر 
اجلـــاري، إلى جانـــب قرارين آخريـــن يتعلقان 
بشـــروط منح الترخيص بإحداث واســـتغالل 

اخلدمات السمعية البصرية.
ويشـــير القـــرار األول إلى اعتبـــار املجلس 
األعلـــى لالتصـــال الســـمعي البصـــري اجلهة 
الوحيدة املخول لها اســـتقبال الشكاوى حول 
التجاوزات أو خروقات وســـائل اإلعالم، وهي 
اإلجـــراءات التي فتحـــت أمام املغاربة ســـواء 

كانـــوا أفرادا أو هيئـــات ذكرها القـــرار؛ وهي 
”رئيسا مجلســـي البرملان“ و“رئيس احلكومة“ 
و“املنظمات السياســـية“ و“املنظمات النقابية“ 
و“جمعيـــات املجتمـــع املدني املهتمة بالشـــأن 

العام“ و“مجالس اجلهات“.
وذكرت وسائل اإلعالم احمللية استنادا إلى 
مصـــادر مطلعـــة، أن تلك الشـــكاوى، التي يتم 
عرضهـــا الحقا على مـــداوالت املجلس األعلى، 
تتوجه بشكل رئيسي إلى رئيسة الهيئة العليا 
لالتصـــال الســـمعي البصـــري (الهـــاكا)، عبر 
وسائل متعددة، ويتم توثيقها من خالل ”إيداع 

شـــكوى في مقر الهيئة مقابل وصل التســـلم“، 
أو عبر ”البريد مقابل وصل التســـليم“ أو حتى 

”اإلرسال عبر طريقة إلكترونية“.
وســـتتم معاجلـــة الشـــكاوى خـــالل مـــدة 
أقصاها 60 يوما ابتداء من تاريخ تســـليمها أو 
تســـلمها من طرف رئيســـة الهاكا، مع إمكانية 
التمديـــد املعلل ملـــدة 30 يوما إضافيـــة، بينما 
ســـيقوم املجلس مبراســـلة املشـــتكي واملمثل 
لوســـيلة اإلعالم، مـــن أجل إعالمهمـــا بالقرار 
املتخذ، والذي من املتاح أن ينشـــر في اجلريدة 

الرسمية إذا قرر املجلس األعلى ذلك.

أعلنـــت الشـــركة املالكة ملجلة  } واشــنطن – 
”رولينغ ســـتون“ األميركية الشـــهيرة عن طرح 
أســـهمها للبيـــع، بعد عـــام واحد فقـــط على 
اســـتحواذ شـــركة ”بانـــدالب تكنولوجي“ في 
ســـنغافورة علـــى 49 باملئة من أســـهم املجلة 
لتطويرها في أسواق جديدة، وفق ما ذكر موقع 

بي بي سي.
واشـــتهرت املجلة على مدار خمسني عاما 
بتغطية أخبار املوســـيقى والثقافة الشـــعبية، 
فضال عن نشـــر بعـــض محتويـــات الصحافة 
السياســـية والتعليق عليها. وكان جان وينر 
قد أســـس املجلة في مدينة سان فرانسيسكو 
األميركيـــة عـــام 1967، بالتعـــاون مـــع الناقد 

املوسيقي رالف غليسون.
واضطلعـــت املجلـــة بـــدور رئيســـي فـــي 
التعليـــق على األخبـــار املوســـيقية واحلياة 
السياسية األميركية، فاشتهرت بغالفها الذي 
أصبـــح رمزا لنجاح عمل موســـيقي، أو كل ما 

يتعلق باملجال.
وســـلطت أغلفة املجلة الضوء على طائفة 
منوعة مـــن الفنانني املوســـيقيني، أمثال جيم 
موريســـون ومادونا وليدي غاغـــا، فضال عن 
رؤســـاء دول وممثلني، وحتى صـــور باباوات 

الفاتيكان.
ورمبا كانت أشـــهر صورة غالف نشـــرتها 
املجلـــة، صورة التقطها املصـــور آني ليبويتز 
جمعـــت مغنـــي فريـــق البيتلز، جـــون لينون، 

عاريا إلى جانب زوجته، املوســـيقية والفنانة 
يوكو أونو، وهي بكامل مالبسها. ولعل شهرة 
الغالف جاءت بســـبب اغتيال جون لينون بعد 

ساعات من التقاط الصورة.
وأســـهمت املجلة في تربيـــة جيل من نقاد 
املوســـيقى املعروفـــني، أمثال ليســـتر بانغز، 
وكّتاب فـــي االجتماع والسياســـية، مثل تون 

وولـــف، وهانتـــر إس تومبســـون، وبـــي جيه 
أوروك.

بيد أن ســـمعة املجلة تأثرت صحافيا بعد 
نشـــر قصـــة زائفة عـــام 2014، تتنـــاول مزاعم 
حـــدوث واقعة اغتصـــاب داخل حـــرم جامعة 
فرجينيـــا. واعترفت املجلة بعدم صحة القصة 

في عام 2015، ودفعت تعويضا عن التشهير.

ورغم ذلك كانت شهرة املجلة عامليا، سببا 
في جنـــاح صفقة بيع حصة منها إلى شـــركة 
”بانـــدالب تكنولوجـــي“، التـــي أسســـها فـــي 
ســـنغافورة ابن امللياردير كـــووك خون هونغ 
وهي مكرســـة للموســـيقى، وقد صـــّرح ”على 
مر الســـنني كان لرولينغ ستون تأثير ال يقاس 
على الثقافة ويشرفني كثيرا أن أنضّم إلى هذا 

الفريق في املرحلة املقبلة من مسيرتي“.
وتواجـــه املجلـــة في اآلونـــة األخيرة بيئة 
أعمال قاســـية، حيث يحاول قطاع النشـــر أن 

يتكيف مع العصر الرقمي للقراءة.
وقالـــت الشـــركة إن عـــدد قـــراء رولينـــغ 
ســـتون في الشـــهر مازال يصل إلى 60 مليون 
قارئ، فضال عن تنامي مســـاحة االطالع على 
محتوياتهـــا رقميـــا، وعـــن طريـــق التواصل 

االجتماعي.
وأضافت شركة وينر ميديا إنها تبحث عن 
”خيارات اســـتراتيجية“ في مســـعى ”لتحقيق 

أفضل مركز في منوها مستقبليا“.
وكانت الشـــركة قد باعـــت بالفعل مجلتني 
أخريني هما ”يو إس ويكلي“ و“مينز جورنال“ 
لشـــركة أميـــركان ميديا، ناشـــر ”ناشـــيونال 
أنكوايـــرر“. وقـــال غوس وينر، رئيس شـــركة 
وينـــر ومديرهـــا التنفيذي، في بيـــان ”قطعنا 
شـــوطا طويال في حتويل رولينغ ســـتون إلى 
شركة متعددة املنصات، ونحن سعداء بالعثور 

على بيت مناسب لبناء أساس قوي“.

كشــــفت دراســــة بريطانيــــة عــــن  } لنــدن – 
حجــــم الدعايــــة المتطرفــــة علــــى اإلنترنــــت 
وتأثيرها على المســــتخدمين بشــــكل خاص 
فــــي بريطانيا، مما يفســــر تعاقــــب العمليات 
اإلرهابيــــة التي اســــتهدفت البــــالد، ويطرح
تســــاؤالت حول مدى فعالية جهود شــــركات 
اإلنترنــــت فــــي مكافحة المحتــــوى المتطرف 

على منصاتها.
وقالــــت الدراســــة التي أعدتها مؤسســــة 
بوليســــي إكستشــــاينج البحثيــــة، أن أكثــــر 
التفاعالت على مواقع الدعاية الجهادية على 
اإلنترنــــت تأتي مــــن بريطانيــــا، مقارنة بأي 
دولــــة أخرى في أوروبا، ويعــــد البريطانيون 
خامس جمهور في العالم يشاهد المحتويات 
والواليــــات المتحدة،  المتطرفة بعــــد تركيا، 
والسعودية، والعراق، حسبما نقله موقع بي 

بي سي.
ورجــــح المركز البحثي أن يؤيد الشــــعب 
البريطاني اســــتصدار قوانيــــن جديدة تجرم 
قراءة المحتويــــات التي تمجــــد اإلرهاب، إذ 
يبدو أن  مطالب الحكومة البريطانية لشركات 
اإلنترنت، مثل فيسبوك وغوغل، ببذل المزيد 
من الجهــــد إلزالة المــــواد المتطرفة، لم تثمر 

نتائج مجدية حتى اآلن.
وقــــال قائد الجيــــش األميركي الســــابق، 
الجنرال ديفيــــد بيترايوس، الذي كتب مقدمة 
الدراســــة، إن جهــــود مكافحــــة التطرف على 

اإلنترنت ”غير كافية“. 
لنــــدن،  متــــرو  تفجيــــرات  أن  وأضــــاف 
التــــي وقعــــت األســــبوع الماضي، ”تســــلط 
الضــــوء مرة أخــــرى بوضوح علــــى الطبيعة 
اآلنيــــة والواســــعة لذلــــك التهديــــد“، مؤكدا 
”ليس هناك شــــك فــــي أهمية هــــذا الموضوع 
واإللحــــاح عليه. الوضع الراهــــن غير مقبول 

بالمرة“.
واقترحت الدراســــة سن تشريعات جديدة 
تجــــرم ”االمتــــالك المتعمــــد أو االســــتخدام 

لألفكار المتطرفة، لكن دون تجريم  المستمر“ 
على محتويات  أي شخص ”يمر بالمصادفة“ 

متطرفة.
وأشــــارت إلــــى أن الصــــور التي تجســــد 
انتهاكات لألطفال عوملت بطريقة مشــــابهة، 

وبعقوبات أقسى في أخطر القضايا.
وتنــــص المــــادة 58 مــــن قانــــون مكافحة 
اإلرهــــاب لعــــام 2000، علــــى امتــــالك معلومة 
يمكــــن أن تســــاعد إرهابيــــا محتمــــال يعــــّد 
لجريمــــة، لكــــن ذلــــك ال يشــــمل المــــواد التي 

تمجد اإلرهاب.
واستطلعت مؤسسة بوليسي إكستشاينج 
آراء ألفي شخص بالغ في بريطانيا، ووجدت 
أن 74 بالمئــــة منهــــم يؤيــــدون ســــن قوانين 
للمواد  جديدة تجرم ”االســــتخدام المستمر“ 

المتطرفة على اإلنترنت.
كمــــا كشــــفت الدراســــة، وهــــي مــــن 130 
صفحة، أن تنظيم داعــــش ينتج أكثر من مئة 
مــــادة جديدة وفيديــــو وصحيفة أســــبوعيا، 
مشــــيرة إلى أن أي تراجع للجماعة اإلرهابية 
فــــي الفضــــاء اإللكترونــــي ”مبالــــغ فيــــه إلى 

حد كبير“. 
وقالــــت ”خــــالل عــــام مضى علــــى األقل، 
اســــتمر التنظيم فــــي إنتــــاج محتويات على 
اإلنترنت، علــــى الرغم من مقتل قيادات بارزة 
في التنظيــــم، وخســــارته أراضــــي، والقتال 

المستمر“.
وتوصلت الدراســــة إلى أن تنظيم داعش 
نشــــر دعايته علــــى اإلنترنت عبــــر مجموعة 
كبيرة مــــن المنصات اإللكترونيــــة، بما فيها 
خدمات مشــــاركة الملفات ومنصات الرسائل 
المشــــفرة، ومواقع التواصل االجتماعي مثل 

فيسبوك وغوغل وتويتر.
وتقول شــــركات اإلنترنــــت العمالقة إنها 
بذلــــت جهودا كبيــــرة لمكافحــــة المحتويات 
المتطرفة، حيث أكدت شــــركة فيســــبوك إنها 
من  تعمل ”بقوة إلزالة المحتويات اإلرهابية“ 

على موقعها.
وأضافــــت أنهــــا طــــورت قاعــــدة بيانات 
”داالت  مــــن  اإلنترنــــت  لصناعــــة  تشــــاركية 
التجزئــــة“، وهي بصمة رقمية فريدة، تصنف 
الفيديوهــــات والصور المتطرفــــة والعنيفة. 
أما شــــركة تويتر فتصر على أن المحتويات 
اإلرهابية ليس لها مكان على منصتها، بينما 

وصفت شــــركة غوغل التطرف عبر اإلنترنت 
بأنه ”تحٍد خطير لنا جميعا“. 

وعلــــى غــــرار فيســــبوك قالــــت يوتيوب 
إنها تنوي توظيف مجموعــــة من اإلجراءات 
الجديدة من أجل محاربة المحتوى المتطرف 
والحاث على الكراهية على منصتها للفيديو، 
وبذلــــك تتوســــع جبهــــة محاربــــة المحتوى 

المتطرف في العالم الرقمي.
وأعلنت يوتيوب أنها ســــتقوم باالعتماد 
علــــى تكنولوجيــــا الــــذكاء االصطناعــــي من 
أجل تصنيف ومحاربــــة المحتوى المتطرف 
وذلــــك عن طريق تقنية ”التعلــــم اآللي“، وهو 
ما سيســــاهم في تســــريع هذه العملية ومنع 
إعــــادة تحميــــل المحتوى الذي تــــم تصنيفه 
علــــى أســــاس أنه محتــــوى متطــــرف، إال أن 
يوتيــــوب ال تنوي االعتماد فقــــط على الذكاء 
االصطناعي وإنما كذلك على مستوى العامل 

البشري. 
حيــــث ســــتقوم يوتيوب بالرفــــع من عدد 
المنشــــور  للمحتوى  المســــتقلين  المراقبين 
علــــى منصتهــــا والمنتميــــن إلــــى منظمــــات 
المجتمــــع المدنــــي المختصة والــــذي يصل 

عددهــــم إلى قرابة خمســــين منظمــــة، كما أن 
يوتيوب ســــتعتمد معاير جديدة بالنسبة إلى 
الفيديوهات التي تنتهك بشــــكل كلي شــــروط 
االســــتخدام وتدعو إلــــى الكراهية والتطرف، 
حيث ســــيتم إظهار إشــــعارات بشــــأنها، كما 
سيكون من الممنوع أن تدّر هذه الفيديوهات 
مداخيــــل ماديــــة علــــى ناشــــريها باإلضافة 
إلــــى إمكانية حظر مشــــاركتها أو التعليقات 

عليها.
لكن هــــذه الجهود غيــــر كافية بالنســــبة 
إلــــى الحكومــــة البريطانيــــة، وأعربت وزيرة 
الداخلية أمبر رود عــــن رأيها متحدثة ”نعلم 
أن داعش يمثل خطرا على اإلنترنت، وتساعد 
هذه الدراســــة على تسليط الضوء على حجم 

المشكلة“.
وأضافت ”لقد أعلنتها بوضوح الشــــمس 
لرؤساء شــــركات اإلنترنت، إنهم بحاجة إلى 
بذل المزيد من الجهد، وبشــــكل أسرع، إلزالة 
المحتويــــات اإلرهابية مــــن مواقعهم، ومنع 

تحميلها باألساس“.
الحكومــــة  علــــى  الدراســــة  واقترحــــت 
البريطانية سن إجراءات ”متدرجة“، للضغط 

علــــى شــــركات اإلنترنــــت، بمــــا فيهــــا منــــح 
اللجنة الجديــــدة المقترحة لمكافحة اإلرهاب 
صالحيات لإلشــــراف على إزالة المحتويات 

المتطرفة من على اإلنترنت.
وقالت مؤسســــة بوليسي إكستشاينج إن 
74 بالمئــــة من البريطانييــــن، الذين خضعوا 
للبحث، يعتقدون أن شــــركات اإلنترنت يجب 
أن تكــــون أكثر اســــتباقية فــــي تحديد مكان 

وحذف المحتويات المتطرفة.
الرئيــــس  فرامبتــــون،  مارتــــن  وأوضــــح 
المشــــارك إلدارة دراســــات األمــــن والتطرف 
فــــي مؤسســــة بوليســــي إكستشــــاينج ”إذا 
يريــــده  مــــا  اإلنترنــــت  شــــركات  تفعــــل  لــــم 
زبائنهــــا، وتتحمــــل المزيد من المســــؤولية 
عن إزالــــة هــــذه المحتويات، فــــإن الحكومة 
يجب أن تتخذ تحركا عبر تشــــريعات وقواعد 

إضافية“.
ُتســــتخدم  أن  يجــــب  ”ال  أنــــه  رود  ورأت 
اإلنترنت كفضاء آمن لإلرهابيين والمجرمين، 
وصناعــــة اإلنترنــــت بحاجة إلــــى ضمان أن 
الخدمــــات التي توفرها ال ُتســــتغل من جانب 

هؤالء الذين يرغبون في إيذائنا“.
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ميديا
[ تراجع الجماعات اإلرهابية في الفضاء اإللكتروني أمر مبالغ فيه  [ صناعة اإلنترنت بحاجة إلى ضمانات لمنع استغاللها

الخطاب المتطرف على اإلنترنت يلقى أذنا صاغية في بريطانيا

فشــــــلت جهود شــــــركات اإلنترنت في إيجاد وصفة ناجعة ملكافحة احملتوى املتطرف على 
اإلنترنت، الذي يبدو أن تأثيره في بريطانية أكبر من أي مكان آخر في أوروبا، فيما تدرس 

احلكومة البريطانية تشريع قوانني جديدة للحد من انتشاره وتأثيره.

مجلس اإلعالم المغربي يشرك الجمهور بالرقابة على التلفزيون

مجلة «رولينغ ستون} األميركية تفتح أبوابها للمستثمرين الجدد

«حريـــة الصحافة أمر مقرر فـــي االتفاقيات الدولية، ولكن قناتي المنار والميادين شـــوهتا هذه 

الحرية عبر نقلهما لألخبار الكاذبة والملفقة، متعمدتين الكذب».

عبداجلبار الطيب
رئيس جمعية احلقوقيني في البحرين

«شهد اإلعالم الجديد حمالت إعالمية قادتها المرأة في فيسبوك وتويتر، إال أن قضايا األحوال 

الشخصية بقيت في معزل عن اإلعالم الجديد ولم يتصد لها إال اإلعالم التقليدي».

ناهد باشطح
كاتبة وصحافية سعودية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قدم عضو مجلس األمناء في شبكة 
اإلعالم العراقي هيوا محمود عثمان، 

الثالثاء، طعنا بشأن إقالة رئيس 
مجلس األمناء هديل كامل. وجاء في 

الوثيقة املقدمة من عثمان أن ”قرار 
اإلقالة لم يكن مدرجا ضمن جدول 

أعمال اجتماع مجلس األمناء“ وبني 
أن ”التفسير الوحيد إلقالتها بعد عدة 
أيام من تعيينها هو استهداف وإرباك 

للعمل املهني في الشبكة“.

◄ قالت قناة ”سي.إن.إن ترك“ الثالثاء 
إن محكمة تركية قررت استمرار 
حبس ٢١ من جملة ٣٠ صحافيا 

وموظفا بصحيفة الزمان التركية 
شهرين آخرين. بتهمة االنتماء ”إلى 

تنظيم إرهابي مسلح“ و“محاولة 
اإلطاحة“ باحلكومة والبرملان والنظام 
الدستوري عبر ارتباطهم برجل الدين 

فتح الله غولن.

◄ دعا الرئيس الفرنسي إميانوال 
ماكرون إلى تعيني ممثل خاص 

لألمني العام لألمم املتحدة حلماية 
الصحافيني في العالم في إطار 

حماية الصحافيني من املخاطر التي 
يتعرضون لها خالل عملهم. وشدد 

الرئيس ماكرون، في كلمته أمام 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مساء 

الثالثاء، على أن حرية التعبير هي 
معركة الساعة وال تقل أهمية عن 

غيرها.

◄ نظم املركز الفلسطيني حلقوق 
اإلنسان ورشة عمل عن احلريات 

اإلعالمية في ضوء املراجعة القانونية 
التي أطلقها حول قانون اجلرائم 

اإللكترونية وقد خلصت الورشة إلى 
توصيات، كان من أبرزها ضرورة وقف 

العمل بهذا القانون متهيدا إللغائه.

باختصار

مسلسل «الدولة} سلط الضوء على تأثير اإلنترنت في تجنيد الشباب في بريطانيا

داعش نشـــر دعايته علـــى اإلنترنت 

عبـــر مجموعـــة كبيرة مـــن املنصات 

بما فيها خدمات مشـــاركة امللفات 

والرسائل املشفرة

◄

تاريخ موسيقي يمتد على خمسين عاما



الســـاخرة  الصفحـــة  تهكمـــت   - بيــروت   {
”عديلة“، هذا األســـبوع، من الفنانة اإلماراتية 
أحـــالم ومالبســـها التـــي تظهـــر بهـــا في كل 
مـــرة حيث يبدو لون الفســـتان مشـــابها للون 

سيارتها.
ونشـــرت ”عديلة“ صـــورة أرفقتها بتعليق 
جاء فيه ”هل تعلم أن أحالم تنســـق سياراتها 

مع لون ثيابها؟“.
مازحة  بدورها، رّدت أحالم علـــى ”عديلة“ 
في تغريدة لها عبـــر تويتر جاء فيها ”زعالنة 
منـــك يا عدولة احلب معقولة أول مرة بتعرفي 
هاملعلومـــة وأنـــا بقـــول مـــا حـــدا بيحبنـــي 

قدك“.
لتجيبهـــا عديلة ”أقســـم ألول مـــرة. يحق 

للملكة ما اليحق لغيرها“. 
فـــرّدت أحالم ”شـــوفي بّدي أقول لك شـــي 
you are the best ever !!“، فأجابتهـــا عديلـــة 
”شكرا على كالمك اجلميل وعلى روحك املرحة 

وتقبلك للمزح“.
شـــغلت هذه احملادثة مستخدمي الشبكات 
وأحـــالم  االجتماعيـــة، خاصـــة أن ”عديلـــة“ 

تتمتعان بشعبية واسعة.
هنا  وهي  صفحـــة ”عديلـــة“  ويتابع 

الفنانـــة  مـــن  العربيـــة  النســـخة 
إحـــدى  أديـــل،  األســـكتلندية 

العالم،  فـــي  املغنيات  أشـــهر 
حوالي ٧٥٠ ألف معجب على 
فيســـبوك، في حني يتابعها 
على إنستغرام أكثر من ٤٦٠ 

ألفا. 
ويتابعهـــا أيضـــا علـــى 

تويتر أكثر من ٩٠ ألف متابع، 
فيما يتابـــع الفنانة أحالم على 

حسابها الرسمي في تويتر أكثر 
من ٨ ماليني متابع.

وال تبدو منشورات عديلة، التي تعرف 
نفســـها بأنها ”كوكب الغرب“، شـــريرة دائما. 
فقـــد دافعـــت هذا األســـبوع عن ابنة نانســـي 

عجرم.
وكانـــت الفنانة نانســـي عجرم قد نشـــرت 
صـــورة علـــى إنســـتغرام البنتهـــا إيال خالل 
إمضائهمـــا اإلجـــازة األســـبوعية. الصـــورة 
العفويـــة التـــي ظهـــرت فيهـــا األم وابنتهـــا 
وبينهما عصير األفوكادو، علقت عليها عجرم 

قائلة ”صباح اخلير مع إيال“. 
غيـــر أّن اإلســـاءة التي تلقتهـــا عجرم من 
بعض ”املتطفلني“ دفعت بحســـاب الشخصية 
الســـاخرة ”عديلـــة“ إلى إعادة نشـــر الصورة 
وعلقـــت عليها قائلة ”صورة جميلة لنانســـي 

عجرم وابنتها. وأقول إلى هؤالء الذين علقوا 
ساخرين من هذه الفتاة اجلميلة: استحوا“.

اإلســـاءة لنانســـي رّكزت علـــى اعتبار أّن 
ابنتها تشـــبهها كثيرا قبل ”عمليات التجميل 

التي خضعت لها“.
قد أغلقت لساعات  وكانت صفحة ”عديلة“ 
في العام املاضي، بســـبب حملة تبليغات على 
صورة ســـاخرة، وصفها ”العجـــارم (جمهور 

معجبي نانسي عجرم) بأنها مسيئة“. 
يذكر أن منشـــورات عديلة تتحول أحيانا 
إلى مواد ألخبار ساخرة على بعض املواقع. 

ووجهت عديلـــة الثالثاء، نصيحة خلبيرة 
التجميـــل اللبنانية جويل ســـاخرة ”حبيبتي 
جويل مبا أنك بتنصحي العالم شـــو يلبسوا، 
أنـــا رح أنصحـــك أنو مـــن األفضل لـــو داميًا 
تلبســـي ســـكربينات مَســـَكَرة“، تعليقـــا على 
صورة بدت فيها أصابع جويل غير متناسقة. 
وحصدت الصورة أكثر من ١٥ ألف إعجاب في 

ساعات قليلة.
وتســـخر الصفحـــة من إطـــالالت املمثلني 
واملمثـــالت وتعمل على تبيـــان الفروقات بني 
صورهـــم قبل وبعـــد عمليـــات التجميل التي 
خضعـــوا لها وهو ما ال يـــروق للكثيرين 

من متابعي النجوم.
جزء  إلى  الصفحة  وحتّولت 
اليومي،  املشـــهد  أساسي من 
وأحاديـــث النـــاس رغـــم أن 
حتقق  ال  ”عديلة“  منشورات 
الصدى ذاته، وليســـت كلها 
باملســـتوى ذاته مـــن ناحية 
خفـــة املضمـــون وطرافتـــه، 
فبعضهـــا المـــع وبعضها ميّر 

من دون أثر. 
منح  مســـتعار  باســـم  والعمـــل 
ســـقف  رفـــِع  ميـــزة  الصفحـــة  صاحـــب 

االنتقاد. 
وكان أدمـــن صفحـــة ”عديلـــة“ قـــال فـــي 
تصريحـــات إعالمية ســـابقة تناقلتها مواقع 
إلكترونية، إّنـــه قد يضطر إلى إقفال الصفحة 
إن شعر بأن هناك ما يهدد سالمته الشخصية، 
بعدما عملت إحـــدى الفنانات على البحث عن 
هويتـــه بطرقها اخلاصة، للتأكـــد من ”اجلهة 

التي تقف خلف عديلة“. 
يؤّكـــد أدمن ”عديلة“ أنه بات يراعي بعض 
احلساســـيات عند النشـــر، ألنه يتلقى شتائم 
وتهديدات تفوق احلد املتخيل بســـبب افتتان 

البعض باملشاهير.
وباتت متابعة املشـــاهير تســـتحوذ على 
مســـاحة كبيرة مـــن اهتمامنا، وهـــذا يجعلنا 

نشعر تلقائًيا بالتعلق بهم، فيما يعرف بعبادة 
 celebrity املشـــاهير أو االفتتـــان باملشـــاهير

.worship
وفي البحوث املنشورة باملجلة البريطانية 
لعلم النفس أنشأ علماء النفس مقياًسا لعبادة 
املشـــاهير، يبدأ من االهتمام املتزايد بهم حتى 

يصل إلى اإلدمان. 
وقـــد ُعرفـــت احلالـــة النفســـية الســـابقة 
بـ“املتالزمـــة“، التـــي تبدأ بلفـــت االنتباه، ثم 
اإلعجـــاب، ويتطـــور األمـــر إلى احملـــاكاة ثم 
االلتـــزام بالعـــادة، ثم تتجذر فـــي النفس إلى 
، وذلـــك حتقيًقا للشـــهرة  عبـــادة وعدم تخـــلٍّ
كبيـــرة  جناحـــات  حتقيـــق  األقـــل  علـــى  أو 

مثلهم.
ُيذكـــر أن أول مـــن حتـــدث عـــن ”متالزمة 
هو الكاتب جيمس شامبان  عبادة املشـــاهير“ 
عـــام ٢٠٠٣، في مقـــال بصحيفـــة ”ديلي ميل“، 
البريطانية حيث ذكر أن دراسة نشرتها مجلة 

علمية حتدثت عن التفســـير العلمي للمواقف 
والســـلوكيات املرتبطـــة بعبـــادة املشـــاهير، 
بعـــد أن ظهر هـــذا املصطلـــح للمـــرة األولى 

عام ٢٠٠٠.
ويقول ســـتيوارت فيشوف، املتحدث باسم 
اجلمعيـــة األميركيـــة لعلم النفـــس، وصاحب 
الدراســـة األكادمييـــة عن «عبادة املشـــاهير»، 
إنـــه ”فـــي حمضنا النـــووي توجـــد جزيئات 
مســـؤولة عن البحـــث عن أشـــخاص مؤثرين 
في خلفياتنا، فنحن سوسيولوجًيا مبرمجون 
مســـبقا التباع القائد“، وهذا ما يجعلنا نهتم 
مبتابعة املشـــاهير. وحتى املشـــاهير أنفسهم 
يقعـــون حتـــت هـــذا التأثير جتاه أشـــخاص 

آخرين.
وقد ســـاعد التطور التكنولوجي على ذلك، 
فقد كانت حيـــاة النجوم مخفية عن اجلمهور، 
ولكن اآلن نرى فوضى املشاهير على الشبكات 

االجتماعية.
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”عديلة“ حتولت من ”عدوة“ للمشــــــاهير إلى ”صديقتهــــــم“ بعد أن أصبح النجوم يعلقون على 
منشوراتها التي تنتقدهم، ورغم ذلك فهي ال تسلم من االنتقاد من حاملي ”متالزمة عبادة 

املشاهير“.

} الكويــت - تصـــدر هاشـــتاغ ”#البصمة_
تســـبب_التهاب_الكبد“، موقـــع تويتر في 

الكويت.
وكانت البصمة اإللكترونية التي تســـتعد 
الكويـــت لتطبيقهـــا فـــي كافـــة مؤسســـاتها 
احلكوميـــة، بدايـــة من شـــهر أكتوبـــر القادم  
قد أثـــارت موجة مـــن الســـخرية والتعليقات 
الطريفـــة بني املدونني الكويتيـــني على مواقع 
ربطهـــا  مت  أن  بعـــد  االجتماعـــي  التواصـــل 
بالتسبب بأمراض خطيرة مثل اإليدز والتهاب 

الكبد الوبائي.
قال أستاذ القانون الدكتور محمد العنزي 
إن هناك دراسة مصرية تؤكد إصابة املوظفني 
بالبصمة بأمـــراض خطيرة ومنهـــا االلتهاب 

الوبائي الكبدي واإليدز.
ورغـــم أن العنزي كان يتحـــدث بجدية في 
نـــدوة تضم نوابا من مجلـــس األمة وموظفني 
حكوميـــني، إال أن ذلـــك لم مينـــع مواطنيه من 
إطالق موجة مـــن التعليقات الســـاخرة التي 
شـــككت في الدراسة واعتبرتها أسلوبًا إلقناع 
احلكومـــة بعـــدم تطبيق نظـــام البصمة الذي 
ســـيلزم املوظفني باحلضـــور واالنصراف في 

املوعد احملدد.
وقال اإلعالمي الكويتي حمد قلم:

وتهكمت مغردة:

واعتبر مغرد:

وأكد آخر:

ويقول مغرد:

وأصدر مجلس اخلدمة املدنية في الكويت 
قـــرارا يقضي بتطبيـــق نظام بصمـــة الدوام 
اإللكترونيـــة على جميع موظفـــي الدولة عند 
احلضـــور واالنصـــراف، بعـــد إلغـــاء جميع 
قرارات اإلعفاء واالســـتثناء من البصمة التي 
كانت ممنوحة ســـابقا للموظفني الذين مضت 
على خدمتهم أكثر من ٢٥ ســـنة، باإلضافة إلى 
املديرين ورؤســـاء األقســـام وبعـــض احلاالت 

الوظيفية األخرى.
وكانت صحيفة ”الراي“ قد نقلت عن املدير 
العام لإلدارة العامة للجمارك املستشار جمال 
اجلـــالوي، ردا علـــى موظفي اجلمـــارك الذين 
يهـــددون باإلضراب ملنع تطبيق البصمة، قوله 
إن: البصمة ستطبق، ومن يدعو أو يضرب عن 

العمل فسيحال إلى النيابة العامة.

«عديلة} كوكب الغرب تنتقد فنانات العرب

أحالم بالمرصاد 

}  واشــنطن – أصـــدر موقـــع تويتـــر تقريـــر 
الشـــفافية نصف الســـنوي، وقد تضمن قسما 
واحـــدا للطلبات املفصلـــة التـــي يتلقاها من 
املسؤولني احلكوميني في جميع أنحاء العالم 
إلزالـــة احملتوى الـــذي ينتهك شـــروط خدمة 

املوقع.
وكشـــف املوقع عـــن تلقيه طلبـــات إغالق 
متعلقـــة بتعزيز اإلرهـــاب أقـــل ٨٠ باملئة هذا 
العام، مقارنة بالعـــام املاضي، بفضل عمليات 
الفحـــص الداخلية باملوقع التي أصبحت أكثر 

صرامة.
وقالت شـــركة تويتـــر إن أنظمـــة املراقبة 
الداخليـــة تســـمح لها بحذف حســـابات على 
للتواصـــل االجتماعي ُتســـتخدم في  موقعها 
”الترويـــج لإلرهـــاب“ فـــي وقت مبكـــر مقارنة 
باالســـتجابة لطلبـــات حكوميـــة بإغالق هذه 

احلسابات.
وتـضغـــط حكومـــاُت الواليـــات املتحـــدة 
وأوروبا على شـــركات التواصـــل االجتماعي 
مثل تويتر وفيســـبوك وألفابت املالكة لغوغل 
لبذل جهـــد أكبر فـــي محاربة نشـــر جماعات 

متشددة للتطرف عن طريق اإلنترنت.
وحســـب وكالة رويترز، فقد أعلنت شـركة 
تويتر أنها حذفت ٢٩٩٦٤٩ حســـابا في النصف 
األول مـــن هـــذا العـــام ألنهـــا كانـــت ”تروج 
لإلرهـــاب“ وهـــو تراجٌع بنســـبة ٢٠ باملئة عن 
األشهر الستة السابقة، كما جرى تعليق ثالثة 
أرباع هذه احلسابات قبل أن تنشر تغريداتها 

األولى.
وذكـــرت الشـــركة أن أقل من واحـــد باملئة 
من احلســـابات أغلقت بطلـــب حكومي بينما 
أغلقت ٩٥ باملئة من احلســـابات بفضل جهود 
تويتر الداخلية في محاربة احملتوى املتطرف 
باســـتخدام أنظمتهـــا للمراقبـــة. ومتثل هذه 
النسبة زيادة مقارنة بنحو ٧٤ باملئة في تقرير 

الشفافية السابق.
بأنه  وتعرف تويتـــر ”الترويـــج لإلرهاب“ 
التحريض على العنـــف والترويج له ”املرتبط 

بتنظيمات إرهابية معروفة دوليا“.
وكانـــت معظـــم املذكـــرات التـــي قدمتهـــا 
احلكومات تتعلق بســـلوك ”مســـيء“، ويشمل 
ذلك التهديـــدات العنيفة والتحرش والتصرف 

بشكل ينّم عن الكراهية وانتحال الشخصية.
الهولندي   Thenextweb موقـــع وتواصـــل 
مـــع تويتـــر للحصول علـــى معلومـــات حول 
األدوات الداخلية التي تســـتخدم إلحداث هذا 
التأثيـــر الكبيـــر في الكشـــف عن احلســـابات 
املتطرفة وإزالتها، وقال متحدث باسم تويتر، 
”نحن متـــرددون في مشـــاركة التفاصيل حول 
كيفيـــة عمل هـــذه األدوات، ألننا ال نريد تقدمي 
املعلومـــات التـــي ميكن اســـتخدامها حملاولة 

التحايل على عمليات الفحص والكشف“.
يذكر أن تقارير الـشفافية تضـمن لشركات 
التكنولوجيـــا العمالقة ثقة ســـتخدميها، كما 
تتيح لهـــم معرفـــة املعلومـــات اخلاصة التي 

متكنت حكوماتهم من احلصول عليها.

تويتر يحاصر العنف 

بأدواته الخاصة

أصدرت شـــركة فيســـبوك توجيهات العتبـــار المتمردين الروهينغا «جماعـــة خطيرة}، وطلبت من المشـــرفين على مراقبة 

المحتويات، حذف أي مضمون قد يحتوي على «مديح} للمتمردين. وأعقب القرار شكاوى لناشطين، بسبب فرض فيسبوك 

رقابة على المواقع التي تفضح الهجمة الوحشية التي يخوضها جيش ميانمار ضد مسلمي الروهينغا.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
البصمة اإللكترونية تثير الجدل في الكويت

منشورات عديلة 

على الشبكات 

االجتماعية تتحول 

أحيانا إلى أخبار ساخرة 

على المواقع

[ «متالزمة عبادة المشاهير} تنتشر على الشبكات االجتماعية العربية
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قال أحد الفالسفة: 
أهم قرار تتخذه 

هو أن تكون ذا مزاج رائع.

- بتصّلي؟ - كّل الوقت. 
- شو بتقولي بصلواتك؟

- إذا قلتلك شو هّي صلواتي ما 
بعودوا صلوات، بصيرو أخبار. 

من حوار مع "فيروز".

احذر أن يكون النموذج/املثال 
الذي يرتسم في مخيالك كأمل 

للمستقبل الواعد، ليس إال صورة 
من صور املاضي، ليس إال نسخة 

رديئة ملا حتاول الهروب منه.

احلمد لله لم نعد نسمع هلوسة 
ودروشة جماعة زارني الرسول باملنام 

رقاني وحدثني وأوصاني ورأيت 
الصحابي واإلمام وقبلني 
انقطعت الزيارات املكوكية.

سأل أحدهم فولتير:
متى كانت بداية رجال الدين؟

وكان جوابه:
حينما التقى أكبر محتال بأكبر مغفل.

أدلة تثبت بأن العالم يتحسن منذ 
١٩٩٠، وهذا بفضل الله ثم الغرب،

أما العرب فمساهماتهم صفر بكبر 
رأس كل عربي يرفض اإلقرار.

"املواطنة الفعالة "يجب أن تكون 
موضوع نقاش األسبوع األول من 

املدرسة جلميع املراحل وربطها بواقع 
الطالب وما ميكن أن يقوم به وخلق 

فرص للعمل عليها.

ليس هناك من وظيفة الدولة
أن تأخذ بيدك إلى اجلنة
أو متنعك من دخول النار

لكن واجبها هو حماية حقك في حرية 
االختيار أيا كان فكرك أو معتقدك.

الوطن ليس مفردة بل كائن واع 
مبا يحمل من قلوب وأحالم وأمنيات.
وال يريد منا إال أن نكون أوردة قلب 

ويقظة وعي ليمنحنا وجودا نزهو به.

علمتني احلياة،
أنك كلما تعاملت معها بجدية أكثر، 

تعاملت معك باستهبال.

املوقع الرسمي للبنك الدولي.

أم كلثوم لديها أغنية مدتها ساعة و٤٠ 
دقيقة اسمها مش فاضية أعاتبك، 

امال لو فاضية كنت عملت إيه يا ست؟

تتتابعوا

@Eng_Fouad_
ال شــــــك أن قرار البصمة قــــــرار صحيح 
وال ميكــــــن النقاش فيه لكــــــن هناك حاالت 
إعفائهــــــا  مراعــــــاة  ــــــاج  حتت اســــــتثنائية 

#البصمة_تسبب_التهاب_الكبد.

@a000057a 
#البصمة_تســــــبب_التهاب_الكبد.. 
وجود #البصمة إنصاف للموظف املجتهد 

في عمله، ومصدر إزعاج لـ“املبزوطني“..

@aazzss221 
ال  #البصمة_تسبب_التهاب_الكبد.. 
ــــــد بصمة يريد تقاعــــــدا مبّكرا، ال يريد  يري
انضباطا يريد تســــــيبا، ويحّط رجال على 

رجل وينتقد األداء احلكومي.

@7amadQalam
#البصمة_تســــــبب_التهاب_الكبد.. 

”ترى تبصم بصبعك مو لسانك“.

@dala123987 
#البصمة_تســــــبب_التهاب_الكبد.. 
أمــــــس بصمت، شــــــعري خّف ورموشــــــي 

تركيب طاحت.



} نابلــس - علـــى قمـــة جبـــل جرزيـــم ارتفعت 
التراتيـــل التوراتية المتناغمة شـــيئا فشـــيئا 
مـــن حناجر الرجـــال واألطفال داخـــل الكنيس 
الســـامري، بينما كانت النساء يسارعن الزمن 
لتجهيـــز وجبات الطعام في منازلهن، قبل أذان 
المغـــرب ودخول الســـبت، إيذانـــا بعيد رأس 

السنة العبرية السامرية الـ3656.
طـــوال ســـاعات النهـــار لم تهـــدأ أصوات 
األواني داخل مطابخ الســـامريين، جراء حركة 
ديناماكية من الســـامريات لتجهيز المشروبات 
الســـاخنة والباردة ووجبات الطعام المختلفة 

والسلطات.
داخـــل ســـاحة منزلها كانت فايـــزة الكاهن 
”أم عابد“ تتجـــول برفقة حفيداتها في ســـاحة 
منزلها الســـتقبال أبنائها بعد انتهاء الصالة، 
تحدثت لـ“وفا“ بأنها أعدت الســـمك والسلطات 
والفواكـــه والحلويات لالحتفال برأس الســـنة 

العبرية السامرية.
وتضيـــف الكاهـــن ”منذ ســـاعات الصباح 
عملت برفقـــة زوجات أبنائـــي وحفيداتي على 
تجهيز الوجبات الالزمـــة لليوم وغد، وتجهيز 
المشروبات الساخنة وحليب األطفال في أربعة 

سخانات“.
الطعـــام التي  وتســـتطرد ”الســـمك وجبة 
اعتاد الســـامريون على إعدادها في هذا اليوم 

منذ القدم“.

وتفرض الشـــريعة الموســـوية التي يؤمن 
الســـامريون بها، ويقدســـون أســـفار التوراة 
الخمســـة، شـــروطا تتعلـــق بتنـــاول الطعـــام 

وطريقة إعداده.
ومنذ الســـاعة الثانية ونصف الســـاعة من 
فجـــر األربعاء توجه الســـامريون مـــن الرجال 

واألطفـــال إلـــى الكنيـــس للصـــالة حتـــى 
التاسعة ونصف الساعة صباحا، يقرأون 
مقتطفـــات من التوراة فيمـــا ترفع الكتب 

المقدسة الثالثة من قبل أئمة الطائفة 
برئاســـة الكاهن األكبر الستقبال 

العام الجديد بسالم ومحبة.
الســـنة  ويعتبر عيد رأس 
سبت  يوم  السامرية  العبرية 
وينقطع فيه الســـامريون عن 
العالـــم الخارجي، فال يجوز 
اســـتخدام أجهـــزة االتصال 
إشـــعال  ويمنع  والمركبـــات 

النار والكهرباء.
الطائفة  وتنتســـب 

السامرية إلى بني إسرائيل، 
إال أنهـــا ال تعد نفســـها من 
اليهود، وتعتبـــر أن ديانتها 
هـــي ”ديانـــة بني إســـرائيل 
الحقيقيـــة“، وأن توراتها هي 
المحرفة.  غيـــر  الصحيحـــة 

ويحمل الســـامريون الجنســـية اإلســـرائيلية، 
إال أنهم يتحدثـــون العربية بطالقة، ويفخرون 
بوطنهـــم فلســـطين، ويشـــغلون العديـــد مـــن 
المناصـــب الحكومية في مدينـــة نابلس، التي 
يتـــرددون عليهـــا يوميـــا مـــن أجـــل العمل أو 

الدراسة. 
يقول الكاهن يعقوب عبدالله رئيس جمعية 
األسطورة السامرية ”إن السامريين هم الساللة 
الحقيقية لشـــعب بني إسرائيل، فهم ينحدرون 
من مملكة إســـرائيل الشـــمالية، ويمثلون اآلن 
أصغر وأقـــدم طائفة في العالـــم، ويملكون 
أقدم نســـخة خطيـــة للتـــوراة، ويتكلمون 
بقدســـية  ويؤمنون  القديمـــة،  العبريـــة 
جبل جرزيـــم، ويعتبرون اتخاذ الملك 
ســـليمان القـــدس مكانا مقدســـا 
مســـألة سياســـية أكثـــر منهـــا 

دينية“.
ســـامري  ”وكلمة  ويضيف 
محرفـــة مـــن الكلمـــة العبرية 
شامري، والتي تعني المحافظ 
على الديانـــة العبرية القديمة، 
ويرجع تاريخ السامريين 
إلـــى مـــا قبـــل 36 قرنا 
مـــن الزمـــن، حيـــن قام 
يوشـــع بن نـــون القائد 
اإلسرائيلي الذي خلف 
عمـــران  بـــن  موســـى 
الشـــعب  هذا  لقيـــادة 
لدخـــول األراضي 
أريحا،  عند  المقدســـة 

وما إن وصل إلى مدينة شـــكيم (نابلس)، حتى 
صعـــد إلى جبلهـــا الجنوبـــي جرزيـــم يرافقه 
العـــازار بن هارون الكاهن األعظم لشـــعب بني 
إســـرائيل، وقاما بنصب خيمـــة االجتماع على 

قمة هذا الجبل المقدس“.
داخـــل الكنيـــس الـــذي أنهى الســـامريون 

ترميمه قبـــل أيام، واصـــل الرجال 
واألطفال الصالة لســـاعة ونصف 
الســـاعة حتـــى حلـــول الغروب، 
البيضـــاء  العمامـــة  مرتديـــن 

والطرابيش.
على  الشوارع  خلت  فيما 
الجبل المقـــدس من المارة 

بعـــد انتهـــاء الصالة، 
وتحلق السامريون حول 
وبينهم  الطعام،  موائد 
التي  عابـــد  أم  عائلـــة 

شقيقتها  بيت  مع  اجتمعت 
على مائدة جمعـــت قرابة 70 صحنا 

من الطعام.
وجبل جرزيم موقع مقـــدس لهذه الطائفة، 
ويحجـــون إليـــه ثـــالث مـــرات ســـنويا، خالل 
و“العرش“، فيما  و“الحصاد“  أعياد ”الفســـح“ 
يحتفلـــون بأعيـــاد التـــوراة الســـبعة، وتضم 
إضافة إلى الثالثة الســـابقة ”أعياد ”الفطير“، 
و“رأس الســـنة العبرية“، و“الغفران“، والعيد 

السابع ”فرحة التوراة“.
وتقيـــم الطائفة الســـامرية علـــى قمة جبل 
جرزيـــم متحفـــا لهـــا يـــروي حكايتهـــا عبـــر 
مجســـمات تظهـــر كيفيـــة إحيائها لعـــدد من 

شـــعائرها الدينية، ومـــن أبرزها الحج، إضافة 
إلى نســـخة خطيـــة قديمـــة من العهـــد القديم 
والكثير من األدوات التي اســـتخدمتها الطائفة 

في حياتها اليومية.
مديـــر المتحف الســـامري الكاهن حســـني 
العبريـــة  الســـنة  رأس  ”إن  قـــال  الســـامري 
السامرية يصادف في ليلة أول الشهر السابع، 
ويأتي بمناســـبة دخول شعب بني إسرائيل 

إلى األراضي المقدسة“.
ويضيـــف ”عيـــد رأس 
السنة يمثل استقباال لعيد 

الغفران وعيد العرش“ 
ويستطرد ”خالل ساعات 
العاشـــرة  من  الممتدة  النهار 
صباحـــا حتـــى الخامســـة 
مســـاء تكون فتـــرة معايدة بين 
السامريين يرتدون الرجال خاللها 
قنابيز مزرقشة، فيما ترتدي النساء 
الفســـاتين بألوان زاهية تضفي على 

السامري تغييرا لألفضل“.
ويختتـــم عيد رأس الســـنة العبرية 
السامرية بصالة لمدة ســـاعة ونصف الساعة 
حتى الغروب، فيما يســـتمر السامريون طوال 
أيـــام الغفران في الصـــالة كل ليلـــة بالكنيس 
وقراءة مقتطفات من التوراة، حتى يوم الصيام 

الذي يصادف في 29 سبتمبر الجاري.
ويبلغ تعداد الطائفة السامرية، والتي تعد 
أصغر طائفة دينية في العالم، 800 نسمة، وهم 
موزعون بيـــن جبل جرزيم في نابلس، ومنطقة 

حولون داخل إسرائيل.

} أنقــرة – عندما غادرت ديـــالرا إلى دبي قبل 
خمس سنوات قال زمالؤها إنها ارتكبت خطأ، 
فتركيا كانت تســـجل حينها نسب نمو مرتفعة 
والحياة الثقافية فيهـــا مزدهرة وعالقاتها مع 

الغرب وثيقة، لكن الوضع تغير كثيرا اليوم.
واليوم تقول ديالرا، التي تم تعديل اسمها 
حفاظا على خصوصيتها، فـــي اتصال هاتفي 
معها، ”يرسل لي العديد منهم سيرتهم الذاتية 
ألنهـــم ال يريدون البقـــاء في تركيا وال ســـيما 
منذ اســـتفتاء“ 16 أبريل الـــذي عزز صالحيات 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
ازداد عدد األتراك مـــن أصحاب المؤهالت 
الذيـــن قـــرروا مغـــادرة البلد حيث يشـــعرون، 

بزيادة منذ أن أصبـــح أردوغان رئيســـا، 
تجاه  أمـــل  وبخيبـــة  الضغـــوط 
المســـتقبل مع تراجـــع الوضع 
االقتصادي وانحسار الحريات 

الشخصية.
وتقـــول عالمة االجتماع 
هجرة  إن  ســـوناتا  أوالس 
التي  المؤهالت  أصحاب 

منـــذ  وتيرتهـــا  تـــزداد 
تطرح  باتت  ســـنوات 

كبيرة“،  ”مشكلة 
أســـفها  عن  معربة 

لعدم توفر أرقام مؤكدة.
وتقـــول إن ”هـــذا المجتمع يحتاج 

إلى المتعلمين وخسارتهم قد تكون لها عواقب 
مريـــرة“، معددة ليـــس المخاطـــر االقتصادية 
فحســـب، وإنما كذلـــك االجتماعيـــة والثقافية 
نظـــرا ألن من يغادرون ”يؤمنـــون بقيم عالمية 
مثل حقوق اإلنســـان“ ورحيلهـــم يعني تراجع 

هذه القيم. 
وقـــال نحو عشـــرة مـــن هـــؤالء الراغبين 
ال  إنهـــم  غـــادروا،  الذيـــن  أو  الرحيـــل  فـــي 
يجـــدون وظائـــف فـــي بلدهـــم حيـــث باتـــت 
الحرية الشـــخصية مهددة مـــع تصاعد التيار 

المحافظ.

ســـجلت تركيا نموا مرتفعا بلغ 5.1 بالمئة 
في الربع الثاني من سنة 2017 وتشدد السلطات 
علـــى رغبتها في بناء اقتصـــاد قوي يقوم على 

االبتكار واالستثمارات.
ولكـــن معـــدل البطالة بلـــغ 10.2 بالمئة في 
يونيو، ال ســـيما بين الشـــباب، في حين يؤكد 
منتقـــدو الســـلطات أن مســـتقبل هـــؤالء غير 
مضمون نظرا لتعليق اإلصالحات االقتصادية.
وأقـــر أردوغان بنفســـه في نهايـــة يوليو بأن 
البلدان اإلسالمية بشكل عام تعاني من ”هجرة 

األدمغة“ التي دعا إلى التصدي لها. 
وقال حينهـــا ”إن الغرب يأخـــذ منا أنجب 
طالبنا“. وأضاف ”علينا أن نتحرك بسرعة وأن 
نتخذ تدابير لوقف هجرة األدمغة التي تفســـح 

المجال أمام تصحر عالمنا العلمي والفكري“.
وكان هدف ديـــالرا العاملة في مجال 
التســـويق اإللكتروني في البدء 
إثراء تجربتها في الخارج. 
وتقـــول ”رغبـــت مـــرارا في 
األحـــداث  ولكـــن  العـــودة، 
البقاء“  إلـــى  تدفعنـــي  كانـــت 
في الخـــارج، متحدثة عن القمع 
الوحشـــي للتظاهرات المعارضة 
للحكومـــة فـــي ســـنة 2013 وعـــن 
التفجيـــرات التـــي شـــهدتها تركيا 

خالل السنتين الماضيتين.
وقال مـــدرس للغـــة اإلنكليزية في 
الثالثـــة والثالثيـــن من عمـــره، إنه بدأ 
قبل بضعة أشـــهر إجراءات للمغادرة مع 
زوجته وابنه، متحدثا عن ”حقنا في أن نعيش 
في ظروف أفضل. لماذا علي أن أعاني إذا كانت 
لدي خيارات أفضل؟ ماذا أفعل في بلد ال عدالة 
فيه؟“. وقال مخرج في السادسة والعشرين من 
العمر إنه يريد االنتقال للعيش في باريس، ألنه 
”لم يعد هناك مكان لألفالم المســـتقلة في تركيا 
بعد أن أصبحت وزارة الثقافة  مسيسة تماما“، 
مضيفـــا أن المنح يحظى بها اليوم المخرجون 

الموالون ألردوغان.

ويســـود قلق مماثـــل في الجامعـــات التي 
تضـــررت كثيرا بســـبب عمليـــات التطهير، إذ 
شمل مرسوم قانون صرف أكثر من 5500 أستاذ 

ومحاضر جامعي.
وقال تركي في الثامنة والعشرين من عمره، 
وهـــو مقيم في مونتريال حيـــث قرر البقاء بعد 
نيله الدكتـــواره، إن ”أي أســـتاذ جامعي يعبر 
اليـــوم عـــن رأي سياســـي مهما كان بســـيطا 
يجازف بخســـارة وظيفته (…) ستكون مجازفة 
كبيـــرة اليـــوم أن أبـــدأ مهنتـــي الجامعية في 

تركيا“.
وقالت مروى الحائزة على شهادة دكتوراه 
في االتصاالت، إنها ستنضم قريبا إلى خطيبها 
في بودابســـت وهو جامعي كذلك بعد أن أيقنا 
مـــدى صعوبـــة العمـــل الجامعـــي فـــي تركيا. 
وأضافت ”الجميع عليه أن يختار في ما يتعلق 

بمستقبله، وأنا اخترت الرحيل“.
وقـــال العديد مـــن الجامعييـــن وأصحاب 
الشـــهادات العليـــا إن التفكيـــر فـــي الهجـــرة 
بـــات يحتل حيـــزا متزايدا فـــي محادثاتهم مع 
أصدقائهـــم، ولكـــن األمر يعني بشـــكل خاص 

الحاصلين على مؤهالت عليا.
وقالت ســـوناتا إن هؤالء ”لديهم حظ أوفر 
فـــي الحصول على عمل في البلد األجنبي الذي 
يســـافرون إليه. الســـفر ينطوي على مخاطرة 
وأصحاب المؤهالت العليا هم أقدر على تحمل 

ذلك“، لكن اإلجراءات طويلة وصعبة.
وقال أستاذ تاريخ انتقل إلى فرنسا حديثا 
بعـــد أن حاضر علـــى امتداد عدة ســـنوات في 
إحـــدى أرقى الجامعـــات التركيـــة، إنه اضطر 
إلـــى االنتظار أربع ســـنوات إلنهاء مشـــروعه 
والحصـــول على عمل في الخارج، مضيفا ”آمل 

أال اضطر بتاتا إلى العودة إلى تركيا“. 
وقـــال مهندس مدنـــي من أنقرة إنه باشـــر 
إجراءات الرحيل رغم األلم الذي ســـببه له ذلك 
وبعد أن رفض لســـنوات اللحاق بأصدقائه في 
الخارج. وأضاف ”أحب بلدي وال أريد أن أتركه 
في يد المحافظين. هذا يشعرني بأنني أهرب“.
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هجـــرة أصحاب المؤهـــالت في تركيا تـــزداد وتيرتها مخلفـــة عواقب اجتماعيـــة وثقافية ألن من 

يغادرون {يؤمنون بقيم عالمية مثل حقوق اإلنسان} ورحيلهم يعني تراجع هذه القيم.

الطائفة السامرية تنتمي إلى بني إسرائيل إال أنها ال تعد نفسها من اليهود، تحتفل برأس السنة 

العبرية السامرية، ويأتي بمناسبة دخول شعب بني إسرائيل إلى األراضي المقدسة.

الطائفة الســــــامرية مجموعة عرقية دينية تنتســــــب إلى بني إســــــرائيل، لكنها تختلف عن 
اليهود، إذ تعتبر أن توراتها هي األصح وغير احملرفة، وال يشــــــاركها اليهود االحتفاالت 

بأعيادها.

السامريون يحتفلون بعيد رأس سنتهم بعيدا عن العالم الخارجي

أدمغة تركية تترك أنقرة ألردوغان

[ تراتيل وطعام الستقبال العام بسالم  [ طائفة من بني إسرائيل ال تعترف باليهودية
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} القاهــرة – ”األمهـــات العازبـــات املصريات“ 
مجموعـــة   ،“Egyptian Single Mothers” أو 
إلكترونيـــة تضم نحـــو 20 ألف ســـيدة معيلة، 
مطلقـــة أو أرملة، في مصـــر، وتتخذ من إحدى 
منصات التواصل االجتماعي مقّرا لها، لدعمهن 
علـــى مختلف األصعـــدة النفســـية والقانونية 

واالجتماعية.
مبشـــاركة مـــن القانونيـــني واألخصائيني 
النفســـيني واألســـريني، واملختصـــني بالدعـــم 
التقني والفنـــي، تتجاوز املجموعة اإللكترونية 
مفهـــوم ”الفضفضـــة“، ســـاعيًة نحو تشـــكيل 
منظومة مؤسســـاتية لدعم النساء املعيالت في 

مصر.
وفي بلـــد يشـــهد أعلى معـــدالت طالق في 
العالم (حالـــة كل 6 دقائق) ويزيـــد عدد أرامله 
النســـاء عن 2.5 مليون أرملة، بحسب معطيات 
رســـمية، تقّدم تلـــك املســـاحة االفتراضية على 
موقع فيســـبوك استشـــارات قانونيـــة مجانية 
خاصة بإجـــراءات التقاضي في حاالت الطالق 

والوصاية على األطفال وغيرها.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك تقـــّدم هـــذه املنصة 
النســـائية نصائح نفســـية وحياتيـــة، وأفكارا 
مبشـــروعات لتوفير فرص عمل تساعد النساء 

على االستقالل املادي.

”الفشـــل غالبا ما يســـبق النجاح.. السقوط 
واالنكســـار يعقبهما الوقـــوف.. من رحم الظلم 
والوجع تولد القـــوة والتحدي“، بتلك الكلمات 
تقدم نرمني أبوسالم، مؤسسة املجموعة، وصفة 

عالجية لألمهات العازبات في مصر.
وتقـــول أبوســـالم، إن الدافـــع وراء فكـــرة 
تأســـيس مجموعة إلكترونية للنساء املعيالت، 
من  هو حتـــّول قضيـــة ”األمهـــات العازبـــات“ 
الفردية إلـــى اجلماعية، حيـــث باتت متس كل 

أسرة في املجتمع.
وتضيف ”قررنا جمع أصحاب القضية في 
مســـاحة واحدة لتقدمي الدعم النفسي لهن، من 

خالل تبادل اخلبرات واآلراء، وتقدمي النصائح 
في املواقف املختلفة، ال ســـيما فـــي ما يتعلق 
بتربيـــة أبنائهـــن في ظل غياب الـــزوج، كأحد 

أشكال العالج النفسي اجلماعي“.
وأشارت أبوسالم، إلى أن املجموعة تساعد 
العشـــرات من األمهـــات العازبات فـــي إيجاد 
وظائف تناســـب مؤهالتهـــن العلمية، لإلنفاق 

على األبناء في حالة وفاة الزوج أو الطالق.
وكشـــفت أن أبـــرز املشـــكالت املتكررة بني 
النســـاء املطلقات مبصـــر، تتمثل فـــي تنّصل 
املطلـــق من املســـؤولية املادية لتربيـــة أبنائه، 
إضافة إلى العنف األســـري، واملعاملة السيئة، 

واخليانة الزوجية.
املجموعـــة، وزارتـــي  وطالبـــت مؤسســـة 
واملجلـــس  والعـــدل،  االجتماعـــي  التضامـــن 
القومـــي حلقوق املـــرأة (حكومـــي)، وجمعية 
رجـــال األعمال، بـ“دعم وتبّنـــي قضية األمهات 
اجتماعيـــة  سياســـات  ووضـــع  العازبـــات 
وتوظيفيـــة إلنصافهن، وســـّد ثغـــرات قانون 
األســـرة الذي يهدر في بعـــض جوانبه حقوق 

األبناء“.
وكشـــفت أبوســـالم أنهـــا قّدمـــت مقترحا 
مبشـــروع قانون لألسرة مؤخرا لتالفي ثغرات 
القانـــون احلالـــي، قائلة ”قمت مبناقشـــته مع 
نواب البرملان ومستشـــارين مبجلـــس الدولة 
(القضـــاء اإلداري) وممثلـــي املجلـــس القومي 

للمرأة (حكومي) بهدف إقراره“.
وبحسب أبوسالم، فإن أبرز ثغرات القانون 
احلالي تتمثـــل في إمكانية إفـــالت املطلق من 
مســـؤولية اإلنفـــاق علـــى األبنـــاء، وصعوبة 
إثبـــات الدخـــل الشـــهري خصوصا فـــي حال 
العمـــل بالقطاع اخلـــاص أو األعمـــال احلرة، 
وعدم االعتـــداد مبمتلكات الـــزوج، وطول أمد 
التقاضي، وعدم وجود ضوابط لتنفيذ األحكام 
بالنفقـــة، والتي غالبا ما تكـــون بتقديرات غير 

منصفة أو مواكبة الرتفاع األسعار بالبالد.
تقول 26 سيدة معيلة منضمة إلى مجموعة 
”األمهات العازبات املصريات“ استطلعت وكالة 
األناضـــول آراءهـــن، إن املعلومـــات القانونية 
اخلاصة بإجراءات التقاضي، في حال الطالق 
أو اُخللع، والواليـــة التعليمية لألبناء والنفقة 
عليهـــم والتصـــدي للحيل القانونيـــة التي قد 
يتبعها اخلصم، هي أبرز أوجه االستفادة التي 

حتصل عليها النساء املطلقات من املجموعة.

ورغـــم أن عددا ليس بقليل من احلســـابات 
الشـــخصية على املجموعة يضع صورا لألبناء 
وليـــس لصاحباتهـــن، غيـــر أن التفاعـــل بـــني 
عضواتها غالبا ما يتخذ منطق املكاشفة في كل 
ما يتعلق باملشـــكالت التي تواجه النســـاء بعد 

الطالق أو وفاة الزوج.
وفي أحاديث منفصلة، تقول السيدة املعيلة 
(ميـــار. م) ”اســـتفدت كثيرا من االستشـــارات 
القانونيـــة في ما يخص إجـــراءات التقاضي.. 
اســـتفدت أيضا مـــن القصـــص واملواقف التي 
قرأتها وشـــعرت أنها تشبهني فانكسر بداخلي 

شعوري بالوحدة واالكئتاب“.
مـــن جانبها، توضح الســـيدة املعيلة (أمل. 
ع) ”عرفـــت من خالل املجموعة كيفية احلصول 
على معاش لإلنفـــاق على أبنائي (لم توضحه) 
شـــرفت أيضا بالترشيح في مســـابقة األمهات 
املثاليات علـــى املجموعة ونلت تكرميا منحني 

دفعة نفسية قوية في احلياة“.

فيما ترى (سحر. ب)، وهي سيدة مطلقة، أن 
”أهـــم ما تقدمه املجموعة هو الدعم املعنوي من 
خالل عرض جتارب شـــبيهة لتجربتي وكيفية 
جتاوزهـــا والتغلـــب عليها وصناعـــة النجاح 
وسط أكوام األزمات.. جميعها قصص ملهمة“.

وتعليقـــا علـــى وضـــع معظم احلســـابات 
صورا غير شـــخصية تقول (أميرة. أ) ”أفّضل 
عـــدم وضـــع صـــورة شـــخصية ألن طليقي ال 
يتركني علـــى راحتي، وأنـــا ال أريد أن يعرف 
حســـابي الشخصي على فيسبوك أو يتابع ما 

أكتبه“.
وقبـــل أكثـــر مـــن 40 عامـــا طـــرح الفيلم 
السينمائي املصري الشهير ”أريد حال“ قضية 
صعوبـــة إجـــراءات التقاضي فـــي حالة رغبة 
الزوجة، ورغم مرور العشـــرات من الســـنوات 
على الطرح السينمائي، إال أّن القضية ال تزال 
حتى اآلن تبحث لنفســـها عـــن منافذ للحلول 

واخلروج من عنق املجتمع املصري.

وبلغة األرقـــام، أكد مركز املعلومات، التابع 
ملجلـــس الوزراء املصـــري في العـــام 2016، أن 
مصر تشهد أعلى نسبة طالق في العالم، مبعدل 
حالة طـــالق كل 6 دقائق بإجمالي 250 حالة في 

اليوم الواحد.
التـي تتمثل في  فيما بلغت حاالت ”اخللع“ 
الطالق مع تنازل املرأة عن حقوقها املادية، عبر 
احملاكم في عام 2015، أكثر من ربع مليون حالة 
انفصال، مسجلًة زيادة تقدر بـ89 ألف حالة عن 

العام الذي سبقه 2014، وفـق املصدر ذاته.
كما ذكـــر إحصاء للجهاز املركـــزي للتعبئة 
واإلحصـــاء (حكومـــي)، في عـــام 2015، أن عدد 
األرامل من اجلنســـني في مصـــر بلغ 3 ماليني، 
بنســـبة 14 باملئـــة رجـــال و86 باملئة ســـيدات، 
مبعدل نصف مليون رجل، و2.5 مليون ســـيدة، 
أي أن عدد الســـيدات األرامل يفوق عدد الرجال 
األرامـــل بـ5 أضعاف. ويصل عدد ســـكان مصر 

95.6 مليون نسمة، وفق آخر إحصاء رسـمي.

21الخميس 2017/09/21 - السنة 40 العدد 10758
منحت مؤسســـة املتوســـط للســـالم، التي تتخذ من نابولي بايطاليا مقرا لها، {جائزة املتوسط للنساء} للمغربية فوزية العسولي، 
رئيسة املؤسسة األورمتوسطية للنساء والرئيسة الشرفية لفيدرالية رابطة حقوق النساء. وذكر بالغ للفيدرالية أن هذه الجائزة، 

عالوة على قيمتها املعنوية، فإنها تصنف كثاني جائزة دولية مرموقة بعد جائزة نوبل.

ــــــة على موقع فيســــــبوك َجتمع اآلالف من  ــــــات املصريات“ واحة افتراضي ”األمهــــــات العازب
املعيالت املصريات يوميا اللتقاط أنفاســــــهن من مصاعب احلياة وتربية األبناء بعد فقدان 

الشريك نتيجة االنفصال أو الوفاة.

[ مساحة افتراضية تدعم المعيالت نفسيا وقانونيا واجتماعيا  [ مجموعة إلكترونية تتجاوز مفهوم الفضفضة
{األمهات العازبات المصريات}.. واحة افتراضية لدعم النساء المعيالت

قضية األمهات العازبات باتت تمس كل أسرة في المجتمع

أسرة

الخاصـــة  القانونيـــة  املعلومـــات 
بإجراءات التقاضي، في حال الطالق 
أو الخلـــع، هي أبرز أوجه االســـتفادة 

التي تحصل عليها النساء

◄

} العــني (اإلمارات) – توصلت دراسة إماراتية 
إلى أن السعادة ترتبط بالصحة ومنط احلياة، 
وأن مستوى الســـعادة يتغّير خالل األسبوع، 
كمـــا أن هناك عالقـــة بني الســـعادة والتفاعل 

االجتماعي.
اعتمـــدت الدراســـة التي أجنـــزت بجامعة 
اإلمارات في العني لفهم الســـعادة بشـــكل أكبر 
علـــى طـــرق متعـــددة، كمـــا اســـتخدمت طرقا 
مبتكرة، متاشـــيًا مع توجيهات الشـــيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، بأهمية الســـعادة، 
وجعلها أولوية وطنية، وأنه ال ميكن الوصول 
إلـــى هـــذا الهـــدف إال من خـــالل فهـــم ماهية 
الســـعادة، إال أن عدد األبحاث التي ُجترى عن 

السعادة في دولة اإلمارات قليل.
وأوضحت ســـارة سامي األســـتاذ املساعد 
في قســـم علم النفس واإلرشاد، وقائدة الفريق 

القائم على الدراســـة، أن نتائج البحث أظهرت 
أن األشـــخاص الذين ينامون جيدا، ويقومون 
بـــأداء متارين رياضية، ولديهـــم صحة بدنية، 
أكثر ســـعادًة ممن ال يقومون بذلك، وأن الذين 

يعانون التوتر أقل سعادة من غيرهم.
أكثـــر  أن  وجـــدت  الدراســـة  أن  وأفـــادت 
اللحظات سعادة هي تلك التي تتضمن التفاعل 
االجتماعي، وهذا يتوافق مع دراســـة ســـابقة 
قام بهـــا باحثـــون بجامعة هارفارد، لدراســـة 
منّو الشـــخص البالغ، إذ أظهرت الدراســـة أنه 
عادة ما يتوقع أن يكون مستوى السعادة أكثر 
عند األشـــخاص الذين يقومون بإنشاء عالقات 

اجتماعية.
شـــارك فـــي إعـــداد الدراســـة فريـــق مـــن 
الطالبات، هن: سارة الكمالي ومهرة الظاهري 
وفيظة املرزوقي وبيان حســـن، وانقسمت إلى 
جزأيـــن، تكّون اجلزء األول من اســـتبيان على 

صفحة إنترنت، وزع على 163 طالبة عربية في 
برنامج البكالوريوس، ويتضمن أســـئلة حول 
عوامل الرفاهية والصحة ومنط احلياة، بينما 
ضّم اجلـــزء الثاني من الدراســـة إعداد مذكرة 
يومية من التسجيالت الصوتية، يقوم خاللها 
99 مشـــاركًا بالتعبيـــر مـــن خالل تســـجيالت 
صوتيـــة عـــن رضاهـــم في تلـــك األيـــام، وعن 

اللحظات األقل سعادة.
وكشفت نتائج الدراسة أن مستوى السعادة 
يتغّير خالل األســـبوع حيث يصبح األشخاص 
أكثر سعادة في بداية إجازة األسبوع من بداية 
أســـبوع العمل أو الدراسة، كما أكدت أن هناك 

عالقة بني السعادة والتفاعل االجتماعي.
وأكـــد الطبيب النفســـي الباحـــث روبرت 
والدينجـــر بجامعـــة هارفـــارد األميركيـــة أن 
الناس الذين يكونون أكثر ارتباطا من الناحية 
االجتماعيـــة بالعائلة واألصدقاء واملجتمع هم 

األســـعد، ويتمتعـــون بصحة جســـدية أفضل، 
ويعيشـــون لفترة أطول من الناس الذين تكون 

لديهم ارتباطات أقل.
وقال والدينجر، إن الدرس الكبير املستفاد 
هـــو أن األمر ال يتعلق فقط بعدد األصدقاء لدى 
اإلنســـان، وال فيما إذا كان في عالقة ملتزمة أم 
ال، بل في نوعية العالقات واالرتباطات الوثيقة 

املهمة لديه.
وأوضح قائال ”قد تبـــّني لنا أن العيش في 
وســـط صراع يكون ســـيئا حقا بالنســـبة إلى 
الصحة. على سبيل املثال، حاالت الزواج ذات 
اخلالفـــات الكثيرة والتي تغيـــب عنها املودة، 
ينتهي األمر بفشـــلها والتأثير السيء للغاية 
على الصحة، رمبا تكون آثارها أسوأ مما لو 

كان هناك طالق. والعيش في وســـط العالقات 
اجلدية الدافئة يعتبر أمرا وقائيا يحمي 

األفراد“.

الشعور بالسعادة يرتبط بالتفاعل االجتماعي

} لم يخطر ببالي يوما أنني سأواجه فكرة 
الموت بهذه الحدة. عندما توفيت أمي كان 
أكثر ما يؤلمني ويذهب بعقلي هو أن تلك 

المرأة التي كانت منذ قليل تمشي بيننا 
بلحمها وشحمها، جاّرة خلفها الهواء 

والضوء والحب، ترقد تحت التراب. آلمني 
جدا أن أتخيل ذلك حتى كدت أحفر التراب 

بيدي العاريتين وأخرجها. يظل الموت 
أمرا نظريا قاسيا ألنه يعني النهاية والفقد 

والفراق، لكنه يصبح حقيقة ملموسة ومؤذية 
عندما نوراي الذين نحبهم التراب.

في ثقافات مغايرة ابتكروا أساليب 
أخرى، أو ربما هي أساليب متوارثة، لتغييب 
أجساد الموتى، أشهرها على اإلطالق حرقهم 

بالنار وذر رمادهم في مكان يوصون به 
بأنفسهم. لوهلة تبدو هذه طريقة أشد قسوة 
وعنفا، لكنها أيضا عملية سريعة، تنهي كل 

شيء بسرعة وتحول من نحبهم الى حفنة 
من رماد يأخذها الريح في اتجاه مجهول، 
فال قبر يعيش بيننا كأنه واحد من أفراد 

العائلة، ينمو ويكبر ويهرم، وال عظام تتآكل 
وال أمهات يتمددن تحت طبقات سميكة من 

تراب، نعجز عن تحريكها إلخراجهن.
أفكر أحيانا: أهذه هي كل الخيارات 

المتاحة؟ أن ندفن تحت التراب أو نحرق؟ 
أال توجد بدائل أخرى أقل قسوة على قلوب 

األحياء؟
ماذا لو حنطنا أمواتنا، مددناهم في 
صناديق زجاجية، وهم في كامل زينتهم، 
عيونهم دافئة كعادتها ووجوههم صافية 
أليفة، ووضعناهم في ركن من البيت؟ هل 

كان األمر سيكون أهون علينا؟ ماذا لو 
حولناهم الى تماثيل من جبس وأوقفناهم 
في الحدائق والحقول يحرسون األشجار 

ويطردون الطيور عن ثمارها؟ أتخيل عالما 
سكانه نوعان: األحياء الماشون على 

أقدامهم، والتماثيل البيضاء الواقفة على 
حافة الطرقات وِفي الحقول وبين األشجار، 

عالما مشتركا يتقاسمه األموات واألحياء 
بنفس القدر.

في أمستردام التي أقيم قريبا منها، 
ابتكروا متحفا غريبا لم أجرؤ على دخوله ولو 
مرة رغم أنني أدير رأسي باتجاهه كلما مررت 

من أمامه. اسمه متحف األجساد، ويمكن 
ألي شخص أن يترك وصية ليتبرع بجسده 

للمتحف قبل موته. لوهلة تبدو فكرة المتحف 
مرعبة، وال تقل بشاعة عما تقوم به داعش، 

فهم يقومون بسلخ جلد الميت وإفراغ معدته 
وعينيه ورئتيه وقلبه وتحنيط اللحم األحمر 

في حركات فنية وقفزات هوائية مختلفة. 
رأيت بعضا منها في الصور، وللحقيقة ليست 

سيئة تماما، ربما بسبب اللمسة الفنية التي 
تضفى عليها وتلك القفزات التي تجعل الميت 

يبدو وكأنه يحلق أو يرقص.
الجسد عبء كبير، سواء في حياته 

أو موته (هل تموت األجساد فعال، أم أن 
األرواح هي التي تموت؟). في الحياة هو 

المادة الثقيلة التي نجرها خلفنا أينما 
ذهبنا، تربطنا وتقّيدنا وتثقل علينا بآالمها 

ومتطلباتها، وِفي الموت ال نعرف 
ماذا نفعل بتلك الكتلة المتراكمة من 
اللحم والدم الممدة بيننا بال حراك.

لو ترك األمر لي، الخترت 
تذويب األجساد في سائل حمضي، 

تماما كما كان يروى عن بعض 
الحكام الجائرين والدكتاتوريين 
الذين كانوا يضعون أعداءهم في 

سائل نووي فيختفون بالكامل.
فال يبقى شيء ليأكله التراب 

أو تذره الريح. أليس هذا ما يحدث 
لألرواح التي تختفي تماما كأنها لم تكن 

أبدا، لماذا نستكثره على الجسد، هذا 
الغياب التام الذي يحرر األجساد من 

كينونة قهرية فائضة؟ العدم هبة رائعة، 
ولهذا السبب ربما استفردت بها األرواح 

دون األجساد. ولو أن التراب يتكلم لرفض 
أن يستقبل تلك األجساد الكثيرة التي تمأل 

قلبه بالمعاناة، وقد صدق الشابي عندما 
قال على لسان األرض: ولوال أمومة قلبي 

الرؤوم… لما ضمت الميت تلك الحفر.

عبء الجسد

موضة

أزياء الرجال تشهد 
عودة املالبس الواسعة
} تتمثـــل أحدث التصميمـــات في أزياء 
الرجال في القصات العريضة التي توفر 
إطاللة مسترخية، معلنة بذلك عن انتهاء 

طلة املالبس الضيقة للرجال.
غيـــر أن هناك شـــيئا لـــن يتغير في 
املوســـم احلالـــي وهـــو درجـــات البني 
والبيـــج التـــي شـــهدتها املجموعـــات 

السابقة في أزياء الرجال.
لقـــد كانـــت تقليعة بـــني الرجال 
اإليطاليـــني لبعـــض الوقـــت، ولكـــن 
إطاللة املالبس الواســـعة اشـــتهرت 
خارج إيطاليا. وتبدأ اإلطاللة 
بالســـراويل الواسعة ذات 

الطيات األمامية.
وهنـــاك جانـــب آخر 
الوسط، حيث  وهو خط 
ارتفع خط الوسط أكثر 

من الفترة السابقة.
ويقول رين الجن من 
احتاد مصممي األزياء 
األملاني  واملنسوجات 
دي) ”إال  أم  دي  (فـــي 
عن  نتحـــدث  ال  أننـــا 
ســـراويل  إلى  عـــودة 
األســـفل  من  واســـعة 
اخلاصة  ’الشرلســـتون‘ 
وســـبعينات  بستينات 
وأصبحت  املاضـــي“.  القرن 
موضة املالبس العلوية أكثر 
اتساعا وراحة، وتذكر بأمناط 
القرن  وتســـعينات  ثمانينات 
املاضي. وتوضح مستشـــارة 
شـــرايبر  بيترا  األملانية  املظهر 
قائلـــة ”نحـــن نحـــاول االبتعاد 
عـــن إطاللـــة املالبـــس الضيقة“. 
وأدى هـــذا االجتـــاه إلى إطالالت 
غير معتـــادة. فقـــّدم هوغو بوس 
للرجـــال  األخيـــرة  مجموعتـــه 
بعارضـــني يرتـــدون ســـترات كبيرة 

عليها صفان من األزرار. 

  لمياء المقدم
كاتبة تونسية
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رياضة
النتائج السلبية تهدد مسيرة ماميتش مع العين

[ الوحدة ينشد استمرار انطالقته القوية أمام النصر في الدوري اإلماراتي

} ديب – يأمل فريق العني اإلماراتي في حتقيق 
فوزه األول هذا املوســـم على حســـاب مضيفه 
حتا بعد سلســـلة من النتائج الســـلبية محليا 
وقاريا، وكان آخرها تعادله مع الوصل 2-2 في 
افتتاح الدوري. وخســـر العني 0-3 أمام الهالل 
الســـعودي فـــي دوري األبطال، بعـــد تعادلهما 
ســـلبيا ذهابا، ليوّدع املســـابقة اآلسيوية التي 

بلغ فيها النهائي العام املاضي. 
وحـــّذر الكرواتي ماميتش، فريقه من التأثر 
باخلـــروج من دوري األبطال، وســـط أجواء من 
احلزن العام، بعد فشـــل اإلمارات في تصفيات 
كأس العالـــم، لكن العني عجز عن الفوز في أول 

مباراة بالدوري احمللي. 
وقـــال ماميتش، في تصريحـــات صحافية، 
بعد مباراة اإلياب أمام الهالل ”ال نريد أن نعتاد 
على الهزميـــة، يجب أّال تؤثر علينا اخلســـارة 
أمام الهالل في بداية املوسم“. وأضاف ”توليت 
قيادة العني لتحقيق األلقاب، ألن الفريق معتاد 

على صعود منصات التتويج“.
لكن يبدو أن مســـتقبل ماميتش على احملك 
إذا استمرت النتائج السلبية. ويأمل العني في 
احلصول على دفعة معنوية في رحلة استعادة 
لقـــب الـــدوري، عندمـــا يواجه حتـــا ومعاجلة 
”األخطاء اجلماعيـــة“ كما وصفها صانع اللعب 
عمـــر عبدالرحمـــن (عمـــوري). وكان حتا، أول 
ضحية لشـــباب األهلي دبي الـــذي فاز 4-1 في 
بداية مشـــواره، ويسعى إلى تكرار األمر عندما 

يواجه عجمان السبت.
وكاد عجمان الصاعـــد لدوري األضواء، أن 
يضـــع اجلزيرة حامل اللقب فـــي موقف محرج 
فـــي اجلولـــة االفتتاحيـــة، حيث فـــرض عليه 
التعادل 1-1، قبل أن يســـجل الوافد البرازيلي 
اجلديـــد رومارينيو هدف الفوز قـــرب النهاية. 
وقال علي خصيف قائد وحارس اجلزيرة ”نحن 
في مرحلـــة بناء رغـــم التتويج بلقب املوســـم 
املاضـــي، ال نتعامل كأبطال اآلن بل ننافس مثل 
بقية الفرق“. وســـيبحث اجلزيرة عن فوز مقنع 
اجلمعة، أمام دبا الفجيرة الذي تعّرض لهزمية 

ثقيلـــة 0-5 أمام الوحدة في افتتاح املســـابقة. 
ويطمح الوحدة إلى اســـتمرار انطالقته القوية 
عندما يحل ضيفا على النصر اجلمعة، في قمة 
مباريات املرحلة الثانية من الدوري اإلماراتي. 
وحقق الوحـــدة الفوز األكبر في املرحلة األولى 
بعد اكتســـاح ضيفـــه دبا الفجيرة بخماســـية 
نظيفـــة، ســـجل منهـــا مهاجمـــه األرجنتينـــي 
سيباســـتيان تيغالي ثالثة أهداف، لكن مباراة 
النصر ستكون االختبار احلقيقي للفريق الذي 
يقوده املـــدرب الروماني لورنت ريجيكامب في 
سعيه إلى إحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ 

.2010
وأكد أحمد الرميثي رئيس نادي الوحدة في 
تصريح صحافي بعد الفـــوز على دبا الفجيرة 
أن ”النـــادي وضع الفوز بلقـــب الدوري ضمن 
أهدافـــه االســـتراتيجية لهـــذا املوســـم“. وعاد 
الوحدة للمنافســـة بقوة على البطوالت احمللية 
في املوســـمني األخيرين، فأحـــرز كأس الرابطة 
فـــي 2016 ثم مســـابقة الـــكأس فـــي 2017 على 
حســـاب النصر نفســـه حني هزمه في النهائي 

3-0، لذلك فان لقب الدوري سيكون هدفه تأكيدا 
لصحوته الفنية األخيرة. 

ولم يغّير الوحدة كثيرا في تشـــكيلته التي 
خاض بها نهائي الكأس املوســـم املاضي أمام 
النصـــر، وكان املغربـــي مراد باتنـــا هو القادم 
الوحيد لصفوف الفريـــق بعد تألقه الالفت مع 
فريـــق اإلمارات، لينضم إلـــى تيغالي والكوري 
اجلنوبي تشـــانغ رمي واملجري الدولي باالزس 

دزودزساك واملخضرم إسماعيل مطر.
من جهته، يتطلع النصر إلى الثأر خلسارة 
نهائي الـــكأس وتعويض تعادله مع الشـــارقة 
0-0 فـــي االفتتـــاح. وميلـــك النصـــر بقيـــادة 
املدرب اإليطالي تشـــيزاري برانديلي أدوات رد 
االعتبار، حيث تزخر تشكيلته بالعبني مميزين 
مثـــل املغربـــي عبدالعزيـــز بـــرادة واللبنانـــي 
جوان العمـــري والدولي اإلماراتي طارق أحمد 
والثنائي البرازيلي مارسيلو سيرينو وفاندرلي 
ســـانتوس الذي يتمنى أن يكـــون القميص رقم 
33 فأل خيـــر عليه، بعدما اختاره هذا املوســـم 

ليتخلى عن النحس الذي الزمه مع الرقم 9.

وارتـــدى فاندرلي القميـــص الرقم 9 عندما 
انضم للنصر في يوليو 2016، لكنه واجه أزمات 
عـــدة عندما أوقفه االحتاد اآلســـيوي ملدة ثالثة 
أشـــهر بســـبب خوضه مباراة في دوري أبطال 
آســـيا بجواز سفر إندونيســـي مزّور، ثم أوقف 
مـــن قبل االحتـــاد اإلماراتـــي لعشـــر مباريات 
للســـبب عينه، قبـــل أن يتعـــرض إلصابة قوية 
أنهت موســـمه الذي خاض خالله أربعة لقاءات 

في الدوري فقط.
ويأمـــل اجلزيـــرة حامـــل اللقـــب أن يغّير 
الصورة الباهتـــة التي ظهر عليها في االفتتاح 
عندمـــا يحل ضيفا على دبا الفجيرة في مباراة 
من املفترض أن ال تشـــكل لـــه أي عائق لتحقيق 
فوزه الثاني علـــى التوالي. وفاز اجلزيرة على 
عجمان 2-1 في اجلولـــة األولى، ليصدم النقاد 
قبل جماهيره الذين رشـــحوه لالحتفاظ باللقب 
بالنظر إلى تشـــكيلته التي تضم أبرز الالعبني 
احملليني واألجانب مثل ثنائي منتخب اإلمارات 
علي مبخوت وأحمد خليل، والفرنســـي السانا 

ديارا واملغربي مبارك بوصوفة.

زوران  ــــــه  ومدرب العــــــني،  ــــــادي  ن يواجــــــه 
ماميتش، ضغوطا كبيرة في بداية املوسم 
اجلديد، بعــــــد اخلروج مــــــن دور الثمانية 
بدوري أبطال آســــــيا، والتعادل في اجلولة 

االفتتاحية لدوري احملترفني اإلماراتي.

«بعد إقصائنا، أعتقد أن الوقت قد حان إلعادة البناء. سنســـتدعي العبني جددا، بينما سليماني 

ومحرز وبن طالب بإمكانهم، منح اإلضافة إلى املنتخب، مثلما فعلوا ذلك من قبل}.

خيرالدين زطشي
رئيس االحتاد اجلزائري لكرة القدم

«األهلي قادر على عبور الترجي بشـــروط. يجب أن يتحلى الفريق بالهدوء والتركيز لحصد الفوز، 

والتعامل مع اللقاء كمباراة نهائية بعيدا عن أي ضغوط وأن يلعب من أجل الفوز}.

محمد ناجي جدو
جنم النادي األهلي املصري السابق

على صفيح ساخن

◄ تلّقى لودوفيتش باتيلي، املدرب السابق 
ملنتخب شباب فرنسا، عدة اتصاالت من 

االحتاد اجلزائري. وغادر باتيلي اجلهاز 
الفني ملنتخب الديوك، بعد 
فشله في قيادة الفريق إلى 
التتويج بلقب اليورو، مما 

جعل االحتاد الفرنسي يرفض 
جتديد عقده، وال يزال 

املدرب دون عمل حتى اآلن. 
قد يكون باتيلي مشرفا على 

الفئات الشبابية في اجلزائر، 
الختيار الالعبني الذي يحق 

لهم حمل قميص اخلضر.
وكان خيرالدين زطشي، 

قد دعا الفرنسي فرانسوا 
بالنكار إلى اجلزائر، 

لتدريب محاربي الصحراء.

◄ اعتذر كيفن دورانت عما اعتبره 
تغريدات ”غبية“ و“صبيانية“ صدرت عنه 

خالل دردشة مع جمهوره على موقع تويتر 
بشأن رحيله عن أوكالهوما سيتي ثاندر، 

وانضمامه إلى غولدن ستايت ووريرز 
الذي تّوج معه املوسم املاضي 

بلقب دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني. وأشار دورانت من 

سان فرانسيسكو أنه 
نادم عما صدر عنه 
في هذا النقاش مع 
املشجعني، ال سيما 

التعليق الذي 
تناول فيه مدربه 
وزميله السابقني 

في أوكالهوما سيتي 
بيلي دونوفان وراسل 

وستبروك.

◄ فتح دانيل أورسانيتش، املدير الفني 
لألرجنتني في بطولة كأس ديفيز للتنس 

الباب أمام احتمالية رحيله عن منصبه بعد 
الهزمية التي جترعها فريقه 

مطلع األسبوع اجلاري أمام 
كازاخستان، والتي أدت إلى 
خروج الفريق من املجموعة 

العاملية بعد عشرة 
أشهر فقط من فوزه 

بلقب البطولة. وقال 
أورسانيتش ”في 

نهاية العام سأقرر 
إذا ما كنت سأستمر 

في منصب املدرب 
أو ال، اآلن علّي أن 

أستريح قليال، هذا 
ليس وقت اتخاذ القرار 

في هذا املوضوع“.

متفرقات

} الرياض - سيكون ملعب مدينة امللك عبدالله 
الرياضية في جدة مسرحا ملوقعة الكالسيكو 
املرتقبة التي جتمع االحتاد والهالل اخلميس 
في قمة املرحلة الرابعة من بطولة السعودية. 
ويدخــــل الفريقــــان املبــــاراة علــــى طرفي 
نقيض ألن الهالل حصد العالمة الكاملة حتى 
اآلن بفوزه في مبارياته الثالث خالفا لالحتاد 
الــــذي خســــر مباراتــــني من أصل ثــــالث أمام 

الباطن والفيصلي. 
ويريد مدرب االحتاد التشــــيلي خوســــيه 
لويــــس ســــييرا تــــدارك املوقف بســــرعة ألن 
خســــارة جديدة قد تخرج فريقه من املنافســــة 

مبكرا على اللقب ورمبا تطيح برأسه أيضا.

ضربة موجعة

تعــــّرض االحتاد لضربــــة موجعة إلصابة 
العب وســــطه املهاجم الدولي فهــــد املولد في 
املباراة األخيــــرة لكنه أعرب عــــن ثقته بقدرة 
زمالئه فــــي اخلــــروج بنتيجــــة إيجابية ضد 
الهــــالل وقال فــــي هــــذا الصــــدد ”مواجهات 

الكالســــيكو غير مرهونة بأي توقعات مسبقة 
ولهــــا معاييرها اخلاصة التي تظهر في أرض 
امللعــــب ألن كل العب يكون حريصا على تقدمي 
أفضــــل ما لديه لتحقيق النتيجة التي تســــعد 
جماهيره ومن هنا تأتي تقثي في قدرة الفريق 
على تقدمي صورة مغايرة متاما عّما ظهر عليه 
في املباراة املاضيــــة والتغلب على اإلصابات 

والغيابات لتحقيق الفوز“.
وميلــــك االحتاد أكثر من ورقــــة رابحة في 
صفوفه مــــن بينهم الرباعي األجنبي الكويتي 
فهد األنصاري والتشــــيلي كارلوس فيالنويفا 
واملصــــري محمــــود كهربا والتونســــي أحمد 
العكايشي. من جانبه أكد مدافع فريق االحتاد 
بدر النخلي بأن الترشــــيحات املســــبقة لفوز 
فريــــق الهالل علــــى فريقــــه ســــتكون مبثابة 
احلافــــز لهم لتحقيق الفوز وقال ”ما حدث في 
املباريــــات املاضية مجرد كبوة جواد والفريق 
قادر على العودة واملنافسة مجددا انطالقا من 

مباراة الهالل“. 
وأضــــاف النخلي ”نعلم جيــــدا حالة عدم 
الرضا مــــن قبــــل جماهيرنا عّمــــا قّدمناه في 

املراحــــل املاضية ونحن عاقــــدون العزم على 
تغيير هذه الصــــورة في لقاء الهالل ملصاحلة 
هذه اجلماهير“. أما الهالل الذي يحتل املركز 
الثانــــي برصيد 9 نقاط وبفــــارق األهداف عن 
الباطن املتصدر، فيتطلع إلى مواصلة عروضه 
القوية ونتائجــــه اإليجابية والعودة بالعالمة 
الكاملــــة التي قد تضعه فــــي الصدارة مبفرده 

فيما لو تعثر الباطن أمام ضيفه األهلي. 
ورغم مبــــدأ املداورة الذي أجــــراه املدرب 
األرجنتينــــي رامــــون ديــــاز علــــى مســــتوى 
التشــــكيلة والصعوبات الكبيرة التي وجدها 
الفريق أمام منافسيه، إال أنه جنح في جتاوز 

الفيحاء والتعاون وأحد على الترتيب.
ويبــــرز فــــي صفــــوف الفريــــق نخبــــة من 
الالعبني الدوليني يتقدمهم أســــامة هوساوي 
وياســــر الشــــهراني وعبدالله عطيف وســــالم 
الدوســــري، إضافة إلى احلارس الُعماني علي 
احلبســــي واألوروغوياني نيكوالس ميليسي 
والبرازيلي كارلوس إدواردو والســــوري عمر 

خربني والفنزويلي غيلمني ريفاس.

أهمية خاصة

حتمل املباراة أهمية خاصة لريفاس الذي 
ســــيجد نفسه وجها لوجه أمام فريقه السابق 
االحتاد الذي لعب في صفوفه موســــم 2015 – 

2016 وســــجل في صفوفه 19 هدفا منها واحد 
في مرمى فريقه احلالــــي، كما صنع 6 أهداف 
أخرى خالل 25 مباراة في موسمه الوحيد مع 
االحتاد ، قبــــل أن ينتقل في املوســــم املاضي 
إلى الشــــارقة اإلماراتي ومن ثم يعود للدوري 

السعودي من جديد.
ويعتبــــر ريفــــاس (28 عامــــا) هــــو ثالــــث 
العب أجنبــــي يلعــــب للفريقني بعــــد املغربي 
أحمد بهجــــا والبرازيلي ريكاردو ســــيرجيو. 
وتســــتكمل مباريات املرحلــــة اجلمعة عندما 
يلعــــب النصر مع الفيحاء والباطن مع األهلي 

وأحد مع الفتح. 
وتختتــــم املرحلــــة الرابعــــة مــــن الدوري 
يوم الســــبت حيث يلعــــب فريــــق االتفاق مع 
نظيره الشــــباب ونادي القادسية مع منافسه 
الفيصلي وفريق الرائد مع نظيره التعاون في 

ديربي منطقة القصيم.

األنظار تتجه لكالسيكو االتحاد والهالل في الدوري السعودي

تسابق وتالحق

الجزيرة حامل اللقب يأمل أن يغير 

الصـــورة الباهتة التـــي ظهر عليها 

في االفتتاح عندما يحل ضيفا على 

فريق دبا الفجيرة

◄
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◄ يتمنى مسؤولو نادي الوداد 
البيضاوي، حضور الجماهير في 

مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، 
السبت في إطار إياب ربع نهائي دوري 

أبطال أفريقيا، بعد قرار إقامتها على 
ملعب األمير موالي عبدالله بالرباط بدال 

من ملعب محمد الخامس.

◄ اتفق الجهاز الفني للمنتخب 
المصري بقيادة األرجنتيني هيكتور 
كوبر، مع الالعبين المحترفين، على 

موعد انتظامهم في المعسكر، استعدادا 
للكونغو. في إطار مباريات الجولة 

الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى 
مونديال روسيا 2018.

◄ ينتظر عبدالحق بن شيخة، مدرب 
المغرب التطواني، عودة نجم الفريق 

ياسين الصالحي، الذي يعاني من 
إصابة أبعدته، منذ انطالق الموسم 

الكروي. ولم يشارك الصالحي في أي 
مباراة مع المغرب التطواني بالكأس، 

أو الدوري هذا الموسم.

◄ أكد الالعب السوري عبدالله 
الشامي، المدافع المنضم حديثا لألهلي 

المصري، أنه األقرب لخالفة أحمد 
حجازي وتعويض رحيله إلى نادي 
وست بروميتش ألبيون اإلنكليزي.

◄ أوضح االتحاد الجزائري لكرة 
القدم، أن لقاء المنتخب األول مع 

نيجيريا بالجولة األخيرة من تصفيات 
المونديال، سُيجرى على ملعب الشهيد 

حمالوي بقسنطينة في 10 نوفمبر.

◄ قررت إدارة األفريقي التونسي فسخ 
عقد الكونغولي فابريس أونداما، بعد 

تأكد غيابه فترة ال تقل عن 6 أشهر، 
بسبب اإلصابة التي تعّرض لها خالل 

المباراة التي جمعت منتخب بالده 
بغانا.

باختصار

املبـــاراة تحمـــل أهميـــة لريفـــاس 

الذي سيجد نفسه وجها لوجه أمام 

فريقه الســـابق االتحاد الذي لعب 

في صفوفه 2015-2016

◄

العابد هداف الجيل الحالي في كالسيكو االتحاد والهالل

} جدة (الســعودية) – تضم قائمتا احتاد 
جدة والهالل، ١٧ العبا، ســـبق لهم التسجيل 
فـــي كالســـيكو الكـــرة الســـعودية، بواقع ٦ 

العبني من العميد، و١١ من الزعيم. 
ويفتقـــد الهالل فـــي املبـــاراة ملجهودات 
نـــواف العابـــد، هـــداف اجليـــل احلالي من 
الفريقـــني في الكالســـيكو، برصيد ٦ أهداف، 

وذلك بسبب اإلصابة.
وإلـــى جانـــب نـــواف، هنـــاك ١٠ العبني 
هالليني ســـجلوا من قبل في الكالسيكو، هم 
ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب (٥ أهداف 
لكل منهمـــا)، والبرازيلي كارلـــوس إدواردو 
وسالم الدوســـري (هدفان لكل منهما)، وعمر 
خريبني وياســـر الشهراني وســـلمان الفرج 

وعبداللـــه الـــزوري وعبدالعزيز الدوســـري 
(هدف وحيد لكل منهـــم)، وأخيرا الفنزويلي 
جيلمن ريفـــاس، الذي ســـجل هدًفا بقميص 

االحتاد في مرمى الهالل.
على اجلانب اآلخر، يعد فهد املولد، هداف 
اجليـــل االحتـــادي احلالي في الكالســـيكو، 
برصيـــد ٤ أهـــداف، وهـــو اآلخـــر لـــم تتأكد 
جاهزيتـــه بعـــد خلـــوض اللقـــاء، وإن كانت 
التقارير تؤكد مشـــاركته. وفضال عن املولد، 
ميلك االحتاد ٥ العبني آخرين سبق لهم زيارة 
شـــباك الهالل، وهم عبدالرحمن الغامدي (٣ 
أهداف)، والتونسي أحمد العكايشي، وأحمد 
عســـيري، وزيـــاد الصحفـــي، وعبدالعزيـــز 

العرياني (هدف واحد لكل منهم).



} مانشســرت (إنكلــرتا)  - يتطلع مانشســـتر 
يونايتـــد اإلنكليزي إلى إبـــرام صفقة جديدة، 
لتعزيز صفوف الشـــياطني احلمر، خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية املقبلة. 
ويرغب جوزيه مورينيو، مدرب اليونايتد، 
فـــي التعاقـــد مع أليكســـيس سانشـــيز، جنم 
أرســـنال، ويجهز 25 مليون جنيه إســـترليني 
للتعاقد مع الالعب التشـــيلي. وتســـمح الئحة 
الـــدوري اإلنكليـــزي بتفـــاوض الالعب مع أي 
فريق داخل البرميييرليغ، حال تبقت 6 أشـــهر 
فقـــط في عقـــده، مما مينح سانشـــيز الفرصة 

للرحيل في يناير املقبل.
وتراجع مانشستر سيتي عن ضم سانشيز، 
وذلك بعد التألق والتفاهم الكبير بني سيرجيو 
أغويرو وغابرييل خيســـوس. وكان سانشـــيز 
قريبا من مانشســـتر ســـيتي بصفقة بلغت 60 
مليون إسترليني، إال أن الغانرز رفض التخلي 
عن الالعب في اللحظات األخيرة، بعد فشله في 
اســـتقدام توماس ليمار من موناكو الفرنسي. 
وينتهي عقد سانشـــيز مع أرســـنال في صيف 
2018، ويرغـــب الالعب في زيادة راتبه ليصبح 

400 ألف إســـترليني في األســـبوع، وهو األمر 
الذي لم يقبله الغانرز حتى اآلن.

من ناحية أخرى لم يشـــارك تقريبا مايكل 
كاريك وأندير هيريرا في مشـــوار مانشســـتر 
يونايتد بالدوري اإلنكليزي املمتاز هذا املوسم 
لكن املـــدرب جوزيه مورينيو أكـــد أهمية هذا 
الثنائي فـــي خططه. ولم يلعـــب القائد كاريك 
أي مباراة بينما ظهر هيريرا، أفضل العب في 
يونايتد املوسم املاضي، مرة واحدة كأساسي 
في خمس مباريات. ومنـــح مورينيو األولوية 
في املشاركة للثنائي نيمانيا ماتيتش ومروان 
فياليني لكنه أكد أنه ســـيمنح الفرصة لكاريك 

وهيريرا.
وقـــال مورينيو ”بالنســـبة لكاريك وأندير 
املطلوب فقط هو الصبر ألن الفرصة ستســـنح 
لهما“. وأضاف املدرب البرتغالي ”ســـيحظيان 
باألهمية بكل تأكيد. هذا هو الفريق وهذه هي 
التشـــكيلة وال ميكـــن اللعب بأحد عشـــر العبا 

فقط“.
وظهـــر ماتيتش، املنضم إلـــى يونايتد من 
تشيلســـي هذا الصيف، بشـــكل رائع واختير 

كأفضل العـــب خـــالل االنتصاريـــن 4-0 على 
وســـت هام يونايتد وإيفرتون كما تطور أداء 
فياليني كثيرا. وأكد مورينيو أنه ينبغي على 
اجلميع تقبل سياسة التناوب. وقال مورينيو 
”(احلارس) ســـيرجيو روميرو خـــاض نهائي 
الدوري األوروبي في أهم مباراة لنا في املوسم 
املاضي وال يلعب اآلن. هيريرا كان أفضل العب 
في املوسم وال يبدأ املباريات. هذه هي احلياة 

في الفرق الكبيرة“.
وفي ســـياق متصـــل بانتدابـــات يونايتد 
املديـــر  أوســـيليو،  بييـــرو  كشـــف  املرتقبـــة 
الرياضـــي إلنتـــر ميالن، عن مفاجـــأة في عقد 
إيفـــان بيريســـيتش اجلديـــد الـــذي يســـتمر 
مبوجبه مع الفريق اإليطالي حتى 2022. وقال 
أوسيليو ”تلقينا عروضا كثيرة من مانشستر 
هـــذا الصيف، لكَننا جنحنـــا في إقناع الالعب 
بالبقاء في الفريق“.  وأضاف ”لدينا مشـــروع 
ناجح، مثل مانشستر يونايتد، والالعب رحب 
باالســـتمرار معنا، كما ال يوجد شـــرط جزائي 
فـــي عقده، حتى ال نســـمح للشـــياطني احلمر 
مبعـــاودة التفـــاوض معـــه، ومحاولة فســـخ 
التعاقد“. وجدد بيريسيتش عقده منذ أيام مع 
النيراتزوري حتـــى عام 2022، وكانت التقارير 
الصحافية تشير إلى وجود شرط جزائي يصل 

إلى 70 مليون يورو، وهو ما نفاه أوسيليو.
وحـــاول مانشســـتر يونايتـــد التوقيع مع 
بيريسيتش عدة مرات، خالل سوق االنتقاالت 
الصيفيـــة األخيـــرة، وقدم عرضـــا وصل إلى 
55 مليـــون يـــورو، إال أن النيراتـــزوري رفض 
العرض وجنـــح في جتديـــد عقـــد الكرواتي. 
وذكـــرت التقارير أن راتب بيريســـيتش ارتفع 
في العقد اجلديـــد ليصل إلى 4.7 مليون يورو 
في املوسم ليصبح ثاني أعلى راتب في الفريق 

بعد األرجنتيني ماورو إيكاردي.

} برشــلونة (إســبانيا) - قـــاد صانـــع األلعاب 
الدولـــي األرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي فريقه 
برشـــلونة إلى فـــوزه اخلامس علـــى التوالي 
بســـوبر هاتريك فـــي مرمى إيبـــار (6-1) على 
ملعب ”كامب نو“ في افتتاح املرحلة اخلامسة 
من الدوري اإلسباني لكرة القدم. وتابع ميسي 
تألقه هذا املوســـم ورفع رصيده إلى 9 أهداف 
في 5 مراحل حتى اآلن متصدرا الئحة الهدافني 
ومحققا أفضل بداية له مع برشلونة في الليغا 
بعدما كانت أفضل بداية له موسم 2012-2011 

عندما سجل 8 أهداف في أول 5 مباريات.
فـــي مباراة متأخرة علـــى ملعب كامب نو، 
كتب أفضل العب في العالم خمس مرات فصال 
جديدا من مسيرته الزاخرة باأللقاب، مع فريق 
تواق الســـتعادة لقبه احمللي مـــن غرميه ريال 
مدريد. لكن مدربه اجلديد إرنســـتو فالفيردي 
الذي جلأ إلى ستة تغييرات مقارنة مع املباراة 
األخيرة ضد خيتافـــي (2-1)، لم يكن متفاجئا 
مبـــا قدمه ابن روزاريو حيث قال ”أن يســـجل 
ميسي أربعة أهداف ليس خبرا جديدا. لقد قام 
بذلك في عدة أمسيات ومباريات. أن يكرر ذلك 
هو أصعب شـــيء“. وتابع مدرب أتلتيك بلباو 
الســـابق ”هو أذكـــى العب رأيته فـــي حياتي. 

ميكنه خلق ما هو جيد من ال شيء“.

واعترف إرنســـتو مـــدرب برشـــلونة بأن 
مواجهـــة إيبـــار ”لم تكـــن ســـهلة مثلما تقول 
النتيجة“، مشـــيدا بـــأداء العبـــه األرجنتيني 
ليونيل ميسي. وقال فالفيردي ”واجهونا بدقة 
شـــديدة، بفكرة ممارســـة الضغط علينا، وكان 
هذا يعني تشـــكيلهم خطورة علـــى مرمانا إذا 
حصلـــوا على الكـــرة، لكننا أيضا كنا نشـــكل 
تهديـــدا“. وأضـــاف ”لم تكن املواجهة ســـهلة 

مثلما تقول النتيجة“. 
وأوضح املـــدرب أنه ال يخشـــى االنطالقة 
املمتـــازة لفريقـــه هذا املوســـم فـــي الليغا بـ5 

انتصارات متتالية.
وأكـــد ”ال أخشـــى أن يكـــون الفريق فائق 
اجلودة. سأشـــعر بالقلق إذا كان الفريق سيئا 
للغاية“، إثر ســـؤاله عمـــا إذا كان لديه تخوف 
من البدايات اجليدة للموســـم. وحول ميسي، 
أبـــرز العـــب في اللقـــاء، اعتبر فالفيـــردي أنه 
ليس مهما ”أين تضعه؛ ألنه ســـيحول أي لعبة 

عادية جدا إلى شـــيء قابل للحدوث“. وحتدث 
فالفيردي عن باولينيو الوافد حديثا لصفوف 
البلوغرانـــا، وصاحب الهدف الثاني، مشـــيرا 
إلـــى أنه ”طـــراز مختلف عن العبـــني آخرين“، 
وأثنى أيضا على كل من نيلســـون ســـيميدو، 
ودينيس سواريز. وســـجل باولينيو للمباراة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي، كما ســـجل دينيس 
ســـواريز، فيما تسبب سيميدو في ركلة جزاء، 

سجلها ميسي.

عاصفة االنتقادات

وقلـــب فالفيردي تشـــكيلته، فدفع بالظهير 
الفرنســـي لوكا دينيي، اجلناح الشاب جيرار 
ديلوفيـــو والعـــب الوســـط دينيس ســـواريز 
منـــذ البدايـــة. أراح الهـــداف األوروغويانـــي 
لويس ســـواريز العائد مـــن إصابة، وغاب عن 
تشـــكيلته اجلناح الفرنســـي عثمان دميبيلي 
القادم بصفقة خيالية من بوروسيا دورمتوند 
األملانـــي، بعد خضوعه جلراحـــة. في ظل هذه 
الغيابات، خلت الســـاحة مليســـي ومعه العب 

الوسط اجلديد البرازيلي باولينيو.
وأثـــار قدوم باولينيو هذا الصيف عاصفة 
من االنتقادات، إلنفاق برشلونة 40 مليون يورو 
على العب وسط بعمر التاسعة والعشرين قادم 
من الدوري الصيني (غوانغجـــو إيفرغراند). 
وقال فالفيردي عـــن باولينيو ”لقد أضاف لنا 
شـــيئا مختلفا لم نكن منلكه في التشـــكيلة مع 

العبني آخرين“.
وســـجل العب وســـط توتنهـــام اإلنكليزي 
بـــني 2013 و2015 بدايـــة واعـــدة، فهز شـــباك 
خيتافي ثم إيبار، وقد ســـار على خطى زمالئه 
بتصريح شـــبه موحد ”ميسي أفضل العب في 
العالـــم“. ببنيته اجلســـدية القويـــة وتغطيته 
مســـاحات كبيرة على أرض امللعب، وجه العب 
”سيليساو“ رســـالة قوية ومبكرة ستضع حدا 
علـــى األرجح ملن انتقد عودتـــه إلى البطوالت 
األوروبية من بوابة بطل أوروبا خمس مرات، 
بعد ”نفي“ دام سنتني في أرض التنني األحمر.
صحيح أن انتصارات برشلونة املبكرة في 
الدوري احمللي حصدها أمام أندية متواضعة 
في الليغا، لكن بدايته في دوري أبطال أوروبا 
الـــذي ودعه من دور الثمانية املوســـم املاضي 
أمـــام يوفنتوس اإليطالي، كانـــت نارية بفوزه 
الصريـــح علـــى بطـــل إيطاليـــا بالـــذات 0-3 

افتتاحا.
موسم أعاده إلى دائرة الضوء بعد تراجعه 
الكبير أمام ريال مدريد املوســـم املاضي، فرغم 
فشـــل التعاقد مع اإليطالـــي ماركو فيراتي من 
باريس ســـان جرمـــان الفرنســـي والبرازيلي 

كوتينيـــو من ليفربـــول اإلنكليـــزي، أصبحت 
لفالفيـــردي خيـــارات جديـــدة مـــع باولينيو، 
وديلوفيـــو ودميبيلي، وبالطبع يبقى ميســـي 

العالمة الفارقة الدائمة.

إشادة عالمية

أشـــادت وســـائل اإلعـــالم العامليـــة بأداء 
ميســـي، الذي ينفرد بصدارة هدافـــي الليغا، 
في أفضل معدالته على مدار 14 موسما شارك 
فيها بالـــدوري اإلســـباني. وكانـــت آخر مرة 
ينجـــح فيها ميســـي في تســـجيل رباعية في 
يناير 2013 أمام أوساســـونا. وذكرت صحيفة 
أوليه ”ميســـي يتألق بتسجيله 4 أهداف على 

إيبار، وســـامباولي يســـتمتع باألهـــداف من 
ملعب الكامب نو. البرغوث يســـجل 9 أهداف 
في خمس مباريات. احتفظ بأحدها للمنتخب 
يـــا جنم الكـــرة“. وكتبت في غالفهـــا ”احتفظ 

بهدف لألرجنتني يا ليو“.
 وحتتـــل األرجنتـــني املركـــز اخلامس في 
جدول ترتيب تصفيات قارة أميركا اجلنوبية، 
برصيـــد 24 نقطـــة، وهذا ال يؤهلها مباشـــرة 
لنهائيـــات كأس العالـــم روســـيا 2018. أمـــا 
صحيفة الناســـيون فكتبت ”هدفان رائعان من 
ميســـي كلال حفل برشـــلونة“. وذكرت ”ميسي 
ال يتوقف ويتفوق على نفســـه يوما بعد يوم. 
إيبـــار هذه املـــرة ضحيته، نـــال 4 أهداف من 

ميسي، الذي أظهر أفضل نسخة له“.

ميسي يكتب فصال جديدا من مسيرته الزاخرة مع برشلونة
[ فالفيردي: النجم األرجنتيني طراز مختلف عن اآلخرين 

واصل املوهبة ليونيل ميســــــي عزف ســــــيمفونياته الكروية مع ناديه برشــــــلونة، بتسجيله 
رباعية في مرمى إيبار في الدوري اإلســــــباني، فعلت أصوات من بلده األرجنتني تناشده 

حفظ عروضه الرائعة للمنتخب الذي يعاني في تصفيات مونديال 2018.
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{مازال أمامنا الكثير من العمل  حتى نشـــعر باالقتناع. ال يمكن إصالح الضرر بين ليلة وضحاها، 

 هناك شعاع ضوء في نهاية النفق}.
َّ

بل ستكون العملية طويلة وشاقة، وأعرف أن

روي هودجسون 
مدرب فريق كريستال باالس اإلنكليزي

{كوســـتا مر بالعديد من المشـــاكل، ولم يتمكن من حل أزمته مع تشيلســـي، وعليه البحث عن 

مخرج سريع. أتمنى له العودة إلى التدريبات  مع البلوز، حتى ينضم إلى المنتخب}.

جوليان لوبيتيغي 
مدرب املنتخب اإلسباني

تجاوز كل الحدود

تسيفرين يأمل في الحد 

من اإلنفاق الخيالي

ميسي تابع تألقه ورفع رصيده إلى 

9 أهـــداف فـــي 5 مراحـــل متصدرا 

الئحـــة الهدافـــني ومحققـــا أفضل 

بداية له مع برشلونة

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قرر العب أرسنال اإلنكليزي عرض 
نفسه على وست هام يونايتد، لالنضمام 
إليه في الميركاتو الشتوي المقبل، بعد 

فشله في الحصول على مقعد أساسي 
مع الغانرز. وحاولت عدة أندية التعاقد 
مع ويلشير، منها برمنغهام ونيوكاسل 

ووست هام.

◄ لم يظهر سوانزي سيتي بشكل مميز 
بعد في الدوري اإلنكليزي الممتاز هذا 
الموسم لكن مدربه بول كليمنت يأمل 
في مواصلة مشواره في كأس رابطة 
األندية المحترفة عقب التفوق على 

ريدينغ. ويأمل كليمنت أن تجعله القرعة 
يلعب المباراة المقبلة على أرضه بعدما 
اضطر إلى اللعب خارج أرضه في آخر 

مباراتين في كأس الرابطة.

◄ يسعى نادي باريس سان جرمان 
الفرنسي إلى وأد الصراعات التي 

اندلعت مؤخرا داخل الفريق، والتي 
بدأت مطلع األسبوع الحالي على 

خلفية النقاش الحاد بين نجمي الفريق 
إيدنسون كافاني ونيمار دا سيلفا خالل 

إحدى المباريات.

◄ أخطرت رابطة الليغا نادي سيلتا 
فيغو بأنه سيتم فرض غرامة عليه؛ 
بسبب الصورة التي ظهرت عليها 
مدرجات ملعب البااليدوس، خالل 

مباراتي ريال سوسييداد وديبورتيفو 
أالفيس، في الجولتين األولى والثالثة 

بالليغا.

◄ أعلن األوروغواياني غوستافو 
ماتوساس، المدير الفني لنادي 

استوديانتيس األرجنتيني، استقالته 
من منصبه، بعد خروج فريقه من دور 
الستة عشر لبطولة كأس سوداميركا.

باختصار

سأّتخذ قراري بهدوء

} وســت هام (إنكلرتا) - قال سالفن بيليتش 
مدرب وســـت هـــام يونايتد إن العبـــه ماركو 
أرناوتوفيتـــش املنضـــم في صفقة قياســـية 
للنادي ميلـــك الكثير من القدرات لكنه يحتاج 

إلى إخراج ذلك وبذل املزيد من اجلهد. 
وصنع الالعب النمساوي هدفني ألنغيلو 
أوغبونا وديافرا ســـاكو قبل أن يحســـم أرثر 
ماســـواكو االنتصار ويفوز وســـت هام 3-0 
علـــى بولتـــون وانـــدرارز فـــي كأس رابطـــة 
األندية اإلنكليزية احملترفة. ورغم مساهمات 
أرناوتوفيتش طلب بيليتش املزيد من الالعب 
املنضم من ســـتوك ســـيتي مقابل حوالي 25 
مليون جنيه إســـترليني (33.80 مليون دوالر) 

هذا الصيف.
وقـــال بيليتـــش ”ميكننـــي أن أطلب منه 
املزيد. أريد منـــه املزيد. إنه ميلك القدرة على 

الظهور بشكل أفضل“. 

} برلــني - أكد كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن 
ميونيـــخ رضاه عن أداء فريقه عقب االنتصار 
على شـــالكه، في املباراة التـــي جمعتهما في 

اجلولة اخلامسة من البوندسليغا. 
وقـــال أنشـــيلوتي ”كان األداء جيـــدا منذ 
البداية حتـــى النهاية. لعبنـــا بكثافة عالية، 
ودفاع محكـــم“. وأضـــاف املـــدرب اإليطالي 
”جيمـــس رودريغيـــز؟.. لقد لعب بشـــكل جيد 
جـــدا، لكنه جســـديا لم يصل إلى نســـبة 100 
باملئة بعد“. وســـيغيب مانوير نوير، حارس 
وقائـــد الفريق البافاري، حتـــى يناير، بعدما 
خضع جلراحة، إثر جتـــدد اإلصابة في قدمه 

اليسرى.
وعـــن غياب نويـــر عّلق أنشـــيلوتي قائال 
”نشـــعر جميعـــا بخيبـــة أمل. 3 أشـــهر بدون 
أفضـــل حارس في العالم.. نوير ســـيعود في 
ينايـــر، لكننا نثق بســـفني أولريتـــش“. وفي 
الســـياق ذاته، أعرب أولريتش حارس بايرن 

الثاني، عن تضامنه مع نوير.

بيليتش يطالب 

أرناوتوفيتش بالمزيد

أنشيلوتي يكيل المديح 

لرودريغيز

مانشستر يونايتد يخطط للفوز بخدمات سانشيز

مانشســـتر ســـيتي تراجـــع عن ضم 

النجم سانشـــيز، وذلك بعد التألق 

بـــني ســـيرجيو  والتفاهـــم الكبيـــر 

أغويرو وغابرييل خيسوس

◄

} جنيــف - أكـــد رئيـــس االحتـــاد األوروبي 
لكرة القدم الســـلوفيني ألكسندر تسيفرين أنه 
منفتح علـــى كافة اإلصالحات املمكنة من أجل 
احلد من اإلنفاق اخليالي في ســـوق انتقاالت 
الالعبني، مســـتنجدا بالزعماء السياسيني في 

أوروبا من أجل الوصول إلى هذا الهدف. 
وقـــال تســـيفرين فـــي افتتـــاح اجلمعيـــة 
العموميـــة غيـــر العادية لالحتـــاد القاري في 
جنيف ”ســـمعت بعض املسؤولني السياسيني 
البارزين مثـــل املستشـــارة (األملانية) أجنيال 
ميـــركل قبل بضعـــة أيام، يدينـــون التطورات 
األخيرة في مجـــال كرة القدم، مطالبني باملزيد 
من اإلنصاف الرياضي. أنا أتفق معهم متاما“.
وواصل ”نحن ننتظر فقط الضوء األخضر 
من أولئـــك الذين يدينون علنا هذه األنواع من 
احلاالت لكنهم لم يتصرفوا حتى اآلن بالشكل 
الكافي لتغيير األشـــياء“. وكانـــت ميركل، في 
خضم حملتها االنتخابية، قد حثت االحتادين 
الدولـــي واألوروبـــي لكـــرة القـــدم على فرض 
املزيـــد من الضوابط في ســـوق االنتقاالت من 
أجـــل احلد مـــن اإلنفاق اخليالـــي على العبي 
كرة القدم، ال ســـيما بعد الصفقات القياســـية 
التي شـــهدها الصيف احلالي وأبرزها انتقال 
البرازيلي نيمار من برشـــلونة اإلســـباني إلى 
باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي مقابل 222 

مليون يورو.
وقالـــت ميركل ”أنـــا أرى التطورات املالية 
احلرجـــة في كرة القـــدم االحترافية كما يراها 
الكثيـــرون. ال أحد يفهم هـــذه املبالغ“. وأكدت 
والدولي  أن ”على االحتادين األوروبي ’يويفا‘ 
’فيفـــا‘ تعديـــل القواعـــد اخلاصـــة بانتقاالت 
الالعبـــني لضمان تـــوازن أكبر. وإال ســـيكون 
هناك تهديـــد بأن ترتفع قيمة صفقات االنتقال 

أكثر من ذلك“.
وفي ظل التدفق املالـــي الهائل الناجم عن 
عائدات النقل التلفزيوني ال سيما في إنكلترا، 
أنفقـــت األنديـــة األوروبيـــة أمـــواال طائلة في 
ســـوق االنتقاالت هـــذا الصيف، على رأســـها 
باريس ســـان جرمان الذي فـــك ارتباط نيمار 
ببرشـــلونة مقابل مبلغ قياسي بلغ 222 مليون 
يورو، كمـــا تعاقد مع مهاجـــم موناكو كيليان 
مبابي على ســـبيل اإلعارة مع خيار شرائه في 
نهاية املوســـم مقابل 180 مليـــون يورو. ورأى 
تسيفرين أنه ”في حال سمحت لنا التشريعات 
األوروبية والوطنية، ميكننا أن نطلق مجموعة 
كاملة من التدابير امللموسة جلعل اللعبة أكثر 

إنصافا وأفضل تنظيما“.
وعـــدد رئيس االحتـــاد القـــاري اخلطوط 
العريضـــة مثـــل ”احلد مـــن فاتـــورة األجور، 
وتطوير قاعدة اللعب املالي النظيف، وإصالح 
نظام االنتقاالت، وإنشـــاء غرفة للسيطرة على 
التدفقـــات املاليـــة، واحلـــد من عمولـــة وكالء 
الالعبـــني، وإدخـــال ضريبـــة تضامنيـــة على 
التحويالت من أجل دعم كرة القدم الشـــبابية 
والنســـائية، واحلـــد مـــن القـــروض، ومنـــع 
التشـــارك في ملكية الالعبني، وتعزيز القواعد 
التي تفرض االعتماد على الالعبني احملليني“.
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أثار نشر مجموعة  } اإلســكندرية (مصر) – 
من الشـــباب المصريين صورا فوتوغرافية، 
ظهروا فيها بمالبس تعود للحقبة الرومانية 

القديمة، جدال واسعا في مصر.
وحظيت الصور التي نشرت في الصفحة 
علـــى موقـــع  الرســـمية ”او آر-اســـتوديو“ 
التواصل االجتماعي فيســـبوك، بتفاعل كبير 

من قبل النشطاء.
وتعد الصور عبارة عن جلســـة تصويرية 
شارك فيها حوالي 15 شخصا، جابوا بعض 
أزقة محافظة اإلسكندرية كما استقلوا أيضا 

وسائل النقل العام.
وبالرغم من تســـاؤل النشطاء في شبكات 
التواصـــل االجتماعي عن مصدر هذه الصور 
وعن موضوعها، فإن هؤالء الشـــباب نجحوا 
فـــي إحيـــاء حقبـــة مهمة مـــن تاريـــخ مصر 
وتحديدا مدينة اإلسكندرية الملقبة بـ“عروس 
التي كانـــت في ما مضى  البحر المتوســـط“ 
من المراكز المهمة فـــي تاريخ اإلمبراطورية 

الرومانية.
واســـتغرق إحياء الحقبـــة الرومانية من 
خالل الفوتوغرافيـــا من عادل عصام وهينار 
شريف أكثر من شهرين من التحضيرات، كما 
اســـتغرق التصوير 12 ســـاعة إلعادة الحقبة 

الرومانية إلى المدينة.
وضـــم ألبـــوم الصور 50 صـــورة، وحمل 
عنوان ”في يـــوم من األيـــام“، مرفقا بعنوان 
”أرض كانـــت بوابـــة الزمـــن بيـــن عالميـــن. 

اإلسكندرية أرض الرومان ومدينة الله“.
ونالـــت الصـــور إعجـــاب النشـــطاء في 
شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي فـــي مصر، 
وتمت مشاركة األلبوم ألكثر من 2595 مرة إلى 
اآلن، لكـــن الكثيرين لم ترقهم الفكرة، ووصف 

بعضهم الحضارة الرومانية بـ“مصدر عذاب 
وآالم للمصرييـــن.. هناك فرق بيـــن التعرف 
على الحضارة الرومانية في المتاحف وبين 

أن نرتدي أزياءهم وأن نفرح بها“.
وأشـــاد آخـــرون بالفكـــرة، حيـــث دونت 
ناشطة بموقع فيســـبوك تدعى مروة البدوي 
أنهـــا ترغب جـــدا في العـــودة إلـــى العصر 
الرومانـــي، مؤكـــدة أن اللبـــاس جميل ونال 

إعجابها واستحسانها.

وقال تامر المصـــري تعليقا على الصور 
التي نشـــرت ”ســـعيد جدا بكم وفخـــور أنه 
يوجد مصريون واعـــون بأصلنا وحضارتنا 

ويفكرون بها ويعملون على إحيائها“.
ويذكـــر أن مصر تحولت إلى مســـتعمرة 
رومانية ســـنة 31 ق.م، وذلك بعد انتهاء حكم 
البطالمة عقب هزيمة كليوباترا السابعة على 
يد اإلمبراطور أكتافيوس، في معركة أكتيوم 

البحرية.

وعـــاش المجتمع المصري في ذلك العهد 
أسوأ أيامه حيث السلطة واإلدارة والوظائف 
في يـــد الرومـــان واليونان وبعـــض اليهود 
مـــن المقربيـــن إلـــى الرومـــان، والمصريون 
محرومون حتى من التمتع بخيرات بالدهم.

وعانى المجتمع المصري في تلك الفترة 
من االنقســـام إلـــى طبقتين، طبقـــة الرومان: 
وهم المنعمون المرفهون، وطبقة المصريين: 
الطبقة الكادحة من الذين يعيشون في عناء.

اســــــتحضرت مجموعــــــة مــــــن الشــــــباب 
املصريني احلقبة الرومانية عبر جلســــــة 
تصويرية شارك فيها حوالي ١٥ شخصا، 
جابوا خاللها أزقة محافظة اإلســــــكندرية 
واســــــتقلوا وســــــائل النقل العام مرتدين 

مالبس تعود لهذه الفترة من الزمن.

أزياء تبعث الروح في التاريخ

} جاكرتا – أعلنت مؤسســـة بيئية أنه ســـيتم 
إعـــداد جزيرة حرجية كمنـــزل لقرد نادر أمهق 
من فصيلة إنســـان الغاب، كان قد تم إنقاذه من 
األسر في إندونيسيا، وذلك بغرض حمايته من 
الصيد الجائر وحماية مستعمرته من التدمير.
وذكرت مؤسســـة الحفاظ على حياة إنسان 
الغاب في جزيرة بورنيو أن إصابة القرد ألبا، 
وهي أنثـــى، بالمهق يعنـــي أن المخاطر على 
حياتهـــا تأتي أيضا مـــن حالتها؛ فهي مصابة 
بضعـــف في البصر والســـمع وربما ســـرطان 

الجلد.
وكان ســـكان محليـــون يحتجـــزون ألبا (5 
ســـنوات)، التـــي وفقا للمؤسســـة هـــي القرد 
األمهـــق الوحيد المعروف من فصيلة إنســـان 
الغاب الشبيهة باإلنسان في العالم، إلى أن تم 
تحريرها في أبريل الماضي. وكان أشـــخاص 
مهتمـــون من حول العالم شـــاركوا في اختيار 

اسمها.
جزيـــرة  إنشـــاء  المؤسســـة  وتعتـــزم 
اصطناعية أللبا وثالثـــة قردة أخرى من نفس 
الفصيلة بالقرب مـــن مركزها المتخصص في 
إعـــادة تأهيل هذا الحيـــوان بالقرب من مدينة 

باالنجكارايا في إقليم كاليمانتان الوسطى.
وقالت المؤسســـة فـــي بيـــان ”لضمان أن 
تعيش ألبا حيـــاة حرة ومكتملـــة، فإننا نقوم 

بتجهيز منزل على شكل جزيرة حرجية، حيث 
يمكنهـــا أن تعيش بحرية في مســـكن طبيعي، 
وفي نفـــس الوقت تكون محميـــة من األخطار 

التي يشكلها البشر“.
وتشـــير التقديرات إلى أن نحو 45 ألفا إلى 
65 ألفـــا من إنســـان الغاب تعيش فـــي البرية 
بإندونيســـيا، علـــى الرغـــم من أن هـــذا العدد 
قد يكـــون أقل من ذلك بســـبب تزايـــد معدالت 

التصحر في هذه الدولة.
وقالـــت منظمـــة خيريـــة تعمل فـــي مجال 
الحفاظ على الحيـــاة البرية مايو الماضي، إن 
نشـــطاء إندونيســـيين من دعاة حماية البيئة، 
أنقـــذوا قردا أمهـــق نادرا من فصيلة إنســـان 

الغاب من األسر في جزيرة كاليمانتان.
واحتجز الســـكان المحليون فـــي مقاطعة 
كاليمانتان الوسطى القرد وهي أنثى. وتشيع 
في هذه المنطقة عمليات إزالة للغابات من قبل 
أصحـــاب الحيازات الصغيرة مـــن المزارعين 
والشـــركات الزراعية، مما هدد حياة العشرات 

من الكائنات الحية ومواطنها الطبيعية.
وقرد إنسان الغاب، الذي يصنفه الصندوق 
العالمي للحيـــاة البرية بأنه في خطر شـــديد 
لالنقراض، شـــعره بني أو برتقالي في الغالب 
وعيناه داكنتان وموطنه األصلي إندونيســـيا 

وماليزيا.

} واشــنطن - تجـــوب األميركيـــة زورييـــل 
اودويلـــه العالم منذ عمر التاســـعة، لتصوير 
أفالم وثائقيـــة وإقناع البعض من قادة العالم 
لالستثمار في تربية الفتيات والحصول على 
حقهن في التعليـــم، األمر الذي جعلها تتميز 

عن أقرانها من المراهقات.
والتقـــت اودويلـــه (15 عامـــا) مـــن 
جنوب الســـودان إلى ليسوتو مرورا 
 24 بحوالـــي  وكينيـــا،  بنيجيريـــا 
رئيـــس حكومة، بعـــد أن أنجزت 

خمسة أفالم قصيرة.
هامـــش  علـــى  وأوضحـــت 
حفل موسيقي أقيم في باريس 
دعما للبلدان الفقيرة ”أناضل 
بشـــغف ليتمكن عدد أكبر من 
األطفال وال سيما الفتيات من 
والحصول  المدرســـة  ارتياد 

على التعليم“.
مظهرها  أن  من  وبالرغم 
ال يلفـــت االنتبـــاه، إال أنها 

مـــا أن تعتلي المســـرح حتى تتحـــول مرتدية 
فســـتانا أفريقيا طويال واســـوارة من اللؤلؤ 
لتخطب بحماســـة بعشرات اآلالف من الشباب 

الذين أتوا لحضور الحفلة.
وقالـــت متوجهـــة إليهـــم باإلنكليزية ”في 
بعض الـــدول األفريقية ُتـــزوج بعض الفتيات 
في ســـن الثانية عشـــرة. أطلب منكـــم جميعا 
أن تتصوروا ابنة عمكم الصغيرة أو شـــقيقة 
صديقكـــم المفضـــل أو ابنـــة الجيـــران وهي 
متزوجـــة في ســـن الثانيـــة عشـــرة أو الثالثة 
عشـــرة إلى رجل يكبرها بعشـــر ســـنوات بل 

عشرين عاما“.
وولـــدت اودويله في لـــوس أنجلوس عام 
2002 إال أن جذورهـــا أفريقيـــة، نيجيريـــة من 
جانب والدها ومن جزر موريشيوس من جانب 
والدتهـــا، لذا اهتمت بطبيعـــة الحال بأفريقيا 
إلى حيث توجهت في ســـن التاسعة لتصوير 
أول فيلم وثائقي لها بعنوان ”ثورة في غانا“.

وقالـــت اودويلـــه ”لقد ألححـــت فعال على 
والـــدي“، وقد أنجـــزت بعد ذلـــك أربعة أفالم 

أخرى أحدها عن نشأة االتحاد األفريقي وآخر 
بعنوان ”ال شيء قادرا على لجمي فأنا فتاة“.

وأكدت ”عندما صورت في غانا رأيت للمرة 
األولى األطفـــال في الشـــوارع. وأعطاني ذلك 

دفعا إضافيا إلنجاز المشروع“.
وتســـير هذه الشـــابة التي جالـــت العالم 
وتحدثـــت أمام األمم المتحدة على خطى مالال 
يوســـفزاي رمـــز الدفاع عـــن حق المـــرأة في 
التعلم والتي نالت جائزة نوبل للســـالم العام 
2014. واودويله شـــأنها في ذلك شـــأن الشابة 

الباكستانية التلميذة المتفوقة.
وتعد اودويله معروفـــة في صفوف الرأي 
العام وتثير فضول وسائل اإلعالم، ففي 2013، 
عندما كانت في العاشـــرة من عمرها أصبحت 
أصغر شخص تجري مجلة فوربز مقابلة معه. 
وأدرجتهـــا المجلة الشـــهر الماضي بين أكثر 

مئة امرأة نفوذا في أفريقيا.
وأوضحت ”أنا في الخامســـة عشـــرة وفي 
الواليـــات المتحدة ينبغي أن يكون الشـــخص 

في سن الـ35 على األقل للتقدم إلى الرئاسة“.

مؤسسة بيئية تجهز جزيرة 
كمنزل لقرد نادر أمهق

مراهقة أميركية سفيرة فتيات أفريقيا لدى قادة العالم

} كنـــت قد وصفتها يومـــا بـ“مدينة الغبار 
املســـتحيل“ كونها عابســـة مغبـــرة، ينهال 
عليهـــا التراب كاملطـــر، طيلة العـــام إال في 
أوقات الشـــتاء حيث تنهمر عليها شـــالالت 
مطر ســـخي، لتغرق بيوتاتها وشـــوارعها، 
وبســـاتني نخيلها وتكتشـــف بعيد توقفها 
كم هـــي مهملة، إنهـــا الناصريـــة العراقية، 
مدينـــة اســـتثنائية لســـببني: األول كونها 
منبـــع األفكار التحررية فـــي العراق ومنفى 
اليســـاريني العراقيني لذلك أنتجت األحزاب 
التـــي قادت العهـــد اجلمهوري فـــي العراق 
ومهدت لســـقوط العهد امللكي، وجل ضباط 
وجنـــود احلركـــة الوطنية منهـــا، ولكونها 
أنتجت أيضا احلركات واألحزاب السياسية 
الرئيسة متمثلة باحلزبني الشيوعي والبعث 
أعرق حزبني قادا العراق احلديث ومســـرح 
صراعاته، باإلضافة إلـــى كونها تكاد تكون 
الوحيـــدة التـــي جلـــب مؤسســـها وواليها 
منتصف القرن الثامن عشـــر، ناصر باشـــا 
األشقر السعدون، مهندسا سويسريا خطها 
متعامدة الشـــوارع على نهـــر دجلة، فهي ال 
تعطي ظهرها للنهر الذي ينساب من حولها 

كما درجت املدن األخرى.
لكن شعبها ظل األفقر بني املدن العراقية 
األخـــرى لعدم وجود ماكنة صناعية تشـــّغل 
الناس وتستوعب عطالتهم، فامتألت مقاهي 
بحـــوارات سياســـية ال تنقطع ليســـتعيض 
ســـكانها عن فقرهـــم بالقـــراءة والبحث عن 
املراجع التي يتداولونها كاملناشـــير، وتكاد 
تكون املدينة التي حتتفي يوميا برمز واحد 
يتمثل بشـــاعر اســـمه احلبوبي وهو جنفي 
األصـــل، وكان عاملا جليال ثائـــرا من أبطال 
ثورة العشـــرين ضد اإلنكليـــز، لذلك أطلقوا 
اســـمه على شارعها الرئيســـي رمزا يستمد 

النشئ منه ومن داللة شموخه. 
ظلت الناصرية تّخرج مثقفني يهجرونها 
كأنهـــم يهربون من رتابة احليـــاة فيها إلى 
العاصمة، ليكونوا نواة العمل السياســـي، 
فـــي احلكومة واملعارضة على حد الســـواء. 
والالفت فـــي الناصريـــة أنها تنتـــج كتاب 
أغـــان وشـــعراء وملحنـــني ومطربـــني فـــي 
الصف األول منذ افتتاح اإلذاعة والتلفزيون 
منتصف اخلمسينات، وظلت تنتج مخرجني 
وموسيقيني وكتابا وحزبني ومدرسي فنون 

فقد استوطنوا املبنى وما حوله. 
سألت موســـيقيا مخضرما عن سر هذا 
التوجه ملدينة وقصباتها الشـــهيرة ســـوق 
الشيوخ والشـــطرة والرفاعي، كونها متتاز 
بأنها من أرومات عربيـــة خالصة، قال لعله 
ســـحر الســـومريني عليهـــا، فمنهـــا انطلق 
أبواألنبياء ســـيدنا إبراهيم حيث ولد فيها، 
وفيهـــا بنيت أول عمارة فـــي التاريخ ممثلة 

بزقورة أور التاريخية.
لكـــن الناصريـــة التي هجرهـــا أبناؤها 
ظلت كاجلمل الذي يحمل ذهبا ويأكل شوكا، 
مدينة طاردة تنتج كتابا وفنانني وترمي بهم 
على املدن األخرى وتســـتنهض همم الناس، 
حتـــى غـــدت وشـــالة خاوية إال مـــن بعض 
مثقفيها الُنسك الذين قرروا أن ٌيدفنوا فيها، 

غير عابئني بسحر العاصمة ومغرياتها.
وألهل الناصرية حتســـب ميـــزة الكالم 
الذي يقال عنه احلسجه احملكي الذي يتحمل 
معنيني، فعليك أن تنتبه وأنت تصغي لردهم 
فهم يختبـــرون نباهتك في اللغـــة واملعنى. 
وسياســـيا انشـــطر صراعها بني القوميني 
العتاة واليســـاريني احلاملني بوطن شيوعي 
في مدينة ال مصنع فيها، وال رأس مال؟

صباح العرب

الناصرية مدينة 
الغبار المستحيل

صباح ناهي

ح ب
مبادرة شبابية تحول شوارع اإلسكندرية إلى مسرح روماني

نشرت الممثلة األميركية من أصول بريطانية إليزابيث موس صورة إحدى فردتي حذائها ومكتوب على 
نعلها كلمة off، وكتبت إلى جانب الصورة {عليكم أن تخمنوا المكتوب على الفردة األخرى، رسالتنا إلى 

األوصياء}. ويخمن البعض أن الرسالة موجهة إلى {األوصياء في هوليوود وفي الحياة بشكل عام}.
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إعجابها واستحساآلن، لكـــن الكثيرين لم ترقهم الفكرة، ووصف
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