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خبراء يحثون على عملية برية محدودة الختصار مواعيد التدخل في اليمن
قالت مصادر عســـكرية مينية إن  } صنعــاء – 
غارات التحالف العربي على مواقع احلوثيني 
لن حتقق أهدافها كاملة إذا لم تسندها هجمات 
برية مركـــزة تســـتهدف املجموعـــات املقاتلة 
التي فرت من املعســـكرات، وتسعى إلى إعادة 

جتميع نفسها.
وكشـــفت املصـــادر عـــن أن تدخـــال بريـــا 
محدودا ســـيكون ضروريا إلجبـــار احلوثيني 
علـــى اتخـــاذ موقـــع الدفـــاع بـــدل مواصلـــة 
مساعيهم الستهداف عدن واحملافظات التي ما 
تزال خارج ســـيطرتهم، الفتـــة إلى أن التحرك 
البـــري املوجه سيســـاعد في اختصـــار آجال 
التدخـــل العربي ويعيق محـــاوالت احلوثيني 
ومـــن ورائهم إيـــران إلدامة األزمـــة وحتويل 

اليمن إلى ما يشبه املستنقع.
وارتفعت أصوات كثيـــرة في اليمن داعية 
إلـــى التعجيـــل بالتدخل البري حلســـم األمر 
ميدانيا قبل أن جتد إيران واحلوثيون الفرصة 

للمناورة.
ودعا وزير اخلارجية اليمني رياض ياسني 
التحالف إلى إرســـال قوات برية، قائال ”أعتقد 

أن الغـــارات اجلوية ســـتكون غيـــر فاعلة في 
وقت ما“، وأن إرســـال قوات برية سيؤدي إلى 
”إصابـــات أقل بني املدنيني“ مؤكدا أن الســـبب 
الرئيسي القتراحه هذا هو إيصال املساعدات 
اإلنســـانية. وأضـــاف ”اقترح البـــدء بذلك في 

أسرع وقت ممكن“.
وأعلن اللواء أحمد عسيري املتحدث باسم 
التحالـــف الثالثـــاء ”حتى اآلن، ليســـت هناك 
حاجـــة إلى تدخل بري“ في اليمن، لكنه أشـــار 

إلى أن ذلك ”قد يحدث في أي وقت“.
وقال جنيـــب غالب رئيس مركـــز اجلزيرة 
العربية للدراسات لـ“العرب“ إن التدخل البري 
بات ”إجباريا“، وإن التدخل املرتقب ”سيكون 
تدخـــال قويا في حـــال اســـتمر احلوثيون في 

مناهضة الشرعية.
وأضاف غالب أن إنهاء حكم امليليشـــيات 
هو مـــن يحكم اســـتراتيجية ”عاصفة احلزم"، 
وهذا يجعل التدخل البري إجباريا وســـيكون 
مكمـــال جليش الشـــرعية والقطاعـــات األمنية 
التـــي ال يســـيطر عليها احلوثيـــون وجماعة 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ولفت غالب إلى أن ”التدخل سيكون منظما 
ودقيقا إلســـناد املقاومة الشعبية ومبجرد أن 
تبـــدأ عاصفة البر والبحر ســـتتحرك املقاومة 
الشـــعبية واجلميـــع ينتظـــر هـــذه اللحظـــة 

وستنهار املنظومة احلوثية“.
واعتبر احمللل السياسي اجلنوبي منصور 
صالح أن ”العمـــل البري وارد جدا خاصة مع 
إصرار مســـلحي احلوثـــي بالتعاون مع قوات 
احلرس واألمن املركـــزي املوالية لصالح على 
دخـــول عدن في ظل عدم وجود قوة عســـكرية 
منظمـــة علـــى األرض ملواجهتهـــم ، خاصة أن 
املقاومـــة اجلنوبية احلالية التـــي تقاتل على 

األرض هي جماعات طوعية غير منظمة“.
ورجح منصـــور صالح أن يكـــون التدخل 
البـــري محدودا وفي مناطق ســـاحلية جنوب 
اليمـــن ميكن أن توفر مالذا وبيئة حاضنة ألي 

تدخل من هذا النوع.
وأضاف ”ما هو ملحـــوظ أن هناك مطالب 
بضرورة حدوث تدخل بري حلماية احملافظات 
اجلنوبيـــة من حالـــة احلصار والدمـــار التي 
تتعرض لها، لكـــن في ظني أن هذا التدخل إن 

حدث فسيكون محددا وفي املناطق الساحلية 
كعدن أو حضرمـــوت أو أبني حيث ميكن لهذه 
القـــوات أن تتحـــرك بيســـر وفـــي تضاريس 

سهلة“.
واقتـــرح أن تدفـــع دول التحالـــف بقـــوى 
داخلية منظمة ومسلحة بشـــكل جيد (مقاتلو 
القبائل) إلـــى بقية احملافظات، متوقعا أن تلك 
العمليات ســـيرافقها انهيار مسلحي احلوثي 
مع اســـتمرار الهزائم التـــي مينون بها والتي 
بـــدأت بوضـــوح وفي أكثـــر من جبهـــة وفي 
مقدمتهـــا جبهـــة الضالـــع حيث اســـتطاعت 
املقاومة الشـــعبية أن تنتصـــر على اللواء ”33 
مدرع�، الذي يؤكد خبراء أن قوامه يعادل ثالثة 

ألوية من حيث قوام اجلنود والتسليح.
وقتـــل أمـــس قيـــادات ميدانيـــة حوثيـــة 
وضبـــاط باحلرس اجلمهوري املوالي لصالح، 
على منطقة املدينة  في غارة لـ“عاصفة احلزم“ 
اخلضـــراء، شـــمالي شـــرقي محافظـــة عدن، 

جنوبي اليمن، بحسب مصدر عسكري.
وقال املصدر املقرب من احلرس اجلمهوري 
إن ”القصف أســـفر عن مقتل عدد من القيادات 

احلوثيـــة باإلضافـــة إلى عدد مـــن الضباط ”، 
مشـــيرا إلى أن القادة احلوثيني كانوا تسللوا 
إلـــى عدن بشـــكل فـــردي في وقت ســـابق، في 
محاولـــة لتمهيد الطريق لســـيطرة احلوثيني 

على املدينة.
واســـتبعد محللـــون إقدام إيـــران على أي 
تدخـــل حقيقـــي لصالـــح حلفائهـــا احلوثيني 
يتجـــاوز التصريحـــات النارية التـــي يطلقها 

مسؤولون إيرانيون.
وقـــال احملللون لـ“العـــرب“ إن إيران تدرك 
جيدا أنها لن تكون قادرة على فرض هيمنتها 
على اليمن ألســـباب تتعلق بأهميـــة البلد في 

منظومة األمن اإلقليمي لدول اخلليج.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ“العرب“ 
عـــن أن حالة من اإلحباط وخيبـــة األمل بدأت 
تتسلل إلى نفوس قادة اجلماعة احلوثية إزاء 
مواقف الدول التي كانوا يراهنون عليها على 

املستويني اإلقليمي والدولي.

حممد أبوالفضل

دبلوماســـية  مصـــادر  كشـــفت   – القاهــرة   {
لـ“العـــرب“ أن تأجيل الزيـــارة املقررة للرئيس 
الصيني شـــي جـــني بينج للقاهـــرة منتصف 
الشـــهر اجلـــاري ناجم عـــن االختـــالف حول 
”عاصفة احلزم“ في اليمن والتي تشـــارك فيها 
مصر إلـــى جانب الســـعودية بينما تعارضها 

الصني.
وكشـــفت املصـــادر أن التأجيـــل جـــاء من 
اجلانب املصري، لعدم مواءمة األجواء احلالية 
للزيـــارة، مؤكـــدة أن القاهـــرة حريصـــة على 
تطوير العالقات مـــع بكني، وال ترغب أن تؤثر 
فيها ســـلبا التباينات احلاصلة بسبب ملفات 

سياسية مثل الوضع في اليمن أو ليبيا.
وكانـــت مصـــر تســـتعد لزيـــارة الرئيس 
الصينـــي، وقـــد وصفتهـــا وســـائل اإلعـــالم 
املصرية بأنها متثل نقلـــة كبيرة في العالقات 
االســـتراتيجية بـــني البلدين، وأنها ســـتعزز 
نتائج الزيارة التي قـــام بها الرئيس املصري 
عبدالفتـــاح السيســـي لبكـــني أواخـــر العـــام 

املاضي.
وأشـــار الســـفير عـــالء يوســـف املتحدث 
باســـم الرئاســـة املصريـــة أمـــس (األربعـــاء) 
إلـــى أن الرئيـــس الصيني أجـــل جولته، التي 
كانت تشـــمل عـــددا مـــن الـــدول، بينها مصر 
والســـعودية، مكتفيـــا بالقول إن زيارة شـــني 
جـــني بينج للقاهرة كان من املقـــرر أن تتم في 

منتصف أبريل اجلاري.
مسؤوال بالسفارة  وعندما سألت ”العرب“ 
الصينية في القاهرة عن أسباب التأجيل، قال 
إنه غير مخول بالـــرد، لكنه أملح إلى أن وزارة 
اخلارجيـــة الصينية تلقت طلبا من الســـفارة 

املصرية في بكني بالتأجيل.
وكانـــت الصـــني وروســـيا، قـــد أبدتا عدم 
تأييدهمـــا لعمليـــة ”عاصفـــة احلـــزم“ التـــي 
تقودها الســـعودية ضد احلوثيني، مبشـــاركة 
مصر وعدد من الدول العربية، في حني أعلنت 

الواليات املتحدة تأييدها الكامل للعملية.
وأثار تأجيل زيارة شي جني بينج عالمات 
اســـتفهام حول مصير العالقات التي تطورت 
خـــالل األشـــهر املاضية بني القاهـــرة وكل من 
بكني وموســـكو، في وقت كانـــت فيه العالقات 
بني القاهرة وواشـــنطن قـــد وصلت إلى درجة 
عالية من اجلمود، وتردد أن مصر على وشـــك 

تبديل حتالفاتها الدولية.
وجاء انخراط مصر فـــي ”عاصفة احلزم“ 
ليلقـــي بظـــالل ســـلبية علـــى عالقـــات مصر 
بالبلدين، حيث جاءت اعتراضات كل من بكني 
وموسكو على الهجوم العربي ضد احلوثيني، 
لتكـــون العالقات املســـتقبلية مـــع مصر مثار 
تســـاؤل خاصة أن القيادة املصرية ترفض أن 

تضع نفسها في هذا احللف أو ذاك.

وظهر أول برود بني القاهرة وموسكو، في 
ختام اجتماعات القمة العربية بشـــرم الشيخ، 
عندمـــا وجـــه الرئيس الروســـي رســـالة إلى 
القمة أكـــد فيها رغبته في الســـالم جتاه دول 
منطقة الشـــرق األوســـط، وهنا انبـــرى األمير 
ســـعود الفيصل وزير خارجية السعودية للرد 
على الكلمـــة، متهما الرئيس بوتني بـ“النفاق“ 
ألنه حتدث عن مشـــكالت املنطقة، قائال ”وكأن 
روســـيا ال تؤثر في تلك املشكالت“، في إشارة 

واضحة إلى دورها في سوريا.
املســـمار الثاني الذي كشـــف عمق احلرج 
املصـــري يتمثـــل في تأجيـــل زيـــارة الرئيس 
الصيني للقاهرة ليطرح حزمة من التســـاؤالت 
حـــول قدرة مصـــر على احلفاظ علـــى عالقات 

متوازنة مع دول لديها مصالح متناقضة.
ولدى مصر عالقات اســـتراتيجية باململكة 
العربية الســـعودية، ولن تقبل أي اهتزاز بها، 
وهي حريصـــة كذلك على االحتفـــاظ بعالقات 
متطورة مع موســـكو التي تفصلها مســـافات 

بعيدة عن التقارب مع الرياض .
وليســـت القاهـــرة علـــى اســـتعداد كذلك 
للتفريط في عالقاتها مع واشـــنطن التي بدأت 
تنتبه لهذا املأزق، وتسعى إلى تصحيح مسار 
عالقاتهـــا مع مصر أخيـــرا خوفا من اجتاهها 
إلى التحالـــف املقابل، أي إلـــى جانب الصني 

وروسيا ورمبا إيران.
فقـــد أبلغ باراك أوباما فـــي اتصال هاتفي 
مع نظيره املصري عبدالفتاح السيسي أنه مت 
رفع قرار جتميد تسليم مصر 12 طائرة حربية 
من طراز أف16- و20 صاروخا من نوع هاربون 

وكذلك قطع غيار لدبابات إبرامز ام1 ايه1.
وقالـــت اإلدارة األميركية فـــي بيان لها إن 
هذا القـــرار من شـــأنه االســـتجابة للمصالح 

املشتركة للبلدين ”في منطقة غير مستقرة“.
وقـــال البيـــت األبيض أيضـــا إن الواليات 
املتحدة ستوجه املساعدات إلى مصر ألهداف 
التصدي ملوجة من اإلرهـــاب ولتأمني احلدود 

واألمن البحري وتعزيز األمن في سيناء.
وأكد الفريق أشـــرف رفعـــت، قائد القوات 
البحرية املصري األســـبق وصاحب فكرة غلق 
مضيق باب املندب خالل حـــرب أكتوبر 1973، 
في تصريح لـ“العرب“ أن السبب الرئيسي في 
التحول األميركي لرفع حظر السالح عن مصر، 
يعود إلى تدخل الرياض وطلبها من واشنطن 
اإلفـــراج عن طائـــرات الـــــ“إف 16“ نظرا لعدم 
قـــدرة دول التحالف العربي على شـــن طلعات 
جويـــة ليليـــة، ووجـــود مخاوف مـــن  قدرات 

التحالف العربي.
وقال رفعت إن القوات العربية املشاركة في 
التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة 
في احلرب ضد ”داعش“ لم تشن خالل األشهر 
األربعة املاضية ســـوى 8 في املئـــة تقريبا من 

الغارات اجلوية على كل من سوريا والعراق.

وأوضـــح أنه بعـــد أيام قليلـــة من انطالق 
”عاصفة احلزم“، قيل إن السعودية والسودان 
فقدتـــا طيارين، مبا يعني أن هناك حاجة قوية 
ملشـــاركة فاعلة للقوات املصريـــة هناك ضمن 

طيران التحالف العربي.

وقالت مصادر إن القاهـــرة وظفت املوقف 
لصاحلها جيـــدا، وطلبت من الرياض الضغط 
على واشـــنطن لفك جتميد مســـاعداتها ملصر، 
ألن هناك أهمية كبيرة لسالح الطيران املصري 

لدعم عمليات ”عاصفة احلزم“.
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سياسات أردوغان تضع 

تركيا على أبواب العنف

اقتحم مســـلحان املبنـــى اإلداري  } أنقــرة – 
حلـــزب العدالـــة والتنمية احلاكم فـــي مدينة 
إسطنبول، في مؤشر جديد على التوتر األمني 
الذي تعيشه تركيا بســـبب سياسات الرئيس 

رجب طيب أردوغان الداخلية.
وقالت وكالة ”دوجان“ لألنباء إن املسلحني 
أمرا جميع املتواجدين فـــي املبنى مبغادرته، 
وأنهما متكنا بالفعل من الوصول إلى الطابق 
األخير من املبنـــى. وجنحت وحدات من األمن 

اخلاص في دخول املبنى واعتقال الرجلني.
وتأتـــي هـــذه الواقعة بعد يـــوم واحد من 
مقتـــل ممثـــل ادعاء تركـــي ومســـلحني اثنني 

احتجزاه في مقر قضائي في إسطنبول.
لألنبـــاء أيضا إن  وقالـــت وكالة ”دوجان“ 
الشـــرطة اعتقلت 22 مشـــتبها بهم فـــي إقليم 
أنطاليـــا جنـــوب تركيـــا والذين يزعـــم أنهم 
يخططون لهجمـــات مماثلة لعمليـــة احتجاز 

ممثل االدعاء قبل أن يقتل مع احملتجزْين.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن متعاطفني 
مع جبهة التحرر الشـــعبي الثوري اليســـارية 
التي تبنت احتجاز ممثل االدعاء اشتبكوا مع 
الشرطة الليلة قبل املاضية في اثنني من أحياء 

مدينة إسطنبول. 
وقـــال موقع احتاد يســـاري على اإلنترنت 
إن شـــرطة مكافحة الشغب احتجزت 36 طالبا 
في جامعة إسطنبول بعد تعليق الفتات حتمل 
صـــورة أحد محتجزي ممثـــل االدعاء في كلية 

احلقوق.
وقال رئيـــس الوزراء التركـــي أحمد داود 
أوغلـــو للصحفيني في إســـطنبول ”ندرك أننا 
نواجه محورا للشـــر وهناك محاولة إلشـــاعة 
مناخ من الفوضى قبل االنتخابات (العامة في 

يونيو)“.
وفـــي تعليق على حســـابه مبوقـــع تويتر 
قـــال نائب رئيـــس الـــوزراء أمر الله إيســـلر 
إن محتجـــزي الرهينـــة على صلـــة بجماعات 
حرضت علـــى العنف أثنـــاء اضطرابات 2013 

التي أصيب فيها علوان.
وعـــزا مراقبـــون التوتر األمني إلى فشـــل 
سياســـات أردوغان في االقتراب من مشـــاغل 
شرائح واســـعة من األتراك خاصة من الفئات 
املتوســـطة والضعيفـــة، ولـــم يســـتبعدوا أن 
تتوســـع االحتجاجـــات ذات الطابـــع العنيف 
فـــي الشـــارع التركي في ظل اكتفـــاء أردوغان 
االقتصاديـــة  النجاحـــات  عـــن  باحلديـــث 

والتغاضي عن األزمات االجتماعية.
وترتبط عملية احتجـــاز االدعاء الذي كان 
ممسكا بقضية مقتل برطن ايلفان، وهو صبي 
يبلـــغ من العمر 15 عامـــا أصيب في تظاهرات 
ضد حكومة أردوغان في عام 2013، وتوفي في 
العام املاضي بعد غيبوبة دامت تسعة أشهر.

واســـتقطب مقتـــل ايلفـــان الـــرأي العـــام 
التركي وحتولت إلى قضية ذات بعد رمزي في 
مواجهة عنف الدولة، وتؤكـــد عائلته أنه كان 
ذاهبا لشراء اخلبز خالل االحتجاجات، بينما 

يصفه أردوغان بأنه ”بيدق لإلرهابيني“.
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} الربــاط – أكد عبداحلميد الفاحتي قيادي 
بحزب االحتاد االشـــتراكي للقوات الشعبية 
في املغرب أن حزب العدالـــة والتنمية يقود 
حكومة محافظة جاءت ضد املسار املجتمعي 

ملا بعد دستور 2011.
واعتبـــر أن حزب العدالـــة والتنمية هو 
نتـــاج ملجموعة من احلـــركات الدعوية، كان 
آخرها حركة التوحيـــد واإلصالح، موضحا 
أنه ليس ضد اخليارات االنتخابية للمغاربة 
ولكنه ضـــّد ”هيمنة“ عبداإلله بن كيران على 

احلكومة وتهميشه للمعارضة.
وأفـــاد الفاحتي بأنه ”منـــذ خروج حزب 
االســـتقالل من احلكومـــة، ابُتلعت األحزاب 
الثالثـــة األخرى املشـــاركة فـــي األغلبية، لم 
نعد جند صوتا لألحرار واحلركة الشـــعبية 
والتقـــدم واالشـــتراكية، هنـــاك فقط خطاب 

مهيمن ووحيد لرئيس احلكومة“.
االحتـــاد  حـــزب  القيـــادي فـــي  واتهـــم 
االشـــتراكي أكبـــر األحـــزاب املعارضـــة في 

املغـــرب، بـــن كيـــران بـ“تبخيـــس اخلطاب 
السياســـي  باملنطـــق  واملـــس  السياســـي، 
العـــام، واخللـــط بـــني مؤسســـات الدولـــة، 
وشـــيطنة املعارضـــة، ومحاولـــة إظهارهـــا 
أمـــام الرأي العام على أنها معرقلة للحكومة 

ولبرامجها“.
واعتبـــر عبداملجيد الفاحتي أن احلكومة 
املغربية هّمشـــت مطالب املعارضة بضرورة 
النظـــر فـــي قوانـــني االنتخابـــات مؤّكدا أن 
أحـــزاب املعارضة طالبت بضرورة مناقشـــة 

القوانني االنتخابية.
من جهته، قال إدريس لشكر الكاتب األول 
حلزب االحتاد االشـــتراكي، إن الرسالة التي 
مت رفعهـــا من طـــرف أحـــزاب املعارضة إلى 
العاهل املغربي امللك محمد السادس، بسبب 
تصريحـــات رئيـــس احلكومة، ال تســـتهدف 

االستقواء باملؤسسة امللكية.
وأضاف لشـــكر ”توجهنا إلى املؤسســـة 
امللكية بســـبب تصريحـــات رئيس احلكومة 

املنافية للدستور وهجومه غير املقبول على 
بعض زعماء املعارضة، وانخراطه في حملة 

انتخابية سابقة ألوانها“.
وقال إن اســـتجابة العاهـــل املغربي في 
غضون 24 ســـاعة، هي إشـــارة إلـــى أهمية 
املوضـــوع الـــذي طرحته املعارضـــة، حيث 
كلـــف مستشـــارين ملكيـــني باجللـــوس مع 
أحـــزاب املعارضـــة وهما فؤاد علـــي الهمة 

وعبداللطيف املنوني.
لتصريحـــات  مثـــاال  الرســـالة،  وأوردت 
رئيس احلكومة املغربية بإقليم الراشـــيدية 
(جنـــوب) يوم 15 مارس املاضي والتي يزعم 
فيها أن املؤسســـة امللكية تســـاند احلكومة 

ومنعتها من السقوط.
واعتبرت الرســـالة أن هذه التصريحات 
الصادرة عن بن كيران من موقعه كأمني حزب 
العدالـــة والتنميـــة، تعد إقحاما للمؤسســـة 
امللكية في املنافسة السياسية التي ستجرى 
بني األحزاب املغربية في االنتخابات املقبلة.

التحضيـــر  منهجيـــة  لشـــكر  وانتقـــد 
لالنتخابات املقبلة قائال: ”احلكومة لم تراع 
الدستور املغربي ولم تطلب منا املشاركة في 

اإلعداد لالنتخابات املقبلة“.
يشار إلى أن العديد من أحزاب املعارضة 
املغربية أعربت عن عدم رضاها عن املســـار 
الـــذي تتخـــذه مشـــاريع القوانـــني املتعلقة 
باالنتخابات التي تقدمهـــا حكومة عبداإلله 
بـــن كيران، لتربط مقاطعتها لالســـتحقاقات 
االنتخابيـــة املقبلـــة باســـتمرار مقترحـــات 

احلكومة على ما هي عليه.
وهـــددت أحـــزاب املعارضـــة فـــي وقت 
سابق، مبقاطعة االنتخابات املقبلة، في حال 
عدم التـــزام احلكومة مبواصلة املشـــاورات 
السياســـية معها، وإبعـــاد مصطفى الرميد، 
وزيـــر العـــدل واحلريـــات، رئيـــس النيابة 
العامـــة، ألنـــه ميتلك حـــق حتريـــك دعاوى 
قضائية ضد مرشحي املعارضة، ما سيؤدي 

إلى التشويش عليهم.

ظهرت االنقســـامات الداخلية  } طرابلس – 
التي تعاني منها حكومة اإلنقاذ املنبثقة عن 
املؤمتـــر الوطني العـــام املنتهية واليته إلى 
العلن بعد إقالة رئيسها عمر احلاسي، أمس 

األول الثالثاء.
ومـــن املتوقع أن تســـود حالـــة االرتباك 
طويال بني امليليشـــيات اإلسالمية املساندة 
حلكومـــة اإلنقـــاذ، فمن جهـــة رفضت غرفة 
عمليات ثوار ليبيا إقالة احلاسي واعتبرتها 
”جنازة ملشـــروع الثوار وسرقة ألحالمهم في 
بناء دولة يحارب فيها الفســـاد“، ومن جهة 
أخرى رّحبت ميليشـــيات ”فجر ليبيا“ بقرار 
املؤمتر وطالبت الرئيس املُقال باالنســـحاب 

بهدوء من املشهد السياسي.
ولـــم تكن اخلالفات بـــني مؤّيدي حكومة 
اإلنقـــاذ طاغيـــة وبـــارزة لدى الـــرأي العام 
بســـبب التعتيم اإلعالمي عليهـــا وانهماك 
الفرقـــاء في جلســـات احلـــوار مبعية األمم 
املتحـــدة، إلـــى جانـــب االهتمـــام بنشـــاط 
املجموعات اإلرهابية وعلى رأســـها تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
ودافع احلاســـي في مؤمتر صحفي، عن 
حكومته، وقال إنه منذ تسلم مهام عمله في 
شهر سبتمبر من العام املاضي، لم يتم إقرار 
امليزانية اخلاصة بهـــا واملقدرة بحوالي 38 

مليـــار دينار ليبي، مقابل أكثر من ســـبعني 
مليـــار دينار ليبي في احلكومات الســـابقة، 
الفتًا إلى أنـــه فوجئ مبعرفة خبر إقالته من 

القنوات التلفزيونية.
وقال إنـــه ال ميكن إقالـــة رئيس حكومة 
دون مساءلته أو استدعائه للتحقيق، مشيرًا 
إلى أنـــه طلب إجراء تعديـــل وزاري لكن لم 

يستجب له البرملان السابق.
وأضاف ”رغم احترامي البالغ للشـــرعية 
وما يصدر عنها من قرارات، أحترم شركائي 
من الثـــوار الذيـــن كونت حكومتـــي منهم، 
وســـأبدأ مشاورات موســـعة معهم بحيث ال 

يكون في قرار اإلقالة مساس بهم“.
ويبـــدو أن احلاســـي يتجـــه اســـتنادا 
إلـــى تصريحاته نحـــو تأليب امليليشـــيات 
اإلســـالمية املساندة له ضّد املؤمتر الوطني 
العـــام الذي قّرر إقالتـــه لضلوعه في قضايا 

فساد كبرى.
واعتبرت غرفة ثوار ليبيا في بيان نشرته 
عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل 
االجتماعي ”فيســـبوك“، أن األســـباب التي 
ســـاقها الناطق باسم املؤمتر عمر حميدان، 

بشأن إقالة احلاسي لم تكن مقنعة.
وتابعت ”املؤمتر الوطني العام بإخوانه 
وحتالفـــه وجبهته، الذي نزعنـــا منه قانون 
العزل السياسي بخرط القتاد، ال يزال يعتقد 
أنه اجلسم الشـــرعي الوحيد املمثل للشعب 
الليبـــي، وســـيصحو متأخرا علـــى حقيقة 
مغايـــرة ملا يعتقـــد متاما وحينها ســـيكون 

األوان قد فات“.
وفـــي لهجة تهديد ووعيـــد قالت الغرفة: 
”ســـنحارب الفســـاد واملفســـدين وجنفـــف 
ســـواه  أو  احلاســـي  بوجـــود  مواردهـــم 

وســـنقطع دابر كل من يعتقد في املؤمتر أن 
احلاسي آخر العثرات“.

ــســامــات  ــق االن أن  مـــراقـــبـــون  ويـــــرى 
الليبية  امليليشيات  بني  احلادة  واخلالفات 
وبــاملــؤمتــر  اإلنــقــاذ  بحكومة  ستعصف 
الوطني العام الذي رفض نتائج االنتخابات 
وخسارة  الدميقراطية  القوى  صعود  بعد 
اإلسالمّيني بسبب سوء تدبيرهم وارتباطهم 
بأجندات خارجية هدفها إضعاف مؤسسات 
الدولة ووأد مشروع دولة القانون واحلريات 

املنشودة.
وكشـــف الناطق باســـم املؤمتر الوطني 
العـــام املنتهية واليته، عمـــر حميدان، أمس 
األول، عـــن تفاصيـــل إقالة عمر احلاســـي، 
حيـــث أكـــد أن العديد مـــن الـــوزراء هددوا 
باالســـتقالة إذا لم تتم إقالة احلاسي، وفقا 

لوكالة رويترز.
وقال حميدان إن إقالة احلاسي ميكن أن 
تكون خطوة نحو اتفاق مع مجلس النواب، 
وهو مـــا ذهب إليه عدد مـــن اخلبراء الذين 
اعتبروا أن قرار اإلقالة يعّد خطوة إيجابية 
نحـــو تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية تنهي 

الصراع واالنقسام بني الفرقاء.
وأكد األمني العام لألمم املتحدة، بان كي 
مون، أن احلوار السياسي الذي ترعاه األمم 
املتحـــدة بني أطـــراف األزمـــة الليبية، حقق 

تقدما مشجعا.
وأوضح بان كي مون أن هذه املشاورات 
أحرزت تقدما ملحوظا، مشيرا إلى أنه سيتم 
عقـــد جولة جديـــدة من احلوار فـــي املغرب 
بشـــأن األزمة في ليبيا، وفقا لوكالة األنباء 

الليبية.
فـــي املقابل اعتبر مراقبون أن جلســـات 
احلوار تسير نحو الفشـــل نظرا إلى رفض 
املؤمتر الوطنـــي العام االعتراف بشـــرعية 
مجلس النواب، وأنه رغم إقالة عمر احلاسي 
فإن سياســـة حكومة اإلنقاذ لن تتغير نظرا 
إلـــى ارتباطاتها اإلقليميـــة بأجندات الدول 

الداعمة لتيار اإلسالم السياسي.
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◄ أكد رئيس المجلس 
األوروبي، دونالد توسك، 
مواصلة المجلس، دعمه 

السياسي واالقتصادي لتونس، 
قائال، عقب لقائه مع رئيس 
الحكومة التونسية الحبيب 

الصيد: ”نؤكد أن االتحاد 
األوروبي سيكون دائما معكم 

على الصعيد السياسي 
واالقتصادي إلنجاح مساركم 

الديمقراطي“.

◄ تبنت ”حركة التوحيد 
والجهاد“ في غرب أفريقيا 

”موجاو“، الهجوم على شاحنة 
للجنة الدولية لمنظمة الصليب 

األحمر الذي جّد يوم اإلثنين في 
”غاو“ شمالي مالي.

◄ تمكن المكتب المركزي 
لألبحاث القضائية، التابع 

للمديرية العامة لمراقبة التراب 
الوطني في المغرب، من تفكيك 

خلية إرهابية، بمدينة فاس، 
متخصصة في استقطاب 

وإرسال متطوعين مغاربة للقتال 
ضمن صفوف تنظيم الدولة 
اإلسالمية بسوريا والعراق.

◄ أرسلت الجزائر محققين إلى 
تونس، للمساعدة على تأكيد 

هوية زعيم تنظيم كتيبة عقبة 
بن نافع، خالد حمادي الشايب، 

المعروف باسم ”لقمان أبو 
صخر“، وإرهابيين آخرين من 
الجزائر تم القضاء عليهم في 
محافظة قفصة جنوب البالد.

◄ أكد إدريس إليزمي رئيس 
المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان في المغرب، على 
ضرورة منح المهاجرين 

القادمين من دول أفريقيا 
إلى المغرب جميع حقوقهم 

االجتماعية والثقافية، مطالبا 
بأن ”يكونوا متساوين في 

الحقوق االقتصادية مع 
المواطنين المغاربة“.

اتهامات لنب كيران بإقحام املؤسسة امللكية في املنافسة السياسيةباختصار

بوتفليقة يقطع أمل عرض مسودة الدستور على االستفتاء بإحالتها إلى البرملان

إقالة الحاسي تشعل الخالفات بين الميليشيات الليبية

[ عمر الحاسي يرفض االمتثال لقرار إقالته  [ فرقاء ليبيا يتقدمون خطوة إلى األمام نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية  

عمر الحاسي يؤكد أنه سيتشاور مع {شركائه الثوار} في قرار إقالته

ــــــس حكومة اإلنقاذ الوطني املُقال عمر احلاســــــي أنه سيتشــــــاور مع من وصفهم  ــــــن رئي أعل
بـ“شــــــركائه الثوار“ في اجلبهات قبل اتخاذ موقف من قرار إقالته، وأنه سيبحث هذه املسألة 
مع فقهاء القانون الدســــــتوري. وأشعلت إقالة احلاســــــي اخلالفات بني امليليشيات املساندة 

حلكومة اإلنقاذ، خاصة بني غرفة عمليات ثوار ليبيا وميليشيات ”فجر ليبيا“.

{أدعو رئيس الحكومة عبداإلله بن كيران إلى تحمل مسؤوليته 

من موقعه المؤسســـاتي التدبيري العام، وأن يتفادى وضع هذا 

الموقع رهن مؤسسته الحزبية}.

إدريس لشكر
الكاتب األول لالحتاد االشتراكي في املغرب

 {الهجـــوم اإلرهابـــي األخيـــر على متحـــف بـــاردو زاد من وحدة 

التونســـيين والتفافهـــم وترجم القيـــم اإلنســـانية والكونية 

المشتركة بين تونس والدول الشقيقة والصديقة}.

محمد الناصر
رئيس مجلس نواب الشعب في تونس

{أســـبانيا تحـــرص على الحفـــاظ علـــى التعاون مع الســـلطات 

المغربيـــة، على المســـتويين األمني واالســـتخباراتي لمواجهة 

مخاطر اإلرهاب}.

خورخي فرنانديز دياز
وزير الداخلية األسباني

حتـــاول احلكومـــة اجلزائريـــة  } اجلزائــر – 
التعتيم على مشروع تعديل الدستور الذي عاد 
احلديث عنه بقوة هذه األيام في ظل تسريبات 
صحفية تفيد بأن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
أحال النســـخة النهائية ملسودة الدستور إلى 
رئيســـي غرفتي البرملـــان عبدالقادر بن صالح 
ومحمـــد العربـــي ولـــد خليفـــة للشـــروع في 

املصادقة عليها.
وتتوافق هذه التســـريبات مع تصريحات 
سابقة لألمني العام جلبهة التحرير اجلزائرية 
(احلـــزب احلاكم) عمار ســـعداني عن املســـار 
الذي ســـيأخذه التعديل الدستوري، حيث أكد 
أن ”تعديل الدســـتور ســـيعرض على البرملان 
للتصويـــت عليـــه دون الذهاب إلى اســـتفتاء 

شعبي“.
ويبـــدو التناقض واضحـــا في تصريحات 
رجال الدولـــة اجلزائرية بخصوص مشـــروع 
التعديل الدستوري الذي لم ير النور إلى اليوم 
رغـــم تعهّد بوتفليقة بتفعيله في أقرب اآلجال، 
فقد أعلـــن العربي ولد خليفـــة رئيس املجلس 
الشـــعبي الوطني أن مشـــروع التعديل لن تتم 
مناقشـــته في البرملان، في حني أفاد عبدالقادر 
بن صالح رئيس مجلس األمة بأنه من املتوقع 
النظـــر في مســـودة الدســـتور خـــالل الدورة 

الربيعية احلالية.
ويؤكد هـــذا التضارب في املواقف أن ملف 
تعديل الدســـتور الـــذي يعّد من أبـــرز امللفات 

الشـــائكة املطروحة اليوم في اجلزائر، يتحكم 
فيـــه رئيـــس اجلمهوريـــة وال ميكـــن ألي من 
رجالـــه احلســـم فيـــه دون قرار منـــه، وهو ما 
ترفضه املعارضة التي تطالب بعرض مسودة 
الدستور على االستفتاء حتى تكون للمواطنني 

كلمتهم.  

وتشير التســـريبات عن أهم احملاور التي 
ســـيتم تعديلها في الدســـتور إلـــى أن رئيس 
الوزراء فـــي التعديل املرتقب ســـيتم اختياره 
من احلزب الفائـــز باألغلبية فـــي االنتخابات 

التشريعية.
ومعلوم أن عمار ســـعداني طالب في أكثر 

من مناســـبة بأحقية احلـــزب صاحب األغلبية 
البرملانية برئاسة احلكومة.

ويدافع الرجل األول في جبهة التحرير عن 
هـــذه األطروحة إذ لم يكتف فقـــط باالحتجاج 
علـــى تعيني رئيس للوزراء مـــن خارج احلزب 
احلاكـــم بل أكد علـــى ضـــرورة إدراج ذلك في 

التعديل الدستوري املنتظر.
ورغـــم تبنـــي مســـار سياســـي حديث في 
اجلزائر أو ما ُيســـّمى بسياسة االنفتاح التي 
ّمت إقرارها في دســـاتير 1989 و1996 و2008، إّال 
أن الســـلطة لم تكن مجبرة على اختيار رئيس 
الـــوزراء مـــن احلـــزب األغلبي، وهي مســـألة 
متشـــعبة وقد أثـــارت الكثير مـــن اجلدل بني 

السياسّيني.
يشار إلى أن مســـودة التعديل الدستوري 
التـــي عرضتها الرئاســـة للنقاش شـــهر مايو 
في العـــام املاضـــي تضمنـــت 47 تعديال على 
الدســـتور احلالـــي مســـت بالدرجـــة األولـــى 
حتديد الفترة الرئاســـية في واليتني، وتوسيع 
صالحيات رئيس الوزراء، وحق املعارضة في 
فتح نقاشات في البرملان، إلى جانب ضمانات 

للحريات الفردية، وإجراءات ملكافحة الفساد.
ورفضت أهم أحـــزاب املعارضة في البالد 
هذا املشروع كذلك املشـــاورات بشأنه بدعوى 
أن ”النظـــام احلاكم اســـتفرد بطريقـــة إعداده 
وأنـــه يريد مـــن خاللـــه التغطية علـــى األزمة 

احلالية وليس حلها“.

ـــات بــــني املــيــلــيــشــيــات  ـــخـــالف ال

ــمــر الــوطــنــي  ــاملــؤت ســتــعــصــف ب

العام الذي رفض نتائج االنتخابات 

الديمقراطية  القوى  صعود  بعد 

وخسارة اإلسالميني

 ◄

 الرئيس الجزائري يتحكم في ملف تعديل الدستور
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} بغــداد - رفـــع التحـــّرك العســـكري بقيادة 
الســـعودية ضـــّد جماعة احلوثي فـــي اليمن، 
بشـــكل واضح من معنويات مناهضي النفوذ 
اإليرانـــي فـــي املنطقة العربية، فـــي ظاهرة ال 
يســـتبعد أن تتطور إلى حركة مقاومة واسعة 
لذلك النفوذ في عدة أقطار عربية، على رأسها 

العراق، إضافة إلى سوريا ولبنان.
ففي العراق حيـــث النفوذ اإليراني واضح 
فـــي الهيمنـــة على القـــرار السياســـي للبالد، 
ومتجّســـد على األرض من خالل امليليشـــيات 
املســـّلحة، ارتفعت أصوات القـــوى املناهضة 
لذلـــك النفـــوذ، مطالبـــة بتوســـيع ”عاصفـــة 
احلزم“ لتشمل بلدهم، ومعّبرة عن استعدادها 
لالنخراط في أي عمل ينهي السيطرة اإليرانية 

على العراق.
وفـــي املقابـــل ســـادت حالـــة مـــن الفـــزع 
بـــني أوســـاط املرجعيـــات والكتـــل واألحزاب 
وامليليشـــيات الشـــيعية فـــي العـــراق بفعـــل 
الضربـــات القاصمة التي يوجههـــا التحالف 
العســـكري املكـــون من تســـعة أقطـــار عربية 
وباكستان للحوثيني الذين بسطوا سيطرتهم 
علـــى اليمـــن لصالـــح إيـــران وانقلبـــوا على 
الشـــرعية املتمثلة بالرئيـــس عبدربه منصور 

هادي.
وقال مراســـل صحفي في بغداد إن بيانات 
املرجعيات واألحزاب وتصريحات السياسيني 
والنواب الشـــيعة، التي صـــدرت خالل األيام 
القليلـــة املاضية بعد انطـــالق عاصفة احلزم 
بقيـــادة اململكة العربية الســـعودية لتخليص 
الشـــعب اليمني من هيمنة احلوثيني املوالني 
اليران، تعكس حجم القلق من امتداد العاصفة 
إلـــى العـــراق خصوصـــا، وأن ما يجـــري فيه 
مـــن تدخل إيراني ســـافر يشـــبه متاما النفوذ 

االيراني في اليمن.
ونيابة عن املرجعية الشـــيعية بقيادة علي 
السيســـتاني، هاجم بشـــير النجفـــي عاصفة 

احلزم ووصفها بأنها اعتداء غير مبرر شـــرعا 
وقانونا. 

وقال النجفـــي الذي يعد واحـــدا من أبرز 
مساعدي السيســـتاني في بيان أصدره باسم 
املرجعية الشـــيعية النجفية إن عاصفة احلزم 

متثل عبثا في األمن اإلسالمي.
وعن الطبقة السياســـية الشيعية املوالية 
إبراهيـــم  اخلارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن  إليـــران، 
اجلعفري الذي يرأس تنظيـــم ما يعرف بتيار 
االصالح الشـــيعي، أن حكومتـــه تتحفظ على 
إنشاء قوة عسكرية عربية موحدة، مشيرا إلى 
أن هذه القـــوة ينقصها التدارس والتشـــاور، 
في إشارة إلى اســـتبعاد حكومة العراق التي 
يقودها حزب الدعوة الشـــيعي املوالي إليران 

من ترتيبات القوة العربية.
وانخـــرط نـــواب ميثلـــون كتـــال شـــيعية 
في حمـــالت دعائيـــة تهاجم اململكـــة العربية 
الســـعودية ودول اخلليج، علـــت فيها النبرة 

الطائفية بشكل واضح. 
وحـــذرت قنـــاة تلفزيونيـــة ناطقة باســـم 
حزب الدعوة برئاســـة نوري املالكي، الشـــيعة 
في املنطقة مما اعتبرتـــه ”اخلطر الذي ميثله 
العاهل السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز“ 
الذي وصفتـه بـأنه ”عـدو الشيعـة رقـم واحـد“ 
وقالت إنـــه عـازم علـــى تصفية الشـــيعـة في 
الــــدول العربية في إطـــار عاصفة احلزم التي 
بدأت ضد احلوثيني في اليمـن، متوقعة امتداد 
العاصفة إلى دول عربية أخرى في إشـارة إلى 

العراق.
والتقـــت النائبتـــان الشـــيعيتان ســـميرة 
موسوي وابتسام هاشم عند توصيف عاصفة 
احلزم باعتبارها حربا سنية تستهدف املكون 
الشـــيعي فـــي اليمـــن، فـــي وقت أعلنـــت فيه 
امليليشـــيات التي أفتى السيستاني بتشكيلها 
بحجـــة محاربة داعش وأطلق عليها تســـمية 
احلشد الشعبي استعدادها للتوجه إلى اليمن 

ملقاتلة التحالف العربي.
ونقلـــت وكالة فـــارس اإليرانيـــة عن قيادة 
ميليشـــيا عصائب أهل احلّق التـــي يتزعمها 
قيس اخلزعلي جاهزيتها لالنتقال إلى صنعاء 
للدفاع عن ”الشيعة ضد حرب آل سعود“، كما 

جاء في تقرير للوكالة اإليرانية.

وفـــي الوقت الذي خيم فيـــه اإلحباط على 
املرجعيات والكتل وامليليشـــيات الشيعية في 
العراق من جناح عاصفـــة احلزم في تقويض 
ســـلطة احلوثيـــني فـــي اليمن، فإن األوســـاط 
السنية رأت في العملية انطالقة موفقة لتشكيل 
حتالف ســـني عربي وإســـالمي يتولى إنهاء 
التدخـــالت اإليرانية ليس فـــي العراق وحده، 
وإمنا في سوريا ولبنان والبحرين أيضا، كما 
يقول الكاتب السياســـي هـــارون محمد الذي 
يؤكد أن هذا التحالـــف بات ضروريا ملواجهة 
ما أسماه بالتغّول اإليراني في الدول العربية.
وطالب هـــارون باســـتمرار عاصفة احلزم 
وتواصلهـــا دون توقـــف عقب جنـــاح مهمتها 
اليمنية في خنق اجليب اإليراني هناك املتمثل 
فـــي جماعـــة احلوثي الشـــيعية، كمـــا طالب 
بتوجيه العاصفة التـــي وصفها باملباركة إلى 

العـــراق الذي يشـــكل البوابة الشـــرقية لألمة 
العربية ودعم الســـّنة العرب فيه لالنقضاض 
علـــى االحتـــالل اإليرانـــي، قائـــال إن الســـّنة 
العرب لديهـــم اإلمكانيات البشـــرية والعلمية 
والعســـكرية وال ينقصهم غير السالح لتحرير 
العراق من احتالل إيران ومواليها وعمالئها.

وفي الســـياق نفســـه عرض الشـــيخ علي 
حامت الســـليمان أمير قبائل الدليم في العراق 
اســـتعداد العشـــائر العربية لالنضمـــام إلى 
عاصفـــة احلـــزم ملواجهـــة املـــد اإليراني في 
املنطقـــة العربيـــة، قائال إّن التدخـــل اإليراني 
في البلدان العربية أصبـــح خطيرا وال بد من 
مجابهته بالقوة، ومؤكدا أن العشـــائر السّنية 
العربيـــة في العـــراق ال يعوزها غير الســـالح 

والعتاد للمشاركة في عاصفة احلزم.
وفـــي بغداد الحـــظ  مراســـلون صحفيون 

أن كثيرا مـــن املواطنني باتوا يتابعون قنوات 
فضائية عربية تنقل على مدار الســـاعة أنباَء 
وصـــوًرا عـــن عاصفـــة احلـــزم معرضني عن 
مشـــاهدة القنوات الشـــيعية التـــي دأبت على 
عرض أناشـــيد وبرامج طائفية وشـــتائم ضد 

الدول العربية.
وقـــال مراســـل ملجموعة قنـــوات أوروبية 
يعمل على انتاج برنامـــج عن ذكرى االحتالل 
األميركي في التاســـع من أبريل، إنه زار عددا 
من السياســـيني والنواب الشيعة في مكاتبهم 
وبيوتهـــم الســـتطالع آرائهـــم عـــن ســـنوات 
االحتـــالل، وفوجـــئ بهم يتنقلـــون بني قنوات 
إخبارية غير شيعية ويتابعون باهتمام وقلق 
ما تعرضه من أخبار وصور عن جناح الطيران 
الســـعودي واخلليجي في تدمير معســـكرات 

احلوثيني في اليمن.

عاصفة الحزم تطلق شرارة مقاومة للمد اإليراني عبر األقطار العربية

[ فزع في أوساط المرجعيات واألحزاب والميليشيات الشيعية [ قوى سنية عربية مستعدة لمواجهة االحتالل االيراني للعراق

} الرئيس الفرنســـي فرانســـوا هوالند صحبة وفد من قوات البيشـــمركة الكردية بقيادة وزير البيشمركة مصطفى سيد قادر بعد اجتماع حضره في 
قصر اإلليزيه الفيلسوف الفرنسي برنار هنري ليفي المعروف بدعمه فكرة فصل إقليم كردستان عن العراق.

ــــــاع إيران في عّدة أقطار عربية، وتشــــــيع في املقابل  عاصفــــــة احلــــــزم في اليمن تفزع أتب
حالة من احلماس في صفوف مناهضي النفوذ اإليراني، ال يستبعد أن تتطور إلى حركة 

مقاومة واسعة ومنظمة لذلك النفوذ.

مقاتل عراقي من الحشد الشعبي يضرب مشتبها فيه قبضت عليه امليليشيات في تكريت

انهيار قوة رئيسية 

للحوثيين بجنوب اليمن

} عــدن - أفاد مصـــدر أمني وشـــهود عيان 
بانهيـــار اللـــواء ٣٣ مـــدرع مبدينـــة الضالـــع 
جنوبـــي اليمـــن بفعل غـــارات شـــنها طيران 
حتالف عاصفة احلزم علـــى عدة مواقع كانت 
تضـــم وحدات تابعـــة للواء الـــذي يعتبر أحد 
أقوى األذرع العســـكرية في القـــوات اليمنية 
املســـّخرة من قبـــل قادتها للقتـــال إلى جانب 

احلوثيني.
وقال املصدر األمنـــي إّن اللواء املرابط في 
شـــمالي وشـــرقي الضالع انهار بعـــد غارات 
شـــنها طيران عاصفة احلزم، مضيفا أّن قائد 
اللـــواء العميد عبدالله ضبعان هرب إلى جهة 

مجهولة.
ومن جهتهم أفاد شهود عيان مبشاهدتهم 
جموعـــا من اجلنـــود يغادرون مواقـــع اللواء 

باجتاه منطقة قعطبة شمالي مدينة الضالع.
وشـــرح ذات املصـــدر األمني أن مســـلحي 
املقاومـــة اجلنوبية املواليـــة للرئيس عبدربه 
منصور هـــادي شـــرعوا مبطـــاردة العناصر 

الفاّرة من مواقع اللواء املنهار.
وعلـــى مدار األيـــام املاضيـــة كان للواء ٣٣ 
مدرع املعـــروف بوالئه للرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح دور كبير في مساندة املسلحني 
احلوثيني خـــالل مواجهات شرســـة خاضتها 
ضد قوات املقاومة اجلنوبية. ويتوّقع أن يؤدي 
انهيـــار هذه القّوة العســـكرية الرئيســـية إلى 

انقالب مهم في موازين القوى على األرض.

◄ قالت وسائل إعالم خليجية إّن 
ماليزيا عرضت مشاركتها في حتالف 

عاصفة احلزم، وذلك خالل اجتماع 
في الرياض جمع وزير الدفاع 

السعودي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز، بقائد اجليش املاليزي 

تان سري راجا.

◄ نفت احلكومة اإليريترية أمس 
في بيان دعمها للحوثيني في اليمن، 
وذلك على إثر رواج تقارير إعالمية 

ورد فيها أن إيرتريا تدعم جماعة 
احلوثي وتتعامل مع الرئيس السابق 

علي عبدالله صالح على خلفية 
عالقاتها املتينة بإيران.

◄ أعلن أمس عن مقتل ثالثة عناصر 
من ميليشيات احلشد الشعبي في 
هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش 

جنوب مدينة تكريت العراقية.

◄ أجرى العاهل السعودي امللك 
سلمان بن عبدالعزيز مباحثات 

مع الرئيس السنغالي ماكي سال 
شملت األحداث في املنطقة وعالقات 

البلدين، وذلك في مستهل زيارة 
بدأها سال أمس إلى السعودية 

تستمر ثالثة أيام.

◄ أعلنت األمم املتحدة أمس عن 
مقتل وإصابة ٣٥٦٦ عراقيا جراء 

أعمال العنف التي شهدتها البالد 
خالل شهر مارس املاضي.

◄ حّذر التحالف الوطني الدميقراطي 

في الكويت، والذي يضم عددا من 
الشخصيات ترفع شعار احلفاظ 
على الوحدة الوطنية من التنازل 
عن الدعاوى املرفوعة ضد الشيخ 

أحمد الفهد، بعد اعتذاره عن اتهامه 
لشخصيات كويتية بارزة بالضلوع 

في مؤامرة على احلكم.

باختصار الصدر يكشف تسترا حكوميا على دور امليليشيات في اقتحام تكريت
} بغــداد - كشـــفت دعوة توّجه بهـــا مقتدى 
الصـــدر زعيم التيار الصدري في العراق أمس 
إلى إشراك القوات املسّلحة في ضبط األوضاع 
مبدينـــة تكريـــت التي متـــت اســـتعادة أغلب 
أحيائها مـــن يد تنظيم داعش، الـــدور الكبير 
للميليشـــيات فـــي اقتحام املدينة والســـيطرة 

عليها.
وجاءت دعوة الصدر معاكســـة ملا حاولت 
حكومة العبادي إظهاره من أن اقتحام املدينة 
مت على يـــد قـــوات اجليش والشـــرطة، وذلك 
جتّنبا لالنتقادات الداخلية، ولتفادي اعتراض 
الواليـــات املتحـــدة على دور امليليشـــيات في 

احلملـــة علـــى املدينـــة، على خلفيـــة مخاوف 
وحتذيرات مـــن عمليات انتقام واســـعة تقوم 
بهـــا امليليشـــيات ضد الســـكان املدنيني، على 
غـــرار ما أقدمت عليه في مناطق أخرى اتهمت 
ســـكانها باحتضـــان داعش بســـبب انتمائهم 

للطائفة السنية.
ودعـــا الصـــدر إلـــى أن يتولــــى اجليـش 
العراقي وأفراد من احلشـــد الشـــعبي مســـك 
ســـماهـا  مـــن  وإبعـــاد  تكريـــت  فـــي  األرض 
بــ”املليشيات الوقحة“، قائال في بيان: ”أنصح 
بـــأن يكـــون مســـك األرض مـــن قبـــل اجليش 
العراقي وأفراد من احلشد الشعبي املنصف“، 

مضيفا ”على احلكومة العراقية محاســـبة كل 
من قام بجرائـــم ضد املدنيني العـــزل بعنوان 

طائفي أو غيره“.
كما دعا الصدر إلى ”إرجاع املهجرين إلى 
مناطقهم بوازع إنساني ووطني ملن شاء ذلك“، 
وإعالن تكريت منطقـــة منكوبة جراء احلروب 
وإمدادهـــا باملســـاعدات الغذائيـــة والطبيـــة 

وغيرها“.
ويحـــاول مقتـــدى الصـــدر فـــي خطابـــه 
السياسي إظهار وجود فوارق بني امليليشيات 
الشـــيعية املنضويـــة فـــي ما يعرف باحلشـــد 
الشـــعبي، وذلك بســـبب خالفات لـــه مع قادة 

بعـــض الفصائـــل يصّنفه عراقيـــون في إطار 
صراع على الزعامـــة. ويقود الصدر بحّد ذاته 
ميليشيا حتمل اسم ”سرايا السالم“ أعلن منذ 
أســـابيع سحبها من املشـــاركة في القتال ضّد 
تنظيـــم داعش في محافظة صالح الدين، ثم لم 
يلبث أن أمرها بالعودة إلى جبهة تكريت وهو 

ما لقي اعتراضا من ميليشيات أخرى.
ودأب الصـــدر خالل الفتـــرة املاضية على 
توجيه خطاب تصاحلي مع سّنة البالد، اعتبره 
عراقيون ”محاولة للقفز من مركب امليليشيات 
واألحزاب الدينية العراقية الستشـــعاره تلوث 

صورتها محليا وإقليميا ودوليا“.

«عندمـــا نتحدث عـــن بغداد، فنحـــن نتحدث عن عاصمـــة العروبة 

الجريحة التي قاســـت األمرين على أيدي زمرة من أبنائها مدفوعين 

من أطراف خارجية».

األمير سعود الفيصل
وزير اخلارجية السعودي

«جمهورية مصر العربية تســـير على الطريق الصحيح الســـتعادة 

دورهـــا ووزنها السياســـي وقدرتهـــا على القيام بـــدور محوري في 

المنطقة».

سلطان أحمد اجلابر
وزير الدولة اإلماراتي

«المنظومـــات الدفاعيـــة واألمنية الخليجية المشـــتركة تســـهم 

في تعزيـــز الجاهزية والثقة بين دول مجلـــس التعاون في المجال 

العسكري وفي إدارة المخاطر واألزمات».

عبداللطيف الزياني
أمني عام مجلس التعاون اخلليجي

هارون محمد:

التحالف بات ضروريا 

لمواجهة التغول اإليراني 

في الدول العربية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} القاهرة - رحب الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســـي بقرار الواليات املتحدة رفع جتميد 
تسليم مصر 12 طائرة حربية من طراز أف16- 
وأسلحة ثقيلة أخرى بينها دبابات وصواريخ، 
مشـــيرا إلـــى أنهـــا ستســـاعد فـــي مواجهة 

املتطرفني وفق بيان من الرئاسة املصرية.
وكان الرئيـــس األميركـــي بـــاراك أوباما، 
أبلغ نظيره املصري عبدالفتاح السيســـي، في 
اتصال هاتفي الثالثاء، أنه مت رفع قرار جتميد 
تســـليم مصر 12 طائـــرة حربية من طراز أف-

16 و20 صاروخـــا من نوع هاربون وكذلك قطع 
غيار لدبابات أبرامز أم1 أيه1.

واعتبـــرت اإلدارة األميركية أن هذا القرار 
مـــن شـــأنه االســـتجابة للمصالح املشـــتركة 

للبلدين ”في منطقة غير مستقرة“.

أن  املصريـــة  الرئاســـة  بيـــان  وأوضـــح 
السيســـي أكد في االتصال الهاتفي مع أوباما 
أن ”استمرار املســـاعدات العسكرية األميركية 
ملصر، فضال عن اســـتئناف صفقات األســـلحة 
املتعاقـــد عليها بالفعل إمنـــا تصب في صالح 
حتقيـــق األهـــداف االســـتراتيجية املشـــتركة 

للبلدين“.
وأوضح السيسي أن هذا القرار سيساعد 
التطـــرف  مكافحـــة  بجهـــود  يتعلـــق  ”فيمـــا 

واإلرهاب، وحفظ األمن خاصة في سيناء“.
وتعكس خطوة الواليـــات املتحدة رغبتها 
في إعادة الـــدفء للعالقات املصرية األميركية 
التي شهدت منذ عزل الرئيس اإلسالمي محمد 
مرســـي في الثالث من يوليـــو 2013 مد وجزر 

نتيجة الغموض الذي لف املوقف األميركي.

كما تعكس هذه اخلطـــوة، وفق املتابعني، 
اعترافـــا ضمنيا من واشـــنطن بعودة القاهرة 

للعب األدوار املتقدمة في الساحة األقليمية.
وقد ترجمـــت هذه العودة التدريجية ملصر 
من خـــالل جناحها فـــي إقناع القـــادة العرب 
مببادرتهـــا التـــي طرحتها قبل شـــهر مضى 

بخصوص تشكيل قوة عربية مشتركة.
وتســـجل القاهرة أيضا حضـــورا متقدما 
فـــي العمليـــة العســـكرية ”عاصفـــة احلـــزم“ 
التـــي تقودها اململكة العربية الســـعودية ضد 
احلوثيـــني املوالـــني إليران في اليمـــن، والتي 

حتظى بدعم وتأييد أميركي كبير.
واعتبـــر إريـــك تراجـــر، الباحـــث مبعهد 
واشنطن لسياسة الشـــرق األدنى، إن مشاركة 
في اليمن  مصر في عمليـــة ”عاصفة احلـــزم“ 

فرصـــة مهمـــة لتوضيـــح الواليـــات املتحدة 
سياســـتها جتـــاه مصر، وحتســـني العالقات 
بني القاهرة وواشـــنطن ودعم مصالح اخلليج 

األمنية.
ومن شـــأن رفع الواليـــات املتحدة لتجميد 
أسلحة ثقيلة وطائرات ملصر أن ميكن األخيرة 
من تصدي بفاعليـــة أكبر للجماعات املتطرفة، 

وخاصة بشبه جزيرة سيناء.

} دمشــق - تشهد الساحة الســـورية أحداثا 
ميدانيـــة متالحقـــة، عنوانهـــا األبـــرز متـــدد 
اجلماعات املتطرفة فـــي معظم جبهات القتال 
في هذا البلد الذي يشـــهد صراعا منذ أكثر من 

أربع سنوات.
هذا التمدد اخلطير بات ســـالحا ذا حدين 
في وجه الرئيس الســـوري بشار األسد، الذي 
طاملـــا اســـتخدم هـــذه الورقة لصاحلـــه أمام 
املجتمـــع الدولـــي، خاصـــة وأن اجلهاديني لم 
تكـــن بوصلتهم فـــي اجتاه معاقلـــه، بل كانت 
موجهـــة ملناطق املعارضة الســـورية املعتدلة، 
واليـــوم يبدو أن هناك توجه جديد للمتطرفني 

وفي مقدمتهم داعش صوبه.
اإلســـالمية  الدولـــة  تنظيـــم  وســـيطر 
(املعروف باســـم داعش) ، أمس االربعاء، على 
أجزاء واســـعة مـــن مخيم اليرمـــوك لالجئني 
الفلســـطينيني فـــي العاصمـــة دمشـــق، وفق 

املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وقـــال املرصد الذي ميلك شـــبكة واســـعة 
مـــن املراســـلني والنشـــطاء فـــي ســـوريا ”إن 
االشـــتباكات العنيفـــة التـــزال مســـتمرة بني 
عناصر داعش من طرف، وأكناف بيت املقدس 
من طرف آخر في مخيم اليرموك، بالتزامن مع 

قصف متبادل بني اجلانبني“.
وأشـــار املرصد في بيان لـــه إلى أن تنظيم 
داعش متكن من التقدم في املخيم والســـيطرة 
على الشـــوارع واألحياء اجلنوبية واجلنوبية 

الغربية من اليرموك وصوال إلى شـــارع صفد، 
فيمـــا قتل مواطن جـــراء إصابته في ســـقوط 

قذائف بالقرب منه في املخيم.
وكان شهود عيان قد أكدوا في وقت سابق 
أن عناصر تنظيم الدولة اإلســـالمية ”انطلقوا 
في هجومهـــم على املخيم مـــن منطقة احلجر 
األســـود، وأن هؤالء احتجزوا خـــالل تقدمهم 

داخل املخيم الطاقم الطبي ملشفى فلسطني“.
ومخيم اليرموك هـــو أكبر جتمع لالجئني 
الفلسطينيني في ســـوريا ويقع على بعد 8 كم 

من قلب العاصمة دمشق.
ويوجـــد باملخيم عدة تنظيمات إســـالمية 
من بينهـــا تنظيم أكناف بيت املقدس (غالبيته 
من الفلسطينيني) وجبهة النصرة فرع تنظيم 

القاعدة في سوريا.
وبســـيطرة تنظيم الدولة اإلســـالمية على 
هـــذا املخيم يصبح التنظيـــم على مرمى حجر 

من قلب العاصمة السورية دمشق.
ورغـــم أن النظام الســـوري وعلى رأســـه 
الرئيس بشـــار األســـد قـــد عمل طيلـــة األزمة 
الســـورية علـــى تبيـــان أن ما يحـــدث بالبلد 
هي فـــي حقيقة األمر مواجهـــة مع اجلماعات 
اإلرهابية، مستشـــهدا بتمدد تنظيم داعش في 
مناطق واسعة بشمال سوريا وشرقها، مرتكبا 
خالل ذلك أبشع أنواع اجلرائم، إال أنه (األسد) 
يجد اليوم أن هذا األمر وإن كان يكسبه نقاطا 
سياســـية إال أنه بات يشكل خطرا كبيرا عليه 

عسكريا.
فالتنظيم املتطرف، وفق املراقبني، لن يقف 
فقط علـــى أعتاب اليرموك، بل ســـيتجه حتما 
إلى االســـتيالء على مناطـــق أخرى حملاصرة 

قلب العاصمة.
وتنفي ســـيطرة تنظيم الدولة اإلســـالمية، 
للفلســـطينيني جنوب  على مخيـــم اليرمـــوك 
دمشـــق، صحة التقاريـــر االســـتخبارية التي 
تتحدث عن تآكله في ســـوريا وعدم قدرته على 
شن هجمات في مناطق جديدة، وأنه سيقتصر 
فقـــط على احلفـــاظ على املناطـــق التي حتت 

سيطرته.
وجديـــر بالذكـــر أن تنظيم داعـــش، قد قام 
في اآلونة األخيرة بتكثيف اســـتهدافه ملعاقل 

النظام، وحاول السيطرة على نقاط تقع حتت 
سيطرة األخير، على غرار ريف حماه.

وقد ارتكـــب داعش خالل هـــذه احملاوالت 
مجازر بحق املدنيني، وآخرهـــم املجزرة التي 
وقعت، هذا األسبوع، بقرية بلدة املبعوجة في 
ريف حماة وســـط البـــالد، والتي أودت بحياة 

عائالت بأكملها.
ويبدو أن الرياح ال جتري وفق ما يشـــتهي 
األســـد، الذي تالحقه تهم نشـــر بذور اإلرهاب 
في ســـوريا، فإلى جانب متـــدد داعش صوب 
العاصمة دمشق، تشهد مدينة الالذقية (شمال 
سوريا) مســـقط رأســـه محاوالت حملاصرتها 
والتضييـــق عليهـــا مـــن قبل جبهـــة النصرة 
وحركات إســـالمية أخـــرى على غـــرار أحرار 

الشـــام انطالقـــا مـــن محافظة إدلـــب. وكانت 
النصرة قد جنحت، مؤخرا، في السيطرة على 
مدنية إدلب لتكون ثان مدينة تســـقط من أيدي 
النظام بعد مدينة الرقة التي جنحت املعارضة 
املعتدلة في بســـط ســـيطرتها عليهـــا قبل أن 

يستولي عليها داعش في 2013.
وأعلـــن أمس األربعاء، أبومحمد اجلوالني 
زعيم جبهة النصرة إقامة الشريعة اإلسالمية 

باملدنية.
وقال إن مقاتليه الذين سيطروا على إدلب 
مع جماعـــات إســـالمية أخرى يوم الســـبت، 

سيعاملون سكان املدينة معاملة طيبة.
وأضاف اجلوالني في رسالة صوتية نشرت 
على اإلنترنت ”نبارك لألمة اإلســـالمية النصر 

الذي حتقق على يد أبنائها من املجاهدين في 
مدينة إدلب … ونحيي موقف أهلنا في املدينة 
ووقفتهم مع أبنائهم املجاهدين واســـتقبالهم 
احلافل لهم وسينعمون بعدل شريعة الله التي 
حتفظ دينهم ودماءهم وأعراضهم وأموالهم“.

وعلى خالف داعش (الذي يعتمد الترهيب 
ســـالحا لإلخضاع) حتاول النصرة اســـتمالة 

املواطنيني في املناطق التي تسيطر عليها.
ويـــرى مراقبـــون أن النصـــرة واحلركات 
الداعمة لها ســـتعمل في قـــادم االيام انطالقا 
من إدلـــب على خلق حزام حملاصـــرة الالذقية 
املدنيـــة الســـاحلية التي تشـــكل بعـــدا رمزيا 
وتعبويا كبيرا للنظام الســـوري، وســـقوطها 

يعني نهايته.

تنامي قوة الجهاديني في سوريا سالح ذو حدين لألسد
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[ مخيم اليرموك يسقط بأيدي داعش [ النصرة تتمدد وتعلن تطبيق الشريعة بإدلب

اليرموك بين داعش وسالح الجو النظامي

القاهرة ترحب برفع واشنطن تجميد املساعدات العسكرية
◄ قرر األردن إغالق معبر نصيب 
الحدودي مع سوريا، جراء العنف 

على الجانب اآلخر من الحدود 
في خطوة وصفها بأنها إجراء 

احترازي.

◄ يستقبل الرئيس عبدالفتاح 
السيسى، اليوم الخميس، جاكوب 

زوما، رئيس جنوب أفريقيا في 
العاصمة المصرية القاهرة، حيث 

سيجري الطرفان مباحثات تتناول 
سبل تعزيز العالقات الثنائية.

◄ انضمت فلسطين فعليا إلى 
المحكمة الجنائية الدولية لتصبح 

بذلك العضو رقم 123 بالمحكمة 
والرابعة عربيا بعد األردن 

وجيبوتي وتونس.

◄ فرضت وزارة الخزانة 
األميركية عقوبات على مسؤولة 
سورية وثالث شركات ”واجهة“، 

قالت إنهم يساعدون الحكومة 
السورية التي تخوض حربا أهلية 

دامية.

◄ أعلن مصدر أردني مسؤول في 
القيادة العامة للقوات المسلحة 

مقتل شخصين خالل محاولة 
تهريب مخدرات من سوريا إلى 

المملكة.

◄ اندلعت النيران، في سيارة 
مدنية وسط قطاع غزة، جراء 

انفجار عبوة ناسفة بداخلها، دون 
أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات، 
بحسب مصادر أمنية فلسطينية.

◄ أصيب 3 عسكريين، في إطالق 
نار، على قطار حربي (يستخدم في 
نقل الجنود والمعدات العسكرية) 
ببني سويف، وسط مصر، بحسب 

مصادر أمنية.

باختصار

◄ يوجـــد علـــى بعـــد 8 كـــم مـــن العاصمة 

دمشق

◄ تأسس سنة 1957

◄أكبـــر تجمع لالجئين الفلســـطينيين في 

سوريا

◄ توجـــد بـــه عـــدة فصائـــل مســـلحة على 

غـــرار أكناف بيت المقـــدس وجبهة النصرة 

وكتائب تنتمي إلى الجيش السوري الحر

مخيم اليرموك

«مصر استعادت دورها بالقارة السمراء بفضل السياسة التي 

تتبعها القيادة السياسية والرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح 

السيسي لتوطيد عالقات التعاون مع دول القارة».
إبراهيم محلب
رئيس الوزراء املصري

«هناك حاجة ماسة لتشكيل موقف عربي يعيد للعرب احترامهم 

ألنفســـهم ولدى غيرهم ويســـتعيد بموجبـــه المواطنون العرب 

بعض األمل في المستقبل، واحترام العالم لهم ولقضاياهم».
فؤاد السنيورة
رئيس كتلة املستقبل اللبنانية

«األردن شـــريك اســـتراتيجي في تســـيير مفاوضات الســـالم في 

المنطقـــة إلى جانـــب كونه القائـــد العربي الذي يعتمـــد عليه في 

التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية».
أليس ويلز
السفيرة األميركية لدى األردن

عبدالفتاح السيسي:

القرار األميركي يصب في 

صالح تحقيق األهداف 

االستراتيجية المشتركة

يشــــــكل دخول تنظيم الدولة اإلســــــالمية إلى مخيم اليرموك والسيطرة على أجزاء واسعة 
منه، تهديدا كبيرا لقلب العاصمة دمشــــــق وباألساس لنظام األسد الذي لطاملا وظف ورقة 

داعش في التسويق لصورته لدى املجتمع الدولي.

} اخلرطــوم  - شـــكك مرشـــحون للرئاســـة 
بالســـودان فـــي نزاهـــة العمليـــة االنتخابية، 
متهمـــني الرئيس احلالي مبحاولة اســـتغالل 

األوضاع اإلقليمية املضطربة لتثبيت حكمه.
وأكد عدد من املرشـــحني على غرار املرشح 
املستقل حمدي حســـن أحمد، أن عدة عمليات 
تزوير رافقت ومازلـــت العملية االنتخابية من 
قبيل القيام بتزوير الســـجل االنتخابي، فضال 
عن احتكار البشير لوسائل اإلعالم احلكومية 

للترويج حلملته.
ويخشى املرشحون أيضا من غياب الرقابة 
علـــى هذه االنتخابات، حيث كشـــف املرشـــح 
حمـــدي حســـن أحمد عن وجود أكثـــر من 700 
مركـــز اقتراع تعذر وضع مراقبني بهم، مطالبا 
بضرورة وضع صناديق االقتراع في مساحات 
مفتوحة تتيح للجميـــع مراقبتها، وفق وكالة 

األنباء السودانية.
وترفـــض العديد مـــن املنظمـــات الدولية 
املشاركة في مراقبة االنتخابات بالسودان، في 
رد منها على السجل احلقوقي السيئ للرئيس 
احلالـــي، ولعـــدم اقتناعهـــم بإمكانية حصول 

انتخابات شفافة في هذا البلد.
شـــخصية  رفقـــة 15  البشـــير  ويخـــوض 
معظمهـــم مغمورون يـــوم 13 أبريـــل اجلاري 
االســـتحقاق الرئاســـي، فيما تقاطعـــه كبرى 

األحزاب املعارضة.

وتطالب أبـــرز قوى املعارضة السياســـية 
واملســـلحة بضرورة تأجيل االســـتحقاق، إلى 
حني إجـــراء حوار وطني تنبثـــق عنه حكومة 

انتقالية تشرف على إعداد االنتخابات.
وتبـــارك الترويـــكا الدوليـــة املمثلـــة فـــي 
األميركيـــة  املتحـــدة  والواليـــات  بريطانيـــا 
والنرويـــج هذا الطلـــب، إال أنهـــا باملقابل لم 
تقدم على أي خطوة للضغط عن النظام بشأن 
التراجـــع عـــن إقامـــة االنتخابات فـــي أبريل 

احلالي، ما يثير كثيرا من الشكوك.
وقد رفض احلزب احلاكم األسبوع املاضي 
إجـــراء محادثات متهيدية للحوار الوطني في 
العاصمة األثيوبية أديس أبابا والذي كان من 
شروط املعارضة للقبول به تأجيل االنتخابات، 

وقد وافقت الترويكا على ذلك.
ويســـعى النظـــام، وفـــق املراقبـــني، إلـــى 
والعمليـــة  اإلقليميـــة  األوضـــاع  اســـتغالل 
التي يشارك بها،  العســـكرية ”عاصفة احلزم“ 
ملغازلة الدول العربية وكسب ودهم اقتصاديا 
وسياســـيا، وإللهاء الداخل واخلارج عن هذا 
االســـتحقاق الذي تقول أوساط املعارضة أنه 

مبثابة جتديد والية له.
باملقابل تبـــدو املجموعة الدولية غير آبهة 
بالتطورات الداخلية في السودان، بالنظر إلى 
التطـــورات العاصفة التي تشـــهدها املنطقة. 
وقـــد وجهت املدعية العامة للمحكمة اجلنائية 

الدوليـــة الســـيدة فاتو بـــن ســـودا، مؤخرا، 
انتقادات شديدة اللهجة لألمم املتحدة، بسبب 
تقاعســـها وعدم جديتها في مالحقة البشـــير 
ومســـؤولييه املتروطـــني فـــي جرائـــم حـــرب 

بدارفور.

وأكـــدت بن ســـودا ”أن أوامـــر اعتقال ضد 
البشير وبقية أركانه ســـتبقى سارية املفعول، 
مضيفة ”ســـأواصل في الدعوة إلى حني تنفيذ 
أوامر االعتقال ومثولهم أمام احملكمة اجلنائية 

الدولية“.

البشير يستغل املناخ الدولي واإلقليمي لتثبيت حكمه

الحملة االنتخابية اقتصرت على البشير وسط غياب لباقي المرشحين



} أبوجــا - يعزو المحللون فوز محمد بخاري 
الجنـــرال المتقاعد بالجيش في االســـتحقاق 
الرئاسي بنيجيريا  إلى وعوده المكثفة بوقف 
اإلرهابيـــة التي تجتاح  حركة ”بوكو حـــرام“ 

مناطق في شمال البالد.
بخـــاري  خلفيـــة  أن  هـــؤالء  ويضيـــف 
العســـكرية قد منحته أفضلية في هذه القضية 
على منافســـه جوناثان ودالك جوناثان، وهو 
مســـيحي جنوبي، كثيرا ما بدت حكومته غير 

قادرة في المعركة ضد بوكو حرام.
وقال الرئيس النيجيـــري المنتخب محمد 
بوهاري أمـــس األربعاء إن حكومته ”لن تدخر 
في ســـعيها إللحـــاق الهزيمة بجماعة  جهدا“ 

بوكو حرام اإلسالمية المتشددة.
وأضاف فـــي أول كلمة رســـمية منذ فوزه 
فـــي االنتخابات ”ســـتعلم بوكو حـــرام قريبا 
قـــوة إرادتنا الجماعيـــة.. وال ينبغي أن ندخر 
جهدا“. وقال ”في التعامـــل مع التمرد.. لدينا 

مهمة صعبة وعاجلة لنقوم بها“.
وأكدت الســـلطات االنتخابية في نيجيريا 

أمـــس األربعـــاء أن مرشـــح المعارضة محمد 
بخـــاري فـــاز باالنتخابات الرئاســـية بهامش 

2.57 مليون صوتا.
وأقر الرئيس النيجيـــري المنتهية واليته 
جـــودالك جوناثان، رســـميا، مســـاء الثالثاء، 

بهزيمته في االنتخابات الرئاسية.
وقـــال جوناثـــان في بيـــان له ”لقـــد نقلت 
أطيب تمنياتي الشخصية إلى الجنرال محمد 

بخاري“.
وقـــال جاربـــا شـــيهوه، المتحدث باســـم 
الحملـــة االنتخابيـــة لبخاري، مرشـــح حزب 
المؤتمر التقدمي (المعارض)، مساء الثالثاء، 
إن الرئيـــس جوناثان اتصـــل هاتفيا ببخاري 
وهنـــأه علـــى الفـــوز باالنتخابـــات، وطالـــب 

أنصاره باإلقرار بالهزيمة.
المتحـــدث أن ”بخـــاري شـــكر  وأوضـــح 
النيجيرييـــن على انتخابه، داعيا أنصاره إلى 

الحفاظ على الهدوء“.
لنيجيريـــا  الجديـــد  الرئيـــس  وســـيؤدي 
اليمين الدســـتورية في 29 مايو المقبل، وهو 
يوم تســـليم الرئيس المنتهية واليته للسلطة، 
حســـب التقاليد المتبعة في نيجيريا منذ عام 

.1999
وتعهد الرئيس النيجيري الجديد األربعاء 
بالتعاون مع الرئيس المنتهية واليته جودالك 
جوناثـــان لضمـــان تحقيـــق انتقـــال ســـلمي 
للسلطة، ودعا المواطنين إلى تجنب أي أعمال 

عنف بعد االنتخابات.
ووصف بخـــاري فوزه -الذي يعد أول فوز 
لمرشـــح معارض منذ أن عـــادت نيجيريا إلى 

بالتاريخي“. الديمقراطية عام 1999 -“ 
ونقـــل التلفزيـــون الدولـــي األفريقـــي عن 
بخـــاري القـــول ”انضمـــت دولتنـــا اآلن إلـــى 
مجتمع الدول التي تستخدم صندوق االقتراع 
لتغيير رئيـــس حالي من خالل انتخابات حرة 
ونزيهة ”. وأضـــاف ”التغيير جاء. يوم جديد 

ونيجيريا جديدة أمامنا“.
وكان بخـــاري، البالغ من العمـــر 72 عاما، 
قـــد حكم نيجيريـــا في الفترة مـــن 1983 حتى 
1985، كمـــا أنه يترأس ائتـــالف مؤتمر جميع 
التقدمييـــن، في حيـــن حكم جوناثـــان، البالغ 
مـــن العممـــر 57 عامـــا، رئيس حزب الشـــعب 

الديمقراطي، نيجيريا منذ عام 2010.

وهذه النتائج تعنـــي أن جوناثان هو أول 
رئيس حالي يخســـر االنتخابات الرئاسية في 
نيجيريـــا منذ أن عادت إلـــى الديمقراطية عام 
1999. وتلقى بخـــاري تدريبات في أكاديميات 
عســـكرية فـــي بريطانيـــا والهنـــد والحقا في 

الواليات المتحدة.
وشـــارك بخاري في االنقـــالب الذي أطاح 
بالحاكـــم العســـكري ياكوبو جـــوون في عام 
1975، ثـــم تولى بعد ذلك، عـــددا من المناصب 
العليـــا، بمـــا في ذلـــك الحاكم العســـكري لما 
يعرف حاليا بوالية بورنو، ومنصب المفوض 

االتحادي لموارد النفط.
وعـــادت حكومة مدنيـــة لنيجيريا في عام 
1979، ولكن عدم الرضا عن الفساد والمشكالت 
االقتصاديـــة أســـفرا عن حـــدوث انقالب عام 
1983، أصبح من خالله بخاري رئيسا للدولة.

وازدادت شعبية بخاري بسبب اإلجراءات 
الصارمـــة التـــي اتخذهـــا ضد الفســـاد، لكنه 
تعـــرض النتقادات بســـبب فرض قيـــود على 
حريـــة الصحافـــة وعدم القدرة على تحســـين 

االقتصاد. وأطيح به بعد ذلك بعامين واحتجز 
في الســـجن لمدة ثالث سنوات. وبعد ما هزم 
األخيرة  في االنتخابات الرئاســـية ”الثـــالث“ 
التي شهدتها نيجيريا، عاد ليدخل السباق من 
جديد، ليكتب له الحظ الفوز في المرة الرابعة.

ورغم أن تاريخه كرجل عسكري جعله دائما 
محل انتقـــاد، غير أنه متهم بقمـــع الحريات، 
إال أن معظـــم الشـــعب النيجيري يشـــعر اآلن 
أن خلفيتـــه العســـكرية، وانضباطـــه الزائـــد 
هو مـــا تحتاجه البالد للســـيطرة على التمرد 
اإلسالمي في الشمال. وجاء وعد بخاري، بعد 
أن نجا من محاولة اغتيال اســـتهدفت موكبه 
في كادونا يوليو الماضي، بإنهاء وجود حركة 

بوكو حرام في غضون أشهر في حال انتخابه، 
ليعطي أمـــال جديدا للشـــعب النيجيري الذي 
أنهكته الهجمات البشعة للتنظيم الذي يسيطر 

على أجزاء كبيرة من الشمال النيجيري.
وكسب بخاري بخلفيته العسكرية، احترام 
الجيش النيجيري، الذي يشعر بإحباط شديد 
بعد االنتصارات المتكررة للتنظيم المتشـــدد 

في الوقت األخير.
وحاول بخـــاري التخفيف مـــن المخاوف 
المتعلقـــة بانـــدالع أعمـــال عنف بعـــد صدور 
نتائـــج االنتخابـــات قائـــال ”هذا ليـــس وقت 
المواجهـــة ”. كمـــا طالب مواطنـــي نيجيريا 
”باالستمرار في االلتزام بالقانون والسلمية“. 
وكان جوناثـــان قد قـــال في وقت ســـابق إنه 
أوفى بعهده من خالل إجـــراء انتخابات حرة 
ونزيهـــة. وهذه النتائج تعني أن جوناثان هو 
أول رئيس حالي يخسر االنتخابات الرئاسية 
في نيجيريـــا منذ أن عادت إلـــى الديمقراطية 

عام 1999.
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} أنقــرة - أوقفت الشـــرطة التركية األربعاء 
نحو عشرين شـــخصا مقربين من المجموعة 
اليســـارية المتطرفة الســـرية المســـؤولة عن 
عمليـــة احتجاز قاض كرهينة مســـاء الثالثاء 
والتي انتهت بمقتل القاضي وناشـــطين كانا 

يحتجزانه.
وجرت حملة قوات األمن التركية في مدينة 
انطاليا (جنوب) واســـتهدفت 22 طالبا يشتبه 
بصلتهم بالحـــزب ”الجبهـــة الثورية لتحرير 
الشـــعب“ الذي تبنى عمليـــة احتجاز الرهينة 

الثالثاء.
وذكرت وكالـــة األنباء التركيـــة دوغان أن 
الشـــرطة تدخلت بعد أن تلقت معلومات تبعث 
علـــى االعتقاد بـــأن الحزب ”الجبهـــة الثورية 

يحضـــر لعمليـــات أخرى  لتحريـــر الشـــعب“ 
مماثلة لتلـــك التي نفذت في قصـــر العدل في 

إسطنبول.
لكـــن محاميا عن الطـــالب الموقوفين نفى 

لوكالة دوغان هذه المزاعم.
وقـــد تدخلت قـــوات األمن مســـاء الثالثاء 
ضد ناشـــطين مســـلحين في هذه المجموعة 
مـــن  العديـــد  بشـــن  المعروفـــة  الماركســـية 
االعتـــداءات فـــي تركيا منذ تســـعينات القرن 
الماضـــي، كانا يحتجـــزان منذ ســـاعات عدة 

قاضيا ويهددان بقتله.
وقتل محتجزا الرهينة أثناء عملية التدخل 
وفارق المدعي العام محمد سليم كيرزا الحياة 
بعد ساعتين من نقله إلى المستشفى على إثر 

إصابتـــه بالرصاص في الـــرأس والصدر في 
ظروف لم تتوضح بعد.

وكان هذا القاضي يحقق بشـــأن مالبسات 
وفاة الفتى بركين الفان في 11 مارس 2014 بعد 
269 يوما من دخوله في غيبوبة بسبب إطالق 
الشـــرطة قنبلة مســـيلة للدموع في إسطنبول 

أثناء تظاهرة في يونيو 2013.
وأصبحـــت حالة بركين الفـــان رمزا للقمع 
العنيـــف الـــذي مارســـته الحكومة برئاســـة 
رجب طيب أردوغان فـــي 2013 ، ورمزا للنزعة 

االستبدادية التي يتهمه بها معارضوه.
وغـــداة عملية احتجاز المدعـــي العام في 
تركيا ذكرت وســـائل إعالم محلية أن الشرطة 
التركية ســـيطرت االربعاء على رجل دخل أحد 

مقار الحزب اإلسالمي المحافظ في أحد أحياء 
إسطنبول.

وقالت وكالـــة األنباء دوغـــان أن المهاجم 
الـــذي لم تعـــرف دوافعه، اقتحـــم مكتب حزب 
العدالة والتنمية المنبثق عن التيار اإلسالمي 
في حي كارتال الواقع على الضفة اآلســـيوية 

للمدينة.
وأظهرت صـــور بثتها الوكالـــة أن الرجل 
الـــذي يبـــدو في العقـــد الرابع مـــن العمر قام 
بتحطيـــم الزجـــاج ورفـــع علما تركيـــا يحمل 
صورة الســـيف ذي الفقار رمز األقلية العلوية 
في تركيا. وتمت السيطرة بسرعة على الرجل 
ونقـــل الســـتجوابه مـــن قبـــل إدارة مكافحـــة 

اإلرهاب في الشرطة.

التعهدات الكبيرة التي قدمها املرشح الرئاسي النيجيري محمد بخاري في محاربة مترد 
جماعة بوكو حرام املتشــــــددة وتكوينه العســــــكري كانت مبثابة العناصر املؤثرة في فوزه 

بالسباق االنتخابات على حساب جودالك جوناثان.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بوكو حرام تدفع النيجيريين إلى تصعيد جنرال عسكري إلى قصر الرئاسة

األمن التركي يتذرع بحادثة قتل الرهينة ليدشن حملة اعتقاالت واسعة

[ محمد بخاري  يعلن مبكرا حربه على التشدد [ جودالك جوناثان يعترف بهزيمته في السباق االنتخابي

أنصار بخاري يقيمون احتفاالت وسط مخاوف من اندالع مواجهات عنيفة

◄ قالت وزارة الدفاع اإلسرائيلية 
األربعاء إن نظاما للدفاع الصاروخي 

يجري تطويره بمشاركة الواليات 
المتحدة نجح في اختبارات متقدمة 

مما يضعه على مسار استخدامه 
ميدانيا بحلول العام المقبل.

◄ نفى المتهم الرئيسي باغتيال 
المعارض الروسي بوريس نيمتسوف 

ارتكابه الجريمة، متراجعا بذلك عن 
اعترافه األول بارتكاب الجريمة وقد 

برر ذلك بأنه تعرض لضغط لالعتراف 
بارتكاب القتل.

◄ أصدر الرئيس األميركي باراك 
اوباما األربعاء أمرا تنفيذيا بفرض 

عقوبات على قراصنة االنترنت 
األميركيين واألجانب بشكل يتيح 

للحكومة تجميد أرصدة األشخاص 
المتورطين في هجمات الكترونية 

على أهداف أميركية.

◄ أعلن التحالف العسكري اإلقليمي 
انه استعاد بلدة مهمة من إسالميي 
بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا 
بينما يدرس مجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم المتحدة طلبا أفريقيا 

لمساعدتها في مكافحة هذه الجماعة.

◄ جددت المستشارة األلمانية 
أنغيال ميركل دعوتها لتنفيذ اتفاقية 
السالم التي تم إبرامها في مينسك 

في منتصف فبراير الماضي لمنطقة 
النزاع شرقي أوكرانيا وقالت إن 

االتفاقية تعد نقلة نوعية لتحقيق 
تطور سلمي.

◄ واجه الرئيس الفرنسي السابق 
نيكوال ساركوزي استجوابات بشأن 
التمويل وراء حملته الفاشلة إلعادة 

انتخابه عام 2012، وقد أدرجه االدعاء 
ضمن “ الشهود المشتبه بهم “.

باختصار

أخبار
«التصريحـــات غيـــر الوّدية التي يدلي بها أردوغان بشـــأن إيران، 

ســـتزيد من حدة التوتـــر، لذلك من الجيد أن يتـــم تأجيل زيارته 

حتى إشعار آخر».

مهدي زاهيدي
رئيس جلنة تقصي احلقائق بالبرملان اإليراني

«من خالل خروج الناخبني في أعداد كبيرة وأحيانا انتظارهم طوال 

اليوم كي يتمكنوا مـــن اإلدالء بأصواتهم، اجتمع النيجيريون معا 

لتقرير مستقبل بالدهم سلميا». 

باراك أوباما
الرئيس األميركي

«االتفاقـــات التي تم التوصل إليها في مينســـك تعد بمثابة نقلة 

نوعية مهمة لتحقيق تطور سلمي ونجدد دعوتنا إلى تنفيذ تلك 

االتفاقيات». 

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

محمد بخاري:

في التعامل مع التمرد، 

لدينا مهمة صعبة وعاجلة 

لنقوم بها

أكثر من 30 حركة جهادية 

حول العالم تدعم داعش

} باريــس - أفـــادت الئحـــة أعدهـــا المركـــز 
المتطرفـــة  الجماعـــات  لمراقبـــة  األميركـــي 
”انتلســـنتر“ أن 21 حركـــة جهادية فـــي العالم 
أعلنت مبايعتها لزعيم تنظيم الدولة اإلسالمية 
ابوبكر البغدادي، فيما أكدت عشر مجموعات 

أخرى دعمها.
وحسب هذه القائمة فإن 31 حركة جهادية 
منتشـــرة في العالـــم تدعم داعـــش  في قوس 
ينطلق من الجزائر غربا إلى إندونيسيا شرقا.

وقـــد أعلن زعيـــم داعش تســـمية ”تنظيم 
فـــي أواخـــر يونيو 2014  الدولة اإلســـالمية“ 
فـــي مدينة الموصـــل العراقيـــة وإقامة خالفة 
إســـالمية وأطلق على نفســـه اســـم ”الخليفة 
إبراهيـــم“، داعيا جميع المســـلمين في العالم 
إلـــى مبايعتـــه وطاعتـــه. وغداة ذلـــك أعلنت 
مجموعة فـــي الجزائر وجماعـــة أنصار بيت 
المقـــدس فـــي ســـيناء المصريـــة وأخرى في 
بعلبك بلبنـــان (لواء أحرار الســـنة) المبايعة 
للزعيم الجديد لتتبعها في األسابيع واألشهر 
التاليـــة 18 حركة أخرى، بينهـــا جماعة بوكو 

حرام في نيجيريا وجند الخالفة في تونس.
إلـــى ذلك عبرت عشـــر مجموعـــات أخرى، 
دون  حسب انتلســـنتر عن دعمها لـ“الخليفة“ 

الذهاب إلى خطوة إعالن المبايعة.

} مســـيرة في كوريا الجنوبية مناهضة لرئيس الوزراء الياباني شـــينزو آبي بعد إســـاءته للكوريات ووصفهن بأنهن كن ”نســـاء المتعة“ للقوات 
اليابانية خالل الحرب العالمية الثانية في حديث لصحيفة أميركية

االنتخابات في نيجيريا



}  أبوظبــي – دعـــت مجموعـــة مـــن اخلبراء 
الســـنوي  املؤمتـــر  خـــالل  والسياســـيني، 
العشـــرين ملركز اإلمارات للدراسات والبحوث 
االستراتيجية، الذي انعقد، في أبوظبي، حتت 
عنوان ”الشـــرق األوســـط.. حتـــوالت األدوار 
واملصالـــح والتحالفات“، الـــدول العربية إلى 
استثمار جناح عملية ”عاصفة احلزم“، لتفعيل 
التعاون العربي املشـــترك ولفرض إرادة عربية 
فيما يتعّلـــق بامللفات اخلاصة باملنطقة، بعيدا 

عن التصورات واحلسابات اخلارجية.
وناقش املؤمتر على مـــدى يومني القضايا 
تعصـــف  التـــي  واالســـتراتيجية  احليويـــة 
باملنطقة وتداعياتها على املشـــهد السياســـي 
واالســـتراتيجي الراهن في الشـــرق األوسط، 
وتركـــزت أغلب املداخالت علـــى تبدل املصالح 
والتحالفـــات بني دول التغيير العربية والقوى 
اإلقليميـــة، وتطرقـــت إلـــى األوضـــاع الراهنة 
فـــي دول التغييـــر العربيـــة، وتناولت الفرص 
والتحديات أمام التحالف الدولي ضد اإلرهاب.
مـــن بـــني املتحّدثـــني عـــن ثـــورات الربيع 
العربي بول ســـالم، نائب رئيس معهد الشرق 
األوســـط في الواليات املتحدة األميركية، الذي 
شـــارك بتقدمي ورقة بحثية حملت عنوان ”دول 
ل  التغييـــر العربيـــة والقـــوى اإلقليميـــة: تبدُّ
املصالح والتحالفات“. وأوضح بول سالم، في 
مداخلته التي حملت عنوان ”املشهدالسياسي 
واالستراتيجي الراهن في الشرق األوسط“، أن 
رياح التغيير ال تزال تعصـــف بالعالم العربي 
منـــذ انتفاضات عام 2011؛ وقد أســـفر ذلك عن 
حـــدوث تغييرات سياســـية عميقـــة في بعض 
هذه الدول، والدخول في دوامة الدول الفاشلة 
واحلرب األهلية في بعضها اآلخر؛ كما تسبب 
فة  ذلك في صعود ”شـــبه دولـــة“ إرهابية متطرِّ

في قلب املشرق العربي.
وهذا الوضع، شـــّكل أرضية مناسبة لدولة 
مثل إيران، لتتمّدد في الســـاحة العربية، وفق 
راغدة درغام، الرئيـــس التنفيذي ملعهد بيروت 
فـــي لبنان. وتـــرى درغـــام، في ورقتهـــا التي 
حملـــت عنـــوان ”األوضـــاع الراهنـــة في دول 
التغييرالعربيـــة“، أن ما يشـــهده كل من اليمن 
ومصـــر والعـــراق وســـوريا وليبيـــا وتونس 
من تغّيـــرات وحتّوالت مهمة خالل الســـنوات 

األخيرة في إطـــار ما يعرف بـ“الربيع العربي“ 
كانـــت -وال تزال- لها تداعيات تتعلق بعالقات 
الدول اإلقليمية والدولية، ســـواء على مستوى 
العالقـــات العربية-العربية، أو على مســـتوى 
العالقـــات مع القـــوى اإلقليمية غيـــر العربية، 

وفي مقدمتها إيران وتركيا.
وفي مداخلة حملت عنوان ”الدولة الوطنية 
العربيـــة في مواجهة تنظيمات ما دون الدولة“ 
اعتبر عمرو الشوبكي، اخلبير في مركز األهرام 
أن  واالســـتراتيجية،  السياســـية  للدراســـات 
الدولة الوطنية العربية تعّرضت للتهديد، بعد 
الغزو األميركي للعـــراق عام 2003، وظهر نوع 
جديد من التحديات يتمثل في ظهور تنظيمات 
”انتقامية“، وليســـت ”عقائدية“. وازدهرت هذه 
التنظيمات في بيئة تشـــهد انحيازا طائفيا في 

العراق وسوريا.

القوة العربية المشتركة

باعتبارهـــا احلـــدث، في الفتـــرة األخيرة، 
شـــّكلت  عملية ”عاصفة احلزم“، التي تقودها 
الســـعودية ودول عربية في اليمن، محور عدد 
من مداخالت املؤمتر،التي اهتّمت باحلديث عن 
ضرورة تطوير العمل العربي املشترك لتجاوز 
التحديـــات اإلقليمية والدوليـــة، ولفرض قّوة 
عربية قـــادرة على تقرير مصيرهـــا بعيدا عن 
اإلمالءات اخلارجية التي قد ال تتوافق والرؤية 

العربية اخلاصة.
فـــي هذا الســـياق، تتنـــزل مداخلـــة أحمد 
يوســـف أحمد، أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعة القاهـــرة، الذي أوضح أنـــه، وكنتيجة 
لتطـــورات مـــا عـــرف بالربيع العربـــي، بدأت 
جامعة الدول العربية تواجه حتديات من نوع 
جديـــد انبثقت من تعثر محـــاوالت التغيير في 
عدد من البلـــدان العربية. ومتثل مأزق جامعة 
الدول العربية في التعامل مع هذه التطورات، 
خاصة في الدول التي شهدت انتهاكات خطرة 
في مجال حقوق اإلنســـان، مثل ليبيا وسوريا 
واليمـــن، في أن العمـــل قد درج علـــى احترام 
مبدأ عدم التدخل في الشـــؤون الداخلية للدول 
األعضـــاء. لكن هذا املبدأ شـــهد اهتـــزازا بعد 
أحـــداث الربيع العربي، ثم بدأ يتم جتاوزه مع 

تفاقـــم خطر اإلرهاب في الوطـــن العربي ككل، 
حيث وجـــدت الدول العربية نفســـها مضطرة 
إلـــى اتخاذ مواقف جتاه التطـــورات الداخلية 
في عدد منها. وأشـــار الباحـــث إلى أن اخلطأ 
الفادح في تقديره، الذي ارتكبته الدول العربية 
في تعاملها مع األزمة الليبية، هو طلب التدخل 
األجنبـــي، حيث أوكل مجلـــس اجلامعة مهمة 
التدخل إلـــى املنظمة الدوليـــة؛ لينتهي احلال 
إلى تدخـــل يتحمل في جانب منه املســـؤولية 

عما آلت إليه األوضاع في ليبيا اآلن.

وفيمـــا يتعلق باألزمـــة اليمنيـــة؛ فقد كان 
التدخل خليجيا، وجنح في البداية في التوصل 
إلى تسوية سياســـية لألزمة من خالل املبادرة 
اخلليجيـــة، لكن طموحـــات احلوثيني، ورغبة 
إيران في التمدد، دفعتا إلى تصعيد األمور إلى 
ما آلت إليه من تدخل عســـكري ســـعودي غير 

مســـبوق على رأس حتالف عربـــي إقليمي في 
األزمة اليمنية، على نحو سرع من عملية إقرار 
القوة العربية املشـــتركة في قمة شـــرم الشيخ، 
وأعاد األهمية إلى فكرة القوة العربية املوّحدة.
وقـــدم عبدالله الشـــايجي، أســـتاذ العلوم 
السياســـية في جامعة الكويت، األستاذ الزائر 
فـــي جامعة جورج واشـــنطن- دولـــة الكويت، 
بحثـــا بعنـــوان ”مســـتقبل العالقـــات البينية 
وقال: ال ميكن احلديث عن مســـتقبل  العربية“ 
فّعال للعالقـــات البينيـــة العربية-العربية من 
دون املصارحـــة حـــول فشـــل العمـــل العربي 
املشـــترك. وأضاف الشـــايجي أنه يوجد تباين 
كبير حول القضايا االستراتيجية واجلوهرية، 
العـــراق أو اليمـــن،  ســـواء فـــي ســـوريا أو 
حيـــث ينبغي االعتـــراف بأن النظـــام العربي 
يفتقـــد مشـــروعا عربيا جامعـــا متوازنا يردع 
املشـــروعات اإلقليمية والدوليـــة، ثم إنه يوجد 
تراكم في الفشـــل العربي يغذيـــه تدخل القوى 

اإلقليمية والدولية.

الحرب على كل أشكال اإلرهاب

األســــبق،  شــــّدد وزير اخلارجية املصري 
محمــــد العرابــــي، في كلمتــــه خــــالل افتتاح 

املؤمتــــر، على أن ما أفرزته الســــنوات القليلة 
املاضية، من ســــيولة سياســــية شملت جميع 
أرجــــاء املنطقة، قــــد فتحت البــــاب أمام قوى 
إقليمية ملمارســــة سياسات تسعى إلى التمدد 
وإنقــــاذ الهيمنــــة والســــيطرة داخــــل النظام 
اإلقليمــــي العربــــي، وجاء ذلــــك باخلصم من 
نفوذ القوى العربيــــة التقليدية التي أنهكتها 
تطــــورات الفتــــرة املاضيــــة، وهو مــــا حملها 
علــــى االنكفاء على ذاتها فــــي محاولة لترميم 
جبهاتهــــا الداخليــــة وحتصينهــــا أمــــام أي 

اختراقات خارجية.  
وفي ظــــل تلك األوضــــاع، باتــــت احلاجة 
ملحــــة إلى حتقيــــق قدر معتبر من التنســــيق 
العربي املشــــترك ملجابهة تلــــك األخطار، تلك 
الرغبــــة انتقلــــت مــــن مصــــاف األمانــــي إلى 
مصاف الفعل، ولعــــل اجتماع اإلرادة العربية 
على إنشــــاء قوة عربية مشتركة يعد جتسيدا 
فعليا لتفاعل تلك اإلرادة العربية مع ضرورات 
املرحلــــة، خاصة مع تعدد مكامن اخلطر اآلتي 
لم تعد قاصرة فقط على التدخل اخلارجي في 
الشؤون الداخلية للدول العربية، وإمنا تعدى 
ذلك ليشمل بروز حتديات من كيانات إرهابية 
خارجــــة عن الشــــرعية، وعن صحيــــح الدين، 

ترمي إلى حتقيق مخططاتها الرجعية.
وخطر هذه املخططــــات الرجعية، يتجاوز 
الــــدول العربيــــة، وفق مــــا جاء فــــي مداخلة 
لرئيــــس  األول  النائــــب  باريــــت،  ريتشــــارد 
مجموعة صوفــــان األميركية، إلــــى كل العالم 
الذي مازلت دوله وحكوماته النافذة بطيئة في  
تطوير وسائل جديدة في احلرب على مختلف 

أشكال االرهاب.
وأشــــار باريــــت إلى أنه فــــي معظم أنحاء 
العالم، ُيعّد التهديد الفعلي املتأتي من اإلرهاب 
الوطنيــــة  والهويــــة  السياســــي  لالســــتقرار 
ه األدنى؛ ولكن  والتماســــك االجتماعي في حدِّ
رت اجلماعات اإلرهابية  في حاالت أخرى تطوَّ

حتى غدت حركات مترد، بل ”أشباه ُدَول“. 
وأبــــرز مثــــال علــــى ذلــــك تنظيــــم الدولة 
اإلسالمية، الذي حتّدثت عنه مداخلة فارس بن 
حزام، رئيس حتريــــر قناة العربية اإلخبارية، 
”اســــتراتيجيات  عنــــوان  حملــــت  والتــــي 
الفكــــر  حتــــوالت  اإلرهابيــــة:  التنظيمــــات 
واملمارســــة“. ويعتبــــر بــــن حزام أننــــا اليوم 
أمام عالــــم جديد من اإلرهاب في ممارســــاته 
ــــده في أوضح صورة تنظيم  وأســــاليبه، جسَّ
”داعــــش“، الذي يســــتعجل حتقيــــق النتائج، 

وميارس وحشية غير مسبوقة .
ويفرض التطــــور الذي تشــــهده الظاهرة 
ــــي رؤيــــة  اإلرهابيــــة، وفــــق بــــن حــــزام، تبنِّ
التصــــدِّي  تســــتطيع  جديــــدة  اســــتراتيجية 
لإلرهــــاب، ومواكبــــة ما يشــــهده من حتوالت 
وتطــــورات خطــــرة، ويجــــب أن تأخــــذ هــــذه 
االســــتراتيجية في االعتبار فارق الطموح بني 
تنظيمي ”داعش“ و“القاعدة“؛ فاألول يســــعى 
إلــــى حتقيق نتائج فورية وســــريعة، في حني 
النتائج، ويسعى إلى  ال يســــتعجل ”القاعدة“ 
ما فيما يتعلق بإقامة  حتقيق أهدافه، والســــيَّ

دولة اخلالفة، في مراحل الحقة.
وشّدد املشــــاركون في ختام املؤمتر، الذي 
ــــة ملواجهة  اســــتمرَّ يومــــني، بتوصيــــات مهمَّ
التهديدات الفكرية واأليديولوجية واإلرهابية 
واألمنيــــة، التــــي تتعرَّض لها منطقة الشــــرق 
األوســــط، ورؤية اســــتراتيجية ترسم خريطة 
طريــــق آمنة لبلدان املنطقــــة؛ من خالل تعزيز 
العالقــــات البينيــــة وتفعيــــل تكامــــل العمــــل 
العربي واخلليجي املشــــترك، وتطوير آلياته 
مبا يتالءم مع ما تشــــهده املنطقة والعالم من 
حتــــوالت األدوار ومصالــــح الــــدول اإلقليمية 
والكبــــرى والتحالفــــات السياســــية واألمنية 

واالقتصادية اجلديدة.

[ البحث عن أسباب فشل العمل العربي المشترك أول الطريق نحو إعادة بنائه [ تحالفات استراتيجية جديدة تتشكل في المنطقة
مؤتمر مركز اإلمارات للدراسات: إرهاب متعدد األوجه يستفيد من أزمات الشرق األوسط

ــــــا لألطروحات واألفكار التي  ــــــت األحداث الراهنة في املنطقة العربية، جتســــــيدا عملّي مّثل
ناقشــــــها خبراء ومســــــؤولون عرب ودوليون، يومي 30 و31 مارس، ضمن فعاليات الدورة  
العشرين للمؤمتر السنوي ملركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، في أبوظبي. 
واتفق املشــــــاركون على أن  عنوان املؤمتر ”الشــــــرق األوســــــط: حتوالت األدوار واملصالح 
والتحالفــــــات“، يعكس حقيقة ما يجري فــــــي املنطقة اليوم. وفيما أرجع بعض اخلبراء هذه 
التحوالت إلى ثورات الربيع العربي، اعتبر آخرون، أن ما تشــــــهده منطقة الشرق األوسط 

اليوم، هو امتداد للغزو األميركي للعراق.
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في 
العمق

محمد العرابي:

مصر دافعت من أجل التوصل 

إلى تسوية سياسية في 

سوريا على أساس بيان جنيف

{التحديـــات التـــي فرضتها العوملة على الدولـــة الوطنية أدت إلى 

تغيـــر دورها وانتقالها من مرحلة الحمايـــة والعزلة إلى التفاعل مع 

املنظومة العاملية}.
عمرو الشوبكي
مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية

{الخطـــاب االيراني اإلعالمي ضد {عاصفة الحـــزم} انتقائي وطائفي، 

وموقف إيران في ســـوريا يعري هذا الخطـــاب ويجعله بال مصداقية 

أو مضمون}.
أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون اخلارجية باإلمارات

{بالرغم من تشـــكيل تحالـــف دولي ضد اإلرهاب، فإننـــا في حقيقة األمر 

ال نـــزال نبحـــث عن فرص حقيقيـــة لالنتصار على هذا التحـــدي وتحجيمه 

واستئصاله كليا}.
جمال سند السويدي
مدير مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

الغزو األميركي للعراق نتيجته هدم الدولة وإشعال حرب أهلية وهيمنة إيرانية ليتطور األمر بظهور جماعات متطرفة

فؤاد السنيورة: مستقبل المنطقة بيد قوى االعتدال
} أبوظبــي – «الشـــرق األوســـط: حتـــوالت 
عنـــوان،  والتحالفـــات»،  واملصالـــح  األدوار 
اعتبره رئيس احلكومة اللبنانية األسبق، فؤاد 
السنيورة، تعبيرا صادقا عن واقع احلال الذي 
تعشيه منطقتنا في هذه املرحلة بالذات، حيث 
يســـوق التراجع ويســـيطر الغموض وتنقلب 

األدوار وتتبدل التحالفات.
خـــالل  كلمتـــه  فـــي  الســـنيورة،  وشـــّدد 
مؤمتـــر مركز اإلمـــارات للدراســـات والبحوث 
االستراتيجية، على أن دور الالعبني الدوليني 
يتراجع في املنطقة لصالـــح فاعلني إقليميني. 
النفـــوذ  علـــى  الصـــراع  بالتالـــي  ويحتـــدم 
والســـيطرة، ويكون من نتيجة ذلك زيادة حدة 
الالاســـتقرار من خالل تفاعل العوامل احملركة 
للصراعـــات والنزاعـــات فـــي النظـــام الدولي 
وكذلك في املنطقة، وهي النزاعات التي لم تعد 
جيوسياســـية أو قومية أو اقتصادية فحسب 
وإمنا أصبحـــت تأخذ أبعادا حضارية ودينية 

وطائفية ومذهبية.
واحلقيقة أن هناك غموضا يلف مســـتقبل 
عـــدد من األنظمـــة والبلدان العربية. ووســـط 
هـذا الغمـوض والتحــــوالت مايـزال التعـامل 
فـــي بلداننـــا العربيــة مع مفاهـيم أســاســـية 
مثل احلفــــاظ على األمن اجلماعـــي وتعظـيـم 
املصـالـــح املشــــتركة قاصـــرا وضعيفـــا، في 
الوقـــت الذي نحن بأمس احلاجة لذلك، وحيث 
جنحـــت التجربـــة األوروبية فـــي التعامل مع 
هـــذه املفاهيـــم وتطويرها وتعميقهـــا. وفوق 
كل هذا الغمـــوض السياســـي واألمني، يأتي 
الغموض االقتصادي واالجتماعي مع انكشاف 
أكثر الدول العربيـــة على املخاطر االجتماعية 
واألمنية والسياسية والثقافية املتزايدة التي 

حتملها هذه التحوالت.
واعتبر الســـنيورة أنه من املفيد في ضوء 
هـــذه الصورة املشوشـــة أن ننظـــر إلى كيفية 
ل األدوار واملصالـــح والتحالفات، وهو  حتـــوُّ
الواقـــع الذي أوصل املنطقة العربية بأســـرها 
إلـــى التراجـــع وبالتالي إلى املخـــاض الهائل 
الذي تشـــهده الشـــعوب العربية اليوم. وعلى 
عكـــس البـــدء التقليـــدي بســـقوط فلســـطني، 

وقيام ”إســـرائيل“ عـــام 1948 وما نتج عن ذلك 
من صدمات وإشـــكاالت وحـــروب ومآس، دعا 
ك األقرب وهو  السنيورة إلى االنطالق من احملرِّ
الغـــزو األميركي للعراق عـــام 2003. فقد كانت 
هـــذه الفاجعة هي العامل الـــذي ضرب النظام 
اإلقليمي في منطقة املشرق العربي بحيث متت 
إزاحة الـــدور التاريخي للعـــراق كدولة عربية 
قويـــة حاجزة بـــني الداخل اآلســـيوي والبحر 
املتوسط، وقائمة على شط العرب، وبرِّ اخلليج 
وبحره. ولقد كانت لذلك تداعيات حتى بشـــأن 

مصائر القضية الفلسطينية.
وأوضـــح الوزيـــر اللبنانـــي قائـــال: أنـــا 
ال أحتـــدث هنـــا عـــن العـــدوان علـــى العراق 
واستعماره، بل أحتدث عما ادعاه األميركيون 
أنهم إمنا يقومون بعمليـــة بناء الدولة هناك. 
والذي حصل أنهم ما غّيروا نظام احلكم الذي 
كان قائمـــا، كمـــا فعلوا فـــي اليابـــان وأملانيا 
موا الدولـــة العراقية القائمة منذ  مثـــال، بل هدَّ
العام 1920. وعندما خرجوا من البالد (2010 – 
2011) كانت في العراق حرب أهلية غير معلنة 

ساهموا في إيقادها وتأجيجها. 
الســـطوة  تداعيـــات  جتاهـــل  ميكـــن  وال 
اإليرانية في العراق على سوريا ولبنان وتفاقم 
التدخل اإليراني في املنطقة العربية من خالل 
محاولة اختطاف القضية الفلسطينية، وكذلك 
خطف قضية الدفاع عن اإلسالم وفرض الَغَلبة 
في العراق ومحاوالت الَغَلبة في كل من سوريا 
ـــى ذلك من خالل ما  ولبنـــان واليمن. ولقد جتلَّ
اعتمدته إيران من سياســـات وأدوات لتصدير 
الثورة وابتداع مفهوم ديني وطائفي ومذهبي 
جديد، أو توسيع نطاقه من خالل والية الفقيه 
العابـــرة للحـــدود الوطنيـــة، وتداعيـــات ذلك 
كلـــه على النســـيج الوطني في بلـــدان عربية 

وإسالمية عدة.
وحتّدث الســـنيورة عن الواليـــات املتحدة 
التي يتبني يوما بعد يوم أن ارتباك سياساتها 
وانســـحابها مـــن املنطقة وقولهـــا بأنها تريد 
أن تتفـــرغ إلى اهتماماتها في منطقة الشـــرق 
األقصى ومن ثم عودتها امللتبسة اآلن أدت عن 
قصد وعن غير قصد إلى زيادة حدة التوترات 

الطائفية واملذهبية وأسهمت في ظهور وتشدد 
قـــوى التطرف وفي احملصلة في تقوية احللف 

الذي تقوده إيران في املنطقة.
ومن بـــني القـــوى املؤثـــرة فـــي مجريات 
األحـــداث باملنطقـــة، التي حتـــّدث عنها فؤاد 
الســـنيورة احلـــركات األصوليـــة اإلســـالمية 
باســـم  اجلهاديـــات  واستشـــراء  املتشـــددة 
اإلســـالم، تـــارة بحجـــة مقاومـــة االســـتيالء 
اإليراني وامليليشـــيات الشـــيعية املرتبطة به، 
وطورا إلقامة الدولة اإلسالمية الشرعية، وهي 
احلركات املشبوهة واملدمرة والتي يلتبس فهم 

طبيعة نشوئها وَمْن يحركها.
ومواجهة هذه القوى، والتحديات األخرى، 
تســـتوجب قوى االعتدال العربي، التي يشكل 
التحالف بني دول مجلـــس التعاون اخلليجي 
من جهـــة، ومصر مـــن جهة أخـــرى عمودها، 
وهي تضم أيضا األردن واملغرب ومرشحة ألن 
تســـتقطب آخرين. وقد كان هناك تنسيق مفيد 
بني هذه الدول العربية املستقرة في السنوات 

األخيـــرة. وقد جتلى ذلك أخيـــرا بوضوح في 
مبادرة «عاصفة احلزم» التـــي تقودها اململكة 
العربيـــة الســـعودية مـــن أجل ســـالمة اليمن 
واستقراره وصَون هويته ودولته والتي ميكن 
أن تشكل منعطفا نحو إنهاء حال االستضعاف 

والتراجع العربي.
ومن الضـــرورة على قوى االعتدال العربي 
أن ترفع من مستوى تصديها في هذا الصراع، 
وذلك من خالل تفعيل العمل العربي املشـــترك 
بشّقيه السياســـي/األمني واالقتصادي. وهذه 
اجلوانـــب إذا تكاملـــت فإنها تشـــّكل منعطفا 
أساســـيا نحو استعادة للمالءة االستراتيجية 
والتوازن االســـتراتيجي في املنطقة. ويتطلب 
هذا كله إعادة هيكلة اجلامعة العربية من أجل 
اإلقـــدار على أدوار متحركـــة وفاعلة. ومبادرة 
«عاصفـــة احلـــزم» الســـتعادة اليمـــن بقيادة 
اململكـــة العربية الســـعودية، وبقوات من دول 
عربية عدة. وهـــو تطبيق عملي للقوة العربية 

الواحدة، األمر الذي ينبغي املضي به قدما.

فؤاد السنيورة: ال يمكن تجاهل تداعيات السطوة اإليرانية في العراق على سوريا ولبنان
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 {لـــو درســـنا أي مجتمـــع متحـــرك لوجدنا فيـــه جماعتني تتنازعـــان على 

الســـيطرة فيـــه، جماعة املحافظني الذين يريـــدون إبقاء كل قديم على 

قدمه، وجماعة معاكسة لها تدعو إلى التغيير والتجديد}.

{لو أراد الشـــيعة وأهل الســـنة أن يتحدوا فليرجعوا إلى شعارهم القديم 

الذي اتخذه زيد بن علي وأبوحنيفة، أي شـــعار الثورة على الظلم في شتى 

صوره.. ال فرق في ذلك بني الظالم الشيعي أو الظالم السني}.

{من البالهة أن نحاول إقناع غيرنا برأي من اآلراء بنفس البراهني التي نقنع 

بهـــا أنفســـنا. يجدر بنا أن نغير وجهة إطاره الفكـــري أوال وإذاك نجده قد 

مال إلى اإلصغاء إلى براهيننا بشكل يدعو إلى العجب الشديد}.

} يبـــدو أن هنـــاك الكثير من النـــاس يقعون 
حتت تأثير اإلعالم، فيعّدون كل ما يســـمعونه 
منه حقائق ليســـت قابلـــة للنقاش وال تخضع 
للتزييـــف، ناســـني أن هناك شـــركات إعالمية 
كبـــرى وعمالقـــة تقلـــب األبيض إلى أســـود 
واألســـود إلـــى أبيـــض، وحتول البـــريء إلى 

مجرم ملن يدفع لها.
نشـــرت بعض ما ســـيرد في هـــذا املبحث 
من معلومات في مواقع على شـــبكة التواصل 
االجتماعي ”الفيســـبوك“ أو مواقع إلكترونية، 
فجاءت أغلب التعليقات تســـبني وتشـــتمني، 
بل ذهب بعضها إلـــى أني كنت مكّلفا مبراقبة 
حركات الدكتور علي الوردي وسكناته ونقلها 
إلـــى دوائـــر املخابـــرات واألمـــن فـــي النظام 
الســـابق، من دون أن يقدم أحد ما يفّند قولي، 

أو يحاور ما قلته على نحو علمي هادئ.
إن التهمة األخيرة ليست جديدة، إذ قال لي 
الدكتور الوردي، مـــرة، ونحن منارس هوايته 
في التجّول في شـــوارع الكاظمية وأزّقتها، إن 
جماعـــة – لم يذكر لي أســـماءهم – حّذروه من 
أني أنقل كل ما يقول إلى (احلكومة)، وأخبرني 
أنه قال لهم إني منذ ســـنني طوال أنتقد أمامه 
(احلكومة) وأسخر من إجراءاتها، ولو كان ما 

تقولونه صحيحا العتقلوني منذ زمن.
إن بعـــض النـــاس يريدون منـــك أن تقول 
مـــا يريدون وما يظنونه هـــم حقيقة وإال فأنت 
عدوهم، يوجهون إليك ســـائر أنواع الســـباب 
واالتهامـــات اجلاهزة، علـــى الرغم من أنهم ال 
ميتلكـــون وثائـــق وال حجج وال أدلـــة على ما 

يقولون، وأنت متتلك ذلك كله على ما تقول.
ولكني أنصحـــك بأن تقـــول احلقيقة، كما 
تراها أنت ومتشـــي غيـــر ملتفت إلى شـــيء، 

والتاريخ كفيل بغربلة ما قيل ويقال.
أرجو أال تســـتغرب وأنت تـــرى الطائفيني 
الشيعة يحســـبون الوردي على طائفتهم بعد 
أن هاجمـــوه واعتبـــروه تـــرك مذهبهم وصار 
ســـنيا، وال تندهش من وعاظ الســـالطني وهم 
يتجملـــون بذكر الوردي ويدعـــون أن عالقات 
وثيقة كانت تربطهم معه بعد أن هاجموه على 
املنابـــر، كما أرجو أال تصـــاب بالصدمة وأنت 
جتد الطائفيني السنة يشـــيدون باعتداله بعد 
أن قـــرروا أنه نتـــاج بيئة شـــيعية وال ميكنه 
أن يغادرهـــا ذهنيـــا، فالرجل أفضـــى إلى ربه 
ولم يعد باســـتطاعته تهديد جتاراتهم بالدين 
وال دكاكينهـــم التي يبيعون فيها إلى الســـّذج 
والبســـطاء من النـــاس بضاعتهـــم الطائفية 

املقيتة.

االعتقال اليتيم

أشـــيع، بعد احتالل العراق في العام 2003 
أن نظام الرئيس الراحل صدام حســـني اعتقل 
عالـــم االجتمـــاع األبرز الدكتور علـــي الوردي 
وحبســـه، وروج ملثل هذا كثيـــرون، من بينهم 

أو ”دكتور“  من تسبق اسمه صفة ”برفيسور“ 
أو ”باحث“، ومثل هـــؤالء يجب أن يقدموا لنا 
إثباتات على ادعاءاتهم، وهم يشيعون أن ذلك 
النظام، وبأمر من الرجل األول فيه، ضّيق على 
الدكتـــور الوردي وضايقه ومنعـــه من الكتابة 
ومنـــع طبع كتبه، وهي ادعـــاءات لم ترد حتى 

على لسان الوردي نفسه.
إن مثـــل هؤالء وقعوا حتـــت تأثير اإلعالم 
املضلل الـــذي قـــدم إليهم معلومـــات ال دالئل 
عليها وال إثباتـــات وال وثائق، خصوصا بعد 
احتالل العراق، واحلاجة امللحة إلى شـــيطنة 
النظام الـــذي كان قائما قبل االحتالل ورموزه 

وسائر إجراءاته ومشاريعه.
والواقـــع، فإن الـــوردي حدثني عن اعتقال 
يتيـــم حصل له، ولكن فـــي العهد امللكي، حتى 
أنه قال لـــي إن من كان يعتقل فـــي ذلك العهد 
”يرتفع في نظر النـــاس�، لكني لم أعرف تاريخ 
هذا االعتقال منـــه، كان يقول في العهد امللكي 
ويكتفي بذلك، إال أني عندما اطلعت على ملفه 
األمنـــي وجدت عبارة في أحـــد التقارير حتدد 
تاريخ ذلك االعتقال، إذ تقول العبارة: (بتاريخ 
2 /12 /1952 أصـــدر قائـــد القوات العســـكرية 
الوردي  للواء بغـــداد أمـــرا بالقبض عليـــه – 
– وحتـــري داره وفق املـــواد 6 و13 مـــن الباب 
12 والفقـــرة أ من املـــادة 89 من ق.ع.ب ”قانون 
العقوبـــات البغدادي“ وبتاريـــخ 4 /12 /1952 
قرر اإلفـــراج عنه وفق املادة الثامنة من قانون 

ذيل األصول).

السالمة الفكرية

أما بالنســـبة إلى كتبه فإن الكثير من كتب 
املؤلفني، مبـــن فيهم ابن خلـــدون، مت حظرها 
بســـبب اقتراح من أحد األســـاتذة، وصار هذا 
االقتـــراح إجراء ســـّمي فـــي وقته ”الســـالمة 
الفكريـــة“ ثـــم أطلقـــت الكتب احملظـــورة بعد 
التأكـــد من عـــدم معارضتها للتوجـــه الفكري 
والسياسي في البالد، ورمبا كانت من ضمنها 
كتـــب الـــوردي. ونحـــن ال ننكـــر أن ملثل هذه 
التوجيهات واالقتراحات أثرا ســـيئا جدا على 
حريـــة الباحث واألديب الذي يحتاج إلى مناخ 
من احلرية واســـع املـــدى، كما يـــرى الدكتور 
طاهر البـــكاء الـــذي أصبح رئيســـا للجامعة 
املســـتنصرية بعـــد احتالل العـــراق ثم وزيرا 
للتعليـــم العالـــي والبحث العلمـــي في وزارة 
إياد عالوي التي أعقبت مجلس احلكم، والذي 
اعتبر أن من نتائج التزام املؤرخ بتوجهات ما 
كان يسمى ”السالمة الفكرية“ إغفال وجتاهل، 
بل وجتاوز فتـــرات تاريخية مهمـــة ومواقف 
كان البد من تناولهـــا، مما أجهض أفكارا كان 

ينبغي أن تظهر وآراء كان يجب أن تسود.
ولكننـــا، في الوقت نفســـه، ال ننكر أنه كان 
لهـــذه التوجهات محاســـن أيضا فـــي الوقت 
الـــذي صدرت، نتيجة للفوضـــى احلاصلة في 
كتابـــة التاريخ، خصوصا وأن أحداث التاريخ 
مكتوبة وفـــق وجهات نظر ليســـت عربية وال 
عراقيـــة، فكان مـــن الضروري غربلـــة املناهج 
الدراســـية منها وإحالل وجهة النظر العربية 
والعراقية فيها، ولم يكن الوردي هو املقصود 

فيها.
أما التهميـــش واإلفقار فلـــم يحصال أبدا 
وحتـــى في أيـــام احلصـــار كان الـــوردي في 
قائمة املفكرين والكتاب الذين يتسلمون أعلى 
الرواتب الشـــهرية املستحدثة ملعاونة املثقفني 
على مجابهة الظروف االقتصادية التي خلفها 

احلصار.

إن الدولــــة العراقية أيــــام الرئيس الراحل 
كانــــت تهــــاب الــــوردي وحتترمه، ولــــم تكن 
تتحــــرش به، بل أســــتطيع القــــول إن الوردي 
هــــو مــــن كان يتحــــّرش بهــــا، والدليــــل على 
ذلــــك محاضرتــــه الصاعقة في منتــــدى أمانة 
العاصمــــة، بعد أحداث الربــــع األول من العام 
1991، والتي أصابت محبّيه بالرعب وأطلقوا 

عليها اسم (قنبلة الوردي االنتحارية).
كنــــت حاضــــرا فــــي القاعة التي شــــهدت 
الــــوردي وهو يلقــــي تلك احملاضــــرة، والتي 
أّمهــــا عدد كبير من املثقفــــني العراقيني، حتى 
أنــــي مازلت أذكر أن منتــــدى أمانة بغداد كان 
يعقد جلساته، عادة، في قاعة تقع في الطابق 
الثانــــي من بنايــــة املتحف البغــــدادي، ولكن 
القاعة ضاقــــت باحلاضرين الذين وقفوا على 
الســــاللم، بل حتى مألوا الشــــوارع املجاورة 
فأوعــــز أمني بغــــداد، يومهــــا، الراحــــل خالد 
عبداملنعــــم، لرشــــيد اجلنابي بنقــــل احملاضر 
واحملاضريــــن بحافــــالت كبيــــرة إلــــى القاعة 
الكبــــرى في مبنى أمانة بغــــداد والتي ضاقت 
هــــي األخــــرى باحلاضريــــن علــــى الرغم من 

اتساعها.
كانــــت أهميــــة تلــــك احملاضــــرة تكمن في 
تزامنها مع حدث مهم في تلك األيام، هو انتهاء 
حرب اخلليج الثانيــــة وما أعقبها من أحداث 
فــــي محافظات العراق، ســــميت، فــــي حينها، 
والغوغاء، ويسميها  أحداث الغدر واخليانة، 
الذيــــن كانوا يعارضون الســــلطة ”االنتفاضة 
الشــــعبانية“، إذ عّد بعضهم حوادث الســــلب 
والنهــــب والعنف تأكيــــدا لنظريــــات الوردي 
وحتليالته حول تأثير البداوة في شــــخصية 

الفرد العراقي.
فــــي تلك احملاضــــرة أعلن الــــوردي بنحو 
هادئ غضبه علــــى الطريقة التي تعاملت بها 
الدولــــة مع ما ســــمي وقتهــــا بـ“الغوغاء“ أو 
”صفحة الغــــدر واخليانة“، ومن الطريف الذي 
يجــــدر ذكره هنا هو أن أمــــني بغداد تقدم إلى 
املنصــــة ووضع جهاز تســــجيل أمام الوردي، 
وعندمــــا ســــأله الوردي عن ســــبب تســــجيل 
احملاضــــرة قال لــــه أمني بغــــداد: إن الســــّيد 
الرئيس (صدام حسني) يريد االستماع إليها، 
ومتنعــــه من احلضور إلى احملاضرة الظروف 

الراهنة للبالد.
إن الــــوردي، عندمــــا تلقى هــــذه املعلومة 
مــــن أمني بغداد، بدأ بتوجيــــه انتقادات حاّدة 
وصريحة ليســــمعها الرئيس صدام حســــني، 
وقــــال في ما قال ”نحن لســــنا فئــــران جتارب 
لتدخلونا كل يوم في جتربة جديدة، فما معنى 
أن تستحدثوا مثال شرطة أخالق، بالله عليكم 
هل لدى الشــــرطة أخالق أصــــال؟ فإذا كنتم قد 
ضللتــــم الطريق فتعالــــوا إلينــــا لندلكم على 

الطريق الصحيح حلكم الشعب“.

ثم قــــال الــــوردي باحلــــرف ”ال تليق بهذا 
الشــــعب الـ(…) إّال مـثل هـذه احلكومة الـ(…)“. 
وكانت األوصاف قاسية جدا وشديدة اجلرأة. 
وعندما رأى عالمــــات الغضب على وجه أمني 
بغــــداد، قال الوردي مبــــّررا ”هذا ليس قولي.. 
إمنا هو قول النبي محمد، الذي يقول: ”كيفما 

تكونوا يوّل عليكم“.
ولــــم حتصــــل أي تبعــــات علــــى انتقادات 
الــــوردي احلــــادة للنظام والدولــــة، ولم متنع 
مقاالت الوردي التي كنت آخذها منه ألنشرها 
في جريــــدة اجلمهورية وهي الناطقة باســــم 

احلكومة العراقية. 
نعم، رمبا لم يكــــن الرئيس الراحل صدام 
حســــني يرتاح ألقوال الوردي وكتاباته وكتبه 
الذهنية  ومنطلقاتهما  توجهاتهمــــا  الختالف 
والفكرية، وهذا هو رأي الشاعر حميد سعيد، 
أيضا، الذي قــــال لي ”إن ما كان ال يرتاح إليه 
الرئيــــس الراحل مــــن طروحات الــــوردي هو 
موضــــوع البداوة واحلضــــارة، وهذا طبيعي 
جدا، لكنه كان يحرص على أال يبدي أي مظهر 
من مظاهر عدم االرتياح علنا، وأمام اآلخرين“.

صدام يقلد الوردي شارة

لــــم  الرئيــــس  فــــإن  للتاريــــخ،  لكــــن، 
ال يتطــــرق إلــــى هــــذا اخلــــالف يومــــا،  و
تتوفــــر لدينــــا وثيقة على ذلك ســــواء 
بقــــول أم تســــجيل أم كتــــاب أم كتاب 
رســــمي، بــــل إن الــــوردي روى لي أن 
الرئيس الراحل كرم أســــاتذة ثانوية 
الكرخ املركزية التي درس فيها، وكان 
الوردي أحد أولئك األســــاتذة الذين 
درســــوا فيها، و“ملــــا حضر الرئيس 
قلد األساتذة شــــارات خاصة وكان 
صامتا أثناء التقليــــد لكنه بعد أن 
قلدني الشــــارة وقلــــد الواقف إلى 
جانبــــي ثم وصل إلــــى الذي بعده 
أخــــذ يتحــــدث معه ويســــلم عليه 
بحــــرارة ويربــــت على كتفــــه، ثم 
التفــــت إلينا وقــــال: يا جماعة إن 

هذا هو األستاذ الذي دّرسني“.
يقول الوردي: قلت للرئيس صدام حســــني 
إني أنا الذي دّرست هذا األستاذ الذي دّرسك، 
فابتســــم الرئيس وقال لي ممازحا: إن هذا لن 

ينفعك أبدا، وضحكنا.
أرســــل الرئيس مرافقه األقدم أرشد ياسني 
إلــــى الوردي ليجلب له نســــخا مــــن جميع ما 
أصــــدره الوردي مــــن مؤلفات، بعــــد احلديث 
املطول الذي أجرتــــه معه الصحفية األميركية 
كريســــتني هيلمز وســــألته فيه عن ازدواجية 
الشــــخصية العراقيــــة، فنفى بشــــّدة أن يكون 
اإلنســــان العراقي مزدوج الشــــخصية، فرّدت 

عليه بأن بروفيسورا عراقيا هو الدكتور علي 
الــــوردي يرى غيــــر ذلك.  وأخبرنــــي الوردي، 
أكثــــر من مرة، أنه حني ســــئل بعد نشــــر تلك 
املقابلــــة فــــي الصحف عن رأيــــه بوجهة نظر 
الرئيس صدام حســــني نفى أن يكون هناك أي 
تناقــــض بني الرأيني، فالرئيس – حســــب رأي 
الوردي – ينظر إلى األمر من وجهة نظر القائد 
السياسي، بينما هو (أي الوردي) فينظر إلى 

األمر من وجهة نظر علمية محضة.

الصحفية األميركية

كتــــب إلّي الدكتور محمــــد الدعمي، رئيس 
قســــم اللغة اإلنكليزية بكليــــة التربية للبنات 
بجامعة بغداد وعضو احتاد املؤرخني العرب 
رســــالة جاء فيها ذكر هذه املقابلة، وقال ”أما 
بالنسبة إلى املقابلة املشار إليها، فأذكر جيدا 
أن ســــؤال الصحفية األميركية جــــاء بطريقة 
مناقضة ملجمل ما قاله الرئيس الراحل صدام 
حســــني حول العراقيني في احلرب مع إيران، 
لــــذا فإنه حاول جتاوز الســــؤال بطريقة لبقة 
ولم يعِط الصحفية الفرصة لالسترســــال في 
موضوع تناقض خالصتــــه تعبويات احلرب 
وبالغيــــات النظام، األمر الــــذي جتلى في أنه 
لم يتوقف على رأي الوردي مستدركا بأن هذا 

رأي لكاتب وهو حر فيما يقول“.
اآلتيــــة  والقصــــة 
سمعتها من علي الوردي، 
أرشــــد  الســــيد  أن  وهــــي 
ياســــني مرافــــق الرئيــــس 
الصباحات،  أحد  في  طرق، 
فخرج  الــــوردي  بيــــت  باب 
بزيــــه البيتــــي املمّيز: غطاء 
ليـفتح  و(الــــروب)،  الــــرأس 
الـباب وليـجد أمـامه مــرافق 
الـذي  صدام حسني  الرئيـس 
قــــــال لــــه: الســــالم عليـكــــم 
دكـتور. فرّد الوردي: ال عليكم 
السالم وال رحمته وال بركاته. 
فدهش املرافق وقــــال له: ملاذا 
يا دكتــــور؟ فأجابه: أنا مريض 
وأنت متنع عّني السفر إلى اخلارج للعالج( ).
وبعــــد مناقشــــة طويلة بينهمــــا، عند باب 
الدار، قال لــــه كبير املرافقني إنــــه قصده ألنه 
يحتاج إلــــى كتبه، فقال له الــــوردي: ال توجد 

عندي نسخ من كتبي. 
ولكــــن عندما قال لــــه إن الســــّيد الرئيس 
صدام حسني هو الذي يريدها، قال له الوردي: 
إذا للسّيد الرئيس أنا أصير (كتبا) له، وسلمه 

نسخا من كتبه كّلها.
وهذه القصة جاءت بعد أقل من أسبوعني 

من إجراء املقابلة املذكورة.

صدام حسين وعلي الوردي: ثنائية التنافر وااللتقاء
[ الحكومة العراقية كانت تهاب الوردي وتحترمه، وهو من كان يشاكسها  [ صدام لم ينزعج من الوردي إال في فكرته عن البداوة والحضارة

صدر هذا األسبوع عن دار ”العرب“ كتاب ”خفايا من حياة علي الوردي“ للصحفي سالم 
الشماع، استعاد فيه املؤلف الذي كان محظوظا بقربه الشديد من عالم االجتماع الراحل، 
ما يعد وثائق وشــــــهادات تفند اللبس الذي شــــــاع عن الوردي خصوصا بعد وفاته، وإذا 
تنشــــــر ”العرب“ مقتطفات من فصول الكتاب فهي تفتح نافذة جديدة عما تركه الوردي من 

أفكار ومعارك وخالفات.

في 
العمق

الوضع العراقي الراهن يدفع نحو العودة إلى متن عالم االجتماع علي الوردي

 الراحالن: اللغوي مصطفى جواد وعالم االجتماع علي الوردي ايام كانت بغداد متآلفة مع ناسها

الشخصية  يحلل  ــــوردي  ال علي 

شخصية  اعتبارها  على  العراقية 

متناقضة  قيما  تحمل  ازدواجية 

هي قيم البداوة وقيم الحضارة

◄

} هـــذا كتاب جديـــد ال يشـــبه الكتب التي 
ألفتهـــا قبله عـــن عالم االجتمـــاع العراقي 
الكبيـــر علي الـــوردي، فهو احتـــوى ما لم 
يحتـــوه كتـــاب ألفتـــه مـــن قبل، كمـــا أني 
ســـرت فـــي تأليفه فـــي غير الطريـــق الذي 
ســـرت في كتبي الســـابقة، إذ عمدت، هنا، 
أن أكتـــب مجموعـــة مقـــاالت متناثـــرة في 
الســـيرة الوردية عندما تفـــرغ من قراءتها 
يتجســـد أمامـــك الـــوردي وإجنازاته وما 
ألفه من كتب، عبر ســـطور اســـترجعت من 
خاللها معايشـــتي لهذا الرجل الذي أعطى 
ولم يأخذ، أو كما وصفه الفيلســـوف مدني 
صالح "عّف األظافـــر واألصابع والراحتني 
والضميـــر  والعقـــل  واليديـــن  والكفـــني 
واللسان والشفتني والوجدان، كبير النفس 
بعيـــد الهمة، يحضر عند اإلبداع والتجديد 
الرصـــني  األكادميـــي  والبنـــاء  واالبتـــكار 
ويغيب عند الضحالة والتهريج والتخريب 
األكادميـــي الذريـــع والتدافع علـــى عوائد 
الضحالـــة والتهريج والتخريب. إنه عنترة 
جامعـــة بغداد الذي يغنـــي اإلبداع ويغيب 

عند املغامن".
والبّد لي من الثناء، في هذه املناسبة، على 
الســـيدة رحيق خليل الـــورد التي زودتني 
مبجموعـــة املراســـالت بـــني والدها وبني 
الدكتـــور علـــي الـــوردي، أيـــام كان يدرس 
املاجستير والدكتوراه في جامعة تكساس.

والشكر موصول إلى الشخص النبيل الذي 
اختارنـــي ليهديني امللف األمنـــي للوردي 
الـــذي كان محفوظـــًا فـــي مديريـــة القيود 
الســـرية في األمن العامـــة، وهو ما أماطت 
املعلومـــات املتوفـــرة فيه الكثيـــر مما بقي 
غامضًا من جوانب أخرى في سيرة الوردي 

الكبير. 
إن ما شـــجعني على خوض جتربة جديدة 
لتأليـــف كتاب عن الوردي ثالثة أمور مهمة 
هي تبني جريدة مهمة مثل (العرب) اللندية 
طبع هذا الكتاب، والتسهيالت التي قدمها 
األســـتاذان هيثم الزبيدي وكـــرم نعمة في 

هذا السبيل.

خفايا من حياة علي الوردي

سالم الشماع

أفكار ومعارك و

من كتاب "خوارق الالشعور"من كتاب "وّعاظ السالطني"من كتاب "مهزلة العقل البشري"
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أزراج عمر
} اليمني األوروبي الغربي املتطرف يزداد 
ضراوة في عدائه السافر للمهاجرين وفي 

املقدمة أبناء اجلالية املغاربية، وتكمن 
خطورة هذا اليمني في كونه أصبح اآلن 
العبا ال يستهان به، في مسرح الهيمنة 

والهيمنة املضادة في الفضاء السياسي 
القاري األوروبي من جهة، ومن جهة أخرى 
فإنه ال يستهدف املصالح املادية وأبعادها 

االجتماعية لهذه اجلالية فقط، وإمنا 
يستهدف، بالتزامن، رأسمالها الثقافي 

والروحي بواسطة رفض التعددية الثقافية، 
والدعوة في آن واحد إلى سَن قوانني 

مبوجبها يفرض عليها االمتصاص الثقافي، 
واإلقصاء الروحي.

في إطار هذا املناخ الصعب واخلطير 
كرست املجلة األميركية الشهيرة ”فورين 

أفيرز“ املتخصصة في الدراسات 
اإلستراتيجية في عددها األخير لشهري 

مارس/أبريل 2015 ملفا كامال ملشكالت العرق 
والعنصرية، وخصصت مكانا لواقع اجلالية 

املغاربية في أوروبا.
شاركت في إجناز هذا امللف نخبة من 
الدارسني واملفكرين البارزين في املشهد 

الفكري والسياسي الغربي، وهم كوام 
أنثوني أبياح، وفريدريك هاريس، وروبرت 

ليبرمان، وكينان ملك، ودبره يَشار، وجيمس 
غيبسون، وغراهام براون وأرنيم لنغر. لهذا 

امللف، املنشور في هذا الوقت بالذات وفي 
السياسات  هذا املنبر الذي يعتبر ”مطبخ“ 

اخلارجية األميركية، دالالت سياسية كثيرة، 
خاصة وأن ظاهرة التمركز العرقي األوروبي/
الغربي وتداعياتها العنصرية تعد من أخطر 
الظواهر التي تهَدد أمن اجلاليات األجنبية 
ووجودها، وفي مقدمتها اجلاليات العربية 

اإلسالمية وفي صلبها اجلالية املغاربية على 
نحو خاص.

يتميز هذا امللف الذي سنشير بسرعة 
إلى بعض أهم املشكالت التي يعاجلها، 
في كونه يحاول أن يسلط الضوء على 

املخططات املستقبلية لليمني الفرنسي، 
واألوروبي الغربي عموما، في ظل تفاقم املَد 

العنصري الذي يأخذ أشكاال متنوعة في 
املهاجر األوروبية/الغربية، وفي ظل كثرة 

التصريحات املعادية للتعددية الثقافية 
التي أدلى، وال يزال يدلي، بها بعض رؤساء 
ووزراء الدول الكبرى في االحتاد األوروبي. 

إن قراءة واستيعاب هذا امللف ستساعد 
دون شك على فهم مضامني ودالالت دعوات 

األحزاب اليمينية املتطرفة إلى املضي 
قدما في تنفيذ مشاريع استبدال سياسات 

التعددية الثقافية بسياسات اإلدماج 
واالمتصاص الثقافي ضد اجلاليات املهاجرة.

هنا ينبغي أن نطرح هذا السؤال؛ 
ملاذا يغط الفكر العربي اإلسالمي، ومعه 

السلك الدبلوماسي العربي/اإلسالمي في 
سبات عميق ويكتفي بردود فعله احملتشمة 

واملؤقتة عند حدوث عمليات عنف في البلدان 
األوروبية/الغربية لوقت قصير، ثم سرعان 

ما يعود اجلميع إلى النوم مجددا في الوقت 
الذي يحاول عدد من املفكرين الغربيني 
املعادين للعنصرية التصدي بالتحليل 

واملوقف النقدي للتيارات اليمينية املتطرفة 
في الفضاء األوروبي الغربي؟

ال شك أن مجلة ”فورين أفيرز“ ال تناقش 
في هذا امللف مسائل نظرية وأكادميية 

بل فإنها تبني حتليالتها الواردة في هذا 
امللف على ضوء النتائج التي ما فتئ اليمني 

املتطرف في فرنسا يحصدها في االنتخابات، 
فضال عن احلضور القوي لكتل هذا اليمني 
في أوروبا، سواء في شكل أحزاب رسمية 
وفاعلة، أو في صورة شبكات إعالمية أو 

جتمعات وروابط وتنظيمات ونوادي، متثل، 
بصورة أو بأخرى، أجزاء من شرائح املجتمع 

املدني اليميني األوروبي والغربي، وتخدم 
سياسات التمركز الغربي الالغي لآلخر 

املتمثل في املهاجرين.
وفي احلقيقة فإن قوى اليمني األوروبي 

هذه قد شرعت منذ مدة طويلة في خوض 
غمار العمل السياسي من أجل الوصول 

إلى احلكم، وكما نعرف فإن حزب اجلبهة 
الوطنية اليميني الفرنسي املتطرف (على 

سبيل املثال) قد متكن مؤخرا، بزعامة مارين 
لوبان، من تسجيل حدث سياسي ملفت للنظر 
في انتخابات األقاليم الفرنسية، حيث حصد 

نسبة 25 باملئة من الوعاء االنتخابي.
وقبل ذلك استطاع هذا احلزب تسجيل 

نتيجة ال يستهان بها أيضا في االنتخابات 
األوروبية لعام 2014. ومبناسبة تسجيل 

هذه النسبة في انتخابات األقاليم صَرحت 
زعيمته مارين لوبان للصحافة العاملية ”قلت 
بوضوح، إن 20 باملئة ستكون نتيجة جيدة، 

أما 25 باملئة فهذا مبثابة انتصار، ألن النجاح 
في احلصول على نفس نتيجة االنتخابات 

احمللية، حيث لم يكن لدينا مناصب، ومقارنة 
مع االنتخابات األوروبية التي كانت 

انتخابات وطنية يعد أمرا استثنائيا، لقد 
حققنا زيادة بنسبة 360 ألف صوت مقارنة 
مع االنتخابات األوروبية، هذا هو النجاح 

الكبير“.
إن انتخابات األقاليم هذه تعَد، كما قال 
أحد احملللني السياسيني الغربيني ”مبثابة 

اختبار لشكل اخلارطة احلزبية والسياسية 
في االنتخابات الرئاسية املقبلة عام 2017“. 

إلى جانب ما تقدم فإن محللني سياسيني 
آخرين قد أكدوا أن نتائج االنتخابات 

األوروبية تعني بوضوح ”تزايد شعبية 

اليمني في معظم الدول األوروبية بعد األزمة 
االقتصادية التي شهدتها القارة العجوز، إال 

أنه لم يكن متوقعا أن يكتسح اليمني املتطرف 
االنتخابات بشكل غير مسبوق في فرنسا 

أحد أبرز دعائم االحتاد األوروبي“.
في هذا السياق يالحظ محلل سياسي 

آخر أن ”حزب االستقالل البريطاني املناهض 
للهجرة والداعي النفصال بريطانيا عن 

االحتاد األوروبي“، قد متكن هو أيضا ”من 
احلصول على 27 باملئة من األصوات، مسجال 

ضعف عدد األصوات التي حصل عليها في 
انتخابات 2009“، كما افتك هذا احلزب مؤخرا 
موقعا في البرملان البريطاني في سابقة تنذر 

باملخاطر.
إن ظاهرة العنصرية ومعاداة األجانب 
في أوروبا، وخاصة ضد اجلالية العربية 

اإلسالمية التي تناقشها بعض مقاالت 
ملف مجلة ”فورين أفيرز“، تزداد استفحاال 

وذلك جراء وجود حتالفات بني التيارات 
اليمينية التي تنسق فيما بينها وتنشط 
سياسيا وحتصل على نسبة معتبرة من 

الوعاء االنتخابي في كل من النمسا وهولندا 
وغيرها. إن هذه املوجة العنصرية اخلطيرة 

ستكون لها تداعيات مرعبة في املستقبل 
املنظور، على اجلالية املغاربية بشكل خاص، 

وعلى اجلاليات العربية املسلمة بشكل عام.
في هذا اإلطار يلخص املعلق السياسي 
كينان ملك، الذي يعمل ضمن فريق الطبعة 

الدولية بجريدة ”نيويورك تاميز“ األميركية 
واملشارك في ملف فورين أفيرز، في مقاله 

”فشل التعددية الثقافية“ سلسلة من 
التناقضات التي تعشش داخل اخلطاب 

السياسي األوروبي، وتتميز مبعاداة 
التعددية الثقافية التي تشمل العناصر 
املشكلة للهويات بدءا من اللغة والقيم 
االجتماعية، وأشكال الزي، وأساليب 

احلياة اليومية، واملنظورات السياسية 
واأليديولوجية، إلى املعتقد الديني، وبهذا 
اخلصوص كتب قائال ”منذ الثالثني السنة 
املاضية، رأى كثير من األوروبيني التعددية 

الثقافية باعتبارها من مقومات املجتمع 
املتنوع كجواب ملشكالت أوروبا االجتماعية، 

أما اليوم فإن عددا متزايدا يعتبرها سببا 
لها“.

جراء هذا التغير السلبي في املوقف 
فإن كينان يالحظ أن ”فرنسا قد رفضت 

سياسات التعددية الثقافية لصالح سياسات 
االمتصاص الثقافي“، وأَنه في أملانيا، التي 

ترفض فيها املستشارة األملانية التعددية 
الثقافية، جند ”اجلالية التركية املسلمة 

مبعدة عن املجرى العام للمجتمع“، وأنه رغم 
أن بريطانيا تسلك سلوكا مختلفا إلى حد ما، 
ولكن ”رئيس وزرائها ديفيد كميرون قد أعلن 

رفضه للتعددية الثقافية“.

* كاتب جزائري

عنصرية اليمين المتطرف تعم السجال السياسي األوروبي

هذه املوجة العنصرية الخطيرة 

ستكون لها تداعيات مرعبة في 

املستقبل املنظور، على الجالية 

املغاربية بشكل خاص، وعلى 

الجاليات العربية املسلمة بشكل 

عام

األقلية غالبا ما تتورط معها الدولة 

الراعية في سلوكني، إما إعطاء 

الحقوق املتساوية مع اآلخرين، أو 

سلب الحقوق الخاصة، وفي كال 

الحالتني يتم النظر إليها كوجود 

مزعج لألكثرية

حامد الكيالني
} ”ضحايا االعتداءات والهجمات على أساس 

طائفي أو ديني في الشرق األوسط“. حتت هذا 
العنوان وبحضور 70 متحدثا ميثلون جهات 
وجماعات ودوال، َعقد مجلس األمن، قبل أيام 
قليلة، جلسة مداوالت على املستوى الوزاري 

بدعوة من فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية 
لشهر مارس، حيث طالب وزير خارجيتها من 
األمني العام لألمم املتحدة وضع ميثاق عمل 

ملعاجلة واقع األقليات في منطقتنا.
األمني العام بان كي مون أكد أن الشرق 

األوسط، مهد أعظم احلضارات، داعيا العالم 
إلى متكني الشباب من املساهمة في إثراء 

التنوع لصالح التقدم.
مقولة قدمية تبنيتها، من نتاج طفولتي، 

الرتباطها بأحداث ترسخت في املخيلة 
وتنامت مع تسونامي البشاعة الذي اجتاح 
بالدنا وهي ”كلنا أقلية وسط أكثرية“، وهذا 

التقييم العددي ينطبق على اجلميع، أما 
كيف، فذلك ما يشبه مباراة كرة القدم التي 

تقام على نظام الذهاب واإلياب، وهنا ميكن 
أن يكون التطبيق زمنيا، مبراعاة متغيرات 

القوة أو السلطة أو النفوذ أو الدعم املالي أو 
العسكري، وميكن أن يكون التطبيق مكانيا 

باستحضار وفرة املشجعني مع قلة أتباع 
الفريق اآلخر.

القلب البشري يتقلب بالرضا والقناعة 
واحملبة بني أحبته، وينغمس في العذاب 

بغربة ظرفه بني من ال يرى فيهم ذاته وثقافته 
ومشتركاته. األقليات في العراق رمبا تكون 

منوذجا مثاليا للتحليل والدراسة والتطبيق، 
ألن التجمعات السكانية وعمقها الزمني 
وتوالي اخلطوب واالحتالالت ومتغيرات 

الطبيعة، وفرت تنوعات في االنتماءات 
واملؤثرات، أهمها األديان بسبب نشوء 

احلضارات ونزوع اإلنسان إلى تأثيث حياته 
ووجوده واستمراره.

من بني املالحظات الكثيرة، رغبة 
املجموعات القليلة العدد في العيش املشترك 

مع أفرادها والتقارب في السكن، ونشأة القرى 

يؤكد ذلك، وصوًال إلى العائلة الواحدة التي 
تفرعت أغصان شجرتها وتكاثرت.

السبب الرئيِس في اعتقادي هو البحث 
عن مصادر الدعم والقوة، الكثرة العددية توفر 

ذلك، هذا حاصل حتى في مدينة مثل بغداد، 
فالعوائل املتشابهة عشائريا تتجمع في حي 

واحد وتتكاثر، حتى أصبحت الكثير من األزقة 
واحملالت تعرف بأسماء ألقابهم وأنسابهم، 

ليس غريبا أن يحدث هذا، ألن الناس 
في ظل غياب هيبة القانون مع متغيرات 
السياسة وانقالبات املزاج االجتماعي، ال 

تؤمن باالستقرار إال بظل حماية عددية من 
مجموعتها.

احلقيقة أن العادات والتقاليد والشعائر 
والطقوس والتكوين النفسي اخلاص 

للمجموعة البشرية القليلة العدد قياسا 
مبحيطها ليست حكرا على منطقتنا، إمنا 
نشهد ذلك في قلب أوروبا الغربية، فعلى 

الرغم من كل تطورها االجتماعي وحتررها 
في السلوك ومنط العيش، ما زالت بعض 
املجموعات حتيا في طوقها اخلاص في 

شبه عزلة، ويتم التعامل معها، من اآلخرين، 
باحليطة واحلذر ألنهم متكفؤون على تقاليدهم 
وأزيائهم وتراث سالالتهم وانحسار التصاهر 

إال فيما بينهم، ويزاولون أعماًال خاصة بهم، 
وليس غريبا أن يذهب أحدهم ضحية من قبل 

متوجسني أو متشددين أو منفلتني.
األقلية غالبا ما تتورط معها الدولة 
الراعية في سلوكني، إما إعطاء احلقوق 

املتساوية مع اآلخرين مضافا إليها حقوق 
اخلصوصية، أو سلب احلقوق اخلاصة 

املضافة، وفي كال احلالتني يتم النظر إليهم 
كوجود يدفع لإلزعاج من قبل األكثرية 

العددية، أو النفور من قبل األقلية العددية، 
ألنها تظل تطالب بخصوصيتها في اللغة أو 

الدين أو التوجهات األخرى.
العراق كان مصدر ثراء في التنوع، 

وتكوينه االجتماعي النفسي مؤهل للتعايش، 
فمصادر قلقه غالبا ما كانت خارجية، بالغزو 

واالحتالالت املتعددة املصادر، وتساوي 
املآسي مع بقايا حضاراته وإحساسه بأن 

أرضه مصدر خير في خصبها ووفرة مياهها، 
وإنسانه بني صعود كبير ونزول خطير في 

مزاجه، مبا يساعده على النهوض والتحليق 
من الرماد دائما.

األقليات غير متقاربة النسبة مع األكثرية 
العددية، مهما كانت نوع اإلحصائية، هي 

عوامل مساعدة في االستقرار، ألنها ال متارس 
قوتها في املنافسة على السلطة أو انتزاع 

احلقوق العامة بالعنف أو أساليب املعارضة 
أو امليليشيات، إمنا تسعى لبناء خصوصيتها 

بالعمل، وإثراء عالقتها باملجتمع من خالل 
ابتكار املشاريع واإلبداع إلبراز هويتها 

اإليجابية في خدمة الناس ومن يوفر لهم 
العيش الالئق والرعاية اإلنسانية، واألمثلة 

كثيرة في العراق ورمبا يفيد التذكير باألرمن 
وما حصل لهم من مذابح في بدايات احلرب 

العاملية األولى وهروبهم إلى احلاضنة 
اإلنسانية في العراق، دليل على طبيعته 

في نصرة األقليات املظلومة والدفاع عنها 
واحترامها إنسانيا.

الشرق األوسط، والعراق جزء منه، تنطبق 
عليه، في مراحل من تاريخه، صفة األقلية 

احلاكمة املتفردة في توجيه مصيره بالسلطة 
الغاشمة واستغاللها لقوة الدولة ومواردها 

في تفتيت الشعب إلى أقليات صغيرة مبعثرة.
مصطلح األقلية ال يعني كثيرا مقابل 

الوقائع، إمنا األقلية تأتي رفقة االستثناء 
واخلصوصية ومع بناة احلياة واملبدعني 

ومانحني األمل في غد البشرية، واألمثلة من 
”مهد احلضارات“، كما يقول األمني العام 

لألمم املتحدة في وصفه ملنطقة الشرق 
األوسط، فيها من العلماء واألدباء ومؤسسي 

احلضارة احلديثة وعلومها، ما يزيل عنها 
اللبس احلاصل في التفاهم، مع ردات فعل 

همجية واسترجاع الصراعات الدينية 
والنزاعات الفقهية االجتهادية، واستحضار 

اخلالفات املغلقة حول احلقائق األزلية 

وتوافقاتها الروحية والفكرية، وهي تسيء 
في كل األحوال إلى مستقبل األديان واملذاهب 
والِفَرق في األديان الـ3، وتلقي تبعات مضافة 
إلى الهم اإلنساني الذي يتعرض النقسامات 

ومواجهات في املعتقدات، وصلت إلى التكفير 
وسفك الدماء وتبادل الثأر واالنتقام بديال عن 
الرأي واحلوار والرفض أو القبول العقالني، 
جتاه ما يعرف باألقليات أو األكثرية املفتتة.
اجلرائم وصلت إلى اإلبادات اجلماعية 

والسبي واالغتصاب وتهدمي تراث وادي 
الرافدين واإلنسانية، وما يقابلها من إثارات 
طابعها مذهبي وطائفي، لكنها في احملصلة 

صراعات سياسية وطموحات تبتعد وتتراجع 
إلى املاضي، وال تقدم أمال للمستقبل وحاجات 

اإلنسان األساسية.
العراق والشرق األوسط، يشهدان 

باحملصلة ما تشهده األمة العربية من غربلة 
لتراثها الديني واإلنساني، ومحاولة النهوض 

واخلروج من الفضاء القدمي املشترك ملهد 
احلضارات، والعودة إلى التواضع واالندماج 

مع اإلنسانية بعيدا عن التعالي والتعصب. 
الفكرة كلنا أقلية إذا تفرقنا، وكلنا أكثرية إذا 

جتمعنا.

* كاتب عراقي

غرفة أسرار األقليات

العراق كان مصدر ثراء في 

التنوع، ومصادر قلقه غالبا 

ما كانت خارجية، بالغزو 

واالحتالالت املتعددة

«إن اليمين الفرنســـي المتطرف قوي جدا، والنتائج األخيرة تمثل 

تحديـــا لـــكل الديمقراطيين. وأرى أن نتيجـــة االنتخابات المحلية 

مؤشر على اضطراب دائم في الساحة السياسية».

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

«أشـــعر بقلق بالغ إزاء المخاطر الجســـيمة التي تواجهها األقليات 

في أجزاء من الشـــرق األوســـط، حيث ماليين األرواح على المحك، 

وكذلك النسيج االجتماعي لبلدان بأكملها».

بان كي مون
األمني العام ملنظمة األمم املتحدة

«الفرنســـيون إذا أحســـوا بـــأن هنـــاك خطـــرا يحـــدق بالجمهورية 

وبإمكانيـــة وصـــول اليمين إلى الرئاســـة، فســـيذهبون للتصويت 

بكثافة للحؤول دون وصول لوبين وحزبها لقيادة فرنسا».

آالن روال
املدير املساعد السابق جلريدة لوموند الفرنسية
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} قد يكون تفعيل العمق اإلستراتيجي 
للقوة العربية املشتركة األولوية األهّم في 

سياق حتديد مفهوم ”األمن القومي العربي“، 
واحليلولة دون توظيف القوة في حروب 

بالوكالة على األرض العربية.
ذلك أّن العملية العسكرية املشتركة حتت 

اسم ”عاصفة احلزم“ في اليمن تستقي 
شرعّيتها ال فقط من محاربة الفعل امليليشيوي 

احلوثي الساعي إلسقاط صنعاء وإحلاق 
اليمن مبنظومة العواصم التابعة لطهران، 

وإّمنا أيضا، وهذا هو األهم، من مقاومة كاّفة 
األخطار اإلستراتيجية املهددة لألمن القومي 

العربي والتي ميّثل التمرد احلوثي أحد 
أشكالها فقط وال ميثلها جميعا.

خروج ”القوة العربية املشتركة“ التي 
ّمت تشكيلها في القمة العربية األخيرة بشرم 
الشيخ من سياق اجلدل القائم حولها، كامن 

في استجاباتها، الهجومية والدفاعية، 
ضّد كافة األخطار االستراتيجية التي تهّدد 
العالم العربي، وأهّمها على اإلطالق اخلطر 
اإلسرائيلي الذي البّد أن تتيّقن دوائر اتخاذ 

القرار صلب تل أبيب أّن ”عاصفة احلزم“ 
ليست طبخة إستراتيجية لتغيير العدو 

اإلسرائيلي بالعدو الفارسي، أو ليست أيضا 

رّدة أخالقية تبتغي طمس بوصلة الصراع في 
العالم العربي أو حرفها عن وجهتها األصلّية، 

وحتويرها عن التناقض اإلستراتيجي 
واملبدئي األصلي مع تل أبيب.

فلئن ابتغت القوة العربية املشتركة 
احملافظة على أمن األقطار العربية واحليلولة 

دون سقوط العواصم العربية الواحدة تلو 
األخرى في األحضان اإلسرائيلية والتركية 
واإليرانية، فهذا يستدعي باألساس تفعيل 
العمل العربي املشترك في ثالث نقاط على 

األقل وهي:
الوصول إلى ”إجماع مفاهيمي“ حول   – 1

”اجلماعات التكفيرية“ والدول املهددة لألمن 
القومي العربي يحول دون التناقض العربي 

في قطر، والتحالف في قطر ثان.
2 – عدم االكتفاء مبحاربة التوّسع 

اإلقليمي للدول الكبرى في العالم العربي، 
وإّمنا البداية ببناء مشروع إقليمي عربي، 

بأبعاد اقتصادية واجتماعية وسياحية 
وثقافية وإعالمية، يكّرس البديل العربي.
3 – التوصل إلى ”ميثاق عربي“ ملزم 
بااللتجاء إلى املنتظم العربي دون تدويل 
القضايا احمللّية ودون استنجاد بالفضل 

السابع من مجلس األمن.

واحد من أهّم االستحقاقات املفروضة على 
القوة العربية املشتركة كامن في إقناع الرأي 
العام العربي بأّن الفضاء العربي املستباح، 

عسكريا وسياسيا واستراتيجيا، صار 
مسّيجا ومؤطرا بقوة محلية وإقليمية تدفع 
عنه املخاطر اإلقليمية وتدافع عما تبقى من 

املصالح العربية.
هنا تنتصب عّدة معادالت حتكم على القوة 
العربية بالنجاح أو الفشل. أّول هذه املعادالت 

متمثلة في إخراج ”القوة العربية“ من فضاء 
”الظرفية“ املكانية والزمانية احلالية إلى 

الدميومة واالستمرار، حيث أّن الذي يستدعي 
التدخل في اليمن متشكل بوضوح في ليبيا 
والعراق وسوريا، حيث العمل امليليشيوّي 
يهّدد ال فقط بإسقاط العواصم وإمنا أيضا 

بتحويل هذه األقطار إلى كيانات فاشلة.
اخلروج من ”الظرفي“ إلى 

”اإلستراتيجي“، يفرض أيضا معادلة ثانية 
قائمة على سحب منطق ”عاصفة احلزم“ 

القائم على فرض احلوار والسالم من خالل 
العمل العسكري في فلسطني احملتلة حيث 
ال تزال إسرائيل تأبى االنخراط في تسوية 

سياسية مع منظمة التحرير الفلسطينية 
وتضرب عرض احلائط بكافة التفاهمات 

املوقعة مع السلطة الفلسطينية، وكذلك في 
ليبيا حيث تسيطر ميليشيات تكفيرية، تعمل 

بالوكالة ألصيل إقليمي تركي قطري، على 
العاصمة السياسية طرابلس.

مروحة اخليارات أمام القوة العربية 
املشتركة من شأنها أن تؤمن معادلة ثالثة 

مهمة للغاية وهي النأي عن ”الطائفية“ 
العسكرية والسياسية، ذلك أّن تدخل ذات 
القوة في فلسطني احملتلة والعراق وليبيا 

وعّدة أقطار عربية مهددة باألخطار اإلقليمية 
من شأنها أن تبرق رسالة طمأنة بأّن الدافع 
من احلراك ليس الطائفية، وإمنا احليلولة 
دون املذهبية السياسية ومأسسة الطائفية.

النجاح، فكرة  ُكتب لـ”قوة الدفاع العربية“ 
ومبدأ، لتعلقها بهدف إستراتيجي ومشروع 
عربي شامل، سطره جمال عبدالناصر، يبدأ 
بالتحرير وينتهي عند الوحدة. ومن واجب 

القوة العربية احلالية أن تبحث عن املشروع 
اإلستراتيجي الشامل وقبل ذلك أن تؤصل 

لعمق استراتيجي عربي بال طائفية وال 
مناطقية، وال حياد فيه مع اإلرهاب سواء كان 

ميليشيات تكفيرية أو مذهبية أو صهيونية.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

القوة المشتركة والعمق االستراتيجي العربي

«المخاطـــر التي تحيـــط بالمنطقـــة العربيـــة، والمخططات التي 

تســـتهدف تقســـيم الدول العربية، تجعل إنشـــاء القـــوة العربية 

المشتركة ضرورة لحماية األمن القومي العربي».

محمد قدري السعيد
خبير مبركز األهرام للدراسات اإلستراتيجية

«إنشـــاء القوة العربية المشتركة سيكون له تأثير كبير من حيث 

وجود قوة جديدة تغير خارطة توازنات القوة في المنطقة، وقدرة 

العرب على تطويع متغيرات األحداث».

جمال يوسف
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

«إنشاء قوة عربية مشتركة سيواجه العديد من الصعوبات، بداية 

من تحفظات دول عربية رئيســـية عليـــه، إلى إمكانية تنفيذه على 

أرض الواقع، وآليات تحويله إلى واقع ملموس».

ظافر العجمي 
املدير التنفيذي ملجموعة مراقبة اخلليج

} منذ سقوط النظام السابق عام 2003، 
أثار شكوكي عدم حدوث مذابح حملافظة 
صالح الدين ومدينة تكريت. نعرف بأن 

الصفوية احلاكمة كانت تتوعد بسحل الرجال 
واغتصاب النساء في مسقط رأس صدام 

حسني. ويعتقد عدد كبير من الشيعة بأن أبناء 
تكريت وصالح الدين كانوا ُيعاملون معاملة 

خاصة زمن الرئيس السابق. لهذا كانت 
املعارضة حينها تنتظر ساعة االنتقام. وبغض 

النظر عن حادثة سبايكر والغموض الذي 
يكتنفها، فإن أهالي محافظة صالح الدين 

مستهدفون منذ عقود، وهذا الثأر رمبا يقوم 
به اليوم فتيان جهلة ال يعرفون سببه، إال أنه 

مخطط له من شيوخ النجف وقم.
ال ينسون إعدام بنت الهدى الصدر شقيقة 
محمد باقر الصدر، وال ينسون قصف طهران 
بصواريخ األرض أرض في احلرب العراقية 

اإليرانية، كما ال ينسون دخول كربالء والنجف 
وتطهيرها من الصفويني عام 1991.

تأخر الثأر منذ االحتالل كان يعود لوجود 
القوات األميركية وألسباب سياسية ولعدم 
توفر فرصة. الثأر والذبح واالغتصاب في 

مدينة تكريت كان ميكن له أن يكون األسوأ 
بتاريخ العراق منذ سقوط بغداد على يد 
املغول، لوال وجود ضغوط دولية ورقابة 

سعودية تركية إماراتية، أدت في النهاية إلى 
دعوات تهدئة لكبح الرغبة باالنتقام.

روى لي الكاتب في املجلس األعلى محمد 
علي كاظم في تسعينات القرن املاضي أنه في 

اجتماع للمعارضة العراقية في الرياض قال 
األستاذ صالح عمر العلي إن مترد عام 1991 
حدثت فيه أعمال وحشية، مثل إعدام ضباط 

عائدين من حرب الكويت ملجرد انتمائهم 
ملدينة تكريت وسحلهم بالشوارع، فرد عليه 

كاتب معارض معروف يومها قائال ”أنعم بهذا 
الزمن الذي ُيسَحل به التكارتة في الشوارع“.

البارحة قال قائم مقام قضاء الدور إن 
”قوات احلشد الشيعي أقدمت على ارتكاب 
جرائم اغتصاب بحق العوائل احملتجزة 

واملختطفة في قضاء للدور“، مبينا أن ”هذه 
االنتهاكات اإلجرامية من االغتصاب حصلت 

للنساء أمام أزواجهن“، ومن جانبه أكد الشيخ 
فاروق الضفيري أن ”احلشد الشيعي اإلرهابي 

يغتصب السيدات أمام أزواجهن في منطقة 
اجلالم بسور اشناس في الدور انتقاما لتكبده 

خسائر فادحة في املعارك“.
ورغم أن هذه اجلرائم غير موثقة من 

منظمات رسمية، ولم ترد في الوكاالت العاملية 
احملترمة، إال أن زيارة األمني العام لألمم 

املتحدة بان كي مون للعاصمة بغداد تكشف 
مخاوف املجتمع الدولي من اتساع نطاق 

اإلجرام الطائفي وعمليات الثأر من املدنيني. 
وقد قال بان كي مون ”ال بد من التحقيق في 

االنتهاكات أو اإلساءات املزعومة حلقوق 
اإلنسان (التي ارتكبتها قوات احلشد الشعبي 

ذات اخللفية الشيعية) ومحاسبة مرتكبيها“.
رمبا نشهد الساعات األخيرة من سقوط 

تكريت بيد قوات احلشد الشعبي، فهي تندفع 

بأعداد كبيرة إلى مركز املدينة فيما انسحب 
اجلهاديون إلى األحياء الداخلية لتكريت.

وهنا يحق لنا أن نتساءل ما هو مستقبل 
”الدولة اإلسالمية“ بعد تكريت؟ البد أن نعترف 

بأن التنظيم ما زال متماسكا وال يعاني 
انشقاقات. أكبر مشكلة تواجههم اليوم هو 

أن هناك حتالفا دوليا بقيادة اململكة العربية 
السعودية قد تشكل لقتال اخلصم نفسه الذي 
يدعي الدواعش قتاله. فلماذا تخوض الدولة 
اإلسالمية حربا ضد أميركا والعالم، بأسره، 

مجازفة مبستقبل املدن السنية وحياة ماليني 
املسلمني؟ إذا كانت هناك فرصة خلوض 

احلرب ذاتها دون اصطدام مع أميركا، ودون 
أفكار إرهابية تقلق العالم املتحضر؟

بعد انطالق ”عاصفة احلزم“ بكل ثقلها 
اإلقليمي هل هناك مصلحة سنية من أي نوع 
ببقاء الدولة اإلسالمية؟ فهو معسكر أسوأ ما 
فيه أنه يجعل الشيعة حلفاء ألميركا، ويجعل 

من السنة إرهابيني، بينما احلرب في التحالف 
الذي تقوده السعودية مختلفة متاما، فهي 

جتعل من السنة طرفا شرعيا ومقبوال دوليا.
احلقيقة هي أن الصفويني العاطلني عن 

العمل منذ تأسيس الدولة العراقية، قد وجدوا 
ألنفسهم مهنة مربحة، ما كانوا ليحلموا بها، 

فيما يسمى احلرب على اإلرهاب والتحالف 
مع الواليات املتحدة. هذا األمر في طريقه إلى 

التبدل بعد املوقف السعودي األخير. السنة 
أيضا يريدون صعود الطائرات ومحاربة 

اإلرهاب الصفوي، وهذا يعني بأن الدواعش 

لم يعودوا السبيل الوحيد ملواجهة التوسع 
الصفوي بالسالح، وهذا رمبا يكون الشكل 
الوحيد لزوالهم من الشرق األوسط برمته.

الدولة اإلسالمية متثل في النهاية نوعا 
من الغضب واإلحباط السني في املنطقة، وال 

سبيل الختفاء هذه الظاهرة إال بإتاحة الفرصة 
للسنة بتحقيق نصر في معركة عادلة بعد كل 

هذه الهزائم املتالحقة التي حلت بهم. جون 
كيري يقول إن هزمية ”داعش“ في العراق 

حتتاج إلى وقت، وهو وقت يعتمد كثيرا على 
مستوى سخط أو رضى املوصليني. خاصة 

بعد رؤية ما سيتعرض له أهالي تكريت أول 
مدينة كبيرة يفقدها تنظيم الدولة اإلسالمية.

اململكة العربية السعودية في ”عاصفة 
احلزم“ قدمت نهاية عملية للتنظيمات 

اإلرهابية في املنطقة، وهي نهاية للصفويني 
أيضا. وأصبح آيات الله يشعرون بإحباط 

كبير، فبعد أن كانوا ينتظرون نهاية احلرب 
على داعش إلعالن السيطرة على املنطقة، 

أصبحت تلك النهاية بداية حلرب جديدة مع 
حتالف دول كبيرة ضد العدوان الصفوي.

القضاء على اإلرهاب يجب أن يأتي من 
السنة، إال أنه مشروع يأتي من الدول السنية 

الغنية كدول مجلس التعاون اخلليجي، 
فالدول الفقيرة تعتاش من مكافحة اإلرهاب، 

وال مصلحة لها بوجود مشروع من هذا النوع.

* كاتب عراقي

ما هو مستقبل داعش بعد معركة تكريت

من واجب القوة العربية الحالية أن 

تبحث عن المشروع اإلستراتيجي 

الشامل وقبل ذلك أن تؤصل 

لعمق استراتيجي عربي بال طائفية 

وال مناطقية، وال حياد فيه مع 

اإلرهاب

آيات الله بعد أن كانوا ينتظرون 

نهاية الحرب على الدولة اإلسالمية 

إلعالن السيطرة النهائية على 

املنطقة، أصبحت تلك النهاية 

بداية لحرب جديدة مع تحالف دول 

كبيرة ضد العدوان الصفوي
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لم تحظ القضية السورية، 

باالهتمام الذي يعادل حجم 

املأساة الحاصلة اليوم، وهذا 

مؤشر عميق الداللة على تراجع 

االهتمام بالثورة السورية إقليميا 

ودوليا

عبدالرحمن مطر
} شكلت انطالقة ”عاصفة احلزم“، رافعة 
هامة للعمل العربي املشترك، واستنهاض 

الشعور القومي بتضامن القوى اإلقليمية في 
مواجهة التحديات املباشرة، عبر التطورات 

املتالحقة، التي أرادت إيران من خاللها فرض 
السيطرة على املناطق احليوية في الشرق 
األوسط، املرتكزة إلى  توسع نفوذها  في 
املثلث الذي تتركز رؤوسه ما بني دمشق 
وطهران وعدن، مبا في ذلك الهيمنة على 

املمرات املائية والبحار اإلستراتيجية.
جاءت ”عاصفة احلزم“، مبثابة بدء عملية 

واسعة لتقويض املشروع اإلمبراطوري 
الساساني، عشية استحقاقات هامة، هي 

املفاوضات الدولية بشأن النووي اإليراني، 
والقمة العربية الدورية في شرم الشيخ، 

قمة العزم. فكانت انعكاساتها مباشرة على 
هذين احلدثني الهامني. فأربكت املفاوض 

اإليراني الذي اهتزت أوراقه، فيما رفع االحتاد 
األوروبي وواشنطن سقف الضغوطات على 

طهران، في الوقت الذي تراجعت فيه إمكانية 
عقد أي اتفاقات بشان برنامجها النووي، 

الذي يتصل بوقف تسارع التخصيب لعشر 
سنوات، مقابل إطالق اليد اإليرانية في 
املنطقة، دون تهديد املصالح الغربية في 

حماية أمن إسرائيل. وهو مشروع االتفاق 
الذي مت تسريب بعض بنوده، وإن كانت غير 

موضوعية، وتتعارض مع السياسة األميركية، 
لكن الهدف من ذلك، هو إفشال جهود التوصل 
إلى اتفاق قد يكون لصالح إيران، لكنه يشّرع 

حقها في امتالك القدرة النووية.
التأثير اآلخر لـ“عاصفة احلزم“، انعكس 

بصورة دالة على قمة شرم الشيخ، وبدت 
عالقتها متصلة مبا أطلق عليها ”قمة 

العزم“ مبا يشكل دعما سياسيا عربيا ال 
لبس فيه لقرار السعودية، القيام بعمل 
عسكري مشترك، لدول مجلس التعاون 

اخلليجي، لوقف التدهور املستمر للوضع 

األمني والسياسي في اليمن، بكل املضامني 
والرسائل االستراتيجية، التي ينطوي عليها 

”حزم“ إقليميا و دوليا. وفي مقدمة ذلك 
إحياء التضامن العربي، وربط ذلك باملصالح 

املشتركة للدول األعضاء.
عكست نتائج القمة العربية، تطورات 

التنسيق املباشر لدول اخلليج، مضافا إليها 
دوال عربية أخرى كمصر واملغرب، غير أن 
القوى الوازنة في اإلطارين الدبلوماسي 

وامليداني، لم تخرج عن الدول اخلليجية، 
خاصة السعودية واإلمارات العربية املتحدة، 
والتي شكلت إطارا جامعا للعمل املشترك رفع 

من شأن اجلامعة العربية كمؤسسة فقدت 
الكثير من مقدرتها العربية والدولية، بسبب 
عجزها عن التصدي لإلشكاليات الكبرى في 
املنطقة، داخل الدول األعضاء، وفيما بينها. 

وشكلت عملية حزم، إضافة إلى مشكلة 
استشراء اإلرهاب، وتنامي اجلماعات املتطرفة 

وتهديدها لدول وشعوب املنطقة، االهتمام 
الرئيس للقادة العرب. وفي الواقع، متددت 

القوى اإلرهابية بصورة تستوجب عمال جادا 
لوقف انتشار اجلرائم الكبرى، كما حدث 

في متحف باردو في تونس. وال تكفي اليوم 
اإلدانة بقدر ما يتوجب العمل على مكافحة 
اإلرهاب، وهو ما أشارت إليه القمة العربية.

القضية السورية، لم حتظ باالهتمام الذي 
يعادل حجم املأساة احلاصلة اليوم، في احلّد 

األدنى. ولم تكتف األمانة العامة بعدم دعوة 
أي طرف ميثل املعارضة السورية، وبالطبع 

لم يتم تسليم مقعد سوريا لالئتالف الوطني، 
وقد أضحت األسباب في مجملها معروفة 

للجميع، ال حاجة لتكرارها. ولكن غياب 
القضية السورية كان مؤشرا عميق الداللة 

على تراجع االهتمام بالثورة السورية، وهو 
انعكاس لعدة أمور أساسية، أوالها تراجع 

االهتمام الدولي مبا يحدث في سوريا، وقفزت 
قضية اإلرهاب إلى املقدمة، وأضحت محور 

النشاط السياسي واألمني والعسكري، على 
املستويات اإلقليمية والدولية، مع مالحظة 

تراجع مكانة التحالف الدولي حملاربة اإلرهاب 
الذي يكاد أن يكون مماثال في ضعف نتائجه، 

لوظيفة قوى وتيارات املعارضة.
البيان اخلتامي، حتدث عن دورة العنف 

في سوريا، دون أن يدين اجلرائم اليومية 
البشعة أو يشير إلى مرتكبيها، ودعا إلى 

التسوية السياسية عبر األمم املتحدة. وقد 
تزامنت ”عاصفة احلزم“، مع العملية الواسعة 

للكتائب املسلحة حتت مسمى جيش الفتح، 
بالهجوم على مواقع نظام األسد في إدلب، ردا 
على مجازر الكيمياوي املتكررة خالل األسابيع 

األخيرة ضد املدنيني، ومت حترير إدلب، في 
الوقت الذي بدأت فيه اجتماعات القمة، دون 

أن يصل صوت السوريني إلى شرم الشيخ.
ثمة مآخذ كثيرة، تضعها الدول العربية، 
في مقدمتها الدول الداعمة للثورة السورية، 

على أداء القوى املسلحة، وتورطها في أعمال 
ال تخدم مصالح الثورة الرئيسية، وال ميكن 
ضبط حركة أنشطتها وتسليحها ومتويلها، 

مع متدد وانتشار كل من جبهة النصرة، 
وتنظيم ”داعش“. 

هذه املآخذ هي التي قادت إلى مثل هذا 
التراجع الكبير للقضية السورية، بل إن قمة 

شرم الشيخ، أشادت بلقاءات املعارضة في 
القاهرة وموسكو، ودعت إلحياء جنيف 1 

و2. وهو ما يعكس انشغاال بإعادة التفكير 
السياسي واألمني في املنطقة، على ضوء 

النتائج التي سوف تتمخض عنها ”عاصفة 
احلزم“، من حيث إعادة إحياء احلوار الوطني 
بني كل األطراف، لالنتقال إلى املستقبل برعاية 
عربية، بعيدا عن التدخل اإليراني الذي ال يزال 

يراهن على املزيد من ارتكاب املجازر وسفك 
الدماء في سوريا.

* كاتب سوري

الحالة السورية بين دفتي الحزم والعزم

أمين بن مسعود

أسعد البصري
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93.8اقتصاد 4.7
مليـــار دوالر حجم ما يحتاجه العراق إلعادة إعمار املدن املدمرة 

بســـبب الحـــرب على تنظيـــم داعـــش اإلرهابي، وفـــق تقديرات 

اللجنة املالية في البرملان العراقي.

مليـــار دوالر قيمـــة مـــا تعهدت به الـــدول املانحة فـــي مؤتمر 

املانحـــني الثالث الذي اســـتضافته الكويـــت ملواجهة األزمة 

اإلنسانية في سوريا بحسب األمم املتحدة.

مليار  دوالر حجم االســـتثمارات الســـعودية فـــي اليمن ما يمثل 

حوالـــي 70 باملئـــة من إجمالي االســـتثمارات األجنبية، بحســـب 

إحصاءات مجلس األعمال السعودي اليمني. 

التجارية العقارية الكويتية توسع استثماراتها في البحرين والسعودية
[ الشركة تخطط لمشاريع في أوروبا والواليات المتحدة [ االستقرار والعوامل السياسية تحدد استثمارات الشركة عالميا

} الكويــت – قــــال عبدالفتــــاح معرفي رئيس 
مجلــــس إدارة الشــــركة التجاريــــة العقاريــــة 
الكويتيــــة إن خطــــط الشــــركة تتركــــز علــــى 
االســــتثمار في العقار وأنها تعتبر مشاريعها 

في الكويت أساس نشاطاتها االستثمارية.
وأضــــاف أن الشــــركة تبحث فــــي الوقت 
نفسه ”عن فرص مناســــبة في الخارج بشكل 
متحفــــظ.. وأنهــــا ال تســــعى وراء موجــــات 

االرتفاع الكبير في األسعار“.
وأوضح معرفي أن الشــــركة بدأت بالفعل 
الخطــــوات التنفيذيــــة لبناء ثالثة مشــــاريع 

عقارية في البحريــــن بكلفة إجمالية تزيد 
على 83 مليون دوالر، ال تشمل كلفة 

األرض وذلــــك من خالل شــــركة 
العقاري،  للتطويــــر  التجارية 
بالبحريــــن  تعمــــل  التــــي 

والمملوكة لها بالكامل.
وقال إنه مــــن المقرر أن 
يتــــم إنجــــاز تلك المشــــاريع 

خالل عامين ونصف، وســــيتم 
التعاقد مع مستشاري المشاريع 

فــــي العام الجــــاري، لتبــــدأ عملية 
التصميم التي تستغرق سبعة أشهر يتم 

بعدها طرح مناقصات البناء. وتوقع أن يبدأ 
العمل فيها بنهاية العام الحالي.

وتوقــــع معرفــــي أال يقل العائد الســــنوي 
لهذه المشاريع عن 14 بالمئة.

ويضــــم المشــــروع األول مجمعا للشــــقق 
الفندقيــــة والســــكنية ويتكــــون الثانــــي مــــن 
مجموعة فلل وشــــقق، أما الثالث فهو لتطوير 
قطعة أرض وبناء شــــقق لمتوســــطي الدخل 
فــــي البحرين، ويتم بالتعاون مع شــــركاء من 

البحرين والسعودية.
وقــــال معرفــــي إن الشــــركة تســــتثمر في 
الســــعودية من خالل شــــركة بيــــان للتطوير 
العقــــاري التي تمتلك فيها نســــبة 21 بالمئة، 
والتــــي بــــدأت العمــــل فــــي مشــــروع ”بيــــان 
العزيزيــــة“ بمنطقة الخبر على مســــاحة تبلغ 

625 ألف متر مربع قبل اســــتقطاع الشــــوارع 
والمرافق وتبلغ كلفته المالية نحو 211 مليون 

دوالر.
وأوضــــح أنــــه مشــــروع ســــكني وتجاري 
يضم 500 فيال، وقد تم تقسيم األرض ورصف 
الشــــوارع وإيصال الكهربــــاء واإلنارة كما تم 

بناء ست عينات كنماذج للبناء.
وذكــــر أن الشــــركة لديها مســــاهمات في 
ســــلطنة عمان وإمارة دبي مع شــــركاء آخرين 

ولكن ”بنسب بسيطة“.
تأسســــت الشــــركة التجارية العقارية في 
1968، وهــــي من أكبر الشــــركات العقارية 
فــــي الكويت ويبلغ رأســــمالها نحو 
566 مليــــون دوالر ولديها العديد 
من المشاريع في دول الخليج 
وأوروبا والواليات المتحدة، 
وهــــي مدرجــــة فــــي بورصة 

الكويت منذ عام 2004.
وتمتلك الشــــركة عددا من 
المشــــاريع في الكويت أهمها 
الذي  ســــتايل  سيمفوني  مجمع 
تبلــــغ مســــاحته نحــــو 11750 مترا 
مربعا ويضم فندق ســــيمفوني ســــتايل 
الكويــــت وبرجــــا للمكاتب ومجمعــــا تجاريا. 
كما تمتلك أيضا برج التجارية المكون من 36 
طابقا للمكاتب إضافة لســــوق تجاري متعدد 

األدوار.
وقال معرفي إن الشــــركة استبدلت بعض 
عقاراتهــــا القديمــــة فــــي الكويــــت ”بعقارات 
جديــــدة ومبان ذكية“ وتتوقع أن تبلغ نســــبة 
تأجيــــر العقــــارات بنهاية العــــام الحالي إلى 
أكثــــر من 98 بالمئة. وأكــــد االنتهاء من تأجير 
مشروع مطاعم اليت الذي تبلغ مساحة أرضه 

نحو 6 آالف متر مربع.
وذكر أن الشركة بصدد االنتهاء من إنجاز 
إعادة تطوير مشروع داين زون المكون من 26 
وحدة على مســــاحة 17.4 ألف متر مربع على 
شاطئ العقيلة. وتوقع أن يبلغ عائده السنوي 

11 بالمئة.
وأوضح معرفي أن الشركة لديها مجموعة 
مشاريع مشتركة في كل من بريطانيا وألمانيا 
والنرويج وتركيا والواليــــات المتحدة مقدرا 
قيمة اســــتثمارات التجارية العقارية في هذه 

الدول بنحو 113 مليون دوالر.

وقال إن طبيعة هذه المشاريع موزعة على 
العقار التجاري واالســـتثماري وســـكن الطلبة 
وعقارات الخدمات والمخازن والمصانع. وأكد 
أن الشركة تسعى للتوسع في هذه الدول، لكنه 

لم يحدد اطارا زمنيا.
وأكـــد أن الشـــركة تبحث عن فـــرص هناك 
وأنها تـــدرس الجغرافيا السياســـية والعديد 

من العوامل لمعرفة مدى مالئمتها ومطابقتها 
لمتطلبـــات الشـــريعة اإلســـالمية، إضافة إلى 

توقعات ووجود الشريك المناسب.
وحققـــت التجارية العقاريـــة أرباحا بلغت 
نحـــو 63 مليـــون دوالر، 18.92 مليون دينار في 
العـــام الماضي بزيادة نســـبتها 26 بالمئة عن 

عام 2013.

} لندن - قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
(طاقة) إنها بدأت ضخ الغاز أمس، في منشأة 
التخزين برجرمير التي اســـتكملت حديثا في 

هولندا.
وأمتـــت طاقـــة يـــوم الثالثـــاء، العمل في 
املنشـــأة التـــي قالت إنها تعتبر أكبر منشـــأة 
مفتوحة لتخزيـــن الغاز في أوروبا وتضاعف 
طاقـــة تخزين الغاز املوســـمية فـــي هولندا. 
وقالت إنها بدأت حقن غاز العمالء في اخلزان 
بالطاقة الكاملة اســـتعدادا ملوسم التدفئة في 

فصل الشتاء.
وأضافـــت أن ســـعة تخزين املنشـــأة تبلغ 
4.1 مليـــار متر مكعب من الغاز، وهو ما يكفي 
إلمداد 2.5 مليون منزل في هولندا لسنة كاملة.

وتابعـــت أنـــه ”مت التعاقـــد على الســـعة 
التخزينية بأكملها في منشأة برجرمير ملوسم 
التخزين 2015-2016 املمتد حتى نهاية مارس 
2016. وســـتقوم طاقة في سبتمبر املقبل ببيع 

السعة التخزينية باملزاد لعام 2016“.
وتقع املنشـــأة قرب مدينة ألكمار وتتكون 
من مكمن غازي ناضب ومنشأة ملعاجلة الغاز 

وشبكة خطوط أنابيب.
وقامـــت طاقة بتطوير املشـــروع بالتعاون 
مع إي.بي.أن للنفط والغاز الهولندية، وبدأت 

عمليات جتارية محدودة في أبريل 2014.

طاقة اإلماراتية تخزن

الغاز في هولندا

} متقاعدون شاركوا أمس في مظاهرة مناهضة للتقشف في أثينا، في الوقت الذي توقعت فيه احلكومة اليونانية التوصل خالل األسبوع القادم التفاق 
مع الدول املانحة لإلفراج عن حزمة من املساعدات املالية اجلديدة.

مجمعات التسوق واإلسكان محور مشاريع الشركة التجارية العقارية

أكدت الشــــــركة التجارية العقارية الكويتية أنها بدأت االســــــتثمار في مشاريع جديدة في 
البحرين والسعودية وأنها تسعى للتوسع في أوروبا والواليات املتحدة، في وقت تستكمل 

فيه مشاريعها في الكويت وتبحث عن فرص جديدة.

◄ ارتفع الدين الخارجي المغربي 
في العام الماضي، بنحو 6.8 بالمئة 
ليصل الى 14.2 مليار دوالر بمقارنة 
سنوية ما يمثل نحو 4.1 بالمئة من 

إجمالي الناتج المحلي، بحسب 
بيانات رسمية.

◄ تعّهد رجال أعمال ومستثمرون 
سعوديون، بإعادة إعمار اليمن 

بضخ 5 مليارات دوالر كاستثمارات 
تنموية فور انتهاء ”عاصفة 

الحزم“، لدعم االقتصاد اليمني 
الذي تضّرر بعد االنقالب الحوثي 

على الحكم.

◄ قّدمت السعودية حوالي 60 
مليون دوالر للحكومة الفلسطينية 

لمساعدتها على سداد رواتب 
الموظفين، في ظّل عجز األخيرة 

عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد 
أشهر من احتجاز إسرائيل أموال 

الضرائب الفلسطينية.

◄ ارتفع دين تركيا الخارجي في 
الربع األخير من العام الماضي، 
من 233.4 مليار دوالر إلى 243.7 

مليار دوالر ليصل إجمالي دينها 
الخارجي إلى 402.4 مليار دوالر، 

وفق وزارة المالية التركية.

◄ رحبت وزارة الخزانة األميركية 
بإنشاء البنك اآلسيوي لالستثمار 

الذي تقوده الصين، لكّنها اشترطت 
أن يكون مكمال للبنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي الذين تهيمن 
عليهما واشنطن، وان يلتزم البنك 

الجديد بمعايير حوكمة عالية.

◄ وافقت روسيا على طلب تقدمت 
به أوكرانيا لتمديد سريان مفعول 
اتفاق الغاز الشتوي بتخفيضات 

على سعر الغاز بقيمة 100 دوالر عن 
كل ألف لتر مكعب من الغاز.

ارتفاع قياسي إلنتاج أوبك في مارس
} لنــدن - أظهر مســــح أجرتــــه وكالة رويترز 
أن معروض النفط من منظمة البلدان املصدرة 
للبتــــرول (أوبك) قفز في مــــارس املاضي إلى 
أعلى مستوياته منذ أكتوبر من العام املاضي، 
بفعل تعافي صــــادرات العــــراق بعد انقضاء 
الطقــــس الســــيئ وضخ الســــعودية مبعدالت 
قريبة من مســــتويات قياسية، وارتفاع انتاج 
ليبيا بعد اتفاق بوقف إطالق النار في منطقة 

الهالل النفطي.
وتشــــير نتائج املســــح الذي يســــتند إلى 
بيانــــات مالحيــــة ومعلومــــات مســــتمدة من 
مصادر في شركات نفطية وأوبك ومستشارين 
إلــــى أن معــــروض املنظمة ارتفــــع في مارس 
املاضــــي من 30 مليون برميل يوميا إلى 30.63 

مليون برميل يوميا.

وفــــي حال ظــــل إجمالي إمــــدادات منظمة 
أوبك عند مســــتوى 30.63 مليون برميل يوميا 
دون تعديــــل، ســــيكون معــــروض املنظمة في 
مــــارس هو األعلى لهــــا منذ أكتوبــــر املاضي 
حني بلغ اإلنتاج مســــتوى 30.64 مليون برميل 

يوميا.
وقال كارسنت فريتش احمللل لدى كومرتس 
بنك فــــي فرانكفورت ”قد يكــــون الطلب أعلى 
قليــــال مــــن املتوقع فــــي بداية العــــام لكني ال 
أعتقــــد أنه قــــوي مبا يكفي الســــتيعاب تخمة 
املعروض بالكامل“، مشيرا إلى أن هناك وفرة 
في املعروض بالســــوق وهو ما يظهر في بناء 

املخزونات.
وكان ســــوء األحــــوال اجلوية تســــبب في 
تعثر اإلنتــــاج وصادرات النفــــط، لكن مبجرد 

حتســــنها أمكن للعراق زيادة صادراته، فيما 
متكنت ليبيا من زيادة اإلنتاج رغم ما تشهده 

من اضطرابات.
وتعافــــت صــــادرات العراق مــــن اجلنوب 
بعــــد ما تســــبب ســــوء األحــــوال اجلوية في 
تأخــــر حتميل الناقالت، وفقا لبيانات مالحية 
ومصــــادر من القطاع، فيما تراجعت صادراته 

من الشمال بشكل طفيف.

وارتفـــع متوســـط صـــادرات العـــراق من 
احلقـــول النفطيـــة بجنوب البالد مـــن 2.2 في 
فبرايـــر املاضي، إلـــى 2.9 مليون برميل يوميا 
في شـــهر مـــارس املاضي، وفـــق وزارة النفط 

العراقية.
وزادت الســـعودية إنتاجهـــا فـــي مـــارس 
املاضـــي إلـــى نحو10 ماليـــني برميـــل يوميا 
نظـــرا الرتفاع الطلب من املســـتوردين وزيادة 
االحتياجـــات احملليـــة فـــي مصافـــي النفـــط 

اجلديدة.
وارتفـــع إنتـــاج ليبيـــا من النفـــط من 350 
ألف برميـــل يوميا إلى نحـــو 500 ألف برميل 
في مارس املاضي، وســـط توقعـــات بأن يبلغ 
اإلنتـــاج في األيـــام القادمة حوالـــي 620 ألف 

برميل يوميا. 

عبدالفتاح معرفي:

التجارية العقارية ال تسعى 

وراء موجات االرتفاع الكبير 

في األسعار

كارسنت فريتش:

هناك وفرة للمعروض 

بالسوق وهو ما يظهر في 

بناء املخزونات

800 مليار دوالر

في عقارات خليجية
} دبــي - كشـــف مشـــاركون فـــي معرض 
العقـــارات الدولـــي المنعقـــد فـــي دبي أن 
حجم مشروعات البنية التحتية والعقارات 
والمقـــاوالت التي نفذت فـــي دول الخليج 
العـــام الماضي زادت قيمتها عن 140 مليار 

دوالر.
وذكـــروا أن التوقعـــات تشـــير إلى أن 
قيمة المشروعات العقارية في دول مجلس 
التعاون ستقترب من 800 مليار دوالر خالل 

السنوات الخمس المقبلة.
وقالت جوزين هيجمانز مديرة معرض 
العقـــارات إنـــه ”يتضمن جلســـات يقدمها 
خبـــراء حـــول نزاعـــات الملكيـــة العقارية 
ومعايير الملكية الدولية وأدوات ممارســـة 
األعمـــال في المشـــروعات العقارية وإدارة 

المرافق االستراتيجية“.
وأشـــارت الى أن المعـــرض يجمع 300 
عارض مـــن 130 دولة، من بينها أســـبانيا 
والمملكـــة  وكنـــدا  المتحـــدة  والواليـــات 
المتحدة وتركيا والهند واليونان وقبرص 

ودول الخليج.
ودعا المشاركون في المعرض الى تذليل 
العقبـــات التـــي تواجه شـــركات العقارات 
الخليجية، والتـــي تتقدمها تحديات نقص 

التمويل والمنافسة األجنبية.
وقـــال المســـتثمر العقـــاري الخليجي 
معتز الخياط إن هناك تحديات عدة تواجه 
شـــركات المقـــاوالت الخليجية مـــن بينها 
المنافســـة الكبيرة التي تمثلها الشـــركات 
األجنبية والتي تســـتحوذ علـــى 80 بالمئة 
من مشـــروعات البنية التحتية والبناء في 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن الشـــركات العقارية تواجه 
أيضا تحديات التمويل السيما للمشروعات 
الكبيرة فتشّدد البنوك في توفير الضمانات 
المطلوبة لتمويـــل المقاولين الراغبين في 
المنافســـة علـــى مناقصـــات المشـــروعات 
الكبيرة ما يعطل تنفيذ تلك المشروعات من 

قبل المقاول المحلي.
ولفت الخياط إلى اختالف معايير قبول 
شركات المقاوالت في المناقصات من دولة 
خليجية ألخرى، ما يحد من توســـع أعمال 

هذه الشركات في دول مجلس التعاون.

باختصار

83
مليون دوالر حجم 

استثمارات 3 مشاريع 

تنفذها التجارية 

العقارية في البحرين



صابر بليدي

} الجزائــر- لم يكد ينتهي التحقيق في قضية 
نهب وتهريب العملة الصعبة حول تواطئ أحد 
البنـــوك الخاصة مـــع لوبيات االســـتيراد، في 
تهريب حوالي 400 مليون دوالر العام الماضي، 
حتـــى تفجرت قضيـــة أخرى في مطـــار هواري 
بومدين، يحاصرهـــا التكتم حتى اآلن، وتتعلق 
بضبـــط أحد األجانب وهو يقـــوم بتهريب مبلغ 

كبير من العملة الصعبة.
تصريـــح  فـــي  مطلعـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
لـ“العـــرب“ أن ســـلطات األمن بمطـــار الجزائر، 
ضبطت مواطنا فرنســـيا خالل محاولة تهريب 
82 مليـــون دوالر إلى الخارج، وأنه محتجز اآلن 
لدى الفرقة اإلقتصادية لجهـــاز األمن للتحقيق 

معه في هذه القضية.
وقالت ”إن المهـــرب الذي تعود على التردد 
على الجزائـــر، يملك عدة جوازات ســـفر، وأنه 
تظاهـــر مـــرة بأنه ديبلوماســـي وأخـــرى رجل 
أعمال، حين ســـئل عن الكميـــات المحدودة من 
العملة الصعبة التي كان يصرح بها لدى دخوله 

البالد“.
وفوجئـــت األوســـاط الجزائريـــة باعتراف 
رئيس الوزراء عبدالمالك سالل، بفشل الحكومة 
فـــي إدارة احتياطـــات العملـــة الصعبـــة خالل 
الســـنوات الماضي، حين قال في ندوة التجارة 
الخارجيـــة المنعقدة بالعاصمـــة، إن الحكومة 
فشلت في حمايته من النهب والتهريب الممنهج 

من طرف لوبيات نافذة.
التصريحـــات  تلـــك  إن  محللـــون  ويقـــول 
تمثـــل إدانـــة للنظام السياســـي، الذي شـــجع 
إمبراطوريات الفســـاد على بناء  شبكة عالقات 
في األجهزة الرســـمية لإلستحواذ على مقدرات 
البـــالد، تحـــت غطاء االســـتيراد، الذي ســـجل 
أرقاما قياســـية، من المتوقـــع أن تصل إلى 65 

مليار دوالر خالل السنة الجارية.  
وأكد مشـــاركون في النـــدوة الوطنية حول 
التجارة الخارجيـــة، أن الجزائر تملك مقومات 
كبيـــرة تمكنها مـــن تطوير االقتصـــاد وتنويع 
الصـــادرات، لكنها لم تصل بعد إلى إســـتغالل 
تلك الفـــرص لزيادة قدرتها التنافســـية لفرض 

حضورها في األسواق العالمية.
وقـــال ممثل البنك الدولي إيمانويل نوبيس 
نغانـــكام، إن اقتصاد الجزائـــر يعاني من عجز 
الموازنـــة وميـــزان المدفوعات، بســـبب هيكل 
التجـــارة الخارجيـــة، مـــا يفرض عليـــه تنويع 
الصـــادرات. وأكد أن ضعف القدرة التنافســـية 
يعكـــس صعوبة فـــرض المنتجـــات الجزائرية 

باألسواق العالمية.
ودعا إلـــى توظيـــف المـــوارد المتاحة في 
الجزائـــر، كانخفـــاض تكاليـــف الطاقـــة واليد 
العاملة وتوفر شـــبكة اتصاالت واسعة، إلنشاء 
”قاعـــدة صناعية إقليمية“، وأشـــار إلى ضرورة 
تحسين مناخ األعمال، وإعادة صياغة التنظيم 
المعمول به وتحرير المبـــادرات من أجل بلوغ 

األهداف.
وأكـــد رئيـــس مجموعة ســـيفيتال أســـعد 
ربراب، أن المؤسســـات الجزائريـــة قادرة على 
ضمان منتوج يســـتجيب للمعايير الدولية كما 
ونوعا، وأن الجزائـــر تملك موارد كبيرة، لكنها 
تعانـــي مـــن البيروقراطية وهيمنـــة الذهنيات 

الفاسدة على مفاصل اإلقتصاد المحلي.  
وقال مديـــر عام الوكالـــة الجزائرية لترقية 
الّتجـــارة الخارجيـــة خمنو بوخالفـــة، أن أهم 
المحـــاور التي ارتكـــزت عليها النـــدوة تتعلق 
بإعـــادة تأهيل آليات الدعم بمـــا فيها صندوق 
ترقيـــة الصـــادرات، بمشـــاركة 1200 من ممثلي 
والشـــركاء  والخبـــراء  العموميـــة  الســـلطات 

االجتماعيين واالقتصاديين.

واوضح أن تدخالت السلطات العمومية في 
التجـــارة الخارجية ال تزال لحد اآلن بعدية كرد 
فعل لظـــروف خاصة، وهو األمـــر الذي يحتاج 
إلى إعداد إســـتراتيجية وطنية علـــى المديين 
المتوســـط والطويـــل يتفـــق عليهـــا الجميـــع 

ويشارك فيها كل الفاعلين.
وأضـــاف أن األوضاع االقتصادية المتعثرة 
ناتجـــة عن تراكمات تعود إلى ثمانينيات القرن 
الماضي، وأدت إلى تعطيل الصناعة الجزائرية 
مما جعل 60 بالمئة من الواردات موجهة للسلع 
المصنعـــة و16 بالمئـــة منها إلى مـــواد أولية 

واسعة اإلستهالك كالقمح والحليب.
وأضـــاف أن الحل يكمـــن في العـــودة إلى 
اإلنتـــاج من خالل إعـــادة تأهيل المؤسســـات، 
القطاعـــات  لفائـــدة  الدولـــة  دعـــم  وتوجيـــه 
إلـــى  العـــودة  علـــى  القـــادرة  والمؤسســـات 

الســـوق والمنافســـة كقطاع الصيدلة والفالحة 
والميكانيك والكيمياء والبتروكيمياويات.

وشـــدد بوخالفة على ضـــرورة إعادة الّنظر 
في توجيـــه اإلنتـــاج نحو أســـواق أخرى غير 
السوق األوربية، وتحسين ظروف بيئة األعمال 
من أجل تســـهيل جـــذب المســـتثمر الخارجي. 
وأكـــد أن الجزائـــر صنفت في المرتبـــة 75 من 
بيـــن 82 دولة في مجـــال المناخ االســـتثماري، 
نتيجة البيروقراطيـــة وتردي النظام المصرفي 

واألسواق الموازية لتحويل العملة.
وأكـــدوا محللـــون لـ“العـــرب“ أن تبييـــض 
أموال الفساد من خالل تهريب العملة يستنزف 
اقتصـــاد الجزائر، وهو ال يقف عند أرقام معينة 
تصرح بهـــا المصالح المختصة، وأن ”ما خفي 
كان أعظم“. وأضافت أن شبكات وإمبراطوريات 
الفســـاد والتهريـــب ونهب اإلقتصـــاد المحلي، 

تتحكـــم فـــي المواقـــع الحساســـة كالمطارات 
والموانـــئ وأجهـــزة الرقابة واألمـــن، وتوظف 
شـــبكاتها في الدوائر الرسمية إلبتالع مقدرات 

البالد اإلقتصادية.
وتابعـــت أن مظاهر الفســـاد بلغت درجات 
متقدمـــة وأصبحـــت مزمنـــة، أمـــام الصمـــت 
الحكومـــي المريـــب طيلة الســـنوات الماضية، 
لدرجـــة أن لوبيات التجـــارة الخارجية صارت 
تســـتخف بالبلد كلية. وقالت إن الهدف الوحيد 
لها هو تهريب العملة الصعبة، تحت أي مسمى 
حتى لو كان واردات حاويات قمامة أو فضالت 

مواد بناء.
وتتظاهر الحكومة بأنها انتبهت أخيرا بعد 
فـــوات األوان، وذلك بعد ضغوط األزمة النفطية 
وتراجـــع مداخيـــل البـــالد، لتعلـــن فتـــح ملف 

التجارة الخارجية.

تخطـــط احلكومـــة العراقيـــة  } إســطنبول – 
إلنشاء 7 مدن صناعية، في إطار تنويع مصادر 
الدخـــل وتقليـــص االعتماد علـــى النفط الذي 

متثل إيراداته أهم مورد خلزينة البالد.
وقال نصيـــر العيســـاوي وزيـــر الصناعة 
واملعـــادن أمـــس، إن وزارتـــه بـــدأت التخطيط 
إلنشـــاء املدن الصناعية، مؤكـــدا  على ضرورة 
استقرار األوضاع األمنية كحافز مهم لتشجيع 

االستثمارات في القطاع الصناعي.
ويؤكـــد محللـــون عراقيـــون أن عـــدد مـــن 
القطاعات على رأســـها قطاع الصناعة، تعاني 
ضعفا شـــديدا في اإلنتاج، وأنهـــا لم ترق إلى 
مســـتوى التحديات التي يواجهها العراق في 
ظّل اســـتمرار انخفاض أسعار النفط، وتراجع 

اإليرادات ما اثر سلبا على موازنة الدولة.

وأقـــّرت احلكومـــة العراقيـــة موازنة 2015 
بـنحو 105 مليارات دوالر وعلى أساس سعر 56 
دوالرا للبرميل، بعجز يصل إلى 22 مليار دوالر.

وقال العيســـاوي في املنتـــدى االقتصادي 
العربي العاشـــر، الـــذي انطلق أمس  التركي – 
فـــي إســـطنبول ”هذه ملفـــات صفقات إنشـــاء 
املـــدن الصناعية ميكن إطالقها في الســـفارات 
والقنصليات، في تركيا والدول العربية، وميكن 

مراجعتها في الفترة القادمة لالطالع عليها“.
وأكـــد أن 30 باملئة فقط من املناطق العراقية 
تشهد توترات أمنية، بينما تنعم 70 باملئة منها 
باألمـــان، فيمـــا تتواصل العمليات العســـكرية 

للقضاء على اجلماعات اإلرهابية.
مرتبطـــة  االقتصاديـــة  ”العالقـــات  وقـــال 
بالتطـــورات السياســـية واألمنيـــة، حيـــث إن 

االســـتقرار يؤدي إلى االســـتثمار، فهو من أهم 
العوامـــل التـــي يجب دراســـتها قبـــل حتقيق 
التنميـــة والتعاون االقتصادي في االســـتثمار 

والصناعة، والتنمية النقدية“.
وتابـــع ”فـــي كثير مـــن األحيـــان ال تتمتع 
العالقـــات االقتصادية بآليـــة واضحة، تنعكس 
إيجابـــا على العالقـــات السياســـية واألمنية، 
فالعـــراق يعيش أزمة أمنيـــة، والوضع األمني 

أمر نســـبي، والبالد تســـير باجتاه اســـتعادة 
السيطرة على املناطق املضطربة“.

وأكـــّد الوزير العراقي أن فرص االســـتثمار 
في العـــراق متاحة للمســـتثمرين الذين دعاهم 

الكتشاف فرص االستثمار في املناطق اآلمنة.
وانطلق في مدينة إسطنبول اليوم األربعاء؛ 
املنتدى االقتصـــادي التركي العربي العاشـــر، 
ويتناول عددا من القضايا االقتصادية املشتركة 
بني الدول العربية وتركيا، مبشـــاركة رفيعة من 
اجلانبـــني، ومن املنتظـــر أن يناقش االجتماع 
عـــددا مـــن املواضيع، مـــن بينهـــا: العالقات 
املشـــتركة وســـبل تطويرهـــا، ودور تركيا في 
فترة رئاســـتها لدول مجموعة العشرين ألكبر 
اقتصاديـــات العالم، ويشـــارك فيها وزراء من 

الدول العربية وتركيا.
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◄ قال وزير الطاقة اإلماراتي أمس، 
إن اإلمارات تخطط لزيادة طاقة 

استيراد الغاز وأنها تعتبر تراجع 
أسعار الغاز الطبيعي المسال 

حافزا مهما لكثير من الدول لتنويع 
إمداداتها من الغاز.

◄ تقدمت مصر أمس بطلب لالنضمام 
إلى البنك اآلسيوي لالستثمار في 

البنية التحتية، لتكون أول دولة 
أفريقية تطلب االنضمام رسميا، 

فيما رحّبت الصين التي تقود البنك 
العالمي الجديد بالخطوة المصرية.

◄ أعلنت المؤسسة العامة للحبوب 
في سوريا أمس أنها تتفاوض مع 

ايطاليا على صفقة لمبادلة 100 ألف 
طن من القمح الصلب السوري بمثلها 

من القمح اللّين االيطالي، لتوزيعه 
على المخابز السورية.

◄ أصدرت وزارة االستثمار المصرية، 
قرارا بتعديل بعض األحكام لقانون 

سوق المال، يشمل تنظيم آلية إصدار 
سندات قابلة للتحويل إلى أسهم 

وإجراءات تعامل شركات الوساطة مع 
عمالء المؤسسات األجنبية.

◄ حّذرت جمعية المساعدات الدولية 
”أوكسفام“ أمس، من أن االقتصاد 

اليمني بات على حافة االنهيار، ما 
ينذر بأزمة إنسانية حاّدة، داعية إلى 

إنهاء الصراع حتى يستعيد اليمن 
توازنه المالي.

◄ كشف الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان عن اتخاذ خطوات لتأسيس 

محطة نووية ثالثة لتوليد الطاقة 
لتلبية احتياجات البالد من الكهرباء، 

بعد يوم على انقطاع الكهرباء عن عدة 
مدن تركية.

باختصار العراق يعتزم إنشاء 7 مدن صناعية لتنويع اإلقتصاد

غزة بال إعمار بعد 7 أشهر من الدمار

} رغم الوعود الدولية الكبيرة إلعادة 
إعمار قطاع غزة، لم يبصر سكانه أيا من 

المشاريع الموعودة رغم مرور 7 أشهر 
على وقف إطالق النار، بل إن أوضاعهم 

تفاقمت ومازالوا يعانون من الحصار وعدم 
االستقرار السياسي واالقتصادي.

بعد انتهاء الحرب األخيرة على غزة، 
توقع الجميع انتهاء حصار القطاع بفتح 

كافة المعابر التجارية والبدء بعملية شاملة 
وسريعة إلعادة االعمار، لكن لألسف الشديد 

لم يتغير أي شيء على األرض، فإسرائيل 
ال تزال تمنع دخول العديد من السلع 

والبضائع والمعدات واآلليات والماكينات 
وعلى رأسها مواد البناء، التي تدخل فقط 

بكميات مقننة.
وتؤكد البيانات أن ما دخل من مادة 

االسمنت إلعادة إعمار القطاع خالل 7 أشهر 
ال يتجاوز 70 ألف طن وهي كمية تغطي 

حاجة القطاع لمدة 7 أيام فقط.

وأمام هذا الوضع القائم تتكرر األسئلة 
المطروحة منذ سبعة أشهر والتي لم نجد 

لها إجابة حتى اآلن، وهي:
متى تبدأ عملية إعادة االعمار الحقيقة 

والجدية لقطاع غزة؟ وكيف سيحصل 
المواطن العادي وكذلك المستثمرين في 
العمارات واألبراج  السكنية على كيس 

اإلسمنت؟
إلى متى يستمر الحصار المفروض على 

قطاع غزة من قبل إسرائيل، والذي يمنع 
معظم مستلزمات الحياة األساسية وإعادة 

اإلعمار، وصوال إلى السلع والبضائع 
والمعدات؟

متى تبدأ المصالحة الفلسطينية إلنهاء 
التجاذبات السياسية بين حركتي فتح 

وحماس، والتي يدفع ثمنها المواطن في 
قطاع غزة؟

إلى متى يواصل سكان القطاع انتظار 
أموال المانحين، التي يعرقل وصولها 

تدهور األوضاع السياسية؟ ومتى تتوفر 
الضمانات بأن إسرائيل لن تدمر ما يتم 

إعماره في أي حرب قادمة؟ م
المؤسسات الدولية تجمع على أن 

الوضع كارثي وخطير في قطاع غزة، وقد 

حذرت من تداعيات إبقاء الحصار وتأخر 
عملية إعادة االعمار على كافة النواحي 

االقتصادية واالجتماعية والصحية 
والبيئية.

لقد أدت تداعيات الحرب األخيرة إلى 
تزايد عدد الفقراء والمحرومين من أبسط 

مقومات الحياة الكريمة، وتجاوزت معدالت 
البطالة في قطاع غزة حاجز 55 بالمئة.
وبلغت نسبة الفقر نحو 65 بالمئة 
وتجاوز عدد األشخاص الذين يتلقون 

مساعدات من وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
(االونروا) والمؤسسات الدولية والعربية 

أكثر من مليون شخص، ما يعادل 60 بالمئة 
من اجمالي عدد سكان قطاع غزة، وهي 
النسبة التي تقارب نسبة انعدام األمن 

الغذائي بين السكان.
وكان صندوق النقد الدولى قد حّذر من 

أن النمو على المدى القصير لن يكون كافيا 
الستيعاب قوة العمل المتزايدة في سوق 

العمل الفلسطيني. وتوقع استمرار معدالت 
البطالة في االرتفاع ما لم يكن هناك حل 
جذري يؤدي إلى رفع القيود اإلسرائيلية 

وإنهاء حصار القطاع بشكل كامل. 
وأشار إلى أن الحرب األخيرة أدت إلى 

انهيار كافة األنشطة االقتصادية، بينما 
تشير البيانات إلى أن نسبة انكماش الناتج 
المحلي اإلجمالي في القطاع بلغت نحو 32 
بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي.

كما أدت األوضاع االقتصادية المتدهورة 
إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما 

أدى إلى حالة حاّدة من الركود التجاري 
واالقتصادي.

ويستدعي الوضع الراهن من الجميع 
وخاصة السياسيين منهم وصناع القرار، 

التعجيل بالتوصل إلى اتفاق ينهي االنقسام 
الداخلي ويؤسس لمصالحة وطنية ودعم 

حكومة الوفاق الوطنى للقيام بمهامها 
والحفاظ على مقدرات سكان قطاع غزة 

والضفة الغربية.
كما أنهم مطالبون باستثمار األوضاع 
الدولية لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية 

وتحرير أكثر من 1.8 مليون مواطن من أكبر 
سجن في العالم وإنهاء أطول وأشد حصار 
يشهده العالم في القرن الواحد والعشرين، 

وتجنيب قطاع غزة كارثة اقتصادية 
واجتماعية وصحية وبيئية.

* محلل اقتصادي فلسطيني

ماهر تيسير الطباع

أقّر رئيس الوزراء اجلزائري عبداملالك سالل بفشل احلكومة في إدارة احتياطات العملة 
الصعبة خالل السنوات املاضية، وأنها لم تتمكن من حمايتها من النهب والتهريب املمنهج 
ــــــات نافذة. وقال مراقبون أنه يدين بذلك النظام السياســــــي الذي شــــــجع  مــــــن طرف لوبي

إمبراطوريات الفساد في البالد.

أسعد ربراب:

الجزائر تعاني البيروقراطية 

وهيمنة الذهنيات الفاسدة 

على مفاصل االقتصاد

نصير العيساوي:

فرص االستثمار في المناطق 

اآلمنة بالعراق كبيرة ومتاحة 

لجميع المستثمرين

عبدالمالك سالل يقر بأن 

الحكومة فشلت في حماية 

االقتصاد من النهب من قبل 

لوبيات نافذة

الجزائر تقر بعجزها عن مواجهة لوبيات الفساد المالي
[ التجارة الخارجية غطاء لتهريب العملة الصعبة من البالد  [  البيروقراطية تعرقل عمل المصارف وتعيق تنويع اإلقتصاد المحلي

صادرات النفط شريان الحياة الوحيد في الجزائر

اقتصاد
سوق الكويت 

6.236.52

0.73%

4.495.51

0.62%

سوق مسقطسوق قطر

11.531.01

1.54%

3.531.78

0.50%

6.240.46

0.04%

سوق السعودية

8.812.35

0.38%

سوق البحرين

1.426.59

1.61%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} أوتاوا - ينظر الكثير من الكنديني إلى زعيم 
احلزب الليبرالي اجلديد، جسنت ترودو، على 
أنـــه الرئيس املقبـــل للبالد. وتظهـــر زوجته، 
صوفـــي غريغـــوري تـــرودو، إلـــى جانبه هي 
وولداها في كل مناســـبة، منذ أن فاز برئاســـة 

احلزب عام 2013.
ويستعد جسنت ترودو خلوض االنتخابات 
في أكتوبر املقبل. ويبدو أن صوفي غريغوري 
تـــرودو التي قد تتحول إلى ”الســـيدة الكندية 
األولى“ املقبلة ســـتلعب دورًا كبيرًا في حياته 
السياسية رئيسًا للوزراء، إذا ما حالفه احلظ 
في هـــذه االنتخابات، حســـب مـــا أورد موقع 

”غلوبال نيوز�.
في هذا املنحى تقول صوفي ”نحن نقترب 
مـــن االنتخابات، وأشـــعر بأن علـــّي أن أدعمه 
إلـــى جانـــب مســـؤوليتي العائليـــة“. ويعني 
ذلك بالنســـبة لصوفـــي أن تختلط باجلمهور، 
اخلـــاص  بأســـلوبها  إليهـــا  وتســـتميلهم 
كصحافيـــة ترفيهيـــة، حتولت فيمـــا بعد إلى 

راعية ألبنائها في املنزل.
وتتحـــدث صوفي عـــن لعبهـــا دورين في 
آن، أحدهمـــا يتمثل في اقترابها من الشـــعب 
والتعامل معه، والثاني يقوم على كيفية توفير 
االستقرار ألبنائها وتربيتهم وتنويرهم، بشأن 
عادات الطعام املضطربـــة التي كانت تعانيها 

ذات مرة.
تواظـــب صوفـــي علـــى الظهـــور مبالبس 
بســـيطة، وتتعمـــد أن ال تبدو عليهـــا مظاهر 
الثراء جلية. وتعلق علـــى ذلك بالقول ”أعتقد 
أن النـــاس لديهـــم مفهـــوم عـــن حيـــاة مترفة 
تعيشها هذه األسرة، وعن مجموعة من سائقي 
السيارات الذين يخدمونها، وحياة البذخ التي 

ترفل فيها، ليس األمر كذلك“.
وفـــي الواقـــع ال تتمتع هذه األســـرة بأي 
نـــوع مـــن احلمايـــة الشـــخصية، فضـــال عن 
الصور التي يشـــكلها الناس عن حياة البذخ. 
ولعـــل تلك احلادثة الشـــهيرة التـــي جدت في 
أغســـطس املاضي أكدت املسافة بني التصور 
العام واحلقيقة، حيث دخل رجل في التاســـعة 
عشرة من عمره إلى منزلها ليًال، بعد أن نسيت 

إغالقـــه، حيث ترك هذا الشـــخص ورقة حتمل 
تهديدًا لألسرة. كانت صوفي وأوالدها ينامون 

في الطابق العلوي من املنزل في تلك الليلة.
كثيـــرًا مـــا تذهب صوفـــي إلـــى مطعمها 
احملبـــب لتنـــاول الغـــذاء مع أســـرتها، حيث 
تســـتخدم املطعم أيضًا مكتبـــًا تعقد فيه بعد 
تنـــاول الطعـــام اجتماعًا مع مجلس الســـكان 

األصليـــني، ملناقشـــة الكثير مـــن القضايا، من 
ضمنهـــا قضية الفتيات املفقودات واملقتوالت، 
وهـــي القضيـــة التي تعهدتهـــا صوفي عندما 
سمعت عن الفتاة رينيل هاربر، التي تعرضت 
لالختطـــاف واجللد في مقاطعة وينبينغ حتى 
شـــارفت على املوت. تقول عـــن ذلك ”كنت اقرأ 
الصحـــف في الصبـــاح، وشـــعرت بغصة في 

حلقـــي جراء هذا اخلبر املفـــزع، وتعهدت بأن 
أعمـــل شـــيئًا إيجابيًا بدًال مـــن اجللوس هنا، 

لهذا السبب اتصلت بأهلها“.
وتقول عن نفسها وزوجها إنهما يتحدثان 
في كل األشياء ”أشعر بأن قيمنا متماثلة، لكن 
مبـــا أننا رجـــل وامـــرأة، وزوج وزوجة، فإننا 

نختلف في بعض األحيان، وهذا طبيعي“.
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بزلة لسان أوباما يعيد أفغانستان إلى زمن كرزاي

ولوج عالم السياسة يحول الناشط في هذا 
املجال إلى شــــــخصية عامة بكل ما يعنيه 
ذلك من فتح الباب أمام أحقية الناس في 
معرفة تفاصيل حياته. لذلك جرت العادة 
ــــــل أو أثناء األحداث  أن تركــــــز األنظار قب
السياسية من قبيل االنتخابات أو غيرها 
إلى حياة السياســــــي وعائلته واملرأة التي 

تقف وراء ذلك ”العظيم“. 

} كابــول - زالت اللســــان واألخطــــاء التــــي 
يرتكبها الرؤساء والسياسيني من حني آلخر، 
ورغم أنها خطأ بشري إال انها قد تتسبب في 
أزمات دبلوماسية، أو في إحراج سياسي في 

أقل احلاالت. 
 وفي ســــياق احلديــــث عن أخطاء الرؤســــاء، 
اندلعــــت فضيحة أخرى بعد أن أخطأ الرئيس 
باراك أوباما في لقب الرئيس األفغاني أشرف 
غني أحمد زاي الذي وصل إلى واشــــنطن، إذ 
كناه بلقب سابقه حميد كرزاي الذي قاد البلد 

من عام 2004 إلى عام 2014.

جتــــدر اإلشــــارة إلــــى أن أوبامــــا تخبــــط 
مــــرات عدة عندما تكلم حول خطط واشــــنطن 
بخصوص تأجيل انسحاب القوات األميركية 
من أفغانستان. وعلى ما يبدو تنظر احلكومة 
األفغانية احلالية إلى واشــــنطن برضا عميق، 
خالفــــا لنظرة الســــلطات األفغانية أيام حميد 
كرزاي الذي كثيرا ما وجه اللوم الى واشنطن 
بسبب العدد الكبير من الضحايا بني السكان 
األفغان املســــاملني نتيجــــة لضربات الطائرات 

األميركية دون طيار.
لــــم يســــتطع أوباما حفــــظ لقــــب الزعيم 

األفغانــــي اجلديــــد أشــــرف غني أحمــــد زاي، 
بالرغــــم من مــــرور أكثر من نصــــف عام على 
اســــتالمه السلطة في كابول، وأكثر من يومني 
على زيارته للواليات املتحدة. وقيل إن الرئيس 
أحمــــد زاي جتاهل خطــــأ الزعيــــم األميركي، 
ولكن مســــتخدمي التويتر لــــم يتجاهلوا ذلك 
وشــــرعوا فــــي كتابة شــــتى التعليقــــات على 

الرئيس أوباما.
ليســــت هــــذه املــــرة األولى التــــي يتخبط 
الرئيــــس األميركــــي فيها ويخلط بني أســــماء 
الشــــخصيات املعروفــــة. فمثال كنــــى أوباما 

املمثــــل ”جيمس فرانكو“ الــــذي مثل دور بطل 
الالعب  الهزلــــي بـ“جو فالكو“  فيلم ”املقابلة“ 

في كرة القدم األميركية.

السيدة األولى الكندية المقبلة تصر على أنها أم أيضا 

[ صوفي غريغوري تراهن على دور األسرة في المسيرة السياسية لجستن ترودي 

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

ديفيد كاميرون: أنا 

وكيم كارداشيان أبناء عم

} البابا فرنســـيس يلهو مع معجب رمى له قميصا بعد إلقائه العظة األســـبوعية في ســـاحة القديس بطرس بالفاتيكان، يوم األربعاء األول من أبريل 
.2015

} لندن - كشف رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد 
كاميرون، عن قرابة تربطـــه تاريخيا بالممثلة 
ونجمـــة تلفزيـــون الواقـــع األميركيـــة، كيـــم 
كارداشـــيان، وأوضح في مقابلة ظهرت مرفقة 
 Heat بفيديو أمـــس الثالثاء في موقـــع مجلة
البريطانية، أنه ابن العم الرقم 13 لكارداشيان، 
تسلســـال عبر 400 عام من ابنتي السير ويليام 
سبنسر، المولود في 1555 بانكلترا، حيث ترك 
عـــام وفاته في 1609 ابنين و4 بنات من زوجته 

مارغريت بوير.
ثانـــي األبنـــاء والدة، كانـــت جـــدة ديفيد 
كاميرون الكبـــرى، كاثرين سبنســـر، صاحبة 
العمـــر القصير، فقد ولدت فـــي 1586 وتوفيت 
بعـــد 26 عامـــا، طبقا لما قـــرأت ”العربية.نت“ 
عنها بموقع Geni.com المختص باألنســـاب، 
 MyHeritage شـــركة  تملكـــه  أميركـــي  وهـــو 
االسرائيلية، لكنه ال يذكر سبب الوفاة المبكرة 
لجـــدة كاميرون القريب نســـبا أيضا من ملكة 
بريطانيا، اليزابيـــث الثانية، لتحدر والده من 
الملك وليام الرابع، الذي توفي في 1837 بعد 7 

سنوات من توليه للعرش.
أمـــا شـــقيقتها إليزابيـــث، فكانـــت أصغر 
أبناء الســـير وليام، وهي الجدة الكبرى لكيم 
كارداشـــيان، وتوفيت في 1632 بعمر 35 سنة، 
ومن عائلتي الشقيقتين تسلسل تحدر األبناء، 
فوصل عبر القرون في بريطانيا إلى ميري فور 
مونت، والدة كاميرون، وفي الواليات المتحدة 
الى المذيعـــة من أصل هولندي واســـكتلندي 

كريس جينر، والدة كارداشيان.

لقب  حفظ  أوبــامــا  يستطع  لــم 

رغم  زاي،  أحمد  األفغاني  الزعيم 

على  عــام  نصف  مــن  أكثر  ــرور  م

استالمه السلطة في كابول

◄

◄ تقدم العاهل المغربي الملك محمد 
السادس بالتعازي لذوي العريسين 

محمد الطهريوي وأسماء واحود 
العالوي اللذين لقي حتفهما في 

تحطم الطائرة األلمانية األسبوع 
الماضي فوق الآللب.

◄ ألقت السلطات في أفريقيا 
الوسطى القبض على وزير السياحة 
والفنون والثقافة روماريس فومتياد 

بتهمة اغتصاب مراهقة.

◄أصدرت محكمة في جزر المالديف 
حكما بالسجن 11 عاما على وزير 

الدفاع السابق بعد إدانته بتهريب 
أسلحة إثر ضبط مسدس وذخيرة في 

مقر سكنه.

◄ استقالت لورا داولينغ من 
وظيفتها منسقة للزهور في البيت 
األبيض قبل ستة أسابيع، بعد أن 
كشف مقربون أنها على خالف مع 

السيدة األولى ميشال أوباما.

◄ ذكرت تقارير أن األميرة 
التايالندية سيريفانافار أعادت 

تسمية إحدى الجزر في بحر أندامان 
على اسمها بسبب إعجابها بجمالها 

الطبيعي.

◄ ”هل كان آبي نائما في جنازة لي 
كوان يو؟ حسنا، فعادة ما يغلب عليه 
النعاس�. بهذه الكلمات عنونت وكالة 

أنباء الصين الرسمية مقاال حول 
نوم رئيس الوزراء الياباني في أغلب 
المناسبات، ويظهر أن رئيس الوزراء 

الياباني ”شينزو آبي“ يدركه النوم 
في أي مكان أينما حل.

◄ تمكن سيلفيو برلسكوني من 
اإلفالت من عقوبة السجن، ولكن تم 
تغريمه بـ80 ألفا لقاء األضرار التي 
تسبب فيها في قضية تنصت، بناء 

على حكم قضائي.

} موســكو - وفقـــا الســـتطالع أجـــراه مركز 
”ليفادا – تســـنتر“ في شـــهر مارس املاضي، فإن 
الـــروس يقبلون بصورة كبيرة على شـــراء تلك 
املنتجـــات التي حتمل صـــور الرئيس فالدميير 
بوتني، ويعتقدون أن هذه السلع تعزز من هيبة 
رئيـــس الدولة. أما آخر اســـتطالع مماثل بهذا 
الشـــأن، فقد جرى عام ٢٠٠٦، ولكن الوضع تغير 
خالل السنوات التسع املاضية، فمن بني السلع 
التـــي حتمـــل صـــورة فالدميير بوتـــني حتظى 

القمصان بالذات بشعبية خاصة.
ويقـــول كيريـــل كارافايـــف صاحب شـــركة 
ديزاين مينيســـتري التي تنتـــج قمصان عليها 
صـــور الرئيس بوتـــني ملوقع ”روســـيا ما وراء 
العناويـــن“ بأن فكرة إنتاج مالبس حتمل صور 
بوتني ظهرت بعد عودة شـــبه جزيرة القرم إلى 

قوام روسيا.
وأوضح قائال ”غطت البالد موجة من الروح 
الوطنية، فقررنا أنه يجب عكس هذه النزعة في 
منتجاتنـــا، وهكذا ظهر أول منتج يحمل صورة 
بوتني مكرس ملوضوع القرم“. وفيما بعد، أصبح 
”خط اإلنتاج الوطني“ يتطـــور مع صور جديدة 
السياســـية  والشـــخصيات  الروســـي  للرئيس 
األخرى، وعلى ســـبيل املثال تتمتـــع القمصان 
التـــي حتمل صـــورة وزير اخلارجية ســـيرغي 
الفروف وممثل روســـيا الدائم في األمم املتحدة 
فيتالي تشـــوركني بشـــعبية واســـعة. ويضيف 
كيريلكارافايف بأنه ”في أواخر عام ٢٠١٤ استقر 
الطلب، وال نشعر اآلن باإلقبال الكبير الذي كان 
فـــي العام املاضي، أما فـــي ٢١  مارس فقد حلت 
الذكرى السنوية األولى النضمام القرم، وازداد 
اإلقبال على القمصـــان، ونأمل أن يزداد الطلب 

في هذه الفترة“.
ووفقا الســـتطالع مركز ليفادا تسينتر، فإن 
٢٨ باملئة من الروس يعتقدون أن انتشار صورة 
فالدميير بوتني على شكل رسومات على قمصان 
يعزز مـــن هيبته، وأن مثل هـــذه النزعة ال تثير 
االستغراب، فاملالبس التي حتمل صور الرئيس 
الروس حتولت إلى نزعة حقيقية، ليس وســـط 
الروس فحســـب، وإمنا في أوساط الشخصيات 
العاملية أيضًا، فقـــد لوحظ مرتديًا قميصًا عليه 
صـــورة بوتني كل مـــن ميكي رورك وســـتيفني 
ســـيغال، أوضح كيريل كارافايف بأنه ”بشـــكل 
عام، يشـــتري هذه املنتجات، طبعا، األشخاص 
والداعمون لسياسة بوتني،  للســـلطة  املؤيدون 

فبهذا الشكل يريدون أن يعبروا عن مواقفهم“.
غير أنه وفقا الستطالع مركز ليفادا تسنتر، 
فإن ١٧ باملئة مـــن الروس يعتقدون أن مثل هذه 
األشياء تظهر الرئيس بصورة غير مناسبة. من 
جهته، يشـــاطر بوتني هؤالء األشخاص رأيهم، 
ففي نوفمبر املاضي صرح دمييتري بيســـكوف 
السكرتير الصحفي للرئيس بوتني بأن الرئيس 
ينظر بصورة ســـلبية جتاه استثمار صوره في 

األسواق.

بوتني يسوق على 

القمصان في روسيا

باختصار

«األردن يظهـــر دائما قيم التماســـك واالنتماء وهذا ما يتوجب 

علينـــا البنـــاء عليه في الداخل وعكس هـــذه الصورة خارجيا من 

خالل انشطة تطوعية تعزز هذه القيم في مجتمعنا».
امللكة رانيا العبدالله
ملكة األردن

«ميشيل أوباما لم تتوقع أبدا، أثناء آخر عام دراسي لها في جامعة 

برينســـتون، أنها ســـتعيش لترى أول رئيس أميركي أفريقي، وأنه 

سيكون زوجها».
بيتر سلفني
الكاتب األميركي

«هيـــالري كلينتـــون قـــررت مـــن جانـــب واحد مســـح خـــادم جهاز 

الكمبيوتـــر الخاص بها وحذف كل رســـائل البريد االلكتروني من 

على خادم جهازها الشخصي بشكل دائم». 
تيري جودي
نائب أميركي



شيرين الديداموني 

} عـــاد الجـــدل حـــول الســـفر إلـــى األماكـــن 
المسيحية المقدســـة مرة أخرى إلى الواجهة 
بعد إعالن بعض شـــركات السياحة سفر 4300 
قبطي ألداء الحج وزيارة األماكن المســـيحية 
المقدســـة. وقـــد أكد أحـــد أصحـــاب وكاالت 
األســـفار لـ“العـــرب“ أن عدد المســـافرين هذا 
العام أقل من العام الماضي، حيث  بلغ عددهم 
آنذاك 10 آالف مســـيحي، وأعـــاد ذلك التراجع 
للضوابـــط التـــي وضعتها الحكومة للســـفر، 
منها الحصول على موافقـــة أمنية، وضرورة 
أن يكون المســـافر من مواليد عام 1970 أو ما 
قبلـــه، فضال عـــن خطاب موجه من الكنيســـة 
للسماح للشخص المسافر، والخطابات تأتي 
للشركة من الكنيســـة اإلنجيلية والكاثوليكية، 

أما األرثوذكسية فهي ترفض السفر أصال.
المصريـــة  الكنيســـة  إصـــرار  وحـــول 
األرثوذكســـية على قرار الحظر، حذر القمص 
بولس حليـــم المتحدث باســـم الكنيســـة في 
تصريحـــات خاصـــة لـ“العـــرب“ المســـافرين 
مـــن توقيع عقوبات كنســـية علـــى من يخالف 
التعاليم، وقال على كل أســـقف اتخاذ العقوبة 

المناسبة تجاه المخالفين في منطقته.
وقـــد كان الراحـــل البابا شـــنودة الثالث، 
يصر على رفض ذهاب المسيحيين المصريين 
إلى القدس للحج، مشـــددا على أن من يذهبون 
إلى القدس يخونون كنيستهم، وذلك تضامنا 
مـــع القضية الفلســـطينية وكتعبير عن رفض 
العربيـــة.  للمناطـــق  اإلســـرائيلي  االحتـــالل 
ومنذ ذلك الحين انقســـم الموقف المســـيحي 

فـــي مصـــر بين رافـــض لقرار شـــنودة بحظر 
الســـفر وبين مناد لكســـر االحتالل عبر زيارة 
األماكن المسيحية المقدسة، نظرا ألن القضية 
الفلسطينية هي قضية عربية تجمع كل العرب 

بمختلف انتماءاتهم الدينية والمذهبية.
قال القس  وفي معرض حديثـــه لـ“العرب“ 
ميصائيل األورشـــليمي كاهن كنيسة القديسة 
هيالنـــة بالقـــدس إن كنيســـته لـــن تســـتقبل 
المســـيحيين المصريين هذا العام لمخالفتهم 
قـــرار الكنيســـة األرثوذكســـية بعدم الســـفر 
للقـــدس، وأن الذين يكســـرون قـــرارات البابا 
شـــنودة، ومن بعده البابا تواضروس الثاني 
لن يشـــاركوا في قداس عيد القيامة بكنيســـة 
القديســـة هيالنـــة. وقـــد كان تصريـــح القس 
مســـتندا إلى قرار المجمـــع المقدس في مصر 
الـــذي أكد عدم جواز الســـفر إلى القدس وهي 

محتلة من قبل إسرائيل.
وفـــي الســـياق، أوضح رمســـيس النجار 
المستشار القانوني للكنيسة األرثوذكسية أن 
قرار عدم السماح لألقباط بزيارة القدس مازال 
ســـاريا، رغم وفاة البابا شـــنودة الثالث، ألنه 
صادر من المجمع المقـــدس وال يمكن تعديله 
أو إلغـــاؤه، إال بناء على قـــرار آخر يصدر عن 
المجمع المقدس، وهو ما لم يحدث حتى اآلن.  
وقال ”الكنيســـة ســـتعاقب من يسافر إلى 
القدس بـ”الحرمان“ من ســـر تناول دم وجســـد 
(أحد  الســـيد المســـيح عقب القداس اإللهي“ 
أهم أسرار الكنيسة السبعة أن الخبز وشراب 
العنـــب الذي يتـــم الصالة عليـــه يرمز إلى دم 
وجســـد المســـيح) وهـــو أقصـــى العقوبات 

الدينية المسيحية.
وقـــد أكـــدت كل التصريحـــات الرافضـــة 
لســـفر المســـيحيين من مصر إلى فلســـطين 
المحتلة على أن قـــرار الرفض جاء في المقام 
األول لمشـــاركة المســـيحيين العرب في مصر 
في مقاومة االحتالل اإلســـرائيلي لفلســـطين 
وتهويد األماكن المقدســـة للمســـلمين، وهذا 
تعبيـــر علـــى وحـــدة القضيـــة والمصير بين 

المســـيحيين والمســـلمين في الوطن العربي. 
لكـــن فـــي المقابل، تعالـــت دعوات إلى كســـر 
هـــذا الحجر والذهـــاب إلى فلســـطين ليكون 
المسيحيون جنبا إلى جنب بشكل مباشر مع 

المسلمين في مقاومة االحتالل.
فقد أكد األب رفيق جريش المتحدث باسم 
الكنيســـة الكاثوليكيـــة في مصـــر لـ“العرب“ 
أن قـــرار البابـــا شـــنودة ال يخص الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة، كما أن األماكن المقدســـة خارج 
نطاق المناقشة، وأنهم في طائفته ال يمانعون 
حج األقبـــاط للقدس، ألن األمر يتعلق بالحرية 
الشـــخصية، وهـــو ال يعني أن هنـــاك تطبيعا 
مع إســـرائيل، ”فالذهاب إلى الســـجن لزيارة 
السجين ليس معناه االتفاق معه“ حسب قوله.
أما األب يوحنا قلته (كاتب كاثوليكي) فقد 
أكد أن الزيارة إلى األماكن المقدسة في القدس 
هـــي ”إعالن للعالـــم أجمع بعروبـــة القدس“، 
مشـــيرا أنها تمثل تجددا روحيا، فقرار البابا 
شـــنودة الثالـــث من وجهـــة نظـــره ليس من 

العقيدة، فهو قرار سياسي وليس ديني، كنوع 
من التضامن مع المسلمين في الوطن العربي، 
بالرغم أن هناك مســـلمين يذهبون إلى القدس 

للتجارة وغيرها.
وللتأكيد على أن المقاومـــة الفعلية تكون 
عبر اإلصرار على البقاء في األرض لحمايتها 
وتأكيـــد االنتمـــاء لها، أكـــد عديـــد المهتمين 
بالشـــأن الفلســـطيني أن الكنيســـة المصرية 
لهـــا عديـــد األمـــالك في القـــدس وفـــي أماكن 
أخرى من فلســـطين، منهـــا الكنائس واألمالك 
الخيريـــة واألديرة وأماكن التعبـــد، وبالتالي 
فمـــن المنطقي أن تتم زيـــارات أصحاب الملك 
ألمالكهـــم. وفـــي هـــذا الســـياق أكـــد صفوت 
البياضـــي رئيس الطائفـــة اإلنجيلية القبطية 
الســـابق لـ“العرب“ أن ”الذهاب للقدس ليست 
جريمـــة“، فالزيـــارة موجهـــة أساســـا للتبرك 
باألماكن المقدســـة، موضحـــا أن األقباط لهم 
ممتلـــكات في القدس، فالكنيســـة القبطية لها 
أكثر من دير وكنيســـة ورهبان وأمالك مصرية 

كثيرة، وتلك الزيارات تشـــجع الفلســـطينيين 
المســـلمين والمســـيحيين علـــي البقـــاء في 
وطنهم، بعد أن تضاءل الوجود الفلســـطيني، 

خاصة المسيحي.
وبالعـــودة إلـــى خلفيـــة موقف الكنيســـة 
االنجيليـــة التي ال تلـــزم أتباعهـــا على زيارة 
األماكن المقدســـة، فإن عـــدم ممانعتها لزيارة 
القـــدس يعود إلـــى اعتبارها لتلـــك الزيارات 
”حرية شـــخصية“ لكل مـــن أراد القيـــام بتلك 
الزيـــارات، وهـــي ”فرصة لالقتـــراب أكثر من 

الواقع الفلسطيني الذي يعاني االحتالل“.

} كينشاســا  - ”رسالة سالم وتآخ بين طوائف 
وأديـــان الكونغـــو الديمقراطيـــة“، هي ركيزة 
الذي يبث في مدينة  فلسفة راديو ”الرســـالة“ 
جنوب الكونغو. وقد تمكنت  ”لومومباتشـــي“ 
هـــذه الوســـيلة اإلعالميـــة مـــن الدخـــول في 
الحياة اليومية للســـكان بسالســـة وســـرعة، 
نظـــرا الحتوائهـــا علـــى رســـائل إيجابية في 
جمع الطوائف واألديان المختلفة على أرضية 
االنتماء إلى الوطن الواحد الجامع للكل، دون 

تعصب أو تشدد.
وتعنى اإلذاعة أساســـا ببث برامج باللغة 
العربية لتحفيز المســـلمين على قراءة القرآن 

بلغته األصليـــة وفهم معانيـــه والتعمق فيها 
نظـــرا الحتوائهـــا مبـــادئ إنســـانية وكونية 
ســـامية تنبذ التطرف والعنف وتشـــجع على 
التآخـــي بين جميع األديان واألعراق، وتحض 
في اآلن ذاته على الوحدة بين الجميع لتحقيق 
المصلحـــة العامـــة الملخصة في قيـــم العمل 

والعلم والمبادرة.
وقـــد أكـــد مواطنـــو مدينة لومومباتشـــي 
أن وجـــود مثل هـــذه الوســـائل اإلعالمية في 
بالدهـــم أمر ضروري وهام إلشـــاعة رســـائل 
الســـالم والتعايش بين الســـكان، خاصة وأن 
مناطـــق عديـــدة مـــن العالم تعانـــي اليوم من 

الحـــروب األهلية على أســـس دينية وطائفية 
وعرقية. وفي السياق صرح المواطن ”نغوي“ 
أّن ”األصـــداء التـــي وصلت عن هـــذه اإلذاعة 
كانـــت إيجابية للغاية، فضال عـــن أن جمهور 
مســـتمعيها ال يقتصـــر على المســـلمين فقط، 
وإّنما يشـــمل جميع ســـكان ”لومومباتشي“،  
و“هو ما يجعلنـــا منفتحين على الجميع، كما 
أّن هـــذه التجربة شـــجعتنا علـــى التطّلع إلى 
افتتـــاح قنـــاة تلفزيونية في غضـــون بضعة 

أشهر من اآلن“.
ولفت إلى أّن هذه اإلذاعة ليســـت ”موجهة 
إلى المســـلمين فقط ولكن أيضا إلى المنتمين 

لديانـــات أخرى، ال ســـيما المســـيحيين، فقد 
مّكـــن راديو الرســـالة مـــن تقريب المســـلمين  
والمســـيحيين عبـــر النقاشـــات التـــي تقوم 

بتنظيمها بين ممثلي الطائفتين“.
وقد أكد ممثلي جميـــع األديان والطوائف 
بجنوب الكونغو الديمقراطية أن هذا الراديو 
يمثل منبـــرا إعالميا هاما يمكـــن من التعبير 
عـــن مواقف وآراء الجميع في كنف الســـلمية 
والتعايش وذلـــك لغلق كل المنافذ أمام تحول 
نعمـــة الوجـــود المشـــترك الغنـــي باألديـــان 
والطوائـــف إلى نقمة حرب أهلية ليســـت في 

مصلحة أحد.

} واشنطن - بفعل االحتالل األميركي للعراق 
وما تبعه من تســـرب النفوذ اإليراني في البلد 
من جهـــة والحرب الدائرة في ســـوريا منذ ما 
يقرب األربع ســـنوات من جهـــة أخرى، لم تعد 
أجهزة الدولة قادرة على بسط نفوذها وفرض 

النظام في مناطق عديدة من مجال سيادتها.
وقـــد أدى هـــذا الوضع (باشـــتراك عوامل 
أخـــرى) إلـــى تهديـــد المواطنيـــن مـــن غيـــر 
المسلمين بشـــكل عام والمس أيضا من أتباع 
مذاهـــب مســـلمة أخـــرى تعتبـــر كأقليات في 
مناطق بعينها من ســـوريا والعـــراق، وأيضا 
في دول أخرى مجاورة تأثرت بالحرب في كال 

البلدين مثل لبنان.
وقد أدت هذه األزمـــة إلى تحفيز المجتمع 
الدولـــي علـــى البحث فـــي صيغ تمثـــل آليات 
لحمايـــة المواطنين من االعتـــداءات المتكررة 
والتي تســـببت فـــي ضحايا بشـــرية ومادية 
خطيرة، وهو ما أشـــار إليه مراقب الكرســـي 
الرســـولي برنارديتو أوزا فـــي مداخلته أمام 

أعضـــاء مجلـــس األمـــن الدولـــي، مؤكـــدا أن 
”المســـيحيين وأتبـــاع األقليـــات األخرى في 
الشـــرق األوســـط يريدون أن ُيســـمع صوتهم 
داخـــل هذا المجلـــس وفي مختلـــف المحافل 
الدولية كي يستشعر العالم بألمهم ومخاوفهم 
حول مصيرهم في الشـــرق األوسط وأبعد من 

حدود المنطقة“.
وفـــي معـــرض توضيحـــه لمـــدى خطورة 
الوضـــع الـــذي وصل إليـــه المســـيحيون في 
العـــراق على ســـبيل المثال، فقـــد أكد رئيس 
األســـاقفة مراقب الكرســـي الرســـولي أن عدد 
المســـيحيين فـــي العـــراق قـــد انخفـــض من 
مليونـــي مواطن عراقي مســـيحي في فترة ما 
قبـــل االحتـــالل ليصل إلى أقل مـــن ربع العدد 
فـــي الفترة األخيرة، الفتا إلى مأســـاة النزوح 
من مناطق التوتر والحرب والهروب إلى دول 
أخرى مجاورة. وفي الحيـــن الذي يعاني فيه 
المسيحيون من االعتداءات الممنهجة من قبل 
المتطرفين والجماعات األصولية مثل القاعدة 

وميليشيات ”الدولة اإلســـالمية“، فإن أقليات 
أخرى أصبحت تحت خط النار وتتعرض إلى 

تهديدات فعلية في وجودها أساسا. 
وقد أشار برنارديتو أوزا إلى أن التركمان 
والســـنة  والصابئيين  واإلزيدييـــن  والشـــبك 
واألكـــراد والعرب وأقليات أخـــرى ”أصبحت 

مهددة في كياناتها وال يمكن لها أن تقاوم عنف 
الحروب المتتالية المندلعة في مناطقها“، كما 
ربـــط أوزا بيـــن ما يحدث مـــن جرائم في حق 
األقليات العرقية والدينية في الشـــرق األوسط 
مـــع معاناة األقباط المســـيحيين في ليبيا من 

اعتداءات ميليشيات داعش.
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الطوائف املسيحية املصرية تختلف حول جواز زيارة القدس في عيد القيامة

أديان وطوائف الكونغو الديمقراطية تختار الوحدة والتعايش املشترك

مجلس األمن يجتمع للنظر في آليات حماية األقليات في الشرق األوسط

ــــــدم مرة أخرى حول زيارة املســــــيحيني العرب وخاصــــــة املصريني، لألماكن  اجلدل يحت
املسيحية املقدسة في مدينة القدس مبناسبة عيد القيامة املسيحي. فبعد أن أصدر البابا 
شنودة قرارا بحجر سفر املسيحيني املصريني إلى فلسطني احملتلة للحج في عيد القيامة، 
ســــــافرت مجموعات من املواطنني املســــــيحيني إلى القدس لزيارة البقاع املقدسة بعد وفاة 
البابا ســــــنة ٢٠١٢. وبني دعوات طوائف مســــــيحية للتشــــــجيع على احلج للقدس وإصرار 
طوائف أخرى على تطبيق قرار البابا شنودة، فإن جميع الطوائف املسيحية تؤكد صمود 
املوقف املســــــيحي املتضامن مع القضية الفلسطينية والرافض للتطبيع، ليؤكدوا أن الدين 

في هذا السياق هو عامل توحيد وتضامن بني املسلمني واملسيحيني العرب.

ــــــاع األقليات الدينية  ”وجــــــب التنبه إلى أن االنتهاكات التي تطال املواطنني املســــــيحيني وأتب
والعرقية في الشرق األوسط وصلت إلى حدود لم يعد مواطن تلك املنطقة يتحملها“. بهذه 
الكلمات انطلقت مداخلة مراقب الكرســــــي الرســــــولي لدى األمم املتحدة رئيس األساقفة 
ــــــو أوزا في جلســــــة ملجلس األمن الدولي للنقاش العــــــام حول ”ضحايا الهجمات  برنارديت

واالنتهاكات املمارسة على أسس عرقية ودينية في الشرق األوسط“.

تعتبر األعياد املسيحية في فلسطني فرصة لتأكيد وحدة القضية بني جميع العرب باختالف أديانهم ومذاهبهم 

يمثل وضع األقليات في دول التوتر في الشرق األوسط موضوعا هاما بالنسبة للمجتمع الدولي

[ املسيحيون العرب يؤكدون وحدة املصير مع املسلمني [ االختالف يعود إلى التعبير األمثل عن مقاومة االحتالل اإلسرائيلي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ تستضيف العاصمة األلمانية 
برلين معرضا عن التاريخ المشترك 
بين اإلسالم والمسيحية واليهودية 

في مصر، ويضم المعرض 250 قطعة 
أثرية عن تاريخ تعاقب تلك األديان 

في مصر.

◄ استحدث معهد ”كوليج دو 
للدراسات العليا في فرنسا  فرانس“ 

كرسيا أستاذيا لتدريس القرآن وذلك 
لتعزيز الدراسات العربية و“التعمق 
في فهم الحضارة اإلسالمية“، حسب 

ما جاء في بيان للمعهد.

◄ أبقت المحكمة األميركية العليا 
على حظر تفرضه مدينة نيويورك 

على طقوس العبادة داخل المباني 
المدرسية، وهو حكم موجه أساسا 

للمسيحيين لفصل الكنيسة عن 
الدولة كما في الدستور.

◄ نظم شباب الجالية المسلمة في 
لندن، مهرجانا لتطوير طرق بديلة 

لتحويل توجه الشباب البريطاني عن 
التطرف، وقد اهتم المهرجان بتقديم 

مقاربة حول عيش الشباب المسلم 
في الغرب بعيدا عن التعصب.

◄ تواصل ميليشيا ”أنتي باالكا“ 
المتطرفة اضطهاد المسلمين وتدمير 

المساجد في أفريقيا الوسطى رغم 
محاوالت المسلمين الفرار وإخالء 

منازلهم.

◄ تجمع مئات األشخاص أطلقوا 
على أنفسهم «أصدقاء المسلمين 

والمهاجرين» في العاصمة 
الدنماركية كوبنهاغن للتنديد 

بالدعوات العنصرية لحركة «بيجدا» 
المعادية للمهاجرين.

باختصار

«التضامـــن واملؤازرة هما الدافع لذهاب املســـيحيني املصريني تسامح

إلى القدس، فمصلحة الفلسطينيني تكمن في التواجد بقربهم 

وليس البعد عنهم ألننا نشترك في التاريخ واملصير».
يوسف إدوارد
ناشط قبطي مصري

«األردن يؤكـــد تمســـكه بضـــرورة القضـــاء على اإلرهـــاب وحماية 

األقليات الدينية واملذهبية من الهجمات الوحشـــية التي تطاله، 

وهذا أمر ال تراجع عنه». 
دينا قعوار
ممثلة األردن لدى األمم املتحدة

«اضطهـــاد األقليـــات الدينيـــة مخالـــف لتعاليم ديننا اإلســـالمي، 

فالتطـــرف يرتدي عباءة الدين والدين منه براء فالقتل واالضطهاد 

ليسا من اإلسالم في شيء». 
عبدالله املعلمي
السفير الدائم للمملكة السعودية مبجلس األمن

يصر  شنودة  البابا  الراحل  كان 

القدس  إلى  الذهاب  عدم  على 

الفلسطينيني  مـــع  تــضــامــنــا 

ورفضا لالحتالل

◄

الدعوات تتعالى إلى كســـر هذا 

الحجـــر والذهاب إلى فلســـطني 

ليكون املســـيحيون إلـــى جانب 

املسلمني في مقاومة االحتالل

◄



أمحد حممد

} بــريوت - لـــم يكـــن خبـــر مـــوت تومـــاس 
ترانســـترومر ليعنينا، أو حتى ليصلنا، لو كان 
قد حدث قبل أربع ســـنوات، قبل دخوله ســـجّل 
النوبليين. الشـــاعر الســـويدي األكثر حضورا 
في العالم الثقافي األســـكندنافي قضى 79 سنة 
من عمره، الذي ســـيمتّد حتـــى الـ83، بعيدا عن 
األضواء العالمية وصخـــب اللغات والصحف 
التي ستكتشـــفه مع تتويجـــه بالجائزة األدبية 

األرفع عام 2011.
قبل هـــذا التاريخ، كان الرجـــل، الذي رحل 
قبل أيام في ســـتوكهولم، منصرفا إلى عناصر 
حياته الشـــعرية إلى حّد بعيـــد. حياة مفّصلة 
على مقاس شـــاعر لم يبُد أنه طامـــح إلى بناء 
عوالم ومشاريع وأحالم خارج المتخّيل واللغة. 
عالـــم مؤّلف من طبقات طرية وندية من عناصر 
الطبيعة التي ال يحتاج الشاعر إال إلى تمريرها، 
بخفـــة، فـــي اللغـــة، لتصبـــح شـــعرا وصورا 

واســـتعارات. أطل علينا الشـــاعر، عربيا، بدءا 
من 2003 بترجمـــة لقصائد مختارة من تجربته 
”ليال على ســـفر“، ترجمة علي ناصر كنانة، عن 
”المؤسســـة العربية للدراسات والنشر“) تلتها 
ترجمة أوسع، عام 2005، شملت أعماله الكاملة 
(حتـــى ذلـــك الوقـــت) وضعها، بجودة، قاســـم 

حّمادي.
رغـــم هذا الحضـــور في مكتبتنـــا إلى أننا 
لـــم نعط صاحب ”الذكريـــات تراقبني“ حقه من 
القراءات واالطالع، حتى حصوله على ”نوبل“. 
وعلـــى أي حال، ربما نجتمـــع في حال عالقتنا 
الضعيفة بهذا الشـــاعر مع  الـ“ما قبل نوبلية“ 
كثيـــر من البلدان والثقافـــات التي لم تكن حال 
معرفتها به، قبل الجائزة، كحالها بعد أن نالها.
غير أننا لســـنا ”المذنبيـــن“ الوحيدين في 
هـــذا التقصير. الشـــاعر، نفســـه، يلعـــب دورا 
في هـــذا المجال. معجمه الغريب عنا، (شـــديد 
األســـكندنافية؟)، الرعـــوي والمدينـــي في آن، 
وعالقته المختلفة بالمتخيل اللغوي، أو رؤيته 

الخاصة في شـــعرنة العادي -وهو ما سينتبه 
إليـــه، الحقا، أعضـــاء األكاديمية الســـويدية- 
عوامـــل كانـــت تقـــف حاجـــزا بيـــن تصورنا 
ومفهومنا الشـــائع للشـــعر والصورة الشعرية 
بين حساسية ترانسترومر المختلفة تجاه هذا 

الفن الكتابي.
إن االختالف الواسع في عوالم تراسنترومر 
الشـــعرية، بيـــن قصائـــد تنبني مـــن الطبيعة 
ومفرداتهـــا األكثـــر بعدا عن التطفل البشـــري، 
وبين المدينة وصخبها ومطاعمها ومناديلها، 
هـــذا االختالف يدفع إلى البحث عن مدخل آخر 

لإلقامة داخل تجربة هذا الشاعر.
 لو كنا نجيد الســـويدية، ربما، لفعلنا ذلك. 
ربما يكمن ســـّره في اللغـــة. إذ أن قراءة عربية 
أو أنكليزية أو فرنســـية، لشـــعره، ســـتحيلنا 
إلـــى الخالصة نفســـها: شـــاعر يدعـــو العالم 
إلـــى ماكينته الخاصة، إلى غرفته الســـرية، ثّم 
يخرجه منها ملّونا وحياديا ومختلفا ومجّسدا 

في أشكال وتعبيرات لم يكن بوسعنا تخّيلها.
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ثقافة

كاتبة أردنية ترسم صور 

انتهاك حقوق المرأة

«يونغ القديس يوحنا املعمدان»، النحت الوحيد للفنان اإليطالي مايكل أنجلو في أسبانيا، يعرض في متحف ديل برادو 

ناشـــرون  ”اآلن  عـــن  صـــدرت   - ــان  عمّ  {
وموزعـــون“ بعّمـــان رواية ”مقصلـــة الورد“ 

للروائية األردنية جوالن الواوي.
تتعـــّرض الروايـــة التي تقـــدم أنموذجا 
من الصراع المجتمعّي بلغة طّيعة وشـــّيقة، 
إلى شـــريحة محـــددة من النســـاء من خالل 
البطلة التي اســـتيقظت بعـــد عمر على حال 
يرثى لها من اســـتعباد الزوج لها وانتهاكه 
أدنى حقوقها اإلنســـانية، ومما جاء في هذا 
الســـياق: ”كان يلزمني عمر كامل حتى أعي 

ذلك، وأتسّلح بالقوة الالزمة له“.
في الروايـــة التي صدرت بالشـــراكة مع 
دار أزمنة في عّمان، تتضح الخســـارة جلية 
فـــي كل ما تبوح به الشـــخصية التي آن لها 
أن تتمرد، مـــن خالل ثورة ألم لم تطق عليها 
صبـــرا، فانبرت جوانب مخفيـــة لتلك الذات 
المدفونة بيـــن طيات التقاليـــد المجتمعية، 
حتى انقلبت الموازين، وصارت كفة تحقيق 
الذات ترجح شـــيئا فشـــيئا من خالل ســـرد 
شـــجّي قريب مـــن النفـــس، وبجاذبية تلفت 

األنظار إلى البطلة.
ومن مناخات الرواية نقتطف ”من قال إّن 
توغلك في جرحي حتى ركبتيك يعطيك الحق 
في تحديد مصيري؟ مـــن قال إّن ذلك يجعلك 
وصّيا علّي؟ اقترب أكثر.. ال حرج.. خذ مكانك 
على خارطتي، لكن ال تتجاوز حدودك يوما“.

اختتمت برحاب مســـرح محمد الســـادس، فعاليات مهرجان مسرح 

وجـــدة ٢٠١٥، بتكريم الفنانة كريمة بنميمون والفرق املشـــاركة 

في هذه التظاهرة الثقافية.

عن الوكالة املوضوعاتية للبحث فـــي العلوم والتكنولوجيا، بالجزائر، صدر 

كتاب حول الحســـن بن الهيثم، تطرق فيه املؤلف الباحث عمار طالبي إلى 

«املنهج العلمي» البن الهيثم.

عن «املؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر»، في بيروت، صدر 

كتاب بعنوان «ســـردية الخبر العربي القديم: تمثالت العقل في 

أخبار الحكم والباه والنساء» ملؤلفه عقيل عبدالحسني.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر عن دار "رؤية للنشر 
والتوزيع"، بالقاهرة، كتاٌب في 

النقد النفسي للرواية البوليسية، 
من تأليف المحِلّـل النفسي 

الفرنسي بيير بيار، بعنوان 
"من َقتل روجير أكرويد؟ الرواية 
البوليسية والتحليل النفسي"، 
وترجمة الناقد لمغربي حسن 

المودن. 

◄ عن دار ”الساقي للنشر“، 
ببيروت، صدرت الطبعة الثالثة 

من رواية بعنوان ”األوغاد 
يضحكون“، للكاتب السعودي 

عبده خال.

◄ تحتضن مدينة فاس خالل 
الفترة ما بين 23 و25 أبريل 

المقبل الدورة الـ14 للمهرجان 
الوطني للفيلم التربوي الذي 

تنظمه األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين بجهة فاس بولمان.

◄ نعى االتحاد العام للفنانين 
التشكيليين الفلسطينيين، الفنان 

عوض أبوعرمانة، الذي توفي بعد 
صراع طويل مع المرض.

◄ صدرت عن مؤسسة تامر 
للتعليم المجتمعي في رام الله، 

قصة لألطفال ”مذكرات تلميذ 
للكاتب خالد جمعة، تقع  ابتدائية“ 
في 52 صفحة من القطع الصغير، 
ووضع رسوماتها الفنان عبدالله 

قواريق.

◄ افتتح، حديثا، معرض للفنانة 
التشكيلية كالرا أمادو، بالمركز 
الثقافي اإلسباني، في العاصمة 

األردنية عّمان، ويضم المعرض 34 
لوحة فنية مختلفة األحجام.   

◄ أعلن المركز القومي للترجمة، 
بالقاهرة، عن تنظيم ورشة 

تدريبية للترجمة الصحفية من 
اللغة اإلنكليزية إلى اللغة العربية. 

وينتهي ميعاد التقديم للورشة 
يوم 5 أبريل الجاري.

باختصار

} أبوظبــي - يتضمـــن ”البرنامـــج المهني“ 
هذا العام سلسلة من جلسات النقاش المهمة 
بمشـــاركة خبراء محليين وعالميين، ويشـــمل 
ذلـــك ما يزيد على 80 متحدثا سيشـــاركون في 

أكثر من 100 جلسة. 
ويوفر البرنامج ورش تدريبية للناشرين، 
ومحاضـــرات يتحدث فيها خبـــراء عالميون، 
كمـــا تتيح فرصة التعرف عن كثب على العديد 
من المنتجات والبرامج التي تســـاند صناعة 

النشر.
يقـــول جمعة القبيســـي المديـــر التنفيذي 
لـــدار الكتب في الهيئة ومدير معرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب ”يحتفـــي معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للكتاب هذا العام بالذكرى الســـنوية 
الخامسة والعشـــرين على انطالقه، مما يؤكد 
المكانـــة المرموقة للمعـــرض في عالم صناعة 
الكتاب، حيث يســـتضيف المعـــرض في إطار 
دعمـــه لصناعـــة النشـــر والكتـــاب جملة من 
الخبـــراء المحلييـــن والعالميين للمســـاهمة 
في تقديم ورش عمل ومحاضرات للناشـــرين. 
وإلضفـــاء مزيد مـــن الحيوية علـــى البرنامج 
المهنـــي، يقـــدم المعـــرض تســـجيالت حيـــة 
لألنشـــطة علـــى مواقع التواصـــل االجتماعي 
لتكـــون بمثابـــة منصة تفاعليـــة رائدة تعكس 

الحضور المتميز للمعرض“.
ويتوقع أن تســـتقطب هـــذه المحاضرات 
الرئيسية إقباال كبيرا، ولذلك سيقوم المعرض 
بتلخيـــص أبـــرز نقـــاط المناقشـــة فيها على 
شـــكل رســـوم توضيحية بما يتيح مشـــاركة 

المعلومات في حال تجاوزت أعداد المسجلين 
للمستويات المتوقعة.

حول  والمناقشـــات  المحاضرات  تتمحور 
مجموعـــة مـــن المواضيع التـــي تغطي أربعة 
مجاالت أساســـّية تتضمن: أفضل ممارســـات 
قطاع النشر، ومســـتقبل النشر، وسوق النشر 
بمنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا، 

والتعليم والترفيه.

قطاع النشر

موضـــوع  مناقشـــة  البرنامـــج  ســـيتولى 
”مســـتقبل قطاع النشـــر“ عدة خبراء عالميين 
يتحدثـون ألول مرة في منطقة الشرق األوسط، 
ومنهـــم ريتشـــارد نـــاش، أحـــد المرشـــحين 
وواحد من  النهائيين لنيل جائـــزة ”بوليتزر“ 
أبرز خمس شخصيات ملهمة في مجال النشر 
الرقمـــي، وبيتـــر أرمســـترونج مؤلـــف وثيقة 
”استراتيجية نشر الكتب قيد الكتابة“، وكاري 
هولدين الذي ســـيتطرق إلى الخدمات القائمة 
على االشـــتراك، ونمـــاذج األعمـــال المبتكرة، 
ونشـــر األعمال قيـــد الكتابـــة، ومجالي األدب 

والثقافة.
وسيتم تقديم أفضل ممارسات قطاع النشر 
وغيرهـــا من المواضيع مـــن خالل محاضرات 
حول ”التوزيع“، و“نماذج الخطوط العربّية“، 
و“الترقيـــم الدولي الموحـــد للكتاب“، وحلول 
”ماركـــوا“ لتنســـيق النصـــوص، إلـــى جانب 
جلسات مخصصة لمنافشة موضوعات النشر 

اإللكتروني، والتحرير، والوكاالت األدبية.
وتضـــم محاور عن ســـوق النشـــر واألدب 
المخصص لليافعين بمنطقة الشـــرق األوسط 
وشـــمال أفريقيا، إضافة إلى محاضرة تتعلق 

بمسألة بيع الكتب اإللكترونية.
كمـــا يقـــدم ”معـــرض أبوظبـــي الدولـــي 
هـــذا العام، ألول مرة جلســـات حول  للكتاب“ 

تبادل الخبرات بمشـــاركة أبرز جهات النشـــر 
المحلية التي ستســـتعرض تجاربها الطويلة 

في القطاع.

الجانب التعليمي

يحفـــل الجانـــب التعليمي مـــن ”البرنامج 
المهنـــي“ بالعديـــد مـــن المواهـــب المحليـــة 
والعالميـــة ومنهم ديفيد النجريدج من شـــركة 
تطويـــر  عـــن  والمســـؤول  ”مايكروســـوفت“ 
اســـتراتيجية الشـــركة العالميـــة فـــي مجال 
التعليم، حيث سيناقش موضوعا بعنوان ”دور 

التكنولوجيا في تطوير التعّلم والتعليم“.

جـــول  أولـــرك  الدكتـــور  يتحـــّدث  كمـــا 
كريستينسين، الخبير العالمي بمجال تقنيات 
التعليـــم التكيفّية، حول علـــوم التعليم ودور 
التقنيـــات التكّيفية في تطويـــر قطاع التعليم، 
فيمـــا يناقـــش ســـانتيري كويفيســـتو كيفية 
تدريـــب المدرســـين علـــى اســـتخدام نظامي 
”ماينكرافـــت“ و“ماينكرافـــت إيديو“ في مجال 
التعليـــم. كما يتضمن البرنامـــج المهني عدة 
محاور مثل ســـبل التشـــجيع علـــى المطالعة 
والتثقيف ومحو األميـــة، وتدريس األنكليزية 
كلغة ثانية، ومعالجـــة التحديات التي تواجه 
المتعلميـــن في المراحل المتقدمة، إضافة إلى 
محاور تسلط الضوء على صناعة الكتب األكثر 

مبيعا وإبداعا، واآللية المثلى لالســـتمرار في 
األسواق الصغيرة.

يقـــام البرنامج المهني لهـــذا العام ضمن 
منطقـــة ”نـــادي األعمال“ إلـــى جانب منصات 

الناشرين في المعرض. 

مستقبل النشر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2015 

تشــــــهد الدورة اخلامسة والعشرون من ”معرض أبوظبي الدولي للكتاب“ مشاركة نخبة من 
املتحدثني العامليني في إطار ”البرنامج املهني“ املصاحب للمعرض، الذي يقام خالل الفترة 

املمتدة من 7 إلى 13 مايو القادم، في ”مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

سوق  عــن  مــحــاور  يضم  البرنامج 

النشر واألدب املخصص لليافعني 

وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة 

أفريقيا

 ◄

ــن  ــاشــري ــن ــل ل ـــيـــة  ـــب تـــدري ورش 

ومحاضرات وإتاحة فرصة التعرف 

عن كثب على العديد من املنتجات 

والبرامج التي تساند صناعة النشر

 ◄

[ ريتشارد ناش وبيتر أرمسترونج وكاري هولدين من األسماء الحاضرة [ جلسات نقاش مهمة بمشاركة خبراء محليين وعالميين 

في البرنامج املهني ملعرض أبوظبي للكتاب هذا العام يشارك أكثر من ثمانني متحدثا في أكثر من مئة جلسة

شاعر يعود دائما إلى معجم الطبيعة

مدخل آخر لإلقامة داخل تجربة الشاعر توماس ترانسترومر 



}  بغــداد - روتخـــر كوبالند شـــاعر وكاتب 
من الطراز الفريد، أســـتاذ كرســـي الدراسات 
النفســـية في هولندا، ويعّد من أكثر الشعراء 
الهولندييـــن قـــراءة، فلغته واقعية متقشـــفة 
وقريبـــة من القارئ. أصدر ديوانه األول ”بين 
عام 1966 حيث يستخدم المفارقة  الماشـــية“ 
في قصائـــده التي كثيرا ما تكـــون في أماكن 
مألوفـــة وأوضاع قريبـــة من حيـــاة القارئ. 
حصـــل في العـــام 1988 علـــى جائـــزة أدبية 
مرموقـــة للغته الواضحـــة المكثفة التي تكاد 
أن تكون علمية، أصدر عام 2001 ”الشوق إلى 
وفي عام 2008 ”عندما شاهدت“  الســـيجارة“ 

وتوالت بعد ذلك إصداراته. 
ترجمـــت نصوصه إلى الفرنســـية واأللمانية 
واألنكليزيـــة وهـــا هـــي اآلن مترجمـــة إلـــى 
العربية بيـــن يدي القـــارئ العربي في كتاب 
بعنوان ”سعادة خطرة“، صادر عن   دار نشر 
ميزوبوتاميا في بغداد 2015، ترجمه الشـــاعر 

العراقي صالح حسن.
ولد الشـــاعر روتخـــر كوبالند فـــي العام 
1934 فـــي مدينـــة خروننكـــن شـــمال هولندا 
وتوفـــي عام 2012، مخلفا إرثـــا علميا وأدبيا 
كبيرا وهو عالم نفســـي لكن شـــهرته كشاعر 
غطت على شـــهرته كعالم نفس. يستخدم في 
كثيـــر من األحيان مشـــاكل مرضاه النفســـية 
فـــي نصوصه، كما يظهر ذلك فـــي المفارقات 
التي تحفل بها قصائـــده المبكرة التي تبدو 
ألول وهلة بســـيطة، لكن قـــراءة متأنية لهذه 
النصوص تظهر عمقهـــا وطبيعة موضوعها 

المعقد في أغلب األحيان.
يستثمر كوبالند الطبيعة من كل جوانبها 
وعالقتها باإلنســـان والحيـــوان، ويربط ذلك 
دائمـــا بالمصير البشـــري من خـــالل تناوله 
ثيمة الموت البيولوجي والنفسي سواء كان 

يتحدث عن اإلنســـان أو الحيوان أو النبات، 
ألن الطبيعة بالنسبة إليه كّل واحٌد ال يتجزأ، 
وغالبا ما يقلب األدوار ويجعل الحوار يدور 
علـــى ألســـنة الحيوانات. منـــذ ديوانه األول 
وحتـــى آخر ديـــوان صادر له بقـــي مخلصا 
للطبيعة بشـــموليتها، وقد يكون لعيشـــه في 

مدينة خروننكن بحقولها وغاباتها ومراعيها 
الجميلة أثر كبير على ذلك؛ فالمناظر الخالبة 
لهذه الحقـــول وكثرة الحيوانـــات المختلفة 
التي ترعى هناك تســـحر المـــرء وتدعوه إلى 
تأملها، فهي تبدو مثل جنة فســـيحة هادئة ال 

يعكر صفوها أحد.

يخصـــص كوبالند مســـاحات متســـاوية 
للنبـــات والحيوان واإلنســـان فـــي نصوصه 
كما في قصيدته الشهيرة ”الخسة الصغيرة“ 
التـــي أصبحت عنوانا لمجلة أدبية، واســـما 
لمؤسســـة تعنـــى بالترجمة، نظـــرا لصعوبة 
ترجمة شعره المليء بالمشـــاعر المتناقضة 
والمتذبذبة. كما يخصص المســـاحة نفسها 
للحيـــوان خصوصا الكلب الذي يتماهى معه 
إلـــى درجة التطابـــق، ويتبادل معـــه األدوار 
بحيـــث يجعله يتحدث بالنيابـــة عنه كما في 
قصيدة ”بورتريت مع كلب“. أما عن اإلنســـان 
فهو ال يكتفي بوصف مشـــاعره الداخلية، بل 
يخصص لـــكل فئة عمريـــة نصوصا تتحدث 
عن هذه المشـــاعر، فهناك نصوص مخصصة 
ولمتوســـطي  للمراهقين  وأخـــرى  لألطفـــال 
العمر وللشـــيخوخة، كما يحدث في نصوص 
”مغادرة البنات“ ونص ”تحت شجرة التفاح“ 

ونص ”بال عنوان“.
ومع أنه طبيب نفسي فإنه لم يذكر مفردة 
الجنون في هـــذه النصوص ولو مرة واحدة، 
ألنـــه يعتبر أن الجنـــون هو مـــرض مثل أّي 
مرض يصيب اإلنســـان، لذلك يختار مفردات 
رقيقة وشفافة لوصف هؤالء المرضى، الذين 
يشـــفق عليهـــم، ألنهم ال حـــّظ لهـــم، إذ أنهم 
ولدوا بهـــذه العاهات كما هو الحال في نص 

”األحمق قرب النافذة“.
يبقى أن نقول إن الشاعر روتخر كوبالند 
هـــو مـــن الشـــعراء المؤسســـين للقصيـــدة 
الحديثة في الشـــعر الهولندي المعاصر، وقد 
أصدر أكثر من أحد عشر ديوانا شعريا وعددا 
من المختارات الشـــعرية، وتحولت نصوصه 
إلى أفالم وإلى لوحات نحتية وجداريات في 
شـــوارع المدن الهولندية واختيـــر أن يكون 

شاعرا لألمة الهولندية عام 2005. 
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ثقافة
عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدر كتاب عن نكبة 

فلسطني التي تناســـاها العالم، تحت عنوان «إسرائيل 

إلى األقصى» ملؤلفه غازي العريضي.

عـــن دار ميزوبوتاميـــا للنشـــر والتوزيع صـــدر للكاتب 

وارد بدر ســـالم كتاب بعنوان «أصابع السرد، جماليات 

املهمل في الحياة».

عن دار الفارابي للنشر صدر مؤخرا كتاب بعنوان «معمر بن 

عباد الســـلمى وآراؤه الكالمية والفلسفية» للكاتب فارس 

عثمان نوفل.

زكي الصدير

} الريــاض - بعـــد رواياتـــه: ”لغـــط موتى“، 
”فخاخ الرائحة“، ”القارورة“، ”نزهة الدلفين“، 
و“الحمـــام ال يطير في بريـــدة“، تقّدم الروائي 
الســـعودي يوســـف المحيميد مؤخرا لقارئه 
بروايته الجديدة ”غريق يتسّلى في أرجوحه“ 
عن المركز الثقافـــي العربي في بيروت والدار 
البيضـــاء، والتي من المتوقـــع أن تثير الجدل 
فـــي األوســـاط الدينيـــة واالجتماعية بســـبب 

موضوعها المحرم في الداخل السعودي.

البطل والسينما

يستيقظ الشاب في شقته الجديدة بشارع 
العليـــا، التي كانت شـــرفتها تطل على مقبرة، 
ومـــن هنا تبدأ معاناة الخوف من الموت، رغم 
أن حياتـــه تتقاطع مع فتاة يلتقي بها مصادفة 
في أحد المهرجانات، ويحضر معها األفالم كل 
ليلة، عبر التواصل اإللكتروني، فهي في منزل 
أهلها بجدة، وهو في شـــقته بالرياض، يبدآن 
الفيلم في وقت واحـــد، ويتابعان أحداثه معا، 
كما لو كانـــا بجوار بعضهمـــا البعض ”كنت 
أسمع أنفاسه، وحين يريد أن يعّلق على مشهد 
ما، كان يفعل ذلك بهمس ال أكاد أسمعه، وحين 
أطلب منه أن يرفع صوته، كان يوشوش أذني: 
اششش، ال نريد إزعاج اآلخرين. كان يوهمني 
أننا في قاعة سينما، وعلينا أن نحترم قوانين 
الصالة، فأســـخر منه: قصـــدك قوانين اللعبة؟ 

فينهرني وهو يكتم بداية ضحكة مواربة“.
يشـــير الناشـــر في كلمة الغالف ”تتناول 
غربة الفرد ووحدته، في مجتمع مســـتبد، فال 
يجـــد أمامه ســـوى مواجهة القبـــح بالجمال، 
ومقاومة القســـوة والعنف بالفنـــون وحدها؛ 
فليس أمـــام فيصـــل، المخرج الشـــاب ألفالم 
سينمائية قصيرة، إال رؤية هذا العالم الغريب 
عبر عدسة الكاميرا، حين يصبح العالم مجرد 

فيلم، هو أحد أبطاله“.

الرقيب والتابو

مناخـــات الروايـــة الســـعودية محكومـــة 
بالرقيـــب السياســـي واالجتماعـــي والديني، 
فتتســـع أســـئلتها وتضيـــق وفق فضـــاء هذا 

الســـقف، مـــن هـــذا المنطلق ســـألت صحيفة 
”العـــرب“ الروائـــي المحيميـــد، كيـــف يـــرى 
ســـلطة الرقيـــب عليه كمبـــدع، ال ســـيما وأن 
روايتـــه األخيرة مهمومـــة بمنطقة محرمة في 
السعودية؟ يقول المحيميد ”أعتقد أن الروائي 
العربي، فـــي مختلف الدول العربية، يمشـــي 
أثنـــاء الكتابـــة في حقـــل من األشـــواك، ومن 
الطبيعي أن تعامل الرواية الســـعودية ضمن 
هذا الســـياق، فالرقيب إن لـــم يبدأ من الكاتب 
نفسه، فهو قد يتسلل خلسة ممن يحيط به؛ من 
األســـرة وبيئة العمل والمجتمع، إلى درجة أن 
يتحول بعـــض الروائيين رقباء على زمالئهم، 
وكأنما هم يجذبون بغباء ســـقف الكتابة إلى 
األسفل. في نظري كلما تضخم التابو وتعملق 
فـــي المجتمع، أصبحت ســـطوة الرقيب أكبر، 

وأكثر تبريرا من قبل الرقيب الرسمي“.
ويتابـــع المحيميد ”فـــي روايتي األخيرة 
كانـــت الصعوبة في أن تنبت زهـــرة الفن في 
صحراء التابو، فعيش فنان ومخرج سينمائي 
في مجتمـــع يمنع الســـينما فـــي الواقع، هو 
عالـــم فانتازي غريـــب، فكيف يصنـــع األفالم 
فـــي مجتمع ال يقبل الكاميـــرا، وال يرضى لها 
بأن ترصد مـــرارة الواقع؟ هكذا يعيش غربته 
الخاصة بين أفراد يراهم مجرد موتى يمشون 

بأكفان بيضاء“.

الرواية السعودية

القليـــل مـــن المثقفيـــن العرب مـــن يهتم 
بمعرفـــة حقيقـــة المنتج الروائي الســـعودي 
الذي يفرض -مسبقا- بأن  خارج ”الصندوق“ 
”مثقفي النفط“ ال يمتلكون أســـئلتهم ورؤيتهم 
العميقة للكون وللحياة. وهنا، تكمن المفارقة 
الكبيرة التي يقع فيها بعض المثقفين العرب 
حين يقتربون من المنتج الثقافي الخليجي في 

العموم، والسعودي بوجه أخص. وهم 
متوّرطون بالنســـق الجاهـــز، ليجدوا 
أنفســـهم مندهشـــين ”معقـــول أنـــت 
المحيميد  تجربة  وتعّد  ســـعودي؟“. 
الروائية مـــع عبده خال ورجاء عالم 
بصمـــات فارقة فـــي الذاكرة األدبية 

بالمنطقة.
ضمـــن هـــذا النســـق توقفنـــا 
إلـــى  لنســـتمع  المحيميـــد  مـــع 
رأيـــه كروائي عربي ســـعودي له 
والعالمـــي،  العربـــي  حضـــوره 
يجيب المحيميد: ”شـــخصيا، ال 

أعاني من مثل هذا االستعالء الذي يطرحه 
الســـؤال، ولو وجد فهو لـــدى الجهلة ممن ال 
يقـــرأون، ألن الكثير من النقاد واألدباء العرب، 
الذين أعرفهم، يدركون أن الرواية الســـعودية 

قطعت خطوات واسعة من الحضور واالنتشار 
عربيـــا وعالميا، ولكن، مـــا يواجهني أكثر من 
هـــذه الدهشـــة التـــي يفترضها الســـؤال، هو 
ســـؤال الغربيين لي باســـتمرار: هـــل مازلت 
تعيش في السعودية؟ لشعورهم 
أن هـــذا األدب الذي ننتجه، وما 
يحمله من أســـئلة ورصد لواقع 
مأزوم وخانق، هو بسبب عيشنا 
فـــي الخـــارج، وامتالكنـــا لحرية 

مفقودة في الداخل“.
وعـــن جديـــده الســـردي بعـــد 
روايته ”غريق يتسلى في أرجوحه“ 
يقـــول المحيميد لـ“العـــرب“: حتما 
ال تكـــف الشـــخصيات الجديـــدة عن 
محاصرتـــي، وهي مـــن تحفزني ألن 
أناولهـــا أصابعـــي لزمن، كـــي تكتب 
تجاربهـــا وأحالمها نيابـــة عني، فقط 
أســـتأذنها عادة بعد إنجـــاز أي عمل، ألتنفس 
قليـــال؛ أنا اآلن في مرحلـــة تأمل وتنفس هواء 

غير مستعمل.

الجدير بالذكر أن يوسف المحيميد، روائي 
قد اتخذ لنفسه موقعا على المستوى العربي 
والعالمــــي، حيــــث يقبــــل القّراء علــــى أعماله 
الروائية، التي ترجمت إلى سبع لغات، ونالت 
جوائــــز أدبية رفيعة، منها جائزة أبوالقاســــم 
الشابي للرواية العربية عام 2011، عن روايته 
”الحمــــام ال يطير في بريدة“، وجائزة الزياتور 
اإليطاليــــة لــــألدب العالمــــي في نفــــس العام، 
عــــن روايته ”فخاخ الرائحــــة“، وجائزة وزارة 
الثقافــــة واإلعــــالم لمعرض الريــــاض الدولي 
للكتــــاب عــــام 2013، عن روايتــــه ”رحلة الفتى 

النجدي“. 

 [ «غريق يتسلى في أرجوحة» مهمومة بمنطقة محرمة في السعودية

يوسف المحيميد: الروائي العربي يمشي دائما في حقل األشواك

الشاعر الهولندي روتخر كوبالند عاش سعادة خطرة

ــــــاول رواية ”غريق يتســــــّلى في أرجوحه“ للكاتب الســــــعودي يوســــــف احمليميد حياة  تتن
سينمائي سعودي شاب، يعيش وحيدا في الرياض حيث السينما فعل محّرم، ال يسمح 
بها، لكنه رغم ذلك يقوم بإخراج األفالم الســــــينمائية القصيرة بشغف، ويرى العالم من 
خالل عدســــــة سينما، ويشارك في املهرجانات واملسابقات اخلليجية، فيعيش من خالل 
هــــــذه الدرامــــــا في مفارقة غريبة يعيشــــــها كفنان مقصّي في الداخــــــل، ومحتفى به في 

اخلارج.

الكثير من النقـــاد واألدباء العرب 

يدركـــون أن الروايـــة الســـعودية 

مـــن  قطعـــت خطـــوات واســـعة 

الحضور واالنتشار عربيا وعامليا

 ◄

«غريق يتسلى في أرجوحة» تتناول 
غربـــة الفـــرد ووحدتـــه فـــي مجتمع 

مســـتبد، فـــال يجـــد أمامـــه ســـوى 

مقاومة القسوة والعنف بالفنون 

 ◄

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تتواصل بتطوان المغربية، 
فعاليات الدورة 21 لمهرجان تطوان 
الدولي لسينما بلدان البحر األبيض 

المتوسط، الذي تنظمه جمعية أصدقاء 
السينما بالمدينة، إلى غاية الرابع من 

أبريل الجاري.

◄ عن منشورات ”مركز الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة 

العربية“، صدر كتاب بعنوان ”مفهوم 
التخييل في النقد والبالغة العربيين: 

األصول واالمتدادات“، للكاتب 
واألكاديمي المغربي يوسف اإلدريسي.

◄ نظمت جمعية أساتذة اللغة العربية 
”الملتقى الشعري األول بوزان“. 

وقد وقع االحتفاء في هذه الدورة 
بتجربة الشاعر محمد الشيخي، 

نظرا لمساهمته الواضحة في تطوير 
الحركة الشعرية بالمغرب منذ 50 سنة.

◄استضافت رابطة الكّتاب األردنيين، 
في الزرقاء، الكاتبة والقاصة جميلة 

عمايرة، لتقديم شهادة إبداعية وقراءة 
في بعض قصصها.

باختصار

السلطة االفتراضية

وتدمير املركزية

هيثم حسين

وتدمير ا

} تفترض المكتشـــفات تعاطيا جديدا معها، 
ألّنهـــا تخلق ظرفها ووســـائل مســـايرتها أو 
اســـتثمارها، وينعكـــس األمر علـــى مختلف 
الجوانـــب، بحيث يجد المثقف نفســـه وجها 
لوجـــه أمـــام تحّديات جديـــدة كّل مـــّرة. في 
المراحل الســـابقة كان المثقـــف بحاجة إلى 
حامل أيديولوجي أو حزبي أو مؤسســـاتي، 
للعنايـــة به وتصديره والتســـويق له وتقديم 
نتاجه إلى اآلخريـــن، وكان كّل طرف يحرص 
علـــى تقديم وجوه مناســـبة تمثله، أو تعرف 
عبره، ألن اإلحالة ســـتكون إليه، وسيســـاهم 
بقليـــل أو كثير فـــي الدفاع عـــن الجهة التي 
قدمته وكّونت له اســـما، وشكلت له شخصية 
اعتباريـــة تســـتمّد اعتباريتهـــا مـــن الجهة 
السياســـية أو الحزبيـــة أو الثقافيـــة التـــي 

تدعمه.
ال يـــزال هذا األمـــر مســـتمرا وفعاال في 
معظم الدول واألحزاب والمؤسســـات، سواء 
بهذه النســـبة أو تلك، إال أن هناك ما استجّد 
وكســـر تلك المركزية في عالم اليوم، وهو أن 
األيديولوجيـــا لم تعد كافية لتصدير كاتب ما 
أو نتاجه إلى القراء والمتابعين والمهتمين، 
بـــل تراجعـــت األيديولوجيا فـــي ظل تصدر 
التكنولوجيا االهتمام والتأثير، حتى لكأنها 
أصبحت بذاتها مؤّسسة توّحد بين الوسيلة 
والغاية في االبتكارات ووســـائل التســـويق 

والتصدير.
أفســـحت التكنولوجيا المجـــال ألي كان 
للتعبيـــر عن نفســـه، ونقـــل أفـــكاره وآرائه 
وتصوراتـــه إلـــى اآلخرين، منحته الجســـر 
الـــذي مكنه من الوصـــول إلى اآلخـــر بعيدا 
عن ســـلطة المؤسسة الحزبية أو السياسية، 
وهـــذا بـــدوره ســـاهم بالتعريف بـــه كمبدع 
يبحث عن ذاته، يعبر عن هواجســـه وهمومه 
وأفـــكاره، يوصلها إلى الجميـــع من دون أي 
احتكار، ومن دون أن يضطر لتقديم تنازالتأو 

محسوبيات أو والءات.
ومع إفســـاح التكنولوجيا هـــذا المجال 
للجميـــع، فقـــد كســـرت المركزية بالنســـبة 
لمنظومـــات برمتها، وتكاد تتحول بنفســـها 
إلـــى منظومـــة عالميـــة متداخلة، ويكتســـب 
هذا المجـــال واقعيته من تأثيره والفضاءات 
غير المحدودة التي يمنحها للمســـتخدمين، 
والمســـاهمة فـــي خلـــق نجـــوم فـــي العالم 

االفتراضي يحققون مكاسب واقعّية.
كما أن المؤسســـات والحوامل السابقة، 
التقليدية أو الكالسيكية، إذا جاز توصيفها، 
وفرت مســـاحات كبيـــرة للتحـــرك والتأثير، 
وخلقـــت أرضيـــة فكريـــة وثقافيـــة وقدمـــت 
وجوههـــا التـــي تمثلها في جوانـــب معينة، 
وتخدمها في بعض الحاالت، تتقدم وســـائل 
االتصـــال والتواصـــل بدورهـــا مانحة هذه 
الهوامـــش، وأكثر من ذلـــك، خالقة فضاءات 
غيـــر محدودة، ال ســـلطان عليهـــا، وهذا في 
حـــّد ذاته، وإن كان يعتبر نقطة قوة من حيث 
توفير نسبة الحرية في التعبير والممارسة، 
إال أنه ال يخلو من مخاطر جسيمة، كأن تغدو 
وســـيلة لتدميـــر شـــرائح أو مجتمعـــات، أو 
تســـاهم ببث الفتن وخلق العداوات، أو كما 
يجـــري في حالـــة اإلرهابييـــن وداعميهم من 
نشر ألفكارهم المسمومة وتجنيد للبعض من 

مختلف األمكنة.
* كاتب من سوريا

يوسف المحيميد يرعى زهرة الفن في صحراء التابو 

الخسة الصغيرة

أستطيع أن أحتمل كل شيء،/ منظر الحبوب 
المتيبســـة،/ األزهـــار الذاويـــة، 
العزلة/ وأســـتطيع أن أنظر إلى 
البطاطا وهي تقتلع/ من الحقل 
دون أن يرف لي جفن،/ في مثل 

هذه األمور أكون صلبا حقا.
لكـــن أن أرى خســـة صغيرة 
في أيلول،/ زرعـــت للتّو، لم 
تنضـــج بعد/ فـــي حاضنة 

رطبة، ال/.

إوز

مـــاذا كنت تعني بقولك: عميـــق/ هذه الكلمة 
تعني ما أشـــعر به اآلن: عميق./ هناك حشد 
من اإلوز يعبر السماء/ الثلجية الصافية في 
ديســـمبر/ هذا ما كنت أعنيـــه انظر: إوز/ يا 
إلهـــي ما أعلى أصواتهم الرفيعة/ هذا ألنهن 
يصرخن ســـويا/ كحظ أعمـــى/ نحن نعرف 
العمق ونســـميه السماء/ إنه شـــعور قديم، 
نـــوع من الرقة/ أقدم مني/ طيلة حياتي كنت 
أرى وأســـمع هذا/ وعندما كنت طفال حلمت 

أن اإلوز/ يريـــد أن يأخذني معه/ عرفت اآلن 
أنني يجب أن أنسى ذلك/.

مازلنا ننظر ونسمع 

تحت شـــجرة التفـــاح/ وصلـــت البيت، 
الســـاعة كانـــت/ الثامنـــة وقّلمـــا يكون 
الطقـــس معتدال/ في مثل هـــذا الوقت من 
الســـنة،/ مقعـــد الحديقـــة جاهـــز/ تحت 
شـــجرة التفاح/ جلست متطلعا إلى الجار 
الذي/ مـــا زال يعزق أرض الحديقة،/ الليل 
انبثـــق من األرض وضوء/ ُمـــزَرّق تدّلى من 
شجرة التفاح/ وببطء أصبحت أكثر جماال/ 
ِمن أن تكون كذلك حّقا،/ اختفى روتين النهار 
أمـــام رائحـــة/ التبن، هناك ُدمـــًى ملقاة على 
العشب/ وبعيدا في البيت ضحك األطفال في 
الحّمام/ يصل مكان جلوســـي، تحت/ شجرة 
التفاح/ ثّم سمعت أجنحة/ اإلوز في السماء/ 
سمعت كيف تصبح/ هادئة وفارغة/ ولحسن 
الحظ جاء أحدهم وجلس/ بجانبي، وتحديدا 
أنت الذي/ جاء بجانبي تحت/ شجرة التفاح 
، هذا الدفء/ والقـــرب قّلما يحدث/ في مثل 

ُعمرينا/.
* ترجمة صالح حسن

قصائد مختارة للشاعر روتخر كوبالند



فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - قال عبدالكريم برشــــيد المخرج 
المســــرحي االحتفالي المغربي أن ”المســــرح 
يمكنــــه أن يعالج القضايا مــــن خالل عرضها 
على خشــــبته، ومنها قضيــــة التطرف الديني 

واإلرهاب.
 كمــــا أن طبيعــــة المســــرح كفن إنســــاني 
خالــــص عابــــر للتصفيات الدينيــــة والعرقية 

والطائفيــــة، لــــه قدرة واســــعة علــــى تحجيم 
التطــــرف واإلرهاب لو مورس ضمن ســــياقه 
الطبيعــــي والمفتــــرض، في إعطاء مســــاحة 
حرة دون قيــــود ليمــــارس دوره الحقيقي في 

مجتمعه“.
وأضاف عبدالكريم برشيد، في تصريحات 
لـ“العــــرب“، أن العالــــم بحاجة إلــــى انبعاث 
حركة مسرحية، وثورة مســــرحية جديدة،ألن 
المســــرح طــــوق نجاة مــــن التشــــدد الفكري، 

بحيث له القدرة على تنوير العقول والوصول 
إلــــى حالــــة من االتــــزان الفكــــري والوجداني 
لقطاع كبير من الناس، في عالم تتوســــع فيه 
رقعة الحروب الطائفية، والنزعات المتشــــددة 
التي ال تؤمن باالختالف، في حين تنحسر فيه 

موجة الدعوة إلى الحوار والتسامح.
ويذكــــر أن مدينــــة القصر الكبير شــــمال 
المغــــرب، اختتمت أمس األربعــــاء 31 مارس 
الدولــــي  المهرجــــان  فعاليــــات  الماضــــي، 
للمســــرح في دورتــــه الثانيــــة، والتي حملت 
شــــعار ”المســــرح يجمعنا“، حيث عرفت هذه 
الدورة، حضور زمرة من الفنانين والمبدعين 
المســــرحيين مــــن المغــــرب والجزائر ومصر 

وليتوانيا.
ولفــــت برشــــيد، الــــذي كان ضيف شــــرف 
هذه الدورة، إلى أن الشــــباب العربي يشــــعر 
بنــــوع مــــن الغبــــن ألنــــه مهمش مــــن الحياة 
السياســــية واالقتصادية واالجتماعية، داعيا 
دور  تفعيــــل  إلــــى  العــــرب  المســــرحيين  كل 
هؤالء الشــــباب على خشــــبة المسرح للتعبير 
عــــن آرائهم، واكتشــــاف أنفســــهم مــــن جديد 
وأن يرفعــــوا أصواتهــــم ليعبروا عــــن آالمهم 
وضجرهــــم من الواقع، وإّال فإنهم ســــيجدون 
البديــــل في التطرف، والمســــرح أهــــل للقيام 

بهذه األدوار.
واعتبر المســــرحي المغربي، أن المسرح 
هو الحاضن لكل شــــرائح المجتمع، يلتقطون 
فيه رسالة المسرح الهادفة، ليشاهدوا ذواتهم 
تتحرك على خشبة المسرح فيتطهرون من كل 
ســــلوكياتهم الســــلبية، مشــــددا على ضرورة 
التعصب  لمواجهة  الفنــــون“  النهوض بـ“أب 

والتطرف الديني.
ويرى برشــــيد، أن المســــرح اليوم أصبح 
أداة ضرورية لخالصنا من التشدد والتطرف 
و إخراجنــــا مــــن دائــــرة العنــــف والتقتيــــل 

والترهيب، الذي تعيش على وقعه العديد من 
الدول العربية.

مــــن جهــــة أخــــرى، اعتبر مديــــر مهرجان 
القصر الدولي للمسرح، عبدالمطلب النحيلي، 
أن العالم بحاجة إلى ثورة مســــرحية جديدة، 
في زمن تنحسر فيه موجة الدعوة إلى الحوار 
والتســــامح، في مقابل توســــع رقعة الحروب 
والنزاعات المســــلحة، وأن األســــاس هو ”أن 

وأن  باالختــــالف،  نؤمن 
داخــــل  نعيــــش 

االختالف“.

وأضــــــــــــــــاف 
ما  ”إن  ــائــال  ق الــنــحــلــي 
التي  الشعوب  من  بعدد  أّدى 
ــنــزاعــات  ال أتــــون  ــي  ف تتخبط 
تهدد  التي  والــحــروب  المسلحة 
تؤمن  ال  أنها  هو  الوطنية،  كياناتها  بتمزيق 
القتل  بمنطق  بل  للتعايش،  كمبدأ  بالحوار 

والترهيب واإلبادة.
عن  بعيد  ”المغرب  بقوله  وأشار 

نؤمن  نكن  لــم  إذا  ولــكــن  هـــذا، 
نظل  فلن  التعايش  بمبدأ 

بــعــيــديــن عــمــا يــحــدث 
بلدان  بــاقــي  فــي 

المنطقة“.

زكي الصدير

} الريــاض - عبر ســـنوات مـــن عمرها الفني 
الممتـــد بهـــدوء وحرفيـــة، بـــدت التشـــكيلية 
الســـعودية غادة الحســـن واثقة من تجربتها 
المقامة في  األخيـــرة ”شـــكل آخـــر للنافـــذة“ 
غاليري ”نايال“ بالرياض، مســـتعينة بخامات 
جديدة، وبمناطق مختلفة للتكوين التشـــكيلي 

العصي على غيرها.
تأتـــي غـــادة الحســـن بعـــد العديـــد مـــن 
المشـــاركات المحليـــة والدوليـــة بمعرضهـــا 
كاســـرة للشـــكل الكالســـيكي، وقافـــزة علـــى 
المتلقـــي، حيث قّدمـــت مجموعة  احتمـــاالت 
أعمـــال مفاهيميـــة علـــى شـــكل أســـطرالبات 
ومسالت وأهرام مســـتديرة حول كتلة نصف 
كرويـــة، توحـــي بالكـــرة األرضيـــة في شـــكل 
بصري دائري نفذته الحسن ببراعة على أرض 

الغاليري.
الفنانـــة أخـــذت المتلقـــي فـــي منجزهـــا 
الجديـــد إلـــى مناطـــق جديـــدة مـــن التأويل 
للكون الفيزيائـــي، ولحقيقة الزمن الوجودي، 
خصوصا حين تجاورت مع هذه المجســـمات 
الهرميـــة لوحـــات تجريدية، أخذت شـــكال من 
أشكال الخرائط الجغرافية القديمة -مثل التي 
رصدها اإلدريســـي- في محاولة من الحســـن، 

حســـب تعبيرهـــا، لبناء عشـــها الكوني اآلمن 
المعزول في آخر العالم.

تقـــول الحســـن عـــن تجربتهـــا لصحيفة 
”العـــرب“: أرى العالـــم بمنظـــار مـــن يريد أن 
تحدث األمور كما يشـــتهي، وليس كما تحدث 

في الواقع.
هكذا يقول كويلـــو، وهو نفس ما 

تعتقده الحســـن فـــي الفن الذي 
يعيد صياغة مفردات الحياة 

وتشـــكيلها من جديد وفق 
رؤية الفنان لها، ”شـــكل 
تجربة  للنافـــذة“  آخـــر 
مفتوحـــة علـــى كافـــة 
التأويـــالت،  أنـــواع 
باألســـئلة  مثقلـــة 
األجوبة  على  المتمردة 

حالة  إنهـــا  البديهيـــة، 
بحـــث تتوالـــد أفكارهـــا 

تباعا كلمـــا تعمقت الفنانة 
فيها أكثر.

”اســـتفدت  الحســـن  وتضيف 
مـــن كل معلومة وقعت عليها، من أول نقش 

حفرته يد اإلنســـان مرورا بالوســـائل األخرى 
التـــي اســـتخدمها لتخليد أفكاره، مســـتعينة 
بالدائرة وفلسفاتها العديدة في تكرار مستفز 
للحواس، فتتحول بين يدي إلى خارطة قديمة 
للعالـــم، أو كوكب في حين آخر أو حالة فلكية 
أو زيج قديم أو طلسم في كتاب أدعية شعبية، 
من ينظـــر إليه ال يصيبه هـــّم وال غّم وال كدر؛ 
إنها حالـــة دوران كوني متجانـــس تدور فيه 

جميع الموجودات وفق إيقاع منتظم“.

ضّم المعرض أكثر من ســـتين عمال يساند 
بعضه اآلخر ضمـــن مناخ فني واحد، ال يمكن 
كســـر إيقاعه المنســـجم بأي دخيل تشـــكيلي 
ســـوى تحريـــض الفضاء واإلنســـان والزمن، 
وأســـئلتها التي أرادت الحسن من خاللها أن 

تبعث برسائلها الفنية الخاصة.
ويجد المتابع في جميع تجارب الحســـن 
القلق الدائـــم حيال األســـئلة الوجودية التي 
تحـــاول أن تقبـــض عليها فـــي أعمالها، لهذا 
نجدهـــا ترصـــد عبـــر أعمالهـــا المفاهيميـــة 
الجماعيـــة  مشـــاركاتها  فـــي  والتجريديـــة 
والشـــخصية خطوطا من االستشراف للعالم، 
وكأنها يئســـت من حاضرها فشـــّكلت 

حيواتها بيديها.
كل هـــذا يدفـــع بالمتلقي 
تداخـــل  حـــول  للســـؤال 
بالفلســـفي  الجمالـــي 
فـــي تجربة المحســـن، 
تلـــك  فـــي  خصوصـــا 
الوحشـــية  التجـــارب 
فـــي  قّدمتهـــا  التـــي 
ســـابقة،  معـــارض 
بالجماجـــم  مســـتعينة 
والعظـــام والتـــراب فـــي 
المسار  عن  مختلفة  تجربة 
المعتـــاد الـــذي نواجهـــه في 
التجارب الفنيـــة األنثوية الميالة 

لتغليب الجمالي على كل ما سواه.
الحسن تعّلق على هذا بقولها ”أنا ال أؤمن 
مطلقا بتقســـيم الفن إلى أنثـــوي أو ذكوري، 
الفـــن هو الفـــن دون تصنيف، وليســـت هناك 
موضوعـــات مخصوصة ألي منـــا كي نطرقها 
دون سواها، والوحشـــية -في نظري- ليست 
سوى  محاولة إلحداث صدمة شديدة في ذهن 
المتلقي، لتترك تأثيرها الذي ال يمكن تجاوزه 
بسهولة الحقا، فإن نجحت في ذلك فقد حققت 

مفهوم الجمال الذي أؤمن به“.

أعمال الحسن تحمل أبعادا كثيرة للتأويل 
وتعدد القراءات، البعض يذهب بقراءته للغرفة 
السياســـية، وآخرون يجدون فيها تعبيرا عن 
موقفهـــا الديني الخـــاص، وهنالك من فّســـر 
األعمـــال وفق ما تقّدمه الحســـن من إشـــارات 
تســـاعد على ذلك. وهذه القـــراءات المتنوعة 
عـــادة ما توقـــع الفنانين بين كماشـــة الرقيب 
البســـيط الـــذي ال يـــدرك من التجارب ســـوى 
ظاهرها، ويفســـر األشـــياء بخطابه المباشر 

دون أن يتعب نفسه في البحث والقراءة.
فنانتنـــا غادة الحســـن كانت لهـــا تجارب 
ســـابقة مع الرقيـــب، حيث منعـــت لها بعض 
األعمـــال مـــن النشـــر. تحّدثنا عن ذلـــك قائلة 
”العمل الفني حّمال أوجه ومســـاحة واســـعة 
للتأويل، وال يهم مقصد الفنان بل قدرة العمل 

الفعلية على إشعارنا بقيمته“.
وتسترســـل قائلة ”الرقيب ال يعرف سوى 
خطوطـــه الحمـــراء ومدى وصـــول العمل إلى 
حدوده، وفي حال عدم استيعابه لما يراه فإنه 
يلوي عنق المعنى تجاه محظوراته، وقد سبق 
أن تم ســـحب أعمال لي ومنعهـــا من العرض 
قبـــل ثالث ســـنوات في جـــدة، والزلـــُت حتى 
اليوم أعــيش هذا الـهاجس وأشعر بالتـهديد 

الدائم“.
ورغم أنها صارت أكثر حرصا وتدقيقا لكل 
ما تعرضه، لكن الحسن ال تجزم بأنه بإمكانها 
تجاوز هذا الحقل الملغوم، دون أن ينفجر في 
وجهها واحد من ألغامه إذا ما لمسته أصابع 

قدمها خطأ.
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منوعات
[ فنانة مثقلة باألسئلة المتمردة على األجوبة البديهية [ ستون عمال متجانسا ضمن مناخ فني واحد
غادة الحسن تشكيلية سعودية ترسم شكال آخر للنافذة

عبدالكريم برشيد يرى في المسرح الخالص من التشدد الفكري

طرحـــت شـــركة «روتانـــا» كليبـــا جديـــدا لفنـــان العرب 

الســـعودي محمد عبده، ويحمل اســـم «حب واجرح» وهو 

من إخراج عالء األنصاري.

تواصل الفنانة المصرية منة فضالي تصوير دورها في مسلســـل 

«وش تاني»، حيث تجســـد فضالي ضمن أحداث العمل شخصية 
فتاة من حي شعبي.

تنظـــم مدينـــة مرزوكة المغربيـــة من 17 إلـــى 19 أبريل الدورة 

الثالثـــة للمهرجـــان الدولـــي لموســـيقى العالـــم، تحـــت شـــعار 

«مرزوكة: احترام وحماية».

الخميس 2015/04/02 - السنة 37 العدد 9875

أعمال الحسن تعيد قراءة الكون الفيزيائي وحقيقة الزمن الوجودي

برشيد يراهن على المسرح لدحض التطرف الديني

أبــعــادا  تحمل  الحسن  أعــمــال 

السياسي  بني  للتأويل،  كثيرة 

والديني وفق ما تقدمه الفنانة 

من إشارات تساعد على ذلك

 ◄

املــســرح حــاضــن لــكــل شــرائــح 

فيه  يــلــتــقــطــون  املــجــتــمــع، 

ليشاهدوا  الــهــادفــة،  رسالته 

ذواتهم تتحرك على الخشبة

 ◄

منذ معرضها الشــــــخصي األول ”هنا منذ األزل“ 2009، مرورا بتجربتها ”نص تآلف هنا“ 
2013، و“تلويحة نقش“ مطلع 2015، وغادة احلســــــن ترصد بعواملها الفنية أسئلة في غاية 
العمــــــق واجلدل، محاولة أن تخرج للمتلقي في صورة مغايرة عن آخر مشــــــهد تشــــــكيلي 

جتّلت له فيه. 

غادة الحسن:

أرى العالم بمنظار من 

يريد أن تحدث األمور كما 

يشتهي، وال كما في الواقع

 وهو نفس ما 
لفن الذي 

لحياة 
وفق 
كل
ة 

ة 
ــا
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} ال أحـــد فـــي مصـــر ينكـــر فضـــل ودور 
الباحـــث والمـــؤرخ الراحل فريـــد المزاوي 
(1913 - 1988) الذي يعـــد أحد رواد الثقافة 
الســـينمائية في مصر، فهـــو صاحب فضل 
كبيـــر على أبنـــاء جيل كامل مـــن المثقفين 

والسينمائيين المصريين.
وكان المزاوي قد أسس مكتبة سينمائية 
متميـــزة، وكان أيضـــا وراء تأســـيس مركز 
ثقافـــي كامـــل تابـــع للكنيســـة الكاثوليكية 
في مصر، تحت اســـم ”المركـــز الكاثوليكي 
بمشـــاركة  االجتماعي“  التعبيـــر  لوســـائل 
القس بطـــرس فرانذيدس الفرنسيســـكاني 

سنة 1949. 
وكان المـــزاوي أول مـــن حـــاول وضع 
قائمة لألفـــالم المصرية (فيلموغرافيا) بنى 

عليها الكثيرون فيما بعد.
كل هـــذه أمـــور معروفـــة وراســـخة وال 
مناقشة فيها. وال شك أن العالقة بين ”مركز 
-ومن بينها  وســـائل التعبير االجتماعـــي“ 
الســـينما- وبين الكنيســـة الكاثوليكية في 
مصر التـــي تتبع للفاتيكان فـــي روما، هي 
عالقـــة عضوية عميقة، فال ينفصل االهتمام 
برصـــد حركـــة التعبيـــر الفنـــي واألدبـــي 
واالجتماعـــي عمومـــا عـــن دور الكنيســـة 
الكاثوليكية في نشـــر الدعوة المســـيحية، 
والترويـــج للقيم واألفكار التي تتســـق مع 

أسس العقيدة الكاثوليكية.
وقـــد يكـــون هـــذا مـــن حقهـــا، خاصة 
وأن القانـــون يكفـــل لهـــا ممارســـة مثـــل 
هـــذه النشـــاطات التي ال تتعـــرض للجانب 

السياسي.
ومـــع ذلـــك فطموح هـــذا المركـــز الذي 
يطلـــق عليه البعـــض ”المركـــز الكاثوليكي 
إلـــى القيام بـــدور فـــي توجيه  للســـينما“ 
النشـــاط الســـينمائي المصـــري، هـــو أمر 
يدعـــو إلى التســـاؤل، في ضـــوء المهرجان 
الســـنوي لألفـــالم المصرية الـــذي ينظمه 
المركـــز الكاثوليكـــي ويشـــرف عليه القس 
بطرس دانيال. والالفت أن هذا المهرجان ال 
يفتح باب مسابقته لجميع األفالم المصرية 
التي تنتج خالل العام السابق على إقامته، 
بـــل يضع شـــروطا لقبـــول األفـــالم، تتعلق 
االجتماعية  ورســـالتها  األخالقي  بتوجهها 
حسب المعتقدات الكاثوليكية، وهو بالتالي 
يمـــزج على نحو ما، بين الدين والفن، وبين 
األخالق والســـينما، خاصـــة وأن الجوائز 
تذهب عادة -ليس إلى األفالم األفضل فنيا- 
بـــل تلك التي تمتلئ عادة بالِحكم والمواعظ 
األخالقية الســـاذجة، وتميل فنيا في اتجاه 

الميلودراما التقليدية.
وليـــس مـــن الممكـــن بالتالـــي أن يعتد 
المـــرء بقيمة تلك الجوائز، وال باألفالم التي 

تحصل عليها. 
ومـــن المثيـــر للدهشـــة أن الفاتيـــكان 
كمؤسســـة رســـمية ترعى الفكر الكاثوليكي 
في العالم، ال تقيم مهرجانات للســـينما، بل 
ويصدر عنها الكثيـــر من بيانات االحتجاج 
واإلدانـــة لكثير مـــن األفالم التـــي تعتبرها 

خارجة عن منهجها األخالقي.
وللفاتيـــكان في ذلك ســـوابق مع روائع 
من الســـينما اإليطالية مـــن أفالم بازوليني 

وبرتولوتشي وأليو بتري وغيرهم.
المهرجـــان  يســـتمر  المقابـــل  وفـــي 
الكاثوليكـــي بفضـــل حمـــاس الكثيـــر مـــن 
الذيـــن يجدون  المصرييـــن  الســـينمائيين 
المشـــاركة فيه تأكيدا لقيم الوحدة الوطنية 

بين العناصر المختلفة لألمة.
وهـــذا كل مـــا يهـــم اآلن، أما ممارســـة 
الرقابة األخالقية علـــى األفالم بدعوى عدم 
اتســـاقها مع ”القيم االجتماعية“ فســـيبقى 

موضوعا مؤجال. 
* كاتب وناقد سينمائي من مصر 

الكنيسة الكاثوليكية 

والسينما املصرية

أمير العمري

{

العالم بحاجة إلى ثورة مســــرحية جديدة، ن
ي زمن تنحسر فيه موجة الدعوة إلى الحوار
والتســــامح، في مقابل توســــع رقعة الحروب
والنزاعات المســــلحة، وأن األســــاس هو ”أن

وأن  باالختــــالف،  ؤمن 
داخــــل  عيــــش 

الختالف“.

وأضــــــــــــــــاف 
ما  ”إن  ــائــال  ق الــنــحــلــي 
التي  الشعوب  من  بعدد  أّدى 

ي

ــنــزاعــات  ال أتــــون  ــي  ف تتخبط 
تهدد  التي  والــحــروب  المسلحة 
تؤمن  ال  أنها  هو  الوطنية،  كياناتها  تمزيق 
القتل بمنطق بل  للتعايش، كمبدأ  الحوار

والترهيب واإلبادة.
عن  بعيد  ”المغرب  بقوله وأشار 

نؤمن  نكن  لــم  إذا  ولــكــن  هـــذا، 
نظل  فلن  التعايش  مبدأ 

ــعــيــديــن عــمــا يــحــدث 
بلدان بــاقــي  ــي 

لمنطقة“.
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} نيويورك - توصل باحثون أميركيون إلى أن 
التقدم في الســـن يترافق عادة بانخفاض حدة 
التوتر التي يعهدها الشـــخص طيلة شـــبابه، 
حيـــث تقل التزاماتـــه، ويكبر أبناؤه ويســـتقر 
وضعه املالـــي والعائلي، األمر الـــذي يزيد من 
أوقات فراغه، هذه النتيجة ال تسبب بالضرورة 
انتكاســـة نفسية إذا اســـتطاعوا حتويلها إلى 

طاقة إيجابية.
نشرت مجلة اجلمعية األميركية لدراسة علم 
النفـــس بحثا مفاده أن التفكيـــر اإليجابي مثل 
الســـعادة يؤثر على احلالة الصحية لدى كبار 
الســـن. وتشـــير البحوث إلى أن نهـــج التفكير 

اإليجابي يحسن الوضع الصحي في احلياة.
وتقول الدراســـة، التي أجريـــت في جامعة 
كورنيـــل فـــي نيويـــورك، إن هنـــاك العديد من 
الطـــرق التـــي ميكـــن مـــن خاللها أن يســـاعد 
التفكير اإليجابي في حتســـني الصحة في سن 
متقدمة. على ســـبيل املثال، األشـــخاص الذين 
ميارســـون التفكير اإليجابي عـــادة ما يتبعون 
النهج الذي ال يستســـلم للشـــيخوخة ويفكرون 
في حل املشـــاكل مسبقا، يحافظون على اللياقة 
البدنية وعلى التغذية الســـليمة بشكل منتظم، 
وعلى التخطيط السليم للوقت املخصص للنوم 
اجليد. هؤالء األشـــخاص، الذين يتبعون نهج 
التفكيـــر اإليجابي عـــادة ما يتجنبـــون أيضا 

األنشطة غير الصحية مثل التدخني.
وإلثبـــات العالقة بـــني التفكيـــر اإليجابي 
والصحة لدى املســـنني، فقد استعرض الدكتور 
انتوني أونغ وزمالؤه الدراسات احلديثة التي 
أجريـــت حول العالقـــة بني التفكيـــر اإليجابي 
واحلالـــة الصحيـــة لـــدى كبار الســـن. تشـــير 
الدراســـة إلـــى أن األحاســـيس اإليجابية هي 
الـــدواء للضغط، األلم واملـــرض. وقال "جميعنا 
نتعـــرض للتقدم في الســـن، ولكـــن كيفية تقدم 

عملية الشـــيخوخة لدينا هي التـــي تؤثر على 
نوعية حياتنا" وفقا للدراســـة، يبدو أن التفكير 
اإليجابي مهم جدا لدى كبار الســـن، ألنهم أكثر 

عرضة لإلصابة باألمراض.
جتدر اإلشـــارة إلـــى أن التفكيـــر اإليجابي 
يســـاعد في تقليل األضرار اجلســـدية الناجمة 
عـــن الضغط. في عدد من الدراســـات الســـابقة 
تبني أن األشخاص الذين كان لديهم طاقة أكثر 
إيجابية كانت لديهم مســـتويات أقل من املواد 

الكيميائية التي تسبب االلتهابات. 
بـــدأ أونغ، طبيب نفســـاني تنمـــوي، يهتم 
في البحـــث حول األحاســـيس بنهـــج التفكير 
اإليجابـــي منذ بداية دراســـاته، عندما درس ما 
يســـميه الباحثون "تناقض الشـــيخوخة": على 
الرغـــم من أن القدرة البدنية للجســـم تنخفض 
بشـــكل ملحوظ، فالقدرة احلسية لدى اإلنسان 
تبقى ثابتة مع التقدم في الســـن. مؤلفو البحث 
يعتقدون أنه إذا كانت املشاعر اإليجابية جيدة 
للحالـــة الصحية، فالنتيجة املباشـــرة للتفكير 
اإليجابي هي ســـنوات طويلة من احلياة األكثر 

صحة.
يذكر أن هناك دراســـة أخرى نشرت مؤخرا 
في مجلة "سايكولوجيكول ساينس" أظهرت أن 
أمناط التفكير السلبي تخلف أضرارا ملحوظة 
على الصحة اجلســـدية والنفسية، وتؤثر على 
النظرة املستقبلية للحياة. ووجد الباحثون أن 
األشـــخاص الذين كانت لديهم تصورات سلبية 
جتاه كبار السن كانوا يعانون من حالة صحية 
سيئة عندما أصبحوا هم بأنفسهم مسنني، في 
حني أن األشـــخاص الذين اتبعوا نهج التفكير 
اإليجابي حول جيل الشـــيخوخة كانوا بحالة 

صحية أفضل.
وبحث أخصائيو النفس العالقة بني التفكير 
اإليجابـــي وبني الصحة ومـــدى تأثير ذلك على 
تطـــور األمراض من عدمه، حيـــث حذر العلماء 
املشاركون في أبحاث السرطان من اتخاذ نهج 
الـ"نيو اج" أثناء مواجهة مرض السرطان. ولم 
يتم العثور في الدراســـات املختلفة على عالقة 
ذات داللـــة إحصائيـــة واضحـــة بني املشـــاعر 
العاطفيـــة لدى املرضى وبـــني نتيجة مرضهم. 
باإلضافة إلى ذلك، الضغط إلتباع نهج التفكير 
اإليجابـــي قـــد يثقـــل أحيانـــا علـــى املريض. 

فيوصـــي اخلبـــراء بالتفكيـــر الواقعـــي، الذي 
يتطرق للمخاطر، االحتياجات وسبل املواجهة. 
ومع ذلك، فالعلماء الذين درســـوا مشاعر األلم، 
اكتشـــفوا أن مجرد التفكير باأللم يؤثر بنسبة 
28 باملئـــة على اإلحســـاس به. ووفقـــا للبحث، 
هناك أجزاء من الدماغ التي تعد اجلســـم لأللم 

وتؤثر على مستويات األلم الفعلي.
ووجـــدت مجلـــة "جمعيـــة أطبـــاء القلـــب 
األوروبيـــة"، عالقـــة بـــني النمط الســـعيد ذي 
العقليـــة اإليجابيـــة وبـــني انخفـــاض فـــرص 
اإلصابة بأمراض القلـــب. وفقا لنتائج البحث، 
فاألشـــخاص الذيـــن مييلون إلـــى ردود الفعل 
التفاؤليـــة وإلـــى مشـــاعر الفـــرح فـــي احلياة 
يكونون معرضني بنســـبة أقل ملخاطر اإلصابة 
بأمراض القلب من الذين مييلون إلى االكتئاب 
والقلق. فريق البحث يعتقد أن أحد االحتماالت 
لتفسير العالقة بني الســـعادة وأمراض القلب 

هـــو أن األشـــخاص الســـعداء، ذوي التفكيـــر 
اإليجابـــي مييلون للهدوء أكثـــر، وبالتالي فإن 

قدرتهم على املواجهة تكون أكبر.
وأكـــد فريق مـــن الباحثـــني أن النـــاس قد 
يصبحون في الواقع أكثر ثقة وأكثر سعادة مع 
تقدمهم في العمر. وقالت الباحثة كلوديا هاس، 
وهي أســـتاذة في التنمية البشرية والسياسة 
االجتماعية في جامعة نورث وسترن األميركية، 
إن التفكير في العمر، يثير الشـــعور بالغضب، 
لكن كثيرا من البحوث تظهر أن بعض األشـــياء 

تكون أفضل مع التقدم في العمر. 
وأظهـــرت النتائـــج اجلديدة التي نشـــرت 
مؤخرا عبر املوقع الطبي األميركي "هيلث داي 
نيوز" أن كبار الســـن يحصلـــون على زيادة في 
الثقـــة مع التقدم في الســـن، وعـــالوة على ذلك 
يحصلـــون على مزيد مـــن الســـعادة مع مرور 
الوقت. وخالل الدراســـة، بدأت هاس وزمالؤها 

بتحليـــل بيانات ما يقرب من 200000 شـــخص 
في أنحـــاء 83 دولة. ووجدت أن هناك صلة بني 
الشـــيخوخة وارتفاع مستويات الثقة. ووجدت 
هـــاس أن الثقـــة والرفاهية والراحة النفســـية 
تزداد مع بداية الشيخوخة. وأضاف الباحثون 
أن الراحة النفسية تستمد من الرعاية الصحية 
املمتازة والعالقات االجتماعية املباشـــرة التي 
متكن الشـــخص من تشـــارك بعض األنشـــطة 

الفكرية والرياضية. 

القبول اإليجابي للشيخوخة يضمن حياة صحية وسعيدة
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

خالفا للســــــائد، كشفت دراسات حديثة أن التقدم في العمر ال يدخل كبار السن في دوامة 
االنعزال واالكتئاب وإمنا يزيدهم ثقة وسعادة، مما ينعكس إيجابيا على صحتهم ويساعدهم 

على مقاومة األمراض املرتبطة بالشيخوخة وتأخيرها.

األشـــخاص الذيـــن لديهم طاقة 

أكثر إيجابية يملكون مســـتويات 

أقل مـــن المـــواد الكيميائية التي 

تسبب االلتهابات

 ◄

رغـــم أن القدرة البدنية للجســـم 

ملحـــوظ،  بشـــكل  تنخفـــض 

فالقدرة الحســـية لدى اإلنســـان 

تبقى ثابتة مع التقدم في السن

 ◄

[ هناك صلة بني الشيخوخة وارتفاع مستويات الثقة [ أوقات الفراغ والرفاهية تزداد مع التقدم في السن

◄ أعلنت احلكومة الصينية أنها 
ستضاعف عدد األطباء العاملني 
في قطاع الصحة العامة تقريبا 

بحلول عام 2020.

◄ جنح علماء في ابتكار كاميرا 

دقيقة مبحرك دوار ونبضات 
أشعة ليزر جلهاز القسطرة، 

وأكدوا أنها مكنتهم من رؤية 
داخل األوعية الدموية لقلب 

حيوان، أثناء إجراء العملية. 

◄  قال البروفيسور األملاني 
ريتشارد ريدش إن ما يقرب عن 18 
باملئة من مرضى سرطان  القولون 

ترجع إصابتهم إلى العامل 
الوراثي، موصيا بصفة خاصة 
َمن أصيب  أحد ذويه بسرطان 
القولون بإجراء فحوصات في 

سن مبكرة.

◄ أظهر أطباء أن الوقت يعتبر 
عامال مهما وحيويا في عالج 

حاالت جلطات الشريان التاجي 
احلادة، الناجتة عن انسداد 

الشريان التاجي.

◄ توصل باحثون، من جامعة 
راش األميركية، إلى أن تناول 

السبانخ واخلضراوات الورقية 
خضراء اللون بانتظام وخاصة  
بالنسبة إلى األشخاص احملالني 
على التقاعد، يساهم في احلفاظ 

على متتعهم بذهن حاد.

◄ كشفت اجلمعية األميركية 
للسرطان أن سرطان الثدي ليس 
هو نفس املرض لدى كل امرأة، 
حيث يختلف من حيث اخلاليا 

ويتم تصنيف هذا السرطان وفقا 
ألنواع فرعية وهذا ما ميكن أن 
يساعد على حتسني العالج من 

هذا املرض. 

} برلني - أظهر الباحثون أن الفواكه املجففة 
حتتوي نفس نســـبة الســـكر وحجم السعرات 
احلرارية للفواكه الطازجـــة، إال أنها ومع ذلك 
تزيـــد من الـــوزن. فعملية التجفيـــف الصحية 
ال تزيـــد أي نوع من الســـكر، ولكن بغياب املاء  
مـــن الفاكهة املجففة، تصبح كل النكهات أقوى 
وكذلك إحساســـنا بطعم السكر يتضاعف، مما 

يجعلنا نعتقد بأنها أغنى بالسكر. 
وجتـــدر اإلشـــارة إلى أننا قـــد نكتفي 

حبة  بتنـــاول 

واحدة من املشـــمش الطـــازج مثال، ولكننا في 
الفاكهة املجففة والتي تظهر بحجم أصغر، قد 
نتناول ثالث حبات أو أكثر وهذا ما سيجعلنا 
ندخل إلـــى أجســـامنا 3 أضعـــاف الكمية من 
الســـعرات احلرارية. فتصبح املشـــكلة إذا في 

عدد حبات الفاكهة املجففة التي نتناوله.
يعـــد التجفيف مـــن أحد وســـائل تخزين 

الطعام املعروفة منذ القدم. 
ويقـــوم على فكـــرة اســـتخالص املاء 
مـــن الطعـــام، بصفته أحـــد العوامل 
الرئيســـية املســـببة لتلفـــه، مما 
زمنيـــة  لفتـــرة  عليـــه  يحافـــظ 
طويلـــة. وكانت تســـتخدم هذه 
واخلضار،  الفاكهة  مـــع  الطريقة 
توافرها  عدم  بســـبب  وخصوصا 
في بعض فصول الســـنة. واستمرت 
عمليـــة التجفيف للفاكهـــة حتى يومنا 

هـــذا، ومييـــل الكثيرون إلى األطعمـــة املجففة 
أكثر من الطازجة. 

يقول خبـــراء إن إنتـــاج الفاكهـــة املجففة 
يجـــذب  جميـــل  وبشـــكل  جتاريـــة  بكميـــات 
املســـتهلك، األمر الذي جعل املصانع تستخدم 
بعـــض اإلضافات التي يجـــب علينا التأكد من 
عدم وجودها عند شراء الفاكهة املجففة، فمثال 
إضافة بعـــض أنواع احملليـــات خصوصا في 
الفاكهة الالذعة املذاق مثل الكرز، يجعلها فعال 
أغنى بالسكر والســـعرات احلرارية. وتضيف 
بعـــض املصانـــع مـــادة الكبريتيـــت، من أجل 
احملافظة على شـــكل الفاكهة اجلميل واملطابق 
للفاكهة الطازجة وهذه أيضا مادة غير صحية. 
ويؤكـــد الباحثـــون أن الفاكهـــة املجففـــة 
الذابلـــة والتي تغيـــر لونها عن لـــون الفاكهة 
الطازجة تعتبر صحية أكثـــر. ومتدنا الفواكه 
املجففـــة، إضافة إلـــى الفيتامينـــات واألمالح 

املعدنية واأللياف، بسلســـلة واسعة من املواد 
الكيميائية النباتية التي تلعب دورا رئيســـيا 
في تعزيز حالتنـــا الصحية ومكافحة عوارض 
الشـــيخوخة، وفي التخفيف من خطر اإلصابة 

باألمراض املنزمنة. 
وأظهرت دراسة حديثة أّن النساء اللواتي 
يتناولـــن حفنة من اخلـــوخ املجفف مرتني في 
اليوم ملدة أسبوعني، ينجحن في رفع مستويات 

مضادات األكسدة. 

كشف باحثون أميركيون، أن ثلث الرياضيني الشباب الذين خضعوا 

لعمليـــة جراحيـــة إلصالح الربـــاط الصليبـــي األمامي فـــي الركبة، قد 

يعانون من اإلصابة برباط صليبي آخر في وقت الحق.

يعتبر األطباء مسمار الكعب من مسببا ملتاعب العظام املزعجة، 

واملعروف طبيا باســـم {مهماز العقب}، وفي الشعور بآالم مبرحة 

تجعل من وطء األرض باألقدام عذابا، ويحول املشي جحيما.

بينت خبيـــرة التغذية دانيال كيلكوفســـكي أن كثيرين يقبلون 

علـــى تناول األطعمـــة الحارة رغم خطـــورة تأثيرهـــا على تهييج 

مستقبالت األلم املسؤولة عن الطعم الحار والالذع.

فكـــرة  علـــى  يقـــوم  التجفيـــف 

اســـتخالص املـــاء مـــن الطعام، 

بصفتـــه أحد العوامل الرئيســـية 

املسببة لتلفه

◄

العالقات االجتماعية المباشرة وتشارك األنشطة يحسنان مزاج المسنين

 مشاهدة األزهار المتفتحة تزيد من قدرة المرأة على تحمل األلم

} لنــدن - توضح األبحاث أن العيش في بيئة 
طبيعيـــة أمر مفيد للجســـم والعقـــل، وخاصة 
بالنســـبة للبيئة املائية، حيث أن مجرد النظر 

إلى املاء يخفف الضغط، ويهدئ األعصاب.
ويقول األستاذ املســـاعد في علوم الصحة 
البيئية في جامعـــة بيركلي األميركية الدكتور 
ريتشارد جاكسون، إن هذا قد يكون بسبب لون 
امليـــاه واألصوات التي تصدرهـــا، ومهما تكن 
األسباب، فالطبيعة البشـــرية تتطلب التواجد 

حول املياه. 
ويذكـــر أن النباتـــات العطريـــة من أفضل 
طرق عالج النفس وتهدئتها. فهي حتفز إنتاج 
اجلســـم للنيوروكيميكالـــز التي تســـاعد على 
االسترخاء وحتســـني املزاج. وينصح العلماء 
بالبنفســـج والـــورد والبرتقـــال والكاموميـــل 

للمساعدة على صفاء الذهن والنفس.

كما كشـــفت دراسة نشرت حديثا، أن النوم 
في غرف مملوءة بزهور الياســـمني التي تفوح 
عطـــرا وبهجة، يحّســـن املزاج ويســـاعد على 

االسترخاء والهدوء والتمتع بأحالم سعيدة.
وبالنسبة للنساء بالذات أوضح العلماء أن 
لرائحة الورد تأثيرا واضحا على مزاجهّن، إال 
أن هـــذا التأثير يختلف في قوته بحســـب نوع 

الزهرة واختالف رائحتها.
وأظهرت هذه الدراســـة التي مت فيها وضع 
باقـــة من األزهار امللونة بجانب 90 امرأة يقمن 
بالطباعـــة أو إجناز األعمـــال املكتبية اليومية 
أن جميعهن شـــعرن بتحسن كبير في مزاجهن 
وإنتاجيتهن، وأصبحن أكثر هدوءا وأقل توترا 

أثناء ساعات العمل.
وقال اخلبراء إن مشاهدة األزهار املتفتحة 
تزيـــد من قـــدرة املرأة على حتمـــل األلم، حيث 
لوحـــظ بعد وضع عـــدد من النســـاء في غرفة 
تشـــبه غرف املستشـــفيات طلـــب منهن وضع 
أيديهن فـــي الثلج ملعرفة مـــدى حتملهن لأللم 
أن النســـاء الالتي كن أحطن بالورود واألزهار 
املتفتحة اســـتطعن حتمل األلم ملدة دقيقة أكثر 

من الالتي كن في غرف فارغة.
وأشار هؤالء إلى أن لروائح الورود مفعوال 
فـــي تخفيـــف احلزن عند النســـاء، فقـــد بينت 

إحدى الدراســـات أن السيدات الالتي تعّرضن 
لرائحـــة زهرة اخلزامى شـــعرن بهـــدوء أكبر 
واسترخاء أكثر من غيرهن، لذا تنصح النساء 
األكثـــر معانـــاة من ضغـــوط العمـــل بإحاطة 

أنفســـهن باألزهـــار والـــورود اجلميلة بهدف 
حتسني املزاج واألداء واإلنتاجية.

ويعد طب الروائح "أروماثيرابي" شكال من 
أشكال الطب البديل املستخدم منذ القدم.

منذ الستينات من القرن املاضي 

أظهرت الدراسات أن النظر إلى 

املاء يولـــد مشـــاعر إيجابية عند 

األفراد

◄

العيش في بيئة طبيعية يخفف الضغط ويهدئ األعصاب

الفواكه المجففة تزيد الوزن



} طهــران - أعلنت وزارة اخلارجية اإليرانية 
أن صحفيـــا إيرانيا كان ضمن الوفد اإلعالمي 
لبالده فـــي تغطيـــة املفاوضـــات النووية في 
لوزان لوســـيلة إعالم إصالحية، طلب اللجوء 

السياسي من سويسرا.
وقـــال بيان الوزارة إن أمير حســـني متقي 
الذي كان يعمـــل للمنظمة الطالبية ملراســـلي 
إيران ســـرح فـــي 24 مارس مـــا إن علمت هذه 

املؤسسة بفراره.
وذكرت وســـائل إعـــالم إيرانيـــة أن متقي 
حتدث بعد انشقاقه إلى وسائل إعالم أجنبية 
عن قضايا سياســـية حساســـة وهو عمل غير 
مقبول لدى الصحفيني الذين يعملون لوسائل 
اإلعالم اإليرانية، ويبدو أنه عبر عن اســـتيائه 

من ظروف الصحفيني في إيران.
وكان متقـــي قـــال إنـــه صديـــق ملراســـل 
”واشـــنطن بوســـت“ جايســـن رضايان، الذي 
اعتقـــل في طهـــران، منذ 22 يوليـــو. وإنه كان 
ينشـــط سرا إلطالق ســـراحه. وقد نشر صورا 
لرضايان، كما نشـــر صورة لزوجـــة رضايان 
الصحفيـــة يجانـــه صاحلي التـــي أوقفت مع 
زوجها قبـــل اإلفراج عنها بكفالـــة في أكتوبر 
2004. وتوقفـــت عن العمـــل الصحفي منذ ذلك 
احلني. وكتب متقي على الصورة التي نشرها 
قبل ثمانية أشـــهر ”آمل أن يتم اإلفراج عنهما 

قريبا“.

ونقلـــت مواقـــع إلكترونية عـــن الصحفي 
املنشـــق، قوله إنه طلب اللجوء السياسي في 
سويسرا ”ألنني لم أســـتطع كتابة إال ما يقال 
لي“، فيما نقلت مواقـــع إلكترونية غربية عنه 
تأكيـــده أن الرئيـــس األميركي بـــاراك أوباما 
”يقـــف إلـــى جانـــب إيـــران“ فـــي املفاوضات 

النووية األخيرة.
ويعّد متقي، من املقربني جدا من السلطات 
اإليرانية، كونه كان مســـؤول العالقات العامة 
للحملـــة االنتخابية للرئيس اإليراني حســـن 
روحاني، وهو الذي نّشـــط احلملة في وسائل 
التواصل وقّرب الرئيس من الناخبني الشباب.

وكان قــــد عمل كرئيس حترير لوكالة أنباء 
”ايســــكانيوز“، وحاولت هذه الوكالة أن تنفي 
إليها، ونشرت  انتساب ”أمير حســــني متقي“ 
رســــالة موجهــــة إلــــى اخلارجيــــة اإليرانية، 
قالــــت فيها إن الوكالة لــــم تكلف متقي مبهمة 
التوجــــه إلى سويســــرا لتغطيــــة املفاوضات 
النوويــــة اجلارية بني إيــــران ودول (5+1) في 
مدينــــة لوزان، ولكنها لم تقــــدم أي إيضاحات 
حول الصورة التي جتمــــع الصحفي الالجئ 
وشــــقيق الرئيــــس روحانــــي وعضــــو الوفد 
اإليراني املفاوض في سويسرا حسني فريدون 
(روحانــــي). يذكر أن حســــني فريــــدون ميثل 
شقيقه الرئيس حسن روحاني في املفاوضات 

النووية في سويسرا.
وقالت مصادر أخرى، بحسب ”تيليغراف“، 
تزعم أنه كان عرضة لصراعات داخل الســـلطة 
اإليرانيـــة، إذ طلب منه مؤخـــرا احلضور إلى 
وزارة االستخبارات اإليرانية بشكل أسبوعي.
وأعـــرب متقي عن خيبة أمله كون روحاني 
لم يتمكن من الوفاء بالوعود التي قطعها قبل 
انتخابه وأحدها منح الصحافة بعض احلرية.

وأشـــار إلـــى أن ”ظـــروف الصحفيني في 
إيـــران تتدهـــور يوما بعد يـــوم فالنظام ميلي 

شروطه ويقيد حرية الصحفيني والكتاب“. 
وعلل متقي (31 عامـــا)، قنوطه من احلياة 
في إيران حتت حكم النظام احلالي، في إطاللة 
له على شاشـــة التلفزيـــون اإليراني املعارض 
”إيران فـــردا“، في لندن، قـــال خاللها إنه ”فقد 
اإلحســـاس بأي معنى ملهنـــة الصحافة، حيث 

أنه ال يستطيع كتابة إال ما ميلى عليه“.

ورفضت الســـلطات السويسرية التعليق. 
وقالـــت ســـيلني كوهلبـــراث املتحدثة باســـم 
األمانة العامة السويســـرية للهجرة ”ألسباب 
تتعلق بحماية بيانات شـــخصية ال نقدم أبدا 

أي معلومات عن حاالت فردية“.
وتفرض الســـلطات اإليرانية قيودا كبيرة 
علـــى الصحفيني وجتعلهم يكتبـــون وينقلون 
ما تريده الســـلطة ال غيـــر، وأي محاولة لنقل 
الواقـــع أو التنديد بسياســـة النظام اإليراني 

يعرض صاحبها لسجن.
وجرى منع الكثير من الصحفيني احملليني 
وســـجن بعضهم بناء على جرائم مزعومة منذ 
عام 2009. ومت حجب بعض الصحف واملواقع 
اإللكترونيـــة املعارضـــة.  وتعانـــي الصحف 
اإليرانية احلكومية من تدهور نسبة املبيعات 
وقلة املتلقني بســـبب ســـيطرة احلكومة على 

خطها التحريري والتضييق على الصحفيني، 
وفقـــدان املصداقية لـــدى اجلمهور، مما يكلف 
الدولـــة مبالـــغ كبيـــرة لدعمهـــا ومنعهـــا من 

االنهيار.
وباإلضافـــة إلـــى ســـيطرة احلكومة على 
الصحـــف ووســـائل اإلعالم، تضع الســـلطات 
قيودا على عمل املراســـلني األجانب، وتعرض 
العديد منهم إلى االعتقال بتهم مختلفة، وكان 
آخرهم مراسل الـ“واشنطن بوست“، األميركي 
من أصـــل إيرانـــي جيســـون رضايـــان الذي 

احتجز دون أن توجه إليه اتهامات.
دخـــول  علـــى  بحـــزم  إيـــران  وتســـيطر 
داخـــل  وحتركاتهـــم  األجانـــب  الصحفيـــني 
حدودها، حيـــث ميكن إلغاء وثائـــق االعتماد 
الصحفيـــة إذا امتعضت احلكومـــة من كيفية 

تغطية الصحفيني ألمر ما.

يذكر أن منظمة مراســـلون بال حدود، قالت 
في وقت ســـابق، إنه رغم وعود الرئيس حسن 
روحانـــي، إال أنه لم يحصل هناك أي تقدم في 
مجال حريـــة اإلعالم، وما زالـــت إيران تعتبر 

أكبر سجن للصحفيني. 
وصّنفـــت املنظمة إيران في املرتبة 173 من 
بني 180 بلـــدا على مســـتوى العالم في مجال 

حرية الصحافة.
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ميديا

فيرغسون من جديد: الصحفيون يقاضون الشرطة األميركية

اإلعالم يشكل حلقة التواصل بين المشاهد وعملية التنمية في اإلمارات

} واشــنطن - أقام أربعة صحفيين أميركيين 
دعـــوى قضائية، لما قالوا إنه عنف الشـــرطة 
األميركيـــة المفـــرط ضدهـــم أثنـــاء تغطيتهم 
األميركيـــة  فيرغســـون  مدينـــة  احتجاجـــات 

أغسطس الماضي.
واتهم الصحفيون في القضية إدارة شرطة 
مقاطعـــة ســـانت لويس و20 ضابًطا أرســـلوا 
إلـــى فيرغســـون مـــن دوائر أخـــرى بضربهم 
واعتقالهم دون وجـــه حق، لمنعهم من تغطية 
االحتجاجات ضد مقتل شـــاب أســـود على يد 

ضابط شرطة أبيض.
وقال اثنان مـــن الصحفيين األربعة الذين 
أقامـــوا الدعوى إنهما كانـــا يجريان مقابالت 

مع محتجين ويحـــاوالن العودة لســـيارتهما 
الرصـــاص المطاطي  عندما أطلقت الشـــرطة 
عليهما، ثم اعتقلتهما وقيدتهما لعدة ساعات، 
وجـــاء في نـــص الدعـــوى أن التصرفات ضد 
الصحفيين كانت جزًءا مـــن ”جهد مدبر لقمع 

جمع األخبار الذي يحميه الدستور“.
وطالـــت القوة المفرطة التي اســـتخدمتها 
الشـــرطة األميركية خالل تصديها للمظاهرات 
االحتجاجية على مقتل شاب أسود غير مسلح 
علـــى يد الشـــرطة – الصحفييـــن الذين قدموا 
لتغطية األحداث في مدينة فيرغســـون، بوالية 
ميزوري، وســـط الواليات المتحدة. وبلغ عدد 
الصحفيين الذين أوقفتهم الشرطة على خلفية 

األحـــداث 17 صحفيا على األقل، وســـط ردات 
فعـــل غاضبة ومنددة بتصـــرف بعض عناصر 
الشرطة األميركية، ”التي ال تتناسب مع مبادئ 
احتـــرام الحرية اإلعالميـــة والعمل الصحفي، 

الذي تنادي به الواليات المتحدة“.
وأفـــاد ريـــان دفرروكـــس، مراســـل موقع  
إخبـــاري أميركـــي، فـــي تصريـــح ”أن حريـــة 
التعبيـــر مكفولـــة بموجب المـــادة األولى من 
الدستور األميركي، والبد أن يعني ذلك شيئا“، 
مشددا على ضرورة حماية الحريات اإلعالمية 

الموجودة في الواليات المتحدة.
مـــن جهته أوضـــح جيز كوليســـون، وهو 
مراسل حر في مؤسســـة للخدمات اإلعالمية، 

أنه تعرض عدة مرات للتهديد بالتوقيف خالل 
التقاطـــه صورا مـــن نقاط ثابتة، مشـــيرا إلى 
إن ”وصف تصرفات الشـــرطة في فيرغســـون 

بالغطرسة والغرور توصيف محق وعادل“.
لويـــك  بـــرس،  فرانـــس  وكالـــة  مصـــور 
هوفستيد، قال أن ”ردة فعل الشرطة األميركية 

كانت سريعة، وكانت أعدادهم كبيرة“.
من جهته أوضح رون جونسون المسؤول 
عـــن األمـــن العام فـــي مدينـــة فيرغســـون أن 
”الفوضـــى الناجمة عـــن المظاهـــرات صّعب 
تمييز الصحفيين عن اآلخرين“، مشيرا إلى أن 
”عدم تقيد بعض الصحفيين بنداءات التراجع؛ 

أدت إلى تعرض البعض للتوقيف“.

رضاب نهار

تواكـــب القنـــوات التلفزيونية  } أبوظبــي – 
الرسمية في دولة اإلمارات، مستوى اإلجنازات 
والتطورات، بواســـطة مجموعـــة من البرامج 
ذات التوجه احمللي املتنوع واالقتصادي على 
وجه اخلصوص، في محاولة لرصد املشـــاريع 
الكبرى التي نشأت في فترة وجيزة من الزمن، 
وتوثيق أبعادها واستحضار أهدافها الرامية 
إلـــى زيـــادة متســـارعة فــــي معــــدل التنميـة 

الشاملة.
ويتمثـــل الغرض من كثرة تلك البرامج في 
اآلونة األخيرة، فـــي محاوالتها ردم الهوة بني 
األعمال الرائدة وبني املشـــاهد، ورصد جتربة 
التطـــور واحلداثـــة اإلماراتية بالشـــكل الذي 
يســـتطيع أن يجذب األنظار إليها، ويجعل من 
آليـــة التواصل معها عملية تفاعلية يســـودها 
االهتمام وحب االستكشاف واالطالع على آخر 

املستجدات احلاضرة واملستقبلية.
ويعتبـــر برنامـــج ”عاصمـــة القـــرن“ أحد 
هـــذه البرامج، بدأ عرضـــه األول ضمن احللة 
اجلديـــدة لقنـــاة تلفزيـــون أبوظبـــي األولى، 
مســـتعرضا مـــن خـــالل التوثيق للمشـــاريع 
الضخمـــة داخل العاصمـــة اإلماراتية، الرؤى 
العامـــة نحو بلد عنوانه احلضـــارة والريادة. 

يقص على املشـــاهدين بالصـــوت والصورة، 
حكاية اإلمناء في اإلمارة باعتبارها ســـتصبح 
واحدة مـــن أحدث خمس عواصـــم في العالم 

بحلول العام 2030.
تســـتعرض كل حلقة مـــن ”عاصمة القرن“ 
قطاعا استراتيجيا من القطاعات التي متشي 
وفقهـــا اخلطـــة اإلســـتراتيجية 2030 كأولوية 
تنموية لتحســـني أوضاع األجيال القادمة من 
اإلماراتيـــني وغير اإلماراتيني الذي يعيشـــون 
في املجتمع اإلماراتي، بصورة مثالية تضاهي 
أكثر بلـــدان العالـــم تقدما وازدهـــارا. فإمارة 
أبوظبـــي تقـــوم اآلن ومســـتقبال علـــى تنوع 
نشـــاطاتها االقتصادية، األمر الـــذي يجعلها 

تستقطب أقوى املستثمرين في العالم.
ويســـتلهم برنامج ”احلكومة الذكية“ على 
قناة أبوظبي اإلمـــارات، مواضيعه املطروحة 
وفقراتـــه، من اإلطـــار احلالي لـــكل املعامالت 
اخلدميـــة داخـــل اإلمـــارات. مهتمـــا بتوعية 
اجلمهور من كافة الشرائح االجتماعية بأهمية 
احلكومة الذكية والتكنولوجيا ضمن املسيرة 
التنمويـــة للدولة. مبا يخدم السياســـة العامة 
املعنيـــة مبزيد من التطور املنعكس حتما على 

القطاعات االجتماعية واالقتصادية.
ويحاول برنامج ”اإلســـكان في اإلمارات“ 
عبر شاشـــة قنـــاة تلفزيـــون دبي، أن يســـلط 

الضوء على رفاهية املســـكن والبنى التحتية 
في الدولة. وأن يســـتطلع آراء املستفيدين من 
مجموعة القروض واملنح التي مت تقدميها في 
هـــذا املجـــال. فدخل بيوت بعض األشـــخاص 
مـــن أبوظبي، دبـــي، رأس اخليمـــة، الفجيرة، 

الشارقة.
تكمـــن مهمـــة املعديـــن لهـــذه البرامج، أن 
يضعـــوا املتلقـــي مـــكان العارف بكل شـــيء 

واملطلـــع على كل سياســـة في بلـــده الطامحة 
بالوصـــول إلى العاملية. ليســـتطيع بدوره أن 
ميارس دوره القـــادم على النحو الذي يتطلبه 
التوجه احلكومي جتاه عملية التنمية الشاملة. 
باإلضافة إلى أنها تفتح املجال أمام الكثير من 
اآلفاق املهنية والدراسية لإلماراتيني الشباب، 
فضال عن كونها تعرض لوظائف شـــاغرة ولو 

بطريقة غير مباشرة.

من  السياسي  اللجوء  طلبت 

أستطع  لــم  ألنني  سويسرا 

كتابة إال ما يقال لي
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◄ اختطفت جماعة احلوثي 
الصحفي مهدي حامد، من أمام 

منزله مبحافظة صعدة بعد 
مداخالته في قنوات فضائية 

كشف فيها عن حترك قوات حوثية 
إلى مناطق قريبة من احلدود 

السـعودية.

◄ أعلن مسؤول حكومي أن 
إندونيسيا تسعى إلى غلق ٢٢ 

موقعا إلكترونيا، التهامها بنشر 
التطرف الديني والتعاطف مع 

اإلرهاب. وقال املتحدث باسم وزارة 
االتصاالت واملعلومات إن هذه 

اخلطوة متت بناء على طلب من 
الوكالة الوطنية ملكافحة اإلرهاب.

◄ أصدرت قناة ”أون تي في“ 
اخلاصة اململوكة من قبل رجل 

األعمال املصري جنيب ساويرس، 
بيانا تؤكد فيه احترامها للمملكة 
العربية السعودية شعبا وحكومة 
وملكا، ورفضت فيه ”ما مت تداوله 

ببعض مواقع التواصل االجتماعي 
حول إهانة القناة للمملكة“.

◄ دعا الشيخ سلمان احلمود، 
وزير اإلعالم الكويتي، إلى ضرورة 

احلضور اإلعالمي العربي على 
الساحة الدولية إلبراز القضايا 

العربية بشكل موسع ومؤثر، مؤكدا 
على أهمية تعزيز دور اإلعالم في 

توصيل الرسالة العربية.

◄ طالب محافظ بغداد علي 

التميمي وسائل اإلعالم بتحديد 
اجلهات التي تسببت في الفساد 

لكي يعرف املواطن من هو املسؤول 
عن هدر املال العام، داعيا إياها إلى 

اتباع املهنية في تناول األخبار.

باختصار

{عقـــب ثورة 30 يونيو، واجهنـــا الكثير من الصعاب من خالل آلة 

إعالميـــة جبارة كانت تلعب ضد الشـــعب المصـــري وضد الثورة 

وكانت لها تحالفات خارجية لتشويه سمعة المصريين}.

خالد يوسف
مخرج سينمائي مصري

{جزء من اإلعالم الغربي يخضع ألجندات ولحســـابات مرتبطة بتمويله 

وعالقتـــه بمتابعيه، واألولويات التي تعنيهم أكثر من غيرها، وبالتالي 

يمكن أن يتجاهل قضايا مهمة}.

زياد ماجد
كاتب لبناني

{المواطـــن اإلعالمي، خلط ما بين الناشـــط السياســـي والناقل 

للخبر، وحصلت مبالغات ليســـت عن ســـوء نيـــة، ولكنها أضرت 

بالرسالة اإلعالمية المطلوب توجيهها إلى من يهمه األمر}.

سالم الكواكبي
باحث وكاتب سوري

[ متقي ينشط سرا إلطالق سراح مراسل {واشنطن بوست} [ انشقاق إعالمي يحرج نظام طهران دوليا
صحفي إيراني يتخلى عن الدوران في فلك النظام

السلطات اإليرانية تفرض قيودا شديدة على الصحفيين وتجعلهم يكتبون وينقلون ما تريده ال غير

اإلعالم اإلماراتي يحاول مجاراة نسق تطور الدولة

أعلن الصحفي اإليراني أمير حسني متقي رفضه متابعة العمل الصحفي خلف توجيهات 
النظــــــام وإمالءاته، وقــــــرر اللجوء إلى سويســــــرا، بعد محاوالت لدعم مراســــــل صحيفة 

”واشنطن بوست“ املعتقل في إيران، لكنها باءت بالفشل.

تسعى قنوات تلفزيونية إماراتية عبر برامج متخصصة إلى رصد جتربة التطور واحلداثة 
اإلماراتية بالشكل الذي يستطيع أن يجذب األنظار إليها.

إيـــران تحتل املرتبة 173 من 

بـــني 180 بلدا على مســـتوى 

حريـــة  مجـــال  فـــي  العالـــم 

الصحافة

◄



} الرياض – عشـــية دخول شـــهر أبريل، بادر 
دعاة إســـالميون بالتحذير مـــن ”كذبة أبريل“ 

وسوقوا األدلة الشرعية على حترميها.
أول احملذريـــن الداعية الســـعودي، محمد 
العريفي الذي قال، في تغريدة على تويتر: ”لم 
يأِت في الشريعة يوم أو شهر ُيباح فيه الكذب 
ألنه حرام إال ما جاء الشرع باستثنائه كما في 
اإلصالح بني اثنني أو مـــودة بني زوجني.. كم 
فّرق الكذب من بيوت وزرع من عداوات ونشـــر 

من ِغّش واحتيال وكونوا مع الصادقني“.
وكتب رجل الدين حســـن احلســـيني على 
لو نادى مناد من  تويتر، قال األوزاعـــي ”وهللا 
الســـماء أن الكـــذب حالل ما كذبـــت. ال يكذب 
املرء إال من مهانته أو فعله الســـوء أو من قلة 

األدب!“.
وقال نبيل علي العوضي  ”إن الكذب يهدي 
إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار تذكر 

أن الكلمة إما لك وإما عليك“..
وقـــال عيســـى الشـــاعر الشـــحي   يطلـــق 
اإلنكليز على اليوم األول من شـــهر أبريل اسم 
 “All Fools Day يوم جميـــع املغفلني واحلمقى”
ملا يفعلونه من أكاذيـــب حيث قد يصدقهم من 

يسمع.
من جانبه قال أبو ســـلمان اجلاســـر ”من 
يكذب في أبريل ليس بعيدا أن يكذب في غيره! 
فالكذب احملرم خلق سيئ نسأل الله العافية“.

وقال مسعد جنم   ”ال يوجد في ديننا كذبة 
بيضاء وغير بيضاء“.

 وأضاف عبدالله حمـــود الثومير  “كل من 
يناقـــش ويكذب فـــي جداله ونقاشـــه ال ميكن 

إقناعه إال أن يتوب“.
واستشـــهد محمد صالح املنجد ”(ما يلفظ 
مـــن قول إال لديه رقيب عتيد) قصص ال تنتهي 
وأضرار ال تنقضي رمبـــا أدت إلى ضياع مال 

أو طالق أو ترويع، ذريعته كذبة إبريل“.
واســـتغرب مغـــردون إعالن رجـــال الدين 
الطوارئ وكمية التحذيرات التي اكتســـى بها 
تويتر من كذبـــة بيضاء، فيما يكذبون هم ليال 

نهارا باسم الله ورسوله.
#وكتب مغرد ”كذبة أبريل فقط في هذا اليوم 
من السنة رجال الدين ال يكذبون بل يتهافتون 
على نشـــر فتاوى حترمي الكذب؛ وهم يكذبون 

طوال العام على الناس بأمر احلاكم.
وكتبت مغردة ”عزيـــزي املفتي واملعترض 
علـــى كذبة أبريل هـــل علينا أن نكـــذب طوال 
العـــام كـــي نخالف الكفـــار في هـــذا اليوم؟!“ 
وسخر آخر ”أنا أحب احلكومة وأحترم رجال 
الدين السعوديني وأقدر جهود الهيئة وأصدق 

اجلامية“.
وســـاق مغـــرد ما أســـماها ”أشـــهر #كذبة 
إبريل“ التي ”حدثت في عام ١٧٤٦ عندما أعلنت 
صحيفة إنكليزية عن إقامة معرض للحمير في 
ســـاحة، وحضر النـــاس.. فلم يشـــاهدوا غير 
أنفسهم“. وعلق مغرد ”يبدو أننا نحن احلمير 

في ساحة اإلفتاء ورجال الدين“.

} تونس – انضم التونسيون إلى جوقة العرب 
الســـاخرين من تنظيم داعش بعـــد الضربات 
األمنية األخيرة التي أصابته في مقتل خاصة 
بعد القضاء على تســـعة مـــن عناصره أبرزهم 

املكنى لقمان أبو صخر أمير الكتيبة.
وعلى طريقة خطاب داعش في نقل تفاصيل 
عمليـــة بـــاردو الذي اســـتهل بـ”يـــوم عادي“ 
وخطاب النعي الذي بدأ بـ”ليلة سعيدة“، روى 
تونســـيون على طريقتهم بـ(اللهجة العامية) 
كيفية القضاء على الدواعش في خطاب ساخر 
نشـــر على مواقع التواصـــل االجتماعي حتت 
عنوان ”في يوم مـــوش نورمال (ليس عاديا)“ 
جـــاء فيه ”فـــي يوم مـــوش نورمـــال امتطوا 
القطار دون تذاكر نزلوا في محطة ثم صعدوا 
في لواج (ســـيارة أجرة) كانوا عشرة باعتبار 
الســـائق، وصلوا إلى قفصة، قاموا بجولة في 
أزقة املدينة العتيقة لرصد الكفار األصليني من 
ســـياح فلم يجدوا ضالتهـــم… فذهبوا القتفاء 
آثار الطاغوت وفي طريقهـــم مرت من أمامهم 
حشود تلبس اللونني األصفر واألخضر كانت 
وجوههم توحـــي بكونهم من أصـــول التينية 
ظنوا أنهم مشـــجعو منتخـــب البرازيل الكافر 
والعيـــاذ بالله، أحضـــروا الرمانات واألحزمة 
والكالشـــينكوف، بســـملوا وكبروا حني دوى 
صوت قوي من وســـط اجلمـــوع ”بطولة وراء 
بطولة حاروا فينا قوافل قفصة (الفريق احمللي 
لكـــرة القدم مبحافظـــة قفصة التونســـية أين 
قضـــى اإلهابيون حتفهم) ويـــاو ماال عفصة“. 
وبحركة ال إرادية انخرطوا جميعا في الضحك 
إلى أن أخمدت أصواتهم رشاشـــات الطاغوت 
الذي لـــم يجد أي صعوبة فـــي مهاجمتهم من 

اخللف.
وكان موقـــع ”أفريقية لإلعالم“ الذي يتابع 
نشـــاطات تنظيم ”أنصار الشريعة“ في تونس 
وأميرها  الذي بايع تنظيم ”الدولة اإلسالمية“ 
أبوبكـــر البغدادي، قد نشـــر تفاصيل الهجوم 

اإلرهابي.
وقـــدم املوقع حتـــت عنوان ”يـــوم عادي“ 
رواية تفصيلية لســـيناريو العملية اإلرهابية 
التي وصفها بأنها ”عملّية بســـيطة“، قام بها 
موّحدان مســـلمان مؤمنـــان ضعيفـــان، قّدما 

نفســـيهما قربانـــا في ســـبيل اللـــه، بتمويل 
خاّص..“. كما نشرت أفريقية لإلعالم تفاصيل 
مقتل الدواعش في بيان جاء فيه ”ليلة ربيعّية 
جميلة، ركبوا ســـّيارتهم ممتشـــقني أسلحتهم 

ومرتدين أحزمتهم“.
وعبر هاشتاغ #صليل_الشقوفات، حاول 

التونسيون كسر الرهبة االداعشية.
باللهجة العامية التونسية،  و”الشقوفات“ 
تعني القوارير، وهو مصطلح يستخدم خاصة 
في الســـجون زمـــن النظـــام الســـابق ويؤكد 
خبراء أنها تستخدم داخل السجون للتعذيب. 
ويوظف مدونون تونسيون األمر للسخرية من 
مصيـــر الدواعش وما ينتظرهم في الســـجون 

التونسية.
ويســـتخدم تنظيـــم داعش نشـــيد ”صليل 
الصـــوارم“ كخلفيـــة لعدد كبير من األشـــرطة 

التي ينشرها على املنصات االجتماعية. 
احلماســـة  موســـيقى  داعـــش  ويعتمـــد 
هـــذه إلبهار املشـــاهدين وإضعـــاف معنويات 
اخلصـــوم. وهكذا يأتـــي ”صليـــل الصوارم“ 
مرادفا للرعب، غير أن هذا تغير في األســـابيع 
املاضية، وسخر مغردون من لغة اإلرهابيني في 
البيانات. وكان تونســـيون عبروا عن تخوفهم 
من اللغة املستخدمة وقوتها وإمكانية إقناعها 

املراهقني والضائعني.

وفي هذا الســـياق أجاب ناشط ”ليس في 
لغتهـــم فصاحة وال بالغة، وتأثيـــر كلماتها ال 
يتعـــّدى اجلهلة ومـــن بضاعتهم مزجـــاة، أّما 
من أكّب علـــى تعّلم دينه ولغته على أصولهما 
وفروعهمـــا فال يؤّثر فيه البيـــان مطلقا لكثرة 
مـــا فيه من األخطـــاء الشـــرعية واللغوية، أّما 
عـــن علم الّنفس فرمبا وافقتـــك في رأيك إذ أّن 

أكثرهم مثّقفون بال شّك!“.
ويتفنن تنظيـــم داعش أيضـــا إضافة إلى 
البيانـــات في إخراج مسلســـل الدمار اليومي 
ورفعه على اإلنترنت. وقد أكســـبت الفظاعات 

هذا التنظيم املتشدد هالة مرعبة.
ولم مينع هذا ناشطون من خدش الصورة 
التي يريد داعش رســـمها لنفسه. فقد هشموا 
أسطورة الرعب بأسلحة ســـلمية لكنها فتاكة 

أيضا: السخرية والضحك.
 وأضحى نشـــيد داعش الرســـمي مرادفا 
للفكاهة.واجتاحـــت مئـــات الفيديوهـــات في 
مصـــر مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي حيث 
أظهرت املواطنني يرقصون رقصا شعبيا على 
بعد إضافة موسيقى  نشيد ”صليل الصوارم“ 

شعبية.
وامتدت موجة الســـخرية من نشيد داعش 
إلى باقـــي الـــدول العربية، فصمم ناشـــطون 
لبنانيـــون فيديو خاصا بهم على أنغام صليل 

الصوارم، وركب ســـوريون آخرون فيديو على 
أنقاض الفيديو األصلي لداعش. حتى مقاطع 
الفيديو الكئيبة للقتل اجلماعي الذي يقوم به 

تنظيم داعش، أصبحت مادة كوميدية.
الكردي  وقد انضم تلفزيون ”كورد ســـات“ 
للمعركـــة اإلعالمية ضد تنظيـــم داعش، وبث 
التلفزيـــون شـــريط فيديـــو يظهر أشـــخاصا 
يرتدون مالبس ُتشبه تلك التي يرتديها مقاتلو 

داعش، ويصف أعضاءه بأنهم ”بال عقل“.
وتتمحـــور فكـــرة الفيديـــو حـــول ”الغباء 
والعنـــاد“ لدى عناصر داعـــش، فحينما تقول 
لهم إن هذا احليوان األليف اســـمه: ”التيس“. 
إذن، كما يقـــول املثل  يقولـــون لـــك ”احلبـــه“ 

العربي الشعبي.
ففي لقطة ســـاخرة أنتجهـــا برنامج ”كتير 
ســـلبي“ اللبنانـــي يركـــب جهادي مع ســـائق 
ســـيارة أجرة ويرفـــض أن يســـتمع للمذياع، 
ألنه لم يكن موجودا في أيام اإلســـالم األولى. 
تنتهـــي الفقـــرة بطرد ســـائق ســـيارة األجرة 
الرجل ذا اللحية طالبا منه انتظار جمل ليقله 
إلـــى وجهته، وهو نقد الذع للتفســـير احلرفي 

لتنظيم الدولة اإلسالمية للقرآن.
ولطاملـــا كان الهجـــاء الســـاخر مؤثرا في 
الثقافـــة العربية وجزءا ال يتجـــزأ من بنائها، 

حتى أنه كان يستخدم في الشعر القدمي.
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اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@SINDBADIE
يـــوم مشـــرق جديد فـــي العراق، 
وفاحتـــة خيـــر نأمل أن تســـتمر 
حتى حترير أخر شبر من أراضي 
تكريت  ألهـــل  مبـــروك  العـــراق. 
التحريـــر والباقي مســـؤوليتهم 

اآلن.
******

@Sabah_Nahi
مـــا مر عـــام والعـــراق ليس فيه 
جـــوع.. يـــا بـــالد املياه يـــا بالد 
الظمأ، خلمســـة االلف عام ينظم 
العراقيـــون الري. ومازال العراق 
وفيضـــان  جـــدب  مـــن  يعانـــي 

يتهددان حياة الناس.
******

@Dr_3edan
العلم العراقي يرفرف عاليا فوق 
مديريـــة تكريت احملـــررة بعد أن 
مت إسقاط راية داعش.. و(العلة) 

تكبر أكثر في قلوب الدواعش.
******

@abu_looz
هـــذا العام تســـجل كذبـــة أبريل 
لداعـــش حيـــث ظهر إعـــالن عن 
ظهور مرتقـــب "للخليفة" وأصبح 
ومناد  مترقـــب  بـــني  الدواعـــش 

بالكذب ولم يعرف املصدر!
******

@firas_r
من ميـــزات داعش أنهـــا جددت 
وفــــرض  الوطنيـــة  روح  فينــــا 
ميـــزة كانت خابية حتـــت الرماد 

بإحيائها.

@ALQALLAFF
األمـــوال التي جمعتها ما تســـمى 
باملعارضـــة الســـورية منـــذ بداية 
الثـــورة التكفيرية تكفي لبناء وطن 
يعيشون  ضحاياهم  ومازال  جديد. 

في املخيمات!
******

@AlyaaGad
سفارة سوريا في صنعاء تطمئننا 
أن الســـوريني في اليمن بخير ولم 
يتـــأذى منهـــم أحد. شـــكرا. عقبال 

سفارة سوريا في سوريا.
******

@HebaSaaleh
تقويـــة شـــوكة التكفيريني ليســـت 
أفضل طريقة إلنهاء حكم سلطوي.. 
حينها يكون الـــدواء أمر من الداء 
رسالة للســـعودية وقطر.. ارحموا 

سوريا.
******

@NagwaRachad
املفـــروض أن الرئيـــس األميركـــي 
بـــاراك اوبامـــا ينحنـــي احترامـــا 
وتبجيال للحكام العرب ألنه لوالهم 
لكانـــت مصانع الســـالح االميركي 
أفلســـت وأغلقت من زمان.. أمجاد 

يا عرب.
******

@rdooan
ميليشـــيات النظام الســـوري التي 
حتاصـــر مخيـــم اليرمـــوك ومتنع 
رغيـــف اخلبز عنه تركـــت "داعش" 
تدخـــل املخيم بأعـــداد كبيرة.. ولم 

يحدث بينهم أي اشتباك!

@almousa_su
واإللهام  النجاح  قصص  مشـــكلة 
أنهـــا جتعـــل الشـــهرة والثـــروة 
واجلوائز معيـــارا للنجاح، فيظن 
البســـيط الـــذي ينجح فـــي بيته 
وعمله أنه مازال فاشـــال دون هذه 

البهرجة.
******

@al_3rby
خالفاتنـــا مـــع أنظمتنـــا العربية 
األجنبـــي غيـــر  شـــيء ونصـــرة 
العربي شيء أخر.. نتطاحن حتى 
العظم مع أنظمتنا لكن لن نخذلها 
فـــي مواجهـــة األجنبـــي أو أداته 

احمللية.
******

ahmaliaed24@ 
العـربيـــة  اململكـــــة  ســـتبقـى 
وأمنيا  سياسيا  ثقال  السعودية.. 
واقتصاديا.. شـــاء من شاء وأبى 

من أبى.
******

@dahaf__
اســـكـت! إن لــــم تكــــن احلــــرب 
طائفية ســـنبذل جهدنـــا جلعلها 

طائفية.
******

@mhamza22
والبـــذاءة فـــي  حالـــة (الفحـــش 
اخلطاب الديني) حتتاج إلى وقفة 
صادقـــة لصنع برامج ومشـــاريع 
تربويـــة لترميم ما تبقى من بقايا 

أخالق وبقايا قيم.
******

@elegant_lady91A
األجانب وبعض اشـــقائنا العرب 
ملا يشوفوا ســـعوديا في اخلارج 
يحســـبونه نفطـــا ميشـــي علـــى 

األرض.

@HaiderAlAbadi
حيدر العبادي

رئيس الوزراء العراقي

@AlyaaGad
االســـتثمار  هيئة  يطالـــب  األزهر 
بوقـــف عـــرض برنامـــج إســـالم 
البحيـــري متهما إياه بالتشـــكيك 
في ثوابـــت الدين جدير بالذكر أن 
الرجل يقرأ مـــن صحيح البخاري 

ومسلم.
******

@LASTWISDOM1
يشـــعر  ال  األزهـــر  أن  املأســـاة.. 
التطرف  حرائق  عن  مبســـؤوليته 

التي تهدد وجوده هو أيضا.
******

@NagwaRachad
#السيسي: "لن نســـمح ألي طائفة 
ذات فكر خاطئ أو جماعة متطرفة 
ببـــث ســـمومها وتشـــويه صورة 
الدين"، الســـلفيون وحـــزب النور 

ماذا هم فاعلون!؟
******

 @abeerabeeer 
انذار مبنع هاني املسيري محافظ 
أو  الدخـــول  مـــن  اإلســـكندرية 
االقتراب من أي منشـــأة عسكرية، 
وذلك بسبب اجلمع بني اجلنسية 
املصريـــة واألميركية ما هذا بحق 

السماء؟
******

@ismailgawish
أول أمـــس كان افتتـــاح كنيســـة 
اســـيوط..  في  ابنوب  ماريوحنـــا 
الكنيســـة حرقهـــا االخـــوان زمن 
فض رابعة رجعـــت أحلى وأجمل 

من األول.

@LutfiNoaman
انتهت احلرب. "أوهام" أبريل.

******
@Dhahi_Khalfan
صبرنا علـــى احلوثي حتى مترد 
وتدخـــل في شـــأن اليمن اشـــنع 

العدا.
******

@Kameeeka  
الثأر لدم الطفلة مآب قتلها أبوها 
برصاصتـــني في الظهـــر ورماها 
من شـــاهق طفلـــة في العاشـــرة 
من عمرها معذبـــة ومغتصبة تبا 
لشرفكم يا من ال متلكون الشرف.

******
@elegant_lady91A
تّعـــج  اليمـــن  مينيـــة،  الطفلـــة 
بالتخّلف بســـبب اجلهل وبحاجة 
الجتياح هذه االفة وإال لن ينتهي 
مسلســـل الضحايا على يد هؤالء 

األوغاد الثأر لدم الطفلة مآب.
******

@alasaadim
مشـــغولون بالطائـــرات وحـــرب 
السماء في صنعاء، وحرب األرض 
واحملافظـــات اجلنوبية  في املدن 

تقتل العشرات وتستبيح املدن.
******

@waleedpro
مهمـــا تكن فوائـــد عاصفة احلزم 
فهي عمليات مؤملة وســـيكون لها 
ضحايا مهما كانـــت مقنعة ليس 
مـــن املنطق الفـــرح (أخالقيا على 

االقل).

سوريا

مواطنون عاديون وراء حواسيبهم  يجلس 
ــــــاج بيانات ورســــــوم متحركة وبرامج  إلنت
ســــــاخرة يواجهــــــون بها رعــــــب "اخلالفة 

املزعومة".

@kouki2
القبـــض على "عون أمـــن" ينقل ٣ 
ارهابيني على منت ســـيارته الى 
اعترف  التســـفير  شبكات  احدى 
االولـــى!!!  املـــرة  ليســـت  انهـــا 
مراجعة االنتدابات التي متت في 
فترة الترويكا واجب موش مزية.

******
@rayono5
ظهـــور جديـــد بصـــورة "رتريكا" 
ملغنـــي الـــراب الســـابق إميينو، 
الـــذي اختار أن يرعـــى املاعز في 
ســـوريا،  جهاد الرتريـــكا ملقاومة 

أميركا .
******

@sousoui
٢٠١٢: املنصـــف املرزوقـــي يطرد 
صحفيا. اإلخـــوان: عندو احلق!! 
فضيحـــة!!  البجبـــوج:  أنصـــار 
٢٠١٥، السبســـي يطرد صحفيا!!  
أنصـــار  فضيحـــة!!  اإلخـــوان 
البجبـــوج النـــداء: "عنده احلق"، 

وتلك األيام نداولها بني الناس.
******

@hakim1zed
قالـــوا إنهـــم حضـــروا لنـــا ٤٦٢ 

انتحاري.  انتحار جماعي؟ 
******

@benmhennilina
مراسلة تتحّدث عن زيارة فجئية 
االســـتعداد.  وتطلب من متقبلها 
فأيـــن عنصـــر املفاجـــأة في هذه 

الزيارة؟

دعاة يمتهنون الكذب تونسيون حطموا رعب الخطابات الداعشية بالضحك

ويحرمونه يوما في السنة

«صليل الشقوفات} سخرية مما ينتظر الدواعش في السجون مدونون تونسيون استبدلوا «صليل الصوارم} بـ

عرب خدشـــوا صـــورة   الرعب 

التـــي يريـــد تنظيـــم داعـــش 

تســـويقها بأســـلحة فتاكـــة: 

السخرية والضحك

◄

[ ناشطون عرب تغلبوا على داعش بأسلحة سلمية: السخرية والهجاء

«عصا الســـيلفي}، وذلك ألن هواة هـــذا النوع من التصوير يأخذون  منـــع المســـؤولون في المتاحف الوطنية البريطانية دخول زوارها بـ

أوضاعا غير محترمة بجوار اللوحات الفنية الشـــهيرة. كان العديد من المتاحف األميركية مثل «موما} في نيويورك و«ســـميث سونيان} 

في واشنطن، اتخذت القرار نفسه فيما لم تتخذ فرنسا أي قرار بشأن عصا السيلفي.
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كشـــف خبـــراء أن منازل كثيرة بصنعـــاء القديمة مهّددة باالنهيار، ال ســـيما خالل أماكن

موســـم األمطار وغياب أعمـــال الصيانة والترميم منذ فتـــرة طويلة، باإلضافة إلى 

األضرار املحتملة للمباني األثرية من جراء الحرب الجارية حاليا في البالد.

تضـــم منطقة الواحات، فـــي الصحراء الغربية بمصر، مقابـــر ملونة ومزارات أثرية، 

لم تمســـس أغلبها عوامل املناخ، ويتصدر هذه اآلثار وادي املومياوات الذهبية، 

الذي اكتشفه باحث اآلثار، زاهي حواس، عام ٢٠٠٠.

 العاصمـــة صنعـــاء عـــددا كبيرا مـــن املبانـــي التاريخيـــة، متعّددة 
ّ

تضـــم

الطوابق، والتي تعتبر ناطحات الســـحاب األولى في العالم، ويعود بناؤها 

إلى أكثر من ٢٥٠٠ عام، وهي موجودة في منطقة "باب اليمن" التاريخية.

} صنعــاء - تزخر العاصمة صنعاء وعدد من 
المدن اليمنية األخـــرى بمبان أثرية ذات قيمة 
تراثية كبرى، ويعود تاريخ إنشـــائها إلى آالف 
السنين، حيث تسود مخاوف لدى المختّصين 
فـــي اآلثار من أن يتعّرض بعـــض تلك المباني 
للدمـــار، جّراء الحـــرب الدائرة، علـــى غرار ما 

حدث أساسا في العراق وسوريا.
ومّمـــا يصّعـــد تلـــك المخـــاوف المحلّيـــة 
والدولّيـــة، االتجـــاه الذي اختـــاره الحوثيون 
مؤخرا في تكثيف القصف العشوائي بالمدافع 
والدبابات على عدد من المدن، مّما ال يستهدف 
المدنيين فحســـب وإّنما يعـــّرض كذلك تراثهم 

الثرّي للدمار.
والجدير بالذكر أّن العاصمة صنعاء تضّم 
عددا كبيرا مـــن المباني التاريخيـــة، متعّددة 
الطوابـــق، والتـــي تعتبر ناطحات الســـحاب 
األولى فـــي العالـــم، ويعود بناؤهـــا إلى أكثر 
مـــن 2500 عام، وهي موجـــودة في منطقة "باب 
اليمـــن" التاريخية، فضال عـــن القيمة التراثية 
الكبـــرى لآلثـــار العثمانيـــة والمســـاجد التي 
شّيدها المســـلمون على مّر القرون واألجيال. 
وهو مـــا دعا منظمـــة األمم المتحـــدة للتربية 
والعلم والثقافة "يونســـكو" إلـــى ضّم المدينة 
القديمـــة إلى قائمة اإلرث الثقافي واإلنســـاني 

العالمي.
عبدالحميـــد  العثمانـــي،  الســـلطان  وكان 
الثاني، ســـبق أن أمـــر بترميم األســـوار التي 
تحيـــط بالمدينة، إذ مّما يلفـــت األنظار وجود 
"ناطحات ســـحاب" داخل المدينـــة، تتكّون من 
ثمانيـــة أو تســـعة طوابق مبنيـــة بالكامل من 
الطـــوب. وتعكـــس تلك الناطحات، ســـمة الفن 

المعمـــاري اليمنـــي التقليـــدي، فيمـــا ال تزال 
اإلضافات والترميمات التي ألحقت إليها خالل 
فترة حكم الدولة العثمانية، طيلة أربعة قرون، 
قائمة بما أســـهم في الحفـــاظ على بقائها إلى 
اليـــوم، علمـــا أّن صنعاء القديمـــة تضّم أيضا 
المساجد العثمانية والمســـجد الكبير، فضال 

عن ناطحات السحاب.

وتتمّيـــز مدينة صنعـــاء القديمـــة بمعمار 
تقليدي ومبان متناســـقة ومنـــازل يعود تاريخ 
بنـــاء بعضها إلى أكثر مـــن 500 عام، ومع ذلك 
ال تـــزال مســـكونة إلى غايـــة اليـــوم. ويعني 
اســـم مدينة صنعـــاء، وفق مصـــادر تاريخية، 
المدينة المســـورة نظـــرا إلى الســـور الكبير 
المحيط بها والمشّيد منذ العصور القديمة تّم 
ترميمه عديدة المرات خالل العهود اإلسالمية 

المتعاقبة.
وكانـــت منظمة اليونســـكو قـــد تبنت، عام 
1984، مشـــروع الحملة الدولية لحماية صنعاء 
وســـاهمت بإعـــادة بنـــاء ســـورها التاريخي 
وترميم العديد من مبانيها وإصالح الجســـور 
والممـــرات الداخلية في المدينة مع المحافظة 
على نمطها القديم نفسه، خصوصا أّنها تضّم 

عددا كبيرا مـــن المنازل القديمـــة يبلغ عددها 
1400 منزل مجتمع في مكان واحد.

ويقـــول خبـــراء إن منازل كثيـــرة بصنعاء 
القديمـــة مهّددة بالتصّدع واالنهيار، ال ســـيما 
خالل موســـم األمطار وغيـــاب أعمال الصيانة 
والترميـــم منذ فترة طويلة. وهـــو ما يعني أّن 
األجـــواء الحالّية للحرب من شـــأنها أن تكّرس 
مزيـــدا مـــن اإلهمـــال لتلـــك المبانـــي، فضال 
عن ســـهولة اإلضـــرار بها في حـــال تعّرضت 
للقصف العشـــوائي للجماعات والميليشـــيات 

المتصارعة.
وال يتـــرّدد المراقبـــون فـــي التعبيـــر عن 
تخّوفهم من تعّرض تلك األماكن األثرية، سواء 
الموجودة فـــي العاصمة صنعاء أو غيرها من 
المدن إلى أضـــرار، إذ تزايد القلق خالل األيام 
الماضية من إصابة األماكن األثرية في صنعاء 
القديمة، التـــي يطلق عليها اســـم باب اليمن، 
وتوجـــد داخل أســـوار المنطقة التـــي تعرف 
تاريخّيا بأّن ســـام ابـــن النبي نوح كان قد لجأ 

إليها للنجاة من الطوفان الكبير.
وتواجه صنعاء القديمـــة، منذ فترة، خطر 
الخروج من قائمة التراث العالمي، فقد ســـبق 
لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والثقافـــة 
والعلوم أن وّجهت تحذيرا للســـلطات اليمنية 
بإسقاط المدينة من القائمة العالمّية لليونسكو 
التي ُأدرجت فيها منذ عام 1986، ومن المرجح 
أن يطـــرح هذا الموضوع مجـــّددا خالل الفترة 

القريبة المقبلة.
كما سبق للجنة الوطنية اليمنية لليونسكو 
أن حذرت مـــن أّن وضع مدينة صنعاء القديمة 
على قائمـــة التـــراث العالمي أضحـــى حرجا 
للغايـــة بعد تلقيها إنذارا شـــديدا من المنظمة 
العالميـــة، نظرا إلى تعـــّدد المخالفات الضاّرة 

بتراثها، وهو ما تصاعد اليوم بفعل الحرب.
يذكـــر أّن مدنـــا ومناطق عديـــدة في اليمن 
تضـــّم ناطحـــات ســـحاب تاريخّيـــة وبناءات 

عمودّية شـــاهقة، من بينها أساسا بلدة شبام 
األثرية الواقعة في محافظة حضرموت شـــرق 
اليمـــن. ويعود بنـــاء هذه المدينـــة إلى القرن 
السادس عشر، وقد تّم تسييجها بأسوار عالية 
لحمايتها، لكّنها اليوم ليست بمنأى عن خطر 

اإلضرار بمعالمها.
وتشـــكل هـــذه المدينة أحد أقـــدم النماذج 
الدقيقة للتنظيم المدني، ذلك أّن بناءاتها ترتكز 
باألســـاس على مبدأ البنـــاء العمودي. ونظرا 
إلـــى مبانيها البرجية الشـــاهقة المنحوتة في 

قمـــم الجبـــال الصخرّية، تعـــارف أهالي 
بمانهاتن  تســـميتها  علـــى  المنطقـــة 

الصحراء.
لم  األخيرة،  الفتـــرة  وخالل 
تجد جماعة الحوثي من طريقة 
للتصـــّدي لتحالـــف "عاصفـــة 
الحـــزم" غير توجيـــه فوهات 
مدافعها نحو البنى التحتية، 
ومن بينها البناءات األثرية، 
أقصـــى  إلحـــاق  بهـــدف 
دمـــار لها، عمال بأســـلوب 
األرض المحروقة، ويأســـا 
حرب  فـــي  االنتصار  مـــن 

انقالبية ارتّدت عليها.
تجـــدر اإلشـــارة 

قائمـــة  أّن  إلـــى 
نســـكو  ليو ا
العالمي  للتـــراث 
مدن  ثـــالث  تضّم 
هـــي:  يمنيـــة 
القديمة،  صنعاء 
شـــبام  وبلـــدة 
ت  مـــو بحضر
شـــرق اليمـــن، 
زبيد  ومدينـــة 

قعـــة  ا لو ا

غرب البـــالد. وتوصف شـــبام بكونهـــا تضّم 
أّول ناطحـــات ســـحاب فـــي العالم نظـــرا إلى 
مـــا تزخر به مـــن مبان قديمة ســـامقة ارتفاعا 
ومتراصة أفقّيا، فـــي حين تعّد مدينة زبيد من 
مدن العصر اإلســـالمي في اليمن وتضّم عددا 

المساجد  والبيـــوت العتيقـــة، وهـــي من 
جـــه  ا الخروج تو خطـــر  بدورهـــا 

مـــن قائمة اليونســـكو، 
ال ســـيما أمام إهمال 
ترميـــم  أعمـــال 
التراثية  مآثرها 

وصيانتها.

وّجهت احلرب املستعرة في اليمن األنظار مجددا إلى األخطار التي تتهّدد املعالم األثرية 
ــــــي التاريخية الفريدة من نوعها في البالد واملنطقة بأســــــرها، وفــــــي مقّدمتها أوّل  واملبان

ناطحات سحاب عرفها التاريخ.

أولى ناطحات سحاب في العالم في مرمى الحرب اليمنية

الواحات البحرية مزار صحراء مصر للعالج ومعانقة الطبيعة والتاريخ

[ صنعاء تواجه شبح الخروج من قائمة التراث العالمي  [ الحوثيون اعتمدوا أسلوب األرض المحروقة بما يضر بالمباني األثرية

تضـــم قائمة اليونســـكو 3 مدن 

يمنيـــة هـــي: صنعـــاء القديمـــة، 

وبلدة شـــبام بحضرموت شـــرق 

اليمن، ومدينة زبيد غرب البالد

◄

360
هو عدد عيون املياه املعدنية 

والكبريتية الدافئة والباردة 

في منطقة واحات الصحراء 

الغربية

} القاهرة - تحظى الواحات البحرية، الواقعة 
فـــي الصحراء الغربية لمصر، بوجود 360 عينا 
للمياه المعدنيـــة والكبريتية الدافئة والباردة. 
ورغـــم أنها تقع في قلب الصحـــراء، فهي غنية 
بثروة مائية هائلة، وقد أثبتت بحوث وتحاليل 
مخبرية عديدة، أجرتها جامعات ومراكز بحوث 
مصرية وأجنبيـــة، أهميتها العالجية ألمراض 

الروماتيزم والنكـــروز والروماتويد واألمراض 
الجلدية بدرجة تفوق بكثيـــر ما توّفره مناطق 
كثيرة في العالم. ويقول العارفون بالمنطقة إّن 
زيـــارة واحدة لعين ســـيجام بمدينة الباويطي 
تكفـــي لعالج كثير من األمـــراض، وكذلك عيون 
بئـــر حكيمة وعيـــون منطقة بئـــر حلفا وعيون 
البشـــمو، والعجيب أن كثيرا مـــن هذه العيون 

تســـتمد ماءها مـــن مصدريـــن أحدهمـــا بارد 
واآلخـــر ســـاخن ينتهيان إلى مجـــرى صخري 

عميق واحد.
عين الثرو هي أعجب هذه العيون، فماؤها 
يزيد تدّفقا كلما نهـــل الناس من معينها، وتقّل 
وتنحســـر كلما ابتعدوا عنها، حسب ما يرّدده 
أهالـــي الواحـــات مـــن حكايات تشـــبه الخيال 

أحيانا.
كثيـــرة هي المعالم األثريـــة المتناثرة، هنا 
وهناك، فـــي واحات الصحـــراء الغربية، فعلى 
امتدادها توجد مقابر األســـرة الفرعونّية الـ26، 
كما تحـــوي أيضا جبانـــة الطيور المقّدســـة، 
وبقايـــا قوس النصر الرومانـــي، وأطالل معبد 

إيزيـــس، فضـــال عن أطـــالل معبـــد يرجع إلى 
عصر اإلســـكندر المقدوني، وفي مقّدمة كّل تلك 
الكنوز األثرية ترتسم مقبرة وادي المومياوات 
الذهبيـــة. كما تضـــّم المنطقـــة مقابـــر ملّونة 
ومـــزارات أثريـــة، لم تمســـس أغلبهـــا عوامل 
المناخ، وأشهر تلك اآلثار القصر وعين المفتال 
والباويطي والشـــيخ ســـوبي ويوســـف سليم 
والحيز، ويتصّدر هذه اآلثار وادي المومياوات 
الذهبيـــة، الذي اكتشـــفه باحث اآلثـــار، زاهي 

حواس، عام 2000.
ويقـــع الـــوادي وســـط الواحـــات بالقرب 
مـــن منطقـــة الباويطـــي، حيـــث عثـــر على 10 
آالف موميـــاء ترجع إلـــى العصـــر الروماني، 
ومعظـــم المومياوات في صناديـــق ذات أقنعة 
وصـــدور مذهبـــة ومزخرفة بالنقـــوش، فضال 
عـــن الرســـومات المصريـــة القديمـــة واللغـــة 

الهيروغليفية.
وتتوّزع المومياوات بيـــن مجموعة مقابر 
محفورة في الصخر، تختلف من حيث حجمها 
واتجـــاه مدخلها، ويصل حجـــم بعضها إلى 

75 مترا، ويزيـــد عرضها على 40 مترا، 
المومياوات  تراّصـــت  وبداخلهـــا 

فـــوق مصاطـــب، وقد عثـــر على 
تاريخ  تؤكـــد  برونزية  عمـــالت 

هذه المقابر.
المقبـــرة  اكتشـــاف  قصـــة 
تعود إلـــى طرفة حدثت لحارس 
المجـــاورة  األثريـــة  المنطقـــة 

لمعبد اإلســـكندر األكبـــر، فقد كان 
يســـير راكبا حماره ليتفّقد المنطقة، 

فتعثـــرت قوائم حماره ليســـقط الحارس، 
ويشـــتّم روائح غريبة، ويشـــاهد ألوانا ذهبية 
تنبعث من حفرة بجانبه، فأبلغ المسؤولين عن 
دائرة اآلثار، وجاء زاهي حواس، رئيس منطقة 
األهرامات آنذاك، ليكتشف الكنز األثري الدفين.

المعبـــد العظيـــم بمنطقة القصـــر، يعّد من 
أهـــم المناطق األثرية بالواحـــات، ويرجع إلى 
عهد الملك إبريس وأحمس الثاني، وبالمنطقة 
أيضـــا مقبـــرة قـــارة فيهـــا مقبـــرة أول حاكم 
للواحات البحرية وهو أمنحوتب حوي، وتبدو 

المقبرة منقوشة وملّونة، ويرجع تاريخها إلى 
األســـرة الفرعونّية الـ18، والنصـــف األول من 
األســـرة الـ19. وهذا إلى جانب منطقة التبينية 
التي تضّم معبد اإلســـكندر األكبـــر، وهو ثاني 
معبد يشـــّيده في الصحراء الغربية، فضال عن 
عـــّدة مناطـــق صحراوية أخرى مثـــل المارون 

والدست والمغرفة.
تتســـابق المشـــاهد في منطقـــة الواحات 
الشاسعة لتؤّكد لزّوارها أّنها عصّية عن الحصر 
في توصيف دون ســـواه، فهـــي تضّم أيضا ما 
يسّمى بالصحراء البيضاء البعيدة عن منطقة 
البويطي نحو 150 كيلومترا، ولكن عند الذهاب 
إلّيها تزدحم الكثبان لتمّرر بالصحراء السوداء 
الواقعـــة فـــي منطقة المـــارون، حيث ينتشـــر 
الحصى األســـود، وتبرز قمم الجبال المكسّوة 
بلون ليلي يدّل ســـواده، لـــدى الخبراء، على ما 

يزخر به من معادن وحديد وبازلت.
الثراء األثري والتاريخي لمنطقة الواحات 
البحرّيـــة يصعـــب اختزالـــه في أســـطر، لكّن 
ما يضفـــي عليه حيـــاة جديدة هـــو أهالي 
المنطقة، من خالل جهودهم للحفاظ 
علـــى مـــا عرفوا بـــه مـــن تقاليد 
حضارة  بثراء  تحتفي  وأعراف 

األجداد.
األرض  هذه  امتداد  وعلى 
الرملية  وكثبانها  وهضابهـــا 
تنتصب  بالتاريخ  المحتفيـــة 
قلـــب  فـــي  البدوّيـــة  الخيـــام 
النيران،  وتشـــتعل  الصحـــراء، 
الزّوار  الستضافة  الوالئم  وتنصب 
والســـّياح، وتقام االحتفـــاالت وتنبعث 
األناشـــيد البدوية، على أصـــوات عزف العود 
والسمســـمية وغيرهـــا من اآلالت الموســـيقية 

الوترّية واإليقاعية األصيلة.
لســـّكان منطقـــة الواحات مشـــاهيرهم من 
الشـــعراء والفّنانين، على غرار مغّني الواحات 
عبدالصـــادق وأحمـــد الشـــيمي وغيرهما، فال 
مكان هنا ألن تســـتغرب كيف يترجم المنشـــد 
مفردات أغانيه بلغات متعّددة للزّوار والسياح، 

فقد ورثوا فنونهم ومهنتهم عبر األجيال.

الواحــــــات البحرية هــــــي إحدى واحات الصحراء الغربية في مصــــــر، توجد على بعد ٥٦٣ 
ــــــوب الغربي من محافظة اجليزة، تزخر بســــــحر طبيعتها الصحراوية  ــــــرا إلى اجلن كيلومت
ومبعاملها األثرية الفريدة من نوعها، لكّنها تشــــــتهر أيضــــــا بعيون املاء املعدنية والكبريتية 

الدافئة والباردة، وتستمّد خصوصّيتها أيضا من بْدِوها بحضارة األجداد..

تضم الواحات مقابر األسرة الفرعونية الـ٢٦، وجبانة الطيور املقدسة، ووادي املومياوات الذهبية، وغيرها كثير من الكنوز األثرية

[ تتميـــز صنعاء القديمـــة بمعمار تقليدي 
ومبـــان متناســـقة ومنـــازل يعود تاريـــخ بناء 

بعضها إلى أكثر من 500 عام.

[ تعكـــس ناطحات الســـحاب ســـمة الفن 
ن من 8 

ّ
المعماري اليمنـــي التقليدي، وتتكو

أو 9 طوابق مبنية بالكامل من الطوب.

[ أدرجت اليونســـكو صنعـــاء القديمة عام 
1986 ضمن قائمـــة التراث العالمي، ويرجح 

الخبراء إعادة النظر في ذلك.



} قالـــت الرابطة األلمانية لصناعات منتجات 
العنايـــة بالجســـم والمنظفـــات إن تنظيـــف 
بشـــرة الوجه ليال فقط غير كاف، مضيفة أنه 
ال ينبغـــي تنظيفها قبل النوم فحســـب، وإنما 

صباحا أيضا.
وأوضحـــت أن تنظيف بشـــرة الوجه ليال 
بصفة خاصة يعد أمرا ضروريا، حيث يســـهم 
ذلك في تدفق الدم بشكل أفضل والتمتع ببشرة 
نضرة، باإلضافة إلى أن البشرة النظيفة أكثر 
قدرة على امتصاص المواد الفعالة بمنتجات 

العناية، ما يزيد من فعاليتها.
أما صباحا فقد تتســـبب إفـــرازات العرق 
الناجمـــة أثنـــاء النـــوم في انســـداد مســـام 
البشرة، لذا فإنه من الضروري أيضا تنظيفها 
صباحا. ومن ناحية أخـــرى، توصي الرابطة 
ذوات البشرة الحساســـة باستعمال منتجات 
التنظيف اللطيفة، وذلك تجنبا لتهيج البشرة 

إثر التنظيف المنتظم ليال وصباحا. 
وقالت مجلة المرأة ”ستايل آب يور اليف“ 
إن الجسم يشـــحن مخزون طاقته أثناء الليل 
اســـتعدادا لليوم التالي، حيـــث يقوم بعملية 

إصالح وتجديد للخاليا. 
المعنية  النمســـاوية  المجلـــة  وأضافـــت 
بشؤون الجمال والموضة أنه يمكن للمرأة من 
خالل العناية الليلية السليمة استعادة شباب 
بشرتها، مشيرة إلى أن مستحضرات العناية 
المحتوية على الرتينول تعتبر ســـالحا فعاال 
لمحاربة عالمات الشيخوخة، حيث أنها تحفز 
بنـــاء ألياف الكوالجيـــن واإليالســـتين أثناء 

النوم.
وأشـــارت مجلة ”ســـتايل آب يـــور اليف“ 
إلى أنه من األفضل اســـتعمال مســـتحضرات 
العنايـــة المحتوية على الرتينـــول في الفترة 
بين منتصف الليل والساعة الواحدة صباحا.

صابر بليدي 

التواصـــل  شـــبكات  صـــارت   - الجزائــر   {
االجتماعي رفيق مالييـــن الجزائريين، وجزء 
من حياتهم الشـــخصية، لدرجـــة أنها انطلقت 
مـــن منصاتها مشـــروعات زواج وبناء أســـر 
جديـــدة، فكـــم من تعـــارف حصل عـــن طريق 
الفيســـبوك أو الســـكايب.. وغيرهـــا، تطورت 
العالقة االفتراضية ودرست الفكرة وتجسدت 
نظريـــا وانتهت في بيت زوجيـــة أو أي عالقة 
أخـــرى، بعيدا عـــن كل الموروثـــات والتقاليد 

االجتماعية.
وصار ما كان لســـنوات قليلة فقط مدرجا 
في خانة الخيال عمليـــا والمنبوذ اجتماعيا، 

حقيقة تلمس وتجـــارب تروى عند 
الجزائريين، فبعـــد ثورة الهاتف 
الخلوي في إعادة رسم العالقات 
االجتماعية، جاءت ثورة شبكات 
التواصـــل االجتماعـــي لتحول 
المستحيل إلى حقيقة، وفارس 
األحـــالم أو عروس الحظ صارا 
المســـافات  بإمكانهما اختصار 
وتبـــادل الصـــورة والصوت في 

أي لحظة.
ويقول أســـتاذ علـــم االجتماع 

”اإلنســـان  فيصل عمالو لـ”العرب“ 
التكنولوجي  والتقـــدم  ابـــن بيئتـــه 

ينعكـــس بصـــورة آلية على ســـلوك 
وعالقـــات األفـــراد وعلـــى المنظومات 

االجتماعيـــة بشـــكل عـــام“، ويؤكـــد أن 
وســـائل االتصـــال الحديثـــة رغـــم تأخر 

دخولهـــا إلـــى الجزائـــر لظـــروف معينة، 

تعيد شـــيئا فشيئا رسم الخارطة االجتماعية، 
خاصة فـــي بناء العالقـــات األســـرية، فكثير 
من الشباب والشـــابات بنوا أسرا جديدة مع 
أجنبيـــات وأجانب، بواســـطة نظـــرة إعجاب 
أو كلمـــة لطيفـــة من خالل شـــبكات التواصل 

االجتماعي“.
وروى لـ”العرب“ قصة إســـماعيل الشـــاب 
بإيطاليـــا، الذي  حاليـــا  المقيـــم  العصامـــي 
ظفـــر بفتاة أحالمه عن طريـــق النات ومواقع 
الدردشـــة بالتحديـــد، فبعـــد إتقانـــه اللغـــة 
اإليطاليـــة ارتأى أن يصبح مـــن رواد نوادي 
الدردشـــة الناطقـــة بلغة الرومـــان، وأن يقوم 
بتطبيـــق ما تعلمه من جانـــب نظري في هذه 
اللغة، إلى أن ســـاقته األقدار ألن يتعرف على 

”كارولينا“ التي أصبحت زوجته الحالية.
ويضيـــف ”بعـــد تبادل الدردشـــة بشـــكل 
يومـــي، اقترب الطرفـــان من رؤيـــة بعضهما 
فاشـــتعل  البعـــض عـــن طريق ”الـــواب كام“ 
فتيـــل الحب بيـــن االثنيـــن وقـــررا االرتباط، 
وتوجه حمـــزة إلى الســـفارة اإليطالية قصد 
طلب التأشـــيرة والســـفر إلـــى نابولي لرؤية 
حبيبـــة العمـــر، وشـــاء القدر عكـــس ذلك ولم 
تكلل مغامرته بالنجـــاح. ألن كارولينا حزمت 
حقائبها للجزائر والتقت إســـماعيل وتعرفت 
على عائلته وأعلنا ارتباطهما حسب الشريعة 
اإلســـالمية والعـــادات الجزائريـــة، لينتقـــال 

بعدها إلى نابولي للعيش معا“.
وغير بعيد عن قصة إســـماعيل، تعرف 
حســـني على فتاة أحالمه عن طريق النات 
وتنحدر أصولها من والية برج بوعريريج 
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العاصمـــة). وقـــرر االقتران بها بعـــد أن رآها 
عبر ”الســـكايب“ وال زال لحـــد اآلن يلتقي بها 
لتحديـــد موعـــد زيـــارة األهل قصـــد خطبتها 
ودخول القفص الذهبي فـــي القريب العاجل. 
في حيـــن تداولت منذ أســـابيع فـــي الجزائر 
روايـــات أخـــرى عن مشـــروع مماثـــل لعالقة 
زوجية تم عقد قرانهـــا بحضور اإلمام لقراءة 

الفاتحة، لكن ليـــس في البيت 
بل بواسطة السكايب.

وساهمت بهذا ثورة تكنولوجيات االتصال 
رغـــم تأخرها فـــي دخول الجزائـــر، في تغيير 
طباع وســـلوك الجزائريين، ويظهر من خالل 
الكثيـــر من اإلفادات انعكاســـاتها على العديد 
من العادات والتقاليد االجتماعية الكالسيكية، 
فبعدما كانت تحتكم لموروث اآلباء واألجداد، 
انفتحت في حســـم قـــرارات اجتماعية هامة، 
على شـــبكات التواصل االجتماعي والتعامل 

اإللكتروني.

} برليــن - ينصــــح الكبار بمراقبــــة أطفالهم 
عند تصفح اإلنترنت. وبهذه الطريقة ســــوف 
يطلعون على الجزء الذي يحتاج الطفل دعما 
األلمانية  فيه. ونشــــرت بوابة ”شــــاو هيــــن“ 
اإللكترونية بعض النصائح المفيدة لآلباء عن 

أفضل طريقة لتوجيه األطفال على اإلنترنت.
وبحســــب هــــذه البوابــــة، فــــإن المواقــــع 
المالئمة لألطفال معدة ببســــاطة وتســــتخدم 
لغــــة يســــهل فهمهــــا ورســــومات واضحــــة. 
ويجــــب أن يحمي الموقع أيضا مســــتخدميه 
الصغار من المحتوى غير المالئم. ويمكن أن 
يــــدرك اآلباء هذا عندما تكون غرف الدردشــــة 
الصفحــــات  زوار  تعليقــــات  أو  اإللكترونيــــة 
خاضعة لرقباء يشرفون على هذه المساحات 
ويتخذون إجراءات إذا تطلب األمر. وفي حال 

لم يكن هناك رقيــــب يجب على األقل أن تكون 
هناك إمكانيــــة لإلبالغ عن مثل هذا المحتوى 

للمدير.
وتعـــد الخصوصيـــة مســـألة مهمـــة على 
اإلنترنت للمتصفحين الكبار والصغار. يجب 
أال تطلب المواقع المالئمة لألطفال تســـجيال 
أو عضويـــة، ويجـــب أال يحتـــاج الطفـــل إلى 

إدخال معلومات شخصية.
كمـــا تكون المواقـــع اإللكترونيـــة الجيدة 
الموجهـــة لألطفـــال خاليـــة مـــن اإلعالنـــات، 
ويبلغون المســـتخدمين أنه بالنقر على رابط 
ما ســـوف يغادرون البوابة. وإذا كان الموقع 
يعـــرض إعالنـــات أو لديه ســـوقه اإللكتروني 
الخاص فيجب أن يكون هذا مذكورا بوضوح. 
وفـــي النهاية يجب أن تكون قادرا على تحديد 

أصحـــاب الموقع من صفحـــة ”من نحن“ ومن 
هم الفئة المستهدفة.

يشـــار إلـــى أن خبـــراء األمـــم المتحـــدة 
المســـتقلين دعوا الـــدول وأصحـــاب صناعة 
تكنولوجيا المعلومات إلى معالجة اســـتغالل 
األطفـــال في اإلنترنـــت، مع حمايـــة الحق في 
حرية التعبيـــر لألطفال والكبار، وقال الخبراء 
”بالفعـــل، مـــن خـــالل اإلنترنت، يمكـــن للطفل 
ممارســـة حقه فـــي الوصول إلـــى المعلومات 
وحريـــة التعبيـــر، والحق في االســـتماع إليه، 

والمشاركة في النقاش العام“ . 
ووفقا للخبراء، فإن سهولة الوصول التي 
توفرهـــا شـــبكة اإلنترنـــت هي أحـــد جوانبه 
األساســـية وتشـــكل خطـــرا كبيرا الســـتغالل 
األطفال وإســـاءة معاملتهم. وأشـــاروا إلى أن 

بعض الدول قد اعتمدت ”القيود المفرطة على 
حريـــة التعبير على اإلنترنت، كتدابير لحماية 
األطفـــال، في حين تحد فـــي الواقع من حقوق 

األطفال والبالغين“ .
وأوضحـــوا أنه يجـــب أال تعامـــل حماية 
الطفـــل وحريـــة التعبير كأهـــداف متعارضة. 
وبدال من ذلك، فـــإن التحدي الذي يواجه خلق 
بيئة آمنـــة لألطفال على اإلنترنـــت يتمثل في 
تطوير مجموعة من االســـتجابات التي تؤدي 
إلى توازن بيـــن تطوير إمكانات تكنولوجيات 
جديدة إلى أقصى مـــدى لتعزيز حقوق الطفل 
وحمايتهـــا وبيـــن تقليـــل المخاطـــر وضمان 
سالمته. ودعا الخبراء الدول إلى ”وضع إطار 
قانوني واضح وشامل واالستثمار في برامج 

الوقاية“ .
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◄  كشفت دراسة طبية حديثة 
أن تناول الخضراوات والفاكهة 
المرشوشة بالمبيدات الحشرية 

يضعف خصوبة الرجال وقد يعرض 
بعضهم لإلصابة بالعقم.

◄ أوضح خبراء أن ألعاب الفيديو 
التي دائما ما يتم تحميلها المسؤولية 
عن وقوع جرائم العنف وعدم النضج 
األخالقي لدى األطفال ليست هي من 
يؤثر عليهم، ولكن العامل المؤثر هو 
كم الوقت الذي يتم قضاؤه في اللعب.

◄ أظهر استطالع في مدرسة 
بريطانية أن مشاهدة األطفال آلبائهم 
وهم يتناولون الخمر ويثملون تزيد 

من مخاطر تناولهم للمشروبات 
الكحولية في سن الـ13 عاما.

◄ كشفت دراسة بريطانية، أن الوقت 
المثالي لشرب فنجان القهوة هو بعد 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

◄ أظهر استطالع أميركي قيم أنماط 
األكل لحوالي 3.647 طفال أعمارهم 

ما بين 4 و13 سنة، أن 13 بالمئة من 
األطفال الصغار، و17 بالمئة من الذين 

تتراوح أعمارهم ما بين 9 و13 سنة 
تخطوا وجبة الغداء في يوم معين.

◄ أوصى تقرير أعده المكتب 
المرجعي للسكان في مصر، تحت 

عنوان ”االستجابة للنمو السكاني 
السريع في مصر“ بضرورة قيام 

الحكومة والمجتمع المدني بجهود 
أكبر لتحسين ظروف المرأة.

◄ أظهرت دراسة أجريت على تالميذ 
المدارس البريطانية أن 1 من كل 5 

مراهقين جرب السيجارة اإللكترونية، 
لتشعل الجدل حول انتشار السجائر 

اإللكترونية على نطاق واسع.

باختصار

[ العالقات االفتراضية تعيد رسم مالمح األسرة الجزائرية 
ألقــــــى الهاتف الخلوي وشــــــبكات التواصــــــل االجتماعي والتعامــــــل اإللكتروني، بظاللها 
على صيرورة الحياة الحديثة عند الجزائريين، وانســــــحب األمر بشكل الفت على الواقع 
االجتماعي، فاختفى موزع البريد واختفت معه رسائله، وتكفل البريد اإللكتروني والرسائل 
القصيرة ووســــــائط التواصل االجتماعي، بأداء دور التواصل في الحياة االجتماعية، بما 

فيها قضاء المعامالت والتعارف والزواج.. وغيرها.

جزائريون يبددون التقاليد بالزواج اإللكتروني

ذكرت مجلة {الطفل واألســـرة} األملانيـــة أن التبول الالإرادي لدى 

األطفال في ســـن املدرســـة يعد أمرا طبيعيا ال يدعو للقلق، حيث 

أنه غالبا ما يتالشى من تلقاء نفسه مع مرور الوقت.

أظهرت دراسة أن الرضاعة الطبيعية تساعد على تهيئة الطفل 

لألطعمة الصلبة على نحو أفضل من الرضاعة الصناعية، كما أنها 

تقلل من آالم البطن عند البدء في تناول الوجبات الصلبة.

ينصـــح الخبراء بالتركيز على جانـــب املتعة في الرياضة والتأكد من 

حقيقة أن الحركة جزء من طبيعة اإلنســـان، قد ينساها أحيانا لكن 

بيده استعادتها في أي وقت وفي أي عمر.

االتصـــال   تكنولوجيـــات  ثـــورة 

رغـــم تأخرها في دخـــول الجزائر، 

طبـــاع  تغييـــر  فـــي  ســـاهمت 

وسلوك الجزائريين

◄

اآلباء عاجزون عن حماية أطفالهم من خطر اإلنترنت

} نسمع عن نساء ناجحات، متميزات 
تغيرت حياتهن بالكامل، وانتهين إلى الفشل 

والنسيان وربما االنتحار بعد دخول رجل إلى 
حياتهن.

سيناريو مرعب بالتأكيد، لكنه يحصل 
كل يوم، خذ مثال الفنانة األميركية المنتحرة 
أيمي واينهاوس، التي حققت نجاحا عالميا 

وأصبحت واحدة من أحب الفنانات إلى قلوب 
الجماهير، قبل أن تلتقي الرجل الذي قادها 

إلى عالم المخدرات والجنون واالنتحار.
بعض الذين نحبهم قد يقتلوننا، هذه 

حقيقة. ربما ال يقصدون، لكنهم يصلون بنا 
إلى جدار مسدود يردنا إلى أنفسنا ويغلق 
العالم في وجهنا. فماذا نفعل والحال هذه؟

الكراهية واضحة ووسائل التعامل معها 
أيضا ممكنة وسهلة، لكن ماذا عن الحب؟ 

الحب الذي من شأنه أن يقتلنا ببطء وهدوء 
ودون أن يلحظ أحد؟

مصادر ومراكز أوروبية كثيرة تقول إن 
في هولندا وحدها مليون شخص يتعرضون 

للعنف األسري، وأن أكثر من نصف هذا العدد 
يتردد في طلب المساعدة مخافة أن يفقد 

الشخص الذي يحب. 
أشخاص يفضلون األلم، واإلهانة، 

والمعاناة الصامتة ألنهم ببساطة ال 
يستطيعون أن يعيشوا دون جالدهم..أو هذا 

ما يعتقدونه على أي حال.
ولتشجيع هذه الفئة على المبادرة في 
طلب المساعدة، عمد خبراء نفسيون إلى 

طمأنتهم أن طلب المساعدة ال يفترض 
بالضرورة إنهاء العالقة، أو االنفصال 

عن الشخص الذي يحبونه، وأن وسائل 
ودراسات وبحوثا كثيرة استهلكت لتجد 

حال لهذا المشكل، وهو: كيف تقنع شخصا 
تحبه، اعتاد على إهانتك وتعذيبك، بالتوقف 

عن ذلك؟
المؤكد في هذا السياق أن العنف األسري 
نادرا ما يتوقف من تلقاء نفسه، وأن الضحية 

التي تأمل في أن تتوصل إلى ذلك بنفسها، 
ال تنجح في أغلب األحوال، مهما بلغ ذكاؤها 

ومهما عال مستواها الثقافي والفكري.
المساعدة ضرورية، وفي عالمنا 

العربي اليوم مؤسسات وجمعيات تستقبل 
المعنفات، وتستمع إلى شكاويهن وتقدم 

المساعدات، لكن الخطوة األولى تبدأ بإقناع 
أنفسنا أن من يحب ال يهين، وال يعنف وال 

يعتدي على كرامة حبيبه، والتوقف عن 
إيجاد أعذار لمن نحب، فالغيرة والتملك ال 
يدالن على الحب كما تعتقد الكثيرات. بل 

على شخصية غير متوازنة تبحث لنفسها 
عن التوازن بإهانة اآلخرين والتقليل من 

شأنهم.
تابعت منذ أيام برنامجا تقدمه قناة 

أوروبية عن نساء تعرضن لمواقف مثل هذه. 
واحدة منهن قالت إن العنف بدأ معها في 
الفراش، وأن الرجل الذي تحبه أقنعها أن 

”القليل“ من التعذيب أثناء ممارسة الجنس 
من شأنه أن يشعرها بمتعة أكبر. في البدء 
شكت في ميوالته الشاذة، ثم صدقته، ومع 

الوقت غيرت ذائقتها لتتالءم مع ذائقته، 
وأصبحت تستمتع مثله بالعنف في الجنس. 

بعد فترة خرج العنف من الفراش، إلى 
الصالون والمطبخ والحديقة والشارع، 

وأصبح ال يتوقف عـن إهانتها فـي أي مكان 
وحتى أمام اآلخرين.

حالة أخرى قالت إنها تعرضت للعنف، 
فترات طويلة، ثم شيئا فشيئا صارت 

بدورها تمارسه، في البدء كدفاع عن نفسها، 

ثم كهجوم أيضا. ودائما بالحب، فالقاسم 
المشترك بين هؤالء النسوة أنهن يعشقن 

معذبهن، وهو يعشقهن، ولهذا السبب بقين، 
وبحثن عن ”حلول“، بدت لهن معقولة على 

نحو ما.
أستطيع أن أتفهم امرأة تحب، في 

خوفها من فقدان من تحبه، حتى وإن كان 
جالدا، فقلوبنا في النهاية ليست ملكنا 

لألسف. أستطيع أن أضع نفسي موضعها، 
وأحس ما تحس به من عجز وتردد، ليس 

لذلك عالقة بالقوة أو الضعف، بالقدرة على 
التحمل أو الصبر، ليست إكراها، أو تبعية 

اقتصادية، ليست مشكلة ثقافة وال تربية وال 
أي شيء. إنها فقط حالة حب، وإن كان حبا 

عسيرا مؤلما.
أقول لهذه المرأة: أفهمك..أشعر بك… ولن 

أقدم لك حلوال، ألنني ال أملكها… لكن وأنت 
تنظرين في الصباح إلى وجهك في المرآة 

لتكتشفي كدمات عليه، أو وأنت تديرين رأسك 
بشدة في محاولة يائسة لرؤية البقع الزرقاء 

على كتفيك، تذكري أنك خلقت حرة وكريمة 
وجميلة، وأن ال أحد يملك حق سلبك ذلك…ال 

أحد، وال الـحب نفسه، ألن أولى ركائز الحب، 
الحرية!

لمياء المقدم

{

أولى ركائز الحب الحرية

أسرة
جمال

التنظيف الليلي 
للبشرة غير كاف
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◄ أعلنت إدارة فريق الدفاع 
اجلديدي، أنها قررت جتديد الثقة في 

املدرب املصري طارق مصطفى إثر 
توقيعه عقدا جديدا ملوسم ونصف 

املوسم، بعد أن قاد الفريق اجلديدي 
منذ نوفمبر كمدرب مؤقت.

◄ قررت جلنة االستئناف التابعة 
لالحتاد التونسي لكرة القدم تأجيل 

البّت النهائي في الطعن الذي كان 
تقدم به نادي حمام األنف إلى يوم 
٧ أبريل، وذلك بعد أن طلب النجم 

الساحلي التأجيل.

◄ شدد مهاجم فريق الشباب 

واملنتخب السعودي لكرة القدم نايف 
هزازي على أنه سيبقى شبابيا في 
املواسم املقبلة ولن يرحل ألي ناد 
آخر، مؤكدا أن عودة فريقه لتقدمي 
األفضل وحتقيق النتائج املنتظرة، 

ستكون قريبا جدا.

◄ حصل نادي الشباب اإلماراتي 

لكرة القدم على شهادة اآليزو 
(ISO ٩٠٠١)، نتيجة تفوقه على 

مستوى نظام إدارة البيئة وتطبيق 
املواصفات القياسية في جودة 

العمل ونظام إدارة السالمة والصحة 
املهنية.

◄ تعرض الفرنسي بول لوجوين 
مدرب املنتخب العماني إلى هجوم 

حاد من قبل الوسط الرياضي 
العماني، إثر اخلسارة الثقيلة التي 

مني بها األحمر من نظيره اجلزائري 
بأربعة أهداف لهدف.

◄ حقق املنتخب العراقي فوزه 

بهدف نظيف على نظيره الكونغولي 
في املباراة الودية التي جمعتهما 

بإمارة الشارقة اإلماراتية، في إطار 
استعدادات الفريقني ملبارياتهما 

الرسمية املقبلة.

معركة حاسمة تجمع األهلي والعين في الدوري اإلماراتي
[ الجزيرة يخوض اختبارا سهال ولقاء الوحدة األصعب أمام الفجيرة

} القاهــرة - واصـــل فريق القلعـــة احلمراء 
سلســـلة زحفـــه نحـــو القمـــة حـــني ثـــأر من 
ضيفـــه الرجاء بفـــوزه عليـــه 2-1 على ملعب 
بتروســـبورت، ضمن ختـــام املرحلـــة الثالثة 

والعشرين من الدوري املصري لكرة القدم.
وجـــاءت أهداف األهلي مـــن مدافع الرجاء 
عمـــرو نبيـــل (11 خطـــأ فـــي مرمـــى فريقـــه) 
واإلثيوبي صالح الدين ســـعيد (84)، في حني 
ســـجل أمير قيصر (36 من ركلـــة جزاء) هدف 

الرجاء الوحيد.
ورفع األهلي حامل اللقب الذي ســـقط أمام 
الرجـــاء في الذهاب رصيده إلـــى 39 نقطة في 
املركـــز الثالث، بينما جتمد رصيد الرجاء عند 

20 نقطة في املركز السابع عشر.
وبدأ األهلي املباراة مهاجما بغية تسجيل 
هـــدف مبكر وكثـــف مـــن هجماته إلـــى غاية 
الدقيقـــة 11 عندمـــا مرر عبدالله الســـعيد كرة 
انفـــرد على إثرهـــا النيجيري بيتـــر إبيمبوي 
وسدد من فوق احلارس وحاول مدافع الرجاء 
عمرو نبيـــل إخراجها لكنهـــا ارتطمت بقدمه 

وسكنت املرمى.
وأهدر العبـــو األهلي العديـــد من الفرص 
السهلة أمام مرمى الرجاء أبرزها رأسية عماد 

متعب التـــي علت العارضة قبل أن يحتســـب 
احلكم جهاد جريشـــة ركلة جزاء مثيرة للجدل 
بداعي عرقلة احلارس شـــريف إكرامي ملهاجم 
الرجـــاء النيجيري إميانويـــل أودل انبرى لها 

أمير قيصر وسددها على يسار إكرامي.
وفـــي ســـياق متصل بضربة اجلـــزاء، فقد 
اعترف احلكم الدولي جهاد جريشة بأنه أخطأ 
في احتســـابها وقـــال ”اإلعـــادة التليفزيونية 
أكدت عدم صحة ضربـــة اجلزاء، موضحا أنه 
يشـــعر بالذنب بعد احتساب ضربة جزاء غير 

صحيحة لصالح الرجاء“. 
وأشار إلى أنه عانى بسبب عدم خوض أي 
مباراة منذ يوم 7 فبراير املاضي، حني توقفت 
مسابقة الدوري املصري بسبب أحداث أستاد 
الدفـــاع اجلوي. وأشـــار إلى أنه لـــم يفكر في 
مســـألة توقيع عقوبات ضده من جلنة احلكام 

باحتاد الكرة بعد اعترافه بخطئه.
وســـيطر العبـــو األهلـــي علـــى مجريـــات 
اللعب في الشـــوط الثاني، وتعددت احملاوالت 
الهجومية لتســـجيل هدف الفـــوز فاصطدموا 
بتمركز دفاعي ناجح من جانب الضيوف حتى 
جنح البديل اإلثيوبي صالح الدين في تسجيل 

الهدف الثاني.

واستعاد اإلســـماعيلي نغمة االنتصارات، 
وحقـــق فوزا ثمينـــا على مضيفـــه بتروجيت 
بهدف الوافد اجلديد الغاني إميانويل باناهني 
في أول مباراة حتت قيادة املدير الفني اجلديد 
طـــارق يحيي. وصعد فريـــق ”الدراويش“ إلى 
املركز الســـادس برصيد 32 نقطة، فيما جتّمد 
رصيـــد بتروجيت عنـــد النقطـــة 30 في املركز 

العاشر.
وحقـــق النصر مفاجأة مـــن العيار الثقيل 
بفـــوزه علـــى مضيفـــه حرس احلـــدود بهدف 
حملمد رفاعي على ملعب االســـكندرية، فارتفع 
رصيـــده إلى 17 نقطة في املركز الثامن عشـــر 
وابتعد خطوة أخرى عن منطقة الهبوط، فيما 
وقف رصيده احلـــرس عند 26 نقطة في املركز 

الرابع عشر.
وعلى أســـتاد الفيوم، جنح مصر املقاصة 
فـــي الوصول إلى املربـــع الذهبي بفوز صعب 
علـــى ضيفه دمنهـــور بهدف حملمـــود وحيد.
ومتكن املقاصة من الصعود إلى املركز الرابع 
ولـــه 34 نقطة، فـــي حني تراجـــع دمنهور إلى 

املركز األخير (9 نقاط).
وعلى ملعبه، سقط اجلونة في فخ التعادل 
أمام ضيفه األســـيوطي بهدف لســـعد حسني 
مقابـــل هدف للنيجيري برانس ناكاني ليرتفع 
رصيد األول إلى 21 نقطة في املركز الســـادس 
عشـــر مقابـــل 9 نقـــاط للثاني صاحـــب املركز 

التاسع عشر.
وطلـــب وائل جمعـــة، مدير فريـــق األهلي 
املصري لكرة القـــدم، الالعب رمضان صبحي 
مهاجـــم الفريق الصاعـــد، باالجتهاد من أجل 
العودة إلى املشـــاركة أساســـيا في التشكيلة 
احلمـــراء. واســـتبعد جاريدو العبـــه رمضان 
صبحـــي مـــن قائمـــة الفريق خـــالل مواجهة 
الرجـــاء التـــي انتهت بفـــوز الفريـــق األحمر 

بهدفني مقابل هدف. 
وقـــال جمعة إن رمضان ضمن الالعبني 
داخل الفريق وســـيحصل علـــى فرصته، 
ولكـــن يجب أن يظهر اجتهـــاده. وجتدر 
اإلشـــارة أن فريـــق األهلـــي تلقى عرضا 
رســـميا لالســـتغناء عن خدمات رمضان 

صبحـــي لفائـــدة ســـامبدوريا اإليطالي خالل 
املوســـم املقبـــل إضافة إلـــى اهتمـــام بعض 
األندية اآلخرى مثل ليســـتر سيتي اإلنكليزي 

وأودينيزي اإليطالي. ماكينة القلعة الحمراء تعود إلى الدوران من جديد

رياضة

األهلي يجدد العهد مع االنتصارات ويواصل زحفه نحو القمة

«يجـــب أن نضمـــن تكافؤ الفرص لكل الفرق في الـــدوري. لن نمانع 

فكرة استحداث درجة جديدة في حال رأت اللجان املختصة ضرورة 

لذلك، فكلنا نهدف إلى تطوير الكرة السعودية».

أحمد العقيل
الرئيس التنفيذي لدوري الدرجة األولى السعودي

«ســـنواجه منافســـا في ظروف مختلفة. نمثل املغـــرب وهذا أمر 

أبلغتـــه لالعبـــني، وعليهم أن يكونـــوا أكثر حذرا فـــي التعامل مع 

منافس، سيحاول بذل أقصى ما يستطيعه لهزمنا».

وليد الركراكي
مدرب الفتح الرباطي املغربي

«كانـــت مخاطـــرة كبـــرى باالعتمـــاد علـــى 27 العبا.. ســـيكون من 

الصعـــب اختيار 20 العبا إضافة إلى ثالثة حراس للمرمى، أريد رؤية 

كل الالعبني املتاحني لليابان». 

وحيد خليلوجيتش
املدير الفني للمنتخب الياباني

متفرقات

باختصار

} دبــي - يتطلـــع العـــني املتصـــدر لالقتراب 
خطوة إضافية من إحراز اللقب والثأر خلسارة 
الـــكأس الســـوبر عندمـــا يســـتضيف األهلي 
الســـادس، اليـــوم اخلميس، في قمـــة املرحلة 
احلادية والعشـــرين مـــن الـــدوري اإلماراتي 
لكرة القدم.كما يلعب اليـــوم أيضا الظفرة مع 
النصر، والشـــباب مع اإلمارات، وغدا اجلمعة 
الفجيرة مـــع الوحدة، واجلزيـــرة مع االحتاد 
كلباء، والوصل مع الشارقة، وعجمان مع بني 

ياس.
ويعلـــم العـــني املتصدر برصيـــد 46 نقطة 
وبفـــارق أربع نقاط عن اجلزيرة أن الفوز على 
األهلي ســـيقربه كثيرا من إحراز اللقب الثاني 
عشـــر في تاريخه والثالث في السنوات األربع 
األخيرة، ال ســـيما أن قمـــة اليوم هي االختبار 
األصعب له قبل ست مراحل من ختام البطولة.

واختبر العني جيدا قـــوة األهلي قبل أيام 
قليلة عندما خسر أمامه في كأس السوبر 1-0، 
اجلمعـــة املاضي، لذلك فإنـــه يتوجب عليه أن 
يكون في أفضل أحواله الفنية إذا ما أراد الثأر 

وعبور عقبة ضيفه الصعبة.
وما يزيد من صعوبة املباراة على العني أن 
األخير لم يحقق الفوز ســـوى مرة واحدة على 
األهلي في آخر تســـع مباريات أقيمت بينهما 
فـــي كافة املســـابقات، عندما تخطـــاه 1-0 في 

نهائي مسابقة الكأس املوسم املاضي.
أما األهلي الذي فقد لقبه منطقيا فسيكون 
طموحـــه الفوز مـــن أجل احتالل أحـــد املراكز 
املؤهلـــة للمشـــاركة فـــي دوري أبطال آســـيا 
املوســـم املقبـــل، حيـــث يحتـــل حاليـــا املركز 
الســـادس برصيد 30 نقطة ويبتعد بفارق ست 

نقاط عن الوحدة الرابع.
ويأمـــل اجلزيـــرة الثانـــي (42 نقطـــة) في 
ســـقوط العني أمـــام األهلي لتقليـــص الفارق 
معه إلى نقطـــة واحدة، خصوصا أنه يخوض 
مبـــاراة فـــي متناوله عندما يســـتقبل االحتاد 
كلباء األخير (7 نقاط) والذي اقترب من العودة 

إلى الدرجة الثانية.
ويشـــتد الصـــراع علـــى املراكـــز املؤهلـــة 
للمشاركة آســـيويا، ويتطلع الشـــباب لتعزيز 

موقعـــه الثالث الذي يحتلـــه حاليا برصيد 40 
نقطة، عندما يستضيف اإلمارات الثاني عشر 

(20 نقطة).
ويخوض الوحدة الرابع (36 نقطة) مباراة 
أصعب نســـبيا في ضيافة الفجيرة (22 نقطة) 
الســـاعي إلى تأمني بقائه فـــي الدرجة األولى 
رسميا، في حني يتوجب على النصر اخلامس 
(31 نقطـــة) مالقاة الظفرة التاســـع (22 نقطة) 

واملعروف بصعوبة مراسه على أرضه.
ويلعب عجمان صاحب املركز الثالث عشر 
(12 نقطـــة) ورقتـــه األخيرة إلحيـــاء حظوظه 
الصعبـــة بالبقاء عندما يســـتضيف بني ياس 
الثامن (24 نقطة). ويحتاج عجمان إلى معجزة 
لضمـــان بقائه وتعويض فارق النقاط الثماني 
التـــي تفصله عن اإلمارات الـــذي يحتل املركز 
الثاني عشر، وتتلخص حظوظه في عدم إهدار 
أي نقطة في مقابل عدم إحراز اإلمارات للمزيد 
منها. في حني ســـتكون مباراة الوصل السابع 
(30 نقطة) والشـــارقة احلادي عشر (22 نقطة) 

لتعزيز تقدمهما نحو مراكز أفضل ليس إال.
املديـــر الفنـــي لنـــادي العـــني اإلماراتي، 

الكرواتـــي زالتكـــو داليتـــش، أكد أنـــه ال يوّد 
احلديث كثيرا عن مباراة األهلي، خصوصا أن 
كل العبي الفريق يدركون مدى أهمية املواجهة 
في مشـــوار حتدي املنافســـة على لقب بطولة 

الدوري.
الصحافـــي  املؤمتـــر  حيـــث قـــال خـــالل 
التقدميي للمباراة ”لألســـف خســـرنا السوبر 
ولكننـــا نســـينا تلك املبـــاراة ودخلنـــا أجواء 
مســـابقة جديدة وحتٍد مختلف وهدفنا الفوز 
بلقب الدوري، ونحن نشعر بحالة من التفاؤل 
العاليـــة في صفـــوف الفريق ملتابعـــة مرحلة 
النتائـــج اإليجابية في أقوى بطوالت املوســـم 
احملليـــة، ومصيـــر فريـــق العني بيـــده وليس 

بأيدي اآلخرين“.
وأكمل ”باختصار ثقتي في فريقي ال حدود 
لها، والعبو العني ظلوا يؤكدون يوما بعد آخر 
أنهم على قدر التحدي واملســـؤولية في الدفاع 
عـــن شـــعار النـــادي بجميـــع مبارياتهم على 

الصعيدين احمللي والقاري“.
وفي ســـياق رده على ســـؤال ما إذا كانت 
هناك آثار سلبية خلسارة السوبر على الفريق 

قبل مواجهة الدوري، قال ”قبل مباراة السوبر 
ذكـــرت أن هدفنا هو احلصول على أول جائزة 
لنا في املوسم احلالي، بيد أننا افتقدنا لعامل 
التوفيـــق ولـــم نحقق الفـــوز، وفـــي اعتقادي 
هذا الشـــيء ســـيعزز من رغبة العبـــي الفريق 
ويحفزهم للفوز علـــى األهلي، خصوصا أنهم 
خســـروا نتيجـــة املباراة وكانـــوا األفضل في 
امليدان، وهـــم يدركون جيدا أنهـــم لم يكونوا 

يستحقون تلك اخلسارة“.
وتابع ”لم نقدم مباراة ســـيئة أمام األهلي 
في السوبر، ولكن أحيانا حتدث تلك األمور في 
كرة القدم، والفريق األفضل ال يكسب النتيجة 
بســـبب األخطاء الفردية، ولألســـف استقبلنا 
هدفنا فـــي وقت صعب ولكننـــي على ثقة بأن 
تلك الهزمية ستمثل حافزا مهما جلميع العبي 
الفريق في مواجهة اخلميس“. وواصل ”ندرك 
جيدا أن كل شـــيء بيـــد الالعبني على األرض 
والعـــني أفضل فريق بالدولة حاليا وخســـارة 
مباراة واحدة ال تعني نهاية كل شـــيء، وال بد 
أن نتســـلح بالثقة العالية والرغبة في حتقيق 

الفوز في مباراتنا املقبلة“.

تنطلق اليوم اخلميس وغدا اجلمعة مباريات 
املرحلة الـ21 من الدوري اإلماراتي املمتاز 
لكرة القدم بعد توقف دام 11 يوما، بسبب 
أسبوع املباريات الدولية الودية للمنتخبات.

العين أمام اختبار ثان هو األصعب قبل ختام الدوري

◄ أشار نادي روما وصيف بطل الدوري 
اإليطالي لكرة القدم إلى أن مهاجمه 

العاجي جيرفينيو سيغيب 3 أسابيع 
بسبب متزق في فخذه األمين. غياب 

النجم اإليفواري سيكون خصوصا عن 
القمة بني روما ونابولي التي تقام السبت 
ضمن املرحلة التاسعة والعشرين. وكانت 
مشاركة جيرفينيو مطلع العام مع منتخب 
بالده في أمم أفريقيا بداية التحول 
لدى فريق املدرب الفرنسي رودي 

غارسيا الذي يتخلف حاليا عن 
يوفنتوس املتصدر وبطل املواسم 

الثالثة املاضية بفارق 14 
نقطة، ويتقدم بفارق 
نقطة واحدة على 

جاره التسيو 
الثالث. وبات 

جيرفينو في اآلونة األخيرة 
عرضة لصفرات االستهجان 

من قبل أنصار فريق 
العاصمة في كل املباريات 

على امللعب األوملبي.
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◄ أعلن فريق ريال مدريد األسباني بشكل 
رسمي ومفاجئ عن تعاقده مع دانيلو 

العب بورتو البرتغالي، مقابل مبلغ 31.5 
مليون يورو، ليكون أول صفقات 

الفريق في املوسم املقبل. ولكن 
الغريب في األمر، أن النادي 

امللكي قد أعلن هذه الصفقة 
مبكرا وقبل أن يحل موسم 
سوق االنتقاالت الصيفية، 

فما املغزى من ذلك؟ عدة فرق 
تبحث عن التعاقد مع ظهير 
أمين ومتلك قدرة شرائية 

مميزة على غرار بايرن 
ميونخ ومانشستر يونايتد 

وتشيلسي ومانشستر سيتي 
وبرشلونة، وهذا يعني أن 

االنتظار حتى الصيف خاصة 
في ظل وجود وكيل أعمال مثل 

خورخي مينديز، سيؤدي 
إلى رفع سعر الالعب.

◄ وجه املدير الفني للمنتخب الهولندي 
لكرة القدم جوس هيدينك جام غضبه 

للجماهير التي أطلقت صافرات استهجان 
بحق الالعب األسباني أندريس 

إنييستا خالل املباراة الودية التي 
جمعت بني منتخبي البلدين في 

أمستردام وانتهت لصالح 
الطواحني الهولندية 

بهدفني نظيفني. ومعلوم 
أن إنييستا هو من سجل 
الهدف الذي توج أسبانيا 

بطلة لكأس العالم الذي 
أقيم في جنوب أفريقيا 2010 

على حساب هولندا. وقال 
هيدينك ”في البداية لم أدرك، 
ولكن عندما دخلت سألت عن 
سبب صافرات االستهجان، إنه 

أمر يدعو للخجل“.

◄ يخوض نادي تشيلسي متصدر 
ترتيب الدوري اإلنكليزي، صرعا حقيقيا 

للتعاقد مع دوغالس كوستا العب شاختار 
األوكراني، خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية املقبلة. فقد أفادت عدة 

تقارير صحيفة أن ”تشيلسي يرغب 
بالتعاقد مع دوغالس كوستا خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة، 
بعد توصية من البرتغالي 

جوزيه مورينيو، 
مقابل 20 مليون 

جنيه إسترليني“. 
وأضافت أن ”ناديي ريال مدريد 

وبرشلونة، يرغبان في الظفر 
بخدمات البرازيلي دوغالس، 

باإلضافة إلى أندية مانشستر 
يونايتد، وأرسنال وليفربول“، 

ولكن يبدو أن إدارة البلوز 
ستكون لها األسبقية 

إلمتام تلك الصفقة 
بالقريب العاجل.

◄ متكن الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
املصنف األول من حجز مكان له في دور 
الثمانية ضمن منافسات فردي الرجال 

ببطولة ميامي للتنس. وكان ديوكوفيتش 
قد تغلب في الدور الرابع للبطولة املقامة 

في والية فلوريدا األميركية على األوكراني 
ألكسندر دوجلوبولوف مبجموعتني مقابل 

مجموعة واحدة بواقع 6-7 و7-5 و0-6. 
كما صعد الياباني كي نيشيكوري 
املصنف الرابع إلى دور الثمانية 

أيضا بفوزه على البلجيكي 
ديفيد جوفني املصنف 18 
بنتيجة 6-1 و6-2. وتأهل 

البريطاني آندي 
موراي املصنف 

الثالث إلى الدور 
نفسه بعدما هزم 
اجلنوب أفريقي 
كيفن اندرسون 

املصنف 15 بواقع 
6-4 و3-6 و3-6.

زالتكو داليتش 

مدرب العين اإلماراتي:

مصير فريق العين بيده 

وليس بأيدي اآلخرين
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”تشيلسي يرغب 
س كوستا خالل

صيفية املقبلة، 
رتغالي

ي ريال مدريد 
 في الظفر
دوغالس، 

 مانشستر 
وليفربول“،

 البلوز 
ية

كي نيشيكوري
دور الثمانية 
بلجيكي

18 ف
وتأهل 



} واشــنطن - أضحـــى فريق ســـان أنطونيو 
ســـبيرز حامل اللقب على بعد فـــوز واحد من 
حجز مقعـــده فـــي األدوار اإلقصائية ”البالي 
أوف“ بعدما تخطـــى مضيفه ووصيفه ميامي 
هيـــت 95-81 فـــي دوري كرة الســـلة األميركي 

للمحترفني.
وعلى ملعـــب ”أميـــركان إيرالينـــز أرينا“ 
وأمـــام 20047 متفرجا واصل ســـان أنطونيو 
انتفاضتـــه فـــي الوقت احلاســـم من املوســـم 
وحقق فوزه الرابع عشـــر في آخـــر 17 مباراة 
والثامن واألربعني مـــن أصل 74 مباراة، فعزز 

موقعه السادس في ترتيب املنطقة الغربية.
ويديـــن فريـــق املـــدرب غريـــغ بوبوفيتش 
بفـــوزه في هـــذه املبـــاراة التي ســـيطر على 
مجرياتهـــا بعد الربع األول إلى كاوهي لينارد 
الذي ســـجل 22 نقطة مع 9 متابعات. وســـاهم 
صانـــع األلعـــاب الفرنســـي طونـــي باركر في 
الفوز أيضا بتســـجيله 16 نقطة مع 5 متريرات 
حاســـمة ومتابعتـــني فـــي مباراتـــه األلف في 

املوسم العادي.

وقال باركر الذي بلغ معدل انتصاراته 71.8 
باملئـــة ”أنا األســـرع.. بـ1000 مبـــاراة وأفضل 
معدل فـــي االنتصـــارات؟ عندما تـــرى تاريخ 
الدوري األميركي للمحترفني وجميع األسماء، 
صحيـــح أن هـــذا اإلجنـــاز رائع“. كمـــا تألق 
العمالق تيم دنكان أيضا بتســـجيله 12 نقطة 

مع 11 متابعة.
وجاء الربع األول متكافئا وحسمه ميامي 
هيت لصاحلـــه بصعوبة وبفارق نقطة واحدة 
20-19، قبـــل أن يفرض الضيـــوف أفضليتهم 
في األرباع التالية 28-22 و24-18 و24-21 على 

التوالي.
وكان الســـلوفيني غوران دراغيتش أفضل 
مســـجل في صفوف ميامي هيـــت برصيد 19 
نقطـــة وأضـــاف دوايـــن وايد 15 نقطـــة مع 5 
متابعات، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقه 
اخلســـارة الـ40 في 74 مباراة يحتل بها املركز 

السابع في املنطقة الشرقية.
وجتدر اإلشارة أن ســـان أنطونيو سبيرز 
وميامـــي هيت كانا قد خاضا الـــدور النهائي 

فـــي العامـــني األخيرين فـــكان الفـــوز حليف 
ميامي بعد 7 مباريات عام 2013، وحليف سان 
أنطونيو سبيرز بعد 5 مباريات العام املاضي.
وبات ســـان أنطونيو ســـبيرز بحاجة إلى 
فـــوز واحد فـــي مبارياتـــه الثمانـــي املتبقية 
لضمان تأهله إلى البالي للموسم الثامن عشر 

على التوالي.
ومنـــي أتالنتا هوكـــس متصـــدر املنطقة 
الشرقية بخسارته الثانية في مبارياته الثالث 
األخيرة عندما ســـقط أمـــام مضيفه ديترويت 
بيســـتونز 95-105 على ملعب ”ذا باالس أوف 
أوبورن هيلـــز“ وأمـــام 14242 متفرجا. وكانت 
مباراة هامشية بالنســـبة إلى اتالنتا هوكس 
الـــذي ضمن تأهله إلى البـــالي أوف وصدارة 
املنطقة الشرقية كما أن مدربه مايك بادنهولزر 
يواصل إراحة جنومه ترقبا للبالي أوف. وكان 
أندري دروموند األفضل في صفوف ديترويت 
بيســـتونز بتســـجيله 22 نقطة مع 13 متابعة، 
فيما كان ثابو سيفولوشا األفضل في صفوف 

أتالنتا برصيد 19 نقطة مع 5 متابعات.
وتابع غولدن ستايت ووريرز أفضل فريق 
في الدوري، انتصاراتـــه املتتالية ورفعها إلى 
10 عندما تغلب على مضيفه وغرميه التقليدي 
في كاليفورنيا لوس أجنليس كليبرز 106-110.  
ووريـــرز  ســـتايت  غولـــدن  ضـــرب  وقـــد 
عصفورين بحجر واحد، حيث حقق فوزه الـ61 
فـــي 74 مباراة حتى اآلن هذا املوســـم عزز بها 
موقعـــه في صدارة الـــدوري واملنطقة الغربية 
ووضع حدا لســـبع هزائـــم متتالية أمام لوس 
أجنليس كليبرز. ويعود الفضل في فوز غولدن 
ســـتايت ووريرز إلى ستيفن كوري صاحب 27 
نقطة و4 متريرات حاســـمة وكالي طومســـون 
صاحـــب 25 نقطـــة و8 متابعـــات و4 متريرات 

حاسمة.
فـــي املقابل، فـــرض باليك غريفني نفســـه 
جنمـــا للمبـــاراة بتســـجيله 40 نقطـــة مع 12 
متابعـــة لكن ذلك لم يكـــن كافيا لتجنيب فريقه 
اخلســـارة الـ26 في 75 مباراة وبقي في املركز 

اخلامس للمنطقة الغربية. 
كمـــا عزز بروكلني نتـــس حظوظه بالتأهل 
إلـــى البـــالي أوف عندمـــا تغلب علـــى ضيفه 
أنديانا بيســـرز 111-106 على ملعب ”باركاليز 

وأمام 16756 متفرجا. سنتر“ 
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هولندا تهزم أسبانيا وديا وتعيد إلى األذهان خيبة مونديال البرازيل
[ غوس هيدينك: اللقاء بداية جيدة لمبارياتنا في التصفيات [ دل بوسكي: من الصعب التحدث ضد النتيجة ولكننا كنا األفضل

} أمســرتدام - فاز منتخب هولندا لكرة القدم 
على نظيره األسباني (2-0) في املباراة الدولية 
الودية التي أقيمت في أمســـتردام اســـتعدادا 
للتصفيات املؤهلـــة إلى نهائيات كأس أوروبا 

2016 في فرنسا.
علـــى ملعب أمســـتردام أرينـــا، كان رجال 
املـــدرب الهولندي غـــوس هيدينك األفضل في 
كل شـــيء في الشـــوط األول، فيما بـــدا رجال 
فيســـنتي دل بوســـكي، أبطـــال أوروبـــا 2008 
و2012 والعالـــم 2010، عاجزيـــن عـــن مقارعة 

منافسهم ”البرتقالي“.
وفوجئ الضيوف بهدفـــني مبكرين، األول 
بعـــد عرضيـــة مـــن اجلهـــة اليســـرى رفعها 
ويســـلس شـــنايدر وقابلها املدافع ســـتيفان 
دي فريي برأســـه ووضعها في أسفل الزاوية 
اليســـرى بعيدا عن متناول حارس مانشستر 
يونايتـــد اإلنكليزي دافيـــد دي خيا الذي أخذ 

مكان إيكر كاسياس.
ولم يتأخر صاحب األرض كثيرا في تعزيز 
تقدمه بعد عدة متريرات قصيرة ومتقنة بدأت 
في اجلهة اليســـرى وانتهت عند دافي كالسن 
داخل املنطقة فسددت في جسم دي خيا ارتدت 
إليـــه مجددا وجنـــح في احملاولـــة الثانية في 

أعادتها إلى أعلى الزاوية اليسرى.
وفي الشـــوط الثاني، لم تنفـــع التبديالت 
الســـت التي أجراها دل بوســـكي فـــي تعديل 

النتيجة أو تقليص الفارق على األقل.
وحتتل هولنـــدا املركز الثالـــث في ترتيب 
املجموعـــة األولـــى برصيد 7 نقـــاط مقابل 13 
لتشـــيكيا املتصـــدرة و12 أليســـلندا الثانية. 
من جهتهـــا، متلك أســـبانيا حظوظا أوفر في 
املجموعـــة الثالثة، حيث حتتـــل املركز الثاني 
برصيـــد 12 نقطـــة مقابـــل 15 لســـلوفاكيا و9 

ألوكرانيا.
وفي سياق متصل باملباراة، أكد فيسينتي 
دل بوســـكي املديـــر الفني الوطنـــي للمنتخب 
األســـباني أنه ليس صحيحـــا أن فريقه اعتاد 
علـــى تقبل الهزائـــم املتالحقة، مبـــررا هزمية 
أســـبانيا وديا أمام هولندا بإخفاق العبيه في 

استغالل فرص التسجيل التي سنحت لهم.
وقال دل بوسكي خالل مؤمتر صحفي عقب 
املباراة ”ال ميكن أن نعتاد أبدا على اخلسارة.. 
ال أحـــد تروق لـــه الهزمية“. وحقـــق املنتخب 
األســـباني سلســـلة من النتائج الســـلبية في 

الفترة األخيرة مـــع انطالق مونديال البرازيل 
2014، وهو ما دفع مدربه لإلعراب عن قلقه، إال 
أنه في الوقت ذاته شدد على متسكه باألمل في 

أن تتعدل األوضاع.
وأضاف دل بوسكي ”يروق لي أكثر الطاقة 
اإليجابيـــة التي يخلقها الســـعي وراء حتقيق 
الفوز.. لدينا العبون قادرون على القيام بذلك.. 
لدينا جوانب جيدة للغايـــة وال أعتقد أن هذه 

امليزة سيتغير“.
وتطـــرق دل بوســـكي للحديـــث على عجز 
فريقه عن هز شـــباك املنتخب الهولندي، قائال 
”يبدو لي أمرا مستحيال أننا لم نسجل اليوم.. 
فـــي الدقائق الـ20 األولى أحكمنا قبضتنا على 
مجريـــات املباراة وتفوقنا عليهم ووصلنا إلى 
منطقة املرمى، وكان تســـجيل األهداف هو ما 

ينقصنا“.
وأشار املدرب األســـباني املخضرم إلى أن 
املبـــاراة كانت فيهـــا بعـــض اإليجابيات، كما 
اعترف أيضا بوجود جملـــة من األخطاء ”من 
احملتمل أن نكـــون قد اخطأنا خـــالل الدقائق 
األولى من املباراة، حيث كان يتطلب األمر منا 
أن نكون أكثر حسما أمام املرمى.. في الظروف 

العادية ال يجب أبدا أن نســـمح بهذا“. ودافع 
دل بوســـكي عن رأيه بأن أســـبانيا ال تستحق 
اخلسارة في تلك املباراة ”من الصعب التحدث 

ضد النتيجة ولكننا كنا األفضل“.
وشدد دل بوســـكي على أن التشكيل الذي 
لعب به املبـــاراة كان مفيدا ومؤثرا، حيث قال 
”اللعـــب بهـــؤالء الالعبني كان جيدا بالنســـبة 
إليهـــم وبالنســـبة إلـــى املنتخب أيضـــا.. لقد 
أجرينا العديد من التغييرات نظرا للعديد من 

األسباب“.
فـــي املقابـــل، اســـتطاع جـــوس هيدينـــك 
مدرب هولندا التقليل مـــن اجلدل الدائر حول 
اســـتمراره في منصبه علـــى رأس الطواحني 

الهولنديـــة بعدمـــا قاد بالده للفـــوز 2-0 على 
أسبانيا في مباراة ودية لكرة.

وكان هيدينك قد تولى تدريب هولندا خلفا 
للويس فان غال في أغسطس املاضي وتعرض 
ألســـئلة متكـــررة حول بقائه فـــي منصبه بعد 
معانـــاة الفريق فـــي تصفيات بطولـــة أوروبا 
2016 واحتاللـــه املركز الثالث باملجموعة خلف 

جمهورية التشيك وأيسلندا.
وثار اجلـــدل مجـــددا حـــول هيدينك بعد 
تعـــادل هولندا بصعوبة 1-1 على أرضها أمام 
تركيا الســـبت املاضـــي، لكن بعـــد الفوز على 
أســـبانيا املتوجة بآخر لقبني لبطولة أوروبا، 
يعتقد املدرب أنه يجب أن يتوقف هذا السؤال.
وقال هيدينك للصحفيني بعد الفوز بفضل 
هدفني مبكرين ”ال تستمروا في سؤالي عما إذا 
كنت سأســـتمر مبنصبي كمدرب.. ال أعاني من 
أي ضغوط ولم أشـــعر قبـــل ذلك بأي ضغوط، 
كان لدينا رغبة للفوز بهذه املباراة وشـــاهدت 

في الشوط األول فريقا لديه دوافع كبيرة“.
وأضـــاف ”هذا مينحنا ثقـــة كبيرة ويجب 
أن نعتبـــر هذه املباراة بدايـــة جيدة ملبارياتنا 

املقبلة بالتصفيات“.

وجتدر اإلشـــارة أن هولندا ستلعب ضمن 
منافســـات املجموعة األولى في ضيافة التفيا 
يوم 12 يونيو املقبل، بينما تستضيف الواليات 
املتحدة في مباراة ودية قبلها بأسبوع واحد. 
وكان هيدينـــك مطالبا بالتعامل مع االنتقادات 
من العبني بارزين سابقني مثل يوهان كرويف 
وفيـــم فـــان هانيجيم. وقـــال هيدينـــك ”ليس 
لـــدي رغبة في االشـــتراك بأي قتال شـــوارع.. 
فـــي النهايـــة ال يتعلق ذلك بكرة القـــدم.. أريد 
احلديث فقـــط عن كرة القـــدم ودعونا نتحدث 
فقـــط عن ذلـــك“. ووجه هيدينك جـــام  غضبه 
منتقدا املشجعني في أمستردام بعدما أطلقوا 
صيحات استهجان كلما ملس أندريس إنييستا 
العب وسط أسبانيا الكرة. حيث علق على ذلك 
بالقـــول ”لو تعـــرض مثل هذا الالعـــب البارز 
لصيحات االســـتهجان، فيجب على اجلماهير 

أن تشعر بالعار“.
وشارك إنييستا في آخر 15 دقيقة من اللقاء 
وأطلقت اجلماهير ضده صيحات االستهجان 
ألنهـــا ال تزال تتذكر أنه كان صاحب هدف فوز 
بالده على هولندا في نهائي كأس العالم 2010 

بعد وقت إضافي في جنوب أفريقيا.

الطواحين الهولندية تدوس األسبان في لقاء كان «أمستردام أرينا» شاهدا عليه

بيدرو يقترب من إنهاء 

قصته مع برشبونة
سان أنطونيو يواصل انتفاضته ويقترب من البالي أوف

} مدريد - أكـــد بيدرو رودريغيز جناح فريق 
برشـــلونة، متصدر الدوري األسباني احلالي 
لكرة القدم أمس األربعاء، أن الشـــائعات التي 
أثيرت حول رحيله عن الفريق الكتالوني تبدو 
منطقيـــة، في ظـــل ابتعاده عن قائمـــة الفريق 

األساسية في الوقت الراهن.
ولإلشـــارة فقد بات بيدرو خارج حسابات 
لويس إنريكي املدير الفني لبرشـــلونة في ظل 
اعتماده على الثالثي ليونيل ميســـي ولويس 
سواريز ونيمار دا سيلفا لقيادة هجوم الفريق 
حاليـــا. ولـــم يتواجد بيدرو، الـــذي تخرج من 
لناشـــئي برشـــلونة في  مدرســـة (الماســـيا) 
القائمة األساسية للفريق الكتالوني سوى في 

12 مباراة فقط هذا املوسم حتى اآلن.
وارتبط اســـم بيـــدرو باالنتقـــال إلى أحد 
األنديـــة اإلنكليزيـــة في املوســـم املقبل، حيث 
أوضـــح الالعـــب األســـباني أنـــه أصبـــح من 
الطبيعـــي بالنســـبة إلـــى املراقبـــني االعتقاد 

برحيله عن برشلونة الصيف املقبل.
األســـبانية  وصرح بيـــدرو إلذاعة ”ماركا“ 
”حينمـــا تلعب بضعة دقائق فـــي عدد قليل من 
املباريات، فمن الطبيعي أن يكون هناك حديث 
عـــن الرحيل. هذا أمر منطقـــي“. وأوضح ”أن 
جميـــع الالعبني في العالـــم يرغبون دائما في 
اللعب، وعندما ال يلعبـــون في مباريات هامة، 

فإنهم يكونوا في موقف صعب للغاية“.
ورغم ذلك، فإن بيـــدرو يضع كامل تركيزه 
على التتويج مع برشـــلونة بالثالثية (الدوري 
األســـباني وكأس امللك ودوري أبطال أوروبا)، 
حيث يتربع الفريق حاليا على صدارة الدوري 
األســـباني قبل نهايته بعشـــرة أســـابيع، كما 
صعد إلـــى نهائي بطولة كأس ملك أســـبانيا، 

وكذلك لدور الثمانية بدوري األبطال.
وشـــدد بيدرو على أن األمـــر األكثر أهمية 
بالنســـبة إليـــه ”هـــو أن أبقى هادئـــا وأنهي 
املوسم بشـــكل جيد، أمتنى مســـاعدة الفريق 
للفـــوز باأللقـــاب، لم أتخذ أي قـــرار بعد حتى 
اآلن، فأنـــا ال زلت العبا فـــي النادي حتى هذه 
اللحظـــة“. وكان نـــادي برشـــلونة األســـباني 
لكرة القدم متصدر الدوري األســـباني، قد حدد 
املقابـــل املالي لبيـــع مهاجمه الدولـــي بيدرو 
رودريغيـــز، خـــالل فترة االنتقـــاالت الصيفية 

املقبلة عقب نهاية املوسم احلالي.

لم يستطع املنتخب األسباني الثأر لنفسه 
من الهزمية التي مني بها في كأس العالم 
ــــــث انقاد إلى  ــــــة أمــــــام هولندا، حي املاضي
هزمية قد جتنب املــــــدرب الهولندي غوس 
هيدينك بعض االنتقــــــادات التي طالته في 

الفترة األخيرة.

◄ تسعي إدارة نادي تشيلسي إلى 
استغالل مماطلة ثيو والكوت في 
تمديد عقده مع أرسنال، وتقديم 
عرض رسمي لضمه خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.

◄ أعلن االتحاد األوروبي لكرة 
القدم أنه فتح تحقيقات بحق 

اتحادات جورجيا وجمهورية أيرلندا 
وبولندا عقب األحداث التي شهدتها 
مبارياتهم في تصفيات كأس أوروبا 

2016 المقررة بفرنسا.

◄ تعرض ظهير أيسر نادي بايرن 
ميونيخ ومنتخب النمسا ديفيد 

االبا إلصابة في ركبته ستبعده عن 
المالعب لفترة 7 أسابيع، بحسب ما 
أعلن النادي البافاري، أمس األربعاء.

◄ نفى ماتس هوملز مدافع بروسيا 
دورتموند توصله إلى اتفاق مع 

المدرب الهولندي لويس فان غال 
يسمح له باالنتقال إلى فريق 

مانشستر يونايتد، وقال إن التقارير 
الصحفية اخترعت هذه القصة.

◄ أعرب الالعب ألبيروفي جيفرسون 
فارفان نجم شالكه األلماني عن 

رغبته بالبقاء في ناديه، نافيا وجود 
أي اتصاالت مع أي ناد آخر. وقال 

فارفان ”أنا سعيد للغاية هنا.. أرغب 
في البقاء في شالكه، لذلك ال أتحدث 

عن الرحيل لناد أو دوري آخر“.

◄ أشاد واين روني العب مانشستر 
يونايتد بزميله مايكل كاريك، واصفا 
إياه بالبطل ألنه رجح كفة المنتخب 
اإلنكليزي أمام نظيره اإليطالي في 

اللقاء الودي. واين روني صرح 
لوسائل اإلعالم قائال ”أفضل العب 

عندما يشارك بالمباريات، هو مايكل 
كاريك“.

باختصار

املـــدرب األســـباني أشـــار إلـــى 

أن املبـــاراة كانـــت فيها بعض 

يخـــف  لـــم  كمـــا  اإليجابيـــات، 

اعترافه بوجود أخطاء

◄

«لقد كانـــت نتيجة عادلة لكال املنتخبـــني. لعبنا أمام خصم كبير 

يضـــم العبـــني جيديـــن للغايـــة. ال يمكـــن أن ننســـى أن املنتخب 

اإلنكليزي قد فاز بسبع مباريات متتالية قبل مواجهتنا وديا».

 أنطونيو كونتي
املدير الفني للمنتخب اإليطالي

«لقـــد أظهرنـــا قدراتنا الخاصـــة خالل الشـــوط الثاني، ســـيطرنا 

على اللقـــاء وقمنا بأداء جيد، اعتقد أن املنتخب اإليطالي ســـعيد 

بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله». 

  جو هارت
 حارس املنتخب اإلنكليزي

«برشـــلونة وبايرن ميونيخ األفضل حاليا واملرشـــحان الرئيســـيان 

للفـــوز باللقـــب، بينمـــا ريـــال مدريد في حالـــة أقل ممـــا كان عليها 

املوسم املاضي». 

  بافيل نيدفيد
عضو مجلس إدارة يوفنتوس اإليطالي

فريق سان أنطونيو يقترب من األدوار اإلقصائية
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عصمت الشامي

} القاهــرة – اكتشـــف باحثـــون مصريـــون 
نباتـــات يمكنهـــا كشـــف األلغـــام عـــن طريق 
امتصاص المادة المتفجـــرة الموجودة فيها 

فيتحول لونها إلى األحمر.
وقال الدكتور أبوالدهب محمد أبوالدهب، 
جامعة  الــزراعــة  بكلية  الزينة  قسم  رئيس 
القاهرة، وصاحب أحد البحوث العلمية التي 
للقضاء  البحوث  أكاديمية  إلى  أخيرا  قدمت 
النباتات  فكرة  أن  لـ“العرب“  األلــغــام،  على 

ــاهــرة األلــغــام جــاءت  أن ق وجد  أن  بعد 
حــوالــي 2.2  مليون فدان هــنــاك 

مصر  بية بــصــحــراء  لغر ا
مــــــــن أجــــــــود 

األراضـــــــــــي 
الـــزراعـــيـــة، 
ماليين  فيها 

األلغام التي خلفتها الحرب العالمية الثانية. 
واكتشـــف أبوالدهب، من خالل الدراســـة 
التـــي قـــام بها علـــى نوعية مـــن النباتات أن 
المجموع الجذري لبعضها يقوم بتكوين إنزيم 
يدخل في جســـم اللغم ويتغـــذى على عنصر 
النيتروجيـــن، الذي يعتبر المـــادة الفعالة في 
اللغم، ثم يحوله إلى بروتين وأنسجة ليتغذى 

عليه، وبالتالي يفقد اللغم قيمته الضارة.
واحتـــدم الجـــدل مؤخرا فـــي مصر حول 
االكتشاف الجديد والالفت لقدرة تلك النباتات 
علـــى المســـاعدة التي ســـتقدمها للدولة دون 
حاجـــة إلى خرائـــط أو مســـاعدات غربية قد 

تكلفها مبالغ مالية طائلة. 
وأعلـــن بعـــض الباحثيـــن امتالكهم حق 
االكتشـــاف لكن أبوالدهب أكد أنه قدم تجارب 
دراســـته ألكاديمية البحث العلمـــي، التي من 
المفترض أن تنفذ المشروع على أرض الواقع، 
لكـــن الباحث المصري يعيب على الســـلطات 

تأخرها في وضع خطة عاجلة لالســـتفادة من 
االكتشاف الذي توصل إليه .

وطالب أبوالدهب المؤسســـة العســـكرية 
في مصر بوضع بحثـــه قيد التنفيذ، والتفكير 
في الخطط الالزمة لالستفادة منه، باعتبارها 
الجهـــة المعنيـــة بمنطقـــة األلغـــام، وال يمكن 

الوصول إليها إال بتصريح منها.
وخلفت الحرب العالمية الثانية في منطقة 
العلمين، بالقرب من ســـاحل البحر المتوسط 
وحتـــى حدود مصر الغربية، ما يقرب من 17.5 
مليون لغم تحتل مساحة شاسعة من األراضي 
الصالحـــة للزراعة، في حيـــن خلفت الحروب 
المتعاقبـــة مـــع إســـرائيل، من جهـــة الحدود 
الشـــرقية، مـــا يقرب مـــن 5.5 مليـــون لغم في 

سيناء والصحراء الشرقية.  
وأكد العالم المصري أن األبحاث توصلت 
إلى الكشف عن نوع من البكتيريا يستطيع أن 
يحدث ثقوبا في جســـم اللغم الذي يكون عادة 
داخل علبة من الحديد، فيتيح لجذور النباتات 

اختراقه وامتصاص عنصر النيتروجين.
وكشـــفت الدراســـة أن بعـــض النباتـــات 
البدائية عند زارعتها في أماكن األلغام يتحول 

لونهـــا إلى األخضر الداكـــن، ويمكن نقل هذه 
الصفة الوراثية إلى بعض النباتات التي تنمو 
بالفعـــل عن طريـــق نقل الجين إلـــى النباتات 
الموجودة في الصحراء، بدال من اســـتيرادها 
مـــن الخارج. ومن أهم تلـــك النباتات، الوينكا 

وبنجر السكر والدخان.
وعـــن كيفيـــة زراعـــة هـــذه النباتـــات في 
أماكـــن تواجد األلغـــام أوضـــح أبوالدهب أن 
”نثر بـــذور نباتات مكافحة األلغام ســـيتم عن 
طريـــق الطائرات“، موضحـــا أن هذه المنطقة 
بالصحـــراء الغربية تتســـاقط فيهـــا األمطار 
في توقيت معين كل عـــام، وبكمية تجعل هذه 

البذور تنبت بحالة جيدة.
وتبلـــغ تكلفة تفكيك اللغـــم الواحد حوالي 
2000 دوالر، وال تمتلـــك مصـــر خرائـــط تحدد 
أماكن تواجد األلغـــام بدقة، خصوصا في ظل 
تعدد أنواعها، حيث أصبحت مســـألة العثور 
علـــى أماكنها أشـــد صعوبة بســـبب الكثبان 
الرملية التي تســـاهم في تغير مواقعها بشكل 
متكـــرر، وهو مـــا يتطلب تكلفـــة مالية باهظة 
تحتاجهـــا الحكومـــة المصرية للشـــروع في 

عملية إزالتها.

} غزة – باع فلسطيني باب منزله الذي تهدم 
فـــي الحـــرب األخيرة في قطاع غـــزة إلى فنان 
محلـــي ليدرك الحقا وســـط ذهولـــه أن الفنان 
العالمي الشـــهير بانكســـي رســـم عليه لوحة 

برذاذ الطالء تساوي ثروة صغيرة.
وقال ربيع دردونة وهو أب لستة أوالد من 
شمال غزة إنه باع باب منزله المهدم المصنوع 
من الحديد والقرميد إلى فنان فلســـطيني دفع 

له 175 دوالرا مقابل ذلك.
وزار بانكسي، المعروف برسمه جداريات 
ســـاخرة في أماكن غير متوقعة، غزة في وقت 
مبكر من هذا العام ورســـم بـــرذاذ الطالء على 
بوابة منزل دردونة مشـــهد إلهة تسند رأسها 
علـــى يدها، من بين عـــدة جداريات لم يتجاوز 
عددها أصابع اليد الواحدة رســـمها في قطاع 

غزة.
وقال دردونة ”لم تكن لدي أي فكرة عن قيمة 
اللوحة وال عمن هو بانكسي. لو كنت أعرف ما 

كنت بعت الباب بهذا الثمن الرخيص“.
وتباع رسوم بانكسي في العادة بأكثر من 
500 ألف دوالر. وفي عام 2013 بيع رسم جداري 
علـــى واجهة متجر في لندن عام 2013 في مزاد 

خاص بمبلغ 1.1 مليون دوالر.
ولم يعلن بانكســـي وهو من بريستول في 

غرب إنكلترا، أبدا، هويته الحقيقية.
وقـــال دردونـــة إنـــه شـــعر بأنـــه تعرض 
لالحتيـــال وحـــاول االتصال بمشـــتري الباب 

السترجاعه لكنه لم يرد.
وأكد ”أريد اســـترجاع الباب لبيعه كلوحة 

لبانكسي وليس كباب قديم“.
لكن رسام الغرافيتي والصحفي بالل خالد 
قال إنه لن يعيد البوابة لدردونة أو يبيعها في 

الوقت الحالي. 
وأضـــاف ”لقـــد اشـــتريت البـــاب حتـــى 
أحافـــظ علـــى اللوحـــة وأحميها مـــن اإلزالة 

أو التلـــف أو التدميـــر“، مشـــيرا إلـــى أنـــه 
تتبـــع نشـــاط بانكســـي الفني لعدة ســـنوات 
واســـتلهم أعماله. وتابع ”منذ أن بدأت كرسام 

غرافيتي كان لدي حلـــم هو أن اقتني أي عمل 
فنـــي من أعمال بانكســـي“. وأشـــار خالد إلى 
أنه أبلغ دردونة بأن الرســـم علـــى باب منزله 

لبانكسي، لكنه لم يبد لألمر أي أهمية، مضيفا 
أنه ســـيعرض اللوحة في معارض دولية لكي 
تتحدث عن المعاناة في غزة وعذابات الحرب.

اكتشاف نباتات في مصر تمتص األلغام وتبطل مفعولها

فلسطيني يبيع باب منزله ثم يكتشف أنه يحمل رسما لبانكسي

ــــــات زينة ذات ألوان جميلة مبهمة إبطال مفعــــــول األلغام في مصر بعد أن مت  ــــــت نبات تكفل
اكتشاف قدرتها على مضاهاة أحدث تقنيات مكافحة األلغام التي خلفتها احلرب العاملية 

الثانية في منطقة العلمني.

صباح العرب

} ال أريـــد أن أبـــدو قاســـيا، وال أبتغي أن 
أتهم تيارا بعينه، لكني أظّن – وبعض الظن 
إثم- بأّن األشـــخاص األقل قدرة على الفهم 
واالســـتيعاب والتجريد يفضلـــون االنتماء 

إلى التيارات المحافظة. 
على األقل، هذا ما الحظته في مناسبات 

عديدة وفي أكثر من بلد واحد. 
على أّن األمر قد يبدو مبّررا وال يستحق 
االســـتغراب، طالما أن التيارات المحافظة 
ُتقدم لإلنســـان عروضا بســـيطة ووصفات 
سهلة، ال تطلب منه أي جهد ذهني وال أدنى 
حس نقدي، وما عليه سوى أن يحفظ بعض 
الشـــعارات الرنانة ويرددها عنـــد الحاجة 

واالقتضاء. 
في هـــذا الباب تحضرنـــي معطيات قد 
تفيد فـــي التحليـــل. مثال، هنـــاك مالحظة 
للفيلســـوف البريطاني برتراند راسل يرى 
فيها وجود عالقة تالزم بين الغباء واإلفراط 
فـــي مظاهر التدّين، هناك فكرة للفيلســـوف 
الفرنســـي مشـــيل أونفراي يربط فيها بين 
مســـتقبل الديمقراطية وتطور نسبة الذكاء 
عنـــد المواطنين طالما أن مســـتوى الذكاء 

يؤثر على اتجاهات التصويت. 
فوق ذلـــك، إذا كان أفالطـــون محقا في 
اعتقاده بأن الممارسة السياسية تحتاج إلى 
فالمالحظ  االســـتناد على ”النفس العاقلة“ 
اليـــوم أننا لـــم نعد في عصـــر النخب التي 
تتحكم في ســـلطة القـــرار ومصائر الناس، 
فقـــد مكنت الديمقراطية التشـــاركية وثورة 
االتصاالت اليوم الشعوب من هامش واسع 

للمشاركة في صناعة القرار. 
ما يعني أننا نحتاج إلى تعميم ”النفس 
علـــى عامة المواطنيـــن كما يؤكد  العاقلة“ 
أالن باديـــو في تأويله الشـــهير لجمهورية 
أفالطون، بمعنى نحتاج إلى تنمية مستوى 

الذكاء عند الشعوب. 
بل، لعل السالم نفسه يحتاج إلى أذكياء 
طالمـــا األغبياء هـــم صناع الحـــروب على 

الدوام.
في كل األحـــوال، هنـــاك درس يجب أال 
ننســـاه: لكـــي نبني عمارة شـــاهقة نحتاج 
إلـــى ذكاءات مهندســـين، وذكاءات تقنيين، 
وذكاءات فنييـــن، وذكاءات قاطنيـــن أيضا، 
لكن يكفي غباء بعض األغبياء حتى تتحول 

العمارة إلى أنقاض وخراب. 
أي نعم، احذروا األغبياء.

احذروا األغبياء

سعيد ناشيد

إطالق عطر برائحة البرغر بمناسبة كذبة أبريل

الذهاب إلى السينما 

أسبوعيا يقي من الخرف

إنتاج بصل ال يسيل 

الدموع في اليابان

} طوكيو – أطلقت سلسلة مطاعم برغر كينغ 
في اليابان عطرا للجنســـين أمـــس األربعاء 
(أول أبريل) بمناسبة يوم ”كذبة أبريل“ باسم 
”فليم غريلـــد“ باللغة اإلنكليزية، أي مشـــوي 

على اللهب. 
وعرض فيديـــو للترويج للعطـــر الجديد 
يظهر فيه زوجان في مالبس سوداء يتناوالن 
وجبة طعام في أجواء رومانســـية في مطعم 
برغـــر كينـــغ وتمتـــدح المرأة عطر شـــريكها 

”المثير“ برائحة البرغر.
وقالـــت كانـــا ليناجـــا مديـــرة العالمـــة 
التجارية للشركة في اليابان، إن فريقها واتته 

الفكرة قبل عام وإنه زار مطابخ الشـــركة عدة 
مرات للتعرف على رائحة شـــواء البرغر على 
الفحم. واستغرق اإلنتاج الفعلي للعطر ستة 

أشهر.
وقالت ليناجا إن العطر مناسب للجنسين، 
مضيفة ”نريد أن تضعه النساء الالئي يقبلن 
علـــى أكل اللحـــوم، كمـــا أن الرجـــال الذيـــن 
يريدون رائحة مثيرة وبرية سيســـتخدمونه 

بكل تأكيد“. 
ويبلغ سعر زجاجة العطر خمسة آالف ين 
(42 دوالرا) ويحصل المشـــتري على شطيرة 
برغر مجانية كهدية. وقالت ناناكو كاتابامي 

التي كانت مـــن أولى العميالت الالتي ابتعن 
العطـــر عنـــد بدء بيعـــه، إنها اشـــترته ألجل 

صديقة، بناء على طلبها.
وقالـــت ”أعتقـــد أنـــه غريب. أنـــا ال أضع 
عطـــورا. ولكن من يحبـــون العطور يرجح أن 

تثير حملة الدعاية اهتمامهم“.
وقال الموظف هيندورا ساتو الذي جرب 
العطـــر حالمـــا اشـــتراه، إن رائحتـــه أثارت 

إحساسه بالجوع.
وستبيع سلســـلة المطاعــم 1000 زجاجة 
من العطـــر لمدة يوم واحــد فـــي فروعها في 

اليابان.

} لندن – كشف باحثون بريطانيون أن الذهاب 
إلى السينما مرة أو مرتين في األسبوع يمكن 

أن يحول دون اإلصابة بالخرف .
وقال الباحثون إن مشاهدة فيلم كوميدي، 
ذي موضـــوع جيد، يســـاعد فـــي تحفيز المخ 

ومنع تكون الرواسب الضارة .
وأضاف الباحثون أن مناقشة قصة الفيلم 
مع األصدقاء بعد مشـــاهدته تساعد على إبقاء 
المخ نشطا، كما تمنع تكون الرواسب التي قد 

تسبب مرض الزهايمر .
وذكـــرت صحيفة ”ديلي ميـــل“ البريطانية 
أنـــه إلثبـــات صحـــة هـــذه النظريـــة يجـــري 
أكاديميون من جامعة ساوث هامبتون تجربة 
تشمل 40 من كبار السن نصفهم يتوجهون إلى 

السينما مرة أو مرتين في األسبوع .
وتعتقـــد روكســـانا كاراري، التـــي تقـــود 
التجربـــة، أن التحفيز الفكـــري يمكن أن يمنع 
تكون المواد السامة في المخ، التي تؤدي إلى 

اإلصابة بالزهايمر .
وقالـــت ”مـــن أجـــل التأكد من عـــدم تكون 
هذه المواد الســـامة، يجب الحفاظ على صحة 
جدران األوعية الدموية عن طريق تدريب المخ 

أو التحفيز“.
وأضافـــت أن األفـــالم تحفز المخ بســـبب 
ما يـــراه الشـــخص ويســـمعه، باإلضافة إلى 

المناقشات التي تعقب الفيلم.

} طوكيــو – تصدرت شـــركة غذائية االهتمام 
اإلعالمي في اليابان مع إعالنها هذا األسبوع 
إنتـــاج بصـــل ال يـــؤدي تقطيعـــه إلى إســـالة 

الدموع.
في  ونجحت شـــركة ”هاوس فودز غروب“ 
إنتاج هـــذا النوع من البصل من خالل تعطيل 
اإلنزيمات التي تسبب الحساسية في العيون 

وتسيل دموعها.
وقالـــت الشـــركة في بيـــان إن هـــذا النوع 
الجديد من البصل يمكن أن يدفع من يقطعونه 

إلى الضحك، بفضل خصائصه الفريدة.
وكان الباحثون في هذه الشـــركة نالوا في 
العـــام 2012 جائزة ســـاخرة تمنحهـــا جامعة 
هارفـــرد ويطلـــق عليهـــا اســـم جائـــزة نوبل 
للحماقة، متخصصة باألبحـــاث العلمية التي 
تعتبر غير ذات مضمون مفيد، وذلك الكتشافهم 
التفاعالت التي تسبب إسالة الدموع في عيون 
مقطعي البصل. ولم تقرر الشـــركة بعد، البدء 

في تسويق هذا النوع من البصل.

النباتات  فكرة  أن  لـ“العرب“ األلــغــام،  على 
أن ــاهــرة األلــغــام جــاءت  وجد  أن  بعد 

2.2 حــوالــي مليون فدان هــنــاك 
مصر  بية ــصــحــراء  لغر ا

مــــــــن أجــــــــود 
ألراضـــــــــــي 
لـــزراعـــيـــة، 
ماليين  يها 

حضرت داكوتا جونسون بطلة فيلم {50 

ظال للرمادي} الذي حقق عرضه إيرادات 

وصلت إلى 5 ماليين دوالر حول العالم 

في 3 أسابيع، عرض دار أزياء {شانيل} 

الذي أقيم في نيويورك بحضور العديد من 

النجمات ومشاهير هوليوود مثل بيونسيه 

وجوليان مورو كريس جينر
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