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} الدوحــة - وصفت أوســـاط خليجية زيارة 
جـــواد  محمـــد  اإليرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
ظريـــف لقطر في ذروة خالفها مع الســـعودية 
واإلمـــارات والبحريـــن ومصر بأنها مســـعى 
إيرانـــي لبث المزيد من الشـــقاق، واســـتثمار 
رغبة الدوحة في تدويل الخالف للتســـّلل إلى 

البيت الخليجي.
وقالـــت هذه األوســـاط إن تنقل ظريف من 
سلطنة عمان إلى قطر قد يوحي بكسر الطوق 
الخليجي في ظاهره، لكن ال قيمة ألي اختراق 
ما لم تكن السعودية طرفا فيه، وهو ما تعترف 
به إيران نفســـها التي سعت مرارا إلى مغازلة 
السعودية عبر االستعداد لحوار غير مشروط 

معها واالعتراف بدورها اإلقليمي المحوري.
وقالـــت وكالـــة إيرنا في موقعهـــا العربي 
إن ظريف التقى عصر االثنين بســـلطان عمان 
قابوس بن ســـعيد وبحث معـــه القضايا ذات 

االهتمام المشترك.
وقابل اإلعالم الرســـمي القطـــري االثنين 
بحفاوة كبيرة زيارة ظريف إلى الدوحة قادما 
من مســـقط في أول زيارة له إلى قطر منذ بدء 

االزمة في يونيو الماضي.
وال تندرج زيـــارة ظريف لعمان وقطر فقط 
في حدود العالقات الثنائية، بل تروم إرســـال 
رســـائل إقليمية ودولية تســـلط المجهر على 
إظهار طهـــران لطبيعة سياســـتها الخارجية 

داخل دول اإلقليم.
ويؤكـــد خبراء فـــي الشـــؤون اإليرانية أن 
ظريـــف الـــذي يمثـــل اســـتراتيجية الرئيس 
روحاني فـــي مســـائل السياســـة الخارجية، 
مـــا زال يعّول على انفتـــاح خليجي عام حيال 
إيران، وأن طهران ما انفكت ترســـل اإلشارات 
حول ســـعيها للحـــوار مع بلـــدان المنطقة ال 

سيما مع السعودية.
ويلفت الخبراء إلى أن الموقف السعودي 
ما زال متشددا في أمر فتح صفحة جديدة مع 
طهران وهو أمر أوضحه ولي العهد السعودي 
األمير محمد بن سلمان حين استبعد إمكانية 
االتفـــاق مـــع دولـــة ال تؤمـــن بالمصالـــح بل 
بالعقائـــد، مؤكـــدا أن الرياض ”لـــن تلدغ من 

إيران مجددا“.
ويـــرى هـــؤالء أن إيران تحـــاول من خالل 
زيـــارة ظريـــف التلويـــح بالمســـاحات التي 

تمتلكهـــا داخـــل مجلـــس التعـــاون من خالل 
العالقة مع ســـلطنة عمان وتلك المستجدة مع 

قطر بعد قرار الرباعية مقاطعة الدوحة.
وتجزم مراجع خليجية أن طهران ليســـت 
بـــوارد تغيير اســـتراتيجيتها واالنتقال نحو 
مقاربة شـــفافة مباشرة مع دول المنطقة تأخذ 
في الحســـبان مصالـــح هذه الـــدول والعالقة 
الســـوية مع الدول المجاورة، وستســـعى من 
خالل دبلوماســـية انتهازية لزرع الشقاق بين 
الدول األعضاء في المجلس وصب الزيت على 

نار أي خالفات بين دوله.
وتعتبر هذه المراجـــع أن قطر التي تفتح 
البـــاب للتدخل اإليراني في الخالف الخليجي 
ســـتكون المتضرر األبـــرز، ألن طهران ال تقدر 
على حـــل أزمـــة الدوحة مـــع جيرانهـــا، وأن 
توريد البعض من شـــحنات األغذية إن استمر 
لن ينهي أزمـــة قطر التي تحتـــاج إلى العمق 

الخليجـــي اجتماعيا واقتصاديا وسياســـيا، 
وأن االعتمـــاد علـــى أطراف خارجيـــة يحقق 
حلـــوال ظرفية محـــدودة قبـــل أن يتحول إلى 

ابتزاز مالي وسياسي.
ويقـــول مراقبـــون إن قطـــر تعيش وضعا 
يجعلهـــا في مفتـــرق طريق قـــد يخرجها من 
المعادلة الخليجية أو قد يدفع باتجاه تغيرات 

داخلية فيها إن أساءت قراءة المؤشرات.
وال تملـــك إيران أن تقدم جديدا في حلحلة 
األزمة القطريـــة، والتحفظـــات الكويتية على 
مشـــروع االتحـــاد قد زالت، وظريـــف يدرك أن 
طـــرد الكويت للســـفير اإليراني علـــى خلفية 
تورط طهران في قضية خلية العبدلي يضعف 

قدرتها على توظيف الورقة الشيعية كويتيا.
واعتبر الكاتـــب البحريني عبدالله الجنيد 
أن الدوحـــة باتـــت تـــدرك أن نافـــذة الفرصة 
األخيـــرة للخـــروج مـــن األزمـــة فـــي تـــالش 

تمامـــا بعد األخبـــار عن تجميـــد االجتماعات 
التحضيرية للقمة الخليجية في الكويت.

وقرأ الجنيد جولة ظريف كمحاولة إيرانية 
أخيـــرة تهدف إلى عزل قطـــر خليجيا وضّمها 
إلـــى فلك السياســـة اإليرانية خصوصا أن كل 
المحظـــورات التـــي كانت تعيـــق اإلعالن عن 
االتحـــاد الخليجـــي قد زالت مـــن خالل جملة 

اإلصالحات االجتماعية السعودية.
وقـــال في تصريـــح لـ“العرب“، ”بالنســـبة 
إليران فإن أي مشـــروع سياســـي بذلك الحجم 
قـــد يضعف من حجم تأثيرها السياســـي عبر 
تذويـــب مـــا تدعيـــه هي مـــن رعايـــة مصالح 

الغالبية الشيعية في بعض دول الخليج“.
وأضاف أن ”عمان حددت موقفها من إعالن 
االتحاد ســـابقا ولكن عدم االتصال الجغرافي 
لكل من عمان وقطر والكويت يضعف من قيمة 

موقفها السياسي من مشروع االتحاد“.

} واشنطن - عكست وسائل اإلعالم األميركية 
االثنين هول الصدمة التي عاشـــتها الواليات 
المتحـــدة إثر المجزرة التـــي ارتكبها مواطن 
أميركي ”أبيـــض“ في الس فيغاس والتي راح 
ضحيتهـــا أكثر من 50 قتيال وســـقوط المئات 

من الجرحى.
وعلـــى الرغم مـــن أنه من المبكر، حســـب 
مراقبين أميركيين، اســـتباق ما قد تصل إليه 
التحقيقـــات، إال أن الحدث ســـلط الضوء على 
علـــة أميركية داخلية، بحيـــث أن المجزرة في 

الس فيغاس قد ال تكون األخيرة.
وأعـــاد الحدث الجدل حول مســـألة تجارة 
الســـالح المشـــّرع داخـــل الســـوق األميركي. 
ويعتبـــر المناهضون لشـــيوع األســـلحة في 
البالد بـــأن أحد أكبر أســـباب العنف اليومي 
في الشـــوارع األميركية هو سهولة الحصول 
على األسلحة النارية على نحو شرعي متاح ال 

يليق بالدول الحديثة.
وكان الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوباما قد 
فشـــل في وضع قوانين مقّيدة لبيع األســـلحة 
في الواليات المتحدة. وقد تمت مجابهة خطط 
أوباما مـــن خالل قوة لوبي مصانع الســـالح 
األميركي ومن خالل لوبي آخر يعتبر أن حمل 

األسلحة جزء من ثقافة وتقاليد األميركيين.
ويذهب محللون إلى أن المســـألة ال تتعلق 
فقط بمسألة الســـالح، على الرغم من أن لهذه 
المسألة تداعيات مباشرة على أمن األميركيين 
اليومي، بل تتعلق أيضـــا بمنظومة العالقات 
السياســـية االجتماعية التي تخرج إلى العلن 

ظواهر دموية مناكفة للثقافة السائدة.
ويضيف هـــؤالء أن مهاجمة الفضاء العام 
ســـواء كان في مدرســـة أو حفل موسيقي كما 
حـــدث في لوس أنجلس، قد تخفي خلال قيميا 

لم تستطع النخب السياسية معالجته.
وبينما يجزم خبراء في الشؤون األميركية 
أن انتخـــاب دونالـــد ترامب رئيســـا للواليات 
المتحدة جاء انتصارا لقيم ”أميركا البيضاء“ 
وكرد فعل على 8 ســـنوات من عهد أوباما، إال 
أن مجزرة الس فيغاس تؤشـــر على أن الخطر 
على األمـــن األميركـــي ال زال خطـــرا داخليا، 
وأن انتخـــاب ترامب يمثل جانبا من خلل عام 
يكشـــف تصّدعا داخل تعايـــش الثقافات التي 

تتشكل منها ”األمة األميركية“.
ورغـــم أن المجـــزرة تأتـــي خارج ســـياق 
اإلرهـــاب الـــذي يواجهه العالـــم، إال أن منابر 
أميركية، سياســـية خصوصا، تدعو إلى تأمل 
أعمـــق لظاهرة العنـــف األميركي، ســـواء في 
الشـــق المتعلق بالعيش الجماعي للمواطنين 
أو بذلك المتعّلق بثقافة الســـالح التي ال يمكن 

إال اعتبارها ”ثقافة إرهاب“.

} بغــداد - يمـــارس رئيس إقليم كردســـتان، 
مسعود البارزاني، عملية ”هروب إلى األمام“، 
وفقا لمراقبيـــن، في إطار تعاطيه مع تداعيات 
اســـتفتاء تقرير المصير الذي رعاه حزبه، في 
وقت بـــدأت عالمات التصدع تلـــوح من داخل 
البيت السياسي الكردي، إثر تعاظم الضغوط 
لمشـــروع  الرافضـــة  والخارجيـــة  الداخليـــة 

االنفصال.
الديمقراطـــي  الحـــزب  زعيـــم  وفاجـــأ 
الكردســـتاني المراقبين باإلعالن عن تشـــكيل 
جديد بعنـــوان ”المجلس القيادي السياســـي 
العراقي“، قال إنه ”ســـيتولى  الكردســـتاني – 
مهـــام التفاوض مع بغداد بعـــد إنجاز خطوة 

االستفتاء“.
وجـــاء اإلعالن عـــن هذا المجلـــس في ظل 
رفـــض الحكومة المركزية فـــي بغداد، وجميع 
القوى السياسية الشيعية، التفاوض مع إقليم 

كردســـتان بناء على نتائج استفتاء الخامس 
والعشرين من الشهر الماضي.

ويقول مراقبـــون إن ”البارزاني يهرب من 
الضغوط المحلية والدولية المطالبة بتجميد 
نتائـــج االســـتفتاء، والعودة إلى حـــوار غير 
مشروط، باإلعالن عن تشكيل سياسي جديد“.

ويقـــول قادة بارزون فـــي االتحاد الوطني 
الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي السابق 
جالل الطالباني، إنهـــم فوجئوا بإعالن حزب 
البارزاني حل ”المجلس األعلى لالســـتفتاء“، 
واإلعـــالن عـــن تشـــكيل جديد للتفـــاوض مع 
بغـــداد، ”في غيـــاب أي بادرة تؤكد اســـتعداد 
الحكومة المركزية لمناقشة نتائج االستفتاء“.
وتعكس هذه المواقف حجم االنقســـامات 

في حزب الطالباني بشأن االستفتاء.
وقالت مصادر سياســـية في الســـليمانية، 
معقل االتحاد الوطني الكردستاني، إن ”هناك 

جناحا واحدا من حزب الطالباني يقوده نائب 
األمين العام للحزب، كوســـرت رســـول، يدعم 

البارزاني في مشروع االستقالل الكردي“.
واهتمت قيادات بارزة في حزب البارزاني، 
بما وصفته بـ“مبادرة السيســـتاني للحوار“، 
مؤكـــدة الترحيب بها. لكـــن نائبا في البرلمان 
العراقـــي عـــرف بقربـــه من المرجع الشـــيعي 
األعلى فـــي النجف، قال إن المرجع الشـــيعي 
األعلى علي السيســـتاني ”لم يدع إلى الحوار، 

بل طلب االلتزام بالدستور“.
وقال النائب عن التحالف الشيعي الحاكم، 
عبدالهـــادي الحكيم، إن ”القيادة السياســـية 
لكردستان العراق أعلنت استعدادها للحوار“، 
مؤكـــدا أن ”المرجعية العليا لم تطرح مبادرة، 
خالفا لمـــا زعموا، ولم ترد فـــي بيانها أصال 
كلمة حـــوار في خطبة الجمعة أصال، بل دعت 
اإلخوة المســـؤولين في اإلقليـــم إلى الرجوع 

إلى المسار الدستوري لحل القضايا الخالفية 
بين الحكومة االتحادية وحكومة اإلقليم“.

وكان ممثـــل المرجع األعلى دعا في خطبة 
الجمعـــة الماضية إلـــى ”ضـــرورة المحافظة 
على وحـــدة العـــراق أرضا وشـــعبا، والتزام 
جميـــع األطـــراف بالدســـتور العراقـــي نصا 
وروحا، واالحتكام في مـــا يقع من المنازعات 
بيـــن الحكومـــة االتحاديـــة وحكومـــة اإلقليم 
ويستعصي على الحل بالطرق السياسية إلى 

المحكمة االتحادية العليا“.
وحذر ”من القيام بخطوات منفردة باتجاه 
التقســـيم واالنفصال ومحاولة جعل ذلك أمرا 
واقعا ســـيؤدي بما ســـيتتبعه من ردود أفعال 

داخلية وخارجية إلى عواقب غير محمودة“.
واعتبر مراقب سياسي عراقي أن تداعيات 
االســـتفتاء لن تقـــف عند حّد معيـــن كما تأمل 
األطـــراف كلهـــا، مضيفا أن ما جـــرى ال يمكن 

التراجـــع عنه بـــأي طريقة ذلـــك أن الطرفين؛ 
الكردي وحكومة بغداد، يستندان إلى الدستور 
حجة لصحـــة موقفيهما المتناقضين، وهو ما 
يكشـــف أن الدســـتور لم ُيكتب بطريقة تجمع 

العراقيين تحت مظلة القانون.
وقـــال المراقب في تصريـــح لـ“العرب“ إن 
”الحكومـــة ليســـت في وضع جيد كمـــا توّد أن 
تظهـــر، ألنها ال تملك أوراقـــا قانونية للضغط 
علـــى الجانـــب الكـــردي ممثـــال بالبارزانـــي 
شـــخصيا الذي ال يملك سوى أن يمضي قدما 
في مشروعه الذي لم يعد مجرد رأي شخصي“.
وأضـــاف ”هنـــاك (نعـــم) قيلت مـــن أجل 
االنفصـــال وهـــو ما يمكن أن يؤســـس لقاعدة 
قانونيـــة تضع اإلقليـــم على عتبـــة االعتراف 
الدولي، وأن المطالبة بالعودة إلى الدســـتور 
تنطوي على اقتـــراح غير دقيق إلصالح ما تم 
إفساده من الود القديم بين الشيعة واألكراد“.
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} دمشــق - طرحـــت الضربـــة اجلويـــة التي 
اســـتهدفت مقاتلـــني مليليشـــيا حـــزب الله في 
منطقـــة صحراوية وســـط ســـوريا، تســـاؤالت 
عديـــدة لعل أكثرها تداوال هل بدأ فعال موســـم 

اصطياد عناصر احلزب في سوريا؟
ومعلـــوم أن تنامـــي دور حزب الله يشـــكل 
حتديـــا كبيرا للعديد من اجلهات وفي مقدمتها 
الواليات املتحدة وكذلك إســـرائيل التي وجهت 
علـــى مـــدار الســـبع ســـنوات من عمـــر األزمة 
الســـورية العديد من الضربات اجلوية للحزب 
املدعوم من إيران مســـتهدفة في الغالب قوافل 

أسلحة تابعة له.
وبـــدت الضربة اجلديدة التـــي تعرض لها 
مقاتلـــو احلـــزب اللبناني ملفتـــة جلهة أنه مت 
اســـتخدام طائرة دون طيار فيهـــا، من دون أن 

تفصح أّي جهة عن مسؤوليتها.
وقال مدير املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
رامي عبدالرحمن ”اســـتهدفت طائرة دون طيار 
مجهولة الهويـــة موقعًا حلزب الله قرب منطقة 
الســـخنة في بادية حمص الشـــرقية، ما تسبب 
في مقتل ثمانية من عناصره على األقل وإصابة 

أكثر من عشرين آخرين بجروح“.
وأكـــد مصدر ميداني وقوع الغارة التي قال 
إنها تسببت في مقتل سبعة عناصر من احلزب 
علـــى األقل، باإلضافة إلى مقاتلني ســـوريني لم 
يحـــدد عددهم. وأوضـــح أن العمل جار ”للتأكد 

من هوية من نفذ الغارة“.
ونفـــى التحالـــف الدولـــي ضـــد داعش أن 
يكون على صلـــة باألمر، وقال املتحدث باســـم 
عمليـــات التحالـــف ”إن موقـــع الضربة خارج 
نطاق عملياتنا“، وذكرت مصادر لوكالة رويترز 
أنها قد تكون من ”نيران روسية صديقة“، ولكن 
ذلك مستبعد وفق خبراء عسكريني، ألن القوات 
الروسية لديها خارطة مفصلة عن مواقع متركز 
احلزب، فضال عن أن الوسيلة املستخدمة وهي 

طائرة دون طيار تبعد أكثر االحتمال األخير.
ويشـــن التحالف بقيـــادة الواليات املتحدة 
ضربات جوية في ســـوريا ضـــد تنظيم الدولة 

ســـوريا  قـــوات  لتحالـــف  دعمـــا  اإلســـالمية 
الدميقراطية الذي تقوده وحدات حماية الشعب 
الذراع العســـكرية حلزب االحتـــاد الدميقراطي 

الكردي.
وال يســـتبعد أن يضـــع التحالـــف حـــزب 
الله الـــذي تصنـــف العديد من الـــدول جناحه 
العســـكري ضمن القائمة السوداء، في صدارة 
أولوياته خـــالل الفترة املقبلة، أي بعد االنتهاء 

من تنظيم الدولة اإلسالمية.
ويرجح الباحث السياســـي اللبناني مكرم 
ربـــاح لـ“العرب“ أن تكون الضربة اجلوية التي 
استهدفت عناصر حزب الله في حمص من فعل 

التحالف الدولي.
وأشـــار ربـــاح إلـــى أن الضربة قـــد تكون 
رســـالة محددة إليران، بأن الواليات املتحدة لن 
تقف مكتوفة األيـــدي أمام تنامي نفوذها داخل 

األراضي السورية.
وكان املسؤولون األميركيون قد كرروا وفي 
أكثر من مناســـبة سواء في تصريحات إعالمية 
أو لنظرائهـــم الروس أنه لن يســـمح بأن يكون 

إليران موطئ قدم لها في هذا البلد.

وتعتبر هذه املسألة محل خالف بني موسكو 
وواشـــنطن، وإن كان مراقبون يرون أن روسيا 
لن تعترض على عمليات انتقائية تشنها القوات 
األميركية ضد حزب الله حتديدا، فقد سبق وأن 
غضت الطرف على اســـتهداف إسرائيل املتكرر 

للحزب داخل األراضي السورية.
ويلفـــت احمللل اللبناني إلى أن اســـتهداف 
عناصـــر حـــزب الله يأتي في وقت يســـجل فيه 
تصعيـــد بـــني الواليات املتحدة وروســـيا، بعد 

اغتيال جنرال روسي رفيع املستوى.
ويقاتل حـــزب الله املدعوم مـــن إيران علنا 
منـــذ العـــام 2013 إلى جانب قـــوات النظام في 
ســـوريا، ويشـــارك في املعارك علـــى اخلطوط 

األمامية في املعارك.
ويعتبـــر احلـــزب إحـــدى القـــوى البريـــة 
الرئيســـية في العملية العســـكرية التي تشـــن 
فـــي البادية ومحافظة ديـــر الزور، وهي منطقة 
اســـتراتيجية تريد إيران الهيمنة عليها لتنفيذ 
مشـــروع احلزام األمني الذي يربط بني العراق 
وســـوريا ولبنان، وبالتالي فـــإن املنطقة التي 
اســـتهدف فيها حـــزب الله تعزز الشـــكوك في 

أن تكـــون الواليات املتحـــدة خلف احلادث. من 
جهة أخرى ال يستبعد البعض فرضية أن تكون 
إســـرائيل نفســـها خلف العمليـــة خاصة وأن 
األخيرة أكدت في أكثر من مرة أنها لن تســـمح 
بنفوذ إليران وحزب الله في سوريا باعتبار أن 

ذلك يشكل تهديدا مباشرا ألمنها.
ويتوقع مراقبون أن تزداد في الفترة املقبلة 
مثل هذه العمليـــات التي تأتي في ظل تصعيد 

الفت في أكثر من جبهة.
واستهدف هجومان انتحاريان االثنني قسم 
شـــرطة في حـــي امليدان جنوب مدينة دمشـــق، 
ما تســـبب في مقتل مدنيني وعـــدد من عناصر 

الشرطة، بحسب ما ذكره اإلعالم الرسمي.
وأورد التلفزيون الســـوري الرســـمي نقًال 
عن وزارة الداخلية ”إرهابيان فجرا نفســـيهما 
أمام قسم الشـــرطة، ما أدى إلى استشهاد عدد 
من املدنيني وعدد من عناصر الشرطة“. وسبق 
أن تعرض قســـم الشـــرطة في امليـــدان لتفجير 
انتحاري في 16 ديســـمبر، حني دخلت إليه فتاة 
تبلغ من العمر 7 سنوات مرتدية حزاما ناسفا، 
مت تفجيره عن بعد، ما أسفر عن وقوع إصابات.

} غــزة - وصـــل رئيس الوزراء الفلســـطيني 
رامـــي احلمداللـــه االثنني إلى قطـــاع غزة، في 
أول زيـــارة منـــذ نحـــو عامني ونصـــف العام، 
لوأد القطيعة السياسية ووضع قدم في مسار 

املصاحلة الفلسطينية.
الـــوزراء  مـــن  عـــدد  احلمداللـــه  ورافـــق 
واملســـؤولني فـــي أول خطـــوة باجتاه تســـلم 
احلكومة ملسؤوليات القطاع التي تسيطر عليه 

حماس منذ عشر سنوات.
ويتـــرأس احلمداللـــه اجتمـــاع احلكومـــة 
األسبوعي الثالثاء في غزة، في إشارة لإليحاء 
بعودة األمور إلى طبيعتها. وسيكون هذا ثاني 
اجتماع رســـمي تعقده حكومة الوفاق في غزة 
منذ تشـــكيلها منتصف عام ٢٠١٤ بعد أن كانت 
تتهـــم حماس بعدم متكينها من اســـتالم كامل 

مهامها فيه.
وقـــال رئيس حكومـــة الوفـــاق ”نعود مرة 
أخرى إلـــى غزة مـــن أجل حتقيـــق املصاحلة 
والوحـــدة الوطنية وإنهاء مظاهـــر وتداعيات 

االنقسام املؤملة“.
وأضـــاف ”جئنـــا بتعليمـــات ومتابعة من 
الرئيـــس محمود عباس لنعلـــن للعالم من قلب 
غـــزة أن الدولة الفلســـطينية ال ميكن أن تقوم 
ولن تقوم دون وحدة جغرافية وسياســـية بني 

الضفة الغربية وقطاع غزة“.
وكان وفد مصري ضم اللواء همام أبوزيد، 
واللـــواء ســـامح كامـــل، من جهـــاز املخابرات 
العامـــة املصرية، قد وصـــل إلى غزة عبر معبر 
بيـــت حانـــون لإلشـــراف علـــى عملية تســـلم 
احلكومة الفلســـطينية ملهام عملهـــا، ثم حلقه 
وفـــد ضـــم إعالميني مصريـــني للتدليـــل على 
اهتمـــام بهـــذا احلدث الذي لعبـــت مصر دورا 

رئيسيا في الترتيب له.
ومتوقع أن يقوم الوزير خالد فوزي رئيس 
جهاز املخابرات املصـــري بزيارة غزة الثالثاء 
ملتابعة احلـــوارات واحملادثـــات املنتظرة بني 
القوى الفلســـطينية والتأكيد على أن القاهرة 

مصممة على بلوغ املصاحلة لغاياتها.

وتأتي عودة مصر إلى مشـــهد قيادة قضية 
املصاحلة الفلسطينية سريعا ومفاجئا بعد أن 
بدأ جهاز املخابرات يستأنف حتركاته بقوة في 
امللف الفلسطيني، واستثمار األجواء اإلقليمية 
الراهنة والتي متيـــل لصالح دعم دور القاهرة 

على حساب كل من الدوحة وأنقرة وطهران.
والتقى خالل األسابيع املاضية مسؤولون 
مصريون مـــع أعضاء بحركـــة حماس وتبعت 
تلك اللقاءات قرارات ملكتب حماس بحل اللجنة 
اإلدارية لغزة، ثم لقاء وفد حلركة فتح بالقاهرة، 
الفلســـطينية  للمصاحلـــة  الطريـــق  ومتهيـــد 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
وأعلـــن احلمداللـــه فـــور وصوله تشـــكيل 
ثالث جلـــان حكوميـــة لتتولى اســـتالم قطاع 
غزة مبوجب تفاهمات املصاحلة الفلســـطينية 
األخيـــرة، وهـــي: جلنـــة للمعابـــر واملوظفني 

وأخرى لألمن.
وتواجه حركتا فتح وحماس عدة حتديات 
إلجنـــاح املصاحلـــة، أبرزهـــا تشـــكيل حكومة 

إئتالفية بـــني احلركتني وتســـليم أمن القطاع 
إلى الســـلطة الفلســـطينية، ومصير عشـــرات 
اآلالف من املوظفني الذيـــن عينتهم حماس في 

غزة عام ٢٠٠٧.
ويشـــكك البعض في نوايا حماس بســـبب 
تاريخها الطويل في املماطلة وإفشال اتفاقات 
مصاحلة عدة، بيد أن مراقبني يرون أن احلركة 
لم يعد لها مجـــال للمناورة وهي مضطرة إلى 

إنهاء االنقسام.
وترغب القاهرة في تكوين جبهة مشـــتركة 
مـــع حماس حملاصـــرة اإلرهاب املتفشـــي بني 
غزة وشـــمال ســـيناء وتخفيف النفوذ القطري 
في القطاع. ويرى مراقبون أن تســـريع حماس 
في التحول اجلذري باجتـــاه املصاحلة في ١٧ 
ســـبتمبر جـــاء نتيجة الوضـــع اإلقليمي الذي 
ال يصب فـــي صاحلها ومنها األزمـــة القطرية 

وانشغال تركيا مبلفات تهم أمنها القومي.
ويقول الســـفير جمال بيومي مساعد وزير 
اخلارجيـــة املصري األســـبق إن ”املصاحلة إن 

حتققـــت بالكامل ســـتكون تاريخيـــة وتصبح 
الفلســـطيني  للشـــعب  حقيقيـــا  انتصـــارا 
حلجـــج  ونهايـــة  املصريـــة  والدبلوماســـية 

إسرائيل للتملص من عملية السالم“.
وأضـــاف لـ“العرب“، ”على حماس تســـليم 
كافـــة إدارات القطـــاع مبـــا فيها قطـــاع األمن 
وفقـــا للمبـــادرة والقـــرارت التـــي اتخذتهـــا 
احلركـــة وال يجب أن تقف تلك املســـائل عائقا 
أمـــام املصاحلة“، موضحـــا أن “ خيوط اللعبة 
السياسية أصبحت في يد السلطة الفلسطينية 

اآلن لتتفاوض مع إسرائيل لتحقيق السالم“.
وكان رئيـــس املكتـــب السياســـي حلماس 
إســـماعيل هنيـــة أبـــدى ثقته في القـــدرة على 
إحداث اختراق في ملف املصاحلة الفلسطينية 

بعد عشرة أعوام من االنقسام الداخلي.
واعتبـــر هنية، في رســـالة مكتوبة وجهها 
إلى الشـــعب الفلســـطيني، أن املرحلة الراهنة 
مختلفة ”فالبيئة الوطنية واإلقليمية والدولية 
تغيـــرت فضـــال عن الرعايـــة املصريـــة القوية 
والداعمـــة واملتحركـــة علـــى أســـاس التوازن 
الدقيق بني اإلخوة الفلسطينيني ومصاحلهم“.
وتوقع أحمد فؤاد أنور اخلبير في الشؤون 
الفلسطينية واإلســـرائيلية املزيد من خطوات 
حســـن النوايـــا من قبـــل فتح وحمـــاس، بعد 
إطالق األخيرة خمسة من أعضاء األولى كانت 

حتتجزهم لديها.
وقـــال لـ“العرب“، ”هذه املـــرة تبدو األمور 
مختلفة وتســـير في صالـــح املصاحلة، وهناك 
زخم إقليمـــي ومتابعة دوليـــة ميكن أن حتوال 
دون عودة حمـــاس ملناوراتها التقليدية حاليا 
على األقل“. وعبر ســـكان في غزة عن أملهم في 

أن حتسن املصاحلة أوضاعهم االجتماعية.
وحصلت القطيعة بـــني فتح وحماس على 
خلفيـــة نتائـــج االنتخابـــات التشـــريعية في 
٢٠٠٦، ورفـــض املجتمع الدولـــي قبول حكومة 
حلمـــاس وطالـــب احلركـــة أوال بنبـــذ العنف 
واحترام االتفاقات املوقعة بني الفلســـطينيني 

واإلسرائيليني.

انطالق موسم استهداف مقاتلي حزب الله في سوريا
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[ مقتل عناصر من الحزب اللبناني في غارة لطائرة دون طيار مجهولة الهوية
ــــــات املتحدة إثر  تتجه الشــــــكوك إلى الوالي
الغارة اجلوية التي نفذتها طائرة دون طيار 
واستهدفت عناصر من ميليشيا حزب الله 
في ريف حمص، رغم أن التحالف الدولي 
نأى بنفسه عن العملية بالقول إنها ليست 

في نطاق حتركاته العسكرية.

زيارة الحمدالله لغزة أول خطوة عملية نحو المصالحة الفلسطينية

االنتحاريون يعودون إلى دمشق

اجتماع طال انتظاره

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
وفاة الكولونيل فاليري فيديانين في 

مستشفى بموسكو متأثرا بجروح 
خطيرة أصيب بها في حماة السورية 

في نهاية سبتمبر الماضي.

◄ ادعى مفوض الحكومة اللبنانية 
لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر 

صقر على علي الحجيري المعروف 
”أبوعجينة“ في جرم االنتماء إلى 

تنظيم إرهابي مسلح (داعش) 
وتسهيل دخول المقاتلين للمشاركة 
في القتال ضد الجيش اللبناني في 

عرسال وتأمين األسلحة والذخائر لهم 
وعقد اجتماعات مع قادة التنظيمات 
المسلحة وخطف مواطنين لبنانيين.

◄ قررت هيئة تحرير الشام، المرتبطة 
بتنظيم القاعدة، تعيين القيادي 

أبومحمد الجوالني قائدا عاما للهيئة، 
في مؤشر على ما يبدو لصراع على 

السلطة داخل الهيئة التي تسيطر 
على معظم مناطق محافظة إدلب 

شمال غربي سوريا.

◄ أدانت وزارة الخارجية 
والمغتربين سياسة فرض األطواق 

على المناطق الفلسطينية وإغالقها، 
مؤكدة أن ”هذه السياسة امتداد 

لعقلية استعمارية توسعية، تستفرد 
بشكل عنيف بشعبنا وأرض وطنه، 

بما يؤدي إلى تكريس االحتالل 
واالستيطان، وتعميق نظام الفصل 

العنصري“.

◄ أكد األردن االثنين رفضه التهامات 
منظمة حقوقية دولية له بالقيام 

بـ“ترحيل جماعي“ لالجئين سوريين.

باختصار

أخبار
} القاهــرة – أعلنــــت حركــــة حســــم التابعة 
جلماعــــة اإلخــــوان مســــؤوليتها عــــن تفجير 
استهدف سفارة ميامنار في القاهرة، قائلة إن 
االنفجار ”انتقام من حملة جيش ميامنار على 

مسلمي الروهينغا“.
وهذه املرة األولى التي تعلن فيها حســــم 
مســــؤوليتها عن هجوم ضد ســــفارة أجنبية. 
علــــى  الســــابق  فــــي  هجماتهــــا  واقتصــــرت 
اســــتهداف قضــــاة ورجال شــــرطة في محيط 

القاهرة واجليزة املجاورة لها.
ويشــــدد مختصون فــــي مجــــال األمن أن 
احلركة تبحث عن أهداف غير متوقعة وبعيدة 
عن الشــــكوك للهروب من الطوق األمني الذي 

يحاصرها.
وورد في بيان احلركة أن مسلحني تابعني 
لها شــــنوا الهجوم، كرسالة حتذيرية لسفارة 
”الســــفاحني قتلة النســــاء واألطفال في والية 
راخني املسلمة وتضامنًا مع أبناء هذا الشعب 

املسلم املستضعف“.
ويذهب خبــــراء إلى أن العمليــــة األخيرة 
والتي لم تســــفر عن إصابات بشــــرية تعكس 
مدى األزمة التي تعيشــــها احلركة الوليدة من 
رحم اإلخوان بعد عزل اجلماعة عن الســــلطة 
في يوليو 2013، وأنهــــا حتاول القيام بدعاية 

تشي بأنها ال تزال موجودة.
وكانت احلركة اإلخوانية قد تكبدت خسائر 
فادحة في صفوف أعضائها وقياداتها بعد أن 
كشــــفت األجهزة األمنية عن الكثير من مراكز 
ومناطــــق اختبــــاء أفرادها وأســــرار هيكلها 

التنظيمي.
وقتلت قوات األمن املصرية االثنني، ثالثة 
مــــن عناصر حســــم في تبــــادل إلطــــالق النار 
بناحية املقابر الكائنة مبنطقة 15 مايو جنوب 
القاهرة، وقبلها بأيام قضت الشــــرطة على 14 

عنصرا للحركة.
وأوضــــح اخلبيــــر فــــي شــــؤون احلركات 
اإلســــالمية محمد جــــاد الزغبــــي أن ”احلركة 
حتاول بناء جماهيريتهــــا عبر القيام ببعض 
العمليــــات الدعائية التي تشــــبه البروباغندا 
دون أن يكون لهــــا أي تأثير في نصرة قضية 

الروهينغا“.
وأشار الزغبي في تصريح لـ ”العرب“ إلى 
أن التنظيمــــات املتطرفة تزايــــد على األنظمة 
واحلكومــــات العربية واإلســــالمية من جهة، 
كما أنها تنافس تنظيمــــات كالقاعدة وغيرها 
للحصــــول علــــى املــــوارد والتمويــــالت التي 
تخصص من قبل بعض اجلهات حتت عنوان 

دعم اجلهاد في ميامنار.
وظهرت حركة حســــم إبان عــــزل الرئيس 
املصري املنتمي إلى جماعة اإلخوان املسلمني 

محمد مرسي في يوليو 2013.
وتضــــم عناصر شــــبابية إخوانية تنتهج 
كفلســــفة  الســــالح  حمــــل  وتتبنــــى  العنــــف 

وأيديولوجية.

استهداف سفارة ميانمار 

تحول بعمل حسم اإلخوانية

مكرم رباح:

الضربة قد تكون رسالة 

إليران، بأنه لن يسمح 

بتنامي نفوذها في سوريا

«األردن الدولـــة الوحيدة التي تنبأت بطول مدى األزمة الســـورية، ففي الوقت الذي كان العالم 

يتوقع حسم األمور في عام أو اثنني، نظر األردن إلى 5 سنوات فما فوق».

عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب األردني

«السودان ملتزم بالشراكة الدولية لترسيخ دعائم األمن والسلم اإلقليميني والدوليني، وذلك 

عبر التعاون على مكافحة اإلرهاب وغسيل األموال واالتجار بالبشر». 

عمر حسن البشير
الرئيس السوداني

[ عودة حكومة الوفاق انتصار للمخابرات المصرية

ُ



} صنعــاء – تحّولـــت جبهة شـــمال اليمن إلى 
مصيـــدة لميليشـــيات الحوثي ُتســـتنزف فيها 
نخبة قواتها وكبار قادتها الميدانيين، الذين تّم 
توجيههم إلـــى تلك الجبهة بهدف التركيز على 
التحـــّرش بحدود المملكة العربية الســـعودية، 
ســـعيا وراء الدعايـــة اإلعالمية التـــي تحّولت 
إلـــى دعاية عكســـية مـــع تواتر أنباء خســـائر 
الميليشـــيات فـــي محافظات الجـــوف وصعدة 

وحجّة.
وأعلنـــت قوات الجيش اليمني المدعوم من 
التحالـــف العربـــي، االثنين، مقتل خمســـة من 
القيادات الميدانية التابعة لمســـلحي الحوثي 
والقـــوات المواليـــة للرئيـــس الســـابق علـــي 
عبداللـــه صالح، في غارة جويـــة على محافظة 
حجـــة الواقعة على بعد حوالي مئة وعشـــرين 

كيلومترا شمال غرب العاصمة صنعاء.

وقال المركز اإلعالمي للمنطقة العســـكرية 
الخامسة، في بيان نشـــره على حسابه بموقع 
”قـــادة  إن  فيســـبوك،  االجتماعـــي  التواصـــل 
ميدانيين كبار من ميليشيات الحوثي وصالح، 
لقوا حتفهـــم بغارة جوية لمقاتـــالت التحالف 
العربي اســـتهدفت تجمعا لهـــم في موقع جبل 

أبوالنار الواقع شرق مديرية حرض“.
وأوضح البيان أن أبرز هؤالء القتلى، حيدر 
ردمـــان، وهـــو أحد قيـــادات الصـــف األول في 
جماعة الحوثي، وخاض كل الحروب الستة مع 
الجماعة، وله مشاركات قتالية على الحدود مع 

المملكة العربية السعودية.
وأشار البيان إلى أن ”الميليشيات الحوثية 
تتكتم بشـــكل كبير عن مقتل العديد من قادتها 
الميدانييـــن الذين لقـــوا حتفهم فـــي المعارك 

األخيرة الدائرة في جبهتي ميدي وحرض“.

وأكد البيان أن ”الميليشـــيات خســـرت في 
األيام القليلة الماضية عددا كبيرا من قياداتها 
الميدانيين البارزين من بينهم عمار أبوخرفشة 
قائـــد أركان حـــرب األمـــن المركـــزي بمحافظة 
حجة، ومحمد علي حسن حاج مسؤول التجنيد 
التابـــع للميليشـــيا، ونجيب صالـــح الحيمي 
قيـــادي ومرجـــع ديني. وغيرهم العشـــرات من 
القيـــادات الذين لقوا حتفهم في كل من جبهتي 

حرض وميدي“.
ويوّجه المتمّردون الحوثيون قســـما هاما 
من مجهودهـــم الحربي صوب جبهات شـــمال 
البالد بدفع من إيران التي توّفر لهم مساعدات 
مباشـــرة عن طريق عناصر من الحرس الثوري 
وخبراء من حزب الله اللبناني، رغبة من طهران 
في مشـــاغلة الســـعودية، لكن التحّرش بحدود 
المملكة بدا مع طول أمد الحرب غير ذي جدوى 

في تحقيـــق مكاســـب ميدانية تذكـــر، وتحّول 
علـــى العكس من ذلك مصدر اســـتنزاف لقوات 
الحوثـــي التي غالبا مـــا تقع فريســـة لطيران 
التحالـــف العربي، في ظّل افتقـــار تلك القوات 
ألي نوع من أنواع الغطاء الجوي أو الدفاعات 

األرضية القادرة على صّد غارات الطيران.
وتتواتـــر األنبـــاء والتحليالت العســـكرية 
بشـــأن بلـــوغ المتمّرديـــن في اليمـــن حالة من 
اإلجهاد الشـــديد بفعل كثرة الخسائر البشرية 
والماديـــة فـــي صفوفهـــم، باإلضافة إلى شـــّح 
المـــوارد الماليـــة الالزمـــة لمواصلـــة تمويل 
مجهودهم الحربي المرهـــق، فضال عن تصّدع 
جبهتهـــم الداخلية بفعل الخالفات السياســـية 
المتفاقمـــة بيـــن الحوثييـــن وحـــزب المؤتمر 
الشـــعبي العام بقيادة شـــريكهم في االنقالب، 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

} الريــاض – مت اإلثنـــني حتديـــد موعد زيارة 
العاهل الســـعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
باخلامس من أكتوبر اجلاري، وهو املوعد الذي 
ظّلت الدوائر اإلعالمية والسياســـية بانتظاره، 
اعتبـــارا ملـــا للزيارة مـــن أهمية قصـــوى على 
صعيد العالقـــات الثنائية بني البلدين، وأيضا 
علـــى صعيد معاجلة امللفـــات اإلقليمية املعّقدة 
ومحاولة طّيها مبا يخدم االستقرار في املنطقة 

والعالم.
وأعلن يوري أوشـــاكوف مســـاعد الرئيس 
العاهـــل  ستســـتقبل  موســـكو  أّن  الروســـي 
الســـعودي بعـــد غـــد اخلميس، فيمـــا وصف 
مراقبون الزيارة باحلدث اعتبارا لتوقيتها في 
مرحلة ينشـــط فيها البحث عن مخارج ألزمات 
املنطقة وإعادة االستقرار إلى عدد من ساحاتها 
ومـــن بينها الســـاحة الســـورية حيث حتضر 
موسكو كطرف مباشـــر في الصراع، وستكون 
بحاجة لشـــركاء من حجم الريـــاض لطّي امللف 

بأقل قدر ممكن من األضرار.
وال تفتقر الســـعودية للتأثير على الساحة 
الســـورية، إذ تدعم الرياض معارضني معتدلني 
للنظام السوري وترى أن لهم دورا ضروريا في 

مستقبل سوريا.
ويقول مراقبون إّن التحالف االستراتيجي 
السعودي الروسي اجلاري العمل على إنشائه 
استعدادا ملرحلة سالم واستقرار تبذل اجلهود 
لبدئهـــا، ســـيكون املعـــادل للتحالف الروســـي 
اإليرانـــي في زمـــن احلرب والذي ســـتتضاءل 
أهميته لدى موســـكو ما يجعل الفرصة مواتية 
للريـــاض لكســـب حليف مـــن عيـــار دولي مبا 
يحّد من االرتهان للحليـــف التقليدي، الواليات 
املتحـــدة التي تبدي قـــدرا متزايدا من التذبذب 
فـــي مواقفهـــا وسياســـاتها فضال عن ســـمات 

الوهـــن والتراجع التي بدأت تعتريها في عديد 
املجاالت.

العربيـــة  اململكـــة  أّن  تاريخيـــا  ويعـــرف 
الســـعودية حليف كبير للواليات املتحدة، لكّن 
نزعة أكثـــر براغماتية، بدأت تبرز لدى القيادة 
الســـعودية اجلديدة ممثلة بولي العهد الشاب 
األمير محمد بن ســـلمان وتدفعها إلى نســـج 
شـــبكة عالقـــات عبـــر العالم أكثـــر توازنا مع 
مختلف القوى الفاعلة على الســـاحة الدولية، 

وأقل ارتهانا لشريك واحد.
وكان األمير محّمد قد زار موســـكو أواخر 
مايو املاضـــي حيث التقى الرئيس الروســـي 
فالدميير بوتـــني وفتح معه العديد من امللفات 

مبا في ذلك ملف التعاون متعدد األوجه.
ويقود األمير الشـــاب أكبـــر عملية إصالح 
املجـــال  تتعـــّدى  الســـعودية  فـــي  وتغييـــر 
االقتصادي لتشمل املجاالت الثقافية والدينية 
واالجتماعيـــة في نطاق برنامج متكامل يطلق 

عليه اسم ”رؤية السعودية ٢٠٣٠“.
وجتـــد قوى عامليـــة ودول متقّدمـــة علميا 
وتكنولوجيـــا مثل روســـيا في ذلـــك البرنامج 
فرصة لربط شراكات وثيقة مع السعودية على 

قاعدة املصالح املشتركة.
ومـــن هذه الزاويـــة تبـــدو االختالفات في 
الرؤى واملنظور السياســـي لعدد من القضايا، 
علـــى غرار مـــا بني الســـعودية وروســـيا من 
اختالفات بشـــأن امللف الســـوري على سبيل 
املثـــال قابلة للتجـــاوز والقفـــز عليها حتقيقا 

ملصالح حيوية للطرفني.
وقـــال وزيـــر الطاقة الروســـي ألكســـندر 
نوفاك، االثنني، إن موسكو والرياض تخططان 
خالل زيارة امللك ســـلمان لإلعالن عن تدشـــني 
صندوق مبليار دوالر لالستثمار في مشروعات 

للطاقة.
وقالت وكالة األنباء الســـعودية من جهتها 
إّنه ”ســـيتم خـــالل الزيـــارة بحـــث العالقات 
الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من مجاالت 
التعاون عالوة على بحـــث القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام املشترك“.

وتعاونت اململكة، وهـــي أكبر منتج للنفط 
في منظمة أوبك، مع روسيا لصياغة اتفاق بني 
أعضاء املنظمة واملنتجني من خارجها خلفض 
إنتـــاج النفط مبقدار 1.8 مليـــون برميل يوميا 

في مسعى لدعم أسعار اخلام.
وبينما تفتح املقّدرات االقتصادية واملالية 
للســـعودية وروســـيا ومكانتهمـــا في ســـوق 
الطاقة العاملية، للبلديـــن آفاقا رحبة للتعاون 
االقتصادي، فإّن دورا كبيـــرا ينتظر أن يقوما 
به فـــي معاجلة إحدى أعقـــد معضالت الزمن 
الراهن، معضلة اإلرهاب واملنحى العاملي الذي 
أصبح يتخذه بشكل متزايد. وفي حوار مطّول 
مـــع وكالة ســـبوتنيك الروســـية، ذّكـــر األمير 

تركي الفيصـــل الرئيس الســـابق للمخابرات 
الســـعودية، بجهود بالده ودورها الفاعل في 
محاربـــة التطرف واإلرهـــاب، داعيا إلى جهد 
جماعي دولي مبشـــاركة روســـيا في التصّدي 

للظاهرة.
وتطّرق احلوار لزيارة العاهل الســـعودي 
الوشـــيكة حيث رأى الفيصـــل أّن هناك الكثير 
من املواضيع التي ميكن مناقشـــتها بني امللك 
ســـلمان  والرئيس بوتني، معتبرا أّن التغيير 
هو الســـمة املشـــتركة اآلن بني بالده وروسيا، 
قائال ”ليس فقط اململكـــة هي من تتغير وإمنا 
روســـيا االحتادية أيضـــا“، ومضيفـــا ”لدينا 
الكثير من القواســـم املشتركة التي من خاللها 

ميكن العمل مـــن أجل التطور في املســـتقبل. 
ولدينا مشـــاكل مماثلة في قطاع الطاقة، حيث 
يؤثر سوق النفط على روسيا االحتادية وعلى 
اململكة العربية الســـعودية. وانطالقا من هذا 
تبذل اجلهود املشـــتركة التي بـــدأت منذ عدة 
سنوات الســـتعادة االستقرار في سوق النفط، 
وهذا يؤدي إلى تقارب روســـيا مع السعودية. 
كمـــا أن األحـــداث في الشـــرق األوســـط يجب 
أن تصب فـــي هذا اإلطار أيضـــا، إذ أننا نرى 
تأثير روسيا املتزايد على الوضع في سوريا. 
والســـعودية مهتمـــة بنفـــس القـــدر بالوضع 
في ســـوريا، في أن يتم إيجاد وســـيلة إلحالل 

االستقرار والسالم للشعب السوري“.

موسكو تتطلع إلى شراكة فاعلة مع الرياض في مرحلة إنهاء األزمات
[ إنهاء الصراعات بالمنطقة سيحد من أهمية تحالف روسيا مع إيران  [ تجاوز اختالف الرؤى بشأن عدة قضايا تحقيقا لمصالح مشتركة
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أخبار

روســــــيا التي يجمعها حتالف مع إيران لصيق بزمن احلرب والصراع، ســــــتكون بأمّس 
احلاجة حلليف من حجم السعودية في مرحلة السالم واالستقرار التي يجري العمل على 
بدئها، فيما الرياض جتد فرصة في الشراكة مع موسكو لكسب حليف من عيار دولي مبا 

يوازن العالقة مع الشريك األميركي املتذبذب في مواقفه واملتراجع في مكانته.

«هنـــاك مخطط خطير جدا من قبل تنظيـــم الحمدين لتغيير الخارطة الديموغرافية لشـــعب 
قطر.. هذا املخطط بدأ بهدوء منذ 14 سنة واآلن زادت وتيرته بشكل صارخ}.

سلمان األنصاري
 رئيس جلنة شؤون العالقات السعودية األميركية

«صنعاء تحت الحصار وتتألم والناس يدركون اآلن أن الحوثي خطر عليهم جميعا، لكن الشرعية 
الزالت تلعب على عنصر الوقت}.

فهد الشليمي
 رئيس املنتدى اخلليجي لألمن والسالم

زيارة ستحدث منعطفا في مسار العالقات السعودية الروسية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، اإلثنين، مع العاهل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة، مستجدات األوضاع في المنطقة، 
وذلك خالل اجتماع عقداه في مدينة جدة 

غربي السعودية.

◄ أعلن التحالف الدولي الذي تقوده 
الواليات المتحدة ضد تنظيم داعش 

مقتل أحد جنوده في العراق وإصابة 
آخر بجروح جّراء تعرض موكب عسكري 

للتحالف لتفجير عبوة ناسفة، ممتنعا 
عن بيان مكان الحادث وهوية الجنديين.

◄ أفرج المتمّردون الحوثيون عن 
الصحافي اليمني المعارض لهم 

عبدالرحيم محسن بعد أكثر من شهر من 
اختطافه في مدينة تعز واحتجازه في 

معتقل يقيمونه شرقي المدينة.

◄ تبدأ القوة البحرية الكويتية األربعاء 
بتنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية على 

مدى يومين بحسب بيان صحافي صدر 
اإلثنين عن مديرية التوجيه المعنوي 

والعالقات العامة بوزارة الدفاع.

◄ تمّكنت قوات الحزام األمني العاملة 
بجنوب اليمن من اعتقال القيادي 

في تنظيم القاعدة محمد الحكم في 
عملية مداهمة لمنزله بمديرية مودية 
في محافظة أبين ومصادرة كمية من 
األسلحة والمتفّجرات كانت بحوزته.

◄ طالب ستيفن أندرسون ممثل برنامج 
الغذاء العالمي باليمن في رسالة وجهها 

للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، 
إتاحة االستقاللية التامة لعمل البرنامج 

سواء في اختيار شركائه أو في 
عملية توزيع المساعدات ومنع تدخل 
الجماعات المسلحة بعمله في مراكز 

توزيع المساعدات اإلغاثية، مشيرا إلى 
أّن البرنامج كّثف رقابته لضمان عدم 

تعرض المساعدات اإلغاثية للنهب في 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

باختصار جبهة شمال اليمن تتحول إلى مصيدة للقيادات امليدانية الحوثية

القوات العراقية  
تتقدم في الحويجة

} كركــوك (العراق) - قال الجيش العراقي إن 
قواته وفصائل شـــيعية مسلحة تابعة للحشد 
الشـــعبي انتزعـــت، اإلثنيـــن، الســـيطرة على 
قاعدة جوية من تنظيم داعش لتكســـب منطقة 
اســـتراتيجية فـــي شـــمال البالد مـــع تقدمها 

باتجاه مدينة الحويجة.
وشـــنت القـــوات العراقية هجومـــا في 21 
سبتمبر الماضي لطرد التنظيم من الحويجة، 
التي تقع إلى الغرب من مدينة كركوك المنتجة 
للنفـــط، وهي واحدة من منطقتين عراقيتين ال 

يزال التنظيم يسيطر عليهما.
وقـــال قادة عســـكريون عراقيون إن داعش 
كان يســـتخدم قاعدة الرشاد الجوية التي تقع 
على بعد نحـــو 30 كيلومترا جنوبي الحويجة 

كمعسكر تدريب وقاعدة للدعم.
وكان المتشـــددون ســـيطروا على القاعدة 
بعد انهيار الجيش العراقي في عام 2014 أمام 

هجوم للتنظيم.
وقـــال صالـــح  ياســـين المقـــدم بالجيش 
العراقـــي ”بعد القيام بأعمال تأهيل ســـريعة، 
القاعـــدة الجوية ســـتلعب دورا مهمـــا لفائدة 
القـــوات العراقيـــة فـــي الســـماح لطائـــرات 
الهليكوبتر بنقل الجنود واألســـلحة خالل أي 

عملية مستقبلية لحفظ األمن في الشمال“.

األمير تركي الفيصل:
ليست السعودية هي 

فقط من تتغير.. روسيا 
االتحادية أيضا



صابر بليدي

} اجلزائــر - حّمل العضو القيادي والبرلماني 
حســـين خلـــدون مســـؤولية حالـــة الغضـــب 
والتملمـــل التي تعيشـــها قواعد حـــزب جبهة 
التحريـــر الوطني في البلديـــات والمحافظات، 

إلى الرجل األول في الحزب جمال ولد عباس.
وقال ”لقد تم تسليم مسؤولية إعداد القوائم 
ودراسة ملفات الترشح ألشخاص غير نزيهين، 
اعتمـــدوا على األمزجـــة الخاصـــة والمصالح 
الضيقة، وخرقوا النصوص القانونية والنظام 

الداخلي للحزب“.
وتوســـعت رقعة ثـــورة القوائـــم في جبهة 
التحرير الوطني عشـــية الدخـــول إلى الحملة 
االنتخابية، لتشـــمل معظم بلديات ومحافظات 

الجزائر.
واســـتنكر المحتجون األســـاليب الغامضة 
والملتوية في إعداد القوائم، وخرق النصوص 
المنظمة للعمليـــة، وتحويل الفرصة إلى مطية 
والمصالـــح  الشـــخصية  الرغبـــات  لتحقيـــق 

الضيقة.
وشـــهدت العديـــد مـــن المحافظـــات نهاية 
األســـبوع الماضـــي احتجاجات عارمـــة أمام 
المقار المحليـــة للحزب، على غـــرار العاصمة 
ووهـــران والبويرة والمديـــة وغيرها، في حين 
اختـــار البعض منهـــم التعبير عن االســـتنكار 
أمـــام مبنى المقر المركزي بضاحية حيدرة في 

العاصمة.
وفـــي بيان وّقعه رئيس لجنة الترشـــيحات 
في قســـمة بـــرج الكيفـــان بالعاصمـــة، اطلعت 
”العرب“ عليه، أكد مناضلو وأنصار ومنتســـبو 
الحزب في البلدية ”انســـحابهم من الحزب في 
حال لم يتم تغيير القائمة، وإســـقاط المترشح 
األول“، الذين وصفوه بـ“المتجول السياسي“، 

حيث ســـبق له االنخراط والترشح في صفوف 
أحزاب أخرى. 

وأمـــام مقر الحـــزب في محافظـــة البويرة 
(120 كلم شـــرقي العاصمة)، عبر منتخب سابق 
عن الحـــزب في المجلس الوالئـــي، في اتصال 
لـ“العرب“، عن ســـخطه واســـتنكاره الشـــديد 
للعمليـــة والظروف التي تم فيهـــا إعداد قوائم 
الحـــزب فـــي محافظته، وتأســـف لمـــا وصفه 
بـ“تحـــول الحـــزب العتيـــد إلى حـــزب عائلي، 
تهيمـــن عليه عائالت نافذة فـــي المنطقة، تريد 

توريث المسؤولية ألفرادها“.
ووصف العضو القيادي والبرلماني حسين 
خلـــدون ما يحدث في جبهـــة التحرير الوطني 
بـ“الكارثـــة الوطنية التي ســـببها األمين العام 
الحالي جمـــال ولد عباس، وتعمـــد خلق حالة 
االحتقـــان الداخلـــي، لدرجـــة أن أصبح العديد 

من المناضلين األوفياء يفضلون وضع الجبهة 
فـــي المتحف رأفـــة بطهارتها وبحرمة رســـالة 

الشهداء“.
وأضاف ”لألسف ما حدث في إعداد القوائم 
هو مجزرة ممنهجة في حق الشرفاء، فقد عرفت 
إقصـــاء متعمدا خاصة ألبناء األســـرة الثورية 
وتمكين المنتســـبين للحزب بالبطاقة أو دونها 
وحتى المتعطشـــين للمسؤولية من أجل خدمة 
مصالح خاصة على حساب مصلحة المواطن“.
وكان الحزب قد اســـتنجد في وقت ســـابق 
باألمين العام الســـابق عمار سعداني، لتكليفه 
بمهمة رئاســـة اللجنة الوطنية للترشـــيحات، 
إال أن المســـعى فشل في احتواء حالة الغضب 
والتململ الداخلي، بسبب تغلب نزعة المصالح 
الضيقـــة والحســـابات الشـــخصية للفاعليـــن 
فـــي العمليـــة. ودخل ســـعداني وولـــد عباس 
ومســـؤولون آخرون (وزراء) في خالفات حادة 
خاصة فـــي ما يتعلـــق بالبلديـــات المهمة في 

العاصمة والمحافظات الكبرى.
وتســـود كواليس القيادة المركزية للحزب 
الحاكـــم في البالد، حالة مـــن الخالفات الحادة 
قد تعصـــف باســـتقرار ومســـتقبل الحزب في 

االســـتحقاق المقبـــل، ومـــا يترتـــب عنـــه في 
المنعرج الحاسم في رئاسيات العام 2019.

ونقلـــت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ توســـع 
رقعة المناوئين لولد عبـــاس في هيئة المكتب 
السياســـي، بعد خلقه لهيئة موازية لها، تتمثل 

في عدد من المستشارين والمسؤولين.
ويتخـــوف أنصـــار الحزب مـــن أن تتحول 
ثـــورة القوائـــم إلى عقـــاب جماعـــي من طرف 
القواعـــد علـــى القيـــادة، وتوجههـــا لتصويت 
انتقامـــي يقـــوض حظوظـــه أمـــام األحـــزاب 
المنافســـة ويهوي بجبهة التحرير الوطني من 
حـــزب األغلبية إلـــى قوة سياســـية ثانوية في 
البالد. وتزداد حدة هذه التوقعات ال ســـيما في 
ظل االنضباط الـــذي يخيم على المنافس األول 
(حـــزب التجمـــع الوطني الديمقراطـــي)، الذي 

يقوده رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى.
وأمـــام الخـــرق المســـتمر لقيـــادة الحزب 
للنصـــوص المتعلقـــة بالعمليـــة االنتخابيـــة، 
عبر رئيـــس اللجنـــة الوطنية العليـــا لمراقبة 
االنتخابـــات عبدالوهـــاب دربـــال عـــن ”تعامل 
هيئته مع جميع القوائم الحزبية أو المســـتقلة 
بالتســـاوي، وأنـــه ســـتتم معاقبـــة أي قائمـــة 

اخترقت القانون“.
وشـــدد حسين خلدون على أن عودة النظام 
واالنضباط إلى صفوف الحزب مرهونة برحيل 
جمـــال ولـــد عبـــاس من األمانـــة العامـــة، بعد 
الفوضى والتسيب اللذين تسبب فيهما، مقابل 
إشـــعال حالة غليان وغضب شديدين، ما ينذر 
بتقلص شـــعبية الحزب وتعرضـــه لنزيف غير 
مســـبوق نتيجة الهجرة الجماعية من صفوفه، 
وعندها يصبح تراجع نتائجه في االســـتحقاق 

القادم مجرد تحصيل حاصل.

} طرابلــس - تعيش المنطقة الغربية الليبية 
حالـــة من التوتر األمنـــي خاصة في العاصمة 
طرابلس ومدينـــة صبراتة القريبة منها، وهو 
مـــا دفع مراقبيـــن لترجيح إمكانية اســـتغالل 
الجيـــش لهذا التوتر لدخـــول العاصمة، األمر 
الذي لوح به قائده العام المشـــير خليفة حفتر 

في أكثر من مناسبة.
واندلعـــت مســـاء األحـــد مواجهـــات بين 
كتيبتـــي النواصـــي و“ثوار طرابلـــس“، أكبر 
الكتائـــب الداعمـــة لحكومة الوفـــاق الوطني. 
ونقلـــت وســـائل إعـــالم محليـــة أن الحصيلة 
األولية لالشـــتباكات تمثلت في سقوط قتيلين 

وجرح اثنين.
وســـاد الهدوء الحـــذر العاصمة وذلك بعد 
اشـــتباكات مســـلحة اســـتمرت حتى ساعات 
الفجر األولـــى ليوم اإلثنين بين الكتيبتين في 
حي قرجي (شـــمالي طرابلس)، قبل أن تنتقل 
إلى حـــي زاوية الدهماني (شـــرقي طرابلس)، 

بالقرب من مقر وزارة الخارجية.
ونشـــرت كتيبة النواصي التي تتبع وزارة 
الداخليـــة في حكومة الوفاق، عددا من اآلليات 
المسلحة على طول الطريق المؤدي إلى مطار 
معيتيقـــة الدولي، على طريق الشـــط شـــمال 

طرابلس.
وقـــال تقريـــر بعثة ”يوبـــام“ األوروبية إن 
اســـتمرار االنهيار األمني والفوضى في غرب 
ليبيـــا يجعل مـــن غيـــر المســـتبعد أن يتقدم 

الجيش نحو منطقة طرابلس.
وبحسب التقرير فإن قوات الجيش سجلت 
تقدما فعلّيا ضد العناصر اإلسالمية المتشددة 
فـــي بنغازي ودرنة، وأن الـــدول الغربية باتت 
تتـــودد إليـــه في ملـــف مكافحة الهجـــرة غير 

الشرعية.
واألســـبوع الماضـــي، اســـتقبلت إيطاليا 
المعروفـــة بدعمهـــا الكبير لحكومـــة الوفاق، 
خليفـــة حفتر حيث تباحثت معه وزيرة الدفاع 
روبيرتـــا بينوتـــي حـــول ملف الهجـــرة غير 
الشرعية وسبل توفير األمن للشركات العاملة 

في ليبيا.
واعتبـــر مراقبون أن توجيـــه روما الدعوة 
لحفتـــر لزيارتها هـــو اعتراف علنـــي بأهمية 

الدور الـــذي يقوم بـــه وضرورة إشـــراكه في 
مســـاعي التســـوية السياســـية التـــي تلعب 
فيهـــا إيطاليـــا ودول أوروبيـــة أخـــرى دورا 

مهما.
وأوضـــح التقريـــر الـــذي صـــدر اإلثنيـــن 
ونشـــرته وســـائل إعالم محلية أنـــه ”ال يمكن 
اســـتبعاد تقـــدم عســـكري آخر مـــن الجيش 
تجاه طرابلس إذا اســـتمرَّ المأزق السياسي“. 
وكشـــفت بعثة االتحـــاد األوروبي إلـــى ليبيا 
تقييمـــا قاتما للوضع في البالد، رغم جهودها 
الصعبـــة لتعزيـــز تعاونهـــا مـــع الســـلطات 

الليبية.
وأضاف أن ”التنسيق بين عمل الوزارات، 
والتنسيق مع السلطات الليبية المعترف بها 
دولّيـــا في طرابلس تخيم عليه الفوضى وعلى 
نطاق واسع“، الفتا إلى أن الصراع السياسي 
فـــي وزارة الدفـــاع جعـــل من الصعـــب تنفيذ 
خطـــة أمنية مدعومة من االتحاد األوروبى في 

طرابلس.
وأشـــار إلى أن اســـتبعاد وزير الدفاع في 
حكومـــة الوفـــاق المهـــدي البرغثي ”بســـبب 

تورطـــه في مجزرة براك الشـــاطئ في 18 مايو 
الماضي، جعل المهمة أكثر صعوبة“.

وقبـــل ذلك تداولت وســـائل إعـــالم محلية 
وجـــود خالفـــات بين رئيـــس الحكومـــة فايز 
الســـراج والمهدي البرغثي، الـــذي يرغب في 
تحويل حكومـــة الوفاق إلى طرف في الصراع 
القائم بيـــن اإلســـالميين والجيـــش الوطني 
الليبي، من خالل عقد تحالفات مع ما يســـمى 

بـ“سرايا الدفاع عن بنغازي“.
وتشـــهد مدينة صبراتة بدورها اشتباكات 
بين ميليشـــيات محســـوبة على اإلســـالميين 
وغرفة محاربة تنظيم داعش وهي قوة موالية 

للجيش الوطني.
ويقول مراقبون إن المعارك التي تشهدها 
مدينـــة صبراتة منـــذ أكثر من أســـبوعين من 
شـــأنها أن تقلب المعادلة السياسية في ليبيا 

برمتها.
ويجمـــع هؤالء علـــى أن معركـــة صبراتة 
تتجاوز بكثيـــر إطارها المحلـــي وأن صداها 
يشـــمل كل غـــرب البـــالد وتزيد مـــن حضور 
حفتـــر الـــذي قـــد يتمكن مـــن الســـيطرة على 

مرافق مليتة هذه المرة. واندلعت االشتباكات 
بمدينـــة صبراتـــة فـــي 17 ســـبتمبر الماضي 
عندمـــا تعرضت إحـــدى ســـيارات الكتيبة 48 
أو ما يســـمى بميليشـــيا ”العمو“ للرماية في 
إحدى البوابات األمنية التابعة لغرفة عمليات 
محاربـــة تنظيم داعش بصبراتة لعدم توقفها، 
مما أدى إلـــى وفاة أحد األشـــخاص وإصابة 

آخرين.
وبـــدأت االشـــتباكات وســـط المدينة بين 
الطرفيـــن وتدخلـــت أطراف أخـــرى على خط 
المواجهـــة، مـــن بينهـــا مجموعات مســـلحة 
وميليشـــيات متخصصة فـــي عمليات تهريب 

البشر.
وكانـــت وزارة الصحـــة بحكومـــة الوفاق 
الوطنـــي قالت نهايـــة األســـبوع الماضي إن 
الحصيلـــة األوليـــة لالشـــتباكات الجارية في 
مدينـــة صبراتة وصلـــت إلـــى 26 قتيال و170 
جريحا منذ األســـبوع الماضي جراء تواصل 
أعمـــال العنف اســـُتخدمت خاللها األســـلحة 
المتوســـطة والثقيلة بين عدد من المجموعات 

المسلحة من أبناء المدينة.
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◄ ضبطت وحدات تابعة لجيش 
البحر التونسي صباح األحد مجموعة 

من المراكب تقل 194 مهاجرا غير 
شرعي تونسي، عرض سواحل قرقنة 

وجرجيس. وتم وفق بالغ لوزارة 
الدفاع الوطني نقلهم للقاعدة البحرية 

الرئيسية بصفاقس وتسليمهم للحرس 
الوطني (الدرك).

◄ أفرجت السلطات الليبية عن 23 
يمنيا كانوا محتجزين لديها بعد 
محاولتهم الهجرة غير الشرعية 

إلى أوروبا عبر أراضيها، بحسب 
تصريحات السفير اليمني في ليبيا 

حسن الحرد.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
األحد القضاء على خمسة إرهابيين 
واسترجاع أسلحتهم، ضمن عملية 

تمشيط بمنطقة القصر بمحافظة 
بجاية شمال البالد.

◄ أعادت السلطات في مدينة بنغازي 
الليبية األحد افتتاح الميناء البحري 
التجاري للمدينة، أكبر موانئ شرقي 

البالد، بعد توقف 3 سنوات جراء 
المعارك.

◄ أعلن السفير اإليطالي في تونس 
رايموندو دي كاردونا، األحد، أنه 

على تواصل مع السلطات التونسية، 
ويبذل جهودا في سبيل عودة بحارين 

إيطاليين اثنين احُتجزت سفينتهما 
بتهمة انتهاك المياه اإلقليمية.

◄ أعلنت بعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا اإلثنين مقتل 12 مدنيا على 
األقل وإصابة 23 آخرين، في معارك 
بجميع أنحاء البالد خالل سبتمبر 

الماضي.

باختصار

التوتر األمني غرب ليبيا يمهد للجيش دخول طرابلس
[ االنقسام في وزارة الدفاع يعيق تنفيذ خطة أمنية في العاصمة  [ تقدم الجيش في صبراتة من شأنه قلب موازين القوى

ــــــدور اجليش الليبي  االعتراف األوروبي ب
ــــــادة املشــــــير خليفة حفتر في بســــــط  بقي
األمن في املنطقة الشــــــرقية، باإلضافة إلى 
ــــــرات التي تشــــــهدها املنطقة الغربية  التوت
ــــــس وصبراتة، ميهدان  وحتديدا في طرابل

الطريق للجيش الوطني لدخول طرابلس.

تســــــتمر الثورة على القوائم االنتخابية، التي قررت قيادة حزب جبهة التحرير اجلزائرية 
اعتمادها خلوض اســــــتحقاق االنتخابات احمللية املقررة في 23 من شــــــهر نوفمبر القادم، 
ــــــى العملية وتغلغل احملاباة  بســــــبب املعايير الغامضة التي طبقت من طرف املشــــــرفني عل
واحملســــــوبية، على حساب النصوص واملقاييس التي تظاهرت القيادة باعتمادها في وقت 

سابق.

أخبار
«إيطاليا تريد ليبيا موحدة وفي سالم، وهي على استعداد للعمل بشكل ملموس مع كل الذين 

يلتزمون بإخالص بالسير على طريق تحقيق االستقرار في البالد».
روبيرتا بينوتي
وزيرة دفاع إيطاليا

«نســـتحضر بـــكل تقديـــر الجهود الحكيمـــة للرئيس محمدو بوخـــاري الرامية إلـــى تعزيز ركائز 
الديمقراطية وتحقيق المزيد من اإلنجازات للشعب النيجيري».

امللك محمد السادس
العاهل املغربي

محتجـــون من قواعد جبهـــة التحرير 
يســـتنكرون األســـاليب الغامضـــة 
في إعـــداد القوائم وخرق النصوص 

املنظمة للعملية

◄

يقود الحزب إلى الهاوية

ثورة القوائم االنتخابية تفقد جبهة التحرير الجزائرية وزنها السياسي

الطريق لم تعد وعرة

[ دعوات لتنحية جمال ولد عباس من األمانة العامة للحزب

املسماري: قطر تنقل 
إرهابيني من سوريا إلى ليبيا

} طرابلــس - قال المتحدث باســـم الجيش 
الليبـــي التابـــع لمجلس النـــواب المنتخب، 
العقيد أحمد المســـماري ”إن داعش واألذرع 
اإلخوانيـــة والتنظيمـــات التابعـــة للقاعـــدة 

تحالفوا في ليبيا لنشر التطرف“.
وأضـــاف ”أن قطر تنقل مســـلحي داعش 
من ســـوريا إلى ليبيا. الدعم المالي القطري 

للجماعات اإلرهابية مستمر في ليبيا“.
وعاد مؤخرا تنظيم داعش لينشـــط شرق 
مدينة سرت حيث أقدم على تصفية 12 جنديا 
من قوات الجيش، بعد أشهر فقط من القضاء 
عليه في مدينة ســـرت أحد أبـــرز معاقله في 

ليبيا.
وسبق للجيش الليبي أن أعلن عدة مرات 
عن دعم قطر للتنظيمات اإلرهابية في البالد، 
كما قدم أدلة ووثائق تؤكـــد اتهاماته وتدين 

الدوحة.
وكان القائـــد العام للجيش الليبي خليفة 
حفتـــر شـــن هجومـــا عنيفـــا علـــى الدوحة 

وسياساتها الداعمة لإلرهاب في ليبيا. 
وشـــدد على اســـتحالة إقامة عالقات مع 
قطر التي ساهمت في نشر اإلرهاب والفوضى 
في بـــالده، عبر دعمهـــا تنظيمـــات إرهابية 
بالمال والسالح، ال بل كانت المتسببة في كل 

المشكالت الليبية، على حد قوله.
واتهمـــت مصر قطـــر ودولة أخـــرى في 
المنطقـــة بدعم الجماعات اإلرهابية في ليبيا 
خـــالل اجتماع عقد أغســـطس الماضي بمقر 
األمم المتحدة في نيويـــورك حول ”تحديات 

مكافحة اإلرهاب في ليبيا“.
تعديل  حـــول  المفاوضات  وبخصـــوص 
االتفاق السياسي، قال المسماري إن القوات 
الليبيـــة تســـعى لألمـــان في ليبيـــا وتتطلع 
لمسار سياســـي محدد في جولة المحادثات 

الحالية في تونس.
تركـــوا  الشـــباب  مـــن  ”الكثيـــر  وتابـــع 
الميليشـــيات وانضموا إلى الجيش الوطني 
الليبـــي بعدما قضينا علـــى داعش والقاعدة 

في بنغازي“.
وطالب المســـماري األمـــم المتحدة بعدم 
المســـاس بالمؤسسة العســـكرية الليبية أو 
بقيادتهـــا، وأكـــد أن هناك لقـــاء مرتقبا بين 
المشـــير خليفـــة حفتـــر ورئيـــس المجلس 

الرئاسي فايز السراج.



} الس فيغــاس (الواليات املتحدة) – كشــــفت 
شرطة الس فيغاس عن هوية منفذ هجوم الس 
فيغاس، الذي قتل أكثر من 50 شخصا وجرح 
نحــــو 406 آخريــــن، أثنــــاء حفل قــــرب مجمع 

”كازينو ماندالي باي“ في وقت مبكر االثنين.
ونقلت وســــائل إعالم محليــــة عن مصادر 
أمنية قولها إن المسلح ”يدعى ستيفن بادوك 
يبلــــغ من العمــــر 64 عاما وكان يقيــــم بمدينة 
ميســــكيت بواليــــة نيفــــادا“، مؤكــــدة أن عدد 

القتلى مرشح لالرتفاع.
ولم تعلق الشرطة على دوافع المهاجم في 
البداية بعد أن فتح تحقيق في العملية، لكنها 
عــــادت وقالت إنه ”ليس عمــــال إرهابيا“، بعد 
أن تبّنى تنظيم داعش المتطرف الهجوم حين 

نشر الخبر في وكالة أعماق التابعة له.
ونشــــرت الســــلطات األمنية فــــي الوالية 
صــــورة المــــرأة خمســــينية تدعــــى ماريلــــو 
دانلــــي، قالت إنها ”قد تكون متورطة مع منفذ 

المذبحة“.
وقال مســــؤول الشــــرطة جوزف لومباردو 
فــــي مؤتمــــر صحافي عقــــب تطويــــق المكان 
ومداهمــــة الغرفــــة التــــي كان يحجزها منفذ 
الهجــــوم في الطابق 32 ”نعتقد أنه انتحر قبل 

وصولنا للغرفة“.
وتم العثور على عشــــر بنــــادق مع مطلق 
النار، بحسب لومباردو. وكانت الشرطة قالت 

ســــابقا إنه تم العثور على ثماني بنادق، وأن 
الشرطة قتلت بادوك.

ويقــــول متابعــــون إن الحصيلــــة األولية 
تجعــــل من الهجوم بالســــالح النــــاري األكثر 
دموية في تاريــــخ الواليات المتحدة متخطيا 

حصيلــــة مذبحة فــــي ملهى بأورالنــــدو العام 
الماضي قتل فيها 49 شــــخصا، كان قد نفذها 

أميركي من أصل أفغاني.
وعّبر الرئيــــس دونالد ترامب عن صدمته 
فــــي تغريــــدة على تويتــــر قال فيهــــا ”تعازي 

الحــــارة وتعاطفي مع الضحايا وأســــرهم في 
إطالق النار المرّوع في الس فيغاس“.

وأوضــــح ترامب فــــي كلمة بعــــد ذلك بأنه 
ســــيتوجه إلــــى الس فيغاس األربعــــاء. وقال 
”البارحــــة فتــــح رجل النــــار على حشــــد كبير 
خــــالل حفلة غنائية في الس فيغاس. وقد قتل 
بشــــكل وحشــــي أكثر من خمسين شخصا في 

عمل يمثل الشر المطلق“.
كما أعــــرب البابا فرنســــيس عــــن ”حزنه 
لعملية إطالق النــــار، مبديا ”تعاطفه  الكبير“ 
الروحي مــــع كل الذين طالتهم هذه المأســــاة 

المروعة“، بحسب برقية من الفاتيكان.
صــــورت مــــن محيط  مشــــاهد  وأظهــــرت 
ماندالي باي حشــــدا قدر عــــدده بنحو 22 ألف 
شــــخص كان يحضرون حفال موســــيقيا فيما 

يرتفع دوي يشبه رشقات رشاشة.
وتسبب إطالق النار في تدافع كبير وسط 
حال من الذعر، فهرع البعض من المشــــاهدين 
للفــــرار، فيما تمدد آخرون أرضا لالحتماء من 

الرصاص.
وأكد شــــهود عيان أنهم بدأوا في ســــماع 
أصوات زجاج يتحطــــم، ثم نظروا من حولهم 
لمعرفة ما يحصل. وبعد دقائق ســــمعوا دوي 
مفرقعــــات واعتقــــدوا أنهــــا ألعــــاب نارية ثم 
أدركوا أنها ليســــت كذلك وأنها كانت طلقات 

نارية.

يصـــوت النـــواب الفرنســـيون  } باريــس – 
الثالثاء على مشروع قانون لمكافحة االرهاب 
مثير للجـــدل تقول الحكومة إنه ”رد دائم على 
بعد يومين على اعتداء جديد في  تهديد دائم“ 
مرســـيليا، والـــذي يرى محللون أنه ســـيكون 

دافعا إلقراره.
ويواجه مشـــروع القانون معارضة شديدة 
في أوساط المعارضة حيث يقول معارضوه من 
اليسار إنه يهدد الحريات الفردية للفرنسيين 
أو المهاجريـــن، بينما ينتقـــده اليمين معتبرا 

أنه من الواجب أن يكون أكثر حزما.
وكان مجلـــس الشـــيوخ الفرنســـي قد أقر 
منتصـــف يوليـــو الماضـــي، بأغلبيـــة كبيرة، 
مشـــروع قانـــون الـــذي ســـيحل محـــل حالة 
الطوارئ السارية بالبالد في األول من نوفمبر 

المقبل.
وســـيتم التصويـــت بشـــكل رســـمي أمام 
الجمعيـــة الوطنيـــة (البرلمان) بعد أســـبوع 
مـــن النقاشـــات الحـــادة ويومين علـــى مقتل 
محطـــة  فـــي  األبيـــض  بالســـالح  امرأتيـــن 
القطارات بمرســـيليا في اعتـــداء تبناه تنظيم 
داعـــش المتطرف، بينما قتـــل المهاجم بأيدي 

عسكريين.
ويتيـــح مشـــروع القانـــون إدراج بعـــض 
أعلنتهـــا  التـــي  الطـــوارئ  حالـــة  إجـــراءات 
الحكومة االشتراكية الســـابقة بعد اعتداءات 
نوفمبـــر 2015 والتـــي أوقعـــت 130 قتيـــال في 

باريس، ضمن القانون العام.
وكان من المفترض أن تكون حالة الطوارئ 
التـــي تمنـــح الحكومة ســـلطات اســـتثنائية 
مؤقتة، لكن تم تمديد العمل بها ست مرات إثر 

اعتداءات أو تهديدات.

ومن بيـــن البنود األكثر إثـــارة للجدل في 
مشـــروع القانـــون، الســـماح بفـــرض اإلقامة 
الجبرية على أشـــخاص دون أمر مســـبق من 
القضاء، لكـــن في المقابل تســـتوجب موافقة 
القضـــاء للقيـــام بـ“الزيـــارات المنزلية“ التي 
باتـــت تحل رســـميا محل ”عمليـــات التفتيش 

اإلدارية“ التي تثير جدال كبيرا.
كما تم توسيع مجال التدقيق في الهويات 
بحيث يشـــمل ”مشـــارف محطات القطارات“ 
وليـــس فقط داخلهـــا، وأيضا ”ضمن شـــعاع 
أقصـــاه 20 كلـــم حـــول المرافـــئ والمطارات“ 

الدولية األكثر حساسية.
ويعتبـــر معارضو المشـــروع أنه يتعرض 
للحـــق فـــي الخصوصيـــة ولمبـــدأ افتراض 
البـــراءة. وعلـــق نائـــب اليســـار المتطـــرف 
ألكســـيس كوربيير قائال إن ”مشروع القانون 
يعيـــد النظر فـــي الحريات العامـــة“، واصفا 

موقف الحكومة بـ“الدكتاتورية المقنعة“.

وتؤكد كريســـتين الزيرج رئيســـة اللجنة 
الوطنيـــة االستشـــارية لحقوق اإلنســـان في 
فرنســـا أن ما يبرر ”غضبنا هـــو تحول حالة 
طـــوارئ إلـــى وضع دائـــم يؤدي إلـــى تراجع 
حرياتنـــا“، فيما قالت دومينيـــك كورتيس من 
منظمة العفـــو الدولية إن ”الذين ســـيكونون 
موضع اشـــتباه لن يكـــون بإمكانهم المطالبة 

بحقوقهم إال بأثر رجعي“.
وينتقد اليمين واليمين المتطرف القانون. 
وتقـــول زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني 
المتطـــرف مارين لوبـــن إن القانـــون تضليل 
مزدوج، فهو ال يشـــمل األمـــن الداخلي وليس 
القانون الكبير الـــذي يفترض أن يقضي على 

”اإلرهاب اإلسالمي“.
ويـــرى حزب الجمهوريـــون اليميني الذي 
يقوده الرئيس الســـابق نيكوالس ســـاركوزي 
أن القانون يحمل في طياته تعقيدات قانونية 

يمكن أن تمس من المشبهوين.

ويقـــول غيوم الريفيه أحد نـــواب الحزب، 
إن مشـــروع قانـــون مكافحـــة اإلرهـــاب يحد 
من مســـتوى حمايـــة الفرنســـيين، واعتبر أن 
الحصـــول على أمر مـــن القضاء قبـــل إجراء 

عمليات تفتيش يمكن أن ”يعقد االجراء“.
وأمام هذا الســـيل الجارف من االنتقادات، 
دافـــع وزير الداخلية جيـــرار كولومب عن ”رد 

دائم على تهديد بات دائما“.
وأشـــار الوزير إلى أن القانون هو تسوية 
بيـــن الحاجـــة للخـــروج مـــن حالة طـــوارئ 
وضـــرورة عدم العودة إلـــى الوضع الذي كان 

قائما قبل حالة الطوارئ.
وشـــدد على أن القانون يهـــدف لـ”حماية 
حرياتنـــا الفرديـــة والجماعيـــة، لكنه يعرض 

اتخاذ اإلجراءات لضمان أمن الفرنسيين“.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون تعهد بأن 
يخضع القانون لـ“تقييم فـــي 2020“، إذ يمكن 

عندها إلغاء بعض اإلجراءات أو استبدالها.
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باختصار

◄ وجهت الشرطة الكندية االثنين 
اتهامات لالجئ صومالي بالشروع في 
قتل 5 أشخاص بعد أن طعن رجل أمن 
ودهس العديد من المارة بسيارة في 

مدينة إدمونتون، فيما اعتبر أنه ”عمل 
إرهابي“.

◄ أعلن جهاز األمن الروسي االثنين 
الكشف عن نشاط خلية سرية تابعة 
لتنظيم داعش المتطرف في موسكو 

كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية 
على شكل تفجيرات في وسائل النقل.

◄ مثل رئيس الوزراء الباكستاني 
السابق نواز شريف مجددا االثنين 
أمام محكمة لمكافحة الفساد، فيما 

أشار مسؤولون ومصادر قضائية إلى 
أنه قد يدان في جلسة الحقة ما قد 

يفضي إلى سجنه.

◄ أبدى وزير الخارجية البلجيكي 
جان جامبون االثنين مخاوف من 

استعمال بدالت عسكرية مسروقة في 
تنفيذ هجمات ارهابية داخل البالد، 
بعد العثور على بعضها في عمليات 

مداهمة لبعض المنازل.

◄ أكد مصدر مسؤول في جنوب 
السودان االثنين، أن المتمردين 

قتلوا 4 جنود عندما هاجموا بلدة 
استراتيجية بشمال شرق البالد، في 
محاولة لطرد القوات الحكومية منها 

قبل استئناف محادثات السالم.

◄ عرض رئيس أركان الجيش 
الباكستاني قمر جاويد باجوا تدريب 
قوات األمن األفغانية في الوقت الذي 

تعهد فيه بدعم كامل في مكافحة 
اإلرهاب خالل زيارته التي أداها 

إلى كابول، وفق وكالة ”خامة برس“ 
األفغانية.

كاتالونيا تتحدى مدريد بالمضي قدما في إجراءات االستقالل

العشرات من القتلى والجرحى في هجوم مسلح بالس فيغاس

البرلمان الفرنسي ينهي الجدل حول قانون اإلرهاب الجديد
[ الحكومة تراهن على إقرار الجمعية الوطنية مشروع القانون الذي سيحل مكان حالة الطوارئ

تترقب األوســــــاط السياســــــية في فرنسا 
قرار البرملان حول مشروع قانون اإلرهاب 
ــــــذي تراهن عليه  ــــــد املثير للجدل، ال اجلدي
احلكومــــــة بقــــــوة من أجــــــل مواجهة خطر 
ــــــن من بؤر  ــــــب أو العائدي ــــــني األجان املقاتل
التوتر، رغم الشــــــق املعــــــارض الذي يرى 
أنه ســــــيقيد حتركات الناس بشــــــكل غير 

مسبوق.

إجراء ضروري إلنهاء االنقسام

حالة من الذعر في أسوأ هجوم مسلح

} برشلونة (إسبانيا) - شكل أسلوب الحكومة 
اإلســـبانية في التعاطي مع استفتاء كاتالونيا 
المثيـــر للجدل، دافعـــا قويا للمســـؤولين في 
اإلقليـــم للمضي قدما في إجـــراءات االنفصال 

التي تعتبرها مدريد غير دستورية.
كارليـــس  كاتالونيـــا  رئيـــس  وأعلـــن 
بيغديمونت في أعقاب إعالن نتائج االستفتاء 
فـــي وقت متأخـــر األحـــد أن ســـكان المنطقة 
”كســـبوا الحق في أن تكون لهم دولة مســـتقلة 
تأخـــذ شـــكل جمهورية منفصلة عـــن المملكة 

اإلسبانية“.
وكان بيغديمونـــت قد قال فـــي مقابلة مع 
وكالة الصحافة الفرنســـية الســـبت، إنه ”في 

في االســـتفتاء فإنه ســـيعلن  حال فـــوز ’نعم‘ 
اســـتقالل كاتالونيا“ المنطقة االســـتراتيجية 
الواقعة في قلب أوروبا والتي تمثل 20 بالمئة 
من إجمالي الناتج المحلي الداخلي إلسبانيا.

ومـــن الواضـــح أن الهـــوة تعمقـــت بيـــن 
مدريد والقـــادة االنفصاليين في اإلقليم الذين 
يتحدثون عن احتمال إعالن االســـتقالل غداة 
االســـتفتاء الذي شـــهد أعمال عنف قامت بها 

الشرطة.
وأعلنت هيئـــة الصحة في إقليم كاتالونيا 
االثنين أن أكثر من 893 شـــخصا تلقوا رعاية 
طبيـــة نتيجـــة إلصابـــات لحقـــت بهـــم خالل 

اشتباكات مع رجال األمن.

ودعـــت قرابة 44 منظمة بينها أبرز نقابات 
كاتالونيـــا ورابطتـــان مســـتقلتان إلـــى يوم 
اضـــراب عام وتعبئة الثالثاء في كامل اإلقليم، 

في تحد غير مسبوق لمدريد.
وأكد وزير العدل اإلســـباني رافايل كاتاال 
أن الدولة ســـتقوم ”بكل ما يسمح به القانون“ 
إذا أعلن االنفصاليون الكاتالونيون االستقالل 

من جانب واحد.
وإدراكا منه للطريق المسدود الذي وصلت 
إليه األزمة، دعا رئيس اإلقليم االتحاد األوروبي 

إلى االنخراط أكثر في جهود التسوية.
وبحســـب حكومة كاتالونيـــا، فإن مؤيدي 
االنفصال فازوا بنســـبة 90 بالمئة، أي أن 2.26 

مليـــون صوتـــوا بـ“نعم“، بينما بلغت نســـبة 
المشاركة في عملية االقتراع 42.3 بالمئة.

وعمـــت االحتفاالت وســـط برشـــلونة عند 
اعـــالن النتيجة، فيما اعتبـــر رئيس الحكومة 
اإلســـبانية ماريانـــو راخوي أنـــه ”لم يحصل 
اســـتفتاء حول تقرير المصير فـــي كاتالونيا، 

دولة القانون تبقى قائمة بكل قوتها“.
ودعـــا البعـــض إلـــى أن تســـتخدم مدريد 
المـــادة 155 من الدســـتور التـــي تتيح تعليق 
الحكم الذاتـــي في كاتالونيـــا. وتعتبر مدريد 
هذه المواجهة السياسية أسوأ أزمة سياسية 
تشـــهدها البالد منذ االنقالب العسكري الذي 

أحبط عام 1981.

استبداد نظام خامنئي 

يسجن ٧ معارضني
تواصـــل الســـلطات اإليرانيـــة  } طهــران – 
إحـــكام قبضتها على المعارضين لسياســـتها، 
حيـــث كانت آخر فصول هـــذا القمع هو الحكم 
بســـجن 7 من القادة البارزين للتيار اإلصالحي 
بالبـــالد لمدة عام لكل منهم بســـبب التحريض 

على النظام.
ونقلـــت وكالة الصحافة الفرنســـية االثنين 
عـــن المعـــارض محمد رضا جاليبـــور قوله إن 
”أحكامـــا بالســـجن لمـــدة ســـنة، وبالمنع من 
ممارســـة أي نشـــاط سياســـي أو إعالمي لمدة 
سنتين صدرت بحقه وبحق 6 مسؤولين آخرين 

من المعارضة اإلصالحية“.
وأكـــد الجامعي جاليبور أنهم ســـيقومون 
باســـتئناف الحكم. ويســـمح القانون اإليراني 
باالعتراض على األحكام، لكن القضاء المتشدد 
الذي يعود بالنظر بشكل مباشر للمرشد األعلى 

علي خامنئي قد يثبته على األرجح.
لألنبـــاء عن محامي  ونقلت وكالـــة ”إيلنا“ 
الدفـــاع حجـــة كرماني قولـــه إن ”الحكـــم ُأبلغ 
لخمســـة من المعنيين وهـــم جاليبور ومحمد 
رضا خاتمي النائب الســـابق لرئيس البرلمان 
وشقيق الرئيس اإليراني السابق محمد خاتمي 
والنائب السابق محسن صفائي فرحاني وأزار 
منصوري مستشـــار الرئيس الســـابق خاتمي، 

وحسين كاشفي“.
أدينـــوا  الخمســـة  أن  كرمانـــي  وأوضـــح 
بـ“الدعاية ضد النظام“، لكنه نفى أن تكون لديه 
معلومات عن اثنين آخرين صدر الحكم نفســـه 
بحقهما وهما علي شاكوري راد ومحمد نعيمي 

بور.
وكان النائـــب العـــام فـــي طهـــران عبـــاس 
جعفـــري دولـــت أبـــادي أعلـــن فـــي الخامس 
والعشرين من سبتمبر الماضي، في إشارة الى 
المعارضين السبعة أنه حكم عليهم بـ“السجن 

وبأحكام أخرى“.
وكان االصالحيون الســـبعة في قيادة حزب 
جبهة المشاركة اإلسالمي الذي حلته السلطات 
بعـــد القمع العنيف الذي طـــال تظاهرات العام 
2009 ضـــد إعـــادة انتخاب الرئيـــس المحافظ 

األسبق محمود أحمدي نجاد.
وعـــادوا وأنشـــأوا فـــي عـــام 2015 حركـــة 
سياسية جديدة أطلقوا عليها اسم حزب وحدة 
الشـــعب بقيادة علي شاكوري راد، الذي يشارك 
فـــي ائتالف لألحـــزاب اإلصالحيـــة والمعتدلة 
التي دعمت حسن روحاني خالل إعادة انتخابه 

رئيسا لوالية ثانية في مايو الماضي.
ومـــن المفارقـــات، أن نجـــاد شـــن الشـــهر 
الماضـــي هجومـــا عنيفـــا ضـــد القضـــاء في 
بـــالده، واصفا إيـــاه بأنه ”غير عـــادل“ بعد أن 
قام بتســـييس ملف مســـاعده السابق للشؤون 
التنفيذية وحليفه حميد بقائي المتهم بالفساد.

ألكسيس كوربيير:

مشروع قانون مكافحة 

اإلرهاب بصيغته الحالية 

يقيد الحريات العامة
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«لم يتوقف الدين عن أن يكون الســـمة المسيطرة على المجتمع األميركي وكذلك في مجتمعات الشرق 
األقصى وفي الهند والعالم اإلسالمي ال بل أكثر».

جورج قرم
باحث لبناني
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} يقـــال إن ”التاريـــخ ال يعيد نفســـه“، إمنا 
الواقـــع يؤكد أنه يعيد نفســـه ولكن البشـــر 
ينســـون؛ فالذاكرة البشـــرية تتذكر ما يكتبه 
املنتصرون، أما احلقائق التي ال يؤرخها ذلك 
املنتصر فإنهـــا تختفي كزبـــد البحر. كما أن 
الذاكرة احلية للبشـــر قصيرة، ومحددة بعمر 
اجليل الواحد، فال تتســـع الذاكرة البشـــرية 
لتخزيـــن الكثير من التاريـــخ، فاجلديد دائما 
ينســـخ القـــدمي، واألولـــون ميوتـــون وُتدفن 
معهـــم احلقيقة، وأجيالهم الالحقة تنســـى… 
نعم، بكل بســـاطة ينسى البشر التاريخ الذي 
لم يعيشـــوه، وهم في غمـــرة احلياة والتطلع 
نحو املستقبل والسير في ركب املنتصر، وفي 
غمـــرة أحـــداث مهولة جديدة، يقـــف التاريخ 

عندها مشدوها من شدة الهول.
واليـــوم يقف تاريـــخ العـــرب دون حراك 
أمام هـــول وحجم الدمار املســـتمر، وحروب 
اإلبادة الدموية التـــي فاقت احلروب العاملية 
دموية. وسنكتشـــف بعد عدد من الســـنوات، 
لـــن تكـــون طويلـــة، أن تاريخ العـــرب توقف 
عند عام 2003، وما بعـــده لن يكون تاريخهم، 
وســـيكتبه املنتصرون؛ أولئك الذين رســـموا 
العربيـــة،  الشـــعوب  وأبـــادوا  وخططـــوا 
وثقافاتهـــا واســـتبدلوها بشـــعوب وثقافات 
أخرى. سنكتشـــف أن احلالـــة العربية اليوم 
التي  تعّبـــر بامتياز عن ”الفوضـــى اخلالقة“ 
رســـمها آخرون للمنطقة. هذه الفوضى التي 
تعبث في بالدنا العربية، تعني حرفيا إغراق 
املنطقة فـــي حالـــة التدمير الذاتـــي بصوره 
املتعددة، لتكون محصلتها هدم هياكل الدولة 
اجلغرافية  وحدودهـــا  وثرواتها  ومواردهـــا 
وإبـــادة مـــا أمكن مـــن شـــعوبها وإزاحة من 
بقـــي منهـــا مـــن أماكنهـــا وإعادة تشـــكيلها 
ورسم حدودها بجدران إســـمنتية وبخطوط 
وقوانني وشـــعوب وثقافـــات جديدة ال عالقة 
لها بالهيكل اجلغرافي واحلضاري والثقافي 

والدميوغرافي السابق.
باختصـــار ســـيثبت التاريـــخ أن التدمير 
االقتصـــادي والهيكلـــي الناعـــم فـــي بعض 
بالدنـــا العربية، أو التدميـــر الدموي وتدمير 
البنى التحتية، كما هو حال العراق وســـوريا 
واليمـــن وليبيا، وما يرافق كل هذا الدمار من 
إزالـــة لكتل بشـــرية وتفتيتها تـــارة باإلبادة 
اجلســـدية وتارة باإلزاحة واإلبادة الثقافية، 
مبـــا ال يســـمح بالعـــودة إلى ما كانـــت عليه 
ســـابقا، وبذريعة احلرب على اإلرهاب، ما هو 
إال تنفيذ حرفي ملا جاء على لســـان غوندليزا 
رايس في عام 2006، عندما قالت بثقة وفوقية 
أمام وسائل اإلعالم أثناء القصف اإلسرائيلي 
على لبنان (وليس على حزب الله) ”… ينبغي 
أن نكون على يقني مـــن أننا ندفع نحو والدة 
شرق أوسط جديد، وأننا لن نعود إلى العالم 

القدمي“.
في الشرق األوســـط يعيد التاريخ نفسه. 
ويتـــم هـــدم دول وإبادة شـــعوب وحضارات 

وثقافـــات  دويـــالت  بنـــاء  ليعـــاد  وثقافـــات 
وشـــعوب جديدة علـــى أنقاضهـــا. هنا يعاد 
تاريـــخ حـــرب اإلبـــادة اجلســـدية والثقافية 
التي عمل بها املســـتوطنون اإلنكليز األوائل 
مؤسســـو الدولـــة األميركيـــة، ضـــد الهنود 
احلمـــر قبل أكثـــر من قرنني وضد الشـــعوب 
األســـترالية والنيوزيلندية األصلية، وغيرها 
من مســـتعمرات اإلمبراطوريـــة التي ال تغيب 

عنها الشمس واملنتشرة في أرجاء العالم. 

فهم الحاضر بمراجعة التاريخ

انطالقـــا مـــن عذابات وآالم ذلـــك التاريخ 
التي تأسســـت عليها الواليات املتحدة، ميكن 
أن نفهـــم تلـــك الثقـــة والفوقية التـــي كانت 
تتحدث بها رايس فـــي ذلك اليوم بأنها نتاج 
ثقافـــة القوة والفوقيـــة والبطش، التي غّلفها 
القيـــم  بأيديولوجيـــا  املســـتعمرون  أولئـــك 
املقدســـة والرســـالية، ليتمكنوا من سلب كل 
وشـــعوبها  األرض  ولتبقـــى  غزوهـــا،  أرض 

وثرواتها ملكا لهم دون منازع.
لطاملـــا كنت أتســـاءل بأي ذريعـــة ثقافية 
اإلجنلوأميركي  اجليـــش  يعيـــث  وأخالقيـــة 
فســـادا فـــي األرض؟ وبـــأي مبـــدأ أو ضمير 
هيروشـــيما  مدينتـــي  ُقصفـــت  أخالقـــي 
بالقنابـــل النووية؟ ملـــاذا كانت  وناغازاكـــي 
تلك احلـــرب الهمجية في فيتنام (1975-1955) 
وحـــرب كمبوديـــا وراونـــدا ويوغســـالفيا… 

وغيرها الكثير؟
بأي مبرر إنســـاني ُسرقت أرض فلسطني 
واســـُتبدل شـــعبها بشـــعب آخر وحضارتها 
وثقافتهـــا بأخريـــني؟ بأي حـــق وضمير يتم 
احتـــالل العراق واســـتبدال شـــعبه بشـــعب 
آخر وإبـــادة ثقافاتـــه وحضاراتـــه وتاريخه 
واإلرهـــاب  اإلجـــرام  بثقافـــة  واســـتبدالها 

والفساد واجلهل؟
ومـــا هـــي القيـــم التـــي ســـمحت ملادلني 
أولبرايت أن تؤمن وتعترف بأن تدمير العراق 
يستحق التضحية بنصف مليون طفل عراقي 
ماتـــوا في ظل احلصـــار االقتصادي الهمجي 
الذي فرضته بالدها على العراق؟ وما هي تلك 
النزعة احليوانية التي جتعل أقوى جيش في 
العالـــم يغتصب فـــي كل أرض يجتاحها؟ فلم 
يكن اغتصاب مليـــون امرأة فيتنامية في تلك 
احلرب الوحشـــية حالة اســـتثنائية، بل تكرر 
األمـــر، وال يزال يتكـــرر، في غـــرف التعذيب 
املنتشـــرة مـــن غوانتانامـــو إلـــى أبوغريب 
وغيرهما من ســـجون النظام الدولي اجلديد 

في أنحاء العالم.
لرمبا لم أمتكن هنا من وصف كل اجلرائم 
والوحشـــية الغربية التـــي عاصرتها وقرأت 
عنها طـــوال حياتي، منـــذ أن تعلمت القراءة 
والتفكيـــر، إال أن هـــذه األســـئلة البشـــعة لم 
تتوقف، بـــل ال تزال تكبر ككرة الثلج، لتصعد 
على ســـطحها جرمية اإلبادة اجلماعية التي 
شاهدنا فصولها في املوصل وجتري أحداثها 

اليوم فـــي تلعفر والرقة في ظل تعتيم رهيب، 
مع ســـقوط كل القيم اإلنســـانية في صراعات 

القرن األميركي اجلديد.
قـــد أزعم أنني وجـــدت ضالتي في بعض 
اإلجابـــات علـــى تســـاؤالتي مـــن مرجعيتني 
األميركي  العربي  للبروفيســـور  موسوعيتني 
منير العكش، ”أميـــركا واإلبادات اجلماعية“ 
و“أميـــركا واإلبـــادات الثقافيـــة“ (دار رياض 

الريس للكتب والنشر، بيروت 2002 و2009).
اعتمد الكاتب في الكتابني على املئات من 
املصادر العامة وصناديق الوثائق احلكومية 
األميركيـــة، وســـجالت مفوضـــي احملفوظات 
الوطنيـــة ووزارة الداخليـــة ووثائـــق مكتب 
الشـــؤون الهنديـــة ومحفوظـــات الكونغرس 

األميركي واملنظمات التاريخية وغيرها.

ُيعتبـــر الكتابان عملني دراســـيني جادين 
لفهـــم ”هـــذه األميـــركا التي متســـك بخناق 
حاضرنا ومســـتقبلنا“، ومحاولـــة جادة في 
تأسيس دراســـات أميركية وصيغة أكادميية 
لفهـــم أميـــركا مـــن الداخل، ومحاولة لرســـم 
األميركيـــة  للمؤسســـة  الواقعيـــة  الصـــورة 
احلاكمة وفهم طريقة صناعة القرار السياسي 
فيها، مبا قد ”يعني املخلصني من أولي أمرنا 
فـــي العالم العربـــي على بناء اســـتراتيجية 
واقعيـــة ال تصادرهـــا التشـــنجات واملواقف 
املســـبقة من جهـــة وال تقـــوم علـــى األوهام 

والتمنيات من جهة ثانية“.
يذكـــر الدكتـــور العكـــش أن األميركيـــني 
اســـتعاروا معنى كلمـــة ”احلضـــارة“، التي 
يكثـــرون مـــن تردادهـــا واســـتهالكها، مـــن 
أســـطورة تأســـيس الرجل األبيض للواليات 
املتحدة على أنقاض جثث الشـــعب األصلي، 
ثـــم ُنســـجت مـــن تلـــك الكلمـــة التصـــورات 
واملعايير والقيم األخالقية التي ُمتاَرس اليوم 
بواســـطة قوة سالح الدمار الشامل في أرجاء 
العالـــم، وهـــي القيم التي تزعـــم أن ”احتالل 
أرض الغير واستبدال شـــعب بشعب وثقافة 
بثقافـــة وتاريـــخ بتاريخ عمل مقـــّدس أمر به 
الله، وبالتالي فإنه يســـمو على أخالق البشر 

وأعرافهم وقوانينهم وحياتهم وحرياتهم“.
إن قيـــم ”احلضارة“ األميركية، التي متتد 
في كل أنحاء املعمورة، تزعم أيضا بأن ”فكرة 
أميركا جتســـد مشيئة الله…“، وإن املستوطن 

اإلنكليـــزي احملتـــل ألرض الغيـــر مـــا هو إال 
”اســـتثناء وجودي“ ميثـــل إرادة الله وهو من 
له حق تنفيذ هذه اإلرادة… أما معاملة السّكان 
األصليـــني فال تخضع ”للقوانني األخالقية أو 
اإلنســـانية أو املبادئ العقليـــة“، بل تخضع 
حلكم األساطير التي نسجها العقل اإلنكليزي 
بعـــد جناح جتاربه املتتالية في قتل شـــعوب 
مستعمرات اإلنكليز، وهذه األساطير رّسخت 
اعتقادهـــم بأنهم ”شـــعب مختـــار“ ألداء هذا 
الدور احلضاري في سبيل الله. كل تلك القيم 
التـــي ُنســـجت بعد جنـــاح فكرة أميـــركا في 
العالم اجلديد، جعلت من تلك التجربة ”مثاال 
طيبا ميكن تكراره حيثما اشتهى شعب الله“.
إن الثقـــة والفوقية اللتـــني يتحدث بهما 
الساســـة األجنلوأميركان عمومـــا، وحتدثت 
بهما الســـيدة رايـــس في مقولتهـــا تلك على 
سبيل املثال، مســـتمدتان بكل تأكيد من مبدأ 
امتالك القوة، وهو أحد ثالثة مبادئ تعتمدها 
اإلدارات األميركية املتعاقبة كركيزة في ميثاق 
األمن القومي األميركي، منذ نشـــأة الواليات 
املتحـــدة؛ القـــوة والدين والقيـــم، متمثال في 
حتالـــف رجـــال السياســـة والديـــن واملـــال، 
لتحقيق مصاحلها، وحماية أمنها القومي (د. 
اإلمبراطورية  ”اإلســـتراتيجية  حسني،  خليل 
األميركية في وثيقة األمن القومي األميركي“)، 
تلك القـــوة التي جنحت بداية في بناء الدولة 
على أنقاض وجثث املاليني من شعوب القارة 

األميركية األصليني.
ويذكر البروفيســـور العكش أنه ”لم يغب 
عن أنبيـــاء أميـــركا وجنراالتهـــا أن احتالل 
األرض واإلبادة اجلســـدية ليســـا كل شـــيء، 
وأنه ال بد من كسر العمود الفقري لضحيتهم، 
أال وهو لغتهـــم وثقافتهم وتراثهم الروحي“، 
والتـــي وصفهـــا الكاتب بـ“احملرقـــة األخيرة 
للوجود“. لقد توقف تاريخ الشـــعب األميركي 
األصلـــي بدءا مـــن حلظة تســـميتهم بالهنود 
احلمر، وكأنهم كائنات متوحشـــة ال اسم لها 
وال تاريـــخ وال حضـــارة. واســـتمر ذلك حتى 
انتهـــاء وجودهـــم الفعلي، وعلـــى من يرغب 
اليـــوم في التعـــرف على أولئـــك ”الوحوش“ 
يجدهـــم في بعض املتاحـــف املنتقاة، بجانب 
األخرى  واحليوانـــات  الديناصـــورات  آثـــار 
املنقرضـــة. أما ما هو مكتوب عنهم في الكتب 
املدرسية أو في أرشيف الدراما الهوليوودية، 
فهـــو ليس تاريخهـــم بتاتا، بل هـــو التاريخ 
الذي كتبـــه املنتصرون بعد حفالت الشـــواء 
(الباربكيو) التـــي أحرق فيها الرجل األبيض 
مدنهـــم وقراهـــم وبيوتهم، ثم مـــارس متعته 

بشواء أجسادهم واغتصاب أطفالهم.

مبدأ امتالك القوة

في أكثر مــــن 500 صفحة (فــــي الكتابني) 
يحاول الباحث أن يوضح الصورة الواقعية 
للمؤسســــة احلاكمــــة األميركيــــة بالتفاصيل 
واملمارســــات والوقائع البشــــعة التي أبادت 

الشــــعب األميركي األصلي على مــــدار ثالثة 
قــــرون. وفــــي التفاصيــــل حجــــم مــــروع من 
االنحطــــاط األخالقــــي واأللــــم ممــــا ال ميكن 

اختزاله في مقال صغير كهذا.
ولكــــن ســــأحاول أن أختزل للقــــارئ منه 
صورتني من آالف الصور املخزية ملمارســــات 
املســــتعمر األبيض ضد ذلك الشعب املسالم، 
لتكويــــن تصــــور واقعــــي حول مــــدى خطر 
العقلية التي حتاول االســــتفراد بحكم العالم 

كله.
يقــــول كاتبنا إنــــه ”على مدى خمســــمئة 
ســــنة، تعّرض هنــــود أميركا حلمــــالت غزو 
وهولندية  وفرنســــية  وبرتغاليــــة  إســــبانية 
وإنكليزية سلبتهم إنســــانيتهم، وأنزلت بهم 
فنونا عجيبــــة من القتــــل والتدمير، ونظرت 
كلها إلى حياتهم ولغاتهم وأديانهم باحتقار، 
لكــــن اإلنكليــــز (…..) وحدهــــم كانــــوا األكثر 
عنجهيــــة وعدوانيــــة وإصرارا علــــى تدمير 
احليــــاة الهنديــــة واقتالعهــــا مــــن الذاكــــرة 

اإلنسانية.
وحدهم جاءوا بفكرة مســــبقة عن أميركا، 
نســــجوها من حلم فكرة إسرائيل التاريخية؛ 
فكرة احتالل أرض الغير، واســــتبدال شــــعب 
بشــــعب وثقافــــة بثقافــــة وتاريــــخ بتاريــــخ. 
وتقمصــــوا  أحداثهــــا  بذلــــك  فاستنســــخوا 

أبطالها وجعلوها قدرهم املتجلي“.
ويؤكــــد الكاتب أن هذه الفكــــرة هي التي 
أرســــت ”الثوابت التاريخية اخلمســــة التي 

رافقت كل تاريخ أميركا:
1) املعنى اإلسرائيلي ألميركا

2) عقيــــدة االختيــــار اإللهــــي والتفــــوق 
العرقي والثقافي

3) الدور اخلالصي للعالم
4) قدرية التوسع الالنهائي
5) حق التضحية باآلخر

لم تتوقف هذه الفكرة في حدود الواليات 
املتحدة، بل إنها طّورت نفسها وذرائعها من 
حقبة إلى حقبة، و“جّددت لغتها من جيل إلى 
ومع كل نظرية فكرية، إال أن ”جوهرها  جيل“ 
املســــتعمرين  الزمــــت  وأهدافهــــا  ومعناهــــا 
وسياســــاتهم  وتاريخهم  وقناعاتهم  اإلنكليز 

واستحوذت على ألبابهم وعقولهم“. 
وبذلــــك بقيــــت هــــذه الفكــــرة وحروبهــــا 
”اخليرية“ ورســــالتها احلضاريــــة ”واحدة ال 
حتــــول وال تزول“… إنهــــا الفكرة التي تعيش 
على أســــطورة البدو الرعــــاع احلاقدين على 
حضــــارات عصرهم، لتكون ذريعتهم في نهب 
احلضارات بشــــعوبها وأرضهــــا وثقافاتها، 
بعنجهيــــة ”اجلالد املقدس“، و“آداب مســــخ 

اآلخر وعبادة الذات وتقديس اجلرمية“.
الكاتــــب باملالحظــــة التي  وهنــــا يذكرنا 
ســــجلها دارويــــن فــــي مذكراته بعــــد رحلته 
الشــــهيرة حول العالم قائال ”إنه حيثما خطا 
األوروبيون مشــــى املوت في ركابهم إلى أهل 
التي اجتاحوها، إشــــارة إلى احلرب  البالد“ 

اجلرثومية التي بدأها املستوطنون 

[ واهم من يعتقد أنه في مأمن من سطوة أيديولوجيات اإلبادة  [ والدة عوالم جديدة على أنقاض تهديم ممنهج لشعوب
أميركا والغزو المستمر: تاريخ من اإلبادات تبيحه عقيدة حق التضحية باآلخر

حتمل مقولة التاريخ ال يكتبه املنتصرون، 
في قراءتهــــــا األولى الكثير من املغالطات، 
ــــــس بالضرورة انتصار  فاالنتصار هنا لي
حق واملنتصــــــر في الغالب هــــــو األقوى، 
ــــــك التاريخ  املســــــتعمر الذي ســــــيكتب ذل
وفق ما يناســــــبه ويدعم صورته البطولية، 
ــــــان إلى تزوير  ممــــــا يؤدي في أغلب األحي
ــــــخ، خصوصا عندمــــــا تكون  ــــــك التاري ذل
مصحوبة بتدمير شــــــواهد ذلك  ــــــة  الكتاب
التاريخ. وفيما ما يشــــــهده اليوم الشــــــرق 
ــــــث تعم  ــــــك، حي ــــــال على ذل األوســــــط مث
الفوضــــــى اخلالقة، وهي عبارة ال تختلف 
ــــــارة التاريخ يكتبه  فــــــي تناقضاتها عن عب
املنتصــــــرون، فالفوضــــــى هدامــــــة للدول 
املستهدفة لكنها خالقة بالنسبة للمشروع 
األميركي الذي يستمد استمراريته في كل 
مرة عن عوالم جديدة ينشئها على أنقاض 
وبناء االنتصار على أنقاض تهدمي ممنهج 

لدول وحضارات.

الفوضى مستمرة لرسم الخارطة الجديدة بأي ثمن

سميرة رجب
كاتبة بحرينية

في الشرق األوسط يعيد التاريخ نفسه. 
ويتم هدم دول وإبادة شعوب وحضارات 
ليعاد بناء دويالت وشعوب جديدة على 

أنقاضها. هنا يعاد تاريخ حرب اإلبادة 
الجسدية والثقافية

هل سيكتب التاريخ عن مآسي اإلبادة 
الجماعية والتهجير القسري وكل ما 

يعيشه الشعب العراقي منذ ٢٠٠٣ حتى 
هذا اليوم، أم سيبقى ذلك طي الكتمان 

حفاظا على سمعة املحتلني

في 
العمق

«البنـــوك األوروبية الكبرى تخشـــى من التعامل مع إيران بســـبب العقوبات المرتقبـــة، كما قامت البنوك 
الصينية بإغالق حسابات العديد من زبائنها اإليرانيين خوفا من العقوبات».

حسني سليمي
عضو جلنة االستثمارات اخلارجية اإليرانية

«الكنيسة الكاثوليكية شرعنت عبر تاريخها التوسع االستعماري ووفرت الذرائع والتبريرات الالهوتية لألفعال الوحشية المصاحبة 
له: اإلبادة العرقية للشعوب األصلية في القارة األميركية، االستغالل والعبودية وكافة أشكال التمييز».

مسعد عربيد
كاتب فلسطيني

} أعلن البيت األبيض في 30 سبتمبر الماضي 
أنــــه أمر بإضافــــة كل مــــن إيــــران وفنزويال 
وجمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة وغينيا 
االستوائية وجنوب السودان والسودان إلى 
قائمــــة الــــدول المتهمة بالتقاعــــس عن وقف 

االتجار بالبشر.
واتجهــــت إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامــــب إلى فــــرض قيــــود جديدة علــــى تلك 
الــــدول، علــــى غــــرار تقليص مشــــاركتها في 
برامج التبادل التعليمي أو الثقافي وإصدار 
تعليمات إلى المديرين التنفيذيين األميركيين 
فــــي صنــــدوق النقــــد الدولي وبعــــض بنوك 
التنمية متعددة األطراف بعدم دعم تقديم أي 

قروض لتلك الدول خالل العام المالي 2018.
يدعــــم هــــذه الخطــــوة التــــي اتخذتهــــا 
واشــــنطن، تقريــــر صدر عن منظمــــة هيومن 
رايتــــس ووتــــش (يــــوم 1 أكتوبــــر)، قــــال إن 
الحرس الثوري اإليراني يقوم بتجنيد أطفال 
أفغان يعيشــــون في إيران، تبدأ أعمارهم من 
14 عامــــا ضمن لــــواء الفاطمييــــن للقتال في 
سوريا. وأشار باحثون في المنظمة إلى أنهم 
سجلوا ثمانية قبور داخل إيران ألطفال قتلوا 
في سوريا خالل مشــــاركتهم في المواجهات 

المسلحة إلى جانب القوات النظامية.

عقبات جديدة

الواضح حتــــى اآلن أن القيــــود التي من 
المتوقــــع أن تفرضها واشــــنطن على طهران 
لم تصل إلى المستوى الذي يفرض ضغوطا 
قوية على األخيرة، في ظل عدم وجود عالقات 
بيــــن الطرفين علــــى المســــتويين التعليمي 
والثقافي، وعــــزوف إيران عن التقدم بطلبات 
للحصول على قروض من المنظمات الدولية.
وفضلت إيران االعتماد على قروض مقدمة 
من بعض المصارف اآلســــيوية واألوروبية، 
مثــــل القرض الذي حصلــــت عليه من مصرف 
”أكســــيم“ الكوري الجنوبي بقيمة 8 مليارات 
يورو، في 24 أغســــطس 2017 وهو األكبر من 
نوعه منذ الوصول إلى االتفاق النووي في 14 
يوليــــو 2015، والقرض الذي حصلت عليه من 
مصرف ”أوبربنك“ النمساوي في 21 سبتمبر 

الفائت بقيمة مليار يورو.
ذلــــك ال ينفــــي أن الضغــــوط التــــي يمكن 
أن يفرضهــــا هــــذا الملف ســــوف تكــــون لها 
انعكاسات أكثر قوة على ملفات أخرى، في ما 
يتعلق بالجهود التي تبذلها حكومة الرئيس 
حسن روحاني من أجل رفع مستوى العوائد 
االقتصاديــــة لالتفــــاق النــــووي، فضــــال عن 
تزايد االهتمــــام الدولي بأدوارها في األزمات 

اإلقليمية المختلفة، خاصة األزمة السورية.
متوقـــع أن يلقي التركيز على تورط إيران 
في عمليات االتجار بالبشر بالمزيد من الضوء 
علـــى الجهود التي تبذلها من أجل اســـتغالل 
المهاجريـــن والمقيميـــن غير الشـــرعيين من 

األفغان على أراضيها إلى جانب باكستانيين 
فـــي تكوين ميليشـــيات طائفية تســـتخدمها 
لدعـــم حلفائها في مناطـــق الصراع، في إطار 
سياســـة الحرب بالوكالة التي تتبناها بشكل 
مستمر في التعامل مع األزمات اإلقليمية التي 
يتعرض لهـــا حلفاؤها على غرار ما حدث في 

سوريا منذ مارس 2011.
وكشف التقرير السنوي لوزارة الخارجية 
األميركية حول االتجار بالبشــــر في العالم أن 
إيــــران تقوم بإرســــال اآلالف مــــن المواطنين 
األفغان والباكســــتانيين، بينهــــم أطفال، إلى 
مناطق الصراع في سوريا تحت شعار الدفاع 

عن مقام السيدة زينب.
الجهود التي قامت بها إيران لتكوين لواء 
ولواء  األفغانية)  (الميليشــــيات  الفاطمييــــن 
الزينبيين (الميليشــــيات الباكستانية) بدأت 
منذ فترة ليست قصيرة، تحديدا خالل مرحلة 

ما بعد اندالع األزمة في سوريا عام 2011.
 وتغاضــــت اإلدارة األميركيــــة الســــابقة 
برئاســــة بــــاراك أوباما عــــن ذلك، فــــي إطار 
حرصهــــا على تجنــــب الدخول فــــي خالفات 
كبيــــرة مع إيران حول مثل هــــذه النوعية من 
القضايا بهــــدف تعزيز فــــرص الوصول إلى 
الصفقة النووية، خاصة أنها بدأت مبكرا في 

محاولة فتح قنوات تواصل مع طهران.
مع وصــــول الرئيــــس األميركــــي دونالد 
ترامب إلــــى البيت األبيض بدا أن ثمة تحوال 
في السياســــة األميركية تجــــاه إيران باتجاه 
التحــــرك من أجل مواجهة أدوارها الســــلبية 
في األزمات اإلقليمية المختلفة والتركيز على 

مثل هذه الملفات. 
وفي 19 ســــبتمبر الماضي، اتهم ترامب، 
خالل جلسة للجمعية العامة لألمم المتحدة، 
إيران بالسعي للحصول على أسلحة نووية، 
وبتصدير العنف إلى كل من اليمن، وسوريا، 
وغيرها من الدول في منطقة الشرق األوسط. 
ويهــــدد ترامب، منــــذ وصوله إلى منصبه 
في 20 يناير الماضي، بإلغاء االتفاق النووي 
مع إيران، واصًفا إياه بأنه "أســــوأ صفقة تم 

التفاوض حولها".
إليران  الموجهــــة  االتهامــــات  وتكتســــب 
باالتجــــار بالبشــــر أهميتهــــا، باعتبــــار أنها 
يمكــــن أن تكون مقدمة التخــــاذ خطوات أكثر 
تصعيدا وســــط ســــعي اإلدارة األميركية إلى 
كبح جمــــاح نفوذ إيران في ســــوريا وغيرها 
مــــن دول األزمات، بــــل وحرصها على توجيه 
إشارات عديدة برفضها التحركات التي تقوم 
بها الميليشيات الموالية لها في سوريا، على 
غرار ما حــــدث عندما قامــــت قواتها بقصف 
قافلــــة تابعة لتلــــك الميليشــــيات في جنوب 

سوريا في 20 مايو الماضي.
وتصاعد اهتمام المجتمــــع الدولي بهذه 
القضية خــــالل المرحلة القادمة يضع المزيد 
من العقبات أمام الجهود التي تبذلها حكومة 
الرئيس حسن روحاني للحصول على عوائد 
اقتصاديــــة أكبر من االتفــــاق النووي، ألن كل 
الصفقات التي وقعتهــــا في الفترة التي تلت 
رفــــع العقوبات الدولية المفروضة عليها، في 
منتصف ينايــــر 2016، لم تكن على مســــتوى 

الطموحــــات التي روجت لهــــا الحكومة بعد 
الوصول إلى االتفاق.

ويضيف اتهام إيران بالتورط في عمليات 
اتجــــار بالبشــــر دوافــــع جديــــدة للعديد من 
الشــــركات والمصارف الغربية التي ما زالت 
مترددة في دخول الســــوق اإليراني، بســــبب 
التخــــوف مــــن التعــــرض لعقوبات مــــن قبل 
وزارة الخزانة األميركية، في حالة انخراطها 
فــــي تعامــــالت مالية مــــع جهــــات اقتصادية 
تابعــــة للحــــرس الثــــوري أو مصنفــــة ضمن 
”القائمة الســــوداء“ األميركية لدعمها برنامج 

الصواريخ الباليستية.
ويمكــــن أن يكــــون انخــــراط المصرفيــــن 
النمســــاوي والكوري الجنوبي في تعامالت 
بنكية مع إيران، محفوفــــا بالمخاطر، ألنهما 
يغامــــران بالتعرض لعقوبــــات أميركية، على 
غــــرار تلــــك التي فرضت على بنــــك بي إن بي 
باريبــــا الفرنســــي ووصلت قيمتهــــا إلى 8.9 
مليــــار دوالر في يونيــــو 2014، بعــــد اتهامه 
بخــــرق العقوبــــات المفروضــــة علــــى إيران 
والســــودان وكوبــــا في الفترة مــــن 2002 إلى 

.2009

توقعات ظريف

دفع حرص واشنطن على فتح المزيد من 
الملفات الخالفية مع طهران، وزير الخارجية 
اإليرانــــي محمد جــــواد ظريف إلى اســــتباق 
إعــــالن اإلدارة األميركيــــة عــــن موقفهــــا من 
االتفاق النووي في منتصف أكتوبر الحالي، 
بترجيحــــه إقرارهــــا بعــــدم التزام إيــــران به 
بشكل يمهد لخطوات أخرى أكثر قوة تحاول 

األخيرة تجنبها.

وقــــال ظريف في مقابلة مــــع صحيفة ذي 
غارديان البريطانية في 29 ســــبتمبر الفائت، 
إنــــه يتوقــــع أن يعلــــن ترامــــب عــــدم امتثال 
إيران لالتفاق في التقرير الذي ســــيرفعه إلى 
الكونغــــرس فــــي 15 أكتوبر الجاري، بشــــكل 
يمكن أن يمهد النسحاب واشنطن من االتفاق، 
ويدفع الكونغرس إلى إعادة فرض العقوبات 
التي رفعت بمقتضاه خالل مدة ستين يوما.

لم يكتــــف ظريف بذلك، بل أشــــار إلى أن 
هذه الخطــــوة تدفع إيران إما إلــــى التعويل 
علــــى اســــتمرار العمــــل باالتفاق مــــع الدول 
األوروبية، بريطانيا وفرنســــا وألمانيا، إلى 
جانب روسيا والصين، وإما العودة من جديد 
إلى رفع مســــتوى قدراتهــــا النووية في حالة 

إذا دعمت القوى األخيرة سياسة واشنطن.
فــــي النهايــــة تعــــزز الملفــــات الخالفية 
المتزايــــدة مــــن احتمــــاالت تعــــرض إيــــران 
لعقوبات وعزلة دولية جديدة، لتدخالتها في 
أزمات إقليمية مختلفة وتصاعد الشكوك في 

مدى التزامها باالتفاق النووي.

تضييق الخناق على إيران: 
إبقاء االتفاق النووي وفتح ملفات أخرى

حقوق اإلنسان املنتهكة في إيران ملف كل األوقات 
ال يعتبر اتهام إيران باالجتار بالبشــــــر جديدا، فهي حتتل دائما مركزا متقدما في قائمة 
الدولة املتورطة في تلك العمليات على مســــــتوى العالم خالل الفترة املاضية، لكن اجلديد 
ــــــة إيران ويضع عقبات  فــــــي األمر تزايد االهتمام العاملي بهــــــذه القضية ما يزيد من عزل
جديدة أمام مســــــاعي احلصول على عوائد أكبر من االتفاق النووي الذي يواجه حتديات 

صعبة حاليا.
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رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية

البيض ضد الشــــعب األميركــــي األصلي عبر 
نشر األوبئة القاتلة التي أبادت أمما بأكملها 

في بداية ذلك الغزو اللعني ألرضها.
بحســــب مصــــادر واقعيــــة فــــإن أنــــواع 
احلــــروب اجلرثوميــــة املؤكــــدة التي شــــنها 
املستوطنون اإلنكليز ضد الهنود األميركيني 
كانت ”93 وباء شــــامال: 41 جدري، 4 طاعون، 
17 حصبــــة، 10 أنفلونزا، و25 ســــل ودفتيريا 

وتيفوس وكوليرا“.

طريق الدموع

تؤكد املصادر التاريخيــــة أن عدد الهنود 
الذيــــن كانوا منتشــــرين على كامل مســــاحة 
القــــارة األميركيــــة، التي تزيد على مســــاحة 
أوروبــــا بربع مليــــون كليومتر مربــــع، أكثر 
من 112 مليون نســــمة موزعــــني على 400 أمة 
وحضــــارة وثقافة، 18.5 مليون نســــمة كانوا 
فــــي أراضــــي ما ُيســــمى بالواليــــات املتحدة 

األميركية اليوم.
”رحلــــة الدموع“، كانت أولــــى ثمار عملية 
الترحيل القســــرية للهنود األميركيني، والتي 
ســــن لها الكونغرس قانونا عام 1830 يسمح 
لترحيلهــــم، بعد ســــرقة  القــــوة  باســــتعمال 
ونهب وحــــرق مدنهم وقراهــــم وبيوتهم، من 
شــــرق املسيســــبي إلى غربه، عبر املئات من 
األميال ومناطق موبــــوءة مبختلف األمراض 
التي أسســــت ألول حرب جرثومية في العالم، 
والتي ”اعترف بها حاكم والية بليموث، وليم 
برادفــــودر، فــــي يومياته بقولــــه إن ”األغطية 
امللوثة باجلراثيم التي كانوا يهدونها للهنود 
هي السبب في انتشار الوباء بينهم“… وكان 
يتــــم انتزاع هــــذه البطانيات ممــــن يقع ميتا 
وإعطائها لهندي آخــــر، حتى أنهاهم املرض 

واجلوع واإلجهاد.
واحدة من عمليات  كان ”طريق الدمــــوع“ 
القتــــل والتهجيــــر اجلماعي، التي يســــميها 
الكاتب بالترحيل القسري املنظم، وفي جميع 

االجتاهات، على مدار قرن.
وبحســــب إحصاءات عــــام 1900 لم يتبق 
من ذلك الشــــعب أكثر من ربع مليون فرد، بعد 
استخدام كل وســــائل اإلبادة ضدهم، وكانت 
األوبئــــة أحد وجوهها الوحشــــية القاســــية، 
رغم محاوالت القتلة التبــــرؤ من هذه التهمة 
البشــــعة مــــرارا وتكــــرارا، مبئــــات األبحاث 
والدراســــات بذريعــــة أن عامل املــــرض الذي 
انتقــــل لهم بشــــكل طبيعي من املســــتوطنني، 
ولــــم يتحمله الهنود ألن أجســــادهم لم متتلك 

املناعة، هو سبب تلك اإلبادة.
وال تــــزال كتبهم املدرســــية تضع صفات 
و“غير  عديدة لتلك املأســــاة ”غيــــر املتعمدة“ 
املقصودة“، والتي ”لــــم يكن جتنبها ممكنا“، 
وتصفهــــا باألضرار ”الهامشــــية التي تواكب 

انتشار احلضارة وطريقة حياتها“. 
أمــــا من يحاولــــون أن يخرجــــوا عن هذه 
التبريرات فهــــم ”املتحاملون“، ”األشــــقياء“، 
الســــلبيون املتهورون الذين تنبع منهم روح 
مما يذكرنــــا بإطالق عقدة ”نظرية  الكراهية“ 
املؤامرة“ ضد كل من يحاول شــــرح مؤامرات 
اإلبادة املســــتمرة في منطقتنــــا العربية منذ 

احتالل العراق عام 2003.
فيا ترى هل ســــيكتب التاريخ عن مآســــي 
اإلبادة اجلماعية والتهجير القســــري وكل ما 
يعيشه الشــــعب العراقي منذ 2003 حتى هذا 
اليوم، أم سيبقى ذلك طي الكتمان حفاظا على 

سمعة احملتلني؟
فــــي ”حرب التطهيــــر الثقافية“ اســــتعان 
املســــتوطنون البيض فــــي القــــارة اجلديدة 
بســــالح التعليم والتمدين من أجــــل اإلبادة، 
فلجــــأوا إلى خطــــف واقتالع أطفــــال الهنود 
من أحضــــان أمهاتهم قبل بلــــوغ الرابعة من 
أعمارهم، ”وشــــحنهم إلى معسكرات أشغال 
شــــاقة ُســــميت باملــــدارس“ بدعــــوى التعليم 
والتمدين، حيث مت اســــتخدامهم بالســــخرة 
في املصانــــع واملزارع، وحيــــث مت جتريدهم 
وتســــليمهم لعمليــــة اإلبادة  مــــن ”هنديتهم“ 
اجلســــدية… في هذه املــــدارس ”مات أكثر من 
50 باملئة من هؤالء األطفال على خمسة أجيال 

متعاقبة“.

كان املشرفون والعاملون في هذه املدارس 
مجموعات من اإلرســــاليات التبشــــيرية التي 
وصفهــــم املــــؤرخ األميركــــي جــــورج تينكــــر 
”بحثــــاالت املجتمــــع األميركي مــــن متخرجي 
الســــجون وأصحاب الســــوابق والســــاديني 
ومغتصبي األطفال واملتقاعدين العســــكريني 
واألمنيني…“، لذلك لم تخُل مدرسة واحدة من 

االغتصاب اجلنسي.
يصــــف تينكر قصة أخ له بالتبني اســــمه 
دونــــي انتحر وهــــو في الثانية واخلمســــني 
بعد قصــــة معانــــاة طويلة قضاهــــا منذ كان 
في اخلامســــة من عمــــره، عندمــــا اختطفوه 
مــــن ذراعي أمه ولم ينفع بــــكاء األم وضراعة 
األب ”ووضعوا في يديه القيد أمام أعينهما، 
وساقوه إلى ســــيارة تغص باألطفال. وهناك 
ربطــــوه بالسلســــلة املعدنيــــة الطويلة التي 
تصّفــــد األطفــــال جميعــــا، ثــــم شــــحنوه إلى 
مدرسة القديس فرانسيس ليكون حتت رعاية 

التبشيريني.
يقــــول تينكر إنه ”منذ تلــــك اللحظة ُكتبت 
قصــــة انتحــــار دونــــي“ حيــــث بــــدأ برنامج 
متدينــــه بافتراســــه جنســــيا من ناظــــر صّفه 
العمالق األبيض، حيث كان يدخل غرفته ليال 
ويغتصبه هو ورفيق غرفته كونراد الذي كان 
بعمره. واستمرت غزوات االفتراس املفاجئة 
التــــي كان يشــــنها عليهما بعــــض العاملني، 
وغيرهم ممــــن ال يعرفونهم في تلك املدرســــة 
التبشيرية، إال أن كونراد كان أسعد حظا، ألنه 
انتحر قبل أن يبلغ اخلامسة عشرة من عمره.
هــــذه املــــدارس هي ما وصفهــــا دوغالس 
هوغارث، أحد قضاة احملكمة الكبرى في كندا، 
بأنها ”ليســــت أكثر من مؤسســــات لإلرهاب 
اجلنســــي وأوكار الغتصاب الغلمان“، حيث 
يتم إجبار الضحايــــا ”على مواجهة احلقيقة 
املرة، وهــــي أنهم هم وأهلهــــم وكل من تبقى 
من شــــعوبهم على قيد احليــــاة عاجزون عن 
منع اإلذالل أو اإلهانة أو أي شــــكل من أشكال 
العــــدوان عليهــــم ألنهــــم ضعفاء“. مــــن هنا 
ميكن تفســــير بنية ثقافة االغتصاب والعنف 
اجلنســــي التي متارســــها جيــــوش احملتلني 
ســــكان  ”جتــــاه  األجنلوأميــــركان  والغــــزاة 
مستعمراتهم من ســــيدني إلى واشنطن ومن 
نيوزيالندا إلى بغداد“، بحســــب الشــــهادات 

التي وثقها الكاتب بكل األدلة املادية.
ويذكر الكاتب أنه بحسب دراسة إحصائية 
لظاهرة االغتصاب في مدارس ”التبشيريني“ 
أجريت في عام 1993، أن نسبة االغتصاب في 
بعض هذه املدارس ما بني عامي 1950 و1980 

”بلغت 100 باملئة“.

الشيطان األميركي

مــــن املؤكــــد أن عــــدد الكلمــــات احملدودة 
فــــي هذا املقــــال لن يوفي املوضــــوع حقه، إال 
أنني حاولــــت بقدر اإلمــــكان تنويــــر القارئ 
وصانع القرار حول حقيقة األسلحة البشرية 
واأليديولوجية والعرقية والطائفية والثقافية 
اســــتخدامها  يتــــم  التــــي  والتكنولوجيــــة 
اليوم فــــي بالدنا للتدمير الشــــامل، باحلرب 
اخلارجيــــة تــــارة والداخليــــة تــــارة أخــــرى، 
وملعرفة أسباب انتشــــار اإلرهاب ومحاوالت 
إقناعنا بأننا شعوب وحشية إرهابية بحاجة 
إلى التمديــــن بحضــــارة ودميقراطية الرجل 
األبيض وعمليات التعذيب وثقافة االغتصاب 
في الســــجون واملدن احملتلة عموما لقتل كل 
بذرة مقاومة في روح وعقل اإلنســــان العربي 
الذي يواجه املــــوت واإلذالل بدعوى التحرير 

واحلرية.
رغم قســــوة ما جاء في هــــذا املقال إال أن 
حالة العرب اليوم وأيامهم القادمة، تعد أشد 
قســــوة وال تقل عن حروب اإلبــــادة تلك التي 
قضت علــــى 112 مليون نســــمة من الشــــعب 
األصلي في القارة اجلديــــدة، ومن يعتقد من 
الشعوب واألنظمة العربية بأنه في مأمن من 
سطوة أيديولوجيات اإلبادة تلك فهو يعيش 

في وهم.
ونختــــم بقول البروفيســــور العكش الذي 
يؤكد أنه ”منذ موجة الغزو األولى حتى هذه 
اللحظة لم يعرف الغزاة وال املؤسسة احلاكمة 
األميركيــــة، التــــي ورثت ثقافتهــــم وأهدافهم 
وجنونهم االستعماري حلظة سالم واحدة ، ال 
مع سكانها وال مع العالم اخلارجي .  فهي منذ 
 1607 ، تاريخ إنشاء أول مســــتعمرة إنكليزية 
دائمة في شــــمال أميركا، لــــم تطفئ حربا قبل 

أن تشعل بنارها حربا غيرها .  
ولعــــل أفضل مــــا يعبر عن هذا الســــعار 
احلربــــي عنوان كتاب كريــــس هدجز، احلرب 
هي القوة التــــي تعطينا معنى غواية احلرب 
ومغرياتهــــا (……) وهي التي متنح أميركا ما 
تطمح إليــــه وتتمناه مهما كانــــت الضحايا ، 
وهي التي ترسم لألميركيني غايتهم ومعناهم 

ومبرر حياتهم.  
دائمــــا أميــــركا في كل حرب مــــن حروبها 
الداخليــــة واخلارجيــــة بحاجة إلى شــــيطان  
جتــــرد به الضحيــــة من إنســــانيتها وجتعل 
منها مشروعا مقدسا لإلقصاء الوجودي .  لقد 
شــــيطنت ضحاياها بالطريقة التي شــــيطنت 
ضحاياهــــا وبالطريقــــة التي  النازيــــة  بهــــا 
صنعــــت بهــــا الصهيونية من الفلســــطينيني 
فريســــة طقســــية .  إنه منطق واحد هو منطق 
ســــلب إنسانية الضحية املشتهاة ونبذها من 
العالم الطبيعي حتي يصبح افتراســــها عمال 

إنسانيا “. 

منـــذ موجـــة الغـــزو األولـــى حتـــى 
هـــذه اللحظة لم يعـــرف الغزاة وال 
المؤسســـة األميركية، التي ورثت 
وأهدافهـــم وجنونهـــم  ثقافتهـــم 
االســـتعماري لحظـــة ســـالم ال مع 

السكان وال مع العالم الخارجي

5
منير العكش

 كل الصفقات التي وقعتها في الفترة 
التي تلت رفع العقوبات الدولية 

املفروضة عليها لم تكن على مستوى 
الطموحات التي روجت لها الحكومة بعد 

الوصول إلى االتفاق
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} غير الكلفة االقتصادية واالجتماعية لعدم 
قيادة املرأة السعودية، هناك كلفة سياسية 

باهظة دفعها السعوديون طوال العقود 
املاضية. متثلت هذه الكلفة في إحراج 

أصدقاء اململكة على املستوى الدولي الذين 
كانوا يواجهون دائما مبوضوع عدم قيادة 
املرأة للسيارة في البلد الذي يدافعون عنه، 
وأن هذا التصرف يعد متييزا صارخا على 

أساس اجلنس. احلرج نفسه تعرض له، في 
احملافل واملؤمترات الصحافية، مسؤولو 

ووزراء اململكة أنفسهم الذين كانوا يبحثون 
بصعوبة عن أجوبة مقنعة لإلعالم الدولي عن 
سبب تأخر اململكة في السماح للمرأة بقيادة 

السيارة.
أيضا بعض األشخاص، ممن يحسبون 

أنفسهم على املعارضة السعودية في اخلارج 
أو قريبني من لغة هذه املعارضة، كان لهم 

في العرس قرص عندما استغلوا هذا 
املوضوع ليتقربوا من صانع القرار الغربي 
ويغازلوا ويتقربوا من وسائل اإلعالم التي 

تناوئ اململكة. وكان آخر هؤالء اإلعالمي 
السعودي املعروف جمال خاشقجي، الذي 
يقول السعوديون إنه بعد أن اختار تنظيم 

اإلخوان على اإلجماع الوطني ذهب إلى 
أميركا، وهناك كتب أول مقالة له في صحيفة 

الواشنطن بوست فحواها أن اململكة كبلد 
لم تعد تطاق، وأن قيادتها لم تف ببعض ما 

وعدت به في السنوات األخيرة؛ ومن ذلك عدم 
إنهاء حظر قيادة املرأة للسيارة.

إذن فقد كان عدم السماح للمرأة 
السعودية بقيادة السيارة قميص عثمان 

الذي يرفعه كل من يريد أن ينال من اململكة 
وقيادتها وشعبها. ولذلك اعتبر صدور القرار 

الذي سمح لها، من يونيو في العام القادم، 
بقيادة السيارة قرارا سياسيا ممتازا طال 
انتظاره من أصدقاء اململكة الدوليني كما 

طال انتظاره من مواطنيها. وهذا ما يفسر 
الترحيب الكبير بالقرار، بعد ساعات قليلة 
من صدوره، من منظمة األمم املتحدة ومن 

اخلارجية األميركية ومن عدد من زعماء دول 
العالم مثل الرئيس األميركي دونالد ترامب، 

ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. 
ويفسر الفرحة التي عمت عددا من البرامج 

التلفزيونية الغربية واألميركية الشهيرة، 
التي تسابق مقدمو برامجها إلى التصفيق 

بحرارة للقرار التاريخي، وتهنئة املرأة 
السعودية بحصولها على حق قيادة السيارة 

مثلها مثل كل النساء في العالم.

بطبيعة احلال، كما يجد املناوئون وسيئو 
النية دائما مراكب يقفزون إليها بعد أن ُتقطع 
أمامهم الطرق، وجدت وسائل إعالم إخوانية 

وإيرانية وقطرية، وبعض األشخاص ما 
يقولونه ضد هذا القرار السعودي التاريخي. 

وسائل اإلعالم اإلخوانية بالذات نافقت 
الناس كالعادة باحلديث عن أن السماح 

للسعوديات بقيادة السيارة هو ضد ثوابت 
بالد احلرمني الشريفني، ومدخل إلفساد 

البيئة السعودية احملافظة. وكالء آخرون 
فسروا الترحيب الغربي الكبير بالقرار بأنه 

موقف من اإلسالم ذاته ومن تطبيقاته في 
حياة املسلمني. وقد كان السعوديون أنفسهم 
باملرصاد لهذه املواقف واآلراء الغريبة جتاه 

أمر يخصهم ويخص بلدهم.
َذّكر السعوديون اإلخوان وأبواق النظام 

القطري بأن وسائل إعالمهم لم تكف منذ 

سنوات عن شتم بالد احلرمني الشريفني 
وحشد برامجها بكل القذارات والقواميس 
التي تسيء للمملكة وقادتها ومجتمعها. 

وحني تأخذ اململكة قرار قيادة املرأة للسيارة 
فإن القرار، على املستوى الديني، خضع 

للدراسة والتمحيص ووافقت عليه األغلبية 
في هيئة كبار العلماء السعودية، األمر الذي 
يطمئن إليه كل السعوديني؛ دون أن ينتظروا 

رأي من دأب على اإلساءة لهم والتآمر على 
بلدهم. أي أن السعوديني، وهذا هو حال 
لسانهم بعد صدور قرار قيادة السيارة، 

أحرص على دينهم وثوابتهم مبا ال يقارن مع 
من باعوا دينهم وأوطانهم بثمن بخس من 

أجل مغامن ذاتية ومغامن حزبية ضيقة.
أما الترحيب الغربي بالقرار فقد فهمه 

السعوديون كما يجب أن ُيفهم دون مزايدة 
أو إحساس باملؤامرة، فهو، كما فصل هذا 

املقال، يدخل في إطار تخلص أصدقاء اململكة 
في العالم من احلرج جتاه منع السعوديات 
من قيادة السيارة، ويقطع الطريق على من 
اعتاد استخدام هذا املوضوع، في احملافل 
اإلقليمية والدولية، ليسيء إلى اململكة أو 

يحرج أصدقاءها. كما أن املرأة السعودية، 
كما هي حال النساء املسلمات في كل الدول، 

تأخذ حقوقها ومتارسها ضمن ضوابط 
شرعية وقانونية وسلوكية ال يتدخل فيها 

أحد غير أسرتها ومؤسسات بلدها. وكما قال 
أحد كبار املسؤولني في اململكة ذات يوم، في 

لقاء جمعه مع مجموعة كتاب كنُت من بينهم، 
فإن قيادة املرأة للسيارة تخصنا نحن فقط 
وتخص مصاحلنا الوطنية وفائدة نسائنا 
ومجتمعنا، ونحن سنتخذ قرار القيادة في 

الوقت املناسب على هذا األساس وليس على 
أساس أي ضغط أو تدخل من أحد.

سقوط الكلفة السياسية لقيادة السعوديات للسيارة

{ما قمنا به مع إقليم كردستان العراق مجرد إجراءات دستورية وقانونية للسلطة االتحادية من 

أجل الحفاظ على وحدة العراق، وال نريد منها معاقبة مواطنينا في اإلقليم}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{الســـماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية خطوة تنسجم مع برنامج المنظمة وخطة عمل 

النهوض بالمرأة التي تدعو الدول األعضاء إليالء االهتمام الالزم بالمرأة وحماية حقوقها}.

يوسف بن أحمد العثيمني
األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي

} بعيدا عن خطابات الشعارات في كل من 
بغداد وأربيل املستعارة من ثوابت وحدة 

البلد أو من حق تقرير املصير، وبعيدا عن 
االستغراق في تفصيالت اإلجراءات احلالية 

وما ستؤول إليه من تصعيد قد يصل إلى 
الصدام العسكري، أو احتماالت احللول 
السياسية، ال شك أن كل عراقي من غير 

األكراد سيكون إلى جانب وحدة بلده، لكن 
هناك من يسأل سؤاال سياسيا أوليا بسيطا 

من الذي فرط بوحدة العراق وأرسى مقدمات 
تقسيمه أليست أحزاب احلكم؟ وملاذا حصل 

الفراق بني احلليفني، الشيعي والكردي، وكل 
منهما يحكم في جغرافيتني ترسختا خالل 
خمسة عشر عاما برضاهما وبإجراءاتهما 
التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه في 

اخلامس والعشرين من أبريل املاضي؟ وهل 
كانت اإلرادة السياسية في بغداد مؤمنة 

حقا بوحدة البالد منذ عام ٢٠٠٣ وأحزابها 
هي التي وقعت على وثيقة دستور كرس 

املقدمات األولى ملا وصلت إليه قيادة مسعود 
البارزاني إلى القرار االنفصالي واليوم 

تشبث كال الطرفني ببنوده؟ فمن وضع ذلك 
الدستور وبرعاية أميركية وإيرانية أراد 
لهذا الظرف اخلطير أن يتحقق ليس في 

املوضوع الكردي فحسب، وإمنا في جميع 
شؤون العراق وأخطرها تقسيم العراق 

سياسيا إلى مكونات والتعاطي االنتقائي مع 
تلك املكونات، واالستئثار بالسلطة وفق ذلك 

الواقع وبفضل التحالف الشيعي الكردي على 
حساب مكونات الشعب األخرى؟

ألم تكن تلك الصفقة السياسية قد مت 
تصميمها وتنفيذها بإرادة أميركية قبيل 

االحتالل العسكري وفي مؤمتر لندن أواخر 
ديسمبر ٢٠٠٢ وكنا نحن بعض املعارضني 
لنظام صدام حسني شهودا رافضني لتلك 
اللعبة اللعينة، ونبه الكثير من الوطنيني 

العراقيني في ذلك الوقت إلى ما سيحل 
بالعراق من تعريض لوحدته إلى االنهيار، 

لكن السياسيني الشيعة لم يسمعوا تلك 
األصوات وآثروا مصاحلهم ومنافعهم 

وشعروا أن الفرصة التاريخية هي وصولهم 
للحكم في بغداد بعد عجز إيران خالل احلرب 

العراقية اإليرانية عن حتقيق ذلك الهدف، 
ووجدت تلك القوى أن التحالف السياسي 

مع القيادة الكردية هو السبيل لتحقيق 
ذلك الهدف حني كانت لها احلظوة عند 

األميركان، وأضمروا أهدافهم الالحقة في 
االنفراد الطائفي باحلكم، وتكريس مفهوم 

”األغلبية السياسية الشيعية“ بدال من قيم 
املواطنة. لقد أخذت القيادة الكردية (مسعود 

البارزاني وجالل الطالباني) فرصتها 
املطلقة في تعزيز قواعد ”الدولة املستقلة“ 
املستقبلية، أمام أنظار األحزاب الشيعية 

التي رضيت بتلك املقايضة (احلكم في 
بغداد للشيعة واحلكم في أربيل للبارزاني) 
من دون متسك بثوابت الدولة في الهيمنة 
على كل أرض العراق وإدارة ثروات البلد 

من النفط واملعابر احلدودية وغيرها، بل إن 
قيادتي البارزاني والطالباني تصرفتا خالل 

السنوات املاضية باستقاللية تامة في شؤون 
اإلقليم االقتصادية والسياسية واألمنية 

والدبلوماسية.
رضي أركان احلكم في بغداد بالتعامل 
مع القيادة الكردية وكأنها دولة مستقلة ال 

ينقصها سوى النقد املستقل واالعتراف 
الدولي، وهناك تفصيالت كثيرة تؤكد 

التفريط واالستهانة مبستلزمات الدولة 
العراقية الواحدة. لقد صمم التحالف 

الشيعي الكردي تلك الشراكة السياسية التي 
غّيبت الهوية الوطنية للعراق وأحّلت محلها 

دستوريا وقانونيا ”الطائفية والعنصرية 
القومية“، ومنح األكراد ما أرادوه من مناصب 

سيادية ومغامن في الثروات ومن بينها 
ثروات النفط في كركوك، وكذلك موضوع 
الهيمنة السيادية على املنافذ احلدودية 

واملطارات التي تنازلت عنها بغداد حلكومة 
إقليم كردستان في سابقة لم حتدث في 

العالم الفيدرالي. وحتى املادة ١٤٠، التي 
وضعها األكراد في الدستور ووافقت عليها 

األحزاب الشيعية، أهملت عمدا منذ عام 
٢٠٠٦ حتى يوم االستفتاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧ 
ولم جترؤ حكومة بغداد أو برملانها املوالي 
على مواجهة األكراد في حيثياتها، وتركت 

حملة التكريد في كركوك حتقق أهدافها خالل 
السنوات من ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٧، كما سمح 

لقوات البيشمركة باالستيالء على مساحات 
شاسعة جديدة بعد حتريرها من تنظيم 

داعش تعادل مساحة إقليم كردستان.
لقد فرضت متطلبات صفقة ”الشراكة 

الكردية الشيعية“ وقائع مست بسيادة 
الوطن، فمثال هل جند أي دولة فيدرالية في 

العالم تضع اللغة الثانية بالبلد على جوازات 
السفر وعلى أوراق املعامالت الرسمية، 
وتفرض احلصص الكبيرة في املناصب 

الدبلوماسية من األكراد وتتقاسم وظائف 
السفراء في عواصم العالم بني األكراد 

والشيعة إضافة إلى وجود قنصليات كردية 
مستقلة في بلدان العالم، مقابل قنصليات 

تلك الدول في أربيل.
أليست الواليات املتحدة األميركية دولة 

فيدرالية لكن لغتها الرسمية اإلنكليزية 
وحدها مثبتة على جوازات السفر واملعامالت 
الرسمية، قبلت أحزاب احلكم الشيعية وقائع 

بروتوكولية فيها إقرار بشبه االستقالل 
لألكراد، فجميع زائري بغداد الرسميني 

األجانب مبختلف مستوياتهم يذهبون إلى 
أربيل بعد زيارتهم للعاصمة، كما يستقبل 

مسعود البارزاني في العواصم التي يزورها 
كرئيس دولة، وهناك مفردات كثيرة أوصلت 

البارزاني إلى احلالة التي وصل إليها في 
االنقالب على تلك الشراكة الالوطنية التي 

أضرت بشعب العراق.
أصبح البارزاني بعد كل ما حصل عليه 

من مكاسب على قناعة بأن فرصته للقفز 
إلى االنفصال لن تتكرر في املستقبل بعد 

إخضاعه كركوك لهيمنته السياسية واألمنية، 
ولشعوره بأن سلطة بغداد ضعيفة وتغرق 

مؤسساتها بصراع سياسي على من يتزعمها 
(نوري املالكي أم مقتدى الصدر أم عمار 

احلكيم) ووقوع اجلميع في مستنقع الفساد 
الذي يشاركهم فيه أيضا وتصاعد سياسة 

التهميش ضد العرب السنة وفي اإلقليم 
قرابة املليون ونصف املليون عربي سني 

كنتاج لتلك السياسات وما أعقبها من احتالل 
داعش املدّبر.

كما اعتقد البارزاني بأن بعض األحزاب 
الشيعية وأذرعها العسكرية تضمر له 

املكائد بعد انتهاء احلرب على داعش، ولهذا 
اندفع إلى موضوع االستفتاء وفق حسابات 

سياسية غير دقيقة خصوصا في ردود الفعل 
القاسية من كل من إيران وتركيا. وكان عليه 
لو كان حريصا على البقاء في العراق، وهو 
عارف ما تركه حتالفه مع األحزاب الشيعية 
من تهميش وعمليات للتغيير الدميوغرافي 

ضد أبناء احملافظات العربية السنية، 
الضغط على تلك القيادات بإعادة قواعد 

العملية السياسية مبا يعزز قيم املواطنة 
ويدحر الطائفية السياسية، وكانت ظروف 

الفشل السياسي العام وتورط الكثيرين 
بالفساد فرصة لقيادة البارزاني ومبشاركة 

النخب السياسية الشيعية والسنية املخلصة 
للعراق. لكنه لم يقم مبثل هذه اخلطوات ألنه 
فّكر بعقل قومي كردي منغلق وجد أن ظروف 

الفشل السياسي ببغداد تشكل فرصته وال 

مصلحة له في قيام نظام سياسي جديد بعيد 
عن الطائفية، ألن ذلك قد يبعد عنه فرص 

االنفصال املستقبلي عن العراق.
واليوم بعد أن وجه البارزاني ضربته 

إلى العراق ووحدة كيانه، وليس إلى حكومة 
بغداد وأحزابها التي أوصلته إلى هذا 

القرار ينتفض سياسيو بغداد بوجهه، وكأن 
الصحوة الوطنية العراقية قد نزلت عليهم 
فجأة بعد قرار االستفتاء، وتتخذ احلكومة 

والبرملان سلسلة إجراءات تصحيحية ملا 
وصل إليه احلال في إقليم كردستان من 

أوضاع شاذة، بل وترتفع األصوات املتطرفة 
لدى بعض البرملانيني الشيعة ببغداد لدق 
طبول احلرب على األكراد واجتياح شمال 

العراق، وهي حالة متطرفة وكارثة حقيقية 
على كل العراقيني الذين تعبوا من احلروب 

والصراعات لعقود، وقد تلبي هذه األصوات 
احلربية رغبات إيران وتركيا اللتني ال 

تسمحان بقيام دولة كردية مجاورة لهما 
حتى وإن اضطرتا الستخدام القوة.

حسابات أغلب سياسيي بغداد ال تنطلق 
من صحوة وطنية للتشبث بوحدة العراق 

بقدر ما تنطلق من دوافع سياسية مصلحية 
إلعادة إنتاج طموحاتهم املصلحية والتغطية 

على مسلسل الفساد والفشل الذي ارتكبوه 
بحق شعب العراق الذي قسموه طائفيا 
وعرقيا، ويريدون عدم املساس بقواعد 
العملية السياسية التي فرطت بحقوق 

العراقيني وأوصلت البلد إلى ما هو عليه 
اليوم من صدمتي داعش الذي احتل ثلث 
أرض العراق، واألزمة الكردية في اقتطاع 

اجلزء الكبير من الوطن. وقد تلحقها كوارث 
جديدة أخرى لتقسيم العراق بعدما حصل 

للعرب السنة من تهميش من املواطنة.
إن اخلطوة الكردية اجلديدة تعرض 

رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى خسارة 
ما كسبه من رضا وطني من خارج العملية 

السياسية. ونشير إلى ضرورة جتنيب 
العراق مخاطر تداعيات هذه األزمة وتغليب 

لغة احلوار الداخلي عبر تنازالت متقابلة 
وعدم إيداع حلولها لدول اجلوار، وال 

بد أن تكون هذه األزمة الوطنية فرصة 
إلعادة النظر اجلذرية في مجمل العملية 

السياسية ومنهجها، ووضع احللول الوطنية 
االستثنائية لتعديلها سواء في دستورها أو 

قوانينها وإجراءاتها، وعدم الدخول بصفقات 
جديدة حتقق مصالح األحزاب التي تعيش 

مأزقها أمام الشعب العراقي الصابر.

العراق.. لماذا وصل البارزاني إلى ما وصل إليه

كما يجد المناوئون وسيئو النية دائما 

مراكب يقفزون إليها بعد أن تقطع 

أمامهم الطرق، وجدت وسائل إعالم 

إخوانية وإيرانية وقطرية، وبعض 

األشخاص ما يقولونه ضد هذا القرار 

السعودي التاريخي

محمد العصيمي
كاتب سعودي

ال بد أن تكون هذه األزمة الوطنية 

فرصة إلعادة النظر الجذرية في 

مجمل العملية السياسية ومنهجها، 

ووضع الحلول الوطنية االستثنائية 

لتعديلها سواء في دستورها أو 

قوانينها وإجراءاتها

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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} قبل أيام قليلة سقط نحو ٢٤ عنصرا من 
حزب الله في البادية السورية في هجوم 

مباغت شنه تنظيم داعش، وإضافة إلى هذا 
العدد سقط نحو مئة عنصر من اجليش 

السوري فضال عن عشرات العناصر اإليرانية 
والعراقية، وبحسب املعلومات املسربة من 
عناصر حزب الله فإن العملية متت فجرا 

حيث استغل عناصر داعش الضباب املخيم 
في الصحراء وشنوا هجوما على عدة 

مجمعات للجيش السوري وحلفائه وأعملوا 
قتال بعدما فجروا أكثر من عربة انتحارية 

كانت مقدمة للهجوم املباغت.
هذه العملية العسكرية تظهر من ناحية 
الشكل أّن تنظيم داعش ال يزال قادرا على 

املبادرة، ال سيما أّن املعلومات تشير إلى أّن 
الذين شنوا الهجوم وأبادوا عناصر اجليش 

السوري وحلفائه، كانت أعدادهم باملئات 
وليسوا مجرد مجموعة تعد بالعشرات أو 

أقل من ذلك. وهذا ما جعل املراقبني يطرحون 
تساؤالت حول ما يقال عن نهاية هذا التنظيم 

في سوريا في ظل انكفاء التنظيم واحلديث 
عن نهاية سيطرته اجلغرافية كاملة في 

سوريا، بعدما انتهت سيطرته بشكل شبه 
كامل على األراضي العراقية.

العملية األخيرة التي نفذها تنظيم داعش 
في البادية السورية وفي منطقة السخنة 

في ريف حمص، متت بعد الصفقة الشهيرة 
التي أجنزها تنظيم حزب الله مع التنظيم، 
وأدت إلى إخراج مئات من عناصر األخير 

من مناطق حدودية لبنانية باجتاه احلدود 
العراقية السورية وإلى منطقة دير الزور قبل 
شهر، وأثارت هذه العملية وال تزال تساؤالت 

حول العالقة التي تربط الطرفني ال سيما 
أّن اجليش اللبناني كان على وشك حتقيق 

انتصار كامل على داعش في لبنان، وساهمت 
الصفقة املذكورة في طي الكثير من املعلومات 

الكفيلة بكشف خبايا دور هذا التنظيم في 
لبنان واجلهات املشغلة له، خصوصا أّن 
العديد من القوى واملراقبني يؤكدون أّن 

الوظيفة األساسية لهذا التنظيم منذ نشأته 
في سوريا حتى اليوم كانت إنهاء املكونات 

املدنية للمعارضة السورية وال سيما اجليش 
السوري احلر والتنسيقيات من جهة، 

ومحاولة شيطنة الثورة السورية وتبييض 
صفحة النظام السوري وتبرير التدخالت 

اإليرانية والروسية إلنقاذ النظام الذي كان 
على وشك السقوط لوال التدخل الروسي 

كما قال وزير اخلارجية الروسي سيرجي 
الفروف، من جهة أخرى.

في مثل هذه األيام وقبل عامني بدأ 
التدخل العسكري الروسي، حيث كان نظام 

األسد وحلفاؤه يسيطرون على نحو ١٥ 
باملئة من األراضي السورية، وساهم إطالق 
يد الروس واإليرانيني من دون أّي اعتراض 

دولي يعتد به، في تبرير أضخم عملية 
تدمير وإبادة للعديد من املدن ومناطق 

املعارضة السورية، ترافقت مع عملية تهجير 
جديدة لكل البيئات السورية احلاضنة 

للمعارضة، بدءا من حلب وريف دمشق في 
داريا، وعشرات املراكز السكنية وّمت جتميع 

معظمهم في إدلب.
السيطرة الروسية اجلوية والتمدد 

اإليراني البري حظيا بغطاء أميركي، كانت 
بدايته في تفاهم أميركي-روسي أجنز في 

نهاية عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ولم 
ينقلب عليه الرئيس األميركي اجلديد الذي 
بدا مباركا له، ال سيما أن اتفاقية هامبورغ 

بشأن مناطق منخفضة التوتر بني واشنطن 
وموسكو جاءت لتبني على االتفاق السابق 

وال تلغيه.
الهدف من كل هذه الترتيبات هو القضاء 

على اإلرهاب في سوريا، واإلرهاب كان 
يستثني النظام السوري من التعريف الدولي 

له، رغم أّن كل التقارير الدولية تؤكد أّن 
اإلجرام الذي استخدمه النظام السوري ضد 
شعبه لم ينجح داعش وال جبهة النصرة في 
مالمسته، فضال عن أن هذه التقارير نفسها 

تؤكد أن النظام السوري استخدم السالح 
الكيماوي في أكثر من منطقة ضد املدنيني 

خاصة في الغوطة الشرقية احملاذية لدمشق 
وفي خان شيخون مطلع هذا العام، لكن 

كل هذه اجلرائم لم تغير من املوقف الدولي 
واإلقليمي، فالهدف إنهاء اإلرهاب وليس 
مسبباته في سوريا، وترافق هذا الهدف 

مع العديد من املعلومات واملؤشرات التي 
أظهرت أّن تنظيم داعش الذي أخذ على عاتقه 

منذ ثالث سنوات ضرب املعارضة السورية 
وعدم االصطدام مبقاتلي النظام وال بحلفائه 

اإليرانيني وميليشياتهم، لم يكن بعيدا عن 
اإلدارة اإليرانية والسورية له.

ال شك أّن مقاتلي هذا التنظيم خرجوا من 
بيئات تشعر باملظلومية ولكن ال ميكن النظر 

إلى قيادات هذا التنظيم باعتبارها خارج 
عملية التنسيق مع أكثر من جهة إقليمية 

ودولية، فهذا التنظيم بنى عالقات جتارية في 
احلد األدنى مع تركيا ومع النظام السوري، 
سواء على مستوى بيع النفط اخلام أو على 
مستوى إطالق سراح اآلالف من املسجونني 

في سوريا أو في العراق في عهد نوري 
املالكي، انتقلوا مباشرة من السجون إلى 

صفوف تنظيم داعش، وجنح النظام السوري 
والقيادة اإليرانية إلى حد بعيد في استثمار 

هذا التنظيم باعتباره الوسيلة الوحيدة التي 
ميكن أن تخلق شيطانا جديدا يجعل الدول 
الغربية تعيد النظر في النظام السوري عبر 
إعادة االعتبار لدوره في سوريا، انطالقا من 

أن الشيطان الداعشي هو األشد خطرا من 
شياطني األسد، ولو كان األسد وحلفاؤه قد 

حصدوا مئات اآلالف من أرواح السوريني من 
دون أن يرف لهم جفن.

األرجح حسب املعلومات املتداولة 
من أكثر من مصدر، أن سوريا اليوم أمام 

معطى جديد أو متجدد إلعادة رسم دور هذا 
التنظيم، وهذا التنظيم الذي بات أكثر من أي 

وقت مضى بني خيار االنحسار النهائي من 
اجلغرافيا السورية والعراقية، وبني صراع 

أجهزة استخبارية إقليمية ودولية في داخله 
وعبر مفاتيحه القيادية، هذه املفاتيح سواء 
في العراق أو سوريا، تتقاسمها عدة جهات 

إقليمية ودولية.
صفقة حزب الله األخيرة مع هذا التنظيم 
أظهرت أن اخليوط مع هذا التنظيم متصلة 

خصوصا بعدما أصر حزب الله على نقل 
مقاتليه أحياء وبسالحهم إلى العراق، رغم 
احتجاج احلكومة العراقية ورفضها لهذا 

السلوك، واالستثمار في هذا التنظيم ليس 
جديدا فإيران والنظام السوري كانا من 

أوائل من مّول وسّلح مقاتلي تنظيم القاعدة 
خالل االحتالل األميركي للعراق، وهذا ما 

تؤكده التقارير األمنية العراقية واألميركية، 
وكان رئيس احلكومة العراقية السابق نوري 
املالكي أول من صرح به رسميا وقام بتقدمي 

شكوى ضد سوريا في هذا الشأن.
العملية األخيرة التي استهدفت جتمعات 

للجيش السوري وامليليشيات اإليرانية ال 
ميكن حسب اخلبراء أن تتم بهذا الشكل من 

دون أن تكون هناك معونة ما توفرت لهذا 

التنظيم. فالعملية اقتضت انتقال عناصر 
التنظيم إلى مسافة تتجاوز سبعني كلم على 

األقل للوصول إلى الهدف، وانتقال أعداد 
جتاوزت مئة عنصر في احلد األدنى يصعب 
أن يتم من دون أن تكشفه الطائرات الروسية 

التي يفترض أنها منهمكة في مالحقة هذا 
التنظيم ومقاتليه. 

وبالتالي فإن هذه العملية التي انتهت 
ولم يلها أي رد فعل كأن تتم مالحقة من 

نفذها جوا أو برا تزيد من فرضية أن جهة ما 
دولية أو إقليمية ساعدت على تنفيذها.

قبل عامني قال جون كيري وزير اخلارجية 
األميركي السابق، إننا ال نستهدف حزب الله 

في سوريا ألّنه ال يهدد املصالح األميركية، 
في املقابل قال األمني العام حلزب الله حسن 
نصرالله األحد املاضي في رده على سقوط 

نحو ٢٥ من مقاتليه إنه لن يتوانى عن إرسال 
جنوده إلى سوريا ملواجهة داعش في سوريا 

وفي أّي مكان، وسيقدم أرواح مقاتليه في 
سبيل حتقيق هذا الهدف، وهذا ما يلبي 

حاجات دولية بالدرجة األولى. 
فخالصة ست سنوات من األزمة السورية 

هو أّن السيطرة األميركية والروسية هي 
اخليمة التي يبدو أن الالعبني الصغار 

محكومون مبواجهة بعضهم البعض من 
دون التجرؤ على املس بجندي أميركي أو 

إسرائيلي.
القتل يجب أن يقتصر على السوريني 
وخصومهم سواء كان املسمى داعش أو 
حزب الله أو نظام األسد أو من القومية 

الكردية، على الرغم من اإلدعاءات اإلسالموية 
الفارغة مبواجهة الغرب واملشروع 

الصهيوني التي باتت لشدة تكرارها املقيت 
عبارات فارغة إال من دم السوريني.

عملية داعش.. إعادة إنتاج التنظيم في المسرح السوري

حفريات تاريخية في األقليات القلقة واألقاليم المتمردة
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} في ذات الوقت الذي أعلن فيه الرئيس 
النيجيري محمد بخاري عن رفضه املطلق 

للمطالب االنفصالية في جنوب شرق البالد 
وبالتحديد في منطقة بيافرا ودلتا النيجر، 
كانت الشرطة الكاميرونية تطلق الرصاص 

احلي ضد عناصر حركة أمبازونيا التي 
تطالب بانفصال املناطق الناطقة باللغة 

اإلنكليزية عن املناطق الناطقة بالفرنسية 
مخلفة أكثر من عشرة قتلى وجرحى آخرين.
وفي ذات الظرف الذي عبرت فيه الدولة 
العراقية عن تنديدها ومعارضتها اجلازمة 

لالستفتاء األحادي الذي أجراه أكراد العراق 
لالنفصال، لم تتردد الشرطة اإلسبانية في 
استخدام القوة املفرطة ضّد املصوتني في 

استفتاء استقالل إقليم كاتالونيا عن مدريد.
وبعيدا عن لغة األرقام ونسب املشاركة 

من عدمها، ومبنأى أيضا عن منطق التخوين 
أو استقراء أفعال الداخل بحتمية إثارة 
الفاعل اخلارجي، فإن قراءة عميقة حلال 

األقليات املتمردة والقلقة في عالقتها بالدولة 
املركزية وبالغالبية االجتماعية ال بد أن تعقد 

لبيان املسببات املشكلة لرهان االنفصال 
وراهن االنشطار الذي بات ينسحب على أكثر 

من دولة في العالم.
فحتى االحتاد األوروبي الذي كان يوصد 
أبوابه دون انضمام تركيا بتعلة عجز أنقرة 

وقصورها عن إدارة التنوع الثقافي واللغوي 
على ترابها وحرمان أقلية إثنية ممثلة في 

األكراد واألرمن بصورة أقل وضوحا من 
حقوقها احلضارية والرمزية املشروعة، بات 
اليوم يعرف إشكاال ثقافيا سياسيا عويصا 

مجسدا في مطلبية االنفصال التام من دولتني 
مركزيتني على األقل، إقليم كاتالونيا عن 

إسبانيا وإسكتلندا عن بريطانيا العظمى.
وال يستبعد املتابعون أن تتزايد دعوات 

االنفصال واالستقالل في أكثر من دولة ال 
سيما وأن إشكاليات كثيرة ال تزال عالقة في 

إقليم الباسك ولدى أقليات لغوية وإثنية 
كثيرة في القارة العجوز وفي غيرها أيضا.

قد يكون من املهم معرفيا في هذا السياق 
اإلشارة إلى أّن كثرة األمثلة عن األقليات 
القلقة واألقاليم املتمردة، من املشرق إلى 

املغرب ومن أقصى الشمال إلى أقصى 
اجلنوب، تؤّكد أّن فشل الفاعل الرسمي في 

إدارة التنوع الثقافي واللغوي واحلضاري 
غير مرتبط فقط بفشل الدولة الوطنية في 
العالم العربي في تأمني هذا االستحقاق، 

حيث أن دوال قومية دميقراطية غربية عريقة 
عجزت عن استكمال املنجز الثقافي في 

جتمعاتها البشرية. كما أن تعدد األمثلة من 
الراهن االجتماعي يؤكد أيضا أن اإلشكال 

غير مرتبط بالهجرة البشرية من اجلنوب إلى 
الشمال، فهي قضية ثقافية تاريخية أصيلة 

ذات عالقة بإثنيات وروافد أصيلة غير وافدة.
صحيح أن األقليات املهاجرة أو 

ذات األصول املهاجرة قد تكون أثارت 
أسئلة املواطنة والثقافة والهوية والدين 

والشخصية القاعدية ضمن املجال العمومي، 
وقد تكون عبر هذه اإلثارة قد استحثت بعض 

التيارات الشوفينية على التمظهر بشكل 
متطرف، ولكن األصح أن قضايا االنفصال 
هي ذات عالقة مبقولة الدولة ومبا يسميه 

عالم االجتماع الفرنسي بيير بورديو بالعنف 
الرمزي املسلط من طرف الفاعل الرسمي 
حيال املختلف، إن كان فرديا أو جماعيا.

بنظرة عميقة للراهن الدولي، فإن الدولة 
الوطنية تسّمى في بعض األدبيات بالدولة 
األمة، حيث تكون الدولة تعبيرا عن هوية 

ثقافية ولغوية وتاريخية محددة حتمل في 
طياتها بذور االنقسام واالنشطار، ذلك أن 

األقليات القلقة واألقاليم املتمردة ستنبجس 
مبجرد استيعابها بأن الدولة الوطنية 

هي تعبير عن قومية محددة ال يستوعب 
القوميات األخرى.

وحني تتردى الدولة من جهاز لتأمني 
العقد االجتماعي بني املواطنني إلى إفراز 

هوياتي معّني يفضي بالضرورة إلى تباين 
عن الهويات الثقافية األخرى، تصبح األخيرة 

قوميات متمردة تبحث عن دولتها املنشودة.

وهو بالضبط ما حصل في جنوب 
السودان وفي باكستان وفي كردستان أخيرا 

وفي إقليم كاتالونيا األحد املاضي. هويات 
إثنية متغايرة عن دول قومية محيطة بها 

تعتبر أن لها احلق مثل باقي القوميات 
األخرى في دولة وطنية مستقلة بها.

اخلطير في هذا السياق، أّن العالقة 
التالزمية بني ”اإلثنية والدولة“ ستفضي 

في األخير إلى تفريخ غير متناه في أشباه 
الدول الوطنية بعد تصيير اإلثنيات إلى 

أقليات متمردة ضد الدولة الوطنية وضد قيم 
ومبادئ العيش املشترك.

خالل مناقشته للمقاربة الليبرالية القائمة 
على توحيد السوق وتوحيد الشعب في بداية 
التسعينات، طرح املثقف الكندي ويل كيمليكا 
للخروج من  براديغم مفهوم ”التعدد الثقافي“ 

إشكال الدولة الوطنية وملجابهة استحقاق 
األقليات كعنوان ثراء ثقافي وحضاري 

ولغوي ال كعامل متزيق وانشطار هوياتي.
وقد اعتبر كيمليكا في أطروحاته 

الفكرية أن خروج الدولة من مفهوم ”األمة“ 
نحو التعدد الثقافي حيث االعتراف بكافة 

اإلثنيات واألقليات التي صهرت التاريخ 
وشاركت في تأصيل مفهوم الهوية املشتركة 
مع بناء منوذج تشاركي في التعايش، يكفل 
للجميع حق املشاركة في احلياة السياسية 
والبرملانية واملدنية خير من التموقع صلب 

براديغم الدولة الوطنية.
سيظّل اإلشكال موجودا طاملا أن الدولة 
حتافظ على مركزيتها الهوياتية وتعمل في 

بعض األحيان على أدجلة القومية، لتفرز في 
احملصلة دوال أقلية قومية على شاكلة جنوب 

السودان أو إقليم كردستان وكاتالونيا 
والباسك بني فرنسا وإسبانيا، حتمل 

في طياتها ذات بذور االنقسام ومقدمات 
االنشطار املوجودة في الدول املركزية.

أولى مقدمات احلل تصحيح عالقة 
الدولة بالهوية اإلثنية، والفصل بني الدولة 
باعتبارها دولة املواطنة والهويات اإلثنية 
كعنوان ثراء ثقافي واجتماعي وحضاري 

يفرض املساواة بني كافة املواطنني وال 
يستجلب التمايز الهوياتي.

ثاني مقدمات احلل، تصحيح عالقة 
الهوية بالدولة، فليس بالضرورة أن تكون 

الهويات لبنة للدولة املستقبلية فكم من هوية 
فقدت زخمها عندما صارت أيديولوجية دولة.

ثالث مقدمات احلل، جسر الهوة بني 
مفاهيم ثالثة أساسية وهي التاريخ والذاكرة 

والهوية الوطنية، تأصيال لهوية جامعة ال 
تطمس معالم التاريخ واجلغرافيا وال تقفز 
فوق احلقائق، وال تداوي رتق الهوية عبر 

اختالق الهويات أو اختراق األوهام.

حين تتردى الدولة من جهاز لتأمين 

العقد االجتماعي بين المواطنين إلى 

إفراز هوياتي معين يفضي بالضرورة 

إلى تباين عن الهويات الثقافية 

األخرى، تصبح األخيرة قوميات متمردة 

تبحث عن دولتها المنشودة

سوريا أمام معطى جديد هو إعادة 

رسم دور داعش الذي بات أكثر بين 

خيار االنحسار النهائي من الجغرافيا 

السورية والعراقية، وبين صراع أجهزة 

استخبارية إقليمية ودولية في داخله 

وعبر مفاتيحه القيادية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

علي األمين
كاتب لبناني

} ”هناك حكومة في بغداد“. هذا وصف 
واقعي ولكنه ليس حقيقيا. ميكن أن تكون 

تلك احلكومة أشبه باألمر الواقع، ذلك ألنها 
ال متلك ما يؤهلها لتصريف شؤون املواطنني 

في مختلف أنحاء العراق بطريقة ملزمة، 
ناهيك عن أن بغداد نفسها غالبا ما تفلت عن 

سيطرتها.
الرجل الذي يقود تلك احلكومة والذي 

هو عضو في حزب الدعوة ال يجد مصلحة 
شخصية له في أن ميد يده إلى امللفات 

احلساسة، وهي ملفات تتعلق بالفساد الذي 
التهم اجلزء األكبر من ثروة البالد ودفع بها 

إلى أن تقـع حتت طـائلـة الديون في وقت 
يقف فيه العراق في مقدمة الدول املصدرة 

للنفط.
حيدر العبادي الذي هو رئيس تلك 

احلكومة يعرف أن عائدات النفط توظف 
في إدامة زخم ماكنة الفساد التي ُتدار من 

قبل مافيات حزبه واألحزاب املتآلفة معه في 
التحالف الوطني العراقي.

هناك حصص مقتطعة من الثروة الوطنية 
هي من حصة تلك األحزاب ال ميكن التراجع 

عنها. 
تلك احلصص التي أقرت منذ أكثر من 

عشر سنوات ال ميكن املساس بها، ذلك 
ألنها صارت عنوانا ملنع االقتتال الشيعي ــ 

الشيعي.
ومبا أن اجلزء األكبر من الثروة الوطنية 
صار يذهب حصصا توزع بني تلك األحزاب 
فإن الدولة ستكتفي بالفتات إلدارة أعمالها. 

وهو ما يجعلها فاقدة األهلية بالنسبة للكثير 
من املؤسسات، التي يفترض أنها تابعة 
لها، ال فرق في ذلك بني مؤسسات املركز 

ومؤسسات احملافظات.
في حقيقة ما تفعله فإن الدولة العراقية 

متول جهات تعمل على تقويضها واحلد من 
سلطتها في حني ال متلك القدرة على ضبط 

مؤسساتها.
تناقض وجد حيدر العبادي في احلرب 
على اإلرهاب فرصة للهروب منه. فهو بطل 

انتصارات ال ميكن أن تنعكس إيجابيا 
على مستوى عيش املواطن العراقي احملاط 

بحلقات متينة من الفقر واجلهل واملرض 
والفوضى والتهديد املستمر باخلطف أو 

القتل. وهي حلقات تسعى األحزاب الدينية 
إلى تطبيعها من خالل خطاب تغلب عليه 

اخلرافة.
ما يشهده العراق من تسييس للدين ميثل 

املستوى األكثر انحطاطا لذلك املسعى الذي 
يغدر بالدين وميّيُع السياسة. 

فال شيء من الدين في تلك احملاولة وال 
شيء من السياسة أيضا. هناك لصوص 

استولوا على دولة ثرية وصاروا يتقاسمون 
ثرواتها. هذه هي احلقيقة بالكالم الواضح 

واملقتضب والصريح. 
أما إدارة وتصريف شؤون مواطني تلك 
الدولة فقد صارت تتم عن طريق االستدانة 
التي سيدفع املواطنون أنفسهم ثمنها في 

القريب العاجل.
منذ العام ٢٠٠٣ اقترض العراق ١٢٠ مليار 

دوالر. احلكومة العراقية ال متلك حال لتلك 
املشكلة.

ُيالم األكراد أحيانا على استقاللهم في 
إدارة شؤون إقليمهم، شمال العراق. ولكن 
هل متلك احلكومة االحتادية سلطة فرض 

قراراتها في املناطق األخرى؟
ما هو مسكوت عنه من عمليات الفساد، 
التي صارت العمود الفقري لعمل األحزاب 
وامليليشيات التي تدير وتصرف األمور في 

محافظات العراق اجلنوبية ذات األغلبية 
الشيعية، هو أقوى من قدرة احلكومة 

االحتادية على مجابهته، لذلك تنأى تلك 
احلكومة بنفسها عن الكثير من الصراعات 
بني األحزاب والقبائل واجلماعات املسلحة.

وليس غريبا واحلالة هذه أن ال يجد 
املواطن العادي من ينصفه أو يعيد إليه 

حقوقه إن استلبت أو مت حتريفها.
فالدولة، بصيغتها احلالية، هي كيان غير 

محايد وليس من اختصاصه احلفاظ على 
حقوق األفراد واجلماعات في ظل اختراق 

مكشوف من قبل مافيات الفساد احملمية 
بالسالح لكل مفاصل الدولة. وهو ما يجبر 

املواطنني على اخلضوع إلمالءات جهات 
وأطراف انحنى لها القانون منذ سنوات، 
حني أعيد العراق إلى زمن ما قبل الدولة 

احلديثة.
يكذب العراقيون على أنفسهم اضطرارا 

حني يطالبون احلكومة باستعادة سلطة 
القانون، كما لو أنها قادرة على القيام بذلك 

ولم تفعل.
في حقيقتها فإن حكومة بغداد القائمة 

عل نظام احملاصصة هي ليست سوى واجهة 
لذلك النظام الذي ُقدر له بحكم القانون 

الذي ُكتب من أجله أن يفرط بثروات البالد 
من خالل توزيعها حصصا على مكوناته 

احلزبية.

العراق الذي يكذب 

على نفسه

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد
{رغم جهود جذب الفتيات لدراســـة علوم الكمبيوتر من خالل تقديم التســـهيالت، فإن الكثير 

من الجامعات تسجل قلة إقبالهن على تلك الدراسات}.

أليسون دينسكو
خبيرة في موقع ”تك ريبابليك“

{موســـكو تنتظـــر الرد من الســـلطات المصرية بشـــأن بروتوكـــول أمن المطارات الســـتئناف 

الرحالت الجوية بين البلدين}.

أركادي دفوركوفيتش
نائب رئيس الوزراء الروسي

} ديب – تصاعدت معركة التجارة اإللكترونية 
فـــي اخلليج مع افتتاح موقـــع ”نون.كوم“ في 
نهاية األسبوع، بعد ستة أشهر على استحواذ 
مجموعـــة ”أمازون“ األميركيـــة العمالقة على 

موقع ”سوق.كوم“.
ووضع املوقـــع في منصتـــه الرقمية التي 
تعـــرض آالف املنتجات على املتســـوقني على 
اإلنترنت في اإلمـــارات العربية املتحدة عبارة 

”مت إطالق نون“.
وســـوف يعرض املوقع تطبيقـــا لألجهزة 
النقالة ”في األيام املقبلة“ على أن يتم افتتاحه 
في الســـعودية ”فـــي األســـابيع املقبلة“، وفق 
ما جـــاء في بيـــان ال يأتي على ذكـــر التأخير 
الذي ســـجل في السابق في والدة هذه املنصة 

اإللكترونية.
واملوقع وليد مشروع مشترك أقامه رئيس 
مجلـــس إدارة مجموعـــة ”إعمـــار“ العقاريـــة 
اإلماراتية العمالقة محمد العبار مع مجموعة 
من املســـتثمرين بينهم صندوق االستثمارات 
العامة السعودي وشركة محمد حمود الشايع 

الكويتية لتجارة التجزئة.
وبلغـــت االســـتثمارات األولية فـــي موقع 
”نون.كـــوم“ نحـــو مليـــار دوالر، ليصبح بذلك 
املنافـــس األكبر ملوقع ســـوق.كوم ومن ورائها 

أمازون.
وقـــال العبـــار ”إننا متشـــوقون لتســـليم 
طلبيات إلى زبائننا األوائل“. وشـــدد على أن 
الهدف هو جعل نون ”املنصة االولى للتسوق 

اإللكتروني في املنطقة باللغة العربية“.
وكان العبار فشـــل في إعادة شـــراء موقع 
”ســـوق.كوم“ الذي تأســـس عام 2005 في دبي 
واستحوذت عليه مجموعة ”أمازون“ في نهاية 
مـــارس املاضي مقابل مبلغ يفـــوق 650 مليون 

دوالر.

ويتوقـــع اخلبراء أن يشـــعل افتتاح موقع 
”نون.كـــوم“ فـــي اإلمـــارات حرب أســـعار في 
ســـوق التجـــارة اإللكترونية الناشـــئة والتي 
حتمـــل إمكانات واعدة على صعيد األرباح في 
اخلليج، حيث العديد من املتســـوقني معتادون 
علـــى ارتيـــاد احملـــالت واملراكـــز التجاريـــة 

الضخمة.
وقال فـــراز محمود، رئيـــس مجلس إدارة 
املالية املتمركزة  شركة ”أولد تاون أدفايزورز“ 
في دبـــي، إن إطالق موقع نون.كوم ســـيؤدي 
إلى اشـــتداد املنافســـة فـــي مجـــال التجارة 
اإللكترونيـــة، لكن هذه الســـوق تتســـع برأيه 

للجميع.
وأكـــد لوكالـــة الصحافة الفرنســـية أنه ال 
يعتقد ”بأن هذه الســـوق مشـــبعة وأن ”هناك 
مكانا لشـــركات أخرى“. وتوّقع ”تغييرا ثقافيا 
على صعيد التســـوق في املنطقـــة على املدى 

البعيد“.
في 25  وأعلنت ”امازون ويب سيرفيســـز“ 
ســـبتمبر عن اتفاق مع حكومة البحرين لفتح 
أول مركز إقليمي للبيانات في الشرق األوسط 

في هذه الدولة اخلليجية بحلول 2019.
وكانت خطوات إطالق موقع ”نون.كوم“ قد 
شـــهدت بعض التأخير والتلكؤ. وشـــهدت في 
مطلـــع مايو املاضي مغادرة الرئيس التنفيذي 
فضيل بن تركية وعدد من كبار موظفي املوقع 
بشكل مفاجئ بسبب مشاكل تتعلق بالتأسيس 

بحسب مصادر مطلعة.
وكان من املقرر إطالق موقع ”نون.كوم“ في 
يناير املاضي بعرض 20 مليون منتج، يتراوح 
املعـــروض بني األزيـــاء والبضائـــع اخلاصة 
باألطفال والكتب واإللكترونيات، إال أن تدشينه 
تأخر حتى بداية الشهر احلالي واقتصر على 

اإلمارات. وانطلقت فكرة املشروع في منتصف 
نوفمبر املاضي حـــني أعلن العبار عن حتالف 
مع عدد من املستثمرين الكبار عن خطط إطالق 
أول منصة مســـتقلة للتجـــارة اإللكترونية في 

الشرق األوسط حتت اسم ”نون.كوم“.
التجـــارة  ســـوق  إن  محللـــون  ويقـــول 
اإللكترونية في املنطقة العربية تشهد منافسة 
محتدمة وأن أبرز املنافســـني هو موقع سوق.
كوم بعد اســـتحواذ أمازون عليه، ألنه يستفيد 
مـــن خبرات أكبر منصة للتجـــارة اإللكترونية 

في العالم.
وكان بنـــك غولدمـــان ســـاكس األميركـــي 
قد وصـــف صفقة أمـــازون بأنهـــا ”األكبر في 
تاريخ صفقات الدمج واالســـتحواذ في قطاع 
التكنولوجيـــا فـــي العالـــم العربـــي“. ويوفر 

ســـوق.كوم حاليا أكثر من 400 ألف منتج عبر 
اإلنترنت.

وعلى غرار أمازون، ســـيكون ملنصة ”نون“ 
مخازنهـــا اخلاصة، مبا في ذلـــك مركز خاص 
في دبي مســـاحته 3.5 ماليـــني قدم مربع. ومن 
املتوقـــع أن يكون لشـــركة ”أرامكس“ خلدمات 

النقل دور كبير في عملية التسليم.
وكان تقرير لشـــركة أي.تي كيرني العاملية 
لالستشـــارات نشـــر العـام املاضـــي قـد رجـح 
منـو حجـــم ســـوق التجـــارة اإللكترونية في 
منطقة اخلليج إلى 20 مليار دوالر بحلول عام 

.2020
وتتوقـــع شـــركة ”بـــي فورت“ منو ســـوق 
التجارة اإللكترونية في الشرق األوسط العام 
اجلاري لتصـــل إلى نحو 51 مليـــار دوالر من 

حوالـــي 39 مليـــار دوالر مت تســـجيلها العام 
املاضي. ومن املتوقع أن يتوسع نشاط الشركة 
في املســـتقبل إلـــى باجتاه مصـــر والكويت. 
وتوقـــع العبـــار أن تتوجه الشـــركة في نهاية 

املطاف إلى إدراج أسهمها في البورصات.
وزاد تركيز العبار مؤسس ورئيس مجلس 
إدارة شركة إعمار في دبي، في الفترة األخيرة 
علـــى اســـتثمارات التكنولوجيـــا والتجـــارة 
اإللكترونية واشترى حصة في شركة أرامكس 

للخدمات اللوجيستية.
كما قام صندوق لالستثمارات التكنلوجية 
يقـــوده العبار في مايو املاضي باالســـتحواذ 
على موقع ”جادو بـــادو“ للتجارة اإللكترونية 
والتســـوق عبـــر اإلنترنـــت ومقـــره اإلمارات 

العربية املتحدة.

دخل سباق التجارة اإللكترونية في منطقة اخلليج مرحلة جديدة بإطالق موقع ”نون.كوم“ 
ــــــادة رجل األعمال اإلماراتي محمد العبار.  أمس من قبل عدد من املســــــتثمرين الكبار بقي
ويرجح احملللون أن يصبح املنافس األكبر ملوقع ”سوق.كوم“ الذي استحوذت عليه شركة 

أمازون في أبريل املاضي.

انطالقة جديدة لسباق التجارة اإللكترونية في دول الخليج

[ مستثمرون كبار بقيادة العبار يطلقون موقع {نون.كوم}  [ منافسة شرسة مع {سوق.كوم} التابعة لشركة أمازون

منصة جديدة لعهد تجاري جديد

محمد العبار:

الهدف جعل نون.كوم 

المنصة األولى للتسوق 

اإللكتروني باللغة العربية

عّززت شـــركة غوغـــل قدرتها على  } لنــدن – 
املنافسة في قطاع الهواتف الذكية باالستحواذ 
علـــى جزء من أصول شـــركة ”اتش.تي.ســـي“ 

التايوانية مقابل نحو 1.1 مليار دوالر.
وأشـــار خبـــراء إلـــى أن هـــدف غوغل من 
الصفقـــة هو الســـير على نهج أبـــل في إنتاج 
جميـــع املكّونـــات في مصانعهـــا ولذلك قامت 
بشـــراء أقســـام مـــن إتش.تي.ســـي ســـتكون 
مســـؤولة عن إنتاج هاتفها املقبل بيكســـل 2، 
وهي التي ســـبق أن انتجت النســـخة األولى 

من بيكســـل. وتؤكد البعض من التســـريبات 
إلى أن غوغل ســـتصبح شـــركة مصّنعة ملعظم 
قطع هواتفها لتصبح بذلك مشـــابهة لشـــركة 
أبل التي أصدرت مؤخـــرا أحدث هواتفها من 
طرازات آيفون 8 وآيفـــون 8 بالس وآيفون 10 

(اكس).
ورغـــم تلـــك الصفقة، أكد بيتر شـــن املدير 
املالي لشركة اتش.تي.ســـي أن الشركة سوف 

تستمر في تطوير هواتفها اخلاصة بها.
وقال ريك أوســـتيرلو نائب رئيس شـــركة 
غوغـــل األميركية في بيـــان إن الصفقة ”تؤكد 
التزام غوغـــل بتعزيز االســـتثمار في تصنيع 

جميع أجزاء الهواتف الذكية“.
وطبقا ملصادر من اتش.تي.سي، فإن نحو 
نصـــف موظفـــي الشـــركة، أي حوالـــي ألفني، 
ســـينتقلون إلى غوغل مبوجب الصفقة، التي 

سيتم إنهاؤها مطلع العام املقبل.

وأكـــد أوســـتيرلو توقعات حـــول توقيت 
إصدار الهاتف اجلديد من غوغل بأنه سيكون 
هذا الشـــهر. وقال ”نحن نشـــعر بالتفاؤل بأن 
العام احلالي ســـيكون هناك اجناز كبير، كما 
أن خططنا تدعو إلى التفاؤل على مدى عشرة 

أو عشرين عام أيضا“.
وأضاف ”نحن نخطط إلنتاج أجهزة جميلة 
ومفيدة لكل الناس. هذه األجهزة ستكون مكان 

اعتماد وتقدير املستهلك“.
ويفســـر أوســـتيرلو ســـبب االتفـــاق مـــع 
الشركة التايوانية بأن غوغل حتضر ملفاجآت 
فـــي مجال إنتاج األجهزة واملعّدات. وقال ”لقد 
انتقـــل فريق عمل كبير من اتش.تي.ســـي إلى 
فريق عملنا لتشـــكيل وتوســـيع قســـم إنتاج 

املعدات والقطع“.
والفريـــق اجلديـــد الذي انضـــم لغوغل له 
تاريـــخ طويل فـــي التعـــاون الســـابق معهم 
وال ســـيما إنتـــاج هاتـــف بيكســـل 1. ويقول 
املختصـــون إن اإلصـــدار اجلديد من بيكســـل 
ســـينافس هواتف آيفـــون وحتديدا األجيال 7 
و8 و10 وكذلك ملنافسة هواتف غالكسي 8 أس.

ويؤكد اخلبـــراء أن غوغل ستســـتفيد من 
أخطاء وقعت في بيكســـل 1 بشـــكل ســـيكون 
اجلهـــاز اجلديـــد قـــادرا علـــى جتاوزهـــا أو 
املالحظات التي مت كشفها من املستخدمني أو 

حتى من خبراء مقارنة الهواتف.
وتسعى اتش.تي.سي إلى تطوير عالقتها 
مـــع غوغل أبعد مـــن االتفاق احلالـــي. وتقول 
تشير وانغ، املديرة العامة في الشركة، ”بحكم 
كون شـــركتنا من الشـــركات املبدعـــة في عالم 
الهواتـــف النقالة، نشـــعر بالفخر مبا أجنزنا، 
وكان لنا دور كبيـــر في دعم غوغل إلنتاج أول 

هواتفها“.
وتؤكد وانغ على أهمية االتفاق األخير مع 
عمالقـــة التكنولوجيا األميركي بأنها اخلطوة 
الثانيـــة مـــن مســـيرة طويلـــة مـــن العالقات 

الوطيدة بني الشركتني.
وال تشـــعر وانـــغ أن االتفـــاق األخيـــر قد 
يضعـــف مـــن قـــدرة الشـــركة على اســـتمرار 
منتجاتهـــا اخلاصة بها. وقالـــت ”نحن نؤمن 
بأننا فـــي وضع قوي وبخبـــرة طويلة إلنتاج 
أجهزة ذات سعر تنافسي كبير وجودة عالية“.

وتعمل غوغل على تطوير هاتفها بيكســـل 
بإضافـــة حتســـينات على اجليـــل األول حيث 
ســـيتضّمن اجليل اجلديد كاميرا متطّورة مع 
قدرة علـــى تخزين املعلومات بشـــكل أكبر مع 

نظام صوتي متطور ضمن حجم أنحف.
وكانـــت غوغـــل قـــد كشـــفت مؤخـــرا عن 
أدوات جديدة إلنتـــاج تطبيقات الواقع املعزز 
املخصصة ألجهزة الهواتف احملمولة العاملة 
بنظام أندرويد الذي تنتجه الشـــركة ألجهزتها 
بيكســـل وأعداد كبيرة مـــن مصنعي الهواتف 

الذكية.
واكتســـبت تكنولوجيا الواقع املعزز على 
الهواتـــف احملمولـــة، التـــي يتم مـــن خاللها 
إسقاط أجسام افتراضية في البيئة احلقيقية، 
شعبية واسعة منذ إطالق لعبة ”بوكيمون غو“ 
الشهيرة في الواليات املتحدة في يوليو العام 

املاضي.
وأعلنـــت غوغل أنها ســـتتيح هذه التقنية 
للمرة األولـــى على هاتفها بيكســـل باإلضافة 
على هاتف سامسونغ غاالكسي أس 8. وقالت 
الشـــركة على مدونتها إنها ”تأمل في وصول 
هذا النظام الذي سّمته ”أي.آر كور“  لنحو 100 

مليون مستخدم على األقل“، كمرحلة أولى.
وكانت شركة أبل قد أعلنت في شهر يونيو 
املاضي عـــن نظام مماثل باســـم ”أي.آر كيت“ 
وقالت حينها إنها تخطط إلطالقه في اخلريف 

احلالي على مئات املاليني من األجهزة.
ويترقب عشاق التكنولوجيا اآلن مفاجآت 
أبل مع اقتراب موعد مؤمترها الســـنوي على 
صعيد األجهـــزة اجلديدة مثـــل آيفون ونظام 
متعلقـــة  تطبيقـــات  وأي  اجلديـــد  التشـــغيل 

بالواقع املعزز.
ويرى محللون أن خطوة غوغل تعني أنها 
بدأت الســـباق مع أبل لكســـب انتباه العمالء 
وكذا مطـــّوري البرامج الذين ســـيكون عليهم 
تصميـــم ألعاب وإرشـــادات وتطبيقات أخرى 

ترّسخ استخدام تقنية الواقع املعزز.

تســــــتعد شركة غوغل لتصعيد املنافسة في ميدان الهواتف الذكية بإصدار نسخة جديدة 
مــــــن الهاتف الذكي بيكســــــل ملزاحمة إصدارات شــــــركة أبل األخيرة مــــــن هواتف آيفون. 

ويرّجح محللون أن تصبح غوغل املنافس األكبر ملكانة أبل في قطاع الهواتف الذكية.

غوغل تصعد املنافسة مع أبل بنسخة جديدة من بيكسل

[ صفقة مع اتش.تي.سي النتزاع فريق عمل كبير لصناعة الهواتف  [ غوغل تسير على نهج أبل بإنتاج جميع األجزاء في مصانعها

منظومة متكاملة تهدد عرش آيفون

تشير وانغ:

اتش.تي.سي ساهمت في 

دعم شركة غوغل في إنتاج 

أول نسخة من بيكسل

ريك أوستيرلو:

غوغل تؤكد التزامها 

باالستثمار في تصنيع 

جميع أجزاء هواتفها الذكية

مليار دوالر حجم االستثمارات 

األولية في نون.كوم الذي بدأ 

نشاطه في اإلمارات وسينطلق 

في السعودية قريبا

ّ
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اقتصاد
{األميركيون من أكثر المســـتثمرين حضورا في ســـوق أبوظبي لألوراق المالية بأكثر من 2000 

من المستثمرين األفراد وأكثر من 1500 مستثمر مؤسساتي}.

راشد البلوشي
الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي لألوراق املالية

{شـــركة بترول أبوظبي الوطنية قررت خفض إنتاجها لشهر نوفمبر المقبل التزاما بحصتها في 

اتفاق خفض إنتاج النفط البالغة 139 ألف برميل يوميا}.

سهيل املزروعي
وزير الطاقة اإلماراتي

محمد حماد

} القاهرة – أكد خبراء عدم استعداد احلكومة 
للمضي قدما في إجراءات اإلصالح االقتصادي 
علـــى الوجه الصحيـــح، وأن تلّقـــي احلكومة 
مؤخرا إشادات من عدد من املؤسسات الدولية 
هو من قبيل التشـــجيع لكنـــه ال يعني أن ثمار 
اإلصالح سوف تكون كبيرة على البسطاء من 

املواطنني.
وأثنـــى صنـــدوق النقـــد الدولـــي ووكالة 
موديز للتصنيف االئتماني وتقرير التنافسية 
العاملية بأداء االقتصـــاد وخطط اإلصالح في 
مصر، إال أن ثمار ذلـــك اإلصالح لم تظهر بعد 

بالنسبة للمواطنني.
ومـــع أهميـــة اإلصالحات التـــي أدت إلى 
ترشـــيد الدعم وتراجع عجـــز املوازنة العامة، 
غير أن احلكومة لم تنب جدارا قويا من البرامج 
االجتماعيـــة تضمن حماية الطبقـــات الفقيرة 

واملتوسطة من صدمات خطط اإلصالح.
ولم تنته وزارة التموين والتجارة الداخلية 
من عمل حصر بأعداد املســـتحقني للدعم، ولم 
تضم املواليد اجلـــدد للبطاقات بهدف توجيه 
الدعم ملســـتحقيه، وال يزال األغنياء ينافسون 

الفقراء في احلصول على الدعم.
ويقول ســـعيد أحمد، وهو عامل يومي إنه 
متزوج منذ عامني ولديه طفالن وال يســـتطيع 

احلصول على دعم بطاقات التموين.
أنـــه توّجه  وأكد فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
إلـــى أقـــرب مكتب بجوار ســـكنه الســـتخراج 
بطاقة متوين، لكنـــه فوجئ برفض طلبه وذكر 
العاملـــون باملكتب أن نظـــام البطاقات مغلق 

لتنقيته من غير املستحقني.
وأشـــار إلى أنـــه منذ عـــام وهـــو يحاول 
احلصول على البطاقة دون جدوى رغم حاجته 

الشـــديدة لها، في حني يعرف أغنياء يذهبون 
بســـياراتهم إلى البقـــال التمويني ويصرفون 
نصيبهـــم مـــن الســـلع املدعمة على حســـاب 

الفقراء.
ويصل عدد بطاقـــات الدعم التموينية إلى 
نحـــو 22 مليون بطاقة يســـتفيد منها نحو 70 
مليون مواطن، كما رفعت احلكومة قيمة الدعم 
على البطاقة للفرد الواحد من دوالر في الشهر 
إلى نحو 3 دوالرات وبحد أقصى 4 أفراد، وإذا 
زاد عدد األســـرة عن أربعة أفراد، حتصل على 

دعم بقيمة 1.5 دوالر عن كل فرد زيادة.
نحـــو 67  أن  إلـــى  اإلحصـــاءات  وتشـــير 
باملئة مـــن املدرجني على بطاقـــات التموين ال 
يستحقون الدعم. وتصل نسبة الفقر في مصر 
إلى نحو 27.8 باملئة من إجمالي عدد الســـكان 

البالغ 94.8 مليون نسمة داخل البالد.
وقال مدحت نافع خبير االقتصاد إن ”هناك 
انفصاال بني املؤسســـات الدولية والواقع في 
مصـــر، كما أن احلكومة دائما تلجأ إلى اتخاذ 

احللول السهلة“.
أن بعض شـــهادات  وأوضـــح لـ”العـــرب“ 
املؤسسات الدولية تؤكد على ضرورة مراجعة 
تكلفـــة املنتجات، إال أن هـــذا يترجم من جانب 
احلكومـــة إلى رفـــع األســـعار دون النظر في 

إجراءات تخفيض تلك التكلفة.
ولفـــت إلى أن جميع املؤشـــرات في مجال 
التنمية البشرية ســـلبية، وبالتالي فاحلكومة 
أمام إشـــكالية هامة حتتاج إلى ”وضع حلول 
جذرية للمشـــكالت بعيدا عن احللول الســـهلة 

املؤقتة، إرضاء للمؤسسات الدولية فقط“.
وقفزت معدالت التضخـــم في البالد خالل 
شـــهر أغســـطس املاضـــي لنحـــو 34.8 باملئة، 
فيما تســـتهدف وزارة املالية خفضا يصل إلى 

نحـــو 10 باملئة خالل العام املقبل دون أن تذكر 
أســـبابا مقنعة. ويرى صنـــدوق النقد أن رفع 
القاهرة لسعر الفائدة من أهم عوامل مواجهة 

معدالت التضخم املرتفعة.
وقال عمرو حســـنني رئيس وكالة ميريس 
للتصنيـــف االئتمانـــي إن ”مؤشـــرات الديـــن 
العام مبصر جتـــاوزت كافة اخلطوط احلمراء 
وتتجاوز حاجز مئة باملئة“. وأكد لـ”العرب“ أن 
املؤسسات الدولية تراقب تلك النقطة باهتمام 
شديد، لكن حجم القروض التي حصلت عليها 
مصر مؤخرا دفع املؤسســـات الدولية لتثبيت 
تصنيـــف البـــالد إلى أن ترى، كيف ســـتنتظم 

مصر في الوفاء بالتزاماتها؟
وكشفت وزارة املالية أنها تستهدف خفض 
معـــدالت الديـــن الداخلي إلى النـــاجت احمللي 

اإلجمالـــي مبوازنـــة 2017 - 2018 إلى نحو 81 
باملئـــة، وخفض معدالت الدين اخلارجي لنحو 

19 باملئة.
وأشـــار محمـــد ســـعيد، محلـــل أســـواق 
املـــال واالســـتثمار، إلـــى أن التحســـن الذي 
شـــهده االقتصاد، ال يعبر عن حتســـن أوضاع 
املواطنـــني، ولـــن يشـــعر هؤالء بأي حتســـن 

معيشي قبل النصف الثاني من العام املقبل.
وقال لـ”العرب“، إن ”املؤشـــرات اإليجابية 
لالقتصـــاد، ظهـــرت علـــى صعيـــد االقتصاد 
الكلـــي، مثل التحســـن فـــي امليـــزان التجاري 
وزيـــادة الطلب على املنتـــج املصري، ما يؤثر 
نسبيا على حتسن معدالت النمو واالستثمار 
والذي ســـوف ينعكس على مســـتويات الدخل 

والبطالة“.

ويبـــدو أن إجراءات احلمايـــة االجتماعية 
التي اتخذتها احلكومة أقل بكثير من املطلوب، 
الرتفاع نســـبة األســـر التي تأثرت بإجراءات 
اإلصالح االقتصادي، نتيجة ارتفاع األســـعار 
ووصول معدالت الفقر إلى مستويات تاريخية 

مع زيادة عدد السكان.
واستبعد اخلبير االقتصادي ياسر عمارة، 
حتســـن أحوال املواطنني بإجراءات اإلصالح 
االقتصادي قريبـــا، لكن قد يأتي ذلك مع زيادة 

معدالت اإلنتاج والتصدير وعودة السياحة.
إن ”التحســـن الذي ميكن  وقال لـ”العرب“ 
أن تشـــهده معـــدالت التضخم الفتـــرة املقبلة، 
سوف يكون وهميا ألن التضخم الناشئ حاليا 
ميثل سنة األساس التي مت حترير سعر صرف 

اجلنيه خاللها“.

جتمع توقعات اخلبراء على أن معاناة املصريني ســــــتتفاقم في ظل إصرار السلطات على 
عدم إدماج الفقراء في حســــــاباتها بشكل يتناســــــب مع فاتورة اإلصالح االقتصادي املر 
الذي يتجرعه قطاع كبير منهم والذي قد يتسبب في نتائج عكسية على االقتصاد احمللي 

برمته.

اإلصالحات االقتصادية املصرية تخلف وراءها جيوشا من املتضررين

[ مؤشرات التعافي المعلنة لم تصل آثارها إلى عشرات الماليين من الفقراء  [ تحذيرات من دخول الدين العام إلى مستوى الخطر الشديد

لهيب األسعار يطرد الزبائن

أوروبا قلقة من غزو الدراجات الكهربائية الصينية

هواجس البيئة ضحية الصراعات التجارية

} بروكسل – قدم منتجو الدراجات الكهربائية 
فـــي دول االحتاد األوروبي أمس شـــكوى إلى 
األســـواق  املفوضيـــة األوروبية ضـــد إغراق 
بالدراجات الكهربائية الرخيصة املصنوعة في 

الصني.
وقالوا إن تلك الدراجات تباع في أســـواق 
االحتاد األوروبي بأســـعار منخفضة بشـــكل 
كبيـــر بســـبب حصولها على دعم بشـــكل غير 

منصف من احلكومة الصينية.
الدراجـــات  مصنعـــي  جمعيـــة  وقدمـــت 
األوروبيني هذه الشـــكوى قائلة إن الشـــركات 
الصينية ُتغرق الســـوق بدراجـــات كهربائية 
تقل أســـعارها أحيانا عن تكلفة اإلنتاج وتهدد 

مستقبل منافساتها األوروبية.
وأمام املفوضية حتى أواخر شـــهر أكتوبر 
اجلـــاري التخاذ قـــرار بشــــأن مـــا إذا كـانت 

ســـتجري حتقيقا فـــي األمر. وتعـــد اجلمعية 
أيضا شـــكوى متصلة ضد عمليـــات دعم غير 
قانونيـــة وتطالـــب بتعقب وتســـجيل واردات 
الدراجات الكهربائية الصينية، مما قد يسمح 
فـــي نهايـــة األمر بفرض رســـوم عليهـــا بأثر 

رجعي.
ومثل هذا التحقيق سيكون األحدث ضمن 
سلســـلة من التحقيقات في صـــادرات صينية 
تتراوح بني ألواح الطاقة الشمســـية والصلب 

وقد تزيد من التوترات التجارية مع بكني.
ومتثـــل الدراجـــات بالفعـــل إحـــدى نقاط 
التوتـــر. وأنحـــى االحتـــاد األوروبـــي باللوم 
على الصني في ديســـمبر املاضي في إجهاض 
اتفاقية جتارية بيئية عاملية بســـبب إصرارها 
على اعتبار الدراجات أحد املنتجات الصديقة 

للبيئة املعفاة من اجلمارك.

الصينية  التقليديـــة  الدراجـــات  وتخضع 
لرسوم االحتاد األوروبي ملكافحة اإلغراق منذ 

عام 1993.
الدراجـــات  مصنعـــي  جمعيـــة  وتقـــول 
األوروبيـــني إن أكثـــر مـــن 430 ألـــف دراجـــة 
كهربائيـــة صينية بيعت في االحتاد األوروبي 
فـــي 2016 بزيادة قدرهـــا 40 باملئة عـــن العام 
السابق. وتتوقع اجلمعية أن يرتفع هذا الرقم 

إلى نحو 800 ألف درجة في العام احلالي.

خطط سعودية روسية لتأسيس

صندوق استثمار في الطاقة
} لندن – كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك أمس أن الســـعودية وروســـيا تعتزمان 
تأسيس صندوق جديد لالستثمار في مجاالت 

الطاقة بقيمة مليار دوالر.
وأضـــاف أن الصنـــدوق، الذي ســـيجري 
وضع اللمســـات األخيرة على تأسيســـه خالل 
زيـــارة العاهـــل الســـعودي امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيز إلى موســـكو يوم اخلميس املقبل، 
يأتـــي في إطار جهود اثنني مـــن أكبر منتجي 
اخلام في العالم للتوسع في التعاون املشترك 

بينهما في مجال الطاقة.
وذكـــر في مقابلة مـــع قنـــاة ”العربية“ أن 
البلديـــن يركزان ”علـــى تطوير تعـــاون ليس 
فقط في إطـــار أوبك أو حتى خـــارج املنظمة، 
بل أيضـــا تطوير التعاون فـــي مجاالت النفط 
والغاز والطاقة الكهربائية والطاقة املتجددة“.

الســـعودية، أكبر منتج للنفط  وســـاهمت 
فـــي منظمة أوبك، وروســـيا في إبـــرام اتفاق 
بني املنظمـــة ومنتجني خارجها خلفض إنتاج 
اخلـــام بواقع 1.8 مليـــون برميـــل يوميا منذ 
يناير املاضي في محاولة لدعم أســـعار النفط 

ومعاجلة تخمة األسواق.
وارتفعـــت أســـعار النفـــط إلـــى 56 دوالرا 
للبرميـــل بعد هبوط حاد على مدى الســـنوات 
الثالث األخيرة لكن مســـتوى األسعار ال يزال 

عند نصف ما كان عليه منتصف عام 2014.
وقـــال نوفـــاك متحدثا عن جهـــود البلدين 
للتوســـع فـــي التعاون في قطـــاع الطاقة ”يتم 
العمل على عدد من االتفاقيات وســـنعلن عنها 

خالل الزيارة“.
وأضـــاف أن الشـــركات الروســـية تبحث 
صفقات مع شركة أرامكو السعودية العمالقة، 
من بينها تقدمي خدمات احلفر في الســـعودية 

واهتمام روسنفت بتجارة اخلام.
وأشار إلى أن شـــركاء سعوديني يدرسون 
مشـــاركة نوفاتك الروســـية في إنتـــاج الغاز 

الطبيعي في روسيا.

ونســـبت رويتـــرز إلى مصدر روســـي في 
قطاع الطاقة قوله إن من املنتظر توقيع مذكرة 
تفاهم بني نوفاتك والســـعودية بشأن مشروع 
للغاز الطبيعي املسال في القطب الشمالي، من 
املستهدف أن يبدأ تشغيله في عشرينات القرن 
احلالي. وهذا هو ثاني مشـــروع للغاز املسال 

لشركة نوفاتك.

وأضاف أن التفاصيل ال تزال قيد املناقشة. 
وتود روسيا أن تشارك السعودية في املشروع 
لكـــن املصدر ذكر أن الرياض ميكن أن تضطلع 

بأدوار أخرى.
ومـــن املنتظـــر أن توقع أرامكو والشـــركة 
الســـعودية للصناعـــات األساســـية (ســـابك) 
شـــركة  أكبـــر  ســـيبور  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة 
بتروكيماويـــات روســـية لبحـــث فـــرص بناء 

مصانع بتروكيماويات في البلدين.
وعن التعاون الروسي السعودي في سوق 
النفط قـــال نوفاك ”أؤكد مجـــددا أننا راضون 
عـــن تعاوننا مع الســـعودية والـــدور القيادي 

لشركائنا السعوديني“.
وأضـــاف أن موســـكو ترى ”أنـــه وبفضل 
التوازن استقرت األســـعار بني 50 و60 دوالرا 
للبرميـــل، ونرى أن هذا املســـتوى الســـعري 

مناسب“.
مـــن جهة أخـــرى أعلن كيريـــل دميترييف 
رئيس صندوق االســـتثمار املباشـــر الروسي 
أمس أن روســـيا والســـعودية ستكشـــفان عن 
في قطاع البنيـــة التحتية هذا  اتفاق ”كبيـــر“ 

األسبوع.
وأكد أن الســـعودية تدرس االســـتثمار في 
الطرق اخلاضعة لرســـوم في روســـيا مبا في 

ذلك العاصمة موسكو.
ومـــن املنتظـــر أن تشـــهد زيـــارة العاهل 
عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  امللـــك  الســـعودي 
إلـــى موســـكو هذا األســـبوع توقيـــع عدد من 
االتفاقات في العديد من القطاعات االقتصادية 

واالستثمارية والتجارية.

ألكسندر نوفاك:

الرياض وموسكو ستؤسسان 

صندوقا لالستثمار في 

الطاقة بقيمة مليار دوالر

ألف دراجة كهربائية صينية 

بيعت في أوروبا العام الماضي 

ومن المتوقع أن تصل إلى 

800 ألف هذا العام

430

كيريل ديمترييف:

الحكومة السعودية تدرس 

االستثمار في الطرق 

الخاضعة للرسوم في روسيا

مدحت نافع:

هناك انفصال بين التقارير 

الدولية والواقع والحكومة 

تلجأ للحلول السهلة

ياسر عمارة:

توقعات انخفاض التضخم 

وهمية ولن تؤدي لتراجع 

أسعار السلع والخدمات

ّ



حكيم مرزوقي

} التعلل من أن النقـــاب يخفي مالمح الوجه 
ويتســـبب في إرباكات قانونية من شـــأنها أن 
تشـــوش على اإلجـــراءات األمنيـــة والتدابير 
الوقائية، أمر مبالغ فيه، ولســـائل أن يســـأل: 
كيف كانت ومازالت الدوائر الرسمية واجلهات 
األمنية تتعامل مـــع وجوه املنقبات في الكثير 
من بلدان العالم اإلسالمي؟ وهل كانت حتصل 
جتاوزات واختراقات قانونية وأمنية خطيرة 
وكارثيـــة مع كل دقيقة تقف فيها املنقبات أمام 
احلواجز فـــي املطارات أو القضاة في احملاكم 

أو املوظفني في دوائر الدولة؟
املنقبــــات لســـن كائنــــات قـادمــــات مـن 
الفضــــاء اخلارجي، ولســـن قنابــــل موقـوتة 
تهــدد األمن العام وتدس في أمكنة االزدحام.. 
إنهـن مـواطنات وزوجـــات وأخوات وأمهــات 
فـــي كـل العـالـــم اإلســـالمي، فيهــــن الطـالبة 
والطبيبــــة واملدرســـة وربـة املنــــزل، ومنهـن 
الناشـــطة فـــي املجتمـــع املـدنـــي واملـدافعـة 
عـن الســـلـم األهلـي واملكافحة ضـــّد التطرف 

واإلرهاب.
كثيـــرا ما يأخذ مثقفون عـــرب األمور على 
عواهنهـــا ويتوخـــون لغة التعميـــم وإلصاق 
األحـــكام اجلاهزة من خـــالل املظهر ومجاراة 
وتأييـــد كل ما تتخـــذه الســـلطات األوروبية 
من إجـــراءات تّدعي الوقاية مـــن اإلرهاب في 
ظاهرها وتبطن نزعـــات العنصرية والتحقير 

واالستعالء.
بعض املتحمسني حلظر النقاب في أوروبا، 
يزايدون حتى على أعتى الشخصيات اليمينية 
وأقوى احلركات العنصرية فيدعون إلى حظر 
احلجـــاب بعد النقاب ورمبا الحقا إلى تقصير 
األثواب الطويلة وتضييق الواســـعة منها ثم 
من يدري؟ رمبا يدعون بعدها إلى اســـتحداث 
شـــواطئ عراة بدل شـــواطئ البيكيني وليس 

البوركيني.
وفي هذا الصدد ال ميكن تناسي أن البرملان 
األملانـــي (بوندســـتاغ) كان قد ألـــزم املوظفات 
واجلنديـــات فقط بعـــدم ارتـــداء النقاب خالل 
ممارسة مهنتهن أو خالل ”القيام بأنشطة لها 

صلة مباشرة بعملهن“. 
كما مت إجراء تعديـــالت على قانون إثبات 
الهوية، حيث يتعـــني حاليا التحقق من هوية 
الفرد عبـــر املطابقـــة بني صورته فـــي بطاقة 

الهوية والوجه.
نســـاء منقبات في أوروبا تضررن من هذا 
اإلجراء الذي وصل حد التعسف، وعلى سبيل 
املثـــال: كانـــت امرأتان رفعتا دعـــوى قضائية 
بعد احلظر، إحداهما بلجيكية، تدعى ســـامية 
بلقاســـمي وتعيش في إحدى ضواحي مدينة 

بروكســـل فـــي بلديـــة شـــكـاربيك، واألخـرى 
مغربية تعيش في مدينـــة لييج وتدعى يامنة 

أوسار.
وبينمـــا اختارت بلقاســـمي نـــزع نقابها 
مخافـــة تغرميها، فضلـــت أوســـار البقاء في 
منزلهـــا، األمر الـــذي أدى إلـــى تقليص مجال 
أنشـــطتها االجتماعيـــة، حســـبما قالـــت في 

الدعوى التي رفعتها.
أمر آخر ميكن أخـــذه بعني االعتبار، وقبل 
التحدث عن ظاهرة املنقبات من املســـلمات في 
أوروبا لننظر في أسباب أخرى لوجوده، ففي 
تونس مثال كانت لظهور النقاب أسباب أخرى 
غير التدّين والقناعات الشـــخصّية، إنه سبب 
مادّي اقتصادّي بحت، ذلك أّن غالبية النســـاء 
الفقيـــرات والعاجزات عن ارتيـــاد صالونات 
التزيـــني ومتاجـــر املوضة يحّبـــذن ارتداء ما 
أخفى من الثياب وأســـهل على اجليوب وأقدر 
على ستر العيوب وأمكر في تزويج املتأخرات 

عن سن الزواج، ومتواضعات اجلمال.
يعـــرف  مبـــا  يتعّلـــق  إذن  األمـــر  إّن 
بـ”اليونيفـــورم“، أي تعميـــم اللبـــاس املوّحد 
كمـــا هو احلـــال فـــي املعامل واملستشـــفيات 
وريـــاض األطفال، كذلك يفعـــل بعض امللتحني 
حني يريدون إخفاء عالمة أو ضربة ســـكني في 
الوجـــه… لكنهم غفلوا عن مســـألة لم يتفّطنوا 
إليهـــا، وهي أّن األقمشـــة التـــي يصنع منها 
النقاب واحلجاب متفاوتة اجلودة واألســـعار 
والذائقـــة واأللـــوان، وأّن مهنـــة املكّيـــس في 
حّمـــام الســـوق العمومي متّكـــن صاحبها من 
معرفة معادن الرجال ووظائفهم ومستوياتهم 
االجتماعيـــة من مجّرد متييز نعومة اجللد من 
خشـــونته، وهو األمر الـــذي ال يعلمه الداعون 
إلى حظر النقاب دون اإلحاطة بجميع أسباب 

وجوده أوال.
وأخيـــرا يطـــرح الســـؤال نفســـه: هل أن 
اإلرهابيني على هذه الدرجة من البساطة حتى 
يجلبون ألنفسهم الشبهات والتتبعات األمنية 
عـــن طريق نســـاء منقبات، رمبـــا كان ذلك في 
بدايات ظهور اإلرهاب أما اآلن فوسائلهم أكثر 

مكرا وتضليال.
اليافطات واإلشارات التي بدأت تظهر في 
بلـــدان أوروبية عديدة وتنبه إلى حظر النقاب 
هي مبثابة الرســـائل الصريحة في العنصرية 
وحتقير الثقافات األخرى على رأسها اإلسالم 
واملســـلمني. أال يذّكـــر هـــذا باإلشـــارات التي 

ظهرت في أملانيا النازية؟
وســـائل وطرق أخـــرى كان ميكـــن للدول 
األوروبيـــة اتباعها دون االضطـــرار إلى أخذ 
هذه القرارات االســـتفزازية، ولعل أبسط هذه 
الطرق، االستعانة مبوظفات نساء حني يضطر 

األمر إلى دقة أكثر في التفتيش والتدقيق.

سعيد ناشيد

الفنيـــة  اجلوانـــب  مجمـــل  باســـتحضار   {
والتقنيـــة والقانونية، وكذلـــك باعتبار معظم 
األبعاد الدينية والفقهية والتراثية، دعني أقّر 
بـــادئ األمر بأني ال أحبذ الكالم عن كلمات من 
قبيل النقـــاب والبرقع واخلمار ونحو ذلك من 
الـــدالالت االصطالحية التي مـــا أنزل الله بها 
من ســـلطان. كما أن األمر هـــذه املرة ال يتعلق 
بالرمـــوز الدينية -بخالف النقاش الفرنســـي 
حـــول احلجـــاب مثـــال عـــام 2004 - وال هـــو 
يتعلق بالبوركيني -املســـمى أحيانا باملـايوه 
الشـــرعي- كما حدث فـــي بعـض الشــــواطئ 
الفـرنسية العام املـاضي، وألجـل ذلك، ومبا أن 
النقاش يختلف هذه املرة اختـالفا بينـا ال لبس 
فيـــه، وال يتعلق حصرا مبســـألة عالقة الدين 
بالعلمانيـــة، فألجـــل مطلب الدقـــة، والنزاهة 
األخالقيـــة، ولغـاية تفــــادي التعـومي املفضي 
إلى التعمية والتعتيم، أفضل أن يكون احلديث 
عن ”إخفـــاء الوجه فـــي الفضـــاء العمومي“. 
ملاذا؟ ألن جوهر املشـــكلة هنا بالذات. فبمعزل 
عن احلريات الدينية، واحلريات الشـــخصية، 
وحقوق جزء من األقليات املســـلمة في الغرب، 
ثمة أسئلة قانونية مطروحة بجالء ووضوح:

أوال، أال ميثـــل إخفاء الوجوه في الشـــارع 
العمومـــي تهديـــدا لألمن العـــام؟ أال ميثل في 
احلد األدنى عائقا أمام فعالية األمن (كاميرات 
الرصـــد واملراقبـــة مثـــال). طيب، قـــد يحتفي 
البعـــض باالنفالت من آليات الضبط واملراقبة 
كما يفعل من يقرأون ميشـــيل فوكو باملقلوب، 
لكـــن أال يجـــدر بأن يســـتمتع اجلميـــع بهذه 

”احلرية الغريبة“؟
فـــي  الوجـــوه  إخفـــاء  ميثـــل  أال  ثانيـــا، 
املؤسسات السياسية والهيئات املدنية عائقا 
أمام االندماج السياسي واالجتماعي؟ أال ميثل 
في احلد األدنى حاجزا أمام املشـــاركة املثمرة 
والفعالـــة لبعـــض الفئات في مجـــال التنمية 

السياسية والدميقراطية التشاركية؟
ثالثا، أال ميثـــل إخفاء الوجوه في الفضاء 
العمومـــي عائقـــا أمـــام التواصـــل املفتـــوح 
واملســـؤول وامللتـــزم؟ أال ميثـــل فـــي احلـــد 
األدنـــى حاجزا أمام أخـــالق التوافق واإلقناع 

واالقتناع؟
أظـــن أن املشـــرعني الذيـــن يعملـــون على 
صياغة مقترحات أو مشـــاريع قوانني في هذا 
املوضوع، ســـواء في أملانيـــا أو غيرها، فإنهم 
يركـــزون علـــى هذه املســـألة بالـــذات ”إخفاء 
الوجه في الشـــارع العام والفضاء العمومي“. 
وهنا فإن رأيي الذي عّبرُت عنه مرارا ســـيكون 

واضحا وصريحا:

إن إخفاء الوجوه داخل الفضاء العمومي، 
وداخل املؤسســـات العمومية، وداخل مقّرات 
العمل، وأثناء قيادة السيارات، وداخل قاعات 
احملكمة، وأثناء اجتياز االختبارات التعليمية 
واملهنيـــة، وأثنـــاء إجـــراء املقابـــالت األمنية 
والتنمويـــة، وأثنـــاء املنافســـات الرياضيـــة 
والثقافية، وأثناء إجراء التحويالت املصرفية، 
وأثناء عبور احلدود، وأثناء مطاردة الشـــرطة 
للمجرمني في األزقة والشـــوارع، إلخ. كل ذلك 
ميثـــل حتديا أمنيا يصعب تخطيه بأي شـــكل 
من األشـــكال، وال ســـيما عندما يصبح نصف 
املجتمع يتحرك في الشـــارع العـــام والفضاء 
العمومـــي بوجـــوه مقّنعة، ال يراهـــا أحد، وال 

يتعرف عليها أي أحد.
إن أســـاس العقـــد االجتماعـــي أن يعرف 
املـــرء مـــع من يتكلـــم عندمـــا يتكلـــم؟ مع من 
يتبـــادل التحيـــة عندمـــا يتبـــادل التحية؟ مع 
مـــن يتحاور عندما يتحـــاور؟ مع من يتفق، أو 
يلتزم، أو يتفاوض، أو يتضامن، أو يتعاطف، 
أو يتعـــاون، أو حتـــى يتخاصـــم؟ مـــن وجهة 
نظر العقـــد االجتماعي، فإن الوجه هو املظهر 
األكثر بـــروزا وتعبيرا عن هويـــة الفرد كذات 
مســـتقلة وعاقلة، ومن ثمة اســـتعداده الكامل 
لتحمل كافة مســـؤولياته وقراراته والتزاماته 

وتعهداته، أينما كان، وكيفما كانت.
حـــني نعتبر وجه املرأة مجـــّرد عورة فهذا 
معناه أننا ال نتعامل مع املرأة كذات لها هوية 
مســـتقلة، ال نتعامـــل معها ككائن لـــه كينونة، 
وإمنـــا نتعامل معها كمكـــون مجهول الهوية، 
أو بـــال هوية، بل نتعامـــل معها كمكون ملحق 
بكائن آخر (حرم فـــالن بن فالن، كما قرأنا في 

انتخابات السلفيني في مصر).
إخفاء الوجه هو التعبير األشـــد انحطاطا 
عـــن النظرة املهينـــة للمـــرأة باعتبارها عورة 
آثمـــة ملعونة ال تثير ســـوى الشـــهوات، وإن 
لم يعد وأدها حتت التـــراب مباحا اليوم فمن 
املباح وأدها بالثوب األسود، في انتظار الكفن 

األبيض في آخر احلياة.
أخيرا، هل يجب أن تشتغل آليات املنع في 

مثل هذه األمور؟
حتـــى نتفــــادى اإللتبـــاس احلاصـــل في 
املفاهيم الذي يقع فيه بعض اليساريني عندنا، 
وأنصار النســـبية الثقـافية في الغرب، يـؤكـد 
الفيلســـوف األملـانـــي كانـــط، أن الفــــرد الذي 
يهـــني كرامته بذاتـــه إمنا يهني في شـــخصـه 
كرامة البشــــرية جمعاء، وال حـــق له في ذلك، 
ال حق له على اإلطـــالق. أي نعم.. حني يتعلق 
األمـر بالكـرامة اإلنســـانية فال مجال للحديث 
عن احلريات الشـــخصية، أو وجهـــات النظر 

اخلاصة.. وهذا مجمل الكالم.

} تزايـــد قرارات حظـــر البرقع والنقاب وحتـــى احلجاب في الكثيـــر من الدول 
األوروبيـــة، يعيـــد طرح نفس األســـئلة املتعلقـــة باجلدل القائم حـــول احلريات 
الشـــخصية واخلصوصيات الثقافية من ناحيـــة، والضرورات األمنية والطبيعة 
املجتمعية من الناحية املقابلة، لكنه يحيل إلى نقاش أكثر تعقيدا وإشكالية، وهو 
فكرة االندماج ومدى تأثرها ســـلبا أو إيجابا بهـــذه القرارات التي أخذت طابعا 

قانونيا ورسميا معموال به في العديد من البلدان األوروبية.
جتدر اإلشـــارة إلـــى أن محكمة حقوق اإلنســـان األوروبية أيـــدت القانونني 
الفرنســـي والهولندي حلظر البرقع على أراضيهما منذ عدة سنوات. ومن جهته 
حظر القضاء النمســـاوي ارتـــداء النقاب في األماكن العامـــة، وذلك بعد أيام من 
إقرار برملان البالد مشـــروع قانون يحظر ارتداءه في األماكن العامة بدأ ســـريانه 
هذا الشـــهر، وقالت احملكمة إن ”احلظر يسعى لترســـيخ مفهوم العيش املشترك 

وحماية حقوق وحريات اآلخرين“.
يذكر أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تعد محكمة دولية وقد أنشئت عام 
1959 وتنظر في القضايا التي يرفعها أفراد أو حكومات بدعوى انتهاك حقوقهم 

املدنية والسياسية املنصوص عليها في ميثاق حقوق اإلنسان األوروبية.
دائرة حظر النقاب تتسع في أوروبا، ولم تعد مطلبا يخص األوساط اليمينية 
أو احلركات املتطرفة فأمس االثنني، طالب احلزب املسيحي االجتماعي البافاري، 
الشـــقيق األصغـــر حلزب املستشـــارة األملانية أجنيال ميركل، بحظـــر النقاب في 
أملانيا على غرار النمســـا، فهل يســـاعد حظر النقاب على اندماج املســـلمني في 

املجتمعات الغربية، ويلغي الفوارق املعلنة في الشـــارع واملؤسســـات، ويقلل من 
حترشـــات املنتمني للحركات العنصرية ضد النســـاء املنقبات أم يزيد من تعنت 
املتشددين من املسلمني بذريعة الدفاع عن خصوصياتهم الدينية والثقافية؟

املتابع لألحداث والوقائع املتعلقة بـــردات الفعل االجتماعية من هذا الطرف 
أو نقيضه، يلحظ أن التشدد يصدر من غالة املنادين بحظر النقاب كما يصدر من 
غالة املدافعني عن النقاب بل وحتى من املنقبات على غير املنقبات من املسلمات، 
إذ أفادت مصادر صحافية أملانية أن امرأة منقبة هاجمت بائعة في متجر صغير 
للمالبـــس الداخلية في العاصمة برلني. وبحســـب بيانات الشـــرطة فإن الزائرة 
املنقبـــة اعتدت على البائعة في املتجر بحي نويكولن، الذي تقطنه نســـبة كبيرة 
من املسلمني وخصوصا األتراك، وذلك بسبب استيائها من عرض مالبس داخلية 

مع أغطية للرأس في واجهة العرض.
النخـــب الثقافية والسياســـية في العالـــم العربي أبدت مواقـــف متباينة من 
موضوع تزايد قرارات حظر النقاب في أوروبا، وإن أجمعت النســـبة األكبر على 
ضرورة االندمـــاج ونبذ التطرف واملغاالة، لكنها أبـــدت تخوفها من ردات الفعل 
التي من شـــأنها أن تنزلق نحو التطرف على سبيل املناكفة وحتت ذريعة الدفاع 
عن اخلصوصية مما جعل اجلميع ميســـك بالعصا من الوســـط متســـلحا بقيم 
حقوقية دون أن يهمل الضرورات والتدابير الوقائية في معاجلة املسألة األمنية.

املشـــكلة هي أن النقاب يطرح معضلة قانونية تتمثل في إخفاء مالمح الوجه 
أمام الســـلطات األمنية والدوائر الرسمية، مما يجعله مبثابة التزوير واملغالطة 

والتســـتر على جرميـــة محتملة أو مفترضة وفـــق منطق فقهـــاء القانون الذين 
ال تعنيهـــم الرمزيـــة الدينية أو اخلصوصيـــة الثقافية للنقاب بقـــدر ما تعنيهم 

النصوص التشريعية التي تنظم عالقة الفرد باملجتمع والدولة.
املعادلة األصعب في قضية النقاب بني احلظر والسماح، هي أن الدولة تغّلب 
احلجة الوقائية األمنية على حســـاب احلرية الفردية كما شـــدد القضاة على أن 
إخفاء الوجه في األماكن العامة يعتبر ”مخالفة مختلطة“ في القانون، مما يعني 
أنهـــا ضمن صالحيات اإلجراءات اجلنائية واإلداريـــة معا، وهو ما يتيح للدولة 

هامشا أكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات املخصصة لذلك.
أمـــا عن تفاعل اجلهات واملنظمات العربية واإلســـالمية في هذا الشـــأن فإن 
رابطة العالم اإلســـالمي، قالت في تغريدة لها على تويتر ”إن على املسلم احترام 
دســـاتير وقوانني وثقافة البلدان التي يعيش فيها كمـــا هو عهده عندما دخلها، 
وعليـــه املطالبة بخصوصيته كاحلجاب وفق املتـــاح قانونا“، وتفهمت حكومات 
بلدان إســـالمية هذه القرارات واحترمتها، فقد ســـبق للســـفارة الســـعودية في 
النمســـا أن أعلمت مواطنيها بصدور إقرار البرملان النمســـاوي لقانون االندماج 
فـــي ما يتعلق بحظـــر تغطية الوجه (البرقع والنقـــاب)، والذي ينص على أن كل 
مـــن يخفي تقاطيع أو مالمح وجهه في األماكن العامة معرض لدفع غرامة مالية، 
وشددت السفارة على املواطنني مراعاة القانون عند زيارة النمسا التي انضمت 
إلى سويســـرا وبلجيكا وبعض املناطق اإلســـبانية وفرنســـا التي كانت أول بلد 

أوروبي مينع النقاب في األماكن العامة.

كشف النقاب عن أوهام النقابليست للنقاب مناقب وال أضرار

حظر النقاب في أوروبا: وسيلة اندماج أم طريقة استفزاز
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أضداد

املنقبات لسن كائنات 

قادمات من الفضاء الخارجي، 

ولسن قنابل موقوتة تهدد 

األمن العام وتدس في أمكنة 

االزدحام.. إنهن مواطنات 

وزوجات وأخوات وأمهات في 

كل العالم اإلسالمي

أال يمثل إخفاء الوجوه في 

الشارع العمومي في أوروبا 

تهديدا لألمن العام؟ 

أال يمثل في الحد األدنى 

عائقا أمام أدوات فعالية 

األمن مثل كاميرات الرصد 

واملراقبة

«أنـــا على قناعة راســـخة بـــأن غالبية الكنديني يعتبـــرون أنه من املهني أن يعمـــد فرد إلى إخفاء 

هويته عندما يسعى الى االنضمام إلى األسرة الكندية}.

ستيفن هاربر
رئيس الوزراء الكندي السابق

«ليـــس هناك مكان للرموز التي تتناقض مع املســـاواة بني الرجل واملرأة، والتي تشـــمل غطاء 

الوجه الكامل، وليس هناك مكان في بالدنا للسلفيني الذين يوزعون املصاحف}.

سيباستيان كورتس
وزير اخلارجية والهجرة النمساوي

[ خالف لم يحسم بين الضرورة األمنية والمقاربة الحقوقية  [ إعالن الهوية الدينية عبر إخفاء مالمح الهوية الشخصية

نشاز واضح

منقبة مشاركة في مؤتمر علمي أوروبي
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تحديات

} لنــدن – تسببت الســـلطات في العاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن بضربة موجعة لشـــركة 
ســـيارات األجرة ”أوبر“ وســـمعتها عامليا، 
بعدمـــا أوصت بوقف خدمات الشـــركة، في 
إحدى أكبر املدن األوروبية األكثر ازدحاما.

وال تتمحـــور القصـــة هنا حـــول أرباح 
أو عائـــدات الشـــركة األميركيـــة العمالقة، 
لكـــن األهم هو ســـمعة الشـــركة، التي قالت 
الســـلطات البريطانية إنها ”لم تعد مالئمة 
ملعايير السالمة ومستوى اخلدمة املتبع في 

بريطانيا“.
وبدأت القصة بتغريدة على موقع تويتر 
في شـــهر مايـــو 2012، عندمـــا اتصل ريان 
غريفز الرئيس التنفيذي الســـابق لشـــركة 
أوبـــر، مبدير ســـيارات األجـــرة والنقل في 
لندن عن طريق تويتر لطلب إصدار ترخيص 
ألوبر للعمل بلندن. وبعد أكثر من أسبوعني 
بقليل، تلقى تطبيق حجز ســـيارات األجرة 

األميركي أول تصريح للعمل ببريطانيا.
ومبا أن الطلـــب األصلي مت تقدميه يوم 
17 أبريل، فقد أرسل غريفز بريدا إلكترونيا 
جلون ماسون في 2 يونيو، يشكره فيه على 
املوافقة على إصدار الترخيص ”أنا وفريقي 
نقدر جـــدا دعمكـــم لنا في احلصـــول على 
الترخيص على هذا النحو الســـريع، وكذلك 
نشكر مجهوداتكم في إيضاح ما يجب علينا 
فعلـــه في اخلطوات القادمـــة. آمل أن أقابل 
شخصكم الكرمي يوما ما“. ولكن بعد خمس 

سنوات، توترت العالقة بني االثنني، عندما 
أعلنت لندن احلرب على أوبر لتهدد الشركة 

بحظر خدماتها في شوارعها.
ويقـــول روبـــرت رايـــت، مـــن صحيفة 
”فاينانشيال تاميز“ إنه ”لم يكن القرار الذي 
أصدرتـــه هيئة النقـــل البريطانية منذ نحو 
أســـبوعني إال تتويجا لتوتـــر العالقة الذي 
تنامـــى فى العامني املاضيـــني بعد اإلجراء 

القانوني الذي اتخذته أوبر“.
وقد ربطت أوبر وهيئة النقل البريطانية 
عالقة جيـــدة في البداية. حيـــث كان ديفيد 
بلـــوف، مديـــر حملـــة الرئيـــس األميركـــي 
الســـابق بـــاراك أوبامـــا الســـابق ومديـــر 
السياســـة العامـــة الدولية ألوبـــر في ذلك 
الوقـــت، على عالقـــة وثيقة ببيتـــر هندي، 
الرئيس الســـابق لهيئة النقـــل البريطانية. 
اســـتمرت تلك العالقة الوطيدة حتى بداية 
عام 2014، عندمـــا وجدت هيئة النقل بلندن 
نفسها تواجه مشـــكلتني، هما شعبية أوبر 
املتزايدة وثورة ســـائقي ســـيارات األجرة 

السوداء في العاصمة.
حـــدث ذلك عندمـــا أطلقت شـــركة أوبر 
منتج ”أوبر إكس“، وهي خدمة سيارة أجرة 
بسعر أرخص في لندن في يوليو 2013، مما 
أدى إلى حـــدوث بعض التغييرات اجلذرية 
في ســـوق ســـيارات األجرة الســـوداء، أو 
ســـيارات األجرة اخلاصة كما تطلق عليها 

هيئة النقل البريطانية.
عــــدد  فــــي  الســــريع  االرتفــــاع  كمــــا أن 
مستخدمي خدمات أوبر من 50 ألف مستخدم 
بني عامي 2013 و2014 إلى 78 ألف مســــتخدم 
فــــي عام 2016 أدى إلى إثارة غضب ســــائقي 
ســــيارات األجرة الســــوداء، الذيــــن وجهوا 
االتهامــــات إلى هيئة النقل بالســــماح ألوبر 
بالعمل كســــيارات أجرة خاصة وكتاكســــي، 
مؤكدين على أن التراخي في تطبيق اللوائح 

هو ما أدى إلى عزوف العمالء عنهم.
وفـــي عامـــي 2014 و2015 نظمـــت نقابة 
الســـائقني العديد من الوقفات االحتجاجية 

في وسط لندن احتجاجا على األوضاع.
وفي ذلك الوقت، ُطرحت املسألة للنقاش 
مـــرات عديدة في اجتماعـــات مجلس هيئة 
النقل، وال سيما في حضور ممثلي سيارات 
األجرة وسيارات األجرة اخلاصة عندما كان 
بوريس جونسون، وزير اخلارجية احلالي، 
ال يزال يشغل منصب عمدة لندن بني عامي 
2012 و2016. ثـــم مت انتخـــاب صادق خان، 

القيادي في حزب العمـــال املعارض، ليحل 
محل جونسون في مايو 2016.

ثم احتـــدم الصراع بني اجلبهتني. يقول 
دانيـــال مويالن، نائب رئيـــس هيئة النقل، 
عندما كان جونســـون عمدة لندن كان املبدأ 
الســـائد هو أن ”أي سياســـي في لندن من 
مصلحته أن يبقي ســـائقي سيارات األجرة 
الســـوداء إلـــى جانبه، فهم ميلكـــون نفوذا 
سياســـيا وانتخابيا يفوق أعدادهم. ليست 

هناك أي أسرار في هذا“.
ثـــم عملـــت هيئـــة النقـــل علـــى تهدئة 
األوضـــاع من خالل الســـعي إلى احلصول 
علـــى حكـــم قانوني تتـــم مبوجبـــه إجازة 
العمل لســـيارات أوبر والتطبيقات األخرى 
”كعـــدادات التاكســـي“، وجتعلهـــا تخضع 
لنفـــس القواعـــد. وقـــد ُأغلقـــت قضية هذا 
الصـــراع، الـــذي اُتهمـــت فيه هيئـــة النقل 
بالتورط مع أوبر منذ البداية، عندما حكمت 
احملكمـــة العليا فـــي أكتوبـــر 2015 لصالح 

أوبر، ومع ذلك استمر الضغط.

عداء مضمر

تثير قصة أوبر مع السلطات البريطانية 
في لندن كما هائال من الشـــكوك حول قدرة 
تكنولوجيا تطبيقات ســـيارات األجرة على 
التطبيـــع مع األنظمـــة والقوانـــني القائمة 
خصوصا في املدن الكبيرة. ومبا أن النظام 
في حد ذاته مـــازال حديثا، كان من املتوقع 
حدوث أخطاء بعضها تقني والبعض اآلخر 

قانوني يتصل بسياسة التشغيل.
لكن النمو الســـريع الذي حققته الشركة 
فـــي عدة مدن كبـــرى لم يكـــن متوقعا. ففي 
بعض املدن في الشرق األوسط، تخلت أوبر 
عن شـــروطها الصارمة التـــي كانت تتبعها 
عند بداية العمليات. ومن بني هذه الشروط 
اإلصـــرار علـــى تشـــغيل ســـيارات حديثة، 
وإجبـــار الســـائقني علـــى احلصـــول على 
دورات شـــهرية ودروس تثقيفية في كيفية 

التعامل مع العمالء.
وفي لندن، لم يكن ذلك يروق الســـلطات، 
التي عادة مـــا تتبع معايير صارمة تتوافق 
مع القانـــون البريطاني، لكن األكثر من ذلك 
هـــو أن العالقة بني اجلانبني كانت تســـوء 
بالتـــوازي مـــع الضغـــوط التي ميارســـها 

سائقو تاكسي لندن الشهير دون توقف.
ويقـــول مويالن ”لم ترحـــب هيئة النقل 
بأوبر أبـــدا. فهم لم يتبعوا اللوائح القائمة 
منـــذ البداية، وهو أمر ال يثير الدهشـــة ألن 
أوبـــر مازالت ُتعتبـــر منوذج عمـــل جديد. 
وبظهـــور أوبر، أعتقد أن مشـــكلة االزدحام 

زادت عبئا علينا في نفس الوقت“.
ويعتقد مسؤولو هيئة النقل البريطانية 
أن ارتفـــاع حركـــة مـــرور ســـيارات األجرة 

اخلاصـــة، إلى حد كبير بســـبب أوبر، أدى 
إلى تفاقم شـــدة ازدحام املـــرور املتزايد في 

العاصمة.
وقال ديفيـــد بيغ، العضو الســـابق في 
مجلـــس إدارة هيئة النقـــل، إن ارتفاع عدد 
ســـيارات األجرة اخلاصة ساعد على إلغاء 
الفائـــدة التي حققتها لنـــدن منذ عام 2003 
حـــني مت فرض رســـوم االزدحام على حركة 

املرور التي تدخل إلى وسط املدينة.
ثم ظهـــرت عالمات التوتـــر في العالقة 
بـــني أوبـــر وهيئـــة النقل من خـــالل لهجة 
مراسالت البريد اإللكتروني بني اجلهتني، 
والتـــي تأرجحت بـــني عامـــي 2012 و2017 
بني الود والعدائية. وبعد زيارة املؤســـس 
والرئيس التنفيذي السابق ألوبر ترافيس 
كاالنيـــك، للندن في عـــام 2014، والتي أعلن 
خاللها إطالق خدمة تقاســـم األجرة (أوبر 
بول)، أثار ذلك غضب هيئة النقل في لندن.
وكنتيجـــة لذلـــك أرســـل ليـــون دانيلز، 
املدير اإلداري للنقل البري، بريدا إلكترونيا 
صريحا إلى جـــو بيرترام، مديـــر عمليات 
أوبر في شـــمال أوروبا، يقول فيه ”لم يكن 
ُمرحبا بزيـــارة الرئيس التنفيذي ألوبر في 
لنـــدن ومقابلته ملفوض هيئـــة النقل ألنها 
حدثـــت دون أي دعـــوة. مـــن الواضح جدا 
أن الصدفـــة جمعت بني فرصـــة إعالنه عن 
منتجه اجلديد ‘أوبر بول‘ وتوقيت زيارته“.

وأضاف ”هـــذه هي املـــرة الثانية التي 
تفاجئونـــا فيهـــا مببادرتكـــم. تقولون لنا 
دائمـــا أنكم ســـعيدون جـــدا مبوقف هيئة 
النقـــل التقدمـــي واملوالـــي للعمـــالء. وفي 
الوقت نفسه، يخبرنا زمالؤنا على مستوى 
جميـــع الـــدول مبـــا ترتكبونه مـــن أخطاء 
مســـتمرة والتي حتـــدد بدورهـــا نبرة رد 

الفعل التالية“.

مبدأ جونسون

فـــي الوقـــت الـــذي كان فيه جونســـون 
عمدة لندن، ســـعى للحصول على املشورة 
القانونيـــة في عدة مناســـبات حول ما إذا 
كان ينبغـــي إلغـــاء رخصـــة أوبـــر. وقالت 
تقاريـــر الحقا ”ظهـــرت مخاوف وشـــكوك 
اإلدارة العليـــا لهيئة النقل ومجلس املدينة 

حول مدى أهلية شركة ‘أوبر‘ للعمل“.
ليزلـــي  البريطانيـــة  الكاتبـــة  وتقـــول 
هـــوك ”قواعد هيئـــة النقل اجلديـــدة التي 
مت إصدارها بشـــأن املركبـــات اخلاصة في 
أواخـــر عام 2015 اســـتهدفت أوبر بشـــكل 
رئيســـي، ما تســـبب في حـــدوث املزيد من 
اخلالفـــات، باإلضافة إلـــى تلميحات أوبر 
في رســـائل البريد اإللكتروني إلى أن هيئة 
النقل استســـلمت لضغوط سائقي سيارات 
األجرة السوداء“. وفي الوقت نفسه، كانت 

احلكومة البريطانية تســـّير األمور لصالح 
أوبر.

وفي رســــالة البريــــد اإللكتروني إلى أحد 
موظفي هيئة النقل في ســــبتمبر 2015، كتب 
دانيــــال كورســــكي، أحــــد مســــاعدي رئيس 
الوزراء البريطاني الســــابق ديفيد كاميرون 
”إذا تكلمنــــا بصراحــــة، فإنني ال أرى ســــببا 
مقنعا يجعلنا نناقش تطورات التكنولوجيا 
واالبتــــكار مع موظفي هيئــــة النقل، وهم في 
نفــــس الوقــــت يرتكبــــون مثل هــــذه األفعال 
اجلنونية غير املسؤولة مع خدمات سيارات 
األجــــرة اخلاصــــة“. وردا علــــى ذلك، أشــــار 
موظفــــو هيئة النقل إلى أنهــــم إذا لم ُيراعوا 
جميــــع اجلوانب، فســــوف يثيــــر هذا غضب 

سائقي السيارات السوداء.

وبعد ثالثة أشــــهر، تخلت هيئة النقل عن 
العديــــد من قواعدهــــا املثيرة للجــــدل، ولكن 
قــــرار أوبــــر بإحالة القضية للقضاء بســــبب 
بعض القواعد املُدرجــــة من قبل هيئة النقل، 
مبا في ذلــــك عمل اختبار لغة إنكليزية جديد 
للسائقني، لم يساعد في تخفيف حدة التوتر 

في العالقات.
ومــــن جانبهــــم أنكر ســــائقو الســــيارات 
الســــوداء احلقيقة بــــأن تهديد هيئــــة النقل 
ألوبــــر يهدف إلى حماية ســــوقهم على الرغم 
مــــن ممارســــتهم ضغوطا شــــديدة على مدى 
الســــنوات القليلة املاضية. حيث قال ستيف 
ماكنمارا، من جمعية سائقي سيارات األجرة 
املرخصــــة ”لم تكن لهذا األمــــر أي عالقة بنا 

على اإلطالق“.
أما هؤالء ممن هم علــــى دراية بالقضية، 
يقولون إن القرار صدر من جهة السياســــات 
التنظيمية لهيئة النقل، ولكن شــــعور الهيئة 
بأن أوبر غيــــر مهتمة بتقــــدمي األدلة إلثبات 
صحة مطابقتهــــا للمواصفات والقواعد يعّد 
اختبارا كونها شــــركة مطابقــــة للمواصفات 
ميكنهــــا احلصــــول على ترخيص ســــيارات 
األجرة، بدال من حتكمها في مسار السياسة. 
ويبدو أن إنهــــاء ترخيص أوبر للعمل بلندن 
بنهاية شــــهر سبتمبر 2017، هو حتد ال ميكن 

تفاديه من قبل اجلهاز التنظيمي.

متى تعيد لندن مفتاح التشغيل إلى أوبر
[ وقف خدمات أوبر في لندن يضرب سمعتها في مقتل  [ إعادة التفكير في قدرة التكنولوجيا على العمل وفق صرامة المدن الكبرى

عكس قرار سلطات العاصمة البريطانية لندن بوقف خدمات شركة أوبر بنهاية شهر سبتمبر 
املاضي اخللل في قدرة الشركة على العمل وفقا ألنظمة قانونية ومعايير املدن الكبرى. وأدت 
اخلالفات بني هيئة النقل احمللية وقادة الشــــــركة إلى وضع مســــــتخدمي أوبر، الذين وصلوا 
في لندن إلى ٧٨ ألفا، في مأزق كبير، وبدأوا بالفعل في ممارســــــة ضغوط على احلكومة من 

أجل جتديد رخصة الشركة بأسرع وقت.

«قواعـــد هيئـــة النقل الجديدة التي تم إصدارها بشـــأن المركبات الخاصة في أواخر عام 2015 اســـتهدفت أوبر بشـــكل 
رئيسي، ما تسبب في حدوث المزيد من الخالفات».

ليزلي هوك
كاتبة في فينانشيال تاميز
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الحكومة بين نارين

لم يكـــن القـــرار إال تتويجا لتوتر 
كبير في العالقة بني هيئة النقل 

البريطانية وأوبر

�
روبرت رايت

النمو السريع الذي حققته الشركة 
في عدة مدن كبرى لم يكن متوقعا. 

ففي بعض المدن في الشرق 
األوسط، تخلت أوبر عن شروطها 

الصارمة التي كانت تتبعها عند 
بداية العمليات



محمد يوسف

} باريــس - أعلن مؤخرا معهد العالم العربي 
بباريس عن الروايـــة العربية الفائزة بجائزة 
”األدب العربـــي“ التي تقـــدم للروايات العربية 

ومنحـــت  بالفرنســـية،  ة الصـــادرة  ئز لجا ا
هذا العام للروائي العراقي ســـنان 
أنطون عن عمله الروائي ”وحدها 
شـــجرة الرمـــان“ الصـــادرة عـــن 
بترجمـــة ليلى  دار ”آكت ســـود“ 

منصور.
قائمة  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
الروايـــات المتنافســـة شـــملت 
روايـــات ”خمســـون غراما من 
اللبنانيـــة  للكاتبـــة  الجنـــة“ 
إيمان حميـــدان، و“طائر أزرق 
يوسف  للمغربي  معي“  يحلق 
للجزائري  و“االمحاء“  فاضل، 

لليمني  سوســـلوف“  ســـمير تومي، و“ابنـــة 
حبيب عبدالرب ســـروي، و“امـــرأة بال كتابة“ 
لصابر المنصـــوري، باإلضافة إلـــى روايتين 
حصلتا على تنويه من لجنة التحكيم وهما ”ال 
سكاكين في مطابخ هذه المدينة“ لخالد خليفة 

و“الموت افتتان“ لياسمين شامي.

كوابيس الطفولة

تنقل رواية ”وحدها شجرة الرمان“ أحداثًا 
ضربت العراق، وأثرت تأثيرًا عميقًا على حياة 
أفراده فصارت تواريخهم الشخصية متوائمة 
مع مـــآس عامة احتلـــت، وســـتحتل، قلب أي 
حكاية شـــخصية بدأت خيوطهـــا بالبزوغ في 
ذلـــك الزمن. صحيـــح أن الصفة الســـابقة قد 
تكـــون من ســـمات أي أدب مرتبـــط بتحوالت 
كبرى في أي مـــكان من العالم، إال أننا نجدها 
في ”وحدها شـــجرة الرمان“ شديدة المركزية 

وتشكل أحد األسئلة الكبرى التي تؤرق أبطال 
الروايـــة، كما أنها أداة للفهم والســـؤال نحو 

الحدث العام والعالم والتاريخ والضحايا.
حكاية  تـــروي ”وحدها شـــجرة الرمـــان“ 
جواد/ الـــراوي برؤيـــة كابـــوس يرافقه منذ 
البدايـــة ومنـــه نتعـــرف علـــى ذاكـــرة مدماة 
أن  منـــذ  الكوابيـــس.  تحاصرهـــا 
كان طفًال وشـــهد الحرب العراقية 
اإليرانية، وصوًال إلى ما بعد الغزو 

األميركي للعراق.
األوحـــد،  الـــراوي  هـــو  البطـــل 
العـــارف، والذي عن طريقه ســـنعبر 
إلـــى تواريـــخ البشـــر واألمكنـــة في 
العـــراق البلد الذي عـــرف ما عرفه من 
دكتاتورية، جلبت له الحرب والحصار 

والغزو واالقتتال الداخلي.
يعمل جـــواد منـــذ نعومـــة أظافره 
بتغســـيل الموتى، المهنـــة التي ورثها 
أبًا عن جد. ســـنتعرف عليه منذ لحظات 
تورطـــه فـــي هـــذه المهنـــة، ويبقـــى الصراع 
الداخلـــي عند البطـــل متعلقًا بســـؤال رفض 
هذه المهنة، لنكتشـــف مع آخر أحداث الرواية 
أن الخـــالص من هذه المهنـــة هو خالص من 
سلســـلة عذابات طويلة، بمعنى آخر ”خالص 
مـــن عراقيتـــك“. تطارده المهنة كشـــبح ثقيل، 
وتشـــبه إلى حد كبير ذاكرة الراوي في نهاية 
الحكايـــة التي بـــدت وكأن الســـنين قد فعلت 
فعلتهـــا فتركت مـــا تركته من نـــدوب ال يمكن 

ألجيال قادمة تجاهل آثارها.
تتقاسم السرد ثالثة أزمنة تسير متداخلة 
في ما بينها، يشدها الراوي من أطرافها نحو 
مكان وســـطي يقيـــه من ضياعهـــا وتبعثرها. 
وتكمـــن فجائعية األزمنة الســـابقة في قدرتها 
التوليدية وارتباطاتها: األول هو زمن مغّســـل 
الموتـــى الذي تبدو ظالله متجـــاوزة لخارطة 
العـــراق، والثاني هـــو زمن الـــراوي الخاص 

المرتبط بالنحت الذي يمثل ملجأ شخصيا من 
قســـوة كل ما يحيط بك. أمـــا الثالث فهو زمن 
المغســـل الذي شـــكل كفضاء منطلق الحكاية 

ونهاياتها.

مرآة املوت

يتســـع فضـــاء المغســـل ويمتد ليشـــمل 
جامعات وشـــوارع وأحياء كانـــت تعج بفعل 
حركـــة دخول وخروج الجثث، بمـــا حّوله إلى 
مرآة تعكس عنـــف الواقع. يطل الموت من كل 
جانب، ويكاد يكون مصير معظم الشخصيات 

في الرواية.
يفقد البطل أخاه أمير في الحرب اإليرانية، 
ويمـــوت والده أثناء الغـــزو األميركي للعراق، 
وتفقد المئات من الشـــخصيات حياتها بطرق 

مختلفة سواء بالتفجيرات أو الحروب. ضمن 
كل المـــوت الســـابق، ال مأوى للراوي ســـوى 
التماثيـــل والرســـومات، تؤنســـها، فيحدثها 
ويتحـــرك معهـــا تـــارة، وتارة يقضـــي معظم 

أوقاته في المغسل بالرسم.
تطل العالقة بين الموت والفن عند شخصية 
البطل فتؤسس لمكانتها، وتصوغ هذه العالقة 

سؤال البطل طيلة الرواية.
”وحدها شجرة الرمان“ رواية تعج بتفاصيل 
التاريخ العراقي، الشـــعبي منه والرسمي. عمل 
ســـردي، تتالحق فصوله كسلسلة كابوسية، إال 
أن مفردات الجمال والدهشة في الحياة العراقية 
تجبـــرك على تأملهـــا. صحيـــح أن الجو العام 
للرواية مشـــبع باألســـى، لكنه يســـرد حكايات 
عن بلـــد فـــي تاريخه القريـــب والبعيـــد أنتج 
حياة وموســـيقى وثقافة وأفكارا وطنية. إال أن 

سلسلة الحروب المتالحقة مزقت أحشاء البلد 
نفسه، وحولته إلى مغسل لألموات يشبه كثيرا 
المغسل في الرواية، وخاصة في جزئها األخير 
الـــذي أينما نظرت فيـــه أجزعتـــك الكوابيس، 
وال ســـيما عند شـــجرة الرمان الموجودة عند 
المغســـل التي يقول عنها في الرواية ”عجيبة 
هذه الشجرة التي تشرب ماء الموت منذ عقود 

إال أنها تنمو وتزهر“.

} مســقط - بـــدأت االثنين أولـــى الفعاليات 
الثقافيـــة المصاحبـــة لمعـــرض الكتـــاب في 
محافظة مســـندم الذي تنظمـــه وزارة التراث 
والثقافـــة العمانية حتى الســـابع من أكتوبر 
الجـــاري، فـــي إطـــار حرصهـــا علـــى تنفيـــذ 
الفعاليـــات الثقافيـــة فـــي مختلـــف مناطـــق 
ومحافظات السلطنة، من أجل تنشيط الحراك 
الثقافـــي وتوفير أجـــواء فكريـــة وثقافية في 
مختلـــف المحافظـــات إضافـــة إلى تشـــجيع 
مؤسســـات المجتمـــع المدني للقيـــام بالدور 

الثقافي واالجتماعي المنوط بها.
واستهلت األنشطة الثقافية بورشة قرائية 
لألطفال بعنوان ”حكايات من مسندم“، قدمتها 
خولـــة بنت زايد الشـــحية من مؤسســـة بيت 
الزبير. وتشـــارك المؤسســـة بركن خاص في 
المعـــرض يحتوي على كتب دور نشـــر عربية 

مثل توبقال ومؤمنون بالحدود، باإلضافة إلى 
الكتب الخاصة بالمؤسسة.

وتقـــدم الكاتبة أمامـــة اللواتيـــة الثالثاء 
ورشـــة بعنوان ”لمـــاذا ال تســـقط النجوم؟“، 
وســـيقوم الكاتب زهـــران القاســـمي بتوقيع 
روايته الصادرة حديثا ”جوع العســـل“ مساء 
األربعـــاء، يصاحبـــه قراءة للكتـــاب من تقديم 

الباحثة منى السليمية.
وتقيم مؤسسة الزبير كذلك ندوة ”مسندم 
على خارطة الثقافة والفن“ وندوة ”مسندم في 
يومي األربعاء  الذاكرة التاريخية واألدبيـــة “ 
والخميس، تتناوالن عـــدة أوراق حول تاريخ 
المنطقة وثقافتها، ويقدمها عدد من الباحثين 

العمانيين.
وتشـــارك فـــي فعاليـــات المعـــرض كذلك 
مؤسســـة بيـــت الغشـــام للصحافة والنشـــر 

والترجمـــة واإلعـــالن، حيـــث قـــدم االثنيـــن 
الكاتـــب محمد بن ســـيف الرحبـــي مدير عام 
المؤسســـة فـــي محاضرة بعنـــوان ”5 أعوام، 
التجربـــة، التحديات ودعم الكتـــاب“، يتحدث 
فيها حول المؤسســـة التي تأسست عام 2012 
كمشـــروع عماني حضاري طمـــوح يهدف إلى 
تفعيـــل الحراك الثقافي والنهوض بمســـتوى 
نشـــر الكتاب العمانـــي وتوزيعـــه والتعريف 
بالمنجـــز الفكـــري واإلبداعـــي والحضـــاري 
العمانـــي داخليـــا وخارجيـــا. ويقدم حســـن 
بـــن عبيـــد المطروشـــي تعريفـــا عـــن مجلـــة 
تكويـــن بعنوان ”مجلـــة التكويـــن عامان من 

التجربة“.
كمـــا تقيم مؤسســـة بيت الغشـــام فعالية 
عرض مصـــور بعنـــوان ”جماليـــات عمانية“ 
لعبدالله العبري وقراءة من الشـــعر الشـــعبي 

لزيد الشحي وقراءة قصصية لمكية الكمزارية 
لحســـن  فصيـــح)  (شـــعر  شـــعرية  وقـــراءة 
المطروشي، إضافة إلى قراءة قصصية لمحمد 

بن سيف الرحبي.
كما تنظم دائرة التراث والثقافة بمحافظة 
مســـندم أمسية شـــعرية في الشـــعر الشعبي 
يحييهـــا كل مـــن الشـــعراء محمـــد بن ضحي 
وعمـــر اليروانـــي، وعلـــي المخلدي، وســـالم 
الوشـــاحي. وتقيـــم الدائـــرة كذلك عـــددا من 
الندوات والجلســـات الحواريـــة التي تتناول 

قضايا الثقافة الراهنة.
ويتضمـــن برنامج الفعاليات عدة أنشـــطة 
أخـــرى تعنى باألطفـــال مثـــل الفعاليات التي 
تنظمهـــا جمعية المـــرأة العمانية، وأنشـــطة 
أخرى مـــن تنظيم الجمعيـــة العمانية للكتاب 

واألدباء ونادي نزوى الثقافي.
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تشـــارك الشاعرة العمانية عائشة السيفي في أنشـــطة البرنامج الثقافي ملعرض عمان الدولي 

للكتاب، الذي تنطلق فعاليات دورته الـ17 في الـ4 من أكتوبر الجاري.

بدعوة من بيت الثقافة والفنون أحيا الشـــاعر األردني لؤي أحمد مســـاء االثنني أمســـية شعرية 

بعنوان {منصة الصعاليك} في بيت الثقافة والفنون في عمان.

فعاليات ثقافية متنوعة في معرض عماني للكتاب

ملحمة جلجامش وثقافة األسطورة

} منذ أن مت اكتشاف ملحمة جلجامش 
لم تهدأ األفكار وال املقاالت وال الدراسات 

وحتى الترجمات من اخلوض في معتركها، 
باعتبارها من املالحم الكبيرة والعريقة 

التي ُتعطي مالمَح للحياة السائدة في تلك 
العصور التي ترتبط باألسطورة، ولهذا 

كانت أولى عالمات الزمن األسطوري هي 
هذه امللحمة التي أخذت في االّتساع من 

ناحية النقاشات واملؤمترات وكذلك املقاالت 
والدراسات، حتى بات األمر في توّسٍع أفقيٍّ 
في السنوات األخيرة، من خالل استغاللها 
في الرسائل واألطروحات اجلامعية أو من 

خالل تأليف الكتب اجلديدة التي حتاول 
الغوص في أعماقها والبحث عن املكنون 
فيها من تأويالٍت وقصديات وإشعاراٍت 

وحتى بالغة.
ولكن هذه امللحمة ظّلت في حدودها 

الدراساتية إن صحت التسمية مثلما في 
حدودها األدبية.. مبعنى أن املواطن ال يعرف 

من امللحمة إّال عنوانها أو اسم جلجامش 
وما يليه أنكيدو والقليل يعرف خمبابا 

وغابة األرز، ورمبا ال أحد يعرف سيدوري 

صاحبة احلانة.. ألن الكثير من الناس لم 
يطلع على امللحمة بصفتها التدوينية وال 
يعرف عدد ألواحها، لكون الدراسات التي 

اهتّمت بهذا اجلانب كانت ترّكز على ما 
يستخلصه الدارس أو الباحث، وما فهمه 

وما أريد منه وعنه التوّصل إليه.
فهذه امللحمة منذ أن ّمت اكتشاف أّول 

لوٍح طيني من ألواحها االثني عشر في عام 
1853 في موقع أثري في نينوى العراقية، 

وقد احتاج األمر إلى سنواٍت لترجمتها من 
اللغة األكادية إلى اللغة اإلنكليزية ومن ثم 

الّلغات األخرى ومنها العربية.
منذ تلك الترجمة حتى اآلن كتبت حولها 

العديد من الدراسات بكّل لغات العالم، 
مثلما أقيمت مؤمترات حولها كما حصل 

في أملانيا قبل أشهر بهدف معرفة سّر خلود 
هذه امللحمة واخلوض في تفاصيل تأثيرها 
على الشعوب، ولكنها أي هذه املؤمترات لم 
تخرج من كونها استحصال آراء للمفّكرين 

والساعني للكتابة عنها، دون التفكير في 
أهمية أن تكون هذه امللحمة متداولًة بني 
الناس وتخترق املسكوت عنه بني ثقافة 

الشعوب وخاصة في مجتمعاتنا اإلسالمية 
والعربية منها التي تعد األسطورة جزءًا من 
اخلرافة.. وعلى الرغم من استغالل امللحمة 

في الكتابات األدبية كالقصة والرواية 

والشعر لكونها منطقًة وبوابًة وعتبًة 
تأويليًة حملاولة أسطرة الواقع املعيش، 

وحتويل الفكرة إلى حلظة ارتباٍط بني الفعل 
احلالي للمجتمع وما أنتجته تلك امللحمة من 
أدواٍت فكريٍة وفلسفيٍة وحياتية،  فإنها تبقى 

في حدود املتداول عنها من أن جلجامش 
ثلثاه إله والثلث الباقي بشر.

وقد نرى أن امللحمة لم تزل ُتعطي أكلها 
سواء بفاعلّيتها وشخوصها وأشعارها 

باعتبارها نّصًا غير تقليديٍّ أو مبا متنحه 
ألّي باحٍث أو مؤّرٍخ أو حتى ناقٍد من قدرٍة 

على إعادة اكتشاف اجلديد بحسب العصر 
الذي ينتمي إليه.. وهو يعني امتالك 

هذه امللحمة لسّر خلودها وأن تأويالتها 
واكتشافاتها لن تنتهي وأن اجلهود 

ستستمر إلى عقوٍد أخرى.
ولكن هذه اجلهود لم تخرج من دائرة 

تأكيد ما سبق إلى كشف ما هو جديد نقديا 
أو ما كان مخفيًا من الترجمات العديدة، 
وما أغفله املترجمون األوائل كما حصل 
مع ترجمة طه باقر أو أن الكتاب اجلديد 

يريد إثبات أحقّية مكان على حساب مكاٍن 
آخر كما جاء عند بعضهم بأن جلجامش 

وامللحمة حدثت في الفرات األوسط وأنها 
ليست قصة سومرية بل هي أقرب إلى 

البابلية.. أو مناقشة ما جاء فيها من شعٍر 

دون أن تقترب من أهميتها االجتماعية 
وتقريبها إلى الذائقة الشعبية العامة 

وإخراجها من كونها ملحمًة معروفًة في 
غالفها العام، إلى ملحمٍة ميكن الدخول في 

لّبها ومعرفتها وحفظها وتأويل ما جاء 
فيها اجتماعيًا.. مبعنى الوصول إلى مرحلٍة 

يكون فيها املتلّقون سواء منهم النخبة أو 
الطلبة أو الناس يعرفونها كما يعرفون 

قصصا أخرى في التاريخ كقصة يوسف 
أو قصة نبّي الله إبراهيم وحتى قّصة 

اخلضر وآدم وما ميكن أن تشّكل الكثير من 
األحداث التاريخية على أنها أسطوريٌة أو 

حتمل روحًا ميتافيزيقية ال تندرج في الواقع 
، بقدر ما تندرج فيها  اجلمعي كوعٍي حقيقيٍّ
لكونها أسطورًة حملتها األفعال التاريخية 

لتبقى خالدًة في الذاكرة.
إن احلاجة باتت ماّسًة لتحويل هذه 

امللحمة من افتخارها النخبوي والدراسات 
حولها، إلى مادٍة قابلٍة للتداخل مع الثقافة 

االجتماعية واملجتمعية وأن تكون في محوٍر 
مهمٍّ من معرفة أن لكل عصٍر خواصه وطرقه 

احلياتية، مبا ميكن أن يكون لعصٍر آخر 
أسطورة أو يحمل ميتافيزيقيته التي كانت 

في وقتها هي امللـمح األساس للتصّرف 
احلياتي أو السلوك االجتماعي أو حتى 

القوة في السلطة.

علي لفته سعيد
كاتب عراقي

رواية الكوابيس تنال جائزة األدب العربي بباريس

[ رجل يحاول الهروب من مهنة ترافقه كشبح  [ سنان أنطون يعري ندوب األجيال في {وحدها شجرة الرمان}
أنشــــــأ معهد العالم العربي في باريس بالتعاون مع مؤسســــــة «جــــــان لوك الغاردير» منذ 
ســــــنة ٢٠١٣، جائزة سنوية تقدم لكاتب عربي عن عمل أدبي له باللغة الفرنسية أو مترجم 
ــــــة إلى املجموعات القصصية أو  من العربية، وتشــــــمل اجلائزة األعمال األدبية من الرواي
الشعرية، ومنذ تأسيســــــها باتت جائزة األدب العربي من أبرز اجلوائز التي تعنى بآداب 

العرب.

{وحدها شـــجرة الرمان} رواية تعج 

بتفاصيل التاريـــخ العراقي، وعمل 

سردي، تتالحق فصوله كسلسلة 

أحداث كابوسية 

 ◄

سنان أنطون يقرأ تاريخ العراق من زاوية مغايرة
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المسرح ضد الحرب

في اليمن 

} تعــز (اليمن) - أقامت وزارة الثقافة بمدينة 
تعز اليمنية، مؤخرا، عرضا مســــرحيا وفنيا، 
في محاولة إلحيــــاء الفنون واآلداب بالمدينة 

التي ُتعد العاصمة الثقافية للبالد.
ومعــــرض  المســــرحي،  العــــرض  وُنظــــم 
للصور الفوتوغرافيــــة على هامش احتفاالت 
البالد بالذكرى الـ55 لثورة 26 سبتمبر، بقاعة 

جامعة السعيد.
 ويعتبر هذا ثاني عرض من نوعه تشهده 
المدينة، منذ انــــدالع الحرب بها في منتصف 
فبراير 2015، بين القوات الحكومية من جهة، 
ومســــلحي جماعــــة أنصــــار اللــــه (الحوثي) 
وقوات الرئيس الســــابق علي عبدالله صالح، 

من جهة أخرى.
قال جــــالل الخوالني، مســــؤول في مكتب 
الثقافــــة بالمديــــن، إن العــــرض قدم رســــالة 
واضحة للجميع، مفادها أن شباب تعز يقفون 
ضــــد الحرب، والطغــــاة، والتخلــــف، والظلم، 

والجهل.
وأوضح الخوالني أن العرض المســــرحي 
والفنــــي، محاولة إلحيــــاء الثقافــــة والفنون 
واآلداب فــــي المدينة، وبعــــث لمظاهر الحياة 
والوضــــع  الحــــرب  مظاهــــر  علــــى  للتغلــــب 

اإلنساني المتردي.
وأشــــار إلى أن ســــكان تعز، يوقنون أنهم 
ال يزالــــون في ثورة وحــــرب، ضد القوى التي 
تعيد إنتاج نفســــها، في إشــــارة إلى سيطرة 

الحوثيين وقوات صالح على المدينة.
اليمنيــــون  أحيــــا  الماضــــي،  والثالثــــاء 
الذكــــرى الـ55 لثورة 26 ســــبتمبر، التي قامت 
ضد حكم اإلمام أحمد بن حميد الدين، شمالي 
اليمن. واكتســــبت هذه الذكرى زخمًا شــــعبيًا 
المعارضيــــن  أن  خصوصــــًا  العــــام،  هــــذا 
للحوثييــــن يرون أن الحوثييــــن امتداد لحكم 

اإلماميين.
ويحاصر مســــلحو الحوثــــي مدينة تعز، 
التي تخضع معظم أحيائها لســــيطرة القوات 

الحكومية والمقاومة.
وخّلفت الحرب التي تشــــهدها البالد بين 
طرفي الصراع، أوضاعًا إنسانية صعبة، فيما 
تشــــير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80 
بالمئة من الســــكان) بحاجة إلى مســــاعدات 
إنسانية. ومن جهة أخرى فإن الفن هو األكثر 

قدرة على تحدي الحرب.



} الشــارقة - اختتم ”معهد الشـــارقة للتراث“ 
أعمـــال ”الورشـــة اإلقليميـــة لمراجعـــة مكنـــز 
الفلكلور العربي (واصفـــات الخليج العربي)“ 
التـــي انعقدت في مقر ”مركـــز التراث العربي“ 
خـــالل الفتـــرة من 28 ســـبتمبر إلـــى 2 أكتوبر 
2017، بحضور عدد من الخبراء والباحثين في 
مجال التراث الثقافي غير المادي بدول مجلس 

التعاون الخليجي.
ح رئيـــس معهـــد الشـــارقة الباحث  وصـــرَّ
عبدالعزيز المســـلم بقولـــه ”إنَّ العمل من أجل 
توثيق ذاكرتنا الشعبية وحفظها، يشكل دعوة 
لمشـــروع متكامل يحتاج لجهد جماعي علمي، 
ويحتـــاج إلرادة إلنجـــاز هـــذا المشـــروع، وقد 
شـــهدت المنطقـــة العربية خـــالل نصف القرن 
الماضـــي محـــاوالت مضنية توقـــف معظمها 
بقصـــد وبغير قصد، وهي قضية أخرى تحتاج 
للمناقشـــة. ومنـــذ عـــام 2005، ُعقـــد الكثير من 
المؤتمـــرات واللقاءات العربية على مســـتوى 
وزارات الثقافـــة العرب واألليكســـو، فضًال عن 
ورش العمل الوطنية واإلقليمية؛ من أجل إعداد 
نظـــام موحد ألرشـــفة وحفظ الفلكلـــور يجمع 
مختلف عناصر الثقافة الشـــعبية العربية، غير 
أن المحـــاوالت لم تكتمل علـــى النحو المرجو، 
متناثرة  وظلت فكـــرة ’مكنز الفلكلور العربـــي‘ 
في دول عربيـــة عدة، اكتفت بعضها بمحاوالت 

إعداد مكانز وطنية“.
وأضاف المســـلم ”إننا نكتشف عناصر من 
الثقافة الشـــعبية ال تزال تعيش بيننا رغم مرور 
الســـنين، وقد نقـــف على عناصـــر أخرى كانت 

حيـــة بين الجماعة الشـــعبية في زمـــن ما، غير 
أنهـــا اختفت من الذاكرة تماًمـــا، وقد نقف على 
عناصر تطـــّورت وتحورت وتبّدلـــت وظائفها، 
وعاشـــت بيننا في ثوب جديد. وعلى المستوى 
الميدانـــي، تحمـــل الجماعات روايـــات متعددة 
ومتداخلـــة حول موروثها الشـــعبي في صورة 
حكاية أو ســـيرة شـــعبية أو معتقد أو ممارسة 
شـــعبية أو فنـــون أو حرف تقليديـــة.. إلخ. كما 
تحفظ الدراسات المنشورة والوسائط المسجلة 
ا هائًال من المواد التي تحتاج إلى  بأنواعها كّمً

منهج توثيق علمي رصين إلتاحتها“. 
ويقـــول الدكتور محمد حســـن عبدالحافظ؛ 
المديـــر األكاديمي لمعهد الشـــارقة للتراث، إن 
هذه الورشـــة حملت مالمح أمل جديد في إطار 
تبّني معهد الشـــارقة للتـــراث لتنفيذ حزمة من 
المشـــروعات الكبيرة، ومنها ”مكنز الفولكلور 
الـــذي عكف علـــى إنجـــازه الدكتور  العربـــي“ 
مصطفى جاد؛ أســـتاذ علم الفلكلـــور بالمعهد 
العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وقد 
ســـبق أن أنجز ”مكنز الفلكلور المصري“، سنة 
2007، ثم نهض بإنجـــاز ”المكنز العربي“، منذ 
هـــذا التاريخ حتى تم االنتهاء من إعداده خالل 
هذه السنة (2017). وتشرع ”اإلدارة األكاديمية“ 
بمعهـــد الشـــارقة للتـــراث في اإلشـــراف على 
الورشـــات اإلقليمية لمراجعـــة المكنز، وتنفيذ 
نتائجهـــا العلميـــة، وإعـــداد المكنـــز للترجمة 
وللنشـــر في صورته الورقية والرقمية، بحلول 
عـــام 2019، بالتعاون مع ”مركز التراث العربي“ 
بالمعهد، والذي يضطلع بتنفيذ مشروع ضخم 

لجمع عناصر التراث الثقافي العربي وتوثيقه 
وأرشـــفته؛ إلدراجهـــا في قاعـــدة بيانات مكنز 

الفلكلور العربي بالمركز.
ويلفت عبدالحافظ إلى أن الورشة اإلقليمية 
األولـــى ناقشـــت واصفـــات (أي المصطلحات) 
الثقافـــة الشـــعبية المرتبطة بمنطقـــة الخليج 
العربـــي؛ وذلك لالطـــالع على ”مكنـــز الفلكلور 
ومراجعتـــه من خـــالل مجموعة من  العربـــي“ 
الخبراء الخليجيين، لمراجعة الواصفات التي 
وردت بالمكنـــز والمرتبطة بالثقافة الشـــعبية 
لمنطقـــة الخليج العربي، وهو ما ســـيتم أيضا 
في الورش اإلقليمية التالية في منطقة الشـــام 
والدول المغاربية ووادي النيل وشرق أفريقيا. 
وتؤســـس هذه الورش اإلقليمية لتكوين لجنة 
علمية موسعة لمراجعة المكنز الذي يمثل أول 
قاعـــدة بيانات عربية متخصصـــة في الفلكلور 
(التراث الثقافي غير المادي). واشتملت أعمال 
الورشـــة اإلقليميـــة األولى على عـــرض لمنهج 
المكنـــز وتجربة إعداد الواصفـــات، ثم تحديد 
آليات المراجعـــة والضبط بمنهج علمي موحد 

تم التدريب عليه بالورشة.

جديـــر بالذكر أن الورشـــة اإلقليمية األولى 
ضّمـــت كوكبة مـــن خبراء التـــراث الثقافي في 
دول الخليـــج العربيـــة، ومنهم: علـــي عبدالله 
خليفة وإبراهيم ســـند وأنيســـة السعدون من 
البحرين، وسعيد البوسعيدي وسالم المهيري 
من ســـلطنة عمان، والسعوديين محمد البيالي 
وخالد العمر، وســـعود المســـعود من الكويت، 
باإلضافـــة إلى تمثيل العراق من صالح هويدي 
وخيراللـــه ســـعيد، واليمني عادل الكســـادي، 
مـــع حضور بارز للخبـــراء والباحثين من دولة 
اإلمارات العربية المتحـــدة، منهم موزة غباش 
وســـعيد الحـــداد وســـيف الجابـــري وفاطمة 
المغني وبدرية الشامســـي وشـــيخة الجابري 
وعلـــي المغنـــي وخالـــد الهنداســـي وبدريـــة 

الحوسني ومريم جمعة.
وعن مكنز الفلكلور العربي، أوضح الدكتور 
مصطفـــى جاد أنه يحوي ما يقـــرب من 25.000 
واصفـــة عربية مصنفـــة تصنيفـــا موضوعّيا 
حســـب التصنيف الدولي للتراث الثقافي غير 
المادي الذي اعتمدته اليونســـكو، مع البعض 
مـــن اإلضافـــات المســـايرة للثقافة الشـــعبية 
العربية، وينقســـم ”مكنز الفلكلور العربي“ إلى 
ستة أقسام رئيسية، هي: الموضوعات العامة، 
العـــادات  الشـــعبية،  والمعـــارف  المعتقـــدات 
والتقاليد الشعبية، األدب الشعبي، فنون األداء 
الشـــعبي، فنون التشـــكيل الشـــعبي والحرف. 
وُيصنَّف جغرافّيا بخمســـة أقاليم ثقافية، هي: 
دول الخليج العربية، بالد الشام، حوض النيل، 

شرق أفريقيا، الدول المغاربية.

} باريــس - ُأعلـــن فـــي العاصمة الفرنســـية 
باريـــس، أن إحـــدى النســـخ الخمـــس لكتاب 
”إلى جانب أســـوان“ لمؤلفه الفرنسي مارسيل 
بروســـت (1871-1922)  سُتطَرح لعشاق الكتب 
النـــادرة فـــي المـــزاد العلني بباريـــس في 30 

أكتوبر الجاري.
وتكتسي هذه النسخة أهمية بالغة كونها 
مطبوعة على أجمـــل ورق على اإلطالق، وهو 
الورق المصنوع من أليـــاف التوت الطبيعية 

والمسّمى ”اليابان اإلمبراطوري“.
وتعّد هذه النســـخة إحدى النســـخ األربع 
الموجودة، ألن النســـخة الخامسة ُسلبت من 
مالكها على يد النازيين خالل الحرب العالمية 
الثانية وظلت مفقودة ال يعرف مصيرها حتى 

اليوم.
وتقـــّدر هيئة البيع بالمزاد العلني الدولية 
”سوثبي“ أن ثمن النسخة المعروضة يتراوح 

بين 400 و600 ألف يورو.
وكانت هذه النســـخة قـــد ُأهديت من طرف 
المؤلف مارســـيل بروســـت إلى صديقه ألوي 
بران وهو وقتذاك، مدير دار نشـــر ”غراســـي“ 

التي كانت مسؤولة عن نشر الكتاب.
ويعـــود آخر ظهور علنـــي للكتاب إلى عام 
1942، حيث بيع في المزاد العلني لهاوي جمع 
الكتب روالند سوســـيي، الذي كان يدير مكتبة 
”غايمـــار“ في باريس واحتفظ بـــه حتى وفاته 

في عام 1994.
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قدمت كاتري تنيتز، مديرة املراكز الثقافية الفنلندية لألطفال، مؤخرا في مركز التراث العربي 

التابع ملعهد الشارقة للتراث محاضرة بعنوان {ثقافة الطفل.. التحديات والحلول}.

قال الشـــاعر رفعت ســـالم رئيس تحرير سلســـلة آفاق عاملية الســـابق بالهيئة العامة لقصور 

الثقافة، إن مشروع الـ100 كتاب الذي تقدم به سابقا توقف تماما.

شاعر املرأة

} الداللة التي تحملها األلقاب التي تطلق 
عادة على الشعراء والكّتاب الرجال، مثل 
شاعر المرأة تأتي في إطار سياق ثقافي 
عام يحكمه وعي ذكوري، ما يزال عاجزا 

عن التخّلص من مركزيته حتى على 
مستوى التعبير عن المرأة بالوكالة، في 

حين لم تستطع هذه الثقافة أن تطلق 
على شاعرة لقب شاعرة الرجل.

إن هذه المفارقة في التعامل مع 
اإلبداع تعّبر عن محاولة تكريس تفوق 

الرجل، من خالل ما يمكله من قدرات 
خاصة، على فهم بواطن المرأة والتعبير 

عن مكنونات عالمها الخاص النفسية 
والعاطفية، في حين أن قراءة بسيطة 

لتجربة أهم شاعر ارتبط شعره بالمرأة 
هو نزار قباني تكشف لنا أن المعيار 
في إطالق هذا اللقب الذي حاز عليه، 

كان مرتبطا بحضور المرأة الكبير في 
شعره، وليس في قدرته على تمّثل عالم 

المرأة والتعبير عن ذات المرأة ووجودها 
المصادر.

من المعروف أن الشاعر لم يكن هو 
من أطلق على نفسه هذا اللقب، بل هي 
الثقافة الذكورية التي تريد تأكيد ريادة 

الشاعر الرجل في كل شيء، وقدراته 
الخاصة على النفاد إلى أعماق الجنس 

اآلخر، ما يجعل المرأة غير محتاجة 
للتعبير عن ذاتها وهويتها األنثوية، 
طالما أن هناك من يقوم بهذه المهمة 

بالنيابة عنها على نحو كامل.
الغريب أن هذه الثقافة التي ظلت 

تاريخيا مشغولة بصناعة األلقاب، 
تتجاهل أن شاعر المرأة كان من أكثر 
الشعراء اعتدادا بذكوريته المتعالية، 
عندما كان يصنع في شعره من جلود 

النساء عباءة له، ويبني من حلمات 
نهودهن إهرامات مجده.

صحيح أن قراءة هذا الموقف في 
تجربة الشاعر يندرج في سياق التحليل 

النفسي لشخصية الشاعر، وما تكشف 
عنه من نزعة نرجسية متأصلة، على 
خالف ما كتبه عن المرأة في قصائد 

أخرى، عّبرت عن مستوى مختلف من 
العالقة معها، وإن ظل الجانب الحسي 

فيها هو األكثر تجليا.
قد يرى البعض أن سبب هذه 

التسمية ناجم عن غياب المرأة الشاعرة، 
التي تعّبر عن كينونتها كأنثى لها 

رغباتها وحاجاتها الجسدية والروحية 
والجمالية، األمر الذي جعل الرجل 

الشاعر ينوب عنها في التعبير عن كل 
هذا. ال شك أن هناك شيئا من الصواب 

في هذا القول، لكن ما يسكت عنه 
أصحاب هذا القول هو إن المرأة ما زالت 

محكومة بمنظومة من القيم االجتماعية 
واألخالقية التي تصادر وجودها، 

وتمنعها من البوح بكل ما لديها، وأن 
الثقافة الذكورية المهيمنة على المجتمع، 
هي التي تحول دون أن تستطيع المرأة  

التعبير عن كل ما تحس به، أو ترغب 
فيه وتتطلع إلى تحقيقه خارج سلطة 

الوصاية.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة

خبراء التراث الثقافي في دول الخليج 

العربـــي يعملـــون مـــن أجـــل توثيـــق 

الذاكـــرة الشـــعبية وحفظهـــا، مـــن 

خالل مشروع كبير متكامل
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كتاب بـ600 ألف يورو

زكي الصدير

} السعودية - منح مهرجان مدريد السينمائي 
األخيـــر جائـــزة أفضل مخرج عـــن فئة األفالم 
القصيرة للســـعودية ريم البيـــات عن فيلمها 
الروائـــي القصيـــر ”أيقظني“ الـــذي تقف فيه 
البيـــات بأســـئلتها ذات الحمـــوالت الثقافية 
حيـــال المـــرأة، ال بوصفها هوية شـــرقية وال 
غربية، بل بوصفها امرأة مجردة من كل شيء 
ســـوى إنسانيتها الحرة المقبوض عليها بين 
ســـجونها الحقيقية والمعنوية، مستلهمة في 
ذلك كله حاالت الوعي والال وعي التي تعيشها 
المرأة بين الحلم والهلوسة واليقظة العميقة.

المرأة والرجل

فيلم ”أيقظنـــي“- الذي تســـّيد المهرجان 
في مدريد- من ســـيناريو ريـــم البيات وأحمد 
المال، ومن بطولة إبراهيم الحســـاوي وسمر 
البيـــات وفريـــق عمل مّكّون مـــن مجموعة من 
الممثليـــن والممثالت الذين دخلـــوا في إطار 
الفيلـــم إما عرضـــًا وإما بشـــكل أصيل ضمن 
توظيف شاعري ال يخلو من الحالة المسرحية 
الموندراميـــة. حيـــث نواجه البطلة ”ســـمر“ 
فـــي حالة غفلة مســـتمرة ملتبســـة بين ما هو 
حقيقي ومـــا هو متخّيل، كما نشـــاهد زوجها 
”إبراهيم“ قابعا في ســـجن ذي تفاصيل أخرى 
تفرضـــه طبيعة الحيـــاة. فنصيبه من الهزيمة 
والضياع والخيبة ”كرجل“ ال يقل عن ”المرأة“ 
فكالهما غريـــب ضمن األنســـاق اليومية، وال 
يجدان بعضهمـــا مع بعض رغم كونهما تحت 
سقف واحد، فكالهما مسجون في نفسه، غير 
أن ســـجن كل واحد منهما مختلف عن اآلخر، 
فالمـــرأة تمّثل ســـجنها داخل البيـــت، بينما 

الرجل خارجه.
هذا التمّثـــل الحقيقي للمرأة مقابل الرجل 
خلق صراعـــا بين الوعـــي والالوعي، أخذتنا 
البيات مـــن خالله ناحية الهـــروب من الواقع 
إلى الهلوســـات والخياالت المتتالية. وكأنها 
تردد مـــع فوكو بـــأن حياتنا الحالية ليســـت 
منصـــة للفرجة، وإنما هي مجتمـــع للمراقبة، 

فنحن داخل منظومة من الرؤية الكلية.

فك الحصار

يلمـــس المتابـــع لتجربـــة البيـــات مـــدى 
رغبتها في إعطاء الفضاء السينمائي لحظتها 
الشـــاعرية، مـــن خـــالل الترميـــز والالوعـــي 
والالمرئـــي كما عّبـــر ميرلوبونتي حين وقف 

هو وصديقه أمام إحدى الصور الفوتوغرافية 
في محاولة واضحـــة لتأكيد التفاعل التبادلي 
وحضـــور الالمرئي في وعـــي المرئي، معتبرًا 
انطباعاتـــه عـــن الصـــورة داخـــل الشـــخص 
اآلخـــر، بينما تدخـــل انطباعـــات اآلخر داخل 
ميرلوبونتـــي، بحيـــث يكون مـــع اآلخر ومع 

الصورة، ومع األشياء في عالم واحد.
هكـــذا يجـــد الفنان نفســـه داخـــل العالم 
وخارجه في ذات الوقت. ففي تجليات اللحظة 
الوجودية الشـــاعرية لدى البيات، يصبح لكل 
لحظة ســـحرها الخاص، ولكل زاوية قراءاتها 
الممكنة. ولكن، إزاء هـــذا التوّجه الفني يأتي 
رأي آخر يقول بأن الســـينما ليست ترميزًا وال 
تجريبا وال تجريـــدا، إنما هي قصة لها بداية 
وصـــراع ونهايـــة، وال بـــد أن يكون مســـارها 
واضحـــًا جليًا. األمر الـــذي جعل الفريقين في 
حالة جدل مســـتمر حول ماهية الفن وحقيقته 

إزاء كل ما هو جديد ومختلف.
وعـــن ذلك تعّلق مخرجتنـــا البيات بالقول 
”أعتبر نفسي متفرعة للفن، وال أعمل سوى في 
أفالكـــه الالمنتهية، فكوني ال أعمل في بنك أو 
في مصنع أو جريدة أو مجلة أو مستشفى أو 
مدرســـة، أعطاني مساحة بأن يكون لدّي وعي 
مختلف اتجاه السينما والفنون األخرى كوني 

لست فقط سينمائية“.
وتضيـــف ”تفّرغـــي للفـــن خلق لـــي كونا 
واســـعا، وفي داخـــل هذا الكون مجـــّرة، وفي 
داخـــل المجـــّرة مجموعـــة شمســـية، وكوكب 
اســـمه ’التجريـــب واالكتشـــاف‘. ال يوجد في 
هـــذا الكوكب قوانين ينصها أحـــد، بل يعتمد 
على التفّرد، لذلك تمّكنت من إنجاز كل أفالمي  
بطريقتـــي الخاصة والجديـــدة. وال بد لألفكار 
الجديـــدة أن تهاجم مثل مـــا هوجم كل فنانين 

العالم الجديد“.
تجربة البيات مشغولة بمحاولة فّك حصار 
المـــرأة المقبـــوض عليها ثقافيـــا واجتماعيا 
ووجوديًا بين األنســـاق والتقاليد واألعراف، 
وســـلطة ذكوريـــة ال تقل ضراوة عـــن كل ذلك. 
األمر الذي يلتقطه المشاهد لألعمال- ال سيما 
األولـــى- حيـــث االهتمـــام الواضـــح بقضايا 
مصيريـــة لها عالقة بحقول المـــرأة وحريتها 
وزواج القاصـــرات، وكأن ذلك كلـــك كان جزءًا 
من مشروع تحمله البيات في حقيبتها الفنية 

الخاصة.
تقول في هذا الشأن ”نعم كنت في السابق 
متأثرة بذلك في مشـــاريعي الســـينمائية، أما 
اآلن، فقد اختلف األمر بالنســـبة إلّي، فأنا أريد 
أن أرّكـــز على فضاء أوســـع يتمّثـــل في كوني 

امرأة تشـــهد لحظة تاريخية على المســـتوى 
اإلنســـاني، فأنا اآلن أبحث عن كل الوســـائل 
التي ســـاعدت علـــى نهضة المـــرأة في الدول 
المتقدمة. وأريد أن أســـتوحي منها حكايات، 
وأقّدم حضور المرأة في األفالم دون صراعات 
أو تقاليـــد أوأعراف، ودون أن أبّين مدى تأثير 
الســـلطة الذكورية.أريـــد أن تكـــون المرأة في 
أفالمي هي رمز الحضـــارة الجديدة كما يليق 

بها“.

مهرجانات ومشاريع

عن سؤال حول مهرجان مدريد السينمائي 
الـــذي منـــح جائـــزة أفضـــل مخرج عـــن فئة 
األفالم القصيـــرة لفيلمها ”أيقظني“. بينما لم 
يعط الفيلـــم حقه على مســـتوى المهرجانات 

السينمائية العربية.
تجيب ضيفتنـــا ”كان التقصير من جهتي، 
فالمهرجـــان الوحيـــد الـــذي شـــاركت فيه في 
العالـــم العربي هو مهرجان دبي الســـينمائي 
فقط. وكل مشـــاركاتي كانت حول العالم، وهذا 
ألني فنانة ولست مسّوقة جيدة على اإلطالق، 

لذلك ال أســـتطيع حتى المقارنة“. ترى البيات 
أن ”وجـــود المهرجانـــات الســـينمائية فـــي 
الســـعودية، وغياب دور الســـينما وما يتعّلق 
بها من الحالة التجارية والتســـويقية أوجدا 
مناخـــا مناســـبا للفن ولإلبداع كمـــا لو كانت 
األفالم لوحة فنية جميلة ممتدة وغير منتهية. 
فكل فنان يتـــرك لونه الخاص عليها ويمضي. 
وذلك يجعـــل المهرجانات هي نقطة االنطالق، 
حيث يلتقي الســـينمائيون ببعضهم البعض 
وتجمعهم محبة الفن والسينما. هذا بالنسبة 
إلّي أجمل ما في الغيـــاب. وأتوّقع في القريب 

سوف تفتح دور العرض في السعودية“.
يأتـــي فيلم ”أيقظني“ بعـــد فيلمي ”دمية“ 
آخريـــن  وثائقييـــن  وفيلميـــن  و“ظـــالل“، 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  البيـــات  أخرجتهمـــا 
الخارجيـــة الســـعودية. وتعكـــف حاليـــا في 
مجال الســـينما على فيلم طويل مستوحى من 
الخيال العلمي، وتحديدا مـــن نظرية العوالم 
المتعددة، والسفر عبر الزمن والتكرار، ومدى 
تأثيره علـــى العقل، حيث ســـتتناوله بصورة 
مختلفة وجديـــدة، ويتوّقع أن تشـــرع فيه في 

شتاء 2018. 

[ المخرجة ريم البيات: غياب دور السينما ساعد السينمائيين الشباب
سينمائية سعودية أفالمها دعوة لتحرير المرأة

تقف املخرجة الســــــعودية الشابة رمي البيات في مغامرتها الفنية الصعبة مثل من يحارب 
ــــــى األرض حتى اآلن، حيث تلتفت عبر  طواحني الرياح في معركة لم حتســــــم نتائجها عل
ــــــه واقعها الذي يحاول أن  أفالمها القصيرة للمرأة بوصفها كيانا مســــــتقال تؤســــــس علي
يوقد الشــــــموع بدًال من لعن الظالم. ”العــــــرب“ توقفت معها في حوار حول فيلمها األخير 

”أيقظني“، وحول قضايا ثقافية أخرى.             

أعتبر نفسي متفرغة للفن

تجربـــة البيـــات مشـــغولة بمحاولة 

فك حصار املـــرأة املقبوض عليها 

ثقافيـــا واجتماعيـــا ووجوديـــا بـــني 

األنساق والتقاليد واألعراف

 ◄

السينمائية في  وجود املهرجانات 

الســـعودية، وغياب مـــا يتعّلق بها 

من الحالـــة التجارية والتســـويقية 

أوجدا مناخًا مناسبا للفن

 ◄



أخيـــرا  الجزائـــر  احتضنـــت   - الجزائــر   {
التاريخـــي  للفيلـــم  األول  الشـــرفي  العـــرض 
”أوغســـطينوس ابـــن دموعها“ الـــذي يتناول 
والفيلســـوف  والكاتـــب  القديـــس  حيـــاة 
الشـــهير ســـانت أوغســـطينوس، حيث يتتبع 
الحيـــاة  ســـيف  ســـمير  المصـــري  مخرجـــه 
األولى للفيلســـوف النوميـــدي منذ والدته في 
”طاغاســـت“ بالجزائـــر، ثم ســـفره وصراعاته 
وميالنـــو،  ورومـــا  قرطـــاج  فـــي  الروحيـــة 
إضافة إلـــى األدوار الهامة التـــي لعبتها أمه 
مونيـــكا وصديقتـــه تانيـــت قبـــل أن يصبـــح 
سانتو الشهير والذي أّثر على حياته المهنية 

والشخصية.
والفيلم إنتاج جزائري تونســـي مشـــترك 
عـــام 2016، وتم عرضه فـــي قاعة ”ابن زيدون“ 
بالعاصمة الجزائر، بحضور مخرجه المصري 
سمير سيف، وطاقم العمل من ممثلين، وفريق 
تقني، وعدد من المهتمين بالفن السابع، فضال 

عن إعالميين.
ابـــن  ”أوغســـطينوس  ســـيناريو  وكتـــب 
التونســـي عماد دبـــور، أما الحوار  دموعها“ 
فكان للمصري ســـامح ســـامي، ويحكي سيرة 
شـــخصية الفيلسوف والكاتب والعالم الديني 
أوغســـطينوس (23 نوفمبر 354-28 أغسطس 
430)، مـــن الناحيـــة التعليميـــة والتاريخية، 
ومدى تأثيره علـــى العالم الغربي، وبالتحديد 

على المجتمع الروماني في تلك الفترة.
يســـتعرض العمل في 120 دقيقة، عبر بناء 
درامـــي، رحلة مخرج جزائـــري يعمل في قناة 

تلفزيونية (عماد بن شني)، كلف بتصوير فيلم 
وثائقي عن حياة الفيلســـوف أوغســـطينوس 
منذ والدته في الجزائـــر، فيحل باألماكن التي 
مّر بها أوغسطينوس، بحثا عن مادة توثيقية 

وحقائق عن هذه الشخصية.
حيـــاة  مراحـــل  المخـــرج  ويتتبـــع 
أوغســـطينوس، فانطلـــق مـــن الطفولة حيث 
كان ينتمي إلى عائلة ميســـورة الحال تعيش 
(سوق أهراس حاليا)  في منطقة ”طاغاســـت“ 
بالجزائـــر، وكان التعليـــم غيـــر متـــاح فـــي 
قريته، فقرر بعد وفاة والده باتريســـيوس أن 
يســـافر إلى قرطـــاج (تونس حاليـــا) من أجل 
تعلم فـــن الخطابـــة، فتعلمه وبـــرز بين باقي 

التالميذ.
وفي مرحلة شبابه سمع أّن التعليم مزدهر 
في روما، فأبحر خفية عن أعين والدته، وهناك 
ذاع صيته بين األوساط الشعبية والسياسية 
بفضل نباهته وفطنتـــه وذكائه، حتى أضحى 
يحظى بمكانة مهمة في مجتمعه وعين أستاذا 
لفن الخطابة بمدينة ميالنو، وبعد أن اشـــتهر 
أوغســـطينوس في روما تمكن من التأثير على 

فكر فالسفة وعلماء الدين هناك.
ويعرض الفيلـــم كيف اســـتطاعت والدته 
مونيـــكا أن تنتصر وتثني ابنهـــا عن اعتناق 
مذاهب أخرى ودين آخر غير المسيحية، حيث 
لم يكن من الســـهل أن تعيده إلى المســـيحية، 
لكّنها ســـافرت إليه واستمرت في صالتها ولم 
تكف عن ذرف الدموع حتى عاد أوغسطينوس 

إلى المسيحية وترك المانوية.

وأدى بطولة الفيلم الذي صور بين فرنسا 
والجزائر وتونس وإيطاليا عدد من الممثلين 
منهم عماد بن شّني وبهية راشدي ونوال بليل 
من الجزائر، وعائشـــة بـــن أحمد وأحمد أمين 
بن راضي سعد ونجالء بن عبدالله من تونس، 
ووّقع الموســـيقى التصويريـــة للعمل العازف 
الموســـيقى الجزائري ســـليم  والباحث فـــي 
سدادة، فيما أنجز ديكور مشاهد الفيلم توفيق 
الباهـــي، وأدت أغنيـــة شـــارة الفيلـــم الفنانة 

اللبنانية ماجدة الرومي.
واستغرق تصويره أكثر من ثالث سنوات، 
نظـــًرا الختيـــار مواقـــع تصويـــر متفرقة بين 

الجزائر وتونس وإيطاليا وفرنســـا، وهو من 
إنتاج شـــركة ”سي تي في“ لمالكها عبدالعزيز 
لمالكهـــا عماد  بـــن ملوكة و“اليـــت هـــاوس“ 
دبور بدعـــم من وزارتـــي الثقافـــة الجزائرية 

والتونسية.
والقديس أوغســـطينوس كاتب وفيلسوف 
من أصل نوميدي التيني، ولد في ”طاغاســـت“ 
(حاليـــا محافظـــة ســـوق أهـــراس) الواقعـــة 
فـــي أقصـــى شـــرق الجزائـــر، ويعد مـــن أهم 
الشـــخصيات المؤثرة في المسيحية الغربية، 
واألنغليكانية  الكاثوليكية  الكنيستان  تعتبره 
قديســـا وأحـــد آبـــاء الكنيســـة البارزين بعد 

القديس بطرس.
وولد أوغســـطينوس في مملكـــة نوميديا 
التـــي كانت مقاطعة إّبـــان االحتالل الروماني 
للجزائـــر من أمه األمازيغية القديســـة مونيكا 
وأبيه باتريسيوس األفريقي الالتيني، وتلقى 
تعليمـــه في قرطاج وروما، وعّين أســـتاذا في 
علم البالغـــة بمدينة ميالنـــو اإليطالية، ومن 
أعمالـــه ”االعترافات“، التي تعتبر أول ســـيرة 
ذاتيـــة في الغـــرب، ال تزال مقروءة في شـــتى 

أنحاء العالم.
وتوفـــي أوغســـطينوس في 18 أغســـطس 
عام 430 عن عمر 75 ســـنة، عندما كان الفاندال 
يحاصـــرون مدينـــة هيبـــو (محافظـــة عنابة 
الجزائرية حاليا)، فشـــجع أهـــل المدينة على 

المقاومة.
ويلقـــب القديـــس أوغســـطينوس بـ“ابـــن 
الدموع“ نسبة إلى دموع أّمه التي كانت تذرف 
دموعها لمدة عشـــرين ســـنة رغبة منها في أن 

يعود ابنها إلى ديانته األولى المسيحية.
يقول مخرج الفيلم سمير سيف أنه يعتبر 
الفيلم عالمة فارقة في مسيرته المهنية، ال فقط 
ألنه تطرق إلى حياة شـــخصية هامة بل كذلك 
ألنـــه جمع فريق عمل من بلدين شـــقيقين هما 

تونس والجزائر.

وسمير ســـيف مخرج مصري، من مواليد 
23 أكتوبـــر 1947 فـــي القاهـــرة، تخـــرج من 
المعهد العالي للســـينما قســـم إخـــراج عام 
1969 بتقديـــر امتياز، وعمـــل بعد تخرجه في 
النقـــد الســـينمائي، كما عمل مســـاعدا لعدد 
من المخرجين الكبار في عصره، مثل شـــادي 
عبدالسالم، ويوسف شـــاهين، وحسن اإلمام 

وغيرهم.
وأخرج سيف أول أفالمه ”دائرة االنتقام“ 
عام 1976، بعدها توالت أعماله الســـينمائية، 
التـــي تميزت بغلبـــة الجانـــب التجاري على 
الفنـــي وإن كانت تجمع بيـــن الرضا النقدي 
 ،1981 ”المشـــبوه“  مثـــل  والجماهيـــري، 
”احترس مـــن الخـــط“ 1984، ”النمر واألنثى“ 
1990، ”سوق المتعة“  1987، ”شمس الزناتي“ 

2000، ”معالي الوزير“ 2002 وغيرها.
ويتنـــاول الفيلـــم (مدتـــه 120 دقيقة وهو 
إنتـــاج تونســـي جزائـــري مصـــري) قصـــة 
مخـــرج جزائـــري يعمل في قنـــاة تلفزيونية، 
كلـــف بتصويـــر فيلـــم وثائقـــي عـــن حيـــاة 
الفيلســـوف أوغســـطينوس منـــذ والدته في 
الجزائـــر، ثم تابع رحلته إلـــى قرطاج وروما 

وميالنو.
اإلســـكندرية  مهرجـــان  إدارة  واختـــارت 
الســـينمائي الدولي لدول البحر المتوســـط 
”أوغســـطينوس ابن دموعهـــا“ لعرضه ضمن 
أفالم الدورة الـ33، والذي ينعقد في الفترة من 
7 إلى 12 أكتوبر القادم، وتحمل الدورة اســـم 
النجم المصري حســـين فهمي، حيث يحتفي 
المثقفون به فـــي المهرجان تقديـــرا لعطائه 
الكبيـــر في الســـينما علـــى مدار الســـنوات 

الماضية.
وتحـــرص الجهـــة المنتجـــة للفيلم على 
عرضه في مهرجانات دولية وعربية لالحتفاء 
بـــه، وقررت أيضا عرضه فـــي مصر في أقرب 

وقت بجميع القاعات.

محمد يوسف

} لوريــن (فرنســا) - عامـــا تلـــو اآلخر، أخذ 
مهرجـــان ”فاميـــك للســـينما العربيـــة“ يثبت 
موقعـــه في أجندة الســـينمائيين العرب بغية 
عرض أفالمهم وتبـــادل الخبرات مع نظرائهم 
العرب خالل أيام المهرجـــان الخاص بالفيلم 
العربي المقام في الشـــمال الفرنســـي، والذي 
يعقد دورته هذا العام بين الرابع والســـادس 

عشر من شهر أكتوبر الجاري.
وفي دورته الحالية التي تحتفي بالسينما 
الجزائرية وصناعهـــا، ُيعرض 49 فيلما عربيا 
ينتمي صناعهـــا إلى ثقافـــات عربية مختلفة 

ويتوزعون بين البالد والمهجر.
وتتـــوزع عـــروض المهرجان علـــى فئات 
متعددة تتضمـــن: الجائزة الكبـــرى، وجائزة 
الفيلم الوثائقي، وجائـــزة الصحافة، وجائزة 

لجنة التحكيم، وجائزة الجمهور.
وتتنافس على الجائزة الكبرى أربعة أفالم 
للجزائري لطفي  روائية طويلة وهي ”البئـــر“ 
بوشوشـــي، و“نجم الجزائر“ للجزائري أيضا 
رشـــيد بن حاجي، كما يحظـــر الفيلم المغربي 
”عرق الشـــتاء“ لحكيم بلعباس وفيلم ”أخضر 
ويترأس  محمـــد حّمـــاد،  للمصـــري  يابـــس“ 
لجنـــة تحكيم هذه الجائزة الممثل الفرنســـي 

الجزائري سليمان دازي.

وتتنافـــس على جائـــزة الفيلـــم الوثائقي 
العربي ســـبعة أشـــرطة وثائقية مـــن المغرب 
ولبنان والجزائر وفرنسا وسويسرا وبلجيكا، 
نذكـــر منهـــا فيلـــم ”تشـــيخوف فـــي بيروت“ 
للفنـــان اللبنانـــي كارلـــوس شـــاهين، حيـــث 
يروي عـــن عودته إلـــى لبنان ويضع أســـئلة 
المنفى والطفولة والذاكرة مع ”بســـتان كرز“ 
تشـــيخوف في عمله الجديد، ويجدر الذكر إلى 
أن لجنـــة تحكيـــم األفالم الوثائقية يترأســـها 

الناقد السينمائي الجزائري أحمد بجاوي.

ومـــن العناوين البـــارزة التي ســـتعرض 
خالل أيام المهرجان، نذكر ”مغني غزة“ لهاني 
للمصري  أبوأســـعد، و“حادث هيلتون النيل“ 
الســـويدي طارق صالح، و“الخضـــرة والماء 
للمخرج المصري يســـري  الحســـن“  والوجه 
نصرالله، وثالثة عناوين تونســـية هي ”جسد 
غريـــب“ لرجاء العمـــاري، و“على كف عفريت“ 
لكوثر بن هنية، و“زهرة حلب“ لرضا الباهي.

وفي إطار االحتفاء بالســـينما الجزائرية، 
ينظـــم المهرجـــان لقاء مفتوحا وورشـــة عمل 
مـــع المخرج الجزائري محمـــد لخضر حمينة 
العـــرب،  الســـينمائيين  أبـــرز  أحـــد   ،(1934)
والعربـــي الوحيد الذي ســـبق أن حصل على 
”الســـعفة الذهبية“ فـــي تاريـــخ مهرجان كان 
السينمائي، كما سيعرض آخر أفالمه ”غروب 

الظالم“.

وفـــي النـــدوات التـــي تقـــام خـــالل أيام 
المهرجـــان ســـتتبع عـــرض الفيلـــم اللبناني 
”محبـــس“ لصوفـــي بطـــرس نـــدوة بعنـــوان 
الســـينما  فـــي  األهليـــة  الحـــرب  ”أشـــباح 
اللبنانية“، حيث ستتحدث الباحثة واألكاديمية 
والممثلـــة  روكســـيل  ماتيلـــد  الفرنســـية 
اللبنانية جوليا قصار عن الســـينما اللبنانية 
فـــي زمـــن الحـــرب التداعيـــات واإلنجـــازات 

والهنات أيضا.
وســـبق للجزائر أن حلت ضيفة شرف على 
الدورة العشـــرين من المهرجان (ســـنة 2008)، 
حيث تم االحتفاء باألديب الجزائري ياسمينة 

خضرا.
ويهـــدف المهرجـــان منذ نشـــأته إلى ربط 
أبنـــاء المهاجرين العـــرب في هـــذه المنطقة 
الفرنســـية بثقافتهم األصلية إثر هجرة اآلباء 
أو األجداد إلى تلـــك المنطقة التي كانت غنية 

بالمناجم.
شـــرق  لوريـــن (شـــمال  منطقـــة  وكانـــت 
فرنســـا) شـــهدت هجرة إيطالية كبيرة ويقام 
فيها كذلك مهرجان ســـنوي خاص بالســـينما 
اإليطاليـــة، ويجمـــع المهرجـــان الذي ســـجل 
نجاحـــا كبيرا على مر الســـنين لدى جمهوره 
 وجمهـــور المناطـــق المحيطة بين الشـــعبي 

والنخبوي.
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املهرجان ينظم لقاء 

مفتوحا وورشة عمل مع 

املخرج الجزائري محمد 

لخضر حمينة

انطلقت املمثلة كارينا كابور خان في تصوير فيلمها الجديد {فير دي ويدينغ} وســـط دلهي، 

ويضم الفيلم في بطولته كال من سونام كابور وسوارا بهاسكار وسوميت فياس.

تعقد الفنانة ياســـمني عبدالعزيز جلســـات عمل مع املنتج أحمد السبكي إلنجاز فيلم سينمائي 

كوميدي اليت جديد، حيث تفاضل حاليا بني سيناريوهات كوميدية عرضت عليها.

ــــــام قرطاج الســــــينمائية 2016، وحتصل على جائزة  بعــــــد أن عرض فــــــي الدورة الـ27 ألي
ــــــر 2017، احتضنت اجلزائر العرض  اجلمهــــــور ألفضل فيلم في مهرجان وهران باجلزائ
الشــــــرفي األول للفيلم التاريخي ”أوغســــــطينوس ابن دموعها“ الذي يتناول حياة القديس 
والكاتب والفيلســــــوف الشــــــهير سانت أوغســــــطينوس، الذي يعد أحد أبرز الشخصيات 

املؤثرة في العالم الغربي.

ــــــب منطقة لورين  يعــــــد مهرجان ”فاميك للســــــينما العربية“ واجهــــــة الثقافة العربية في قل
الفرنســــــية، حيث عرض وال يزال يعرض منذ تأسيسه في العام 1990 أكثر من 500 فيلم 
عربي، كما يسعى املهرجان في كل عام إلى تكرمي بلد من بلدان البحر املتوسط والشرق 

األوسط، ليكون التكرمي هذا العام للجزائر.

{أوغسطينوس ابن دموعها}.. نجوم الجزائر وتونس بكاميرا مصرية

المغرب ينال جائزة أفالم سينما العالم العربي تلتقي في الشمال الفرنسي

الجنوب ببلجيكا

[ قديس نوميدي أثر في الكنيستين الكاثوليكية واألنغليكانية  [ فيلسوف اعتنق المانوية وأعادته الدموع إلى المسيحية

قديس فيلسوف

{حادث هيلتون النيل} من العناوين البارزة في المهرجان

عائشة بن أحمد في دور مونيكا أم أوغسطينوس

العمل يســـتعرض في 120 دقيقة 

رحلة مخـــرج جزائري يحـــل باألماكن 

التي مر بها أوغسطينوس، بحثا عن 

مادة توثيقية عن الشخصية

d

} بروكســل - حصد الفيلـــم المغربي ”حياة“ 
للمخرج رؤوف الصباحـــي جائزة أفضل فيلم 
في الدورة الســـابعة لمهرجـــان أفالم الجنوب 
(الفيلـــم العربـــي)، الـــذي اختتمـــت فعالياته 

السبت في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ويمنـــح المهرجـــان الجائزة ألحســـن فيلم 
طويـــل، وأحســـن فيلـــم وثائقـــي قصيـــر عبر 
تصويت الجمهور، أي دون وجود لجنة تحكيم 
كما جـــرت العادة في الكثير مـــن المهرجانات 

السينمائية.
وتتناول أحداث الفيلم العالقات اإلنسانية 
بين البشر داخل المناخات الخاصة أو العامة 
مـــن خالل تصوير رحلة ســـفر شـــبيهة بحياة 
إنســـان ابتـــداء مـــن االنطـــالق وهـــو الوالدة 

وانتهاء بنقطة الوصول حيث الخاتمة.
وتتخلل المسيرة الطويلة على متن حافلة 
تقطـــع عـــدة مـــدن مغربيـــة محطـــات متتالية 
وجلسات شـــبه مغلقة يكتشـــف الجمهور من 
خاللهـــا شـــخصيات وعقليـــات مختلفـــة في 

تصوراتها ومواقفها ومرجعياتها الثقافية.
وينســـج األشـــخاص خالل الرحلة عالقات 
متداخلة في مـــا بينهم تمكنهم من الدخول في 
حوارات ومشـــادات بعضهـــا لطيف، وبعضها 
طريـــف إلى حد الصدمـــة، ولكنهـــا تعكس ما 

يحدث بين البشر خالل اجتماعاتهم.
وتشـــارك في أحداث الفيلـــم مجموعة من 
أشـــهر الممثلين المغاربة مثـــل إدريس الروخ 
وعزالعـــرب الكغـــاط ومالك أخميـــس ولطيفة 
أحـــرار وعبدالرحيم المنياري وســـعاد النجار 
وأسامة بســـطاوي وصالح بن صالح وصباح 
بـــن الصديـــق ونســـرين الراضـــي ويونـــس 

بنشاقور ومريم باكوش وآخرين.



صابر بليدي

المدرســــية  العــــودة  تحولــــت   - اجلزائــر   {
فــــي الجزائر إلــــى فضــــاء للســــجال الفكري 
واأليديولوجــــي بيــــن المســــاعي الداعية إلى 
علمنة المنظومــــة التربوية وبين المحافظين 
واإلســــالميين المتمســــكين بمنظومــــة القيم 
فيمــــا  المتوارثــــة،  والحضاريــــة  الروحيــــة 
يتواصــــل التغافــــل عــــن المســــائل الحقيقية 
والجوهريــــة الكفيلــــة بتحســــين التحصيــــل 
مســــتوى  ورفــــع  التربــــوي  واألداء  العلمــــي 

المتخرجين في المدارس الجزائرية.
البرلمانــــي  والنائــــب  النقابــــي  وكشــــف 
مســــعود عمراوي عــــن وجود مشــــروع قرار 
لــــوزارة التربيــــة الوطنية ينص فــــي مادتين 
تضمنهمــــا على منع أّي لباس ال يكشــــف عن 
هوية مرتديه في المدارس، مّما يحيل بشــــكل 
غير مباشــــر على النقاب اإلسالمي الذي يعّد 
في البالد أكثر األلبســــة التــــي تخفي الهوية 

شيوعا.
وقال عمــــراوي في منشــــور على صفحته 
الرســــمية بموقــــع فيســــبوك إن ”البند 46 من 
القرار الجديد ينص على أنه ال يمكن بأي حال 
مــــن األحــــوال أن يحول لبــــاس التالميذ دون 
التعرف على هوياتهم أو السماح لهم بحجب 
أي وسيلة تســــاعد على الغش أثناء الفروض 

واالختبارات“.
وأضــــاف ”أما البند 71 فينــــص على منع 
ارتــــداء كل لبــــاس يحــــول دون التعرف على 
هويــــة الموظــــف وأن الظاهر فــــي هذا النص 
هــــو محاربة الغــــش، لكــــن المســــتهدف هو 
منع اســــتعمال الخمــــار من لــــدن التلميذات 
المحجبات، ومنع اللثام التارقي والنقاب عن 

الجميع، أساتذًة وموظفين“.

وأثار تسريب مشروع وزارة التربية، الذي 
يمنع بموجبه ارتداء النقاب في المؤسســـات 
التعليميـــة، ردود فعـــل قويـــة لدى األوســـاط 
بتوظيـــف  نـــددت  والمحافظـــة،  اإلســـالمية 
مســـؤولي الوزارة لمخطط إصالح المنظومة 
التربية الذي باشـــرته الحكومة منذ عام 2014، 
لصالح أجندة تستهدف المساس بالشخصية 
الجزائرية والثورة على حساب منظومة القيم 

الروحية والحضارية للشعب الجزائري.
وتوّعـــد النائـــب البرلماني حســـن عريبي 
والتنميـــة  العدالـــة  جبهـــة  إلـــى  المنتمـــي 
اإلخوانية، بمســـاءلة وزيرة التربية نورية بن 
غبريط، على ما أســـماه ”تمرير مشروع علمنة 
المدرســـة والمجتمع الجزائـــري، تحت غطاء 
إصـــالح المنظومة التربويـــة دون العودة إلى 
ممثلي الشعب أو توسيع االستشارة للفاعلين 

في القطـــاع لإلدالء بآرائهـــم وتصوراتهم في 
المسائل الحساسة“.

وباســـتثناء القرار المعزول الذي أصدرته 
إدارة الجمارك عام 2015 لمنع ارتداء الحجاب 
أو النقـــاب مـــن طرف الموظفات فـــي القطاع، 
فإنـــه ال يوجد أي قانـــون فـــي الجزائر يمنع 
ارتداء النقاب، كما يرتدي عدد من المدرســـات 
النقاب أثنـــاء العمل، وتبقى محـــاوالت منعه 
مســـاعي معزولة مـــن طرف بعـــض اإلدارات 

وأصحاب العمل.
ورغم أنه لـــم يصدر أي تعليق أو توضيح 
رســـمي من طرف وزارة التربيـــة، فإن مصادر 
مقربـــة منها شـــددت علـــى أن القضية تتعلق 
بغلـــق جميع ثغـــرات الغـــش والتحايل التي 
باتت تســـيء لســـمعة االمتحانـــات الوطنية 
بعـــد ثبوت توظيـــف الزي المذكـــور من أجل 
الغش والتحايل في االمتحانات والمسابقات 

الرسمية.
وتزامنت قضيـــة منع النقاب في المدارس 
الجزائرية مع الجدل الذي أثاره حذف البسملة 
من الكتاب المدرســـي مما فتح المجال واسعا 
أمام ســـجاالت حادة اشتغلت على استعراض 
المواقـــف والقناعات، فيمـــا تتخبط المدارس 

في مشـــاكل ومعوقـــات كثيرة تتعلق أساســـا 
بالتأطيـــر ووفـــرة الكتاب المدرســـي والتكفل 
بـــذوي االحتياجات الخاصـــة وخدمات النقل 
واإلطعام والوســـائل البيداغوجيـــة والتدفئة 

وغيرها.
وتداول نشطاء ورواد شــــبكات التواصل 
االجتماعــــي صــــورا وتســــجيالت الضطــــرار 
بعض التالميذ إلى قطع مسافات طويلة سيرا 
علــــى األقدام، بســــبب غياب النقل المدرســــي 
ولجوء البعض اآلخر إلى التنقل عبر وســــائل 

نقل البضائع.
وفــــي خطــــوة لدعــــم توجهــــات الــــوزارة 
أشــــادت ”النقابة الوطنية للزوايا األشراف“، 
بقــــرار وزيــــرة التربيــــة بن غبريــــط القاضي 
بمنع ارتداء النقاب والجلباب على األســــاتذة 
الســــديد  بـ“الــــرأي  ووصفتــــه  والتالميــــذ، 
للنهــــوض بالمنظومة التعليميــــة نحو الرقي 

والحضارة“.
وجــــاء فــــي البيــــان الــــذي اطلعــــت عليه 
”العرب“ أن ”لباس النقاب والجلباب يكون في 
أماكن خاصة كالمدارس القرآنية والمســــاجد 
وأن منع ارتدائه داخل المؤسســــات التربوية 
قــــرار صائب للحفاظ على األمن واألمان داخل 

هذه المؤسسات“.
ودعــــت مــــن وصفتهــــم بـ“الذيــــن يريدون 
تعكير الحياة الصافية والراقية للجزائريين“، 
في إشــــارة إلى أنصــــار التياريــــن اإلخواني 
والســــلفي، إلى ”التوقف عن إثارة الفتنة ألن 
القــــرار درس مــــن طــــرف مختصيــــن وخبراء 
وبيداغوجييــــن وعلماء اجتماع، وهو ال يعني 
في شيء مما يروج له من مساس بالشخصية 
والقيــــم الوطنيــــة، ألن الجزائريــــات عفتهــــن 

صافية وأخالقهن رفيعة“.
وبات زي المتمدرسين والعاملين في قطاع 
التربية مثار جدل ساخن في الجزائر، خاصة 
في ظل غياب نصوص ضابطة للمسألة، حيث 
باتت القرارات المطبقة متضاربة من مؤسسة 
إلى أخرى، ففي حين تتسامح بعض اإلدارات 
مــــع مختلــــف األزيــــاء والتســــريحات للبنات 
والبنيــــن، لجــــأ البعــــض اآلخر إلــــى إصدار 
نصــــوص داخلية تفــــرض بعــــض الضوابط 

لفرض قاسم مشترك أو متشابه بين الجميع.
علــــى نمــــاذج لخالفــــات  ووقفــــت ”العــــرب“ 
وسجاالت كثيرة في بعض مدارس العاصمة، 
حيث تمنع بعض التســــريحات واألزياء على 
الذكور، بينما يتم التســــاهل مــــع البنات مما 
يخلق حساســــية في مــــا يســــّمونه بـ“الكيل 

بمكيالين في تطبيق القانون“.
وكان رئيــــس الــــوزراء الجزائــــري أحمد 
أويحيــــى قد أعرب بمناســــبة عــــرض برنامج 
حكومتــــه علــــى نــــواب البرلمان، عــــن دعمه 
للخطــــوات اإلصالحيــــة التي تبنتهــــا وزيرة 
علــــى  الحفــــاظ  أن  علــــى  وشــــدد  التربيــــة، 
الشخصية الوطنية والثوابت الوطنية مكفول 
في الدســــتور وفي المؤسسات الدينية، وذلك 
ردا على الشكاوى التي رفعتها جمعية العلماء 
مســــتقلة)  (إســــالمية  الجزائرية  المســــلمين 
لمصالحه من أجل وقف ما أسمته بـ“سطو بن 

غبريط على عقول األجيال القادمة“.
ويرى مختصون أن السجال المفتوح بين 
التياريــــن المحافظ والعلمانــــي على أنقاض 
المدرســــة، يشــــكل فرصة ضائعــــة أخرى في 
مسار النهوض من الحضيض الذي هوت إليه 
المدرســــة، فبدل االهتمام والتفرغ للمســــائل 
الجوهرية ينحرف الجدل إلى قضايا هامشية 
من شأنها أن تحيي نوازع أيديولوجية قديمة 

وعقيمة.
وتســــعى وزارة التربيــــة الجزائريــــة إلى 
إرساء قيم عالمية وإنســــانية على المنظومة 
التربوية، ومحاربة أسباب ومصادر التطرف 
الديني الذي تراكم في العقود الماضية، حيث 
يشار بأصابع االتهام إلى المنظومة التربوية 
بكونها هّيأت بيئة التطــــرف واإلرهاب، وهو 
ما يعتبــــره المحافظــــون اتهامــــات ”خطيرة 

ومبّيتة“.

} أبوظبي - أطلقـــت وزارة التربية والتعليم 
في اإلمارات ”االســـتراتيجية الوطنية للتعليم 
العالـــي 2030“، وذلـــك في ختـــام االجتماعات 
الســـنوية لحكومة دولة اإلمـــارات التي أنهت 

مؤخرا أعمالها بالعاصمة أبوظبي.
وتؤكد االستراتيجية الجديدة على ضرورة 
تزويـــد الطلبة اإلماراتييـــن بالمهارات الفنية 
والعمليـــة ليكونـــوا منتجيـــن وقادريـــن على 
دفع عجلة االقتصاد فـــي القطاعين الحكومي 
والخاص. كما تهدف إلى الحرص على تخريج 
أجيـــال مـــن المتخصصيـــن والمحترفين في 
القطاعـــات الحيويـــة ليكونوا لبنة أساســـية 
في بنـــاء اقتصاد معرفي ويشـــاركوا بفاعلية 
األعمـــال  وريـــادة  األبحـــاث  مســـارات  فـــي 
وســـوق العمل. وحددت حكومـــة اإلمارات 33 
مبادرة أساســـية لتحفيز العمل وتطبيق هذه 

االستراتيجية.

وأكد حســـين بن إبراهيم الحمادي، وزير 
التربيـــة والتعليم في اإلمـــارات، أن ”التعليم 
يمثـــل أولوية في توجهـــات الدولة الخليجية 
ومر بمراحل متعددة خـــالل األعوام الماضية 
واليوم تؤســـس الدولة من خالل استراتيجية 
التعليـــم العالـــي 2030 لجعلـــه النموذج األول 
عالميـــا أساســـه الطالـــب المتســـلح بأدوات 

المستقبل“.
وذّكـــر الوزير بـــأن االســـتراتيجية تعتمد 
على تطويـــر منظومة تعليمية مبتكرة وتعزيز 
مهارات الطالب باعتباره حجر أساس العملية 
التعليمية وإشـــراك القطاع الخاص في عملية 
التطوير والتحديث المســـتمر لهـــا والتركيز 
على األبحـــاث والدراســـات وتطويـــر برامج 
أكاديمية مبتكرة تعّزز تنافسية الدولة عالميا.

ومـــن جانبـــه أكد أحمـــد عبداللـــه بالهول 
الفالسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي، أن 

”قطـــاع التعليم يحظى باهتمـــام كبير من قيادة 
دولة اإلمارات التي تحرص على تزويد أبنائنا 
بالمهـــارات والمعـــارف العلميـــة واألكاديمية 
وتضعهم في مقدمة أولوياتها إليمانها المطلق 
بأن التعليم هو األساس لبناء أجيال قادرة على 
تحقيق رؤيـــة اإلمارات في الوصول إلى أفضل 
المراتـــب عالميـــا، كمـــا أنه األســـاس لضمان 
مواصلـــة مســـيرة التمّيـــز والريادة فـــي كافة 

المجاالت“.
وأضاف أن ”االســـتراتيجية تعد تجســـيدا 
عمليـــا لتوجيهـــات قيـــادة دولة اإلمـــارات في 
بنـــاء جيل متمكن مـــن أدوات التمّيز واالبتكار 
ومعـــارف المســـتقبل يكـــون متمســـكا بقيمه 
وهوّيتـــه الوطنية وقادرا علـــى إيجاد الحلول 
للمشكالت التي تواجهه ال سيما في القطاعات 

األكثر ارتباطا بحياة اإلنسان“.
وبّين الوزيـــر أن دولة اإلمارات تحرص من 
خالل االستفادة من جميع التجارب والخبرات 
العالميـــة وبنـــاء الشـــراكات والتعـــاون مـــع 
أصحـــاب التجارب الرائدة علـــى تقديم نموذج 
عالمـــي متفرد فـــي االرتقاء بالتعليـــم وتطوير 
أســـاليبه وأدواتـــه ليكـــون مثـــاال يحتذى في 
بناء األجيـــال القادرة على الخـــروج عن األطر 
التقليدية وابتكار الحلول واألفكار التي تصب 

في خدمة المجتمع.
وتتطلـــع دولـــة اإلمارات إلـــى تطوير نظام 
تعليمـــي عالي الجودة في المســـارات المهنية 
واألكاديميـــة ويحقق مخرجـــات بحثية مؤثرة 
تســـاهم في رفد عجلة اقتصاد المعرفة ويقوم 

على أربع ركائز رئيسية، وهي:
أوال: الجودة، وتتجلى في دعم مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي للتنافـــس عالميـــا من خالل 
تطبيـــق معايير اعتماد عاليـــة الجودة وتوفير 
حوافـــز للمؤسســـات وتأهيـــل هيئـــة تدريس 

ممّيزة.
ثانيـــا: الكفـــاءة، وتبـــرز فـــي العمـــل على 
الوصول إلى مؤسسات تعليم عال ذات إنتاجية 
عاليـــة ومعدل اســـتكمال عال للطلبـــة وبرامج 
أكاديمية متكاملة مدعومة بآليات تمويل فعالة.

ثالثــــا: االبتــــكار، وذلك عبــــر تطوير بيئة 
محفزة للبحث العلمي تؤهل وتستقطب أفضل 

الباحثين كما توفر تمويال تنافسيا يركز على 
تحقيــــق مخرجات بحثية مؤثرة تســــاهم في 

رفد عجلة اقتصاد مبني على المعرفة.
رابعا: المواءمة، وتتمثــــل في إعداد جيل 
من الخريجين مؤهل للتنافس في سوق العمل 
بقطاعيه العام والخاص، وذلك من خالل بناء 
شراكات مع القطاع الخاص في جميع مراحل 
التعليــــم العالي من تصميم وطــــرح للبرامج 

إضافة إلى التدريب.
 33 االســــتراتيجية  هــــذه  فــــي  وحــــددت 
مبادرة أساســــية لتحفيز العمل على تطبيقها 
ومن بينها أساســــا ”مبــــادرة إطــــار الجودة 
الوطنــــي“ الهادفة إلى تطويــــر معايير وطنية 
مرنــــة وقادرة على فهــــم االحتياجات المحلية 
والنماذج البديلة مع وضع نظام فعال لضبط 
الجودة وشــــفافية تصنيــــف المخرجات عبر 
تطوير آلية لتصنيف كل المؤسســــات بحسب 
مقاييــــس أساســــية للجــــودة ونشــــر تقارير 
الجودة بشكل شفاف، وإطالق مجلس للقطاع 

الخاص لتنظيم مساهمة سوق العمل وتحديد 
وتقديــــم  ومراجعــــة  التوظيــــف  احتياجــــات 
البرامج وتصميم الخبرات المهنية المتميزة 

وتوفير الدعم لألبحاث.
أمــــا ”مبــــادرة االســــتثمار فــــي المعرفة“ 
فتهــــدف إلى مضاعفة أعــــداد طلبة الدكتوراه 
ثــــالث مــــرات من خــــالل زيــــادة دعــــم تمويل 
الدراســــات العليــــا وتعزيز جاذبيــــة التعليم 
العالــــي عبر ربطــــه بإمكانيــــة الحصول على 

فرص عمل أفضل.
فيما تطــــرح ”مبــــادرة التمويــــل البحثي 
التأسيس لمنصة تمكن من توفير  التنافسي“ 
التمويــــل الــــالزم لألبحاث ضمــــن القطاعات 
الحيويــــة وتحفيــــز التعاون بين مؤسســــات 
التعليم العالي والقطاع الخاص. أما ”مبادرة 
فتأتي لتحسين معدالت استكمال  التحليالت“ 
الدراســــة بيــــن الطلبــــة وتتبــــع مســــاراتهم 
األكاديميــــة والتعامــــل مــــع المعّرضين منهم 

إلمكانية االنسحاب من الدراسة.

وتركــــز مختلف هذه المبادرات أيضا على 
هيكلة المســــارات الدراسية عبر التركيز على 
البرامج واسعة النطاق وعالية القيمة والحد 
من تكرار البرامج مع زيادة استخدام التعليم 
اإللكترونــــي وإطالق بوابة وطنية تســــهم في 
توجيه الطالب وتساعدهم على اتخاذ خيارات 
متعددة، منها ما يتعلــــق بالمجال األكاديمي، 
وتمكنهم من التسجيل عبرها في المؤسسات 
التعليميــــة وتوفر اإلرشــــاد الوظيفي وموارد 
التدريب ومعلومات عــــن الفرص المتاحة في 

سوق العمل.
للتعليم  الوطنيــــة  االســــتراتيجية  تؤكــــد 
العالــــي 2030 التي تخطط لهــــا اإلمارات على 
الخط الهادف الذي تسير فيه الدولة في مجال 
المتواصل  وتركيزهــــا  خصوصــــا،  التعليــــم 
على خلق أجيال ذكية وقادرة على المنافســــة 
وبلــــوغ األهداف المرســــومة لألجيال القادمة 
وبما يســــاعد في تطوير االقتصاد والرفع من 

معدالت النمو.

أحمد عبدالله بالهول الفالسي:
االستراتيجية تجسيد عملي 

لتوجيهات دولة اإلمارات لبناء 
جيل متمكن

مسعود عمراوي:
القرار الجديد ينص على أال 
يحول لباس التالميذ دون 
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تعليم
اإلمارات تنافس الدول املتقدمة في استراتيجية التعليم 2030

ــــــة اإلمارات بخطى ثابتة لتكــــــون رائدة في كافة املجــــــاالت والقطاعات احليوية  تعمل دول
وخصوصا قطاع التعليم، شعارها التطوير الدائم خللق طرق مبتكرة تكون مواكبة للتطور 
التكنولوجي واآلالت احلديثة التي تســــــاعد في تدعيم املسار العام الذي تسير فيه الدولة 
منذ تأسيســــــها. وفي هذا اإلطار يأتي إعالنها عن ”االســــــتراتيجية الوطنية للتعليم العالي 
2030“ كخطوة هامة تســــــاعد في تهيئة الظروف املناسبة خللق جيل متطور ومبتِكر وقادر 

على البناء والتحديث. 

[ مساع لخلق جيل مبتكر ومنتج في جميع التخصصات العلمية  [ التركيز على هيكلة القطاع وزيادة استخدام التعليم اإللكتروني

مستقبل يبنى

«لألســـف التصريحـــات والتعليقات ال تصب فـــي مصلحة قطاع التعليم بالجزائر، مما تســـبب في 
تسييسه وليطغى الجانب األيديولوجي على الجانب البيداغوجي الذي هو األساس».

نورية بن غبريط
وزيرة التربية في اجلزائر

«االســـتراتيجية الجديدة تهدف إلى خلق منظومة تعليمية مبتكرة وتعزيز مهارات الطالب مع 
التركيز على األبحاث والدراسات لتطوير برامج مبتكرة تعزز تنافسية الدولة عالميا».

حسني بن إبراهيم احلمادي
وزير التربية والتعليم اإلماراتي

تتواصــــــل معركة العلمانيني واإلســــــالميني في اجلزائر حول مســــــألة معقدة وخيوطها جد 
متشــــــابكة لتنتقل هذه املرة إلى أسوار املدارس، وتتعلق أساسا بقرار يقضي مبنع النقاب 
وحظر ارتدائه، مما تسبب في بروز العديد من املواقف واآلراء املتناقضة حول هذه املسألة 
وكيفية إيجاد الطرق املثلى ملعاجلتها دون الســــــقوط في طور من االرجتال الفاضح لكيفية 

الكيل مبكيالني بني أبناء البلد الواحد. 

[ اإلصالحات التربوية تغرق في سجاالت أيديولوجية عمقت أزمة التعليم
منع ارتداء النقاب في المدارس الجزائرية يغذي الصراع بين العلمانيين واإلسالميين

 ما وراء العين الناظرة لالمتحان



} ســان فرانسيسكو – أعلنت مجموعة غوغل 
أنها ســـتوفر أدوات جديدة لناشري الصحف 
لمســـاعدتهم علـــى جذب مشـــتركين جدد من 
خـــالل الســـماح لهـــم بخفض عـــدد المقاالت 
المتاحة مجانا، وذلك بعد شـــكاوى عديدة من 
شـــركات إعالمية بأن شـــروط غوغل مجحفة 

بحقهم وتساهم بانخفاض عدد االشتراكات.
وستســـمح غوغل للمواقع اإلخبارية ذات 
االشـــتراكات اعتبارا من االثنين بتحديد عدد 
تحّل  المقاالت المجانية في إطار ”آلية مرنة“ 
مكان النظام المعتمد راهنا الذي كان يشترط 
علـــى ناشـــري الصحف إلدراجهـــم، ما ال يقل 
عـــن ثالثة مقاالت مجانيـــة يوميا قبل توجيه 
القـــارئ إلى بوابـــة لالشـــتراك. وبالتالي لن 
تواجـــه ظهورا أقل في نتائج البحث، لتخفف 

بذلك قواعدها التي تسببت 
لبعض الصحف في تراجع 

مبيعاتها.
”أول  سياسة  وساعدت 
نقرة مجانا“ التي انتهجتها 
غوغل خالل العقد الماضي، 
علـــى  المشـــتركين  غيـــر 
تجّنـــب حظر االشـــتراكات 
الضغط  عند  المدفوعة  غير 
على مقاالت إخبارية نتيجة 
البحـــث. وزعمت  عمليـــات 
غوغل التي تعّد أكبر شركة 
تابعـــة لشـــركة ألفابـــت أن 
ستؤدي  المجانية  المقاالت 

إلى زيادة االشتراكات.
عـــدد  باســـتثناء  لكـــن 
قليـــل من النشـــرات لم تكن 
طريـــق  عـــن  االشـــتراكات 
اإلنترنـــت مرضية وتزايدت 
نيوز  مثل  شـــركات  شكوى 
وول  تملـــك  التـــي  كـــورب 
ســـتريت جورنـــال مـــن أن 
على  مســـتخدمين  حصول 
مقـــاالت مجانيـــة أدى إلى 

تراجع المبيعات. وهذا ما دفع وول ســـتريت 
جورنال هـــذا العام إلـــى اتخاذ قـــرار، بعدم 
االلتزام بسياسة غوغل مما نتج عنه تراجعها 
فـــي ترتيب نتائـــج البحث لكـــن أدى ذلك إلى 

زيادة االشتراكات.
وتعـــّول غوغـــل اآلن على القواعـــد التي 
خففتها وبرنامج االشتراك قيد التطوير لوقف 
تراجع المحتوى القيم لوول ستريت جورنال 

ولناشرين آخرين.
وكتبـــت غوغل التي تعنـــى بالتكنولوجيا 
علـــى مدّونتها الرســـمية ”يأتـــي الناس إلى 
غوغل بحثا عن مضاميـــن ذات نوعية ويقوم 
عملنا على مســـاعدتهم علـــى إيجادها. إال أن 

هـــذه المضاميـــن ال تكون مجانيـــة أحيانا“. 
وأضافـــت المجموعة ومقرها في ســـيليكون 
فالـــي أن ”الدراســـات تظهـــر أن الناس باتوا 
معتاديـــن أكثـــر علـــى الدفع للحصـــول على 
المعلومـــات، إال أن القيام باشـــتراك قد يكون 
صعبا وهذا ما ينّفر البعض. وهذا األمر ليس 
الصحف  وناشري  للمســـتخدمين  باإليجابي 
الذيـــن تشـــّكل االشـــتراكات بالنســـبة إليهم 

مصدرا متزايدا للعائدات“.
وأوضحـــت أنهـــا ”ناقشـــت مع ناشـــري 
مثـــل نيويورك تايمز وفايننشـــال  الصحف“ 
تايمـــز كيفيـــة حل هـــذه المشـــاكل. وفي هذا 
اإلطار قالت غوغل، إنه بات بإمكان الناشرين 
أن يختـــاروا عدم توفير أي مقاالت مجانية إال 
أنها تنصحهم في مرحلة أولى بتوفير عشرة 

مقاالت مجانية في الشهر لجذب القراء.
وقال ريتشـــارد جينجـــراس نائب رئيس 
األخبار في غوغل ”خـــالل العام الماضي كان 
لدينا مؤشـــر واضح، نعم، كان ســـيصبح من 
المهم للناشرين لزيادة عائدات اشتراكاتهم“.

وأضـــاف أن عدد المنابـــر اإلخبارية ذات 
االشـــتراكات غيـــر المدفوعة وصـــل إلى عدد 
حرج العام الماضي إلـــى الدرجة التي دفعت 

غوغل إلى البدء في تطوير أدوات لهم.
بمقـــدور  ســـيكون  فصاعـــدا  اآلن  ومـــن 
الناشرين اختيار عدد المقاالت المجانية، إن 
وجدت، التي يرغبون فـــي تقديمها للباحثين 
الذين يســـتخدمون غوغل. كمـــا تعتزم غوغل 
تدشين برنامج مجاني خالل الشهور القادمة 
للناشرين يمّكن المستخدمين من الدفع مقابل 
المحتوى باستخدام معلومات بطاقة االئتمان 

التي زودوا بها عمالق البحث من قبل.
وقـــال جينجـــراس إن الهدف 
من وراء ذلك هو تسهيل عمليات 
الشـــراء لتصبح من خـــالل نقرة 
واحدة. وســـيتم تشـــارك أسماء 
اإللكترونـــي  البريـــد  وعناويـــن 
للمشتركين مع الناشرين. وتنوي 
شـــركة غوغـــل علـــى المـــدى 

الطويل وضع تكنولوجيا تعليم األجهزة وهي 
أحـــد جوانب الـــذكاء االصطناعـــي في خدمة 
الناشـــرين لمســـاعدتهم على التعـــرف ”على 
المشـــتركين المحتمليـــن وتقديم عرض جيد 
إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب“.

وتشـــهد العالقات بين أوســـاط الصحافة 
مثـــل  العمالقـــة  التكنولوجيـــا  وشـــركات 
”غوغل“ و“فيســـبوك“، الكثير مـــن التوتر منذ 
فتـــرة طويلـــة إذ يعتبر ناشـــرو الصحف أن 
مضامينهم تســـرق منهم، ولـــم يقتصر األمر 
على اإلعالنات التي ســـحبتها هذه الشركات 
من تحـــت أقـــدام الصحف ووســـائل اإلعالم 

التقليدية.
وتســـعى شـــركات اإلنترنت إلـــى تطبيق 
إجـــراءات للحـــد مـــن امتعـــاض الناشـــرين 
واســـتيائهم من اســـتحواذها على اإلعالنات 
التي تحصل عليها من خالل مضامين اإلعالم 

التقليدي.
وفي هذا اإلطار أعلنت شـــركة فيســـبوك، 
مؤخرا، عن اتخاذها إلجراءات جديدة تتعلق 
بالمكاســـب المالية التي يســـعى مستخدمو 
الموقـــع إلى تحقيقها من خـــالل اإلعالن على 

صفحات فيسبوك.
وقالـــت نائبة رئيـــس الشـــركة، كارولين 
إيفرســـون، في تدوينـــة لها، إن أكبر شـــبكة 
للتواصـــل االجتماعـــي على مســـتوى العالم 
ستطّبق فورا معايير جديدة لتوفير توجيهات 
إرشـــادية أوضح بشأن الناشـــرين المؤهلين 
لجنـــي أمـــوال مـــن فيســـبوك والمحتوى 

المسموح بنشره.
وكتبت إيفرســـون في التدوينة إن هذه 
المعايير ســـتنطبق علـــى اإلعالنات التي 
يكـــون للســـياق فيهـــا أهميـــة، وتزامنت 
التدوينة مع مشـــاركة شـــيريل ساندبرج 
الرئيسة التنفيذية للعمليات في فيسبوك، 
وهو ملتقى كبير  في ملتقى ”ديمكسيكو“ 
للتســـويق الرقمي فـــي مدينـــة كولونيا 

بألمانيا.
وواجهـــت فيســـبوك انتقـــادات مـــن 
مســـّوقين بأن اإلعالنـــات الرقمية، التي 
توزع على مستخدميها ويتجاوز عددهم 
مليارين شـــهريا، ال تصل إلـــى الجمهور 
المســـتهدف وال تخضـــع لمتابعـــة كافية 
وفي البعض من الحاالت تظهر مصاحبة 
لمحتوى يضر بالســـلع التي تتم 

الدعاية لها.
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ميديا
[ حصول مستخدمين على مقاالت مجانية يؤدي إلى تراجع المبيعات  [ غوغل يعد بخطط لوضع الذكاء االصطناعي في خدمة الناشرين

غوغل يسترضي الصحف بالسماح لها بتحديد عدد مقاالتها المجانية

تسعى شركة غوغل األميركية إلى تطبيق إجراءات للحد من امتعاض الناشرين واستيائهم 
من سياســــــاتها التي تســــــببت لهم بتراجع املبيعات واالشــــــتراكات الشهرية، إضافة إلى 
اســــــتحواذها مع شــــــركات اإلنترنت العمالقة األخرى على اإلعالنات، فسمحت لناشري 
ــــــة“ حتل مكان النظام املعتمد  ــــــد عدد املقاالت املجانية في إطار ”آلية مرن الصحف بتحدي

راهنا في غوغل.

} رام اللــه – تضامنـــت مؤسســـات املجتمـــع 
املدني والعمل األهلي مع الصحافيني، وأطلقوا 
عريضـــة إللغاء قانـــون اجلرائـــم اإللكترونية 
املثير للجدل، الـــذي يقيد احلريات الصحافية 
وحريـــة التعبيـــر عـــن الـــرأي فـــي الفضـــاء 

اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي.
وعقدت جلنـــة ”التنســـيق الوطني للدفاع 
عـــن احلريات العامـــة“ مؤمتـــرا صحافيا في 
مدينة رام الله، األحد، أطلقت خالله العريضة 
وعليهـــا املئات مـــن التواقيع من مؤسســـات 
وناشطني. وكانت مؤسســـات املجتمع املدني 
والعمـــل األهلي وقـــوى سياســـية وفعاليات 
أخـــرى من بني املوقعني على العريضة. ودعت 
اللجنة إلى املشاركة في الفعالية التي ستنظم 
في العاشـــر من شهر أكتوبر اجلاري للمطالبة 

بإلغاء القانون.
وجـــاء هـــذا اإلعالن بعـــد اســـتنفاذ كافة 
اجلهـــود مـــن طـــرف املجتمـــع املدنـــي التي 
ســـعت مســـبقا إلى تعديل القانـــون، حيث مت 
تشـــكيل جلنة مشـــتركة من ممثلني مختّصني 
عـــن املجتمع املدنـــي وممثلني عـــن احلكومة 

لتعديل القانون، وبالتزام شـــفوي من النائب 
العام بتوفير بيئة إيجابية لعمل اللجنة وعدم 

استخدام القانون في قضايا حرية التعبير.
وتطّرقـــت ماجـــدة املصري،عضـــو اللجنة 
األهليـــة  املنظمـــات  لشـــبكة  التنســـيقية 
الفلسطينية، ألهمية تشكيل اللجنة التي تضم 
ممثلني عن املؤسســـات والقـــوى والفعاليات 
املختلفـــة ارتباطا بقانون اجلرائم اإللكترونية 

وما ميّثله من مساس بالقانون.
وذكـــرت أن العريضة التـــي ُأطلقت حملت 
املئـــات مـــن التوقيعات خالل األيـــام املاضية 
ســـيتم تســـليمها للرئيـــس محمـــود عبـــاس 
واحلكومة وتؤكد على ضرورة إلغاء القانون، 
وبطالن ســـريان العمل به، ومـــا جنم عنه من 
قـــرارات وإجـــراءات إدارية وإيجـــاد اآلليات 

ملعاجلة اجلرائم اإللكترونية بشكل مختلف.
مـــن جهتـــه، أكـــد عصام بكـــر الـــذي مّثل 
القوى السياسية، على أهمية تعزيز املناخات 
اإليجابية الناشـــئة لتحقيق املصاحلة وإنهاء 
االنقسام مبا فيها متكني احلكومة من استالم 
مهامها في غزة بعد قرار حّل اللجنة اإلدارية.

رفض فلسطيني لقانون الجرائم اإللكترونية

«قانـــون الجرائـــم اإللكترونيـــة استنســـاخ لقوانين ســـيئة ورديئـــة دون االلتفات إلـــى التطور 

التكنولوجي الحاصل اليوم، وينطوي على مفاهيم يمكن أن تجرم أي شخص».

شعوان جبارين
مدير منظمة احلق الفلسطينية حلقوق اإلنسان

«الثقافـــة القانونية تلعب دورا هاما في تكوين حياة الصحافي المهنية والعملية وتســـاعده في 

جمع المعلومات والنشر والتعامل مع المصادر وما له وعليه من حقوق والتزامات».

محمود علم الدين
أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أفرجت جماعة أنصار الله 
احلوثيني، مساء األحد، عن الصحافي 
عبدالرحيم محسن، بعد شهر وثمانية 

أيام من اختطافه في مدينة تعز، 
جنوب غربي البالد. وقال مصدر في 
نقابة الصحافيني اليمنيني، إن عدد 
الصحافيني املختطفني في معتقالت 
احلوثيني انخفض، بعد اإلفراج عن 

محسن إلى ١٦.

◄ اعتقل اجليش اإلسرائيلي فجر 
االثنني صحافيني اثنني يعمالن لدى 
قناة األقصى الفضائية، في الضفة 
الغربية. وكانت محكمة إسرائيلية 

قد قضت بفرض غرامة مالية ومبنع 
مراسلي القناة ذاتها من العمل ملدة 

عام في الضفة الغربية.

◄ بدأت االثنني حلقة عمل اإلعالم 
وإدارة األزمات بتنظيم من جمعية 

الصحافيني العمانية في مسقط، وقالت 
جيهان بنت عبدالله اللمكية املشرفة 

على إدارة احللقة ”تبلورت الفكرة في 
سياق االهتمام بإيجاد كادر إعالمي 
متخصص في التعامل مع األزمات، 

وقد عمدت اجلمعية إلى إشراك أكبر 
عدد من الصحافيني من كل املؤسسات 

الصحافية واإلعالمية“.

◄ نفى عرفات مدابش وكيل وزارة 
اإلعالم اليمنية أن تكون لدى احلكومة 

الشرعية أي نية إلغالق الصحف 
األهلية أو اخلاصة حسب ما تناقلته 

وسائل إعالم ومواقع إلكترونية.

◄ أجبرت قوات البيشمركة في 
محافظة كركوك، صحافيا عراقيا 
مناهضا لالستفتاء على مغادرة 

احملافظة، بعد تلقيه أكثر من تهديد 
خالل األيام املاضية. وفق ما نقلت 

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في 
العراق.

باختصار

شـــتراك. وبالتالي لن 
ائج البحث، لتخفف 
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وقـــال جينجـــراس إن الهدف 
من وراء ذلك هو تسهيل عمليات 
الشـــراء لتصبح من خـــالل نقرة 
واحدة. وســـيتم تشـــارك أسماء 
اإللكترونـــي البريـــد  وعناويـــن 
الناشرين. وتنوي للمشتركين مع
شـــركة غوغـــل علـــى المـــدى 

بالمكاســـب
الموقـــع إل
صفحات ف
وقالـــت
إيفرســـون
للتواصـــل
ستطّبق فو
إرشـــادية
لجنـــي
المسمو
وكت
المعايي
يكـــون
التدوين
الرئيس
في ملت
للتســـ
بألماني
وو
مســـّو
توزع
ملياري
المســـ
وفي ال

ناشرو الصحف يعتبرون أن شركات 

اإلنترنـــت لـــم تكتـــف باالســـتحواذ 

أيضـــا  فأصبحـــت  إعالناتهـــم  علـــى 

مضامينهم تسرق منهم

◄

المحررون في موسم الراحة

} ال يكاد مرجل غرفة األخبار في عموم 
الصحف ووكاالت األنباء والمحطات 

الفضائية الكبرى يهدأ، فاألخبار ال يتوقف 
تدفقها على مدار الساعة وذلك ”الرول“ 
العجيب الذي يدور ال يعرف الكلل وال 

الملل محّمال بالجديد من أخبار الكوكب 
األرضي وما عليه ومن عليه.

غرفة األخبار التي تشهد اجتماع 
المحررين بلحاهم غير الحليقة وأربطة 

العنق المرخاة ال يعرف سوى سجاال 
يتعلق بكيفية تمرير الخبر، تلك الكيفية 
التي في ضوئها سوف يتفاعل الجمهور 

مع الحدث، ال تقل قيمة الكيف هذه عن 
قيمة الخبر نفسه فليس كّل ما ُيسَمع ُيقال 

أو يتم تصديقه وترويجه، ذلك هو الشرط 
غير المعلن لغرف األخبار قاطبة.

لكن ماذا عن ذلك الجيش من محّرري 
غرف األخبار الذين تقّدم صور األرشيف 

نشاطهم اليومي وهم بكامل طاقتهم 
منهمكون بسيل األخبار تدقيقا وفرزا 

وتمحيصا، كان ذلك في أزمنة خلت وهي 
في كل األحوال صور تشاهدها على 

جدران الصحف ووكاالت األنباء الكبرى، 
تريك حقيقة ما كان من أجواء غرفة 

األخبار.
أما القصة اليوم فهناك محّررون وهم 
في الطائرة أو هم يتناولون إفطارهم أو 

هم في السرير أو في المقهى أو في قارعة 
الطريق بإمكانهم أن يحرروا ما شاؤوا 

من أخبار ويرسلونها عبر أجهزتهم 
اإللكترونية اللوحّية وحتى هواتفهم 

النّقالة.

سيطير الخبر بجناحين كاملين إلى كل 
أصقاع العالم وسيترجم فورا إلى العشرات 
من اللغات بينما المحرر لم يكمل قهوته بعد.

أّي محّرر مدّلل هذا الذي وظفت 
التكنولوجيا الرقمية الحديثة أدوارا جديدة 

له لم يكن متصّورا أن تصل إلى هذه الدرجة، 
إنهم المحررون الذين غادروا غرفة األخبار 
واجتماعاتها الصارمة وتحّولوا إلى موسم 

الّراحة عندما يتحّول كل ما حولهم من 
أماكن إلى ُغرف أخبار افتراضية ومن هناك 
يمكن أن يفعلوا الكثير، لكّن متاعب المهنة 

سوف تكتسب شكال آخر، إنها راحة ظاهرية 
وإال فالمحرر في حالة عمل مستمرة ما عدا 

ساعات النوم القليلة التي يتمتع بها.
ربما سمع بهذه القصة أحد الوزراء 

العراقيين من محدثي النعمة فقال متبجحا 
في لقاء تلفزيوني معه إنه يدير الوزارة من 

هاتفه النقال، حتى يتخّيل السامع أن وزارته 

هي وزارة إلكترونية لكن من يتوغل في 
متاهاتها سيجد نظاما إدارّيا بليدا متخلفا 

إذ مازال الموظفون يستخدمون سجّالت 
ورقّية ودمغات حبر وورق كربون وغيره من 

بقايا أزمنة خلت.
واقعّيا نحن أمام تقاليد عمل جديدة 

واستراتيجيات ترسم العمل اإلعالمي وتغّير 
مالمحه كلّيا وصوال إلى الدور التفاعلي 

للجمهور المتلقي، فالمحرر الذي ال أرض 
وال سماء تحّدان وجوده وتنّقله يريد شهود 

عيان أيضا يمنحهم كامل الخصوصية 
لتعميق قّصته الفريدة وبذلك تكاملت 

األدوار وصرنا أمام ذلك النوع من األخبار 
التفاعلية، فبينما كانت نشرات األخبار تملى 

علي المواطن الصامت أمام جهاز المذياع 
صار المتلقي طرفا أساسيا في صياغة 

الخبر وبذلك صرنا أمام ظاهرة تعّدت إقناع 
المتلّقي بالخبر إلى امتالك الخبر.

طاهر علوان
كاتب عراقي

صـــدر الكتـــاب األول للكاتـــب  } القاهــرة – 
والصحافي املصري محمـــد هجرس، بعنوان 
”ُغُلب حماري“، فيما تصـــدرت عبارة ”النهيق 
عرض  مجانـــًا وحقـــوق الرفـــس محفوظـــة“ 
الغالف اخللفي، في داللة أولية على مضمونه 

الساخر.
ورســـم الكاتـــب العديد من 
بأسلوب  عاجلها  التي  املواقف 
ألسلوب  اســـتعادة  في  ساخر، 
الكتابـــة الضاحكة فـــي مصر، 
جمع فيه مـــا بني اللغة العربية 
بدأهـــا  والعاميـــة،  الفصحـــى 
صفحته  في  منشـــوراته  بإحدى 
الشـــخصية مبواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي، حيث نقـــل فيها ما 
يلخـــص مأســـاة بعـــض الكتاب 

واإلعالميني، من وجهة نظره.
وحتت عنـــوان ”إلى مـــن يهمه األمر“ 

الـــذي جاء مبثابة اإلهـــداء، اعتبر ما جاء في 
كتابـــه  الذي صدر عـــن دار همســـة، ”كلمات 
شـــاردة  ال تـــزال تبحـــث عـــن مـــأوى.. وقال 

بصراحـــة: ”كان يكفينـــي أن ألـــوذ بالصمت، 
أســـكت، أخرس متامًا، أو أعمل بحكمة القردة 
الثالثة: ال أري.. ال أسمْع.. ال أتكلم.. فيبقى كل 
شـــيء كما هو..! أنت تسألني: ماذا يضطرني 
إلـــى اإلفصـــاح؟ وأنا أقول شـــيئًا 
غريبًا في هذا الزمان: إنه الضمير!
ويضيـــف فـــي مقدمتـــه أنـــه 
بعـــد أكثر مـــن ربع قـــرن قضاها 
فـــي محـــراب صاحبـــة اجلاللة.. 
َش“ فيها بـــني أوراق وأخبار  ”تلطَّ
وأحـــداث مـــّرت بحلوهـــا ومّرها، 
تركـــت بصماتهـــا غائـــرة، أحيانا 
والضحـــك،  الســـخرية  حتفـــر 
وأحيانـــا تغـــرس األلـــم والبـــكاء 
واخلـــوف، وأحيانـــا كثيـــرة تثيُر 
الشفقة والرثاء، مشيرا إلى أنه من 
خالل خلط املقال والرأي بالسيرة 
الذاتية.. تبدو التناقضات البشـــرية 
مرآًة كاشفًة تفضح بال خجل، وباتت الكلمات 
محفوفـــًة مبخاطر عديدة، جتلـــس على احلدِّ 

الفاصل بني الصمت والكالم.

محمد هجرس يستعيد اللغة الساخرة

على مضمونه 
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} بغداد - أطلق مســـتخدمو مواقع التواصل 
االجتماعي حمالت ملقاومة طقوس ”التطبير“، 

ما أشعل نقاشات إلكترونية حادة.
ويعاد ســـنويا إطالق حمالت للتوعية من 
خطورة تلك املمارســـات التي تبـــدأ مع بداية 

شهر محرم في العراق ودول أخرى.
وانتشـــرت في اليومني املاضيني صفحات 
على فيســـبوك كـ“تهذيب الشعائر احلسينية“ 
و“ال للتطبير نعم للتبرع بالدم“ كما انتشـــرت 
هاشتاغات حتمل نفس التسميات على تويتر.
أخـــرى  صفحـــات  انتشـــرت  باملقابـــل 
وهاشتاغات تروج لطقوس التطبير وتقدسها 
على غـــرار ”هذا التطبير يحبه الله ورســـوله 

ويعشقه“.
كما انتشـــر هاشـــتاغ يحمل اسم #حي_

على_التطبير.
و“التطبير“ أو ”اإلدماء“، هو شعيرة دينية 
عند املســـلمني الشـــيعة اإلثني عشرية ضمن 

بالشـــعائر احلسينية،  الشعائر املسماة 
التي تقام من أجل استذكار معركة 

كربالء والقتلى الذين قتلوا في 
تلك املعركة، كاإلمام احلســـني 

بن علي وأخيه العباس.
وتستخدم في ”التطبير“ 
أي  أو  وسالســـل  ســـيوف 
أدوات حادة أخرى، فيضرب 
املطبـــرون رؤوســـهم بهـــذه 

األدوات إلحداث جرح إلســـالة 
الدماء من الرأس.

”التطبير“  مواكـــب  وتخـــرج 
عند الشـــيعة في ذكرى ”عاشـــوراء“ 

و“األربعـــني“، وأحيانا في ذكرى ليلة وفاة 
علـــي بن أبي طالب، وليلة ذكـــرى وفاة فاطمة 

الزهراء.
ويقـــف العديـــد من كبـــار علماء الشـــيعة 
واملراجع الدينية الشيعية، ضّد هذه املمارسة 
حتديـــدا، إال أن مواقفهم إما أن تغفل وإما يتم 

جتاهلها عمدا.
ويحرم العديد من علماء ومراجع الشـــيعة 
املعاصرين، هذه الطقوس بينما يفضل البعض 

منهم السكوت ومحاولة التزام احلياد.
ويتســـاءل مغـــرد ”هـــل يخـــاف املراجـــع 
املوجـــودون حاليـــا مـــن طـــرق بـــاب حترمي 
التطبير حتى ال تهجرهم اجلماهير كما فعلت 

مبن سبقوهم؟“.
وقال مغرد لبناني ”حملة للتبّرع بالّدم بدل 
التطبير يوم ذكرى عاشـــوراء رائعة. من أجل 
مجتمع أفضل #تبرع_بالـــدم #ال_للتطبير“. 
وحملـــة التبرع بالـــدم بدل التطبيـــر انطلقت 

فـــي العاصمة البريطانية عـــام ٢٠١٢ ملواجهة 
”الظواهـــر املتشـــددة والدمويـــة التي ُمتارس 
باســـم اإلمام احلســـني“، بحســـب الناشـــطة 

اللبنانية غنى قطيش. 
وقال مغـــرد عراقي ”تبـــرع بالدم جلرحى 
العـــراق بـــدل التطبير وهنا ستكســـب األجر 
مرتني“. في نفس الســـياق غرد آخر ”بدمائكم 

يحيا اإلنسان تبرع بالدم بدل التطبير“.
باملقابـــل اعتبـــر مغـــرد ”هـــؤالء الذيـــن 
يشـــجعون التطبيـــر يحتاجـــون إلـــى طبيب 
نفســـي بال شـــك، القبول مبنظر شـــق الرأس 
والغرق بالدم رمبا يعنيان احلاجة إلى إشباع 

غريزة الوحشية لديهم“.
وتســـاءل متفاعـــل ”ما فائـــدة التطبير أو 
الدعس على اجلمر، بدال عن هذه األفعال تبرع 

بالدم ساعد الفقراء نظف الشوارع“.
وقالت مغردة في ســـياق آخـــر ”من يقول 
تبرع بالدم بدل التطبير فليأت بدليل يقول إن 

التطبير يعيقك من التبرع بالدم؟“.
وقالـــت أخـــرى ”أغلـــب الذين 
رأيتهم ينتقدون طقس التطبير 
على الصغار، لم يكن يعنيهم 
انتقاد  بـــل  أبـــدا،  األطفـــال 

املذهب هو غايتهم“.
”جتـــدد  آخـــر  ويقـــول 
اجلدل العقيم حول التطبير. 
خالصـــة كل ســـنة؛ التطبير 
غير محـــرم عند الشـــيعة. ال 
مرجع ”معتبرا“ سيحرمه. احلل 

بحصره في أماكن مغلقة“.
الشـــبكات  مســـتخدمو  ويتناقـــل 
االجتماعية مقاطع فيديو لرجال دين شـــيعة 

يشجعون على التطبير ويقدسونه.
وقـــال ناشـــط تعليقـــا على مقطـــع فيديو 
”جمـــع كل أنـــواع الهمجيـــة والغبـــاء، بدعة 
التطبير والتسويق له بشكل غبي جدا، امللفت 

وجود كبار في السن يؤيدون ذلك“.
وفي سلســـلة تغريـــدات أكد مغرد باســـم 
ضياء ”#عاشـــوراء سنويا في هذه الفترة تبدأ 
الشـــتائم والتطاول من جانب ويبـــدأ الدفاع 
املســـتميت مـــن اآلخر ال شـــك أن ذلـــك مدعاة 

للفرقة والكراهية فإلى متى؟“.
الذبـــاب  جتاهـــل  يجـــب  ”أوال  وأضـــاف 
اإللكترونـــي، ثانيـــا علـــى طبقـــة املثقفني من 
اجلانبني استالم زمام املبادرة، يجب أن يكون 

هناك نقاش ونقد بناء“.
وأكـــد ”الســـني يـــرى أن هنـــاك طقوســـا 
متخلفـــة كالتطبير وهذا حقه والشـــيعي يرى 
أن تلك الطقوس محدودة ويتم تعميمها عليه 

جهـــال أو حقدا احلل فـــي النقـــاش املهذب“، 
مشـــيرا ”الســـني ال يعلم أن الشيعة يختلفون 
باختالف مراجعهم وباختالف املراجع تختلف 
األحكام الفقهية والطقـــوس والعادات فهنالك 

من يحرم شيئا واآلخر يحله“.
وتهكمت مغردة ”ما رأيك مثل ما تواســـي 
#اإلمام_احلسني #بالتطبير تواسي #اإلمام_

املهدي بالغياب وتختفي“.
ويتناقل مســـتخدمو الشبكات االجتماعية 
كل عـــام ”مشـــاهد مذهلة ومؤملـــة للمئات من 
الشيعة ميزقون أجسادهم العارية“ كما أثارت 
بعـــض مقاطع الفيديـــو ألشـــخاص يطبرون 
صغارهم جدال تردد صداه في اإلعالم العاملي.

ويقول معلقون ”التطبير يقســـم الشـــيعة 
ها إسالم الرحمة“. مشِوّ

وقـــال آخر ”قومـــوا بالدخـــول إلى محرك 
البحث غوغل واكتبوا كلمة Ashura وشاهدوا 
الصور.. شـــاهدوا الصورة التي يراها العالم 

عن عاشوراء“.
وقال مغرد ”كـــذب املطبرون ولو صدقوا.. 
ال هي مواســـاة وال هي حـــزن إنها فقط هياط 

وحماقة وعناد“.
فيما اعتبر آخر ”املطبر هدفه املباهاة على 

فيسبوك“.
وختم مغرد ”الدم الذي يســـيل بســـكاكني 

املطابخ ال يصنع رجاال!“.
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لم تعد مراسم عاشوراء مجرد احتفالية دينية لدى املسلمني الشيعة في العالم، بل حتولت 
إلى مساحة للنقاش واجلدل على الشبكات االجتماعية، بني التيارات واجلماعات املختلفة 

بسبب طقوس التطبير.

} الس فيغاس (الواليات المتحدة) - شـــاهد 
العالـــم االثنـــني علـــى الشـــبكات االجتماعية 
مشاهد حية للموت في الس فيغاس األميركية. 
وُقتل ٥٠ شخصا وُأصيب أكثر من ٢٠٠ آخرين 
عندما فتح مسلح النار أثناء مهرجان موسيقي 
مبدينة الس فيغاس األميركية، حسبما أعلنت 

السلطات.
وفـــر املئـــات من موقـــع احلادث، وســـمع 
صوت طلقات نارية من رشاش آلي في مقاطع 
مصـــورة جرى تداولها علـــى مواقع التواصل 

االجتماعي.
وقالت الشـــرطة إن ”املسلح“ يدعى ستيفن 
بادوك، وهو في الرابعة والســـتني من العمر، 
وأنـــه فتح النار من الطابـــق الثاني والثالثني 
مـــن فندق ”مانـــداالي باي“ باجتاه حشـــد من 

رواد املهرجان.
وأكدت الشرطة مقتل املســـلح املشتبه به، 

قائلة إنه من السكان احملليني.
وأثار الهجوم جدال واسعا ضمن هاشتاغ 
الشـــبكات  تصـــدر  الـــذي  #الس_فيغـــاس 

االجتماعية. وقال مغرد:

واعتبر مغرد ثان:

وانتقـــد مغـــردون ســـاخرين مـــن الكيـــل 
مبكيالـــني، إذ لـــم يســـمع ولم يكتـــب وصف 

”إرهابـــي“ للمهاجـــم الذي ثبت أنـــه ”أميركي 
أبيض من أصول أميركية“. واعتبر مغرد:

وقال آخر في نفس السياق:

وغرد ثالث:

واعتبرت ناشطة:

وانتقد مغرد الشامتني مؤكدا:

وسخر آخر ممن يدعون أنهم كانوا بجانب 
موقع احلادث قائال:

التطبير.. جدل كل عام على الشبكات االجتماعية

سيلفي والمطبر خلفي

} فيينــا – أعلنـــت شـــركة فيســـبوك اعتزامها 
تســـليم الكونغرس األميركي، االثنني، نســـخا 
من نحو ثالثة آالف إعالن تقول شبكة التواصل 
االجتماعـــي إن أشـــخاصا في روســـيا قاموا 
بشـــرائها على فيسبوك خالل األشهر السابقة 

والالحقة لالنتخابات األميركية في ٢٠١٦.
وقالـــت رويتـــرز إن الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة فيســـبوك مارك زوكيربـــرغ تعهد، في 
الشـــهر املاضي، بتســـليم اإلعالنـــات حملققني 
بالكونغرس يجرون حتقيقات في تدخل روسيا 

املزعوم في انتخابات الرئاسة األميركية.
وأصبحـــت فيســـبوك وهـــي أكبر شـــبكة 
للتواصـــل االجتماعـــي فـــي العالـــم منصـــة 
أساســـية لإلعالنات السياسية على اإلنترنت 
بســـبب العدد الكبير الذي تصـــل إليه وألنها 
تعطي املعلنني قدرات اســـتهداف قوية، ولهذا 
الســـبب رمبا متلـــك الشـــبكة مفاتيـــح مهمة 

بالنسبة للمحققني األميركيني.
وتسبب الكشف عن وجود حسابات زائفة 
على فيســـبوك، والتي أدت إلى تشويه سمعة 
مرشـــحني في ســـباق االنتخابات النمساوية، 
في توجيه ضربة قاســـية للجهود التي يبذلها 
املستشار االشـــتراكي الدميقراطي، كريستيان 
كيرن، ملنع التحول إلى اليمني في االنتخابات 

البرملانية املقررة في ١٥ أكتوبر اجلاري.
التـــي  اإلخباريـــة  التقاريـــر  وتســـببت 
صـــدرت مؤخرا في إجبار احلزب االشـــتراكي 
الدميقراطي على االعتراف في مطلع األسبوع 
اجلـــاري بتـــورط أحـــد موظفيـــه في إنشـــاء 
صفحات على موقع فيســـبوك بصورة سرية، 
والســـعي إلى تشويه ســـمعة املرشح احملافظ 

األوفر حظا، سيباستيان كورتس.
من جانبه، قـــال املدير التنفيـــذي للحزب، 
كريســـتوف ماتسنيتر، االثنني، بعد يومني من 
اســـتقالة سلفه من منصبه بســـبب الفضيحة 
”مـــع تبقي ١٤ يومـــا على إجـــراء االنتخابات، 
يواجه احلزب االشتراكي الدميقراطي، وضعا 

أكثر من محزن“.
وجتدر اإلشـــارة إلـــى أن كورتـــس، الذي 
يشـــغل منصب وزير اخلارجية، مازال متقدما 
على كيرن في استطالعات الرأي، حيث سيطر 
زعيم حـــزب الشـــعب احملافظ على الســـباق، 
مبقترحاته السياسية الصارمة بشأن الهجرة.
من ناحية أخـــرى، ذكرت صحيفة ”كرونني 
تســـايتونغ“ النمســـاوية الشـــهيرة، االثنـــني 
”يتراجـــع احلزب االشـــتراكي الدميقراطي في 

ظل حالة من الفوضى العارمة“.
وكان أحـــد احلســـابات الزائفة على موقع 
فيســـبوك، يتضمن محتوى عنصريا ومعاديا 
للســـامية، فيما يبدو أنـــه مصمم ليبدو وكأنه 
قد نشـــر من جانب متعاطفني مع حزب احلرية 

اليميني املتطرف.
الدميقراطي  االشـــتراكي  احلـــزب  ويرغب 
-الـــذي ظل طوال عقود يشـــكل احلكومات مع 
حزب الشـــعب- فـــي منع التحالـــف بني حزب 

الشعب واليمني املتطرف بعد االنتخابات.

فيسبوك منصة أساسية 

لإلعالنات السياسية

أعلنت الســـلطات الصينية حظر تطبيق المراســـلة الفورية واتســـاب لينضـــم بذلك إلى قائمة التطبيقـــات المحظورة في 

البالد إلى جانب فيســـبوك وإنســـتغرام وتويتر. وكانت الصين حظرت في منتصف يوليو الماضي خدمة االتصال المرئي عبر 

واتساب، كما منعت في وقت سابق تبادل مقاطع الفيديو من مصادر غير رسمية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
القاتل ليس إرهابيا حتى يثبت إسالمه

مغردو تويتر:

 القبول بمنظر شق 

الرأس يعني الحاجة 

إلى إشباع غريزة 

الوحشية 

[ مغردون: التطبير طقس متخلف أصبح أداة تسويقية لرجال الدين  
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األلم 
هو أعظم خبرة للمرء في احلياة 

مما يجعله أكثر صالبة وإنسانية 
ورحمة..

القبلة،
كانت وظيفة الفم األولى قبل الكالم.

الهزمية 
ال حتصل من احلرب، 

بل تأتي قبلها!

القدرة على قول "ال" هي السر.
يجب أن نعود أنفسنا على ذلك 

لنحصل على القدر الكافي من الراحة 
النفسية واجلسدية.

هناك صديق يضعه الله في طريقك، 
مع مرور كل يوم تكتشف في داخله 

صديقا جديدا. ال ينتهي عدد األصدقاء 
فيه، في احلقيقة هو كومة أصدقاء 

ال حْصَر لهم.

في هذا اجلفاف ال يجرؤ على زراعة 
شجرة إال امرأة.

كل دعاية احلرب والصراخ والكذب 
والكراهية تصدر عن أولئك الذين 

ال يحاربون.

ال تخجل، 
ِعش الشعور الذي ُيولُد فيك بعفّوية، 

ال يهم ما يكون، ال يهم ما سُيقال عنك، 
املهم أن تكون حقيقًيا؛ احلياة ليست 

مى. للُدّ

يولد احلب في شفاهنا فنغني..
يولد في أصابعنا فنرسم..

في أقدامنا فنرقص..
ويولد في أرواحنا فنطير.

العائلة تدمرنا أحيانا 
أكثر من املرض ومن احلرب 

ومن احلكومة، أكثر من احلب 
ومن الفقر...

أحمد حلمي
ممثل مصري.

فقدان الشغف أسوأ من االكتئاب، 
االكتئاب قد يكون إبداعًيا، تتمكن 

من التعبير عن نفسك بالكتابة 
أو حتى التفكير، أما بفقدان الشغف، 

فأنت مسطح متاما.

تتتابعوا

@hlm_bees
#الس_فيغــــــاس قبل ســــــاعتني كنت فيها 

لكن احلمدالله أني طفيت البلستيشن.

@K_S_Algelban
أصبحنا نضع أيدينا على قلوبنا ســــــائلني 
الله أال يكون اإلرهابي قد قال ”الله أكبر!“ 

#الس_فيغاس.

@asifir2014
لو كان الفاعل مســــــلما فهو عمل إرهابي 

لكن مبا أنه غير مسلم فهو مختل عقليا.

@waajde s
ــــــى يثبت  ــــــل إرهابيا حت ــــــف القات ال يصن

إسالمه #الس_فيغاس.

@f9oo
ــــــة #الس_فيغاس كتب  على خلفية حادث
البريطاني مورغن: لو من أطلق الرصاص 
كان مسلما لكان االعتداء هجوما إرهابيا.

@SamarDJarrah
مع ارتفاع عدد القتلى في #الس_فيغاس 
سيصل عدد قتلى الســــــالح في الواليات 
املتحدة هذا العــــــام إلى ١٥ ألفا! ومع ذلك 

تشن أميركا حربا على اإلرهاب العاملي.

@jodiime
ال تتمّن الهالك لألبرياء! بإمكانك إنصاف 

دينك ووطنك بال حقد وال كراهية.  @sultan7mad
ــــــل عمــــــره ٦٤ عاما والظاهــــــر أنه مّل  القات
مــــــن حياته فقال ســــــأختمها بعمل يتذكره 
ــــــع. أفالم األكشــــــن حلســــــت عقول  اجلمي
الناس، ويبقى ما أقدم عليه عمال إرهابيا.



} الجزائــر - يعيـــش الجزائريـــون عادة في 
فصلي الصيف والخريف على وقع احتفاليات 
األعراس التي تختلف من محافظة ألخرى في 
البـــالد، حيث تبرز عـــادات وتقاليد وطقوس 
متنوعة عمرها مئات السنين ال تزال مستمرة 
رغم رياح العصرنة التي أدخلت على العرس 
الجزائري بعـــض المظاهر الجديـــدة والتي 

تكلف أعباء مالية للعريس.
وتبـــدأ تحضيرات األعـــراس في الجزائر 
منذ الخطوبة، سيرا على خطى األجداد التي 
تقول إحداها ”زواج ليلـــة تدبيرتو عام“، أي 
َر له طيلة   (زواج ليلـــة واحدة يجـــب أن ُيحضَّ
عـــام كامل)، لتبدأ رحلة التســـوق بالنســـبة 
للعروســـين داخـــل محـــالت بيـــع المالبس 
التقليدية الجاهزة واألقمشـــة والمفروشـــات 
واألثـــاث دون أن تنســـى العـــروس العطور 
والصابون والحناء، إلى غاية يوم الزفاف أو 

يوم العرس.

فسيفساء من التقاليد

تختلـــف األعراس الجزائريـــة من منطقة 
ألخرى ســـواء عند أهل القبائل (واليتا بجاية 
وتيزي وزو..) أو عند الشـــاوية (شرق البالد 
منها محافظات باتنة وأم البواقي وخنشلة..) 
أو بالعاصمة الجزائر أو في غرب البالد مثل 
محافظات وهران وتلمســـان ومســـتغانم أو 
بمحافظات جنوب البالد (تمنراســـت وإليزي 

وأدرار وتيندوف).
وتتســـم أعراس الجزائـــر بمجموعة من 
التقاليـــد والعـــادات الموروثـــة منـــذ القديم 
والتي تشـــكل القاسم المشـــترك بين أطياف 
المجتمع الجزائري على غرار لباس العروس 
والعريـــس، وليلـــة الحّنـــاء، ويـــوم الزفاف، 
ويـــوم المصابحة أي اليوم الذي يلي الزفاف 

ويسمى أيضا بفطور العروسة.
وتتزين العروس يوم زفافها بشتى أنواع 
األلبسة والفساتين التقليدية التي تعبر عن 

المـــوروث الثقافـــي والتراثي لمختلف 
مناطـــق الجزائـــر في عمليـــة تعرف 
بـ“التصديرة“، وهي عبارة عن حفل 
لعرض أزياء تقوم فيها العروس بين 
الفينـــة واألخرى بتغييـــر المالبس 

التقليدية الجاهزة التي اشـــترتها أو 
التي خاطتها من أجـــل الزفاف، وظهرت 

في السنوات األخيرة ظاهرة كراء الفساتين 
بـــدل شـــرائها على اعتبـــار أن العـــروس لن 

تستعملها في حياتها اليومية.
وتلبـــس العـــروس فســـاتين ترمـــز إلى 
أصالة المرأة الجزائريـــة وثقافتها وأبرزها 
الكاراكـــو والبـــدرون والقويـــط، التي تمثل 

منطقـــة العاصمـــة وما جاورهـــا، كما تلبس 
العـــروس فـــي قســـنطينة (شـــرق) الفرقاني 
والجّبـــة القســـنطينية، وتمتـــاز كل منطقـــة 
بلباسها التقليدي على غرار الجبة القبائلية 
أو األمازيغية، والجبة الســـطايفية (محافظة 
ســـطيف 300 كلم شـــرق العاصمـــة) والجبة 
الوهرانيـــة (غـــرب)، والكراكـــو التلمســـاني 
(أقصى غرب البـــالد)، باإلضافة إلى القفطان 
العنابـــي (شـــرق) والجبة النايلـــي الخاصة 
بمنطقة الجلفة (وســـط)، والملحفة الشاوية 
بالشـــرق الجزائري، والملحفـــة الصحراوية 
بمناطـــق الجنـــوب، فضـــال عـــن مجموعـــة 
من األلبســـة األخرى في مناطـــق متفرقة من 

البالد.
ومن العادات أيضا في األفراح الجزائرية 
أّن والـــد العـــروس هو الـــذي يخـــرج ابنته 
ليقدمها ألهل العريس مرتديا برنسا أبيض، 

حيث تخرج من باب العائلة تحت ذراعيه 
لتبدأ رحلتها إلى بيت 
الزوجية من على متن 
عربة تجرها أحصنة 
وتسمى في الجزائر 
’الكاليش‘ أو تتنقل 

عبر سيارة 
حديثة فارهة 

يتبعها 
موكب 

سيارات 
أخرى 

من طـــرازات مختلفـــة. وبالنســـبة للعريس، 
فيقيم مع أهلـــه وأصدقائه احتفالية عادة ما 
تكـــون ليلة األربعاء، يطلق عليها ليلة الحّنة، 
حيث يقوم أصدقاؤه بوضع الحّناء على يديه 
ويهدونه المـــال، ويتناولون بعـــد ذلك طبق 
الكسكســـي التقليدي باللحم، على وقع أنغام 
موســـيقى شـــعبية عتيقة تكـــون فيها الفرق 

الفلكلورية التراثية سيدة االحتفال.

الفلكلور والبارود
   

المرافقـــة  الموســـيقى  صعيـــد  علـــى 
لألعراس، تصنع الفرق الفلكلورية على غرار 
الرّحابة، نكهة خاصة في األعراس الرتباطها 
بالموروث الشـــعبي والتراثـــي في المجتمع 
الجزائـــري، ورغم التطور الحاصل في مجال 
الموســـيقى والغنـــاء إال أن الفرق الشـــعبية 

تسجل حضورها بقوة في سهرات العرس.
وتصنـــع أهازيج هـــذه الفـــرق على وقع 
طلقات البـــارود، التميز، خاصـــة في منطقة 
الشاوية بالشـــرق الجزائري التي تشمل ثلة 
من المحافظات كباتنة وخنشلة وأم البواقي 

وتبسة وغيرها.
وال يكتمل وصـــف األجواء التي تصنعها 
اَبة وهي رقصات تتماشـــى بشـــكل  حَّ فرق الرَّ
دقيـــق مع إيقاع غنائي وموســـيقي، تضبطه 
األرجل، دون الحديث عن اســـتعمال البارود 
في أعراس عـــدد كبير من مناطـــق الجزائر، 
تعبيـــرا عن الفرح أحيانـــا والتباهي أحيانا 
أخرى، لكنها تشترك في الرغبة بصنع أجواء 
الفرح التـــي توارثتها األجيـــال الحالية عن 

اآلباء واألجداد.
وفـــي محافظـــات أخـــرى بشـــرق البالد 
كعنابة وقســـنطينة (شرق)، ال يكاد يخلو أي 
عرس من ســـالح الفوشـــي (بندقية من صنع 
تقليدي)، فهو عندهم رمز البطولة والرجولة 
والشـــجاعة والشـــرف، فكانت هذه القطعة 
حســـب مصـــادر تاريخيـــة أول ســـالح 
اســـتعمله المجاهدون الجزائريون في 
بدايات الثورة التحريرية ضد فرنسا 
ليتحـــول بعدها إلى أبـــرز طقوس 

األعراس الجزائرية.
المـــدوي  البـــارود  فصـــوت 
واســـتقبال  الفرح  على  مؤشـــر 
تطلق  األعـــراس  وفي  الجديد، 
األعيرة النارية من ”الفوشي“ 
في السماء، وفي األرض فرحا 
أمـــا  بالعريـــس،  وابتهاجـــا 
موكـــب العـــروس فيخصص 
لـــه اســـتقبال صاخـــب ومدّو 
من خالل إطالق البارود بشـــكل 
فلكلوري يليـــق بإكمالهما نصف 

دينهما.
ظهور جيل من الشباب واألثرياء 
جعـــل مـــن الســـالح وســـيلة للتفاخر 
والتباهي حتى أصبـــح الكثيرون منهم 
يســـتعملونه بمناســـبة وبغير مناســـبة، 
وأصبـــح إطالق البـــارود وســـيلة للتباهي 
والمجاملة لألقربـــاء واألصدقاء، حيث يعمد 
أصحـــاب األعراس إلى دعوة هؤالء شـــأنهم 

شأن أصحاب السيارات الفاخرة. 

لكن استعمال األسلحة أصبح اليوم يشكل 
خطرا ألن هؤالء الشـــباب صاروا يصاحبون 

موكب العروسين في الشارع.
وبالرغـــم من النكهة التي تضفيها طلقات 
البـــارود على األعـــراس والحفـــالت والدور 
الـــذي تلعبـــه في خلق أجـــواء بهيجة، إال أن 
هـــذا ال ينفـــي مخلفاتهـــا وآثارها الســـلبية 
علـــى المواطنين ســـيما العائـــالت المعنية 
باألفراح، فغالبا ما نسمع بعد موكب عروس 
حافل بالســـيارات الضخمة وطلقات البارود 
المكثفة وفاة شـــخص أو إصابة آخر بطلقة 

نارية خاطئة.
ويقـــول مـــراد أوزناجـــي الباحـــث فـــي 
التاريخ والتـــراث الجزائري إّن قوة الجزائر 
الحضاريـــة مســـتمدة خاصـــة مـــن تراثهـــا 
الشـــعبي وموروثهـــا الثقافـــي المتراكم عبر 

حقب تاريخية متعددة.
”تتعزز  أوزناجـــي  ويضيـــف 
هـــذه الفكرة أكثـــر إذا ما أدركنا 
المميز  التنـــوع  وكثافة  قيمـــة 
والمـــوروث،  التـــراث  لذلـــك 
الصورة  تلك  مـــع  بالموازاة 
تتـــزاوج  التـــي  الجميلـــة 
فيها تلـــك القيم مجتمعة، 
وهي تشـــكل فسيفســـاء 
من العـــادات والتقاليد 
في  بعروقها  الضاربة 

عمق التاريخ“.
ويشـــير أوزانجـــي إلى 

أّن المتأمل في أعـــراس الجزائريين 
تاريخيـــا يجدهـــا مســـتمرة ومتواصلة عبر 
الزمـــن، على الرغـــم من وجـــود عوامل عدة 
ومعوقات كثيرة كان بإمكانها نســـف عادات 
الزواج فـــي المجتمع الجزائري مثل الحداثة 
والعصرنة فـــي وقتنا الراهن، وســـابقا كان 
على رأسها عامل االســـتعمار وما انجر عنه 
من محاوالت إلغاء الهوية ومسخ الشخصية 

وتجهيلها وتغيير عاداتها المتوارثة.
ويؤكـــد أوزناجي أّن ما حدث هو العكس، 
فعوض ذوبان الشخصية المحلية وانحاللها 
الكلـــي أو الجزئـــي فـــي بوتقة االســـتعمار 
والحداثـــة، كان رد الفعل بمثابة تأقلم ال غير. 
ولذلـــك يعتبر أّن الجزائري تكيف مع الوضع 

الجديد دون أن ينصهر فيه كليا.
لكـــن الباحـــث ال ينفـــي وجـــود تأثيرات 
مباشـــرة في األعـــراس الجزائريـــة ولو أنها 
هامشـــية من خالل بعـــض الظواهر الجديدة 
التـــي مســـت طريقـــة ســـير أعـــراس بعض 
الجزائريين اليوم منها دخول اآلالت الحديثة، 
واقتحـــام أغانـــي المالهي بيـــوت وأعراس 
بعض الجزائريين، أو تنظيم األعراس داخل 
قاعـــات الحفـــالت كفضاء لممارســـة طقوس 
الزواج وظهـــور طباخ األعراس بعد أن كانت 
النسوة من األقارب والجيران يطبخن الطعام 
وحتـــى الحلويـــات، ففي العـــرس الجزائري 
كانت الناس تحاول الضغط على المصاريف 
التي يتكفـــل بها العريس وأهلـــه، أما اليوم 
فصـــارت بعـــض العائالت تتباهـــى بمظاهر 

البذخ.
ومن جهتها تـــرى ناريمـــان مقران وهي 
طالبة جامعية مقبلة على الزواج أّن األعراس 

في الجزائر وخاصة في محافظتها بســـطيف 
(شرق) متميزة جدا على أصعدة كثيرة سواء 

بالنسبة للعروس أو للعريس.
وقالـــت ناريمان إّن العـــرس في منطقتها 
يتســـم بالحفاظ على مجموعة مـــن العادات 
األساســـية التـــي ال يمكـــن االســـتغناء عنها 
كليلـــة حّناء العـــروس، والتصديـــرة، وطبخ 
طبق الكسكسي باللحم والمرق، وملء غربال 
بالحلوى والمكســـرات يوزعـــه أهل العروس 

على المدعوين.
وأضافت المتحدثة أّن كلفة الزواج باهظة 
جدا، لكن الذكريـــات والطقوس التي يحملها 
العـــرس طـــوال يوميـــن أو ثالثـــة كفيلة بأن 
تنســـي صاحبها التعب وتبقـــى جميلة طول 

الحياة.
وعن ســـؤال حـــول تأثيـــر العصرنة على 
أعـــراس الجزائريين، رّدت المتحدثة ”ال تزال 
أعراســـنا محافظة على تقاليد وعادات كثيرة 
ولم تتغيـــر أبدا، كبـــرُت عليها، وأنا 
صغيرة كنت أشـــاهد طقوس 
األعراس في حّينا بهذا 
التغيير  لكـــن  المنوال، 
الشـــيء  بعـــض  مـــّس 
الموسيقى والغناء بلجوء 
بعض األســـر إلى استعمال 
الحديثة  الموســـيقية  اآلالت 
وإقامـــة  الفنانيـــن  ودعـــوة 
الحفالت في قاعات األفراح بدل 

المنازل“.
وحمـــام العـــروس أيضـــا من 
حاضرة  مازالـــت  التـــي  العـــادات 
بقوة، فتحضر العروس نفســـها ليلة 
قبـــل ذلك لتذهـــب في موكب يضـــم قريباتها 
وصديقاتهـــا وعند وصولها يســـاعدنها في 
االســـتحمام، وتنتهي بتعطير نفســـها بماء 

الورد والعطور.
وتختلف المهـــور في األعراس من منطقة 
ألخـــرى، فقـــد تبلغ في بعـــض المحافظات ال 
ســـيما بمنطقـــة القبائـــل (أمازيـــغ الجزائر) 
قيمـــة رمزيـــة تتـــراوح بيـــن 1 و10 دوالرات، 
مقابل ارتفاع المهر في محافظات في شـــرق 
وغرب البالد كقســـنطينة وتلمسان وسطيف 
بالعشـــرات من المّرات يصل فيها المهر إلى 

5 أو 6 آالف دوالر.
مظاهر األعـــراس العصريـــة جعلت هذه 
المناســـبة تفقد رونقها بعـــد أن كانت تجمع 
العائـــالت من الجيـــران واألقـــارب أليام من 
الفـــرح وتحضيـــر الطعـــام والحلويات على 
وقع األغاني والزغاريد، أما اليوم فقد أصبح 
كل شـــيء يقـــدم جاهـــزا، فالشـــيف يحضر 
يحضرون  الحلويـــات  واختصاصيـــو  األكل 
المرطبات لتختفي مظاهر العرس التقليدي، 
حتـــى الضيوف واألقارب ال يذهبون إلى بيت 
العرس بـــل يلتقي الجميع فـــي قاعة األفراح 

لبعض الوقت ثم يفترقون مجددا.
تكاليف العرس العصـــري باهظة إضافة 
إلى غالء متطلبـــات الحياة، ما يدفع بالعديد 
من الشـــباب إلى تأخيره نتيجة غالء المهور 
وأزمة الســـكن وانخفاض القدرة الشـــرائية 
للفرد وأسباب أخرى تؤدي بدورها إلى نسف 

ثراء وجماليات األعراس الجزائرية.
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ظواهـــر الجديدة في أعراس بعض الجزائريين  وتنظيم األعراس داخل قاعات الحفالت واقتحام 

أغاني المالهي االحتفاالت، وظهور طباخ األعراس للتظاهر بالبذخ.

عـــادة الحناء والحمام والفرق الفلكلورية تحضر بقوة في األعراس الجزائرية وترفض االندثار رغم 

مظاهر العصرنة، والبارود أصبح للتباهي بعد أن كان إعالنا عن الفرح.

ــــــة في زمن غير بعيد بريق مميز يســــــودها جو من احملبة واأللفة  كان لألعــــــراس اجلزائري
رغم بســــــاطة ما كان يقدم فيها، جو يخلق الشــــــعور بروح التضامن بني العائلة واالقارب 
واجليران، حيث كان املنزل هو املكان الذي تقام فيه كل االحتفاالت حتى وإن كان ضيقا 
يوزع املدعوون بني غرفه أو في ســــــطح املنزل ليبدأ التحضير للعرس قبل أيام ويتواصل 
عمل النســــــوة نهارا والسهر والفرح ليال إلى أن يجتمع العروسان في بيت الزوجية، أما 
اليوم فقد صار العرس حدثا يتم سريعا خارج بيت األهل غالبا، إذ تقام حفلة العرس في 

قاعة األفراح، ويتكفل بتحضير الطعام واحللويات مختصون في ذلك.

األعراس في الجزائر عادات تزول وأخرى تقاوم االندثار

[ العروس تتشبث بليلة الحناء والتصديرة  [ الطعام والحلويات من اختصاص الشيف
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شيرين الديداموني

} يحظي الرجل في جميـــع األزمنة بالدعم إذا 
عاش وحيدا، ويجد دائما من يحثه على الزواج 
حتى لو كان على مشـــارف التسعين من العمر، 
وتخرج أصوات مدافعة عن حاجته إلى السكن 
النفسي وزوجة تســـتكمل معه مشوار الحياة، 
وتعطيه تلك األصوات مخرجا مناسبا إذا أقام 

عالقات مع نساء أكثر شبابا.
األمر ليس بالســـهولة ذاتها بالنســـبة إلى 
المرأة التي تجاوزت الســـتين مثال، فإذا رغبت 
فـــي أن يكـــون لهـــا ســـند وزوج يؤازرهـــا في 
الملّمات، تطاردها نظـــرات ممزوجة باالحتقار 
واالســـتهزاء مـــن مجتمع نّصب نفســـه قاضيا 
عليها، واســـتكثر ابتســـامة تشـــتت أوجاعها، 
ووضع الرماد على جمـــر القهر محّوال رغبتها 

إلى تهمة أو جريمة.
تتعالـــى األصوات مســـتنكرة فعل العجوز 
”المتصابية“ الخادش للحياء، فالبعض يتعامل 
معهـــا باعتبارهـــا ســـلعة انتهـــت صالحيتها 
وعليهـــا أن تظـــل قابعة تحت مظلـــة الحرمان 
إلرضاء فكر جاهل ومريض تجاه سنها، فهي ال 
تصلح للقيام بأي دور في الحياة ســـوى تربية 

األحفاد أو مالزمة سجادة الصالة.

تلك النظرة الضيقة للمرأة المسنة أرجعها 
متخصصون في علم النفس إلى انعدام الثقافة 
الجنسية للكثيرين في المجتمعات العربية، ما 
نتج عنه تجاهل متعمـــد لمتطلباتها العاطفية 
والحســـية، وتذّرع البعض بأنها تعيش ســـّن 
اليأس، وبالتالي غياب الهرمونات األنثوية من 

جسدها الواهن.
المرأة بعد الســـتين، إن تكن في الخمسين 
من وجهة نظرهم، خســـرت جمالها وحيوّيتها، 
ودائمـــا مـــا يتـــّم تصويرهـــا على أنهـــا كائن 
ضعيف ليس له أن يدخل في عالقة حميمة، أما 
إذا فـــرض وتواجدت تلك العجـــوز القوية على 
األرض فهي ليســـت عاطفيـــة بالمرة وال تمتلك 
حبيبا أو أنيسا، وفي المخيلة الشعبية يرتبط 
اســـمها بالقبح، وُتعرف في تونـــس بـ“عزوزة 

أما المصريون فيطلقون عليها ”أمنا  الستوت“ 
الغولة“ أو ”العجوز النحس“.

ســـخرية واســـتهزاء وتعليقـــات ســـخيفة 
اســـتهدفت امـــرأة مســـنة فـــي مصـــر بعدمـــا 
عرضـــت إحدى القنـــوات الفضائيـــة منذ أيام 
قصة حب داخل دار رعاية المســـنين بمحافظة 
المنوفية (شمال القاهرة) جمعت الحاج محمـد 
عبداللطيـــف الذي يبلغ من العمـــر 74 عاما مع 

رفيقته في الدار السيدة زينب.
العريـــس المســـن بقـــي 11 عامـــا ينتظـــر 
العروســـة المناسبة، وكان يسكن بمفرده داخل 
منزله، وعندما نالت الوحدة منه توجه إلى دار 
المســـنين، وهناك لفتت الحاجـــة زينب نظره، 
عندما شـــعر أنها تختلف عـــن باقي نزالء الدار 
من حيث العمل والرشاقة، فتوّجه إلى شقيقها 

وطلب موافقته للزواج منها، ونال ما أراد.
وعندمـــا ســـئلت المـــرأة التـــي تجـــاوزت 
الســـتين بأربعـــة أعـــوام عـــن رأيها لـــم تخف 
رغبتهـــا فـــي الزواج مـــن عبداللطيف ولســـان 
حالهـــا يقول ”زواج الشـــيب ليس عيبا“ بعدما 
وعدها أنه ســـيعوضها عن الســـنين الماضية، 
ولـــم تخجـــل المـــرأة الريفية مـــن التعبير عن 
حبهـــا للحاج محمـــد، ووعدته بأنها ســـتكون 
ســـندا له في الدنيا. المرأة كانـــت واقعية بما 
لديها من تجارب حياتية أثقلت عقلها وجعلتها 
شخصية مسؤولة عن نفسها، واثقة فيها وأقل 
ميلودراما وأكثر وضوحا وتركيزا، مؤكدة أنها 
ستتغاضى عن األمور السطحية وتّدخر ما في 
وســـعها لكي تصبح عالقتها بشريكها الجديد 

أفضل دائما.
لـــم يهتـــّم البعـــض مـــن متابعـــي القصة 
بمـــا عانتـــه تلك الســـيدة في ســـنوات عمرها 
واســـتكثروا عليها الفرحة، وبات ذلك جليا في 
التعليقـــات التـــي انهالت لتنـــال منها بصفات 
مـــن نوعيـــة ”العجـــوز الريفيـــة المتصابية“ 

و“المسخرة“.
علـــى النقيض تمامـــا نال الـــزوج العجوز 
التهاني واألمنيات، مع تحفظ أساسي وهو أنه 
كان يســـتطيع أن يتزّوج من ســـيدة أصغر من 
زينب المســـنة. وربما تحُدث صدمة مجتمعية، 
إذا علم المتأففون لزواج المســـنة والمباركين 

لزواج الرجل.
لم تقـــف النظرة المجتمعية القاســـية فقط 
عند المسنات األرامل والمطلقات بل امتدت إلى 
مسنات عانســـات بحثن ألنفسهن عن استقرار 
معنوي وحاجة عاطفية يحّرم عليهن إشـــباعها 
ولو مزاحا. عندما رفضت مســـنة مصرية تبلغ 
مـــن العمـــر 62 عامـــا الرضوخ لشـــيزوفرينية 

المجتمع واالستســـالم لعنوسة فرضها عليها، 
جابت شـــوارع محافظة اإلســـكندرية (شـــمال 
مصر) بفســـتان زفـــاف أبيض بعد فشـــلها في 
إيجاد زوج طيلة حياتها، وحجزت صالة أفراح 
وذهبت إلى محل تجميل لتتزّين كعروس شابة.
كانـــت النتيجـــة أنهـــا أصبحـــت ُطرفة في 
المجالـــس وبرامـــج ”التـــوك شـــو“ ولـــم يجد 
القائمـــون عليهـــا مـــادة لإلضحـــاك أفضل من 
في الزواج،  التندر برغبة ”الشـــايبة- العجوز“ 
وكانـــت خاتمتها إلقاء القبـــض عليها من قبل 
الشـــرطة وتسليمها ألحد أقاربها، الذي أودعها 

في دار لرعاية المسنين.
محمد عمر، أستاذ النساء والتوليد، اعتبر 
أن مـــا تحمله عقـــول المجتمعـــات العربية من 
مفاهيم واهمة عن وضع المرأة المسّنة إنسانّيا 
وبيولوجّيا ليـــس له صلة بالحقائـــق الطبّية، 
والســـبب في ذلك أن جسد المرأة واحتياجاته 

من المحرمات الممنوع االقتراب منها.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن الطـــب الجنســـّي 
الحديـــث والمطّبق حالّيا في الدول المتقّدمة ال 
يرى أي مانع في أن ُتمارس المرأة المسّنة عالقة 
حميمـــة طبيعّية إلحداث تصالح مع جســـدها. 
وترتبط العالقـــة الحميمة عند المرأة بالجانب 
النفسي مئة بالمئة والرغبة ال تنتهي أبدا حتى 
ولو أصبحت المـــرأة في عمر المئة، واالمتناع 
عن اإلشـــباع العاطفّي والُمتعـــة يوّلد االكتئاب 

واإلحبـــاط، وهو ما يؤّدي إلـــى الموت الُمبكر. 
وأشـــار الطبيب إلى أن التغيـــرات الهرمونية 
للمـــرأة بعد ســـن الخمســـين، يمكـــن أن تكون 
ســـببا في تحسن عالقتها الزوجية، وانخفاض 
هرمـــون األنوثـــة يجعل هرمون الذكـــورة أكثر 
نشـــاطا، فالنســـاء بعد مرحلـــة انقطاع الطمث 

ترتفع رغبتهن الجنسية بصورة ملحوظة.
وأضـــاف الطبيـــب أن المرأة المســـنة أقل 
عرضـــة للنوبـــات والتقلبـــات العاطفية، فهي 
تتمتـــع باســـتقرار عاطفـــي كبير فـــي حياتها 
ويمكنها التحكم في تقلبات المزاج التي تحدث 

لها دون إحداث إزعاج للرجل.
المرأة المســـنة في كل أنحاء العالم تشعر 
برغبة جنسية، وتدرك جيدا مدى أهمية العالقة 
الحميميـــة وفوائدها الصحية والنفســـية على 
الرجـــل وال تجعلها ســـببا في إثارة المشـــاكل 
والكآبة. وأشـــار علماء الصحة الجنســـية إلى 
أن العالقـــة الحميمة للمرأة الُمســـّنة ال ُتصاب 
بالتجاعيـــد، مشـــيرين إلى أن كبر ســـن المرأة 
ال يعـــوق اهتماماتهـــا الجنســـية أو يقلـــل من 

حيويتها، شريطة أن تكون صحتها جيدة.
وفي دراســـة حديثة لمســـنين في الواليات 
المتحدة األميركية، أظهرت النســـاء بين عمري 
57 و74 عاما عدم وجود انخفاض في النشـــاط 
الجنسي، ووجد أن صحة جسد المرأة ترافقت 

مع الوظيفة الجنسية أكثر من عمرها.

وتملك النســـاء مـــن جميع األعمـــار الحق 
في الصحة الجنســـية، وهو مـــا تعرفه منظمة 
الصحة العالمية على أنه ”حالة تعاف جســـدي 

وعقلي واجتماعي في عالم الجنس“.
وثمـــة دراســـات أكـــدت على أن المســـنات 
الالتي يتزوجن ويمارسن عالقتهن الخاصة هن 
أكثر مرحا وإقباال على الحياة، وهذا يساعدهن 
على االهتمام بصحتهن ويحســـن من حاالتهن 

النفسية ويولد لديهن ثقة في جاذبيتهن.
ورصدت ”العـــرب“ أن معظم األبحاث حتى 
وقتنـــا الحاضر ركـــزت بصورة رئيســـية على 
الخلل الوظيفي الجنسي للمسنات، وليس على 

الجوانب اإليجابية أو تجاربهن الناجحة.
وهناك ســـيدات بلغن سن الـ75 وربما أكثر، 
بقين نشطات ومتيقظات في حين أن سيدات لم 
يتجاوزن سن الســـتين كان يبدو عليهن الهرم 

والشيخوخة وقد أثرا فيهن بقوة.
وانتشـــرت زيجـــات عدة لمســـنات في دور 
المســـنين بـــدول عربيـــة كثيرة بعـــد أن طلبن 
للـــزواج وتـــم تجهيـــز أعـــراس لهـــن بمالبس 
الزواج، ودخلت المرأة المسنة إلى الحياة مرة 

أخرى وأبدت سعادتها وفرحتها بها.
وأثبتـــت إحصائيات حديثة أنه بحلول عام 
2030 ســـيحتل لبنان المرتبة األولى في الوطن 
العربي من حيث نســـبة زواج المسنين، وتأتي 

خلفه تونس، وسيكون المغرب الثالث عربيا.
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قال مختصون إن الغرة الكثيفة تناسب وجها مثلث الشكل؛ حيث إنها تداري الجبهة العريضة وتصحح التناسب في الوجه، وأضافوا 

أن الوجه مثلث الشكل تناسبه قصة شعر ذات حدود ناعمة تحيط بالذقن، لذا ينبغي أال يكون الشعر طويال للغاية.

ال تزال نظرة بعض املجتمعات العربية للمرأة املســــــنة تتحكم فيها األفكار الذكورية، ومع 
أن الدين لم يحّرم الزواج منها، بصرف النظر عن كبر سنها، والعلم قد نصح به لوقايتها 
من أمراض نفسية، إال أن طرح الفكرة وتنفيذها أصبح أمرا مستهجنا ورمبا ميثل جرما 
ال يغتفــــــر، يجلب للمرأة وعائلتها العار، بينما ُمينح الرجل احلق كامال في الزواج ولو من 

طفلة صغيرة.

[ المجتمع يمنح العجوز الحق في الزواج ويحرمه على المرأة  [ النظرة الضيقة للمسنة تتجاهل متطلباتها العاطفية والحسية
العالقة الحميمة للمرأة المسنة ال تصاب بالتجاعيد

الوحدة عادة ما تصاحب المتقدمات في العمر

ُّ أسرة

} واشــنطن - حّذرت دراســـة أميريكة حديثة، 
من أن العقاب البدني الذي يتعرض له األطفال 
في املنزل، وخاصة اإليذاء اجلســـدي كالضرب، 

كان مرتبطا بانخفاض أدائهم املعرفي.
علـــى  البدنـــي  العقـــاب  تأثيـــر  ولكشـــف 
التحصيل الدراســـي لألطفـــال، تابع الباحثون 

أكثر من 650 طفال. 
وخضع األطفال لثالثة أنواع من العقاب البدني 
فـــي املنزل، وهـــي العقـــاب البدنـــي اخلفيف، 
العقاب البدني القاســـي، واإليـــذاء البدني. ثم 

قـــام الباحثون برصد تأثيـــرات العقاب البدني 
مبختلـــف أنواعـــه علـــى التحصيل الدراســـي 

واألداء املعرفي لألطفال.
ووجد الباحثون الذين أشـــرفوا على إجناز  
الدراســـة بجامعتي والية بنسلفانيا وفرجينيا 
اإليـــذاء  أن  املتحـــدة  بالواليـــات  كومنولـــث، 
اجلســـدي كالضـــرب كان مرتبطـــا بانخفاض 
فـــي األداء املعرفـــي لألطفال وفـــي حتصيلهم 
الدراســـي، في حني أن أشـــكال العقاب البدني 
غير املؤذية جســـديا كالتعنيـــف كانت مرتبطة 

بشكل مســـتقل بانخفاض املشـــاركة املدرسية، 
وزيادة شعور األطفال بالعزلة عن أقرانهم.

وقالت الدكتورة ســـارة فونت، أستاذة علم 
االجتماع بجامعة فيرجينيا كومنولث، إن أداء 
األطفـــال ومشـــاركتهم في الفصول الدراســـية 
تتأثر بشـــكل كبير بالتعرض إلى عقاب جسدي 
خفيف أو قاس في املنزل. وأضافت فونت ”حتى 
لو لم تنتج عن العقاب البدني الذي يتعرض له 
الطفل داخل املنزل، إصابات جســـدية خطيرة، 
فقـــد يتعرض األطفال للخـــوف والضيق، وهذا 

اإلجهاد يؤثر ســـلبا على بنية املخ، ما ينعكس 
على أدائهم الدراسي“.

وانتقدت فونت، أســـاليب العقاب بأنواعها 
قائلـــة ”هذه األســـاليب من العقـــاب تهدف إلى 
إحلاق ألم ولو طفيف حتى يغير الطفل سلوكه 
لتجنـــب العقاب في املســـتقبل، لكنها ال تعطي 
األطفـــال فرصـــة لتعلم كيفية التصرف بشـــكل 
مناسب، من خالل الشرح والتوضيح، واألفضل 
أن يوضـــح الوالدان لألطفـــال خطورة أفعالهم 

دون إيذاء بدني ونفسي“.

جمالتعرض األطفال للعقاب في املنزل يؤثر على تحصيلهم الدراسي

درجات األشقر تزين 
شعرك هذا الخريف 

} ذكـــرت مجلة ”فروينديـــن“ األملانية أن 
درجات األشـــقر تتربع علـــى عرش ألوان 
الشـــعر في خريف/ شـــتاء 2017 /2018، 
لتمنـــح املرأة إطاللة ســـاطعة ومشـــرقة 
تكســـر كآبة األجـــواء الســـائدة في هذا 

الوقت من العام.
وأوضحـــت املجلة املعنيـــة باملوضة 
واجلمـــال فـــي موقعهـــا اإللكترونـــي أن 
هذا املوسم يشـــهد رواجا كبيرا لدرجات 
األشـــقر البـــاردة، مثـــل األشـــقر املائـــل 
لألبيض واألشقر املائل للبالتيني، وكذلك 
األشقر البالتيني، الذي يتألأل مبسحة من 
البريق الفضـــي، والذي تألقت به مؤخرا 

النجمة كيم كارداشيان.
كما تخيم صبغة الشعر البني الفاحت 
الطبيعي بتدرجاتهـــا املختلفة على عالم 
موضة صبغات الشـــعر في 2018، بعدما 
اجتاحـــت منصات العروض في أســـبوع 

املوضة الذي أقيم مؤخرا في نيويورك.

} ”أخبرني الطبيب أن عمر الجنين تجاوز 
الفترة المسموح بها إلسقاطه، فلم أترك عشبة 

إال وشربتها للتخلص منك“، هذه العبارات 
حفرت عميقا بداخل شقيقتي التي كانت 

تّدعي المرح وهي تجيب أمي ”ومع ذلك قدمت 
إلى هذه الدنيا والحمد لله دون مخلفات 

جانبية بالنظر إلى األصناف والكميات التي 
شربتها“.

وال تعّد شقيقتي حالة استثنائية فأمثالها 
كثيرون ممن ملوا سماع أمهاتهم يكررون على 

مسامعهم في غيابهم وحضورهم ”فالن لم 
يكن مبرمجا“، ”فالنة لم تكن في الحسبان“، 
ومع ذلك تشبثوا بالحياة ما استطاعوا لذلك 

سبيال.
تعمد الكثير من األمهات إلى التصريح 

ألبنائهن بهذه الحقيقة غير مدركات لعواقبها 
الوخيمة على حاالتهم النفسية، فمن يتقبل 

بسهولة فكرة أنه جاء إلى الدنيا عنوة وأنه 
ضيف ثقيل الظل على أقرب الناس إليه 

في عائلته، وغالبا ما تولدت عند البعض 
حالة غربة وجودية تكون لبنتها األولى عدم 
اعتراف الكون به فيبني على أنقاضها بقية 

فصول حياته كشخص دون هوّية غير مرغوب 
فيه، وتعج العيادات النفسية بمثل هذه 

العينات.
كنت قرأت في بعض الصحف إقرار العديد 
من الدول لقوانين تجّرم اإلجهاض وتمنعه، إذ 

أنه من بين المسائل المثيرة لجدل كبير في 
الكثير من البلدان، بوصفه يضع حدا لنمو 
الجنين قبل اكتماله وينزعه من الرحم، هو 

باختصار إلقاء األم لولدها في سلة المهمالت، 
ولكن ال يجب النظر فحسب للنصف الفارغ من 

الكأس بل يجب النظر إلى النصف الممتلئ 
فليست كل عملية إجهاض ناجحة ولن أتحدث 
عّما يمكن أن تتعرض له الكثيرات من مخاطر 

ترافق هذه العملية وتؤدي بحياتهن إلى 
الهالك، وإنما سأركز على نقطة أهّم وهي 

خروج الوليد إلى الحياة معلوال، أجل يخرج 

معلوال دون أن يرتكب جريرة في حق حياة 
تلفظه ويتنفس ريحها بقوة وإرادة.

وغالبا ما يحيا َمن ولد ِمن رحم مدجج 
بكل أصناف التدمير والتفتيت من أدوية 

وأعشاب ألعضائه الهشة وقد طالته شظاياها 
المدمرة، ولسان حاله يردد بثبات كلمات 

الشاعر الفلسطيني محمود دروش ”سيري 
يا حياة لكي أراك بكامل النقصان حولي كم 
نسيتك في خضمك باحثا عني وعنك. وكلما 
أدركت سرا منك قلت بقسوة: ما أجهلك قل 
للغياب: نقصتني… وأنا حضرت… ألكملك“.

ومن هنا نتبّين أن المجازفة بإنهاء حياة 
لم تبدأ بعد قد تجّر أمراضا نفسية وجسدية 

تطبع على األجساد عالمة غير صالح 
لالستهالك.

وطبعا ال تحدث عمليات اإلجهاض 
من فراغ وإنما ألسباب كثيرة منها ما هو 

اقتصادي واجتماعي ومنها ما هو أخالقي 
ومنها ما هو عائد إلى حاالت االغتصاب، 

ولكن الطرق المتبعة تبقى في غالبها مضّرة 
لألم والجنين، حيث قدرت دراسة حديثة 

أجرتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع 
معهد غوتماشر ونشرت في مجلة النست، 
بمناسبة اليوم العالمي لإلجهاض أن عدد 
حاالت اإلجهاض غير اآلمن في العالم تقدر 

بحوالي 25 مليون حالة.
تستسهل الكثير من النساء عن جهل 

بالعواقب ودون مراجعة أهل االختصاص، 
شرب األعشاب واألدوية لتترك في غمرة 

اليأس يتامى يكابدون حياة دون سند، أو 
يحتضّن جسدا مريضا بقلب يكاد ينفطر 

كمدا.
كان من الممكن فهم أسباب هؤالء النسوة 
في غابر األزمان، حيث تتعذر الرؤية وينقطع 
التواصل مع العالم الخارجي لعدة اعتبارات، 
لكن اليوم األمر يختلف تمام االختالف هناك 

رقمنة عالية الجودة لكل تفاصيل الحياة تشد 
كل أطراف العالم في حلقة واحدة متينة تعبث 
بغياهب الجهل وتزرع أنوار الوعي واإلرشاد 

داخل أظلم سراديب العقول، فال مبرر لقتل 
عشوائي لكائنات صغيرة تزرع داخل األرحام 

دون انتظار.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ة ا شش

و ب

قتل عشوائي

املـــرأة املســـنة تطاردهـــا نظرات 
االســـتهزاء من مجتمع نصب نفسه 
قاضيا عليها، واســـتكثر ابتســـامة 

تشتت أوجاعها

◄
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رياضة

دق ناقـــوس اخلطـــر  } ســيبانغ (ماليزيــا) – 
بفريق مرسيدس وبات مطالبا باحلذر الشديد 
من أجـــل احلفاظ علـــى الصـــدارة. وذلك رغم 
جنـــاح البريطانـــي لويـــس هاميلتون ســـائق 
مرســـيدس في توســـيع الفارق الذي يتفوق به 
في صـــدارة الترتيب العام للســـائقني ببطولة 
العالم لسباقات سيارات فورموال- 1، فقد أحرز 
هاميلتـــون املركـــز الثاني في ســـباق اجلائزة 
الكبـــرى املاليزي الذي أقيم األحد على مضمار 
ســـيبانغ الدولي، ليوســـع الفارق الذي يفصله 
عن أقرب منافســـيه سيبســـتيان فيتيل سائق 
فيراري بست نقاط أخرى ويصل إلى 34 نقطة. 
ومـــع ذلـــك، يبـــدو مرســـيدس بحاجة إلى 
احلذر في الســـباقات اخلمسة املتبقية ببطولة 
العالم هذا املوســـم، بعد أن شهد سباق األحد 

تفوقا من جانب فريقي ريد بول وفيراري.
وقد أحرز ماكس فيرستابن سائق ريد بول 
الســـباق املاليزي، كما جنح فيتيـــل في تقليل 
خســـائره بشـــكل كبير، حيث انطلق من املركز 
األخيـــر، لكنه تألـــق لينهيه في املركـــز الرابع.
وســـادت حالة من القلق لدى فريق مرســـيدس 

في ظل املنافســـة الشرســـة التـــي واجهها من 
جانب فيراري وريد بول على مضمار سيبانغ، 
وهو ما يســـعى مرسيدس للتغلب عليه بأسرع 
شـــكل من أجل احلفـــاظ على الصـــدارة خالل 
الســـباقات املتبقية. وقال هاميلتـــون ”أمامنا 
الكثيـــر من العمل علينا إجنـــازه في ما يتعلق 
بالسيارة، فبعض املنعطفات ألقت الضوء حقا 
على ما نعاني منه. الســـباقات املقبلة ستكون 
حاسمة في ما يتعلق ببعض األمور التي يجب 

تطويرها في سيارتنا“.
من جانبـــه، قال توتو فولـــف رئيس فريق 
مرسيدس ”أنهينا ســـباق ماليزيا بالعديد من 
عالمات االســـتفهام التي تتطلـــب إجابات في 
األيام واألســـابيع املقبلة، كـــي نواصل التقدم 
إلى األمام واملنافســـة فـــي املقدمة خالل الربع 

األخير من بطولة العالم هذا املوسم“. 
وأضاف فولف ”ال نستطيع أن ننكر حقيقة 
أننا اســـتفدنا من ضربة حظ أخرى مطلع هذا 
األســـبوع. أمامنا الكثير من العمل الذي يجب 
إجنـــازه إن أردنا التواجد فـــي املقدمة بحلول 
ســـباق أبوظبي“. ومع ذلك، أبـــدى هاميلتون 

ســـعادته بالســـت نقـــاط التـــي أضافهـــا إلى 
الفارق الذي يفصله عن فيتيل، قائال ”أي نقاط 
حتدث الفـــارق“، مضيفا أنه يـــدرك في الوقت 
نفســـه أن احلظ حالف مرسيدس بشكل كبير، 
عندمـــا اضطر فيتيل إلى اخلروج من التجارب 
الرســـمية لينطلق في ســـباق األحد من املركز 

األخير.
وكانت ضربة احلظ هي الثانية ملرســـيدس 
على التوالي، حيث اســـتفاد الفريق في سباق 
ســـنغافورة قبل أســـبوعني من اصطدام فيتيل 
وفيرســـتابن وكيمي رايكونن في اللفة األولى، 
وتوج هاميلتون بالسباق في النهاية. ويتأهب 
فريـــق فيـــراري للســـباق املقبـــل املقـــرر على 
مضمار ســـوزوكا األحد املقبل، وســـط مشاعر 
مختلطة. فمن ناحية، يشـــعر الفريق بســـعادة 
إزاء االنطالقة الرائعة لفيتيل في ســـباق األحد 
والتي استعرض من خاللها قدرة الفريق على 
املنافســـة، لكنه يواجه حالة مـــن القلق في ما 
يتعلق مبشـــكالت احملرك التي واجهها فيتيل 

السبت وزميله رايكونن األحد.
رغم اتســـاع الفارق بني متصـــدر الترتيب 
العـــام البريطانـــي لويـــس هاميلتون ســـائق 
مرســـيدس وبني مالحقه املباشـــر سيباستيان 
فيتـــل بعد جائـــزة ماليزيا الكبرى فإن ســـائق 
فيراري األملاني ال يزال يرى ســـببا للتفاؤل مع 

استمرار املعركة على لقب بطولة العالم. 
وقال فيتل الذي اقترب من اقتناص املركز 
الثالث من ســـائق رد بول الثاني األســـترالي 
دانييـــل ريتشـــياردو ”ال أزال متفائـــال ألننـــا 
نعرف أننا منلك ســـيارة ســـريعة.. كان سباقا 
صعبا. لكن الســـرعة موجـــودة على كل حال“. 
وبهـــذا تعثرت آمـــال فيتل بطل العالم ســـابقا 
أربع مرات في املنافسة على اللقب في سباقني 

متتاليني. حيرة كبيرة

ناقوس الخطر يدق داخل بيت فريق مرسيدس

النجم الساحلي يشعل الصراع القاري مع األهلي المصري
[ الوداد المغربي واتحاد العاصمة يبقيان على حظوظهما  [ األفريقي التونسي والفتح الرباطي على مشارف نهائي الكنفيدرالية

مراد باحلاج عامرة

} تونس - حقق النجم الســـاحلي التونســـي 
فوزا ثمينا على ضيفه األهلي املصري بنتيجة 
2-1، علـــى ملعب سوســـة، بينما تعادل احتاد 
اجلزائـــر مـــع ضيفـــه الـــوداد املغربـــي دون 
أهداف في ســـباق دوري أبطـــال أفريقيا. وفي 
الكنفيدراليـــة، تلقـــى الفتـــح املغربـــي هزمية 
بهدف نظيف أمام مازميبي الكونغولي، بينما 
تعادل األفريقي التونســـي أمام مضيفه سوبر 

سبورت اجلنوب أفريقي بهدف لكل منهما. 
وكانت الندية شـــعار جولة الذهاب للمربع 
الذهبـــي بالبطولتـــني، فلم يســـتطع أي فريق 
التفوق بفـــارق أكثر من هدف كما أن اللقاءات 
األربعة شـــهدت تســـجيل 6 أهداف بواقع 1.5 
هدف في اللقـــاء، ولعبت األرض مع أصحابها 
فلم يخســـر أي فريق في عقـــر داره. األهداف 
الســـتة جاءت عن طريق علية البريقي ومحمد 
أمـــني بن عمر وصالـــح جمعة وبـــني ماالنغو 
نغيتا إلى جانب ضربتي جزاء سجلهما صابر 

خليفة وتابو منياماني.
وشـــهدت جولـــة الذهاب للمربـــع الذهبي 
ألبطال أفريقيا 8 إنذارات، ولم تشـــهد اجلولة 
فـــي البطولتني أّي حالة طرد، ولكنها شـــهدت 
بعـــض األهداف املثيـــرة للجدل على رأســـها 
هـــدف عليـــة البريقي، العب النجـــم في مرمى 
األهلي، بعـــد رفض فريقـــه إعـــادة الكرة إلى 
العبـــي األهلـــي، عقـــب إخراجها لعـــالج علي 
معلول، الظهير األيســـر للفريـــق. وخالل لقاء 
النجم واألهلي تفوق املدرب الفرنسي هوبرت 
فيلود املدير الفني للنجم الساحلي على نظيره 
حســـام البدري املدير الفنـــي لألهلي بصورة 
واضحة. وتنتظر األهلي املصري مهمة صعبة 
أمام ضيفه النجم الســـاحلي التونســـي، على 
ملعـــب بـــرج العرب باإلســـكندرية، فـــي إياب 
نصـــف نهائي دوري أبطـــال أفريقيا. وهو ما 
يهدد احللـــم األفريقي للفريق املصري، خاصة 
أنـــه بطل القـــارة 8 مرات. وال شـــك أن األهلي 
يعاني بســـبب بعض األمـــور اإلدارية والفنية 
في البطولـــة القارية، وعلى رأســـها األخطاء 

اجلسيمة التي شهدها امليركاتو الصيفي. 

وتدور عدة تساؤالت في بال عشاق القلعة 
احلمـــراء حـــول امليركاتـــو األخيـــر لألهلي، 
وبعض األمـــور التي تبحث عن إجابة، خاصة 
أنها تهدد مســـيرة الفريق األحمر في البطولة 

القارية.
ومن أجل مـــؤازرة الفريق في لقاء العودة 
فتـــح احتـــاد كـــرة القـــدم املصري، سلســـلة 
محادثات مســـتمرة مع اجلهـــات األمنية، من 
أجل زيادة عدد اجلماهير. ولقد حصل االحتاد 
املصـــري علـــى موافقة شـــفوية مـــن اجلهات 
األمنية، تســـمح له بحضور 60 ألف مشـــجع، 
خـــالل اللقاء املرتقب. ومـــن املتوقع أن توافق 
اجلهـــات األمنية بشـــكل رســـمي، علـــى طلب 
األهلـــي بزيادة عدد جماهيـــره، خصوصا في 
ظل ”احلضور املثالي“ للجماهير، خالل الفترة 

األخيرة.

مواجهة صعبة

شدد الفرنســـي هوبير فيلود، املدير الفني 
للنجـــم الســـاحلي التونســـي، علـــى صعوبة 
مواجهـــة فريقه مـــع األهلي، في لقـــاء اإلياب. 
وأكـــد فيلود، فـــي تصريحـــات صحافية عقب 
املبـــاراة، أن لقـــاء اإليـــاب، علـــى ملعب برج 
العـــرب مبدينـــة اإلســـكندرية، في الــــ22 من 
أكتوبر اجلـــاري، يعد الشـــوط الثاني ملباراة 
حتدد صاحب بطاقة التأهـــل لنهائي البطولة 
القاريـــة. وتابـــع الفرنســـي أن ”األهلي فريق 
كبير، ومواجهته والفوز عليه، مبثابة إشـــادة 
بـــكل العب شـــارك فـــي املبـــاراة مـــن النجم.. 
أعتبـــر النتيجة إيجابية، رغـــم أن الفارق غير 
مطمئن“. واعتبر فيلود أن الفريق التونســـي 
امتلك الســـيطرة طوال الشوطني، وأن الهدف 
الـــذي أصاب مرماه كان نتيجـــة خطأ دفاعي، 
وهو أمر وارد في كرة القدم. وأكد أن فريقه لن 
يلجأ إلى اخلطـــط الدفاعية في مباراة اإلياب، 
مثلما يظن البعض، لكنه ســـيكون مجبرا على 

الهجوم بكثافة إلحراز األهداف.
من جانب آخر اعتبر العبو النجم الساحلي 
أن فريقهم كان أفضـــل من األهلي، على جميع 
املستويات، خالل مباراة الفريقني. فقال حارس 
املرمى، أمين البلبولي ”حققنا انتصارا ثمينا، 
فـــي هذا الـــدور املتقدم، املباريـــات ُتلعب على 
جزئيـــات صغيرة“. وتابع ”في الشـــوط األول 
عرفنا كيف نتحكم فـــي اللعب، وكان بإمكاننا 
أن نســـجل أكثر مـــن هدفني، أما في الشـــوط 
الثانـــي فقد خـــرج األهلي مـــن مناطقه بحثا 
عن الثغـــرات، لكن مـــع احترامنـــا للمنافس، 

كان بإمكاننـــا الفوز عليه بنتيجـــة عريضة“. 
أمـــا العب الفريق، زيـــاد بوغطاس، فقال ”بعد 
فـــوز األهلي علـــى الترجي، اجلميـــع تكهنوا 
بانتصاره علينا، لكننـــا كذبنا هذه التكهنات، 
وكنا األفضل على جميع املستويات“. وأضاف 
”صراحة لم يقـــدم األهلـــي أداًء قوًيا، حتى أن 
الفرص التي أتيحت له كانت قليلة.. إن شـــاء 
الله فـــي مصر نقدم مباراة جيـــدة، على غرار 
مباراة اليوم، وبالروح االنتصارية ســـنتأهل 

إلى النهائي“.

حظوظ وافرة

فرط فريـــق األفريقـــي التونســـي في فوز 
كان في متناوله على مضيفه ســـوبر ســـبورت 
يونايتد اجلنوب أفريقي، ليتعادل معه 1-1 في 
ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس االحتاد 
األفريقي لكرة القـــدم (الكنفيدرالية األفريقية)، 
التـــي شـــهدت أيضـــا خســـارة فريـــق الفتح 
الرباطـــي املغربي 0-1 أمـــام مضيفه مازميبي 
بطـــل الكونغو الدميقراطيـــة. وتقدم األفريقي 

بهدف حمل توقيع صابر خليفة في الدقيقة 21 
من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل ســـوبر سبورت 
عـــن طريق ثابو منياماني فـــي الدقيقة 87 من 
ركلة جـــزاء أيضا. ورغم التعادل فإن األفريقي 
اقترب بشـــدة من الصعود إلى الدور النهائي 
في املســـابقة، حيث يكفيه التعادل السلبي في 
مباراة اإلياب التي ســـتدور مبلعبه، ملواصلة 
حلمـــه نحـــو التتويـــج باللقب للمـــرة األولى 
فـــي تاريخه. فـــي املقابـــل، بات يتعـــني على 
سوبر ســـبورت الفوز بأي نتيجة، أو التعادل 
اإليجابي بنتيجة تفوق نتيجة مباراة الذهاب، 

من أجل حجز بطاقة التأهل للنهائي.
وأبقى فريقـــا النادي األفريقي التونســـي 
والفتح الرباطي املغربـــي على حظوظهما في 
بلوغ الدور النهائي للمسابقة القارية.  وخسر 
الفتـــح الرباطي بطل عـــام 2010 أمام مازميبي 
الكونغولـــي الدميقراطي حامـــل اللقب بهدف 
وحيد ســـجله بني ماالنغو نغيتـــا في الدقيقة 
14، مســـتغال خطـــأ للمدافع الســـنغالي ســـو 
اس مانداو في تشـــتيت الكـــرة. وتقام مباراة 
اإليـــاب في 21 أكتوبر احلالي بالرباط. والتقى 

الفريقان في دور املجموعات للمســـابقة ذاتها 
عـــام 2013، ففـــاز مازميبـــي 3-0 ذهابـــا، ورد 
الفتـــح 2-0 إيابـــا، كمـــا تواجـــه الفريقان في 
كأس الســـوبر األفريقية عام 2011 وحســـمها 
الفريـــق الكونغولـــي الدميقراطـــي لصاحلـــه 
بركالت الترجيح 9-8 بعد تعادلهما ســـلبا في 

لوبومباشي.
وفي هذا السياق أشاد أمين ماجد حارس 
مرمـــى نادي الفتح الرباطي، مبســـتوى فريقه 

رغم خسارته. 
وقـــال ماجد ”لدينـــا اإلمكانيـــات من أجل 
االنتصـــار في مبـــاراة اإليـــاب، ال نريد إهدار 
الفرص من أجل التأهل للنهائي“. وبخصوص 
مستواه الرائع في املباراة قال ”أريد أن أشكر 
زمالئـــي واملـــدرب الركراكي، وكذلـــك عائلتي 
التـــي تســـاندني، أمتنى أن أواصـــل الظهور 
بنفس املســـتوى في املباريات املقبلة“. وتلقى 
احلارس ماجد أمين، إشادة كبيرة عقب اللقاء، 
بعـــد العرض اجليـــد الذي قدمه فـــي املباراة، 
ووقف سدا منيعا أمام جنوم مازميبي، وأنقذ 

مرماه من عدة أهداف محققة.

عاشــــــت منافســــــات جولة الذهاب لدور األربعــــــة ببطولتي دوري أبطــــــال أفريقيا، وكأس 
الكنفيدرالية األفريقية، على وقع الندية واإلثارة، وشــــــهدت انتصارين وتعادلني مع تأجيل 
احلسم جلولة اإلياب املقررة أيام 20 و21 و22 أكتوبر اجلاري. وكان فريق النجم الساحلي 
التونســــــي أكبر مســــــتفيد حيث خرج منتصرا أمام ضيفه األهلي املصري بهدفني مقابل 

هدف في امللعب األوملبي مبدينة سوسة التونسية في سباق األبطال.

«الفتـــرة املقبلـــة تحتاج مني جهدا كبيرا في اتحاد الكرة، إلى جانب ارتباطات أخرى، فوجدت أن 

هذه الفترة مناسبة لكي أتقدم باالستقالة من رئاسة رابطة دوري املحترفني}.

ياسر املسحل
نائب رئيس احتاد الكرة السعودي

«صالح عاشور من الالعبني القادرين على تحويل مجرى املباريات، إلى جانب قدرته على تسيير 

اللعب، وإيصال املهاجم إلى املرمى، كما يمكن االعتماد عليه كرأس حربة}.

نيبوشا ديورديفيتش
مدرب فريق الزمالك املصري

الطموح يتفوق على الخبرة 

الفرنســـي هوبيـــر فيلـــود، املديـــر 

الفنـــي للنجم الســـاحلي التونســـي، 

شـــدد على صعوبة مواجهة فريقه 

مع األهلي، في لقاء اإلياب

◄

مرســـيدس مطالـــب بالحـــذر فـــي 

السباقات املتبقية ببطولة العالم، 

بعد أن شـــهد ســـباق ماليزيا تفوق 

ريد بول وفيراري

◄ } هونــغ كونــغ – قرر االحتـــاد الصيني لكرة 
القدم معاقبة أندريه فيالس بواش مدرب نادي 
شنغهاي سيبغ باإليقاف لثماني مباريات كما 
فرض عليـــه غرامة مالية بعد طرده في مباراة 
فريقه في الدوري الصيني املمتاز في مواجهة 
بكني جـــوان في 22 ســـبتمبر املاضي. ويعني 
هذا اإليقاف غياب املدرب البرتغالي عن مقاعد 
بـــدالء فريقه حتـــى نهاية املوســـم احلالي في 
الصـــني والـــذي يختتم بعد أربـــع جوالت في 
نوفمبـــر املقبل. وبلغت قيمـــة الغرامة 40 ألف 

يوان (6012 دوالرا).
وقال االحتاد الصيني لكرة القدم في بيان 
”في الدقيقة 78 من املباراة وجه أندريه فيالس 
بواش مدرب شنغهاي ســـيبغ إهانة إلى حكم 
املباراة عن طريق إشارات كان لها أثر سلبي“. 
وأضـــاف البيـــان ”تعتمد الكـــرة الصينية في 
تطورهـــا على مبادئ اللعـــب النظيف والروح 
الرياضيـــة كمـــا أنهـــا تأخـــذ فـــي االعتبـــار 
مســـؤوليتها املتمثلـــة في تثقيـــف اجلمهور 

ونشر القيم العامة“. 
وأكـــد البيـــان علـــى ”أن الفـــوز هو هدف 
مشـــترك جلميع األطراف لكنه ال ميكن حتقيقه 
عـــن طريـــق جتاهـــل وعـــدم احتـــرام قواعد 
اللعبـــة. الكل ملزم باحتـــرام القواعد واحلكام 

واملشجعني واملنافسني واملباراة“.
وهـــذه هي ثاني عقوبة تفرضها ســـلطات 
كرة القـــدم في الصني على املـــدرب البرتغالي 
منـــذ توليـــه تدريب ســـيبغ في بداية املوســـم 
احلالي بعد إيقافه ملباراتني بســـبب تعليقاته 
على وســـائل التواصل االجتماعي على إيقاف 
العب فريقه البرازيلي أوسكار لثماني مباريات 
في وقت ســـابق بعد تسببه في مشاجرة خالل 

إحدى املباريات.
ويحتل سيبغ املركز الثاني بني فرق الدوري 
الصينـــي بفارق أربـــع نقاط عن قوانغتشـــو 
إيفرغرانـــد املتصـــدر كما تأهـــل لنهائي كأس 
الصـــني ليحصل علـــى فرصة حلصـــد ثالثية 
من األلقاب هذا املوســـم. وينافس سيبغ الذي 
أنفـــق ببذخ في ســـوق االنتقـــاالت أيضا قبل 
نهائـــي دوري أبطال آســـيا وتعادل 1-1 ذهابا 

مع أوراوا ريدز الياباني في الشهر املاضي.

االتحاد الصيني يوقف 

◄ قال إيهاب لهيطة، مدير املنتخب بواش 8 مباريات
املصري إن محمد صالح، احملترف في 

صفوف فريق ليفربول اإلنكليزي سينضم 
إلى معسكر الفراعنة احلالي الثالثاء، 

وأن األمر نفسه ينطبق على محمد النني 
احملترف في صفوف فريق أرسنال، وعمر 
جابر العب فريق بازل السويسري. وأشار 

مدير املنتخب املصري، إلى أن معظم 
احملترفني سينضمون 
إلى املعسكر في برج 

العرب مباشرة. ويستعد 
أحفاد الفراعنة ملواجهة 

الكونغو في الـ8 من شهر 
أكتوبر اجلاري، 
ضمن منافسات 

اجلولة اخلامسة 
من التصفيات 

املؤهلة 
ملونديال 

روسيا 2018.

◄ بات البلجيكي دافيد غوفان على بعد 
مركز واحد من نادي الالعبني العشرة 
األوائل في التصنيف العاملي لالعبني 

احملترفني لكرة املضرب الصادر االثنني. 
وتقدم غوفان إلى املركز احلادي عشر 

بعد تتويجه بدورة شنزن الصينية. وكان 
اللقب األول للبلجيكي منذ 2014. ولم يطرأ 

أي تعديل على املراكز العشرة األولى في 
التصنيف الذي يتصدره اإلسباني 

رفائيل نادال أمام السويسري 
روجيه فيدرر والبريطاني أندي 
موراي. وواصلت الالتفية 
يلينا أوستابنكو بطلة 

روالن غاروس الفرنسية 
تقدمها في التصنيف 

العاملي لالعبات 
احملترفات، وباتت في 

املركز الثامن للمرة 
األولى في مسيرتها.

متفرقات

ز ر ى يل ي
التصنيف الذي
رفائيل نادال
روجيه فيدر
موراي
يلي
رو
ت
ا
ا

ضمون
برج 

ويستعد
ملواجهة 

من شهر 

ة 



} لندن – عبر ألكسندر الكازيتي مهاجم أرسنال 
عن اندهاشه من مســـتوى التحكيم اإلنكليزي، 
والذي يختلف عن نظيره في الدوري الفرنسي. 
وقال الكازيتي ”لم أتأقلم بعد بصورة كاملة 
مع أرســـنال، ولكن هناك أشـــياء تبدو مفاجئة 
لي، وأتابع الكثير من املباريات لفهم كرة القدم 
اإلنكليزيـــة“. وتابع ”أحب مشـــاهدة املباريات 
التـــي لعبتها لتحديد األخطـــاء التي ارتكبتها، 
ألحـــاول جتنبها خالل الفترة املقبلة، وأســـعى 
لفهـــم املتطلبـــات التي جتعلني أقدم مســـتوى 

أفضل في كل مرة“. واختتم ”في بعض األوقات 
أكون مندهشـــا متاما من القرارات التحكيمية، 
وحينما أحتدث مع أحد يخبرني بأن هذا األمر 

عادي وال توجد فيه أي مشكلة“. 
وكان أرســـني فينغـــر املدير الفنـــي لنادي 
أرسنال قد صرح بأن الالعب بحاجة للمزيد من 
الوقـــت لفهم طبيعة الـــدوري اإلنكليزي، بقوله 
”الكازيتـــي غير مســـتعد بعـــد للعـــب 90 دقيقة 
كاملة، أعلم أنه يحاول القيام بكل شيء خلدمة 

الفريق“.  

نـــادي  إدارة  أكـــدت  (إســبانيا)-  برشــلونة   {
برشـــلونة اإلســـباني أن العب الوسط أندريس 
إنيســـتا ســـيغيب 10 أيام عن املالعب بســـبب 
معاناته مـــن إصابة عضلية، ممـــا يعني غيابه 
أيضا عن مباراتي املنتخب اإلسباني املقبلتني. 
وقال برشـــلونة فـــي بيان له ”قائـــد الفريق 
يعانـــي من شـــد في العضلـــة اخللفيـــة للفخذ 
األيســـر، الفتـــرة التقريبية لغيابه ســـتكون 10 
أيام“. وأصيب إنيســـتا خالل مباراة برشلونة 
أمام ضيفه الس باملاس على ملعبه ”كامب نو“، 

والتـــي انتهت بفوز أصحاب األرض 3-0. وعلى 
ضوء هذا، لن يتمكن العب الوسط املخضرم من 
مشاركة منتخب إسبانيا في مباراتيه املقبلتني، 
حيث يســـعى خاللهمـــا الفريق بقيـــادة مدربه 
الوطنـــي غولني لوبيتيغي حلســـم بطاقة تأهله 

إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا. 
ووجـــه املديـــر الفنـــي ملنتخـــب إســـبانيا 
األول لكـــرة القـــدم الدعوة أللفـــارو أورديوزوال 
وجوناثان فييـــرا واريتز أدوريز لالنضمام إلى 

فريقه لتعويض غياب املصابني.

} لندن – حصل املدرب رونالد كومان على دفعة 
معنويـــة كبيرة بتجديد الثقة به من طرف إدارة 
إيفرتـــون بعد سلســـلة النتائج الســـلبية التي 
يحققها الفريق منذ بداية املوسم، والتي يحتل 
بســـببها املركز الـ16 على جدول ترتيب الدوري 
اإلنكليـــزي املمتاز. وظهر مالـــك نادي إيفرتون 
فرهـــاد لينفى وجود أي إمكانيـــة إلقالة رونالد 
كومان من منصبه قائال ”نحن ال نزال في بداية 
املوسم وكومان لديه كامل دعمي وتشجيعي، ال 

توجد لدينا أي نية إلقالة املدرب“.
وأضاف فرهاد موشيري قائال ”نحن نعيش 
وضعا ســـيئا لكن دعونا ال ننسى أننا واجهنا 
الفرق األربعة املنافســـة على اللقب وفي 3 منها 
خـــارج ملعبنـــا، ويبـــدو أن مباريـــات الدوري 
األوروبي لم تســـاعدنا كذلك حيـــث أن الفريق 
مرهق ذهنيـــا وبدنيا كما أن لدينا 7 إصابات“. 
وختم مالك نـــادي إيفرتون حديثه قائال ”لدينا 
جماهير عظيمة تســـتحق األفضل دائما، نحن 
نعرف جيدا ما هي توقعات جماهيرنا املنطقية 

والطبيعية ولن نخذلها مع نهاية املوسم“.
وتعـــرض فريق إيفرتون لهزمية على أرضه 
أمـــام بيرنلـــي بهدف نظيف، لتـــزداد الضغوط 
علـــى مدربـــه الهولنـــدي رونالـــد كومـــان بعد 
سلســـلة مـــن النتائج املخيبة، رغـــم قيام إدارة 
النادي بدورها بتعزيز صفوف الفريق بالعبني 
مـــن العيار الثقيـــل. وال يوجد شـــك في أن أي 
تعثـــر جديد للفريق الذي خســـر 4 من مبارياته 
اخلمس الســـابقة، ســـيضع مصير كومان على 
مفترق طرق، ال سيما وأن إيفرتون يبتعد حاليا 
عن املراكز املؤدية للهبوط بفارق نقطتني فقط.

وفـــي املقابل قاد مهاجم توتنهام هاري كني 
فريقـــه إلى فوز جديد، وهذه املرة على حســـاب 
هدرســـفيلد تاون (4-0)، بعدما ســـجل هدفني، 
ليرتفع رصيده من األهـــداف إلى 6 في الدوري 
هذا املوســـم. وكشـــف كني مؤهـــالت عالية في 

ســـبتمبر املاضي، فســـجل الهدف تلـــو اآلخر 
ســـواء بالـــدوري احمللـــي أو دوري األبطال أو 
مـــع منتخب بـــالده، ليثبت مجـــددا أنه مهاجم 
عاملـــي يرتقي إلـــى مكانة هدافـــني عظماء مثل 
ســـيرجيو أغويـــرو ولويس ســـواريز وروبرت 

ليفاندوفسكي.
وعبـــر هاري كني مهاجم توتنهام اإلنكليزي 
عـــن ســـعادته باملســـتوى الذي ظهـــر به خالل 
شـــهر ســـبتمبر املاضي، والذي يعد األفضل له 
من حيث عدد األهداف التي ســـجلها. وقال كني 
”كنت أمتنى لو لم ينته شهر سبتمبر، فكما قلت 
من قبل حينما فشـــلت في تسجيل أي هدف في 
شـــهر أغســـطس أن هناك بعض األوقات التي 
يصـــل فيها املهاجم ألفضل فتراتـــه التهديفية، 

وهناك فترات أخرى أقل من ذلك“.

أهداف مهمة

تابـــع ”ســـعيد أننـــي جنحت في تســـجيل 
عدد من األهداف املهمة، والتي ســـاعدت فريقي 
على حتســـني وضعه في جدول ترتيب الدوري 
اإلنكليـــزي“. وســـجل كـــني 13 هدفا في شـــهر 
ســـبتمبر املاضي، وهو أفضل معـــدل تهديفي 
لـــه في شـــهر ميـــالدي واحـــد خالل مســـيرته 
الكرويـــة. كما وصل لهدفه رقـــم 84 في الدوري 
اإلنكليزي بعد 123 مشـــاركة فقـــط، معادال عدد 
أهداف البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، هداف 
ريال مدريد اإلسباني والعب مانشستر يونايتد 
السابق، في البرميييرليغ ولكن صاروخ ماديرا 

لعب 196 مباراة.
وواصل ”احلصول على شـــارة القيادة مع 
منتخـــب إنكلترا شـــرف عظيم بالنســـبة إلي، 
وسواء اختارني غاريث ساوثغيت املدير الفني 
ملنتخب األسود الثالثة حلمل الشارة مجددا أو 
لم يخترني فيكفيني دائما أنه وثق في من قبل، 
وأعتقد أنني أســـتحق قيـــادة منتخب بالدي“. 
واختتـــم ”في ظـــل هذه األحوال، هنـــاك الكثير 
من القادة في منتخب إنكلترا حتى دون شارة، 
وكلنا نحاول تقدمي أفضل مستوى ممكن للفوز 
مع املنتخب، والتأهل لكأس العالم في روســـيا 
2018“. وميتلـــك منتخب إنكلترا 20 نقطة بفارق 
5 نقاط عن أقرب منافســـيه منتخب سلوفاكيا، 

ولديـــه مباراتان ضد ســـلوفينيا وليتوانيا في 
تصفيات أوروبا املؤهلة لنهائيات كأس العالم 

في مونديال روسيا.

إضافة جديدة

مـــن ناحية ثانية، تربع مانشســـتر ســـيتي 
علـــى صدارة الـــدوري بفضل فـــوزه املهم على 
صاحـــب األرض تشيلســـي، في مبـــاراة افتقد 
فيها املضيف خلدمات ظهيره األيسر بينجامني 
مينـــدي، ليلعب بدال منه العب الوســـط فابيان 
ديلـــف. واســـتبعد النقـــاد إمكانيـــة حصـــول 
اإلنكليزي ديلف على فرصة اللعب هذا املوسم، 
إال أن العـــب الوســـط متكـــن من تغطيـــة فراغ 
ميندي في اجلهة اليسرى أمام تشيلسي بفضل 
أداء قوي من الناحية الدفاعية، دون املبالغة في 
التقدم نحو األمام، كما دعم منطقة الوسط أمام 
تكتل تشيلسي عند احلاجة، مستفيدا من الدعم 
الذي متتع به من اجلناح األيسر ليروي ساني.

وفـــي الطـــرف اآلخـــر مـــن املدينـــة، يقف 
مانشستر يونايتد صامدا أمام خصومه بفضل 
أداء مدهـــش من الناحية الهجومية، متســـلحا 
بـــأوراق متنوعـــة ميلكهـــا املـــدرب البرتغالي 
جوزيـــه مورينيو. املنافســـة على مركز اجلناح 
األيســـر في الفريق على أشـــدها بني ماركوس 
راشـــفورد وأنطوني مارســـيال، وبعد أن لعب 
الثاني دورا محوريا في فوز فريقه على سسكا 
موســـكو في دوري األبطال األســـبوع املاضي، 
حظي راشـــفورد بفرصته أمام كريستال باالس 
ليصنـــع هدفني، مـــا يؤكد أن املنافســـة بينهما 

تزيد من فاعلية هجوم ’الشياطني احلمر'“.
ورفـــض الصربـــي نيمانيـــا ماتيتش العب 
مانشســـتر يونايتد احلديث عـــن إمكانية فوز 
الشـــياطني احلمـــر بلقـــب الـــدوري اإلنكليزي 
خالل املوســـم اجلـــاري، رغم عدم خســـارة أي 
مبـــاراة حتى اآلن في البطولـــة. وقال ماتيتش 
”من املبكـــر للغاية احلديث عـــن الفوز بالدوري 
اإلنكليزي، نحن ال نفكر سوى في املباراة املقبلة 
وحتقيق الفـــوز فيها، نتمنـــى أن ينتهي األمر 
بحصد البطوالت ولكن ال نستطيع اجلزم بذلك 
اآلن“. وتابـــع ”مقتنع متاما أن املنافســـة على 
الدوري اإلنكليزي ليست منحصرة بني فريقني 
فقط (قطبي مانشســـتر)، وإمنـــا أكثر من ذلك“. 
وأوضـــح ماتيتش ”لدينا العديد من املواجهات 
الصعبـــة خـــالل الفترة املقبلـــة، لكننا على أمت 
اســـتعداد لهـــا، لدينـــا فريق قوي وقـــادر على 
حصد البطوالت“. وواصل ”خســـارة الفرنسي 

بول بوغبا بســـبب اإلصابة أمـــر صعب، نحن 
نتحدث عن أحد أفضل الالعبني وأمتنى سرعة 
تعافيه“. وميتلك مانشستر يونايتد 19 نقطة في 
املركز الثاني بالدوري اإلنكليزي، بالتساوي مع 

مانشستر سيتي الذي يتفوق بفارق األهداف.
ويبدو أن أرســـنال بدأ يســـتعيد مســـتواه 
بعـــد بداية صعبـــة، ليحقق فـــوزا جديدا على 

برايتـــون بهدفني نظيفني، وهو الفوز الثالث له 
في املباريات األربـــع األخيرة بالدوري، ليرتقي 
إلى املركز اخلامس. ويســـاهم االســـتقرار على 
املستوى اخلططي والتنويع في اختيار املدرب 
آرســـني فينغـــر لتشـــكيلته، في متتع أرســـنال 
باملســـتوى الذي افتقده في الفترات األولى من 

املوسم.

إيفرتون يجدد الثقة في المدرب كومان
[ كين يسير بتوتنهام على طريق العمالقة  [ ماتيتش يرفض حصر اللقب بين قطبي مانشستر

انتهت جولة جديدة من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، فمني فريق إيفرتون بهزمية 
جديدة وضعته في موقف حرج رغم مرور أقل من ربع جوالت املسابقة فقط. غير أن نادي 

إيفرتون مازال يثق في قدراته مدربه.
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{أن تكـــون فـــي المركز الثاني في تصفيات المونديال ال ينبغي أن يشـــعرك هـــذا بالراحة ولكن 

عليك أن تدرك موقعك، علينا أن نتحلى باألفكار اإليجابية داخل الملعب}.

أوسكار تاباريز 
املدير الفني ملنتخب أوروغواي

{لســـت معارضا للتكنولوجيا، ولكني أرى عدم االلتزام بها ســـوى في أمور ال تحتمل الشك مثل 

وجود تسلل من عدمه، وغيرها من األمور التي ال تخضع لرؤية الحكم}.

ماسيمليانو أليغري 
املدير الفني لنادي يوفنتوس اإليطالي

ما هذا الحظ

ال يوجد شـــك في أن أي تعثر جديد 

للفريق الذي خســـر 4 من مبارياته 

الخمس الســـابقة، ســـيضع مصير 

كومان على مفترق طرق

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يواجه النجم الفرنسي فرانك 
ريبيري العب وسط فريق بايرن 

ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم 
الخمسة الماضية احتمال الغياب لمدة 

ثالثة أشهر بسبب تعرضه إلى تمزق 
في أحد أربطة الركبة.

◄ أكد فينتشينزو مونتيال المدير 
الفني لنادي ميالن سعادته بالمستوى 

الذي ظهر به فريقه في المباراة التي 
خاضها ضد نظيره روما في ملعب 

”سان سيرو“، ضمن منافسات الجولة 
السابعة من الدوري اإليطالي، رغم 

الخسارة بثنائية.

◄ سيفتقد نادي كولون المتعثر 
في الدوري األلماني لكرة القدم 

(بوندسليغا) جهود مهاجمه الكولومبي 
جون كوردوبا بسبب إصابة في 

عضالت الفخذ. ولم يكشف النادي عن 
مدى خطورة اإلصابة والفترة التي 

سيغيبها كوردوبا عن المالعب.

◄ وجه خورخي سامباولي المدير 
الفني الوطني لمنتخب األرجنتين لكرة 
القدم الدعوة لستة العبين من الدوري 

المحلي لالنضمام إلى قائمة الفريق 
استعدادا لمباراتيه المصيريتين أمام 
منتخبي بيرو واإلكوادور في تصفيات 

أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 
روسيا 2018.

◄ عوقب الالعب سيمون فااليت مدافع 
فريق آينتراخت فرانكفورت األلماني 

لكرة القدم باإليقاف لمباراتين في 
منافسات الدوري األلماني إثر حصوله 

على البطاقة الحمراء. وسيغيب 
فااليت بذلك عن صفوف آينتراخت في 

مباراتيه أمام فريقي هانوفر وبوروسيا 
دورتموند.

◄ أعلنت اإلسبانية غاربيني 
موغوروتسا المصنفة أولى االثنين 

انسحابها من الدور األول لدورة بكين 
الدولية لكرة المضرب البالغ مجموع 
جوائزها نحو 7 ماليين دوالر بسبب 

المرض.

باختصار اإلصابة تحرم إسبانيا من مجهودات إنيستاالكازيتي: لم أتأقلم بعد مع أرسنال

هل برشلونة لم يعد إسبانيا بعد اليوم

} بعد قرار التصويت على انفصال إقليم 
كردستان عن العراق، صّوت الكاتالونيون 

األحد بغالبية واسعة لصالح اخلروج 
عن مدريد. ورغم التحذيرات والتنديد 

املتواصل مبنع إجراء خطوة االستفتاء، فإن 
الكاتالونيني وصلوا إلى ما كانوا يطالبون 

به احلكومة الرسمية.
لكن بعيدا عن السياسة وزخمها وبعيدا 

عن أخبار لغة التضييق وسياسة احلظر 
التي سُيعامل بها الكاتالونيون مستقبال، 

فإن مسألة غاية في التشويق واإلثارة 
يتداولها متابعو استفتاء إقليم كاتالونيا، 

تتعلق أساسا مبحور اإلقليم ودينامو 
احلركية التي يعرف بها في األوساط 
العاملية وهو نادي كرة القدم العريق 

برشلونة. هل خطط الكاتالونيون ليوم كهذا؟ 
ما هي استتباعات االنفصال على الفريق 

اإلسباني في قادم االستحقاقات الرياضية؟ 
ماذا يعني االنفصال عن مدريد في لعبة 

كرة القدم ومباريات الكالسيكو التي تعرف 
بالثأر وتترك فيها جميع احملاذير جانبا؟

أسئلة عديدة وردود فعل متباينة 
ومقاييس جد متباينة اختزلها مؤيدو 

اخلروج عن مدريد في قرار االنفصال وزادها 
االستفتاء بنعم تعميقا في اإلقليم اإلسباني.
برشلونة لم يعد إسبانيا، أي تصور في 

عالم كرة القدم هذا؟
كرة القدم في إسبانيا ال يتابعها العرب 
واألوروبيون واألميركيون فقط. ريال مدريد 

وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وغيرها من 

األندية الصاعدة في مدريد تاه وراءها 
جمهور واسع وعريض من الشغوفني بعالم 

الكرة واملهووسني بدروبها خصوصا في 
املسابقات العاملية كدوري رابطة األبطال 

األوروبية. 
وخالفا للدوري اإلنكليزي املمتاز الذي 

حتركه فرق عريقة بنجومها ومدربيها على 
غرار مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 
وأرسنال، فإن عالم كرة القدم في إسبانيا 

يغذيه ناديان عريقان هما ريال مدريد 
وبرشلونة. هذا ال يغيب عن مخيلة أي 

هاو في املجال. الفريقان صنعا شهرتهما 
الواسعة من متابعيهما عبر العالم.

وفي سياق مقاربة نظرية لكنها حتمية 
فإن اجلماهير املتابعة للناديني منقسمة 
حتى داخل البيت الواحد. هناك العاشق 
للبارسا بنجمها ليونيل ميسي ولويس 
سواريز وآخر يأخذه سحر كريستيانو 

رونالدو وكرمي بنزمية وغيرهما إلى عالم ال 
يعرفه إال هو.

اليوم هذه املقاربة رمبا تختفي على 
ضوء االستفتاء بنعم خلروج الكاتالونيني 

عن مدريد. معدل التصويت بنعم فاق كل 
التوقعات. نسبة خيالية تقدمها األجهزة 

القائمة على عمليات التصويت تخطت 
حاجز الـ90 باملئة رغم االنتهاكات وعمليات 
املداهمات والهرسلة التي مارستها أجهزة 

األمن والتي سجلت في أكثر من مكتب 
تصويت. وهذا ما يبرر النزعة والهاجس 

اللذين يعيش عليهما الكاتالونيون بانتظار 
حلظة احلسم النهائي.

الرأي املساند لالنفصال جاء من داخل 
الفريق الكاتالوني نفسه لالعب اإلسباني 

وجنم البارسا الشهير جيرارد بيكيه، الذي 

قال والدموع تكسو عينيه، ”عندما تقوم 
بالتصويت ميكن أن تقول نعم أو ال أو تترك 
ورقة االستفتاء فارغة، لكنك تقوم بالتصويت 
في النهاية“. بيكيه أضاف أيضا ”لقد عشنا 

لسنوات طويلة حتت النظام الدكتاتوري ولم 
يكن بإمكان الناس االقتراع.. اليوم أشعر 
أكثر من أي وقت مضى بأنني كاتالوني 

وأنا فخور باألشخاص الذين قاموا باألمر 
بطريقة حضارية”.           

املشهد األقوى الذي سيسجله تاريخ 
انفصال كاتالونيا عن إسبانيا وسيظل 

محفورا في عقول الكاتالونيني قبل غيرهم 
هو مباراة برشلونة مع الس باملاس 

والتي احتضنها ملعب ”الكامب نو“ يوم 
االستفتاء، لكنها لعبت دون جمهور النادي 

العريق في إسبانيا. ألول مرة يخوض 
الفريق اإلسباني مباراة دون جمهور. 

اإلسباني بيب غوارديوال مدرب برشلونة 
السابق واملتحدر من اإلقليم الكاتالوني قال 

”كان من املفترض تأجيل مباراة برشلونة 
يوم استفتاء إقليم كاتالونيا بسبب تدخل 

الشرطة اإلسبانية وسعيها ملنع عملية 
التصويت”.

ورغم الفوز الذي حققه برشلونة على 
الس باملاس بالثالثة، إال أن مشهدية 

ارتسمت على مدرجات ملعب ”الكامب نو“ 
وعّبر عنها جوسيب ماريا بارتوميو رئيس 

النادي بقراره إقامة اللقاء دون جمهور 
احتجاجا على تدخل الشرطة اإلسبانية 
وسعيها ملنع السكان من التصويت في 

االستفتاء.
غوارديوال، الذي لم يعد إسبانيا 

خالصا بحكم انتمائه لإلقليم املنفصل، 
واصل التعبير عن استيائه من العنف 

ووقوع إصابات، بل إنه طالب بعدم 
إقامة املباراة أصال األحد. يقول املدرب 

الكاتالوني ”أصيب أشخاص كثيرون 
في كاتالونيا ألنهم ذهبوا إلى املدارس 

للتصويت. الصورة ال تكذب. هناك أشخاص 
ذهبوا للتصويت لكنهم واجهوا العنف“. 
فيما دعت إدارة فريق برشلونة إلى عقد 

اجتماع استثنائي لبحث الوضع الرياضي 
واالجتماعي للنادي عقب األحداث التي 

وقعت في إقليم كاتالونيا تزامنا مع إجراء 
االستفتاء على االنفصال.

عالم كرة القدم في إسبانيا قدم أطوارا 
عديدة لصراع بني أقدام جنوم بارزين من 

الفريقني ريال مدريد وبرشلونة سيظل 
محفورا في عقول متابعيهم عبر العالم، 

فيما يبعث قرار االنفصال على التساؤل عن 
مستقبل اللعبة األكثر شعبية في العالم. 

أي مصير سيلقى النادي بعد خروجه عن 
أقوى الدوريات في العالم، وأي حظوظ له 

باملنافسة على األلقاب مستقبال، وأي هاجس 
سيطبع جنومه بالتفكير في املستقبل، 

وأي مبرر ستقدمه إدارة النادي لالحتفاظ 
بنجومها؟ كلها أسئلة ستظل محيرة إلدارة 

الفريق قبل غيرها.
وفي مشهدية ”ساخرة“ رمبا على ما 
يحصل في إقليم كاتالونيا يقر متابعون 

للشأن الرياضي بأن زمالء ميسي 
سيتحولون إلى املنافسة في البرمييرليغ 
في قادم األيام، لكن أيا كانت املنافسة في 

إنكلترا أو غيرها، فإنها حتما لن تكون 
بأجواء وشحنة الكالسيكو الذي يجمع 

الناديني وينتقل إلى القلوب قبل العقول 
من مدرجات ”الكامب نو“ أو ”سانتياغو 

برنابيو“.

الحبيب مباركي
وكاتب من تونس ب
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رابعة الختام

} القاهــرة - امتـــألت المتاجـــر فـــي مصر 
مؤخرا بالزي الهندي الشـــهير بـ“الســـاري“ 
بعد أن وجد أصحـــاب المحالت إقباال كبيرا 

على مالبس الهند التقليدية.
وبـــدأ اهتمـــام الفتيات بالســـاري بعدما 
ارتـــدت فتيات مصريات الســـاري في حفالت 
العـــرس ليبـــرزن جمالهـــن بألوانـــه الزاهية 
مصحوبـــا بالحنـــاء وبنقـــوش مختلفة على 

اليدين.
وأقامـــت وزارة الســـياحة بالتعـــاون مع 
وزارة الثقافـــة فـــي مصـــر مؤخـــرا، معرضا 
لألزياء الهندية بعنـــوان ”الهند على ضفاف 
النيل“، بالتعاون مع ســـفارة الهند بالقاهرة 
لكشف سحر النسيج الهندي، وتقديم نماذج 

عديدة من الساري.
ومـــع أن المعـــرض بـــدأ بقطعتيـــن فقط 
للتجربـــة، لكن فوجئ القائمـــون عليه بإقبال 
الفتيات على الشـــراء، وهو ما شجع كثيرين 

في مصر لاللتفات إلى هذا الزي.
وقال متولي الشين، صاحب محل مالبس 
نســـائية بمنطقة وســـط القاهـــرة لـ“العرب“ 
إن ”الســـاري الهندي أصبـــح موضة جديدة 
بمحالت المالبس، وأصبحت بعض واجهات 

المحالت تتزين به بشكل أّخاذ والفت“.

وأضاف أنه يقوم باســـتيراده من الهند، 
لكـــن هنـــاك أنواعا منـــه يتـــم تصنيعها في 
مصانـــع كبـــرى بمصـــر، خاصة فـــي مدينة 
العاشـــر من رمضان في شمال شرق القاهرة، 
ثم تســـتكمل بعض القطع عن طريق التطريز 
اليـــدوي لنســـاء محترفـــات أو باســـتخدام 

ماكينات خياطة وتطريز حديثة جدا.
وتتراوح األسعار بين 850 جنيها مصريا 
(55 دوالرا للقطعـــة) إلـــى ثالثـــة آالف جنيه 
مصري (نحو 170 دوالرا)، وتقبل عليه نســـاء 
متزوجات أحيانا، بهدف كسر الملل وإضفاء 
المظهر الجمالي عليهن، خاصة وأن ارتداءه 
يقتصر على داخل المنزل أو بعض الحفالت 
النســـائية الخاصـــة الخاليـــة مـــن العنصر 
الرجالي، وتتوفر منـــه العديد من التصاميم 
التـــي تناســـب كافـــة األذواق واألعمـــار مع 

مراعاة الظروف االقتصادية.
ويرى حسام محمـد صاحب محل مالبس 
نســـائية أن ”ســـبب ارتفاع أســـعار الساري 
الهنـــدي عـــن غيره مـــن المالبس هـــو ندرة 
األيدي العاملـــة الماهرة التي تقوم بالتطريز 
الجيد، واستخدام نوعيات معينة من األقمشة 
عالية الجودة، غالية الثمن، إضافة إلى الجهد 
والوقت المبذولين في عمله، مع ارتفاع تكلفة 
المســـتورد منه نتيجة ارتفاع ســـعر الدوالر 

وتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة“.

وترجـــع فتيات أســـباب اقتناء الســـاري 
الهندي، إلـــى أنه أصبح محل جذب بســـبب 
األفالم والمسلسالت الهندية، بعد أن وجدنه 
يضفي سحرا جديدا بسبب التطريز واللون، 
وجمـــال التصميـــم، وبدأت فتيـــات أخريات 

يرتدينه في حفالت العرس.
وتلعـــب الدراما الهنديـــة والتركية أيضا 
دورا كبيـــرا فـــي إدخال ثقافـــات جديدة على 
األخيـــرة (التركية)  األزياء المصريـــة، ولكن 
تظل في إطار المالبـــس العادية المتاحة في 
كافة المحـــاّل التجارية، وال يوجد بها عنصر 
إبهـــار مثـــل الهنديـــة إال في بعـــض األعمال 

التاريخية.
ومن أهم طقوس ليلة الحناء أو الخضاب 
فـــي مصر، وهـــي الليلـــة التي تســـبق حفل 
الـــزواج، ارتداء أنـــواع من المالبـــس منها، 
الفالحـــي والبـــدوي. وانضـــم لها الســـاري 
الهنـــدي مؤخـــرا الذي يتناغم مع رســـومات 

الحناء والمجوهرات بما يرسم لوحة فنية.
وتتوقع ســـناء عبدالعزيز، صاحبة محل 
لتأجيـــر فســـاتين الزفـــاف أن ”يتـــم تأجير 
الســـاري الهندي في المســـتقبل للفتيات كما 
يحـــدث اآلن من تأجير لفســـاتين األفراح في 
ظل ارتفاع األســـعار وعدم قدرة كثيرات على 
شـــرائه في ليلة الحنـــاء ورغبتهن في ارتداء 

الساري غالي الثمن والثري في تصميمه“.
وأضافـــت عبدالعزيز أن ”هناك فئة كبيرة 
مـــن الفتيـــات ال تقـــدر على شـــراء الســـاري 
الهندي واقتنائه من أجل ارتدائه لليلة واحدة 
(الحناء) أو في الحفالت النســـائية الخاصة، 

لكن هناك فتيات يمكنهن تأجيره“.

انتشــــــر الســــــاري الهندي وهو عبارة عن مالبس نسائية تتميز بألوانها الزاهية والبّراقة 
بني املتاجر، وأقبلت عليه سيدات كثيرات في مصر ليكون خطا جديدا من خطوط األناقة 

واملوضة نتيجة الشغف الذي زاد مؤخرا بالدراما الهندية.

الموضة الجديدة تصل إلى صفوف النجوم

أعلـــن معهـــد كارولينســـكا  } ســتوكهولم – 
الســـويدي فـــي ســـتوكهولم عـــن فـــوز ثالثة 
أميركيين، وهم جيفري هول ومايكل روزباش 
ومايكل يانغ، بجائـــزة نوبل للطب لعام 2017، 
الكتشـــافهم آليـــات جزيئية تتحكـــم في إيقاع 

الساعة البيولوجية.
وجـــاء في بيـــان لجنة الجائـــزة أن ”هول 
وروزباش ويانغ اســـتطاعوا تســـليط الضوء 
على ســـاعتنا الداخلية البيولوجية وإيضاح 

طريقة عملها“.
وأضافت اللجنة أن ”اكتشافاتهم أوضحت 
كيـــف ُتؤقلم النباتـــات والحيوانات والبشـــر 
اإليقاع البيولوجي مع تعاقـــب الليل والنهار 

على كوكب األرض“.

ويذكر أن 211 شخصا حصلوا على جائزة 
نوبل في الطب منذ عام 1901.

وســـيجري اإلعالن عـــن أســـماء الفائزين 
بجوائز نوبل فـــي مجاالت الفيزياء والكيمياء 

واألدب والسالم واالقتصاد تباعا.
وفيما عـــدا جائزة نوبل في االقتصاد، فإن 
جوائز نوبـــل األخرى ُتمنح وفقا لوصية رجل 
الصناعة الســـويدي ألفريد نوبل (1896-1833) 

مخترع الديناميت. 
وتبلغ قيمة كل جائـــزة هذا العام 9 مليون 

كرونة (1.1 مليون دوالر).
ويجري تســـليم الجوائز للفائزين سنويا 
في العاشـــر من ديســـمبر، ذكرى وفـــاة نوبل. 
وصـــرح توماس بيرلمـــان أمين عـــام جمعية 

نوبل بمعهد كارولينسكا بأن رد الفعل األّولي 
للعالـــم األميركـــي روزباش فور علمـــه بفوزه 
بجائـــزة نوبل في الطب لعام 2017 هو أنه قال 

”أنتم تمزحون معي“.
وقال بيرلمـــان إنه تواصل أيضا مع هول، 

ولكن ليس مع الفائز الثالث.
وُمنحت جائزة نوبل للطب للعام 2016 إلى 
الياباني يوشـــينوري أوســـومي ألبحاثه عن 
االلتهام الذاتي التي أدت دورا حاسما في فهم 
تجدد الخاليا وردة فعل الجســـم على الجوع 

وااللتهابات.
وكشفت األكاديمية السويدية أن الخميس 
المقبل تاريخ اإلعالن عن اســـم الفائز بجائزة 

نوبل في اآلدب لعام 2017.

وقالت ســـارة دانيـــوس، األمينـــة العامة 
لألكاديميـــة، إنهـــم ســـيختارون هـــذا العـــام 
الفائر بالجائزة من بين خمســـة مرشحين، تم 

اختيارهم من بين نحو 195 مرشحا.
وتجدر اإلشارة، إلى أن اختيار األكاديمية 
فـــي العـــام الماضـــي، كان قد وقـــع -بصورة 
مفاجئـــة- علـــى المغني والمؤلـــف األميركي، 

بوب ديالن.
وتضم قائمة المتنافســـين للفوز بالجائزة 
هذا العام، المؤلف الكيني نجوجي وا ثيونجو، 
وهاروكـــي موراكامي مـــن اليابان، ومارغريت 
أتوود من كندا، والكاتب اإلســـرائيلي عاموس 
عوز، والشـــاعر الســـوري المولـــد علي أحمد 

سعيد إسبر (الشهير بأدونيس).

جائزة نوبل للطب تذهب هذا العام إلى األميركيين

} عنـــدي حكاية أرويها مـــن الذاكرة، لذلك 
و“لعل“  جتدونهـــا حتتـــوي علـــى ”أظـــن“ 
واألدوات األخـــرى املختصـــة بالتملص من 
املســـؤولية. احلكايـــة تبني أهمية أســـماء 
األشياء وكيف أن االسم يغلب على التعريف 
الصحيـــح. احلكايـــة تقول إن هنـــاك قبيلة 
عربيـــة، أظنها تغلب، تســـكن نواحي بادية 
الشـــام واجلزيرة منـــذ اجلاهليـــة. القبيلة 
هذه مســـيحية، وبهذا صار عليها أن تدفع 

اجلزية عندما فتح املسلمون بالد الشام.
فهم أبنـــاء القبيلـــة اجلزية علـــى أنها 
مهينـــة ويدفعها مـــن هو صاغـــر، وهذا ما 
يأبونه متاما. جاء محاسب الوالي وحسب 
مـــا عليهـــم أداءه فرفضوا الدفـــع طاملا هي 
جزيـــة وإذعـــان. لكنهـــم كانـــوا يقبلون أن 
يدفعـــوا األمـــوال إذا لم يكن اســـمها جزية 
واقترحوا أن يدفعوها على أن يكون اسمها 
صدقة. هنا تبـــرز العقلية العربية. اخلليفة 
نفســـه وهـــو عربـــي طبعا قبل بهـــذا احلل 
وقال ما معنـــاه أن املهم أن يدفعوا األموال 

وليسموها ما شاؤوا.
أينما أنظر أجد ناسا يهتمون باألسماء 
أكثر مما هو مـــادي وملموس فأتذكر قبيلة 
تغلب. تذهب إلى السوبرماركت وترى شابا 
يافعا ميسك بثمار الليمون احلامض بعناية 
وميســـحها ويرصها على الرف. وترى على 
صدره بطاقة تعريفية تذكر اســـمه وتصفه 
بأنـــه ”املســـؤول األعلى عن ثمـــار الليمون 
وبعـــض احلمضيـــات“. أنا متأكـــد أن هذا 
الشاب طالب بزيادة في راتبه لكن أصحاب 
العمـــل رأوا أن األفضـــل أن يرفعوا من قدر 
لقبـــه الوظيفـــي ال من راتبه، وهـــو اخليار 

األرخص.
جتـــد شـــبابا كهـــؤالء فـــي ماكدونالـــد 
وســـتاربكس وغيرهـــا مـــن احملـــالت ذات 
العمالة الشـــابة. كل عنده لقب رنان وأخاذ: 
هذا مشـــرف أعلى وذاك مستشار أقدم وهذا 
رئيس قســـم وعملهم ال يزيد عن نقل القهوة 
إلى الزبون أو مســـح الطاوالت. ولعل هناك 
املاليـــني مـــن املســـاكني قـــرأوا األوصاف 
الرائعة فـــي عنوان الوظيفـــة وتقدموا لها 

وصدموا بتدنيها مقارنة باإلعالن.
حـــدا.  تعـــرف  وال  تنتهـــي  ال  والبـــدع 
اآلن يشـــهد العالم موجة ألقـــاب فضفاضة 
مـــن نتـــاج مخيـــالت متألقة في اســـتنباط 
اللقـــب الرنان. قرأت إنهم فـــي أميركا صار 
عندهم وظيفة ”فني تعزيز الشـــفافية“ وهو 
لقب جديد ملنظـــف النوافـــذ. أو فتاة لقبها 
وهذا  الوظيفي ”مســـؤولة االنطباع األول“ 
يعنـــي أنها موظفة اســـتقبال بســـيطة، أما 
”مستشـــارة التغذية في املعاهد التعليمية“ 

فهي طباخة في مدرسة.
ويبـــدو أنـــه كلما تســـامى اللقـــب كلما 
تدهور املوقع. وإذا كنت جالســـا في مطعم 
أو مقهـــى ورأيت رجال يحمـــل على صدره 
بطاقـــة تعريـــف تقـــول ”رئيـــس جمهورية 

الكون“، فاعلم أنك إزاء ماسح الطاوالت.

صباح العرب

قبيلة تغلب 
وأسماء األشياء

حسين صالح

نال أحدث كليبات الفنانة 
اليمنية المقيمة في اإلمارات 

بلقيس فتحي والذي حمل 
عنوان {حقير الشوق}، إعجاب 

اآلالف من المتابعين خالل 
ساعات من طرحه، وأثار 

ضجة كبيرة بينهم. ووجهت 
بلقيس في نهاية الكليب 

رسالة جاء فيها {تحية قلبية 
لذوي شهدائنا البواسل في 

الوطن العربي}.

J

{الساري الهندي} أحدث صيحات 
الموضة في حفالت الزفاف بمصر

} لندن – يأمل معرض ”الســـكوثيون: محاربو 
سيبيريا القديمة“، الذي يستمر حتى 14 يناير 
2018 فـــي المتحـــف البريطاني بلنـــدن تغيير 
النظرة إلى هؤالء المحاربين الذين كان القوم 
يخشـــونهم، وكانـــوا يشـــربون الحليـــب من 
جماجم أعدائهم ويوّشـــمون أنفســـهم بالفحم 

وينتشون بالقنب.
وحكـــم الســـكوثيون أو الســـيثيون الذين 
كانت السرية تكتنفهم منطقة هائلة من السهل 
األوراسي بين شـــمال الصين والبحر األسود 
بين القرنين التاســـع والثاني قبل الميالد، ثم 

صاروا طي النسيان إلى حد كبير.
وتأتـــي أغلـــب المئتي قطعـــة المعروضة 
في المشـــروع مـــن جنوب ســـيبيريا. والكثير 

منها مقترض من متحف هيرميتاج في ســـان 
بطرسبرغ وتعرض خارج روسيا للمرة األولى.
ويالحظ أن المعروضات محفوظة بشـــكل 
جيـــد وذلك جراء الظـــروف الجليدية في تالل 
الدفـــن والمقابـــر في جبـــال ألتاي في آســـيا 

الوسطى.
وتشمل المعروضات قطعا جرى اكتشافها 
فـــي مواقـــع التنقيـــب األثرية في عهـــد بيتر 

العظيم في أوائل القرن الثامن عشر.
القبائـــل  شـــيوخ  أحـــد  رأس  وتشـــمل 
الســـكوثيين وجلـــده الموشـــوم والقـــالدات 
الذهبيـــة الالمعة والذهـــب المزخرف للرجال 
والنساء والمعلقات واألحذية الجلدية وأخرى 
مصنوعة اللباد وبعض قطع الجبن المحفوظة 

بشـــكل جيد. وتضم المعروضات أيضا فنونا 
على الحجر وألواح التوابيت الهائلة.

وكان الســـكوثيون، وهـــم أســـالف الهون 
والمغـــول، يبجلـــون الخيول ويســـتخدمونها 
كوسيلة لشن الحروب وغالبا ما كانوا يدفنون 
خيوال مزينة بشكل كبير معهم للحياة األخرى. 
وتقف الســـروج المزينة بشكل رائع واأللجمة 
المعقدة شاهدا على ذلك. ولم يكن للسكوثيين 
اللهجـــات  إحـــدى  يتحدثـــون  كانـــوا  الذيـــن 
الفارســـية، لغة مكتوبـــة. وتأتـــي المعلومات 

عنهم من اليونانيين القدامى واألشوريين. 
للمعـــرض  اإللكترونـــي  الموقـــع  ويقـــول 
”لقـــرون كانـــت كل آثار ثقافتهـــم مفقودة حيث 

كانت مدفونة تحت الجليد“.

السكوثيون شربوا الحليب من جماجم أعدائهم
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