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} بغــداد - ال تزال التهديـــدات التي أطلقتها 
الحكومـــة العراقيـــة قبـــل االســـتفتاء تراوح 
مكانهـــا بانتظار تبلـــور موقـــف إقليمي، وال 
تختلـــف في ذلـــك مـــع مواقف األكـــراد الذين 
ينتظرون بدورهـــم نوعية الـــردود وحجمها. 
ويتزامـــن هذا مع اتهامات من الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان لرئيس إقليم كردســـتان 
العراق مســـعود البارزاني بخيانة بالده بعد 
أن كان يصفه في الســـابق بـــاألخ، وتحذيرات 
طهران مـــن فوضـــى إقليمية بعـــد أن تظاهر 
اآلالف من األكراد اإليرانيين تأييدا لالستفتاء.
واتهم الرئيس التركي البارزاني بالخيانة 
لقـــراره تنظيـــم االســـتفتاء دون اإلصغاء إلى 
موقـــف أنقرة التـــي ”كانت تتوقـــع حتى آخر 
لحظـــة أال يرتكب البارزاني هذا الخطأ“، وهو 
خطاب يتناقض مع تصريحات ســـابقة يمتدح 
فيهـــا أردوغان البارزاني الـــذي راهنت أنقرة 

على أن يكون ورقتها في الضغط على بغداد.
وغير بعيد عـــن تركيا، لم يتجاوز الموقف 
اإليرانـــي التلويح بخيـــارات مبهمة. وحذرت 
طهـــران الثالثـــاء مـــن أن االســـتفتاء الكردي 
في المنطقة،  ســـيؤدي إلى ”فوضى سياسية“ 
فيمـــا أعلـــن الحـــرس الثـــوري اإليرانـــي أنه 

سيرسل تجهيزات صواريخ إلى الحدود.
ونظم اآلالف من األكراد اإليرانيين مسيرات 
في الشـــوارع إلبداء تأييدهم لالستفتاء، وراح 
الســـكان في عدد من المدن الكردية الرئيسية 
في شمال غرب إيران يرددون هتافات اإلشادة 

بالحركات القومية الكردية.

وتســـود أجـــواء مـــن الترقب فـــي كل من 
بغداد وأربيل، بعد ساعات من إغالق صناديق 
االقتـــراع. وباســـتثناء كلمة أدلـــى بها رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، فجر الثالثاء، 
لـــم تصدر مواقف رســـمية واضحة من بغداد، 
فيما تجنـــب القادة األكراد في اإلقليم التعليق 
على التصريحات المحلية واإلقليمية والدولية 

التي تخللت يوم االستفتاء.
ووصف العبادي في كلمته االستفتاء بأنه 
”غير دســـتوري“. وقـــال إن ”الدســـتور الحكم 
بيننـــا، وإذا اختلفنا في الدســـتور فالمحكمة 
االتحادية تحســـم هذا الخالف وليس من حق 

أي جهة أن تفسر الدستور على هواها“.
ووفقا لمراقبين فـــإن تصريحات العبادي 
ربمـــا تتضمـــن تراجعا عن اتجـــاه تصعيدي 

تبناه قبيل موعد االستفتاء.
ولكن مصادر مطلعة على النقاشـــات التي 
يشـــهدها مكتب العبـــادي، تقـــول إن ”رئيس 
الـــوزراء يتأنـــى خشـــية التورط فـــي رد فعل 

مستعجل، لكنه حتما سيتخذ إجراءات ما“.
وبحســـب مصادر سياسية في بغداد، فإن 
”العبادي يخشى أن يؤدي تباطؤ الحكومة في 
اتخـــاذ إجراءات عاجلـــة إزاء نوايا االنفصال 
إلى تقويض شـــعبيته التي حققها في الحرب 
علـــى داعش“، لكنه، وفقـــا للمصادر ذاتها، ”ال 
يريد أن يندفع في إجراءات عقابية متســـرعة 

تصنع تعاطفا دوليا مع القيادة الكردية“.
وفي تطور الفت أرسل العبادي المئات من 
عناصر القـــوات العراقية الخاصة إلى جنوب 
شـــرق تركيـــا إلجراء منـــاورات مشـــتركة مع 

الجيش التركي.
وتقول مصادر مطلعة لـ“العرب“ إن ”القوة 
العراقية التي أرســـلت إلى تركيـــا ربما تكون 
مكلفة بالســـيطرة على معبـــر إبراهيم الخليل 
الحدودي بين األراضي التركية ومدينة دهوك 

التابعة إلقليم كردستان العراق“.
ويخضـــع المنفذ الحـــدودي المذكور إلى 
ســـيطرة ســـلطات إقليـــم كردســـتان، وتديره 
بمعـــزل عن بغداد. ويعد هذا المنفذ الشـــريان 
الرئيســـي لتبادل تجاري بمليارات الدوالرات 

سنويا بين العراق وتركيا.
وقرر مجلـــس الوزراء العراقي الذي انعقد 
مساء أمس فرض حظر مشروط على الرحالت 
الدولية من وإلى إقليم كردستان، وقرر إخضاع 

المنافذ الحدودية إلدارة الحكومة المركزية.
وما زالـــت الرحـــالت بين بغـــداد وأربيل 
والســـليمانية تســـير بشـــكل طبيعـــي، لكـــن 
المصـــادر تتوقع أن يدخل هـــذا الملف ضمن 

أدوات الضغط التي قد تلجأ إليها بغداد.

إقليميا، لم تشـــهد المواقـــف تغييرا يذكر 
بعـــد إجـــراء اســـتفتاء كردســـتان، إذ تكررت 
التهديـــدات التركيـــة واإليرانية مـــن دون أن 
تتضح وجهة خطط البلدين للرد على الخطوة 

الكردية في العراق.

وتقول مصادر سياســـية رفيعة في أربيل 
إن رئيس إقليم كردســـتان، مسعود البارزاني، 
ربما ال يخشـــى رد الفعل التركـــي كثيرا بقدر 
اهتمامـــه بالموقف اإليراني وموقف الفصائل 

المسلحة التي توالي طهران في العراق.

لكـــن مراقبين عراقيين يقولـــون إن جميع 
االحتمـــاالت مـــا زالـــت قائمـــة، بما فـــي ذلك 
”إجراءات قاســـية“ تتخذها بغداد ضد اإلقليم 
بالتزامـــن مـــع التصعيـــد التركـــي واإليراني 
والمعارضة األميركية المعلنة ضد االستفتاء. 

} الجزائر - أثار إطالق نادي أصدقاء ســـعيد 
بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة ومستشـــاره الشـــخصي على شبكة 
التواصل االجتماعي فيســـبوك تساؤالت لدى 
متابعي الشـــأن السياسي في الجزائر، خاصة 
مع الطموحات غيـــر المعلنة للرجل في خالفة 
شـــقيقه بقصـــر المرادية، وهو الخيـــار الذي 
يصعب تمريره، قياسا بتعقيدات إرساء قاعدة 
توريـــث الحكـــم والمعارضـــة الشـــديدة التي 
تبديها األحزاب وحتى أطراف داخل السلطة.

وصّعد نـــادي أصدقـــاء ســـعيد بوتفليقة 
مـــن وتيرة أنشـــطتهم على مواقـــع التواصل 
لتوســـيع قاعدة النادي لدى مختلف الطبقات 
االجتماعية ومـــن مختلف محافظات الجزائر، 
في خطوة تؤشـــر على دور مـــا قد يضطلع به 

ناشطو النادي في المشهد السياسي القادم.
رغبتهـــم  النشـــطاء  هـــؤالء  يخـــف  ولـــم 
فـــي الضغـــط على الرجـــل من أجل الترشـــح 

لالستحقاق الرئاسي المقرر في 2019، في ظل 
اســـتحالة استمرار شـــقيقه في الحكم بسبب 
الظـــروف الصحية، ويقدمون ســـعيد على أنه 
الشـــخصية المثاليـــة التي تضمن اســـتمرار 

مشروع بوتفليقة.
ونفى رئيـــس النادي عبدالقـــادر رزقي أن 
”يكون تأســـيس النادي قد تم بإيعاز من سعيد 
بوتفليقـــة نفســـه أو أنه مبرمج وفـــق أجندة 
سياسية معينة، وإنما هو فضاء يجمع قناعات 
لناشطين وشبان من مختلف الفئات واألعمار 
والجهات حول شـــخصية الرجل المؤهلة ألن 

تكون ذات وزن وإجماع في المستقبل“.
ويبقى ســـعيد بوتفليقة شـــخصية مثيرة 
للجدل في الجزائر، خاصة مع نزوعه المستمر 

نحو الظل واالبتعاد عن األضواء.
ورغـــم دوره الالفت في تســـيير الشـــؤون 
الشخصية لشـــقيقه في قصر المرادية، وحتى 
اعتبـــاره الحاكم الفعلـــي للجزائر بعد إصابة 

شـــقيقه بجلطة دماغية في 2013، إال أن الرجل 
لم يســـجل له حضور في الواجهة باســـتثناء 
حضور بعض المراسم الجنائزية، ولم يعرف 
عنه الخوض الصريح في المســـائل والملفات 

السياسية.
وســـجل رجـــل الظـــل حضـــورا رمزيا في 
مناســـبتين اثنتين خالل األشهر الماضية، ما 
عـــزز اآلراء التي تتحدث عـــن طموحه لخالفة 

شقيقه أسوة بالسيناريو الكوبي.
وظهر ســـعيد خالل شهر رمضان الماضي 
ضمن العشرات من المحتجين والمتضامنين 
مـــع الكاتـــب والروائي رشـــيد بوجـــدرة، في 
اإلهانة التي تعرض لها في برنامج تلفزيوني 
بثتـــه قنـــاة النهار المحســـوبة على شـــقيق 
الرئيس. وخاطـــب الكاتـــب والروائي بالقول 

”كمواطن أنا متضامن معك في ما لحق بك“.
وكان الحضـــور الالفـــت اآلخر فـــي مقبرة 
بمناســـبة  الجزائريـــة  بالعاصمـــة  العاليـــة 

تشـــييع جثمان رئيس الحكومة السابق رضا 
مالـــك، حيث وزع ابتســـاماته على الحاضرين 
واألنصـــار، ودخل فـــي أحاديـــث جانبية مع 
صديقـــه رجل األعمال ورئيس منتدى رؤســـاء 

المؤسسات علي حداد.
وكان ذلـــك الظهـــور الرســـالة التي عززت 
دور ونفـــوذ حداد فـــي الســـلطة، وعبرت عن 
حســـمها للصراع الدائر في األشهر الماضية 
بين رئيس الوزراء الســـابق عبدالمجيد تبون 
وبعض رجال األعمـــال، واعتبر مقدمة لرحيل 

تبون وعودة لوبي علي حداد إلى الواجهة.
وال يســـتبعد مراقبـــون أن يكـــون النادي 
االفتراضي (أصدقاء ســـعيد بوتفليقة)، إحدى 
األذرع اإلعالميـــة والدعائية تحســـبا ألجندة 
الخالفة، خاصة وأن الرجل لم يأمر بتأســـيس 
النـــادي. ووفق رواية رئيس النـــادي، فإنه لم 
يعتـــرض عليه أيضا، وهو ما يوحي بإمكانية 

توظيفه في مرحلة قادمة.

وتوجـــه المعارضـــة أصابع االتهـــام إلى 
ســـعيد بوتفليقـــة باســـتغالل مرض شـــقيقه 
لالنفـــراد بإدارة شـــؤون الجزائـــر، وأنه يقف 
وراء تعييـــن الـــوزراء وكـــوادر الدولة، مرورا 
بالتغييرات التي طالت المؤسستين العسكرية 

واالستخباراتية.
وتكشـــف مصادر سياســـية لـ“العرب“ عن 
أن ”قانـــون األحـــزاب المنتظر مناقشـــته في 
البرلمـــان، سيســـمح بميـــالد حزبيـــن قويين 
بإيعاز من عائلـــة بوتفليقة لإليحاء باالنفتاح 
السياســـي، بينما الهدف هـــو التمهيد لميالد 
أذرع سياســـية جديدة ألحزاب الســـلطة لدعم 

الرجل في خالفة شقيقه“.
باقـــي  إلـــى  الخطـــوة  هـــذه  وســـتضاف 
لتحويل  والسياســـية  اإلعالميـــة  المنصـــات 
مســـألة الخالفة إلـــى أمر واقـــع، بعدما كانت 
مستبعدة بســـبب المعارضة الشديدة لبعض 

الدوائر داخل السلطة.
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استفتاء كردستان العراق يعزز 

طموحات أكراد سوريا

حمى كردستان العراق تصيب إيران

األكراد يعيدون رسم خارطة املنطقة

تركيا توقف بث قنوات كردية

2

5

8

18

نادي أصدقاء سعيد بوتفليقة يمهد الطريق لمشروع التوريث في الجزائر
• رجل الظل يلتزم الصمت رغم االتهامات باختطاف السلطة  • منصات سياسية وإعالمية جديدة لتمرير المشروع

خيرالله خيرالله حامد الكيالني عدلي صادق عبدالله العلمي إدريس الكنبوري لطفية الدليمي شرف الدين ماجدولني أمير العمري هشام السيد صابر بليدي ريم قيس كبة نهى الصراف

أردوغان يعيد تصنيف البارزاني من أخ إلى خائن
• اآلالف من األكراد يتظاهرون في إيران لتأييد االستفتاء  • البارزاني ال يخشى رد الفعل التركي بقدر اهتمامه بالموقف اإليراني

} لنــدن - ال يمكـــن اقتطـــاع مـــا يحدث في 
شـــمال العراق من ســـياق صراع إقليمي في 
العراق طرفاه إيران وتركيا، الجارتان اللتان 
اســـتثمرتا الكثير من أجل أن تكون الفوضى 
قاعدة للتفاهمات بين القوى العراقية التي ال 

تملك مرجعية وطنية مشتركة.
وكما يبـــدو فإن إيـــران اســـتطاعت عبر 
ســـنوات التحالـــف الشـــيعي ــ الكـــردي في 
طوريـــه المعلـــن والخفي أن تؤســـس لعالقة 
مســـتقبلية بيـــن الطرفين تقوم على تقســـيم 

المغانم بينهما انطالقا من تقســـيم جغرافي 
قد ال يكون طالقا نهائيا. وهو ما بدا واضحا 
من خـــالل إتاحة الفرصة لألكراد لالســـتيالء 
علـــى المناطق المتنازع عليهـــا ومن ضمنها 

كركوك في خضم الحرب على داعش.
بالنســـبة للرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان فإن ما أشـــار إليه من خيانة الطرف 
الكردي قد يشـــمل أطرافا أخرى سيكون عليه 
أن يتحاشـــى اإلشارة إليها خشـــية أن ُيرمى 
بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية لبلد ذي 

سيادة. ومن المؤكد قياسا لحجم ردود الفعل 
فـــي مواجهة مشـــروع االنفصـــال الكردي أن 
تركيا هي األكثر تضررا فهي الجهة الوحيدة 
التي أبدت اســـتعدادها إلجهـــاض حلم قيام 
الدولـــة الكردية من خالل التدخل فيما اكتفت 
إيـــران ببيان باهت المالمح وال يقول شـــيئا 
محددا. وهـــو ما يعني أن إيـــران كانت على 
علم بما ُيخطط من وراء تركيا. لذلك لن يكون 
نافعا لتركيا التنســـيق مع حكومة بغداد من 

أجل محاصرة اإلقليم الكردي.

االستثمار في الفوضى العراقية انعكس كراهية ضد تركيا وإيران

الفوضى سالح اإلخوان في إسبانيا

Wednesday 27/09/2017
40th Year, Issue 10764

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

األربعاء 2017/09/27 - املوافق لـ07 محرم 1439
السنة 40 العدد 10764

ص١٩ص٧

- املوافق لـ07 محرم 1439 2017/09/27 األربعاء

Wednesday 27/09/2017
40th Year, Issue 10764

رم ق ملو / / ألرب
10764 العدد السنة 40

ألبوم فيروز الجديد برعاية غوغل للترجمة

ترقب الرد

املتشائل محمد بكري في بيروت
ص١٤

ّ



} رام الله - أعلن رئيس الوزراء الفلســـطيني 
رامـــي احلمداللـــه الثالثـــاء تشـــكيل عدد من 
اللجـــان الوزاريـــة املختصـــة بتســـلم املعابر 
واألمن والدوائر احلكومية في قطاع غزة الذي 

سيتوجه إليه االثنني املقبل.
وقـــال احلمداللـــه خـــالل جلســـة ملجلس 
الـــوزراء الثالثـــاء ”قـــررت احلكومة تشـــكيل 
عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتســـلم 
املعابر واألمـــن والدوائر احلكومية، ومعاجلة 
آثار االنقسام وتبعاته، وكافة القضايا املدنية 
واإلداريـــة والقانونية الناجمة عن االنقســـام 
وما ترتب عليه من حتديات وعراقيل“. وتعتبر 
الســـيطرة على املعابر املؤديـــة إلى قطاع غزة 

إحـــدى النقـــاط املثيـــرة للجدل بني الســـلطة 
وحركة حماس، وأدت فـــي الكثير من األحيان 
إلى نســـف محاوالت املصاحلـــة املتكررة منذ 

عشر سنوات.
ويتوجـــه احلمداللـــه االثنـــني املقبـــل مع 
حكومته إلى قطاع غزة لتسلم مسؤولية إدارة 
القطاع بعدما أعلنت حركة حماس حل اللجنة 

اإلدارية التي شكلتها لهذه الغاية.
وذكـــر رئيس حكومة الوفـــاق الوطني في 
بيان ”أن حكومـــة الوفاق الوطني هي حكومة 
دولة فلسطني التي لم تتوان للحظة واحدة عن 
حتّمل مسؤولياتها جتاه أهلنا في قطاع غزة، 
وســـتواصل خطواتها الراسخة في ظل قيادة 

الرئيس محمود عباس لتحقيق أماني شعبنا 
وتطلعاتـــه إلى الوحدة واحلرية واالســـتقالل 
وإنهـــاء االحتالل وإقامة الدولة الفلســـطينية 

املستقلة وعاصمتها القدس الشريف“.
ووصـــف احلمدالله االنقســـام بني الضفة 

الغربية وقطاع غزة بـ”الكارثة“.
وقـــال احلمدالله ”البدء بتســـلم احلكومة 
مســـؤولياتها في قطـــاع غزة يعنـــي أن تبدأ 
احلكومـــة بتولي مســـؤولياتها بشـــكل فعلي 
شـــامل، دون أي اجتـــزاء أو انتقـــاص لكافـــة 
مهامها ومســـؤولياتها وصالحياتها وبســـط 
واليتهـــا القانونيـــة وفقا للقانون األساســـي 
وكافـــة القوانـــني الصـــادرة عن رئيـــس دولة 

فلســـطني في جميع القطاعـــات وفي مختلف 
املجاالت دون اســـتثناء“. ورعت مصر وساطة 
بـــني حركتي فتح وحماس نتجت عنها موافقة 
األخيـــرة على حل اللجنـــة اإلدارية التي كانت 
تدير غزة ودعـــت احلكومة الفلســـطينية إلى 
تســـلم مســـؤولياتها في القطاع الفقير الذي 

تفرض إسرائيل عليه حصارا محكما.
وتتابـــع مصر عن كثب مســـار املصاحلة، 
حيـــث أعلـــن مســـؤوالن فلســـطينيان االثنني 
فـــي  ســـيتواجدون  مصريـــني  مندوبـــني  أن 
قطـــاع غـــزة ملراقبـــة ومواكبـــة آليات تســـلم 
احلكومة الفلســـطينية مسؤولياتها من حركة 

حماس.

} دمشــق - أعربـــت دمشـــق عن اســـتعدادها 
للتفـــاوض مـــع األكراد بشـــأن طرحهم إنشـــاء 
إدارة ذاتيـــة في شـــمال ســـوريا، فـــي خطوة 
تطرح تســـاؤالت كثيرة خاصـــة وأنها تزامنت 
مـــع اســـتفتاء إقليم كردســـتان العـــراق حول 

االستقالل والذي أعلنت معارضتها له.
وقال وزير اخلارجية الســـوري وليد املعلم 
إن السوريني األكراد ”يريدون شكال من أشكال 
اإلدارة الذاتية ضمن حدود اجلمهورية العربية 
الســـورية.. وهـــذا املوضـــوع قابـــل للتفاوض 
واحلـــوار“. وأضاف ”عندما ننتهي من القضاء 
علـــى داعش ميكن أن جنلس مع أبنائنا األكراد 

ونتفاهم على صيغة للمستقبل“.
وهذه املرة األولى التي يبدي فيها مسؤول 
ســـوري كبير انفتاحه على نقاش بشأن مسألة 
اإلدارة الذاتية لألكراد، الذين أعلنوا بعد اندالع 
النزاع السوري إقامة نظام فيدرالي في مناطق 

سيطرتهم بشمال البالد وشمال شرقها.
ويرى البعـــض أن تصريحات املعلم تهدف 
إلى احتـــواء أكـــراد ســـوريا الذين يســـلكون 
نهـــج إقليم كردســـتان العراق، بتشـــكيل إقليم 
حكـــم ذاتي متهيـــدا النفصال لـــم حتن حلظته 
بعـــد، رغـــم أن األكـــراد وعلى رأســـهم االحتاد 
الدميقراطي الكردســـتاني ينفون أن تكون لهم 
نزعة انفصالية وأنهم يريدون فقط حكما ذاتيا 

ضمن الدولة السورية.
وتعليقا على االســـتفتاء الذي أجراه أكراد 
العـــراق االثنني والـــذي وصـــل التصويت فيه 
بنعم إلى 90 باملئة، اعتبر املعلم ”أن في العراق 
اســـتفتاء لالنفصال وهذا الشيء مرفوض من 

قبلنا رفضا قاطعا.. نحن مع وحدة العراق“.
وعمت شـــوارع القامشـــلي في شمال شرق 
ســـوريا االحتفاالت بهذا االنفصال، األمر الذي 
يعكـــس فـــي واقع األمـــر جتاوز طمـــوح أكراد 

سوريا إقامة حكم ذاتي.

ويـــرى مراقبـــون أن إقليـــم احلكـــم الذاتي 
الكـــردي في شـــمال ســـوريا وشـــمال شـــرقها 
بات علـــى أرض الواقع، وأن النظام الســـوري 
مـــدرك جيدا لهذا املعطـــى وبالتالي دعوته إلى 
التفاوض حول املســـألة ليســـت سوى مسعى 
الحتـــواء األكـــراد وأيضـــا محاولة الســـتفزاز 
اجلانـــب التركـــي األعلـــى صوتـــا مـــن ضمن 
الرافضني للطمـــوح الكردي، باعتباره يحتضن 
النسبة األكبر من األكراد في املنطقة، وقد يقود 
ما يحصل في ســـوريا والعراق إلى تشجيعهم 

على تصعيد حملتهم االنفصالية.
ويقول احمللل السياســـي الكـــردي إبراهيم 
إبراهيم في تصريحات لـ”العرب“، ”اليوم هناك 
نظـــام فيدرالـــي دميقراطي أصبـــح واقعا على 
األرض في ســـوريا وعلى النظـــام التعامل معه 

إذا كان فعال يريد حال“.
ويعد األكـــراد أقلية في ســـوريا ال تتجاوز 
15 باملئـــة من مجمل ســـكان البـــالد قبل اندالع 
النزاع في العام 2011، وعانوا على مر عقود من 
التهميـــش. لكنهم بعد انـــدالع النزاع في العام 

2011، بـــدأوا بتعزيـــز موقعهم بعد انســـحاب 
اجليش السوري تدريجيا من مناطقهم ما سمح 
لهم بالســـيطرة على مناطق واســـعة في شمال 

وشمال شرق البالد.
وبـــرزوا في وقت الحق كأكثر القوى فعالية 
فـــي قتال تنظيم الدولة اإلســـالمية، األمر الذي 
فتح لهم الباب لكســـب دعـــم الواليات املتحدة 
األميركية، التي باتت تراهن عليهم في تكريس 

نفوذها في هذا البلد.
وفـــي مـــارس 2016، أعلـــن األكـــراد نظاما 
فيدراليا في مناطق ســـيطرتهم التي قســـموها 
إلى ثالثة أقاليم؛ هي اجلزيرة (احلسكة، شمال 
شرق) والفرات (شـــمال وسط، تضم أجزاء من 
حلب وأخرى من الرقة) وعفرين (شـــمال غرب، 
تقـــع في محافظـــة حلب). ونظم أكراد ســـوريا 
األســـبوع املاضي جولة أولى مـــن االنتخابات 
احملليـــة في مناطق ســـيطرتهم، في خطوة تعد 
تعزيزا للنموذج الفيدرالي الذي يدافعون عنه، 
والذي وصفته دمشـــق بـ“املزحـــة“. وبالتوازي 
مع ذلك يســـعى األكـــراد لتعزيـــز نفوذهم عبر  

الســـيطرة على جزء مـــن محافظة ديـــر الزور 
الغنيـــة بالثـــروات الطاقية، لتوفيـــر مقومات 

احلياة إلقليمهم املنشود.
وكان آخر إجناز لهم وضع يدهم على حقل 

كونوكو للغاز شرقي نهر الفرات.
ويعتقد مراقبون أنه بغض النظر عن موقف 
النظـــام والتوتر احلاصل بني الواليات املتحدة 
وروسيا بســـبب التنافس القائم في دير الزور، 
فإن هناك توافقا على أن يكون للجانب الكردي 
إقليمهم الذاتي، وهو ما أظهرته وثيقة روسية 
ســـربت قبل فترة هي مبثابـــة خطوط عريضة 
لدســـتور ســـوريا املقبل تضمنت اإلشارة إلى 
متكني العنصر الكردي من إدارة ذاتية ملناطقه.

وتبقى تركيا اخلاســـر األكبـــر من القضية 
الكردية، فرغم قدرتهـــا على الضغط على أكراد 
العـــراق عبـــر جملـــة مـــن األوراق االقتصادية 
واألمنيـــة، إال أنها لن تســـطيع ذلك جتاه أكراد 
ســـوريا خاصـــة إذا ما حصـــل اتفـــاق بينهم 
واألميركيني من جهة والنظام السوري وروسيا 

من جهة ثانية.

دمشق مستعدة للتفاوض مع األكراد بشأن إقليم حكم ذاتي
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[ استفتاء كردستان العراق يعزز طموحات أكراد سوريا
ــــــدرك النظام الســــــوري أن حكمــــــا ذاتيا  ي
لألكراد في شمال سوريا بات أمرا واقعا، 
بيد أن تصريحاته بخصوص اســــــتعداده 
للتفــــــاوض معهم ليســــــت ســــــوى محاولة 
الحتوائهــــــم، وأيضــــــا الســــــتفزاز خصمه 
التركي، الذي لم ينس له مساعيه إلسقاطه.

تشكيل لجان لتسلم المعابر واألمن بغزة بعد اتفاق فتح مع حماس

االستفتاء في العراق والعرس في سوريا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ فتح فلسطيني النار على رجال 
األمن وحرس الحدود اإلسرائيليين عند 

مدخل مستوطنة في الضفة الغربية 
المحتلة الثالثاء ما أدى إلى مقتل ثالثة 

عناصر منهم وإصابة آخر بجروح 
بليغة قبل أن يقتل بدوره.

◄ نفت وزارة الدفاع الروسية الثالثاء 
ما تردد عن أن طائراتها قتلت مدنيين 

في محافظة إدلب السورية، مشيرة 
إلى أنها لم تقصف في األيام القليلة 

الماضية إال مواقع إسالميين متشددين 
في المنطقة.

◄ قضت محكمة فلسطينية في دير 
البلح وسط قطاع غزة باإلعدام شنقا 
على ثالثة فلسطينيين بتهمة سطو 
مسلح وقتل أستاذ جامعي في عام 

.2015

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان بسماع دوي عدة انفجارات 

ناجمة عن سقوط عدة صواريخ الثالثاء 
على مسقط رأس بشار األسد بريف 

الالذقية.

◄ أوقفت المديرية العامة لألمن العام 
اللبناني شخصا من التابعية السورية 

التجاره باألسلحة الحربية لصالح 
الجماعات اإلرهابية المسلحة التي 

كانت تتواجد في جرود عرسال.

◄ قضت محكمة مصرية بحبس 
المرشح الرئاسي السابق المحامي 

خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش 
والحرية، 3 أشهر وكفالة ألف جنيه 

التهامه بارتكاب ”فعل خادش للحياء 
العام“، حيث قام بإشارة بذيئة أثناء 

مشاركته في مظاهرة أمام مقر مجلس 
الدولة.

باختصار

أخبار

عون يدعو إلى رحيل فوري 

للنازحني من لبنان
} باريــس - طالـــب الرئيس اللبناني ميشـــال 
عـــون األمم املتحـــدة بتنظيم العـــودة الفورية 
لالجئني الســـوريني من بالده، استنادا إلى أن 

”جميع املناطق التي أتوا منها باتت آمنة“.
جاء ذلـــك، خـــالل مؤمتر صحافـــي جمعه 
بنظيـــره الفرنســـي إميانويـــل ماكـــرون خالل 

زيارته إلى فرنسا التي بدأها االثنني.
وأضـــاف بالقول ”ال نريـــد انتظار عودتهم 
الطوعيـــة، فهـــم ال يحملـــون صفـــة الالجئني 
السياســـيني في لبنان، بل هم أشخاص هربوا 

فقط من ويالت احلرب في بالدهم“.
ويشكل اللجوء السوري أحد أبرز التحديات 
التي تواجه لبنان، وســـجل في الفترة األخيرة 
تعالي األصوات املطالبة برحيلهم وعلى رأسها 

الرئيس عون وحزبه التيار الوطني احلر.
ويرى مراقبـــون أن تركيز عـــون على أزمة 
النازحـــني يعود إلى مخـــاوف من وجود توجه 
دولي لتوطينهم في لبنان، ما ســـينعكس بشكل 

واضح على التركيبة الطائفية في هذا البلد.
ويقدر عدد الالجئني السوريني بنحو مليون 
ونصـــف املليون الجـــئ معظمهم مـــن الطائفة 

السنية، ومن مناوئي الرئيس بشار األسد.

} عــامن – عادت جمعية اإلخوان املســــلمني 
فــــي األردن إلى واجهة األحــــداث مؤخرا، بعد 
قيام احلكومة بتســــليمها املجمع اإلســــالمي 
الــــذي كانت قد صادرته من حزب جبهة العمل 
اإلســــالمي الذراع السياسية جلماعة اإلخوان 

غير املرخصة نهاية األسبوع املاضي.
وأعلنت اجلمعية التي يقودها عبداملجيد 
ذنيبات في بيان الثالثاء أنها تسلمت املجمع 
اإلســــالمي في إربــــد 85 كلم شــــمال العاصمة 
عمــــان، من قبــــل احملافــــظ رضــــوان العتوم، 
والذي تعود ملكيته باألصل للجمعية مبوجب 
سندات التسجيل والرقم الوطني املسجل به.

وأوضحــــت اجلمعية أن أصــــول اجلماعة 
وممتلكاتهــــا هــــي ملك لــــكل اإلخــــوان الذين 

يؤمنون بالعمل وفق القانون األردني.
وكانــــت قوة أمنية قد داهمت املجمع الذي 
يضــــم مقــــرا حلزب جبهــــة العمل اإلســــالمي 
األســــبوع املاضــــي بعــــد رفــــض األخير طلب 

إخالئه.
وترجح مصادر أن تشــــهد الفتــــرة املقبلة 
عمليــــات أوســــع للســــلطات ملصــــادرة أمالك 

جماعة اإلخوان وتسليمها للجمعية.
واجلمعية التي شــــكلتها ثلة من القيادات 
اإلســــالمية الرافضة ملســــار اجلماعة األم في 
العام املاضي، تتنازع واألخيرة الشرعية على 

إرث اإلخوان.
وخفت جنم اجلمعية الفتية خالل األشهر 
املاضية ألســــباب داخلية وخارجية، بيد أنها 
أعيدت مجددا إلى صدارة األحداث السياسية 

في األردن بفضل اخلطوة احلكومية.
ويســــتغرب البعــــض مصادرة الســــلطات 
األردنية املجمع اإلســــالمي مــــن اجلماعة األم 
فــــي هذا التوقيــــت، بيد أن محللــــني يرون أن 
األمر طبيعي علــــى ضوء املواقف التصعيدية 
السياســــية،  وذراعهــــا  اإلخــــوان  جلماعــــة 
وحتريضهما النخب والشــــارع على املطالبة 
برحيــــل احلكومــــة احلالية وتشــــكيل حكومة 

إنقاذ وطني تشاركان فيها.
وشــــهدت اجلماعــــة فــــي الفتــــرة املاضية 
نوعا من ”االنســــجام“ مع الســــلطة ترجمتها 
مشــــاركتها في االنتخابات النيابية والبلدية 
والال مركزية. ولكن طموح اجلماعة ومساعيها 
الستثمار األزمة االقتصادية التي تعيش على 
وقعها اململكة دفعا على ما يبدو حكومة هاني 

امللقي إلى إعادتها إلى أرض الواقع.
وتقول أوساط سياسية أردنية إن التحرك 
مبثابــــة ”قرصــــة أذن“ للجماعــــة، خاصة وأن 
احلكومة تستعد لطرح مشروع ميزانية 2018 
على البرملــــان والذي من املتوقــــع أن يتضمن 
املزيد من االجــــراءات التقشــــفية، األمر الذي 
يخشــــى من أن يتم اســــتغالله لتأليب الشارع 

األردني.

الحكومة األردنية تعيد 

جمعية اإلخوان إلى الواجهة

ابراهيم ابراهيم:

هناك نظام فيدرالي أصبح 

واقعا في سوريا وعلى 

النظام التعامل معه

«تســـلم الحكومة مســـؤولياتها في غزة يعني أن تبدأ العمل بشكل فعلي شامل دون أي اجتزاء 

أو انتقاص لكافة مهامها ومسؤولياتها وصالحياتها».

رامي احلمدالله
رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية

«إسرائيل ال تبحث عن مواجهات مع حزب الله أو حركة حماس، فالحرب أثمانها باهظة، لكن إن 

فكر أي تنظيم بتحدينا أو استفزازنا فلن نبقي في الحرب املقبلة حجرا على حجر». 

أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع اإلسرائيلي



} الدوحة - تتابع منظمة العمل الدولية التابعة 
لألمم المتحدة قضية عامل بناء من نيبال فصل 
من عمله في قطر وسجن لمدة أسبوعين بسبب 
تحدثه إلى فريق أممـــي أثناء زيارة له لمعاينة 
أوضـــاع العمالـــة في هـــذا البلد، حيـــث تواتر 
خالل السنوات الماضية تفّجر قضايا اضطهاد 
العمال الوافدين وخصوصا منهم المشـــتغلين 

بورشات إقامة منشآت كأس العالم 2022.
وأصبـــح مثـــل هـــذه القضايا مبعـــث قلق 
للســـلطات القطريـــة على أعلى مســـتوى نظرا 
ألثرها بالغ السوء على سمعة النظام الذي عمل 
بشـــكل ممنهج على الترويج لصورته كـ“مدافع 
علـــى المســـتضعفين ومناصـــر للثـــورات“ في 

أنحاء متفرقة من العالم العربي.
ويحمل ســـجن عامل لمجّرد تحّدثه لمنظمة 
دولية، داللة خاصة في البلد الذي يمّول وسائل 
إعـــالم تـــرّوج لـ“حرية التعبير“، وترفع شـــعار 

”الرأي والرأي اآلخر“.
وقالـــت كورنين فارغا مديرة قســـم المبادئ 
والحقوق األساســـية في منظمة العمل الدولية 
في بيان نشـــر الثالثاء، إن المنظمة ”تتابع هذه 
القضيـــة عن كثب وستســـتمر فـــي ذلك لضمان 

حماية واحترام حقوق هذا العامل“.
وتابعت أن هذه المســـألة سبق أن نوقشت 
في اجتماع للمنظمة وســـتتم مناقشتها مجددا 
في االجتماع المقبل خالل شهر نوفمبر القادم، 
مما قد يؤدي إلى فتح تحقيق رسمي في تعامل 

قطر مع العمال الوافدين إليها.
وبدأت قضيـــة العامل النيبالـــي في مارس 
2016 عندمـــا أبلـــغ فريقا لألمـــم المتحدة خالل 

زيارته مســـاكن عمال البناء أنه يتقاضى راتبا 
زهيـــدا وأن كفيله يحتفظ بجواز ســـفره. وطرد 
العامل بعد ذلك من عمله وسجن لمدة أسبوعين.
وواجهت قطر اتهامات بإخضاع حوالى 14 
ألف عامل أجنبي لشـــروط عمل صعبة جدا في 
المنشآت التي تبنيها الستضافة نهائيات كأس 
العالم 2022 في كرة القدم، لكن القضية توّسعت 
لتشمل أوضاع العمالة الوافدة ككل، بما في ذلك 
خـــدم المنازل عندما قالت منظمة العفو الدولية 
إن عامالت المنازل األجنبيات في قطر يتعرضن 

الستغالل كبير يداني العبودية المعاصرة.

وأشـــارت المنظمة في تقرير أعدته استنادا 
إلى تحقيق ميداني إلى أّن ”الســـلطات القطرية 
مازالـــت تخـــذل عامـــالت المنـــازل المهاجرات 
الالئي يتعرضن الســـتغالل كبيـــر، بما في ذلك 
العمل الجبري والعنف الجســـدي والجنسي“، 
موّضحة إّنها وقفت على ”صورة قاتمة ألوضاع 
النســـاء الالئي تم اســـتقدامهن للعمل في قطر 
بعـــد تلقيهـــن وعودا كاذبـــة تتعلـــق بالرواتب 
وظروف العمـــل، ولم يجدن بانتظارهن ســـوى 
عـــدد كبير من ســـاعات العمـــل الطويلة يوميا، 

وعلى مدار أيام األسبوع“.

وقالـــت مديـــرة برنامج القضايـــا العالمية 
بالمنظمة أودري كوكـــران ”إّن عامالت المنازل 
المهاجـــرات يقعـــن ضحايـــا لنظـــام تمييزي 
يحرمهن من أشـــكال الحماية األساسية، تاركا 
إياهن عرضة لالستغالل واإلساءة، بما في ذلك 

العمل الجبري واالتجار بالبشر“.
وأضافـــت ”لقد تحدثنا مع نســـاء تعرضن 
أنفســـهن  يجـــدن  أن  قبـــل  بشـــعة،  لخديعـــة 
محاصـــرات بإســـاءات أربـــاب العمـــل، الذين 
يحظرون عليهن مغادرة المنازل. وقالت البعض 
من العامـــالت إنهن تعرضن لتهديدات تتضمن 
العنـــف الجســـدي عندما أخبـــرن مخدوميهن 

برغبتهن في المغادرة“.
وتشـــير التقارير إلى وجـــود 84 ألف عاملة 
منزليـــة مهاجرة في قطر، ينحـــدرن في األغلب 
من بلدان جنوب آســـيا وجنوب شرقها، وُتجبر 
كثيرات منهن على العمل ســـاعات كثيرة، تصل 
أحيانا إلى مئة ســـاعة أسبوعيا دون الحصول 

على يوم عطلة.
وحســـب حقوقييـــن فإن مظاهـــر اضطهاد 
العمـــال فـــي قطر تتـــراوح بين تشـــغيلهم في 
أعمـــال شـــاّقة لســـاعات طويلـــة فـــي ظروف 
مناخية قاســـية، بأجور أدنـــى من المنصوص 
عليـــه في العقـــود، وإيوائهم فـــي ظروف غير 
مريحـــة وغير صحية، ومنـــع المحتجين منهم 
من الســـفر بمصادرة وثائق سفرهم، وانسداد 
أبواب القضـــاء أمامهم للتظلـــم، كما تتعرض 
عامالت المنازل لشـــتى صنوف االستغالل بما 
فيه الجنســـي، وتواجه المحتّجات منهم بتهم 

أخالقية.

} أبوظبــي - انطلقـــت، الثالثاء، في العاصمة 
”االجتماعـــات  أعمـــال  أبوظبـــي  اإلماراتيـــة 
الســـنوية لحكومـــة دولـــة اإلمارات“ برئاســـة 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس 
اإلماراتي حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ولي عهد أبوظبي.
وهـــذه االجتماعات التي أقـــّرت في يونيو 
الماضي وتنعقـــد ألول مّرة، هي اللقاء الوطني 
األكبـــر مـــن نوعه فـــي اإلمـــارات حيـــث تضّم 
لقاءات موســـعة ألكثـــر من 30 فريـــق عمل في 
مختلـــف القطاعـــات لبحث القضايـــا الوطنية 
وإطالق االستراتيجيات والمبادرات التي تعزز 
النمـــوذج التنموي للدولة وصـــوال إلى مئوية 

اإلمارات 2071.

وترأس الشـــيخ محمد بن راشـــد، والشيخ 
محمـــد بن زايـــد خـــالل اليـــوم األول اجتماع 
أولياء العهود ورؤساء المجالس التنفيذية من 
اإلمارات الســـبع وذلك بهدف تعزيز التنســـيق 
بين كافة إمارات الدولـــة والحكومة االتحادية 

والتخطيط لمئوية اإلمارات.
كمـــا ترأس الشـــيخ منصـــور بـــن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاســـة، اجتماع أمناء المجالـــس التنفيذية 
في اإلمارات الســـبع حيث تم إطالق 3 مبادرات 
هادفة لتعزيز التعاون بين المجالس المختلفة.

وشـــهدت االجتماعات خـــالل يومها األول 
إطالق 120 مبادرة وطنية في أكثر من 30 قطاعا 

مشتركا بين المستويين االتحادي والمحلي.

كمـــا تـــم إطـــالق مشـــروع مدينـــة المريخ 
العلمية وهو مشـــروع بنـــاء المدينة الفضائية 
األولـــى من نوعها بتكلفة 500 مليون درهم على 
مســـاحة أرض تبلغ مليونا و900 ألف قدم مربع 
لتشـــكل بذلك أكبر مدينة فضائيـــة يتم بناؤها 
علـــى األرض وتشـــكل نموذجا عمليـــا صالحا 

للتطبيق على كوكب المريخ.
وجرى اســـتعراض الواقع الجيوسياســـي 
العالمي إضافة إلى مناقشة مستهدفات الدولة 
خالل الســـنوات الثـــالث المقبلة حتـــى العام 

.2021
وتوزعـــت المبـــادرات بيـــن إقـــرار برامج 
وقوانين وتشريعات وسياسات وطنية وتطوير 
ومعلومـــات وقدرات  خدمات وقواعـــد بيانات 

وطنية وخطط استراتيجية وتقارير ودراسات 
وفرق عمل مشتركة.

وناقـــش المجتمعـــون 30 موضوعـــا فـــي 
مجاالت االقتصاد والبنية التحتية واإلســـكان 
والشـــباب  والوقائيـــة  الصحيـــة  والخدمـــات 
والتوطيـــن والبيئة والطاقـــة والتعليم العالي 
والبحث العلمـــي واإلعالم والخدمـــات الذكية 
والعلـــوم والتكنولوجيـــا واالبتـــكار والتوازن 
بيـــن الجنســـين والتميز والكفـــاءة الحكومية 
والثقافـــة  الحكوميـــة  والقـــدرات  والقيـــادات 
وغيرهـــا. كمـــا تم عقد عـــدد مـــن ورش العمل 
والمحاضـــرات المتخصصة التـــي تطرح أهم 
التحديـــات والســـيناريوهات المتوقعـــة خالل 

العقود الخمسة المقبلة.

} صنعــاء - عكــــس خطاب الرئيــــس اليمني 
الســــابق علي عبدالله صالــــح في ذكرى ثورة 
الســــادس والعشــــرين ســــبتمبر ١٩٦٢ التــــي 
أطاحت بحكم اإلمام، موقف الضعف الشــــديد 
الذي أصبح عليه إزاء احلوثيني شــــركائه في 

االنقالب.
كمـــا عكس مقـــدار ضغوطهم عليـــه والتي 
دفعتـــه إلـــى التماهي مـــع خطابهـــم وترديد 
طروحاتهم، خصوصا في ما يتعّلق باالستعداء 
املطلق للمملكة العربية السعودية، بعد أن كان 
يظهر قدرا مـــن التحّفظ في خطابه املوّجه إلى 
الرياض، مرّكزا في أغلب األحيان على دعوتها 
إلى احلوار املباشـــر بشـــأن األزمة القائمة في 
بـــالده، في محاولة منه لعدم قطع خّط الرجوع 

عن حتالفه مع احلوثيني.
بـ“العــــدو  الســــعودية  صالــــح  ووصــــف 
التاريخــــي للشــــعب اليمنــــي“، وهــــي عبارة 
مســــتمدة مــــن ســــجّل اخلطــــاب السياســــي 
بنهــــج  امللتزمــــني  احلوثيــــني  ألنصاراللــــه 

االستعداء اإليراني املطلق للمملكة.
ونّفذ صالح قبل حوالي شهر آخر محاولة 
انتفاض ضّد احلوثيني أعدائــــه التاريخيني، 
وحلفائــــه احلاليني، مصّعــــدا لهجة اخلطاب 
ضّدهــــم إلــــى درجــــة اتهامهم بعرقلــــة جهود 
الســــالم وجــــّر اليمن إلــــى مســــتنقع احلرب 
الدائمة، ومســــتعرضا قّوتــــه اجلماهيرية من 
خالل جتّمع حاشــــد ألنصاره وسط العاصمة 
صنعاء مبناســــبة الذكرى اخلامسة والثالثني 
لتأســــيس حزب املؤمتر الشــــعبي العام الذي 

يتولى قيادته.

وتعــــّرض زعيــــم املؤمتر منــــذ ذلك احلني 
لضغوط شــــديدة مــــن احلوثيني املســــيطرين 
عمليــــا على مقاليد الســــلطة من خالل اللجنة 
الثوريــــة العليا التــــي يترأســــها محمد علي 
احلوثــــي والتي تدير أهم الهياكل الســــيادية 
وتتحّكم في املرافق احليوية، بينما يقاسمونه 
شــــكليا بعض مناصب احلكومــــة املوازية في 
صنعاء وهي عبارة عن هيكل إداري بســــيط ال 

ميتلك القرار السياسي.
وخرجت ضغوط احلوثيني على صالح إلى 
العلن من خالل وثيقة تعّمدوا تسريبها مؤّخرا 
وتتضّمن مطالبته بالكشـــف عـــن ذّمته املالية 
حتت طائلـــة التعّرض حلكم قانـــون كان أقّره 
هو نفسه حني كان على رأس الدولة ويتضّمن 
عقوبة الســـجن بعد التجريد من الوظيفة لكل 

من ميتنع عن اإلقرار بذّمته املالية.
وقالــــت مصــــادر مينيــــة مطّلعــــة إّن ملف 
الفساد ميّثل إحدى أوراق الضغط األساسية 
على الرئيس الســــابق، وأّن احلوثيني متّكنوا 
من خالل اســــتيالئهم على مؤسســــات الدولة 
ووضع اليد على أرشيفها، من احلصول على 
وثائــــق كثيــــرة تدين صالح باالســــتيالء على 

املال العمومي وإهدار موارد الدولة.
وتؤّكد املصادر ذاتها أّن احلوثيني بصدد 
تطبيق تعليمات إيرانية صارمة بشأن طريقة 
التعامل مع زعيم املؤمتر وجتريده من مصادر 
قّوتــــه تدريجيــــا وصــــوال إلــــى انتــــزاع قّوته 
العســــكرية املتمّثلة أساســــا في فلول احلرس 

اجلمهوري.
وفي خطابه مبناســــبة ذكرى الثورة تعّمد 
صالح اعتماد اخلطــــاب التصعيدي املطلوب 
مــــن احلوثيني -ومن خلفهم إيران- داعيا إلى 
تعزيــــز جبهات القتال الداخليــــة في مواجهة 
في إشــــارة إلى حملة  ما وصفــــه ”بالعدوان“ 

التحالف العربي الداعم للسلطات الشرعية.
كما تعّمــــد صالح التركيز على اســــتعداء 
الســــعودية قائال إّن ”العــــدوان ليس ضد فئة 

أو مكّون سياســـي، العدوان هو على شـــعبنا 
اليمني العظيـــم، وحتالفت فيه ١٧ دولة بقيادة 
الســـعودية، كنا نتكلم على أن الســـعودية هي 
العـــدو التاريخي، فعال إنهـــا العدو التاريخي 

للشعب اليمني“.
وأضـــاف ”هذه ليســـت املواجهـــة األولى، 
واجهتنا في عام ١٩٣٤ وواجهتنا في عام ١٩٦٢ 
واآلن تكـــرر نفس الطريقة، التـــي واجهت بها 
ثورة الـ٢٦ من ســـبتمبر عام ٦٢، فتواجه اليوم 

الوطن بعدوان غاشم دمر الشجر واحلجر، دمر 
مؤسســـات الدولة، وقتل األطفال والنساء دون 

وجه حق“.
ويفهم الرئيس السابق أّن تصعيد الصراع 
في اليمـــن وإطالة أمده مطلـــب حيوي إليران 
الواقفـــة خلف احلوثيني، ومن ثـــّم حرصه في 
خطابه على نســـف جميع أسس احلّل السلمي 
بعدم االعتراف املطلق بالقرار األممي ٢٢١٦ وال 
مبخرجات احلوار الـــذي كان انتظم في البالد 

بعد تنحيه عن احلكـــم وال باملبادرة اخلليجية 
التي أّطرت ذلك احلوار ورعته.

ويعتبـــر متابعون للشـــأن اليمني أّن علي 
عبدالله صالح املشـــهور بدهائه السياسي بدا 
أضعف من املتوّقع، ولم يستثمر خالفه األخير 
مـــع احلوثيني مضّيعا آخر فرصة له للخالص 
من الورطة التـــي وقع فيها بعقده حتالفا ضّد 
املنطـــق حّولـــه إلـــى أداة في مشـــروع إيران 

باليمن واملنطقة.

صالح ينضّم كليا للحوثيين بعد هزيمته في آخر معركة ضدهم
[ تركيز شديد على استعداء السعودية استرضاء للحوثي وطهران  [ الضغط على زعيم المؤتمر بالنبش في أرشيف الفساد
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أخبار

ــــــس اليمني الســــــابق علي عبدالله صالح، بدا من خــــــالل خطابه في ذكرى ثورة 26  الرئي
ســــــبتمبر أشبه بأسير لدى احلوثيني وناطقا بلســــــانهم ما يعكس حالة الضعف الشديد 
التي أصبح عليها بعد أن خســــــر آخر مواجهة معهم وأضاع فرصة فّك الشــــــراكة غير 

املنطقية معهم.

«دولة اإلمارات صنعت حاضرها بنفســـها وقادرة بنفس الروح على صنع مستقبلها الذي يضمن 
ألجيالها خيرا ورخاء مستداما}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب الرئيس اإلماراتي، حاكم دبي

«أي رد متســـرع مـــن بغداد على أزمة االســـتفتاء ســـيمهد الطريق للمضي بخطوة االســـتقالل 
واالنفصال النهائي.. ندعو العقالء إلى التهدئة لدرء الفتنة}.

مسعود حيدر
 نائب كردي بالبرملان العراقي

فاته القطار

تتكلم… تسجن
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ تلّقى األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز وزير الدفاع ولي العهد 

السعودي، اتصاال هاتفيا من الرئيس 
التشادي إدريس ديبي جرى خالله 
استعراض العالقات الثنائية بين 

البلدين وعدد من الموضوعات ذات 
االهتمام المشترك.

◄ أعلنت اإلمارات عن تسيير جسر 
جوي يضم 3 شحنات من المساعدات 

اإلنسانية إلى مسلمي الروهينغا 
الالجئين من إقليم أراكان غربي 

ميانمار إلى بنغالديش.

◄ تم في السعودية تعيين امرأة في 
منصب مساعد رئيس بلدية وذلك ألول 

مّرة في المملكة التي تشهد عملية 
إصالح عميقة وشاملة بقيادة ولي 

العهد األمير محمد بن سلمان. وُعينت 
إيمان عبدالله الغامدي مساعدة لرئيس 
بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات 

ورئاسة قسم الخدمات النسائية.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التابعة 
للحكومة الموازية في اليمن اختطاف 
مواطن أميركي في العاصمة صنعاء 
يدعى داني اليون برش والمقيم في 
اليمن حيث يعمل في شركة صافر 

الحكومية للنفط.

◄ قدم محافظ تعز الموالي للحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا، الثالثاء، 
استقالته من منصبه احتجاجا على 

عدم صرف البنك المركزي الذي يدار من 
العاصمة المؤقتة عدن لرواتب موظفي 
المحافظة الواقعة بجنوب غرب البالد 
والمحاصرة من قوات الحوثيين وعلي 

عبدالله صالح.

◄ نفى رئيس مجلس األّمة (البرلمان) 
الكويتي مرزوق الغانم وجود أي توّجه 

نحو حّل المجلس على خلفية تهديد 
النواب باستجواب أعضاء الحكومة 

خالل دور االنعقاد القادم الذي ينطلق 
في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر 

المقبل، واصفا األمر بأّنه مجّرد إشاعة.

باختصار الشروع بتنفيذ تجربة االجتماعات الحكومية السنوية في اإلمارات

منظمة العمل الدولية تعيد فتح ملف اضطهاد العمال في قطر

تعليمـــات إيرانيـــة بتجريـــد صالـــح 
من وســـائل قوته وصـــوال إلى انتزاع 
مخالبه العسكرية املتمثلة أساسا 

في فلول الحرس الجمهوري 

◄



اجلمعي قاسمي

} تونس  - أشـــاع غســـان ســـالمة، المبعوث 
الخـــاص لألمين العـــام ورئيس بعثـــة الدعم 
األمميـــة في ليبيا، تفاؤال بقـــرب التوصل إلى 
حل سياســـي في ليبيـــا التـــي مازالت تموج 
باالضطـــراب في كل أركانهـــا تقريبا، ما جعل 
المشهد فيها مفتوحا على كل السيناريوهات 

الُمحتملة.
ورغـــم إقراره بأن تحديـــات كبيرة مازالت 
قائمة، اعتبر غســـان سالمة الذي تولى مهمته 
فـــي ليبيـــا في شـــهر يونيـــو الماضـــي خلفا 
لأللمانـــي مارتـــن كوبلر، أن الحل السياســـي 
قريب في ليبيا، وذلك بمناســـبة إشـــرافه على 
افتتـــاح جولة الحـــوار الليبـــي- الليبي التي 

بدأت أعمالها الثالثاء بتونس.
وتابـــع قائـــال ”نحن هنـــا اليـــوم لتوجيه 
رســـالة قوية بأنـــه ال يجب أن يفقـــد أي ليبي 
األمـــل بإمكانيـــة تجاوز الخالفـــات، والتوجه 
نحو الحـــوار، خاصة فـــي هذه الفتـــرة التي 
أصبحت فيها ليبيا على خارطة اهتمام دولي 

واسع“.
وشـــدد على أن هناك نافذة ُفتحت، وفرصة 
حقيقية بـــدأت تلوح في األفـــق، ويتعين على 
الليبييـــن اقتناصهـــا للخروج مـــن حالة عدم 
االســـتقرار إلى بناء الدولة بكافة مؤسساتها، 
وذلك من خالل ”اعتماد الخطة التي سبق وأن 
عرضتها كمدخل للوصول إلى تسوية لألزمة“.

وبعـــد أن لفـــت إلـــى أنهـــا المـــرة األولى 
التـــي يجتمع فيها الفرقاء الليبيون لمناقشـــة 
التعديالت التي يتعيـــن إدخالها على االتفاق 
السياســـي، شـــدد غســـان ســـالمة علـــى أن 
”الحـــوار ليـــس اســـتكانة وإنما هـــو مجازفة 

نبيلة“. 

واعتبـــر أن تعديل االتفاق السياســـي ُيعد 
”مدخـــال يبدو أن غالبيـــة الليبييـــن ينطلقون 
منـــه نحو إتمام النقلـــة النوعية التي تتضمن 
مراحـــل متتالية تتوج بانتخابـــات عامة حرة 
ونزيهـــة، نكون جميعـــا قبلنـــا بنتائجها قبل 

تنظيمها“.
وتابع ”لذلك نحن نجتمـــع اليوم في إطار 
ســـيرورة تعديـــل محدود التفـــاق الصخيرات 
وفـــق قواعد التعديل التي نص عليها االتفاق، 
أحّيي هنا أعضـــاء الوفدين الممثلين لمجلس 
النواب ولمجلس الدولة وأتمنى أن يعمال معا 
في إطار لجنة صياغـــة موحدة ومصغرة كما 

جاء في ذاك االتفاق“.
وانطلقت جولـــة الحوار الليبـــي- الليبي 
بتونس بحضور غســـان سالمة، وممثلين عن 
اللجنة الرباعية بشأن ليبيا، والطيب البكوش 
األمين العام التحاد المغرب العربي، والسفراء 

العرب واألجانب المعتمدين لدى ليبيا.
وســـُتخصص الجولـــة من الحـــوار التي 
ُيشـــارك فيهـــا وفـــدان ليبيـــان؛ األول يمثـــل 
المجلس األعلى للدولة في ليبيا الذي يرأســـه 
ُيمثـــل  والثانـــي  الســـويحلي،  عبدالرحمـــن 
البرلمـــان في طبرق، لمناقشـــة تعديل االتفاق 
السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات 

المغربية في 17 ديسمبر 2015.
وبدأ الحوار بجلســـة تمهيدية جمعت بين 
المبعوث الخـــاص لألمين العام ورئيس بعثة 
الدعم األممية في ليبيا، غسان سالمة، ولجنة 
الحوار الليبي التـــي تتألف من 22 عضوا، ثم 
أصبحت مغلقة بمشاركة لجنتي الحوار التي 
أطلق عليها لجنة 6+6، أي ستة أعضاء يمثلون 
برلمان طبرق، وستة أعضاء يمثلون المجلس 

األعلى للدولة.
وستتولى اللجنة البحث عن صيغ توافقية 
لعـــدد مـــن البنـــود الخالفية، وخاصـــة منها 
المادة الثامنة المثيرة للجدل بحكم ارتباطها 
مباشـــرة بوضع المشـــير خليفـــة حفتر قائد 

الجيش العربي الليبي.
وسادت الجلسة األولى من الحوار أجواء 
عكســـت تغييرا في المزاج السياســـي أشـــاع 

تفـــاؤال بين الفرقـــاء الليبيين الذيـــن أخفقوا 
لسنوات في تحقيق تقدم ملموس نحو تسوية 

األزمة التي عصفت ببالدهم.
ســـلطنة  البرلمانيـــة  النائبـــة  وقالـــت 
المسماري لـ“العرب“، إن الضبابية السياسية 
التـــي كانـــت ُتحيط بالمشـــهد الليبـــي بدأت 
مـــن  اآلن  أصبـــح  بحيـــث  تدريجيـــا  تتبـــدد 
الممكن قراءة مســـتقبل المشهد السياسي في 

ليبيا.
واعتبرت أن هـــذه الجولة من الحوار ُتعد 
مقدمـــة هامـــة على طريـــق التوصـــل إلى حل 
سياســـي ”جعلتني أشـــعر بالتفاؤل بإمكانية 
الخروج بحكومة موحدة، وتوحيد المؤسسات 
الليبية ألن الظروف أصبحت مناســـبة إلدخال 

التعديالت المطلوبة“.

إضاعـــة  عـــدم  أهميـــة  علـــى  وشـــددت 
هـــذه الفرصـــة الفتة إلـــى أن مبادرة غســـان 
ســـالمة تحظـــى بترحيـــب غير مســـبوق من 
المجتمع الدولي، وكذلك مـــن مختلف الفرقاء 

الليبيين.
وأوضحـــت أن لجنة 6+6 ســـتقوم بعرض 
صياغة التعديالت على كامل أعضاء اللجنتين 
اللتين تتألفان من 24 عضوا من البرلمان و17 

عضوا من المجلس األعلى للدولة.
وفيمـــا توقعـــت المســـماري أن يتمحـــور 
الجدل خـــالل هـــذه الجلســـة الحوارية حول 
نقطتي الخالف الرئيسيتين، أي إعادة تشكيل 
المجلس األعلى للدولة وحذف المادة الثامنة، 
وصف النائب إســـماعيل الشـــريف جلســـات 
الحـــوار الليبي- الليبي حـــول تعديل اتفاقية 

الصخيـــرات، بأنها محطة هامة ومفصلية من 
شأنها إشـــاعة التفاؤل، وزرع بذور الثقة بين 

الفرقاء.
وقـــال الشـــريف لـ“العـــرب“ علـــى هامش 
مشـــاركته في هـــذه الجلســـات، إنـــه في ظل 
غياب أي بدائل أخرى تحقـــق أدنى متطلبات 
األمن واالســـتقرار، فإن مبادرة غســـان سالمة 
ُتعد مبـــادرة هامـــة، ودعا القوى السياســـية 
والعســـكرية فـــي ليبيـــا، إلـــى إدراك خطورة 

المرحلة.
وكان غســـان سالمة قد طرح خارطة طريق 
لحـــل األزمة الليبية تتضمـــن ثالث مراحل من 
المفترض أن تنتهي مرحلتاها األولى والثانية 
خالل عام، بحســـب السقف الزمني الموضوع 

في تلك الخارطة.

} الربــاط - أعلنت جمعية مغربيـــة، الثالثاء، 
رفـــع دعوى قضائيـــة لدى المحكمـــة األفريقية 
لحقـــوق اإلنســـان، ضـــّد الجزائر، بســـبب ما 
اعتبرته ”انتهاكات لحقوق اإلنسان“ بمخيمات 

”البوليساريو“ جنوب غربي الجزائر.
التي تحمل نفس  وتقع مخيمات ”تنـــدوف“ 
اسم المدينة المتواجدة بها، في عمق الصحراء 
الجزائرية، وتحديدا فـــي جنوبها الغربي على 
الحدود مع األقاليم الجنوبية للمغرب وشـــمال 

موريتانيا.
وتضـــم المدينـــة المخيمات التي أنشـــأتها 
”الجبهة الصحراوية المسلحة لتحرير الساقية 

الحمراء ووادي الذهب“، المعروفة اختصارا بـ 
”البوليساريو“، في سبعينيات القرن الماضي.

ويأتـــي اإلعالن خالل مؤتمر صحافي عقدته 
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق اإلنســـان، 
الثالثـــاء، بالعاصمة الربـــاط، لتقديم تفاصيل 
الدعوى القضائية التـــي رفعتها ضّد الجزائر، 

حول انتهاكات حقوق اإلنسان في تندوف.
وأرجع رئيس الرابطة، إدريس الســـدراوي، 
خالل المؤتمر، األســـباب التـــي دفعت الرابطة 
إلى رفع الدعوى القضائية إلى ”تردي الحقوق 
المدنيـــة والسياســـية واالقتصادية بمخيمات 
تندوف الموجودة علـــى األراضي الجزائرية“. 

وقال السدراوي إن ”جميع األحزاب والنقابات 
لهـــذه الجبهة مرفوضة  واألصوات المعارضة 
داخـــل المخيمات، وتتـــّم معاقبتها والتضييق 

عليها دون أي احترام ألي قوانين“.
كما أشـــار إلـــى أن ”الجمعيـــات الحقوقية، 
وخصوصـــا المغربية منها، ممنوعة من دخول 
المخيمـــات، فضال عن غيـــاب أي قانون منظم 
للســـجون واالعتقال بالمخيمـــات والمعطيات 

حول عدد الموقوفين“.
ولفت إلى أن المحكمة األفريقية قبلت، الشهر 
الماضي، الدعـــوى القضائية ضد الجزائر، في 
ســـابقة تعّد األولى من نوعها بالنســـبة إليها. 

والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 
هـــي محكمـــة قاريـــة، أنشـــأتها دول أعضـــاء 
باالتحـــاد األفريقـــي، فـــي 1998، لتعزيز حماية 

حقوق اإلنسان وشعوب القارة السمراء.
وكانـــت العديد من المنظمـــات الدولية غير 
الحكوميـــة قد اشـــتكت خالل انعقاد الجلســـة 
العامـــة لمجلس حقوق اإلنســـان، ســـفير دولة 
الجزائـــر في جنيـــف لألمـــم المتحـــدة؛ وذلك 
الحقوقيـــة  االنتقـــادات  تقبلـــه  عـــدم  بســـبب 
جلســـة  خـــالل  بـــالده  إلـــى  وجهـــت  التـــي 
االستعراض الدوري الشامل والخاص بالدولة 

الجزائرية.
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سلطنة المسماري:
الضبابية السياسية التي 

كانت تحيط بالمشهد الليبي 
بدأت تتبدد تدريجيا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز 

السراج، االثنين، إنه لن يسمح ألي 
فرد أو جهة بالقفز على السلطة أو 
عرقلة المسار السياسي في البالد، 

وذلك ردا على مظاهرة خرجت 
بالعاصمة طرابلس، لتأييد المرشح 
السابق لرئاسة الوزراء عبدالباسط 

إقطيط.

◄ أعلنت شركة هاتف ليبيا، 
الثالثاء، قطع االتصاالت عن مناطق 

الجنوب بالكامل، جراء قطع كابل 
شبكة االتصاالت الوطنية الواقع 

بين مدينة مصراتة وقرية أبوقرين 
غربي البالد، بسبب عمل تخريبي 

متعمد.

◄ تمكنت مختلف الدوريات 
العسكرية البرية والمحمولة جوا 

والعاملة بالمنطقة الحدودية العازلة 
في الجنوب التونسي، خالل األسبوع 

الماضي من إيقاف 42 مهربا على 
مستوى الساتر الترابي، أحدهم 

ليبي الجنسية والبقية تونسيون.

◄ أّدى وزير العدل التونسي غازي 
الجريبي، االثنين، زيارة فجئية إلى 
السجن المدني بمنطقة صواف من 

محافظة زغوان، حيث اطلع عن قرب 
على ظروف المساجين، وتحادث 
مع عدد من العاملين في السجن.

◄ طالب اتحاد بلديات التراث 
العالمي الليبية الخمس، طرفي 
النزاع في مدينة صبراتة غرب 

البالد، باالبتعاد عن المواقع األثرية 
وتجنيبها الدمار.

◄ أعلن مصدر أمني تونسي 
الثالثاء، إحباط عملية هجرة غير 
شرعية انطالقا من سواحل مدينة 

صفاقس التونسية وإيقاف العشرات 
من المهاجرين من عدة جنسيات.

باختصار

غسان سالمة ُيشيع تفاؤال بقرب التوصل لحل سياسي في ليبيا
[ انطالق المفاوضات لتعديل اتفاق الصخيرات  [ حذف المادة الثامنة أبرز التحديات أمام لجنتي الحوار

بدأ الفرقاء الليبيون الثالثاء في العاصمة التونسية جولة جديدة من املفاوضات تستهدف 
ــــــة 2015 لكنه لم يطبق بعد أن رفضته  ــــــل اتفــــــاق الصخيرات الذي مت توقيعه في نهاي تعدي

السلطات في شرق البالد.

أخبار
«موســـكو ال تنحـــاز إلى خليفة حفتر في األزمة الراهنة بين األطـــراف الليبية، وتحترم قرار حظر 

السالح المفروض على ليبيا، الذي مدده مجلس األمن الدولي إلى يونيو 2018».
ليف دينغوف
رئيس جلنة االتصال الروسية في الشأن الليبي

«برنامج عمل الحكومة يأتي في ظرف دولي يشـــهد أزمات وصراعات. وتأخر الحل السياسي في 
ليبيا ومالي له ارتدادات على األمن القومي الجزائري».

أحمد أويحيى
رئيس احلكومة اجلزائرية

إخوان الجزائر: 
االنتخابات بديل للفوضى

} الجزائــر - أعربت ”حركة مجتمع الســـلم“ 
اإلخوانية الثالثاء، عن تمّسكها بالمشاركة في 
االنتخابـــات المحلية، من منطلـــق إيمانها بأن 

الخيارات األخرى محفوفة بالمخاطر.
جاء ذلك فـــي تصريحات لرئيـــس الحركة، 
عبدالمجيـــد مناصرة، خـــالل مؤتمر صحافي، 
الســـتعراض مشـــاركة الحركة في االنتخابات 

المحلية المقررة في 23 نوفمبر.
وقال مناصرة إن ”تمســـك الحركة بالمسار 
االنتخابـــي عبر مشـــاركتها في االقتـــراع رغم 
ما يعتريـــه من تضييق وصعوبـــات، يأتي من 
منطلـــق أن هـــذه االنتخابات تشـــّكل الســـبيل 
لتجسيد إرادة الشعب في اإلصالح والتغيير“.

األخـــرى  المســـارات  ”نرفـــض  وأضـــاف 
المجهولـــة والمحفوفـــة بالمخاطـــر، والتي ال 

تعتبر الجزائر بحاجة إليها على اإلطالق“.
وتابـــع ”هذا رّدنا عّمن يتســـاءل عن جدوى 
المشاركة في االنتخابات، في ظل وجود تزوير، 
ما يجعلها عاجزة عن فرض التداول والتغيير“.
واعتبر أن في تمشـــي حركتـــه ”حرصا من 
جانبها على إغـــالق جميع المنافـــذ واألبواب 
التـــي من الممكـــن أن تأتي منهـــا الفوضى أو 
مؤكدا أن ”مســـتقبل  الخطـــر أو التهديـــدات“ 

الجزائر ومصلحتها في الديمقراطية“.
علـــى  ردا  مناصـــرة  تصريحـــات  وتأتـــي 
انتقادات طالت حركته من ناشطين ومعارضين 
بشـــأن مشـــاركتها الدائمـــة فـــي االنتخابات، 
رغـــم شـــكاواها المتكـــررة من وجـــود تالعب 

باألصوات.

الرابطة املغربية لحقوق اإلنسان ترفع دعوى قضائية ضد الجزائر

سالمة مفعم باألمل

} الرئيس التونســـي الباجي قائد السبســـي يشرف على موكب أداء اليمين الدســـتورية للعضوين الجديدين في الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 
نجالء ابراهم وأنيس الجربوعي.



} لنــدن - أحيـــا اســـتفتاء انفصـــال إقليـــم 
كردســـتان العراق طموحات أكراد إيران، الذين 
عبروا عـــن تأييدهم لذلك األمر، في خطوة يرى 
مراقبون أنها ســـتكون ورقة ضغط على النظام 
في طهران لتغيير سياساته القمعية ولو بشكل 

بسيط ضد األقليات العرقية.
ونظم اآلالف من األكراد اإليرانيين مسيرات 
في الشوارع إلبداء تأييدهم الستفتاء االستقالل 
الـــذي أجرتـــه الســـلطات الكرديـــة في شـــمال 
العـــراق وتحـــدوا بذلك اســـتعراضا للقوة من 
جانب السلطات اإليرانية التي حلقت طائراتها 

الحربية في سماء المناطق الكردية.
وفـــي ظل التطـــورات المتســـارعة، لم تجد 
إيران ســـوى التحذير من أن االســـتفتاء حول 
االســـتقالل في إقليم كردستان العراق سيؤدي 
إلـــى ”فوضى سياســـية“ فـــي المنطقـــة، فيما 
أعلن الحـــرس الثوري أنه سيرســـل تجهيزات 

صواريخ إلى الحدود مع العراق.
المســـؤولون ووســـائل اإلعالم في  ونـــدد 
إيران باالستفتاء الذي أجري االثنين واعتبروه 
تهديـــدا لالســـتقرار اإلقليمـــي مؤيديـــن بذلك 
الضغوط التي فرضتها بغداد وتهديدات إيران 
وتركيـــا وتحذيرات المجتمع الدولي من أنه قد 

يشعل فتيل صراع جديد في الشرق األوسط.
وقال علي أكبر واليتي، مستشـــار المرشـــد 
األعلى علـــي خامنئي، إن ”نتيجة هذه الخطوة 

هي فوضى سياسية في المنطقة“.
وأضـــاف واليتي أنه ”من األســـف أن يكون 
رئيس إقليم كردســـتان مسعود البارزاني على 
ارتباط مع الصهاينة منذ مدة وأنه لم يكتســـب 
الدروس من فلسطين، وأن هذا االستفتاء بداية 
النهياره السياســـي ألن الشعب الكردي العظيم 

لن يرضخ لهذا العار“.

ورغم سنوات القمع الرسمي للمعارضة راح 
السكان في عدد من المدن الكردية الرئيسية في 
شـــمال غرب إيران يرقصون في حلقات مســـاء 
االثنين وهم يرددون هتافات اإلشادة بالحركات 

القومية الكردية.
وأظهرت مقاطع فيديو نشـــرت على وسائل 
التواصـــل االجتماعي قائدي الســـيارات وهم 
يطلقـــون أبواق ســـياراتهم ابتهاجـــا والناس 
يصفقـــون فـــي مدينتي مريـــوان وبانـــه وكان 
كثيـــرون يرتدون أقنعة حتـــى ال تتعرف عليهم 

قوات األمن.
ويعيش فـــي دول المنطقـــة حوالي ثالثين 
مليـــون كـــردي ليـــس لهـــم دولتهـــم الخاصة. 
ويعيـــش منهـــم فـــي إيـــران وتخشـــى طهران 
تنامي الضغـــوط االنفصالية بيـــن أفراد أقلية 
لهـــا تاريخ طويل في الكفـــاح من أجل حقوقها 

السياسية.
وحاول رجال الشرطة المنتشرون السيطرة 
على الجماهير المبتهجة، فقد أشـــارت تقارير 
إلى وقوع اشـــتباكات بين المتظاهرين وقوات 
األمـــن في مدينتي مهابـــاد وصنندج حيث رفع 
المتظاهـــرون علم كردســـتان الـــذي يمثل رمزا 

محظورا لرغبة األكراد في االستقالل.
ويقـــول عضـــو فـــي الحـــزب الديمقراطي 
لكردســـتان اإليرانيـــة، وهـــو جماعة مســـلحة 
علمانية تشن هجمات من حين آلخر في إيران، 
يدعـــى زاريبـــار ومن ســـكان مريـــوان، إن هذا 
االستفتاء سيشـــجع األكراد اإليرانيين على أن 
يكونوا أكثر تصميما على المطالبة بحقوقهم.

وأكـــد زاريبار الـــذي امتنع عن ذكر اســـمه 
بالكامل ”هذا االســـتفتاء ليـــس تهديدا لجيران 
العراق، لكنه نقطة انطالق لحل مشاكل األكراد 

وخاصة في إيران“.
وأعلنـــت إيران فرض حظـــر على الرحالت 
الجوية المباشـــرة إلى إقليم كردستان العراق 
ومنه، األحد الماضي، بناء على طلب الحكومة 
المركزية في بغداد، ودعت كل الدول المجاورة 
إلـــى فـــرض حصار بـــري علـــى اإلقليم شـــبه 

المستقل.

وحلقـــت مقاتـــالت الجيـــش اإليراني فوق 
األقاليـــم الغربيـــة للبـــالد فـــي إطـــار مناورة 
عســـكرية. ورغـــم أن الكثيـــر من أكـــراد إيران 
يودون تطبيق نموذج االســـتفتاء فإن طريقهم 
إلى الحكم الذاتي أو االســـتقالل أصعب بكثير 
في ظـــل حكـــم المؤسســـة الدينيـــة والحرس 

الثوري.
ومنذ عشرات السنين يعمل الحرس الثوري 
على قمـــع االضطرابات فـــي المناطق الكردية، 
كما أن القضاء المعروف بتشدده أصدر أحكاما 
بالســـجن مـــددا طويلة أو حتـــى باإلعدام على 

الكثير من النشطاء.
وأرســـلت إيران قائد الحرس الثوري قاسم 
سليماني إلى شمال العراق األسبوع الماضي، 
فـــي محاولة أخيـــرة اعتبرها مراقبون فاشـــلة 

إلقناع حكومـــة إقليم كردســـتان باالمتناع عن 
إجراء االستفتاء المثير للجدل.

ولـــم تعلن نتائج االســـتفتاء بعـــد لكن من 
المتوقع أن تكون موافقة مدوية على االستقالل. 
وقال كردي يدعى أربابا إنه يشعر بفرحة طاغية 

”من صميم قلبي بالنصر في االستفتاء“.
لكنه أبـــدى قلقه من ازديـــاد الضغوط على 
أكراد إيران لمنعهم من السير في الطريق ذاته. 
وأضاف ”النظام اإليراني سيعســـكر المناطق 

الكردية أكثر مما هي عليه“.
وبالنسبة لطهران يمثل االستفتاء ”مؤامرة 
صهيونية“ ترمي إلى زعزعة استقرار المنطقة. 
وقالت صحيفة كايهان المقربة من خامنئي  إن 
”شعبا راحال مشتتا لن يجد السالم إال إذا وجد 

وطنا كان لب الفلسفة وراء قيام إسرائيل“.

وانتقـــد رجل الديـــن اإليرانـــي أبوالفضل 
نجفـــي طهرانـــي معاملة األكراد فـــي المنطقة. 
وقال لرويترز ”من المؤسف في العراق وإيران 
وتركيا أن الحكومات المركزية لم تقدم لألكراد 
وغيرهم من ســـكان المناطق تسهيالت الرعاية 
والتنميـــة التي يســـتحقونها. ولهـــذا ال يريد 

األكراد حكم أي من الحكومات المركزية“.

5

{ال وجود لضربة دقيقة أو حصار عسكري من شأنه أن يحل مشكلة شبه الجزيرة الكورية لكننا أخبار

ال نستطيع استثناء خيار الحرب}.

هربرت ماكماستر
مستشار األمن القومي األميركي

{بكين تأمل أن يدرك السياســـيون في كوريا الشمالية وأميركا، أن اللجوء إلى الحل العسكري 

لن يكون مفيدا بأي شكل}.
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املتحدث باسم اخلارجية الصينية
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باختصار

◄ حركت صورة نشرتها وزيرة 
الهجرة الدنماركية إنغر ستويبرغ 

الثالثاء، على حسابها في ”فيسبوك“ 
تظهر رسما ساخرا للنبي محمد صلى 

الله عليه وسلم مشاعر الغضب لدى 
المسلمين في العالم.

◄  بدأت الثالثاء محاكمة الداعية 
العراقي أبووالء و4 من شركائه على 

خلفية إنشائهم في ألمانيا شبكة 
تجنيد لحساب تنظيم داعش المتطرف، 

وهي الشبكة التي كان منفذ اعتداء 
سوق الميالد في برلين على صلة بها.

◄  أكدت روسيا الثالثاء رفضها 
القاطع لكل المحاوالت التي تهدف إلى 
تغيير شكل االتفاق النووي بين إيران 

و5+1 حيث ترى أن عدم التزام الواليات 
المتحدة باالتفاق قد يعقد الوضع 

الحالي حول كوريا الشمالية.

◄  خففت بنغالديش القيود على 
وكاالت اإلغاثة العاملة في مخيمات 
الالجئين من أقلية الروهينغا فيما 

تسعى إلى الحصول على 250 مليون 
دوالر من البنك الدولي لتمويل عمليات 

المساعدة الطارئة، وفق مسؤولين 
الثالثاء.

◄  حذرت الصين الثالثاء من أن 
شن حرب في شبه الجزيرة الكورية 
لن ”يكون فيها رابحون“، بعد اتهام 

النظام في بيونغ يانغ، الرئيس 
األميركي دونالد ترامب بإعالن الحرب 
على كوريا الشمالية بسبب التجارب 

الصاروخية.

◄ اعتقلت الشرطة السويدية الثالثاء 
رجال يشتبه في قيامه بإضرام النار في 
أحد المساجد في مدينة أوريبرو غرب 

العاصمة ستوكهولم في الوقت الذي 
أكد فيه محافظ المدينة أن الحريق كان 

متعمدا.

الواليات المتحدة تعمل على إغالق مكتب طالبان في الدوحة

طريق أكراد إيران إلى االســـتقالل 

أصعـــب بكثيـــر مـــن طريـــق أكراد 

العـــراق فـــي ظل حكم املؤسســـة 

الدينية والحرس الثوري

◄

حمى استقالل كردستان العراق تصيب أكراد إيران
[ أكراد إيران يتحدون طهران باالحتفال تأييدا الستفتاء أكراد العراق  [ تزايد المخاوف اإليرانية من فوضى إقليمية بسبب االستفتاء

تواجــــــه طهران امتحانا صعبا هذه األيام لطاملا كانت تخشــــــاه منذ زمن بعيد عندما عبر 
اآلالف مــــــن األكــــــراد اإليرانيني عن تأييدهــــــم للخطوة التي أقدم عليها أكراد كردســــــتان 
العراق. ويقول محللون إن هذا األمر سيكون دافعا قويا قد يصل إلى تكرار التجربة على 

األراضي اإليرانية.

احتفاالت تحت التهديدات

} فيينــا - أكد مراقبـــون أن األحزاب اليمينية 
المتطرفة في أوروبا تخوض معركة كسر عظم 
قبل اقتحـــام الحياة البرلمانيـــة بعد األحداث 
المتســـارعة التي شهدها حزب البديل من أجل 
ألمانيا عقب تحقيق فوز مثير للمرة األولى منذ 

تأسيسه.
وقال جان إيف كامو، خبير شؤون التطرف 
لألبحاث في  األوروبـــي في معهـــد ”ايريـــس“ 
الذي  فرنســـا، إنه ”اختبار لتحقيق التـــوازن“ 
مـــن الممكن أن يخرج عن مســـاره عندما يبدو 

النجاح محققا.
وأضـــاف لوكالـــة الصحافة الفرنســـية أن 
المســـالة ”ال تتعلق فقط بالحصول على تأييد 
واسع وإنما أيضا بمعرفة كيفية توظيفه. وفي 
لحظـــة ما لن يعود التكتل ضـــد النظام كافيا“، 
وخصوصا عندما تشجع المكاسب االنتخابية 

”التكتيكات الفردية“.
وتشـــير االنقســـامات فـــي صفـــوف حزب 
الجبهة الوطنيـــة الفرنســـي والبديل من أجل 
ألمانيا بعد تحقيق الحزبين اختراقا انتخابيا 
غير مســـبوق، إلـــى الصعوبة التـــي تواجهها 
أحزاب اليميـــن المتطرف األوروبي الكبرى في 
تخطي الخالفات الداخلية العميقة أحيانا بين 

المتطرفين والمعتدلين.
وخالفا لحزب الحرية النمســـاوي حليفهما 
الـــذي تجـــاوز خيبـــة األمـــل إثـــر هزيمته في 
االنتخابات الرئاســـية في ديســـمبر الماضي، 
ويتطلع للعودة إلـــى الحكومة بعد االنتخابات 
التشـــريعية منتصـــف أكتوبر، فـــإن الحزبين 

الفرنســـي واأللماني تباينا في انقســـاماتهما 
فور االنتهاء من انتخابات مهمة.

وأصبح حـــزي البديـــل من أجـــل ألمانيا 
األحـــد، أول حـــزب قومـــي يدخـــل البرلمـــان 
األلمانـــي (البوندســـتاغ) منذ نهايـــة الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، وبدأت معه االنقســـامات 

داخل الحزب.

وانســـحبت الرئيســـة المشـــاركة فراوكي 
بتري من الحزب بعد أن أبدت رفضها أن تكون 
نائبة عن الحزب بسبب خالفات مع أحد قادته 
الذي أشـــاد بأداء الجنود األلمان خالل الحرب 

العالمية الثانية.
وفـــي الجبهـــة الوطنية نالـــت مارين لوبن 
33.9 بالمئـــة من األصوات فـــي الجولة الثانية 

من االنتخابات الرئاســـية الفرنســـية في مايو 
الماضي، لكنها أحيطت علما األسبوع الماضي 
باستقالة مساعدها فلوريان فيليبو، المهندس 

الرئيسي الستراتيجية تلميع صورة الحزب.
ومـــن المفارقـــات أن هـــذه الظاهـــرة تعيد 
إلى األذهان فكرة أن نجـــاح األحزاب اليمينية 
المتطرفـــة يعـــود إلـــى الجمـــع بيـــن مكونات 

متنوعة ومتناقضة أحيانا.
ويؤكد كاس مود، أستاذ مشارك في جامعة 
جورجيا األميركية، هـــذا األمر بالقول إنه ”من 
النادر أن تكون االنقســـامات بسبب التوجهات 
األيديولوجيـــة، بل تكون في الكثير من األحيان 

شخصية أو استراتيجية“.
وواجـــه حزب الحريـــة النمســـاوي، عميد 
األحـــزاب اليمينية المتطرفـــة في أوروبا، أزمة 
داخليـــة كبيرة بعد انضمامه إلى الحكومة عام 
2000 إلى جانـــب المحافظين بزعامة فولفغانغ 

شلوسيل.
وتمكـــن هاينز-كريســـتيان ســـتراكي مـــن 
الســـيطرة بشـــكل وثيق منـــذ عـــام 2005 على 
الحزب الذي شـــهد مؤخرا تباينات سياســـية 

مختلفة لكن دون انقسامات كبيرة.
وقال الخبير توماس هوفر إن ”خليفة يورغ 
هايدر فرض نهجا يتميز بالعدوان غير المباشر 

وروح الدعابة بدال من نهج المجابهة“.

إصغاء في وجه الضجيج

الخالفات تضعف زخم صعود اليمني املتطرف في أوروبا

} واشنطن - كشفت مصادر أميركية الثالثاء، 
أن الرئيس دونالد ترامب مارس ضغوطا على 
نظيره األفغاني أشـــرف غانـــي إلغالق مكتب 

حركة طالبان في قطر.
وأكدت المصادر المّطلعة على المباحثات 
التـــي جرت قبل أيام بيـــن ترامب وغاني على 
هامـــش اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة لألمم 
المتحدة في نيويـــورك أن هناك عزما للضغط 

على الدوحة من أجل طرد بعثة طالبان.
وتعد قطر البلد الوحيد الذي يســـتضيف 
مكتبـــا لحركـــة متطرفـــة تصنفهـــا الواليـــات 
المتحدة وعـــدد من الدول على الئحة اإلرهاب، 

مـــا يعتبـــره المراقبـــون دليـــال كافيـــا علـــى 
أنهـــا تدعم اإلرهـــاب على عكس مـــا تروج له 

الدوحة.
وترى القيادة األفغانية أن وفد طالبان غير 
الرســـمي في قطر الذي يبلغ قوامه 36 فردا، لم 
يحقق أي شيء لتسهيل محادثات السالم، بل 
أعطى الشـــرعية السياســـية لجماعة تعتبرها 

كابول مجرد أداة لباكستان.
ونقلـــت صحيفة ”الغارديـــان“ البريطانية 
عن تلـــك المصادر تأكيدهـــا أن ترامب يصّور 
مكتب طالبان على أنه مبادرة فاشلة من سلفه 
بـــاراك أوباما، لم تؤد فـــي نهاية المطاف إلى 

مفاوضات الســـالم التـــي كان يأملها الرئيس 
األميركي السابق.

ويســـود اعتقـــاد لدى دوائر صنـــع القرار 
األميركي أن ترامب أثار القضية مع أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني، خالل اجتماع 

معه، الثالثاء الماضي.
وتأتـــي دعوة ترامب في إطـــار التغييرات 
التي شـــملت السياســـة األميركيـــة في كل من 
أفغانســـتان وباكســـتان والهند، والتي أعلن 

عنها في الثامن عشر من أغسطس الماضي.
واتهم الرئيس األميركي في اســـتراتيجيته 
التـــي أعلـــن عنهـــا ضمـــن خطـــة تهـــدف إلى 

مكافحة اإلرهاب، باكســـتان بأّنها تمنح ”مالذا 
لإلرهابيين“، وهو ما رفضته إسالم أباد.

ويتعّين على الســـلطات األفغانية اإلعالن 
رســـميا عن طلب إغالق مكتـــب طالبان، إال أن 
القـــرار النهائي يعود إلـــى الحكومة القطرية، 
وهـــو ما قد يزيـــد الضغوط علـــى الدوحة في 

الفترة المقبلة للخضوع لهذا المطلب.
وكان الرئيـــس األفغاني قد قال في فبراير 
الماضـــي لوزيـــر الخارجية القطري، الشـــيخ 
محمـــد بن عبدالرحمن آل ثاني، خالل اجتماع 
أمني في مدينة ميونيخ األلمانية، إنه ”ينبغي 

إغالق مكتب طالبان“ بشكل نهائي.

علي أكبر واليتي:

استفتاء االستقالل بداية 

االنهيار السياسي لرئيس 

إقليم كردستان العراق

اليمني األملاني في البرملان، 

ص6تحد بحجم كارثة



} بون (ألمانيا) - دشنت فراوكه بيتري زعيمة 
حـــزب البديل من أجل ألمانيا اليوم األول بعد 
فـــوز حزبها بتمثيـــل نيابي في البوندســـتاغ 
(البرلمان االتحادي) بعمل استعراضي توقفت 
عنده أســـئلة وســـائل اإلعـــالم؛ ففـــي مؤتمر 
صحافـــي كان ُينتظـــر فيه أن تقـــرع وقيادات 
حزبهـــا أنخاب النصـــر، أعلنت بيتـــري أنها 
لـــن تجلس مع حزبها كنائبـــة في البرلمان بل 
ستمثل نفسها كنائب مستقل، مؤنبة ”أّن على 
الحـــزب أن يعالـــج المعارضة فـــي داخله قبل 
دخـــول العملية السياســـية“ ثم غـــادرت قاعة 

المؤتمر غاضبة.
واعتبر ألكســـندر غاوالند، وهـــو القيادي 
األبرز اليوم في حزب البديل، تقدمه الملحوظ 
فـــي االنتخابـــات البرلمانيـــة بمثابـــة إعالن 
حرب على الحكومـــة األلمانية المقبلة بزعامة 
ميركل، مشيرا بالحرف الواحد ”على الحكومة 
المقبلة، وعلى السيدة ميركل أن تستعد جيدا، 
فســـوف نقوم بمطاردتها وسنســـتعيد بالدنا 
وشـــعبنا“، وهـــو تعليق عده كثيرون خشـــنا 

وهجوميا للغاية.
ويثير الصعود الصاروخي للتيار اليميني 
المتشـــدد مخاوف أطراف عـــدة، فخالل أربع 
ســـنوات نجح حزب البديل ألجـــل ألمانيا في 
الحصـــول على 88 مقعـــدا برلمانيـــا، ما يعد 
اختراقـــا غير مســـبوق للمشـــهد السياســـي 

األلماني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ونظـــرة إلى تاريـــخ غير بعيد تكشـــف أّن 
مثل هذا الســـيناريو حدث مع الحزب النازي 
(حزب العمال الوطني االشتراكي األلماني) في 
ثالثينات القرن العشـــرين بقيادة أدولف هتلر 
الذي نجح خالل سنوات قليلة في القضاء على 
خصومه، مســـتفيدا من ديمقراطية جمهورية 
فايمر المتســـامحة للقضاء علـــى الجمهورية 

والديمقراطية نفسها.
الحلقـــات  مـــن  أوال  تنطلـــق  المخـــاوف 
األضعف في المجتمع، فالمهاجرون القادمون 
مـــن كل أنحـــاء العالـــم والذيـــن ال يعرف أحد 

عددهـــم بالضبـــط فـــي هـــذا البلـــد (تتحدث 
إحصاءات غير رســـمية عن وجـــود 18 مليون 
مهاجـــر دائم ومؤقـــت متجنـــس أو مقيم في 
ألمانيا االتحاديـــة) ينتظرون أياما صعبة مع 
تعاظم نفوذ اليمين الشـــعبوي بقيمه القريبة 

جدا من الفاشية والنازية.
واعتبـــر الصحافي منصف الســـليمي في 
تصريـــح لـ”العرب“ أّن ”وصـــول حزب البديل 
إلى البوندســـتاغ بنســـبة تزيد عن 13 بالمئة 
يمنحـــه منبرا إلثـــارة ملف الهجـــرة واللجوء 
مـــن منظـــوره المناهض الســـتقبال الالجئين 
والهجـــرة.. وبحكم سياســـات عمـــل البرلمان 
فإّن حضوره في اللجان البرلمانية وجلســـات 
المناقشـــة البرلمانية العامة ســـيمنحه فرصا 
لتشديد مالحقته للحكومة في ملف الالجئين، 

كما توعد زعيمه ألكسندر غاوالند“.
ومضـــى الصحافي األلمانـــي ذو األصول 
التونســـية إلى المزيد مـــن التعريف بمخاطر 
المشاركة البرلمانية لحزب البديل ألجل ألمانيا 
فقال ”ســـيكون لحضور هـــذا الحزب اليميني 
الشـــعبوي في المشـــهد السياســـي األلماني 
دور في النقاشـــات السياســـية عبر وســـائل 

اإلعالم والمؤسســـات السياســـية، وأعتقد أّن 
ذلك سيســـاهم في خلق أجواء نقاش تكتسي 
أكثر حدة وانقسامات حول موضوع الالجئين 
بهدف إحراج المستشارة أنجيال ميركل ودفع 
حزبها واألحزاب الحليفة مستقبال إلى تقديم 

تنازالت في ملف الالجئين“.
واعتبر لؤي المدهون، المحلل السياســـي 
المختص في الشـــؤون األلمانية، أّن ”برنامج 
’البديـــل مـــن أجـــل ألمانيـــا‘ بمثابـــة قطيعة 
تاريخيـــة مع مفهوم الوســـطية األلمانية ومع 

تقاليد الثقافة السياسية التوافقية“.
ال تقتصر المخاوف على المسلمين، حيث 
أبدت الكنيســـة اإلنجيلية على لسان رئيسها 
هاينريـــش بيدفورد ـ شـــتروم قلقها من نفوذ 
اليمين الشـــعبوي في أوساط الشباب خاصة 
”أن حجـــم التأييـــد مـــن قبـــل الشـــباب لحزب 
يميني شـــعبوي هو دعـــوة إلـــى اليقظة لكل 
الذين يؤمنون بتعايش ســـلمي وتضامني في 

ألمانيا منفتحة على العالم”.
أمـــا الكاثوليـــك فـــي ألمانيا فبـــدوا أكثر 
تماسكا، وقد قال توماس شتينرنبيرغ، رئيس 
اللجنـــة المركزيـــة لأللمان الكاثوليـــك ”علينا 

التفكير بمشـــاهد أوروبية مشـــابهة، ففي كل 
أوروبا هناك أحـــزاب يمينية متطرفة مماثلة، 
المهـــم مالحظـــة أّن 87 بالمئة مـــن األلمان لم 
يصوتـــوا لحـــزب البديـــل وهو يعكـــس واقع 
الحال حتى اآلن، وال أحد بوســـعه التكهن بما 

سيصير إليه الحال بعد 4 سنوات“.
وقال جوزيف شوســـتر رئيـــس المجلس 
األعلـــى لليهود فـــي ألمانيا ”لألســـف تأكدت 
مخاوفنـــا: لقـــد أصبح حزب يمينـــي متطرف 
ممثـــال فـــي كل برلمانـــات الواليـــات وحتـــى 
فـــي البرلمـــان االتحادي، حـــزب يحرض ضد 

األقليات”.
وكشـــفت صحيفة ”فرانكفورتر روندشاو“ 
عن قلق الشـــارع وتذبذبه بيـــن الدفاع عن قيم 
ألمانيا العريقـــة القوية، وبين المحافظة على 
قيم التســـامح وقبول اآلخر التـــي تركزت في 
الضمير األلماني بعد سقوط النازية عام 1945. 
وقالـــت إن ”البرلمان األلمانـــي في خطر، ألنه 
ســـيتحول إلى أرضية رنانة ألجندة شـــعبوية 
وتقوي  الشـــيزوفرينية،  المؤامـــرة  ونظريات 
بهذا الشكل التمكن بسهولة من السيطرة على 
المجال العام. وهذا من أجل التســـلل بشـــكل 
منهجـــي لتفريغ البديهيـــة الليبرالية لمجتمع 

منفتح“.
عمليـــا يعني ذلـــك أّن البديل ســـيكون من 
أحـــزاب المعارضة فـــي البوندســـتاغ، ولكّن 
االشـــتراكيين حســـموا أمرهـــم منـــذ إعـــالن 
هزيمتهم في تولي قيادة المعارضة البرلمانية، 
وهذا بالتأكيد سيحد من قوة اليمين وتأثيره، 
وهـــو ما عّبر عنه لصحيفة ”العرب“ الناشـــط 
فـــي حقوق اإلنســـان والحريات كمال ســـيدو 
بالقـــول ”هم الحـــزب األقوى فـــي المعارضة 
البرلمانيـــة. عمليا ليس للحزب أي تأثير على 
اتخاذ القرارات إذا تم تشـــكيل ائتالف بشكل 
ســـريع وإذا تعاملت القـــوى الديمقراطية مع 
بعضهـــا البعض بشـــكل وثيق. أمـــا في حال 
ظهـــور تناقضـــات حـــادة بين هـــذه األحزاب 
وعـــدم إمكانيتهـــا في التوافق علـــى القضايا 
األساســـية وأخذ مخاوف األلمـــان بجدية فقد 
تكـــون هناك تأثيرات ســـلبية، وقد يخرج هذا 
الحزب اليمني بشـــكل أقوى، المسألة جدية“. 
والتناقضـــات متوقعـــة بالطبع، ال ســـيما أّن 

االشـــتراكيين يلعقون جراحهـــم وهم يحتلون 
منصة المعارضة في البرلمان، كما أّن الخضر 
والليبرالييـــن (الحلفـــاء المنتظـــرون لحـــزب 
ميـــركل وظهيره البافاري) ليســـوا على وفاق 
مع ميـــركل في الكثير من المســـائل، وخاصة 
المتعلقة بأوروبا الموحدة وبسياســـة المناخ 

والعولمة.
لكّن الصحافي منصف السليمي حاول أن 
يقلـــل من قدرة حزب البديـــل على التأثير على 
قرارات المشرعين األلمان وسلطتهم التنفيذية 
(الحكومـــة) مشـــيرا بالقـــول إنـــه ”ال ينبغي 
المبالغـــة في حجـــم تأثير حـــزب البديل ألّنه 
فـــي نهاية المطاف يمثل أقلية داخل البرلمان، 
وحتـــى داخل المعارضة، ّفإنـــه في حال التزم 
الحـــزب االشـــتراكي الديمقراطـــي بالبقاء في 
المعارضة، فإّن ذلك ســـيقلل من تأثير الحزب 

اليميني الشعبوي“.
بنيويـــا، يتكـــون حـــزب البديل مـــن أجل 
ألمانيـــا مـــن جناح ”معتـــدل“ تقـــوده فراوكه 
بيتـــري التي انشـــقت عنه علنـــا الثالثاء بعد 
أن اســـتمر تهميشـــها من قبل حزبها وبعد أن 
واجهت مشاكل قانونية، وجناح متشدد يقوده 
ألكســـندر غاوالند الـــذي نجـــح بالتدريج في 
انتزاع القيادة من بيتري. وال بد من اإلشـــارة 
هنا إلـــى أن غاوالنـــد وهو صحافـــي ومحام 
كان عضـــوا فاعـــال لمدة 40 عامـــا في الحزب 
الديمقراطي المســـيحي الـــذي تقوده ميركل ، 
ثم تركه احتجاجا على سياسات الهجرة التي 

تبنتها ميركل وحزبها.
بعـــد أن انفصلـــت فراوكـــه بيتـــري عـــن 
الحزب الثالثاء، تسلط األضواء على القيادية 
”المعتدلـــة“ أليس فايدل البالغـــة من العمر 38 
عاما والتي تعيش بين ألمانيا وسويســـرا مع 

صديقتها ومعهما طفالن.

} كركــوك (العــراق) - غـــداة يـــوم اســـتفتاء 
تاريخـــي متوتر فـــي كركـــوك، يرفـــض أبناء 
المكـــون العربي الذين قاطعت غالبيتهم عملية 
التصويـــت، الحديث عن شـــعور بالخوف من 
أي تهديدات قد تمـــس وجودهم في المحافظة 
النفطية التي توجد فيها مصالحهم وعائالتهم 
وتتفـــق أغلب تصريحاتهم علـــى فكرة العيش 

اآلمن، مهما كانت الجهة الحاكمة.
فـــي يوم االســـتفتاء، وقبل نحو ســـاعتين 
من إغالق مراكز االقتراع، أمرت الســـلطات في 
مدينـــة كركوك المحافظة الغنية بالنفط بفرض 
حظـــر للتجول في وســـط المدينـــة وجنوبها، 
حيث العرب والتركمـــان، خوفا من أي تصادم 
مع األكـــراد المحتفلين، لكن مع بـــزوغ الفجر 
الجديد فـــي المدينة، ورفع حظر التجول، بدت 
الحيـــاة طبيعية جدا داخل األحياء، مع افتتاح 
المحال ألبوابها وعودة الســـكان إلى أعمالهم، 

خصوصا العرب منهم.

وســـرت شائعات في كركوك تفيد بأن أكراد 
المدينة ســـينتقمون ممن لم يشارك في عملية 
التصويت، لكن ”أحدا لم يطرق بابنا أو يجبرنا 
على أي شـــيء“، وفق ما يقول محمد الموفق. 
ويضيـــف الموفـــق، المتواجـــد داخـــل مقهى 
الصالحي في منطقة دوميز التي يقطنها عرب 
وتركمان، ”نحن لم نقتـــرع، ال أحد من عائلتي 
اقترع. هذا شـــأن كردي وهـــو حقهم. لنر كيف 
ستجري األمور وال يهمنا إن كنا تابعين لبغداد 

أو كردستان، ما يهمنا هو لقمة عيشنا“.
وعرفت كركوك منذ القدم في أدبيات الحزب 
أدبيات  وفي  كردســــتان“  الديمقراطـي بـ”قلب 
االتحاد الوطنـي بـ”قدس كردســـتان“ وليس من 

الغريـب أن يولي الحزبان الرئيسيان في إقليم 
كردســـتان ذلـــك االهتمام بالمدينة، فباإلضافة 
إلى موقعها االستراتيجي فإن إنتاج 410 آالف 
برميل يوميا من النفط يستحق الجهد المبذول 

الفتاك المدينة من الحكومة المركزية.
وتعـــد كركوك من أبرز المناطـــق المتنازع 
عليها بيـــن حكومتي بغداد وإقليم كردســـتان 
العراق. وحّلـــت إيرادات كركـــوك مؤقتا مكان 
الحّصة المخصصة لحكومة إقليم كردســـتان 
فـــي الموازنة العراقيـــة، والتي قامـــت بغداد 
بإلغائها في العـــام 2014. وتصاعد التوتر في 
المحافظة بعيد اإلعالن عن ضمها إلى المناطق 
التي ســـيجري فيها االســـتفتاء على استقالل 
إقليم كردستان، الذي دعا إليه الرئيس مسعود 
البارزانـــي، ما أثار غضب بغـــداد ودفعها إلى 

إقالة المحافظ.
ويقـــول الشـــيخ برهـــان العاصـــي، عضو 
مجلـــس محافظة كركوك عن المكـــون العربي، 
إن ”العـــرب رافضون لالســـتفتاء. كركوك فيها 
مكونـــات رئيســـية وال يجوز تجـــاوز رأيها“، 
لكـــن العاصي يحـــاول مع ذلـــك التخفيف من 
حـــدة التوتر قائال في تصريحات نقلتها وكالة 
فرانـــس برس ”لنكن صادقيـــن. أبناء كركوك ال 
يطلبون شـــيئا غير التعايـــش. جميعهم لديهم 

مصالح“.
ويحمـــل المكون العربي بغداد مســـؤولية 
ضعفه فـــي المدينة. ويشـــير العاصي بالقول 
”نحـــن كمواطنين فـــي كركوك نعمـــل من أجل 
عراق موحـــد. الخالفات السياســـية تتحملها 
حكومة بغداد المركزية“. ويضيف ”نتمنى عدم 
التصعيد، يفترض أن تحل بغداد المشاكل قبل 

حدوثها“.
إضافـــة إلى كركوك، يســـود التوتر مناطق 
أخـــرى متنازعـــا عليها في محافظـــات نينوى 
وديالـــى وصـــالح الديـــن، وتســـيطر قـــوات 
البيشـــمركة الكرديـــة علـــى تلـــك المناطق في 
أعقاب الفوضى التي سادت البالد مع الهجوم 
الواســـع الذي شـــنه تنظيم الدولة اإلسالمية. 
ففـــي محافظـــة ديالى، شـــمال بغـــداد، والتي 
تطالب حكومة كردســـتان بمناطق فيها، يعرب 

الكثيرون عن خوفهم من وقوع اشتباكات بين 
العرب واألكراد.

داخـــل ديوانه، حيث يســـتقبل ضيوفه في 
منزلـــه بمندلي قرب الحدود اإليرانية، ال يخفي 
الشـــيخ هيثـــم الحوم، زعيـــم إحـــدى القبائل 
العربيـــة الســـنية الكبيرة في منطقـــة الندى، 
خشيته، ويقول هذا الرجل الذي يرتدي اللباس 
القبلـــي التقليدي ”نخشـــى وقوع اشـــتباكات 
بين الجيـــش العراقي والبيشـــمركة بعد قرار 

البرلمان“.
وتتمركـــز البيشـــمركة فـــي ديالى بشـــكل 
رئيســـي داخل خانقين وجلوالء، فيما تخضع 

المناطق األخرى لسيطرة الجيش والشرطة.
إلى الجنـــوب قليال، وتحديـــدا في منطقة 
الســـعدية، يعـــرب عبداللـــه الزرقوشـــي زعيم 

عشيرة كردية شيعية عن المخاوف نفسها.
ويقول ”لقد قمنا بتعزيز اإلجراءات األمنية 
ونشـــرنا قواتنا التابعة للحشـــد الشعبي في 
محيـــط الســـعدية“. ويضيـــف وهـــو يرتـــدي 
جالبيته البيضاء ”فـــي الماضي منعنا داعش 
من الدخول، وســـنمنع أي شخص من الدخول 

إلينا“.
حتـــى خانقيـــن، ذات الغالبيـــة الكرديـــة، 
تســـعى إلـــى تجنـــب الفوضى. يوضـــح بائع 
الخضار دلشاد دلير ”إذا كنا صوتنا النفصال 
إقليم كردســـتان فهذا ال يعني أننا نريد حروبا 
ودماء بيننا وبين القوات األمنية من الحكومة 
المركزيـــة“. وفـــي محافظة نينوى الشـــمالية، 
عومل مسيحيون من الحمدانية بطريقة سيئة 

على أحد حواجز الحشد الشعبي.
ويقول أحد المواطنين المسيحيين ”كانوا 
يفحصـــون أصابعنـــا ليروا إذا مـــا كان عليها 
حبـــر“، التصويت الذي يضعـــه الناخبون بعد 
اإلدالء بأصواتهـــم منعـــا لعمليـــات التزوير. 
ويضيـــف ”مـــن يجدون حبـــرا علـــى إصبعه، 

يذلونه“.
ويشـــير المواطن اإليزيـــدي خليل جمعة، 
اآلتي من بعشـــيقة شرق الموصل، إن ”األهالي 
لم يعد يهمهم من يحكم أو يحفظ أمن المنطقة 
بقـــدر مـــا يهمهم أن يعيشـــوا بســـالم وأمان، 
رغـــم أنهم متخوفـــون من عودة االشـــتباكات 

واالضطرابات مرة أخرى إلى المنطقة“.
وعلى مقربة منه، في برطلة شرق الموصل، 
يؤكد يوســـف الشـــبكي من األقلية الشـــبكية، 
”اليوم نحن نشـــعر بقلق من تطورات األحداث 
في سهل نينوى والمناطق المتنازع عليها في 
نينوى التي تضـــم العديد من األقليات وعانت 
كثيرا خالل الســـنوات الماضيـــة ولم تحصل 
على الحماية الالزمة ســـواء من حكومة بغداد 

أو إقليم كردستان“.

ويضيـــف أن ”أفضـــل حل لتأميـــن حماية 
المناطـــق المتنـــازع عليهـــا هو وجـــود قوات 
أمنية مشـــتركة من الطرفين تحت رعاية األمم 
المتحدة وتدار من قبل غرفة عمليات مشتركة“.
وفي منطقـــة طوز خرماتـــو، ذات الغالبية 
التركمانيـــة واألقليـــة الكرديـــة، يقـــول عضو 
المجلس البلدي يعرب ســـعيد محمد ”تخوفنا 
فقط مـــن أن تحصل شـــرارة بين البيشـــمركة 
والقـــوات الحكومية. عندها ســـتحصل كارثة 

ويســـقط ضحايا مـــن الطرفيـــن“. وتقع مدينة 
طوزخورماتو في شمال محافظة صالح الدين 
التابعـــة للحكومـــة المركزيـــة، ولكـــن األكراد 
يطمحون في إلحاقها بإقليم كردســـتان، حيث 
هي قريبة إلى محافظة الســـليمانية في اإلقليم 
ومحافظـــة كركـــوك. كانت المدينـــة تابعة إلى 
محافظـــة كركوك إلى عـــام 1976 حيث التحقت 
بصالح الدين ضمن التعديالت اإلدارية من قبل 

الحكومة المركزية آنذاك.
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في 
العمق

المناطق المتنازع عليها عرضة لنيران استعراض القوة بين بغداد وأربيل

هدوء ال يخفي القلق

[ مخاوف من تدهور األوضاع وتصعيد يفضي إلى صراع مسلح جديد  [ المكون العربي في كركوك يحمل بغداد مسؤولية ضعفهم 
مضى رئيس إقليم كردســــــتان العراق مسعود البارزاني قدما في مسار انفصال اإلقليم 
عن العراق، وأدلى األكراد بأصواتهم االثنني في االستفتاء حول استقالل كردستان الذي 
نظم وســــــط أجواء احتفالية في األوســــــاط الكردية، وتصعيد اللهجــــــة من بغداد الرافضة 
لالســــــتفتاء والتي دعا برملانها إلى إرســــــال قوات إلى املناطق املتنازع عليها بني احلكومة 
املركزية وســــــلطات اإلقليم الشمالي؛ فيما اســــــتؤنفت احلياة الطبيعية في مدينة كركوك، 
إحدى أســــــخن نقاط اخلالف بني بغداد وأربيل، بعد رفع حظر للتجول فرضته ســــــلطات 
احملافظــــــة قبل نحو ســــــاعتني من إغالق مكاتب االقتراع في االســــــتفتاء على اســــــتقالل 

كردستان.

{قـــرار االســـتفتاء بحد ذاته يعتبـــر كارثة، وإقحام كركوك في االســـتفتاء، هو اقتراح مســـعود 
البارزاني (رئيس اإلقليم الكردي) لتحويل العراق إلى حمام دم جديد}.

عمر جليك
الوزير التركي لشؤون االحتاد األوروبي

{نتائج االنتخابات التشريعية في ألمانيا ال تمثل عقبة أمام التطلعات الخاصة إلى إنعاش أوروبا 
أو كانتكاسة أللمانيا نفسها}.

باولو جينتيلوني
رئيس الوزراء اإليطالي

اليمني املتطرف يطرق باب البرملان األملاني

اليمني األملاني في البرملان، تحد بحجم كارثة

فـــي محافظـــة ديالـــى  الكثيـــرون 
التـــي تطالـــب حكومة كردســـتان 
بمناطـــق فيهـــا قلقون مـــن وقوع 

اشتباكات بني العرب واألكراد

◄

برنامج حزب البديل من أجل أملانيا 
بمثابة قطيعة تاريخية مع مفهوم 
الوســـطية األملانيـــة ومـــع تقاليد 

الثقافة السياسية التوافقية

◄ ملهم المالئكة
كاتب عراقي 
كةكة الئال االل لل
ي ر ب

ّ



} مدريد – نجحت جماعات اإلسالم السياسي 
فـــي التحكم فـــي المجال اإلســـالمي العام في 
إســـبانيا، لكن على ما يبدو لم يكن ذلك كافيا، 
بـــل بات كســـب نفوذ واســـع في مؤسســـات 
الدولـــة الرئيســـية مرحلـــة تالية علـــى قائمة 
أهداف اإلســـالميين الـــذي يســـابقون الزمن 

لتحقيقها.
ويقـــول لويـــس دي ال كورتيـــه، الباحث 
في معهد الشـــؤون األمنية في جامعة مدريد 
المســـلمين يعملون  المســـتقلة، إن اإلخوان 
مـــن خـــالل إســـتراتيجية مزدوجـــة، فهم ”ال 
يحاولـــون فقط بناء نفوذ على أســـس دينية، 
ولكن يعملون بكل جد على اكتساب نفوذ في 
المؤسسات السياسية وبين الطبقة الحاكمة 

في إسبانيا“.
وال تدعو هذه السياســـة ومدى تحقيقها 
للكثيـــر مـــن االســـتغراب في مجتمـــع مازال 
يخطو خطـــوات مترددة نحـــو ليبرالية غير 
مكـتملة. فالكـنيسة مازالت تلـعب دورا كـبيرا 
فـــي الحياة السياســـية اإلســـبانية، وتـعمل 
علـــى تمويل جـماعات يـمينية تـناهض زواج 
المـثلييـــن واإلجهـــاض وتـعـــادي الهجـــرة، 
خـصوصا تلك القـادمة من الـدول اإلسـالمية.

من بين هذه الجماعات ”إســـبانيا 2000“ 
التي تحرض ضد المسلمين، وتنظم تظاهرات 
أمـــام مســـاجد تتعـــرض للتدنيـــس أحيانا. 
وتطـــرح ”إســـبانيا 2000“ نفســـها كجماعـــة 
مهتمة بالشـــؤون االجتماعية اإلسبانية، رغم 
أن دوافعهـــا تبـــدو أكثر ميال نحـــو أصولية 

مسيحية متشددة.
وقالـــت مصـــادر سياســـية فـــي مدريـــد 
إن الحـــزب الشـــعبي اليمينـــي،  لـ”العـــرب“ 
بقيادة رئيـــس الوزراء ماريانو راخوي، يقف 
وراء هذه الجماعة المتطرفة باعتبارها إحدى 
أذرعه، التي يسعى من خاللها إللحاق المزاج 
اإلسباني العام بقطار اليمين المتطرف الذي 

يغزو أوروبا بسرعة.
وســـاعد المد اليميني جماعات اإلســـالم 
السياســـي للتســـريع مـــن وتيـــرة الحشـــد 
والتجنيـــد بين صفـــوف الجالية المســـلمة. 
ويعتمد هـــذا المد علـــى اســـتثمارات مالية 
كبيرة تأتي غالبا من دول خليجية إلى مراكز 

محددة.
وقالت مصادر لـ”العرب“ إن ”مسجد مدريد 
المركـــزي“، الواقع في حي تطوان بالعاصمة 
اإلسبانية، والذي تأسس عام 1988، هو قاعدة 

اإلخوان المســـلمين األساســـية فـــي مدريد. 
العاديين، يعرف المسجد،  المســـلمين  وبين 
الذي يضم مركـــزا كبيرا ويحظـــى باعتراف 

ودعم حكوميين، بـ“المسجد السوري“.
أســـس هـــذا المســـجد الفرع الســـوري 
لإلخوان المســـلمين بعد سنوات من الهجوم 

على مدينة حماة السورية عام 1982.
وأكدت المصـــادر أن ”المركز اإلســـالمي 
الثقافي في إســـبانيا“، الذي بنـــي عام 1992 
بدعم من مؤسســـة ”رابطة العالم اإلسالمي“ 
الســـعودية، هو نقطة انطالق فكرية للسلفية 

الوهابية. 
ويضم المركز مســـجدا ومدرســـة لتعليم 
العلـــوم اإلســـالمية واللغة العربيـــة واللغة 
اإلســـبانية والقـــرآن الكريـــم، باإلضافة إلى 

معمل لتعليم اللغات األجنبية.
وفي عـــام 1992 تم تأســـيس ”المفوضية 
اإلســـالمية في إســـبانيا“ عبر عقد اتفاق مع 
الحكومـــة كي تصبـــح جهازا شـــرعيا ممثال 

للمسلمين أمام الحكومة اإلسبانية.
وتتشـــكل ”المفوضيـــة اإلســـالمية فـــي 
إســـبانيا“من اتحادين هما ”اتحاد الجاليات 
اإلســـالمية في إسبانيا“ و“االتحاد اإلسالمي 

للكيانات الدينية اإلسالمية“. 
ويرأس المفوضية رياج ططري، السوري 
القريب من اإلخوان المسلمين. وتولى ططري 
رئاســـة المفوضية خلفـــا لمنير بـــن جلون، 
واإلحســـان“  المنتمـــي إلى جماعـــة ”العدل 

السلفية المغربية.
الناشـــطة  الحلوفـــي،  بشـــرى  وتقـــول 
والباحثـــة مـــن أصـــول مغربيـــة، لـ”العرب“ 
إن ”اإلســـالميين يعملون بطريقـــة الطبقات 
المتراكمة، عبر تأســـيس جمعيات تؤســـس 
بدورها مدارس ومســـاجد، تقـــوم باحتضان 
أنشـــطة أخـــرى، بحيث يعمـــل كل ذلك بما ال 

يخالف القانون“.
وأضافـــت ”عـــادة مـــا تغـــض الحكومـــة 
اإلســـبانية الطرف عن كل هذه األنشطة، لكن 

بعد هجمات برشلونة الوضع تغير“.

درس برشلونة

عندمـــا تتحـــدث إلـــى أحـــد الخبـــراء أو 
الصحافيين اإلســـبان عن معلومات نشـــرتها 
”العرب“ في عـــدد الخميس الموافق لـ21 - 09 
- 2017 عن توغل اإلخوان المسلمين في إقليم 
كاتالونيا، تالحظ دهشـــة مبدئية واستغرابا 
من الوهلة األولى، لكـــن بعد ذلك يتحول هذا 
االستغراب إلى نبرة تفهم تطغى على كل من 
تحدثت إليه ”العرب“ تقريبا. فإقليم كاتالونيا 

هـــو المدخل الشـــرعي ألي تنظيم إســـالمي 
يبحـــث عن موطئ قدم له في إســـبانيا. وهذا 
ما فهمته الحكومة القطرية وبدأت تعمل عليه 
مؤخرا. وقالت مصادر متطابقة لـ”العرب“ في 
برشـــلونة ومدريد إن قطر بـــدأت تتحول إلى 
عائق أمام قدرة المســـلمين على االندماج في 
المجتمع اإلسباني، من خالل استثمارها في 
كيانات تروج للتشـــدد وترعـــاه، وتعمل على 

زرعه في الشباب المسلم في عمر مبكر.
ويقـــول دي ال كورتيه ”رغم النفي المتكرر 
الصـــادر عـــن الســـفارة القطريـــة، أعتقد أن 
هنـــاك أمـــواال تضخها قطر لصالح مســـاجد 
وجمعيات خيرية في إسبانيا كلها“. وأضاف 
”لكني أعتقد أن القطرييـــن لديهم فرصة أكبر 
كي يخترقوا المجتمع في كاتالونيا، أكثر من 

أي مكان آخر“.
لكن االنطبـــاع األولي النابـــع من لقاءات 
أجرتها ”العرب“ في برشـــلونة مع رجال أمن 
واســـتخبارات ومتخّصصيـــن فـــي مكافحة 
اإلرهاب، يقود إلى انهماك السلطات اإلسبانية 
في مكافحة نفوذ الســـلفيين، الذين يتركزون 
في األماكن البعيدة في إقليم كاتالونيا، بينما 
كانـــت تتغافل عن نفوذ اإلخـــوان الذي ينمو 

بوتيرة متسارعة في قلب برشلونة.
لكن حادث الدهس في برشلونة الذي راح 
ضحيته 14 شخصا، أيقظ شعورا لدى أجهزة 
األمن اإلســـبانية بضرورة تبنـــي نهج مغاير 
يتوافق مع حجم التهديـــد اإلرهابي الجديد. 
الســـلطات تتجـــه تدريجيا  وبـــدأت أنظـــار 

لالســـتثمار فـــي مراقبـــة أنشـــطة وتحركات 
اإلخوان أيضا.

وقامـــت وحـــدة االســـتخبارات التابعـــة 
لشرطة كاتالونيا (موســـوس دي اسكوادرا) 
بتعيين فريق متخصص في رصد استثمارات 
اإلخوان واألموال التي تضخ لحسابات قادة 
التنظيـــم، باإلضافـــة إلى متابعة المســـاجد 

والجمعيات التابعة لهم في اإلقليم.
ويقول خيســـوس نونيز، أستاذ العالقات 
الدوليـــة في جامعـــة كوميالس فـــي مدريد، 
”علينـــا أال ننظـــر فقط للشـــخص الذي يحمل 
المســـدس، ولكن أيضا لهـــؤالء الذين دفعوه 

وساعدوه على القيام بذلك“.
وأكـــد لـ”العرب“ ”لألســـف ال يبـــدو أننا 
نـــدرك ذلك بعـــد. مازلنا نزيد فـــي ميزانيات 
الشـــرطة والمخابرات، لكن عندما نفكر فيما 
وراء الصورة سنكتشـــف أننا في حاجة إلى 
استراتيجية واســـعة تتطلب عمال اجتماعيا 
وخطة بعيدة المدى لمواجهة هذه الجماعات 
فكريا. هـــذه اســـتراتيجية معقـــدة للغاية ال 
تعتمد على العامل األمني فقط، كما هو شائع 

في أوروبا“.

عالقة فاشلة

السياســـة األمنيـــة القاصرة فـــي أوروبا 
هي امتداد لنظرة أوســـع تتبناها الحكومات 
األوروبيـــة للجاليات المســـلمة بشـــكل عام. 
وتقـــوم هـــذه النظرة على قبـــول التعامل مع 
أشخاص نشطين يقدمون أنفسهم باعتبارهم 
ومســـتعدين  المســـلمة،  للجاليـــة  ممثليـــن 

للحديث باسمها.
وبمـــرور الوقـــت تتحـــول هـــذه العالقة 
إلـــى نفوذ واســـع لهؤالء األشـــخاص، الذين 
ال يكونـــون ســـوى قيادييـــن فـــي تنظيمات 
إســـالمية، تســـتطيع حشـــد أتبـــاع ينتمون 
إليهـــا تنظيميـــا أو يتعاطفـــون معهـــا، كما 
تســـتطيع أيضا ممارسة ســـلطة روحية على 
المســـلمين العاديين الذين يترددون كل يوم 

على المساجد.
وبذلـــك تصبح عالقة اإلســـالميين بعموم 
المســـلمين أشـــبه بأقلية مختطفة لألغلبية، 
وقـــادرة علـــى توظيفها لتحقيـــق مصالحها 

السياسية.
وال يبدو أن الحكومة اإلسبانية قد أدركت 
أبعاد هـــذه العالقة بعد. فمـــازال هناك قبول 
بأنشطة اإلسالميين وسط الجالية، كما يظل 
االعتراف الرسمي بقدرة اإلخوان والسلفيين 

على تمثيلها قائما.
وتنبـــع هذه الرؤية مـــن تعريف أي عضو 
في الجالية المسلمة بصفته الدينية باعتباره 

مسلما فقط.
ويقول نونيز إن ”الحكومة ال تفهم أنك إذا 
كنت مســـلما فهذا ال يعني أنك ال تشجع ريال 
مدريد أو ال تحب إنريكي إغليسياس (مطرب 
إســـباني معـــروف) أو ال تشـــاهد ناركـــوس 
(مسلســـل كولومبـــي ُعرض موســـمه الثالث 
مؤخرا). اإلسالم هو جانب واحد من حياتك، 

وليس حياتك كلها“.
وأضاف ”على السياسيين أن يبحثوا عن 
بنود ومعايير جديدة للعالقة مع المســـلمين، 
ال تشـــمل النظـــر إليهم باعتبارهم مســـلمين 
فحســـب. علينـــا أن نكســـر هـــذه المعادلـــة 

التقليدية“.

وكسر هذه المعادلة ليس بالمهمة السهلة 
فـــي مجتمع يتحكم اليمين فـــي رؤاه، وتقوم 
شـــرعيته علـــى أنقـــاض األندلـــس وهزيمة 

المسلمين قبل أكثر من 500 عام.
فعلـــى ســـبيل المثـــال يحتـــاج المواطن 
دول  مواطنـــي  إلـــى  باإلضافـــة  المغربـــي، 
إســـالمية أخرى، إلى اإلقامـــة على األراضي 
اإلســـبانية مدة تصل إلى عشـــرة أعوام، قبل 
أن يكتســـب حق الحصـــول على الجنســـية 
اإلسبانية. أما المهاجر القادم من بعض دول 
أميـــركا الالتينيـــة فال يتطلـــب حصوله على 
الجنســـية ســـوى اإلقامة لمـــدة عامين فقط. 
ويصل األمر إلى خمســـة أعوام بالنسبة إلى 

الوافدين من دول أخرى.
ويعود ذلك إلى أســـباب ديموغرافية كما 
تقول الحكومة، لكنه ال ينفي انسحاب مشاعر 
قادة الحـــزب اليميني الحاكم على الكثير من 

القوانين والقرارات الحكومية.
وبعد كل اتفاق توقعه الحكومة مع المظلة 
المســـؤولة عـــن تمثيـــل الجالية المســـلمة، 
كاتفـــاق تدريـــس التربيـــة الدينيـــة للطالب 
المســـلمين في المدارس، يبقـــى األمر معلقا 

لسنوات دون اتخاذ خطوات لتنفيذه.
وتقـــول بشـــرى الحلوفي ”بعـــد مماطلة 
وطول انتظار صار لدينا 55 مدرســـا للتربية 
الدينيـــة اإلســـالمية، مقابـــل 300 ألف طالب 

مسلم في المدارس اإلسبانية“.
كمـــا فاجـــأت القنـــاة الثانيـــة التابعـــة 
للتلفزيون اإلســـباني الرسمي المسلمين في 
أعقاب حادث برشلونة بتحريض صريح ضد 
الجالية. ونتجت عن ذلك عدة اعتداءات نفذها 

متطرفون على مساجد.

وأدت الصراعات السياسية واأليديولوجية، 
التي تعصف بـ”المفوضية اإلســـالمية“، بين 
الســـلفيين من جهة واإلخوان المسلمين من 
جهـــة أخرى، إلى تعطيل شـــبه تـــام لعملها، 
وتحولهـــا إلـــى كيان شـــرفي يعمـــل أعضاء 
فيـــه مـــن أجل كســـب النفـــوذ على حســـاب 
أعضـــاء آخرين. ويقول نونيز ”هذه الفوضى 
انعكســـت علـــى األئمة في المســـاجد. هؤالء 
ينشـــرون التطرف كل يوم دون أي اهتمام من 

الحكومة“.
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الحكومة ال تفهم أنك إذا كنت مسلما 
فهـــذا ال يعنـــي أنـــك ال تشـــجع ريـــال 
مدريد أو ال تحب إنريكي إغليســـياس 

أو ال تشاهد ناركوس

�
خيسوس نونيز

في 
العمق

{اإلخـــوان ال يحاولون فقط بناء نفوذ على أســـس دينية، ولكن يعملون بكل جد على اكتســـاب 
نفوذ في المؤسسات السياسية وبين الطبقة الحاكمة في إسبانيا}.

لويس دي ال كورتيه
باحث في معهد الشؤون األمنية في جامعة مدريد املستقلة

{اإلســـالميون يعملـــون بطريقة الطبقات المتراكمة، عبر تأســـيس جمعيات تؤســـس بدورها 
مدارس ومساجد، تقوم باحتضان أنشطة أخرى، بحيث يعمل كل ذلك بما ال يخالف القانون}.
بشرى احللوفي
ناشطة وباحثة من أصول مغربية

فوضى المسلمين في إسبانيا تهب اإلسالميين القدرة على البقاء

مجتمع منعزل تماما خلف األبواب املغلقة

} مســـجد مدريد المركزي، الواقع في حي تطوان بالعاصمة اإلســـبانية، والذي تأســـس عام 1988، هو قاعدة اإلخوان المسلمين األساسية في مدريد. 
ويعرف بين المسلمين العاديين بـ”المسجد السوري“.

[ االستثمارات القطرية عائق أمام اندماج المسلمين [ المجتمع يحافظ على نظرته اليمينية تجاه المسلمين، والحكومة تشجعها
جتد اجلالية املسلمة في إسبانيا نفسها محاصرة بني مواقف رسمية وشعبية، تغلب عليها 
العاطفة اليمينية وتوجهات أطراف إســــــالمية نصبت نفسها ”ناطقة باسم املسلمني“ وممثلة 
لهم دون أن تكون فعال خير ناطق وممثل ملاليني املسلمني، بل بالعكس تضر بهم سياساتها 
وأهدافها، وحتصرهم ضمن إطارها، وتتســــــبب هذه اجلماعات اإلسالمية بذلك في ترسيخ 
الصورة النمطية واألحكام املسبقة على املسلمني، األمر الذي يعد أحد أبرز أسباب مشاكل 
اندماج املســــــلمني في املجتمع اإلسباني، واملجتمعات الغربية عموما. وهي سياسة األسوأ 
فيها أن احلكومة شــــــجعتها دون مراعاة العواقب، ولم تستفق إال بعد أن متكن اإلسالميون 
من مد جذورهم وباتوا اليوم يبحثون في ســــــبل التمدد في مؤسســــــات الدولة الرئيسية وهم 

يسابقون الزمن لتحقيقها.

أحمد أبودوح

يسابقون الزمن لت

كاتب مصري
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} جرى االستفتاء الكردي. هذا حدث تاريخي 
على صعيد الشرق األوسط كّله، لكّنه ال يعني 

أن الدولة الكردية املستقّلة ستبصر النور 
غدا. ال تزال الطريق أمام قيام الدولة الكردية 

املستقلة شائكا، لكّن األكراد يجدون أن من 
األفضل لهم التفاوض مع احلكومة املركزية 

في بغداد من موقع قّوة، أي بعد إجراء 
االستفتاء، هذا إذا كان في بغداد من يريد 

بالفعل التفاوض.
كان صعبا تصّور مسعود البارزاني 

يصمد في مواجهة الضغوط التي تعّرض 
لها من أجل تأجيل االستفتاء على االستقالل 
الكردي. لكّن البارزاني صمد، على الرغم من 
تقدمي تنازالت تتناول ملف كركوك الشائك. 

حرص على القول إن االستفتاء ”خطوة أولى 
لشعب يريد االستقالل“ كما أن االستفتاء ال 

يعني رسم حدود الدولة الكردية. أين ستكون 
كركوك في حال استقّلت كردستان؟

تكمن صعوبة القرار الذي اتخذه رئيس 
إقليم كردستان والقاضي بالتمسك مبوعد 

االستفتاء في حجم الضغوط ونوعية 
األطراف التي مارستها. ليس سهال 

االستخفاف باملعارضة التركية خلطوة 

البارزاني، خصوصا بعد اعتبار أنقرة، 
على أعلى املستويات، أن مثل هذه اخلطوة 

تهّدد ”األمن الوطني“ لتركيا. ليس سهال 
أيضا رفض الرضوخ للضغوط اإليرانية 

التي حتمل في طياتها تهديدا بترك ”احلشد 
الشعبي“، أي امليليشيات املذهبية العراقية 

التي في إمرة طهران، يدخل في مواجهة مع 
قوات ”البيشمركة“.

فوق ذلك كّله، جاء املوقف السلبي لإلدارة 
األميركية من االستفتاء. يعكس املوقف 

األميركي املفاجئ غيابا ألي استراتيجية 
لواشنطن في الشرق األوسط واخلليج 

وحاال من الضياع لم يبددها اخلطاب األخير 
للرئيس دونالد ترامب في األمم املتحدة. ال 

شّك أن الواليات املتحدة لعبت أيضا دورا في 
دفع مجلس األمن التابع لألمم املتحدة إلى أن 

يتخذ موقفا معارضا لالستفتاء.
كان املوقف الطبيعي لرئيس إقليم 

كردستان في ظّل هذه الضغوطات 
والتهديدات التراجع في انتظار أيام أفضل 
ميكن فيها مترير االستفتاء في ظّل نوع من 

التواطؤ الدولي واإلقليمي. لكّن مسعود 
البارزاني لم يعد ميتلك مثل هذا اخليار 

لسببني على األقّل. األّول أن تأجيل املوعد 
سيعني انتحارا سياسيا بالنسبة إليه، بل 
بالنسبة إلى كّل ما ميثله مع أفراد عائلته 

وعشيرته على الصعيد الكردي. أّما السبب 
الثاني، فهو عائد أساسا إلى أّنه ليس 

معروفا هل ستتوفر في يوم من األّيام ظروف 
أفضل تسمح بإجراء االستفتاء الذي أعّد 

البارزاني املسرح الكردي له إعدادا جّيدا… أو 
هكذا ُيفترض.

هناك نقاط عّدة جتعل من موقف مسعود 
البارزاني، الذي خطب في أربيل، قبل ثالثة 

أيام من االستفتاء ليعلن أن ال تراجع عنه، ثم 
أكد ذلك عشية يوم االستفتاء، موقفا منطقيا 
وقوّيا ومتماسكا في الوقت ذاته. إّنه موقف 

منطقي وقوي ومتماسك، على الرغم من 
ثغرات عدة في طرح مسعود البارزاني، في 
مقّدمها القنبلة املوقوتة التي اسمها كركوك.

في مقّدم نقاط القّوة لدى مسعود 
البارزاني أن أي طرف من األطراف املعترضة 
على االستفتاء لم يعط مبررا منطقيا واحدا 

لتأجيله. حسنا، تأجل االستفتاء، هل على 
األكراد انتظار معطيات جديدة تسمح لهم 

مجددا بطلب االستقالل؟ ما هي هذه املعطيات 
اجلديدة، التي ليست متوّفرة اليوم والتي 

ستتوّفر غدا والتي ستسمح للقوى اإلقليمية 
والدولية باملوافقة على إجراء االستفتاء 

الكردي والقبول بنتيجته؟ بكالم أوضح، من 
يستطيع حتديد موعد مناسب لالستفتاء؟

تعود املشكلة لدى املعترضني على 
االستفتاء بكل بساطة إلى أّن الوضع العراقي 

ال يسمح لهم بتقدمي بديل من االستفتاء، 
باستثناء الدعوة إلى التأجيل. هل كان ميكن 

للتأجيل أن يكون هدفا بحّد ذاته؟
أكثر من ذلك، هناك من ال يزال متمّسكا 

بوحدة العراق لتبرير الدعوة إلى تأجيل 
االستفتاء، علما أن هذه الوحدة صارت مجّرد 

نكتة أكثر من أّي شيء آخر. إنهار العراق 
عمليا في اليوم الذي قررت فيه الواليات 

املتحدة تسليمه على صحن من فّضة إلى 
إيران. لعّل نقطة القّوة األساسية، التي تعمل 

ملصلحة االستفتاء، أن جتربة الشراكة في 
السلطة كانت جتربة فاشلة.

بعد العام ٢٠٠٣ وسقوط نظام صّدام 
حسني، قامت في العراق دولة هّشة سيطرت 

عليها بشكل تدريجي امليليشيات املذهبية 
التابعة ألحزاب عراقية تابعة عمليا إليران. 
ما لبثت هذه امليليشيات أن حتّولت إلى ما 
يسّمى ”احلشد الشعبي“ الذي يشكل بديال 
من املؤسسة العسكرية العريقة. ما ال ميكن 

جتاهله أن اجليش العراقي تأّسس في العام 
١٩٢١. ما استطاعت إيران عمله هو تغيير 

طبيعة هذا اجليش كي ال تقوم له قيامة 
في يوم من األّيام من جهة، وكي يكون في 

كّل وقت حتت سيطرة ”احلشد الشعبي“، 
متاما كما حال اجليش اإليراني مع ”احلرس 

الثوري“ من جهة أخرى.
لم يجد األكراد مكانا لهم في الدولة 

الدينية التي أقامتها إيران في العراق، مثلما 
لم يجدوا مكانا في املاضي عندما حكم البعث 

العراق بروح تغلب عليها الشوفينية أكثر 
من أّي شيء آخر. فضال عن ذلك، ليس ما 

يشير إلى أّن في اإلمكان خروج العراق من 
النفق املظلم الذي دخل فيه وذلك على الرغم 

من وجود بعض املقاومة للسيطرة اإليرانية. 
تعّبر عن هذه املقاومة بحياء وخفر أحيانا، 

وبجرأة في أحيان أخرى، شخصيات مثل 
رئيس الوزراء حيدر العبادي أو السّيد 

مقتدى الصدر أو السّيد عّمار احلكيم.
في نهاية املطاف، لم يكن أمام األكراد 
من خيار غير االنتقال إلى مرحلة جديدة 
في الطريق إلى حتقيق حلم االستقالل. 

ليس أكيدا أن في استطاعتهم إقامة دولة 
ناجحة، لكّن خيارهم الوحيد كان السعي 

واحملاولة في ضوء الترددات املستمّرة 
للزلزال العراقي الذي تسببت به إدارة جورج 

بوش االبن. هناك فرصة لم يكن مسموحا 
لألكراد تفويتها. ال يتعّلق األمر بأن ليس في 

استطاعتهم العيش في ظل الدولة الدينية 
التي أقامتها إيران في العراق فحسب، بل 
هناك أيضا غياب حلزب االحتاد الوطني 

الكردستاني، حزب جالل الطالباني. شكل 
حزب الطالباني، املُقعد حاليا، عامل توازن 
داخليا مع احلزب الدميقراطي الكردستاني 

الذي يتزعّمه مسعود البارزاني.
ال يفرض األكراد واقعا جديدا في العراق 

فحسب، بل إنّهم يعيدون رسم خريطة املنطقة 
كّلها أيضا. ما فعلوه هو البداية احلقيقية 

إلعادة رسم خريطة املنطقة باملبضع. لن 
يكون قيام دولتهم املستقلة أمرا سهال، لكن 

األكيد أن احلجج التي ساقها رئيس الوزراء 
العراقي لتبرير رفضه االنفصال ال قيمة 

قانونية لها، إضافة إلى أّنها غير واقعية، 
خصوصا عندما يتحّدث عن ”الفساد“ في 

كردستان. الفساد في كردستان نقطة في بحر 
الفساد العراقي منذ العام ٢٠٠٣.

تكمن املشكلة أساسا في أّن العبادي، 
وقبله نوري املالكي، لم يتمكنا من تقدمي أي 

منوذج لدولة ”فيديرالية“ كان ميكن أن يغري 
األكراد، وغير األكراد، وذلك على الرغم من 

أّنه ال ميكن في أّي شكل االستخفاف باملشاكل 
الداخلية والتعقيدات التي يعاني منها 

اإلقليم الذي يحكمه هؤالء في شمال العراق…
إذا كان هناك فشل لتجربة إقليم 

كردستان، فهذا الفشل، يبقى محدودا، وال 
يقارن مع الفشل الكبير الذي اسمه عراق ما 

بعد ٢٠٠٣.

األكراد يعيدون رسم خريطة المنطقة

{االســـتفتاء غير ُملزم ولكن الهدف منه هـــو الحصول على تفويض للتفاوض مع بغداد والدول 

المجاورة على انفصال إقليم كردستان سلميا}.

مسعود البارزاني
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

{الحفـــاظ علـــى وحدة األراضي والتكامل السياســـي لـــدول المنطقة يعدان عاملين حاســـمين 

للحفاظ على االستقرار في المنطقة ولتسوية العديد من المشكالت التي تعاني منها}.

دميتري بيسكوف
املتحدث باسم الكرملني

} أثناء انعقاد املؤمتر الصحافي لرئيس 
إقليم كردستان مسعود البارزاني تدخل 

رئيس وزراء العراق حيدر العبادي بخطاب 
رسمي مكتوب مسبقا وبنبرة صوت أرادت 
أن تكون حادة ومعبرة عن غرور االنتصار 

على تنظيم داعش بتدمير املدن وتصفية 
أهلها وتشريدهم. ومع هذا فإن رأي الدولة 
العراقية احلاكمة أخفق في إخفاء ضجيج 

األصوات املنفرة للتحالف الطائفي الذي 
كان سببا ليس في االستفتاء على انفصال 

كردستان فحسب، بل في ضياع هوية العراق 
التاريخية والسياسية بقواسمه الثقافية 

واالجتماعية املشتركة.
كان بإمكان املستشارين تقدمي النصح 
وتأخير الرد على طروحات رئيس اإلقليم 
الهادئة واملطمئنة والتي تثير االستغراب 

أيضًا ألنها تأتي في توقيت دولي حرج 
وتهديدات داخلية وإقليمية صريحة 

ووساطات متعددة للتأجيل. املغلفات السرية 
دائما ليست لإلعالم.

جلسة برملان العراق مبا فيها من حزمة 
إجراءات وقرارات ضد االستفتاء أو ضد 

اإلقليم، هي ردة فعل وسواس قهري مستتر 
جتاه العملية السياسية ونظام احملاصصة 

واالنصياع املذل إلرادة االحتالل التي سلمت 
العراق إلى احتالل أكثر إذالال متثله األحزاب 

اإليرانية احلاكمة.
مسعود البارزاني يقول في رده على 

مطالب التأجيل إن األكراد تأخروا مئة عام 
عن حقهم في تقرير املصير. أي منذ معاهدة 
سايكس بيكو ١٩١٦ وتوزيع وتقطيع أوصال 

الدولة العثمانية برسمها حلدود الدول 
وتركها األكراد كورقة ضغط ألزمة مستدامة 

للدول األربع، تركيا وإيران والعراق وسوريا، 
وأيضًا للشعب الكردي املمزق في أمزجة تلك 

الدول وأنظمتها السياسية.
ملاذا اختار رئيس اإلقليم هذا التوقيت 

إلجراء االستفتاء؟ عوامل عديدة جذرها 
األساس النظام السياسي الذي يصفه 

مسعود البارزاني بنظام دولة ديني ومذهبي 
ال يقوم على الشراكة. عالمته الفارقة في 

سنة ٢٠١٠ عند توقيع االتفاقية االستراتيجية 
التي لم يتم االلتزام بها في مسرحية الفترة 

الثانية من حكم نوري املالكي، واالحتيال على 
نتائج االنتخابات النيابية بعد فوز القائمة 

العراقية.
عندما يلقي العبادي أسباب االستفتاء 
على مشاكل إقليم كردستان الداخلية، فإنه 

بذلك يختصر نفسه كعضو في حزب الدعوة 
وبإمرة نوري املالكي قائد جرافة املشروع 
اإليراني التي أزالت عمليا وحدة العراق، 

وحولت شعبه إلى مجاميع بشرية مشردة أو 
مستسلمة أو يداعبها حلم اخلالص من مأزق 

دولة على مقاسات احلرس الثوري اإليراني.
لنبدأ من حيث انتهى إقليم كردستان 

بإجراء االستفتاء. فرغم علمهم املسبق 
مبخاطره وتبعاته وبذاكرة ١٠١ عام على 
خرائط سايكس بيكو مع رفض مشاركة 
حزب التغيير واجلماعة اإلسالمية في 

جلسة برملان كردستان التي أقرت االستفتاء 
وهما بـ٣٥ مقعدا من ١١٠ مقاعد؛ لكنهما في 

يوم االستفتاء فضال عدم االنتحار كرديا 
على عدم االنتحار السياسي وفق املفاهيم 

االستراتيجية لقراءة مرحلة ما بعد االستفتاء 
ونتائجها احملتملة.

وهذا يقودنا إلى احللقة األكبر في تفتيت 
أمتنا العربية بخرائط وحوادث تاريخ ١٠١ 
عام مرت بخطوبها وثوراتها وانتكاساتها 

وأيضا بلحظات فرحها وجتمعها على كلمة 
وحدتها؛ نزوال إلى حلقة حاضرها. استفتاء 

كردستان هو حلظة قوة اإلقليم في غياب 
مفهوم قوة الدولة العراقية وسيادتها.
من دفع العراق إلى األرض احلرام 

املزروعة باأللغام وتركه وحيدا؟
االحتالل األميركي ومصيدة الترويج 

للدميقراطية في ظل أحزاب عقائدية تابعة 
باملطلق إليران، ورطت الشعب العراقي في 

مهزلة بناء الدولة وفق دستور املكونات 
وخطاب الكراهية واالنتقام املذهبي الذي 

نخففه دائما بصفة الطائفي لنتركه محايدا 
إلدانة كل األطراف التي سقطت بقناعة في 
مشروع والية الفقيه، أو من سقط منها في 

وحله كردة فعل أو غضب ملا أصابها من 
حيف وإقصاء وتهميش.

استفتاء على انفصـال كردستان هو 
تبليـغ يتجـاوز ما يجـري على أرض 

كـردستان العراق. هو هروب من مآالت 
السقوط في شرك املشروع اإليراني، فإقليم 

كردستان اختار بإرادته ودون أوهام من 
تطمينات متخيلة بأن طريقه سيكون سالكا 

ومعبدا.
فاإلقليم يدرك أن الصعاب محيطة به 
واملوقف الدولي متردد واالجتماعات بني 

إيران وتركيا وحكومة حزب الدعوة ليست 
على الورق، فاجليوش تتحرك على حدوده 

وبعض املدافع تؤدي مهماتها األولية، وقائد 
فيلق القدس في احلرس الثوري اإليراني بني 

مقاتليه من ميليشيات احلشد الشعبي ومع 
قادته، ونوري املالكي وحتالفه وحزبه وكتلته 

ماضون في سياساتهم وغاياتهم. فبماذا 
يراهن مسعود؟

مسعود يراهن على أمته الكردية، يعود 
إليها حتى لو كان مدمى. االنتحار أن 

يراهن على بقايا أهداف املشروع اإليراني 
في العراق. إنه يراهن على دولة كردية لها 

احلق في احلرية والكرامة وقابلة للعيش في 
املستقبل. نحن جميعا نراهن أن نعود في 
يوم ما إلى أمتنا وإلى وحدتها متجاوزين 

تاريخ التقسيم ومزاجات الزعامات الفاشية، 
وما أدت إليه من ضياع الدول واملدن العربية 

وتدميرها.
كردستان العراق، وبعيدا عن خلطة 
التشكيك ومبررات املصالح اخلاصة أو 

احلزبية أو العائلية أو القبلية، حلظة حقيقة 
في استدراك العبث اإليراني بدءا مبراجعة 

االتفاقية النووية املوقعة من قبل الدول 
اخلمس األعضاء الدائمة في مجلس األمن 

ومعها أملانيا، واحتمال إلغاء االتفاقية 
خاصة بعد االنسجام الفرنسي والبريطاني 

إثر إطالق إيران لتجربة صاروخها بعيد 
املدى ”خرمشهر“.

خطاب الرئيس األميركي دونالد 
ترامب في األمم املتحدة املتعلق باإلرهاب 
اإليراني ومتدده وتخريبه ألكثر من دولة 

وتبادله األدوار بينه وبـني كوريا الشمالية، 
وتعاونهما في إنتاج الصواريخ التقليدية 

والباليستية وتطوير برامج لألسلحة 
الكيميائية وتصريح إيران عن استعدادها 

إلعادة تخصيب اليورانيوم خالل مدة أسبوع 

من تاريخ إلغاء االتفاقية النووية وامتناعها 
احلاسم برفض تفتيش املواقع العسكرية 

النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية.

وأي مصير في محاوالت اإلجابة 
الدائمة على أسئلة تتردد حتى اآلن بعد كل 

االستباحات أسئلة مثل: ملاذا استهداف إيران 
واتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية 

للدول األخرى؟ 
اإلجابة عند إقليم كردستان العراق 

وعالقته مع إيران ومع ٣٨ عاما من العالقة 
مع نظام املاللي والذي نأمل أن ال يصل 

إلى عمر األربعني كما يتوقع حلفاء الشعب 
اإليراني.

معظم األحزاب الكردية، ومنها احلزبان 
الرئيسيان في كردستان لها عالقة وطيدة مع 

نظام املاللي أكثر من عالقتها باحلكومات 
العراقية املتعاقبة، وعودة اإلقليم إلى العملية 
السياسية في العراق بعد االحتالل في ٢٠٠٣ 

كان استجابة للعالقة مع إيران وأحزابها 
اإلسالمية، أكثر من استجابته حللفائه من 

قوات االحتالل األميركية.
استفتاء كردستان العراق يجدد روح 

النقمة لدى الشعب العراقي على األحزاب 
اإلسالمية املذهبية الطائفية اإليرانية وعلى 

العملية السياسية وشخوصها، ويعيد 
الثقة باملشروع العربي والثقة باإلنسان 
وتطلعاته في احلرية والوحدة، وأهمية 

الكتل االقتصادية والتنموية العربية، 
وجدوى فتح اآلفاق العلمية ملواكبة العالم 

واخلروج من دائرة األيديولوجيات، إلى 
فضاء مختلف يسترشد باألفكار والرؤى 
خارج منظومة التخلف واخلرافات التي 

يجيد نظام املاللي تسويقها كنظام سياسي 
لدولة راعية ملشروعها القومي املذهبي 

وببرامجها الداعمة لإلرهاب والفوضى في 
العالم كخطوة متكنها من امتالك قوتها 

وهيمنتها وهدفها املعلن أوال هو استباحة 
أمتنا العربية.

اإلفالت من فلك املشروع اإليراني خطوة 
عقالنية قبل الصفعة األميركية املتوقعة 
واحملتملة للنظام اإليراني التي سيتردد 

صداها في كوريا الشمالية.

استفتاء إقليم كردستان.. من دفع العراق إلى األرض الحرام

ال يفرض األكراد واقعا جديدا في 

العراق فحسب، بل إنهم يعيدون رسم 

خريطة المنطقة كلها أيضا. ما فعلوه 

هو البداية الحقيقية إلعادة رسم 

خريطة المنطقة بالمبضع

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

استفتاء كردستان يجدد روح النقمة 

لدى الشعب العراقي على األحزاب 

اإلسالمية الطائفية اإليرانية وعلى 

العملية السياسية وشخوصها، 

ويعيد الثقة بالمشروع العربي 

والثقة باإلنسان وتطلعاته في 

الحرية والوحدة

حامد الكيالني
كاتب عراقي
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آراء
} منذ البداية، لم يكن البلدان، مصر 

واإلمارات، يدخران أي جهد لدفع عجلة 
املصاحلة الفلسطينية إلى األمام. كانت 

األولى، حاضنة كل احلوارات التي انتهت 
إلى اتفاقات على الورق، جنحت األطراف 

املغذية للشقاق في إحباط تنفيذها، وسعت 
حثيثا إلى إنتاج مصاحلة مشروخة، جعلت 
الفلسطينيني يعيشون سنوات عجافا، بني 
وثائق محكمة تصاغ في القاهرة، وأخرى 

ذات ثغرات، حتـاول األطراف املعاندة 
فرضها، متجاهلة الوقائع على األرض. 

وُيسَجُل للبلدان، مصر واإلمارات، أنهما 
في املوضوع الفلسطيني، قد تساميا على 

حسابات كل منهما بخصوص جماعة 
”اإلخوان“ انطالقا من قناعة راسخة، بأن 
موضوع فلسطني ووحدة كيانها الوطني 

وورقتها السياسية، ال يصح أن تبقى كلها 
في مهب الريح، بجريرة اجلماعة اإلخوانية، 

بينما األطراف املغذية للشقاق، لم تشأ أن 
تدفع إلى وحدة الفلسطينيني، دون التمكني 

للجماعة في اإلقليم. ذلك على الرغم من كون 
القضية الفلسطينية واملشهد الفلسطيني، 
غير قابلني لإلحالة إلى طرف أيديولوجي 
وحزبي دون سواه، فما بالنا عندما يكون 

هذا الطرف مأزوما ويخوض نزاعا مع دول 
اإلقليم، ال يتوفر له احلد األدنى من مقومات 

الغلبة فيه.
وملا كانت غزة، موضع التركيز األساس، 

بحكم أن القوة التي حتكمه موصولة 
باجلماعة التي ترى حماس أيقونتها ومادة 

احلميدة في  دعايتها وبرهان ”جهاديتها“ 

الوعي الشعبي؛ كان للجغرافيا تأثيرها 
احلاسم. فمصر متثل الفضاء العربي 

الوحيد لغزة التي تراها الدولة املصرية 
موضعا مهما ألمنها القومي. لذا كان من 

املستحيل بالنسبة ملصر، أن تتقبل وجود 
قاعدة للجماعة بأجندتها املناوئة للدولة على 

حدود أراضيها، وأن تتشكل لها في القطاع 
الضيق صغير املساحة جغرافيا سياسة ذات 

حدود مفتوحة كما هو احلال في العالقات 
بني الدول. وبناء على ذلك، اعتبر املصريون 
املصاحلة الوطنية الفلسطينية أمرا حيويا 

بالنسبة ألمنهم القومي، بينما ”اإلخوان“ 
رأوا في غزة مساحة ميكن االنطالق منها 

لزعزعة هذا األمن، علمًا بأن األمن صنو 
احلياة.

دولة اإلمارات التي يرى البعض مبنظار 
الرؤية القاصرة، أن أمر ”اإلخوان“ ال يعنيها 
بسبب بعدها املكاني؛ رأت أن هذه اجلماعة 

املتداخلة حلقاتها، سوف تتهدد أمنها في 
حال جنحت في مصر واليمن وحققت لنفسها 

حضورا وازنا في اإلقليم. فلو حدث هذا، 
ستصبح دول اخلليج بني فكي الكماشة 

اإليرانية اإلخوانية، وهنا الطامة الكبرى. 
فطرفا الكماشة، اإليراني واإلخواني، ال 

يعيران اهتماما لالختالف في املذاهب، هذا 
إن أعارا اهتماما للدين نفسه على حساب 
الطموحات إلى السيطرة والنفوذ واحلكم. 

وفي احلقيقة ال تخطئ أي دولة، إن رأت في 
احلكم بذريعة الدين كارثة كبرى. وليس 

أدل على ذلك من العـالقات املشهـودة بني 
الكيانات الدينية اإلسالموية الصغيرة التي 

تقاتل في سوريا، إذ ال يحترم فريق إسالمية 
اآلخر، وال تكف الكيانات كلها عن التذابح 
دون وازع من نص قرآني كرمي، فما بالنا 

في عالقة أي حكم باسم اإلسالم مع املجتمع 
التعددي، ولنا في غزة نفسها برهان آخر، 

فقد حكمت حماس اإلخوانية عقدا من الزمن، 
وها هو املجتمع الفلسطيني في غزة يتوسل 

حلظة اخلالص، وتعج ذاكرة الناس في 
السنوات العشر بالبراهني على غياب التقوى 

والرحمة والترفق باملجتمع، ومبشاهد 
ولقطات اعتصار الناس وإفقارهم وبذخ 

احلاكمني.
منذ البداية، كانت اإلمارات العربية 
املتحدة من الدول السباقة إلى تسجيل 
محاوالت حتقيق املصاحلة الفتحاوية. 

وكان رأيها صائبا عندما اعتبرت أن فتح 
هي القوة الوطنية التي ينبغي أن تتوحد، 

وأن إقصاء رئيس هذه احلركة ملجموعة من 
أبنائها املناضلني لن يحقق لفتح وحدتها 
وقوتها الالزمة ملواجهة التمدد األصولي. 

حاولت اإلمارات مع الرئيس محمود عباس 
حتقيق املصاحلة الفتحاوية، واستأنست 
بعالقات قدمية للرجل مع قيادة اإلمارات. 

لكن الرجل عاند احلقائق وخدع ووعد 
ولم ُينفذ، وظن أن مبقدوره إقصاء الناس 

دون أن تتأثر فتح سلبا، وجاءت نتاج 
حساباته اخلاطئة وباال ومـزيدا من الضعـف 
واالغتراب عن املجتمع، وعلى ما نرى اليوم. 

فال فتح التي تتبعه ناهضة وموحدة، وال 
هي حتى وازنة في املشهد الفلسطيني، وال 
جناة لفتح بهذه الشاكلـة في الضفة نفسها 

لـو جرت انتخابات نزيهة. لذا وجد الرجل 
نفسه مضطرا إلى التوجس من االنتخابات، 

مسكونا بكوابيس نتائج انتخابات بلدية 
ونقابية في الضفة، ومضطرا كذلك، كلما 

جاء احلديث عن مصاحلة وطنية، إلى إعطاء 
حماس كل ما تريد ولو نظريا، دون أن ينجح 

البتة، في معـاجلة إشكال املناضلني الذين 
ظن أنه طردهم وارتاح منهم، بل لم ولن 

ينجح على هذا الصعيد، في وقف تكاثرهم 
واتساع تيارهم. فقد سقطت كل التعليالت 

في هذا السياق، وأخفقت كل مقاربات 
رد الظاهرة إلى غواية املال واملساعدات. 

فالغالبية العظمى من الفتحاويني 
اإلصالحيني، في فلسطني وفي الساحات، ال 

تربطهم أي عالقة بالنفقات التي يوفرها مركز 
القيادة في التيار اإلصالحي، من األشقاء 

الكرام.
إن املصاحلة الوطنية الفلسطينية، التي 
ترعاها مصر وتساندها اإلمارات ويؤيدها 
الواقعيون احلريصون على شعب فلسطني 

وقضيته، تسجل اليوم مقاربتها القوية، 
على أساس فصل أجندة حماس من حيث 

هي قوة وازنة لها أهداف محددة، عن أجندة 
”اإلخوان“ ذات األهداف األخرى. وهذا أمر 

اجترحته مصر وال تزال ساهرة على إجناحه، 
وساندته دولة اإلمارات، وبذلت قيادة التيار 
الفتحاوي اإلصالحي جهودا لتحقيقه دون 

أدنى تردد أو حساسية من عودة النظام 
الوطني الفلسطيني إلى وحدته برئاسة 

عباس على أسس دستورية وقانونية من 
شأنها التمكني لإلرادة الشعبية.

مصر واإلمارات والوئام الفلسطيني

بن كيران ومغامرة البحث عن مكان

{نرحب بما جاء في خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي في األمم المتحدة، ونعتبر أنه 

يوقف مؤامرة كبرى تقودها دول أخرى خلف قطر لتقسيم الدولة الليبية}.

أحمد املسماري
الناطق باسم قيادة اجليش الليبي

{سيكون هناك وفد مصري لمواكبة ومراقبة آليات تسلم وعمل الحكومة فور وصولها إلى غزة، 

الن مصر هي التي رعت واحتضنت الحوار الذي جرى في القاهرة}.
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} ال يفتأ عبداإلله بن كيران، أمني عام حزب 
العدالة والتنمية اإلسالمي املغربي، يوجه 

الرسائل ميينا وشماال إلى القصر والطبقة 
السياسية طمعا في استعادة موقعه السابق، 

منذ مت إعفاؤه من منصب رئيس احلكومة 
في شهر أبريل املاضي وتعيني سعدالدين 
العثماني، من نفس حزبه، مكانه. فالرجل 
يتحرك على أكثر من واجهة، ويستغل كل 

مناسبة للتذكير بأنه موجود وأن الدولة في 
حاجة إلى خدماته، كما يوظف مسؤوليته 

على رأس احلزب ونفوذه وسط أتباعه للنيل 
من احلكومة اجلديدة وإيهام الرأي العام 

املغربي بأنها ال متثل احلزب وأن احلزب ال 
يساندها.

االرتباك الذي حصل لنب كيران جعله 
يسقط في الكثير من التخبط والتناقض، 

ويكشف عن انقالب كبير في املواقف بسبب 
االنتهازية السياسية التي أصبحت أمرا 

مفضوحا منذ حادثة اإلعفاء. 
وآخر تلك االنقالبات ما صرح به هذا 
األسبوع وهو يتحدث في الدار البيضاء 

مبناسبة ذكرى رحيل عبدالله إبراهيم، 
أول رئيس حكومة ما بعد االستقالل في 

نهاية اخلمسينات، وأمني عام حزب االحتاد 
الوطني للقوات الشعبية، الذي انشق عام 

١٩٧٥ وخرج منه االحتاد االشتراكي للقوات 
الشعبية. لكن عبدالله إبراهيم مت عزله من 

رئاسة احلكومة عام ١٩٦٠، بعد سنة واحدة، 
بسبب ظروف الغليان التي كان مير بها 

املغرب آنذاك، وعدم ثقة امللك الراحل احلسن 
الثاني في حزب االحتاد الوطني، وإدراكه 

بأن جزءا من اليسار املغربي يتهيأ حملاربة 
امللكية. 

ولكن اليسار الذي عاش في كنفه عبدالله 
إبراهيم سرعان ما تخلى عنه وانقلب عليه 

بعد عشر سنوات، ليعيش الرجل وحيدا طيلة 
عقود على رأس حزب صغير لم يعد له أي 

حضور سياسي، إلى أن رحل عام ٢٠٠٥، تاركا 
وراءه صورة نقية، فهو لم يخض أبدا في 

ما حصل خالل فترة رئاسته للحكومة، وظل 
وفيا لصمته لكي ال يعطي فرصة لآلخرين 

لكي يأكلوا بفمه الثوم.
وقد استغل بن كيران تلك املناسبة لكي 

يبعث رسائل إلى القصر، حيث حاول أن 
يشبه نفسه بعبدالله إبراهيم، حيث قال إن 
هذا األخير مت إعفاؤه من طرف ولي العهد 

آنذاك، امللك الراحل احلسن الثاني، ما يعني 
نوعا من التطابق مع حالته هو أيضا؛ بل 
إنه ذكر بأن حكومة إبراهيم مت إسقاطها، 

ودعا إلى املصاحلة بني القصر امللكي 
و“اإلصالحيني“، دون أن يذكر ماذا يعني 

بهم، ثم قال إن على املغرب اليوم أن يعود 
إلى إحياء حلم عبدالله إبراهيم بتأسيس 

مغرب جديد.

وهذه أكبر مغالطة يقع فيها بن كيران 
الذي قاد حكومة ملدة خمس سنوات كان 
خاللها املسؤول األول عنها، وكان يردد 

باستمرار بأن هناك مغربا جديدا ألن حزبه 
وصل إلى رئاسة احلكومة، وألنه شخصيا 

جنح في احلصول على أرفع منصب سياسي 
باململكة. 

ويوهم عبداإلله بن كيران الرأي العام 
بأن إعفاءه كان مبثابة اإلطاحة بحكومة 

قائمة، بينما األمر كان إعفاء لشخصه بعد 
أن فشل في تكوين حكومة نتيجة عدم قدرته 

على إدارة مفـاوضات مرنة مع األحزاب 
السياسية؛ كما أن إعفاءه لم يكن جتريدا 

حلزبه من صالحية تشكيل احلكومة، 
باعتباره احلزب الفائز بالرتبة األولى 

في االنتخابات، بل بقيت هذه الصالحية 
بيد احلزب ومت تعيني شخص آخر منه، 

واحلكومة احلالية هي حكومة يقودها رجل 
من نفس احلزب، وهذا خالف ملا حصل 

لعبدالله إبراهيم الذي مت حل حكومته دون 
أن تتم مدة واليتها، وكانت لذلك ظروف 

خاصة كما سبق القول، حيث كان املغرب 
حديث العهد باالستقالل وكانت أطماع 

الطبقة السياسية اجلديدة في االستيالء على 
السلطة وعزل امللك واضحة.

لقد أظهر بن كيران أنه يتحرك حلسابه 
اخلاص دفاعا عن صورته الشخصية ال دفاعا 

عن احلزب، حتى لو أدى األمر إلى تسديد 
ضربات من حتت احلزام إلى رئيس احلكومة 

احلالية الذي يجتمع معه في األمانة العامة 
للحزب في الصباح ويضع أمامه العقبات في 
املساء. ففي األسبوع املاضي تقدم برملانيون 
محسوبون على تياره بسؤال محرج لرئيس 

احلكومة سعدالدين العثماني حول ما قام 
به في قضية حراك منطقة الريف، كنوع 

من املعارضة من داخل الفريق البرملاني، 
وإلظهار أن احلزب ال يتبنى جميع القرارات 
احلكومية، وهي سابقة من نوعها في حزب 

العدالة والتنمية، لم يحدث أن حصلت طوال 
خمس سنوات من عمر احلكومة التي قادها 
بن كيران شخصيا. ووصل احلد بأتباع بن 

كيران داخل احلزب إلى تشبيهه باملستشارة 
األملانية أجنيال ميركل التي فازت بوالية 
رابعة في االنتخابات األخيرة، حيث علق 

بعضهم بالقول بأن ميركل حصلت على والية 
رابعة بينما مت رفض والية ثانية فقط لنب 

كيران.

المصالحة الوطنية الفلسطينية، 

التي ترعاها مصر وتساندها 

اإلمارات ويؤيدها الواقعيون 

الحريصون على شعب فلسطين 

وقضيته، تسجل اليوم مقاربتها 

القوية على أساس فصل أجندة 

حماس عن أجندة {اإلخوان}

إذا كان مجلس الشورى هيئة 

نصيحة، أليست األمانة والصدق، 

وليس التشدد واالرتباك، هما أولى 

سمات الناصح؟

بن كيران يستغل كل مناسبة 

للتذكير بأنه موجود وأن الدولة 

في حاجة إلى خدماته، كما يوظف 

مسؤوليته على رأس الحزب ونفوذه 

وسط أتباعه للنيل من الحكومة 

الجديدة وإيهام الرأي العام بأنها ال 

تمثل الحزب

} مرة أخرى (العاشرة أو األربعون لم أعد 
أذكر) يفشل مجلس الشورى السعودي في 

أداء مهامه املنوطة به ولو بأضعف اإلميان. 
عفوا، لم أقصد مهمة مراجعة تقارير األجهزة 

الرسمية املتراكمة لعدة سنوات، فهذه 
مسؤولية كبيرة تتطلب عبقرية فذة للبحث 

واملراجعة والتحليل والتمحيص.
نفى املتحدث باسم مجلس الشورى 
الدكتور محمد املهنا هذا األسبوع عزم 

املجلس مناقشة توصية على تقرير هيئة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر (والتي 

تطالب بدمج هيئة األمر باملعروف في 
وزارة الشؤون اإلسالمية). التوصية التي 
تقدم بها أعضاء الشورى عطا السبيتي، 

ولطيفة الشعالن، ولواء ركن علي التميمي 
تهدف إلى توحيد اجلهود في الدعوة إلى 

الله واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
على النحو األمثل مبا يؤكد هوية اململكة 

العربية السعودية الفريدة في حماية العقيدة 
والدعوة إلى الله.

تسلسل األحداث هو كالتالي؛ رفض 
املجلس قبول التوصية بناء على مذكرة 

أعدتها إدارة املستشارين. تراجع املجلس 
بعد ذلك عن رأيه وقبل التوصية وأدرجها 
للمناقشة ووزع جدول األعمال على جميع 
األعضاء. وحتى نهاية دوام يوم اخلميس 

املاضي لم ُتبلغ مكاتب األعضاء بأي 
تغيير سواء بجدول األعمال أو مبحتويات 

املوضوعات املدرجة أو بالتوصيات 
اإلضافية، إال أن تصريح املتحدث الرسمي 

للمجلس (املهنا) السبت املاضي جاء مناورة 
لقلب الطاولة على االقتراح برمته.

اعترض مقدمو التوصية على نفي 
املتحدث الرسمي للمجلس وأثبتوا لصحيفة 
”عكاظ“ بالوثائق والبراهني إدراج التوصية 

إياها على جدول األعمال الذي مت توزيعه 
رسميا على أعضاء املجلس من األمانة العامة 

منذ األسبوع املاضي. الدليل هو أن جدول 
أعمال املجلس تضمن نص التوصية املذكورة 

مع أسماء مقدميها وأمامها ما يفيد دون 
للمجلس  أدنى شك بأن التوصية ”ستقدم“ 

ملناقشتها.
رمبا كان األحرى باملتحدث الرسمي 
(املهنا) أن يدلي بدلوه بتصريح واضح 

وصريح، وليس بنفي مضطرب ومرتبك، 
فالوثيقة الرسمية مت توزيعها على جميع 

أعضاء املجلس.
ملاذا محاولة دفن اقتراح الدمج؟ ألم يتم 
دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم 

في وزارة واحدة؟ ألم يتم إلغاء كافة املجالس 
التي كانت قائمة وإنشاء مجلسني هما: 

مجلس الشؤون السياسية واألمنية ومجلس 
الشؤون االقتصادية والتنمية؟

هذه ليست أول مرة ”يرتبك“ فيها املجلس 
املوقر أمام توصية حيادية ومعقولة. في 

سابقة أخرى، رفض املجلس توصيات لتمكني 
املرأة من حق القيادة ونظام التحرش ومدونة 

شؤون األسرة ونظام األحوال الشخصية. 
هناك أيضا ملف مشروع ”الوحدة الوطنية“ 

الذي مت نسفه عن بكرة أبيه حتى قبل طرحه 
املجلس. للمناقشة على ”مخدة“ 

عودة إلى موضوع توصية دمج هيئة 
األمر باملعروف في وزارة الشؤون اإلسالمية، 

والتي نفى املتحدث باسم مجلس الشورى 

محمد املهنا، عزم املجلس مناقشتها. املعروف 
أنه بعد إعادة تنظيم الرئاسة العامة لهيئة 

األمر باملعروف بقرار مجلس الوزراء رقم 
289 وتاريخ 4 /7 /1437هـ ُأسندت اجلوانب 

األمنية والضبطية إلى الشرطة واإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات (وزارة الداخلية) 

وأبقي على اجلانب الدعوي من أعمال الهيئة 
وهو اجلانب الذي تلتقي فيه مع وزارة 

الشؤون اإلسالمية وتتكامل معها. بالتالي، 
فإن هذه التوصية ال تطالب بإلغاء الهيئة أو 

تعطيل شعيرة األمر باملعروف وإمنا اقترحت 
دراسة تطوير أوضاع جهاز الهيئة والنظر 

في دمجه مع وزارة الشؤون اإلسالمية 
استكماال ملا جاء بقرار مجلس الوزراء 

املذكور أعاله.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أليست 

جميع الوزارات والهيئات العامة مطالبة 
بتحسني كفاءة اإلنفاق وهو أمر مطلوب 
ويلتقي مع رؤية 2030؟ كل هذا يصب في 

التوجهات التي اتبعتها الدولة مؤخرا بهدف 
تركيز املسؤوليات وتسهيل اإلجراءات لتوفير 

أفضل اخلدمات مبا ينسجم مع سياسة 
الدولة.

لم يفقد مقدمو توصية دمج الهيئة 
بالشؤون اإلسالمية األمل، طلبوا الكلمة 

االثنني املاضي وأصروا على بحث موضوع 
الدمج، إال أن القرار جاء توافقيا بتأجيل 

بحث هذا املوضوع عند ورود تقرير الهيئة 
القادم خالل عدة أشهر.

إذا كان مجلس الشورى هيئة نصيحة، 
أليست األمانة والصدق، وليس التشدد 
واالرتباك، هما أولى سمات الناصح؟

المجلس المرتبك

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد السعودية

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
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اقتصاد
{خطاب رئيســـة وزراء بريطانيا تيريزا ماي يظهر رغبة في إحراز تقدم لكن ينبغي تحويل ذلك 

إلى مواقف تفاوضية من أجل إحراز تقدم حقيقي}.

ميشال بارنييه
املفاوض األوروبي بشأن البريكست

{بدأنا اإلنتاج من حقل خزان للغاز في ســـلطنة عمان، والذي ســـيتم على مرحلتين، والذي يضم 

نحو 10.5 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز القابل لالستخراج}.

بيان رسمي
شركة بريتش بتروليم البريطانية (بي.بي)

} تونــس - تسعى احلكومة التونسية لفرض 
ضرائـــب جديـــدة وزيـــادة نســـب الضرائـــب 
احلالية مطلع العام املقبـــل، لتعزيز إيراداتها 
املاليـــة، أمام ضعف مؤشـــرات النمو احلالية 
وتفاقم العجز التجاري واالنحدار املستمر في 

قيمة الدينار.
حزمـــة  تؤثـــر  أن  املختصـــون  ويتوقـــع 
الضرائـــب اجلديـــدة التـــي تأتي في ســـياق 
برنامـــج اإلصـــالح االقتصـــادي التـــي بدأته 
احلكومة قبل عـــام لردم الفجـــوة الكبيرة في 
عجز املوازنة، بشـــكل غير مســـبوق على كافة 

مناحي حياة املواطنني االستهالكية.
ويقترح مشروع املوازنة العامة لسنة 2018 
زيادة في الضرائب، ويشمل ذلك ضريبة القيمة 
املضافة والضرائب على أجور جميع الشرائح 
االجتماعية وإقرار مســـاهمة اجتماعية عامة 

توظف على الدخل.
وضمـــن الوثيقة األولية ملشـــروع املوازنة 
اجلديـــدة، فإن العام املقبل سيشـــهد زيادة في 
ضريبـــة القيمة املضافة مـــن 12 إلى 19 باملئة. 
وتهم هذه النســـبة اخلدمات املســـداة من قبل 
أصحاب املهن احلرة والســـيارات الســـياحية 

الشعبية وبعض منتوجات الطاقة.
واســـتنادا إلى الوثيقة، ستتم زيادة األداء 
على القيمة املضافـــة بنقطة من 6 إلى 7 باملئة 
واخلدمات  والنقـــل  الصحيـــة  اخلدمـــات  في 
الســـياحية واملقاهـــي مع تســـجيل زيادة في 
األداء على القيمة املضافة من 18 إلى 19 باملئة 

على العديد من اخلدمات األخرى.

وللعـــام الثاني علـــى التوالي، ســـتفرض 
زيادة جديدة في نســـبة ضريبة اجلمارك على 
االســـتهالك املوظف على البعض من املنتجات 
التي ستشـــمل املشـــروبات الكحوليـــة والتبغ 

والسيارات وغيرها.
ومـــن ضمـــن اإلجـــراءات املقترحـــة، التي 
ســـيكون لهـــا تأثير مباشـــر علـــى املواطنني، 
الزيادة في الرســـوم املستوجبة على أصحاب 
الســـيارات اخلاصة والنفعية بنســـبة تناهز 

الـ25 باملئة.
كما تتجـــه النيـــة أيضا إلى فرض رســـم 
إضافـــي على الســـفر يتراوح ما بـــني 60 و80 
دينـــارا (من 25 إلى 33 دوالرا). وهذه الضريبة 
ســـتقيد حركـــة املواطنـــني إلى اخلـــارج على 

األرجح، وفق االقتصاديني.
ولم تســـتثن اإلجـــراءات املزمـــع اتخاذها 
ضمن املشـــروع اجلديد، قطـــاع التأمني حيث 
ســـتزيد الضرائـــب املفروضـــة علـــى أخطار 
املالحـــة اجلوية والبحرية مـــن 5 إلى 6 باملئة 
وبالنســـبة إلى األخطار األخرى من 10 إلى 12 

باملئة.
ومن اإلجـــراءات األخـــرى املقترحة ضمن 
مشـــروع قانون املالية، والتي ســـيكون وقعها 
شـــديدا على محدودي الدخل إحداث مساهمة 
عامة اجتماعية بنسبة واحد باملئة على الدخل 

اخلاضع للضريبة.
وسيقع توظيف هذه املساهمة على أساس 
ســـد العجز في الصناديـــق االجتماعية التي 
تشـــكو عجزا ماليا فاق 1.9 مليـــار دينار (791 

مليون دوالر)، وفق البيانات الرسمية.
ومـــع زيـادة كتلــــة األجـور بشـــكل الفـت، 
بـــات الوضع أكثر صعوبــــة، فضال عن فقدان 
الدينـــار ما نســـبته 20 باملئـة مـــن قيمتـه منـذ 
بـدايـــة العـام اجلاري، وهو مـــا أثر على قدرة 

املواطنني. 

وأبدى االحتاد العام التونســـي للشـــغل، 
أكبر نقابة عمالية بالبالد، واالحتاد التونسي 
للصناعـــة والتجـــارة، التي ينضـــوي حتتها 
رجال األعمال التونســـيون، انزعاجهم الشديد 
من املقترحات فيما رفضوا البعض منها جملة 

وتفصيال.
اجلـــدل  أن  األوليـــة  املؤشـــرات  وتظهـــر 
والنقـــاش ســـيكونان محتدمـــني وقويني في 
الفتـــرة املقبلـــة بـــني احلكومـــة واملنظمتـــني 
بشـــأن الضرائب اجلديدة خاصة تلك املتعلقة 

باملساهمات االجتماعية.
وتشـــير مســـودة املوازنة إلى أن النفقات 
ســـتكون بحـــدود 36 مليـــار دينـــار (15 مليار 
دوالر) أي بزيـــادة مليـــار دوالر عـــن املـوازنة 
السابقة، فيمـا يتوقـع أن يبلـغ الـدين العـام 70 

باملئة من الناجت احمللي اإلجمـالي. 

وكــــان رئيس احلكومة يوســـف الشـــاهد 
أعلن خـــالل كلمة أمام البرملان لنيل الثقة على 
حكومته اجلديدة أن األهداف االســـتراتيجية 
االقتصاديـــة فـــي الســـنوات الثـــالث املقبلة، 
تقوم أساســـا علـــى التقليـــص التدريجي في 
عجـــز املوازنة إلى 3 باملئـــة من الناجت احمللي 

اإلجمالي بحلول 2020.
ويزداد الوضع في تونس ســـوءا مع زيادة 
عجز املوازنة إلى مستوى 5.7 باملئة مع نهاية 
أغسطس املاضي من الناجت احمللي اإلجمالي.

وتفاقـــم عجز امليزان التجاري، الذي وصل 
إلى مســـتويات قياسية عند 10 مليارات دينار 
(4.1 مليـــار دوالر)، منذ بدايـــة العام اجلاري، 

بزيادة نحو 22 باملئة مبقارنة سنوية.
ووفق إحصائيات رســـمية، بلغ معدل منو 
االقتصادي التونسي 1.9 باملئة نهاية النصف 

األول من العام احلالي، وسط توقعات ببلوغه 
2.5 باملئة على مدار العام بأكمله.

وتهدف احلكومة من برنامجها اإلصالحي 
القاســـي إلى تقليص معـــدل البطالة بنحو 3 
باملئـــة في الســـنوات الثالث املقبلـــة من نحو 
15.3 باملئة حاليا، وفق بيانات معهد اإلحصاء 

للربع الثاني من 2017.
لكن اخلبراء شككوا في قدرة احلكومة على 
بلوغ ذلـــك الرقم، في ظل اإلجراءات الضريبية 
اجلديدة التي لن تكون محفزة لالســـتثمارات 

سواء كانت محلية أو أجنبية.
ويقول البعض إن تفاؤل احلكومة بشـــأن 
انتقـــال اقتصاد البالد إلـــى املنطقة اآلمنة في 
غضون عامني أو ثالثة أمرا شـــبه مســـتحيل، 
في ظل مؤشرات النمو احلالية، والتي ستظهر 

انعكاساتها على موازنة العام املقبل.

أكد خبراء تونسيون أن حزمة الضرائب التي ستقرها احلكومة في موازنة 2018 ستكون 
األقســــــى على اإلطالق إذ أنها ســــــتزيد من استنزاف القدرة الشــــــرائية للمواطنني بشكل 
أكبر، عالوة على كونها طاردة لالستثمارات، وهو ما يفاقم من ضبابية مستقبل اقتصاد 

البالد.

تونس تضطر لفرض حزمة ضرائب قاسية العام املقبل

[ الحكومة تزيد الضرائب لردم الفجوة في عجز الموازنة  [ صدام مرتقب بين الحكومة والنقابات حول التدابير الجديدة

ضربة جديدة لقدرة التونسيين الشرائية

} لنــدن - كشـــف تقرير اســـتراتيجي أعدته 
مؤسسة غولدمان ساكس املصرفية أن الصني 
أصبحت منافسا عامليا كبيرا في مجال الذكاء 
االصطناعي وأن تقدمها الســـريع يستند إلى 
إصرار كبير من قبل جميع السلطات على بذل 
كافة اجلهود لتحقيق هـــذا الغرض مهما كان 

الثمن.

ويؤكـــد التقريـــر أن احلكومـــة املركزيـــة 
الصينية وكذلك احلكومات احمللية توجه دعما 
كبيرا لقطـــاع تكنولوجيا التعلم اآللي والذكاء 
االصطناعـــي ألنها تعتبره املصدر الرئيســـي 

لالبتكار.
وقــــال التقـريـــر ”نعتقــــد أن تكنولوجيـــا 
الـــذكاء االصطناعـــي أصبحـــت أولـويـــة في 

جــــدول أعمال احلكومـــة، ونتوقع تلقي املزيد 
من الدعم الوطنـــي واإلقليمي واملادي في هذا 

املجال“.
وأشـــار إلـــى تزايـــد املنافســـني للهيمنة 
األميركيـــة في هذا املجال مـــن قبل العديد من 
الدول األخـــرى، وأن الصـــني متكنت من قطع 

خطوات واسعة في املجال.
الصينيـــة  اإلنترنـــت  شـــركات  أن  وذكـــر 
و“بايـــدو“  بابـــا“  ”علـــي  مثـــل  العمالقـــة 
التوجيهيـــة  املبـــادئ  وكذلـــك  و“تينســـنت“ 
اجلديدة التي أصدرها مجلس الدولة اعتبارا 

مـــن يوليـــو املاضي تســـاهم بشـــكل كبير في 
تطوير هذا املجال لصالح الدولة.

ووضعـــت احلكومة املركزية تلـــك املبادئ 
التوجيهيـــة كهدف وطني طمـــوح، يهدف إلى 
أن تصبـــح الصـــني بحلـــول عـــام 2030، دولة 
رائدة على مســـتوى العالم في جميع مجاالت 

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي.
ومـــن بني أهداف تلك التوجيهات أن تصل 
قيمة الناجت اإلجمالي لقطاع الذكاء الصناعي 
بحلول ذلك التاريخ إلى تريليون يوان صيني 

(حوالي 148 مليار دوالر).
وتشـــير تلك املبادئ التوجيهية أيضًا إلى 
أن احلكومة ســـوف تسعى إلى دعم االستثمار 
في مشاريع الذكاء االصطناعي وأنها ستشجع 
االستثمار اخلاص، فضال عن تشجيع التدريب 
في مجال هذه التكنولوجيا وإنشـــاء منصات 

حوسبة مفتوحة املصدر.
ووفقا لتقـرير مؤسســـة غولدمان ساكس، 
فـإن الصـني تركـز على ضـرورة أن تتـم التنميـة 
فـــي أربعـــة مجاالت رئيســـية لضمـــان جودة 

تطبيقات تكنولوجيا الذكاء االصطناعي.
قــــوة  هــــي  املجــــاالت  تلـــك  وذكـــرت أن 
التحتيـــة  والبنيـــة  والبيانـــات  احلـوســـبة 
واملوهبة. وخلصت مؤسسة غولدمان ساكس 
فـــي تقريرها إلـــى أن الصني تفتقـــر فقط إلى 
القــــدرة احلاســـوبية لكـــي نســـتطيع القول 
إنهـــا قادرة علـــى احتواء تكنولوجيـــا الذكاء 

االصطناعي بشكل كامل.
ونظـــرا حلجم دولة الصـــني الكبير، وكون 
معظم شـــعبها متصال دائمًا بشبكة اإلنترنت، 
التي أصبحت شيئًا أساســـيًا اليوم في حياة 
املســـتخدمني، فإن ذلك يتيح لها التمتع مبيزة 

توليد البيانات.
ويؤكد تقرير مؤسســـة غولدمان ســـاكس 
أنـــه أصبح ”مـــن املعـــروف أن الصـــني تولد 

أكثـــر مـــن 13 باملئـة من املعلـومــــات الـرقميـة 
على مســـتـوى العالـم“. وتوقـع أن تنمـو تلـك 
النســـبة بحلول عـــام 2020 لتصل إلى نحو 20 

أو 25 باملئة.
النمــــو  مـــع  بالتـزامـــن  أنـــه  وأضـــاف 
االقتصـــادي الصيني الذي أصبـــح ثاني أكبر 
اقتصـــاد في العالم، فإن التوقعات تشـــير إلى 
أنها ميكن أن تولـــد بحلول عام 2020 ما يصل 
إلـــى حوالي 9 إلى 10 زيتـــا بايت من البيانات 

سنويا.
وفي محور البنية التحتية، فإن الشـــركات 
الصينية املشـــاركة فـــي أبحـــاث تكنولوجيا 
تتبع االجتاه  الذكاء االصطناعي مثل ”بايدو“ 
العاملـــي العتمـــاد منصـــات مفتوحـــة املصدر 

جلذب املواهب واملوارد.
أمـــا في مجال املوهبة، فهي متثل مشـــكلة 
فـــي كل مـــكان، وذلـــك ألن تكنولوجيـــا الذكاء 
االصطناعـــي ال تـــزال تكنولوجيـــا جديدة من 

نوعها نسبيا.
ويشير تقرير مؤسسة غولدمان إلى أن كال 
من الشركات الصينية واألميركية بدأت تفتتح 
اآلن منشـــآت بحثية في أنحـــاء العالم للتغلب 
على ندرة املواهب والوصول إليها في أي بلد 

في العالم.
ويرى التقرير أن التحدي الرئيســـي الذي 
يواجـــه الصـــني يبقـى فـــي قـوة احلتوســـبـة 
والتـــي تعتمد بشـــكل رئيســـي علـــى وحدات 

املعاجلة.
ويشير إلى أن الصني حتقق بعض التقدم 
في هذا املجـــال، على الرغم من اعتمادها على 
املورديـــن األجانب الســـتيراد رقائق املعاجلة. 
وتتوقـــع مؤسســـة غولدمان ســـاكس أن هذا 
االعتماد ســـيقل مـــع مرور الوقـــت مبجرد أن 
تصبـــح الصني رائدة عامليًا فـــي مجال التعلم 

اآللي والذكاء االصطناعي.

أكد تقرير أميركي أن احلكومة الصينية تســــــابق الزمــــــن خللق اقتصاد ذكي يعتمد على 
التعلم اآللي وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي خالل الســــــنوات املقبلة، وأنها وضعت خططا 

في غاية الطموح وسخرت لها موارد هائلة للوصول إلى هذا الهدف.

الصني تقترب من كسر الهيمنة األميركية على الذكاء االصطناعي

[ غولدمان ساكس تؤكد أن الصين أصبحت منافسا عالميا كبيرا  [ الذكاء االصطناعي أولوية قصوى لدى حكومة بكين

عيون صينية كبيرة على مستقبل الذكاء االصطناعي

مليار دوالر، قيمة موازنة 

2018، بزيادة مليار دوالر 

عن الموازنة السابقة، وفق 

مسودة الموازنة
15

مؤسسة غولدمان ساكس:

الصين تفتح مراكز أبحاث 

في أنحاء العالم للوصول إلى 

استقطاب المواهب

بالمئة من المعلومات 

الرقمية في العالم تنتج في 

الصين والمتوقع أن تبلغ 

25 بالمئة بحلول 2020

13

الضرائب املقترحة

زيادة في ضريبة القيمة المضافة◄

زيـــادة ضريبـــة الجمارك لبعض الســـلع 

االستهالكية

الســـيارات  ألصحـــاب  جديـــدة  رســـوم 

الخاصة والتجارية

رسم إضافي على سفر التونسيين

رسوم إضافية على قطاع التأمين

اقتطاع 1 بالمئة من رواتب الموظفين

◄

◄

◄

◄

◄
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اقتصاد
{البنك األفريقي ينفذ حاليا 160 مشـــروعا في دول شـــمال أفريقيا الست بقيمة تصل إلى 9.6 

مليار دوالر ونسعى لتلبية الحاجيات المتزايدة لسكانها}.

محمد العزيزي
مدير شمال أفريقيا في البنك األفريقي للتنمية

{خطـــة أبوظبي االقتصادية تركز علـــى بناء قطاع خاص فاعل ومؤثر قائم على تنويع االقتصاد 

وضمان استيعاب القوى العاملة المواطنة لخدمة أهداف التنمية المستدامة}.

خليفة بن سالم املنصوري
وكيل دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي

قال الرئيس  } ســياتل (الواليــات املتحــدة) – 
التنفيـــذي للخطـــوط القطرية أكبـــر الباكر إن 
الشركة تخطط لتوسيع أسطولها بشراء املزيد 
من طائرات شركة بوينغ وزيادة استثماراتها 
األميركيـــة. وأعلـــن تراجع الشـــركة عن إلغاء 

صفقة مع ايرباص.
ويأتي العرض في أعقاب سلســـلة طويلة 
من التحركات التجارية ذات الطابع السياسي 
التي حتاول الدوحة من خاللها تخفيف موقف 
الرئيس األميركي، الذي اتهم قطر مرارا بدعم 

اإلرهاب.
وأعلن الباكر من مدينـــة ايفريت في والية 
واشـــنطن في شـــمال غرب الواليـــات املتحدة 
خالل مراســـم قبول اخلطوط القطرية رسميا 
تســـلم أول طائـــرة شـــحن بوينـــغ 8-747، عن 

خطط لشراء أربع طائرات ركاب 777-300.
كما قدم الرئيس التنفيذي للشـــركة عرضا 
بتأكيد شـــراء 60 طائرة من طـــراز بوينغ 737 
التـــي تضمنها خطاب النوايا الذي ســـبق أن 

وقعته الشركة في العام املاضي.
كمـــا قدم خطاب اســـترضاء آخر للحكومة 
الفرنســـية بتأكيد قبول أربع طائرات إيرباص 
مـــن طراز ”أي 350“ كانت الشـــركة قد رفضتها 
في شـــهر يوليو املاضي بســـبب عدم حاجتها 

إليها.
وقـــال الباكـــر إن ”خطـــة تســـلم طائرات 
إيرباص األربع مؤكدة“، وأضاف أنه ســـيبرم 
قريبا اتفاقا من أجله وأنه ســـيتوجه إلى مقر 
شركة إيرباص في مدينة تولوز الفرنسية. وقد 
أكدت الدوحة بعد ذلك بســـاعات قبول شـــراء 

تلك الطائرات.
وتعاني اخلطوط القطرية من تعطل جانب 
كبير من أســـطول طائراتها بســـبب خسارتها 

لعشـــرات الرحالت أســـبوعيا إلـــى اإلمارات 
والســـعودية والبحرين ومصر بسبب مقاطعة 

تلك الدول لقطر بسبب دعمها لإلرهاب.
كمـــا ألغت الشـــركة العديد مـــن الرحالت 
األخرى وخاصة إلى قارة أفريقيا بسبب فقدان 
اجلدوى االقتصادية لها نتيجة إغالق األجواء 
الســـعودية أمام طائراتها، والذي فرض عليها 

البحث عن مسارات طويلة.
ويقول محللون إن الطلبيات اجلديدة غير 
واقعية وال حتتاجها الشركة وأنها تنطلق من 
أهداف سياســـية تســـعى الدوحة من خاللها 
الســـترضاء الـــدول الكبرى لتخفيـــف عزلتها 
وتأييدها الواســـع للدول األربـــع التي تقاطع 

قطر.
وكانـــت اخلطـــوط القطرية قـــد أكدت في 
يونيـــو املاضي طلبية شـــراء 20 طائرة بوينغ 
737 وقالـــت فـــي ذلـــك الوقـــت إنهـــا تنتظـــر 
اخلطـــوات القادمـــة في توســـعاتها احملتملة 
فـــي إيطاليا والهند قبـــل أن تقرر ما إذا كانت 

ستطلب شراء املزيد من الطائرات.
وسبق للشركة أن وقعت في العام املاضي 
خطاب نوايا لشراء ما يصل إلى 60 من طائرة 
بوينغ من طـــراز 737 الضيقة البدن بقيمة 6.9 

مليار دوالر حسب قائمة األسعار.
ومـــن ناحيـــة أخرى أبلـــغ الباكـــر محطة 
االقتصاديـــة  سي.أن.بي.ســـي  تلفزيـــون 
األميركية، أنه ما زال يتطلع إلى اســـتثمارات 

في الواليات املتحدة.
ويأتـــي هذا العـــرض رغم الصـــدود الذي 
قوبلـــت به قطـــر عندما اقترحت شـــراء حصة 
تصـــل إلـــى 4.75 باملئة فـــي شـــركة أميركان 

ايرالينز في يونيو املاضي.

وقال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة أميركان 
ايرالينز وليم دوغالس باركر حينها إن الشركة 
”غير متحمســـة بشـــكل خـــاص“ بشـــأن رغبة 

اخلطوط القطرية شراء حصة في الشركة.
ويـــرى محللـــون أن اخلطـــوط القطريـــة 
حتاول أن تبعث برسالة جليرانها اخلليجيني 
بأنها ميكن أن جتد حلـــوال للمقاطعة، إضافة 
إلى محاولة اســـترضاء الســـلطات األميركية 

للمساهمة في إنهاء األزمة مع جيرانها.
وأشـــاروا إلى أن محاولة رشـــوة شـــركة 
أميركيـــة كبرى لـــن حتل املشـــكلة ألن املوقف 
األميركي الرســـمي، الذي يعبـــر عنه الرئيس 
ترامـــب، لم يتغير وهو مع اســـتمرار الضغط 

على قطر حتى تستجيب للمطالب اخلليجية.
وتشـــير تقديرات احملللني إلى أن اخلطوط 
القطريـــة مـــن أكبر اخلاســـرين مـــن املقاطعة 

املفروضة على الدوحة والتي أثرت على جميع 
رحالت شبكتها اإلقليمية والعاملية.

وال تقتصر خســـائر الشـــركة علـــى فقدان 
عدد كبير مـــن الرحالت الكثيفـــة إلى عدد من 
أكبر أســـواقها مثل الســـعودية واإلمارات، بل 
تؤثـــر على جميع رحالتها األخرى ألن الدوحة 
ال متثـــل وجهة نهائية ملعظم املســـافرين على 

رحالت الشركة.
وتعتمد اخلطوط القطرية بشـــكل أساسي 
على رحالت الترانزيت بسبب احلجم الصغير 
للبـــالد كوجهة نهائيـــة للمســـافرين حيث ال 
يدخل ويخرج من مطارها الدولي سوى نسبة 

ضئيلة من املسافرين.
ويشـــكل املســـافرون إلى الدول اخلليجية 
املجاورة نســـبة كبيـــرة من زبائـــن اخلطوط 
القطرية حيث يســـافرون بـــني الدول املجاورة 

عبـــر الدوحة إلـــى الوجهـــات الكثيـــرة التي 
أطلقتها الشركة في السنوات األخيرة.

كمـــا أدى إيقاف رحالت شـــركات الطيران 
الســـعودية واإلماراتية واملصرية والبحرينية 
إلـــى قطر إلـــى إيقـــاف تدفق املســـافرين إلى 
الدوحـــة لالنتقـــال عبـــر اخلطـــوط القطريـــة 
إلـــى دول اخلليج األخرى وأوروبـــا وأفريقيا 
واســـتراليا ودول األميركتـــني. وفرض إغالق 
أجواء الـــدول املقاطعة على اخلطوط القطرية 
البحث عن مســـارات معقدة وطويلة لرحالتها 

وخاصة إلى الدول العربية وقارة أفريقيا.
شـــراء  منـــاورات  إن  محللـــون  ويقـــول 
الطائرات واالســـتثمار في الواليـــات املتحدة 
تكشـــف حجم األضرار التي حلقت باخلطوط 
القطريـــة والتي شـــلت حركة جانـــب كبير من 

اسطول طائراتها.

ــــــإلدارة األميركية لتخفيف موقف  قدمت الســــــلطات القطرية عروض اســــــترضاء جديدة ل
الرئيس دونالد ترامب الذي اتهم الدوحة مرارا بدعم اإلرهاب، وأعلنت من خالل اخلطوط 
القطرية أنها مســــــتعدة لزيادة استثماراتها في الواليات املتحدة وشراء طائرات من شركة 
بوينغ رغم أن جانبا كبيرا من أسطول الشركة جاثم في املطارات بسبب املقاطعة العربية 

املفروضة على الدوحة.

الدوحة تستميل واشنطن بوعود غير واقعية لشراء طائرات

[ الخطوط القطرية تتراجع عن رفض شراء طائرات إيرباص  [ القطرية لديها فائض طائرات معطلة بسبب المقاطعة

عروض شراء سياسية رغم أن الكثير من طائرات الخطوط القطرية جاثمة في المطارات

أكبر الباكر:

الخطوط القطرية تخطط 

لشراء المزيد من طائرات بوينغ 

وزيادة استثماراتها األميركية

الكويت تؤكد أن اإلصالحات تمكنت من ترشيق املوازنة

كشـــف وزيـــر املاليـــة الكويتي  } الكويــت – 
أنـــس الصالح أمـــس، أن إجـــراءات اإلصالح 
االقتصادي وفـــرت للبالد أكثر من مليار دينار 
(3.32 مليـــار دوالر) في موازنة الســـنة املالية 

.2017 - 2016
وكانت احلكومة قـــد اتخذت العام املاضي 
إجراءات خلفض اإلنفـــاق احلكومي وإصالح 
االقتصاد في إطار اســـتراتيجية أوسع نطاقا 
أعلنتها احلكومة إلصـــالح أوضاع االقتصاد 
على املدى املتوسط ونالت موافقة البرملان في 

يونيو من العام املاضي.

وأوضح الصالـــح خالل مؤمتر ”يورومني 
الكويت“ في دورته التاســـعة أنه بعد سنة من 
العمل ببرنامج اإلصالح االقتصادي مت ضبط 
ســـقف ومعدل منـــو اإلنفاق العـــام ومعاجلة 

بعض مكامن الهدر في بنود هذا اإلنفاق.
املعروفـــة بوثيقة  االســـتراتيجية  وتهدف 
اإلصالح االقتصادي إلى تعديل أوتار املوازنة 
العامة وإعادة رســـم دور الدولة في االقتصاد 
وزيادة دور القطاع اخلاص وتفعيل مشـــاركة 
املواطنني في متّلك املشروعات العامة وإصالح 

سوق العمل.

وقامـــت معظـــم دول اخلليج التـــي يعتمد 
اقتصادهـــا علـــى النفـــط بخطـــوات مماثلـــة 
لترشـــيد اإلنفاق بعد أن تسبب تراجع أسعار 
النفط في األسواق العاملية منذ منتصف 2014 

في ارتباك ملحوظ في موازناتها.
وأكـــد الصالـــح أنه مت وقف التوســـع غير 
املنضبط في إنشـــاء هيئات ومؤسسات عامة 
وتســـريع عملية حتصيل مســـتحقات الدولة 
املتأخرة ووقف التوســـع العشوائي في إنشاء 

الكوادر الوطنية اخلاصة.
وعلى سبيل املثال، مت احلد من التجاوزات 
في مجـــاالت مثـــل مخصصات دعـــم العمالة 

الكويتية وأنظمة املساعدات االجتماعية.
وتعتمـــد الكويت، وهي عضـــو في منظمة 
الدول املصـــدرة للنفط (أوبـــك)، على إيرادات 

النفط في متويل أكثر من 90 باملئة من موازنتها 
العامة، وتضررت بســـبب هبوط أسعار اخلام 
مـــن 120 دوالرا للبرميـــل قبل أكثـــر من ثالثة 

أعوام إلى 58 دوالرا في الوقت احلالي.
الســـتحداث  خططا  اإلصالحات  وتتضمن 
ضريبـــة بنحو 10 باملئة مـــن األرباح الصافية 
للشـــركات، إضافة إلى تطبيـــق ضريبة القيمة 
املضافـــة التي قـــررت دول اخلليج تبنيها عند 

5 باملئة.
وحتتفظ الكويـــت باحتياطي ضخم حيث 
تشـــير التقديرات إلـــى أن أصـــول الصندوق 
السيادي الذي تديره الهيئة العامة لالستثمار 
زادت بنسبة 34 باملئة خالل السنوات اخلمس 

األخيرة.
ويصنف معهد صناديق الثروة الســـيادية 
الهيئة العامة لالســـتثمار فـــي الكويت كرابع 
أكبـــر صندوق ســـيادي فـــي العالـــم بأصول 

قيمتها 524 مليار دوالر.
وأثمرت جهـــود اإلصالح احلكومي تطورا 
في بيئـــة األعمال وزيـــادة في ثقة املســـتثمر 
احمللـــي والعاملـــي واجلهـــات العامليـــة فـــي 

االقتصاد الكويتي.
وجنحـــت جهـــود اإلصـــالح فـــي تطوير 
اخلدمات احلكومية لقطاع األعمال في خفض 
املـــدة الالزمـــة للحصـــول علـــى التراخيص 
التجارية وإنشاء الشركات وخفض عدد األيام 
التي تستغرقها عملية تسجيل ملكية األراضي 

وخفض املدة الالزمة لتصدير البضائع.
وســـاهم هـــذا األمر فـــي توفيـــر أكثر من 
ألـــف فرصة عمـــل منذ بداية العـــام حيث عزز 
بنك الكويـــت الصناعي والصنـــدوق الوطني 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة هذا النجاح 

عبر متويل نحو 900 مشروع منذ عام 2015.
وقـــال الصالح إنـــه ”بعد العمـــل أكثر من 
عام على إصالح الهيـــكل االقتصادي والبيئة 
االقتصادية للدولة نرى حتســـنا ملحوظا في 

أداء بورصة الكويت“.

ومـــن الواضـــح أن التغييـــرات احلاصلة 
علـــى الوضع االقتصادي العـــام بالبالد أثرت 
على بورصة الكويت حيث ســـجلت مؤشـــرات 
األســـعار والتـــداول منذ مطلع العـــام احلالي 

حتسنا ملموسا.
وقال الصالح إن ”مؤشـــرات األســـعار في 
البورصة ارتفعت بنحو 20 باملئة للمؤشر العام 
لألسعار ونحو 13.2 باملئة للمؤشر الوزني في 
حني ارتفعت األرباح نصف السنوية للشركات 

الكويتية املدرجة بنسبة 16 باملئة“.
ويرجـــح خبـــراء املال في الكويـــت أن يتم 
تصنيـــف بورصـــة الكويـــت ضمن األســـواق 

الناشئة قبل نهاية هذا األسبوع.
وأكد الرئيس التنفيـــذي لبورصة الكويت 
خالـــد عبدالـــرزاق اخلالـــد أمس، أنـــه يتوقع 
”بقـــوة“ رفـــع تصنيـــف البورصة إلـــى وضع 
الســـوق الناشـــئة اجلمعـــة املقبـــل مـــن قبل 

مؤسسة إف.تي.س.إي.
وقال اخلالـــد في مقابلة مـــع رويترز على 
هامش املؤمتر إنه ”مت تشـــكيل فريق مشـــترك 
لهذا الشـــأن بقيادة هيئة أسواق املال وشركة 

املقاصة الكويتية“.
وأضـــاف ”لقـــد عملنا العـــام املاضي على 
تطويـــر ســـوق األوراق املاليـــة بشـــكل كامل 
بجميـــع أطرافـــه ونتائج ذلك ســـتظهر في 29 

سبتمبر“.
وســـيؤدي رفع تصنيف بورصـــة الكويت 
لألسواق الناشـــئة إلى زيادة التداول ودخول 

املستثمر املؤسسي وتطوير البورصة. 
والتزمـــت الشـــركات املدرجـــة في ســـوق 
الكويت لألوراق املالية، والتي يبلغ عددها 150 
شـــركة، بتطبيق نظام احلوكمة منذ منتصف 

العام املاضي.
وقال رئيس البورصة حني سئل عن زيادة 
أحجام التداول في السوق ”نحن نضع البنية 
التحتية املطلوبـــة حتى يزيد التداول ونعطي 

األدوات املرجوة للمتداولني“.

[ توفير 3.32 مليار دوالر في موازنة السنة المالية الماضية  [ وزارة المالية تؤكد متانة احتياطيات وأصول الدولة

تحرك المشاريع االستراتيجية بعد ركود طويل

أكــــــدت احلكومة الكويتية أن اإلصالحــــــات االقتصادية التي نفذتها متكنت من ترشــــــيق 
املوازنة املالية وظهرت نتائجها في السنة املالية التي انتهت في 31 مارس املاضي. وأكدت 

متانة االحتياطات املالية واألصول التي متلكها الدولة.
أنس الصالح:

بعد سنة من العمل ببرنامج 

اإلصالح االقتصادي تم 

ضبط مكامن الخلل

بالمئة نسبة زيادة أصول 

الصندوق السيادي 

الكويتية خالل السنوات 

الخمس األخيرة

34

شركة أميركان ايرالينز سبق 

أن تجاهلت ورفضت عرض 

الخطوط القطرية شراء 

حصة من أسهمها



طفولة في كفة المساومة بإيران: من االتجار باألطفال إلى السمسرة بالرضع

األربعاء 2017/09/27 - السنة 40 العدد 1210764

[ سعر الطفل اإليراني عشرات الدوالرات  [ أياد نافذة وراء تزوير وثائق الميالد

} طهــران - اعترف مســـؤول بهيئة الرعاية 
االجتماعيـــة في إيران بتصاعـــد عمليات بيع 
األطفال في البالد تحت وطأة الفقر وبأســـعار 
متدنيـــة مـــن قبـــل أمهـــات أصابهـــن اليأس 
واإلحبـــاط مـــن األحوال المعيشـــية، وســـط 
تجاهـــل حكومي واضح، إضافـــة إلى تصاعد 

كبير لظاهرة عمالة األطفال.
الشـــؤون  العـــام إلدارة  وكشـــف المديـــر 
االجتماعيـــة والثقافيـــة في طهران ســـياوش 
شـــهريور، أن بيع المواليد يتم بشـــكل منظم، 
موجهـــا انتقـــاده إلـــى بعـــض المســـؤولين 
اإليرانيين الذين ينفون تلك الظاهرة، معمقين 

أزمة تجارة اإلنسان، على حد وصفه.
ونشـــرت الخارجية األميركية تقريرا يفيد 
بـــأن من أبرز االنتهاكات المنتشـــرة في إيران 
االتجار بالبشـــر، حيث تشـــهد شوارع طهران 
تناميا كبيرا في بيع األطفال وبأسعار متدنية.

من جهتها، تقف الحكومة اإليرانية عاجزة 
أمام هذه الظاهرة، حيث تم تســـجيل أكثر من 
600 حالة لبيع األطفـــال في العاصمة وحدها، 
وفق ما جاء على لسان مساعدة شؤون الرعاية 
االجتماعيـــة في طهران. وفـــي بعض الحاالت 

يتم االتفاق على بيع الطفل قبل والدته.
وتواصل الســـلطات اإليرانية فرض طوق 
رقابي علـــى العديد من الظواهـــر االجتماعية 
المفضوحـــة مـــن بينهـــا تجـــارة األطفال في 
اعتقاد منها أنه باتباع نهج تجويع المجتمع 
وتفقيره ســـتنجح في بناء مجتمع متماســـك 

وعناصره متكاملة.
ورغم العديد من الممارسات القمعية التي 
يفرضها نظام روحاني ضــــد اإليرانيين، فإن 
العديــــد من الخبراء والمهتميــــن يؤكدون أنه 
لن ينجح في كســــر الهّوة بين ما هو سياسي 
وبين ما هو اجتماعي ضروري تفتقده شرائح 
واســــعة من المجتمع.”ألسنا بشرا؟ هل نحن 
غربــــاء؟ ألســــنا إيرانيين؟“ هكــــذا صرخ أحد 

المشــــّردين فــــي العاصمة اإليرانيــــة طهران، 
مخاطبا حكومــــة روحاني بعدما تم طرده من 
المقبرة التي كان يتخذ من أحد قبورها ملجأ 

له.
وفيما يعيش أبناء المســــؤولين واألســــر 
الباذخة والميســــورة في نظــــام والية الفقيه 
حيــــاة الترف بعيــــدا تماما عن تلــــك الصورة 
التقليدية التــــي يحملها العالم عن إيران، فإن 
شرائح واســــعة تعاني ويالت الفقر واإلهمال 

والتهميش المتعّمد. 
وترتفــــع نســــبة البطالــــة ومعــــدل الفقــــر 
والفســــاد في إيران بشــــكل كبير، وسط تباين 
واضــــح للفوارق االجتماعيــــة وغياب العدالة 
بين طبقات المجتمع، األمر الذي يزيد من قلق 
وغضب تلك الطبقة الفقيــــرة من الواقع الذي 

فرض عليها غصبا.
اســــتمرار األزمة االقتصادية التي تعيش 
على وقعها البالد نتيجة السياسات الخاطئة 
التــــي يتخذهــــا النظــــام في الداخــــل من قمع 
وتهميــــش، ترّتبت عليــــه أضــــرار اجتماعية 
عديــــدة، منهــــا انتشــــار ظاهرة بيــــع األطفال 
والرضــــع في مختلف المدن اإليرانية بســــبب 
الفقــــر الذي تعيشــــه فئات واســــعة وقد ازداد 

منسوبه بشكل كبير في السنوات األخيرة.
وأعلــــن نــــواب إيرانيون عن انتشــــار غير 
مسبوق لظاهرة االتجار باألطفال والرضع في 
إيران، وأنها أصبحت تجارة رائجة في البالد، 
مطالبين بوضع حد للفئة التي تستغل الفقراء 
وتســــليط عقوبات رادعة عليها، لكن يبدو أّن 
نظام الماللي وبعض السياســــيين اإليرانيين 
ال يريدون حل هذه الظاهرة المتفشــــية ألنهم 

مشاركون في تلك التجارة المربحة.
  ويؤكد عضــــو اللجنة القضائية القانونية 
في البرلمــــان، بهمن طاهــــري، أّن حاالت بيع 
األطفال فــــي إيران أصبحــــت ظاهرة خطيرة، 
وهي تجارة مربحة ال يعاقــــب عليها القانون 
اإليراني. وهذا يدل على أن أيادي في السلطة 
الحاكمــــة وراء هــــذه التجارة التــــي وصفها 

طاهري بالمربحة.
وبحســــب تقارير إيرانية، فإن سعر الطفل 
يتــــراوح بيــــن 30 و60 دوالرا، لكّن تقريرا آخر 
يؤكد ”أن هناك أطفاال في إيران يصل سعرهم 
إلى 150 دوالرا تنفق عصابات المتسولين أو 
تجار المخــــدرات واألعضاء البشــــرية أمواال 

طائلة للظفر بهم“.

ووســــط مجهودات حكومية شبه معدومة 
من السلطات اإليرانية لمواجهة الظاهرة، قال 
حبيب الله مســــعودي فريد مســــاعد لشؤون 
الرعاية االجتماعية للنظام «إنه تم تقديم 1200 
طفل إلى هيئــــة الرعاية االجتماعية في العام 
الماضي وكان من بينهم 600 مولود»، معترفا 
ببيع األطفال خالل مقابلة أجرتها معه وكالة 

أنباء «ايلنا».
 وأضاف أنه ليس من المؤســــف أن يكون 
لإلنســــان ســــعر متدّن وال يحزننــــا أن يكون 
ســــعره مرتفعا ويقدر باأللماس، إال أن الحزن 
وكل الحزن ينتابنا عندما يكون لإلنسان سعر 
من األســــاس، تلك الكلمات ال تنطبق أبدا على 
الواقع الذي ينتظر األطفال في إيران فســــعر 
الطفل يتراوح ما بين 30 و60 دوالرا، وتشتريه 

عصابات المتسولين وتجار المخدرات.
وقالــــت مســــاعدة روحانــــي شــــهيندخت 
اإليرانية  موالوردي في لقاء مع وكالة ”ايلنا“ 
السنة الماضية، ”نشاهد اليوم أن تجارة بيع 
األطفال أخذت أشــــكاال مختلفة في إيران ومن 

ضمنها بيع األطفال في الرحم قبل الوالدة“.
ويــــرى رئيــــس محاكم محافظــــة أصفهان 
اإليرانــــي غالم رضا أنصاري، أن بيع األطفال 
يتم مــــن قبل مجموعــــات لديهــــا عاملون في 
”المنظمــــة الوطنية للتســــجيل المدني“، ومن 
خاللها يتم إصدار شــــهادات الميالد، وأيضا 
لديهــــا عاملون فــــي المستشــــفيات يقومون 
باختيار األطفال وتزوير شهادات المستشفى.
وأّيــــد هــــذا الطــــرح رضا جعفــــري، نائب 
المدعــــي العــــام فــــي محاكــــم طهــــران، قائال 
”لألســــف الشــــديد ال يوجد قانون لتجريم بيع 
األطفــــال من قبــــل العائالت ضمــــن مجموعة 
القوانيــــن الجنائيــــة للبــــالد، وينبغي أن تتم 
دراســــة ظاهرة بيع األطفال مــــن قبل الخبراء 
ووضــــع القوانيــــن الالزمــــة للحــــد مــــن هذه 

الظاهرة الخطيرة“.
ورغم انتشــــار هــــذه الظاهــــرة والمخاطر 
االجتماعيــــة المترتبــــة عليها، فإن شــــهريور 
يطالــــب بحقن النســــاء والرجال مــــن الفقراء 
والمشــــردين بإبــــر العقم كحل ألزمــــة أطفال 

الشــــوارع ومعضلة بيــــع األطفــــال، وقال إن 
”هــــؤالء النســــاء ينجبــــن األطفــــال كماكينــــة 
تفريــــخ فضال عن اإلدمان والدعارة والســــكن 
في المقابــــر“. وباإلضافة إلى انتشــــار الفقر 
والحرمــــان والتهميش الممنهــــج، فإن هناك 
شــــريحة واسعة من الشــــعوب غير الفارسية 
واألقليات في إيران تعاني من انتشار مختلف 
األمــــراض التي تفتــــك بها، بســــبب وضعها 
المادي والمستوى المعيشي المتدني، إضافة 

إلى عدم قدرتها على تحمل تكاليف العالج.
ويموت الكثير من اإليرانيين بسبب تفشي 
العديد من األمراض ولعدم قدرتهم على تحمل 
نفقــــات العالج، ليكون موتهم وصمة عار على 

جبين السلطة المركزية بطهران.
وتعـــّرف منظمـــة األمم المتحـــدة للطفولة 
يونيســـف مصطلح االتجـــار باألطفـــال على 
أنه ”تجنيد األطفـــال أو نقلهم أو إيواؤهم أو 
اســـتقبالهم بغرض اســـتغاللهم. وهو ما يعد 
انتهـــاكا لحقوقهم ويحرمهم من فرص تحقيق 

إمكاناتهم الكاملة“. 

يســــــود تكّتم واســــــع في إيران حول ظاهرة اجتماعية بدأت تفوح رائحتها وتظهر للعيان 
وفق العديد من املهتمني بحقوق اإلنســــــان، وتتمثل أساســــــا في جتارة األطفال. إن شدة 
الفقر واالحتياج تدفع بالعديد من األسر اإليرانية إلى التضحية بأطفالها، وسط غياب تام 

ألجهزة الرقابة والسلطات التي تدير الظهر ملثل هذا النوع من التجارة غير املشروعة.

على الرغم من التوترات املشــــــتعلة بني األتراك والســــــكان احملليني وغيرهم من الالجئني، 
يبقى حال الالجئني األفغان في تركيا كما هو عليه، وال ســــــيما أن كل الطرق املؤدية إلى 

أوروبا مقطوعة.

آخر العالج دولة تتاجر بأبنائها

 أفغان عالقون في تركيا بعد تبدد حلمهم باللجوء إلى أوروبا

[ العودة إلى أفغانستان مستحيلة، ومواقف تركيا من أوروبا أنهت إمكانية استكمال الرحلة

} إســطنبول (تركيــا) – يضــــع الخياط عزيز 
بيلر العلم األفغاني ذا األلوان الثالثة؛ األسود 
واألحمر واألخضر، كحلية على الزي األفغاني 
الرســــمي الــــذي يخيطــــه بمتجــــره فــــي حي 

زيتينبرنو بإسطنبول.
ويضــــم حــــي زيتينبورنــــو أكبــــر تجمع 
للفصائــــل العرقيــــة األفغانيــــة مثــــل األوزبك 

والطاجيك والتركمان واألويغور واألفغان.
وتظهر الالفتات التي كتبت باللغة الدرية 
علــــى المحالت والشــــقق المعروضة لإليجار 
ومحــــالت البقالــــة والمطاعــــم وكذلــــك محل 
بيلر للخياطــــة. يأتي إليه األفغــــان ليخيطوا 
مالبسهم المنزلية الفضفاضة، مثل السراويل 
وقمصــــان الســــلوار ذات الياقــــات واألكمــــام 

الطويلة.
ويعمــــل بيلر خياطا منذ خمس ســــنوات، 
ويعيــــش فــــي تركيا منذ خمســــة وعشــــرين 
عاما. هــــو مواطن تركي، علــــى عكس العديد 
من عمالئه اآلخرين الذين يعيشــــون في تركيا 
ولكن بطريقة غير شرعية، منهم مصطفى (28 
ســــنة) الذي يحــــاول الحصول علــــى تصريح 
إقامة حتى يتمكن من البقاء في تركيا بشــــكل 
قانوني ويسافر إلى أفغانستان لزيارة أسرته.

يقــــول مصطفــــى ”أعيــــش هنا منــــذ أربع 
ســــنوات، جئت إلى تركيا بشكل غير قانوني 
من خالل عبور الحدود خلســــة، وال أقدر على 
العــــودة إلــــى أفغانســــتان، ألني لــــو عدت لن 

أستطيع المجيء إلى هنا مرة أخرى“.
ووفقــــا لمفوضية األمم المتحدة لشــــؤون 
الالجئين، تقدم حوالي 121 ألف الجئ أفغاني 
بطلب اللجوء إلى تركيا منذ بداية هذا العام. 

ويــــرى المحامــــون أن هذا العدد هــــو بمثابة 
نقطة في بحر بالنظر إلى اآلالف الذين عبروا 

الحدود التركية بالفعل.
وقــــال دوغــــوس سيمســــيك، زميــــل مركز 
أبحاث الهجرة بجامعة كوج في إســــطنبول، 
فــــي رســــالة إلــــى موقع ”ميــــدل إيســــت آي“ 
اإلخبــــاري أن طلبــــات اللجــــوء المقدمــــة من 
األفغان تم تعليقها منذ عام 2013 بسبب تزايد 
عــــدد المتقدميــــن للهجرة، ولم يقبــــل المكتب 
التركي للمفوضية إال الطلبات التي تســــتحق 

الموافقة في ذلك الوقت.

وال يتمتـــع المهاجرون مـــن األفغان الذين 
ال يمتلكون ملفات ُمفّعلـــة لدى مفوضية األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين بحق المساعدة من 

الحكومة التركية.
وكثيـــرا مـــا يلجـــأ المهاجـــرون األفغـــان 
إلـــى القيـــام باألعمال الشـــاقة مثـــل تنظيف 
شوارع إســـطنبول، أو العمل بالمصانع دون 
المســـتوى، حتـــى أنهـــم في بعـــض األحيان 
يمارسون األنشطة غير المشروعة مثل تهريب 

البشر والمخدرات.
يختار العديد من األفغان الهروب من تركيا 
إلـــى بلغاريا أو اليونان، ومـــن هناك إلى دول 
أخـــرى مثل ألمانيا أو سويســـرا أو فرنســـا، 
حيـــث يأملون في الحصـــول على حق اللجوء 

وأن تتاح لهم فرصة لم شملهم مع أسرهم.

يقول علـــي، (15 عاما)، متحدثا عن خططه 
الفاشلة لدخول أوروبا ”كل الطرق مغلقة“.

وقالـــت ليزا شوســـتر، متخصصة في علم 
االجتماع فـــي كابول وتابعة لجامعة ســـيتي 
فـــي لندن ”كل مـــن يزعم أن األفغـــان يغادرون 
ألســـباب اقتصادية بحتة لم يأت ليرى الوضع 
في كابول. هذه المزاعم تبدو هزلية بشـــكل ال 
يصدق. ال يمكنك أبدا فصل الوضع األمني عن 

الوضع االقتصادي“.
وقالـــت شوســـتر، ”عندما يموت شـــخص 
أو يصاب نتيجة لهجوم، تفقد األســـرة مصدر 
دخلها بالكامل. وتبلغ نســـبة البطالة اآلن في 
أفغانستان حوالي 40 بالمئة بينما تفيد بعض 
التقاريـــر األخرى بأنها وصلت إلى 60 بالمئة. 
وكنتيجـــة لذلك يحدث ما تراه، وهو كبر حجم 
األسرة كأن يعتمد مثال حوالي 15 شخصا من 
أســـرة واحدة على شخص واحد فقط كمصدر 

لدخلهم“.
لـــم يســـتطع علـــي اســـتكمال العيش في 
أفغانســـتان في ظل انعدام األمـــن في البالد، 
إلـــى جانـــب مـــرض والـــده ورغبته فـــي دعم 
أشـــقائه الصغار. كل هذا دفعـــه إلى التعامل 
مع أحد المهربين الذي ســـاعده على الســـفر 
بـــرا إلى تركيا. بـــدأ رحلته مـــن مدينة كويتا 
في باكســـتان، ومر عبر مقاطعة بلوشســـتان 
ووصـــل من خاللها إلى إيـــران. من هناك عبر 
الحدود التركية اإليرانية الجبلية وسافر عبر 
األناضـــول ليصل في النهاية إلى إســـطنبول. 
وبقـــي هناك فـــي حي زيتينبرنـــو ينتظر على 

حافة القارة األوروبية.
وبعد مرور ثمانية أشـــهر علـــى رحلته، ال 
يزال علـــي يجد صعوبة بالغة في العثور على 
عمـــل ثابـــت، وقال إنـــه يعمـــل اآلن في مطعم 
أفغاني بالقرب من محل بيلر الخياط. وحاول 
قبل ذلك العمل في مصنع، ولكن مدير المصنع 

لم يدفع األجور التي وعد بها العمال. ال يمتلك 
علي جواز سفر، أو أي وثائق، وال حتى هاتفا 
محمـــوال بعـــد أن تمت ســـرقته مـــن قبل لص 

اقتحم شقته.
ومع انعدام وســـائل االتصال وعدم وجود 
الوثائـــق الالزمة، يرى علي أن التســـجيل مع 
المفوضية هو مشـــوار طويل بالنســـبة إليه، 
ولكنه يتمســـك بأمله الوحيد وهو العبور إلى 
أوروبا قائال، ”سأذهب بمجرد أن ُتفتح الطرق 
مرة أخرى. هذا الطريق مكلف جدا اآلن وأنا ال 

أملك المال. ال أملك شيئا على اإلطالق“.
العبور إلى أوروبا ليس ســـهال كما يتوقع 
األفغان العالقون في إسطنبول، تقول شوستر 
”يتـــم ترحيل الكثيـــر من األفغان مـــن اليونان 
وبلغاريـــا ويصبحون بذلـــك عالقين في تركيا 
من دون مال مما يجعلهم عرضة لالستغالل“.

وبالنســـبة إلـــى العديـــد مـــن الالجئين، 
يعرضهم البقاء فـــي تركيا أيضا للخطر، ففي 
شـــهر مايو الماضي، تصاعدت التوترات بين 
األتراك والســـوريين واألفغان في إســـطنبول، 
مما أســـفر عن مقتل مواطن تركي. واشتعلت 
احتجاجـــات األتراك المحلييـــن على إثر هذه 
الحادثة التي أخمدتها شرطة مكافحة الشغب 
باستخدام الغاز المسيل للدموع. وتم اعتقال 
حوالي 300 شـــخص من أصل سوري وأفغاني 
جـــرى نقلهم بعد ذلك إلـــى مناطق مختلفة من 

البالد. انتظار بال حلول

مطالب بحقن النســـاء والرجال من 

الفقـــراء واملشـــردين بإبـــر العقـــم 

الشـــوارع  أطفـــال  ألزمـــة  كحـــل 

ومعضلة االتجار بالبشر

◄

إلـــى  األفغـــان  املهاجـــرون  يضطـــر 

مثـــل  الشـــاقة  باألعمـــال  القيـــام 

تنظيف شوارع إسطنبول، أو العمل 

في املصانع دون املستوى

◄

طلبـــات اللجوء المقدمة من األفغان تم تعليقها منذ عام 2013 بســـبب تزايد عدد المتقدمين للهجرة، 

ولم يقبل المكتب التركي للمفوضية إال الطلبات التي تستحق الموافقة.

تجـــارة بيع األطفال أخذت أشـــكاال مختلفة في إيـــران ومن ضمنها بيع األطفال فـــي الرحم قبل الوالدة. 

فسعر الطفل يتراوح بين 30 و60 دوالرا.



«العمـــل السياســـي في دول متعددة األعـــراق والطوائف كالبحرين يجـــب أن يخلو من الصبغة إسالم سياسي

المذهبية أو الدينية، كي يكون جامعا وموجها لجميع المواطنين من دون تمييز».

سوسن الشاعر
صحافية بحرينية

«السعودية تنخرط بشكل كامل وجاد في مكافحة اإلرهاب، ونشير إلى أن المملكة استضافت 

في مايو الماضي اجتماعا دوليا لبحث كيفية التصدي لإلرهاب وتجفيف منابعه».

عادل اجلبير
وزير اخلارجية السعودي

األربعاء 2017/09/27 - السنة 40 العدد 10764

سعد القرش

} اســــتكثر علّي يوم اإلجازة أن يكون فرصة 
لالبتعــــاد عــــن مســــببات التوتــــر، فالحقني 
بفتاوى رسمية وأهلية تدخل في باب الفكاهة 
المريــــرة، ويمكن لغيــــري أن يراها مصطنعة 
اصطناعا إللهاء الناس وشــــغلهم عن قضايا 
أكثــــر أهميــــة، ليــــس منهــــا بالطبــــع انتحار 
المركبــــة الفضائيــــة «كاســــيني» احتراقا في 
الغــــالف الجــــوي لكوكب زحــــل، لتنهي مهمة 
استمرت فيها 20 عاما الكتشاف آيات الله في 

اآلفاق.
علماء وكاالت الفضاء األميركية واإليطالية 
واألوروبية تابعوا المركبة «كاسيني»، منذ أن 
أطلقوهــــا لفهم أســــرار الكواكــــب األخرى في 
النظــــام الشمســــي. وفي نهايــــة مهمتها أبى 
أســــتاذ للفقه المقارن بجامعــــة األزهر إال أن 
يتطوع، في التوقيت نفسه، بفتوى ال تستهدف 
فك ضائقة أحد، فتوى لم يقل المفتي من سأله 
عنها، لكي يبشره بأن «معاشرة الزوج لزوجته 
الميتة حالل، وليست زنا، وال يقام عليه الحد، 

ألنها شرعا زوجته».
ال أظن من يرتكب مثل هذا السلوك إنسانا 
ســــوّيا يبحــــث عن مســــوغ شــــرعي النحرافه 
النفســــي، لكــــي يفتي أســــتاذ الفقــــه المقارن 
بلغــــو ينافــــي الــــذوق والفطــــرة اإلنســــانية. 
هــــذه الفتــــوى إحدى ثمار أفــــق نصي منغلق 
سيتكفل بنسفه التطور األخالقي الذي ينسخ 
النص، ويتجــــاوزه. ولكن من غير المفهوم أال 
يأخذ مســــؤولو الفتوى الرسميون بالحديث 
الضعيــــف في فضائل األعمــــال، فال يتذكرون 
حديث «أجرؤكــــم على الفتــــوى أجرؤكم على 
النــــار»، وهــــم يجيبون عن ســــؤال ربما ينفق 
مؤرخ وأثري فيه عمره، وال يصل إلى مشروع 

لإلجابة عنه: من هو فرعون موسى؟
دار اإلفتــــاء المصريــــة أجابــــت «أرجــــح 
األقــــوال عند المفســــرين وعلمــــاء التاريخ أن 
فرعون نبي الله موسى هو رمسيس الثاني.. 
وإن كان هنــــاك رأي آخــــر يــــرى أن نبــــي الله 
موســــى قد عاصر اثنيــــن مــــن الفراعنة؛ فقد 

كان الشــــيخ رشــــيد رضا رحمه الله يرجح أن 
فرعون موســــى هو منفتاح، يقول: والمرجح 
عند المتأخرين مــــن المؤرخين الواقفين على 
العادات المصرية أن فرعون موسى هو الملك 
منفتاح، وكان يلقب بسليل اإلله رع، وقد جاء 
في آخر األثــــر المصري الوحيد الذي ذكر فيه 
بنو إســــرائيل، وهو المعــــروف برقم ”43025“ 

المحفوظ في متحف مصر».
إذا كان هناك ســــائل حقا، فــــكان على دار 
اإلفتــــاء توجيهــــه إلــــى العنــــوان الصحيح، 
وهــــم «الراســــخون في العلم» مــــن المؤرخين 
واألثرييــــن. وأغلــــب الظــــن أن المشــــايخ لم 
وال  القديــــم،  المصــــري  التاريــــخ  يدرســــوا 
يحيطــــون بعلــــم المصريــــات حيــــث تحظى 
بالدهــــم بتخصيــــص علم باســــمها ال يجهله 
ســــواهم. وأمــــام العجــــز عن اإلجابة يســــهل 
القــــول إن القــــرآن ليــــس كتابا فــــي التاريخ، 
وال يوثق ســــيرة أحد، «لقــــد كان في قصصهم 
عبرة ألولي األلباب»، ولو كان الملك رمســــيس 
الثاني معاصرا للخروج ألراحنا الله بتحديد 
اســــمه، وزمن وجوده، حيــــن قص حكايته في 
القرآن الذي تضمن «أحسن القصص»، بهدف 

االعتبار ال التوثيق التاريخي.
لقبُت رمســــيس بالملك ال الفرعون، وحين 
أقرأ لقب «الفرعون» أو أسمعه، فإنني تلقائيا 
أنصرف عن القراءة والســــماع، وأتهم القائل 
بالجهــــل أو االستســــهال؛ فلم يكــــن «فرعون» 
اســــما لملك مصري وال لقبــــا، والكلمة تعني 
البيــــت الكبير، كمــــا كان يقال البــــاب العالي 
لمركز الحكم في الدولة  العثمانية. وقد نجحت 
اآللة الدعائية الصهيونية قبل تأسيس كيانها 
المعــــادي في فلســــطين في اصطيــــاد الملك 
رمســــيس، حين اختارته «فرعونــــا» للخروج 
الذي يســــهل أن ننفي أن تكون مصر مسرحا 
لــــه، فلم يســــجل مــــؤرخ أن تاريخهــــا القديم 
عاش فيــــه مصريون يحملون أســــماء: قارون 

وهامان.
ال يملــــك الذيــــن يتجــــرأون علــــى الفتوى 
فضيلة التواضــــع، وال يعرفون أن من الفتوى 
أيضا قول «ال أعلم». وقبل سنوات قرأت كتاب 
«البيان في روائع القرآن» لتمام حســــان، وهو 
أســــتاذ علم اللغة بكليــــة دار العلوم بجامعة 
القاهــــرة وليــــس متخصصا فــــي التاريخ أو 
اآلثار، ولكن األمر إذا تعلق برمســــيس فكأنك 
في ميدان عام، وترى الناس يضربون شخصا 
ويسبونه. في الزحام لن تتحقق أو تسأل، بل 
ستصب غضبك من أشــــياء أخرى وأشخاص 

آخرين على الرجل المضروب. وتبدو القضية 
في حالة رمســــيس كأنها نوع من جلد الذات، 
أو مصادفة سيئة توافق البحث عن عدو يليق 

بخرافات اليهود.
خصص أستاذ علم اللغة فصلين عن قصة 
يوسف وبني إســــرائيل في القرآن، وقال «إذا 
افترضنــــا أن يوســــف ظهر في عهد األســــرة 
الخامســــة عشرة، وبينه وبين موسى أسرتان 
ملكيتــــان هما السادســــة عشــــرة والســــابعة 
عشــــرة، فلربما رأينا الزمن بين هذين النبيين 
كافيا لنشوء جالية إسرائيلية محدودة العدد 
مجتمعــــة في إقليــــم واحد، بحيــــث يمكن أن 

يقودها إلى الخالص شخص واحد».
فــــي البحث ال يكفــــي وال يشــــفع للمؤلف 
الهــــاوي أن يقول «افترضنــــا» و«ربما»، وكأنه 
يــــردد مقــــوالت العهــــد القديــــم األســــطورية، 
ويتطوع بقول «كالم» يحاول أن يرتقي به إلى 
مســــتوى «الحقيقة»، ويذكر قرائن وإشارات، 
مخالفــــا قواعد ومبــــادئ التحقيق العلمي في 
إثبــــات الشــــيء بأدلــــة قاطعة. ويقــــول أيضا 
بوجــــود قرائن تشــــير إلى أن فرعون موســــى 
هو رمســــيس الثانــــي، من هــــذه القرائن، أن 
رمســــيس الثاني صاحب أطــــول مدة قضاها 
أحــــد الفراعنــــة على عرش مصــــر، وهي زمن 
يمكن أن يولد فيه اإلنسان ويشب ويبلغ مبلغ 
الرجولــــة كما وقع لموســــى، ثم إن في أخالق 
هــــذا الفرعــــون جانبا من العدوان والتســــلط 
وحــــب الذات وعدم األمانــــة جعله ال يبالي أن 

يمحو أســــماء الفراعنة الســــابقين من بعض 
اآلثار ليسجل اســــمه عليها فيسرق تاريخهم 
ليضيفــــه إلى نفســــه. فال عجــــب أن يقف من 
بني إســــرائيل أوال ومن موسى ثانيا مثل هذا 

الموقف.
أمــــا القرينة الثالثة فتحمل عبرة أكثر مما 
تحمل داللة جازمة، إذ اكتشــــف القائمون على 
اآلثار في مصــــر أخيرا أن مومياء رمســــيس 
الثانــــي تعاني من نمو بعــــض الطحالب فيها 
وأنها الوحيدة من مثيالتها التي ظهرت فيها 
هذه اآلفة ومن ثم أرســــلت إلى فرنســــا لعالج 
هذه الظاهرة. والمعروف أن الطحالب كائنات 
مائيــــة فنموهــــا دليل على تعــــرض موضعها 
للمــــاء وإذا كان األمــــر كذلــــك فــــإن موميــــاء 
رمسيس تكون قد تعرضت ذات يوم للماء أي 

الغرق في البحر.
كالم مرســــل يحمــــل اتهامــــات متهافتــــة، 
ويمكن استخدام هذا الخطاب في نقضه، فقد 
كان هذا الملك بناء عظيما، حكم سبعة وستين 
عاما، مأل فيها البالد بآثاره ومنشــــآته، فكيف 
يتفــــق هذا مع آية تدمير آثــــار فرعون «وتمت 
كلمــــة ربك الحســــنى على بني إســــرائيل بما 
صبروا ودمرنا مــــا كان يصنع فرعون وقومه 
وما كانوا يعرشــــون»، وكذلــــك آية «فدمرناهم 
تدميرا». لمــــاذا لم ينل هــــذا التدمير من آثار 
رمســــيس الثاني وصروحــــه المعمارية التي 
ال يــــكاد موقــــع مصري يخلو منهــــا؟ أال تبرئ 
هاتان اآليتان رمسيس من أساطير إسرائيلية 

اختارته كرمز ألشــــهر ملــــوك الدولة الحديثة 
(عصر اإلمبراطورية 1567 ـ 1200 قبل الميالد) 

ـ لالنتقام من مصر والمصريين.

إن  إال  واألثريــــون  المؤرخــــون  يقــــل  لــــم 
رمســــيس مات في فراشــــه «موتــــة ربنا». هذا 
وحده ســــبب كاف للشــــفقة على الغافلين عن 
موت الملــــك في الثالثــــة والتســــعين، فكيف 
يخــــرج فــــي هــــذه الســــن، علــــى رأس جيش 
لمطــــاردة قوم موســــى؟ ويقول العهــــد القديم 
«فشــــّد فرعــــون مركبتــــه وأخذ جيشــــه معه»، 
ثــــم طرحهم «الرب في وســــط البحر. ورجعت 
المياه فغطــــت المركبات والفرســــان وجميع 
جيش فرعون الذين دخلوا وراء بني إسرائيل 

في البحر، وما بقي منهم أحد».
توفي أبناء رمســــيس في حيــــاة أبيهم إال 
مرنبتاح (يســــميه رشيد رضا «منفتاح»)، وقد 
خلــــف أبــــاه، ودام حكمه أقل من ثالثة عشــــر 
عامــــا. فترة ال تســــمح بميالد طفل ونشــــأته 
وقتله مصريا وهروبه، ثــــم عودته إلى هداية 

الملك.

شيوخ إفتاء ال يعلمون أن من الفتوى أيضا قول «ال أعلم»

ــــــون في قضايا تهم العلماء  رجــــــال الدين في العاملني العربي واإلســــــالمي، مازالوا يتدخل
وأهل االختصاص، اعتقادا منهم أن كتب التشريع بإمكانها أن ترد على كل األسئلة، غير 
آبهــــــني مبنطق الزمان واملكان وقوانني التطّور، وهم ال يكتفون بهذا التعّدي الســــــافر على 
اختصاصــــــات غيرهم، بل يعمدون إلى تكفير من يخالفهم الرأي، وتســــــتمر هذه الذهنية 

التعسفية دون رادع أخالقي أو قانوني.

أين العلماء من فتاوى اتحاد علماء المسلمين؟

القضيـــة تبدو في حالة رمســـيس 

كأنهـــا نـــوع مـــن جلـــد الـــذات، أو 

مصادفة ســـيئة توافق البحث عن 

عدو يليق بخرافات اليهود

◄

املشـــايخ املتطفلون لم يدرســـوا 

التاريـــخ املصـــري القديـــم، حيـــث 

تحظـــى بالدهـــم بتخصيـــص علـــم 

باسمها ال يجهله سواهم

◄

} لنــدن - «النبـــأ» صحيفة داعـــش الخبرية 
نشـــرت فـــي عددها الصادر فـــي 14 يونيو من 
العـــام الحالي، مقـــاال حمل عنـــوان ”رموز ال 
أوثان“ أشارت إليه في غالفها بصورتي حسن 
البنـــا وعطية اللـــه الليبـــي، ووصفهما كاتب 
المقال بقولـــه: وال يمكن حـــرص األمثلة على 
الرمـــوز التي امتدحها البعض، على ما علموا 
عنهم من خير وجهلوا عنهم من باطل وضالل، 
المرتدين، مثل حســـن  كحال رموز ”اإلخوان“ 
البنـــا ورموز القاعدة كعطية الله الليبي وأبي 
مصعـــب الســـوري، وغيرهم الكثيـــر من أئمة 

الضالل ورؤوس الفتنة.
هكذا صار قادة ومؤسسو الجماعات أئمة 
ضـــالل ورؤوس فتنة في نظـــر من خرجوا من 
عباءتهـــم، ويؤكـــد متخصصون في اإلســـالم 
السياســـي، أن كاتـــب المقـــال فـــي الصحيفة 
الداعشـــية ذو ميوالت ”حازمية“، نســـبة إلى 
أحمد بن عمر الحازمي الذي اعتقلته السلطات 
الســـعودية، وهو منظـــر ما يعـــرف بالجناح 
التكفيـــري الكلي في تنظيم الدولة اإلســـالمية 
والـــذي كان يخوض صراعا مـــع جناح تركي 
البنعلي على إثـــر تكفير األول لزعماء القاعدة 
علـــى رأســـهم أيمـــن الظواهري بعـــد احتدام 
الصراعـــات بين القاعـــدة وداعش على خلفية 
إعـــالن أبوبكـــر البغـــدادي، زعيـــم داعش، ما 

أسماه قيام الخالفة اإلسالمية.
داعش لـــم تكفر عطية الله الليبي، بل رثاه 
أبوبكر البغدادي نفســـه في بيان صوتي بعد 
مقتلـــه فـــي 22 أغســـطس ســـنة 2011 بمنطقة 
بـ“العالم  ووصفه  الباكســـتانية،  وزيرســـتان 
العامـــل المجاهـــد، صاحب العلـــم والوقار“، 
لكـــن كاتـــب المقـــال المنشـــور فـــي صحيفة 
داعـــش، حذر فـــي تلميح يكاد يكـــون صريحا 
مـــن تقديس البغـــدادي وقيـــادات أخرى دون 
ذكر األسماء، مؤكدا على ضرورة التخلص من 
قدسية الرجال بقوله: فلنحذر من ربط جماعة 

المسلمين بعقيدة شـــخص من األشخاص أو 
سنته، مهما ظهر من صالحه وتقواه.

ويعلـــق خبراء في التنظيمـــات الجهادية، 
بـــأن ما ورد في المقال، يشـــي ويـــدل على أن 
التيار الحازمي، يخترق إعالم داعش وخطابه، 
وليس مهمشا فيه كما يعتقد بعض المراقبين، 

وأنه قد يرثه في فترة الحقة.
يذكر أن أهم أصـــول التيار الحازمي الذي 
بدأ ظهوره أواســـط 2014، تعتمد على فكرة أن 
”عـــدم العذر بالجهل وتكفيـــر المعين والعامي 
وتكفير من لم يكفره“، وقد أســـس لهذه األفكار 
أحمد بن عمر الحازمي المعتقل حاليا، والذي 
تأثرت به مجموعة من التونســـيين والمغاربة 
كان مـــن أبرزهـــم أبوجعفـــر الحطـــاب عضو 
اللجنة الشـــرعية لجماعة أنصار الشريعة في 
تونس وأبومصعب التونســـي أحـــد قيادييه، 

وكذلـــك أبوعبداللـــه المغربـــي وغيرهم ممن 
انضموا إلى داعش بعد إعالن خالفته.

عـــدد كبير مـــن خطبـــاء التيـــار الحازمي 
عمـــدوا إلى تكفيـــر مخالفيهـــم، ونجحوا في 
إقصاء تركي البنعلي عن المشـــهد التنظيري 
قبل مقتله، وأجبروا غيـــره من قيادات داعش 
على اإلقـــرار بأخطائهم وتهاونهـــم في ”عدم 
العـــذر بالجهـــل وتكفيـــر المعيـــن والعامي“ 
باإلضافـــة إلـــى دعوتهـــم لتكفير شـــيوخهم 
الســـابقين في القاعدة وغيرهم من الجماعات 
المتطرفـــة، وتكفيـــر مـــن لـــم يكفر مـــن يقبل 
الظواهري  بالقوانيـــن الوضعية، مثل أيمـــن 
وعطية الله الليبـــي وغيرهما. وكانت البداية 
إعالميـــا باعتقـــال أبوعمر الكويتي (واســـمه 
بالكامل حسين رضا الري) في أغسطس 2014 
ثم إعدامه في سبتمبر من العام نفسه، وأعقبه 

إعدام التونسي أبوجعفر الحطاب في 7 مارس 
ســـنة 2015 وتـــم اعتقاله مـــع مجموعة أخرى 
من الحازميين في ســـبتمبر ســـنة 2014، وكان 
أبرز المعتقلين حينها حسب بيان للحازميين 
منشـــور على مواقعهم اإللكترونية: أبوجعفر 
أبوأســـيد  التونســـي،  أبومصعب  الحطـــاب، 

المغربي، أبوالحوراء الجزائري.
الحازميـــون يصفون داعـــش بدولة الكفار 
المالعيـــن والتجهـــم، كما ورد فـــي بيان ألحد 
أنصارهم، يقـــول فيه ”تجـــاوزت دولة البغي 
والتجهم مرحلة البيانات الكاذبة، إلى التحرك 
الميدانـــي باختطاف المؤمنين مـــن منازلهم، 
والزج بهم في غياهب الســـجون، ألجل تكفير 
المشـــركين، وصاحـــب ذلك ترويع نســـائهم، 
وانعدام األمن واألمان الـــذي كان َيحلم به كُل 
موحـــد في ظل دولـــة البغـــدادي، وفعلوا كما 

يفعل الطواغيت المعاصرون تمامًا“.
التكفيريون يســـتمرون في تكفير بعضهم 
بعضا، وبطريقة تثير االشـــمئزاز والســـخرية 
علـــى حـــد ســـواء، وليس بوســـع المـــرء إال 
أن يشـــبههم بالنيـــران التي تأكل ألســـنتها، 
والقوارض المســـعورة التي تلتهـــم أذنابها، 
كل ذلـــك يحدث ضمن ”شـــريعة التكفير“ التي 
تعتمد المزايدة، وهو ما ينذر بتغّول التطرف 
وازديـــاد خطورتـــه علـــى عكس ما يبشـــر به 
الكثير مـــن المراقبين في الفترة األخيرة حول 
انحسار الجماعات اإلرهابية بعد هزائمها في 
العراق وســـوريا، ذلك أن القيادات التي تزايد 

على التطرف بتطرف أشـــد، تحمل مســـؤولية 
الضربـــات التـــي لحقـــت بها إلـــى ”التهاون“ 
في تطبيق الشـــريعة التي تتلخص لديهم في 

التكفير وال شيء غير المزيد من التكفير.
ويرى الباحث المغربـــي عبدالغني مزوز، 
فـــي دراســـة له عـــن الصـــراع بيـــن البنعلية 
والحازميـــة، أّن القضية الرئيســـية الواضحة 
في خطب وتســـجيالت وموقـــع الحازمي على 
المواقـــع اإللكترونية، هـــي إلحاحه على «عدم 
العـــذر بالجهـــل»، وإيمانـــه بتكفيـــر المعين 
والمخالـــف دون إعذار، وأيضـــًا تكفير من لم 
يكفـــره، ويهتـــم اهتماما خاصـــا بالتمييز في 
التوحيد وشـــرح كتبه، ويصـــرح في أحاديثه 
بمخالفتـــه ألئمة كبـــار كاإلمامين ابـــن تيمية 
وابـــن عبدالوهاب في قولهـــم بالعذر بالجهل، 

كما يخالف غيرهما.
”األصل في النـــاس هو الكفر“، هذا ما يراه 
ويعتقـــد به الحازمي كمـــا ينقل عنه المقربون 
منـــه، ويؤكـــدون بأنـــه ال يصلي خلـــف أئمة 
المســـاجد، ويقول بأن كل من أتـــى كفرا فهو 
كافـــر، ويعمـــل وفق قياس ”ال عـــذر بجهل وال 
في ظاهرية تعســـفية غريبة، تتجاهل  تأويل“ 

كل تراث أصول الفقه واالعتقاد ومدوناتهما.
ويعـــد أبوجعفر الحطاب، أحد أبرز ممثلي 
الحازمـــي، وهو الذي انضم إلى تنظيم داعش 
وهاجـــر إليه، وصار من كبار شـــرعييه، حتى 
إعدامـــه في ســـنة 2016، حيث نشـــر ردا على 
األردني إيـــاد قنيبي بخصوص فتوى ألنصار 
الشـــريعة فـــي تونس بعـــدم جـــواز التعامل 
مع المحاكم، وأقســـام الشـــرطة، وعلى تكفير 
عناصرهـــا وعـــدم قبـــول العـــذر بالجهل في 
هذه المســـائل، وكان الحطاب قد نشـــر رسالة 
صوتية بعنـــوان ”الكواشـــف الجلية على أن 
العذر بالجهل عقيدة األشاعرة والجهمية“ وله 
الكثير من الفيديوهـــات والدروس في التأكيد 

على تكفير المعين وعدم العذر بالجهل.

{األصل في الناس الكفر}: شعار التيار الحازمي في داعش

داعش تمضي في طريق التكفير

بعضهـــم  يكفـــرون  التكفيريـــون 

بعضـــا، وبطريقـــة تثير االشـــمئزاز 

والســـخرية علـــى حـــد ســـواء، مثـــل 

النيران التي تأكل بعضها

◄
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صدرت عن املؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، رواية بعنوان {زئير الظالل في حدائق ثقافة

زنوبيا} للكاتب والشاعر السوري املقيم في السويد سليم بركات.

عـــن دار األمـــان بالرباط صدر كتـــاب حول تجربـــة الكاتب املغربي بنعيســـى بوحمالـــة بعنوان 

{بنعيسى بوحمالة تأويل العني والروح} إشراف وتنسيق عبدالرزاق هيضراني.

} بيــروت – يتحـــدى محمد بكـــري االحتالل 
اإلسرائيلي بمكنسة على خشبة مسرح المدينة 
ببيروت، متجاوزا تهديدات بعض مسؤوليها 
وإعالمها، الذين شـــجعوا، بعـــد إعادة عرضه 
لعمله المسرحي ”المتشـــائل“، على مقاضاته 
وصوال إلى ســـحب الجنسية اإلسرائيلية منه 
إذا قرر تقديم أعماله المسرحية والسينمائية 

في بيروت.
يعتلـــي محمد بكـــري مســـرح المدينة في 
بيـــروت وحيدا بديكـــور من مكنســـة طويلة، 
يحملها معه طيلة مدة العرض الذي يستغرق 
مســـرحية  خاللهـــا  يقـــدم  ســـاعتين،  نحـــو 

”المتشـــائل“ المقتبســـة عـــن روايـــة األديـــب 
والسياسي الفلســـطيني إميل حبيبي بعنوان 
”الوقائـــع الغريبـــة فـــي اختفـــاء ســـعيد أبي 
النحـــس المتشـــائل“، الطريف فـــي العنوان 
هـــو الكلمـــة الهجينة التـــي خلقهـــا الروائي 
”المتشـــائل“ التي تعتبر دمجـــا لكلمتين هما 

المتشائم والمتفائل.
شـــخصية المتشائل ســـعيد أبي النحس، 
شـــخصية فلســـطيني مـــن عرب 48 فـــي فترة 
الحكـــم العســـكري الـــذي فرضـــه االحتـــالل 
اإلسرائيلي على المواطنين العرب األصليين.

يمكن أن تلخص هذه الشـــخصية الفريدة 
مـــن نوعهـــا جملـــة بســـيطة يقولها ســـعيد 
أبي النحس عن نفســـه في الروايـــة؛ إذ يقول 
”خذنـــي أنا مثـــًال، فإنني ال أميز التشـــاؤم عن 
التفاؤل. فأســـأل نفســـي: من أنا؟ أمتشائم أنا 
أم متفائـــل؟ أقوم في الصباح من نومي فأحمد 
اللـــه علـــى أنه لم يقبضنـــي في المنـــام. فإذا 
أصابنـــي مكـــروه فـــي يومي أحمـــده على أن 

األكره منه لم يقع، فأيهما أنا: أمتشـــائم أنا أم 
متفائل؟“. 

وقـــد نجح بكـــري في تقديم تصـــور كامل 
للشـــخصية الطريفـــة فـــي تفاصيلهـــا التـــي 
تعيشـــها، بـــأداء صادق يبدأ حتـــى من خارج 
صـــادق  أداء  فوقهـــا،  ينتهـــي  وال  الخشـــبة 
يصور مشـــاعر الشـــخصية المتناقضة، بين 
اليـــأس واألمل وبين القـــوة والضعف والفعل 
واالســـتكانة، وهو ما يعّبـــر تماما عن معاناة 
اإلنسان الفلسطيني في دوامة من المتناقضات 
تحـــت وطأة االحتالل. ويتجـــاوز محمد بكري 
تعبيره عن الفلسطيني لنجده يحكي عامة عن 
اإلنســـان العربي الذي تدافع فـــي قلبه اليأس 
في ظل وقائع اجتماعية وسياســـية جعلت من 
أيامه تفاصيل ال هي سوداء وال بيضاء، ال فرح 

وال حزن، حالة لذات معلقة ال أرض تطؤها.
كمـــا هو شـــأن الرواية انتهـــج بكري مثل 
إميل حبيبي أسلوب الســـخرية أو الكوميديا 
الســـوداء إن صـــّح التعبيـــر، حيـــث يصّعـــد 
هواجس الشـــخصية التي يتقمصها، وصوال 
بهـــا كما هو حالهـــا في الروايـــة إلى قناعات 
تؤكـــد حتمية المقاومـــة. وهو مـــا لم يعجب 
سلطات االحتالل اإلســـرائيلية وجعلها تأخذ 

موقفا متعصبا ضد هذا العمل المسرحي.
يعمـــل محمد بكري في اإلخـــراج واإلنتاج 
والتمثيل وهو من مواليد قرية البعنة العربية 
قرب عـــكا في الجليل بشـــمال إســـرائيل. لذا 

يحمل مثل بقية عرب 48 الجنسية اإلسرائيلية.
وهذا ما دعـــا وزيرة الثقافة اإلســـرائيلية 
ميـــري ريجيف إلـــى أن تكتب عبـــر صفحتها 
علـــى موقع فيســـبوك وحســـابها فـــي تويتر 
”محمد بكري ال يتوجب عليك أن تكون مواطنا 
إســـرائيليا، طالمـــا أنت تحرض ضـــد الدولة 

وتزور دولة معادية“.
وأضافـــت رابطـــا لتقرير صحافـــي وفيه 
طلبت من المدعي العام اإلســـرائيلي التحقيق 
مع بكري. وأكد المتحدث باسم وزير العدل أن 
طلبهـــا قد وصل، ولكنه لم يقل إن التحقيق قد 

بدأ بالفعل.
وكثيـــرا ما تتحدث ريجيـــف -وهي عضو 
في حـــزب ليكود الحاكم الـــذي يتزعمه رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو- ضد المؤسســـات 
والفنانين الذين ينتقدون سياســـة إســـرائيل 
تجـــاه الفلســـطينيين قائلـــة إنهم يشـــوهون 

سمعة إسرائيل في الخارج.
لكن بكري علق في بيـــروت على ذلك قائال 
إنـــه ال يصدق ولـــو كلمة واحدة مـــن الكلمات 
التـــي تنطقها ريجيف، مضيفا أنه ال يخشـــى 
االعتقـــال؛ ”أنا أخشـــى الله فقط، وال أخشـــى 
اإلســـرائيلية،  الحكومـــة  وال  اإلســـرائيليين 

وبالطبع ال أخشى ميري ريجيف“.
وأرجع بكري غضب إســـرائيل على أعماله 
إلى كونـــه منحازا إلى القضية الفلســـطينية، 
وقال ”كل أعمالي منذ بدأت االشتغال في الفن، 

تدافع عـــن قضيتي وشـــعبي، (قضيتي) التي 
ضمنتها كل أعمالي المسرحية والسينمائية. 
ال أملك ســـالحا ثانيا أحارب به، لكن إسرائيل 

ترفضني ألنها تلغي اآلخر“.
وبهذا الســـالح قدم محمد بكري مسرحية 
”المتشـــائل“ التـــي يؤديهـــا منفـــردا، وهـــي 
عمل يعالج القضية الفلســـطينية والتشـــريد 
واالحتالل بأسلوب يخلط بين الهزل والدراما.
وإضافة إلى مسرحية ”المتشائل“ التي تم 
عرضها على مسرح المدينة في بيروت أخيرا، 
ســـتعرض على مدى األيام السبعة سلسلة من 
أعمال بكري الفنية والســـينمائية في مســـرح 
المدينـــة ودار النمـــر للفن والثقافـــة، احتفاء 

بالفنان الفلسطيني.
ومن بيـــن األفالم المقتـــرح عرضها ”حنا 
كي“ الذي مثل فيه بكري دور البطولة، والفيلم 
وفيلم ”زهرة“  الوثائقي ”مـــن يوم ما رحـــت“ 
وفيلم ”1948“ و“عيد ميالد ليلى“. وســـيختتم 
األسبوع السبت القادم بفيلم ”ما أكبر الفكرة“.

} القاهــرة - اختـــارت اللجنة العليا لمعرض 
القاهـــرة الدولي للكتـــاب ”القـــوى الناعمة.. 
كيف؟“ شعارا للدورة التاسعة واألربعين التي 

تقام بين شهري يناير وفبراير 2018.
وقال بيـــان عـــن اللجنة عقـــب اجتماعها 
هذا األســـبوع إن ”القوى الناعمة هي السالح 

األقوى لمواجهة كافة أشكال التطرف“.
وأضاف البيان ”ســـوف تناقـــش فعاليات 
المعرض كل ما من شـــأنه تفعيـــل دور القوى 
الناعمـــة علـــى أرض الواقـــع بمـــا فـــي ذلك 
اقتصاديات الثقافة وبناء جسور مع الثقافات 

األخرى“.
وتستخدم مصر مصطلح ”القوى الناعمة“ 
للتعبير عن اآلداب والفنون واإلعالم والسياحة 

ودورها في التقريب بين الشعوب والدول.

الـــدورة  هـــذه  خـــالل  اللجنـــة  وتنظـــم 
مـــن المعـــرض سلســـلة مـــن النـــدوات حول 
الشـــخصيات المصريـــة ”مـــن رمـــوز القوى 
الناعمـــة“، كمـــا ســـتعد برنامجـــا لالحتفـــاء 
بـ“بعض التذكارات المهمة“ التي تواكب إقامة 
المعرض مثل مـــرور 30 عاما على فوز الكاتب 
نجيب محفـــوظ بجائزة نوبل، ومرور 100 عام 
على ميالد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، 
ومـــرور 120 عامـــا على ميـــالد الكاتب توفيق 

الحكيم.
كما أعلنت اللجنة اختيار الشاعر واألديب 
الشـــرقاوي  عبدالرحمـــن  الراحـــل  والمفكـــر 
شـــخصية المعرض، الذي يقام في الفترة من 
27 يناير إلـــى 10 فبراير بأرض المعارض في 

مدينة نصر.

وكانـــت الهيئـــة المصرية العامـــة للكتاب 
التي تنظم المعرض سنويا قد أعلنت في وقت 
ســـابق اختيار الجزائر ضيف شـــرف الدورة 
التاســـعة واألربعين، بعد أن حلت مصر ضيف 
شـــرف على ”صالون الجزائر الدولي للكتاب“ 
في عام 2016. كما قررت اللجنة العليا للمعرض 
في اجتماعها تنظيم مسابقة عامة للمصممين 

المصرييـــن لوضع الملصـــق الدعائي الجديد 
للمعرض.

ونذكر أن اللجنة العليا للمعرض تضم كال 
من الدكتورة ســـوزان القليني، عضو المجلس 
األعلـــى لتنظيـــم اإلعـــالم والمجلـــس القومي 
للمرأة، والكاتب محمد سلماوي، والكاتب نبيل 
عبدالفتـــاح، والكاتب يوســـف القعيد، وضياء 
رشـــوان، والناشـــر شـــريف بكـــر، واإلعالمي 

محمود الورواري، ومصطفى عز العرب.
ويعد معـــرض القاهرة الدولي للكتاب أقدم 
معرض منتظم للكتب والنشر بالشرق األوسط، 
يجذب سنويا ماليين الزائرين من مصر ودول 
المنطقة. وقدر هيثم الحاج علي رئيس الهيئة 
المصرية العامـــة للكتاب عدد زائري المعرض 

العام الماضي بنحو أربعة ماليين زائر.

مسرحية {المتشائل} في بيروت تثير غضب سلطات االحتالل
[ محمد بكري يقدم سخرية سوداء لواقع الفلسطينيين  [ اإلنسان العربي تلك الذات المعلقة بين األمل واليأس

ما زالت رواية ”الوقائع الغريبة في اختفاء ســــــعيد أبي النحس املتشــــــائل“ شــــــأنها شأن 
أعمال أدبّية عديدة لألديب الفلســــــطيني إميل حبيبي، تعكس حالة الّتراجيديا الفلسطينّية 
ــــــذ نكبة عام ١٩٤٨، كما تعكس واقع اإلنســــــان العربي احملاصر باإلحباط والطامح إلى  من
األمل. أما املســــــرحية التي حتمل نفس اسم الّرواية ”املتشائل“، من إخراج الراحل مازن 
غّطاس وأداء محمد بكري، فقد حتّولت إلى إحدى أهم وأجنح املســــــرحيات على املستوى 

الفلسطينّي والعربي.

{املتشـــائل} التي يؤديها املمثل 

القضيـــة  يعالـــج  عمـــل  منفـــردا 

الفلســـطينية واالحتالل بأسلوب 

يخلط بني الهزل والدراما

 ◄

اللجنة تنظم خالل هذه الدورة من 

املعرض سلسلة من الندوات حول 

الشـــخصيات املصريـــة ولقـــاءات 

أدبية وفكرية متنوعة

 ◄

الفنان نجح في تقديم تصور كامل 

للشخصية الطريفة في تفاصيلها، 

بأداء صادق يبدأ من خارج الخشـــبة 

وال ينتهي فوقها

 ◄

مكنسة ال تصلح لطرد الهواجس ال حاجز مع الجمهور

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018 يحتفي بالقوى الناعمة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

مسابقة 

في قصص األطفال

} مســقط - أعلـــن مختبـــر الطفـــل في بيت 
الزبير عن مســـابقته األولـــى في مجال تأليف 
القصـــص الموجهـــة لألطفال والناشـــئة في 
محاور التسامح والتعايش والرحمة والعدالة 

والمغامرة واكتشاف العالم.
وقـــال الباحث أحمد الراشـــدي المشـــرف 
علـــى مختبر الطفل إن التنافس ســـيكون بين 
الكتـــاب ألجل كتابة قصص تخاطب فئتين من 
عمر األطفال همـــا الفئة العمرية ما بين 6 إلى 
10 ســـنوات بنص ال تتجاوز كلماته 500 كلمة، 
والفئـــة العمرية من 11 إلى 15 ســـنة بنص ال 
تتجاوز عـــدد كلماته 800 كلمـــة، يأتي لحاجة 
الطفل العماني والعربي في هاتين المرحلتين 
العمريتيـــن إلى تلـــك المواضيـــع التي تركز 

عليها محاور المسابقة.
وأوضح أحمد الراشـــدي أن القائمين على 
المسابقة يتوقعون أن يكون هناك تفاعل كبير 
من قبل الكتاب للمشـــاركة في المسابقة التي 

تولي أدب الطفل األهمية التي يستحقها.
وأشـــار المشـــرف على مختبر الطفل إلى 
أن المشـــاركة في المســـابقة مفتوحة لجميع 
األعمـــار ويحـــق لـــكل متســـابق أن يشـــارك 
بقصتيـــن كحد أقصى بشـــرط تنوع المحاور، 
وأن ال تكـــون القصـــة منشـــورة أو مطبوعـــة 
من قبل أو تمت المشـــاركة بها في مســـابقات 
أخرى، على أن ترسل النصوص قبل تاريخ 20 
نوفمبر 2017، مبينا أن الفائز ســـيحصل على 
50 نســـخة من قصته المطبوعة ومكافأة مالية 
وســـيتم اختيار أفضل 10 نصـــوص للطباعة 

والنشر.
وأكد الراشـــدي أن مختبر الطفل في بيت 
الزبير يســـعى لالرتقاء بثقافة الطفل العماني 
وبنـــاء قـــدرات متخصصة وتأســـيس برامج 
مستدامة في مجال الطفل أدبيا وعلميا وفنيا 
وتأصيل حب القراءة والتعبير عن الذات لدى 
الطفـــل بكافة األشـــكال التعبيرية والشـــفهية 
وتطويـــر اإلنتاج البحثـــي واألدبي في مجال 

الطفل.

لو تزوج األدباء من كاتبات

} استحضر أحد األصدقاء الروائيني ما 
لديه من حس فكاهي ونزعة ُظرف ُعرف بها 
وكتب: لو تزوج األدباء من أديبات المتألت 

الشوارع بالقصص والروايات.
تخيلت حينها أن القصص والروايات 

كائنات أسطورية بالغة الصغر تلعب 
وتضحك وتركض في الشوارع وتسحر 

املارة بأالعيبها وفنونها، ثم تنبهت إلى أن 
فرضية الصديق الروائي وطرفته الالذعة 

هي أبعد ما تكون عن واقع الزيجات األدبية 
كما عرفناها بني معظم األدباء املتزوجني، 
فنحن لم نشهد القصص والروايات تعدو 
على األرصفة وتهطل من األشجار وتهتف 
بنا: ُانظروا ها أنا ثمرة االرتباط املبارك 

بني روائية وروائي، انظروا إلّي أنا قصص 
هي خالصة شراكة الكاتب وزوجته القاّصة، 
وهذه املجاميع الشعرية هي من صنيع رفقة 

أدبية ملهمة بني شاعر وشاعرة. احلقيقة 
غير هذا متاما، فاألديب ال يتزوج أديبة إال 

في حاالت نادرة، وإذا حصل وتزوج الروائي 
من روائية، فإن جناح الزيجة سيكون أمرًا 

استثنائيا متاما وال ميكن القياس عليه؛ 
فما نعرفه وما شهدناه، وما قرأنا عنه من 

زيجات مماثلة أثبت لنا أنها زيجات معرضة 
للفشل وشراكة مصيرها اخلسران. أعرف 

بعضا من هذه الزيجات حتولت العالقة 
فيها من حب مهووس إلى عداوة مضمرة 

ال ميكن إغفال عامل الغيرة الذي ينخر 
تلك العالقة ويحول احلياة بني الكاتبني 

املتنافسني إلى جحيم معلن..
ال يتزوج الكاتب في مجتمعاتنا من 

كاتبة أو روائية، بل يعمد الكتاب العرب 
غالبا إلى االرتباط بامرأة ال عالقة لها 
بالشأن الثقافي تتفرغ لرعايته وتطهو 

له طعامه وتعتني به وتلبي رغباته 
اجلنسية وتنجب له أبناء سوف يتشكى من 
ضجيجهم ويطالبها بتوفير األجواء الهادئة 

التي تتطلبها مهنته، وسيعترف بعد أفول 

ملذات الزواج بأن بينه وبني هذه الزوجة 
مسافات شاسعة من عدم الفهم متغافال عن 
دوره في استغاللها وحتجيم شخصيتها. 

لكن من قال إن زواج األدباء من أديبات 
مضمون النجاح؟

هناك أدباء تزوجوا نساء موهوبات 
فحالوا بينهن وبني نضجهن اإلبداعي 

وفرضوا عليهن الصمت ومنعوهن من نشر 
أعمالهن أو انشغلوا عنهن بعالقات أخرى 

كما حصل بني سيلفيا بالث وزوجها الشاعر 
تيد هيوز مما دفعها إلنهاء حياتها انتحارًا 
بالغاز. وال تغيب عنا قصة الروائي سكوت 

فيتزجيرالد الذي كان يعمد إلى سرقة 
قصص زوجته زيلدا وينشرها في الصحف 

باسمه بعد أن عاشا حياة صاخبة بني 
نيويورك وباريس فترة االنحالل االجتماعي 

التي تلت احلرب العاملية األولى، ومزجا 
بني الصخب واالنفالت اجلنسي والتجارب 
املثلية في وسط يتسم بالقسوة والالمباالة.

تصف زيلدا حلظة زواجها بأنها 
”البداية العجيبة للتخبط والتشوش 

واملقدمة الطبيعية للعمى“، فلم مير وقت 
طويل حتى ذوى احلب الذي بدأ عاصفا ثم 

حتلل كشيء فاسد مرافق لفورة العنف التي 
كان يعامل بها فيتزجيرالد زوجته ويسخر 

من كتاباتها ومينعها من نشر قصصها 
ويومياتها. كانت عالقة زيلدا وسكوت 

املتناقضة سببا في تدمير زواجهما وحتطيم 
روح زيلدا. تكتب زيلدا في يومياتها ”كنت 

أغّير مخابئ أوراقي ودفاتري ولكنه كان 
يكتشفها“، وفي الوقت الذي تخلى عن حبها 

كان يستولي على دفاترها ويسرق منها 
موضوع روايته الثانية، وعندما حال بينها 

وبني نشر أعمالها أدركت أنه كان يدفع 
بها نحو االنهيار حتى أرغمها على دخول 

مصحة لألمراض العقلية، وهناك استطاعت 
أن تكتب رواية كاملة وتهربها إلى الناشر، 
لكنه أخبر األطباء املسحورين بنجوميته: 

أن الكتابة تشكل خطرا على عقلها فلندعها 
ترسم فحسب، فبدأت تبيع لوحاتها لتعيل 
األسرة من مردودها بعد أن انفض القراء 

عن كتب زوجها.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية



حسونة المصباحي

} خـــالل انتفاضة فبراير 1972 الطالبية، تعّود 
الطلبة التونســـّيون علـــى أن يروا كل يوم فتى 
نحيفـــا، فارع الطـــول، بوجه طويـــل، وعينين 
تتقدان ذكاء، يتنقل بسرعة بين حلقات النقاش، 
ليدلي برأيه في مواضيع وقضايا مختلفة. وما 
كان يقولـــه كان يعكس ثقافة واســـعة، وإلماما 
باألدب والفكر الفلسفي واالجتماعي، لكن فجأة 
اختفـــى ذاك الفتـــى، أصيل مدينـــة القيروان، 
والمدعو البشـــير القهواجي، عـــن األنظار من 
دون أن يترك أثرا. وكان على رفاقه أن ينتظروا 
ســـنوات طويلة، لكـــي يدركوا ســـبب اختفائه 

الفجئي.

الهروب إلى المسرح

يقـــول البشـــير القهواجي إنه لمـــا التحق 
بالجامعـــة التونســـية لدراســـة اآلداب واللغة 
العربية مطلع الســـبعينات من القرن الماضي، 
انجـــذب إلـــى التّيـــارات اليســـارية، ظانا أنه 
ســـيجد عندها ما ســـيرضي طموحاته الفكرية 

واألدبية، لكن شـــيئا فشيئا بدأ 
يـــدرك أنه على خطـــأ، وأن ُجّل 
التيـــارات اليســـارية تشـــترك 
واالبتـــذال،  الســـطحية،  فـــي 
والطفوليـــة السياســـية. وكل 
رموزها يقتصرون على قراءة 
الدعائية،  الشيوعية  الدفاتر 
وال يكلفون أنفسهم التعمق 
في قـــراءة األعمـــال المهمة 
كانت  ســـواء  والعظيمـــة، 
أدبية أم فكرية أم فلســـفية 

أم غيرها.
كمـــا عايـــن أنـــه لم 
الـــدروس،  فـــي  يجـــد 
يمكن  ما  والمحاضرات 
ينفعـــه،  أو  يفيـــده  أن 
أحيانا  أحـــس  لعله  بل 

أنـــه متفوق على البعض من أســـاتذته 
في هذا الشـــأن أو ذاك. لـــذا ترك العاصمة غير 
آســـف، ليعود إلى القيروان باحثا في الوحدة 
عمـــا يمكن أن يضيء له الطريق. وفي المخبزة 
التـــي كان يعمـــل فيها والـــده، انكب البشـــير 
القهواجي علـــى قراءة أعمال أدبية وفلســـفية 
من مختلف العصور، فكان يسهر الليل بطوله، 

وينام النهار بطوله.
التي يروي  ومتأثـــرا برواية ”الشـــياطين“ 
المأســـاوية  النهايـــة  دستويفســـكي  فيهـــا 
الراديكالييـــن  االشـــتراكيين  مـــن  لمجموعـــة 
الروس، شـــرع البشـــير القهواجي فـــي كتابة 
روايـــة، إّال أنـــه ســـرعان مـــا تخلى عـــن ذلك، 
لينشـــغل بكتابة مســـرحية بعنوان ”المحارب 
البربـــري“. وهو يقول ”كانـــت رغبتي أن أكتب 
مســـرحية على الطريقة اإلغريقيـــة من خاللها 
أجســـد الصراع بين البربر في إفريقية (تونس 
اليـــوم) واإلمبراطورية الرومانيـــة. وأظن أني 
ُوّفقُت في ذلك إلى حّد ما. وقد قام المخرج كمال 

العالوي الذي أكن له تقديرا كبيرا بإخراج هذه 
المســـرحية التي حققت لـــدى الجمهور نجاحا 

ال بأس به“.
بعد مســـرحية ”المحارب البربرّي“، شـــرع 
البشـــير القهواجـــي فـــي التفكيـــر فـــي كتابة 
مسرحية تكون في مســـتوى طموحاته الفنية، 
فقد الحـــظ أن المســـرح التونســـي يفتقر إلى 
النصـــوص الجـــادة، وإلـــى كتاب مســـرحيين 
كما هـــو الحال فـــي مصر، وفي ســـوريا التي 
شـــهدت فيها الكتابة المســـرحية تطورا كبيرا 
بفضل مسرحيات ســـعدالله ونوس. وصحيح 
أن هناك كاتبا مســـرحيا تونســـيا هو عزالدين 
المدني، لكنـــه كان يكرر نفســـه، ولم يعد يأتي 
بأي جديد، وأما الفرق المسرحية فتعتمد على 
نصـــوص هزيلة تكتب على عجل، وتفتقر إلى 
األدوات الفنيـــة الحقيقية 
التي تقوم عليهـــا الكتابة 

المسرحية.
القهواجي  وجد البشير 
فـــي الثـــورة اإليرانية التي 
أطاحـــت بنظـــام الشـــاه في 
القرن  من  السبعينات  أواخر 
الماضـــي ما يمكـــن أن يكون 
حملت  لمســـرحية  موضوعـــا 
عنوان ”بيارق الله“، وموضوع 
هذه المســـرحية مستوحى من 
الخليفة الشـــيعي الحاكم بأمر 
الله الذي حـــول الدين إلى أداة 
للبطـــش بالنـــاس، وتعذيبهـــم، 
وإرضاخهـــم لمختلـــف وســـائل 
القمع واالســـتبداد، فـــكان يصدر 
يوميـــا قوانيـــن تلغـــي القوانين 

السابقة، وتكون أشد منها غلوا وتشددا.
من خالل مسرحيته المذكورة، طرح البشير 
القهواجي قضايا دينية وميتافيزيقية مختلفة 
تتصـــل باألديان واإللحـــاد، وبالثـــورات التي 
تنحـــرف عن مســـارها ليركـــب أمواجها طغاة 
ومستبدون جدد، وبالخير والشر. يقول البشير 
القهواجي إنه أراد من خالل «بيارق الله» بلوغ 
ما كان يطمح له الشـــاعر والمسرحي الفرنسي 
أنطونيـــن أرتو الذي كان يدعو إلى ما يســـميه 
بـ“مســـرح الطاعون“، وهو مســـرح يثير الفزع 

والرعب، ويحدث الرجة الكبيرة.

نحتاج شعرا

وخـــالل الثمانينات مـــن القـــرن الماضي، 
القهواجـــي بدراســـة آثـــار  انشـــغل البشـــير 
الحـــالج،  أمثـــال  المســـلمين  المتصوفـــة 
والســـهروردي، ومحي الدين بـــن عربي، وابن 

الفـــارض، والنفري، وجالل الدين الرومي الذي 
ألف عنه كتابا أصدره ”بيت الحكمة“ التونسي 
في طبعـــة فاخـــرة، وحمـــل عنـــوان ”الديوان 
العربي لموالنا جالل الدين الرومي“، ويتضمن 
النصوص والقصائد التـــي كتبها جالل الدين 

الرومي باللغة العربية.
يقـــول البشـــير القهواجـــي ”أنـــا أعتبـــر 
المتصوفة المسلمين من أعظم من طرح قضايا 
تتصـــل بالميتافيزيقا، وهم يتســـاوون في هذا 
األمر مع كبار الفالســـفة سواء من اإلغريق، أو 
من حكماء الشـــرق، وخصوصا منهـــم الهنود 
والصينيـــون. وأرى أن العـــرب لم يســـتفيدوا 
إلى حد هذه الســـاعة من التراث الصوفي، ولم 
يدرســـوه بعمق، ولم يولوه االهتمام الالئق به. 
فمثـــال ال يـــدّرُس الفكر الصوفي فـــي المدارس 
والجامعات، بل ثمة من يدعو إلى تكفير عظماء 
المتصوفة، وحرق آثارهم… وهذا أمر مؤســـف 

للغاية“.
ويـــرى البشـــير القهواجي أن الشـــعر هو 
المصدر األساســـي لـــكل الفنون، بمـــا في ذلك 
الروايـــة والســـينما. وعـــن هـــذا األمـــر يقول 
”الشـــعر يقودنـــي، ويضيء لـــي الطريق في كل 

ما أكتب. والروائيـــون الكبار يعترفون بأهمية 
الشعر، بل منهم من كتبه وأبدع فيه. وكذا األمر 
بالنســـبة إلى كبار كتاب المسرح، والمخرجين 
الســـينمائيين. وأنا أكتب قصيدة النثر القريبة 
من الهايكو اليابانـــي، ومن القصيدة الصينية 
القديمـــة. وأعتبـــر أن الشـــعر تكثيـــف قبل كل 
شـــيء. وقصيدة النثر تستجيب للتكثيف أكثر 
من القصيـــدة الموزنة والتقليديـــة. وأنا أحب 
الشـــعر القديم، وأعتبر ’المعلقات’ آثارا شعرية 
مهمـــة للغايـــة، لكنها باتـــت اليوم شـــيئا من 
الماضي. فالحياة التي نعيشـــها راهنا تحتاج 
إلى قصيدة النثر المكثفة والالمعة مثل البرق، 
وليس إلى مطوالت شعرية قد ال نعثر فيها على 

الشعر إّال في ما ندر“.

} عمــان – افتتحـــت مســـاء الثالثاء عروض 
”ليالـــي الفيلم العربـــي/ الهولنـــدي“ بتنظيم 
من مؤسسة عبدالحميد شـــومان، وبالتعاون 
مـــع مهرجـــان نوتـــردام الدولـــي والســـفارة 
الهولندية في األردن، وتستمر التظاهرة حتى 

الخميس.
وكان عـــرض االفتتاح في ســـينما الرينبو 
بفيلـــم االفتتـــاح ”ليلـــى إم“، والـــذي يعرض 
قصة ليلى التي نشـــأت في أمســـتردام، وهي 
شـــابة في الثامنة عشـــرة، من أصـــل مغربي، 
ذكيـــة وعنيدة، ويزداد التزامهـــا الديني أثناء 
معاناتها من الشكوك المتزايدة تجاه الفتيات 
اللواتـــي يرتدين الحجاب والشـــباب أصحاب 
اللحى، وتنضّم إلى مجموعة من المتشـــددين 
الذين يناضلون للدفاع عن ممارسة شعائرهم 

الدينية.
تختار ليلى الزواج من زميلها المتشـــّدد؛ 
عبدل، ويســـافران معـــا ليجمعـــا األموال من 
أجل قضاياهمـــا، عندما يشـــتركان في تبادل 
إلطالق النار، يضطران إلى الهرب إلى الشرق 
األوســـط، حيـــث تواجه ليلـــى عالمـــا يغذي 
أفكارها في البدايـــة، ولكنه يضعها في نهاية 

المطاف في مواجهة خيار مستحيل.
والفيلم من إخراج ماكـــي دي يونغ، ومدة 
عرضـــه 98 دقيقـــة، وهـــو باللغـــة العربيـــة/ 

الهولندية، ومترجم إلى اللغة اإلنكليزية.

وســـيكون الجمهور األربعـــاء مع أحداث 
الفيلـــم الثانـــي ”حكايات قريتـــي“ التي تدور 
في قرية جزائرية أثناء الحرب الجزائرية ضد 
االستعمار الفرنسي، بطل الفيلم الطفل بشير، 
الذي يبلغ من العمر عشـــر سنوات، وهو يحلم 
بأن يكون ابنا لشـــهيد، حيث من المفترض أن 
يتمتع أبناء الشهداء بمستقبل عظيم، لذلك هو 
على استعداد للتضحية بوالده الذي هجرهم 
منذ خمســـة أعوام كي يحقق هدفه، وبصديقه 
فرانســـوا الجندي الفرنســـي الذي تحول إلى 

عدو لدولته. والفيلم من إخراج كريم طرايدية، 
ومدة عرضه 93 دقيقة، وهو باللغة العربية.

وتختتـــم العـــروض الخميس مـــع الفيلم 
”فندق المشـــاكل“ وتدور أحداثـــه حول حياة 
الالجئيـــن العابريـــن للحدود داخـــل الملجأ؛ 
حيـــاة مـــن االنتظـــار الالنهائي بـــال أفق وال 

مستقبل.
والفيلـــم مـــن إخـــراج مانو ريشـــي، وهو 
حاصل على جائزتين، ومدة عرضه 110 دقائق، 
ويعـــرض باللغتيـــن اإلنكليزيـــة والروســـية، 

ومترجـــم إلى اللغة العربيـــة. وأوضح رئيس 
قســـم الســـينما فـــي مؤسســـة عبدالحميـــد 
شـــومان، الناقد الســـينمائي عدنان مدانات، 
أن تنظيـــم مثـــل هـــذه الفعاليات يهـــدف إلى 
التعريف بأفضل نماذج األفالم السينمائية في 
العالم ســـواء عن طريق العروض األسبوعية 
المنتظمة، أو بإقامة األســـابيع الســـينمائية 

المتميزة.
وأشـــار مدانات إلى أن هذه الفعالية تأتي 
بالتعاون مع السفارة الهولندية في عمان وقد 
تم اختيار ثالثة من أحدث نماذج األفالم التي 
القت صدى كبيرا في األوســـاط الســـينمائية 
تتعلـــق  قضايـــا  تعالـــج  والتـــي  العالميـــة 
بالعالـــم العربي، وال ســـيما الجزائر وتونس 
والمهاجريـــن فـــي هولندا، وتمت اســـتضافة 
ناقد عربي هولندي إلدارة الحوار حول األفالم 

مع الجمهور األردني.
يذكـــر أن مؤسســـة عبدالحميـــد شـــومان 
أسســـها ويمولهـــا البنـــك العربي منـــذ عام 
1978 وأطلـــق عليهـــا اســـم مؤســـس البنـــك، 
وهـــي مؤسســـة ال تهدف إلى تحقيـــق الربح، 
اإلبـــداع  فـــي  باالســـتثمار  تعنـــى  وإنمـــا 
المعرفـــي والثقافي واالجتماعي للمســـاهمة 
في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من 
خالل الفكر القيادي، األدب والفنون، واالبتكار 

المجتمعي.
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صدر أخيرا الجزء الثاني من {األعمال املتكاملة} للدكتور محمد ســـاري، عن دار التنوير وبدعم ثقافة

من صندوق اإلبداع بوزارة الثقافة بالجزائر.

صدر عن مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية في بيروت كتاب {رام الله العثمانية: دراســـة في 

تاريخها االجتماعي، 1517-1918}، من تأليف سميح حمودة.

ماض مقيم

} من المالمح األكثر داللة على خروج 
الثقافة العربية اإلسالمية من التاريخ، 
تشبثها بلحظات منتهية، وعدم اإلقرار 
بموتها، والسعي الدائب إلى استيطان 

الماضي، وتوطينه في الحنايا الحاضنة. 
فقارئ الرواية العربية ما قبل سبعينات 

القرن الماضي قد ال يتعرف على فضاءاتها 
اليوم، ليس ألنها تطورت بحكم النمو 

السكاني، وما استتبع ذلك من حاجة إلى 
إعادة تخطيط مراكزها وأطرافها، وإنما 
قياسا لما اكتسح شوارعها وساحاتها 
ومبانيها من خراب، منذ انطفاء جذوة 

الحلم، وانتكاسة الثقافة المدنية، واستشراء 
االضطرابات االجتماعية والهوامش 

المحتضنة للعشوائيات.
هكذا لم يعد ثمة وجود لتفاصيل 

مكانية اسمها ”وسط البلد“ أو ”العباسية“ 
أو“شبرا“ كما كانت في قاهرة األربعينات 

والخمسينات، وصورتها لنا روايات نجيب 
محفوظ، وال أثر إال لظالل باهتة لذلك 

العنفوان المعماري المصطخب بالتنوع 
اللغوي والثقافي في حياة بولفار وسط 

طنجة، كما قد تطالعنا صوره في روايات 
محمد شكري، وال لشارع األميرات في بغداد، 

الذي حدثنا عنه جبرا إبراهيم جبرا، وال 
لغيرها من الشوارع واألحياء والعمائر التي 
أضحت خياالت تنتمي إلى الذاكرة الروائية.

وفي أغلب سير المدن العربية التي 
كتبها روائيون منذ مطلع القرن الحالي 

تهيمن نبرة من األسى على الوضع الذي 
آلت إليه أحوال القاهرة وبغداد ودمشق 

وطنجة والجزائر وبيروت والدار البيضاء 
وعدن…، وليست في العمق لوعة على 

البنيان والعمران، وإنما على الروح التي 
كانت تسكنه، وما اتصل بها من عقالنية 

في تخطيط مساحات المدن، تستجيب 
لمتطلبات الحياة الطبيعية، من أرصفة 

وعالمات مرور إلى مواقف السيارات 
واألندية الرياضية، وهي االمتدادات التي 
شهدت ارتدادات نكدة ابتداء من النصف 

الثاني من القرن الماضي، إلى أن انتهت إلى 
هياكل معطلة، مع تغول المحافظة وهيمنة 
الفكر الديني المعادي للتمدن في العواصم 
العربية. ومن ثم لن يغدو مفارقا أن تغيب 
فضاءات أساسية في النسق المديني عن 

الوجود، كالحدائق ودور السينما والمسابح 
والمقاهي المختلطة، والمنحوتات الفنية 
المؤثثة للشوارع، المتصلة كلها بعمارة 
بديعة، في مقابل تفاقم الكتل الخرسانية 

المسطحة، ومظاهر الفصل الجنسي، 
ومعاداة الحريات الفردية ونزعة الرفاه في 
العمران، وكأنما يتعلق األمر بندم جماعي 
حيال المسار المتبع لعقود قليلة، وعودة 

حثيثة لتأصيل البدائية.
هل يتعلق األمر برفض للحداثة مقترن 

بحنين دائم إلى الماضي أم هو نزوع ال 
إرادي للخروج من التاريخ؟ قد تكون كل هذه 

العوامل حاضرة في الخلفية الفكرية لهذا 
االرتداد، لكننا ال يمكن أن نتمثلها دون إدراك 
لجوهر العقيدة التي تسكنها والمتمثلة في 
عدم القدرة على تحويل الماضي إلى تراث، 

فأن نعيش هذه األيام من كل سنة (مثال) على 
إيقاع الجدل حول شهادة الحسين وكأنها 
حدثت البارحة، يؤكد بالملموس أن حالنا 

ميؤوس منه، وانتماءنا للتاريخ الحديث بات 
مسألة مستعصية.

شرف الدين ماجدولين

ض

شرف
كاتب مغربي [ الشاعر والمسرحي التونسي البشير القهواجي: الحياة المعاصرة تحتاج إلى قصيدة النثر

الشعر هو األب الشرعي لسائر الفنون

ثالثة أيام من األفالم العربية الهولندية في عمان

شــــــهد املســــــرح التونســــــي كتابا مهمني على مــــــر تاريخه وقد ال نحصرهــــــم في احلبيب 
بولعراس وعزالدين املدني، لكن الكثيرين ال يعرفون من كتاب املسرح غير هذين االسمني، 
لغزارة اإلنتاج أو لظروف سياسية معينة. لكن الكتاب الذين يخيرون العزلة واالبتعاد عن 
دائرة الضوء غالبا ما ال يشــــــتهرون لدى املتابعني رغــــــم جودة نصوصهم. من بني هؤالء 
الكاتب والشاعر التونسي البشير القهواجي، الذي التقته ”العرب“ في حوار حول جتربته 

املسرحية والشعرية.

الشعر يقودني، ويضيء لي الطريق في كل ما أكتب

ليلى من أمستردام إلى املجهول
ملراسلة احملرر

culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تنظم مكتبة المطالعة العمومية 
الرئيسية لمحافظة تيارت، غرب 
الجزائر، يومي 28 و29 نوفمبر 

المقبل، ملتقى وطنيا بعنوان ”مكتبات 
المطالعة العمومية ودورها في 

الترويج للمنتج األدبي الوطني“.

◄ عن بيت الشعر التابع لوزارة 
الثقافة الفلسطينية صدر العدد األول- 

خريف 2017 من المجلة الفصلية 
”القصيدة“ التي تعنى بالشعر 

والشعراء.

◄ تحتضن مدينة الناظور المغربية 
ما بين 6 و12 نوفمبر المقبل الدورة 

السادسة من المهرجان الدولي 
للسينما والذاكرة المشتركة تحت 

شعار ”ذاكرة مياه المحيط“.

◄ وقعت الجمعية العمانية للكتاب 
واألدباء ومؤسسة بيت الزبير أخيرا 

بمسقط اتفاقية تعاون ثقافي يتم 
بموجبها دعم برامج وأعمال الجمعية 

في مختلف المجاالت الثقافية. 

من خالل مســـرحياته طـــرح الكاتب  

البشـــير القهواجـــي قضايـــا دينيـــة 

مختلفة ومســـائل وجوديـــة، إضافة 

إلى اهتمامه بنقد الواقع

 ◄

المتصوفة المسلمون من أعظم من 

طـــرح قضايا تتصـــل بالميتافيزيقا، 

وهم يتساوون في هذا األمر مع كبار 

الفالسفة والمفكرين

 ◄
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هشام السيد

} القاهرة – من الطبيعي أن يكون ابن الطبيب 
طبيبا وابن القاضي قاضيا في مصر… وهكذا، 
لكن ليس من المقبول بســـهولة أن يصبح ابن 
الفنـــان فنانـــا، حتى لـــو تمت تهيئـــة جميع 
الظروف أمامـــه، ألن القضية تتجـــاوز حدود 
الواســـطة، وكم من أبناء فنانين دخلوا مجال 
آبائهـــم وأخفقوا، بـــل ربما تحـــول األمر إلى 
عقـــدة، عندما يتم وضع االبن فـــي مقارنة مع 

أبيه قد ال تميل إلى صالحه.
قال البعض مـــن النقاد إن ظاهرة ”توريث 
الفـــن“ لم تنجـــح خالل األعـــوام الماضية ألن 
معظـــم أبناء الفنانين فشـــلوا فـــي أن يكونوا 
نجوما للشـــباك مثل آبائهـــم، ولم يتميز منهم 
ســـوى عدد قليل، ألن الفن والقبول والموهبة 

يصعب توريثها.

مساع فاشلة

يـــرى الناقـــد الفني طـــارق الشـــناوي أن 
مساعي أغلب النجوم لتوريث الفن والموهبة 
والشـــهرة ألبنائهم فشـــلت، خاصة مع ظهور 
نمـــاذج مثـــل الفنـــان محمـــد رمضـــان الذي 
استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة في السينما 
والدرامـــا، متفوقـــا على منافســـيه مـــن أبناء 
النجـــوم، ما يؤكد أن الفـــن ال يورث وال عالقة 
له بالنشـــأة، فرمضان خرج من أسرة بسيطة 
وال تنتمي إلى الوســـط الفني. وأكد الشناوي 
أن ســـيناريو التوريث يشق طريقه  لـ“العرب“ 

دون أن توقفـــه أي ثـــورة أو تغيرات، وال يزال 
يسيطر على المشهد العام للدراما والسينما.

وجدد ياســـين نجـــل الفنان أحمد الســـقا 
الجدل مؤخرا بشـــأن هـــذه القضية بعد قراره 
خوض تجربتـــه األولى في مجال التمثيل، من 
خالل مسلســـل ”عائلـــة الحاج نعمـــان“ الذي 
يقـــوم ببطولته الفنان الســـوري تيم حســـن، 
ومقرر عرضه الشتاء الُمقبل، ويجري تصويره 

حاليا في القاهرة.
شـــارك ياســـين والـــده، في التاســـعة من 
العمـــر، في فيلم ”ابن القنصل“ بطولة الســـقا 
والراحـــل خالـــد صالح وغادة عادل، بمشـــهد 
يجســـد مرحلة طفولة أحمد الســـقا بناء على 
طلب المخرج عمرو عرفة، بعد مالحظته وجود 

شبه كبير بينه وبين أبيه.
وينطبق األمر نفسه على رابي نجل الفنان 
عمرو ســـعد، الـــذي لجأ إليه صّناع مسلســـل 
”ولد فضة“ لتجســـيد مرحلـــة الطفولة للبطل، 
واســـتعان به والده أيضا في مسلسل ”وضع 
الذي ُعرض رمضان الماضي، ومؤخرا  أمني“ 
تم التعاقد مع رابي على المشاركة في مسلسل 

”عائلة الحاج نعمان“.
وبدأ تيام نجـــل الفنان مصطفى قمر الذي 
شـــارك والده وهو طفل في فيلـــم ”بحبك وأنا 
كمـــان“، و“حبك نـــار“، احتراف الفـــن بعد أن 
تخطـــى عامـــه الثامن عشـــر، وقام بمشـــاركة 
الفنـــان مصطفى شـــعبان في مسلســـله ”أبو 
البنـــات“، وهو مـــا تكرر مع والـــده مصطفى 
قمر حين أشـــركه معه كضيف شرف في أحدث 

أفالمه ”فين قلبي“.
وأوضـــح مصطفـــى قمر فـــي تصريحات 
ســـابقة، أنه لم يســـاعد نجله قط في التمثيل، 
وتـــرك له حريـــة اختيار المجـــال الذي يرغب 
فيه، الفتا إلى أنه أصبح اليوم يحظى بشعبية 
التواصـــل االجتماعي  مواقـــع  كبيـــرة علـــى 

تنافسه هو شخصيا.

أما قســـمت ابنـــة الفنانة داليـــا البحيري 
فظهرت فـــي عالم التمثيل برفقـــة والدتها في 
الجـــزء األول والثاني من مسلســـل ”يوميات 
زوجة مفروســـة أوي“، ورغم ندرة مشـــاهدها 
حققت الطفلة شـــهرة وشاركت أخيرا في حفل 

أزياء خاص باألطفال وارتدت مالبس زفاف. 
ورغـــم االنتقـــادات التـــي تواجـــه أبنـــاء 
الفنانيـــن مؤخـــرا واتهامهـــم بالتواجـــد في 
المجال الفني عن طريق ”المحسوبية“، إّال أن 
األمر ُمختلف لدى من أكدوا امتالكهم لمواهب 
حقيقيـــة، مثل دنيا وإيمي ســـمير غانم، بنَتْي 
الفنان ســـمير غانم والفنانـــة دالل عبدالعزيز، 
وأحمد فاروق الفيشـــاوي، وهيثم أحمد زكي، 
وكريـــم محمود عبدالعزيز، ومحمد عادل إمام، 
وأحمـــد صالح الســـعدني، ومنة شـــلبي ابنة 
الراقصة زيـــزي مصطفى، وحنان مطاوع ابنة 

الراحل كرم مطاوع والفنانة سهير مرشدي.

استثناءات ناجحة

شارك عمر الشـــناوي حفيد الفنان الراحل 
كمـــال الشـــناوي فـــي بطولة مسلســـل ”األب 
الروحـــي“، بطولـــة محمـــود حميـــدة، وحقق 
نجاحـــا ملحوظا، ثم توالت مشـــاركاته الفنية 
التـــي اختتمها الموســـم الماضي بمسلســـل 

”كلبش“ مع أمير كرارة.
أحمد جمال سعيد حفيد فريد شوقي وهدى 
سلطان من أكثر النجوم الصاعدة نجاحا دون 
االعتمـــاد على أســـماء ذويهـــا، وأدى العديد 
مـــن األدوار المميـــزة التي نالت استحســـان 
الجمهور والنقاد، بينها دوره في مسلســـالت 
”رأس الغول“ و“سقوط حر“ و“األب الروحي“.

وقدم عبدالرحمـــن نجل الفنان محمد فؤاد 
في مسلســـل والـــده ”أغلى مـــن حياتي“ دور 
محمد فـــؤاد وهو صغير، وســـبق أن شـــارك 
والـــده في فيلم ”غاوي حب“، كذلك فعل الفنان 
إدوارد الذي قدم نجله مارك، 10 ســـنوات، في 
وقبلهما الفنان أحمد زاهر  فيلم ”كالم جرايد“ 
الذي قدم ابنتيه ملك وليلى في الجزأين الثاني 

والثالث من فيلم ”عمر وسلمى“.
ابتهـــال الصريطـــي، ابنة الفنان ســـامح 
الصريطـــي والفنانـــة نادية فهمـــي، قالت ”إن 

اإلنســـان يمكن أن يـــرث مهنة والـــده حبا أو 
كرهـــا، ويـــؤدي عمال ما قد ال يحبـــه، لكنه في 
الفن تحديدا ال يمكن أن يرثه ويســـير فيه دون 
أن يكون موهوبـــا، وإذا لم يقبله الجمهور لن 
يكون لـــه وجود حتى لو كان والده مخرجا أو 

كاتبا، يخصص له أفضل األدوار“.
كل هـــؤالء منهـــم من نجح ولفـــت األنظار 
وأثبت أن البيئة تلعب دورا مهما في تشـــكيل 
وعي اإلنســـان، وعلى األقل تهـــيء له الفرصة 
لدخول المجال الـــذي يكون قريبا منه، وهناك 
مـــن طـــواه النســـيان، ألنـــه يفتقـــد الموهبة 
واالجتهاد فلم ينفعه انحداره من أســـرة فنية 

أو استفادته من تراثها المتراكم.
الفنانة ســـارة ســـالمة، ابنة أحمد سالمة، 
أوضحـــت ”ال أنكر أنني ورثت الفن عن والدي 
وتعلمت منه حب الفن، لكنه لم يكن ذلك بإرادته 
أو إرادتي، فالفنان آخر إنســـان يمكن أن يقّرر 
أن يـــرث مهنة أبيه، ونحن ال ندرك ذلك إّال بعد 
العمل بهذه المهنة، وما نجده فيها من صعاب 
وعراقيـــل وتوتر وقلـــق دائميـــن، وبالتالي ال 
يريد أي فنـــان أن يضع ابنه أو ابنته في هذه 
المواجهـــة الصعبـــة، إّال إذا فرضت الموهبة 

نفسها“.
والتوريـــث أو االمتداد الفنـــي ال يتوقفان 
على التمثيل، ففي مجال اإلخراج برزت بعض 
األســـماء أمثال خالد الحلفـــاوي، نجل الفنان 
نبيـــل الحلفاوي، وشـــادي يحيـــى الفخراني 
وأحمد سمير فرج وأحمد شاكر خضير ورامي 
عـــادل إمام وأحمد نادر جـــالل ومروان وحيد 

حامد.
ولفتـــت الناقدة ماجـــدة خيراللـــه إلى أن 
مهمـــة األب أو األم الفنانيـــن، تنتهـــي بتقديم 
الفنان االبن للجمهور ليواجه بعدها مصيره، 
فإما يستمر ويصبح نجما، وإما يختفي فورا 

ويبحث له عن مهنة أخرى“.

صابر بليدي 

} الجزائــر – تحـــول مشـــروع فيلـــم األميـــر 
عبدالقـــادر، الـــذي أمـــر الرئيـــس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة بإنجازه منذ ســـنواته 
األولى في قصر المرادية، إلى ســـراب ووعود 
جوفاء، بعـــد تأكد عجز الحكومـــة عن تمويل 
المشـــروع في الظرف الراهن، بســـبب تقلص 
اإلنفاق الثقافـــي والفني، الناجم عن تداعيات 
األزمـــة االقتصادية التي تتخبـــط فيها البالد، 

منذ منتصف عام 2014.
وأكد وزيـــر الثقافة عزالديـــن ميهوبي أن 
الجهة المســـؤولة ليســـت قـــادرة على تمويل 
المشروع في الظرف الراهن، بسبب المراجعة 
الشـــاملة التي شملت مســـاهمات الوزارة في 
تمويل األنشـــطة والتظاهـــرات والمهرجانات 
الفنية والثقافيـــة، وأن الموازنة التي رصدت 
في الوقت الســـابق لم تعد كافية إلنجاز العمل 
في مســـتوى تطلعات الجزائريين حول األمير 

عبدالقادر.
ورمى عزالدين ميهوبي بمسؤولية الخالف 
المالي إلى الهيئة المشـــرفة في السابق، وهي 
جمعية اإلشعاع الثقافي، التي تكون قد أنفقت 
ثلثـــي الموازنة المرصودة، قبل الشـــروع في 
أول خطـــوة إلنجاز الفيلم، وهـــو ما يعني أن 
الجزء المتبقي غير كاف لبعث المشـــروع من 

جديد.

وتذكر مصادر مطلعة أن من أبرز أســـباب 
تأخر إنجاز الفيلم، إلى جانب ســـوء تســـيير 
الموازنـــة، عدم حســـم الخالف بيـــن الجهات 
المســـؤولة علـــى الســـيناريو الـــذي يعتمـــد 
لتجسيد المشروع، وهو الخالف الذي أعادته 
المصـــادر إلى القـــراءة المختلفة والتوجهات 

التي أرادت كل جهة إضفاءها على الفيلم.
الشـــخصية  عبدالقـــادر،  األميـــر  وبيـــن 
المناضلـــة والمقاومـــة لالســـتعمار وواضعة 
أســـس الدولـــة الحديثـــة، وبين الشـــخصية 
الصوفية الشاعرية، وبين الرجل ذي الخصال 

اإلنســـانية والقيـــم العالميـــة، التي أسســـت 
للتعايـــش والتســـامح واحتـــرام االختـــالف، 
والمنقذ للمســـيحيين من مذابـــح حقيقية في 
منطقة الشـــام، خالل إقامته في سوريا، ضاع 
الفيلـــم بيـــن ثالثـــة ســـيناريوهات، اختلفت 
فـــي الزاوية واللمســـة، بدل أن تكون شـــاملة 
ومتكاملة، تجســـد جـــزءا من ذاكـــرة الجزائر 

الحديثة.
وقال وزير الثقافة الجزائري ”ال أريد لهذا 
الموضوع أن يتحول إلى مسلســـل مكسيكي، 
الحقيقـــة أن الفتـــرة الحالية تجعـــل تحقيق 

المشـــروع مســـتحيال، فلدينا اليوم سيناريو 
للمرحوم بوعالم بســـايح، (كاتب المسلســـل 
التاريخي الشـــيخ بوعمامة)، وسيناريو مالك 
العقـــون، وســـيناريو زعيـــم خنشـــالوي، ولم 
نفصـــل بعد فـــي اختيار النـــص، ألننا نعرف 
أن األســـاس في العمل هو النص، ألنه يتعلق 
بشخصية عالمية وبمؤسس الدولة الجزائرية 

(الحديثة)، وال مجال للخطأ“.
وأضاف ”الفريق الســـابق وقـــع في خطأ 
االســـتعجال، حيـــث وّقـــع علـــى عقـــود دون 
احتســـاب التكلفة، وأن مـــا أنفق لحد اآلن قدر 
بنحـــو 15 مليـــون دوالر، من غـــالف كلي يقدر 
بحوالـــي 20 مليـــون دوالر، وبصراحة الفريق 
األول ال وجـــود له اليـــوم نهائيـــا، ونحن في 
عملية تصفيـــة للوضعية الســـابقة، ونحاول 
الوصـــول إلى نـــص يلبي القيمـــة التاريخية 
لألمير عبدالقادر، ولم نصل إلى ذلك لحد اآلن“.

وأولـــت الجزائُر فـــي الســـنوات األخيرة 
الســـينما التاريخيَة أهميًة كبيرًة، بعد أعوام 
من التحول الفني، حيث أسندت إلى العديد من 
المخرجين والمؤسســـات الفنية مهمة إنجاز 
أفالم تاريخيـــة، تكريما ألرواح رموز وقيادات 
التحرير، وكان على رأســـها فيلم مصطفى بن 
بولعيد وزيغود يوســـف والعربي بن مهيدي، 
الذي يعكف مخرجه بشـــير درايس على وضع 
اللمســـات األخيرة مـــن عمليـــة التركيب، قبل 

عرضه األول خالل األسابيع األخيرة.
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ابتهال الصريطي:

في الفن ال يمكن أن يرث 

االبن مهنة أبيه دون أن 

يكون موهوبا

} عاد المخرج اللبناني- الفرنسي زياد 
دويري إلى بيروت بعد أن شارك بفيلمه 

الجديد ”اإلهانة“ (أو القضية رقم 23) في 
مهرجان فينيسيا السينمائي األخير، فما 

كان من األمن اللبناني إّال أن أوقفه ثم 
أخلى سبيله بعد مصادرة جوازي سفره 
اللبناني والفرنسي وإحالته إلى القضاء 

العسكري الذي حقق معه ثم أخلى سبيله 
دون أن توجه إليه تهمة محددة.

وقيل إن السبب هو وجود شكوى 
ضده بشأن قيامه بخرق قانون لبناني 

من عام 1955 يقضي بمقاطعة التعامل مع 
مؤسسات أو أفراد من إسرائيل، عندما 

قام في 2010 بتصوير جزء من فيلمه 
”الصدمة“ في إسرائيل مستعينا بطاقم 

فني إسرائيلي.
فيلم ”الصدمة“ الذي عرض في 2012 

أثار وقتها الكثير من الجدل بسبب 
تصويره في إسرائيل واستعانة دويري 

بممثلين إسرائيليين، بل ومحاولته 
تحقيق قدر من التعاطف مع الجانب 

اإلسرائيلي أيضا في طيات حبكة الفيلم، 
بحيث أصبحت السلطات اإلسرائيلية 
حسب ما صدر من تصريحات رسمية، 

راضية تماما عن الفيلم، ولم تجد 
غضاضة في المطالبة بعرضه في 

إسرائيل، على النقيض مما حدث مع 
فيلم ”حنا ك“ للمخرج الفرنسي اليوناني 

األصل كوستا غافراس قبل 35 عاما، 
الذي صور في إسرائيل، لكنه واجه 
اتهامات إسرائيلية باالنحياز ومنع 

عرضه في إسرائيل، وتعرضت بطلته 
للتشويه ثم المقاطعة من قبل شركات 

هوليوود.
األكثر من هذا أن زياد دويري كان قد 
أعلن في 2013 رفضه المقاطعة العربية 
ضد إسرائيل، وسخر منها، ولكنه نفى 

أي اتهام له بتطبيع العالقات مع ”العدو“ 
الذي لم يعد عدوا في رأيه بعد أن أصبح 

هناك انقسام في الساحة العربية حول 
العالقات مع إسرائيل!

تذرع دويري بأنه كان يرغب في 
توخي الدقة في التعامل مع الواقع 

عندما صور جانبا كبيرا من فيلمه في 
إسرائيل وهي ذريعة غير مقنعة، فالكثير 
من األفالم التي يفترض أن تدور أحداثها 
في بلدان معينة، تصور في بلدان أخرى 

مختلفة دون أن تفتقر إلى اإلقناع.
ولكن ماذا بوسع دويري أن يفعل إذا 
ما كتب إسرائيلي مثل الهنان ميللر في 

مجلة ”تايمز إسرائيل“ (14 مارس 2013) 
يقول ”بالنظر إلى قصته المؤثرة، يمكن 

بسهولة أن يكون فيلم ’الصدمة‘ فيلما 
إسرائيليا“، أو أنه ”نموذج للتعاون 
السينمائي الفريد بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين واللبنانيين“، أو عندما 
يصرح دويري لنفس المجلة قائال ”كنت 

أكره إسرائيل جدا في 1982 لكنني 
تغّيرت“.

أما فيلم ”اإلهانة“ الذي فاز بطله 
الممثل الفلسطيني كمال الباشا بجائزة 
أفضل ممثل في مهرجان فينيسيا، فقد 
أثنى عليه وزير الثقافة اللبناني، الذي 
حضر لدعم الفيلم عند عرضه الرسمي 

بالمهرجان، ثم حصل الفيلم على تصريح 
من األمن بالعرض العام في لبنان، 

وساند عدد من المثقفين واإلعالميين 
مخرجه واحتجوا على ما تعرض له 

واعتبروه إهانة لمخرج كبير كان يجب 
االحتفاء به، ولكنه واجه في الوقت نفسه 

هجوما شديدا من جانب كتاب آخرين 
في الصحافة اللبنانية وعلى مواقع 

التواصل االجتماعي.
لسنا بالقطع مع محاكمة زياد 

دويري، فمأزقه هو في الحقيقة مأزق 
لبنان ومأزق انقسام المجتمع اللبناني 

كله، وهو المأزق الذي يحاول دويري 
التعبير عنه في كل أفالمه.

والدالالت الواضحة لما وقع معه 
أخيرا من تحقيق رسمي، ثم إطالق 

صراحه، ثم الحديث عن تقديمه 
للمحاكمة، ثم التوقف عند ذلك مع إبقاء 

التهمة مسلطة فوق رأسه، ثم دفاع 
مسؤولين سياسيين عنه، وهجوم كتاب 

ومثقفين عليه، كلها مظاهر تعكس 
تمزقات الواقع اللبناني، بل والواقع 
العربي كله، فقد نجح فيلم سينمائي 

ببساطة في فتح ملف قضية أخرى 
أكثر تعقيدا، هي قضية مقاطعة عربية 

نسيتها أو تجاوزتها أو تجاهلتها 
أطراف عربية كثيرة منذ عقود، بينما 
تتمسك بها -سرا- أطراف أخرى دون 

أن تجرؤ على إدانة األطراف التي لم تعد 
تلقي باال لمقاطعة يرى كثيرون أنها لم 

تؤد عمليا سوى إلى المزيد من التفريط. 

مشكلة زياد دويري

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

تنتظر نيكول سابا طرح مسلسلها الجديد  {قلب العدالة}، وتجسد النجمة اللبنانية من خالله 

شخصية فنانة مشهورة تتهم في قضية خطيرة، حيث تظهر كضيفة شرف.

يستعد الشاب جيالني لطرح أغنية بعنوان {ما بصدق} من كلمات وألحان الفنان اللبناني مروان 

خوري، وهي األغنية التي سيعود بها النجم الليبي إلى الساحة الفنية بعد طول غياب.

ما بني قناعة أرساها حفيد الفنان بيكاسو، بتأكيد أنه قد ميتلك معرضا للسيارات، لكن ال 
ــــــه أن يكون فنانا مثله، ألن الفن ال يوّرث، وبني واقع ُمغاير في مصر التي يؤمن فيها  ميكن
ــــــي بالتوريث أحيانا، بدأ احلديث يتزايد حول تكريس  ــــــاء وأحفاد الفنانني بأن الفن يأت أبن
هــــــذه االزدواجية، وهو ما ظهرت جتلياته في تزايد نســــــبة املشــــــاركة في األعمال الفنية، 

متثيال وإخراجا.

الفنانون الجدد: الفن في مصر ميراث عائلي

األمير عبدالقادر سيعود والجزائريون ينتظرون

[ ياسين السقا وتيام قمر ورابي سعد أحدث األسماء الفنية في عائالت النجوم 

القضيـــة تتجاوز حدود الواســـطة، 

وقـــد تتحول إلى عقـــدة، عندما يتم 

وضـــع االبن في مقارنة مع أبيه قد ال 

تميل إلى صالحه

 ◄

ابن مصطفى قمر {عوام} داليا البحيري.. نسخة مطابقة لألصل

شخصية استثنائية ظلت رهينة الجحود السينمائي



} فرانكفــورت (ألمانيــا) – عـــادة مـــا ُيقال إن 
”النظـــرة خير مـــن ألف كلمة“.. هـــذا ما يحدث 
بالضبط عندما مير الشخص في الطريق وهو 
ينظر في عيني السائق ويتساءل هل يراني، هل 

ميكنني العبور اآلن؟
ولكن مـــا مصير مثل هذه التســـاؤالت إذا 
نظـــرت داخل الســـيارة ولم جتد مـــن يقودها 
أو وجدت قائدها منشـــغال بقراءة صحيفة أو 
يتابع العالم عبر اإلنترنت أو حتى مســـتغرقا 
في نومه بينما يقود الســـيارة ما يعرف بنظام 

القيادة اآللي.
ومن أجل فهم تفاصيل القيادة املستقبلية، 
يعتقد اخلبراء أن تفـــادي احلوادث في العادة 
قد يكون أمرا مرتبطا بعوامل لطاملا ركز عليها 
املختصون مثل املســـافة والســـرعة والتي لن 
يكون لها أي تأثير في السنوات املقبلة بفضل 
جنـــوح املصنعني حلقـــن املوديـــالت اجلديدة 

بالذكاء االصطناعي.
وميكن ألســـاليب التواصل اجلديدة، التي 
تســـتخدم اإلشـــارات الضوئية البسيطة، على 
ســـبيل املضال، لتحديد ما إذا كانت الســـيارة 
ذاتيـــة القيـــادة تبطـــئ أم تســـرع، أن تصبح 
معاييـــر عامليـــة تطبق فـــي جميع الـــدول في 

غضون سنوات قليلة.

التواصل بين السيارة واإلنسان

أوضح مارك ليشـــته، مدير قسم التصميم 
بشـــركة أودي األملانية، إحـــدى عمالقة صناعة 
الســـيارات في العالـــم، أن التواصل البصري 
ســـوف يكون صعبا في املســـتقبل، لذا يتعني 
البحث عن آليات أخرى للتواصل بني اإلنسان 

والسيارة.
وتصديقا لذلـــك قام الضوء خالل التجارب 
مبهمة التحدث إلى املشـــاة في ســـيارة أودي 
إيكون االختبارية املزودة بنظام القيادة اآللي.

وتقوم املئات من الدايودات املضيئة بشبكة 
املبـــرد مبحـــاكاة الكشـــافات، بجانب إرســـال 
إشـــارات للمشـــاة مع العديد من الرســـومات 

التي تخبرهم بأن إلكترونيات السيارة تتعرف 
عليهم.

كما تشـــير تلك الرســـومات إلـــى إمكانية 
عبورهـــم الطريـــق بأمـــان أو حتـــى االنتظار 
القترابهم من زاوية ميتة لســـيارة أخرى قادمة 

من اخللف.
ويقـــول ليشـــته إن هـــذا االجتـــاه أصبح 
أكثر شـــيوعا مع أحدث التقنيات والســـيارات 
االختبارية التي ظهرت في معرض فرانكفورت 
الدولي للســـيارات الـــذي اختتمـــت فعالياته 
األحد املاضي، ال سيما مع ازدياد ظهور أنظمة 

القيادة اآللية يوما بعد يوم.
وتعكـــف شـــركة فـــورد األميركيـــة ومعهد 
فرجينيـــا تيـــك ترانسبورتيشـــن حاليـــا على 
اختبـــار طريقة متكن الســـيارات ذاتية القيادة 
من التواصل بشكل مرئي مع املشاة والسائقني 

أيضا.
ويقـــول جـــون شـــوتكو، الفنـــي املختص 
بالعامل البشـــري لدى فورد إن الشركة عازمة 
على إيجاد ما يحل محل هزة الرأس واإلشارة 
باليد للتواصل مع املشاة بشأن نيات السيارة 

ذاتية القيادة.
ورفـــض الباحثـــون اســـتخدام النصوص 
املعروضة على شاشـــات بســـبب عوائق اللغة 
احملتملة كما رفضوا الرموز بسبب عدم معرفة 
الناس بها، واستقروا بدال من ذلك على شريط 
ضوئي يثّبـــت على الزجاج األمامي للســـيارة 

وأطلقوا عليه اسم ”فورد ترانزيت فان“.
وحـــددت الشـــركة 3 أنـــواع مـــن الضـــوء 
للتواصـــل مـــع املشـــاة حيـــث يعنـــي الضوء 
األبيـــض أن الســـيارة ذاتية القيـــادة تتحرك 
والضوء األبيض الـــذي يضيء وينطفئ يعني 

أن الســـيارة تســـرع، وأن خطني مـــن الضوء 
األبيـــض يتحـــركان معا يظهران أن الســـيارة 

تبطئ.
وكانت شركة مرســـيدس األملانية قد قدمت 
قبل عامني سيارتها أف 015، والتي تقوم برسم 
خط مشـــاة أو عالمـــة التوقف علـــى الطريق، 
وشـــقيقتها فيجيون إي.كيو التي تغمز بأعني 

كشافات ليد مبجرد التعرف على املشاة.

إشارات ضوئية مبتكرة

يبـــدو أن املســـتقبل لـــن يحمـــل اهتمـــام 
املصممني فقط على التواصل مع املشاة، فعلى 
سبيل املثال ميكن لسيارة هوندا يوربان إي.في 
كونســـبت االختبارية بنفـــس تقنيات اإلضاءة 
اإلشـــارة إلـــى حالة الشـــحن وتقـــدمي التحية 

للراكب القادم في خدمة مشاركة السيارة.
وتقـــوم ســـيارة األجـــرة ســـمارت إي.كيو 
بإخبـــار جميع مســـتخدمي الطريـــق اآلخرين 

املهمة التي من أجلها تسير على الطريق. 
ويقول املشـــروفون على صناعة الســـيارة 
إنها حتتـــاج لهذا التواصل الضوئي الصامت 
ملســـاحة مناســـبة علـــى املقدمـــة واملؤخـــرة 
واجلوانـــب فضـــال عـــن اســـتخدام التقنيات 

املناسبة.
ويشير ليشته إلى أنه يتعني على املارة في 
الشـــارع التعرف على الرسائل التي تبعث بها 
الســـيارة في جميع الظروف على سبيل املثال 
بالليـــل وأثنـــاء النهار، كما أن هـــذه الصناعة 
تعمـــل أيضـــا على عـــدم اقتصار عـــرض هذه 
املعلومـــات علـــى الســـيارة فحســـب، بل على 

الطريق أيضا.

ومـــا يدل على أن احليـــاة الداخلية حتتاج 
إلى ما هو أكثر من عناصر اإلضاءة التقليدية، 
هو ما أظهرته شـــركة هيـــال العاملة في مجال 
الصناعـــات املغذيـــة للســـيارات حني كشـــفت 
خالل معـــرض فرانكفـــورت عن كشـــافات ليد 
جديدة تعمل بشاشات الكريستال السائل (أل.

سي.دي).
وتعمل شاشـــات أل.ســـي.دي، املعروفة في 
مجال صناعة التلفزيونات احلديثة، بتقســـيم 
الضـــوء إلى 30 ألـــف بكســـل، وبالتالي ميكن 
موائمـــة املخـــروط الضوئي في الســـيارة مع 
احلاالت املرورية بشكل أكثر دقة، باإلضافة إلى 
عرض رموز مثل أسهم االنعطاف أو حتذيرات 

للمشاة.
وتتيح تلـــك التقنية عدة وظائف ســـتكون 
ذات صلـــة بنظـــام القيـــادة اآللـــي وتؤهلهـــا 
لطرحها ضمن برنامج التجهيز القياسي، وفق 
كريستيان شـــميدت الذي يرأس قسم التطوير 

بهيال.
وعند العمل على مفاهيم التواصل اجلديدة 
ال يتوقف املصممون عند حتذير املشاة وإظهار 
الرسائل للركاب املرافقني، ولكنهم يستخدمون 
خيـــارات  املســـتقبلية  ســـيناريوهاتهم  فـــي 
االتصال اجلديدة حتى عندما تكون الســـيارة 

متوقفة.
وأوضح ديتر تسيتشـــه الرئيس التنفيذي 
لشـــركة داميلـــر األملانية أن األبواب الشـــفافة 
بسيارة ســـمارت إي.كيو كونسبت االختبارية 
التـــي تدخـــل إلـــى املـــرآب بنفســـها، ميكـــن 
اســـتخدامها كشاشـــة للعارض املدمج، ملعرفة 
تقارير إخبارية هامة أو مشـــاهدة بث مباشـــر 

ملباريات كرة القدم.
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ابتكار لغات تواصل ثورية بين السيارات والمشاة
[ األضواء واألبواب الشفافة والتواصل المرئي أبرز ميزات المركبات ذاتية القيادة

عمالق صناعة الســـيارات الفاخرة، شـــركة أودي األلمانية، أعلنت مؤخرا عن توسيع باقة موديالت أيقونتها السوبر رياضية 
آر 8 بموديل جديد يعمل بالدفع الخلفي بدال من الدفع الرباعي وبقوة محرك يبلغ 540 حصانا.

في معرض فرانكفورت

التحدث باإلشارات

عمال
8 آر

رمبــــــا تكــــــون اإلجابة على استفســــــارات 
البعض عن كيفية التعامل مع الســــــيارات 
الذكية عند سيرها في الطرقات أمرا غاية 
في الصعوبة ملن يجهل تأثير التكنولوجيا 
ــــــى املركبات احلديثة، غير أن املصنعني  عل
واخلبراء مينحون املشــــــاة دليال متكامال 
عن لغة التواصل مع ســــــيارات املستقبل 

لتفادي احلوادث.

} عرضت شـــركة مرسيدس األلمانية خالل 
معـــرض فرانكفـــورت الدولـــي للســـيارات 
أيقونتها االختبارية الكهربائية إي.كيو أيه.
ويأتي الموديل الجديد بمالمح الموديل 
الكهربائـــي من الفئـــة أيـــه المدمجة حيث 
تعتمد السيارة ثالثية األبواب على محركين 
كهربائيين على محوري الســـيارة بقوة 272 

حصانا.
وبفضـــل هذه القوة تتســـارع الســـيارة 
من الثبات إلـــى 100 كلم/س في غضون 5.5 
ثوان، لكن مرســـيدس لم تكشف عن السرعة 

القصوى للسيارة.
وتتولـــى تغذية المحـــركات الكهربائية 
بطاريـــة ليثيـــوم أيـــون مثبتة فـــي أرضية 
السيارة. وتبلغ السيارة بفضلها مدى سير 

يصل إلى 400 كلم.

} كشـــفت شركة لكزس النقاب عن الموديل 
الجديـــد مـــن ســـيارتها أن.إكـــس الفارهة 
خالل فعاليات معـــرض فرانكفورت الدولي 

للسيارات الذي انتهى مؤخرا.
الـــذي  الجديـــد،  الموديـــل  ويتميـــز 
ينتمـــي لفئة الســـيارات الرياضية متعددة 
األغـــراض أس.يو.في، من خـــالل المقدمة 
المعدلـــة مع كشـــافات ليد وشـــبكة المبرد 
الجديـــدة وفتحات التهويـــة الجانبية، مما 
يعمـــل على تحســـين خصائص الســـيارة 

اإليروديناميكية.
وتعمـــل مصابيـــح تغييـــر اإلشـــارات 
األماميـــة والخلفيـــة فـــي بعـــض خطـــوط 
التجهيزات بشكل متتابع، كما تهيمن على 
مؤخرة الســـيارة مالمح المصـــدم المعدل، 
فيما تزخر مقصورة السيارة بشاشة كبيرة 

ولوحة لمسية للتحكم.

} يرى مصممون أن السيارات المستقبلية 
ســـتصبح بمثابة غرفة معيشـــة تسير على 
عجـــالت، وال يحتاج قائد الســـيارة إال إلى 

الجلوس أمام المقود.
وتجســـيدا لهذا المفهوم قدمت شـــركة 
رينو سيارتها ســـيمبيوز االختبارية ذاتية 
القيادة خالل مشاركتها في فعاليات معرض 

فرانكفورت الدولي للسيارات مؤخرا.
وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها 
الجديدة ســـتصبح جزءا مـــن المنزل؛ فبدال 
من ركـــن الســـيارة الكهربائيـــة، التي يبلغ 
طولهـــا 4.7 أمتار في المرآب، ســـيتم ركنها 
في منتصـــف غرفة المعيشـــة ألحد المنازل 

النموذجية، التي تم تصميمها للسيارة.
ومن خالل األبواب المفتوحة ســـتصبح 
الســـيارة جزءا مـــن التجهيـــزات الداخلية، 
ويمكن تعديـــل وضعية المقاعد لتصبح في 

وضع متقابل.

} استغلت شركة بورغوارد األلمانية، التي 
عادت للحيـــاة مرة أخرى خـــالل عام 2015، 
فرصة انعقاد معرض فرانكفورت للسيارات 
وقدمـــت نســـخة اختباريـــة مـــن أيقونتها 

إيزابيال الشهيرة.
ورغم أن الموديل ليس نسخة كالسيكية، 
إال أنه اســـتمد بعض العناصر التصميمية 
مـــن األيقونة الكالســـيكية، وهـــو ما يظهر 

بصفة خاصة في منتصف جسم السيارة.
وتعتمد الســـيارة رباعيـــة األبواب على 
الطاقة الكهربائية من خالل تركيب محركين 
كهربائيين على المحـــور األمامي والخلفي 

مع تجهيزها بنظام الدفع الرباعي.
ويزأر بداخل الســـيارة محرك بقوة 300 
حصان، ما يجعلها تتســـارع من الثبات إلى 
100 كلم/س فـــي غضون 4.5 ثوان، في حين 

تصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س.

} لندن – أخذت صناعة السيارات ذاتية القيادة 
تكبر في الفترة األخيرة بشـــكل متســـارع، لكن 
البعض من اخلبراء يعقتدون أن مســـتقبل هذا 
النوع من املركبـــات، التي لم تدخل بعد مرحلة 

اإلنتاج القياسي، يبدو ضبابيا بعض الشيء.
ومع أن شـــركة كونتيننتـــال األملانية، على 
ســـبيل املثال، عززت فـــي الفتـــرة املاضية من 
جهودها في مـــا يتعلق باختبار أنظمة القيادة 

اآللية علـــى الطرقات العامة والـــذي بدأته منذ 
2012، ويتوافـــر لديها حاليا أســـطول دولي من 
ســـيارات التطوير، إال أن اخلبراء يعتقدون أن 

ذلك غير كاف.
ومينح نظـــام القيادة اآلليـــة عالية التطور 
”اتش.أيـــه.دي“ الســـيارات القـــدرة على تولي 
القيـــادة على الطرقات الســـريعة بالتوافق مع 
األنظمـــة والقوانني الوطنية اخلاصة بالســـير 

فـــي الدولة املعمـــول بها، وفي نهايـــة الطريق 
السريع ينتقل التحكم بعده إلى السائق ليكمل 

املهمة.
ويتم تفعيل عملية التســـليم من خالل نظام 
تفاعل متطور جدا بني الســـيارة وقائدها، وفي 
حال إخفاق الســـائق باالســـتجابة لطلب تولي 
القيـــادة، تعمل التقنية على حتديد منطقة آمنة 
للتوقف بحيـــث تقوم بركن الســـيارة باعتماد 

مناورة متتاز بأدنى مستويات املخاطرة.
وعنـــد تفعيـــل نظـــام القيادة اآلليـــة عالية 
التطـــور ”اتش.أيـــه.دي“ يتم حتليـــل البيانات 
املســـتمدة من عدة كاميرات ورادارات وأجهزة 
استشـــعار يتـــم تركيزهـــا في عدة أجـــزاء من 
الســـيارة، ليدار عبر وحدة حتكـــم مركزية أيه.

دي.سي.يو.
ومـــن خالل ربط نظام القيـــادة اآللية عالية 
التطـــور مـــع خارطة عاليـــة الوضـــوح، يقوم 
النظام بالتعرف على جميع العناصر املتحركة 

والثابتة إضافة إلى تصميم الطريق.
ويؤكـــد املختصـــون فـــي هـــذا املضمار أن 
مراقبـــة موقع املركبـــة يتم باســـتمرار لتمكني 
النظام من تبديل املســـارات والتجاوز بشـــكل 
أوتوماتيكي دون مشـــاكل محتملة قد تؤدي في 

نهاية املطاف إلى احلوادث.
ويتمتع نظام القيـــادة اآللية عالية التطور 
”اتش.أيه.دي“ الذي تصنعه شـــركة كونتيننتال 
بتصميـــم معزز، مما يعني أنه قـــادر على أداء 
وظيفـــة القيادة حتـــى في حال توقـــف أجهزة 
االستشـــعار الفرديـــة عن العمل بشـــكل كامل، 
وهذا ما مييز هذا النظام عن غيره من األنظمة.
وباإلضافـــة إلـــى الربـــط املنفصـــل ألنواع 
مختلفة من أجهزة االستشـــعار ضمن شبكات، 
فإن هذا النظام يشـــمل وحـــدة التحكم بنطاق 

األمـــان كنمط آلي ثـــان إلى جانـــب وحدة أيه.
دي.سي.يو.

وفي حال وصول النظام إلى حدود التحكم 
القصوى أو في حـــال توقف أحد أنواع أجهزة 
االستشعار عن العمل، يتم تفعيل مناورة متتاز 
بأدنـــى حد من املخاطـــر، كما تتوفـــر وضعية 
إضافيـــة ضمـــن أنظمـــة الكبـــح والتوجيه في 

السيارة.
وزاد حادث التصادم املميت لســـيارة تسال 
موديـــل إس كانت في وضع القيـــادة اآللية في 
مايو العـــام املاضي، الضغوط على مســـؤولي 
صناعة السيارات واجلهات التنظيمية لضمان 

سالمة تكنولوجيا القيادة اآللية.
وســـلط أول حادث معروف بوالية فلوريدا 
األميركيـــة الضـــوء علـــى التوتـــرات املرتبطة 
بتحميـــل املســـؤولية فـــي الكبـــح والتوجيـــه 

والقيادة لآلالت.
الســـيارات  صناعـــة  شـــركات  وتســـابق 
وشـــركات تكنولوجيـــة، الزمـــن لتطوير وطرح 
سيارات ذاتية القيادة، لكن ال تزال هناك شكوك 

من أن قواعد السالمة تعرقل االختبارات.
وتتعاون شـــركة بي.إم.دبليـــو األملانية مع 
شـــركتي إنتل وموبيالي لتطويـــر تكنولوجيا 
جديدة في صناعة السيارات قد تنجح في طرح 

سيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2021.

الشكوك تحاصر مستقبل القيادة اآللية عالية التطور

متعة ال تخلو من املخاطر

فـــورد ومعهد فرجينيـــا تيك يختبران 
حاليا طريقة تمكن الســـيارات ذاتية 
القيادة من التواصل بشكل مرئي مع 

املشاة والسائقني

◄

ــــــة عالية التطور مجرد حلم، بل أصبحــــــت واقعا فعليا بفضل جهود  ــــــم تعد القيادة اآللي ل
الشــــــركات الرائدة عامليا في مجال التقنيات املتطورة للسيارات، رغم تزايد الشكوك في 

مستقبل مثل هذا النوع من القيادة.
نظـــام القيادة اآلليـــة {اتش.أيه.دي} 
يتمتـــع بتصميـــم معزز، ممـــا يعني أنه 
قادر على أداء وظيفة القيادة حتى في 

حال توقف أجهزة االستشعار

◄



أطلقـــت وكالة أنبـــاء اإلمارات  } أبوظبــي – 
”وام“، خدماتهـــا اإلخبارية بــــ6 لغات جديدة، 
إضافة إلى اللغتني العربية واإلنكليزية، وذلك 
ضمن خطتها للتوســـع واالنتشـــار من خالل 
بث األخبـــار الصحافية واملعلومات والتقارير 

بأكثر لغات العالم انتشارا.
وتشـــمل اللغـــات التـــي متـــت إضافتهـــا 
والبرتغالية  والروســـية  والصينية  الفرنسية 
واإلسبانية واألوردو، حيث تستهدف خدمات 

الوكالة سكان أكثر من 100 دولة حول العالم.
ويأتي هذا التطوير، في إطار رؤية املجلس 
الوطنـــي لإلعالم للنهـــوض بقطـــاع اإلعالم، 
وتقـــدمي تغطية إعالمية ذات نطـــاق جغرافي 
واسع، يشمل كافة قارات العالم. وقال سلطان 
بن أحمـــد اجلابر وزير دولـــة، رئيس املجلس 
الوطنـــي لإلعـــالم ”أن توســـيع بـــث خدمات 

الوكالة ليشـــمل 8 لغات يأتي لترســـيخ ونشر 
قيم التسامح واالعتدال وقبول اآلخر التي تعّد 

من سمات الشخصية الوطنية اإلماراتية“.
وأكـــد علـــى ”أن مخاطبة شـــعوب العالم 
بلغاتهـــا متثـــل قناة مهمـــة للتواصل مع هذه 
الشـــعوب، وإبراز مواقـــف الدولة وتوجهاتها 
إزاء مختلـــف امللفـــات والقضايـــا اإلقليميـــة 
اإلمـــارات  ”تتميـــز  وأضـــاف  والدوليـــة“. 
باستضافتها ألكثر من 200 جنسية من مختلف 
أرجـــاء املعمـــورة، ولترســـيخ حالـــة التوافق 
واالنســـجام االجتماعي التي تشـــكل منوذجا 
حضاريا على مســـتوى العالم، فـــإن مخاطبة 
هذه اجلنســـيات بلغاتها تعزز من االنســـجام 

وترسخ قيم التعايش املشترك“.
ومـــن جانبه، قـــال محمد جالل الريســـي 
املدير التنفيذي لوكالة أنباء اإلمارات ”يشـــّكل 

إطـــالق اخلدمات اإلخباريـــة اجلديدة للوكالة 
بسّت لغات جديدة، استكماًال ملسيرة التطوير 
التـــي بدأناهـــا، وتوفيـــر مختلـــف اخلدمات 
اإلخبارية لشـــريحة واســـعة من اجلمهور في 

مختلف أرجاء العالم“.
وأكـــد أن الوكالـــة ســـتواصل عملهـــا مبا 
يخدم توجهـــات الدولة ويصون مكتســـباتها 
وإجنازاتها، وذلك من خالل التطوير املســـتمر 
ومواكبـــة أحدث التطـــورات في هـــذا املجال 
سواء على الصعيد اإلخباري أو التكنولوجي، 
لترســـيخ صورة الوكالة بـــني مختلف وكاالت 

األنباء العربية والعاملية.
وتأسســـت الوكالة في نوفمبـــر عام 1976 
بوصفهـــا كيانا إعالميا خبريا وطنيا، وفي 18 
يونيو عام 1977 بدأت مشوارها االحترافي في 
بث أخبار اإلمارات وتغطية حراكها السياسي 

واالقتصـــادي والنهضـــوي، إضافـــة إلى بث 
أخبار ونشاطات مؤسســـات الدولة وبعثاتها 

الدبلوماسية واإلنسانية واملعارض.
وأشاد واكيم ديليموس السفير البرتغالي 
في اإلمـــارات بتوســـع ”وام“، وقـــال ”إن هذا 
احلدث مهّم جـــدًا، خاصة مع وجود عدد كبير 
من البرتغاليني في البلد“، وأشار إلى ”أّن هذا 
املشروع اجلديد سيساعد على عملية التواصل 

ونقل األخبار املهمة لإلمارات ولدولتهم“.

} لنــدن – تبّنى كبـــار اإلعالميين في العراق 
”ميثاق اإلعالم الوطني للتعايش الســـلمي“، 
وما خلـــص إليه من شـــروط مثاليـــة تحّول 
اإلعـــالم إلـــى منبـــر للتســـامح والوطنيـــة 
واالنفتـــاح على اآلخـــر، لكن التســـاؤل بقي 
مطروحا، هل سيجد هذا الميثاق طريقه إلى 
التنفيذ في القنـــوات الفضائية التي تمارس 

كل ما يخالف بنود الميثاق؟
واجتمع أكثُر من 60 ممثال لوسائل اإلعالم 
المطبوعة واإلذاعية والتلفزيونية في مؤتمر 
ُعقد في بغداد بهـــدف دعم عملية المصالحة 
الوطنية في مرحلة ما بعد داعش تحت شعار 
”اإلعالم يعزز التعايش والمصالحة“، وأعرب 
المجتمعون عن وجهات نظرهم وشـــواغلهم 
بشـــأن دور الخطاب اإلعالمي وسياساته في 
تعزيـــز التعايـــش والمصالحة فـــي العراق، 
وناقشوا سبل المضي ُقدمًا في هذا االتجاه.

وتثيـــر عبـــارة ”ما بعد داعش“ حماســـا 
كبيرا لدى اإلعالميين العرب عموما وبشـــكل 
خاص العراقيين، حيث ينظر الكثيرين إليها 
بأمل لتجاوز كابوس التنظيم المتطرف الذي 
ألقى بظاللـــه على اإلعالم العراقي وســـاهم 
في تكريس االنقســـام والخالف في البرامج 
التلفزيونيـــة التي حفلت بمشـــاهد التناحر 
والصراعـــات بيـــن الضيـــوف المنتمين إلى 
تيارات مختلفة، إضافة إلى ما جاد به بعض 
اإلعالميين من مصطلحات طائفية ومذهبية 
وتحريض على العنف والقتل وتبادل الشتائم 
بحجة اتهـــام الخصوم ومنهـــم اإلعالميون 
باالنتماء أو التســـبب بانتشار هذا التنظيم، 
فـــكان اإلعالم فـــي الســـنوات الماضية أبعد 
ما يكون عـــن تعزيز التعايـــش والمصالحة 
الوطنية، وفق ما أكدت الدراســـات والتقارير 

اإلخبارية في العراق.

وقـــال زعيـــم نصـــار الـــذي أدار جلســـة 
المؤتمر ”يحتـــاج الخطـــاب اإلعالمي، على 
الخبريـــة  والداللـــة  المصطلـــح  مســـتوى 
والتقريريـــة والحواريـــة والبرامجيـــة، إلى 
ميثـــاق وطنـــي وأخالقـــي يضمـــن إقصـــاء 
مفردات ومضامين التناشز العرقي والتضاد 
الطائفـــي والتمييز بكل أنواعه الذي يفترس 
الحيـــاة المجتمعية، ميثاق يعّزز قبول اآلخر 

والتسامح والتعايش السلمي“.
وأضـــاف ”واضـــح مـــن خـــالل ديباجة 
الميثـــاق ما لإلعـــالم من دور بـــارز وحيوي 
في تعزيز الســـلم األهلي واالبتعاد عن كل ما 

يعّكر ثقافة السالم“.
وعقد المؤتمر األحـــد، برعاية بعثة األمم 
المتحدة لمساعدة العراق ”يونامي“، وبدعم 
مـــن حكومتـــي هولنـــدا وألمانيـــا، وخلص 
إلـــى التوافـــق علـــى 10 نقـــاط مـــع التأكيد 
علـــى االلتـــزام بهـــا مـــن قبـــل الصحافيين 
والمؤسســـات اإلعالميـــة كافـــة. ومـــن أبرز 
مـــا تضّمنـــه الميثـــاق االلتـــزام بالقوانيـــن 
المرعية وعـــدم محاباة الساســـة وأصحاب 
المصالـــح الخاصة واحتـــرام حق الجمهور 
في الحصـــول على المعلومات وعدم التمييز 
بجميع أشكاله وصيغه واحترام حرية الفكر 
والمعتقـــد والتعبير وتعزيـــز التواصل بين 

المؤسسة اإلعالمية والجمهور.
وتأمل الحكومة من خالل هذا المؤتمر أن 
يساهم اإلعالميون بدور فاعل في المصالحة، 
حيـــث أكد مستشـــار رئيـــس لجنـــة متابعة 
وتنفيذ المصالحة الوطنية حســـين العادلي 
على أهمية الشـــراكة بين الحكومة ووسائل 
اإلعالم فـــي تعزيز المصالحة الوطنية، وقال 
إن ”اإلعـــالم يحتـــل مركزا متقّدمـــا لصناعة 

اتجاهات الرأي العام“.
وأضـــاف أّن ”خلق شـــراكة مـــع اإلعالم 
سُيســـهم فـــي ترشـــيد الواقـــع السياســـي 
والمجتمعـــي صـــوب المصالحـــة الشـــاملة 
والتســـوية العادلـــة القـــادرة علـــى إحـــالل 
الســـالم المســـتدام، منوها أن علـــى النخب 
والمؤسسات اإلعالمية استشعار المسؤولية 

الوطنية بالتعاطي مع قضايا الدولة الكبرى. 
ويأتـــي تنظيـــم هـــذا المؤتمر الهـــادف إلى 
الخـــروج بميثـــاق إعـــالم وطنـــي للتعايش 
الســـلمي لتحمبل اإلعالم مســـؤولية إشاعة 

التعايش وتحقيق االستقرار المنشود“.
ويدعـــو الميثـــاق إلـــى االلتـــزام بتحّري 
الحقيقـــة ونقـــل الوقائـــع بصـــدٍق والتقّيد 
بالنزاهة المهنية والعمـــل بموجب مصلحة 
الجمهور وتغليبها على مصلحة المؤسســـة 
اإلعالمية أو المصلحة الشخصية لإلعالمي.

كما يعّزُز الميثاق، قيَم التســـامح وقبول 
اآلخـــر، ويدعـــو إلـــى االمتناع عن نشـــر أّي 
مادة تدعم التطرف أو تشـــّجع على الجريمة 
أو العنـــف أو خطـــاب الكراهية، أو تســـهُم 

بالتحريض الديني أو الطائفي أو اإلثني أو 
المناطقي.

وينّص أيضا على أن يتجّنب اإلعالميون 
القـــدح والـــذم والتضليـــل اإلعالمـــي، وأن 
ينشـــروا قيـــم الســـلم الوطنـــي والعالمـــي 
وأن يســـهموا فـــي خلق مناخات التســـوية 

السياسية والمصالحة الشاملة.
بدوره، شّدد نائب الممثل الخاص لألمين 
العـــام لألمـــم المتحدة في العراق للشـــؤون 
السياســـية جورجي بوســـتين علـــى الدور 
الـــذي يمكن لوســـائل اإلعـــالم أن تؤديه في 
المصالحة الوطنية والتأثير في الرأي العام.
وقـــال أن ”الميثاق من شـــأنه تأســـيس 
إعالم يقوم على التعايش السلمي والتآخي، 

واحتـــرام التنوع واالختالف، واحترام هوية 
اآلخـــر، ونبذ أفـــكار التمييـــز والتفريق على 
أســـاس العرق والطائفة والجنس“. وأضاف 
أن هـــذا الميثـــاق ال يعني اإلخـــالل بالمهمة 

الصحافية التي من شأنها نقُل الحقيقة.
ويرى متابعـــون أّن اجتماع مجموعة من 
اإلعالمييـــن لالتفـــاق على ميثـــاق مهني، ال 
يعتبر أمرا كافيا لحل مشاكل اإلعالم العراقي 
المستعصية، ال سيما مع عدم وجود قوانين 
ملزمـــة لوســـائل اإلعـــالم بتنفيـــذ توصيات 
الميثـــاق. وأضافوا أن الكثير مـــن الندوات 
والمؤتمـــرات عقـــدت وجـــاءت بمقترحـــات 
وتوصيات مماثلة، لكنها دخلت طّي النسيان 

مع انتهاء هذه المؤتمرات.
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ميديا
[ الحكومة تأمل أن يساهم اإلعالميون بدور فاعل في المصالحة الوطنية  [ الميثاق بحاجة إلى قوانين تضمن التزام وسائل اإلعالم

ميثاق إعالم مثالي يبحث عمن يطبقه في القنوات العراقية

خــــــرج ”ميثاق اإلعالم الوطني للتعايش الســــــلمي“ إلى النور بعــــــد اتفاق كبار اإلعالميني 
والصحافيني العراقيني على احلاجة املاسة إلشراك اإلعالم في خطط املصاحلة  الوطنية 
في مرحلة ما بعد داعش، لكن مصيره يكتنفه الغموض مع انتشــــــار مشــــــاكل مزمنة في 

وسائل اإلعالم في مقدمتها التحريض والطائفية واملذهبية.

وكالة أنباء اإلمارات توسع انتشارها عالميا بست لغات جديدة

«اإلعـــالم معني بفتـــح آفاق جديدة للتواصل الفاعل مع الشـــباب وحمايـــة المجتمع من األفكار 

المشوهة  التي تؤثر في سلوك الشباب، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة».

فيصل الفايز
رئيس مجلس األعيان األردني

«اإلعالم يساهم في انتشار الفتاوى الغريبة على المجتمع، عن طريق استضافة من يصدرونها، 

ويجب على القنوات الفضائية تجاهل هذه الفتاوى، واستضافة المؤهلين».

محمد املرسي
أستاذ اإلعالم في جامعة القاهرة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أمرت محكمة في إسطنبول االثنني 
باإلفراج عن الصحافي التركي قدري 

غورسيل، وذلك في إطار احملاكمة 
املثيرة للجدل التي يخضع لها ١٧ 
متعاقدا مع صحيفة جمهورييت 

املعارضة، وُأرجئت محاكمة 
املتعاقدين مع الصحيفة التي توجه 
انتقادات شديدة للرئيس رجب طيب 

أردوغان إلى ٣١ أكتوبر املقبل.

◄ اعتقل اجليش اإلسرائيلي، صباح 
الثالثاء، الصحافي عبدالرحمن 

عوض، من منزله في بلدة بدرس 
غربي مدينة رام الله وسط الضفة 

الغربية. وقالت زوجته سناء 
عبداحلافظ، إن قوة إسرائيلية 

اقتحمت املنزل في متام الساعة 
الثانية فجرا (توقيت محلي)، بعد 
تكسير الباب الرئيسي، واعتقلت 

زوجها عوض.

◄ شارك العشرات من موظفي شبكة 
اإلعالم العراقي، الثالثاء، في مظاهرة 

وسط العاصمة بغداد للمطالبة 
بإقالة مسؤول حكومي كردي في 

الشبكة شارك االثنني باستفتاء 
انفصال شمالي العراق، باعتباره 

”خالف القانون والدستور العراقي 
وخالف قانون الشبكة وهيئة أمنائها 

من خالل الترويج واملشاركة“ في 
استفتاء انفصال اإلقليم الكردي 

شمالي العراق.

◄ ينطلق برنامج ”بي بي سي 
إكسترا“ بنسخة تلفزيونية جديدة 
األربعاء ليتوجه إلى جمهور شاب 

بقصص وأخبار من املنطقة العربية 
والعالم تلقي الضوء على تغيرات 

اجتماعية وجتارب شخصية، 
ويستضيف البرنامج أسبوعيا 

ضيوفا من الشباب واألخصائيني في 
استديوهاته اجلديدة في بيروت.

باختصار

سلطان بن أحمد الجابر:

مخاطبة شعوب العالم 

بلغاتها تمثل قناة مهمة 

للتواصل معها

اإلعالميون أحد أدوات المصالحة الوطنية

بـــدأت هيئة اإلذاعـــة والتلفزيون  } أنقــرة – 
التركيـــة باتخـــاذ إجـــراءات لوقف بـــّث ثالث 
قنوات كردية حاصلـــة على ترخيص البث من 
حكومة اإلقليـــم الكردي في العـــراق عبر قمر 

توركسات التركي.
وعلق مســـؤولون في الهيئة، حول أسباب 
إيقـــاف بـــث القنوات املذكـــورة، بـــأن مراقبة 
أظهرت قيـــام األخيرة   “WAAR TV” بث قنـــاة
في  باســـتخدام عبـــارة ”منطقـــة كردســـتان“ 
إشـــارتها إلى منطقة جنوب شرقي األناضول 

خالل النشرة اجلوية في 16 يوليو املاضي.
وأضاف املســـؤولون أنفســـهم اســـتخدام 
مصطلح ”كردســـتان الشـــمالية“ أثناء تغطية 
درجـــة احلـــرارة في واليتـــي دياربكـــر ووان 

التركيتني، جنوب البالد.
وذكـــروا أن قناة ”كـــي 24 تي في“، أظهرت 
في أحد برامجها منطقة صفراء حتت مســـمى 
”كردســـتان“ تضم مناطق من العراق وسوريا، 
إضافـــة إلى منطقتي شـــرق وجنوب شـــرقي 
األناضـــول فـــي تركيـــا، وبعدها قســـموا تلك 
املنطقة إلى 4 أجزاء ووصفوا شـــرق وجنوب 

شرقي األناضول باسم ”منطقة كردستان“.
أيضـــا  وأشـــاروا إلـــى أن قنـــاة ”روادو“ 
اعتمدت نشر أمور مماثلة للقناتني السابقتني، 
وبّينوا أن التحقيقات التي أجريت بخصوص 

تلك املنشورات، اســـتندت على بالغات تلقاها 
مركز التواصل في الهيئة، واألخبار املتداولة، 
أظهرت بث تلـــك القنوات منشـــورات لصالح 
منظمة ”بي كا كا“ التي تعتبرها أنقرة إرهابية 
فـــي املناطـــق التـــي وصفتها باســـم ”منطقة 
كردســـتان“. وأكد املســـؤولون أن التحقيقات 
أثبتت قيـــام تلك القنوات املذكورة ببث برامج 

وتوصيفات حتمل طبيعة ”هدامة وانفصالية“ 
عبر وضع أســـماء أخـــرى ملناطق داخل حدود 
اجلمهوريـــة التركية. ولفتـــوا إلى أن اجتماع 
املجلس األعلى للهيئة االثنني، قرر إبالغ شركة 

”توركسات“ مبنع بث القنوات املذكورة.
وتوعدت تركيا باتخـــاذ عدة خطوات ضد 
األكراد إذا مت االســـتفتاء في إقليم كردســـتان 

العـــراق. وكانـــت اخلطوة األولـــى إيقاف بث 
القنوات الثالث.

رووداو،  تلفزيـــون  مـــن  مســـؤول  وقـــال 
الثالثاء، ”لم نســـمع بالقرار ســـوى عن طريق 
وســـائل اإلعالم. لم تخطرنا شـــركة توركسات 
حتـــى اآلن. لذلـــك ما زلنـــا نقدم بثا مباشـــرا 
لكـــن البـــث قـــد يتوقف عندمـــا يتـــم إبالغنا 

بالقرار“.
وليســـت هذه املرة األولى التي يتم اتخاذ 
اجراءات مماثلة، إذ علقت الســـلطات التركية 
بـــث 10 قنـــوات فضائية مواليـــة لألكراد، في 
ســـبتمبر العام املاضـــي، اســـتنادا إلى حالة 
الطوارئ عقب احملاولة االنقالبية الفاشلة في 

يوليو 2016.
وكانت القنوات الفضائية تتخذ من مدينة 
ديار بكر مقـــّرا لها في جنوب شـــرقي البالد، 
حيث غالبية السكان من األكراد. وقال مسؤول 
محلـــي، إن القنوات العشـــر وبينهـــا واحدة 
لألطفـــال، أوقفـــت من قبـــل القمـــر الصناعي 
”توركســـات“ الـــذي كانت تبث عبـــره. وجرى 

أيضا وقف بث إذاعتني مؤيدتني لألكراد.
وأغلقت الســـلطات نحو 3 آالف مؤسســـة 
إعالميـــة بتهمة االنتماء إلـــى جماعة الداعية 
فتح الله كولن الذي تتهمه السلطات بالضلوع 

في احملاولة االنقالبية.

تركيا توقف بث قنوات كردية داعمة الستفتاء االنفصال

قنوات أثارت الغضب التركي

حسين العادلي:

هدف المؤتمر هو تحميل 

اإلعالم مسؤولية إشاعة 

التعايش واالستقرار



} بيــروت - ”في حال تســـربت معلومات أن 
رميا منكبة على ترجمة ديسباســـيتو، أطالب 
قوى األمن التدخل فورًا.. لم يعد باستطاعتنا 
التحمـــل أكثر“، كانـــت هذه تغريدة ســـاخرة 
وردت ضمن هاشـــتاغ #يال_تنام_رميا، في 
إشـــارة إلى أغنية فيروز الشهيرة املهداة إلى 

ابنتها رميا.
وانتشر الهاشتاغ بكثافة على موقع تويتر 
في األيام األخيرة علـــى خلفية األلبوم األخير 

جلارة القمر الذي أحدث جدال واسعا.
وبعد غياب سبع ســـنوات، طرحت املغنية 
اللبنانيـــة فيـــروز ألبومهـــا الغنائـــي اجلديد 
”ببالـــي“ عبـــر املتاجر اإللكترونيـــة ومنصات 
املوسيقى على اإلنترنت، قبل طرحه باألسواق 

في أقراص مدمجة. 
يتضمن األلبوم عشـــر أغان أشرفت عليها 
رميا الرحباني التي سبق أن نشرت ثالثا منها 
على فيســـبوك، في ذكرى رحيل والدها امللحن 

عاصي الرحباني في يونيو املاضي.
وجـــرى حتويل األغاني مـــن األجنبية إلى 
اللهجة اللبنانية وهي مقتبســـة حلنا وكلمات 
مـــن أغان عاملية شـــهيرة ذاعت عبـــر التاريخ 

احلديث ملغنني وملحنني كبار.
ويتضمن األلبـــوم أغنية بعنوان ”حكايات 
مقتبســـة من أغنيـــة فرانك ســـيناترا  كتيـــر“ 

.I did it my way الشهيرة
كمـــا يتضمـــن أغنية ”أنـــا ويـــاك“ والتي 
 Besame Mucho تستند إلى األغنية املكسيكية

التي كتبها وّحلنها كونسويلو فيالسكيز. 
وقد ســـبق طرح أغنية ”ميكـــن“ في يوليو 
2017، وهي نسخة ملبننة من Imagine (تخّيل) 
للنجم البريطاني الراحل جون لينون، العضو 

املؤسس في فرقة ”بيتلز“.
أمـــا أولـــى أغنيات ألبـــوم ”ببالـــي“ التي 
ســـمعها جمهور جارة القمر عبر ”آي تيونز“، 
فكانت ”ملني“ التي تعتبر أيضًا نســـخة ملبننة 
للفرنسي جان  عن أغنية ”ملن يســـهر النجم؟“ 

كلود باسكال.
على  نســـخة مـــن ”ملني“  كما ضم ”ببالي“ 
البيانو، وتضمن أيضا نســـخة ثانية بتوزيع 
التي صدرت  جديد ألغنية ”بيت صغير بكندا“ 
قبـــل 15 عامـــا. وضم أيضا أغانـــي هي عبارة 
عن نسخ ملببنة من أعمال لفنانني مثل ”بغير 

دني“ و”ما تزعل مّني“ و”رح نرجع نتالقى“.
يذكر أن رميا توّلت إعداد الكلمات باللهجة 

اللبنانية.
وكان آخـــر ألبوم لفيروز قد صدر عام 2010 

من أحلان وتأليف ابنها زياد الرحباني.

أمـــا آخر ظهور علني لها فـــكان في نهاية 
2011 حني أحيت مجموعة حفالت على مسرح 

البالتيا في جونية بلبنان.
وتصّدر األلبوم، قائمات أفضل األلبومات 
مبيعـــا علـــى متجـــر أي تيونز بعد ســـاعات 
قليلـــة من طرحه في األســـواق ومتاجر البيع 

اإللكترونيـــة، إال أنـــه وعلـــى الرغم 
من ذلـــك لم تكـــن اآلراء جميعها 

إيجابية، بل تفاوتت بني مؤيد 
ومهاجم الختيارات األلبوم.

واعتبـــر البعض صدور 
األلبـــوم في هـــذا التوقيت، 
الـــذي تعانـــي فيـــه املنطقة 
أوضـــاع  مـــن  العربيـــة 
سياســـيا  مســـتقرة  غيـــر 

واقتصاديا، ”بادرة أمل“، وقال 
مغرد ”فيروز منارة إبداع ورقي 

في هذا الشرق املظلم“.
فيمـــا اعتبر البعض اآلخـــر، أمثال 

الصحافي جان مخول، األلبوم ”ســـقطة فنية 
ال تليـــق بتاريخ فيروز“، وخاصـــة بعد غياب 
طويل عن الســـاحة الغنائيـــة، داعيا املجلس 
الدســـتوري إلى إبطـــال ألبوم فيروز وســـط 
مطالبات من البعـــض بإطالق عريضة وطنية 

لوقف هذه ”املهزلة“ على حد وصفهم.
حســـابه  عبـــر  بشـــدة،  مخـــول  وانتقـــد 
علـــى فيســـبوك، اختيـــارات رميـــا الرحباني 

والكلمات التي كتبتهـــا، وهي كلمات وأحلان 
”مترجمـــة بالكامل مـــن أغان ألعمـــال أجنبية 
عاملية ومعروفة“، حســـب تأكيده. وقال أيضا 
”اختارت خليفة ســـاللة الرحابنة املدعوة رميا 
أن تختم مســـيرة والدتها بتحفة فنية برعاية 

غوغل للترجمة“.
وأعادت الفنانة اللبنانية إليســـا 
نشر تدوينة مخول على حسابها 
في تويتر، لتظهر بذلك تأييدها 
بشـــكل غير  وانتقادها  لرأيه 
مباشر العمل الفني اجلديد.
نشـــر  إعـــادة  أن  يذكـــر 
إليسا للتدوينة جعلت منها 

مادة خصبة لالنتقاد.
وغـــردت إليســـا مؤكـــدة 
أن إعادة نشـــرها ألي منشـــور 
ال يعنـــي أنهـــا تؤيـــده أو مبثابة 
موافقتها التامة على ما ورد فيه، ولكن 

فقط أرادت إعادة نشر أمر مثير لالهتمام.
#رميـــا_ هاشـــتاغي  مغـــردون  وأطلـــق 
و#كفي_يـــدك_ أطلقي_ســـراح_فيروز 
عن_فيـــروز. وقالـــت بعض التغريـــدات إن 
”فيروز بـــدت كما لـــو أنها عاجزة عـــن اتخاذ 
القرار، وتتلقـــى قراراتها بأوامـــر من ابنتها 

حتى لو آلت النتيجة إلى الفشل“.
فـــي املقابل، رفض عشـــاق فيـــروز اعتبار 
أن أغنيـــات األلبوم مســـروقة، معتبرين أنها 

أغان مت اقتباســـها من بعض األعمال الغنائية 
األجنبيـــة لتتم إعـــادة توزيعهـــا، فيما اعتبر 
اع األلبوم لم ينجحوا حتى  املعارضون أن صّنّ

في االقتباس على نحو يليق بتاريخ فيروز.
ال  فنحـــن  فيـــروز  ”عـــذرا  مغـــرد  وقـــال 
نســـتحقِك!“. وأكد آخر ”ما ذنـــب فيروز حتى 
تنتقـــد بهـــذه الطريقة البشـــعة ســـيأتي يوم 

تتحسرون عليها“.
وســـخر معلقـــون ”#يال_تنام_رميا وما 
تقوم أبدا“. وكتب آخـــر ”رميا احلندقة الله ال 
يعطيك عافية ملا فعلته بفيروز؟“. وأجاب مغرد 

ساخرا ”لألسف رميا مش حندقة“.
وأكد متفاعل ”أخاف أن تفعل رميا بفيروز 
مثلما مـــا فعل جورج وأنـــس بوديع الصافي 

وصباح فخري“.
وتهكـــم مغـــرد ”اساســـا رميا مفكـــرة من 
هـــي وصغيرة أنو أغنية ’على جســـر اللوزية‘ 

.“sur le pont d’avignon ترجمة ألغنية
باملقابل دافع مغردون عن اختيارات فيروز 
وابنتهـــا وقال معلق ”كل شـــيء حلو بصوت 

فيروز حتى فشل رميا الرحباني“.
وقـــال معلق ”أنا شـــخصيا أظـــن أن رميا 

أفضل من زياد من ناحية الكتابة“.
باملقابـــل أكـــد مغـــرد ”آخر ألبـــوم لفيروز 
سنة 2010 ”في أمل“ وهو نهاية املشوار الفني 
األسطوري اخلالد. أما ألبوم ”ببالي“ فهو فشل 
من عمل رميا وال دخل لفيروز به“.              
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@alarabonline
ــــــر ضجة على  ــــــر يثي ــــــوم فيروز األخي ألب
عــــــدة  ضمــــــن  ــــــة  االجتماعي الشــــــبكات 
هاشــــــتاغات. ويؤكد منتقــــــدون أنه ال يليق 

بتاريخ فيروز العظيم.

} الريــاض - ناقـــش مغـــردون علـــى تويتر 
مشـــكلة العزوف عـــن القراءة التـــي يواجهها 
املجتمـــع العربـــي ضمـــن هاشـــتاغ #ملاذا_

هجرنا_الكتب.
ورأى مغـــردون أن هجـــر الكتـــب هو أحد 

األسباب الرئيسية في تأخر األمة.
وتساءل مغرد:

رغـــم ذلك هناك مـــن املغردين من أكد أنه ال 
يزال يستمتع بقراءة الكتب. 

وأكد مغرد:

وقال آخر في نفس السياق:

ويعتقد هذا املغرد:

واعتبر آخر:

ويؤكد معلق:

ويقول آخر:

وعلق متفاعل:

وكانت دراســـة للجنة تتابع شؤون النشر 
تابعـــة للمجلـــس األعلـــى للثقافة فـــي مصر 
(حكومي)، خلصت إلى أن العالم العربي يقف 
في ذيل قائمـــة األمم الشـــغوفة بالقراءة، ذلك 
أن متوســـط معدل القراءة فيـــه ال يتعدى ربع 

صفحة للفرد سنويا.
فإن  ووفقا لدراسة جلنة ”الكتاب والنشر“ 
العالم العربي ينشـــر ألفا و650 كتابا ســـنويا 
بينما تنشـــر الواليات املتحدة وحدها 85 ألف 

كتاب سنويا.

ألبوم فيروز الجديد برعاية غوغل للترجمة

«لمين} تغني فيروز

}  جاكرتــا – أصبح العثور علـــى زوجة ثانية 
أو ثالثة أو حتى رابعة أسهل بكثير مع إطالق 
تطبيـــق جديـــد صمـــم للرجال املســـلمني في 
إندونيسيا الذين يرغبون في تعدد الزوجات، 
لتعـــدد  ”نعـــم  أو  ”أيوبوليغامـــي“  ويدعـــى 
الزوجـــات“، ومن املقـــرر أن يطلـــق التطبيق 

بشكل نهائي في شهر أكتوبر القادم.
ويصـــف املطورون التطبيـــق بأنه ”منصة 
تعمل ملطابقة املســـتخدمني الذكور مع النساء 
اللواتي هن على استعداد ليكّن جزءًا من عائلة 

كبيرة“، وفق صحيفة إندبندنت البريطانية. 
وبعد إطالقه للمرة األولى في وقت ســـابق 
من هذا العام بإندونيسيا، مت حتميل التطبيق 
املثيـــر للجدل من قبل اآلالف من املســـتخدمني 
قبـــل أن تتم إزالته في انتظـــار إعادة اإلطالق 
الرســـمية، وجتـــدر اإلشـــارة إلى أن الشـــركة 
تواصلت مع  املؤسســـة ”بانـــدو سولوســـي“ 
رجال دين مســـلمني ألخذ املوافقة وبالرغم من 
ذلك اندلعت مناقشـــات حادة بني مســـتخدمي 
اإلنترنـــت فـــي البالد وانقســـموا بـــني مؤيد 

ومعارض.
فـــي  النســـويات  الناشـــطات  وعارضـــت 
إندونيســـيا هذا التطبيق، معتبرة إياه تعديا 
وانتهاكا حلقوق املرأة. وقلن في تصريح لقناة 
”بـــي بي ســـي“ البريطانية، إنـــه ”من الصعب 
جدًا على املرأة أن ترفض السماح لزوجها بأن 
يتزوج عليها، ألن الضغط الذي ميارسه الزوج 

واملجتمع على املرأة، كبير جدا“.
اجلديـــر بالذكر، أنه في بلـــد 90 باملئة من 
ســـكانه من املســـلمني، اتخذ مطّورو التطبيق 
تدابيـــر لضمـــان عـــدم الدخول فـــي محرمات 
شـــرعية، إذ ال يقتضي األمر فقط بتقدمي هوية 
املستخدم، بل يجب على األخير أن يقدم رسالة 
من الزوجة األولـــى التي توافق للزوج تطبيق 
تعـــدد الزوجـــات، مما يعـــد باألمـــر القانوني 
فـــي إندونيســـيا مـــا دامـــت الزوجـــة األولى 

موافقة.
يطلـــب من املرأة التي تســـتخدم التطبيق، 
أن جتيب على سؤال يوضح إن كانت تريد أن 
تصبح الزوجة الثانية للشخص الذي سيطلب 
التعـــرف عليها، ومتنح لها خيارات ثالت، إما 

”نعم“، أو ”ال“ أو ”رمبا“.
ويطلب التطبيق من النســـاء أيضا اإلدالء 
مبعلومات حـــول مدى اســـتعدادهن لالنتقال 
للعيش في بلد آخر، وقدرتهن على تقبل تغيير 
ديانتهن بعد الزواج، وكذلك يطلب منهن تقدمي 
تفاصيل عن أسرهن، وما إذا كن يدمّن تعاطي 

السجائر أو املشروبات الكحولية.
ونقلـــت ”بـــي بي ســـي“ عن لينـــدو كيبتا 
براناياما، مؤســـس املوقع، أنه كان يرغب في 
البداية في إصـــدار موقع للتعارف، لكن أدخل 
خاصية تعـــدد الزوجات كـــي يتميز عن باقي 

املواقع والتطبيقات.
يذكـــر أن إندونيســـيا هـــي إحـــدى الدول 
األكثر استخداما لإلنترنت ووسائل التواصل 

االجتماعي.

«أيوبوليغامي}.. تعدد 

الزوجات متاح في تطبيق

تبين من جلســـة لمستشـــاري الدعاية والرؤســـاء التنفيذيين االثنين، إن شركتي فيســـبوك وغوغل ليست أمامهما خيارات 

ســـوى الحد من اإلعالنات السياسية على اإلنترنت في مواجهة ضغوط متزايدة من الحكومة األميركية. وقال المسوقون إنه 

ال يمكن ترك القطاع دون تنظيم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#لماذا_هجرنا_الكتب

األلبوم مقتبس 

لحنا وكلمات من 

أغان عالمية شهيرة 

ذاعت عبر التاريخ

 الحديث

[ منتقدون يطالبون «ريما الحندقة} بكف يدها عن جارة القمر

suicidearabic

it56667  

osamagharib1 

iraqitweet

hamdyysoliman  

Ben_Mussa

TwiceThinker 

Ahmed_M6ar

Rasha_Ben  

BillGates

لتخطي الكرب النفسي الشديد واألفكار 
االنتحارية ال نحتاج حلوال جذرية 
بالضرورة. يكفينا فقط االنتصار 

للحظة  ليوم لساعة
#انتحار  #اكتئاب

حياة يقودها عقلك.. 
افضل بكثير من حياة يقودها كالم 

الناس...

بعد أن يصعد علماء الغرب
 إلى الفضاء ويستكشفون املجرات 

فإن مهمتنا أن نخبرهم أن كل ما رأوه 
على املريخ والكواكب األخرى موجود 

في القرآن!

االثنني كان يوما مهما جدًا 
على الدولة ان تستغله لصاحلها 

وُتزيد من قوة العراق فهي اآلن قادرة 
على التخلص من اآلالف اجلواسيس 

في مؤسساتها.

احلل لدول منطقتنا:
كل دولة عربية تطلب من دولة أوروبية 

أن حتتلها مرة أخرى.

علم طفلك 
أن يخبرك إذا تعرض للتحرش

استمع له وال تعنفه. 
وال تأمنوا على أطفالكم خصوصًا 

من أصحاب اللحي.

ِعنَدنا عشَرُة أحزاٍب وِنصُف اِحلزِب
في ُكل ُزقاق

قاِق! ُكُلّها تسعى إلى نبِذ الِشّ
ُكّلها َتنشُقّ في الساعِة َشّقِني

من أجل حتقيق الِوفاِق!

ال بأس.. 
إذا جلأنا إلى العالم االفتراضي 

لنتبادل احلب والفكر والفن.. هروبًا من 
واقعنا البائس.

بيل غيتس
رئيس شركة مايكروسوفت.

احلقيقة أن كال منا يطوع احلقيقة 
لتالئم رأيه ووجهة نظره.. 

مبدأ "حالل علينا حرام عليهم" ليس 
حكرا على أحد في هذا البلد.

تتتابعوا

@Ali0532 
ــــــاس وقتا للكتب.  وهــــــل تركت األجهزة للن

#ملاذا_هجرنا_الكتب.
@mktar_511 

القــــــراءة أهم من كل شــــــيء هــــــي تعطيك 
فرصا مجانية وترســــــم لك رؤية مستقبلك 

وتضيء لك حياتك.

@weesssaam 2
ــــــب، الذي ال يقرأ ال  #ملاذا_هجرنا_الكت
يرى احلياة بشكل جيد فليكن دائما هنالك 
كتاب جديد بجانب سريرك ينتظر قراءتك 

له.

@alzeem199 
العقــــــول  ألن  ــــــب،  #ملاذا_هجرنا_الكت

صغيرة لألسف.القراءة هي غذاء العقل.

@k_alhussain
ــــــت  زل مــــــا  ــــــب،  #ملاذا_هجرنا_الكت
تســــــتهوني  ــــــم  ول بقراءتهــــــا  أســــــتمتع 
األجهــــــزة اإللكترونية، ففــــــي القراءة من 
ــــــاب متعة ال تقل عن االســــــتمتاع مبا  الكت

نحب.

@40AHMEDHKS 2
شخصيا كلما أتقدم بالعمر يزداد شغفي 
بالقــــــراءة بشــــــكل أكبر والكتب بالنســــــبة 
ــــــق #ملاذا_هجرنا_ ــــــر صدي ــــــّي خي إل

الكتب.

@f__inspirations 
ــــــه ال توجد توعية  أعتقد أن الســــــبب هو أن
املناهج التعليمية فاشــــــلة ندرس ســــــنوات 
ــــــف نقرأ يعلمونا مناخ  بدل أن يعلمونا كي

إندونيسيا #ملاذا_هجرنا_الكتب.

@zmany9999
#ملاذا_هجرنا_الكتب، لم نهجر الكتب 
ولكن أصبحت الكتب التي تستحق أن تقرأ 
ــــــادرة وغير متوفــــــرة وال ميكن احلصول  ن

عليها بسهولة.

 Mohamed__Othaim 

 #علمتني_احلياة درسا دفعت ثمنه 
عمري وهو أن الدنيا دول.. فال يهمك 
من ارتفع فينزل.. وال تأسف على من 

نزل فسيرتقي 
هو ديناميك احلياة ليست ألحد.

AsaadAldhafer

عليك أن تكون ممتّنا في أّي صباح،
ا كان شكله..  أًيّ

فعندما أغمضت عينيك، 
متّنيت أن تصحو، واألمنية حتّققت .. 

ماذا لو لم تتحّقق؟



} دبــي - انطلقت في مدينـــة دبي اإلماراتية، 
االثنين، رحلة تجريبية ألول تاكسي جوي من 

دون سائق في العالم.
وشـــهد ولي عهد دبي الشـــيخ حمدان بن 
محمد آل مكتوم انطالق التاكســـي القادر على 
نقل شـــخصين، والـــذي نفذته شـــركة ”فولو 
كوبتـــر“ األلمانيـــة المتخصصة فـــي صناعة 

المركبات الطائرة.
وقـــال ولي عهد دبي ”يســـعدنا أن تنطلق 
أول رحلـــة تجريبية للتاكســـي الطائر.. وهو 
إنجاز جديد سيكون له أثره العميق في تغيير 

مفاهيم انتقال األفراد“.
وســـيودع الناس مع التاكسي الطائر في 
دبي زحمة الشوارع، فسيارات األجرة الطائرة 
أصبحت مفهوم النقل في المســـتقبل بالنسبة 

إلى المدن الكبرى التي تعاني من االزدحام.
وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين 
في هيئة الطرق والمواصالت مطر الطاير، إن 
التشـــغيل التجريبي ألول تاكسي جوي ذاتي 
القيـــادة قـــادر على حمل شـــخصين يأتي في 
إطار جهود هيئة الطرق والمواصالت لتوفير 
مواصـــالت ذاتية القيـــادة، من خـــالل إجراء 
االختبـــارات التقنية الخاصة بوســـائل النقل 
ذاتيـــة القيادة في بيئة دبـــي المناخية، وذلك 
ترجمة الســـتراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي 
القيـــادة، والتي تهدف إلـــى تحويل 25 بالمئة 
من إجمالي رحالت التنقل في دبي إلى رحالت 
ذاتيـــة القيادة من خالل وســـائل المواصالت 
المختلفة بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق 
التكامـــل بين وســـائل النقـــل الجماعي وبين 
تحقيق السعادة لدى السكان من خالل توفير 

قنوات ســـهلة وســـريعة ومبتكرة 
للنقل والمواصالت.

للهيئة  العـــام  المدير  وقال 
العامة للطيران المدني، سيف 
”دولـــة  الســـويدي،  محمـــد 
اإلمـــارات لـــن تكـــون فقط 
بتشغيل  تسمح  دولة  أول 
مركبـــات طائرة من دون 
طيار لألجرة، بل تهدف 
إلى أن تصيـــر األكثر 
أمانـــا وتكـــون رمزا 
لريادة هذه الصناعة 

الفريدة، ونحن على يقين أنه 
بالعمل معا في الهيئة العامة للطيران 

المدني وهيئـــة الطرق والمواصالت في دبي، 
سوف يتحقق هذا الهدف عاجًال وليس آجال“.

وأضـــاف، ”الطائرات الحديثـــة اليوم هي 
من عجائـــب التكنولوجيا وآمنـــة أيضا. ومع 
ذلك، فإن العمل الـــذي يذهب إلى جعلها آمنة 
ال يزال غير معروف لعامة الشـــعب، فالجهود 
التي تبـــذل في تصميـــم وتصنيع وتشـــغيل 
وصيانة هذه الطائرات شـــائكة، وكذلك النظم 
واألنظمة التي تحكمها. وقد تحقق المستوى 
الحالي للسالمة بسبب النظم والتكنولوجيات 
التنظيميـــة التي نضجت على مـــدى قرن من 
الخبرة التشغيلية الفعلية. وقد تم تعلم بعض 

الدروس بالطريقة الصعبة أيضا“.
وتابـــع الســـويدي، ”مـــع ذلك، فـــإن حالة 
تاكســـي دبي الطائر مختلفـــة، إذ ال يوجد أي 
طيار في المركبة، أو أي تشـــريع ســـابق لهذا 
المشـــروع، وال لوائـــح أو أنظمـــة فـــي دولة 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة وال أي مكان آخر 

في العالم“.

وأشار إلى أن عمليات تاكسي دبي الطائر 
يجب أن تكون في غاية األمان. وباإلضافة إلى 
ذلـــك، فإن المســـتويات المطلوبة من ســـالمة 
النقل الطائر في اإلمارات ســـتتحقق إذا كانت 
األنظمة واآلليـــات والنظم المبتكرة قوية وفي 
مكانهـــا، وتابع مؤكدا ”نحن في الهيئة العامة 
للطيـــران المدنـــي ســـوف نكون فـــي الريادة 

لتحقيق ذلك“.
وستســـمح الهيئة العامة للطيران المدني 
بتشغيل ســـيارات األجرة الطائرة فقط عندما 
يكون من المؤكد أن جميع العناصر المطلوبة 

لتشغيلها اآلمن في مكانها.
وأطلقت دبـــي مبادرات ســـابقة في مجال 
النقـــل الذكي، من خالل تجريـــب القطار فائق 
الســـرعة ”هايبر لـــوب“، فضال عن تشـــغيلها 

مترو األنفاق ذاتي القيادة منذ عام 2009.

مواصفات آمنة

يشـــبه التاكســـي الطائـــر، الـــذي تطوره 
المتخصصة  األلمانيـــة  ”فولوكوبتر“  شـــركة 
في الطائرات مـــن دون طيار، مقصورة طائرة 
هليكوبتر صغيـــرة ذات مقعدين يعلوها طوق 
عريض. ويتميز بفخامة التصميم من الداخل، 
ومقاعـــده مصنوعة من الجلـــد، كما تنخفض 

نسبة الضجيج فيه إلى أقل مستوى.
وقال الطاير، إن التاكســـي الطائر مصمم 
للتحليق لمـــدة 30 دقيقة بحـــد أقصى، وتبلغ 
السرعة القصوى للمركبة 160 كم في الساعة، 
فيما تبلغ الســـرعة الثابتة آليـــا للمركبة 100 
كم في الســـاعة، ويبلغ معدل سرعة االنطالق/
الصعـــود بنحـــو 6 أمتـــار، فيما يبلـــغ معدل 
سرعة الهبوط 4 أمتار، مشيرا إلى أن المركبة 
الطائرة يبلغ طولها 3.9 متر، وعرضها 
4.02 متر، وارتفاعها 1.60 متر، 
بنحو  المركبة  وزن  ويقدر 
250 كيلوغرامـــا، فيما يبلغ 
أقصـــى وزن للمركبـــة مـــع 
راكـــب 360 كيلوغراما، ويبلغ 
 3 للطيـــران  ارتفـــاع  أقصـــى 
آالف قدم، وتتراوح مدة شـــحن 
البطارية بين ســـاعة وســـاعتين، 
للعمل  الطائرة  المركبـــة  وصممت 
في مختلف حاالت الطقس باستثناء 
العواصـــف الرعدية، وزودت المركبة 
بأجهزة استشعار تمتاز بالدقة العالية 
واحتمال الخطأ المنخفض، وهي قادرة 
علـــى مقاومـــة االهتـــزاز والضغـــط ودرجات 

الحرارة القصوى.
وُزّود التاكســـي الطائر بشاشة لمس أمام 
مقعد الراكب، تحتوي على خارطة تتضمن كل 
الوجهات على شكل نقاط، والمسارات المعدة 
مسبقا للمركبة، ويختار الراكب الوجهة التي 
يريد الوصول إليها من خالل شاشة الكمبيوتر 
المثبتة داخل التاكســـي وســـيقوم الكمبيوتر 
باختيار أفضل وأقصر طريق للوصول، وبعد 
ذلك، يبدأ التشـــغيل اآللي للمركبة واالنطالق 
والتحليـــق، ثـــم الهبوط في المـــكان المحدد، 
ويكـــون التحكم ومراقبة أداء عمل المركبة من 

خالل مركز تحكم أرضي.
ويعمـــل التاكســـي الطائر ذاتـــي القيادة 
بالطاقـــة الكهربائية، ويمتاز بمواصفات أمان 
عاليـــة مـــن خـــالل التصميم الـــذي يحوي 18 
محـــركا تضمن للتاكســـي الطيـــران والهبوط 

اآلمـــن في حال تعطـــل أي محـــرك، كما يمتاز 
بخاصيـــة الطيران اآللي والذاتـــي القيادة ما 
يتيح نقل األشـــخاص من موقع إلى آخر دون 

الحاجة للتدخل البشري.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي لشـــركة ”فولو 
كوبتر“ فولوريان رويتر، أن التاكســـي الطائر 
ذاتي القيادة، يمتـــاز بمواصفات أمان عالية، 
مـــن خـــالل التصميم الـــذي يحـــوي على 18 
محـــركا، تضمـــن للمركبة الطيـــران والهبوط 
اآلمـــن في حال تعطـــل أي محـــرك، كما يمتاز 
بخاصيـــة الطيران اآللي والذاتـــي القيادة، ما 
يتيح نقل األشـــخاص من موقع إلى آخر دون 
الحاجة للتدخل البشري، أو الحاجة للحصول 

على رخصة طيران.
وأضاف، أن الهيئة عّينت شـــركة أميركية 
متخصصـــة فـــي ســـالمة المركبـــات الطائرة 

لضمان سالمة التاكسي الطائر.
وأوضـــح أن التشـــغيل التجريبي للمركبة 
ومتابعة إصدار التشـــريعات الالزمة لتشغيل 
هذا النـــوع من المركبات، قد يســـتغرق قرابة 
خمس ســـنوات، يتم خاللهـــا الوقوف على كل 
الجوانب المتعلقة بعملية التشغيل والتحقق 

من استيفاء كل جوانب األمن والسالمة.
ويقول ســـتيف رايـــت، محاضر بـــارز في 
إلكترونيـــات الطيـــران وأنظمـــة الطائرة في 
جامعـــة ويســـت أوف إنكالنـــد، إن معاييـــر 
الســـالمة يجـــب أن تصل إلى الحـــد األقصى، 
مضيفـــا، أن ”الطريقـــة التي تعمـــل بها هذه 
األنظمة تجعلها ســـهلة العمل بطبيعة الحال. 
والصعوبـــة تكمن في صناعـــة أنظمة تتعامل 

بمرونة مع حدوث أي خلل“.
وتأمل دبي في أن تدرج التاكســـي الطائر 
ضمـــن شـــبكة النقـــل التـــي تضم حتـــى اآلن 

قطارات أنفاق وحافالت وترامواي.
ويتم الحصول على خدمة التاكسي الطائر 
عبر استخدام التطبيق الذكي المتكامل للتنقل 
في إمـــارة دبي والـــذي تصل مـــن خالله إلى 
المتعامـــل رســـالة بتفاصيل الرحلـــة ومرجع 

الحجز.

ويأمـــل المســـؤولون فـــي دبـــي أن تلقى 
الخدمة الجديدة إقباال من الســـياح الراغبين 
في توفير الوقت أثناء عمليات النقل من وإلى 
المطـــار، ففي الوقت الحالـــي، يتطلب وصول 
الـــركاب من المطـــار إلـــى فندق بـــارك حياة 
حوالـــي 50 دقيقة خالل أوقـــات الذروة، بينما 
يمكن اختصار هذا الوقـــت إلى 20 دقيقة فقط 

باستخدام هذه الخدمة.

 منافسة متسارعة

رغم أن هناك ســــباقا عالميا حول مفاهيم 
النقل الخاصة بهــــذه التقنية، إال أنه ال توجد 
حتى اآلن في أي مــــكان في العالم تجارب في 
تشغيل التاكسي الطائر في المجال الفضائي 

القريب من األرض.
وتخــــوض فولوكوبتــــر ســــباقا مــــع أكثر 
من عشــــر شــــركات أوروبية وأميركية تحظى 
بتمويل جيــــد وتعمل كل واحدة وفقا لرؤيتها 
الخاصــــة المســــتوحاة مــــن الخيــــال العلمي 
لتشــــييد شــــكل جديد مــــن النقل بيــــن المدن 
والــــذي يتنوع بين الســــيارات الكهربائية من 
دون ســــائق وطائــــرات تقلع وتهبــــط عموديا 

وتقطع رحالت قصيرة.
وحصلت فولوكوبتر على اســــتثمار مالي 
يقــــدر بحوالــــي 30 مليون دوالر مــــن تحالف 
لمرســــيدس ولوكاس جودوسكي  دايملر األم 
المســــتثمر التكنولوجي وعدد من الشــــركات 

األخرى.
وسيســــاهم هذا الدعم في تســــريع عملية 
تطوير موديالت فولوكوبتر ويمكنها من غزو 
سوق التاكســــي الطائر بهدوئه وصداقته مع 

البيئة ومالءمته لنقل راكبين.
ويقــــول فلوريــــان رويتــــر، إن االســــتثمار 
الجديــــد دليــــل علــــى ثقــــة المســــتثمرين في 

التاكسي الطائر الذي سيقدمونه.
وتقول الشركة إنها تطور مركبة كهربائية 
ذات خمســــة مقاعد يمكنهــــا اإلقالع والهبوط 
عموديا بهدف دخول ســــوق ســــيارات األجرة 

وتعتزم إجــــراء االختبارات األولية للســــيارة 
الجديدة في الربع األخير من العام الجاري.

ومــــن بيــــن الشــــركات التي تنافــــس على 
صناعــــة التاكســــي الطائر تحــــاول إيرباص 
إطالق أول تاكسي طائر ذاتي القيادة بحلول 

.2020
وأعلن المديــــر التنفيذي لشــــركة صناعة 
مركبــــات النقــــل الطائــــر ”إيربــــاص غروب“ 
تــــوم إنديــــرز، أنــــه ”قبــــل مئــــة ســــنة، ذهب 
النقــــل الحضــــري تحــــت األرض، واآلن لدينا 
التكنولوجيــــا التي تمكننا مــــن الذهاب فوق 

سطح األرض“.
وأضاف ”أنه ليس جنونا أن نتخيل مدننا 
الكبيــــرة يوما ما أنها ســــتتضمن ســــيارات 
أجرة طائرة تشــــق طريقها في الســــماء، وفي 
المســــتقبل غير البعيد سنســــتخدم هواتفنا 
الذكية لحجز ســــيارة أجرة طائرة تهبط أمام 

المنزل من دون طيار“.
وقــــال المديــــر التنفيذي إنه ”باســــتخدام 
السماء يمكن أيضا أن نقلل من تكاليف البنية 
التحتية للمدينة، ومن خالل الطيران ال حاجة 
إلى دفــــع المليارات من أجــــل إقامة الطرقات 

والجسور“.
وكشف أن شــــركة إيرباص تعتزم اختبار 
نموذج أولي لســــيارة طائرة تتســــع لشخص 
واحد نهاية هذا العام، ومن المتوقع أن يجري 

هذا االختبار في والية أوريغون األميركية.
وال تحتــــاج الطائــــرة إلى مــــدرج للهبوط 
وســــتكون ذاتيــــة القيــــادة وبإمكانها تجنب 
العوائق والمركبات األخرى، وتسعى الشركة 

إلى أن تبدأ تصنيعها في عام 2020.
وتســــعى الشــــركة إلــــى الحد من مشــــكلة 
الزحمــــة مــــع تركيزهــــا علــــى أن تكــــون هذه 
التقنيــــات نظيفــــة لتجنب المزيــــد من تلويث 

المدن المزدحمة.
ومن المتوقع أن تكون تداعيات التاكســــي 
الطائــــر بعد نجاح االختبــــارات عظيمة، ليس 
بالنســــبة إلى دبي فقط، ولكن إلى العديد من 

المدن المزدحمة حول العالم.

األربعاء 2017/09/27 - السنة 40 العدد 2010764

الهيئة العامة للطيران المدني في اإلمارات ستســـمح بتشـــغيل ســـيارات األجـــرة الطائرة فقط 

عندما يكون من المؤكد أن جميع العناصر المطلوبة لتشغيلها اآلمن في مكانها.

تجربـــة التاكســـي الطائر تأتي ترجمة الســـتراتيجية دبي التي تهدف إلى تحويـــل 25 بالمئة من 

إجمالي النقل إلى رحالت ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

التاكسي الّطائر لم يعد حلما وخياال بل أصبح حقيقة وواقعا، بعدما متت جتربته في دبي، 
وستبدأ شــــــركة فولوكوبتر األملانية بنقل الركاب مبدينة دبي في اجلّو من خالل التاكسي 

الطائر بعيدا عن زحمة الطرقات، وخاصة في ساعات الذروة.

التاكسي الطائر يحلق في سماء دبي 
[ مواصفات أمان تشجع على توسيع التجربة  [ نقل يخفف من تكاليف البنية التحتية في المدينة

تحقيق

وداعا لزحمة الطرقات النقل الذكي من متطلبات المستقبل

ليس جنونا أن نتخيل 

مدننا الكبيرة تحتوي 

على تاكسيات طائرة 

تشق طريقها 

في السماء

التجربة بداية انتشار التاكسي الطائر



} القاهــرة - ســـلوكيات بســـيطة تصدر عن 
األطفال ميكن أن يراها األهل تصرفات غريبة، 
وغالبا ما تكـــون هذه الســـلوكيات في معظم 
األحيان صـــادرة عن رغبة الطفـــل في التعلم، 
أو لنقص اخلبرة والتجربـــة لديه، كأن يطلب 
الطفل من أمه تكرار حكاية من احلكايات التي 
حتكيهـــا له أكثر من مـــرة، أو ترديد أغنية ما، 

مرات ومرات عديدة.
ومن التصرفـــات الغريبة التـــي يقوم بها 
األطفـــال رغبتهـــم فـــي االحتفاظ بأشـــيائهم 
القدمية ســـواء كانت ثيابـــا أو ألعابا أو كتبا، 
أو املطالبة باستعمال الطبق أو الكوب نفسه، 
عند تناول الطعـــام، أو مثال النفور من تناول 
أي شـــيء يعتبرونـــه غيـــر كامل مثـــل قطعة 

بسكويت مهشمة أو فطيرة مقضومة.
تدفع مثل هذه التصرفات األبوين إلى القلق 
واالنزعاج؛ ألنها تبدو غير سوية ومحيرة في 
آن واحـــد. لكن ما مغزى كل هذه األفعال، التي 
تتمحور عادة حول فكرتي اإلعادة والتكرار؟

ترى الدكتـــورة جنوى عبداملجيد حســـن، 
أخصائية علم النفس الســـلوكي في مصر، أن 
الســـلوك االنفعالـــي عند الطفل جـــزء من آلية 
التعلـــم عنده والتي حتدث مـــن خالل التكرار 
الذي هو طريقته في اكتســـاب مهارات جديدة 
في احلياة، حيث يبدأ في اختبار ما حوله منذ 
األشـــهر األولى من ميالده، على ســـبيل املثال 
يدرك الطفل أن بكاءه ســـوف يفيد في استدرار 
عطف والدتـــه، وتركيز االهتمـــام عليه، لذا ال 

يتوقف عن البكاء حتى تأتي إليه.
 لذلـــك جنـــد فـــي الكثيـــر من األســـاليب 
التربوية تشـــديدا على عـــدم التجاوب مع كل 
أنواع البكاء التي ميارسها الطفل ألن البعض 
منها ميارســـه فقط كسلوك ضاغط على األهل. 
ومع منو الطفل واتساع مجال حركته، ينفتح 

أمامه عالم جديد، وتتنوع أساليبه أيضا.
ومن خـــالل محاوالته املتكـــررة يتمكن من 
معرفة كيفية ســـير األمور مـــن حوله، والطرق 
املثلـــى ملواجهة املشـــكالت، فعندما تالحظني 

أن طفلـــك البالغ من العمر عامـــني يتعّمد فتح 
أحد األدراج في غرفته ونثر محتوياته فتأكدي 
أنه بصدد اكتشاف ما يحتويه الدرج ويحاول 

التعرف إليه.
وتتابـــع قائلة ”كلمـــا كرر الطفـــل أفعاله، 
ازدادت قدرته على التعلم. وليس من املستغرب 
أن تريـــن طفلك وهـــو يقوم فـــور انتهائه من 
توضيب ألعابه في الصندوق املخصص لذلك، 
بإخراجها من جديد وبسطها أمامه والتحديق 
فيها، مكرًرا العملية نفســـها عـــدة مرات دون 

ملل، فاإلعادة عامل تعليمي مهم“.

ويقول الدكتور ياسر احلسيني، أخصائي 
علـــم نفس الطفـــل، ”يبدو عالم الكبـــار مخيًفا 
أحيانا بالنسبة لألطفال، فهم ال يدركون متاًما 
ما يحدث حولهم، ويعتريهم الشعور باالرتباك 
والتشـــويش، لذلـــك ما إن ميضـــي الطفل في 
ســـماع قصة من القصص املألوفة لديه، حتى 
يشـــعر باالرتياح واالطمئنان إلى أن كل شيء 

في عامله على ما يرام“.
ويوجـــه الدكتـــور ياســـر مجموعـــة مـــن 
اإلرشـــادات لألهل التباعها ومســـاعدة الطفل 
على جتاوز هذه املرحلة، يقول: إذا أصر طفلك 
على قراءة الكتاب نفسه حاولي تزويده بكتاب 
آخر، أبطاله من شـــخصيات الكتاب األول. أما 
إذا كان دائم اإلحلاح على استخدام الكأس أو 
الصحن اخلاص به، فحاولي أن تعرضي عليه 
مجموعـــة جديـــدة من الصحـــون أو الكؤوس 
ليختار منهـــا، بغرض فـــك ارتباطه بكأس أو 
صحـــن واحد، كذلك األمر مـــع لعبته املفضلة، 

أو ثيابه.

نهى الصراف

} بعـــد تجربة وحيـــدة في الفشـــل قد نصاب 
بالخيبـــة لمجـــرد أننـــا فشـــلنا في تســـويق 
منتجاتنـــا أو أخفقنـــا في مرحلة مـــن مراحل 
عملنا، وقد نقف مكتوفي األيدي لننتظر الموت 

لمجرد وعكة صحية بسيطة.
هـــذه الطريقـــة االنهزامية في لـــوم الذات 
وجلدها، يســـميها علمـــاء النفـــس ”الكارثة“ 
التي تحدث إخفاقـــًا وتراجعا كبيرا في األداء، 
بســـبب فشل بســـيط يبتعد عن تحقيق الرغبة 
في البحث الدائم عن المثالية، حيث ينتهي بنا 
األمر إلى تحطيم أســـس نجاحنا وســـعادتنا، 
وهـــذا هو الخطأ الكبير الـــذي نرتكبه في حق 
أنفسنا كما تراه الدكتورة تاشا يوريش؛ وهي 
أســـتاذة وباحثة أميركية في مجال علم النفس 

التنظيمي. 

وتتطـــرق يوريـــش فـــي كتابهـــا األخيـــر 
”البصيـــرة“ إلـــى مصطلـــح ”الكارثـــة“، وهو 
الوصف المناسب لتصورات البعض عن فشل 
يمكـــن أن يوصف بأنه عادي أو حتى بســـيط، 
كونـــه غير معقول وال منطقـــي يظهر مصاحبًا 
لظروف معينة يمر بها بعض األشخاص، وهي 

نتاج تفكيرهم القاصر وقلة وعيهم.
ويـــرى متخصصـــون أن بعـــض الطـــرق 
البســـيطة يمكنهـــا أن تعـــد تقنيـــات نفســـية 
مناســـبة لمحاربة مفهوم الكارثة الذي يتسبب 
في اإلحساس بالذنب على المدى البعيد، ومن 
أهمها تعزيـــز القبـــول الذاتـــي؛ بمعنى تقبل 
الخطـــأ والتعامـــل معه بموضوعيـــة والبحث 
عن أسباب ارتكابه عوضًا عن تشتيت االنتباه 
وتضييـــع الوقـــت باللـــوم، مع مـــا يرافقه من 
مشـــاعر البغضاء التي قد توجه إلى الذات أو 

اآلخريـــن، ال فرق. ولعل أفضـــل طريقة لتعزيز 
هـــذا القبول من وجهة نظر تاشـــا يوريس هي 
”المونولـــوغ“ (الحوار الداخلـــي)، فبدًال من أن 
يكـــون نقد الذات بهذه الطريقة ”لماذا لم ألحق 
بالموعد؟ لماذا لم انتبه لمرور الوقت، سأخسر 
الكثيـــر بســـبب نســـياني هـــذا“، يمكننـــا أن 
نســـتبدل الحوار الداخلي بكلمات موضوعية 
أكثـــر وأســـلوب عقالنـــي يبحث عن الســـبب 
ويقدم التبريرات المناســـبة كي ال ننساق وراء 
آليـــات توبيخ النفس بقســـوة غير مبررة، كأن 
نقول ”كان هذا خطأ، وألنني بشر فأنا معرض 
الرتكاب مثل هذه األخطاء، إنها ليســـت نهاية 

العالم“.
أما الســـؤال المهم الـــذي يجب أن نطرحه 
على أنفســـنا قبـــل أن ننعتها بأقســـى األلفاظ 
ونصـــب عليهـــا جـــام غضبنا فهـــو ”هل كنت 
ســـأقول هذه األشـــياء الفظيعة لشخص أحبه 
وأحترمـــه، إذا ارتكـــب خطأ مـــا؟“، بالطبع ال 
يمكننـــا ذلـــك، وال ينبغـــي لنا أيضـــًا أن نكون 
هذا الشـــخص الذي نصـــب عليه جام غضبنا، 
فاحترامنـــا لذواتنا يحتـــم علينا أن نرفق بها، 

فنحن ال نستطيع أن نغير الماضي.
مـــن جانبه يؤكـــد الدكتور جيفـــري نيفيد، 
أســـتاذ علـــم النفس ورئيس قســـم علم النفس 
الســـريري في جامعة ســـانت جون األميركية، 
علـــى أن لـــوم النفس إذا زاد عـــن حده يتحول 
إلى شـــعور بالذنب مزعج، وهو شـــعور عديم 
الجدوى مثلـــه مثل القلق تمامًا، فنحن لســـنا 
بحاجة إلى اإلحســـاس بالســـوء تجاه أنفسنا 
مـــن أجل تصحيـــح خطأ ما، ببســـاطة ألننا ال 
نستطيع تغيير الماضي حتى لو قضينا عمرنا 

في اإلحساس باللوم والذنب.
كمـــا أن اإلصـــرار علـــى البقـــاء فـــي هذا 
الماضي قد يمنعنا من رؤية المســـتقبل، وهذا 
بدوره يمنعنا من تصحيح الخطأ، لكوننا نهدر 
طاقاتنا العقلية والنفســـية في اجترار الحزن 
عليه بدال مـــن تعلم كيفية تصحيـــح أخطائنا 
والتخطيط لمســـتقبل أكثر نجاحـــًا، كما يقول 
المثل ”الماضي أصبح تاريخًا، أما المستقبل 
فلـــم يكتب بعـــد“، واألهم من ذلـــك أن ارتكاب 
األخطـــاء ال يعنـــي بالضرورة أننا أشـــخاص 

سيئون. ويرى نيفيد أن بعض األشخاص الذين 
يصابون باليأس بصورة سريعة وتحت تأثير 
أي نوع من الضغوط واألخطاء، مدفوعون على 
الدوام بالحاجة إلى الشعور بالفشل؛ يتوقعون 
دائمًا بعد كل شعور بالسعادة أن هناك أمرا ما 
ســـيئا سيحدث، أن حياتهم تعيسة وال أمل في 
تغييرها وعليهم أن يتأقلموا مع هذه الحقيقة، 
أو أنهم ال يستحقون حظا أفضل مما كان ألنهم 
أشخاص ليسوا جديرين بالنجاح ويستحقون 

ما يحصل لهم.
 بل قد يســـعى بعضهم إلى تكرار الفشـــل 
مرة بعد أخرى ومحاولة إحباط الذات أو ربما 
تدميرهـــا، ليثبـــت لآلخرين أن هـــذا هو قدره 
مهما فعل أو اجتهد وكأنه في حاجة دائمة إلى 

الفشـــل! في مرحلة الطفولة يتـــم تكوين أغلب 
القواعـــد العامة التـــي تبنى وفقها الســـمات 
الشـــخصية، ومنها تقدير الـــذات واحترامها، 
فربمـــا يحصل الطفل على محبة والديه لكنه ال 
يجد بينهما مـــن يفهمه أو حتى يحترمه وهذا 

هو األهم.
 فالحـــب لـــن يكـــون كافيـــًا إذا لـــم يعـــزز 
بفهـــم اآلخـــر واحتـــرام كيانه حتـــى وإن كان 
طفًال صغيـــرًا، ومن هذه الزاويـــة الضيقة من 
الشـــخصية يكـــّون الطفل صورته عن نفســـه، 

ويرسم على أساسها احترامه لذاته.
أما الطفل الذي ال يحصل على حب كاف من 
والديه أو يفقد هذا الحب لسبب ما، فإنه يميل 
في الغالب إلى لوم نفســـه لكونه ربما يكون قد 

ارتكب خطأ ما يستحق عليه هذا الجفاء، وهذا 
هو الفرق في وجود سمة تقدير الذات؛ فالطفل 
الذي يتعلـــم كيفية غرس هذه الســـمة المهمة 
في شـــخصيته قد يدرك فـــي بعض األحيان أن 
الخطأ ليـــس خطأه وأن جفـــاء والديه تجاهه 
قد يؤشـــر على خلل في ســـلوكهما أو تقصير 
فـــي واجباتهما، وليس صـــادرا عن خطأ ناتج 
عن ســـلوك ارتكبه يستحق عليه أن يلوم نفسه 

ويشعرها بالذنب.
فإذا نجح الطفل في تجـــاوز هذه المرحلة 
من ســـوء الفهم مع نفســـه، ســـيكون في الكبر 
شـــخصا جديرا باحتـــرام اآلخرين، شـــخصًا 
واثقا بنفســـه ومعتـــدًا بســـلوكه، يعرف كيف 

يحول أخطاءه إلى عتبات لنجاح مقبل.

21األربعاء 2017/09/27 - السنة 40 العدد 10764
ينصح باللجوء إلى تقشـــير البشـــرة بعد الصيف، حني تزول الســـمرة املكتسبة من الشـــمس، ثم عند نهاية الشتاء. وتدوم نتيجة 

التقشير ما بني شهر وشهرين حسب نوع البشرة وأسلوب الحياة. ولهذا ينصح بالتجديد كل فترة.

نلجأ في بعض األحيان، وبطريقة الشــــــعورية، إلى إلقاء اللوم على الذات وتأنيبها ملجرد 
خطأ بســــــيط ارتكبناه أو فشــــــل عابر، وال نعرف أننا نســــــيء إلى أنفســــــنا بهذه الطريقة 
وأن لوم أنفســــــنا مرارًا وعلى أتفه األشــــــياء إمنا هو منط من أمناط تفتيت ثقتنا بأنفسنا 

واحترامنا لها.

[ الشعور بالذنب عديم الجدوى مثله مثل القلق تماما  [ الماضي أصبح تاريخا، أما المستقبل فلم يكتب بعد
االنسياق وراء توبيخ النفس بقسوة يحطم أسس النجاح

لوم النفس مرارا يفتت احترامنا ألنفسنا

أسرة

ما إن يمضي الطفل في سماع قصة 
مـــن القصص املألوفـــة لديه، حتى 
يشـــعر باالطمئنان إلى أن كل شيء 

في عامله على ما يرام

◄

أطفال يحبون تكرار متعة االكتشاف األولى

} أواخر أكتوبر من عام 2016 استلمت 
راشيل فارنسورث رسالة من أحد المتابعين 

لقناتها على اليوتيوب التي تقدم عبرها 
وصفات أطباق وأطعمة لذيذة.. تقول 

الرسالة ”تبدين في السبعين من عمرك 
بشعرك الرمادي.. يفترض بك صبغه كي ال 
يبدو شكلك مثل عجوز شمطاء.. إنه مجرد 

اقتراح!“.
وقررت أن ترد على الرسالة بفيديو من 
ثالث دقائق شاركته على فيسبوك ليحوز 
في 48 ساعة على أكثر من نصف مليون 
مشاهدة و8000 مشاركة.. وليكون درسا 

جميال في الثقة والتصالح مع النفس.
وقد ابتدأت التسجيل بقراءة الرسالة ثم 
الرد بالقول ”عمري 31 عاما ولدي الكثير من 

الشعر األبيض.. وزوجي يرفض أن أصبغ 

شعري ألنه يريدنا أن نكبر ونشيخ معا.. 
وإذا قرأتم ما كتبته عن نفسي في مدونتي.. 

فستعرفون إصابتي بمرض مناعي نادر 
يجعل من المستحيل أن أحيا حتى أبلغ 

السبعين.. وأي عالمة لتقدم السن إن هي 
إال دليل على أنني مازلت على قيد الحياة!“.

ال تستطيع أن تغالب دمعاتها وهي 
تتلفظ هذه العبارات وإذ تمسح عينيها 
بتلقائية وصدق بالغين تبتسم ابتسامة 

ساحرة ساخرة وهي تستأنف حديثها 
قائلة:

”كثير من الناس ال يحالفهم الحظ في 
أن يعيشوا عمرا مديدا فيشهدوا عالمات 
تقدمهم في السن.. وأظن أنني واحدة من 

هؤالء الناس.. وهذا يعني أنه لن يكون 
عندي ما يكفي من الوقت ُألبدده في 

انتقاد نفسي وانتقاد اآلخرين.. فاهتمامي 
الحقيقي منصب على ما يمكن أن تكون 
عليه حياتي اآلن.. وكيف لي أن أحياها 

بحب وسعادة..

لقد ولدت بعيب خلقي كان باديا 
بشكل تشّوه في الفك السفلي جعل مني 

أضحوكة األطفال أيام المدرسة.. وكان ذلك 
وحده كفيال بكسري من الداخل وتحطيم 
نفسيتي.. كنت أشعر أنني وحش يخافه 

زمالئي.. وكان علّي أن أنتظر طويال حتى 
أكبر ويكتمل نموي لكي أجري عملية 
جراحية تصلح من ذلك التشّوه.. كنت 

أقول لنفسي إنني لن أكون سعيدة حتى 
أجري تلك العملية.. وإذ أجريتها فعال 
شعرت بسعادة غامرة لبعض الوقت.. 

لكنني سرعان ما أدركت أنني لست شخصا 
آخر.. إنني أنا.. اإلنسانة ذاتها التي تملك 
المشاعر واألحاسيس والتصرفات ذاتها.. 

واألنكى أنني كنت أحس باالنكسار وانعدام 
الثقة بالنفس كما كنت قبل الجراحة.. وقد 

تطلب تغييري لنفسي جهدا مضنيا حقيقيا 
استغرق مني عشر سنوات كي أصبح أقوى 

من الداخل وأكثر وعيا وثقة بنفسي“.
وتمضي لتصف جسدها وعيوبها بابتسامة 

ساحرة.. وهي تشير إلى بشرتها وعينيها 
وخيوط الفضة التي تلتمع بين خصالت 

شعرها األسود الطويل وتقول ”اليوم لدي 
جسد يصعب أن أحافظ على وزني المالئم 

معه.. لدي تجاعيد وبقع داكنة في بعض 
األماكن من بشرتي.. لدي سواد وانتفاخات 

تحت العينين.. ولدّي.. ولدّي… وأنا أملك 
أيضا خيوطا رمادية تلون شعري.. وأنا 
سعيدة بكل ذلك.. وأحب كل ذلك.. أحب 

نفسي كما هي“.
وتختم حديثها بالقول ”العالم بأمس 
الحاجة إلى بشر يدعمون بعضهم بعضا 

ويبنون بعضهم بعضا ال إلى بشر يدمرون 
ويكسرون ويحطمون سواهم.. العالم 

بحاجة إلى رجال مثل زوجي يساعدون 
سواهم على أن يتصالحوا مع أنفسهم وأن 

يحبوا ويتقبلوا ما هم عليه.. وإلى بشر 
يحبون أنفسهم وأجسادهم كما خلقها 
الله.. فكن ذلك اإلنسان.. لتحيا سعيدا“.

صباحكم تصالح..

سعيدة بشعري األبيض
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ةة كك قق

جمال

نصائح لتقشير فروة 
الرأس في املنزل

} أوصـــت بوابة اجلمال ”هـــاوت.دي“ 
األملانيـــة املـــرأة التي ترغب في تقشـــير 
فروة الرأس في املنزل، بعدم غسل الشعر 
أوال؛ ألن اإلفـــرازات الدهنية حتميها من 
التهيج. وبعـــد إجراء التقشـــير ينبغي 
غســـل الشعر بواسطة شامبو لطيف ذي 

أس هيدروجيني pH حمضي.
وعن كيفية تطبيق صبغة التشـــقير، 
أوضحت بوابة اجلمال أنه يتم وضعها 
فـــي األطـــراف أوال، ثـــم فـــي اخلصالت 
الطويلـــة، ثـــم في جذور الشـــعر، وليس 

بالطريقة املعتادة من أعلى إلى أسفل.
الطبيعية  املـــواد  اســـتعمال  وميكن 
لتقشـــير فروة الرأس بطـــرق آمنة حيث 
يتميـــز البابـــوجن بقدرته علـــى معاجلة 
االلتهابات، ما يعنـــي أنه يفيد في عالج 
فروة الرأس، والقضاء على قشـــر الشعر 

والتقشير اللطيف لفروة الرأس.
كمـــا أن خل التفاح وماء األكســـجني 
يعتبران وصفة مفيدة تعمل على تطهير 
فروة الـــرأس والقضاء علـــى البكتيريا 
والفطريات التي تؤدي إلى ظهور قشرة 
الرأس والبثـــور، كما تعمل على تنظيف 

فروة الرأس من الترسبات العنيدة.

الحب لـــن يكون كافيـــًا إذا لم يعزز 
بفهـــم اآلخـــر حتـــى وإن كان طفال 
صغيـــرًا، ومن هـــذه الزاويـــة يكون 

الطفل صورته عن نفسه

◄
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«عقـــب قرعـــة كأس الخليـــج، أجد أن املنتخـــب العراقي فرصتـــه جيدة، مع كل مـــن قطر، البلد رياضة

املنظم، والبحرين واليمن، وال يوجد منتخب أقل من نظيره في املســـتوى}.

عدنان حمد 
املدير الفني السابق للمنتخب العراقي

} اجلزائــر -دعـــا الهـــادي ولـــد علـــي وزير 
الرياضة اجلزائري، كل من خيرالدين زطشي، 
رئيس احتـــاد الكرة، ومحفـــوظ قرباج رئيس 
رابطة دوري احملترفني، إلى جتاوز خالفاتهما 
وتغليب املصلحة العليا لكرة القدم اجلزائرية. 
وقال ولـــد علي، في تصريحـــات للصحافيني، 
إن جتدد اخلالف بني زطشـــي وقرباج، ال يفيد 
الكـــرة اجلزائرية في شـــيء، داعيـــا الطرفني 
إلـــى التفاهـــم والعمل معا مـــن أجل املصلحة 
العامة. كما أوضـــح أن رابطة الدوري متارس 
نشاطاتها حتت سلطة احتاد الكرة، متمنيا أن 
يسود االحترام املتبادل العالقة بني الهيئتني.

وكان االحتاد اجلزائري وّجه األحد، إنذارا 
لرابطة الـــدوري، بعدما اتهمهـــا باإلهمال في 
قضية بادني الالعب الســـابق جلمعية الشلف 
الناشـــط بدوري الدرجة الثانية، والذي تخلى 
عنه فريقه وعوضه بالعب أخر بدعوى تعرضه 
إلصابـــة مزمنة. لكـــن الفحص الطبـــي أظهر 
تعـــّرض الالعـــب إلصابة تبعده عـــن املالعب 

لشهرين فقط، حسب بيان الحتاد الكرة.
وفي سياق متصل أوقعت جلنة االنضباط 
عقوبـــة  احملترفـــني  دوري  لرابطـــة  التابعـــة 
اإليقـــاف 3 مباريات على حمـــزة زايدي، العب 

شـــبيبة الســـاورة، مع تغرميه 300 دوالر، على 
خلفيـــة طرده في املباراة التي خســـرها فريقه 
أمام مضيفه وفاق سطيف 0-2، ضمن اجلولة 
الرابعة من املســـابقة. وقـــررت اللجنة إيقاف 
كل من وليـــد عرجي العب نصر حســـني داي، 
وعلي لكـــروم العب شـــباب بلـــوزداد، مباراة 
واحدة مع تغرمي كل واحـــد منهما 300 دوالر. 
من جهـــة أخرى، جرى تغرمي شـــبيبة القبائل 
بألف دوالر، على خلفية اســـتعمال مشـــجعيه 

لأللعاب النارية.

استغراب كبير

عّبـــر قرباج، عن اســـتغرابه ملـــا صدر عن 
االحتاد، مؤكدا أن مشـــاكل الكـــرة اجلزائرية 
أكبر بكثيـــر من هذه القضية وإثارتها في هذا 
الوقـــت بالذات. ووصلت العالقة بني زطشـــي 
وقرباج إلـــى حد القطيعة قبل نهاية املوســـم 
املاضي وبعـــده، وأعلن الثاني اســـتقالته من 
منصبه، لكن اجلمعية العمومية االســـتثنائية 
للرابطـــة، جّددت ثقتها في شـــخصه وطالبته 
بإمتام واليته التي تنتهي عام 2019. من ناحية 
أخرى عاد العبو شباب بلوزداد متصدر دوري 

احملترفـــني اجلزائـــري، إلى التدريبـــات التي 
قاطعوهـــا احتجاجـــا على تأخـــر اإلدارة في 
صرف رواتبهم ومســـتحقاتهم املالية العالقة 
منذ أشـــهر. وحتـــدث الالعبون لنحو ســـاعة 
صبـــاح الثالثاء إلـــى رئيس النـــادي، محمد 
بوحفـــص، الـــذي قّدم لهـــم ضمانـــات بتلبية 
مطالبهـــم في أقرب وقت ممكـــن. بعدها عادوا 
إلى التدريبات رغم أنهم اضطروا إلى اقتسام 
امللعـــب مع العبي نادي أوملبي العناصر، الذي 

ينشط بدوري الدرجة الرابعة.
وأكد الصربي إيفيكا تودوروف، املدير 
الفني للفريق، أنه التقى الرئيس بوحفص، 
الذي جّدد له التزامه بصرف مســـتحقات 

الالعبني املالية، مشيرا انه يتعني اآلن على 
اجلميع العودة للعمل والتركيز اجليد حتسبا 
للمباراة التي يلتقي فيها شـــباب بلوزداد مع 
ضيفـــه وفاق ســـطيف، الســـبت املقبـــل، في 
قمة مباريات اجلولة اخلامســـة من مســـابقة 
الـــدوري. يذكـــر أن شـــباب بلـــوزداد ووفاق 
ســـطيف يتصدران جدول ترتيب الدوري وفي 

رصيدهما عشر نقاط. 

الدفع إلى الصلح

جنـــح وزيـــر الرياضـــة بعدها، فـــي دفع 
الرجلني إلـــى الصلح الذي يبدو أنه لم يصمد 
إال أسابيع قليلة. من جهة أخرى، أكد ولد علي، 
أن حديثه الذي أعرب من خالله عن اندهاشـــه 
الستبعاد رياض محرز ونبيل بن طالب وإسالم 
ســـليماني، عن تشـــكيلة املنتخـــب اجلزائري 
الذي يستعد ملواجهة الكاميرون الشهر املقبل 
في اجلولة اخلامســـة مـــن التصفيات املؤهلة 
لنهائيـــات كأس العالـــم 2018، كان نابعـــا من 
كونه جزائريا وأحد مشجعي املنتخب، وليس 
تدخال في قرارات االحتاد مثلما حاول البعض 

تصويره.
وأشـــار ولد علـــي، أن الوقت ال يزال مبكرا 
للحكـــم علـــى عمل زطشـــي، الـــذي ورث تركة 
ثقيلة من االحتاد السابق الذي تبقى سلبياته 
طاغية علـــى إيجابياته. وأملح ولـــد علي، إلى 
إمكانيـــة غلق ملعب 5 يوليو األكبر في البالد، 
حلني إعـــادة تهيئة أرضيته مجـــددا، الفتا أن 
القرار النهائي ســـيتخذ بعد دراسة امللف مع 

مسؤولي امللعب. ملفات للمراجعة

ولد علي: الوقت ال يزال مبكرا للحكم على عمل زطشي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ مازال موقف جمال بن يدر العب 
وسط الوداد، غامضا بخصوص 

المشاركة في مباراة اتحاد العاصمة 
الجزائري، في نصف نهائي أبطال 
أفريقيا. وسيحسم الجهاز الطبي 

موقف الالعب، قبل السفر إلى الجزائر.

◄ أعلن األرجنتيني هيكتور كوبر، 
المدير الفني للمنتخب المصري، 

قائمة الالعبين المحليين، الذي وقع 
عليهم االختيار لالنضمام لمعسكر 

الفراعنة استعدادا للكونغو. ويلتقي 
منتخب مصر، الكونغو يوم 8 أكتوبر.

◄ تدرس إدارة الترجي إعفاء المدرب 
فوزي البنزرتي من مهامه، بعد 

السقوط في ربع نهائي دوري أبطال 
أفريقيا السبت الماضي أمام األهلي 

المصري، بعد أن تلقى هزيمة على 
أرضه بهدفين لهدف.

◄ أعاد قرار لجنة الحكام الرئيسية 
باتحاد كرة القدم السعودي، بتكليف 
الحكم فهد المرداسي، بإدارة مباراة 

الشباب والنصر، في الجولة الخامسة، 
ذكريات كأس السوبر السعودي بين 

الشباب والنصر عام 2014.

◄ أصدر مجلس إدارة نادي األهلي 
مدني السوداني، قرار بإقالة مديره 

الفني محمد محيي الدين الديبة، وتم 
تكليف ثنائي الفريق السابق المهاجم 

عمر ملكية وجوكر الدفاع والوسط 
عصام غانا بقيادة الفريق.

◄ أجريت قرعة بطولة أفريقيا 
لألندية لكرة اليد، وأسفرت عن 

وقوع الزمالك في المجموعة الثانية، 
بجانب وداد سمارة المغربي، وريد 

ستار اإليفواري، وفونكس الغابوني، 
واالتحاد الليبي.

باختصار

} تونس - قـــّدم حمدي املدب، رئيس الترجي 
التونسي الثالثاء، اســـتقالته من منصبه بعد 
توديع فريق كـــرة القدم بالنادي، دوري أبطال 
أفريقيـــا. كان الترجي، تعرض لهزمية مفاجئة 
علـــى ملعبه ووســـط جماهيره، أمـــام األهلي 
السبت املاضي (١-٢) بإياب ربع نهائي دوري 
األبطال ليودع البطولة بعد التعادل ذهابا في 

اإلسكندرية (٢-٢).
وقال النادي في بيان له الثالثاء ”قرر رئيس 
النادي حمدي املدب االستقالة من منصبه على 
رأس فريـــق باب ســـويقة“.  وفـــي خضم هذا 
القرار املفاجئ ألحباء النادي تَقرر عقد جلسة 
عامة انتخابية استثنائية خالل األيام القليلة 
املقبلة حســـب ما ينص عليه النظام الداخلي 
للجمعيـــة، علـــى أن تواصـــل اإلدارة احلالية 
تصريف أعمـــال الفريق حتـــى انتخاب إدارة 
جديدة“. وتعّرض رئيس الترجي، في اليومني 
األخيريـــن لضغوطات جماهيريـــة هائلة، بعد 
اخلروج من دوري األبطال، حيث طالبت بإقالة 

املدرب فوزي البنزرتي.
وتـــدرس إدارة الترجي إعفـــاء املدرب من 
مهامـــه. وعلم أن مجلـــس اإلدارة قد يســـتقر 
على اإلطاحة بالبنزرتي، وخصوصا أن رئيس 
النـــادي، الذي صـــرف مبالغ كبيـــرة من جيبه 
اخلاص النتداب أبرز الالعبني على الســـاحة 
من أجـــل اللقب األفريقي، أصيـــب بخيبة أمل 
كبيـــرة، كمـــا أنـــه يواجه ضغوطـــا من بعض 

األعضاء الذين كانوا ضد عودة البنزرتي.
عنـــد  اشـــترطت  الترجـــي  إدارة  وكانـــت 
التعاقـــد مع املـــدرب البنزرتي، قيـــادة األخير 
للفريـــق إلـــى نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا. 
وشـــّنت جماهير الترجي هجومـــا عبر مواقع 
التواصـــل االجتماعي على املـــدرب البنزرتي، 
واعتبرته ســـببا رئيســـيا في خـــروج فريقهم 
من املســـابقة القاريـــة، بعد أن كانـــوا مينون 
النفـــس باحلصول على اللقـــب الذي انتظروه 
طويال. في ســـياق متصل قررت إدارة الترجي 
إرجاء اســـتئناف التمارين، في انتظار اجلديد 

بخصوص  اجلهاز الفني.
وعّبر جنم الكرة التونســـية السابق، حامت 
الطرابلســـي، عن حزنه للترويـــج ألنباء حول 
مهاجمتـــه ملـــدرب الترجـــي الرياضـــي فوزي 
البنزرتـــي، على إثر خروج فريق باب ســـويقة 

من دوري أبطال أفريقيا.
وقد ســـبق حلمدي املدب أن قّدم استقالته 
فـــي العديد مـــن املرات، لكنـــه كان في كل مرة 
يتراجـــع بســـرعة نظـــرا ملكانته فـــي النادي 
التونســـي. لذلك يبقى الســـؤال مطروحا هل 
سيكون القرار هذه املرة نهائيا أم أنه سيرفق 
بتراجع؟ ألنه من الصعب جدا أن يتخلى فريق 
فـــي حجم الترجـــي عن رئيس ناديـــه اعتبارا 
للخدمـــات التي قّدمها األخيـــر، وكذلك في ظل 
عدم توفر املعّوض احلقيقي للمدب، ســـيما في 
هذه الفترة بالذات سواء من ناحية الشخصية 

أو من ناحية الدعم املالي للنادي.

حمدي المدب يستقيل 

من رئاسة الترجي التونسي
تونس تبدأ االستعداد مبكرا لمواجهة غينيا

[ 25 العبا في قائمة مصر لمواجهة الكونغو

} تونس - يستعد منتخب تونس لكرة القدم، 
خلوض مبـــاراة مهمة أمام غينيـــا، في إطار 
اجلولة اخلامســـة لتصفيات أفريقيا املؤهلة 
لنهائيات كأس العالم روسيا 2018. وأكد نبيل 
معلول، املدير الفني ملنتخب تونس، أن خروج 
فريقي الصفاقســـي والترجـــي الرياضي، من 
املشـــاركة األفريقية، جعلـــه يتفق مع االحتاد 
احمللي، علـــى بدء التحضيـــر ملواجهة غينيا 
بشـــكل مبكـــر مع الالعبـــني احملليـــني. وقال 
معلـــول في تصريح إذاعي ”تأســـفت خلروج 
الترجـــي والصفاقســـي، لكني قـــررت برمجة 
املعســـكر بشـــكل مبكر، إلبعـــاد الالعبني عن 
الضغوطات بعد اخليبـــة األفريقية والتركيز 

على اإلعداد الذهني في هذه الفترة“.
وحـــول اختيـــار مدينـــة طبرقـــة إلقامـــة 
املعســـكر، أوضح معلـــول ”اختيار جيد ألننا 
أردنـــا أن نبعـــد الالعبـــني عـــن ضغوطـــات 
العاصمة“. وتابع معلول ”بخصوص جتديد 
الدعوة ألحمد العكايشـــي، ســـبق وأكدت أن 
أبواب املنتخب التونسي مفتوحة أمام جميع 
الالعبني املتألقني ســـواء في الدوري احمللي 
أو فـــي اخلـــارج“. وأضـــاف معلـــول ”أحمد 
العكايشـــي تألق بشـــكل ملفـــت لالنتباه مع 

فريقه احتاد جدة السعودي“.
وينضم الالعبون احملترفون إلى املعسكر 
التدريبـــي، بداية من الســـبت القادم، على أن 
تتوجه بعثة املنتخب إلـــى العاصمة الغينية 
كوناكـــري في اخلامـــس من أكتوبـــر املقبل. 
ويذكـــر أن منتخـــب تونـــس يتصـــدر ترتيب 
املجموعة األولى برصيد 10 نقاط، متقدما عن 
مالحقه املباشر منتخب الكونغو الدميقراطية 
بثالث نقـــاط. ويكفي منتخـــب تونس، الفوز 
في املبـــاراة القادمة مقابـــل هزمية أو تعادل 
الكونغـــو الدميقراطيـــة أمام ليبيـــا، لتضمن 

التأهل إلى املونديال.
وفي ســـياق متصل أعلن االحتاد املصري 
لكـــرة القدم الثالثـــاء تشـــكيلة منتخبه التي 

ســـتخوض مواجهـــة ضيفه الكونغـــو في 7 
أكتوبـــر املقبل، ضمن اجلولة اخلامســـة قبل 
األخيرة من الدور الثالث احلاســـم لتصفيات 
أفريقيـــا. وأصبحت مصر قريبـــة من التأهل 
إلـــى النهائيات منـــذ ســـنة 1990، إذ تتصدر 
ترتيب املجموعة اخلامســـة بـ9 نقاط مقابل 7 
ألوغندا التي تســـتقبل غانا الثالثة (4 نقاط)، 
علمـــا بأن متصدر املجموعة يتأهل مباشـــرة 
إلـــى النهائيات. وفـــي حال فـــوز مصر على 
الكونغو وفشـــل أوغندا في الفوز على غانا، 
ســـتضمن مصر تأهلها قبل خـــوض اجلولة 

األخيرة ضد غانا.
وأعلن مدير املنتخب إيهاب لهيطة أسماء 
الالعبني احملليني العشـــرة الذيـــن اختارهم 
املدرب األرجنتينـــي هكتور كوبر، إضافة إلى 
15 العبـــا محترفـــا، لالنضمام إلى معســـكر 
املنتخـــب املقبل الذي يبـــدأ االثنني 2 أكتوبر 
استعدادا ملباراة الكونغو على ملعب اجليش 
ببرج العرب. والالعبون احملليون هم ســـبعة 
مـــن األهلي املتأهل إلى نصـــف نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيا وثالثـــة من الزمالـــك: أحمد 
فتحـــي وشـــريف إكرامي وعبدالله الســـعيد 

وحسام عاشـــور وصالح جمعة وسعد سمير 
ورامي ربيعـــة (األهلي)، طـــارق حامد وعلي 

جبر وأحمد الشناوي (الزمالك).
وكشـــف محمـــود فايـــز املدرب املســـاعد 
للمنتخب املصري األول لكرة القدم عن أسباب 
اعتماد األرجنتيني هيكتور كوبر املدير الفني 
للفراعنـــة علـــى نفس مجموعـــة الالعبني في 
مواجهة الكونغـــو بتصفيات املونديال وعدم 

ضّم وجوه جديدة للقائمة خاصة احملليني. 
وقـــال فايز ”هناك مجموعـــة من الالعبني 
املميزين الذين يستحقون االنضمام للمنتخب 
مثـــل حســـام حســـن ومحمد فتحـــي وأمين 
أشرف وأحمد مدبولي وداوودا وغيرهم وهو 
ما حدث في معســـكر أوغنـــدا األخير بجانب 
العبني آخرين يتابعهم اجلهـــاز الفني حاليا 
مثل محمد أشـــرف ’روقة‘ العب الزمالك الذي 
ســـبق ومت ضمه للمنتخب منـــذ فترة قبل أن 

تبعده اإلصابة لفترة طويلة“.
وأكد مســـاعد األرجنتيني ”أن كوبر فّضل 
االعتماد على القوام األساســـي للفراعنة في 
مباراة الكونغو، بســـبب ضيق الوقت املتاح 
ملعســـكر اإلعداد كما كان احلـــال في مباراتي 

أوغندا األخيرتـــني، وبالتالي مت اختيار عدد 
أقـــل من الالعبني ليتم التركيز معهم قبل هذه 
املبـــاراة املهمة، والتي من املمكن أن حتســـم 

بطاقة التأهل للمونديال“. 
وأوضح فايز أن الفتـــرة املقبلة وحتديدا 
بعـــد مبـــاراة غانـــا فـــي اجلولـــة األخيـــرة 
بتصفيات املونديال، ستشـــهد منح الالعبني 
اجلـــدد الفرصـــة خاصـــة وأنـــه ســـيتخللها 
مباريات ودية وكذلـــك مباريات تصفيات أمم 

أفريقيا 2019.
مـــن جانبه أعلن الفرنســـي هيرفيه رونار 
مـــدرب منتخـــب املغرب لكـــرة القـــدم، الئحة 
ضمـــت 26 العبـــا ســـيواجهوا الغابون في 7 

أكتوبر في الدار البيضاء. 
ويحتـــل املغـــرب املركز الثاني بــــ6 نقاط 
متقدمـــا بنقطة عن الغابـــون الثالثة، وبفارق 
نقطـــة عن الكوت ديفـــوار (7) املتصدرة التي 
تواجـــه ضيفتهـــا مالـــي متذيلـــة الترتيـــب 
(2). ويخـــوض املغرب مباراتـــه األخيرة في 
املجموعة الثالثة على أرض الكوت ديفوار في 
6 نوفمبر املقبل. ويتأهـــل متصدر املجموعة 
مباشرة إلى النهائيات املقررة الصيف املقبل.

ــــــة درجة التأهب  رفعــــــت املنتخبات العربي
ــــــة اخلامســــــة  خلــــــوض منافســــــات اجلول
ــــــا املؤهلة لنهائيات كأس  لتصفيات أفريقي
العالم روســــــيا 2018. حيث يالقي منتخب 
تونس في كوناكري نظيره الغيني، وتواجه 
مصر منتخــــــب الكونغو، في حني يصطدم 

املنتخب املغربي مبنتخب الغابون العنيد.

 الحلم يقترب

«ألول مرة أشاهد مهزلة كروية، الحكم منح ركلة جزاء خيالية لإلفريقي في الشوط األول، واألمور 

التي كانت تحدث على خطي التماس غير مقبولة سواء من العبي املنافس أو املنظمني}.

بيرنارد كازوني 
مدرب مولودية اجلزائر

مـــدرب  رونـــار  هيرفيـــه  الفرنســـي 

منتخـــب املغرب أعلـــن الئحة ضمت 

26 العبـــا ســـيواجهوا الغابون في 7 

أكتوبر بالدار البيضاء

◄

◄ أعلن نادي نيويورك نيكس األميركي 
لكرة السلة انتقال العبه كارميلو أنطوني 
إلى نادي أوكالهوما سيتي ثاندر. وانتقل 
أنطوني إلى ثاندر، بطل دوري كرة السلة 

األميركي عام 1979، ضمن صفقة 
تبادلية ينتقل مبوجبها 

الالعبان أنيس كانتر ودوج 
مكديرموت إلى نيويورك 
نيكس، باإلضافة إلى حق 

االختيار في الدور الثاني 
من انتقاالت الالعبني 

2018. وسيلعب أنطوني 
في أوكالهوما سيتي 

بجوار روسيل 
ويستبروك، أفضل 

العب في ”إن بي إيه“ 
في املوسم املاضي، 

وباول جورج القادم من 
انديانا باسيرس.

متفرقات

◄ أعلن فريق تورو روسو، الذي ينافس 
في بطولة العالم لسباقات اجلائزة الكبرى 

للسيارات ”فروموال- 1“ إجراء بعض 
التغييرات تتعلق بالسائقني، حيث تقرر 

االستعانة بالسائق الفرنسي بيير غاسلي 
بدال من الروسي دانيل كفيات. وقال فرانك 
توست، مدير تورو روسو ”كفيات لم يظهر 

قوته احلقيقية هذا العام“. ولم يكشف 
فريق تورو روسو عن 

عدد السباقات التي 
سيخوضها غاسلي 

في ”فورموال- 1“. 
وأضاف توست 
قائال ”سيكون 
سائقنا خالل 

السباقات 
املقبلة“، مشيرا 

إلى أن هذا 
اإلجراء ال يعني 

رحيل كفيات، حيث 
قال ”ال يزال ميثل 
جـزءا مـن عـائلة 

ريد بول“.
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} وســت بروميتش (إنكلــرتا) - حقق الالعب 
اإلنكليـــزي املخضـــرم فـــي صفـــوف وســـت 
بروميتش ألبيون، غاريث باري، رقما قياســـيا 
بارزا فـــي البرمييرليغ، خالل مباراة فريقه مع 
أرســـنال، في اجلولة السادســـة من املسابقة. 
ومبشاركة باري، مع وست بروميتش ألبيون، 
أصبح أكثـــر الالعبني خوضـــا للمباريات في 
تاريـــخ الـــدوري اإلنكليـــزي املمتـــاز، برصيد 
633 مبـــاراة، وفقـــا ملـــا ذكرته شـــبكة ”أوبتا“ 

لإلحصائيات الرياضية.
وتفـــوق باري بذلـــك على أســـطورة ويلز 
ومانشســـتر يونايتد الســـابق، ريـــان غيغز، 
الذي لعـــب 632 مبـــاراة فـــي البرمييرليغ مع 
”الشـــياطني احلمر“، وتألق حتت قيادة السير 
أليكس فيرغســـون. وكان بـــاري (36 عاما) قد 
عـــادل رقم غيغز في املبـــاراة التي تعادل فيها 
فريقه مع وست هام يونايتد األسبوع املاضي.
يذكر أن غيغز خاض 40 مباراة في البطولة 
اإلنكليزية (الدرجة األولى) قبل إطالق تسمية 
الدوري املمتاز عليها عام 1992، ما يرفع العدد 

اإلجمالي ملبارياته إلى 672. 
وبـــدأ باري مســـيرته في صفوف أســـتون 
فيال في الســـابعة عشـــرة من العمر، وشـــارك 

حينهـــا احتياطيا ضد شـــيفيلد ونـــزداي (-3
1) فـــي 2 مايـــو 1998. وفي حني أن الفرنســـي 
أرسني فينغر مدرب أرســـنال سعى مرتني إلى 
التعاقـــد معه، فإن باري انتقل إلى مانشســـتر 
ســـيتي وتوج معـــه بلقب الـــدوري املمتاز عام 
2012، ولعب أيضا مـــع إيفرتون قبل االلتحاق 
بوست بروميتش ألبيون في صفقة انتقال حر 
هذا الصيف. ويخوض باري موســـمه احلادي 
والعشـــرين كالعب محترف، وخاض أيضا 53 
مباراة مع منتخب إنكلترا، وأكد هذا األسبوع 

أنه ميكنه مواصلة اللعب حتى سن األربعني.

أليكسيس {الغشاش}
وصـــف مـــدرب وســـت بروميتـــش طوني 
بوليس مهاجم أرســـنال التشـــيلي أليكسيس 
سانشـــيز بالغشـــاش، بعد محاولتـــه التمثيل 
للحصـــول علـــى ركلـــة حـــرة خـــالل مواجهة 

الفريقني االثنني في الدوري اإلنكليزي. 
معاقبـــة  لعـــدم  غاضبـــا  بوليـــس  وكان 
سانشـــيز بعد حصولـــه على ركلـــة حرة على 
حافة املنطقة في الشـــوط األول، بعد ســـقوطه 
بطريقة مسرحية إثر تدخل من كريغ داوسون. 

ورفض حكـــم املباراة بوبي مادلـــي منح ركلة 
جزاء لوست بروميتش بعد عرقلة من األملاني 
شكودران مصطفي على غاي رودريغيز عندما 
كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، كما 
منح ركلة جزاء ألرســـنال في الشـــوط الثاني 

ترجمها الفرنسي ألكسندر الكازيت.
وفاز أرســـنال 0-2 بفضـــل ثنائية الكازيت 
الوافد من ليون الفرنســـي، لكـــن بوليس كان 
سريعا في تعبيره عن االمتعاض من سانشيز 
”األمر املخيب أن سانشـــيز ســـقط فـــي الركلة 

احلرة األولى، وهذا غش“. 
وتابع ”غاي صادق متاما وال يحصل على 
املكافـــأة. الكل شـــاهد ماذا حصل. سانشـــيز 
يســـقط في الركلة احلرة األولـــى وكان ينبغي 
أن يحصـــل علـــى إنـــذار“. وأردف ”ثـــم هناك 
التدخـــل في املنطقة. احلكـــم كانت لديه زاوية 

رؤية رائعة“.

أرقام الفرق الصاعدة
سجلت الفرق الصاعدة للدوري اإلنكليزي، 
نيوكاسل يونايتد وبرايتون آند هوف ألبيون 
وهدرســـفيلد تاون، هدفا واحـــدا في ما بينها 
خـــالل هذه اجلولـــة ورمبا تكـــون القدرة على 
هز شـــباك املنافسني حاســـمة في بقاء أي من 
هـــذا الثالثي في دوري األضـــواء. وفي حقبة 
الـــدوري املمتاز نادرا ما جنحت الفرق الثالثة 
الصاعـــدة فـــي أن تتجنـــب كلها العـــودة إلى 
دوري الدرجة الثانية في املوسم التالي. وفعل 
فولهام وبالكبيرن روفـــرز وبولتون وأندرارز 
ذلك في موســـم 2000-2001 وتكـــرر األمر بعد 
عشر ســـنوات بواســـطة كوينز بارك رينجرز 

ونوريتش سيتي وسوانزي سيتي.
لكن فـــي املقابل عادت حوالي 50 باملئة من 
الفرق الصاعـــدة إلى الدرجـــة الثانية. ولهذا 
السبب تبدو فرق برايتون وهدرسفيلد وحتى 
نيوكاسل بطل الدرجة الثانية املوسم املاضي 
مرشـــحة للعـــودة إلى الدرجـــة الثانيـــة منذ 
صعودها في شهر مايو. وفي األسابيع األولى 
تقدم نيوكاسل وهدرسفيلد في الترتيب قبل أن 
يحدث التراجع. وبدأ برايتون في املقابل بشكل 
ضعيف قبل أن يحقق انتصارين متتالني على 
أرضه، منها الفوز 0-1 على نيوكاســـل، ليتقدم 

إلى منتصف جدول الترتيب.

} برلــني - حتظـــى املبـــاراة بـــني العمالقني 
باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ 
األملانـــي باهتمام بالـــغ في كل أنحـــاء العالم 
رغـــم عدم ظهـــور أي من الفريقني باملســـتوى 
املتوقـــع منهما في الـــدوري احمللي مطلع هذا 
األســـبوع. وســـقط بايرن في فخ التعادل 2-2 
مع فولفســـبورغ ليتراجع إلـــى املركز الثالث 
فـــي جدول البوندســـليغا برصيد 13 نقطة من 
ست مباريات وبفارق ثالث نقاط خلف منافسه 
العنيـــد بوروســـيا دورمتوند متصـــدر جدول 

البطولة حاليا.
وفـــي املقابـــل، ســـقط ســـان جرمـــان في 
فخ التعـــادل الســـلبي مع مضيفـــه مونبلييه 
ليفقـــد نقطتني غاليتني فـــي محاولته احلالية 
الســـتعادة اللقب احمللي. ولهذا، يتطلع كل من 
الفريقني إلى استغالل املباراة للخروج سريعا 
مـــن كبوته احمللية وحتقيـــق انتصاره الثاني 

على التوالي في مجموعته األوروبية. 
وكان ســـان جرمان قد اســـتهل رحلته في 
هذه املجموعة األوروبية بفوز كاسح 0-5 على 
مضيفه سلتيك األسكتلندي ليتصدر املجموعة 
بفـــارق األهداف أمـــام بايرن الـــذي تغلب في 
اجلولة األولى على ضيفه أندرخلت البلجيكي 

بثالثية نظيفة. 
وأكـــد اإليطالي كارلـــو أنشـــيلوتي املدير 
الفني لبايرن إن فريقه ســـيخوض مباراة الغد 
بشـــكل مغاير عّما ظهر به أمام فولفســـبورج. 
وقال أنشيلوتي ”ســـيكون علينا اللعب بشكل 
مغاير فـــي باريس“. ويأمل ســـان جرمان في 
استعادة جهود جنمه الشهير البرازيلي نيمار 
دا ســـيلفا أغلـــى العب في تاريـــخ اللعبة بعد 
اإلصابة في القدم التي حرمته من املشاركة في 

لقاء مونبلييه.

حلم الصبا
بعـــد فشـــله فـــي احلصـــول علـــى فرصة 
أو  املشـــاركة على ملعـــب ”بـــارك دو برانس“ 
”حديقـــة األمراء“ خالل مســـيرته مـــع باريس 
ســـان جرمان الفرنسي، يتطلع جنم كرة القدم 
الفرنسي كينغسلي كومان إلى احلصول على 
هـــذه الفرصة األربعاء. وبدأ كومان مســـيرته 
الكروية في ســـان جرمان لكنـــه لم ينل فرصة 
اللعـــب مع الفريق في ”حديقة األمراء“. واآلن، 
تبدو فرصته أفضل للمشاركة على هذا امللعب 
عندمـــا يقـــود بايرن فـــي املباراة أمـــام فريقه 

السابق. 

العاصمـــة  فـــي  املولـــود  كومـــان،  وكان 
الفرنســـية باريـــس ، قـــد التحـــق بأكادميية 
الناشـــئني في ســـان جرمان وهو في التاسعة 
من عمره كما شـــارك للمـــرة األولى مع الفريق 
األول للنـــادي في فبراير 2013 وهو ال يزال في 
السادســـة عشـــرة من عمره. ورغم هـــذا ، فقد 
خـــاض كومان ثالث مباريـــات فقط مع الفريق 
في الدوري الفرنسي ولم يخض أي مباراة مع 

الفريق على ملعب حديقة األمراء.
وقال كومان ”عندما كنـــت صبيا، راودني 
حلـــم اللعب على هذا امللعـــب… إنني اآلن أكثر 
ســـعادة لعودتي إلى هذا امللعـــب مع بايرن“. 
ووصـــف كومان نـــادي باريس ســـان جرمان 
مشـــيرا إلـــى أن والديه  بأنـــه ”األقرب لقلبه“ 
ســـيحضران املباراة في املدرجـــات ألن والده 

مشجع كبير لباريس سان جرمان.
كمـــا علق كومـــان على اإلنفـــاق ببذخ من 
قبـــل النـــادي الباريســـي الطموح في ســـوق 
االنتقاالت قائال ”فريق متكامل للغاية“. وأشار 
كومـــان أيضا إلـــى القوة الهجوميـــة الكبيرة 
التـــي ميتلكها الفريـــق الباريســـي من خالل 
وجـــود البرازيلي نيمار دا ســـيلفا أغلى العب 
فـــي تاريخ اللعبة واألوروغواياني إدينســـون 

كافاني والفرنسي كيليان مبابي.

مباراة قوية
تشهد املجموعة الرابعة مباراة أخرى قوية 
حيث يحل برشـــلونة ضيفا على ســـبورتينغ 
لشبونة البرتغالي علما بأن برشلونة يتصدر 
املجموعة برصيد ثالث نقاط وبفارق األهداف 
فقط أمام سبورتينغ لشبونة بعد فوز برشلونة 
علـــى يوفنتـــوس اإليطالي 0-3 وســـبورتينغ 
لشـــبونة على أوملبياكـــوس اليوناني 2-3 في 

اجلولة األولى من مباريات املجموعة.
ويتطلـــع يوفنتـــوس، وصيـــف حامل لقب 
البطولة، إلى استعادة اتزانه سريعا من خالل 
الفـــوز على ضيفـــه أوملبياكوس فـــي املباراة 
الثانيـــة باملجموعة. وقـــال األرجنتيني باولو 
ديباال مهاجم يوفنتوس ”مـــن املهم للغاية أن 
نحصد النقاط الثالث في مباراة األربعاء ألنها 
ســـتكون أول مباراة لنا على ملعبنا في دوري 
األبطال هذا املوســـم وألننا بدأنا مسيرتنا في 

البطولة بشكل سيء على ملعب برشلونة“.
وفـــي املجموعـــة الثالثة، يتطلـــع أتلتيكو 
مدريـــد اإلســـباني إلى الظهور بأفضل شـــكل 
عندما يستضيف فريق تشيلسي بطل الدوري 

اإلنكليزي فيما يستضيف كارباكا أجدام بطل 
أذربيجان أول مبـــاراة على اإلطالق في دوري 
األبطـــال عندما يســـتقبل رومـــا اإليطالي في 

املباراة الثانية باملجموعة.
وأراح األرجنتيني دييغو سيميوني املدير 
الفني ألتلتيكو العبيه دييغو غودين وتوماس 
بارتـــي وآنخـــل كوريا في مبـــاراة فريقه أمام 
إشـــبيلية بالدوري اإلســـباني السبت املاضي 
من أجل االستعداد بقوة للقاء تشيلسي. وقال 
ســـيميوني ”ســـنختار أفضل فريق مناســـب 
في إشارة إلى قوة الفريق  ملواجهة تشيلسي“ 

اإلنكليزي وصعوبة اللقاء.

ويتصدر تشيلسي املجموعة برصيد ثالث 
نقـــاط بعد فوزه الســـاحق 0-6 علـــى كارباكا 
أجدام فـــي اجلولة األولى فيما يقتســـم روما 
وأتلتيكو املركز الثاني بعد تعادلهما الســـلبي 
ســـويا في اجلولـــة األولى. ويأمـــل أجدام في 
حتقيق نتيجة أفضل خـــالل مباراته غدا أمام 
روما. وقال جوربـــان جوربانوف املدير الفني 
لفريق كرباكا أجـــدام ”نحن بلد جديد في كرة 
القـــدم ولكننـــا يجب أن نتعلم مـــن أخطائنا“. 
وفـــي املجموعـــة األولـــى، يحـــل مانشســـتر 
يونايتد اإلنكليزي ضيفا على سيسكا موسكو 
الروســـي فيما يلتقي بازل السويسري بفريق 
بنفيكا البرتغالي. ويتصدر يونايتد املجموعة 
برصيـــد ثالث نقاط وبفارق األهداف فقط أمام 

الفريق الروسي.
وقال تيبـــو كورتوا حارس تشيلســـي إنه 
من غير املرجح أن يحظى زميله ألفارو موراتا 
باستقبال جيد عندما يلعب في ضيافة أتلتيكو 
بســـبب انتماء الالعب ســـابقا للفريق الغرمي 
ريال مدريد. وتعاقد تشيلســـي مع موراتا في 
صفقة قياســـية للنادي من ريـــال هذا الصيف 
وبدأ مشـــواره بشـــكل رائـــع في ســـتامفورد 
بريدج. وسجل املهاجم اإلسباني ثالثة أهداف 
ليقـــود تشيلســـي إلى الفوز 0-4 على ســـتوك 

سيتي في الدوري السبت املاضي.
وقال كورتـــوا، الذي قضى ثالثة مواســـم 
في أتلتيكو، إن زميله موراتا يجب أن يســـتعد 
”للمبـــاراة الكبيرة“ في ملعـــب متروبوليتانو. 
ونقـــل عـــن كورتـــوا قولـــه ”إنـــه ســـيحظى 
باســـتقبال مختلف عني. ألفارو خاض العديد 
من املباريات أمام أتلتيكو وأعتقد أنه ســـجل 

لكني غير متأكد، لذا ستنتظره مباراة كبيرة“. 
وأضاف ”بالنســـبة إلـــّي ســـيكون األمر وديا 
بشـــكل أكبر لكن على مدار 90 دقيقة ســـيكون 

التنافس قويا بسبب الرغبة في الفوز“. 
وتابع ”نحـــن ندرك أنه منافـــس من طراز 
رفيع. نحن ندرك أنـــه ميلك اإلمكانيات ونحن 
ســـعداء أنه ســـجل ثالثة أهداف فـــي مباراة 
واحـــدة.. بالنســـبة إلى املهاجـــم فإنه يعيش 
على تســـجيل األهداف ولقد أحرز بالفعل عدة 

أهداف مهمـــة هذا املوســـم“. ويتطلع كورتوا 
إلى مقابلة دييغو كوســـتا الذي انتقل مؤخرا 
مـــن تشيلســـي إلـــى أتلتيكو بعـــد خالفه مع 
املدرب أنطونيو كونتي. ويســـتطيع كوســـتا 
اللعب مع أتلتيكـــو بداية من 2 يناير عند فتح 
باب االنتقاالت الشـــتوية في إسبانيا. وافتتح 
تشيلسي مشـــواره في دور املجموعات ضمن 
دوري األبطـــال بالفوز 0-6 على قرة باغ بينما 

تعادل أتلتيكو دون أهداف في ضيافة روما.

بايرن يتحدى طموح سان جرمان في دوري األبطال
[ أتلتيكو مدريد يتربص بتشيلسي  [ برشلونة ينزل ضيفا على سبورتينغ لشبونة البرتغالي

ــــــة عندما يحل ضيفا  يواجــــــه بايرن ميونيخ اختبارا صعبا للغاية على الســــــاحة األوروبي
األربعاء على باريس ســــــان جرمان الفرنســــــي في اجلولة الثانية مــــــن مباريات املجموعة 

الثانية ضمن الدور األول لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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{بايـــرن ميونيخ يســـعى للتتويج بلقـــب دوري أبطال أوروبا، لذا يجب الحكم على أنشـــيلوتي في 
نهاية البطولة. والتحدي اآلخر بالنسبة إلى أنشيلوتي هو اعتزال روبن وريبيري}.

مايكل باالك
العب بايرن ميونيخ األملاني السابق

{أصعب مدافع واجهته طوال مسيرتي هو سيرجيو راموس، فهو العب تنافسي ويملك خبرات 
كبيرة. وكاميني حارس ملقة هو أصعب حارس واجهته، إني لم أنجح في التسجيل أمامه}.

لويس سواريز
العب فريق برشلونة اإلسباني

االنطالق نحو القمة
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ كال تييري هنري، أسطورة فرنسا 
وأرسنال السابق، المديح لسيرجيو 

أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، 
مشيرا إلى أن األخير أبرز مهاجم في 
البريميرليغ. ويحتل أغويرو، صدارة 

هدافي الدوري برصيد 6 أهداف.

◄ كشفت تقارير صحفية ألمانية، 
عن محاولة سابقة لزين الدين زيدان، 
المدير الفني لريال مدريد اإلسباني، 

لضم الشاب جوليان فيغل (22 عاما)، 
نجم بوروسيا دورتموند األلماني، إلى 

صفوف الفريق الملكي.

◄ فتح االتحاد الصيني لكرة القدم 
تحقيقا يتعلق بدربي تيانغين بعد 
أن حقق فريق تيانغين تيدا المهدد 
بالهبوط فوزا كبيرا على تيانجين 
كوانغيان الرابع بإشراف المدرب 

اإليطالي فابيو كانافارو 4-1 السبت 
في الدوري السوبر.

◄ ضم ماوريسيو سوريا، المدير 
الفني للمنتخب البوليفي األول لكرة 
القدم، أربعة العبين من المحترفين 

بالخارج إلى صفوف فريقه لمواجهة 
البرازيل وأوروغواي في الجولتين 

األخيرتين من تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

◄ أعلن ويلمار بالديز، رئيس اتحاد 
أوروغواي لكرة القدم أنه سيتم تشديد 

العقوبات الخاصة بدوري الشباب 
(القسم الثاني)، على خلفية أحداث 

العنف التي وقعت مؤخرا.

◄ قالت األميركية سلون ستيفنز 
بطلة فالشينغ ميدوز بعد خروجها من 

الدور األول لدورة ووهان الصينية، 
إحدى دورات البرمير الخمس في كرة 

المضرب، إنها وجدت صعوبة في 
اللعب بقارة آسيا.

باختصار

سالح األرقام 

باري يطيح بغيغز عن عرش الدوري اإلنكليزي

مانشســـتر يونايتد اإلنكليزي يحل 
ضيفا على سيسكا موسكو الروسي 
فيما يلتقي بازل السويسري بفريق 

بنفيكا البرتغالي

◄

} لندن - أشـــاد الفرنسي أرسني فينغر مدرب 
أرسنال بسرعة تأقلم املهاجم ألكسندر الكازيت 
مع منافســـات الدوري اإلنكليزي املمتاز وقال 
إن مواطنـــه ميلـــك إمكانيات أكبـــر من مجرد 
تســـجيل األهداف. ولدى الكازيت، الذي سجل 
هدفي الفوز 0-2 على وست بروميتش ألبيون، 

أربعة أهداف في ست مباريات بالدوري.
وأصبح أول العب من أرســـنال يسجل في 
أول ثـــالث مباريات على أرضـــه بالدوري منذ 
1988. وقال فينغر ”إنه ال يسجل فقط األهداف 
بل يســـاعد في بناء الهجمات بشكل جيد. إنه 
يقاتل أيضا وال يخشى التدخالت البدنية التي 
يتحلـــى بها فريق وســـت بروميتـــش وبصفة 

عامة فهو يتأقلم بسرعة وبشكل رائع“.
يشـــعر  كان  ألنـــه  ”اســـتبدلته  وأضـــاف 
باإلرهـــاق. كان ميلـــك فرصـــة تســـجيل ثالثة 

أهداف في اللقاء“.

} مدريد - أكد الس باملاس اإلسباني أن مدربه 
مانويل ماركيز استقال من منصبه، وذلك بعد 
ست مراحل فقط من انطالق الدوري اإلسباني. 
وجاء في بيان لـــالس باملاس ”مانولو ماركيز 
تقدم باســـتقالته من منصبه كمـــدرب للفريق. 
ماركيـــز أبلغ قراره إلى رئيـــس النادي ميغيل 

إنخل راميريز“.
وجـــاءت اســـتقالة ماركيـــز بعد خســـارة 
الس باملاس أمـــام ليغانيـــس 2-0 في املرحلة 
السادســـة، فتجمد رصيـــده عنـــد 6 نقاط في 
املركز اخلامس عشـــر، بفارق األهداف عن أول 
مراكز الهبوط الذي يشـــغله إيبار، ونقطة عن 
جيرونا السابع عشر، ونقطتني عن ديبورتيفو 

ال كورونيا األخير.
وكان ماركيـــز (49 عامـــا) قـــد تولى املهمة 
في يوليو املاضي خلفا لكيكي سيتيان. وبات 
ماركيز ثالـــث مدرب يترك منصبه منذ انطالق 
بطولة إســـبانيا هذا املوســـم بعـــد لويس في 
أالفيـــس وفـــران إســـكريبا في فياريـــال، وقد 
اســـتبدال باإليطالي جياني دي بيازي وخافي 

كاييخا على التوالي.

فينغر يشيد بتأثير 
الكازيت على أرسنال

ماركيز ثالث مدرب 
يستقيل في إسبانيا
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عماد أنور

} القاهــرة - يتواجد في حـــي الزمالك، أحد 
األحيـــاء الراقيـــة بالقاهـــرة، مقهـــى بايكرز 
جويت، وهو المقهى الذي يتيح لعشاق ركوب 
الدراجـــات النارية الجلوس مع دراجاتهم في 
مـــكان واحد، ما يجعلهم، علـــى حد قول أحد 

الرواد، يشعرون باأللفة.
وليـــس المقهـــى كأي مكان آخـــر يتم فيه 
ترك الدارجـــة خارجه بمجـــرد الوصول إلى 
أبوابه، لكن يظل الزائـــر قابعا فوق دراجته، 
ويتخطـــى الباب ليكمـــل الســـير داخل ممر 
الدخول الضيق، الذي هـــو جزء من المقهى، 
ثـــم يغـــادر الدراجـــة للجلوس علـــى طاولة، 
واختيار ما يحلو له من طعام أو شـــراب من 
بين قائمة الطلبات، وفـــي تلك األثناء يجري 
فنيون عمليات الصيانة والتنظيف للدراجة، 

وإعادتها مرة أخرى بجواره.
ويمكـــن للزائـــر متابعـــة دراجتـــه أثناء 
العناية بها، وحتما تعتبر الفكرة غريبة وغير 
نمطيـــة، لكن هذا مـــا أراد صاحـــب المقهى، 

مهند الشايب، تحقيقه بالفعل.
وكشف الشايب لـ”العرب“ أن عشاق ركوب 
الدراجـــات النارية يعانون من اتهامهم بأنهم 
مصدر اإلزعاج في الشـــوارع، وأنهم الســـبب 
فـــي الكثير من الحـــوادث، لذا فهم يســـعون 
لتصحيـــح هـــذه المفاهيم الســـلبية، ويوفر 

مشروعه الراحة لمجتمع عاشقي الدراجات.
وعلى الرغم مـــن أن ”البايكرز“، مصطلح 
يطلـــق على عشـــاق الدراجـــات النارية، وهم 
واعون جيدا بالنظرة الســـلبية تجاههم، غير 

أن عصـــام رمضـــان، أحـــد المحترفين، يؤكد 
ضرورة توعيـــة اآلخرين بمجتمـــع محترفي 
الدراجات بشـــكل إيجابي، ودعا غير الهاوين 
إلـــى زيـــارة المقهـــى واالقتراب مـــن رواده 

والتعرف على نمط التفكير.
تأســـيس  فكـــرة  أن  رمضـــان  وأضـــاف 
مجتمعات البايكـــرز، تبنى على خلق انطباع 
جيد عن قيـــادة الدراجات الناريـــة وااللتزام 
بوسائل الســـالمة المرورية، وتغيير النظرة 
الســـلبية إلى المجتمع، والحفاظ على ارتداء 
زي موحد لتحقيق السالمة الشخصية، وذلك 
مـــن العناصر المهمة فـــي تثقيف المنضمين 
الجـــدد، العتبـــار قيـــادة الدراجـــات النارية 

رياضة مثل أي رياضة أخرى.
 ويقطع هؤالء رحالت طويلة المســـافات 
من القاهرة إلى اإلسكندرية مثال، ويحافظون 
على السير في سرب، مع الحرص على ارتداء 
كافـــة المالبس المخصصة لراكبي الدراجات 
لتحقيـــق عوامل الســـالمة واألمـــان، وهناك 
اتجاه منهم لالندماج في المجتمع بالمشاركة 
الفعالة في األعمال الخيرية وتنظيم الرحالت 

والمهرجانات الدولية.
ويعـــد ركـــوب الدراجـــات الناريـــة مـــن 
لذلـــك  بالمخاطـــر،  المحفوفـــة  المغامـــرات 
يجب ارتـــداء مالبس واقيـــة، وهي المالبس 
المعـــروف عنها الجمع بيـــن األناقة وتوفير 

األمان معا.
ووفقا لمعهد السالمة للدراجات النارية، 
ال بـــد أن تتوافـــر فـــي الخـــوذة، خصائـــص 
التصادم، وأن تتميز بالراحة مع إحكامها من 

خالل فتحات التهوية والوزن الخفيف.

اختار مقهى بالعاصمــــــة املصرية القاهرة أن يتيح لرواده صحبة من نوع خاص، فبدل 
ــــــوس مع مجموعة من األصدقاء للعــــــب الطاولة قدم لهم إمكانية أن تكون دراجاتهم  اجلل

النارية هي الرفيق في املقعد املجاور.

استراحة تجمع الدراجة بصاحبها

} تطاويــن (تونــس) - قـــال حبيـــب علجان، 
باحث جيولوجي تونسي، إن الفرق المختصة 
”اكتشـــفت آثـــارا ألقـــدام ديناصـــورات يعود 
عمرهـــا لنحو 140 مليون عـــام، أقصى جنوب 
شـــرقي البالد وتحديدا فـــي محافظة تطاوين 

الجنوبية“.
وأوضح أنـــه ”تم العثور علـــى قرابة 100 
أثـــر لديناصـــورات موزعـــة فـــي منطقة قصر 
المرابطيـــن التي تبعد قرابـــة 20 كلم عن مركز 

محافظة تطاوين“.
وأشار علجان إلى أن ”آثار الديناصورات 
تعود للعهد الجوراســـي (عصر الديناصورات 

العمالقة) أي قبل 140 مليون عام“.
ووفقـــا لوكالـــة تونـــس أفريقيـــا لألنباء 
(حكوميـــة)، قـــال فريدريكـــو فانتـــي، باحـــث 
مختص في علوم الديناصـــورات والحفريات 
”هذه الحفريات التي تم اكتشـــافها تشـــير إلى 
وجـــود هذا النـــوع النادر مـــن الديناصورات 

بالجهة منذ حوالي 150 مليون سنة“.
ولفـــت علجان إلـــى أن ”بعض اآلثار ظاهر 
بشـــكل واضح للعيان، واآلخر مغّطى بطبقات 
جيولوجية أخرى تحجب الرؤية، وهي ممتدة 
علـــى كامل الطبقة الجيولوجية الموجودة في 

بني غدير بمنطقة قصر المرابطين“.
وتابع أن ”هذا االكتشاف تم بالتعاون بين 
الديـــوان الوطني للتـــراث (حكومي) وجمعية 
صيانـــة التراث في غمراســـن، وجامعة قابس 
(بالجنوب الّتونســـي)“، علما وأن االكتشـــاف 
حصـــل بالتعـــاون مـــع فريق مـــن العلماء من 

جامعة بولونيا اإليطالية الذي أعلن عن عثوره 
على نوع نـــادر من الديناصـــورات بمحافظة 

تطاوين.
وبحســـب علجـــان، ليســـت هـــذه المـــرة 
األولـــى التي يتم فيها اكتشـــاف آثـــار ألقدام 
ديناصورات في محافظـــة تطاوين؛ إذ تم قبل 
عامين اكتشاف آثار أخرى لديناصورات يعود 

عمرها لنحو 160 مليون عام.
كما تم في يناير 2016 في تطاوين اكتشاف 
رأس تمســـاح بحـــري، وبعـــض مـــن فقراتـــه 
المتحجـــرة، يعود تاريخها إلـــى أكثر من 130 

مليون عام.
بوســـنينة، باحث تونسي،  واكتشف علي 
أيضـــا في العام نفســـه فـــي منطقـــة كمبوت 
بالمحافظـــة ذاتها جذع شـــجرة يعود تاريخه 

إلى 100 مليون عام.
وجاء االكتشـــاف بعد حفريات اســـتمرت 
3 ســـنوات (من 2011 إلـــى 2013) بجبل طويل 

المراع بمحافظة تطاوين الجنوبية.
وقال لويجي كونتيلي، باحث إيطالي، في 
مؤتمر علمي بتطاوين ”هيكل هذا الديناصور 
الفريد يحمل تجاويـــف بقطعه العظمية تعود 
ربما الستخدامها في خزن الهواء، بما يوحي 
بأن وزنـــه كان خفيفـــا رغم كبـــر حجمه على 

خالف األنواع األخرى“.
”تطاويـــن  تســـمية  العلمـــاء  وأطلـــق 
هانيباليـــس“ على هذه الفصيلـــة من أحفورة 
الديناصـــورات، في مزج بين اســـمي تطاوين 

والقائد العسكري التاريخي حنبعل.

} أبوظبــي - ينتظـــر أطفال اإلمـــارات موعدا 
جديدا مع الســـعادة والخيال فـــي الثامن من 
أكتوبر المقبل، وذلك بانطالق الدورة الخامسة 

لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل.
اإلماراتية المنظمة  وقالت مؤسســـة ”فن“ 
للمهرجـــان فـــي مؤتمـــر صحافـــي إن الدورة 
الجديدة تحمل في جعبتهـــا 124 فيلما من 31 

دولة عربية وأجنبية.
الـــدول  المتحـــدة  الواليـــات  وتتصـــدر 
المشـــاركة في المهرجـــان برصيـــد 45 فيلما 
تليها اإلمارات برصيد 33 فيلما ثم تحل فرنسا 

بالمركز الثالث برصيد 29 فيلما.
وقالـــت ”فـــن“ التـــي ُتعنى بتعزيـــز ودعم 
الفنون اإلعالميـــة والمواهـــب اإلبداعية لدى 
الناشـــئة فـــي اإلمـــارات إن 70 مخرجـــا مـــن 
أنحاء العالم سيشـــاركون في الدورة الجديدة 

للمهرجان.
وأكـــدت الشـــيخة جواهـــر بنـــت عبدالله 
ومديـــرة  القاســـمي مديـــرة مؤسســـة ”فـــن“ 
مهرجان الشـــارقة الســـينمائي الدولي للطفل 
في المؤتمر الصحافـــي، أن االحتفاء العالمي 
بالمهرجان تجاوز هذا العام جميع التوقعات 
مع مشاركة نخبة من الدول الرائدة في صناعة 

الســـينما على مســـتوى العالم والتي تحضر 
أفالمها ويتواجد مخرجوها وممثلوها للمرة 
األولـــى فـــي المنطقـــة إيمانا منهـــم بالمكانة 
المتميزة التي باتت تتمتع بها ســـينما الطفل 

في إمارة الشارقة ودولة اإلمارات.
ســـيكون  المهرجـــان  ”جمهـــور  وقالـــت 
على موعد مـــع مجموعة مختـــارة من األفالم 
في عرضهـــا األول لتكـــون نافـــذة المتابعين 
والشـــغوفين بالفنـــون المرئيـــة علـــى عوالم 
جديدة تتجســـد فيها رؤية المهرجان وتكشف 
المســـار الـــذي اختـــار أن يمضـــي فيـــه منذ 

انطالقته في العام 2013“.
ومن أبرز األفالم التي ُتعرض للمرة األولى 
بالمهرجـــان الفيلم األميركـــي ”ألبيون الخيل 
من إخراج كاستيل الندون، والفيلم  السحري“ 
من  البريطانـــي ”مصـــاص الدمـــاء الصغير“ 
إخراج ريتشـــارد كالوس وكارستن كيرليتخ، 
والفيلم األميركـــي ”خيول النافذة“ من إخراج 

آن ماري فليمنغ.
وأوضحت القاســـمي أن المنافسة تتوزع 
علـــى ســـبع فئات؛ هـــي أفضل فيلـــم خليجي 
قصير وأفضل فيلم مـــن صنع الطلبة وأفضل 
فيلم دولي قصير وأفضل فيلم رسوم متحركة 

وأفضـــل فيلم وثائقـــي وأفضل فيلـــم روائي 
طويل وأفضل فيلم من صنع األطفال.

وشـــكل المهرجان وألول مرة لجنة تحكيم 
لـــكل فئـــة من فئـــات األفالم الســـبع تضم 

فـــي مجملهـــا 19 عضوا مـــن الفنانين 
والنقـــاد  والمنتجيـــن  والمخرجيـــن 
عـــرض  ويســـتمر  والمتخصصيـــن. 
األفالم حتى الثالث عشـــر من أكتوبر 
المقبل في مركز الجواهر للمناسبات 

والمؤتمرات وســـينما نوفـــو في مركز 
صحارى بالشارقة.

وينظم المهرجان بجانب عرض األفالم 
أكثر من 50 ورشـــة عمل تتنـــاول عددا من 

الموضوعات المرتبطة بالســـينما والفنون 
المرئية. ومن بينها ورشـــة ”لعبة العروش“ 

لتعلم كيفية عمل وتطوير الشخصيات ثالثية 
األبعاد ويقدمها توماس كوتشيرا أحد فناني 
الخـــدع البصريـــة، وورشـــة عمـــل ”القصص 
المصـــورة ورســـم الشـــخصيات الكرتونية“ 
التـــي يقدمها كل من جوش ســـتوب مشـــرف 

المؤثرات البصرية في والت ديزني ودان 
بينيت مؤســـس ومدير مهرجان لوس 

أنجليس الدولي ألفالم األطفال.

اكتشاف آثار أقدام نوع نادر 
من الديناصورات في تونس

أطفال اإلمارات على موعد جديد مع السعادة

انهال وابل من التعليقات على الفنان السوري ناصيف زيتون من قبل متابعيه، بسبب نشره صورة تجمعه بالنجمة 
األميركية أنجلينا جولي، عبر أحد حساباته الخاصة على مواقع التواصل االجتماعي. وأوضح ناصيف أن الصورة لم 

تكن مع الفنانة العالمية بل مع تمثالها المصنوع من الشمع.

@

مقهى للدراجات النارية لتحسين صورة أصحابها في القاهرة

} ”إذا رأيـــت امرأة جميلـــة وذكّية وطّيبة 
وصادقة واألهم ال تتكلم كثيرا.. توكل على 

الله واقتلها فورا.. دي عفريت“!
هكـــذا نقلـــت يوما عن وصّيـــة صديق 
ســـاخر زعم محقـــا أن ال توجـــد امرأة في 
العالم جتمع كل هـــذه الصفات، وأنها إذا 
وجدت فســـتكون رابع املستحيالت إضافة 

إلى الغول والعنقاء واخلل الوفي!
ورغـــم رفضـــي الشـــديد لفكـــرة القتل 
طبعا، إال أن فكـــرة اعتبارها «عفريتا» هي 
التي جذبتني كرجـــل ميكن أن ُميثل أيضا 
مـــا هـــو أفظع من مجـــرد «عفريـــت» بنظر 
نساء سيغضنب بال شك من هذا التوصيف 

املزعج.
فـــي  والذكـــورة  األنوثـــة  حـــروب 
مجتمعاتنا العربية قدميـــة للغاية، ورمبا 
تصـــل حـــد احلـــرب األهليـــة الفكريـــة أو 
االجتماعية التقليديـــة، مع اإلقرار املبدئي 
بأنه ليس كل ذكر «رجال»، مبثل ما ليس كل 
امرأة «أنثى».. وبينمـــا كانت املرأة تعاني 
إفرازات الذكورة املجتمعيـــة، كان اللجوء 
إلـــى رّد الفعل العنيف نتيجـــة منطقية ملا 
قد يكون ظلمـــا كبيرا، نتيجة التهميش أو 
التسلط أو الســـخرية املتبادلة.. لذا كانت 
أكيـــاس البالســـتيك الســـوداء، فـــي فترة 
مـــن الفترات، عقابا نســـويا لرجال ُقّطعت 
أجســـادهم بســـكني باردة، فيما كان هناك 
في بعض بلداننـــا العربية جتاهل ُمخجل 
ال ُتذكر فيه امرأة باالسم أبدا.. فهي «ابنة» 
فـــالن وهي طفلة، و«كرمية» فالن في بطاقة 
الـــزواج، و«زوجة» فـــالن عندمـــا تتزوج، 
وأخيرا «حرم» فالن عندما يشـــيعونها إلى 

مثواها األخير!
ومثلمـــا تكـــون نصيحة بعض األســـر 
كـــي  األســـوياء  غيـــر  أبنائهـــا  بتزويـــج 
«يعقلـــوا» كمـــرادف مبطن لعقـــاب فتاة ال 
ذنـــب لهـــا باالرتباط بهذا املجنـــون واقعا 
مؤســـفا ال يخلو منه أي مجتمـــع، كان ردُّ 
الفعـــل االحتجاجي ما كتبته ســـيدة على 
الفيسبوك، حيث دعت كل رجل إلى االنتباه 
رت حتذيرها بأن  حل، وبـــرَّ مـــن خطورة النَّ
نحلة وقفـــت على رأس زوجها، وتســـللت 
إلى شعر رأســـه، ما دعاها إلى الذهاب به 
على َعَجل إلى املستشـــفى حيث اكتشـــف 
األطبـــاء أنه يعاني من ارجتـــاج باملخ.. ثمَّ 
تساءلت ببراءة، وبلهجة عامّية :«الله أعلم 
لـــو مكنتش حلقت النحلة بالشـــومة كانت 
عملت فيه إيه أكتر من كده».. و«الشـــومة» 
هـــي التعريـــف العامـــي املصـــري للعصا 
الغليظة، لنكون أمام منوذج مماثل لـ«الدبة 

التي قتلت صاحبها»!
هذه احلـــرب اخلفّيـــة واملعلنـــة، رمبا 
واملـــرأة  الرجـــل  بـــني  العالقـــة  تلخـــص 
فـــي مجتمعاتنـــا، والتـــي تشـــبه مصباح 
عالءالديـــن الســـحري، الكل يحلـــم به، لذا 
مـــا إن يدعكه رجل، أو امـــرأة من ضحايا 
املشـــروع الفاشـــل، حتى يخرج من القمقم 

يك»! يك لبِّ صارخا:«ُشبِّ
يا للهول.. عفريت لكل مواطن ومواطنة!

صباح العرب

{عفريت}.. لكل مواطن!

محمد هجرس
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