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} الربــاط - عكســـت اإلجـــراءات التـــي أعلن 
عنها العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
توجها صارما نحو محاسبة المسؤولين على 
التقصير أو التهاون، والذين يســـيء سلوكهم 

لدور الدولة وصورتها لدى المواطنين.
وقال محللون سياســـيون وخبراء مغاربة 
إن إقالـــة عـــدد مـــن الـــوزراء والمســـؤولين 
الســـابقين ال يتعلق فقط بالتقصير في تنفيذ 
برنامج ملكـــي واعد لفائدة مدينة الحســـيمة 
وكان تأخره وراء االحتجاجات التي شـــهدتها 
المنطقة، وإنما الخيار الملكي سيكون توجها 
عامـــا مســـتقبليا لوضـــع المســـؤولين أمام 

مسؤولياتهم.
وأعفى العاهـــل المغربي عددا من الوزراء 
وكبار المســـؤولين من مناصبهم بينهم محمد 
حصـــاد وزيـــر التربيـــة الوطنيـــة والتكوين 
المهنـــي والتعليـــم العالي والبحـــث العلمي، 
والذي كان يشـــغل وزير الداخلية في الحكومة 
السابقة، والقيادي البارز في الحركة الشعبية 

والمرشح ألمانتها العامة. 
وأقال كذلك وزير الصحة الحسين الوردي 
فـــي الحكومتين الحالية والســـابقة باإلضافة 
إلـــى محمد نبيل بن عبدالله وزير الســـكن في 
كلتا الحكومتين واألميـــن العام لحزب التقدم 

واالشتراكية.
وقالـــت وكالة المغرب العربـــي لألنباء إن 
الملك محمد الســـادس أقدم على هذه الخطوة 
بعدما اكتشفت وكالة اقتصادية خلال ببرنامج 

لتنمية منطقة الريف.
وطالـــب العاهل المغربي في وقت ســـابق 
للحســـابات المعني  المجلـــس األعلى  رئيس 
بمراقبة الماليات العامة بالتحقيق في أسباب 

تأخر مشروع ”الحسيمة منارة المتوسط“.
وقـــال بيان صـــادر عن القصـــر الملكي إن 
”هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة 
جديـــدة ال تقتصر على منطقة الحســـيمة فقط 
وإنما تشـــمل جميع مناطق المغرب وتهم كل 

المسؤولين على اختالف مستوياتهم“.
وأشـــار المراقبون إلى أن قـــرارات اإلقالة 
التـــي طالـــت وزراء بعضهـــم قياديـــون فـــي 
األحزاب وآخرون تكنوقراط ســـتحدث حراكا 
كبيرا داخل األحـــزاب وخارجها، خاصة أنها 
ستجعل كبار المســـؤولين يعرفون أن الرقابة 
موجـــودة وأن التهـــرب مـــن المســـؤولية أو 

التهاون فيها لن يمر دون عقاب.
وشددوا على أن الرسالة األهم التي تبعث 
بها هذه اإلقاالت هي أن الملك محمد السادس 
ماض في تنفيذ مـــا جاء في خطاباته األخيرة 
من تحميل المسؤولية للمقصرين، وأن الدولة 
ليس فـــي واردها أن تغطي عنهـــم أو تتحمل 

مســـؤولية أخطائهـــم مثلما حصـــل في ملف 
الحسيمة.

وعّبـــر العاهل المغربي في أكثر من مرة عن 
”اســـتيائه وانزعاجـــه وقلقـــه، بخصوص عدم 
تنفيذ مشاريع تنموية بإقليم الحسيمة (شمال) 

في اآلجال المحددة لها“.
وفـــي أكتوبـــر 2015 أشـــرف الملـــك محمد 
السادس على إطالق برنامج التنمية المجالية 
إلقليم الحسيمة (2015-2019)، والذي أطلق عليه 
اسم ”الحســـيمة منارة المتوســـط“، بميزانية 

بلغت 6.5 مليار درهم (667 مليون دوالر).
واعتبر أمين الســـعيد الباحث في القانون 
الدستوري والعلوم السياسية أن البيان يعكس 
مـــدى التفاعـــل الملكي مع الطلـــب المجتمعي 
الداعي إلى توســـيع مســـاحات المســـؤولية، 
مشـــيرا إلى أن العاهل المغربي قدم إشـــارات 

سياســـية قوية من شـــأنها أن تصحح العالقة 
المختلة بين الدولة والمجتمع.

والحظ عبدالمنعم لزعر، الباحث في العلوم 
السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد 
الخامس بالربـــاط، أن المؤشـــرات توحي بأن 
الخطـــوات الملكيـــة لـــن تقتصـــر علـــى إعفاء 
الـــوزراء المقصرين وســـحب الثقة من آخرين، 
بـــل هناك رغبـــة ملكية فـــي تمديد أثـــر تفعيل 
مبدأ ربط المســـؤولية بالمحاسبة ليشمل جل 
مواقع المســـؤولية بالمغرب في انتظار سقوط 

مسؤولين جدد.
وأكـــد لزعر في تصريح لـ“العرب“ أن القرار 
الملكي سيســـاهم في فتح نقاش سياسي حول 
جدوى مشـــاركة كل من حزبي الحركة الشعبية 
والتقـــدم واالشـــتراكية فـــي الحكومـــة اللذين 

ينتمي عدد من الوزراء المقالين إليهما.

} مدريــد - بدأت الدائرة تضيق على قطر في 
ضوء انكشـــاف تفاصيل عالقتها بالجماعات 
المتشددة، ليس فقط على المستوى اإلقليمي، 
بـــل فـــي أوروبا والواليـــات المتحـــدة اللتين 
كانـــت الدوحـــة تراهن علـــى تضليلهما بنفي 
مســـتمر لعالقتهـــا باإلرهـــاب، لكـــن ندوتين 
لكبار الدبلوماســـيين والخبراء عقدتا بمدريد 
وواشـــنطن كشـــفتا عمق التورط القطري في 
تمويل اإلرهـــاب، وأنها ضخـــت أكثر من 125 

مليون يورو لتنظيمات إسالمية في أوروبا.
وتوصلت ندوة عقـــدت األربعاء في مدريد 
إلى أن قطـــر دفعت 160 مليـــون يورو إلخوان 
أوروبا وساعدت اإلرهاب. وهدفت الندوة التي 
نظمتها جمعيـــة الصحافـــة األوروبية للعالم 
العربي بالتعاون مع المعهد الدولي لمناهضة 
العنـــف، األربعاء في مدريد، إلى وضع خارطة 

طريق لمحاربة التنظيمات اإلرهابية.

وقال خبراء شـــاركوا في الندوة إن أوروبا 
التي تســـتنفر لمكافحة اإلرهاب بعد سلســـلة 
العمليـــات التي اســـتهدفت أمنها، اســـتفاقت 
ولو متأخـــرا على خطـــورة االتهامـــات التي 
واإلمـــارات  الســـعودية  مثـــل  دول  وجهتهـــا 
ومصر والبحرين لقطـــر، وأنها بدأت بالبحث 
عن األخطبوط المدعـــوم قطريا بين أراضيها 
خاصة لجماعة اإلخوان المسلمين التي تمتلك 
فروعـــا في مختلـــف المـــدن األوروبية، والتي 
ينظر إليها باعتبارها الحضن الذي تربى فيه 
مختلف المنتســـبين إلى الجماعات اإلرهابية 
علـــى التشـــدد وكراهيـــة المجتمـــع الغربـــي 

والسعي لالنتقام منه.
واعتبر كوين متســـو، رئيس لجنة مكافحة 
اإلرهـــاب في البرلمـــان البلجيكي، أن الحديث 
عـــن تمويل الجماعات الُمتطرفة في أوروبا لن 
يكتمل دون التطـــرق إلى دور األموال القطرية 

فـــي دعم التنظيمات التي تدور في فلك جماعة 
اإلخوان المسلمين.

وكشف متسو في تصريح لـ“العرب“ عن أن 
التقارير األمنية والمالية األوروبية ُتشير إلى 
أن قطر ضخت خالل السنوات القليلة الماضية 
أكثر من 125 مليون يورو لتنظيمات إســـالمية 
في أوروبا تحـــت عناوين ُمختلفة أبرزها دعم 
بعـــض المؤسســـات الدينيـــة والخيرية التي 
ُتديرها جماعة اإلخوان المسلمين في أوروبا.

ومن شأن هذه المعطيات أن تدفع الجهات 
الرســـمية في أوروبا إلى فتح تحقيقات جدية 
بشـــأن دور قطـــر وســـفاراتها وقنصلياتهـــا، 
وتحـــرك مســـؤوليها ولقاءاتهم فـــي الخارج 
لتفكيـــك شـــبكة الدعم التـــي يقدمونهـــا. كما 
تعطـــي هـــذه الحقائـــق مشـــروعية للدعوات 
المختلفة التي تطالب بوضع جماعة اإلخوان 
تحت الرقابة خاصة أنهـــا تمتلك إمبراطورية 

ماليـــة عابـــرة للـــدول والقـــارات، ومن شـــأن 
التســـاهل معها أن يزيد من أنشطتها ويوسع 
شـــبكة المتشـــددين الذين يتربون على فكرها 
لينتظمـــوا الحقا فـــي داعـــش أو القاعدة، أو 

يتحولوا إلى ذئاب منفردة.
وال تقف االســـتفاقة المتأخرة على الخطر 
القطـــري عند أوروبا، فدوائر نفوذ مختلفة في 
الواليات المتحدة بدأت تتحرى بشـــأن الدور 
القطري في تمويـــل اإلرهاب، متجاوزة تذبذب 

الموقف الرسمي األميركي.
للدراســـات  هدســـون  معهـــد  ونظـــم 
االســـتراتيجية االثنين في واشـــنطن مؤتمرا 
بعنـــوان ”مكافحـــة التطـــرف العنيـــف: قطر 
شـــارك فيه  وإيـــران واإلخـــوان المســـلمون“ 
أعضـــاء بـــارزون مـــن الكونغـــرس وقيادات 
عسكرية سابقة ودبلوماسيون أصحاب خبرة 

في شؤون الشرق األوسط ومكافحة اإلرهاب.

وأكد وزير الدفاع األميركي األســـبق ليون 
بانيتا أن ”إيران وقطر ال تقالن خطرا عن كوريا 
الشمالية“، مؤكدا ”قطر لديها سجل واضح في 
دعم الجماعات اإلرهابيـــة وأبرزها اإلخوان“. 
وأوضح أن قطر دعمـــت التنظيمات اإلرهابية 
باألمـــوال، وأن ”لديها ســـجل مختلط، نعرف 
أنهـــم قدموا دعمـــا ماليا لإلخـــوان ولإلرهاب 

وحماس وعناصر من القاعدة وطالبان“.
وقـــال مراقبون عرب في الواليات المتحدة 
إن هـــذا المؤتمر ســـيمثل دفعـــا قويا لمطالب 
ســـابقة بتصنيف جماعة اإلخوان المســـلمين 
منظمـــة إرهابيـــة كونهـــا وراء نشـــر العنف 
وتوليد الحركات المتطرفة في الشرق األوسط، 

ومعاقبة ممّوليها.
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} أربيل - قالت مصادر سياســـية رفيعة تتابع 
الكواليـــس السياســـية بين بغـــداد وأربيل إن 
”رئيـــس إقليم كردســـتان، مســـعود البارزاني، 
أصبح يفكر في االستقالة بجدية وأنه قد يعلن 

عن ذلك في اجتماع برلمان اإلقليم الخميس“.
وذكـــرت المصـــادر في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن البارزانـــي تلقـــى إشـــارات واضحـــة مـــن 
السياســـيين الشـــيعة في العاصمـــة العراقية، 
بشـــأن ضرورة االســـتقالة من منصبه قبل بدء 
أي مفاوضات حقيقية تقود إلى تسوية األزمات 

بين الحكومة المركزية وحكومة اإلقليم.
وأضافت أن ”البارزاني يتعرض لضغط من 
داخل عائلته لحثه على االستجابة“، مشيرة إلى 
أن ”الزعيم الكردي المخضرم خطط لالستقالة 
في حال نجحت خطته في إجراء االستفتاء، ولم 
يتوقـــع أن تتجه األمور إلى هذا المســـتوى من 

التداعي“.
وتقول المصـــادر إن ”اســـتقالة البارزاني 
تجســـد هزيمة سياســـية مدوية فـــي مواجهة 
رئيـــس الحكومة حيدر العبادي، الذي يكســـب 

يوميا المزيد من الثقة داخليا وخارجيا“.
وتتـــداول وســـائل إعالم كردية فـــي أربيل، 
نقال عن ساســـة في اإلقليم، تســـريبات تتعلق 
بـ“قـــرب اإلعـــالن عـــن اســـتقالة البارزاني من 

منصب رئيس إقليم كردستان“.
وتقول المصادر إن ”البارزاني قد يســـتغل 
التئام برلمان إقليم كردستان في جلسة طارئة، 
اليوم الخميس، إلعالن استقالته أمامه. وتنقل 
المصـــادر عـــن شـــخصيات سياســـية كرديـــة 
توقعات بـــأن يعلن برلمان كردســـتان ”تجميد 
منصب رئيس اإلقليم“، بعد استقالة البارزاني 
منه علـــى أن تنقـــل صالحيـــات المنصب إلى 

حكومة اإلقليم وبرلمانه.
وإذا كانـــت أربيل التي تخضع لنفوذ عائلة 
البارزانـــي، منشـــغلة بالتســـريبات المتعلقـــة 
بمصير منصب رئيس اإلقليم، فإن السليمانية 
المجـــاورة التي تخضع لنفـــوذ عائلة الرئيس 
العراقي الســـابق جالل الطالباني، بدأت جني 
ثمار الصفقة التـــي أبرمتها مع بغداد وطهران 
لتســـهيل إعادة انتشـــار القطعات العســـكرية 

العراقية في مناطق محاذية لإلقليم.
وأعلنت طهران رسميا، األربعاء، إعادة فتح 
معبر حدودي مع الســـليمانية بعد إغالقه عدة 
أيام، استجابة لبغداد في إطار إجراءات عقابية 

ضد استفتاء كردستان.
وقالـــت قنصليـــة طهـــران فـــي كردســـتان 
العـــراق، إن الســـلطات اإليرانيـــة فتحت معبر 
”باشـــماغ“ مع العراق بناء على طلب تقدمت به 

السليمانية.
وتؤكد المصادر أن السليمانية لديها ضوء 
أخضر مـــن بغداد بإعـــادة فتـــح مطارها أمام 

الرحـــالت الدولية، لكن خالفـــات حزبية تؤخر 
االستجابة.

وتخلى إقليم كردستان في العراق، رسميا، 
عن استفتاء االستقالل الذي أجراه في الخامس 
والعشرين من الشـــهر الماضي واختار تجميد 
نتائجه، والطلـــب من الحكومـــة المركزية بدء 

حوار ”على أساس الدستور“.
وجـــاء إعـــالن اإلقليـــم فـــي وقـــت تواصل 
بغداد تحركاتها العســـكرية في محيط المنطقة 
الكرديـــة، مقلصـــة مســـاحتها إلى حـــدود غير 

مسبوقة منذ العام 1991.
وصيـــف العام 2014 تحـــول الخط الوهمي 
إلى اللـــون األخضر، بعدما مألت البيشـــمركة 
التابعـــة إلقليم كردســـتان الفـــراغ الذي خلفته 
القـــوات العراقيـــة المنســـحبة مـــن المناطق 

المجاورة، إثر اجتياح داعش للموصل.
ومنذ الســـادس عشـــر من الشـــهر الجاري 
بدأت بغداد سلســـلة من اإلجراءات العســـكرية 
للـــرد على االســـتفتاء الكردي، تلـــت حزمة من 
العقوبات االقتصادية التي طالت مطارات إقليم 

كردستان وتعامالته المالية.
ووفقا لإلعالن الرســـمي الذي سبق إطالق 
اإلجراءات العســـكرية منتصف الشهر الجاري، 
فإن القوات العراقية تنوي إعادة االنتشـــار في 
المناطق التـــي غادرتها صيف 2014. وتشـــمل 
هـــذه المناطق أجزاء واســـعة مـــن محافظات 
نينـــوى وديالى وكركوك وصـــالح الدين. ولكن 
تطورات العملية العســـكرية أكـــدت أن القوات 
العراقية فرضت سيطرتها، خالل األيام القليلة 
الماضيـــة، على جميع مناطـــق الخط األخضر، 
وربما تهدد مناطق واسعة داخل الخط األزرق.

وأجبـــرت هـــذه التطـــورات حكومـــة إقليم 
كردستان على إطالق مبادرة للحوار مع بغداد، 

معلنة استعدادها لتجميد نتائج االستفتاء.
وطلبـــت الحكومـــة الكردية مـــن بغداد، في 
بيـــان فجر األربعاء، ”وقف إطالق النار بشـــكل 
فـــوري وإيقاف جميـــع العمليات العســـكرية“، 

مؤكدة استعدادها لتجميد نتائج االستفتاء.
وســـرعان ما ردت أطراف سياســـية تنتمي 
إلى التحالف الشـــيعي الحاكـــم في بغداد على 

المبادرة الكردية بالرفض.
وقال النائب عباس البياتي، وهو قيادي في 
ائتالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إن 
مبادرة رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان 
البارزانـــي، هي ”لعبـــة ماكـــرة لتبييض وجه 
عمه“، في إشارة إلى زعيم الحزب الديمقراطي 

مسعود البارزاني.
ورد المتحدث باسم الحشد الشعبي، النائب 
أحمد األســـدي، بالقول إن المبادرة الكردية ”ال 
مؤكدا أن الحكومـــة المركزية تريد  قيمة لهـــا“ 

”إلغاء“ نتائج هذا التصويت.

الضغوط تضع البارزاني 

على عتبة االستقالة
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سياســـية  أوســـاط  تعتبـــر   - الخرطــوم   {
ســـودانية أن إلغاء السلطات لندوة تتطرق إلى 
فكر الزعيم السياســـي والديني الراحل محمود 
محمـــد طه يعكـــس في واقـــع األمر اســـتمرار 
الذهنيـــة املنغلقـــة في هذا البلـــد، وعدم وجود 
رغبـــة جدية فـــي التعاطي مـــع كل فكر حداثي 
يقطع والتفكير األصولي املتغلغل في السودان.
وتقـــول هـــذه األوســـاط إن النظـــام أبدى 
فـــي الســـنوات األخيـــرة انفتاحا علـــى العالم 
اخلارجـــي ورغبة في حتســـني صورتـــه، وكان 
نتاج ذلك إلغـــاء العقوبات األميركية املفروضة 
عليه منذ التســـعينات، بيد أنه ال يزال يتعاطى 

بجمود مع أي محاولة إصالحية في الداخل.
الســـوداني  اجلمهـــوري  احلـــزب  وكان 
املعـــارض اتهم مؤخـــرا ”جماعات متشـــددة“، 
لم يســـمها، بتحريض األجهـــزة األمنية ضده، 
واحليلولـــة دون إقامة مؤمتـــر يناقش قضايا 
اإلســـالم واحلداثة، ويركز على مشـــروع زعيم 

احلزب الراحل محمود محمد طه الفكري.
ويرى بكري خليل رئيس شـــعبة الفلســـفة 
بجامعـــة النيلـــني (حكوميـــة) أن منـــع إقامـــة 
املؤمتر ”مؤشـــر صارخ لغيـــاب حرية التعبير، 
واالنفتـــاح على اآلخر“. ومحمود محمد طه هو 
مؤســـس احلزب اجلمهوري في السودان وهو 

مفكر وزعيم ديني أقدم علـــى مراجعات عميقة 
كلفته حياته، حيـــث نفذ بحقه حكم اإلعدام في 
١٨ ينايـــر العام ١٩٨٥، على أيـــام حكم الرئيس 
األســـبق جعفر النميري، بعد أن أدانته محكمة 
علـــى آرائه الفقهيـــة. بيد أن محكمة  بـ“الردة“ 

أخرى عقدت بعد ســـقوط حكم النميري، برأته 
من تهمـــة الردة، واعتبرت احلكم الصادر ضده 

”حكما سياسيا“، وأمرت بإعادة االعتبار له.
وحظـــر الرئيس عمر البشـــير بعد وصوله 
إلى الســـلطة األحزاب السياسية قبل أن يسمح 

لها باستئناف نشاطها مبوجب اتفاقية السالم 
بني احلكومة ومتمردي جنوب السودان ٢٠٠٥.

لكن لم يسمح للحزب اجلمهوري باستئناف 
نشـــاطه، ورفـــض مجلـــس شـــؤون األحـــزاب 
السياســـية طلبه، فقصر نشاطه على اجلوانب 
الدعويـــة والثقافية عبر منظمـــة مجتمع مدني 

حتمل اسم ”مؤسس احلزب“.
وينظـــر إلى طـــه باعتباره مفكرا إســـالميا 
وجتديديا، مزج في فكره بني األصالة واحلداثة.
ويقول مراقبون إن الســـودان الذي يحاول 
اليوم حتســـني صورته يحتـــاج إلى مصاحلة 
ذاتية، تقوم على محاربـــة التطرف في الداخل 
وتبنـــي أفكار مثل تلك التي نادى بها طه تقطع 

مع املد األصولي الذي يعشش في هذا البلد.
ويرى هؤالء أن النظام رغم اخلطوات التي 
قام بها على صعيد التعاون مع املجتمع الدولي 
فـــي مكافحة ظاهرة اإلرهاب ال ميلك اجلرأة في 
مواجهـــة الفكر الذي يؤدي إلـــى هذه الظاهرة، 
بالنظر إلى أن املؤسســـات والقوى التي دعمته 

واحتوته هي باألصل قائمة على هذا الفكر.
وكان الرئيس الســـوداني قد صرح مؤخرا 
بـــأن هناك حاجة ماســـة إلى محاربة التشـــدد 
داخل البالد، محمال مســـؤولية انتشـــاره إلى 

قوى خارجية األمر الذي استفز كثيرين.

} بيــروت - أعلنت وزارة اخلارجية اللبنانية 
األربعـــاء عن خطـــف ثالثة مواطنـــني لبنانيني 
بينهـــم رجـــل أعمال فـــي العاصمـــة العراقية، 
فـــور وصولهم إليها قبل أيـــام، من دون إضافة 
تفاصيل حول أســـباب اخلطف أو هوية اجلهة 

اخلاطفة.
وأوردت وزارة اخلارجيـــة فـــي بيان ”أنها 
تبلغـــت تعرض ثالثة مواطنني لبنانيني لعملية 
خطف لـــدى وصولهم إلى العاصمـــة العراقية 
األحد املاضـــي. واملواطنون الثالثة هم  بغداد“ 
عماد اخلطيب ونـــادر حماده وجورج بتروني، 

وفق البيان.

ولم تكشـــف اخلارجيـــة اللبنانيـــة عن أي 
تفاصيـــل إضافيـــة حـــول املخطوفـــني الثالثة 
وســـبب زيارتهم إلى بغداد. فيما ذكرت وسائل 
إعالم لبنانية أن اخلطيب هو رجل أعمال وهو 
مدير لشـــركة مقـــاوالت بارزة تعمـــل في لبنان 
والعراق، حيث فازت شركته مؤخرا مبشروعني 
التابعـــة  أربيـــل  محافظـــة  لصالـــح  كبيريـــن 

لكردستان العراق.
عناصـــر  يكـــون  أن  فـــي  شـــكوك  وهنـــاك 
من ميليشـــيا احلشـــد الشـــعبي خلـــف عملية 
االختطـــاف، بيد أنه ال ميكن اجلزم بها. وأكدت 
وزارة اخلارجيـــة أنهـــا ”تتابع ســـير معاجلة 

املســـألة مبا يتالءم وحساســـيتها حرصا على 
ســـالمة املخطوفني الثالثة، ومبـــا يكفل إطالق 

سراحهم ساملني“.
ولـــم تتوفر معلومات مـــن اجلانب العراقي 
حـــول املوضوع، كما لم يتســـن احلصول على 
معلومات مـــن البعثة الدبلوماســـية اللبنانية 
في بغداد. وشهدت عمليات اخلطف في العراق 
تراجعا مقارنة مبا كانت عليه قبل سنوات حني 

كانت البالد تعيش حالة من الفوضى.
ورغـــم اإلجـــراءات األمنيـــة املشـــددة التي 
تنفذها القوات احلكومية، تشـــهد بغداد أعمال 
عنف يومية، بينها حوادث اختطاف بني احلني 

واآلخـــر، غالبـــا ما تســـتهدف مدنيـــني بهدف 
احلصول علـــى فدية. وفي بعض األحيان تعثر 
قوات األمن على جثـــث ضحايا بعد مرور أيام 

عدة على خطفهم، من بينهم عناصر أمن.
وُخطف العشـــرات من األجانب في العراق 
خالل الســـنوات املاضية، مـــن بينهم ٢٠ قطريا 
خطفـــوا فـــي أواخر العـــام ٢٠١٥ وجرى إطالق 
ســـراحهم فـــي أبريـــل ٢٠١٦، في إطـــار صفقة 

مشبوهة أثارت جدال كبيرا.
وخطف قبلهـــم بثالثة أشـــهر ١٨ تركيا في 
بغداد مت اإلفراج عنهم الحقا من دون تعرضهم 

ألذى.

} عمان - عكس االتصال الهاتفي بني العاهل 
األردني امللـــك عبدالله الثانـــي ورئيس املكتب 
السياسي حلركة حماس إسماعيل هنية بطلب 
من األخيـــر، رغبة حمـــاس في ترميم جســـور 
التواصل مع عمان، التي تصدعت بفعل سلسلة 

من األخطاء اقترفتها احلركة بحق اململكة.
وأتـــى هذا االتصـــال الذي جـــرى األربعاء 
في ظـــل معلومات عـــن جهـــود يقودها رئيس 
املكتب السياسي الســـابق خالد مشعل لتفعيل 
العالقة بني الطرفني، وإعادة فتح مكتب للحركة 
في عمان أســـوة مبا حصل في القاهرة، وســـط 
اســـتبعاد مراقبـــني أن تقبل الســـلطة األردنية 

بهذه اخلطوة خاصة في الظرف احلالي.
وتقول أوساط سياسية أردنية إن املتغيرات 
اجلارية بامللف الفلسطيني وخاصة على صعيد 
املصاحلة بـــني حركتـــي فتح وحمـــاس، تدفع 
عمان إلـــى إعادة مراجعة طريقـــة تعاطيها مع 
الشـــأن الفلسطيني وهو ما يفسر هذا االنفتاح 
احلذر من اململكـــة جتاه حماس، والذي ترجمه 
االتصال الذي مت بـــني العاهل األردني ورئيس 

املكتب السياسي حلماس.
ويؤكد احمللل األردني عمر الرداد لـ“العرب“، 
”ليس غريبا أن يكـــون هناك اتصال بني القيادة 
األردنية وقيادة حماس في هذه املرحلة، خاصة 
بعد التحوالت التي أبدتهـــا احلركة، وحتديدا 

خطوتها نحو املصاحلة مع حركة فتح“.
ويشدد الرداد على أن ”األردن معني بالكامل 
بامللف الفلســـطيني ارتباطا مبصاحله العليا، 
أما املوقف من حماس، فليس سرا أن األردن لم 
يكن حليفا لها وال عدوا، وأظن أن املرحلة التي 
كانت فيهـــا احلركة تســـتهدف األردن قد ولت، 
وأن التطورات التي جتري تتطلب انفتاحا بني 

الطرفني“.
وبحـــث امللـــك عبدالله مع إســـماعيل هنية 
خالل االتصال األول من نوعه بني اجلانبني منذ 
تولي األخير منصبه على رأس احلركة تطورات 
املصاحلة الفلسطينية التي أكد امللك دعمه لها.
ونقـــل بيـــان حلركة حمـــاس عـــن العاهل 
األردني، عقب اللقـــاء ”ضرورة بذل كل اجلهود 
الفلســـطينية  للقضيـــة  األولويـــة  الســـتعادة 
ومواجهـــة التحديـــات الراهنة“. وشـــدد امللك 

عبداللـــه على ”مواصلة األردن مواقفه بدعم كل 
الفلسطينيني خاصة أمام التحديات الراهنة“.

وذكر البيان أن هنية شـــدد على أن حماس 
”جادة وماضية في التطبيـــق األمني لالتفاقات 
حيث أصبح االنقســـام خلف ظهورنا خاصة أن 

هذه املرحلة تتطلب الوحدة الفلسطينية“.
وأكـــد رئيـــس املكتـــب السياســـي حلماس 
أهميـــة الـــدور األردني في إجنـــاح املصاحلة، 
مشـــيرا إلى ”العالقـــات الفلســـطينية األردنية 

الوثيقة والروابط التاريخية بني الشعبني“.
ومعلـــوم أن األردن قـــد حصـــر علـــى مدى 
الشـــأن  فـــي  التعاطـــي  املاضيـــة  الســـنوات 
الفلسطيني مع الســـلطة التي يرأسها محمود 

عباس دون سواها.
وحرص هنية خالل هذا االتصال على تبديد 
مخـــاوف األردن إزاء تداعيـــات ملف املصاحلة 

على أمنه القومي.
ويتـــردد أن لعمان موقفا متحفظا نســـبيا 
على املصاحلة وما ستفرزه من مشاركة حلركة 
حماس في الســـلطة الفلسطينية مستقبال وفق 
ما نص عليـــه االتفاق الذي رعتـــه القاهرة من 
إجراء النتخابات تشريعية ورئاسية قد تنتهي 

بعودة قوية للحركة إلى الضفة الغربية.
وهذا بالطبـــع يثير مخـــاوف األردن جلهة 
تقويـــة عضـــد جماعـــة اإلخوان املســـلمني في 
اململكة، التي تربطها عالقات قوية مع حماس.

وتعتبر شـــريحة مهمـــة مـــن األردنيني أن 
حلمـــاس دورا فـــي محاولة إثـــارة القالقل في 
األردن في العام ٢٠١٢ في ما بات يعرف بثورات 
الربيع العربي، عبر حتريضها جلماعة اإلخوان 
األردنيـــة على تصدر موجـــة االحتجاجات ضد 

النظام هناك.
وتعززت هذه الشكوك مع زيارة الفتة خلالد 
مشعل رئيس املكتب السياسي حلماس في تلك 
الفتـــرة لعمان ولقائه بامللك عبدالله الثاني بعد 

قطيعة بني احلركة واألردن استمرت ١٣ عاما.
وبعد أشـــهر من ذلـــك اللقاء الشـــهير، عاد 
الفتـــور يخيم على العالقة بني الطرفني مجددا، 
وســـط شـــن احلكومة األردنية هجمـــة مضادة 
علـــى جماعة اإلخوان وكان مـــن أهم خطواتها 
إعـــالن اجلماعة األم التي تشـــرف عليها قيادة 
محســـوبة علـــى الصقـــور ولها عالقـــات قوية 
بحمـــاس تنظيما غير قانونـــي، ومنح اجلناح 
املعتـــدل الذي قاده عبداملجيد ذنيبات ترخيصا 

ليكون البديل عن اجلماعة التاريخية.
وقال هنية للملك عبدالله إن حركته حريصة 
علـــى األردن وأمنه، منبها إلـــى أن ”أمن األردن 

هو من أمننا، واألمـــن القومي األردني محفوظ 
ومحمـــي، وحريصون على أن يكـــون حاضره 

ومستقبله قويني ومؤمنني“.
كمـــا أعـــرب هنيـــة عـــن تقديـــر حمـــاس 
واحترامهـــا للواليـــة األردنية على املقدســـات 
فـــي مدينة القدس ورفض أي مســـاس بالقدس 

واملقدسات اإلسالمية واملسيحية.
والقلـــق األردنـــي ال ينحصر فـــي الصعود 
املنتظر حلماس إلى الســـلطة، بل أيضا في ما 
قد ميهد له اتفاق املصاحلة من تســـوية نهائية 
للنزاع الفلســـطيني، وســـط عودة احلديث عن 

الوطن البديل للفلسطينيني.
ومؤخـــرا جرى مؤمتـــر مثير شـــاركت فيه 
شـــخصيات معارضـــة أردنيـــة حتـــت عنوان 
”اخليار األردني.. األردن هي فلســـطني“، نظمه 
املركـــز الدولي اليهـــودي للحـــوار، وأثار هذا 
املؤمتر حفيظة شـــريحة واســـعة من األردنيني 

الذين اعتبروه استهدافا للمملكة.
وشـــدد رئيـــس املكتب السياســـي حلماس 
على رفـــض احلركة لكل مؤامـــرات وطروحات 
الوطن البديل، مؤكدا أن ”فلسطني هي فلسطني 
واألردن هـــو األردن، ولن نســـمح ألي نظريات 
حـــول الوطن البديل بأن متـــرر في األردن، فهو 
بلد عربي أصيل له سيادته وتاريخه وشعبه“.

ويقـــول مراقبـــون إن األردن وإن كانـــت له 
مالحظات على ما ورد في بنود املصاحلة، فإنه 
بالتأكيد لـــن يقف حائال دون إجناحها، خاصة 
وأنه معني بالدرجة األولى بتسريع وجود حل 
نهائي للقضية الفلسطينية وهذا لن ينجح دون 

توحيد اجلسد الفلسطيني.
ويوضح احمللل عمر الرداد أن األردن مع أي 
جهود من شـــأنها توحيد الصف الفلســـطيني، 
وصـــوال إلى حتقيـــق أهدافـــه، وجوهرها قيام 
دولته املســـتقلة على أرضه، ويـــدرك األردن أن 
أهم مخرجات املصاحلة الفلســـطينية سيكون 
توجـــه الفلســـطينيني ومعهـــم العـــرب للعالم 
والقـــوى الكبرى مبوقـــف أقـــوى يلغي حجج 

إسرائيل بأنه ليس هناك شريك فلسطيني.
ويشـــدد الرداد على أنه مـــن املبكر احلديث 
عـــن إعادة فتـــح مكاتـــب حلماس فـــي األردن، 
خاصـــة وأن قـــرارا بهـــذا املســـتوى يخضـــع 
حلســـابات دقيقة أمنية وسياسية، ورمبا مثل 
هذه املكاتب تفقد قيمتها بعد املصاحلة، ورمبا 
يعطي قرار فتح مكاتـــب للحركة في ظل وجود 

سفارة فلسطينية في عمان إشارات خاطئة.
األحـــد  اســـتقبل  األردنـــي  العاهـــل  وكان 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحث معه 

اتفاق املصاحلة الفلسطينية.
ووقعـــت حركة فتح التـــي يقودها الرئيس 
الفلســـطيني وحمـــاس التي تدير قطـــاع غزة، 
اتفاق مصاحلة برعاية مصرية في القاهرة في 

١٢ أكتوبر احلالي، تســـتعيد مبوجبه الســـلطة 
الفلســـطينية الســـيطرة على قطاع غزة بحلول 

األول من ديسمبر.
وســـيبدأ الطرفان الشـــهر القادم محادثات 
تهدف إلى تشـــكيل حكومة وحـــدة بينما ميكن 
حلماس أن تنضم في نهاية املطاف إلى منظمة 
التفاوضـــي  الفلسطينية-الشـــريك  التحريـــر 

الرئيسي إلسرائيل في محادثات السالم.

وســـتقوم حكومة الوحدة املنتظرة بتنظيم 
االنتخابات التشريعية والرئاسية املقبلة، التي 
ستشـــارك فيها حماس. وتتواتر أنباء على أن 
مشـــعل ســـيكون مرشـــح احلركة لالنتخابات 
اتفـــاق  وفـــق  إقامتهـــا  املنتظـــرة  الرئاســـية 
املصاحلـــة مع فتـــح، وبالتالي يحاول مشـــعل 
إعادة ربط عالقات مـــع الدول اإلقليمية خاصة 

تلك املتحفظة على شخصه، ومنها األردن.
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◄ وافقت بلدية القدس اإلسرائيلية 
األربعاء على بناء 176 وحدة استيطانية 
داخل حي فلسطيني في القدس الشرقية 

المحتلة، بحسب ما أعلن نائب رئيس 
البلدية.

◄ أكدت مجلة ”نيوزويك“ األميركية أن 
هناك قرابة ثالثة آالف أردني يقاتلون 

في صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية.

◄ قالت مصادر قضائية مصرية إن 
محكمة النقض أيدت األربعاء حكما 

بسجن ستة رجال شرطة بينهم ضابط 
في قضية تعذيب مواطن حتى الموت 

داخل قسم للشرطة بمدينة األقصر 
السياحية بجنوب البالد عام 2015 وذلك 

في حكم نهائي غير قابل للطعن.

◄ تصّوت لجنة وزارية إسرائيلية 
األحد على ضّم مستوطنات يهودية 
في الضفة الغربية إلى نطاق نفوذ 

مدينة القدس، ضمن ما يعرف بمشروع 
”القدس الكبرى“.

◄ حكمت محكمة أمن الدولة األردنية 
األربعاء على خمسة أردنيين بالسجن 

لفترات راوحت بين عامين وثالثة 
أعوام بعد إدانتهم بتهم راوحت بين 

”الترويج“ و“محاولة االلتحاق“ بتنظيم 
الدولة اإلسالمية.

◄ أعربت فرنسا األربعاء عن ”قلقها“ 
على مصير المحامي الفرنسي 

الفلسطيني صالح حموري الموضوع 
قيد االحتجاز اإلداري في إسرائيل منذ 
الثالث والعشرين من أغسطس، وأبدت 
استغرابها لعدم إعالن التهم الموجهة 

إليه.

باختصار

أخبار
انفتاح أردني حذر تجاه مساعي حماس لترميم العالقات

[ العاهل األردني يؤكد لرئيس حركة حماس دعمه للمصالحة  [ هنية: لن نسمح بأن يكون األردن الوطن البديل للفلسطينيين
تفرض التطورات اجلارية في امللف الفلسطيني على األردن إعادة النظر في طريقة تعاطيه 
مع هذا الشــــــأن، وهو ما يفسر انفتاح عمان النســــــبي على حركة حماس، وإبداء دعمها 

جلهود املصاحلة الفلسطينية التي ترعاها القاهرة.

مع مقاربة مختلفة للملف الفلسطيني

عمر الرداد:

التطورات الجارية في الملف 

الفلسطيني تتطلب انفتاحا 

بين  حماس واألردن

«فـــراغ الســـلطة السياســـية في ســـوريا والعراق ووجـــود  املنظمـــات اإلرهابية، حجبـــا الرؤية 

املستقبلية للمنطقة على املديني املتوسط والبعيد».

بن علي يلدرمي
رئيس الوزراء التركي

ملي علينا أحد قرارا أو يتخذ عنا قرارا، هذا تصريح غير مقبول 
ُ
«لن نقبل في أي يوم من األيام بأن ي

ويتخطى األصول واألعراف الدبلوماسية املعمول بها». 

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

خطف ثالثة لبنانيين بينهم رجل أعمال في العراق

معالجة ملتبسة لظاهرة التطرف في السودان

محاربة اإلرهاب تبدأ من هنا



صالح البيضاين

} صنعاء – كشفت مصادر مطلعة في العاصمة 
اليمنية صنعاء لصحيفة ”العرب“ عن تفاصيل 
المواجهـــات التي شـــهدتها المدينـــة االثنين 
الماضـــي بين قـــوات تابعة للرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح وأخرى تابعة للحوثيين.
وقالت المصادر إن االشتباكات نشبت إثر 
محاولـــة الحوثيين نصب نقطة عســـكرية في 
محيط منـــزل أحمد علي عبدالله نجل الرئيس 
الســـابق وهو األمر الذي ووجـــه بمقاومة من 
حراســـة المنزل وانتهت باختطاف الحوثيين 

للحراسة.
وأضافـــت المصادر أن طارق محمد صالح 
قائد حراسة الرئيس السابق رد على اختطاف 
العســـكريين التابعيـــن له من خـــالل احتجاز 
مسلحين حوثيين كانوا يحاولون التمركز في 
محيـــط جامع الصالح، قبـــل أن يتدخل رئيس 
المجلس السياســـي للحوثيين صالح الصماد 
لتهدئة األوضاع واالتفاق على عملية ســـريعة 

لتبادل األسرى.
ووصف مراقبون االنتكاسة التي شهدتها 
العالقة بيـــن طرفـــي االنقالب بأنها األســـوأ 
منـــذ االشـــتباكات التي شـــهدتها صنعاء في 
أغسطس الماضي وأســـفرت عن مقتل العقيد 
خالـــد الرضـــي القيادي فـــي حـــزب المؤتمر 

والضابط المقرب من الرئيس السابق.
ووفقا لمحللين سياسيين يمنيين، يسعى 
الحوثيـــون للقضـــاء على آخـــر مظاهر نفوذ 
الرئيس الســـابق في مناطق سيطرة االنقالب 
اســـتباقا ألي اتفاق سياسي قادم، في محاولة 
لالســـتحواذ علـــى اســـتحقاقات أي تســـوية 
سياســـية قادمة، فيما تتمحور سياسة صالح 
حـــول عرقلـــة وتأخيـــر خطـــوات إقصائه من 
الحياة السياسية أو تصفيته من قبل شركائه 
الحوثييـــن، انتظارا ألي تحوالت قد يشـــهدها 
الملـــف اليمني أو إمكانية عقد صفقة خارجية 

مع اإلقليم.
أن  ورجحـــت مصـــادر خاصة لـ“العـــرب“ 
يكون العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس 
الســـابق وقائد قـــوات حمايته الهـــدف القادم 
للحوثيين، وهي الخطوة التي تنبئ بها حملة 
التحريـــض الذي يتعرض لهـــا الرجل من قبل 
وســـائل إعالم الجماعة بسبب النفوذ الذي ال 

يـــزال يتمتع بـــه في صفوف الجيـــش اليمني 
والمحيـــط القبلـــي وإشـــرافه خـــالل الفتـــرة 
الماضية علـــى اســـتدعاء آالف المقاتلين من 
قـــوات الحرس الجمهـــوري والقوات الخاصة 
تحت ذريعة إرســـالهم للجبهات وهي الخطوة 
التـــي أثارت حفيظـــة وقلـــق الحوثيين الذين 
رأوا أن طارق صالح يسعى إلعادة تجميع قوة 
عمه المبعثـــرة اســـتعدادا للمواجهة القادمة 

معهم.
واســـتبعدت المصادر أن تقدم الميليشيا 
الحوثية على اســـتهداف صالح بشكل مباشر 
في هذه المرحلـــة واالكتفاء بتقليم أظافره من 
دون الوصـــول إلى درجة المواجهة الشـــاملة 
وهو الـــدور الذي قالت المصـــادر إن الصماد 
يقوم به بين الفتـــرة واألخرى من خالل إبراز 

نفسه كوسيط.
وفي أبرز ســـيناريوهات المرحلة المقبلة 
في ما يتعلق بالعالقة بين الحوثيين وصالح، 
قال الكاتب والسياســـي اليمني علي البخيتي 
إن زعيم المؤتمر تجاوز الســـبعين من عمره، 
وبالتالـــي لم تعد لديـــه روح المغامـــرة التي 
عرفـــت عنه، وهـــذا تحديدا ما قـــد يحوله إلى 
هدف ســـهل للحوثيين، ألنه مستمر في تقديم 
التنازالت لهم كرجل ”مجّرب وحكيم“، دون أن 
يدرك أن رأســـه هو المطلوب ألنه  يملك بعض 
مفاتيح الدولة المنهارة ومؤسســـاتها ويقود 

حزبا كبيرا، بحسب تعبير البخيتي.
وعـــن األهداف الحقيقيـــة التي تقف خلف 
التصعيـــد الحوثي المســـتمر أضاف القيادي 
الحوثـــي الســـابق والمقـــرب مـــن صالح في 
الوقـــت الحالي ”لن يقبـــل الحوثيون بأقل من 
الوالء المطلق والتبعية الكاملة وبشكل علني، 
وصالـــح لن يفعلها، فال يزال يســـتصعب قول 
عند الحديـــث عـــن عبدالملك  كلمـــة ’الســـيد‘ 
الحوثي فكيف بالتســـليم له، وطالما بقي على 
هذا المنوال فسيستمر الحوثي في التضييق 

عليه حتى خنقه“.
ولفـــت البخيتـــي إلـــى أن صالـــح ال يزال 
يفـــرط فـــي فـــرص يمكـــن أن تقلـــب الطاولة 
علـــى الحوثييـــن وتبقي له بعـــض طموحاته 
السياســـية، لكنه بـــات عاجزا عـــن المغامرة 
والمناورة وإعـــادة التموضع، لعدة اعتبارات 
أهمها عمره، وعدم كفاءة المحيطين به، وعدم 

ثقته في التحالف كذلك.

من ناحيته دعا الصحافي اليمني ورئيس 
تحريـــر ”مجلـــة العربـــي األميركـــي اليـــوم“ 
عبدالناصـــر مجلـــي، التحالـــف العربـــي إلى 
عدم ترك الرئيس الســـابق وحيدا في مواجهة 
الميليشـــيا الحوثية، علـــى اعتبار أي ضعف 
يصيب معســـكر أنصاره ســـيصب في صالح 
الحوثييـــن، خصوصا وأن ســـقوط صالح في 

هذه المواجهة الحتمية بات شـــبه مؤكد وفقا 
للمعطيات والشواهد القادمة من صنعاء.

وقال مجلي إنه يجـــب أن تكون هناك قوة 
معادلـــة للحوثيين في مناطق نفـــوذه تجبره 
على إعادة حســـاباته وهو األمـــر الذي يمكن 
أن يقوم بـــه صالح وحزب المؤتمر الشـــعبي 

العام.

} أبوظبــي - قال الشــــيخ محمــــد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي إن ”الســــعودية تقود 
املنطقــــة في ســــعيها لالســــتقرار والتنمية“، 
معتبرا في تغريدة على تويتر أّن ”املشــــاريع 
اجلبــــارة التــــي يعلن عنها محمد بن ســــلمان 

مثال لإلمكانيات العظيمة للمملكة“.
وجــــاء كالم الشــــيخ محّمد بــــن زايد غداة 
تعهــــد ولــــي العهد وزيــــر الدفاع الســــعودي 
األمير محّمد بن ســــلمان، مبملكــــة خالية من 
األفــــكار املتشــــددة، فــــي تصريحــــات جريئة 
تتماشــــى مع تطلعات مجتمع سعودي شاب، 
مؤكدا العودة إلى ما كانت عليه الســــعودية؛ 
اإلسالم الوسطي املعتدل واملنفتح على العالم 
وعلــــى جميع األديــــان وعلى جميــــع التقاليد 

والشعوب».
وشرح الشيخ محمد بن زايد في تغريداته 
أن ”اململكة بقيادة ســــلمان ومبــــا متتلكه من 
رصيــــد حضــــاري وتتمتــــع به مــــن مقومات 
طبيعية وبشــــرية قادرة علــــى حتفيز وتفعيل 

املشهد االقتصادي واالستثماري العاملي“.
ويعكس تعليــــق ولي عهــــد أبوظبي على 
خطــــوة األميــــر محّمد بــــن ســــلمان األجواء 
اإليجابيــــة ومنــــاخ الثقــــة باملســــتقبل التــــي 
تشــــيعها خطوات اإلصــــالح الســــعودية في 
منطقــــة اخلليج، خصوصا وأن دولة اإلمارات 
العربية املتحــــدة بحّد ذاتهــــا تطّبق منوذجا 
حتديثيــــا شــــامال ملختلف املجاالت ويســــتند 
ثقافيــــا ودينيــــا لقيــــم الوســــطية واالعتدال، 
وقــــد جنح فــــي حتقيق إجنــــازات كبيرة على 

األرض.
ومن شأن اإلصالحات التي يقودها األمير 
محّمد بن سلمان في بالده أن جتعل من اململكة 
قطبا حتديثيا فــــي اخلليج يتكامل مع القطب 
الذي متّثله دولــــة اإلمارات، خصوصا بعد أن 

برز البلدان معا في قيادة معركة شرســــة على 
اإلرهاب والتشّدد مبختلف جتلياته ومظاهره.
وخــــالل ظهــــوره الثالثــــاء ضمــــن أعمال 
منتــــدى ”مبــــادرة مســــتقبل االســــتثمار“ في 
الرياض، تعهد األمير محّمد بن سلمان بإعادة 
ترتيــــب أوراق اململكــــة بشــــكل يتماشــــى مع 

تطلعات مجتمع شاب.
وجــــاءت هــــذه التصريحــــات متزامنة مع 
إشــــراف ولي العهد البالغ مــــن العمر اثنتني 
وثالثــــني عامــــا، علــــى سلســــلة إصالحــــات 
اقتصادية واجتماعية، هــــي األكبر في تاريخ 
اململكة وفي مقدمتهــــا خطة لتنويع االقتصاد 

والسماح للمرأة بقيادة السيارة.
 وأمــــام املئــــات من املســــتثمرين األجانب 
قــــال األمير محّمــــد إن ”٧٠ باملئة من الشــــعب 
الســــعودي أقل من ٣٠ سنة، وبكل صراحة لن 
نضيع ٣٠ ســــنة من حياتنا في التعامل مع أي 

أفكار مدمرة، سوف ندمرها اليوم وفورا“.
ورأى مراقبــــون فــــي تلــــك التصريحــــات 
هجوما مباشرا على أصحاب األفكار املتشددة 

في اململكة.
وبالنسبة إلى لوري بوغارت اخلبيرة في 
شــــؤون اخلليج في معهد واشنطن لسياسات 
الشــــرق االدنى، فإن هذه ”أوضح تصريحات 
سمعناها حتى اآلن حيال الطريق التي يخطط 
ولي العهد الســــعودي لوضع اململكة عليها“. 
وأضافت ”مــــن الواضح أن ولــــي العهد يريد 

إحداث تغيير عميق في اململكة“.
وكانــــت الســــعودية قــــررت قبل أســــابيع 
السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من يونيو 
املقبــــل. كما يبرز االجتاه نحو توســــيع دائرة 

العمل الثقافي.
ومن اخلطوات الالفتة في مجال اإلصالح 
الدينــــي تأســــيس ”مجمع احلديــــث النبوي“ 
لتوثيــــق األحاديــــث النبوية ومنع تفســــيرها 
وفق أهواء املتشــــّددين واســــتخدامها خلدمة 

مآربهم.
الســــعودية  القيادة  إصالحــــات  وضمــــن 
الشابة، تبرز اإلصالحات االقتصادية العميقة 
التي أّطرهــــا األمير محّمد برؤية الســــعودية 

٢٠٣٠. وفي منتدى االســــتثمار فــــي الرياض، 
أعلنــــت اململكة أمام أكثر من ٢٥٠٠ رجل أعمال 
عن مشــــروع لبناء منطقــــة اقتصادية ضخمة 
في شــــمال غرب البالد باستثمارات تبلغ أكثر 
من ٥٠٠ مليار دوالر، على أن تســــتكمل املرحلة 

األولى من املشروع في ٢٠٢٥.
وكانــــت الســــعودية أعلنت في الســــنتني 
املاضيتــــني عن مشــــاريع اســــتثمارية عمالقة 
بهدف جــــذب االســــتثمارات اخلارجية إليها، 

وبينهــــا بنــــاء مدينــــة ترفيهيــــة ضخمة قرب 
الرياض وحتويــــل جزر في البحر األحمر إلى 

منتجعات فخمة.
وظهرت فــــي تســــجيل ترويجــــي مصور 
ملشروع املنطقة االقتصادية الضخمة املسماة 
”نيوم“، نســــاء ميارســــن الرياضــــة وأخريات 
يعملــــن فــــي مختبــــرات إلى جانــــب زمالئهن 
الذكور، في رســــالة واضحة بشأن العزم على 

التمكني للمرأة.

وإضافــــة إلى األصــــداء اإليجابيــــة التي 
تخّلفهــــا خطــــوات اإلصــــالح الســــعودية في 
املنطقة، فإّنها تالقي استحسانا عامليا عكسه 
مقال رئيســــي لصحيفة الغارديان البريطانية 
قــــال فيه كاتبــــه مارتــــن شــــولوف إن جوهر 
اإلصالحــــات التي قام بها األمير الشــــاب هو 
املباعــــدة بــــني آل ســــعود وبني رجــــال الدين 
املتشــــددين الذيــــن كانــــوا على مــــدى أعوام 

ماضية ميثلون شخصية اململكة.

إصالحات السعودية تشيع أجواء من الثقة في مستقبل منطقة الخليج
[ الشيخ محمد بن زايد: السعودية تقود المنطقة في سعيها لالستقرار والتنمية  [ بروز جبهة خليجية صلبة في مواجهة التشدد
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أخبار

اإلصالحات العميقة التي يقودها ولي العهد السعودي األمير محّمد بن سلمان في بالده 
ســــــتتجاوز منافعها حدود اململكة إلى محيطها، إذ ســــــتجعل الســــــعودية تشّكل مع دولة 
اإلمارات العربية املتحدة ذات التجربة التحديثية الفريدة قاطرة مبحّركني للتنمية الشاملة 

ونشر االعتدال ومواجهة اإلرهاب وبسط االستقرار.

«الساحة املحلية لن تكون بمنأى عما أصاب محيطها والعالم. لذا فإن التعامل مع الواقع الجديد 
يستوجب قراءة واعية وفكرا جديدا ومنهجا مختلفا لهذه التطورات والتحديات}.

الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح
 رئيس الوزراء الكويتي

«سياســـة طهران الداعمة لإلرهاب ليســـت مقبولة على اإلطالق. وأي عقوبات جديدة على إيران 
ستكون رسالة قوية إليها من املجتمع الدولي بأن أنشطتها املشينة لها عواقب}.

عادل اجلبير
 وزير اخلارجية السعودي

توافق تام على مواجهة التشدد وحفظ االستقرار

صنعاء على مشارف حريق جديد

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قالت الحكومة السويسرية األربعاء 
إن سفارتي سويسرا في الرياض 

وطهران وّقعتا اتفاقين لتمثيل المصالح 
السعودية في إيران والمصالح اإليرانية 

في المملكة، وإن بيرن وافقت على هذه 
الترتيبات على أن يشمل التفويض 

الخدمات القنصلية للبلدين.

◄ افتتح المجلس الوطني االتحادي 
اإلماراتي (البرلمان)، األربعاء، دور 
انعقاده العادي الثالث من الفصل 

التشريعي السادس عشر، وذلك خالل 
جلسة عقدها بمقّره في العاصمة 

أبوظبي وأشرف عليها نائب الرئيس 
اإلماراتي حاكم دبي الشيخ محّمد بن 

راشد آل مكتوم.

◄ أعلن ثالثة نواب في البرلمان 
الكويتي عن عزمهم تقديم استجواب 

لوزيرة الشؤون االجتماعية وزيرة 
االقتصاد هند الصبيح مطلع شهر 

نوفمبر القادم بشأن إدارتها لعدد من 
الملفات من ضمنها ملفا الجمعيات 

والتركيبة السكانية. 

◄ أسفرت سلسلة غارات شنتها 
مقاتالت التحالف العربي في مناطق 

بمحافظة حّجة بشمال غرب اليمن 
قرب الحدود مع السعودية عن تدمير 

مخازن أسلحة وألغام تابعة لميليشيات 
الحوثي. وأحبطت محاولة الميليشيات 

إعادة تمركزها في تلك المناطق.

◄ أثار دوي انفجارات عنيفة ُسمع 
في مدينة الفّلوجة بغرب العراق هلع 
األهالي، ما دفع الشرطة المحلية إلى 
التوضيح بأن التفجيرات تمت بشكل 
مسيطر عليه في نطاق التخّلص من 

أكوام األلغام والعبوات الناسفة التي 
خّلفها تنظيم داعش بالمدينة أثناء 

سيطرته عليها.

باختصار صالح والحوثي يتدرجان من التراشق اللفظي إلى املواجهة امليدانية

لوري بوغارت:
اتضحت الطريق التي يريد  
ولي العهد السعودي وضع 

المملكة عليها

إجراءات أميركية خليجية لوقف تمويل اإلرهاب في اليمن
} واشــنطن - قال مســـؤولون فـــي اإلدارة 
األميركيـــة، األربعـــاء، إن الواليـــات املتحدة 
ودول خليجيـــة اســـتهدفت ١٣ عضـــوا مـــن 
تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن بإجراءات 

تستهدف قطع متويل اإلرهاب في هذا البلد.
ومن بـــني املســـتهدفني كبير املســـؤولني 
املاليني في تنظيـــم داعش باليمن وقائد فرقة 
االغتياالت في نفس التنظيم. وقال املسؤولون 
األميركيـــون إن هـــذا هو أول حترك مشـــترك 

لفرض عقوبات من واشنطن ودول خليجية.
وال تنفصل تلك اإلجراءات عن حرب تبدو 
فـــي تصاعد ضّد املتشـــّددين الذين يحاولون 
اســـتثمار واقـــع احلرب فـــي اليمـــن لتركيز 

تواجدهم في البلد ذي املوقع االســـتراتيجي. 
وقتـــل ١٣ عنصرا من تنظيم داعش في ضربة 
جوية نفذتها طائرة من دون طيار يرجح أنها 
أميركيـــة في وســـط اليمن األربعاء، بحســـب 
حصيلة جديدة أفـــادت بها مصادر في قوات 

احلكومة اليمنية املعترف بها دوليا.
وقالـــت املصادر لوكالـــة فرانس برس إن 
الضربة اجلوية اســـتهدفت ”جتمعا ملسلحي 
تنظيم داعـــش في منطقة قيفـــة في محافظة 
البيضاء بوســـط اليمن“، ما أدى إلى مقتل ١٣ 
من هـــؤالء العناصر. وكانت حصيلة ســـابقة 
أفادت مبقتل ســـتة عناصر بحســـب املصادر 

ذاتها.



} أجدابيا (ليبيا) - أكد املتحدث باسم القوات 
املســــلحة الليبيــــة، العميد أحمد املســــماري، 
وقوع الهجوم املســــلح الذي اســــتهدف بوابة 
تابعة للكتيبــــة 152 ببوابة الـ60 جنوب مدينة 

اجدابيا في شرق ليبيا.
وقال املســــماري ”على الساعة الرابعة من 
فجر األربعاء، نفذت مجموعة مسلحة هجومًا 
خاطفــــًا مبقر يتبع الكتيبــــة 152، به 12 جنديًا 
مــــن الكتيبــــة، وكانت نتيجة الهجوم ســــقوط 
قتيلني و3 جرحى، واالســــتيالء على ســــيارة 

مسلحة برشاش عيار 14.5“.
وأضــــاف ”فــــي البداية قامت ســــيارات ال 
ُيعــــرف عددهــــا بالرمايــــة من مســــافة بعيدة 
بالرشاشــــات والرّمانات، وتولــــى املهاجرون 
الحقــــًا بذبح أحد اجلنود، وحــــرق آخر“، كما 

قاموا بحرق 4 سيارات تابعة للكتيبة.
وأوضــــح املتحــــدث التابع للقــــوات التي 
يقودها املشير خليفة حفتر أن العملية حتمل 
بصمــــات تنظيــــم داعــــش، ومنفذوهــــا قاموا 
بالفرار باجتاه اجلنوب الغربي ناحية منطقة 

”مرادة“ واحلقول النفطية جنوب ”البريقة“.
وأضــــاف أن الفــــرق تقوم حاليــــا باقتفاء 
أثرهم في تلك املناطق، دون ورود تقارير حول 
اإلمســــاك بهم أو قتلهم حتى اآلن، ألن املنطقة 

صحراوية وليس بها تغطية لالتصاالت.
وختم املســــماري قوله ”نحــــن نتوقع مثل 
هذه العمليات اإلجرامية، فنحن في معركة لم 
تنتــــه بعد، وهذه صفحة مــــن صفحاتها، لهذا 
نحن نتوقع مثل هذه األســــاليب التي تتصف 

باخلداع واخليانة“.
وتراجــــع نفوذ تنظيم داعش في ليبيا بعد 

طرده من بنغازي وسرت، أبرز معاقله.
لكنه عــــاد إلى واجهة األحــــداث من جديد 
بعــــد أن هاجــــم بوابة أمنية نهاية أغســــطس 

املاضــــي في بلــــدة الفقهــــاء التابعــــة ملنطقة 
اجلفرة وسط ليبيا.

وأســــفر الهجــــوم عــــن مقتــــل 9 جنود من 
اجليش الوطني الليبي من بينهم آمر الكتيبة 
131 مشاة الرائد علي الغضبان، املكلفة بتأمني 

املنطقة، باإلضافة إلى مدنيني اثنني.
وشــــن التنظيم مطلع الشــــهر هجوما هو 
األول مــــن نوعــــه على مدينــــة مصراتة، حيث 
اســــتهدف انغماســــٌي مجمَع احملاكــــم داخل 

املدينة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
ويقــــول مراقبون إن  داعــــش أصبح أكثر 
جرأة خالل األشهر القليلة املاضية حيث أقام 
نقاط تفتيــــش مؤقتة، وهاجم قــــوات محلية، 

واستولى على مساجد القرى.
وهــــو ما أثار مخــــاوف عدة مــــن أن يعيد 
التجمع حول مدينة سرت التي طرد منها قبل 
حوالــــي عام من قبل قوات البنيان املرصوص 
التابعــــة حلكومــــة الوفاق الليبية مبســــاعدة 

جوية أميركية.

وحّول داعش وجهته نحو ليبيا مع تراجع 
نفوذه في كل من ســــوريا والعــــراق على وقع 
الضربات التي يتلقاها مــــن التحالف الدولي 

واجليشني السوري والعراقي.
وكان تقرير نشرته شــــبكة ”فوكس نيوز“ 
اإلخبارية األميركية قــــد أكد أن تنظيم داعش 
يســــعى إلــــى االســــتفادة من الوضــــع األمني 
والسياسي الفوضوي الستخدام ليبيا كقاعدة 
انطالق لعــــودة ظهوره، حيث يحاول التنظيم 
جتنيــــد اجلهاديــــني مــــن املناطــــق اجلنوبية 
الريفية وبلدة صبراتة الغربية، التي تقع على 

بعد 60 ميًال من احلدود التونسية.
ونقل التقريــــر عن روبرت يونــــغ بيلتون، 
احمللل األمني، قوله ”إن داعش في وضع جيد 
ميكنــــه من البقاء على قيد احلياة، وال ســــيما 

بعد خسائره في املوصل والرقة“.
ويقول مسؤولون ليبيون إن تنظيم داعش 
مدعوم من جهات خارجية ال تريد االســــتقرار 
لليبيا. وقال املســــماري مطلع الشهر اجلاري 

لقناة ســــكاي نيــــوز عربية، إن قطــــر تنقل في 
الوقت احلاضر مســــلحني مــــن تنظيم داعش 

موجودين في سوريا إلى ليبيا.
وأوضح املسماري أن الدوحة مستمرة في 
متويل املجموعات اإلرهابية في ليبيا. واتهم 
اجليــــش الليبــــي فــــي أكثر من مناســــبة على 
لســــان قائده العام املشــــير خليفة حفتر قطر 
بدعم اجلماعــــات اإلرهابية في بالده وخاصة 

في مدينة بنغازي.
وتابع املســـماري ”املجموعـــات اإلرهابية 
املوجـــودة فـــي ليبيـــا أصبحـــت تتجمع في 
اآلونـــة األخيـــرة.. وقد شـــرع تنظيـــم داعش 
وخاليا اإلخوان املسلمني، وتنظيم القاعدة في 

تأسيس حتالف من أجل نشر التطرف“.
ويقول املســــؤولون الليبيــــون إن قواتهم 
لن تتمكــــن من دحر داعش وفــــرض األمن في 
بالدهــــم إال برفــــع األمم املتحــــدة احلظر على 
توريد الســــالح املفروض على اجليش ما من 

شأنه دعم االستقرار في حوض املتوسط.

  

صابر بليدي

حـــذرت رئيســـة حـــزب العمال  } الجزائــر – 
اليساري لويزة حنون، من مغبة تدخل الجيش 
فـــي الشـــؤون السياســـية للبـــالد، اســـتجابة 
لدعـــوات أطلقـــت مـــن طـــرف بعـــض القـــوى 
بغرض  المســـتقلة،  والشخصيات  السياســـية 
حلحلة االنســـداد القائم في أعلى هرم السلطة، 
ألن األمـــر ينطوي على مخاطرة كبيرة، قد تفتح 

أبوابا ال يمكن سدها في المستقبل.
وبررت لويـــزة حنون، موقفها بما أســـمته 
بـ“الدعـــوات االنقالبية“، التي لـــم تعد مجدية 
في الظرف الراهـــن، وتفتح البالد على مخاطر 
التقسيم واأليادي التي تستهدف وحدة الشعب 
والتراب، واستنســـاخ سيناريوهات مماثلة في 
المنطقـــة في إشـــارة إلى األزمـــة الليبية التي 
أفلتت أحزمتها من أيدي الشـــعب الليبي، ومن 

المجتمع الدولي.
وقالت ”إن مـــن يدعو إلى تدخـــل الجيش، 
يســـعى  بالتظاهـــر،  الجزائرييـــن  ويطالـــب 
لالنقـــالب، وهو ينتمي إلـــى أولئك الذين ليس 
لديهـــم بعد وطنـــي وال يملكـــون أي حظ للفوز 
خـــالل االنتخابات، أو من كانـــوا في الحكومة 
وبعد إبعادهم منها يريدون التموقع من جديد“.
وإذ تعددت القوى الحزبية والشـــخصيات 
المســـتقلة، الداعيـــة إلـــى تدخـــل المؤسســـة 
العسكرية إلنهاء حالة الشغور في هرم السلطة، 
بعد فشل اآلليات السياسية في تحقيق التغيير 
السياسي السلس، فإن تلميحات لويزة حنون، 
توجهـــت لزعماء سياســـيين ومســـتقلين، في 
صورة رئيـــس حزب طالئـــع الحريات ورئيس 
الحكومة الســـابق علـــي بن فليس، والناشـــط 
السياســـي والوزير الســـابق أيضـــا نورالدين 

بوكروح.

فـــي  أدت  التـــي  حنـــون،  لويـــزة  وكانـــت 
”أرنـــب  دور  ســـابقة  سياســـية  اســـتحقاقات 
الســـباق“، في منافســـة مرشـــح الســـلطة في 
االســـتحقاقات الرئاســـية الماضيـــة، قد أبدت 
معارضـــة شـــديدة لعلـــي بن فليـــس، ووجهت 
له انتقادات شـــديدة، على ما أســـمته بـ“تقلب 
المواقف بيـــن أيام مزايا الســـلطة، وبين أيام 
الداعميـــن  مـــن  كان  باعتبـــاره  المعارضـــة“، 
لبوتفليقـــة بيـــن ( -1999 و2003 )، وأحـــد أبرز 

المقربين منه.
وأيد رئيس الوزراء ورئيس حزب الســـلطة 
الثانـــي (التجمع الوطنـــي الديمقراطي) أحمد 
أويحيى، موقف زعيمة حزب العمال، وعبر في 
تصريح لإلذاعة الرسمية، عن توافق بين حزبه 

وحزب العمال، في ما يتعلق بدعوة الجيش إلى 
التدخل في الشأن السياسي.

ويتمســـك معارضـــو تدخـــل العســـكر، في 
إحداث تغيير سياسي في هرم السلطة، بحجة 
تالفي ســـيناريو العام 1992، لما تدخل الجيش 
لوقف المســـار االنتخابي، الذي اجتاحه آنذاك 
إســـالميو جبهة اإلنقـــاذ المحظـــورة، ودخول 
البـــالد في حـــرب أهلية أفضت إلـــى مقتل ربع 

مليون جزائري بحسب تقديرات رسمية.
وحملت لويزة حنون، مسؤولية عّما أسمته 
باألزمـــة المتشـــابكة والتحلـــل السياســـي في 
البالد للسلطة وقالت إن ”النظام الحالي يشكل 
أكبر خطر على اســـتقرار البالد، ألنه غير قادر 

على تجديد وإصالح نفسه“.
وتابعـــت ”ولتجـــاوز هـــذا الوضـــع يجب 
علـــى الرئيـــس أن يقـــوم باســـتدعاء الجمعية 
التأسيســـية مثلما حدث في فنزويال مع شافيز 
ثـــم مادورو، من أجل إخـــراج البالد من األزمة، 
أو تكوين حركة شـــعبية تلتقـــي فيها المطالب 
االجتماعية مع السياســـية، تتحمـــل األحزاب 
مســـؤولية تأطيرهـــا، حتـــى ال تكـــون هنـــاك 

انحرافات على الطريقة الليبية أو السورية“.
وأضافـــت ”إن الجزائر تعيـــش ربما أخطر 
مرحلة منذ استقاللها عام 1962 عن فرنسا، وأن 
النظام السياســـي هو من يتحمل المسؤولية، 
ألنه ال يزال يرفض تجديد وإصالح نفسه، رغم 
استشـــراء الفســـاد والمحســـوبية والجهوية، 
وتحلل الفعل السياسي، وتراجع منسوب الثقة 

بين الشعب والسلطة إلى مستويات مقلقة“.
واســـتدلت المتحدثة على ذلـــك، بتوقعات 
العـــزوف الشـــعبي عـــن االنتخابـــات المحلية 
المقررة في 23 من شـــهر نوفمبر المقبل، وفيما 
لم تشـــر إلى مصـــدر التوقعات التي اســـتندت 
إليها، إال أنها ذكرت بأنالعزوف ســـيكون أكثر 
مما سجل خالل االنتخابات التشريعية األخيرة 

التي جرت في مطلع شهر ماي الماضي.
وقـــدرت لويـــزة حنـــون، أن تكـــون نســـبة 
المقاطعـــة فـــي حـــدود 80 بالمئـــة، وحملـــت 
مسؤولية ذلك للســـلطة، على خلفية ”القوانين 
التي أقرتها والتي تسمح لمترشحين متابعين 
من قبـــل القضاء بالتواجد علـــى رأس القوائم 
االنتخابية، وتغلغل المال الفاســـد في المشهد 

السياسي“.
وتأمـــل العديـــد مـــن القـــوى السياســـية 
والشـــخصيات المســـتقلة بالجزائر، في تحرك 
المؤسسة العسكرية، وفي دفع محيط الرئيس 
بوتفليقـــة، إلى التخلـــي عن الســـلطة وإعادة 
الشـــرعية إلى الشـــعب عبر انتخابات شـــفافة 
ونزيهة، بعدما باءت جهود ومســـاعي التغيير 

السياسي بالفشل، بسبب ممارسات السلطة.
وتجســـد ذلك من خالل البيـــان، الذي صدر 
مؤخرا عن ثالث شـــخصيات مســـتقلة، عملت 
سابقا في مناصب رسمية وحساسة (الجيش، 
الدبلوماسية، حقوق اإلنســـان)، ويتعلق األمر 
برشـــيد بن يلس وأحمـــد طالـــب اإلبراهيمي، 
وعلـــي يحيـــى عبدالنـــور، الذين حـــذروا مما 
أسموه بـ ”اختطاف السلطة الشرعية من طرف 

محيط بوتفليقة“.
ودعوا بشـــكل صريح المؤسسة العسكرية 
إلـــى التدخل من أجل تنحية الرئيس بوتفليقة، 
ومرافقة الشـــعب على إرساء تجربة ديمقراطية 

حقيقية.
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◄ أعلنت وزارة الداخلية المغربية، 
األربعاء، أن سلطات األمن أوقفت 4 

أشخاص بمدينة فاس (وسط)، لالشتباه 
في انتمائهم لخلية إرهابية موالية 

لتنظيم ”داعش“.

◄ استقبل الرئيس الموريتاني، محمد 
ولد عبدالعزيز، الثالثاء، المبعوث األممي 

المكّلف بملف الصحراء، هورست كولر. 
ولم تقّدم وكالة األنباء الموريتانية التي 

أوردت الخبر تفاصيل اللقاء، غير أن 
مراقبين يتوقعون أن يكون النقاش قد 

تناول سبل حل أزمة الصحراء، وجهود 
األمم المتحدة بهذا الخصوص.

◄ رفضت سعيدة بن حبليس، رئيسة 
الهالل األحمر الجزائري، الهيئة المقربة 
من رئاسة الجمهورية، الثالثاء محتوى 

التقرير األخير لمنظمة العفو الدولية، 
مؤكدة أن تقارير هذه المنظمة تفتقد 

للموضوعية كلما تعلق األمر بالجزائر.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
الثالثاء، بتدمير ثالثة مخابئ لإلرهابيين 

تحوي مواد غذائية، إثر عمليات بحث 
وتمشيط بوالية باتنة، شرقي البالد.

◄ قال موقع ”ماغرب إنتلجنس“ 
األربعاء، إن الجزائر رفضت مقترحين 

أميركيين بقيادة قوة متعددة الجنسيات 
للتدخل عسكرّيا في ليبيا.

◄ توجه عدد من ضباط اإلدارة العامة 
ألمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية 

بحكومة الوفاق إلى إيطاليا لتلقي دورة 
تدريبية في مجال المالحة والهندسة 
والصيانة البحرية تستمر لمدة شهر، 

وتعد البعثة 12 متدربا من مدن المنطقة 
الشرقية، بنغازي والجبل األخضر 

وطبرق، باإلضافة إلى 10 متدربين من 
مدينة طرابلس والزاوية وصبراتة.

باختصار

أخبار
«نأمل في أن يشـــهد التعاون العسكري التونســـي اإلماراتي تطورا. من الضروري تفعيل اللجنة 

العسكرية المشتركة التي تم بعثها سنة 2011».
عبدالكرمي الزبيدي
وزير الدفاع التونسي

«بحثنا مع المبعوث األممي غســـان ســـالمة في كيفية تطبيق خطـــة مجلس األمن والصعوبات 
التي تعترضها ومراحل هذه الخطة».

فتحي باشآغا
عضو مجلس النواب الليبي

خالف حول دور الجيش في رسم مستقبل الجزائر

القضاء الفرنسي ينظر في 
قضية ابتزاز عاهل املغرب
} باريس - ينظر القضاء الفرنســــي اجلمعة 
في قضية إبتزاز صحافيني فرنســــيني للعاهل 
املغربــــي امللــــك محمد الســــادس التــــي تعود 
أطوارها لسنة ٢٠١٥. وستحلل محكمة باريس 
فــــي ٢٧ أكتوبــــر ٢٠١٧، بشــــكل كامــــل، صحة 
التســــجيالت الســــرية في أصل الئحة االتهام 

للصحافيني كاترين غراسييه وإريك لوران.
وكان امللــــك محمد الســــادس رفــــع دعوى 
قضائيــــة أمــــام مدعــــي عــــام اجلمهورية في 
باريــــس، ليقوم القضاء الفرنســــي في ما بعد 
رســــميا بتوجيه تهمــــة ابتــــزاز الصحافيني 

الفرنسيني للعاهل املغربي.
وُضبط الصحافيان لوران وغراســــييه في 
محاولــــة ابتزاز، عبر اشــــتراط احلصول على 
ثالثــــة ماليني يورو مقابل االمتناع عن نشــــر 

كتاب عن امللك محمد السادس.
وقــــال دفــــاع الديــــوان امللكــــي املغربــــي 
حينئــــذ إن لوران اتصــــل بالديوان في الثالث 
والعشرين من يوليو ٢٠١٥ قائال، إنه ”يعد مع 
غراسييه كتابا يتضمن حتقيقا فيه معلومات 

عن العائلة املالكة“.
وزعــــم إريــــك موتــــي محامــــي الصحافية 
كاترين غراســــييه أن محامي العاهل املغربي 
ديبون موريتي قام بنصب فخ للصحافيني من 
خالل تسجيالت تلقائية غير قانونية. واعتبر 
احملامــــي أنــــه ”مت في هــــذه القضيــــة اعتماد 

منطق احليلة“.
وفّند ديبون موريتــــي هذه املزاعم معتبرا 
أن ما حصل هو مبثابــــة ”توقيع الصحافيني 
على إدانتهما وعلــــى ابتزازهما، وهذا أمر ال 

يليق مبن يدعي أنه صحافي“.
واعتــــرف الصحافيان الفرنســــيان في ما 
بعد بتهمــــة محاولة ابتــــزاز العاهل املغربي، 
أمام النائب العام الفرنسي. وبرر لوران قبوله 
للعرض بالظروف الشــــخصية التي يعيشها، 

ومعاناته مع مرض زوجته بالسرطان.
فيما انهارت الصحافية كاثرين غراســــييه 
باكيــــة أثنــــاء حــــوار معهــــا، مشــــيرة إلى أن 
الضعف أمام املال هو شــــعور إنساني، وأنها 

قبلت العرض ألن املبلغ هو ٣ ماليني يورو!
واشــــتغلت كاترين غراســــييه فترة طويلة 
باملغــــرب، ”كانــــت تلتقي خاللهــــا بصحافيني 
مغاربة قدموا أنفســــهم لها على أنهم ميثلون 

الصحافة املعارضة“.
أمــــا إريك لــــوران فيعد صحافيــــا وكاتبا 
متخصصــــا فــــي السياســــة الدوليــــة وعلوم 
االتصــــال، أجنــــز خــــالل مســــاره املهني عدة 
حوارات مــــع ملــــوك ورؤســــاء دول مختلفة، 
كان من ضمنهم امللك املغربي الراحل احلسن 

الثاني.

مطالب بإنقاذ البالد 

تحذيرات من تحول ليبيا إلى معقل لتنظيم داعش
[ هجوم على بوابة تابعة للجيش في مدينة أجدابيا

[ لويزة حنون ترفض دعوة العسكر لفرض التغيير في هرم السلطة

شــــــن تنظيم داعش األربعــــــاء هجوما على 
بوابة عسكرية تابعة للجيش الوطني بقيادة 
ــــــة أجدابيا  املشــــــير خليفة حفتر في مدين
ــــــذي يعكس تنامي  شــــــرق البالد، األمر ال
ــــــم الذي كان نفوذه قد تراجع  جرأة التنظي

عقب طرده من سرت وبنغازي.

باتت الرؤية إلى دور املؤسسة العسكرية في املستقبل السياسي للبالد، في ظل تراكمات 
مرحلة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وال سيما خالل واليته الرئاسية الرابعة، محل تضارب 
وســــــط الفاعلني السياسيني، بني داع إلى تدخل اجليش إلنهاء حالة الشغور غير املعلنة، 
وبني محذر ألي توريط للمؤسســــــة في التجاذبات السياسية، خشية تكرار سيناريو العام 

.1992

ليبيا مازالت بعيدة عن االستقرار 



} واشــنطن - تثير اإلجـــراءات األمنية التي 
عادت إدارة الرئيـــس األميركي دونالد ترامب 
إلعـــادة فرضهـــا على شـــركات الطيـــران بعد 
التراجـــع عنهـــا العديد من التســـاؤالت، فيما 
يرى مراقبون أن واشـــنطن متوجسة أكثر من 
اإلرهـــاب الداخلي، وســـط تحذيـــرات أطلقها 
أصحـــاب كبرى الشـــركات في العالـــم من أن 
مثل هذه اإلجراءات األمنية المعقدة ســـتؤخر 

الرحالت وتطيل إجراءات السفر.
وذكرت شـــركات طيران أن إجراءات أمنية 
جديدة تشـــمل عمليـــات فحـــص أدق للركاب 
ستســـري اعتبارا مـــن الخميـــس على جميع 
الرحـــالت المتجهة للواليـــات المتحدة، وذلك 
امتثـــاال لمتطلبـــات حكوميـــة الغـــرض منها 
تجّنب حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول 

في المقصورات.
إن  الشـــركات  داخـــل  مصـــادر  وقالـــت 
اإلجراءات الجديدة قد تشـــمل مقابالت أمنية 
وجيزة مع الـــركاب عند بوابـــات الفحص أو 
بوابـــات صعود الطائـــرات، األمر الـــذي أثار 
قلقا من تأخر الرحالت وتمديد وقت إجراءات 

السفر.
وســـتؤثر القواعد على 325 ألف راكب على 
متـــن نحو ألفي رحلة تجارية تصل يوميا إلى 
الواليـــات المتحـــدة وعلى 180 شـــركة طيران 

تعمل من 280 مطارا في 105 دول.
وقـــال مســـؤولون أوروبيـــون وأميركيون 
إن أمام شـــركات الطيـــران 120 يوما لاللتزام 
بهذه اإلجراءات ومنها تشديد فحص الركاب، 
وتنقضـــي هـــذه المهلة الخميـــس. وكان أمام 
شـــركات الطيران حتى أواخر يوليو لتوسيع 

اختبارات رصد المتفجرات.
وقال ستيف تشـــانغ النائب األول لرئيس 
شركة تشاينا إيرالينز التايوانية، ”هذه قضية 
كبيرة لتشـــاينا إيرالينز“، مضيفا أن الشـــركة 

تحـــاول التشـــاور مـــع المعهـــد األميركي في 
تايـــوان الذي يرعى مصالح الواليات المتحدة 

هناك.
وقالـــت كوريا إيرالينـــز الكورية الجنوبية 
تتعلـــق  كثيـــرة  مخـــاوف  لديهـــا  إن  أيضـــا 

باإلجراءات الجديدة.
وقال والتر تشـــو رئيس الشركة والرئيس 
التنفيـــذي للعمليـــات ”نحن بهـــذا نطلب من 
الزبائـــن القـــدوم للمطـــار مبكرا.. هـــذا ليس 
مالئما للـــركاب“. وقالت مجموعـــة لوفتهانزا 
الثالثـــاء إن اإلجراءات ســـتكون محل التنفيذ 
الخميس وقد يخضع الركاب لمقابالت وجيزة 

عند مناطق الفحص أو على البوابة.
وُطلـــب مـــن ركاب الدرجـــة االقتصاديـــة 
المملوكـــة  السويســـرية  الجويـــة  للخطـــوط 
للوفتهانزا تســـجيل وصولهم قبـــل 90 دقيقة 

على األقل من انطالق رحلتهم.
وقالـــت رابطـــة ”إيرالينز فـــور أميركا“ إن 
التغييـــرات ”إجـــراءات أمنية معقـــدة“، لكنها 
لمنحهم  األميركييـــن  بالمســـؤولين  أشـــادت 
شـــركات الطيران مرونة في الوفـــاء بالقواعد 

الجديدة.
وصادق اتحاد الخطوط الجوية في آســـيا 
والمحيط الهـــادي خالل اجتماع ســـنوي في 
تايبـــه على قرار يدعو إلـــى أن تكون إجراءات 
األمـــن مبنيـــة علـــى المخاطر ومتناســـبة مع 
التهديد المحتمل وأن تركز على اســـتخالص 

نتائج.
وقال أعضاء االتحاد ”اإلجراءات األحادية 
التي تتخذهـــا الحكومات ردا علـــى تهديدات 
مســـتجدة قد تؤدي إلى إرباك غير ضروري أو 

عواقب أمنية غير مقصودة“.
ويضم االتحاد معظم الخطوط الجوية في 
آسيا باستثناء خطوط البر الرئيسي الصيني.
ورفضـــت متحدثة باســـم إدارة أمن النقل 
بحـــث التغييرات المحـــددة، لكنهـــا قالت إن 
”الواليـــات المتحدة مســـتمرة فـــي العمل مع 
شـــركائنا لرفـــع الحـــد األدنى ألمـــن الطيران 

العالمي والحفاظ على سالمة المسافرين“.
وكانت إدارة أمن النقل قالت في يوليو إنها 
فرضت قواعـــد جديدة تلزم المســـافرين على 
متن رحـــالت الطيران داخل الواليات المتحدة 

بإخـــراج جميع األجهـــزة اإللكترونيـــة األكبر 
حجما من الهواتف المحمولة من حقائب اليد 
مـــن أجل التفتيـــش. وإضافة إلـــى اإلجراءات 
األمنية داخل المطارات وســـعت واشنطن من 
عملياتها االستخباراتية في الداخل للتنصت 

على المواطنين.
وجددت لجنـــة االســـتخبارات في مجلس 
الشيوخ األميركي مهلة سريان قانون حّساس، 
تنتقده مؤسسات المجتمع المدني، ألنه يسمح 
لألجهـــزة األمنيـــة بالتنصـــت علـــى األجانب 

واألميركيين واختراق خصوصياتهم.
وأظهـــرت وثائـــق رســـمية أن الحكومـــة 
األميركية وســـعت نطاق التفتيش الجســـدي 
والمراقبة الرقمية للمواطنين، بحيث يشـــمل 
”المتطرفين الذين نشـــأوا في الداخل وسلكوا 

مسلكا عنيفا“.
وتســـنى في العـــام الماضي إدخـــال هذا 
التعديـــل على دليـــل وزارة الدفـــاع األميركية 
”البنتاغـــون“ لإلجـــراءات الحاكمـــة لعمليات 
جمع المعلومـــات، وذلك من خالل أمر تنفيذي 

رئاســـي صـــدر قبل عقـــود، مما أتـــاح تجنب 
مراجعته أمام الكونغرس والقضاء. ويســـمح 
الدليـــل الجديد الصـــادر في أغســـطس 2016 
بجمع معلومات عن أميركيين حتى ”في حالة 
عـــدم وجود صلة واضحة بإرهابيين أجانب“، 
وذلـــك وفقا لشـــرائح عـــرض تدريبيـــة أعدها 
مكتـــب التحقيقـــات الخاصة التابـــع للقوات 

الجوية العام الماضي.
وحصلـــت منظمة هيومـــن رايتس ووتش 
المعنية بحقوق اإلنسان على شرائح العرض 
عبـــر طلب بموجـــب قانون حريـــة المعلومات 
يتعلق باســـتخدام قوانين المراقبة االتحادية 
بغـــرض مكافحة المخـــدرات أو في ما يتصل 
بالهجـــرة، وقالـــت القـــوات الجويـــة ووزارة 

الدفاع إن الوثائق صحيحة.
وتشـــير شـــرائح العـــرض التدريبية إلى 
واقعتي إطالق نار في ســـان برناردينو بوالية 
كاليفورنيـــا في ديســـمبر 2015 وفي أورالندو 
بواليـــة فلوريـــدا فـــي يونيـــو 2016 كمثالين 
يندرجان تحت فئة ”المتطرفين الذين نشـــأوا 

في الداخل وســـلكوا مســـلكا عنيفـــا“. وبايع 
منفذو الهجومين تنظيم الدولة اإلسالمية قبل 
قليـــل من التنفيذ أو خاللـــه، لكن المحققين لم 
يتوصلوا إلى روابط فعلية بالتنظيم المتشدد 
الذي شـــن هجمات بإطالق النـــار أو بتفجير 
عبوات ناســـفة اســـتهدفت مدنيين في أنحاء 

متفرقة من العالم.
وقال مايكل ماهار مســـؤول اإلشراف على 
المراقبـــة فـــي البنتاغون إنه ”يجـــوز لمكتب 
التحقيقـــات الخاصة التابع للقـــوات الجوية 
ووكاالت مخابرات عســـكرية أخـــرى التحري 
عن مدنييـــن أميركيين ما دامـــت هناك قضية 
محتملـــة مرتبطـــة بالجيـــش“. وأضـــاف أن 
”التحقيقات بشـــأن المدنيين تجرى بالتعاون 

مع مكتب التحقيقات االتحادي“.
ولم يتضـــح التأثيـــر العملي الـــذي ربما 
أحدثـــه هـــذا التعديـــل على طريقـــة الحكومة 
األميركية في جمع المعلومـــات المخابراتية، 
فيما وصفت إحدى الشـــرائح التدريبية األمر 

بأنه ضمن عدد من ”التعديالت المهمة“.
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{إعادة الوثائق واألعالم الوطنية التي تمت مصادرتها من مبنى قنصليتنا بســـان فرانسيسكو أخبار

أساليب استفزازية تتبعها الواليات المتحدة، لذا نحذرها من أن أمورا كهذه ال تنسى}.

سيرجي ريابكوف
نائب وزير اخلارجية الروسي

{الوضـــع بات صعبا للغاية ألن رئيس الحكومة الكاتالونية ومســـاعديه تصرفوا خالفا للقانون. 

الوضع صعب ألن انقساما حصل في المجتمع وتأثيره يبعث على القلق}.
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باختصار

◄ قالت الشرطة األلمانية األربعاء 
إنها قامت بمصادرة كميات كبيرة 

من األسلحة والذخيرة خالل مداهمة 
ألربعة مواقع في برلين في ما يتصل 

بالتحقيق مع ألماني يبلغ من العمر 40 
عاما يشتبه في انتمائه لدوائر إسالمية 

متشددة.

◄ صرح مسؤول بأن تسعة جنود 
أفغان لقوا حتفهم عندما اقتحم مسلحو 
طالبان نقطة أمنية في إقليم فرح غربي 

أفغانستان في وقت متأخر من ليلة 
الثالثاء، فيما قال متحدث باسم اإلقليم 

إن أربعة آخرين قد أصيبوا.

◄ أكدت وزارة الدفاع الفلبينية 
األربعاء أن الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي قبل تبرعا كبيرا من األسلحة 

والمعدات العسكرية من روسيا، شملت 
5000 بندقية كالشنيكوف إيه كيه- 74 إم 

و20 شاحنة.

◄ ذكر متحدث باسم الشرطة 
اإلندونيسية أن السلطات اعتقلت 

تسعة رجال يشتبه بأن لهم صالت 
بشبكة متشددة موالية لتنظيم الدولة 

اإلسالمية وبتخطيطهم للقيام بسلسلة 
من الهجمات على مواقع للشرطة.

◄ وافق البرلمان األوروبي األربعاء 
على قرار يقضي بتزويد الدول 

األوروبية المنضوية صلب فضاء شنغن 
بنظام معلوماتي موحد، وذلك لتسريع 

عمليات التدقيق على حدودها الخارجية 
وتحسين سبل مكافحة اإلرهاب.

◄ أكد أولي هاينونن النائب السابق 
لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن 

واشنطن يمكن أن تطلب من حلفائها 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء 

تفتيشات أشد بشأن النشاطات النووية 
للنظام اإليراني.

محاكمة نشطاء حقوقيين تثير انتقادات واسعة بتركيا

واشنطن تبدأ تطبيق اإلجراءات األمنية الجديدة في المطارات
[ مقابالت أمنية مع الركاب تثير التساؤالت  [ عمليات تفتيش معقدة تؤخر رحالت السفر

دفعــــــت الواليات املتحدة بقانون اإلجراءات األمنية املتعلقة بتفتيش الركاب واألمتعة داخل 
املطــــــارات إلى التطبيق بدءا من اخلميس، فيما يتواصل اجلدل حول االنعكاســــــات التي 

ستخلفها مثل هذه العمليات الروتينية ووقعها السلبي على املسافرين.

إجراءات مشددة  

انطلقـــت األربعاء في  } إســطنبول (تركيا) – 
تركيا محاكمة 11 ناشـــطا مـــن المدافعين عن 
حقوق اإلنسان بينهم مسؤوالن بمنظمة العفو 
الدولية، وذلك بعد أشـــهر عـــدة على توقيفهم 

الذي أثار موجة انتقادات في الخارج.
ويـــرى مراقبون أن النظـــام التركي بقيادة 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان يقدم يوما بعد 
آخر أدلة ال تقبل الشـــك على قدراته التسلطية 
وحمالت القمع المنظمة التي يشنها من حين 
آلخر بتهم ملفقة ألبرز معارضيه ومن يعتبرهم 
خصومـــا، فيمـــا تتعالى أصـــوات المعارضة 
بالدعوة للكف عن هذه الممارسات التي بلغت 

حدا ال يمكن الســـكوت عنه. وال يـــزال ثمانية 
من المتهمين قيـــد التوقيف بينهم مديرة فرع 
منظمـــة العفو فـــي تركيا إديل إيـــزر ورئيس 
المنظمة في البالد تانر كيليش، باإلضافة إلى 

ألماني وسويدي.
وتتهم أنقرة كيليش بـ“االنتماء إلى تنظيم 
إرهابـــي مســـلح“، فيما يقول النظـــام التركي 
إن اآلخريـــن متهمون بـ“دعـــم منظمة إرهابية 
ومعرضون لصدور حكم بالســـجن  مســـلحة“ 

حتى 15 عاما في حال إدانتهم.
وكان كيليـــش أوقف في يونيو لالشـــتباه 
بتورطه بمحاولة االنقالب التي جرت في العام 

الماضي  والتي نســـبتها أنقـــرة إلى الداعية 
اإلســـالمي فتح الله غولن المقيم في الواليات 

المتحدة، فيما ينفي هو ذلك.
وأوقـــف المتهمون العشـــرة اآلخرون في 
يوليو خالل مشـــاركتهم في ورشة تدريب في 

جزيرة بويوكادا قبالة سواحل إسطنبول.
وجـــاء فـــي القـــرار االتهامي، الـــذي يرى 
مراقبون أن فيه الكثير من التحامل والتجني، 
أن الناشـــطين حاولـــوا إشـــاعة ”الفوضـــى“ 
في المجتمـــع عبر دعم التظاهـــرات المعادية 
للحكومة ودعموا ما ال يقل عن ثالث ”منظمات 
إرهابيـــة“ هـــي حركـــة الداعية غولـــن وحزب 

العمال الكردســـتاني ومجموعـــة صغيرة من 
اليســـار المتطـــرف. ويقول أنـــدرو غاردنر إن 
”األمـــر يتعلق بمالحقات ال أســـاس لها بالمرة 
وال تســـتند إلى أي دليـــل وال يمكن أن تصمد 
عنـــد أي تدقيـــق“. وأضاف أن ”هـــذه القضية 

اختبار للقضاء التركي“.
وزاد توقيـــف الناشـــطين وإحالتهم أمام 
القضاء مـــن المخاوف المرتبطـــة بالتعديات 
على الحريات منذ االنقالب الفاشـــل الذي تلته 
حمالت تطهير تـــم خاللها توقيف أكثر من 50 
ألف شـــخص وإقالة أو تعليـــق مهام أكثر من 

140 ألفا آخرين.

} الوزيرة التركية الســـابقة ميرال أكســـينر برفقة مجموعة من أعضاء حزبها اجلديد ”احلزب الصالح“ الذي أطلقته األربعاء وتنتمي توجهاته إلى 
ميني الوسط، في مسعى للوصول إلى األعضاء املهمشني داخل العدالة والتنمية احلاكم.

السويد تعدل سياستها 

بخصوص طالبي اللجوء
} ســتوكهومل - أعلنت الســـلطات السويدية 
األربعاء أنها ستعدل توقعاتها بشأن تخفيض 
أعـــداد طالبـــي اللجـــوء املتوقـــع تســـجيلهم 
هـــذا العام، مرجعة ذلك إلى تشـــديد إجراءات 
التفتيش احلدودية التي تطبقها بشـــكل فردي 

دول في االحتاد األوروبي.
وقالت وكالة شؤون الهجرة السويدية إنها 
تتوقع تســـجيل 23500 طلب جلـــوء عام 2017، 
وهو ما يقل مبقـــدار 1500 طلب عن التوقعات 

املعلنة في يوليو املاضي.
وشـــمل اإلحصاء بـــني 1300 و1800 قاصر 
دون مرافقة ذويهم، لكنه لم يشمل نحو 3 آالف 
شخص من طالبي اللجوء كان من املقرر إعادة 

توطينهم من إيطاليا واليونان في السويد.
وذكرت الوكالـــة أن عدد طالبي اللجوء في 

السويد ال يزال مستقرا نسبيا. 
وكانـــت الوكالة قد ســـجلت العام املاضي 
29 ألـــف طلب جلـــوء، وهو ما شـــكل تراجعا 
كبيرا مقارنة بعام 2015 الذي شـــهد تســـجيل 
عدد قياســـي بلغ 163 ألف طلب جلوء، ما شكل 
عبئا على إمكانيات وقدرات مراكز االســـتقبال 

واحملليات.
ونســـب هذا التراجع أعداد طلبات اللجوء 
إلـــى اتفاق توصل إليه االحتـــاد األوروبي مع 
تركيـــا العـــام املاضـــي، والذي ســـمح بإعادة 
طالبـــي اللجوء ومـــن ثم تراجـــع التدفق على 

اليونان.

إدارة أمـــن النقـــل فرضـــت قواعـــد 

علـــى  املســـافرين  تلـــزم  جديـــدة 

منت رحالت الطيـــران بإخراج جميع 

األجهزة اإللكترونية

◄



} لندن - يشـــتد الجدل فـــي بريطانيا حول 
الموقـــف الواجب علـــى لندن اتخـــاذه إزاء 
إيران وقطر من زاوية مواجهة اإلرهاب ومن 
زاوية موقع بريطانيا األساسي ضد اإلرهاب 

في العالم.
ويعود مصدر هذا الجـــدل إلى اتهامات 
تـــكال للحكومة البريطانيـــة بأن موقفها من 
طهران والدوحة لم يكـــن حازما وال يتوافق 
مع المســـعى الدولي الذي تقـــوده الواليات 
الجماعـــات  ظاهـــرة  لمكافحـــة  المتحـــدة 
والميليشـــيات اإلرهابيـــة التـــي تلقى دعما 

وتمويال من النظامين اإليراني والقطري.
وتـــرى أوســـاط بريطانيـــة مطلعـــة أن 
اســـتغراق حكومـــة تيريزا ماي في مســـألة 
البريكســـت وضع لنـــدن في موقـــع مرتبك 
وهامشـــي فـــي ما يتعلـــق بسياســـة البالد 

الخارجية.
وتضيف األوساط أن بريطانيا التي تعمل 
على الخروج من االتحاد األوروبي الستعادة 
استقاللها التاريخي العريق، تظهر ضعيفة 
ومتصدعة في مواجهة اســـتحقاقات دولية 
كبـــرى تتطلب من بريطانيـــا، بصفتها دولة 
عظمى، أن تلعب دورا أساسيا، بل محوريا، 

تجاهها.

موقف بريطاني مرتبك

فقدان  أوروبيون  دبلوماسيون  يستغرب 
لندن لبوصلتها في مسائل تتعلق بمواجهة 
اإلرهاب، ال سيما وأن بريطانيا عانت بشدة 
مـــن هذا اإلرهاب ومازالت تعيش الحذر منه 

في كل ساعة.

وقال هـــؤالء إن تقارير متخصصة علنية 
وسرية صدرت عن مؤسسات أمنية بريطانية 
كانت اتهمت خالل السنوات العشر األخيرة 
إيران وقطر بالتورط في عالقات ملتبسة مع 
جماعات إرهابية، ومع ذلك فإن موقف لندن 
هذه األيام يســـعى لمسك العصا من الوسط 
وعدم اتخاذ مواقف واضحة قد تســـاهم في 
وقـــف ســـلوكيات داعمة وممولـــة لإلرهاب 
باتت في العقود األخيرة من عاديات مشـــهد 

القرن الحادي والعشرين.

ونشـــرت صحيفة ديلي تليغـــراف مقاال 
لكون كوفلين، محرر الشـــؤون العســـكرية، 
بعنوان ”ال يمكن لبريطانيا أن تقف مكتوفة 

األيدي حيال قطر“.
ويقول كون كوفلين إنه يجب األخذ بعين 
االعتبار تعليق ســـتيف بانون، الذي ساهم 
بدرجة كبيرة في رســـم السياسة الخارجية 
األميركية في إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب، حين قال إن أهم مواجهة في العالم 
اآلن ليســـت مع تنظيم داعش، بل المواجهة 
بين المملكة العربية الســـعودية وغيرها من 
الـــدول العربيـــة المعتدلة مـــن ناحية وقطر 
مـــن الناحية األخرى بشـــأن دعمها لإلرهاب 
والتشـــدد اإلســـالمي وعالقاتها الوثيقة مع 

إيران.
وينقل عـــن مصادر برلمانيـــة بريطانية 
أنـــه قد يكون جيـــدا وقف المهزلـــة القديمة 
التـــي كان يوصف بها الموقـــف البريطاني 
باعتباره تابعا في المجمل لموقف الواليات 
المتحدة األميركية، لكن هذا المنحى ال يعني 
االنخراط في سياسات تختلف عن تلك التي 
فـــي واشـــنطن حتى حيـــن تدفـــع المواقف 
األميركيـــة باتجاه اســـتراتيجيات تاريخية 
كبـــرى ضد اإلرهاب، ال ســـيما في النســـخة 
التـــي تنتجهـــا طهـــران وشـــبكات الحرس 

الثوري في العالم.
ورأى خبـــراء بريطانيـــون في شـــؤون 
العالقة مع دول مجلـــس التعاون الخليجي 
أنه لم يعد جائـــزا التعامل مع هذه المنطقة 
تعامـــال ال يرى من عواصم بلدانها إال خزانا 
ماليـــا ال تفريـــق بين مواقفها وسياســـاتها 

وخياراتها.
وأضـــاف هؤالء أن الموقف الذي اتخذته 
ومصر  والبحريـــن  واإلمـــارات  الســـعودية 
بمقاطعة قطر هو موقف شجاع واستثنائي 
وقاطع ضد دعم وتمويل اإلرهاب في العالم، 
فيمـــا تعاملت معه بريطانيـــا بصفته نزاعا 
محليا ليس في مفرداته ما يتســـق تماما مع 
تقارير المخابرات البريطانية نفســـها ومع 
مواقف سياسية سابقة صدرت عن لندن في 
مسائل إدانة تمويل اإلرهاب والدول الداعمة 

له.
ويقول كوفلين فـــي مقال بصحيفة ديلي 
تلغـــراف إن الخالف الدبلوماســـي بين قطر 
والبحرين  ومصـــر  واإلمارات  والســـعودية 
تصـــدر عناوين الكثير مـــن الصحف، ولكن 
القليـــل مـــن خبـــراء السياســـة الخارجية 
األجانب تعاملوا مع األمر بالجدية التي يتم 
التعامل بهـــا مع قضايا خارجية أخرى مثل 

أزمة الصواريخ الكورية الشمالية.

وحـــذرت أوســـاط اقتصاديـــة بريطانية 
مـــن أن ســـعي لنـــدن للحفاظ علـــى عالقات 
مالية واقتصادية مع قطر بشـــكل متواز مع 
عالقات شبيهة مع بقية دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، يعكـــس عـــدم إدراك الحكومـــة 
البريطانيـــة بالجوانـــب التـــي تغيـــرت في 
المنطقة والتي خرجت عن تقاليدها القديمة.
ورأت هـــذه األوســـاط أن القفزة النوعية 
التـــي تنتهجها الرياض، ســـواء في الرؤية 
2030 التـــي يروج لها ولي العهد الســـعودي 
األميـــر محمد بن ســـلمان أو فـــي القرارات 
الجذرية التي أنشأت هيئة الترفيه والسماح 
للمـــرأة بقيادة الســـيارة، تتســـق تماما مع 
روحية القرار الـــذي قادته الرياض إلحداث 
قطيعـــة مع قطـــر بصفتها داعمـــة لالنغالق 
الـــذي يمثلـــه اإلســـالم السياســـي وممولة 
لإلرهاب الذي أساء لسمعة اإلسالم المعتدل 

في العالم أجمع.
ولفتت هذه األوســـاط إلى أن مســـتقبل 
بريطانيـــا االقتصـــادي مع منطقـــة الخليج 
متوقف علـــى مدى دعم لنـــدن، كما عواصم 
دوليـــة أخـــرى، للجهـــود التـــي تبذلها دول 

الخليج لالتساق مع معايير العصر.

والتقت هذه األوساط مع المتسائلين عن 
موقف لندن الملتبس والرمادي إزاء جماعة 
اإلخـــوان المســـلمين التـــي خـــرج اإلرهاب 
تاريخيا مـــن معطفها منذ تشـــكلت على يد 

حسن البنا.
ويقـــول كوفلين إنـــه مع اقتـــراب نهاية 
العام األول للرئيس األميركي دونالد ترامب 
فـــي البيت األبيض، أصبـــح من الواضح أن 
ترامب ينظر إلى العالم على أنه منقسم إلى 
المتحـــدة ومصالحها  دول تؤيـــد الواليات 

ودول ال تؤيد واشنطن.
وعند تطبيق ذلك على الشـــرق األوسط، 
التطـــرف  فـــإن  كوفليـــن،  يقـــول  حســـبما 
اإلسالمي يمثل تهديدا للمصالح األميركية، 
وبالتالـــي فإنـــه مـــن المرجـــح أن تعارض 
الواليات المتحدة قطر وإيران اللتين لديهما 

باع طويل في دعم التطرف اإلسالمي.
ونقـــل عـــن مصـــادر قريبـــة مـــن وزارة 
الخارجيـــة البريطانيـــة أن جدال يدور داخل 
جـــدران الـــوزارة حـــول الموقـــف األصـــح 
الواجب أن تتخذه الدبلوماسية البريطانية 

لمقاربة ملفي قطر وإيران.
وأكـــد هؤالء أن أجواء عدم رضا تســـود 
جـــراء  البريطانـــي  الدبلوماســـي  الطاقـــم 
المواقـــف التي يتخذهـــا وزيـــر الخارجية 
بوريس جونسون والتي تبتعد في ميوعتها 

عن تقاليد السياسة الخارجية البريطانية.
وكشـــفت هذه المصـــادر أن موقف لندن 
الذي تجنـــب التحيز في مســـألة النزاع مع 
قطـــر أوهم الدوحة بـــأن لندن تغض الطرف 
عن ســـلوكياتها، كمـــا أوحـــى للبريطانيين 
أن لنـــدن تتعامل مع قطر ومـــع الدول التي 
تقاطـــع دعم وتمويل اإلرهاب بنفس القواعد 

والمعايير.
وفيمـــا اعتبـــرت مراجـــع بريطانيـــة أن 
تمسك جونسون باالتفاق النووي مع إيران 
يتواءم مع موقـــف بقية الدول الموقعة على 
هـــذا االتفاق مـــا عـــدا الواليـــات المتحدة، 
فـــإن منابر أخـــرى في بريطانيـــا حذرت من 
اإلشـــارات المضللة التي يمكن أن يرســـلها 
موقف لنـــدن إلى النظام السياســـي الحاكم 

في طهران.
ويلفـــت خبراء بريطانيون في الشـــؤون 
اإليرانية إلى أن الموقف األميركي الذي أعلنه 
الرئيس دونالد ترامب أدى إلى انهيار آمال 
نظام والية الفقيه وحرسه الثوري بإمكانية 
التطبيـــع الكامـــل مـــع الدوائر السياســـية 
والماليـــة واإلقتصادية وفـــق القواعد التي 
يعمل وفقهـــا نظام الجمهورية اإلســـالمية، 
وأن مواقـــف بريطانيا، إضافة إلى فرنســـا 
وألمانيا، المتمســـكة باالتفاق أعادت إحياء 
األمل لدى المحافظين الممســـكين بالسلطة 
في إيران وسببت إحباطا لدى قوى االعتدال 
واإلصالح واالنفتاح والتغيير في هذا البلد.
ورأت مراجـــع بريطانيـــة أن المواقـــف 
الخليجية األميركية ضد قطر وإيران تعتبر 
فرصـــة تاريخيـــة نادرة تضـــع خطا فاصال 
وواضحـــا بين مـــن يرفض اإلرهـــاب وبين 
من يدعم اإلرهـــاب، وأنه فيمـــا كان تعريف 
اإلرهاب ملتبســـا في العقود الســـابقة، فإن 
العالم مجمع هذه األيام على نفس التعريف 
الذي ال يختلف سواء ضرب هذا اإلرهاب في 
الموصل أو لندن أو ســـيناء أو إســـطنبول، 
وأنـــه من المخجـــل أن تتـــردد بريطانيا في 

اتخـــاذ موقف صارم في مـــا يحظى بإجماع 
أممي حياله.

ويقـــول مقـــال الديلـــي تلغـــراف إنه مع 
اقتراب الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش 
من نهايتها، يتوجب على دول مثل الواليات 
المتحـــدة وبريطانيـــا أن تعمـــل معا وبقوة 
للحيلولة دون امتداد التشـــدد والتطرف إلى 

دول ومناطق أخرى.
ويرى كـــون كوفليـــن كاتب المقـــال أنه 
بينما يبدو ترامب حازما في سياســـته ضد 
التشدد اإلســـالمي، فإن بريطانيا تبدو غير 
حاسمة في تعاملها مع األمر وترسل رسائل 

متضاربة حيال قطر.

ضعف داخل حزب المحافظين

يـــرى مراقبـــون لحكومـــة تيريـــزا ماي 
أن رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة تعاني من 
ضعف داخـــل حزب المحافظيـــن كما داخل 
ائتالف حكومتها كما فـــي مواجهة االتحاد 
األوروبي في مســـألة التفاوض حول نســـخ 
متعددة للبريكســـت. ويذّكر هـــؤالء أن ماي 
حاولت في األيام األولى على رأس حكومتها 
بعد اســـتقالة ديفيد كاميرون أن تســـتقوي 
بالتقارب مع المجموعة الخليجية كأداة من 
أدوات سلطتها الجديدة في لندن، ويحذرون 
مـــن أن مواقف حكومتها من مســـألة النزاع 
مع قطر ســـتكون أحد اسباب تراخي الهيبة 
البريطانيـــة فـــي العالـــم واقتـــراب صورة 
بريطانيا من صورة دولة هامشـــية تســـعى 

بضعف إلرضاء كافة األطراف.
ويقول كون كوفلين فـــي الديلي تلغراف 
إن عـــدم اتخاذ وزير الخارجيـــة البريطاني 
بوريس جونســـون موقفـــا حازما قاطعا في 
ما يتعلق بأزمة قطر أغضب حلفاء بريطانيا 

في الخليج.

وأضاف أنه مع اقتراب خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي، فإن الحكومة تســـعى 
إليجاد فرص تجارية جديدة، ولهذا يتوجب 
على بريطانيا أن تعرف من يخدم مصالحها 

ومن يعاديها.
وعلى هذا يرى كون كوفلين أن ما يخدم 
المصالـــح البريطانية ليـــس بيع المقاتالت 
لقطر، ولكن توطيـــد الصالت مع حلفاء مثل 
الســـعودية. وطالـــب معلقون بأن تســـتعيد 
بريطانيـــا موقعها كدولـــة عظمى وأن تلعب 
دورا قائـــدا في الملفـــات الدولية الكبرى، ال 
ســـيما تلك المتعلقة بملفات دعـــم اإلرهاب 

بالنسختين اإليرانية والقطرية.
ولفـــت هـــؤالء إلـــى أن واشـــنطن تفتح 
ملف اإلرهـــاب منذ ذلك الهجـــوم الذي طال 
ثكنة مشـــاة البحرية األميركيـــة (المارينز) 
فـــي بيروت عام 1983، فيمـــا تهمل بريطانيا 
مســـؤولياتها في الرد على سلســـلة طويلة 
من عمليات اإلرهاب التي طالتها قبل شهور 

فقط.
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في 
العمق

وهن سياسي بريطاني حيال إيران وقطر يضر بمصالحها
[ تردد موقف تيريزا ماي من أزمة قطر يرسل إشارة مضللة  [ التوافق الخليجي األميركي يرسم خطا فاصال بين مواجهة اإلرهاب ودعمه

اســـتغراق تيريـــزا ماي في مســـألة 
البريكســـت وضـــع لندن فـــي موقع 
هامشـــي فـــي مـــا يتعلق بسياســـة 

البالد الخارجية

◄

مواقـــف الحكومـــة البريطانية من 
مسألة النزاع مع قطر ستكون أحد 
أســـباب تراخي الهيبـــة البريطانية 

في العالم

◄

{بريطانيا مهتمة جدا باستقرار دول مجلس التعاون كما تهتم بالتحديات المرتبطة باألزمة مع 
قطر، لكن الحلول يجب أن تأتي من المنطقة وليس من خارجها}.

أليستر برت 
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا

{بريطانيـــا ملتزمة بالتعـــاون مع مجلس التعـــاون الخليجي وبأمنه ونعمل في الوقت نفســـه مع 
شركائنا القدامى في الخليج لمواجهة التحديات التي تواجهنا}.

ساميون كوليس
السفير البريطاني لدى السعودية

انتقد خبراء ومراقبون تردد املوقف البريطاني حيال إيران وقطر بعد ثبات دعمهما لإلرهاب 
ونشــــــرهما للفوضى فــــــي املنطقة. ورغم أن بريطانيا تعاني من هجمــــــات إرهابية في اآلونة 
االخيرة، حيث يحاول داعش التربص بأمنها في رد انتقامي على التحالف الدولي، إال أنها 
لم تبد صرامة في سياستها اخلارجية، فبينما كان ترامب حازما في سياسته ضد التشدد 
اإلسالمي، فإن  موقف بريطانيا ال يتوافق مع املسعى الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة 
ملكافحــــــة ظاهرة اجلماعات وامليليشــــــيات اإلرهابية التي تلقى دعمــــــا ومتويال من النظامني 
ــــــى مصاحلها االقتصادية من  ــــــي والقطري ويفســــــر  ذلك برغبة لندن في احلفاظ عل اإليران
جهة، وبحالة الضعف التي تعيشها حكومة تيريزا ماي وانشغالها باخلروج البريطاني من 

أوروبا من جهة أخرى.

شوارع لندن يتربص بها املتطرفون، في حني أن رد الحكومة البريطانية ال يبدو حازما تجاه من يقف وراء التطرف

التركيز على ملف البريكست أفقد لندن بوصلة إدارة امللفات الكبرى   

كون كوفلين:
ال يمكن لبريطانيا أن تقف 
مكتوفة األيدي حيال دعم 

قطر لمنظمات إرهابية



الجمعي قاسمي

} مدريد – حذر برلمانيون وخبراء أوروبيون 
من استمرار تدفق األموال القطرية على فروع 
جماعة اإلخوان المسلمين في أوروبا، بعد أن 
ثبت ارتباطها بعدد من التنظيمات والجماعات 
الُمتطرفة التي نفـــذت أعماال إرهابية في أكثر 

من عاصمة ومدينة أوروبية.
وتزامن هذا التحذير مـــع تزايد األصوات 
التي ارتفعت للمطالبة بضرورة وضع خارطة 

لمحاربـــة التنظيمـــات اإلرهابية فـــي أوروبا 
تتضمـــن آليات واضحـــة لتجفيـــف مواردها 
الماليـــة الُمتأتيـــة مـــن الـــدول والجمعيـــات 
الخيريـــة، وكذلـــك أيضا من عمليـــات االتجار 

بالمخدرات، وتبييض األموال.
وتحول ملف تمويل الجماعات والتنظيمات 
الُمتطرفة إلى مسألة شائكة ألقت بظاللها على 
الوضع األمني في أوروبا في أعقاب العمليات 
اإلرهابية التي هزت عددا من المدن األوروبية 

خالل األشهر الماضية.
وتعرضـــت عواصم أوروبيـــة إلى هجمات 
متطرفة ومنها بريطانيا وباريس وبروكســـل، 
أعلن تنظيم الدولة مســـؤوليته عنها، ووجهت 
أصابع االتهـــام إلى مهاجرين مـــن الجاليات 
العربية، ما نجم عنها تعذيـــة األفكار اليمنية 

المحافظة وظاهرة اإلسالموفوبيا.

خارطة طريق ملحاربة اإلرهاب

دق  المســـألة،  هـــذه  خطـــورة  أمـــام   
مســـؤولون وبرلمانيـــون وخبـــراء أوروبيون 
ناقـــوس الخطر، خالل نـــدوة بعنوان ”تمويل 
الجماعـــات اإلســـالمية في أوروبا: أســـبابه، 
نتائجه ومستقبله؟“، نظمتها األربعاء جمعية 
الصحافة األوروبية للعالـــم العربي بالتعاون 
مـــع المعهد الدولـــي لمناهضـــة العنف، بمقر 
ممثليـــة المفوضيـــة األوروبية فـــي العاصمة 

اإلسبانية مدريد.
وافتتـــح نضـــال شـــقير رئيـــس جمعيـــة 
الصحافـــة األوروبيـــة للعالم العربـــي أعمال 
هـــذه الندوة بكلمـــة قصيرة، أشـــار فيها إلى 
أهميـــة هـــذه النـــدوة وأبعادهـــا السياســـية 
ســـياق  فـــي  تنـــدرج  باعتبارهـــا  واألمنيـــة 
تحـــرك واســـع النطاق يهـــدف إلـــى الضغط 
علـــى مختلـــف الســـلطات األوروبيـــة لبلورة 
خارطة طريق لمحاربـــة التنظيمات اإلرهابية 

في أوروبا.

واعتبر أن الوقت حان لوضع آلية لتجريم 
وُمعاقبـــة الجهـــات التـــي ُتمـــول التنظيمات 
والجماعات اإلرهابية، وتحميلها المســـؤولية 
القانونية عـــن األعمال اإلرهابيـــة التي ُنفذت 

بتلك األموال.
وتحدث في هذه الندوة خوســـيه ســـيبيدا 
عضـــو مجلس الشـــيوخ اإلســـباني والجمعية 
البرلمانيـــة فـــي مجلـــس أوروبا، وآنا ســـورا 
النائبـــة بالبرلمـــان اإلســـباني، وجـــاك ميارد 
الخارجيـــة  لجنـــة  فـــي  الســـابق  العضـــو 
بالبرلمان الفرنســـي، وألبرت كارماس منســـق 
أوروبـــا فـــي مرصـــد منـــع األعمـــال العنيفـــة 
ســـكريتير  أحسيســـن  ومحمـــد  والمتطرفـــة، 
االشـــتراكي  الحـــزب  فـــي  التواصـــل  لجنـــة 
الكاتالونـــي، وكريـــم إفـــراك عضـــو فيدرالية 
المســـلمين الجمهورييـــن في فرنســـا، وكوين 
متســـو رئيـــس لجنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب في 

البرلمان البلجيكي.
وناقش المشـــاركون في هـــذه الندوة ثالثة 
محاور، حيـــث اهتم المحور األول بـ“أســـباب 

تمويـــل الجماعـــات اإلســـالمية فـــي أوروبـــا 
وأغراضـــه والهـــدف منـــه“، فـــي حيـــن تناول 
المحـــور الثانـــي ”نتائـــج تمويـــل الجماعات 

اإلسالمية في أوروبا“. 
وركز المحور الثالث على ”مستقبل ومصير 

تمويل الجماعات اإلسالمية في أوروبا“.
واســـتعرضوا في مداخالتهم كافة جوانب 
مسألة تمويل الجماعات اإلسالمية في أوروبا، 
والطرق الُمعقدة التـــي ُتنتهج إليصال األموال 
للمتطرفين، ودور بعض الدول في هذا المجال، 
واإلجـــراءات التـــي تتخذها الـــدول األوروبية 
للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. وأجمعوا في 
هذا السياق على أن التدابير األوروبية لم ترتق 
إلى مســـتوى خطـــورة هذه المســـألة، باعتبار 
أنها مازالت ُتركز على الجوانب الهامشية لهذه 
القضية، أي متابعة عمليات تهريب المخدرات، 
واالتجـــار بهـــا، وتبييض األمـــوال، وذلك على 
حســـاب الجوهـــر، أي األمـــوال المتدفقة التي 
تضخها بعض الـــدول وخاصة منها قطر التي 
أنفقـــت مئـــات الماليين مـــن الـــدوالرات على 

جمعيـــات إخوانية، تبين الحقـــا أن جزءا هاما 
منها اســـتخدم لتجنيد الشـــباب وتمكينهم من 
كل الموارد اللوجستية لتنفيذ أعمال إرهابية.

تمويالت قطر املشبوهة

في هذا السياق، اعتبر كوين متسو رئيس 
لجنة مكافحة اإلرهاب في البرلمان البلجيكي، 
أن الحديث عن تمويل الجماعات الُمتطرفة في 
أوروبا لن يكتمل دون التطرق إلى دور األموال 
القطرية في دعم التنظيمات التي تدور في فلك 

جماعة اإلخوان المسلمين.
على هامش مشـــاركته في  وقال لـ“العرب“ 
نـــدوة مدريـــد، إن ”الدوحة ســـعت، ومازالت 
تســـعى إلـــى توظيـــف واســـتخدام تنظيمات 
جماعة اإلخوان المســـلمين في أوروبا كورقة 
ضغـــط لصالحها في محاولة لزيـــادة نفوذها 
وتأثيرهـــا بيـــن أوســـاط الجاليـــات العربية 
واإلســـالمية، وكذلـــك أيضـــا للتأثيـــر علـــى 
بعـــض صناع القـــرار في الدوائر السياســـية 

واألكاديمية والثقافية“.
ولفت إلـــى أن ”التقاريـــر األمنية والمالية 
األوروبيـــة ُتشـــير إلى أن قطـــر ضخت خالل 
السنوات القليلة الماضية أكثر من 125 مليون 
يـــورو لتنظيمات إســـالمية فـــي أوروبا تحت 
عناوين ُمختلفة أبرزها دعم بعض المؤسسات 
الدينية والخيرية التي ُتديرها جماعة اإلخوان 

المسلمين في أوروبا“.
وُيعتبر هذا الملف واحدا من أبرز الملفات 
التـــي ُتقلق مختلـــف األوســـاط األوروبية، ال 
سيما أن البيانات اإلحصائية األوروبية تؤكد 
أن نحو 60 بالمئة من المؤسســـات اإلسالمية 
في أوروبا (مساجد ومدارس قرآنية وجمعيات 
خيريـــة) خاضعة لســـيطرة جماعـــة اإلخوان 
المسلمين، نتيجة للدعم المالي القطري الذي 
شـــمل تلك المؤسســـات في فرنســـا وإيطاليا 
وبريطانيـــا، وإســـبانيا، وهولنـــدا وألمانيا، 
وغيرها من الدول الغربية. وأمام هذا الوضع 
المعقـــد الـــذي ُيشـــبه الشـــبكة األخطبوطية 
التـــي تختفـــي تحـــت عناويـــن ُمتعـــددة، لم 
يتـــردد كريم إفراك عضو فيدرالية المســـلمين 
الجمهوريين في فرنســـا، في التأكيد على أنه 
”لم يعد باإلمكان الصمت على اســـتمرار تدفق 
األمـــوال القطرية على الجماعات اإلســـالمية 

والتنظيمات الُمتطرفة“.
ودعا فـــي تصريح لـ“العرب“ إلى ”ضرورة 
تكاتـــف الجهود العربيـــة واألوروبية للضغط 
علـــى قطر حتى تتوقف عن مثـــل هذه األعمال 
والممارســـات، التي تعد خطـــرا على أوروبا 
والمنطقـــة العربيـــة واإلســـالمية، ألن جـــزءا 
هاما من تلك األموال يســـتخدم لتنفيذ األعمال 

اإلرهابية التي ُتسيء لإلسالم والمسلمين“.
وشـــدد علـــى أن قطر أنفقـــت الماليين من 
الدوالرات في مســـعى إلنتاج مشروع إخواني 
جديـــد عبـــر البوابة األوروبية، يســـتدعي من 
مختلف الســـلطات في أوروبـــا التصدي لهذا 
النهـــج التدميري والتخريبي عبر اســـتخدام 
الوســـائل القانونية لوقف هـــذا الدعم المالي 

الذي مازال متواصال.
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كريم إفراك:

الدوحة تسعى إلنتاج 

مشروع إخواني جديد عبر 

البوابة األوروبية

كوين متســـو رئيس لجنـــة مكافحة 

اإلرهاب فـــي بلجيكيا يؤكد أن قطر 

أنفقـــت أكثـــر مـــن 125 مليونا على 

منظمات إخوانية في أوروبا

◄

{قطر تنفذ خطواتها الداعمة لإلرهاب في اليمن وتدعم بشكل مباشر وغير مباشر ميليشيات 

انقالبية وتنظيمات مسلحة في إطار مساندتها لإلرهاب في المنطقة العربية}.

حسني بن عرب
وزير الداخلية اليمني

{قطر ساهمت في تمويل جماعات إرهابية كالقاعدة وداعش من خالل دفعها مبالغ طائلة في 

عمليات تحرير رهائن تحتجزهم تلك الجماعات}.

جورج مالبرونو
صحافي فرنسي

برلمانيون وخبراء: ال بد من وقف تمويل قطر لجماعة اإلخوان في أوروبا

حان وقت مواجهة رعاة اإلرهاب

[ محاربة التطرف تبدأ بتجفيف موارده المالية  [ لم يعد باإلمكان الصمت على دعم الدوحة للتنظيمات اإلرهابية
ــــــي زادت من حدة  ــــــم تكتف السياســــــة القطرية بتمويل اإلرهاب فــــــي العالم العربي، الت ل
الصراعات ونشر اخلراب داخل مدن أنهكتها احلروب واالنقسامات. وبعد أن تبني تدخل 
قطر في الشؤون العربية في الشرق وفي شمال أفريقيا وقيامها بدور مشبوه منذ اندالع 
ثورات ما سمي بالربيع العربي، عبر متويل جمعيات ادعت العمل اخليري، لتكون مساحة 
لنشر الفكر املتطرف وفخا وقع فيه شباب قادتهم لالستقطاب وااللتحاق بصفوف مقاتلي 
داعش، يطأ التمويل القطري املشبوه أراضي القارة األوروبية وذلك بضخها أمواال تدعم 
بها جماعة اإلخوان املسلمني املصنفة حركة إرهابية، ما استوجب وفق خبراء وسياسيني 
أوروبيني في ندوة جمعية الصحافــــــة األوروبية للعالم العربي مبمثلية املفوضية األوروبية 
مبدريد، الدعوة إلى ضرورة تكاتف اجلهود العربية لصد اخلطر القطري واإليراني حفاظا 

على األمن واالستقرار بالعالم. 

ندوات

[ ستيف بانون: حان الوقت لمواجهة قطر لدعمها لجماعة اإلخوان اإلرهابية
الواليات المتحدة تتعهد بالقضاء على اإلرهاب وكشف داعميه

} واشــنطن - تكثـــف الواليـــات المتحدة كل 
جهودها لتطويق اإلرهاب وداعميه ومموليه، 
األميركييـــن  القـــادة  تصريحـــات  وعكســـت 
األخيرة دعم اإلدارة األميركية إلســـتراتيجية 
الرئيس األميركي دونالـــد ترامب الذي يتخذ 

اإلرهاب أولوية.
وتوعـــد ترامـــب بمالحقة الـــدول الداعمة 
لإلرهاب،  مشيرا إلى الدور اإليراني بالمنطقة. 
واعتبر أن طهـــران مازالت الداعم األكبر لهذه 
الظاهـــرة التي فتكت بأمـــن العالم، وذلك عبر 
دعمهـــا لميليشـــيات مواليـــة لهـــا عســـكريا 
وعقائديـــا في المنطقة، كمـــا حذر الدول التي 
خضعت لوالئها السياســـي في المنطقة بعد 
كشـــف ضلوع قطر في تمويـــل اإلرهاب على 
حساب األمن القومي لدول الخليج والمنطقة 

العربية ككل.  
وتصـــر الواليـــات المتحـــدة على كشـــف 
خبايـــا ظاهرة التطـــرف وكل مـــن يدعمه في 
جميع المستويات السياسية وحتى الفكرية، 
بالعاصمة األميركية  ونظم معهد ”هدســـون“ 
واشـــنطن االثنين مؤتمرا بعنـــوان ”مكافحة 
التطـــرف العنيـــف: قطـــر وإيـــران واإلخوان 

المسلمين“.
 ويهدف المؤتمر إلـــى فضح دور الدوحة 
وطهران وتنظيم اإلخـــوان في تبني التطرف 
وتمويل اإلرهاب ودعمه ونشـــره في الشـــرق 
األوســـط والعالم وأيضا تهديداتها لمصالح 

الواليات المتحدة وحلفائها.
وضمـــت قائمـــة المتحدثيـــن فـــي مؤتمر 
هدســـون كال من ليـــون بانيتا وزيـــر الدفاع 
الســـابق، والجنرال ديفيـــد باتريوس المدير 
الســـابق لوكالـــة االســـتخبارات األميركيـــة، 
اإلســـتراتيجي  المستشـــار  بانون  وســـتيف 

السابق للرئيس دونالد ترامب.
كما شارك في المؤتمر أعضاء بارزون من 
الكونغرس األميركي وقيادات عسكرية سابقة 
ودبلوماســـيون أصحـــاب خبرة في شـــؤون 

الشرق األوسط ومكافحة اإلرهاب.

وذّكر ســـتيف بانون المستشـــار السابق 
للرئيـــس األميركي أن دونالد ترامب تعهد في 
خطاب التنصيب بأنه ســـيقضي على اإلسالم 
الراديكالـــي، مضيفا ”نحن نرى بعد 8 أشـــهر 
أنه قضـــى على تنظيم داعـــش، وحان الوقت 

لمواجهة قطر“.
قوله خالل  ونقل عنـــه موقع ”بلومبـــرغ“ 
فعاليـــات المؤتمـــر ”فـــي اجتمـــاع القمة في 
الرياض كانت لنا ثالثة أهداف، أوال التصدي 
لتمويـــل اإلرهـــاب، وثانيا العمل مـــع العرب 
والمســـلمين وقيادات مثل الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي، وثالثا حوار جاد لوقف 

التوغل الفارســـي في المنطقة“. وتابع ”علينا 
المســـلمين  التمويـــل لجماعة اإلخوان  وقف 
وحمـــاس والماللي في إيران. وبعد االجتماع 
فـــي الريـــاض، بـــدأت الســـعودية واإلمارات 
ومصـــر والبحرين مقاطعة قطر، وحان الوقت 
لمحاســـبة قطـــر لدعمهـــا لجماعـــة اإلخوان 
اإلرهابيـــة وحمـــاس وتعاونهـــا مـــع تركيـــا 

وإيران“.
وأوضـــح أن ”أكبر مشـــكلة في العالم اآلن 
ليســـت موضوع كوريا الشمالية إنما الوضع 
في قطـــر“، ولفت إلى أن الشـــروط الـ13 التي 
وضعتها دول المقاطعة هي شـــروط منطقية، 

وأن مـــن وافـــق على االشـــتراك فـــي مؤتمر 
الريـــاض يعلـــم أن الهدف كان وقـــف تمويل 
الـــدول  وأن  بالمئـــة   100 بنســـبة  اإلرهـــاب 

الرباعية تأخذ الموقف بجدية.
وأردف بـــاون ”أعتقد أن الســـعودية بعد 
مؤتمـــر الرياض حـــدث فيها تطـــور إيجابي 
مـــن  المالييـــن  تدفـــع  قطـــر  وأن  جوهـــري، 
الـــدوالرات لتغيير الواقع، والموقف ضد قطر 
فـــي غاية األهميـــة ألنه يفتح جميـــع الملفات 
ونحن نقف مع حلفائنا في مصر والسعودية 

واإلمارات والبحرين“.
وبدوره، أكد وزير الدفاع األميركي األسبق 
ليـــون بانيتا أن ”إيـــران وقطر ال تقالن خطرا 
عن كوريا الشـــمالية“، موضحا أن بين إيران 
وكوريا الشـــمالية تعاونا على أعلى مستوى 
في مجـــاالت التصنيع الصاروخى والخبرات 
النووية. مؤكدا ”قطر لديها ســـجل واضح في 

دعم الجماعات اإلرهابية وأبرزها اإلخوان“.
ودعـــا بانيتـــا الدوحـــة إلي االســـتجابة 
لمطالـــب الـــدول األربـــع الداعيـــة لمكافحـــة 
اإلرهاب، والرامية إلى تغيير مســـار سلوكها 
المعادي للجوار الخليجي والعربي، والداعم 
لإلرهاب، قائال ”علـــى قطر االلتزام بالمطالب 
الخاصة بوقف تمويل الجماعات اإلرهابية“.

وأضاف بانيتا في كلمته من خالل مؤتمر 
مكافحة التطرف والعنف، أن ”كوريا الشمالة 
تحد صعـــب في مـــا يتعلق بأســـلحة الدمار 
الشـــامل وأعتقد أنها على بعد عدة أشهر من 

امتالك سالح نووي“.
وأوضح أن ”كوريا الشمالية تهدد بتدمير 
الواليات المتحدة األميركية، وهي بذلك تشكل 
تحديا جســـيما لألمـــن القومـــي األميركي“. 
وفـــي معـــرض رده حـــول موقـــف ترامب من 
االتفـــاق النـــووي والتدخـــالت اإليرانية في 
الشـــرق األوســـط، قـــال بانيتا ”مـــن المؤكد 
أن الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامـــب يريد 
إشـــراك الكونغرس في الحد من سلوك إيران 

اإلقليمي“. إجماع أميركي على أن إيران وقطر ال تقالن خطرا عن كوريا الشمالية

◄ 20 مليون يورو ملنظمة الطريق 

    اإلسالمي الدنماركي.

تشـــير تقارير أوروبية إلى أن قطر قدمت 

خالل العامني املاضيني:

◄ 11 مليون يورو ملركز أكسفورد     

     للدراسات اإلسالمية (يخضع لسيطرة 

    جماعة اإلخوان).

◄  11.9 مليون يورو التحاد املنظمات 

    اإلسالمية بفرنسا.

◄ 25 مليون يورو التحاد الروابط 

   اإلسالمية بإيطاليا.

◄ 1.1 مليون يورو لرابطة مسلمي 

   بلجيكا.
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} بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧ وّجه رئيس إقليم 
كردستان مسعود البارزاني رسالة مؤثرة 
قال فيها ”نطمئن شعب كردستان، ونؤكد 
أننا سنبذل كل جهدنا وسنفعل كل ما هو 
ضروري من أجل احلفاظ على مكتسباتنا 

وحماية األمن واالستقرار لشعب كردستان“. 
وذكر في هذه الرسالة حالة انقسام كردي 

داخلي أّدت إلى خسارة األكراد لكركوك.
بعد ذلك بثالثة أيام وبتاريخ ٢٠ أكتوبر 

٢٠١٧ وّجه البارزاني رسالة ثانية إلى الشعب 
الكردي والعالم برر فيه ”االستفتاء“ بأنه 

مجرد محاولة سلمية للتعبير عن رأي الشعب 
في االنفصال عن العراق، وكان القلق واضحا 

في نص الرسالة التي تستصرخ العالم 
للمساعدة فهو يقول ”من هنا أخاطب وجدان 

شعوب العالم والرأي العام ومحبي السالم 
واملثقفني في جميع أنحاء العالم بدعم شعب 
كردستان، ومنع حدوث إبادة جماعية وكارثة 

جديدة ضد شعبنا“.
وّجه لي مقيم عربي بأربيل رسالة تقول 

”البارحة مجموعة أصدقاء أكراد بينهم 
أسايش وبيشمركة ومهندسون وطبيب يلقون 

بالالئمة على كاكا مسعود ويقولون لقد 
ورطنا ثالث مرات، أولها سنة ١٩٧٥ حني أصر 

على القتال حتى باع الشاه األكراد لصدام 
حسني في اتفاقية اجلزائر، والثانية سنة 

١٩٩٦ عندما حتالف مع صدام حسني وسلم 
املعارضني في قتال داخلي بني البارزانيني 

والطالبانيني.
وهذه املرة الثالثة حني أصّر على 

االستفتاء وهي القاصمة وإن الرئيس 
العراقي الراحل مام جالل في جلساته 

اخلاصة كان يعاتب مسعود ويقول إنه ال 
يسمع النصح وما زالت عقلية اجلبل برأسه. 
واآلن هّم األكراد ليس كركوك بل يعتبرونها 

حلما انتهى، وإمنا يريدون احملافظة على 
اإلقليم وينتظرون صرف رواتبهم من املركز 

ألن الناس في صدمة وصعقة“.
ونقلت واشنطن بوست عن محمود 

عثمان، أحد السياسيني األكراد املخضرمني، 

قوله إنه ”قام بتحذير البارزاني في اجتماع 
بعد حتديد تاريخ عقد االستفتاء، من أنَّ 
الشعب سيتعرض لإلحباط ألنه ال سبيل 

لالستقالل وسط هذه االعتراضات اإلقليمية“. 
وتابع عثمان أن ”السبب الذي من أجله 
كان البارزاني حريصا كل هذا احلرص 

على عقد االستفتاء دون متهيد الطريق له 
ليس مفهومًا“، ولفت أن البارزاني اعتقد أن 

التصويت سيضيف إلى القوة التفاوضية 
لكردستان مع بغداد ومع املنطقة عمومًا، لكن 

العكس صحيح.
اتصل بي شخصيا األستاذ هيثم مسؤول 

مكتب البارزاني في النرويج وذكر بأنهم 
يهتمون مبقاالتي ورمبا يتصلون بي الحقا 

لتحليل املوقف. انتهزت الفرصة ووجهت 
رسالة السبت املاضي إلى رئيس اإلقليم 
فالبارزاني في وضع صعب جدا. هناك 

حديث عن صرف رواتب حكومية حملافظتي 
السليمانية وكركوك وجتويع أربيل ودهوك، 

وانشقاق كردستان إلى قسمني، وحتالف 
تركي إيراني متماسك ضد أربيل، ودعم 

سعودي قوي للحكومة العراقية.
رمبا املوضوع انتهى ونحتاج إلى صيغة 

استسالم. سيصل األمر قريبا إلى إنقاذ 
أربيل من اخلراب، وفي سبيل املدينة يتنازل 
القائد العظيم. لعيون أطفال املدارس وفتيات 

كردستان ينحني اجلبل البارزاني.
قبل ساعات وبتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧ 

صدر البيان الكردي التاريخي املنتظر حيث 
قررت حكومة أربيل ”جتميد االستفتاء“ 

ووقف إطالق النار وعرض التفاوض. يقول 
البيان ”إن القتال بني الطرفني ال يفرض 

انتصار أي طرف، بل يقود البلد إلى دمار 
شامل وفي جميع جوانب احلياة“. هذا 

التعقل والتراجع رغم املرارة واخلسارات 
يؤكد حرص البارزاني على املدينة والقرية 

الكردية وسيحظى ذلك باحترام العالم أجمع.
لقد تعرض األكراد لضربة قاسية وأعتقد 

بأن حكومة بغداد ستقبل ببيان حكومة 
اإلقليم األخير بوصفه وثيقة استسالم. لقد 

انتهت كردستان كمشروع. حاولوا االستيالء 
على كركوك ألنها متثل ١٠٠ مليون دوالر 

يوميا بني الغاز والنفط ودخول مجموعة 
أوبك. ولكن دون كركوك ماذا يبقى من احللم 
الكردي سوى القصائد؟ الناس تهاجر وتعبر 

احمليطات وتترك لغاتها ودينها وأوطانها في 
سبيل اخلبز والرزق. فما جدوى القومية إذا 

كانت محكومة بالفقر واجلوع؟
رسالة من كردستان تقول ”الوضع في 

دهوك وزاخو سيء جدا بسبب احلالة 
االقتصادية. ال يوجد عمل وال رواتب وسعر 
برميل النفط باإلقليم ٢٠٠ ألف دينار (حوالي 
٢٠٠ دوالر) وسعر قنينة الغاز ٢٥ ألف دينار 

والفقير كيف يعيش؟ اإلقليم يعطي ربع 
الراتب لألكراد املوظفني وأحيانا ال يوجد 

راتب أصال“.
القضية من ناحية وطنية محرجة أيضا. 

شاب كردي يقول أنا مواطن عراقي ولكن 
أرجوك ال تقدم لي ورقة وتسألني هل تريد 

دولة كردية أم ال؟ فهذا حلم أسالفي عبر 
العصور. ويقول شاب آخر إن البيشمركة 

الشجعان في كركوك لم يهربوا من اجليش 
العراقي بل هربوا من الوطن. كيف 

”استفتاء“ إلنكار الوطن؟ وكما يهرب الصبية 
العابثون من أبيهم. هرب األكراد من اجليش 
العراقي. الشيعة أطلقوا رمزية األب العراقي 
فهرب األكراد كاملذنبني العاملني بذنبهم. شاب 

من األنبار يقول ”لقد استغرق الطريق من 
بغداد إلى الفلوجة ثالث سنوات لوجود ندية 

وحق، بينما لم يستغرق الطريق من بغداد 
إلى كركوك سوى ٦ ساعات“.

رمبا لهذا السبب قال السفير األميركي 
األسبق لدى العراق، زملاي خليل زاده ”لو 

لم تنسحب قوات البيشمركة من كركوك 
وتصدت للهجمات، لكان املوقف األميركي 

مختلفا، وحلاولت أميركا وقف القتال، والبدء 
باملفاوضات“.

أعتقد أن اململكة العربية السعودية في 
استقبالها حليدر العبادي بحثت موضوع 

االنقسامات الطائفية والعرقية مع احلكومة 
العراقية فال ميكن لـ“جلنة التنسيق 

السعودي العراقي“ أن تكون فّعالة إال إذا 
متت معاجلة هذه االنقسامات.

علم كردستان ينزل في نصف املساحات 
التي سيطر عليها إقليم كردستان في القرى 
واملدن ويصعد مكانه العلم العراقي. الشعب 

الكردي صّوت بنسبة ٩٤ باملئة للخالص 
من الوطن ويجد نفسه مضطرا إلى العودة 
للوطن اآلن. فاضل ميراني سكرتير احلزب 

الدميقراطي الكردستاني وجد نفسه محرجا 
أمام هذا السؤال وقال إنه عراقي ويفخر 

بهويته العراقية رغم االستفتاء.
لقد كانت زيارة العبادي مع عشرة وزراء 
إلى الرياض مبثابة صمام أمان للعراق، فقد 
جاءت الدعوة بعد ظهور تسجيل بتاريخ ١٩ 

أكتوبر ٢٠١٧ يعرض فيه احلشد الشعبي قتلى 
البيشمركة. شباب أكراد معظمهم ضباط 
غارقني بدمائهم على الطريق بني كركوك 
وأربيل. كان عرض صور القتلى األكراد 

مروعا. شباب لهم أبناء وزوجات وأمهات 
وحبيبات، لهم أسماء وذكريات وأصدقاء 

طفولة. ويوم بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧ عرضت 
البيشمركة تسجيال ألسرى وجرحى من 

اجليش العراقي في نقطة فيشخابور. كان 
الوضع مرشحا للتصعيد لوال التدخالت 

واملناشدات العربية والعاملية.
هناك انتهاكات قامت بها امليليشيات هذا 
مؤكد ومعروف، ولكن باملقابل هناك انتهاكات 

أخرى قامت بها البيشمركة. فقد تلقيت 
رسالة تقول ”لقد أوجعنا املضيفون أكثر مما 
أوجعنا العدو. والله إني لفخوٌر أن أهلي في 

احلويجة بال أحذية وإلى وقت قريب جدا 
ال يعرفون أن للشاي مذاقني حلٌو وُمر على 

الرغم من أنهم كانوا متيمني به. هناك حقيقة 
ال تعرفها أال وهي أن أشّد من نكل بالعرب 
في كركوك هم بعض األكراد“. هذا الوضع 
يجب أن يتوقف من جميع األطراف ويجب 

أن تشمله جلسات احلوار بني كردستان 
واحلكومة العراقية.

كان املنتظر من مسعود البارزاني أن 
يحاكم محافظ كركوك املخلوع  جنم الدين 

كرمي بتهمة العنصرية بعد هربه إلى أربيل. 
كان ذلك سيرفع من شعبية البارزاني. لقد 

كان جنم الدين يتصرف وكأنه اجلنرال رومل 
واجلميع ميقته لعنصريته وجرائمه الكثيرة 

بكركوك.
العالم كله ضد حرب جديدة في العراق، 

فقد قالت وزيرة الدفاع األملانية منذ بداية 
املشكلة إن أملانيا ستعلق مهمتها لتدريب 

قوات البيشمركة الكردية في شمال العراق 
بسبب الصراع بني األكراد واحلكومة 

العراقية.
من جهته أكد مستشار األمن القومي 
األميركي، هربرت ماكماستر، بتاريخ ١٩ 

أكتوبر ٢٠١٧، أهمية حتالف الواليات املتحدة 
مع إقليم كردستان. ورغم عدم ارتياح العرب 

فاحلقيقة أن كال من الرئيس اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو ومستشار األمن القومي 

ورئيس االستخبارات اإلسرائيلية قد حتركوا 
لدى املجتمع الدولي ملنع اقتحام عراقي 

لكردستان.
كانت إيران من جهتها تسعى إلى إراقة 

الدماء في العراق فقد أكد األحد املاضي 
نائب قائد القوات البرية في اجليش اإليراني 

أحمد رضا بوردستان أن العراق سيفرض 
سيطرته على إقليم كردستان خالل األيام 

املقبلة، مشيرا إلى أن األميركان والصهاينة 
بدؤوا مشروع إقليم كردستان واحلديث عن 
االنفصال بسبب فشلهم في احتالل العراق 

وأفغانستان.
الروسي كيفورك ميرزيان األستاذ املشارك 
في قسم العلوم السياسية في اجلامعة املالية 

التابعة للحكومة الروسية في مقال كتبه 
لوكالة نوفوستي قال إن خيانة احللم الكردي 

جاءت من الواليات املتحدة. وإن االستفتاء 
بدال من أن يقربهم خطوة من حلمهم 

بإقامة دولة كردية أعادهم عشرات بل مئات 
اخلطوات إلى الوراء وقضى على مشروعهم. 

يستخلص الباحث من هذا أن على أكراد 
سوريا عدم مواجهة روسيا وتعريض 

حياتهم للخطر في سبيل الواليات املتحدة 
واألفضل لهم االتفاق مع موسكو.

تبدو مالمح انفراج في أزمة كردستان 
العراق وهناك اتصاالت من كل العالم ملنع 

االقتتال بـني العراقيني. الشيء الوحيد 
احملزن في هذا املشهد هم سنة العراق. فقد 

قرأنا خطابات كردية تتوسل السيستاني 
إلعادة التحالف الشيعي الكردي لقتال فلول 

النظام السابق. لم يبق بنا رمق للقتال يا 
سادة.

السنة يأسفون ألن األزمة احلالية في 
كردستان كانت بسبب ضعفهم. لطاملا كانت 

مواجهة ”اخلطر السني“ سببا لأللفة بني 
الشيعة واألكراد. لم يعد لدى شعبي ما يكفي 

من الدماء لهذا التحالف بعد ١٤ عاما من 
النزيف.

دمنا الغزير املسفوح على جدران 
البيوت وحتت األنقاض حافظ على أخوتكم 

وحتالفكم. لقد جف بكل أسف ونضب. در 
حليب أمهاتنا طويال على كركرات أطفالكم، 

ومع هذا نشعر بالذنب ألن ضعفنا قد تسبب 
باحلرب بينكم.

عالمات انفراج في كردستان والبارزاني يتراجع

{قرار حكومة إقليم كردســـتان بتجميد نتائج االســـتفتاء بادرة جيدة، ونأمل أن يكون القرار هو 

إلغاء نتائج االستفتاء بشكل كامل، وهذا هو أمر مهم لتعزيز وحدة العراق}.

ماجد الغراوي
نائب في البرملان العراقي

{حكومة كردســـتان تنتظر رد الحكومة العراقية على المبـــادرة التي أعلنتها األربعاء وتضمنت 

تجميد نتائج االستفتاء، والكرة في ملعب الحكومة العراقية}.

كفاح سنجاري
مستشار رئيس إقليم كردستان العراق

} ُيلّوح رئيس تيار احلكمة عمار احلكيم 
بنيته في طرح مشروع سياسي جديد يحمل 
اسم ”اجلبهة الوطنية لوحدة العراق“ داعيا 

األحزاب واألطراف السياسية األخرى، 
إلى االنخراط فيها باعتبارها متّثل حتالفا 

استراتيجيا ملنع تقسيم العراق، دون أن 
يدرك أن تياره البالغ من العمر ثالثة شهور، 

ال يصلح ملثل هذه املهام الكبيرة التي ال 
تقدم عليها إال األحزاب التاريخية العريقة 

املعروفة بتبّنيها ملنهج وطني حقيقي، يعكس 
تطلعات األغلبية الشعبية في احلياة احلرة 

الكرمية، ويكّرس مبادئ حقوق اإلنسان، 
ويعزز مفاهيم العدل واإلنصاف واملساواة 

في املجتمع، ويكافح احملاصصات الطائفية 
والعرقية واملناطقية وكل أشكال االجتثاث 

السياسي.
وألن عمار احلكيم جديد على السياسة 
التي ورثها عن أبيه عبدالعزيز الذي آلت 

إليه أيضا من أخيه محمد باقر، فإنه يتوهم 
إذا اعتقد بأنه قادر شخصيا وسياسيا، على 

إطالق مثل هذه املشاريع الوطنية، دون أن 
ينتبه إلى أنه ما زال أسير أجواء ”مالئية“ 

أو حوزوية، وهو املولود أصال في بيت 
شيعي متزمت عام ١٩٧١، واملترعرع في بيئة 

إيرانية متشددة، منذ كان عمره تسع سنوات، 

وهي بيئة تقدس ولي الفقيه وتشّوه اإلسالم 
بالبدع واخلرافات، وتعادي العرب والعروبة 
وتعتبر أصحاب األفكار والتوّجهات الوطنية 

والقومية واالشتراكية كفارا وملحدين.
ومشكلة عمار احلكيم بعد انشقاقه من 
املجلس األعلى الذي كان يتزعمه وانتهاء 

رئاسته الدورية للتحالف الوطني الشيعي 
أنه يبحث عن زعامة ال يهمه إن كانت صورية 
أو فائضة عن احلاجة، املهم أن يقال عنه إنه 

زعيم وكفى، بعد أن انشغل طيلة السنوات 
السابقة في ترتيب أوضاعه الشخصية 
والعائلية، ورفع معدالت أرصدته املالية.

ثم إن عمار احلكيم ما زال فقيرا في الفكر 
والثقافة، كما هو واضح في محاضراته 
األسبوعية التي تبّثها قناته الفضائية 

”الفرات“ يوميا، ولم يُخض جتربة سياسية 
باملعنى احلقيقي، إضافة إلى كونه من دعاة 

والية الفقيه كما كان أباه وعمه، وبالتالي 
فانه ينظر إلى الليبرالي أو العلماني أو 

املستقل سياسيا، نظرة استخفاف تصل إلى 
اخلصومة والعداء، بل إنه ال يطيق شيئا 
اسمه الدميقراطية، ولم يتحّمل مالحظات 

من ساعده وساهم في بروزه السياسي، 
أمثال همام حمودي وباقر صوالغ وجالل 

الصغير وعادل عبداملهـدي ومحمد تقي 

مولى، واألخير أسهم في إعفائه من اخلدمة 
العسكرية في اجليش اإليراني عندما كان 
رئيسا ألركان قيادة فيلق بدر، في سنوات 

احلرب اإليرانية على العراق، كما كشف ذلك 
الباحث املعروف عادل رؤوف في موسوعته 

الشيعية.
وصحيح أن احلياة السياسية انحدرت 

في ظل االحتالل األميركي وبرزت أحزاب 
وتيارات سياسية ودينية وطائفية، بعضها 

كحزب الدعوة تسّيد الساحة وتسلم السلطة 
ليس لشعبيته أو كفاءة قادته، وإمنا بدعم 
أميركي وإيراني مشترك، إال أن الصحيح 

أيضا أن هذه األحزاب ومنها املجلس 
األعلى وتيار احلكمة وحزب الفضيلة 

واحلزب اإلسالمي، لم ترتق إلى مستويات 
األحزاب احلقيقية في نهجها واجتاهاتها، 

بالعكس فإنها ظلت ضيقة في أفقها الفكري، 
ومتمسكة بخطابها الطائفي، واستخدمت 
القوة واإلكراه واستغالل الفراغ السياسي 

السائد في البالد لتمرير سياساتها وفرض 
سطوتها وزيادة مكاسبها، حتى صار قادتها 
من أصحاب األموال واألطيان والنفوذ، وجرد 

بسيط ألوضاعهم السابقة يؤكد أن أغلبهم 
كانوا في أحوال معيشية عسيرة، عاشوا 

على مساعدات الدول التي جلأوا إليها، أو 

سكنوا غرفا رطبة في طهران ودمشق يعانون 
اجلوع واحلرمان.

إّن سارقي املال العام ومغتصبي منازل 
املواطنني البعثيني واملسيحيني والصابئة 

واملستحوذين على العقود والصفقات 
والعموالت، أصيبوا بأمراض التخمة في كل 

شيء حرام وباطل، وهذه األمراض ال تتيح 
للمصابني بها، نفسيا وعلميا وعمليا، أن 

يعيشوا أسوياء مثل البشر الطبيعيني، ألن 
اجلشع هو الذي يحكمهم واألحزاب والكتل 
التي تضمهم، مجرد عناوين للتغطية على 

انتهاكاتهم واختالساتهم.
اجلبهات الوطنية في العراق ال يصنعها 

عمار احلكيم ونوري املالكي وإبراهيم 
اجلعفري ومحمد اليعقوبي وهمام حمودي 

وباقر صوالغ وهادي العامري وأبومهدي 
املهندس وقيس اخلزعلي وإياد السامرائي 

وسليم اجلبوري ولطيف هميم وسلمان 
اجلميلي، ومن هم على شاكلتهم ممن 

تلوثت أياديهم بدماء األبرياء، وال حتى علي 
السيستاني أو حيدر العبادي أو إياد عالوي 
في دعواتهم اللفظية لإلصالح، وإمنا تنطلق 

في أجواء وطنية يسودها اإليثار والصدق 
والنزاهة، ويشترك فيها أصحاب السمعة 

الطيبة واملواقف الكفاحية والسجل الوطني.

الجبهات الوطنية ال يشكلها الماللي وأصحاب المليارات

تبدو مالمح انفراج في أزمة كردستان 

العراق وهناك اتصاالت من كل العالم 

لمنع االقتتال بين العراقيين. المحزن 

في المشهد هم سنة العراق. فقد قرأنا 

خطابات كردية تتوسل السيستاني 

إلعادة التحالف الشيعي الكردي لقتال 

فلول النظام السابق

الجبهات الوطنية في العراق تنطلق 

في أجواء وطنية يسودها اإليثار 

والصدق والنزاهة، ويشترك فيها 

أصحاب السمعة الطيبة والمواقف 

الكفاحية والسجل الوطني

أسعد البصري
كاتب عراقي

هارون محمد
كاتب عراقي
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آراء
} اعترض حيدر العبادي رئيس الوزراء 

العراقي على تصريح وزير اخلارجية 
األميركي ريكس تيلرسون الذي نص على 
أن على امليليشيات اإليرانية أن تعود إلى 

بالدها.
كان واضحا بالنسبة للعبادي أن احلشد 
الشعبي هو املقصود، بالرغم من أن الوزير 

األميركي لم يسمه.
وكما يبدو فإن العبادي تلفت من حوله 

فلم يجد إيرانيني أصالء، فعرف أن تيلرسون 
يقصد البدالء من أمثال هادي العامري زعيم 

فيلق بدر.
ما يعرفه حيدر العبادي عن العامري 
وسواه من قادة امليليشيات هو أكثر مما 

يعرفه تيلرسون الذي هو مجرد زائر.
في حقيقته فإن احلشد الشعبي هو 

تنظيم إيراني مسلح في العراق.
رأي العبادي في تلك املسألة ال يلزم 

أحدا. ذلك ألن الوقائع تؤكد مبا ال يقبل الشك 
إيرانية ذلك التنظيم املسلح.

”سيد حيدر األرض تدور“ هو ما ميكن أن 
يسمعه رئيس الوزراء العراقي وهو يحاول 

أن يتستر على احلقيقة. لقد شهدت السنوات 
املاضية وقائع أكد من خاللها صانعوها من 

قادة احلشد الشعبي والءهم املطلق للولي 
الفقيه اإليراني. بصريح عباراتهم كانوا 

إيرانيني. وهو أمر ميكن تفهمه انطالقا من 
والئهم العقائدي.

أما حني يدافع حيدر العبادي عنهم 
باعتبارهم عراقيني، فإنه ال يخدم حقيقة 

موقفه باعتباره رئيسا لوزراء العراق.
من املؤكد أن األمر التبس عليه. فحيدر 

العبادي، وهو عضو في حزب الدعوة، ال 
يؤمن مبفهوم الوطن إال من جهة تعبيره 
عن الوالء املذهبي. وهو ما يجعله يقف 

عند املستوى عينه الذي يقف عنده زعماء 
امليليشيات الطائفية. فهو اآلخر يوالي إيران 

باعتبارها مقرا ملرجعيته الدينية.
الشخصية املزدوجة للعبادي متنعه من 
التصريح باحلقيقة. فهو عضو في جماعة 
دينية عابرة للحدود بحكم فكرها الطائفي. 

لذلك فإنه ال يجد غضاضة في أن يكون والء 
البعض ممن يحيطون به إيرانيا وليس 

عراقيا. ففي إيران تقيم مرجعية شيعية هي 

األكثر قوة من بني املرجعيات بسبب مبا 
متلكه من دولة وجيش وحرس ثوري وثروات 

ُخصصت لتصدير الثورة، وهو مفهوم 
يعني تصدير التشيع إلى العالم اإلسالمي 
مبا ينسجم مع ما يؤمن به السيد العبادي 

حزبيا.
لذلك فإن العبادي حني يعترض على 
تصريح الوزير األميركي فإنه ال يقول إال 
نصف احلقيقة. فامليليشيات التي تتحكم 

بالقرار السياسي العراقي، وال تأمتر بأوامر 
رئيس السلطة التنفيذية، هي عراقية االنتماء 

واقعا ولكنها في حقيقتها إيرانية الوالء. 
وهو أمر ال ُيخفى على الواليات املتحدة التي 

صنعت بنفسها العراق اجلديد الذي يقف 
العبادي على أعلى سلم السلطة فيه.

غير أن مشكلة العبادي الشخصية 
تلقي بظالل كئيبة على حاضر ومستقبل 

العراق. فبذريعة اإلخالص إلى املذهب متت 
عملية تدمير االنتماء الوطني في العراق. 
فصار مقبوال بالنسبة للعراقيني أن يلجأ 

سياسيوهم إلى اإليراني قاسم سليماني حلل 
مشكالتهم، أو يكون وسيطا في ما بينهم.

بالرغم من أن الفوضى هي الصفة الغالبة 
على ما يجري في العراق، فإن املعادلة 

السياسية مت اختزالها منذ سنوات بالتبعية 
إليران. لقد مت استبعاد عدد كبير من الطاقم 

السياسي العراقي الذي جلبه االحتالل 
األميركي ليكون مبثابة يده احمللية ال لشيء 

إال ألن أولئك السياسيني لم يكونوا على 
درجة مقبولة من الوالء إليران.

ريكس تيرلسون الذي رعى االتفاق 
السعودي يعرف جيدا أن والء  العراقي – 

صقور الشيعة إليران سيقف عائقا دون إنقاذ 
العراق من املخلب اإليراني وإعادته إلى 

سيرته األولى بلدا يرعى مصاحله بنفسه 
من خالل سياسييه الوطنيني، لذلك أطلق 
تصريحه الواضح الذي اصطدم بحائط 

حزبية وعقائدية العبادي الذي يتمنى 
الكثيرون لو أنه استطاع أن ينأى بنفسه عن 

حزب الدعوة.
رمبا حاول العبادي باعتراضه أن يرفع 

عنه احلرج أمام صقور التحالف الشيعي 
الذي ينتمي إليه، ولكن احلشد الشعبي يبقى 

إيرانيا مثلما هي األرض تدور.

مع ذلك فإن الحشد الشعبي إيراني

لماذا فشلت الجزائر في أفريقيا

{بعد أن أوشك القتال ضد الدولة اإلسالمية على االنتهاء فإن الفصائل والميليشيات اإليرانية 

الموجودة في العراق يجب أن تعود إلى ديارها}.

ريكس تيلرسون 
وزير اخلارجية األميركي

{قرار العاهل المغربي بإقالة عدد من الوزراء والمسؤولين سيقطع مع زمن اإلفالت من العقاب، 

تكريسا لتوجه جديد يسري على الجميع أيا تكن مسؤولياتهم في هرم الدولة}.

عبدالفتاح الفاحتي
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} تتميز السياسة اجلزائرية جتاه الفضاء 
األفريقي بالنزعة الفردية حينا، وبالنرجسية 

املثبتة حينا آخر، وهي في العموم تطبيق 
حرفي لثقافة ”تسيير األزمات“ بدال من 

ممارسة لسياسات أفريقية مشتركة تتم في 
إطار ما يصطلح عليه باجلماعية األفريقية.

ففي هذا األسبوع، مثال، صرح وزير 
اخلارجية اجلزائري السيد عبدالقادر مساهل 

قائال إنه يخشى من تغلغل مسلحي تنظيم 
داعش في الساحل األفريقي بعد إحلاق 

الهزمية النهائية بهم في سوريا والعراق، 
ولكنه لم يعلن عن توفر أي خطة جزائرية 
ملواجهة مثل هذا املوقف ذاتيا أو في إطار 

االحتاد األفريقي أو االحتاد املغاربي.
وفي هذا األسبوع أيضا قامت السلطات 

اجلزائرية بالقبض على ٦٠٠ أفريقي نيجيري 
مبدينة تيزي وزو، وعلى نحو متزامن فقد 

اتخذت قرارا بترحيلهم إلى بلدهم. علما أن 
هؤالء وغيرهم من الرعايا األفارقة قد دخلوا 
إلى اجلزائر بطرق سلمية وعادية وفي إطار 
اللجوء السياسي الشرعي املعترف به دوليا. 

وفي احلقيقة فإن األفارقة الذين هربوا من 
بلدانهم بسبب احلرب بالدرجة األولى، أو 

بسبب األزمة االقتصادية بالدرجة الثانية، لم 
يجدوا أي معاملة متحضرة من طرف النظام 

اجلزائري وبالعكس فقد عوملوا معاملة 
سيئة، حيث أنهم تركوا للجوع والعراء في 
القرى املجاورة ملدينة تيزي وزو وفي املدن 
والقرى اجلزائرية األخرى سواء في جنوب 
أو شمال أو غرب أو شرق أو وسط البالد.

وبهذا اخلصوص فإن املراقبني 
السياسيني واالجتماعيني، وكذا اجلهات 

املهتمة بأوضاع الالجئني األفارقة في 
اجلزائر، قد الحظوا أن هؤالء الالجئني 

لم يستفيدوا من األموال التي يفترض 
أن اجلمعيات اخليرية ومؤسسات غوث 

الالجئني قد خصصتها لهم إلى جانب 
مخصصات املصالح املسؤولة مبنظمة األمم 

املتحدة املعنية في العرف الدولي بتوفير 
الظروف املادية والنفسية املناسبة لهم وكذا 

حمايتهم من كل أمناط اجلوع والتشرد 
واملرض.

وفي هذا السياق تفيد روايات حقيقية 
لشهود عيان أن الالجئني األفارقة، نساء 

ورجاال وأطفاال، قد حتولوا إلى متسولني 
رغم أن القوانني واألعراف الدولية متنع ذلك، 
وترفض كل ما ميس بكرامة اإلنسان الالجئ. 

يبدو واضحا أن هذا السلوك السلبي جتاه 
الالجئني األفارقة هو ابن شرعي للسياسات 
اجلزائرية التي تدير الظهر للقارة األفريقية 

منذ سنوات طويلة جدا.
وفي الواقع فإن فشل اجلزائر في بناء 

عالقات جادة ومثمرة مع القارة األفريقية، في 
جميع امليادين االقتصادية والثقافية والفنية 

والسياحية واألمنية، أمر ال يخفى على أي 
مالحظ سياسي وطني أو أجنبي، وجراء ذلك 
فإنها لم تتمكن من اكتساب أي مكانة متميزة 

في الوجدان األفريقي وخاصة لدى األجيال 
اجلديدة التي لم تعاصر عهود تضامن 

حركات التحرر األفريقية ضد االستعمار 
األوروبي. والعجيب في األمر أن اجلزائر 

الرسمية توظف االنتماء األفريقي في اللعب 
السياسي التعسفي فقط لتحقيق أهداف 

ضيقة.
على املستوى االستراتيجي لم حتسم 

اجلزائر حتى يومنا هذا في أمر هويتها التي 
تختزل مرة بأنها مغاربية عربية، ومرة أخرى 
تصنف بأنها شمالية أفريقية، ويعني هذا أن 

النظام السياسي اجلزائري املتأرجح ال يولي 
البعد احليوي املتمثل في هوية اجلزائر أي 
اهتمام له مصداقية تاريخية، وبذلك أصبح 

تعتيم الهوية الوطنية ميثل دون أدنى 
شك إخفاقا سلبيا مركزيا لسلوك النظام 

اجلزائري احلاكم.
ال شك أن وجود اجلزائر ضمن تركيبة 

ما يسمى مجازيا باالحتاد األفريقي ال يدخل 
جوهريا في صلب اإلميان العميق للسلطات 

اجلزائرية بالعمق األفريقي وبالعناصر 
التي تشكل معالم الهوية األفريقية، تاريخا 

وثقافة وتقاليد، بل إن النظام اجلزائري ينظر 
إلى وجوده ضمن الفضاء األفريقي كمجرد 
وجود دبلوماسي شكلي في الغالب تهيمن 

عليه النزعة البراغماتية الغارقة في األنانية 
واملصلحة الظرفية التي تتناقض كليا مع 

حقائق اجلغرافيا والتاريخ.
إن جميع الدالئل توضح أن اجلزائر 

تتعامل مع أفريقيا باستخفاف، فهي ال ترجع، 
مثال، إلى األطر القانونية التي يقوم عليها 

االحتاد األفريقي في ما يتصل بعالقات 
اجلزائر الدولية أو بإيجاد حلول متحضرة 
للمشكالت الكبرى التي تعاني منها القارة 

األفريقية على مستوى الداخل األفريقي، 
أو على مستوى العالقات الدولية بشكل 

عام سواء في ما يتصل بالنزاعات اإلثنية 
والعرقية أو احلدودية، أو حول املواقع 

االقتصادية االستراتيجية. وفضال عن ذلك 
فإن النظام اجلزائري ال ميلك إطالقا أي 

برنامج أو رؤية جزئية أو متكاملة ميكن أن 
تفعل العالقات األفريقية – األفريقية وتؤدي 

بالتالي إلى حتقيق االستقرار األمني للقارة، 
وتعطي زخما لتقدمها املعرفي واالقتصادي 

والتكنولوجي والثقافي واإلعالمي.

إلى جانب ما تقدم فإنه ال وجود ملساهمة 
اجلزائر في حتقيق السلم االجتماعي في 
الدول األفريقية، حيث يالحظ أنها غائبة 

غيابا كامال في املجتمعات األفريقية ثقافيا 
واستثماريا وإعالميا. إن غياب اجلزائر عن 
املسرح األفريقي، ماديا ورمزيا، يتأكد عندما 

ندرك أن حجم االستثمار املالي اجلزائري 
في القارة ال يتجاوز استثمار شركة صينية 

واحدة في دولة أفريقية منفردة. وفي هذا 
الصدد يقدم حمزة الكحال املتخصص في 

االستثمارات اجلزائرية في أفريقيا الصورة 
احلقيقة للفشل اجلزائري في هذا املجال 

احليوي بالقول ”أين هي األموال التي 
ستستثمرها اجلزائر في أفريقيا؟ هذا هو 
السؤال الذي ظل ُيطرح طيلة أيام املنتدى 

األفريقي من طرف املشاركني واخلبراء، 
فاجلزائر تعيش ضائقة مالية أكثر من تلك 

التي عاشتها سنة ١٩٩٤، حيث ُيتوقع أن 
يصل العجز في اخلزينة العامة إلى ٣٠ 

مليار دوالر هذا العام، فيما ُيتوقع أن يصل 
العجز في امليزان التجاري إلى ١٨ مليار 

دوالر. ويتساءل مراقبون حول كيفية فوز 
اجلزائر مبشاريع ضخمة في أفريقيا، في 

وقت اقترضت فيه من البنك األفريقي للتنمية 
مليار دوالر، باإلضافة إلى قروض من السوق 

احمللية لتمويل املشاريع الكبرى“. ويضيف 
هذا اخلبير مبرزا أن الواقع املر لالقتصاد 
اجلزائري لن يسمح بتحريك عجلة التبادل 

التجاري اجلزائري – األفريقي الهزيل.

ربما حاول العبادي باعتراضه أن يرفع 

عنه الحرج أمام صقور التحالف الشيعي 

الذي ينتمي إليه، ولكن الحشد الشعبي 

يبقى إيرانيا مثلما هي األرض تدور

مرحلة الركود السياسي في المغرب في 

طريقها إلى الزوال، بعد أن شرع الملك 

في تغيير أسلوب العمل، بناء على 

الصالحيات التي يخولها له الدستور، 

ولكي يعطي النموذج للمسؤولين 

اآلخرين لتغيير أسلوب عملهم

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

النظام الجزائري ال يملك إطالقا 

أي برنامج أو رؤية يمكن أن تفعل 

العالقات األفريقية – األفريقية 

وتؤدي بالتالي إلى تحقيق االستقرار 

األمني للقارة، وتعطي زخما لتقدمها 

المعرفي واالقتصادي والتكنولوجي 

والثقافي واإلعالمي

} بعد أسبوع واحد على خطابه أمام 
البرملان املغربي، الذي طالب فيه بالصرامة 

وربط املسؤولية باحملاسبة في تدبير شؤون 
الدولة، وأعلن فيه نهاية عهد التهاون في ما 

يتعلق بتطبيق القانون وهدد فيه بإحداث 
زلزال سياسي، اتخذ العاهل املغربي امللك 

محمد السادس الثالثاء املاضي قرارات 
غير مسبوقة في حق أربعة من الوزراء، 
من الذين كانوا يتولون حقائب وزارية 

في عهد احلكومة السابقة وفي احلكومة 
احلالية، لديها ارتباط بامللفات الساخنة 
التي فجرتها احتجاجات منطقة الريف 

شمال املغرب، وذلـك على خلفية التقرير الذي 
أجنزه املجلس األعلى للحسابات، الهيئـة 

الدستورية املكلفة مبراقبة السير املالي في 
املؤسسات العمومية، ورفعه إلى امللك قبل 

نحو أسبوع.
اإلجراءات العقابية امللكية همت أيضا 

خمسة من املسؤولني احلكوميني السابقني، 
بسبب تهاونهم في أداء املهام املسندة 
إليهم، وذلك بعدم إسناد أي مسؤولية 

إليهم مستقبال، وفقا ملا ذكره بالغ صادر 
عن الديوان امللكي، وهو ما يعني أن هؤالء 

أصبحوا من املغضوب عليهم الذين خرجوا 
بشكل نهائي من حظيرة الدولة وحكم عليهم 

بنوع من العزلة.
أما في ما يتعلق بباقي املسؤولني 
اإلداريني، وعددهم ١٤، فقد أعطى امللك 

صالحيات النظر في شكل العقوبات 
املستحقة عليهم إلى رئيس احلكومة، ومن 

املنتظر أن تتم اإلطاحة بعدد كبير من 
املسؤولني املركزيني واجلهويني خالل األيام 

القليلة املقبلة، امتثاال للتوجيهات امللكية 
الصارمة.

بيد أن امللفت في هذه اإلجراءات القوية 
وغير املسبوقة أنها أطاحت بأمني عام 

حزب سياسي معروف، هو حزب التقدم 
واالشتراكية، في شخص وزير السكنى 

والتعمير نبيل بن عبدالله، الذي تولى حقيبة 
السكنى في احلكومة السابقة وكان يتوالها 

في احلكومة احلالية، بسبب التقصير 
في أداء مهمته. ومتثل اإلطاحة به رسالة 

سياسية قوية إلى الطبقة السياسية املغربية 
التي انتقدها امللك بشدة في خطابه مبناسبة 

عيد اجللوس في شهر يوليو املاضي، وهي 
مفارقة غريبة ألن أمني عام حزب سياسي 
يجب أن يكون قدوة ألعضاء حزبه مركزيا 

ومحليا من الناحية النظرية، وأن يكون أكثر 
انسجاما مع اخلطاب السياسي الذي يدافع 

عنه أمام الناخبني، وأكثر التصاقا بالبرنامج 
الذي يتخذه احلزب.

من املؤكد أن هذه املبادرة امللكية، التي 
كان الكثيرون يتوقعونها خالل األسابيع 

املاضية نتيجة اللهجة املغايرة التي طبعت 
اخلطابات امللكية األخيرة، تشكل ثورة 

حقيقية على مستوى التعاطي مع شؤون 
الدولة وقضايا املواطنني، وتعطي إشارات 
قوية إلى الطبقة السياسية وكوادر اإلدارة 

بأن عهد التساهل في إنفاذ القانون قد 
ولى إلى غير رجعة، وبأن املسؤول ليس 
فوق احملاسبة مهما كان وزنه أو موقعه 

السياسي.
فمنذ االستفتاء على دستور العام ٢٠١١، 
الذي أدرج ألول مرة بندا يشدد على ضرورة 

ربط املسؤولية باحملاسبة، لم تتم معاقبة 
أي مسؤول حكومي أو إداري، األمر الذي 
فهم منه البعض أن الدولة غير جادة في 
تعقب املفسدين، وهو ما أدى إلى تفجر 

األوضاع في مدينة احلسيمة وضواحيها 
مبنطقة الريف، بعد أن انكشفت مجموعة من 

الفضائح واخلروقات ونهب املال العام.
لقد أبدى امللك في العديد من املرات تبرمه 

من األسلوب الذي تدار به الدولة، ووجه 
طيلة السنوات األخيرة انتقادات صريحة إلى 
عدد كبير من القطاعات التي تعيش أوضاعا 

كارثية نتيجة االستهتار باملسؤولية، وانتهى 
األمر إلى النقد الصريح للطبقة السياسية 
التي أبانت عن عجز كبير عن فهم املنطق 

اجلديد للدولة وعن عدم قدرتها على تغيير 
أساليب العمل، بل إن العاهل املغربي كان 

صريحا في خطاب يوليو املاضي عندما 
دعا املسؤولني الذين ال يستطيعون مسايرة 

التحوالت الداخلية والقطع مع املنهج 
السابق في التدبير إلى تقدمي استقاالتهم 

طواعية.
ويبدو أن مرحلة الركود السياسي في 

املغرب في طريقها إلى الزوال، بعد أن شرع 
امللك شخصيا في تغيير أسلوب العمل، بناء 
على الصالحيات التي يخولها له الدستور، 
ولكي يعطي النموذج للمسؤولني اآلخرين 

لتغيير أسلوب عملهم.
ومن املنتظر أن تشهد األيام املقبلة 

إجراءات جديدة أكثر صرامة في حق عدد 
من املسؤولني، في حال مت فتح امللفات 

التي أجنزها املجلس األعلى للحسابات 
خالل السنوات القليلة املاضية وكشفت عن 

خروقات كبيرة في العديد من املؤسسات 
العمومية، لكن لم تتم إحالتها حتى اآلن إلى 

القضاء بسبب التلكؤ والروتني اإلداري، 
وسوف يؤدي ذلك، بالتأكيد، إلى محاكمة 

عدد من املسؤولني الذين تورطوا في قضايا 
الفساد واالرتشاء واستغالل النفوذ.

محمد السادس يصنع ثورته

أزراج عمر
كاتب جزائري

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد
{ينبغي على دول العالم أن تتعامل بحزم مع مســـألة التغير المناخي، العالم سوف يحترق إذا لم 

تتخذ خطوات على هذا الصعيد}.

كريستني الغارد
املديرة العامة لصندوق النقد الدولي

{تراجـــع االســـتثمارات فـــي قطاع النفـــط في الســـنوات األخيرة قد يؤثر ســـلبا على مســـتقبل 

اإلمدادات حيث علقت أو الغيت مشاريع تقدر بنحو تريليون دوالر}.

أمني الناصر
رئيس شركة أرامكو

القاهرة تصدر قواعد إرشادية

للخروج من أزمة استيراد القمح
} ديب – قـــال وزيـــر التمويـــن املصـــري علي 
املصيلحي أمس إن بالده ســـتصدر في غضون 
أســـبوعني قواعد إرشادية مبســـطة الستيراد 
القمـــح، والتي ســـتوضح للتجـــار بالتفصيل 
واللوائـــح  واإلجـــراءات  املواصفـــات  جميـــع 
اخلاصة ببيع القمح ألكبر مستورد في العالم.

وتســـعى مصـــر لتهدئة مخـــاوف املوردين 
الذين يفرضون عالوات مخاطر مرتفعة بسبب 
ما يصفونـــه بعدم اتســـاق قواعد االســـتيراد 

وإجراءات التفتيش.
وجرى وقف شـــحنتني في الشهور األخيرة 
الحتوائهمـــا علـــى بـــذور اخلشـــخاش، بينما 
تأخرت العشرات من الشحنات بسبب إجراءات 

إضافية مكلفة.
وقـــال املصيلحـــي لوكالـــة رويتـــرز خالل 
مؤمتر فـــي دبي إن جلنة تضـــم وزارة الزراعة 
تعكف على جتميع القواعد اإلرشادية، التي لن 
تشمل لوائح جديدة لكنها ستجمع كل القواعد 
واملواصفـــات ذات الصلـــة، ونشـــرها في مكان 

واحد لتجنب أي ضبابية.
وأضـــاف أن ”مـــن واجبنـــا أن نصدرهـــا 
ونرســـلها إلى جميـــع املورديـــن… حني تعرف 
ما ينبغي القيام به ســـتكون فـــي مأمن من أي 

استخدام غير جيد للسلطة“.
وتعطلـــت شـــحنات القمـــح إلـــى مصر في 
األشـــهر األخيرة بعدمـــا فقد املفتشـــون مزايا 
الســـفر املرتبطة بعمليات فحص الشحنات في 
اخلارج، وهي جزء من نظام جديد للفحص بدأ 
تطبيقه في العام احلالي ويهدف إلى تســـهيل 
التجارة بعد خالف اســـتمر قرابة العام بشـــأن 

قواعد االستيراد.
لكن جتارا قالوا إن النظام اجلديد أدى إلى 
تطبيق قواعد غير متسقة من مفتشي احلكومة 
فـــي املوانـــئ املصرية الذيـــن يرفعـــون تكلفة 

النشاط احتجاجا على فقدان مزايا السفر.
وقـــال املصيلحـــي متحدثا عـــن اضطراب 

التجـــارة في اآلونة األخيـــرة ”ال ميكن أن ندفن 
رؤوســـنا في الرمال. حدث استخدام غير جيد 

للسلطات في وقت غير مناسب“.

وأضاف أن ”االســـتخدام غير اجليد لسلطة 
فحص الشحنات في وقت غير مناسب أدى إلى 
ما يسمى سوء تفاهم بني بعض مصدري القمح 
واحلكومة املصرية التي يعتبر القمح بالنسبة 

إليها السلعة االستراتيجية رقم واحد“.
وذكر مـــوردون أن املخاطر العالية املرتبطة 
بالبيع ملصـــر أدت إلضافة عـــالوات تصل إلى 
500 ألف دوالر للشـــحنة. وتتوقع الهيئة العامة 
للســـلع التموينيـــة، وهـــي اجلهـــة احلكومية 
املســـؤولة عن مشـــتريات احلبوب، اســـتيراد 
نحو 7 ماليني طن من القمح في الســـنة املالية 
التـــي بدأت في يوليو املاضـــي، ولذلك فإن تلك 
العـــالوات ميكن أن تضيف ماليـــني الدوالرات 

إلى فاتورة الدعم احلكومي للغذاء.
وقال املصيلحي إن هيئة الســـلع التموينية 
تســـعى إلبقاء واردات القمح مستقرة عند نحو 
ســـبعة ماليني طـــن في الســـنة املاليـــة املقبلة 
2018-2019 وإن االحتياطيـــات احلالية تشـــير 
إلـــى عدم احلاجـــة لزيادة املخزونات. وكشـــف 
جتـــار عـــن عمليات فســـاد من قبل املفتشـــني. 
وأظهرت فواتير أن التجار ينفقون نحو 30 ألف 
دوالر على املفتشـــني تشمل في العادة مصروفا 

شخصيا للمفتش الواحد يبلغ 3500 دوالر.
وأقنعـــت مجموعة مـــن التجـــار احلكومة 
بحظر ســـفر املفتشـــني لتصدر قرارا في أواخر 
العام املاضي ســـلم عمليات التفتيش لشركات 
خاصة ووضع مفتشـــي احلجـــر الزراعي حتت 

إشراف هيئة تابعة لوزارة التجارة.
وقـــال رئيس الهيئـــة العامـــة للرقابة على 
الصـــادرات والواردات إســـماعيل جابر، الذي 
أصبح اآلن لـــه القول الفصل في فحص القمح، 
إن ”نظام الســـفر أثار شبهات فساد يود درءها 

عن املوظفني احلكوميني“.

تويوتا ترضخ لضغوط ترامب وتبتعد عن املكسيك
تويوتـــا  مجموعـــة  رضخـــت   – طوكيــو   {
اليابانيـــة لتصنيع الســـيارات أمس لضغوط 
الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب وأعلنت 
عن خفـــض االســـتثمار واإلنتاج فـــي مصنع 
مرتقب في املكســـيك سبق أن استهدفه ترامب 

بانتقادات الذعة.
وقالت الشركة اليابانية إن القرار ال عالقة 
له بالسياســـة، لكن توقيته قبل أيام من زيارة 
ترامـــب إلـــى اليابان جعل املراقبـــني يربطون 

القرار بتلك الزيارة.
ويشـــير القرار إلى أن شركة تويوتا سوف 
تقوم بخفض اســـتثماراتها املقررة في مصنع 
غواناخواتو في املكســـيك من مليار دوالر إلى 
700 مليون دوالر. كما ستقوم بخفض إنتاجها 
إلـــى النصف ليقف عند نحـــو 100 ألف وحدة 
ســـنويا. وكان املصنع اجلديد املرتقب قد أثار 
رد فعـــل غاضب في شـــهر ينايـــر املاضي من 

قبل ترامب الذي حث الشـــركات األجنبية على 
إبقـــاء املزيد من الوظائف للعمال في الواليات 

املتحدة.
وهـــدد ترامـــب تويوتـــا بفـــرض رســـوم 
مرتفعـــة إذا ما مضت في خطـــة بناء املصنع. 
وقد حاولت الشـــركة تبرير خفض االســـتثمار 
واإلنتاج بأنه مرتبط بتغييـــر الطرازات التي 
ســـينتجها املصنع في وسط املكسيك، واملقرر 

أن يبدأ اإلنتاج في عام 2019.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
املتحدث باســـم تويوتا جان إيف جول تأكيده 
أن ”التزامنا جتاه املكســـيك مازال قائما لكننا 
نريـــد أيضا أن جنعل العمليـــات في الواليات 

املتحدة تنمو وتنجح“.
وأكـــد أن القـــرار ”ليس ردا مباشـــرا على 
تعليقـــات لترامـــب. املســـألة تتعـــدى مصنعا 
واحدا“. وكانت اخلطط األولية لتويوتا تهدف 

إلى إنتاج 200 ألف ســـيارة كوروال في املصنع 
املكسيكي. 

لكن الشـــركة قررت إلغاء إنتاج كوروال في 
املكســـيك واســـتبدالها بشـــاحنات البيك-أب 
تاكوما نظرا الرتفاع الطلب عليها في الواليات 
املتحـــدة والتي تنتجهـــا تويوتا في مصنعني 

في أميركا الشمالية.
وأكـــد جـــول أن ذلـــك تســـبب فـــي خفض 
االســـتثمارات الضرورية في مصنع املكســـيك 

وقررت الشركة وقف إنتاج سيارات كوروال.

ضربة إلنتاج السيارات في المكسيك

علي المصيلحي:

حدث استخدام غير جيد 

لسلطة فحص شحنات 

القمح في وقت غير مناسب

} بــريوت – أكد حاكـــم مصرف لبنان املركزي 
رياض ســـالمة أن البنك املركزي شـــهد ارتفاع 
احتياطيات العمالت األجنبية إلى مســـتويات 
تضمـــن اســـتقرار ســـعر صـــرف الليـــرة في 

املستقبل املنظور.
وكشف أن البنك املركزي يجري منذ يونيو 
املاضـــي 3 عمليـــات مالية تهـــدف إلى احلفاظ 
على مســـتويات مرتفعة من األصول الدوالرية 
محافظهـــا  إدارة  علـــى  البنـــوك  ومســـاعدة 

االئتمانية بطريقة أقل مخاطرة.
وأضـــاف أن تلـــك العمليات ســـاهمت في 
زيـــادة األصول الدوالرية لدى املصرف املركزي 
لترتفع اليوم إلى مســـتويات قياسية عند 44.3 
مليار دوالر مقارنة بنحـــو 40 مليارا في بداية 
العام، لكنه امتنع عن الكشف عن حجم الزيادة 

في األصول نتيجة للعمليات الثالث.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلى ســـالمة قوله 
”أســـتطيع أن أؤكد أن الليرة… سياسة إبقائها 
مســـتقرة ليست على وشـــك أن تتغير. ولدينا 
الوسائل للحفاظ عليها مستقرة مقابل الدوالر 

في املستقبل املنظور“.
وأشـــار مســـؤولون لبنانيون فـــي اآلونة 
األخيرة إلى أن الليرة، املربوطة عند 1500 ليرة 
للدوالر منذ 20 عاما، قد تتعرض لضغوط ما لم 
تعمد الدولة إلى فرض ضرائب جديدة لتمويل 
زيادات رواتب العاملني بالقطاع العام. ووافق 
البرملان هذا الشـــهر على قانون مثير للخالف 

يتضمن زيادات في الضرائب.
وهبطـــت احتياطيـــات لبنـــان مـــن النقـــد 
األجنبي العـــام املاضي إلى 35 مليار دوالر مع 
تعرضها لضغوط من تباطؤ الودائع وعجز في 
ميزان املدفوعات وشلل سياسي أثر سلبا على 

ثقة املستثمرين.
ولزيادة االحتياطيـــات واحلفاظ على ربط 
الليرة بالدوالر ورفع احتياطيات رأس املال لدى 
البنوك، اتخذ املصـــرف املركزي العام املاضي 

ما ســـماه صندوق النقد الدولي إجراءات ”غير 
تقليدية“ للهندسة املالية بأن رفع االحتياطيات 
الدوالرية إلى مســـتوى قياسي في ذلك الوقت 

لتصل إلى 41 مليار دوالر.
وقال ســـالمة إن املصرف املركـــزي يتوقع 
معدل منو ”متواضعا“ يصل إلى 2.5 باملئة في 

العام احلالي.
وأكد أن املشـــاكل التي دفعت إلى إجراءات 
العـــام املاضـــي انحســـرت وأن الودائع عادت 
للنمو بنســـبة 6 إلى 7 باملئة سنويا وأن ميزان 

املدفوعات اللبناني في حالة توازن اآلن.
وذكر أن العمليـــات املالية الثالث اجلارية 
حاليا للحافظ على مستويات الدوالر ”تختلف 
عـــن إجـــراءات الهندســـة املالية التي  متاما“ 

اتخذت العام املاضي.
وأشـــار إلـــى أن اقتصـــاد لبنـــان تضـــرر 
بشـــدة من احلـــرب الســـورية املســـتمرة منذ 
2011 واالنقســـامات السياسية، وهو ما قلص 
النمـــو الى مـــا يزيد قليال عن 1 باملئة ســـنويا 
من متوسط 8 باملئة قبل اندالع الصراع. وتبلغ 
نسبة الدين العام إلى الناجت احمللي االجمالي 
نحو 140 باملئة وهي واحدة من أعلى النســـب 

في العالم.
وذكر أن أســـعار العقارات تراجعت ”رمبا 
مقارنـــة مـــع العام املاضـــي، وفق  10 باملئـــة“ 
إحصاءات البنك املركزي. واســـتبعد أن ترتفع 
أســـعار العقـــارات في الوقت احلالـــي. وتوقع 
أن يؤدي موســـم الســـياحة اجليـــد إلى زيادة 

االستهالك وارتفاع الواردات.
وانحســـرت بعـــض املشـــاكل السياســـية 
فـــي لبنان منذ العام املاضـــي بانتخاب رئيس 
للبالد بعد فراغ املنصـــب ملدة ألكثر من عامني 
إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة بقيادة سعد 
احلريـــري، والتي متكنت من إقرار أول موازنة 

منذ 12 عاما.

وقال ســـالمة إن املوافقة على موازنة 2017 
هذا الشـــهر بداية جيدة تشـــير إلى ”انضباط 
وأشـــار إلى أن  جديد فـــي موضعه الصحيح“ 
األســـواق تنتظر اآلن لترى ما إذا كانت موازنة 

2018 ستحتوي على إجراءات خلفض العجز.
ويدير ســـالمة املصرف املركزي منذ 1993، 
وغالبـــا ما ُوصـــف البنك بأنه إحـــدى الركائز 
القليلة لالســـتقرار في لبنان. غير أن املصرف 
واجه انتقادات شـــديدة غير معتادة في اآلونة 

األخيرة.
وفي الشهر املاضي، نشر املصرف املركزي 
تقريرا مفصال من نحو 5 صفحات رد فيه على 
انتقادات وجهتها إليـــه ورقة بحثية حتذر من 
أن لبنان يواجه ”أسباب نشوء أزمة من املرجح 

إذا مـــا اندلعـــت أن تتحـــول إلى أزمـــة مالية 
مستفحلة“ تؤثر على سعر الصرف.

وفي األسبوع املاضي دعا نائب لبناني في 
البرملان إلى نشـــر احلسابات التفصيلية للبنك 
املركزي. ورد وزير املالية بأنه ســـيتم إرسالها 

سنويا لوزارته.
وقال ســـالمة ”شـــهدنا تكثيفـــا للحمالت 
املناهضة لالستقرار النقدي منذ أكثر من عام… 
ال نعلـــم أهداف هذه احلمـــالت، لكن إذا نظرنا 
إلـــى األرقام، ميكننا أن نلحـــظ عدم تأثر الثقة. 
فالودائع تنمـــو، وميزان املدفوعات يتحســـن 
مقارنـــة مع مـــا كنا عليـــه في 2015. وأســـعار 
الفائـــدة لم ترتفع“. وفي غيـــاب عملية صناعة 
القـــرار الفعالـــة مـــن احلكومة، قـــاد املصرف 

املركـــزي السياســـة في لبنان لســـنوات كثيرة 
في هدوء، مســـتخدما حزم التحفيز والهندسة 
املالية للحفاظ على االســـتقرار النقدي وإبقاء 

النمو على مسار االرتفاع.
وقال سالمة إن املصرف املركزي سيواصل 
االضطـــالع بهذا الدور وأنه إذا جنح في البدء 
فـــي خفض العجز، فلن يضطـــر البنك املركزي 
التـــي  لتنفـيـــذ ”العمليـــات غيـــر التقليديـــة“ 

يجريها.
وأشار سالمة إلى أن عطاءات أذون اخلزانة 
اللبنانيـــة التـــي يتجـــاوز فيهـــا الطلب حجم 
االكتتاب املعروض وزيادة اهتمام املستثمرين 
الدوليني بالســـندات الدولية اللبنانية عوامل 

تظهر أن األسواق ”متفائلة مبستقبل“ لبنان.

ــــــان املركزي أمس حالة التشــــــاؤم التي أشــــــاعتها االنتقــــــادات احلادة  ــــــدد مصرف لبن ب
لسياســــــاته. وكشــــــف عن ارتفاع احتياطياته من العمالت األجنبية إلى مستويات قياسية 

مقدما دالئل على حتسن نظرة املستثمرين الدوليني إلى االقتصاد اللبناني.

مصرف لبنان يبدد التشاؤم بتعزيز ضمانات االستقرار املالي

[ االحتياطيات األجنبية تقفز لمستويات قياسية عند 44.3 مليار دوالر  [ البنك يؤكد تحسن نظرة المستثمرين لالقتصاد اللبناني

الضرائب الجديدة ترهق أعباء اللبنانيين

رياض سالمة:

الودائع عادت للنمو بنسبة 

7 بالمئة سنويا وميزان 

المدفوعات في حالة توازن

ماليين طن من القمح 

تتوقع الحكومة المصرية 

استيرادها خالل السنة 

المالية الحالية
7

جان إيف جول:

التزامنا تجاه المكسيك 

مازال قائما لكننا نريد تنمية 

اإلنتاج في الواليات المتحدة

بالمئة نسبة انخفاض أسعار 

العقارات مقارنة بمستويات 

العام الماضي وفق إحصاءات 

البنك المركزي
10
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اقتصاد
{نحـــن مرنون للغاية، ونبقي خياراتنا مفتوحة. عازمـــون على بذل كل ما يلزم لخفض المخزونات 

العالمية للمستوى الطبيعي الذي نقول إنه متوسط خمس سنوات}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

{منطقة نيوم ستركز على مستقل 9 قطاعات هي الطاقة والمياه والتنقل والتقنيات الحيوية 

للغذاء والتقنية الرقمية والتصنيع واإلعالم والترفيه ومستقبل المعيشة}.

األمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي

} الريــاض – قال صندوق االستثمارات العامة 
وهو صندوق الثروة الســـيادي الرئيســـي في 
الســـعودية إنـــه يهـــدف لزيادة األصـــول التي 
يديرها لتصل إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار 
دوالر) بحلول عام 2020 في إطار جهود الرياض 
لتعزيز منو القطاع اخلاص وتقليص اعتمادها 

على صادرات النفط.
ومت اإلعـــالن عـــن هـــدف زيـــادة األصـــول 
املـــدارة من قبل الصندوق أمـــس في ثاني أيام 
مؤمتـــر دولي لالســـتثمار يعقد فـــي الرياض، 
وصاحبـــه نشـــر أول برنامـــج أعمـــال شـــامل 
لصندوق االســـتثمارات العامة يوضح أهداف 
االســـتثمارات والعوائد في الســـنوات الثالث 

املقبلة.
ويدير الصندوق حاليا أصوال تصل قيمتها 
إلـــى 230 مليـــار دوالر. ومن املتوقـــع أن يتلقى 
الصنـــدوق عائدات مـــن البيـــع املزمع حلصة 
نســـبتها 5 باملئة في شـــركة النفـــط احلكومية 

أرامكو السعودية.
ويخطط الصندوق السيادي لتوفير 20 ألف 
وظيفة محلية مباشـــرة وما يصل إلى 256 ألف 
وظيفـــة في قطاع التشـــييد بحلول عـــام 2020. 
وقـــال الصندوق في بيان أمـــس خالل املؤمتر 
االستثماري إن ذلك سيزيد مساهمته في الناجت 
احمللي اإلجمالي للمملكة من 4.4 باملئة إلى 6.3 

باملئة.
وســـتكون االســـتثمارات في قطاعات مثل 
العقارات والبنيـــة التحتية إلى جانب مجاالت 
جديدة للنشـــاط االقتصادي في الســـعودية من 
خالل تأسيس شـــركات مثل الشركة السعودية 
الســـعودية  والشـــركة  العســـكرية  للصناعات 

إلعادة التمويل العقاري.
وذكر صندوق االستثمارات أمس أنه تبّنى 
هدفا جديـــدا يتمثل في زيـــادة إجمالي العائد 

على حقوق املساهمني من 3 باملئة إلى ما بني 4 
إلى 5 باملئة في الفترة املمتدة حتى عام 2020.

وقال ولي العهد السعودي األمير محمد بن 
في بيان  ســـلمان، صاحب ”رؤية اململكة 2030“ 
إن برنامج صندوق االســـتثمارات العامة ميثل 
ركيزة أساســـية في برنامـــج العمل على تنفيذ 

خطة اإلصالح االقتصادي.
صنـــدوق  أن  إلـــى  البرنامـــج  ويشـــير 
االســـتثمارات العامـــة ســـيعمل علـــى هيكلـــة 
اســـتثماراته في ستة مجاالت، وهي االستثمار 
في الشـــركات الســـعودية وتطويـــر القطاعات 
واالســـتثمار فـــي العقـــارات وتطويـــر البنية 
التحتية واملشـــروعات الكبرى واالســـتثمارات 
العامليـــة االســـتراتيجية إلى جانـــب مجموعة 
متنوعـــة من فئات األصول العاملية. وأضاف أن 
متوسط العائد الســـنوي من هذه املجاالت في 

املدى الطويل سيتراوح بني 6.5 إلى 9 باملئة.
وفي خارج الســـعودية، قـــال الصندوق إن 
اســـتثماراته ســـتكون في عدد من األصول مثل 
أدوات الدخـــل الثابت واألســـهم واالســـتثمار 
املباشـــر وأدوات الديـــن والعقـــارات والبنيـــة 

التحتية واالســـتثمارات البديلة مثل صناديق 
التحوط.

وقال رئيس صندوق االســـتثمارات العامة 
السعودي ياســـر الرميان إن الصندوق منفتح 
على ضخ اســـتثمارات كبيرة في شـــركات مثل 

أوبر خلدمات نقل الركاب. 
ويعتمد برنامج الصنـــدوق على 4 مصادر 
رئيســـية للتمويل، بينها األموال التي تضخها 
الدولـــة فـــي الصنـــدوق واألصـــول اململوكـــة 
للحكومـــة التـــي يتـــم حتويـــل ملكيتهـــا إلى 
الصنـــدوق والقروض وأدوات الدين إلى جانب 

العوائد املتحققة من االستثمارات.
وتخطـــط الريـــاض لتنفيذ برنامج واســـع 
خلصخصة األصـــول احلكومية ميكن أن تصل 
عوائـــده إلى 200 مليار دوالر بحســـب تقديرات 
رســـمية وميكن أن يتم حتويلهـــا إلى صندوق 
االســـتثمارات العامة، الذي تقول الرياض إنها 
تســـعى لتحويله إلى أكبر صندوق سيادي في 
العالم بأصول تصـــل إلى تريليوني دوالر على 
املـــدى البعيد. ويتضمـــن برنامـــج الصندوق 
االســـتثمارات العامة في األعوام الثالثة املقبلة 

30 مبادرة مت تقدمي تفاصيل كل منها في وثيقة 
برنامجه التي ســـتعمل علـــى مضاعفة أصوله 

بحلول عام 2020.
ومـــن بني كبـــرى املهام املنوطـــة بصندوق 
االســـتثمارات السعودي خطة بقيمة 500 مليار 
دوالر لبنـــاء منطقة جتارية وصناعية متتد إلى 
األردن ومصـــر، والتي جرى اإلعـــالن عنها في 

بداية املؤمتر يوم الثالثاء.
وقـــال ولـــي العهـــد الســـعودي إن املنطقة 
ســـتقام على مساحة 26.5 ألف  املسماة ”نيوم“ 
كيلومتـــر مربع وســـترّكز علـــى صناعات مثل 
الطاقة واملياه والتكنولوجيا احليوية والغذاء 

والتصنيع املتقدم والترفيه.
وقـــد اســـتقطب املشـــروع اهتمامـــا عامليا 
واســـعا من أكبـــر املؤسســـات االســـتثمارية. 
وأعلنـــت مجموعـــة ســـوفتبنك التي تســـتثمر 
فـــي تكنولوجيا املســـتقبل وتســـاهم الرياض 
وأبوظبـــي في مشـــاريعها االســـتثمارية، أنها 
تعتزم العمل مع السعودية في إقامة املشروع.

وأكد ماسايوشي ســـون الرئيس التنفيذي 
للمجموعة خالل املؤمتر االســـتثماري أن ولي 

العهد السعودي طلب منه املشاركة، وأنه يعتقد 
وكشف  أن مشـــروع ”نيوم ميثل فرصة رائعة“ 
أن صندوق رؤية ســـوفتبنك سوف يستثمر في 
الشـــركة الســـعودية للكهرباء. ويقول صندوق 
االســـتثمارات العامة إن املنطقة، التي ستكون 
لها قوانـــني خاصة للضرائـــب والعمل ونظام 
تشـــريعي مســـتقل، ســـتعتمد فقط علـــى طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية لتكون منوذجا للمدن 

االستثمارية املستقبلية.
وقال األميـــر محمد وهو ميســـك بهاتفني، 
أحدهمـــا يعود لعشـــرات الســـنني واآلخر من 
أحـــدث الهواتـــف الذكيـــة، إن الهاتفني ميثالن 
الفـــرق بني ما ســـيكون فـــي مشـــروع ”نيوم“ 

كمنطقة ومدينة وأي منطقة أخرى مماثلة.

كشــــــفت احلكومــــــة الســــــعودية أمس عن 
برنامج تفصيلي ملضاعفة أصول صندوق 
االستثمارات العامة خالل األعوام الثالثة 
ــــــادرة تهدف  ــــــة، وقــــــد تضمن 30 مب املقبل
ــــــدوق في إعــــــادة بناء  ــــــز دور الصن لتعزي

االقتصاد على أسس مستدامة.

الرياض تسعى ملضاعفة أصول صندوق االستثمارات العامة

[ استهداف زيادة األصول إلى 400 مليار دوالر بحلول 2020  [ عرض تفاصيل 30 مبادرة لبناء االقتصاد على أسس مستدامة

قبلة جديدة لرسم سياسات االستثمار العالمية

ألف وظيفة مباشرة يطمح 

الصندوق لتوفيرها محليا 

إضافة إلى 256 ألف وظيفة 

في قطاع التشييد
20

انحدار قياسي

للريال اليمني
} عدن – ســـّجل الريال اليمني أدنى مستوى 
له أمام الدوالر بعد شـــهرين من حترير البنك 
املركـــزي لســـعر صـــرف العملـــة الوطنية مع 

استمرار الصراع في اليمن.
وأكـــد متعاملون أنـــه جرى أمـــس تداول 
الـــدوالر الواحد في الســـوق الســـوداء مقابل 
نحـــو 400 ريال مينـــي بعد ســـنوات من عدم 

االستقرار االقتصادي والسياسي.
وأّدت احلـــرب لتوقـــف صـــادرات النفـــط 
املتواضعـــة لليمـــن التي كانت متثـــل من قبل 
معظـــم ميزانيـــة البـــالد واإليـــرادات بالنقد 

األجنبي واالحتياطيات التي تتناقص.
ويعتمد اليمن على استيراد نحو 90 باملئة 
من املواد الغذائيـــة، وأّدى خفض قيمة الريال 
إلى عدم قـــدرة كثير من اليمنيني على شـــراء 
املـــواد الغذائية التي ارتفـع ســـعرها بشـــكل 

كبير.
وهناك اليـــوم مصرفان مركزيان في البالد 
أحدهمـــا في عدن واآلخر في صنعاء، في وقت 
متنـــع فيه البنوك األجنبية إقراض الشـــركات 
العاملة في اليمن خشـــية عدم استطاعتها رد 
تلك القـــروض والصعوبـــات املتصلة بعملية 

التحويالت.
وقال البنك املركزي في عدن في أغســـطس 
إنـــه قرر تعومي الريال وأمـــر البنوك بالتعامل 
بســـعر الســـوق في خطوة تهدف لدعم النظام 

املالي الذي أضرت به احلرب.
عبداجلليـــل  االقتصـــادي  احمللـــل  وقـــال 
الســـلمي إن احلرب والنزاعـــات والصراعات 
أّثرت على تدفق األموال وتدفق املوارد، وأدت 
إلـــى تآكل االحتيـــاط النقـــدي اليمني، إضافة 
إلى توقف صادرات النفط والغاز وتوقف دعم 

املانحني.
وأضاف أن ذلك أدى إلى شـــحة املعروض 
مـــن الدوالر في الســـوق مقابل زيـــادة الطلب 
على العملة األجنبية ألن اليمن مستورد صاف 
للســـلع وهذا أدى إلى ارتفاع وتصاعد أسعار 

الصرف.
وأكد أن البنك املركـــزي أصبح بال أنياب. 
مهما وضع قرارات أو سياســـات فهو ال ميلك 
األدوات التي من خاللها يســـيطر على السوق 
أو التي من خاللها يتدخل في السوق وأصبح 

عاجزا وبال أي تأثير.

أبوظبي تعزز جهود الرقابة على تجارة املواد النووية
} أبوظبــي – دعـــت الهيئة االحتاديـــة للرقابة 
النووية في اإلمارات أمس إلى تعزيز املتطلبات 
الدوليـــة للرقابة علـــى الـــواردات والصادرات 
النووية خالل مؤمتر عقد في أبوظبي وحضره 
عـــدد كبيـــر مـــن أبـــرز املســـؤولني واخلبراء 

الدوليني.
جـــاء ذلك خـــالل انعقاد الورشـــة الوطنية 
لتطبيـــق املتطلبـــات الدوليـــة للرقابـــة علـــى 
الواردات والصادرات النووية التي شارك فيها 
أكثر من 60 مشـــاركا ميثلـــون مختلف اجلهات 

احلكومية الدولية.
وعرض املشـــاركون أحدث جتـــارب الرقابة 
على اســـتيراد وتصدير املواد النووية واملواد 
ذات االســـتخدام املزدوج في املجـــال النووي، 
محاولة لرفع ســـقف املعاييـــر العاملية في هذا 

املجال.
وقـــال مســـؤولون فـــي الهيئـــة االحتادية 
للرقابـــة النووية إن الورشـــة تهدف إلى تعزيز 
التعاون بـــني مختلف اجلهـــات احلكومية في 

دولة اإلمارات التي تضطلـــع مبراقبة وحماية 
التجارة في اإلمارات وهو ما يساهم بدوره في 

حظر االنتشار النووي.
كمـــا تناولـــت الورشـــة األوجـــه القانونية 
والفنيـــة للرقابة علـــى الـــواردات والصادرات 
النووية للمعـــدات واملواد والتقنيات املوضحة 
تفصيليـــا في لوائح الهيئـــة االحتادية للرقابة 

النووية.
وينص القانون النـــووي في دولة اإلمارات 
على قيـــام الهيئة بتنظيم القطـــاع النووي من 

أجل أغراضه السلمية. 
وفـــي هذا الشـــأن أصـــدرت الهيئـــة الئحة 
الرقابة على اســـتيراد وتصدير املواد النووية 
واملفـــردات ذات الصلة باملجـــال النووي وذات 
االســـتخدام املزدوج املتعلقة بجميع األنشـــطة 

النووية.
وعرضـــت الهيئة خالل النـــدوة منظومتها 
إلصـــدار التراخيص وضوابـــط املواد اخلاصة 
للرقابـــة والتي تتألف من عـــدة مراحل تبدأ من 

املوافقـــات املبدئية مرورا بعمليـــات التفتيش 
وتبادل املعلومات والتعاون املشترك.

االســـتيراد  مديـــر  فـــوالد،  محمـــد  وقـــال 
والتصديـــر في مكتـــب إدارة الضمانات التابع 
للهيئـــة االحتادية للرقابـــة النووية إن ”الهيئة 
وضعت ونفذت مجموعة من اإلجراءات وآليات 
التفتيش التي تســـاعد على إيضاح املتطلبات 

الالزمة للرقابة على الواردات والصادرات.
وأضـــاف أن الهيئة تقـــدم دعمها من خالل 
توقيـــع اتفاقيـــات لتعزيز التعـــاون في مجال 
احملليـــني  الشـــركاء  بـــني  املعلومـــات  تبـــادل 
والدوليـــني. وأكد أن الهيئة تعمـــل أيضًا على 
وضـــع برامـــج تدريب من أجل تقـــدمي مختلف 
أنواع الدعم للشـــركاء في مجـــال الرقابة على 

استيراد وتصدير املواد النووية.
وأشاد اخلبير الدولي أدم روث الذي يتولى 
منصب امللحـــق التجـــاري ومســـؤول الرقابة 
علـــى الصادرات فـــي القنصليـــة األميركية في 
دبي، بجهود الهيئة االحتادية للرقابة النووية 

في هذا املجـــال. وأكد أهميـــة ان تقوم املبادئ 
األساســـية في الرقابة على التوعية والتفتيش 

وتنفيذ القانون. 
وأوضـــح أهمية العمل مـــع دوائر اجلمارك 
مـــن أجل وضع برنامج تفتيـــش محدد يوضح 

املتطلبات الالزمة حلماية احلدود.
وقال إن ”الهيئة االحتادية للرقابة النووية 
وضعت مختلف اإلجراءات حلماية حدود دولة 
اإلمارات من خالل قيامهـــا بالتفتيش وإصدار 
اللوائـــح وقد أثبتـــت الهيئة أنها شـــريك مهم 
بالنسبة للتعاون مع مختلف اجلهات الدولية“.

وتعـــّد الرقابة على الـــواردات والصادرات 
النوويـــة جـــزءا مهّما مـــن أي برنامـــج نووي 
سلمي وترتبط أيضا باالتفاقات الدولية حلظر 

االنتشار النووي.
وتلتزم دولة اإلمارات بأعلى مستويات حظر 
االنتشـــار النووي من خالل تطبيق نظام صارم 
للرقابة على املواد اخلاضعة لتلك التصنيفات. 
وقـــد وضعت الدولة بنيـــة حتتية قوية تتوافق 

مع املتطلبات الدولية والسياسات الوطنية.
االســـتيراد  علـــى  الرقابـــة  قســـم  ويقـــوم 
والتصديـــر بـــإدارة الضمانـــات فـــي الهيئـــة 
بإصدار التراخيص للشـــركات التي تتعامل مع 
املـــواد اخلاضعة للرقابة وتقـــوم أيضًا بعملية 
تفتيش على املرخصـــني بالتعاون مع اجلهات 
احملليـــة واالحتاديـــة فـــي اإلمـــارات لضمـــان 
االلتـــزام بالقوانني واللوائح. وأكملت اإلمارات 
جميع االســـتعدادات لتشغيل املفاعل األول في 
محطة براكة في العـــام املقبل. وتتكون احملطة 
مـــن 4 مفاعالت وســـتكون أكبر مجمـــع لتوليد 

الطاقة النووية السلمية في العالم.
وكان من املفترض أن يبدأ تشـــغيل املفاعل 
األول خالل العـــام احلالي، لكن أبوظبي ارتأت 
رفع ســـقف التدقيق واملعاييـــر العاملية وقررت 
أن تفحص جميع األســـئلة بدرجة غير مسبوقة 
قبل منح ”مؤسســـة االمارات للطاقة النووية“ 
املسؤولة عن تشغيل املفاعالت رخصة التشغيل 

في العام املقبل. سقف جديد لمعايير سالمة الطاقة النووية

الهيئة االتحادية للرقابة النووية:

تعزيز المتطلبات الدولية 

للرقابة على الواردات 

والصادرات النووية

ياسر الرميان:

الصندوق منفتح على ضخ 

استثمارات كبيرة في 

شركات عالمية مثل أوبر



} ديب - عكســـت مبادرة مليون مبرمج عربي 
التي أطلقها الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكم دبي املشـــروع النهضوي لدولة اإلمارات 
املتمثـــل باالرتقـــاء بواقـــع املنطقـــة العربية 
واخلروج مـــن دائرة اليأس إلـــى آفاق العمل 

وحتفيز االبتكار وصناعة التغيير اإليجابي.
وأعلن الشــــيخ محمد بن راشد في سلسلة 
تغريــــدات الثالثاء عن إطالق املشــــروع الذي 
يهــــدف إلى تدريب اآلالف من الشــــبان العرب 
علــــى البرمجة، فــــي إطار ما قــــال إنه ”متكني 
الشباب العربي من تقنيات العصر وأدواته“.

وتكتسي املبادرة أهمية كبيرة على اعتبار 
أنها تنـــدرج حتـــت مظلة مؤسســـة مبادرات 
محمـــد بن راشـــد آل مكتوم العامليـــة، كما أن 
لها بعـــدا محليـــا وإقليميا، كقيمة إنســـانية 

واجتماعية واقتصادية وحضارية.
وقال نائب رئيس دولـــة اإلمارات ورئيس 
مجلس الـــوزراء في مجموعة مـــن التغريدات 
عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر املبادرة 
اجلديـــدة، ”أطلقنا بحمد الله مشـــروعا عربيا 
جديدا ومبادرة للشـــباب العربي.. سنســـعى 
من اليـــوم لتدريـــب مليون شـــاب عربي على 

البرمجة“.

وأضـــاف ”مبـــادرة املليـــون مبرمج عربي 
هدفها متكني الشباب العربي من تقنية العصر 
وأداته األساســـية وهـــي البرمجة لغة العصر 

احلديث“.
وأشـــار حاكم دبي إلى أهمية البرمجة في 
العصـــر احلالـــي بالقـــول إن ”البرمجة تفتح 
للشباب مئات اآلالف من الوظائف دون مغادرة 
بلدانهـــم ومباشـــرة أعمال خاصـــة بهم على 
شـــبكة اإلنترنت. البرمجة ســـتقود االقتصاد 

العاملي“.
ولدى الشيخ محمد بن راشد قناعة راسخة 
بأن هذه املبادرة ستســـاهم ”ولو بجزء بسيط 
في حـــل معضلة البطالـــة في عاملنـــا العربي 
باعتبارهـــا جزءا من مبادراتنا العاملية إليجاد 

أمل ألبناء املنطقة وصنع مستقبل شبابها“.
ودعـــا في هـــذا اإلطـــار الشـــباب العربي 
للتســـجيل في املبادرة على املوقع االلكتروني 
لهـــا  الـــذي ُخصـــص   (www.arabcoders.ae)
للتدرب مجانا، كما كشـــف أن املبادرة وضعت 

جوائز مالية للمتفوقني تفوق املليون دوالر.
وتســـعى املبـــادرة التي تديرها مؤسســـة 
دبي للمستقبل، إلى متكني املاليني من الشباب 
العربي في املنطقة مـــن توفير فرص عمل لهم 
فـــي قطـــاع التكنولوجيا احلديثـــة وتأهيلهم 
وصقـــل مهاراتهـــم وإثراء معارفهـــم وتطوير 

قدراتهم.
وتهـــدف كذلـــك إلى بنـــاء خبـــرات هؤالء 
الشـــباب في مجاالت العلـــوم املتقدمة وتوفير 
التدريـــب العلمي املتخصص لهم ملســـاعدتهم 
على إتقان لغة البرمجة والتفوق فيها ليكونوا 
مســـتعدين للتعامـــل بكفاءة عاليـــة مع جميع 

متطلبات اقتصاد املستقبل الرقمي.
كمـــا توفر للمنتســـبني إمكانية أن يكونوا 
جزءا من مجتمع معرفي من الطلبة واملدرسني، 
لتبادل املعـــارف واملعلومات وتنمية املهارات، 
ثم إن ألفا من أفضل الطلبة ســـيحصلون على 
منح لبرامج تدريبية من مؤسسة ”أوداسيتي“.
وتتيـــح املبـــادرة إمكانيـــة احلصول على 
ميـــزة االنضمام إلى منصة الوظائف اخلاصة 
بهـــا لتحقيـــق التطـــور والتقدم في املســـيرة 

املهنية.
وسيحصل أفضل أربعة مدرسني يختارهم 
الطلبة عبر التصويت على جائزة تقدر قيمتها 

بنحـــو200 ألـــف دوالر، باإلضافة إلـــى جائزة 
مليـــون دوالر ســـوف متنـــح ألفضـــل مبرمج 
وحوالـــي 50 ألـــف دوالر ملـــن يصـــل للمراكز 

العشرة األولى  .
وتتكـــون املبـــادرة مـــن أربعـــة مســـارات 
أساســـية تعد من األكثر طلبا في مجال تطوير 
املواقـــع اإللكترونيـــة، وهـــي تطويـــر املواقع 
أندرويـــد  تطبيقـــات  وتطويـــر  اإللكترونيـــة 

وتطوير صفحات املواقع اإللكترونية وحتليل 
البيانات.

فـــي  األكبـــر  النســـبة  الشـــباب  ويشـــكل 
املجتمعـــات العربية، وبالتالي فإن اســـتثمار 
طاقاتهم واستغالل مواهبهم وتوجيه قدراتهم 
متهـــد الطريـــق لهـــم لبنـــاء مجتمعاتهم على 
أســـس معرفية متينـــة مبا يكفـــل لها حتقيق 

التقدم والريادة وسط بيئات تنافسية عاملية.

حاكم دبي يفتح أبواب صناعة المستقبل لشباب العرب

الحوار مع المستقبل

[ الشيخ محمد بن راشد يطلق مبادرة لتدريب مليون شاب من المنطقة العربية على البرمجة
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نأمل أال يأتي. إنه أمر مؤلم».
جاسنت ترودو
رئيس الوزراء الكندي

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري يترك نظيره الروسي سيرجي الفروف للبحث عن قلمه الضائع

وزير خارجية العراق بطل 
الهفوات الدبلوماسية

} موســكو - يعتبر البعـــض وزير اخلارجية 
العراقـــي إبراهيـــم اجلعفـــري بطـــل الهفوات 
الدبلوماســـية، لتكـــرر مواقفـــه احملرجة أمام 

عدسات املصورين.
وخالل مؤمتر صحافي مع نظيره الروسي 
ســـيرجي الفروف في موســـكو الثالثاء، قاطع 
لبرهـــة احلاضرين من أجل اللحاق بقلمه الذي 
ســـقط منه، حيـــث مت توثيق تلـــك اللحظة في 

صور باتت محل تهكم.
ومعروف عـــن اجلعفري كثرة هفواته، ففي 
مطلع هذا الشـــهر تداول ناشـــطون في تويتر 
مقطـــع فيديو له يتمنى فيـــه للرئيس العراقي 

الراحل جالل الطالباني النجاح في حياته.
وفي رد على سؤال حول مواقف الطالباني 
جتـــاه العراق، قال إن ”جـــالل الطالباني وقف 

موقفا وطنيا عراقيا وأمتنى له كل التوفيق“.
وفي فبراير 2015 وقع في خطأ خالل مؤمتر 
صحافـــي مـــع نظيـــره اإليراني محمـــد جواد 

ظريف، عندما رحب باالنفتاح على داعش.
واستدعى األمر مكتبه لتبرير العبارة بأنها 
خرجت عـــن غير قصـــد، فيما اضطـــر الوزير 
لالعتذار قائال ”لم أقصد داعش. التنظيم يجب 

أن يحارب بكافة الطرق“.

{شخبطات} قلم ترامب 
تباع بمبلغ عال

الرئيــــس  أن  املعــــروف  مــــن   - نيويــورك   {
األميركي األســــبق جورج بــــوش االبن حتول 
إلى فن الرســــم كهواية بعــــد أن ترك منصبه، 
لكن ما يلفــــت االنتباه هو مــــا يفعله الرئيس 

دونالد ترامب اآلن.
ويتساءل البعض حول ما إذا كان ”املهرج“ 
يســــير على خطى سلفه، متشــــجعا على ذلك 
ببيع لوحة رســــمها ملبنى إمباير ســــتيت في 

نيويورك مقابل 16 ألف دوالر.
واللوحــــة عبارة عــــن شــــخبطات من قلم 
ترامب وقد وســــم الصــــورة بتوقيعه الغريب 
الــــذي لطاملــــا كان محــــل تنــــدر البعــــض من 

منتقديه.
وليســــت هذه املرة األولى التي تباع فيها 
لوحــــة رســــمها ترامب مببلغ كبيــــر، ففي عام 
2005 بــــاع لوحــــة ألفق مدينــــة نيويورك وفي 
الوســــط منه مبنى برج ترامــــب بأكثر من 29 

ألف دوالر في يوليو املاضي.
وقالت دار جوليانز أوكشــــنز للمزادات إن 
”أحدث لوحة لترامب بيعت األســــبوع املاضي 
فــــي لوس أجنليس ملطور عقاري آخر بارز في 

نيويورك هو إيلي هيرشفيلد“.
ويعود تاريخ اللوحــــة التي حتمل توقيع 
ترامب إلى عــــام 1995 عندما امتلك حصة في 
مبنى إمباير ســــتيت الشــــهير املكون من 102 

طابق في وسط حي مانهاتن.
واتهــــم ترامب شــــاغلي العقار بالســــماح 
للفئران باالنتشــــار في ناطحة السحاب وأقام 
دعوى قضائية لم تكلــــل بالنجاح في محاولة 
لطردهم. وباع الحقا حصته في املبنى في عام 

.2002
ورسم ترامب ناطحة السحاب في منتجع 
مــــار االجو اخلــــاص به فــــي واليــــة فلوريدا 
لصالح مزاد خيــــري حيث بيعت اللوحة بأقل 
من 100 دوالر. واحتفظ املشتري األصلي، الذي 
لم تكشف دار املزادات عن اسمه، باللوحة إلى 

اآلن.
واشترى هيرشــــفيلد، الذي متتلك شركته 
مســــاحة جتارية تزيد عن مليــــون قدم مربعة 
وأكثــــر من ألف وحدة ســــكنية، لوحــــة بالقلم 
الرصاص لبرج ترامب رســــمها آندي وارهول 

في عام 1981.
وقال هيرشــــفيلد في بيان ”عمال وارهول 
وترامــــب تصــــوران فريــــدان ومهمــــان ملدينة 
نيويــــورك وسيشــــكالن إضافتــــني ملجموعــــة 

هيرشفيلد الفنية“.
وسبق أن تشــــارك هيرشفيلد وترامب في 
مشــــروعات مختلفــــة للتطوير العقــــاري، من 
بينها األبراج الســــكنية الكبيــــرة التي تعرف 
باســــم ترامــــب بليس على نهر هدســــون على 

اجلانب الغربي ملانهاتن.

حظيت مبادرة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتدريب مليون شاب عربي على 
البرمجــــــة باهتمام كبير، محليا ودوليا، باعتبارها متثل بادرة فريدة من نوعها خاصة وأن 
دولة اإلمارات تسير في طريق يرتكز على متكني الشباب من فن التعامل مع التكنولوجيا.

عقيلة موغابي تقع في شراك تاجر مجوهرات محتال
وقعت ســـيدة زميبابوي األولى  } هــراري – 
غريس موغابي في شـــراك تاجـــر مجوهرات 
محتال، مـــا اضطرهـــا لرفع دعـــوى قضائية 
ضده الســـترداد األموال التـــي دفعتها في ظل 
أزمة اقتصادية خانقة متر بها بالدها، وفق ما 

ذكرت الصحافة احمللية.
وطلبت زوجـــة رئيس زميبابـــوي روبرت 
موغابـــي (52 عامـــا)، بحســـب صحيفـــة ”ذي 
هيرالـــد“، مـــن محاميها مالحقـــة رجل أعمال 
لبناني لم يسلمها خامتا ماسيا يتجاوز سعره 

املليون دوالر كانت طلبته لذكرى زواجها.
وقالـــت الصحيفـــة إن ”غريـــس موغابـــي 
تطالـــب رجل األعمـــال اللبنانـــي املتواري عن 
األنظار جمـــال أحمد مببلغ يقـــدر بنحو 1.23 
مليون دوالر إثر عملية بيع خامت ماســـي غير 

موفقة العام املاضي“.
وأوضحـــت الصحيفـــة التـــي تعـــد األهم 
فـــي زميبابـــوي أن رجل األعمـــال ”أحمد أخل 

ببنود العقد ولم يســـلم اخلامت، ما أثار نزاعا 
قضائيا“.

وكانت غريس طلبت في العام 2015 خامتا 
مـــن 100 قيراط احتفـــاء بذكـــرى زواجها من 
الرئيس العجـــوز موغابي البالغ من العمر 93 

عاما.
ووفـــق وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية فإن 
املدعى عليه سلمها خامتا بقيمة 30 ألف دوالر 
رفضـــت املشـــتكية أخذه. وقـــد طالبت غريس 
بعد ذلك باســـتعادة أموالهـــا، فحول لها رجل 
األعمال احلائز على إقامة دائمة في زميبابوي 

قرابة 120 ألف دوالر فقط.
وتشـــير املســـتندات املقدمة إلـــى احملكمة 
العـــام املاضـــي إلـــى أن تاجـــر املجوهـــرات 
اللبناني رد املبلغ على أقســـاط، ولكن قبل ذلك 
كان قد اشـــتكى مـــن تلقيه تهديـــدات من قبل 
عناصـــر في االســـتخبارات ومـــن ابن غريس 

موغابي من زوجها السابق راسل غوريرازا.

ومـــن املفارقـــات أن زمبابوي متـــّر بأزمة 
اقتصادية حادة منذ ســـنوات طويلة، فبحسب 
صندوق النقد الدولي تقدر ديون الدولة بنحو 
11 مليـــار دوالر. وهـــذا األمر يفســـر تصرفات 

العائلة التي حتكم البلد األفريقي.
ولطاملا تســـلط األضـــواء على مـــا اعتبر 
فســـادا لألســـرة احلاكمة في زمبابوي بقيادة 
موغابـــي الذي يتولى الســـلطة منذ عام 1987، 
بينمـــا يعيش ثالثـــة أرباع شـــعبه حتت خط 

الفقر.
وكانت غريس قد تزوجت رئيس زميبابوي 
فـــي عـــام 1993 وغالبا مـــا تتصـــدر أخبارها 
اإلعالم احمللي، ال ســـيما وأنهـــا تدير اجلناح 
النسائي من حزب زوجها وتعد من املرشحني 

احملتملني خلالفته. 
ودأبت ســـيدة زمبابوي األولى على إثارة 
الرأي العام في بالدها، ففي ديســـمبر املاضي 
فاجـــأت املتابعني ووســـائل اإلعـــالم احمللية 

حينما اختارت أسلوب املقايضة لتدفع فاتورة 
مســـتحقة على جارتها الكونغو الدميقراطية 

لدى الصني.
البريطانيـــة  وذكـــرت صحيفـــة ”تاميـــز“ 
حينهـــا أن زوجـــة موغابي أرســـلت مجموعة 
مـــن احليوانات إلـــى محمية صينيـــة للحياة 
البرية، كي يتّم احتسابها مبثابة مقابل ألزياء 

عسكرية اقتنتها الكونغو.
وأمرت غريس بإرسال 35 من صغار الفيلة 
و8 أســـود و10 ضبـــاع، باإلضافة إلـــى زرافة 

واحدة، إلى محمية صينية.

سيدة زيمبابوي األولى 
لطالما دأبت على إثارة الرأي 
العام في بلد يعاني من أزمة 

اقتصادية حادة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ فاجأ نيمو، كلب إيمانويل ماكرون، 
جمعا من الوزراء في قصر اإلليزيه 
وهم يناقشون مع الرئيس الفرنسي 

قضايا االستثمار في اقتصاد المدن، 
حينما توجه بكل ثقة نحو المدفأة 

لقضاء حاجته.

◄ كشفت وزيرة خارجية السويد 
مارغو والستروم، لوكالة تي.تي 
السويدية لألنباء قصة معاناتها 

مع التحرش الجنسي، بالتزامن مع 
إعالنها االنضمام لحملة ”أنا أيضا“ 

على الشبكات االجتماعية التي أطلقت 
األسبوع الماضي.

◄ أثبت شى جين بينغ أنه أقوى 
القادة الذين حكموا الصين منذ أربعين 
عاما عبر إدراج فكره في ميثاق الحزب 

الشيوعي الصيني، في خطوة رمزية 
تضعه بمرتبة مؤسس النظام ماو 

تسي تونغ.

◄ خصصت تايالند 90 مليون 
دوالر للجنازة الباذخة للملك الراحل 

بوميبون أدولياديغ، إذ يعمل اآلالف من 
الحرفيين منذ عام في إقامة سرادقات 
بأسقف ذهبية على الطراز التايالندي 

في ميدان قبالة القصر الملكي.

◄ سرقت القطة بادلز األضواء من 
صاحبتها جاسيندا أردرن على مواقع 
التواصل االجتماعي، في الوقت الذي 

تنشغل رئيسة الوزراء النيوزيلندية 
فيه بوضع اللمسات األخيرة لالتفاق 

على تشكيل الحكومة.

◄ شارك 5 من الرؤساء األميركيين 
هم جيمي كارتر وجورج بوش األب 
وجورج بوش االبن وبيل كلينتون 

وباراك أوباما في حفل خيري 
بهدف جمع األموال لسكان المناطق 
المتضررة من أعاصير هاروي وإرما 

وماريا.

باختصار



} الربــاط – ”ال نرى مبـــررا هضم أي حق من 
حقوق النـــاس في اململكة كمـــا ال نرضى مثل 
ذلك للناس أجمعني في كل مكان، ونستلهم من 
شريعتنا السمحاء فلســـفة التعايش القرآني 
الســـعيد بوئام وســـالم“، بهـــذه الكلمة التي 
قالها العاهل املغربي، امللك محمد السادس في 
إعالن مراكش التاريخي، افتتح وزير األوقاف 
والشـــؤون اإلســـالمية املغربي، أحمد توفيق، 
فعاليـــات املرحلـــة الثانيـــة من اســـتراتيجية 
”قافلة الســـالم األميركية“ ضمن ملتقى عقد في 
الرباط الثالثاء برعاية امللك محمد الســـادس، 
وبالتعـــاون مـــع ”منتـــدى تعزيز الســـلم في 
برئاســـة الشيخ عبدالله  املجتمعات املسلمة“ 

بن بيه.
يذكر أن قافلة الســـالم انبثقـــت من إعالن 
مراكـــش التاريخي، وكانـــت انطالقتها األولى 
شـــهر مايـــو املاضـــي فـــي أبوظبـــي عاصمة 
دولة اإلمـــارات العربية املتحـــدة، وقد اجتمع 
فيهـــا حكماء األديان من العائلـــة اإلبراهيمية 
للتباحث في احللول الناجعة ملواجهة مهّددات 
التعايـــش الســـلمي العاملي، وآمنـــوا جميعا 
بضـــرورة إنشـــاء حلـــف فضول عاملـــي يضم 
الديانات املختلفة ويسعى إلى إرساء التعاون 
بني األديان صفا واحدا لنشـــر ثقافة الســـالم 
واحملبة بني الشـــعوب وتعزيز القيم اإلميانية 

واإلنسانية املشتركة.
امللتقـــى حضره ممثلو األديان الســـماوية 
في أكثـــر من عشـــرين واليـــة أميركيـــة، ضم 
أيضـــا علماء ومفكرين وشـــخصيات رســـمية 
ودبلوماســـية، يتقدمهـــم محمد مطـــر الكعبي 
أمني عام منتدى تعزيز الســـلم، رئيس الهيئة 
العامـــة للشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف إلى 
جانـــب وزير األوقـــاف املغربـــي، والكاردينال 
ثيـــودور إدغـــار مكاريك وكذلك وليـــام فندلي، 
رئيس منظمة أديان من أجل السالم واحلاخام 
روبي بروس الستيك، كبير حاخامات الطائفة 
اليهوديـــة في واشـــنطن، ومحمـــد ماجد إمام 
مركز آدم في واشـــنطن ولفيف كبير من األئمة 

والقساوسة واحلاخامات.
وجاء فـــي كلمة الشـــيخ عبداللـــه بن بيه 
رئيس ”منتدى تعزيز الســـلم فـــي املجتمعات 
املســـلمة“ أن هذا امللتقى يؤكـــد حرص عقالء 
املسلمني على مد جســـور السالم والوئام بني 

أبنـــاء مختلف األديان مـــن أجل عمارة األرض 
باخليـــر واجلمـــال وحماية حقوق اإلنســـان 
حســـب ”إعالن مراكـــش التاريخـــي“، ذلك أن 
املتأمل فـــي األزمـــات التي تهدد اإلنســـانية، 
يزداد قناعة أكثر من أي وقت مضى، بضرورة 
التعـــاون بني جميع أهـــل األديـــان وحتميته 
واستعجاليته.. وهو التعاون على كلمة سواء 
قائمة ال علـــى مجرد التســـامح واالحترام بل 
على االلتزام باحلقوق واحلريات التي ال بد أن 
يكفلها القانون ويضبطها على صعيد كل بلد، 
غيـــر أن األمر ال يكفي فيه مجـــرد التنصيص 
على قواعد التعامل بل يقتضي قبل كل شـــيء 
التحلي بالســـلوك احلضاري، الذي يقصي كل 

أنواع اإلكراه والتعصب واالستعالء.
وقال الشيخ بن بيه إن إعالن مراكش يدعو 
مختلف الطوائف الدينية التي يجمعها نسيج 
وطنـــي واحد إلـــى معاجلة صدمـــات الذاكرة 
الناشـــئة مـــن التركيز علـــى وقائـــع انتقائية 
ونســـيان قرون من العيش املشترك على أرض 
واحدة وإعـــادة بنـــاء املاضي بإحيـــاء تراث 
العيش املشـــترك ومد جســـور الثقة بعيدا عن 
اجلور واإلقصـــاء، ودعا رئيس ”منتدى تعزيز 
الشيخ بن بية،  السلم في املجتمعات املسلمة“ 
ممثلي مختلف امللل والديانات والطوائف إلى 
التصدي لكل أشـــكال ازدراء األديـــان وإهانة 
املقدســـات وكل خطابـــات التحريـــض علـــى 

الكراهية والعنصرية.
وأضاف أن هـــذا اللقاء، وكمـــا كان اللقاء 
األول فـــي مدينة أبوظبي باإلمـــارات العربية 
املتحـــدة، فضـــاء للمحبة والتســـامح، وبحث 
وإحياء لروح التعايـــش البهيج بني الديانات 

وحث على مبادئ التسامح والتعارف.
أجـــواء امللتقى، وكما أكد الشـــيخ بن بية، 
ترســـخ القناعة بإمكانية حتقيق التحالف بني 
الديانـــات إلنقاذ ســـفينة البشـــرية من الغرق 
في بحور احلروب والدمـــار على حد تعبيره. 
الشـــيخ بن بية، متنى على املؤمترين التذاكر 
حـــول تفعيـــل إعـــالن مراكش الـــذي يتضمن 
الدعوة إلى التعايش بني الديانات والثقافات، 
ويؤســـس ملرحلة جديـــدة من الفهـــم العميق 
لالســـتفادة من تراث املاضي لبناء تعايش في 
احلاضر واملستقبل، ويبني واجب رجال الدين 
في البحث في نصوصهـــم الدينية وتاريخهم 
وتراثهم ليجدوا أساســـا وينبوعا للتســـامح 

والتعايش، وتفعيل املشتركات.
إعالن مراكش، يعلي أول مشـــترك إنساني 
وهو كرامة اإلنســـان، ذلك ألن البشـــر جميعا 
علـــى اختالف أجناســـهم وألوانهـــم ولغاتهم 
ومعتقداتهـــم كرمهم الله بنفخة من روحه كما 

جاء في اآلية القرآنية ”ولقد كرمنا بني آدم“.

وتكـــرمي اإلنســـان اقتضـــى منحـــه حرية 
االختيـــار: ”ال إكراه في الديـــن“، ويتجلى ذلك 
بوضـــوح في اآلية القائلة ”لو شـــاء ربك آلمن 
من في األرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس 

حتى يكونوا مؤمنني“.
ولفـــت الشـــيخ بن بيـــة، إلى أن مـــا يقوم 
به املؤمتـــرون في منتـــدى تعزيز الســـلم في 
املجتمعـــات املســـلمة، أنهم يقدمـــون الرواية 
والرؤيـــة، رواية اإلســـالم في دعوته للســـالم 
والتسامح، اعتمادا على نصوص أكيدة وعلى 
ممارســـات تاريخية رشـــيدة، وعلـــى التأويل 
الصحيـــح، على عكس الرواية احملّرفة على يد 
الغالة اخلارجني عن الضبط الديني والضبط 
العقلـــي، والذيـــن جعلـــوا الديـــن دعـــوة إلى 
العنف ومشـــعال للحروب ومصـــدرا للكراهية 
والبغضـــاء، وطاقـــة تدمير وتفجيـــر بدل أن 
يكون طاقـــة إيجابية في حيـــاة الناس، طاقة 
سالم حتييهم وال تقتلهم. ولذلك فالرجوع إلى 
النصـــوص، والتأويل املناســـب واملقارب، هو 
الذي سيســـمح بالرد على مرّوجـــي الكراهية 
واإلســـالمفوبيا، وعلـــى اإلرهابيـــني على حد 

سواء.
املتأمل في الديانـــات املنتمية إلى العائلة 
اإلبراهيميـــة يلحـــظ بوضـــوح ال لبـــس فيه، 

أنهـــا تنطوي على نصوص كثيـــرة تدعو إلى 
التعايش، مما يجعل من تعاليمها األساســـية 
حول الســـالم والتعايش وحول عاملية الكرامة 
اإلنســـانية، واحتـــرام االختالفـــات الدينيـــة، 
مبثابـــة املضـــادات القويـــة للتطـــرف الديني 

وللعنف.
إعـــالن مراكـــش ميّثـــل خطـــوة وانطالقة 
عملية في التســـامح، وهو ما جعل املؤمترين 
يتطلعون إلى ترســـيخ منوذج مبـــادرة ”قافلة 
الســـالم“ ليصبح آلية عمليـــة ناجعة للتعاون 
والتعايش، وتقليدا ينبغي العمل على تعميمه 

واالستفادة منه.
القس بوب روبرت، أثنى على دور الشـــيخ 
عبداللـــه بـــن بيـــه، الـــذي اســـتلهم احلضور 
من أفـــكاره مهمة قافلة الســـالم، ومتنى على 
اجلميـــع العمل معا إلنقاذ اإلنســـان من الفنت 

والكراهية واألحقاد التي انتشـــرت في العقود 
األخيرة، مشـــيـرا إلـــى أن اللقــــاء املقبـل في 
واشـــنطن، وذلـــك إظهـــارا وتأكيـــدا لتضامن 
الديانات الســـماوية، وتوســـيعا لـدائـرة هذه 
القـافلة كـــي تتحول إلى صيغة تعاون ومجال 
مشـــتـرك للتفكيـــر والعمـــل من أجل الســـالم 
والوئـــام وميثـــل نوعا من ”حلـــف الفضول“، 

ينمو من أجل خير اإلنسانية.
أمـــا روبـــي الســـتيك، كبيـــر حاخامـــات 
واشـــنطن فقـد جـاء فـــي كلمته أن اإلنســــان 
املعـاصـــر وصـل مرحلة قاســـية وبشـــعة من 
األحقــــاد والكراهيـــة والتعصـــب، وال بد من 
التعـــاون اخلـــالق بني جميـــع األديان ورفض 
جميع سياســـات النبذ واإلقصاء والفنت باسم 

الدين والدنيا.
ملتقى الرباط يســـعى إلى تعميق احلوار 
بـــني حكماء األديـــان للخروج بنتائـــج مثمرة 
حتيـــي قيـــم اإلنســـانية، وجتتـــث النزعـــات 
والصراعات، ومتهد النطالق قافلة  الصدامية 
السالم بعد ذلك من الرباط إلى واشنطن حيث 
يتوقـــع أن يجري اإلعالن عـــن ”حلف فضول“ 
عاملـــي بـــني الديانات املختلفة، وســـط حشـــد 
رســـمي وديني وفكري وثقافي على مســـتوى 

العالم.
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قافلة السالم تقودها كل األديان اإلبراهيمية وتحط رحالها في الرباط

قافلة الســــــالم التي جتمع األديان الســــــماوية، تعقد ملتقاها في الرباط بعد أن تشــــــكلت 
فــــــي أبوظبي على إثر إعالن مراكش التاريخــــــي، تؤكد أن احلوار والتعايش بني الديانات 
اإلبراهيمية حقيقة تثبتها قيم ومبادئ اتفقت عليها جميع الرسائل السماوية. هذه املبادرة 
اجلبارة يعود الفضل فيها إلى نوايا وجهود أصحاب الفكرة وجميع املؤمترين املشاركني 

في امللتقى.

نحو وجهة واحدة اسمها اإلنسان

{الكاثوليكيـــة وبالرغم من اعترافها باألديان التوحيدية في المجمع الكنســـي، فإنها لم تكمل تسامح

الطريق حتى اآلن، ولم تعترف بكل األديان األخرى كالهندوسية والبوذية}.

محمد عبداملطلب الهوني
كاتب ليبي

{البحريـــن لديهـــا تجربتهـــا المميـــزة فـــي كفالـــة الحريـــات الدينية، وحرية ممارســـة الشـــعائر 

واالحتفاالت العقائدية لمختلف األديان والمذاهب، وترسيخ التعايش السلمي}.

علي بن محمد الرميحي
وزير شؤون اإلعالم البحريني

أجـــــواء املــلــتــقــى تــرســخ الــقــنــاعــة 

بني  الــتــحــالــف  تحقيق  بــإمــكــانــيــة 

الديانات إلنقاذ سفينة البشرية من 

الغرق في بحور الحروب والدمار

◄

ملتقـــى الرباط يســـعى إلـــى تعميق 

الحوار بـــني حكماء األديـــان للخروج 

بنتائج تحيي قيم اإلنســـانية وتميت 

النزعات الصدامية والصراعات

◄

قانون {ازدراء األديان} ال يحمي التعايش األهلي
} القاهــرة – منـــذ أيام قليلة نظـــرت محكمة 
مصريـــة في قضية ســـالم عبداجلليـــل، وكيل 
وزارة األوقاف األســـبق، ورجل الدين عبدالله 
رشدي التهامهما بازدراء األديان. وكان جنيب 
جبرائيل أقام دعوتني ضد كل من الشيخ سالم 
عبداجلليـــل لظهوره على إحـــدى الفضائيات 
ووصف العقيدة املسيحية بأنها عقيدة فاسدة، 
وأّيـــده في ذلك رجـــل الدين عبدالله رشـــدي، 
وطلب املدعي مبحاكمتهما بتهمة ازدراء الدين 
املســـيحي وتهديد الوحدة الوطنية والســـالم 

االجتماعي وإثارة الفتنة الطائفية.
ازدراء األديـــان قانون تتبّنـــاه دول عربية 
كثيـــرة، ويطّبـــق مبوجبـــه العقوبـــة على كل 
من يظهر نوعـــا من الكراهيـــة أو التحقير أو 
الســـخرية من ديانة أو مذهـــب أو طقوس أو 
رموز عبادية تأخـــذ صفة االحترام والتقديس 

لدى أتباعها.
وتلتقـــي كل الديانـــات اإلبراهيميـــة فـــي 
تأييدها لقوانني تعاقب بتهمة ازدراء األديان، 
لكن ســـن مثل هذه القوانني من شأنه أن يخلق 
إربـــاكات وتنازعـــات بني منظومـــات أخالقية 
وحقوقيـــة تصل إلى حد التضارب والتصادم، 
ذلـــك أن أفـــرادا قد وجهـــت لهم تهمـــة ازدراء 
الديانـــات فـــي بلدانهم، خصوصـــا تلك التي 
تتبّنى في دســـاتيرها دينا رســـميا للدولة، قد 
منحـــوا حـــق اللجوء في بلـــدان أخرى صونا 

حلرية الرأي واملعتقد.
مراقبـــون وحقوقيـــون يرون بـــأن قانون 
ازدراء األديان قد أســـيئ اســـتخدامه وأصبح 
وســـيلًة لقمع اآلراء واألفكار. ففي مصر مثال، 
وفي املـــادة 98 من قانـــون العقوبات املصري 
حتّدد عقوبة الســـجن مدة تراوح بني 6 أشهر 
و5 أعوام وغرامة تراوح بني ما يعادل 70 و140 
دوالرًا لكل ”من اســـتغل الدين في الترويج أو 

التحبيذ بالقـــول أو بالكتابة أو بأي وســـيلة 
أخرى ألفـــكار متطرفة بقصد إثـــارة الفتنة أو 
حتقيـــر أو ازدراء أحـــد األديان الســـماوية أو 
الطوائف املنتميـــة إليها أو اإلضرار بالوحدة 
الوطنية“، وفي هذا الصدد يقول الباحث خالد 
منتصر، إن تهمة ازدراء األديان أصبحت سيفا 
مســـلًطا على رقاب املبدعـــني، وحادثة اغتيال 
املفكـــر فرج فودة، أصبحت رأس الذئب الطائر 
والكل تعلم منها فاستنكف الكثير من املبدعني 
مما أثر ســـلبا على حقول معرفيـــة وإبداعية 

كثيرة.
شـــخصيات حقوقيـــة وثقافية فـــي العالم 
العربـــي دعـــت إلـــى تعديـــل قوانـــني جترمي 

ازدراء األديـــان صيانـــة حلريـــة التعبيـــر عن 
الـــرأي أو العقيدة أو الفكـــر مثل توجيه النقد 
أو املالحظـــات إلـــى عقائـــد وشـــرائع تقـــوم 
مبمارســـات مهينة للكرامة اإلنسانية، ذلك أن 
احلق في النقد ال يتعارض مع احترام األديان 

واملقدسات في شيء. 
وكذلـــك ال بـــد من منـــع تنزيه شـــخصية 
أنهـــا  ملجـــرد  احلصانـــة  صفـــة  وإكســـابها 
محســـوبة على مؤسســـة دينية، ويتم تطبيق 
قانون ازدراء األديان عنـــد التوجه بالنقد إلى 
هـذه الشـــخصية، فيتـــم اعتبـــار النقـد تهمة 
يعـاقب عليهـــا القـانون، وهنا تكمن املشـــكلة 
في إشكالية قانون ازدراء األديان الذي أصبح 

قامعا لـــآلراء باســـم احلفاظ علـــى التعايش 
والسلم االجتماعي. 

وضمـــن تركيبتـــه املطاطيـــة، يتيـــح نص 
قانون ازدراء األديان ألي شخص أن يستهدف 
أي صاحـــب رأي حر ببالغات ودعاوى كيدية، 
متهمـــا إياه بازدراء أو حتقير أو إهانة الدين، 
فهو ال يضـــع مفاهيم واضحـــة للمصطلحات 
التـــي يذكرها، مثـــل ”ازدراء وحتقيـــر الدين“ 
أو ”اإلضـــرار بالوحدة الوطنيـــة“، األمر الذي 
قـــد يتيـــح إمكـانية تفســـيرها مبــــا تقتضيه 

املصلحة.
وفـــي بيان لـ”املبـــادرة املصريـــة للحقوق 
واحلريـــات“، نشـــر فـــي يونيـــو 2014، حتدث 
عن تصاعـــد وتيرة احملاكمـــات بتهمة ازدراء 
األديـــان، إذ بلغت نحو 48 حالة مالحقة ما بني 
عامي 2011 و2013. حتـــدث البيان عن ”وجود 
حالة من التربص بحريـــة الرأي والتعبير من 
قبل أفراد ومؤسســـات تريـــد فرض وصايتها 

على املواطنني“.
وفـــي الوقت الذي تلعب فيه قوانني جترمي 
ازدراء األديـــان عربيًا دور عصا الســـلطة ضد 
أصحـــاب اآلراء التـــي ال تناســـبها، جندهـــا 
في الـــدول الدميقراطية واحلكومـــات املدنية، 
تعمل على صون املشـــاعر الدينية من الشعور 
باإلهانـــة، وحماية حريَتْي العقيـــدة والتعُبد، 

واحلفاظ على السالم املجتمعي.
الدميقراطيـــات املتطـــورة جتـــّرم بشـــكل 
مباشـــر وصريح اإلســـاءة لألديـــان، وتعاقب 
باحلبس كل من يرتكب فعل التصريح بخطاب 
فيـــه حتريض علـــى كراهية شـــخص أو أكثر 
بســـبب لونـــه أو دينـــه أو عرقـــه أو انتمائه 
اإلثنـــي، ولكنها تفعل ذلك مـــن منطلق مراعاة 
مشـــاعر أهل كل دين وحمايتهم من التحريض 
على الكراهية أو ممارســـة العنصرية، وليس 

اســـتجابة واسترضاء لســـلطات دينية قمعية 
متارس ما يشـــبه احلكم املـــوازي في املجتمع 
كمـــا هو احلـــال فـــي دول عـربية وإســــالمية 

كثيرة.

قيـــم التســـامح والقبـــول باملختلف داخل 
النســـيج االجتماعـــي، تنتعـــش وتزدهـــر في 
ظل الدولـــة املدنية والنظـــم العلمانية، لكنها 
تنحســـر وتتراجع أمام تقدم القوى الظالمية 
التي حتكم باسم الدين وتنصب نفسها وكيال 

حصريا يتحدث باسم املشيئة اإللهية.
هـــذا األمر يلحظـــه القارئ اجلّيـــد لتاريخ 
الدولـــة فـــي العاملـــني العربـــي واإلســـالمي 
وكيف أن في مراحـــل ازدهارها عرفت التنوع 
والتسامح والقبول باآلخر، فشخص مثل أبي 
نواس في العصر العباسي قد قيل عن سلوكه 
الكثير، ومـــع هذا عاش مكّرمـــا وليس مهانا، 
وكذلـــك أبوالعالء املعري الـــذي اتهم باإلحلاد 
ولكنه اعتبر من أهم فالســـفة املرحلة، واملثال 
ينطبـــق أيضا على املتنبي الـــذي اتهم بادعاء 
النبـــوة، لكن كل هؤالء عاشـــوا في ظل حيوية 
الدولة عندما كانت تســـمح بالترجمة وتتقبل 
اآلخر، أما عندما تسلطت السلطة الدينية فقد 
مت إعدام ابن املقفع وقتل الســـهروردي وإهانة 
الطبري عن طريق ضربه بكتبه على رأسه، ألن 
الثوابت يحددها رجـــال الدين تبعا ألمزجتهم 

ومصاحلهم. ازدراء األديان ال عالقة له باألديان

كل الديانـــات تلتقـــي فـــي تأييدها 

لكــــن  األديــــان،  ازدراء  لقـوانيـــــن 

ســـن القوانـــني يخلـــق تنازعات بني 

منظومات أخالقية وحقوقية

◄

[ الملتقى تفعيل حقيقي إلعالن مراكش التاريخي  [ كل شروط النجاح موجودة من أبوظبي إلى واشنطن



سوالف هالل

} القاهرة – ناقشـــت ورشـــة الزيتون األدبية 
مجموعـــة لناعبدالرحمن القصصية ”صندوق 
كرتونـــي يشـــبه الحيـــاة“، بحضـــور كل من 
الكاتب والناقد شعبان يوسف، والناقد محمد 
إبراهيم طه، والناقد أســـامة ريـــان، والكاتبة 

عزة كامل.
قدمـــت لألمســـية الكاتبة ســـامية أبوزيد، 
حيـــث ذكرت فـــي البداية تعريفا عـــن الكاتبة 
وعـــن رحلتها مع الكتابـــة الروائية والنقدية، 
موضحـــة أنهـــا كاتبـــة متميـــزة ســـواء في 
رواياتهـــا الســـابقة أو حيـــن كتبـــت قصصا 
قصيـــرة، فضال عـــن تميزها على المســـتوى 
النقدي، قائلة ”القصص ممتعة جدا، وكتابات 
لنا عبدالرحمن بشـــكل عام مهمـــة، وال بد من 
قراءتها بتعمق الستكشـــاف خباياها ســـواء 

كتبت إبداعا أو نقدا“.

عزلة الكائن المعاصر

تحدثـــت الكاتبة عزة كامل قائلة ”يبدو من 
القـــراءة األولى لمجموعة ’صنـــدوق كرتوني 
يشـــبه الحياة’ أنـــه ال يوجد تصاعـــد درامي، 
وربمـــا كان هـــذا ســـر االنجـــذاب نحـــو هذه 
القصـــص، حيث هناك ولع بكســـر التوقعات، 
تريـــد الكاتبـــة أن تكســـر الصـــورة النمطية 
التي ينشـــغل بها الذهـــن، فالعالم الذي تقدمه 
عبدالرحمن ســـواء بالنســـبة إلـــى الرجال أو 
النســـاء فيه ألـــم ومرارة وغضـــب، ورغم هذا 
فيه أمـــل بعيد لدى األبطال. كما أنها ســـاردة 
متأنية لها فلســـفتها الخاصة، هي مثال تحب 
العتمة وتكره الضوء الذي تنزعج من حضوره 
الطاغـــي، أيضا تتـــرك للموقف اســـتدعاء ما 
يلزمه من رؤى إلعادة طرحه بشـــكل أكثر عمقا 
ووضوحا، كما نجـــد مثال في قصة  ’الضوء’، 

فقـــد لعبت على التناقـــض الواضح بين فكرة 
الضـــوء والعتمة، أيضا قصة ’مدينة األلعاب’، 

والغموض الذي يكتنف األبطال“.
وتابعـــت كامـــل ”نهايات القصـــص التي 
كتبتها لنا عبدالرحمن متفردة، وشـــخصيات 
القصـــص مختلفة ومســـتقلة ولها حضورها 
الخاص، ونجد هذه السمة في معظم القصص 
التي شـــكلت فيهـــا الوحـــدة والعزلـــة مكانة 
رئيســـية في الحالـــة التي يعيشـــها األبطال، 
وكأن الكاتبة تحكي عن االغتراب الذي يعيشه 
الفـــرد المعاصر في وجوده معـــزوال في جزر 
منفصلـــة، كما رأينا هذا فـــي معظم القصص 
وتحديدا القصة األخيرة ’محطة نيويورك، بئر 

استوكهولم’“.
وقـــدم الناقـــد محمـــد إبراهيم طـــه رؤيته 
النقدية للمجموعة التي تتضمن ثالث عشـــرة 

كلهـــا  القصـــص  أن  معتبـــرا  قصـــة، 
يجمعها خيط واحد هو األلم الداخلي، 
وعزلة الكائن المعاصر ككل وانشغاله 
بعالم الباطن أكثر من الخارج، وهذا 
يتجلى أكثر في تعمد الكاتبة تجهيل 
المكان، فهي تحدد األماكن في ثالث 
قصص فقـــط، فـــي حيـــن أن باقي 
القصص ال تذكر أماكنها بالضبط، 
وكأنها تريد أن تجعل من أبطالها 
من الممكن وجودهم في أي مكان، 
فالمعانـــاة التـــي يتحدثون عنها 
هـــي ”العزلـــة“ وغيـــاب اآلخـــر، 
وافتقاد البهجة لسبب ما، وهذه 

الحـــاالت اإلنســـانية المشـــتركة بين البشـــر 
تســـمح بأن تكـــون القصص متجـــاوزة لفكرة 

البلدان أو المدن، أو االنتماء لمكان محدد.
وأضـــاف طـــه ”في قصـــة ’خمســـة وجوه 
لعالـــم حياة’ نجد بطلـــة تحتفل بعيد ميالدها 
الخمســـين، لكنهـــا داخليا تعانـــي من وحدة 
مأســـاوية وترغب في العزلـــة أكثر مما ترغب 
في لقاء أصدقائها واإلدعاء أنها على ما يرام“.
ومما جـــاء في مداخلـــة الشـــاعر والناقد 
شـــعبان يوســـف أن ”صندوق كرتوني يشبه 
مجموعـــة قصصيـــة ممتعـــة، رغم  الحيـــاة“ 
مأســـاوية الكائنـــات المطروحة فيهـــا، ربما 
ألنها كائنات تشبه عصرنا المشوه والمعتوه، 

والـــذي يباغتنـــا كل يـــوم بمـــآس وحكايات 
ســـوريالية، تلك الحكايات التي نجد نظائرها 
وأشبهها في تلك القصص الجديرة بالقراءة، 
والتي تمنحنا تلك المتعة السحرية الخالصة.
وتابع ”تســـتخدم الكاتبة تقنيات متعددة، 
ونالحظ أنها ال تنفلت من ذكر عناصر ثقافية، 
تلك العناصر المأخوذة عن السينما أو األدب 
أو الكتب، ونقرأ أشـــعارا لبدر شاكر السياب 
من قصيدته ’أنشودة المطر’، ونقرأ استشهادا 
بمحمـــود درويش، ونجد اســـتنادا إلى رواية 
’عالم بال خرائط’ لعبدالرحمن منيف، القصص 
تنطوي على تلك اإلشـــارات الثقافية، دون أن 

نشعر بأنها مقحمة أو مدسوسة“.

ال شيء ثابتا

القـــاص والناقـــد أســـامة ريـــان رأى أن 
القصص كما لو أنها مكتوبة بيد سيناريست، 
تحديـــدا في القصة األولى التي حملت عنوان 
المجموعـــة، والتـــي تحتـــل فيها المشـــهدية 
حيزا هامـــا، اختارت الكاتبـــة أن تتحدث عن 
أبطال تجـــاوز بعضهـــم الخمســـين، وكأنها 
بذلك تتحدث عن أشـــخاص يحملون خبراتهم 
العالم،  إلى  ليقدموها  الخاصة، 
مؤكدة من خـــالل وجهة نظرهم 
قضية فلســـفية تشـــغل اإلنسان 
باســـتمرار وهي ”ثبوت التغير“، 
حيث ال شيء ثابتا في الوجود إال 

التغيير.
 هذا نراه واضحـــا، كما يقول 
ريـــان، فـــي معظم القصـــص التي 
يعانـــي أبطالهـــا من عـــدم اليقين، 
ومـــن إدراكهم أن الـــال ثبات قادم ال 
محالة، لذا يقر أن السرد في قصص 
لنا عبدالرحمن يميل لمحاكاة الزمن 
بأسلوب غير مباشر من دون التطرق 
إليه بشـــكل واضح، لكن كل المؤشرات تصب 
في إطار التساؤالت عن الزمن والجسد أيضا، 
فـــي كل حاالتـــه في شـــيخوخته كما في قصة 
”مكعبات الســـكر“، أو في ســـعيه للترفيه كما 
في قصة “آنهيماال“، أو في اغترابه وقلقه كما 

في قصة “البحر يتجه شماال“.
وأضـــاف الناقد ”إن كانـــت الكاتبة تلعب 
علـــى فكرة ’األشـــياء الســـحرية’ التي تنطلق 
مـــن الصندوق الكرتوني، هذا التشـــبيه الذي 
نجـــده في القصة األولى، إال أن هذه األشـــياء 
الســـحرية نجدها في كل قصـــص المجموعة 
حيـــث الغرابـــة والمفاجـــآت ال تتوقفان عند 

القصة األولـــى، بل يمكن اعتبارهما ســـمتين 
تنطبق على سائر القصص“.

فـــي ختـــام األمســـية تحدثـــت الكاتبة لنا 
عبدالرحمـــن عن عالقتها بفن القصة القصيرة 
قائلـــة ”إن هـــذه المجموعـــة كتبـــت عبر عدة 

سنوات، خالل االســـتراحة من كتابة الرواية، 
وأوضحـــت أنها تعتبر فـــن القصة من الفنون 
الســـردية الصعبة، ألنها تحتـــاج إلى تكثيف، 
وذكاء فـــي اختيـــار البداية والنهايـــة واللغة 

الرشيقة“. 
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يصدر خالل شـــهر أكتوبـــر الجاري كتاب {فكر بغيـــرك}، عن مكتبة {تنميـــة} بالقاهرة، ضمن ثقافة

مشروع {قصائد مختلفة} للشاعر الراحل محمود درويش املوجه لألطفال واليافعني.

يســــتضيف مهرجــــان طيران اإلمــــارات في دورته العاشــــرة في مــــارس 2018  املؤلف والناقد 

األوكراني أندريه كوركوف، وكوكبة كبيرة من أعالم الثقافة والفن.

نقاد مغاربة يحتفون بتجربة محمد برادة األدبية والنقدية

لنا عبدالرحمن:

فن القصة من الفنون 

السردية الصعبة، ألنها 

تحتاج إلى تكثيف وذكاء

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

جزائريون في معتقالت 

االحتالل الفرنسي
} الجزائر  - احتضنت الجزائر أخيرا العرض 
الشرفي األول للفيلم الروائي ”لم نكن أبطاال“، 
والذي يرصـــد حياة معتقليـــن جزائريين في 
معتقـــل إّبان حـــرب التحرير ضد االســـتعمار 

الفرنسي (1962-1954).
وقـــدم الفيلـــم كاتبه ومخرجـــه الجزائري 
نصرالديـــن قّنيفـــي فـــي قاعـــة ”بـــن زيدون“ 
بريـــاض الفتح بالجزائـــر العاصمة، بحضور 
وزير الثقافـــة عزالدين ميهوبي، وطاقم العمل 

وعدد من الفنانين.
ويرصد المخرج قّنيفي عبر قصة مقتبسة 
من كتـــاب ”المحتشـــد“ لإلعالمـــي الجزائري 
الراحـــل عبدالحميد بن زين معاناة جزائريين 
داخل أحد المعتقـــالت إبان الثورة التحريرية 

يدعى ”بوغاري“.
الـــراوي  لســـان  علـــى  الفيلـــم  ويحكـــي 
عبدالحميد بن زين، حياة القســـوة والتعذيب 
التي عاشها رفقة 60 سجينا آخر داخل معتقل 

بوغاري، الواقع بمحافظة المدية.
ويســـلط العمـــل الضـــوء علـــى التعذيب 
النفسي والجسدي الذي يتعرض له المعتقلون 
وردة فعلهم إزاء جنود احتياطيين من الفيلق 

المكلف بحراستهم.
وتتوغـــل كاميرا المخرج فـــي نقل الحياة 
داخـــل المعتقـــل بتصويـــر األعمـــال اليومية 
الشاقة التي يقوم بها المعتقلون الجزائريون، 
واإلذالل واالضطهـــاد اللذيـــن يطوالنهـــم من 
قبل الجنود بهـــدف إجبارهم على التخلي عن 

كفاحهم من أجل االستقالل.
 واختـــار المخـــرج أن تكـــون نهاية فيلمه 
بمشـــاهد مغـــادرة المعتقليـــن مـــن المركـــز 
العســـكري الخاص (المعتقـــل) وعودتهم إلى 
أهاليهـــم بعد االتفاق على وقـــف إطالق النار 
بيـــن أول حكومـــة مؤقتة جزائرية وســـلطات 

االستعمار الفرنسي.
مخـــرج الفيلـــم قنيفـــي، قال علـــى هامش 
العـــرض المخصـــص للصحافـــة إن ”تصوير 
العمل بدأ في يونيو 2014، ولكنه تأخر بسبب 

نقص التمويل وغياب الممثلين أحيانا“. 

الخطاب الروائي األميركي 

} في إشاراتنا المتواصلة إلى انفجار ثورة 
روائية عراقية غير مسبوقة بعد عام 2003 

كنا نشير ضمنا إلى قلة حيلة النقد في 
مواكبة هذه الثورة في سردها االنفجاري 
الكبير وعجزه عن مواكبة عشرات ومئات 

السرديات الروائية التي أغرقت السوق 
العراقية والعربية بكمِّ كان يحتاج إلى غربال 

نقدي حقيقي لهذا الكم الذي بدأ ولم ينته 
بعد وال نظنه سينتهي في القريب العاجل.

ليس مهما أن يكون السرد العراقي فاق 
نظيره العربي كما ال نوعا فهذه تجربة 

مطلوبة في الحاالت كلها، كما لو هي تمرين 
سردي مطلوب لتجاوز مراحل الخوف التي 

تبتكرها عادة أطر التجربة النامية وربما 
تخضع لسطوتها في أوقات معينة، لتتشكل 
الحقا مالمح مقبولة ألجيال تعاضدت على 

الكتابة بعد انفتاح مفاجئ غير مقرون 
بشروط وال رقابات سياسية وعسكرية.

وحينما نرى أن النقد العراقي لم يكن 
بمستوى هذا االنفجار الروائي فإنما كنا 

نطالبه بأن يضع أسسا نقدية معقودة على 
تبّصر نقدي إزاء كم سردي كبير توزع هنا 

وهناك وبالتالي نؤاخذ عليه هذا التلكؤ في 
مواكبة ومالحقة النوع الروائي من بطن هذا 

الكم ليكون حافزا ألجيال متداخلة مارست 
وتمارس الكتابة الروائية بطريقة مفتوحة 

ومنفتحة.
وعلى قلة الكتابات النقدية في ميدان 

السرد الذي يتابع هذه الثورة الروائية يأتي 
كتاب الدكتور عبدالكريم السعيدي ”الخطاب 
الروائي العراقي واألمريكي– دراسة مقارنة 

جديدا بنوعه  في روايات ما بعد التغيير“ 
ومفارقاته األسلوبية المنهجية التي 

أخضعت الروايات العراقية ”ما بعد التغيير“ 
إلى فحص نقدي مقارن مع روايات أميركية 
صدرت بالتواريخ ذاتها، لكن من وجهة نظر 

كّتاب أميركيين، وهذا الجديد النقدي غير 
المألوف في التناول العام سيكون أكثر 

إثارة حينما نقرأ لروائيين خلصوا بتجارب 
سردية من الحرب ذاتها، لكن من الطرف 

اآلخر الذي ال نعرف قناعاته الفنية والفكرية 
والعقائدية كثيرا سوى ما نقرأه من معطيات 

أدبية عابرة وملخصات غير كافية لما يفكر 
فيه اآلخر الذي خاض التجربة ذاتها بزمنها 

ومكانها العراقي لنرى حجم الرؤية الفنية 
بين فريقين مثلما نرى حجم التفاوت الفكري 

بين جهة وأخرى.
الباحث د. عبدالكريم قدم دراسة مقارنة 
غير مقيدة بمنهجية ثابتة بين عدد كبير من 

الروايات العراقية وبين 19 رواية أميركية 
تناولت ميدان الحرب وانعكاساته المباشرة 
وغير المباشرة على السرود األميركية بغية 

دراستها دراسة اجتماعية وأيديولوجية 
وثقافية مقارنة. كما هي فرصة للساردين 

العراقيين أن يقرأوا لنظرائهم األميركيين في 
الثيمات ذاتها لكن من خلف الساتر األميركي 

المدجج باألسلحة الفتاكة.
عبر هذا الكتاب عرفنا بعض الروائيين 

األميركيين الساخرين من الحرب مثل ديفيد 
والمعارضين مثل   “Fobbit” رامز بروايته
كيفين باورز بروايته ”الطيور الصفراء“ 
والرافضين مثل بين فونتاتس بروايته 

”مسيرة بيلي بين الطويلة“ والمؤيدين لها 
أيضا مثل لوركا الرسون في روايته ”ابن 
وهؤالء؛ مجتمعين؛ باختالف  السناتور“ 

نزعاتهم الفنية والجمالية والفكرية أّرخوا 
لوقائع حربية كثيرة أثناء الغزو األميركي 

للعراق مهما كانت نسبة التشويه المتعمدة 
عند بعضهم، أو الفهم القاصر لطبيعة 

العالقات االجتماعية في المجتمع العراقي، 
أو الدس المفضوح لتقسيم البالد على 
والءات طائفية ومذهبية؛ إال أنها تبقى 

وثائق سردية مهمة ينبغي االطالع عليها 
لفهم جزء من تلك التركيبة الفكرية والفنية 

في الرواية األميركية التي اغترفت من الواقع 
ذاته الذي اغترف الروائيون العراقيون منه.

إن روايات مثل ”مركز بغداد –اليلوت 
كوال“ و“المدفع –لجوزيف مكليروي“ 

و“خمسة وخمسة وعشرون- لمايكل بيتر“ 
و“سبارتا–لروكسانا روبنسون“ و“أشباح 

الحرب – لريان سمثسون“ وغيرها من 
السرديات األميركية، ستعطينا وجها آخر 

من المفارقة العسكرية التي وقعت وتسببت 
في احتالل العراق.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

} الربــاط - أشـــاد نقـــاد وباحثـــون مغاربة 
بالتجربـــة األدبية والنقديـــة لألديب المغربي 
للرواية  محمد بـــرادة الفائز بجائزة ”كتـــارا“ 
العربية هذا العام عن روايته المنشورة ”موت 
مختلف“، معتبرين أنه ال يمكن تجاهل اســـمه 

عند التأريخ لألدب والثقافة المغربيين.
وخالل ندوة احتفائيـــة انعقدت أخيرا في 
المكتبـــة الوطنية بالعاصمـــة الرباط، بعنوان 
”محمد بـــرادة بأصوات متعـــددة“، قال الناقد 
نجيـــب العوفـــي إن برادة يمثـــل ”عالمة على 

أجمل سنوات وعقود الثقافة المغربية“.
وتابـــع ”إنه رائـــد النقد األدبـــي الحديث، 
وهـــو ليـــس قابـــال للتكـــرار والنســـخ، حيث 
تســـتعصي بصمتـــه األدبيـــة واإلبداعية على 

لعبة النسيان“.

واعتبـــر أن ”بـــرادة هـــو صانـــع األجيال 
األدبيـــة والنقدية الحديثة فـــي المغرب غداة 
االســـتقالل. ولم يدخل مجال اإلبداع األدبي إال 
وهو عالم بأســـرار النصوص، وفقيه بأسرار 
الصنعة، حيث أتـــى اإلبداع على ريث وتمهل، 
بعـــد صـــوالت وجوالت فـــي النقـــد والتنظير 

األدبي والترجمات“.
واعتبر الناقد ســـعيد يقطيـــن أن المدخل 
للحديث عن محمد بـــرادة هو وصف ”الريادة 
األدبية“، ألنه يمثل ”جيال بأكمله، حيث عايش 

ما قبل االستقالل ثم ما بعده إلى اآلن“.
وتابع أن ”كل األجيال الجديدة من الكتاب 
خرجت من معطـــف برادة من خـــالل كتابتها 
فـــي جريدة المحرر، التي أشـــرف عليها خالل 
سنوات سابقة“. ونبه يقطين األجيال الجديدة 

إلـــى عدم التعامل مع الـــرواد وفق عقدة ”قتل 
األب“، داعيـــا إلى ضرورة اســـتمرار األجيال 

الجديدة في عالقة باألب.
لكن بـــرادة، وفـــي كلمة له خـــالل الندوة، 
رفـــض أن يكون ممثـــال لجيل كامـــل، مكتفيا 
بالقـــول إنه ينتمـــي إلى جيل من الـــرواد. إذ 
قال ”هناك أصدقاء أسهموا في وضع اللبنات 

األولى في النقد واألدب المغربي“.
وأضـــاف أن الثقافة المغربية تشـــكلت من 
خـــالل ذاكرتيـــن اثنتين؛ ”األولـــى مثلها جيل 
ما قبل اســـتقالل المغرب، وهي التي شـــكلت 
نوعـــا مـــن اإلجمـــاع الوطنـــي حـــول الكثير 
مـــن القيـــم، وانعكســـت أدبيـــا فـــي االلتزام 
فكانـــت  الثانيـــة  أمـــا  الوطنيـــة.  بالقضايـــا 
عقـــب االســـتقالل، عندمـــا بـــدأت الصراعات 

تنمـــو وتأخذ منحـــى المطالبـــة بتغيير القيم 
والعالقات بين الفرد والســـلطة، وهو ما أنتج 

متخيال أدبيا جديدا“.
وتـــم خالل الندوة عرض كتاب جماعي عن 
تجربة برادة بعنـــوان ”البحث عن الذات بين 

جيلين“.
ويدخل الكتاب وفق محمد الداهي األستاذ 
بجامعـــة محمـــد الخامس في الربـــاط والذي 
أشرف على تحريره، ضمن ”مشروع للتعريف 
بالكتـــاب المغاربة، الذين تركـــوا بصمات في 

الثقافة المغربية“.
وأضـــاف الداهـــي أن ”بـــرادة ســـاهم في 
اســـتنبات بذور النقـــد التنويري فـــي العالم 
العربي، ونجح في أن يطوع القضايا النقدية، 
ويجعلها في خدمة القضايا اآلنية والطارئة“.

كائنات مأساوية منعزلة تحمل أمال في التغيير

[ {صندوق كرتوني يشبه الحياة} قصص يجمعها خيط  [ لنا عبدالرحمن ترافق أبطاال يعانون من فقدان البهجة
تواصل ورشــــــة الزيتون األدبية موعدها األســــــبوعي كل يوم اثنني في مناقشة كتب أدبية 
مختلفة بحضور كتابها، في تفاعل نقدي وقرائي يساهم في النهوض باألدب وخلق حراك 
ثقافي بناء. وفي ندوتها النقدية هذا األســــــبوع استضافت الورشة ندوة ملناقشة املجموعة 

القصصية اجلديدة ”صندوق كرتوني يشبه احلياة“، للكاتبة والناقدة لنا عبدالرحمن. 

أبطال مشوهون منعزلون عن بعضهم (لوحة للفنان سبهان آدم)
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حسونة المصباحي

} العـــداء للثقافـــة والمثقفيـــن حالـــة تـــكاد 
تكـــون متأصلة فـــي التاريخ التونســـي قديما 
وحديثـــا. وقصة ابن خلدون أكبر شـــاهد على 
ذلـــك. فقد عاد صاحـــب ”المقدمة“ إلى تونس، 
مســـقط رأســـه، بعد غياب زاد عن العشـــرين 
عامـــا. وكان آنـــذاك قد تجاوز ســـن األربعين، 
واكتسب خبرة واسعة بالسياسة في مجاالت 
متعددة، وأصبح مســـموع الكلمة لدى األمراء 
والســـالطين وذوي الشـــأن. ومـــا إن باشـــر 
التدريس في جامـــع الزيتونة وأصبح يحظى 
بتقديـــر من الســـلطان الحفصي حتى شـــرع 
الشـــيوخ والفقهـــاء بتحريض مـــن اإلمام ابن 
عرفة المعروف بالتزمـــت والتحجر في تدبير 
المؤامرات والدســـائس ضده. وظلوا ممعنين 
فـــي ذلك إلـــى أن نفد صبر ابن خلـــدون فغادر 
موطنه موجوع القلب ليتوجه إلى الشرق الذي 

لن يعود منه أبدا.

محاربة اإلبداع

وحورب أبوالقاســـم الشابي، أشهر شاعر 
تونســـي في القرن العشـــرين، بشـــدة من قبل 
مثقفـــي زمنـــه واتهـــم باإللحاد. فلمـــا ”يئس 
بحســـب تعبيره،  من المشـــاريع التونســـية“ 
فســـارعت  أرســـل قصائده إلى مجلة ”أبولو“ 
باحتضانه ليصبح أحـــد ألمع أصواتها. وفي 
مذكراتـــه، كمـــا في رســـائله، نْلمـــُس المرارة 
الكبيـــرة التـــي كان صاحب ”أغانـــي الحياة“ 
يشعر بها جراء الحروب التي كانت تشن ضده 
قصد الحط من موهبته. وفي رســـالة بعث بها 
إلى صديقه محمـــد الحليوي في صيف 1934، 
أي قبيل وفاته، يطلب منـــه إعادة المقتطعات 
التي كان قد ترجاه لترويجها بهدف الحصول 
على ما يمكن أن يســـاعده علـــى طبع ديوانه، 
كتب الشـــابي يقـــول ”وأمـــا المقتطعات التي 
كنت أرسلتها إليك، وكلفت بها بعض معارفك، 
فإذا كنت تأمـــل زيادة الرواج فيها فأبقها عند 
أصحابهـــا إلـــى حيـــن، وإذا كان ال أمل لك في 
زيادته فأرجعها إلى ’الحامة‘ أيضا، والمجنون 
من يحرق نفســـه بخورا أمام هذا اإلله الغبي 
وأنا  الجاهل الذي يسمى ’الشـــعب التونسي‘ 

ذلك المجنون يا صديقي“.
وفي رسالة أخرى لمحمد الحليوي بتاريخ 
22 فبراير 1933، كتب الشـــابي يقول ”شـــكوت 
يـــا صديقي من جمود الشـــعب، وركود األدب، 
ومـــوت أحـــالم األديب، وشـــكوت من قســـوة 

هذه الحيـــاة التي تجبر الواحـــد منا على أن 
يحيا حياة الســـوقة والرعـــاع، حياة المخافة 
والجمود، حياة المادة الصماء، الضيقة التي 
ال ترحم ال فكرا وال عاطفة وال خياال، وال تحيي 
مُثال مـــن األمثلة العليا، أو طيفـــا من الحنين 
األعظم، والشـــوق اإللهي النبيل. وهي شكاة ال 
تســـمع في هذا القطر الضائع المغمور ألنه ال 
يفهمها إال أفراد قالئل، وال يحس بها إال األقل، 
وال يتغنـــى بها إال بضعة قلـــوب غريبة هائمة 
فـــي مجاهـــل األحـــالم. ولكن ما لنا وشـــكوى 

الحياة؟“.
وعانى الطاهر الحداد من مثقفي عصره ما 
عاناه الشـــابي فمات كمدا، ولم يحضر جنازته 
غير نفر قليل من المخلصين له وألفكاره التي 
ألهبت غضـــب المتزمتيـــن من رجـــال الدين، 
فكفروه وحرضوا عليه العامة لضربه وإهانته 

في الشوارع وفي األسواق.
أمثال  والقى أدباء ”جماعة تحت الســـور“ 
علي الدوعاجي ومحمد العريبي وغيرهما من 
اإلهمـــال واإلذالل ما عجل بموتهم جميعا وهم 
في ريعان الشـــباب. وكـــذا كان مصير العديد 
مـــن المبدعين التونســـيين في مجـــال األدب 
والموسيقى والمسرح ومختلف الفنون سواء 

قبل االستقالل أو بعده.
وأذكر أن الراحل البشير خريف اشتكى لي 
بمرارة وحزن في حوار أجريته معه قبل وفاته 
بشـــهرين من المظالم التي تعرض لها من أهل 
زمنه ومن األســـاتذة الجامعيين بالخصوص، 
والذيـــن دأبـــوا على مـــدى عقـــود طويلة على 
تْعيير إنتاجـــه القصصـــي والروائي زاعمين 
أنه ”أدب شعبوي ساذج“. فلما رحل عن الدنيا 
عـــام 1983 طفقـــوا يصنفون حوله الدراســـات 

واألطروحات.
ولـــم يلـــق الشـــاعر محمد الصغيـــر أوالد 
أحمـــد العنايـــة واالهتمـــام إال عندما أصيب 
بذلك المرض الخبيث الذي عصف بحياته في 
ظرف أشهر قليلة. وعندما توفي المفكر الكبير 
العفيـــف األخضـــر في باريس فـــي صيف عام 
2013 اكتفت مختلف وسائل اإلعالم التونسية 
بإشـــارات ســـريعة إلى الفاجعة. وقبل ذلك، لم 
تســـع الجامعة التونسية إلى دعوته ولو لمرة 
واحـــدة وهو صاحب المؤلفـــات الرائعة التي 

تشـــرُح بلغة بديعة وأســـلوب ســـلس مختلف 
القضايا السياسية والفكرية المتصلة بالدين 

تحديدا.
 وتوفـــي الفنان الكبير الهادي القالل الذي 
ال تزال أغانيه حاضرة في الذاكرة الموسيقية 
التونســـية في شـــقة بائســـة وهو بالكاد قادر 
علـــى ضمان قوته اليومـــي. ومؤخرا رحل عن 
الدنيا الشـــاعر حسين القهواجي فقيرا معدما 
من دون أن تهتم بحاله وزارة الثقافة أو تسعى 
لمساعدته على طبع كتبه في حين تهدر مبالغ 
هامة في ما ال يفيد وال ينفع الثقافة والمثقفين.

سياسة ضد الثقافة

وبعد سقوط نظام بن علي، اقتحم المشهد 
علـــى اإلبداع  متطفلين  الثقافي ”ثورجيـــون“ 
والثقافة، وباسم ثورة لم يساهموا فيها حتى 
ولو بقـــدر ضئيل، اعتلوا المنابـــر واقتحموا 
وســـائل اإلعـــالم بمختلف أنواعها ليشـــيعوا 
ثقافـــة الـــرداءة والزيـــف، مقصيـــن أصحاب 
المواهب الحقيقية ومشـــوهين صورتهم عبر 
األكاذيـــب واإلشـــاعات المغرضـــة. والبعض 
منهم اشتط بهم الحقد إلى حّد أنهم سعوا إلى 
قطع أرزاق من يعلمـــون جيدا أنهم يفوقونهم 
موهبـــة. ولم يتردد الرئيس المؤقت الســـابق 
محمد المنصف المرزوقـــي في إصدار ”كتاب 
أســـود“ يتهم فيه مثقفين وفنانين بـ“العمالة“ 
للنظـــام المنهار في حين أن أغلب هؤالء كانوا 
مـــن أفضل مـــن أنجبـــت تونس فـــي مختلف 
مجـــاالت اإلبـــداع الفنـــي والفكـــري واألدبي. 
وأكثـــر من مرة، ســـعت الجماعـــات األصولية 
المتطرفة إلى إفســـاد حفـــالت فنية وعروض 
مسرحية وسينمائية باعتبارها ”منافية للدين 

واألخالق“.
وفي وســـائل اإلعـــالم الســـمعي البصري 
ُتَخصُص مساحات واسعة للبرامج السياسية 
التـــي يكثـــر فيهـــا الزعيـــق والنعيـــق ويقل 
فيهـــا الجدل المفيـــد حول مختلـــف القضايا 
التـــي تواجههـــا تونـــس راهنـــا علـــى جميع 
المســـتويات. وأكثر من مرة تم توقيف برامج 
أحزابا معروفة بتطرف  ثقافية ألنها ”تزعـــج“ 
والسياســـية  األيديولوجيـــة  أطروحاتهـــا 

ونزعاتها اإلقصائية لكل من يعارضها ويبدي 
احتـــرازا تجـــاه توجهاتها. وخالل األســـبوع 
األول من شهر أكتوبر من العام الحالي نشرت 
جماعـــة لم تحـــدد موقعهـــا السياســـي بيانا 
تطالب فيه إدارة التلفزة الوطنية بـ“وقف“ بث 
برنامج ”جمهورية الثقافة“ الذي يشـــرف عليه 
الجامعي والصحافي عبدالحليم المســـعودي 
معتبرة هذا البرنامج ”اســـتيالء على القطاع 
العام بشكل فاضح ومخز وال أخالقي وفاشي“. 
وداعية إدارة التلفزة إلى ”تحمل مســـؤوليتها 
إزاء هذا االســـتحواذ الكلياني واأليديولوجي 
المقرف“. ويضيف محررو البيان المذكور أنه 
“ال شـــيء يبرر االســـتيالء على وسائل اإلعالم 
وإن كان باســـم الطليعـــة الثقافيـــة والفكرية 
والعلميـــة”. والواضح أن جماعـــة هذا البيان 
تملكهـــم الغضـــب من نجـــاح برنامـــج ثقافي 
وحيـــد تمكن صاحبه من دعوة 100 شـــخصية 
فكرية وثقافية وفنية جلهم من المستقلين عن 
األحزاب، ومن أصحاب الرأي الحر غير المقيد 
بـــأي أيديولوجيـــا، للتطـــارح حـــول مختلف 

القضايا التي تشغل التونسيين راهنا.
الشـــخصيات فـــي  وكان أداء جـــل هـــذه 
بالصراحـــة  متســـما  المذكـــور  البرنامـــج 
التحليـــل  علـــى  والقـــدرة  والموضوعيـــة 
والتمحيـــص بعيدا عن أي شـــكل من أشـــكال 
التشـــنج التي اشـــتهر بها أهل السياســـة من 
جـــل األحزاب. كمـــا تميز برنامـــج ”جمهورية 
الثقافـــة“ بعدد اآلراء بحيث كان عاكســـا بحق 
والمتمدنة  والرصينـــة  الهادئة  للديمقراطيـــة 
التـــي يطمـــح إليها التونســـيون بعـــد ثماني 
ســـنوات أمضوهـــا مجبرين علـــى الخضوع 
يوميا لخطب بائسة وجوفاء ألحزاب متنطعة 
بـــرؤى ضبابية، وغياب شـــبه كامـــل لبرامج 

سياسية واجتماعية وثقافية مقنعة وناجعة.

شريف الشافعي

} القاهرة - شـــهدت القاهرة، األربعاء، إعالن 
أســـماء الفائزين بجوائز مســـابقة مؤسســـة 
عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية في دورتها 

السادسة عشرة.
جـــاء إعـــالن النتائج في مؤتمـــر صحافي 
عقـــده رئيـــس المؤسســـة الشـــاعر الكويتـــي 
عبدالعزيز سعود البابطين في فندق فيرمونت 
نايل ســـيتي بالقاهرة، وأعلـــن نتائج الجوائز 
بحضـــور  المختلفـــة،  الجائـــزة  فـــروع  فـــي 
محمـــد صالـــح الذويخ، ســـفير دولـــة الكويت 

بالقاهرة.
وأشـــار البابطين في المؤتمـــر الصحافي 
إلى أن هذه الدورة شـــهدت زيـــادة عدد جوائز 
المؤسســـة بجائزتيـــن جديدتيـــن، إحداهمـــا 
ألفضل قصيدة للشباب، والثانية ألفضل ديوان 
للشباب، ليرتفع عدد الجوائز إلى ست جوائز، 
وترتفع القيمة اإلجمالية لها إلى مئة وخمســـة 

وثالثين ألف دوالر أميركي.
وخلصت اللجان الخمس المشكلة لتحكيم 
الجائزة في فروعها الخمسة المعلن عنها إلى 
منـــح جائزة أفضل قصيدة للشـــباب، وقيمتها 
خمســـة آالف دوالر أميركي، إلى الشـــاعر عمر 
الراجي من المغرب عن قصيدته ”بريد النور“، 

أمـــا جائزة أفضل ديـــوان للشـــباب، وقيمتها 
عشـــرة آالف دوالر أميركي، فقد فاز بها الشاعر 
عبداللطيف بن يوســـف المبارك من السعودية 

عن ديوانه ”رؤى“.
وذهبـــت جائـــزة أفضل قصيـــدة، وقيمتها 
عشـــرة آالف دوالر أميركي، إلى الشاعرة مروة 
حـــالوة من ســـوريا عن قصيدتهـــا ”زلفى إلى 

النفـــس“، وفاز بجائـــزة أفضل ديوان 
دوالر  ألـــف  عشـــرون  وقيمتهـــا 

عنتر  أحمـــد  الشـــاعر  أميركـــي 
مصطفى مـــن مصر عن ديوانه 

”هكذا تكلم المتنبي“.
وفاز بجائـــزة اإلبداع في 
مجـــال نقد الشـــعر وقيمتها 
أربعـــون ألـــف دوالر أميركي 

مناصفـــة بواقع عشـــرين ألف 
دوالر أميركي لكل واحد منهما، 

كل من الناقد فوزي ســـعد عيسى 
من مصر عـــن كتابه ”النص الشـــعري 

عبدالرحمـــن  والناقـــد  التلقـــي“،  وجماليـــات 
عبدالســـالم محمود من مصـــر عن كتابه ”فتنة 

التأويل.. المتنبي من النص إلى الخطاب“.
أما الجائزة التكريمية، وقيمتها خمســـون 
ألف دوالر أميركي، فقد سبق اإلعالن عن منحها 

للشاعر المصري الراحل فاروق شوشة.

جــــاء اختيار مؤسســــة البابطين للقاهرة 
إلعــــالن نتائــــج المســــابقة بهــــا، انطالًقا من 
دور مصر الثقافــــي الريادي على مر التاريخ، 
وفق كلمــــة عبدالعزيز البابطيــــن، ولمكانتها 
المرموقــــة لدى أبنــــاء الوطن العربــــي كافة، 
كمــــا أن القاهرة شــــهدت انطالقة المؤسســــة 
عــــام 1989، وأقيم فيهــــا حفل توزيع 
في  األولــــى  الــــدورة  جوائــــز 
عــــام 1990 برعايــــة وزيــــر 
الثقافــــة المصري آنذاك 
حسني،  فاروق  الفنان 
وحضــــور حشــــد من 
بالحركة  المهتميــــن 
والثقافية  الشــــعرية 

واألدبية.
عبدالعزيز  ووجــــه 
الشــــكر  البابطين 
للمثقفيــــن العــــرب، الذين 
المؤسســــة،  برســــالة  آمنــــوا 
ونوه بــــدور األدبــــاء في مصــــر، على وجه 

الخصوص.
وقــــال البابطيــــن إن هــــذه الجوائز تأتي 
لتحفيز الشــــعراء العــــرب على العطــــاء، بما 
يحققــــه الشــــعر مــــن تعزيــــز لمكانــــة اللغــــة 
العربيــــة، التــــي هي أحد أهداف المؤسســــة، 

التي توســــعت أعمالها الحًقا في مجال حوار 
الثقافات والدعوة إلى السالم والتعايش بين 
الشــــعوب، إال أن المرتكز الــــذي انطلقت منه 

المؤسسة هو الشعر.
وذكــــر البابطيــــن أن المؤسســــة حافظت 
على دعمها للشــــعر، فن العربيــــة األول، بعدة 
ســــبل، منها تقديم الجوائز، وطباعة المعاجم 
التي تغطي مساحات زمنية تاريخية تبدأ من 
الحديث رجوًعا إلى التاريخ الشــــعري، ومنها 
ا،  أيًضــــا إقامة مهرجان ربيع الشــــعر ســــنوّيً
الذي يقام في شــــهر مارس مــــن كل عام بدولة 
الكويت، وطباعة الدواوين الشعرية المحققة 

والحديثة.
واستطرد البابطين في كلمته: نستحضر 
مًعا في قلب العروبة النابض، قصة البدايات، 
يــــوم جئــــت إلى القاهــــرة، العاصمــــة األبدية 
للثقافــــة العربيــــة كمــــا أحــــب أن أراهــــا وأن 
أســــميها، حامــــال في يــــدي حلما عــــاش في 
صــــدري منذ الطفولــــة بأن أقــــدم إلخوتي من 
الشــــعراء والنقــــاد العــــرب مــــا يحفزهم على 
اإلبداع والتألق وما يدعم عطاءهم في ســــبيل 
الثقافــــة العربيــــة؛ معلنــــا من هنا ســــنة ألف 
وتسعمئة وتسعة وثمانين عن إنشاء مؤسسة 
جائــــزة عبدالعزيز ســــعود البابطين لإلبداع 

الشعري.
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وقعت الروائية والناقدة شـــذى الخطيب أخيرا روايتها الجديدة الصادرة عن دار ســـما للنشـــر ثقافة

والتوزيع بعنوان {سنوات الوله} وذلك بفضاء مكتبة جرير بالسعودية.

تنظم مؤسســـة الخزانة الوســـائطية بمدينة خريبكة املغربية لقاء مع الشاعر والكاتب محمد 

املقيصدي وذلك مساء الخميس 26 أكتوبر بمقر املؤسسة.

املثقف والتلفزيون 

مرة أخرى

} بعد اإلهانة التي تعرض لها 
المرحوم محمد الطالبي، ها أن عَلًما 

آخر هو المؤرخ المصري عاصم 
الدسوقي يتعرض بدوره إلهانة أفظع، 

فقد ألفى نفسه أمام مذيعة ال تعرف 
قواعد مهنتها وال آداب الضيافة، 
فضال عن كونها ال تملك أي إلمام 

بالموضوع الذي تريد الخوض فيه 
مع عالم جليل شغل عمادة كلية اآلداب 

بجامعة أسيوط، وعمادة كلية اآلداب 
في حلوان، ونشر قرابة أربعين مؤلفا 

في التاريخ المعاصر.
كانت تخاطبه مخاطبة مدّرسة 

لتلميذ في فصلها، وكلما هّم بالكالم 
قاطعته بحدة، دون احترام لسّنه 

ومكانته، قائلة ”أنا أسأل ودورك أن 
تجيب“، حتى لنخال أنفسنا أمام 

لقطة من مسرحية ”شاهد ما شافش 
حاجة“ حين يؤنب رئيس المحكمة 

الفتى سرحان عبدالبصير قائال ”لما 
أسألك تجاوب. مفهوم؟“ ومن العجب 

أن تتباهى بأنها، شأن زمالئها، ال تملك 
نصيبا من المعرفة ”أقول على الهواء، 

نحن كإعالميين لسنا متخصصين 
في أي موضوع نناقشه، سواء أكان 
في مجال اآلثار أو التاريخ أو غيره، 

نحن كإعالميين ال ندعي العلم وال 
المعرفة…“.

فهل يعقل أن يحاور مذيع مفكرا 
وهو يجهل المدارس الفكرية، أو 

يناقش أديًبا وهو ال يعرف التيارات 
األدبية، أو مؤرخا وهو ال يحسن إال 
إدانة مؤرخينا العرب ألنهم أخذوا 

علمهم عن األجانب؟
ورغم أن إدارة القناة اعتذرت 
للضيف، ونشرت بيانا تعلن فيها 

إيقاف المذيعة وإحالتها على التحقيق 
إلخاللها بقواعد األداء المهني، وعدم 
التزامها األسلوب الالئق في التعامل 

مع ضيف البرنامج، فقد وجدنا من 
المثقفين من انحاز إلى المذيعة مّدعيا 

أنها سألته ”سؤاال واضحا وعميقا: من 
الذي كتب تاريخ مصر، المصريون أم 

األجانب؟ فلم يستطع اإلجابة“، والحال 
أن الرجل أجاب، ولكنها لم تترك له 

مجاال ليشرح رأيه، إذ شحنت البالتو 
بتوتر انعدم فيه الحوار فأوقفت 

الحلقة قائلة في تشنج ال يخفى ”من 
الواضح أنك ال تريد أن تكمل الحلقة!“ 

هكذا!
وبغض النظر عن دوافع تلك 
المعاملة السيئة التي قابلت بها 

المذيعة ضيفها، والتي أعرب عنها 
هو نفسه الحقا، فإن الذنب ذنبه هو 

في المقام األول، ألنه رضي بالحضور 
في حصة من تلك البرامج التي يبحث 

منشطوها عن اإلثارة قبل كل شيء، 
وال يهمهم أن يعرفوا فكر الضيف أو 
مواقفه. فاستراتيجيا تلك البرامج، 

كما أسلفنا في مقالة سابقة، إنما تقوم 
على استفزاز الضيف، ومقاطعته مرارا 
وتكرارا، إلظهاره في مظهر العاجز عن 

الجواب، فال غاية من دعوته في النهاية 
إّال لعب دور يحدده منتج البرنامج. 

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

[ العداء للثقافة والمثقفين في تونس يتواصل إلى اليوم بتعرض برنامج ثقافي لمحاولة إيقاف

ابن خلدون والشابي والطاهر الحداد كلهم تعرضوا لالضطهاد

فائزون من مصر وسوريا والمغرب والسعودية بجوائز البابطين الشعرية

من الدارج في املجتمعات العربية الرهينة 
للسلطة السياســــــية والدينية، محاربة كل 
ــــــة قد تصل  نفــــــس إبداعي مجدد، محارب
حّد القتل والتغييب. وال تشــــــذ تونس عن 
هذا املسار، فكثيرا ما أنكر التونسيون كل 
مبدع يحــــــاول التجديد والتنوير، والغريب 
أنه مبجرد وفاته فــــــي مقتبل عمره معدما 
ومهمشــــــا، يلتفت إليه من همشوه أنفسهم 

لالعتناء مبنجزه في مفارقة غريبة.

عبدالحليم املسعودي يتعرض للحيف القديم نفسه

اليـــوم  تطالـــب  سياســـية  جماعـــة 

{جمهوريـــة  برنامـــج  بـــث  {وقـــف}  بـ

الثقافة} التنويري الذي يشرف عليه 

عبدالحليم المسعودي

 ◄

التونسيون حاربوا أبوالقاسم الشابي، 

أشهر شاعر تونسي في القرن الـ20، 

شـــأنه شـــأن المفكر الطاهر الحداد 

وجماعة تحت السور وغيرهم

 ◄

} الشــارقة - تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون، 
الســـبت المقبل، معرض ”حسن شريف (1951 – 
2016): فنان العمل الواحد“، في اســـتعادة هي 
األكبر من نوعها لمنجز هـــذا الفنان اإلماراتي 
الرائـــد ومســـيرته الفنيـــة االســـتثنائية، بما 
يضيء على خمســـة عقود من ممارسته الفنية 
فـــي الرســـم، والنحـــت، والتجميـــع، واألعمال 
التركيبيـــة، والتصويـــر الفوتوغرافي، إضافة 
إلى أعمال تعرض للمرة األولى، كما سيحتوي 
هذا المعرض على اســـتوديو حســـن شـــريف، 
الذي جرى التبرع به مؤخرا لصالح مؤسســـة 
الشـــارقة للفنـــون، بمـــا يتيح مقاربـــة تجربته 

وعوالمه.
هذا ويعـــد هذا المعـــرض تتويجا لألدوار 
االســـتثنائية التـــي اضطلع بها شـــريف طيلة 
مســـيرته الفنية، بوصفه أحـــد دعائم الحداثة 
والمعاصـــرة فنيـــا وفكريا في دولـــة اإلمارات، 
خاصة في إمارة الشـــارقة التي شـــهدت أولى 
معارضـــه، عـــدا عن مشـــاركاته المتعـــددة في 
بينالي الشـــارقة ابتداء من دورتـــه األولى عام 
1993. ويعتبـــر الفنـــان أبا الفـــن المعاصر في 
اإلمارات، رائد الفن المفاهيمي والتجريبي في 
المنطقة. وأعماله المستعادة في هذا المعرض 
هي كشف لرؤاه الفلسفية واالجتماعية والفنية. 

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

فنان العمل الواحد
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نضال قوشحة

} دمشــق – ”الّنـــْوَرج: آلة يجرهـــا ثوران أو 
نحوهمـــا تداس بها أعـــواد القمح المحصود 
ونحـــوه لفصـــل الحّب مـــن الّســـنابل“، بهذا 
المعنى عرف معجم لســـان العـــرب هذه اآللة 
التي تســـتخدم فـــي األرياف لـــدى معظم من 
يعمـــل بالزراعـــة، وهي آلة مازالت تســـتخدم 
لذات الغاية في بعض الريف السوري وبنفس 

االسم.
ومن المالحظ، أن لهذه اآللة وجودا خاصا 
فـــي وجدان وحياة اإلنســـان الريفي المزارع، 
فالنورج يحمل لـــدى الكثير من الناس معاني 
أوســـع من وظيفته األساســـية في فصل حب 
القمـــح عن الســـنابل، وهـــو يشـــابه في هذا 
المعنى حجـــر الرحى الذي يجُرش أيضا هذا 

الحب ويجعله مسحوقا.
وكثيـــرا ما عـــاش النـــورج فـــي حكايات 

المواطـــن العربـــي، الريفي 
البسيط كدليل على القسوة 
والشـــعور  العيـــش،  فـــي 
بالســـحق الـــذي تعاني منه 
شـــريحة من ســـاكني الريف 
فـــي ســـوريا، نتيجـــة أطماع 
فـــي نهب  ورغبتهم  البعـــض 
ثـــروات وأرزاق وربمـــا حياة 

اآلخرين.
يســـتعد  ”النـــورج“  وعـــن 
زيدان  أيمـــن  الســـوري  الفنان 
للوقوف ألول مرة خلف الكاميرا 
خالل  مـــن  ســـينمائي،  كمخرج 
مع  بالمشـــاركة  كتبه  ســـيناريو 
سماح قتال وجود سعيد، والذي 
ســـينطلق في بدء تصويره قريبا 

بالريف السوري.
وفي الفيلم حكايات عن امرأة 

(أمينـــة) تواجـــه الكثيـــر من 

المتاعـــب واألطمـــاع وتكاد تســـحقها الحياة 
كحبـــة قمح تحـــت النورج، وتعيـــش فوضى 
وجدانية وحياتية كبرى، بسبب ظروف ابنها 
المريض وابنتها التي تصير محط أنظار أحد 
المتنّفذيـــن، ليبـــدأ الصراع فـــي حياتها بين 
الرغبة في الحفاظ على حياة ابنها، وســـعادة 
ابنتهـــا المهددة، مرورا بعالقاتها اإلنســـانية 
البســـيطة بالعديد من الشخصيات المحيطة 
بها في قريتها. و“النورج“ فيلم يحتفي بحياة 
البسطاء الذين يدافعون عن أحالمهم الكبرى 
بكل مـــا يمتلكون من قوة في ســـبيل الحفاظ 
على حيواتهم طبيعيًة وســـعيدًة، رغم سطوة 

القوة والطمع حتى من أقرب الناس أحيانا.
يقول أيمن زيدان عن تجربته الجديدة ”في 
فيلم النورج رغبة عارمة في أن نحمي أرواحنا 
من ارتـــدادات الحرب المجنونـــة.. وأن نعبر 
عبر ثنايا الوجع الذي رمته على أرواحنا إلى 

فسحة أمل نسرقها من قسوة اللحظة“.

ويضيـــف ”كانـــت صورة النورج بقســـوة 
سحله.. صورتي الجنينية لرحلة فيلم مغمس 
بالتفاصيل اليومية المرأة  لم تهزمها الحرب، 
أمينـــة التـــي تحولـــت بصبرهـــا الملفت إلى 
أيقونـــة حياتية تـــكاد تقـــارب بآالمها صورة 
القديســـين، أنا ال أحب أن أحكـــي عن الفيلم، 
لكنني أقول إنني وبرفقة شـــركائي جميعا من 
فنانين وتقنيين ذاهـــب إليه بروحي وتجارب 
حياتي.. أحزاني وأحالمي.. بهزائمي وفرحي 
وإحباطاتي.. شريط سينمائي أحلم بأن يكون 

معجونا بالصدق“.
والفيلـــم مـــن إنتـــاج المؤسســـة العامـــة 
للســـينما في ســـوريا، وهـــو أول فيلـــم يقوم 
الفنـــان أيمن زيـــدان بإخراجه للســـينما، بعد 
مشـــاركات عديـــدة له كممثـــل، بـــدءا من عام 
1982، ســـنة تخرجه من المعهد العالي للفنون 
المســـرحية، حيث قـــام ببطولـــة فيلم ”أحالم 
الشهير بإدارة المخرج محمد ملص  المدينة“ 
وإنتاج مؤسســـة الســـينما، وقد شـــارك إثره 
كممثل فـــي أفالم ”الشـــمس في يـــوم غائم“، 
”الرســـالة األخيرة“، ”الترحال“، ”مطر أيلول“، 
”األب“، ”درب الســـما“، وقـــد انتهى مؤخرا من 

تصوير أحدث أفالمه ”مسافرو الحرب“.
وعمل زيدان في المســـرح وقدم العديد من 
المســـرحيات الناجحة، ويعتبر صاحب 
أســـلوب خـــاص فـــي تقديـــم المســـرح 
الجاد بشـــكل شـــعبي ناجح، ودائما ما 
تحشد مســـرحياته جمهورا عريضا في 
متابعتهـــا، كما حدث مـــع عروض منها 
وحديثـــا ”اختطاف“  ”ســـوبرماركت“، 
التـــي جابـــت العديد مـــن المحافظات 

السورية بنجاح جماهيري كبير.
وفي المجال التلفزيوني قدم النجم 
الســـوري العديد من المساهمات في 
اإلخـــراج التلفزيونـــي، وهـــي ”ليل 
المسافرين“ و“طيور الشوك“ و“ملح 
الحيـــاة“ وأخيرا ”أيام ال تنســـى“، 
كمـــا أخـــرج العديد مـــن الكليبات 
وقام  بســـيليس،  لميادة  الغنائيـــة 
أيضـــا بتقديم العديد مـــن البرامج 
العربية الكبرى منها ”وزنك ذهب“ 

في تلفزيون أبوظبي.

} تونس – تنطلق القناة التونســـية ”نســـمة“ 
الخميـــس في بـــث الفيلـــم الوثائقـــي الجديد 
للمخـــرج األميركـــي أوليفـــر ســـتون المعنون 
بـ“مقابلـــة مع بوتيـــن“، وهو حـــوار صحافي 
بعين سينمائية مع الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين فـــي أربعة أجزاء، تمـــت دبلجته للهجة 

التونسية.
وأكـــد نبيل القـــروي رئيس قناة ”نســـمة“ 
الخاصة فـــي مؤتمر صحافي ســـبق االنطالق 
الفعلي لبث الفيلم الوثائقي للعموم على أربعة 
حلقات متتالية (من 26 إلى 29 أكتوبر الجاري) 
أن سياسة القناة تتوجه نحو دبلجة الوثائقيات 
السياسية المهمة وذات الوزن الثقيل والتوجه 
بهـــا للمشـــاهد التونســـي والمغاربـــي أيضا، 
فـــي مختلف الشـــرائح والفئات، مـــن المواطن 
البســـيط وإلـــى النخبـــة، ليصبح قـــادرا على 
فهـــم ما يدور في العالم من سياســـة، قائال ”إن 

السياسة ستصبح في متناول الجميع“.
ومن جانبه أوضح رئيس القسم السياسي 
بقناة ”نســـمة“ خليفـــة بن ســـالم، أن “اختيار 
حوار للرئيس الروســـي فالديميـــر بوتين جاء 
مـــن منطلق نجاح العمل في حد ذاته وال عالقة 

له بأي توجه أو تحيز لبوتين“.
وفـــي ســـؤال لـ“العـــرب“ حـــول الغاية من 
اختيار وثائقي لبوتين بالذات، وهل هو انتقاء 

سياســـي أم جمالـــي، أكد بن ســـالم أن ”دبلجة 
األعمـــال الوثائقيـــة تمثـــل خطـــوة أولى نحو 
دبلجة العديد من األعمال األخرى ذات اإلشعاع 
العالمـــي والجـــودة الفائقة خارج التســـويق 

األيديولوجي“.
كمـــا أكـــد نبيـــل القـــروي أن العمـــل أثار 
ضجـــة في أميـــركا أثنـــاء بّثه، لمـــا يعرف عن 
مخرجه أوليفر ســـتون من معارضة للسياسات 
األميركيـــة، وأضـــاف ”هو وثائقـــي 2017 دون 
منازع، واختيار القناة عليه أتى انتصارا لبعده 
الجمالـــي فحســـب، دون الدخول فـــي متاهات 
السياســـة ودهاليزهـــا الخاصـــة، و‘مقابلة مع 
بوتين‘ بداية قطر قد ينهمر، خاصة وأن ستون 
الذي ســـبق له وأن أنجـــز وثائقيات عن كل من 
الرئيس الكوبي الراحل فيدال كاسترو وجورج 
بوش األب والزعيم الفلســـطيني الراحل ياسر 
عرفـــات، أعجب كثيرا بفكـــرة دبلجة فيلمه إلى 
اللهجة التونسية، فمن يدري ربما نقتني بعده 
كل أعمالـــه عّما ســـبق وأخرجه عن الرؤســـاء 

الثالثة آنفي الذكر؟“.
وتجـــدر اإلشـــارة إلى أن فيلـــم ”مقابلة مع 
بوتين“ عرض ألول مرة في الفترة الممتدة بين 
12 و15 يونيـــو الماضي علـــى القناة األميركية 
الخاصـــة Showtime، وتم إعـــداد الوثائقي في 

سنتين ليتم اختزاله إلى أربع ساعات فقط.

سارة محمـد

} القاهــرة – الميزة التـــي يتمتع بها مهرجان 
الموســـيقى العربية بالقاهرة هذا العام، الذي 
أعلنـــت إينـــاس عبدالدايم رئيســـة دار األوبرا 
المصريـــة عـــن تفاصيله مســـاء الثالثـــاء، أنه 
يحاول إعادة إحيـــاء دور مصر ومركزيتها في 
الحركـــة الفنيـــة العربية، لذلك كانـــت القاهرة 
حريصـــة علـــى أن يضـــم مهرجان هـــذا العام 
أطيافا موسيقية كثيرة ومن دول عربية مختلفة 

لها باع طويل في الموسيقى.

وقالت عبدالدايم ”على مدى 26 عاما نظمنا 
فيهـــا المهرجـــان، هناك تطور كبيـــر حدث في 
الموســـيقى بشـــكل عام، وهناك جانب لم يأخذ 
حقـــه مـــن االهتمـــام، هـــو جانب الموســـيقى 
الدرامية.. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية 

حدثت طفرة كبيرة جدا في هذا التخصص“.
تأتـــي الـــدورة الجديدة للمهرجـــان محملة 
بكثيـــر من االهتمام بالثقافة الموســـيقية التي 
بدت طاغية علـــى كافة التفاصيـــل، وظهر ذلك 
فـــي اختيـــار المكرميـــن الذين وصـــل عددهم 
إلى 23 شـــخصية من كبار الموســـيقيين، ولهم 
أثـــر بالغ في تغيير شـــكل الحركة الموســـيقية 
العربية، واختيار عدد من جيل الشـــباب الذين 
استخدموا التكنولوجيا في تطوير موسيقاهم.
ومن أبرز المكرمين الفنان المصري الراحل 
محســـن فاروق الذي وافته المنية مؤخرا وتم 
إهـــداء دورة المهرجـــان إليه، ويعـــد من أعرق 
القدامـــى ومثل  مطربـــي الموســـيقى العربية 
مصر رســـميا في مهرجانات بــــ35 دولة عربية 
وأوروبية، وكان له دور بارز في تأســـيس فرقة 
”أساتذة الطرب للتراث“ وضمت نخبة من كبار 
أساتذة الفن والتي حصلت على جائزة أحسن 
فرقة عارضة للموســـيقى العربية على مستوى 

شمال أفريقيا عام 2008.

وتضم القائمة مجموعة من أسماء المبدعين 
الهاميـــن، وفـــي مقدمتهم الموســـيقار العراقي 
ســـالم عبدالكريـــم الـــذي تخصص فـــي تقديم 
دراســـات حرة في مختلف العلوم الموســـيقية، 
وحصـــل علـــى 3 بـــراءات اختـــراع عالمية في 

مجاالت استخدام الموسيقى مع الرياضيات.
وتمثـــل هذه النقلة إحـــدى الطرق الجديدة 
لتدوين الموســـيقى، عالوة على أنه من مؤدي 
العـــود المنفـــرد وقدم عمال رائعـــا في صياغة 
الكونشـــرتو عـــام 1992، ولـــه أكثـــر مـــن 250 
مؤلفا موســـيقيا في مجـــاالت التأليف المنفرد 

واألصوات والكورال.
المصري  الموســـيقار  المهرجـــان  ويكـــرم 
راجـــح داوود وهو يمثل مرحلة هامة في تطور 
الموســـيقى التصويرية في السينما المصرية، 
وله دور بارز في اســـتحضار قوالب موسيقية 
قديمة تنتمي إلى عصور الباروك والكالســـيك، 
كذلك ســـيتم تكريم الموســـيقار الســـوري رعد 
خلف، مؤســـس أول رباعي وتـــري محترف في 
سوريا وصاحب فكرة مشروع العروض الفنية 
للحضـــارات القديمـــة، ويبعـــث التركيـــز على 
القيمة الفنية برســـائل عديـــدة للجيل الحالي، 
أهمهـــا أن الموســـيقى الجيدة تظـــل عالقة في 
الوجدان مهما حـــاول البعض تغليب الصخب 

والضوضاء.
الموســـيقار  أيضـــا  التكريـــم  ويشـــمل 

الراحـــل علـــي إســـماعيل مؤســـس فرقتي 
”الثالثي المرح“ و“ثالثـــي النغم“ وله 

بصمـــات واضحة في الموســـيقى 
ســـليم  وعمـــرو  التصويريـــة، 
عازف البيانو واألورغ الشـــهير 
البصرية  إعاقتـــه  تحدى  الذي 
واســـتغل موهبته فـــي مجال 
التأليف الموسيقي الذي قدم 
من خالله الكثير من األلحان 

لكبار المطربين.
ولـــم يهمل المهرجان 
تكريم عدد من األســـماء 
الموســـيقية التـــي ذاع 
صيتها لتقديم موسيقى 
تصويريـــة الفتـــة فـــي 
مـــن  األعمـــال  بعـــض 

كـــروان  تامـــر  بينهـــا: 

وأميـــن أبوحافـــة والراحـــالن الفنـــان طـــالل 
مـــداح، وعمـــاد عبدالحليـــم، وعـــازف الكمان 
محمود الجرشـــة، وعـــازف األكورديون فاروق 
محمد حســـن، وعـــازف الدرامز وجـــدي فؤاد، 
وعازف العـــود مدثر أبوالوفاء، والمايســـترو 
هانـــي فرحات، وعازف اإليقـــاع إيهاب عباس، 
والباحـــث عبدالله الكـــردي، وعـــازف اإليقاع 

محسن الصواف وآخرين.
االحتفـــاء  المهرجـــان  إدارة  وتســـتكمل 
بالموســـيقى هذا العام وتســـتعد لتقديم حفل 

افتتـــاح يضّم عـــددا كبيـــرا مـــن المقطوعات 
الموسيقية التصويرية لألعمال الدرامية التي 
قدمها كبار الموســـيقيين للمرة األولى في عمر 
المهرجان. وســـاد االعتقاد أن هذه النوعية من 
الموســـيقى باتت تلعب دورا فـــي تغيير ثقافة 
المشاهد العربي الذي أصبح يهتم بتتر العمل 
(مقدمة المسلســـل ونهايته) أكثـــر من أحداثه 
الدراميـــة. واختارت دار األوبـــرا المصرية أن 
يكون الفنان وائل الفشـــني الذي لمع بعد أدائه 
تتر مسلســـل ”واحة الغـــروب“ ضمن فعاليات 
االفتتاح، وبمشـــاركة رئيسة األوبرا 
عبدالدايـــم  إينـــاس  الدكتـــورة 
ضمـــن  ”فيولينـــه“  كصوليســـت 

فريق األوركستر. 
الحفـــالت  برنامـــج  ويشـــمل 
فقـــرات موســـيقية متعددة 
لألوركســـتر الوطني العراقي، 
وفنـــان العـــود ممدوح 
الجبالي، و“صولو“ 
ربابة وكمان للعازف 
محمود ســـرور 
باإلضافة إلى حفل 
خـــاص يحييه 
الموســـيقار 
اللبناني ميشيل 
فاضل، بمشاركة 
أوركستر القاهرة 

الســـيمفوني، وآخر للموســـيقار عمـــر خيرت. 
ويمتد االهتمام في مسابقة هذا العام باألغنية 
كمنتـــج كامل وليس مجـــرد عمل يقدمه مطرب، 
وتضم المســـابقة في هذا المجال ثالثة أقسام، 
األول يتقدم فيه المتســـابق بأغنية جديدة يتم 
تقييمها على مســـتوى عنصر اللحن والكلمات 
والتوزيـــع والغنـــاء، وهـــو تقليـــد جديـــد لم 
تســـتخدمه إدارة المهرجان مـــن قبل، والثاني 
يتم تخصيصـــه للعزف على آلة الربابة وتظهر 
في شـــكل ارتجاالت يقدمها العازف. أما القسم 
الثالـــث واألخيـــر، فيتضمـــن مســـابقة خاصة 
لألطفال تقـــدم من خاللها أغنية تراثية وأخرى 
من اختيار المطرب بمشاركة عازف عود توفره 

إدارة المهرجان.
وأثار تركيـــز إدارة المهرجان على اختيار 
عـــدد مـــن الفنانيـــن المخضرمين مـــن الرجال 
المشـــاركين فـــي فعاليات المهرجان، اســـتياء 
البعض لغياب العنصر النســـائي، فقد تم مثال 
اختيـــار الفنـــان الكويتـــي عبدالله الرويشـــد، 
والتونســـيين لطفي بوشناق وصابر الرباعي، 
والفنـــان الســـوري صفوان بهلـــوان، وتجاهل 
الكثيـــرات ممن ظهرن فـــي مهرجانات األعوام 

الماضية. 
لنجـــوم  مشـــاركات  الحفـــالت  وتشـــمل 
المهرجان المؤسســـين، مثل هاني شاكر وعلي 
الحجار ومدحت صالـــح، وعودة لمحمد ثروت 
الذي تخصص مؤخرا بحفالت اإلنشاد الديني.
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العراقي سالم عبدالكريم 

حصل على ثالث براءات 

اختراع عاملية في توظيف 

املوسيقى مع الرياضيات

تستعد الفنانة اللبنانية نادين الراسي للمشاركة مع آسر ياسني في مسلسل جديد تشارك به 

في السباق الرمضاني القادم، وذلك بعد غياب خمس سنوات عن الدراما املصرية.

تشـــارك النجمـــة املصريـــة زينة في بطولـــة الفيلـــم الجديد للمخـــرج خالد يوســـف واملعنون 

{كارما}، حيث تجسد دور امرأة قبطية اسمها مدينة، ومتزوجة من عمرو سعد. بـ

ــــــدو أن االهتمام بقامات املوســــــيقى والبحث عن مبدعيها ســــــيكونان احلدث األهم في  يب
فعاليات الدورة 26 ملهرجان املوسيقى العربية، التي تنطلق فعالياتها في األول من نوفمبر 
املقبل بدار األوبرا بالعاصمة املصرية القاهرة، على مدار 15 يوما وتشارك فيها باإلضافة 
إلى مصر سبع دول عربية، هي: لبنان، الكويت، تونس، فلسطني، املغرب، العراق وسوريا.

اإلبداع يتغلب على الضوضاء في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة

[ سبعة بلدان عربية مشاركة وثالث وعشرون شخصية مكرمة  [ حضور بارز للموسيقى الدرامية وتكنولوجيا النغم

كالم التنظيم السابق للنغم

الوثائقي الحدث لـ2017

من أمام الكاميرا إلى خلفها 

”النورج“ جتربة ســــــينمائية سورية جديدة، يعمل عليها بجد الفنان أمين زيدان عن سيناريو 
كتبه باملشــــــاركة مع ســــــماح قتال وجود سعيد، ومن املنتظر أن تدور كاميرا التصوير فيه 

خالل أيام في أجزاء من الريف السوري.

فالديمير بوتين يتحدث بالعامية التونسية{النورج} أول حصاد أيمن زيدان في اإلخراج السينمائي
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وتســـتبالموســـيقى هذا العام و



} برلــني - أفادت دراســـة أملانيـــة حديثة بأن 
كبار الســـن الذين يعانون من مرض السكري، 
عرضة أكثر من غيرهم لإلصابة باالضطرابات 
املعرفية التي ميكـــن أن حتدث عقب العمليات 

اجلراحية الكبيرة.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون فـــي جامعة 
شاريتيه األملانية، ونشرت نتائجها، في دورية 

اجلمعية األميركية ألطباء التخدير.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب 
الباحثون 1034 من كبار الســـن البالغ متوسط 
أعمارهـــم 66 عامـــا، وكان من بينهـــم 18 باملئة 
يعانون من السكري، وأجرى معظمهم عمليات 

جراحية كبرى كجراحات القلب.
وكان الهدف من الدراســـة رصـــد تأثيرات 
مرض الســـكري على اإلصابـــة باالضطرابات 
املعرفيـــة التي حتدث نتيجـــة عملية اجلراحة 
والتخدير التي تصاحـــب العمليات اجلراحية 

الكبرى.
ووجد الباحثون أن مرضى السكري، كانوا 
أكثر عرضة من غيرهم، لإلصابة باالضطرابات 

املعرفية بنسبة 84 باملئة.
وقال قائـــد فريق البحـــث، الدكتور غونار 
الشمان، مدير قسم التخدير مبستشفى جامعة 
شـــاريتيه، إن ”احلالـــة النفســـية املنخفضـــة 

للمريض بعد اجلراحة، مقارنة بأدائه املعرفي 
قبل اجلراحـــة، ال تزيد املضاعفـــات والوفيات 
احملتملة وحســـب، بل تؤثر علـــى نوعية حياة 

املريض“.
وأوضـــح أن ”االضطرابات املعرفية حتدث 
على نحو متزايد بســـبب العمليات اجلراحية 
الكبـــرى، مـــا يؤثر علـــى 10 إلـــى 13 باملئة من 

املرضى، خاصة كبار السن“.
وأشـــار الشـــمان، إلـــى أن ”هنـــاك حاجة 
إلجراء املزيد من الدراسات للكشف عن اآلليات 
احملتملة وراء حدوث ذلك، للمساعدة في وضع 
اســـتراتيجيات للوقايـــة من اآلثـــار املصاحبة 
للعمليـــات اجلراحيـــة خاصـــة لـــدى مرضى 

السكري“.
وكانـــت دراســـة أميركيـــة أشـــارت إلى أن 
مرضى الســـكري أكثر عرضـــة بكثير لالكتئاب 
والتوتـــر وأن هذه املشـــاكل املتعلقة بالصحة 
العقلية لـــدى مرضى الســـكري ترتبط بزيادة 
مخاطر اإلصابة باجللطـــات الدماغية والوفاة 
بســـبب أمراض القلـــب والشـــرايني. ووجدت 
الدراســـة أن أســـوأ النتائج قد حتـــدث حينما 
يعاني مرضى الســـكري من التوتر واالكتئاب 
معـــا. وترتبط هذه املشـــكالت الصحية الثالث 
بزيـــادة احتمـــاالت الوفاة من أمـــراض القلب 

بأكثـــر مـــن مثيلها لـــدى األشـــخاص الذين ال 
يعانون من هذه املتاعب.

وقال دويل كامينغز الذي قاد فريق الدراسة 
ويعمل في كلية برودي للطب بجامعة إيســـت 
كاروالينا في رسالة بالبريد اإللكتروني أن هذه 
الدراســـة من بني أولى الدراســـات التي ُتظهر 
وجود منط من زيادة احتمال النتائج السلبية 
ألمراض القلب والشرايني لدى مرضى السكري 

مقارنة مع من ال يعانون من هذا املرض.

ولتقييـــم تأثيـــر هـــذه املشـــكالت املتعلقة 
بالصحـــة العقليـــة علـــى مخاطـــر اإلصابـــة 
بأمـــراض القلـــب واجللطـــة الدماغية فحص 
كامينغـــز وزمالؤه بيانات نحـــو 22 ألف بالغ، 
بينهـــم ما يقرب مـــن 4100 مصاب بالســـكري. 
وكان عمر املشـــاركني في الدراسة 64 عاما في 

املتوسط و58 في املئة منهم من النساء.

ولوحـــظ أنه بـــني مرضى الســـكري الذين 
كانـــوا يعانون من التوتـــر أو االكتئاب، زادت 
احتماالت وفاتهم بأمراض القلب والشـــرايني 
بــــ53 في املئـــة مقارنـــة مع مرضى الســـكري 
الذين ال يشـــتكون من أي مشكالت في الصحة 
العقلية. بينمـــا زادت مخاطر الوفاة بأكثر من 
الثلثني لدى مـــن يعانون من التوتر واالكتئاب 

معا.
ووفًقا ملنظمة الصحة العاملية، فإن حوالي 
90 باملئة من احلاالت املسّجلة في العالم ملرض 
الســـكري، هي من النوع الثانـــي، الذي يظهر 
أساســـا جّراء فرط الوزن وقّلة النشاط البدني، 
ومع مرور الوقت، ميكن للمســـتويات املرتفعة 
من الســـكر في الدم أن تزيد من خطر اإلصابة 
بأمـــراض القلب والعمى واألعصاب والفشـــل 

الكلوي.
في املقابل، حتدث اإلصابة بالنوع األول من 
الســـكري عند قيام النظام املناعي في اجلســـم 
بتدميـــر اخلاليـــا التي تتحكم في مســـتويات 

السكر في الدم، وتكون معظمها بني األطفال.
وأشارت املنظمة، إلى أن 422 مليون شخص 
حول العالم مصابون مبرض بالسكري، ويبلغ 
نصيب إقليم شـــرق املتوســـط منهم 43 مليون 

شخص.

} لنــدن - كشـــف مســـؤولون طبيـــون فـــي 
بريطانيـــا أنهم نصحـــوا املرضـــى بضرورة 
العـــودة إلى منازلهم واخللود إلى الراحة بدال 

من إعطائهم مضادات حيوية.
وأضافـــوا أّن ُخمـــس الوصفـــات املتعلقة 
باملضادات احليوية غيـــر ضرورية ألن الكثير 

من األمراض تزول من تلقاء نفسها.
ونقلـــت هيئـــة اإلذاعـــة البريطانيـــة ”بي 
بي ســـي“، قولهم ”للمرضـــى دور يتوجب أن 
يضطلعـــوا به في وقف زيـــادة وتيرة اإلصابة 

بالعدوى“.
وتشـــير التقديرات إلى أّن 5000 شـــخص 
ميوتـــون في إنكلتـــرا وحدها ســـنويا نتيجة 
لإلصابات الناجمة عـــن مقاومة األدوية؛ أربع 
من عشـــر حاالت تعاني من العدوى القولونية 
اآلن، وال ميكـــن عالجها من خـــالل املضادات 

احليوية.
وهناك توقعات بأن تـــؤدي االلتهابات في 
مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2050 إلى قتل 
املزيد من الناس مقارنة باملوت نتيجة اإلصابة 

بالسرطان اآلن.
ويعـــّد تنـــاول املضـــادات احليويـــة أمرا 
ضروريـــا في عالج تلوث الـــدم والتهاب الرئة 
والتهـــاب الســـحايا اجلرثومـــي والتهابـــات 

خطيرة أخرى.
إن  يقولـــون  الطبيـــني  املســـؤولني  لكـــن 
املضادات احليوية غير ضرورية لعالج جميع 

األمراض.
ويـــرى األطبـــاء أن الســـعال أو االلتهاب 
الرئوي ميكن أن يســـتمر نحو ثالثة أســـابيع 
حتـــى يشـــفى املريض مـــن تلقاء نفســـه، لكن 
املضادات احليوية ميكن أن تساعد في تسريع 

العالج بيوم أو يومني ال أكثر.
وقال البروفســـيور بول كوســـفورد، املدير 
الطبي لقســـم الصحة العامة فـــي إنكلترا ”ال 

نحتاج إلى املضادات احليوية لعالج األمراض 
الشائعة“.

وأضـــاف قائال ”أغلبنا نصـــاب بالتهابات 
من حـــني آلخر، وبالتالـــي يتماثلون للشـــفاء 

بسبب نظام املناعة الذي نتمتع به“.
ومضـــى قائـــال إن املرضـــى ال ينبغـــي أن 
يذهبوا إلى الطبيب ”وهم يتوقعون إعطاءهم 

مضادات حيوية“.
ومن ثّم، فإن النصيحة املناســـبة في حالة 
أجســـامنا بالتهابات ميكـــن حتّملها:  إصابة 
اخللـــود للراحـــة بشـــكل كبيـــر واســـتخدام 
مســـكنات األلم مثـــل الباراســـيتامول وتناول 

الكثير من السوائل.
وأوضح البروفســـيور كوسفورد ”سيكون 
الطبيـــب قادرا علـــى حتديد متـــى يكون أخذ 

املضادات احليوية ضروريا بالفعل“.
وأضاف ”احلقيقة أنـــك إذا أخذت مضادا 
حيويا عندمـــا ال حتتاج إليه، فإنـــك قد تطّور 
التهابا ال تنفـــع معه املضادات احليوية خالل 

الشهور املقبلة“.
وتتسم اجلراثيم بشـــدة اخلبث، إذ عندما 
تبـــدأ في الهجـــوم ويأخذ املريـــض مضادات 
حيوية لعالجها، فإنها ال تعدم الفرصة للتكاثر 
في اجلســـم علما بأن أشـــخاصا لقوا حتفهم 
بسبب إصابتهم بفيروسات قاومت املضادات 

احليوية.
وحـــّذرت كبيـــرة املســـؤولني الطبيني في 
إنكلتـــرا، البروفيســـور ســـالي دايفيـــس، من 
”النهايـــة احملتومـــة بعـــد أخـــذ املضـــادات 

احليوية“.
وإذا لـــم تنفع األدوية في عالج اإللتهابات، 
فإنهـــا تصبـــح أقـــوى فـــي مقاومـــة العالج، 
وبالتالي فإن اإلجراءات الطبية، مثل العمليات 
القيصرية وعالج الســـرطان، ميكن أن تصبح 

خطيرة جدا.
أفادت دراسة سابقة بأن األشخاص الذين 
يتناولـــون املضـــادات احليوية لفتـــرة طويلة 
قد يعانـــون على األرجح من زيـــادة في حجم 
األمعـــاء، وهو ما قـــد يكون مقدمـــة لإلصابة 

بالسرطان.
وقـــال الباحثون إن هـــذه النتائج تضيف 
إلـــى األدلة اجلديدة التي تشـــير إلى أن زيادة 

امليكروبات فـــي األمعاء ميكن أن يكون له دور 
في اإلصابة باألورام.

وُنشـــرت نتائج البحث فـــي دورية ”غات“ 
الطبية. لكن خبراء حّذروا من أن هذه النتائج 
األوليـــة بحاجة ملزيد من البحـــث، وقالوا إنه 
ال يجـــب على األشـــخاص التوقـــف عن تناول 

املضادات احليوية.
ومـــن الشـــائع وجـــود أورام حميـــدة في 
األمعاء. وال ُتســـبب هـــذه األورام أي أعراض
فـــي معظـــم احلـــاالت وال تتحّول إلـــى أورام 
سرطانية، لكن بعضها قد ُتصبح سرطانية إذا 

لم ُتعالج.
ودرس الباحثون في هذه الدراسة بيانات 
مـــن 16 ألفـــا و600 مـــن العاملـــني فـــي مجال 
التمريض شـــاركوا في جتربة أميركية طويلة 
األجل أطلق عليها ”دراسة صحة العاملني في 

التمريض“.

وتوّصـــل الباحثـــون إلى أن مـــن يتناول 
املضـــادات احليويـــة لشـــهرين أو أكثـــر في 
املرحلـــة العمرية بني 20 و39 عاما أكثر عرضة 
لظهور أنـــواع محددة من األورام احلميدة في 

األمعاء في مراحل الحقة من العمر.
وأظهرت النتائج أن النساء الالئي تناولن 
املضادات احليوية لشـــهرين أو أكثر في ســـن 
األربعني واخلمســـني كـــّن حتى أكثـــر عرضة 
لإلصابة بأحد هـــذه األورام الغددية احلميدة 

بعد عقود الحقة.
لكـــن الدراســـة لم تفحـــص عـــدد األورام 

احلميدة في املعدة التي قد ُتصبح سرطانية.
وأكد معّدو الدراسة أن هذا البحث ال ميكن 
أن ُيثبت بشـــكل قاطع أن املضـــادات احليوية 
تـــؤدي إلى اإلصابـــة بالســـرطان، وأقروا بأن 
تطلقهـــا العقاقير (املضادات)  البكتيريا التي 

للعالج قد تلعب أيضا دورا مهما.

”تفســـيرا  هنـــاك  أن  أوضحـــوا  لكنهـــم 
بيولوجيـــا معقوال“ للنمـــاذج التي ظهرت في 

نتائج الدراسة.
وقال خبـــراء إن ”املضادات احليوية تغّير 
بشـــكل رئيســـي ميكروبيوم األمعاء، من خالل 
احلـــد من تنـــوع البكتيريـــا وتقليـــل عددها، 

وإضعاف مقاومة امليكروبات الضارة“.
وأضافـــوا أن ”هذا األمر برّمته قد يكون له 

دور حاسم في اإلصابة بسرطان األمعاء“.
واعتبـــر الباحثـــون بـــأن ”هـــذه النتائج، 
إذا أكدتها دراســـات أخرى، تشـــير إلى وجود 
ضرورة محتملة للحد من استخدام املضادات 
احليوية ومصـــادر االلتهاب التي قد تســـبب 
الـــورم“. وقال علمـــاء إنهم رأوا، عبر دراســـة 
مختبريـــة، مضـــادات حيويـــة تســـتخدم قوة 
ميكانيكية مفرطة، فـــي تفتيت وقتل اجلراثيم 

املستعصية على العالج.

الراحة أكثر نفعا وسالمة من المضادات الحيوية
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صحة

عدم التســــــّرع في تناول املضادات احليوية فور الشعور بالتعب والوجع وتوفير املزيد من 
الوقت والصبر على التحّمل، كلها عوامل تعزز قدرة النظام املناعي على مقاومة األمراض 

دون تعريض اجلسم خلطر األعراض اجلانبية للعقاقير احليوية.

[ نظام املناعة بحاجة إلى وقت أطول لتعبئة دفاعاته  [ املضادات الحيوية تسرع العالج بيوم أو يومني ال أكثر

قالـــت الرابطـــة األملانية ألطباء األطفال واملراهقني إن آالم البطن لدى األطفـــال يتم وصفها باملزمنة في حال حدوثها بمعدل ال 
يقل عن 4 مرات في الشهر على مدار أكثر من شهرين.

مرضى السكري أكثر عرضة لالضطرابات المعرفية بعد الجراحة

االعتماد الدائم على المضادات الحيوية يعود المناعة على الكسل

األطباء أكـــدوا أن خمس الوصفات 
املتعلقة باملضـــادات الحيوية غير 
ضروريـــة ألن الكثيـــر مـــن األمراض 

تزول من تلقاء نفسها

◄

 الحالة النفسية املنخفضة ملريض 
املضاعفـــات  تزيـــد  ال  الســـكري 
والوفيـــات املحتملـــة وحســـب، بل 

تؤثر على نوعية حياته

◄
}  بايربــرون (أملانيــا) - أوصت مجلة ”هاوس 
آرتســـت“ األملانية األشخاص الذين يعانون من 
جفاف العني، بضبط شاشـــة الكمبيوتر سواء 
فـــي العمل أو في املنزل علـــى وضع منخفض، 
وبذلك تصير املســـافة بني اجلفون صغيرة مما 

يعمل على إراحة العني.
وأضافت املجلة املعنية بالصحة أنه ينبغي 
أيضـــا احلرص على شـــرب الســـوائل بكميات 
كافية واإلقالع عن التدخـــني؛ نظرا ألن الدخان 

يتسبب في تهّيج العني بشكل إضافي.
ويـــرى األطبـــاء أنه ميكـــن تعزيز الشـــفاء 
مـــن التهـــاب العني املعـــروف بدمـــل العني عن 
طريق تنظيـــف اجلفون مباء صـــاف وكمادات 
دافئة وتدليكها، مع التخلي عن مســـتحضرات 

التجميل بعض الوقت.
دمل العني هو التهاب يصيب الغدة الدهنية 
املوجودة على طرف اجلفن. ويقول البروفيسور 
هانـــز ميتلفيفهاوس إن هذا االلتهاب يظهر في 

صورة نتوء ذي لون أحمر.
وأوضـــح طبيب العيـــون األملانـــي أن هذا 
االلتهاب ال تســـببه عدوى بكتيرية، ولكنه ينشأ 
بسبب انسداد الغدة املوجودة في حافة اجلفن، 
مما يترتب عليه إرسال اجلسم خلاليا مناعية، 

والتي تسبب بدورها االلتهاب.
وتلعـــب البكتيريا دورا فقـــط عندما يحدث 
ما يســـمى ”بالعدوى اإلضافية“؛ حيث يتسبب 
االلتهـــاب في جعل الغدد أكثـــر ُعرضة للعدوى 
البكتيريـــة، مثل البكتيريا من نـــوع ”املكورات 
العنقوديـــة الذهبية“، والتي ميكن أن تتســـبب 

في تفاقم احلالة.
وتظهـــر هذه العدوى اإلضافية على شـــكل 
إفرازات غليظة القوام والتصاق اجلفون، وهنا 
يلـــزم التوجه لطبيـــب العيون، والـــذي ميكنه 

وصف مرهم لتسريع عملية الشفاء.

حلول لعالج جفاف
 العين والتهابها

الحياة صحة

} قـــال أطباء إن التغذية الصحية لها تأثير 
مباشـــر على نسبة الســـكر بالدم، لدرجة أن 
مرضى الســـكري من النـــوع الثاني ميكنهم 
الســـيطرة على املرض عبر تعديـــل النظام 

الغذائي واملواظبة على الرياضة.

} قالت اجلمعية األملانية ملكافحة السرطان 
إن املواظبـــة علـــى ممارســـة الرياضة حتد 
من خطر اإلصابة بســـرطان الثدي بنســـبة 
تتـــراوح بني 20 و30 باملئـــة، كما تلعب دورا 

هاما أثناء العالج منه.

} قـــال البروفيســـور تومـــاس ماينررتس 
إنه عنـــد التقدم في العمر قـــد تتباطأ دقات 
القلب ويتعّني عالج هذه احلالة عندما يفقد 
املريـــض الوعي أو يتوقـــف القلب ألكثر من 

خمس ثوان في املرة الواحدة.

} كشف علماء يابانيون عن جناح جتاربهم 
في استخدام كالب مدربة للكشف املبكر عن 
أنواع عدة من الســـرطانات بدقة واعتمدت 
التجربة على قدرة الكالب على متييز عينات 

بول املرضى.

ّ



} الفجيــرة - وضع ملتقى الفجيرة اإلعالمي، 
في دورتـــه الثامنة، قضايـــا اإلعالم واالتصال 
الحيويـــة علـــى طاولة البحث خـــالل فعاليات 
مكثفة على مدار يومين، بمشـــاركة واسعة من 
صحافييـــن ومتخصصين في اإلعالم بشـــقيه 

التقليدي والجديد.
وأكد الشـــيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس 
هيئة الفجيـــرة للثقافة واإلعـــالم، أن الملتقى 
الذي انطلق تحت شـــعار ”اإلعـــالم ومنصات 
التواصـــل االجتماعي“ يهدف إلى وضع إمارة 
الفجيـــرة علـــى الخارطـــة اإلعالميـــة العربية 
والدولية، ويمّثل محاولة لطرح قضايا حيوية 
ذات صلـــة وثيقة باإلعالم والمجتمع من خالل 
نوافذ قنـــوات التواصل االجتماعي التي باتت 

تغزو كل بيت.
وأضـــاف أن الملتقى محاولة جـــادة لفهم 
واقـــع اإلعالم العربـــي وعالقته بلغـــة العصر 
الحديث عبر شـــبكة اإلنترنـــت، كما أنه خطوة 
نحو فهم ”ميديا المستقبل“ للتعامل معها بكل 

حرص وانفتاح في الوقت ذاته.
وتحدث منصور إبراهيم المنصوري مدير 
عـــام المجلـــس الوطنـــي لإلعالم، فـــي الكلمة 
االفتتاحيـــة للملتقى، عن أثر وســـائل اإلعالم 
الرقمي فـــي تطويـــر صناعة اإلعـــالم، وتغّير 
أنماط التعامل والتفاعل بين أطراف المعادلة.

وقال المنصـــوري ”نقف اليوم أمام مرحلة 
جديدة فـــي قطاع اإلعـــالم، عنوانها التواصل 
والتفاعـــل مباشـــرة بيـــن الناشـــر والمتلقي، 
فبالرغـــم مـــن ســـنواته القليلة، فـــإن اإلعالم 
الرقمـــي غّيـــر مـــن المشـــهد وفـــرض أدواته 
وميزاته على واقعنـــا ليضيف عناصر جديدة 
إلـــى معادلة التواصل، فالمعلومة لم تعد حكرا 
على وســـيلة دون أخرى، فالســـرعة واالنتشار 
وقوة التأثيـــِر أصبحت عناصَر أساســـيًة في 

مشـــهِدنا اإلعالمي“. وأضاف ”تماشيا مع هذه 
المتغيـــرات، وإدراكا منـــا ألهميـــة التطورات 
التي يشهدها قطاع اإلعالم، قمنا في المجلس 
الوطنـــي لإلعـــالم بمواكبـــة هـــذه المرحلـــة 
ورصدها عـــن طريق الدراســـات التي أجراها 
المجلـــس، حيـــث أظهـــرت دراســـٌة للمجلس، 
أنَّ  بعنواِن ’ثقة الجمهور باإلعـــالم اإلماراتي‘ 
ل 70 بالمئة  منصاِت التواصِل االجتماعي تشكِّ
من مصـــادر المعلومـــات التي يســـتقي منها 

الجمهور أخباره“.
كما توصلَّت دراسٌة أخرى للمجلِس بعنواِن 
”مصادر الشـــباب للحصول علـــى المعلومات 
واألخبـــار“ إلـــى أن 42 بالمئـــة مـــن الشـــباب 
االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  يعتبـــرون 
وســـيلَتهم اإلعالميَة المفضلـــَة للحصول على 
المعلومات واألخبار، تالها التلفزيون بنســـبة 
23 بالمئـــة بينمـــا حلت الصحـــف الورقية في 

المرتبة الخامسة بنسبة 8 بالمئة.
وتضّمن الملتقى فـــي يومه األول الثالثاء، 
بيـــن  والتنافـــر  ”التوافـــق  بعنـــوان  جلســـة 
أدارهـــا اإلعالمي  اإلعالم ووســـائل االتصال“ 
أحمـــد اليماحـــي، وتطّرقت الجلســـة إلى ذكر 
أوجه الشـــبه واالختالف بين وســـائل اإلعالم 
التقليدية ووسائل التواصل االجتماعي، وأبرز 

التحديات التي تواجه الجانبين.
وأوضـــح محمـــد جـــالل الريســـي المدير 
التنفيـــذي لوكالـــة أنبـــاء اإلمـــارات، أن هناك 
تحديا كبيرا تعيشـــه وسائل اإلعالم التقليدية، 
أمـــام الكم الهائل من أخبار وســـائل التواصل 
االجتماعي، مشّددا على أهمية وضع تشريعات 
وضوابط تنظم عملية النشر ونقل األخبار إلى 

المجتمع.
مـــن جهتـــه وصـــف اإلعالمي الســـعودي 
عضوان األحمـــر، ناقلي األخبار عبر وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، بالمخبريـــن وليـــس 
الصحافـــي  أن  إلـــى  مشـــيرًا  بالصحافييـــن، 
الموضوعـــي هـــو مـــن يبحـــث عـــن الحقيقة 
ويحللهـــا بطريقـــة تغنـــي محتـــوى المـــادة 
اإلعالمية، وتم طرح أوراق عمل منها: ”األخبار 
بين اإلعالم التقليدي والجديد“، قدمها حســـن 

المرزوقي من منصة فرســـان اإلمارات، وورقة 
بعنوان ”دور وسائل التواصل االجتماعي في 

تعزيز الثقافة“، تقديم أحمد العرفج.
ويســـعى الملتقـــى فـــي دورتـــه الثامنـــة 
إلى تكريـــس تجربتـــه المهنيـــة واألكاديمية، 
والحرص على استقطاب أسماء إعالمية كبيرة 
على مستوى الوطن العربي، لها خبرات طويلة 
وممتدة، سواء في مواقع التواصل االجتماعي 
أو الصحف وغيرها، لطـــرح أبرز القضايا في 
ســـاحة اإلعالم وأبرز التحديـــات، وفق ما أكد 
مديـــر عـــام هيئة الفجيـــرة للثقافـــة واإلعالم، 

حمدان كرم الكعبي.
وأضـــاف الكعبـــي أن ”الملتقـــى مـــا زال 
منهجيـــا وال يخـــرج عن دائـــرة البحث وخلق 
الحـــراك المعرفي ومد جســـور الحوار وتمثل 
ذلـــك في اختيار محور الـــدورة الحالية، حيث 
كان الهـــدف هو الخروج بمحصـــالت ونتائج 
تخـــدم الحركة اإلعالمية أينما كانت ليكون لها 

األثر الفاعل.

وعلى هامـــش الملتقـــى قّدمـــت الدكتورة 
منال الدفتار ورقة عمل تناولت خاللها وسائل 
التواصـــل عن العامليـــن في وســـائل اإلعالم 
الرقميـــة وتأثير مواقع التواصـــل االجتماعي 
على العاملين في غرف األخبار، فيما ناقشـــت 
ورشـــة عمل أخرى قّدمهـــا عبدالحليم المدني 
مفارقة بين اإلعالم التقليدي والحديث في ورقة 

بعنوان ”اإلعالم بين الماضي والحاضر“.
وتضّمنت فعاليـــات اليوم الثاني للملتقى، 
جلسة ناقشـــت عدة محاور وطرحت تساؤالت 
منهـــا: ما إذا كان ال بد من االحتفاظ بالموروث 
الثقافي الذي يشّكل الهوية، أم إذا كان التغيير 

هو السبيل للحفاظ على الهوية الذاتية.
وتحـــدث ماضـــي خميـــس رئيـــس تحرير 
جريـــدة الكويتيـــة، عـــن أن صناعـــة اإلعـــالم 
ســـتتطور، وأن وســـائل التواصل االجتماعي 
هي المتغّيرة، ورغـــم أن اإلعالم يتأثر ويتغّير 
شـــكليا، فهو الثابـــت ومواقـــع التواصل هي 

المتغّيرة.

وأضاف ”ال يمكن تأطير اإلعالم في هوية، 
فاإلعالم موهبة وصناعة وإبداع“.

مـــن ناحية أخـــرى، تحـــدث علـــي عبيد 
الهاملي مدير مركز األخبار في مؤسسة دبي 
لإلعـــالم، عن تأثيـــرات اإلعالم علـــى الهوية 
وقـــال ”عندما نتحـــدث عن نوعية الرســـالة 
وتأثيرهـــا، فـــال بـــد من اإلشـــارة إلـــى أننا 
نســـتخدم المنصـــات إليصـــال أفكارنا، وأن 
الخوف علـــى هوية الصغار الـــذي يتأثرون 
بأصحـــاب المنصـــات بشـــكل كبيـــر، فهم ال 
يقرأون الصحـــف وال التلفزيون بل يقضون 
أوقاتهم في التواصل عبر منصات التواصل 

االجتماعي“.
اإلماراتـــي  لإلعالمـــي  مداخلـــة  وفـــي 
مصطفـــى الزرعوني، قال ”الهوية هي البيئة 
التـــي نعيـــش فيها هـــي المتغّيـــرة، وهناك 
مبادئ يجب االلتـــزام بها وعدم إقحام الدين 
بما نوّد التمسك به، فنحن أصبحنا نركز في 

التفاصيل ونترك المضمون“.
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ميديا
[ اإلعالم موهبة وصناعة وإبداع وال يمكن تأطيره بهوية  [ عنوان المرحلة الحالية التواصل والتفاعل مباشرة بين الناشر والمتلقي

ملتقى الفجيرة يقدم رؤية لفهم واقع اإلعالم وعالقته بلغة العصر

يواكب ملتقى الفجيرة اإلعالمي املتغّيرات املتســــــارعة لصناعة اإلعالم التقليدي واجلديد، 
ودراســــــة أمناط التعامل والتفاعل بني أطراف املعادلة، إضافة إلى تكريس جتربته املهنية 
واألكادميية، من خالل اســــــتقطاب أسماء إعالمية كبيرة على مستوى الوطن العربي، لها 

خبرات طويلة وممتدة.

} أبوظبــي – أعلن مجلس إدارة ســـكاي نيوز 
عربية عـــن مغـــادرة الرئيس التنفيـــذي نارت 
بـــوران منصبه بعد ســـبعة أعـــوام تولى فيها 
قيـــادة واحدة مـــن أبرز املؤسســـات اإلخبارية 

العربية متعددة املنصات.
وســـيواصل بـــوران تولي مهامـــه كرئيس 
تنفيذي لســـكاي نيوز عربية حتى نهاية العام 
اجلاري، ومن ثّم كمستشـــار لشـــؤون احملتوى 

ملجلس إدارة املؤسسة.
وعمل ملدة سبع ســـنوات كجزء رئيسي من 
الفريـــق املؤســـس للقناة، حيـــث جنحت حتت 
قيادتـــه بتعزيـــز مكانتها علـــى خارطة اإلعالم 
العربي، وقّدمت للجمهور مجموعة من التقارير 
والتغطيات املميزة لألخبار العاجلة واألحداث 

الهامـــة من مختلـــف أنحاء العالـــم، باإلضافة 
إلى تغطياتها املباشـــرة من قلـــب احلدث ألهم 

التطورات العاملية.
وقال جون ريلي، رئيس شبكة ”سكاي نيوز 
وعضـــو مجلس إدارة ســـكاي نيوز  الدوليـــة“ 
عربية ”ســـعدنا ألكثر من سبع سنوات بالعمل 
مـــع بـــوران، إذ ُنكّن له كل االحتـــرام والتقدير، 
ليس فقط إلســـهاماته التي قّدمها لسكاي نيوز 
عربيـــة فحســـب، بل ملـــا قّدمه أيضـــًا لصناعة 
اإلعالم املرئي والرقمي في العالم العربي ككل“.
وأضـــاف ريلـــي ”ســـتواصل ســـكاي نيوز 
عربية دفـــع عجلة النمو والتطـــور مع التركيز 
على حتقيق أعلى مستويات اجلودة واالبتكار 

ورفع نسب املشاهدة“.

من جهته، قال بوران ”شـــّكلت سكاي نيوز 
عربيـــة واحـــدة من أهـــم احملطـــات املهنية في 
حياتي، تشـــرفت بأن أكون أحد أعضاء الفريق 
املؤســـس الذي متيز باملهنيـــة واملثابرة خالل 
الســـنوات الســـبع املاضية. أشـــعر بالفخر ملا 
وصلت إليه ســـكاي نيـــوز عربية وفريق عملها 
املتميـــز في مختلف املجاالت، ســـواء كان على 
الشاشـــة أو بقية املنصات مبا فـــي ذلك الكادر 
املبدع خلف الكواليس، وأنا على يقني بأن هذا 
الفريق ســـيواصل حتقيق املزيد من اإلجنازات 

والنجاحات الهامة في املستقبل“.
وبوران هو أردني اجلنســـية وحاصل على 
درجـــة البكالوريـــوس فـــي العالقـــات الدولية 
مع تخصص فـــي القانون الدولـــي من جامعة 

سيراكيوز في نيويورك. ومتتد خبرته ألكثر من 
27 عامـــًا وكان أول رئيس لألخبار في ”ســـكاي 
نيوز“ واملدير املؤســـس لها. ويشـــغل عضوية 
مجلـــس اإلدارة املؤســـس فـــي قنـــاة ”اململكة“ 
التلفزيونية، أحدث القنوات اإلخبارية األردنية، 
والتي من املقرر إطالقهـــا مع قرب نهاية العام 

.2017

أتاحـــت التكنولوجيا الرقمية  } واشــنطن – 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن مصـــادر املعلومات 
واألخبار للجمهور، وخلقت مســـاحات وفرص 
جديـــدة للمعلنـــني، تســـبب بتســـريح العمال 
وإغـــالق الصحـــف واملطبوعـــات األخرى في 
العديد من األماكن، إال أنها مّكنت الصحافيني 
واملدّونـــني من تأمني وســـيلة تواصـــل فّعالة 

وسريعة مع اجلمهور.
وتوفر املنصات الرقمية فرصا غير مسبوقة 
للتوزيع السريع للمحتوى، والتفاعل احلقيقي 
مـــع اجلمهور في االجتاهني، مـــع توفير طرق 
جديـــدة إلخبار القصص. كما منحت اجلمهور 
إمكانيـــة الوصول إلـــى مزيد مـــن املعلومات 
أكثـــر من أي وقت مضـــى، وإذا أرادت وكاالت 
األنباء احمللية البقاء في املنافســـة فإن عليها 
تقدمي محتوى مختلف وملتزم في نفس الوقت 
بالقيـــم الصحافيـــة، وفق ما أكد البروفســـور 
داميان ريدكليف أســـتاذ الصحافة في جامعة 
كولومبيا األميركية في تقرير نشـــرته شـــبكة 

الصحافيني الدوليني.
وقامـــت عشـــر وكاالت أنبـــاء محليـــة في 
شـــمال غرب احمليط الهادئ، باالستجابة لهذا 
التحدي. وتعّد جتاربها مبثابة منوذج مصغر 
لقاعات األخبـــار احمللية في أنحـــاء الواليات 

املتحدة وأماكن أخرى من العالم.
وكان مـــن بني األفكار التـــي خلصت إليها 
في جتربتها هي: أن مضاعفة احملتوى احمللي 

الفريـــد قـــد تكون ضروريـــة للبقـــاء على قيد 
احليـــاة، حيث تنتج وســـائل اإلعـــالم احمللية 
مجموعـــة متنوعة مـــن احملتـــوى، ابتداء من 
تقاريـــر الوكالـــة الدولية للطاقة إلـــى تغطية 
الرياضة احمللية والفنون وقصص تهم الناس 

ومعلومات مختلفة.
وتكمـــن األهميـــة في هذا الفكـــرة هو عدم 
إمكانيـــة العثور على هـــذا احملتوى في أماكن 
أخرى، وهـــو مبدأ قد يكون ضروريا إلنشـــاء 
منتـــج عملـــي ومنـــوذج جتـــاري للصحافـــة 
احملليـــة، وذلـــك ألن الندرة حتـــدث فرقا. ألنه 

ميكـــن للجمهـــور الوصـــول إلـــى مزيـــد من 
املعلومـــات أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى، لذلك 
حتتاج الوكاالت احمللية لتقدمي شـــيء مختلف 
من حيث احملتوى واملنظور والقيم الصحافية.
والفكـــرة الثانيـــة التـــي توصلـــت إليهـــا 
الـــوكاالت، هي أن ممارســـة الصحافة احمللية 
يجب أن تكون في تطور مســـتمر، مع التركيز 
بشـــكل خاص على االســـتماع إلى املجتمعات 
احملليـــة، فضال عن تســـخير منصـــات رقمية 
لســـرد القصـــص. ويعـــد اســـتخدام الفيديو 
ووسائل التواصل االجتماعي وسيلة راسخة 

إلشـــراك اجلمهور ومشـــاركة األخبار. ويدرك 
الصحافيـــون احملليون أن عليهم استكشـــاف 
أساليب مختلفة ملهنتهم، وهم حريصون على 
إيجـــاد احللول الصحافية وفـــي نفس الوقت 
احلفاظ على االســـتقالل املهنـــي والنزاهة مع 
اإلبقـــاء علـــى الصحافة نشـــطة ومســـتقطبة 

للمجتمع.
وفـــي كل األحـــوال هنـــاك حقيقـــة مؤكدة 
ال ميكـــن إلغاؤهـــا، وهـــي أنه مهمـــا بذل من 
جهد، فـــإن الكثير من الوظائـــف التي اختفت 
مـــن الصحافـــة احمللية لن تعـــود مطلقا، ومن 
املســـتحيل إعـــادة عقارب الســـاعة إلى عصر 
نـــدرة املعلومـــات واإلعالن، عندمـــا كان على 

اجلماهير والشركات أن تأتي إليك.
وقال الدكتور راســـموس كليس نيلســـن، 
مدير قســـم األبحاث في معهد رويترز لدراسة 
الصحافـــة ”مهما كانـــت الصحافة احمللية في 
املســـتقبل، فلن تكون كما كانت، ستكون شيئا 

مختلفا“.
وســـتحتاج غـــرف األخبـــار احملليـــة في 
املستقبل، مثل الكثير من غرف األخبار اليوم، 
إلى بذل املزيد من اجلهـــد، واتباع نهج جديد 
فـــي التوظيف، ومـــن املتوقع أن يكـــون هناك 
املزيد من التركيز على التحليالت في تشـــكيل 
احملتوى، إضافـــة إلى زيادة االهتمام باختيار 
صحافيـــني على قدر من املهارة فـــي البيانات 

والبصريات وخصوصا الفيديو.

نارت بوران يغادر سكاي نيوز عربية

الصحافة المحلية تملك مفاتيح المنافسة في العصر الرقمي

«مواقع التواصل االجتماعي، خاصة فيسبوك، تفتك المبادرة من اإلعالم التقليدي من الصحف 

واإلذاعات والقنوات التلفزيونية التي جميعها تعاني من نقص في المهنية».

منذر بالضيافي
إعالمي تونسي

«تســـجيل قناة روســـيا اليوم ووكالة ســـبوتنيك الروســـيتين، كـــوكاالت أجنبية فـــي الواليات 

المتحدة من وجهة نظر وزارة الخارجية ال يؤثر على قدرتها على نقل المعلومات».

هيذر ناويرت
املتحدثة باسم وزارة اخلارجية األميركية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ وافقت محكمة في إسطنبول 
الثالثاء على منح إطالق سراح 

مشروط للصحافيني آتيال تاش ومراد 
اكسوي املتهمني بالضلوع في االنقالب 
العسكري الفاشل في يوليو ٢٠١٦، وأكد 
ممثل منظمة ”مراسلون بال حدود“ في 
تركيا ايرول اوندروغلو أن الصحافيني 
سيطلق سراحهما قريبا بعد ٤٢١ يوما 

قضياها خلف القضبان.

◄ نظمت نقابة الصحافيني ووزارة 
اإلعالم الفلسطينية وقفة احتجاجية 

في مدينة نابلس، رفضا العتداءات 
االحتالل اإلسرائيلي بحق املؤسسات 

اإلعالمية وإغالق بعضها األسبوع 
املاضي. وشارك بالوقفة العشرات من 
الصحافيني ووسائل اإلعالم، وممثلو 

املؤسسات املغلقة والقوى واملؤسسات 
والفعاليات املختلفة، ورفعوا الفتات 

ترفض القرصنة اإلسرائيلية وانتهاك 
حرية التعبير.

◄ قالت وزارة اخلارجية السويدية 
الثالثاء إن الصني أبلغت السويد 

أنها أطلقت سراح الصحافي مروج 
كتب احتجز لنشره كتبا عن احلياة 

الشخصية للرئيس شي جينبينغ وغيره 
من زعماء احلزب الشيوعي، وكان 

كوي مني هاي وهو سويدي مولود في 
الصني قد اختطف في تايالند في عام 
٢٠١٥، وهو ضمن خمسة من مروجي 

الكتب اختفوا أيضا.

◄ ذكرت الصحافية اليمنية أفراح 
ناصر، أنها متكنت من احلصول 

على تأشيرة للدخول إلى الواليات 
املتحدة مما يجعل بإمكانها احلصول 

على جائزة اللجنة الدولية حلماية 
الصحافيني الشهر القادم. وكتبت ناصر 

عبر تويتر ”أن ضابطا بالسفارة قال 
لها إن هذه التأشيرة منحت لها هذه 

املرة“، مضيفا ”نحن ندرك أهمية وقيمة 
اجلائزة التي حتصلت عليها“.

باختصار

خلق حراك معرفي

منصور إبراهيم المنصوري:

السرعة واالنتشار وقوة 

التأثير أصبحت عناصر 

أساسية في مشهدنا 

نارت بوران:

أشعر بالفخر لما وصلت إليه 

سكاي نيوز عربية وفريق 

عملها المتميز

الفيديو فرصة الصحف للعودة والتحدي



} تونــس - فـــي ظـــل أزمات خانقـــة متعددة 
بتونس فـــي مجـــاالت اقتصادية وسياســـية 
واجتماعيـــة وثقافية وأخالقيـــة، يبرز صوت 
ليعد التونســـيني ”انتخبوني وسترون اجلو 

يا للو“.
فقد أعلن الناشـــط التونســـي األشـــهر في 
فيســـبوك واملقيـــم في أملانيـــا، ربيـــع بودن، 
الترشح ملجلس نواب الشعب عن دائرة أملانيا 
ملنافســـة املدير التنفيذي حلركـــة نداء تونس 

حافظ قائد السبسي.
وبطريقته الساخرة أّكد بودن أنه قادر على 

حتقيق أماني التونسيني في العيش الكرمي.
يذكر أن نداء تونس كان يســـعى لترشيح 
السبسي االبن لعضوية البرملان لسد الشغور 
احلاصل بدائرة أملانيا، بعدما مت تعيني النائب 
الســـابق عن دائرة أملانيا في خطة سيلســـية 

خالل التحوير الوزاري األخير.
وربيـــع بـــودن كهل يقيـــم بأملانيـــا، هاجر 
إليها كما يقول غصبا وقهرا رغم حبه األعمى 
لتونس، عرف بســـخريته من الواقع التونسي 
عبـــر فيديوهات طريفة تالقي تفاعال كبيرا من 
متابعيه عبر موقع فيسبوك األكثر انتشارا في 

تونس.
واستحدث بودن لنفسه لغة خاصة يطغى 
عليها الهـــزل واأللفاظ النابية والبذيئة. لكنها 

تلقى صدى كبيرا لدى فئة مهمة من الشـــباب 
التونســـي، إذ تصل عدد املشـــاهدات لبعض 
الفيديوهات على قناته إلى 400 ألف مشاهدة.

واعتبـــر الكثيرون أن املتابعة التي يحظى 
بهـــا بودن تعكس األزمـــة العميقة التي 

يعيشها الشباب التونسي، خاصة 
فـــي ظل فشـــل السياســـيني في 

استقطابه.
علـــى  اآلراء  وانقســـمت 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
حول جنم يوتيوب، إذ اعتبره 
الكثيـــرون تعبيرا عـــن أزمة 
مجتمـــع، بينمـــا رأى آخرون 

فيـــه ظاهـــرة جتب دراســـتها 
التواصـــل  اســـتطاع  باعتبـــاره 

مـــع الشـــباب التونســـي وجعلهم 
يتابعون فيديوهاته باستمرار.

ويطلـــق معجبوه على أنفســـهم تســـمية 
”شـــعب الويو“ نســـبة إلى الكلمة أو الصيحة 
التـــي يطلقها ربيع في ختـــام كل فيديو يقوم 

بتحميله على فيسبوك.
يذكر أن عدد مســـتخدمي فيسبوك، املوقع 
األكثر شـــعبية فـــي تونس، يبلـــغ 4.5 ماليني 
مستخدم من أصل 10 ماليني تونسي، أغلبهم 

من الشباب الذي تقدر نسبته بثلث السكان.

وقد مت اســـتقباله في يناير املاضي مبطار 
تونس قرطـــاج الدولـــي من قبـــل أحبائه من 
الشـــباب وكأنه جنم ســـينمائي أو سياســـي 

مشهور.
ويقول مراقبون إن ربيع بودن ليس ظاهرة 
صوتيـــة أو مرئية فقط، إمنا هـــو مرآة لواقع 
تونـــس، فهو ابن الشـــعب ويعّبـــر عن هموم 
فئة كبيرة من الشـــباب، فالـــكالم البذيء الذي 
يتفّوه به، ليس مستوردا، بل هو نتاج ”وطني 

أصيل“ و“ثقافة مجتمعية سائدة“.
يذكـــر أن بـــودن ليـــس األول الذي رشـــح 
ملنصـــب سياســـي فـــي تونـــس، فقد 
ســـبق أن رشح شـــباب الشبكات 
بريـــك  جـــالل  االجتماعيـــة 
اجلمهورية  رئاســـة  ملنصب 
بعـــد الثـــورة. وخفت جنم 
بريك املقيم في فرنسا هذه 

الفترة لفائدة بودن.
وكان اســـم جالل بريك 
قد بـــرز بعـــد قيـــام الثورة 
خـــالل  وحقـــق  التونســـية، 
فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة شـــهرة 
وقاعـــدة جماهيرية ضخمة تضاهي 
أو تفـــوق شـــهرة بعـــض ساســـة تونـــس. 
ورغـــم نوعية الفيديوهات املســـجلة بطريقة 
الهـــواة، ولغتـــه املثيرة للجدل واالســـتهجان 
أحيانـــا إال أن مئـــات اآلالف من األشـــخاص 
يشـــاهدونها علـــى أغلـــب مواقـــع التواصل 
االجتماعي، وهو األمـــر الذي يعتبره البعض 

ظاهرة اجتماعية.
ولم تســـلم من نيران انتقاداته شخصيات 
سياسية هامة حتى أن صفحته على فيسبوك 

حجبـــت أكثر مـــن مرة مبوجب حكـــم قضائي 
عســـكري بعد مهاجمته لقائد أركان اجليوش 

الثالثة في تونس رشيد عمار حينها.
كمـــا أن بعـــض صفحاتـــه على فيســـبوك 

تعرضت للقرصنة عدة مرات.
الشـــخصيات،  هـــذه  أن  الثابـــت  ومـــن 
علـــى غـــرار بـــودن وبريك، جنحـــت في جلب 
األضـــواء إليها وأن تكون محـــط أنظار فئات 
اجتماعيـــة مختلفـــة، وجـــدت فـــي خطابهـــا 
فهما للساحة التونســـية وسالسة ووضوحا 
لـــم جتده فـــي بعـــض اخلطابات السياســـية 
الرسمية، رغم حتفظ البعض اآلخر على اللغة 
املســـتخدمة فـــي خطاباتهـــا والتـــي توصف 

أحيانا باملبتذلة.
وكان جالل قد وصـــف مطالب املجموعات 
التي تشـــكلت علـــى فيســـبوك مبنحـــه دورا 
سياســـيا فـــي تونـــس بأنها ”مســـاع تلقائية 
لشـــريحة مـــن الشـــباب تـــرى أنني أقـــول ما 
يعتقدونـــه، وملســـوا فـــي خطاباتـــي صدقـــا 

وصوابا“.
ويضيف بأنه يعتبر نفســـه اليوم املتحدث 
بلســـان حال الشـــباب. ويقول بريك إنه يتلقى 
يوميـــا ســـيال مـــن الرســـائل اإللكترونية من 
املعجبني به تطالبه باحلديث عن هذا املوضوع 
أو ذاك. ولهذا يشعر اليوم بنوع من املسؤولية 
إزاء ما يحدث في تونس. فقد نصبه الشـــباب 

متحدثا باسمهم، وتعهد بأال يخذلهم.
أما احلديث عن أنه ظاهرة ، فال ينكر جالل 
بريـــك ذلك مؤكدا أنه ككل ظاهرة قابلة للزوال، 
ويؤكـــد أنه ســـيزول بـــزوال مظاهـــر الوهن 
والفساد التي يندد بها، حال عودة األمور إلى 

نصابها.
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@alarabonline

ال ميكــــــن جتاهل ظاهرة فرضت نفســــــها على صفحات التواصــــــل االجتماعي في تونس 
وخاصة على صفحات فيســــــبوك، وهي ظاهرة أحدثتها شــــــخصيات لم تكن معروفة من 
قبل، هواة في الغالب، يقومون بتســــــجيل رسائل مصورة وبثها على حساباتهم اخلاصة 
في مواقع التواصل االجتماعي. وباتت هذه الشــــــخصيات مرشحة ملناصب سياسية في 

تونس.

} القاهــرة - تداول مســـتخدمو موقع تويتر 
هاشـــتاغ #كذبة_مصرية_مشـــهورة، علـــى 
نطـــاق واســـع. وجـــاءت أغلـــب التغريـــدات 
من مصريـــني يســـتنكرون جمـــل املبالغة من 
املصريني. كمـــا كان الفتا اســـتخدام مغردين 

سعوديني للهاشتاغ. وجاء في تغريدة:

وفي نفس السياق جاء في تغريدة أخرى:

وعلى اجلانب العاطفي قالت مغردة:

وسخرت معلقة:

وكتب مغرد:

وتدخل مغرد سعودي قائال:

الســـلوكيات  بعـــض  مغـــردون  وانتقـــد 
املجتمعية. وقال مغرد:

وقال آخر:

وقالت مغردة في تغريدة متهكمة:

وفي مجال الطقس سخر مغرد:

وأكد معلق:

وفي نفس السياق قال آخر:

 قائد «شعب الويو} مثل شباب تونس األعلى على فيسبوك
}  هــراري – كلـــف رئيس زميبابـــوي روبرت 
موغابي حكومتـــه باســـتحداث ”وزارة األمن 
الســـيبراني“ التـــي ســـتكون مراقبة وســـائل 

التواصل االجتماعي من مهماتها األساسية.
وحســـب رويتـــرز، أفاد رئيـــس البالد بأن 
احلكومـــة ســـتتعامل مـــع وســـائل التواصل 
االجتماعـــي على أنها ُتشـــّكل تهديـــدًا أمنيا، 
مشـــيرًا إلـــى أن مهـــام الـــوزارة اجلديدة هي 
وفيســـبوك،  الواتســـاب،  شـــؤون  معاجلـــة 
وإنســـتغرام وغيرها من املواقع بهدف اإليقاع 
التي تلحق األذى مستغلة الفضاء  بـ“الفئران“ 

اإللكتروني.
ونقلت قناة ”بي بي ســـي نيوز“ األميركية 
أن إنشـــاء الـــوزارة اجلديدة في البـــالد أثار 
موجـــة غضـــب الزميبابويني الذيـــن اعتبروا 
هـــذا القـــرار رغبـــة مـــن احلكومة فـــي تقييد 
حرية التعبير، نظرا إلـــى أن معظم املواطنني 
في زميبابوي يســـتخدمون وسائل التواصل 
االجتماعـــي كآلية أساســـية للتواصل وتبادل 

املعلومات واإلشعارات.
وتعامـــل مواطنو البالد بســـخرية مع هذا 
اخلبـــر وأطلقوا علـــى الوزارة اجلديدة اســـم 

”وزارة واتساب“.
ويرى ناشـــطون أن الســـبب احلقيقي هو 
مراقبة املواطنني الذين يســـتخدمون وســـائل 
احلكومـــة،  النتقـــاد  االجتماعـــي  التواصـــل 
بالتزامن مع تراجع االستقرار االقتصادي في 

البالد.
زميبابوي“  وحذرت وكالة أنباء ”ميســـا – 
مـــن التأثيـــر الكبير الذي ســـيكون للـــوزارة، 
وبالتالي زيادة الرقابة الذاتية من قبل وسائل 

اإلعالم واملواطنني على وسائل التواصل.
ودافـــع املتحـــدث باســـم الرئاســـة جورج 
شـــارامبا عـــن الـــوزارة اجلديـــدة، قائـــال إن 
الرئيـــس ”يتعامـــل مـــع تهديد ناشـــئ لدولة 
زميبابوي… يقوم على سوء املعاملة والسلوك 
غير القانونـــي في العالم االفتراضي“. وادعى 
تشـــارامبا أن سوء اســـتخدام وسائل اإلعالم 
االجتماعية خلق شعورا بالذعر في زميبابوي 
وزعزع استقرار االقتصاد. وترأس وزير املالية 

السابق، باتريك شيناماسا، هذه الوزارة.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست األميركية 
أن 36 باملئـــة مـــن مواطني زميبابـــوي الذين 
لديهـــم هواتـــف محمولة (وتبلغ نســـبتهم 84 
باملئة) يستخدمون اإلنترنت عبر هذه األجهزة. 
وحســـب اســـتطالعات للرأي فإن 850 ألفا 
من الزميبابويني اســـتخدموا شبكة فيسبوك 
للتواصل االجتماعي فـــي يونيو املاضي، كما 
استخدم 5.2 مليون شـــخص تطبيق واتساب 

لتبادل إشعارات.
يذكر أن إيفـــان ماواريري، القس املعارض 
لســـلطة زميبابـــوي قـــد نال شـــهرة واســـعة 
فـــي 2016 جلرأتـــه، وقد طـــرح آنذاك أســـئلة 
حول سياســـة السلطة عبر وســـائل التواصل 
االجتماعي. وهـــرب إلى الواليات املتحدة بعد 

اعتقاله في زميبابوي بفترة قصيرة.

زيمبابوي تستحدث 

وزارة للواتساب

أعلن تويتر اتخاذ إجراءات إلضفاء المزيد من الشفافية على ما يتعلق باإلعالنات السياسية. وقال بروس فالك المسؤول في تويتر إن 

الشركة تعتزم اتباع سياسة أكثر صرامة في ما خص المحتويات اإلعالنية، وتحسين إجراءات الرقابة الموجودة أصال، وتأسيس مركز 

إلحصاء المعلومات المتعلقة بالمعلنين والرسائل التي تحتويها هذه المحتويات مدفوعة األجر.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#كذبة_مصرية_مشهورة

 متابعو ربيع 

يطلقون على أنفسهم 

تسمية «شعب الويو} 

نسبة إلى صيحته 

الشهيرة

[ ربيع بودن منافس للسبسي االبن على فيسبوك: «انتخبوني وسترون الجو}

amjadt25  

Hukamaa1 

nissa_sarkis

Yahya_Busaidi 

abdelkiten 

motaebalmotaeb   

70kk70  

saadrhm 

AtikaShubbar 

Albasheershow  

ستتعلم الكثير من #دروس_في_
احلب ودروس احلياة، 

إذا الحظت أن رجال اإلطفاء ال 
يكافحون النار بالنار.. والطموح 

كاحلب،ال يطيق املنافسة أو التأجيل.

بعض األشخاص مثل الكتب 
قد يكـون العنـوان جذابا..!! 

ولكن احملتوى ال يستحق القراءة.

إن جالست الذئاب 
فستتعلم كيف تعوي 

وإن صادقت النسور فستتعلم 
التحليق...!

في مجتمعنا العربي املتخم بجراحه 
واملُبتلى بتصدعاته تضيع النصائح 
الصادقة واآلراء احلكيمة واملساعي 
احلميدة ويبقى املشهد في ضبابيته 

املعهودة.

ما هو املوت؟ وملاذا نفر منه؟
هل ألننا ال نعرف ماذا بعده؟ 

أو ألنه أكثر احلقائق رسوخا؟ 
وهؤالء الذين سافروا إليه، 

أين هم اآلن؟ #كالم_شخصي_مكرر.

(دعاة الفتنة ووعاظ الشياطني) 
هم من حّولوا اختالفاتنا الدينية 

واملذهبية إلى حرب عقائدية 
وقتل على الهوية وتفشي ثقافة 

#الطائفية!!

احلياة ليست رحلة للبحث عن الذات 
لكنها رحلة لصنع الذات... 

فاحرص على أن تصنع شخصا من 
الصعب تقليده.

الكاتب احلقيقي هو من يظل تلميذًا 
أبديًا في مدرسة احلياة، 

م، وكذلك يظل  يراقب ويحلل ويقِوّ
تلميذًا أبديًا في محراب اللغة واألدب 

واملعرفة.

العقول الراقية تناقش األفكار
العقول الطبيعية تناقش األحداث

أما العقول التافهة فهي التي تناقش 
األشخاص.

برنامج البشير شو.

تتتابعوا

@mesa25jan 
ــــــة_ ــــــوس مــــــش كل حاجــــــة #كذب ”الفل

مصرية_مشهورة“.

@msfa1409 
ــــــي شــــــرفا أن أغلب أســــــاتذتي في  يكفين
اجلامعــــــة من اجلنســــــية املصرية شــــــكرا 
لكم بحجم الســــــماء. #كذبة_مصرية_

مشهورة.

@kokowawa_as
ــــــد معلمني  ــــــال تعلمــــــت على ي ــــــة أجي ثالث
ــــــا وتطورنا في مجاالت  مصريني، وعوجلن

كثيرة، فلهم كل االحترام والتقدير.

@alijabir1212 
واللِه  ”#كذبة_مصرية_مشــــــهورهة..آه 

ُكنِت ِلسه هكلَمك“.

@Mishal1976 
ــــــني  من ”#كذبة_مصرية_مشــــــهورة.. 

حضرتك؟ من موزمبيق. أجدع ناس“.

@shoosh_s_
الرجال  ”#كذبة_مصرية_مشــــــهورة.. 
بدون ِكرش ما يســــــواش قرش وأبوكرش 

مصدق وفرحان بكرشه“.

@A_B_Horreya1234 
#كذبة_مصرية_مشــــــهورة، جو مصر 

حار وجاف صيفا، دافئ وممطر شتاء.

@Differentman_16 
طــــــز  ”#كذبة_مصرية_مشــــــهورة.. 

بالفلوس.. فلوس ما تهمنيش“.

@ve_unc 
”أنا عمري ما عرفت احلب وال حبيت غيرك.

@AElharabee 
الطفــــــل  #كذبة_مصرية_مشــــــهورة، 

املصري أذكى طفل في العالم.

@aezzarab25 
ــــــا فقيرة واحنا فقرا قــــــوى #كذبة_ ”بلدن

مصرية_مشهورة“.

@MCQ_KSA 
ــــــص حضرتك… بدأ يكــــــذب ٢- انتا   ١- ُب
معايا ياباشــــــا قاعد يكذب ٣- واخد بالك 

يافندم كذب وخلص.

kadwi69  

عندما يتغّير املفهوم عن الله يتغّير 
التفكير اإلنساني.

فالله املتجسد احملدود أدى إلى 
محدودية الفهم اإلنساني للحياة، 
والله املطلق أدى إلى سعة الفهم.

Sddann1

لم نرد احلرب يومًا ولم نطبل لها
ولكن أبت النذالة أن تفارق أهلها

والغدر من شيم اجلبناء.
الفتنة نائمة طيح الله حظ البارزاني 

اخلائن الذي أيقظها.

ِ 



}  مراكش (المغرب) - شـــكلت مدينة مراكش 
المغربيـــة مصـــدر إلهـــام للكثير مـــن إبداعات 
المصمم العالمي إيف ســـان لـــوران، ففي هذه 
المدينـــة الواقعـــة جنـــوب المغـــرب اكتشـــف 
المصمم الفرنسي جمال األلوان والضوء، وقد 
شهدت المدينة المغربية مؤخرا افتتاح متحف 
إيف ســـان لوران، والذي يعتبر أكثر من مجرد 

متحف للموضة.
ومن الواضح أن متحف إيف سان لوران في 
مراكش ليس مكرسا ألعمال المصمم الفرنسي 
الشـــهير فحســـب، بـــل إنـــه يســـلط األضواء 
علـــى المغرب أيضـــا، ويقع هـــذا المتحف في 
شـــارع يحمل اسم إيف ســـان لوران إلى جانب 
حديقة مارغوريل، التي اشـــتراها المصمم في 
عـــام 1980، وهي واحة خضـــراء تكّفل المصمم 
الفرنســـي بأعمـــال تطويرها مـــع صديقه بيار 

بيرجيه.
ويتشابه البالط الصغير األخضر في مدخل 
المتحـــف مع البالط الذي يزين المآذن المربعة 
فـــي مدينة مراكـــش، كما يزهو جزء من ســـور 
المتحـــف باللون الوردي مثـــل جبال الغرانيت 

فـــي وادي أوريكا، والذي يبعد حوالي ســـاعة 
بالســـيارة عن مدينة مراكش، وقد بلغ بناء هذا 
المتحـــف حوالي 15 مليون يـــورو بمبادرة من 
شـــريكه ومدير أعماله بيرجيـــه، والذي أكد أنه 
مـــن الطبيعي أن يتم إنشـــاء مثل هذا المتحف 
في مراكش اعترافا بجميل هذا البلد على إيف 
ســـان لوران. ولم يتمكن رجل األعمال بيرجيه، 
الذي أســـس بالتعاون مع إيف سان لوران دار 
األزياء الشـــهيرة في عـــام 1961، من معايشـــة 
أجواء افتتـــاح المتحف في مراكش؛ ألنه توفي 
في 8 ســـبتمبر الماضي عن ســـن ناهزت الـ86 

عاما.
وأفـــاد ماديســـون كوكـــس الـــذي يـــرأس 
مؤسســـة بيرجيه – إيف ســـان لوران منذ وفاة 
بيرجيـــه، بأن األخيـــر ”زار مراكـــش آخر مرة 
في مايو الماضـــي وكان حينها المبنى منجزا 
فـــي مرحلـــة اختبار المنشـــآت قبل اســـتقدام 
المجموعات المقرر عرضها. لقد رأى كل شـــيء 

وتابع التفاصيل كافة منذ البداية“.
وقـــال المهنـــدس األميركـــي ”كانـــت المرة 
األولـــى التي ينشـــئ فيها بيرجيـــه صرحا من 

العدم. لقـــد أعاد تأهيل أماكـــن ومكاتب ومقار 
ســـكنية ســـابقا، لكن األمر هنا مختلف. لم تكن 
هناك ســـوى قطعـــة أرض شاســـعة إلى جانب 

حديقة ماغوريل“.
وقد قام بيرجيه بإنشـــاء متحفين للمصمم 
الشهير؛ األول في العاصمة الفرنسية باريس، 
والـــذي تـــم افتتاحـــه أول أكتوبـــر الجـــاري، 
والثاني في مدينة مراكش المغربية، والذي تم 
افتتاحـــه في الـ14 من الشـــهر ذاته، بعد أعمال 

تشييد استمرت ثالث سنوات.
وقـــال بيورن دالســـتروم، مديـــر المتحف، 
خالل تنقله بيـــن أرجاء قاعة العرض ”مراكش 
كانـــت مصدر إلهام إليف ســـان لوران. باريس 
كانت دار المصمم التاريخية. هاتان المدينتان 
تعكســـان جانبيه المختلفيـــن اللذين يجمعان 
الكالســـيكية ونمـــط البـــاروك مـــع الخطـــوط 

والزخرفة العربية“.
وينصـــب االهتمـــام فـــي المتحفيـــن على 
عرض إبداعات إيف سان لوران، ويمتد متحف 
باريس على مساحة 400 متر مربع، في حين تم 
إنشـــاء متحف مراكش على مســـاحة 4000 متر 

مربع.
مراكـــش  لـــوران  ســـان  إيـــف  واكتشـــف 
باعتبارهـــا لؤلـــؤة الجنـــوب، ألول مـــرة فـــي 
عام 1966، ولذلك قام بشـــراء منـــزل في البلدة 
القديمة، دار الحنش، ومنذ ذلك الحين انتظمت 
إقامة إيف ســـان لوران في مراكش، وأصبحت 
المدينة بمثابة مصدر إلهام للمصمم الفرنسي، 

واستوحى من المدينة المغربية ألوانا جديدة 
فـــي إبداعاته، وهـــو ما انعكس فـــي مقتنيات 
المعـــرض الدائم فـــي المتحـــف، والذي يضم 

حوالي 100 من التصاميم المبدعة.
ويمكن لزوار المتحف على الجانب األيسر 
مشـــاهدة المجموعة الســـوداء مـــن إبداعات 
إيف ســـان لوران، والتي تـــم تصميمها خالل 
الســـنوات األولى من عمله، بينما على الجانب 
األيمـــن تزهو تصاميمـــه باأللـــوان المبهجة، 
والتي اكتشـــفها جميعا بعد إقامته في مدينة 

مراكش المغربية.
ويتم افتتاح ديفيليـــه األلوان برداء الكاب 
الحريـــري مـــع أزهـــار البوجانفيليـــا باللون 
األرجوانـــي، والتي تنمو فـــي حديقة ماغوريل 
المجاورة، وينتهي العرض بفســـتان السهرة 
األزرق، والـــذي يعتبـــر تكريما للرســـام هنري 
ماتيس، وعندما قام بيرجيه وإيف سان لوران 
بشـــراء الحديقة كانت في حالة ســـيئة للغاية، 
ولكـــن الوضع تغيـــر تماما وينمـــو بها حاليا 
حوالي 300 نوع من النباتات في تباين واضح 

بين األزرق واألخضر.
وأشـــار إيف ســـان لوران إلى أنه غالبا ما 
كان يحلـــم بهـــذه األلوان، وتســـتقبل الحديقة 

حاليا حوالي 800 ألف زائر سنويا.
وقامت مؤسســـة بيرجيه وإيف سان لوران 
بتكليف أوليفييه مارتي وكارل فورنييه بإنشاء 
أســـتديو كو، ويعمل المهندســـان في المغرب 
بصـــورة منتظمـــة ولديهمـــا نفـــس الحماس 

والشـــغف، اللذين تمتع بهما إيف سان لوران؛ 
ألن أعمالهما المعمارية دائما ما ترتبط باأللوان 
والضـــوء، وتبعا لوقت اليـــوم فإنه تتم إضاءة 
الواجهة المشيدة من الغرانيت باللون الوردي 
واألحمر، كما تتم إضاءة نطاق المدخل باللون 
األزرق واألصفر مع النوافير البديعة التي تترك 
انطباعات رائعة على غرار التطريزات الملونة 

على إبداعات إيف سان لوران.
مـــن  أعمـــاال  الجديـــد  المتحـــف  ويضـــم 
مجموعـــات إيف ســـان لوران تتمحـــور حول 
مواضيـــع متنوعة بينهـــا أفريقيا واألســـفار 

الخيالية والحدائق غير العادية.
ويسلط كذلك جدار من الصور الضوء على 
أبرز المحطات في مسيرة المصمم الكبير، منذ 
رســـالة التوصية الموجهة من مدير مجلة فوغ 
ســـنة 1954 حين كان إيف ســـان لوران في سن 
السابعة عشرة وصوال إلى وداعه لعالم األزياء 

الراقية عام 2002 قبل ست سنوات من وفاته.
وحـــرص القائمون علـــى المتحف على أال 
يكون الموقع مجرد مزار لتكريم ذكرى المصمم 
مع  الراحل بل أرادوه ”موقعا نابضا بالحياة“ 
برنامج غنـــي بالمعـــارض المؤقتة ومســـرح 
ومكتبـــة. ومن بيـــن الفعاليات التي يشـــهدها 
المتحف معرض اللوحات ذات الطابع الشرقي 
لجاك ماغوريـــل، إضافة إلى تصاميم للمصمم 
المغربي الشـــاب نورالدين أميـــر ومنحوتات 
للفنانة ســـيمون فتال مع مشـــهدية مســـرحية 

لروبرت ويلسون.

} بيت لحم (فلسطين) – ينصح من أراد زيارة 
دير مار ســـابا، الواقع جنـــوب الضفة الغربية 
الفلســـطينية، بعدم اصطحـــاب زوجته، أو أي 
أنثى أخرى، ألن الرهبان ال يســـمحون للجنس 
اللطيـــف بدخول الّديـــر، وهو محـــّرم عليهّن، 

العتقادهم أنه يبطل صالتهم.
ويعتبـــر ديـــر مـــار ســـابا، الواقـــع علـــى 
بعـــد نحـــو 20 كيلومتـــرا جنـــوب بيـــت لحم، 
من أشـــهر األديـــرة في فلســـطين، حيث يقول 

تعاليـــم  إن  الرهبـــان  بعـــض 
المســـيحيين األرثوذكـــس 

بالصلـــوات  المتعلقـــة 
والصيـــام، خرجت من الّدير 

إلى كافة أنحاء العالم.
الوصـــول  ويحتـــاج 
المـــرور  المـــكان  إلـــى 
ببلدة العبيدية، جنوب 
بيـــت لحـــم، والعبور 
مـــن خـــالل الكثيـــر 

مـــن المنعطفـــات 
التي  والتعّرجـــات 

تتخللهـــا مناظـــر خالبة للتالل 
والجبال.

ووفقا لما يقوله الراهـــب كالريتوش، فإن 
بناء الدير يعود للعـــام 483 ميالدي، حين قدم 
القّديس ســـابا للمـــكان مع تالميـــذه، وقرروا 

تشييد كنيسة فيه.
وبّيـــن أن القّديس ســـابا توفي فـــي الدير 
عـــام 532 ميـــالدي، وفـــي وقـــت الحق، ســـرق 
الفرس جثمانه عقب احتاللهم فلســـطين، إلى 
أن تمكنت الكنيســـة الرومانية الكاثوليكية من 
اســـتعادته عام 1965 إلى الديـــر، حيث ال يزال 

موجـــودا إلى اليوم. وبحســـب نشـــرة يجري 
توزيعهـــا علـــى الزائرين للدير، فـــإن القّديس 
ســـابا ”ترهبن“ وعمره ثماني ســـنوات، وجاء 

إلى منطقة بيت لحم وعمره 18 عاما.
وتبّيـــن النشـــرة أن جثته موجـــودة داخل 
تابوت زجاجي، كما توجد في الدير مقبرة دفن 
فيها الرهبان ورجال الدين الذين توفوا داخله.
وحـــول تحريم دخول النســـاء إلـــى الدير، 
قـــال الراهـــب ”التقاليد القديمـــة كانت تحظر 
على النســـاء دخول صوامـــع الرجال والعكس 

صحيح“.
وتابع ”بالنســـبة لنا في هذا الدير، 
نحـــن في حالة صـــالة دائمة، 
وال يجوز أن تكون النســـاء 

حولنا“.
وقـــال المطران ثيوفانيس، 
وهو أحد مطران بطريكية الروم 
األرثوذكس في القدس، إن اآلالف 
من الســـياح يزورون الدير سنويا، 
قادميـــن مـــن دول مختلفـــة، أهمها 
وصربيا  وبلغاريا  ورومانيا  روســـيا 

واليونان وغيرها.
القديســـين  مـــن  عـــددا  أن  ويبّيـــن 
المهّمين سبق أن أقاموا في الدير، أبرزهم 
القديس يوحنا الدمشـــقي، الذي ترك ســـوريا 

واتجه للدير كي يعتزل ويتفرغ للعبادة.
وأضاف ثيوفانيس ”نحو 15 راهبا يقيمون 

(حاليا) في الدير، وينقطعون فيه للعبادة“.
ويالحـــظ الزائر للدير عـــدم وجود خطوط 
ميـــاه أو كهرباء أو هاتف، أو أي من وســـائل 
التكنولوجيـــا، فيمـــا يقـــول الرهبـــان إنهـــم 
يعتمدون على الشـــموع وفوانيس الكيروسين 

لإلنـــارة، وعلـــى نبع ماء داخل الدير، للشـــرب 
واالحتياجات األخرى.

ومن الملفت، أن الزائر يحظى بقارورة ماء 
من النبع الـــذي يتدفق داخل الدير، وقطعة من 
ســـعف نخلة نبتت في أحد جوانبه، كهدية من 

الرهبان.
ويعتقد بعض الســـكان المحليين أن شرب 
ماء دير مار سابا بعد غلي جزء من ورقة سعف 
النخلة فيه، قد يشـــفي من أمراض عدة، أبرزها 

العقم.
وقال ناجـــي ردايدة رئيس بلدية العبيدية، 
إن دير مار سابا معلم سياحي مهم، عمره أكثر 
مـــن 1500 عام، وهـــو ”تحفة فنيـــة يجب على 

الجميع االهتمام بها“.
وأوضح أن هناك جهودا فلسطينية حثيثة 
إلدراج الدير علـــى الئحة التراث العالمي التي 
تحددها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة، وســـيتم تقديم طلـــب االنضمام إلى 

المنظمة بداية العام القادم.
وبّين ردايدة أن الديـــر يتميز بكونه تحفة 
معماريـــة، ويتكـــون في أقســـام منـــه من عدة 
طبقات، إضافة إلى األدراج واألبواب والممرات 

التي تؤدي إلى أقسام متعددة من المبنى.
وأشـــار رئيس بلدية العبيدية إلى أن نحو 
300 ألف ســـائح يزورون الدير بشـــكل سنوي، 
وقـــد يتضاعف العدد في حـــال تم إدراجه على 

الئحة التراث العالمي.
وكانت فلسطين قد نجحت في إدراج مدينة 
بيت لحم، وقرية بّتير، غرب المدينة عام 2014، 
علـــى الئحة التـــراث العالمي، فـــي حين كانت 
مدينة القدس قد أدرجـــت منذ ثمانينات القرن 

الماضي بطلب أردني.
وأدرجت مدينة الخليل، جنوب الضفة، في 
الثامن من يوليو هذا العام، على الئحة التراث 
العالمـــي، بعد أن صّوتـــت 12 دولة أعضاء في 
يونيسكو خالل اجتماعها في بولندا، لمصلحة 

الطلب الفلسطيني المقدم بهذا الشأن.
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دير مار ســـابا معلم ســـياح هام تســـعى بعض األطراف الفلســـطينية إلدراجه على الئحة التراث 

العالمي التي تحددها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

مدينة مراكش المغربية ألهمت بألوانها الحية مؤسس مجموعة إيف سان لوران الشهيرة فأنشأ 

متحفا جديدا ضم باقة من أعماله المتنوعة.

ــــــذ أيام، يضم أعماال من  ــــــت مدينة مراكــــــش املغربية متحفا جديدا مت افتتاحه من احتضن
مجموعات إيف سان لوران الشهيرة، تأخذ زائريها في رحلة متنوعة بني معروضات بدءا 
من األســــــفار اخليالية إلى احلدائق غير العادية، وصوال إلى موجة من األلوان املستوحاة 
من األرض املغربية التي طبعت تصاميم املصمم الفرنســــــي األخيرة بعد أن ركزت بداياته 

على اللون األسود.

دير مار سابا، الواقع على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب بيت حلم، يعد من أشهر األديرة 
ــــــان إن تعاليم املســــــيحيني األرثوذكس، واملتعلقة  فــــــي فلســــــطني، حيث يقول بعض الرهب
بالصلوات والصيام، خرجت من الّدير إلى كافة أنحاء العالم، إال أنه ممنوع على النساء.

متحف إيف سان لوران باملغرب أكثر من مجرد منصة للموضة

دير مار سابا تحفة فنية فلسطينية 

محرمة على النساء

[ مدينة مراكش المغربية طبعت بألوانها تصاميم المصمم الفرنسي  [ الزوار تنقلوا بين معروضات غربية وأخرى شرقية  

أماكن

تنقل بين عالمين لالسلمى ترأست االفتتاح

انقطاع تام للعبادة

تحفة معمارية

 الرهبان 

في دير مار سابا في 

حالة صالة دائمة، 

ولذلك ال يجوز أن تكون 

النساء حولهم



}  الرباط - أصدرت المحكمة االبتدائية بطنجة 
أقصى شـــمالي المغرب في أبريل الماضي أول 
حكم قضائي فـــي تاريخ بالبالد، يقّر بحق طفلة 
مولـــودة خـــارج إطار الـــزواج باالنتســـاب إلى 
والدهـــا. وفـــي أكتوبـــر الجاري ألغـــت محكمة 

االستئناف بالمملكة هذا الحكم. 
وما بين التاريخين طفا ملف ”أبوة األطفال 
خارج إطار الزواج“ إلى واجهة الجدل من جديد 
بالمملكـــة. 8 أشـــهر فصلت بين الحكـــم األّولي 
واالســـتئنافي، غيـــر أنهـــا كانت كافيـــة لتزلزل 
المنابـــر الحوارية في مختلف وســـائل اإلعالم 

بالمملكة.
جـــدل وضع فـــي الواجهـــة معارضيـــن لما 
الدينيـــة  للخصوصيـــة  ”ضربـــا  يعتبرونـــه 
ولألعراف“، وشقا ثانيا يدافع عن حق أطفال ال 
ذنب لهم في الحصول على نسب، مستحضرين 

البعد اإلنساني للمسألة.

ورغـــم األهمية االجتماعيـــة المحورية لهذا 
الملف الشـــائك، فإنه غالبا مـــا يظل مركونا في 
زاويـــة يخشـــى الكثيـــرون بالمملكـــة االقتراب 
منها، لما يثيره الموضوع من حساســـيات على 
مختلف األصعدة. إال أّن سيدة مغربية مقيمة في 
مدينة طنجة كســـرت الصمت المخيم -ظرفيا- 
علـــى الموضـــوع، حيث لجـــأت إلـــى المحكمة 
إلثبات نســـب مولودتها، فتصّدر الملف اهتمام 

الرأي العام المحلي من جديد.
علـــي الشـــعباني، أســـتاذ علـــم االجتمـــاع 
بالمغـــرب، يرى أن ”ردود الفعل من قبل مكونات 
المجتمـــع المغربي تجاه الموضوع متضاربة“. 
وقـــال إّنه ”فـــي الوقت الذي ترفـــض فيه بعض 
األطـــراف قـــرار محكمة االســـتئناف من منطلق 
قناعتها بحّق نســـب الطفل، إنسانيا، ألبيه، إال 
أن بعض األطراف األخـــرى تؤّيد قرار المحكمة 
اســـتنادا لـ“خصوصيـــة المجتمـــع اإلســـالمي 

ومرجعيته الثقافية واألخالقية“.
رغـــم البعد اإلنســـاني الـــذي يســـتند إليه 
المدافعـــون عن حّق المولود خارج إطار الزواج 
في الحصول على نسب والده، إال أن الشعباني 
يعتـــرف بوجود ”جوانب ســـلبية تمس العالقة 

بين األبناء واآلباء، واألسرة“ عموما.

وأوضـــح أن ”المنظومـــة االجتماعية مبنية 
على العديـــد من الثوابـــت المتعلقة بالحضانة 
ورعايـــة األبنـــاء والتربيـــة واإلرث، ولذلك فإن 
جميع هذه المفاهيم يمكن أن تندثر أو تتغير في 
حال تبّدلت بعض الثوابت المؤطرة للمجتمع�.

ودعا إلى ضـــرورة فتح نقـــاش علمي حول 
الظاهرة، يشـــمل جانبها القانوني واالجتماعي 
والدينـــي. ووفـــق الشـــعباني فـــإن المجتمـــع 
المغربي يقف اليوم بين خيارين؛ إما ”التمســـك 
بـــاإلرث االجتماعي وعـــدم فتـــح أي مجال ألي 
تغيير في بنية المجتمع واألســـرة، وإما إحداث 
تحّول جذري في بعـــض المرتكزات االجتماعية 

والعالقات األسرية“. 
عائشـــة الشـــنا، رئيســـة جمعية التضامن 
النســـوي في المغـــرب (غيـــر حكوميـــة)، رأت 
مـــن جانبهـــا أّن ”القانون فـــوق الجميع، إال أن 
المجتمـــع فـــي حاجة إلـــى نقـــاش بخصوص 

األطفال خارج إطار الزواج“.
وأضافـــت أنه مـــن ”الضـــروري أن يحصل 
هؤالء األطفال على بعض الحقوق مثل االنتساب 

إلى آبائهم، خصوصا في حالة ثبوت نسبهم“.
وقّدرت، اســـتنادا لدارسة نشـــرتها جمعية 
إنصـــاف بالمغـــرب (غيـــر حكومية) فـــي 2011 
بالتعاون مـــع األمـــم المتحدة ”عـــدد الوالدات 
خارج إطـــار الـــزواج بالمغرب، بــــ153 مولودا 
يوميا“، مشيرة إلى أن ”هذا الرقم شهد ارتفاعا 

في السنوات القليلة الماضية“.
ودعت الشـــنا إلى ضرورة التوعية وتدريس 
التربيـــة الجنســـية للحـــّد من ظاهـــرة األمهات 

العازبات واألطفال خارج إطار الزواج.
وقالت إن المشـــكل ببالدها يتعلق بـالعقلية 
خصوصـــا في ظل غيـــاب النقـــاش الجاّد حول 
الموضـــوع. كمـــا دعـــت إلـــى ضـــرورة إدماج 
األطفال والشـــباب خارج إطار الـــزواج في عدد 
من المجاالت بما فيها ســـوق العمل، ألن بعض 

القطاعات ترفض تشغيلهم.
اعتمـــدت المحكمة االبتدائيـــة بطنجة على 
حيثيات غير مســـبوقة، معللة قرارها بنصوص 
مـــن اتفاقيـــات دولية ومـــن الدســـتور الجديد. 
وانطالقا من هـــذه النصوص، قضت باالعتراف 
بالبنوة من دون النســـب، حيـــث قضت بثبوت 
البنوة بين الطفلة وبيـــن المدعى عليه اعتمادا 
على نتائج الخبـــرة الطبية التي أثبتت العالقة 
البيولوجيـــة بينهما، مميزة في هذا الصدد بين 
البنوة والنســـب الذي ال يؤخذ به وبمفاعيله إال 

في حال البنوة الشرعية.
كما قضـــت المحكمة بالتعويـــض لألم بدال 
عن النفقـــة لالبنة، حيث رفضـــت طلب المدعية 

بإلـــزام المدعى عليه بتحمل نفقة البنت، وعللت 
قرارها بكون النفقة من آثار النســـب الشـــرعي. 
لكنها وفي أول ســـابقة لجأت إلى أعمال قواعد 
المســـؤولية التقصيرية لتلزم األب البيولوجي 
بدفـــع تعويـــض للمدعية نتيجة مســـاهمته في 

إنجاب طفلة خارج إطار مؤسسة الزواج. 
ولما ثبتت المســـؤولية الجنائيـــة للمدعى 
عليـــه بارتكابه للفعل الجرمـــي المذكور والذي 
نتج عنه والدة الطفلة تكون العناصر القانونية 
لقيام المسؤولية المدنية ثابتة في نازلة الحال، 
وفقـــا لمـــا ينـــص عليه الفصـــل 77 مـــن قانون 
االلتزامـــات والعقـــود الذي جاء فيـــه ”كل فعل 
ارتكبه اإلنســـان عـــن بينة واختيـــار ومن غير 
أن يســـمح به القانون، وأحـــدث ضررا ماديا أو 
معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض عن الضرر، 
إذا ثبت أن ذلك الفعل هو الســـبب المباشـــر في 

حصول الضرر“.
وهكـــذا ارتـــأت المحكمة بعد ثبـــوت عالقة 
البنوة بين البنت والمدعى عليه، وما يستلزمه 
ذلـــك مـــن رعايتهـــا والقيـــام بشـــؤونها ماديا 
ومعنويا والحفـــاظ على مصالحها كمحضونة، 
ومـــا يتطلبه ذلك من مصاريف أن تمنح المدعية 

تعويضا يحدد بمئة ألف درهم.

وعن األسباب التي دفعت بمحكمة االستئناف 
إلى نقض الحكم االبتدائي الذي ُوصف بـ“ثورة 
في قانون األحوال الشخصية بالمغرب،  هادئة“ 
يقول أحمد كنون محامـــي الدفاع عن أّم الطفلة 
المعنيـــة بالحكـــم القضائـــي (م.ن)، إنه ال يعلم 
بالتحديد المستندات القانونية التي َبَنْت عليها 
المحكمة االســـتئنافية بطنجـــة حكمها الصادر 
فـــي الـ11 من أكتوبر الجاري، معتبرا أن ”الحكم 
االبتدائي كان مطابقـــا للصواب ألنه جاء معّلال 
تعليـــال علميـــا وقانونيـــا واضحـــا على عكس 
الحكم االستئنافي األخير الباعث على األسف“.

ولـــم يخِف المحامي كنون، في حوار مع دي 
دبليو عربية، نّيته اللجوء إلى الطعن في الحكم 
االستئنافي األخير، قائال إنه ”واثق من إنصاف 
الطفلة أمام محكمة النقض التي نضع كل آمالنا 
على عاتـــق ُقضاتهـــا، باعتبارها أعلى ســـلطة 

قضائية في المغرب“.
وكشـــفت جمعيـــة إنصـــاف عـــن معطيـــات 
صادمـــة في ما يخص أعداد األطفال خارج إطار 
العالقات الزوجية الشـــرعية، حيث أكدت أن 30 
ألف امرأة تنجب سنويا خارج إطار الزواج في 
المغرب. واستنادا إلى معطيات الجمعية ذاتها 

فإن 10 بالمئة منهن في الدار البيضاء.

وأوضحت دراسة أنجزت مع 125 شخصا من 
أمهات ومهنيين (أطباء، ومولدات، ومســـاعدين 
اجتماعيين، وأخصائيي علم النفس، ومربين)، 
أن معظـــم األمهات العازبات غالبا يكن قاصرات 
ومن أســـر فقيرة، ويتم التغريـــر بهن من طرف 
أشخاص في الغالب يكونون من العائلة نفسها 
أو عـــن طريق خطبتهـــن، حيث تطمئـــن الفتاة 
للرجل قبل أن تمارس معـــه الجنس الذي ينتج 
عنه حمل تتحمل عواقبه لوحدها. وأشارت إلى 
أن النساء الالتي يتوفرن على الوسائل المادية 
يســـتطعن إيجاد حلـــول لحملهن خـــارج إطار 
الزواج، من خالل اإلجهاض القانوني في تونس 

والسري في المغرب والجزائر.
كما أشارت الدراســـة التي تمت بشراكة مع 
جمعيـــات ”إنصاف“ في المغـــرب، و“أمان“ في 
تونس، و“نجدة النســـاء في شدة“ في الجزائر، 
في فرنســـا، وتم توثيقها في  و“سانتي ســـيد“ 
كتـــاب تحت عنـــوان ”األمهـــات العازبـــات في 
المغرب العربي“، أنه مباشـــرة بعد تأكد الفتاة 
أنهـــا حامـــل ورفـــض األب البيولوجـــي تحمل 
المسؤولية تبدأ معاناتها مع األسرة والمجتمع 
والقانـــون، مشـــيرة إلـــى أن قضيـــة األمهـــات 

العازبات في العالم العربي ال تزال ”طابو“.
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تســـاعد املواد املضادة لألكســـدة املوجودة في بذرة األفوكادو في الحد من التهاب الجلد وتكوين التجاعيد مع التقدم في العمر، 

كما أن الزيوت املتوفرة في بذرة األفوكادو تغذي الجلد بمادة الكوالجني التي تقلل أيضا من ظهور التجاعيد.

صدور أّول حكم قضائي في املغرب يقضي بنســــــب طفلة مولودة خارج إطار الزواج إلى 
والدها ثم إلغاء احلكم في االســــــتئناف، فّجر اجلدل من جديد حول ملف شــــــائك تتقاطع 

عنده العديد من املعطيات بالغة احلساسية باململكة.

[ إلغاء أول حكم قضائي يقر بحق طفلة في االنتساب إلى والدها  [ المجتمع في حاجة إلى نقاش إلحداث تغيير في بنية المجتمع واألسرة
أطفال خارج إطار الزواج.. جدل النسب يتفجر من جديد بالمغرب

أمهات يبحثن عن أبسط الحقوق ألطفالهن 

أسرة

} برلني - هل يرغب طفلك في ارتداء الســـترة 
الصفـــراء أم الزرقـــاء؟ هـــل يرغب فـــي تناول 

البسكويت اململح أم التفاح؟
غالبـــا ما نقرأ أنه ينبغـــي على اآلباء جعل 
أطفالهم يشـــاركون في اتخاذ القـــرار في عمر 
مبكر قدر املســـتطاع. ولكن متى يكون الصغار 
حقـــا فـــي موقـــف يقررون فيـــه أمرا بـــني عدة 

خيارات؟ 
يقـــول أولريك ريتســـر- زاكس مـــن خدمة 
االستشـــارة اإللكترونيـــة في املؤمتـــر األملاني 
للتوجيه التربوي ”من حيث املبدأ، ميكنهم فعل 

هذا وهم في الثانية من العمر“.
وهـــذا ال يعني أن الطفل ســـيختار شـــيئا 
منطقيـــا، فرمبا يذهـــب حتى إلى خيـــار ثالث 
فـــي حني أن الوالدين لم يقدما ســـوى خيارين.
ومـــا يعنيـــه هـــذا للوالدين هو أنـــه من اجليد 

الســـماح لألطفال باتخاذ قرارات في عمر مبكر 
قدر املســـتطاع، ولكن البالغـــني يحتاجون إلى 
احترام هذه القرارات، على الرغم من أنه ميكن 

أن يكونوا غير راضني عن هذه القرارات.
ويوضـــح ريتســـر- زاكـــس ”إذا كان اجلو 
حـــارا ويرغـــب طفلي فـــي ارتداء حـــذاء برقبة 
وهـــو متوجه إلى احلضانـــة، يجب أن أضع له 
حذاء إضافيا حتسبا للظروف“.  ومن املفيد أن 
يسأل الوالدان نفسهيما ما إذا كان قرار الطفل 
مـــن احملتمل أن يؤذيه أم أنه ببســـاطة يناقض 
أفكارنـــا البالغـــة حول الطريقـــة التي يجب أن 
تســـير بها األمـــور. وغالبا ما تقـــع اخليارات 

الغريبة على الفئة الثانية.
وفي مثـــل هذه احلـــاالت، ميكـــن للوالدين 
أن يكونـــا أكثـــر هـــدوءا عندما ميشـــي الطفل 
مبالبس تبدو غريبة للغاية أو عندما يرغب في 

مغادرة املنزل واضعا على رأسه لباسا داخليا. 
وأوضـــح مختصـــون أنه ال ميكـــن التعامل مع 
الطفل العنيـــد بطريقة عصبية أو إلقاء األوامر 
عليـــه تباًعـــا دون التفكير فـــي العواقب، فهذه 
الشـــخصية تعتمد بشـــكل كلي على املناقشـــة 
واإلقنـــاع، لذلـــك إن أرادت ابنتـــِك الذهاب إلى 
احلضانـــة يوًما مبالبس النوم، فال توقفيها إال 
عندما جتدين لها حلوًال بديلة تقنعها بالعدول 

عـــن ذهابهـــا مبالبس النـــوم، وإن لـــم جتدي 
فاتركيها تذهـــب مبالبس النـــوم طاملا أن هذا 

القرار ال يسبب خطورة عليها.
كمـــا نبهوا إلـــى أن وضع حـــدود واضحة 
للتعامـــل مع الطفل العنيد أمر أساســـي ومهم 
لتربيـــة شـــخصيته القيادية، فعليـــه أن يتقبل 

وجود فكرة الفشل والنجاح.
وأشـــاروا إلى أن التفهم ملشاعر الطفل عند 
تنفيـــذ احلدود أمر مهـــم للغاية، فبـــدًال من أن 
تقولـــي ”انتهـــى وقت اللعب وســـتعاقب إن لم 
تتوقف علـــى الفور“، ميكنِك القـــول ”أعلم أنك 
حتب هـــذه اللعبة، ومـــن الصعـــب أن تتوقف 
عن فعل شـــيء حتبه، لكـــن علينا أن نتحكم في 
ذلك ونعود إليها غـــًدا“. ففي احلالتني أوصلِت 
هدفِك، لكـــن الطريقة التي تفهمِت بها مشـــاعر 

طفلِك، ستعزز عنده فهم مشاعره.

جمالدع طفلك يتخذ قراراته بنفسه وعليك تقبلها

٤ عناصر مهمة لصحة 
وجمال شعرك

} يعـــد الشـــعر الطويـــل والكثيـــف حلم 
كل امـــرأة؛ لكونه رمـــزا لألنوثة وعنوانا 
للجمـــال. ولتحقيـــق هذا احللـــم توصي 
املـــرأة بإمداد  األملانيـــة  مجلـــة ”إيلـــي“ 

جسمها بالعناصر الغذائية التالية:
[ 1 البيوتـــني: يســـاعد البيوتني على 
التمتـــع بشـــعر قوي والمـــع، وهو يوجد 
في املـــوز والفراولة والســـبانخ ورقائق 

الشوفان.
 B3 تعمل فيتامينات :B 2 فيتامينات ]
و B5 وB6 على تقوية بنية الشعر وحتفيز 
أيـــض اخلاليـــا وتدعيـــم جذور الشـــعر 
والتمتـــع بفـــروة رأس صحيـــة. وتوجد 

فيتامينات B في املكسرات والبقوليات.
[ 3 احلديد: يدعـــم احلديد الكثير من 
عمليات النمو؛ نظرا إلـــى أنه يقوم بنقل 
األوكســـجني في اجلسم. وتتمثل املصادر 
الغنيـــة باحلديد فـــي اللحـــوم والعدس 

والسبانخ والصويا.
[ 4 الزنـــك: يســـاعد 
الزنـــك علـــى بناء 
لكوالجني  ا
لكيراتني.  وا
ومـــن املصادر 
الغنيـــة بالزنك 
ت  ليـــا لبقو ا
واملكسرات.

} كانت لدّي شجرة أمام باب بيتي من 
ذلك النوع الذي يمكن تشذيبه على أشكال 
حيوانات أو ورود أو أي شيء، ويستعمل 

غالبا كحواجز وجدران نباتية، نظرا 
لقدرة أغصانه على التداخل والتشابك مع 
بعضها. وهي شجرة غريبة جدا، شوكية 

إلى حد كبير، تقريبا ال يمكن لمسها 
باليد المجردة (سميتها الكلبة في بعض 

قصائدي).
منذ سنة نمت فروعها وامتدت إلى 

الطريق حتى أصبحت تمسك بمالبس كل 
من يمر من أمامها، كنت أسمع وأنا داخل 

البيت أو وأنا أنظر من الزجاج إلى الخارج، 
عبارات التذمر والشكوى من الجيران، 

وهم يحاولون فك مالبسهم من بين 
أسنانها، فقررت قص الفروع المتطاولة 

مهما كلفني األمر. قطعت األغصان بعد أن 
تركت الشجرة في يدي ووجهي وذراعي 

خدوشا متفاوتة الحجم والعمق، سحبت 
الفروع المقطوعة إلى داخل البيت ومنه 

إلى الحديقة الخلفية وألقيت بها فوق 
العشب في انتظار أن تجف فيسهل قصها 
ووضعها في أكياس ورميها مع القمامة، 
إال أن ما حصل بعد ذلك يشبه فيلم رعب: 

لم تجف األغصان، ولم يذهب شوكها، ولم 
تتقصف أو تتكسر، ولم تفقد حجمها أو 
تضمر أو يقّل تطاولها، ظلت قوية حية 
متشابكة بحيث ال يمكن سحب فرع من 

اآلخر أو االقتراب منها، فإذا أفلحُت في 
مسك واحد منها وحاولت كسره التوى في 

يدي يمينا ويسارا دون أن يتكسر. فقدت 
صبري أخيرا، وأنا أستعد لالحتفال بعيد 

ميالد ابني في الحديقة التي تحتل جثة 
الشجرة ربع مساحتها تقريبا، فكرت في أن 
أحرقها، وبدأت بالتنفيذ فعال، ثم تراجعت 

مخافة أن يتصل الجيران بالشرطة 
معتقدين أن في بيتي حريقا، في النهاية 

كومت األغصان في عربة ووضعت ألواحا 
وبقايا أثاث قديم فوقها ودفعت بها إلى 

ركن في كوخ الحديقة، آملة أن تجف هناك 
في صمت وبعيدا عن األعين.

مر وقت طويل قبل أن أتذكرها، وفي 
أحد األيام أخرجت العربة وكدت أقع على 
األرض من الدهشة وأنا أجد الفروع كما 

تركتها تقريبا، متشابكة صلبة.
تحول موضوع الشجرة إلى كابوس 

حقيقي، فاستعنت بصديق وتعاوّنا 
وجررناها إلى الخارج ووضعناها في 

الصندوق الخلفي للسيارة، وهي تمأل ممر 
البيت بخدوشها والرصيف بضجيجها 

المرعب، حتى خفنا أن ينتبه الجيران 
فيستغربون ما نحن بصدد فعله. قدنا 

السيارة باتجاه غابة قريبة في وقت 
متأخر، ورمينا األغصان فوق أعشاب 

الغابة في مكان قريب من الطريق العام، 
ونحن نرتجف من الخوف، وعدنا الى 

البيت ونحن نلتفت إلى الخلف. بقيت بعد 
هذه الحادثة أسبوعا كامال وأنا اتخيل 
سيناريوهات مرعبة، غير مصدقة أنني 
تخلصت أخيرا من الشجرة الكابوسية.
يحظر في هذه البالد رمي األغصان 

في الشارع، وتصعب االستعانة بخدمات 
رفع القمامة والنفايات النباتية إذا كان 
طول األغصان يتجاوز 150 سنتيمترا، 

كما يحظر بالطبع رميها في الغابة، 
وبسبب كل هذه الممنوعات فإن قتل 
شجرة ال يختلف كثيرا عن قتل روح 

بشرية.

لمياء المقدم
كاتبة من تونس

ق ال ا ل
و ب

عام ال يكفي لدفن شجرة

لألطفـــال  الســـماح  الجيـــد  مـــن 
باتخـــاذ قـــرارات في عمـــر مبكر قدر 
املستطاع، والبالغون يحتاجون إلى 

احترام هذه القرارات

◄

املجتمـــع املغربي يقف بني خيارين 
إما التمسك باإلرث االجتماعي وإما 
إحداث تحـــول في بعض املرتكزات 

االجتماعية واألسرية

◄

والسبانخ والصويا.
[ 4 الزنـــك: يســـاعد 
الزنـــك علـــى بناء 
لكوالجني  ا
لكيراتني.  وا
ومـــن املصادر 
الغنيـــة بالزنك 
ت  ليـــا لبقو ا
واملكسرات.
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رياضة

} الدوحــة - طالـــب أحمـــد العجالني املدير 
الفنـــي لفريـــق اخلريطيـــات، العبيـــه بتكرار 
العـــروض اجليدة التـــي قدمها فـــي مباراته 
املاضيـــة أمـــام الغرافـــة، عندما يحـــل ضيفا 
علـــى املرخية اخلميس في املرحلة السادســـة 
مـــن دوري جنـــوم قطـــر لكـــرة القـــدم. وتلقى 
اخلريطيـــات ثالث هزائم مقابـــل تعادل واحد 
خـــالل أول أربـــع مباريـــات له باملوســـم لكنه 
انتفض بالفوز فـــي مباراته أمام الغرافة 1-4، 
ويتطلع إلى مواصلة صحوته في مباراة أمام 

املرخية.
وقال العجالني خـــالل املؤمتر الصحافي 
الـــذي عقد األربعاء إن املباراة أمام املرخية لن 
تكون سهلة كون الفريق املنافس اكتسب دفعة 
معنوية بفوزه أيضا على اخلور 1-0  اجلمعة 

املاضي. 
واعتـــرف العجالني بالبدايـــة املتواضعة 
لفريقـــه في املوســـم لكنه شـــدد علـــى رغبته 
والالعبني في مواصلة الصحوة ووضع نهاية 

لالنتقادات والضغوط التي طالت الفريق. 
العـــب  عبداحلـــي  أحمـــد  شـــدد  كذلـــك 
اخلريطيـــات على صعوبة املواجهة بالنســـبة 

للفريقـــني، لكنه أشـــار إلى ضرورة اســـتثمار 
الثقة التي اكتسبها الفريق بالفوز الكبير على 

الغرافة.

أهمية الفوز

مـــن ناحية أخـــرى أكد الدمناركـــي مايكل 
الودروب املديـــر الفنـــي لفريق الريـــان أهمية 
مبـــاراة فريقـــه املرتقبة أمام منافســـه العنيد 
الســـد في محـــاوالت الريان لتقليـــص الفارق 
مـــع الصدارة متهيـــدا للمنافســـة القوية على 
لقـــب دوري جنوم قطـــر في املوســـم احلالي. 
ويلتقي الريان مع السد اجلمعة في كالسيكو 
مثير ضمن منافسات املرحلة السادسة بدوري 
جنـــوم قطر لكرة القـــدم. وقـــال الودروب، في 
املؤمتر الصحافي لفريقه األربعاء، إنها مباراة 
قويـــة ومهمـــة وأن الريان (الرهيب) ســـيبذل 
قصـــارى جهـــده فيهـــا الســـتعادة تفوقه في 
مواجهات الكالسيكو بعدما فرض السد كلمته 

على هذه املباريات في السنوات األخيرة.
وكان آخـــر فـــوز للريـــان علـــى الســـد في 
2013 وهـــو مـــا يضاعف من مســـتوى اإلثارة 

في مبـــاراة الفريقني حيث يتطلـــع الريان إلى 
اســـتعادة نغمـــة االنتصـــارات فـــي مواجهة 
غرميه التقليـــدي والتقدم خطـــوة مهمة على 
طريق املنافسة على لقب املسابقة، فيما يتطلع 
الســـد ملواصلة هيمنته في لقاءات الكالسيكو 
واالســـتمرار في مزاحمة الدحيل على صدارة 

جدول املسابقة.
وطالب الودروب العبي فريقه بتقدمي كل ما 
بوســـعهم في هذه املباراة لتحقيق الفوز الذي 
يضمن للفريق مزاحمة السد في املركز الثاني. 
وأضاف ”صفـــوف الفريقني عامـــرة بالنجوم 
أصحاب املســـتويات املتميزة ممـــا يزيد قوة 
وإثـــارة اللقاء. من املهم أن ينافس الريان على 
اللقب هذا املوسم. ســـنحاول تقليص الفجوة 
بيننا وبني الدحيل والسد“. وأوضح الودروب 
أن الالعـــب محمد كســـوال جنم فريـــق الريان 
متاثل للشفاء وسيتواجد ضمن قائمة الفريق 

في هذه املباراة.
وأشـــار الودروب إلى التجانس بني العبي 
الفريق مما يســـاهم في تقدمي عـــروض قوية 
ونتائج طيبة. وقـــال املغربي عبدالرزاق حمد 
اللـــه العب الريان إن هجوم الفريق ســـيحاول 
هز شباك السد ملســـاعدة الفريق على حتقيق 
االنتصار في الكالســـيكو. وأعرب الالعب عن 
طموحه الهائل مع الريان ورغبته في مساعدة 
الفريق على اســـتعادة األلقاب أكثر من تركيزه 

على إحراز لقب الهداف في الدوري القطري.

الخيار الوحيد

من جانبه شـــدد التونسي قيس اليعقوبي 
مـــدرب العربـــي على ضـــروة الفوز فـــي لقاء 
األهلـــي اجلمعة باجلولة السادســـة من دوري 
جنوم قطر، مؤكـــًدا أهمية هذه النقاط لفريقه. 
وقـــال اليعقوبـــي ”األهلـــي منتـــش بالفـــوز 
على قطر، فيما خســـرنا من الســـد. سنحاول 
االســـتمرار على نفس األداء الـــذي قدمناه في 
الشـــوط الثاني أمام الســـد. علينـــا أن نلعب 
بجد حلصـــد نقاط اللقـــاء“. وأضاف ”اخليار 
الوحيـــد لنا في تلك املباراة هو الفوز من أجل 
التقـــدم في اجلدول؛ ألنَّ األمور تقاس بالنقاط، 
وليس األداء حيث قدمنا أداء جيدا أمام السد، 

وخسرنا. األهم لنا الفوز حتى نتقدم“. ثقة كبيرة

العجالني يبحث عن مواصلة الصحوة مع الخريطيات

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ باتت وضعية عزيز العامري، 
مدرب الجيش الملكي صعبة للغاية، 

ويبدو أن أيامه أصبحت معدودة 
داخل القلعة العسكرية؛ حيث يتعرض 

لضغط كبير من الجمهور، ومجلس 
اإلدارة.

◄ تفاضل إدارة النجم الساحلي، بين 
3 مدربين لتدريب الفريق األول لكرة 
القدم بالنادي، خلفا للفرنسي هيبار 

فيلود الذي استقر مجلس اإلدارة 
على إقالته. ورغم أن إدارة النادي لم 
تعلن رسميا إقالة فيلود، إال أن هناك 

إجماعا على رحيل المدرب.

◄ قال عبدالناصر الصويعي، األمين 
العام التحاد الكرة الليبي، إن النية 

تتجه للتعاقد مع عمر المريمي للعمل 
مساعدا ألي مدرب أجنبي جديد 

للمنتخب. واختتم تصريحاته بأن 
المنتخب سيسافر إلى تونس في 7 

نوفمبر المقبل.

◄ أعلن األمير فيصل بن خالد بن 
عبدالله، عضو شرف نادي أهلي 

جدة السعودي، استقالته من رئاسة 
الهيئة المالية للنادي. وأشاد األمير 
فيصل، باالستقرار المالي والهيكلة 

القانونية واإلدارية التي يمتلكها 
النادي، متمنيا له التوفيق في كافة 

االستحقاقات المحلية والقارية 
المقبلة.

◄ يدرس االتحاد الجزائري لكرة 
القدم، خوض مباراة ودية أمام 

المنتخب السوري في شهر نوفمبر 
المقبل. وتلقى االتحاد الجزائري عدة 
عروض إلقامة مباراة ودية للمنتخب 

األول في 14 نوفمبر، ويعد منتخبا 
سوريا وغينيا االستوائية، األقرب 

للمواجهة.

باختصار

تين كات: ننشد العودة إلى واجهة الدوري اإلماراتي
[ العين يتوق إلى االحتفاظ بالصدارة وتحقيق الفوز الخامس على التوالي

} ديب - تفتتح مواجهات اجلولة السادســـة، 
من منافســـات الـــدوري اإلماراتـــي لكرة القدم 
اخلميس، بلقاء حتا وضيفه اجلزيرة، مبلعب 
حمـــدان بن راشـــد، وخســـر حتا فـــي اجلولة 
الســـابقة أمام النصـــر، وبقي فـــي املركز قبل 
األخيـــر بـ3 نقـــاط، بعد أن تقـــدم عليه عجمان 
بأفضلية األهداف، ويحتاج حتا للفوز، ليغادر 

املنطقة اخلطرة ويتقدم لوسط الترتيب.
 بينمـــا يســـعى اجلزيـــرة للعـــودة إلـــى 
االنتصارات، بعـــد البدايـــة الضعيفة للفريق 
في املوســـم احلالي، وخسارة حامل اللقب 10 
نقاط كاملة خالل اجلوالت اخلمس الســـابقة. 
وفـــي ثانـــي مباريـــات اليـــوم األول للجولة، 
يلتقي الوصـــل وضيفه دبـــا الفجيرة مبلعب 
زعبيل، ويهدف الوصل إلى استعادة الصدارة 
التي فقدها في اجلولة اخلامســـة بتعادله مع 
اجلزيرة ســـلبيا، ليتراجع إلـــى املركز الثالث، 

وسيقود الفوز الوصل إلى صدارة مؤقتة.
وقـــال الهولنـــدي هينـــك تـــني كات مدرب 
اجلزيرة، إّنه يواجه صعوبات الختيار 11 العبا 
للمواجهة. وأشـــار في مؤمتـــر صحافي، إلى 
أن املباراة، ســـتكون فرصـــة للجزيرة، للعودة 
إلى واجهـــة الدوري. وأضـــاف ”التحضيرات 
للقاء حتا، تســـير بشـــكل جيد، وسعيد بشفاء 
أحمد العطاس وخلفان مبارك، وعودة عيســـى 
العتيبة للقائمة بعد انتهاء اإليقاف، وانضمام 
الســـانا ديارا للتدريبـــات اجلماعية، ونحتاج 
ملزيـــد من الوقت حتـــى يبلغ الالعـــب الدرجة 

الكاملة من اجلاهزية“.
وأضـــاف ”فخور باملســـتوى الـــذي يقّدمه 
سيف، والالعبون الصغار مثل محمد العطاس 
وســـالم العيـــدي وعيســـى العتيبـــة ومحمد 
جمـــال وزايـــد العامري الذي يتصـــدر ترتيب 
هدافي دوري الرديف، وســـأظل أمنحهم فرص 

املشـــاركة باســـتمرار؛ ألنهم ميثلون املستقبل 
وللمنتخبـــات اإلماراتية“.  املشـــرق للجزيرة، 
ويأمل العني في االحتفاظ بالصدارة وحتقيق 
فوزه اخلامس على التوالي عندما يستضيف 
الشارقة األخير الســـبت في املرحلة السادسة 
التي تشهد قمة بني الوحدة الوصيف وشباب 

األهلي الرابع.
 استفاد العني من فوزه على اإلمارات 0-3 
فـــي املرحلة املاضية وتعثـــر الوصل بالتعادل 
مع اجلزيـــرة 0-0 ليصعد إلى صدارة الترتيب 
برصيد 13 نقطـــة للمرة األولى منذ ديســـمبر 
2016، رغـــم أن الفريق املتوج باللقب 12 مرة ال 

يبدو في أفضل أحواله فنيا.
لكن الكرواتي زوران ماميتش مدرب العني 
رد علـــى منتقديه بعد الفـــوز على اإلمارات ”ال 
أعرف ما املستوى املطلوب من العني حتديدا، 
نحن فـــي الصـــدارة واحلصول علـــى النقاط 
الثالث ال يتطلب تســـجيل خمســـة أهداف في 
شباك املنافســـني“. وتابع ماميتش ”كرة القدم 
ليســـت كاآللـــة املوســـيقية التي تضـــع فيها 
النقود لتمنحك اللحـــن أو النغمة التي ترغب 
ســـماعها، وعلى الرغم من املستوى غير املقنع 

حســـب وجهة نظر البعض، فإن العني اآلن في 
صـــدارة الـــدوري“. ويجب علـــى العني احلذر 
ألن الصدارة عرفت لعبة الكراســـي املوسيقية 
بعدما ســـبقه إلى اعتالئهـــا الوحدة والوصل 
فـــي أول أربـــع مراحل قبل أن تـــؤول إليه في 
اخلامسة، لذلك فإن تعثره أمام الشارقة األخير 
برصيـــد نقطتـــني وفـــوز الوحـــدة أو الوصل 
وشـــباب األهلـــي ســـيفقده املركـــز األول. ولم 
يخسر العني في آخر أربع مراحل رغم افتقاده 
خلدمات صانع ألعابـــه عمر عبدالرحمن الذي 
سيســـتمر غيابه أمام الشـــارقة، وذلك بسبب 
قوة ثنائي خط هجومـــه املؤلف من البرازيلي 
الســـويدي  والدولـــي  دوغـــالس  داينفريـــس 
ماركوس بيرغ اللذين ســـجال سبعة أهدف من 

أصل 12 لفريقهما.
في املقابل، يأمل الشـــارقة الذي فشـــل في 
الفـــوز خالل مبارياته اخلمس بتحقيق نتيجة 
إيجابيـــة كما فعل في املرحلـــة املاضية عندما 
فـــرض التعادل الســـلبي على شـــباب األهلي 
بفعل اخلطـــة الدفاعية التـــي اعتمدها مدربه 
الوطنـــي عبدالعزيـــز العنبـــري والـــذي كان 
يخـــوض مبارياتـــه األولى بعدما حـــّل بديال 

للبرتغالي جوزيه بيســـيرو املقال من منصبه. 
وســـيكون الوصل الثالث مرشحا للتربع على 
الصدارة موقتا عندما يفتتح املرحلة اخلميس 
باســـتضافة دبا الفجيرة السادس، في مباراة 
يتطلـــع فيها مهاجمـــه البرازيلـــي فابيو ليما 
للعـــودة الى لغة هز الشـــباك بعدما توقف عن 
ذلك في لقـــاء اجلزيرة املاضـــي الول مرة هذا 

املوسم.
وتتوجـــه األنظار اجلمعة إلى قمة شـــباب 
األهلي الرابـــع وضيفه الوحـــدة الثاني التي 
ستكون األقوى في املرحلة واألكثر تنافسية بني 
فريقني مرشـــحني إلحراز اللقب. ومن املتوقع 
ان يغلـــب الطابع الهجومي على القمة لوجود 
عدة العبـــني مميزين فـــي صفـــوف الفريقني، 
مثل الثنائي الســـنغالي موسى سو وماكيتي 
ديـــوب متصدر ترتيب الهدافني برصيد ســـتة 
أهداف في صفوف شباب األهلي واألرجنتيني 
سيباســـتيان تيغالي واملغربي مـــراد باتناى 
عند الوحـــدة. وفي املباريـــات األخرى، يلعب 
اخلميـــس حتا مـــع اجلزيـــرة حامـــل اللقب، 
واجلمعة الظفرة مع النصر، والسبت عجمان 

مع اإلمارات في ختام املرحلة.

ــــــدوري اإلماراتي لكرة  ــــــزداد مباريات ال ت
القدم شراســــــة، مع وصــــــول البطولة إلى 
جولتها السادسة، والتي تتوزع مبارياتها 
ــــــس واجلمعة  ــــــام اخلمي ــــــى أي الســــــت عل
والســــــبت، بواقــــــع مباراتني فــــــي كل يوم. 
ويتوقع أن تشــــــهد اجلولة املقبلة، صراعا 
شرسا على مستوى الصدارة، مع تنافس 
4 فرق على القمــــــة، بفارق ال يتعدى نقطة 

واحدة بينها.

«أرى أن الفترة الحالية، ال تحتاج النتخابات جديدة للجبالية؛ نظرا ملشـــاركة املنتخب بمونديال 

روسيا، وحاجة الفريق لالستقرار، وإعداد برنامج للمونديال}.

محمود الشامي
عضو مجلس إدارة احتاد الكرة املصري السابق

«قمنا بمشوار أفريقي جيد منذ بدايته. اليوم نجني ثمار ذلك. بقي أمامنا حاجز واحد، نتمنى أن 

نتجاوزه رغم صعوبته. غير مستعد لتضييع الفرصة للفوز باللقب األفريقي}.

صالح الدين السعيدي
العب الوداد البيضاوي املغربي

يجب أن ننتهج الطريق الصحيح

األنظـــار تتجـــه إلـــى قمـــة شـــباب

التـــي ســـتكون  والوحـــدة  األهلـــي 

فريقـــني  بـــني  تنافســـية  األكثـــر 

مرشحني إلحراز اللقب

◄

متفرقات

◄ وّجه هيرفي رينارد مدرب منتخب 
املغرب، الدعوة إلى العب الفتح الرباطي 

بدر بولهرود، للمواجهة املرتقبة أمام كوت 
ديفوار، التي ستجرى في 11 نوفمبر، في 

اجلولة األخيرة من التصفيات املؤهلة 
للمونديال. ووضع رينارد ثقته 

في لبولهرود ملواجهة منتخب 
”الفيلة“، نتيجة العروض 

القوية التي يقدمها مع الفريق، 
وتألقه في الفترة األخيرة. 

وكان رينارد استدعى أيضا 
بولهرود، في املباراتني 
األخيرتني أمام الغابون 
وكوريا اجلنوبية. 

وينتظر أن يكشف 
رينارد عن قائمة 

الالعبني في األيام القادمة.

◄ ستشارك سلون ستيفنز الفائزة 
ببطولة أميركا ومواطنتها كوكو 

فاندفيغ أجنليك كيربر، الفائزة بلقبني 
في البطوالت األربع الكبرى، في بطولة 

تشوهاي للتنس في الصني املقرر 
إقامتها من 31 أكتوبر وحتى اخلامس 

من نوفمبر. وأحرزت ستيفنز لقبها 
األول في البطوالت الكبرى في 

أغسطس املاضي وبلغت 
قبل نهائي كأس روجرز 

وبطولة سينسناتي 
املفتوحة، بينما أحرزت 

فاندفيغ لقب بطولة 
ستانفورد 

ووصلت إلى 
قبل النهائي 

في أميركا 
وأستراليا. 

ي برى وال
ضي وبلغت
س روجرز 
سناتي

نما أحرزت 
بطولة 

للمونديال. و
في لبولهر
”الفيلة“،
القوية ال
وتألقه في
وكان ر
بولهرو
األخير
و

الالع

} القاهــرة – أكد االحتـــاد األفريقي لكرة القدم، 
تعيني احلكم اإلثيوبي بامالك تيســـيما، إلدارة 
ذهاب نهائي دوري أبطـــال أفريقيا بني األهلي 
املصـــري والوداد املغربي. وتقام مباراة األهلي 
مع الوداد، على ملعب برج العرب باإلسكندرية.
وأوضـــح ســـيد عبداحلفيـــظ، مديـــر الكرة 
بالنـــادي األهلـــي املصـــري، فـــي تصريحـــات 
صحافية، أن االحتاد األفريقي أخطر الشياطني 
احلمر، بإســـناد املباراة للحكم بامالك تيسيما. 
ومتنـــى عبداحلفيظ، قـــرارات حتكيمية موفقة 
للحكم اإلثيوبي، مبـــا يتوافق مع أهمية اللقاء 

وقوة الفريقني الكبيرين.
ويبلـــغ بامالك تيســـيما، 37 عامـــا، ويعمل 
طبيبا، واجتـــه للتحكيم وحصل على الشـــارة 
الدولية عام 2009، وعمره 29 عاما فقط. وأدار 3 
مباريات ملنتخب مصر من قبل، وحقق الفراعنة 
الفوز خاللها، وبدأت بلقاء غينيا في 10 سبتمبر 
2013، فـــي تصفيـــات كأس العالـــم 2014، وفاز 
الفراعنة بنتيجة 2-4، كما أدار لقاء بوتســـوانا 
فـــي 10 أكتوبر 2014، فـــي تصفيات كأس األمم 
األفريقية 2015، وفاز الفراعنة بثنائية، كما أدار 
لقاء تنزانيا في 14 يونيو 2015، في التصفيات 

ذاتها، وفازت مصر بثالثية دون رد.
وقـــاد احلكـــم اإلثيوبـــي مبـــاراة األهلـــي 
والبنزرتي التونســـي في 21 أبريـــل 2013، في 
ذهاب دور الـ16 ببطولـــة دوري أبطال أفريقيا، 
وانتهـــى اللقـــاء بالتعادل دون أهـــداف، وكان 
وقتها حســـام البـــدري مدربا لألهلـــي. وتولى 
احلكـــم اإلثيوبـــي حتكيـــم مباراتـــني للـــوداد 
املغربـــي، األولى أمـــام زيســـكو الزامبي، وفاز 
بهـــا الفريـــق املغربي بثنائيـــة دون رد في دور 
املجموعـــات لـــدوري األبطـــال العـــام املاضي، 
كمـــا أدار لقاء الوداد ضـــد صن داونز اجلنوب 
أفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري األبطال في 
نســـخة العام احلالي، وخســـر الفريق املغربي 

بهدف دون رد.
وتولى تيســـيما إدارة لقـــاء وحيد ملنتخب 
املغرب في 10 يونيـــو املاضي أمام الكاميرون، 
وفاز خالله أسود األطلس بهدف دون رد. وأدار 
احلكم اإلثيوبي 4 مباريـــات في دوري األبطال 
هذا املوســـم، ويعد من احلكام املعروفني بكثرة 
إشهار البطاقات الصفراء، حيث أشهر 80 بطاقة 

في 32 مباراة دولية في مشواره التحكيمي.

صافرة إثيوبية في ذهاب 

نهائي أبطال أفريقيا

◄ قاد ليبرون جيمس فريق كليفالند 
كافالييرز وصيف املوسم املاضي، لتحقيق 

فوزه الرابع هذا املوسم ضمن دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني، بتحقيقه 
34 نقطة و13 متابعة. وفاز كليفالند 

على شيكاغو 119-112، ضمن سلسلة 
مباريات الثالثاء شهدت 
مواصلة لوس أجنليس 

كليبرز النطالقته القوية، 
بتحقيقه الفوز الثالث 

تواليا هذا املوسم. 
وللمرة األولى 

منذ خمس 
مواسم، خاض 
جيمس املباراة 

كصانع ألعاب بعد 
التغييرات التي أجراها 
املدرب تايرون لو على 

تشكيلته.

اء شهدت
أجنليس 
ته القوية،
 الثالث

سم. 

ة 
بعد 

ي أجراها 
 لو على



اســـتقر تشيلســـي اإلنكليزي على  } لنــدن – 
خليفة اإليطالـــي أنطونيو كونتي املدير الفني 
للبلـــوز القريب مـــن الرحيل عن ”ســـتامفورد 
بريـــدج“، بعد البدايـــة الســـيئة للفريق خالل 
املوســـم اجلاري. ويرغب تشيلسي في التعاقد 
مع ماوريسيو ســـاري مدرب نابولي اإليطالي 
ليكون خليفة كونتي بعد املستوى اجليد الذي 

ظهر عليه فريق اجلنوب في الكالتشيو.
ويصل الشـــرط اجلزائي لفسخ عقد ساري 
إلى 6.7 مليون جنيه إسترليني، كما سيعرض 
عليه البلوز راتبا ســـنويا يصل إلى 10 ماليني 
إسترليني. وخسر تشيلســـي 3 مباريات في 8 
جوالت، وهي أسوأ بداية للبلوز منذ 2003، وهو 
األمر الذي قـــد ال يعجب رئيس النادي، خاصة 
أنـــه أقـــال البرتغالي جوزيـــه مورينيو، مدرب 
الفريق األسبق، بعد خسارته لـ4 مباريات قبل 

حلول أعياد امليالد موسم 2016-2015. 
وتواجد كارلو أنشـــيلوتي املدرب السابق 
لبايرن ميونيخ في ”ستامفورد بريدج“ ملتابعة 
مباراة تشيلسي وروما في دوري األبطال، مما 
اعتبره البعض مؤشرا على قرب تدريبه للبلوز 

خلفا لكونتي.

وزن الكرة

مـــن ناحية أخـــرى انتقد بيـــب غوارديوال 
مدرب مانشســـتر ســـيتي وزن كرة قدم أقيمت 
بهـــا مباراة انتهـــت بفوزه بـــركالت الترجيح 
4-1 على ولفرهامبتون في كأس رابطة األندية 
اإلنكليزية بعد الفشـــل في هز شـــباك املنافس. 

وسجل سيتي متصدر الدوري املمتاز 32 هدفا 
في تســـع مباريـــات، وهو صاحـــب أقوى قوة 
هجوميـــة، لكنه أخفـــق في هز شـــباك الفريق 
املنتمـــي للدرجـــة الثانيـــة واســـتمر التعادل 

السلبي ملدة 120 دقيقة من اللعب. 
وأنقذ كالوديو برافو حارس سيتي ركلتي 
ترجيح من العبي ولفرهامبتون ليقود ســـيتي 
إلـــى الفوز لكـــن غوارديوال ألقـــى باللوم على 
الكرة في فشـــل فريقه في التسجيل، وقال عقب 

املباراة ”هذا غير مقبول. الكرة لم تكن مقبولة 
في بطولة من الطراز الرفيع“.

وأضـــاف ”إنهـــا خفيفة جدا. ال تـــكاد تزن 
شـــيئا. ليســـت كـــرة جيـــدة. من املســـتحيل 
التســـجيل مبثل هذه الكرة وأستطيع قول ذلك 

ألننا حققنا الفوز“. 
وتابع ”ال أحـــب األعذار. كل الالعبني قالوا 
لي ما هذا؟ أنا آســـف لـــكأس الرابطة لكن هذه 
ليســـت كرة مناســـبة لبطولة مهمة“. وتعرض 

برافو حـــارس برشـــلونة الســـابق النتقادات 
بســـبب تواضع مســـتواه منـــذ االنضمام إلى 
ســـيتي في 2016 وبات يجلس كبديل للحارس 

البرازيلي األساسي إيدرسون.
وقـــال غوارديـــوال ”دون برافـــو لـــم نكـــن 
ســـنتأهل للـــدور التالـــي. أنا ســـعيد جدا من 
أجلـــه ألن األمر لم يكن ســـهال. أنقذ العديد من 
الكرات املهمة لنا“. وأهدر ســـيرجيو أغويرو، 
الـــذي ارتدى شـــارة القيـــادة، فرصـــة لينفرد 
بلقب الهداف التاريخي لســـيتي، لكنه سينال 
فرصـــة جديدة عندما يلعب في ضيافة وســـت 

بروميتش ألبيون في الدوري السبت املقبل.

مستقبل مشرق

في ســـياق ثان قال الفرنسي آرسني فينغر 
املدير الفني ألرســـنال إن املهاجم الشاب إيدي 
نيكيتـــاه يتمتع بـــكل اإلمكانيـــات التي تؤهله 
للنجاح على أعلى املستويات. وخطف نيكيتاه 
األضواء بشـــكل كبير إثر الدور البطولي الذي 
لعبـــه حيث ســـجل هدفني متأخريـــن قاد بهما 
أرسنال إلى الفوز على ضيفه نورويتش سيتي 
2-1 في دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة 
احملترفني اإلنكليزية، والتأهل على حسابه إلى 

دور الثمانية.
وانضـــم نيكيتاه إلـــى أرســـنال قادما من 
قطاعـــات الناشـــئني بنـــادي تشيلســـي، وقد 
اســـتعرض قدرتـــه علـــى التســـجيل بقميص 
الفريق األول بعد تقدمي موسم ناجح مع فريقي 

حتت الـ18 عاما وحتت الـ23 عاما.
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{لقـــد جازفت، وأتحمل المســـؤولية . كنت أريد إراحة العبين والوقوف على مســـتويات العبين 

آخرين. أشعر بخيبة أمل أمام الجماهير وإزاء الطريقة التي استسلمنا بها خالل المباراة}.

روي هودجسون 
املدير الفني لكريستال باالس اإلنكليزي

{أفضل شـــيء يمكن أن يعيشـــه العب كرة قدم أن يلعب مع هؤالء الالعبين. لقد بدأت الدوري 

بشكل جيد للغاية هذا العام ونأمل أن نستمر في ذلك. المدرب طلب منا اللعب بهدوء}.

خوزيه أرناييز 
جناح فريق برشلونة اإلسباني

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال إيان رايت، هداف أرسنال 
السابق، إن ثيو والكوت يجب أن يترك 
الفريق من أجل مصلحته، بعدما خرج 

من التشكيلة األساسية في الدوري 
اإلنكليزي. وشارك والكوت في ثالث 
مباريات فقط كبديل في الدوري هذا 

الموسم.

◄ أظهرت تقارير صحافية رفض ثنائي 
برشلونة اإلسباني أندريس إنييستا 

والكرواتي إيفان راكيتيش، التعاقد مع 
البرازيلي فيليب كوتينيو العب ليفربول 

اإلنكليزي في يناير المقبل.

◄ شارك محمود داوود العب خط وسط 
بوروسيا دورتموند األلماني لكرة القدم 

في تدريبات الفريق األربعاء بعد 24 
ساعة من المخاوف التي أثيرت حول 

إصابته في الرقبة خالل مباراة الفريق 
بكأس ألمانيا الثالثاء.

◄ أعلن نادي هامبورغ األلماني لكرة 
القدم أنه واجه خالل موسم 2017-2016 

ثاني أكبر خسائر مالية في تاريخه. 
وذكر النادي في بيان أن خسائره بلغت 

13.4 مليون يورو (15.8 مليون دوالر) في 
الموسم الماضي.

◄ يثق االتحاد البيروفي لكرة القدم 
في قدرة الالعب باولو غيريرو نجم 

هجوم فالمنغو البرازيلي على اللحاق 
بمباراتي المنتخب البيروفي أمام 

نظيره النيوزيلندي في الملحق العالمي 
ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 

.2018

◄ أعلنت المحكمة العليا في كاتالونيا 
األربعاء توقيف العداء اإلسباني 

المغربي األصل إلياس فيفا، بطل أوروبا 
في سباق 5 آالف متر، في برشلونة في 

إطار تحقيقات مرتبطة بالفساد.

باختصار

} جنيــف - انطلـــق مكتـــب املدعـــي العـــام 
السويســـري األربعاء في حلقات االستماع إلى 
القطـــري ناصـــر اخلليفي، الرئيـــس التنفيذي 
اإلعالمية ورئيـــس نادي  ملجموعـــة ”بـــي إن“ 
باريس سان جرمان الفرنسي، في إطار حتقيق 
في شـــبهات فساد في منح حقوق بث مباريات 

كأس العالم لكرة القدم. 
ووصـــل اخلليفـــي (43 عامـــا) صباحا إلى 
مكتـــب املدعـــي العام في برن، لالســـتماع إليه 
في التحقيق الذي يشـــمل أيضـــا األمني العام 
الســـابق لالحتاد الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) 

الفرنسي جيروم فالك. 
وكشـــف مكتب املدعي العام في 12 أكتوبر 
أنـــه فتـــح منذ مـــارس املاضي حتقيقا بشـــأن 
اخلليفي وفالك على خلفية شـــبهات فساد في 
منح مجموعة ”بي إن“ ومقرها الدوحة، حقوق 
البث التلفزيوني ملونديـــال 2026 و2030، وهي 

تهم نفاها املعنيون.

وقال املتحدث باســـم مكتـــب املدعي أندري 
مارتـــي ”بدأنا اســـتجواب الشـــخص املتهم، 
وذلـــك فـــي تصريحـــات لصحافيـــني جتمعوا 
خارج املبنـــى الذي يضم مكتـــب املدعي العام 
في العاصمة السويسرية. وسبق ملكتب املدعي 
العام أن اســـتمع في وقت ســـابق إلـــى فالك. 
وأوضـــح املكتب لدى كشـــفه مســـألة التحقيق 
هذا الشـــهر، أن الشبهات تشمل ”رشوة أفراد، 

واالحتيال (…) وتزوير مستند“.
وتابـــع ”يشـــتبه بـــأن جيـــروم فالـــك قبل 
تقدميات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال 
احلقـــوق الرياضية على صلـــة مبنح احلقوق 
اإلعالمية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 
2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر اخلليفي 
علـــى صلة مبنح احلقـــوق اإلعالميـــة لبعض 
الدول لكأس العالـــم 2026 و2030“. وفي أعقاب 
هذا اإلعالن، كشـــف الفيفا أيضا أنه ســـيفتح 
حتقيقا بحق اخلليفي على خلفية هذه املسألة، 
علما أن القضية تطال اخلليفي بصفته رئيسا 
للمجموعـــة اإلعالمية، وليس بصفته رئيســـا 
لسان جرمان. وقال احملامي فرانسيس شباينر 
األســـبوع املاضي إن موكله اخلليفي ”رغب في 

أن يتم االســـتماع إليه ســـريعا من قبل مكتب 
املدعي العام السويسري“، مؤكدا نفي القطري 
فـــي القضية، وأنه ”ســـيحتفظ  لـ“كل فســـاد“ 

بإيضاحاته“ للقضاء.

الشروط المالية

نفت مجموعة ”بي إن“ التي تعد شبكة ”بي 
إن ســـبورتس“ أبرز أعمدتها الرئيسية، بشكل 
قاطع وجود فساد في نيلها حقوق البث، علما 
أنها تســـتحوذ على حقوق بث عـــدد كبير من 
املســـابقات الرياضية الكبـــرى. وأفاد متحدث 
باســـم الشبكة في وقت ســـابق هذا الشهر بأن 
”الشـــروط املالية كانت األكثر فائدة للفيفا“، في 
العقـــد الذي يغطي بث املونديـــال في منطقتي 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
كما اعتبرت مصادر مقربة من اخلليفي أن 
االتهامات املوجهة إليه ”عبثية“، مشـــيرة إلى 
أن ”احلقـــوق التلفزيونيـــة موضع التحقيق ال 
ترتبط ســـوى مبنطقة الشرق األوسط واملغرب 
(العربـــي)، حيث ال تواجه مجموعة ’بي إن‘ أي 
منافسة. ملاذا سيعمد ناصر اخلليفي إلى إفساد 

معنيني باملسألة في غياب أي منافسني؟“.
وأكدت أن ”املبالغ التي دفعت إلى الفيفا من 
أجل احلقوق التلفزيونيـــة كانت مرتفعة جدا، 
وأكثـــر ممـــا كان االحتاد يأمل بـــه“، وأن فالك 
”لم يكـــن صاحب القـــرار، وكل ذلك كان يخضع 
ملصادقـــة مـــن الفيفا“. وكان مكتـــب املدعي قد 
اســـتمع أيضا هذا الشـــهر إلى فالك قبل تركه 
حـــرا، علما أن محاميه أكـــد أن موكله نفى كل 

االتهامات.
وفـــي إطـــار التحقيـــق، نفذت الســـلطات 
مداهمات في دول عدة منها فرنســـا واليونان، 
إضافـــة إلى إيطاليـــا حيث صادرت الشـــرطة 
فيال في ســـردينيا قالـــت إن اخلليفي وضعها 
بتصرف فالك، وأنها شـــكلت ”وســـيلة فساد“ 
بـــني الرجلني. ونفى محامـــي فالك هذه التهمة 
أيضا، قائال إن موكله دفع بنفسه إيجار الفيال 

اململوكة من شركة عقارية.
وتشـــكل القضيـــة فصـــال في سلســـلة من 
فضائح الفســـاد التي هزت كـــرة القدم العاملية 
واحتادهـــا الدولي منذ العـــام 2015، وأدت إلى 
اإلطاحـــة بـــرؤوس كبيـــرة يتقدمهـــا الرئيس 
الســـابق لالحتاد السويســـري جوزيف بالتر. 
وأقيـــل فالك من منصبه فـــي يناير 2016، وهو 
موقـــوف عـــن مزاولة أي نشـــاط يتعلـــق بكرة 
القدم علـــى خلفية قضية فســـاد أخرى ترتبط 
ببيـــع بطاقـــات ملونديـــال البرازيـــل 2014 في 

السوق السوداء. وبدأت سلطات اإلدعاء أيضا 
إجـــراءات جنائية ضد فالكه ورجـــل أعمال لم 
يجر اإلعالن عن هويته، وذلك حســـب ما أعلنه 
مكتب النائب العام في وقت ســـابق من أكتوبر 

اجلاري.

مجرد احتمال

لم يعد احلديث عن نقل مونديال كرة القدم 
2022 من قطر إلى دولـــة أخرى مجرد احتمال، 
فهناك مؤشرات قوية تؤكد احتمال سحب هذا 
االمتياز من قطر بعد تطور الشكوك في عمليات 
فســـاد ورشـــاوى رافقت الكيفية التي حصلت 
مـــن خاللها الدوحـــة على التنظيـــم. وتزايدت 
االتهامات املعلنة بالفساد والتي تتعلق بطلب 
اســـتضافة البطولة في قطـــر وبتطوير البنية 

التحتية.
وباتـــت قطر تواجه ضغطا متزايدا بشـــأن 
اســـتضافتها البطولة. وأثارت األزمة احلالية 
إمكانيـــة ظهور حركة معارضـــة قطرية. وأمام 
الوضـــع احلالي يبـــدو أن العديـــد من أعضاء 
اللجنـــة العليا لتنظيم كأس العالم 2022 هددوا 

باالستقالة بســـبب التدخل املبالغ فيه من كبار 
املسؤولني بشأن اإلنفاق واتهامات الفساد.

ومـــن املتوقـــع أن تكـــون هـــذه االتهامات 
مبثابة ضربة موجعة ألحـــالم قطر باالحتفاظ 
باملونديال، خاصة بعد سلســـلة مـــن التقارير 
التـــي أصدرتها العديد من املنظمـــات الدولية 
والتحقيقات التي أجرتها وسائل إعالم دولية 
نقلـــت توجهـــا عامليا رافضـــا ملونديـــال قطر 
2022. ويذكـــر أن الفيفا (االحتـــاد الدولي لكرة 
القدم) ســـاهم إلى حد كبير فـــي التغطية على 
التجاوزات القطرية بدءا بشبهات فساد قوية.

االتهامـــات املوجهـــة ضد القطـــري ناصر 
اخلليفـــي رئيس مجموعة ”بـــي إن“ اإلعالمية 
ونادي باريس سان جرمان تسبب ضررا على 
اجلهتـــني اململوكتـــني قطريـــا، باإلضافة إلى 
إمكانية إقامة مونديـــال كأس العالم 2022 في 
الدوحـــة. ما حدث للخليفـــي وعالقته بجيروم 
فالك واالتهامـــات املوجهة إلى الرجل القطري 
بالفســـاد وتقدمي امتيـــازات للرجل الثاني في 
االحتاد الدولي لكرة القدم ســـابقا، هي مجرد 
حلقـــة جديدة في مسلســـل طويل لـــم يتوقف 
حتـــى اآلن منـــذ حصـــول قطـــر علـــى تنظيم 

كأس العالـــم 2022 قبل 7 أعـــوام. الضرر الذي 
سيسببه اخلليفي، الرجل املهم في النشاطات 
الرياضية القطرية، لـــن يتوقف على مجموعة 
”بي إن“ التي يرأســـها فحســـب، بـــل قد ميتد 
إلى مشـــروعي قطـــر الرياضيـــني؛ األول كأس 
العالـــم 2022 والثانـــي باريـــس ســـان جرمان 
ألنهمـــا يرتبطان بشـــخص واحـــد، واتهامات 
الفساد هذه ستفتح العديد من امللفات املتعلقة 

بالنادي واملونديال.
بخـــالف االتهامـــات التـــي تالحـــق ناصر 
اخلليفي، فهناك العديد من العوامل التي تهدد 
إقامة املونديال القطري، منها على سبيل املثال 
إيقاف التشـــيلي هارولد ماين نيكوالس رئيس 
جلنـــة تقييـــم ملفـــات اســـتضافة كأس العالم 
2022، والـــذي اعتبـــر قطر املـــكان األخطر من 
بـــني املتقدمني، قبل أن يغير رأيه بعدها بقليل، 
ويتضح أنه وظف أقاربه في أكادميية أسباير، 
ويتم إيقافه عن العمل 7 أعوام، وهو األمر الذي 
ينطبق علـــى البلجيكي ميشـــيل ديهوغ الذي 
وظف ابنه الطبيب في الدوحة، وابن ميشـــيل 
بالتيني الذي عمل في جهاز قطر لالســـتثمار، 

ووالده كذلك مت إيقافه بسبب الفساد.

االدعاء السويسري يستجوب القطري ناصر الخليفي
[ انطالق حلقات االستماع لرئيس سان جرمان في قضية رشوة  [ سقوط الخليفي يهدد مشاريع قطر الرياضية

بدأت ســــــلطات اإلدعاء السويســــــرية األربعاء حتقيقات مع القطري ناصر اخلليفي رئيس 
نادي باريس ســــــان جرمان الفرنسي لكرة القدم بشأن االشتباه في دفع رشى للحصول 

على حقوق البث اخلاصة بكأس العالم، من االحتاد الدولي للعبة (فيفا).

المهمة صعبة

مستعد للمهمة

قضيـــة الخليفي تشـــكل فصال في 

سلســـلة من فضائح الفســـاد التي 

هزت كرة القدم العاملية واتحادها 

الدولي منذ العام 2015

◄

} لنــدن – قـــال الظهير البرازيلي ملانشســـتر 
ســـيتي، دانيلو، إنه يفتقد لناديه السابق ريال 
مدريد، مشـــيرا إلى أنه يتمنـــى اللعب بجوار 

األرجنتيني ليونيل ميسي. 
وأوضح قائـــال ”إنني أفتقد ريـــال مدريد، 
فلقد قضيت أعواما رائعة فيه، وفزت ببطوالت 
هامـــة، كما أنهـــم عاملوني بشـــكل رائع، لكن 
يجب طـــي الصفحة“. وحـــول إمكانية انتقال 
ميسي إلى مانشستر سيتي، رد ”لدينا العبون 
رائعون، لكن كل ما يصب في صالح التحســـن 

فهو أمر جيد.. ميســـي مهاجـــم كبير، بالطبع 
أود اللعـــب معـــه فهو أحد أفضـــل الالعبني“. 
وعند ســـؤاله حول األفضل بني مدربه احلالي 
بيب غوارديوال، والسابق زين الدين زيدان، رد 
”همـــا رائعان. عالقتي بزيدان كانت رائعة على 
مدار العامني اللذيـــن قضيتهما بريال مدريد، 

واآلن عالقتي جيدة بغوارديوال“. 
ونفـــى الالعب قيـــام غوارديوال بســـؤاله 
عـــن زميلـــه الســـابق فـــي امللكـــي، غاريـــث 

بيل.

} باريــس – يصـــر باريس ســـان جرمان على 
احلصول على خدمات فيليـــب كوتينيو، جنم 
ليفربول اإلنكليزي، لكـــن هناك عقبة كبرى قد 

متنع الفريق الباريسي من إمتام الصفقة. 
وذكـــرت وســـائل إعالم أن نـــادي ليفربول 
حـــدد الســـعر النهائي للتخلي عـــن كوتينيو، 

وهو مبلغ 150 مليون يورو.
ويبدو أن إصـــرار ليفربول على هذا املبلغ 
يصعب انتقال الالعب إلى سان جرمان، بسبب 
قواعـــد اللعـــب املالي النظيف، رغـــم أن املدير 

الرياضـــي للفريق الباريســـي أنتيرو هنريكي 
قابـــل كيا جورباكـــني وكيل أعمـــال كوتينيو. 
ودفع النادي الباريسي 222 مليون يورو جللب 
البرازيلي نيمار من برشـــلونة، كما أنه حصل 
على مبابي من موناكو على سبيل اإلعارة، مع 

أحقية الشراء مقابل 180 مليون يورو.
ويراقـــب االحتـــاد األوروبـــي لكـــرة القدم 
”ويفـــا“، موقف باريس ســـان جرمـــان املالي، 
حتســـبا ألي انتهاكات لقانون اللعب النظيف، 

مما يجعل من الصعوبة إمتام صفقة كبيرة.

عقبة تمنع سان جرمان من خطف كوتينيودانيلو يحن إلى ريال مدريد

تشيلسي يفكر في ماوريسيو ساري خليفة لكونتي
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} باريس - تعاني فرنســـا نقصا في الزبدة إذ 
خلت رفوف بعـــض المتاجر الكبيرة منها كما 
يرتفع سعر الكرواسون الفرنسي الشهير، مما 
ســـبب صداعا للحكومة التي تسعى لتحسين 
الظـــروف حتى تصبح سلســـلة الغذاء أفضل 

بالنسبة للمزارعين.
ويعـــود هذا العجز نتيجـــة لتراجع إنتاج 
الحليـــب وزيادة الطلب على الزبدة في العالم، 
إذ زاد إقبال المســـتهلكين عليها بعد أن كانت 

تعتبر يوما ما من المأكوالت غير الصحية.
وأدى في فرنســـا ارتفاع األسعار وتراجع 
إمـــدادات منتجـــات األلبان إلـــى ضغوط على 
المنتجين وشـــركات األغذيـــة، فأوقف بعضها 
عمليات توصيل البضائع فيما تفكر شـــركات 
أخرى في وضع التكاليف المرتفعة على كاهل 

باعة التجزئة والتجار.
وكافـــح الخبازون لمواكبة ارتفاع أســـعار 
الزبـــدة إلى الضعف العام الماضي لتصل إلى 
مستويات قياســـية تتجاوز ستة يورو للكيلو 
(7.05 دوالر). وتمثـــل الزبدة نحو ربع مكونات 

الكرواسون.
وقال ســـمير كيشـــو الـــذي يملـــك مخبزا 
تقليديـــا في باريس إنه لم يرفع بعد أســـعاره 
بســـبب ارتفاع أســـعار الزبدة لكنه قد يضطر 

لهذا قريبا.
وأضاف ”مع اقتراب عطـــالت نهاية العام 
واالســـتعدادات لعيد الميـــالد وخاصة حلوى 
جاليت ديه روا التي تتطلب الكثير من الزبدة، 
وإذا لم يحدث تراجع كبير فسنضطر إلى رفع 

السعر“.
وظهـــر العجز على رفوف الزبدة في بعض 
المتاجـــر الكبيرة في العاصمة ومناطق أخرى 
في فرنســـا وعلقـــت بعض المحـــالت الفتات 

تعلن وجود نقص في بعض األنواع. ويشـــكو 
أصحاب مـــزارع منتجات األلبـــان من أنهم ال 
يســـتفيدون كثيرا مـــن ارتفاع أســـعار الزبدة 
في الســـوق ويقولون إن ما يحصلون عليه من 
مال يكون في األغلب مرتبطا بأســـعار الحليب 

والحليب المجفف األرخص.
وتسلط مشاكل نقص المعروض من الزبدة 
الضوء على تحديـــات تواجه حكومة الرئيس 
إيمانويـــل ماكرون للوفاء بتعهـــد قطعه أثناء 
االنتخابات لتغيير الممارســـات في سلســـلة 
الغذاء حتى يتسنى للمزارعين الحصول على 

صفقات أفضل.

وهّون ســـتيفان ترافير وزيـــر الزراعة من 
إمكانية حدوث عجز حـــاد، لكنه قال للبرلمان 
الثالثـــاء إنـــه يجـــب أن يتفق باعـــة التجزئة 
والمـــوردون على تعديل األســـعار الســـتمرار 

عمليات توصيل البضائع.
لهيئـــة  األخيـــرة  لإلحصائيـــات  ووفقـــا 
يورومونيتـــور انترناشـــيونال، فـــإن أوروبا 
علـــى أعتاب أزمة فريدة من نوعها وهي ”أزمة 

الزبدة“.
وبحســـب شـــبكة ســـي أن أن، فـــإن دول 
االتحـــاد األوروبي شـــهدت زيـــادة 20 بالمئة 
دفعة واحدة في أسعار الزبدة في شهر يونيو 

الماضي، وذلـــك نتيجة ارتفاع نســـبة الطلب 
بمقدار الضعف تقريبا.

وصـــرح اتحاد رجـــال األعمال فـــي دي ال 
بوالنجيـــري، والـــذي يمثـــل نقابـــة الخبازين 
في فرنســـا، بـــأن الوضع أصبـــح أزمة كبرى 
للمخابز، محذرا من ارتفاع أســـعار الحلويات 

والكرواسون وغيرهما من المخبوزات.
وقـــال االتحـــاد إن أســـعار الزبـــدة كانت 
دومـــا متقلبـــة ولكنها لم تصل مـــن قبل لمثل 
هـــذا المســـتوى، مؤكـــدا أن هنـــاك نقصا في 
المعروض باألســـواق ما يهـــدد بخطر حقيقي 

نهاية العام الجاري.

ــــــادة الطلب على الزبدة في العالم تهدد  زي
الكرواســــــون الفرنســــــي الشــــــهير، ألنها 
ــــــار صعب يتمثل  تضع املنتجني أمام خي
في رفع أســــــعارهم، مع توقعات بنفادها 
ــــــول أعياد  مــــــن األســــــواق األوروبية بحل

الكريسماس ورأس العام.

مذاق مختلف

للمزادات  أعلنـــت دار ”وينـــرز“  } القــدس – 
فـــي القدس أن ورقة خـــّط عليها عالم الفيزياء 
الشهير ألبرت آينشتاين (1879 /1955) عبارات 
عن نظرته للحياة السعيدة، بيعت بسعر 1.56 
مليـــون دوالر، موضحـــة أن الشـــاري أوروبي 
وقـــد زايد عبر الهاتف طالبا عدم الكشـــف عن 
هويته.وأوضحت الدار أن المزايدات ارتفعت 

آالف  من  ســـريعا 
الـــدوالرات  من 
إلـــى  القليلـــة 

مســـتويات عاليـــة جـــدا في غضون عشـــرين 
دقيقة مع مزايدين جديين اثنين تنافســـا بقوة 
عبر الهاتف علـــى الوثيقة المكتوبة على ورق 

مصفر بخط يد العالم الكبير.
وخط عبقري الفيزياء باأللمانية على ورقة 
تحمل شـــعار فندق أمبريال في طوكيو عبارة 
”حيـــاة هادئة ومتواضعة تجلب ســـعادة أكبر 
من السعي للنجاح وما يرافقه من قلق دائم“.

وكان آينشتاين في العام 1922 يقوم بجملة 
من المحاضـــرات في اليابان عندمـــا أبلغ أنه 

سيرشح لجائزة نوبل للفيزياء، فوصل مرسال 
ياباني إلى غرفته في فندق لتسليمه رسالة.

وكتب آينشتاين للمرسال مالحظتين بخط 
يده باللغة األلمانية، قائال لحظة تسليمهما له 
”إن كنت محظوظـــا قد تصبح هذه المالحظات 
أكثر قيمة من مجّرد إكرامية عادية“، بحســـب 
ما روى بائع الوثيقة وهو من أقارب المرسال.

وكتـــب علـــى ورقـــة عادية أخـــرى بيضاء 
”هنـــاك حلول حيـــن تتوفـــر اإلرادة!“. وبيعت 
هذه الورقة مع العبارة التي أتبعها آينشتاين 

بتوقيعـــه بســـعر 240 ألـــف دوالر، فيما بيعت 
رســـالتان أخريان لعالـــم الفيزيـــاء كتبتا في 

سنوات تالية بسعر 33600 دوالر و9600.
وأشـــار خبيـــر األرشـــيف رونـــي غروس، 
والذي يشـــرف علـــى أكبـــر مجموعـــة تابعة 
آلينشـــتاين في العالـــم في الجامعـــة العبرية 
بالقدس، إلى أنه على الرغم من عدم وجود أي 
قيمة علمية لهذه المالحظات، إال أنها تســـلط 
الضوء على أفكار عالـــم الفيزياء الذي أصبح 

اسمه مرادفا للعبقرية.

} أوتــاوا – حولــــت الســــلطات الكندية الغناء 
أثنــــاء القيادة إلى مخالفــــة مرورية كلفتها 90 
دوالرا أميركيا، حيث فرضت غرامة مالية على 
مواطــــن لغنائــــه بصوت مرتفع أثنــــاء قيادته 

للسيارة.
وبحســــب قناة ســــي تــــي في نيــــوز، فإن 
توفيــــق معــــال، مواطــــن كندي، تعــــرض لهذا 
الموقف عند قيادته لســــيارته في أحد شوارع 
مدينة مونتريال الكندية وهو يســــتمع ألغنية 
من التســــعينات لفرقة ديفيد كول ”سي + سي 
فاكتــــوري“ وقــــد تفاعــــل مع أغنيــــة ”الجميع 
يرقص اآلن“ بكامل حواســــه، حيث استوقفته 

الشــــرطة وحررت بحقه ضبطــــا يقضي بدفعه 
غرامة مالية قدرها 149 دوالرا.

وقال مســــؤولون من شــــرطة المدينة ”لم 
يغرم معال بسبب الغناء بحد ذاته، بل بسبب 
األصوات المرتفعة التــــي كان يصدرها أثناء 
غنائــــه، والتــــي تخالف قوانيــــن التواجد في 

األماكن العامة للمدينة“.
وقــــال معــــال معلقــــا علــــى هــــذا الموقف 
”فوجئت أثناء قيادتي للسيارة بأربعة عناصر 
من الشــــرطة أوقفوني وســــألوني عن ســــبب 
غنائــــي بصوت مرتفع. لقد شــــرحت لهم أنني 
كنت مندمجا مع الموســــيقى أثناء استماعي 

للمذيــــاع.. لقد كنت مهذبا قــــدر اإلمكان أثناء 
االســــتجواب، أنا مســــتغرب من فــــرض هذه 
الغرامــــة المالية الكبيرة، أنــــوي اللجوء إلى 

المحكمة للطعن بقرار الشرطة“.
وأضاف أنــــه في البداية ظن أنهم يطلبون 
منه إفســــاح الشــــارع لهــــم، قبــــل أن يفهم أن 

المطلوب منه أن يتوقف فورا.
وصــــرح معــــال لشــــبكة مونتريــــال نيوز 
”توقفــــت على الفــــور، وجاءني اثنــــان من كل 
جانب، وســــألوني: هل كنت أصرخ؟ فأجبتهم: 
ال، أنا فقط كنت أغني.. لم أكن أعلم أن صوتي 

سيء للغاية ألنال هذا الجزاء“.

وصفة آينشتاين للسعادة تباع بأكثر من مليون دوالر

الغناء أثناء قيادة السيارة مخالفة مرورية في كندا

} وتســــألني صبيــــة عربية ملــــاذا غناؤكم 
بكاء ونواح، حتى في األعراس واملناسبات 
السعيدة؟ وكأنها توقد فّي تواريخ سحيقة، 
مــــن ذاكــــرة الوجــــع العراقــــي واحلــــروب 
جعلــــت  التــــي  والغــــزوات  واالنتكاســــات 
مــــن أغنياتنا، مليئــــة بالشــــجن واألحزان 
واآلالم وكأن املغنــــي العراقــــي دون غيــــره 
ينادي أولئك األســــالف في قوافل الشهداء 
ويستحضرهم، ويودع قوافل من الراحلني 
صوب املنافي بدأت مــــن أول موكب لتموز 
فــــي ســــومر حيــــث نــــواح عشــــتار، وهي 
تســــتحث أنليل أن يســــتجيب لهــــا وينرج 
متوز من العالم الســــفلي ويعيــــد حبيبها، 
رمــــزا وكناية للموت الــــذي يخطف الرجال 

في معارك القوى الكونية.
وكأن نســــاء الــــوركاء تــــودع أنكيــــدو 
وهي تسمع نشــــيج جلجامش في ملحمته 
الشــــهيرة، حــــني فقــــد صاحبه فــــي رحلته 
األسطورية نحو اخللود وهو يقاتل خمبابا 

عند غابات األرز األسطورية.
وكأنهــــا تســــألني عن أولئــــك الفالحني 
البســــطاء فــــي اجلنــــوب الذيــــن أغرقتهم 
فيضانــــات دجلــــة وغمــــرت حقولهــــم مياه 

الفرات، وحالت دون مواسم احلصاد. 
نعــــم بنيتــــي: األغنيــــة العراقيــــة ال بد 
أن تتوشــــح بأحــــزان ال تنتهي كــــي تكون 
منسجمة مع بيئتها وموروثها االجتماعي، 
فأصحابها هم أحفاد أولئك األسالف الذين 
كابدوا كل تلك الســــنني العجاف في حروب 
ومواكب السبي البابلي، واحتضار املوتى 
وقطــــع الــــرؤوس وتعليقها على شــــرفات 
املبانــــي حتى حلظــــة احلــــزن األبدية حني 
ســــقطت بغداد العباســــية العام 1258 على 
يد املغول، وألقيت مكتباتها في دجلة حتى 
امتأل النهــــر بالكتب وأفرغت دور العلم من 
محتوياتها وقرطاســــها وغدت حمراء بلون 

احلبر الذي جرفته مياه النهر.
األغنية العراقية ابنة موت ذلك الشاعر 
املتنبــــي الــــذي لــــم يتمكن مــــن اإلفالت من 

قاتليه لبيت شعر قاله وأطر نهايته.
وتســــألني ملــــاذا احلزن فــــي أغنياتكم، 
ونحن نستذكر رأس سبط رسول الله يقطع 
فــــوق أرضنــــا كما شــــج رأس أبيــــه خليفة 
املسلمني الرابع، في مسجد الكوفة، وكانت 
حادثة اغتيال جســــيمة. ونحن نعيش فوق 
أرضنا التــــي امتألت بدمــــاء الصحابة في 
صفني ونرى مقتل العشــــرات من الفرســــان 
الذيــــن قاتلوا في بدر يدفنــــون فوق أرضنا 
بعد أن اغتالتهم الدســــائس والفنت، ونحن 
نتحمــــل أوجــــاع الغــــزاة والطغــــاة الذين 

استباحوا أرض السواد، ومهبط األنبياء.
 بــــأي حزن نتوشــــح كي نغنــــي لننادي 
أولئك األســــالف ونســــتذكر مآثرهم وننشد 
للحظات وقع الســــيوف وترجل الفرســــان 
وهــــم يصولون في منازع بيــــوت مناياهم، 
ويقفــــون بني أبوابها. بــــأي حزن نتلفع كي 
نغني ونؤلف أطوارنــــا الغنائية احملكومة 

بذكريات الفجيعة الكربالئية؟
كيف نسمع طور الُصبي على لسان داخل 
حســــن وحضيري أبوعزيز، والطويرجاوي 
بصوت ياس خضر والشطراوي في حنجرة 
ناصر حكيم وحســــني النعمة، واحملمداوي 

بصوت سعدون جابر ورياض أحمد.
فهــــل مازلت تســــألني بأي حــــزن يغني 

العراقيون؟

صباح العرب

الغناء العراقي، 
لماذا الحزن؟

 صباح ناهي

ح ب

تألقت النجمة األميركية سيلينا 
غوميز خالل حفل جوائز انستايل 
السنوي لعام 2017، الذي يكرم 
نجوم الفن والتمثيل األكثر أناقة 

على السجادة الحمراء، بفستان 
أسود قصير وحذاء غريب من 

عروض ربيع 2018. ونالت 
إطاللة سيلينا غوميز الكثير من 

اإلعجاب من قبل نقاد الموضة 
بسبب الحذاء الغريب، حيث 

بدت إطاللتها بسيطة وهادئة 
من األعلى ولكن عند النظر إلى 
حذائها نجد أنها اختارت الغرابة 

والتفرد.

R

أزمة زبدة تضع الكرواسون الفرنسي الشهير في خطر 

عن نظرته للحياة السعيدة، بيعت بسعر 1.56
مليـــون دوالر، موضحـــة أن الشـــاري أوروبي 
وقـــد زايد عبر الهاتف طالبا عدم الكشـــف عن 
أن المزايدات ارتفعت  هويته.وأوضحت الدار
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