
} لنــدن  – تفاقم اجلدل اإلسالمي حول جتسيد 
شـــخصية النبي محمد بالتزامـــن مع اإلعالن 
أمس عن عرض الفيلم اإليراني ”محمد رسول 
الســـينمائي الدولي  في مهرجان ”فجر“  الله“ 

في طهران.
والفيلـــم، الـــذي يعد مـــن أكبر املشـــاريع 
اإلنتاجية حتى اآلن عـــن حياة خامت األنبياء، 
وصلـــت تكاليف إنتاجه إلـــى 30 مليون دوالر، 
وهـــو ممول كليـــا من صندوق املســـتضعفني 
الذي يخضع لســـلطة املرشـــد األعلـــى للثورة 

اإليرانية علي خامنئي.
ويواجه الفيلم الذي أخرجه مجيد مجيدي 
موجـــة نقد كبيرة في اخلارج، ولكن يظل األمر 
مختلفـــا في إيران، فدعم خامنئي الشـــخصي 
للفيلم يعني أن وســـائل اإلعـــالم اإليرانية لن 

جتد مجاال إلخضاعه إلى أي نقد.
وفي أكتوبر 2012 حظي الفيلم بزيارة غير 
متوقعـــة قام بها خامنئـــي ملوقع التصوير في 
مدينة قم املقدســـة، حيث متت إقامة مجسمني 

كبيرين ملدينتي مكـــة املكرمة واملدينة املنورة، 
في داللة سياسية ومذهبية واضحة.

ويثيـــر الفيلم جدال آخر حـــول تعبيره عن 
الرؤيـــة اإليرانيـــة للطريقة التي انتشـــر بها 

اإلسالم، وكيف عاش النبي حياته.
ويقـــول املنظمـــون للمهرجـــان، إن الفيلم 
ســـيعرض بشـــكل مســـتقل ولـــن يـــدرج فـــي 
مســـابقات املهرجان من أجل احلفاظ على قدر 

النبي.
ورغـــم دعمها ماديا ومعنويـــا لفريق عمل 
الفيلم اجلديد، كانت إيران من أشـــد الناقدين 
للصور املسيئة للرسول وللنبي محمد، خاصة 
بعد نشر املجلة الفرنســـية الساخرة ”شارلي 
صـــورا متثله وهو يحمـــل لوحة ُكتب  إيبدو“ 

عليها بالفرنسية ”أنا شارلي“.
وقـــال الباحـــث واملـــؤرخ رشـــيد اخليون 
تاريخـــي  درامـــي  عمـــل  ”أي  إن  لـ“العـــرب“ 
ديني في هذه األيام امللبدة بســـحب الطائفية 
والتشدد الديني، يضر وال ينفع، فلو دققتم في 

هيئة (زعيم تنظيم داعـــش) أبوبكر البغدادي 
وهـــو يقدم بيان تأســـيس خالفته كـــم تلّبس 
الـــدور الذي مثـــل اخلليفة الراشـــدي عمر بن 

اخلطاب“.
وأضـــاف اخليـــون، صاحـــب كتابـــي ”ال 
إســـالم بال مذاهـــب“ و“جدل التنزيـــل“ إنه لم 
ير فيلم محمد رســـول اللـــه اإليراني ”لكنه بال 
شـــك ســـُيقدم النبي على ضـــوء مذهب الدولة 
اإليرانيـــة وتصوراته، وبهذا ســـيواجه بردة 

فعل“.
ومجيـــدي هـــو مخـــرج قريب مـــن النظام 
اإليراني، وعمل ملدة خمس ســـنوات بقدر كبير 

من الســـرية من أجل االنتهـــاء من الفيلم الذي 
يعد ثاني أضخم إنتاج عن حياة الرسول، بعد 
فيلم املخرج الســـوري الراحل مصطفى العقاد 

”الرسالة“ الذي ُعرض ألول مرة عام 1976.
ويقر مجيدي أن لديـــه حتفظات على فيلم 
العقاد، الذي يقول إنه فشـــل في تقدمي صورة 
حقيقية عن النبي محمد ألنه ركز على ”اجلهاد 
واحلـــرب“، لذلك ”فصورة اإلســـالم في الفيلم 

انحصرت في السيف فقط“.
وفيلم مجيدي هو جزء من ثالثية عن حياة 
النبي محمد، يبدأ األول منها منذ والدته حتى 
الثانية عشـــرة من عمره، ويجّســـد هذا اجلزء 
رحلتـــه األولـــى إلى الشـــام ولقـــاءه بالراهب 
املســـيحي بحيـــرة، الذي يعتقد أنـــه تنبأ بأن 

محمدا سيكون نبيا في يوم من األيام.
ورغـــم ذلـــك مازالت املخاوف مـــن أن يثير 
الفيلـــم جـــدال قائمـــا، بالنظر إلـــى أن النظام 
احلاكم في إيران الشيعية ال ميانع في جتسيد 
الرمـــوز الدينية. وحاول مجيدي تخفيف حدة 

القلق لدى قطاعات واسعة من املسلمني، وقال 
إنه استشـــار عددا من علماء الشـــيعة والسنة 

من أنحاء مختلفة في العالم اإلسالمي.
لكـــن تصريحـــات مجيـــدي لم تكـــن كافية 
لتهدئة مخاوف أكبر مؤسســـة ســـنية. وطلب 
األزهـــر من طهـــران عدم عـــرض الفيلم، بينما 
اســـتغلت قطر الشـــد واجلذب القائم وأعلنت 
أنها تخطط إلنفاق مليار دوالر على إنتاج فيلم 

ضخم عن حياة النبي محمد.
ويقـــول اخليـــون ”عدم حتـــرمي أو حتليل 
متثيل شـــخصية النبي هي محط اختالف بني 
فقهـــاء املذاهـــب. أرى أن ُيبعد عـــن زج الدين 
والشـــخصيات املقدســـة بحجة الدفاع عنها، 
فاخلالف الطائفي اليوم ُيقدم اإلسالم إسالمني 
وكل يحتفظ مبجلدات من األحاديث املسنودة 

إلى النبي“.
لكـــن مجيـــدي رد قائـــال ”أنـــا واع ملظاهر 
القلق، ونحن حساسون جتاه الرموز الدينية، 

ولكن ملاذا ينتقدون الفيلم قبل مشاهدته؟“.

حمسن عوض اهللا

األميركيـــة  النظـــرة  اتســـمت   – القاهــرة   {
للتنظيمات واجلماعات اإلسالمية خالل الفترة 
املاضيـــة بالتباين ففي الوقت الذي أدرجت فيه 
اخلارجيـــة تنظيم "أجناد مصـــر" الذي ينتمي 
معظـــم عناصره إلى جماعـــة اإلخوان، ترفض 
إدراج اجلماعة األم ضمن التنظيمات اإلرهابية.

وقـــد أثار التناقـــض األميركـــي الكثير من 
عالمـــات االســـتفهام، وزاد التعجـــب بعدمـــا 
اعترفت وزارة اخلارجية بعقد اجتماع مع وفد 
ضـــم أربعة من قياديي اجلماعة واحملســـوبني 

عليها.
لكـــن وزارة اخلارجيـــة املصرية من جهتها 
ردت بـــأن تعامل بعض الدول (في إشـــارة إلى 
الواليـــات املتحدة) مـــع ما يســـمى بـ"املجلس 
الثـــوري املصـــري" و"برملان الثـــورة" التابعني 
بـــإرادة  اســـتهتارًا  يعـــد  اإلخـــوان  جلماعـــة 
املصريـــني، وإضفـــاًء للشـــرعية علـــى كيانات 

خارجة عنها.
وأوضحـــت في بيان لها أمـــس، أن تعاطي 
دول مع هـــذه الكيانات اإلرهابية، يفســـح لها 
مجاًال للترويج ألفكارها التي حتض على العنف 
واإلرهاب، كما أنه يتناقـــض مع ما تدعيه تلك 
الدول من التزام مبحاربـــة اإلرهاب والتطرف. 
ويبدو أن واشـــنطن اختـــارت غض الطرف عن 
التصعيـــد الذي أعلنت وســـائل إعـــالم تابعة 
لإلخـــوان مبوجبه عن اســـتهداف مؤسســـات 
الدولـــة املصريـــة، ومنـــح مهلة للمســـتثمرين 

والدبلوماسيني األجانب ملغادرة البالد.
ويقول مراقبـــون إن تنظيم اإلخوان اختار 
العودة إلى اخلطة القدمية التي أقرها حســـن 
البنا عام 1948 الســـتهداف املنشـــآت األجنبية 
والشـــركات واملصالح الغربية فـــي مصر بعد 
إقـــدام محمـــود فهمي النقراشـــي باشـــا على 

إصدار قرار بحل اجلماعة وقتها.
 وأضافـــوا أن انتقال اجلماعـــة من العمل 
العنيف الســـري إلـــى العلن يحـــرج الواليات 

املتحدة التي تصر على التعامل معها.
وكان ملصطفـــي زهران الباحث في شـــؤون 
احلركات اإلســـالمية وجهة نظر قائمة على أن 
العنف الذي شـــهدته مصر خـــالل ذكرى ثورة 
٢٥ ينايـــر، حظي مبتابعة كبيـــرة من الصحافة 
العامليـــة وتأثيراتهـــا اخلارجيـــة، كانت كبيرة 
ومؤملة، ألنها أعادت طرح أسئلة عن االستقرار 

في مصر، كانت القاهرة قد جتاوزتها مؤخرا.
أوضح زهـــران الذي حتدث إلى "العرب" أن 
اإلخوان استغلوا الصورة التي نقلتها وسائل 
اإلعـــالم  الغربية عن العنف فـــي مصر، وبنوا 
عليها تواصال ســـريعا مـــع اإلدارة األميركية، 
مشـــيرا إلى أن األوضاع في املنطقة رمبا تدفع 
واشنطن إلى عدم استبعاد احلض على تقارب 
خليجي – إخواني، قد ينتج عنه تغيير نســـبي 

في وضع اجلماعة مبصر.
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} صنعاء – شــــّكل البيان الذي خرج به "اللقاء 
الوطنــــي املوّســــع" فــــي صنعاء أمــــس خطوة 
حاســــمة علــــى طريــــق وضــــع احلوثيــــني، أي 
”أنصار الله“، اليد رســــميا على مقاليد السلطة 

في صنعاء.
وكان ملفتــــا في البيان الصــــادر عن اللقاء، 
الــــذي انعقد بناء على طلب مــــن زعيم ”أنصار 
اللــــه“ والذي قاطعته معظم القوى السياســــية 
اليمنيــــة، حتديد مهلــــة ثالثة أّيام لســــّد فراغ 

الرئاسة.
وهــــدد البيــــان أنه ”مــــا لم (تصــــل القوى 
السياسية إلى حل) فإن املؤمتر يفوض اللجان 
الثوريــــة (تابعــــة للحوثيني)، وقيــــادة الثورة 
(قيادة اجلماعة)، التخاذ اإلجراءات الفورية (لم 
حتددها) بترتيب سلطة الدولة للخروج بالبلد 

من الوضع الراهن“.
يعلــــن  أن  سياســــية  مصــــادر  وتوقعــــت 
احلوثيــــون بعــــد ثالثة أّيــــام تشــــكيل مجلس 
رئاســــي يحل مكان الرئيس املســــتقيل عبدرّبه 
منصور هادي، الذي صادر ”أنصار الله“ أختام 

رئاسة اجلمهورية منه.
واستبعدت مصادر سياسية استبعادا تاما 
أن يضــــّم املجلس في عضويتــــه جنل الرئيس 
السابق العميد أحمد علي عبدالله صالح الذي 
ما زال يرفض ربط نفســــه بـ“أنصار الله“ دون 

أن يعني ذلك قطع قنوات احلوار معهم.
لكّن املصادر السياســــية رّجحــــت أن يضّم 
املجلــــس الرئاســــي عضوين مــــن اجلنوب في 
حال تشّكل من خمسة أعضاء، في تأثير إيراني 

واضح على احلوثيني. 
جديــــر بالذكــــر أن إيران ســــبق وأن دعمت 
الرئيس اليمني اجلنوبي الســــابق علي ســــالم 

البيض أثناء إقامته في بيروت. 
ولوحظ أّن ”أنصــــار الله“ ركزوا في البيان 
الصادر عن ”اللقاء الوطني املوّســــع“ على دور 
”اللجان الثوريــــة“ في املرحلــــة املقبلة، إذ جاء 
فيــــه اآلتــــي: ”ميهل املؤمتــــر الوطني املوّســــع 
القوى السياســــية مّدة ثالثة أّيام للخروج بحّل 
يســــد الفراغ القائم، وما لم (يحــــدث ذلك)، فإّن 
املؤمتر فــــّوض اللجان الثوريــــة القيام وقيادة 
اإلجــــراءات الفوريــــة الكفيلة  الثــــورة باتخاذ 
بترتيــــب أوضــــاع ســــلطات الدولــــة واملرحلة 

االنتقالية للخروج بالبلد من الوضع الراهن“.
ومعــــروف أن ”اللجان الثوريــــة“ و“اللجان 
ميليشــــيات شــــكّلها ”أنصار الله“  الشــــعبية“ 

للســــيطرة على صنعاء واملناطق التي يحققون 
تقدما فيها، خصوصا تلك احمليطة بالعاصمة.

وقال مصدر سياســــي ميني إّن ما يدّل على 
مدى جّدية احلوثيني فــــي الذهاب إلى النهاية 
في انقالبهم تضمــــني البيان تطمينات موجهة 
إلــــى دول اجلــــوار واملجتمع الدولي في شــــأن 

نياتهم.
وقد وردت فــــي البيان نقطــــة حملت الرقم 
ثمانية جاء فيها اآلتي: ”دعوة القوى اإلقليمية 
والدولية إلى تقدير الشعب اليمني الذي يسعى 
إلــــى حيــــاة كرمية وعالقــــة طّيبة مــــع جيرانه 

ومحيطه في ظّل االحترام املتبادل“.
وبدت النقطة الثامنة في البيان موّجهة إلى 
اململكة العربية السعودية التي تنظر بقلق إلى 

التطورات التي يشهدها اليمن.
وتناقض التطمــــني في البيــــان مع تظاهر 
عشــــرات احلوثيني أمــــس أمام مقر الســــفارة 
الســــعودية بصنعــــاء للمطالبــــة باإلفــــراج عن 
معتقلــــني مينيــــني فــــي الســــجون الســــعودية 
واملطالبة بعدم تدخل اململكة العربية السعودية 

في الشأن اليمني ورفض محاولة تقسيم البالد 
إلى أقاليم.

وقال شهود عيان لوكالة األنباء األملانية إن 
املتظاهرين رفعوا صورا لبعض املعتقلني ولكن 

دون ذكر أعدادهم أو حتى سبب االعتقال.
جماعــــة  زعيــــم  احلوثــــي  عبدامللــــك  وكان 
”أنصار الله“ قد دعا مســــاء الثالثــــاء املاضي، 
”إلى اجتماع واسع في صنعاء ملراجعة الوضع 
الداخلي سياســــيًا وأمنيا، واخلروج مبقررات 

هامة واستثنائية وتاريخية“، حسب وصفه.
يأتي هــــذا في وقت تدخل فيه البالد يومها 
احلادي عشــــر في ظل فراغ دســــتوري ووضع 
متوتر، بعد اســــتقالة الرئيس عبدربه منصور 
هــــادي وحكومة خالــــد بحاح، جــــراء ضغوط 
مــــن قبل جماعة ”احلوثيني“، فــــي الوقت الذي 
يواصــــل مبعوث األمم املتحــــدة، جمال بنعمر، 
عقد مشاوراته مع مختلف األطراف، حلل األزمة 

التي تعصف بالبالد.
ومنذ 21 سبتمبر تســــيطر جماعة احلوثي 
بقــــوة الســــالح علــــى املؤسســــات الرئيســــية 

بصنعاء، ويتهم مســــؤولون مينيون وعواصم 
عربيــــة وغربية، إيران، بدعــــم احلوثيني باملال 
والســــالح، ضمن صراع على النفــــوذ في عدة 
دول باملنطقــــة بــــني إيــــران ودول محيط اليمن 

العربية.
علــــى صعيد آخر قتــــل قيادي فــــي جماعة 
”أنصــــار الله“ فــــي محافظة إب وســــط اليمن، 
أمــــس على يــــد مســــلحني مجهولني، بحســــب 

شهود عيان.
وقال الشهود، في اتصاالت مع وكالة أنباء 
”األناضول“ إن مســــلحني مجهولني يســــتقلون 
دراجة نارية، أطلقوا الرصاص على أبوعبدالله 
العيانــــي، القيــــادي بجماعــــة احلوثــــي، أثناء 
توقفه بسيارته في املنطقة التي تعرف بـ“مثلث 

املواصالت“ مبحافظة إب.
ولفــــت الشــــهود إلى أن العيانــــي قتل على 
الفور، فيما الذ املسلحون بالفرار، مشيرين إلى 

أن القيادي من أبناء محافظة عمران.
ولم يتســــن احلصول على تعقيب فوري من 

جماعة احلوثي حول ما ذكره الشهود.

• تأثير إيراني يدفع الحوثيين إلى اختيار عضوين من الجنوب في المجلس الجديد
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} طرابلــس - نشـــر تنظيم داعـــش على أحد 
مواقعـــه تقريرا مفصال بعنوان ”ليبيا البوابة 
االســـتراتيجية للدولة اإلسالمية“، يشرح فيه 
أســـباب اختراقه لحدود ليبيا، وأبرز ميزاتها 
التـــي تجعل منهـــا نقطة انطـــالق مهّمة نحو 

تحقيق دولة الخالفة الموسعة.
ويشير التقرير إلى أن ليبيا تتمتع بـ“موقع 
اســـتراتيجي سيمّكن من تخفيف الضغط على 
مناطق دولة الخالفة في العراق والشام، حيث 
تتمّيز ليبيا بمساحة كبيرة وبصحراء شاسعة 

وجبال محّصنة ال يمكن مراقبتها“.
كما أشار التقرير إلى أن ”ليبيا ذات ساحل 
طويـــل، ُمطّل علـــى دول الجنـــوب األوروبي، 
والتي يمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق 

الزوارق البسيطة“.

إلـــى ذلك، أكـــد تنظيم داعـــش أن عمليتي 
تفجير الســـيارة واقتحام فنـــدق كورنثيا ”لن 
تكونـــا األخيرتين على أرض طرابلس بل لهما 

ما بعدهمـا“، حسب ما جاء في بيان له.
وأشـــارت تقارير إخبارية إلـــى أن داعش 
توّعد الليبييـــن بمزيد من الهجمات اإلرهابية 
والعمليات االنتحارية بهدف ترويعهم وفرض 
سيطرته على بعض المدن المهّمة مثل بنغازي 
ودرنة وطرابلـــس، التي تحّولـــت مؤخرا إلى 

مسرح ألعمال العنف الممنهج.
فقـــد تصاعـــدت األعمـــال اإلرهابيـــة فـــي 
العاصمـــة طرابلـــس خـــالل الشـــهر الماضي 
بمعيـــة التنظيمات الجهاديـــة المتطرفة، بدءا 
بإلقـــاء حقيبة متفّجـــرة في محيط الســـفارة 
الجزائريـــة، مـــرورا بتفجير ســـيارة مفخخة 

بفنـــدق كورنثيا، وقصف المدرســـة األميركية 
بحي األندلس بقنبلـــة يدوية، وانفجار طائرة 
شـــحن بمطـــار معيتيقة، وأخيـــرا خطف أحد 
رجال األمن الدبلوماســـي المكّلفين بحراســـة 
مقـــر الســـفارة األردنية والـــذي تمكنت قوات 

األمن من إطالق سراحه الحًقا.
وفي ســـياق متصـــل، جدد مبعـــوث األمم 
المتحدة لدى ليبيـــا، برناردينو ليون، دعوته 
لكل األطراف إلى ”التوصل لحل ســـلمي إلنقاذ 
را من  البالد وإبعاد خطر اإلرهاب عنها“، محذِّ

”انهيار الدولة في حال استمرار الصراع“.
وأضـــاف ليـــون في تصريـــح صحفي، من 
جنيف، أن ”الوضع السياســـي فـــي ليبيا في 
غايـــة الصعوبـــة، وأن مناطق عـــدة في البالد 

شهدت في الفترة األخيرة هجمات إرهابية“.

وتابـــع ”ليبيا تعانـــي أزمـــات اقتصادية 
وأمنية وسياســـية، وأن األزمات ستتفاقم في 

حال عدم التوصل إلى اتفاق“.
وعّبر عن مخاوفه مـــن ”انهيار ليبيا التي 
ه تم االتفاق  أصبحت في وضع صعب“، وقال إنَّ
مـــع األطراف التي شـــاركت في حـــوار جنيف 
على اســـتئناف الحوار، األسبوع المقبل، دون 
االتفاق على المكان الذي سُيعقد فيه الحوار.

}  أديــس أبابا - وجه روبرت موغابي رئيس 
زمبابوي ورئيس االحتاد األفريقي، نداء إلى 
املغـــرب وجبهـــة البوليســـاريو االنفصالية، 

إلحالل السالم عبر حل األزمة بينهما.
جـــاء ذلك فـــي كلمة ألقاهـــا موغابي، في 
ختام القمـــة األفريقية، التي عقدت على مدار 
يومـــني فـــي العاصمـــة األثيوبيـــة بحضور 
40 رئيـــس دولـــة أفريقية، ومبشـــاركة دولية 

واسعة.
اخلطـــاب الرســـمي لالحتاد  ويبـــدو أن 
األفريقي بخصوص قضية الصحراء املغربية 
لم يتغّيـــر كثيرا وهو ما سيســـاهم في تأزم 
األوضاع، حسب ترجيحات بعض املراقبني، 
الذيـــن اعتبروا أن انحياز االحتاد لألطروحة 
االنفصالية ساهم بشـــكل مباشر في تعطيل 

مسار حّل النزاع اإلقليمي الذي طال أمده.
واعتبـــر محللـــون أن توجيـــه نـــداء إلى 
املغـــرب بضرورة إحالل الســـالم، يعّد حركة 
تصعيدية وجتّن صريـــح على جهود اململكة 
التي تهدف أساسا إلى إنهاء النزاع بالطرق 

السلمية.
وأفادوا بأنه من الضـــروري توجيه مثل 
هذه الدعوات إلى اجلبهـــة االنفصالية التي 
ترفض مقترح احلكـــم الذاتي وتنتهك حقوق 
اإلنســـان في مخّيمات تندوف، ال إلى املغرب 
الـــذي كان واضحـــا في متســـكه بســـيادته 

ووحدته الترابية.
يعاد إلى األذهان أّن املغرب، بادر باقتراح 
احلكـــم الذاتي فـــي أقاليمـــه اجلنوبية كحل 
إلنهاء النزاع، مينـــح منطقة الصحراء حكما 
ذاتيا موسعا في إطار السيادة املغربية، وقد 
القت هذه املبـــادرة دعما دوليا واســـعا غير 
أّن إصـــرار جبهـــة البوليســـاريو على خيار 

االســـتقالل ورفضها التفاوض حول املقترح 
املغربي، تسّبب في تصاعد األزمة السياسية.
يذكـــر أن املغـــرب انســـحب مـــن منظمة 
الوحـــدة األفريقية في ســـبتمبر ســـنة 1984، 
احتجاجـــا علـــى إقـــدام املنظمة علـــى قبول 
عضويـــة البوليســـاريو فـــي انتهـــاك جّلي 

لألعراف القانونية الدولية.
ونظـــرا إلى اســـتمرار عوامـــل اإلقصاء 
ذاتها واملســـاس بوحدتها الترابية لم تنضم 
اململكـــة إلى االحتـــاد األفريقـــي املنبثق عن 

منظمة الوحدة األفريقية في يوليو 2002.
وربـــط املغرب منذ ذلك احلني، عودته إلى 
االحتـــاد بتعديل بند أساســـي حول شـــروط 
العضوية على أســـاس احلفاظ على ســـيادة 
الدول األعضاء، وهو تعديل من شأنه أن يؤدي 
إلى فتح الطريق أمـــام عودة اململكة وتعليق 
عضوية جبهة البوليساريو، باعتبارها متثل 
”كيانـــا وهميا مدعوما من اجلزائر“، حســـب 

تأكيدات العديد من املراقبني.
تصاعـــدت  االنســـحاب،  إعـــالن  ومنـــذ 
الدعـــوات املنادية واملطالبـــة بضرورة عودة 
املغـــرب إلـــى االحتـــاد نظـــرا إلى إشـــعاعه 
اإلقليمـــي وجهـــوده املعترف بهـــا في مجال 

مكافحة اإلرهاب.
لكـــن قرار االحتـــاد األفريقـــي بتعيني ما 
ســـّمي ”ممثـــل خـــاص“ مللف الصحـــراء في 
يوليـــو 2014، أثـــار الكثيـــر مـــن ردود الفعل 
الغاضبة داخل األوساط املغربية، فقد اعتبر 
خبراء أن القرار أحادي اجلانب وأن االحتاد 
قـــد جتـــاوز صالحياته اإلقليميـــة ودخل في 
متاهـــات سياســـية قوامها التشـــويش على 
مسار تســـوية النزاع بتفعيل مقترح املغرب 

للحكم الذاتي.
محمـــد  قـــال  الســـياق،  نفـــس  وفـــي 
بنحمـــو، رئيس املركـــز املغربي للدراســـات 
االســـتراتيجية، فـــي تصريحات ســـابقة، إّن 
”العالقـــات بني املغـــرب واالحتـــاد األفريقي، 
كمنظمـــة إقليمية، معقـــدة“، مؤّكـــدا أّنه ”ال 
ميكـــن احلديث في هذا اإلطـــار عن ُخفوت أو 

محدودية الدور املغربي في أفريقيا“.

وشـــدد بنحمـــو علـــى أن ”املغـــرب فاعل 
أساســـي فـــي األمـــن واالســـتقرار والتنمية 
بأفريقيـــا، رغـــم غيابـــه املبّرر عـــن االحتاد 
األفريقـــي الذي ال يزال يســـير بأجندات غير 
أفريقية تسعى إلى إقصاء املغرب“، على حد 

قوله.
يشـــار إلى أن العاهل املغربي امللك محمد 
الســـادس قام بجولة أفريقية، العام املاضي، 
عقـــد خاللهـــا اتفاقـــات شـــراكة اقتصادية 
وحتالفـــات سياســـية أمنيـــة، تؤكـــد رغبته 
في جعـــل بالده العبا أساســـيا فـــي جنوب 

الصحراء الكبرى.
وقـــد تناولـــت تلـــك اجلولة إضافـــة إلى 
الوضع االقتصادي، امللف األساســـي املتعلق 
بالسياســـة اخلارجية املغربيـــة فيما يخّص 
التوتـــرات مع اجلار اجلزائـــري حول قضية 

الصحراء.
وأّكد صالح الدين مزوار وزير اخلارجية 
املغربـــي، آنـــذاك، أّن جولة العاهـــل املغربي 
تكّللـــت بالنجـــاح ألن ”جميع البلـــدان التي 
زرنــــاهـــا تؤكـــد دعمهـــا لوحـــدة أراضـــي 

املغرب“.
وفي ســـياق متصـــل بقضيـــة الصحراء، 
الصحفـــي“  ”األســـبوع  صحيفـــة  تطرقـــت 
فـــي عددهـــا اجلديـــد ملفاوضـــات وصفتها 
بـ“الســـرية“ جـــرت بـــني مســـؤولي املجلس 
االستشاري للشؤون الصحراوية ومسؤولي 
البوليساريو مبنزل مسؤول مغربي بباريس، 
حيث تشـــّبث الطرف املغربي باحلكم الذاتي 

كأقصى حل لقضية الصحراء.
وأفـــادت الصحيفـــة أن ممثلـــي جبهـــة 
البوليســـاريو قبلوا باحلكم الذاتي كأرضية 
للتوافق، كمـــا قبلوا باخلضـــوع إلى الراية 
املغربية على أســـاس االعتراف براية جهوية 
للحكـــم الذاتـــي مع إعطاء املغـــرب احلق في 

تعيني رئيس إقليم الصحراء.
في املقابل اشـــترط ممثلو البوليســـاريو 
صدور عفو شامل على مسؤولي البوليساريو 
وتنظيماتها السياسية والعسكرية وأتباعها 
فـــي اخلارج، مؤكدين اســـتعدادهم لتســـليم 
الســـالح للمغرب حتت إشـــراف مســـؤولي 
منظمـــة األمم املتحـــدة والبعثة العســـكرية 

للصحراء ”املينورسو“.
وإلـــى أن يتـــّم تأكيد هذا اخلبـــر أو نفيه 
مـــن قبل اجلهات الرســـمية، رغـــم أن العديد 

من املتابعني للشـــأن الصحراوي استبعدوا 
حدوثـــه، يظـــّل املغـــرب متمّســـكا بوحدتـــه 

الترابيـــة وبأطروحتـــه القائمـــة على تفعيل 
احلكم الذاتي في إطار السيادة املغربية.
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◄ يبدأ اليوم االثنين وزير الخارجية 
اإليطالي باولو جنتيلوني، مباحثات 
مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة 
حول أزمتي ليبيا ومالي اللتين تقوم 

الجزائر بدور وساطة بشأنهما.

◄ كشفت صحيفة ”وورلد نت 
دايلي“ األميركية، أن أجهزة 
المخابرات الجزائرية قدمت 

معلومات للمخابرات األوروبية، 
سمحت بالكشف عن عدة خاليا نائمة 

وشبكات لجهاديين كانوا يخططون 
الستهداف مصالح غربية في ألمانيا 

وفرنسا وبلجيكا.

◄ أعلن وزير العدل الجزائري، 
الطيب لوح، األحد، عن تنظيم ندوة 

دولية في الجزائر حول موضوع 
اإلرهاب ومنابع تمويله، على غرار 
دفع الفدية، باعتبارها أحد مصادر 

تمويل التنظيمات الجهادية.

◄ نفى الصادق شورو، عضو 
مجلس الشورى لحزب حركة النهضة 

في تونس والمعروف بمواقفه 
المتشددة، ما تناقلته بعض وسائل 

اإلعالم حول نيته االستقالة من 
الحركة.

◄ أفادت مصادر إعالمية بنزوح 
أكثر من 60 عائلة من منطقة بوهديمة 

ببنغازي إلى مدينة إجدابيا، بسبب 
المعارك العنيفة بين قوات ما يسّمى 

”مجلس شورى ثوار بنغازي“ 
والجيش الليبي.

◄ أكدت تقارير إخبارية أَنّ تشكيلة 
الحكومة التونسية التي سيتوّلى 
الصيد عرضها اليوم االثنين على 

الرئيس الباجي قائد السبسي، 
يتكّون ثلثا أعضائها من ممّثلي 
األحزاب، في حين يتكّون الثلث 

المتبقي من كفاءات وطنية مستقلة.

تنظيم داعش يتوعد الليبيني بتجديد هجماته اإلرهابيةباختصار

إخوان تونس يوافقون على 

االنضمام لحكومة ائتالفية

ارتهان االتحاد األفريقي ألجندات ضيقة يعطل مسار حل قضية الصحراء المغربية

[ القمة األفريقية تختتم أعمالها بنداء إلحالل السالم في الصحراء  [ أنباء عن قبول الجبهة االنفصالية مقترح الحكم الذاتي

الوحدة الترابية خط أحمر بالنسبة إلى املغاربة

رغــــــم تأكيدات االحتاد األفريقي على أن قضية الصحــــــراء املغربية تظّل دائما من القضايا 
اجلوهرية وعلى رأس أولويات أجندته السياســــــية، إّال أن قراراته وخطاباته الرســــــمية ُتظهر 

انحيازا واضحا لألطروحة االنفصالية وتعامال غير جدّي مع هذا النزاع اإلقليمي.

{هنـــاك أطراف تســـعى جاهدة للمســـاس بالســـيادة الوطنية 

وتهديد األمن القومي الجزائري، وأحذر من تغلغل لوبيات المال 

واألعمال في دواليب السلطة}.

لويزة حنون
األمينة العامة حلزب العمال اجلزائري

{فرنســـا مدينـــة للمغرب بالنظـــر إلى عمله في مجـــال مكافحة 

اإلرهـــاب لضمان أمننا وأمن أوروبا بأكملها، لذا فإن اســـتئناف 

التعاون القضائي بين البلدين أمر ضروري}.

رشيدة داتي
وزير العدل الفرنسية السابقة

{عملية التحول الديمقراطي تســـتغرق وقتا طويال، والشعب 

الليبـــي لن يرتاح إال بعد الوصول إلى دولة العدل والقانون، ولن 

يعيش الليبيون في دكتاتورية مهما كان نوعها}.

محمد الدايري
وزير اخلارجية الليبي

} تونس - قال قادة حركة النهضة اإلسالمية 
فــــي تونس، أمس األحــــد، إن احلركة وافقت 
علــــى االنضمــــام إلــــى منافســــه العلمانــــي 
الرئيسي حزب نداء تونس في إطار حكومة 

ائتالفية.
وأكــــد رئيــــس حركــــة النهضــــة راشــــد 
الغنوشي في تصريحات صحفية إبان لقائه  
مع رئيس احلكومــــة املكلف احلبيب الصيد 
في قصر الضيافة بقرطاج في إطار مواصلة 
املشاورات حول التركيبة اجلديدة للحكومة 

إن "حركة النهضة ستشارك في احلكومة".
جــــاء االتفــــاق بعدمــــا واجهــــت حكومة 
رئيس الوزراء التونسي املكلف تهديدا بعدم 
احلصول علــــى الثقة في البرملان األســــبوع 
املاضــــي من األحــــزاب الرئيســــية املعارضة 

للتشكيلة الوزراية التي وضعها.
وســــبق للبرملــــان أن أجــــل جلســــة عامة 
الثالثــــاء املاضي كانت مخصصة للتصويت 
على التشــــكيلة األولى للحكومــــة التي تقدم 
بهــــا الصيد، وذلــــك بعدما احتجــــت أحزاب 
سياســــية مثل حركــــة النهضــــة التي حلت 
ثانية في االنتخابات التشريعية (69 مقعدا) 
وأحــــزاب يســــارية مثل "اجلبهة الشــــعبية" 
(15مقعــــدا) التي حلت رابعة، و"آفاق تونس" 

(8مقاعد)، على هذه التشكيلة.
 محتجون تونسيون في مدينة بنقردان، الحدودية مع ليبيا، يرفضون التهميش ويطالبون بنصيبهم في التنمية

برناردينو ليون:

ليبيا في وضع صعب 

وستنهار في حال 

استمرار الصراع

املغرب يربط عودته إلى االتحاد 

األفريقي بتعليق عضوية جبهة 

مـــن  املدعومـــة  البوليســـاريو 

الجزائر

 ◄
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العبادي يطوق نزاعا 

مسلحا بين الميليشيات 

في قلب بغداد

} بغداد - أمر رئيـــس الوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي، الـــذي يتولى أيضا منصـــب القائد 
العام للقوات املســـلحة أمس بنزع السالح من 
منطقة الكرادة وســـط العاصمـــة بغداد، وذلك 
فـــي محاولـــة لتطويق نزاع مســـّلح في داخل 
امليليشـــيات الشـــيعية على املواقع واملكاسب 
التي تعاظمت مع تعاظم دور تلك امليليشـــيات 

مبناسبة احلرب على تنظيم داعش.
وقال املتحدث باســـم قيادة عمليات بغداد 
العميد ســـعد معن، في بيـــان إن «القائد العام 
للقوات املســـلحة أمر قيادة عمليات بغداد بأن 
تكون منطقـــة الكرادة وســـط العاصمة بغداد 

منطقة منزوعة السالح متاما».
ولـــم يوضح معـــن ما إذا كانـــت احلكومة 
ســـتلجأ إلـــى نـــزع الســـالح مـــن املدنيني أو 
امليليشـــيات التـــي تنتشـــر بكثافة في وســـط 

العاصمة بعد وقوع اشتباكات هناك.
وكانت وســـائل إعـــالم عراقيـــة محلية قد 
أفادت باختطاف األمـــني العام حلركة «كتائب 
املجاهدون» عباس احملمداوي من  حزب الله – 
قبل عناصر ترتدي الزي العسكري يعتقد أنها 

تنتمي إلى فصيل شيعي آخر.
تابعـــني  مســـلحني  املصـــادر أن  وبينـــت 
لفصيل مســـلح اختطفوا احملمـــداوي من مقر 
احلركة في الكرادة وســـط بغداد، مما أدى إلى 
حدوث اشـــتباكات عنيفة في املنطقة اشـــترك 

فيها عناصر من الشرطة االحتادية.
وأشـــارت تلك املصادر إلى أّن املســـلحني 
اقتـــادوا احملمداوي إلى جهـــة مجهولة بينما 
انتشـــر عناصر تابعون لكتائـــب «حزب الله – 
املجاهدون» في املنطقة حاملني اسلحة خفيفة 

ومتوسطة.
وقـــال املتحـــدث معـــن إّن «ســـتة عناصر 
مســـلحة من اتباع األمني العام لـ«حزب الله – 
املجاهدون» عباس احملمداوي، حاولوا مســـاء 
السبت ارباك الشارع من خالل اطالق النار في 

الهواء لترويع املواطنني».
وتابع معـــن أن «قوة من قيـــادة العمليات 
متكنت من اعتقالهم علـــى الفور ومت إحالتهم 
الـــى التحقيـــق». وأوضح أن القـــوات األمنية 
حتقق باحلادث وشـــكلت جلنة حتقيق للقوات 

االمنية املسؤولة في املنطقة.
وأفاد معن بأن «مصير احملمداوي مجهول 
وزارة  واســـتخبارات  االمنيـــة  القـــوات  وان 
الداخلية تقوم بعمليات التحقيق بهذا االمر».

وخلـــف احملمداوي زعيم احلركة الســـابق 
واثـــق البطاط الـــذي تضاربت االنباء بشـــأن 
مصيـــره، حيـــث أفـــادت مصـــادر مبقتله في 
ديســـمبر املاضي مبحافظـــة ديالى بينما نفت 

مصادر أخرى صحة ذلك.

} صنعــاء - فوجئـــت األوســـاط السياســـية 
اليمنيـــة والعربيـــة أمس بإعـــالن عبدالكرمي 
اإلرياني مستشـــار الرئيس املستقيل عبدربه 
منصور هادي، العمل السياسي بشكل نهائي.
ومأتى املفاجـــأة أّن اإلرياني هو أحد أبرز 
الوجـــوه السياســـية اليمنية منـــذ عقود، وقد 
اجتهـــت إليه األنظار بقّوة خـــالل فترة األزمة 
العميقـــة التي مير بها اليمن راهنا بـ“اعتباره 
صوتـــا للحكمـــة، ورجـــال للوفاق“، بحســـب 
توصيف أحد اإلعالميني اليمنيني الذي اعتبر 
انســـحاب اإلريانـــي مـــن احلياة السياســـية 
خسارة للبلد وتكريسا خللو الساحة أمام قوى 
متشـــّددة معتمدة على قّوة السالح في مقابل 
افتقارها للفكر السياسي، وذلك في إشارة إلى 
جماعة احلوثي املسيطرة عمليا على البلد بعد 
إسقاطها مؤسساته الدســـتورية، مبا في ذلك 

رئاسة اجلمهورية.
وكان اإلرياني بدا في اآلونة األخيرة شديد 
االمتعاض مـــن تصرفات احلوثيـــني وصوتا 
مجاهـــرا باالعترض عليها فـــي خضم انكفاء 
عدد كبيـــر من السياســـيني خوفـــا من بطش 
اجلماعـــة، وحالة من االستســـالم إلمالءاتها. 
ومن هـــذا املنطلق عّلقت أوســـاط مينية آماال 
علـــى اإلريانـــي ليكون جدار صـــد قويا بوجه 

هجمة اجلماعة الشيعية.
وقالت وزيرة اإلعالم في احلكومة اليمنية 
املستقيلة نادية السقاف عبر حسابها الرسمي 
على تويتـــر، إن اإلرياني ”يعلن اعتزال العمل 

السياسي بال رجعة“.
وفـــي ظّل غياب املعلومـــات عن دوافع هذا 
االنســـحاب اجتهـــت التحليـــالت إلـــى ربطه 
مبوقف احتجاجي من قبل اإلرياني على ما آلت 
إليت األوضاع السياسية في اليمن من تداخل 
وتسطيح وغياب للفكر، منذ سيطرة احلوثيني 
على البالد وهو ما لم يترّدد اإلرياني نفسه في 
توصيفه باالنقالب، قائال بوضوح ”إن الدولة  
بهياكلهـــا ووزاراتهـــا ومؤسســـاتها ال حتكم 
البـــالد، وأن جماعة أنصار الله احلوثيني هي 
من حتكـــم“. وصاغ اإلرياني آنـــذاك في حوار 
نشره املوقع اإللكتروني لوزارة الدفاع اليمنية 

موقفه من اجلماعة احلوثية باعتبارها  ”حركة 
غير مدنية تسعى إلى حتقيق أهدافها بالطرق 

والوسائل العسكرية“.
واعُتبر ذلـــك املوقف نادرا فـــي وضوحه، 
الشـــخصيات املشـــاركة في  خصوصـــا مـــن 
الســـلطة والتي كانـــت معّرضـــة للمضايقات 
وحتى لالعتقال على يـــد احلوثيني على غرار 
ما حدث ملستشار الرئيس اليمني أحمد عوض 
بـــن مبارك الذي ظل أليـــام رهن االختطاف من 
قبل مسلحي احلوثي. وتساءل البعض إن كان 
اإلريانـــي تعرض بعد ذلك احلـــوار ملضايقات 
من جماعة احلوثـــي التي بدا بوضوح أنها ال 
تراعي مقـــام أحد في اليمن حتـــى لو كان في 

موقع رئاسة اجلمهورية.
وقـــال اإلرياني آنذاك إن ”مـــا نراه في كل 
مؤسسة وفي كل وزارة تصرفات قوة سياسية 
طابعها عســـكري ال يحكمها القانون“، مضيفا 
”احلوثيون يتدخلون في شؤون الدولة، وحني 

يسمعون عن مشـــكلة يذهبون ليحلوها خارج 
القانـــون في إطـــار مكاتبهم وفـــي إطار جلان 

ثورية وجلان شعبية“.
كمـــا عبـــر بوضـــوح عـــن رفضـــه خوض 
احلوثيني معـــارك بذريعة مكافحـــة اإلرهاب، 
قائال ”الدولة ومؤسســـاتها هي املخولة بهذا 
الدور وليـــس ألحد أن يقوم بذلـــك إال إذا كان 
جـــزءا منهـــا“، ومؤكـــدا ”أن يـــرى احلوثيون 
أنفســـهم مكلفني ومطلـــوب منهم القضاء على 
اإلرهاب فـــي البالد، فنحن نهنئهـــم إذا كانوا 

قادريـــن على ذلك. لكن اإلرهاب ظاهرة ال ميكن 
أن تواجه بحركة غير منضبطة وغير منتظمة 
تتقاتل مع الناس أينما وجدت للقتال مبررا“. 
وتنظر األوساط السياسية اليمنية إلى اعتزال 
اإلرياني باعتبـــاره حدثا فارقـــا نظرا لتاريخ 
الرجل وعمله الطويل على رأس الدبلوماســـية 
اليمنية ويصفه البعض بأنه أحد كبار ”صّناع 
السياســـة اخلارجية اليمنية لفتـــرات طويلة 

وناسج شبكة عالقات واسعة عبر العالم“.
ويوصـــف اإلريانـــي جلهة ثقافته وســـعة 
اطالعـــه بأنـــه ”موســـوعة حيـــة“. وكانت له 
مســـاهمات ومواقف في مختلـــف املنعرجات 
التـــي مـــر بهـــا اليمن طيلـــة العقـــود الثالثة 
األخيـــرة. ولـــه إملام مبلـــف جماعـــة احلوثي 
بحّد ذاتها حيث مّثل الســـلطة ووّقع باســـمها 
على االتفاقيـــة التي ابرمت مـــع اجلماعة في 
العاصمة القطرية الدوحة ســـنة ٢٠٠٨ وقضت 

بإيقاف احلرب في صعدة

اإلرياني يهجر ساحة السياسة اليمنية أمام غزو الحوثيين

[ انسحاب يكرس خلو الساحة أمام قوى متشددة تستعيض عن الفكر بقوة السالح
ــــــزال عبدالكــــــرمي اإلرياني السياســــــة  اعت
ــــــة، ليس  يشــــــكل صدمة لألوســــــاط اليمني
ــــــر في  ــــــر الكبي لقيمــــــة الرجــــــل ذي التأثي
ــــــة العقود  ــــــات األحــــــداث ببالده طيل مجري
ــــــة املاضية فحســــــب، ولكــــــن أيضا  الثالث
حلاجة اليمن إليه فــــــي ظل األزمة الراهنة 
ومــــــا مييزها من تراجع للفكر السياســــــي 

أمام هجمة السالح.

اإلرياني كان حاضرا ضمن مختلف املنعرجات السياسية في اليمن طيلة عقود

◄ أخلت محكمة بحرينية أمس سبيل 
رئيس شورى جمعية الوفاق الشيعية 

املعارضة سيد جميل كاظم بكفالة 
مقدارها ما يعادل ١٣٠٠ دوالر، مع 

استمرار محاكمته في قضية ترويجه 
الدعاءات بشأن مخالفات متس نزاهة 

االنتخابات البرملانية األخيرة.

◄ قالت شركة اخلدمات الدفاعية 
األميركية فينيل أرابيا أمس إن 

األميركيني اللذين أصيبا اجلمعة 
بإطالق نار في محافظة األحساء 
بشرق السعودية يعمالن لديها، 

ليكون بذلك الهجوم هو الثاني من 
نوعه الذي يستهدف منتسبي الشركة 

في األشهر األخيرة.

◄ أصيب رجال أمن بحرينيان في 
تفجير أّكدت وزارة الداخلية أّن 

خلفيته إرهابية واستهدف محطة 
وقود في قرية املقشع غرب العاصمة 

املنامة.

◄ سّيرت اإلمارات جسرا جويا 

باجتاه مدينة األبرق الليبية مكونا 
من ثالث طائرات شحن حتمل مواد 
غذائية متوينية وصحية وأغطية، 
وذلك ملساعدة الليبيني املتضررين 
من األحداث الدامية التي تشهدها 

بالدهم.

◄ بحث أمير الكويت الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح عالقات بالده 
مع مصر وذلك لدى استقباله رئيس 

احلكومة املصرية إبراهيم محلب 
الذي بدأ أمس زيارة إلى الكويت 

مرفوقا بوزراء االستثمار واإلسكان 
والبترول ومحافظ البنك املركزى.

باختصار إسقاط الجنسية البحرينية حل أخير تفرضه ضرورات حفظ االستقرار

سالم الشامع

} املنامــة - تواجه عملية ســـحب اجلنســـية 
التي تلجأ إليها السلطات البحرينية، كإجراء 
ردعـــي ضد مّتهمني بالتـــورط في أعمال مخّلة 
بأمـــن البلـــد واســـتقراره مبوجـــة مـــن النقد 
واالعتراض من قبل املشـــمولني بذلك اإلجراء 
وقوى سياســـية إمـــا مناصرة لهـــم في داخل 
اململكة وخارجها، أو تريد توظيف ”قضّيتهم“ 

في معركتها السياسية ضد السلطة.
إّال أن ذلـــك ال مينـــع وجـــود تأييد واســـع 
لإلجراء من قبل قادة رأي ونشطاء سياسيني، 
يعّبرون عن وعيهم بشـــّدته، إّال أنهم يعتبرونه 
ضروريا الســـتقرار البلد خصوصا في الفترة 
الراهنـــة مبا ميّيزها من تعقيـــدات ومن تنّوع 

في التهديدات.
واعتبـــرت فعاليات سياســـية بحرينية أن 
قرار إســـقاط اجلنســـية عن ٧٢ بحرينيا وقبل 
ذلك عـــن أكثر مـــن ٣٠ آخرين علـــى الرغم من 
شدته سيصب في صالح اململكة ويحافظ على 

أمنها واستقرارها.
ودعت إلى أن تســـتمر مثل تلك اخلطوات، 
وأن تشـــمل احملرضني للشـــباب علـــى العداء 
لبلدهـــم ومـــن يزينـــون لهـــم طريـــق العنف 

واإلرهاب.
وأشـــارت تلـــك الفعاليات إلى أن الشـــعب 
البحريني ينتظر مثل هذه اخلطوات منذ وقت 
طويل لتخليصـــه من أعمال العنف التي أثرت 
على معيشـــه اليومي وأصابت اقتصاد البالد 

بأضـــرار، مؤكـــدة أن هذه اإلجـــراءات جاءت 
في نطـــاق محاربة اإلرهـــاب وضمن خطوات 

دستورية وقانونية.
وقال عطية الله روحاني مدير دائرة الرصد 
وحقوق اإلنســـان في جمعية البحرين ملراقبة 
حقوق اإلنســـان إّن من شأن هذه اخلطوات أن 
حتد من أعمال العنف التي تشـــهدها البحرين 
منذ العام ٢٠١١ بسبب جمعيات سياسية تؤمن 
بالعنـــف وتنفذ أجنـــدات خارجية في الغالب، 
معتبـــرا مثل هـــذه األعمال انتهـــاكا صريحا 

حلقوق اإلنسان.
وأضاف أن قوانني العالم كّله جتيز اتخاذ 
مثـــل هذه االجـــراءات ضـــد من ينفـــذ أعمال 
عنف ويثير القالقل في البالد، مشـــيرا إلى أن 
اجلمعيات السياســـية املتشـــددة والتي تدعو 
إلى العنف بدأت، منذ زمن، تفقد شعبيتها بعد 

أن انفض عنها أغلب مناصريها.
واعتبـــر أمني عـــام جمعية ميثـــاق العمل 
الوطني محمد البوعينني أن أي شخص يسيء 
إلى وطنـــه من خالل التعامل مـــع اإلرهاب أو 
التحريض عليه أو تأييد أي أعمال إرهابية من 
تلـــك التي تعرض الوطـــن واملواطن واملقيمني 
فـــي البحرين للخطـــر، ال بّد مـــن جتريده من 

جنسيته كونه أخل بشرط االنتماء للوطن.
وأعرب عن تأييد اجلمعية خلطوة ســـحب 
اجلنسية، ووصفها بأنها ”خطوة في االجتاه 

الصحيح حملاربة اإلرهاب وجتفيف منابعه“.
وقـــال إن مثل هذه اخلطـــوات ال بّد لها أن 
تستمر مستقبال حملاربة اإلرهاب، ومن يؤيده 
أو يحرض عليه، معتبرا سحب اجلنسية جزءا 

من محاربة اإلرهاب.
وأضـــاف البوعينـــني: ”تلـــك اخلطوات ال 
نريـــد أن تشـــكل خوفا لدى املواطنـــني، وإّمنا 
هي تســـتهدف فقط من تتلطـــخ يده باإلرهاب، 
وتسّول له نفسه تنفيذ أعمال إرهابية، وحينها 
ال بّد من اتخاذ إجراء رادع بحق من ينفذ مثل 

هـــذه األعمال أو يشـــجع عليهـــا“. ومن جهته 
اعتبـــر أمني عام التجمع الوطني الدســـتوري 
عبدالرحمـــن الباكر أن الســـلطات البحرينية 
تأنـــت كثيـــرا في اتخـــاذ هذه القـــرارات، ولم 
تلجأ إليها إال بعد استنفاد احللول كافة، وقال 
إن اجلمعيات السياســـية مـــع تطبيق النظام 
والقانـــون، خصوصـــا جتـــاه املســـيئني ومن 

يعّرض أمن الوطن للخطر.
ودعـــا أمني عـــام جمعية احلـــوار الوطني 
حمـــد النعيمي إلى أن تشـــمل خطوات وزارة 
الداخليـــة جميـــع احملرضني الذيـــن يغررون 
بالشـــباب، ويدفعونهم إلى تنفيذ أعمال عنف، 
ويجندونهـــم للذهـــاب إلـــى محـــارق في دول 
أخـــرى ليعودوا وينفذوا مـــا تدّربوا عليه في 
تلك البلدان فـــي وطنهم، مؤكـــدا أن القوانني 

كفيلة بحفظ أمن الوطن.
ومـــن جانبـــه، رحـــب احملّلـــل السياســـي 
البحريني عبداحلكيم الصبحي بقرار ســـحب 
اجلنسية عن منفذي أعمال اإلرهاب، وقال: إن 

القرارات الصادرة بســـحب جنســـيات بعض 
اإلرهابيـــني جاءت على وفق القانون، مشـــيرا 
إلى أّن من ال يصون اجلنســـية التي يحملها، 
والوطـــن الـــذي ينتمي إليه يجب أن تســـحب 
منه جنســـيته، مشّددا على أّنه لكل دولة احلق 
فـــي اتخاذ التدابير املمكنة للحفاظ على أمنها 

وأمن مواطنيها.
وعلى العكس ما أوردته جمعيات معارضة 
تبـــني أن املســـحوبة جنســـياتهم موّرطـــون 
فـــي أعمـــال إرهابية ومـــن بينهم مـــن ينتمي 
للتنظيمـــات املقاتلة في العراق وســـوريا مثل 
تركـــي البنعلي القيـــادي البـــارز واملنظر في 
تنظيم داعـــش، وأربعة أشـــخاص ظهروا في 
شريط ترويجي للتنظيم بث على يوتيوب وهم 
محمد مبارك البنعلي، محمد عيسى البنعلي، 
أيوب املرباطي، وأحمد اجلابري. كما شـــملت 
القائمـــة عبـــادة عـــادل احلمـــد، وعبدالعزيز 
اجلودر الذي نفذ عملية انتحارية قبل أيام في 

محافظة ديالى العراقية.

إجراء سحب اجلنسية في البحرين رغم ما يبدو من شّدته إّال أنه يعتبر من قبل مؤيديه 
أحد احللول األخيرة الضرورية حلفظ األمن واالستقرار في فترة تتعاظم فيها التهديدات 

وتتنوع مصادرها.

 بعض التحركات في الشارع تسقط الحدود بين التظاهر واإلرهاب

«الذيـــن يعتدون  علـــى حرمات المواطنين فـــي المناطق المحررة 

أشد إرهابا من داعش. فهم مجرمون ينفذون أجندات اإليقاع بين 

العراقيين».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«حكومـــة البحريـــن تؤكـــد علـــى حفـــظ الحقـــوق اإلنســـانية لمن 

أسقطت جنسيته. ومبدأ حق التقاضي متاح له، وبإمكانه التقدم 

بشكوى إلى السلطة القضائية».

عيسى عبدالرحمن
وزير شؤون اإلعالم البحريني

«القـوى السياســـيـة فـــي اليمـن تتصـارع  بصنعـــاء للحصـول على 

أكبـــر قـــدر من المكاســـب مســـتغلة حساســـيـة الوضــــع البتـزاز 

الوطـن».

صالح الصماد
مستشار بالرئاسة اليمنية عن جماعة احلوثي

محمد البوعينين:

من يسيء إلى وطنه 

باإلرهاب البد من تجريده 

من الجنسية

اإلرياني جاهر بمعارضة الحوثيني 

فـــي خضم انكفاء عـــدد كبير من 

السياســـيني خوفـــا مـــن بطش 

الجماعة واستسالما إلمالءاتها

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} دمشــق - قالـــت الهيئـــة العامـــة للثـــورة 
الســـورية، إن عبوة ناسفة انفجرت، ظهر أمس 
األحد، بالقرب من قلعة دمشـــق وسط العاصمة 
السورية مستهدفًة حافلة كان يستقلها عدد من 
ما أدى ملقتل  عناصر ”امليليشـــيات الطائفيـــة“ 

وجرح العشرات منهم.
النظـــام  أنبـــاء  وكالـــة  ذكـــرت  فيمـــا 
السوري(ســـانا)، فـــي خبـــر عاجـــل أوردته أن 
”4 مواطنـــني استشـــهدوا وأصيـــب 19 آخرين 
بجروح جـــراء تفجير إرهابي فـــي حافلة لنقل 

الركاب في منطقة الكالسة بدمشق“.
ويقول مراقبون للوضع امليداني في سوريا 
ألن التفجيـــر األخير في قلب العاصمة دمشـــق 

يعتبر رسالة موجهة إلى حزب الله بعد خطاب 
حســـن نصراللـــه الذي أكد فيه عزم ميلشـــياته 

على االستمرار في دعم نظام بشار األسد.
ويذهب محللون  إلى أن استهداف احلافلة 
التي كانت تقل عناصر ميليشـــاوية طائفية من 
خارج سوريا تبرز اطالعا واضحا من الكتائب 
املســـلحة املعارضة على حقيقة الوضع األمني 

في املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام.
وتقاتل ميليشيات مسلحة عراقية وإيرانية 
يكون أفرادها على األغلب من الطائفة الشيعية، 
إلـــى جانب قـــوات النظام الســـوري في صراع 
األخير ضد قوات املعارضة الذي شـــارف على 
دخول عامه اخلامس. فيما يزور سنويًا اآلالف 

من الشـــيعة خاصة من لبنـــان وإيران والعراق 
مناطـــق مختلفـــة في ســـوريا خاصـــة منطقة 
الســـيدة زينـــب القريبة من العاصمة دمشـــق. 
ونـــادرا مـــا تشـــهد منطقة وســـط دمشـــق أي 
تفجيرات، ويرجح مراقبـــون أن تكون العملية 
األخيرة منعرجا حاســـما في القتال الدائر في 
ســـوريا بعد أن عدلت الكتائب فوهات مدافعها 
نحو العاصمة دمشـــق. ونقلـــت الهيئة إفادات 
عن شـــهود عيان بأن عددا كبيرا من ســـيارات 
اإلسعاف توجهت ملكان حدوث التفجير مع قيام 

قوات أمن النظام بإغالق محيط املنطقة.
فيمـــا ذكرت تنســـيقيات ســـورية معارضة 
أخـــرى، أن احلافلة كانت تقـــل ”زوارًا لبنانيني 

يترددون عادة على منطقة ســـوق  وإيرانيـــني“ 
احلميدية القريب من قلعة دمشق.

وأعلن حســـاب على تويتر ملناصري جبهة 
النصـــرة الســـورية التابعـــة لتنظيـــم القاعدة 
مســـؤولية اجلبهة عن الهجوم الذي وقع قرب 

سوق احلميدية في العاصمة السورية.

} القاهــرة – أثـــار حكـــم محكمـــة األمـــور 
املستعجلة في القاهرة، بإدراج كتائب عزالدين 
القسام، اجلناح العسكري حلركة حماس على 
قوائم التنظيمـــات اإلرهابية،حالة من النقاش 

احملتدم في األوساط السياسية املصرية.
وكرس احلكم القضائي إدانة قاطعة، تثبت 
تورط احلركة في ما تشـــهده مصر من عمليات 

إرهابية.
وكشـــفت مصادر مصرية وفلسطينية، أن 
العالقـــات بـــني القاهرة وحمـــاس تتجه نحو 
صـــدام، مـــا يضيـــق هوامـــش املنـــاورة أمام 

احلركة.
 وشـــددت على أن القيـــادة املصرية تضع 
خطوطـــًا فاصلة بني حماس كجزء من التنظيم 
الدولـــي لإلخوان، وبني القضية الفلســـطينية 
والشـــعب الذي ال ميكن أن تتوقف القاهرة عن 

دعمه.
وكانت مدينة العريش في سيناء قد شهدت 
عمليـــة إرهابيـــة نوعية، اســـتهدفت عددا من 
املنشآت العســـكرية واألمنية، مساء اخلميس 
املاضي، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات.

واستنكرت مصادر فلسطينية، تصريحات 
أحد قادة حماس، حول رفض احلركة مواصلة 
مصر وساطتها في املفاوضات التي جتري بني 

الفلسطينيني وسلطات اإلحتالل اإلسرائيلي.
 وأكـــدت املصـــادر علـــى الـــدور املصري 
التاريخي فـــي القضية الفلســـطينية، وحقها 
فـــي حمايـــة أمنهـــا القومي، مشـــددة على أن 
الصـــدام القـــوي بني حركة حمـــاس والقاهرة 
، ال يجـــب أن يتســـبب فـــي خلـــط املوقف من 
القضية الفلســـطينية، فحماس فصيل صاحب 
انتماء سياسي، تابع للتنظيم الدولي جلماعة 

اإلخوان، وال ميثل جموع الفلسطينيني.
وبالرغم من أن حماس، عادت، لتتنصل من 
التصريحات التي قالت إنها ترفض الوساطة 
املصرية مع إســـرائيل، غير أن بعض املراقبني 

وضعـــوا ذلـــك ضمـــن بـــاب املنـــاورات التي 
جتيدها احلركة، حيث أرادت توصيل رســـالة 
سياســـية، تقـــول إنهـــا تســـتطيع أن تضايق 
مصر، وهو ما يتســـق مع تســـريبات سابقة، 
نوهـــت فيهـــا احلركة إلى التفاوض مباشـــرة 
مع تـــل أبيب، إلحراج الســـلطة الفلســـطينية 
والرئيـــس أبومازن، والتلويـــح أن القاهرة لم 

يعد لها مكان على أي طاولة سياسية.
وقال حازم أبوشـــنب القيادي بحركة فتح، 
لـ“العـــرب“ ال ميكن التعقيب على قرار احملكمة 
إلمياننا باستقالل القضاء املصري، وما يهمنا 
جتنب اخللط بني صورة الشعب الفلسطيني، 
الـــذي يتمنـــى اخلير ملصـــر وشـــعبها، وبني 

قرارات عشوائية تتعلق بحماس وعناصرها.
وســـعت مصر حلماية حدودهـــا مع قطاع 
غزة، التي متتد بطول14 كيلومترا، حوت قرابة 
1200 نفقا، تصل بني رفح الفلســـطينية ورفح 
املصرية، وقال خبراء أن عددا منها اســـتخدم 
في تهريب الســـالح، واإلرهابيني من غزة إلى 
سيناء، وتســـهيل فرارهم للقطاع، عقب تنفيذ 
بعض العمليـــات اإلجرامية، األمر الذي تنفيه 

حماس.
وأقام اجليش املصري، منطقة عازلة بعمق 
1000 متـــر، على احلدود مـــع قطاع غزة، ونقل 
عـــددا من ســـكان رفح املصريـــة، وهدم بعض 
املنـــازل الواقعـــة على احلـــدود، بعد تعويض 
مالكيها للكشـــف عن األنفاق وتدميرها، إال أن 
قوات اجليش عثرت علـــى أنفاق أخرى يفوق 
طولها في ســـيناء املنطقة العازلة، استخدمت 

فيها آالت أملانية حديثة في حفرها.
إلى ذلك أصدر الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيســـي، مســـاء الســـبت، قـــرارا جمهوريا 
بتشـــكيل قيـــادة موحـــدة ملنطقة شـــرق قناة 
الســـويس (سيناء) ومكافحة اإلرهاب، بحسب 

بيان بثه التلفزيون احلكومي.
وقـــال البيـــان إن الرئيـــس املصـــري قرر 
”تشـــكيل قيادة موحدة في منطقة شرق القناة 
(ســـيناء) ومكافحـــة اإلرهـــاب بقيـــادة اللواء 
رشـــدي عســـكر (يشـــغل منصف قائد اجليش 

الثالث) بعد ترقيته لرتبة الفريق“.
وجاء القرار عقب اجتماع للمجلس األعلى 
للقوات املســـلحة (أعلى هيئـــة باجليش)، فى 

جلســـة طارئة صباح السبت، لبحث الهجمات 
األخيرة. ولم يكشـــف البيـــان املتلفز تفاصيل 
أخرى حول طبيعة القيادة العسكرية اجلديدة، 
فيمـــا يـــرى اللـــواء املتقاعد باجليـــش طلعت  
مسلم، اخلبير العســـكري واالستراتيجي، أن 
توحيد القيادات العسكرية العاملة في سيناء 

كان ”أمرا حتميا“.
وقال مســـلم ”هناك عدة قيادات تواجه ما 
يحدث في ســـيناء (شمال شـــرق مصر) منها 
اجليشـــني الثانـــي (معني بتأمـــني محافظات 
اإلســـماعيلية وبورســـعيد وشـــمال ســـيناء) 
والثالـــث (معنـــي بتأمني محافظة الســـويس 
والبحـــر األحمـــر وجنـــوب ســـيناء) وحرس 
احلـــدود وقيادة املنطقـــة ج (املتاخمة للحدود 

املصرية مع إسرائيل)“.
وأضاف ”هنا كان الـــرأي هو التوحيد في 
قيادة واحدة ليكون األمر أكثر فاعلية ومتابعة 

ومت اختيار قيادة لها“.

تعمق عزلة حماس بعد إدراج مصر ذراعها العسكري تنظيما إرهابيا
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أخبار

يشــــــير مراقبون إلى أن احلكم القضائي األخير بإدراج كتائب عزالدين القســــــام اجلناح 
العسكري حلركة حماس ضمن قوائم اإلرهاب سيعمق العزلة اإلقليمية للحركة وسيضيق 
هوامش املناورة أمام قياداتها وجاء القرار القضائي األخير تزامنا مع حتركات رســــــمية 

جديدة لتوحيد القيادة العسكرية في سيناء لشل حتركات املتطرفني هناك.
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◄ دعت 5 فصائل في منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى العمل مع 

المسؤولين المصريين لمعالجة 
تداعيات قرار محكمة ”األمور 

المستعجلة“ في القاهرة بشأن 
تصنيف الجناح المسلح لحركة 
حماس كتائب القسام كمنظمة 

إرهابية.

◄ أفاد القائد الميداني في ”قيادة 
عبدالله أبو طلحة،  الجبهة الجنوبية“ 

أنهم تمكنوا من تحرير عدة قرى في 
ريف درعا، وسيطروا على ما يقارب 

من 70 بالمئة من محافظة درعا 
وريفها.

◄ توعدت وزارة الخارجية 
الفلسطينية أمس، بإحالة ملف 

األنشطة االستيطانية إلسرائيل في 
األراضي الفلسطينية إلى المحكمة 

الجنائية الدولية، معتبرة أن القرارات 
اإلسرائيلية الخاصة باالستيطان 
”تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي“.

◄ وقعت 3 انفجارات في محافظتين 
بوسط مصر، هما المنيا وبني 

سويف، في ساعة متأخرة من مساء 
السبت دون وقوع خسائر بشرية، 

بحسب مصدر أمني.

◄ قال رئيس الوزراء السوري 
وائل الحلقي: إن البالد ستطرد كل 
المتشددين من أراضيها في 2015 

ومستعدة لدعم أّي محاوالت لمحاربة 
التشدد على الصعيد الدولي.

◄ نفذت جبهة الشام – إحدى فصائل 
المعارضة السورية المسلحة – بريف 
حماه ؛ حكم اإلعدام بحق عنصر ثان 

من عناصر النظام السوري الـ 11، 
الذين أسرتهم خالل معارك في إدلب 

وحماه.

[ الحكم بحظر كتائب القسام يحد من مناورات الحركة [ قيادة عسكرية موحدة بسيناء لشل تحركات المتشددين

باختصار

اإلجراءات العسكرية األخيرة بسيناء من شأنها تجفيف منابع اإلرهاب في املنطقة

تصاعد قلق عائلة الطيار األردني معاذ الكساسبة نتيجة لحرب األعصاب التي يخوضها تنظيم داعش املتطرف ضد األردن

} اخلرطوم – أعلن متمردو احلركة الشـــعبية 
– قطاع الشـــمال في السودان، أنهم أفرجوا عن 

طاقم الطائرة األممية احملتجز لديهم.
وذكـــرت احلركـــة فـــي بيان صحفـــي أنها 
ســـلمت طاقم الطائرة املكون من 6 أشـــخاص 
كلهـــم من بلغاريـــا ويعملون لصالـــح برنامج 
الغـــذاء العاملـــي إلـــى رئاســـة األمم املتحـــدة 
مبعسكر أيدا وهو معســـكر في والية الوحدة 
بجنوب السودان مجاور لوالية جنوب كردفان 
(جنوب شـــرق الســـودان) حيث كانت احلركة 

حتتجز موظفي األمم املتحدة.
وكان مبـــارك أردول املتحدث باســـم الوفد 
املفـــاوض باحلركة الشـــعبية قطاع الشـــمال 
املتمردة بالســـودان، قال األحـــد املاضي إنهم 
يجـــرون مباحثات (يومها) مـــع األمم املتحدة 
إلطالق ســـراح طاقم الطائـــرة املروحية التي 
أجبروهـــا علـــى الهبوط في منطقـــة خاضعة 

لسيطرتهم قبل أيام.
و تعمـــل بالســـودان 21 منظمة إنســـانية 
تابعة لـــألمم املتحدة أبرزهـــا برنامج األغذية 
العاملي الذي تعمل بالســـودان منذ عام 1963، 
بجانـــب 104 منظمـــات أجنبية أخـــرى تتركز 
غالبية أنشـــطتها فـــي مناطـــق نزاعات حيث 
يحارب اجليش 4 حركات مسلحة في 8 واليات 
مـــن أصل 18 والية ســـودانية 5 منها في إقليم 

دارفور املضطرب غربي البالد.

متمردو السودان

يفرجون عن موظفني أممني  

املعارضة السورية ترد على دعم حزب الله لألسد في قلب دمشق

حازم أبوشنب:

قادة حماس وممارسات 

الحركة هما سبب في ما 

آلت إليه األوضاع

«الدولـــة بكافة أجهزتها األمنية والعســـكرية مســـتمرة في جهودها 
ملعرفة ما إذا كان الطيار معاذ الكساســـبة مـــازال حيا، األردن مازال 

مستعدا لتسليم الريشاوي مقابل عودة الكساسبة».

محمد املومني
املتحدث باسم احلكومة األردنية

«القـــوات البريـــة الكرديـــة تمكنـــت، بدعـــم مـــن قواتنـــا الجوية، من 
اســـتعادة مدينـــة كوباني األمـــر الذي يثبت خـــواء ادعـــاءات تنظيم 

داعش أنه ال يقهر».

جيمس تيري
جنرال أميركي

«أكثر من نصف مليون الجئ فلسطيني يعيشون في مخيم اليرموك 
قبل بدء الصراع في ســـوريا وفر معظم سكانه، فيما يواجه من ظلوا 

به ظروفا متردية».

بيير كراهينبول
املفوض العام لوكالة األونروا

حســـاب علـــى «تويتـــر» ملناصري 

جبهة النصرة يتبنى مســـؤوليتها 

عن هجوم  دمشق

◄

القاهرة تفرج عن أحد صحفيي الجزيرة
} القاهــرة – رّحلـــت الســـلطات املصريـــة، 
األحد، الصحفي األســـترالي بقناة ”اجلزيرة“ 
القطريـــة بيتر جريســـت املتهم فـــي القضية 
املعروفة إعالميا باســـم ”خلية املاريوت“ إلى 
بالده، بعد موافقة الرئيس السيسي، بحسب 

وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية.
وجاء ترحيل جريست تنفيذا لنص املادة 
األولـــى من القـــرار بقانون رقم ”140“ لســـنة 
2014 التي تعطي رئيس اجلمهورية احلق في 

ترحيل متهمني أجانب إلى دولهم.
وقال مصـــدر أمنـــي إن وزارة اخلارجية 
املصريـــة نســـقت مع الســـفارة األســـترالية 
بالقاهـــرة حلجـــز تذكرة الطيـــران للصحفي 
األســـترالي املفـــرج عنـــه. ومينح الدســـتور 

املصـــري لرئيس البالد احلق فـــي العفو عن 
العقوبة، أو تخفيفها بعد احلصول على رأي 
مجلس الـــوزراء، غير أن القانـــون ينظم ذلك 

بعد صدور حكم نهائي“. 
وفي شـــهر يناير املاضـــي، قررت محكمة 
النقـــض املصريـــة قبـــول الطعن علـــى حكم 
بسجن 3 من صحفيي قناة اجلزيرة القطرية، 
في قضية معروفة إعالميا بـ“خلية املاريوت“، 
مع إعادة محاكمتهم. وكانت محكمة جنايات 
مصرية قد قضت في يونيو  املاضي بالسجن 
على 3 صحفيني، ضمـــن 18 متهما في قضية 
”حتريـــض قنـــاة اجلزيـــرة اإلنكليزيـــة على 
مصـــر“، املعروفـــة إعالميـــا باســـم ”خليـــة 
ماريوت“، ملدد تتراوح بني 3 إلى 10 سنوات.



} طوكيــو - وجـــه رئيس الـــوزراء الياباني، 
شـــينزوا آبي، إدانـــة شـــديدة لتنظيم داعش 
المتطـــرف، بعـــد التأكد من مصداقية شـــريط 
الفيديو الذي نشـــره فـــي اإلنترنت وأعلن فيه 
إعدامـــه للرهينـــة اليابانيـــة كينجـــي غوتو، 

مشددا على أن بالده لن تخضع لإلرهاب.
وتوعد آبي في مؤتمر صحفي، أمس األحد، 
بمالحقة عناصر التنظيم عبر تعزيز التضامن 
مـــع المجتمـــع الدولي للتصـــدي للعنف الذي 
يمارسونه ضد اإلنســـانية، مشيرا في الوقت 
نفســـه إلى أن حكومته مصممة على معاضدة 

مجهود المجموعة الدولية لمكافحة اإلرهاب.
مـــن جهتها، أعربت والـــدة غوتو، جونكو 
إيشيدو، خالل تصريحات صحفية عن حزنها 
الشـــديد على مقتل ابنهـــا، مؤكدة على أنها ال 
تريد أن يؤجج هذا الحزن مشـــاعر الكراهية، 

على حد تعبيرها.
وأثار التســـجيل المنسوب لتنظيم الدولة 
اإلســـالمية المتشـــدد والذي يظهر من يعرف 
أحد أبـــرز ذباحي داعش  بـ“الجهـــادي جون“ 
وهـــو يقطـــع رأس الرهينـــة الياباني كينجي 
غوتـــو البالغ مـــن العمر 47 عامـــا، موجة من 

الغضب في اليابان.
وقد جـــاءت اإلدانات الدوليـــة تباعا عقب 
التأكـــد من مقتل الرهينـــة الياباني الذي جاء 
إعدامه بعد أن وصلـــت المفاوضات اليابانية 
مـــع التنظيم عبر وســـاطة أردنية لإلفراج عنه 

إلى طريق مسدود، خالل األيام الماضية.
وأول تلـــك اإلدانـــات جاءت مـــن الحكومة 
األردنيـــة، مؤكـــدة علـــى أنهـــا مســـتمرة في 

جهودهـــا من أجل تأمين عودة الطيار األردني 
معاذ الكساســـبة المحتجز لـــدى التنظيم منذ 

أواخر ديسمبر الماضي.
كما ندد رئيس الـــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـــرون ما أقدم عليـــه داعش قائـــال ”أدين 
بشـــدة عملية القتل الفظيعـــة لكينجي غوتو، 
إن هـــذا يذكرنـــا مرة أخـــرى أن تنظيم الدولة 
اإلسالمية هو تجسيد للشر، وال يعطي اعتبارا 

للحياة اإلنسانية“.
مـــن جانبه، أدان الرئيـــس األميركي باراك 
أوبامـــا مـــا وصفه بالقتـــل الشـــنيع للرهينة 
اليابانـــي، مطالبا باإلفراج الفـــوري عن كافة 
الرهائن الباقين الذين يحتجزهم، فيما وصفت 
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل قتل داعش 
للصحفي بأنه عمل همجي وقالت ”ليس هناك 

مبرر لهذا الفعل الشنيع الالإنساني“.

إلى ذلك دان الرئيس الفرنســـي فرانســـوا 
هوالنـــد الذي تعرضت بالده الشـــهر الماضي 
لعملية إرهابية كبـــرى، عملية القتل ووصفها 
بالوحشـــية، كما عبـــر عن تضامـــن بالده مع 

اليابان في هذه المحنة.
ويعد إعدام الصحفي غوتو اإلعدام الثاني 
لرهينـــة يابانية يحتجزهـــا داعش في أقل من 
أسبوعين، بعد إعدام هارونا يوكاوي الموظف 
في إحدى أبرز الشـــركات اليابانية لألمن بعد 
تعثر إتمام صفقة دفع الفدية التي اشـــترطها 

التنظيم لإلفراج عنهما.
ولفـــت بعـــض الخبـــراء إلـــى أن الصورة 
المســـالمة لألرخبيل اليابانـــي لم تعد تحميه 
وأن سياســـة رئيـــس الـــوزراء شـــينزوا آبي 
ال تســـهل األمـــور، لكـــن اآلن هـــم يدركون أن 
اإلرهابيين بإمكانهم استهداف اليابانيين في 

كل مكان، فتنظيم داعش بات يمكنه استهداف 
أي شخص في العالم ودون تردد.

ويرى مراقبون أن تمسك اليابان بمكافحة 
اإلرهاب ومحاولتها مساعدة التحالف الدولي 
بقيـــادة أميركا، يزيد من المخاوف في اليابان 
من أن يجر هذا النوع من المبادرات البالد إلى 
نزاعات بعيدة ومعقدة، طوكيو في غنى عنها.

ويعتبـــر الكثيرون في اليابـــان أن حكومة 
آبي مطالبة باالعتماد على موقف متحفظ، بدال 
من التدخل في مواضيع دولية قد تعرض حياة 

المواطنين اليابانيين للخطر في المستقبل.
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} طهــران - اتهم رئيـــس البرلمان اإليراني 
علـــى الريجانـــي، األحـــد، الواليـــات المتحدة 
بعرقلة المســـاعي نحـــو التوصل إلـــى ابرام 
اتفـــاق بين القـــوى الدولية العظمـــى وبالده 

بشأن برنامج إيران النووي.
وأكد الريجاني بأن الرئيس األميركي باراك 
أوبامـــا ال يســـتطيع اتخاذ القـــرار الصحيح 
بشـــأن مرونة إيران ، مشـــيرا إلـــى أن الهدف 
الحقيقي لواشنطن في المباحثات النووية مع 

إيران بدأ واضحا، على حد تعبير.
يأتـــي ذلك فيما تحيي بـــالده الذكرى الـ36 
لثورتهـــا التي أطاحـــت بالشـــاه محمد رضا 
بهلـــوي بعد رجوع الخميني إلى طهران العام 

.1979

ونقلت وكالـــة األنباء اإليرانية الرســـمية 
”إرنا“ عن الريجاني القول إنه ”نظرا للخالفات 
الداخلية في أميركا، أصبـــح أوباما غير قادر 
على إظهار رد الفعل المالئم تجاه سياســـيات 

إيران المرنة والمنطقية“.
ولم يخف المســـؤول اإليرانـــي انتقاداته 
لـــإلدارة األميركيـــة التي تقول إنهـــا تريد أن 
ترضخ طهران إلرادتها عبر الضغط عليها في 
المفاوضات النووية المتعثرة، وقال ”ال يمكن 
أن يوصف هذا السلوك في أي مكان في العالم 

بأنه مفاوضات“.
ويعتقد محللـــون أن إيران متخوفة من أن 
تكون محاوالت الغرب، البطيئة نوعا ما، تأتي 
في إطار مخطط غربي إلرهاقها عبر العقوبات 

من أجـــل تحّيـــن الفرصة إلحـــداث تغيير في 
النظـــام الحاكم وأن المباحثات النووية مجرد 
مضيعـــة للوقت، نظرا الســـتحالة إبـــرام ذلك 

االتفاق فعليا.
وتعيـــش إيـــران منـــذ ســـنوات، على وقع 
حظر غربي خانق زاد من عزلتها االقتصادية، 
كما زاد على ما يبدو انخفاض أســـعار النفط 
العالمي من تخبطها، فيما تســـعى إلى تدارك 
ذلك سياســـيا عبر دعـــم حلفائها فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط فـــي محاولة منهـــا لتعزيز 

مشروعها التوسعي.
وقبـــل أيـــام، وافقـــت لجنـــة فـــي مجلس 
الشـــيوخ األميركي على مشـــروع حظر جديد 
على إيران والذي ترفضه إدارة أوباما بشـــدة، 

قـــد يســـتخدمه الكونغـــرس المســـيطر عليه 
الجمهوريـــون في غضون شـــهرين إذا تعثرت 

المفاوضات النووية الدولية.
إلى ذلك، أعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية 
في إيـــران، على أكبر صالحي، عن اســـتعداد 
بالده لعقد اتفاق إقليمي للسالمة النووية مع 

الدول المجاورة.

استفاقت اليابان على إعدام تنظيم الدولة 
ــــــة اليابانية  اإلســــــالمية املتطــــــرف الرهين
الثانية بعد فشل عملية التفاوض، رغم أن 
احلكومة ال تشــــــارك بقوة عسكرية ضمن 
ــــــف الدولي الذي يحاربه في العراق  التحال
وسوريا، األمر الذي شكل حتديا ملستقبل 
دبلوماســــــية طوكيو املســــــاملة فــــــي منطقة 

الشرق األوسط.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

اليابان يسقط في اختبار دبلوماسيته الناعمة مع داعش

إيران تتهم الواليات املتحدة بعرقلة املفاوضات النووية عبر تشديد الحظر

} بروكســل - عبر رئيس البرلمان األوروبي، 
مارتين شـــولتز، عن قلقه مـــن رغبة الحكومة 
اليونانية الجديدة التي يقودها حزب سيريزا 

اليساري المتشدد في التقارب مع روسيا.
وقال شولتز في تصريح لصحيفة ”ويلت أم 
األلمانية نشرته، األحد، على موقعها  زونتاغ“ 
اإللكتروني ”ُتقلقنـــي خطة تعاون اليونان مع 
روسيا“، مشـــيرا إلى أنه بتلك الخطوة توقف 
الحكومة اليونانية الجديدة تضامن أثينا مع 

سياسة االتحاد األوروبي الخارجية.
وتبـــرز المخاوف األوروبيـــة بعد أن أصر 
وزير الخارجيـــة اليوناني، نيكوس كوزياس، 
خـــالل اجتماع وزراء خارجيـــة بلدان االتحاد 
األوروبي، األسبوع الماضي، في بروكسل على 
ضرورة التغاضـــي عن كل الخطوات المرتقبة 

بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
أوروبيـــة  دبلوماســـية  مصـــادر  وتشـــير 
إلـــى أن وزراء االتحـــاد األوروبـــي رفضـــوا 
تعليـــق العقوبات على روســـيا، علـــى الرغم 
من موافقتهم على عدم توســـيع نطاق الحظر 
بهدف الحفاظ على وحدة دول االتحاد لضمان 
الحصول على الديون المتخلدة بذمة اليونان، 
جراء األزمة التي تعيشـــها البالد منذ سنوات 
على خلفية سياســـة التقشـــف التي اعتمدتها 

الحكومة المحافظة السابقة.
ويرى محللون أنه مع تصاعد نفوذ اليسار 
الراديكالـــي فـــي اليونان، علـــى الرغم من قلة 
خبرة حزب ســـيريزا في الحكـــم يثير حفيظة 
الـــدول األوروبيـــة تجـــاه سياســـة أثينا في 
المستقبل، لكن هذا ال يمنع االتحاد من القيام 

بمزيد من التفاوض مع الحكومة الجديدة.
فـــي المقابل يعتقد البعض من الخبراء أن 
اليونان تســـعى إلى تأكيد ســـلطتها فحسب، 
مشـــيرين إلـــى أن التعبيـــر عن القلـــق جراء 
العقوبات على روســـيا هو أمر بعيد كل البعد 
عن اللجوء إلى موســـكو علـــى أمل الحصول 

على تمويل بشروط أقل صرامة.
الجديـــدة  اليونانيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
أليكســـيوس تســـيبراس قـــد أبدت  بزعامـــة 
معارضتها لعقوبات الغرب ضد موسكو حتى 
قبل وصولها للسلطة، عبر وقف الدعم للروس 
المقيمين في شـــرق أوكرانيـــا ولألوكرانيين 
المناهضيـــن لمـــن وصلـــوا إلى الســـلطة في 

العاصمة األوكرانية عن طريق االنقالب.
وتثير العالقات اليونانية مع روسيا جدال 
بيـــن القـــوى الحزبية في البـــالد، حيث يميل 
بعض الفاعلين وبالذات اليســـاريين إلى عدم 
تعزيز التعاون مع موســـكو، فـــي حين يعتبر 
آخرون أن بالدهم ال تتسع ألي شريك أوروبي.

مخاوف أوروبية من التقارب 

اليوناني الروسي

[ إدانة دولية واسعة إلعدام التنظيم الرهينة اليابانية الثانية

اليابان تتوعد بمالحقة قتلة غوتو وتؤكد تمسكها بالتصدي لإلرهاب الدولي

◄ أعلن رئيس أركان الجيش 
البريطاني الجنرال نيك كارتر، 
األحد، عن اتجاههم إلى تشكيل 

لواء بالجيش للقيام بحروب 
إلكترونية عبر اإلنترنت.

◄ كشفت صحيفة ”آيدنلك“ 
اليسارية التركية، أمس، عن اتخاذ 

أنقرة قرارا يتضمن عدم السماح 
ألميركا باستخدام قاعدة إينجرليك 

وميناء إسكندرون لشن هجمات 
على داعش.

◄ قتل 18 شخصا على األقل بينهم 
رجل شرطة، أمس، في اشتباكات 

بين قوات األمن األفغانية ومسلحي 
طالبان في والية فارياب شمال 

أفغانستان.

◄ ذكرت تقارير، األحد، أن 
الحكومة العسكرية في تايالند 

استعدت القائم باألعمال األميركي 
لديها لشرح محاوالت تدخل 

واشنطن في الشؤون الداخلية 
للبالد.

◄ لقي 120 مسلحا من بوكو حرام 
على األقل مصرعهم في اشتباكات 

مع القوات التشادية في شمال 
الكاميرون، بحسب ما أوردته 

تقارير، أمس.

◄ خاض المتناحرون في جنوب 
السودان، األحد، جولة جديدة 

من المفاوضات في إثيوبيا دون 
التوصل إلى نتائج ملموسة.

◄ قال مصدر باالستخبارات 
األميركية، مساء السبت، إن أحمدي 
كوليبالي منفذ الهجوم على المتجر 

اليهودي في باريس التقط فيديو 
صور فيه عمليته لمدة سبع دقائق.

باختصار

أخبار
«إذا أبدت أوروبا اســـتعدادا للتعـــاون مع أفريقيا وليس بعقلية 

الســـيطرة علينا وعلى طريقـــة عملنا، حينهـــا يمكننا التعامل 

معها بهدف تحسني حياة شعوبنا». 

روبرت موغابي
الرئيس الزميبابوي

«املخابـــرات الغربية تقوم بتجنيد الشـــباب الروســـي في صفوف 

داعش والتنظيمات اإلرهابية األخـــرى، وقادة هذه الجماعات هم 

عمالء وكالة املخابرات املركزية األميركية». 

رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني

«جهـــود إدارة الرئيـــس باراك أوبامـــا لم تثمر عن أي شـــيء يذكر 

طيلـــة فترة رئاســـته للواليات املتحدة، فسياســـة إدارته تفتقد 

للحنكة في التعامل مع األزمات الخارجية».

أندرو جيه باسيفيتش
باحث ومحلل سياسي أميركي

شينزوا آبي:

لن نخضع لإلرهاب 

وسنعاضد المجتمع 

الدولي لمكافحته

علي الريجاني:

أوباما غير قادر على 

اتخاذ قرار بشأن المرونة 

اإليرانية

املساجد البريطانية تعاضد مجهود الحكومة للتصدي للفكر املتطرف
} لنــدن - فتحـــت أبـــواب عشـــرين مســـجدا 
في المملكـــة المتحدة، األحد، فـــي بادرة غير 
مسبوقة لمســـلمي بريطانيا تجاه مواطنيها، 
بعـــد أجواء التوتـــر التي خيمـــت على البالد 

عقب هجمات باريس الشهر الماضي.
وتأتـــي هـــذه البـــادرة تحت عنـــوان ”زر 
مســـجدي“ حيـــث نظمهـــا مجلـــس مســـلمي 
بريطانيا أكبر مظلة تضم مئات من المســـاجد 
والمؤسســـات والمـــدارس والهيئات الخيرية 
المســـلمة بالبـــالد، وذلـــك في إطار تحســـين 
الصـــورة النمطيـــة عن اإلســـالم الـــذي يظنه 
البعض بأنه البذرة األولـــى للعنف والتطرف 

ضد األديان.
وقدم أئمة تلك المساجد للزائرين فكرة عن 
الحيـــاة اليومية في أماكن عبادة المســـلمين، 
كما قاموا بتوضيح الفرق بين اإلســـالم كدين 
وأولئـــك الذيـــن يتبنون أفكار متشـــددة تجاه 
الناس بتوظيفهم الشـــريعة اإلسالمية لخدمة 

أهدافهم المعادية للسامية.
ومن بين المســـاجد التي شـــاركت في هذا 
اليـــوم المفتوح مســـجد ”فينســـبيري بارك“ 
الـــذي عرف عنه في الســـابق بأنه أحد معاقل 
”لندنســـتان“، في إشـــارة إلى التيار اإلسالمي 
المتطرف الذي استقر بلندن في بداية سنوات 

األلفية الثانية.

وقال المســـؤول عن هذا المســـجد ”يجب 
أن يـــدرك الناس أنه حدثت تغييرات بين 2005 
واآلن، والمســـلمون يرون أنـــه ليس من العدل 
أن يتم الربط دائما بين المســـجد وأمر سلبي 

يحصل في مكان آخر“.
وعلـــى الرغم مـــن أن عدد المســـاجد التي 
قامـــت بهـــذه البـــادرة األولى مـــن نوعها في 
بريطانيـــا، يشـــكل نســـبة ضئيلـــة للغاية من 
إجمالـــي عدد المســـاجد الذي يتجـــاوز 1700 
مســـجد، إال أن العديد من المراقبين أشـــاروا 
إلى أن صدى هذه المساهمة سيصل إلى كافة 
المســـاجد مع مرور الوقت للمساعدة في إزالة 

األفكار الضبابية والسلبية عن اإلسالم.
وتعـــّول حكومـــة ديفيـــد كاميـــرون علـــى 
المســـاجد لطمأنة البريطانيين بأن اإلسالم ال 
عالقة له بما يفعله المتطرفون باسم اإلسالم، 
وذلك في سياق االســـتراتيجية التي توختها 

قبل أشهر لمكافحة اإلرهاب.
ووجهـــت حكومتـــه، في وقت ســـابق، إثر 
اعتداءات باريس رســـالة إلى أئمة المســـاجد 
تدعوهم فيها إلى توضيح وإثبات أن اإلسالم 
يمكـــن أن يكـــون مكونـــا من مكونـــات الهوية 
البريطانية. وقد انتقد المجلس هذه الرســـالة 
متســـائال إن كانت تعني أن المســـلمين كانوا 
منفصلين جوهريا عـــن المجتمع البريطاني، 

مشـــيرا إلى أن الرســـالة تلمح إلى أن مسلمي 
بريطانيـــا لم يقوموا بمـــا يكفي ضد التطرف، 
لكـــن هذه البادرة ســـتكون لبنـــة أولى لتعزيز 
التعاون للتصدي لإلرهاب. والجدير باإلشارة 

فإن المســـلمين في بريطانيـــا يمثلون نحو 5 
بالمئة في حين يمثل المســـيحيون 59 بالمئة 
ومـــن يعلنون أنه ال دين لهـــم 25 بالمئة، وذلك 

بحسب آخر إحصاء يعود للعام 2011.

املسلمون يعولون على «زر مسجدي» لتصحيح الصورة النمطية عن اإلسالم

ما هي داعش: قصة صحفية أنهت 

حياة املراسل الياباني

ص ١٨



حممد احلامميص

} تلعـــب اإلنترنـــت دورا بـــارزا فـــي صناعة 
التطـــرف واإلرهاب والتحريـــض على العنف 
واســـتقطاب  املتشـــددة  لألفـــكار  والترويـــج 
العناصر املؤهلة لالنحراف. وقد ّمت الكشـــف، 
مؤخرا، عن دور مواقـــع التواصل االجتماعية 
في جتنيد العناصر املتشـــددة وتنفيذ عمليات 
إرهابيـــة، كمـــا لعبت الكثير مـــن املواقع دورا 
واآلراء  الدينيـــة  للتفســـيرات  الترويـــج  فـــي 
الفقهية املنحرفة واملضللة، وقد اســـتخدمتها 
اجلماعـــات والتنظيمات اإلرهابية في عمليات 
اختراق مواقع وحســـابات دول كبرى، وأيضا  
في الدعاية لنفسها ونشر صوالتها وجوالتها 
اإلجراميـــة التـــي تنتهـــك فيهـــا كل األخـــالق 

واملبادئ والقيم الدينية واإلنسانية.

عالقة اإلنترنت باإلرهاب

وانطالقـــا مـــن حقيقة لم تعـــد خافية على 
أحـــد اليوم، مفادها أّن اإلنترنت أضحت تلعب 
دورا مركزيـــا في صناعة اإلرهاب، أّكد الباحث 
إيهـــاب خليفة، رئيس وحدة متابعة التطورات 
لألبحـــاث  املســـتقبل  مبركـــز  التكنولوجيـــة 
والدراســـات املتقدمة بأبو ظبي، أّن العديد من 
احلركات اإلرهابية قد استغلت، بالفعل، الشبكة 
العنكبوتية من أجل توســـيع دائرة انتشارها، 
والتغلـــب على عوائق الزمـــان واملكان، خاّصة 
مـــع ما توّفره اإلنترنت مـــن خاصيات التخفي 
وصعوبة الّتتبع، فاســـتغلته من ثمة كوســـيًط 
لعمليات التجنيـــد والتعبئة، وأضحت تعتمد 
عليـــه كمنبر لنشـــر أفكارها وجـــذب مؤيدين 
ومتطوعـــني لها، وأصبحـــت املنصة اإلعالمية 
التي تنشـــر من خاللها بياناتهـــا وتعليماتها 
ملجنديهـــا. ورغـــم أّن اســـتخدام اجلماعـــات 
اإلرهابيـــة لم يتعّد مرحلـــة الدعاية والتجنيد، 
إّال أّن هناك خطرًا آخر مازال قائمًا، يتمثل في 
إمكانية أن تقوم هذه اجلماعات بشن هجمات 
إلكترونية عبر الفضاء اإللكتروني على البنية 
التحتيـــة لعدد من الـــدول، كمحطـــات الطاقة 
والكهرباء ونظم املالحة والطيران، أو اختراق 
حسابات عسكرية وســـرقة معلومات ووثائق 
وخرائـــط واســـتراتيجيات عســـكرية، ولعـــّل 
أحـــدث األمثلة على ذلك قيـــام بعض العناصر 
باختراق حســـاب القيادة  من تنظيم ”داعش“ 
املركزية األميركية على تويتر، ورغم عدم وجود 
تهديد أمني صريح بالوصول إلى وثائق سرية 

إّال أّن احتمال حدوث ذلك يبقى قائما.

وفي ســـياق متصل، أّكد خليفـــة أّن مواقع 
رئيســـية  أداة  ُتعـــّد  االجتماعـــي  التواصـــل 
للجماعـــات اإلرهابية لنشـــر أفكارها املتطرفة 
واســـتقطاب مجنديـــن لهـــا، خاّصـــة بعد أن 
وصل عدد مستخدميها إلى ما يقارب امللياري 
مســـتخدم. هـــذا ويعتبـــر موقع ”فيســـبوك“، 
أكثر وســـائل التواصل االجتماعي استخدامًا 
في جتنيـــد املتطرفني، حيث تقـــوم اجلماعات 
اإلرهابية بإنشاء ”مجموعات“ على ”فيسبوك“ 
مـــن أجل اجتذاب الذين يتوافقون معها فكريًا، 
وذلك من خالل إيهامهم بتبني قضايا ذات بعد 
إنســـاني، كدعم القضية الفلســـطينية مثال أو 
احلديث عن اإلســـالم بصفـــة عامة. ومع زيادة 
عدد األعضـــاء املنتمني إلى هـــذه املجموعات، 
يتّم حتميل املواد اجلهاديـــة تدريجيًا بطريقة 
ال تتخالـــف مع سياســـات الـ“فيســـبوك“، من 
ثمة يتـــم توجيه أعضـــاء املجموعة مباشـــرة 
إلـــى املواقع أو املنتديـــات املرتبطة باجلماعة 

اإلرهابية.

من جهة أخرى أشـــار إيهاب خليفة إلى أّن 
اإلنترنـــت يتيح العديد مـــن اإلمكانات جلميع 
مســـتخدميه، مـــن حيث ســـهولة االســـتخدام 
ورخص التكلفة والقدرة على التخّفي والتمويه 
والتشـــبيك بـــني األفـــراد، فضًال عن تســـهيل 
احلصول على املعلومات والدخول على قواعد 
البيانات ومعظـــم اخلدمات احلكومية، خاصة 
مع اجتاه كثير من الدول إلى حتديث أنظمتها 

وخدماتها اإللكترونية. 
هـــذه اإلمكانـــات حتقق هدفها إذا حســـن 
توظيفها، وتصبح كارثية إذا أسيء توظيفها، 
حيث تستغلها اجلماعات اإلرهابية وفق ثالثة 
أبعـــاد هاّمة؛ يتمثل أولها في توفير املعلومات 
عن األهداف املنشـــودة لتنفيذ عمليات إرهابية 
تقليديـــة، فالشـــبكة العنكبوتيـــة تلعـــب دور 
الوســـيط فـــي عملية التنفيذ مـــن خالل توفير 
املعلومات عن أماكن السدود ومحطات الطاقة 
واملرافق احليوية، أّما البعد الثاني فتستخدم 
فيـــه للتأثيـــر علـــى املعتقـــدات مـــن خـــالل 
التحريض على بث الكراهية الدينية وحرب 
األفكار والتجنيد وجمع التمويل، أما البعد 
الثالث فيتم في صـــورة رقمية حيث تقوم 
اجلماعات   املتطرفة  على اختالف أشكالها 
باســـتغالل مزايـــا اإلنترنـــت باعتبارها 
منفـــذا إعالميـــا لنشـــاطها فـــي مناطق 

مختلفة من العالم.
وفـــي ذات اإلطـــار أّكـــد خليفـــة أّن 
احلـــركات اإلرهابيـــة أضحـــت تعتبر 
فاعـــال دوليا، يدخل فـــي تفاعالت مع 
دول وأفـــراد ومؤسســـات، وفـــي هذا 
قد تتالقـــى املصالح وقـــد تتعارض، 
فقـــد يحدث اتفـــاق بني أجهزة االســـتخبارات 
وبعـــض احلـــركات اإلرهابية مفـــاده حصول 
هـــذه احلركات علـــى معلومـــات أو متويل أو 

تسليح أو تدريب معني، مقابل القيام بهجمات 
ضد خصم مشـــترك للطرفني، وتعتبر ســـوريا 
والعـــراق منوذجا بـــارزا لشـــبكة مصالح بني 
أجهزة االســـتخبارات واحلركات اإلرهابية أو 
اجلهادية املوجودة بها. وقد تتعارض املصالح 
شـــرعيتها  االســـتخبارات  أجهـــزة  فتســـتغل 
القانونية في إعالن حرب عامة ضد اجلماعات 
اإلرهابيـــة نظرًا لعـــدم شـــرعيتها، ومن ثم قد 
تبدأ في اســـتهداف قيـــادات احلركة ومعاقلها 
العســـكرية، فالعالقة بينها عالقـــة برغماتية، 

حتكمها املصلحة أكثر من األيديولوجيا.

آليات الحد من الظاهرة

الوعي بهذه الظاهرة التي أضحت تشـــكل 
خطـــرا حقيقيـــا على أمـــن الدول واســـتقرار 
العالم، دفع العديـــد من احلكومات إلى البحث 
عـــن آليات واحتياطـــات كفيلـــة برّدها وتوقي 
خطرها، حيث أّن احلد من اســـتعمال وســـائل 
االتصال احلديثة لغايات إرهابية من شأنه أن 
يخفف التهديدات احملتملة، وبالفعل فقد ظهرت 
عديد البرامج املعنية مبكافحة اإلرهاب، والتي 
تشـــمل عمليات التتبـــع واملراقبـــة والتصنت 
على احلركات اإلرهابية عبر اإلنترنت، حســـب 

خليفة.
 وقد كشـــفت تســـريبات إدوارد ســـنودن، 
املوظف السابق بوكالة االستخبارات األميركية 
ووكالة األمـــن القومي األميركي عن العديد من 
البرامـــج اّلتـــي صممتهـــا اإلدارة األميركيـــة 
واســـتخدمتها لهذه األغراض، ومنها برنامج 
”ويند ســـتيلر“ الذي يعمل على التجسس على 
االتصاالت الهاتفية واملراســـالت اإللكترونية، 
وقد اســـتمر هذا البرنامج ملـــدة عامني في ظل 
إدارة الرئيس أوباما األولى قبل أن ُينَهى عمله 

ويتـــم اســـتبداله ببرامج ”أوفيـــل أوليف“، 
الـــذي يســـتطيع أن يجمـــع نصـــف 

البيانات احلّية التي يتم تبادلها 
عبر اإلنترنـــت، وهو ما يعتبر 
نقلـــة نوعيـــة فـــي القـــدرات 
الكميـــة لبرامج التجســـس، 
من حيث القـــدرة على جمع 
أكبـــر قـــدر مـــن املعلومات. 

هـــذا باإلضافة إلـــى برنامج 
الذي ّمت اإلعالن  ”شال ترمبت“ 

عنـــه ســـنة 2012، ويعمـــل علـــى 
جمع بيانـــات عمالقة عبـــر اإلنترنت 

من مختلف املســـتخدمني، وتفـــوق قدرات هذا 
البرنامج، قدرات برنامج ”أوفيل أوليف“، حيث 
ّمت اإلعالن في ديســـمبر 2012 أن هذا البرنامج 
جمع ترليونات من البيانات العمالقة، نصفها 

فقط ّمت في ظرف عام واحد.
غير أّن أخطر هذه البرامج وأكثرها أهمية، 
وفق خليفـــة، هو برنامج ”بريـــزم“، وهو أحد 
البرامـــج التي مت تصميمها فـــي إطار مكافحة 
اإلرهـــاب، ويعمـــل علـــى جمع معلومـــات من 
أشـــخاص ســـواء داخل الواليـــات املتحدة أو 
خارجهـــا. ومبوجـــب قانون حمايـــة الواليات 
املتحدة، ومبجرد موافقة أحد القضاة السريني 
بـ“محكمـــة مراقبة االســـتخبارات اخلارجية“ 
التي مت إنشاؤها مبوجب القانون، يحق لوكالة 
األمـــن القومي أن تطلب من الشـــركات العاملة 

و“فيســـبوك“  في مجال اإلنترنت مثل ”ياهو“ 
وغيرها، بيانات  و“مايكروســـوفت“  و“غوغل“ 

تتعلق مبستخدمني لها حول العالم.
 لكـــن وعلى الرغم هذا التطـــور الكبير في 
عمليـــات التتبع ومراقبة احملتوى، إّال أن هناك 
حتديات فنية تتعلـــق بإمكانية مراقبة وتأمني 
كل ما هو مرتبـــط باإلنترنت، فاألمر ال يقتصر 
علـــى احلاســـب اآللي فقـــط بل امتد ليشـــمل 
الهاتف احملمول والتليفزيون الذكي واحلاسب 
اللوحـــي (تابليت)، كمـــا أّن معركـــة التطوير 
مســـتمرة، فإذا توافرت برامـــج للمراقبة، فإن 
هنـــاك برامج يتم تطويرها للتخفي، وإذا متت 
مراقبـــة كافـــة احملتـــوى املوجود على شـــبكة 
اإلنترنت، فإن احملتوى املوجود على اإلنترنت 
املظلم ”داركنات“ يظل محل تساؤل، فهو بعيد 

عن املراقبة.
تظـــل احتماليـــة خـــروج اإلنترنـــت عـــن 
الســـيطرة في أي حلظـــة قائمـــة، خاّصة أنها 
اآلن خارجة بالفعل عن الســـيطرة، وفق خليفة 
الذي أشـــار إلـــى أّن أبرز مثال علـــى ذلك، هو 
النمـــوذج الصيني، حيث تعتبر الصني الدولة 
األبـــرز واألقوى في تشـــديد الرقابة ليس فقط 
على الشـــبكات االجتماعية، ولكـــن أيضًا على 
اإلنترنـــت بصفة عامـــة، فالشـــبكة في الصني 
تقـــوم  ”أنترانـــات“  داخليـــة  بشـــبكة  أشـــبه 
احلكومـــة فيها بـــدور ُمقّدم اخلدمـــة ومن ثم 
التحكم فـــي كل البيانات املوجودة عليها، وقد 
اتخذت احلكومة الصينيـــة قراًرا بغلق مواقع 
و“تويتر“  ”فيســـبوك“  االجتماعي  التواصـــل 
و“يوتيـــوب“ و“بلوغـــر“، ورغـــم ذلـــك، ووفق 
إحصائيات (eMarketer) فإّن هناك 35.5 مليون 
مستخدم نشـــط من الصني على ”تويتر“ حتى 
عام 2012، حيث يلجأ املستخدمون إلى أدوات 
مثـــل VPN لتجـــاوز احلجب، وميكـــن أحيانًا 
نشـــر التغريدات عبر تطبيقات خارجية مثل 

TweetDeck وغيرها“.
وبهذا لم يعد استخدام القوة 
عبر اإلنترنت حكرا على الدول، 
بل ميكـــن ملجموعة من األفراد 
مهـــارات متقدمة في  لديهـــم 
أن  اإللكترونيـــة  الهجمـــات 
بدولة  فادحة  خسائر  يوقعوا 
مـــا أو أن يتســـببوا في شـــل 
بنيتها التحتيـــة، وهو ما حدث 
في إســـتونيا عام 2007 عندما قام 
قراصنـــة روس مدعمون من موســـكو 
بشـــن هجوم إلكترونـــي أدى إلى توقف جميع 
اخلدمات احلكوميـــة واملالية واملصرفية فيها، 
وتسبب في خســـائر مالية واقتصادية فادحة. 
ومن ثـــّم فإن الدول ال تســـيطر على اإلنترنت، 
بل بالكاد تدير تفاعالتها عليها، وحتاول فقط 
احلفاظ على أمنها القومي الذي ميكن تهديده 

من خاللها.

احتياطات تنبئ بحروب من نوع آخر

مـــن جهة أخـــرى، وفيما يتعلـــق بإمكانية 
انزياح تلـــك االحتياطات التي تقوم بها الدول 
لتوقي املخاطـــر اإللكترونية إلـــى مراح يهدد 
بقيام حروب إلكترونية رمبا ســـتكون الســـمة 
األساســـية حلروب املستقبل، أشـــارت دراسة 

للباحث أشـــرف كمال، صدرت حديثا عن موقع 
إذاعة ”صوت روسيا“، إلى أّن حتالف ”العيون 
اخلمـــس“ (أحد هذه االحتياطـــات) الذي ميتلك 
جواسيس إلكترونّيني يســـعون بكل ما لديهم 
من طاقة إلـــى حتقيق املزيد مـــن االنتصارات 
في مجال الّتخطيط حلروب الكون املســـتقبلية 
على الســـاحات اإللكترونية، ينبئ بأّن ساحات 
القتال ستتحول إلى املجال االفتراضي عاجال 

أم آجال.
وبالتطـــرق إلى احلديث عـــن إمكانية قيام 
هـــذه احلـــروب ومدى جديـــة هـــذا االحتمال، 
أفادت الدراســـة بأّن الوثائق الســـرية املسربة 
من أرشـــيف وكالة األمن القومي األميركية عن 
طريق إدوارد سنودن، والتي أماطت مجلة ”دير 
شـــبيغل“ األملانية اللثام عنها مؤخرا، كشـــفت 
أن األجهـــزة االســـتخباراتية األميركية تخطط 
حلروب مســـتقبلية تلعب فيها شبكة اإلنترنت 
دورا حاســـما، وتســـتهدف اخلطة اســـتخدام 
الشـــبكة العنكبوتية لشل شـــبكات الكمبيوتر، 
بهدف الســـيطرة على البنيـــة التحتية للدولة، 
ويشـــمل ذلك الســـيطرة على الطاقة وإمدادات 
امليـــاه واملصانـــع واملطارات وتدفـــق األموال، 
باإلضافة طبعا إلـــى مجابهة اخلطر اإلرهابي 

العاملي.
وأشـــارت املجلة، وفق ما أفادت به دراسة 
أشرف كمال، إلى أنه خالل القرن العشرين، قام 
العلماء بتطوير لألسلحة الذرية والبيولوجية 
والكيميائيـــة، وقد اســـتغرق تنظيم انتشـــار 
واستخدام هذه األســـلحة عقودًا. وعلى الرغم 
من مرور فتـــرة زمنية طويلة على اختراع هذه 
األسلحة وتنظيمها، فإنها ال تزال تعتبر منظمة 
بشـــكل جزئي، مضيفة أنه فـــي الوقت الراهن 
الستخدامها في  يجري تطوير ”أسلحة رقمية“ 
حروب املســـتقبل أي ”احلـــرب عبر اإلنترنت“، 
فـــي ظل غيـــاب اتفاقيات دولية تنّظم انتشـــار 
واســـتخدام هذه األســـلحة الرقمية، فالقانون 
السائد حاليا في هذا املجال يسير وفق قاعدة 

”البقاء لألقوى“.
وفي سبيل االستعداد والتهيؤ خلوض تلك 
املعارك اإللكترونية املســـتقبلية، رأت الواليات 
املتحـــدة أّنه لزامـــا عليها االســـتعداد بقوات 
من نـــوع خاص وبرامج مبتكـــرة خلوض تلك 
احلروب احملتملة. وفي هذا الســـياق، تشـــير 
الدراســـة إلى أّن االستخبارات األميركية تعمل 
على مشـــروع برنامج  يقوم على مجموعة من 
القناصـــني اإللكترونيـــني، ويتضمن مشـــروع 
البرنامـــج إعـــداد متدربني محتملـــني، وميكن 
لألبحاث، التي ستجري على أجهزة الكمبيوتر 
اخلاصة بطرف ثالث، أن تؤدي إلى تخريب أو 

تدمير جهاز اخلصم. 
ويـــدرك املتدربون احملتملـــون أن الهجوم 
علـــى أجهزة اخلصـــوم قد يـــؤّدي إلى تعطيل 
أجهزة البث واالســـتقبال واخلـــوادم وأجهزة 
متكني الشبكة اخلاصة باخلصم، وكل هذا يتم 
باســـتخدام برامج متطّورة، وفـــق ما ورد في 

تقرير املجلة األملانية.
ومن ثمة يشير ذات التقرير إلى أّن املتدرب 
ُيطلب منـــه إيقاف تعريفات الشـــبكة عن ُبعد، 
باســـتخدام برامج تعمل على زرع برامج تفتح 
طرقـــا ثانوية وبرامـــج تشـــغيل متطفلة، كما 
قد يتـــم اقتحام اجلهاز املســـتهدف عن طريق 
برنامج يعمل على النظام األساســـي ”بيوس� 
مـــن مجموعـــة اخلـــوادم (الســـيرفرات) التي 
تســـتخدمها احلكومات بشـــكل أساسي ضمن 
منظوماتهـــا املعلوماتية، كما ميكن أن ُتســـند 
إلـــى املتدربني مهمة تدمير األقـــراص الصلبة 
جلهاز اخلصـــم عن بعد، وفـــي نهاية املطاف، 
فـــإّن الهدف من برنامـــج التدريب الداخلي هو 

”تطوير العقلية الهجومية“ لدى املتدّرب.
وفـــي ذات الســـياق، أضافت الدراســـة أّن 
اجليـــش األميركي والبحرية ومشـــاة البحرية 
والقـــوات اجلويـــة بـــادرت إلى إنشـــاء قوات 
إلكترونية، حتت إشـــراف وكالة األمن القومي 
(NSA )، موّضحـــة أنه ليس من قبيل املصادفة 
أن يتـــرّأس مايـــكل روجرز، مديـــر وكالة األمن 
القومي، في الوقت نفســـه القيادة اإللكترونية 
فـــي الواليات املتحـــدة، اّلتي تضـــم مجموعة 
مكّونة مـــن 40 ألف موظف ميلكـــون خبرة في 
التجســـس الرقمي وهجمات الشـــبكة الرقمية 

املدمرة.
جل هذه التطورات، وإن كانت الغاية منها 
في البداية موجهة إلى الســـيطرة على املجال 
االفتراضـــي من أجل الســـيطرة عليـــه وتوقي 
األخطـــار التي ميكـــن أن تنتج عن اســـتغالله 
من قبـــل اجلماعـــات واملجموعـــات اإلرهابية 
أو مجموعـــات الضغط الضغـــط األخرى التي 

تسمى بـ“مرتزقة اإلنترنت“.

اإلنترنت شريك صناعة اإلرهاب في العالم  

[ فضاء افتراضي يترجمه الجهاديون إلى واقع  [ احتياطات الدول تفتح المجال للحديث عن حروب إلكترونية في المستقبل
ــــــم يعد خافيا في الســــــنوات األخيرة أن  ل
أضحت تلعــــــب دورا  ــــــت  شــــــبكة اإلنترن
خطيرا في نشر األفكار املتطرفة وانتشار 
اإلرهاب خاصة مع تبلور وعي جديد لدى 
تلك اجلماعات يقضي بضرورة استغالل 
ــــــة، العصية عن  وســــــائل االتصال احلديث
ــــــة، مــــــن أجل اســــــتقطاب عناصر  املراقب
ــــــب لعملياتها. ولئن فرض  جديدة والترتي
اليوم على العديد مــــــن الدول اإلملام بهذه 
ــــــدة والبحث عــــــن حلول  ــــــة اجلدي املعضل
واحتياطات مــــــن أجل توقي خطرها، فإنه 
فتح املجال للحديث عن خطر من نوع آخر 
يتلخص في إمكانية خلق تلك االحتياطات 
لنوع آخر من احلروب في املســــــتقبل، هو 

احلروب اإللكترونية.

40
ألف موظف يشتغلون 

في القيادة اإللكترونية 

في الواليات املتحدة 

األثنني 2015/02/02 - السنة 37 العدد 69816

في 
العمق

إيهاب خليفة:

 مواقع التواصل االجتماعي 

أداة رئيسية لنشر األفكار 

المتطرفة واالستقطاب

{الجماعـــات املتطرفة تتخذ مـــن املواقـــع اإللكترونية وصفحات 

ا لها تتواصل من خالله، وتروج ألفكارها 
ً
التواصـــل االجتماعي منبر

الهدامة وال بد من تكاتف دول العالم ملواجهة هذا الخطر}.
صفوت العالم
أستاذ اإلعالم السياسي بجامعة القاهرة

{اإلرهـــاب يهدد جميع الشـــعوب، وإغـــالق املواقـــع اإلرهابية ليس 

ســـهًال، ويحتـــاج إلـــى جهـــد كبير مـــن كافة الشـــعوب فـــي العالم، 

ملكافحة املواقع اإلرهابية}.
ناصر فؤاد
رئيس التحالف املصري لإلنترنت

{سأقترح على وكالة األمن القومي ممارسة بعض القيود الذاتية على 

أعمالهـــا، وبدء بعض اإلصالحات التي يمكـــن أن تقدم للناس بعض 

الطمأنينة، لكن خارج حدودنا، ستكون الوكالة أكثر نشاطا }.
باراك أوباما
الرئيس األميركي

قيام الجماعات اإلرهابية بشن هجمات إلكترونية عبر االنترنت على البنية التحتية لعدد من الدول فرضية قائمة

تستغل  اإلرهـــابـــيـــة  الــحــركــات 

أجل  مــن  العنكبوتية  الشبكة 

توسيع دائرة انتشارها، خاصة مع 

ما توّفره من خاصيات التخفي

◄
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{الفضائيون} تركة المالكي التي تنخر جيوب العراقيين

 [ األمن واالقتصاد أشد القطاعات تضررا   [ إصالحات العبادي ليست سوى إعادة إنتاج لما سبق

} القاهــرة –  يبدو أن رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي يتجه نحو وضع اســـتراتيجية 
جديـــدة حملاربـــة الفســـاد اّلذي استشـــرى في 
أجهـــزة الدولة ومؤسســـاتها خالل الســـنوات 
املاضيـــة التي ســـبقت توليه للســـلطة. ويأتي 
في  أو ”املوظفني الوهميني“  ملف ”الفضائيني“ 
مقدمة امللفات التي حتظـــى بأهمية خاصة في 
هذا اإلطار. فقد فرضت تلـــك الظاهرة تأثيرات 
ســـلبية متعددة على العـــراق، يتلخص أبرزها 
فـــي تكبيد االقتصـــاد الوطني خســـائر كبيرة، 
وضعف واختـــراق األجهزة األمنيـــة، وتأجيج 
الصراعات السياســـية، ونشـــر حالـــٍة من عدم 
االســـتقرار، والتخـــوف مـــن تشـــكيل ”جيوش 
موازيـــة“. وعلـــى الرغم مـــن ذلك، فـــإن فرص 
حتجيم الظاهرة وتقليل آثارها ال تزال مرهونة 
بتخلي السلطات العراقية خالل الفترة القادمة 
عن تبني السياســـة نفســـها، التي كان يتبعها 

رئيس الوزراء السابق، نوري املالكي.

من هم الفضائيون؟

في العراق  ارتبطـــت ظاهرة ”الفضائيـــني“ 
بفترة رئاســـة نـــوري املالكي للحكومـــة، التي 
استمرت ثماني سنوات. ويقصد بـ“الفضائيني“ 
مجموعات من املوظفني الذين يتقاضون رواتب 
ومخصصـــات مالية دون القيام بأي عمل نظير 

ذلك، وينتشـــرون بشـــكل كبير فـــي كافة 
العراقية،  الدولة  وأجهزة  مؤسسات 

ال سيما أجهزة اجليش والشرطة؛ 
وقـــد كشـــف رئيـــس الـــوزراء 
احلالي حيدر العبادي، في 30 
نوفمبـــر 2014، عـــن وجود ما 
يزيد عن خمســـني ألف ضابط 
وجندي في أربع فرق عسكرية 

ضمن هذه الفئة.
فضال عن ذلك، تفيد الدراســـة 

اإلقليمـــي  املركـــز  عـــن  الصـــادرة 
للدراســـات االســـتراتيجية بأّن هذه الفئة 

تتواجـــد كذلك فـــي كافـــة مؤسســـات اجلهاز 
اإلداري للدولة من مستشـــارين فـــي الوزارات، 
ونـــواب في البرملـــان، باإلضافة إلـــى وجودها 
بشـــكل مكثف في البلديـــات واحملافظات. وقد 
امتـــدت هذه الظاهرة بشـــكل واســـع إلى إقليم 
كردستان، ّمما أصبح يشـــكل خطًرا كبيًرا على 
بنية الدولة العراقية برّمتها، وسير العمل فيها.
وفي ذات الســـياق، فقد ســـاعد املناخ العام 

في العـــراق خالل الســـنوات األخيرة، بشـــكل 
ملفت لالنتباه، في انتشار هذه الظاهرة، حيث 
ظلت العـــراق تعاني أزمات متعـــددة، بدًءا من 
تصاعـــد حدة الصراعات الطائفية بالتزامن مع 
انتشار أعمال العنف وتعثر العملية السياسية، 
وانتهاًء بســـيطرة تنظيم ”الدولة اإلســـالمية“، 
املعروف إعالميا بـ“داعش“ على مناطق واسعة 

في الشمال.

أية تأثيرات لهذه الظاهرة؟

في سياق عرض أهّم التبعات واالنعكاسات 
التي اجنـــّرت عن االنتشـــار الواســـع لظاهرة 
”الفضائيـــني“ فـــي العراق، أوضحت الدراســـة 
أّنهـــا تأثيرات ســـلبّية الطابع شـــملت تقريبا 
جميـــع املجاالت املؤثرة واحليويـــة في البالد، 

يتمثل أبرزها في:
[ خســـائر اقتصاديـــة فادحـــة: حيث أدى 
تقاضي هؤالء املوظفني -سواء من العسكريني 
أو املدنيـــني- ملرتبات شـــهرية، إلى اســـتنزاف 
مـــوارد الدولة، ممـــا ألقى بظاللـــه على ضعف 
املعـــدالت التنموية. فوفًقا لبعـــض التقديرات؛ 
تصل  فإّن مرتبـــات 50 ألف موظـــف ”فضائي“ 
إلى 500 مليون دوالر ســـنوًيا، وهو ما يشـــكل 
خســـائر مالية ضخمـــة للعـــراق، خاصة أنهم 
مجـــرد جزء فقط من إجمالـــي ”الفضائيني“ في 
كثير من مؤسسات الدولة؛ حيث تسعى 
احلكومـــة فـــي الوقـــت احلالـــي 
إلى حصـــر أعدادهـــم في كافة 

املؤسسات.
األجهـــزة  إضعـــاف   ]
األمنية: تشـــير الدراسة إلى 
اجلنود  ظاهرة  انتشـــار  أّن 
فـــي  ســـاهم  ”الفضائيـــني“ 
األمنيـــة  األجهـــزة  ضعـــف 
على  قدرتها  وعـــدم  وترّهلهـــا، 
والتهديدات  لألخطـــار  الّتصـــدي 
األمنيـــة التي واجهتها العراق، وهو ما 
كشف عنه األداء الضعيف واالنسحاب السريع 
للجيش العراقي في املواجهات اّلتي نشبت مع 
عناصر تنظيـــم ”داعش“، بدًءا من يونيو 2014، 
ّمما أســـفر عن سقوط مناطق واسعة في شمال 

العراق في يد التنظيم.
[ تأجيـــج الصراعـــات السياســـية: بـــات 
ا  الكشـــف عن هذه الظاهرة ميثـــل خطًرا حقيقّيً
على االســـتقرار فـــي العراق على مســـتويني؛ 

يتمثـــل األول، فـــي البعد السياســـي للصراع، 
ال ســـيما مع توجيه اتهامـــات ضمنية من قبل 
حكومـــة العبـــادي لرئيـــس الـــوزراء الســـابق 
نـــوري املالكي بأنـــه هو وكبار قيـــادات نظامه 
وحلفائه وقفوا بشكل أساسي وراء انتشار هذه 
الظاهرة، في الوقت الذي شـــكك فيه املالكي في 
وجـــود ”فضائيني“ في األجهزة األمنية، وطالب 
أجهزة الدولة بتحري الدقة في املعلومات الذي 
تقدمها لرئيس الـــوزراء. أّما الثاني، فينصرف 
إلى اتساع نطاق االحتجاجات من جانب بعض 
الفئات مـــن ”الفضائيني“ الذيـــن مت فصلهم أو 
اســـتبعادهم عـــن أعمالهم، وهو مـــا جتلى في 
التظاهـــرات التي شـــهدتها محافظـــة البصرة 
ملئات من املســـتبعدين، مطالبـــني بعودتهم إلى 

وظائفهم مرًة أخرى.

ما هي إجراءات المواجهة؟

في إطار ســـعى احلكومـــة العراقية ملوجهة 
في مختلف مؤسســـات  هذا املـــد ”الفضائـــي“ 
الدولـــة، وفق ما أفـــادت به الدراســـة الصادرة 
عن املركز اإلقليمي للدراســـات االســـتراتيجية، 

بـــدأت الســـلطات فـــي اتخـــاذ مجموعـــٍة مـــن 
اإلجـــراءات التي يأتي في مقدمتها االســـتبعاد 
من الوظائف العامة؛ حيث قامت باســـتبعاد 26 
من كبار قيـــادات وزارة الداخلية عن مناصبهم 
وإعفائهـــم من مســـؤولياتهم، وتعيـــني آخرين 
بدال عنهم في بداية شـــهر ديسمبر 2014، فضال 
عن إجراء بعـــض اإلصالحات داخـــل األجهزة 
األمنية والشـــرطة لتحســـني فعاليتهـــا، ورفع 
كفاءتهـــا ملواجهة اإلرهـــاب واجلرمية، خاصة 
في ظل العجـــز الذي بانت عليـــه هذه األجهزة 
غداة سيطرة تنظيم داعش على مناطق شاسعة 
مـــن العراق. ولـــم يقتصر األمر علـــى القيادات 
العسكرية واألمنية فحســـب، فقد شملت عمليُة 
االســـتبعاد أعداًدا كبيرًة مـــن موظفي البلديات 

واحملافظات، خاصًة في مدينة البصرة.
ويتزامـــن ذلك مـــع قيام األمانـــات املختلفة 
بإجراء حتقيقات موسعة للكشف عن املوظفني، 
حيث أجرى املفتش العـــام بأمانة بغداد محمد 
صابـــر روؤف، فـــي ديســـمبر 2014، حتقيقات 
ومتابعة وجوالت ميدانية في مقر بلدية الغدير 
للتحـــري والكشـــف عن هـــذه الظاهـــرة، وهي 
السياســـة التي اتبعها يحيى الناصري محافظ 

ذي قار كذلـــك، والذي أعلن عـــن قيام احملافظة 
مبتابعة قاعدة بيانـــات املوظفني ملواجهة هذه 
الظاهـــرة التـــي أضحت تثقـــل كاهـــل العراق 
والعراقيـــني إلـــى درجة لـــم تعد تطـــاق، وفق 

مراقبني.

ما مدى جدية اإلصالحات؟

باملقابـــل، يـــرى مراقبـــون أّن مـــا أجـــراه 
العبادي حتت مســـمى ”اإلصالحـــات“، ما هي 
إال عمليـــة تدويـــر ”نفايات“ ظاهرها سياســـي 
وباطنهـــا طائفـــي، فعلـــى الرغـــم من تســـليط 
حكومة العبادي الضوء على الفســـاد واألموال 
وحـــاالت إعفاء  املبددة وظاهـــرة ”الفضائيني“ 
العشرات من الضباط واملسؤولني من مهامهم، 
وغيـــر ذلك ممـــا يظهـــره اإلعالم ”املســـّير“ في 
خدمة العملية السياســـية على أنه إصالح، إال 
أن شـــيًئا مـــن عقوبة أو إحالة إلـــى القضاء لم 
يجـــر جتاه أيـــة حالة من احلـــاالت التي رقص 
لها داعمـــو احلكومة والعملية السياســـية من 
أحـــزاب وإعالميـــني وجهات دوليـــة وإقليمية، 
بـــل ما حصل هو العكس، فمـــن يتابع مجريات 
األحداث يجد أن جميع من شـــملهم ”اإلصالح“ 
متت مكافأتهم كل حسب حالته، فمنهم من تقّلد 
منصًبا جديًدا، ومنهم من يتقاضى راتًبا يكفي 
إلعانة مخيم كامل للنازحني الذين يبيتون ليلهم 

بني جلة مياه األمطار وسياط اجلوع والبرد.
وبينمـــا فتح حيدر العبادي ذراعيه مبتهًجا 
الكبير، واســـتئصاله  مبن يثني على ”إجنازه“ 
ألدوات الفساد وســـعيه إلدارة احلكومة بشكل 
”صحيح وسليم ومتوازن“، وفق ذات املراقبني، 
أدار ظهره لســـؤال العقل واستفســـار املنطق؛ 
حينمـــا طلبـــا منه جواًبـــا عن ســـبب موافقته 
علـــى شـــرط املالكـــي اســـتثناءه من املســـاءلة 
القانونيـــة وتســـليمه منصًبا مينحـــه حصانة 
سياســـية مقابل تنازله عن الســـلطة في الفترة 
التي رافقت عاصفة تشكيل احلكومة الهوجاء، 
وهو ما حصل بـــأن أعطي منصب نائب رئيس 
ا عنهما حينما  للجمهورية، ولوى برأســـه صـــّدً
أرادا تفســـيًرا لظاهرة الفساد الذي كشفه دون 
أن ينال من تسبب به عقوبته التي يستحقها

وفي ذات الســـياق، فإّن العبادي ”املصلح“ 
الذي طرد آالف اجلنود الفضائينيـ  ممن كسروا 
ظهـــر امليزانيـــة ـ من باب األجهـــزة احلكومية، 
وفـــق رأيهم، عاد وأدخلهم من شـــّباك احلشـــد 
الشعبي وهيئته التي شّكلها مؤخًرا وهي بحد 
ذاتها مدعـــاة النهيار تام القتصـــاد البلد، وقد 
بـــدت بوادر ذلك بحديث نّواب وسياســـيني عن 
تخفيض رواتب املوظفني وأســـاتذة اجلامعات 
إلى النصف، فضًال عن مشروع فرض الضرائب 
علـــى العراقيـــني، دون مســـاس مبـــا يتقاضاه 
أعضاء مجالـــس النّواب والوزراء والرئاســـة، 
وأفراد الصف الثاني من أقاربهم الذي يديرون 
شركات ويتحكمون باألسواق وخطوط التجارة 

وعقود النفط وما إلى غير ذلك.

ــــــادي وتصريحات  التوجــــــه ”اإلصالحــــــي“ الذي اتســــــمت به مقوالت حكومــــــة حيدر العب
ــــــق مبجابهة ظاهرة ”الفضائيني“، الذين ُيثقلون  أعضائها، منذ أشــــــهر، خاصة في ما يتعل
كاهل الدولة العراقية مبصاريف مجحفة دون تقدميهم ملقابل، لئن بدا يكشــــــف عن متشٍّ 
ســــــليم لدى البعض خاصة من قبل أولئك املقربني من دوائر الســــــلطة، إّال أّنه بدا في نظر 
البعــــــض اآلخر محاولة ليســــــت محكومة بإرادة جدية لإلصالح بقــــــدر ما هي تهدف إلى 

التملص من تركة املالكي، التي لم ُيحاسب عليها، وإعادة ترتيب ألوراق اللعبة.

سياسة اإلصالح ستواجه مقاومة 

حقيقيـــة خاصة مع ارتباط الملف 

بمســـؤولين كبـــار داخـــل الجهاز 

اإلداري للدولة

◄

العبادي أمام خيارات مصيرية

}  ال تطورات مهمة على الصعيدين 
العسكري والسياسي تشي إلى انفراج 

قريب يعيد هذا البلد إلى االستقرار الذي 
يحتاجه العراقيون اليوم أكثر من أي وقت 
مضى. فهذه احلرب اندلعت كرد فعل على 

اجتياح داعش للعراق، ووفق استراتيجية 
أميركية جديدة تسعى من خاللها الى 

إعادة خرائط النفوذ بعد أن فرضت إيران 
نفسها كقطب ليس مشاركًا وإمنا مؤثرًا 

رغم خسائرها الهائلة على املستويات 
اللوجستية، واملشاكل الكبيرة التي 

تواجهها بسبب انخفاظ أسعار النفط .
 فاحلرب على داعش في العراق ما زالت 
معاملها غير واضحة وسط ضبابية املواقف 
العسكرية اليومية وعدم وجود استراتيجة 
موحدة واضحة لهذه احلرب. وواقع احلال 

يقول بأن هذا التنظيم اإلرهابي ( داعش 
) يستميت للحفاظ على مواقعه املهمة في 

العراق، بل يحاول القيام بعمليات استباقية 
مثلما حصل خالل اليومني األخيرين في 

كركوك. ألنه يعلم بأن هزميته على األرض 
العراقية ستعني خسارته النهائية في 
سوريا . وتستغل إيران هذه الظروف 

العسكرية املعقدة لتنفيذ فرضية قيادتها 
لعمليات حترير العراق من داعش، وَحتسب 
تلك االنتصارات لصالح املليشيات املرتبطة 
بها لتعزيز مكانتها السياسية في السلطة 

العراقية. أما األميركان فهم يحاولون اللعب 
مجددًا على ورقة العرب السنة مع أنها 

ورقة محترقة في الظرف اجلديد، معتقدين 

بأن مشاريعهم بإنشاء ( احلرس الوطني 
) وتدريب مقاتلني من أبنائهم  ستشكل 

قاعدة يستفيدون منها في مواجهة نفوذ 
إيران، لكن تّسرب بعض مشايخ العرب 

السنة أخيرًا إلى طهران لتعزيز مكانتها، 
وتعقيدات كثيرة لدى الزعامات العشائرية 

األخرى أسقطت هذه الورقة من أيدي 
األميركان اّلذين استسلموا حلقيقة النفوذ 

اإليراني في العراق حّتى وإن منعتهم 
مكابرتهم من إعالن ذلك. ولكّن العنصر 

اجلوهري واحلاسم في كل ما يحدث على 
الساحة العراقية هو احلل السياسي الذي 

ميتلكه العبادي لكي تعاد ثقة املواطن 
بحكومته وتصبح املعركة ضد االرهاب 

معركة كل العراقيني .
إن تضييق فرص احلل السياسي الذي 

توجهت اآلمال حوله عشية استالم العبادي 
لرئاسة الوزارة، وتراجع فرص جناحها 
ليس بسبب “ احلرب واملؤامرة “ ولكن 

ألسباب عقائدية منها عدم مغادرة قادة “ 
التحالف الشيعي “ أو غالبيتهم لقناعاتهم 
منذ استالمهم احلكم عام 2005 وحلد اآلن 

”بأن العرب السنة هم أسالف مصادرة 
اخلالفة الشيعية قبل ألف وأربعمئة عام، 
وأنهم أتباع نظام صدام حسني والبعث 

”، ولهذا لم تنقطع أو تتراجع سياسة 
الضغط األمني والسياسي عليهم وحرمان 
الكثير منهم من حقوقهم املدنية، والتطويع 

املتواصل والتكبيل العنيف وإخراس 
أصوات واجهاتهم السنية احلالية عبر 

إغراءات املناصب النيابية، مع أنها إرادة 
ناخبيهم، وتوظيف هذا الغطاء من قبل 

مليشيات معروفة لتنفيذ مسلسل مجازر 
القتل والتهجير، وجلم وتغييب الدعوات 

الوطنية املخلصة حلل عادل يعيد حقوق 
العرب السنة ويضع قواعد جديدة للنظام 

السياسي القائم تعتمد دولة املواطنة 
وليست دولة املكونات.

 هناك تباطؤ في تنفيذ برنامج االتفاقات 
التي تشكلت احلكومة وفقها، بل وتعطيل 

بعض فقراته خصوصًا ما يتعلق مثًال “ 
بقانون املساءلة والعدالة “ حيث يجري 

احلديث عن تشريع قانون جديد ”الجتثاث 
البعث “ فكريًا وسياسيًا لكي يطارد ويعتقل 
كل من يشتبه بانتمائه حلزب البعث. وهذه 

اخلطوة تلبي رغبات الكراهية والثأر 
واالنقسام . علمًا بأن تطبيقات القانون 

منذ عام 2003 وحلد اآلن لم تالحق قضائيًا 
من تلطخت أياديهم بدماء األبرياء، وإمنا 

عرّضت عشرات اآلالف من األبرياء إلى 
مصادرة حقوقهم املدنية واإلنسانية. وال 
ندري ما قيمة دعوات املصاحلة الوطنية 
التي سبق أن شكلت لها مؤسسة رسمية 
مرتبطة مبجلس الوزراء وخصصت لها 

األموال. واليوم ترتبط بنائب رئيس 
اجلمهورية أياد عالوي ووضعت لها 

ميزانية معينة. وهنا يطرح سؤال مفاده 
املصاحلة مع من؟ وهناك تداعيات خطيرة 

جديدة في التغيير الدميوغرافي ناجتة عن 
نزوح مليوني سني بسبب حرب داعش، 
وسط تنفيذ مجازر ال إنسانية لتصفيات 

جسدية جماعية ضد أبناء العرب السنة في 
املناطق التي يطرد منها داعش، وآخرها ما 
حصل في منطقة “ بروانة بقضاء املقدادية .

إن تصاعد اإلحباط ومشاعر القلق 
لدى العرب السنة بأنهم فقدوا كل شيء 

وحتولوا الى الجئني داخل وطنهم، يضاعف 
من تعقيدات فرص احلل السياسي لهزمية 

داعش . وبعيدًا عن واجهات الدعاية 
واإلعالم فإن الواقع يشير إلى عدم بدء 

العبادي ببرنامج احلل رغم كل ما يبّشر 
به وما ميتلكه من نيات صادقة، ويبدو أن 
الظروف الضاغطة احمليطة به هي سبب 

ذلك. ولكن ال خيار أمامه فإّما الدخول في 
ميدان اإلصالح الثوري السياسي وبرنامجه 

واضح لديه، أو البقاء في الفلك الذي وقع 
أسيرًا له سلفه املالكي. وهو يعلم بأن 

األيام تأكل بقوة من جرف الدعم املعنوي 
الذي أحيط به. كما أن غطاء ”حرب داعش“ 
سينتهي بنهاية احتالله لألراضي العراقية 

الربيع املقبل، حسب اإلعالنات الرسمية.
أمام العبادي اليوم، الكثير من 

املسؤوليات وضغوط التركة الثقيلة لكن 
مفاتيح احلل السياسي بيده، وقد وصلت 

األمور إلى مرحلة التنفيذ املعطلة اآلن، وذلك 
ليس في صاحله .

 إّن نافذة األمل التي انفتحت مبجيئه 
للسلطة ميكن أن تتحول إلى تدحرج مخيف 

إلى حالة من اإلحباط العام. والنقطة 
اجلوهرية للدخول في احلل الوطني هي 
جتاوز تقاليد شراكة ”العرب السنة“ وما 

يحيط بها من تعقيدات ومنافع ذاتية، 
واالبتعاد عن الوقوع في شراك استشارات 
الدوائر احمليطة به ذات األغراض املعززة 

لألحقاد والكراهية.
املطلوب منه، هو االنفتاح على الكفاءات 

السياسية والثقافية الوطنية املخلصة 
للعراق والتي آثرت الصمت أو االبتعاد 

عن مسرح العملية السياسية رغم جسامة 
اجلرح العراقي، وفتح حوارات مبرمجة 

وجدية معهم للوصول إلى حلول إنقاذية 
للعراق، والفرصة ما زالت قائمة.

د.د. ماجد السامرائي 

محاوالت اإلصالح الجادة تبدأ بإعادة هيكلة الجيش العراقي وفق عقيدة وطنية ال طائفية

{ظاهـــرة الفضائيني، الذين يتقاضـــون رواتبا من أموال العراقيني 

دون تقديـــم مقابـــل، موجودة في كل مفاصـــل الدولة، وهي حالة 

مستهجنة لن يقبل بها أحد في العراق}.
خالد العبيدي
وزير الدفاع العراقي

{حكومة العبادي تشـــكلت تحت ضغوط خارجية وليســـت نتيجة 

املفاوضات الداخلية في العراق، وهناك فرصة مناسبة اآلن لكي 

تتخلى عن املفاهيم التي كانت تتحكم في الحكومة السابقة}.
جبار قادر
محلل سياسي عراقي

{العراقيون في حاجة إلى إعادة هيكلة القوات املسلحة، كما 

أنهم في حاجة إلى الكثير من الدعم،وقبل ذلك هم بحاجة إلى 

قوات عراقية تدرك بأنها تقاتل من أجل هدف}.
نيكوالي مالدينوف
مبعوث األمم املتحدة اخلاص للعراق

في 
العمق

500
مليون دوالر قيمة املرتبات 

التي تصرف لحوالي 50 ألف 

موظف {فضائي} سنويا
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ال يمكن فرض نظام جديد بالقوة 

وتعطيل مؤسسات الدولة وحمل 

الحكومة (حكومة خالد بحاح) 

على االستقالة ومطالبة القوى 

«املشاركة» في  السياسية بـ

السلطة

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

الحكومة املصرية أضحت مطالبة، 

بتحديد األولويات واملفاهيم حول 

مجموعة من القضايا املطروحة 

على الساحة، في مقدمتها 

االزدواجية املصطنعة بني قبضة 

األمن والحريات

محمد أبوالفضل
} احملن واألزمات التي متر بها الدول، من 
أهم االختبارات التي تبني معادن الشعوب 

والقيادات. وخالل الفترة املاضية مرت مصر 
بسلسلة من هذه وتلك، األمر الذي وضع قوى 
سياسية ونخبا ثقافية على محّك قاس، كشف 

إلى أي درجة ميكن أن يختلف البعض في 
مواقفه، وتظهر تناقضاته جلية للعيان دون 

أن يشعر باحلرج، أو يسعى إلى تصحيحها، 
حيث طغت احلسابات الشخصية على 

الوطنية.
حتى ال أكون كمن يسبح في الفضاء، 

سأتوقف عند حادثتني مهمتني، وقعتا األيام 
املاضية، األولى استشهاد الفتاة شيماء 
الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي 

االشتراكي، التي لقيت حتفها برصاصات 
خرطوش أثناء تظاهرة كانت تشارك فيها 
بوسط القاهرة األسبوع املاضي، والثانية 
مصرع عشرات العسكريني واملجندين، في 

عملية إرهابية بشعة بشمال سيناء، استهدفت 
معسكرات أمنية.

احلادثتان فتحتا الباب إلشكالية كبيرة، 
تتعلق مبوقع احلريات وقبضة األمن، في 

زمن التوترات والقالقل، التي تغذيها عوامل 
إجرامية، فهناك نخبة ثقافية وسياسية تعتقد 

أن األولى متقدمة على الثانية، وهناك فئة 
ترى العكس، لذلك فالسؤال الكبير املطروح 

بإحلاح في مصر اآلن، أيهما يتقدم على اآلخر؟ 
وهل ميكن اجلمع بني الضرب بيد من حديد، 
وترك األبواب مفتوحة على مصراعيها أمام 

احلريات؟
قطاع كبير من النخبة املصرية، سقط 

في فخ هذه اإلشكالية، ألنه نظر إلى املعادلة 
بصورة ”صفرية“، مبعنى أن مكاسب احلريات 

حتما تكون على حساب األمن، والعكس 
صحيح. ووفقا لهذه النظرية، فمكاسب طرف 

تعتبر خسائر للطرف اآلخر. وعقب مصرع 
الفتاة شيماء، انهالت مقاالت وتصريحات 

من قطاع ينتمي إلى تيار اليسار في مصر، 
تؤكد عدم املساس بحريات التظاهر، حتت أي 

ظرف، وضرب عرض احلائط بالقانون الذي 
ينظمه، وطالب أصحابها بإلغائه، وهناك من 
زايد وناشد بتجاهله متاما، وقبل أن تكشف 

التحقيقات اجلاني الذي ارتكب اجلرمية، 
حملت هذه األقالم واألفواه جهاز األمن 

مسؤولية استشهاد شيماء.
في املقابل، لم تتوقف أصوات إعالمية 

وسياسية، محسوبة أكثر على اليمني، وأخرى 
قريبة من احلكومة، عن توجيه االتهامات 

للفتاة التي لقيت حتفها، بأنها اخترقت قانون 
التظاهر، حتى لو كانت حتمل سلة من الورود 
لتهديها ألرواح شهداء ثورة 25 يناير، وحاول 
أصحاب هذه األصوات تقدمي املبررات ألجهزة 

األمن، مع أن التحقيقات لم تؤكد تورطها.
الفريقان وقعا في تناقض فاضح، فالثاني 

الذي استخدم التحريض وسيلة لتخويف 
مناصري احلريات، وبرر ألجهزة األمن إقدامها 

على أية جتاوزات في ظروف التوتر والقلق، 
نظر حلقوق اإلنسان واحلريات نظرة قاصرة، 

واعتبرها من الرفاهيات، ومن الواجب عدم 
االعتداد بها متاما في هذه اللحظات احلرجة، 

وبالغ البعض في أوصافه القامتة، حيث 
طالب بوضعها ”حتت األقدام“، وجاء حادث 
العريش بسيناء ليعزز قناعات هذا الفريق، 

فجهاز األمن الذي تعرض لضربة موجعة، من 
الضروري أال يلتفت للمتظاهرين ومطالبي 

توسيع نطاق احلريات بال حدود أو ضوابط.
الفريق الثاني، املناصر بقوة للحريات، بدا 
خطابه قاسيا على جهاز األمن، وكان حريصا 

على تشبيهه بنظام الرئيس األسبق حسني 
مبارك، حيث كان األخير يستخدم القمع 

منهجا في التعامل مع املواطنني، ولم ير هذا 
الفريق أية غضاضة في العمليات التي تعرض 

لها، وال يزال، جهازا الشرطة واجليش، 
واعتبرها ضريبة طبيعية للدفاع عن الوطن.
في الوقت التي انتفضت فيه أقالم عدد 

كبير من أجل الفتاة شيماء الصباغ، وحاول 
كثيرون حتويلها إلى أيقونة جديدة للنيل 

من جهاز الشرطة، خفتت أصواتهم مع 
احلادثة املروعة التي أودت بحياة عدد كبير 

من العسكريني واملدنيني، في حني ارتفعت 
أصوات الفريق الثاني، واستخدم ما جرى في 

سيناء كذريعة، للمطالبة مبزيد من العصف 
باحلريات.

طبعا املبالغة والتطرف هنا أو هناك، 
لن يفيدا البالد، ويدخالها في دوامة جديدة 
من اجلدل، على الطريقة التقليدية املعروفة 

”العصفور أم البيضة أوال“. واملشكلة أن 
املسألة ال حتسب، بهذا أم ذاك، ألن الدول 

احملترمة، ال تستطيع أن تستغني عن احلريات 
أو توفير األمن، ولعل العمليات اإلرهابية 
التي وقعت في فرنسا مؤخرا، ومن قبلها 

في الواليات املتحدة، لم تزعزع ثقة الشعبني 
أو نخبتهما، في احلريات أو األمن، وحتى 

عندما بدا أن هناك انحيازا حلساب األمن، لم 
يكن ذلك بالضرورة على حساب احلريات، أو 

مبعنى أدق لم ينل منها إال في حدود هامشية، 
سمح بها القانون.

لكن ما يجري في مصر في الوقت الراهن، 
شيء مرتبك، ال يوحي باالطمئنان، حيث 

أدى االنقسام حيال هذه املعادلة إلى زيادة 
التشرذم في الساحة السياسية، وكأنه كان 

ينقصها حدوث استقطاب على هذه القاعدة 
الشائكة، التي ميكن أن يؤدي استمرارها على 
حال التجاذبات إلى تأثيرات سلبية، لن تفيد 

األمن أو احلريات.
قياس هذا النوع من املعادالت بالقطعة، 

قد يفضي إلى مزيد من االرتباك، فعندما 
لقيت شيماء الصباغ مصرعها وسط تظاهرة 

سياسية، راجت معلومات من جهات أقرب 
إلى الرسمية، أن هناك تفكيرا في تعديل 

قانون التظاهر، وعندما وقع حادث العريش، 
ظهرت معلومات أيضا، حول فرض املزيد من 

الطوارئ، وهذا أدى إلى أن يرخي االستقطاب 
بظالله الغامضة على قضايا جوهرية، يتم 

التعامل معها وفقا لألهواء واألمزجة، ال 
حسب التقديرات املوضوعية، التي تفرض 

التعامل معها بطريقة منهجية.
احلاصل أن احلكومة املصرية أضحت 
مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بتحديد 

األولويات، ورمبا املفاهيم حول مجموعة من 
القضايا املطروحة على الساحة، وفي مقدمتها 

االزدواجية املصطنعة بني قبضة األمن 
واحلريات، ألن األيام املقبلة قد تكون محملة 

بطرح هذه االشكالية على نطاق أكثر حدة.

* كاتب مصري

النخبة المصرية بين شيماء وسيناء

خخخيراهللا خيراهللا
} قبل أّيام، بعيد تقدمي الرئيس االنتقالي 

عبدرّبه منصور هادي استقالته، ألقى 
عبدامللك احلوثي، زعيم ”أنصار الله“ في 

اليمن، خطابا استمّر نحو نصف ساعة. لم 
يترّدد في توجيه كّل نوع من أنواع االنتقادات 

إلى عبدرّبه منصور واصفا استقالته بأّنها 
”مناورة“. أراد القول أّن الرجل استقال، فيما 

كانت ال تزال هناك حاجة إليه من أجل مترير 
مطالب معّينة حتت غطاء الشرعية.

الواقع أن الرئيس االنتقالي كان ميتلك، 
استنادا إلى املبادرة اخلليجية، الشرعية 

استغاللها  املطلوبة التي أراد ”أنصار الله“ 
إلى أبعد حدود. كانت هذه الشرعية تسمح 

للحوثيني بوضع رجالهم، عبر قنوات رسمية، 
في مواقع مهّمة في كّل الوزارات واملؤسسات 

األمنية والعسكرية.
لعّل أبرز ما تضمّنه اخلطاب اعتراف 

احلوثيني للمّرة األولى بصعوبة بسط 
سيطرتهم على كّل اليمن. صحيح أن زعيم 

”أنصار الله“ لم يعلن ذلك صراحة، لكّن 
الصحيح أيضا أّنه حّدد املناطق التي لم 

يستطع احلوثيون حتقيق تقّدم على األرض 
فيها. هذه املناطق هي اجلنوب والوسط، 

خصوصا مدينة تعز، ومنطقة مأرب الغنّية 
بالنفط. تكمن أهّمية مأرب، التي أعلنت 

قبائلها أّنها مصّممة على مواجهة ”أنصار 
الله“، في أّنها متتلك حدودا طويلة مع اململكة 

العربية السعودية أّوال، كما أّنها تشّكل 
مدخال إلى محافظتي شبوة وحضرموت.
كانت لدى احلوثيني منذ متكنهم من 

السيطرة على صنعاء في احلادي والعشرين 
من سبتمبر املاضي وإعالنهم قيام نظام 

جديد في البلد، طموحات كبيرة. اعتقدوا 
أن تقّدمهم في املناطق الوسطى وفي اجتاه 

اجلنوب سيكون نزهة. لم يأخذوا علما 
بالواقع اليمني إال بعد اكتشافهم املتأّخر أّن 

اليمنيني في مناطق عّدة ينظرون إليهم نظرة 
احملتّل الساعي إلى فرض هيمنته من منطلق 

طائفي ومذهبي.
هناك أمور كثيرة فاتت عبدامللك احلوثي. 

أّول ما فاته أّن ”اتفاق السلم والشراكة“ 
الذي وّقعته األحزاب واملجموعات السياسية 

اليمنية بإشراف الرئيس االنتقالي وممّثل 
األمني العام لألمم املتحدة جمال بنعمر، 

ال يستند إلى أي شرعية من أّي نوع كان. 
كّل ما في األمر أن االتفاق جاء نتيجة 

اجتياح احلوثيني لصنعاء واستيالئهم 
على مؤسسات الدولة وفرضهم االتفاق 

بقوة السالح كي يكون بديال عن املبادرة 
اخلليجية. لم يستطع احلوثيون إقناع 

نفسهم بأّن الشراكة ال تفرض بالقّوة وأّنها 
ال تصنع سلما عندما تبرم في ظّل أي نوع 

من اإلكراه.
أّدت املبادرة بني ما أّدت إليه إلى تسليم 

الرئيس علي عبدالله صالح السلطة إلى 
عبدرّبه منصور في فبراير من العام 2012، 

ثم انعقاد مؤمتر احلوار الوطني الذي خرج 
بقرارات من بينها اإلعداد ملسودة دستور 
جديد، مرفوضة حوثيا، وصيغة ”الدولة 

االحتادية واألقاليم الستة“.

ليس بخطاب يتجاهل الواقع القائم، مبا 
في ذلك إخراج الرئيس االنتقالي من ”دار 

الرئاسة“ ووضعه في اإلقامة اجلبرية، ميكن 
لـ”أنصار الله“ حكم اليمن وإيجاد شركاء 

لهم في السلطة. فاليمني بطبيعته أكثر ذكاء 
مما يظهر عليه. اليمني، بشكل عام، ميتلك 

حّسا سياسيا مرهفا يجعله يفّرق بني الكالم 
املعسول من جهة، والكالم املنطقي من جهة 

أخرى. الكالم املعسول هو كالم زعيم ”أنصار 
الله“ عن ”الشراكة“، ثم إعالنه في اخلطاب 

ونظاما جديدا  ذاته أّن هناك ”شرعية ثورية“ 
قام بعد سقوط صنعاء. بكالم أوضح، ال ميكن 

فرض نظام جديد بالقّوة وتعطيل مؤسسات 
الدولة وحمل احلكومة (حكومة خالد بحاح) 

على االستقالة ومطالبة القوى السياسية 
بـ”املشاركة“ في السلطة.

كّل ما في األمر، أن احلوثيني ال يقبلون 
شريكا في السلطة، ال لشيء، سوى ألّنهم 
يعتقدون أّنهم حّققوا ”نصرا إلهيا“ على 

طريقة ”حزب الله“ في لبنان. ليس صدفة أن 
عبد امللك احلوثي حتّدث غير مّرة في خطابه 

عن ”الشعب اليمني العظيم“ و”اللجان 
الشعبية“ و”السلطة“. استعاد شعار ”الشعب 

واجليش واملقاومة“ الذي يستخدمه ”حزب 
الله“ لوضع يده على مؤسسات الدولة 

اللبنانية. بالنسبة إليه، ”اللجان الشعبية“، 
أي امليليشيات التابعة لـ”أنصار الله“ التي 

باتت تسيطر على أحياء صنعاء وكّل الدوائر 
واملؤسسات الرسمية، هي ما يسّميه ”حزب 

الله“ بـ”املقاومة“.

كشف اخلطاب األخير للحوثي ”أنصار 
الله“، أن ليس لديهم سوى الشعارات. 
هل ميكن مكافحة الفساد والتصّدي له 

بالشعارات؟ هل يأكل اليمنيون شعارات، هل 
ميكن للشعارات أن تكفل دفع رواتب موظفي 
الدولة التي باتت خزينتها فارغة؟ األهّم من 
ذلك كّله، هل توّفر الشعارات سببا كي تعود 

دول اخلليج، على رأسها اململكة العربية 
السعودية، إلى سّد العجز في املوازنة 

اليمنية؟
ال ميكن قول الشيء وعكسه في الوقت 

ذاته. ال ميكن رفع شعار ”املوت ألميركا 
واملوت إلسرائيل واللعنة على اليهود 

والنصر لإلسالم“ في ظل تنسيق مباشر أو 
غير مباشر مع جهات أمنية أميركية.

مع الوقت، وصل احلوثيون إلى املأزق. 
إّنهم يتحركون في كّل االجتاهات، ألّن 

إيران تطلب منهم التحّرك وذلك كي يتمّكن 
املسؤولون فيها من القول أّن أربع عواصم 
عربية هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء 

باتت تدار من طهران.
من يقول غير ذلك ويتجاهل ارتباط 

احلوثيني بإيران ساذج. في مقّدمة السّذج 
اإلدارة األميركية التي ال متتلك سياسة في 
اليمن باستثناء احلرب على ”القاعدة“. هل 

تدري اإلدارة األميركية أّن ال أفق للحرب 
على ”القاعدة“ في ظّل متّدد ”أنصار الله“ 

وسعيهم إلى اختراق الوسط واجلنوب من 
منطلق مذهبي، وأّن من يتغاضى عن ”أنصار 

الله“ وتصّرفاتهم في اليمن يوّفر حاضنة 

لـ”القاعدة“ في املناطق الشافعية؟
يبقى أّن أخطر ما كشفه اخلطاب األخير 

لعبد امللك احلوثي يتمّثل في غياب أّي 
مشروع سياسي أو اقتصادي لدى ”أنصار 

الله“. ال بّد من االعتراف بأّنهم تعرضوا 
لظلم تاريخي نظرا ألن مناطقهم لم حتظ بأّي 

اهتمام من الدولة في السنوات اخلمسني 
األخيرة، لكّن ال شيء ميكن أن يبّرر ذلك 

الشبق إلى السلطة الذي يرافقه كالم عن 
الرغبة في ”الشراكة“. الشراكة مع من، ومن 

أجل ماذا؟
األكيد أن اليمن في حاجة إلى صيغة 

جديدة تأخذ في االعتبار الصعود احلوثي 
والنفوذ اإليراني في البلدّ. األكيد أّن ذلك 

يكون عن طريق عقد مؤمتر وطني، كما 
يدعو إلى ذلك عبدامللك احلوثي، لكّن األكيد 
أيضا أن ليس في اإلمكان التوصل إلى مثل 

هذه الصيغة بوجود فريق مسّلح يسعى 
إلى فرض شروطه على اآلخرين، كما حصل 

في تاريخ لم ميّر عليه الزمن. حصل ذلك 
في سبتمبر املاضي عندما احتّل احلوثيون 

صنعاء، ووضعوا األطراف السياسية األخرى 
أمام أمر واقع، وجعلوا هذه األطراف توّقع 

”اتفاق السلم والشراكة“ حتت تهديد السالح.
ال سلم وال شراكة في هذه احلال، 

خصوصا أّن الوسط واجلنوب يعيشان حاليا 
في عالم آخر بعيد كّل البعد عن لعبة ”أنصار 

الله“ وما ميّثلونه.

* إعالمي لبناني

القوة ال تصنع شراكة وسلما في اليمن

العمليات اإلرهابية التي وقعت 

في فرنسا مؤخرا، وقبلها 

في أميركا، لم تزعزع ثقة 

الشعبني في الحريات أو األمن

«المؤتمر لن يكون شريكا في أي انقالب على الدستور ولن يفرط 

في الوحدة تحت أي مبرر كان، أي حديث خارج الدســـتور ضرب من 

العبث وذهاب نحو المجهول».

سلطان البركاني
األمني العام املساعد للمؤمتر الشعبي العام اليمني

«ال يمكن أن يكون لألحزاب دور وتواصل مع الشارع ومصر عرضة 

لحوادث إرهابية، وال شـــك أن وحدة الشعب المصري هي السبيل 

لمكافحة اإلرهاب».

محمد السادات
رئيس حزب اإلصالح والتنمية املصري

«ال يمكـــن إنتاج حل سياســـي لمأزق الفراغ في الســـلطة في ظل 

احتـــالل العاصمة، والمشـــاورات مع الحوثييـــن وصلت إلى طريق 

مسدود، والشعب اليمني لن يقبل إمالءات جماعة الحوثي».

محمد يحيى الصبري
القيادي في أحزاب اللقاء املشترك في اليمن
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} فور تولي امللك سلمان مقاليد احلكم، عّني 
جنله األمير محمد بن سلمان رئيسا للديوان 
امللكي ووزيرا للدفاع، مع التأكيد على تثبيته 
في وظيفته السابقة ”وزير دولة عضو مجلس 
الوزراء“ إلى حني إعادة التشكيل الوزاري في 
29 يناير 2015، حيث ظل األمير وزيرا للدفاع 

ورئيسا للديوان.
فور تعيني األمير، أثارت استيائي سخرية 

اإلعالم املعادي للمملكة من سن األمير (34 
سنة)، وهنا يكمن التفصيل. في عام 2010، 

اللبنانية مقالة  كتبُت في صحيفة ”األخبار“ 
بعنوان ”مواالة النظام واالختالف مع 

احلكومة“، وهنا أضع مقطعا كامال من املقالة 
الستعادة التاريخ.

**
”املشكلة الثالثة مع السلطة التنفيذية – في 
اململكة العربية السعودية – هي ضآلة متثيل 

الشباب في مجلس الوزراء.
فأربعة من أعضاء املجلس جتاوزوا 

الثمانني، وسبعة جتاوزوا السبعني، وخمسة 
جتاوزوا الستني، أي إننا نتحدث عن 16 

عضوا من أصل 26 هم قطعا خارج شريحة 
الشباب. وإذا أضفنا الوزراء الذين جتاوزوا 

العقد اخلامس من العمر، فسنتحدث عن 
مجموع 24 وزيرا، ليبقى وزير واحد في 

األربعينات من عمره هو د. محمد العيسى 
وزير العدل، واألمير عبدالعزيز بن فهد (وزير 

دولة ورئيس ديوان مجلس الوزراء) الذي يبلغ 
من العمر 36 سنة.

نسبة الشباب في اململكة العربية 
السعودية تقارب الستني باملئة، ونسبة 

متثيل هذه الشريحة في احلكومة ال تقاَرن 
أبدًا بنسبة متثيلهم في املجتمع، بينما تؤّلف 

شريحة الشباب في اململكة املتحدة قرابة 
السبعني في املئة من املجتمع، وهي نسبة 
التمثيل نفسها في حكومة غوردن براون، 

ومنهم ديفيد مليباند وزير اخلارجية وشقيقه 
األصغر إد مليباند وزير الطاقة ضمن حكومة 

متوسط أعمار وزرائها 45 سنة، وال يوجد 
إال وزيران فقط جتاوزا الستني. ملاذا نذهب 

بعيدًا؟ فحليف اململكة في لبنان الشيخ سعد 
الدين احلريري أصبح رئيسًا للوزراء وهو 

دون األربعني من عمره.
لقد تغّير العالم بعد ثورة الشباب في كل 

من الواليات املتحدة وفرنسا ومصر واملكسيك 
وتشيكوسلوفاكيا نهاية الستينات ومطلع 

السبعينات، وبدأ الشباب في العالم يتقدمون، 
تدريجيا، إلى مواقع قيادية وريادية في العمل 

العام ومؤسسات املجتمع املدني، ورأينا 
العديد من النماذج الناجحة: بيل كلينتون 
تولى الرئاسة ولم يتجاوز عمره 47 سنة، 

وتوني بلير أصبح رئيس احلكومة البريطانية 
وعمره 43 سنة، يوليا تيموشينكو أصبحت 

رئيسة وزراء أوكرانيا ولم تتجاوز السادسة 
واألربعني، أما باراك أوباما، فقد أصبح رئيسا 

وهو دون الثامنة واألربعني من عمره.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى مسألة رمزية. 

ال يوجد في اململكة وزارة شباب، بل ”الرئاسة 
العامة لرعاية الشباب“. إّن الشباب السعودي 

ليس بحاجة إلى رعاية ألن موقعه الطبيعي 

واملفترض ليس أقل من القيادة، ومن الواجب 
أن يتغير هذا املسّمى الشائن – غير املقصود 
– في حق الشباب السعودي، وأن تكون هناك 

وزارة للشباب على رأسها شاب يحاسب حني 
يخطئ، وُيقاُل إذا استفحلت أخطاؤه وتراكمت 

دون انتظار سنوات وسنوات.
ال أحتدث عن متثيل الشباب وحقهم 

في القيادة لالنتقاص من الشرائح العمرية 
األخرى. فلكل شريحة احترامها وجتربتها، 

وأعتقد أن النماذج الشابة في اململكة، سواء 
في القطاعني العام أو اخلاص، قّدمت من 
التجربة ما يليق بأن تنال التمثيل الذي 

تستحق في السلطة التنفيذية. فنجاح عادل 
اجلبير (سفير خادم احلرمني الشريفني في 

الواليات املتحدة) ووزير العدل محمد العيسى 
ود. عبدالرحمن التويجري (رئيس هيئة 

سوق املال) وخالد التويجري (رئيس الديوان 
امللكي)، جدير مبنح ثقة أكبر للشريحة السنّية 

التي ينتمي إليها هؤالء. وأضيف األمير 
مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز (أمير منطقة 
جنران) الذي استطاع في عام واحد حتقيق 

إجنازات مهّمة ومعاجلة إشكاالت عدة، ويبلغ 
األمير من العمر 33 سنة. أما أمراء املناطق 
اآلخرون فمنهم: 4 فوق السبعني، و4 فوق 
الستني و4 فوق اخلمسني، ومنهم من قدم 

جتارب مهمة تستحق اإلشادة لالقتداء بها 
أو الدراسة لتعميمها، مثل األمير سلمان بن 

عبدالعزيز وإجنازاته في منطقة الرياض.
إنني آمل أن يتحقق التغيير، وكما 

عرفت حكومة امللك سعود في ديسمبر 1960 
باسم ”الوزارة الشعبية“ – قبلها كانت 

احلكومة تؤّلف من األمراء باستثناء وزير 
أو اثنني – وعرفت حكومة امللك خالد في 

1975 بـ”وزارة هيئة التدريس أو التكنوقراط“ 
ألن معظم وزرائها كانوا من حملة شهادة 

الدكتوراه، أمتنى أن نشاهد في عهد عبدالله 
بن عبدالعزيز حكومة جديدة تعرف باسم 

”حكومة الشباب“ تراوح أعمار معظم وزرائها 
بني 35 و45 سنة. وال يقترب هذا املطلب من 

رئاسة مجلس الوزراء والوزارات السيادية ملا 
تتطّلبه هذه املناصب من ثقل سياسي وخبرة 
وحكمة ومتّرس. إن الوزارة الشبابية مطلب 
ملّح وممكن، وخصوصا أّن للمملكة جتارب 

ناجحة في السابق مع الوزراء الشباب أمثال: 
أحمد زكي مياني (أصبح وزيرا للدولة وعمره 
30 سنة) وغازي القصيبي الذي أصبح وزيرا 

للصناعة وعمره 36 سنة. 
(انتهى االقتباس).

**
إن تعيني األمير محمد بن سلمان في 

هذا العمر الشاب وزيرا للدفاع، جتاوز 
طموحاتي التي كشفت عنها عام 2010 حني 
طلبت استثناء الوزارات السيادية. كما أن 

هذا التعيني عودة إلى سياق الدولة السعودية 
نفسها مع األمراء وغيرهم. فعلى صعيد 

وزارة الدفاع، فإن أكبر من توالها سنا هو 
امللك سلمان حني تسلم والية العهد في عمر 

78 سنة، أما من قبله فهم وفق ما يلي: األمير 
سلطان (33 سنة)، األمير محمد بن سعود 
(27 سنة)، األمير فهد بن سعود (27 سنة)، 

األمير مشعل بن عبدالعزيز (25 سنة) واألمير 
منصور بن عبدالعزيز (27 سنة).

وإذا خرجنا عن وزارة الدفاع، فلنا أن 
نتحدث عن األمير طالل بن عبدالعزيز الذي 

تولى وزارة املواصالت وعمره 22 سنة، وفي 
الثالثني من عمره تولى وزارة املالية. واألمير 

سعود الفيصل تولى وزارة اخلارجية وهو في 
عمر 35 سنة.

وإذا خرجنا من دائرة األمراء، إضافة إلى 
غازي القصيبي وأحمد زكي مياني، فالشيخ 

ناصر املنقور دخل مجلس الوزراء وعمره 
30 سنة، والشيخ أحمد صالح جمجوم تولى 
وزارة التجارة – في املرة األولى – وعمره 36 

سنة.
بغض النظر عن شخص األمير محمد بن 
سلمان، وجب توجيه التحية إلى امللك نظير 

إعادته الشباب إلى صنع القرار، مع العلم بأن 
الدول التي قامت فيها ثورات الربيع العربي 

بسواعد الشباب، ما زالت تشكو إلى اليوم من 
تغييبهم عن صناعة القرار، بل إن تلك الدول 

لم تعترف بأهلية الشباب الذين غّيروا خريطة 
أوطانهم ومنطقتهم، ولم تسمح لهم بأكثر 

من وظيفة في مكتب الوزير بذريعة اكتساب 
اخلبرة.

إذا نظرنا إلى احلكومة السعودية اليوم 
مقارنة بعام 2010، فمن أربعة أعضاء في العقد 

الثمانيني إلى عضوين، ومن سبعة أعضاء 
في العقد السبعيني إلى عضوين أيضا، 

في حني ارتفع عدد أعضاء العقد الستيني 
من خمسة إلى ثمانية وارتفع عدد أعضاء 

العقد اخلمسيني من ثمانية إلى عشرة، وإذا 
انتقلنا إلى العقد األربعيني فقد أصبح ممثال 
بعضوين بدال من عضو واحد، وكانت النقلة 

في العقد الثالثيني الذي ارتفع من عضو إلى 
ثالثة أعضاء.

إن كان امللك سلمان لم يشكل حكومة 
شبابية خالصة، إال أنه بال شك خّفض من 

متوسط عمر الوزراء بدرجة ملحوظة متاما 
رادا بعض االعتبار إلى اجليل الشاب، وهذا 
يسجل له. إن الشريحة الطموحة واحليوية 

كانت تهّمش في اململكة حتى تصل إلى 
نهايات العمر فتتولى في الوقت الضائع 

وزارة أو سفارة من باب الوجاهة ومكافأة 
على نهاية اخلدمة، لكن امللك سلمان أعاد 
األمل حني رد االعتبار – مببادرته وإقدامه 

– لسّنة دولته، بل إن الشكر لسلمان يجب 
أن يكون مضاعفا، ففي بداية تأسيس الدولة 

كان اجلهاز الرسمي مضطرا إلى االستعانة 
بالشباب نظرا إلى ندرة التعليم وجدته، أما 

اليوم فسلمان اتخذ قراره مصححا عقودا عدة 
من التهميش الرسمي.

إن الثقة التي أوالها امللك للوزراء الشباب، 
وعلى رأسهم عضده محمد بن سلمان، لفتة 

تستحق التقدير ال السخرية، بل إن االستهزاء 
والنقد يجب أن ينصب على أولئك الغارقني 

في اجلهل وفي التحّجر، فشريحة الشباب هي 
الغالبة على احلكومات – ومراكز القيادة – في 

الدول املتحضرة واملتقدمة (وزير خارجية 
النمسا عمره 27 سنة، وزيرة اإلسكان في 
فرنسا تولت منصبها وهي في منتصف 

عقدها الثالث)، كما أن جتاهل الشباب في 
مجتمعنا وتوصيفهم بالقّصر وعدميي اخلبرة 

هو الذي طبع البالد بالركود، مما أدى إلى 
تفاقم املشكالت بسبب برودة التعامل معها 

إضافة إلى بطء اتخاذ القرار.
آن األوان لنفض الغبار عن العقول وعن 

املؤسسات الرسمية، وإنني آمل أن يبادر 
األمير محمد بحكم مناصبه املتعددة إلى 

تشجيع تغيير مسمى ”الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب“ إلى وزارة الشباب، وأن يشجع 

إحالل الشباب في مؤسسات صنع القرار 
وعلى مختلف املستويات، كما أنه من الواجب 

عليه أن يثبت مع الوزراء الثالثينيني صحة 
توجه امللك بالعمل اجلاد واخلالق، فتتوالى 

الدماء الشابة واحليوية إلى الدولة التي 
عانت من الهرم فترة طويلة. إن جناح الوزراء 
الثالثينيني – املأمول واملنتظر – يعني نهضة 
دولة قبل أن يعني إنصاف جيل، لذا ال بد من 

دعمهم وتشجيعهم.
لقد جمع األمير محمد بن سلمان – في 
أسبوع واحد – بني منصبني ال يجتمعان، 

وزير الدفاع ووزير دولة عضو مجلس 
الوزراء في سابقة تاريخية محليا وعربيا 

ودوليا، فمن يعطى وزارة الدفاع أو غيرها 
من احلقائب الوزارية، هو َحْتما وُحْكما عضو 

مجلس الوزراء، كما أن لقب ”وزير دولة“ ال 
يعطى إال لوزير بال حقيبة، لذلك انطبق عليه 

أول ألقاب الفضل بن سهل (وزير اخللفية 
العباسي املأمون)، ”ذو الوزارتني“، الذي لقب 

به جلمعه بني وزارة املال ووزارة احلرب. 
وفي إعادة التشكيل الوزاري متت معاجلة 

السابقة عبر إعالنه وزيرا للدفاع، إضافة إلى 
رئاسة الديوان امللكي واستحداث مسؤولية 
رئاسة مجلس االقتصاد والتنمية، ليتحقق 
– أيضا – اللقب الثاني للفضل بن سهل، ”ذو 
الرئاستني“. ورغم التأكيد على أن التشابه 
بني محمد والفضل ينحصر في اللقب وال 

يتعداه إلى الشخص أو السيرة، إال أن جمع 
األمير ثـالثة مناصب مهمة وحساسة (الدفاع، 
الديوان، االقتصاد والتنمية) جتعله – حقيقة 
وفعال – ”أصحاب املعالي“ محمد بن سلمان.

* صحافي سعودي

معالي الوزيرين محمد بن سلمان

«القـــرارات التي جـــاءت بعد انتقال الحكم في الســـعودية، أعطت 

طمأنينـــة للشـــعب الســـعودي والعالم، بأن المســـيرة مســـتمرة 

بإدخال الجيل الثالث في الدولة للمشاركة السياسية».

زهير احلارثي
عضو مجلس الشورى السعودي

«مجرد وجود حزب الله بالشكل الذي هو عليه دفع بالكثيرين إلى 

تبني اإلرهاب، ورغم انتشـــار هذه الظاهرة إال أن منطق الدولة هو 

الذي سينتصر في النهاية».

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية 

«تجسير االنتقال بين الجيلين وتالقح الخبرات، هو الهدف المؤكد 

لما يعنيه استقرار المملكة، ولعل هذا الترتيب السياسي يعطي 

المتابع داللة على العمل السياسي الناجح للملك سلمان».

علي اخلشيبان
محلل سياسي سعودي

ماجد كيالي
} لم يكن حسن نصر الله موّفقًا في خطابه 
الذي ألقاه اجلمعة املاضي، إذ مت التغطية 

على تناقضاته، أو ضعف منطقه، بالشحنة 
التعبوية واللغة العاطفية والروح احلماسية، 

التي تداعب عواطف جمهور احلزب 
واملتعاطفني معه.

في خطابه تعّمد نصر الله املبالغة كثيرا 
بقيمة الرد على االعتداء اإلسرائيلي في 
القنيطرة السورية، والذي ذهب ضحيته 
عدد من قياديي احلزب وجنرال إيراني. 
واحلقيقة فإن الرد كان عبارة عن ضربة 

صاروخية استهدفت دورية إسرائيلية مؤللة، 
في منطقة حدودية مكشوفة، وكان نتيجتها 
مصرع جندي وضابط فقط. واألهم من ذلك 

أن هذه العملية جاءت ضمن قواعد االشتباك 
املسموح بها في منطقة مزارع شبعا، املختلف 

بشأنها، وليس في مناطق أخرى حدودية، 
وبالطبع وليس من اجلبهة السورية.

هكذا، ورغم أن نصر الله حتدث عن 
أن حزبه لم يعد يعترف بحدود أو بتجزئة 

امليادين، ما يفترض أن األرض السورية 
احملتلة باتت مثلها مثل األرض اللبنانية 

احملتلة، إال أن هذا األمر لم يحدث قط، أقله 
حتى اآلن.

الفكرة األخرى التي قاربها نصر 
الله، والتي ال يـريد أنصار حزب الله من 

احملسوبني على جماعة املقاومة واملمانعة، 
أن يروها، تتعلق بتأكيده أن حزبه ”ال يريد 

احلرب مع إسرائيل مع أنه ال يخشـاها“. 
وهذه املقولة تؤكد عزوف احلزب عن 

املقاومة منذ زمن وانشغـاله بتصريف طاقته 
واستثمار وجوده في الداخل اللبناني، 

ثم في سوريا بالدفاع عن النظام. واحلال 
تلك، فما هي املقاومة إذن، إن كانت ال تقاتل 

إسرائيل، وما مبّرر وجودها حقا؟ أيضا، في 
مقارنة التصريحات السابقة حلسن نصر 

الله والتي هدد فيها بدّك العمق اإلسرائيلي 
بالصواريخ واالنتقال إلى احتالل اجلليل، 

تبدو العملية في مزارع شبعا جد متواضعة، 
وأقل بكثير من عمليات سابقة حلزب الله، 

وال تتناسب مع حجم الضربة اإلسرائيلية، 
كما تبدو التصريحات مبثابة نوع من الكالم 

االستهالكي ال أكثر.
اآلن، ومبعزل عن هذه اخلطابات، فإن 

حزب الله في واقع األمر تخلى، من الناحية 
العملية، عن املقاومة منذ العام 2000 أي 

منذ انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وال 
ميكن جتاهل هذه احلقيقة ملجرد بقاء احلزب 

واستعراضاته العسكرية وخطابات أمينه 
العام احلماسية وجتّبره على اللبنانيني 

والسوريني حتى لو قام بعملية لذر العيون، 
بني وقت وآخر، كل بضعة أعوام. ومثال، 

فمنذ 15 عاما ال ميكن ذكر ولو عملية واحدة 
له في السنة، أي 15 عملية، وال حتى 10 أو 5 

عمليات.
اجلدير ذكره أن عمليات املقاومة التي 
نفذها حزب الله ضد إسرائيل، بني 1983 

و2000، أدت إلى مصرع 860 إسرائيليا مبعدل 
47 في السنة، وبعد عام 2000 ووقف املقاومة 

قتل من اإلسرائيليني 165 منهم 163 في 
حرب 2006، واثنان في عملية القنيطرة، أي 
أنه منذ عقد تقريبا قتلت مقاومة حزب الله 

إسرائيليان فقط.
السؤال اآلن، مقابل ذلك كم قتل حزب الله 
من السوريني؟ كم ألف أو كم عشرة ألوف في 

فترة قصيرة قدرها 4 أعوام؟
واضح من كل ذلك أن إسرائيل هي التي 
تتحكم باللعبة، أو بقرار احلرب ضد حزب 

الله، وأنها تتصرف من واقع مصاحلها 
كدولة، حيث ميكنها أن تتحمل ضربات 
محدودة مقابل أن هذا احلزب يستنزف 

طاقته وقدراته في سوريا، وبسبب تدهور 
مكانته بعد أن بات مجرد أداة إلثارة النعرات 

الطائفية واملذهبية وتقسيم مجتمعات املشرق 
العربي، بحيث أنه فعل، وراعيته إيران، ما لم 

تستطعه هي في أكثر من ستة عقود.
أخيرا، املشكلة مع حزب الله ليست في 

أنه حزب شيعي، وال أنه حزب ديني، املشكلة 
تكمن في أنه حزب طائفي أشبه مبيليشيا 

طائفية مسلحة، وفي أنه مجرد أداة إقليمية 
إليران، وأنه يدافع عن نظام الطاغية، وأنه 

يتغطى بقضية فلسطني وباملقاومة. ال شيء 
يبّيض صفحة هذا احلزب في قتله السوريني، 
ال جرائم إسرائيل وال بضعه عمليات، فليست 

هي مقاومة تلك التي تقتل شعبها وال التي 
تدعم الطغاة. احلرية ال تتجّزأ.

 * كاتب سياسي فلسطيني

مآالت حزب الله

مشكلة حزب الله تكمن في أنه 

حزب طائفي أشبه بميليشيا 

مسلحة، وفي أنه مجرد أداة 

إقليمية إليران، وأنه يدافع عن 

نظام الطاغية، وأنه يتغطى 

بقضية فلسطين وبالمقاومة

واضح أن إسرائيل هي التي 

تتحكم باللعبة، أو بقرار الحرب 

ضد حزب الله، وأنها تتصرف 

من واقع مصالحها

بغض النظر عن شخص 

األمير محمد بن سلمان، وجب 

توجيه التحية إلى امللك نظير 

إعادته الشباب إلى صنع القرار

نجاح الوزراء الثالثينيين – المأمول 

والمنتظر – يعني نهضة دولة قبل 

أن يعني إنصاف جيل، لذا ال بد من 

دعمهم وتشجيعهم

أحمد عدنان

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي
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} القاهــرة – أكــــد مصدر مســــؤول في وزارة 
البتــــرول المصريــــة أن وفدا من شــــركة نوبل 
انرجــــي األميركية التي تديــــر حقال للغاز في 
إســــرائيل اجتمع أمس مع مســــؤولي الشركة 
القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) التابعة 
للوزارة، للتفاض بشــــأن تزويــــد مصر بالغاز 
الطبيعي من إســــرائيل لسد احتياجات قطاع 

الكهرباء.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشــــف عن 
اسمه إن المباحثات تتعلق باإلجراءات الفنية 
الســــتيراد كميات من الغاز اإلسرائيلي. وأكد 
لوكالة رويترز أن المفاوضات تركز حاليا على 

كميات الغاز التى يمكن استيرادها.
وكان وفــــد الشــــركة األميركيــــة قد وصل 
صبــــاح أمــــس قادما من إســــرائيل، بحســــب 

مصــــدر في مطار القاهــــرة. وتعاني مصر من 
انقطاع متكــــرر للكهرباء بســــبب أزمة كبيرة 
تواجهها الحكومــــة في توفير الغاز الطبيعي 
الــــالزم لمحطــــات الكهربــــاء. وتعتمــــد مصر 
بكثافة على الغاز في تشــــغيل محطات توليد 
الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع. 
وفي الشــــهر الماضي فتــــح وزير البترول 
المصري شريف إسماعيل الباب أمام احتمال 

استيراد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وأكــــد الوزيــــر حينهــــا أن كل االحتماالت 
واردة وأن ”مــــا يحقــــق مصلحــــة مصــــر وما 
يحقق مصلحة االقتصاد المصري ودور مصر 
فــــي المنطقة… ســــيكون هو الحاكــــم في قرار 
اســــتيراد الغــــاز من إســــرائيل.“ وقال مصدر 
فــــي إيجاس إن الوفد اإلســــرائيلي ســــيبحث 

”إمكانيــــة تزويد مصــــر بالغــــاز الطبيعي من 
حقل تمار عبر خط أنابيب شركة شرق البحر 
المتوســــط الذي كان مخصصا لنقل الغاز إلى 

إسرائيل من مصر“.
وكان الشــــركاء فــــي حقل الغــــاز البحري 
اإلسرائيلي تمار قد أكدوا في أكتوبر الماضي 
أنهــــم يتفاوضون علــــى بيع مــــا ال يقل عن 5 
مليــــارات متر مكعب من الغاز على مدى ثالثة 
أعوام إلى عمالء من القطاع الخاص في مصر 

عبر خط أنابيب.
وباعت مصر الغاز إلى إســــرائيل بموجب 
عقــــد مدته 20 عاما لكن اإلتفاق انهار في 2012 
إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة 
ســــيناء المصرية ليتوقف العمــــل به منذ ذلك 

الحين. 

وتقاضــــي شــــركة غاز شــــرق المتوســــط 
الحكومة المصرية للحصول على تعويضات.

غيــــر أن اكتشــــاف حقول غــــاز بحرية في 
اآلونــــة األخيــــرة مثل حقــــل تمار الــــذي تقدر 
احتياطاته بنحو 280 مليار متر مكعب وحقل 
لوثيــــان الذي يزيد حجمه علــــى مثلي ذلك قد 
يحول إسرائيل التي كانت تعتمد من قبل على 

واردات الطاقة إلى بلد مصدر للغاز.
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باملئة نسبة ارتفاع الناتج الصناعي الياباني في شهر ديسمبر 

املاضي، مقارنة بشـــهر نوفمبر، وهي تقل عن التوقعات التي 

رجحت نموه بنسبة 1.3 باملئة.

مروحـــة عمالقة لجني طاقـــة الرياح في أملانيا فـــي نهاية العام 

املاضي، أنتجت مســـتويات قياسية من الكهرباء على مستوى 

العالم، بلغت نحو 4750 ميغاواط.

حرب داعش تقتل األحالم السياحية لكردستان العراق
[ اإلقليم أصبح ملجأ للهاربين من الحرب بدال من قبلة للسياح  [ 72 فندقا أغلقت أبوابها خالل األشهر الستة الماضية

} بغداد – التــــزال الالفتات تقول ”مرحبا بكم 
في أربيــــل عاصمــــة الســــياحة العربية لعام 
�2014 لكن غالبية الزوار الذين استقبلهم إقليم 
كردســــتان في شــــمال العراق العام الماضي، 
كانــــوا الهاربيــــن مــــن هجمات اإلســــالميين 

المتطرفين.
 كان مــــن المفترض أن يشــــكل عــــام 2014 
انطالقة للســــياحة في هذا اإلقليم المســــتقر 
أمنيــــا، لكــــن تلك اآلمــــال تبددت بين عشــــية 
وضحاهــــا، إثــــر غــــرق العراق فــــي الفوضى 
بعد هجوم تنظيم داعش الذي اســــتولى على 

مساحات شاسعة في شمال وغرب البالد.
وقال هيرش أحمــــد مدير جمعية المطاعم 
والفنادق في اإلقليم ”ال أستطيع حتى التحدث 

عن حجم التراجع في اإلقبال السياحي“.
وبعد فــــورة انتعاش رفعــــت عوائد قطاع 
السياحة إلى مليار دوالر في عام 2013، وقعت 
النكســــة حين تمكن مقاتلو التنظيم المتطرف 
من احتــــالل أجــــزاء كبيرة في غــــرب العراق 
وشــــماله ووصولهــــم إلى مشــــارف محافظة 

أربيل.
وأدى ذلك إلى توقف تنفيذ خطط ومشاريع 
مثل إنشاء حديقة حيوان وإعادة تأهيل قلعة 
أربيل المدرجــــة على قائمة التــــراث العالمي 
لدى منظمة اليونســــكو، إضافة إلى مشــــاريع 

طموحة أخرى.
وقــــال أحمــــد ”بــــدال مــــن حصولنــــا على 
في إشارة إلى  الســــياح، اســــتقبلنا نازحين“ 
900 نــــازح هربوا من مناطق النزاع وتوجهوا 

إلى أربيل.
ودفع تقــــدم المتطرفين إلى حشــــد قوات 
البشــــمركة الكردية على خطوط المواجهة مع 
داعش، كمــــا انقطعت المواصــــالت مع باقي 
مناطق العراق عن إقليم كردستان الذي يضم 
ثالث محافظات، وتضررت صورته السياحية 
بعــــد أن كان بعيــــدا عــــن أعمــــال العنف التي 

مزقت البالد.

وقال أحمد ”بعد العاشـــر مـــن يونيو، ال 
يمكن أن تقول كنا عاصمة الســـياحة العربية 

لعام 2014، السياحة قد أبيدت“.
ولم يمثل العراق وجهة واضحة للسياحة 
في العقود األخيرة، ولكن إقليم كردستان كان 
المكان الذي يقصده العراقيون وعرب أخرون 
لقضـــاء عطلة طويلة، كمـــا يعد نقطة انطالق 

للسياح األجانب الباحثين عن المغامرة.
كمـــا يعـــد اإلقليم الذي يحلـــم ببناء دولة 
مميزة، الموقـــع الذي يحظـــى بأكبر اهتمام 
من المســـتثمرين في وقـــت كان باقي العراق 
يغرق في مشاكل سياســـية وطائفية ويعاني 

من الفساد المالي.
وتمتـــاز كردســـتان بشـــالالتها الرائعـــة 
وجبالها المغطـــاة بالثلوج والمواقع األثرية 
والجـــوالت الثقافيـــة فضـــال عـــن سياســـية 
عـــدم الحاجة لطلب تأشـــيرة دخـــول لمعظم 
الغربيين، ما جعله عامل جذب واسع للزوار.

وقال رئيس مجلس السياحة نادر روستي 
”كل شـــيء كان جاهزا، لقد انفقنـــا الكثير من 
أجـــل الترحيـــب بالســـياح“ مشـــيرا إلى أنه 
”ليس هنـــاك أرقام موثقة ألعـــداد الزوار“ في 

العام الماضي.
ووصل عدد السياح الذين دخلوا كردستان 
خـــالل عام 2013 إلـــى 3 ماليين زائر وكان من 
المتوقع أن يصل العـــدد إلى 4 ماليين خالل 

عام 2014.
وكان هـــذا اإلقليم المنتـــج للنفط يأمل أن 
يجعل الســـياحة الركن الثانـــي الذي يعتمد 
عليـــه اقتصـــاده خصوصـــا بعـــد انخفاض 
أســـعار النفط بشـــكل كبيـــر، وارتفـــاع كلفة 

اإلنفاق العسكري.
وكشـــف أحمد أن ما ال يقل عـــن 72 فندقا 
أغلقت أبوابها خالل األشهر الستة الماضية، 

فيما أبقت فنادق أخرى على مطاعمها فقط.
وانعكـــس غياب الســـياح علـــى الوضع 
االقتصـــادي آلالف العامليـــن فـــي الفنـــادق 

والمطاعم وحتى سائقي سيارات األجرة.
ويقـــول محمد عزيـــز وهو يجلـــس أمام 
متجره لبيع الهدايا التذكارية عند سفح قلعة 
أربيل إنه ســـوف يضطر إلـــى اإلغالق إذا لم 
يتحسن الوضع قريبا. وأضاف الشاب البالغ 
من العمر 22 عاما ”كنت أجني نحو 4 ماليين 

دينـــارا شـــهريا (3400 دوالرا)، لكنـــي اآلن لم 
أتمكن من جني سوى نصف ذلك المبلغ خالل 
األشهر األربعة األخيرة“ مشيرا إلى أن إيجار 

متجره الشهري يبلغ نحو 430 دوالرا.
وقال عزيز وهو يمسك بزوج من ”الكالش“ 
وهو حذاء تقليدي كـــردي مصنوع يدويا من 
القطـــن األبيـــض، والذي أصبـــح رائجا بين 
الســـياح األجانب، ”كانوا يأتون إلقتناء هذه 
األشياء، وزبائني من الغربين القليلين الذين 
يســـكنون أربيل، تعلموا طريقة التعامل قبل 

الشراء“.
بـــدوره، قـــال بختيار صـــادق أحمد الذي 
يديـــر شـــركة ســـياحة خاصـــة فـــي أربيل، 
ومتخصـــص في جـــوالت تركز علـــى تاريخ 
المنطقة إن ”كل شـــيء كان يسير بشكل جيد، 
األعمال كانت مزدهرة، وكنت أتوقع أن تصل 
ثمانيـــة مجاميـــع خـــالل عـــام 2014، بعد أن 
كان لـــدي الوقت قبل األزمة، ال يغطي ســـوى 

مجموعتين فقط“.

وتتضمن الجوالت التي تقوم بها شـــركة 
أحمـــد، مواقـــع مـــا وراء حـــدود كردســـتان 
الرســـمية، وكانـــت تحظـــى بشـــعبية لـــدى 
المتقاعديـــن فـــي ســـّن مبكـــرة القادمين من 
دول أوروبا، الســـاعين للهروب من السياحة 

الجماعية واكتشاف ثقافات جديدة.
وأضـــاف ”كنت قد أعـــددت جوالت تبحث 
عـــن تاريـــخ األرمـــن فـــي المنطقـــة والتراث 
اليهودي والتاريخ األشـــوري ومدينة الليش، 
التي تضم مراقد األزيدية على سبيل المثال“.
وأكـــد على أن ”هناك الكثيـــر يمكن القيام 
بـــه، ألنه يوجد 700 موقع أثـــري في محافظة 

أربيل فقط“.
وعلى الرغم من أن زيارة كردســـتان بقيت 
آمنـــة طوال فتـــرة األزمة، لكن وكالء الســـفر 
وشـــركات التأميـــن الخاصـــة تشـــعر بقلق 

متواصل حول سير العمل.
وأضاف أحمد ”اآلن أحتـــاج الذهاب إلى 
أوروبـــا مـــن أجل التســـويق لعملي بشـــكل 
صحيح وطمأنتهم، وأنا مستعد لدفع تكاليف 

رحلتهم من أجل القدوم إلى هنا“.

بدأت شـــركة االحتـــاد للطيران  } أبوظبــي – 
أمس تشـــغيل أولى طائراتها من طراز بوينغ 
787 درميالينر، في جدول اخلدمات التجارية. 
وغـــادرت الرحلة األولى، املشـــغلة عبر طائرة 
بوينـــغ 9-787 مطـــار أبوظبي فجـــر أمس إلى 
مطار دوســـلدورف في أملانيا، كما أمتت رحلة 

العودة إلى أبوظبي.
وقال الرئيـــس التنفيذي لالحتاد للطيران، 
جيمـــس هوغن إن طائـــرات بوينـــغ 787 تعد 
واحـــدة من أكثـــر الطائرات تقدمـــا في فئتها 
على املســـتوى التقني، وستساعد الشركة في 
احلد بشكل واضح من تكلفة عمليات التشغيل 

واالنبعاثات الكربونية.
وتعـــد طلبيـــة االحتـــاد للطيـــران املؤكدة 
لشـــراء نوعني من طراز بوينغ 787، واحدة من 
أكبر الطلبيات ملثل هذا النوع، حيث وصل عدد 
الطائرات التي تعاقـــدت عليها إلى 71 طائرة. 
وســـتقوم بتشـــغيلها على وجهات رئيســـية 
بعيدة املدى، مثل واشنطن ومومباي وموسكو 
وبريسبان، مع إضافة املزيد من الوجهات لدى 

تسلم الشركة ملزيد من تلك الطائرات.
ويصـــل مـــدى الطائـــرة إلـــى 8300 ميـــل 
بحرياويصل طولها إلى 206 أقدام، فيما تصل 

املسافة بني اجلناحني إلى 197 قدما.

االتحاد تبدأ خدمة

طائرة دريمالينر

} طائرة درميالينر ميكنها الطيران دون توقف على طول مسافة 8300 ميل بحري وهي تعد من أكثر الطائرات توفيرا للوقود ومتتاز بقلة االنبعاثات 
الكاربونية.

كردستان العراق كانت تستعد لفورة انتعاش سياحي قبل حرب داعش

قتلت احلرب ضد تنظيم داعش أحالم إقليم كردســــــتان بعد وقت قصير من اختيار أربيل 
عاصمة للســــــياحة العربية، وحتولت إلى ملجأ كبير للفارين من احلرب بدل أن تكون قبلة 

للسياح العرب واألجانب.

◄ توقع وزير االقتصاد الروسي 
أليكسي أوليوكاييف أن يتراجع 
الناتج المحلي اإلجمالي لروسيا 

بنسبة 3 بالمئة خالل العام 
الحالي، بسبب انخفاض أسعار 

النفط والعقوبات االقتصادية 
الغربية.

◄ يرى خبراء االقتصاد أن اليونان 
باتت أمام عد عكسي، قد تجد 

نفسها في نهايته في حالة اختناق 
مالي مع استحقاقات قريبة جدا 

للتسديد ومصارف تسعى جاهدة 
الحتواء هروب رؤوس األموال.

◄ أقر قادة دول االتحاد األفريقي 
مبدأ فرض رسوم على تذاكر السفر 
واإلقامات في الفنادق واالتصاالت 

لتخفيف اعتماده المالي على 
المانحين األجانب الذين يؤمنون 

72 بالمئة من ميزانيته.

◄ قالت وكالة إن اليونان قد 
تواجه خفضا لتصنيفها االئتماني 

إذا لم تتمكن من التوصل إلتفاق 
مع دائنيها الدوليين بحلول موعد 

تقييمها القادم للبلد العضو 
بمنطقة اليورو في مايو المقبل.

◄ وافقت اللجنة المصرفية في 
مجلس الشيوخ األميركي بصورة 

احتياطية على مشروع عقوبات 
جديدة على إيران، قد يستخدمه 

الكونغرس خالل شهرين إذا تعثرت 
المفاوضات النووية الدولية.

◄ استقرت حصة أكبر شركة 
إلنتاج السيارات في كوريا 

هيونداي وتابعتها الصغرى كيا 
في السوق العالمي للسيارات في 

العام الماضي عند 8.8 بالمئة، 
وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

مصر تتفاوض مع إسرائيل على استيراد الغاز الطبيعيباختصار

نادر روستي:

كل شيء كان جاهزا، لقد 

أنفقنا الكثير من أجل 

الترحيب بالسياح

شريف إسماعيل:

ما يحقق مصلحة مصر هو 

الحاكم في قرار استيراد 

الغاز اإلسرائيلي

أحمد هيرش:

ال يمكن أن تقول كنا 

عاصمة السياحة العربية.. 

السياحة قد أبيدت

66
مليـــار دوالر، إجمالي إيرادات شـــركة غوغل العـــام املاضي، 

بزيادة ســـنوية نســـبتها 19 باملئة، وبلغـــت أرباحها في الربع 

الرابع من العام املاضي 4.8 مليار دوالر.



} اجلزائــر- جدد خبراء جزائريـــون مخاوفهم 
من اعتمـــاد الدولـــة الكلي على عوائـــد النفط، 
وذلك بناء على تقارير دولية ودراســـات محلية، 
حـــذرت من أن محطات إنتـــاج البترول رمبا لن 
تكون قادرة على الوفاء بالتزامات تصدير النفط 
والغـــاز في أفـــق 2030، منّبهني إلى ما ســـّموه 
بداية التقهقـــر نحو نضوب الغاز والبترول في 

اجلزائر.
وأشاروا إلى أن التراجع الكبير في اإلنتاج 
واستحالة اكتشاف آبار جديدة في حجم حقلي 
حاسي مسعود وحاســـي الرمل، تعزز املخاوف 
مـــن أن تواجـــه اجلزائر في الســـنوات القادمة 
مشكلة كبيرة تتعلق بأمنها الطاقوي، وبالتالي 

أزمة اقتصادية خانقة.
واعتبروا أن إصرار القيادة السياسية على 
االستمرار في االعتماد الكلي على عوائد النفط 

كمـــورد أساســـي لالقتصاد ولتمويـــل التنمية، 
انتحـــار اقتصادي ورمبا قفـــزة نحو املجهول، 
خاصة مع مســـارعة بعض الدول املتقدمة نحو 

إيجاد مصادر جديدة للطاقة.
وتأتـــي هذه املخاوف، بينمـــا جددت تقارير 
دولية ودراســـات محليـــة حتذيرها من نضوب 
النفط في السنوات القادمة، ما قد يوقع اجلزائر 
التي ما تزال تعتمد على 97 باملئة من إيراداتها 
النفطيـــة لتمويـــل املوازنة وتغذيـــة الواردات، 
في أزمات اقتصادية خانقة ســـتكون تداعياتها 

االجتماعية أخطر.
ويقـــول االقتصـــادي اجلزائري بـــن خالفة 
عبدالرحمان، إن التحدي الذي تواجهه اجلزائر 
حاليا هو إحداث مناخ يسمح بطغيان املداخيل 
غيـــر البتروليـــة علـــى املداخيـــل البترولية، ما 
يســـتدعي االبتعاد عن حوكمة الدولة وحتولها 

إلـــى ضابط لالقتصـــاد ال كمتدخل ومســـتثمر 
مباشـــر. وقـــد أقـــرت احلكومـــة اجلزائرية، أن 
اجلزائـــر التي تعد أحد كبار املنتجني للنفط في 
العالم، لن يكـــون مبقدورها تصدير احملروقات 

في أفق سنة 2030.
 وقـــال عبداملالك ســـالل رئيس احلكومة في 
إحدى اجللســـات البرملانية، إن كل الدراســـات 
أظهرت أنه مع حلول ســـنة 2030 ومع استمرار 
الوتيرة احلالية لالســـتغالل، لن يسمح اإلنتاج 

الوطني مـــن احملروقات التقليديـــة إال بتغطية 
احلاجيات الداخلية، مؤكدا أن احلكومة ستبذل 
مزيـــدا مـــن اجلهـــود في مجـــال االستكشـــاف 
والتطوير والشـــروع في اإلنتاج على مســـتوى 

حقول النفط والغاز اجلديدة.
وكانت تصريحات ســـالل، قد فســـرت على 
أنها هروب إلى األمام لتبرير مشـــاريع التنقيب 
عـــن النفط الصخـــري في اجلنوب، الـــذي أثار 
موجة من التوترات، يبدو أنها مرشـــحة للمزيد 

من التصعيد.
ورغـــم أن اجلزائـــر تعد رابع مصـــدر للغاز 
الطبيعـــي في العالـــم، وثالث منتـــج للنفط في 
أفريقيـــا، فإن عشـــرين باملئة من ســـكان البالد 
حتت خط الفقر، ما يطرح الكثير من التساؤالت 
حـــول املســـتقبل االقتصادي لبلـــد يعيش على 

املوارد الّنفطية فقط؟

} واشنطن - أكد البنك الدولي وجود مؤشرات 
على أن النشاط االقتصادي في األردن، آخذ في 
االنتعاش، مســـتفيدا من تراجع أسعار النفط، 
بحســـب تقريره الفصلي عـــن اقتصاد منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وقـــال مراقبـــون إن االنخفـــاض الحاد في 
أســـعار النفـــط خّفـــف الضغوط علـــى ميزان 
المعامالت التجارية والماليـــة العامة للدولة، 
التي تســـتورد احتياجاتها من الطاقة بالكامل 
مـــن الخارج، حيث كانت فاتورة الواردات تبلغ 

نحو 6.5 مليار دوالر سنويا.
وأضافـــوا أن تراجع أســـعار النفط كان له 
أثر إيجابي على األردن، وقد يسهم في تخفيف 
الضغوط على المواطنين والالجئين، وسيرفع 
عـــن كاهل الحكومة الحاجة إلـــى دعم الوقود، 
ويؤدي بالتالي إلى خفض عجز الموازنة الذي 

تزيد نسبته عن 10 بالمئة.
وكانت الحكومة األردنية قد خفضت الدعم 
عن المشـــتقات النفطية فـــي نوفمبر 2012، في 
إطـــار إلغاء الدعم عن كافة الســـلع والخدمات 
بهدف خفض عجز الموازنة الذي من المتوقع 
أن يصل خالل العام الحالي إلى نحو 1.1 مليار 

دوالر.
وقـــررت مطلع األســـبوع الحالـــي خفض 
أســـعار كافة المشـــتقات النفطية بنسبة تصل 
إلى 12 بالمئة، بما في ذلك الغاز المنزلي الذي 

يتم تخفيضه للمرة الثانية.
وتظهـــر إحصـــاءات رســـمية أن النمو في 
قطاع الســـياحة ارتفع بنســـبة 9 بالمئة خالل 
األشـــهر التســـعة األولى من العـــام الماضي، 
لتصـــل عوائد القطاع خالل تلك الفترة إلى 2.4 

مليار دوالر بمقارنة سنوية.

ويعـــود ذلك النمو أساســـا إلى الزيادة في 
عدد السائحين القادمين من الخليج والواليات 
المتحـــدة، إضافة إلـــى المغتربيـــن األردنيين 

العائدين إلى عمان لقضاء العطالت.
ومن المتوقع أن يرتفـــع معدل نمو الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي إلـــى نحـــو 4 بالمئـــة في 
العـــام الحالـــي، مقارنة بنحـــو 3.3 بالمئة في 
العام الماضي، وذلك بفضل انتعاش النشـــاط 
االقتصـــادي وانخفاض أســـعار النفـــط الذي 
خفف مـــن الضغوط علـــى ميـــزان المعامالت 

التجارية.
لكـــن المحللين يحذرون مـــن وجود عوامل 
ســـلبية قد تلغي تأثير العـــوال اإليجابية، إذا 
طال أمد تراجع أســـعار النفط. ويشيرون إلى 
أن ذلـــك قد يـــؤدي إلى انخفاض المســـاعدات 
المقدمـــة من دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
التي تعتمد عليها عمان لتمويل عجز الموازنة.
كمـــا أن ذلك قد يـــؤدي أيضا إلـــى تراجع 
تحويـــالت المغتربيـــن األردنيين فـــي البلدان 

المنتجة للنفط.

ويقـــول جمال قموه، رئيـــس لجنة الطاقة 
في مجلس النواب األردني، إن مشـــكلة الطاقة 
تعرقـــل تنمية االقتصاد بشـــكل كبير جدا، ألن 
فاتورة الطاقـــة التي يحتاجها األردن تتجاوز 
6.5 مليار دوالر ســـنويا، بسبب اعتماد األردن 

الكامل على واردات الطاقة.
وتشـــكل تكلفة تلك الفاتورة ما نستبه 21 
بالمئـــة من الناتج المحلـــي اإلجمالي لألردن، 
مقارنـــة بنحـــو 3.7 مليار دوالر ونســـبة 13.3 
بالمئـــة من الناتـــج اإلجمالي للبـــالد في عام 

2011، أي قبل انقطاع الغاز المصري.
كما يشـــكل الدين الخارجي عبئا آخر على 
االقتصـــاد األردنـــي بعد أن تجـــاوز 28 مليار 

دوالر.
ــارات  ــم ــث وتــعــتــبــر الـــصـــادرات واالســت
المتزايدة، المصدر الرئيسي للنمو االقتصادي 
في األردن، إلى جانب التكامل الوثيق مع دول 
الخليـــج. ومـــن المتوقـــع أن يؤدي الســـماح 
بدخول الصادرات األردنية إلى أسواقها فوائد 
اقتصادية كبيرة لألردن في السنوات المقبلة، 

لكن االرتدادات السلبية لتراجع أسعار النفط  
على موازنات دول الخليج، قد يقلل المكاسب 

االقتصادية األردنية من أسواقها.
ورغم وجود مؤشـــرات قوية على انتعاش 
االقتصاد األردنـــي إال أن ذلك ال يحجب جملة 
التحديات التـــي يواجهها، في ظـــل االعتماد 
ظـــل  وفـــي  الطاقـــة،  واردات  علـــى  الكامـــل 
التطورات األمنية في دولتي الجوار، ســـوريا 

والعراق.
ويقـــول خبـــراء وسياســـيون أردنيـــون، 
إن اتســـاع رقعة النـــزاع اإلقليمـــي وامتداده 
المجالي في ســـوريا والعراق، يشـــكل ضغطا 
متزايدا على االقتصـــاد األردني، الذي يعتمد 
أيضـــا على اســـتيراد جـــزء مـــن احتياجاته 
النفطية من العراق، إحدى البوابات الرئيسية 

للصادرات والواردات األردنية.
ويرى النائب نصار القيسي، مقرر اللجنة 
االقتصاديـــة والماليـــة فـــي مجلـــس النواب 
األردنـــي، أن من أبرز اآلثـــار االقتصادية التي 
ســـببتها األزمة السورية هو تزاحم الالجئين 

السوريين على الوظائف وقبولهم برواتب أقل 
من األردنيين مّما يؤثر على فرص العمل.

ويقول وزير التخطيـــط والتعاون الدولي 
األردني إبراهيم ســـيف، إن نسبة االستجابة 
الدولية لالحتياجـــات المالية لدعم الالجئين 
الســـوريين في األردن، لم تتجاوز الـ30 بالمئة 

العام الماضي.
وتعانـــي المنتجات األردنية من كســـاد كبير 
بســـبب القتال الدائر في العراق في محافظة 
األنبـــار التـــي تمـــر مـــن خاللها الصـــادرات 
األردنيـــة، ممـــا أدى إلـــى تراجـــع حـــاد في 
الصـــادرات إلـــى أحد أكبر أســـواق البضائع 

األردنية.
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◄ ذكرت مصادر مطلعة أن شركة 
أرامكو السعودية تعتزم وقف التنقيب 
عن النفط والغاز في المياه العميقة في 
البحر األحمر بسبب ارتفاع التكلفة، في 

ظل االنخفاض الحاد في أسعار النفط.

◄ أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية 
للطاقة التابعة للدولة أمس أنها 

أغلقت وحدة للغاز الطبيعي المسال 
في منشأة سكيكدة الجزائرية إلجراء 

أعمال صيانة تستمر لمدة قد تصل إلى 
شهرين.

◄ حققت الخطوط الجوية السعودية 
المركز األول على مستوى منطقتي 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
والخامس على مستوى العالم في 

معدالت انضباط مواعيد الرحالت خالل 
العام الماضي.

◄ قفز االحتياطي العام للحكومة 
السعودية بنسبة 6 بالمئة في العام 

الماضي ليصل إلى أكثر من 240 مليار 
دوالر رغم تراجع أسعار النفط، مسجال 

مستوى تاريخيا هو األعلى على 
اإلطالق.

◄ تجاوز حجم التبادل التجاري بين 
السودان والصين 13 مليار دوالر، 

وفق وزير المالية السوداني بدر الدين 
محمود الذي أكد استمرار توسع 

التعاون الثنائي ليشمل مجاالت أخرى 
مثل الزراعة والمعادن والمقاوالت.

◄ وقعت الحكومة الجزائرية اتفاقية 
مع مجموعة بتروفاك البريطانية، 

إلنشاء شركة مشتركة في مجال 
المحروقات، ضمن برنامج استثماري 
لرفع القدرات االستكشافية واإلنتاجية 

في قطاع الطاقة.

باختصار

المعركة مع النفط الصخري حسمت بالفعل!

} تزايدت المؤشرات على أن موقف كبار 
منتجي أوبك، تمكنوا خالل وقت قصير من 

حسم معركتهم مع منتجي النفط المرتفع 
التكلفة وخاصة النفط الصخري، وأن قوى 

العرض والطلب ستتمكن خالل أشهر من 
إعادة التوازن إلى األسواق.

الضربة التي تلقاها منتجو النفط مرتفع 
التكلفة شديدة وقاسية، ألن تكاليف إنتاج 
معظم النفط الصخري والكثير من الحقول 
العميقة والمتالشية، أصبحت فعال تفوق 

بكثير مستويات األسعار الحالية.
ولو كان األمر يتعلق فقط بتكاليف 

اإلنتاج في مقابل سعر بيع النفط، لكننا 
قد شهدنا توقف ذلك اإلنتاج، فور نزول 

األسعار عن حاجز 50 دوالرا للبرميل، بل 
حتى منذ نزولها عن 60 أو حتى 70 دوالرا.

لكن إيقاف اإلنتاج ال يمكن أن يحدث 
بين ليلة وضحاها، ألن وضع االستثمارات 

الكبيرة في قطاع النفط يتم وفق 
استراتيجيات بعيدة المدى، ومن الصعب 

سحب تلك االستثمارات دون ضياعها.
كما أن تلك االستثمارات تصاحبها 

إجراءات تحوط وتأمين على اإلنتاج لفترات 
طويلة قبل ضخها في تلك الحقول. وهناك 

شركات ال تزال تحقق األرباح رغم أن 
تكاليف إنتاجها تبلغ 70 دوالرا للبرميل، في 

وقت تبيع فيه اإلنتاج بأقل من 50 دوالرا 
للبرميل.

والسبب هو أنها بنت مراكز تحوط 
وتأمين عند سعر 80 أو 90 أو 100 دوالر 

للبرميل. وتتباين مراكز التحوط وآجالها 
بين شركة وأخرى بحسب رهان الشركات 

وتوقعاتها قبل هبوط أسعار النفط.
يمكن القول إن المعركة قد حسمت 

وأن تراجع إنتاج النفط الصخري، أصبح 
مسألة وقت ال أكثر، وقد يستغرق ذلك نحو 

ستة أشهر، لتبدأ األسعار باالرتفاع وهو 
رأي معظم المحللين، بعد إعالن عشرات 

الشركات عن خفض استثماراتها في 
الحقول مرتفعة التكلفة. فقد أكدت شركة 

توتال خفض استماراتها في األسبوع 
الماضي، وسبقتها بريتش بتروليم 

وكونوكو فيليبس وشيفرون وشركات أخرى 
إلى خفض ميزانياتها لعام 2015 بسبب 

هبوط أسعار النفط. كما أعلنت النرويج عن 
خفض استثماراتها بشكل كبير.

بل إن األمر امتد حتى إلى السعودية، 
حيث أكدت مصادر مطلعة أمس أن شركة 

أرامكو تعتزم وقف التنقيب عن النفط 
والغاز في المياه العميقة في البحر األحمر 

بسبب ارتفاع التكلفة، في ظل االنخفاض 
الحاد في أسعار النفط.

تأكيد حسم المعركة يتضح أكثر في 
استغاثة بعض الشركات العالمية من أن 

نقص االستثمارات بعيدة المدى قد يؤدي 
إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية 

خالل بضع سنوات.
وبلغ األمر برئيس إيني اإليطالية 

كالوديو دسكالزي إلى التحذير من أنه إذا 
لم تتحرك أوبك إلعادة االستقرار ألسعار 

النفط، فربما ترتفع األسعار إلى 200 دوالر 
للبرميل بعد عدة أعوام.

كبار منتجي الخليج المتضررين أصال 
من تراجع األسعار، لم يكن أمامهم سوى 

ترك السوق لعوامل العرض والطلب، التي 
بدأت فعال بإعادة التوازن للسوق بعد أن 
اصطدمت األسعار بالقاع المؤلم لمنتجي 
النفط الصخري، وقد بدأت فعال باالرتفاع 
نهاية األسبوع الماضي ليصل خام برنت 

إلى نحو 53 دوالرا للبرميل.
التقديرات األكثر حصافة تشير إلى 

أن أسعار النفط قد تبقى في مستوياتها 
الحالية خالل النصف األول من العام 
الحالي، لتدك بذلك معظم قالع النفط 
الصخري، وتعود لالرتفاع إلى نطاق 

يتراوح بين 70 إلى 80 دوالرا للبرميل في 
النصف الثاني من العام.

واألرجح أن األسعار ستستقر بعد ذلك 
في هذا النطاق، وقد تشهد ارتفاعات مؤقتة 

إلى 90 أو 100 دوالر للبرميل، لكن ذلك لن 
يسمح مرة أخرى بعودة االستثمار بعيد 
المدى في النفط الصخري، ألن الشركات 
ستدرك أن في ذلك مغامرة غير مضمونة 

العواقب.

سالم سرحان

انعكس تراجع أسعار الطاقة في مؤشرات 
إيجابية على انتعاش النشاط االقتصادي 
األردني، لكنهــــــا تبدو عاجزة عن تعويض 
ارتدادات األزمة السورية وارتفاع الديون 
اخلارجية، وســــــط مخاوف مــــــن أن يؤثر 
تراجــــــع أســــــعار النفط على املســــــاعدات 

اخلليجية.

نصار القيسي:

الالجئون السوريون يزاحمون 

األردنيين على الوظائف 

ويقبلون برواتب أقل

جمال قموه:

اعتماد األردن الكامل على 

واردات الطاقة يعرقل 

تنمية االقتصاد

بن خالفة عبدالرحمان:

على الدولة أن تكون 

ضابطا لالقتصاد ال متدخال 

ومستثمرا مباشرا

تراجع أسعار النفط يخفف األزمات االقتصادية التي تحاصر األردن
[ األزمة السورية وارتفاع الديون الخارجية يخنقان آفاق االقتصاد  [ عمان تخشى انعكاس تراجع النفط على المساعدات الخليجية

الحرب في العراق عطلت تدفق صادرات األردن إلى أحد أكبر أسواقها

االعتماد الكلي على النفط يهدد مستقبل االقتصاد الجزائري

اقتصاد
سوق الكويت 

6.636.71

0.98%

4.552.61

2.15%

سوق مسقطسوق قطر

12.062.10

1.37%

3.840.22

4.51%

6.572.23

0.21%

سوق السعودية

9.143.93

2.99%

سوق البحرين

1.417.71

0.47%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} لنــدن  – ارتـــأى املســـلمون عبـــر تاريخهم 
املمتـــد تبني فن املناظرة بني العلماء واألدباء، 
وذاع صيـــت املناظرة التي تقوم على املباحثة 
والتبـــاري فـــي إيـــراد احلجج املقنعـــة وذكر 
األمثلـــة والشـــواهد التي جتعـــل اخلصم يقر 
باحلق ويســـّلم لصاحبـــه مبا قـــال، وتنتهي 
تلك املناظرة عـــادة بتغلب أحدهما على اآلخر 
واعتـــراف املغلـــوب بأفضلية صاحبـــه عليه 
وســـطوع براهينـــه وصواب منطقـــه وصحة 

أفكاره. 
ويقول الكاتب الســـوري محمود فاخوري 
إنه ال شك أن مثل هذه املناظرات املتخّيلة ذات 
أثر كبير في تفتح األذهان ومترين العقول على 
التفكيـــر وحســـن التأتي والبراعـــة في تناول 
املوضـــوع ومقارعـــة احلجة باحلجـــة واألخذ 

بأسباب الثقافة واملعرفة واإلطالع.
ويضيف ”لقد عني أسالفنا بهذه الظاهرة 
األدبية الفكرية، فوضعوا مناظرات بني أطراف 
مختلفة من الطبيعتـــني: الصامتة واملتحركة، 
فأّلف اجلاحظ رســـالة بعنوان (سلوة احلريف 

مبناظرة الربيع واخلريف)“.
ومن هذا القبيل تلك املناظرة التي أوردها 
اجلاحظ أيضًا في مقدمة كتابه ”احليوان“ بني 
صاحب الديك وصاحب الكلب وغايته من ذلك، 
الرياضة الذهنية واحملاجة العقلية التي تخدم 

ما قصد إليه من وراء تلك املناظرة. 
ومـــن املناظـــرات الطريفة التـــي عني بها 
األدباء في العصر اململوكي وما بعده، املناظرة 
بـــني الســـيف والقلم عـــن ابن نباتـــة املصري 
وغيره مـــن أدباء ذلك العصر، فمن الشـــواهد 
التـــي ترد فيها على لســـان الســـيف أشـــعار 
للقدماء تفّضل السيف على القلم قول أحدهم: 

سل السيف عن أصل الفخار وفرعه 
فإني رأيت السيف أفصح مقوال 

ومما يرد على لسان القلم في تفضيله على 
السيف قول ابن الرومي: 

كذا قضى الله لألقالم إذ بريت 
أن السيوف لها مذ أرهفت خدم 

علـــى أن هنـــاك مناظـــرات حقيقيـــة جرت 
عالنية بني أدباء معروفني وعلماء مشـــهورين 
كتلـــك التي قامت بني بديع الزمـــان الهمذاني 
صاحـــب املقامـــات واخلوارزمـــي، ويقـــال إن 
اخلوارزمي مات بعد قليل من الزمن عقب تلك 
املناظرة ولم حتتمل شـــيخوخته تلك الصدمة 

العنيفة. 
لكـــن العصر العباســـي مثل الفتـــرة التي 
امتازت بالصراع الفكري الذي وقع في أوساط 
الفـــرق اإلســـالمية املختلفـــة وبـــني العلمـــاء 
واألدباء على اختالِف مشارِبهم، وقد كانت كل 
قضيـــة فكرية تثير عددا مـــن املعارك الكالمية 
التي ُيتخذ لها ميدان في الكتب أو الرسائل أو 

املناظرات بني العلماء.

وتقول دراسة اشـــترك في إعدادها كل من 
الطيـــب زايـــــد رابــح من كليـــة اآلداب جامعة 
بخت الرضـــا واملهدي مأمون أبشـــر من كلية 
اآلداب جامعة اخلرطوم، إن املناظرات تعد من 
أهم الفنون النثرية في العصر العباســـي، كما 
تعدٌّ من الفنون اجلديدة في النثر العربي، وقد 

منت وازدهرت في القرن الثاني الهجري.
وقـــد كان ملجالس العلـــم واملناظرة مكانة 
ســـامية في العصر العباســـي، ألنَّ خلفاء هذا 
العصر بحكم دعوتهم السياســـية واستفحال 
أمر املدنية وِعَظم احلضارة في أيامهم، جعلوا 
من مراســـيم بالطهم وتقاليد ملكهم، عقد تلك 
املجالـــس إيناســـًا بالعلـــم وأهله وتنشـــيطًا 
للحركـــة العلمية، وتشـــجيع أربابها، وتقوية 

للدولة.
وفـــي بـــادئ األمر كانـــت مجالـــس العلم 
مجالـــس للمناظـــرة واملذاكـــرة، تنعقـــد فـــي 
املســـاجد وما يلحق بها من مدارس، ثم حبب 
إلى نفـــوس اخللفـــاء العباســـيني اســـتقدام 
وانعقـــاد حلقاتهم  مجالســـهم،  العلماء إلـــى 
العلميـــة في قصورهم، وحاكاهـــم ِعلية القوم 

وسائر األمراء في ذلك.
ولقد اتخذ املهـــدي بن أبي جعفر املنصور 
ممـــا كان يعقده للعلماء من مجالس، وســـيلة 
لتحقيق مســـائل الدين التي كان يتجادل فيها 
املتجادلـــون، وللردِّ علـــى الزنادقة وامللحدين. 
وطلب إلى العلماء أن يناقشـــوهم في حوارهم 
مبثـــل كالمهم من غيـــر االحتكام إلـــى القرآن 
والســـنة، ألنَّ اجلاحد ال ينبغي أن ُيحتج عليه 
مبـــا ال يؤمـــن به. فنشـــأ من ذلك علـــم اجلدل 
واملناظرة وعلم الكالم، وانبنى على هذا أيضا، 
ترجمـــة علم املنطق ونقله إلـــى اللغة العربية، 
إذ هـــو أداة البراهـــني وآلـــة الفكـــر والبحث، 
كمـــا اقتبـــس علماء اإلســـالم وأئمتهـــم علوم 
الرياضيات والطبيعيات واإللهيات، الستخدام 
دقائقها من البراهني الفعلية واألدلة املنطقية.

وكان للمناظـــرات األدبيـــة دوٌر كبيـــر في 
ارتقاء العلوم واآلداب أذكت من روح املنافسة 

واحلرص على التجويد.
ومثـــل ذلك تلـــك املناظرة التـــي قامت بني 
الكســـائي وســـيبويه فـــي العصر العباســـي 
واســـتطاع الكســـائي بدهائه أن ينتصر فيها 

على ســـيبويه الذي كان احلق معه ويظهر أن 
الصدمة كانت شـــديدة عليه فلم يلبث أن مات 

غّمًا.
ويعـــود الفضـــل فـــي شـــيوع املناظـــرات 
وازدهارها إلـــى املتكلمني وخاصـــة املعتزلة، 
حيث اتخذوا اجلدل واملناظرة وسيلة اعتمدوا 

عليها في مباحثهم ونشر مبادئهم.
وكان للجـــدل الفقهـــي، أيضـــًا، دوٌر فـــي 
االرتقـــاء بفـــن املناظـــرات الختـــالف املذاهب 
الفقهيـــة فــي بعض الفـــروع. وكان للعصبية 
إلى الشـــعراء وتعّصب النقاد لهذا الشاعر أو 

ذاك، إذكاٌء لروح اجلدل واملناظرة.
واختلفـــت موازين النقاد فـــي احلكم على 
األشـــعار تبعًا ألذواقهم أو ثقافتهم واختالف 

موازين النقد، ّمما أغنى املناظرات األدبية.
كما تأثر بعض الكتاب في العصر العباسي 
فـــوا مناظرات خيالية  باملناظـــرات األدبية، فألَّ
كاملناظـــرة بني الديـــك والكلب عنـــد اجلاحظ 

وغيرها من املناظرات.
ولـــم يقتصر فـــن املناظـــرة علـــى األدباء 
والشعراء والفقهاء فحســـب، بل امتد ليشمل 
الطوائـــف الدينية والفرق التـــي جلأ بعضها 

إلـــى إعمال العقل بينما التـــزم البعض اآلخر 
باملوروثات والنقل.

ومن املعلوم في تاريخ الفكر اإلســـالمي أن 
املعتزلة أعطوا للعقل نصيبا وافرا بني األمور، 
يعتمـــد احلجـــة املنطقية في الـــرد، ويقدمون 
القياس للوصول إلى النتائج، فشـــهد العصر 
العباسي نشاطهم امللموس في مضمار البحث 
واملناظـــرة ومنذ أن ُعرفوا كانـــوا ”يحاورون 
أصحاب امللل والنحل في املســـاجد اجلامعة، 
ومن حني إلـــى حني يحاور بعضهم بعضا في 
غوامض الفلسفة محللني مستنبطني، وكثيرا 

وا على فالسفة اليونان واشتقوا لهم  ما ردُّ
آراء جديدة، يدعمها العقل الذي ُشـــغفوا 

لته وبراهينه“. به وبأدِّ
فكثـــرت مســـائل العلـــم وقضاياه، 
وتطلب ذلك أن يكون لالجتهاد مكانته 
فـــي نشـــاط العلمـــاء، وكل مجتهـــد 
يحـــاول أن يظهر رأيـــه ويدافع عنه، 
ويثبت نفســـه في ميدان العلم أخذا 

رْت نـــاُر املناظرات بني  وردا، فاســـتعَّ
الفرق املختلفة، وأصبحت أُســـس احلوار 

صلبة حتتمل ما يلقى عليها.

مجالس المناظرات.. عندما يسود االنفتاح تنضج األفكار
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[ اإلسالم اغتنى بجدل الفقهاء والمفكرين

قررت السلطات في اململكة العربية السعودية إلغاء مهرجان {الجنادرية}، 

الـــذي يهتم بالتـــراث والثقافة هـــذا العام، عقـــب وفاة العاهل الســـعودي 

الراحل امللك عبدالله بن عبدالعزيز.

نفـــت الســـفارة األميركية في بغـــداد، وصول أي مخطوطة من األرشـــيف 

اليهودي العراقي املحفوظ لديها إلى إسرائيل، بعدما أقيم احتفال في تل 

أبيب بمناسبة وصول مخطوطة التوراة العراقية.

 افتتـــح بالعاصمـــة األردنية عمان معـــرض جديد عن التراث الفلســـطيني 

 النســـائي التقليدي. ويحمل املعرض الذي احتضنه مركز طراز 
ّ

يعنى بالزي

عنوان {خيوط بيت لحم الذهبية}.

األودي.. آلة موسيقية 

وضمير أمة

} كمباال – يجاهد الباحثون في املجال الثقافي 
للحفاظ على آلة موســـيقية وجـــدت في تراث 
الشـــعب ”املادي“، وهم مجموعة إثنية تتحدث 
النيلية في أوغندا وجنوب الســـودان وأجزاء 

من الكونغو الدميقراطية، من االنقراض.
ويطلق على تلـــك اآللـــة التقليدية املكونة 
من ٥ خيوط اســـم ”أودي“، وقد انتشـــرت في 
البداية بني قبائل تعيش في أحياء آدجوماني 
ومويو بأوغنـــدا. ويوجد ٤ عناصر رئيســـية 
يجب توافرها في اآللة حتى تصدر موسيقاها 

اجلميلة.
وقالـــت الباحثـــة ويديرو ســـتيال ”نحتاج 
قشرة سلحفاة تعمل كصندوق صوت لألودي“، 
مضيفـــة ”هذا هـــو العنصر األساســـي“. كما 
ميكـــن أن يكون صندوق الصوت مصنوعا من 
خشب شجرة تعرف محليا بـ“موبوي“، حسب 
املصـــدر ذاته، قبل أن تضيـــف ”لكنه ال يصدر 
الصوت نفسه الذي تصدره قشرة السلحفاة“.
ســـتيال، وهـــي أيضا مديـــرة مركـــز الفن 
مـــن أجل الســـالم واملجتمع فـــي أوغندا (غير 
حكومي)، أضافت قائلة ”تتطلب األودي أيضا 
جلد حيوان بري مثل جلد أذن الفيل“، متابعة 
”يســـتخدم النـــاس اجللـــد لربط أجـــزاء اآللة 

ببعضها“.
وتؤكد ســـتيال أنـــه في صنع آلـــة األودي 
”تســـتخدم أنسجة ســـاق الظبي لصنع خيوط 
اآللـــة، فـــي حـــني يســـتخدم جلـــد التمســـاح 

والسحلية لتغطية قشرة السلحفاة“.
التي  عندما تنتهي عملية جمـــع ”األودي“ 
تشبه قيثارة على شـــكل قوس، يكون لها قرن 
وأعواد خشـــبية مزروعة في صندوق الصوت 
املغطى بقشرة السلحفاة واخليوط املصنوعة 

من أنسجة ساق الظبي.
ســـتيال قالت أيضـــا ”عندمـــا جتمع هذه 
املكونات معا، فإنها تنتج موســـيقى شـــعرية 
جميلة، اعتاد الكبار أن يعزفوها وهم جالسون 

حول النيران مساء“.
وعلى خالف العديد من الرقصات الثقافية 
األوغندية التـــي تتطلب تلوي منطقة اخلصر، 
فإن احلركة األساسية في رقصة األودي تعتمد 
على حركات القدم، ويلّوح الراقصون بأيديهم 

ويتحركون في حركات دائرية.
وعادة ما حتدث رقصة األودي في املساء، 
عندما يكون كبار الســـن في حالة 
ســـكر وهم يحتفلون مبوســـم 
حصـــاد جّيـــد، كذلك ”حتدث 
اللحظات لنقل املوروث  هذه 
األطفـــال،  إلـــى  الثقافـــي 
واالحتفال بالزواج أو تعليم 

الفتيات“، حسب ستيال.
حرب  وخـــالل 
عـــام ١٩٧٩ فـــي 
عهـــد الرئيـــس 
السابق عيدي أمني 
العديـــد  ُنفـــي  دادا، 
من أبنـــاء ”املادي“ 
الســـودان،  إلـــى 
عدد  توفـــي  كمـــا 
من عازفي آلة 

”األودي“.

الفضل فـــي شـــيوع املناظرات 

الفقهيـــة يعـــود إلـــى املعتزلـــة 

حيث اتخذوا من الجدل وســـيلة 

لنشر أفكارهم 

◄

الخلفاء كانوا أكبر املريدين ملجالس املناظرات

كان لفن املناظرات أثر بالغ في ترســــــيخ منهــــــج املجادلة الفكرية عند العرب، وكان خلفاء 
العصر العباســــــي أول من انتبهوا إلى عمق تأثير هــــــذا الفن النثري اجلديد، فلجئوا إلى 

توظيفه في جتديد فكر األمة وعقائدها.

} القاهــرة - بعـــد أكثر مـــن ٥ آالف عام على 
توليـــه احلكم في مصر، ظهـــرت فتاوى علمية 
تؤكـــد أن امللك مينـــا الذي كان يعـــرف أيضا 
بنارمر، لم يوحد القطرين الشمالي واجلنوبي 

في مصر، وأنه كان ملكا أسطوريا.
وظهـــر اجلـــدل عندما قـــال باحـــث أثري 
مصري في محاضرة مبكتبة اإلســـكندرية، إن 
امللـــك مينا الذي اشـــتهر بتوحيـــد البالد في 
حكـــم مركزي نحو عـــام ٣١٠٠ قبل امليالد ”ملك 
أســـطوري“ اخترعه الكهنة لغرض سياســـي. 
ولكـــن عالم آثار مرمـــوق رفض هـــذه املقولة 

واعتبرها ”تدميرا للعلم“.
ويقسم علماء املصريات واملؤرخون تاريخ 
مصـــر إلى فترة تزيد على أربعة آالف عام قبل 

امليالد ولم يؤرخ لها.
 ثم توّحـــدت البالد جغرافيا وإداريا حتت 
حكم مركزي قرب العـــام ٣١٠٠ قبل امليالد على 
يـــد امللك مينـــا مؤســـس األســـرة الفرعونية 
األولى. وينقســـم تاريخ البالد إلى ٣٠ أســـرة 
حاكمة منذ توحيد مصر حتى األسرة الثالثني 
التي أنهى حكمها اإلســـكندر بغزو مصر عام 

٣٣٢ قبل امليالد.
اجلـــدل العليم اســـتدعى أن تصدر مكتبة 
اإلســـكندرية بيانا قالت فيه إن الباحث أحمد 
فهيم ”كشـــف عن مفاجأة وهـــي أن امللك مينا 
موحـــد القطرين هـــو ملك أســـطوري، أكد به 
الكهنة أسطورة التوحيد بني مملكتي الشمال 
واجلنوب حتى يحافظ على الوحدة كل فرعون 
لتعزيز أركان السلطة، فهو وحده الذي يحافظ 

على تلك الوحدة ودونه ستتفكك الدولة“.

ولكـــن عالم اآلثـــار عبداحلليـــم نورالدين، 
الرئيس األســـبق لهيئة اآلثار املصرية، قال إن 
قوائم ملوك مصر القدمية ”متفق عليها علميا“ 
على مستوى دارسة علوم املصريات في العالم 
وأن امللـــك مينا يأتي على رأس هـــذه القائمة 
”مؤسسا لألســـرة األولى في الفترة بني عامي 

٣١٠٠ قبل امليالد و٣٠٥٠ قبل امليالد“.
وأضاف ”هذا الكالم تهريج.. يدّمر العلم“.
لكن فهيم أصّر خالل محاضرة باملكتبة نظمها 
مركـــز توثيق التـــراث احلضـــاري والطبيعي 

بعنوان: متـــى وأين ســـكن املصريون مصر؟، 
علـــى أن املصـــري القـــدمي حتول مـــن مرحلة 
التنقـــل الدائـــم إلى مرحلـــة االســـتقرار قبل 

تأسيس الدولة املصرية.
ومركـــز توثيـــق التـــراث هو أحـــد املراكز 
البحثيـــة مبكتبة اإلســـكندرية وتدعمه وزارة 

االتصاالت.
والثابـــت حتى اآلن أن امللك مينا، وقد كان 
ملـــكا على القطر اجلنوبـــي املصري فقط، قّرر 
أن يضم القطر الشـــمالي مللكـــه لتصبح مصر 

بشـــمال الـــوادي الزراعي اخلصـــب وجنوبه 
الغنـــي بالذهب واملعادن، دولة موحدة مركزية 

قوية.
وُتعد لوحة امللـــك مينا ”نارمر“ بوجهيها، 
واملوجودة باملتحف املصري وســـط القاهرة، 
أقدم وثيقة تاريخية جتســـد هذه الوحدة بني 

الشمال واجلنوب.
ويرى مينا على اللوحة بقوامه املمشـــوق 
متوجًا بتاج القطر اجلنوبي األملس وممسكًا 
بيـــده اليســـرى ناصيـــة واحـــد مـــن األعداء، 

وذراعـــه األمين مرفوعـــا والصوجلان في يده 
لكـــي يهوي به على رأس العـــدو الراكع أمامه 

في ذل وهزمية.
ويعتقد بعض العلماء أنه تدعيما للوحدة 
تـــزّوج مينا وهو ملك جاء من اجلنوب بأميرة 
من الشـــمال وهـــي املعروفة لنا باســـم ”نيت 
حتـــب“، حيث عثـــر مبقبرتها علـــى بطاقة من 

العاج تسجل أحداثا من عهد امللك مينا.
وقـــد أجنبت هذه امللكة ابنا وهو حور عما 
أو (حـــورس احملارب) الذي أصبـــح فيما بعد 

ثاني ملوك األسرة األولى.
هناك أدلـــة مادية على وجـــود امللك مينا، 
وهـــو ما يرجح احتماالت الصـــدام بني علماء 
اآلثـــار الذيـــن اســـتقروا في جـــل كتبهم على 

وجوده كمؤسس لألسرة األولى الفرعونية.
ووســـط هذا اجلـــدل لم يصدر عـــن وزارة 
اآلثار املصريـــة أي تعليق حتى اآلن، وإن كان 
الـــرأي الذي من املتوقع أن تدلي به ســـيصب 
في صالح وجـــود امللك مينا، إال أنه ســـيكون 
غيـــر ملزم، ومن ثم ســـيحتاج األمـــر للرجوع 
إلـــى األدلة املادية من اكتشـــافات تتصل بهذه 
احلقبـــة التاريخية الســـحيقة أو أوراق بردي 
الحقة تناولتها بالســـرد أو التحليل أو مقابر 

أو آثار تعود إليها.
وتظل مشـــكلة عصر امللك مينا األساســـية 
هو عدم وجـــود أثار قائمة تـــدل على عصره، 
وذلك يعود باألساس إلى أن املهندسني في ذلك 
الوقـــت لم يكونوا قد توصلـــوا بعد إلى تقنية 
البناء احلجري، وإمنا كانت املعابد والقصور 
امللكيـــة كلها تبنى من الطني، وهو ما تســـبب 
في زوال تلك املعالم وعدم بقاء أي منها كدليل 
يحمل أي تفصيالت عن هذه الفترة التاريخية 

البعيدة.
لكـــن صالية امللك مينا فـــي مدخل املتحف 
املصري مازالت تدل على بعض احلقائق حول 
معركـــة التوحيد، وهو الدليـــل املادي الوحيد 
الـــذي يســـتند إليه علمـــاء االثـــار املعارضني 

لفهيم.

هكذا يبدو الملك مينا مثل أسطورة أو اختراع

هل كان ملكا أم قصة كهنوتية وسياسية

مشكلة عصر مينا هي عدم بقاء 

املــنــازل  لــكــون  قائمة  آثـــار  أي 

واملعابد وقتها بنيت من الطني 

وليس من الحجارة

◄

هد العصر 
ار البحث 
يحاورون 
اجلامعة، 
بعضا في 
ني، وكثيرا 

وا لهم 
ي و ني

غفوا 
هم و

اه، 
ته 

ني
حلوار

عندما يكون كبار الســـن
ســـكر وهم يحتفلون
حصـــاد جّيـــد، كذل
اللحظات لنقل هذه 
إلـــى الثقافـــي 
وووواالحتفال بالزواج
الفتيات“، حسب
وخــ
عـــام
عهـــد
السابق ع
ُنفـــي دادا، 
ببق

من أبنـــا
ا إلـــى 
تو كمـــا 
من 
”



} القاهــرة - فـــي مرحلة ما بعـــد عزل محمد 
مرســـي عـــن الحكم إبـــان ثـــورة الثالثين من 
يونيو، أصبحت نيران األسلحة تتزايد بشكل 
دوري في شـــبه جزيرة ســـيناء، كـــرد فعل من 
جانب اإلســـالميين الغاضبيـــن على اإلطاحة 
برئيسهم ووضع حد للحكم اإلخواني، وهو ما 
يفسر تواصل معاناة شـــبه جزيرة سيناء من 
ضربات اإلرهاب ضد قوات الجيش والشرطة، 
هـــذا رغـــم تجديد إعـــالن حالة الطـــوارئ في 
محافظة شـــمال ســـيناء لمـــدة ثالثة أشـــهر 
إضافية، وقيـــام القوات العســـكرية واألمنية 
بنشـــر قوات إضافية في المنطقـــة المتاخمة 

لحدود مصر الشرقية مع غزة.
”ســـيناء أصبحـــت ُمحافظة خـــارج نطاق 
السيطرة“، هكذا قال خليل العناني الخبير في 
شـــؤون الجماعات اإلسالمية بجامعة دورهام 
في المملكـــة المتحدة، وتابع ”منطقة شـــمال 
ســـيناء ينعدم فيها القانون وال توجد سيطرة 
للدولـــة، والجماعـــات المتطرفـــة تمتلك أقوى 
أنواع األســـلحة الثقيلـــة المهربة مـــن ليبيا، 
المضـــادة للطائرات وقذائف  مثل الصواريخ 

صاروخية“.  
وأضـــاف العنانـــي معلـــال أن ”الصـــراع 
في ســـوريا أصبح يجتذب أعـــدادا كبيرة من 
والمتمرسين  الغاضبين،  اإلسالميين  الشباب 
على القتال لالنضمام إلى حلفائهم إلى سيناء 

لمهاجمة قوات الجيش المصري“.

سيناء القصية أرضية مالئمة

على مدى عقود في عهد الرئيس األســـبق 
حســـني مبـــارك، كانت أجهـــزة األمـــن تنظر 
للبدو بعيـــن الشـــك، وكانت تحـــدث عمليات 
ُمداهمـــات وُمضايقات أمنيـــة بحجة تعاونهم 
مع المســـلحين، كما منعت الدولة بدو سيناء 
من امتالك األراضي، أو االنضمام إلى الشرطة 
أو الجيـــش، وحافظت حكومـــات عهد مبارك 
على هذه االســـتراتيجية األمنية، والتي كانت 
د المسلح في  تعتبرها ضرورية إلخضاع التمرُّ

شبه جزيرة سيناء.

في هـــذا الصدد يؤكـــد فـــاروق المقرحي 
الخبير العسكري، أن اقتصار حكومات مبارك 
مع بدو ســـيناء على التعاُمـــل األمني، أحدث 
عـــًا في عالقة الدولة مع ســـكان  فجـــوة وتصدُّ
أهل سيناء، ولذلك فإن ”الدولة ُمطالبة بإعادة 
النظر في طريقة تعاُملها مع بدو سيناء خالل 
الفتـــرة المقبلـــة، خاصـــًة وأن القضـــاء على 
اإلرهاب وضـــرب البؤر اإلجراميـــة، لن يكون 
إال بمســـاعدة الســـكان المحلييـــن للمنطقـــة، 
وُمســـاندة مؤسســـات الدولـــة مثـــل األزهـــر 
والكنيســـة والقوى السياســـية“. وأشار إلى 
أن الهجـــوم الذي وقع مؤخرا لن يكون األخير 
ضد قوات الجيش في شمال سيناء، ولكنه كان 
األكثـــر دموية منذ ُمنتصف عـــام 2012، ولذلك 
البد من تغيير استراتيجية التعاُمل والتنسيق 
مع الجهـــود السياســـية لألحـــزاب لمحاولة 

فرض األمن واالستقرار في المنطقة.
وأكـــد المقرحـــي، أن الجماعات الســـلفية 
الجهادية  موجودة في ســـيناء منذ عام 1990، 
لكنها نشـــطت خالل الســـنوات الماضية وفق 
مجموعتيـــن رئيســـيتين األولى تهـــدف لدعم 
حركـــة ”حماس“ من خـــالل ُمهاجمة االحتالل 
اإلســـرائيلي، والثانيـــة: تنطلـــق مـــن عقيدة 
ُمحاربة الجيش المصري بســـبب ما أســـموه 
الطغيان الواقع ضد أهالي ســـيناء، وبعد عزل 
مرســـي تناَمى نفوذ هذه الجماعات وأظهرت 
أســـلحتها الفّتاكة والثقيلة التـــي تم تهريبها 
عبر الحـــدود من ليبيا وســـوريا والســـودان 
وغيرها، لمواجهة الدولة المصرية انتقاما من 

الثورة التي أطاحت بمرسي.
ظـــل عزل مرســـي ســـببا رئيســـيا لعودة 
اإلرهـــاب إلى ســـيناء، كـــون هـــذه الجماعات 

المسلحة اشتد عودها وقويت أسلحتها خالل 
فترة تواُجد مرسي في حكم البالد، حيث أطلق 
ســـراح الكثير من قادة الجماعات المســـلحة، 
وغـــّض طرف الدولـــة عن مواجهتهـــم بالقوة 
العســـكرية، ونتيجـــة لذلك أصبحت ســـيناء 
تحت تأثير جماعة أنصار بيت المقدس، التي 
اكتســـبت المزيد من المؤيديـــن بعد اإلطاحة 

بمرسي.
ومـــن جانبـــه، يشـــير فـــؤاد عـــالم وكيل 
جهـــاز مباحث أمـــن الدولة األســـبق، إلى أن 
الجماعـــات المســـلحة فـــي مرحلـــة مـــا بعد 
مرســـي، واصلت عملياتها خارج شبه جزيرة 
سيناء، ووصلت إلى أهداف في قلب العاصمة 
وبعض ُمحافظـــات الجمهورية، مثل الدقهلية 
والســـويس،  واإلســـماعيلية  وبورســـعيد 
باإلضافـــة إلـــى أن الجماعات المســـلحة في 
ســـيناء تنشـــر العديد من الفيديوهات تظهر 
مئات المتشددين، وعشرات من سيارات الدفع 
الرباعي تتنقل بســـهولة وحريـــة في مناطق 
معزولة من شـــبه الجزيرة، لشن حرب نفسية 

ضـــد قوات الجيـــش المصري المشـــاركة في 
الحملـــة العســـكرية لتطهير ســـيناء، وأيضا 

لزعزعة الثقة بين الشعب والجيش.
 وأوضـــح أن الجماعـــات المســـلحة فـــي 
سيناء استفادت كثيرا من الخبرات األجنبية، 
وخاصـــة من قـــادة تنظيم الدولة اإلســـالمية 
فـــي العـــراق والشـــام ”داعش“، رغـــم أنه من 
المرجـــح أن يكون التواُصـــل بينهما ُمقتصرا 
علـــى اإلنترنت، لكن هناك تبـــاُدل خبرات بين 
المنظمتين لنشر المزيد من الفوضى والدماء 

في البالد.

أنفاق الصلة مع حماس

في سياق ُمتصل أكد طلعت مسلم الخبير 
العســـكري، أنـــه بعـــد عـــام 2011، ازداد عدد 
األنفـــاق بين رفح وقطـــاع غزة بشـــكل كبير، 
ومن ثـــم ازدهار تهريب البضائع واألســـلحة 
من وإلـــى الجانـــب المصري، وأثنـــاء وجود 
المجلس العســـكري في الســـلطة بعد تنحي 

حســـني مبـــارك، اتخذ قـــرار بإنشـــاء منطقة 
عازلـــة في ســـيناء، ولكـــن انتخابـــات 2012، 
وصعود محمد مرســـي إلى الســـلطة أديا إلى 
تجميـــد خطة المنطقة العازلـــة. وأوضح، أنه 
منذ اإلطاحة بمرســـي، تدهـــورت العالقة بين 
حمـــاس والحكومة المصريـــة، وحتى اآلن ال 
تزال صدور قادة حمـــاس ُممتلئة بالحقد ضد 
النظام المصـــري، وال تتواَنى حماس عن دعم 
المســـلحين في ســـيناء، وعن المســـاعدة في 
التخطيط والمشاركة في هجمات ضد الجيش 

المصري.

} رغـــم وجود تيارات عديـــدة صبت كلها في 
إطار تشـــكيل حزب الله، إال أن الحقيقة األكبر 
أنه مـــا كان لحـــزب الله أن يولـــد وينمو لوال 
الرعايـــة اإليرانية. فقد تشـــكل حـــزب الله في 
لبنان على أساس أنه ”حزب الثورة اإلسالمية 
فـــي لبنـــان“، أي فـــرع مـــن ”حـــرس الثـــورة 
اإلســـالمية“ اإليرانـــي. ولم يكن ذلـــك فقط من 
حيث إن قوات حـــرس الثورة التي جاءت إلى 
لبنان إثر اجتياح 1982 وأقامت قاعدة عسكرية 
لها فـــي بعلبك قامـــت بتدريـــب المجموعات 
التي صـــارت الحقا حزب اللـــه (-1982 1985)، 
وإنمـــا أيضا من حيث أن األســـاس العقائدي 
الفكري التنظيمي يقوم على نظرية وممارســـة 
واليـــة الفقيه، أي علـــى اإليمـــان المطلق بها 

واالنضباط التام لها والطاعة لمستلزماتها.
يقـــول الســـيد إبراهيم أمين الســـيد، أحد 
أبـــرز قادة حـــزب الله: نحن ال نســـتمد عملية 
صنـــع القرار السياســـي لدينا إال مـــن الفقيه، 
والفقيه ال تعّرفه الجغرافيا بل يعّرفه الشـــرع 
اإلســـالمي، فنحن في لبنان ال نعتبر أنفســـنا 
منفصليـــن عن الثورة في إيـــران. نحن نعتبر 
أنفســـنا، وندعـــو اللـــه أن نصبح، جـــزءًا من 
الجيش الذي يرغب في تشكيله اإلمام من أجل 
تحرير القدس الشـــريف. ونحن نطيع أوامره 

وال نؤمن بالجغرافيا، بل نؤمن بالتغيير.
في بيان تأســـيس الحزب، 16 فبراير 1985 
ورد ”إننا أبناء أمة حزب الله، نعتبر أنفســـنا 
جزءا من أمة اإلسالم في العالم. إننا أبناء أمة 

حزب الله التـــي نصر الله طليعتها في إيران، 
وأسست من جديد نواة دولة اإلسالم المركزية 
فـــي العالم، نلتزم أوامر قيـــادة واحدة حكيمة 

تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط».
ويقـــول حســـن نصرالله: الفقيـــه هو وليُّ 
األمـــر زمن الغيبـــة، وحدود مســـؤوليته أكبر 
وأخطر من كل النـــاس، ويفترض فيه، إضافة 
إلى الفقاهة والعدالـــة والكفاءة، الحضور في 
الســـاحة والتصدي لكل أمورها، حتى يعطي 
توجيهاتـــه لألمـــة التـــي تلتـــزم بتوجيهاته. 
نحن ملزمون باتبـــاع الولي الفقيه، وال يجوز 
مخالفته. فوالية الفقيـــه كوالية النبي واإلمام 
المعصـــوم، ووالية النبي واإلمـــام المعصوم 
واجبة، ولذلك فإن والية الفقيه واجبة. والذي 
يرّد على الولي الفقيه حكمه فإنه يرّد على الله 
وعلى أهل البيت. فمن أمر الولي الفقيه بلزوم 

طاعتهم فطاعتهم واجبة.
منذ اإلعالن عن تأسيســـه، بـــل منذ بداية 
تحرك الحـــرس الثوري في بعلبـــك في يوليو 
1982، رفض اإلمام شمس الدين صيغة ”حزب 
ومشـــروعه، دون أن يفقد حلمه ومحبته  الله“ 
ورعايتـــه ألبناء الحـــزب وكـــوادره. وقد كّلفه 
موقفـــه الصلب ليـــس فقط حمـــالت التخوين 
والتشـــهير، وإنمـــا أيضـــا محـــاوالت العزل 

واالضطهاد والتآمر والحصار.
رأى شـــمس الدين منـــذ البدايـــة خطورة 
تكمـــن في االســـم نفســـه ”حـــزب اللـــه“ الذي 
يســـتبطن عقليـــة تكفيرية حين يقســـم الناس 
إلى فســـطاطين: ”حزب الله“ فـــي مقابل حزب 
الشيطان، فيكون كل من ليس في الحزب عدوًا 
كافرًا ينبغي هدايته أو كسبه أو إلغاؤه. ورغم 
أن رؤية الحزب وخطابه قد تطورا في السنوات 
الثماني التي سبقت وفاة اإلمام (-1992 2000)، 
إال أن شمس الدين ظل يكرر أنه ال يجوز ألحد، 
كائنًا من كان، أن يحمل اســـم الله عز وجل، أو 
أن يتســـلط على الناس باســـمه تعالى. فادعاء 

ألوهيـــة الحـــزب ال يتناقض فقط مع بشـــرية 
العمل السياســـي والعمـــل الحزبي، وإنما هو 

يخالف شرعًا كل ما قام عليه اإلسالم.
كان شـــمس الدين يكرر مقولة محمد رشيد 
رضا ”فأمام وحدة اإلمام الواجبة (أي اإلمامة 
أو الخالفـــة أو القيـــادة أو الحـــزب اإللهـــي) 
واجبـــات كثيـــرة قد فّرط فيها المســـلمون من 
قبـــل. إن وحدة اإلمامة تتبع وحدة األمة. فأنى 
يكون لها إمام واحد وهي ليســـت أمة واحدة؟ 
ومـــن ذا الذي يطالب بإعـــادة منصب الخالفة 
إلـــى الموضع الذي وضعه فيه الشـــارع؟ أهل 

الحل والعقد؟ ومن هم وأين هم اليوم؟“.
المشـــكلة في رأي شـــمس الدين تكمن في 
أســـاس أطروحة أو صيغة ”حـــزب الله“ التي 
يتمظهر فيها الدين اإللهي باعتباره مشـــروعا 
دولتيا، أي إلنشـــاء دولة، ومشـــروعا تنظيميا 
للمجتمع، ومشـــروعا حزبيا. فالدين (أي دين) 
والمذهـــب (أي مذهب) ال يجـــوز وال يمكن أن 
يتمظهر في حـــزب. أما من حيث ادعاء ”حزب 
فقد كان رأي  حمله ”مشروعا إســـالميا“  الله“ 
شـــمس الدين واضحـــا قاطعا بأنـــه ”ال مكان 
فـــي لبنـــان ألي مشـــروع إســـالمي بالمعنى 

التنظيمي. والحزب كمؤسســـة ثقافية مقبول. 
أي مـــن حيـــث كونه ســـيعّلم النـــاس الصالة 
والقرآن والعقائد. أما من الناحية السياسية، 
فحـــزب الله تعبيـــر عن مجموعة مـــن الناس، 
من حقهم أن يعّبروا عن أنفســـهم، باعتبارهم 
جماعة سياســـية تستعمل الخطاب السياسي 
واألســـلوب السياسي. وأكثر من هذا ال نوافق 

عليه على اإلطالق“.
اعتبر شمس الدين أن ”حزب الله“ ال يملك 
مشـــروعا وإنمـــا يملك خطابـــا وأن ”الخطاب 
ال يمكـــن أن يســـتقطب مجتمعـــًا وإنما عادة 
يســـتثير مشـــاعر ويرســـم اتجاها ويعّبر عن 
مضمـــون ثقافـــي. فهو (أي الخطـــاب) يصلح 
ألن يكون عامال تعبويا تحريكيا، أما أن يكون 
الخطـــاب هو الصيغـــة التنظيميـــة فهذا غير 

صحيح“.
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إسالم سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

سيناء: أرض اللقاء بني مصالح اإلخوان وخبرات داعش

حزب الله: ممارسات الحاضر وسياقات التأسيس

عوامل عديدة متداخلة تضافرت لتحول سيناء إلى وجع مصري متزايد، من خالل ارتفاع 
نســــــق العمليات اإلرهابية املوجهة ضد الدولة ومؤسســــــاتها. التقاء النقمة اإلخوانية إثر 
إســــــقاط اجلماعة من احلكم، والتجاور مع منطقة نفوذ حماس في غزة، إضافة إلى متدد 
ــــــم داعش إلى ليبيا، فضال عن البعد اجلغرافي واالجتماعي الذي  اخلطر اجلهادي لتنظي
مييز شــــــبه اجلزيرة الشاســــــعة، كلها دواع جعلت اإلرهاب يجد له أرضية مالئمة لتهديد 

االستقرار املصري.

هل ميكُن فصل األداء السياســــــي وامليداني الراهن حلزب الله عن سياقات تأسيسه؟ هل 
ميكن حلزب يعلن أنه يســــــتقي أدبياته من خــــــارج الوطن الذي يفترض أنه ينتمي إليه، أن 
يتحول إلى ”حزب وطني“؟ وإذا كان احلزب يعلو منذ نشــــــأته على الدولة فكيف ينتظر أن 

يكون تعاطيه مع شركائه في الوجود داخل الدولة؟

سيناء حيث تتقاطع مصالح اإلخوان وحماس مع التنظيمات السلفية الجهادية تنتظر عملية جراحية الستئصال ورم اإلرهاب وأسبابه

[ الجماعات الجهادية استثمرت خصوصيات المنطقة لرفع نسق عملياتها [ سنة حكم اإلخوان عززت الصلة مع حماس

◄ تقدمت الدعوة السلفية في 
مصر بالعزاء ألسر الضحايا من 

الجنود والضباط والمدنيين الذين 
لقوا حتفهم برصاص اإلرهاب. 

واستنكرت الدعوة السلفية 
الكتابات والبيانات والبرامج التي 

تدعو من أسمتهم ”الثوار“ بأن 
يعدوا العدة للجهاد.

◄ أعلن تنظيم ”والية سيناء“ 
المعروف بأنصار بيت المقدس، 

تفاصيل العملية التي شنها 
على مواقع للجيش والشرطة 

المصريين في سيناء الخميس 
الماضي. 

◄ هاجمت جماعة بوكو حرام 
مشارف مدينة مايدوجوري في 
شمال شرق نيجيريا األحد، في 

ثاني هجوم لها خالل أسبوع على 
المدينة التي يأملون أن تصبح 

عاصمة لدولتهم اإلسالمية. 

◄ اعتقلت حركة طالبان األفغانية 
الجمعة، أحد قادة الدولة 

اإلسالمية في أفغانستان، المال  
عبدالرؤوف كاظم، الذي يقوم 

بتجنيد المقاتلين إلى العراق مع 
45 شخصا من مؤيديه في إقليم 

هلمند جنوب أفغانستان. 

◄ أعلنت جماعة اإلخوان 
المسلمين بمصر، السبت، تعيين 

متحدث إعالمي باسمها، ألول مرة 
منذ عزل محمد مرسي. وقالت 

الجماعة: ”تعلن جماعة اإلخوان 
المسلمين تعيين محمد منتصر 

متحدث إعالمي للجماعة في إطار 
التفعيل الثوري وتمكين الشباب“.

مشـــروعا  يملـــك  ال  اللـــه  حـــزب 

وإنما يملك خطابـــا، والخطاب ال 

يستقطب مجتمعا وإنما يستثير 

مشاعر ويرسم اتجاها

◄

الدولة مطالبـــة بإعادة النظر في 

طريقـــة تعاملها مع بدو ســـيناء، 

ألن القضاء على اإلرهاب لن يكون 

إال بمساعدة السكان املحليني

◄

الجماعـــات املســـلحة في ســـيناء 

اســـتفادت من الخبرات األجنبية، 

وخاصـــة من قـــادة تنظيم الدولة 

اإلسالمية في العراق والشام

◄

باختصار

«إن جماعـــة اإلخـــوان تكرر ســـيناريو الجماعة اإلســـالمية فـــي القرن 

املاضـــي، مـــن اســـتخدام العنـــف فـــي التغييـــر، الجماعة تنفـــذ اآلن 

سيناريو العنف وتدفع بالشباب إلى مواجهات خاسرة».
أحمد بان
الباحث في احلركات اإلسالمية

«يملـــك حزب الله هويـــات متعددة، فهو ملتزم بأحـــكام رجال الدين 

اإليرانيـــني والدولـــة اللبنانية واملجتمع الشـــيعي في لبنـــان وتابعيه 

الشيعة. وكثيرا ما تجذب هذه الهويات الحزب في اتجاهات مختلفة».
ماثيو ليفيت
خبير مبعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

«جماعة اإلخوان تتحول إلى سيناريو الجماعة اإلسالمية في املواجهة 

مع الدولة، والجماعة اإلســـالمية تراجعت عن أخطاء املاضي من حمل 

السالح ضد الدولة، لكن اإلخوان لم يستفيدوا من تلك التجربة». 
يسري العزباوي
اخلبير مبركز األهرام للدراسات السياسية

أدبيات حزب الله تؤكد أنه حزب يدير ظهره للوطن

* خالصة من بحث ســــــعود المولى ”سياقات حزب الله 
– رؤى موازية“، ضمــــــن الكتاب 15 (مارس 2008) ”حزب 
الله“ الصادر عن مركز المســــــبار للدراســــــات والبحوث 

– دبي.
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

سعودية تكتب عن المرأة 

المتمردة على األعراف

الفنان الكولومبي فرناندو بوتيرو أمام لوحة من مجموعة ما يسمى بـ {سيرك} في عربة قطار في ميدليلن بأنتيوكيا، كولومبيا

} بــريوت - عـــن دار ”الســـاقي“، ببيـــروت، 
للكاتبة  صـــدرت روايـــة بعنـــوان ”امرأتـــان“ 
السعودية هناء حجازي، وهي حكاية امرأتين 
تمّردتـــا علـــى األعـــراف والتقاليـــد وقوانين 
القبيلـــة في مجتمع محكـــوم بالعيب والحرام 

والممنوع.
وفـــي بيئة تعتبر الحب جريمـــة ال تغتفر، 
تغرم ليلى بشـــاعر يبادلها الحـــب، لكن أهلها 
يرفضونـــه ألنه ليـــس من بيئتهم العشـــائرية 
المحافظـــة، ويرغمونها علـــى االقتران برجل 
آخر يذيقها صنوفا من الذل والقســـوة، وحين 
تطّلق ليلى مـــن زوجها يحبســـها والدها في 

غرفة شبيهة بزنزانة انفرادية.
أما مرام، صديقتها القادمة من بيئة مدنية 
منفتحة، فتغرم بمثقف مشـــهور، لكنه يرفض 
الـــزواج بها، وبينمـــا تحبو ليلـــى خطواتها 
األولى لخـــوض مغامرة الحيـــاة، تكون مرام 

قطعت فيها شوطا طويال.
إنها ليســـت فقط حكاية امرأتيـــن تمّردتا 
على األعراف والتقاليـــد وقوانين القبيلة، بل 
هي أيضا حكاية مجتمع ال يغفر لمن تسّول له 

نفسه ارتكاب خطيئة الحب.
وهنـــاء عبدالله حجازي، من مواليد مدينة 
جـــدة عـــام 1965، قاصة وكاتبـــة ذات حضور 
ممّيز، نشـــرت مجموعة قصصية  تحت عنوان 
”بنت عام 2001“، وصدر لها في عام 2007 كتاب 
بعنــوان ”هل رأيتــني كنت أمشي في الشارع“ 
لهـــا عديـــد الكتابـــات األدبيـــة فـــي الصحف 

المحلية والعربية.

تشـــارك الكاتبة والقاصـــة املصرية آمال الشـــاذلي في معرض 

القاهـــرة الدولي للكتاب، خالل دورته السادســـة واألربعني (٢٨ 

يناير - ١٢ فبراير) بكتابني هما {شظايا} و{اليوم السابع}.  

صدرت لألديب الفلســـطيني محمود شـــقير رواية بعنوان {مديح 

لنساء العائلة}، عن دار {األهلية للنشر والتوزيع} في عمان، وتقع 

في ٢٠٠ صفحة من القطع املتوسط.

يفتتح الفنان التشـــكيلي التونسي أحمد زيبي معرضا فنيا برواق 

الفنـــون {ماتيـــس} في مراكـــش، وذلك يوم ٢٠ فبرايـــر الجاري، 

وسيستمر إلى غاية ١٢ مارس القادم. 

} القاهــرة - تماهـــى أســـامة العمـــري فـــي 
مجموعتـــه القصصية األولى، فتنازع البطولة 
معه كل من النص واألفكار، حيث عمد إلى المزج 
بين اللغة الفصحـــى الرصينة واللغة العامية 
في خليط ســـاحر بنكهة اللغة اإلعالمية، فكأن 
الكاتـــب اصطحب كاميـــراه الخاصة وانطلق 
يجوب النفس البشرية متسربال برداء الراوي 
الرئيسي، ونجده في أوقات أخرى وقد انتحل 
شخوص أبطاله فلبس شـــورت وفانلة ويجو 

”وهو ينظر إلى الســـقف وقد مّرت دقيقة كاملة 
على هذه الحال، وهو ال يزال منتصبا كلبشـــة 
قصب في منتصف الغرفة وقد تهدلت أكتافه“.
انطلـــق الكاتب بطرح هويتـــه الفكرية من 
الصفحة األولى، وأعلـــن عن انتمائه الصريح 
للمجتمع الذي خرج منـــه، فكتاباته ما هي إال 
تجسيد لذلك المخزون الذي نهل منه، فأبطاله 
ليســـوا من صنـــع الخيال بل هـــم نتاج خبرة 
ومعايشـــة ليبرزوا على الورق أشـــخاصا من 

لحم ودم. وعّبر عن مشـــكلة أحالم الفتاة بين 
الطمـــوح والـــزواج، فـــي مجتمع 
شرقي يختزل مستقبل الفتاة في 
الزواج، معبرا عن حال الكثير من 
البيوت العربية في معاملتها مع 

بناتها في قصة: ”غير متوقع“.
وجلس الســـارد فـــي حيرة 
بين مـــا يجـــب أن يفعله، وما 
يفرضـــه عليـــه الحـــدث فـــي 
قصة: ”مـــاذا بعـــد“. فأخذنا 
السارد في مقاربة اجتماعية 
مفتوحـــة مرتحـــال بنا إلى 
وتفاصيـــل  محمـــد  عالـــم 
في  تغّيرت  وكيـــف  حياته، 

شخصا  ليصبح  بصر  لمحة 
جديدا، يمـــارس من خالله شـــخصية جديدة 

للمرة األولى. قصة مفعمة بالنشـــيج واألحالم 
المجهضة والخيبات المتراكمة.

وفي القصة التي تحمل اسم 
التفاصيل  تتنافـــس  ”البـــروف“ 
الســـاخرة  واللغـــة  البســـيطة 
البســـيطة علـــى مركـــز البطولـــة 
ســـوّية، في وصـــف المعاناة التي 
عاشـــها الـــراوي وهـــو يتنقـــل من 

”صنايعي آلخر“.
صبـــغ  الكاتـــب  أن  ونالحـــظ 
بـــدالالت  القصصيـــة  المجموعـــة 
مختلفـــة، فكانت متباينـــة التوجهات 
والمقاصد، وجـــاءت قصة الهروب إلى 
ســـكينة لتفتـــح الجرح الغائر بالســـفر 
إلى الخارج ســـواء كان بسبب انهزامية 

الظروف أو البحث عن باب للرزق.

{خوفناك كهوست} قصص األحالم المجهضة والخيبات المتراكمة
ــــــي للكتاب، في دورته  يشــــــارك الكاتب أســــــامة أحمد العمري، في معرض القاهرة الدول
السادســــــة واألربعني (28 يناير- 12 فبراير)، مبجموعته القصصية ”خوفناك كهوســــــت“، 
الصادرة حديثا عن دار ”أطلس للنشر والتوزيع“ بالقاهرة. وقد استطاع الكاتب من القصة 
األولى أن يســــــبر أغوار العقل بجرعة فلسفية راقية استطاع متريرها بانسيابية بالغة في 

نص يحمل الكثير من التساؤالت. 

خلود الفالح

} في مقدمة الديوان يكتب الشـــاعر حســـين 
حبش اعتذارا يقول فيـــه: «أعتذر لكلِّ األطفال 
الذيـــَن لم أســـتطع الكتابة عنهـــم، أعتذر لكّل 
أطفال ســـوريا الراحليَن والباقيـــن، الذين لم 
أســـتطع الكتابة عنهم واحـــدا واحدا، لكن ها 
أنـــذا أصرخ اآلن بأعلى صوتي: يا إلهي، كيف 
يســـتطيعوَن قتـــَل األطفال؟ تمامـــا كما صرخ 
قبلي دستويفســـكي: ”يا إلهـــي، لـماذا يموت 
األطفـــال؟“، والفرق بين المـــوت والقتل كبير 
جّدا». حول الكتاب تحاورنا مع الشاعر حسين 

حبش.

وثيقة انتهاكات

في هذا الكتاب أراد الشـــاعر حسين حبش 
أن يكتب وثيقة أدبية عن االنتهاكات القاســـية 
والخطيرة التي أودت بحياة اآلالف من أطفال 
سوريا وهنا يؤكد: «نعم، يمكن وصفه بوثيقة 
أدبية عن مأســـاة أطفال سوريا وما تعرضوا 
ويتعرضـــون له مـــن قتل وإبـــادة ال مثيل لها 
عبر التاريخ. فلم تبق من وســـيلة وحشية وإال 
وجربت على أجسادهم الغضة والطرية. جزت 
أعناقهـــم بالســـيوف والســـكاكين والخناجر، 
هشمت رؤوســـهم بالفؤوس والمطارق، قّيدوا 
إلى األسرة بالسالســـل وعذبوا حتى الموت، 

تـــم جلدهم وقلـــع أظافرهم وقطـــع أعضائهم 
وتفحمـــوا  وأحرقـــوا  شـــوهوا  التناســـلية، 

وأصبحوا رمادا.
 قضـــوا نحبهـــم تحت األنقـــاض والغبار 
والحديـــد، أردتهـــم رصاصـــات القناصة بدم 
بـــارد وهـــم يلعبون فـــي باحـــات بيوتهم أو 
وهـــم يذهبون إلى المـــدارس أو إلى الدكاكين 
لشراء قطعة حلوى، جربت المواد الكيميائية 
والغـــازات الســـامة على رئاتهم وأجســـادهم 
الغضـــة، ماتوا غرقا وهم فـــي قوارب الموت، 
قضوا نحبهم من البرد والمطر والثلج ونقص 
األدوية والتدفئـــة والجوع واليتم. ماذا أقول؟ 

ماذا أقول؟» 
حسين  الشـــاعر  ويضيف 
حبـــش: «من هـــول الصدمة 
والتأثر الشديد رأيتني أكتب 
بشكل شـــبه يومي عن تلك 
االنتهـــاكات الفظيعة، بدءا 
من قلع أظافر أطفال درعا، 
ومـــرورا بحادثـــة مقتـــل 
الطفـــل حمـــزة الخطيب 
بتلـــك الطريقة البشـــعة 
التـــي أصبحت معروفة 
وذلك  الجميـــع،  لـــدى 
قصيرة،  نصوص  عبر 

مكثفة ومؤلمة.
توقفـــت  أن  إلـــى 

عن الكتابـــة حول نفس الموضوع في 
نهايـــة عـــام 2012، ألنني وكما قلـــت في حوار 
ســـابق لو اســـتمررت في الكتابـــة على نفس 
الوتيـــرة، لكنت قـــد انتحرت أو فقـــدت عقلي 
لهول المشـــاهد المرعبة التـــي كانت تأتي في 
كل دقيقـــة وســـاعة ويوم، وما زالت المأســـاة 
مستمّرة، وما زال السوريون وأطفالهم يقتلون 

دون رحمة، وما زال الضمير العالمي يغط في 
ســـبات عميق، وال حل قريبا يلـــوح في األفق 
لألســـف!». حول إن كانت الكتابة تستطيع أن 
تشـــعرنا ببعض الرضاء إزاء ما يحدث حولنا 
من انتهاكات بشـــعة في حق اإلنســـان؟ يبّين 
الشـــاعر حســـين حبش: «الكتابة هي نوع من 
المداواة لجروحنا وعذاباتنا وأحزاننا التي ال 
تنتهي، توثيق لجراح الحياة الغائرة، ووضع 

اإلصبع على موضع األلم.

أحزان وآالم 

 أما الرضا فهو شـــأن آخر ال مكان له هنا. 
حسب رأيي إن أجمل وأعظم الكتابات 
ال تساوي خدشا صغيرا يصيب طفال 
بـــأذى، أو قطـــرة دم تنزف من جســـد 
بـــريء. لكن فـــي جميع األحـــوال على 
الكاتـــب أن يكتـــب ويكتـــب دون توقف، 
وينحاز بشـــكل مطلق إلى أحزان البشر 
وآالمهـــم. وعليـــه أن يقف بشـــكل مطلق 
في صف المعذبيـــن واألبرياء والضعفاء 
وضحايا التنكيـــل والعنف والحروب وكل 
أنواع االنتهاكات التي تذل اإلنسان وتحط 

من قيمته وقدره وكرامته».
يقول حبش: «رّبما كانت الطفلة شانتال 
عّواد تحلم كثيـــرا/ تحلم بأن تصبح روائية 
أو شاعرة كبيرة/ أو َنجمة سينمائية مشهورة 
يشار إليها بالبنان/ نعم، يليق بها أن تصبح 
نجمـــة ســـينمائية/ عينـــان واســـعتان، وجه 

مالئكي/ عنق طويل، ابتسامة دافئة».
اختار الشـــاعر حســـين حبش أسماء عدة 
أطفـــال ســـوريين فـــي الديـــوان وكأنـــه بذلك 
يخبرنـــا بتفاصيـــل عالم الصغـــار الذي قد ال 

يفهمهـــا الكثير منـــا. فقال: «نعـــم فعلت ذلك، 
ألن بعض األطفال الذين قتلوا بطرق وحشـــية 
بشـــعة، أصبحـــوا عالمـــات فارقة للمأســـاة 
في ســـوريا، مما فرض علّي وضع أســـمائهم 
كعناوين مباشـــرة لبعض النصوص، وكمثال 
على ذلك الطفل حمـــزة الخطيب وطريقة قتله 
البشـــعة بالرصاص، وقطع عضوه التناسلي، 
فكان ال بّد من وضع اسمه كعنوان للنص الذي 

حمل اسمه.

 وكذلـــك الحال مع الطفلـــة فاطمة المغالج 
التي عثر على جسدها، وهو بال رأس في قرية 
كفرعويد بمدينة إدلب، التي تعرضت لمجزرة 
بشعة، من بين ضحاياها عائلة المغالج كاملة، 
وكذلـــك الطفلة شـــانتال عّواد التـــي قتلت مع 
أمها في التفجير األعمى، الذي اســـتهدف حي 
جرمانا الدمشـــقي، وكذلك الطفلة آديل زعتري 
التي قتلت برصاص القناصة أثناء عودتها من 

االحتفال بعيد الصليب في حرستا».

{مالك طائر} وثيقة أدبية عن مأساة أطفال سوريا

صــــــدرت الترجمــــــة األنكليزية لديوان ”مالك طائر: نصوص عن أطفال ســــــوريا“ للشــــــاعر 
السوري حسني حبش، عن دار نشر بوغداني في فرنسا/ ألبانيا، ترجمة منى زيناتي، عن 
هذه الترجمة قال الشــــــاعر حسن حبش: «إنه شــــــعور جميل أن ترى نصوصك تنتقل إلى 
لغة أخرى ومهمة، كاللغة األنكليزية في كتاب كامل، وهذا الشــــــعور سيتعزز أكثر إذا وجد 

طريقه إلى القارئ بشكل جيد». الكتاب في لغته العربية صدر عام 2013.

الخطيب وآديـــل زعتري  حمـــزة 

وشـــانتال  املغـــالج  وفاطمـــة 

عواد عناوين لنهايات مأســـاوية 

وأحالم مجهضة

 ◄

أطفال  عدة  أسماء  اختار  حبش 

يخبرنا  بذلك  وكــأنــه  ســوريــني، 

بتفاصيل عالم الصغار الذي قد 

ال يفهمها الكثير منا

 ◄

[ حسين حبش يصرخ بأعلى صوته: من ينقذ الطفولة البريئة  [ أجساد غضة وطرية تحت وسائل تعذيب وحشية

حبش: على الكاتب أن يكتب دون توقف وينحاز بشكل مطلق إلى أحزان البشر وآالمهم

◄ أصدرت الـ“إيسيسكو“، 
الترجمتين األنكليزية والفرنسية 

لكتاب سبق أن أصدرته باللغة 
العربية تحت عنوان ”توافق 

مقاصد الشريعة اإلسالمية مع 
مقتضيات التشريعات الدولية 
الخاصة بالالجئين“ من تأليف 

الباحث المغربي أحمد الخمليشي.

◄ تصدرت رواية ”فتاة القطار“ 
لباوال هوكينز قائمة ”نيويورك 
للروايات األكثر مبيعا  تـايمز“ 

سواء للنسخ الورقية أو 
اإللكترونية في األسبوع األخير، 
فيما جاءت رواية ”القديس أود“ 

لدين كونتز ثانية.

◄ أعلنت جمعية أوديسا للثقافة 
والفن أنها قررت وللمرة الثانية 
تأجيل مهرجان العيون الدولي 

لمسرح الشارع، الذي من المنتظر 
أن يتم تنظيمه بمدينة  العيون 

المغربية، وذلك إلى الفترة الممتدة 
من 6 حتى 8 مارس القادم.

◄ حرص عدد كبير من دور 
النشر العربية، على المشاركة في 

معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
خالل دورته السادسة واألربعين، 

إذ جاء تواجدها في صالة 19 
مميزا، بتقديم عدد من اإلصدارات 
الحديثة المختلفة والمتنوعة في 

مختلف المجاالت.

◄ احتضنت سفارة المغرب 
بباريس مؤخرا، لقاء بهدف تقديم 

وتوقيع المؤلف األخير للكاتب 
الفرنسي هينري بونيي، الذي 
يحمل عنوان ”شغف مغربي“، 
ويسلط من خالله الضوء على 

جوانب مختلفة من تاريخ المغرب، 
فضال عن مسيرة التنمية الجارية 
تحت قيادة الملك محمد السادس.

◄ صدرت حديثا، ضمن ”مشروع 
مكتبة األسرة“، موسوعة سيناء 
في سلسلة ”العلوم االجتماعية“ 

تقديم محمد فؤاد حسين.

باختصار
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◄ صدر كتاب ”السرد المعاصر: 
جماليات ومناهج وتجريب“ ألحمد 
فؤاد، أستاذ األدب والنقد الحديث 

بجامعة عين شمس، عن مكتبة 
المتنبي في الدمام بالمملكة العربية 

السعودية.

◄ بدأ اتحاد األدباء والكتاب 
اليمنيين ونادي كتاب القصة 

اليمنية الـ“مقة“ تنفيذ برنامجهما 
الثقافي للعام الجاري، بتوقيع 
الطبعة الثانية من المجموعة 
القصصية ”مجرور بالحسرة“ 

للكاتبة أسماء المصري.

◄ تم توقيع البرنامج التنفيذي 
للتعاون في مجال الثقافة، بين وزارة 

الثقافة المصرية ووزارة الثقافة 
والشباب وتنمية المجتمع اإلماراتية 

لألعوام من 2015 إلى 2017.

◄ استردت وزارة اآلثار المصرية 
36 قطعة أثرية من إسبانيا، كانت 
وصلت إليها بطريقة غير شرعية، 

نتيجة التنقيب العشوائي دون علم 
السلطات.

باختصار

عن دار الثقافة للنشر والتوزيع، صدرت للكاتب والروائي التونسي 

إبراهيـــم درغوثـــي مجموعـــة قصصية بعنـــوان {شـــهرنار} وتضم 

املجموعة ٦٩ قصة قصيرة جدا.

كشـــفت وزيرة الثقافة الســـويدية أليس باه كونكه، عن تعرضها 

لحـــوادث التمييز العنصري بســـبب لون بشـــرتها، معتبرة املعرفة 

وتثقيف املجتمع من أهم الوسائل ملكافحة العنصرية.

صـــدر كتـــاب بعنـــوان {أيـــن الحقيقـــة: دراســـة نقدية فلســـفية 

للمذاهـــب واالتجاهات املعاصرة}، لحســـام الديـــن محمد، عن دار 

{كنوز للنشر}.

روز جبران

} نشـــرت ترجمات تحســـين الخطيب للشعر 
العالمـــي في دوريـــات عربية مختلفـــة، منها: 
مجلـــة الكرمـــل، صحيفـــة القـــدس العربـــي، 
صحيفة العرب، مجلة بيت الشعر. كما نشرت 
ترجماته للشعر العربي، في دوريات بريطانية 
وأميركيـــة مختلفـــة. صدر له ضمن مشـــروع 
كلمـــة للترجمة في أبوظبي: ”العالم ال ينتهي“ 
للشاعر األميركي تشـــارلز سيميك، و“الجذور 
للناقـــد  األميركيـــة“  لإلســـالموّية  الثقافيـــة 
األميركـــي تيموثي مـــار، وكتاب ”المدرســـة“ 

لكاثرين بيرك وإيان غروس فينور. 
كما ســـيصدر لـــه، قريبا، وعن المشـــروع 
القومي للترجمة في جمهورية مصر العربية: 
”المســـخ يعشـــق متاهته“ للشـــاعر األميركي 
كان لها هذا الحوار  تشارلز سيميك. ”العرب“ 

مع الشاعر والمترجم تحسين الخطيب.

الغرام باللغة

عن تجربته فـــي الترجمة، وما الذي جذبه 
إلـــى ترجمة األدب عموما، والشـــعر على وجه 
الخصـــوص، يقـــول تحســـين الخطيـــب: «ال 
أذكـــر بالضبط تاريخا محـــّددا لبداية عالقتي 
بالترجمـــة. لكنها في البـــدء ومنذ ما يزيد عن 
عشـــرين ســـنة كانت مجـــّرد تماريـــن ذهنية؛ 
لعـــب بالكالم في لغة أخـــرى، وتقليب أحواله 
ومقاماته: لم هذه الكلمة وليست تلك؟ ولم هذه 
الصياغـــة دون غيرها؟ كنت أترنـــم بالمقاطع 
التي تعجبني في محاولة مني لتخّيل صورها: 

إعمال المخّيلة في الكالم».
ويتابـــع: «ظلت تلك التماريـــن تصاحبني 
لفتـــرة طويلة، ظّلـــت مجّرد تماريـــن ليس إّال، 
لم أحاول تدوينها. كنـــت أميل في ذلك الوقت 
إلى أن النص الشـــعري الباهر هو نص عصّي 
على الترجمة. وكنت بعد تلك التمارين العقلية 
أبتعـــد عّما يعجبنـــي، ألقيه بعيـــدا، ثم أعود 
إليـــه بعد فترة طويلة مـــرة أخرى، داخال بعد 
كل عـــودة جديـــدة في تماريـــن ذهنية تختلف 
عن األولـــى: تبعا لزمن العـــودة، زمن القراءة 

التالية، ووفقـــا للمزاج أّوال وأخيرا. فال قراءة 
واحدة للنص الشـــعري مهما ظّن المرء أنه قد 
أنجز تلك القراءة؛ النص الشـــعري المكهرب، 
بالنســـبة إلى قارئ الشـــعر الحميم، هو نص 
متجـــّدد دوما. ما زلت إلى غايـــة هذه اللحظة 
أعود إلى بعض تلك القصائد المذهلة التي ما 
زالـــت ترّن في عقلي، وما زلت أقف حائرا أمام 
لغتها، مندهشا، عاجزا عن وضع تصّور نهائي 
لترجمتها، فاّدعاء تحقيق ترجمة نهائّية لنص 
ما هو فـــي حّد ذاته بمثابة إعالن موت فاضح 

وفاجع على حّد سواء لذلك النص».
يضيف الخطيب: «إن الشيء الذي جذبني 
إلـــى ترجمـــة األدب، والشـــعر خصوصا، هو 
عشقي للغة، أنا متّيم باللغة، وباللغة العربية 
تحديدا. فاللغة العربية بالنسبة إلّي هي أجمل 
النســـاء. فال ترجمة ”جّيدة“ دون عشق، ولكّن 
هذا العشـــق وذاك الوله ليس عشقا منّزها عن 
الشهوة. ال بّد للمترجم الذي يرغب في ”اللذة“ 
أن يطارح القصيدة الغـــرام، أن يعصرها بين 
ذراعيـــه، وأن يضّمهـــا ضّمة ال يقـــوم منها إّال 
مغمّيا عليـــه. في الحقيقة لم أنشـــر كتابا في 
الترجمـــة إّال مؤخرا، مـــع أّن أدراجي طافحة 
بشعر مترجم يمأل عشـــرات الكتب. النشر في 
عالمنـــا العربي -على اختـــالف صوره- عالم 
تحكمه العالقات الشـــخصية في المقام األول، 
مع اســـتثناءات قليلة بالغة الّندرة. وبما أنني 
أنجـــز ترجماتي فـــي الظّل، وعلـــى الهامش؛ 
هامـــش الســـائد والطاغي والمنتشـــر في كل 
مـــكان، وال أشـــتغل فـــي الصحافـــة الثقافية، 
ولســـت في موقع يؤهّلني لتقديـــم ”خدمات“ 
ثقافّيـــة ألحد، فال أبواب تفتح بســـهولة. وإن 
فتحت فال تقدير كافيا للمترجم. ال ينظر لدينا 
إلى الترجمة بوصفها إبداعا، فليس المترجم 
عند كثيرين ســـوى ســـاعي بريد، مجّرد ناقل 

لـ“المعاني“، ليس إّال».

إن ترجمـــة الشـــعر موضوع أثـــار الجدل 
قديمـــا وحديثا، لماذا نترجم الشـــعر؟ أال تعّد 
عملية الترجمة هنا نوعا من االنتهاك لقداسة 
النـــص األصلـــي؟ يوضح الخطيـــب: «ال تقوم 
الترجمة بانتهاك ”قداسة“ النص األصلّي أبدا، 
فال قداســـة ألّي نًص أصـــال. الترجمة المثلى 
-فـــي الغالب األعّم- هي إعادة خلق للنص من 
جديـــد؛ كتابة َمْحو، أّوال وأخيـــرا. وال بّد لمن 
يترجم الشـــعر أن يكون شـــاعرا، فالشاعر في 
الترجمة هو شاعر مّرتين، على حّد قول بسام 

حّجار، الشاعر الكبير والمترجم الفّذ».

غياب العرب

الترجمة إحـــدى عمليات التبـــادل الهامة 
لخلـــق حالة حوار بيـــن ثقافتين وبين بيئتين 
وربما بين عالمين، فإلى أّي حّد يعتقد تحسين 
الخطيب أن الترجمة ســـاهمت في  خلق عالقة 
حقيقية بين الشـــرق والغرب على المســـتوى 
الثقافي والحضاري، يقول محدثنا: ”ال أعتقد 
أن الترجمـــة الثقافّية، في الوقـــت الراهن، قد 
ساهمت في أّي فعل ”يقّرب“ الشرَق إلى الغرب. 
ألّن ما ترجم من األدب العربّي -شعره ونثره- 
إلى لغات الغرب يكاد يكون محدودا، إن قورن 
بما ينَقل من آداب الشعوب األخرى، ومقتصرا 
على جهـــود فردّية يقوم بها شـــعراء أو أدباء 
يقيمون في تلك البلدان. فأفضل الترجمات في 
الشـــعر، مثال والتي حظيت باهتمام األوساط 
الثقافية الغربيـــة، ونالت جوائز مرموقة على 
ذلك، أنجـــزت من طـــرف أفراد بدافـــع الحّب. 
فالمؤسســـة العربّية غائبة تماما عن المشهد 
الثقافـــّي العالمـــي؛ فهي بنت النظـــام العربّي 
الســـائد، والمشـــغول بـ“نزعاتـــه“ الداخلّيـــة 
وصراعاته التي ال تنتهي على السلطة. وآخر 

ما يعنيه هو الفعل الثقافي ”العميق“».

ويضيف مبّينا: «المال السياســـّي متحّكم 
في كل شيء، وحال المثقف العربّي يرثى لها. 
فهو إّما عبد لهذا المال السياســـّي بكل كيانه، 
وخاضـــع له بـــكل جوارحه، متلـــّذذ بعبودّيته 
تلـــك. وإّما عاجـــز حّتى عن الصراخ، بســـبب 
لهثـــه المتواصل وراء لقمه العيش. ال شـــيء 
فـــي عالمنا العربـــّي خارج منطـــق صيرورته 
الراهنة. وال شيء فيه يخضع ألّي شيء سوى 
المال والمصالح المشـــتركة. وحركة الترجمة 

كأّي فعل ثقافّي آخر ال تشّذ عن ذلك».
بالعودة إلى الشـــعر، وتحســـين الخطيب 
شاعر، إن كان يشعر بالخيانة وهو ينقل نصا 
شـــعريا إلى لغة أخـــرى، وإن كان ال بّد من أن 
تكون شـــاعرا حتـــى تترجم قصيدة شـــعرية، 
يجيب: «إن صّح االستشـــهاد بالمثل اإليطالي 
الشـــهير القائل إّن الترجمـــة خيانة، فترجمة 
الشـــعر خيانة تســـتحّق المديـــح. كل ترجمة 
تســـتحّق المديح، حّتى تلك الرديئة: فهي على 
األقّل تجعلك تعود إلى النص األصلي لتقرأه. 
نعـــم، ال أحـــد غير الشـــاعر يكون قـــادرا على 
ترجمـــة القصيدة. أذكر أن أكتافيو باث ومارك 
ســـتراند عندما وضعـــا أنطولوجيا شـــعرّية 
لبعض قصائد مختارة لشـــعراء من المكسيك، 
لم يســـتعينوا بأنـــاس ضالعين فـــي اللغتين 
فحســـب لنقل هذه القصائد، وإنما لجؤوا إلى 
تقديم ترجمات حرفّية للنصوص المنتقاة، قام 
بها أناس ضالعون في اللغة اإلسبانية واللغة 
األنكليزية، ومن ثّم طلبوا من شعراء مرموقين، 
وبعضهم ال يعرف اإلسبانّية البّتة، أن يعيدوا 
كتابة هذه الترجمات شـــعرا. وكانت النتيجة 
ترجمات رائعة وفي غايـــة الجمال، صفق لها 
أكتافيو باث نفســـه. نعم، الشاعر هو المترجم 
األمثـــل. ثم من جهة أخـــرى أنا ال أترجم إّال ما 
أحّب، فبترجمة الشعر أحيا، وأقضي بها على 

سأمي وقرفي من العالم».

 [ المثقف العربي عاجز حتى عن الصراخ

تحسين الخطيب: الترجمة خيانة تستحق المديح

الترجمــــــة فن كتابة صعــــــب، إنه نقل نص 
بكامل روحه من ثقافة ومنظومة لغوية إلى 
أخرى، وقلة هم الذين فعلوا ذلك، لكن ماذا 
نقول إن مزج كاتب بني فن الشعر والكتابة 
ــــــاس  والترجمــــــة، دون أن تتداخــــــل األجن
ــــــة، ودون أن تنخفض  والســــــياقات الكتابي
إحداها لألخرى. الشاعر حتسني اخلطيب 
الذي ولد في مدينة الزرقاء األردنّية لعائلة 
ــــــرة ســــــنة 1968، يعتبر  فلســــــطينّية مهّج
ــــــل الذين  جنحوا فــــــي االنتقال  من القالئ
ــــــني الترجمة  ــــــروح ب ــــــذات ال بسالســــــة وب
والكتابة والشعر. ويعتبر اخلطيب، اليوم، 

واحدا من أملع مترجمي الشعر. 

تماما  غائبة  العربية  املؤسسة 

العاملي،  الثقافي  املشهد  عن 

ــعــربــي،  ــظــام ال ــن ــنــت ال فــهــي ب

{نزعاته} الداخلية املشغول بـ

 ◄

للقراء آراء@
● رندة: قرأت هذه الرواية بعد سنوات 

طويلة من مشاهدتي للمسلسل التلفزيوني 
المستلهم منها، وبصراحة فقد تفّوق العمل 

التلفزيوني على الرواية في رأيي، التي 
وجدتها قاتمة ومزعجة، وربما كان ذلك 

متعمدا. شخصية مفيد هي شخصية رجل 
ضائع يعتبر قوته وشجاعته وكبرياءه أهّم 

ما لديه، فهو يعيش حياته محاوال إثبات 
رجولته وشجاعته، وال يبالي في سبيل ذلك 

ولو أقدم على خبط رأسه على الجدار أو 
معاندة األقدار.

● عاصم صالح: لألسف ال يتوفر الكثير من 

أعمال الروائي السوري العظيم حنا مينه 
في المكتبات السعودية، لذلك حرصت 

على اقتناء كل ما طالته يدي من أعماله 
التي توفرت في معرض الرياض للكتاب. 

وأعترف أنني تأخرت كثيرا في القراءة لحنا 
مينه. وال أدري ما الذي دفعني اآلن تحديدا 
للبدء في قراءة رواياته. إنه يرسم باقتدار 

سوريا الجميلة بمقاهيها وحاراتها العتيقة 
وعوالمها الخاصة.

● فاطمة حسن: قصة الرواية تدور حول 

مفيد الفتى القروي الذي يريد أن يستهلك 
الحياة قبل أن تستهلكه، ويتمّرد عليها قبل 

أن تكسر أنفه. فنجده تارة يكره التعليم، 
وتارة يقبع متحديا كرباج أبيه وعصا معلمه 

دونما يذرف دمعة واحدة. سلوكه العدواني 
يجعل الكل في القرية ينفر منه وينال عقابا 

جماعيا؛ فلقة مرتبة عالنية أمام الناس، على 
يد رجاالت القرية بقيادة المختار، الذي يظل 

يرّدد: هذا الولد عنده روح إجرامية.

● حذيفة عمري: أختلف مع معظم األصدقاء 

هنا، بحيث لم تعجبهم الرواية وفضلوا 
المسلسل عليها. حسب رأيي الشخصي 

الرواية ال تقل روعة وجماال عن المسلسل. 
صحيح أن هناك اختالفات بين الرواية 

والمسلسل، ولكن الرواية أفضل من ناحية 
تسلسل األحداث بالنسبة إلّي. أبدع حنا 
مينه في وصف شخصية مفيد الوحش 

وتأويل تصرفاتها. لغه رائعة، شخصيات 
مميزة وأحداث مكتوبة بعناية وبحبكة فائقة، 

هذه هي الرواية.

● نسرين: من الكتب النادرة التي لم أستطع 
تركها حتى االنتهاء من قراءتها. ملحمة 

عن القهر االجتماعي والفقر والذل والجهل، 
التي تفقد اإلنسان إنسانيته وتحّوله إلى 

حيوان، أو باألحرى إلى وحش ال أمل له في 
استرجاع إنسانيته إال عن طريق التدمير 

الذاتي واالنتحار.

● امتياز: هي رواية جميلة، فيها كمية كبيرة 
من شحنات االكتئاب، بصراحة المسلسل 

أجمل منها بكثير، والنهاية في المسلسل 
أحلى وأعمق. لم تعجبني في الرواية بعض 

األلفاظ البذيئة والخارجة عن المألوف، 
وكذلك بعض المواقف والحوارات. ولكنها 

تبقى رواية مميزة لكاتب متميز.

● عماد عمري: هكذا تكتب الرواية، فالرواية 

هي حياة كاملة تعيش فيها الشخوص داخل 
الزمان والمكان، ويبث الكاتب األحداث 

بطريقته لخلق عمل رائع متقن بديع. بدأ 
مينه روايته مع بطله منذ طفولته، ودخل 

وأبحر في شخصيته، فجعلها منذ البداية 
شائكة ومثيرة للجدل. بطل الرواية مفيد لم 

يكن مثاليا كأبطال القصص، كان شجاعا 
لكن داخل هذه الشجاعة هناك شقاوة وداخل 
جرأته هناك تهّور. هذه الشخصية ظلت آلخر 

جزء من الرواية كما هي.

● وعد: قرأته ألبحث فيه عن مفيد الوحش 

الذي شاهدناه في طفولتنا وأحببناه، لكنني 
فوجئت بمفيد على الورق، فيه من سوداوية 

الكثير وقهرهم وظلمهم. عشق مينه للبحر 
واضح كما في أعماله األخرى، فهو مسرح 

األحداث، مثل عشق بطله أيضا. الفكر 
االشتراكي مطروح أيضا من خالل تركيبة 

الميناء والذين يعملون فيه. أنصح من يريد 
قراءتها بأن ال يعتبر المسلسل مرجعا وال 

يقارن بين العملين.

] حنا مينه روائي سوري 
ولد في مدينة الالذقية 

عام 1924، ساهم في 
تأسيس رابطة الكتاب 

السوريين واتحاد الكتاب 
العرب، يعّد أحد كبار 

كتاب الرواية العربية، 
وقد تميزت رواياته 

بالواقعية. من أهم أعماله ”المصابيح الزرق“ 
و“الثلج يأتي من النافذة“ و“الياطر“.

] حّنا مينه في روايته ”نهاية رجل شجاع“، 
يعيد للنخوة ألقها، ولإلقدام صبوته، 

وللشجاعة المنسية في حضن االنهزام 
مكانها في الصدر ال في السطور. في 

مواجهات وأحداث مختلفة يؤكد مفاهيم 
الحق والعدل المنغرسين في أعماقه، وقد 
استلهم من هذا الكتاب عمل درامي شيق.

نهاية رجل شجاع

حنا مينة

دار اآلداب

البطل الكالسيكّي 

عاريا من أسطورته 

هيثم حسين

} ال يكاد يغيب وصف البطل والبطولة عن 
ســـياق المقاربة اليومّية لفعـــل من األفعال، 
بحيـــث يكاد يصبح ميـــدان تنّدر ومصارعة 
في الوقت نفســـه. فـــكّل طـــرف يحتاج إلى 
جرعات دعم ومساندة داخلّية من التعظيم، 
ويكون في الوصف بالبطولة ما يروي قليال 

من الظمإ للظهور والصدارة.
 يحتفـــظ حضـــور البطـــل بألـــق خاّص 
الفت فـــي الذاكرة الجمعّية للشـــعوب كّلها، 
ذلـــك أّن لكّل شـــعب أبطالـــه وبطوالته، وال 
بأس أن اختلط الوهـــم بالواقع في اختراع 
ما يواســـي أو يمنح بعـــض التعّلة، وتكون 
المقارعة ببطولة الماضـــي نوعا من أنواع 
إثبات الجدارة بالحاضر والمستقبل. أي أّن 
االســـتعانة بصور البطل تكـــون من منطلق 

ترسيخ الجذور وتكريس الوجود.
باختالف النظرة للبطل بين عصر وآخر 
يمكـــن الســـؤال: عّم يمكن أن  يغـــدَو البطل 
المعاصـــر؟ هل يكون ذاك الجّبـــار ذو القّوة 
العاتيـــة؟ أال تنهـــض المكتشـــفات العلمّية 
بدور البطولة، ومن ورائها اإلنسان العالم؟

اعتمد المفكـــر األميركي جوزيف كامبل 
فـــي كتابـــه ”البطـــل بألف وجـــه“ على علم 
نفس األعماق والتحليل النفســـي، وذكر أن 
صورة البطل تخدم رؤى الجماعة، وتجسد 
أحالمهـــا وآمالهـــا في تخطـــي واقعها إلى 
المثال المنشود، وقد انطلق في مقارباته عن 
الرمز والبطولة، ورأى أن أســـاطير البشرية 
ازدهرت وألهمت اإلنسان على مدار تطورها 
كلما أبدع على مستوى الفاعلية اإلنسانية، 
سواء منها الجســـدية والروحية، وذلك إلى 
المدى الذي يتســـع إليه العالم، وفي األزمنة 
جميعـــا وفـــي خضـــم الشـــروط المختلفة، 
كما أّكـــد أنه يمكن القول دونمـــا مبالغة إن 
األســـاطير تمثل الرافد السّري الذي تتدفق 
عبره طاقات الكون التي ال تســـتنفد لتصّب 

في ظواهر الثقافة البشرية.
بالمقارنـــة بيـــن البطولة علـــى أكثر من 
مستوى، اعتبر كامبل أن ما يثير المالحظة 
هـــو أن انتصار بطل الحكايـــات يبقى على 
المســـتوى البيتي، في حيـــن يكون انتصار 
بطل األســـاطير على المســـتوى التاريخي 
العالمي. واعتبر كذلك أنه سواء كان البطل 
مضحـــكا أم مهيبـــا، إغريقيـــا أم بربريـــا، 
ملحـــدا أم مؤمنا، فإن المالمـــح الجوهرية 
لمغامرتـــه ال تختلـــف إال قليـــال. وأّكـــد أن 
القصص الشـــعبية تظهر فعلـــة البطل على 
أنها إنجاز جســـدي، فيما الديانات تظهرها 
كفعـــل أخالقي. ويشـــير إلى أن األســـاطير 
الشعبية تخلق العمران في كل مكان مهجور 
بكائنـــات خداعة وخطرة، وذلـــك بعيدا عن 
مجـــال الحركـــة االعتيادية للمـــكان، ويؤّكد 

على اإلعالء من شأن القانون كبطل مطلق.
الشـــّك أّن العصر الحديث شهد تحّوالت 
كبرى في صورة البطل الكالســـيكية، بحيث 
أّن المعايير تغّيرت والنظرات تبّدلت، وهذا 
مـــا يفتـــرض أن يؤّدي إلى تحـــّول التعظيم 
نحو القانون الذي يكفل العدالة والمساواة، 
بحيث يصبح هو البطل المعاصر، وأّال يظّل 

شهيد الحاضر والمستقبل.
* كاتب من سوريا

تحسين الخطيب:  بترجمة الشعر أحيا، وبها أقضي على سأمي وقرفي من العالم
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تســـتعد إيمـــا واتســـون لبطولة فيلم شـــركة ديزنـــي الجديد +ثقافة

{الجميلة والوحش} الذي تم إنتاجه ســـابقا من نفس الشـــركة 

عام 1991، وتجسد فيه إيما دور {بيال}.

تعـــرض حســـابا النجمة األميركيـــة تايلور ســـويفت على تويتر 

وأنســـتغرام للقرصنة مؤخرا، حيث تم نشـــر رسائل مسيئة عبر 

حسابيها، لكن تم محوها بسرعة.

بدأ ممثل بوليوود هريثيك روشـــان اســـتكمال تصوير مشاهد 

فيلمـــه {موهينجـــو دارو} في واليـــة جوجـــارات الهندية، إذ من 

املقرر عرضه خالل العام القادم.

اإلثنني  2015/02/02 - السنة 37 العدد 9816 

أبوبكر العيادي

} ”األب“ مسرحية تســـلط الضوء على حياة 
اإلنســـان حني ُيرّد إلـــى أرذل العمـــر، فيفقد 
االهتداء إلى املعالم واملوجودات، ويجهد في 
التشبث بوجود ال يريد فراقه، رغم أنه لم يعد 

يفهم قواعده.
فهي تركز علـــى احلالـــة الذهنية لعجوز 
صار يعجز عن فهم العالم، فيســـوء طبعه حّد 
إيذاء من حوله. ومدارها عجوز يدعى أندري 
تطاولـــت بـــه األعـــوام حتى وهنـــت صحته 
ومداركه العقلية، وابنة تبحث عن حل من بني 
ثالثة: أن جتيئه مبمرضة تسهر على راحته، 
أو تودعـــه إحـــدى مصحـــات رعايـــة العّجز 
واملسنني، أو تأخذه إلى بيتها. اختارت احلل 
األخيـــر، فإذا حياتها معـــه تنقلب إلى صراع 

ال يهدأ.

لوحات متفرقة

ال يذهـــّنب بالقـــارئ الظـــن أن املســـرحية 
مجّرد ســـرد لوقائـــع اجتماعيـــة، عن وضع 
املسنني في مجتمع غربي تطغى عليه الفردية 
واألنانية املفرطة، أو أنها تصوير لصراع بني 
جيلني، فهي في الواقـــع محاولة ذكية لرصد 
مرحلة الشـــيخوخة، ممثلة هنا في شخصية 
أندري، وســـلوكه الـــذي يتبّدل مـــن حال إلى 
حال، ويتناقض في كل رأي يبديه، وكل موقف 

يعلنه.
هذا التحـــّول يلمســـه املتفرج فـــي تغّير 
اللوحات بشـــكل تبدو معه األحداث متقطعة، 
ارتدادية حينـــا، ولولبية حينا آخر، فال يعلم 
بالضبط أّي املشـــاهد ألصـــق بواقع احلال، 
الســـابق أم الالحـــق، فهي أيضـــا تتناقض، 
وأبطالها يتناوبـــون على الركح بخطابات ال 
تدري من قائلها، لكونها تصدر عن شـــخص 
في أحد املشـــاهد، ثم تصدر عن شخص آخر 

في مشـــهد موال، وكأن املتفـــرج أمام كائنات 
متماثلة.

فاملســـرحية، كمـــا يقـــول زيلـــر: ”مربكة 
تنقصها دائما قطعـــة، دون أن نعلم ما هي“. 
فقد عمد إلى تشويش املسالك كْي يترك خليال 
املتفـــرج فرصة مْلَء حلظات الســـكوت وفهم 
تكرار اخلطابات، ســـيرا علـــى منوال مؤلفني 
مسرحيني مييلون إلى ترك نصيب من التردد 
فـــي نصوصهم، كناية على عـــدم الوثوق من 
مســـألة محيرة ال يريـــدون البـــّت فيها، على 
غـــرار األنكليـــزي هارولد بنتـــر والنرويجي 
جون فوس، دون أن يلتزم مبقاربتهما حرفيا، 
بل يتبناها ويضيف إليها تصورا مخصوصا 
يرقـــى بالنص إلى مصاف النصوص العاملية 

الكبرى.
وال يعنـــي ذلك أن املســـرحية غامضة، بل 
هي واضحة، تنضح مبشاعر إنسانية عميقة. 
ومـــرّد ذلك أن قـــوة الثقل فيهـــا ال تقوم على 
عقدة، بقدر ما تســـتند إلى حتليل حالة، لفهم 
روع ذلـــك العجوز، خصوصـــا حينما تتفتت 
حقائقه، أو ما يحســـبها كذلك، وتذهب أدراج 

الرياح.
فزيلـــر ميـــزج بني مـــا يـــدرك بالعقل وما 
يـــدرك باحلّس املرهـــف دون الوقـــوع في ما 
يثير الشـــفقة، لينفذ إلـــى ما ميّيز مصير هذا 
الرجـــل، بغض النظر عن انحـــداره احملتوم، 
ونعني به غياب ابنته الثانية، وموت زوجته 
التي رحلت منـــذ مدة. حدثان يرتادان ذاكرته 

كالرجع البعيد.
تصـــّور املســـرحية إذن رجـــال في خريف 
العمر، يجتاحه الهَرم يوما بعد يوم، ويتفتت 
عاملـــه شـــيئا فشـــيئا. تســـتضيفه ابنته في 
بيتها لكي ال يبقى وحيـــدا، فتبدأ املنغصات 

واملشاكل.
مشـــاكل للبنـــت التي لم تتهّيـــأ كي تكون 
أّما ألبيـها، تســـهر على راحتـــه وتغفر زالته 
وترضـــي نزواته، فضــال عـــن جراح املاضي 
التي ال تزال حاضرة في ذاكـــرتها. ومشـــاكل 
لــــألب الــــذي ال يريـــد التنـــازل عـــن حريته 

بسهولة.
وبرغـــم محاوالتـــه، يعجـــز أنـــدري عـــن 
املقاومة، فيفقد زمام أمره، وتختفي الذكريات، 
وتغيم الوجـــوه، ويختلط احلاضر باملاضي. 
وعلـــى غرار بيتر بروك في مســـرحية ”وادي 
الدهشة“، ينفذ زيلر إلى عقل بطله، عقل متعب 

تخرقـــه الذكريات من كل جانب، فينعكس ذلك 
في ســـلوك صاحبه، حيث يبـــدو أحيانا فّظا، 
كثير التذّمر، ســـليط اللسان، وأحيانا أخرى 

كالطفل، يفرح ألّي خبر، ويبكي ألّي حدث.

عمالق مسرحي

قـــد اختار املخرج الديســـالس شـــاّيو أن 
يختم كل لوحة بومضة ضوء تعشي األبصار، 
تثّبت املمثلني والديكـــور برهة، قبل االنتقال 
إلى مشـــهد آخر، وأن يغّيـــر الديكور بتغيير 
وضعية األثـــاث، وتوســـيــع القاعة على قدر 
الهــــــّوة التـــي جتـــرف البطـــــل، أو تقليص 

مســــــاحتها علـــى قدر ضيقــه مبـــن يــالقي. 
هـــذا الـــدور املعقـــد اســـتطاع أن ينهض به 
باقتدار عمالق من عمالقة املســـرح الفرنسي 
هو روبير هيـــرش (وقد اعترف زيلر أنه كتب 
املســـرحية على مقاســـه)، فقد أبهر اجلمهور 
بتقّمصه لتحّوالت أنـــدري، في حاالت ضعفه 
وصبيانيتـــه، وحاالت متّرده وعصيانه، ينقل 
أطـــوار ذلـــك اخلرف حـــني يطغـــى ويغضب 
ويتعالـــى، وحني يصمت، وحني يشـــرد ذهنه 
ويضطرب وينهار، مع قدرة فائقة على النفاذ 
إلـــى أعماقـــه، نفاذا يجعل املتفـــرج يتعاطف 

معه.
والطريـــف أن هيـــرش هو أيضـــا عجوز 
فـــي العقـــد التاســـع، واجلمهـــور يأتـــي من 
أجله هو فـــي املقام األول، كما يأتي غيره من 
أجـــل عجائز آخرين كنـــا قّدمناهم في ورقات 
ســـابقة، مثل ميشيل بوكيه في ”امللك ميوت“، 
وإمانويل ريفا في ”شاطئ سافانا“، وميشيل 
روبان في ”مضار التدخـــني“، وهم ال يزالون 

ميلؤون الركح بحضور متميز.

{األب} مسرحية ترصد حياة اإلنسان حين يرد إلى أرذل العمر

طاهر علوان

} الغـــزو ســـيقع هذه املرة علـــى أوروبا كلها 
تقريبـــا، ال تبقـــى إّال لنـــدن، ويكـــون املنقذون 
هـــم جنـــود اإلمبراطورية وعســـكرها، جنود 
الواليات املتحدة بعد أن تتهاوى قوى أوروبا 
العســـكرية تباعا، وتصبـــح باريس وحتديدا 
متحـــف اللوفر، هـــو مبعث الطاقـــة التي متّد 
أقوام (امليمكس) بالقوة، ولهذا يجب التصّدي 

جلذوة القوة فيهم هناك.
هـــذه هي اخلالصـــة األولية لفيلـــم ”حافة 
الغـــد“، الرائج حاليا في أنحـــاء العالم والذي 
حقق أرباحا كبيرة، واملأخوذ عن رواية للكاتب 
ومن إخراج  الياباني ”هيروشي ساكورازاما“ 

دوغ ليمان.
تبـــدأ الرحلة في هـــذا الفيلم من مشـــاهد 
كثيفـــة لتغطيات إعالمية وصـــور وثائقية من 
حروب شـــتى عصفـــت بالعالم وســـكانه، مبا 
فيهـــا لقطـــات غزو العـــراق ومشـــاهد أخرى 
حلـــاالت الهلـــع التي تنتـــاب البشـــرية جّراء 
هجـــوم افتراضـــي بالنيازك، أو قـــوى خارقة 
جتتاح أوروبـــا تباعا، حتى تظهـــر خارطتها 

وقد غطاها اللون األحمر.
على خلفية هذا الهلع والضجيج والشعور 
ببوادر الهزمية النهائية أمام القوات الضاربة 
لـ“امليمكـــس“، يحل فجـــأة الضابط وليام كيج 
(املمثل تـــوم كروز) علـــى اإلدارة العســـكرية 
للقـــوات العامليـــة فـــي هيثرو بلنـــدن، وهناك 

يجـــري تكليفه مبهـــام قيـــادة القـــوات التي 
ســـيجري إنزالها لعبـــور القنـــال األنكليزي، 
وصوال إلى الساحل الشرقي لفرنسا، كمنطلق 

لتحرير أوروبا كلها.
قـــوات مجهـــزة مبعـــدات حربيـــة فريـــدة 
مـــن نوعهـــا، واجلنـــود مدججـــون باحلديد 
وباألســـلحة الذكية القاذفة التي تســـتطيع أن 
توفر للجنـــدي حمايـــة كبيرة. لكـــن الطريف 
في األمر، وســـط ذلك الشـــّد والتوتر والرهبة 
واالستعدادات احلربية، هو ذلك احلوار الذي 
يتـــّم بني كيج وبـــني القائد العســـكري األعلى 
للعمليات اجلنـــرال بيرغهـــام (املمثل بريدان 
جليسون)، إذ يعلن كروز أنه غير مؤهل لقيادة 
جيـــوش، وال يعرف أصال فـــي قواعد احلرب، 
وال يطيق مشـــاهدة الدم ألنه ببساطة ليس إّال 

ضابط عالقات عامة وتعبئة ال أكثر.
وهنا يتّم اعتقال كيج ليجد نفســـه مجّردا 
من رتبته، وقد اســـتيقظ من غفوة في وســـط 
املعســـكر فيمـــا الطائـــرات احلربيـــة حتلـــق 
واجلنـــود يتدربـــون، يصحـــو علـــى صـــراخ 
العريف الـــذي يصفه باحلشـــرة، وفجأة يزج 
بـــه في الكتيبة الضاربة ولكن من دون تدريب، 
ويحاول بشـــتى الطرق إقناع رؤســـائه اجلدد 
أنه ضابط برتبة رائد وليس جنديا، وال عالقة 

له بالقتال املباشر، ولكن من دون جدوى.
إذ يعدونـــه جنديـــا جبانـــا ومتهربـــا من 
املســـؤولية، ولهـــذا يزج به عنـــوة في احلرب 
ومـــن خـــالل إنـــزال جـــوي علـــى الســـواحل 
الفرنســـية، حيث يتم إسقاط كيج مظليا ليجد 
نفســـه وسط معركة هائلة وقصف شديد، فيما 
تفتك باجلنـــود لينتهي  كائنـــات ”امليمكـــس“ 

األمر بخسارة فادحة للقوات األممية.
فجـــأة يفيـــق كيج مـــن غفوته، ليكتشـــف 
املتابع للفيلم أن ما شـــاهده من معارك حامية 
وطائرات وقصف، ليس إّال حلما قصيرا باغت 

كيـــج، وتبدأ مـــن تلك اللحظة سلســـلة أحالم 
مفزعـــة متقطعـــة، يتمكن كيج مـــن خاللها أن 
يغوص في الزمن مرات ومرات، ويخوض ذات 
املعركة وميوت أكثر من مرة، ثم ليعود سيرته 
األولـــى، ليصحو على صوت اآلمر ”اســـتيقظ 

أيها احلشرة“.
فـــي هذا الســـرد املميز الـــذي يقلب الزمن 
والتاريـــخ تباعـــا، ويوقظ املشـــاهد أيضا من 
االســـتغراق في األحداث، سيكون املتفرج إزاء 
مغامـــرة ال يتماهى معهـــا كليا، وال يعيش مع 
أبطالهـــا مكابداتهـــم، إّال ليعود إلـــى الواقع، 
واقـــع البحث عن ســـّر قوة ”امليمكـــس“، إنها 
قوة األوميغا التي اكتشـــفها كيج، مبا امتلكه 

من قدرة علـــى العيش في الغـــد، وكلما جرى 
تكذيبه والســـخرية منه، يروي لزمالئه وقائع 
وأحداثا وأسرارا سبق لهم أن عاشوها، وهو 
ما يدفعهم أخيرا إلى تصديقه، ومساندته في 
رحلته باجتاه متحف اللوفر في باريس، حيث 
كامنة هناك،  يكتشـــفون أن طاقة ”امليمكـــس“ 
وهو ما يتحقق فعال بعد سلســـلة من املعارك 

الدامية.
ينجـــح املخرج جناحـــا ملفتـــا للنظر في 
معاجلتـــه التي متـــزج بني املواقـــف الواقعية 
الطريفـــة التـــي يعبر عنهـــا كيـــج، وبني ذلك 
اإلسراف في اخليال العلمي- العسكري، حيث 
إدارة املعارك احلربية التي تقع في املســـتقبل 

بتقنيات مستحدثة، مبا فيها اكتظاظ الفضاء 
بالطائرات املروحية غريبة األشـــكال، وفي كل 
تلـــك الرحلة ستســـاند الضابط كيـــج زميلته 
واملؤمنـــة بقدراته ”اخلارقـــة“، الضابطة ريتا 

(املمثلة إميلي بلونت).
لعل مـــن العناصر املميزة فـــي هذا الفيلم 
عالوة على املعاجلـــة الواقعيـــة- الغرائبية- 
اخليالية، هي املؤثرات البصرية عالية اإلتقان 
التـــي ســـهرت على إجنازها تســـٌع مـــن أكبر 
الشـــركات العاملية إلنتـــاج املؤثرات البصرية، 
مـــن ذلك اســـتيالد كائن ”امليمكـــس“ الذي ّمت 
تصنيعه بصريا في مختبرات هذه الشـــركات، 

فيما ّمت التصوير ألشهر عدة في لندن.

يبرز الروائي والكاتب املسرحي فلوريان زيلر (35 سنة) كواحد من الكتاب الذين فرضوا 
حضورا الفتا في األعوام األخيرة، ســــــواء من خالل حتديث املقاربة الركحية مثل جويل 
بوميرا، أو بتفجير القواعد املسرحية املعروفة مثل سيلفان كروزفو، أو عن طريق املراوحة 
بني امللء والفراغ على غرار فلوريان زيلر، الذي قابل النقاد مسرحياته باستحسان كبير، 

من ”إن مّت“ و“األم“ و“احلقيقة“ إلى ”األب“ التي تعرض حاليا في مسرح بيرتلو.

[ معارك ضارية تدور رحاها في متحف اللوفر  [ بطل يستشرف المستقبل إلنقاذ أوروبا من الفناء
{حافة الغد} فانطازيا سينمائية عن حرب خارج الزمن

بطل الفيلم يقود معركة تحرير انطالقا من لندن وصوال إلى باريس

عالقة ثنائية بين أب وابنته أفسدتها أعراض الشيخوخة

ــــــدون لها األذى، أعداء  ــــــاء يتربصون باحلضارة الغربية ويري كالعــــــادة، هنالك أعداء غرب
أشرار ميتلكون قوى خارقة عجيبة، ولهذا ال بّد للجانب اآلخر من االستعداد جّيدا لهؤالء 

الغرباء والغزاة، والتصّدي لهم في معركة فاصلة وإنهاء وجودهم.

لصوص الفن

فاروق يوسف

} أعـــرف رســـامني لم يتوقفوا عن الرســـم 
حتـــى بعد موتهـــم. ال أمزح بـــل أحاول أن 
أصـــل إلـــى احلقيقة مباشـــرة، وصوال إلى 

الوجه املأساوي للمزحة.
الســـوري  غراغوســـيان،  بول  اللبناني 
فـــاحت املـــدرس، العراقـــي إســـماعيل فتاح 
وآخرون ممن تركوا أثرا الفتا في الســـوق 
الفنية. هناك من اســـتعار باإلكراه عيونهم 
ليـــرى من خاللها، وأيديهم ليرســـم بها من 
غيـــر أن يتمكن من االســـتيالء على خيالهم 

الذي أخذوه معهم.
غالبا مـــا يكـــون اللص فقيـــر اخليال. 
مـــزورو األعمـــال الفنيـــة يعانـــون من هذا 
املرض الذي يفقدهم القدرة على الفصل بني 

احلقيقة والوهم. إنهم ضعيفو اخليال.
ميكن للمـــزّور أن يكون دقيقا في النقل، 
غير أن من العســـير عليه أن ال يرتكب خطأ. 
هفوة صغيرة، غير مرئية من قبله ستفضح 

كذبته بطريقة ال تسّر.
حني ال تكـــون اللوحـــة األصلية متاحة 
بني يديـــه، يضطّر املـــزّور إلى االســـتعانة 
بصورتهـــا املطبوعة التـــي غالبا ما تخون 
األصـــل. أحيانـــا يخطـــئ املـــزّور في حجم 
العمـــل وقياســـاته، وغالبا مـــا يخطئ في 
األلـــوان واملواّد، وســـمك وكثافة الســـطح 

واجتاه الضربة اللونية.
املزّور شـــخص يكـــذب كل الوقت، وهو 
لذلـــك يصّدق أن مـــا يقوم به هـــو نوع من 

اإلبداع املجاور لإلبداع األصلي.
هنـــاك اليوم في أســـواق الفـــن لوحات 
لم يرســـمها غراغوســـيان، غير أنها مذيلة 
بتوقيعه. هي أعمال أصلية وجديدة، ليست 
منقولة، ولكنها منتحلة من خالل انتسابها 
إلى شـــخص لم يرســـمها. فما أن ُتنســـب 
اللوحة إلى الرســـام اللبناني الراحل، حتى 
تفقد مصداقيتها وكرامتها. ولكن أليس في 
إمكان َمن يرسم كما لو أنه غراغوسيان، أن 
يرســـم لوحاته اخلاصـــة، ليذّيلها بتوقيعه 

ويعلن عن نفسه فنانا مبدعا؟
لقد حاول غير واحد من أولئك املزّورين 
القيـــام بذلك، فـــكان اإلخفاق مـــن نصيبه. 
فاملـــزّورون لـــم يتعلموا الرســـم ألســـباب 
أخالقية، بل تعلموه لكي يكونوا لصوصا.

اللـــص لن يكون رســـاما حتى لو امتلك 
موهبـــة رامبرنـــت، فهـــو ال ميلـــك أخالق 
الرســـام، ولن يكون قـــادرا على حتّمل كلفة 

أن يكون رساما.
* كاتب من العراق

املخـــرج ينجـــح فـــي املـــزج بني 

املواقـــف الواقعيـــة الطريفـــة 

التـــي يعبر عنهـــا البطل، وبني 

اإلسراف في الخيال العلمي

◄

دور األب املعقـــد اســـتطاع أن 

ينهـــض به باقتـــدار عمالق من 

عمالقة املســـرح الفرنســـي هو 

روبير هيرش

◄

فلوريان زيلر: 

المسرحية مربكة تنقصها 

دائما قطعة، دون أن نعلم 

ما هي

ّ



النـــاس  الباحثـــون أن  } واشــنطن - يـــرى 
يعملون مبعدالت أعلى وحتت ظروف أقســـى 
ولهذا تراهم عرضة للضغوط ويحتاجون الى 

مزيد من الراحة واستعادة النشاط.
لالستشـــارات  ميرســـر  شـــركة  أجـــرت 
التخصصيـــة دراســـة فـــي بريطانيـــا أثبتت 
أن أعلى معـــدالت الغياب عن العمل ألســـباب 

مرضية تكون عادة في يناير من كل عام.
وقالـــت نتائج الدراســـة إن العذر املرضي 
واملوظفـــني  العمـــال  بـــني  شـــيوعا  األكثـــر 
البريطانيني هـــو االجهاد العضلي في الظهر، 
أو األمـــراض الفيروســـية أو تلـــك املرتبطـــة 
بضغـــوط العمل. واســـتنتجت الدراســـة تلك 
النتائـــج من خالل حتليـــل معطيات وإجازات 
نحو 11 ألـــف عامل وموظف في قطاع عريض 

من شركات القطاع اخلاص املتنوعة.
وتعتبر إجازات االثنـــني املرضية املتكررة 
ظاهرة لعـــدم الرغبة في العمـــل عند املوظف، 
ومؤشـــرا إلى تدنى الـــروح املعنوية في مكان 
العمل. وأظهرت الدراســـة أنه خالل عام 2008 
بلغ متوســـط اإلجازات املرضية في يناير نحو 
نصف يوم للشخص. وتبني أيضا أن 13 يوما 
مـــن مجموع أكثر مـــن 20 يومـــا محببة ألخذ 
إجازات مرضية تكون في يناير، وستة من تلك 

األيام تكون بني الثاني والتاسع منه.
وأوضحـــت الدراســـة أن الثالـــث والرابع 
من يناير عام 2008 شـــهد غياب قرابة خمســـة 
في املئة مـــن قوة العمل البريطانية ألســـباب 
مرضيـــة. وبينت النتائـــج أن نحو 35 في املئة 
مـــن اإلجازات املرضيـــة الطارئـــة حدثت يوم 
االثنني، أول أيام أســـبوع العمل، في حني كان 

يوم اجلمعة األقل مبعدل ثالثة في املئة.

وتقـــول الباحثـــة فيـــروز بيليموريـــا إن 
”إجـــازات االثنـــني املرضيـــة املتكـــررة تعتبر 
ظاهرة لعـــدم الرغبة في العمـــل عند املوظف، 
ومؤشـــرا على تدنى الروح املعنوية في مكان 
العمل“. وأظهرت الدراســـة أن السبب املرضي 
األكثر شـــيوعا هو آالم الظهر والشد العضلي 
والـــذي بلغت نســـبته نحـــو 24 فـــي املئة من 

إجمالي الغيابات املرضية.
كما بلغت نســـبة الغيابات بسبب أمراض 
فيروسية أو تلك املتعلقة بضغوط العمل نحو 
17 في املئـــة لكّل منهما. وأوضحت الدراســـة 
أن النســـاء أخذن إجازات مرضية بنسبة تزيد 
بنحو 24 في املئة عن الرجال، كما أنهّن يأخذن 
ضعف زميلهن الرجل إجازات مرضية بســـبب 
األمراض املتصلـــة بالضغـــوط أو اإلنهاك أو 

اإلكتئاب. 
إال أن الرجـــال يأخـــذون ضعـــف النســـاء 
آلالم  بتعرضهـــم  تتعلـــق  مرضيـــة  إجـــازات 
العضالت أو الكســـور أو اإلصابـــات البدنية 
الفعلية. وكشـــفت البحوث فـــي مجال الصحة 

املهنيـــة أن العاملـــني ال مييلـــون إلـــى إخبار 
مديريهـــم عـــن مشـــاكلهم الصحية، الســـيما 
إذا تعلـــق األمر باألمـــراض العقلية، خشـــية 
بـــّث الريبـــة فـــي نفـــس صاحب الشـــركة في 
أهليـــة موظفيـــه ومـــدى قدرتهم علـــى القيام 

باملسؤوليات املنوطة بعهدتهم.
وأظهرت دراســـة أجراها مركز الدراســـات 
اخلاصـــة باإلدمان والصحـــة العقلية في كندا 
أنه على الرغم من أن نحو أربعة من كل عشرة 
عمال لـــن يبلغوا مديرهم في حـــال معاناتهم 
من مشـــكلة في الصحة العقلية، إال أن نصفهم 
قالوا ”إنه في حال علمهم بأن زميال لهم يعاني 
من مرض عقلي فإنهم يرغبون في املساعدة“.

وذكر ”موقع ساينس ديلي“ املعني بشؤون 
العلم أن الدراسة، التي جرت برئاسة الدكتورة 
كارولني ديوا العاملة البـــارزة باملركز، أظهرت 
أن العمال لديهم مواقف ســـلبية وداعمة فيما 

يتعلق بالصحة النفسية في مكان العمل.
وتقـــول الدكتـــورة ديوا: هناك عـــدد كبير 
مـــن العاملني يعانون من مشـــاكل في الصحة 

العقلية أو حصلوا علـــى إجازة عجز عن أداء 
العمـــل لها عالقة بالصحة العقلية . وأضافت: 
وصمة املرض تقف حاجزا أمام ســـعي الناس 
للحصـــول على مســـاعدة على الرغـــم من أن 
احلصول على عالج سيكون فيه فائدة للعامل 

ومكان العمل ويقلل من خسارة اإلنتاجية.
وفي إطار الدراسة التي شملت 2219 عامال 
بالغا في أونتاريو بكندا جرى توجيه سؤالني 
رئيســـيني: األول هو هـــل ســـتبلغ مديرك في 
حال معاناتك من مشـــكلة في الصحة العقلية؟ 
والثانـــي هو: في حـــال معاناة زميـــل لك من 
مشكلة في الصحة العقلية هل سيتملكك القلق 

بشأن تأثير ذلك على العمل؟
ومـــن بني الــــ 38 باملئة الذين لـــن يخبروا 
مديرهـــم، هناك أكثر من النصف أبدوا خوفهم 
من أن اإلفصاح عن ذلك سيؤثر على مستقبلهم 
الوظيفي. وهناك أســـباب أخرى لعدم الكشف 
عـــن ذلـــك وهـــي التجـــارب الســـيئة آلخرين 
آثـــروا إعالن ذلك صراحـــة أو اخلوف من فقد 

األصدقاء أو خليط من هذه األسباب.

مرونة العمل تخفض غيابات التمارض وتزيد اإلنتاجية

17 األثنني 2015/02/02 - السنة 37 العدد 9816

صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يقول البروفيســــــور البريطاني كاري كوبر، 
ــــــة، ”إن ثقة  االخصائي فــــــي الصحة املهني
ــــــه وحرصــــــه على  رب العمــــــل فــــــي موظفي
توفير املرونة في العمل وتقســــــيم الساعات 
ــــــول الناجعة  األنســــــب لهــــــم يعتبر من احلل
ــــــص معدالت الغياب املرضي ورفع  في تقلي
معدالت اإلنتاجية، لتعود في النهاية بالنفع 

على الشركة املشغلة“.

 الرجـــال يأخذون ضعف النســـاء 

إجازات مرضية تتعلق بتعرضهم 

أو  الكســـور  أو  العضـــالت  آلالم 

اإلصابات البدنية الفعلية

 ◄

[ صحة املوظفني {صندوق أسود} ال يكشف للمدير }  كاليفورنيــا – أثبتـــت دراســـة أميركيـــة أن 
ســـرطان الدماغ ليس مرضا واحدا وإمنا هو 

مجموعة من األمراض.
وحـــددت الدراســـة أن هـــذا النـــوع مـــن 
السرطانات يشمل أربعة أنواع فرعية متميزة 

من أورام املخ التي يعاني منها البالغني.
وقـــال الباحثـــون ”إن نتائج الدراســـة لن 
تؤثر حاليـــا على كيفية عـــالج األطباء ألورام 
املـــخ .. ولكن رمبا تؤدي إلـــى إيجاد عالجات 
أكثـــر فاعلية لهـــذه األورام املتعددة األشـــكال 

املعروفة باسم (جي بي إم)“.
في الســـنوات األخيرة-بعد التشـــخيص- 
وجـــد ثالثة مـــن كل األميركيني لديهـــم أورام 
(جـــي بـــي إم). ويصعـــب عالج هـــذه األورام 
نظرا النتشـــارها الســـريع في أجزاء واســـعة 
من الدماغ؛ ولذا ميوت معظم مرضى ســـرطان 

الدماغ في غضون نحو شهر من التشخيص.
وتعـــرف فريق مـــن الباحثني مـــن جامعة 
نـــورث كارولينـــا، بعـــد حتليـــل عينـــات من 
املرضـــى، علـــى اختالف بـــني أورام املخ التي 
كانت تبدو جميعها على حد ســـواء. ووجدت 
الدراســـة أيضا أن أنواعا فرعيـــة مختلفة من 
األورام اســـتجابت ملختلف العـــالج الكيماوي 
واإلشـــعاع. وقال الباحثون: إن املرضى الذين 
يعانون من ســـاللة واحدة تعاملوا مع العالج 
الكيميائي واإلشـــعاع العدوانية على ما يبدو 
مبعـــدل أبطأ مقارنة باملرضـــى الذين عوجلوا 
بعالج أقل عدوانية. وكانت شـــركة سيتريكس 
كورب للمســـتحضرات الدوائيـــة قد أعلنت أن 
عقارهـــا التجريبي لعالج ســـرطان املخ، أثبت 
فعاليـــة فـــي جتـــارب املرحلة الوســـيطة على 
مرضى يعانون من نوع فتاك من سرطان املخ، 

بحسب البيانات األولية.
ومتـــت جتربة عقار ”ألدوكسوروبيســـني“ 
على مرضـــى يعانون من نوع مـــن أورام املخ 
(جـــي بي إم) تطورت لألســـوأ بعـــد العمليات 
اجلراحية والعالج باإلشـــعاع، فأثبت جناحا 
فـــي منع تطـــور احلالـــة، فيما تراجـــع حجم 

األورام لدى العديد من املرضى.
هو نســـخة   وعقار ”ألدوكسوروبيســـني“ 
املستخدم  مطورة من عقار ”دوكسوروبيسني“ 
فـــي العـــالج الكيميائي، وذلـــك دون أن يقترن 
بأعـــراض جانبية مثل االضطرابـــات املعوية 
واإلضرار بعضلة القلب عند تعاطيه بجرعات 
والعقاقيـــر  األغذيـــة  إدارة  وكانـــت  عاليـــة. 
بالواليات املتحـــدة أوقفت في نوفمبر املاضي 
إشـــراك مرضى جدد في قوائـــم التجارب، بعد 
وفـــاة أحـــد املرضى، فيمـــا لم تفصح شـــركة 

سيتريكس عن سبب الوفاة وقتئذ.
وجتـــرى جتربة العقار أيضـــا على حاالت 
أورام األنســـجة الرخـــوة وســـرطان اخلاليا 

الصغيرة في الرئة والبنكرياس.

 سرطان الدماغ 

ليس مرضا واحدا

◄ اكتشف العلماء آلية تعمل 
عندما يتم تبريد اجلسم، ومتنع 

فقد خاليا املخ، ويقولون إن 
اكتشافهم قد يقود في يوم من 

األيام إلى عالج أمراض تصيب 
املخ مثل الزهامير.

◄ حذرت غرفة الصيادلة بوالية 
هيسن األملانية من تعاطي 

املُسّكنات دون استشارة الطبيب؛ 
ألنها قد تنطوي على بعض اآلثار 

اجلانبية، مشددًة على ضرورة 
عدم جتاوز احلد األقصى للجرعة 

اليومية.

◄ توصلت دراسة أجراها علماء 
في جامعة واشنطن إلى أن تناول 

أدوية حمى القش تزيد مخاطر 
اإلصابة بالزهامير.

◄ نبه فريق من األخصائيني 
من أن استعمال الشامبو املزيل 

للدهون حملاربة اإلفرازات  الدهنية 
في الشعر قد ُيلحق ضررًا بفروة 

الرأس.

◄  قالت الرابطة األملانية ألطباء 
األطفال واملراهقني إن ارتفاع 
مستوى السكر في الدم لدى 

األطفال املصابني بالسكري من 
النوع األول قد ُيبطئ منو املخ 

لديهم.

◄ أشارت تقديرات منظمة الصحة 
العاملية إلى أن جهود مكافحة 

وباء إيبوال حققت تقدما ملحوظا. 
وقالت مارغريت شان مدير عام 

املنظمة العاملية في مدينة جنيف: 
لقد حققنا نقطة حتول واستطعنا 

احليلولة دون وقوع احلالة األسوأ.

} برلــني - يوصـــي األطبـــاء بتفادي جتفيف 
املالبس فـــي األماكن القريبة مـــن غرف النوم 
واملعيشة، وذلك بعد التفطن إلى حجم األضرار 
التي قد تلحقها باجلهاز التنفسي، السيما ملن 

يعانون من احلساسية والربو.
جتفيـــف  أن  الدراســـات  إحـــدى  كشـــفت 
املالبس داخل املنزل يثير الرطوبة بنســـبة 30 
باملئة في أيام الغسيل و15 باملئة في املتوسط.
وقال الباحثون القائمون على الدراسة إن 
”ثالثة أرباع املنازل التي شـــملها االســـتطالع 
لديها مســـتويات عالية مـــن الرطوبة ميكن أن 
تؤدي إلـــى منو الغبار وكانـــوا عرضة خلطر 
زيـــادة تركيز جراثيم العفـــن. وقد مت ربط هذا 
االنخفاض في جودة الهواء لظروف حساسية 

الربو وغيرها“.

و قد كشـــفت دراسة أجريت على 100 منزل 
خـــالل فصل الشـــتاء أن 87 باملئة مـــن املنازل 
جتفف الغســـيل في الطقس البـــارد، وقد قام 
ثلث العدد بوضع مالبسهم بالقرب من مصادر 
احلرارة. وأوضـــح الباحثون أن هذه الرطوبة 
التي أثيـــرت في املنزل أنتجت ”عفنا ســـاما“ 

ينتشر عن طريق االستنشاق.
قال مالكولم ريتشـــارد ســـون، أستاذ علم 
الفطريـــات الطبيـــة، بجامعة مانشســـتر، إن 
”هناك أضـــرارا صحيـــة من املمكـــن أن تكون 
قاتلة، فهنـــاك مئات اآلالف من أنـــواع العفن، 
منها حوالي 10 أنواع تســـبب مشاكل صحية، 
مثل التهاب اجليوب األنفية والتهاب القصبة 
الهوائية وغيرها من أمراض اجلهاز التنفسي 

وكذلك احلساسية.

كما أكدت املؤسسة األملانية ألمراض  الرئة 
أن من األفضـــل ملرضى الربو جتفيف املالبس 
بالغســـالة أو في مكان  مغلق ال يتصل مباشرًة 

بغرفة النوم أو غرفة املعيشة.
 وأرجعت املؤسســـة ذلـــك إلـــى أن تعليق 
املالبـــس املبللـــة لتجفيفها يؤدي إلـــى  زيادة 
الرطوبـــة فـــي البيئـــة احمليطة، إذ قـــد ترتفع 
نســـبة الرطوبة فـــي الهواء، مما يشـــكل بيئة 

مثالية لتكاثر جراثيم العفن الفطري.  وتشـــكل 
جراثيـــم العفن الفطري خطـــورة على مرضى 
الربو التحسسي واألشـــخاص الذين  يعانون 
من ضعف املناعـــة، إذ أنها قد تؤدي مثًال إلى 
اإلصابـــة بعدوى  الرئة، كما تـــؤدي إلى تفاقم 
السعال وضيق املسالك التنفسية لدى مرضى 
 احلساســـية، وبالتالـــي اإلصابـــة بضيق في 

التنفس وأزمة ربو.
وقد أوصى ريتشـــارد ســـون بـــأن أفضل 
طريقـــة ملنع العفن هـــو فتح النوافـــذ كل يوم 
وإصالح األماكن الرطبة في اجلدران واألسقف 
واســـتخدام مراوح وإصـــالح أّي مكان رطب. 
وأضـــاف أن أعـــراض مشـــكلة العفن تشـــمل 
الســـعال، التعب املســـتمر واإلجهاد وحرقان 

العني وتهيج احللق، الصداع وتهيج اجللد.

}  واشــنطن - بينـــت الدراســـات أن حامض 
األولييـــك املوجود فـــي ثمرة األفـــوكادو يقلل 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب والشـــرايني. 
فمـــن املعـــروف أن تنـــاول الدهون املشـــبعة 
والدهون املتحولة قد يؤدي إلى رفع مســـتوى 
الكولسترول والدهنيات الثالثية في 
الدم، مما قد يشكل خطرا، ويزيد 
ألمـــراض  التعـــرض  فـــرص 
والـشــــــرايني  القلـــــــــب 
واجللطـــــات، إال أنــــه 
تـــناول  املقابـــل  في 
الدهـــــــون غـــــير 
ملــــشـــبـــــعــة  ا
واألحاديـــة 

كاالوميغـــا3 واالوميغـــا 6 قـــد يكـــون لـــه دور 
كبيـــر فـــي خفـــض مســـتويات الكولســـترول 
الضار ورفع مســـتويات الكولســـترول اجليد، 
باإلضافة لدورها في تعزيـــز املناعة ومكافحة 
االلتهابات، مما يساعد على تعزيز صحة القلب 
والشرايني، والوقاية بشكل خاص من أمراض 
القلب التاجيـــة. واألفوكادو يعد مصدرا رائعا 
للدهون غير املشـــبعة واألحاديـــة، فكل 100 غم 
منها حتـــوي ما يقارب 9.8 غـــم دهون أحادية 

غير مشبعة و110 ملغم من االوميغا 3.
 تقـــول بيني كريس ايثرتـــون، التي ترأس 
جلنـــة التغذية فـــي رابطـــة القلـــب األميركية 
وخبيرة التغذية في جامعة والية بنســـلفانيا: 
ال ينبغـــي أن يضيف الناس ثمرة أفوكادو إلى 
نظامهـــم الغذائي فحســـب، لكن ســـيكون من 
اجليـــد إدراج ثمرة أفوكادو فـــي نظام غذائي 
صحي. وكتبت كريـــس ايثرتون وزمالؤها في 
دوريـــة رابطـــة القلب األميركيـــة، إنه يجب أن 
يحـــرص الناس على تناول طعام صحي للقلب 

خلفض مخاطر اإلصابة بأمراضه.
وينبغـــي أن يكون مـــا بـــني 5 و6 في املئة 
من الســـعرات احلرارية فحســـب مصدرها من 
األحمـــاض الدهنية املشـــبعة والتي توجد في 

أطعمة مثل الزبد واللحـــوم البيضاء واجلنب. 
وعوضًا عن الدهون املشبعة يجب على الناس 
أن يجـــدوا بديـــًال في األحمـــاض الدهنية غير 

املشبعة وغير املشبعة األحادية.
ويحتوي األفـــوكادو أيضًا على العديد من 
املكونـــات املفيدة األخـــرى مثـــل الفيتامينات 
واملعادن واأللياف، حسب ما يشير الباحثون.

واختار الباحثون 45 شـــخصا يعانون من 
زيادة الوزن والســـمنة تتـــراوح أعمارهم بني 
21 و70 عامـــًا لتناول واحـــدة من ثالث وجبات 
تهدف إلى احلد من الكوليســـترول الذي ميكن 
أن يتجمع في األوعية الدموية مثل الرواسب.

وتناول املشـــاركون وجبة غذائية أميركية 
معتادة ملدة أســـبوعني قبل البدء في الوجبات 
الغذائيـــة املخفضـــة للكوليســـترول، بعد ذلك 
اتبعـــوا إما نظامـــًا غذائيًا منخفـــض الدهون 
دون األفوكادو، أو نظامًا غذائيًا بنســـبة دهون 
متوســـطة بدون األفوكادو، أو نظامـــًا غذائيًا 
بنسبة دهون معتدلة مع ثمرة أفوكادو يوميًا.

وبعد أســـبوعني من اتباع النظام الغذائي 
األميركي كان متوســـط نســـبة الكوليســـترول 
منخفض الكثافة، وهو النوع الذي يتجمع في 
الشرايني حوالي 128 ملليغراما لكل ديسيلتر. 

  جففوا مالبسكم بعيدا عن الغرف

 األفوكادو صديق القلب والشرايين 

أثبـــت علمـــاء أميركيـــون أن الخـــوف من األلم يســـهم في تحفيـــز أداء 

الذاكرة، من خالل تجربة تستخدم صدمات كهربائية بسيطة.

أفادت دراســـة دانماركية أن تناول حبوب منع الحمل ملا ال يقل 

عن خمس سنوات يضاعف خطر اإلصابة بأورام دماغية.

حـــذرت غرفة الصيادلة األملان من أن تصلب الجســـم ملدة طويلة في 

عرف بالتهاب املفاصل الروماتويدي.
ُ
الصباح ينذر باإلصابة بما ي

املبللـــة  املالبـــس  تعليـــق   

إلـــى  زيـــادة  يـــؤدي  لتجفيفهـــا 

الرطوبة، مما يشكل بيئة مثالية 

لتكاثر جراثيم العفن الفطري

◄

 الغيابات المرضية عند النساء متصلة أكثر باإلنهاك واالكتئاب
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} لنــدن – صـــّرح دين باكيـــت، رئيس حترير 
أن  األميركيـــة،  تاميـــز  نيويـــورك  صحيفـــة 
الصحيفـــة، كمـــا هو احلـــال بالنســـبة لكافة 
وســـائل اإلعالم األميركية األخرى، فشـــلت في 
كشـــف احلقائق للجمهور بعد أحداث احلادي 

عشر من سبتمبر.
وقـــال للمجلـــة األملانية األســـبوعية ”دير 
شـــبيغل“: إنه كان متفقا مع النقد الذي وجهه 
حينها مراسل نيويورك تاميز، جيمس رايزن.

وأضاف ”لم تكن الصحف األميركية حازمة 
وحادة بالقدر الكافي بعد أحداث ســـبتمبر، لم 
تكـــن عدوانّية بالقـــدر الكافي لطرح األســـئلة 
حـــول قرار الذهـــاب إلى احلرب فـــي العراق، 
لم تكـــن عدوانّية بالقدر الكافي لطرح أســـئلة 
صعبة حـــول احلرب على اإلرهـــاب. أقّر بذلك 
نيابـــة عن صحيفتـــي لوس أجنلـــوس تاميز 

ونيويورك تاميز“.
وحتدث باكيـــت الذي يدير نيويورك تاميز 
منذ مايو 2014، كما كان رئيس حترير صحيفة 
لـــوس أجنلوس تاميز. في مقابلة شـــاملة مع 
دير شبيغل، عن مستشار األمن القومي إدوارد 
ســـنودن الذي اختار أن يسرد قّصته لصحيفة 

الغارديان. 
وقـــال: إنه يعتبـــر أن صحيفـــة الغارديان 
منافـــس جديد لنيويـــورك تاميز فـــي العصر 
الرقمـــي. وقـــال: هل أخشـــى تنافســـهم معنا 
وانتصارهـــم الفعلـــي علينـــا بحصولهم على 

قصة سنودن؟ نعم.
وبخصوص ســـؤاله ”هل كان أليما عليكم، 
كمؤسســـة، أال يحـــاول إدوارد ســـنودن حتى 
أجـــاب باكيت  االتصـــال بالنيويورك تاميز؟“ 
”آملنا ذلك كثيرا. فذلك يعني شـــيئني. أخالقيا، 
هذا يعني أن شـــخصا لديه قصة كبيرة وهامة 
يرغب في نشرها لم يعتقد أننا كنا املكان الذي 
ميكـــن أن يتوجه إليه، وهـــذا مؤلم. كما يعني 
ذلك أيضا أننا هزمنا في املنافسة على ما كان 

يعتبـــر أكبر قصة متعلقـــة باألمن القومي منذ 
ســـنوات عديدة. وليســـت الغارديان الوحيدة 
التـــي هزمتنا، ألن ســـنودن اختارهـــا، ولكننا 
ُهزمنـــا كذلـــك من الـ”واشـــنطن بوســـت، ألنه 
اتصل بالبوست بشأن هذه القصة. لقد حاولنا 
إصالح الوضع من خالل نشر بعض القصص 
(املقـــاالت) اجليدة التي أفخر بهـــا. لكن ملف 

هزميتنا في قصة سنودن كان حقيقة مؤملة“.
وقـــال البعـــض إن ســـنودن لـــم يتصـــل 
بالنيويورك تاميز ألنها رفضت نشر مجموعات 

البحث األولي حول األمن القومي في 2004.
وحـــول مـــا إذا كان قرار رفض نشـــر ذلك 
البحـــث خطـــأ، أشـــار باكيـــت أنــــه لـــم يكن 
يعمـــل في صحيفـــة نيويورك تاميـــز في تلك 
الفترة. كما ســـألت املجلة األملانية باكيت عـن 
املنافســـني الرقميني، وذكرت تســـريب وثيقة 
داخليـــة للنيويورك تاميــــز تقـول أن ”ميزتهـا 
الصحفية“ تتقلص في مواجهة املنافسني عبر 

اإلنترنت.
وقال باكيت: لقد افترضنا، وهو خطأ منا، 
أن جناح هؤالء املنافســـني اجلدد  كان يستند 
علـــى مجـــرد قيامهم صحفّيا بشـــيء آثرنا أال 
نفعله. لقد كانت غطرســـة منـــا، إذا أردنا فعال 
التحلي بالنزاهة. تعالينا على منافسني جدد، 
وأعتقـــد أننا أدركنا أنـــه كان خطأ. لقد فهموا 
قبلنا كيفية توفير قصصهم لألشخاص الذين 
يرغبون في قراءتهـــا. لقد كنا بطيئني جدا في 

إدراك ذلك.
قائال  التالـــي“  ووعـــد باكيـــت ”ســـنودن 
”سنعرب أننا أكثر اســـتعدادا من أي مؤسسة 
إخباريـــة لتغطية اخلبـــر. ومنلك الوســـائل، 
األدمغة، وبالتأكيد اجلرأة لنشر خبر مماثل“.

وباعتبـــار أن الطباعة ال تـــزال متثل ثالثة 
أرباع مداخيل الصحيفة، تساءلت دير شبيغل 
”كيـــف ميكن لكم أن تؤسســـوا للثقافة الرقمية 
فـــي غرفـــة أخباركـــم، واحلـــال أّن ميزانيتكم 

العمومية تطالب بالطباعة أوال؟“. 
فأجاب باكيت ”اعتقـــدت دائما أن ’الرقمي 
أّوال‘ هو فكرة مبسطة، وأنا لست متأكدا متاما 
مـــا يعنيه ذلك. ينبغـــي أن تكون القصص هي 
األولويـــة القصوى. لنأخـــذ مثال قصة باريس 
(شـــارلي إيبدو). قمنا بتغطية شاملة ويومية. 

نشرنا على موقعنا على اإلنترنت كل ما بلغنا 
مـــن معلومات أو أخبـــار، أوال بأول. ثم عندما 
تقترب من موعد الطباعـــة اخلاصة بك، عليك 
أن تقوم بأمرين. عليك أن تقوم بتهذيب وصقل 
تلك القصص التي نشرتها على اإلنترنت، ألن 

الطباعة أقل تسامحا مع األخطاء. 
ثانيا، في عالم مثالي، عليك اختيار شـــيء 
واحد يكون جديدا وقويا وقادرا على اجتذاب 
أكبـــر عدد ممكن من القراء في الصباح، عندما 

ميرون القتناء صحفهم املعتادة“.
وحـــول القـــرار بعـــدم إعادة نشـــر صورة 
شـــارلي إيبـــدو، قال باكيـــت: إن القـــرار كان 
صعبـــا جـــدا. كان رد فعلـــي التلقائـــي األول 
كصحافي رغبتـــي في التعبير عـــن تضامني 
مع الصحافيـــني الذين ُقتلوا. لذلك اتخذت في 

ذلك الصبـــاح القرار بنشـــرها. لكني أحجمت 
عن ذلـــك، مع أن هـــذا لم يكن باألمر الســـهل. 
فكرت أننا بنشرنا صورا مماثلة نضع املأساة 
احلقيقية جانبـــا ونصّب اهتمامنـــا كله على 
الرســـوم الكرتونية بحد ذاتها. لذلك جلســـت 
في الغرفة ورحت أتأمل مجموعة من الرســـوم 

الكرتونية. 
وتابـــع "أيقنت أن هذا النـــوع من الدعابة 
مـــا هو إال إهانة غير مبـــررة، وأنا ال أنتقدها. 
لم يتوافق هـــذا النوع من الدعابة مع املعايير 
املتبعـــة في نيويورك تاميـــز. لم أظن أن علينا 
عرضهـــا للناس كي يفهموا ما حدث. يكفي أن 

نصفها. ما من ضرورة لنشرها".
وأضـــاف ”أعتقـــد أن ثمـــة طرقـــا للدفـاع 
عـــن حـــق النشـــر دون أن تتخلـــى عـــن قيمك 

ومعـاييـــرك. صحيـــح أننـــي أود اإلعراب عن 
التضامـــن، إال أن ذلك يحتل املرتبة الثانية أو 
الثالثة بني مهامي األكثر أهمية. تبقى مهمتي 
األولـــى أن أخـــدم قـــراء نيويـــورك تاميز. وال 
شـــك في أن جزءا كبيرا من قرائنا سيشعرون 
باإلهانة إن نشـــرنا رسوما تســـخر من النبي 
محمد. ال يشكل هذا القارئ عضوًا في داعش، 
بل شـــخص مســـلم ملتزم يعيش في بروكلني، 
له عائلة، ويعتبر عمـــال مماثال مهينا. نقترف 
خطأ كبيرا صحافيا إن نســـينا هؤالء القراء. 
بحثت عن رسوم كرتونية تسخر بأديان أخرى 
ورحت أتأملها، فأدركت أن من الضروري عدم 
نشـــرها. إن رفضت أن أنشر رسما ساخرا عن 
يســـوع، فلَم قد أنشـــر رســـوما عن شخصية 

دينية أخرى؟“.

يعترف رئيس حترير صحيفة نيويورك تاميز األميركية بأن وســــــائل اإلعالم األميركية لم 
تكن في مســــــتوى احلدث، ولم تطرح "األسئلة الصعبة" والهامة حول مقاضاة إدارة بوش 

بشأن ما سمته احلرب على اإلرهاب.

اإلعالم األميركي يعترف بسقوطه في متاهة الحرب على اإلرهاب

ماهي داعش: قصة صحفية أنهت حياة المراسل الياباني 
} إســطنبول – أعلن تنظيم ”داعش“ اإلرهابي 
مســـاء الســـبت عن ذبـــح الرهينـــة الصحفي 
اليابانـــي، وذلـــك في مقطع فيديو نشـــره عبر 

مواقعه.
ونشـــرت مواقـــع تابعـــة لتنظيـــم ”الدولة 
اإلســـالمية“، السبت، شـــريطا مصورا يظهر 
عملية إعـــدام الرهينة الياباني الثاني كينجي 
غوتو. وظهر في التسجيل الذي بثه التنظيم، 
أحد عناصر ”داعش“، يرجح أنه امللثم نفســـه 
الذي نفذ، خالل الفترة املاضية، عمليات إعدام 
بحق رهائن غربيـــني، وبجانبه الرهينة غوتو 
وهـــو جـــاث على ركبتيـــه في مكان مكشـــوف 
ويرتدي الزي البرتقالـــي، ليقوم امللثم بوضع 
سكني على رقبة الرهينة ويقطع املشهد، ليظهر 

الحقـــا مشـــهد آخر بـــدا فيه جثمـــان ”غوتو“ 
مقطوع الـــرأس. وقال وزير الدفـــاع الياباني 
جـــني ناكاتاني إن التســـجيل املصـــور، الذي 
يزعـــم عرضه قطـــع رأس الصحفـــي الياباني 

غوتو، حقيقي على ما يبدو.
وتداول ناشـــطون ســـوريون علـــى مواقع 
التواصـــل االجتماعي، ما قالوا إنه الرســـالة 
األخيـــرة التي وجهها غوتـــو قبل توجهه منذ 
أشـــهر إلـــى محافظة الرقـــة املعقـــل الرئيس 
في ســـوريا قبل أن يعتقله التنظيم  لـ”داعش“ 

ويقوم بإعدامه مساء السبت.
ويظهـــر في التســـجيل املصـــور، الذي مت 
نشـــره، الصحفـــي غوتو وهو يعرف بنفســـه 
متحدثـــا باللغـــة اإلنكليزية قائـــًال إنه يعتزم 

التوجـــه إلى الرقة معقل تنظيم ”داعش“، وفي 
حال حصل معه أي مكروه فإن كامل املسؤولية 
يتحملهـــا بنفســـه. ودعا خالل الرســـالة التي 
قام بتســـجيلها في غرفـــة متواضعة في مكان 
وزمان غير معلومني، إلـــى ”عدم توجيه اللوم 
إلى الشعب السوري أو اتخاذ موقف سلبي منه 

في حال حصل معه أي مكروه“.
وأضاف أن الشـــعب الســـوري ”عانى على 
مـــدار 3 أعوام ونصـــف العـــام املاضية وذلك 
يكفيه“، وأوضـــح أنه ينـــوي صياغة قصص 
صحفية حول التعريف بتنظيم ”داعش“ وماذا 

يفعل في سوريا؟. 
وكانت حكومة رئيس الوزراء شـــينزو آبي 
وضعـــت أولوية قصوى لتحريـــر غوتو، وهو 

مراسل عسكري مخضرم خطفه املتشددون في 
أكتوبر املاضي عندما ذهب إلى ســـوريا سعيا 
إلطالق سراح رهينة يابانية أخرى هي هارونا 

ياكاوا.
يذكر أن احلكومة األردنية قررت حجب أي 
موقع إلكتروني أردني يقوم بتداول التسجيل 

املصور إلعدام الصحفي الياباني، وحظره.

وسائل اإلعالم األميركية فشلت في كشف الحقائق للجمهور بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ احتفلت بي بي سي العربية أمس 
األول مبرور ٧٧ عاما على انطالقها، 

ففي عام ١٩٣٨ انطلقت أول نشرة 
باللغة العربية عبر اخلدمة العاملية 

لبي بي سي. وقد أقامت عالقة وثيقة 
مع جمهورها من خالل نشراتها 

وبرامجها اإلخبارية.

◄ قدمت صحيفة ”طوكيو شيمبون“ 
اليابانية اعتذارا إلى املسلمني، 

لنشرها غالف عدد صحيفة شارلي 
إيبدو األسبوعية الفرنسية الساخرة 
الصادر بعد االعتداء الذي استهدفها 

مطلع يناير.

◄ قالت أسرة الصحفي األسترالي 
بيتر غريست املسجون في مصر 

إن تركيزها اآلن ينصب على طلب 
ترحيله إلى بالده، مضيفة أن هناك 
بارقة أمل في أن يحدث ذلك في أي 

وقت.

 MBC قررت مجموعة قنوات ◄
والعربية، تعيني اإلعالمي تركي 

الدخيل مديرا لقناة العربية 
اإلخبارية، خلفا لوزير اإلعالم 

اجلديد عادل الطريفي.

◄ طالبت النقابة العامة لإلعالم 

في تونس، احلكومة بفتح ملف 
املؤسسات اإلعالمية التي تخرق 

القانون وال تطبق االتفاقية املشتركة 
للصحافة املكتوبة في أغلب 

املؤسسات اإلعالمية .

◄ أدانت نقابة الصحفيني اليمنية 
حادثة االعتداء على املصور 

الصحفي عبدالعزيز الصبري 
والصحفي مجاهد الساللي بالضرب 
واملالحقة، من قبل ميليشيا احلوثي 

بصنعاء أثناء مسيرة احتجاجية 
رافضة لهم.

باختصار

«تصاعـــد مواقـــع الـتواصـــل االجتماعـــي لـــه عالقة بضعـــف دور 

اإلعـــالم، وجماعة اإلخوان اإلرهابية تســـتخدم هـــذه المواقع  في 

نشر الفوضى واإلرهاب}.

حسن عماد مكاوي
العميد السابق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة

«ساحات التواصل اإللكتروني أصبحت مرتعا للمحرضين وناشري 

الشـــائعات ومنظمي الحمـــالت المغرضة ضد هـــذه البالد، وحتى 

حاملي الفكر اإلرهابي}.

سعود كاتب
املتحدث الرسمي بوزارة الثقافة واإلعالم السعودية

«القائمـــون على تنظيـــم قطاع اإلعالم اإللكترونـــي في لبنان غير 

مؤهلين بســـبب عدم اطالعهـــم على التقنيـــات الحديثة، كما أن 

أهدافهم ليست مهنية بل تبغي المحاصصة السياسية}.

إبراهيم الدسوقي
صحفي لبناني

} لقد تطرقت في مقالي السابق في العدد 
9795 إلى موضوع ”اإلعالم العربي وأزمة 

احملتوى اإللكتروني“، وبّينت مواطن الضعف 
وأسباب عدم الوصول إلى املستوى الصحفي 

املطلوب في وطننا العربي مقارنة مع 
املمارسات العاملية في هذا الشأن. ووصلتني 

رسائل وتفاعالت عديدة حول املقال ُتثّمن 
ما ذهبت إليه من طرح، ولكنها تطلب مني 
التطرق إلى املمارسات السليمة واألسس 

الصحيحة التي من املفترض أن تنبني عليها 
املؤسسة الصحفية اإللكترونية. وسوف 

أحاول من خالل هذا املقال طرح أهم اخلطوط 
العريضة لهذه األسس املتفق عليها علميا.

تعتبر الصحافة اإللكترونية مفهوما 
جديدا للممارسة الصحفية تتطلب منهجية 
وعقلية جديدة تتماشى مع السلوك الثقافي 

للقراء التقليدين وللمستخدمني اجلدد، 
وتتوافق مع املستجدات املهنية، وتّتسق مع 
األدوات التكنولوجية احلديثة ومع النماذج 

االقتصادية وحتديات سوق الصحافة 
واإلعالم. لقد أصبح موضوع عدم االعتراف 

بالصحفي اإللكتروني أو اعتباره في بعض 
األحيان صحفيا من الدرجة الثانية (الذي 

يعمل لصالح موقع إخباري) أو التفريق بينه 
وبني الصحفي التقليدي (الذي يعمل لصالح 
مؤسسة صحفية أو إعالمية تقليدية)، أمرا 

من املاضي، إذ أن تعريف مهنة الصحافة 
تبقى نفسها مهما تعّددت قنوات النشر.

وهنا يجب على املؤسسات الصحفية 
واإلعالمية العربية أن تنهي هذا اجلدل 

دون رجعة وتعمل على االعتراف بجميع 
الصحفيني وتعيد توزيعهم حسب خبراتهم 
وحسب قنوات النشر ومنصات البث التي 

تستخدمها في إيصال احملتوى اإلعالمي إلى 
اجلمهور.

كما أصبح النموذج االقتصادي للمؤسسة 
اإلعالمية بصورة عامة يحتاج إلى مراجعة 

دقيقة وشاملة حسب نوع املؤسسة وأهدافها 
وطبقا ألصناف قنوات النشر التي تبث 

احملتوى من خاللها (طباعة، إنترنت، أرضي، 
أقمار صناعية…)، وأنواع األجهزة التي 

ُتستخدم في تلقي احملتوى (شاشة تلفزيون، 
كمبيوتر محمول، كمبيوتر لوحي، هاتف 

ذكي…).
إن الصحيفة التي كانت تصدر ورقيا أو 

القناة اإلذاعية أو التلفزيونية التي كانت تبث 
عبر شبكة ال إف إم أو عبر األقمار الصناعية، 

ووّسعت من حضورها على اإلنترنت يجب أن 
تعي أن خصائص قارئ الصحيفة أو مستمع 

اإلذاعة أو مشاهد التلفزيون مختلفة متاما 
عن خصائص مستخدم املوقع اإللكتروني 

الذي يقرأ ويستمع ويشاهد ويتفاعل ضمن 
منظومة نشر وبث وإعادة إنتاج محتوى 

موحّدة.
وفي هذا اإلطار، أصبحت مسألة إجراء 

الدراسات الدورية حول جمهور وسائل 
اإلعالم وفهم سلوكه وطرق تفاعله وأساليب 

إعادة إنتاجه للمحتوى، أمرا ضروريا تختلف 
نتائجه باختالف التكنولوجيا املستخدمة 

والبيئة والثقافة املجتمعية.
لقد اجتهت معظم وسائل اإلعالم 

اإللكترونية إلى اعتماد منوذج اقتصادي 
جديد، يرّكز على إنتاج خدمات غير تقليدية 

تساعد املؤسسات اإلعالمية على جتاوز 
التحديات الكبيرة التي أصبح يفرضها 
 Added) السوق، تسمى القيمة املضافة

Value) التي تعّزز والء املستخدم وجتعله 
عميال جّيدا يدفع رسوم اشتراك نظير خدمات 

إضافية إذا َوجد فيها مبتغاه غير املتوفر 
لعامة اجلمهور.

وعلى سبيل املثال أصبحت بعض 
املؤسسات اإلعالمية تفّرق بني صنفني من 

اجلمهور، املستخدم العادي واملستخدم 

املشترك خلدماتها اإلضافية مقابل رسوم 
معينة. وذهبت بعض الصحف العاملية 
املعروفة إلى توفير الصفحة األولى من 
الصحيفة املطبوعة والفقرة األولى من 

األخبار واملقاالت فقط للمستخدم العادي، 
في حني توّفر احملتوى بأكمله للمستخدم 

املشترك.
ولتعزيز والء هذا املستخدم املشترك، 

وّفرت له امتيازات ال ميكن احلصول عليها 
إّال من خالل االشتراك، من بينها األخبار 
واملقاالت والتحقيقات اخلاصة والرسوم 

البيانية والصور وأفالم الفيديو احلصرية. 
كما ذهبت إلى أبعد من ذلك من خالل توفير 

مساحات نقاش إلكترونية مع بعض الوزراء 
واملسؤولني والشخصيات املشهورة، تتم فقط 

من خالل موقعها اإللكتروني.
رّمبا هذه املساحة غير كافية للتعّمق في 

املوضوع، لكن إعادة التفكير في النموذج 
االقتصادي للمؤسسة اإلعالمية العربية 
من خالل إنتاجها خلدمات غير تقليدية 

والتزامها بخصائص ومعايير إنتاج احملتوى 
اإللكتروني والتركيز على القيمة املضافة 

للمستخدمني، تعتبر املفتاح املبدئي للمرور 
إلى عصر الصحافة واإلعالم اإللكتروني.

مملكة البحرين * أكادميي وخبير إعالمي – 

من أجل نموذج اقتصادي جديد للمؤسسة اإلعالمية العربية

د. حاتم أحمد

دين باكيت:

ثمة طرق للدفاع عن حق 

النشر دون أن تتخلى عن 

قيمك ومعاييرك

كينجي غوتو اعتزم التوجه 

إلى الرقة معقل «داعش} 

وأعرب عن تحمله كامل 

المسؤولية
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} الرقة (ســوريا) – تســـود حالة مـــن الترقب 
احلـــذر فـــي األردن، بعـــد انتهاء املهلـــة التي 
حددها تنظيم الدولة اإلسالمية إلطالق سراح 
السجينة ساجدة الريشاوي مقابل اإلفراج عن 
الطيار معاذ الكساسبة احملتجز لدى التنظيم.
وعلـــى تويتر يســـخر أنصـــار داعش ”يا 
أصحاب  #كلنا معاذ خذوا هذه احلكمة، الوقت 

كالسيف إن لم تقطعه قطع رأس #معاذ”.
ولـــم يكـــن مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
هـــذه  عـــن  مبنـــأى  األردن  فـــي  االجتماعـــي 
التطوارات، فعبروا عـــن تضامنهم مع الطيار 

املختطف من خالل هاشتاغ #كلنا_معاذ.
كما طالبوا الســـلطات األردنية باإلســـراع 
في اإلفـــراج عنه بأي طريقـــة، خاصة بعد بث 
تنظيم الدولة شريط فيديو على موقع تابع له 
على اإلنترنت لعملية ذبـــح الرهينة الياباني، 
وحسم بذلك موقفه من الصحفي كينجي غوتو 
وهو املصير نفســـه الذي لقيه مواطنه هارونا 
يوكاوا، الذي قتل ذبحا بالسكني على يد ملثم 

من التنظيم.
مـــن جانبها، جنحـــت عائلة الكساســـبة، 
بصورة واضحة، إعالميا في حشـــد التعاطف 

مع قضية ابنها.
وتـــداول مغـــردون فيديو لوالدتـــه توجه 
رسالة مباشرة إلى التنظيم تطلب فيها اإلفراج 

عنه وفق رابط اإلسالم واإلنسانية.
وعلق مغرد ’أيتها السيدة الصابرة، هؤالء 
ليســـوا إخوة معاذ ودينهم غيـــر دينه، هؤالء 
لصـــوص، قتلة ومجرمـــون كفي عـــن توجيه 

النداء لهم يا أم البطل #كلنا معاذ”.
وانتقـــد مغردون ”بعـــض األصوات“ التي 
تساهم في الضغط على الدولة بطريقة خاطئة 

تخدم مناورة ”داعش“.
وقال مغرد ”ســـالح اجلو امللكـــي األردني 
قدم األبطال موفق السلطي وفراس العجلوني 
وســـيقدم املزيد فكل أردني هو مشروع شهيد 

فداء للوطن. #هذه حربنا. 
وكتـــب مغرد آخر ”#كلنا معـــاذ رأس زعيم 
دولـــة كالب اجلحيـــم البغدادي ســـتكون ثمن 
ســـالمة وحرية البطل معاذ. فليتذكروا مصير 
مصعب الزرقاوي، ال أحد يتحدى األردن يبقى 

حّيا“، وفق تعبيره.
وظهـــر هاشـــتاغ #كلنا_معـــاذ ألول مرة 
في ٢٤ يناير، ثم تراجع ليعاود االنتشـــار مرة 

أخرى في ٢٨ من نفس الشهر. 
وفـــاق عـــدد التغريـــدات في الثالثـــة أيام 

املاضية ٢٠ ألف تغريدة.
وكتـــب مغـــرد ”أتوقع أن املوقـــف األردني 
الرافـــض البتـــزاز #داعش وضـــع التنظيم في 
حالة صدمة، هم ال يريدون أن يخســـروا ورقة 

#معاذ_الكساسبة بهذه السهولة“.
وعلق مستخدم على موقع فيسبوك ”الدرك 
واملعتصمون من أجل البطل معاذ الكساســـبة 
يصلون صالة الظهر مع بعضهم البعض هكذا 

خلقنا وهكذا سنبقى“.

اجليـــش  أركان  رئيـــس  أعلـــن   – لنــدن   {
البريطانـــي الســـير اجلنرال نيـــك كارتر، عن 
اجتاه اجليش إلى تشكيل لواء يتكون من قوة 
خاصـــة من احملاربني قوامها ١٥٠٠ جندي على 

مواقع التواصل االجتماعي املختلفة.
واجلنود الذين ســـيعملون في هذا اللواء 
سيكونون جميعا قادرين على شن حروب غير 
تقليدية وتسليط ضغوط نفسية على الشعوب 
زمـــن احلروب، من خالل اســـتخدام شـــبكات 
اإلعـــالم االجتماعـــي املختلفة مثل فيســـبوك 

وتويتر.
وأوضح املســـؤول العســـكري البريطاني، 
أنهـــم يخططون من خـــالل ذلك اللـــواء الذي 
يحمل رقم ٧٧، إلى التحرك بشـــكل ”أكثر ذكاء“ 
فـــي العمليات التي ســـيقع شـــنها فيما بعد، 
الفتـــًا إلى أن هذا اللواء ســـيتمركز في منطقة 
”بركشـــير“ غرب العاصمة لنـــدن، وأنه يتكون 
من جنود نظاميـــني وآخرين احتياطيني، على 

أن يبدأ عمله رسميا في أبريل املقبل.
ويهدف هذا اللواء إلى ”الرد على احلمالت 
التي يروجها األعداء على شبكات املعلومات، 
وحتقيق دعم الشـــعوب فـــي مناطق احلروب 

التي يخوضها اجليش البريطاني“.
وقال متحدث باســـم اجليـــش إن ”الكتيبة 
اعتـــراف بإمكانية التأثير على أفعال اآلخرين 

في ساحة املعركة، بطرق ليست عنيفة“.
وذكرت صحيفـــة الغارديان البريطانية أن 
هـــذه اخلطوة جاءت، في جانـــب منها، نتاجا 
خلبرات اكتســـبها اجليش مـــن عملياته ”في 
مكافحة التمرد في أفغانستان“ في إشارة إلى 

احلرب ضد حركة طالبان هناك.
كما ميكن اعتبارهـــا خطوة أملتها الرغبة 
في الرد علـــى أحداث العـــام املاضي، مبا في 
ذلك مـــا حدث فـــي أوكرانيا من ضم روســـيا 
لشـــبه جزيرة القرم، واســـتيالء تنظيم الدولة 
اإلســـالمية علـــى أجزاء واســـعة من ســـوريا 
والعراق. وتضاعف بريطانيا جهودها إليجاد 
طرق للتأكد من أنه إذا كانت هناك فروع تابعة 
لتنظيـــم القاعدة تعمل فـــي بريطانيا، حملاولة 

”منع حدوث مأساة حقيقية“.
ونوهـــت الصحيفة في هذا الســـياق إلى 
أن اجليشني اإلســـرائيلي واألميركي يشاركان 

بشكل كبير في هذه العمليات النفسية.

وأوضحـــت أنه على خلفيـــة األخبار التي 
يتم تناقلها على مدار ٢٤ ســـاعة عبر الهواتف 
الذكية ووســـائل االعالم االجتماعي، فإن هذه 

القوة ستحاول السيطرة على هذا األمر.
وقـــال متحـــدث باســـم وزارة الدفـــاع ”إن 
الوحـــدة ســـتلعب دورا أساســـيا فـــي متكني 

اململكة املتحدة من خوض حرب معلوماتية“.
وقـــال رئيس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميـــرون إن الهجمـــات اإللكترونيـــة متثـــل 
”واحدة من التهديـــدات احلديثة الكبيرة التي 

نواجهها“.
وكان مكتـــب التدقيق الوطنـــي البريطاني 
حذر في عام ٢٠١٣ من أن قلة املوظفني املهاريني 

تعيق احلرب ضد جرائم اإلنترنت.
املتحـــدة  والواليـــات  بريطانيـــا  وكانـــت 
األميركية اتفقتا الشـــهر املاضـــي على تنفيذ 
”مناورات“ لهجمـــات إلكترونية ضد بعضهما 
البعض في إطار اســـتراتيجية دفاع مشـــترك 
اإلنترنـــت.  جرائـــم  مرتكبـــي  ضـــد  جديـــدة 
وستجرى مناورة في وقت الحق من هذا العام.
وســـتوفر الدولتان أمواال لتدريب ”اجليل 

القادم“ من عمالء احلرب اإللكترونية.
وقـــال الرئيـــس األميركـــي بـــاراك أوباما 
”خطـــرا  متثـــل  اإللكترونيـــة  التهديـــدات  إن 
عاجال ومتزايدا“، مضيفا ”وســـائل التواصل 
االجتماعية واإلنترنت هي الطريقة الرئيســـية 
التي تســـتخدمها هذه املنظمات اإلرهابية في 
التواصل“. وفي ســـياق متصل، طالب رئيس 
الوزراء البريطاني شـــركات التكنولوجيا مثل 
غوغل وفيسبوك السماح للحكومات باالطالع 

على الرسائل املشفرة.
العمالقة  التكنولوجيـــا  شـــركات  وتتهـــم 
األميركية مثل تويتر وفيســـبوك وغوغل وآبل 
ومايكروسوفت وياهو واخلدمات االجتماعية 
األخرى مبا في ذلك يوتيوب وتطبيقات واتس 
آب وســـكايب وانستغرام، بتســـهيل ”اجلهاد 

العاملي“.
ووصف مديـــر االتصـــاالت احلكومية في 
اململكـــة املتحـــدة، روبـــرت هانيغـــان، ”أكبر 
بشـــبكات  األميركية،  التكنولوجيـــا  شـــركات 
وقـــال  لإلرهابيـــني“،  والســـيطرة  القيـــادة 
هانيغان ”لعقد من الزمن تقريبا، ســـاعدت تلك 
الشـــركات تنظيم القاعدة، وتساعد اآلن تنظيم 
داعش جلمع التبرعـــات والتجنيد، والتلقني، 
وتدريـــب اإلرهابيني اجلـــدد، ويصلنا كل يوم 
تقريبا املزيد من األخبار عن اعتقال الشـــباب 
الغربيني لنشاطهم اإلرهابي وتخطيطهم لشن 
هجمات، أو محاولة السفر إلى الشرق األوسط 

لالنضمام إلى منظمة إرهابية. 

وســـائل  فعاليـــة  داعـــش  تنظيـــم  وأدرك 
التواصـــل االجتماعـــي. ومثلـــت التغريـــدات 
والفيديوهـــات اجلهادية حـــول قطع الرؤوس 
الشـــبكات  ملســـتخدمي  صدمـــة  واإلعـــدام 

االجتماعية.
ويتســـاءل خبراء ”ملـــاذا ال تقوم احلكومة 
األميركية بســـؤال رؤســـاء تلك الشـــركات عن 
اجلهد الـــذي يبذولونه لوقـــف اإلرهابيني عن 

التحريض على العنف؟“.
 وأشار املستشار اخلاص لشؤون الشباب 
العامليـــة، رونان فـــارو، إلى أن ”مـــا هو أكثر 
إثـــارة للقلق هـــو حقيقـــة أن هذه الشـــركات 
تعرف بالفعل كيف تراقب وحتذف احملتويات 
التي تنتهك القوانني األخرى، فجميع شبكات 

تســـتخدم  الرئيســـة  االجتماعـــي  التواصـــل 
وسائل حســـابية (خوارزميات) مناسبة تعمل 
على اكتشـــاف ومنع حتميـــل مواد إباحية عن 
األطفال بشـــكل أوتوماتيكـــي، وأن الكثير من 
هذه الشـــبكات، مبا في ذلك يوتيوب، تستخدم 
تقنيات مشـــابهة ملنع املواد التي عليها حقوق 
نشـــر من الوصـــول إلى اإلنترنـــت، فلماذا في 
هذه احلـــاالت الواضحـــة من قطـــع الرؤوس 
والدعوات إلى ســـفك الدماء، ال تســـتخدم مثل 

هذه التقنيات؟“.
وردا علـــى ذلـــك قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة غوغل، إريك شميدت، ”إذا كانت هناك 
خوارزميـــة للكشـــف عن اإلرهابيـــني، ثق بي، 

سوف نستخدمها“.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Just_Human13  
تغريدة مـــن املســـتقبل: تذكرون 
الظـــالم؟  وخفافيـــش  اخلـــراب 
واالغتـــراب؟  العـــذاب  تذكـــرون 
تذكرون كم كنا أضحوكة بائسني 

متفرقني؟ واآلن متحدين!
******

@SermedAlwan  
والنقل  والفقهية  الفكرية  البالدة 
بـــال عقل وإهـــدار تعاليم القران، 
صفات أرســـتها أفـــكار اجتمعت 
عليهـــا االمـــة منـــذ 1400 ســـنة 

يسمونها زورا تعاليم االسالم!
******

@razangori6 
درســـونا في التاريخ عن هوالكو 
فليدعـــوا التاريخ جانبا؛ فداعش 
اخذت املاضي وطورته باحلاضر 

اعداء احلياة والنور.
******

@Dr_3edan  
إن كان إقليـــم البصـــرة الحتكار 
نفط البصرة لشعب البصرة فقط 
فهل سيحتكر إقليم كربالء مراقد 
كربالء املقدسة ألهل كربالء فقط؟! 

******
@Al_8AE9R  
كل ما تنزل تغريدة الزم تشرحها  

لـ30 مليون عراقي.
******

@saeedpdj 
املشكلة في الكرادة بني أشخاص 
جعلها  اإلعـــالم  لكن  معدوديـــن، 

حرب شوارع!

@Momen0o
في ظل جهود اســـرائيل النبيلة في 
للمســـاهمة في حترير ســـوريا لم 
يبق على العرب ســـوى أن يطلبوا 
منها املساعدة في حترير فلسطني.

******
@bashar__asad 
لدي موهبة الضحك ملدة 3 ساعات 
مبجلـــس الشـــعب مـــع مجموعـــة 
تصفق خلفي... هل ميكن أن أشارك 

وأربح ؟ #أراب_غوت_تالنت.
******

@MousaAlomar  
بعض اإلســـالمـيني ممن فشلوا في 
سوريا وجودا وسيطرة ومشروعا، 
ال يوفـــرون أي جهـــد للطعـــن فـــي 
وبالباطل،  باحلق  وتفشيله  غيرهم 
بهــــذا  أنفســـهم  ليعــــزوا  فقــــط 

اإلخفاق.
******

@mondasss 
فـــي ريف ادلب قام عناصر من لواء 
الفاحتني في بلدة حتتايا بقتل احد 
شرعيي النصرة "ابو معاذ" واثنني 
معه، اقتلـــوا بعضكـــم ومن ينجو 

يقتله االسد!!
******

@EmanAlhariri1 
مناطـــق محـــررة دون أهلهـــا مما 
نخـــاف؟ مـــن النظام من حـــزم من 
النصـــرة من داعش من االختطاف؟ 
لـــن نرجـــع ولـــن تنظـــف الثـــورة 
اال بوحـــدة ســـوريا لـــو تفهمـــون 

النتصرنا.

@HaithamAltraif  
يقول القصيبـــي: بعد إعفائي من 
الصحـــة؛ كانت هنـــاك احتفاالت 
في املستشـــفيات؛ احتفل األطباء 

واملمرضون وليس املرضى!!
******

@TheRealSouad
غير صحيح أن االفراج عن سعاد 
الشمري بسبب العفو صدر األمر 
من الرياض قبل شهر بعد انتهاء 
التحقيـــق وعـــدم ثبـــوت ادانتها 

أتعبت من لم يعرفوك يا أمي.
******

@m3lomatt
مـــاذا تريـــد مـــن وزيـــر الصحة 
إلغاء اقســـام الـvip باملستشفيات 
احلكومية هذه عنصرية قذرة وال 

معنى لها إال احتقار الناس.
******

@saudrara 
"أسوأ مكان في اجلحيم مـحجوز 
للفقراء واملنتفـــني الذين يطبلون 
ويقولون أمن وآمان ونحن أحسن 

من غيرنا" سعود لوثر كنغ.
******

@Ahmadoovich 
فـــي الوقت الـــذي تتوعـــد وزارة 
الشـــهادات  مـــزوري  الداخليـــة 
العلميـــة؛ تعلن جامعـــة اميركية 
يقـــول وزير الداخليـــة انه تخرج 
منهـــا أن الوزير لـــم يتخرج منها 

فتأمل!
******

@e3aziz 
لو تـــرى العقوبـــات املخففة على 
اخطاء الهيئة الفادحة تســـتغرب 
فرحتهم بإعفاء رئيســـهم الوحيد 
الـــذي جتـــرأ وعاقبهـــم!! هـــؤالء 

يريدون أن يتجبروا بال رقيب!

@AlsisiOfficial
عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

@r 89
باحلـــرف:  السيســـي  تصريـــح 
قيادي متشدد حتدث معي وتوعد 
املصريني بجلب مســـلحني من كل 
العالـــم للقتـــال في مصـــر. قصد 
املقدس،  بيـــت  وليـــس  اإلخـــوان 

واملعني خيرت الشاطر.
******

@samah48813546 
كلنـــا اجليش املصـــري أي واحد 
ماشـــي في الشـــارع يرى ضابطا 
أو جنديا يؤدي التحية العسكرية 
نريد رفـــع معنوياتهم ونقول لهم 

نحن معكم ووراءكم نحن فداكم.
******

@Hazem__Azim  
هـــل يقوم االزهر بحملـــة تثقيفية 
مركـــزة فـــي مـــا يتعلـــق بالفكـــر 
وشـــرح  والشـــهادة  االنتحـــاري 
موضـــوع حور العني النـــه عاملة 

يؤثر على أدمغة االرهابيني؟!!
******

@TaherMostafaa  
السيسي يخزوق االخوان ويطلق 
فيلـــم  علـــى  الرحمـــة  رصاصـــة 
املصاحلـــة  ارامـــل  املصاحلـــة... 

يشوفولهم شغالنة شريفة بقى.
******

@maryam1001
فرق كبيـــر بني رئيس دولة عظمى 
يخـــرج لكي يحشـــد العالـــم معه 
ملواجهة دولته لالرهاب والسيسي 
الـــذي يواجـــه االرهـــاب بحشـــد 

الشعب حول قيادته واجليش.

@MEalhammadi  
إلى متى هذا العجز العربي جتاه 

ما يحدث في اليمن!؟
******

@Hanimalazi  
غريب أن العرب مهتمون جدا مبا 
قرارات  مـــن  احلوثي  ســـيصدره 
فـــي اليمن؟ الزملة اســـتلم واحتل 
واســـتباح كل اجلغرافية ســـواء 
أصدر قرارات أو لم يفعل، سواء!

******
@ghurab77  
ال رئيـــس، ال دولـــة، ال جيـــش، ال 
حكومـــة، ال اقتصـــاد، ال ايرادات.. 
الشعب اليمني اقوى منه مستحيل.

******
@NadiaSakkaf  
احلل هو العمل على بناء األقاليم، 
كل مواطـــن مينـــي يســـتطيع ان 
يساعد هذا هو املشروع احلقيقي 
إلنقاذ اليمن! بال مجلس رئاســـي 

بال بطيخ!!
******

@abassalnahary
اليمن متر األيـــام ويزداد الوضع 
الغطرســـة  بســـبب  تعقيـــدا 
وحوثنة  واالنتهاكات  والعنجهية 
الغـــزاة اجلدد  الدولـــة من قبـــل 

احلوثيون ومؤمتر صالح.
******

@Judge_ALhitar  
اذاكان كل مكون سياســـي يعتقد 
بان اعضاءه وانصاره هم الشعب 

فهي الكارثة ذاتها.

سوريا

احلرب باتت نفسية بامتياز، وأضحت مواقع التواصل االجتماعي التي تقود هذه احلروب 
ســــــالحا مهما يســــــتخدم إلضعاف قدرات األعداء، وفي هذا الســــــياق أنشئ لواء جديد 

باجليش البريطاني للقيام بحروب غير تقليدية عبر مواقع التواصل االجتماعي.

@MhamedKrichen  
حكـــم مبـــاراة تونـــس وغينيـــا 
االستوائية مسخرة بكل املعايير.

******
@hakim1zed  
نصـــف املجتمع يصـــف النصف 
يصف  بينما  باالرهابيـــني  االخر 
النصف الثاني غيره بالطاغوت.

******
@SEL3AMAN  

ثمـــة حاجة فـــي تونس اســـمها 
"تدبيـــر الراس" وهي كل نشـــاط 

ممنوع لكن مسكوت عنه ومبرر.
******

@JBIRA
ملـــا قدمـــت ام كلثوم إلـــى تونس 
املذيع سأل مواطنا عن رأيه فيها. 
فقال له "باهية اما تعاود ياسر"!

******
@3MIROUY
أوائـــل  علـــى  ســـنوات  أربـــع 
محاكمة  وال  االرهابية.  العمليات 

لالرهابيني الى حد االن؟
******

ssis@BA 
محامـــي  تســـتضيف  عندمـــا 
االرهابيـــني فـــي اإلعـــالم مـــاذا 

تسميه؟ تبييض االرهاب.
******

@douraydi
كانت اولى اولويات النهضة هي 
ادخال الفياغرا للبالد. وكان ذلك 

اجنازها الوحيد.

تويتر األردني الحرب الحديثة نفسية أسلحتها تغريدات وفيديوهات

يترقب معاذ

الكتيبة 77 اعتراف بإمكانية التأثير في مجريات المعركة، بطرق ليست عنيفة

[ جيش مقاتل في بريطانيا يستعد لخوض معارك على الشبكات االجتماعية 

رونان فارو:

الشبكات االجتماعية 

تعرف كيف تراقب 

المحتويات  لكنها ال تفعل

عاد موقع ملفات التورنت الشهير «ذا بايرت باي} السبت إلى العمل مجددا، بعد شهرين تقريبا من التوقف، على إثر مداهمة قامت بها 

الشرطة السويدية. ورغم عدم اإلعالن رسميا عن عودة «ذا بايرت باي}، إال أن المستخدمين الحظوا عودته للعمل بصورة طبيعية كما 

كان قبل التوقف، علما أن المسؤولين عنه كانوا أشاروا إلى إمكانية العودة قبل مفتتح فبراير.
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تعتبر صناعة الثلـــج من الصناعات املهمة والحيوية، فهي الوســـيلة الوحيدة تحقيق

لحفظ املنتوجات صيفا وشتاء، وتمر هذه الصناعة بمراحل متعددة، بدءا من 

تقليل نسبة ملوحة املياة، إلى مرحلة التجميد النهائية.

تعـــد القفازات والحـــذاء ذو الرقبـــة العاليـــة، والبدلة البالســـتيكية، من أهم 

األلبســـة الوقائيـــة التي يحمي بها عمـــال مصانع الثلج أنفســـهم من الصقيع، 

حيث تصل درجة حرارة املصنع إلى أقل من ٥ درجات.

مـــع أزمة الكهرباء في مصر يتزايد اإلقبال على شـــراء ألـــواح الثلج، خاصة من 

طرف أصحاب املطاعم الذين يســـتخدمون الثلج في حفظ اللحوم والخضار 

وبقية بضاعتهم في حال انقطاع الكهرباء.

} القاهــرة – مصانـــع الثلج رغم ضخامتها، إال 
أنها ال تشـــغل عددا كبيـــرا من العمال، إذ يكفي 
لتشغيل مصنع واحد، ما بين ثالثة وستة عمال، 
ال يعوقهم الطقس شديد البرودة من النزول إلى 
المصنـــع وأداء عملهم البســـيط، الـــذي يعتمد 
على المياه العذبـــة، وبعض الماكينات، ومواد 
خاصة بالتبريد، وهي نفس فكرة الثالجة، لكن 

بطريقة مكبرة.
محمد خليفـــة، مهندس تبريد بأحد مصانع 
الثلـــج فـــي مصر، قـــال لــــ ”العـــرب“ إن الماء 
المتواجـــد فـــي المصنـــع فيه ملوحـــة حتى ال 
يتجمـــد، والمبرد يقوم بتبريـــد هذا الماء الذي 
يندفع بعد ذلك إلى الحوض ليالمس الشـــكات 
المتراصـــة (مجموعـــة من القوالـــب الحديدية 
بأبعاد لـــوح الثلج المراد تصنيعـــه)، وعددها 
نحـــو 28 قالبا توضع في صف واحد، من خالل 
قضيب حديـــدي عند فوهاتها، وتمـــأل بالمياه 
للتبريد (البريم)، وما إن تتجمد تفرغ من الثلج، 
ويعـــاد ملؤها بالمـــاء مرة ثانية، بواســـطة ما 

يسمى بالونش.
ويتكـــون المصنع من صالة كبيرة تســـمى 
”العنبـــر“، وهي عبارة عن غرفـــة كبيرة الحجم، 

ويشغل المغطس (حوض الماء) تسعين بالمئة 
مـــن مســـاحة العنبـــر، وعمقه يقـــارب المترين 
ليتسع  للمبرد (الســـربنتينة) الذي يوضع في 

مكان مخصص داخل الحوض.
العم عبدالقـــادر، ويطلق عليـــه ”الوناش“، 
أوضح لـ ”العرب“ أنه يعمل في هذه المهنة منذ 
أكثر من عشـــرين عاما، ومعاناتـــه ال تكمن في 
البـــرودة التي تتخلل أوصالـــه، إنما في رائحة 
النشـــادر الـــذي يســـتخدم في تصنيـــع قوالب 
الثلـــج. ويقـــوم ”الونـــاش“ عند تجمـــد الثلج، 
بانتشـــال قالب الثلج األول بواسطة ”الونش“ 
ويتحرك به نحو الطرف اآلخر، ثم يتم تغطيسه 
في حوض آخر، يتسع لقالب واحد فقط، به ماء 
عذب درجة حرارته عادية، ليتم فصل الثلج عن 
جـــدران القالـــب، وتفريغه على رفوف خشـــبية 

لتسويقه. 
وعن الرفوف الخشـــبية التي تغطي ســـطح 
حوض الماء، قال العم حســـن الـــذي يعمل في 
المصنع لـ“العرب“، إنها تقوم بتسهيل الحركة 
فوقها، وصيانة المـــاء في القوالب من التلوث، 
إلـــى جانـــب الحفاظ علـــى جو التبريـــد داخل 
الحـــوض، الفتا إلى أن عملية تحويل الماء إلى 
ثلج تســـتغرق نحو ثماني ساعات، وفي فصل 
الشـــتاء يتم إنتاج نحـــو 1500 قالب ثلج، بينما 
يصـــل الرقم إلى 4200 قالـــب في فصل الصيف، 

ومع ذلك يبقى الســـعر ثابتـــا، على مدار العام، 
ويبلـــغ نحو 35 ســـنتا للقالـــب، أو البالطة كما 
يطلقـــون عليها. وتعـــد القفـــازات والحذاء ذو 
الرقبـــة العاليـــة، والبدلـــة البالســـتيكية التي 
تلبـــس من الداخـــل، من أهم األلبســـة الوقائية 
التـــي يحمـــى بها العامل نفســـه مـــن الصقيع 
الـــذي يحاصره من كل جانـــب، فدرجة الحرارة 
تصل إلى أقل من خمســـة درجات تقريبا، فضال 
عن الرطوبـــة التي تنال من الجســـد، ومع ذلك 
فالعامـــل ال يبالي بالبرودة، فأثناء االنهماك في 

عمله يبدو كأنما يشعر بالحرارة.
الشـــيخ أســـامة، عامل بأحد مصانع الثلج 
منذ ثالثين عامـــا، قال لـ ”العرب“ إنه يعمل في 
هذه المهنة ليس من أجـــل العائد المادي فقط، 
لكن ألن لديه اعتقادا بأن الثلج يطرد الشـــيطان 
الذي يجري في الدم مسببا األوجاع، فوفق رأيه 
بما أن القرآن أكد أن الشيطان والجن مخلوقان 
من النار، فالماء البارد يؤذيهما ويطردهما من 

الجسد.
أما العم جمال، بائع ثلج، فال يرى في الثلج 
غيـــر مصدر رزق له، فهو يتجول في الشـــوارع 
متحديا األمطار، صحبة عربته الخشـــبية التي 

تحمل عشرات األلواح من الثلج لبيعها.
وقـــال لــــ ”العـــرب“ إن اإلقبال على شـــراء 
ألواح الثلـــج انتعش، خاصة مع أزمة الكهرباء 
في مصـــر، ويعتمد في بيع الثلـــج على بائعي 
األســـماك طـــوال أيـــام الســـنة، لحاجتهم إلى 
تبريـــده علـــى الـــدوام صيفـــا وشـــتاء، ألنـــه 
ســـريع التلـــف، إضافة إلى مـــروره على بعض 
المطاعم التي تســـتخدم الثلج في حفظ اللحوم 
والخضار، فأصحابها يشترون الثلج، خوفا من 
انقطاع الكهرباء، فقالب الثلج يحفظ بضاعتهم 

يوما كامال.
ويقول سيد الســـبكي، وهو طبيب أمراض 
صدريـــة، لـ ”العرب“ إن الثلج له تأثير مباشـــر 
علـــى الـــدورة الدموية لجســـم اإلنســـان، فهو 
يســـبب تقلصا فـــي األوعية الدمويـــة، وتورما 
تحت الجلد، وهو ما يقلل من ســـريان الدم إلى 
الجســـم، خصوصا في اليدين والقدمين، ومن 
الممكـــن أن يصـــاب مـــن يتعرض لبرد شـــديد 
بمرض يســـمى ”عضة البـــرد أو عضة الغابة“، 
الذي يولـــد غرغرينا باألطـــراف، خاصة إصبع 
القدم الكبير، ألنه أبعد نقطة عن الدورة الدموية 
وعن القلب، وإذا لم يصل الدم إلى هذا اإلصبع 
فإنه يمـــوت ويتحول لونه إلـــى األزرق ثم إلى 
األســـود الذي يعتبر عالمة على موته ومن ثمة 

يتوجب بتره.
أما مـــروة بديـــع األخصائية فـــي أمراض 
باطنة وقلب فتنصح مرضى السكري، باالبتعاد 
عن العمل في تلـــك المصانع ألنهم أكثر الفئات 
تعرضـــا لمضاعفات البرد الشـــديد، ألن الدورة 
الدمويـــة لمرضى الســـكري ضعيفـــة بطبعها، 
واألوعية الدموية ضيقة، وهو ما يسبب لهم في 
النهاية قصورا في الشـــرايين التاجية وضعفا 
في الدورة الدموية فـــي المخ والدورة الدموية 
الطرفية، لذلك فهم أكثر الناس حاجة إلى الدفء 

في فصل الشتاء، وليس إلى البرد الشديد.
وعلى الرغم من أضرار الثلج التي أوضحها 
األطباء إال أن دراسة أميركية حديثة أشارت إلى 
فوائده، منها أنه يساعد على التخسيس، فأخذ 
حمام مـــن الثلج لمدة عشـــر دقائق ثالث مرات 
أسبوعيا، قد يفقد اإلنســـان ثالثة كيلوغرامات 
شـــهريا. ويتم ذلك عن طريق ملء نصف حوض 
االســـتحمام بالمـــاء البـــارد، مع وضـــع ثالثة 
كيلوغرامـــات مـــن الثلج فيـــه، والجلوس لمدة 
من خمـــس إلى عشـــر دقائق، لفقـــدان الدهون 

المتراكمة في الجسد.

بالرغم من وجود أجهزة حديثة في املنازل واملطاعم والفنادق للتبريد، إال أن صناعة ألواح 
الثلج ما زالت ضرورية، فهي رائجة صيفا وشــــــتاء، لكن تلك الصناعة قد تكون غامضة، 
وال يعرف كثر شيئا عنها، غير تلك األلواح الثلجية التي تخرج إليهم أحيانا محمولة على 

األكتاف.

 الثلج مطلوب صيفا وشتاء وتستغرق عملية التجميد نحو ثماني ساعات

 صناعة الثلج تعتمد على عدد قليل من العمال وتنتج كميات تتناسب مع متطلبات السوق المصري

دراسات علمية حديثة أكدت أن للثلج فوائد طبية عديدة

مصانع الثلج مورد رزق بارد تدفئه حرارة الكادحني في مصر

شريين الديداموين
تصوير: حممد حسنني
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االستيقاظ المتكرر ليال أمر طبيعي لدى الرضع
} برليــن - أكـــدت الرابطـــة األلمانية ألطباء 
األطفال والمراهقين أن اســـتيقاظ الرضع ليًال 
بشـــكل متكرر يعتبر أمرًا طبيعيًا تمامًا، نظرًا 
ألن إيقاع النوم المنتظـــم ال يتكون لديهم قبل 

بلوغ ستة أشهر.
وأضافـــت الرابطـــة أنه حتى هـــذه الفترة 
غالبًا ما تســـتغرق مراحل النوم ساعتين إلى 
ثالث ساعات، مشيرة إلى أن الرضع يحتاجون 
فـــي المجمل إلى النوم لمدة 14 إلى 16 ســـاعة 

على مدار 24 ساعة.
ومـــع بلوغ ســـتة أشـــهر إلى عـــام يتمكن 
غالبية الرضع من النوم بشكل متواصل ودون 
انقطـــاع لمدة 10 ســـاعات أو أكثر. وبعد بلوغ 
12 إلى 15 شـــهرًا، تنخفـــض فترات النوم لدى 

األطفال نهارًا، حيث غالبًا ما يكفي النوم خالل 
الظهيرة لمدة ساعة إلى ساعتين.

ومن ناحية أخرى، أشارت الرابطة األلمانية 
إلى أنـــه يمكـــن لآلبـــاء أن ُيبينـــوا ألطفالهم 
الرضع أن الليل هـــو الوقت المخصص للنوم 
بطرق مختلفة، مثل التحدث بصوت منخفض 

وتوفير أجواء هادئة ومظلمة.
 كما ينبغي على اآلباء أال يساعدوا طفلهم 
على النوم من خالل حمله على الذراع أو النوم 
بصحبته، حيث يعتاد بعض األطفال فيما بعد 

على تلك الطقوس.
وأشارت دراســـة أميركية أعدتها األستاذة 
مارشـــا وينروب المتخصصة في علم النفس 
إلـــى أن األفضـــل بالنســـبة لغالبيـــة الرضع 

هو تركهـــم يبكون عند االســـتيقاظ ليًال حتى 
يهدأون بمفردهم ثم يغطون في النوم.

أوضحـــت وينـــروب أن ”الرضـــع ينامون 
طوال الليل مع بلوغهم الشـــهر الســـادس من 
العمر، ويوقظون أمهاتهم مرة أســـبوعيًا، لكن 

هذا ال ينطبق على غالبية األطفال“.
وتوصلت الدراســـة إلى أن غالبية األطفال 
الذين يستيقظون ليًال كانوا ذكورًا، ويرضعون 
طبيعيًا وأمهاتهم يعانين من اكتئاب الوالدة.

وأكدت وينروب على أن النصيحة األفضل 
التي تقدمهـــا لألهل هي الحرص على أن ينام 
أطفالهـــم في موعـــد محدد وتركهـــم يخلدون 
للنوم بمفردهم ومقاومة الرغبة في االستجابة 
لهم ما أن يبدأوا بالبكاء عند االستيقاظ ليًال.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أكد املشاركون في لقاء مغاربي 
حول موضوع ”املرأة املغربية 

واملغاربية والتحول الدميقراطي“، 
في مراكش، أن ضعف نسبة 

وصول النساء ملراكز اتخاذ القرار 
السياسي باملنطقة املغاربية يعد 
نتيجة سيادة العقلية الذكورية 

وليس التشريعات الوطنية.

◄ دعت وزيرة التضامن واألسرة 
والتنمية االجتماعية في املغرب، 
منظمة األمم املتحدة، إلى إدماج 
األشخاص أصحاب اإلعاقة في 

أهداف األلفية للتنمية ملرحلة ما بعد 
سنة 2015.

◄ جنح فريق من العلماء األميركيني 
في اكتشاف دائرة كهربائية في 

املخ مسؤولة عن اإلفراط في تناول 
الطعام وإدمان السكريات.

◄ كشفت دراسة أميركية، أن 
املبيدات الكيماوية املستخدمة 

بصورة يومية من املمكن أن تغير 
من مستويات مادة ”دوبامني“ في 

الدماغ، مما يؤثر على التعبير 
العاطفي والوظائف املعرفية فيه.

◄ ذكرت دراسة حديثة أن ثلث 
األطفال في بريطانيا يعانون من 

مستويات ضارة من الدهون، وأكثر 
من 370 ألًفا و500 طفل تتراوح 

أعمارهم بني سنتني إلى 15 سنة 
يعانون من السمنة املفرطة.

◄ توصل فريق من العلماء 
البريطانيني إلى أن اللغات ذات 

اللهجات املختلفة هي األكثر شيوعا 
في الدول التي ترتفع فيها نسبة 

الرطوبة.

باختصار

 

رضاب نهار

} على منوال برنامج ”إماراتي بامتياز“ الذي 
أراد أن يوّجـــه تحيـــة خاصة ألبنـــاء مجتمع 
اإلمـــارات المتفوقيـــن والـــرواد فـــي مجاالت 
عديـــدة، يأتـــي برنامـــج ”إماراتيـــة بامتياز“ 
علـــى قنـــاة أبوظبـــي األولى بمواضيـــع أكثر 
غرابة ودهشـــة، بما يطرحه من قصص مثيرة 
لالهتمام حول المرأة في هذا المجتمع، فتراه 
يفاجئ جمهـــوره بالدور الذي تلعبه النســـاء 
اإلماراتيـــات اســـتجابًة لرغبتهـــن القوية في 
خدمـــة الدولة والمواطن، وفـــي تحقيق الذات 

قبل أي شيء.
المـــرأة  بإنجـــازات  البرنامـــج،  يعنـــى 
اإلماراتيـــة فـــي كافـــة القطاعـــات، وتحديدًا 
تلـــك التي نجحت من خاللها فـــي  صنع نقلة 
نوعية داخـــل البلد. مؤكـــدّا أن للمـــرأة دورا 
فاعال وكبيرا في بناء الشـــعوب والحضارات، 
منـــذ زمـن بعيد وحتـى الوقـــت الراهـن. فـهي 
شـــريكة الـرجل فـي عملية النهضة والتطوير 
المجتمعـــي، وال يمكن ألي عمل أن ينجح دون 

مساهماتها ومشاركتها.
الـــذي تقّدمه  يطـــرح ”إماراتيـــة بامتياز“ 
اإلعالميـــة اإلماراتيـــة فاطمة الكتبـــي، أفكاره 
بالتطـــرق إلى نماذج غريبـــة أو بمعنى أصح 
”نمـــاذج غيـــر معروفة“ بالنســـبة إلـــى اآلخر. 
كأن يثير الدهشـــة باســـتضافة أول امرأة من 
اإلمارات تعمل في مجال ميكانيك الســـيارات، 
أو في مجال الحراســـة الشـــخصية ”البودي 
غـــارد“، أو حتى في قيـــادة الطائرات. معتمدًا 
على أسلوب التشـــويق والتجديد في الطرح، 
الشـــيء الذي جعلـــه يلقى اهتمامـــًا ومتابعًة 
والفئـــات  الشـــرائح  مختلـــف  مـــن  كبيريـــن 
االجتماعية في البيئة المحلية، من إماراتيين 

وغير إماراتيين.
كذلك فـــإن مجموعة كبيرة مـــن الضيفات 
المتواجدات في البرنامـــج باعتبارهن يعملن 

في مهـــن اســـتثنائية وغير مألوفـــة كتجربة 
فريدة ورائدة، يظهرن ألول مرة على شاشـــات 

التلفاز وحتى في اإلعالم. 
حيث مـــن الممتع جدًا أن نســـتمع إلى ما 
يطرحنه من قصص تبدو غريبة للمرة األولى، 
متطرقات إلـــى بعض األحـــداث المثيرة التي 
حصلـــت معهن، يتذكرنها وهـــّن فخورات بما 
أنجزنه في دخولهن عالم الرجال ومنافستهن 

القوية لهم.
اإلماراتيـــة التي  التاجـــر،  وتروي ربـــاب 
اجتاحـــت عالم ســـباق الســـيارات وخاضت 
معـــارك طاحنـــة مـــع المحـــركات والمعـــّدات 
التجهيزية فـــي المركبات القياديـــة، محاولًة 
الوصـــول إلى أرقام قياســـية فـــي تحدياتها، 

كيـــف دخلـــت هـــذا المجـــال فـــي المجتمـــع 
اإلماراتي الغير معتاد على التواجد النسائي 
في قطاعات الســـباق والتحـــدي والرياضات 
الخطيـــرة. إال أن الكثير من اإلرادة والتصميم 
هو كل مـــا لزمها للنجـــاح والتميز، باإلضافة 

إلى االطالع والجهد المبذول.
الفضاء واسعًا  ويفتح ”إماراتية بامتياز“ 
أمـــام المـــرأة األولـــى التي حملـــت ”الكاميرا 
التلفزيونيـــة“ فـــي اإلمـــارات، وهـــي فاطمـــة 
السنامي من شركة أبوظبي لإلعالم، عائدًا بنا 
إلـــى أول امرأة حملت هذه الكاميرا المحمولة 

في الوطن العربي أي إلى عام 1978. 
وقد وضعتنا تجربة فاطمة أمام العديد من 
النقاط أهمها التميز بما تقدمه من عمل ومهن 

بينمـــا هي مهنة يظن كثيـــرون أنها حكر على 
الرجال. ولمجال اإلسعاف تحدياته ومخاطره 
الكثيـــرة التـــي تتطلـــب الجهد والجـــرأة، لذا 
تراهـــا من نصيب الرجال فـــي مجتمعاتنا. إال 
أن المـــرأة اإلماراتيـــة قد أوجـــدت معاييرها 

الخاصة ودخلتها دون خوف أو تردد. 
في إحدى  ويستضيف ”إماراتية بامتياز“ 
حلقاتـــه جميلة خليفة الزعابي كأول مســـعفة 
في اإلمارات، ويضيء على مهمتها اإلنســـانية 
وكيفيـــة تعاملهـــا مـــع اللحظـــات الصعبـــة 

والحرجة.
وببســـاطة تركز هذه السلســـلة الوثائقية 
علـــى اإلماراتيـــات اللواتي اجتـــزن الخطوط 
الحمراء وكســـرن القواعد والقوالب النمطية 

والجامـــدة للمرأة في البيئة المحلية. لكن هذا 
التناول يتم من الناحية اإليجابية التي تكّرس 
تجربتهـــن في المجتمـــع، وتفتح الطريق أمام 
األخريـــات لمزيـــد من التقـــدم والنجاح، حتى 
يلقيـــن التشـــجيع والدعم اللذيـــن يؤثران في  

الجميع.

[ برنامج يبرز رغبة االماراتيات في خدمة بالدهن [ نساء في اإلمارات يجتزن الخطوط الحمر ويكسرن القوالب الجامدة للمرأة
برنامج «إماراتية بامتياز» يضيء على نساء 
اإلمارات اللواتي اجتزن احلواجز وجنحن 

في أعمال كانت حكرًا على الرجال.

جمال

} يحتاج الشـــعر المجعد إلى عناية 
مكثفـــة ألنـــه غالبـــًا مـــا يكـــون جافًا 
وأشـــعثًا وفاقـــدًا للبريـــق واللمعان. 
لـــذا يجب االهتمـــام بمنحـــه العناية 
الســـليمة، إذ أنه ينبغي إمداد الشعر 

بالكثير من الرطوبة.
وذكرت مجلة ”فرويندين“ األلمانية 
إن الشعر المجعد طبيعيًا أكثر ُعرضة 
اللمعان  وفقـــدان  والتقصف  للجفاف 
مـــن الشـــعر األملـــس بحكـــم بنيتـــه 
الخشنة. ولتجنب ذلك، تنصح المجلة 
المعنية بشـــؤون الجمـــال والموضة 
باستعمال نوعيات الشامبو المرطبة 
والغنية بالكالسيوم، حيث أنها تمنح 
الشعر ملمســـًا ناعمًا ومظهرًا صحيًا 

والمعًا.
باإلضافة إلى ذلك يمكن استعمال 
المســـتحضرات المضـــادة للتجعـــد 
والتـــي ال تعمـــل فقـــط علـــى ترطيب 
الشـــعر بشـــكل مســـتديم، بل تساعد 
أيضًا على محاربة المشاكل الشائعة 
مثـــل التقصف؛ كونهـــا تحتوي على 
زيوت وســـيروم تغلف الشـــعر بطبقة 

حماية وتجعله يبدو أكثر نعومة.
وللسبب ذاته، ينبغي أال يتم غسل 
الشـــعر كله بالشـــامبو، وإنما يفضل 

غسل الجذور فقط.

العناية السليمة 

بالشعر المجعد

ــازات املـــرأة  ــج ــإن الــبــرنــامــج يــعــنــى ب

القطاعات  كــافــة  فــي  اإلمــاراتــيــة 

ــي نــجــحــت من  ــت ــدًا تــلــك ال ــحــدي وت

خاللها في صنع نقلة نوعية

◄

الفضاء  يفتح  بامتياز»  «إماراتية 

التي  ــى  األول املــرأة  أمــام  واسعًا 

التلفزيونية»  «الكاميرا  حملت 

في اإلمارات

◄

المرأة اإلماراتية تأكدت قدرتها على النجاح في كافة المجاالت

«إماراتية بامتياز» يروي قصص رائدات في مجاالت كانت حكرا على الرجال

ال يحتاج الشعر بعد الصبغ لغسل بالشامبو بعد صبغه مباشرة، 

ألن ذلـــك يتســـبب في إزالـــة بعض مـــن اللـــون، وينصح فقط 

بشطفه باملاء ووضع املرطب حتى ال يفقد بريقه الجديد.

ينصـــح بعدم اختيـــار منتجـــات العناية بالجســـم والعطور بحســـب 

رائحتهـــا الرائعة فقط، بل التأكد من أن رائحتها تتناســـب مع رائحة 

الجسم عندما تتفاعل مع درجة حرارته ورائحة العرق الخاص به.

يســـاعد عصير البصـــل على نمو أســـرع وأكثر كثافة لشـــعر 

الحاجـــب، ألنه يحتـــوي على الكبريـــت الذي يحســـن من إنتاج 

الكوالجني الالزم لنموهما كما أنه يقوي البصيالت.

الباب المسدود

} تتقلب في فراشها البارد طوال الليل 
وجفونها المثقلة ترتخي وترتفع، وهي 

تستجدي من النوم الجميل زيارة خاطفة 
لعلها تريح الجسد والعقل معًا، تستنشق 

هواء الصباح كنسمات الليل بال فارق 
فلم تعد تدرك معنى الحياة، وتقلب الليل 

والنهار.
قسمها بعاد طفليها إلى امرأتين، واحدة 

تلوم األم بداخلها على عدم تحمل مشقات 
ومنغصات الحياة الزوجية من أجل األبناء 

والحفاظ على أركان البيت من االنهيار، 
وأخرى تصرخ حفاظًا على كرامة أهدرتها 

أخت الزوج المتسلطة هاوية تشتيت األحبة 
وتفريق األسر الدافئة وعاشقة خراب 

البيوت بضمير ميت، والزوج المستسلم 
ألوامر أخته المتجبرة.

جافاها النوم ليس ندمًا على ”خلع“ 
خرجت منه ممزقة خاسرة، ولكن على أطفال 

أحالت العمة ”الطماعة“ حياتهم إلى جحيم 
حتى ُتشتت شمل األسرة وتستحوذ على 
أموال أخيها بزعم أنها أجدر من زوجته 

برعاية أبنائه. انخدع الزوج في بداية األمر 
بحنان زائف مثلته أخته الرقطاء أمامه 

ببراعة نادرة، ولكن سرعان ما سقط قناعها 
عن وجه حرباء ال تسعى إال للمال، ولم 
تحركها سوى غيرتها من زوجة أخيها.

اشتكى األطفال من معاملة سيئة لعمة 
بال قلب، أضافها الزوج لضياعه دون 

زوجته المحبة وانفراط عقد األسرة دون 
األم ”رمانة ميزانها“، بذل الكثير من أجل 

استعادة حياته وأبنائه وزوجته.
وما أن عادت شرايين حياته تضخ 
الحب من جديد، حتى أدرك أن الحياة 
تهدمت بسبب حية ترتدي ثوب األخت 

فأطلق لساق عمره العنان حتى يبعد عنها 
ألقصى نقطة جغرافية تنسيه هموم عامين 

من العذاب.
خسرت أخت الزوج حضن األخ الوحيد 
الذي كان يهتم لشؤونها، فقد كان األصغر 

وسط سبعة أشقاء يعرفون شرورها 
ويبعدونها عن منازلهم قدر اإلمكان حتى ال 

تخربها، ووحده هو من ظل يتعامل معها 
بجهل لنفسها المريضة، ولكن بعد أن 

استفاق الرجل من غفلته بغضها، وكرهها 
الصغار أيضًا وأدركت الزوجة حقيقتها 
التي كانت تخفيها وراء قناع بغيض من 

ادعاء الطيبة والمسكنة.
كانت تلك الزوجة جارة وقورة لنا. 

تحترم خصوصيات غيرها. لم أكن ألتقيها 
إال وهي تتأبط ذراع امرأة مسنة تساعدها 
على عبور الطريق أو تساعد طفًال صغيرًا. 

باختصار هي امرأة تفيض بالحب 
والحنان.

أحزنني ما تعرضت له من أخت زوجها، 
ولكنها حين قابلتني صدفة لتحكي لي 

الفصل األخير من مأساة أخت زوجها التي 
أذاقتها العذاب وكيف أنها خسرت الجميع 

ثم خسرت نفسها بعد إصابتها بأخطر 
أنواع السرطانات وتخلي الجميع عنها، 

حتى هي لم تستطع زيارتها فقد فقدت 
كل تعاطف تجاهها. أدركت أننا قد نحرق 

مراكبنا في لحظات العصبية واالنفعال ثم 
نصرخ على قارب نجاة يقذفنا إلى الشاطئ 

اآلخر بال مجيب.

رابعة الختام
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◄ ازداد اهتمام األندية اإلنكليزية 
بغاريث بيل جنم ريال مدريد، 

وباتت أكثر اقتناعا بإمكانية إعادة 
الالعب الويلزي إلى البرمييرليغ، 

وذلك بعد ظهوره مع النادي امللكي 
بأقل قدرة على حسم املباريات 

وجتلت أكثر نقاط ضعفه.

◄ أبدى تشافي هرنانديز، قائد 
فريق برشلونة األسباني، إعجابه 
بزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا 

معتبرا إياه ”استفزازيا“، لكن 
باملعنى اإليجابي للكلمة.

◄ قال كالوس ألوفس مدير عام 
نادي فولفسبورغ األملاني أمس 

األحد إن الوقت مير سريعا دون 
أن يتوصل ناديه إلى اتفاق على 
التعاقد مع العب الوسط األملاني 

الدولي أندري شورله من تشيلسي.

◄ كشف نادي ايه سي ميالن 
اإليطالي النقاب عن استعداداته 

إلنشاء امللعب اخلاص به، كما أكد 
أنه سيكون أحد املالعب األكثر 

”ابتكارا“ في العالم. ويتسع 
امللعب اجلديد الذي سيتم إنشاؤه 

مبدينة ميالنو لـ ٤٨ ألف متفرج.

◄ توج ماسيمو لوونغو مشاركته 
الرائعة في نهائيات كأس آسيا 
٢٠١٥ ليس فقط بقيادة أستراليا 
املضيفة إلى لقبها القاري األول 
وحسب، بل بنيله جائزة أفضل 

العب في النسخة السادسة عشرة.

◄ أحرز الهندي ليندر بايس 
والسويسرية مارتينا هينغيس 
املصنفان في املركز السابع لقب 
فئة الزوجي املختلط في بطولة 

أستراليا املفتوحة لكرة املضرب، 
أولى بطوالت الغراند سالم، في 

ملبورن.

أرسنال يكتسح أستون فيال ويواصل صحوته
[ السيتي أضاع فرصة تقليص الفارق مع تشيلسي

} لنــدن - تابع أرســـنال صحوته واســـتعاد 
املركـــز اخلامس من جـــاره اللندنـــي توتنهام 
بفوزه الكبير على ضيفه أستون فيال 5-0 أمس 
األحد علـــى ملعب ”اإلمارات“ فـــي لندن وأمام 
59958 متفرجـــا في املرحلة الثالثة والعشـــرين 
من الدوري اإلنكليزي لكـــرة القدم، وهو الفوز 
الثاني عشـــر ألرســـنال هذا املوســـم والثاني 
على التوالي منذ خســـارته أمام ســـاوثمبتون 
0-2 في األول مـــن يناير املاضي، فرفع رصيده 
إلى 42 نقطة بفارق املواجهات املباشـــرة خلف 

ساوثمبتون. 
أما أســـتون فيال فمني بخســـارته الثالثة 
على التوالي واخلامســـة في مبارياته الثماني 
األخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز واحلادية 
عشرة هذا املوسم فتجمد رصيده عند 22 نقطة 

في املركز السادس عشر.
أبدى التشـــيلي مانويـــل بيليغريني املدير 
الفني لفريق مانشســـتر ســـيتي أسفه لتعادل 
فريقه 1-1 مـــع مضيفه تشيلســـي في املرحلة 
الثالثـــة والعشـــرين مـــن الـــدوري اإلنكليزي. 
وصرح بيليغريني عقب املبـــاراة قائال: ”نحن 
لسنا ســـعداء باحلصول على نقطة التعادل“، 
وأضـــاف: ”لقد أتيحت لنـــا ثالث فرص مؤكدة 
فـــي الشـــوط األول، ولكنهم أحـــرزوا هدفا من 
الهجمـــة الوحيدة التي ســـنحت لهم طوال 90 
دقيقة، لقد فشلوا في تسديد أي كرة في الشوط 
الثانـــي“، وتابع: ”البعـــض يقول إن احلصول 
على نقطة من ملعب ســـتامفورد بريدج (ملعب 
تشيلســـي) يعتبر جيـــدا، ولكن بالنســـبة إلي 
فإنني أشـــعر باألســـف ألننا كنـــا أفضل كثيرا 
من تشيلســـي“. وفشل سيتي بتلك النتيجة في 
حتقيق الفوز خالل مبارياتـــه الثالث األخيرة 
في املسابقة، كما أخفق في تقليص الفارق مع 
تشيلســـي إلى نقطتني ومن ثم إشعال املنافسة 
على اللقب خالل املراحل اخلمس عشرة املقبلة 
للمسابقة، ليظل متأخرا بفارق خمس نقاط عن 
تشيلســـي بعدما أصبح رصيـــده 48 نقطة في 
املركز الثاني، مقابل 53 نقطة لتشيلســـي. يذكر 

أن هذه هـــي املباراة األولى التي يفشـــل فيها 
تشيلسي في الفوز على ملعبه في املسابقة هذا 
املوسم، بعدما حقق عشرة انتصارات متتالية 
على ملعب ستامفورد بريدج في البطولة. وقال 
املدرب التشيلي: ”أعتقد أننا نستحق أكثر من 
نقطة واحدة ألننا حصلنا على فرص حقيقية. 
حاول فريقنـــا حتقيق الفوز من الدقيقة األولى 
إلى الدقيقة األخيرة“، وتابـــع: ”أردنا تقليص 
الفـــارق، حاولنـــا لكننا لم ننجـــح، لكن ال تزال 

أمامنا 15 مباراة“.
من جهته أكد البلجيكي فينسنت كومباني 
قائد فريق مانشستر سيتي أن سباق املنافسة 
على لقب الدوري اإلنكليزي لكرة القدم ســـوف 
يظل مستمرا حتى املرحلة األخيرة من املسابقة، 
مشيرا إلى أن فريقه مازالت لديه حظوظ وافرة 
لالحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي. 
وصرح كومباني قائال: ”إن الفارق بيننا وبني 
تشيلســـي مـــازال خمس نقـــاط. إن األمر ليس 

ســـيئا للغاية. التجربة جعلتنـــا ندرك أن فارق 
النقـــاط اخلمس ليـــس كبيـــرا، ومازلنا نتمتع 
بالثقة الكافية للفوز باللقب“. ورفع مانشســـتر 
ســـيتي رصيده بهذا التعادل إلى 48 نقطة في 
املركز الثاني في ترتيب املسابقة، ليظل متأخرا 
بفارق خمس نقاط عن املتصدر تشيلســـي قبل 

نهاية البطولة بـ 15 مرحلة.
في اجلهـــة املقابلة أعرب الفرنســـي لويك 
رميي جنم فريق تشيلســـي عـــن رضاه بتعادل 
فريقه مع ضيفه ومالحقه املباشـــر مانشســـتر 
سيتي. وصرح رميي عقب املباراة قائال: ”نحن 
مازلنا في الصدارة، واليزال سيتي متأخرا عنا 
بفارق خمس نقاط“، وأضاف الالعب الفرنسي: 
”إن التعـــادل لم يكن ســـيئا بالنســـبة إلينا. إن 
هذه املسابقة قوية للغاية حقا، وأعتقد أنها لن 
حتسم ســـوى في املرحلة األخيرة، لذلك يتعني 
علينا القتال في كل مباراة، ولكن ينبغي علينا 
فـــي الوقت ذاته احملافظة علـــى فارق النقاط“. 

وكان رميي قد أحرز هدف تشيلســـي الوحيد، 
قبل أن يعدل األســـباني ديفيد سيلفا النتيجة 
ملصلحة مانشســـتر ســـيتي. وثأر مانشســـتر 
يونايتـــد خلســـارته 5-3 علـــى ملعب ليســـتر 
ســـيتي في ســـبتمبر بفوزه على فريق املدرب 
نايجل بيرســـون متذيل الترتيب 3-1 في ملعب 
اولد ترافورد ليواصل ســـعيه إلنهاء املوســـم 

ضمن املراكز األربعة األولى.
واصـــل ليفربـــول صحوتـــه األخيـــرة في 
الدوري اإلنكليزي املمتاز بعدما حقق انتصاره 
الثالث على التوالـــي، واخلامس في مبارياته 
الســـتة األخيرة، على ضيفه ويستهام يونايتد 
2-0. وأسفرت باقي املباريات عن فوز نيوكاسل 
على مضيفه هال ســـيتي -3 0، وتوتنهام على 
ويســـت بروميتش ألبيـــون بنفـــس النتيجة، 
وســـندرالند علـــى بيرنلـــي بنفـــس النتيجة، 
وســـتوك سيتي على كوينز بارك رينجرز -3 1، 

وإيفرتون على كريستال باالس 0-1.

} روما - يواصل روما نتائجه الســـلبية هذا 
املوســـم بتعادله 1-1 مع إمبولـــي، رغم إقامة 
اللقـــاء فـــي ملعبه وبـــني جماهيـــره، ليعطي 
يوفنتـــوس فرصة رفـــع الفارق إلـــى 8 نقاط. 
ومع تعـــادل روما بات رصيـــده 43 نقطة بعد 
21 جولـــة، علما أنه حقق املوســـم املاضي في 
نفس املـــدة 50 نقطة، ومعـــدل حتقيقه للنقاط 

هذا املوســـم 2.04 نقطة في املباراة، كما حقق 
املوسم املاضي 85 نقطة مبعدل 2.23 نقطة في 
املباراة الواحدة، وخســـر آخر 3 مباريات بعد 

فقدان األمل في اللقب.
ورغم حتسن استحواذ روما على الكرة من 
58.7 ٪ إلى 61.1 ٪ هذا املوســـم، فإن متوســـط 
أهدافـــه انخفض إلى 1.61 هـــدف في املباراة، 

علما بأنه سجل املوسم املاضي ما معدله 1.89 
هدف فـــي املباراة، كما أن عدد فرصه انخفض 
من 5.6 تســـديدات بني القائمـــني إلى 4.6، مما 
يعنـــي أن اســـتحواذه املرتفع ســـلبي وليس 
إيجابيا، ولغايات تدويـــر الكرة وليس لصنع 

الهجمات.
وشهدت الناحية الدفاعية انخفاضا بعدد 
التســـديدات التي يتلقاها الفريق من 10.7 إلى 
10.3 في املباراة الواحدة، وهذا بفضل ارتفاع 
االســـتحواذ، لكن املشـــكلة أن عدد التسديدات 
األقـــل نتج عنه معدل أهداف أعلى، حيث تلقى 
املوســـم املاضـــي 0.66 هدف في املبـــاراة، في 
حني يتلقى هذا املوسم 0.76 هدف في املباراة، 
مما يوضح دفاعا أســـهل اختراقا من املوســـم 
املاضي، ولعل عدم القدرة على تعويض مهدي 

بن عطية يعد املشكلة األوضح هنا.

وفقـــد روما شـــيئا من توازنـــه الهجومي، 
فبعد أن كانت تشـــكل اجلهـــة اليمنى 37 ٪ من 
هجماتـــه، باتت تشـــكل 42 ٪، في حني يشـــكل 
العمـــق حاليا 27 ٪ فقط بعـــد أن كان 31 ٪، في 
إشـــارة واضحة إلى أن الفريق يخسر منطقة 
مهمة فـــي امللعب، وال يســـتطيع التحكم فيها 
رغـــم امتالكـــه ثالثيـــا مميـــزا دوما فـــي هذه 
املنطقـــة. من ناحيـــة أخرى أعلن نـــادي روما 
شراء سيدو دومبيا من سيسكا موسكو مقابل 
4، 14 مليون يورو (2، 16 مليون دوالر). وسجل 
اإليفـــواري دومبيا، البالغ مـــن العمر 27 عاما، 
61 هدفـــا في 95 مباراة خاضها خالل خمســـة 
مواســـم قضاها مع الفريق الروســـي. ويلعب 
دومبيـــا حاليـــا برفقة زميلـــه جيرفينيو الذي 
انضـــم إلى روما فـــي عام 2013 مـــع املنتخب 
اإليفـــواري فـــي بطولـــة كأس األمم األفريقية 
املقامـــة حاليا بغينيا االســـتوائية. ويقال إنه 
يسعى جللب مدافع، وقد تكون هذه التعزيزات 

صحيحة لكنها متأخرة بعض الشيء.

كتيبة المدفعجية تستعيد المركز الخامس

روما يواصل نزيف النقاط

أدركت منافســــــات الدوري اإلنكليزي لكرة 
والعشــــــرين، وذلك  ــــــة الثالثة  املرحل القدم 
بإجــــــراء بقية لقاءات اجلولة التي شــــــهدت 
انتفاضة فريق أرسنال، الذي ضرب بقوة 
أمام دفاعات أستون فيال بخماسية كاملة.

األخيرة  ليفربول واصـــل صحوته 

بعدما حقق انتصـــاره الثالث على 

التوالـــي، والخامس فـــي مبارياته 

الستة األخيرة

◄

السلبية  نتائجه  يــواصــل  رومـــا 

مع   1-1 بتعادله  املوسم  هــذا 

في  اللقاء  إقــامــة  رغــم  إمــبــولــي، 

ملعبه وبني جماهيره

◄

رياضة

 ذئاب روما في منحدر خطير

«نحن سعداء بالترويج لكرة اليد في منطقة الخليج، فنحن في حاجة 

لكـــي تلحق هـــذه املنطقة بركـــب املنتخبات املتقدمـــة في هذه 

اللعبة، خصوصا أنها تملك البنى التحتية والتسهيالت». 

حسن مصطفى 
رئيس االحتاد الدولي لكرة اليد

«أريد مقارعة األوروبيني والالتينيني في كأس العالم، نريد أن نكسر 

هيمنـــة أوروبا وأميـــركا الجنوبية علـــى هذا اللقب، أعـــرف أنه هدف 

صعب، لكنه حلم مشروع». 

أجني بوستيكوغلو
 مدرب منتخب أستراليا

«نيمـــار يتواجد في الفريق األفضل من أجل صناعة التاريخ، إنه متميز 

ونأمل أن يتمكن من تحقيق إنجازات، ســـنرى إذا كان بإمكانه التفوق 

على ميسي أو ال». 

لويس أنريكي 
املدير الفني لفريق برشلونة

متفرقات
◄ تسود حالة عامة من الرضى داخل 
بوروسيا دورمتوند في أعقاب التعادل 

السلبي مع باير ليفركوزن، على 
الرغم من أن هذا التعادل أدى 

بدورمتوند رسميا ووحيدا 
إلى املركز األخير في جدول 

ترتيب البطولة. فقد عّبر 
كلوب عن رضاه عن املباراة 
قائال: ”أنا راض متاما على 

الطريقة التي لعبنا بها 
في هذه املباراة. نحن 
اآلن في املركز الـ 18، 
ولكن بفارق نقطتني 

فقط عن املنطقة 
التي جتعلنا في بر 

األمان، نحن قاب قوسني أو 
أدنى منها“.

◄ أكد املالكم الدمناركي ميكيل كيسلر 
أنه سيعتزل املالكمة، وذلك بعد 20 شهرا 

من آخر ظهور له على حلبة املالكمة. 
وخاض كيسلر بطل العالم السابق لوزن 

فوق املتوسط في تصنيف الرابطة العاملية 
للمالكمة آخر مباراة له في مايو 2013 
عندما خسر لقبه العاملي بالنقاط أمام 

البريطاني أندري فورش. وقال كيسلر، 
إنه درس العديد من العروض في الشهور 

الثمانية املاضية ولكن ”ما من عرض 
كان كافيا 
لتحفيزي 

على 
الصعود 

فوق احللبة 
مجددا“. 

وبدأ كيسلر 
مسيرته االحترافية 

في مارس 1998 وحقق 
خالل مسيرته الطويلة 

46 انتصارا مقابل ثالث 
هزائم، ومن بني هذه 

االنتصارات 35 بالضربة 
القاضية.

◄ واصل أتالنتا هوكس انتصاراته 
املتتالية بعد تغلبه على فيالدلفيا سفنتي 

سيكسرز 91-85 ضمن الدوري األميركي 
للمحترفني في كرة السلة. 

الفوز هو التاسع عشر على 
التوالي ألتالنتا متصدر 

مجموعة اجلنوب 
الشرقي رافعا رصيده 

إلى 40 فوزا في 48 
مباراة. كما أنه عزز 

موقعه كصاحب أفضل 
سجل في الدوري حاليا 

بعد أن انتزعه من 
غولدن ستايت ووريرز 

بفوزه على بورتالند 
ترايل باليزرز 99-105.

◄ استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
املصنف أول، اللقب في بطولة أستراليا 

املفتوحة لكرة املضرب، أولى بطوالت 
الغراند سالم، بفوزه على البريطاني 

أندي موراي السادس 7-6 (7-5) و7-6 
(4-7) و6-3 و6-0 أمس األحد في املباراة 

النهائية مبلبورن. وبات ديوكوفيتش أول 
العب يفوز بالبطولة األسترالية 
خمس مرات منذ اعتماد نظام 

البطوالت املفتوحة، حيث 
سبق أن توج بطال أعوام 
2008 و2011 و2012 و2013. 

لكن األسترالي روي 
إميرسون أحرز 

قبل نحو خمسني 
عاما ستة ألقاب 

في تاريخ البطولة 
قبل اعتماد النظام 

اجلديد.

ركوزن، على
عادل أدى 
وحيدا
 جدول

عّبر 
املباراة
ما على 

بها 
ن 

سني أو 

يفوز العب
خمس م
البطوالت
سبق أن
2008 و11
ل

س العديد من العروض في الشهور 
املاضية ولكن ”ما من عرض ة

يا 
ي

د
حللبة 

 .
سلر 

االحترافية  ه
وحقق س1998

سيرته الطويلة 
صارا مقابل ثالث

ومن بني هذه 
بالضربة رات 35

ة.

◄ ستحصل  العداءة التونسية حبيبة 
الغريبي على امليدالية الذهبية لسباق 
الــ3000 م حواجز ألوملبياد 2012 بدال 

من الفضية، بعد ثبوت تعاطي صاحبة 
املرتبة األولى في أوملبياد لندن 2012 

الروسية زاريبوفا للمنشطات خالل إجراء 
حتليل دم لها. وقد سلطت وكالة مكافحة 
املنشطات على الروسية زاريبوفا عقوبة 

اإليقاف ملدة 30 شهرا وعدم احتساب 
النتائج التي حققتها في 
الفترتني الفاصلتني بني 

20 يونيو و20 أغسطس 
2011 و3 يونيو و3 

سبتمبر 2012، وبالتالي 
جتريدها من امليدالية 

الذهبية األوملبية 
التي ستعود بصفة 
آلية إلى وصيفتها 

في السباق، أي إلى 
العداءة التونسية 

حبيبة الغريبي.
 

و هر إلي
النتائج ال
الفترتني
20 يون
و 2011
سبتم
جتر
الذه
الت
آلي
في
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ح

دوري األميركي
.

لى 

باختصار



} مالبــو (غينيــا االســتوائية) - انقلبت أحالم 
كلود لوروا مدرب الكونغو بنجاح آخر بكأس 
األمم األفريقيـــة لكرة القدم إلـــى كابوس، بعد 
خـــروج فريقه من دور الثمانيـــة بهزميته 2-4 

أمام الكونغو الدميقراطية.
وكان لـــوروا يأمل في الوصول ألبعد مدى 
بالكونغـــو املغمـــورة، لكن فريقـــه أهدر تقدمه 
بهدفـــني ليفقد فرصـــة التأهل لقبـــل النهائي. 
وقال لوروا املولود في فرنســـا بعد خســـارته 
أمـــام منتخب قـــاده من قبل ”رمبا هذه أســـوأ 

هزمية لي في البطولة“. 
وأضاف ”يعلم املدربـــون أن التقدم 2-0 ال 
يضمن أي شـــيء لكن فـــي احلقيقة كنت بدأت 
في احللـــم. لكن احللـــم انتهى وهـــو كابوس 

فظيع اآلن“.
ونال لوروا (66 عاما) اللقب مع الكاميرون 
في 1988 وســـبق له العمل مع غانا والسنغال 
وخاض 35 مباراة في النهائيات منذ مشاركته 

األولى في 1986. 
وكانت بطولة 2013 شهدت فشل أول فريق 
يقوده لوروا فـــي الوصول لدور الثمانية على 
األقل، بعد خروج الكونغو الدميقراطية من دور 
املجموعات. واستعاد لوروا سمعته الشهيرة 
ســـريعا بقيادة الكونغو لتجـــاوز التصفيات 
وتصدر املجموعـــة األولى فـــي البطولة التي 
تستضيفها غينيا االستوائية مع عودة الفريق 

للنهائيات بعد غياب منذ عام 2000. 
وقـــال لـــوروا ”نفتقـــر لقليل مـــن اخلبرة 
على أعلى املســـتويات في مثل هذا النوع من 
البطـــوالت“. وأضـــاف ”كنا بحاجـــة لتوخي 
احلـــذر بشـــكل أكبـــر وأن نتحلـــى مبزيد من 
الصبر. رمبا متلكتنا النشـــوة أزيد من الالزم. 

لكن هذه هي احلياة في كرة القدم“.

الساحر األبيض

لم يخطـــئ الكاميرونيون حينمـــا أطلقوا 
لقب الساحر األبيض أو األشقر على الفرنسي 
كلود لوروا، في أول قدوم للمدرب ألفريقيا عام 
1985، فالرجـــل حول مبفاهيمه التقنية أفريقيا 
إلى قـــارة تلد منتخبا يبلـــغ دور ربع النهائي 
من كأس العالم للمرة األولى في تاريخ أفريقيا 
وذلـــك فـــي إيطاليا 1990. في ســـن الســـابعة 
والثالثـــني قـــرر كلـــود لـــوروا حمـــل حقائبه 
ومغادرة غنى أوروبا الكروي إلى فقر أفريقيا، 

لتولي مهمة تدريب منتخب الكاميرون.
وعن بدايتـــه األولى في القـــارة األفريقية 
قال املدير الفني الفرنســـي ”ولـــدت في عائلة 
تكـــن حبا كبيرا للقـــارة األفريقية، كان والداي 
يحدثانني كثيرا عن هـــذه القارة، ومبجرد أن 
تلقيت عرض الكاميرون قبلت دون تردد ألنني 
كنت أريد أن أتعرف عن قرب على هذه القارة“.

جنح لوروا في ظرف وجيز في الكاميرون، 
فبعـــد عامني من مهمته التدريبيـــة، بلغ الدور 
النهائـــي لبطولـــة كأس األمم األفريقيـــة التي 
أقيمـــت فـــي مصـــر 1986، وخســـر بـــركالت 
الترجيـــح أمـــام منتخب مصر ليحتـــل املركز 
الثاني، وفي مشاركته الثانية بلغ املجد بعدما 
أهـــدى الكاميـــرون ثانـــي لقب قـــاري لها، في 

نسخة املغرب 1988. 
تنقل لـــوروا بعدهـــا عبر عـــدة منتخبات 
أفريقيـــة ليصـــل مجمـــوع املنتخبـــات التـــي 
دربهـــا إلى خمســـة، شـــارك معها فـــي ثمان 
كؤوس أفريقية، منهـــا اجلارية اآلن في غينيا 
اإلســـتوائية مع منتخـــب الكونغو، وعن رقمه 
الثامـــن قال لوروا ”ال تهمنـــي األرقام أكثر ما 
يهمني الفرحة التي أصنعها للمنتخبات التي 

أدربها، فسعادتي غامرة ألنه يعود لي الفضل 
في بلوغ مجموعة من املنتخبات املجد الكروي، 
واملجـــد ذاته يتحقـــق في مشـــاركتي الثامنة، 
فالكونغو بلغت النهائيات األفريقية بعد غياب 
دام خمســـة عشـــر عاما، ومن ثم الوصول إلى 
دور الربـــع النهائي بعد ثالثة وعشـــرين عاما 

من االنتظار، إنها فرحة ال توصف“. 
وأضاف ”في الكونغـــو ليس هناك حديث 
اآلن إال عـــن هذا املنتخـــب املقاتـــل، وبالفعل 
فاإلجنـــاز ثمرة مجهود شـــعب بكاملـــه، ففي 
دور  وفـــي  نيجيريـــا،  أقصينـــا  التصفيـــات 
املجموعات تأهلنا على حساب بوركينا فاسو 

وصيفة النسخة املاضية“.
قال لوروا "إنها قصة حـــب لن تنتهي، أنا 
وزوجتـــي وبناتي نحب أفريقيـــا إنها عائلتي 
الثانية. في أفريقيـــا وجدت احلب والتواضع 
والبســـاطة، وال أتخيل أننـــي ميكن أن أعيش 
يومًا مـــا بعيدًا عـــن ‘ماما أفريـــكا ". وعايش 
لوروا مجموعة من األجيـــال، وكان له الفضل 
في بروز عدة جنوم كأندري كانا وإمييل مبواه 
ولويـــس مفيـــدي وصامويل إيتـــو وجوزيف 
ديزريه جوب وبيير وومـــي ولوا لوا وغيرهم 

من النجوم، واألمر ذاته بالنســـبة إلى املدربني 
كما هو احلال مع مـــدرب كوت ديفوار هيرفي 

رينارد التلميذ السابق للوروا.

عروض جيدة

قلبت الكونغو الدميوقراطية الطاولة على 
الكونغو فحولت تأخرها 0-2 إلى فوز 4-2 في 
طريقهـــا إلى نصـــف نهائي بطولـــة كأس أمم 

أفريقيا الثالثني في باتا بغينيا االستوائية. 
وكانـــت الكونغـــو الدميوقراطيـــة بقيادة 
املـــدرب فلـــوران ايبينـــج قد تأهلـــت إلى ربع 
النهائي بحلولهـــا ثانية في املجموعة الثانية 
خلف تونس من دون حتقيق أي فوز إذ تعادلت 
مع األخيـــرة 1-1، ومع زامبيا 1-1 أيضا، ومع 

الرأس االخضر 0-0.
الكونغـــو الدميوقراطية الدور  وخاضـــت 
ربع النهائي للمرة السادســـة بعد أعوام 1992 
و1994 و1996 و2002 و2006، علما بأنها أحرزت 
اللقـــب عامـــي 1968 و1974 وحلـــت رابعة في 

 .1972
أما الكونغو التي قدمت عروضا جيدة في 
الدور األول وتصدرت املجموعة األولى برصيد 
7 نقـــاط بتعادلها مع غينيا االســـتوائية 1-1 
وفوزها على الغابون 1-0 وبوركينا فاسو 1-2، 
ففشـــلت في احلفاظ على تقدمها رغم تعليمات 
املدرب الفرنســـي كلود لوروا صاحب اخلبرة 
الكبيـــرة في املالعب األفريقية (8 مشـــاركات). 
وسبق للوروا أن قاد الكاميرون إلى اللقب عام 
1988 في املغرب، وغانا إلى نصف النهائي عام 
2008، والكونغو الدميوقراطية نفسها إلى ربع 

النهائي عام 2006. 
غمـــار   1972 بطلـــة  الكونغـــو  وخاضـــت 
البطولة للمرة األولـــى منذ 15 عاما، وحتديدا 
منذ عام 2000 في نيجيريا وغانا عندما خرجت 

من الدور األول. للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

شطحات الحكم سيشورن تغتال أحالم تونس
[ نسور قرطاج ضحية مسؤولي الكرة األفريقية

مراد باحلاج عامرة

} تونس - أسهم مردود احلكم راجيندرابارساد  
سيشورن املعني من طرف عيسى حياتو رئيس 
االحتاد األفريقي لكرة القدم، في تعميق معاناة 
املنتخـــب التونســـي مـــن عقـــدة املواجهة مع 

أصحاب الضيافة.
إذ دفع نسور قرطاج ثمن مجامالت احلكام 
للبلـــد املضيـــف، ليودعوا بطولـــة كأس األمم 
األفريقية الثالثـــني بالهزمية 1-2 أمام منتخب 
غينيا االســـتوائية في دور الثمانية للمسابقة. 
وفقد رجـــال البلجيكـــي جورج ليكنـــز فرصة 
التأهـــل للمربع الذهبـــي للبطولة للمرة األولى 
منذ تتويجهم باللقب على أرضهم في نســـخة 
2004، فيما بلغ منتخب غينيا االســـتوائية هذا 
الدور للمرة األولـــى في تاريخه والذي يقتصر 
على مشـــاركتني فقـــط، حيث كانت املشـــاركة 
الوحيدة الســـابقة له عندما اســـتضافت بالده 
البطولـــة أيضا فـــي 2012 بالتنظيم املشـــترك 
مـــع جارتها الغابـــون وخرج الفريـــق من دور 

الثمانية.
وجتلـــت مجاملـــة حكم املبـــاراة ألصحاب 
األرض من خالل احتســـاب ركلـــة جزاء مثيرة 
للجـــدل فـــي اللحظـــات األخيـــرة مـــن الوقت 
األصلي، أدركت غينيا االستوائية التعادل عن 
طريقها قبل فوزها بفضل ركلة حرة بالقرب من 

حافة منطقة اجلزاء في الوقت اإلضافي.
وبعد العرض الذي ظهر به حكم اللقاء، كان 
من املتوقـــع أن منتخب تونس لم يكن لينتصر 
مهما حـــدث. وفي حقيقة األمر هذا غريب، هذا 
أمر مســـتحيل، إنها فضيحة لالحتاد األفريقي 

لكرة القدم ورئيسه عيسى حياتو.
كل املتابعـــني كانوا يتوقعـــون حدوث هذا 
الســـيناريو الغريب والعجيـــب والذي يحدث 
فقـــط، في أدغـــال القـــارة الســـمراء، وهو أمر 

مخجل. فحكم اللقـــاء كان يتحني الفرصة ملنح 
املنافس ركلـــة جزاء. وبـــدا أن منتخب تونس 
بطـــل أفريقيـــا 2004 فـــي طريقـــه للـــدور قبل 
النهائي، لكـــن آماله حتطمت قبل نهاية الوقت 

األصلي للقاء.
واعتبـــر البلجيكـــي جـــورج ليكنـــز مدرب 
منتخـــب تونـــس أن مـــا حصـــل أمـــام غينيا 
االستوائية يعتبر أمرا سيئا للعبة، وأن تونس 
ال تستحق اخلسارة بهذه الطريقة. وقال ليكنز 
”مـــن الصعب تقبـــل قـــرار احلكم، فـــوز غينيا 
االستوائية لم يكن مستحقا على اإلطالق، ليس 
بهـــذه الطريقة، فنحـــن كنا الفريـــق األفضل“. 
وتابع ”إنه أمر ســـيىء لكـــرة القدم وتونس ال 

تستحق ذلك“.
وأضاف املدرب البلجيكي ”النتيجة فرضت 
علينا، لقد كانوا يلعبون على أرضهم، وأنا قلت 
ســـابقا إنني آمل أن يكون احلكم في مســـتوى 
هـــذه املهمة، لكن لـــم يكن كذلك بكل بســـاطة، 
إنه أمـــر مخز“. وبنبـــرة حزينة، عبـــر املدرب 
البلجيكـــي عن أســـفه للخروج مـــن البطولة، 
وقـــال “ هـــذا مؤلم جـــدا أن يعبـــث بنا احلكم 
بهـــذه الطريقـــة.. لـــم يتعاملوا معنـــا بطريقة 
جيدة طوال أســـبوعني وظلمنـــا احلكم كثيرا 

وذبحنا… صافرتـــه كانت ضدنا باســـتمرار“.
أما هشـــام بن عمران، عضو االحتاد التونسي 
لكرة القدم ورئيس بعثة نسور قرطاج، فأكد أن 
احلكم سيشـــورن الوافد من موريشيوس غير 
نتيجة اللقاء وحرم تونس من املرور إلى املربع 

الذهبي للبطولة. 
وأضاف ”بالنســـبة إلينا كنا نتوقع الكثير 
مـــن هـــذا احلكم  قبـــل انطالق اللقـــاء، لكن لم 
نتصور أن يســـرق منا الترشح بهذه الطريقة.. 
لقد لعبنا ضد اجلمهور وضد االحتاد األفريقي 
وضـــد احلكم الذي حول فوزنا لهزمية، خرجنا 
من كأس أفريقيا مرفوعي الرأس بعد أن أطاح 

بنا الظلم التحكيمي“.
مـــن جهته، قـــال املدافـــع التونســـي بالل 
محســـني ”إنهـــا أفريقيـــا، فبســـبب مباريات 
كهذه ال تتطور األمور أبدا في أفريقيا“. وتابع 
”لألســـف، نحن كالعبني محترفني فـــي أوروبا 
نشـــارك لتطوير منتخبنا والبطولة لكي نظهر 
أن هنـــاك العبـــني ميكنهم املنافســـة مع جميع 
العبـــي العالم، لكن بعد الـــذي حصل ال ميكننا 
فعل ذلـــك أبـــدا“. وأوضح ”إذا أكمـــل احلكام 
على هذا النحو، فاعتقد أن غينيا االســـتوائية 

ستفوز بالكأس“.

احلكم حرم منتخب عربي من حتقيق حلمه 
والوصول لقبل النهائي. هذا هو الظلم بعينه، 
لكن ما أكده زمالء القائد ياســـني الشـــيخاوي 
أنهم كســـبوا فريقا جيدا ومجموعة متجانسة 
ستكون قادرة على كسب رهانات املستقبل. لقد 
هدم هذا احلكم كل  تضحيات كل التونســـيني 
والعرب. منتخب تونس بذل جهدا كبيرا خالل 
هـــذه البطولة رغم الظـــروف الصعبة من أجل 
الوصول ألبعـــد مدى في الســـباق القاري. ما 
نؤكـــد عليه أن تونس ضحية مســـؤولي الكرة 

األفريقية.
في النهاية صحيح أن منتخب تونس غادر 
املســـابقة األفريقيـــة بطريقة مخجلة، وســـرق 
منه الترشـــح وخلف حسرة وحزن كبيرين في 
نفـــوس كل املتابعني، لكن في املقابل بات ميلك 
مجموعـــة رائعة من الالعبـــني يجب أن يحافظ 
عليها ويدعمهـــا مع مواصلة العمل بجدية من 

أجل التأهل لنهائيات كأس العالم املقبلة.
وكانت تونس حتلم ببلوغ قبل نهائي كأس 
األمم األفريقيـــة ألول مرة منذ تتويجها باللقب 
في 2004 لكنها خســـرت مرة أخـــرى أمام البلد 
املضيف لتخـــرج من البطولة ويكـــون الوداع 

مريرا، لكنه مفعم بالتفاؤل.

كتيبة ليكنز تدفع ثمن ربع قرن من الفساد

 أحالم الساحر األبيض تتحول إلى كوابيس

الساحر لوروا يفشل في تحقيق مجد أفريقي جديد

تواصلت مفاجآت وخيبات الدورة الثالثني 
ملسابقة كأس أمم أفريقيا، لتؤكد فشل هذه 
الدورة وتكشــــــف النقاب عن نوايا االحتاد 
األفريقــــــي للعبة ورئيســــــه عيســــــى حياتو 
ــــــذي ظل جاثما على قلوب كل الرياضيني  ال
منذ ســــــنة 1988، دون أن يقدم شيئا يذكر 

للرياضة األفريقية.

◄ قال بادو الزاكي مدرب المنتخب 
المغربي إنه يملك قناعات كبيرة 
بخصوص قوة منتخب األسود،  
وأنه كان بإمكان الجيل الحالي 

التوقيع على مشاركة متميزة بكأس 
أمم أفريقيا الحالية.

◄ أعلن نادي موناكو الفرنسي أنه 
ضم البوركيني أالن تراوري من 

لوريان على سبيل اإلعارة. ويلعب 
تراوري في لوريان منذ موسمين 

وقد خاض معه 38 مباراة في 
الدوري.

◄ أكد ديديه دروغبا مهاجم 
تشيلسي ونجم منتخب ساحل 

العاج سابقا رغبته في االستمرار 
لموسم آخر مع الفريق اللندني رغم 
قلة الفرص التي ُيتيحها له المدرب 

جوزيه مورينيو.

◄ برز ديوميرسي مبوكاني مرة 
أخرى كالعب بارز في تشكيلة 

الكونغو الديمقراطية وظهر 
بمستوى هائل مسجال هدفين في 
االنتصار على الكونغو الذي منح 

فريقه التأهل لقبل النهائي.

◄ تقف كرة القدم األفريقية 
على المحك مرة أخرى بحثا عن 
مصداقيتها بعد وقائع سخيفة 

وعنيفة في مباراة ضمن دور 
الثمانية بكأس األمم، وتسبب في 

ذلك قرار تحكيمي مثير للجدل 
واحتجاجات عنيفة من العبي 

تونس.

◄ دعا مهاجم منتخب تونس أحمد 
العكايشي رئيس االتحاد األفريقي 

الكاميروني عيسى حياتو إلى 
الرحيل تعبيرا عن غضبه بعد 

الخطأ التحكيمي الذي أخرج "نسور 
قرطاج" من ربع نهائي كأس أفريقيا.

مالعب أفريقية 2015

مــدرب  ليكنز  جــورج  البلجيكي 

منتخب تونس أكد أن ما حصل 

أمام غينيا االستوائية يعتبر أمرا 

سيئا للعبة وللقارة ككل

◄

كلـــود لـــوروا حـــول بمفاهيمـــه 

التقنيـــة أفريقيـــا إلى قـــارة تلد 

منتخبـــا يبلغ دور ربع النهائي من 

كأس العالم للمرة األولى

◄
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رياضة
متفرقات

◄ يتذكر اجلزائريون جيدا تصريحات 
جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي التي 

أثارت اجلدل في كأس العالم 2014، 
حيث قال بعد مواجهة بلجيكا ”منتخب 

اجلزائر قادر على إزعاج املنافسني 
في املونديال، لكن أعتقد أنه ال ميلك 

اخلبرة الكافية وال املوهبة التي تؤهله 
للمرحلة املقبلة“. بعد ذلك اللقاء، استطاع 

اجلزائريون تغيير وجهة نظر مورينيو، 
الذي عاد وامتدح اخلضر، وأشاد 

مبهاراتهم وروحهم القتالية، ليعترف 
باخلطأ التقديري الذي ارتكبه. ومن 

جديد يصطدم مورينيو باجلزائر ولكن 
هذه املرة بكأس أمم أفريقيا وألسباب 
”تشيلساوية“، حيث أنه يتمنى من كل 

قلبه فوز ساحل العاج على اجلزائر ألن 
ذلك سيضمن له بقاء يايا توري بعيدا عن 

املالحق املباشر مانشستر سيتي.

◄ أكد بادو الزاكي مدرب املنتخب 
املغربي متابعته ملباريات أمم أفريقيا 
احلالية، وقال ”إن املستويات الفنية 

للدورة متقاربة ويصعب التكهن بالفريق 
الذي سيتوج بالكأس القارية، ولو أنه 
أبدى استغرابه للطريقة التي غادر بها 
منتخبي السنغال ومالي رغم ظهورهما 
املوفق بداية الدورة“. وأضاف ”تابعت 

الدورة منذ بدايتها وفاجأني بالفعل 
مستوى بعض املنتخبات والتي كانت 
خارج الترشيحات واحلسابات، وفي 

مقدمتها منتخب غينيا االستوائية البلد 
املضيف والذي مت جتميعه في فترة 

قليلة قبل الدورة. وتابع الزاكي ”الكرة 
األفريقية سجلت متغيرات كثيرة ولم 

يعد هناك منتخب قوي وآخر ضعيف، 
واملثير هو اإلخفاق الثاني تواليا ملنتخب 

الكاميرون“.

◄ شنت وسائل اإلعالم التونسية 
هجوما عنيفا على االحتاد األفريقي لكرة 

القدم ”كاف“ وعلى حكم مباراة تونس 
وغينيا االستوائية. وكتبت صحيفة 

”البراس“ الناطقة بالفرنسية ”تونس 
تغادر كأس أمم أفريقيا مع شعور بالظلم 

مع أنها كان متلك كافة اإلمكانيات 
لإلطاحة باملنتخب احمللي الضعيف“. 

وألقت الصحيفة باللوم على املدرب 
جورج ليكنز لتوخيه احلذر في مواجهة 

غينيا االستوائية على الرغم من أنه 
كان ميلك أسلحة هجومية مهمة. وقالت 
صحيفة ”الشروق“ في صفحتها األولى 

”هزمنا احلكم“ وأضافت في عنوان 
آخر ”فضيحة حتكيمية تقصي الكتيبة 

التونسية“.

«بالنســـبة إلينا كنا نتوقع الكثير من هذا الحكم، لكن لم نتصور أن 

يســـرق منا الترشـــح بهذه الطريقة.. لقد لعبنا ضـــد الجمهور وضد 

االتحاد األفريقي وضد الحكم». 

جورج ليكنز 
املدير الفني ملنتخب تونس

«الفـــوز على تونس هو إنجاز، إنه تقريبا معجزة. تونس لعبت بشـــكل 

جيـــد جـــدا، فلديها بعض الالعبـــني الذين يلعبون على مســـتوى عال 

بينما نضم العبا واحدا فقط في  الدوريات األوروبية». 

استيبان بيكر 
مدرب منتخب غينيا االستوائية
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صباح العرب

} نينــوى (العــراق) – فـــي مدينـــة الموصل 
المعقـــل الرئيســـي لتنظيـــم ”داعـــش“ فـــي 
العـــراق، قد تتعـــرض كل امـــرأة تخالف أو 
تمتنـــع عن ارتداء النقـــاب ألخطر ”عضة“ قد 
تواجهها في حياتها من قبل ســـيدة روســـية 
الجنســـية اســـتعان بهـــا التنظيـــم مؤخرا 
لتطبيق تشريعاته بخصوص ارتداء ”اللباس 

للنساء. الشرعي“ 
وأثارت في اآلونة األخيرة هذه الروســـية 
مخاوف نســـاء  التـــي تنتمي إلـــى ”داعش“ 
الموصـــل بعـــد أن فـــرض التنظيـــم مؤخرا 
عقوبـــة علـــى المخالفـــات منهن  ”العضـــة“ 
بعدم ارتداء كامل اللباس الشـــرعي. وتجوب 
”العضاضة“ كما يســـميها ســـكان الموصل، 

شوارع المدينة ذات الغالبية السنية صحبة 
أفراد مما يسمى بجهاز ”الحسبة“ المسؤول 
عـــن تطبيـــق تشـــريعات ”داعـــش“، وتقـــوم 
في حق النســـاء  بتطبيـــق عقوبـــة ”العض“ 
الالتـــي قد تكون إحداهن نســـيت أو ســـهت 
عن ارتداء النقاب أو انكشـــف جزء صغير من 

جسدها مما يعرضها للعقوبة.
وتواظـــب نســـاء الموصـــل بنـــاء علـــى 
أوامر وتعاليـــم ”داعش“، على ارتداء النقاب 
واللباس الشرعي والذي هو عبارة عن عباءة 
عريضة ســـوداء اللون طويلة وخالية من أي 
تطريـــزات أو زينـــة، وذلك خشـــية من بطش 
التنظيم وتجنبا لعقوباته التي يراها ســـكان 
المدينة التي لم تعد تحت ســـيطرة الحكومة 

العراقيـــة منذ يونيو الماضـــي بأنها ”ظالمة 
وال تمت لإلنســـانية بصلة“. وتقول أم أحمد 
وهـــي ســـيدة أربعينية من ســـكان الموصل: 
”نتفحص ونتأكـــد من ارتداء النقاب واللباس 
الشـــرعي الطويل ونخشى ظهور أي جزء من 
اللباس العادي تحتـــه، ونتلفت وراءنا أثناء 
المشـــي في الشوارع خشـــية مواجهة أفراد 

الحسبة وبرفقتهم العضاضة الروسية“.
وتضيـــف أنها تتبـــع وبناتها الثالث تلك 
اإلجراءات حيـــن ينوين الخروج للتبضع من 

أسواق المدينة.
وتؤكد أم أحمد أن المرأة الروسية تعض 
كل مخالفـــة للبـــاس الشـــرعي الـــذي فرضه 
التنظيم ”عضة قوية مـــن أي مكان تطاله من 

جسدها“.
فيما تقول خديجة التي لقبت نفسها بـ“أم 
تحســـين“ بغرض عدم كشف اسمها الصريح 

خوفـــا مـــن عقوبـــة ”داعـــش“، إن عناصـــر 
الحسبة التابعين لـ“داعش“ يخّيرون النسوة 
المخالفات في الشـــارع إما بالجلد (لم تحدد 
عدد الجلـــدات المفروضة) أو العض من قبل 

”العضاضات“ الالتي يكن مرافقات لهم.
وقال أنس الحطاب وهو اســـم مســـتعار 
اتخـــذه طبيب مـــا يزال يعمل في مستشـــفى 
الموصـــل العام، خوفا من عقاب ”داعش“، أن 
المستشفى بدأ منذ أســـابيع يستقبل حاالت 

”عض“ أصيبت بها بعض نسوة المدينة.
وأضـــاف الحطـــاب أنه خالل األســـبوع 
الماضي فقط استقبل المستشفى الذي يعمل 
فيـــه، 13 ســـيدة مصابـــة بالعض قلـــن إنهن 
تعرضـــن لعضة من إحـــدى عناصر ”داعش“ 
النســـائية الالتي يرافقن عناصر الحسبة في 
شـــوارع الموصل والســـبب ”مخالفة اللباس 

الشرعي“.

«عضة روسية» لكل عراقية مخالفة للباس الداعشي

} بحلـــول يوم غـــد الثالثـــاء تكون قد 
مـــّرت أربعـــون عاما على رحيـــل كوكب 
الشرق وشادية العرب ومطربة المشرق 
والمغـــرب أم كلثوم، تلك التي كانت تمأل 
اآلفاق عطـــرا وضياء، وتجمع شـــعوب 
األّمـــة حول صوتهـــا كل ليلة خميس في 
أكبر تظاهـــرة قومية من أقصى المحيط 

إلى أقصى الخليج.
أربعون عاما مّرت وال تزال أم كلثوم 
زعيمـــة الفن العربـــي، مذهلـــة بعبقرية 
صوتها، مدهشة بسمّو حضورها، فاتنة 
بعلـــّو كعبها الثقافي، بعشـــقها للشـــعر 
الجميـــل، بعنفوانهـــا فـــي أداء األلحان 
الشرقية الصعبة، برقيها في التعامل مع 

روح الكلمة والنغم.
أربعون عاما مضت وال تزال أم كلثوم 
حاضـــرة في وجدان األمة بأغانيها التي 
كانت تهديها للحـــب والحياة والجمال، 
وبأناشـــيدها التي كانت تقدّمها للوطن 
واألّمـــة مـــن مصر إلـــى فلســـطين إلى 
العراق والكويت، وبحفالتها التي كانت 
تحييها مـــن القاهرة إلى تونس فالرباط 
والخرطوم ومن أبوظبي إلى بيروت إلى 

دمشق وطرابلس الغرب.
كانت ســـيدة للغناء العربي وســـيدة 
للـــذوق وصانعـــة للوجـــدان، وال تـــزال 
رفيقة العشاق والمحبين في كل حاالتهم 
من الـــود إلى الصد، ومـــن الوصال إلى 
الفراق، ومـــن الرضى إلـــى الزعل، ومن 
بهجـــة اللقاء إلى عذابات الهجران، ومن 
حالوة الغزل إلى مرارة العتاب، وال تزال 
رفيقة كل وطني حّر، وكل عروبي صادق، 
وكل إنسان ينظر إلى الحياة نظرة الحب 
واألمـــل والتفاؤل والســـالم والعنفوان. 
أربعـــون عاما، وأم كلثوم تتحّدى الزمان 
وترســـم مالمحها على األيـــام واألعوام، 
تنســـج خرائط البوح العاطفي والدفء 
اإلنساني، تصل بين أبناء األّمة الواحدة 
في دور يتجاوز أدوار الساسة، ويتجاوز 
الجامعة العربيـــة، مقتحما الحدود دون 
األســـماع  وموّحـــدا  مســـلحة،  كتائـــب 

والقلوب دون شعارات فضفاضة.
كانـــت أم كلثـــوم مـــن جيـــل رائد ال 
يعرف التطـــّرف وال اإلرهاب، جيل يؤمن 
بأن الحياة مقّدســـة، وأن األرض تتســـع 
للجميع، وأن الدين لله والوطن للجميع، 
وأن الحّب والفن والجمال أبواب الجّنة 

المشتهاة.
قـــال لـــي أحـــد األصدقـــاء إن ابنته 
المراهقـــة تحـــب أم كلثـــوم فقلـــت لـــه: 
اطمئّن عليها فإن روحها نقّية ونفســـها 
كبيـــرة وعقلهـــا راق، والشـــعوب تقاس 
بمدى تذّوقها للفنون، والبشر الرائعون 
يتخـــذون مـــن الفـــن الجميـــل مـــدارس 
للحيـــاة، وأم كلثـــوم جامعتنا  ومناهج 
نحـــن العرب، كانـــت وســـتبقى تناضل 
بيننـــا وفينا ومعنا من أجل حياة أفضل 

وأجمل وأكمل وأنبل. 

أم كلثوم

في ذكراها األربعني

الحبيب األسود

أسلوب جديد يّتبعه تنظيم الدولة اإلسالمية أو ”داعش“ لفرض ”تعاليمه الشرعية“ عن طريق 
معاقبة كل النساء الالتي يخالفن ارتداء النقاب أو اللباس الشرعي احملدد، بـ“العض“.

ح ب

أول مسجد للنساء فقط بالواليات المتحدة

بائعات هوى للضغط على رجال األعمال والسياسة

كندي أول رجل يتسلق 

شالالت نياغرا

إنقاذ ابنة ويتني هيوستون من حادثة مشابهة لوفاة والدتها

} لــوس أنجلــس – أسســـت منظمـــة ”بيكو- 
أول مســـجد مخصص  يونيـــون بروجيكـــت“ 

للنساء في مدينة لوس أنجلس.
وذكرت صحيفـــة ”لوس أنجلس تايمز“ أن 
أكثر من 100 ســـيدة تجمعـــن الجمعة الماضي 
إلقامـــة أول صالة في أول مســـجد للســـيدات 
فـــي الواليات المتحدة، حســـب ما نقلت وكالة 
”آسوشيتد برس“. وتأمل المنظمة غير الربحية 
في خلق مســـاحة تمكن الســـيدات المسلمات 
من التعلـــم والتواصل مع النســـاء األخريات.

وقالـــت ياســـمين روهجي، وهـــي طبيبة قلب 
بمدينة باســـادينا بينما كانت تنتظر الصالة: 
”السيدات المســـلمات ال يمتلكن منتدى. عندما 

نذهب إلى المسجد، يتعين علينا الجلوس في 
جانب واحد. ليس هذا ألننا غير متســـاويات، 
لكـــن هذا يعطينـــا الحرية في التحدث باســـم 

جميع النساء وخلق دور مستقل“.
وتتواجد المســـاجد المخصصة للسيدات 
فقط في الصين وشـــيلي والهنـــد، لكن قيادات 
المجتمع اإلســـالمي يقولـــون إن هذا قد يكون 

أول مسجد من نوعه في الواليات المتحدة.
وتقول دراســـة صدرت عـــام 2011 إن نحو 
ثلثي المساجد في الواليات المتحدة تستخدم 
ســـاترا للفصل بيـــن الرجال والنســـاء خالل 
الصالة، وقد يكون عددهن أكبر من الرجال في 

صالة الجمعة.

} باريــس – تقـــدم بائعـــة الهـــوى الفرنســـية 
السابقة كارول شهادة تسلط فيها الضوء على 
سلوكيات تشـــوب الكثير من أوســـاط األعمال 
في فرنســـا، وتقول ”كنت أحظى بمعاملة كبار 
م كهدية لمدراء شـــركات  الشـــخصيات، وُأقـــدَّ

ورجال سياسة“.
ويتزامـــن تقديم هذه الشـــهادات مع حلول 
موعد بدء محاكمة الرئيس الســـابق لصندوق 
النقد الدولي دومينيك ســـتروس في مدينة ليل 
الفرنسية اليوم، في قضية أخالقية تورط فيها 

أشخاص مرموقون في عالم األعمال.
وتؤكد بائعة الهوى السابقة والتي اختارت 
اسم كارول المســـتعار في شهادتها أن “تقديم 
بائعة هوى كهدية هو أمر شـــائع في أوســـاط 
األعمـــال بهدف تســـهيل توقيع عقـــود تجارية 
معينـــة“. كان عملهـــا يقتصر على ”األوســـاط 
الراقية“ من رجال األعمال والسياسة في شمال 

فرنسا. وكانت كارول، التي تركت مهنة الدعارة 
سنة 2013، ُتقدم كهدية ويطلب منها ”فعل كل ما 

يلزم لجعل الزبون المعني يوقع العقد“.
ويقول ايف شاربنيل مدير مؤسسة ”سيل“ 
التي تكافح الدعارة ”إنها ممارســـات موجودة 
وإن كانـــت بشـــكل غيـــر ظاهـــر“، موضحا أن 
المقابـــل المدفـــوع لهـــذا النـــوع مـــن بائعات 
الهـــوى يكون عاليـــا جدا، لكـــن معظمه يذهب 
إلى ”القواديـــن“. ويقول غريغـــوري تيري من 
التي تقدم المســـاعدة لبائعات  منظمة ”نيـــد“ 
الهوى ”بات أمرا شائعا في أوساط األعمال أن 
تســـتخدم بائعات الهوى لتسهيل توقيع عقود 

تجارية“.
ويقول شـــاربنيل إنه ”مـــن الصعب إثبات 
هـــذه الوقائع إال فـــي حاالت نـــادرة تقرر فيها 
بائعة الهوى نفسها أن تقدم دعوى قضائية أو 

أن تدلي بشهادتها“.

جورجيــا – عثـــر على بوبي كريســـتينا براون 
االبنـــة الوحيدة ملغنية البـــوب الراحلة ويتني 
هيوســـتون واملغني بوبي براون مغشيا عليها 
في حوض االســـتحمام مبنزلها فـــي جورجيا 

السبت، ومتت إفاقتها ونقلها إلى املستشفى.
ويأتي احلادث بعد ثالثة أعوام من العثور 
على ويتني هيوســـتون التي كانت مدمنة على 
املخـــدرات غارقة فـــي حوض االســـتحمام في 
بيفرلـــي هيلز بكاليفورنيا في فبراير عام 2012. 
وقالت الســـلطات إن الكوكايـــني ومرض القلب 

كانا السبب في وفاتها.

وقالـــت ليزا هوالنـــد مســـؤولة املعلومات 
العامـــة بشـــرطة روزويـــل إن نيـــك جـــوردون 
عثر علـــى زوجته بوبي (21 عامـــا) في حوض 
االســـتحمام مبنزلهما وبدأ على الفور بإنعاش 
القلـــب والرئتـــني كما واصلت الشـــرطة عملية 
إنقاذ حياتها إلى أن وصلت ســـيارة اإلسعاف 
ونقلتهـــا إلى املستشـــفى. وأضافت هوالند أن 
براون نقلت إلى مستشـــفى نـــورث فولتون في 
ضاحيـــة روزويل شـــمالي أتالنتـــا ”وهي على 
قيد احلياة“. ولم تذكر املزيد من التفاصيل كما 

رفضت متحدثة باسم املستشفى التعليق.

} اونتاريو/نيويورك - تمكن المغامر الكندي 
ويل غاد من تسلق شالالت نياغرا المتجمدة، 
والتي يبلغ ارتفاعهــــا 56 مترا، ليصبح بـذلك 
أول شـــــخص علـــــى اإلطــــالق يقــــوم بهـــــذه 

المهـمة.
تغلــــق  األميركيــــة  الســــلطات  أن  ورغــــم 
الشالالت أمام الســــياح في فصل الشتاء، إال 
أن غــــاد (47 عامــــا) تمكن مــــن الوصول إليها 
وتســــلقها بشــــكل كامــــل مســــتخدما معدات 

خاصة. 
وقــــال غاد المعــــروف عالميــــا بإنجازاته 
في رياضة التســــلق، لصحيفــــة ”ديلي ميل“ 
البريطانية: ”لقد ســــافرت إلــــى جميع أنحاء 
العالــــم بحثــــا عن التســــلق األكثــــر تحديا“، 
وأضاف ”لم تكن مهمة سهلة، وكانت محفوفة 

بالمخاطر، ولكنها تستحق المجازفة“.
ويذكــــر أن شــــالالت نياغرا هي شــــالالت 
غزيــــرة علــــى نهر نياغــــرا، وتقع بيــــن والية 
اونتاريــــو  ومقاطعــــة  األميركيــــة  نيويــــورك 
الكنديــــة، ويبلــــغ أعلى ارتفاع للشــــالالت في 
الجانــــب األميركــــي 56 متــــرا وفــــي الجانب 

الكندي 54 مترا.

نيكول كيدمان تألقت بفستان أسود من «ألتوزارا» خالل حفل توزيع جوائز 

األكاديمية األسترالية للفنون السينمائية والتليفزيونية الدولية في لوس 

أنجلس، وكانت مصحوبة بزوجها المغني كيث أوربان. كما حضر الحدث الكبير 

النجمة الشقراء ناعومي واتس وسكارليت جوهانسون، وكريس هيمسورث 

وزوجته وشقيقه الوسيم ليام هيمسورث، وجون ترافولتا وزوجته وغيرهم.
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