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} الدوحــة – مّثـــل اســـتطالع آلراء القطريني 
نشـــره معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى 
صدمـــة للســـلطات القطريـــة، ملا كشـــف عنه 
من تصادم شـــديد بـــني ما يؤمن بـــه املواطن 
القطـــري وبـــني املوقـــف الرســـمي خاصة ما 
تعلـــق باالنفتاح علـــى إيران وإيـــواء جماعة 
اإلخوان املســـلمني، وكالهما ســـبب في األزمة 
العميقـــة مع الســـعودية التي يطالـــب أغلبية 
املستجوبني بتقدمي تنازالت للتوصل فيها إلى 

حل وسط.
وأجري االســـتفتاء في أغسطس 2017 على 
يد شـــركة أبحاث في الســـوق العربية تتمتع 
بعقود من اخلبرة في مجال مجتمعات اخلليج 

العربي.
وعبر أكثر من نصف املستجوبني القطريني 
(56 باملئـــة) عـــن معارضتهـــم دعم الســـلطات 
جلماعـــة اإلخـــوان وإيواء قيـــادات هاربة من 
أحكام قضائيـــة في بلدانهـــا األصلية، فضال 
عن توظيف هـــذه اجلماعات وجماعات أخرى 
متشددة البتزاز دول اجلوار أو البحث عن دور 

إقليمي من بوابة متويل اإلرهاب.
وقـــال متابعون للشـــأن القطـــري إن هذه 
النتائـــج املثيـــرة ســـتجعل التنظيـــم الدولي 
لإلخـــوان، الـــذي يتخـــذ مـــن الدوحـــة مقرا 
لقيادات بـــارزة فيه ويعتبرهـــا مبثابة قاعدة 
ارتكاز ألنشـــطته، يعيد حساباته حول وضعه 
مـــا بعد التغييـــر الذي يبدو أنه صـــار مطلبا 
شـــعبيا وليس فقط مطلبا بني النخبة القطرية 

وأعضاء بارزين في األسرة احلاكمة.
واعترض القطريون بشدة، وبفارق يتراوح 
بني 79 إلى 16 باملئة، على سياســـات إيران في 
املنطقة علـــى الرغم من احلظـــوة التي تتمتع 
بها لدى الســـلطات القطريـــة، والتي كان آخر 
مظاهرهـــا اســـتقبال أمير قطر الشـــيخ متيم 
بن حمـــد آل ثاني لوزير اخلارجيـــة اإليراني 
محمـــد جواد ظريـــف، فضال عـــن وصف أحد 
مســـؤولي اخلارجية القطرية إليـــران بكونها 
”دولة شـــريفة“ في تبرئة لها من التدخالت في 
شؤون دول اخلليج، وحتريك مجموعات تابعة 
لها مذهبيا وماليا لتخريب األمن في دول مثل 

البحرين واليمن.
واســـتقبل الشـــيخ متيم وزيـــر اخلارجية 
اإليراني فـــي الدوحة الثالثـــاء. وقالت وكالة 
األنبـــاء القطرية الرســـمية إنـــه ”جرى خالل 
املقابلـــة اســـتعراض عالقـــات التعـــاون بني 
البلدين في مختلف املجاالت إضافة إلى تبادل 
وجهـــات النظر حـــول األوضـــاع الراهنة في 

املنطقة، مبا فيها األحداث اجلارية“.

وفـــي خالف تـــام مـــع احلفـــاوة القطرية 
بظريف، قال 53 باملئة من املســـتجوبني إن أهم 
قضيـــة اآلن هي التوصل إلـــى أقصى قدر من 

التعاون العربي ضد إيران.
ومـــن الواضح أن املـــزاج العـــام في قطر 
يتماشـــى مع مواقـــف دول مجلـــس التعاون 
اخلليجـــي، ومع قرارات قمـــم الرياض الثالث 
التي حضرها الرئيس األميركي دونالد ترامب 
وشـــارك فيها الشـــيخ متيم، وصدر عنها بيان 
ملـــزم بضرورة بناء حتالف إســـالمي أميركي 

ملواجهة التمدد اإليراني.
وال تزيـــد زيارة وزيـــر اخلارجية اإليراني 
واســـتقباله على أعلى مســـتوى فـــي الدوحة 
ســـوى من إثارة الغضب الشعبي، خاصة أنها 
تؤثر ســـلبا علـــى وضع قطر فـــي اخلالف مع 

الرباعي العربي.
وقال الباحث السعودي سلمان األنصاري 
إن طهران ليست في موقف يسمح لها بإحداث 
أي تأثير في األزمة القطرية ســـوى أنها تزيد 
من انغماســـهما معـــا أكثر في ســـلبيات هذه 

األزمة.
وكشـــفت نتائج االستفتاء عن شبه إجماع 
فـــي الشـــارع القطري ضـــد أنشـــطة الوكالء 
اإلقليميـــني إليـــران، وخاصـــة حـــزب الله في 
لبنـــان واحلوثيـــني في اليمن، حيـــث أعلن 90 
باملئـــة من املســـتجوبني رفضهم ألنشـــطتهما 
في لبنان وســـوريا واليمـــن، وهو ما يتناقض 
متاما مع مواقف قطـــر التي تدعم اجلماعتني 
وتقيم معهما عالقات مثيرة للتســـاؤل خاصة 
فـــي ضوء الدور الذي تلعبانـــه لتخريب األمن 

القومي لدول عربية مختلفة.
وفي ضوء توجـــه عام معاد لقطر وجماعة 
اإلخوان، أعلن 81 باملئة من املســـتجوبني أنهم 
يؤيـــدون التوصـــل إلى حل وســـط تقـــدم فيه 
كل األطـــراف بعـــض التنازالت مبـــن في ذلك 

السلطات القطرية.
ومتثـــل التركيبـــة الدميوغرافيـــة لعّينـــة 
املشـــاركني أيضا مجمـــوع الســـكان البالغني 
مـــن الشـــعب القطـــري: 60 باملئـــة منهم حتت 
ســـن اخلامســـة والثالثني؛ حيث يقيم نصفهم 
فـــي العاصمة الدوحة، ويقيـــم ربع عددهم في 
الريان املجاور، والربع اآلخر في أماكن أخرى 
من البالد؛ كما أن 90 باملئة من املصوتني كانوا 
من السنة و10 باملئة فقط من الشيعة، وُخمس 

املصوتني فقط كانوا من طلبة اجلامعات.
واعتبـــر ديفيـــد بولوك، املستشـــار البارز 
الســـابق باخلارجية األميركية لشؤون الشرق 
األوســـط، أن ”ما هو حتمي هنا أن قطر ليست 
دولة دميقراطية، لذلك فـــإن الرأي العام هناك 
له تأثير غير مباشـــر على تشـــكيل السياســـة 
العامـــة. لذلك يجب على األســـرة املالكة أيضا 

توجيه بعض االهتمام لرد الفعل الشعبي“.
وقال بولوك إن نتائج هذا االستبيان تشير 
إلـــى أنه ”يتعني على األمير مـــن أجل احلفاظ 

علـــى شـــعبيته، أن يبذل جهـــودا ال بأس بها 
للوقوف على أرض محايـــدة والبحث عن حل 
وســـط يستطيع من خالله بحث سبل التوصل 
إلى حل أزمة قطر احلاليـــة مع الدول العربية 

األخرى“.
وأضـــاف ”يبـــدو أن قبـــول االبتعـــاد عن 
إيـــران وجماعة اإلخوان املســـلمني، هو احلل 

األمثل لقطر“.
نتائـــج  أن  خليجيـــون  مراقبـــون  ويـــرى 
االستطالع سيكون لها تأثير كبير على الشيخ 
متيم ألنها ســـتعطي مشروعية ملواقف الشيخ 
عبدالله بن علي آل ثاني، والشـــيخ سلطان بن 
ســـحيم، وملؤمتر املعارضة الذي عقد منتصف 
ســـبتمبر في لندن، وهو ما يجعل األمير أمام 
امتحـــان صعب الســـترضاء رأي عام شـــعبي 
داعـــم لعمقـــه اخلليجي ومعارض الســـتبدال 
هـــذا العمق بعالقة مثيرة للمخاوف مع إيران، 
فضال عـــن إيواء تنظيمات متشـــددة ميكن أن 

تنقلب على قطر نفسها في أي حلظة.
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} أربيل (العراق) – يجد رئيس إقليم كردستان، 
مســـعود البارزاني، نفسه وحيدا بعدما تخلى 
عنـــه الكثير من حلفائه وهـــو يواجه تداعيات 
االســـتفتاء الذي أصر علـــى إجرائه، متجاهال 

اعتراضات داخلية وخارجية.
وشـــنت أحـــزاب وشـــخصيات سياســـية 
بارزة في إقليم كردســـتان هجومـــا حادا على 
البارزانـــي، متهمة إياه بخداعها في ما يتعلق 
بنوايـــاه مـــن وراء إجراء االســـتفتاء، وذهابه 
منفردا نحو تشكيل ”مجلس القيادة السياسية 

العراق“، للتفاوض مع بغداد. الكردستانية – 
وقالـــت هيرو إبراهيم أحمـــد، عقيلة جالل 
الســـابق الذي  الطالباني رئيـــس اجلمهورية 
توفي باألمس إن الشعب الكردي ”يدفع ضريبة 
هذا العناد في الوقت احلاضر، فبدل أن نراجع 

أنفســـنا ونقيم الظرف احلالي بصورة واقعية 
ودقيقة، تقرر تشـــكيل مجلس دون العودة إلى 

قيادة األحزاب“.
ولـــم تكد أربيـــل، عاصمة اإلقليـــم الكردي 
في العراق ومعقل حزب البارزاني، تســـتوعب 
صدمـــة تصريحات عقيلـــة الطالبانـــي، حتى 
أصدرت حركة التغييـــر، التي متلك ثاني أكبر 
كتلة في برملان إقليم كردســـتان، بيانا شـــديد 
اللهجـــة ذكرت فيه أن االســـتفتاء ”تســـبب في 
خيبـــة أمـــل وامتعاض دول املنطقـــة. وأصبح 
ذريعة بيد بعض اجلهات الشوفينية لتقف ضد 

املطالب الشرعية ملواطني كردستان“.
واعتبـــرت احلركـــة أن نتيجة االســـتفتاء 
أصبحت ”تهديـــدا جديا على حياة ومعيشـــة 

مواطني كردستان ومكتسباتهم“.

ويقول مراقبون إن هذه املواقف تؤشر على 
متّرد مدينة الســـليمانية، معقل كل من االحتاد 
والتغيير، على مشـــروع االنفصال الذي يقوده 

البارزاني.
ويضيف هـــؤالء أن ”القيادات السياســـية 
فـــي الســـليمانية رمبـــا تســـعى إلـــى جتنيب 
املدينة تداعيات االستفتاء وأخطرها العقوبات 
االقتصاديـــة، التـــي قد تتســـبب فـــي حتريك 

الشارع الكردي“.
وفـــي بغداد تعـــرض الوجـــود الكردي في 
البرملان االحتادي إلى خطر كبير، عندما علقت 
رئاسة مجلس النواب عضوية جميع األعضاء 

األكراد الذين شاركوا في االستفتاء.
وقبيل انعقاد جلســـة هامة، ظهر الثالثاء، 
عقد وفـــد ميثـــل التحالـــف الشـــيعي احلاكم 

اجتماعـــا مـــع رئيس مجلـــس النواب ســـليم 
اجلبوري ملناقشـــة حضور النواب األكراد إلى 

اجللسات.
ووفقـــا ملصدر نيابي حتدث لـ“العرب“، فقد 
أسفر االجتماع عن جملة مقررات تلتزم رئاسة 
البرملـــان بتنفيذهـــا، منهـــا ”اعتبـــار كل نائب 
عـــن التحالف الكردســـتاني يحضر جلســـات 
البرملان مؤيدا لقرارات املجلس األخيرة بشأن 
االســـتفتاء ويؤمـــن بـــكل مضامني الدســـتور 

وغير معتـــرف بنتائج االســـتفتاء“، فضال عن 
”إعداد قوائم خاصة بأســـماء النواب املؤيدين 
لالســـتفتاء وأصحاب املواقـــف الواضحة منه 
لرفعها إلى القضاء من أجل ســـحب عضويتهم 

من املجلس إلى حني بّت القضاء في أمرهم“.
وترجمـــة لهذه املقـــررات انعقـــد البرملان، 
الثالثـــاء، مـــن دون النـــواب األكـــراد. وحضر 
نواب االحتاد والتغيير إلى مبنى البرملان، لكن 
اجلدل بشـــأن مشاركتهم في االســـتفتاء، حال 

دون دخولهم إلى قاعة اجللسات.
وأطلق ائتالف دولة القانون، بزعامة نوري 
املالكي، حملة جلمع تواقيع بهدف تقدمي طلب 
إلى رئاســـة البرملـــان ينص على منـــع النواب 
الكرد من حضور جلسات مجلس النواب، قبل 

أن يعلنوا موقفهم من االستفتاء.

السليمانية تتمرد على البارزاني تحسبا لعقوبات إقليمية ردا على االستفتاء

ديفيد بولوك
االبتعاد عن إيران وجماعة 

اإلخوان المسلمين، 
الحل األمثل لقطر

رحيل جالل الطالباني 
في لحظة عصيبة 
من تاريخ كردستان

ص ٣

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.co.uk

14 محرم 1439 - املوافق لـ 2017/10/04 األربعاء
السنة 40 العدد 10771
Wednesday 04/10/2017
40th Year, Issue 10771

رائدة طه تجسد بمفردها كوميديا سوداء على املسرح
١٤

ترحيب بـ {الدولة الشريفة}

أول استطالع للقطريين: معارضة لرهان الشيخ تميم على إيران واإلخوان
[ أغلبية كبيرة تربط بين الثقة بأمير البالد وقدرته على تقديم تنازالت للتوصل إلى حل مع السعودية

هيومن رايتس ووتش: انحياز إليران وقطر
أثـــار تقريـــر نشـــره موقـــع  } واشــنطن – 
”أميركان ثينكر“ عـــن التقارير التي تصدرها 
منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ أسئلة كثيرة 

حول األجندة التي تعمل وفقها املنظمة.
واعتبـــر التقريـــر األميركـــي أن تقاريـــر 
املنظمـــة منحازة لقطر وإيـــران، وأن املنظمة 

تعاني من ”فصام“.
واتهـــم املوقع املنظمة الشـــهيرة بالدفاع 
عن حقوق اإلنســـان باســـتهداف دول بعينها 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط ومبحاباة قطر 
وإيـــران، ما ينال مـــن موضوعية ومصداقية 
جـــزءا  ويجعلهـــا  املنظمـــة  هـــذه  تقاريـــر 
وسياســـاتها  الـــدول  هـــذه  أجنـــدات  مـــن 

اخلارجية.
تصريحـــات  األميركـــي  التقريـــر  وأورد 
ملعارضـــني إيرانيـــني انتقـــدوا فيهـــا تغطية 

لألوضاع  منظمـــة ”هيومن رايتس ووتـــش“ 
في بلدهم.

وأشـــارت مصادر حقوقيـــة عربية مراقبة 
إلى أن قناة اجلزيرة القطرية كثيرا ما تنشـــر 
تقاريـــر ”هيومـــن رايتس ووتـــش“ بصفتها 
شـــهادة دولية تخدم األغـــراض القطرية في 

هذه القضية أو تلك.
املنظمـــة  أن  املصـــادر  هـــذه  وأضافـــت 
تقّصـــدت صـــب انتقاداتهـــا علـــى التحالف 
العربـــي في اليمـــن مهملة االنتهـــاكات التي 
ترتكبها ميليشيات احلوثيني، كما أنها لطاملا 
اعتبرت في تقاريرها هذه امليليشيات مصدرا 

ملعلوماتها.
وتؤكـــد مراجـــع قانونية دولية أن لبســـا 
يدور حول مصادر متويل املنظمات احلقوقية 

وأن ال شفافية تكشف اجلهات املمولة.

١٨
قانون يختبر تداول املعلومات في مصر إخوان األردن يعيدون إنتاج أنفسهم لضمان البقاء

٢



} غزة - عقدت احلكومة الفلسطينية برئاسة 
رامـــي احلمدالله الثالثاء أول اجتماع لها منذ 
العـــام ٢٠١٤ فـــي قطاع غزة، فـــي خطوة أولى 
على طريق إرســـاء عودة السلطة الفلسطينية 
املعتـــرف بهـــا دوليا إلـــى القطـــاع اخلاضع 

لسيطرة حركة حماس منذ ٢٠٠٧.
وأعلـــن الناطق باســـم احلكومة يوســـف 
احملمـــود فـــي مؤمتـــر صحافي عقـــب انتهاء 
االجتماع أن احلكومة أجرت ”مناقشة سريعة 
مللفات الكهربـــاء واملياه واإلعمـــار، وأن ملف 
األمـــن واملعابـــر واملوظفـــني ســـيتم بحثه في 

القاهرة األسبوع القادم“.
وقـــال ”احلكومـــة ال متتلك عصا ســـحرية 
حلل مشـــاكل قطاع غزة ولكنها ســـوف تتنقل 
إليه مجددا“، موضحا أن اتفاق إنهاء االنقسام 
ســـيكون على ثـــالث مراحل تتمثل بتشـــكيل 
جلان للبـــدء بالعمل على حل مشـــاكل املعابر 
والكهربـــاء واملـــاء وملفات أخـــرى. وأضاف 
”لدينا إصـــرار على حل كافة املســـائل العالقة 
وصوال لتحقيـــق املصاحلة“. وتشـــكل ملفات 
األمن واملعابر وموظفي القطاع أحد التحديات 
أمام حتقيق مصاحلة شـــاملة، وستكون هاته 
امللفات رئيســـية على طاولـــة املفاوضات بني 
الســـلطة وحمـــاس فـــي القاهرة التـــي ترعى 

املصاحلة.
وأبـــدت حمـــاس انفتاحا حلـــل معضلتي 
املعابـــر واألمـــن، حيث قـــال رئيـــس مكتبها 
السياسي إسماعيل هنية الثالثاء، إن احلركة 
ســـتتعاون إلى أبعد مدى مـــن أجل أن تتمكن 
احلكومة الفلســـطينية مـــن أداء مهامها، جاء 
ذلك عقب لقائه مـــع رئيس املخابرات املصرية 
خالـــد فـــوزي الذي وصـــل إلى القطـــاع ظهر 

الثالثاء.
وأعلـــن هنية عن موافقة حركته على تلبية 
دعوة من جهـــاز املخابرات العامـــة املصرية، 

لزيارة القاهرة، الثالثاء املقبل، للبدء باحلوار 
الثنائي مع حركة فتح.

وترعى املخابـــرات املصرية املصاحلة بني 
حركتي فتح وحماس، لطي صفحة االنقســـام 
التي أضـــرت كثيـــرا بالقضية الفلســـطينية، 
وفاقمت املشاكل االجتماعية التي يعاني منها 

سكان قطاع غزة.
ويـــرى محللون أن حمـــاس تبدي إيجابية 
فـــي التعاطي مع ملفي املعابر واألمن بيد أنها 
تعتبـــر أن احلديث عن ســـالح كتائب عزالدين 
القســـام خـــط أحمـــر، وهذا لو أصـــرت حركة 
فتح والســـلطة على مناقشته، قد ينسف ما مت 

بناؤه.
ومعلوم أن السلطة وكذلك احلال بالنسبة 
للدول العربية تعتبر أنه يجب حصر الســـالح 
في يد واحدة أي الشـــرعية خاصة وأنه سبق 
وأن مت توجيـــه هذا الســـالح إلى الداخل، بيد 
أن حركـــة حماس تـــرى أن هـــذا الطرح ليس 
مقبوال بالنســـبة لها كما بالنسبة جلمهورها، 
وبالتالي ســـتحاول مصـــر تأجيـــل البت في 
املسألة إلى آخر مرحلة من مراحل املصاحلة.

وقال الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
في مقابلة تلفزيونية مساء االثنني إن السلطة 
ستتسلم ”كل شيء“ في غزة، مؤكدا في الوقت 
ذاته على وجوب نسيان اخلالفات مع حماس.

وأكـــد عبـــاس أن ”الســـلطة الفلســـطينية 
ستقف على املعابر“ في قطاع غزة موضحا أن 
”املعابر واألمن والوزارات، وكل شيء يجب أن 
يكون بيد السلطة الفلسطينية“ في قطاع غزة.
وأضـــاف ”ألكـــون واضحا أكثـــر، لن أقبل 
ولن أنسخ أو أستنســـخ جتربة حزب الله في 

لبنان“، في إشارة إلى سالح الكتائب.
ويقـــول مراقبـــون إن عباس يبـــدي رغبة 
في حل جميع امللفات ومنها ســـالح الفصائل 
ضمن ســـلة متكاملة، وهذا بالتأكيد ســـيعرقل 
مســـار األمور وقد ينســـف جهـــود مصر التي 
يتوقع أن تعمل على إقناعه بأنه سيتم حلحلة 
هذا امللف ولكن ليـــس قبل االتفاق على جميع 

النقاط األخرى.
وتبـــدي مصـــر حرصا كبيـــرا على إجناح 
عمليـــة املصاحلـــة، لعـــدة اعتبـــارات لعل من 

بينهـــا متهيد الطريـــق أمام مبادرة لتســـوية 
القضية الفلسطينية، خاصة وأن من الشروط 
املوضوعـــة إلطالقهـــا هـــو توحيـــد الصـــف 

الفلسطيني.
ومـــن األهداف األخرى ملصـــر هو أن تكون 
الطرف الوحيد املمســـك بامللف الفلســـطيني، 
وإبعاد خصوم على شـــاكلة قطـــر وتركيا عن 
هذا امللف الذي هو مرتبط أميا ارتباط بأمنها 
القومـــي. وأعلن الرئيس املصـــري عبدالفتاح 
السيســـي الثالثاء فـــي كلمة متلفـــزة وجهها 
الى الفلســـطينيني أن هناك ”فرصة ســـانحة“ 
لتحقيـــق الســـالم فـــي املنطقـــة إذا حتققـــت 

املصاحلة الفلسطينية.
وقال السيســـي ”إنني علـــى ثقة أن القوى 
الكبـــرى فـــي العالـــم عندمـــا تـــرى األطراف 
الفلســـطينية على وعي كامل بطبيعة املرحلة 

وبأهميـــة احلـــوار لتحقيـــق أهداف الســـالم 
ستســـاعد على حتقيق هذا السالم الشامل في 

املنطقة“.
وأضاف ”أؤكد للجميـــع أننا ال منلك وقتا 
لنضيعه وأن التاريخ سيحاســـب من يتسبب 
فـــي إضاعة الفرصة احلالية للســـالم“، مؤكدا 
ثقته ”بإدراك القيادات الفلسطينية حلساسية 

املرحلة وأهمية… حتقيق الوحدة“.
ويرى مراقبون أن الســـلطة وحركة حماس 
مضطرتان هذه املرة للسير في خيار املصاحلة 
وأن أي طـــرف ليس مســـتعدا لتحمل فشـــلها، 
ألن ذلك ســـيجعله في وضع صعب سواء أمام 
الشعب الفلسطيني الذي يرنو إلى إنهاء فصل 

االنقسام أو املجتمع الدولي.
وقال املوفـــد الدولي نيكـــوالي مالدينوف 
االثنني إنه ”متفائل بحذر“، مشـــيرا في الوقت 

ذاتـــه إلى وجود ”إرادة سياســـية حقيقية“ من 
جانب كل من فتح وحماس لتحقيق املصاحلة، 
باإلضافـــة إلى التـــزام مصري قـــوي باملضي 
في جهـــود الوســـاطة. وفي مقابـــل الترحيب 
الدولي باملصاحلة، تبدي إســـرائيل امتعاضها 
واضعة شـــروطا للقبول باملصاحلة. والشروط 
التي حددهـــا رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، 
الثالثاء، هي االعتراف بإسرائيل، وحل اجلناح 

العسكري حلماس، وقطع العالقات مع إيران.
وقال نتنياهو ”من يريد أن يقوم مبثل هذه 
املصاحلة، ففهمنا لهذه املصاحلة بسيط جدا: 
اعترفوا بدولة إسرائيل، وقوموا بحل اجلناح 
العســـكري حلركة حماس، واقطعوا العالقات 
مع إيران التي تدعو إلى إبادتنا وما إلى ذلك“.
وتابع ”هذه اخلطوات واضحة جدا، ونقول 

هذا الكالم بشكل واضح للغاية“.

} عمــان - تشـــهد أروقـــة جماعـــة اإلخـــوان 
املســـلمني فـــي األردن هـــذه األيـــام، نقاشـــات 
مستفيضة وعملية تقييم شاملة ملسارها خالل 

العقود املاضية، كانت لوقت قريب ترفضها.
ويعزى هذا التحول فـــي املوقف اإلخواني 
واالنفتـــاح على الطرح القائـــل بضرورة تقييم 
طريقة تعاطيها مع شـــأنها الداخلي واألردني 
وحتقيـــق مراجعـــات حقيقيـــة لهـــا ولذراعها 
السياســـية حزب جبهة العمل اإلســـالمي إلى 
إدراك قياداتها بأن املتغيرات تفرض عليها ترك 

”املكابرة“ والسير في هذا التمشي.
وذكر قيادي بارز في اجلماعة، التي تعتبرها 
اجلهـــات الرســـمية غير مرخصـــة، أنهم بدأوا 
باخلـــوض في ما يســـميه ”مراجعـــة حقيقية“ 
للبحث عـــن البقاء على الســـاحة السياســـية، 
وإليجاد ”صيغ مناســـبة مع اجلهات الرســـمية 
جلهـــة ترخيص اجلماعة من جهـــة، وللموافقة 
على تعديالت النظام األساســـي للحزب (حزب 
جبهـــة العمـــل اإلســـالمي التابـــع لهـــا) التي 

أصبحت في ذمة وزارة الشؤون السياسية“.
وكانت الســـلطة األردنية قـــد أعلنت العام 
املاضي عدم اعترافها باجلماعة بســـبب رفض 
األخيـــرة تصويـــب وضعها القانونـــي، لتمنح 
جمعية اإلخـــوان بقيـــادة عبداملجيـــد ذنيبات 
ترخيصـــا قانونيـــا يجعـــل اجلمعيـــة املمثـــل 

الرسمي بالنسبة للدولة عن اإلخوان.
ولئـــن اســـتمرت اجلماعـــة غيـــر املرخصة 
فـــي عملها، حتى أنها شـــاركت في االنتخابات 
النيابيـــة والبلديـــة بعـــد مقاطعتها لســـنوات 
هذين االســـتحقاقني، إال أنها ال تزال ترى أنه ال 
مناص من تصحيـــح وضعها مع الدولة، وعدم 
ترك مصيرها مرهونا مبزاج السلطة وعالقتها 
معها. وكانت الســـلطات األردنية قد أقدمت قبل 
أيام على تسليم مقر جبهة العمل اإلسالمي في 
إربـــد بالقوة إلى جمعية اإلخـــوان، األمر الذي 
أثـــار مخاوف احلـــزب واجلماعـــة األم، من أن 

يكون هذا األمر مقدمة خلطوات مماثلة.
وأكد القيادي في اجلماعة واحلزب زكي بني 
ارشـــيد لصحيفة ”الغد“ األردنيـــة أن املراجعة 
الداخليـــة ”تتركـــز علـــى العديد مـــن احملاور، 
أبرزهـــا الفصـــل بـــني الدعـــوي والسياســـي، 
واملواطنة وإعادة إنتاج اجلماعة وترخيصها“.

وأضاف بني ارشـــيد أن اجلماعـــة ”تبحث عن 

صيغ مناســـبة مـــع اجلهات الرســـمية، إلعادة 
إنتاج نفســـها، مبا يضمن بقاءهـــا من جديد“، 
وأكـــد أنه ”ال غنى عن إدارة حـــوار وطني جاد 
يشـــارك فيه املجموع الوطني، ويؤســـس لعقد 
اجتماعي جديد، وُميّكن الشـــعب من الشـــراكة 

السياسية والتداول السلمي للسلطة“.
ويقـــول مراقبـــون إن جماعـــة اإلخوان في 
األردن تتخـــذ مـــن حركة حماس الفلســـطينية 
وعمليـــة املراجعة التي أقدمـــت عليها األخيرة 
قبل اشـــهر وانفتاحها علـــى املصاحلة بقيادة 
جديدة مـــع حركة فتـــح، منوذجا للســـير فيه، 
في ظل متغيـــرات إقليمية ودولية ترفض قبول 

اجلماعة بشكلها وفكرها احلالي.
كما تـــرى اجلماعة في حركـــة النهضة في 
تونـــس منوذجا ميكن أيضا الســـير في ركابه، 
فالبراغماتيـــة التـــي تطبـــع األخيـــرة وادعاء 
تقمصها ثـــوب احلداثة، جعلها موجودة اليوم 

في احلكم ال بل طرفا رئيسيا فيه.
ويعتقد أن الوصول إلى توافق داخلي حول 
اخلطـــوط العريضـــة التي تدشـــن لعهد جديد 

لإلخوان في األردن سيقتضي بالضرورة قيادة 
جديـــدة من املرجح أن تكـــون حتت زعامة زكي 
بني ارشـــيد (ينظر إليه اليوم على أنه املرشـــد 
املقبل للجماعة) تنفذ هذا املسار ”التصحيحي“ 

إن صح التعبير.
ويقـــول احمللـــل السياســـي األردنـــي زيد 
اإلخـــوان  جماعـــة  إن  لـ“العـــرب“  النوايســـة 
وحزبها العمل اإلســـالمي أدركا أن العالم تغير 
خالل الســـنوات السبع املاضية أي منذ خروج 
أول حالـــة احتجاج في تونس تلك التي أفضت 
إلـــى انهيار حكم زيـــن العابدين بـــن علي وما 
تاله من صعود لتيار اإلســـالم السياسي الذي 

سرعان ما هوى بسقوط اإلخوان في مصر.
وكانت جماعة األردن في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ 
موجة الربيع العربي حتى  مأخوذة بـ“ســـحر“ 
أنهـــا كانت تطمح إلى أن تكـــون أول ممتطيها 
لتصبح العبا رئيســـيا فـــي املعادلـــة األردنية 
حتى أنها رفضت املشاركة في حكومة معروف 
البخيت (٢٠١١) بثمانية حقائب وزارية والحقا 
حكومـــة عـــون اخلصاونة؛ لكن مـــآالت الربيع 

العربـــي لـــم جتر كما تشـــتهي ســـفن اإلخوان 
وازداد طرح ســـؤال شرعية وجودهم القانوني 
مـــع ازدياد حركة االنشـــقاقات بـــدءا من حزب 
الوســـط اإلســـالمي وتيار زمزم والحقا جمعية 
اإلخـــوان بقيـــادة املرشـــد الثانـــي عبداملجيد 
الذنيبات الذي يعتبر عمليًا أبرز وجوه احلمائم 
باإلضافة إلـــى كونه رمزًا للشـــرق األردني في 

احلركة اإلسالمية.
كل هذه التطـــورات فرضت علـــى اإلخوان 
املســـلمني الفاعلني عقلنة خطابهم السياســـي 
والسعي لتكريس ”شرعيتهم“ فكانت مشاركتهم 
فـــي االنتخابات البرملانية ثـــم البلدية رغم عدم 
وجود قانون عصري يضمن التمثيل األوســـع 

ومبا يخدم مشروعهم، وفق قول النوايسة.
ويرى احمللل السياسي األردني أن اإلخوان 
بخطوة املراجعـــة يوجهون رســـائل للحكومة 
ولدوائـــر صنع القرار في عمان بشـــأن ضرورة 
حتقيـــق توافق يؤســـس لعالقـــة دائمة وحتت 
سقف الدستور ومبا يضمن بقاءهم في املشهد 
وهـــم يدركـــون أن حكومـــة هاني امللقـــي التي 
تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة قد تكون 
بحاجـــة إلى حضورهـــم كأداة لها وجودها في 
أوساط مهمة في الشارع سواء كونهم مرجعية 
دينية لها مريدوها أو كعنوان سياســـي لهوية 
أخـــرى ال ميكن القفز على وجودها؛ وتبدو هذه 
الرســـائل جلية في غياب واضـــح لإلخوان عن 
تصدر مشاهد االحتجاج على اتفاقية الغاز مع 
إسرائيل وجتنبهم خلق حالة إرباك تضاف إلى 
ما تعانيه احلكومة األردنية حاليا وخاصة في 

اجلانب االقتصادي.
ويرجح الكثيرون أن تقبل السلطة األردنية 
هذه االســـتدارة اإلخوانية، وإن كانت تدرك أنه 
ال بد من احلذر خاصـــة وأنه ثبت بالتجربة أن 
اجلماعة ال ميكن أن يؤمتن جانبها، وهي قادرة 
على القفز على أي توافقات متى رأت أن الرياح 

تسير وفق ما تشتهيه سفينتها.
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[ عباس: لن نسمح باستنساخ تجربة حزب الله في غزة  [ نتنياهو يهاجم المصالحة ويرسم شروطه للقبول بها
رغم اإلجناز املهم الذي حتقق في مسار املصاحلة الفلسطينية ببدء حكومة الوفاق مهامها 
ــــــه ال تزال توجد ألغام في الطريق، وإزالتهــــــا تتطلب تنازالت من اجلميع  فــــــي القطاع، فإن
وخاصة من حركة حماس، وهو ما تدركه مصر الراعية الرسمية لهذا امللف الذي تتعامل 

مع تفاصيله بحذر شديد.

إخوان األردن يعيدون إنتاج أنفسهم لضمان البقاء

احتفاء فلسطيني بجهود مصر

رجل المرحلة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تبنى تنظيم الدولة اإلسالمية 
الثالثاء الهجوم االنتحاري على قسم 
الشرطة في حي الميدان بدمشق الذي 
تسبب في مقتل 16 شخصا على األقل 

بين مدنيين ورجال أمن.

◄ يستهّل الرئيس الصومالي، محمد 
عبدالله فرماجو، األربعاء، زيارة 

رسمية إلى السودان تستغرق يومين، 
إلجراء مباحثات مشتركة حول عدد 

من القضايا.

◄ هدمت السلطات اإلسرائيلية، 
الثالثاء، قرية العراقيب العربية في 
منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ119 

على التوالي.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
الثالثاء تصفية 304 مسلحين من 
داعش وإصابة 170 آخرين خالل 

يومين، إثر غارات نفذها سالح الجو 
الروسي على مواقع للتنظيم بالضفة 

الشرقية لنهر الفرات في سوريا.

◄ قررت النيابة العامة المصرية، 
االثنين، حبس متهمين برفع علم 

المثليين خالل حفل غنائي أقيم في 
القاهرة مؤخرا، لمدة 15 يوما، وذلك 

لمواصلة التحقيق معهما في تهم 
بينها الترويج للمثلية الجنسية.

◄ أجلت محكمة أمن الدولة األردنية 
النظر في قضية تفجيرات مخيم 

الركبان اإلرهابية إلى الـ24 من الشهر 
الجاري.

◄ دعا االتحاد األوروبي، الثالثاء، 
جميع أطراف الصراع في سوريا، 
إلى العمل على تمكين المنظمات 
اإلنسانية من االضطالع بمهامها 

دون معوقات، معتبرا القصف الذي 
تتعرض له مناطق الشمال في اآلونة 

األخيرة انتهاكا واضحا للقوانين.

باختصار

أخبار

زيد النوايسة:

المتغيرات فرضت على 

اإلخوان المسلمين عقلنة 

خطابهم السياسي

يوسف المحمود:

حكومة الوفاق ال تملك 

عصا سحرية لحل مشاكل 

قطاع غزة

«نرحـــب بحـــرارة بعملية املصالحة الفلســـطينية ووجود الحكومة في قطاع غزة، ومســـتعدون 

للتعاون معها في جميع املجاالت من أجل تحسني األوضاع في غزة».

بيير كرينبول
املفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل الجئي فلسطني (األونروا)

«املرحلة تتطلب السير إلى األمام بخطوات منظمة، لتجنيب الوطن أي آثار سلبية اقتصادية 

مستقبال، واألردن بقيادته ووعي شعبه قادر على العبور إلى بر األمان». 

هاني امللقي
رئيس احلكومة األردنية

[ الجماعة األم تسير على خطى حماس الفلسطينية والنهضة التونسية



يصّنـــف محّللـــون سياســـيون  }  الدوحــة – 
التحـــّرك اإليرانـــي باتجـــاه بعـــض البلـــدان 
الخليجية، ضمن اســـتعدادات طهران لتصاعد 
الضغـــوط األميركية ضّدهـــا وإمكانية تحّولها 
إلى حصـــار خانق لها في حال حســـمت إدارة 
الرئيـــس دونالد ترامـــب قرارها باالنســـحاب 
من االتفـــاق النووي ودشـــنت مرحلة مواجهة 
متعّددة األوجه ضّد سياساتها الداعمة لإلرهاب 

والمهّددة لالستقرار اإلقليمي والدولي.
ويــــرى هؤالء أن إيــــران تلتقي مع قطر في 
عملية البحــــث عن مهرب مــــن الضغوط على 

اعتبــــار الدوحة تخشــــى اشــــتداد عزلتها في 
محيطهــــا الخليجي والعربي واتســــاع دائرة 
المقاطعــــة لهــــا رّدا على إصرارهــــا على دعم 

اإلرهاب واحتضان جماعاته.
وعّلــــق ســــلمان األنصاري، رئيــــس لجنة 
شــــؤون العالقات الســــعودية األميركية، على 
زيارتي وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف 
إلى كّل من  سلطنة عمان وقطر بأّنهما محاولة 
الســــتباق الضغوط األميركيــــة المرتقبة على 
طهران في ظل تشدد إدارة ترامب تجاه إيران. 
وقال في تصريــــح لـ”العرب“  إّن الجميع يعلم 

أن طهران تعانــــي تخبطا وتوترا إثر األخبار 
المتداولة عــــن التصعيد األميركي ضدها، لذا 
هــــي تبحث عن بدائل آمنة فــــي حال ما نفذت 
اإلدارة األميركيــــة تهديداتها، وهي في األخير 
تحركات محكوم عليها بالفشل التام سواء في 
عمــــان أو الكويت أو حتــــى قطر، ألن إيران أو 
حلفاءهــــا باتوا في مرحلــــة حرجة تهدد حتى 
بقــــاء أنظمتهم بعد أن انكشــــفت أدوارهم في 

زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
بـ”الســــاذجة“  األنصــــاري  وصــــف  كمــــا 
محــــاوالت إيران التــــودد إلــــى دول خليجية 

أخــــرى، لخلق حالة من الخــــالف داخل البيت 
الخليجــــي للتخفيف مــــن الضغوط على قطر، 
معتبرا أن طهران ليست في موقف يسمح لها 
بإحــــداث أي تأثير في األزمة القطرية ســــوى 

أنها تزيد من غوصها أكثر في هذه األزمة.
وشّبه المســــتجير بإيران بالمستجير من 
الرمضاء بالنار، فهي علــــى حّد وصفه ”دولة 
أينمــــا حّلت حّل في إثرها الخــــراب، ولنا في 
المشــــهد الســــوري واللبنانــــي واليمني أكبر 
دليــــل على ذلــــك، لذا مــــن الصعب التســــليم 

بنزاهة اإلدارة اإليرانية الحالية“.

} أنقــرة - لّوحـــت تركيـــا بخيـــار املصاحلة 
مع حليفهـــا القـــدمي الزعيم الكردي مســـعود 
البارزاني، بالتوازي مع خطاب التصعيد ضّده 
على خلفية االســـتفتاء الذي جرى مؤخرا على 

استقالل إقليم كردستان العراق.
وقـــال وزيـــر اخلارجيـــة التركـــي، مولود 
جاويـــش أوغلو، الثالثـــاء، إن ”الوقت لم يفت 
بعُد بخصوص استفتاء االنفصال الباطل الذي 
أجرته إدارة إقليم شـــمال العـــراق“، مؤكدا أن 
”التراجع عن هـــذا اخلطأ يعيـــد العالقات بني 

بالده واإلقليم إلى سابق عهدها“.
وبينمـــا تنســـاق أطراف عراقية، ال ســـيما 
الشخصيات واألحزاب الشيعية املمسكة بزمام 
الســـلطة، نحو قدر مـــن التصعيد ضـــّد أكراد 
البالد، يبدو متجاوزا حلدود املعقول في بعض 
ردود الفعـــل على االســـتفتاء مـــن تصريحات 
وإجـــراءات بدفع من إيران وتركيا، تبدو أنقرة 
حريصـــة على احلفاظ علـــى املصالح احليوية 
السياســـية واالقتصادية التي ظـــّل البارزاني 
طيلة الســـنوات املاضية يســـهر على حمايتها 

وتأمينها لألتراك.
وتســـّهل أربيل بقيـــادة البارزانـــي ألنقرة 
مالحقـــة عناصر حـــزب العمال الكردســـتاني 
ومتّدهـــا  الكـــردي  اإلقليـــم  أراضـــي  داخـــل 

باملعلومات االستخبارية عن حتّركاتهم.
كمـــا جتمع بني الطرفني مصالح اقتصادية 
كبيرة، حيث تستفيد أنقرة من تصدير ٥٥٠ ألف 
برميل مـــن النفط العراقي عبـــر ميناء جيهان 
التركي وحتصل على حّصة من النفط بأسعار 

زهيدة.
كمـــا أّن قـــدرا كبيـــرا مـــن املواد والســـلع 
االســـتهالكية التركيـــة املتنوعة تدخـــل إقليم 
كردســـان العراق بشـــكل يومي، ويعبر الكثير 

منها باجتاه باقي مناطق العراق.
ورغم حّدة اخلالف الذي نشب بني البارزاني 
وتركيا بشـــأن استفتاء اســـتقالل األكراد الذي 
تـــرى فيه أنقرة خطرا داهمـــا ال ميكن التهاون 
حياله، إّال أّنه سيكون من الصعب إيجاد حليف 
بحجـــم البارزاني بني أكـــراد العراق، ملواصلة 
إدارة امللف الكردي الشائك الذي تعرف القيادة 
التركية أّن حسمه باستخدام القوة وحدها أمر 

بالغ الصعوبة.

ولـــّوح أوغلـــو بشـــكل صريـــح بإمكانيـــة 
املصاحلة مـــع رئيس إقليم كردســـتان العراق 
قائـــال ”إذا تراجعوا (األكـــراد) عن هذا اخلطأ 
(االســـتفتاء) فإن عالقاتنا معهم ســـتعود إلى 
ســـابق عهدهـــا“، مهّددا في املقابـــل بـ“أنه في 
حال عـــدم التراجع عن هذا اخلطـــأ فإن تركيا 
ســـتقدم على خطوات بالتنســـيق مع بغداد“، 
ومعتبـــرا أّن ”البارزانـــي كان موقفه ســـيبدو 
أقـــوى على طاولـــة املفاوضات مـــع بغداد لو 

ألغى االستفتاء“.
وال يخلو اخلطاب التركي بشأن االستفتاء 
الكـــردي من هاجس البحث عن شـــريك عراقي 
في مواجهة حزب العمال الكردستاني املصّنف 
إرهابيا مـــن قبل تركيا والـــذي تخوض ضّده 
حربا اســـتمرت لعقـــود رغم اجلهـــود التركية 

الكبيرة حلسمها.
وأكثـــر ما تخشـــاه أنقـــرة أن يجـــد حزب 
العمـــال حاضنة له بني أكراد العراق. وانعكس 
هذا الهاجس مجـــّددا في كالم وزير اخلارجية 
التركي الذي لم يخف آمـــال بالده في توظيف 
السلطة املركزية العراقية في التصّدي للحزب.

وأشـــار الوزيـــر إلـــى إمكانية فتـــح معبر 
حـــدودي جديد مـــع العراق يخضـــع للحكومة 
العراقيـــة املركزيـــة، قائـــال إّن ”فتـــح معبـــر 
أوفاجيك ممكن من الناحية الفنية لكن يتوجب 
على حكومة بغداد أوال تأمني جانب املعبر من 
جهتها وتهيئة ممر العبور“، الفتا إلى ”أن أحد 
أســـباب توغل حزب العمال في منطقة سنجار 
شـــمالي العراق هـــو ضعـــف إدارة البارزاني، 
وهذا يتـــم بدعم من بعض األحـــزاب مبا فيها 

حزب جالل الطالباني“.
وتراوح أنقرة بشـــكل واضـــح بني خطابي 
التهديـــد واالســـتمالة ألكـــراد العـــراق. وقال 
الرئيـــس التركي رجـــب طيب أردوغـــان قبيل 
توجّهه إلى إيران في زيارة ال تنفصل عن ملف 
االســـتفتاء الكردي، إّن بالده مســـتعدة التخاذ 
املزيد من اخلطوات ضد أكراد العراق، مشـــيرا 
إلـــى أن العقوبات ال تزال محـــدودة وأن تركيا 
مســـتعدة للتواصل مع الســـلطات الكردية في 

شمال العراق إذا ما غيروا مسارهم.
وجمعـــت بـــني طهـــران وأنقـــرة، بســـبب 
االستفتاء الكردي، حالة غير مألوفة من الوفاق 

بعد أن ظّلتا طيلة السنوات املاضية في عالقة 
أقرب إلى اخلصومة بسبب اخلالفات حول عدد 
من ملفات املنطقة على رأســـها امللف السوري، 
وذلك نظرا للتهديد املباشر لهما والذي تنطوي 

عليـــه التوجهات االســـتقاللية لألكـــراد الذين 
ميتـــّد مجالهم على أجزاء من األراضي التركية 
واإليرانيـــة. ودفعت تركيـــا وخصوصا إيران، 
حكومة بغداد املركزية واألحزاب والشخصيات 

القريبـــة منها إلى قدر كبير مـــن التصعيد من 
شـــأنه أن يعّمق الشرخ داخل املجتمع العراقي 
وقد يزيد أكراده إصرارا على االســـتقالل رغم 

العاصفة اإلقليمية التي ثارت في وجوههم.

تركيا تلوح للبارزاني بخيار المصالحة للتراجع عن االستفتاء
[ اندفاعة عراقية غير محسوبة نحو التصعيد  [ أنقرة أمام معضلة البحث عن حليف في مواجهة حزب العمال داخل العراق
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أخبار

أنقرة التي رفعت سقف التصعيد عاليا ضّد أكراد العراق على خلفية استفتاء االستقالل 
الذي نظموه مؤّخرا، ال تقطع خّط الرجعة بشــــــكل نهائي عن حليفها القدمي الذي ما يزال 
في حال تراجع عن االستفتاء- األجدر باالئتمان على مصاحلها االقتصادية والسياسية 

واألمنية في شمال العراق.

«أوطاننـــا مســـتهدفة في وحدتهـــا وتاريخها الحضـــاري وتنوعهـــا اإلثني والدينـــي والثقافي..  
لنحافظ عليها بما أستطعنا من قوة}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير اخلارجية البحريني

«القاعـــدة العســـكرية التركيـــة في الصومال ليســـت للتدريـــب وتمثل تهديـــدا صريحا لألمن 
الوطني السعودي وملصر والسودان واليمن}.

إبراهيم آل مرعي
كاتب ومحلل سياسي سعودي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي مع وزير الخارجية 

العراقي إبراهيم الجعفري والوفد 
المرافق له في زيارته إلى اإلمارات 
تطورات األوضاع على الساحتين 

العراقية والعربية والجهود المبذولة 
لتجاوز األزمات الراهنة في المنطقة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
إصابة 5 من رجال الشرطة في تفجير 

إرهابي أثناء تأمين القوات األمنية  
موكبا شيعيا بمناسبة عاشوراء في 
شارع البديع غرب العاصمة المنامة.

◄ أقّرت محكمة أمن الدولة بالمحكمة 
االتحادية العليا اإلماراتية حكما 

بالسجن عشر سنوات على إيراني أدين 
بالتخابر مع ايران واستيراد مولدات 

كهرباء وأجهزة تستعمل في المشروع 
النووي االيراني من بريطانيا ومحاولة 

إعادة تصديرها الى إيران.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية، 
ارتفاع عدد الوفيات بوباء الكوليرا في 
اليمن إلى 2134 حالة، فيما تم تسجيل 

777 ألفا و229 حالة إصابة بالوباء الذي 
طال 22 محافظة يمنية من 23 باستثناء 

محافظة سقطرى.

◄ قال رميح الرميح، محافظ الهيئة 
العامة للنقل بالسعودية إنه سيتم 

العمل على إدخال المرأة إلى قطاع النقل 
المدرسي والجامعي والسماح للنساء 

بقيادة سيارات األجرة.

◄ شرعت دولة اإلمارات بتسيير جسر 
جوي لتقديم إمدادات إغاثية عاجلة 

لالجئي الروهينغا الفارين من ميانمار 
حيث انطلقت اإلثنين أولى طائرات 

الشحن محمّلة بمواد ومعدات اإلغاثة 
على أن يتم تسيير المزيد من الرحالت 

الجوية خالل األيام القادمة.

باختصار إيران وقطر تطلقان {تحالفا} ورقيا في عاصفة من الضغوط املتصاعدة

الجيش اليمني يستعيد 
مواقع في صعدة

} صنعــاء - متّكنت القـــوات اليمنية املدعومة 
مـــن التحالف العربي من الســـيطرة على عدد 
من املواقع في محافظة صعدة معقل احلوثيني 
املتمّرديـــن فـــي اليمن بالتحالف مـــع الرئيس 

اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وأعلـــن اجليـــش اليمنـــي الســـيطرة على 
مواقع جديدة مبديرية كتاف والبقع في صعدة 

بشمال اليمن قرب احلدود مع السعودية.
وواجـــه املتمـــّردون خالل األيـــام املاضية 
سلســـلة من االنتكاســـات في حربهم باملناطق 
احلدودية مع اململكة وخسروا عددا كبيرا من 

أهم قياداتهم امليدانية هناك.
وأكـــد مصـــدر عســـكري نقـــل عنـــه موقع 
ســـبتمبر نت التابع للجيـــش اليمني أن لواء 
الفتح خـــاض معركـــة ضارية ضد ميليشـــيا 
احلوثـــي وقـــوات الرئيس صالـــح بجبهة ثأر 

صلة.
وأوضـــح أن القوات احلكومية، متّكنت من 
الســـيطرة على أربعة مواقـــع هي تبة ومواقع 
الشـــطيبات، وتقـــع على مشـــارف كتاف مركز 
مديرية كتـــاف والبقع، إضافـــة ملواقع كان قد 
سيطر عليه مسلحو احلوثي وصالح األسبوع 

املاضي.
وأشـــار إلى أن قوات اجليش متّكنت خالل 
العملية العســـكرية من قتل أعـــداد كبيرة من 
املتمّردين واستعادة كميات هامة من األسلحة 

والذخائر.
} جنود سعوديون يحرسون حدود اململكة مع اليمن عند معبر الطوال في منطقة جيزان فيما يصعد التحالف العربي من حملته على املتمردين احلوثيني 

في املناطق احلدودية.

ّ

رحيل جالل الطالباني في لحظة عصيبة من تاريخ األكراد
} الســليامنية (العــراق) - أعلـــن الثالثاء عن 
وفاة الرئيس العراقي السابق والزعيم الكردي 
جالل الطالباني، وذلك في حلظة بالغة التعقيد 
من تاريخ أكراد العراق الذين تخترق صفوفهم 
التداعيـــات  ويواجهـــون  حـــاّدة  انقســـامات 
اخلطرة لالســـتفتاء الذي جـــرى مؤّخرا حول 

انفصال إقليمهم عن العراق.
وأوضح مصدر مقرب من عائلة الطالباني 
أّنـــه فـــارق احليـــاة، الثالثاء، في مستشـــفى 
بالعاصمة األملانية برلني بعد صراع طويل مع 

املرض.

وأعلنـــت وفاة الرجل البالـــغ من العمر ٨٤ 
عاما والذي يعرف في األوساط الكردية بـ“مام 
جـــالل“ (العـــم جالل) بعـــد غيـــاب طويل عن 
الســـاحة بعد جلطة دماغية أّملت به سنة ٢٠١٢ 

نقل على إثرها إلى أملانيا للعالج.
ويعّد الطالباني مـــن الزعامات التاريخية 
ألكراد العراق، حيث قاد حزب االحتاد الوطني 
الكردستاني وهو الشخصية الكردية الوحيدة 
التـــي وصلت إلى منصـــب رئيس العراق، بعد 
أن تغّير النظام في البالد وأصبح هذا املنصب 

شكليا إلى حّد بعيد.

ويكّرس غياب الطالباني اختالل التوازنات 
السياسية داخل إقليم كردستان العراق، حيث 
ازداد حزبـــه، االحتـــاد الوطني الكردســـتاني، 
تراجعا على الســـاحة السياسية كما أن الشق 
الذي يقوده ورثة الطالباني ضمن قيادة اإلقليم 
تراجع تأثيره بشـــكل واضح وتقّدم في املقابل 
الشق الذي يقوده املنافس التاريخي له مسعود 
البارزاني الذي يعتبر أكثر اندفاعا نحو فصل 
إقليم كردســـتان عن العراق في دولة مســـتقلة، 
وهو األمر الذي شرع عمليا في االشتغال عليه 

مغتنما الظرف الراهن في العراق.



} بنغــازي (ليبيــا) - نفى آمر غرفـــة عمليات 
الكرامـــة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي 
عبدالســـالم الحاسي، أن يكون فرج قعيم وكيل 
وزارة الداخليـــة بحكومـــة الوفـــاق ضمن قوة 

الغرفة.
وأكـــد اللـــواء عبدالســـالم الحاســـي فـــي 
تصريحـــات أوردتهـــا وكالـــة األنبـــاء الليبية 
بالبيضاء، أنه لم تصدر أي معلومات عســـكرية 
لقعيم بشأن أي تحركات أو أي أوامر عسكرية، 
الفتـــا إلـــى أن القيـــادة العامـــة ال تتعامل مع 

األجسام غير الشرعية.
وكان قعيـــم قال في مؤتمـــر صحافي عقده 
في بنغازي مســـاء االثنين إن ”الـــوزارة بدأت 

فـــي تنفيذ خطـــة أمنية لتأميـــن مدينة بنغازي 
بالتعـــاون مـــع الجيـــش الليبـــي“، مؤكـــدا أن 
”الحكومة ال خالف بينهـــا وبين القيادة العامة 
للجيش في أي مجال يخص مكافحة اإلرهاب“.
وأن  بـــدأت،  ”الخطـــة  أن  قعيـــم  وكشـــف 
التعليمات يتـــم تلقيها من غرفة عملية الكرامة 
بإمـــرة العميد عبدالســـالم الحاســـي التابعة 

للجيش“.
واعتبر مراقبون تصريحات قعيم مؤشـــرا 
على بداية التنســـيق بين الجيـــش والمجلس 
الرئاســـي، خاصـــة وأنها تزامنـــت مع انطالق 
المفاوضـــات لتعديـــل االتفاق السياســـي في 

تونس.

وعين رئيـــس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق ســـبتمبر الماضي، قعيم الذي سبق أن 
شـــغل منصب رئيـــس جهاز مكافحـــة اإلرهاب 
والمهـــام الخاصـــة التابـــع لـــوزارة الداخلية 
بالحكومـــة المؤقتة، وكيال لوزارة الداخلية في 

حكومته.
واتهـــم 3 أعضاء فـــي المجلس الرئاســـي 
الوطنـــي الليبية الســـراج  لحكومـــة الوفـــاق 
باتخاذ ما وصفـــوه بـ“قرارات انفرادية“ خارج 
إطـــار صالحياته المنصوص عليها في االتفاق 
السياســـي المبـــرم فـــي منتجـــع الصخيرات 
بالمغرب قبـــل نحو عامين في إشـــارة لتعيين 

قعيم.

وحذروا من أن تلك القرارات ســـتؤدي إلى 
”تـــأزم المشـــهد السياســـي واألمني فـــي ليبيا 
وتلحق الضرر بالمساعي الجادة للوصول إلى 

وفاق شامل بين كل الليبيين“.
ووجه القائد العام للجيش الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتر، على إثـــر تعيين قعيـــم تعميما 
عســـكرّيا على رئيس األركان العامة ورؤســـاء 
هيئـــة  ورئيـــس  المســـلحة  بالقـــوات  األركان 

السيطرة وآمري المناطق العسكرية.
ونـــص التعميـــم على ”منـــع أي أعمال ألي 
رة  مسؤول في حكومة الوفاق بالمناطق المحرَّ
والخاضعـــة للقيـــادة العامـــة، وعـــدم تنفيـــذ 

تعليماته أو التعاون معه“.

} الربــاط - صـــدرت نتائـــج التحقيق األولى 
في تأخـــر إنجاز مشـــروع ”الحســـيمة منارة 
المتوســـط“. وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك 
محمد السادس أوعز بإجراء  التحقيق يونيو 
الماضي. ورغم نفي التقرير وجود فساد مالي 
حـــال دون تنفيـــذ المشـــروع، إال أن مراقبين 

يؤكدون أن ذلك ال يعني براءة المسؤولين.
وتلقـــى العاهـــل المغربي االثنيـــن تقريرا 
حول تنفيذ برنامج التنمية في الحســـيمة في 
منطقة الريف يكشف عن تأخر في التنفيذ لكنه 
يؤكد عدم ”وجود اختالسات“ أو ”غش“، وفقا 

لمصدر رسمي.
وذكرت وكالـــة األنباء الرســـمية أن الملك 
محمـــد الســـادس التقـــى فـــي الربـــاط وزير 
الداخلية عبدالوافي لفتيـــت ووزير االقتصاد 
اســـتعرضا  بوســـعيد اللذين  والمالية محمد 
خالصـــات التقارير المتعلقـــة بتنفيذ برنامج 
التنمية الجهوية ”الحسيمة منارة المتوسط“.

وأضافت نقـــال عن بيان للديـــوان الملكي 
أن الملـــك اطلع على تقاريـــر عمليات التقصي 
التي ”خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ 
العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع 
استبعاد وجود أي عمليات اختالس أو غش“.
المعنيين  بالمســـؤولين  التقارير  وتتعلق 
بهـــذا البرنامج بمـــن فيهم الذين لـــم يعودوا 
يزاولـــون مهامهـــم فـــي الوقـــت الراهـــن، أي 
المســـؤولين فـــي حكومة عبداإلله بـــن كيران 

السابقة.
وكانت االتفاقيات المتعلقة بهذا المخطط 
وقعت أمام العاهـــل المغربي في أكتوبر 2015 

بتطـــوان. غيـــر أن االحتجاجـــات االجتماعية 
التـــي عرفتها مدينـــة الحســـيمة وضواحيها 
األشـــهر الماضية ســـلطت الضـــوء على تعثر 
وتأخـــر العديد مـــن المشـــاريع المبرمجة في 

إطار هذا المخطط.
وأوضـــح بيان صادر عـــن الديوان الملكي 
أن العاهل المغربي أعطى تعليماته ”للمجلس 
األعلى للحســـابات لكي يقوم في أجل أقصاه 
عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا 
لصالحيات واختصاصات المجلس في مجال 
تقييم المشـــاريع العمومية، فضال عن مهامه 

المعتادة في مراقبة المالية العمومية“.
وال يقتصر دور المجلس األعلى للحسابات 
في المغرب على المراقبة والتدقيق المالي مع 
السياســـيين والمســـؤولين، وإنما أيضا في 
الوقـــوف عنـــد االختالالت وتشـــخيص كيفية 

تنفيـــذ المشـــاريع العمومية. وكانـــت مدينة 
الحسيمة والمناطق المجاورة منذ قرابة العام 
مسرحا لحركة احتجاج شعبية تطالب بتنمية 

هذه المنطقة.
قامت  المتظاهرين،  لمطالـــب  واســـتجابة 
الدولـــة المغربية بإعـــادة إطالق أو تســـريع 
المشـــاريع المدرجـــة في برنامج ”الحســـيمة 
منـــارة المتوســـط“ (2019-2015)، بقيمـــة 600 

مليون يورو.
وكان الملك محمد السادس عبر في يونيو 
الماضـــي خـــالل اجتمـــاع وزاري للحكومـــة 
الحســـيمة  ببرنامـــج  المعنييـــن  وللـــوزراء 
منارة المتوســـط، بصفة خاصة، عن استيائه 
وانزعاجـــه وقلقـــه بخصـــوص عـــدم تنفيـــذ 
المشـــاريع التـــي يتضمنهـــا هـــذا البرنامج 

التنموي الكبير،  في اآلجال المحددة لها.

وأصدر العاهـــل المغربي حينئذ تعليماته 
لوزيـــري الداخليـــة والمالية، قصـــد قيام كل 
من المفتشـــية العامة لإلدارة الترابية بوزارة 
الداخلية والمفتشية العامة للمالية، باألبحاث 
والتحريات الالزمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع 
المبرمجة، وتحديد المســـؤوليات ورفع تقرير 

بهذا الشأن، في أقرب اآلجال.
ويـــرى مراقبـــون أن تبرئـــة المســـؤولين 
مـــن الغش واالختـــالس، ال تعنـــي بالضرورة 

تبرئتهم من التقصير وسوء التسيير. 
ويرى هـــؤالء أن اإلخالل بالواجب المهني 
مرتبطـــا  بالضـــرورة  ليـــس  والمســـؤوليات 
بالمفهـــوم التقليـــدي للفســـاد المتمثـــل فـــي 
االختالســـات المالية، ولكن أيضـــا بالحكامة 
والنجاعـــة والبيروقراطية التـــي تعرقل عمل 

اإلدارات العمومية بالمغرب.
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◄ قالت األمم المتحدة االثنين إن 
خمسة مدنيين على األقل لقوا حتفهم 

وأصيب 12 آخرون ضمن العشرات 
من الضحايا الذين سقطوا في قتال 

وقع في اآلونة األخيرة بمدينة صبراتة 
الليبية، التي تعد مركزا لتهريب 

المهاجرين.

◄ اختارت الرابطة العربية للتربويين 
التنويريين اإلثنين، مدينة تونس 

عاصمة للتنوير العربي سنة 2017، 
بفضل إسهاماتها الفكرية والتجديد 

الفكري والسياسي والديني خالل 
الثالثين سنة األخيرة.

◄ حذر وزير الصحة التونسي سليم 
شاكر من انهيار القطاع الصحي في 

تونس، في ظل استنزاف الموارد 
المالية للدولة وانتشار التخريب 
والعنف في المؤسسات الصحية 

العمومية.

◄ كشف وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
االستخبارات والتحقيقات بالعراق 

اللواء ماهر نجم عبدالحسين الطائي 
خالل لقائه وزير الداخلية الجزائري 
نورالدين بدوي بالجزائر، اإلثنين أن 

البلدين يعدان لتوقيع اتفاق أمني 
في مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة 

المنظمة.

◄ دعت كونفيدرالية المؤسسات 
التونسية (مؤسسة نقابية تمثل رجال 

األعمال) الحكومة إلى تقليص عدد 
الموظفين في القطاع الحكومي للحد 

من العجز المالي للدولة.

◄ دانت المحكمة األوروبية لحقوق 
اإلنسان الثالثاء إسبانيا لطردها 

بصورة جماعية ودون أي قرار إداري 
أو قضائي مهاجرين وصلوا إلى جيب 

مليلية الواقع تحت سيطرة إسبانيا 
في شمال المغرب.

باختصار

عدم وجود اختالسات ال ينفي التقاعس في مشاريع الحسيمة
[ العاهل المغربي يمهل المجلس األعلى للحسابات عشرة أيام للبحث في أسباب تأخر المشاريع

أمهل العاهل املغربي امللك محمد السادس 
املجلس األعلى للحســــــابات عشــــــرة أيام 
ــــــي حالت دون  ــــــق في األســــــباب الت للتدقي
تنفيذ مشروع احلســــــيمة منارة املتوسط، 
ــــــد تقرير صادر عن املجلس عدم  رغم تأكي
وجود اختالســــــات أو غش، ما يشير إلى 

إمكانية وجود تقصير.

أخبار
«المجلـــس األعلى للدولة غير متـــوازن بتركيبته الحالية، ويتطلب انضمـــام كتلة 94 حتى يتم 

تضمينه باالتفاق السياسي وتشريع عمله».
عيسى العريبي
عضو مجلس النواب الليبي

«مـــا تـــردد عن انســـحاب المغرب من التحالـــف العربي غيـــر صحيح إطالقا، وهـــو موجه من أجل 
االستهالك الداخلي في اليمن».

عزالدين األصبحي
سفير اليمن لدى املغرب

دور املجلـــس األعلـــى للحســـابات ال 
يقتصر علـــى التدقيـــق املالي وإنما 
تنفيـــذ  كيفيـــة  تشـــخيص  أيضـــا 

املشاريع العمومية

◄

موريتانيا تطالب بتمويل 
ملحاربة اإلرهاب

} نواكشــوط - دعــــت موريتانيــــا االثنيــــن 
لتقديــــم المزيــــد مــــن الدعم من أجــــل تجهيز 
قوة لمكافحة الجهاديين في منطقة الســــاحل 
فــــي أفريقيا، حيــــث تأخر نشــــر 5000 جندي 
يشــــكلون هــــذه القــــوة بســــبب النقــــص في 

التمويل.
وأنشأت خمسة بلدان في منطقة الساحل 
هي بوركينا فاســــو وتشاد ومالي وموريتانيا 
والنيجــــر هــــذه القوة المشــــتركة التــــي تبلغ 
ميزانيتها الســــنوية نحــــو 496 مليون دوالر، 
لكن لم يتم دفع ســــوى 127 مليون دوالر حتى 

اآلن.
وقالــــت الوزيــــرة الموريتانيــــة خديجــــة 
مبــــارك فال أمــــام مؤتمر لدول المتوســــط إن 
المجتمــــع الدولــــي ”دعــــم المهمة الرئيســــية 
للقــــوة“، لكن يجــــب أن يدعمها ماديا بشــــكل 

أفضل.
وســــتتم مناقشــــة تمويــــل القــــوة من قبل 
المانحيــــن خــــالل مؤتمــــر في بروكســــل في 
ديســــمبر المقبــــل، بالرغــــم مــــن أن االتحــــاد 
األوروبي وفرنسا تعهدا بالمساعدة من اآلن.

وتحتاج كتائب القوة الخمس إلى المعدات 
وأجهــــزة االتصال التي تصلهــــا بالقيادة في 

مالي إضافة إلى وحدات اإلسعاف الطبي.
وتدعو الخطة إلى نشــــر الوحدات األولى 
في أكتوبر الجاري وأن تكون الكتائب جاهزة 
للقتال في مــــارس المقبل، مع إعطاء األولوية 

للعمليات بين الحدود.
وافتتح الرئيــــس المالــــي إبراهيم بوبكر 
كيتا رســــميا مقر هــــذه القوة في 9 ســــبتمبر 
الماضي في ســــيفاري في وسط مالي، بالرغم 
من أن الجنود الذين تم اختيارهم من البلدان 

الخمسة مازالوا قيد التدريب.
وتقود فرنسا حاليا قوة لمكافحة اإلرهاب 
في الساحل، كما أن األمم المتحدة تملك قوات 
حفظ ســــالم مهمة فــــي مالي الحتــــواء تهديد 
الجهاديين خاصة تهديد الجماعات المرتبطة 

بالقاعدة.
وأعلن السفير الفرنسي في األمم المتحدة 
فرنســــوا ديالتــــر االثنيــــن أن مجلــــس األمن 
الدولي ســــيزور من 19 وإلــــى غاية 23 أكتوبر 
كال مــــن موريتانيــــا ومالي وبوركينا فاســــو، 
وذلــــك بالتزامن مع بدء قوة مجموعة الخمس 

في الساحل عملياتها.
وقــــال الســــفير الفرنســــي لــــدى عرضــــه 
برنامــــج مجلــــس األمن للشــــهر الجــــاري إن 
القوة المشــــتركة لمجموعة الدول الخمس في 
الســــاحل هــــي األداة المناســــبة إلكمال مهمة 

”مينوسما“، بعثة األمم المتحدة في مالي.

الجيش الليبي ينفي التنسيق مع داخلية حكومة الوفاق في بنغازي

تقرير منقوص

تونس وإندونيسيا 
تبحثان اتفاقية تبادل حر

} تونــس - بحث وزير الخارجية التونســـية 
خميـــس الجهيناوي مع نظيرته اإلندونيســـية 
ريتنـــو مارصـــودي، ســـبل تعزيـــز العالقـــات 

التجارية بين البلدين.
وجـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال الجهيناوي 
لنظيرتـــه مارصودي في مقـــر وزارة الخارجية 

التونسية.
المؤتمـــر  خـــالل  الجهينـــاوي،  وأشـــار 
الصحافـــي المشـــترك إلـــى أن ”اللقـــاء تطرق 
إلـــى تطويـــر العالقـــات الثنائية بيـــن تونس 
وإندونيسيا، من خالل تعزيز التبادل التجاري 
الـــذي مـــازال ضعيفـــا وال يرقـــى إلـــى رغبـــة 

الدولتين“.
وتابع أن ”هناك مقترحا إندونيسيا لتوقيع 
اتفاقية تبادل حّر بين تونس وإندونيسيا وهذا 

المقترح محّل دراسة من قبل وزارة التجارة“.
وقالـــت مارصـــودي إن اجتمـــاع اللجنـــة 
المشـــتركة التونســـية اإلندونيســـية ”يحمـــل 
داللـــة إذ أنه ينعقد بعد انقطاع دام 9 ســـنوات، 
ويتزامـــن مـــع الذكـــرى الــــ57 لبـــدء العالقات 

الدبلوماسية بين البلدين“.
وأشـــارت إلـــى أن ”التعـــاون الثنائـــي لن 
يتوقـــف عند الجانـــب االقتصـــادي فقط وإنما 
ســـيتعداه إلى التعاون في مجال الديمقراطية، 
خـــالل تنظيـــم منتـــدى بالـــي للديمقراطية في 

تونس وألول مرة خارج إندونيسيا“.



} واشــنطن - أثـــار الهجـــوم الدامي بالس 
فيغاس، األســـوأ منـــذ تولي الرئيـــس دونالد 
ترامب، نقاشـــا حـــادا حول ضعـــف التدابير 
األمنية في الفنادق ومواقع التجمعات العامة 
للمواطنيـــن، فيما يرى الخبراء أنه ال ســـبيل 
للتدابير األمنية أن تمنع وقوع مأســـاة كالتي 

حصلت األحد.
ورغـــم أن األحـــداث الدامية مثـــل عمليات 
إطالق النار تدفع في كل مرة إلى التشديد على 
تالفـــي التدابير األمنية، فإنها تســـلط الضوء 
علـــى صعوبة تـــدارك هجمات جديدة يشـــّنها 
مهاجمون يبتكرون على الدوام وسائل وطرقا 

غير مسبوقة لتنفيذ مخططاتهم.
ويقول باتريك بروســـنان الشرطي السابق 
في نيويورك، الذي يعمل حاليا مستشـــارا في 
المســـائل األمنية، ”لم يكن باإلمكان منع وقوع 

المأساة، بكل بساطة“.
وفنادق الس فيغاس هـــي مواقع مفتوحة 
يمكـــن الدخـــول إليها بســـهولة دون أن تكون 
هنـــاك آالت لرصـــد المعـــادن عنـــد المداخـــل 
ودون تفتيش الحقائب، ال ســـيما في الفنادق 
والكازينوهـــات الضخمـــة التي تشـــتهر بها 
المدينة، حيث يقدر إجمالي عدد غرف الفنادق 

فيها 150 ألف غرفة.
وربمـــا هذا ما ســـاعد منفذ مجـــزرة الس 
فيغـــاس ســـتيفن بـــادوك فـــي جمع ترســـانة 
حقيقية من 15 سالحا ناريا في فندق مانداالي 

باي.
ويقول العنصر الســـابق في جهاز الـ“إف 
بي آي“ واألســـتاذ المساعد في دراسات األمن 
الداخلـــي في جامعة ســـانت جون ريتشـــارد 
فرانـــكل ”يحمل الناس معهـــم حقائب ضخمة 
إلى الفنـــادق، وهذا ليس مؤشـــرا يبعث على 

القلق“.
وبدأت وســـائل إعالم أميركية في الكشف 
عـــن هوّيـــات بعـــض الضحايـــا القادمين من 
مختلف الواليات واألوســـاط، وبينهم مدرسة 

تينيســـي  مـــن  وممرضـــة  كاليفورنيـــا  مـــن 
وسكرتيرة من نيومكسيكو وغيرهن.

وأوضـــح نائب رئيس شـــركة ”بينكرتون“ 
لخدمات إدارة المخاطر جيســـون بورتر، ردا 
علـــى أســـئلة وجهها لـــه الصحافيـــون، ”أنه 
مـــن الممكن مراقبة كل ما يدخـــل إلى الفنادق 
والكازينوهات بصـــورة أفضل، لكن على هذه 
المنشـــآت أن تحافظ على التـــوازن بين األمن 

وبقاء المواقع مفتوحة أمام الزوار“.
الفيدرالـــي  التحقيقـــات  مكتـــب  ورفـــض 
”إف بـــي آي“ فرضيـــة اعتداء جهـــادي بعدما 
أعلن تنظيم الدولة اإلســـالمية مسؤوليته عن 
الهجـــوم. ووصف داعش منفـــذ الهجوم بأنه 
”أحد جنود الخالفة، اعتنق اإلســـالم“ قبل عدة 

أشهر ويدعى بحسب بيان التبني ”أبوعبدالبر 
األميركي“.

وقـــال العميـــل الخـــاص المكلـــف بمكتب 
الس فيغاس في الشـــرطة الفيدرالية األميركية 
آرون راوز ”لـــم نتثبت من أي رابط في الوقت 

الحاضر مع أي مجموعة إرهابية دولية“.
ولـــم يتطـــرق الرئيـــس األميركـــي دونالد 
ترامـــب في إعـــالن تـــاله االثنين مـــن البيت 
األبيض إلـــى اإلرهاب وال إلى مســـألة حيازة 

األسلحة.
وفي إشـــارة إلى التدابير األمنية التي كان 
باإلمـــكان اتخاذها لمنع الهجوم أو أي هجوم 
مماثـــل، يـــرى بروســـنان أنـــه ”كان باإلمكان 
مراقبـــة الحقائـــب بقـــدر ممكن مـــن الناحية 
االقتصادية“. ويضيف ”ال يتسبب ذلك بتشكل 
صفوف انتظار هائلة تشـــل النشـــاط في هذه 
المواقع وتجعل مكاتب االستقبال في الفنادق 

أشبه بمكاتب التسجيل في المطارات“.
كما يمكن نشـــر كاميـــرات مجهزة ببرامج 
تحليلية تســـاعد علـــى رصد األســـلحة، فيما 

تحدث ريتشارد فرانكل عن اعتماد بروتوكوالت 
جديـــدة تتضمـــن نشـــر قناصة على الســـطوح 
ومروحيات وطائـــرات دون طيار تتيح التدخل 

بسرعة خالل التجمعات الحاشدة.
لكـــن جميع الخبراء يتفقون على أن القضاء 

على المخاطر تماما أمر غير ممكن.
غلوبـــال  ”كاس  شـــركة  رئيـــس  وقـــال 
األمنية شـــون إنغبريشت ”لوقف  سيكيوريتي“ 
ذلك، يجدر تثبيت جهاز لكشف المعادن عند كل 
باب مع نشـــر ضباط وكاميرات عنـــد كل نقطة 
دخول وأشـــخاص لمراقبتها. وهذا ال يمكن أن 

يحصل“.
وفـــي حال تشـــديد األمـــن، فقد يضـــر ذلك 
بصـــورة عاصمة القمار والمتعـــة في الواليات 
المتحـــدة، ما يمكن أن يثني البعض من روادها 
الذين يبلـــغ عددهم 43 مليون زائر في الســـنة، 
وينعكس سلبا بالتالي على عائداتها البالغة 60 

مليار دوالر في السنة.
وقال بروســـنان ”لن يود زوار الس فيغاس 
فتـــح حقائبهـــم. هنـــاك العديـــد من ســـهرات 
وداع العزوبيـــة فيها، وأحيانـــا يجلبون معهم 

الماريخوانا أو الكحول وغيرهما“.
ويشـــير شـــون إنغبريشـــت إلى أنه ”لو لم 
يتمكن ستيفن بادوك من حجز غرفة في مانداالي 
باي، لـــكان قصد النزل المقابـــل أو تمركز على 
ســـطح أحد المباني“. ويضيف متشـــائما ”إن 
جاءك شـــخص حامل لبندقية هجومية وبنيته 

القتل، فلن تبقى على قيد الحياة طويال“.
أما بالنســـبة إلـــى حظر األســـلحة النارية 
أو تنظيـــم حيازتها في الواليـــات المتحدة، فال 
يبدو الرئيس دونالد ترامب وال الكونغرس على 
اســـتعداد للمســـاس بهذا الحق الـــذي يضمنه 

التعديل الثاني في الدستور األميركي.
وختم إنغبريشت ”نعيش في مجتمع مفتوح 
ال يمكننـــا الدفاع عن كل شـــيء فـــي كل لحظة 

وعلينا أن نتعايش مع هذه الحقيقة“.

} سرتاســبورغ (فرنســا) - أعـــرب البرلمان 
األوروبي عن أســـفه لعـــدم إحراز تقدم كاف في 
مفاوضـــات بريكســـت، ما من شـــأنه أن يعطل 
البدء في مرحلة جديـــدة وفتح محادثات حول 
طبيعة العالقة المستقبلية بين بروكسل ولندن.
وفي قرار دعمته الكتل الرئيسية الثالث في 
البرلمان، دعا النواب األوروبيون خالل جلسة 
علنية بستراســـبورغ المجلس األوروبي (يضم 
قـــادة الـــدول األعضـــاء) إلى أن ”يقـــرر تأجيل 
تقييمـــه الهادف إلى تحديد مـــا إذا كان التقدم 
المحـــرز كافيا“ أثناء القمـــة األوروبية المقبلة 

المقررة في 19 و20 أكتوبر ببروكسل.
وتم تبني القرار بأغلبية ســـاحقة تضم 557 
نائبـــا مقابـــل 92 اعترضوا عليـــه، فيما امتنع 
29 عـــن التصويـــت. ووقعـــه منســـق البرلمان 
األوروبـــي حول بريكســـت غي فيرهوفشـــتات 
رئيس كتلة الليبراليين ونظيراه رئيسا كتلتي 

اليمين واليسار.
وجاء في القرار أن البرلمان األوروبي ”يرى 
أن الجولة الرابعة من المفاوضات“ التي عقدت 
بين 25 و28 سبتمبر ”لم تتح تقدما كافيا بشأن 
حقوق المواطنين وأيرلندا وأيرلندا الشمالية، 

وتسوية االلتزامات المالية لبريطانيا“.
األوروبييـــن  المفاوضيـــن  كبيـــر  وقـــال 
لبريكست ميشال بارنييه مخاطبا البريطانيين 
”ليســـت هناك فديـــة.. هناك فقـــط كوننا نطلب 
منكم دفع ما عليكـــم، ال أكثر وال أقل“. وأضاف 
”نحتـــاج إلى وجـــود الثقة بيننـــا إلقامة عالقة 
مســـتدامة. ومفتـــاح هـــذه الثقـــة يتمثل أيضا 

في أن تقبلوا موضوعيا ســـداد حســـاباتكم“. 
وتدور المباحثات حتى اآلن حول حقوق ثالثة 
ماليين مواطن أوروبـــي يقيمون في بريطانيا، 
والعالقة بين أيرلندا وإقليم أيرلندا الشـــمالية 
التابع لبريطانيا وخصوصـــا الحدود بينهما، 
فيما يتعلق الملـــف الثالث بااللتزامات المالية 
لبريطانيـــا بموجـــب عضويتهـــا فـــي االتحاد 

األوروبي.
وأشار بارنييه إلى ”تقدم في مسألة حماية 
حقوق المواطنين األوروبيين“، لكنه أشار إلى 

”خالفات جدية بشأن التسوية المالية“.
وقال رئيس المفوضية األوروبية جان كلود 
يونكر ”علينا أوال أن نتفق بشأن بنود الطالق، 
ثم سنرى  ما إذا كان بإمكاننا أن نلتقي مجددا 
مع شـــيء من الود“. وحدد النواب األوروبيون 
الخطوط الحمراء وأشـــاروا إلى حاالت تمييز 
ســـجلت في بريطانيا وبعض الـــدول األعضاء 
وأن لذلك عواقب على الحياة اليومية من خالل 

الحد مـــن حقوقهم. كما تطرقـــوا إلى المرحلة 
االنتقاليـــة التـــي ســـتكون بنحـــو عامين بعد 
التاريخ الرســـمي إلنجاز االنفصـــال مع نهاية 
مارس 2019، والتي اقترحتها رئيســـة الحكومة 
البريطانيـــة تيريـــزا ماي فـــي خطابها األخير 

بإيطاليا.
ودعا النائب األلمانـــي بالبرلمان األوروبي 
مانفريـــد فيبـــر، رئيـــس كتلـــة حزب الشـــعب 
األوروبـــي المنتمي إلى يمين وســـط، إلى عدم 
ترك مفاوضـــات خروج بريطانيـــا من االتحاد 
األوروبي رهينة للسياسة الداخلية البريطانية.

وقال ”الســـؤال الذي أعتقد أنـــه األبرز في 
الوقـــت الراهن من ُأخاطب فـــي لندن؟ من الذي 

يتحدث عن الحكومة؟“، مطالبا بالتوضيح.
واعتبر النواب أن فترة التعديل هذه ال يمكن 
أن تكون إال تحت نظام المكتســـبات الجماعية 
وتحت ســـلطة محكمـــة العـــدل األوروبية، لكن 
البريطانييـــن ال يقبلون بأي ســـلطة للمحكمة 

األوروبية بعـــد اإلعالن الرســـمي للخروج من 
االتحاد. ويأتي هذا بعـــد تصريحات أدلى بها 
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونســـون، 
أحد المؤيدين الرئيسيين لخروج بريطانيا من 
االتحاد، والتي تتناقض مع تصريحات صادرة 

عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وقـــال فيبر ”أقيلوا جونســـون من فضلكم، 
ألننا نحتاج إلى إجابة واضحة حول المسؤول 
عـــن الموقـــف البريطانـــي“. وأضـــاف موجها 
خطابـــه لماي ”مـــن فضلك، ال تضعـــي الحزب 
أوال. ضعي مـــن فضلك بريطانيـــا أوال. ضعي 

المواطنين أوال“.
وكانت مـــاي اعتـــذرت عن فقدهـــا ألغلبية 
حزبهـــا المحافظ فـــي االنتخابـــات التي جرت 
في يونيو الماضي، وردت على منتقديها قائلة 
إن لديهـــا االســـتراتيجية الصحيحـــة لقيـــادة 
بريطانيـــا والتوصـــل إلى اتفـــاق للخروج من 

االتحاد األوروبي.

5

{التقدم غير كاف لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات حول بريكست. لم نحقق التقدم الكافي أخبار

لجهة ما يفترض أن تكون مرحلة انتقالية ثم النقاش حول إطار عالقتنا المستقبلية}.

ميشال بارنييه
املفاوض املكلف مبلف خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي

{ما شـــهدته الس فيغاس عمل شيطاني ومكتب التحقيقات الفيدرالي واألمن القومي يعمالن 

على دعم السلطات المحلية في تحقيقاتها وستقوم بموافاتنا بكل جديد تتوصل إليه}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي
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باختصار

◄ أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية 
بأكثرية مريحة، الثالثاء، قانونا 

جديدا لمكافحة اإلرهاب الهدف منه 
مواجهة المخاطر اإلرهابية في البالد 

التي سبق أن تعرضت لسلسلة من 
االعتداءات الدامية منذ 2015.

◄ أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار 
كولوم الثالثاء أن السلطات ألقت 
القبض على عدد من األشخاص 
يشتبه بضلوعهم في التخطيط 

لعمليات إرهابية بعد عثورها على 
عبوة ناسفة خارج مبنى سكني في 

باريس.

◄ حذر الرئيس األلماني فرانك-فالتر 
شتاينماير من بناء أسوار جديدة 

داخل المجتمع، داعيا إلى التعامل 
الصادق مع مشكلة الالجئين، وذلك 

خالل االحتفال بالذكرى السنوية الـ27 
لتوحيد شطري ألمانيا.

◄ أعلنت الشرطة الهندية الثالثاء 
أن متمردين يشتبه بهم اقتحموا 

قاعدة عسكرية في الشطر الخاضع 
إلدارة الهند من كشمير، مما أدى إلى 
اشتباكات باألسلحة أسفرت عن مقتل 

جندي واثنين من المهاجمين.

◄ كشفت صحيفة ”ذي تايمز“ 
البريطانية أن إقليمين إيطاليين وهما 
لومبارديا وفينيتو سيجريان يوم 22 
أكتوبر استفتاء للمطالبة باالنفصال 

عن روما، فيما يرى مراقبون أن 
تصويت السكان سيكون لصالح 

المزيد من الحكم الذاتي.

◄ طردت الواليات المتحدة 15 
دبلوماسيا كوبيا بعد استدعاء 

أكثر من نصف موظفيها من هافانا، 
الثالثاء، ردا على حوادث غامضة 

أثرت على صحة 22 موظفا في 
سفارتها بهافانا.

هجوم الس فيغاس يكشف هشاشة تدابير الحماية األمنية لألميركيين

بريطانيا حائرة في متاهة مفاوضات بريكست   
[ قلق أوروبي من عدم تحقيق تقدم كاف لمسار االنتقال  

[ خبراء: ال يمكن إيقاف عمل دام كهذا مهما كانت احتياطات األمن 

مسار شــــــاق تخوضه احلكومة البريطانية 
منذ إعالنها اخلروج عن التكتل األوروبي، 
فيما يتواصل اجلدل داخل أروقة البرملان 
األوروبي حول اخلطوات التي يتوجب على 
ــــــا القيام بها لتســــــهيل مفاوضات  بريطاني
ــــــى مراحــــــل أخرى،  اخلــــــروج واملرور إل
ــــــك احلديث عن خالف  يضاف إلى كل ذل
بني وزراء حكومة ماي من شــــــأنه أن يطيل 

أمد املفاوضات أكثر.

يعكــــــف احملققون األميركيون، في حترياتهــــــم املتواصلة، على تقصي الدوافع التي حملت 
متقاعدا على فتح النار على حشــــــد كان يحضر حفال موســــــيقيا األحد في الس فيغاس، 
فيمــــــا يؤكد مراقبون أن حتســــــني التدابير األمنية حلماية األشــــــخاص واألماكن العامة ال 

يتحقق دون فهم الدوافع والوقوف عند تفاصيلها البعيدة منها والقريبة. 

طالق مر

حصيلة الزناد قوية هذه المرة

تركيا تصعد ضد حركة 

غولن باالعتقاالت
} إســطنبول (تركيــا) - قالـــت وســـائل إعالم 
رســـمية تركية، الثالثـــاء، إن ممثلـــي االدعاء 
أصـــدروا أوامـــر باعتقـــال 254 شـــخصا مـــن 
العاملين في بلدية إســـطنبول ووزارات أخرى 
بدعوى ثبـــوت صلتهم برجل الديـــن فتح الله 
غولـــن الذي تتهمه أنقـــرة بالتخطيط لمحاولة 

انقالب جرت في 15 يوليو 2016.
ويرمز حجم أحدث عمليات االعتقال، التي 
اســـتهدفت أيضـــا موظفين حالييـــن وآخرين 
عزلـــوا من قبـــل، إلى تصعيد جديـــد تخوضه 
أنقرة ضـــد حركة خدمة التـــي يتزعمها غولن 

المقيم في الواليات المتحدة.
وقالـــت وزارة الداخليـــة التركيـــة إن نحو 
ألف شـــخص اعتقلوا خالل األسبوع الماضي 
علـــى خلفية اتهامات تتعلـــق بما تصفه أنقرة 

”بجماعة غولن اإلرهابية“.
وصـــدرت مذكرات توقيف بحق 112 موظفا 
بلديا سابقا أو في الخدمة بينهم 35 على األقل 
تم توقيفهـــم بتهمة االتصال بالحركة. وتتعلق 
التهـــم خصوصـــا باســـتخدام هـــؤالء تطبيق 
الرســـائل المشـــفرة ”بايلـــوك“ الـــذي تعتبره 
السلطات التركية أداة التواصل الرئيسية بين 

االنقالبيين.
وتأتـــي هـــذه التوقيفـــات بعـــد أقـــل مـــن 
أسبوعين على استقالة رئيس بلدية إسطنبول 
قـــادر توبـــاش بعـــد 13 عامـــا من توليـــه هذا 
المنصـــب تحت رايـــة الحزب الحاكـــم العدالة 

والتنمية.
وتزامنـــت اســـتقالة توباش مـــع خالفات 
بشـــأن مشـــاريع إعمارية في المدينـــة أعطى 
الحـــزب الضـــوء األخضـــر لها رغـــم معارضة 

األخير.
ويرى مراقبون أن الحملة تأتي عقب إعالن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إرادته 
تجديد صفـــوف حزبه اســـتعدادا لالنتخابات 
التشـــريعية والرئاســـية في نوفمبر 2019 بعد 
اســـتحقاق بلدي يعتبـــر بمثابـــة امتحان في 

مارس من نفس العام.
وقالت مصـــادر إخبارية تركيـــة إن ممثلي 
االدعاء فـــي أنقرة أصدروا أمـــرا باعتقال 142 
شـــخصا مـــن العاملين فـــي وزارتـــي التعليم 
والرياضـــة. وتم عزل الغالبيـــة العظمى منهم 
بالفعـــل مـــن وظائفهم علـــى خلفيـــة اتهامات 

بصلتهم بغولن.
وقـــادت الســـلطات التركية عقـــب محاولة 
انقـــالب فاشـــلة جرت العـــام الماضـــي حملة 
تطهير واســـعة شملت توقيف أكثر من 50 ألف 
شخص وتســـريح أو تعليق مهام أكثر من 140 

ألفا في مختلف القطاعات.

باتريك بروسنان:

بكل بساطة لم يكن 

باإلمكان منع المأساة، 

لكن مراقبة المكان ممكنة

مانفريد فيبر:

السؤال األبرز حاليا من 

أخاطب في لندن. من الذي 

يتحدث باسم الحكومة



} بيروت – مع انتهاء تقّدم المعركة ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية في ســـوريا أو العراق تطرح 
أسئلة حول مصير المئات من المقاتلين الذين 
يتبّخرون من مناطق شّكلت معاقل لهم لسنوات. 
ويقول محللون وشـــهود إن أعدادا كبيرة منهم 
تتخفى بين المدنيين عندما ال تنجح في الفرار 
إلى مناطق أخرى تحت سيطرة التنظيم. ويذّكر 
آخـــرون بأن عناصر التنظيم قـــد يكونون بذرة 
تؤدي إلى ظهور تنظيم آخر، مثلما ظهر داعش 
من بقايـــا تنظيم القاعدة في العـــراق، فيما قد 
يتحـــول الذين ينجحون فـــي الفرار، خصوصا 
من حاملـــي الجنســـيات األجنبيـــة، إلى خطر 

مرتقب في المجتمعات الغربية.
العراقيـــة  الحكوميـــة  القـــوات  وتـــورد 
والسورية التي تقاتل التنظيم باستمرار أخبارا 
عن مقتـــل المئات من المقاتليـــن أو اعتقالهم، 
وكذلك بالنســـبة إلى قوات سوريا الديمقراطية 
المدعومة من واشنطن، الطرف الذي شّن العدد 
األكبر من المعارك ضد الجهاديين في ســـوريا. 
كما تتحدث تقارير روسية وأميركية عن مقتلهم 

في الغارات الجوية.
إال أن الناجيـــن منهم وفي حال عجزهم عن 
االنتقـــال إلـــى مناطق أخرى تحت ســـيطرتهم 
يتعمـــدون إخفـــاء هوياتهـــم واالندمـــاج بين 
المدنييـــن، وتحديـــدا في صفـــوف الفارين من 
المعـــارك. ويقول أيمن جواد التميمي، الباحث 
في منتدى الشـــرق األوسط، إن العناصر الذين 
يفـــرون ”قـــد يبقون فـــي الخلـــف (…) إذا تمت 
محاصرتهم أو أجبروا على الخروج ويذوبون 
في صفوف المدنيين على نطاق واســـع“، وإن 

كان تقدير نسبتهم بدقة أمرا ”صعبا“.

وبحســـب مدير المرصد الســـوري لحقوق 
اإلنســـان رامـــي عبدالرحمـــن فـــإن غالبية من 
يتســـللون بيـــن المدنيين في ســـوريا هم ”من 
المقاتلين الســـوريين الذين يحاولون الوصول 
إلـــى مناطق ينحـــدرون منهـــا“، أو ”يقصدون 
مخّيمـــات الالجئين بعد حلـــق ذقونهم وتغيير 

لباسهم وإخفاء هوياتهم الحقيقية“.
وفي الرقة بشـــمال ســـوريا يشير مصطفى 
بالـــي، مدير المركـــز اإلعالمي لقوات ســـوريا 
الديمقراطية، إلى أنه ”غالبا ما يتم اكتشاف من 
يتخفى بين المدنيين ويخرج كنازح من مناطق 
الحـــرب لدى وصوله إلـــى المخيمات من خالل 
قواعد بياناتنا“. ويحدث األمر ذاته في العراق.

وفي محاولة لكشف المتخفين بين المدنيين 
تعمـــد القوات الحكوميـــة والكرديـــة العراقية 

غالبـــا إلى نقـــل النازحين الذكـــور من مناطق 
المعارك إلى مراكز أمنية حيث يتم التدقيق في 
هوياتهم استنادا إلى قاعدة بيانات وبالتعاون 
مع مخبرين محليين. وبحســـب مسؤول محلي 
فـــي محافظة نينوى التي تعـــد الموصل كبرى 
مدنهـــا ”تخّفى عـــدد كبير مـــن عناصر داعش 
بيـــن األهالي في إحياء الموصل، خصوصا في 

المدينة القديمة“ حيث كانوا يقاتلون.

خاليا نائمة

خســـر تنظيم الدولة اإلســـالمية في يوليو 
مدينـــة الموصل ثاني مدن العـــراق التي أعلن 
منها فـــي 2014 إقامة ”الخالفـــة“. وجاءت هذه 
الخســـارة لتتّوج سلســـلة هزائـــم على األرض 
تعّرض لها خالل الســـنة الماضية في ســـوريا 
والعـــراق وليبيـــا، حيث خســـر مدينة ســـرت 
الســـاحلية فـــي نهاية 2016. ويوشـــك التنظيم 
المتطـــرف حاليا أن يخســـر مدينـــة الرقة أبرز 
معاقلـــه في ســـوريا بينما يتصـــدى لهجومين 
منفصليـــن فـــي دير الزور في شـــرق ســـوريا 
ولهجوميـــن آخرين فـــي الحويجة في شـــمال 

العراق والقائم في غربه.
وفـــي مؤشـــر على هـــروب مقاتليـــه خارج 
مناطق سيطرته يالحظ تشارلي وينتر، الباحث 
في المركز الدولي لدراســـة التطـــرف والعنف 
السياســـي، تغييـــرا فـــي أدبيـــات التنظيم في 
إصداراتـــه اإلعالمية األخيرة لناحية تســـاهله 
مـــع ”الذيـــن يتخـــذون ملجأ لهم خـــارج أرض 
الخالفـــة“. ويقول ”المثيـــر لالهتمام في دعاية 
التنظيـــم أنه بدأ القول بشـــكل غير مباشـــر إن 

الهرب من أراضي التنظيم لم يعد ممنوعا“.
وتعـــد نســـبة المتســـللين بيـــن المدنيين 
”كبيـــرة“ وفـــق مـــا يوضح هشـــام الهاشـــمي، 
الباحـــث العراقـــي فـــي شـــؤون التنظيمـــات 
الجهادية، ما يفســـر برأيه ”عمليـــات االغتيال 
في مناطق  وزرع العبوات التي تحصل يوميا“ 
أخالهـــا الجهاديـــون. ويخشـــى التميمـــي أن 
”يتحـــول هؤالء للعمـــل كخاليا نائمـــة أو على 

لحسابهم. تجنيد أشخاص آخرين“ 
وإذا كان من السهل على المقاتلين المحليين 
التخفـــي بيـــن المدنيين فاألمـــر ال ينطبق على 
المقاتلين األجانب الذين قد ”يقاتلون أعداءهم 

حتى الموت عوضا عن االستسالم“.
ويؤكـــد قيادي فـــي التحالـــف الدولي ضد 
الجهاديين بقيادة أميركية موجود في شـــمال 
سوريا أن في الرقة ”هناك الكثير من المقاتلين 
األجانب الذين ال يريدون االستسالم ويعتزمون 

القتال بشدة“.
أما عن العراق فيقول الهاشمي إن التنظيم 
استخدم معظم المقاتلين األجانب في ”عمليات 
انغماســـية وانتحارية“، الفتا إلى أن ”عدد من 
بقـــي منهـــم (حيا) قليـــل جدا“. أما فـــي ليبيا، 
فيقـــول محللون ليبيـــون إن األجانب، ســـواء 

كانـــوا أفارقة أم عربا، يتخـــذون وضع العمالة 
األجنبية بســـهولة. ويقـــدم ”بعض المهاجرين 
وفـــق التميمي ”على االستســـالم  المحبطين“ 
على أمل عودتهم إلى بلدانهم األصلية“. وتؤكد 
تقاريـــر عدة تمكن مقاتليـــن أجانب من العودة 
إلـــى بلدانهـــم مـــن دون توفـــر أّي إحصاءات، 
محـــذرة من اعتداءات قـــد يقومون بها في دول 

غربية.
ومنذ أن بدأ في خســـارة أراضيه ومصادر 
تمويله في معاقله الرئيسية غير تنظيم الدولة 
اإلســـالمية من اســـتراتيجيته وعّدل رســـالته 
التـــي دائما مـــا يوجهها إلـــى الجهاديين من 
”انضموا إلـــى دولة الخالفة“ إلـــى ”ابقوا في 

أوطانكم وقوموا بالهجمات من هناك“.
ويقول خبراء في مركز ستراتفور األميركي 
للدراســـات األمنيـــة واالســـتراتيجية إنه مع 
تصاعد الدعوات لشـــن المزيد مـــن الهجمات 
المحليـــة من المتوقع أن تشـــهد هذه الظاهرة 
استمرارا بل وتوسعا وانتشارا في المستقبل.
ال تتوافـــر معلومـــات كثيرة عـــن معتقلي 
تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية فـــي ظـــل رفض 
األطراف التي تقاتلهم تحديد عددهم أو أماكن 
اعتقالهم. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش 
إن ”القوات العسكرية العراقية تنّصب نفسها 
مـــكان الســـلطات القانونية؛ فهـــي تلعب دور 
المحقق والقاضي والجالد مع المشتبه بأنهم 

عناصر داعش“.
وأقر زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية أبوبكر 
البغدادي في تسجيل صوتي نسب إليه ونشر 
الخميس باعتقال العديد مـــن مقاتليه، ووّجه 
لهم فـــي ختام كلمته الطويلـــة ”تحية“، طالبا 
منهم ”الصبـــر“، وقائال ”لن تثنينا كثرة القتل 

واألسر وألم الجراح“.
في هـــذا الوقـــت، يتحّصن مـــن تبّقى من 
الجهادييـــن الذين خســـروا الجـــزء األكبر من 

المناطـــق التي ســـيطروا عليها فـــي 2014 في 
المناطـــق الحيوية المتبقيـــة. ويتّخذ مقاتلو 
التنظيم حاليا مـــن جبال حمرين الواقعة بين 
محافظات ديالى وكركوك وصالح الدين، مقرا 
لهم، وتتطلب مطاردتهم في هذه المنطقة ذات 
التضاريس الصعبة جهودا وإمكانات جبارة.

ويقول وينتر إن ”مركز ثقل التنظيم انتقل 
ومنـــذ وقت طويل من أماكن كالموصل وتلعفر 
والرقة إلـــى مناطق كالميادين والبوكمال“ في 
محافظة دير الزور الحدودية مع العراق. ومن 
هنـــا، يتوقع وينتـــر أن يكون القتـــال في تلك 

المناطق ”مفاجئا بشراسته“.
ويتخوف الهاشمي من انتقالهم في الفترة 
المقبلة إلى ”قتال األيام الزرقاوية (نسبة ألبي 
مصعب الزرقـــاوي، زعيم تنظيـــم القاعدة في 
العراق الذي عـــرف بتبنيه المتكرر لتفجيرات 
انتحاريـــة عديدة وعمليـــات إعـــدام رهائن)، 
بمعنى أنهم سيفتحون النار على من كل ليس 
معهـــم، بين المنـــازل، في المطاعـــم واألماكن 

العامة“.

حالة مستمرة

يقـــول ماثيـــو ليفيـــت، وهـــو زميـــل أقدم 
ومديـــر برنامـــج ســـتاين لمكافحـــة اإلرهاب 
واالســـتخبارات في معهد واشـــنطن، إنه ”مع 
خســـارة كل معركة يتحـــول تنظيم داعش من 
جماعـــة مســـلحة تحكـــم مناطق إلـــى جماعة 
إرهابية ومتمردة تعمل من دون السيطرة على 

أرض محددة“.
ومـــع هـــذه التداعيـــات تتزايـــد خطـــورة 
التهديد اإلرهابي الذي يمثله التنظيم إقليميا 
ودوليـــا. وفي حين يشـــكل التطـــرف المحلي 
العنيـــف أحـــد عناصر هذا التهديـــد، يتوجب 
علـــى الـــدول التنبه كذلـــك لعـــودة المقاتلين 

الذيـــن صقلتهم المعارك  اإلرهابيين األجانب 
والذين يؤسسون لظاهرة الشتات الجهادي.

وســـتحاول بقايا تنظيم الدولة اإلســـالمية 
أن تمـــأل أّي مكان تتوفر فيه حالة من الفوضى 
أو التوحش، كما هو الحال في آســـيا الوسطى 
وأفريقيـــا، أما في األماكن التـــي ال تضّم القدر 
الكافـــي من الفوضـــى، كما في أوروبـــا، فإنها 
تسعى لخلق الفوضى عبر الهجمات المنفردة.

ولـــم تنجح الحـــرب على اإلرهـــاب منذ أن 
تحول المجاهدون في أفغانســـتان من محاربة 
الســـوفييت إلى محاربـــة األميركييـــن، ثم مع 
ظهـــور تنظيـــم القاعـــدة وتطوره إلـــى تنظيم 
جهـــادي عالمي، إلى إعـــالن الرئيس األميركي 
األســـبق جورج بوش الحرب على اإلرهاب، لم 

يتم القضاء على أّي تنظيم أو جماعة تظهر.
بل بالعكس انشطر تنظيم القاعدة وظهرت 
أفرع عديدة منتشـــرة في مختلف أنحاء العالم. 
ثم تطورت الحالـــة الجهادية بظهور تنظيمات 
أخـــرى موازية للقاعدة بعضهـــا أعلن مبايعته 
للتنظيـــم األم والبعض اآلخر أعلن اســـتقالله 

الذاتي وهو حال تنظيم الدولة اإلسالمية.
وبغـــض النظر عن القـــراءات السياســـية 
والتحليـــالت التـــي تربط بين نشـــأة مثل هذه 
التنظيمـــات ومخططات القـــوى الكبرى، القوة 
األميركيـــة أساســـا، فإن األكيد وفـــق الخبراء، 
ومن بينهم الخبير في شـــؤون اإلرهاب سكوت 
أتـــران، أن الظاهـــرة الجهاديـــة تحّولـــت مـــن 
إلى  بين الجهادييـــن و“الكفّار“  تبادل ”عـــداء“ 
حالة ثورية تســـتقطب الفاشـــلين فـــي الحياة 
ومجموعة من المهّمشين اجتماعيا والجاهلين 
بالمظلومية  والمشـــحونين  والسياسة  بالدين 
التاريخيـــة، مـــع التأكيـــد علـــى أنـــه ليس كل 
االنتحاريين إســـالميين أو أشخاصا يحركهم 

الدافع الديني.
هنـــا، يصبـــح الحديث عـــن بقايـــا داعش 
ومحاربتهـــم ضربا من األحاديث ”الالعقالنية“ 
على حـــد تعبير أتران، والذي يـــرى أن الحالة 
الجهادية الراهنة ومـــا يصاحبها من ردة فعل 
ومواجهة عكسية هي وصفة لحرب جديدة على 
شـــاكلة حرب المئة عـــام؛ فمنذ صعود التطرف 
الجهادي قبل 4 عقود تبّين أن من سماته األكثر 
قدرتـــه على اســـتغالل الوقت الضائـــع إلعادة 
تأســـيس وإحياء الحـــركات التي بـــدا أنها قد 

هزمت.
واألخطر فـــي حالة داعش أن التنظيم نجح 
إلى حد ما في خلق ”شـــعب“، من خالل ظاهرة 
جهـــاد النـــكاح وزواج المقاتليـــن والمقاتالت 
وتأسيســـهم لعائالت في المناطق التي سيطر 
عليهـــا التنظيم قبـــل أن يفقدهـــا؛ وهناك عدد 
كبيـــر من األطفال الذين ولـــدوا في هذا اإلطار، 
وليس هناك ما يضمن، وفق الخبراء، أّال يحمل 
هؤالء البذرة الداعشـــية، خصوصا وأنه سيتم 
التعامل معهم من منطلق أصلهم، حتى في أكثر 

المجتمعات احتراما لحقوق اإلنسان.
ويقـــول روبن ســـيمكوكس، وهو باحث في 
مؤسســـة هريتاج فوندايشـــن، إنه على المدى 
القصير، هناك ما بين 5 و6 آالف أوروبي قاتلوا 
مع داعش، بينهم ألف مقاتل عادوا إلى المملكة 
المتحدة وفرنســـا وألمانيا. وأكد الباحث على 
خطـــورة هذا التوجه باإلشـــارة إلـــى هجمات 
باريس وبروكســـل. أما على المدى المتوســـط 
فإنه حتى لو لم يتم شـــن هـــذه الهجمات فإنه 
من المرجـــح أن يتصل الجهاديـــون العائدون 
بالشـــبكات اإلرهابية فـــي هذه البـــالد. وعلى 
المدى الطويل أشار الباحث إلى انتقال عوائل 
بأكملهـــا للعيش مع تنظيم داعش مما أدى إلى 
والدة 500 طفل فرنســـي و80 طفال هولنديا و50 
طفال بريطانيا في األراضي التي كان يحكمها. 
وعليه فإن الخطر ليس فقط من العائدين وإنما 

أيضا من األطفال.
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في 
العمق

الشتات الجهادي: أين تختفي بقايا داعش متى عجز عناصره عن الفرار

استنفار ملواجهة قنابل داعش املوقوتة

[ المقاتلون الناجون يتحولون إلى أناس {عاديين} ليندمجوا بين المدنيين  [ داعش يحث رعاياه على الهجرة إلى خارج {أرض الخالفة}
لن ميثل تقدم املعارك في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة اإلسالمية نهايته. في خضم 
احلرب الدائرة ســــــيهرب بعض عناصر هذا التنظيم وســــــيجد بعض األجانب من مقاتليه 
طريقهم إلى أوطانهم ويســــــافر بعضهم إلى مناطق نزاع جديدة، فيما ســــــيتغلغل آخرون 
بني املدنني ليشــــــكلوا ما يطلق عليه اخلبراء مصطلح ”الشتات اجلهادي“. وستكون مرحلة 
ما بعد داعش مختلفة عّما شهده العالم في مرحلة ما بعد القاعدة في العراق وحتى بعد 

انتهاء حرب أفغانستان.

{يجب أال نتصور أن سقوط تنظيم داعش يعني نهاية تهديده اإلرهابي للمنطقة والعالم. ومن 
الواضح أن عناصره ما زالوا عازمين على تنفيذ هجمات إرهابية في الخارج وخاصة في الغرب}.
ماثيو ليفيت
مدير برنامج ستاين لالستخبارات ومكافحة اإلرهاب

{عناصر تنظيم الدولة اإلســـالمية الفارون قد يبقـــون في الخلف إذا تمت محاصرتهم أو أجبروا 
على الخروج، ويذوبون في صفوف المدنيين على نطاق واسع}.

أمين جواد التميمي
باحث في منتدى الشرق األوسط

} منذ ما يقرب من أربعة أشهر أعلن عن 
مقتل زعيم تنظيم ما يسّمى الدولة اإلسالمية 

في العراق والشام أبي بكر البغدادي 
في مدينة الرقة السورية على يد القوات 

الروسية، وهو الخبر الذي تم تناقله على 
نطاق واسع في شهر يوليو الماضي منسوبا 
إلى مصادر روسية. وأعقبت ذلك تصريحات 
من مصادر عراقية في محافظة نينوى ذكرت 

بأن تنظيم البغدادي أصدر بيانا يعلن فيه عن 
مقتل هذا األخير وعن قرب تعيين خليفته.

وطيلة األشهر الماضية التي خسر فيها 
التنظيم مناطق عدة كانت تحت سيطرته 

وبدأ يترنح في كل مكان لم يظهر ما يشير 
إلى أن البغدادي على قيد الحياة أو أنه 

لقي حتفه. ودلت مختلف التطورات التي 
حصلت في المنطقة خالل الفترات الماضية 

على أن تنظيم داعش يتصرف دون قيادة، 
أو على األقل فإن هذه القيادة فقدت تماما 
زمام التحكم في األحداث الميدانية وفي 

بنية التنظيم ما جعله يتكبد خسائر بالجملة 
في سوريا على أيدي قوات النظام السوري 
المدعوم من إيران وروسيا وقوات سوريا 
الديمقراطية المدعومة من واشنطن، وفي 

العراق على أيدي القوات العراقية المدعومة 

من التحالف الدولي بقيادة أميركية، بل إن 
الهجمات اإلرهابية التي حصلت في بعض 
البلدان األوروبية وتبناها التنظيم أظهرت 
بأن هذا األخير فقد نقطة التمركز التي كان 

يعّول عليها وبدأ يتوجه إلى أوروبا في 
محاولة للتغطية على الهزائم التي يتلقاها 
في المنطقة، والتستر على الوضع الداخلي 

في التنظيم وإبعاد الشكوك حول فقدانه 
لزمام القيادة.

لكّن الشريط األخير الذي بثه التنظيم 
تحت عنوان ”وكفى بربك هاديا ونصيرا“، 

والمنسوب إلى زعيمه مجهول المصير، 
يطرح تساؤالت عدة بشأن البغدادي، هل 

قتل أم أنه موجود في مكان معين بعيدا عن 
االستهداف، وهل غادر في اتجاه مكان آخر أم 

أنه يختبئ في الموصل؟
ال يسمح الشريط بالتأكد من مصير 

البغدادي، فالكلمة المنسوبة إليه في الشريط 
يقرأها أحد أتباعه، وال يمكن الحسم في أن 
تلك تلك الكلمة صادرة عن البغدادي بالفعل 
أم أن التنظيم نسبها إليه إلعطاء االنطباع 
إلى أتباعه بأن زعيمه ال يزال حيا، إن كان 

قد قتل فعال وفقا للمصادر الروسية. ذلك أن 
تنظيم داعش يوجد اليوم في آخر مراحله 
بعد الضربات التي وجهت إليه إضافة إلى 
تشتت مقاتليه وفقدان المناطق التي كانت 

تحت يده وهو يلفظ أنفاسه األخيرة، وليس 
من السهل أن يتقبل أتباعه بأنهم دون 

قيادة ألن التنظيمات اإلرهابية تدور حول 
الزعيم الفرد ونهايته تكون غالبا مصحوبة 
بافتراق شمله وانقسامه داخليا، خصوصا 

عندما يترافق ذلك مع هزائم متتالية يتلقاها 
التنظيم وفي أسوأ أطواره.

خسر تنظيم داعش العديد من المناطق 
التي كان يراهن عليها للتمدد، حيث فقد 

مدينة سرت الليبية في عام 2016 والرمادي 
في العراق في فبراير من نفس العام، ثم 
الموصل ثاني مدن العراق في يوليو من 

العام الجاري.
الشريط، الذي تتجاوز مدته األربعين 

دقيقة وال يعرف تاريخ تسجيله، يبدأ بتلك 
المقدمة الشهيرة في جميع الخطابات 

التي تصدرها الجماعات المتطرفة إلى 
أتباعها، والتي تتحدث عن مؤشرات النصر 

وشروطه في الكتاب والسنة، وعن خبرات 
التجربة النبوية في الغزوات، كنوع من 

التحضير السيكولوجي بهدف رفع معنويات 
المقاتلين والتمهيد للدخول في تفاصيل 

اللحظة الراهنة، ثم ينتقل إلى الحديث عن 
أن ”إرهاصات النصر العظيم والفتح الكبير 

بادية ظاهرة، وال أدّل من ذلك من اجتماع أمم 
الكفر وعلى رأسهم أميركا وروسيا وإيران 

وغيرهم على أرض المالحم“، ويعتبر تشكيل 
التحالف الدولي لقتاله عدوانا صليبيا على 
”دولة اإلسالم“، وقال إن هذه األخيرة قادرة 

على العودة إلى األراضي التي خرجت منها 
على يد القوات العراقية والسورية والدولية.

ما يثير في الشريط هو ذلك الجانب 
المتعلق بالمراكز اإلعالمية والفكرية التي 

أنشئت في عدد من البلدان لمحاربة العنف 
والتطرف واإلرهاب لدى العائدين من 

ساحات القتال في سوريا والعراق. فقد دعت 
الكلمة المنسوبة إلى البغدادي صراحة إلى 
استهداف هذه المراكز بدعوى أن معظمها 
بريطاني، وهذا يؤكد بوضوح أن التنظيم 

بات يشكو من تراجع معدالت التجنيد بداخله 
ويفقد الكثير من المرتكزات الفكرية والدينية 

التي كان يسند إليها مشروعيته الجهادية في 
السابق، بقدر ما يؤكد بوضوح أيضا نجاح 

تلك المراكز في تجفيف منابع اإلرهاب.

رسالة البغدادي وإعالن الهزيمة
إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الشريط األخير الذي بثه داعش  
منسوبا إلى زعيمه يطرح تساؤالت 

بشأن البغدادي هل قتل أم أنه موجود 
في مكان معني بعيدا عن االستهداف، 

وهل غادر في اتجاه مكان آخر أم أنه 
يختبئ في املوصل

هزيمـــة داعـــش ســـيترتب عليها: 
املعركـــة  ســـاحة  فـــي  الباقـــون 
الجهـــادي  للمســـرح  واملنتقلـــون 

القادم والعائدون إلى بلدانهم

◄



} القاهــرة – تعـــد القـــارة األفريقيـــة قبلـــة 
رئيســـية لمختلف القوى الدولية، من الصين 
إلى أميركا مـــرورا بإيران وتركيا، إلى جانب 

الحضور التقليدي الفرنسي. 
وفـــي مقابل التمركز الدولـــي في أفريقيا، 
ســـّجل غياب واضـــح للحضـــور العربي في 
القارة، حتى على مســـتوى التعاون بين دول 
شـــمال أفريقيـــا ودول بقية القـــارة. لكن، في 
السنوات األخيرة بدأت تظهر مالمح استفاقة 
نحو أهمية الجيران األفارقة وضرورة تحقيق 
االختـــراق الدبلوماســـي ومراجعـــة العقلية 

التقليدية في النظر إلى التعاون األفريقي.
وأحّســـت مصـــر هـــذه األهمية فـــي أوج 
أزمتهـــا مـــع إثيوبيـــا ودول حـــوض النيل، 
خاصة وأن الـــدول األفريقيـــة، دول الجنوب 
والغـــرب أساســـا، أظهرت تماســـكا وتعاونا 
وثيقا بخالف عالقاتها مع دول شمال القارة، 
التي تميل تاريخيا وثقافيا وسياســـيا نحو 

منطقة الشرق األوسط والدول األوروبية.
من هنا، بدأت القاهرة تفكر في بناء ”قوة 
ذكيـــة“ تفتح لها أبـــواب التواصـــل مع دول 
أفريقية لمواجهة تهديدات صاعدة مثل ســـد 
النهضـــة اإلثيوبي واإلرهـــاب العابر للحدود 
والتنافس اإلقليمـــي والدولي وحتى مواكبة 
واحتياجاتهـــا  األفريقيـــة  البيئـــة  تغيـــرات 

الجديدة.  

تغير موازين القوى

إذا كانـــت القـــوة الذكيـــة تمـــزج -عنـــد 
اســـتخدام الدول لها للدفـــاع عن مصالحها- 
بين األدوات الصلبة؛ العسكرية واالقتصادية، 
ذات الطابـــع الجبـــري، والناعمـــة؛ القيميـــة 
والثقافيـــة، ذات الطابـــع اإلقناعـــي الطوعي 
للتأثيـــر في اآلخرين، فإن مصـــر تملك جانبا 

من أدوات ومقدرات تلك القوة.

وبخالف امتالكها لمؤسسة عسكرية تعّد 
األكثـــر قوة وتماســـكا في المنطقـــة، ال تزال 
لديها أنشـــطة أمنيـــة واقتصاديـــة وتنموية 
ودينيـــة في القـــارة ورصيد معنـــوي نتيجة 

لعوامل تاريخية.
تتجلى أكثر ممارســـات القوة الذكية عند 
النظـــر لتعزيز الحضـــور الرئاســـي في قمم 
االتحـــاد األفريقي، والذي أخذ طابعا منتظما 
في ظل حكـــم الرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
بعدما تجاوزت القاهرة أزمة تجميد العضوية 

إثر ثورة 30 يونيو 2013. 
وكانـــت مصـــر إبـــان الحقبـــة الناصرية 
تمكنـــت من بناء عالقـــات متينة مـــع أغلبية 

الدول األفريقية.
عالوة على مساعي القاهرة الحتضان مقر 
المركز األفريقي إلعادة اإلعمار والبناء للدول 
الخارجة من النزاعات، والمشـــاركات األمنية 
الصلبة لمصر في بعثات األمم المتحدة حفظ 
السالم في أفريقيا أو األطر األمنية اإلقليمية 
(القوة األفريقية الجاهزة أو القدرة األفريقية 
للرد الفوري في األزمات)، بخالف دور القطاع 
الخـــاص المصري فـــي مشـــروعات التنمية 

األفريقية، لكن تلـــك الجهود المصرية تواجه 
عوائـــق داخلية وخارجية تحـــد من فاعليتها 

في ممارسة القوة الذكية في أفريقيا.
لمنافســـات  مصـــر  تتعـــرض  خارجيـــا، 
إقليميـــة من داخـــل القارة، ومثـــال ذلك دولة 
جنوب أفريقيـــا التي تفـــوق مواردها مصر، 
بحكم أنهـــا ثاني أكبر االقتصادات في القارة 
بعد نيجيريا التي تركز على صندوق النهضة 
األفريقية والتعاون الدولي وتقديم مساعدات 
تنموية وسياســـية بدأت بالجنوب األفريقي 
كمجـــال للنفوذ الحيوي، ثم امتدت في اآلونة 
األخيرة نحو وســـط وشـــرق القـــارة، خاصة 
الصومـــال وجنوب الســـودان والتـــي تمثل 
بدورها نطاقـــا متداخال مع المصالح األمنية 

والمائية المصرية.
موازين القـــوى التي تغيرت في الشـــرق 
األفريقـــي خالل العقد األخير، دفعت دوال مثل 
إثيوبيا لمحاولة فرض خياراتها السياســـية 
والتنموية اإلقليمية على القاهرة عبر تكريس 
واقع سد النهضة، بل المفارقة أن كمباال أيضا 
نافســـت القاهرة، عندما ســـعت األخيرة إلى 
احتضان مقر المركـــز األفريقي إلعادة البناء 

واإلعمار، حتى أن االتحـــاد األفريقي أوصى 
في العام 2012 بأن على كل من مصر وأوغندا 
حل نزاعهما وديا بشـــأن موقـــع المركز، بما 
دعا القاهرة إلى انتهاج حل وسط يقضي بأن 
يكون مقر المركز في القاهرة، بينما فرعه في 

جينجا بأوغندا.
تكتمل حدة التنافس األفريقي مع مصر مع 
تكالب قوى جديـــدة على أفريقيا مثل الصين 
وتركيـــا والهنـــد وإيـــران عبر المســـاعدات 
التنموية والشـــراكات االســـتثمارية وتعزيز 
النفـــوذ الصلـــب من خـــالل صـــراع القواعد 
العســـكرية في جيبوتي وإريتريا على البحر 
األحمر، جنبا إلى جنب مع ســـعى هذه القوى 
لترويج ناعم لنماذجها السياســـية والقيمية 
والثقافية والتنموية، بـــل والطائفية أحيانا، 
كما حـــال المد الشـــيعي اإليرانـــي في غرب 

أفريقيا.
بمـــوازاة ذلك، ثمة ميزات نســـبية تملكها 
القاهـــرة مقارنة بهذه القوى المنافســـة، لكن 
بعضها يبدو مفعال واآلخـــر معطال والثالث 
يـــراوح بين األمرين لضعـــف الموارد ومأزق 

األداء البيروقراطي المصري.
ورغـــم ميـــزة الترانزيت الجيوسياســـي 
للموقع الجغرافي المصـــري الذي يصل بين 
تفاعالت أفريقيا وأوروبا والشـــرق األوسط، 
إال أن ذلك لم يحظ بالتفعيل الذي يســـتحقه، 
فال تزال المبـــادالت التجاريـــة المصرية مع 
أفريقيـــا محـــدودة، وتصل إلى نحو خمســـة 

مليارات دوالر.

تحديد األولويات

رغم أهمية التحركات الرئاسية المصرية 
في الملف األفريقي الســـتعادة مكانة القاهرة 
فـــي القـــارة، تظـــل المعضالت قائمـــة حول 
كيفية بناء اســـتدامة مؤسسية ال ترتبط فقط 
بالتوجهات الرئاســـية تجـــاه أفريقيا، وطرح 
ميز نســـبية وتوفير بيئة جاذبـــة تكفل لهذا 
البلـــد تأمين مصالحه الحيويـــة، والتي بات 
التنافـــس عليهـــا متصاعدا ســـواء من قوى 

إقليمية أو دولية.
والخبراتيـــة  الفنيـــة  الميـــزة  وتواجـــه 
المصريـــة التـــي قد تســـهم في إعـــادة بناء 
مؤسســـات الدول األفريقية من عقم وتشـــتت 
وتداخـــل فـــي الوظائف وضعف فـــي تحديد 
األولويـــات داخـــل القـــارة، وعكـــس إنشـــاء 
الوكالة المصرية للشـــراكة مـــن أجل التنمية 
في العـــام 2013، بدال مـــن صندوقي التعاون 
والكومنولـــث والدول  الفنـــي مـــع أفريقيـــا 
اإلســـالمية، محاولة مصريـــة لتطوير كفاءة 
النفقـــة والتركيز على أولويات مصالحها في 
البيئة األفريقية، خاصة مع دول حوض النيل 

والساحل والصحراء.
جـــاء ذلك بعـــد أن انتشـــرت مســـاعدات 
الصنـــدوق الفني للتعـــاون مـــع أفريقيا في 
44 دولـــة بالقارة، بما أضعف مـــن فعاليتها، 
وبالمنطـــق ذاتـــه تبـــدو القاهرة فـــي حاجة 
إلـــى تقويـــم مـــدى فعاليـــة أداء مؤسســـات 
بيروقراطيـــة منتشـــرة فـــي أفريقيـــا مثـــل، 

الســـفارات والمكاتب التجارية إلعادة تفعيل 
دعـــم أولويات مصالحها، في ضوء محدودية 
الموارد واألزمة االقتصاديـــة التي تواجهها 

البالد.
الدينـــي  العامـــل  تصاعـــد  كان  وإذا 
الصراعـــات  فـــي  اإلرهابيـــة  والتنظيمـــات 
األفريقيـــة يطـــرح فرصـــا لمصـــر، خاصـــة 
مـــع إرســـال مؤسســـة األزهـــر 75 بالمئة من 
مبعوثيها إلى القـــارة، إال أن ذلك يحتاج إلى 
تطويـــر أكثر جرأة يتالءم مـــع طبيعة البيئة 

األفريقية.
كذلك، فإن الرهان علـــى المجتمع المدني 
في ممارســـات القـــوة الذكية صـــار عنصرا 
أساســـيا ال يمكن تجاهله في أفريقيا، لكن ال 
تـــزال القاهرة تميل إلى االعتماد في الشـــأن 
األفريقـــي علـــى أدوات لصيقة بمؤسســـات 
الدولة الرســـمية، بســـبب معضـــالت تتعلق 
بضعـــف أدوار المجتمـــع المدنـــي المصري 
والقيـــود المطروحـــة عليه، بخـــالف عزوف 
غالبيتـــه أساســـا عـــن االهتمـــام بمصالـــح 
مصر في القارة، والتركيـــز أكثر على قضايا 

الداخل.
ومارســـت النخـــب والقـــوى السياســـية 
المصرية دبلوماســـية شـــعبية بعد ثورة 25 
ينايـــر، إال أنها لم تملك مقومات االســـتدامة 
والمأسســـة، ولم ترتبط ببنـــاء رؤية متكاملة 
للمســـار الثاني للسياســـة المصريـــة تجاه 
أفريقيا فـــي التعامل مع منظمـــات المجتمع 
المدنـــي األفريقـــي واألجنبـــي التـــي تغلغت 
أنشطتها في الدول الخارجة من النزاعات في 

القارة األفريقية.
وتســـتند القوة الذكية للدولـــة في تقييم 
بالنســـبة  أولوياتهـــا  وتحديـــد  مســـاراتها 
للمصالح الوطنية على مراكز فكر ومؤسسات 

بحثية متطورة.
ولدى مصر مؤسسات أكاديمية وجامعية 
عديدة عاملة في الشأن األفريقي، لكنها تعاني 
ثغـــرة محوريـــة تتعلـــق بضعف الدراســـات 
الميدانيـــة التـــي يمكـــن أن ترصـــد عن قرب 
احتياجـــات المجتمعات األفريقيـــة، بالتالي 

تعزز فاعلية التعاطي المصري مع القارة.
المشـــكلة تكمن أيضا في مـــأزق الذهنية 
المصرية تجاه أفريقيا، فهناك مدركات سلبية 
بائدة ومختزلة لدى الرأي العام حول القارة، 
كموطن للفقـــر والجوع والصراع، دون إدراك 
أن ثمة دوال مستقرة وأكثر ديمقراطية وتملك 
اقتصـــادا متطـــورا، كما أن الشـــأن األفريقي 
ينظـــر له في مصـــر على أنه يخـــص اهتمام 
الدولـــة وأجهزتها، وليس المجتمع ذاته، بما 
أوجد ضعفا للتفاعل والنقاش حول قضاياها 

في المجال العام المصري.
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موازيـــن القـــوى التـــي تغيـــرت في 
الشـــرق األفريقـــي دفعـــت إثيوبيا 
القاهـــرة  علـــى  خياراتهـــا  لفـــرض 

وتكريس واقع سد النهضة

◄

في 
العمق

{مصـــر هي جزء أصيل من قارة أفريقيا. يربطنا تاريخ مشـــترك وحاضر ومســـتقبل مشـــتركان 
أيضا. ونواجه جميعا نفس التحديات ونتطلع إلى نفس اآلمال والتطلعات}.

مايا مرسي
رئيس املجلس القومي للمرأة في مصر

{أفريقيا هي ســـوق المســـتقبل بالنســـبة للدول العربية وتمتلك فرصا هائلة لالســـتثمار، كما 
يمتلك العالم العربي فرصا ال متناهية من اإلمكانيات الواعدة}.

نائل الكباريتي
رئيس غرفة جتارة األردن العني 

أفريقيا.. يزهد فيها الجيران العرب ويتنافس عليها العالم

استفاقة استراتيجية نحو العمق األفريقي

[ القاهرة تعيد ترتيب أوراقها وتضع تقريرا لدورها وطموحاتها في القارة  [ ضرورة تجاوز النظرة التقليدية ألفريقيا {الضعيفة}
ــــــه الوكالة  يســــــتدعي التقرير الذي طرحت
املصرية للشــــــراكة من أجــــــل التنمية قبل 
ــــــام، حــــــول جهودهــــــا في دعــــــم الدول  أي
ــــــة والتنموية  األفريقية باملســــــاعدات الفني
تســــــاؤال حول مدى قدرة تلك األنشــــــطة 
تساعد على  وغيرها على بناء ”قوة ذكية“ 
عودة مكانة مصر في القارة ولبحث سبل 
ومواجهة  ــــــة  ــــــح البالد املائي مصال تأمني 
ــــــس أبابا في امللف املائي باحلد  تعنت أدي
من تأثيراته الســــــلبية على بقية دول منابع 
ــــــل، إضافة إلى مســــــاعي تعزيز  نهر الني
اجلهود ملكافحــــــة اإلرهاب العابر للحدود 
ــــــر القــــــارة األفريقية، وســــــط تصاعد  عب
ــــــي على االســــــتثمار في  التنافــــــس الدول
ــــــف املجاالت في القــــــارة األفريقية،  مختل

سياسيا وعسكريا واقتصاديا ودينيا.

خالد حنفي علي
باحث في الشؤون األفريقية

دعم سعودي متواصل للصومال

} قدمت السعودية مساعدة مالية جديدة للصومال قدرها 50 مليون دوالر. وصرح رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري أن الحكومة ستخصص 
هذا الدعم المالي لتسديد مرتبات الموظفين. وتأتي المساعدة بعد زيارة رئيس الصومال للرياض األسبوع الماضي أكد خاللها على عمق العالقات 

الصومالية السعودية رغم أن مقديشو تبدي بعض التردد وتوحي بموقف المحايد في األزمة بين السعودية وقطر، بسبب عالقاتها بتركيا.



األربعاء 2017/10/04 - السنة 40 العدد 10771

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} خالفا لالعتقاد السائد لدى بعض الناس، 
وهو اعتقاد فحواه أن إيران انتصرت في 

سوريا، هناك واقع آخر على األرض يتمّثل 
في أن إيران ساهمت في تدمير سوريا، 

وليس في إعادة احلياة إليها. إنها جزء من 
مشروع تفتيت سوريا وال شيء آخر غير ذلك.

يشير الواقع على األرض إلى أن أزمة 
إيران تتجاوز سوريا. إنها أزمة تراجع 

املشروع التوّسعي اإليراني الذي يسعى 
حاليا إلى استغالل االستفتاء الذي ُأجري 

في كردستان العراق لتحقيق انطالقة جديدة 
له. كّل ما في األمر أن إيران تراهن على هذا 
االستفتاء من أجل تبرير عودتها القوية إلى 

اإلمساك أكثر بالعراق حيث لديها قاعدة 
ثابتة هي امليليشيات املذهبية املنضوية حتت 

شعار ”احلشد الشعبي“.
هذه امليليشيات التي أرادت إيران 

حتويلها إلى مستقبل املنطقة، ومستقبل 
كّل دولة عربية، صارت لعبة مكشوفة على 

الرغم من إضفاء حكومة حيدر العبادي صفة 
شرعية عليها. كانت احلكومة العراقية التي 

تعاني من الضغوط اإليرانية في وضع ”مكره 
أخاك ال بطل“ عندما قبلت بشرعنة مجلس 

النّواب لـ”احلشد الشعبي“ بحجة أنه وسيلة 
من وسائل مواجهة تنظيم ”داعش“.

اإلرهابي في أّي  لم يكن تنظيم ”داعش“ 
وقت سوى أداة من أدوات األجهزة اإليرانية 

والسورية. اسُتخدم ”داعش“ من أجل حتقيق 
هدفني. األّول إظهار النظام السوري في 

مظهر من يحارب اإلرهاب، علما أنه جزء ال 
يتجّزأ منه، واآلخر إيجاد وظيفة لـ”احلشد 

الشعبي“ كبديل من القوات النظامية 
العراقية، خصوصا اجليش العراقي. هذا 

ما يفّسر تقدمي حكومة نوري املالكي، الذي 
كان حتت السيطرة اإليرانية كليا، مدينة 

املوصل على صحن من فضة إلى ”داعش“ 
في حزيران – يونيو ٢٠١٤. حصل ذلك متاما 

كما قّدمت أميركا العراق إلى إيران هدّية 
في ربيع العام ٢٠٠٣، معطية إشارة عودة 

احلياة إلى املشروع التوّسعي اإليراني الذي 
يسعى حاليا إلى جتديد شبابه معتمدا على 

االستفتاء الكردي وتفاعالته في البلدان 
املجاورة للعراق.

ليس لدى إيران من منوذج تقّدمه للدول 
التي تطمح إلى جعلها تدور في فلكها سوى 

”احلرس الثوري“ الذي حتّول إلى بديل من 
اجليش اإليراني الذي لم يثق النظام به يوما 

وذلك منذ سقوط الشاه في العام ١٩٧٩. من 
بني األخطاء الضخمة التي ارتكبها صّدام 

حسني حني دخل في مواجهة شاملة مع 
إيران في العام ١٩٨٠ توفيره فرصة للنظام 
اجلديد الذي أّسسه آية الله اخلميني من 

أجل إرسال اجليش إلى اجلبهات وإبعاده 
عن املدن. كان اخلميني يخشى اجليش، وقد 

وجد في احلرب التي شنها صدام والتي 
فعلت إيران كل شيء من أجل جّره إليها، 

فرصة ال تفوت من أجل التخلص من اجليش 
وإحالل ”احلرس الثوري“ مكانه. كان اجليش 

يشّكل تهديدا للنظام اجلديد، فيما ”احلرس 
الثوري“ أداة من أدوات هذا النظام، بل 

تعبير عن طموحاته التي تتلّخص باإلمساك 
بالسلطة و”تصدير الثورة“.

تعتبر كل امليليشيات التي أقامتها إيران 
في املنطقة نسخة عن ”احلرس الثوري“. 

تعتبر إيران جناح مشروعها اإلقليمي مرتبطا 
بنشر منوذج ”احلرس الثوري“ في كّل مكان. 

لذلك كان ”حزب الله“ الذي يعمل من أجل 
فرض إرادته على الدولة اللبنانية بعدما 

استطاع تغيير طبيعة املجتمع الشيعي في 
لبنان، في أكثريته طبعا. هناك عدد كبير من 
أبناء الطائفة ما زال يتصّدى للنموذج الذي 
يعمل احلزب، ومن خلفه إيران، على بنائه، 

كي تعّم ثقافة املوت كّل لبنان. على الرغم من 
ذلك كّله، ال يزال لبنان يقاوم، وال تزال ثقافة 

احلياة شعار معظم اللبنانيني.
لم تعمل إيران في سوريا سوى على نشر 

ميليشياتها املذهبية في كّل مكان. شاركت 
النظام السوري في حملته على املدن الكبرى، 
وهي حملة تستهدف هذه املدن بصفة كونها 

مدنا سّنية أّوال. وشاركت النظام أيضا في 
السعي إلى تغيير طبيعة دمشق على نحو 

جذري. هل مثل هذا املشروع القائم على فكرة 
التخلص من املدن السورية الكبرى، وتهجير 
أكبر عدد من السوريني مشروع قابل للحياة 

بأي شكل، أم أّنه مشروع حرب مستمرة تكلف 
مليارات الدوالرات اضطرت خاللها إيران 

إلى االستعانة بروسيا في مثل هذه األّيام من 
العام ٢٠١٥ كي ال جتتاح املعارضة الساحل 

السوري ودمشق نفسها؟
استغلت إيران االستفتاء الكردي كي 

تستعيد املبادرة في العراق، خصوصا 
بعد إظهار رئيس الوزراء، والشخصيتني 
الشيعيتني مقتدى الصدر وعّمار احلكيم، 

نوعا من التذمّر منها. عّبرت عن هذا التذّمر 
القنوات التي فتحتها بغداد مع دول عربية، 

على رأسها اململكـة العربية السعـودية. 
أعلنت إيران حاال من االستنفار في وجه 

كردستان العراق، خصوصا بعدما احتفل 
أكرادها بإجراء االستفتاء في ذلك اإلقليم 
العراقي. األكيد أّن إيران لن تنتصر على 

األكراد، مبا في ذلك أكرادها. ليس تظاهر 
هؤالء فرحا مبا فعله أكراد العراق سوى 
دليل على أنها عجزت عن أن يكون نظام 

”اجلمهورية اإلسالمية“ ضمانة لكل 
اإليرانيني، وأنه ليس سوى نظام قمعي ال 
مستقبل له. هل من يضمن أن يكون هناك 

”مرشد“ جديد للجمهورية في حال غياب علي 
خامنئي؟

لن تنتصر إيران في سوريا، ولن تنتصر 
حّتى في اليمن حيث حاولت نقل جتربتها 

عبر احلوثيني، أي ”أنصار الله“، الذين ليس 
لديهم ما يفعلونه حاليا غير التضييق على 

حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
الذي فقد حرية التحرك بأمان في صنعاء.
في النهاية، يحتاج مشروع توّسعي 

مثل ذلك الذي تنادي به إيران إلى أكثر من 
ميليشيات مذهبية تنشر البؤس وثقافة املوت 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن. يحتاج 
إلى أكثر من تواطؤ أميركي، كما حصل في 

العراق بعد العام ٢٠٠٣ أو في أثناء التفاوض 
في شأن امللّف النووي اإليراني. يحتاج إلى 
أكثر من التحالف مع روسيا كي يبقى بّشار 

األسد في دمشق.
ال ميكن لدولة، مهما امتلك قادتها من 
دهاء وحقد على العرب، يعيش أكثر من 

نصف شعبها حتت خّط الفقر تقدمي منوذج 
والترويج له عن طريق امليليشيات. تستطيع 
إيران أن تدّمر وال تستطيع أن تبني. ال ميكن 

ملشروعها إال أن يكون في حال تراجع. ال 
لشيء سوى ألّن ليس لديها ما تطرحه غير 

ثقافة املوت والشعارات واملزايدات. هل من 
دليل على الفشل اإليراني أكثر من اخلطاب 

األخير لألمني العام لـ”حزب الله“ السّيد 
حسن نصرالله الذي قال فيه ”أدعو اليهود 
إلى أن يغادروا فلسطني احملتلة إلى الدول 
التي جاؤوا منها، كي ال يكونوا وقودا في 

احلرب املقبلة، فقد ال يكون لهم الوقت الكافي 
للمغادرة“.

بعد هذا الكالم الذي ال يذّكر إال مبا كان 
يقوله أحمد الشقيري قبل حرب العام ١٩٦٧ 

عن ”رمي اليهود في البحر“، هل يجوز الكالم 
عن انتصار إليران في أّي مكان، مبا في ذلك 
سوريا، باستثناء القدرة على االستثمار في 

امليليشيات املذهبية؟ اجلواب بكّل بساطة 
أّن احلديث الوحيد املمكن هو عن تراجع 

املشروع التوّسعي اإليراني الذي لم يعد لديه 
من مكان يعرض فيه عضالته غير لبنان… 

لعّل وعسى ينجح في حتويل البلد الصغير، 
عبر االنتخابات النيابية التي يصّر حسن 

نصرالله عليها، إلى مستعمرة إيرانية قبل 
فوات األوان.

تراجع المشروع التوسعي اإليراني

{قيادة المرأة الســـعودية للســـيارة هو عبارة عن تصحيح مسار ألنه ما من مانع تشريعي لقيادة 

المرأة إنما المسألة عرفية، ولم تكن هناك أرضية مجتمعية تقبل هذا القرار}.

كوثر األربش
عضوة مجلس الشورى السعودي

{بإمكـــان أميركـــا منـــع الهيمنـــة اإليرانية في العـــراق باإلبقاء فقـــط على انخراطها السياســـي 

والعسكري في العراق، لتؤمن للقادة العراقيين حليفا قويا من أجل معادلة النفوذ اإليراني}.

مايكل نايتس
خبير الشؤون العسكرية واألمنية للعراق وإيران في معهد واشنطن

} الشارع السعودي يترقب صدور وإقرار 
الترتيبات النهائية إلنفاذ قرار السماح 
بقيادة املرأة. األمر امللكي حدد ٩ أشهر 

كأجل أقصى لتنفيذ القرار من خالل جلنة 
ستقوم برفع توصياتها خالل ٣٠ يوما، ثم 

تطبيق القرار بحلول يونيو ٢٠١٨. أقترح هنا 
مجموعة من اخلطوات كمبادئ خلطة العمل.

أوال إعادة صياغة بعض األنظمة 
وإجراء تعديـالت على نظام املـرور والئحته 

التنفيذية، ومواءمة نصوصه مع ظروف 
ومتطلبات قيادة املرأة للسيارة. كذلك تعديل 

التشريعات التي تنتقص من أهلية املرأة 
لتأخذ بعني االعتبار أن املرأة مواطن كامل 

األهلية.
اتفق مع اقتراح السفير السعودي لدى 
واشنطن، األمير خالد بن سلمان، السماح 

للمرأة التي حتمل رخص قيادة من دول 
خليجية بالقيادة، وأنها لن حتتاج إلى إذن 

ولي أمرها الستخراج رخصة قيادة، ولن 
حتتاج إلى وجود ولي معها في السيارة 

أثناء القيادة. بالتالي، أقترح إقرار ممارسة 
املرأة جلميع أعمالها ومعامالتها الرسمية 

دون اشتراط موافقة ”سي السيد“ ولي 
أمرها. لن أخفيكم سرا أن إعادة صياغة 

بعض األنظمة تتطلب إعادة تدوير بعض 
مناصب السلطتني التنفيذية والتشريعية.

ثانيا إقامة مدارس تعليم القيادة 
للسيدات. رئيس اللجنة الوطنية لتعليم 
قيادة السيارات، مخفور آل بشر، صرح 

بأنه سُيعقد قريبا اجتماع مع إدارة املرور 
ملناقشة آلية تعليم السيدات قيادة السيارات. 
حسب آل بشر، توجد ٦٥ مدرسة تعليم قيادة 

في اململكة يتوقع أن تشهد إقباال كبيرا من 
السيدات لتعلم القيادة واحلصول على 

رخصة، وأنه سيكون في كل مدرسة نحو ٤ 
مدربات. أقترح مضاعفة عدد املدارس وعدد 

املدربات في كل مدرسة. كما أختلف مع 
اقتراح رئيس اللجنة، أن يكون تدريب املرأة 

مشروطا بحضور ولي أمرها. هذا الشرط 
يعيدنا إلى املربع األول.

ثالثا إصدار رخص قيادة للسيدات. آالف 
السعوديات حصلن على رخص قيادة دولية، 

ونظام املرور يعفي احلاصل على رخصة 
قيادة دولية (سارية املفعول) معترف بها من 
اإلدارة املختصة في اململكة من شرط اختبار 

القيادة. املتحدث باسم املرور العقيد طارق 
الربيعان، أكد أنه في حال امتالك املرأة 

رخصة من دولة معترف بها نظاما بإمكانها 
أن تستخرج رخصة سعودية فورا.

رابعا، اخلدمات اللوجستية ومن 
ضمنها توفير مواقف إضافية أمام املدارس 

والكليات، وإقامة شركات صيانة حديثة، 
ورقم مجاني ألعطال الطرقات.

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، 
وجامعة األميرة نورة وجامعة امللك سعود 

وجامعة امللك فيصل أكدت استعدادها لتنظيم 
مواقف إضافية لسيارات السيدات. كذلك 
علينا تنظيم حمالت إعالمية لنشر ثقافة 

القيادة اآلمنة في املناهج الدراسية والبرامج 
التلفزيونية واإلعالنات.

خامسا إحداث وظائف نسائية جديدة 
مثل موظفات في ”جنم“ و”ساهر“، وفي 

شركات التأمني. كذلك أتفق مع اقتراح 
توظيف نسـاء في األمـن والـمرور وفي 

محالت تأجير السيارات، وقطاع النقل 
السياحي، وخدمات نقل املعلمات والطالبات. 
تصريح األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف 

وزير الداخلية جاء واضحا ”رجال األمن 
جاهزون لتطبيق أحكام نظام املرور على 

الذكور واإلناث“. 

املرأة السعودية أثبتت جدارتها، وحـان 
الوقت إلحداث شرطة نسائية وإدارة نسائية 

مرورية كما مت في اجلوازات واملطارات. 
علمُت أن اجلهات ذات العالقة في بعـض 

املناطق بـدأت عملها بصورة مكثفة لتهيئة 
كل اإلجراءات واألعمال التنفيذية قبل املوعد 

احملدد لتطبيق األمر امللكي.
سادسا تطبيق حازم وصارم لنظام منع 

التحرش. الشريعة اإلسالمية دعت إلى 
حفظ العرض، والتحرش جرمية أخالقية 
تستوجب سن نظام قانوني صارم لقطع 

دابرها. الشورى بدأ مناقشة نظام التحرش 
منذ ٩ سنوات (منذ العام ٢٠٠٨) دون أي 

نتيجة لهذا النقاش. لذلك فإن التوجيه لوزير 
الداخلية بإعداد املشروع خالل ٦٠ يوما جاء 
في وقته. باملناسبة، بعد توجيه امللك سلمان 

بن عبدالعزيز- حفظه الله- بإعداد مشروع 
قانون يجرم التحرش، أمتنى رؤية ردود 

فعل أعضاء الشورى الذين عارضوا املشروع 
بدعوى أنه يشرع لالختالط. رمبا عندها 

تسقط األقنعة وتتهاوى العنتريات.
علمت أن ٧٥ في املئة من السعوديات في 

احلي السكني في أرامكو ميتلكن سيارات 
ويقدنها داخل احلي منذ أكثر من ٢٠ عاما. 

ال أتذكر أننا قرأنا طوال السنوات 
الطويلة املاضية عن أي عوائق حتول دون 
استمرارهن في القيادة. أما املرضى الذين 

يهددون قائدات السيارات بالصدم واحلرق، 
فالنيابة العامة لن تسمح لهم بالعبث بأمن 

الوطن وهي لهم باملرصاد والعقاب.
هذه ليست نهاية الطريق، فهناك دعوات 

إلى ضرورة إسقاط الوالية، والتي آمل أن 
تتحقق خالل الفترة القادمة.

كذلك آمل أن نزيل احلواجز أمام متكني 
املرأة، وأن تصبح املرأة السعودية قريبا 
سفيرة، ووزيرة، وقاضية، ونائبة رئيس 

مجلس الشورى، وممثلة السعودية في األمم 
املتحدة. نأمل حتقيق هذه املطالبات دون 

تأليب املجتمع أو الدعوة إلى اخلروج على 
ولي األمر.

ختاما، مبا أن العقوبة تسقط بانقضاء 
السبب، اآلن وبعد صدور األمر امللكي الكرمي 

بالسماح للمرأة بالقيادة، آمل أن تسقط 
عقوبة من قادت أو كتبت أو حتدثت عن 

”قيادة املرأة“، وعفا الله عّما مضى.

خطة عمل قيادة المرأة

تستطيع إيران أن تدمر وال تستطيع 

أن تبني. ال يمكن لمشروعها إال أن 

يكون في حال تراجع. ال لشيء سوى 

ألن ليس لديها ما تطرحه غير ثقافة 

الموت والشعارات والمزايدات

أزمة إيران تتجاوز سوريا. إنها أزمة 

تراجع المشروع التوسعي اإليراني الذي 

يسعى حاليا إلى استغالل االستفتاء 

الذي أجري في كردستان العراق 

لتحقيق انطالقة جديدة له

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

إعادة صياغة بعض األنظمة وإجراء 

تعديـالت على نظام المـرور والئحته 

التنفيذية، ومواءمة نصوصه مع 

متطلبات قيادة المرأة للسيارة

هذه ليست نهاية الطريق، فهناك 

دعوات إلى ضرورة إسقاط الوالية، 

والتي يؤمل أن تتحقق خالل الفترة 

القادمة. وأن تزال الحواجز أمام تمكين 

المرأة، وأن تصبح المرأة السعودية 

قريبا سفيرة ووزيرة وقاضية

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد السعودية

ّ
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} على بعد ٢٥٠ مترًا فقط من حدود إقليم 
كردستان أجرت القوات اإليرانية والعراقية 
املناورات العسكرية املشتركة على احلدود 
املتاخمة ملدينة السليمانية. سبقتها بأيام 
مناورات مماثلة للقوات التركية والعراقية 

على حدود مدينة أربيل. ال معلومات عن 
الوحدات والصنوف أو نوع العتاد وأعداد 

املقاتلني، وال توجد أفالم تصور حركة 
القطعات وال اللقاءات مع القادة. هل كان 

العراق هناك حقًا في املناورات؟
رمبا نشاهد أعالما مشتركة تركية وعراقية 

على دبابة، أو أعالما إيرانية وعراقية على 
دبابة أخرى. السؤال البديهي وفي مثل 

ظروف الواقع العسكري العراقية وانتشار 
القطعات على مساحة واسعة لقتال بقايا 

تنظيم الدولة اإلسالمية في احلويجة وأقضية 
األنبار املترامية إلى احلدود مع سوريا؛ هل 

بإمكان القوات النظامية املُشاركة في مناورات 
عسكرية على جبهتني متباعدتني داخل 

األراضي التركية واإليرانية معا؟
هل حتتاج القوات التركية واإليرانية إلى 
القيام مبناورات على مقربة من حدود إقليم 
كردستان وهي حدود طاملا كانت مستباحة 

لقوات البلدين مببررات مالحقة األحزاب 
الكردية الناشطة عسكريًا في إيران وتركيا؟ 
قبل أيام قليلة من االستفتاء قصفت املدفعية 
اإليرانية القرى الكردية املتاخمة حلدودها، 
دون أن تعلو نبرة احلكومة االحتادية في 

العراق للدفاع عن مواطنيها.
املناورات والدعاية لها هي تهديدات 
إعالمية قد نتفهم دوافعها لقطع طريق 
اخلطوة التالية النفصال اإلقليم بدولة 

مستقلة كان االستفتاء خطوتها األولى. لكن 
أن يشارك العراق في املناورات كطرف لدولة 

ثالثة فنعتقد أنه خطأ استراتيجي خدم 
قضية األكراد املركزية في حق االنفصال عن 

العراق وتكوين دولتهم، على األقل، في أوساط 
املجتمع الدولي.

احلكومة االحتادية أو حكومة حزب 
الدعوة في بغداد تصّرفت قبل االستفتاء 

بسنوات وأثناءه وبعده على قاعدة اإلخالص 
في أداء اليمني بالوالء للعقيدة املذهبية 

واملشروع اإليراني، املنسجم مع توجهات 
األحزاب في صناعة رديف للنظام في إيران 

يؤدي ما عليه ويرفع عنه اإلحراج الدولي 
كنظام تابع رسميًا لالحتالل العسكري 

اإليراني.
جوهر الكارثة هو غياب الدولة العراقية 
حتى في صلب تكوين النظام احلاكم حلزب 
الدعوة، ومن خلفه ”التحالف الوطني“، فهم 

عمليًا ونفسيًا ال يتصرفون مبنطق الدولة 
املستقلة الراعية ملواطنيها.

الدولة في العراق هي حكومة من مجموعة 
رعايا مت تكليفها بالتمهيد الحتالل العراق 

ثم واصلت تدمير مؤسسات الدولة وحولتها 
إلى ميليشيات بكل معنى الكلمة؛ ميليشيات 

سياسية واقتصادية وطائفية مسّلحة. 
والصادم فعًال أن بعض قادتها يقّدمون 

أنفسهم كمناضلني وثوار معارضني لالحتالل 
األميركي.

ملاذا تَنّكر هؤالء العمالء تباعًا إلى من 
جاء بهم إلى حكم العراق؟ السبب أنهم 

مزدوجو العمالة لكن بتراتبية أولوية االنتماء 
إلى النظام العقائدي في إيران، واألميركان 

بالنسبة إليهم كانوا وسيلة قفزت بها إيران 
وليست ”املعارضة العراقية“ إلى السلطة، 
ثم استحوذت املجموعة احلاكمة على دور 
املقاومة العراقية وأثرها في عرض وجبة 
املبررات لسحب عديد القوات العسكرية 

األميركية التي وجدتها أميركا فرصة مناسبة 
لالنسحاب خاصة بعد استالم الرئيس 

السابق باراك أوباما إدارة البيت األبيض.
الرئيس األميركي احلالي دونالد ترامب 

وصف احتالل العراق باخلطأ الكبير، 
واالنسحاب من العراق باخلطأ األكبر. إيران 

في كلتا احلالتني اختطفت العراق ومستقبله، 
أرضا وشعبا، وصادرت احلكم واستلبت 

املواطنة والثقافة ونفذت فيه سياسة األرض 
احملروقة بسرقة خيراته وجعلت من أرضه 

ممرًا إلى سوريا ولبنان، ومنصة انطالق 
ملخططاتها إلى دول اخلليج العربي المتالكها 

حدودا متقدمة.
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد 
يوم واحد من استفتاء كردستان استقبل أحد 

أكبر زعماء امليليشيات اإليرانية في العراق 
ليشدد االثنان على ”وحدة العراق وحمايته 

من التقسيم وصيانة الدستور“. بعد أيام من 
ذلك اللقاء املريب يعلن زعيم امليليشيا عن 

استعداده الستخدام القوة ضد اإلقليم معلنًا 
فشل نظام احلكم البرملاني داعيًا إلى إعادة 

رسم التحالفات. يقصد أن تقاسم العراق بني 
األحزاب الكردية واألحزاب اإليرانية لم يعد 
مقبوال، ومبا أن جميع القوى خارج املعادلة 

السياسية حاليًا فمعنى ذلك أن القادم هو 
عملية سياسية أحادية الشكل واملضمون يتم 

الترويج لها بصناعة األعداء واألزمات، بعد أن 
مت إجناز مراحل تدمير املدن والقتل والتهجير 

حتت رداء الدميقراطية والكتلة السياسية 
األكبر.

نظام مبقاسات والية الفقيه ودميقراطيته 
ال بأس فيه من مداورة حاكم مثل حيدر 

العبادي يوصف باالعتدال مع حاكم آخر من 
حزب الدعوة أيضًا قد تخلع عليه صفات 
القوة إذا كانت ماكنته اإلعالمية ترفض 

كلمة املتشدد. أال يذّكرنا هذا بالرئيس حسن 
روحاني املعتدل وجرأته في ظل املرشد علي 

خامنئي عندما تناوش بالنقد احلرس الثوري 
ومصادر قوته ونشاطه االقتصادي وعملياته 

خارج احلدود.
مباذا يختلف احلشد الشعبي، بفصائله 
امليليشياوية، عن احلرس الثوري اإليراني 
بقياداته وعناصره وعقيدته ومبن يشرف 

عليه. مباذا يختلفون عن أقرانهم في احلرس 
الثوري اللبناني والذين يصّرح قائدهم في 
ذات التوقيت مع زعيم امليليشيا العراقية 

وبنفس املعنى والكلمات والتوجه من استفتاء 
إقليم كردستان.

رئيس وزراء العراق بعد تهديداته وما 
صدر عنه عند حضوره البرملان من استخفاف 

بإقليم كردستان وقياداته، مع اإلجراءات 
اخلاصة بالطيران واملطارات واملنافذ 

احلدودية غير املدروسة وغير العملية، عاد 
ليقول بعد خطبة اجلمعة لوكيل املرجعية 

الدينية إنه يتقاسم اخلبز مع الشعب الكردي.
زعيم حزب الدعوة نوري املالكي لم يتأخر 

في الدفاع عن الشعب الكردي بعد يوم اجلمعة 
أيضًا. ما داللة هذا التناقض سوى أن العراق 
يداُر في صميم قراراته بالفتاوى الصادرة من 

املرجع الديني املذهبي األعلى وبتلميحاته، 
أي بتطبيق رغباته وتلك هي والية املرشد 

أو الفقيه الذي تعلو كلمته وتتسّيد املواقف 
واألزمات، وهو ما حصل في الفتوى التي 

أسست للحشد الشعبي ومترير قانون هيئته 
في البرملان.

العراق بال دولة والتهديدات ضد إقليم 
كردستان وّثقت االستفتاء وختمته في ذاكرة 

كل األمة الكردية وليس في داخل احلدود 
اجلغرافية للعراق فقط. مت إجراء االستفتاء 

وانتهـى منه اإلقليـم حني حل مجلس 
االستفتاء األعلى وشكل املجلس القيادي 
السياسي لألكراد ورّحَب مببادرة املرجع 

الديني للحوار بني طرفي األزمة. الترحيب 
تناغم كردي مع االستجابة التلقائية حلكام 

بغداد لرأي املرجعية وأيضا لرغبة األكراد في 
التهدئة.

أتباع إيران من السياسيني وامليليشيات 
على أهبة االستعداد لالنقضاض على 

كردستان العراق، مع توفر أسباب التحشيد 
العتبار اإلقليم محطة كاملدن األخرى في طريق 
فيلقهم وحرسهم وحشدهم وصادرات ثورتهم 
لتحرير القدس. عناصر التحشيد والتصعيد 

ترنو إلى املوقف األميركي من التمدد اإليراني 
في العراق واملنطقة مما دعا شخصيات 

أميركية مؤثرة إلى تأشير خطأ في احلسابات 
األميركية جتاه االستفتاء، ألنه أعطى الضوء 

األخضر لتمادي حكومة حزب الدعوة في 
بغداد باعتبارها حكومة لدولة تابعة متامًا 

إلى ماللي إيران.
بعض الدعوات إلى حل أزمة االستفتاء 

مع كردستان أعادتنا إلى فكرة التجميد وهي 
مصطلح سياسي رمبا هو خاص بالعراق لكنه 

متداول ُينصح به عادة في تأجيل أو معاجلة 
األزمات العالقة لفسح املجال للمفاوضات 
واحلوار بني األطراف للتوصل إلى صيغ 

مقبولة، رغم أنه فكرة للهروب إما من القانون 
أو من حّل املشاكل اجلذرية التي تنقلب أحيانًا 

إلى نزاعات مسلحة خطيرة.
االستفتاء في حالة التراجع عنه أو 

تغيير مالمحه أو االستجابة أو حتى اإلذعان 
لتهديدات دول اجلوار إال أنه حصل وبه ومعه 
اصطدم العراق بكل أطيافه القومية والدينية 

والعرقية بحقيقة مفادها أنه ال حّل إال 
بالعراق. لكن أين هو العراق بني كل املشاريع 

اخلارجية ورّوادها على أرضه منذ احتالله في 
أبريل ٢٠٠٣.

التقارب التركي اإليراني واللقاءات 
العسكرية املتبادلة بني الطرفني وزيارة 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إليران 
ينبغي أّال ُتَترجم إلى مالحق دموية ضحيتها 

كاملعتاد شعب العراق.

حزب الدعوة يتقاسم الخبز مع األكراد بعد خطبة الجمعة

في المصالحة ما هو أكثر من فلسطيني

{دروب الوحدة الوطنية ستكون مليئة بالعقبات ورغبات أصحاب المصالح الخارجية والداخلية، 

ولكن علينا أن ال نسمح بإضاعة هذه الفرصة ألن الثمن سيكون مكلفا}.

محمد دحالن
عضو املجلس التشريعي الفلسطيني

{اســـتفتاء إقليم كردستان هو نتيجة مرض في الســـاحة السياسية العراقية يحتاج إلى معالجة 

حقيقية وعقد جديد يكتب بين كل األطراف دون تهميش طرف في االتفاق السياسي}.
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} ثمة تغّير في العقلية أفضى إلى املصاحلة 
بني الفصائل الفلسطينية. هذا التغّير فرضته 

الظروف ولم يكن اختيارا. طريقة التعامل 
مع األزمة كانت مختلفة، لذلك جاءت النتائج 

مختلفة.
منذ انقالب حماس واستيالئها على 

غزة عام ٢٠٠٧، لم تكن هناك أّي حلول خارج 
الصندوق. ليست هذه هي املشكلة فقط، بل 
يقول الواقع أيضا إن الوسطاء، مبن فيهم 

مصر، لم تكن لديهم رغبة حقيقية في التوصل 
إلى مصاحلة مكتملة.

دخول قطر مثال على خط املتاجرة بهذا 
امللف كان نتاجا لسياسة نظام حسني مبارك 
التي كانت تقوم على الوساطة بني اجلانبني، 

ودفعهم للتفاوض من أجل التفاوض. نفس 
منطق مفاوضات السالم مع إسرائيل، لكن 
برعاية عربية. مبارك كان يخشى أن تقود 

أّي مصاحلة حقيقية بني الفلسطينيني إلى 
وصولهم إلى نضج سياسي قد يفضي إلى 
إضعاف قبضة مصر على امللف الفلسطيني.

كان عقل مصر وقتها ساذجا حتكمه نزعة 
املنافسة التي ال معنى لها مع قوى عربية 

إقليمية أخرى.
ظروف املنطقة اليوم غيرت هذه املعادلة. 
شكل التحالفات وموازين القوى تغّير. هذا 

التغيير جعل عالقة مصر مع السعودية 
واإلمارات تقوم على أسس استراتيجية 

جديدة ووفقا لرؤى تكاد تكون موحدة.
هذه الرؤى جعلت النظام العربي يبدو 
وكأنه حلقة كبيرة متصلة بحلقات أصغر 

داخلها. كل هذه احللقات (اإلقليمية ثم 
الُقطرية ثم احمللية) تدور معا بالتوازي حول 
نقطة مركزية، في نظام يشبه نظام املجموعة 
الشمسية. عندما تتحرك الدائرة األكبر يكون 

على باقي الدوائر داخلها أن تتحرك أيضا.
القوى الفلسطينية لم تكن لتتغلب على 

انقساماتها، إن لم تتمكن القوى اإلقليمية أوال 
من القفز على خالفاتها.

األمر يشبه طريقة التصوير العكسي، 
مبعنى استرجاع احلالة األولى للواقع املزري 

في املنطقة بالتصوير البطيء، وإعادته إلى 
شكله األول، وكأن شيئا لم يكن.

هذا بالضبط ما حتاول الدول الثالث، التي 
يطلق عليها تقليديا محور االعتدال، فعله. 

إعادة اإلعمار أو استعادته.

هذه النظرية مت تطبيقها على ملف 
املصاحلة عندما بدأ كّل من يعنيهم األمر في 

فهم أن املشكلة ليست في حركة حماس، لكنها 
في محاولة حتويل هذه احلركة إلى ”حزب 

الله“ آخر. غير ذلك، ماذا سيخسر العرب طاملا 
أن سالح حماس غير موجه ضدهم، كما هو 

احلال مع ”حزب الله“؟
هذه احلقيقة تدحض فكرة كثير من 

املغرضني الذين يصرون على أن هذا احملور 
يسعى إلى ”نزع سالح املقاومة“ لصالح 

إسرائيل. ليس هناك نزع ألّي سالح طاملا ظلت 
حماس ”مقاومة“.

ليست ثمة شكوك في أن حماس لم تكن 
كذلك في املاضي. طموح حماس تخطى 

فضاءات القضية الفلسطينية، وذهب إلمكانية 
لعب أدوار ال تقدر عليها كيانات ما حتت 

الدولة مثل حماس. إغراء قطر ودعمها كان 
سيحّول حماس إلى نقطة التقاء مركزية 

بالنسبة إلى املشروع اإلخواني في املنطقة. 
هذه املعطيات لم تترك أّي خيار أمام مصر 
والسعودية واإلمـارات إال وقف هذا املسار 

بأّي كلفة متاحة، حتى لو أدى ذلك إلى غلق 
معبر رفح ووقف دفع الرواتب وفاتورة 

الكهرباء.
لم تكن إعادة توجيه مسار األحداث في 

غزة ممكنة إال عبر إجراء مصاحلة واقعية ال 
تستند إلى العوامل الشكلية فقط.

املشكلة كانت في حركة فتح، التي لم 
متثل أّي فتح، وإمنا كانت مصدرا لالنغالق 
على نفسها، منذ صعود محمود عباس إلى 

السلطة. كان ال بد من وضعه حتت ضغط 
مماثل في نفس درجته وتأثيره للضغط الذي 

تعرضت له حماس.
أّي شيء من املمكن أن يكون مقبوال 

بالنسبة إلى عباس إال احلديث عن تركه 
السلطة. هنا جاء دور محمد دحالن.

لم يكن دحالن منذ البداية جزءا من 
عملية املصاحلة على أساس أن يحّل محّل 

عباس. دعك من كل التقارير التي تصر على 
أنه خرج من ملف املصاحلة دون أن يحصل 

على حصته. دحالن كان له دور محدد قام به، 
ثم انسحب في الوقت املطلوب. هذا الدور 

ببساطة هو اجلسر الذي أوصل حكومة رامي 
احلمدالله في نهاية املطاف إلى غزة.

كان سهال جدا بالنسبة إلى دحالن 
أن يتحّول إلى قوة انقسام داخل اللجنة 
املركزية حلركة فتح، أو حتى في منظمة 

التحرير الفلسطينية. هذا رجل له مؤيدون 
في كل مؤسسة ومكتب من مكاتب السلطة 

الفلسطينية. إن لم يتمكن من قسم احلركة إلى 
نصفني فكان يستطيع على األقل أن يبقيها 

مشلولة وضامرة كما كانت دائما حتت قيادة 
عباس. في النهاية لم يكن لدى دحالن ما 

يخسره.
رغم ذلك اختار دحالن أن يوظف إمكانيات 

تياره اإلصالحي كي يسهم في خلق وحدة 
فلسطينية أوسع. كل ما قام به دحالن ببساطة 

هو أنه استغل االنقسام، الذي هو جزء منه، 
في صفوف فتح، إلنهاء االنقسام في صفوف 

الشعب الفلسطيني.
ما ميّهد الطريق لنجاح املصاحلة هذه 

املرة هو أن الناس العاديني صاروا مهيئني 
لقبولها دون حتفظ. الغزاوي الذي تهدم بيته 

في احلرب األخيرة ثم انقطع عنه الراتب 
قبل أن تنقطع عنه الكهرباء لم يعد مهتما 

بأسماء املسؤولني الذين يديرون شؤونه أو 
انتماءاتهم. كل ما يهمه في هذه املرحلة هو 

الوصول إلى استقرار مادي ومعيشي.
لم يكن مستغربا مثال رفع صور الرئيس 

املصري عبدالفتاح السيسي في غزة. هذا 
رئيس مصر، التي شبع املواطن الغزاوي ليال 

ونهارا من دعاية وسائل اإلعالم القطرية بأنها 
”حتاصر“ القطاع، وتسعى إلى خنقه. مبجرد 
احلديث عن جناح الوساطة املصرية وقرب 

إمتام املصاحلة أغلق الفلسطينيون قناة 
اجلزيرة ونزلوا إلى الشارع رافعني األعالم 

املصرية.
ليس ثمة تفسير لهذه املفارقة سوى أن 

الناس يحتاجون إلى إجناز. دع السياسيني 
يتحدثون طوال الوقت ويّدعون أنهم يجوبون 

العالم من شرقه إلى غربه بحثا عن حلول 
ملشاكل الناس. الناس يقتنعون فقط باحللول 

وليس بجهود البحث عنها.
نعم، ال أحد يستطيع أن يجزم بعد بأن 

املصاحلة الفلسطينية قد اكتملت، وال يوجد 

أي إجماع على أنها ستكتمل أصال. لكن 
ما بات مفهوما هو أن هناك نظاما عربيا 

جديدا يعمل بديناميكية متصلة وميلك 
مشروعا معتدال، واألهم أنه ميلك حلوال خارج 

الصندوق.

ال أحد يستطيع أن يجزم بعد بأن 

المصالحة قد اكتملت، وال يوجد أي 

إجماع على أنها ستكتمل أصال. لكن 

ما بات مفهوما هو أن هناك نظاما 

عربيا جديدا يعمل بديناميكية متصلة 

ويملك مشروعا معتدال

أحمد أبودوح
كاتب مصري

حامد الكيالني
كاتب عراقي

} انفصل األكراد ورقيا عن العراق منذ 
٢٥ سبتمبر ٢٠١٧، بعد أن عاشوا منفصلني 

واقعيا أكثر من ربع قرن.
تلك إرادة شعبية عّبرت عن نفسها من 
خالل صناديق االقتراع، ولم يعد التراجع 
عنها ممكنا أو حتى احلديث عن إمكانية 

تناسيها مؤقتا.
أما أن يعّبر الزعماء األكراد عن إعجابهم 

بحكمة املرجعية الشيعية في التعامل مع 
مسألة انفصالهم من خالل الدعوة إلى 

العودة إلى الدستور واعتماد احلوار منهجا 
فتلك مسألة أخرى.

هل كان أولئك الزعماء ينتظرون حربا 
لردعهم عن املضّي في طريقهم االنفصالي 

املرسوم سلفا؟
أعتقد أن املسألة ببعدها التاريخي 
تستحق القيام مبغامرة غير محسوبة 

النتائج. 
غير أن تلك النتائج، وفي أسوأ حاالتها، 
لن تؤدي إلى إجهاض فكرة قيام دولة قومية 
لألكراد، بعد أن تطابقت النظرية مع الواقع 

من خالل عمليات استفتاء شعبي صار 
مبثابة وثيقة تاريخية ال ميكن إنكار قوة 
تأثيرها على املجتمع الدولي الذي ُعرف 

بتعاطفه القوي مع األكراد.
وهو ما يجعلني أشك في أن احلكومة 
العراقية ستكون قادرة على منع تداعيات 

استفتاء كردستان من التأثير على مستقبل 
العراق. فانفصال اإلقليم الكردي صار حقيقة 
لم يعد في اإلمكان التغاضي عنها أو التستر 

عليها.
وكما أرى فإن حتميل األكراد وحدهم 
مسؤولية انهيار العراق املوّحد هو خطأ 

كبير ترتكبه احلكومة، التي بدال من أن 
تصبح أقوى بعد ما حققته من انتصارات في 

حربها على اإلرهاب، ها هي تواجه واحدة 
من أكثر حلظاتها ضعفا.

في حقيقة األمر فإن األكراد كانوا 
مخلصني لقضّيتهم عبر سنوات استقاللهم 

عن احلكومة االحتادية، وهو أمر ال يحق 
ألحد أن يلومهم عليه.

اللوم كله أو معظمه يقع على حكومة 
بغداد التي لم تِنب جسرا من الثقة الواقعية 

بينها وبني حكومات احملافظات العراقية 
(ومـن ضمنها محافظات اإلقليم الكـردي) 

التي اكتسبت بحكم الدستور قدرا من 
االستقالل مينحها حرية غير مسبوقة في 
التصرف بشؤون مناطقها. ليست العالقة 
متينة بني بغداد، باعتبارها مركزا، وبني 

األطراف.
لرمبا كانت هناك مشكلة في الدستور 

وهو ما كان ممكنا معاجلته من خالل إجراء 
تغييرات في الدستور. 

املؤكد أن ضيق األفق الطائفي الذي كان 
وال يزال يحكم العقل السياسي في بغداد 

قد سمح بانفراط العقد العراقي في ظّل 
التفرغ ملسألة احلرب على اإلرهاب التي هي 

في حقيقتهـا محاولة لقمـع التمّرد السّني 
والدليل على ذلك االستنتاج ما تشهده 

العملية السياسية من فراغ على مستوى 
احلضور السني.

يواجه الزعماء الشيعة اليـوم وحدهم 
أزمة انفصال كردستان.

وألن األكراد يدركون جيدا أن انفصالهم 
عن العراق يعني بالضرورة حتطيم العراق 

التاريخي، وانتفاء احلاجة إلى عاصمته 
بغداد بعد أن وصلت العالقة مع احملافظات 
السنّية إلى مرحلة القطيعة، فإنهم ميلكون 

أوراقا للضغط على حكومة بغداد أكثر تأثيرا 
وأشد قوة من تلك األوراق التي متلكها 

احلكومة للضغط عليهم.
املواجهة ال تزال في بداياتها. وليس 
هناك من أمل في أن يعترف حكام بغداد 

مبسؤوليتهم عن االنفصال الكردي. 
ما يخيف أولئك احلكام أن يكون ذلك 

االنفصال بداية لتفتت ذلك اجلزء من العراق 
الذي ال يزال نظريا حتت سيطرتهم.

هناك محافظات عراقية غنية سبق لها أن 
عّبرت عن رغبتها في انفصالها النظري عن 

العراق كما هو حال البصرة. 
وكانت تلك رغبة أحزاب شيعية وجدت 

أنها تتضرر من ذهاب جزء من عائدات ثروة 
البصرة النفطية إلى حكومة بغداد.

إنها لعبة لصوص وهي عبارة عن مكيدة 
دّبرها كتبة الدستور وأجاد نوري املالكي، 
رئيس الوزراء السابق، إدارتها غير أنها 

بلغت نهايتها في عهد رئيس الوزراء احلالي 
حيدر العبادي.

الزعماء األكراد يعرفون كل ذلك وأكثر.
لقد ساهم األكراد في كتابة الدستور 

العراقي امللغوم، وكانوا حاضرين في كل 
خطوة ُألقيت من أجل تأسيس عراق جديد 

سيكون مؤقتا. 
ذلك العراق املؤقت هو شركة انتهت 
إلى الفشل وآن أوان ذهاب الشركاء إلى 

مصائرهم.

بناة العراق املؤقت

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد
{ارتفـــاع إنتاج النفط الصخري وإنتاج ليبيا ونيجيريا ســـيظالن هو الخطر الرئيســـي الذي يهدد 

جهود أوبك لتقييد المعروض العالمي}.

دانييال كورسيني
خبيرة السلع األولية في بنك أنتيسا سان باولو

{المحادثـــات المتعلقـــة بخروج بريطانيا من االتحاد فشـــلت في تحقيق تقدم كاف بما يســـمح 

لالنتقال بالمفاوضات إلى المرحلة التالية}.

جان كلود يونكر
رئيس املفوضية األوروبية

كشـــفت مصادر مصرفية مســـؤولة  } ديب – 
أمـــس أن بنوكا في دولـــة اإلمـــارات العربية 
املتحـــدة جتري محادثات مـــع مصارف دولية 
لبيـــع قروضها لقطـــر مع اســـتمرار املقاطعة 
املفروضة على الدوحـــة دون أن يلوح حّل في 

األفق.
وقالـــت املصـــادر إنه أصبح مـــن الواضح 
لكثير من املصرفيني اإلماراتيني في األســـابيع 

املاضية أن مقاطعة قطر قد تستمر ألعوام.
والبحرين  واإلمارات  الســـعودية  وقطعت 
ومصر العالقات الدبلوماســـية ووسائل النقل 
مع قطر في اخلامس من يونيو بســـبب دعمها 

لإلرهاب.
وانســـحبت البنـــوك اإلماراتيـــة منذ ذلك 
احلـــني من صفقـــات جديـــدة مع مؤسســـات 
قطرية، لكنها أبقت بشـــكل كبير على القروض 
املجمعة القائمة التي قدمتها للبنوك القطرية.

وقالت املصادر إن بعض البنوك اإلماراتية 
ناقشـــت إمكانية بيـــع قروضها، لكـــن لم يتم 
إحراز تقدم يذكر مـــع عزوف بائعني محتملني 

عن إجراء خفض كبير في أسعار القروض.
لكـــن تلـــك الفكـــرة تدّعمـــت اآلن بســـبب 
عـــدم إحـــراز أّي تقدم فـــي جهود الوســـاطة 
حلل األزمـــة. وقال أنور قرقـــاش وزير الدولة 
اإلماراتي للشؤون اخلارجية هذا األسبوع إن 
”قطـــر تعرف ما عليها أن تفعلـــه حلل النزاع، 
ولذا فإن املســـألة لم تعـــد حتتل أولوية للدول 

األربع“.
وأكـــد مصرفي في بنك أوروبي متخصص 
في املؤسســـات املالية إن بنوك اإلمارات التي 
أقرضت قطر أصبحت ”تسعى بشكل أكثر قوة 
في األســـبوعني املاضيني“ فـــي طرح القروض 

للبيع في السوق الثانوية.
وقالـــت املصـــادر إن مـــن بـــني البائعـــني 
احملتملـــني، بنـــك أبوظبي األول الـــذي يجري 

محادثات مـــع مجموعة منتقاة من مشـــترين 
محتملني منذ أســـبوعني لفتح شـــهيتهم على 
قروض البنوك القطرية. وذكرت وكالة رويترز 
أن متحدثة باســـم بنك أبوظبي األول امتنعت 

عن التعقيب.
وتعتمـــد البنـــوك القطرية عادة وبشـــكل 
كثيف علـــى التمويل اخلارجـــي. وقد جمعت 
أكثر من عشرة مليارات دوالر من خالل قروض 
مجمعة منذ أوائل عام 2014، بحســـب بيانات 
تومســـون رويتـــرز. وجاء جزء كبيـــر من تلك 
القـــروض من بنوك في دولـــة اإلمارات، املركز 

املالي األكبر في املنطقة.
وســـاهم بنك أبوظبي األول، أكبر مصرف 
بدولة اإلمارات في بضعة قروض مجمعة إلى 
بنوك قطرية على مدى األعوام القليلة املاضية، 
من بينهـــا قروض إلى البنـــك األهلي القطري 

والبنك التجاري وبنك قطر الوطني.
وقالـــت املصـــادر إن قـــروض بنـــك قطـــر 
الوطنـــي، أكبـــر مصرف فـــي البـــالد، والبنك 
التجـــاري من بـــني األصـــول املعروضة حاليا 

للبيع.
وأكد متحدث باسم بنك قطر الوطني ”إنها 
ممارسة معتادة في القطاع أن يقوم مقرضون 
لبنـــوك من خـــالل قروض مجمعـــة ببيع جزء 

منها في السوق الثانوية“.
وحـــاول التقليل من أهميـــة اخلطوة قائال 
إنـــه ”رغـــم أن بنك قطر الوطنـــي معنّي، نؤكد 
أننا لـــم نتلق مؤخرا أّي طلبـــات غير معتادة 
للحصول علـــى موافقتنا علـــى بيع أّي قرض 
للبنك في الســـوق الثانوية، وهو أمر مطلوب. 
وبنـــاء على ذلـــك، نؤكد أنه ال يوجـــد بيع من 

بنوك ساهمت في قروض مجمعة للبنك“.
وقـــال املصرفي فـــي البنـــك األوروبي إن 
”معظم القـــروض املعروضة للبيع هي قروض 

لبنوك قطرية، لكْن هناك أيضا قروض لشركات 
ومشروعات أخرى“.

ورمبـــا يجـــد املقرضون صعوبـــة في بيع 
القروض بدون قبول خصومات كبيرة، خاصة 
بعد أن خفضـــت وكاالت التصنيف االئتماني 
تصنيـــف قطر منذ انـــدالع األزمة فـــي يونيو 

املاضي.
وأظهرت بيانات مصـــرف قطر املركزي أن 
الدوحـــة ضّخت 8 مليـــارات دوالر في نظامها 
املصرفي في أغســـطس لترتفع السيولة التي 
ضختها إلى 26 مليار دوالر خالل 3 أشهر فقط. 
ومن املرجح أن تكون قد ضّخت مليارات أخرى 

منذ بداية الشهر املاضي وحتى اآلن.

وقال محللون إن الدوحة ســـتكون مجبرة 
علـــى مواصلة ضـــخ األموال في حفـــرة أزمة 
السيولة طاملا استمرت املقاطعة بسبب موجة 
نـــزوح األموال مـــن قطر باجتـــاه واحد نحو 

اخلارج.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن حجم األصول 
اخلارجية التي باعتها الدوحة واالستثمارات 
التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دوالر 
في محاولة ملعاجلة أزمة السيولة املتفاقمة في 
البالد بسبب حركة األموال باجتاه واحد نحو 

اخلارج.
ويعانـــي االقتصـــاد احمللـــي القطري من 
التداعيـــات القاســـية للمقاطعة التي شـــملت 

إغالق جميع املنافذ البحرية واجلوية والبرية 
وإغالق أجـــواء البلدان األربع بوجه الرحالت 

القادمة واملتجهة إلى قطر.
ويـــرى محللـــون أن تغيير نظـــرة وكاالت 
التصنيـــف االئتماني إلى االقتصـــاد القطري 
ميكـــن أن يقوض الثقة فـــي اقتصادها ويفاقم 

املتاعب املالية.
وكانت وكالة فيتـــش للتصنيف االئتماني 
قد ذكـــرت بداية الشـــهر املاضـــي أن الدوحة 
قـــد تضطر خلفـــض اإلنفاق الرأســـمالي على 
املشـــاريع احلكوميـــة إذا اشـــتد الضرر الذي 
حلق باقتصاد البالد جراء املقاطعة املفروضة 

عليها.

أكد محللون أن حتركات البنوك اإلماراتية لبيع قروضها للمؤسســــــات واملصارف القطرية 
تشــــــير إلى قناعتها باســــــتمرار مقاطعــــــة الدوحة لفترة طويلة. وأكدوا أن انحســــــار الثقة 
باالقتصــــــاد القطري يحد من فرص إيجاد مشــــــترين لديونها وســــــيؤدي الرتفاع تكاليف 

اقتراض الدوحة.

البنوك اإلماراتية تسعى لبيع قروضها القطرية

[ خطوة تؤكد احتمال استمرار مقاطعة الدوحة لفترة طويلة  [ انحدار الثقة باالقتصاد القطري يعرقل بيع ديون الدوحة

ضخ األموال في قربة مثقوبة

املســـتثمرون  انقســـم   - حلــب (ســوريا)   {
الصناعيـــون فـــي معقـــل الصناعة الســـورية 
فـــي حلب بني اإلصـــرار على إعادة نشـــاطهم 
فـــي املدينة وبني اليـــأس والرحيل مرة أخرى 
بعـــد معاينـــة األضـــرار التي حلقـــت باملدينة 

واخليارات املتاحة أمامهم.
وتعد اســـتعادة صناعات حلب التي كانت 
دعامة لالقتصاد الســـوري على مدى عشـــرات 

الســـنني أمرا حيويا إذا أرادت احلكومة عودة 
كاملة لسلطة الدولة.

ويقول مصطفى كواي، الذي بقي في حلب، 
وجلب عماال لتطهير مصنعه من الركام إلعادة 
فتحه إن ”أكبر مشاكلنا هي الكهرباء والعمال 
قليلـــون والعقوبات تؤثر على العمل والزبائن 
ال يستطيعون املجيء وحتويل األموال صعب 

وكذلك احلصول على قطع الغيار“.

وعندما ســـيطرت قوات من املعارضة على 
مصنع كواي في عام 2013 اشترى آالت جديدة 
وبـــدأ ينتج في موقع مؤقت في منطقة تخضع 
لســـيطرة القوات احلكومية في حلب بدال من 

االنتقال من املدينة.
واملوقع، الذي ما زال ميثل إنتـاجه بالكامل، 
هو مبنى متداع بالقرب من إســـتاد حلب. وفي 
الناحية األخرى ورشـــة لنشـــاط مختلف يقوم 
فيهـــا أطفال بصنـــع أحذية رياضيـــة في جّو 
ملّوث متلؤه أبخرة املواد الالصقة، فيما يشير 

إلى مدى انتكاس الصناعة باملدينة.
ويبلغ إنتاج مصنع كـــواي نحو طنني من 
القطن يوميا حاليا باملقارنة مع 18 طنا يوميا 

قبـــل احلرب. ويتم توفيـــر الكهرباء عبر مولد 
يعمل بوقـــود الديزل. وتبلغ تكلفة تشـــغيل 5 

آالت أسبوعيا 250 ألف ليرة (480 دوالرا).
أما محمود العقاد، صاحب مصنع السجاد 
الذي غادر ســـوريا خالل احلـــرب مثل كثيرين 
مـــن رجـــال الصناعة بحلـــب، فلـــم يواجه أّي 
مشـــاكل من هذا النوع فـــي األردن حيث أعاد 
بناء مصنعه واســـتمر في تصدير إنتاجه إلى 

زبائنه القدامى في مختلف أنحاء العالم.
وقال مفســـرا فوائـــد انتقاله إلـــى منطقة 
صناعيـــة في بلد لم يتأثر مبا شـــهدته منطقة 
الشرق األوســـط من اضطرابات ”ماذا أستفيد 

إذا كنت أريد إقامة مصنع وال يوجد آمان“.
وبنـــى العقاد مصنعا واحـــدا ينتج معظم 
ما كان ينتجه من ســـجاد في حلب ويســـتثمر 
أيضا 5 ماليني دوالر في مصنع جديد لصناعة 

الغزل.
وحلـــق به إلى األردن بعض من أمهر عمال 
النســـيج وبقي قليلون آخرون في حلب. وقال 
إن ”5 باملئـــة فقط من العاملـــني بقوا. الغالبية 

توجهت إلى أملانيا وإلى تركيا“.
وقّدر صندوق النقد الدولي العام املاضي، 
انكماش االقتصاد الســـوري بشكل عام بنحو 
57 باملئـــة أثناء احلـــرب وأن انكمـــاش قطاع 

الصناعة وحده بلغ 77 باملئة.
ومنذ ذلـــك احلني مالت كفة احلرب لصالح 
نظام بشار األســـد إذ أخرجت قواته والقوات 
املتحالفـــة معهـــا مقاتلي املعارضـــة من حلب 
ومن جيوب أخرى بالقرب من املدن املهمة كما 
أبعدت تنظيم داعش عن حقول النفط والغاز.

وجتّلت الثقة املتزايدة في إصدار ورقة نقد 
عليها صورة وجه األســـد للمـــرة األولى، كما 
أقيم في دمشـــق املعرض التجـــاري، الذي كان 

يعقد سنويا، وذلك بعد فترة انقطاع طويلة.
لكـــن احلرب ما تزال تهيمـــن على اقتصاد 
ســـوريا حتى فـــي املناطق التـــي توقفت فيها 

االشـــتباكات. وحلـــق الدمار مبعظـــم مصانع 
حلب.

وهربـــت األيـــدي العاملـــة مـــع النازحني 
الفارين أو انضم العمال إلى صفوف املقاتلني. 
ورغـــم مّد خط كهرباء جديـــد في املدينة إال أن 
الكهرباء املتاحة قليلـــة وهو ما يجعل الناس 

يعتمدون على مولدات باهظة التكلفة.
وتزيـــد العقوبـــات الغربيـــة مـــن صعوبة 
التجـــارة اخلارجيـــة بشـــدة إذ تعوق شـــراء 
الصفقـــات  ومدفوعـــات  اجلديـــدة  املعـــدات 

التجارية.
ورغـــم أن احلكومة حتث قطـــاع الصناعة 
على العودة للمناطق التي استعادت السيطرة 
عليها، فإن بعـــض رجال األعمال يقولون إنها 

ال تبذل من اجلهد ما يكفي إلعادتهم.
وأكد فارس الشهابي رئيس غرفة الصناعة 
في حلـــب أنه منـــذ انتهاء القتـــال ارتفع عدد 

املصانع والورش ارتفاعا حادا.
وأوضح أن عدد املنشـــآت العاملة باملدينة 
قبـــل احلرب كان 65 ألفـــا وعندما رحل مقاتلو 
املعارضـــة في ديســـمبر املاضـــي كان العدد 4 
آالف منشأة، لكنه زاد اآلن ليبلغ 6 آالف منشأة 

بسبب استئناف رجال األعمال لنشاطهم.
غير أن الشهابي، أحد أنصار األسد والذي 
فرض االحتاد األوروبـــي عقوبات عليه لدعمه 

احلكومة، ينتقد سياسة إعادة اإلعمار.
وقال فـــي مقابلة ”توجد بعـــض احلوافز 
لكنهـــا ليســـت كافية“، مشـــيرا إلـــى خطوات 
أخذتهـــا احلكومـــة مثل تخفيضـــات ضريبية 
وتخفيض الرســـوم اجلمركيـــة على الواردات 

الصناعية.
وتبني اإلحصاءات الرســـمية أن حلب كان 
يوجد بها فـــي عام 2010 نحو ثلث الشـــركات 
الصناعية وعّمال الصناعة في سوريا. ويؤكد 
الشهابي أن نحو مليون شخص كانوا يعملون 

في مصانعها.

ــــــن عادوا إلى حلب إنهم يواجهون حتديات شــــــاقة تدفع الكثيرين  يقــــــول الصناعيون الذي
ــــــزوح مرة أخــــــرى، أبرزها نقص إمــــــدادات الكهرباء وقلة العمــــــال والعقوبات الدولية،  للن
إضافة إلى صعوبة التواصل مع الزبائن، كما أن حتويل األموال صعب وكذلك احلصول 

على قطع الغيار.

رجال الصناعة السوريون يبحثون عن خياراتهم بني األنقاض

[ معقل الصناعة السورية في حلب يكافح للعودة إلى الحياة  [ الصناعيون منقسمون بين العودة والبقاء في دول الجوار

إيقاع العمل ينبثق وسط الركام

فارس الشهابي:

هناك حوافز تهدف إلى 

دفع الصناعة مجددا في 

حلب لكنها ليست كافية

مليار دوالر من األصول 

واالستثمارات الخارجية 

قامت الدولة بتسييلها 

لمعالجة أزمة شح السيولة

40

مليار دوالر ضخت في 

النظام المصرفي خالل 

يونيو ويوليو وأغسطس 

وفق مصرف قطر المركزي

26

آالف منشأة صناعية حاليا 

في حلب، في حين كان 

يبلغ عددها 65 ألفا قبل 

عام 2011
6
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اقتصاد
{االســـتثمار األجنبي المباشـــر فـــي األردن ارتفع في الربـــع الثاني من العام بنســـبة 87.2 بالمئة 

بمقارنة سنوية ليصل إلى نحو 622 مليون دوالر}.

بيانات إحصائية
البنك املركزي األردني

{إيرادات مصر الضريبية ارتفعت في الســـنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي بنحو 31.8 

بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو 26.4 مليار دوالر}.

عمرو اجلارحي
وزير املالية املصري

} لندن – كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفـــاك خالل مؤمتر صحافي أمس إن شـــركة 
ســـيبور للبتروكيماويات الروســـية وأرامكو 
الســـعودية تعتزمان توقيع مذكـــرة تفاهم في 
موســـكو هذا األســـبوع لبناء مصنـــع إلنتاج 

الكيماويات من الغاز في السعودية.
وتشـــير التصريحـــات إلـــى أن العالقات 
إلـــى  ســـتنتقل  البلديـــن  بـــني  االقتصاديـــة 
مســـتويات غيـــر مســـبوقة، ال تقتصـــر على 
االستثمار املشترك في مجاالت الطاقة وجتارة 

النفط وصناعة البتروكيماويات.
وكان كيريـــل دميترييف رئيـــس صندوق 
االســـتثمار املباشـــر الروســـي قد كشف يوم 
االثنني أن روسيا والســـعودية ستكشفان عن 
في قطاع البنيـــة التحتية هذا  اتفاق ”كبيـــر“ 
األسبوع. وأكد أن السعودية تدرس االستثمار 
في الطرق اخلاضعة لرسوم في روسيا مبا في 

ذلك العاصمة موسكو.
ويقول محللون إن التعاون بني السعودية 
أكبـــر مصدر للنفـــط في العالم وروســـيا أكبر 
منتـــج في العالم، ميكن أن يعيد رســـم خارطة 

صناعة الطاقة.
وكان التعاون بني الرياض وموســـكو هو 
العامل احلاسم في التوصل إلى اتفاق خفض 
اإلنتـــاج بني منظمة أوبك وعـــدد من املنتجني 
املســـتقلني، والـــذي حجب 1.8 مليـــون برميل 
يوميا عن األســـواق املتخمة منـــذ بداية العام 

احلالي.
وقـــد أدى ذلـــك إلى دعم األســـعار بشـــكل 
كبيـــر ليتحـــرك خـــام بـرنـــت حاليـــا عند 56 
دوالرا للبرميل مقارنة باملســـتويات القياسية 
املنخفضـــة التي بلغها فـــي العام املاضي عند 
نحو 27 دوالرا للبرميل، لكن مســـتوى األسعار 
ال يـــزال عنـــد نحـــو نصـــف مـــا كان عليه في 

منتصف عام 2014.

وكان وزيـــر الطاقة الروســـي قـــد أكد يوم 
تعتزمـــان  وروســـيا  الســـعودية  أن  االثنـــني 
تأسيس صندوق جديد لالستثمار في مجاالت 
الطاقـــة بقيمة مليـــار دوالر، إضافة إلى خطط 

للتعاون في جتارة النفط.
وأكد نوفاك أن الصندوق، الذي ســـيجري 
وضع اللمســـات األخيرة على تأسيســـه خالل 
زيـــارة العاهـــل الســـعودي امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيز إلى موســـكو التـــي تبدأ غدا، يأتي 
في إطار جهود اثنني مـــن أكبر منتجي اخلام 
في العالم للتوسع في التعاون املشترك بينهما 

في مجال الطاقة.
وذكـــر أن البلديـــن ســـوف يركـــزان ”على 
تطويـــر تعاون ليـــس فقط في إطـــار أوبك أو 
حتى خارج املنظمة، بل أيضا تطوير التعاون 
في مجـــاالت النفط والغاز والطاقة الكهربائية 

ومصادر الطاقة املتجددة“.
الســـعودية، أكبر منتج للنفط  وســـاهمت 
في منظمة أوبك، وروســـيا في إبرام اتفاق بني 
املنظمة ومنتجني مـــن خارجها خلفض إنتاج 
اخلـــام، وقـــد مت متديـــد االتفاق حتـــى نهاية 

مارس املقبل.
وأظهـــر تقرير لوكالة الطاقـــة الدولية هذا 
األســـبوع أن االتفـــاق جنح فـــي خفض تخمة 
املعروض من النفط وعودة بعض التوازن إلى 

األسواق.
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 املســـال في القطب الشـــمالي، 
من املســـتهدف أن يبدأ تشغيله في عشرينات 
القـــرن احلالي. وهذا هو ثاني مشـــروع للغاز 
املسال لشـــركة نوفاتك. وأضاف أن التفاصيل 
ال تزال قيد املناقشـــة. وتود روسيا أن تشارك 
الســـعودية في املشـــروع لكن املصـــدر 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 
النفـــط قال 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“.
ومـــن املنتظـــر أن تشـــهد زيـــارة العاهل 
عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  امللـــك  الســـعودي 
إلـــى موســـكو هذا األســـبوع توقيـــع عدد من 
االتفاقات في العديد من القطاعات االقتصادية 

واالســـتثمارية والتجارية. وتتزامـــن الزيارة 
مـــع انعقاد منتدى أســـبوع الطاقة العاملي في 
موسكو، الذي بدأ أعماله أمس مبشاركة معظم 
وزراء الطاقة في الدول املنتجة الرئيســـية من 

داخل منظمة أوبك وخارجها.
وقـــال نوفـــاك إن وجـــود أولئك الـــوزراء 
ســـيتيح فرصـــة ملناقشـــة واقع ســـوق النفط 
العامليـــة، والوضـــع احلالي املتعلـــق مبراقبة 

تنفيذ اتفاقية فيينا خلفض إنتاج النفط.
وتضرر اقتصادا الســـعودية وروسيا إلى 

حد كبير بانخفاض أسعار النفط.
وفـــي وقت شـــهد فيه اقتصاد الســـعودية 
انكماشـــا للفصل الثاني على التوالي يسعى 
امللك ســـلمان للتأكد من دعم روســـيا خلفض 

إنتاج النفط إلى حد تستقر معه األسعار.

يجمع احملللون على أن زيارة العاهل الســــــعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا، 
التي من املقرر أن تبدأ غدا، ستنقل العالقات االقتصادية بني البلدين إلى مستويات غير 
مســــــبوقة. ورجحوا أال تقتصر على االستثمار املشترك في مجاالت الطاقة وجتارة النفط 

وصناعة البتروكيماويات.

الرياض تتجه لنقلة نوعية في العالقات االقتصادية مع موسكو

[ خطط لتأسيس صندوق مشترك الستثمارات الطاقة وتجارة النفط  [ السعودية تدرس االستثمار في البنية التحتية الروسية

السعودية مهتمة باالستثمار في مشروع روسي للغاز في القطب الشمالي

خسائر جسيمة إلغالق

حقول النفط الليبية

} طرابلــس – حذرت املؤسسة الوطنية للنفط 
فـــي ليبيا مـــن أن اإلغـــالق املتكـــرر للحقول 
واملوانئ النفطية في ليبيا يكّبد البالد خسائر 

مالية جسيمة.
وقال رئيس املؤسســـة مصطفى صنع الله 
خـــالل مؤمتر صحافي في طرابلس إن ”إغالق 
حقل الشـــرارة من منتصف أغســـطس وخالل 

شهر سبتمبر كلفنا 308 ماليني دوالر“.
وكان اإلنتاج في حقل الشـــرارة، أحد أكبر 
احلقـــول النفطية فـــي غرب ليبيـــا، قد توقف 
مجددا األحد املاضي، بعدما أغلقت ميليشـــيا 
مســـلحة احلقل الـــذي ينتج 283 ألـــف برميل 
يوميا ويزود بشكل أساســـي مصفاة الزاوية 

غرب العاصمة وميناءها.
وأوضح رئيس املؤسســـة الوطنية للنفط 
أنـــه مت أمس رفع حالة ”القـــوة القاهرة“ التي 

أعلنت إثر إغالق احلقل. 
وأكد أنه ”ال شـــيء يبـــرر إغالق صمامات 
النفـــط“ وأن تلـــك األعمـــال تؤدي إلـــى تبديد 
الطاقات واملوارد وأن ”عملنا أصبح على مدار 

الساعة مكرسا لهذه التحديات“.
وأضاف صنع اللـــه أن ”ليبيا كما تعرفون 
ال تعيش إال مـــن عوائد صادرات النفط وليس 

لديها أي مدخول آخر“.
أن املؤسسة  وتعني ”حالة القوة القاهرة“ 
لن تكون مســـؤولة عن اإلخالل بعقود تســـليم 

النفط مع شركات عاملية.
وكثيرا مـــا يتوقف إنتـــاج النفط في غرب 
البالد بسبب ميليشيات تعتبر نفسها حارسة 
للمنشـــآت النفطية، وتوقـــف اإلنتاج للمطالبة 

ببدالت مالية أو لدوافع سياسية.
وكانت ليبيـــا تنتج نحو 1.6 مليون برميل 
يوميـــا قبل االنتفاضـــة التي أطاحـــت بنظام 
الزعيم الليبي الراحـــل معمر القذافي في عام 
2011. ومنـــذ ذلك الوقت تعيش البالد حالة من 
الفوضـــى األمنيـــة ما يؤثر كثيـــرا على إنتاج 

النفط.
وسجل اإلنتاج ارتفاعات كبيرة هذا العام 
واقترب من حاجز مليون برميل يوميا. وتقول 
املؤسســـة النفطية إن إغـــالق املرافئ النفطية 
كلـــف ليبيا أكثر من 130 مليار دوالر منذ نهاية 

عام 2014.
وتعاني ليبيـــا من أزمـــة اقتصادية حادة 

تسببت في ضرر بالغ للمواطنني.

دعوات لإلسراع في تقليص موظفي القطاع العام التونسي
} تونــس – دعت مؤسســـة نقابية متثل رجال 
أعمـــال تونســـيني احلكومة إلى اإلســـراع في 
تطبيق استراتيجيتها لتقليص عدد املوظفني 
فـــي القطاع احلكومي للحد مـــن العجز املالي 

للدولة.
وقال طارق الشـــريف، رئيـــس كونفدرالية 
املؤسســـات املواطنـــة التونســـية (كوناكـــت) 
فـــي تصريـــح صحافي علـــى هامـــش فعالية 
بالعاصمـــة االثنني، إن ”نفقـــات املوظفني في 
القطاع احلكومي أصبحت أحد أســـباب تفاقم 

العجز املالي في البالد“.
ويبلـــغ عـــدد املوظفني فـــي القطـــاع العام 
بتونس قرابة 660 ألفا، تشكل فاتورة أجورهم 
السنوية أكثر من 40 باملئة من إجمالي املوازنة 

العامة للدولة البالغة نحو 14 مليار دوالر.

وطالب الشـــريف احلكومة باتخاذ قرارات 
جريئـــة للتخفيـــض فـــي املصاريـــف العامة 
للدولة، عبر تقليص عدد املوظفني وتوجيههم 
إلى أماكـــن عمل أخرى حتـــى ال يكونوا عبئا 

على الدولة.
وتبنت احلكومة فـــي فبراير املاضي خطة 
للتقليص في عدد املوظفني في إطار التخفيف 
مـــن كتلة األجور، األمر الـــذي أثار جدال كبيرا 
خاصـــة مـــع تبايـــن تصريحات املســـؤولني 

احلكوميني في هذا الشأن.
وأكـــدت فضيلـــة الدريدي املديـــرة العامة 
للوظيفـــة العموميـــة حينهـــا أن كل موظـــف 
سيغادر وظيفته اختياريا سيحصل على أجرة 
سنتني عالوة عن التدخل لدى البنوك لتيسير 

حصولهم على قرض لبعث مشاريع خاصة.

وتواجـــه تونـــس ضغوطا مـــن املقرضني 
الدوليـــني وفي مقدمتهم صنـــدوق النقد الذي 
وافق العـــام املاضي علـــى إقراضها نحو 2.8 
مليار دوالر، مقابل حزمة إصالحات في العديد 

من القطاعات من بينها القطاع العام.
وتقـــول احلكومـــة إنها تخطط لتســـريح 
نحـــو 10 آالف موظـــف على األقـــل خالل هذا 
العام بشكل طوعي، ليصل العدد إلى 200 ألف 

موظف بحلول 2020.
كما تعهدت بخفض تكلفة األجور إلى نحو 
14 باملئة علـــى األقل بنهاية العام احلالي على 
أن تبلـــغ نحو 12.5 باملئة بحلـــول 2020، وهي 

مهمة تبدو شاقة للغاية، بحسب احملللني.
وتواجـــه احلكومـــة عجـــزا فـــي موازنـــة 
العام اجلاري ألســـباب مرتبطـــة بتباطؤ منو 

اإليـــرادات وارتفـــاع النفقـــات وتراجع املنح 
اخلارجية، األمـــر الذي دفعها إلى التوجه إلى 

االستدانة من اخلارج.
وأكـــد رئيس الكونفدرالية أن املؤسســـات 
االقتصاديـــة التونســـية املنظمـــة التي تعمل 
وفق قانون البالد، أصبحت تعاني من ارتفاع 
الرســـوم الضريبيـــة، وهو مـــا جعلها عاجزة 
عن النشـــاط بشكل سيســـبب لها مشكالت في 

املستقبل.
وقال إن ”احلل يكمن في إدماج القطاع غير 
املنظم املتمثل في التهريب والتجارة املوازية، 
املقدر بنحو 50 باملئة من االقتصاد التونســـي 
للمساهمة في توفير مداخيل ضريبية إضافية 

للدولة“.
ويقول خبراء اقتصاد إن العبء الضريبي 
املسلط على الشركات التونسية يعتبر األعلى 

على مستوى العالم.
وتســـعى احلكومـــة في موازنـــة 2018 إلى 
فـــرض ضرائـــب جديـــدة وزيـــادة في نســـب 
الضرائب لتعزيز إيراداتها املالية أمام ضعف 

مؤشرات النمو احلالية.
وتســـتهدف احلكومة زيادة ضريبة القيمة 
املضافـــة وضريبـــة اجلمارك لبعض الســـلع 
وفرض رســـوم جديـــدة ألصحاب الســـيارات 
اخلاصة والنفعية ورســـم إضافي على السفر 
ورسوم إضافية على قطاع التأمني، إلى جانب 

اقتطاع 1 باملئة من مداخيل املوظفني.
وســـتكون حزمة الضرائب في حال أقرها 
البرملان األقسى على اإلطالق إذ أنها ستزيد من 
استنزاف القدرة الشـــرائية للمواطنني بشكل 
أكبر، عالوة على كونها طاردة لالســـتثمارات، 
وهو مـــا يفاقم من ضبابية مســـتقبل اقتصاد 

البالد.
ويبـــدي البنـــك الدولـــي وصنـــدوق النقد 
تفـــاؤال حيال معـــدل النمو في تونـــس للعام 
احلالي إذ يتوقـــع بلوغه 3 باملئة، مع توقعات 
بتحقيق نسبة 3.7 باملئة العام القادم، ونحو 4 
باملئة في 2019، غير أن البعض يشكك في ذلك. تراكم الموظفين يكبل االقتصاد

طارق الشريف:

نفقات الموظفين في القطاع 

الحكومي باتت أحد أسباب 

تفاقم العجز المالي

كيريل ديمترييف:

الحكومة السعودية تدرس 

االستثمار في الطرق 

الخاضعة للرسوم في روسيا

ألكسندر نوفاك:

الرياض وموسكو ستؤسسان 

صندوق استثمار في مجاالت 

الطاقة بقيمة مليار دوالر



أدان االتحاد الدولي للصحافيين  } طهران – 
تعامل السلطات اإليرانية مع حالة الصحافي 
اإليراني علي رضا رجائي البالغ من العمر 54 
عاما، حين تجاهلـــت حالته الصحية مما أدى 
إلـــى تدهورها بعـــد خروجه من الســـجن في 
أكتوبر 2015، حيث يخضع منذ ذلك الحين إلى 
جلسات عالج بالليزر والعالج الكيميائي بعد 

ثبوت إصابته بالسرطان.
وخســـر علي رضـــا رجائي عينـــه اليمنى 
وبعـــض األجـــزاء من فكـــه العلـــوي وبعض 
عضـــالت الوجه، وقـــال المقربون منـــه إن ما 
حدث له كان بسبب إهمال المسؤولين ومنعه 

من الخروج من سجن إيفين لتلقي العالج.
وذكرت وســـائل اإلعـــالم اإليرانية أن علي 
رضا رجائي خضع األربعاء 30 أغســـطس إلى 
عملية جراحية صعبة اســـتمرت 14 ساعة، تم 
خاللها استئصال عينه اليمنى وبعض أجزاء 
الفـــك العلوي وبعـــض عضالت وجهـــه لمنع 

السرطان من االنتشار.
وُنشـــرت له صورة على شبكات التواصل 
االجتماعي بعد إجراء العملية يظهر فيها فوق 
ســـرير في المستشـــفى والنصـــف األيمن من 

وجهه مغطى.
وبحسب راديو ”فردا“ اإليراني المعارض، 
أصيب علـــي رضا رجائي بســـرطان الجيوب 
األنفيـــة أثناء فتـــرة اعتقاله في ســـجن إيفين 

لمدة 4 سنوات منذ عام 2011.
البريطانية،  ”الغارديـــان“  صحيفة  وقالت 
إن السلطات اإليرانية تركت رجائي دون عالج 
خـــالل فتـــرة اعتقالـــه لمدة 4 ســـنوات بتهمة 

”تهديد األمن القومي للدولة“.

وأثـــارت قضيـــة رجائـــي جـــدال واســـعا 
في وســـائل اإلعـــالم والتواصـــل االجتماعي، 
اعتقـــال  عمليـــات  تزايـــد  بعـــد  خصوصـــا 
الصحافيين بشـــكل غامض، وبتهم ال تعترف 
بها منظمات حقوق اإلنسان والمتعلقة عموما 

بآرائهم السياسية.
وجاءت إيران في المرتبة السادسة عالميا 
من حيث عدد المســـاجين، رغم أنها تأتي في 
المرتبـــة الـ19 عالميا من حيث عدد الســـكان، 
فما يحـــدث داخـــل الســـجون اإليرانية جعل 
تصنيفهـــا مســـتقال بذاته من حيث أســـاليب 
التعذيـــب والترهيـــب، خاصة في مـــا يتعلق 

بالمعتقلين السياسيين.

وكتب علي جاني ناشـــط سياســـي أعتقل 
مع علي رضا رجائي، على حســـابه الرســـمي 
على تويتر، أن رجائي كان دائما يشـــتكي من 
مرضه في الســـجن فيتم تحويلـــه إلى طبيب 
السجن الذي يقول له إن ما يعاني منه هو ألم 
أسنان، ثم يعطيه مسكنات دون أن يحوله إلى 

الفحص في المستشفى.
وأضاف علي جاني قائال، ”إن ما حدث من 
تدهور فـــي حالة علي رضـــا رجائي الصحية 
هو بسبب المســـؤولين وطبيب السجن الذي 

يشخص حالته في كل مرة بطريقة خاطئة“.
قصة علـــي رضا رجائي تتكـــرر دائما في 
السجون اإليرانية مع المعتقلين السياسيين، 
الســـلطات بصحة الســـجناء  حيث تتالعـــب 

وحياتهم بإهمال احتياجاتهم الصحية.
وقالـــت منظمـــة العفو الدولية فـــي تقرير 
صدر فـــي يوليو 2016 إن الســـلطات اإليرانية 
تتالعب بقسوة بأرواح سجناء الرأي وغيرهم 
مـــن الســـجناء السياســـيين بحرمانهـــم من 
الرعايـــة الطبية الكافية، ممـــا يجعلهم عرضة 

لخطر الموت أو اإلصابة بعاهة مســـتدامة أو 
غيـــر ذلك من األضرار الصحيـــة التي ال يمكن 

تداركها.
وقـــال فيليـــب لوثـــر مدير قســـم الشـــرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيا في منظمـــة العفو 
الدولية، ”في ســـجون إيران عـــادة ما تحتجز 
الصحـــة كرهينة علـــى أيدي الســـلطات التي 
تتجاهـــل االحتياجات الطبية لمن يقبعون في 
السجون دون تقدير لعواقب ذلك. وُيعد حرمان 
السجناء السياسيين من الرعاية الطبية عمال 

يتسم بالقسوة وال يمكن تبريره مطلقا“.
العامـــة  النيابـــة  ترفـــض  مـــا  وكثيـــرا 
منـــح تصاريـــح بنقل بعـــض الســـجناء إلى 
المستشـــفيات، بالرغـــم مـــن أن الرعاية التي 
يحتاجونها ال تتوفر في الســـجن، كما ترفض 
طلبـــات اإلفـــراج الطبي المؤقت عن ســـجناء 
يعانون من حـــاالت مرضية حرجة، وذلك على 

خالف ما يوصي به األطباء.
وقال فيليب لوثر، ”لقد أظهرت الســـلطات 
اإليرانيـــة، وال ســـيما الســـلطات القضائيـــة، 
وحشـــية شـــديدة فـــي موقفها من الســـجناء 
المرضى، فهي تتالعب بـــأرواح أفراد، مخلفة 

آثارا مدمرة ودائمة على صحتهم“.
واســـتطرد قائـــال ”يجب على الســـلطات 
اإليرانية أن تكف فورا عن اســـتخدام الحرمان 
من الرعاية الطبية كشـــكل من أشـــكال العقاب 
واإلكـــراه. كمـــا يجب عليهـــا أن تكفل حصول 
جميع األشـــخاص المحتجزين علـــى الرعاية 

الطبية الكافية دون تمييز“.
وخلصـــت بحـــوث منظمة العفـــو الدولية 
إلى أن مســـؤولي الســـجون أيضـــا كانوا في 
بعض الحاالت مســـؤولين عـــن انتهاك حقوق 
الســـجناء في الصحة، أو عن التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة الســـيئة. ففي عدة حاالت 
حجب مســـؤولو الســـجون أدوية عن سجناء 
سياسيين أو استخدموا دون ضرورة وسائل 
تكبيل مثـــل أصفاد اليدين أو قيود الســـاقين 
مع ســـجناء سياســـيين، على نحـــو يتعارض 

مـــع العالج الطبي الذي يتلقونه، مما أدى إلى 
إصابتهـــم بكدمات في اليديـــن أو القدمين أو 

سبب لهم نوعا من المعاناة أو اإلذالل.
وقـــال بعض الســـجناء الذيـــن التقت بهم 
منظمـــة العفو الدوليـــة، إن أطباء الســـجون 
كانـــوا متواطئيـــن في االنتهـــاكات في بعض 

األحيان.
وذكر هـــؤالء الســـجناء أن بعـــض أطباء 
السجون دأبوا على التقليل من شأن مشاكلهم 
مجـــرد  باعتبارهـــا  تجاهلهـــا  أو  الصحيـــة 
”تلفيقـــات من وحي خيالهم“، أو كانوا يكتفون 
بمعالجـــة حاالت خطيـــرة بأدويـــة مهدئة أو 

مسكنة لأللم. 

وتقول منظمة العفو الدولية إن المعتقالت 
السياســـيات في سجن إفين في طهران، حيث 
كل العاملين مـــن األطباء والممرضين الذكور، 
يواجهن عقبـــات إضافية فـــي الحصول على 
الرعايـــة الطبية. ففي بعـــض الحاالت حرمت 
ســـجينات يعانين مشـــاكل صحية من إجراء 
فحـــوص طبية عاجلة أو غيـــر ذلك من العالج 
ألنه حسب زعم المسؤولين من غير المالئم أن 

يخضعن للعالج على أيدي أطباء ذكور.
إيـــران تحـــاول أن تقـــدم صـــورة مغايرة 
لســـجونها ســـيئة الســـمعة رغـــم التقاريـــر 
اإلعالميـــة وشـــهادات الســـجناء التي تصف 
قســـوة المعامالت في الســـجون، حيث قامت 
في يوليو 2017 بمحاولة دعائية عندما فتحت 
باب ســـجن إيفين في طهران أمـــام الممثلين 

الدبلوماسيين من 40 بلدا.
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[ الحكومة والمجتمع يفرقان بين المرأة والرجل  [ القتلة يبتكرون الحيل لإلفالت من العقاب

} أنقرة - قتلت 173 امرأة تركية في الخمسة 
أشــــهر األولى من عام 2017، هذا الرقم يرتفع 
كل يوم إذ تنشــــر الصحف ووســــائل اإلعالم 
التركية بشكل شبه يومي جريمة جديدة تطال 

امرأة تقع ضحية رجل من معارفها.
أسماء الضحايا تتكاثر من أعمار مختلفة 
فقد تم قتل 328 امراة ســــنة 2016 أغلبهن قتلن 
ألســــباب تافهة بحســــب إحصــــاءات أجرتها 

منظمة ”أوقفوا قتل النساء“.
ويمكــــن أن تقتل نســــاء بســــبب الزنا أو 
بســــبب الحمل خارج الــــزواج والذي عادة ما 
يكــــون نتيجــــة التعرض لالغتصــــاب على يد 
أحد الجيران أو أحد األقارب أو بســــبب طلب 
الطــــالق، أو حتى لمجرد مشــــاهدتهن خارج 

المنزل دون مرافقة قريب أو عارية الرأس.

وهناك أســــباب أكثر تفاهــــة وراء قتلهن، 
تذكــــر منها المحاميــــة هوليــــا غولبهار التي 
تتولي الدفاع عن قضايا المرأة بعض األمثلة، 
بينها اســــتخدام كميات كبيــــرة من الملح في 
الطعــــام، والرد على اتصــــال هاتفي في وقت 
متأخر وارتداء ســــراويل ضيقة أو البحث عن 
وظيفة أو وشم الجلد. وقالت ”يمكن للمرأة أن 
تقتل ألنها ردت على اتصال هاتفي أو رفضت 

أن ترد“.
وقــــال نعيــــم كارداس الــــذي ينتمــــي إلى 
جماعــــة ”كا-مير“ وهي منظمــــة غير حكومية 
تعمل على إنقاذ النســــاء فــــي تركيا من القتل 
المجاني، ”ال توجد إحصاءات دقيقة لعمليات 
قتل الشرف، عادة ما تؤيد القرى قرارا يتخذه 
شــــيوخ العائلة بقتل امــــرأة. أعمال القتل من 
هذا النوع يمكن أن تمر على أنها شيء آخر.. 

االنتحار مثال“.
ويقول زكي أونلوير والد بينار التي قتلت 
بالرصاص أمام مدرســــة ابنها في إزمير غرب 

تركيــــا ”في كل مــــرة تقتل فيها امرأة أشــــعر 
باأللم عينه“، مضيفا ”أنــــا وزوجتي متنا في 
يوم دفن ابنتنا. لم أعد أعيش، لقد مت معها“.

وبينار أونلويــــر مطلقة تبلغ من العمر 29 
عامــــا قتلت على يد رجل كانت رفضت الزواج 
بــــه، وعلــــى الرغم مــــن أن القاتل نــــال جزاءه 
بالســــجن النافــــذ مــــدى الحيــــاة إال أن جرح 

العائلة مازال ينزف.
وترى العديد من النساء أن ارتفاع جرائم 
القتــــل بدواعــــي الشــــرف فــــي تركيــــا يرتبط 
بسياســــات أو خطــــاب الحــــزب الحاكــــم في 
تركيا ذي الجذور اإلســــالمية والذي يمســــك 
بزمام الســــلطة في البالد منذ عام 2002. ففي 
نوفمبر  2014 قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إن ”النســــاء ال يمكن معاملتهن على 

قدم المساواة مع الرجال“.
وقالــــت المحامية غولبهــــار إن ”الحكومة 
دأبــــت على إطــــالق تصريحــــات دعائية مثل 
’النســــاء والرجــــال مختلفــــون بطبيعتهم‘ أو 
’األمومــــة هي دور مقدس للنســــاء‘، ولذا فإننا 

نواجه عنفا سياسيا هنا“.
ويواجه الذين تتم إدانتهم في جرائم قتل 
شــــرف عقوبة الســــجن مدى الحياة بموجب 
قانــــون العقوبــــات، لكن نعيــــم كارداس يقول 
”القانــــون عدل.. لكنــــك ال تراه حتــــى اآلن في 
المحاكــــم مع صــــدور األحــــكام. القضاة عادة 
ال يتبعــــون القوانين الجديــــدة.. فهم يتبعون 

مشاعرهم الخاصة أيضا“.
وتؤكد غولسوم أونال من منظمة ”أوقفوا 
قتــــل النســــاء“ أن العديد مــــن القوانين جرى 
تعديلها في السنوات األخيرة لحماية النساء 
مــــن العنف، لكنها أوضحت أن هناك مشــــاكل 

في تطبيق هذه القوانين.
وأضافــــت ”حتى النســــاء الالئي يتمتعن 
بحماية رســــمية يقتلن، ويمكــــن العثور على 
المستندات القضائية الرسمية في محافظهن 

بعد مقتلهن“.
من أن النظام  وتخشــــى جماعة ”كا-مير“ 
القضائــــي وأغلبيــــة أعضائــــه مــــن الرجــــال 
وتسيطر عليه التوجهات المحافظة قد يعيق 
جهــــود محاربة قتل الشــــرف، إذ عادة ما كان 
القضاة يبدون تســــاهال تجــــاه الرجال الذين 

قتلوا زوجاتهم أو بناتهم أو أخواتهم ألسباب 
تتعلق بالشرف.

وتقــــول كلثــــوم كاف وهــــي مــــن األعضاء 
المؤسســــين فــــي منظمــــة ”أوقفــــوا جرائــــم 
قتل النســــاء“، إن هنــــاك تقصيرا فــــي تنفيذ 

النصوص القانونية.
وتؤكد أن ”جرائم القتل هذه يمكن وقفها“، 
متحدثة عن تراجع جرائم قتل النساء من 180 
فــــي 2010 إلى 121 فــــي 2011، عازية األمر إلى 
النقاش العلني بشــــأن تطبيق قانون في هذا 
الخصــــوص تم إقــــراره ســــنة 2012 وتضمن 
عقوبــــات بحق الرجــــال الضالعين في جرائم 

العنف األسري.
ويســــعى الرجال في الكثير مــــن األحيان 
إلى الحصول علــــى تخفيف لعقوبتهم بحجة 
ارتكابهم فعلتهم فــــي لحظة اختالل عقلي أو 
عبر التأكيد أنهم تعرضوا للشــــتم أو للخيانة 
من الضحية، بحســــب الناشــــطين المدافعين 

عن حقوق النساء.
وقــــال ســــير إن قانــــون العقوبات األشــــد 
صرامــــة ربما يجيء بنتائج غير مرجوة حيث 

يتزايد عدد النســــاء الالتي تجبرهن العائالت 
على االنتحار لتجنيب أقاربهن الرجال عقوبة 
الســــجن مــــدى الحيــــاة. وأضاف ”قــــد تجبر 
النســــاء على تناول ســــم الفئــــران. أو قد يتم 
حبســــهن في غرفــــة أو تعريضهــــن لضغوط 

نفسية شديدة لدفعهن إلى إنهاء حياتهن“.
وهناك من يلجأ إلى اســــتغالل االطفال في 

قتل النساء ألنهم يواجهون عقوبات أخف. 
ويقــــول خبــــراء إن جرائــــم قتل الشــــرف 
أصبحت مشكلة كبرى خالل السنوات األخيرة 
بســــبب نزوح واســــع النطاق إلــــى الحضر، 
والذي زاد من وتيرته الصراع بين المتمردين 
األكراد وقوات األمن التركية في جنوب شــــرق 

البالد.
وقال ســــير ”هؤالء األشخاص نقلوا معهم 
عقليــــات القرى الصغيرة إلى المدن الكبيرة“. 
وال تهــــاب ”كا-ميــــر“ من حجــــم المهمة التي 
أمامهــــا. وجميع النســــاء البالــــغ عددهن 31 
الالتــــي قدمن طلبــــات إلى المركــــز للحصول 
على المســــاعدة فــــي عــــام 2005 ال يزلن على 
قيــــد الحياة. وتظهر المزيد من المســــرحيات 

واألفــــالم والكتب حــــول المشــــكلة كما كثفت 
الصحف التركية تغطيتها.

القوانيــــن األشــــد صرامــــة لــــم تبــــدأ في 
التعامل مع الجــــذور االجتماعيــــة والثقافية 
لعمليــــات قتل الشــــرف وهي ســــمة لمجتمع 
قائم على نظام أبوي صارم يســــيطر فيه كبير 
العائلــــة وينظر إلى المرأة باعتبارها ســــلعة 
يمكن استخدامها أو نبذها كما يرغب الرجل.
وقال ســــير وهــــو أخصائي نفســــي ”من 
الصعب للغاية تغيير عقلية الناس. سيتطلب 
ذلــــك ســــنوات طويلــــة“. وأضــــاف ”يجب أن 
نحاول حل المشكلة من خالل التعليم.. خاصة 

تعليم المرأة“.

في الوقت الذي يصرح فيه أعضاء احلزب احلاكم في تركيا وأعضاء احلكومة بدميقراطية 
مزعومة تروج لها وسائل إعالم مساندة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقتل النساء 
يوميا ألســــــباب تافهة من قبل أقارب لهن، فالضحية أخت وأم وزوجة وفي بعض األحيان 
حبيبة. ورغم سن قوانني مشددة في ما يتعلق بجرائم الشرف إال أن التطبيق الفعلي يغيب 

عن الواقع، ألن اخلطاب السياسي يضع املرأة في مرتبة دون الرجل.

تعرف السجون اإليرانية بسمعتها السيئة، إذ يعاني السجناء من االكتظاظ والظروف غير 
ــــــة وانعدام التهوئة الضرورية، واألخطر من ذلك احلرمان من الرعاية الطبية الذي  الصحي
يتسبب في تفاقم مشــــــكالت السجناء الصحية، متاما كما كان مع الصحافي علي رضا 
رجائي املصاب بالسرطان وفقد جزءا من وجهه، وهذا ما كشفته وسائل اإلعالم ومواقع 

التواصل االجتماعي.

قائمة األسماء تطول

السجون اإليرانية تكشف تواطؤ السلطات على الحرية  
[ الصحافي رضا رجائي ضحية تعاون األطباء مع السلطة ضد المساجين المرضى

الوجه الحقيقي لديمقراطية إيران

طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس 
أردوغـــان فـــي خطاب مشـــهور: إن 
النساء ال يمكن معاملتهن على قدم 

املساواة مع الرجال

◄

إلـــى اســـتغالل  يلجـــأ  مـــن  هنـــاك 
األطفـــال فـــي قتـــل النســـاء ألنهم 
وفـــق  أخـــف  عقوبـــات  يواجهـــون 

القانون الجنائي

◄

«الحكومة دأبت على إطالق تصريحات دعائية مفادها أن النساء والرجال مختلفون بطبيعتهم 
وأن األمومة هي دور مقدس للنساء، ولذا فإننا نواجه عنفا سياسيا هنا».

هوليا غولبهار
محامية تركية ناشطة في حقوق املرأة

«الســـلطات اإليرانية، وال ســـيما السلطات القضائية، تظهر وحشـــية شديدة في موقفها من 
السجناء المرضى، فهي تتالعب بأرواح أفراد، مخلفة آثارا مدمرة ودائمة على صحتهم».

 فيليب لوثر
مدير قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

ما حدث من تدهور في حالة الصحافي 
رجائي الصحية هو بسبب املسؤولني 
وطبيب السجن الذي يشخص حالته 

بطريقة خاطئة

◄



همام طه

} الخطـــاب األصولـــي ينتقـــل مـــن التطرف 
إلـــى االعتدال الظاهـــري وبالعكس، بســـرعة 
وانتهازيـــة وازدواجيـــة عاليـــة وقـــدرة على 
التقّلـــب والتلـــّون كـــي يبقـــى فـــي الصـــورة 
ويواصـــل محافظتـــه على مكانته ومكاســـبه 
الثقافيـــة والفكريـــة واالجتماعية وســـيطرته 
علـــى الفضاء العام منذ اندالع االتجاه الديني 

الصحوي في الشرق األوسط.
ويتعامـــل بعض رجال الديـــن األصوليين 
مع التحوالت السياســـية وقـــرارات االنفتاح 
االجتماعـــي والثقافي كما تعاملوا من قبل مع 
الستخدام  فإباحتهم  التكنولوجية،  التطورات 
الفضائيـــات في التبشـــير الديني بعد ممانعة 
وتحريـــم لم تعّبر عـــن انفتاح علـــى الحداثة، 
لكنهـــا عكســـت الرغبة فـــي توظيـــف تقنيات 
اإلعالم لنشـــر أفكار الصحـــوة الدينية، أي أن 
انفتـــاح األصوليين يهدف في عمقه إلى تعزيز 
االنغـــالق وتمكيـــن التعصب أمـــام التحوالت 

والتقلبات المحيطة.

ومـــا نعتقده اعتداال من بعض الصحويين 
هو ليـــس فـــي الواقع ســـوى اســـتغراق في 
التطـــرف، إذ تتســـم العقليـــة األصولية، على 
المســـتوى الفكري، بيقينيـــة االعتقاد بنقاوة 
الـــذات الدينية والفقهية، أما على المســـتوى 
الشـــديدة  بالنفعيـــة  فتتصـــف  الســـلوكي، 
والحرص على اقتنـــاص الفرص لتأكيد تفّوق 

وأفضلية المفاهيم التي تدافع عنها.
ومـــن األمثلـــة على هـــذه الظاهـــرة لجوء 
أحد الشـــيوخ الصحويين إلى تبرير التحول 
الالفـــت في الموقف األصولي من قيادة المرأة 
للســـيارة مـــن الرفض إلى التأييـــد، على وقع 
القـــرار الملكي الســـعودي اإلصالحي بتمكين 
النســـاء من القيادة، بأن القرار ”يســـاعد على 
االســـتغناء عن الســـائق األجنبي“ بمعنى أنه 
يبـــرر هذا ”االعتدال“ المفاجـــئ المفترض في 
موقف األصوليين باستدعاء المنطق الذكوري 
الذي كانوا يســـتندون إليه فـــي تحريم قيادة 
المرأة للسيارة وهو أنها تتسبب في ”الخلوة 
المحرمـــة“ بالمـــرأة التـــي هي بالنســـبة إلى 
األصولييـــن ”عورة“ في الحالتين؛ عند تحريم 
القيـــادة وعند تحليلها، َيحرمونها من القيادة 

بغيـــر المحارم ثم  حفظا لها مـــن ”االختالط“ 
يبيحون لها أن تقود الســـيارة كي تســـتغني 
أن  أي  األجنبـــي،  بالســـائق  االختـــالط  عـــن 
القضية تدور حول الفكرة األصولية الذكورية 
الذرائعية نفسها، وال عالقة لها عندهم بحقوق 

المرأة.
إنهـــا الوصايـــة التـــي تجّســـدها مفاهيم 
أبويـــة التأويـــل حول واليـــة الرجـــل، والتي 
يبدو أن مســـار تفكيكها قد ابتدأ رســـميا على 
يـــد القيادة السياســـية الســـعودية فـــي إطار 
رؤية لتكريس مفهـــوم المواطنة ودعم التنمية 
االقتصادية عبر فّك القيـــود واألغالل الثقافية 
وتعزيز التفاعليـــة المجتمعية، ذلك أن قرارات 
اإلصـــالح االجتماعي والتغييـــر الثقافي حين 
تأتي من السلطة السياســـية فإنها تكون أكثر 
فاعلية وإســـهاما في وضع المجتمع على سّكة 
التحديث واالستنارة العقالنية، أما حين تأتي 
مـــن جهات دينية فإنها تؤدي إلى تأكيد هيمنة 
الصحوة على المجتمع مهما بدت فتاوى هذه 
الجهات منفتحة أو معتدلة ألنها تعزز ســـلطة 
الفقهـــاء على عقول وضمائر الجمهور وتهدف 
إلى إعادة إنتاج السطوة الصحوية ال تفكيكها، 
ولذلك نالحظ مســـارعة المؤسســـة الصحوية 
المتشـــددة إلـــى إعـــالن تأييدهـــا للقـــرارات 
اإلصالحية الصادرة عن الفاعل السياســـي في 
السعودية ألنها تريد تسويق نفسها من خالل 
هـــذا التأييد عوضا عن أن تتحمل مســـؤولية 

مراجعة التراث الفقهي.
منحـــت  الجريئـــة  الســـعودية  الخطـــوة 
القـــرار السياســـي العربـــي زمـــام المبـــادرة 
في اإلصـــالح الدينـــي واالجتماعـــي وأعطته 
بعـــدا تحديثيا وأثرا عميقـــا يصب في صالح 
التغيير الحضاري والتنوير الثقافي والتثوير 
االجتماعي ألنـــه اعتمد على فاعليـــة ”اإلرادة 
السياســـية“ للدولـــة فـــي تحقيـــق التحوالت 
التاريخية، حيث يرى األكاديمي العراقي فائق 
حسن الشجيري، في دراسته الموسومة بـ“أثر 
اإلرادة السياســـية في بناء القدرة االقتصادية 
للدولـــة“، أن من المقومات األساســـية لإلرادة 
السياســـية وجـــود نخبـــة حاكمة تحـــّرك أو 
توّجه عمليـــات التحديث، ذلك أن المشـــكالت 
التي يتوجـــب على قادة الـــدول النامية حّلها 
هـــي مشـــكالت حضاريـــة ترتبـــط بالموروث 
االجتماعـــي، فالمطلوب مـــن النخبة الحاكمة 
صنـــع إرادة سياســـية ترتبـــط بخصوصيـــة 

الدولة وبنائها االجتماعي.
وبالتالـــي فإن القـــرار الملكي الســـعودي 
المنحـــاز إلى حقوق المرأة هو قرار سياســـي 
في مجال اجتماعي ولكن آثاره ستكون رمزية 
وثقافيـــة وقيمية واقتصادية واســـعة النطاق 
ألنه يعكس حضور وتبلور اإلرادة السياســـية 

لـــدى صانع القـــرار وتطلعه إلى مـــا هو أبعد 
مـــن مجرد منح رخص القيادة للنســـاء، حيث 
يعتقـــد الشـــجيري أن اإلرادة مكّون أساســـي 
لقـــوة الدولة وهـــي الركن المعنـــوي لقدرتها 
االقتصادية والتي تنقلها إلى مركز أكثر تقدما 

في هرم القوة العالمي. 

ريادة قرار

تتجلـــى ريادة القرار السياســـي اليوم في 
أنه صـــار المحّفز للتجديد الديني والمنّشـــط 
للتحـــول الثقافـــي، ففـــي عام 1990 جـــاء قرار 
وزارة الداخلية السعودية بحظر قيادة المرأة 
بعد صدور فتوى دينية تحّرم األمر، أما اليوم 
وبعد أكثر من ربع قـــرن، فإن الفتاوى الدينية 
هـــي التي صارت تتوالى لتأييد قرار ســـيادي 
وريادي اتخذه العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز بتمكيـــن المرأة مـــن القيادة، 
أي أن الفاعـــل الدينـــي صـــار تابعـــا للفاعل 
السياســـي، وباتت األصولية الدينية خاضعة 
للحداثـــة السياســـية واالجتماعيـــة، وتمكنت 
اإلرادة المدنيـــة للدولـــة من ترويـــض اإلرادة 
الصحوية وتدجينهـــا، ما يعني انطالق قافلة 

التحديث.
القـــرار الملكي مثمر في حّد ذاته كانتصار 
لحقوق المرأة، ومؤثر في أبعاده الموضوعية 
كاستدارة في مجال الحْوكمة والتدبير الرشيد 
وانتقالـــه في النهـــج السياســـي المعتَمد في 
التعاطي مع الشؤون االجتماعية على مستوى 
العالـــم العربي، وانعطافه فـــي مجال التبلور 
التاريخـــي للهويـــة الحضاريـــة للمملكـــة، إذ 
يشـــّكل هذا القرار الثـــوري والنوعي اختراقا 
حقيقيا في بنية التشـــدد الصحوي والجمود 
االجتهـــادي ويفتح البـــاب ويمنح الشـــرعية 
لجهـــود وأنشـــطة التنويـــر واالنفتـــاح فـــي 
المجتمع الســـعودي ومن ورائـــه المجتمعات 
الخليجية والعربية واإلســـالمية لما تتمتع به 

السعودية من رمزية في الوعي اإلسالمي. 
كما يؤكـــد القرار أهمية عامل االســـتقرار 
السياســـي لألنظمـــة فـــي توفيـــر الشـــرعية 
ويـــرد  اإلصالحيـــة  للقـــرارات  السياســـية 
االعتبـــار لدور الدولة في التحديث وال ســـّيما 
حين يوضع في الســـياق العربي الذي يشمل 
أيضا اإلصالحات التونســـية في مجال تمدين 
وعلمنـــة المواريث والـــزواج؛ لكـــن ما يمنح 
الخطـــوات الســـعودية بعـــدا اســـتثنائيا هو 
المكانة التي تتمتع بها الســـعودية في العالم 
اإلســـالمي وصدى سياســـاتها ونظرة اآلخر 

الغربي لإلسالم.
ال يستطيع الخطاب الصحوي التحرر من 
المرجعيـــة األصولية التي ينطلـــق منها، فقد 
حـــّرم الفقه األصولـــي قيادة المرأة للســـيارة 
وفق مغالطة ”ســـد الذرائـــع“ أي تحريم األمر 
خوفا من ”مفاســـد“ افتراضية تترتب عليه ثم 
قـــرر هذا الفقـــه التكّيف مع القرار السياســـي 
فحّلل قيادتها بدعوى دفع ”مفاسد“ افتراضية 
أيضا مثل االختالط بالســـائق األجنبي، علما 
نفســـه هنـــا ملتبس  أن مفهـــوم ”المفاســـد“ 
وإشكالي، فَمن قرر أن كشف الوجه أو التعامل 
مع الذكور أو اســـتخدام سائق أجنبي هي من 
”المفاســـد“؟ أضف إلى ذلك أن بعض المفاسد 
المفترضة كانت مسيئة ومتهافتة وغير علمية 
مثل الخشـــية من تضـــرر مبايـــض المرأة أو 
فقدان عذريتها نتيجة الجلوس خلف المقود.

القـــرار  صانـــع  صفـــات  أولـــى  مـــن  إن 
السياســـي هـــي التحلـــي بدرجـــة عاليـــة من 
اإليجابيـــة والمرونة والقـــدرة على الربط بين 

حاجات األفراد وحاجات الدولة، وبين حقوق 
المواطنيـــن واســـتحقاقات التنميـــة، فالدولة 
المعاصرة تقارب مفهـــوم الضبط االجتماعي 
من خـــالل إطالق الحريـــات وصيانتها ال عبر 
تقييدهـــا أو مصادرتهـــا، بمعنـــى أنها تجعل 
من االنضباط ســـلوكا ذاتيا قائما على الوعي 
وحرية اإلرادة واالختيار وليس سلوكا قسريا 

مرتبطا بالتحريم والتجريم. 
لكـــن القرار السياســـي يبقى مثـــل البذرة 
التـــي تحتـــاج إلى بيئـــة اجتماعيـــة وثقافية 
خصبة ومتكاملة كـــي ينبت فيها ويثمر وهنا 
تأتي مســـؤولية المجتمع فاالستسالم للثقافة 
الصحويـــة األصولية هو مـــن أخطر معرقالت 
التقدم، حيث أن رفض قيادة المرأة للســـيارة 
لم يســـتند فقط إلى التحريـــم األصولي ولكنه 
اســـتمد مشـــروعيته أيضـــا مـــن تأييد بعض 
النســـاء اللواتي تعرضن لالستالب الصحوي 
فصرن يمارسن اإلكراه الذكوري على أنفسهن.

ذهنيتان في مدينة واحدة

تقول الروائية الســـعودية أميمة الخميس 
فـــي كتابهـــا ”ماضي مفـــرد مذكـــر“، ”يوما ما 
نظمنا محاضـــرة للموظفـــات للتوعية بأهمية 
الكشـــف المبكـــر للوقايـــة من ســـرطان الثدي، 
قالـــت الطبيبة مقدمـــة الندوة من بـــاب الهزل 
أنها تتمنى أن تفحص ثديها فحصا ذاتيا وأن 
تقود سيارتها ذاتيا. إحدى الحاضرات وبخت 
الطبيبـــة، ووبختنـــي وأبـــدت امتعاضهـــا ألن 
الطبيبة حضرت للتوعية بسرطان الثدي وليس 
لبث األفكار المارقة حول قيادة المرأة للسيارة، 
كانت تقـــوم بهذا مـــن باب االحتســـاب (األمر 
بالمعـــروف والنهي عن المنكر).. وأحسســـت 
ســـاعتها باالختناق، هل تكفي المدينة لنا نحن 

االثنتين؟“.
ال ينظـــر الفاعـــل الدينـــي الصحـــوي إلى 
القـــرارات اإلصالحيـــة التي يصدرهـــا الفاعل 
السياســـي الريادي مـــن زاوية حقـــوق المرأة 
كإنســـان ومواطنـــة وفـــرد يســـتحق المعاملة 
بعدالـــة ومســـاواة؛ ولكن من زاوية الشـــرعية 
الدينية التي تتمحور حول المفاهيم األصولية 
والثقافية التقليدية نفســـها مثـــل الحيطة من 

الفتنة وعقدة عدم الثقة في المرأة. 
ولذلك ســـارع أحد األصوليين إلى الحديث 
عـــن أهمية القـــرار الملكي في االســـتغناء عن 
الســـائق األجنبـــي غافال عـــن أن تحريم فقهاء 
الصحوة لقيادة المرأة ابتداء، هو الذي تسبب 
في زيـــادة االعتمـــاد علـــى الســـائق األجنبي 
مع مـــا ترتب على ذلك من ســـلبيات اجتماعية 
واقتصاديـــة، أي أن مفهـــوم ”ســـد الذرائـــع“ 
اشـــتغل ضد نفســـه فـــأدى الحذر من مفاســـد 
افتراضيـــة مترتبة على قيادة المرأة إلى وقوع 

مفاسد حقيقية أفرزها حرمانها من القيادة.
ولذلـــك نتوقـــع لقـــرار الملـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز بخصوص قيادة المـــرأة أن تكون 
له آثار رمزية مســـتقبلية مهمـــة وبنيوية على 
صعيد تعزيز مفهوم المواطنة وترســـيخ فكرة 
الحريـــة الفردية فـــي المجتمع الســـعودي، إذ 
سيكون أرضية النطالق صحوة حداثية ومدنية 
معاكســـة للصحوة الدينية، كما ســـيوفر مظلة 
لمقاربات أكثر عمقـــا ومعاَصرة للنص الديني 
بمـــا يســـمح بإنتـــاج منظومة تأويـــل تختلف 
جذريـــا عن المنظومة المتشـــددة فاالســـتدراك 
لحـــراك  البـــاب  يفتـــح  أن  يمكـــن  الســـعودي 
فكري دينـــي وفقهي فـــي الفضـــاءات العربية 
واإلســـالمية، وســـيضع مختلف المؤسســـات 
الدينية الرســـمية والتقليدية أمام مسؤولياتها 

في مراجعة التراث الفقهي والموروث اإلفتائي 
المعيقين للتقدم واالزدهار االجتماعي.

ويوضـــح لنـــا قـــرار القيـــادة الســـعودية 
بالسماح للنســـاء بقيادة السيارات كيف يمكن 
لـــإلرادة السياســـية المتفاعلة مـــع التحوالت 
تلـــزم  أن  والجيليـــة  الثقافيـــة  والحاجـــات 
المؤسســـة الدينية الصحويـــة بتبني مواقف 
إصالحيـــة، لكـــن بعض فقهاء هذه المؤسســـة 
يحاولـــون من خالل توظيف الخطاب الذرائعي 
تأويَل السياســـات اإلصالحيـــة للدولة بمنطق 
ديني نفعي عبر إقحام التفســـير األصولي على 
المنطق اإلصالحي لكن تواتر اإلصالحات التي 
تســـتجيب للحقوق والحاجات اإلنســـانية، في 
الحالة السعودية ســـيؤدي إلى الحفر بصورة 
جوهرية في بنية الهيمنة األصولية على الوعي 
العربـــي وتفكيكها تدريجيا، تلـــك البنية التي 
بدأت تتشكل منذ عقود في المجتمعات العربية 

وكّونت البيئة الحاضنة للتشدد والتكفير.
وعلى الرغم من أن الكثير من رموز الصحوة 
وشيوخها يسّوقون أنفسهم كخصوم للتطرف، 
فإن الصحوة هي مفهوم إخواني في األساس، 
إذ يرى الباحث الســـعودي علي الخشـــيبان أن 
الصحوة الدينية حتى في نسختها السعودية 
هي امتـــداد طبيعي للفكـــر اإلخواني ولمفهوم 
الصحـــوة الـــذي ُولد فـــي أحضـــان جماعات 
اإلســـالم السياســـي، ومن ثم ترعرعت في بيئة 
والتغيـــرات االقتصادية ولن  الحرب األفغانية 

تموت إال بتطور المجتمع وتطويره.
ويضيف الخشيبان أن الدعوة الدينية مّثلت 
النشـــاط األول لتنظيم اإلخوان السياســـي في 
مصر وهي ترتبط بخيط رفيع ال ُيرى بتسييس 
الديـــن، موضحـــا أن هـــذا االرتبـــاط مجّســـدا 
فـــي ظاهـــرة الصحوة أنتـــج فـــي مجتمعاتنا 
تصـــورا مضطربا للفكر اإلســـالمي، ومن رحم 
هذه المتوالية التي شـــرحها الخشيبان ُولدت 
األرضيـــة التي نبتت فيها فتـــاوى التحريم، إذ 
أن ســـردية مقاومة التغريب والتحلل األخالقي 

هي فكرة مركزية في األيديولوجيا اإلخوانية.

ويؤكد هذه المقاربـــة ما ذهب إليه الباحث 
الفرنســـي ســـتيفان الكـــروا، في كتابـــه ”زمن 
الصحـــوة“، مـــن أن المواقـــف التـــي اتخذها 
الشـــيوخ الصحويـــون الجدد بشـــأن القضايا 
االجتماعية تمحورت حول شـــجب ما اعتبروه 
تشـــجيعا علـــى االنحالل األخالقـــي؛ وفي هذا 
الســـياق انحصـــرت معاركهم فـــي مكافحة أي 

تغيير لنظام التعليم أو لوضع المرأة.
وتعليقـــا علـــى رأي الكروا، يعتـــرف رجل 
الدين الصحوي ســـلمان بن فهـــد العودة، بأن 
الصحـــوة كانـــت منتجـــا إخوانيا، مـــا يعني 
التـــي صنعها  أن بيئـــة ”المزايـــدة الدينيـــة“ 
التبشـــير الدعـــوي، لعبـــت دورا فـــي تخليـــق 
المنـــاخ التحريمي المنغلق الـــذي أفرز فتاوى 
قهرية مثل تحريم قيادة المرأة للســـيارة، وهو 
ما يســـّلط الضوء علـــى العوامل األيديولوجية 
التي أنتجت التحّجر الفقهي الذي اعتاد بعض 
الباحثين ربطـــه حصرا بالطبيعـــة القبلية أو 
الذكوريـــة للمجتمـــع الســـعودي أو باالنغالق 
الفقهي السلفي لوحده من دون اإلشارة إلى أثر 

الوعي اإلخواني الذي سّربته الصحوة.

سياسات إصالحية في السعودية على طريق تفكيك البنية الصحوية
ــــــي يتفاعل مع اخلطوات التحديثية التي تتخذها القيادة السياســــــية في  اخلطاب األصول
الســــــعودية بطريقة جتعل املراقب البسيط يظن أن ذلك هو موقف انفتاحي، إذ كيف يبيح 
ــــــوم ويؤيد ما كان يحرمــــــه ويجرمه باألمس؟ واحلقيقة أن األمــــــر ضرب من االنتهازية  الي
واالســــــتثمار في كل شيء، ذلك أنه يصنع فتاوى التأييد املتناقضة لينقّض على كل حركة 

إصالحية ويجّيرها باسمه من أجل تكريس عقيدته اإلقصائية املتطرفة.

ال حاجة إلى سائق بعد اليوم

تحديثات سياسية بمثابة الغيث النافع 

[ األصوليون يتلونون وفق مغالطة {سد الذرائع ودفع املفاسد}  [ حزم اإلرادة السياسية يقطع الطريق أمام أدعياء الصحوة

يحرمونهـــا القيـــادة حفظـــا لهـــا 
مـــن االختالط ثم يبيحـــون لها أن 
تقود كي تســـتغني عن االختالط 

بالسائق األجنبي

◄

اإلرادة املدنية للدولة السعودية 
اإلرادة  ترويـــض  مـــن  تمكنـــت 
الصحويـــة وتدجينهـــا، مـــا يعني 

انطالق قافلة التحديث

◄

{األفكار المطروحة لتطوير الحرب على اإلرهاب تجد جذورها في نظرية الحرب السياسية التي إسالم سياسي
طورها عالم السياسة األميركي جورج كينان، بعد الحرب العالمية الثانية}.

 إبراهيم نوار
كاتب مختص في اجلماعات اإلرهابية

{هل صار من العادي لمثقف علماني أن يمدح رجل الدين السياســـي الميليشـــياوي حسن نصر 
الله، بال خجل وال مواربة؟ لكن الويل كل الويل لو امتدح تجربة تنمية في دولة عربية}.

خالد البري
كاتب وصحافي مصري
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ثقافة
نظمـــت وزارة الثقافـــة املصرية الثالثاء 3 أكتوبـــر 2017 حفل تأبني للكاتـــب الراحل محفوظ 

عبدالرحمن، باملسرح القومي بالعتبة.

يشـــارك الروائي السعودي محمد حسن علوان في أربع أمسيات ثقافية في أميركا هذا األسبوع 

تحت عنوان {صوت األدب السعودي الحديث}.

المســـرحية تعالج جدلية الشتات 

الفلســـطيني مـــن منظـــار عائلة 

الرافع التي بقيت في حيفا وحملت 

الجنسية اإلسرائيلية

S

والممثلــــة  الكاتبــــة  تشــــيد   - بيــروت   {
الفلســــطينية رائدة طه بمفردها على خشــــبة 
المســــرح بيتا فلســــطينيا بعمرانــــه وأثاثه، 
يطّوقه صوت بحر حيفا من ورائه، تســــتعيد 
ســــكان هــــذا البيت قبل مــــا يعــــرف بالنكبة، 
لتحكي من خالله قصة عائلتين فلسطينيتين 
تشــــكالن رمزا للقضية الفلســــطينية وشتات 

ناسها.
تــــدور أحداث المونودراما (أي مســــرحية 
الممثــــل الواحــــد) فــــي حيفــــا زمــــن هجــــرة 
الفلسطينيين من أرضهم عام 1948، وتحديدا 
فــــي شــــارع يحمــــل اســــم العمل المســــرحي 
”36 شــــارع عباس-حيفــــا“ وهو عنــــوان منزل 

العائلتين.
وقد انطلق عرض المســــرحية على مسرح 
المدينة في بيروت في 28 ســــبتمبر ويســــتمر 
حتى 15 أكتوبر وتــــؤدي فيه رائدة طه أدوارا 

لشــــخصيات عدة على الخشــــبة، متنقلة بين 
زمن النكبة إلى زمن النكسة ثم الزمن الحالي 

أي فلسطين الحالية وواقعها.
وقــــد كتبت طــــه هــــذا النص عــــن تجربة 
شــــخصية، فيما تولى اإلخراج اللبناني جنيد 
ســــري الدين محــــوال بنيته إلــــى مونودراما 
حكواتيــــة تحتــــوي على قصص تأخذ شــــكل 

الكوميديا السوداء.

جدلية الشتات

تبدأ المســــرحية التي تســــتمر على مدى 
ســــاعة ونصف الساعة بالنشــــيد اإلسرائيلي 
وتنتهي بالنشــــيد الفلســــطيني في داللة على 

استمرارية فلسطين.
وعلى خشبة المسرح تدخل رائدة طه إلى 
منزل يقع في شــــارع عبــــاس في حيفا وتنقب 
بيــــن محتوياتــــه لتــــروي قصة عائلــــة أحمد 
أبوغيــــدا لدى مغادرتها حيفا عــــام 1948. في 
تلك الحقبة تقول طه في المسرحية إن الناس 
شــــاهدوا ”سفنا حاملة فلســــطينيين رايحين 

وسفنا حاملة يهودا جايين“.
تتشتت العائلة الفلسطينية على دول عدة، 
ويحتل منزلها رجل نمســــاوي يدعي إبراهام، 
ومنــــه يشــــتري المحامــــي الفلســــطيني علي 
الرافع شقة يســــكن فيها إلى اآلن مع زوجته. 
من هنا تبدأ فصول المســــرحية وتحتدم بعد 
تصميــــم عائلة الرافــــع على إعــــادة المالكين 

األوائل إلى منزلهم.
لم تشعر سارة زوجة الرافع يوما باالنتماء 
إلى تلك الدار، وكانــــت تعمد دائما إلى تربية 

أوالدها على أن هذا البيت ليس لهم.
ومن خالل هذه الحكاية تعالج المسرحية 
جدلية الشتات الفلســــطيني من منظار عائلة 
الرافع التي بقيت في حيفا وحملت الجنسية 
اإلســــرائيلية، وعائلة أبوغيدا التي طردت من 
مدينتها وأصبحت من عداد الالجئين مشتتة 

بين مدن مختلفة.
ويشكل شــــارع 36 عباس-حيفا للعائلتين 
الوطــــن الضائع، ضيــــاع ظاهــــر في قصص 
وحكايا الشخصيات على الخشبة، شخصيات 
مختلفــــة ترتديها طــــه بإتقــــان، لتحاكي زمنا 

مؤلما يطل من بين ســــنواته والدها الحقيقي 
علــــي طه الــــذي انطلق من مطــــار اللد لخطف 

طائرة إسرائيلية عام 1972.

قصة حقيقية

تـــرى رائدة طه أن المســـرح هـــو انعكاس 
للواقع لكن مع طرح فني للكثير من األســـئلة، 
إذ أن مهمة المســـرحي أن يطـــرح العديد من 
القضايا التي قد تعتبر من ”التابو“ والخطوط 
الحمـــراء، فاألســـئلة هي ما يجعـــل الجمهور 
يحـــس أنه ليس قطيعا أو مجرد مرآة تنعكس 

فيها صورة كما هي.
وحول مســـرحية ”36 شارع عباس-حيفا“ 
تقـــول طه ”لقد كنت شـــاهدة علـــى تطور هذه 
القصـــة وزرت حيفـــا وأجريـــت الكثيـــر مـــن 
المقابـــالت مـــع أصحـــاب الشـــأن حتى صار 

النص جاهزا“.
وأضافـــت ”في هذه المســـرحية أحكي عن 
أراضي 48 التـــي تمثل مناطقنا فـــي الداخل. 

أحكي عن فلسطينيتنا، عن هؤالء الناس الذين 
أحس دائما أنهم معزولون عن الشاشة. هؤالء 
النـــاس المتهمون فقط ألنهـــم فرض عليهم أن 

يحملوا جواز سفر إسرائيليا“.
ومضـــت تقول ”ال أحد يفكـــر أن هؤالء هم 
الذيـــن صمدوا وبقـــوا، ولم يتركـــوا بيوتهم، 
وحافظـــوا على أرضهم. طبعـــا الذين خرجوا 
750 ألف فلســـطيني طردوا وهجروا من حيفا، 

خرجوا غصبا عنهم وليس برضاهم“.
وتابعت ”هذه القصـــة حقيقية، تفاصيلها 
تقريبا كلها حقيقية، وأنا أعرف فؤاد أبوغيدا، 

تعرفت عليه عندما جاء إلى حيفا“.
ونلفت إلى أن رائـــدة طه ولدت في القدس 
وغادرتهـــا إلى عمـــان في حـــرب 1967 ثم إلى 
بيـــروت فالواليات المتحـــدة األميركية، حيث 
نالت شـــهادة الماجســـتير في اإلعالم، قبل أن 
تعود إلى رام الله، وتشـــغل منصبا إداريا في 

إحدى المؤسسات الثقافية.
وقال المخرج اللبناني جنيد ســـري الدين 
حـــول العمـــل المســـرحي ”رائدة طـــه لديها 

القـــدرة على أن تأتـــي بفلســـطين إلينا. نرى 
البيـــت والمدينـــة وفلســـطين والماضـــي من 
خالل الشخصيات التي تقلدها على المسرح. 
فالقصة قصتها وهـــي لديها طاقة كبيرة على 

الحكي“.
وقالت زينة عواد بعد مشاهدتها المسرحية 
”المســـرحية قوية وتعتبر عمـــال تاريخيا. أما 
الممثلـــة الواحـــدة رائدة طه فقـــد نجحت في 
التعبير عن كل المشاعر التي يمكن أن تخالج 
أفراد الشـــعب الذي عاش هذه المأساة. نشعر 
أننا نعيـــش معها نفس القصـــة وهي تعيش 

أكثر من شخصية في ذات المسرحية“.
أمـــا عمـــاد عبـــود اللبنانـــي المقيـــم في 
أستراليا، والذي يقضي عطلة في بيروت، فقال 
”على مدى ســـاعة ونصف الســـاعة استطاعت 
رائـــدة أن تتحكم بالمســـرح، واســـتطاعت أن 
توصل لنا قصتها. كل موضوع وكل فكرة وكل 
شخصية اســـتطاعت أن تبلغها بطريقة متقنة 
فنيا، وفي نفس الوقت جعلتنا في قمة الشعور 

والعاطفة بالقضية الفلسطينية“.

} طنجة (المغرب) – انطلقت مســـاء االثنين 
بمدينـــة طنجة المغربيـــة، فعاليات المهرجان 
المتوســـطي للفيلم القصير فـــي دورته الـ15، 
بمشـــاركة 55 فيلمـــا قصيـــرا تمثـــل 22 بلـــدا 
تتنافس على نيل الجوائز الكبرى للمهرجان.

وعرض القائمـــون على الحدث الـــذي ُينّظمه 
المركز الســـينمائي المغربي إلى غاية السابع 
من أكتوبـــر الجاري، الفيلـــم القصير ”يطو“، 
للمخرج المغربي نورالديـــن عيوش في أولى 

فقرات المهرجان.
وتـــدور أحـــداث الفيلم، ومدتـــه 25 دقيقة، 
حـــول قصـــة الفتـــاة يطـــو التي تبحـــث عن 
ســـبيل لالنتقـــام من الحاج بريطـــل الذي كان 
زوجـــا لوالدتها قبل أن يقتـــل األخيرة. إال أن 
قـــوة الرجل ونفوذه ســـيثنيانها عـــن رغبتها 

االنتقاميـــة، ويدفعانهـــا للتعايش مع ذكريات 
ماضيها األليم التي تقترن بشـــعورها بالذنب، 

بعد أن تخّلت عن أمها.
وفـــي كلمـــة خـــالل االفتتـــاح، قـــال وزير 
اإلعالم المغربـــي محمد األعرج، إن المهرجان 
المتوســـطي للفيلـــم القصيـــر يمثل مناســـبة 
لتالقـــي األفـــكار والثقافات بين بلـــدان البحر 
المتوســـط في ظـــل التحوالت التي تعيشـــها 

المنطقة.
وأوضح األعـــرج أن المهرجان يمثل كذلك 
فرصـــة لالطالع علـــى إبداعات بلـــدان البحر 
المتوســـط من طرف الســـينمائيين المغاربة. 
ولفت إلـــى أن بالده بصدد اعتماد سياســـات 
جديدة من أجل منح مكانة متميزة للســـينما، 
لما لها من دور في الرقي بالصناعة الثقافية.

وتتنافس األفالم المشـــاركة في دورة هذه 
الســـنة على 6 جوائـــز هي: الجائـــزة الكبرى 
للمهرجان والجائـــزة الخاصة للجنة التحكيم 
وجائزتـــا اإلخـــراج والســـيناريو، فضال عن 

جائزة التمثيل بفئتيها للرجال والنساء.
وتتشـــكل لجنـــة التحكيم برئاســـة الناقد 
السينمائي المغربي أحمد الحسني، وعضوية 
كل من: الســـينمائية الســـلوفينية آنا المبرت 
والمخرجيـــن التونســـية شـــيراز البوزيـــدي 
والمغربية نرجس النجار والمغربي نورالدين 
لخماري، وجاكوبو شيســـا مدير مركز الفيلم 
القصير اإليطالي. ويتضمن برنامج المهرجان 
عالوة على عروض األفـــالم وإضافة إلى فقرة 
بانوراما خاصة باألفـــالم القصيرة المغربية، 

عددا من الندوات المفتوحة ومناقشات فنية.

القصيـــر  الفيلـــم  مهرجـــان  أن  ونذكـــر 
المتوســـطي تأســـس بمدينة طنجة المغربية 
عـــام 2002 بمبـــادرة مـــن المركز الســـينمائي 
المغربي، ومع تعاقـــب دوراته بات المهرجان 
قبلـــة ســـينمائيي ضفتـــي المتوســـط، ممثال 
جســـرا بين ثقافـــات مختلفة، مـــا يخلق ثراء 

كبيرا تحت مبدأ تالقح الثقافات.

مونودراما فلسطينية في شكل كوميديا سوداء
[ 36 شارع عباس -حيفا عنوان لوطن ضائع  [ رائدة طه تتقمص شخصيات تكشف عن جوانب خفية في حياة الفلسطينيين

قــــــد يعرف بعــــــض النقاد املونودراما على أنها العمل املســــــرحي املتكون من ممثل واحد، 
ويرون أنها تلك احلكاية أو اخلطبة الطويلة التي يتقمص فيها املمثل شــــــخصيات عديدة، 
لكن يبقى املثير في هذا الضرب من املسرح صعب التحقق خاصة في ظل النزعة الفردية 
ــــــي يخلقها على اخلشــــــبة، وما يتطلبه من جهد من املمثل لتقمص شــــــخصيات بأدوار  الت
مختلفة. وهذا ما قدمته الفلســــــطينية رائدة طه في عملها املســــــرحي األخير ”٣٦ شــــــارع 

عباس-حيفا“ الذي يعرض هذه األيام ببيروت.

مـــع تعاقب دوراته بـــات املهرجان 

املتوســـطي للفيلم القصير قبلة 

املتوســـط،  ضفتـــي  ســـينمائيي 

وجسرا بني ثقافات مختلفة

 ◄

المسرح قضية وليس مجرد مرآة

مهرجان طنجة للفيلم القصير جسر بين ضفتي المتوسط

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

مسابقة لقصص 
الرعب

} القاهرة – أعلنت دار غراب للنشر والتوزيع 
بالتعاون مع تطبيق حكاية للرواية اإللكترونية 
عن إطالق مسابقة سلسلة ذعر منتصف الليل، 
لنشر عشرة أعداد من السلسلة إلكترونيا على 
تطبيق حكاية، وكذلك نشر الكتاب الحائز على 

أفضل تصويت ورقيا.
وحســـب حســـن غراب صاحب ومدير دار 
غراب للنشـــر والتوزيع، فإن شروط المسابقة 
أال تقـــل عدد كلمات القصـــة عن 1500 وال تزيد 
عـــن 2500 كلمة، ويجب أن ترفق القصة بإقرار 
بخط اليد عن ملكية القصة لصاحبها مع سيرة 
ذاتية، ولينك صفحة الفيسبوك للمتسابق، ثم 
إن األعمال ليســـت لها أي شروط في مستوى 
موضوعها ســـوى إدراجهـــا تحت أدب الرعب 
القصير، ويجوز لكل متسابق إرسال أكثر من 

قصة بحد أقصى خمس قصص.
وشـــكلت الـــدار لجنـــة تحكيـــم مؤلفة من 
حســـن غراب صاحب ومدير دار غراب للنشر 
والتوزيع والكتاب والروائيين من أمثال عمرو 

البدالي ومحمد عبدالرازق وعمرو المنوفي.
أمـــا خطـــوات المشـــاركة في المســـابقة 
فهـــي تتألف من عدة مراحـــل. المرحلة األولى 
تتمثـــل فـــي إرســـال األعمـــال علـــى اإليميل 
نهايـــة  حتـــى   zo3rmontasafelil@gmail.com

أكتوبر.
ويقوم كل عضـــو بلجنة التحكيم باختيار 
100 قصـــة علـــى األكثـــر وتقييمهـــا وتنشـــر 
إلكترونيا، ليقســـم التقييم من بعد بالتناصف 
القـــراء  وآراء  التحكيـــم  لجنـــة  رأي  بيـــن 

وتصويتهم.
أمـــا المرحلة الثانية من التحكيم فتنشـــر 
الــــ200 قصـــة الفائزة وتقســـم علـــى 10 كتب 
علـــى  القصـــص  رفـــع  وســـيتم  إلكترونيـــة، 
موقع حكايـــة لتخضع إلـــى المرحلة األخيرة 
بالمسابقة وهي التصويت لمدة شهر الختيار 
أفضـــل 20 قصة حصلت علـــى أعلى تصويت 
بموقـــع حكايـــة إلدراجها بخطة الدار للنشـــر 
الورقي، بالعدد األول لسلســـلة ”فزع منتصف 

الليل“ التي تستعد الدار لنشرها.

 لغتنا وأالعيب التأويل

} يشغلني اليوم أكثر من اي شيء آخر 
السؤال حول كيف سمحت اللغة العربية 

بقدراتها الكبيرة جلموع املؤولني واملتفقهني 
بتحويل املعاني اجلوهرية الواضحة احملددة 

في السرديات الدينية لتتوافق مع مصالح 
املنتفعني واملتنفذين في كل عصر ألغراض 

الهيمنة على اجلموع؛ والواقع أن السر 
يكمن في لغتنا اجلميلة الثرية باملترادفات 
وإمكانات االلتفاف على املعنى هنا يكمن 
بعض السر في توظيف املقاصد املضادة 
ألنها لغة مرنة وبها اشتقاقات ال تنتهي 
وتنطوي على إمكانات النهائية للتالعب 

بالفكرة وتدليس املعاني واالبتعاد بها عن 
جوهر حقيقتها.

اسُتغلت هذه اإلمكانات وأمست لعبة 
بيد السياسيني الثرثارين الذين يقولون 

قوال ملمعا زائفا يبدو جميال ويبعث األمل 

لدى البسطاء الذين ينتظرون تغيير حياتهم 
وانتشالهم من وهدة الفقر والعوز، ويأتي 

اإلعالم املوجه والفضائيات التابعة لألحزاب 
واملنظمات وامليليشيات ليبالغ في الترويج 
للخطاب السياسي ويقّوله ما لم يكن واردا 

في متنه ويضفي عليه أهمية على أنها وعود 
فردوسية لتطوير البالد.

 إن املتفقهني يقلبون املفاهيم ويؤولون 
املعنى لصالح أهواء ومصالح نعرفها 

جميعا، وبذلك يسهل خداع السذج والبسطاء 
ويتعزز فهم مغلوط لكل شيء عبر التأويل 
ومتويه احلقيقة وراء كل قول، أما أحبابنا 
”إخوان الصفا وخالن الوفا“، الذين تعلمت 

منهم أن أكون بنفسي وعقلي ال بأي أحد 
آخر، فقد سموا األشياء بأسمائها احلقيقية 
دومنا التفاف أو مداورة، وجعلوا العقل في 
املرتبة األسمى قبل كل شيء، وقالوا بحرية 

االختيار لإلنسان ومسؤوليته عن أعماله 
وإعطاء مكانة كبرى للعقل البشري؛ فالعقل 

لديهم هو أول األدلة على التمييز بني اخللل 
والصواب ، ورفضوا التمييز بني دية الرجل 

ودية املرأة وزواج الصغار.
أعلن أبوعمرو اجلاحظ عن موقف املعتزلة 

من املرأة فقال: ولسنا نقول وال يقول أحد 
ممن يعقل: إن النساء فوق الرجال، أو دونهم 
بطبقة أو طبقتني، أو بأكثر، ولكنا رأينا ناسا 
يزرون عليهن أشد الزراية، ويحتقرونهن أشد 

االحتقار، ويبخسونهن أكثر حقوقهن، وإن 
من العجز أن يكون الرجل ال يستطيع توفير 

حقوق اآلباء واألعمام إال بأن ينكر حقوق 
األمهات واألخوال، فلذلك ذكرنا جملة ما 

للنساء من احملاسن.
 وقالت املعتزلة بأهمية االحتكام إلى 
العقل وعدم قبول التأويل االلتفافي في 

تفسير أمور العبادات والعيش والسلوك 
وعالقة الرجال بالنساء مما يؤكد العدالة 

السماوية ورحمة الله؛ ومن هنا كانت احلرب 
عليهم وعلى جميع العقالء في تاريخنا 

اإلنساني.
وحتول اللعب باللغة من ميدان السياسة 

اللعوب التي حتاول قمع كل فكرة تضاد 
هيمنتها إلى ميدان الفكر واإلبداع في زمننا، 

وظهرت األفكار امللتبسة التي توحي بلغتها 
الغامضة امللتفة بنقيض ما تبطنه من معان، 
ومتادى بعض املفكرين في تعزيز الغموض 
خشية احلكم عليهم باالستسهال من جانب 

وألجل إبهار قارئهم من جانب آخر.
 وقلد هؤالء بلغتهم االلتفافية املبهمة 

جمٌع من الكتاب واألدباء في سردهم املعقد 
وعباراتهم اللولبية ومفرداتهم املبهمة عن 
سابق قصد وإصرار، وتّرسم خطاهم كّتاٌب 
مبتدئون وجدوا في اللوذ بالغموض دريئة 

ضد وهن النص وركاكته، ومتادى بعض 
ممن احترف النقد بتمجيد تلك النصوص 

االلتفافية القائمة على اإليهام بعمق املعنى، 
وعمدوا إلى اتباع سبل التأويل والتفسير 
لشرح تلك النصوص املصطنعة قاصدين 

تهوين األمر على املتلقني من القراء؛ 
فالتبست أمور كثيرة، وتوهم البعض أن 

السبيل الصحيح لبلوغ مراقي الشهرة 
والقبول يتم بكتابة النص املغلق غير 

مدركني أن اجلمال قرين البساطة والوضوح 
املضيء ال قرين التعقيد والغموض املفتعل.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية



صالح البيضاني

} يكشـــف أميـــن عام االتحـــاد العـــام لألدباء 
والكتـــاب العرب الشـــاعر حبيـــب الصايغ في 
عـــن جوانـــب مـــن اآلفاق  حديـــث لـ“العـــرب“ 
المستقبلية لعمل االتحاد وبرنامجه العام التي 
تمخض العديد منها في اجتماع المكتب الدائم 
الذي اســـتضافته مدينـــة العين أواخر شـــهر 

سبتمبر الماضي.

مشاريع ثقافية 

يـــرى الصايـــغ أن اجتماع المكتـــب الدائم 
الذي عقد في مدينة العين بمشـــاركة 16 اتحادا 
عربيـــا كان اجتماعا فارقا في مســـيرة االتحاد 
حيث خرج بنتائج مثمرة وملموســـة، ســـيكون 
لها أثرها في المســـتقبل، مـــن ذلك اإلعالن عن 
إطالق جائزة ألفضل عمـــل أدبي أو فني عربي 
يتعلق باإلرهاب والتطرف، وهي الجائزة التي 
يقـــول الصايغ إنها تســـد فراغـــا موجودا في 

الساحة الثقافية.
 عن تفاصيل هذه الجائزة يقول ضيفنا ”هذه 
مبادرة من اتحاد األدباء والكتاب العرب وبدعم 
إماراتـــي، وهـــي واحدة من ضمن عـــدة نتائج 
مهمة خرج بها االجتماع األخير للمكتب الدائم 
لالتحاد ومن ذلك تأســـيس مقـــر دائم لالتحاد 
العـــام لألدباء والكتـــاب العرب في الشـــارقة، 
مـــع طباعة مجلة ’الكاتـــب العربي‘ التي تصدر 
عن االتحاد بشـــكل شـــهري رفقة كتاب مجاني 
ابتداء من العدد القادم، كما ستخصص وديعة 
للمتعثرين من األدباء والكتاب العرب من الذين 
يعانون من األمراض أو العوز وســـوف يشرف 
على هذه الوديعة صندوق تكافل اتحاد األدباء 

والكتاب العرب، ما يحفظ كرامة الكاتب“.
ويواصل أمين عـــام اتحاد األدباء والكتاب 
العـــرب حديثه عـــن جوانب الدعـــم التي حظي 
بها االتحاد في اجتماعه األخير، ومن ذلك دعم 
الشـــيخ سلطان القاسمي لمؤتمر األدب العربي 
والعالمـــي، وعن هـــذا المؤتمر يقـــول الصايغ 
”ســـيكون المؤتمر عنوانا مهما جدا ألنه يحقق 
مطالبـــات متكررة حول ضرورة أن يتم جســـر 
الهـــوة الثقافية بين العرب والغرب ومع العالم 
واآلخر عموما، وهو ما يحتم ضرورة أن تدخل 
ضمن ذلك المؤسســـة الثقافية العربية كشريك 

في هذا التجســـير وأن تتولى مسؤولية القيام 
بهـــذا التوجه مؤسســـات وليس أفـــراد، وهذا 
المؤتمر ســـيكون البداية وســـيهتم بالترجمة 
وبتعريفنـــا إلـــى العالم وبتعريـــف العالم بنا، 
وقد كنا اقترحنا على الشـــيخ ســـلطان أن يقام 
المؤتمـــر في عواصم عربيـــة أو مناطق عربية 
متعـــددة فأضاف هـــو إلى ذلك بأنـــه لم ال يقام 
هذا المؤتمر في عواصم عالمية أيضا؟ وسوف 
تكـــون لدينا فـــي نهاية فبرايـــر المقبل الدورة 
األولـــى من هذا المؤتمر حـــول نجيب محفوظ 
فـــي القاهرة وربما الدورة التي تليها تكون في 

باريس أو لندن أو برلين أو موسكو وهكذا“.
وعن الهـــدف اآلني إلقامة مثـــل هذا النوع 
من الفعاليات الثقافية يشـــير الشـــاعر الصايغ 
إلـــى أن جهود الترجمـــة اليوم والتـــي تتولى 
اإلنفاق عليها المؤسسات الرسمية هي ترجمة 
مـــن اللغات األخرى إلـــى العربية، بينما يهدف 
مؤتمـــر نجيـــب محفـــوظ والمؤتمـــرات التي 
ســـتقام على منواله إلى االشتغال على ترجمة 
النصوص العربية إلى اللغات األجنبية الحية 
خصوصا اإلنكليزية والفرنســـية واإلســـبانية 

والصينية واأللمانية إلخ.

هاجس ثقافي

ينوه الصايـــغ بأن ”مؤتمـــر األدب العربي 
والعالمي ليس مجرد مؤتمر وينتهي، حيث أن 
هنـــاك صيغة يتم العمل بها، بحيث تكون هناك 
أمانـــة عامة للمؤتمر وتكون له صفة الديمومة، 
وعلى سبيل المثال األبحاث التي سيخرج بها 
مؤتمـــر نجيب محفوظ ســـوف تجمع في كتاب 
أو كتب، كما ســـيكون هنالك موقـــع الكتروني 
للمؤتمر يغـــذى دائما باألبحاث. وعند االنتهاء 
مـــن مؤتمر نجيـــب محفوظ في نهايـــة فبراير 
المقبل سيشتغل االتحاد على قضية أو شخص 
آخر للـــدورة التي تليها وســـوف تكون هنالك 

أمانة عامة تعنى بهـــذا الجانب وتزوده طوال 
أيام الســـنة باألفـــكار، كما لو كانت مؤسســـة 

تضاف إلى االتحاد العام“.
يقول الشـــاعر والكاتب حبيـــب الصايغ إن 
نقـــل مقر األمانة العامة لالتحـــاد العام لألدباء 
والكتـــاب العرب إلى دولة اإلمارات حظي بدعم 
كبير مـــن المؤسســـات الثقافية الرســـمية في 
الدولة، وهو األمر الذي ينســـجم بشكل كلي مع 
اهتمام اإلمارات بقضايا التنمية الثقافية، التي 
لم تعد مسألة رفاهية أو شيئا إضافيا، بل باتت 

في صميم عملية التنمية.
 ويسترســـل مضيفا ”فـــي أعوامنا األخيرة 
بات االهتمام منصبا علـــى هذا الجانب، حيث 
كان هنـــاك ’عام الهوية’ وهـــذا كله كان بتوجيه 
من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس 
الدولـــة الذي قرر هو شـــخصيا تخصيص عام 
للهويـــة ثم عام االبتكار ثم عـــام القراءة، وهذه 
األعـــوام المتتالية كلها تدل علـــى أن الهاجس 
الثقافـــي والمعنـــوي اليـــوم في اإلمـــارات هو 
هاجس أصيل وليس وفقا لإلشـــاعة المغرضة 
التي كانت تـــروج ألنها طفرة مادية وأن هنالك 
فجـــوة بين المـــادي والمعنوي فـــي اإلمارات، 
وهـــذا غير صحيح، اليوم هنـــاك نهضة ثقافية 
متكاملة يمكن أن نلمســـها من خـــالل االعتناء 
بكل ماهو ثقافي مثل المتاحف والجوائز التي 
تمنحها اإلمارات والتـــي تتجاوز أكثر من مئة 
جائـــزة تمنحها اإلمارات فـــي مختلف الحقول 
وهـــي جوائز موجهه إلـــى العالم العربي وإلى 

العالم“.
ويتابع الصايـــغ ”أن هناك أيضا معارض 
الكتـــب في اإلمـــارات التي تلعـــب دورا مهما 
فـــي التنوير مثـــل معرض أبوظبـــي ومعرض 
الشـــارقة الذي يصنف اليـــوم  بأنه ثالث أكبر 
معرض للكتاب في العالم، ونستطيع أن نقول 
في هـــذا الســـياق إن اإلمارات تتبع سياســـة 
فريدة من خالل الربط بيـــن الثقافة والتعليم، 

حيث أن هناك نهضة في الجامعات ومشاريع 
لتطوير التعليم وحتى أني ال أســـميه مشروع 
تطوير بل هو مشـــروع تغيير ألنه جديد كليا، 
فاإلمارات قائدة في هذا الموضوع ووجود مقر 
األمانة العامة فيها ينســـجم مع هذا التوجه، 
لذلـــك فنحن نأمل في أن يقـــوى االتحاد العام 
أثناء وجوده في اإلمـــارات ويدعم ألن الثقافة 

اليوم هاجس إماراتي أصيل“.

تحت عنوان ”الثقافة العربية في مواجهة 
أطلق االتحاد العام لألدباء والكتاب  اإلرهاب“ 
العـــرب أولـــى مســـاهماته في مـــا يعتقد أنه 
الـــدور الثقافـــي في مواجهة الفكـــر المتطرف 

وانعكاساته السلبية. 
وعـــن اســـتراتيجية االتحاد العـــام في ما 
يتعلـــق بموضوع مكافحـــة اإلرهاب والتوعية 
بمخاطر التطرف يقول الصايغ ”أنا أتمنى أن 
الكاتب العربي وهـــو يبدع أن يتذكر دوره في 
هذا الجانب لتحقيق االستدامة الثقافية، ولذلك 
خصص االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب 
يوم التاســـع عشـــر من أبريل من كل عام يوما 
لمناهضـــة التنظيمات اإلرهابيـــة والمتطرفة 
وهذا أمـــر مهم، و حتى مؤتمر نجيب محفوظ 
الـــذي أشـــرنا إليـــة كان ردا علـــى هجمة هذه 
التيارات الظالمية ضد نجيب محفوظ، و نحن 
نفهـــم موقعنا اليوم في ميدان الثقافة العربية 
ونفهـــم أن هذا اإلرهـــاب والتطرف ال يمكن أن 
يعالجا باإلجراءات األمنية والعدلية فقط وأن 

الفكر والتعليم والثقافة أساسية“.

} القدس – تســـتعد ديار للنشر إلطالق دليل 
سياحي باللغة اإلنكليزية بعنوان ”بيت لحم: 
المركز التاريخي وأهل بيت لحم في القدس“ 
لكاتبته غدير النجار، ويركز الدليل السياحي 
علـــى البلـــدة القديمة فـــي مدينـــة بيت لحم 
وربطهـــا مع مدينة القـــدس من خالل تصميم 
مســـارات ســـياحية للتعرف علـــى الجوانب 

الثقافية والحضارية والتراثية والدينية.
يشـــجع الدليل الســـياحي الســـائح على 
التنقـــل فـــي البلـــدة القديمة والتعـــرف على 
جميـــع نواحي الحياة فـــي مدينتي بيت لحم 
والقـــدس، باإلضافة إلى التعرف على األماكن 
الدينية بالنسبة إلى الذين يأتون من الحجاج 

لزيارتها مع الوفود السياحية.
وأكد القـــس الدكتور متري الراهب رئيس 
دار الكلمـــة الجامعية ”لقـــد اهتمت مجموعة 
ديار منذ عـــام 1995 بتطوير ســـياحة أصيلة 
تركز علـــى الروايـــة الفلســـطينية والتاريخ 
الشفوي، وعلى فلسطين البشر وليس الحجر 
فحســـب، ولهذا يشـــكل هذا الكتـــاب إضافة 
نوعيـــة للمكتبة الفلســـطينية ونافـــذة مهمة 

لزوار فلسطين“.
وذكـــرت كاتبـــة الدليـــل الســـياحي غدير 
النجـــار ”يحتـــاج القادمـــون إلى فلســـطين 
إلـــى معرفة الكثيـــر من المعلومـــات الثقافية 
والحضاريـــة والتراثيـــة والدينيـــة لمدينتي 

بيـــت لجم والقـــدس، بدال من زيـــارة األماكن 
الســـياحية التقليدية، وهذا الدليل هو خطوة 
إلـــى األمام نحو تحقيق احتياجات الســـائح 

وتطلعاته في الوقت الراهن“.
ويشـــتمل الدليل الســـياحي علـــى أربعة 

األول  الفصـــل  يركـــز  فصـــول؛ 
منه على تاريـــخ البلدة القديمة 
فـــي مدينة بيت لحـــم وحاراتها 
والمأكوالت  العائـــالت  وأصـــل 
فيهـــا،  والتقليديـــة  الشـــعبية 
باإلضافـــة إلـــى التعـــرف على 
المتاحـــف والمطاعم والمباني 
التراثيـــة، كما يتطـــرق الفصل 
الثانـــي إلـــى مســـار الحجاج 
في شـــارع النجمـــة التاريخي 
فـــي مدينـــة بيت لحـــم والذي 
أدرجته اليونســـكو على قائمة 
التراث العالمي، إذ يستعرض 
هـــذا الفصل األماكـــن الدينية 
المختلفـــة في شـــارع النجمة 
وصـــوال إلـــى كنيســـة المهد 

ومغارة الحليب.
فيمـــا تقـــدم الباحثـــة فـــي ثالـــث فصول 
كتابهـــا الناحية الثقافية، حيـــث تتحدث عن 
ثقافـــة أهل مدينة بيت لحم والحياة التجارية 
المنطقـــة. بينما  الســـائدة في  والنشـــاطات 

يركز الفصل الرابع علـــى إعادة وصل مدينة 
القـــدس بمدينة بيت لحـــم والعالقة بين أهل 
بيت لحم والقدس وحركة الحجاج في ما بين 

المدينتين.
وحول تفاصيل إطالق الدليل الســـياحي 
فسيتم إطالقه في العديد من 
المدن العالمية والفلسطينية، 
مدينة  فـــي  إطالقه  وســـيبدأ 
مؤتمـــر  خـــالل  لحـــم  بيـــت 
”النكســـة والمتغيـــرات فـــي 
والمنظم  الثقافي“،  المشـــهد 
من قبـــل دار الكلمة الجامعية 
منتصف  فـــي  عقده  والمقـــرر 

الشهر الجاري.
ويشار إلى أن كاتبة الدليل 
السياحي غدير النجار حاصلة 
علـــى درجـــة الماجســـتير في 
السياحية  الدراســـات  برنامج 
من جامعـــة بيت لحم بالتعاون 
مع جامعـــة لنـــدن متروبلتين، 
شـــهادة  علـــى  وحاصلـــة 
الهندســـة  فـــي  البكالوريـــوس 

المعمارية من جامعة بيرزيت.
والجديـــر بالذكر أن ديار للنشـــر تحرص 
فـــي أغلـــب إصداراتها على توثيـــق التاريخ 
الشفوي الفلســـطيني كجزء أصيل من كتابة 

الروايـــة الفلســـطينية كمـــا عاشـــها آباؤنا 
وأجدادنا، وذلك بهدف بلورة هوية فلسطينية 
متجّذرة في التاريخ تتسم بديناميكية تتطور 
بمـــرور الزمـــن، وأن هـــدف ديار للنشـــر هو 
إصدار ما يقارب العشـــرة كتب سنويا ضمن 
إطار هـــذا الموضوع وغيره مـــن المواضيع 

الهامة والمميزة.
وتعتبر ديار للنشـــر جـــزءا من دار الكلمة 
الجامعيـــة للفنـــون والثقافـــة والتـــي تعتبر 
أول مؤسســـة تعليم عـــاٍل فلســـطينية، تركز 
تخصصاتها على الفنـــون األدائية والمرئية 
والتراث الفلســـطيني والتصميـــم، كما تمنح 
الكليـــة درجـــة البكالوريـــوس فـــي التصميم 
الداخلي، والســـياحة الثقافية والمســـتدامة، 
والفنـــون األدائيـــة، والتصميـــم الجرافيكي، 
والفنون المعاصرة، وإنتاج األفالم، كما تمنح 
درجة الدبلوم في تخصصات اإلنتاج الفيلمي 
المســـرحي،  واألداء  والدرامـــا  الوثائقـــي، 
والفنـــون التشـــكيلية المعاصـــرة، والزجاج 
والخـــزف، وفـــن الصياغة، والتربيـــة الفنية، 
الســـياحيين  واألدالء  الموســـيقي،  واألداء 
وخدمـــة  الطبـــخ  وفنـــون  الفلســـطينيين، 
الطعـــام وبرنامج ضيافة الطعـــام المتقدمة، 
وتعمل الكلية على تطويـــر مهارات ومواهب 
طالبهـــا لتخرجهم ســـفراء لوطنهم وثقافتهم 

وحضارتهم.
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تنظـــم مؤسســـة ليلى العلوي من 5 إلـــى 20 أكتوبر الجاري بالدار البيضـــاء معرضا فنيا لتكريم ثقافة

املصورة املغربية التي قضت في الهجمات اإلرهابية بواغادودو عام 2016.

يقيم جاليري مصر معرضا استعاديا للفنان الراحل جميل شفيق، وذلك يوم 15 أكتوبر الجاري 

حيث يعرض عددا من لوحات الفنان.

في معنى التساند

} لم تكن مجالت مثل ”الكاتب المصري“ 
لطه حسين و“الرسالة“ ألحمد حسن الزيات،  

ثم بعدها بسنوات، مجالت ”اآلداب“ 
و“فصول“ و“الكرمل“ و“الطريق“ و“مواقف“ 
و“الثقافة الجديدة“…  تحتاج إلى أن تنتسب 

إلى الجامعة أو تدعي األكاديمية لتنهض 
بأدوار أكاديمية جليلة، وتشكل مراجع 

فكرية ونقدية ال يرقى الشك إلى مضامينها 
ومحصالت اجتهاداتها، بل إن عبارة من 

قبيل ”مجلة علمية محكمة“ لم تكن لها 
ضرورة في ظل وجود أسماء كـ: سهيل 

إدريس ومحمد دكروب وأدونيس وأنيس 
صايغ وعزالدين إسماعيل ومحمد برادة… 
على رأس بعض تلك الدوريات. لقد كانت 

تلك األسماء وحدها ضمانة على أن ما ينشر 
ينطوي على قيمة بحثية ظاهرة، فضال عن 
انخراطه في مشروع فكري وثقافي واضح 

المعالم، ولهذا كان االنتساب لتلك الدوريات 
بمعنى ما انتماء لعقائد فكرية وسياسية، 

من القومية إلى الماركسية ومن الوجودية 
إلى الليبرالية العربية. ولم تكن أهمية النشر 

في أغلبها، وقد نجحت في إقناع المجتمع 
األكاديمي، تتمثل، فقط، في اكتساب 

صاحبها لشرعية معرفية أكيدة، وإنما في 
تحوله التدريجي بعد ذلك إلى سلطة في 

المشهد الثقافي العام.
وبات بديهيا أن تنتقل وظيفة الناقد 
والباحث في أغلب تلك المنابر الذائعة 

الصيت، والمنتشرة بين جمهور واسع من 
القراء، من تحليل النصوص، إلى الصدع 
بدعاوات ذات كنه ثقافي يناقض السائد، 

تحلم بتشييد ثقافة بديلة تؤسس لمجتمع 
حديث، ومن ثم، فقد تضمنت صفحاتها 

باإلضافة إلى نقد الشعر والرواية والمسرح 
والفن التشكيلي قراءات في الخطابات 

الدينية والسياسية، ومراجعة ألطروحات 
فلسفية وفكرية، كما أنها احتضنت 

حساسيات فنية وجمالية طليعية مكنت 
الخطاب النقدي من تخطي صروح المؤسسة 

األكاديمية إلى عوالم المجتمع الثقافي، 
وهكذا كان لتلك المجالت وما تضمنته من 

دراسات ومقاالت نقدية لمعظم األسماء 
التي شيدت مجد الخطاب النقدي العربي، 
أثر قوي في تكييف صورة الباحث والناقد 
العربي وإكسابه صبغة المثقف التنويري 

الذي يستطيع االنتقال بين الخطابات بيسر 
وبالروح التحديثية ذاتها، سواء من حيث 

طبيعة األسئلة المستثارة أو النصوص 
المسلط عليها الضوء، وطبيعة التحاليل 

التي لم تنجرف وراء رغائب القراء.
أستحضر مجددا هذا التساند بن 

األكاديمية والمجتمع الثقافي بعد ما صرنا 
نشهده اليوم من انفصال شبه كلي بين 

المحيطين، وتفاقم العداء بينهما منذ بداية 
انحسار تراث رواد النهضة ورسالتهم 

الفكرية في الجامعة والثقافة العربية على 
حد سواء، حيث صار المجتمع األكاديمي 
ينعت المشهد الثقافي العام بالسطحية، 

ويعتبر منشوراته غير ذات قيمة، وأضحى 
هذا األخير ال يتردد في وصف األكاديميين 

باالنغالق والمحافظة والنزعة األداتية 
ومعاداة الحرية، وحين تكون منتسبا لهما 
معا اليوم فإنك لن تجد نفسك أمام مشهد 

حي وقلق ومولد للمعنى، وإنما إزاء مطحنة 
لألعصاب والذمم والطاقات، ومن ثم فإن 

وضعك لن يكون مريحا على اإلطالق.

شرف الدين ماجدولين

ى ي

شرف
كاتب مغربي

[ حبيب الصايغ: اتحاد األدباء والكتاب العرب دخل مرحلة جديدة
اإلمارات تشهد نهضة ثقافية متكاملة

كتاب يجب أن يقرأه كل من يريد زيارة بيت لحم

ــــــذ نقل مقره إلى دولة اإلمارات، شــــــهد  من
ــــــاب العرب  االحتــــــاد العــــــام لألدباء والكت
الذي يضم في عضويته معظم االحتادات 
ــــــات األدبية في الوطن  والنقابات واجلمعي
العربي حــــــراكا فاعــــــال في ظــــــل انتظام 
ــــــه، التي انصبت في املقام األول  اجتماعات
على محاولة ترتيب البيت الداخلي لألدباء 
واملثقفني العرب والعمل على بلورة موقف 
ثقافــــــي عربي موحــــــد إزاء التحوالت التي 
تشــــــهدها املنطقة وعلى رأســــــها تصاعد 
موجات التطــــــرف الفكري. ”العرب“ التقت 
ــــــب الصايغ في  أمني عــــــام االحتــــــاد حبي

حديث حول االحتاد ورهاناته.

الثقافة ليست ترفيها

اإلمـــارات تشـــجع على االعتنـــاء بكل 

ماهو ثقافي مثـــل المتاحف والجوائز 

األدبية التي تمنحهـــا اإلمارات والتي 

تتجاوز المئة جائزة

 ◄

مؤتمـــر األدب العربي والعالمي األول 

من نوعه سيســـاهم في جســـر الهوة 

الثقافيـــة بيـــن العرب والغـــرب ومع 

العالم واآلخر عموما

 ◄

عربات للكتب

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} دبي – أطلقت بلدية دبي بالتعاون مع دائرة 
الشـــؤون اإلســـالمية والعمل الخيـــري فكرة 
جديدة للقراءة باســـم مبـــادرة ”عربة القراءة“ 
لتشـــجيع وتحفيـــز الجمهـــور علـــى القراءة، 
وســـتكون أمام الجامع الكبير في الراشـــدية 
وأمام الجامع الكبير فـــي جميرا لتوزيع ألف 
كتـــاب على المصلين بإشـــراف من فريق عمل 

بإدارة المعرفة واإلبداع.
وأكـــد المهنـــدس حســـين ناصـــر لوتـــاه 
مديـــر عام بلدية دبي أهمية تشـــجيع وتحفيز 
الموظفين والجمهور على القراءة والمطالعة، 
ألنها غذاء الروح وتســـاهم في تحفيز األفكار 
وتحســـين وتطوير أداء الخدمـــات ومجاالت 

العمل البلدي.
وتعتبـــر عربة القراءة من ضمن العديد من 
فعاليات ومبادرات بلديـــة دبي التي طرحتها 
تحت مظلـــة المبـــادرة الكبرى ”مـــاذا قرأت“ 
لتعزيز حب القراءة ونشـــر الثقافة بين جميع 

العاملين بها وأفراد المجتمع.
وقالت مريم بن فهـــد مديرة إدارة المعرفة 
واإلبـــداع إن مبـــادرة عربة القـــراءة تتضمن 
توفيـــر عربتين تحتـــوي كل منهمـــا على 500 
كتاب متنـــوع من الكتب والمطبوعات المفيدة 
بالتعـــاون مـــع مؤسســـة محمد بن راشـــد آل 

مكتوم.
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سارة محمد

األداء  حرفيـــة  بيـــن  الجمـــع   – القاهــرة   {
علـــى  وروحـــه  الفنـــان  بخيـــال  واالنطـــالق 
خشـــبة المسرح ليس ســـهال، فقليال ما ينجح 
فنانون فـــي الجمع بين هذه المعادلة الصعبة 
وإبرازهـــا جليا وســـط كم هائل مـــن النجوم 
الذيـــن يحضرون معا على مســـرح واحد، لكن 
يأتي مشروع ”صولو.. صوت المسرح“، الذي 
انطلق مؤخرا على مســـرح الجامعة األميركية 
بالقاهرة، ليقدم شكال جديدا من المسرح الذي 
شهد تدهورا في مســـتوى التمثيل واإلخراج 

والكتابة.
ويقترح المخرج إسالم إمام على المشاهد 
المصـــري والعربي عموما مشـــروعا جديدا 
ومختلفا يعتمد علـــى ممثل واحد يقدم عمال 
مسرحيا قصيرا يناقش قضية مجتمعية ما.

أصل التجربة

بدأ المشـــروع بعرضيـــن؛ أحدهما للفنان 
ســـامح حســـين بعنـــوان ”أنـــا فـــي إجازة“ 
وآخـــر للفنانـــة حنـــان مطاوع بعنـــوان ”أنا 
مـــش هنا“، وهي تجربة أولـــى من المقرر أن 
تقدم في 13 عرضا يشـــارك فيهـــا العديد من 
النجوم المصريين، منهم سوسن بدر وفتحي 
عبدالوهاب وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل 

وآيتـــن عامـــر ومحمد ممدوح وآخـــرون، من 
خـــالل تقديم ثالثة عروض متتالية كل شـــهر 

وتبلغ مدة عرض كل منهما 45 دقيقة.
و“الصولـــو“ مصطلح موســـيقي شـــهير 
يعني غناء الفنان بمفرده على المسرح بعيدا 
عن الكورال إلبراز قدراته الغنائية ومساحات 
صوتـــه الفخيمـــة، هـــذه الكلمة اتخـــذ منها 
صنـــاع مشـــروع ”صولو.. صوت المســـرح“ 
هدفا وتحديا لنوعية المســـرح الذي يقدمونه 

للجمهور.
وتعود فكـــرة التمثيل المنفرد مع نشـــأة 
المســـرح اإلغريقي ووجود الممثـــل الواحد 
على خشبة المسرح وتطورت مع مرور الزمن 
لتتخذ شكل ”المونودراما“، وهي أحد أشكال 
المســـرح التجريبـــي الذي تطور واتســـعت 
رقعتـــه خالل القـــرن العشـــرين، ويقوم على 
وجود ممثل واحد يســـرد األحداث جميعها، 
وهو ما اتخذته الكثير من المسارح األجنبية 
أي عـــرض  تحـــت شـــعار ”وان مـــان شـــو“ 
الشـــخص الواحد أو بمســـماه عنـــد األلمان 

”صولو بالي“.
وربمـــا كانت فكـــرة التمثيل الفـــردي أو 
”الصولو“ مثـــارا جاذبا للجمهـــور المصري 
في الســـنوات األخيرة والتـــي قدمت في عدد 

من البرامج التلفزيونية.
وفي العقد األول من األلفية الجديدة ظهر 
أو كوميديا  ما يسمى بـ“ستاند آب كوميدي“ 
المواقف، وهي نفس الفكرة المقدمة من خالل 
وجود ممثل واحد على المسرح يعرض عددا 

من المواقف الكوميدية المرتجلة.
وال يتمثـــل التحـــدي في هذا المشـــروع 
في فكـــرة إبـــراز القـــدرات التمثيليـــة فقط، 
لكنـــه يفصح عن القدرات الجســـمانية للبطل 
واجتهـــاده في تطوير ذاتـــه وتطويع أدواته 

بالجديـــد والمختلـــف بما في ذلـــك تدريبات 
الصوت واإللقاء وتقسيمات النفس، باإلضافة 
إلى اللياقة البدنية وليونة الجسم التي تظهر 
في بعض الحركات الراقصة أو اإليمائية، ألن 

الفنان هنا هو البطل األوحد.

رابط مشترك

كشـــف العرضان اللـــذان افتتحـــت بهما 
”صولـــو.. صـــوت المســـرح“ عـــن مواهـــب 
مختلفـــة، وربمـــا يكـــون ذلـــك متوقعـــا من 
فنـــان تعود خلفيات عمله إلى المســـرح مثل 
ســـامح حسين، لكن المفاجأة الكبرى في هذا 
المشـــروع للفنانة حنان مطـــاوع التي تثبت 
اجتهادهـــا فـــي تطويـــر األداء، وخيـــر دليل 
على ذلك شـــخصية الفتاة الريفية متوســـطة 
العمر التـــي قدمتها في عرض ”أنا مش هنا“ 

واستقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة.
وقدمت حنان مزيجا بيـــن الفتاة الريفية 
ببســـاطة حديثهـــا والقاهريـــة (الحضريـــة) 
التي تتبع ســـلوكيات أهل المدينة وتفاعلها 
مـــع مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي وارتداء 
المالبس العصرية، وهي موظفة بســـيطة في 
إحـــدى الهيئات الحكومية تكتشـــف في يوم 
إجازة للموظفين الفســـاد الـــذي يقوم به كل 
منهم بعـــد التفتيش في أدراجهـــم الخاصة، 
ما بين شهادات عمل مزورة، وآخرين يدعون 
الصـــالح وقوام الخلق، مـــرورا بالعثور على 
ملـــف خدمتها الضائع والـــذي أطاح بها من 

فرصة الحصول على درجاتها الوظيفية.
وســـط هذه األحداث تنتقد مطاوع العديد 
مـــن األوضاع الســـلبية بالمجتمع بأســـلوب 
كوميدي ساخر ممزوج بتغيرات في األصوات 
التي تقدمها للشخصيات التي تسردها، مثل 
شـــخصية والدها ”أجش الصـــوت“ وغنائها 

ورقصها على المسرح.
أما ســـامح حســـين في عرضـــه ”أنا في 
إجازة“، فقدم فكرة الخوف الذي يسيطر عليه 
طوال مـــدة العرض وتجعله حبيســـا بمنزله 
لفتـــرة لمجرد خوفه من الذهاب إلى المحكمة 

الجنائية بحسب ورقة استدعاء يجدها أسفل 
باب منزله.

وســـط هذا الحدث ينتقد سامح العديد من 
ســـلبيات المجتمع، وأبرزها أوضاع المواطن 
المصري المطحون وســـط الغالء االقتصادي، 
ويظهـــر ذلك في المشـــهد األول مـــن العرض 
والذي كان يحمل فيه ”صندوق بيض“ ويغني 
لـــه ”30 بيضة في 30 يوم“، ويتمنى أكل اللحم 

في يوم ما.
ورغم أن الرابط المشـــترك فـــي العرضين 
التـــي يقضيهـــا البطل في  فكـــرة ”الوحـــدة“ 
المنـــزل والبطلة بالشـــركة وانتقـــاد أوضاع 
مجتمعيـــة، إّال أن المؤلف طـــارق رمضان كان 
حريصا علـــى إبراز نقاط مختلفـــة للفكرة من 
وجهـــة نظر رجـــل وســـيدة، كالهمـــا يعيش 
أوضاعا متعثرة ويعاني من العنوسة، فاألول 
سيطر عليه هاجس الخوف، أما الفتاة فكانت 

أكثر جرأة بالتفتيش في ملفات زمالئها.
وألن مشـــروع ”صولـــو“ يحمـــل اتجاهـــا 
مختلفا عن مســـارح الفضائيات، قرر صناعه 
تقديـــم عروضـــه بالمجان للتأكيـــد على قيمة 
الفكرة التـــي تقدم نموذجا مختلفا للمســـرح 
وتخلـــد اســـم الفنان مـــن خالل مـــا يبذله من 
مجهـــود فردي، األمر الذي شـــجع عددا كبيرا 
من الفنانين على ممارســـة هذه التجربة، على 
الرغـــم من تفاوت األجـــور بين عمل الفنان في 

المسرح مقارنة بالتلفزيون والسينما.
ولن يفصح ”صولو.. صوت المســـرح“ عن 
قدرات تمثيلية للفنانين المشـــاركين به فقط، 
بل يمنح الفرصة لتقديم جيل جديد من الكتاب 
المســـرحيين وســـط فوضى العثور على نص 
جيد، في وقت أصبح االستســـهال في التأليف 
الخارجة الشـــعار  واللجوء إلـــى ”اإليفاهات“ 

الذي يعمل تحته الكثير من صناع المسرح.
الذي بدأ التحضير له  ومشروع ”صولو“ 
منذ عـــام ربما يكون تجربة مشـــجعة للعديد 
من المسرحيين، خصوصا المحافظين الذين 
أعربوا عن اســـتيائهم من أوضاع المســـرح 
األخيـــرة، مـــا يجعلهم يفتشـــون عـــن نماذج 

مسرحية جديدة اختفت أو لم تقدم من قبل.

نضال قوشحة

} دمشــق – فـــي حـــدث رياضي كبيـــر حققه 
منتخب ســـوريا قبـــل فترة يقـــدم القدر فرصة 
متجـــددة لظهـــور أغنية ”غول لســـورية غول“ 
التي أطلقها الفنان الراحل رفيق ســـبيعي منذ 
نصف قرن، فقبل حوالي الشهر، حقق المنتخب 
الســـوري فرصة نادرة للوصـــول إلى العرس 
الكروي األهم عالميا، كأس العالم الذي سيقام 
صيـــف العام المقبل في روســـيا، بعد انتزاعه 
تعـــادال تاريخيـــا له مـــع المنتخـــب اإليراني 
بهدفين لكل فريق في طهران العاصمة، وبذلك 
يدخل الملحق الكروي، حيث سيقابل أستراليا 
وفريقا من الكونـــكاكاف، وإن تجاوزهما صار 

في روسيا للمرة األولى في تاريخه.
عندمـــا حقـــق المنتخب الســـوري في عام 
1966 ذلك اإلنجـــاز الكروي، أوجد وراءه  حدثا 
اجتماعيـــا وفنيا كبيـــرا، كان من ذلـــك أغنية 
شـــعبية لفنان الشـــعب رفيق ســـبيعي حملت 
عنوان ”غول لسورية“، بمعنى الهدف، وذاعت 
األغنيـــة طويال، وصـــارت ترددهـــا الجماهير 
الكروية في مدرجـــات المالعب لفترات طويلة، 
مســـتعرضة أســـماء الالعبين الذين شـــكلوا 

المنتخب والنصر حينها.
ووجد سيف سبيعي، نجل الفنان الراحل، 
المولع بتراث والده الفنـــي وأيضا بلعبة كرة 

القـــدم فـــي إنجاز الفريـــق الفرصـــة التي كان 
يريدهـــا والـــده،  فنفذ رغبته بإطـــالق األغنية 
مجددا بصوته وبتوزيع موســـيقي جديد، بعد 
أن تعـــاون مـــع الموزع الموســـيقي  آري جان 
ســـرحان وقامـــا بتعديالت بســـيطة في جانب 
التوزيـــع الموســـيقي،  كما قام ســـيف بتبديل 
أســـماء الالعبيـــن القدامى بأســـماء الالعبين 

الجدد.

”العـــرب“ التقـــت الفنان ســـيف ســـبيعي 
وسألته عن التناغم بين الرياضة والفن، وكيف 
يكونـــان في جهة واحدة عندمـــا يكون الحدث 
وطنيا هاما، فقال عن األمر وكذلك عن التجربة 
في هـــذه األغنية تحديدا ”عندمـــا يكون هناك 
حـــدث وطني هام، يلغى أي اختالف سياســـي 
أو غيـــره، فتصير هناك وحـــدة وطنية جامعة، 
وعندما يكـــون هنالك حدث فني كبير، يصطف 
النـــاس وراءه  بقـــوة، وهـــذا تماما مـــا تفعله 
الرياضـــة، وأرى أن الفـــن والرياضـــة يكمالن 
بعضهمـــا في هـــذه الناحيـــة، ويصبح الهدف 
الوطنـــي في تحقيق منجـــز ما فني أو رياضي 
هو الهدف األهم، وهذاأجمل ما في الموضوع“.
ويضيـــف ”طبعـــا، كان الهدف الشـــخصي 
إلعـــادة إطالق األغنية هو تنفيـــذ رغبة والدي 

فنـــان الشـــعب رفيق ســـبيعي، كذلـــك كان لي 
هـــدف  رياضـــي ووطني تجاه هـــذا المنتخب 
الذي أعتقد أنه قوي وسوف يحقق شيئا هاما 
الحقـــا، رغبت في أن أهـــدي لهما هذه األغنية، 
فكوني متابعا شـــغوفا للرياضة وخاصة لعبة 
كرة القـــدم، فإنني أكاد أجـــزم أن هؤالء الذين 
وصلوا بنا إلى أفضل تصنيف عالمي تحصل 
عليه ســـوريا، وهـــو 75 ســـيواصلون النجاح 
ويعطوننـــا مجدا كرويا نشـــتاق لتحقيقه منذ 

فترة طويلة، نحن فخورون بما حققوه“.
وعـــن خصوصية هذه األغنيـــة والتجربة، 
يقـــول ســـبيعي ”األغنيـــة أطلقت بعـــد إنجاز 
كروي هام حققته سوريا عام 1966، وقد أّرخت 
األغنية أســـماء ذلك الفريق فيها، وهذا ما دفع 
الكثير من الالعبين والمعنيين وأنا من بينهم 
إلى الطلب من الراحل مرارا أن يعيد التسجيل 
بأســـماء الالعبين الجـــدد، وكان جوابه دائما، 
عندمـــا يحققون نصـــرا هاما ســـوف أعيدها، 
فصادف أن شاهدنا قبل فترة مباراة المنتخب 
الســـوري مـــع اليابـــان، بعد المبـــاراة قال لي 
الراحل، هـــذا الفريق قـــوي، إن فعلها ووصل 
إلـــى كأس العالم ســـأعيد إطـــالق أغنية ’غول 
لســـورية‘ بأســـماء الالعبين الجدد، لكن القدر 
لـــم يمنحه الفرصة، فمات قبل أن يشـــهد ربما 
تحقيق هذا الحلم، فأحببت أن أطلقها تحقيقا 

لرغبته تلك“.
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أبو صياح غنى {غول لسورية} منذ نصف قرن ونجله يطلقها مجددا

فنان الشعب غنى لمنتخب الشعب

األربعاء 2017/10/04 - السنة 40 العدد 10771

سيف سبيعي: 

أعدت توزيع األغنية تحقيقا 

لرغبة أبي بعد أن استشرف 

قيمة المنتخب الحالي

{صولو}.. بطل واحد يواجه تدهور فن المسرح

تقدم مجموعة من الفنانني عرضا مسرحيا فرديا في مصر، يقوم كل ممثل منفردا بتقدمي 
مسرحية قصيرة من نصوص اجتماعية تغلفها روح الكوميديا، وتتناول سلبيات املجتمع 
بأشكالها املختلفة في إطار ساخر، ويحاول املشروع اجلديد تقدمي فن راق يواجه تدهور 

املسارح وتدني جودتها.

خمسون عاما مرت على إطالق فنان الشعب الراحل رفيق سبيعي، أغنيته الشهيرة ”غول 
لســــــورية غول“ التي قدمها احتفاء مبنتخب ســــــوريا لكرة القــــــدم، عندما حل ثاني العرب 
حينها في مســــــابقة دولية، وعاشــــــت هذه األغنية في وجدان السوريني طيلة نصف قرن، 
اليوم يتجّدد العهد مع األغنية لكن بطريقة مختلفة. ”العرب“ التقت الفنان الســــــوري سيف 

سبيعي جنل أبي صياح فكان هذا احلوار عن األغنية خاصة والفن والرياضة عامة.

[ كوميديون يقدمون عروضا منفردة تنتقد سلبيات المجتمع المصري

شكل جديد للمسرح مواقف كوميدية مرتجلة

مشـــروع {صولـــو} ســـيمنح الفرصة 

لتقديـــم جيـــل جديـــد مـــن الكتـــاب 

المســـرحيين وســـط فوضـــى العثور 

على نص جيد

 ◄

} من الظواهر الملموسة المؤسفة أن 
الرقابة على السينما في مصر لم تعد تصدر 
قرارات واضحة مباشرة بمنع عرض األفالم 
كما كانت تفعل دائما، فقد أصبحت تكتفي 

اآلن بوقف عرض األفالم، أي بوضعها ”على 
الرف“ على غرار ما كان يحدث في االتحاد 

السوفيتي، من دون أن تقدم تبريرات أو 
أسبابا محددة لقراراتها السرية.

هذا ”التعليق“ السري الغامض ال يتيح 
لـ“الجماعة الثقافية“ أن تناقش األمر، كما 

ال يسمح ألصحاب الفيلم أن يطعنوا في 
قرار الرقابة ويقوموا بتصعيد األمر إلى 
”لجنة التظلمات“ لكي تقطع برأي نهائي 

في الموضوع.
في معظم بلدان العالم لم يعد جهاز 

الرقابة جهازا للمنع أو التصريح، بل 
مجرد لجنة لتصنيف األفالم حسب أعمار 

المشاهدين، وهو ما زعم القائمون على 
الرقابة في مصر منذ سنوات بأنهم 

أصبحوا يأخذون به، لكن الواقع يكّذب هذا 
الزعم، فقانون الرقابة ببنوده التفصيلية 

ال يزال قائما، وهو ينص صراحة على حق 
الرقيب في الحذف والمنع، بل وال تزال 

هناك أيضا رقابة على السيناريو نفسه قبل 
التصوير.

هذا النوع الجديد من ”الرقابة 
الصامتة“ تتعرض لها حاليا ثالثة من 

أفضل ما أنتج في السينما المصرية خالل 
الفترة األخيرة، وهذه األفالم الثالثة هي 

”آخر أيام المدينة“ لتامر السعيد، و“أخضر 
يابس“ لمحمد حماد، و“زهرة الصبار“ 

لهالة القوصي.
والمخرجون الثالثة من الشباب 

الواعدين، وأفالمهم تتميز بمستواها 
الفني وقد حققت بالفعل نجاحات كبيرة 
في عروضها بالمهرجانات السينمائية 

الدولية، وحصلت على جوائز كثيرة، ومنها 
ما توفرت لها فرصة العرض العام في 

العواصم األوروبية.
بعض الجهات ربما تعتبر فيلم ”آخر 

أيام المدينة“ عمال ”مزعجا“ بسبب 
تصويره جزئيا وعلى نحو عابر بعض 

االحتجاجات التي شهدتها مصر في 2009، 
الفيلم على  وربما يكون سبب ”تعليق“ 

الرف ورفض منحه ترخيصا بالعرض العام 
أو إصدار قرار واضح بمنعه مصحوبا 

بأسباب ومبررات المنع، عنوانه الذي قد 
يوحي للبعض بأنه يتنبأ بنهاية ”المدينة“، 
وهو ما قد تعتبره تلك الجهات ”الغامضة“ 

التي تتحكم في توجيه جهاز الرقابة، ”نذير 
شؤم“ في وقت مطلوب أن يحتفل الناس 

باإلنجازات الكبيرة التي تنهال على رؤوس 
المصريين.

ولكن ماذا عن الفيلمين اآلخرين؟ لماذا 
تحجم الرقابة الموّقرة عن منح تصريح 

للفيلمين بالعرض العام؟ هل أصبحت مهمة 
الرقابة اآلن معاقبة المخرج الذي يفوز 

فيلمه بجوائز دولية، أم أن المسألة تتعلق 
بمزاج السيد المسؤول عن الرقابة؟ أو لعله 
مشغول في مهامه األخرى العديدة بعد أن 

أصبح، بقدرة قادر، مسؤوال عن إدارة جميع 
ملفات السينما في مصر، من أول صندوق 
دعم األفالم الذي نجح في وقف عمله، رغم 

اإلعالن الرسمي عن زيادة االعتمادات 
المخصصة له، إلى حد مسؤوليته في 

إدارة المركز القومي للسينما، وهو الجهة 
الحكومية الرسمية التي تشرف على 

السينما في مصر كما يفترض أيضا أنه 
ينتج بعض األفالم التسجيلية سنويا.

هذا المركز أصبح مسؤوال منذ 
سنوات عن تنظيم المهرجان الدولي 

الرسمي لألفالم التسجيلية والقصيرة 
الذي تقيمه الدولة رسميا في مصر في 

مدينة اإلسماعيلية، وقد كان من الطريف 
أن يستجيب السيد رئيس المركز ورئيس 

المهرجان بحكم منصبه لما طلبته الجهات 
الرسمية، فأوقف دورة المهرجان األخيرة 

في أبريل الماضي قبل يومين من موعد 
الختام بما يقتضيه هذا من سرعة التخلص 
من الضيوف األجانب وترحيلهم على وجه 

السرعة خارج مدينة اإلسماعيلية إلخالء 
المدينة لمناسبة رسمية أخرى عظيمة 

الشأن!
ما الذي يمنع السيد الرقيب من إصدار 

قرار صريح بمنع هذه األفالم الثالثة، 
حتى يصبح األمر مطروحا في هذه الحالة 

للنقاش العام؟ وما سّر هذا الصمت 
الرهيب الذي يجعل نقاد السينما في مصر 

بجمعياتهم وتجمعاتهم يغّضون الطرف 
عن القضية برمتها، فإن لم يكن الدفاع عن 
حق المخرجين الشباب في عرض أفالمهم 

األولى، واألفالم الثالثة، بالمناسبة، هي 
األفالم األولى لمخرجيها، فما هو دور هذه 

الجمعيات بالضبط؟

الرقابة السرية

 على السينما

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

أهدى الفنان السوري علي الديك أغنية للمنتخب الوطني السوري لكرة القدم تحت عنوان {يا منوعات

سوري}، وهي من كلمات الشاعر رياض مرعي ومن ألحان وسام األمير.

تستعد الفنانة املصرية سيمون لتصوير أغنيتها الجديدة {اسهر بقى لوحدك} بناء على رغبة 

جمهورها، واألغنية من كلمات محمد علي وألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.



} ميونخ (ألمانيا) – تختلف السيارة الكهربائية 
عن املوديالت التي تعتمد على محرك االحتراق 
الداخلي في العديـــد من التفصيالت، مثل عدم 
وجـــود بادئ احلركـــة وعصا قياس مســـتوى 
الزيت ومجموعـــة العادم، ما يجعـــل التعامل 

معها أسهل رغم املفاجآت التي تخفيها.
ويفســـر املختصون فـــي عالم الســـيارات 
الســـبب في ذلك بأن الســـيارات الكهربائية ال 
حتتوي ببساطة على املكونات الكالسيكية من 
قبيـــل فلتر الهواء وفلتر الوقـــود وفلتر الزيت 

وشمعات اإلشعال.
وأكـــدوا أن متعـــة القيـــادة فـــي النهاية ال 
تتالشـــى من هذه السيارات التي أهم ما متتاز 
بـــه جوانبهـــا االقتصاديـــة، لكن ســـائقي هذا 
النوع من املركبات التي ســـتغزو الطرقات في 
املستقبل عليهم االنتباه لكيفية التعامل معها.

ويقول فولكـــر بالندو من الهيئـــة األملانية 
للفحـــص الفني إن قيادة الســـيارة الكهربائية 
تختلف قليال عن قيادة السيارات ذات محركات 

الوقود واملزودة بأنظمة الدفع التقليدية.
ويوصي اخلبير األملاني من يقود ســـيارة 
كهربائيـــة للمرة األولـــى باحلذر فـــي البداية 
عند الضغط على دواســـة الوقود، حيث تصل 
الســـيارة على الفور إلى عزم الدوران الكامل، 
ومن ثم القـــوة الكاملة، واعتمـــادا على األداء 

يكون التسارع أعلى بشكل واضح.
ويظهر العكس مـــن ذلك عند رفع القدم عن 
دواســـة الوقود حيث تبدأ السيارة الكهربائية 

في التباطؤ بشكل ملحوظ.

ويوضح ألكساندر كوتوك من شركة بي.إم.
دبليو أن هذا التأثير ينشـــأ نتيجة اســـتعادة 
الطاقـــة حيث يتـــم حتويل طاقـــة احلركة إلى 
طاقـــة كهربائية مـــرة أخرى وقـــد يتطلب هذا 

األمر في البداية التعود من قبل قائد الســـيارة 
الكهربائية.

الســـيارات  قائـــدي  ”بعـــض  ويضيـــف 
الكهربائية يســـتخدمون هذا النظـــام بطريقة 
جتعلهـــم تقريبـــا ال يكونـــون في حاجـــة إلى 
املكابـــح احلقيقية أثناء القيـــادة، وبوجه عام 
ميكـــن تقليـــل اســـتهالك التيار بســـبب نظام 
استعادة الطاقة بنسبة تصل إلى 20 باملئة مع 

عدم استهالك املكابح بشكل سريع�.
وميتاز اجليل اجلديد من الســـيارات ذات 
احملـــركات الكهربائيـــة بانخفـــاض تكاليـــف 
الصيانة وذلك الســـتغنائها عـــن تغيير الزيت 

على سبيل املثال.
ويعتقد كوتوك أن تكاليف صيانة ســـيارة 
كهربائيـــة تقـــل في املتوســـط بنحـــو 20 إلى 
30 باملئـــة عن مثيلتهـــا املعتمـــدة على محرك 
احتـــراق داخلي، فضـــال عن التكاليـــف األقل 
للرحلة الواحدة، وأضاف بالندو أن الســـيارة 
الكهربائيـــة حتتـــاج إلى 13 كيلووات/ســـاعة 

لقطع 100 كلم.
ويـــرى اخلبيـــر بالنـــدو أن مـــدى ســـير 
ســـيارة كهربائية يتعلق في األساس بالسرعة 
على الطرق الســـريعة، فاألجيـــال احلالية من 
الســـيارات الكهربائية قد تصل إلى مدى سير 
ثابـــت بني 300 و500 كلم في حركة املرور داخل 

املدن، لكن ذلك مختلف على الطرق السريعة.
وقال إن ”مدى ســـير السيارات الكهربائية 
يختلـــف على الطـــرق الســـريعة حيـــث تزيد 

مقاومـــة الهواء، وتعد األنظمـــة املعتمدة على 
التيـــار الكهربائـــي مثل التدفئـــة واملكيف من 

العوامل التي تؤثر على االستهالك أيضا“.
وعنـــد انخفـــاض الطاقـــة فـــإن الســـيارة 
الكهربائية حتتاج إلى إعادة شـــحن البطارية، 
والتـــي ال توجد في الغالب في محطات التزود 
بالوقـــود العاديـــة، وهـــذا قد يســـبب ازعاجا 

لصاحب السيارة أو قائدها.
وأوضح يورج فيلكه من وكالة الســـيارات 
الكهربائية في العاصمة األملانية برلني أن املدن 
الكبـــرى أصبحت توفر محطات إلعادة شـــحن 
الســـيارات الكهربائيـــة، كمـــا أن هناك بعض 
السيارات التي يتم شحنها في املنزل أو العمل 

عبر املقابس الكهربائية العادية.
وتعتمد سرعة شحن الســـيارة الكهربائية 
على تقنية الشـــحن بشكل كامل، وعند توصيل 
الســـيارة باملقابـــس الكهربائيـــة العاديـــة في 
املنازل فإن عملية الشـــحن تستغرق حوالي 10 
ساعات، وهو ما قد يتقلص إلى نصف الساعة 

مع أجهزة الشحن السريع.
وتقـــدم شـــركات الســـيارات مثل بـــي.إم.

دبليو وفولكس فاغن األملانيتني أجهزة شـــحن 
تســـتخدم في املنازل حيث ميكن شحن سيارة 
بي.إم.دبليو آي 3، على سبيل املثال في أقل من 

ثالث ساعات.
ومن حيث املبدأ تتناسب أجهزة الشحن مع 
جميع املوديالت الكهربائية لشـــركات مختلفة؛ 
حيث تعتمد معيارا مشـــتركا عبر مقبس شحن 

موحد، وينبغي عند تعطل السيارة الكهربائية 
عـــدم قطرها، ألن ذلك ليـــس ممكنا إال في حالة 

رفع محور الدفع عن الطريق.
ويحذر بالندو من جر الســـيارة الكهربائية 
عن طريـــق حبـــل أو قضيب؛ حيـــث إن التيار 
املتولد على محور الدفع ميكن أن يضر بالنظام 
اإللكترونـــي بالســـيارة، وهنا يتعـــني االلتزام 
بتعليمات الشـــركة املصنعة، وعلى العكس من 
ذلك ميكن لسيارة كهربائية قطر أخرى دون أي 

مشاكل.
وخالل السنوات األخيرة متكنت الشركات 
املنتجـــة للســـيارات الكهربائيـــة مـــن ابتكار 
مركبـــات مبواصفـــات عالية، كمـــا انخفضت 
تكلفتهـــا وتكلفـــة تشـــغيلها نتيجـــة الهبوط 
الكبير في تكاليف إنتاج البطاريات التي تقوم 

بتسييرها.
ويتوقع احملللون أن يكون ســـعر الســـيارة 
الكهربائية مساويا لســـعر السيارة التقليدية 
بحلول العام 2022، وهي الفترة التي ستشـــهد 
مبيعات الســـيارات الكهربائية فيها قفزة غير 

مسبوقة.
ووفق تقديرات وكالة بلومبيرغ االقتصادية 
األميركيـــة التـــي تعتمد على النمـــو الذي يتم 
تسجيله حاليا في سوق السيارات الكهربائية، 
فـــإن الطفـــرة في هـــذا الســـوق ســـتقفز إلى 
مســـتويات قياسية في غضون ســـنوات قليلة 
خاصة بعـــد أن منا في العام املاضي بنحو 60 

باملئة.
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مطبات صعبة تعترض مسار السيارات الكهربائية
[ المركبات الكهربائية تحتاج إلى جيل من السائقين لفهم طبيعة عمل محركاتها 

بعد انتشـــار شائعات تطوير كرايســـلر لبديل موديل 300 بمحرك هيلكات ذي الثماني أســـطوانات وبقوة 707 أحصنة، 
نفت الشركة األميركية ذلك وأكدت أن تركيزها منصب حاليا على تطوير الجانب الفاخر من هذه الفئة.

سيارات جديدة

احتياطات ال تكفي

بعد
نفت

مــــــع تزايد توقعــــــات اخلبراء بأن يشــــــهد 
العالم انتقاال متســــــارعا إلى اســــــتخدام 
الطاقة النظيفــــــة خالل العقود املقبلة، وهو 
ما تفعله حاليا شــــــركات السيارات حيث 
تخطط لالســــــتغناء عن محــــــركات الوقود، 
ــــــات التي  لكــــــن املشــــــكلة تكمــــــن في املطب

تعترض هذا النوع من املركبات.

} تســـتعد شـــركة فولفو إلطالق إكس.سي 
40 والذي يعـــد ثالث موديالتها المخصصة 
لألراضي الوعرة في األســـواق مطلع العام 
المقبل بســـعر يبدأ مـــن 46 ألف يورو. ومن 
المقـــرر أن ينخفض إلى 31 ألـــف يورو مع 

طرح موديل أساسي في وقت الحق.
وأوضحت الشركة السويدية أن السيارة 
التـــي تنتمـــي لفئـــة موديـــالت أس.يو.في 
المدمجة، تعتمد على مقصورة جديدة، كما 

أنها تقدم مقاعد لخمسة ركاب.
وتزخر الســـيارة بباقة مـــن التجهيزات 
واألنظمة المســـاعدة مثل مســـاعد القيادة 
اآللية على الطرق السريعة حتى سرعة 130 
كلم أو النظـــام اإللكتروني، فضال عن نظام 
الملتيميديـــا الموســـع والتفاصيل العملية 
مثل سلة المهمالت في الكونسول األوسط.

} ســـتطرح شركة ستروين سيارتها سي 3 
آيركروس الجديدة في األسواق خالل شهر 
نوفمبر القادم بسعر يبدأ من 15 ألف يورو.

وتقـــول الشـــركة الفرنســـية إن وحش 
األراضـــي الوعـــرة الصغير ســـيرث عرش 
الســـيارة بيكاسو، لكن الســـيارة ال تعتمد 

على نظام الدفع الرباعي.
وتقدم الســـيارة الجديدة، التي تحتوي 
على مقاعـــد لخمســـة ركاب، النظام الذكي 
المعد  للتحكم في الجر ”غريـــب كونترول“ 
ألســـطح الطـــرق المختلفـــة، فضـــال عـــن 

المساعد اإللكتروني لهبوط المنحدرات.
وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات 
البنزيـــن والديزل بســـعة تتـــراوح بين 1.2 
و1.6 لتـــر، وقـــوة تتراوح بيـــن 82 حصانا 
ســـرعتها  تصـــل  بينمـــا  حصانـــا،  و131 

القصوى إلى 200 كلم/س.

} أعلنت شـــركة مازدا عن تزويد ســـيارتها 
ســـي.إكس5- بمحرك بنزين جديد ليمنحها 

المزيد من القوة عند السير على الطرقات.
ويعتمد وحش الشركة اليابانية الجديد 
على سواعد محرك رباعي األسطوانات سعة 
2.5 لتر وبقـــوة 194 حصانا، مع عزم دوران 

أقصى 258 نيوتن متر.
وتتضافر جهود المحرك الجديد مع ناقل 
حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات ليدفع 

السيارة بسرعة قصوى (195 كلم/س).
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يمتـــاز المحرك 
الجديـــد بخاصيـــة اإليقـــاف األوتوماتيكي 
لألسطوانات؛ حيث يتم إيقاف أسطوانتين 
من األســـطوانات األربع فيما يعرف بوضع 

”التحميل الجزئي“.
وتســـهم هـــذه الميزة فـــي خفض معدل 
اســـتهالك الوقـــود عنـــد القيادة بســـرعات 

منخفضة بصفة خاصة.

} أزاحت شـــركة كيـــا الكوريـــة الجنوبية 
الســـتار عـــن ســـيارتها ســـتونيك الجديدة 
التي تنتمي لفئة موديالت األراضي الوعرة 
أس.يو.في. حيث يمتاز الموديل الذي يتسع 
لخمســـة ركاب بمالمـــح تصميميـــة حديثة 

والعديد من خيارات الطالء.
وتتوفـــر للســـيارة 3 محـــركات بنزيـــن 
ومحـــرك ديزل تعمل جميعهـــا على المحور 
األمامي للســـيارة وتغطي نطـــاق قوة يمتد 

بين 84 حصانا و120 حصانا.
وتتمتع الســـيارة بباقة من التجهيزات 
االختياريـــة، مثل نظام الوصول دون مفتاح 
وأنظمة الســـالمة اإلضافية، ومساعد الكبح 

االضطراري المعتمد على الرادار.
كمـــا تزخـــر بالعديـــد مـــن التجهيزات 
القياســـية مثل الشاشـــة اللمســـية الكبيرة 

ونظام دمج الهواتف الذكية.

سيارة كندية سوبر 
رياضية بقوة 920 حصانا

سوبارو تقتحم الطرقات 
بموديل رياضي مميز

أيقونة رياضية جديدة من 
ماكالرين جي.تي 570

ألفا روميو تطلق سيارتها 
جيليتا سبور الجديدة

موديالت رياضية

} كشفت شـــركة آنيبال عن سيارتها السوبر 
الرياضية إيكون آر.آر الجديدة، والتي تعتمد 

على أحدث أجيال بورشه تيربو أس 911.
وأوضحـــت الشـــركة الكنديـــة أن باكورة 
إنتاجهـــا من الموديـــالت الرياضيـــة تعتمد 
على ســـواعد محرك تربو مزدوج ســـعة 8. 3 
لتر، مســـتعار من بورشه 911، يزأر بقوة 920 

حصانا بعد إدخال تعديالت عليه.
وبفضـــل هـــذه القـــوة الكبيرة تتســـارع 
الســـيارة رباعية الدفع والبالغ وزنها 1.5 طن 
من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في أقل من 

3 ثوان.
ويعتمد المفهوم األيروديناميكي للسيارة، 
التي يقتصـــر إنتاجها على 50 نســـخة فقط، 
على عناصر توجيه الهواء النشطة حيث يتم 
فتح وغلق فتحات التهوية في المئزر األمامي 

حسب الحاجة.
وعلـــى مؤخرة الســـيارة يوجد ســـبويلر 
قابل للخلـــع، فيما يمكن لمالكهـــا أو قائدها 
رفع الرفارف األمامية عن غطاء حيز المحرك، 
كما تمتاز الســـيارة ثنائيـــة المقاعد بأبواب 

مجنحة.
ولم تكشف الشركة الكندية بعد عن موعد 
طرح أيقونتها الســـوبر رياضية إيكون آر.آر 

أو أسعارها.

} أطلقت شـــركة ســـوبارو اليابانية املوديل 
اجلديد من ســـيارتها دبليو.آر.إكس أس.تي.

آي الرياضية، باملزيد من التجهيزات وعوامل 
الراحة ورتوشات تصميمية زادت من جاذبية 

مالمحها.
وتتألـــق املقصـــورة الداخليـــة للموديـــل 
بأجهـــزة قيـــاس مســـتديرة، وتصميم جديد 
ألشـــرطة الزينة مبقصورة القيادة. وتتجسد 
املالمـــح الرياضيـــة باملقصـــورة فـــي أحزمة 

األمان ذات اللون األحمر.
وتتولى شاشـــة متعددة الوظائف قياس 
5.9 بوصـــة عـــرض جميـــع املعلومـــات عـــن 
السيارة. ومن اخليارات األخرى نظام املالحة 
وباقة الســـالمة التي تضم أنظمة املســـاعدة 
للضـــوء العالـــي، وحركـــة املـــرور املتقاطع 

وتغيير حارة السير.
وتقدم السيارة باقة من التجهيزات، منها 
وتوسعة حامل  التجهيز األساســـي ”أكتيف“ 

السقف، فضال عن تدفئة املرايا اخلارجية.
ويـــزأر بداخل الســـيارة اجلديـــدة محرك 
بوكســـر رباعي األســـطوانات ســـعة 2.5 لتر 
بقـــوة 300 حصان، فيما تصل الســـيارة إلى 
سرعة 100 كلم/س من الثبات في غضون 2.5 
ثانيـــة فقط، كما تصل إلى الســـرعة القصوى 

255 كلم/س.

} أطلقت شـــركة ماكالريـــن املوديل اخلاص 
إكس.بـــي غريـــن أم.أس.أو كوليكشـــن مـــن 
أيقونتهـــا جي.تـــي 570، وذلـــك بالتعاون مع 
قســـم أم.أس.أو التابع لهـــا واملتخصص في 

إنتاج السيارات حسب الرغبات الشخصية.
وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها 
الرياضيـــة اجلديدة تتألق مبظهـــر غاية في 
اجلاذبيـــة بدءا مـــن مالمحها بلـــون الطالء 
اخلاص إكس.بـــي غرين مع أشـــرطة باللون 
البرتقالـــي على العتبات اجلانبية والناشـــر 

اخللفي واألبواب.
وتزدان املقصورة الداخلية للسيارة، التي 
مت إنتاج ست نسخ منها فقط، بكسوة املقاعد 
اجللديـــة الفاخـــرة باللون البني مـــع أجزاء 
باللـــون األخضر، وخيـــوط احلياكة املتباينة 

باللون األخضر.
ومتتاز النســـخة اخلاصة إكس.بي غرين 
أم.أس.أو كوليكشن أيضا من خالل العناصر 
املطلية باللون األســـود الالمع على العتبات 
اجلانبية والناشـــر األمامي واألبواب واملئزر 
اخللفي واالسبويلر اخللفي والناشر اخللفي.

وجي.تي 570 ســـيارة عمليـــة ظهرت بعد 
أن قدمت الشـــركة البريطانية موديل اس 570 

كوبيه كأول سيارة في الفئة الرياضية.

} أعلنت شــــركة ألفــــا روميــــو اإليطالية عن 
توســــيع باقة موديالتها من الســــيارة جيليتا 
الشــــهيرة من خــــالل إطالق املوديــــل جيليتا 
ســــبور اجلديــــد، الــــذي يتمتــــع بالعديد من 
املالمح اجلذابة املصنوعة من ألياف الكربون.

ومتتاز الســــيارة من خالل ألياف الكربون 
على عناصر تصميمية مثل العتبات اجلانبية 
وإطار شــــبكة املبرد وعلبــــة املرايا اخلارجية 
واملصدم األمامي وخلفية الكشافات الرئيسية.

ومن التجهيــــزات الرياضيــــة التي تزخر 
بها الســــيارة أيضا مكابح برميبو، واملصدم 
اخللفي مع الناشــــر وجنوط خفيفة قياس 17 
بوصة ومخارج العادم املطلية بالكروم، فضال 
عن قفل تفاضلــــي إلكتروني على محور الدفع 

األمامي.
وتتألــــق املقصــــورة الداخلية بدواســــات 
رياضية من األلومنيوم ومظهر ألياف الكربون 
علــــى إطــــارات لوحة أجهــــزة القيــــاس، كما 
تزخر الســــيارة مبكيف ثنائي املناطق ونظام 
ملتيميديا مع شاشــــة ملســــية قياس 5 بوصة 

ومقود مكسو باجللد.
وتتوفر للســــيارة 4 محــــركات تربو بنزين 
وديزل تغطي نطاق قوة ميتد من 150 إلى 175 
حصانا، مع ناقل حركــــة أوتوماتيكي مزدوج 

القابض.

الفنـــي:  للفحـــص  الهيئـــة األملانيـــة 
قيـــادة الســـيارة الكهربائيـــة تختلف 
عـــن قيادة ســـيارات الوقـــود املزودة 

بأنظمة الدفع التقليدية

◄



أحمد جمال

} القاهــرة – اتخذ المجلـــس األعلى لإلعالم 
في مصـــر خطوات جادة علـــى طريق إصدار 
أول قانون لتداول المعلومات، بعد أن خاضت 
الحكومة المصرية عدة تجارب ســـابقة هدفت 
من خاللها إلى إقـــرار القانون، ولم يكتب لها 

النجاح.
وأعلنت لجنة منبثقة عن المجلس االنتهاء 
من إعداد المسودة الخاصة بالقانون الجديد، 
والمقـــرر عرضه على البرلمان المصري خالل 

دورة انعقاده التي بدأت االثنين.
واســـتمرت منـــذ العـــام 2005 المطالبات 
الحقوقية بضرورة إتاحة المعلومات بشـــكل 
ميّســـر بعـــد أن تعـــددت القضايـــا المرتبطة 
بالنشر، ومنذ اندالع ثورة يناير 2011 تزايدت 
المطالبـــات اإلعالميـــة بإقـــرار قانون خاص 
بالمعلومات في وقت انتشـــرت فيه الفوضى 

اإلعالمية بشكل ملحوظ.

ويعتمـــد القانـــون الجديـــد فـــي تعريفه 
للمعلومة على ما ذكرته األمم المتحدة والتي 
نصت علـــى أنها ”تشـــرح حقيقـــة ما تخص 
إنسانًا أو دولة أو أّي شيء“، وحددت الجهات 
التـــي تقوم باإلفصـــاح عن تلـــك المعلومات، 
ســـواء ارتبطت بالجهـــاز الحكومـــي والذي 
عّرفـــه القانون بأنـــه ”أّي جهاز أو إدارة تمثل 
فيهـــا الدولـــة“، أو األجهزة الخاصـــة والتي 
نص عليها القانون وتضم شـــركات ومصانع 
ومؤسســـات وما إلى ذلك من منشـــآت إدارية 

خاصة.
ومنح مشـــروع القانون الهيئة الحكومية 
أو الخاصة أسبوعا لرد طلب تقديم المعلومة، 
مـــا لم يكـــن األمر بحاجة إلـــى الحصول على 
معلومـــات من جهـــات أخرى فيتـــم المد إلى 

أســـبوعين، وأعفى القانون ذوي االحتياجات 
الخاصـــة من أي رســـوم للطلبـــات، وتم إلزام 
الجهات باالستجابة لطلب المكفوفين بطريقة 

”برايل“.
إتاحـــة  علـــى  القانـــون  فلســـفة  وتقـــوم 
المعلومات لجميـــع المواطنين ولمن يطلبها 
من اإلعالميين والباحثين بشـــكل ميّسر، وفي 
حالة إذا لم يتّم تقديم المعلومات لطالبها في 
المدة المحددة يتم إبالغه بســـبب الرفض، ثم 

يلجأ إلى الشكوى.
وفـــي البدايـــة يتقـــدم طالـــب التظلم إلى 
المفوضيـــة التـــي ســـيتم تشـــكيلها لمتابعة 
تطبيـــق القانون على أن تجيبه خالل 15 يومًا 
مشـــفوعًا بأســـباب الرفض، وفى حالة رفض 
المفوضيـــة على طالـــب المعلومـــات اللجوء 
إلى القضـــاء اإلداري، وفي هـــذه الحالة يلزم 
القانـــون تقديم المعلومات لطالبها ما لم تكن 
هناك مبـــررات مقنعـــة للمحكمة بعدم نشـــر 

المعلومات.
وقال حاتم زكريـــا، عضو المجلس األعلى 
لإلعـــالم، لـ“العرب“ إن ”إرســـال القانون إلى 
الحكومـــة المصريـــة إلقـــراره ســـيكون قبل 
نهايـــة األســـبوع الجـــاري، والقانـــون نّظـــم 
حصول الموظفيـــن العاديين على المعلومات 
واشـــترط أن تكـــون هنـــاك أســـباب مقنعـــة 
يقدمها األشـــخاص لمفوضية المعلومات من 
أجـــل الحصول عليهـــا، فيما قدم تســـهيالت 
للصحافيين واإلعالميين الذين يتعاملون مع 

المعلومات بشكل يومي“.
وأضـــاف أن القانـــون حـــاول الحـــد من 
المفاهيـــم المطاطة لألمـــن القومي وحصرها 
فـــي جملتيـــن أساســـيتين، األولـــى مرتبطة 
بالمعلومـــات األمنية التي لهـــا عالقة بوزارة 
الداخلية والجهات الرقابية، والثانية مرتبطة 
بالمعلومات العسكرية، وفي هاتين الحالتين 
يســـمح القانون بنشـــر المعلومات وإتاحتها 

طبقا للقواعد التي تحددها تلك الجهات.
كما حظـــر تـــداول المعلومـــات الخاصة 
بالتفـــاوض قبـــل توقيـــع االتفاقيـــات لعـــدم 
المســـاس بالمصالح االقتصادية والخارجية 
لمصر، وحظر أيضا نشر البيانات الشخصية 

وبيانـــات المنشـــآت التجاريـــة والمعلومات 
العسكرية.

ويتوقع أن يقر البرلمان المصري القانون 
الجديد قبل الدخول في استحقاقات سياسية 
هامـــة علـــى رأســـها االنتخابات الرئاســـية 
المقبلة منتصف العام المقبل وسوف يعقبها 
إجراء انتخابات المحليات، حيث ترغب مصر 
في تحســـين صورتها الدوليـــة، ألن القانون 
الجديد ارتبطـــت ديباجته الخاصة بما أقرته 
األمم المتحدة من مواثيق تنظم حق الحصول 

على المعلومة.
الخبيـــر  عبدالعزيـــز،  ياســـر  وأوضـــح 
تـــداول  قانـــون  أن  لـ“العـــرب“،  اإلعالمـــي، 
المعلومـــات يعـــد اســـتحقاقا جوهريا يمثل 
التزامـــا دســـتوريا، ومن دون إصـــداره تظل 
فكرة اســـتيفاء االستحقاقات الدستورية على 

المحك ويظل المجال اإلعالمي يعاني اختالال 
لعـــدم تنظيم الحصول علـــى المعلومة، وهي 
خطـــوة لألمام شـــريطة أن تـــؤدي إلى تعزيز 
الحالـــة المعلوماتيـــة فـــي مصـــر وليس إلى 

وضع المزيد من القيود.
ويشـــكل غيـــاب ثقافة تـــداول المعلومات 
من قبل القائمين على المؤسســـات الحكومية 
والخاصة العائق األكبر أمام وســـائل اإلعالم 
خـــالل الفتـــرة المقبلـــة، باإلضافـــة إلـــى أن 
هامش الحريات الذي تقّلص خالل الســـنوات 
الماضية قد يقف عائقا أمام نشـــر المعلومات 

عبر وسائل اإلعالم الرسمية.
وال يتوقـــع عبدالعزيز، أن يلقـــى القانون 
تطبيقـــا حرفيـــا أو فعـــاال منذ اليـــوم األول 
اســـتنادا إلى تجارب أخـــرى ترتبط بتطبيق 
قوانيـــن الحريـــات، لكنه يـــرى أن تالفي تلك 

المشـــكالت والتعامل معها يعد مسألة ممكنة 
واألهم هو خروج القانون إلى النور.

وربط العديـــد من الحقوقيين بين االتجاه 
المصري إلقـــرار القانون فـــي الوقت الحالي 
وبين االنتقـــادات التي وجهتها عدة منظمات 
دوليـــة، لكن عبدالعزيز شـــّدد علـــى أن األمر 
برمتـــه يرتبط بخطط مســـتقبلية تم وضعها 
لالنتهاء من بعض االســـتحقاقات الدستورية 

وتحويلها إلى نصوص قابلة للتطبيق.
ويعّول خبراء اإلعالم على القانون الجديد 
فـــي الحـــّد من الكـــم الهائـــل من الشـــائعات 
المتداولـــة علـــى مواقـــع التواصـــل وبعض 
وســـائل اإلعالم، ونشـــر العديد مـــن الوثائق 
التاريخيـــة التي لم تر النـــور بعد، إلى جانب 
مواجهتـــه عملية تســـريب المعلومـــات التي 

تمّس األمن القومي إلى جهات أجنبية.
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ميديا
[ تطبيق القانون يحد من الشائعات على مواقع التواصل  [ تقليص هامش الحريات عائق أمام نشر المعلومات عبر اإلعالم الرسمي

قانون تداول المعلومات اختبار لغياب الشفافية 

بدأ العد التنازلي إلقرار قانون إتاحة املعلومات في مصر والذي يسهل وصول اإلعالميني 
والباحثني إلى مصادر املعلومة ويحد من انتشــــــار الشائعات في وسائل اإلعالم ومواقع 
ــــــص هامش احلريات في  التواصــــــل االجتماعي التي وجدت لهــــــا أرضا خصبة مع تقلي

السنوات األخيرة.

يوسف حمادي

} الربــاط – خلق التطور التكنولوجي حتديا 
هائال لوسائل اإلعالم حيث أصبحت املعلومة 
تصـــل إلـــى الـــرأي العام فـــي زمن قياســـي، 
التكنولوجيـــة  التطبيقـــات  مـــع  خصوصـــا 
اجلديدة التي حولت إنســـان اليوم إلى خادم 
مطيـــع للتكنولوجيـــا وآلياتهـــا التواصليـــة 

السريعة.
ويؤكد احلســـني أفايـــة، العميد الســـابق 
جلامعة بـــن زهر جنوب املغرب، أن اإلنســـان 
كان دوما في حاجة إلى وسائل تقنية تساعده 
وتعينه على إمتـــام مهامه، وكان الصحافيون 

يعتمـــدون على الوســـائل الســـريعة إليصال 
حزمـــات األخبـــار إلـــى صحفهـــم ومجالتهم، 
وحتى وهم طالب في كليات ومعاهد الصحافة 
يرجون أن يتزامن تخرجهم مع آليات وتقنيات 

جديدة تخدم مهنتهم الصحافية.
لـ“العـــرب“،  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
”نستيقظ صباح كل يوم على ابتكارات جديدة 
تترك أثرهـــا الواضح في حياتنـــا وتواصلنا 
مـــع بعضنـــا البعض، نظـــرا للهفة اإلنســـان 
على حتقيق حاجياتـــه التواصلية أو العلمية 
واملعلوماتية مع الغير أو عبر العالم، حتى أننا 
أضحينا جند شـــبكات التواصـــل االجتماعي 
جتـــاوزت الرواج الكبير واالنتشـــار بني أفراد 

املجتمعات املختلفة لتتحول إلى إدمان، وذلك 
بربطهـــا لعالقـــات تواصليـــة معلوماتية مع 

مبحرين عبر كل بقاع العالم“.
ويشير أفاية إلى أن التقنيات احلديثة غدت 
متثل وســـيلة ناجعة للتعليم احلديث املتطور، 
وأنها أضحـــت تلّبي حاجيات طـــالب املعرفة 
ومن ضمنهم طلبة علـــوم الصحافة واإلعالم، 
وساعد ذلك على الوصول إلى الهدف املطلوب 
مـــن خالل األجهـــزة اإللكترونيـــة الذكية التي 
باتت منتشرة بني كافة شـــرائح املجتمع، كما 
أن انتشار شـــبكة اإلنترنت واتساعها العاملي 
فضال عن ســـهولة اســـتخدامها الذي كان وما 

يزال، وسيلة ضرورية وملّحة للتعليم.

وأشار إلى أنه لوسائل التواصل احلديثة 
أهميـــة خاصـــة لطـــالب علـــوم اإلعـــالم، وال 
بـــد من ضبـــط برنامـــج التعلـــم التكنولوجي 
فـــي مؤسســـاتنا التعليمية وضبـــط البرامج 
التواصليـــة من خالل وســـائل اإلعـــالم التي 
أصبحـــت ذات إشـــعاع نافذ إلـــى كل مجاالت 

احلياة اخلاصة والعامة.
وذلـــك لتوجيـــه األجيـــال احلديثـــة إلـــى 
األســـاليب املتطـــورة، ومراقبـــة البرامج على 
شـــبكات التواصـــل االجتماعي فـــي مواقعها 
مبختلـــف  الطـــالب  وتشـــجيع  املتعـــددة، 
تخصصاتهـــم على حســـن اســـتعمالها حتى 
يتمكنوا من وضع مصادر املعرفة بني أيديهم.

مواكبة التطور التكنولوجي تبدأ من معاهد الصحافة في المغرب

أعلنت شركة فيسبوك  } سان فرانسيســكو – 
أنهـــا بصدد توظيـــف أكثر من ألف شـــخص 
للعمل على منع اإلعالنات املضللة الهادفة إلى 

تغيير مسار االنتخابات األميركية.
وجاء هذا اإلعالن بعد أن ســـّلمت فيسبوك 
الكونغرس مضامني نحو 3 آالف إعالن مرتبط 
بروســـيا، يبـــدو أنهـــا اســـتخدمت مواضيع 
ساخنة خللق توترات وانقسام بني األميركيني 
قبيل االنتخابات الرئاسية األميركية في العام 

.2016
وقال نائب رئيس قسم السياسات الدولية 
فـــي املوقع غـــول كابالن فـــي تصريحات على 
فيسبوك ”اليوم نقوم بتســـليم تلك اإلعالنات 
إلى احملققني في الكونغرس�. وأضاف ”الكثير 
منها على ما يبدو يوّسع االنقسامات العرقية 

واالجتماعية“.
ويبدو أن اإلعالنـــات مرتبطة بكيان يدعى 
”إنترنت ريســـرتش إيجنســـي“ (وكالة أبحاث 
اإلنترنت) وينتهك قواعد فيســـبوك ألنه صادر 

عن حسابات زائفة، بحسب كابالن.
وأشار كابالن إلى أن هناك ”خطوات قوية“ 
من فيســـبوك ستشـــمل توظيف أكثر من ألف 
شخص لتعزيز فرق مراجعة اإلعالنات العاملية 

في السنوات املقبلة.
وتعتـــزم شـــركة فيســـبوك أيضـــا تعزيز 
اســـتثمارها في مجال تطوير األجهزة لتحديد 
وحذف اإلعالنات التي تنتهك سياسات منصة 

التواصـــل االجتماعي هـــذه. وأوضح كابالن 
”قدرتنا ستتحســـن في رصد وحذف اإلعالنات 

غير الالئقة“.
وســـتطلب فيســـبوك من الراغبني في نشر 
إعالنات متصلة باالنتخابات األميركية تأكيد 

الشـــركات أو الهيئات التـــي ميثلونها. وكان 
الرئيس التنفيذي لفيســـبوك مارك زوكربيرغ 
قد أعلن الشهر املاضي عن التصدي حملاوالت 
اســـتخدام شبكة التواصل االجتماعي للتدخل 

في االنتخابات.

وحـــدد زوكربيـــرغ خطـــوات من شـــأنها 
املســـاعدة في منـــع التالعب بالشـــبكة، منها 
فـــرض املزيـــد من الشـــفافية علـــى اإلعالنات 

السياسية التي تظهر على فيسبوك. 
كمـــا وافقـــت فيســـبوك الشـــهر املاضـــي 
على تســـليم معلومـــات حـــول اإلعالنات من 
”إنترنت ريســـرتش إيجنســـي“ لفريق احملقق 
اخلـــاص روبـــرت مولـــر الـــذي يحقـــق فـــي 

انتخابات 2016.
لفيســـبوك  داخليـــة  مراجعـــة  وأظهـــرت 
بروســـيا  املرتبطـــة  الزائفـــة  احلســـابات  أن 
استخدمت لشراء مساحات إعالنية تهدف إلى 
إثـــارة التوترات السياســـية قبيل االنتخابات 

الرئاسية العام املاضي، وبعدها.
وأنفق نحو 470 حســـابا ما يصل إلى 100 
ألف دوالر تقريبا، بني يونيو 2015 ومايو 2017 
لشـــراء إعالنـــات زائفة أو أخبـــار مضللة، أو 
قامت بتحويل القراء إلى صفحات حتمل مثل 

تلك املضامني، بحسب مسؤول من فيسبوك.
وأفادت شركة فيسبوك أن املواضيع التي 
تناولتهـــا هذه احلســـابات تضمنـــت قضايا 
العـــرق وحقـــوق املثليـــني وامتالك الســـالح 

والهجرة.
ونشر زوكربيرغ في نهاية األسبوع رسالة 
مبناســـبة عيد الغفران اليهـــودي يطلب فيها 
املســـامحة ”على الطريقة التي أســـتخدم بها 

عملي لتقسيم الناس ال جلمعهم“.

فيسبوك يخطو بجدية لمحاربة اإلعالنات المضللة بألف موظف جديد

} نيويــورك – فشـــل هجوم الرئيس األميركي 
دونالد ترامب على وســـائل اإلعالم املناهضة 
لـــه، في إصابة أهدافه بل على العكس كشـــف 
استطالع للرأي عن استعادة اإلعالم األميركي 
ثقة جمهوره على حساب ترامب الذي تراجعت 

شعبيته.
وأفاد اســـتطالع لرويترز/إبسوس نشرت 
نتائجه الثالثاء بأن ثقة األميركيني في وسائل 
اإلعالم اإلخبارية تـــزداد بينما تتراجع ثقتهم 
في إدارة الرئيس دونالد ترامب وذلك بعد عام 
حافل في السياسة األميركية وضع ثقة الرأي 

العام في املؤسستني حتت املجهر.
وخلص االستطالع الذي شـــارك فيه أكثر 
من 14300 شخص إلى أن نسبة البالغني الذين 
أو  قالوا إنهـــم يثقون في الصحافـــة ”كثيرا“ 
”بدرجة ما“ ارتفعت إلى 48 باملئة في ســـبتمبر 
مقابـــل 39 باملئة في نوفمبر من العام املاضي. 
وكان ترامب وصف الصحافة هذا العام بأنها 

”عدّو الشعب األميركي“.
وتراجعت نســـبة من يقولون إنهم ”بالكاد 
يثقون“ في اإلعـــالم من 51 باملئة إلى 45 باملئة 
خـــالل الفترة ذاتهـــا. فيما حتركـــت الثقة في 

إدارة ترامب في االجتاه املعاكس.
وكشف اســـتطالع رويترز/إبسوس، الذي 
ســـجل نســـبة الثقة في املؤسسات الكبرى كل 
شـــهرين بعد االنتخابات الرئاســـية في 2016، 
أن 52 باملئـــة مـــن األميركيـــني كان لديهم ”قدر 
في الســـلطة  من الثقة أو ”بعض منها“  كبير“ 
التنفيذيـــة بـــاإلدارة اجلديـــدة خـــالل يناير. 
وتراجعـــت هذه النســـبة إلـــى 51 باملئة خالل 
استطالع مايو ثم إلى 48 باملئة في االستطالع 

األخير. وتوّلى ترامب منصبه في يناير.
وأشـــار االســـتطالع أيضا إلى أن تفاوت 
معدالت الثقة ليـــس مجرد رد فعل حزبي على 

رئيس جمهوري جاء إلى السلطة.
وفي الفترة بني يناير وســـبتمبر تراجعت 
أو  نســـبة األشـــخاص الذين يثقـــون ”كثيرا“ 
”بدرجـــة ما“ في الســـلطة التنفيذيـــة بواقع 6 
نقاط مئوية بـــني اجلمهوريني و3 نقاط مئوية 

بني الدميقراطيني.
وزادت نســـبة الذين عبروا عن مستويات 
مشـــابهة من الثقة في اإلعـــالم بواقع 3 نقاط 
مئوية هذا العام بـــني اجلمهوريني و11 نقطة 

مئوية بني الدميقراطيني.

اإلعالم األميركي 

يفوز على ترامب

«الميليشـــيات الحوثيـــة جعلـــت صنعـــاء والمناطـــق التي تســـيطر عليها خالية مـــن الصحافة 

والصحافيين وأغلقت وسائل اإلعالم المستقلة والمعارضة لالنقالب».

معمر اإلرياني
وزير اإلعالم اليمني

«الصحافة واإلعالم هما الرؤية والعين التي نرى بها المشـــاكل الحقيقية للمواطنين، فأنا بدون 

الصحافي ال يمكنني أن أرى المشاكل على حقيقتها».

السيد الشريف
وكيل مجلس النواب املصري

المعلومة لمن يريدها

ياسر عبدالعزيز:

الحصول على المعلومة 

خطوة لألمام شريطة 

تعزيز الحالة المعلوماتية

الشعارات لم تعد كافية



} لنــدن - حتول داعش إلـــى أضحوكة على 
مواقع التواصل االجتماعي بعد إصراره على 
أن منفذ عملية الس فيغاس، هو أحد أعضائه، 
فيما استبعدت الشرطة األميركية أي عالقة له 

بتنظيمات متطرفة.
وتبنـــى تنظيم داعش الهجـــوم الذي وقع 
األحد، على أحد املالهي الليلية في والية الس 
فيغاس األميركيـــة، وخلف وراءه إلى مســـاء 
الثالثاء ٥٩ قتيـــال ونحو ٥٢٧ مصابا. وقال إن 
منفذ الهجـــوم هو أبوعبدالبر األميركى، وكان 
مزودا بأســـلحة رشاشـــة وذخائر متنوعة في 
فنـــدق مطل على حفل موســـيقي، وأطلق النار 
على جمـــوع األميركيني موقعا منهم ٦٠٠ قتيل 

ومصاب حتى نفدت ذخيرته.
وهـــذه املعلومات مت نشـــرها في وســـائل 
اإلعـــالم األميركية ولم يضـــف عليها التنظيم 
اســـم  إطـــالق  ســـوى  جديـــد  أي  املتطـــرف 
أبوعبدالبـــر األميركي علـــى املهاجم املعروف 

بإدمانه على الكحول والقمار.
وقال أحد الناشـــطني في تغريدة ســـاخرة 
علـــى تويتـــر ”اإلف بـــي آي يؤكـــد أن مرتكب 
مذبحـــة الس فيغاس ال عالقة لـــه باجلماعات 
اإلرهابيـــة. وداعش يصر علـــى أن القاتل كان 
مـــن جنـــوده األشـــاوس واســـمه أبوعبدالبر 
األميركي. ووزارات اخلارجية العربية تواصل 
إصدار بيانات التبرؤ وحتلف على أنها كانت 
وستظل ضد اإلرهاب بكل أشـــكاله.. كوميديا 

اإلرهاب“.
وســـخر آخر من ادعاءات داعـــش بالقول 
”أبوعبدالبـــر األميركـــي أســـلم قبل ســـنة من 
تنفيـــذه الهجـــوم. داعـــش يحـــاول أن يرفـــع 

معنويات مجرميه بهذا السكير املختل“.
وتنـــدر ناشـــط بالقـــول ”يا ريـــت تتذاكو 
باختيار األســـامي ألن اإلعـــالم الغربي يواجه 
صعوبة باملوضوع… بني ما يقولو أبوعبدالبر 

األميركي بكون خلص موجز األخبار“.
وكتب آخر ”تنظيم داعش حتول إلى مهزلة 
بـــني النـــاس بعد أن أطلـــق اســـم أبوعبدالبر 
األميركي على إرهابـــي الس فيغاس علما أنه 

مجرم ومدمن على القمار“.
وقال مغـــرد ”أبوعبدالبر األميركي متقاعد 
أميركـــي يقتل ٥٨ شـــخصا فـــي الس فيغاس 
وداعـــش يتبنى والشـــرطة األميركيـــة تنفي.. 

العالم سكران والله ما زابطة معك هاملرة“.

وأجمـــع عدد من الناشـــطني علـــى مواقع 
التواصل االجتماعي أن تنظيم داعش يحاول 
رفع معنويات مؤيديـــه واملتعاطفني معه بعد 
خســـاراته املتالحقـــة فـــي مناطق ســـيطرته، 
بادعاءات عن قدرته على اســـتقطاب املجندين 

فـــي كل أنحاء العالـــم وإقناعهم بالقيام 
بعمليات لصاحله، وهو ما يكشف 

إفالسه.
وقال ناشط على فيسبوك 
”داعش لـــم يســـتوعب كيف 
أن واحدا ليـــس منه ارتكب 
جرميـــة كمـــا التـــي حدثت 
فقـــرر  فيغـــاس،  الس  فـــي 
أســـلمة الرجل وإطالق اسم 

عليه  األميركـــي  أبوعبدالبـــر 
دون أن يدري!“.

دعاية  ”مجرد  أخرى  وأضافت 
إلثبات الوجود ومحاولة إقناع العالم 

بأنـــه موجـــود والغرب لم يكســـر شـــوكة 
داعـــش وهيبته بعُد ومرجح أن تكون العملية 
مجـــرد هجوم انتقامـــي أو جنوني فقط للقتل 
والتاريخ يقول الكثير عن أشـــخاص كهؤالء“. 
وكتب ناشـــط ”قادة الدواعش في حالة انهزام 

وخذالن. هذه حقيقة قـــادة داعش“. وجاء في 
منشـــور على فيســـبوك ”داعش يقول إن منفذ 
هجوم الس فيغاس هو أبوعبدالبر األميركي، 
استوقفتني عبارة ”وبعد رصد دقيق لتجمعات 

الصليبيني“.
وقـــال مغرد ”حتى لـــو تبنى داعش 
العملية هذا ال يعني أن داعش قام 
بالعمـــل اإلرهابي، هو يتبناها 
إلرهـــاب النـــاس، يعني على 
أساس أنه يستطيع فعل أي 

شيء“.
وحلـــل أحد الناشـــطني 
نظره  وجهـــة  من  القضيـــة 
بالقول ”ال أعتقد أنه أشـــهر 
إسالمه بهذه السرعة ليرتكب 
جرميتـــه علمـــا بأن والـــده كان 
مجرمـــا ايضـــا… داعـــش باعتقادي 
غير صادق مبا ينشر فقط ألجل تهديد الدول 

الغربية وليثبت قوته وجبروته“.
وأضـــاف ”برأيي حاله حال مـــا حدث في 
أوكالهومـــا حينما فجر ودمـــر أحد املجرمني 
األميركيني ذاك البناء الضخم احلكومي وقتل 
الكثيـــر من البشـــر… أميركا فيها هكذا بشـــر 

يظهرون بـــني الفينه والفينه… الـــكل يردد ما 
قاله داعش فقط“.

التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الفتـــا  وكان 
االجتماعي مـــدى االنفصال عـــن الواقع الذي 
يعيشـــه مؤيـــدو التنظيم املتطـــرف، إذ تضج 
صفحات هـــؤالء بعبارات اإلشـــادة باحلادثة 
باعتبارها من تنفيذ التنظيم، ما يشي بالوالء 
األعمـــى وغســـيل األدمغة الـــذي خضعوا له، 
حيث جتاهلوا جميـــع التصريحات األميركية 
الرســـمية واألدلـــة والوقائع التي تشـــير إلى 
حياة منفذ الهجوم الســـتيني ستيفن بادوك، 
وصوره املنشورة التي لم تِش ال من قريب وال 

من بعيد بعالقته بداعش.
وأكد مكتـــب التحقيقات االحتادي (إف بي 
آي)، االثنـــني، إنه ال توجـــد صلة واضحة بني 
اإلرهـــاب الدولي وهجـــوم الس فيغاس، الذي 
يعـــد الهجوم األكثر دموية في تاريخ الواليات 

املتحدة.
وقالت آرون روز، املســـؤولة عن فرع مكتب 
التحقيقـــات االحتـــادي فـــي الس فيغاس، في 
تصريحـــات للصحافيني ”لقـــد توصلنا حتى 
هذه اللحظة إلى أنه ال توجد صلة بني الهجوم 

وجماعة إرهابية دولية“.
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أصــــــر تنظيم داعش املتطــــــرف على تبني 
هجــــــوم الس فيغــــــاس، وتســــــمية منفــــــذ 
ــــــر األميركي، رغم نفي  الهجوم بأبوعبدالب
ــــــه باحلادثة،  ــــــة عالقت الســــــلطات األميركي
ــــــى مصدر  األمــــــر الذي حــــــول التنظيم إل
للسخرية والكوميديا على مواقع التواصل 

االجتماعي.

} الرياض - تداولت وسائل اإلعالم السعودية 
والعربيـــة نبأ بدء القناة الثقافية الســـعودية 
ببـــث احلفـــالت الغنائيـــة ألم كلثـــوم، وأثار 
اإلعـــالن حالة من اجلدل على مواقع التواصل 
االجتماعـــي، حيث رحب الكثيـــرون باخلطوة 
مشـــيدين بالتغيـــر الثقافي الـــذي يحدث في 

البالد، ورفض آخرون من احملافظني الفكرة.
وقال مغرد على تويتر:

وكتب آخر مرحبا باخلطوة:

وقال آخر:

وغردت ناشطة.

وكتبت أخرى:

واعتبر ناشـــط أن األمر ال يستحق كل هذا 
اجلدل وكتب:

ورد مغرد على الرافضني للفكرة بالقول:

عبـــر  الغنائيـــة  احلفـــالت  بـــث  ويأتـــي 
التلفزيون الســـعودي الرســـمي، عقب قرارات 
مهمـــة اتخذتهـــا اململكـــة مؤخـــرا، بتوجيـــه 
مـــن العاهل الســـعودي امللك ســـلمان بن عبد 
العزيز، على رأســـها الســـماح للنساء بقيادة 
الســـيارات، في خطـــوة القت ترحيًبـــا محليا 

ودولًيا.
األوســـط  الشـــرق  مركـــز  رئيـــس  وقـــال 
للدراسات االســـتراتيجية (غير حكومي مقره 
جدة)، أنور عشقي، إن التلفزيون حني افتتحه 
(العاهل السعودي) امللك فيصل (١٩٠٦- ١٩٧٥) 
كان بـــه مراقب ديني، ومع ذلك كان يبث أغاني 

أم كلثوم.
وأضاف عشـــقي أن بـــث األغانـــي توقف 
لعقـــود فـــي التلفزيون الســـعودي الرســـمي، 
ليعود عبر بث أغاني السيدة أم كلثوم، التي ال 

يوجد بها سفها، على القناة الثقافية.

  كوميديا اإلرهاب الداعشي تجتاح مواقع التواصل االجتماعي

أمل داعش خاب هذه المرة

}  موســكو – وجـــدت كوريـــا الشـــمالية قناة 
اتصال ثانيـــة باإلنترنت مع العالم اخلارجي، 
عن طريق روسيا، مما يعني زيادة قدرتها على 
شن هجمات إلكترونية، وفق ما قال خبراء في 

األمن اإللكتروني.
واتهمت حكومات غربية كوريا الشـــمالية 
باملســـؤولية عن عدة هجمات إلكترونية كبيرة 
فـــي الســـنوات األخيـــرة منها هجمـــات على 
بنوك وعلى شـــركة سوني بيكتشرز فضال عن 
الهجوم بفيروس وانا كراي (الفدية اخلبيثة) 
الذي يصيب أجهزة كمبيوتر بالشلل إلى حني 
دفع مبلغ نقدي. لكن بيونغ يانغ نفت أي عالقة 

لها بالهجمات.
وقالت شـــركة داين لألبحاث، التي تراقب 
حركـــة اإلنترنـــت الدولية، إنهـــا الحظت قيام 
شـــركة االتصاالت الروســـية ترانـــس تليكوم 
بتوجيه احلركة إلى كوريا الشمالية منذ األحد 

املاضي.
وكانـــت شـــركة تشـــاينا يونيكـــوم تديـــر 
حركة اإلنترنت اخلاصة بكوريا الشـــمالية في 
الســـابق مبوجب اتفاق يعود إلى العام ٢٠١٠. 
وقالت داين إن ترانس تليكوم تنقل حاليا على 
مـــا يبدو نحـــو ٦٠ باملئة من حركـــة اإلنترنت 
الكورية الشمالية بينما تنقل يونيكوم الباقي.
وامتنعـــت ترانـــس تليكوم عـــن تأكيد أي 
اتفـــاق جديد لتوجيـــه اإلنترنت مـــع حكومة 

كوريا الشمالية أو ذراعها لالتصاالت.
وتشير تقديرات إلى أن االتصال باإلنترنت 
في كوريا الشـــمالية يقتصر على ما بني بضع 
مئـــات وأكثـــر قليال من ألـــف اتصـــال. وقال 
برايس بوالنـــد كبير مســـؤولي التكنولوجيا 
ملنطقة آسيا واحمليط الهادي في شركة فاير آي 
لألمـــن اإللكتروني إن تلك االتصاالت ضرورية 

لتنسيق الهجمات اإللكترونية للدولة.
وأضـــاف بوالنـــد أن االتصـــال الروســـي 
سيعزز قدرة كوريا الشمالية على شن هجمات 
إلكترونيـــة في املســـتقبل. وتابـــع أن توجيه 
اإلنترنت عبر الصني وروسيا يقلل من اعتماد 
كوريا الشـــمالية على بلد واحد عندما تواجه 

ضغوطا سياسية مكثفة.
وأفـــاد بـــأن الكثير مـــن الهجمـــات التي 
يتم تنفيذهـــا نيابة عن بيونـــغ يانغ تأتي من 
خـــارج كوريـــا الشـــمالية باســـتخدام أجهزة 
كمبيوتر يجري التســـلل إليهـــا. وتابع يقول 
”إن من يأمـــرون بالهجمـــات ويتحكمون فيها 
يتواصلـــون مـــع املتســـللني واألجهـــزة التي 
تتعرض للقرصنة من داخل كوريا الشمالية“.

وذكرت صحيفة واشـــنطن بوست في وقت 
ســـابق أن القيادة اإللكترونية األميركية تشن 
هجمات تســـتهدف تقييد اتصال متسللني من 

كوريا الشمالية باإلنترنت.
كما زعم منشقون وخبراء في أمن اإلنترنت 
فـــي مايـــو املاضـــي، أن خلية خاصـــة بجهاز 
مخابرات كوريا الشـــمالية هي املســـؤولة عن 
الهجمـــات اإللكترونيـــة التي ضربـــت أجهزة 

الكمبيوتر في ١٥٠ دولة.

مزود إنترنت روسي 

لخدمة كوريا الشمالية 

أنشـــأت خدمة التراسل الفوري واتســـاب مجموعتها الخاصة من الرموز التعبيرية لمســـتخدميها الذين يتجاوز عددهم 1.2 

مليار، وذلك في محاولة لتمييزها عن تلك التي توفرها شـــركات مثل أبل وغوغل وسامســـونغ. ويالحظ في الرموز التعبيرية 

الجديدة تغييرات بسيطة، مثل أن مقالة البيض أصبحت تضم بيضة بصفارين.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
 عودة أم كلثوم للتلفزيون السعودي تثير الجدل

تبني داعش للهجوم 

محاولة إلقناع العالم 

بأنه موجود، والغرب 

لم يكسر شوكة 

التنظيم

[ داعش يطلق على مرتكب مجزرة الس فيغاس أبو عبدالبر األميركي بحثا عن نصر وهمي
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NAWALalq8iya

إذا كنت تكره أي نظام عربي عليك أن 
حتترم شعبه، ألننا كشعوب عربية ال 

دخل لنا في كل األنظمة وأعمالها، ليبق 
فعل االحترام متبادال بني الشعوب.

#سوقي واحنا لك سند كفو.. طوبى لهذا 
الرقي وليخسأ من يحاول تشويه صورة 

شباب  السعودية.

الذي جنهله أكثر بكثير من الذي 
نعلمه، لذلك علينا معرفة املزيد قبل 

احلكم على اآلخرين.

لن تتقدم أّمة خطوة إلى األمام طاملا 
املرأة عندها في اخللف!

”هّال بفهم إنو السياسيني عم يتخانقوا 
عيد وطني بيرجع لعهد لبنان الكبير!! 

قصدي إنو مش مكفيكن مشاكلنا 
هّال ملخانقني عليها ما بقى تنكشوا 

بالتاريخ“.

نصيحة إلى نفسي: اصنعي من 
حتطيم اآلخرين لك.. إرادة. وهدفك 

اجعليه مبثابة حتّد لك.

لن يستقر أمن وطن ويتفرغ أبناؤه 
للبناء والتنمية مادام فيه من يوظف 
الدين ملآربه السياسية، ويكون والؤه 

حلزبه وجماعته ال لدينه ووطنه!!

يقول لك ”الله يهديك“ وهو يقصد 
أن يهديك لعقائده ومسلماته التي 

ورثها!!!!

تخّيلوا يا محترمني أن مصر فيها ١٥ 
مليون كلب ضال. طّيب، لو صدرناها 

إلى البالد التي يأكل أهلها حلم 
الكالب، والله إنها توفر مبلغا ”مش 

بطال“.. نوايا تسند الزير!!

القلقون مما يحدث اآلن في غزة كثر، 
لكن القلق يجب أن يكون عّما بعد هذه 

املرحلة، مستقبل القضية في خطر 
واملشروع الوطني الفلسطيني أمام 

حتّد صعب.

نوال الكويتية
فنانة كويتية.

ألحالمنا علينا حق، حق السعي 
واإلصرار.. حق جتديد الشغف 

بالدعاء.. حق إقفال مسامعنا عن 
األصوات احملبطة.. حق اليقني 

بأنفسنا..

تتتابعوا

@mubarak_moha
األمور بســــــيطة إلى حــــــد التفاهة. أحيانا 
ــــــر جدا. املنطق أصبح ســــــيد  تعني الكثي

املوقف.

jalal jlajl@
”مرحبا بكوكبة الشرق والصوت اجلميل.. 
اإلخوان هم اللي معارضني هالشي.. قفل 
وال تســــــمع أغاني..  ترى يوجد اختالف 
بني املذاهب والعلماء في حترمي الغناء زي 
زمــــــان الدش عندكم حــــــرام واآلن حالل.. 
دخــــــول النســــــاء املجال الصحــــــي حرام 
اجلوال حرام وفتنة قيادة السيارة حرام“.

@MdAlomar
أم كلثوم تعود إلى القناة الســــــعودية بعد 
ــــــر مــــــن ربع قــــــرن ”أم كلثوم تشــــــرف  أكث

التلفزيون السعودي“.

@hamadsin
أم كلثوم تعود إلى التلفزيون الســــــعودي.. 
ــــــوم عرفت  أغلى هاشــــــتاغ مــــــّر علّي من ي

تويتر.

@C_A7md  5h5
ــــــا نروح القهــــــوة ونقدر نقول  ”احلني صرن
ما نبي: روتانا حط الســــــعودية الثقافية يا 

مدير!“. 

@Alhazzani_Amal
أم كلثوم تعود إلى التلفزيون السعودي.. 
مرحبا وعــــــودا حميدا ”مــــــن أجل عينيك“ 

أيها السعودي.

@Alhazzani_Amal
”أخيرا بنطلع من عصر الظالم“.



} نابلس (فلســطين) - تمتد األدراج بين أحياء 
مدينة نابلس شـــمال الضفـــة الغربية، وبيوتها 
بشـــكل الفت، فال يمكـــن ألي زائر لهـــا أن يغفل 
األدراج الزاحفة من مركز المدينة، نحو ســـفوح 
جبليهـــا عيبال وجرزيـــم، والتي اهتـــدى إليها 
الرومان في وقت مبكـــر منذ أن حكموا المدينة، 

ومن تبعهم.
وتمثـــل األدراج في المدينـــة، والتي تعرف 
بـــأدراج البلديـــة ممـــرا وحيدا ألحيـــاء جبلية 
كثيرة، أو ممرا ثانويا لمعظمها، وتشهد حركة 
مســـتمرة صعودا وهبوطا، حيـــث تتوزع على 

جنباتها العشرات من المنازل.
وال توجد إحصائيات محـــددة لعدد وطول 
األدراج لـــدى بلديـــة نابلـــس، إال أن التوقعات 

تشير إلى أنها بالمئات.
وأعلنـــت بلدية نابلس مؤخـــرا عن اتفاقية 
لتنفيذ ســـبعة أدراج جديدة في مناطق مختلفة 
من المدينة، لتحســـين واقع الخدمات المقدمة 
للمواطنين، مؤكدة أن األدراج تعد من المشاريع 

االستراتيجية للبلدية.
وتتـــوزع هـــذه األدراج في شـــارع الحرش 
الجنوبـــي، وشـــارع فطاير، وشـــارع التعاون، 
ومنطقة المخفية (مقابل سوبرماركت مطاوع)، 
ومنطقة المخفية (قرب حديقة جوال)، ومنطقة 
اإلسكان النمســـاوي، والجبل الشمالي (شارع 

المنجرة).
المواطـــن برهان تفاحة (73 عاما)، يســـكن 
منذ العام 1981 في منتصف أحد أدراج البلدية 
في منطقة الجبل الشـــمالي، يضطر يوميا إلى 
التنقـــل فوق أكثر من 100 درجـــة للوصول إلى 
شـــارع االتحاد الواصـــل لمنتصـــف المدينة. 

ويشير تفاحة لوكالة األنباء الفلسطينية ”وفا“، 
إلى أن األدراج ســـاعدت المواطنين، وخدمتهم 
كثيرا، في التغلب على طبيعة المدينة الجبلية، 
خاصة في ظل عدم وجود إمكانية تسمح بإقامة 
طرق إسفلتية، فال يجد صعوبة في نزول الدرج 
وصعـــوده بل يعتبـــره عادة صحيـــة كتمارين 

لحماية شرايين القلب والمفاصل.
وتمثل هذه األدراج وسيلة رياضية للشباب 
وملعبا للهو األطفال إال أنها تشكل عائقا كبيرا 
أمام تنقل الكبار والمرضى الذين يســـكنون في 

األحياء المرتفعة.
ويحـــذر االخصائيـــون من صعـــود ونزول 
األدراج بصورة عشـــوائية، خاصة األشخاص 
الذين يعانون من مشاكل في القلب والمفاصل، 
”قـــد  أبوزنـــط،  عبدالهـــادي  الطبيـــب  يقـــول 
يضـــر الدرج بصحة الشـــخص الســـليم فكيف 
بالشـــخص المريـــض، خاصة فـــي ظل ظروف 
الحيـــاة ومشـــاكلها والضغوط النفســـية التي 
الغذائيـــة  والعـــادات  النـــاس  لهـــا  يتعـــرض 

الخاطئة، والتدخين“.
ويؤكـــد أن صعود الدرج ليـــس رياضة كما 
هو في المفهوم الســـائد لدى معظم الناس، بل 
أحيانا صعود الدرج بصورة عشـــوائية خمس 
أو ســـت مـــرات في اليـــوم يزيد مـــن األمراض 
المزمنـــة  مثـــل أمـــراض القلـــب والروماتيزم 
والسرطان. ولفت إلى أنه ومن خالل عمله، فإن 
معظم الحاالت التي تعانـــي من أمراض القلب 
يسكن أصحابها على مرتفعات أو على جوانب 
أدراج البلديـــة، مما يزيد مـــن خطورة وضعهم 
الصحي، إضافة إلى إمكانية زيادة الخطر على 
مفاصل الجسم وخاصة ركبتي القدمين بسبب 

زيادة الضغط عليهمـــا مما يؤدي إلى تآكلهما. 
أم علي تسكن في منتصف درج بلدية في منطقة 
الجبل الشمالي، تضطر في الكثير من األحيان 
إلى إلغاء زياراتها العائلية بسبب عدد األدراج 
الكثيرة ويقتصر خروجها من البيت على شراء 
حاجـــات البيت األساســـية كالطعام أو الذهاب 

إلى عيادة الطبيب.
وتقـــول أم علـــي ”وضعنا المادي الســـيء 
أجبرني على الســـكن مع زوجـــي وأطفالي في 
منتصـــف درج البلدية بســـبب رخص اإليجار، 
وأضطـــر في كل مرة صعود ونزول حوالي 150 

درجة، حتى أطفالي يرفضون النزول في الكثير 
من األحيان لشراء حاجات المنزل“.

أما أبوســـامر رجل مقعد يســـكن أيضا في 
أحد أدراج جبل عيبال فيقول إن أبناءه يجدون 
صعوبـــة في حمله ونقله مـــن بيته إلى المقهى 
حيث األصدقاء ليرفه عن نفســـه، وذلك بســـبب 
عـــدد األدراج الطويلة، لذلك اختار الجلوس في 
البيت مثل النساء على حد تعبيره وال يخرج إال 
للتداوي. ويصبح أبوســـامر منعزال اجتماعيا 
المناســـبات  مختلـــف  فـــي  أحـــدا  يشـــارك  ال 
االجتماعيـــة، إضافة إلى قلة زيارة األصدقاء له 

بسبب عدد األدراج الطويلة التي سيصعدونها.
خبيـــر اآلثار عبدالله كلبونة قال إن األدراج 
فـــي نابلس تعددت أشـــكالها بين المســـتطيلة 
والدائريـــة والطويلة، وإثر الحاجة إلى التغلب 
على طبيعة المدينة الجبلية، اهتدى من ســـكن 

المدينة منذ الرومان لتشييد األدراج.
ووصف عدد من الرحالة الذين زاروا نابلس 
وفـــق كلبونة، المكان بمدينـــة األدراج، لكثرتها 
فيـــه، مشـــيرا إلـــى أن أطولها كان الـــذي يمتد 
من مقام العامود شـــرق المدينـــة باتجاه جبل 
الطور، حيث يصل عدد درجاته 1500 درجة، إال 
أن التوســـع العمراني أدى إلـــى اقتطاع أجزاء 
منه، فلـــم تبق إال أجزاء قليلة مازالت شـــاهدة 

على المكان.
ويوضـــح أن فـــي المدينـــة ثمانيـــة أدراج 
تاريخية كـــدرج العقبة الذي شـــيد زمن الحكم 
اإلســـالمي المبكـــر للمدينـــة والـــذي يمتد من 
المســـجد الكبير في البلدة القديمة إلى منطقة 

رأس العين، ويبلغ 120 درجة.
ويقول مهندس بلدية نابلس عزام قصراوي، 
إن ”إحصـــاء أدراج البلديـــة أمر معقد ويحتاج 
إلى طواقـــم إحصائية وهندســـية لتوثيق تلك 
األدراج علـــى أرض الواقـــع، لمطابقة المخطط 
الهيكلـــي للمدينة مع ما تـــم تنفيذه على أرض 
الواقع“. ويضيف، ”بعض الطرق الظاهرة على 
المخطط الهيكلي للمدينـــة تم بناء أدراج فيها 
بـــدال من تعبيدها أو العكس“. ومنذ العام 2007 
شـــيدت البلدية 39 درجا في أنحاء مختلفة من 
المدينـــة، وهذه المرة األولـــى التي تطرح فيها 
البلدية عطاء لبناء ســـبعة أدراج دفعة واحدة، 

وفق قصراوي.
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بلدية نابلس تعلن عن اتفاقية لتنفيذ سبعة أدراج جديدة في المدينة، لتحسين واقع الخدمات 

المقدمة للمواطنين، لكن هذه األدراج تمثل عائقا لتنقل كبار السن والمرضى.

هيئة الشارقة للتطوير واالستثمار تسعى إلى تطوير حصن مليحة األثري بما يتناسب مع قيمته 

التاريخية والحضارية وبما ينسجم مع رؤيتها في الحفاظ على الموروث الثقافي.

مدينة مليحة في الشارقة تروي حكايات اإلنسان األول

األدراج في مدينة نابلس رياضة للشباب ومعاناة للكبار

[ {كهف الفاية} متحف فني من العصر الحجري  [ حصن المدينة األثري ثكنة عسكرية لمقاومة الغزوات

أماكن

بعض السكان يفضلون عدم الخروج من منازلهم

مليحة وجهة للسياحة الثقافية والبيئية  توفير البنية التحتية الكتشاف الكنور األثرية

} الشــارقة - تســـرد مدينة مليحة بالشـــارقة 
حكايـــات اإلنســـان قبـــل اآلالف من الســـنين 
وتؤّكد بمكوناتها األثريـــة الفريدة على كثافة 
عناصرها الجاذبـــة وضخامة إرثها الطبيعّي 
الســـاحر والـــّدال علـــى أهميتهـــا التاريخية 
وكونها واحـــدة من أبرز المالمـــح الطبيعية 
النادرة فـــي دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 

والمنطقة بصفة عامة.
وتنبع قيمة مليحة من كونها عنصَر جذب 
ثقافيا وحضاريا هامـــا ومتجددا، نظرا ألنها 
واحدة مـــن المناطق القليلة في المنطقة التي 
تحتضن دالئل واكتشـــافات تشـــير إلى حياة 
ســـكنت المكان وجابت معالمه وأركانه تاركة 
آثارها تحكي حكايات العصور الخمسة التي 

تعاقبت عليها.
ويتواصـــل توافد بعثـــات التنقيب األثري 
من العالم إلى إمارة الشارقة الستئناف موسم 
جديـــد من حمالت التنقيب األثري في مواقعها 
منذ مطلع العام الحالـــي 2017. وكانت البعثة 
األثريـــة البرتغاليـــة من أوائـــل البعثات حيث 

باشـــرت وألول مـــرة أعمـــاال للتنقيب عن 
البرتغالية  والحصـــون  القالع  بقايا 

إلمارة  الشـــرقي  الســـاحل  على 
الشارقة.

واستأنفت البعثة 
األميركية  األثريـــة 

بـــراون  جامعـــة  مـــن 
بنســـلفانيا البحـــث 

فـــي موقع تـــل األبرق 
خـــط  علـــى  الواقـــع 
إمارتي  بيـــن  الحدود 
القيوين  وأم  الشارقة 

واســـتطاعت البعثة العثور علـــى بقايا بنائية 
وتحصينات دفاعية ضخمة إضافة إلى العديد 

من اللقى األثرية.
وعملـــت البعثـــة كذلـــك في موقـــع مويلح 
الواقع خلـــف الجامعـــة األميركية بالشـــارقة 
والذي يضم بقايا مســـتوطنة كبيرة تعود إلى 

العصر الحديدي في األلف األول قبل الميالد.
موســـمها  األلمانيـــة  البعثـــة  واســـتهلت 
التنقيبي باالشـــتراك مع البعثـــة المحلية في 
الســـفوح الغربية من سلســـلة جبل البحيص 

الواقع في ســـهل المدام وتمكنت من العثور 
علـــى طبقات تعود إلـــى العصر الحجري 
التنقيـــب  بعثـــة  وتواصـــل  الحديـــث. 
اإلســـبانية أعمـــال التنقيب في  األثرية 
موقـــع الثقيبة األثري في ســـهل المدام 
والذي يضم بقايا مســـتوطنات واسعة 

من العصور القديمة.
هيئـــة  عـــام  مديـــر  وأوضـــح 
الشـــارقة لآلثـــار أنـــه تزامنا مع 
أعمال البعثات التنقيبية العالمية 
األثري  التنقيب  بعثـــة  فإن 

المحلية التابعة لهيئة الشارقة لآلثار تواصل 
أعمالهـــا على مدار العام فـــي عدد من المواقع 
األثرية في مليحة والمدام والمنطقة الشـــرقية 
إضافة إلى القيام بحملة كبرى لصيانة وترميم 
مبان تذكارية هامة في المنطقة الوســـطى من 

إمارة الشارقة.
وتتفّرد مليحة بثرائهـــا الغنّي بالعناصر 
البصريـــة والجمـــال الطبيعـــي الـــذي عّززته 
المكتشـــفات األثرية الفريـــدة التي عثر عليها 
خالل عمليات بحث وتنقيب واســـعة من قبل 
خبـــراء محلييـــن وأجانب في علـــوم التاريخ 
واآلثار تؤكـــد جميعها على حضـــارة ضاربة 

جذورها في عمق التاريخ اإلنساني.
ومن بين هذه العناصر الجمالية المكتشفة 
ينبـــوع المياه األثري الذي تشـــّكل بفعل مياه 
األمطار الرعدية منذ اآلالف من الســـنين 
إذ تشـــير الدراســـات إلـــى أن الينبوع 
كان يزّود السّكان بالمياه العذبة، كما 
يتحـــدث بعض علماء اآلثـــار عن أن 
الينبوع تشّكل بفعل السيول التي 
فاضت مـــن أعلى جبـــل الحجر 
على سهول مليحة العشبية، 
مـــا يدلـــل علـــى مصادر 
وأســـاليب  الميـــاه 
المســـتخدمة  الرّي 

آنذاك.
الزائر  وسيكتشف 
مليحـــة تفاصيل  إلـــى 
وخصائصها  العصور 
وأدواتهـــا حيـــث دّلـــت 
المكتشفات التاريخية في 
جبال الفاية على ”كهف الفاية“، 
التحفـــة الفنيـــة الطبيعية، وقد 
عثر بداخله علـــى أدوات تعود 
إلى العصر الحجري تؤكد على 
أن المكان كان مأهوال بســـكاٍن 
من قـــاراٍت أخرى، كمـــا تؤكد 
االستراتيجية الجغرافية التي 

تتمّتـــع بها مليحـــة كبوابة عبور للشـــرق من 
القارة األفريقية، باإلضافة إلى ما تبرهن عليه 
المكتشـــفات من قـــدرة اإلنســـان وبراعته في 
اســـتغالل الطبيعة كملجـــأ للعيش واالحتماء 
من الظروف والعوامل الجوية القاســـية حيث 
تروي آثـــار مليحة حكايات الكفـــاح والحياة 
علـــى مـــّر القـــرون.  وبأبراجـــه الثمانية يدلل 
حصـــن مليحة األثـــري الذي بني باســـتخدام 
الطـــوب اللبـــن -الطوب المصنـــوع من الطين 

والقّش- على تمّتعه بمكانة سياســـية 
واقتصاديـــة آنذاك وإلى أن المنطقة 
كانـــت تخضع لمـــا يشـــبه الحكم 
العسكري القديم حيث أن عمليات 
الحفـــر أشـــارت إلى آثـــار حرق 
الســـميكة  جدرانه  في  وكســـر 
مـــن الخـــارج مـــا يلفـــت إلى 
كونه قـــد تعرض إلـــى غزو 
مـــا، كما يحتـــوي الحصن 

على حجـــرات مخصصة 
للجنـــود ومواقد للطبخ 
وقوالب لســـّك العمالت 

من  العديـــد  إلـــى  باإلضافـــة 
المكتشفات األثرية الهامة.

ومـــن منطلـــق الحـــرص علـــى المحافظة 
واالهتمام بهـــذا اإلرث التاريخي النادر أخذت 
هيئة الشارقة للتطوير واالستثمار على عاتقها 
جهود تطوير المكان لتهيئته بما يتناســـب مع 
قيمته التاريخيـــة والحضارية وبما ينســـجم 
مع رؤيتها واســـتراتيجيتها التي تنعكس في 
حفاظها على المـــوروث الثقافي وتحويله إلى 
وجهٍة ســـياحية تجتذب أنظـــار العالم لتكون 
مليحـــة بذلك واحـــدًة من أبـــرز مواطن الجذب 

السياحي في إمارة الشارقة.
وحول هذه الجهود أوضح محمود راشـــد 
الســـويدي مديـــر مشـــروع مليحة للســـياحة 
البيئيـــة واألثريـــة إلى أن الهيئـــة عمدت إلى 
اســـتغالل كافة العناصر الفريدة التي تحتوي 
عليها مليحة لذا نفذت العديد من المشـــاريع 

التطويرية والخدمية فـــي المكان كان أبرزها 
إنشـــاء مركز مليحـــة لآلثار المســـتوحى في 
تصميمـــه مـــن جمـــال الطبيعـــة المحيطة به 
والذي يشـــّكل حاضنـــة لآلثار والمكتشـــفات 
التاريخيـــة وجامعًا للصور التي تعكس روعة 
المكان وكونه بوابة تربط الماضي بالحاضر، 
والهدف مـــن ذلك جعله مركـــزًا حيويًا للزّوار 
يشـــتمل علـــى خيـــارات ترفيهيـــة ومغامرات 
فريـــدة عديـــدة تتيـــح لهـــم اكتشـــاف مليحة 
بالطريقـــة المثلى، كما قامـــت الهيئة بتطوير 
عـــدد مـــن المرافـــق المخصصـــة للمبيت في 
مواقع مختلفـــة باإلضافة إلى مقهى 
مليحـــة األثري الـــذي يخدم 
زوار الوجهة ومناطق 
مخصصـــة لألنشـــطة 

والفعاليات.
جهود  أن  وأضاف 
عن  أثمـــرت  التنقيـــب 
اكتشـــافات ثمينـــة ونادرة 
شـــملت العثور علـــى أدوات 
تعـــود إلـــى العصـــر الحجري 
ومصنوعـــات يدوية تشـــير إلى 
ِحرف يدوية اشتهرت بها المنطقة 
وموروثات لغوية منقوشة على قطع 
من الجبس برموز قديمة كما وجدت 
أدوات نحاســـية وأخرى فّخارية تعكس طابع 
العيش القديم إضافة إلـــى ألواح جنائزية من 
الطـــوب واللبـــن كانت توضـــع علـــى القبور 

كشواهد لها.
يشـــار إلـــى أن ”مليحة للســـياحة البيئية 
واألثريـــة“ هـــي إحـــدى الوجهات الســـياحية 
الرائـــدة التابعة لهيئة الشـــارقة لالســـتثمار 
والتطوير حيث تم افتتاح المرحلة األولى منها 
في يناير 2016 لتعكس بذلك رغبة الشـــارقة في 
تســـليط الضوء على المواقـــع األثرية القديمة 
في اإلمارة، والتي تم الكشف عنها بعد سنوات 
من البحـــث والتنقيب من قبل هيئة الشـــارقة 

لآلثار بهدف حماية اآلثار والبيئة.  

مليحة هي املستقبل، ومليحة هي ذاكرة الشارقة، فهي مدينة حتتوي على مخزون تاريخي 
يعّد وثيقة هامة الكتشــــــاف نشاط اإلنسان االقتصادي والعسكري منذ العصر احلجري، 
ــــــل مليحة إلى مزار للســــــياح املهتمني بالتراث  وتســــــعى الســــــلطات في اإلمارة إلى حتوي

والثقافة وتاريخ تطور اإلنسان.

توافد بعثات من 

العالم إلى الشارقة 

الستئناف موسم جديد 

للتنقيب األثري في 

مواقعها منذ مطلع 

العام الحالي 

فة عامة.
ة مليحة من كونها عنصَر جذب 
ريا هامـــا ومتجددا، نظرا ألنها 
مناطق القليلة في المنطقة التي
واكتشـــافات تشـــير إلى حياة 
ن وجابت معالمه وأركانه تاركة 
حكايات العصور الخمسة التي

ل توافد بعثـــات التنقيب األثري 
إمارة الشارقة الستئناف موسم 
الت التنقيب األثري في مواقعها 
م الحالـــي 2017. وكانت البعثة 
غاليـــة من أوائـــل البعثات حيث 

ل مـــرة أعمـــاال للتنقيب عن 
البرتغالية  الحصـــون 

إلمارة  الشـــرقي 

البعثة
ركية

بـــراون
حـــث 

ل األبرق 
خـــط  ى 
إمارتي
لقيوين 

موســـمها  األلمانيـــة  البعثـــة  واســـتهلت 
باالشـــتراك مع البعثـــة المحلية في التنقيبي
الســـفوح الغربية من سلســـلة جبل البحيص 

الواقع في ســـهل المدام وتمكنت من العثور 
علـــى طبقات تعود إلـــى العصر الحجري
التنقيـــب بعثـــة  وتواصـــل  الحديـــث. 
اإلســـبانية أعمـــال التنقيب في األثرية 
موقـــع الثقيبة األثري في ســـهل المدام
والذي يضم بقايا مســـتوطنات واسعة 

من العصور القديمة.
هيئـــة عـــام  مديـــر  وأوضـــح 
الشـــارقة لآلثـــار أنـــه تزامنا مع 
أعمال البعثات التنقيبية العالمية 
األثري التنقيب  بعثـــة  فإن 

ومن بين هذه العناصر الج
ينبـــوع المياه األثري الذي تش
ج ر بي و

األمطار الرعدية منذ اآلال
إذ تشـــير الدراســـات
كان يزّود السّكان بال

ر ير

يتحـــدث بعض علم
الينبوع تشّكل بفع

ب

فاضت مـــن أعل
على سهول
مـــا يدلــ
المي
الري
آنذا
وس
إلـــى م
العصو
وأدواته
و

المكتشفا
جبال الفاية على
التحفـــة الفنيـــ
عثر بداخله عل
إلى العصر الح
أن المكان كان
أخ من قـــاراٍت
االستراتيجية



} باريــس - يقـــول الجميـــع إنهـــم يحترمون 
لوائح جديدة لشـــركتين رئيسيتين وهما ”إل. 
في .إم. إتش“ و“كيرينج“ بهدف وضع ضوابط 
ألعمار ومقاســـات العارضـــات الالتي يرتدين 
التصميمـــات، وهو تطّور يقول النشـــطاء إنه 

جاء في وقته ويجب أن ينتشر.
وقالت عارضة أزياء تدعى دانييل إيلزوورث 
(20 عاما) بينما كانت تســـتعد للمشـــاركة في 
عرض بيت أزياء ”كريســـتيان ديـــور“، ”رأيت 
الكثيـــر مـــن الفتيـــات اللواتـــي يعانيـــن من 
اضطرابـــات فـــي األكل.. تســـاعدهن اللوائح 
على الكف عن إلحاق الضرر بأجسادهن حتى 

يصبحن مطابقات للمواصفات“.
كان اختيار ديور قبل عامين لعارضة أزياء 
تبلغ من العمر 14 عاما للمشاركة في عرض قد 
قوبل بانتقادات، لكـــن اللوائح الجديدة تنّص 
على أن أعمـــار عارضات األزياء يجب أن تزيد 

عن 16 عاما.
ولن تســـتخدم شـــركتا ”إل. في. إم. إتش“ 
و“كيرينـــج“ بعد اليوم عارضـــات أو عارضي 
أزياء ممن تقل مقاساتهم عن مقاس 34 للنساء 
و44 للرجال في فرنســـا مما يعني أن المقاس 
صفر األميركي الشهير الذي يعادل المقاس 32 

في فرنسا سيختفي.

لكن فرض هذه اللوائح على نطاق واســـع 
في عالـــم الموضة ال يزال أمرا بعيد المنال إذ 
ال تزال العارضات في باريس صغيرات الســـن 
ونحيفـــات جدا ومن بينهن كايـــا جيربر ابنة 
عارضة األزياء الشـــهيرة ســـيندي كراوفورد 
والتي تبلـــغ من العمر 16 عاما وشـــاركت في 
عـــرض أزياء بيـــت أزياء ”إيف ســـان لوران“ 
مصّمميـــن  لكـــن  كيرينـــج.  لشـــركة  التابـــع 
وعارضـــات أزيـــاء وآخرين داخـــل الصناعة 
يقولـــون إن اللوائـــح تمّثل بداية قد تشـــجع 

الناس على إدانة الممارسات الخاطئة.
وقالت مصممة األزياء البريطانية ســـتيال 
مكارثـــي ”من المهم أن تتحمـــل هذه الصناعة 

المسؤولية“.
وقال ســـيريل برول مؤســـس وكالة ”فيفا 
لألزياء ورئيـــس نقابة  موديـــل ماندجمنـــت“ 
فرنســـية لوكاالت عرض األزياء ”ال بد من عمل 
شـــيء ما.. األمور تدهـــورت تدريجيا وأصبح 

هنـــاك المزيد والمزيـــد من حـــاالت االكتئاب 
وعارضات يعانين من نوبات الهلع“.

األصـــوات  مـــن  البعـــض  هنـــاك  لكـــن 
الرافضـــة للوائـــح الجديدة، إذ يـــرى البعض 
مـــن المصمميـــن أن العارضـــات النحيفـــات 
الطويـــالت هن األفضل لعـــرض تصميماتهم. 
وكان كارل الغرفلـــد، المدير اإلبداعي في بيت 
شـــانيل لألزيـــاء، قال فـــي مقابلة عـــام 2009 
فقـــط هن الالتي  إن ”المومياوات الســـمينة“ 

يرفضن عارضات األزياء النحيفات.
وقـــال مدير ”أل. فـــي. أم. أتـــش“ أنطوان 
أرنولت ”إننا نتحمل مسؤولية صياغة معايير 
جديـــدة لألزيـــاء، ونأمـــل أن يحـــذو اآلخرون 

حذونا في القطاع“.
وتضـــم العالمات التجاريـــة التي تدعمها 
الشـــركتان الفرنســـيتان عالمات ”جيفنشـــي 
و“ألكســـندر ماكوين“  لـــوران“  و“إيف ســـان 
و“ســـتيال مكارتني“. كما قـــررت بيوت أزياء 
عالميـــة، تـــرّوج لعالمـــات تجارية مـــن بينها 
”كريســـتيان ديـــور“ و“غوتشـــي“ التوقف عن 
تعيين عارضـــي أزياء شـــديدي النحافة على 

منصات العرض.
وأقرت فرنســـا فـــي 2015 قانونـــا يفرض 
حظـــرا على عارضي األزياء شـــديدي النحافة 

العمل في قطاع صناعة األزياء بالبالد.
وقد يفرض على الشـــركة غرامة قدرها 69 
ألـــف دوالر أو يتعرض مســـؤولوها للســـجن 
لمـــدة تصـــل إلى ســـتة أشـــهر حـــال انتهاك 
القانون. وقالت شـــركتا ”كيرينـــغ“ و“أل. في. 
أم. أتـــش“ إن ميثاقهما ســـيتعدى هذا بكثير، 
وأضافتا أن عارضي األزياء سيتلّقون نصائح 
نفسية ومســـاعدات عالجية أثناء العمل. كما 
ســـيتعين على العارضين تقديم شهادة طبية 

سارية تثبت أهليتهم للعمل.
وينـــص القانون الفرنســـي علـــى ضرورة 
حصول عارضـــات األزياء على شـــهادة طبية 
تؤكد أنهن يتمتعن بحالـــة صحية جيدة، بما 
في ذلك االطمئنان على مؤشـــر كتلة الجســـم، 

وهو نسبة الطول إلى الوزن.
وقالـــت وزارة الصحـــة الفرنســـية إنهـــا 
العـــادات  اضطرابـــات  مكافحـــة  تســـتهدف 
الغذائية، ومحـــاوالت الوصول إلى نماذج من 
جمال الجســـد ال يمكن الوصـــول إليها إال من 

خالل عادات غير صحية.
وســـبقت دول أخرى فرنســـا فـــي إصدار 
تشريع يكافح إنقاص الوزن الجائر لعارضات 
األزياء مثل إيطاليا وإسبانيا. ويعاني من آثار 
فقدان الشـــهية ما يتراوح بين 30 ألف شخص 
و40 ألف شـــخص في فرنســـا 90 بالمئة منهم 

نساء.

وأكـــد خبراء أن ما تقدمه وســـائل اإلعالم 
ومواقـــع التواصـــل االجتماعـــي مـــن صـــور 
لممثـــالت وعارضـــات أزياء نحيفـــات يؤدي 
إلى شـــعور أعـــداد متزايدة من النســـاء بعدم 
الرضـــا عـــن مظهرهـــن الخارجي. وأشـــاروا 
إلـــى أن اإلحســـاس بالدونيـــة يـــؤرق الكثير 
مـــن المراهقـــات لعدم قدرتهن علـــى الوصول 
بأجســـادهن للصورة المثالية لعارضة األزياء 
النحيفة التي تقدمها وســـائل اإلعالم ومواقع 

التواصل االجتماعي. 
وظهـــرت دعـــوات فـــي بريطانيـــا تطالب 
بمسايرة فرنســـا مع دخول القانون الفرنسي 
الجديد حيز التنفيذ يوم األحد 1 أكتوبر 2017، 

والذي يمنع تعديل صور عارضات األزياء.
واســـتجابت للقانـــون مؤسســـة ”غيتـــي 
إيمدجز“ إحدى وكاالت التصوير األكثر تأثيرًا 
في العالم حيث قامـــت بحظر الصور المعدلة 
للعارضـــات لتأثيراتها على صحتهن، حســـب 

تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.
ونـــص القانـــون الفرنســـي الجديـــد على 
ضرورة التصريح بأّي تعديل يتم إجراؤه على 
الصور لتغييـــر مقاييس أجســـاد العارضات 
وذلك في محاولة لوقـــف أضرار حّمى الجري 
وراء النحافـــة ومـــا يترتب عليهـــا من أضرار 

صحية. وجاء القانون الفرنســـي بعد أيام من 
قيـــام موقـــع ”غيتي“ أكبر مصـــدر للصور في 
العالم بإرسال بريد إلكتروني للمشاركين طلب 
منهم ”عدم إرســـال أّي محتوى إبداعي يصّور 
عارضات أزياء تم إدخال تعديل على صورهن 

ليبدين أكثر نحافة أو أقل نحافة“.
ورحبـــت روزالي نيلســـون عارضة األزياء 
البريطانية، التـــي كانت بمثابة قوة دافعة في 
حماية الشـــابات العامالت في هذا المجال من 
الضغوط التي تشـــكل خطورة على صحتهن، 
بالخطوة التي اتخذتها وكالة ”غيتي إيمدجز“ 

لحظر الصور المعدلة.
وقدمت روزالي التماسًا ناجحًا للنواب في 
بريطانيا لمناقشـــة قضيتها بعد أن طلب منها 
إنقاص وزنها للوصول إلى النحافة الشديدة، 
وسبق أن حثت المملكة المتحدة على أن تتبع 
خطى فرنســـا في تجريم استخدام العارضات 
شـــديدي النحافة بشـــكل خطير، حسب تقرير 
لمجلة فوغ. وعبـــرت العارضة البريطانية عن 
شـــعورها بالتفاؤل من التغييرات التي ظهرت 
في أســـبوع الموضة في لندن شـــهر سبتمبر 
الماضـــي، لكنها حذرت من أنـــه ال تزال هناك 
بعض المشكالت في مظهر العارضات. وقالت 
ريبيكا ســـويفت مديرة التخطيط اإلبداعي في 

غيتي إن الشـــركة كانـــت تتحـــرك بالفعل في 
اتجاه حظر هذا التعديل للصور ولكن القانون 

الفرنسي زاد من حماسها لتطبيقه.
وقال وليام بريســـتون رئيـــس حملة ”كن 
حقيقيًا“ في جمعية الشبان المسيحية ”أود لو 
أننا طبقنا ما فعله الفرنسيون هنا؛ إذا عرفت 
الشـــركات هذا الشـــرط فســـتكون أقل عرضة 
لتغيير الصور“. وأضـــاف أن هناك تقدمًا في 
المملكة المتحدة وخاصة في أعقاب تحقيقات 
برلمانية في هذا الشأن، ولكن القضية ال تبدو 
ذات أهمية بالنسبة إلى الحكومة البريطانية.

وقالـــت جو سوينســـون عضـــو البرلمان 
عـــن الليبرالييـــن الديمقراطييـــن والوزيـــرة 
السابقة التي شنَّت حملة طويلة ضد ”الصور 
المصطنعة وغير الواقعية“ للنســـاء في مجال 
اإلعـــالن ”إن سياســـة غيتي أكثـــر أهمية من 

القانون الفرنسي“. 
ووجهـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة في 
الســـنوات األخيرة انتقـــادات شـــديدة لعالم 
صناعـــة األزيـــاء ألن القواعـــد الصارمة التي 
تفرضهـــا هـــذه الشـــركات كانـــت ســـببا في 
انخفـــاض أوزان العارضـــات بشـــكل مرضي، 
وكذلك كان لها انعكاس على النساء في فرنسا 

وخارجها.
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أكدت الدراســـات العلمية أن االســـتحمام اليومي، ال سيما باملاء الساخن يدمر البشـــرة، خصوصًا بشرة الوجه، ويفقدها الزيوت 

النافعة التي تطريها. ونصحت باالستحمام مرة أو مرتني أسبوعيا.

استعرضت بيوت أزياء شهيرة مثل ”جيفانشي“ و“إيف سان لوران“ تصميماتها اجلديدة 
في أسبوع املوضة بباريس في ظل تغيير يهدف إلى فك ارتباط صناعة األزياء بالعارضات 

النحيفات صغيرات السن.

[ فك ارتباط صناعة األزياء بالعارضات النحيفات صغيرات السن  [ بيوت أزياء عالمية تتوقف عن تعيين عارضي أزياء شديدي النحافة
لوائح جديدة في عالم األزياء ال تجعل الموضة حكرا على النحيفات

وضع ضوابط ألعمار ومقاسات العارضين لحمايتهم

أسرة

} القاهرة - يعّبر األطفال عن مللهم بالعزوف 
عن اللعب والطعام ورمبـــا االنزواء بعيًدا عن 
اآلخرين والتقلب في فراشهم، وقد يتسبب هذا 
امللل في مشاكل كثيرة لهم خاصة إذا كانوا في 

عمر السنوات الثالث أو األربع األولى.
ويشير خبراء التربية إلى أنه من الصعب 
اســـتقطاب انتبـــاه طفـــل يـــراوح عمـــره بني 
الســـنوات الثـــالث واألربع ألكثر من عشـــرين 
دقيقـــة، حيـــث يعاني الطفل في هـــذه املرحلة 
العمريـــة صعوبـــة فـــي التركيـــز علـــى لعبة 
واحدة أو نشـــاط واحـــد لفتـــرة طويلة، ومن 
الطبيعي جًدا أن ميّل من أّي لعبة بســـرعة ما 
يدفعه إلى اإلســـراع عند والدته ليخبرها بأنه 
يشـــعر بالضجر وبأنـــه يريد أن يفعل شـــيًئا 

آخر أو يجلب لعبة أخرى، وهذا يكون مؤشًرا 
علـــى أمر آخر يرغب الطفـــل في إطالع والدته 
عليه، إال أنه ال يعرف ســـبيًال إلى ذلك ســـوى 

التململ.
ويتحدث اخلبراء عن أسباب كثيرة تؤدي 
جميعهـــا إلى الشـــعور بامللل منها أن يشـــعر 
الطفل بـــأن والدته منهمكة جـــًدا في أعمالها، 
وللتعبير عن اســـتيائه من عـــدم اهتمامها به 
يتخذ قراره في عدم القيام بأّي نشـــاط أو عمل 
ويفتش عن طريقة ما ليشعرها بالذنب، فيأتي 

ذلك على شكل التململ وإعالن ضجره. 
وقـــد يكـــون الطفـــل معتـــاًدا علـــي تبديل 
األنشـــطة وهو ما يشـــعر بالضياع إذا لم يكن 

لديه ما يقوم به.

ويســـعى الطفـــل للحصـــول علـــى عاطفة 
والدته وحنانها أحياًنـــا كثيرة، فعندما يقول 
رمبا يقصـــد القول إنه  الطفل ”أشـــعر بامللل“ 
خائـــف أو حزيـــن، وفي هـــذه احلالـــة كل ما 
يحتـــاج إليه هـــو القليل من احلـــب واحلنان 

والشعور باالطمئنان ولو بقبلة صغيرة
ويستمتع بعض األطفال باللعب مبفردهم 
فـــي حني يفضل قســـم آخر اللعـــب اجلماعي،  
وقد يســـتعيض عنهم باللجوء إلى أمه، وأكثر 
األطفـــال الذين يصابون بامللل فـــي املنزل هم 
الذيـــن اعتـــادوا الذهـــاب إلـــى احلضانة أو 

املدرسة حيث اللعب يكون جماعيا.
ويؤكد تربويون أن للضجر جانبا إيجابيا 
أيًضا وفق ما يراه اخلبراء، إذ أنه يحّفز خيال 

الطفل ويخـــرج رغباته الدفينة إلى العلن، كما 
أن األم ليســـت مرغمة على اللعـــب معه إذا لم 
تكن مستعدة لذلك، وال بد أن تكون صارمة في 
قرارها وأن تشـــرح له ســـبب عدم قدرتها على 
مشـــاركته اللعب عندما يطلـــب منها ذلك، ألن 
الشعور باإلحباط يسهم أحياًنا في حث الطفل 
على االبتكار والتفتيش عن الشيء الذي يرغب 

في القيام به.
للتجديـــد  يحتاجـــون  كالكبـــار  األطفـــال 
والتغيير في منط احليـــاة، ورمبا تكون نزهة 
بســـيطة في حديقة ما سبًبا في إدخال شعور 
البهجة للطفل، واألم احلكيمة تستطيع تنظيم 
برنامج حياة ابنها بشكل متجدد وذلك بإيجاد 

املزيد من النشاطات له لتنمية رغباته.

ديكورامنح الطفل تركيزك لبعض الوقت كعالج يخرجه من امللل

األكسسوارات املنزلية 
تزهو باألصفر الخردلي

األملانية بأن  } أفادت مجلة ”فرويندين“ 
األكسســـوارات املنزليـــة تزهو باألصفر 
اخلردلـــي هـــذا اخلريف لتضفـــي على 
املنزل طابعا ســـاطعا ومشـــرقا وتشيع 
أجـــواء البهجة والســـعادة فـــي أرجاء 

املنزل.
وأوضحـــت املجلة املعنيـــة باملوضة 
واجلمال في موقعها علـــى اإلنترنت أن 
الوســـائد ذات اللون األصفـــر اخلردلي 
تضفي ملســـة جاذبية على أريكة تكتسي 
باللون الرمـــادي مثال. كمـــا أن مزهرية 
باللـــون األصفـــر اخلردلـــي تتناغم مع 

طاولة مبظهر اخلشب الطبيعي.
واملـــرأة التـــي تبحـــث عـــن مظهـــر 
أكثـــر جرأة وجاذبيـــة ميكنها دهان أحد 
اجلدران باألصفر اخلردلي ليكون محّط 

األنظار في الغرفة.

} يصغرها بعشر سنوات.. بيد أن فيض 
رجولته كان قد طغى على كل ما تبقى في 

داخلها من مقاومة.. وفاض نهر أنوثتها التي 
حرصت أن تخّبئها دهرا دون العالمين.. بعد 

أن هجرها الزوج وكبر األبناء..
لم تكن الرجولة وحدها سببا.. وال حرمان 
الجسد.. كان الفتقاد المشاعر وافتقاد الوطن 

والوحدة والغربة أن يجعلوا من لحظة 
لقائهما شعلة عصية على االنطفاء.. ولم تكن 

محاذيرها التي ورثتها من األسرة واألهل 
وتقاليد األرض التي جاءت منها لتجعل 

من تلك السنوات التي باعدت بين عمريهما 
حاجزا دون ذلك اللقاء.. فقد تم اللقاء وكفى.. 
وانتصرت كيمياء المحبة أخيرا بعد صراع 

دام طويال بينها وبين هواجسها.. فاأللم 
اذا ما حل في جسد أو نفس يغدو مالزما 

للتوجس واالنسحاب والتقهقر.. وتغدو 
مساحة التحرك خارج الجسد والنفس 

مقتصرة على المنطقة اآلمنة التي يرسم 
حدودها ذلك الوجع المسبق واستباق 

التفاصيل.. ولذلك جدا يشّبهون المنسحب 
بذلك الطير الذي قصوا جناحيه ونتفوا 
ريشه ليغدو تحليقه مستحيال وحسرته 

بحجم سماء..
هكذا كانت مشاعرها وهي تتحسس 
بمجسات األنثى اهتمامه وتقّربه.. كانت 
تهجس صوت زقزقات تهمس في داخلها 

ورفيف أجنحة كانت تتعالى يوما بعد 
يوم.. بيد أن وحش والتوجس كان أقوى 

فكان يقمع بيد من حديد أي محاولة لحب 
الحياة كانت تنمو داخلها.. فلمن الغلبة 
في النهاية؟.. ومن سيكسب تلك المعركة 

التي حسم نتائجها الخوف من الخسارة 
واالندحار داخٌل موجوٌع عانى ما عاناه 

ليخرج من أزمات مجنونة قضت على حياته 
أو كادت.. حتى أصبح الجسد واهنا والروح 
كتلة من هياكل هشة تتداعى عند أول عثرة..
”فهل أدمنتك أوردتي إلى هذا الحد ألعود 
اليك أيها الحب؟“.. هكذا كان حوارها لذاتها 
يعاتب ويجلد ”تعافيُت منك ولن أعود إليك.. 
ها أنني أرى العشاق في كل مكان.. يمرحون 
ويتقافزون ويتبادلون الهمسات والقبالت.. 

وأنا أخشى حتى أن أطيل النظر.. ُأشيح 
بوجهي خشية انفعال أو تردد أو ضعف.. 

بلى إن الحب ضعف فال يتشدق أحدكم 
لينعته بالقوة.. إنه خراب وموت وسريُر 

مرض ال يتعافى منه إال األبطال المقامرون.. 
وأنا لم أعد تلك المقامرة.. لقد وهن العظم 
مني واشتعل القلب شيبا.. فمن هذا الذي 

يطرق باب قلبي بأصابع اهتمامه؟.. من 

هو هذا اليافع الذي يضج شبابا ورجولة 
وألقا؟.. من أنت لتحرك كل مواجعي بفيض 

المحبة ذاك؟.. الهجر والبعد واالنسحاب 
جريمة ال يعاقب عليها القانون ألن القانون 

ال يحمي المغفلين.. والعشاق مغفلون.. 
ويحق للعاشق القتل وال يحق للمقتول أن 
يعترض!.. وأنا لن أكون عاشقة مغفلة بعد 

اآلن.. ولكن مهال.. ألن أستطيع أن أحيا بحب 
دون أن أموت حبا؟.. ألم أصبح اليوم أقوى 

بعد كل تلك الصدمات؟.. ألن أستطيع أن 
أعشق بال غفلة واستغفال؟“.

وكانت إرادة الحياة فيها أقوى.. 
فانتصرت في النهاية على فكرة االستسالم 
للسبات وموات المشاعر.. وانتصر تمازج 

األرواح على فكرة التلفت والتشكك وهاجس 
الخوف المسبق من الفقد واأللم.. وفي 

النهاية وبحسب نزار قباني ”لم يقف الحب 
على الضوء األحمر“..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

الضوء األحمر

فرض اللوائح على نطاق واســـع في 
عالم املوضة ال يزال بعيد املنال إذ 
ال تـــزال العارضات صغيرات الســـن 

ونحيفات جدا

◄
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◄ وجه الفرنسي هيرفي رينارد، 
المدير الفني لمنتخب المغرب، 

الدعوة لبدر بانون مدافع الرجاء 
البيضاوي، من أجل االلتحاق بمعسكر 

األسود، استعدادا للمباراة الحاسمة 
أمام الغابون، في الجولة الخامسة 
بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

◄ يتحرك ديك أدفوكات، مدرب 
المنتخب الهولندي، بشكل سريع 
لخطف موهبة مغربية. ويحاول 

أدفوكات إقناع سفيان أمرابط العب 
فينورد الهولندي بضرورة تغيير 

قراره والعدول عن تمثيل المنتخب 
المغربي لفائدة طواحين هولندا.

◄ تدخل بعض المسؤولين داخل 
الرجاء البيضاوي إلنهاء الخالف بين 
المدرب خوان كارلوس غاريدو، مدرب 

الفريق، والالعب محسن ياجور.

◄ يسعى مجلس إدارة الزمالك لتوفير 
جزء من المستحقات المالية لالعبين 
القدامى خالل الفترة المقبلة، خاصة 

أن الالعبين الذين انضموا إلى الفريق 
في الموسم الماضي لم يحصلوا على 

مستحقاتهم بشكل كامل حتى اآلن.

◄ بدأ الهالل السعودي تدريباته 
بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي. وكان 

الهالل وصل إلى أبوظبي إلقامة 
معسكر إعدادي لخوض إياب نصف 

نهائي دوري أبطال آسيا أمام 
بيرسبوليس اإليراني يوم 17 أكتوبر.

◄ تواصل إدارة الملعب القابسي 
بحثها عن بديل للمدرب الفرنسي 

جيرار بوشار الذي أقالته بعد مرور 
4 جوالت من الدوري حقق خاللها 
الفريق انتصارين وهزيمة وتعادال.

باختصار

كارينيو يبدأ مسيرة جديدة مع الشباب السعودي
[ أحمد العقيل: كارينيو هو الخيار األفضل للفريق في هذه المرحلة

} الريــاض – عني نادي الشـــباب الســـعودي 
لكـــرة القـــدم األوروغوياني خوســـيه دانيال 
كارينيو مدربـــا له، بعد نحو أســـبوعني على 
إنهـــاء التعاقد مع املدرب والنجم الســـعودي 
النتائـــج  بســـبب  اجلابـــر  ســـامي  الســـابق 
املتواضعـــة. وعقـــد النادي مؤمتـــرا صحافيا 
لإلعالن عن تعيـــني املدرب البالغ من العمر 54 
عاما، ليخوض جتربته الثانية في السعودية، 
بعدما قاد النصـــر عام 2014 إلى لقبي الدوري 
والكأس. وشـــهدت املفاوضات بـــني الطرفني 
الكثير من الشـــد واجلذب، حيث كانت اإلدارة 
ترغـــب في تســـليم احلقـــوق املاليـــة للمدرب 
علـــى شـــكل دفعـــات ورواتب، لكنهـــا صدمت 
برغبة  كارينيو في احلصول على مقدم تعاقد 
يبلـــغ 300 ألـــف دوالر (مليون ريـــال)، كضمان 

ملستحقاته املالية.
وقـــال املدرب اجلديد حســـب مـــا نقل عنه 
حســـاب النادي على موقع ”تويتر“، ”ســـأبدأ 
مرحلة جديدة في مسيرتي التدريبية، وأمتنى 
أن أقدم مع الشباب كل ما أملك“، مضيفا ”اآلن 
أنا فـــي ناد كبيـــر ويحتاج منـــي أيضا عمال 
كبيـــرا، فأنا لـــدي أهداف كبيرة ســـأعمل على 
حتقيقهـــا“. وتابع ”اإلدارة شـــرحت لي وضع 
النادي، وســـتكون هناك الكثير من التغييرات 
اإليجابيـــة فـــي املســـتقبل“، مؤكـــدا احترامه 
للجابر ”كشـــخص وكمدرب، وســـوف أستفيد 

من كل األشياء اإليجابية التي عملها“.

وكان الشباب أعلن منتصف سبتمبر إنهاء 
تعاقده مع اجلابر الذي تولى اإلشـــراف عليه 
مطلع املوســـم املاضي بعقد لثالث سنوات، إال 
أن الالعب الدولي الســـابق فشـــل في حتقيق 
النتائـــج املرجوة من الفريـــق، إذ احتل املركز 
الســـادس في الدوري احمللي املوسم املاضي. 
ويحتل الشباب حاليا املركز التاسع في ترتيب 
الدوري مع ســـت نقاط من خمس مباريات، من 

فوزين وثالث هزائم.
قال دانيال كارينيو، املدرب اجلديد للشباب، 
إنه سيســـتفيد من إرث ســـلفه، سامي اجلابر، 
متعهـــدا بتغييرات إيجابية مع النادي املتعثر 
حاليـــا فـــي دوري احملترفني الســـعودي لكرة 

القدم. وقدم الشـــباب مدربـــه األوروغواياني، 
الذي ســـبق له حتقيق جناحات في السعودية 
مع فريق النصر، أمام وسائل اإلعالم، االثنني، 
بعدمـــا وقع على عقد حتى نهاية املوســـم مع 

إمكانية التجديد.
وقـــال كارينيـــو فـــي املؤمتـــر الصحافي 
”أحتـــرم ســـامي اجلابـــر كشـــخص ومدرب، 
وسأســـتفيد مـــن األشـــياء اإليجابيـــة التـــي 
تركها في الشباب.. ســـأبدأ مرحلة جديدة في 
مســـيرتي، وأمتنى تقدمي كل ما لدي للشباب، 
وأشـــكر النادي على إتاحة الفرصة لي للعودة 

مجددا إلى الدوري السعودي“. 
وقـــاد كارينيو النصر إلـــى الفوز بالدوري 
السعودي، وكأس ولي العهد في موسم 2013-

2014، قبـــل أن يتولى بعد ذلك قيـــادة العربي 
القطري، ثم منتخب قطر. 

مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  وأضـــاف ”ســـتكون 
التغييرات اإليجابية في املستقبل، ومن خالل 
متابعتـــي للفريـــق فـــي آخر مباراتـــني، رأيت 
أشـــياء جيدة، وأخرى بحاجـــة إلى تصحيح، 
وأثق فـــي إمكاناتي الفنية وســـأبذل قصارى 

جهدي مع الالعبني“.
ونفـــى املـــدرب األوروغوايانـــي تلقيه أي 
عرض جاد من األندية السعودية خالل الفترة 
املاضية، عدا الشباب الذي حمل عرضه جدية 
تامـــة، وقال ”الشـــباب كان جادا فـــي التوقيع 
معي، هو النادي الوحيد من الســـعودية الذي 
سعى لذلك، ســـعيد جدا بقبول عرضه، وتولي 
تدريب فريق كبير في الدوري السعودي الذي 
ارحتت للعمل فيه من خالل جتربتي الســـابقة 

مع النصر التي كانت ناجحة“.
وتابـــع ”بالتأكيد ســـتختلف هذه التجربة 
عـــن ســـابقتها، اآلن أعود ولـــدي معرفة تامة 
بجميع الفرق املنافسة، هذا أحد العوامل التي 
ستساعدني على تقدمي عمل مميز مع الشباب 
الـــذي تابعت عـــدة مباريات له خالل املوســـم 
املاضي واملوسم احلالي، كما شاهدت مباراته 

األخيرة أمام النصر من داخل امللعب“. 
وأضاف ”من خالل مشـــاهداتي الســـابقة 
للفريـــق،  خاصـــة  اســـتراتيجية  ســـأضع 
وسنســـتغل فترة التوقـــف احلالية لتصحيح 
بعض األخطـــاء املاضية، وترتيـــب النواقص 
التـــي يحتاجهـــا الفريـــق من خـــالل تكثيف 
التمارين، وأداء مباريات ودية، بالطبع ستكون 

هناك بعض التغييرات التي ال بد منها“.
وخـــاض الشـــباب أول تدريباتـــه حتـــت 
إشـــراف املدير الفني اجلديـــد بحضور رئيس 
النـــادي عبداللـــه القرينـــي بعـــد الراحة التي 
حصل عليهـــا الالعبون عقب مبـــاراة الفريق 

األخيـــرة أمام النصر التي انتهت باخلســـارة 
(0-1). وفـــي املؤمتـــر نفســـه أوضـــح األمني 
العام للنـــادي أحمد العقيـــل أن عقد كارينيو 
ميتد حتى نهاية املوســـم احلالي مع إمكانية 

التجديد ملوسم.
وشدد على أن املدرب هو ”األفضل للفريق 
في هـــذه املرحلة“، متمنيا أن ”يعود الشـــباب 
إلى وضعه الطبيعي“. ومســـاء االثنني، نشـــر 

النـــادي صورا خلوض العبيـــه تدريبهم األول 
بإشـــراف املدرب الذي سبق له خوض جتارب 
عـــدة في بـــالده، إضافـــة إلى تدريـــب ناديي 

العربي وقطر الرياضي القطريني. 
من جهته أعرب سامي اجلابر، املدير الفني 
السابق لنادي الشباب السعودي، عن متنياته 
بالتوفيق خللفه، األورغواياني دانيال كارينيو 

مدرب الفريق اجلديد، في مهمته املقبلة.

وقعت إدارة نادي الشــــــباب السعودي رســــــميا مع األوروغوياني دانيال كارينيو لتدريب 
ــــــق األول خلفا للمدرب املؤقت اإلنكليزي مارك نويل. وقدم النادي الســــــعودي مدربه  الفري

اجلديد في مؤمتر صحافي ليبدأ األخير جتربة جديدة في مسيرته.

«نعيـــش ضغوطا من طرف األنصار واملتعلقني بحـــب النادي لتحقيق نتائج كبيرة والعودة إلى 

منصات التتويج بعد طول غياب عن األلقاب. يصعب تقييم مسارنا في هذا الوقت املبكر}.

عزيز العامري 
مدرب نادي اجليش امللكي املغربي

«التأهل إلى الدور النهائي أصبح طموحا مشروعا وال أحد يمكن أن يحرمنا من ذلك خصوصا وأن 

لقاء اإلياب سنخوضه في رادس أمام جمهورنا الذي سيكون خير داعم ومشجع لنا}.

عاطف الدخيلي 
حارس مرمى النادي األفريقي التونسي

التحدي الصعب

دانيـــال كارينيو، املـــدرب الجديد 

للشـــباب، قال إنه سيســـتفيد من 

إرث ســـلفه ســـامي الجابر، متعهدا 

بتغييرات إيجابية مع النادي

◄

} القاهــرة - قال أســـامة عرابي املدير الفني 
الســـابق لفريق أســـوان إن املنتخب املصري 
قـــادر على التأهل إلى مونديال روســـيا خالل 

النسخة املقبلة. 
ويستعد أحفاد الفراعنة ملواجهة الكونغو 
األحد املقبل ضمن منافسات اجلولة اخلامسة 
من التصفيـــات املؤهلة إلى مونديال روســـيا 

 .2018
وأضـــاف عرابي فـــي تصريحات صحافية 
أن شـــرط تأهـــل الفراعنة للمونديـــال هو عدم 

االستهانة مبنتخب الكونغو.
وأوضح عرابي أن اجلهاز الفني للمنتخب 
املصـــري يجـــب أن يحـــذر الالعبني مـــن عدم 
االستهانة مبنتخب الكونغو، وضرورة اللعب 

على الفوز وحصد الثالث نقاط. 
وعن بديل عبدالله الســـعيد قال عرابي إن 
صالح جمعة العب النادي األهلي هو األنســـب 
لهذا املركز، خصوصا في ظل ارتفاع مســـتواه 

خالل الفترة األخيرة.
وانتظـــم العبـــو الفريق األول لكـــرة القدم 
بالنادي األهلي في معســـكر املنتخب املصري، 

الثالثاء، حتضيرا ملوقعة الكونغو. 
وحصلـــوا على اســـتثناء لالنضمـــام إلى 
معســـكر املنتخب بعد 24 ســـاعة من انطالقه، 
خصوصا فـــي ظل ارتبـــاط الالعبـــني برحلة 
العـــودة من تونس عقب خـــوض ذهاب نصف 

نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
ويخضـــع ثنائي األهلي عبدالله الســـعيد 
وحســـام عاشـــور الختبار طبي في معســـكر 

املنتخب، إال أنهما سيكونان خارج املعسكر.
وفـــي ســـياق متصل أكد الدولـــي املصري 
أحمد احملمدي، العب أســـتون فيال اإلنكليزي، 
أن جميع العبي الفراعنة تعاهدوا على ضرورة 

التأهل إلى مونديال روسيا. 
وقـــال احملمدي ”لن نفرط فـــي التأهل إلى 
مونديال روسيا وحتقيق حلم املصريني خالل 

الفترة املقبلة“. 
وحتتل مصر صدارة املجموعة اخلامســـة 
برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، وتتقدم بنقطتني 
على أوغنـــدا، فيما حتتل غانـــا املركز الثالث 
برصيد 5 نقاط، وأخيرا يأتي منتخب الكونغو 

في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.

أسامة عرابي: مصر قادرة 

على بلوغ املونديال

◄ بدأت اللجنة التنسيقية التابعة 
للجنة األوملبية الدولية الثالثاء أحدث 
اجتماعاتها مع اللجنة املنظمة لدورة 

األلعاب األوملبية الصيفية املقبلة 
بالعاصمة اليابانية ”طوكيو 2020“، 

باإلعالن عن مساع للمزيد من 
اإلجراءات لتقليص تكاليف 

استضافة الدورة. وقال جون 
كواتس رئيس اللجنة 

التنسيقية إن اللجنة 
األوملبية الدولية 
تسعى لتقليص 

تكاليف أوملبياد 
طوكيو 2020 

مجددا، مببلغ 
مليار دوالر. 

◄ حقق الكندي ميلوس راونيتش 
عودة ناجحة بعد التعافي من إصابته 

وتأهل إلى الدور الثاني من بطولة 
اليابان املفتوحة للتنس بعدما تغلب 

على الصربي فيكتور ترويتشكي الثالثاء 
ضمن منافسات الدور األول. واستغل 

راونيتش احتفاله بالفوز ملطالبة 
املسؤولني بإعادة التفكير بشكل كلي في 

جدول البطوالت التابعة لرابطة العبي 
التنس احملترفني، حيث 

وصفه بأنه مزدحم. 
وقال راونيتش عقب 
املباراة ”هذا اجلدول 

ال يدع مجاال 
أمام الالعبني 

للراحة 
والتدريب 
والعناية 
باحلالة 

الصحية“.

◄ أصبحت البرازيلية مورين خامس 
العبة من املنتخب الوطني للسيدات لكرة 
القدم تعتزل اللعب الدولي اعتراضا على 

إقالة املدربة إميلي ليما منذ أسبوعني. 
وكتبت مورين البالغ عمرها 31 عاما في 
رسالة على مواقع التواصل االجتماعي 

”أنا حزينة جدا بسبب رحيل إميلي.. 
هناك تقلب دائم في املنتخب الوطني. 
هذا مرهق وغير جيد، لذا 

سأضع حدا ملشواري هنا“. 
وكانت ليما أول امرأة تقود 
منتخب البرازيل للسيدات 

لكنها أقيلت في 22 سبتمبر 
املاضي بعد أقل من 

عام واحد على توليها 
املنصب وتولى 

املسؤولية فاداو الذي 
كان يشغل قبلها 

املنصب ذاته.

متفرقات

} يعاني النجم الجزائري رياض محرز 
العب فريق ليستر سيتي من تراجع واضح 
في مستواه منذ انطالق منافسات الدوري 

اإلنكليزي، حيث لم يستطع حتى اآلن تسجيل 
أي هدف واستطاع صناعة هدفين فقط خالل 

ست مباريات شارك فيها مع الفريق األزرق.
ويعيش فريق ليستر سيتي حالة من 
االهتزاز الفني في اآلونة األخيرة بسبب 

تردي نتائج الفريق في الدوري، والفوز في 
مبارة واحدة فقط حتى اآلن. ولكن بالنسبة 

إلى محرز األمر ال يعتمد على أداء فريقه 
فقط، وقد يكون التأثر غالبا على أداء النجم 

الجزائري بعد فشله في الرحيل خالل ساعات 
الميركاتو األخيرة، خاصة مع تنامي فكرة 

استقطابه من قبل برشلونة وأرسنال وروما، 
لكن مساعيه لم تكلل بالنجاح.

وعلى العكس فقط غضبت الثعالب على 
ابنها البار وأحد أبطال معجزتها في الفوز 
بلقب البريميرليغ. كما أثرت هذه المشكلة 

على أدائه مع المنتخب الجزائري الذي 
أصبح خارج المنافسة للتأهل لنهائيات كأس 

العالم 2018 بروسيا.
حتى أن محاوالت انتقاله إلى أحد الفرق 
األوروبية جعلته يغيب عن مباراة محاربي 

الصحراء أمام زامبيا والتي تسببت الخسارة 
فيها في القضاء على آمال الخضر في التأهل 

للمونديال. القيمة السوقية لمحرز تراجعت 
كثيرا بعد انخفاض مستواه في الدوري 

اإلنكليزي، وتصفيات كأس العالم، إلى جانب 
غيابه عن مونديال روسيا، وهو ما سيجعل 

أمر انتقاله إلي ناد جديد في الميركاتو 
الشتوي سهال للغاية. وقد تكون بداية جديدة 

لهذا النجم الكبير.
يعيش النجم الجزائري رياض محرز 
العب فريق ليستر سيتي اإلنكليزي فترة 

صعبة منذ أن حصل على لقب أفضل العب 
بالبريميرليغ الموسم قبل الماضي. 

وعانى محرز مع الثعالب بعد أن أكد 
رغبته في الرحيل عن الفريق، إال أن طموحاته 

في االنتقال إلى فريق أكبر لم تكتمل.
زادت معاناة محارب الصحراء إثر ما 

حدث خالل اليوم األخير من الميركاتو 
الصيفي الماضي، حيث كان الدولي الجزائري 

مطلوبا في نادي روما اإليطالي الذي قدم 3 
عروض من أجل استقدامه لكن إدارة النادي 

اإلنكليزي رفضتها كلها. وانتهى المطاف 
بمحرز في ليستر رغم رغبته التي صرح بها 

في الرحيل، وبقي مصيره مرتبطا بالفريق 
الذي ساهم في فوزه بالدوري اإلنكليزي 

الممتاز، على األقل حتى يناير المقبل.
المدرب شكسبير شبه رياض محرز بـ“توم 

هانكس“ في فيلم ”ذا ترمينال“. 
في حديث صحافي لشكسبير، يقول 

”كنت في المنزل خالل اليوم األخير من سوق 
االنتقاالت حين تلقيت مكالمة هاتفية ألعرف 
أن االتحاد الجزائري سمح لمحرز بالخروج 

من معسكر مغلق بسبب إتمام عملية 
انتقاله“! ”كان الوقت متأخرا وكنا نحاول 
التعاقد مع العبين آخرين، نفهم أنه يريد 

الرحيل لكننا طالبنا بسعر واقعي للسماح 
له بذلك. األمر كان يحتاج إلى خبرة إدارية. 
بعد إغالق سوق االنتقاالت عاد محرز إلى 

التدريبات وأطلقنا عليه توم هانكس من فيلم 
ذا ترمينال“. 

ويحكي فيلم ”ذا ترمينال“ قصة رجل 
علق في المطار لمدة عام، فال استطاع 

دخول مدينة نيويورك، ولم يقدر على 
العودة إلى وطنه.

ورغم التراجع الكبير الذي يمر به 
نجم منتخب الجزائر إال أنه يبقى من 

أبرز الوجوه التي تستند عليها كرة القدم 
الجزائرية والعربية واألفريقية للظهور 
بشكل مميز في المالعب األوروبية إلى 

جانب ثلة من النجوم اآلخرين. 
لذلك ال بد من التذكير بأرقام هذا 

الالعب والتي سجلها الموسم الفارط، 
حيث تألق الدولي الجزائري حين قاد 

فريق ليستر سيتي إلى الفوز بلقب الدوري 
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هدفا. 
وبفضل ذلك حصل على جائزة أحسن 

العب في الدوري االنكليزي، ليكون أول 
العب أفريقي يفوز بهذه الجائزة. كما جاء 

سابعا في المنافسة على جائزة أحسن 
العب في العالم، وذلك في تصنيف االتحاد 

الدولي لكرة القدم (الفيفا).
رياض محزر يبقى من المواهب 

النادرة التي بسطت نفوذها في الدوريات 
األوروبية، لذلك بات مطالبا بالعمل 

واالجتهاد أكثر من أجل رد اعتباره في 
الفترة القادمة. وعليه االلتزام بواجباته مع 
فريقه ليستر الذي بدوره ال يزال يبحث عن 
االستقرار بعد البداية الصعبة التي حققها 
في منافسات الدوري اإلنكليزي. محزر هو 

الكفيل بفتح أبواب الرحيل على مصراعيها 
في الميركاتو الصيفي القادم، لكن ذلك 

مشروطا بالعودة إلى التألق ال سيما وأن 
العديد من الفرق األوروبية الكبيرة أعربت 

عن رغبتها في الظفر بخدماته.
الطريق مازالت مفتوحة أمام المحارب 
الجزائري لكتابة قصة جديدة مع النجاح 
والتألق، خاصة وأنه يمتلك قدرات فنية 
وبدنية تضاهي النجوم، وبالتالي يمكن 

لمحرز أن يضع نصب عينيه التجربة 
الناجحة التي يخوضها الدولي المصري 

محمد صالح في المالعب األوروبية، ال 
سيما مع فريقه الجديد ليفربول.

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
ة ا ا ال ا
ي و ي

كابوس الرحيل يعود بمحرز إلى النقطة الصفر

طو بالعاصمة اليابانية
باإلعالن عن
اإلجراءات
استضافة
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األ
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ت

ي ي
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 محزر هو الكفيل بفتح أبواب الرحيل 

على مصراعيها في الميركاتو الصيفي 

القادم، لكن ذلك مشروطا بالعودة 

إلى التألق ال سيما وأن العديد من 

الفرق األوروبية الكبيرة أعربت عن 

رغبتها في الظفر بخدماته



} بوينــس آيــرس – بدأ املنتخـــب األرجنتيني 
األول لكـــرة القـــدم أولـــى حصصـــه التدريبية 
اســـتعدادا ملواجهـــة بيـــرو واإلكـــوادور فـــي 
املرحلتـــني األخيرتـــني مـــن تصفيـــات أميركا 
اجلنوبيـــة املؤهلـــة لبطولـــة كأس العالم 2018 
بروســـيا. وخاض املنتخب األرجنتيني، بقياد 
مدربه خورخي سامباولي، تدريباته دون قائده 
وجنمـــه األول ليونيل ميســـي، الذي وصل إلى 
األرجنتني الثالثـــاء، قبل يومني فقط من مباراة 
منتخب بالده أمام بيرو، والتي ســـتقام مســـاء 
اخلميـــس على ملعب ”بومبونيرا“، معقل نادي 

بوكا جونيورز األرجنتيني. 
ووصـــل أيضـــا إلـــى األرجنتـــني الالعـــب 
خافيير ماسكيرانو، مدافع برشلونة اإلسباني، 
وليونـــاردو باريديـــس، العـــب وســـط زينيت 

الروسي.
وحتتـــل األرجنتـــني املركـــز اخلامـــس في 
املؤهلـــة  اجلنوبيـــة  األميركيـــة  التصفيـــات 
للمونديـــال، وهـــو املركز الـــذي يؤهل صاحبه 
خلـــوض ملحقا فاصال أمام بطل أوقيانوســـيا 
حلسم بطاقة التأهل، ولذلك يحتاج إلى حتقيق 
الفوز فـــي مباراتيه املقبلتني للتأهل مباشـــرة 
للمونديال الروسي دون النظر إلى نتائج الفرق 

األخرى.

غرامات مالية

مـــن ناحية أخـــرى وّقـــع االحتـــاد الدولي 
لكـــرة القدم ”فيفا“ غرامة ماليـــة تقدر بـ65 ألف 
فرنـــك سويســـري (66 ألفـــا و673 دوالرا) على 
االحتاد األرجنتيني للعبة على خلفية األهازيج 
املناهضة للمثلية التي قـــام أنصاره بترديدها 
خالل مباراتني ضمن تصفيات أميركا اجلنوبية 

املؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وتتعلق الغرامة املالية مبباراتي األرجنتني 
أمام أوروغواي في مونتفيديو في 31 أغسطس 
املاضـــي، وأمـــام فنزويـــال في بوينـــس آيرس 
فـــي اخلامـــس من ســـبتمبر املاضي، حســـبما 
ذكـــر الفيفا فـــي بيان لـــه. ووصـــف الفيفا ما 
قامت به اجلماهيـــر األرجنتينية في املباراتني 

بـ“التصرف غير املناسب“.
وكشف الفيفا أنه ســـبق توقيع غرامة على 
االحتاد األرجنتيني لكرة القدم لنفس الســـبب 
في مباريات املنتخـــب األرجنتيني التي لعبها 
أمـــام كل مـــن البرازيل فـــي 13 نوفمبـــر 2015 
وكولومبيا فـــي 15 نوفمبر 2016 وتشـــيلي في 

23 مـــارس املاضي. وبلغت قيمة الغرامات التي 
وقعها الفيفا على احتاد الكرة األرجنتيني خالل 
العامني األخيرين 155 ألف فرنك سويسري (158 

ألفا و990 دوالرا).

مباراة مصيرية

خـــاض منتخـــب أوروغـــواي تدريباته في 
اســـتعدادا  كاراكاس  الفنزويليـــة  العاصمـــة 
ملواجهـــة فنزويـــال اخلميس فـــي املرحلة قبل 
اجلنوبيـــة  أميـــركا  تصفيـــات  مـــن  األخيـــرة 
بروســـيا  العالـــم  كأس  لبطولـــة  املؤهلـــة 
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وبـــدأ منتخـــب أوروغـــواي تدريباتـــه في 
فنزويال في حضـــور 16 العبا كانوا قد وصلوا 
األحـــد ملعســـكر الفريـــق، الذي سيســـتمر في 
التدريبـــات حتـــى األربعاء، حيث يســـافر إلى 
مدينـــة ســـان كريســـتوبال الفنزويليـــة، التي 

ستستضيف اللقاء املصيري. 

وحتتـــل أوروغـــواي املركـــز الثانـــي فـــي 
تصفيـــات أميـــركا اجلنوبية برصيـــد 27 نقطة 
خلـــف البرازيـــل املتصـــّدرة، فيمـــا ال حتمـــل 
فنزويال، التي انتفت كل حظوظها في الصعود 
إلى النهائيات، في جعبتها سوى 8 نقاط فقط. 
وفـــي اجلولـــة األخيـــرة مـــن التصفيـــات، 
تســـتضيف أوروجواي املنتخـــب البوليفي في 
10 أكتوبر اجلـــاري بالعاصمة األوروغوايانية 
مونتفيديـــو. وبعـــد التماريـــن، أكـــد مهاجـــم 
منتخب أوروغواي إيدنسون كافاني أنه يشعر 
بالســـعادة بفضل التقدم الذي يحرزه فريقه في 
مشـــواره في التصفيـــات واقترابـــه من حصد 

بطاقة التأهل للمونديال الروسي. 
وقـــال كافانـــي فـــي مؤمتر صحافـــي عقب 
التدريبـــات ”الطريق طويـــل وصعب، أصبحنا 
على بعد خطوة واحـــدة بفضل كل ما قمنا به، 

أعتقد أنها كانت تصفيات جيدة“.
وأوضح كافاني أن منتخب بالده حقق أشياء 
جيدة في التصفيات في مقدمتها استعادة الثقة، 
مما منح اجلماهير أســـبابا منطقية لكي حتلم 

باألفضل. 
واختتـــم قائـــال ”نحـــن اليـــوم فـــي نهاية 
التصفيـــات وعلـــى مقربـــة مـــن حتقيق شـــيء 
تاريخـــي، علينـــا أن نصـــب تركيزنا فـــي هذا 
املوقـــف، إذا ســـارت األمـــور علـــى نحـــو جيد 
فسنتمكن من حتقيق أمر رائع لنا وللبالد خالل 

مباراتنا أمام فنزويال“.
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{لقـــد تحســـنت العديد من الفرق ومن ثم هنـــاك نابولي الذي لم يتغير كثيـــرا والعبوه يعرفون 

كيف يلعبون عن ظهر قلب. في سان سيرو أعطينا إشارة مهمة جدا}.

أيزيبيو دي فرانشيسكو 
املدير الفني لفريق روما

{يمكنني بالفعل تســـديد الركالت الحرة بنفس طريقة النجم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، 

ولكنني لم أفعل ذلك من قبل في مسيرتي، إني أمتلك تقنية مختلفة}.

ماركوس راشفورد
العب مانشستر يونايتد اإلنكليزي

مهاجم منتخب أوروغواي إيدنسون 

كافانـــي أكـــد أنـــه ســـعيد بفضل 

التقـــدم الـــذي يحـــرزه فريقـــه في 

مشواره في التصفيات

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا 
إن المدافع فينسنت كومباني سيغيب 

عن مباراتي بالده القادمتين في تصفيات 
كأس العالم، بعد محادثات مع ناديه 

مانشستر سيتي. ونفى مارتينيز وجود 
خالف مع سيتي قائال إنه يتابع حالة 

كومباني ويحتفظ بتواصل جيد مع 
النادي.

◄ استثمر النجم البلجيكي مروان 
فياليني، فرصة إصابة أغلى صفقة في 
صفوف مانشستر يونايتد بول بوغبا، 
وتألق في دوره الجديد كالعب وسط، 

وبات ورقة مهمة في حسابات المدرب 
جوزيه مورينيو.

◄ أعرب مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو 
سيميوني، عن أمله في أن يقدم منتخب 

بالده مستوى جيدا في المباراتين 
المتبقيتين من التصفيات المونديالية، 

وأن يتأهل إلى كأس العالم 2018.

◄ يعيش نجم بوروسيا دورتموند 
األلماني بيير إيمريك أوباميانغ، أجمل 

أوقاته بصدارة فريقه البوندسليغا، لكنه 
في الوقت ذاته ما زال يدور في داومة 
مستقبله الذي لم تتحدد بوصلته بعد 

انتهاء سوق االنتقاالت الصيفية.

◄ أعلن نادي تورينو اإليطالي لكرة 
القدم أن مهاجمه أندريا بيلوتي 

سيغيب عن صفوف المنتخب اإليطالي 
في مباراتيه األخيرتين بالتصفيات 

األوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم 2018 بروسيا ، بسبب إصابته في 

الركبة.

◄ أنهت نقابة حكام كرة القدم في 
أوروغواي إضرابها الذي تسبب في 

تعطيل النشاط الكروي في البالد لمدة 
أسبوعين، على خلفية مطالبتها بتوفير 

مستوى أكبر من األمن في المالعب حتى 
يتسّنى لها القيام بأعمالها.

باختصار

أجواء مريحة

} برلني – انضم مدرب بايرن ميونيخ السابق، 
إلى قائمة املرشـــحني خلالفة كارلو أنشيلوتي، 
الـــذي ُأقيل مـــن تدريب الفريـــق البافاري، بعد 
اخلســـارة بثالثية نظيفـــة أمام باريس ســـان 

جرمان الفرنسي، بدوري أبطال أوروبا. 
وقالـــت وســـائل إعـــالم أملانيـــة، إن املدرب 
املعتـــزل املخضرم، الهولنـــدي لويس فان غال، 
الذي أعلـــن تقاعده بعد رحيله عن مانشســـتر 
يونايتد فـــي صيف 2016، مرشـــح للعودة إلى 

العمل في بايرن ميونيخ مجددا.
وتولـــى فـــان غال تدريـــب بايـــرن ميونيخ 
فـــي صيـــف 2009، قبل أن تتم إقالتـــه في 2011 
لتردي نتائج الفريق البافاري. وســـيتولى فان 
غال تدريـــب بايرن حال موافقتـــه، حتى نهاية 
املوســـم، ومن ثم يتم تسليم الفريق إلى يوليان 

ناغلسمان، مدرب هوفنهامي احلالي. 
ويتصدر توماس توخيل، مدرب بوروســـيا 
دورمتوند الســـابق، قائمة املرشـــحني لتدريب 
البايـــرن، إال أن هنـــاك أســـماء أخـــرى مثـــل 

ناغلسمان ويورغن كلوب.

} برلــني – أعلن االحتـــاد الويلزي لكرة القدم 
الثالثاء أن النجم غاريث بيل، العب ريال مدريد 
اإلسباني، ســـيغيب عن صفوف منتخب ويلز 
في مباراتيه األخيرتني بالتصفيات األوروبية 
 2018 العالـــم  كأس  نهائيـــات  إلـــى  املؤهلـــة 
بروسيا. ويخوض منتخب ويلز آخر مباراتني 
له بالتصفيات أمام منتخبي جورجيا وأيرلندا 

اجلمعة واالثنني املقبلني.
وأوضـــح االحتـــاد الويلزي فـــي بيان أن 
النجـــم بيـــل البالغ من العمـــر 28 عاما، التقى 
زمـــالءه باملنتخـــب األحـــد وكان حاضـــرا في 
معســـكر الفريق االثنني لكن ”بعد محادثة مع 
مســـؤولي ريال مدريـــد، خضع بيل لألشـــعة 

وأكدت نتائجها عدم لياقته للمشاركة“.
ولم يجـــر اإلعالن عـــن طبيعة املشـــكالت 
التي يعانـــي منها بيل، لكـــن تقارير إخبارية 
بريطانية أشـــارت إلى معاناته من إصابة في 
الساق. ويحتل منتخب ويلز املركز الثاني في 
املجموعـــة الرابعـــة ، بفارق أربـــع نقاط خلف 

نظيره الصربي املتصدر.

بايرن ميونيخ يفكر 

في إعادة فان غال

غاريث بيل خارج صفوف 

منتخب ويلز

} مدريد - انعكس االستفتاء الذي أقيم األحد 
وتخللتـــه صدامات مع الشـــرطة التي حاولت 
منعـــه بالقوة- ما تســـبب بجرح العشـــرات- 
صدمة في الرياضة اإلســـبانية، ال ســـيما مع 
إدالء عـــدد مـــن الرياضيني مبوقفهـــم من هذه 
األحداث، ال ســـيما جيرار بيكيـــه، العب نادي 
برشـــلونة الذي يعد أبرز أنديـــة كرة القدم في 
اإلقليم، والذي لم يخف تأييده لتقرير املصير. 
وخالل مؤمتر صحافي الثالثاء في مدريد، آثر 
تياغو التركيز على كرة القدم بدال من التعليق 

على موقف بيكيه.
وقال العـــب نادي بايـــرن ميونيخ األملاني 
”في مـــا يتعلق بجيـــرار، نحن ننظـــر إليه كما 
كنا نفعل دائما، مع االلتزام نفســـه والسعادة 
نفســـها، حتى في غـــرف تبديـــل املالبس (…) 
أعتذر، أتينـــا إلى هنا لنلعب كرة القدم، لم آت 
إلى هنا للحدث عن حياة أي شـــخص“. وأدلى 
بيكيه بصوته األحد في االستفتاء، وبدا التأثر 
واضحا عليـــه في تصريحـــات صحافية عّلق 
فيهـــا على األحداث، في أعقـــاب خوض فريقه 
في اليوم نفسه مباراة ضد ضيفه الس باملاس. 
وبعدما رفضت رابطة الدوري اإلسباني إرجاء 
املبـــاراة التي كانـــت مقررة في اليوم نفســـه 
لالســـتفتاء، خاض النـــادي الكاتالوني اللقاء 
خلـــف أبـــواب موصـــدة ومـــن دون جمهور، 
في خطـــوة احتجاجية. كما أعلـــن النادي أنه 
سيشـــارك الثالثـــاء فـــي اإلضـــراب العام في 

األقليم.
وساهم بيكيه في إحراز منتخب بالده لقب 
كأس العالـــم 2010 وكأس أوروبـــا 2012، ولـــم 
يســـلم ســـابقا من االنتقاد على خلفية مواقفه 
السياســـية. ومســـاء االثنـــني، قوبـــل الالعب 
بصافرات االســـتهجان ومتت إهانته وشـــتمه 
من قبل اجلماهير في اليوم األول من املعسكر 
التدريبـــي للمنتخـــب قـــرب مدريـــد. وأطلـــق 
املشـــجعون صيحـــات ”بيكيه، نذل، إســـبانيا 

بلـــدك“ ورفعوا الفتات مناهضة له، داعني إياه 
للتوقف عن اللعب مع املنتخب.

وســـبق لالعب اإلشـــارة إلى أنه سيعتزل 
اللعـــب دوليا بعد مونديـــال 2018، من دون أن 
يســـتبعد اإلقدام على ذلـــك قبل هذا املوعد في 
حال وجد مدرب املنتخب جولني لوبيتيغي أو 
االحتاد اإلسباني لكرة القدم، أن مواقف الالعب 
السياســـية تتعارض مع دوره الرياضي. وأكد 
تياغو أنـــه ”من دواعي الســـرور أن نكون في 
التشـــكيلة، اجلميع (موجودون) هنا بســـبب 
جدارتهـــم الرياضية. آســـف ألننـــا ال نتحدث 
(…) عن ألبانيـــا وغيرها، وهـــو األمر األهم“، 
في إشارة إلى منافسي املنتخب اإلسباني في 

اجلولتني األخيرتني من التصفيات.
من جهته، قـــال العب أتلتيكو مدريد كوكي 
في املؤمتـــر الصحافي نفســـه ”مللنا من هذا 
املوضوع (…) نتحدث دائما عن األمر نفســـه“. 
وأضاف ”نحن محترفـــون وعلينا التفكير مبا 

علينا القيام به، وهو لعب كرة القدم (…) اجلو 
في غرف تبديـــل املالبس هو على حاله، وكلنا 
نركـــز على األمر األهم ضد ألبانيا، نريد الفوز 

وضمان تأهلنا“.
املجموعـــة  صـــدارة  إســـبانيا  وحتتـــل 
األوروبية السابعة برصيد 22 نقطة من ثماني 
مباريات، بفارق ثالث نقـــاط عن إيطاليا، قبل 
جولتـــني من نهايـــة التصفيات. وتســـتضيف 
إســـبانيا ألبانيا اجلمعة. ويتأهل متصدر كل 
من املجموعات األوروبية التسع إلى املونديال 
الروسي مباشرة، بينما تخوض أفضل ثماني 
منتخبات احتلت املركـــز الثاني، ملحقا قاريا 
تتأهـــل منه أربعة منتخبات الـــى كأس العالم 

املقبلة.
ودافـــع جولـــني لوبيتيغي، املديـــر الفني 
الوطنـــي ملنتخب إســـبانيا األول لكـــرة القدم، 
عـــن الالعب جيرارد بيكيـــه، معربا عن أمنيته 
بانتهاء الصخب الدائر حول الفريق في الوقت 

الراهـــن. وقـــال لوبيتيغي“الرياضـــة ترســـخ 
االحتاد وحتقق أشـــياء مهمة، منر بأســـبوع 

مهم للغاية“.
وفـــي ظـــل التوتـــر الكبيـــر الذي تعيشـــه 
إسبانيا حاليا بسبب االســـتفتاء الذي أجري 
مؤخرا حول اســـتقالل إقليـــم كتالونيا، تلقى 
بيكيه وابال من صافرات االســـتهجان من قبل 
مجموعة من اجلماهير خالل احلصة التدريبية 
األولـــى للمنتخب اإلســـباني هذا األســـبوع. 
”بيكيـــه أيهـــا النـــذل إرحـــل عـــن املنتخب“، 
”إســـبانيا هـــي أمتـــك“، كانـــت هـــذه بعـــض 
الهتافات التـــي رددتها اجلماهير ضد الالعب 
الكتالوني، مدافع برشـــلونة، أثناء التدريبات. 
وعلـــى غرار ما قام به لوبيتيغي، حتدث أيضا 
بعـــض الالعبني فـــي املنتخب اإلســـباني عن 

مشكلة بيكيه واستقالل كتالونيا.
ومن ناحيـــة أخرى يعاني ألفـــارو موراتا 
مهاجم تشيلســـي وإســـبانيا مـــن إصابة في 

عضـــالت الفخـــذ اخللفيـــة وســـيغيب لعـــدة 
أســـابيع بعدما كشـــفت الفحوص مع منتخب 
بالده أنه يعاني من متزق من الدرجة الثانية. 
وخضـــع موراتا لفحوص األحـــد بعد إصابته 
في لقاء لتشيلســـي انتهى باخلسارة 1-0 أمام 
مانشستر سيتي في الدوري اإلنكليزي املمتاز 
الســـبت. وذكرت تقاريـــر بريطانية أن الالعب 

سيغيب ستة أسابيع على األقل.
واســـتدعى مدرب إســـبانيا أريتز أدوريز 
مهاجـــم أتليتيك بيلباو البالـــغ عمره 36 عاما 
لتعويـــض موراتـــا الذي ســـيغيب عـــن آخر 
مباراتـــني لبالده فـــي تصفيـــات كأس العالم 
2018. وتفتقد إســـبانيا أيضا الثنائي أندريس 
إنيستا من برشلونة وداني كاربخال من ريال 
مدريد واختار لوبيتيغي بدال منهما جوناثان 
فيرا العب الس باملاس وأفارو أودريوزوال من 
ريال سوســـيداد وســـط آمال في حسم بطاقة 

التأهل املباشر لنهائيات كأس العالم.

ألكانتارا: تركيز إسبانيا منصب على مونديال 2018 ال على االستفتاء
[ لوبيتيغي يدافع عن بيكيه ضد هتافات الجماهير  [ كوكي: نحن محترفون وعلينا التفكير بما علينا القيام به

أكد العب خط الوســــــط الدولي اإلسباني 
تياغــــــو ألكانتارا أن منتخــــــب بالده يركز 
ــــــى مباراتيه املقبلتني في تصفيات كأس  عل
العالم لكرة القدم 2018 في روســــــيا، بدال 
من اجلدل املثار حول اســــــتفتاء استقالل 

إقليم كاتالونيا.

حالة تأهب قصوى

بيكيه ســـاهم فـــي إحـــراز منتخب 

بـــالده لقـــب كأس العالـــم 2010 

وكأس أوروبـــا 2012، ولم يســـلم 

سابقا من االنتقاد

◄

األرجنتني تستعد ملرحلة الحسم من تصفيات املونديال
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} القاهــرة - حظيت الشـــابة المصرية سمر 
محمد بركة، مؤخـــرا، بفرصة العمل كمأذونة 
شـــرعية، وذلك بعـــد موافقة محكمة األســـرة 
بمحافظة أسوان (جنوب مصر) على تعيينها 

في هذه الوظيفة.
وتعد محمـــد بركة ثاني مأذونة شـــرعية 
تتولـــى هـــذه الوظيفة فـــي تاريـــخ محافظة 
أســـوان، بعد قبـــول أم كلثـــوم محمد يونس 
حســـنين، مأذون شـــرعي لقرية غرب أسوان، 

خالل شهر مايو الماضي.
وأكـــدت محمـــد يونـــس، عنـــد تســـلمها 
الوظيفة أنها ســـعيدة جدا بقرار تعينها أول 
مأذونـــة بمحافظة أســـوان، وأنها ستســـعى 

جاهدا لحصر حاالت الطالق المتفشية.
وتعتبر محمد بركة التي تبلغ من العمر 26 
عاما والمقيمة بقرية بنبان بحري مركز دراو 
محافظة أســـوان أصغر مأذونة في مصر بعد 
أن كانت وفاء قطب من محافظة اإلسماعيلية 
أصغـــر مأذونة في مصر عام 2016، لشـــغلها 

الوظيفة وهي تبلغ من العمر 30 سنة.
وتقدمت أصغر مأذونة شـــرعية للوظيفة 
لتخلف عمهـــا الذي توفي، وتنتظر اســـتالم 
دفاتر الزواج وأحكامه حتى تمارس وظيفتها 
بالقريـــة، علما وأنها حاصلة على ليســـانس 

الحقوق عام 2013.
ووفقا لمصادر إعالمية، قالت محمد بركة 
إنها تقدمت للوظيفة ألنها تكن لها حبا كبيرا، 
مضيفة أنها ترغب في شغل مكان عمها الذي 
توفتـــه المنيـــة منذ فترة، ال ســـيما وأنه كان 

مأذونا للقرية وتريد أن تظل هذه الوظيفة في 
إطار عائلتها.

وأوضحـــت محمـــد بركـــة أنهـــا تقدمت 
للوظيفة قبل 3 ســـنوات بعد تشجيع والدها 
وشـــقيقها الـــذي يعمـــل محاميـــا، وموافقة 

خطيبها الذي أصبح اآلن زوجها.
وقالـــت إنهـــا ســـعدت كثيـــرا بقبولهـــا 
واختيارهـــا للمهمـــة الجديـــدة، مؤكـــدة أن 
شـــقيقها المحامـــي تنـــازل لهـــا عـــن مكتبه 
للمحاماة ليكـــون مكتبا خاصا بها، تقوم من 
خالله باســـتقبال الراغبين فـــي عقد القران، 
وتوثيق أوراقهم بعد استالم الدفاتر الخاصة 

بذلك من المحكمة.
وأكـــدت محمـــد بركة أنهـــا قـــادرة على 
التوفيـــق بيـــن عملهـــا كمأذونـــة ومتطلبات 

منزلها كزوجة وأم لطفل وطفلة.
والـــزواج  القـــران  عقـــد  أن  وأوضحـــت 
فـــي الصعيد ال يتـــم كل يوم، وإنمـــا يتم في 

مناسبات موسمية فحسب.
وقالـــت محمد بركة حول مـــدى تقبل أهل 
الصعيد لعملهـــا كمأذونة ومـــدى موافقتهم 
على أن تقوم ســـيدة بتوثيـــق عقود زواجهم 
وطالقهـــم وفـــض خصوماتهـــم، إن الصعيد 
تطـــور كثيـــرا وأصبـــح أهله يتقبلـــون عمل 
الفتاة ويعتبرونها شـــريكة أساسية لهم في 
كل مجاالت العمل والتنمية، مؤكدة أن هذا ما 
شجعها على تقديم بأوراقها للوظيفة، مشددة 
على قناعتها التامة بتقبل أهل قريتها لعملها 

ومباركتهم لها.

وأضافـــت أن تشـــجيع زوجهـــا ووالدها 
دفعهـــا للعمـــل بتلـــك المهنـــة التـــي تتطلب 
مجهـــودا جبـــارا، حيث ال تقتصـــر على عقد 
القران وتوثيقه فقط، بل تمتد لتشمل الصلح 
بيـــن الزوجين والتوفيق بيـــن المتخاصمين 
مـــن  ومنعهـــم  األزواج  مـــن  المتنازعيـــن 
االســـتمرار في إجراءات الطـــالق، والذهاب 

للمحكمة لتوثيق العقود.

وصرحـــت محمد بركة أنها ال تنكر وجود 
رهبة بداخلها من المهمة الجديدة، لكنها تثق 
في توفيق الله ومســـاندة أهلها وأهل قريتها 

لها.
وبحســـب موقـــع إرفع صوتك، فـــإن أول 
مأذونة شـــرعية مصرية تدعى أمل ســـليمان 
عفيفي، وهي من مدينة القنايات -الزقازيق- 
بمحافظة الشـــرقية، تقدمت لشـــغل المنصب 

بعد وفاة المأذون الشـــرعي لمدينة القنايات 
عام 2007.

وقالت عفيفي ”شـــجعني زوجـــي للتقدم 
بأوراقي لمحكمة األسرة للتعيين بالمأذونية 
فاستشـــرت رجال الدين والقانون في شرعية 
ذلـــك وأجمعوا على عدم وجود مانع شـــرعي 
بأن أتولى المأذونية فتقدمت بأوراقي وربنا 

وفقني في الفوز بها“.

ســــــمر محمد بركة تنتزع لقب أصغر مأذونة شرعية مبحافظة أسوان، في خطوة جديدة 
للتأكيد على تغير النظرة للمرأة، ال ســــــيما في الصعيد الذي يعرف بأنه وســــــط محافظ.  
وتبرر الشــــــابة املتزوجة ســــــر تقدمها لهذه الوظيفة بأنها تريد احملافظة على مهنة عمها 

الذي توفته املنية منذ فترة، لكي تظل أسرتها مأذن القرية دون منازع.

السير بثبات

أعلنـــت األكاديميـــة الملكية  } ســتوكهولم – 
السويدية للعلوم في ستوكهولم فوز األميركي 
من أصـــل ألمانـــي راينر فايـــس مناصفة مع 
األميركيين بـــاري باريش وكيب ثورن بجائزة 
نوبل للفيزياء لعام 2017، وذلك عن اكتشـــافهم 
أول دليل مباشـــر على موجـــات الجاذبية في 

الفضاء.
وذكـــرت لجنة نوبـــل أن الفائزيـــن الثالثة 
شكلوا بحماسهم وإصرارهم قيمة ال تقدر بثمن 
لنجاح مرصـــد الليزر لقياس تداخل الموجات 

الثقالية (ليغو) في الواليات المتحدة.
وتعـــرف الموجات الثقالية بأنها تموجات 
في نســـيج الزمكان تنبأت النظرية النســـبية 
العامـــة للعالـــم الفيزيائـــي الشـــهير ألبـــرت 
أينشـــتاين بها قبل قرن وأحدثت ثورة في علم 
الفيزياء الفلكية عندما أعلن عن رصدها للمرة 

األولى مطلع العام الماضي.
وقالت األكاديمية في بيان ”هذا شيء جديد 

ومختلف تماما ويفتح عوالم غير مرئية“.
وأضافـــت ”ثـــروة من االكتشـــافات تنتظر 
من ينجحـــون في رصـــد الموجـــات وترجمة 

رسالتها“.
وتنشأ هذه الموجات عندما تتسارع الكتل 
خـــالل انفجار نجـــوم على ســـبيل المثال في 

نهاية عمرها أو عند اندماج ثقبين أسودين.

وقالت األكاديمية ”كانت اإلشـــارة ضعيفة 
للغاية عندما وصلت األرض، لكنها تعد بالفعل 

بثورة في الفيزياء الفلكية“.
وتجدر اإلشارة إلى أن مرصد ليغو مشروع 
ضخم يعمل به أكثر من ألف باحث من أكثر من 

عشرين دولة حول العالم.
وأضافت اللجنة أن الرائدين فايس وثورن 
ساهما مع باريش، الباحث الذي أتم المشروع، 
على مدار أربعة عقـــود من البحث العلمي في 

إثبات إمكانية مراقبة موجات الجاذبية.
وعمـــل الباحثـــون علـــى مدار عقـــود في 
البحث عن دليل على وجود موجات الجاذبية 
في الفضاء. وتم رصدها ألول مرة في سبتمبر 
عـــام 2015. وتعـــد موجـــات الجاذبيـــة طريقة 
جديـــدة تماما لمراقبة األحـــداث العنيفة التي 

تحدث في الفضاء.
وعمل العالمان األميركيـــان ثورن وفايس 
منذ ســـبعينات القـــرن الماضي علـــى تطوير 
التقنيات األساسية لقياس موجات الجاذبية. 
وتمكن باريش من إتمام تطوير هذه التقنيات.
ويســـعى الباحثون إلى استخدام موجات 
الجاذبيـــة لرصـــد المزيـــد مـــن الظواهر في 

الفضاء بصور أكبر من ذي قبل.
وقال مدير مرصد ليغو ديفيت رايتز، عقب 
اإلثبـــات األول لوجود موجـــات الجاذبية في 

الفضاء ”قبل 400 عام وجه جاليليو تليسكوب 
نحـــو الســـماء. أعتقد أننا نفعل اليوم شـــيئا 
يضاهـــي نفس األهميـــة. إننـــا نفتتح عصرا 

جديدا“.
وجائـــزة الفيزياء هي ثانـــي جوائز نوبل 
التـــي تعلن هذا العـــام، بعدما أعلـــن عن فوز 
األميركييـــن جيفري هول ومايكل روســـباش 

ومايكل يانج بجائزة نوبل في الطب.
ومـــن بيـــن جوائـــز العلوم تحتـــل جائزة 
الفيزيـــاء مكانـــة محوريـــة نظـــرا لألســـماء 
العظيمة على قائمة من فازوا بها عبر السنين 

مثل أينشتاين ونيلز بور وماري كوري وهي 
إحـــدى امرأتين فقط فازتـــا بجائزة نوبل 

في الفيزياء. وفاز وايس بنصف جائزة 
هذا العام فيما يتقاسم باريش وثورن 

النصف اآلخر.
ووصـــف فايس فـــوزه بجائزة 
نوبـــل للفيزياء لعام 2017 بأنه أمر 

”رائع حقا“.
وقـــال إن الجائـــزة هي نتيجة 

تعاون أكد نظريـــة عمرها قرنا للعالم 
ألبـــرت أينشـــتاين، مضيفـــا عبـــر الهاتف 

للصحافيين في مقر األكاديمية السويدية بعد 
دقائق من إبالغه بالفوز بالجائزة، ”أنا بخير، 

حتى أني أرتدي مالبسي“.

بعد الطب يفوز األميركيون بجائزة نوبل للفيزياء

محمد هجرس

مشـــهد  يفزعنـــي  عربـــي  كمواطـــن   {
الصبيـــان والبنـــات الذين ميشـــون في 
عا»  الشارع، وهم يلبسون بنطلونا «مقطَّ
ة ُســـحبت من  يتباهـــون بـــه، وذات مـــرَّ
لســـاني وحاولت لفت انتبـــاه فتاة بأن 
بنطلونهـــا قـــد ُقطع مـــن عنـــد ركبتها، 
فضحكت طويال بعد أن اســـتدعت بعض 
صديقاتهـــا، وقلـــن لـــي وهـــنَّ يضحكن 
طويـــال إن هذه هـــي املوضـــة.. وبينما 
ابتلعت ريقي دهشـــة عاجلتني إحداهن 
بســـؤال كضربة قاضية عن ثمنه؟ وقبل 
أن أرّد أجابـــت باســـتعالء «500 جنيه يا 
ة في حلقي،  عّم احلـــاج»، فتزايدت الُغصَّ

وولَّيت وجهي!
إنهـــا املوضة اللعينة التي جلبت لنا 
ا  كذلك أقمصـــة مطبوعة بالذبـــاب.. فتبَّ
لهـــا وقد جعلتني موضع ســـخرية، بعد 
أن كنـــت ال أجرأ على اخلروج للشـــارع 
بقميـــص أو بنطـــال فيه ثقـــٌب أو مجرد 
قطع صغير، أو حتى لـــم متّر عليه ِرْجل 
مكوجي احلارة بعد أن مينحه بعضا من 

رذاذ فمه املليء باملاء.
لم يكتـــِف بعض الشـــباب والفتيات 
ببناطيلهم املشقوقة بل اتَّسع الشقُّ على 
اتِق، لتبدو السيقان كأن ال ساتَر لها،  الرَّ
كاشفة عن أشـــياَء «إن ُتْبَد لكم تسؤكم»، 
وحاملـــة النقيض متاما مـــع ما يعلوها 
رمبا مـــن «حجاب» مصطنـــع َخَضع هو 
اآلخر لهذه املوضة، فيما كان مضحكا ما 
كتبته إحدى الفتيات  على صفحتها في 
وســـائل التواصل االجتماعي شاكية من 
أنهـــا ذات ليلة اشـــترت بنطلونا مقطعا 
بــــ300 جنيـــه، وفوجئـــت صباحـــا بأن 
ا منها  والدتهـــا قامت بخياطته لهـــا، ظنَّ
أن هذا عيب تصنيع، وليس عيب موضة 
هـــا األدنى،  انحـــدرت أخالقيـــا فـــي حدِّ
وللدرجـــة التي لـــم تكتِف فيهـــا مبجّرد 
التقطيع بل أضافت عليه أيضا أن يبدو 

وكأنه «مبلول»!
في املاضـــي، ورمبا حتى اآلن، كانت 
دعوات اآلباء واألمهات لنا، نحن األبناء 
ـــتر فـــي الدنيا  والبنـــات، تركز على السَّ
واآلخـــرة، ومن ضمنهـــا أال نتعرَّى عمدا 
بهذا الشكل الذي نشتريه بأموالنا حتى 
باتت مثل هذه املشـــاهد املتناقضة جهال 
أو غباء أو تقليدا، وكأنها تورطك قســـرا 
في «مولد ســـيدي العريـــان»، وأن عليك 
إن لم تشـــارك فتتحســـر على األقل، وفي 
أضعـــف اإلميان متتثل لفتـــاوى مماثلة 
وكلها أيضا على املوضة ومبا ال يخالف 

شرع الله.
رمبا من هـــذه العينـــة األخيرة، تلك 
النكتـــة الســـاخرة التي َســـَرت مؤخرا، 
وملخصهـــا أن فتاة محـجبة متشـــي في 
الشارع وهي ترتدي بنطلونا مقطعا عند 
ركبتيهـــا، فاعتبر أحدهـــم: أن هذا دليل 
قاطع على اإلميان والورع وأنه من كثرة 
الســـجود.. ليصيـــَح بصوت عـــال: ربنا 

يتقبل يا طاهرة!

صباح العرب

مولد سيدي «العريان»!

الحبيب السابق للممثلة التركية ناصليهان أتاغول المعروفة في الوطن العربي بشخصية نيهان في مسلسل {حب أعمى}، 

يضعها في موقف محرج بعد أن صرح أنها تغيرت كثيرا بعد الشهرة، وباتت مختلفة و{من دون قلب}. وأنها {بعد النجومية 

لم تعد تذكر أحدا من عائلتها أو أصدقائها القدامى}.

?

شابة مصرية تشغل وظيفة مأذونة في الصعيد

} نيودلهي – ذكرت الشـــرطة الهندية أن قطارا 
تســـبب في مقتل ثالثة فتيـــة بمنطقة بيدادي، 
الواقعـــة علـــى بعـــد 30 كيلومترا مـــن والية 

كارناتاكا في جنوب غرب البالد.
وأفـــادت صحيفة ”نيودلهـــي تي في“ على 
موقعهـــا اإللكتروني، بأن الشـــرطة تحقق في 
مـــا إذا كان الضحايا المنحدريـــن من منطقة 
بنجالور كانوا يقومون بالتقاط صور سيلفي 
أثناء وقوع الحادث، وأنهم لم يحسنوا تقدير 

مدى قرب القطار القادم منهم.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن الحادث هو 
الثاني الذي يقع ببنجالور في غضون أسابيع، 

بسبب التقاط صور السيلفي.
وتجدر اإلشارة إلى أن الحوادث المتعلقة 
بتصويـــر صور الســـيلفي وضعـــت الهند في 
صـــدارة الدول، حيث تشـــكل مـــا يقرب من 60 

بالمئة من حوادث حول العالم.
وأرجع األطباء الســـبب وراء هوس التقاط 
صور الســـيلفي في الهند إلى الحالة النفسية 
أو الخلـــل والضعف في الشـــخصية أو فيض 

المشاعر العاطفية.
وشهدت الشـــهور األولى لعام 2017، وفاة 
عدة أشـــخاص بســـبب الســـيلفي، من بينهم 
(وفـــاة فتاتين فـــي يوليو الماضـــي غرقا بعد 
ســـقوط الهاتـــف الخاص بهما فـــي النهر، و3 
أشـــخاص في شـــهر فبراير الماضـــي كانوا 
يحاولون التقاط صورة شـــخصية بالقرب من 

باب القطار، وسقطوا وماتوا بين قضبان).

الشغف بالسيلفي 

يدفع 3 فتية تحت القطار

ُ

يليو تليسكوب 
ل اليوم شـــيئا 
 نفتتح عصرا 

ي جوائز نوبل 
أعلـــن عن فوز 
كل روســـباش 

لطب.
تحتـــل جائزة 
ـــرا لألســـماء 
ها عبر السنين 

ي كوري وهي 
جائزة نوبل 
ف جائزة
وثورن

ئزة
مر 

جة
 للعالم

عبـــر الهاتف 
السويدية بعد
”أنا بخير، زة،

{حب أعمى}، 

عد النجومية
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