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[ إيران منزعجة من قمة كامب ديفيد وتتخوف من نتائجها على االتفاق النووي
جيل المستقبل في الخليج أكثر استعدادا لقول {ال} لواشنطن

} واشــنطن  – قالـــت مصادر دبلوماســـية إن 
الرئيس األميركي باراك أوباما يولي اهتماما 
خاصا في قمـــة كامب ديفيـــد باجليل اجلديد 
مـــن القادة اخلليجيني ســـواء في الســـعودية 
أو اإلمـــارات أو قطـــر ألنهم سيســـتلمون دفة 
القيادة خالل الســـنوات القادمة، وسيكون من 
املهم االستماع إليهم ومعرفة طريقة تفكيرهم، 
وخاصة نظرتهم إلى العالقات املســـتقبلية مع 

واشنطن.
ويقول محللون وخبراء في ملفات اخلليج 
إن جيـــل املســـتقبل في دول مجلـــس التعاون 
يحوز على صفات كثيرة، وفضال عن احلماس 
واملعرفـــة بـــأدق تفاصيل ما يجـــري حولهم، 
فإنهـــم ميتلكـــون رؤيـــة مختلفـــة عـــن القادة 
احلاليني أو الســـابقني تتســـم باحلسم جتاه 
ملفات مثل اإلرهـــاب والتمدد اإليراني، وكذلك 
قناعـــة قوية بأن العالقة مـــع احللفاء يجب أن 

تكون متوازنة وحتكمها املصلحة.
ويريـــد اجليل اجلديد من القادة في منطقة 
اخلليج تنويـــع التحالفات وخاصة في املجال 
األمنـــي بدال من االعتماد كليا على واشـــنطن، 
وأنه رمبا يكون أكثر استعدادا لنطق كلمة ”ال“ 

للحليف الرئيسي.
وكان العاهل الســـعودي امللك ســـلمان (79 
عاما) أحدث ضجة عندما قال إنه سيوفد ولي 
عهـــده األمير محمد بن نايف وولي ولي العهد 
األمير محمد بن سلمان حلضور القمة بدال عنه 
مما أثار مخاوف من أن يكون الســـبب غضبا 

خليجيا من السياسات األميركية.
وســـيكون أمير الكويت البالغ من العمر 85 
عاما هـــو الوحيد من اجليل القـــدمي من قادة 
مجلس التعاون الذي يحضر قمة كامب ديفيد. 
وســـيحضر القمة أيضا أمير قطر الذي يحكم 

بالده منذ أقل من عامني.
وتبـــدو فـــروق دقيقة بـــني قـــادة اخلليج 
اجلدد وســـابقيهم. فقد تعلموا في عالم تنتقل 
فيـــه املعلومات بالوســـائل احلديثـــة بقدر ما 
تعلموا من القيـــم التقليدية في منطقة أصبح 
االســـتقطاب فيها مذهبيا ال استقطاب احلرب 

الباردة.
وولي العهد الســـعودي األميـــر محمد بن 
نايـــف (55 عاما) والشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي (54 عاما) من الوجوه 
املألوفة للمســـؤولني عن رســـم السياسات في 
واشـــنطن، غير أن املســـؤولني األميركيني أقل 

معرفة باالثنني اآلخرين.

ويعد األميـــر محمد بن ســـلمان ولي ولي 
العهد الســـعودي (30 عاما) وأمير قطر الشيخ 
متيـــم بن حمـــد آل ثانـــي (34 عامـــا) وافدين 
جديدين نسبيا على الســـاحة الدولية ومازال 
موقفهما مـــن القضايا الدوليـــة الكبرى محل 

نقاش.
أما الشـــيخ ســـلمان بن حمد بن عيسى آل 
خليفـــة ولي عهـــد البحرين (45 عامـــا) فوجه 

مألوف للدول الغربية.
وقال ثيودور كراســـيك احمللل السياســـي 
املقيم في دبي إن مـــن املهم ألوباما أن يقضي 
وقتا مع القادة األصغر سنا الذين سيكون لهم 
نفوذ في الســـنوات املقبلة وسيمثلون الطرف 
اآلخر في احملاورات مع من يخلفه في الرئاسة.
وأضاف ”حتى إذا كانت هناك خالفات فهذا 
االجتماع سيرســـي أساســـا جديدا للعالقات 

اخلليجية األميركية في عصر جديد“.
وتوقع احملللون أن يسمع الرئيس األميركي 
من ضيوفـــه الكثير مـــن الصراحـــة واجلرأة 
حول طبيعـــة العالقة بـــني اجلانبـــني، ففيما 
تعتقد الواليـــات املتحدة أن مهمتها حراســـة 
أمـــن اخلليج واحتكار صفقات األســـلحة، فإن 
الطـــرف املقابل يبحث عن عالقة متوازنة تقوم 
على االعتراف بحـــق اخلليجيني في أن يكون 
لهم دور إقليمي فاعل اعتمادا على مصاحلهم 
القومية، وأال يرتهن األمر حلسابات واشنطن 

مع إيران أو تركيا أو روسيا.
ومن الصعـــب أن ينجح أوبامـــا في إذابة 
اجلليـــد وإنهاء أزمة الثقـــة التي خلفها اتفاق 
اإلطار مع إيران وما سبقه من جلسات تفاوض 
سرية لم تأخذ فيها واشنطن رأي حلفائها وال 
حســـبت حســـابا ملصاحلهم التي غابت متاما 

عن نص االتفاق.
وواضح أن املشـــكلة األهم ليســـت إيران، 
وإمنا طريقة التفكيـــر األميركية التي ال تضع 
في احلســـبان مصالح اخلليجيني رغم أن هذه 
املصالح جزء أساســـي من املصالح األميركية 
التي بـــدا أن أوبامـــا تغافل عنها في ســـعيه 

للوصول إلى اتفاق مع إيران.
وقـــال مصطفـــى العانـــي احمللـــل األمني 
العراقـــي ”فجـــوة الثقـــة مازالـــت قائمـــة مع 
هـــذه اإلدارة، فهل ســـتفي بوعودهـــا؟ وليس 
الســـعوديون وحدهم الذين يشعرون بذلك بل 

اإلمارات وقطر والبحرين“.
ورغم وجود خالفات بني اإلدارة األميركية 
وحلفائها اخلليجيني، فإن إيران ظلت متخوفة 
من القمة ونتائجها، وأن يتم فيها عقد اتفاقات 
غير معلومة قد تفشل ما حققته من وعود برفع 
العقوبـــات بعد إمضائها االتفاق اإلطار، أو أن 
تغير واشـــنطن شـــروطها فـــي املصادقة على 
االتفاق النهائي وأن تشـــترط تعهـــدا إيرانيا 
بوقف إثـــارة األزمات في محيطهـــا اإلقليمي، 

وهو ما كشفته أمس تصريحات أوباما.
وانتقد علي أكبر واليتي مستشـــار املرشد 

اإليراني علي خامنئي الواليات املتحدة ودول 
اخلليج العربية.

وقـــال واليتـــي فـــي حـــوار مـــع صحيفة 
الفايننشـــال تاميز إن قمة كامـــب ديفيد التي 
ستجمع الرئيس األميركي باراك أوباما بقادة 
دول اخلليج متثل أحد مظاهر ”اإليرانوفوبيا“ 

مشددا على أنها لن تأتي بأي نتيجة تذكر.
وقال مستشار العالقات اخلارجية اإليراني 
إن ”السعودية ال ميكن أن تعتبر اليمن مبثابة 
الفنـــاء اخللفي لهـــا، فـ“اليمن بلد مســـتقل له 

حضارة قدمية أعرق من حضارة السعودية“.
وأضـــاف أنه ”ال يجب أن تشـــهد ســـوريا 
تكرار ســـيناريو التدخل السعودي في اليمن، 

فهنـــاك عالقـــات اســـتراتيجية تربـــط إيران 
بسوريا، وهي عالقات ستستمر“.

وأكد واليتي على أن بالده لن توقف دعمها 
لســـوريا أو للبنـــان، فهناك تعـــاون وثيق بني 

إيران وسوريا والعراق ولبنان.
فيمـــا وصـــف وزيـــر اخلارجيـــة اإليراني 
محمد جـــواد ظريف التصريحـــات التي أدلى 
بها أوبامـــا واتهم فيهـــا إيران بأنهـــا ”دولة 
هي ”تكـــرار التهامات خاوية  راعية لإلرهاب“ 

وتهدف إلى تهدئة حلفائه“.
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[ المرجع اللبناني يحذر من منح الشيعة العرب كجائزة مجانية لطهران [ األحزاب الدينية في العراق سيرت المرجعية لخدمة إيران
السيد علي األمين: حزب الله واإلخوان ال يختزالن الشيعة والسنة

} لندن  – حّمل املرجع الشيعي اللبناني السيد 
علي األمني األنظمة العربية مسؤولية اختزال 

الشيعة العرب في أحزاب مرتبطة بإيران.
وتســـاءل ”إذا كانـــت إيـــران قـــــادرة على 
تظهيـــر حلفائهـــا، ملاذا األنظمـــة العربية غير 
قادرة على تظهير صوت االعتدال عند الشيعة 

العرب؟“.
وأكد األمـــني املعـــروف بوســـطيته وعدم 
ســـقوطه في فـــخ الطائفيـــة أنـــه ”ال يجب أن 
نعطي الشيعة العرب إليران كجائزة مجانية“، 
معتبرا أن والء الشيعة العرب ليس إليران، بل 
هم جزء ال يتجزأ من شعوبهم، وواليتهم تابعة 

لدولهم التي ينتمون إليها“.
وأشـــار إلى أن األحـــزاب الشـــيعية التي 
نشـــأت في بعض الدول العربيـــة، بعد الثورة 
اإليرانية بهدف (تدعيم) الســـيطرة اإليرانية.. 

ال ميكنها اختصار املوقف الشيعي العربي.

وأوضـــح األمـــني بقولـــه ”مـــن بـــني هذه 
األحـــزاب حـــزب اللـــه اللبناني الـــذي يرتبط 
وثقافيـــا  أيديولوجيـــا  اإليرانـــي  بالنظـــام 
وسياســـيا، والذي حتول إلى ذراع عســـكرية 

إليران في لبنان“.
وشـــدد علـــى أن حـــزب اللـــه ”ال يعبر عن 
رأي الطائفـــة الشـــيعية العربية في لبنان، فال 
ميكن أن يختزل حـــزب من األحزاب طائفة من 
الطوائف أو شـــعبا من الشعوب“، مشيرا إلى 
أن رأي الطائفة الشيعية ينسجم مع آراء بقية 

الطوائف بالعيش ضمن دولة القانون.
وليس األمني املرجع الشيعي الوحيد الذي 
وقـــف ضد حتويل الشـــيعة فـــي لبنان خلدمة 
املشـــروع اإليراني، فقد ســـبق لألمـــني العام 
الســـابق حلزب الله الشـــيخ صبحي الطفيلي 
أن هاجـــم إيران والدور الذي يلعبه احلزب في 

تنفيذ أجندتها، وخاصة في سوريا.

وضرب األمني مثل تنظيم جماعة ”اإلخوان 
املســـلمني فـــي مصـــر الـــذي يعتبر مـــن أكبر 
األحزاب اإلســـالمية في العالم اإلسالمي، لكنه 
لم يختزل الطائفة الســـنية ال في مصر وال في 

العالم اإلسالمي ككل“.
وتساءل ”إذن ملاذا تريدون أن يختزل حزب 
الله الشـــيعة العرب؟“، مشـــددا علـــى أن هذا 

”خطأ جسيم“.
وحتـــدث عن مرجعية النجـــف في العراق، 
مشـــيرا إلى أنها ”لم تعد تتمتـــع بتأثير كبير 
كما كان احلال ســـابقا“، عازيا السبب في ذلك 
إلى ”وصول األحزاب الدينية إلى السلطة بعد 
احتالل العـــراق، والتي ســـاهمت في حتويل 
املرجعيـــة الدينية إلى مرجعية منســـجمة مع 

الرؤية اإليرانية“.
وكان األمـــني قـــال في حـــوار ســـابق مع 
صحيفة ”العـــرب“ ”إن جذور الصراع احلالي 

في املنطقة تعود إلى أهداف سياسية من أجل 
السيطرة والنفوذ، وليســـت ألسباب مذهبية، 
الفتا إلى أن الشيعة والسّنة عاشوا قرونا في 
أوطانهم ولم تكن هناك مشاكل مذهبية في ما 

بينهم“.
وأشـــار في احلوار الذي نشـــر فـــي يناير 

املاضي إلـــى أن ”العناوين الطائفية 
واجهة  إلـــى  ظهـــرت  واملذهبيـــة 

األحـــداث بعد احتـــالل العراق 
العراقيـــة  الدولـــة  وإســـقاط 

وعـــدم الســـعي إلـــى قيام 
دولـــة بديلـــة، وقـــد بـــدا 
الوحيـــد  الهـــدف  وكأن 
من احتالله هو إسقاط 

وتدميرها  الدولـــة 
ســـاحة  وجعلـــه 
بني  للصراعـــات 

فولـــدت  مكّوناتـــه، 
فـــي ظـــل االحتالل 
طائفيـــة  تركيبـــة 
والســـلطة  للحكـــم 
فيه باسم احملاصصة 
واملذاهب  األعـــراق  بني 
ترفضهـــا  والطوائـــف 
فـــي  أميـــركا 

بالدها“.

األمير محمد بن نايف.. عتاب خليجي على أوباما بسبب املوقف من الدور اإليراني في املنطقة

 السيد علي األمني.. الصوت املعتدل في الصخب الطائفي

ى أهداف سياسية من أجل 
وليســـت ألسباب مذهبية، 
 والسّنة عاشوا قرونا في 
بي ب ب ي و

ناك مشاكل مذهبية في ما 

يناير  وار الذي نشـــر فـــي
لعناوين الطائفية 
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فولـــدت  مكّوناتـــه، 
فـــي ظـــل االحتالل 
طائفيـــة  تركيبـــة 
والســـلطة  للحكـــم 
فيه باسم احملاصصة 
واملذاهب  األعـــراق  بني 
ترفضهـــا  والطوائـــف 
فـــي  أميـــركا 

بالدها“.

التعاون األمني الخليجي األميركي 
في مدار جديد بشروط مختلفة ص ٣
قادة الخليج يفاوضون من موقع قوة ص٧ 
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مهرجان كان: نجوم تحت شمس دافئة
ص 15 ، 24

زكـــي الصدير عل ز ميموزا العراوي زي

أول
اخل

ة
24 ، 15 ص

فتح جبهة حمص يزيد 

من إرباك قوات األسد

املعارضـــة  الفصائـــل  جنحـــت   – بــريوت   {
للرئيس الســـوري بشـــار األســـد في تشتيت 
جهود قـــوات النظام واســـتنزاف قدراتها في 
ظل فتح جبهات مختلفة في نفس الوقت، وكان 

آخرها جبهة حمص.
وقتـــل 48 عنصـــرا علـــى األقل مـــن قوات 
النظام ومقاتلي تنظيم الدولة اإلســـالمية في 

اشتباكات في ريف حمص الشرقي (وسط).
وقـــال املرصد الســـوري حلقوق اإلنســـان 
أمـــس ”متكـــن تنظيـــم الدولة اإلســـالمية من 
التقـــدم في منطقة الســـخنة والســـيطرة على 
مناطـــق واســـعة مـــن البلـــدة ومحيطها“ في 
ريف حمص الشـــرقي، بعد اشتباكات اندلعت 
ليال بني قوات النظام واملســـلحني املوالني لها 
وعناصر التنظيم في محيط البلدة وقرب سكن 

الضباط شرق مدينة تدمر ونقاط في غربها.
وأقر محافظ حمص طالل البرازي باقتحام 
مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية ”لبعض أحياء 
الليلة الفاصلة بني الثالثاء واألربعاء،  البلدة“ 
مشيرا إلى استمرار الهجوم حتى وقت متأخر 

من يوم أمس.
وأدت املعارك املســـتمرة فـــي املنطقة وفق 
املرصـــد إلى ”مقتل 28 عنصـــرا على األقل من 
قوات النظام واملســـلحني املوالـــني لها وما ال 
يقل عـــن 20 عنصرا من التنظيـــم، كما أصيب 

مئة عنصر على األقل في صفوف الطرفني“.
وتقع بلدة الســـخنة التي تخضع لسيطرة 
النظـــام منذ عـــام 2013 على الطريق الســـريع 
الذي يربـــط محافظة دير الزور (شـــرق)، أحد 
معاقل تنظيم الدولة اإلســـالمية، مبدينة تدمر 

األثرية اخلاضعة لسيطرة قوات النظام.
وقـــال البرازي إن هناك ”تســـلال دائما في 
املنطقـــة لعناصر داعش الذيـــن يأتون من دير 

الزور والعراق“.
وأضاف ”يســـتهدف داعش بعض املواقع 
العســـكرية فـــي الســـخنة ويتخـــذ اجليـــش 
اإلجـــراءات الالزمة ويتعامل مـــع املجموعات 

املسلحة بسالح املدفعية والطيران“.
وقـــال مديـــر املرصـــد رامـــي عبدالرحمن 
إن ”تنظيـــم الدولة اإلســـالمية يخوض حرب 
استنزاف ضد قوات النظام ويسعى من خالل 
تقدمه إلى تعزيز وجوده في وســـط البالد عبر 
ربطه مبناطق ســـيطرته في ديـــر الزور مرورا 

بالبادية السورية“.
وفيمـــا يقتصـــر وجـــود تنظيـــم الدولـــة 
اإلســـالمية علـــى الريـــف الشـــرقي واملناطق 
الصحراوية، تســـيطر قوات النظام منذ بداية 

مايو 2014 على مجمل مدينة حمص.
جبهـــات  املعارضـــة  الفصائـــل  وفتحـــت 
متعددة في وقت واحد على قوات النظام التي 
وجدت نفســـها في سباق مع الوقت الستعادة 
مدن ومواقع ســـيطر عليها املعارضون سواء 
في حلب (شـــمال) أو إدلب (شـــمال غرب)، أو 
فـــي القلمون علـــى احلدود مع لبنـــان، فضال 
عن الرقة ودير الزور الواقعتني حتت ســـيطرة 

تنظيم داعش.
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أكـــدت املدعية العامـــة للمحكمة  } جنيــف – 
اجلنائيـــة الدوليـــة فاتو بنســـودا، أن احملكمة 
لديهـــا الصالحية للنظـــر في اجلرائـــم املتهم 

بارتكابها تنظيم الدولة اإلسالمية في ليبيا.
ومـــع أن احملكمة أعلنت مرارا وقوع جرائم 
حرب محتملة في ليبيا، إال أن تركيزها انحصر 
حتـــى اليـــوم فـــي النظر فـــي اجلرائـــم املتهم 
بارتكابهـــا النظام الســـابق ورمـــوزه وأبرزهم 

جنل القذافي سيف اإلسالم.
واســـتغل تنظيم الدولة االسالمية املتطرف 
الفوضى املستشرية في ليبيا إليجاد موطئ قدم 
له في هذا البلد، حيث تبنى العديد من اجلرائم 
بينها إعدام 21 قبطيـــا غالبيتهم من املصريني 
في فبرايـــر املاضي و28 مســـيحيا إثيوبيا في 

أبريل املنقضي.
وقالت بنســـودا أمام مجلس األمن الدولي 

إن ”اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية حول 
ليبيا ميتد ليشمل مثل هذه اجلرائم املفترضة“.

وذكرت بـــأن املجلـــس ”ســـبق أن دعا إلى 
إحقاق العدالة في أعمـــال العنف املرتكبة ضد 
املدنيني فـــي ليبيا“ على أيدي جهاديني بايعوا 
تنظيم الدولة اإلســـالمية. ولكن املدعية العامة 
شـــددت على أن ”املســـؤولية تقع فـــي الدرجة 
األولى على عاتق الدول“ في محاكمة رعاياها.

وأكدت أن احملكمة اجلنائية الدولية ”تعتزم 
النظر بجدية في بـــدء حتقيقات ومالحقات في 
حـــاالت أخرى“ بغية ”املســـاهمة في وضع حد 

لإلفالت من العقاب في ليبيا. 
ومعلـــوم أن مجلس األمن تبنى ســـنة 2011 
قـــرارا بإحالـــة الوضع في ليبيـــا إلى احملكمة 
اجلنائية الدولية (قرار رقم 1970)، استنادا إلى 
النظام األساســـي للمحكمة (نظام روما) والذي 

يخـــّول ملجلس األمن إحالة الوضع في أي دولة 
إلـــى ادعاء احملكمـــة إذا تبّني أنه يهدد الســـلم 

واألمن الدوليني.
ومبوجـــب هـــذا القرار فـــإن ليبيـــا ملزمة 
بالتعـــاون مـــع احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة 
حصانـــة  واحتـــرام  لقراراتهـــا  باالمتثـــال 
مســـؤوليها، رغم أنها ليســـت طرفـــا فيها ولم 
تصادق على قانونها األساسي مثل العديد من 

الدول العربية.
ممارســـة  اجلنائيـــة  للمحكمـــة  وميكـــن 
صالحياتها وسلطتها ضمن اختصاص إقليمي 
محدد، قوامـــه النظر في اجلرائـــم الواقعة في 
الدول األعضـــاء في احملكمة بعد أن يتبني أنها 
غير قادرة على البّت في جرائم احلرب واإلبادة 
اجلماعية واجلرائم ضّد اإلنسانية. وإذا لم تكن 
الدولة عضوا فإن موافقتها شـــرط أساسي إّال 

اذا أحيلـــت القضية إلـــى احملكمة اجلنائية من 
قبل مجلس األمن مثلما هو األمر مع ليبيا.

ويعتبـــر مراقبون أنـــه من املهـــم أن تنظر 
احملكمـــة اجلنائيـــة الدولية فـــي جرائم تنظيم 
داعـــش في ليبيـــا وذلك من أجـــل حتجيم هذا 

التنظيم املتطرف واحلّد من نزعته التوسعية.
فـــي املقابل أكـــد خبـــراء أنه بالنظـــر إلى 
مجريات محاكمـــة جنل القذافي فـــإن احملكمة 
اجلنائية لم تكن فاعلة وحاضرة بقوة، ّمما دفع 
السلطات الليبية إلى تقدمي طعون على مقبولية 
(مصطلح قانوني) القضية سنتي 2012 و2013.

اجلدير بالذكر أن أي دولة يحق لها محاكمة 
املشـــتبه بهـــم أمـــام احملكمـــة اجلنائية ضمن 
نظامهـــا القضائي احمللي، وذلـــك بالطعن على 
اختصاص احملكمة في القضية املعنية استنادا 

إلى مذكرة قانونية تدعى ”طعن املقبولية“.

} الربــاط - وافق العاهل املغربي امللك محمد 
السادس، على طلب إعفاء 3 وزراء من احلكومة 

تقدم به رئيسها عبداإلله بن كيران.
وقـــال بيان للديوان امللكـــي، أوردته وكالة 
األنباء املغربية الرســـمية، إن رئيس احلكومة 
تقـــدم بطلـــب إعفـــاء ثالثـــة وزراء، تقدمـــوا 

باستقالتهم الفردية.
وأوضح البيـــان أن األمـــر يتعلق بكل من 
احلبيب شوباني، الوزير املكلف بالعالقات مع 
البرملان واملجتمع املدني املغربي، وســـمية بن 
خلـــدون، الوزيرة املنتدبة لـــدى وزارة التعليم 
العالي ( ينتميان إلى حزب العدالة والتنمية) 
وعبدالعظيـــم الكروج الوزيـــر املنتدب املكلف 
بقطـــاع التكويـــن املهنـــي (ينتمـــي إلى حزب 
احلركة الشعبية). ووافق العاهل املغربي على 
إعفاء الـــوزراء الثالثة، وكلف رئيس احلكومة 

بتقـــدمي مقترحـــات لتعيـــني وزراء جـــدد في 
املناصب الشـــاغرة، مبا في ذلك منصب وزير 
الشـــباب والرياضة الذي كان يشغله في وقت 

سابق محمد أوزين.
وقال قيـــادي في حزب العدالـــة والتنمية، 
فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، 
إن بن كيران أخبر أعضاء األمانة العامة حلزب 
العدالة والتنمية، في اجتماع اســـتثنائي لها 
أمس األول، بقرار مغادرة كل من الشـــوباني، 
وبـــن خلـــدون احلكومة. وأضـــاف املصدر أن 
مغادرة الوزيرين جاءت بطلب منهما، مشـــددا 
علـــى أنهما اختـــارا ”املغـــادرة الطوعية“ من 
احلكومـــة مبحـــض إرادتهمـــا، دون طلب أو 

ضغط من احلزب أو رئيس احلكومة.
وأكـــدت مصادر سياســـية أن اســـتقالتي 
الشـــوباني وبن خلدون تعـــودان إلى الضجة 
اإلعالمية التي أثيرت حول خبر خطبتهما، إّال 
أن مراقبـــني أفادوا بأن حزب العدالة والتنمية 
(صاحب األغلبيـــة البرملانية) يعيش على وقع 
خالفـــات بـــني قياداته حـــول األداء احلكومي 
وتســـيير احلـــزب ّمما دفـــع الشـــوباني إلى 
االســـتقالة قبل أن يطالبه بن كيـــران بوصفه 
األمـــني العـــام للحزب بذلـــك وميـــارس عليه 

ضغوطا في هذا االجتاه.
وتتالـــت الدعـــوات إلـــى القيـــام بتعديل 
وزاري موسع إثر اإلعالن عن شغور احلقائب 
الوزارية املذكورة سابقا والذي أثار جدال حول 

توقيته وإمكانية تأثيره على أداء احلكومة.
وسبق أن أكدت تقارير إخبارية أن حكومة 
عبداإلله بـــن كيران تتجه إلـــى القيام بتعديل 
وزاري، وتضاربـــت اآلراء حـــول حجـــم هـــذا 
التعديل املرتقب واحلقائب الوزارية املرّشحة 
للتغيير. واعتبر مراقبون أن التعديل الوزراي 
في نســـخته الثانية ســـيكون محدودا وضيقا 
باســـتبعاد بعض الوزراء الذيـــن أثاروا جدال 

إعالميا وسياسيا في اآلونة األخيرة.
ويضـــم االئتـــالف احلكومـــي احلالي 39 

وزيرا ينتمـــون إلى أربعة أحزاب، هي العدالة 
والتنميـــة والتجمع الوطني لألحرار واحلركة 

الشعبية والتقدم واالشتراكية.
وظهر اســـم احلبيـــب الشـــوباني الوزير 
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني، 
آنـــذاك، علـــى رأس قائمـــة الـــوزراء املهددين 
باالســـتبعاد، الســـيما مع ما تـــّردد من أخبار 
عـــن توتر عالقتـــه بنب كيران وهـــو ما يعكس 

اخلالفات داخل حزب العدالة والتنمية.
ويواجه الشـــوباني معارضة شـــديدة من 
قبل بعـــض األحزاب أهمها حزب االســـتقالل 
الـــذي وصفـــه أمينـــه العـــام حميـــد شـــباط 
بـ“مشـــتت األســـر“، دون تســـجيل أي موقف 
رسمي من احلكومة بخصوص هذه االتهامات 
شـــوباني  مناصـــري  أن  رغـــم  املتصاعـــدة، 
يعتبرونه من الـــوزراء الفاعلني والذين قاموا 

بخيارات شجاعة في صلب احلكومة.
وشـــهدت احلكومة املغربية تعديال وزاريا 
موســـعا، وذلك بعد انسحاب حزب االستقالل 
فـــي يوليـــو 2013، ليعوضـــه حـــزب التجمع 
الوطنـــي لألحرار في شـــهر أكتوبـــر من نفس 

السنة.
واعتبـــر مراقبون وقتهـــا، أن احلكومة لم 
تشـــهد تعديال حقيقيا باعتبـــار أنه ّمت تعيني 
وزراء جـــدد وفق منطق توافقـــي لم ينزع عن 
حزب العدالة والتنمية صفة رئاســـة احلكومة 
رغـــم املعارضـــة الشـــديدة لـــه من قبـــل أكبر 
األحزاب السياســـية في البالد، إضافة إلى أن 
التكليـــف امللكي لم يتحـــّدث عن تعديل وزراي 
بل عـــن تعويض املناصب الوزارية الشـــاغرة 

بسبب انسحاب حزب االستقالل.
وبعـــد مرور ثـــالث ســـنوات علـــى والية 

حكومة بن كيران، مازالت الســـاحة السياسية 
في املغرب، تشهد تبادال لالتهامات وجتاذبات 
بني احلكومة واملعارضة حول ملفات الفســـاد، 
فاملعارضة تعتبر أن بن كيران لم يف بالتزاماته 
ووعوده بخصوص محاربة الفســـاد باعتباره 
أحـــد امللفات اجلوهريـــة املطروحة حاليا، في 
حني تؤكـــد احلكومة أنها تعمـــل جاهدة على 

توفير إطار قانوني زجري يجتّث الفساد.
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◄ يزور رئيس الحكومة التونسية، 
الحبيب الصيد، رسميا، الجزائر في 

16 مايو الجاري ليومين، وذلك في 
أول زيارة خارجية، وحسب بيان 

للحكومة فإن هذه الزيارة مخصصة 
”لدعم التعاون االقتصادي واألمني 

وتنمية المناطق الحدودية“.

◄ قتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال 
أشقاء، وأصيب 10 آخرون بجروح، 

إثر تساقط قذائف صاروخية 
عشوائية على أحياء سكنية، 

بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، نتيجة 
المعارك الدائرة هناك، حسب مصدر 

طبي.

◄ قال الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي، خالل مؤتمر صحفي 

مشترك مع نظيره الفلسطيني 
محمود عباس، إن ”تونس ستواصل 
التزامها بدعم القضية الفلسطينية 

وكل القضايا العادلة في العالم“.

◄ حذرت حكومة عبدالله الثني، 
من إرسال سفن إلى المياه الليبية 

دون إذن منها، مؤكدة أن قصفها 
للسفينة التركية منذ أيام مرده 

محاولة هذه السفينة دخول المياه 
اإلقليمية الليبية ”عنوة“.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية 
أمس األول، إن قوات الجيش قتلت 

إرهابيين اثنين واسترجعت أسلحة 
وذخيرة في كمين بمنطقة عمرونة 

بمحافظة عين الدفلى (150 كلم غرب 
العاصمة الجزائر).

◄ قال رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح قويدر، إن الشعب 

يعترف بشرعية البرلمان، وهو ”ما 
يحتم علينا احترام إرادته“، مشددا 
على أن المجلس سيواصل مهامه 

بصفة عادية إلى حين تسلم برلمان 
جديد زمام األمور، وفق انتخابات 

ديمقراطية وشفافة.

باختصار

شغور أربع حقائب وزارية في حكومة بن كيران يثير جدال في المغرب
[ العدالة والتنمية يبحث تعويض اثنين من وزرائه [ دعوات إلى القيام بتعديل وزاري موسع 

أثار شغور أربع حقائب وزراية في حكومة عبداإلله بن كيران جدال في الساحة السياسية 
املغربية، بني من يرى أن حزب العدالة والتنمية صاحب األغلبية البرملانية سيسعى لتعيني 
وزراء مــــــن صلبه وبالتالي فإن القيام بتعديل وزاري وفق منطق تشــــــاركي يعّد مهما ملنع 
احلزب من التغول، وبني من يرى أن هذا الشغور سيؤثر على أداء احلكومة وسيكون على 

حساب أولويات وملفات أخرى.

 {ما يحدث في ليبيا له تداعيات على كل املنطقة والدول املجاورة 

وخاصـــة تونس وحتـــى على أوروبا، موقف فرنســـا واضح، نحن ندعم 

الحل السياسي}.

لوران فابيوس
وزير اخلارجية الفرنسي

{اململكـــة املغربيـــة تعد من البلدان الرائدة في شـــمال أفريقيا في 

مجـــال مناهضـــة التعذيب وشـــريكا مهما في الجهـــود الدولية التي 

تهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة}.

إستير شوفلبيرغر
مسؤولة باجلمعية الدولية ملناهضة التعذيب

{ســـتنتقل الجزائر من طور التعاون العادي مع تونس إلى مســـتوى 

أرفع من التعاون يقوم على اســـتراتيجية شاملة ومتكاملة تهم عدة 

مجاالت خاصة منها األمني واالقتصادي}.

عبدالقادر حجار
سفير اجلزائر بتونس

بن كيران يرفع تحدي تعويض الوزراء املستقيلني وسط انتقادات املعارضة

وزراء غادروا حكومة بن كيران

الحبيب الشوباني:

الوزير المكلف 

بالعالقات مع البرلمان 

والمجتمع المدني

سمية بن خلدون:

الوزيرة المنتدبة 

لدى وزارة التعليم 

العالي

عبدالعظيم الكروج:

الوزير المنتدب 

المكلف بقطاع 

التكوين المهني

المحكمة الجنائية الدولية تؤكد صالحية النظر في جرائم داعش في ليبيا 

عشرات الخيام نصبها معتصمون في مدينة املتلوي الواقعة في الجنوب التونسي احتجاجا على البطالة والتهميش

املعارضة املوريتانية ترفض 

مساعي تعديل الدستور

} نواكشوط - أكدت كتلة ”المعاهدة من أجل 
التناوب السلمي على السلطة“ في موريتانيا، 
فــــي بيان لها، أنها ترفض أي مســــاٍع لتعديل 
الدستور الموريتاني من قبل النظام الحالي.

وأوضحت الكتلة المعارضة أنها لن تقبل 
المساس بالمادتين الـ26 والـ28 من الدستور، 
واللتين تحــــددان مأمورية الرئيس بفترة من 

خمس سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.
ويأتــــي هــــذا البيــــان بعــــد أســــابيع من 
تصريحــــات محفــــوظ ولــــد بتــــاح، القيــــادي 
بالمنتــــدى الوطنــــي للديمقراطيــــة والوحدة، 
المعــــارض،  والتــــي أعلــــن خاللهــــا امتالكه 
”معلومات وثيقة تفيد بســــعي الرئيس محمد 
ولــــد عبدالعزيــــز لتعديل الدســــتور من أجل 

الترشح لمأمورية ثالثة“.
الدســــتور  مــــن  الـــــ29  المــــادة  وتنــــص 
الموريتانــــي على أن يؤدي رئيس الجمهورية 
اليمين على النحو التالي ”أقســــم بالله العلي 
العظيم أال أتخذ أو أدعم بصورة مباشــــرة أو 
غير مباشــــرة أي مبادرة من شــــأنها أن تؤدي 
إلــــى مراجعة األحــــكام الدســــتورية المتعلقة 
بمــــدة مأموريــــة رئيس الجمهورية وشــــروط 
تجديدهــــا الواردة فــــي المادة الـــــ28 من هذا 
الدســــتور“. و“تنــــص هــــذه المــــادة على أنه 
يمكن إعادة انتخــــاب رئيس الجمهورية لمرة 

واحدة“.

اســـتقالة الشـــوباني وبـــن خلـــدون 

تعـــود إلى الضجـــة اإلعالميـــة التي 

أثيـــرت حول خبر خطبتهما حســـب 

مصادر سياسية

◄
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السعودية تسرع جهود 

اإلغاثة في اليمن

دشـــن العاهل الســـعودي امللك  } الريــاض – 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز أمـــس بالعاصمـــة 
الريـــاض، مركـــزا إغاثيا دوليا يحمل اســـمه، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه ”ســـُيولي أقصـــى درجات 
االهتمـــام والرعايـــة لالحتياجات اإلنســـانية 

واإلغاثية للشعب اليمني“.
وجـــاء تدشـــني املركـــز غـــداة بـــدء هدنة 
إنســـانية في اليمـــن بعد ٤٨ يوما مـــن القتال 
والقصف اجلـــوي الذي شـــنه التحالف الذي 
تقوده الســـعودية على أهداف حوثية منذ ٢٦ 
مارس املاضي. وأعلن العاهل السعودي خالل 
تدشـــينه ”مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنســـانية“ تخصيص مليار ريال (٢٦٧ مليون 
دوالر) لألعمال اإلغاثية واإلنسانية لهذا املركز، 
ســـتضاف إلى مبلغ مماثل سبق أن خصصته 

السعودية لألعمال اإلغاثية في اليمن.
وقام امللك الســـعودي خـــالل احلفل الذي 
حضره الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، 
ونائـــب الرئيس اليمني رئيـــس الوزراء خالد 

بّحاح بوضع حجر األساس ملقر املركز.
وقـــال باملناســـبة ”نعلن تأســـيس ووضع 
حجـــر األســـاس لهـــذا املركـــز الذي ســـيكون 
مخصصا لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ومركزا 
دوليـــا رائدا إلغاثة املجتمعات التي تعاني من 
الكـــوارث بهدف مســـاعدتها ورفـــع معاناتها 

لتعيش حياة كرمية“.
وتابع“ نعلن بهذه املناســـبة عن تخصيص 
مليار ريال لألعمال اإلغاثية واإلنســـانية لهذا 
املركـــز، إضافة إلى ما ســـبق أن وّجهنا به من 
تخصيص مـــا يتجاوز مليار ريال اســـتجابة 
لالحتياجـــات اإلنســـانية واإلغاثية للشـــعب 

اليمني الشقيق“ .
وأضاف ”سيكون هدفنا ورسالتنا السعي 
جاهديـــن جلعل هـــذا املركز قائما علـــى الُبْعد 
اإلنساني بعيدا عن أي دوافع أخرى بالتعاون 
مع املؤسســـات والهيئـــات اإلغاثيـــة الدولية 
املعتمدة“. وتابـــع ”وحرصا منا على إخواننا 
فـــي اليمن الشـــقيق، وفي إطـــار عملية إعادة 
األمل فســـُيولي املركز أقصى درجات االهتمام 
والرعايـــة لالحتياجات اإلنســـانية واإلغاثية 

للشعب اليمني العزيز على قلوبنا جميعا ”.
وسبق أن أعلن العاهل السعودي تخصيص 
مبلغ ٢٧٤ مليون دوالر اســـتجابة لالحتياجات 
اإلغاثيـــة واإلنســـانية للشـــعب اليمني. وقال 
املستشـــار فـــي الديوان امللكي املشـــرف العام 
على املركز عبدالله بـــن عبدالعزيز الربيعة إن 
”املركز سيبذل كافة اجلهود بالتعاون مع األمم 
املتحدة إليصال املســـاعدات اإلنســـانية التي 

سوف يتم تأمينها بهذا املبلغ بأسرع وقت“.

} أطفال يمنيون في رحلة البحث الشـــاقة عن المياه في العاصمة صنعاء بعد الدمار الذي أصاب بناها األساســـية بفعل الحرب التي فجرتها جماعة 
الحوثي المتمّردة.

مساعدة إماراتية في إعادة بناء 

القوات المسلحة الصومالية

} مقديشــو - دشن الرئيس الصومالي حسن 
شيخ محمود بحضور الســـفير اإلماراتي في 
الصومـــال محمد أحمد عثمان احلمادي، مركز 
تدريب عســـكري أنشـــأته دولة اإلمـــارات في 
مديرية حي هدن بالعاصمة مقديشو، مساهمة 
مـــن الدولة اخلليجية في إعـــادة بناء القدرات 
العســـكرية لدولـــة الصومـــال التـــي تكافـــح 
الســـتعادة اســـتقرارها بعد أن مزقتها احلرب 

األهلية لفترة جتاوزت العقدين من الزمان.
وفي كلمته باملناسبة قال السفير اإلماراتي 
إن بالده ”التي تنفذ مشاريع إنسانية ضخمة 
في كل املجاالت بالصومـــال قامت ببناء مركز 
لتدريب أفـــراد اجليش الصومالي وتخريجهم 
ليكونوا قادرين على مواجهة اإلرهاب املتمثل 
فـــي متمردي حركة الشـــباب املرتبطة بتنظيم 
القاعـــدة والتـــي تعرقـــل عمليـــة الســـالم في 
البالد“، كاشـــفا أّن املركـــز بصدد تخريج لواء 

كامل خالل األشهر القليلة القادمة.
ومن جانبـــه قال رئيس الصومال حســـن 
شـــيخ محمود ”إن اإلمارات اعتبارا حلاجتنا 
لألمـــن واالســـتقرار تكفلت بدعم قـــوى األمن 
وتدريبهـــا  باملعـــدات  وتزويدهـــا  واجليـــش 
للتصدى لإلرهاب“، مذّكرا بأن اإلمارات تكفلت 
خالل العامـــني املاضيني ببناء مراكز شـــرطة 
ومدارس وعيادات صحيـــة وحفر آبار، داعيا 
الدول األخرى إلى أن ”حتذو حذو هذه الدولة 

احلريصة على استقرار الصومال“.

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس 
مقتل أبو عالء العفري الرجل الثاني 

في قيادة داعش واملرشح خلالفة 
زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، في 

ضربة جوية للتحالف الدولي في 
مدينة املوصل شمال العراق.

◄ كشفت وسائل إعالم كويتية عن 
إحالة سبعة أشخاص بينهم بعض 
أبناء األسرة احلاكمة للتحقيق في 

تهم تتصل بأمن الدولة و”تتعلق 
بتقويض النظام العام واملساس 

بصالحيات أمير البالد والتحريض 
على زعزعة االستقرار الداخلي وبث 

اإلشاعات والتدخل في سير القضاء“.

◄ يبدأ العاهل البحريني امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة اليوم 

زيارة إلى اململكة املتحدة بدعوة من 
امللكة إليزابيث الثانية حيث يحضر 
االحتفال السنوي املشترك في مدينة 

وندسور.

◄ دعا نائب الرئيس العراقي إياد 
عالوي قطر إلى فتح سفارتها في 
العراق، وذلك في بيان صادر عن 
مكتبه إثر لقائه في الدوحة نائب 
األمير الشيخ عبدالله بن حمد آل 

ثاني.

◄ أعلنت النيابة البحرينية أمس 
استكمالها التحقيقات في قضية قيام 
جماعة إرهابية بتفجير عبوة مبنطقة 

العكر الشرقي قصد استهداف أفراد 
قوات األمن، وإحالة املتهمني إلى 

احملكمة اجلنائية.

◄ أقدمت عناصر من تنظيم داعش 
على تفجير السياج اخلارجي 

والصليب الذي يقع أعلى قمة كنيسة 
تايتنك أكبر كنائس الطائفة املسيحية 

شرقي مدينة املوصل بشمال العراق.

باختصار أعضاء بالكونغرس يواصلون رعاية مشروع تسليح العشائر العراقية
} بغداد – كشف أثيل النجيفي محافظ نينوى 
بشمال العراق أمس، أن جون ماكني وإد رويس 
رئيسي كل من جلنة التسليح وجلنة العالقات 
في الكونغـــرس األميركي وّجها مبتابعة ملف 
تسليح معسكرات حترير محافظة نينوى إلى 

جانب تسليح العشائر العراقية السنية.
ورغـــم مـــا أثارتـــه قضيـــة تســـليح أكراد 
العراق وعشـــائره الســـنية مبعزل عن حكومة 
بغداد من اعتراض شديد خصوصا من الطبقة 
السياســـية الشيعية احلاكمة في البالد، إّال أّن 
مراقبـــني يؤّكدون وجود حـــرص أميركي على 
إمتام املشـــروع باعتباره احلّل األمثل لتمكني 

الطرفني اللذين ميثالن قوة وازنة من وســـائل 
مواجهة تنظيم داعـــش، خصوصا بعد ما بدا 
من عجز القوات العراقية على مقارعة التنظيم 
رغـــم خوضهـــا احلرب جنبـــا إلـــى جنب مع 

امليليشيات الشيعية.
وعلـــى قـــدر ما بذلتـــه حكومة بغـــداد من 
ســـالح ومتويل لتلك امليليشـــيات، فإن أطرافا 
شيعية نافذة فيها أبدت اعتراضا شديدا على 
تســـليح العشائر الســـنية التي تواجه تنظيم 
داعش بشـــكل مباشـــر في مناطقها وتتعرض 
العتداءاته التي وصلت حد ارتكابه مجازر في 

حق أبنائها.

وإزاء هذا الوضع تلجأ شـــخصيات سنية 
عراقية بشـــكل متزايد إلى الواليـــات املتحدة 

لطلب دعمها في قضية تسليح العشائر.
وقـــال مكتب النجيفي في بيان إن ”محافظ 
نينوى التقى الســـيناتور جـــون ماكني رئيس 
جلنـــة التســـليح فـــي الكونغرس وقـــد أبدى 
قناعتـــه بأن على الواليـــات املتحدة بذل املزيد 
لدعم السّنة حملاربة داعش كما وجه مساعديه 
مبتابعـــة وعـــود اإلدارة األميركيـــة بتســـليح 

معسكرات حترير نينوى“.
وأضـــاف البيان أن ”النجيفي التقى أيضا 
السيناتور إد رويس رئيس جلنة العالقات في 

الكونغرس األميركي، وقد أبدى تأييده الكامل 
لدعـــم وتســـليح أهالـــي احملافظات الســـنية 
لتحرير مناطقهم وأمر مبتابعة تنفيذ القرارات 
الصادرة من الكونغرس لتســـليح معســـكرات 

حترير املوصل“. 
وجاءت زيارة النجيفي إلى واشـــنطن بعد 
مضي أســـبوع علـــى رفض البرملـــان العراقي 
ذي الغالبية الشـــيعية ملشروع أميركي يقضي 
بتسليح السنة واألكراد كـ”قوتني منفصلتني“ 
دون الرجـــوع للحكومة االحتاديـــة في بغداد، 
في جلسة انســـحب منها نواب الكتل السنية 

والكردية.

} واشنطن – أّكد خبراء عسكريون أّن التعاون 
والتنسيق بني الواليات املتحدة ودول اخلليج 
فـــي املجال الدفاعي بصـــدد االنتقال إلى مدار 
أرفع، في ظّل مســـتجدات وحقائق ومعطيات 
سياســـية وعســـكرية جديدة بصـــدد االكتمال 

واالستقرار في منطقة اخلليج وحولها.
ورأى هـــؤالء أن تعاظـــم املخاطـــر وكثرة 
التوتـــرات حول منطقة اخلليـــج ذات األهمية 
االســـتراتيجية العامليـــة، وبروز إيـــران كقّوة 
ذات مطامح توســـعية، حّتم الرفع في مستوى 
التعاون األمني والعســـكري بني دول اخلليج 
والواليـــات املتحـــدة باعتبارها القـــوة األكثر 
خبـــرة باملنطقـــة نظـــرا لقـــدم حتالفاتها مع 

بلدانها.
إّال أّن خبـــراء أّكدوا باملقابل وجود حقائق 
جديدة حتّتم جتديد أســـس ذاك التعاون،على 
رأســـها بـــروز دول اخلليج كقّوة قـــادرة على 
االجتمـــاع والتكتـــل والذهاب إلـــى أبعد مدى 
في مواجهة املخاطـــر احملدقة بها مبا في ذلك 
اعتمـــاد اخليار العســـكري، وهو ما جتّســـد 
عمليـــا مـــن خالل حتالـــف ”عاصفـــة احلزم“، 
ضّد املتمّردين احلوثيني  وتاليا ”إعادة األمل“ 
الذين ال يتعدون في نظر بلدان اخلليج كونهم 

وكيال إليران.
وبقدر ما أبرزت العمليـــة في اليمن بلدان 
اخلليج كقوة سياســـية ودبلوماســـية وازنة، 
فقـــد أبانت عـــن امتالك تلك الـــدول قدرا هاما 
من القوة العسكرية، فضال عن إمساكها بزمام 
املبادرة في مـــا يتعّلق بحفـــظ أمنها وحماية 

استقرارها. 
وعلى هذا األســـاس يـــرى مراقبون أن ما 
تطلبـــه دول اخلليج من تعـــاون دفاعي وأمني 
مع الواليات املتحدة هو على أساس ”املشاركة 
ال التبعيـــة“، أي أن تعني الواليات املتحدة مبا 
متتلكه مـــن خبرات وإمكانيـــات متطورة دول 
اخلليج وأن متّدها بوسائل الدفاع عن مجالها 

وحفظ مصاحلها بدل أن تتولى هي املهمة بدال 
عنهـــا. ومن هذا املنطلـــق كان موضوع الدرع 
الصاروخيـــة األميركيـــة للخليـــج على أجندة 
قمة كامب ديفيد بني الرئيـــس أوباما والقادة 

اخلليجيني.
وقالت مصادر أميركية إّن أطرافا خليجية 
دفعـــت قبـــل القّمة باجتاه أن تأخذ املســـاعدة 
األميركيـــة لبلدان اخلليج علـــى حماية أمنها 
شكل مســـاعدتها على تأســـيس نظام دفاعي 
إقليمـــي للحمايـــة مـــن الصواريـــخ اإليرانية 
يدار بأياد وكفـــاءات خليجية يتم تكوينها في 
الواليات املتحدة ونقل اخلبرات الالزمة إليها.

وقـــال بـــن رودس نائـــب مستشـــار األمن 
القومـــي ألوباما إن املســـؤولني ســـيراجعون 
القـــدرات احملـــددة املطلوبـــة لتعزيـــز الدفاع 

الصاروخـــي واألمـــن اإللكترونـــي ومكافحـــة 
اإلرهاب وغيرها من التهديدات.

وتعـــزز الســـعودية والكويـــت واإلمارات 
بالفعل أنظمـــة باتريوت للدفـــاع الصاروخي 
فيها والتي تصنعها شركة رايتون حتى تشمل 
صواريخ باك٣ اجلديدة من صنع شركة لوكهيد 
مارتن. وتشـــتري اإلمـــارات أيضـــا نظام ثاد 
للدفـــاع الصاروخي من صنع لوكهيد. ويتوّقع 

أن تبـــرم قطر صفقة مماثلـــة بقيمة تصل إلى 
٦٫٥ مليار دوالر بحلول مطلع العام املقبل، وقد 
حتذو الســـعودية حذوها في السنوات املقبلة 

وفقا ملصادر مقربة من املناقشات.
وتبحث السعودية أيضا مشروعا مبليارات 
الدوالرات لتحديث أسطولها الشرقي. وميكن 
أن يشـــمل هذا املشـــروع طائـــرات هليكوبتر 
جديـــدة مـــن طـــراز ام اتـــش ٦٠ آر مـــن صنع 
شـــركتي يونايتد تكنولوجيز ولوكهيد وسفنا 
أصغر على طراز الســـفينة ليتـــورال كومبات 

شيب احدى سفن األسطول األميركي. 
وقال أحـــد املصادر إن اإلعـــالن األولي عن 
البرنامج البحري السعودي قد يكون في أواخر 
الصيف، لكن توقيت مبيعات السالح اخلارجية 

حتديدا يكون من الصعب التكهن به.

التعاون األمني الخليجي األميركي في مدار جديد بشروط مختلفة

[ ما تنشده بلدان الخليج من تعاون مع واشنطن هو على سبيل المشاركة ال التبعية
ــــــج التي أظهــــــرت من خالل  ــــــدان اخللي بل
العملية العســــــكرية في اليمــــــن امتالكها 
قــــــدرا هاما مــــــن القوة العســــــكرية وقدرة 
على اإلمساك بزمام املبادرة في ما يتعّلق 
بحفظ أمنها وحماية استقرارها، تطلب من 
الواليات املتحدة تعاونا عســــــكريا وأمنيا 
مبقاييس مختلفة مناسبة لوضعها املتحول 

ولطبيعة التهديدات اجلديدة.

العملية العسكرية ضد املتمردين الحوثيني مثلت درسا تطبيقيا خليجيا في أخذ زمام املبادرة بشأن القضايا الدفاعية

«العالقـــة بين دول الخليج والواليات المتحدة عالقة طردية، فإذا 

كان الخليـــج يحتاج إلى واشـــنطن فإن واشـــنطن أيضا بحاجة إلى 

الخليج».

أنور قرقاش
وزير الشؤون اخلارجية اإلماراتي

«مجموعـــة من األســـباب تؤدي إلى عدم بقاء العـــراق موحدا، منها 

تهميش الســـنة واستهداف إقليم كردستان، وسوء اإلدارة، إلى 

جانب تسييس الجيش».

شوان محمد طه
نائب كردي سابق بالبرملاني العراقي

«تكريم األمير ســـعود الفيصل تكريم مســـتحق مـــن أبناء الخليج 

العربـــي والوطن العربـــي، لما قدمه من جهود جبـــارة ومتميزة في 

الدفاع عن خليجه وعروبته وإسالمه».

مبارك اخلرينج
نائب رئيس مجلس األّمة الكويتي

بن رودس:

مراجعة القدرات المطلوبة 

لتعزيز الدفاع الصاروخي 

ومكافحة اإلرهاب
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} القاهــرة - أعلنت وزارة الداخلية املصرية، 
أمـــس األربعاء، أنـــه مت القبض علـــى عصام 
دربالـــة، رئيـــس مجلـــس شـــورى ”اجلماعة 
اإلســـالمية“، بنـــاء على قـــرار مـــن نيابة أمن 

الدولة العليا.
وذكـــرت في بيان لهـــا أنه ”تنفيـــذا لقرار 
نيابة أمن الدولـــة العليا، فقد متكنت األجهزة 
األمنيـــة من ضبط املدعو محمـــد عصام الدين 
دربالة ’القيادي باجلماعة اإلسالمية‘ من خالل 
أحد الكمائن املُعـــدة لضبطه في حال تواجده 

مبحافظة قنا (جنوب).
وأوضـــح البيـــان، أنه من خـــالل ”تفتيش 
مســـكنه مبدينة املنيا (وسط)، ُعثر على بعض 
األوراق التنظيميـــة جـــاري فحصها“. وكانت 
قيـــادات من اجلماعة، أعلنت، في وقت ســـابق 

اليوم، القبض على ”دربالة“، الذي يشغل أعلى 
منصب قيادي بها، وهو منصب رئيس مجلس 

شورى اجلماعة.
واعتبـــر طارق الزمر، القيـــادي باجلماعة، 
عبر حســـابه الرســـمي على موقـــع التواصل 
االجتماعـــي ”فيســـبوك“، أن ”اعتقـــال عصام 
دربالة تصعيد خطير ليس له مبرر، خاصة أنه 

من أهم دعاة السلمية“.
واجلماعة اإلسالمية هي أحد أبرز مكونات 
التحالف الداعم للرئيس املعزول محمد مرسي، 
والتي خير العديد من األحزاب والشخصيات 

اإلسالمية االنفضاض عنه.
ونشأت ”اجلماعة اإلسالمية“ مبصر أوائل 
ســـبعينات القرن املاضي، وتدعو إلى اجلهاد، 
إلقامة الدولة واخلالفة اإلســـالمية، وانتشرت 

بشكل كبير في محافظات الصعيد، قبل أن يتم 
القبض على أغلب أعضائها.

ويتوقـــع متابعـــون أن تقـــوم الســـلطات 
املصريـــة بحملـــة اعتقاالت فـــي صفوف باقي 
قـــادة وأعضاء التحالـــف اإلخواني في الفترة 
املقبلة، خاصة مـــع ارتفاع وتيرة احلرب على 

اإلرهاب.
ميدانيـــا، قتـــل أربعـــة عســـكريني وثالثة 
مدنيـــني األربعاء في مصر فـــي انفجارين في 
شمال سيناء، معقل اجلهاديني الذين يقومون 
باعتـــداءات شـــبه يومية على قـــوات اجليش 

والشرطة، حسب ما قال مسؤولون أمنيون.
وقتـــل املدنيـــون الثالثـــة، الذيـــن كانـــوا 
مترجلني، لدى انفجار قنبلة مخبأة على جانب 
طريق إلى اجلنوب من رفح بالقرب من احلدود 

مع قطاع غزة، فيما قتل ضابطان وجنديان في 
رفـــح املصرية عند انفجار قنبلـــة أثناء عملية 

متشيط للجيش في املدينة.
ويتبنى تنظيـــم أنصار بيت املقدس، الذي 
أعلن نهاية العام املاضي والءه لتنظيم ”الدولة 
وأطلق على نفســـه اســـم ”والية  اإلســـالمية“ 

سيناء“، معظم االعتداءات في شمال سيناء.

} بــريوت - وجه نبيـــه بري رئيس حركة أمل 
املنضوية ضمن فريـــق 8 آذار اللبناني، جملة 
من االنتقـــادات، في الفتـــرة األخيرة، بعضها 
معلـــن واآلخر مبطن لكل من حزب الله والتيار 
العوني فـــي تعاملهمـــا مع املشـــهد الداخلي 

واإلقليمي.
وانتقـــد بري أمـــس في أحـــد تصريحاته 
مقاطعة الطرفني جللســـات انتخـــاب الرئيس 
قائال ”أنا وكتلتي النيابية حضرنا 22 جلســـة 
دعوُت إليهـــا النتخاب الرئيس، أّما هم فنزلوا 

مّرة واحدة“.
وطالـــب رئيس مجلـــس النـــواب املوارنة 
معهـــم  ونحـــن  رئيـــس  علـــى  ”باالتفـــاق 
وسنســـاعدهم علـــى إقناع مـــن يعترض على 
هذا الرئيس مســـلما كان أم مسيحيا، املهم أن 

ينزلوا إلى املجلس لالنتخاب“.
وقاطعت كتلتا حزب الله والتكتل من أجل 
التغييـــر واإلصالح للمرة الثانية والعشـــرين 
جلسات انتخاب رئيس للجمهورية األمر الذي 
حال دون اكتمال النصاب وهو ما حدا برئيس 
املجلـــس النيابي إلـــى القيام برفع اجللســـة 

وتأجيلها إلى 3 يونيو املقبل.
ويتوجـــب حضور ثلثي عدد النواب البالغ 
عددهـــم 128 لتأمني نصاب انتخـــاب الرئيس 
اللبناني في الـــدورة األولى أي 86 نائبا، وفي 
حـــال عدم حصـــول املرّشـــح على ثلثـــي عدد 
النـــواب املطلوب للفوز، جتـــري عملية اقتراع 
جديدة يحتاج فيها املرّشح إلى 65 صوتا على 

األقل للفوز باملنصب.
وفي جلســـة االنتخاب أمس يكون مر على 
الفراغ الرئاسي في لبنان عام كامل، وبتأجيلها 
للمرة الــــ24 يكون البرملـــان اللبناني قد حطم 
رقما قياســـيا جديدا في عدد اجللســـات التي 

عقدها النتخاب رئيس للبالد منذ االستقالل.
ويتمســـك حزب الله والتيار الوطني احلر 
منذ عام باملوقف القائل بضرورة تولي ميشال 

عون رئاسة اجلمهورية.
ويـــرى الفريق املقابل 14 آذار أن التمســـك 
بعون ماهو إال محاولـــة إيرانية لعرقلة امللف 
الرئاســـي خاصـــة وأن هنـــاك إدراكا عميقـــا 
الذي ال  برفض إقليمـــي ومحلي لـ”اجلنـــرال“ 

تتوفر فيه شـــروط احلياد التي وجب أن تكون 
موجودة في رئيس لبنـــان اجلديد خاصة في 

ظل الوضع اإلقليمي الراهن.
ويعتبـــر مراقبـــون وساســـة لبنانيون أن 
عمليـــة التعطيل اجلارية واملســـتمرة من قبل 
حزب الله وعون تأتي لغاية انتظار ما ستسفر 
عنه الفترة املقبلة من تســـويات إقليمية يعتقد 

احلزب أنها ستكون لصاحله.
وإزاء هـــذا التعطيل املمنهـــج والذي يأتي 
في ظرفية أمنية حرجة بالنسبة إلى لبنان، قام 
في الفترة األخيرة زعيم تيار املســـتقبل سعد 
احلريري بجوالت شـــملت بداية عددا من دول 
املنطقة (اململكة العربية السعودية ومصر) ثم 
الواليات املتحدة األميركية وباألمس األربعاء 
روســـيا حليفة إيـــران للضغط علـــى األخيرة 

لإلفراج عن هذا امللف.
وجديـــر بالذكر أن االعتـــراض على الفراغ 
الرئاســـي ليس فقط من جانـــب 14 آذار وإمنا 
امتد أيضا إلى فريق 8 آذار نفسه الذي ينتمي 
إليـــه حزب الله والتيـــار الوطني احلر، ويبرز 

ذلك من تصريحات بري اآلنف ذكرها.
وهناك احتـــرازات من داخل هـــذا الفريق 

ومن نبيه بري خاصة على عون.
وتشـــهد العالقـــة بني الطرفـــني توترا عال 
منســـوبه خالل الفترة األخيرة بسبب املوقف 
من التعيينات األمنية والعسكرية التي اشترط 
التيار العونـــي وضعها على قائمة اجللســـة 
التشـــريعية وإال فإنه ســـيقاطع تلك اجللسة، 

وهو ما أغضب رئيس البرملان.

ويطالب عون باختيار قيادة جديدة للجيش 
ولألجهزة األمنية، وهـــو يطمح من خلف ذلك 
للوصـــول بصهـــره العميد شـــامل روكز إلى 
منصـــب قائد اجليش. طلب عـــون يلقى رفضا 
واســـعا داخل األوســـاط السياسية وحتى من 

فريقه 8 آذار، حيث أكد كل من سليمان فرجنية 
رئيس تيار املردة ونبيه بري أنهما سيتجهان 
إلى التمديد للقيـــادات احلالية، باملقابل يبقى 
حزب اللـــه الوحيد املضطر إلى الســـير خلف 
عون خشية فقدانه بعد أن انفضت عنه أغلبية 

من حوله.
ويتوقع املتابعون أن تشـــهد الفترة املقبلة 
تصعيدا عونيا حول ملف التعيينات، سيترجم 
في املؤمتر الصحفي الذي سيعقده رئيس تيار 
الوطني احلـــر بالرابية غـــدا اجلمعة، والذي 
يتوقع أن يعلن فيه مقاطعته جللسات مجلس 
الـــوزراء، كمرحلة أولى قد تنتهي بانســـحاب 
وزرائه من احلكومة في حال لم ينجح الضغط 

الذي ميارسه على اجلميع.
وقد صرح في وقت ســـابق وزير اخلارجية 
جبران باسيل الذي ينتمي إلى التيار العوني 
بأنـــه ال حكومـــة وال رئاســـة دون التيار، وهو 
ما رد عليه بري بالقول“إني أســـمع في اآلونة 
األخيرة كالما لم أسمعه خالل احلرب، وهو أن 
”ال حكومـــة وال مجلس وال تشـــريع وال رئيس 
وال لبنـــان من دوِننا، إّن هذا الكالم خطير، ألّن 

لبنان أكبر من اجلميع“.
ويبـــدو أن اخلالفات في صفـــوف الفريق 
8 آذار ال تنحصـــر فقـــط فـــي مســـألة انتخاب 
رئيس للبنان، أو مسألة التعيينات العسكرية 
واألمنية وتعطيل اجللســـات التشـــريعية بل 
امتـــدت أيضـــا إلى املوقـــف مما يجـــري في 

املنطقة.
وســـجل مؤخرا متلمل داخـــل الفريق إزاء 
املنعـــرج اخلطير الذي دخله حزب الله ســـواء 
في عالقة بهجومه العنيف على الدول العربية 
وفي مقدمتها اململكة العربية السعودية أو في 
عالقة مبعركة القلمون التي يتوالها حزب الله 

بنفسه رغم أنها معركة سورية بامتياز.
واستنكر بري مؤخرا األنباء التي تتحدث 
عن مشـــاركة عناصر من حركة أمل في معركة 
القلمون، ما يعني وفـــق املتابعني، إعالنا منه 
عن رفضه للمعارك التـــي يخوضها حزب الله 

هناك.
ميدانيـــا، أكدت مصـــادر لبنانية إن قوات 
حزب الله سيطرت على تلة موسى وهي أعلى 

قمة في املنطقة وإنه يجري تأمني املنطقة.
ويأتي هـــذا التقدم فـــي منطقـــة القلمون 
اجلبلية ضـــد املعارضـــة الســـورية في وقت 
يعاني فيه األســـد مـــن انتكاســـات كبيرة في 

مناطق أخرى.

انقسامات حادة داخل تحالف 8 آذار اللبناني تهدد بانفراط عقده
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[ رئيس حركة أمل: لبنان أكبر من عون والجميع [ الحريري في موسكو للضغط على طهران بغية اإلفراج عن ملف الرئاسة

بري غير راض على مسلك حزب الله في الداخل والخارج

القاهرة تضيق الخناق على قيادات التحالف الداعم لإلخوان

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ لقي 40 شخًصا مصرعهم جراء 
استهداف طيران النظام السوري 

بالبراميل المتفجرة والقنابل الفراغية 
لمناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة 

بمحافظة حلب شمالي سوريا.

◄ أعلن وزير الشؤون االجتماعية 
اللبناني رشيد درباس، األربعاء، 

أن لبنان ليس مستودعا لمهجري 
الحروب.

◄ قررت الحكومة المصرية، إسقاط 
الجنسية عن مواطن تجنس بالجنسية 

اإلسرائيلية، دون موافقة الجهات 
األمنية.

◄ وجهت محكمة أميركية اتهامات 
ألربعة لبنانيين بمحاولة شحن 152 

سالحا ناريا وآالف من طلقات الذخيرة 
إلى لبنان بصورة غير قانونية.

◄ تعهدت المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل بتقديم المزيد من 

الدعم للمملكة األردنية في مشاركتها 
في التصدي للعواقب الناتجة عن 

الحرب األهلية في سوريا بصفتها 
دولة مجاورة لها واستقبالها لالجئين 

سوريين.

◄ أحال النائب العام المصري، 
هشام بركات، سيدة مصرية ظهرت 

في تسجيالت مصورة مؤخرا، وهي 
تعتدي على ضابط شرطة بمطار 

القاهرة الدولي، إلى محكمة الجنايات 
لمحاكمتها، بحسب مكتب النائب 

العام.

◄ وصلت المبعوثة الخاصة لألمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان إلى السودان 

في زيارة نادرة تهدف إلى تقييم 
الوضع العام للعنف ضد النساء، 

وجمع معلومات مباشرة من ضحايا 
العنف.

باختصار

«االنهيار الداخلي الذي تشهده جماعة اإلخوان األردنية عملية 
طويلة دامت سنوات، نتجت عن الجروح التي ألحقتها الجماعة 
بنفسها، كما أن للحكومة دورا رئيسيا في إدارة هذا االنهيار».
ديفيد شينكر
مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن

{إن تدميـــر الجهاديين للمواقع األثرية في الشـــرق األوســـط بلغ 
مدى غير مســـبوق، ونطالـــب بمزيد من الجهـــود الدولية لحماية 

اآلثار في المنطقة».
إيرينا بوكوفا
املديرة العامة ملنظمة اليونسكو

«هـــدف حـــرب القلمـــون تحقيق شـــروط أعلـــى في التســـويات 
إذا مـــا حصلـــت، ومحاولة إلطالة أمـــد الحرب الســـورية، التي من 

المستحيل أن يتحقق الربح واالنتصارات فيها».
مصطفى علوش
قيادي في تيار املستقبل اللبناني

يواجه فريق ٨ آذار اللبناني انقســــــامات كبيرة فــــــي صفوفه، في ظل االختالفات الكبيرة 
في وجهات النظر بني مكوناته حول عدد من القضايا الداخلية واإلقليمية الرئيسية، األمر 

الذي يهدد بانفراط عقده، وفق املراقبني.

بين مدنيين 
وعسكريين قتلوا 

األربعاء في منطقة 
سيناء
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السجن أربع سنوات لوزير لبناني سابق بتهمة اإلرهاب
} بريوت - قضت  محكمة عســـكرية لبنانية 
بســـجن الوزير الســـابق ميشـــال سماحة  4 
ســـنوات ونصف الســـنة وجتريـــده من كافة 

حقوقه املدنية.
وأدانت احملكمة ســـماحة مبحاولة القيام 
بإعمـــال ارهابيـــة واالنتمـــاء إلـــى مجموعة 
مسلحة وقررت مصادرة األسلحة واملتفجرات 

واألموال املضبوطة.
وال ميكن لسماحة بعد جتريده من حقوقه 
املدنية ممارســـة حق الترشح لالنتخابات أو 
املشـــاركة في التصويت، كمـــا مينع من تبوء 

أي منصب رسمي او حكومي في املستقبل.
وخـــالل احملاكمة  حاول ســـماحة الدفاع 
عن نفسه قائال ”أنا اعتبر ما حصل معي هو 
دليل حسي وخرق للقانون قام به فرع رسمي 

اســـمه فرع املعلومات بواسطة ميالد كفوري 
بعد اســـتهدافي بقرار سياســـي من الرئيس 

االميركي األسبق جورج بوش“.
وأضـــاف  ”وقعـــت ضحيـــة فـــخ واعتبر 
أن القانـــون يوصف فعل كفـــوري بأنه فاعل 
يســـتدرج وأداة جلهـــاز أراد ايقاعي والنية 

اجلرمية عنده موجودة“.
وكان سماحة قد أقر في اجللسة السابقة 
التي عقدت في 20 ابريل، بأنه نقل متفجرات 
من ســـوريا لتنفيذ سلســـلة تفجيـــرات على 

احلدود، وفق زعمه.
وتنتهي مـــدة تنفيذ العقوبة احملكوم بها 
سماحة بعد 7 اشهر، باعتباره موقوفا منذ 9 
أغســـطس 2012، علمًا أن السنة السجنية في 

القانون اللبناني هي 9 اشهر.

} واشــنطن - نفت واشـــنطن علمها بتأجيل 
تركيا لبرنامج تدريب املعارضة السورية على 
أراضيهـــا، محاولة إنكار األنبـــاء الواردة عن 
وجود خالفات بينهما حـــول أهداف املقاتلني 

الذين سيتم تدريبهم.
وقـــال املتحدث باســـم البنتاغـــون العقيد 
ســـتيف وارين في بيان صحفي من واشـــنطن 
”لقد كنـــا واضحني أن نيتنا في تدريب عناصر 
قوات املعارضة السورية املعتدلة هي حلماية 
أراضيهـــم ليســـتطيعوا فـــي النهايـــة مقاتلة 

داعش“.
وحول وجود مشـــاكل تعرقل فتح برنامج 
التدريب والتســـليح في تركيا قال ”ال علم لدي 
بوجود أي مشـــاكل“، مشيرا إلى أن ”التدريب 
فـــي الدول األخرى ســـيبدأ في حـــال االنتهاء 
الكامـــل من إعـــداد املراكـــز التدريبيـــة بتلك 

الدول“.
وأبدت أنقرة اعتراضها على موقف اإلدارة 
األميركيـــة من نهجها في ســـوريا، معتبرة أن 
هـــذا البرنامـــج املطـــروح البد أن يشـــمل في 
أهدافه كال من النظام السوري وتنظيم الدولة 

اإلسالمية.
وقـــال وزيـــر اخلارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلـــو الثالثـــاء إن برنامج تدريب 
وتسليح قوات املعارضة السورية فعال ولكنه 

ليس كافيا.

جـــاءت تصريحـــات جاويـــش أوغلـــو في 
مؤمتـــر صفحي قبـــل يوم من اجتمـــاع وزراء 
خارجيـــة حلف شـــمال األطلســـي (ناتو) في 

محافظة انطاليا جنوب تركيا.
وقـــال وزيـــر اخلارجية التركـــي ”برنامج 
تدريب وتسليح قوات املعارضة السورية فعال 
ولكننا ال نســـتطيع أن نقول إنه كاف. نحتاج 

إلى اتخاذ خطوات أخرى“.
وهذا ليس بالتعطيـــل اجلديد في برنامج 
تدريب املقاتلني الســـوريني في تركيا، في ظل 
متســـك الواليات املتحدة بأولوية قتال تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وتطالب أنقـــرة اإلدارة األميركية بضرورة 
إقامـــة منطقـــة آمنة في شـــمال ســـوريا، كما 
تطالب بأن تشـــمل أهداف القوات التي سيتم 

تدريبها تنظيم داعش واألسد معا.
وتركيـــا والواليـــات املتحـــدة قـــد وقعتا 
على اتفاق في شـــهر فبرايـــر املاضي لتدريب 
وتســـليح قـــوات املعارضـــة، معظمهـــم مـــن 

العشائر السورية.
وأعلـــن وزيـــر الدفـــاع األميركي آشـــتون 
كارتر األســـبوع املاضي عن بدء بالده بتدريب 
90 ســـوريا ضمن البرنامج، رافضا التصريح 
مبوقع املركـــز التدريبي، بيد أن األردن كان قد 
أعلـــن في الوقت نفســـه أن برنامج التســـليح 
والتدريب على أراضيه قد بدء قبل أيام قليلة.

وتخطط الواليـــات املتحدة لتدريب 5 آالف 
معارض سوري خالل العام اجلاري، وذلك بعد 
إجراء تدقيق مطول خللفياتهم خوفا من وقوع 
األســـلحة التي ستســـلم لهم بأيـــدي مجاميع 

معادية للواليات املتحدة.

يذكر أن تركيا التي كثفت دعمها للمعارضة 
السورية ال تشارك في التحالف الدولي بقيادة 
الواليـــات املتحدة الذي يشـــن هجمات جوية 
ضد داعش في كل من ســـوريا والعراق اللتني 
يسيطر التنظيم على مساحات شاسعة فيهما.

تركيا تكثف دعمها للمعارضة السورية

الخالفات تستمر بني أنقرة وواشنطن حول أهداف تدريب املقاتلني السوريني

جبران باسيل:
ال حكومة وال مجلس وال 

تشريع وال رئيس وال لبنان 
من دوِننا



المفوضيـــة  رئيـــس  عـــرض   - بروكســل   {
األوروبية جان كلود يونكر األربعاء خطة عمل 
للهجرة واللجوء وووجهت على الفور برفض 
بريطانيا التي ترفـــض أي خطة تضامنية في 

التعامل مع المهاجرين والالجئين.
غير أن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا 
مـــاي قالت ”ينبغـــي إعـــادة المهاجرين الذين 
يحاولون الوصول إلى االتحاد األوروبي عبر 
المتوســـط“، في تصريحات تناقلتها وســـائل 
اإلعـــالم البريطانيـــة للوزيرة التـــي ثبتها في 
منصبهـــا رئيس الوزراء ديفيـــد كاميرون بعد 

فوزه في االنتخابات التشريعية.
وأضافت تيريـــزا ”اختلف مـــع  فيديريكا 
موغيرينـــي فـــي تأييدها عـــدم رد أي مهاجر 
أو الجئ يتم اعتراضـــه بحرا“. وتابعت ”هذه 
المقاربة ال يمكن إال أن تشجع مزيدا من الناس 

على المخاطرة بحياتهم“.
إلـــى  األوروبيـــة  المفوضيـــة  وســـارعت 
رفـــض االنتقـــادات البريطانية لخطـــة عملها 
حول الهجرة واللجـــوء معتبرة أن عدم وضع 
خطة سيكون األســـوأ ودعت لندن إلى دراسة 

المشروع بتأّن.
وقـــال نائـــب رئيـــس المفوضيـــة فرانس 
تيمرمانس ان ”األسوأ سيكون في عدم القيام 
ردا  بشـــيء، في اإلبقاء على النظـــام الحالي“ 
على ســـؤال حـــول الخالف علـــى الخطة التي 
انتقدتهـــا وزيرة الداخليـــة البريطانية تيريزا 

ماي قبل عرضها.
وقـــال وزير الخارجية الهولندي الســـابق 
”أكن احترامـــا كبيرا للمخابـــرات البريطانية 
ولكني لست واثقا من اطالع تيريزا ماي على 
كل خططنا“. وأضاف ”عدم القيام بأي شـــيء 
يعني مفاقمة وضع أشخاص في خطر وفقدان 
كل مصداقيـــة أمـــام مواطنينـــا (…) ال يمكننا 

قبول أن تغرق عائالت بأكملها في المتوسط“.
ويرجى من خطـــة العمل التـــي اعتمدتها 
المفوضيـــة األوروبيـــة منـــع المهاجرين من 
ركـــوب البحر وإنقـــاذ الذين ســـبق أن قاموا 
بذلك، وتنظيم اســـتقبالهم عنـــد الوصول إلى 

االتحاد األوروبي.
وهي تفصـــل سلســـة إجراءات مباشـــرة 
واســـتراتيجيات علـــى مدى أطـــول على غرار 
إنشاء مركز استقبال في النيجر، على الطريق 
التي يســـلكها المهاجرون من أفريقيا جنوب 

الصحراء.
لكن بعـــض األحكام مثـــل تحديد حصص 
(كوتـــا) لتوزيـــع المهاجريـــن علـــى البلـــدان 
األوروبيـــة ومنـــح اللجـــوء القانونـــي تلقى 
الرفض، وليـــس من بريطانيا وحدها. فرئيس 
الـــوزراء المجـــري المحافظ فيكتـــور أوربان 
رفض بحـــدة تحديـــد الحصص معتبـــرا أنه 

ضرب من الجنون.
وليس تدفق الالجئيـــن بحرا إال جزءا من 
ظاهـــرة الهجرة، لكنه األكثر مأســـاوية. وتبدأ 
أهم طـــرق الهجرة البحرية مـــن ليبيا باتجاه 
جنوب إيطاليا، ويســـلكها مهاجرون وافدون 
مـــن القرن األفريقـــي ودول غـــرب أفريقيا وال 

سيما نيجيريا.
وتشـــدد خطة العمل المطروحـــة األربعاء 
علـــى ضـــرورة مكافحـــة المهربيـــن وتدميـــر 
مراكبهـــم. لكن هـــذا األمر يتطلب اســـتخدام 
القـــوة، األمر الذي ســـيبحثه وزراء الخارجية 
االثنين المقبل. كما تنص على تعزيز وســـائل 
المراقبـــة واإلنقـــاذ فـــي المتوســـط لتجنـــب 
حوادث الغـــرق. وهذه المهمة من مســـؤولية 
عمليتي ترايتون في إيطاليا وبوســـايدون في 
اليونان اللتين ســـيتم تعزيزهما على مستوى 
الميزانيات والموارد. لكن القســـم الثالث من 

الخطـــة هو األكثر إثارة للجدل. فهو يرمي إلى 
إلزام الدول بالتضامـــن وتعديل القاعدة التي 
تلـــزم دولة الوصول األولى بتولي مســـؤولية 
طالب اللجوء. وســـبق أن رفضـــت 24 حكومة 
من األعضاء الـ28 المحاولة األخيرة لتعديلها.
ويسعى يونكر مجددا إلى تجاوز العقبات. 
فقد أكد في خطته أن ”االتحاد األوروبي يحتاج 
إلى نظام دائم يجيز توزيـــع طالبي اللجوء“. 
في المقابل تشـــدد الخطة على تسريع ترحيل 
المهاجريـــن الذين ترفض طلباتهم لإلقامة في 

االتحاد األوروبي.
وتمت معاينة أكثر من 360 ألف طلب لجوء 
في 2014، قبل منها النصف فحســـب وتولت 6 
دول الحيز األكبر من مســـؤوليتهم هي ألمانيا 
والسويد وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة 
وهولندا. واقترحت المفوضية تحديد حصص 
من أجل توزيع أكثر إنصافا. وتطالب إيطاليا 
بهذا التضامن. وفيما أيدت فرنســـا وألمانيا 
مبـــدأ الحصص من دون تحديـــد موقفهما من 

طابعه اإللزامي. 
الخطـــة للنقاش فـــي اجتماع  وســـتطرح 
وزراء داخلية االتحاد األوروبي في لكسمبورغ 

في 15 يونيو قبل رفعها إلى القادة األوروبيين 
فـــي قمـــة بروكســـل فـــي 30 يونيـــو. ويتوقع 
مراقبون أن الخطة  ســـيتم نسفها، كما حصل 

لخطة العمل األخيرة التي طرحتها المفوضية 
األوروبيـــة في ديســـمبر 2013 بعد حادث غرق 

قرب جزيرة المبيدوزا اإليطالية“.
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اخلالفــــــات تتعاظم بني دول االحتــــــاد األوروبي بخصوص التعامل مــــــع أزمة املهاجرين 
الســــــريني، والتوقعات تتجه نحو فشل جان كلود يونكر في مترير خططه و بالتالي اإلبقاء 

على األزمة في وضعها احلالي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ملف الهجرة يفتح شرخا جديدا بين بروكسل وبريطانيا

} أنقــرة - تناقلـــت تقاريـــر إخبارية محلية 
أمس األربعاء عن وزير الدفاع التركي عصمت 
يلمظ قولـــه إن ممثال لالدعاء العســـكري فتح 
تحقيقـــا في مزاعم عن وجود متعاطفين داخل 
القوات المسلحة مع رجل الدين فتح الله كولن 

المقيم في الواليات المتحدة.
وهذه أحدث خطوة تستهدف أنصار كولن 
بعـــد إقصاء مؤيديـــه عن مناصـــب رفيعة في 
القضاء والشرطة وسط عداء قائم منذ فترة مع 
الرئيس رجـــب طيب أردوغان الذي كان حليفا 

وثيقا لكولن ذات يوم.
ويتهم أردوغـــان حركة الخدمـــة الموالية 
وتدبير  لكولن بالســـعي إلقامة ”دولة موازية“ 
تحقيق في الفساد استهدف الرئيس والدائرة 

المقربـــة منـــه أواخر عـــام 2013 فـــي محاولة 
انقالب. 

وتصف السلطات التركية جماعة ”فتح الله 
-المقيم في والية بنسلفانيا األميركية  غولن“ 
منـــذ -1998 بـ“الكيـــان المـــوازي“، وتتهمهـــا 
بالتغلغل داخل ســـلكي القضاء والشرطة، كما 
تتهم عناصر تابعة لها باســـتغالل مناصبها، 
وقيامهـــا بالتنصـــت غيـــر المشـــروع علـــى 

مسؤولين حكوميين ومواطنين.
وقـــال يلمظ ”تلقينا معلومات بشـــأن أكثر 
من ألف شخص (في القوات المسلحة). وفيما 
يتعلـــق بهذا، فتح المدعي العســـكري لألركان 
العامة تحقيقا إداريـــا“. ولم يفصح يلمظ عن 

مصدر المعلومات.

واالنتمـــاء لحركـــة الخدمة ليـــس جريمة 
فـــي تركيا لكن صحفييـــن يعملون في صحف 
وقنـــوات تلفزيونيـــة مواليـــة لهـــا اعتقلـــوا 

واتهموا ”باإلرهاب“.
وأعلن يلمـــظ إعادة 73 ضابطا في الجيش 
إلـــى الخدمة بعـــد أن ألغيت أحـــكام إدانتهم 

بالتدبير لإلطاحة بأردوغان.
وكانت هـــذه المحاكمات التـــي بدأت عام 
2007 مهمـــة في الحـــد من النفوذ السياســـي 
للجيـــش الذي كانت ســـلطته في يوم ما تفوق 

سلطة المسؤولين المنتخبين.
ويـــرى مراقبون أن الهدف األبرز من حملة 
االعتقـــاالت والمداهمات علـــى التحركات هو 
سياســـي، وأن الرئيس التركي  ينفذ أجندات 

معدة ســـلفا لتعزيز سيطرته على البالد، وذلك 
في إطـــار حملته التي بدأها منذ أشـــهر على 
كاشفي فساد نظام حكمه. لكن آخرين يقولون 
إن اســـتمرار الحمالت األمنيـــة ضد ما تصفه 
الحكومـــة بالكيان الموازي الهدف األساســـي 
منه توســـيع نفـــوذ أردوغان داخـــل األجهزة 

األمنية والعسكرية.

أردوغان يدشن حملة جديدة من التحقيقات داخل القوات املسلحة

[ المفوضية األوروبية تقترح خطة جديدة لوقف نزيف المتوسط [ لندن تتمسك بالعودة القسرية للمهاجرين من شمال أفريقيا

مراقبون يرجحون استمرار عمليات اإلبحار نحو أوروبا بغض النظر عن خالفات دول االتحاد

◄ أعلن مكتب رئاسة جنوب 
السودان األربعاء الذي يشهد حربا 

أهلية عن إقرار البرلمان قانونا 
للجمعيات يلزم المنظمات اإلنسانية 

أال توظف أكثر من 20 بالمئة من 
عامليها من األجانب.

◄ قال جيش كوريا الجنوبية إن 
كوريا الشمالية بدأت مناورات 
بالذخيرة الحية قرب الحدود 

البحرية المتنازع عليها والتي 
شهدت اشتباكات دامية في السنوات 
القليلة الماضية وتعهد بالرد على أي 

”استفزاز“.

◄ نفت إندونيسيا األربعاء أنها 
تتبع سياسة إبعاد قوارب الالجئين 

، وقالت الخارجية إنه ”حتى ولو 
أن إندونيسيا لم توقع على اتفاقية 

اللجوء األممية، فإنها دائما مستعدة 
لمساعدة األشخاص وقت الشدة“.

◄ قال مسؤول أميركي إن وزارة 
الدفاع األمريكية (البنتاغون) تبحث 

إرسال طائرات وسفن عسكرية 
أميركية لضمان حرية المالحة حول 
جزر صناعية صينية تتزايد بسرعة 
في بحر الصين الجنوبي المتنازع 

عليه.

◄ قتل ستة أشخاص على األقل 
بينهم ثالثة من الشرطة في تبادل 

إلطالق النار مع متمردين اثنين من 
طالبان قتال كذلك بعد تحصنهما 

في مسجد جنوب أفغانستان، وفقا 
لمسؤولين محليين.

◄ قالت الشرطة الباكستانية إن 
مسلحين على دراجات نارية فتحوا 
النار على حافلة بمدينة كراتشي في 
جنوب باكستان األربعاء وقتلوا 43 
شخصا على األقل في أحدث هجوم 

على األقليات الدينية.

باختصار

أخبار
«مـــن املمكـــن تهدئة الوضـــع شـــرقي أوكرانيا علـــى الرغم من 

االنتهـــاكات األخيرة للهدنة في منطقة النزاع، وتنفيذ اتفاقات 

مينسك يعتبر أمرا شاقا للغاية».

  فرانك فالتر شتاينماير
وزير اخلارجية األملاني

«املحاوالت الهادفة للضغط على روســـيا من خالل فرض عقوبات 

عليها لن تؤدي إال إلى طريق مســـدود، وروسيا مستعدة للتعاون 

بشكل بناء مع واشنطن». 

سيرغي الفروف
وزير اخلارجية الروسي

«لقد اتخذنا قرارا مهما سنحافظ على وجودنا في أفغانستان حتى 

بعـــد انتهاء مهمتنا الحاليـــة وخالفا للمهمة الحاليـــة فان تواجدنا 

املستقبلي سيكون بقيادة مدنية». 

ينس ستولتنبرغ 
األمني العام للناتو

عصمت يلمظ:

لدينا معلومات بشأن 

تعاطف ألف شخص 

مع الكيان الموازي

تباعد وجهات النظر

فرانس تيمرمانس
نائب رئيس املفوضية األوروبية

تيريزا ماي
وزيرة الداخلية البريطانية

األسوأ سيكون في 
عدم القيام بشيء، في 

اإلبقاء على النظام 
الحالي

البد من إعادة 
المهاجرين الذين 

يحاولون الوصول إلى 
أوروبا عبر المتوسط

جنرال مخابرات يعلن 

عزل الرئيس البوروندي

} بوجمبــورا (بورونــدي) - أعلـــن الرئيس 
البوروندية  االســـتخبارات  لجهـــاز  الســـابق 
الجنـــرال غودفـــروا نيومبـــار األربعـــاء، عزل 
الرئيـــس بيار نكورونزيزا الذي توجه إلى دار 
الســـالم للمشـــاركة في قمة مخصصة لألزمة 

الناجمة عن رغبته في الترشح لوالية ثالثة.
اينســـاغانيرو  إلذاعـــة  تصريـــح  وفـــي 
الخاصـــة، قال الجنرال نيومبـــاري الذي عزله 
الرئيـــس نكورونزيـــزي في فبرايـــر الماضي 
ألنه نصحه بأال يترشـــح لوالية ثالثة يعتبرها 
خصومه السياســـيون غير دستورية، ”لقد تم 
عزل الرئيس بيار نكورونزيزا من منصبه وتم 

حل الحكومة“.
وأضـــاف الجنـــرال نيومبـــاري أنـــه يريد 
”اســـتئناف العملية االنتخابية“ التي تسببت 

في األزمة الحالية.
وقال ”لقـــد تشـــكلت لجنة مؤقتـــة إلعادة 
الوفاق الوطني، ومـــن مهماتها إعادة الوحدة 

الوطنية واستئناف العملية االنتخابية“.
غير أن الرئاســـة البورونديـــة أعلنت على 
حســـابها على تويتر أن محاولة االنقالب في 

البالد ”قد فشلت“.
وقالت الرئاسة ”المحاولة فشلت، لقد تمت 

السيطرة على الوضع، وليس هناك انقالب“.

} باريس - بدأت الشـــرطة الفرنسية تحقيقا، 
حول مشاهد فيديو نشرتها جماعة مدافعة عن 
حقوق المهاجرين، تظهر عناصر من الشرطة 
الفرنســـية يتعاملون بعنف مع مهاجرين غير 

شرعيين، في مدينة كاليه الساحلية.
وقال بيان صادر عن الشـــرطة الفرنســـية 
”تـــم تعييـــن مفتشـــي شـــرطة للتحقيـــق في 
شـــكاوى ســـوء المعاملة“، مؤكدا أنه ســـتتم 
معاقبة المســـؤولين دون أي تســـامح. وبدأت 
النيابة العامة الفرنسية بدورها تحقيقا حول 
الموضـــوع. ويظهر فـــي مقطع فيديـــو مدته 
دقيقتان -تم التقاطه من مسافة بعيدة- رجال 
الشـــرطة الفرنســـية وهم يكتشفون أشخاصا 
يحاولـــون التســـلل إلى بريطانيـــا عن طريق 
االختبـــاء في الشـــاحنات، ويظهر في الفيديو 

رجال الشـــرطة وهـــم يلقـــون المهاجرين غير 
الشرعيين أرضا، ويوجهون لهم الركالت.

وتضـــم مدينة كاليه الفرنســـية أكبر مركز 
إليواء المهاجرين غير الشـــرعيين في فرنسا. 
ويحـــاول كثير منهم التســـلل من فرنســـا إلى 

بريطانيا عبر ميناء المدينة.
وتنتقد منظمات المجتمع المدني بشـــدة 
ظروف المعيشـــة في مركز إيـــواء المهاجرين 
غير الشـــرعيين في كاليه، حيـــث يعيش عدد 
كبيـــر مـــن المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين في 

مخيمات بدائية أنشأوها بأنفسهم.
وكان تقريـــر صـــادر عن مجلـــس أوروبا 
الشـــهر الماضـــي، وجـــه تحذيـــرا لفرنســـا 
لتحسين ظروف معيشة أكثر من ألفي مهاجر 

غير شرعي موجودين في مدينة كاليه.

تحقيقات حول إساءة الشرطة الفرنسية ملهاجرين

نشطاء في املجتمع املدني الباكستاني يتظاهرون ضد أعمال القتل  التي استهدفت مؤخرا األقلية الشيعية في عدد من مناطق البالد



} موســكو – تشـــير دراسة صدرت عن املعهد 
البولنـــدي للشـــؤون الدولية، إلـــى أن تنظيم 
الدولـــة ال ميثل خطرا علـــى أوروبا والواليات 
املتحـــدة فحســـب بل وعلـــى روســـيا أيضا، 
وبدرجـــة أخطـــر. ويرجـــع معـــّدا الدراســـة، 
الباحثان أّنا ماريا داينر وكاســـبر ركاوك، ذلك 
إلى قوة انتشـــار األفكار اإلســـالمية املتشّددة 

داخل حدود منطقة القوقاز.
ولهذا الســـبب وبالرغم من انتقاد روســـيا 
للسياســـات األميركية واألوروبية في الشـــرق 
األوسط فهي في ذات الوقت مع حتّرك عسكري 
يســـتهدف الدولة اإلســـالمية، ولهذا الغرض 
تقترح السلطات الروسية تكوين ائتالف جديد 

ملجابهة اإلرهاب حتت إشراف األمم املتحدة.
وترى روسيا أي ائتالف يهدف إلى مجابهة 
تنظيم الدولة اإلســـالمية يجب أن يكون حتت 
إشـــراف اجلمعية العامة لـــألمم املتحدة، كما 
يجب إطالق حملة عســـكرية برية من األراضي 

السورية من أجل محاربة التنظيم بفاعلية.
وســـبق وأن انتقدت روســـيا السياســـات 
األميركية في الشرق األوسط وخاصة التدّخل 
فـــي العراق فـــي ســـنة 2003، وقرار تســـليح 
املعارضة الســـورية التي حتارب نظام بشـــار 
األســـد، وترى أن هذه السياســـات هي مصدر 

األزمة احلالية. 
تثيـــر عمليات تنظيـــم الدولة اإلســـالمية 
و“جناحاته“ العســـكرية قلقا لدى روسيا التي 
مازالت تعيـــش حتت تهديد اإلرهـــاب. ولذلك 
وبالرغم من موقفها املنتقد للسياسة األميركية 
في الشـــرق األوسط ال متانع موسكو حتركات 

عسكرية دولية، ضد هذا التنظيم.
وترى أن املكاســـب التـــي حّققها األعضاء 
فـــي حلف الناتو من خـــالل الضربات اجلوية 
على أهـــداف تابعة لتنظيم داعـــش أقّل بكثير 
من االضطـــراب الزاحف على منطقة الشـــرق 

األوسط وزيادة تطور اإلرهاب اإلسالمي.
قلـــق روســـيا مـــرّده تاريخها القـــدمي مع 
املســـّلحني اإلســـالميني فـــي شـــمال القوقاز، 
وخصوصا الشيشـــان، التي خاضت صراعات 
دمويـــة ضـــّد موســـكو لالنفصال عـــن الدولة 
علـــى  الشيشـــان  حصلـــت  وقـــد  الروســـية؛ 
استقاللها بعد احلرب األولى بني 1994 و1996.

لكن روسيا لم تعترف بهذا االستقالل، وقد 
لعبت القوى الغربية املنافســـة لروســـيا دورا 
هامـــا في انتصار االنفصاليني الشيشـــان في 
احلـــرب األولى، عبر تكرار ســـيناريو االحتاد 
الســـوفييتي ودعم اجلهاديـــني، لكن هذه املرة 

في اخلاصرة الروسية اجلنوبية.
 وخاضت روســـيا والشيشـــان حربا ثانيا 
أكثـــر عنفـــا، عـــام 1999، كان وقتهـــا الرئيس 
الروســـي احلالـــي فالدمييـــر بوتني رئيســـا 
للـــوزارء. وقـــد مّثلت املعركة ضّد ميليشـــيات 
”اللواء اإلســـالمي الدولي“ بقيادة الشيشاني 

شامل باساييف، معركة مصير.
اخلطـــر  تقليـــص  فـــي  بوتـــني،  وجنـــح 
اإلرهابـــي القـــادم من شـــمال القوقـــاز؛ إال أن 
دحـــره ملعظم  قادة احلركـــة االنفصالية داخل 
اجلمهورية الشيشـــانية، مثل جوهر دواديف، 
رئيس الشيشـــان، وأصالن مخادوف وشـــامل 
باســـاييف، ال يعنـــي قضـــاءه علـــى اخلطـــر 
اإلرهابـــي القـــادم من شـــمال القوقـــاز، فهذا 
اخلطر سيظّل قائما، طاملا ظّل بوتني، وأمثاله 
من القـــادة الروس يحلمون باســـتعادة املجد 
الســـوفييتي وإعادة رســـم اخلارطة الروسية 
املمتدة، ورفض اســـتقالل جمهوريات شـــمال 
القوقاز، مثل داغستان وتتارستان والشيشان.
وقدر ســـيرغي مليكوف، مفـــوض الرئيس 
الروســـي في دائرة شـــمال القوقاز الفيدرالية 
حوالـــي 1500 مـــن أبناء املنطقـــة يقاتلون في 

صفوف املسلحني في سوريا والعراق.
أنفســـهم  هـــؤالء  مـــن  الكثيـــر  ويلّقـــب 
بـ“الشيشـــاني“، وهـــم يفعلـــون ذلـــك لضمان 
علو مركزهم في داعـــش، نظرا ملكانة املقاتلني 
الشيشانيني ودورهم في التنظيمات اجلهادية.  

خطر عابر للحدود

ويخشـــى اخلبراء الروس، من عودة هؤالء 
املقاتلني إثر انتهاء دورهم في سوريا، فبالرغم 
مـــن انخفـــاض التهديـــد بحصـــول هجمات 
إرهابيـــة على األراضي الروســـية، في الوقت 
احلالي، بسبب انشغال القوقازيني في سوريا، 
فإن املخاطر مرشحة لالرتفاع على إثر الرجوع 

احملتمل للمقاتلني من سوريا.
ويشير الكاتب الروسي مارك غاليوتي، في 
مقال بعنوان ”الدولة اإلسالمية ال متثل خطرا 
على روسيا، إلى حد اآلن“، إلى أنه ما أن تبدأ 
احلرب في سوريا والعراق في الهدوء ستتمكن 
احلركة اجلهادية الدولية من جديد من حتويل 

األموال إلى شمال القوقاز. ويضيف غاليوتي 
قائال ”اســـتئناف التمويالت إضافة إلى عودة 
عـــدد من املقاتلني الذيـــن يحاربون في العراق 
وسوريا حاليا هو ما يجعل الدولة اإلسالمية 
قنبلة موقوتة فـــي انتظار االنفجار في منطقة 

شمال القوقاز”.
وجاء في أحد املنابـــر اإلعالمية اجلهادية 
أن  ”نقل املعركة إلى عمق األراضي الروســـية 
يهـــدف إلى تكريس النظرية القائلة بأن أفضل 
خطوة لتخفيف ضغط القوات الروســـية على 
املجاهديـــن هـــي توســـيع مســـرح العمليات 
ليشـــمل جميع األراضي واملصالح الروسية… 
فاجلهاد القوقازي واالســـتراتيجية العسكرية 
املعمـــول بها منذ فتـــرة، والتي تقوم على عدم 
االكتفاء باســـتمرار املعركة في القوقاز، وإمنا 
نقلهـــا أيضا وبكثافة إلى األراضي الروســـية 

بدأت تشهد توسعا وتصاعدا”.
وفي تســـجيل مصور علـــى موقع يوتيوب 
(يعود تاريخه إلى ســـبتمبر 2014)، قال مسلح 

من تنظيم داعش ”هذه رســـالة لك يا فالدميير 
بوتني، هذه هي الطائرات التي أرســـلتها إلى 
بشـــار، وسنرســـلها لك بإذن الله، تذكر ذلك“. 
وأضاف ”ســـنحرر الشيشان والقوفاز كامال“، 
وقال مســـلح آخـــر بجانبه ”لقد اهتز عرشـــك 
وأصبحـــت حتـــت التهديد وستســـقط عندما 

نأتيك إلى عقر دارك“.
وأعلـــن مقاتلو الشيشـــان والقوقاز «إمارة 
القوقاز» في 31 أكتوبر 2007 على لســـان دوكو 
عمـــروف زعيـــم املقاتلـــني الشيشـــان، وتضم 
اإلمـــارة كل جمهوريات شـــمال القوقاز وهي 
(داغســـتان، نخشيشو الشيشـــان وغلغايشو، 
إنغوشـــي وإيرســـتون -أوســـيتيا الشمالية- 
ووالية كابردا بلكار ـ كرشـــاي املجتمعة وهي 

جمهوريتا قبردينو – بلقاريا وقراتشاي).
ومثل هـــذه اإلعالنات تكشـــف أن اإلرهاب 
لـــم يعد خطـــرا محليـــا ومحـــدود جغرافيان 
بل اتخـــذ بدوره بعـــدا معلوما؛ حيث تشـــير 
صحيفـــة ”ناشـــونال إنتيريســـت“ األميركية، 

إلى أن نشاط اإلسالميني املتشّددين في شمال 
القوقاز، ال يســـتهدف فقط األراضي الروسية، 
بل هـــو خطر عابر للحدود، ومـــداه يصل إلى 

الشرق األوسط وأوروبا.
كل املؤّشـــرات تؤّكـــد أن اخلطر لـــم ينته،  
في شـــمـال  إال أن ذلـــك يجعـــل  ”املجاهدين“ 
القوقــاز تهديدا "أبديا" لروسيا. ويقول خبراء 
إن طبيعة روسيا مؤّهلة لالنفجار،  ما لم تغير 
هـــذه األخيرة سياســـتها جتـــاه اجلمهويات 
اإلسالمية الوليدة. ويشكل املسلمون 10 باملئة  
من إجمالي الســـكان متعـــددي اإلثنيات؛ فيما 
تلقـــي األزمة االقتصادية علـــى قدرة احلكومة 
الفيدرالية علـــى معاجلة األوضاع االجتماعية 

واالقتصادية في منطقة شمال القوقاز. 
ســـيمون  الروســـي  الباحـــث  وحســـب 
ســـارادهيان، حتتاج احلكومة الروسية لعالج 
العوامل التي يعتقد باحثو العنف السياســـي 
في روســـيا أنهـــا حترك التمرد. وتشـــمل تلك 
العوامل انتشـــار الســـلفية املقاتلة في شمال 
القوقـــاز واعتـــداءات مطبقـــي القانـــون على 
الســـكان احملليـــني، والتفاوت في مســـتويات 
املعيشـــة بني ســـكان شـــمال القوقاز وسكان 

األراضي الروسية.

{جوكر} روسيا

يشـــّكلها  التـــي  الكبـــرى  املخاطـــر  رغـــم 
اجلهاديون، لم تتوان موسكو، عن اللعب بهذه 
الورقة أيضا، وحتويـــل اإلرهاب إلى ”جوكر“ 
لصاحلهـــا فـــي الوقـــت احلالـــي، علـــى غرار 
أوكرانيـــا، حيث قامت بشـــّن حمالت إعالمية 
عن تطرف التتار في شبه جزيرة القرم، وميكن 
اعتبـــار ذلـــك تبريرا لقيـــام األجهـــزة األمنية 

الروسية باختراق شبه جزيرة القرم.
فـــي ذات الســـياق يشـــير خبـــراء إلى أن 
روســـيا تعتبـــر مســـتفيدة، إلى حّد مـــا، من 
اخلطر الذي يســـببه تنظيم داعش، للمصالح 
اإلقليمية واستقرار املنطقة األطلسية، فاحلرب 
في أوكرانيا لـــم تعد التحـــدي الوحيد لألمن 
األوروبـــي، مما يســـمح لروســـيا مبجال هام 

تتحّرك فيه. 
كما أن املشـــاركة ضمن االئتـــالف الدولي 
احملارب لتنظيم داعش تعطي روســـيا فرصة 
لتحرير نفســـها من العزلـــة الدولية. وفي ذات 
الوقت ميكـــن للحضور الروســـي في ائتالف 
محاربة اإلرهاب أن يشـــجع دول وســـط آسيا 
وبعض الدول الشرق األوسطية غير املتحمسة 
لاللتحـــاق مببادرات أميركيـــة محضة لتنضّم 

إلى اجلانب الروسي املشارك في االئتالف.

[ تباين وجهات النظر بين موسكو وواشنطن ال يلغي تحالفهما ضد داعش  [ القوى الكبرى توظف المتشددين لتحقيق مصالحها

تنظيم الدولة اإلسالمية يهدد بتصدير {الجهاد} إلى شمال القوقاز

تدفع التهديدات اخلطيرة واملصيرية التي يشّكلها تنظيم الدولة اإلسالمية لروسيا، موسكو 
للمشاركة في حتالف عسكري دولي، وحتى الوقوف في جبهة واحدة مع  ”األعداء“، ضّد 
هذا التنظيم الذي هّدد بنقل ”اجلهاد“ إلى شــــــمال القوقاز، وســــــط تقارير اســــــتخبراتية 
تشير إلى أن الواليات املتحدة لن تتوانى عن استغالل ورقة ”املجاهدين“ إذا اقتضى حّل 

األزمتني السورية واألوكرانية ذلك.  
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في 
العمق

فالديمير بوتين: 
الوضع في شمال القوقاز 
ما يزال يمثل تحديا ألمن 

الدول

سيرغي مليكوف: 
نحو 1500 من أبناء شمال 
القوقاز يقاتلون في سوريا 

والعراق

{املجتمع الدولي يواجه املشـــاكل بسبب سياســـة البيت األبيض 
قصيـــرة النظر، فواشـــنطن لألســـف تطبـــق معاييـــر مزدوجة في 

مكافحة اإلرهاب رغم تصريحاتها الرنانة}.
نيكوالي باتروشيف
سكرتير مجلس األمن الروسي

{تنظيم الدولة اإلســـالمية هو عدونا الرئيســـي، ألن مئات الروس 
واألميركيـــني يقاتلون فـــي صفوفه.. لقد بدأوا بالعـــودة فعال إلى 

بلدانهم ولتسلية أنفسهم قد ينفذون أعماال دنيئة هناك}.
سيرغي الفروف 
وزير اخلارجية الروسي

{روســـيا تقدر مساهمة الواليات املتحدة في االنتصار على الفاشية، 
لكـــن سياســـتها الحاليـــة تعيـــد إلـــى األذهـــان قصـــف هيروشـــيما 

وناغاساكي}.
سيرغي ناريشكني
رئيس مجلس الدوما الروسي

قمع  موسكو للتمرد في شمال القوقاز يدفع نحو توطيد عالقة  السكان بالجهاديين

{العرب}: دواعش القوقاز ورقة واشنطن ضد موسكو جهاديون سابقون لـ
حمسن عوض اهللا

 
} في محاولة إلحياء أمجادها االستخباراتية 
القدميـــة فـــي أفغانســـتان توقـــع جهاديـــون 
ســـابقون أن تلجأ الواليات املتحدة األميركية 
في الفترة املقبلة إلى دعم اجلماعات اجلهادية 
فـــي منطقة القوقـــاز، ومســـاعدتها على إثارة 
القالقل األمنية باملنطقة ضمن مخطط أميركي 
ملعاقبـــة موســـكو على تدخلها العســـكري في 

أوكرانيا.   
وكشف اجلهاديون الســـابقون لـ ”العرب“ 
أن مهمـــة االســـتخبارات األميركيـــة لن تكون 
معّقدة، نظرا ألن أغلـــب مقاتلي تنظيم الدولة 
اإلســـالمية ”داعـــش“ مـــن أصول شيشـــانية 
وقوقازيـــة يتقّدمهم أبوعمر الشيشـــاني الذي 

يعتبر مسؤول االستخبارات في التنظيم.
ومـــا يعزز هـــذا الطرح أن أبوعمر نفســـه 
تلقى عـــدة دورات تدريبية في االســـتخبارات 
األميركية في واشـــنطن وإســـالم أبـــاد عندما 
كان ضابطا باجليش الشيشاني قبل انضمامه 
لداعـــش، كمـــا أن الشيشـــان تخـــّرج ســـنويا 
اآلالف مـــن املجاهدين املفترضني أغلبهم تلقى 
تدريباته على يد أحمدوفتش عمروف، وامللقب 
بــــ ”بـــن الدن الروســـي“ زعيم إمـــارة القوقاز 

والذي لقي مصرعه العام املاضي.
وأفاد تقرير لوكالة االســـتخبارات املركزية 
األميركية (ســـي آي إيه) نقلته وسائل اإلعالم 
احملليـــة أن املئات من هؤالء املقاتلني انضموا 
إلـــى تنظيـــم داعش ليشـــكلوا اجليـــل الرابع 
مـــن اإلرهابيني، بعـــد أولئك الذيـــن التحقوا 
األردن  مـــن  املتطـــرف  اإلســـالمي  بالتنظيـــم 

والســـعودية وتونـــس. ورّجـــح اجلهاديـــون 
الســـابقون أن تســـتفيد واشـــنطن مـــن هذه 
اجلماعـــات لتنفيذ عمليات داخل روســـيا في 
مشـــهد يعيد إلى األذهان التجربـــة األفغانية 
التي يرى البعض أنها كانت أحد أسباب تفكك 
االحتاد الســـوفييتي في بداية التسعينات من 

القرن املاضي.
لكـــن األمـــر ال يخلـــو من مخاطر بحســـب 
ناجـــح إبراهيم، اخلبير في شـــؤون احلركات 
اجلهاديـــة، الذي حّذر من ســـقوط إســـالميي 

القوقاز مرة أخرى في الفخ األميركي.
وقال إبراهيم لـ“العرب“ إن واشنطن ستزّج 
باإلســـالميني في حرب ضد روسيا كما فعلت 
في احلرب األفغانية، لكنها ستتخلى عنهم مع 
أول اتفاقية حتقق مصاحلها مع موسكو، وقد 
تقدمهم كهدية على حســـن النوايا إلى القوات 

الروسية كما سبق وأن فعلت في الشيشان.
وأشـــار اجلهادي الســـابق إلـــى أن وضع 
اجلمهوريات اإلســـالمية مثل الشيشان حتت 
احلمايـــة الروســـية أفضـــل بكثير لإلســـالم 
واملسلمني من إعالن احلرب عليها واحلصول 

على االستقالل.
من جانبه، أكد صبرة القاســـمي، اجلهادي 
الســـابق، أن املجموعات اجلهادية املنتشـــرة 
في القوقاز من الســـهل أن تلتقي أجندتها مع 
املصالـــح األميركية الســـاعية لهدم اســـتقرار 
روســـيا. لكن القاســـمي، وهو أحد املسؤولني 
الســـابقني عن جتنيد الشباب املصري للجهاد 
في أفغانســـتان، ال يعتقد في إمكانية أن يبلغ 
التعاون بني واشنطن وجهاديي القوقاز احلد 
الـــذي كان عليه خالل احلـــرب األفغانية، الفتا 
إلى أن واشنطن تعلمت الدرس بعد أن حتولت 
أسلحة املجاهدين إلى أراضيها عقب جناحهم 

في طرد الروس من أفغانستان.
وقـــال إن الدعـــم األميركـــي هـــذه املرة لن 
يتعّدى في األغلب مّدهم باملال والســـالح الذي 
يســـاعدهم على البقاء كشـــوكة جتبر موسكو 

على االنشغال مبشاكلها الداخلية فقط، وليس 
أكثر من ذلك.

علـــى صعيـــد  متصـــل، كشـــفت مصـــادر 
أن  مصر مرشحة للعب  دبلوماسية لـ“العرب“ 
دور مؤثـــر في إحبـــاط املخططـــات األميركية 

إلثارة الفوضى مبنطقة القوقاز.
وكشـــف عزت سعد، ســـفير مصر األسبق 
مبوســـكو، أن التعاون بني مصر وروسيا في 
مجال مكافحة اإلرهاب بدأ بشـــكل مؤسســـي 
منذ عام 2006، حينما مت االتفاق على تشـــكيل 
مجموعات عمل مـــن اجلانبني لتبادل اخلبراء 

واملعلومات في مجال مكافحة اإلرهاب.
وأكد الدبلوماسي السابق أن التعاون بني 
البلديـــن وثيـــق، وهناك اجتماعات مســـتمرة 
بني مســـؤولي املخابرات واخلارجية والعدل 
واألمـــن الوطني، الفتـــا إلـــى أن التعاون بني 
البلدين أسفر عن العديد من النجاحات التي ال 

يستطيع كشفها لإلعالم.
وتشـــترك القاهـــرة وموســـكو فـــي قناعة 
بأن متدد احلالـــة اإلرهابية يهدد االســـتقرار 
باملنطقة بداية من الشام وصوال لدول القوقاز، 
وهو ما أملح إليه إبراهيم الشهابي، مدير مركز 
اجليل للدراسات االســـتراتيجية والسياسية، 
في تصريحـــات خاصة لـ“العـــرب“، مؤكدا أن 
الوجود الروســـي في منطقة شـــرق املتوسط 
يعـــد هدفـــا ثابتـــا لإلرهابيـــني. وأوضح أن 
هناك مخاوف مصرية روســـية من أن تضغط 
واشـــنطن لتأســـيس قواعـــد ثابتـــة لإلرهاب 
في املنطقـــة وحتويلها من حالة امليليشـــيات 
والعصابات احلالية إلى دولة ذات كيان مادي، 
وهـــو ما ســـيمثل خطـــرا حقيقيـــا على مصر 

وروسيا وميثل حتديا كبيرا لكل دول العالم.
وأكـــد اخلبيـــر فـــي العالقـــات الدولية أن 
الواليـــات املتحدة تســـتخدم احلالة اجلهادية 
لنشـــر حالة من التوتر في العالم، الفتا إلى أن 
مـــن يتابع الوضع في القوقـــاز يالحظ تنامي 
وجود امليليشـــيات القادرة علـــي تهديد األمن 

القومي الروسي، وفي نفس الوقت امليليشيات 
التـــي تنتمـــي لليمـــني املســـيحي املتطـــرف 
بأوكرانيا، األمر الذي يجعل روسيا بني شقي 

رحى.
أن  علـــى  بالتأكيـــد  تصريحاتـــه  وختـــم 
واشنطن تريد إعادة رسم خريطة العالم حسب 
مصاحلها، من خالل إنشاء عوامل توتر جتعل 
النظام العاملي يعاني من حالة انعدام التوازن 
وفوضـــى تشـــغل القـــوى اإلقليميـــة القدمية 

والصاعدة.

بـــدوره أكـــد اللـــواء كمـــال عامـــر، مدير 
املخابـــرات احلربيـــة املصريـــة األســـبق، في 
تصريحـــات لـ“العرب“ أن اخلبرات الروســـية 
املصرية في مجال مكافحة اإلرهاب من أفضل 
التجـــارب عامليـــا، بعدما ســـاعدت موســـكو 
في القضـــاء على اإلرهاب بالشيشـــان، مثلما 
أفـــادت مصر فـــي وقف املخططـــات اإلرهابية 
لتقســـيم الشرق األوسط، الفتا إلى أن التعاون 
بني البلدين يشـــمل تبـــادل املعلومات ورصد 
حتركات اإلرهابيني وجتفيف منابع متويلهم.

حركات التطرف في القوقاز الروسي

صبرة القاسمي:
الجهاديون في القوقاز من 

السهل أن تلتقي أجندتهم 
مع المصالح األميركية

ّ

ّ
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} واشــنطن – تثير سياســـات بـــاراك أوباما 
جتاه قضايا الشرق األوسط الكثير من اجلدل 
لدى األوســـاط الدوليـــة واألميركيـــة على حّد 
ســـواء، ويصفهـــا العديد من احملللـــني بأنها 
مرتبكة وســـتكون لها تداعيـــات وخيمة على 
مصالح واشـــنطن مع حلفائها في املســـتقبل، 
حيث أّنه عمد إلـــى متكني النظام اإليراني من 
أن يكون أكثر عدوانية إلى جانب نشره للجهاد 
اإلســـالمي الشـــيعي في جميع أنحاء املنطقة، 
كما أن إيران وجدت طريقها معه لتصبح دولة 
مســـلحة نوويا.  كما أّن سحب أوباما جلميع 
القوات األميركية من العـــراق في العام 2011، 
إلى جانب إبداء دعمه لآلمال الكاذبة ملا سمي 
بـ“الربيـــع العربـــي“، أّديا إلى ظهـــور تنظيم 
”الدولة اإلســـالمية“، وتعزيز طموحاته إلقامة 

دولة ”خالفة“ عابرة للحدود الوطنية.

اتفاق نووي ملغوم

منذ بدايات فترته الرئاســـية ســـعى باراك 
أوبامـــا إلى إقامـــة عالقات وثيقـــة مع النظام 
اإليراني. وجتاهل املنشقني في شوارع طهران 
واملـــدن اإليرانيـــة األخـــرى، الذيـــن تعرضوا 
للضـــرب والتعذيـــب والقتـــل فـــي يونيو عام 
2009، ألنهم جترأوا علـــى حتدي نظام املاللي 
احلاكـــم. واعتقـــد أوبامـــا أّن أفضـــل حل هو 
إظهـــار االحتـــرام للقـــادة اإليرانيـــني، وتعلّل 
بأنه بتلك الطريقة ميكن كســـبهم وجرهم نحو 
التفـــاوض حول اتفاق نووي وهو ما يســـمح 
الحقا بتوجيه ســـلوك نظام طهران نحو لعب 

دور بناء في منطقة الشرق األوسط.
ويســـعى أوبامـــا بإصـــرار إلـــى إجـــراء 
مفاوضات حول النووي اإليراني، ّمما يجعله 
يقدم تنـــازالت كبيرة على طـــول الطريق على 
الرغـــم من االعتراضات الشـــديدة مـــن حلفاء 
أميـــركا اخلليجيـــني، ناهيـــك عن إســـرائيل. 
حيث سبق أن أشـــار كل من وزيري اخلارجية 
السابقني هنري كيسنجر وجورج بي شولتز، 
فـــي مقالـــة افتتاحية بصحيفة وول ســـتريت 
جورنـــال بتاريـــخ الثامـــن مـــن أبريـــل 2015 
املاضـــي، إلـــى أّن ”حلفاء أميـــركا التقليديني 
ســـوف يســـتخلصون أن الواليـــات املتحـــدة 
تتاجر بتعاون نـــووي مؤقت لإلذعان للهيمنة 
اإليرانية. وســـوف ينظرون بشـــكل متزايد في 

مســـألة إنشـــاء توازن نووي خاص بهم، وإذا 
لـــزم األمر، ســـيدعون قوى أخـــرى لالنضمام 

إليهم“.
ويبـــدو أن القمـــة التـــي انطلقـــت، أمـــس 
األربعاء، والتي جتمـــع بني أوباما وقادة دول 
اخلليج العربي في كامب ديفيد، ال تعّد مناورة 
من الرئيس األميركي بقدر ما هي محاولة منه 
لطمأنـــة اخلليجيني وتأكيد دعمـــه لهم، لكنها 
تظل بحاجـــة إلى التزامـــات حقيقية أكثر من 
تطمينـــات شـــفوية مّلها اخلليجيـــون. حيث 
أّنه فـــي حـــال أّن أوباما لم يشـــّدد موقفه في 
املفاوضـــات النووية اإليرانية، فإّن قادة الدول 
اخلليجية لديهم ســـبب وجيه للبقاء في حالة 
قلق بالغ إزاء نتائج ”مهّمة اخلداع“ التي يقوم 
بهـــا أوباما، والتوجه نحـــو دول كبرى أخرى 

لضمان الدعم العسكري.
وتســـود قناعـــة لـــدى اخلليجيـــني أّن أّي 
اّتفاق نووي ال ُميكن الّتحقق منه بشـــكل كامل 
ولن يكون قابـــال للتنفيذ، مبا في ذلك عمليات 
التفتيش الدولية فـــي أي مكان وفي أي وقت، 
وحتـــى إن حدث ذلـــك فلن يكون أمـــرا مجديا 
خاّصة إذا مـــا تعلق األمر بالنظـــام اإليراني. 
ومع ذلك، فإّن إدارة الرئيس أوباما راغبة  في 
التوصـــل إلى اتفاق ضبابي، إلـــى درجة أّنها 

مستعدة إلى املناورة حول هذه القضية.
كمـــا يجمع املراقبون علـــى أّن هذا االتفاق 
الـــذي يصّر عليه أوباما سيســـمح إليران بأن 
تكون لها القـــدرة الكافيـــة واملرافق واملعدات 
واملواد االنشـــطارية القابلة لالندالع، وتصبح 
بالتالي قوة مســـلحة نوويا مع تأخير الوقت 
فقـــط. ومبجـــرد رفـــع القيـــود املؤقتة بشـــأن 
برنامجها النووي، سوف يتم حترير إيران من 
العقوبات االقتصادية، التي تصّر على وجوب 
رفعها عند التوقيـــع على اتفاق نهائي أو بعد 
ذلـــك بوقت قصيـــر جدا، وهو ما ســـيوفر لها 
مزيـــدا من املوارد لتوســـيع نفوذها في الدول 

املجاورة.

سياسات غير مدروسة

فـــي الوقت الذي أضاع فيه أوباما الفرصة 
كي يكون إلى جانـــب إحداث تغيير في إيران، 
التي يشكل نظامها احلالي تهديدا استراتيجيا 
للواليـــات املتحـــدة وللمنطقة عموما، شـــّجع 
على إســـقاط عـــدد مـــن احلكومـــات العربية 
”االســـتبدادية“، رغم أنها لم تكن تشّكل تهديدا 
استراتيجيا للواليات املّتحدة، لكّنه خاطر بكل 
شـــيء من أجل وعد كاذب بـ“ربيع عربي“. وقد 
انعكست تلك السياسات سلبا، بطبيعة احلال، 
على العالقات األميركيـــة القائمة مع حليفتها 

اململكة العربية الســـعودية والدول اخلليجية 
التقليدية األخرى.

وفـــي تصريحـــات أدلـــى بهـــا  الرئيـــس 
أوبامـــا فـــي وزارة اخلارجيـــة فـــي مايو عام 
2011، استبشـــر مبا ســـمي بـ“الربيع العربي“ 
باعتباره حدثا إلدخـــال التغيير والتحرير في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقارن 
ذلـــك التحرك الذي نفـــذه ”مواطنون عاديون“ 
لـ“تقريـــر املصيـــر“ بـ“حتـــّدي الوطنيـــني في 
بوسطن الذين رفضوا دفع الضرائب إلى امللك، 
أو كرامة روزا باركس وهي جتلس بشـــجاعة 
على مقعدها“.  وأضـــاف أّنه ”من خالل القّوة 
املعنوية التي تتمثل في عدم استخدام العنف، 

حّققت شعوب املنطقة املزيد من التغيير“.
وقد خـــّص أوباما اليمن وليبيا وســـوريا 
بأّنهـــا أمثلـــة إيجابيـــة لبلـــدان طالـــب فيها 
مواطنـــون باحلرية، وقد متكنـــوا في النهاية 
من احلديث عن ذلك. وصّرح بأّنه ”في صنعاء، 
ســـمعنا الطلبة الذيـــن هتفوا، ال بـــد لليل أن 
ينجلي، وفي بنغازي، ســـمعنا املهندس الذي 
قال إن كلماتنا حرة اآلن. إنه شـــعور ال ميكنك 
تفسيره، وفي دمشق كذلك سمعنا الشاب الذي 
قـــال بعد الصرخات األولى، والصيحة األولى، 

تشعر بالكرامة“.
ولكن بدال من دعمه لتلك الصرخات املنادية 
باحلرية، بقي أوباما متلكئا في سياساته غير 
املدروســـة إلـــى أن عّمـــت حالة مـــن الفوضى 
والتفكك في تلك البلدان، حتت سمعه وبصره، 
وهو ما أدى إلى إعادة رســـم خرائط األراضي 

داخـــل حدود تلك الـــدول وخارجهـــا. ونتاجا 
لتلك الفوضى أصبحت مســـاحات واسعة من 
األراضي حتت ســـيطرة تنظيـــم جهادي أعلن 
عـــن إقامتـــه لـ“اخلالفة“ ومشـــروعه القاضي 
مبحو احلدود الوطنية اّلتي ّمت إنشاؤها على 
إثر احلرب العاملية األولى وفي أعقاب ســـقوط 

اإلمبراطورية العثمانية.
وقد جنـــح تنظيم ”الدولة اإلســـالمية“ في 
اجلمع بني تقنيات اإلعـــالم االجتماعي للقرن 
احلادي والعشـــرين الستقطاب مجندين ونشر 
الدعايـــة في جميـــع أنحاء العالـــم. وانطالقا 
من قواعده في ســـوريا والعراق، متكن تنظيم 
”الدولـــة اإلســـالمية“ مـــن التمـــدد ليصل إلى 
ليبيـــا حيث وجد له موطئ قـــدم نحو الهجرة 
اجلهادية إلى أوروبا. كما أضحى له وجود في 

الواليات املّتحدة عن طريق أتباعه احملليني.
كما اســـتغّلت إيران بدورهـــا حالة التفكك 
التـــي تشـــهدها الـــدول التي تشـــهد نزاعات 
لتوّســـع هيمنتها على منطقة الشرق األوسط، 
وقد جنحت نســـبيا في ذلك. وحتى قبل تاريخ 
الثالثني من يونيو املقبل املقّرر لتوقيع االتفاق 
النووي اإليراني، كتب نرمان إيه بيلي، اخلبير 
في األمـــن القومي واالســـتخبارات، في عمود 
نشـــر بالعدد اخلامس لشـــهر مايـــو اجلاري 
أّن ”خريطة الشـــرق  من مجلـــة ”ذي غلوبس“ 
األوســـط متت إعادة رسمها على نطاق واسع. 
وهذا بدوره من املرجح أن يتســـبب في سلوك 
عدواني من جانـــب إيران احملاصرة“، مضيفا 
”أّن حالـــة االرتباك التي تنتـــاب إيران  تدفعها 

إلى محاولة االلتفاف على الهالل الســـني في 
اليمن، والـــدول العربية املضطربة بالقرب من 
الهالل الشـــيعي“. وعلى الرغـــم من عمق هذه 
األزمات، ال متلـــك إدارة أوباما اســـتراتيجية 
متماســـكة واضحـــة للتعامـــل مـــع كل هـــذه 
التحديات املترابطة للسالم واألمن في املنطقة.

خالصة القول، لقد أّدت جملة تلك األخطاء 
األميركيـــة واخليـــارات السياســـية الضعيفة 
واملبنية على فرضيات خاطئة باألســـاس، إلى 
تعميق األزمات التي يعيشها الشرق األوسط، 
كما رفعت سقف التحديات أمام بلدان املنطقة 
وعلـــى رأســـهم اخلليجيون الذيـــن ال يخفون 
توجســـهم من خطوات واشنطن املريبة جتاه 
التقرب من إيران على حســـاب أمـــن املنطقة. 
وهو ما يضع أوباما اليوم أمام امتحان صعب 
مـــع انعقاد قّمـــة كامب ديفيد، أساســـه تقدمي 
تطمينـــات فعليـــة وخطوات عملية ملموســـة 
لطمأنة حلفائه بـــدل املضي في مغامراته غير 
املدروســـة التي لم تعد تـــروق للحلفاء وحتى 

لألميركيني أنفسهم.

قمة كامب ديفيد.. قادة الخليج يفاوضون من موقع قوة
[ تطمينات أوباما ال تفي بالغرض دون التزام فعلي  [ قصور استراتيجي أميركي يشجع على الفوضى ويعمق األزمات

ــــــة األميركية أن ارتكب رئيس أميركي خطأ  نادرا ما حصل في تاريخ السياســــــة اخلارجي
ــــــا في قضّية تتعلق مبنطقة حيوية في العالم، تكــــــون عواقبها وخيمة. لكن يبدو أّن  جوهري
تركة الرئيس باراك أوباما سوف تخالف تلك القاعدة وستكون األثقل في تاريخ السياسة 
اخلارجية األميركية، في ما يتعلق مبواقفه من قضايا منطقة الشــــــرق األوســــــط وشــــــمال 
أفريقيا، على الرغم من احملاوالت املتهافتة التي يقوم بها إلرضاء حلفائه اخلليجيني الذين 
فقــــــدوا ثقتهم، على ما يبدو، وفق ورقة بحثية للكاتب األميركي جوزيف كالين صادرة عن 

مجلة ”فورنت بايج“.

في 
العمق

{اعتذار العاهل الســـعودي، امللك سلمان بن عبدالعزيز، عن حضور 
قمة كامب ديفيد يعني املزيد من التحدي لسياسات البيت األبيض 

الذي فشل في قراءة مواقف حلفائه على الوجه الصحيح}.
جون ألترمن
خبير في مركز اإلستراتيجيا والدراسات الدولية

{خارطة الشـــرق األوســـط تمت إعادة رســـمها على نطاق واسع. وهذا 
بـــدوره مـــن املرجـــح أن يتســـبب في ســـلوك عدوانـــي من جانـــب إيران 

املحاصرة}.
نرمان إيه بيلي
خبير في األمن القومي واالستخبارات

{يجـــب على الرئيس باراك أوباما أن يعطي مصداقية كاملة في اللغة 
واللهجـــة تجاه وجهات النظـــر القائمة في الخليج حـــول وجود تهديد 

مباشر من طهران}.
لوري بلوتكني بوغارت
باحثة مبعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

موقفه  أوباما  يشدد  لم  حال  في 
في المفاوضات النووية فإن قادة 
الــخــلــيــج ســيــظــل لــديــهــم سبب 

وجيه للبقاء في حالة قلق بالغ 

◄

الهالل الشيعي إلى أين
ص ٨

باحثة أميركية: السعوديون 
{يصفعون} أوباما

شـــّكلت مقاطعـــة أغلب قادة  } واشــنطن – 
الـــدول اخلليجيـــة، وعلـــى رأســـهم العاهل 
السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز، املؤّثرة 
لقمة الرئيس أوباما، في كامب ديفيد، صفعة 
جديـــدة للرئيس األميركـــي وتنصال متعمدا 
من سياســـته غير املســـبوقة جتاه إيران في 
الشـــرق األوســـط، وفق الباحثة فـــي معهد 

”أميركان انروبرياز“، دانيال بليتكا.
وعلى الرغم من أّن فكرة جتاهل أّي زعيم 
عربي ألّي رئيس أميركي تعّد أمرا مهينا، إّال 
أّن لهـــا ما يبررها في هذه احلالة، حيث أنها 
تبدو مبثابة إنذار لألميركيني من أجل دفعهم 
إلى التنّبه أكثر لسياســـاتهم جتاه املنطقة، 
وهي تعبر كذلك عن وجهة نظر عربية  جتاه 
انسحاب الواليات املتحدة عمدا من املنطقة.

وترى دول اخلليج، التي تشارك اآلن في 
ما تعتبره معركة ضارية ســـتحدد مســـتقبل 
املنطقة، أّن واشنطن تقدم الدعم إليران التي 

تهدد األمن اإلقليمي للمنطقة عموما.
وفـــي الوقـــت الـــذي كان فيـــه الرئيـــس   
بـــاراك أوباما يأمل في طمأنـــة قادة اخلليج  
بخصـــوص نوايـــاه جتـــاه أزمـــات املنطقة 
وقضاياها وعلى رأسها املفاوضات النووية 
مـــع إيران فـــي إطار قمة كامـــب ديفيد، وفق 
بليتكا، ها هو يجد نفســـه بدال من ذلك، وقد 
مني بكارثة دبلوماسية وسياسية أخرى هو 

املتسبب األول فيها.

أوباما واألمير محمد بن نايف واألمير محمد بن سلمان في حوار مع جيل القيادة الجديد في السعودية

جوزيف كالين: 
أوباما يرغب  في التوصل 

إلى اتفاق نووي ضبابي 
والمناورة حوله

تضييق دبلوماسي خليجي يقلل من خيارات أوباما في قمة كامب ديفيد 
مات سبيتالنيك ووارن سرتوبل

} رمبا يفشل الرئيس األميركي باراك أوباما 
فـــي تهدئة مخـــاوف اخلليجـــني الناجتة عن 
دبلوماســـيته التي يتبعها إزاء امللف النووي 
اإليرانـــي، خالل قمة كامـــب دافيد، في أعقاب 
قـــرار العاهـــل الســـعودي وعدد مـــن القادة 
اخلليجيني عدم املشـــاركة فيهـــا. ولكنه على 
الرغم من ذلك يبدو واثقا أّن واشـــنطن لديها 
نفوذ كاف لصد ضغـــوط الدول العربية لبذل 
املزيـــد من أجل منـــع خصمها اللـــدود إيران 
من التدخل في الصراعـــات في كثير من دول 
املنطقـــة، مما يؤكد على تبايـــن املصالح بني 

أميركا وحلفائها في منطقة اخلليج.
ومـــن خـــالل مقاومة ســـعي بعـــض دول 
اخلليـــج العربية إلى احلصول على ضمانات 
أمنيـــة رســـمية جديـــدة، على ســـبيل املثال، 
يراهن أوباما علـــى أّن التحالف املتني ميكنه 
رغم القلق الـــذي ينتابه في كثير من األحيان 
أن يتجاوز اخلالفات احلالية خاصة في ضوء 
االعتمـــاد العربي القائم منذ ســـنوات بعيدة 
على املظلة العســـكرية األميركيـــة وإمدادات 

األسلحة املتقدمة.
غير أّن عددا من اخلبراء يقولون باملقابل 
إّن جيال جديدا من القادة الســـعوديني قد يرّد 
بعد التضييق الدبلوماســـي احلاصل في قمة 
كامب دافيد، مبزيد من االســـتقالل العسكري 
فـــي اخلليج، حيـــث تقود اململكـــة في الوقت 
احلالي حتالفا عربيا يشّن غارات جوية على 
احلوثيـــني املتحالفـــني مع إيران فـــي اليمن، 
كمـــا تعـــّد الســـعودية ودول خليجية أخرى 
من الداعمني األساســـيني للثـــورة املناهضة 

لنظام بشـــار األســـد فـــي ســـوريا. وتتجلى 
أولى ردود األفعال اخلليجية على سياســـات 
أوبامـــا مع انعقاد قّمة كامـــب ديفيد حيث قد 
امتنـــع حكام أغلب دول املنطقـــة، ومن بينهم 
امللك ســـلمان عاهل الســـعودية عن املشاركة 
في القمة، وقرروا إيفـــاد نوابهم، فيما اعتبر 
نوعـــا مـــن الصّد الدبلوماســـي، علـــى الرغم 
من أّن احلكومة الســـعودية كانت قد نفت أن 
يكون القصد من غياب امللك سلمان االستهانة 

بالقمة.
وقـــد اعتبر غياب الكثير مـــن كبار القادة 
العرب انعكاســـا لشعور كبير بـ"القلق الناجت 
عن خيبـــة األمل"، ال إزاء تواصـــل أوباما مع 
إيران ســـعيا إلبـــرام اتفاق نووي فحســـب، 
بل بســـبب اإلخفاق األميركـــي الذي بدا جليا 
فـــي دعـــم مقاتلـــي املعارضة الســـورية وفي 
الضغط على إســـرائيل لعقد اتفاق ســـالم مع 

الفلسطينيني.
لكن وعلى الرغم من ذلك يقول مســـؤولون 
العالقـــة  ســـتؤكد  القمـــة  إّن  أميركيـــون 
االســـتراتيجية التي كانت على مدى أكثر من 
نصف قرن حجر زاوية للسياســـات األميركية 

في الشرق األوسط.
ويضيف املســـؤولون أّن االســـتراتيجية 
األميركية في مكافحة اإلرهاب مازالت تعتمد 
اعتمادا كبيرا على التعاون مع الدول العربية 

ذات النفوذ.
غير أن بعض الوهن بدأ يظهر فيما يبدو 
علـــى بعض املصالـــح املشـــتركة التي ربطت 
بـــني اجلانبني مثل حتجيم إيـــران واالعتماد 
األميركـــي الكبير على نفـــط اخلليج، وهو ما 
ينعكس ســـلبا علـــى أجواء القمـــة املنعقدة، 

والتي ســـبق للبيـــت األبيض أن قّلـــل، بداية 
األسبوع، من سقف التوقعات بشأن نتائجها.

ورغم أّن مسؤولني خليجيني أشاروا إلى 
رغبتهم فـــي احلصول على ضمانـــات أمنية 
قويـــة جديـــدة، فـــإّن املســـؤولني األميركيني 
يقولـــون إنه لـــن يتـــم توقيـــع أي معاهدات 
دفاعية، بل وشـــككوا في إمكانيـــة تقدمي أي 

تعهدات مكتوبة من أي نوع.
وفـــي املقابـــل تأمل الواليـــات املتحدة أن 
تتوقـــف احلكومات اخلليجية املتشـــككة في 
أي اتفـــاق نووي مـــع إيران عـــن انتقاداتها 

قبل انتهاء املهلة احملددة للتوصل إلى اتفاق 
نهائي في 30 يونيو املقبل.

لكـــن مـــن احملتمـــل أن تزيـــد االنتقادات 
العربية والشـــديدة من صعوبة فـــوز أوباما 

مبوافقة الكونغرس على اتفاق مع إيران.
ومن املستبعد أن يرضي ذلك دول اخلليج 
وخاصة الســـعودية التي تعتقد أن واشنطن 
ال تأخذ الدعم اإليراني لفصائل مســـلحة في 
لبنان وســـوريا والعراق واليمن الذي يؤجج 
الصراعـــات الطائفيـــة، علـــى محمـــل اجلـــد 

بالدرجة الكافية. 

دائرة الرفض لالتفاق النووي مع إيران تزداد اتساعا يوما بعد يوم
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} مبكرا، وبالتحديد في 2004 غضبت إيران، 
وطوابيرها العربية، جدا على امللك عبدالله 

الثاني حني عبر عن تخوفه من وصول 
حكومة عراقية موالية إليران إلى السلطة 

في بغداد، تتعاون مع طهران ودمشق إلنشاء 
هالل يخضع للنفوذ الشيعي ميتد إلى لبنان، 

ويخل بالتوازن القائم في املنطقة.
ولو عدنا إلى أرشيف صحافة تلك األيام 
لوجدنا فيها طوفانا من مقاالت وتصريحات 

تندد بالتصريح، وتتهم صاحبه، صراحة، 
بالطائفية وبتفريق الصفوف.

ثم جاءت األحداث األخيرة في اليمن، 
بشكل خاص، فأصبحنا جند قادة إيرانيني 

كبارا جدا يفاخرون بالهالل الشيعي، 
ويبشرون به، ويعلنون التمسك به، والعمل 

على توسيعه وترسيخه. آخرهم قائد احلرس 
الثوري اإليراني محمد علي جعفري الذي 

أعلن أن ”تدخالت إيران في اليمن وسوريا 
تأتي في إطار توسع خارطة الهالل الشيعي 

في املنطقة“.
في هذا الوقت بالذات، والهالل يتلقى 
أقسى الضربات في اليمن وسوريا، ليس 

منتظرا أن يعترف قادة النظام اإليراني 
بالهزائم تلك، فيحبطون أتباعهم ووكالءهم 

العراقيني والسوريني واللبنانيني 
واحلوثيني، ويشفوا غليل خصومهم 

الكثيرين. ولكن كان عليهم، فقط، أن يكفوا 
عن التبجح باالنتصارات، وهم قبل غيرهم 
يعرفون ما يجري على األرض على جميع 

اجلبهات. فتصريحات نارية من هذا النوع 
تضر بإيران وال تنفعها، لعدة اعتبارات:

أولها أنها تعطي انطباعا بأن النظام 
اإليراني كله، من رأسه إلى أساسه، مصاب 

بهذيان احلمى، أو عدم نضوج وجهل في 
السياسة. ألنه، وفي هذه األيام العصيبة 

بالذات، أحوج ما يكون إلى (التقية) لتهدئة 
خواطر خصومه، وكسب مزيد من الوقت 
اللتقاط األنفاس وتلطيف املآزق املتالحقة 
التي حتاصره في اخلارج، وفي الداخل، 

أيضا.
والثاني أن هذا اخلطاب املتشنج يذكر 
الناس، كثيرا، بلغة محمد سعيد الصحاف 

الثورية النارية في أواخر أيام النظام، 
حني كان يخطب في ساحة الفردوس، وهو 

باللباس العسكري، مبشرا بانتصارات دامية 
للحرس اجلمهوري على ”علوج“ االحتالل 

األميركي، وكاميرات تلفزيونات العالم تنقل 
للماليني من مشاهديها صور الدبابات 

األميركية وهي تتدفق على مطار صدام 
وجسور األحرار واجلمهورية والشهداء، وهو 

ال يدري. األمر الذي جعله مضرب مثل في 
املكابرة والعمى السياسي والغرور.

والثالث أن تصريحات من هذا النوع 
تفضح حقيقة أحالم النظام اإليراني 

وطموحه ومخططاته، وتكشف عن تصميمه 
على مواصلة سياسة التحدي واملكاسرة 

والتدخل في شؤون الدول األخرى. وتثبت أن 
دعاوى املقاومة واملمانعة ومحاربة االستكبار 

و”املوت ألميركا“ وتدمير إسرائيل ليست 
سوى أقنعة شمعية مائعة ال تخدع غير 

أصحابها.

والرابع أنها توقظ في املواطن الشيعي 
العربي نباهته ووعيه، وجتعله يكتشف أن 
غالة القوميني الفرس يستخدمون اخلطاب 

املذهبي الشيعي الستغفاله واستغالله 
وتوظيفه خلدمة مشاريع الهيمنة اإليرانية 
القومية الفارسية على بالده وأهله، حتى 
لو أدى ذلك إلى التضحية بآالف الشهداء 
واجلرحى واملعوقني واملفقودين من أبناء 

الطائفة الشيعية العربية، قبل غيرها، وقطع 
أرزاقهم، وإنهاء وجودهم في الدول التي 

فتحت لهم خزائنها، وجعلت من كثيرين منهم 
أثرياء وقادة وزعماء.

واخلامس أن تصريحات من هذا النوع 
تثبت أن النظام احلاكم في إيران غير راشد، 

ألنه يغزو وغيُره عائد من غزو. فهو يصر 
على أن يتوسع، عسكريا، في زمن لم يعد 
مناسبا للتوسع في بالد الغير بالبطش 

والقتل واحلرق وتهدمي القرى واملدن، وحرق 
املزارع، وتسميم األنهار، وتهديد سالمة 

موانئها ومطاراتها اآلمنة.
فنحن اليوم في زمن أجبر دوال كبرى 

مؤهلة وقـادرة على الغـزو واالحتالل على 
تـرك مستعمراتها، وإعادة جنودها إلى 

أهلهم، واستبدال احتالل عسكري باهظ 
الثمن، ماليا وسياسيا وبشريا، باحتالل آخر 

أنعم ولكن أشد قوة وأكثر حنكة ومنفعة، 
وأقل كلفة.

وهاهي اليوم تتسابق فيما بينها على 
بيع مستعمراتها القدمية أطنانا من القمح 

والشعير والدواء، واملدافع والصواريخ 

واألقمار الصناعية والهواتف الذكية وغوغل 
وياهو ومايكروسوفت وغيرها.

أميركا تركت العراق يغلي وخرجت من 
بابه بأقل اخلسائر، لتعود إليه من شباكه 

بائعة طائرات ودبابات ومدربني عسكريني، 
وخبراء تدريب وتأهيل وتوجيه، وشركات 
حماية لرؤسائه ووزرائه ونوابه املُهددين 

باملفخخات.
 بل إن أهل ُسنته الذين قتلوا باألمس 

مئات من جنودها، باسم املقاومة، أصبحوا 
اليوم يتقاطرون عليها زرافات ووحدانا 
طالبني سالحا ومودة وإعانة على فصل 

محافظاتهم عن جمهورية هادي العامري 
وقيس اخلزعلي وقاسم سليماني.

ثم بعد ذلك بقليل خرجت من أفغانستان، 
وقبلها من فيتنام، وقبل قبلها من اليابان 
ومن كوريا ومن كل مستعمراتها السابقة. 

وها هي، بكل جبروتها، تتحالف مع عدوتها 
الصني، وترمي برؤوس أموال أثريائها 

في فيتنام وإندونيسيا وكمبوديا وماليزيا 
وكـوريا، وتبيعها ماكـدونالد وبرغر كنغ 

وبيزا هوت، وأفالما حربية متجد بطوالت 
جنودها وهم يقتلون اجلنود اليابانيني 

والفيتناميني ويحرقون مزارع الفالحني في 
الصني.

وقبل ذلك بزمن طويل تخلت بريطانيا 
العظمى عن الهند، جوهرة تاجها، ورضيت 
بأن تتحول هي ذاتها إلى مستعمرة هندية 

من نوع جديد مثمر ومفيد.
وقبل هذا وذاك ركب نابليون بونابرت 

سفينة العودة إلى بالده تاركا وراءه ذكرا 
ما زال املصريون يحترمونه وميتدحونه إلى 

اليوم، ملا تركه عندهم من بذور احلضارة 
واملدنية واملعاصرة واآلداب والعلوم 

والفنون.
هذه دول عظمى، بحق وحقيق، أدركت 
أن التعاون االقتصادي والتكامل الثقافي، 

والتناغم والتفاهم والتبادل املصلحي 
أجدى وأنفع ملصانعها ومزارعها وخبرائها 

وعلمائها، وأكثر أمنا وسالما حلاضرها 
وأجيالها القادمة.

وأمامنا شعوب أوروبية غربية قاتلت 
بعضها قرونا وعادت لتؤمن بأن العداوة ال 
تدوم، وأن املودة هي الباقية والنافعة، بكل 

مقاييس العقل والضمير.
وقد علمنا التاريخ أن جميع 

اإلمبراطوريات الكارتونية التي ال يتحمل 
اقتصادها عبء مصاريف مستعمراتها 

وميليشياتها املرتزقة، وتتذلل وتتوسل لرفع 
العقوبات مقابل التخلي عن أعظم أحالمها 
القومية املقدسة، تهوي سريعا، وتعود إلى 
أرضها مهزومة ذليلة، بعد أن بعثرت أموال 

شعوبها، وأرسلت أبناءها إلى املوت دون 
جدوى وال فائدة.

إنهم، بتصريحات عنترية من هذا النوع 
يستنفرون أعداءهم، وهم كثيرون وقادرون، 

ويدفعون بهم إلى جتييش جيوشهم 
وتوحيدها لكسر ذلك الهالل الذي لن يدوم.

* كاتب عراقي

«الهالل الشيعي» إلى أين

حامد الكيالني

العرب لديهم معارك ضد اإلرهاب، 

وضد املشاريع القديمة املتجددة 

التي تتبناها طموحات ما يعرف 

بالثورة اإلسالمية وصادراتها، أما 

إيران فإنها تتبنى إرهابها وتمددها 

وميليشياتها وتوسعها

في هذا الوقت والهالل يتلقى 

أقسى الضربات في اليمن وسوريا، 

ليس منتظرا أن يعترف قادة 

النظام اإليراني بالهزائم تلك، 

فيحبطون وكالءهم العراقيني 

والسوريني واللبنانيني والحوثيني

إبراهيم الزبيدي

} حامت عبدالله سعد، تذكروا هذا االسم 
جيدا، إذا أنتم تكرمتم بقراءة مقالتي إلى 

نهايتها، قصته طويلة جدا، لكننا نحيد عنها 
لنبدأ بنسبة كبيرة من البيوت في معمورتنا 
املهددة بالتفليش والتهدمي، تنام على القبول 

باألمر الواقع والتعايش املفترض بني 
املتعاقدين تاريخيا وجغرافيا على الوئام 

الدعائي الترويجي، وكأن أهل الدار ال هم لهم 
إال صيد الفراشات ومداعبة الغزالن والقطط 
السيامية في حدائق الكروم وهبات اجلمال 

والسكينة.
احلقيقة الصادمة في السكينة التي تعني 

الطمأنينة، لكن ما إن تكسر حرف السني 
فيها حتى تتحول إلى ما خلف الظهور من 
سكاكني مخبأة ُشحذت جيدا ليوم يتم فيه 

تدشني األوهام القدمية لغة وسلوكا فاضحا، 
يتبني حينها أنه كان منزال، ُنُزال ودارا، يتآمر 

على ساكنيه واملارين به واملتعاطفني معه 
واملناوئني.

36 سنة مرت على ما عرف بالثورة 
اإلسالمية في طهران. 36 سنة لم تكف 

لتتحول الثورة إلى دولة، والدولة إلى أمة، 
وبقيت آثار االستبداد القدمي ماثلة في 

السلوك املتخلف الذي سيدفع بساكني البيت 
الفارسي إلى متردهم اخلاص، ورفضهم 

الكيان القائم على استخدام اإلعالم املزدوج 
أو األكاذيب والتضليل، هذا ما حصل حتى 

من دولة كبرى مثل أميركا في متهيدها 
لغزو العراق بحجة امتالكه ألسلحة الدمار 

الشامل، وطريقة العرض الفنية لتمرير الكذبة 
املقصودة، بعد إجناز املهمة وانفضاح أمرها، 
لم يكن أمام من لّفقها سوى التعبير عن خطأ 

املعلومات، دون تسوية األمر، وإعادة ما 
هدمته احلروب، وتعويض املتضررين.

اجلرد الذي كان يجب أن يحصل بعد 
الثورة على الشاه، وقفة من الداخل لشعب 
لم أشك حلظة في رغبة قطاعات كبيرة منه 
في اخلالص ودعم الدميقراطية ومبادئها 

واحترام تطبيقاتها، دون االكتفاء بالشكليات 
كما يحدث في أذرعها العراقية والسورية في 

املمارسات الساذجة لأللعاب الدميقراطية، 
وهي مهازل روائحها تزكم األنوف.

من جتربتي الشخصية وقبل حترير شبه 
جزيرة الفاو من العدو اإليراني يوم 17 أبريل 
1988، وكان أول يوم من شهر رمضان، وعلى 

الرغم من كل التحصينات التي استعد لها 
العدو خالل سنتني من احتالله لها، بزراعة 

حقول األلغام، وحفر اخلنادق، وشق املجاري 
املائية إلعاقة الدبابات، ومع طبيعة الفاو 

امللحية وبيئتها االستثنائية إال أن القوات 
العراقية أنهت املهمة بسرعة قياسية لم 

تتجاوز 35 ساعة وبأقل اخلسائر.
أنقل ذلك ألعود إلى أيام سبقت حترير 

الفاو، إذ عمدت القطعات العسكرية العراقية 
في القاطع اجلنوبي، بالذات في جبهة القرنة 

ومقترباتها، إلى شن هجوم ناري كثيف 
بزخم متواصل من كافة األسلحة وملدة نصف 

ساعة، ولم يكن هناك أي تقدم بري للمشاة 
أو املشاة اآللية، كان ذلك درسا في اخلطط 

العسكرية، الكتشاف معنويات العدو من 
خالل استراق البرقيات الصادرة من املواضع 

التي تتعرض للقصف حتت خط النار.
توجهت في اليوم التالي إلى اخلطوط 
املتقدمة أللتقي بآمر أحد األلوية، وبرفقتي 

مصور وسائق عجلة، تعرضنا أثناء 
محاولتنا الوصول إلى قصف بالهاونات، 
وعندما وصلنا إلى مقر اللواء تابع العدو 

قصفه باملدفعية ودخل اجلنود إلى املخابئ. 

وفي غرفة احملركات تعرفت إلى الضباط 
وآمرهم الذي متازح معي والتراب ينثال 

فوق معدات االتصال ومنضدة اخلرائط ”أنت 
وغبار عجلتك سببت القصف“، وطبعا كانت 

األسئلة عن هجوم الليلة السابقة فأوضح لي 
أسبابها التي ذكرتها، وما علق بذاكرتي ما 

قاله عن اخلوف الشديد في املواضع اإليرانية 
وهروب أفرادها، ذلك ألن معظم اجلثث 

كانت حركتها باجتاه أراضيهم، والبرقيات 
املسترقة كانت تردد الصراخ بأن املقاتلني 

العراقيني دخلوا مواضعهم، في حني لم 
تتحرك أي وحدة عراقية.

كان هذا التعرض وغيره، بالونات اختبار 
مهدت لالنتصار الساحق في الفاو وما تاله 

من تفوق حاسم في املعارك الالحقة التي أدت 
إلى رضوخ النظام اإليراني للسلم، وإيقاف 
القتال مجبرا وجترعه السم بتوقيعه على 

نهاية العدوان على العراق.
أحببت أن أذِكر أمة العرب مبداخالت 

االستعالء الفارسي عليها في فترات متباينة 
من التاريخ. فهي لن تعود إلى رشدها إال 
بوجود الرادع، وأن كل ”هيلمان“ قوتها 

يهتز باملواجهة واحلزم، وصورة اجلبهة 
التي ذكرتها متاثل احلزم العربي في اليمن، 

وارتداداته في الهذيان السياسي والوعيد 
واالرتباك في تصرفات إيران وأتباعها خاصة 

على األراضي السورية والعراقية.
العرب لديهم معارك مفتوحة ضد 

اإلرهاب، وضد املشاريع القدمية املتجددة 
التي تتبناها طموحات ما يعرف بالثورة 

اإلسالمية وصادراتها، أما إيران فإنها تتبنى 
إرهابها ومتددها وميليشياتها وتوسعها 

وباتت على أعتاب أخرى من أمتنا.
لم يعد أمام أمتنا إال الصمود بوجه 

”الكبش اإليراني“ الهائج، وإعادة جلمه 
وتقليم قرونه وإخماد نار احلرب املذهبية 

بني شعوبنا التي سرت في هشيم التراخي 
وقبول األمر الواقع.

حامت ابن عبدالله ابن سعد ابن آل فاضل 
ابن امرؤ القيس، هو حامت الطائي الذي 

ذهب مثال في كرم العرب وطيبتهم وحبهم 
للضيوف، فكانوا للناس منازَل ومضايف 
خلٍق عظيم، لكن حامتا ال ميكن أن يفرط 

بدياره وأهله وأرضه، كما فعل العرب يوم 
سلموا العراق وسوريا إلى إيران، وفرطوا 
ببوابة أمنهم وأنساب قبائلهم وامتدادهم 

ومصيرهم.
حزم العرب في اليمن، بالون اختبار 

ملعارك حزم بوجه شطحات وجنون وقمامة 
فكر االستعالء الفارسي.

* كاتب عراقي

العرب وتقليم قرون الكبش اإليراني

الجرد الذي كان يجب أن 

يحصل بعد الثورة على الشاه، 

وقفة من الداخل لشعب لم 

أشك لحظة في رغبة قطاعات 

كبيرة منه في الخالص ودعم 

الديمقراطية ومبادئها

«نظـــام الهيمنة الغربي بات يخشـــى من توســـع الهالل الشـــيعي 

فـــي المنطقة، والذي يجمع ويوحد المســـلمين في إيران وســـوريا 

واليمن والعراق ولبنان».

محمد علي جعفري
قائد احلرس الثوري اإليراني

«االجتماعات مع المســـؤولين الخليجيين فرصـــة للتأكيد على أن 

دولنـــا تعمل معا من أجل مواجهة تصرفات إيران التي تســـفر عن 

زعزعة االستقرار، بما في ذلك دعم إيران للجماعات اإلرهابية».

باراك أوباما
الرئيس األميركي 

«إخوتنـــا قـــادة الخليج يوصي االئتالف الوطنـــي األحوازي الذي لم 

ينفصل نضاله ضد إيران عن الدفاع العربي ضد التوسع الفارسي، 

بتوسيع عاصفة الحزم لتشمل داخل إيران».

من رسالة
االئتالف الوطني األحوازي لقمة كامب ديفيد
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} تصاعد األحداث في الداخل اإليراني 
يكشف عن هشاشة أمنية في دولة ثيوقراطية 

ظلت ترسخ صورة ذهنية متكررة حول 
ثباتها ومعافاتها من أي خلل ميكن أن يسهم 

في تصدع الدولة، وهكذا فإن مستصغر 
الشرر يكفي لفضح تلك الصورة الهالمية 
لتكشف عن معاناة تطال جميع اإلثنيات 
سواء كانوا عربا في األحواز أو أكرادا 

في الشمال الغربي، وذلك بغض النظر عن 
املعاناة عن التي يعانيها بقية السنة في 

املدن اإليرانية والشيعة الذين يرفضون منهج 
احلكم احلالي.

حني اشتعلت مدينة مهاباد، ذات 
الغالبية الكردية، مبظاهرات غاضبة، نتيجة 

النتحار الفتاة فرناز خسرواني برمي 
نفسها من الطابق الرابع للفندق الذي تعمل 

موظفة استقبال فيه، بعد أن حاول ضابط 
اغتصابها، ولنا جتربة غير بعيدة لواقعة 

مماثلة انتهت بإعدام فتاة انتصرت لشرفها 
من ضابط آخر، ما يضعنا أمام كرة ثلج تكبر 

في ظل دولة لطاملا استعصمت بقبضتها 

األمنية، وتفرغت إلشعال احلرائق لدى 
جيرانها والعبث بأمنهم وسالمهم الداخلي.
رمبا ال تكون هناك نتائج فورية ملا حدث 

قياسا بإرهاب الدولة الذي ميارس بحق 
احملتجني، ولكن االنفجار قد حدث، وعلى 

إيران أن تستعد للتالي من خالل انتفاضة 
أصبحت أكثر من خيار أمام املقهورين 

داخلها، ليرتد غرسها التخريبي إليها من 
داخلها، فالشعوب حني تثور وتثأر لكرامتها 
التي تدوسها أقدام الطغيان من الصعب أن 
تتوقف، ولذلك ميكن أن يكون ما حدث بذرة 
في أرض الثورة املضادة، أو بداية لطوفان 

محتمل.
مثل هذه الظواهر االجتماعية التي 

تشتعل وسط الشعوب والقوميات تصبح 
أمرا ضاغطا على األعصاب السياسية 

للنظام احلاكم، وإيران اعتادت االستبداد 
في تعاطيها مع مهدداتها الداخلية، ولذلك 

يتوقع أن تصب مزيدا من الزيت على الهياج 
الشعبي الذي حدث في األحواز ومناطق 

األكراد، فهناك مظالم تاريخية كانت بانتظار 

مثل هذه اللحظة التي توفر الطاقة الثورية 
واحلركية الضرورية للتغيير.

بدأت إيران النهاية من الناحية النظرية 
حتى وإن كان هناك حترك على األرض، وإلى 

أن يتشكل في إطار حركي منظم وبقيادة 
توظف هذا احلراك التاريخي ضد الدولة، 
فذلك لم يحدث منذ قيام الثورة اإلسالمية 

التي مّتعت نفسها بغالف استبدادي مينع 
أي صراع داخل الدولة اإليرانية ويكتم أي 
حترك من اجلهات املخالفة ملبادئ الثورة، 

فحكمت باحلديد والنار ما جعلها تستمتع 
باستقرار نسبي، لم يكن له أن يصمد أمام 

املظالم التي تراكمت مبثل هذا السلوك 
السياسي واألمني.

حادثة مهاباد -وقبلها األحواز - تؤرخ 
النتقال في استقرار الدولة اإليرانية، 

وتؤسس لتحول نوعي وجوهري في مواجهة 
السلطة التي ال متتلك بدورها غير احللول 

األمنية، ولذلك من املرجح إذا تطورت احلالة 
املناهضة لها في أكثر من مدينة مبا فيها 

طهران نفسها، أن تدخل إيران حالة غيبوبة 

سياسية ألنها لم تضع في حساباتها أن 
تواجه غليان كالذي حدث، خاصة وأن 

احلوادث البسيطة التي كانت شرارة الغضب 
تكشف عن انهيار في قيم الدولة.

ال نتعجل القفز إلى تقييم مدى احلراك 
ونتائجه، ولكن هناك تغيرا حقيقيا في 

وعي اإليرانيني جتاه السلطة لم يعد يسّلم 
باألمر الواقع، وطاملا حترك الشعب فإنه 

رمبا لن يتوقف، كما لن تتوقف الدولة عن 
جلده بالسياط األمنية وذلك كفيل باستمرار 

املواجهات وبعدها االنفجار، فآخر ما 
حتتاجه إيران هو غليان في داخلها يشتت 

انتباهها عن خططها الكبيرة الستنزاف 
جيرانها واستثمار متاعب غيرها مبا يخدم 
متددها غير املشروع في املنطقة، وبدال من 
أن تهدد أمن املنطقة فهي أصبحت تواجه 
مهدداتها، وعليها أن تنكفئ على داخلها 

وتتوقف عن إيذاء غيرها، فالنتيجة خاسرة 
وال شك إذا استمرت على هذا النهج.

* كاتبة سعودية

حالة خسرواني الكردية وشرارة الحريق في إيران

«متوقع أن تؤدي سياسات نظام الجمهورية اإلسالمية التعسفية 

تجاه القوميات غير الفارســـية في إيران، إلى ردود أفعال شـــعبية 

واحتجاجات تقض مضجع النظام اإليراني».

عبدالله مهتدي
أمني عام حزب كومله الكردستاني اإليراني

«الحوار يجب أن يكون ليبيا دون وسطاء خصوصا من يسعون إلى 

مشاركة الجماعات اإلرهابية في الحوار، الحكومة ترفض مشاركة 

كل من يرفع السالح ضد الجيش والشعب الليبي».

عمر القويري 
وزير الثقافة واإلعالم الليبي

«انتفاضـــة مهاباد هي رد طبيعي ضد ممارســـات النظام اإليراني 

القمعيـــة وأعمالـــه اإلجراميـــة ضد الشـــعوب المكونـــة للمجتمع 

اإليراني، وخاصة الشعب الكردي والشعب العربي في األحواز».

بيان 
ائتالف املعارضة السورية
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جعل سرطان الفساد املالي يخرب 

الدولة الجزائرية ويقصم ظهر 
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حادثة مهاباد -وقبلها األحواز- 

تؤرخ النتقال في استقرار الدولة 

اإليرانية، وتؤسس لتحول نوعي 

وجوهري في مواجهة السلطة 

التي ال تمتلك بدورها غير الحلول 

األمنية

سكينة المشيخص

} خالل األيام الثالثة املاضية نقلت اجلهات 
الرسمية اجلزائرية ووسائل اإلعالم الوطنية 

عن الوزير األول عبداملالك سالل أنه طلب 
رسميا من إطارات الدولة وعائالتهم التصريح 

مبمتلكاتهم في غضون 15 يوما، وذلك بهدف 
محاربة الفساد املالي املستشري في مفاصل 

الدولة، خاصة في عهد الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة.

يبدو واضحا أن قرار هذا املسؤول األول 
على احلكومة التنفيذية قد اتخذ إثر قيام 

زعيمة حزب العمال اجلزائريني باتهام عدد من 
الوزراء وفي مقدمتهم وزراء الصحة والثقافة 

واألشغال العمومية، وبعد الضجة الكبيرة 
التي أثارها صدور كتاب ”باريس – اجلزائر: 

قصة عاطفية“ بفرنسا لكل من الكاتبني 
الفرنسيني كريستوف دبوا وماري كرستني 

تابت.
اجلدير بالذكر أن هذا الكتاب قدم بوضوح 

عددا من الفضائح والتجاوزات املالية التي 
تورط فيها مسؤولون كبار في جهاز احلكومة 
التنفيذية بصفة خاصة، وفي مختلف األجهزة 
املركزية احلساسة التابعة للدولة بصفة عامة، 

ولكن لم يصدر إلى يومنا هذا أي دحض 
رسمي ملضمون هذا الكتاب، كما أن مجلس 

احملاسبة التابع لرئاسة اجلمهورية واملعني 
باألمر أساسا لم يدل بدلوه في هذه القضية 

اخلطيرة التي حترج السلطات اجلزائرية 
وتطعن في مصداقيتها ونزاهتها أمام الرأي 

العام اجلزائري. والغريب أن هذا اإلجراء 
الذي اتخذه سالل يسَوق له اآلن على أنه 

يرمي إلى حتيني وتطبيق القانون اخلاص 

بالتصدي آلفة الفساد االداري واملالي الصادر 
منذ سنوات، علما أن هذا القانون قد جّمد على 
مدى زمني طويل دون موافقة البرملان ومجلس 

األمة، ودون استشارة األحزاب التي تعتبر 
نفسها ممثلة للشعب اجلزائري، واجلهتني 

الرسميتني املخولتني دستوريا مبمارسة 
التشريع، فضال عن رقابة احلكومة التنفيذية 

في إطار اللجان التابعة لهما واملتخصصة في 
هذا الشأن.

من املعلوم أيضا أن جميع إطارات الدولة 
يطلب منهم رسميا الكشف عن ممتلكاتهم 
بكل أنواعها، مبا في ذلك أعضاء البرملان 

ومجلس األمة الذين يخضعون أثناء إعادة 
جتديد انتخابهم أو تعويضهم في االنتخابات 

التشريعية لعملية التصريح مبمتلكاتهم 
املختلفة مثل املمتلكات العقارية وقيمة 

احلسابات املالية داخل الوطن وخارجه، 
والسيارات واملجوهرات الثمينة وغيرها. 
إذا كان األمر كذلك، فلماذا يطلب اآلن فقط 
من كل هؤالء التصريح مبمتلكاتهم مجددا 

ودون طرح عملية التصريح هذه عامة بشكل 
مفصل وشفاف وعلني وأمام أعني املواطنني 

واملواطنات؟ ملاذا لم يقم مجلس احملاسبة 
بإجراء حتقيقات شفافة حملاسبة جميع 
املسؤولني الكبار، مثل الوزراء وأعضاء 

السلك الدبلوماسي وإطارات الدولة مبختلف 
أجهزتها املركزية والوالئية املدنية واألمنية 
والعسكرية وكذلك أعضاء البرملان ومجلس 

األمة أنفسهم، إلى يومنا هذا؟
في الواقع فإن املشكل الذي يتخبط فيه 
النظام اجلزائري احلاكم يتمثل أساسا في 

أن عملية اإلعالن عن ممتلكات كبار إطارات 
الدولة، على مستوى احلكومة التنفيذية 

أو رئاسة اجلمهورية أو على مستوى 
املؤسسات التشريعية سواء في املاضي أو 

في احلاضر، تتم باستمرار في الغرف املغلقة 
املغلفة بالظالم الدامس وبسرية كاملة حيث 

لم تنشر، بالتفاصيل وباألسماء، يوما في 
وسائل اإلعالم التابعة للقطاع العام أو للقطاع 
اخلاص وفي اجلريدة الرسمية وعلى مستوى 

القاعدة الشعبية العريضة؟ هذا النمط من 
اللعبة التنكرية الدائمة هو أحد األسباب 

اجلوهرية التي جعلت اجلزائريني في اجلزائر 
العميقة ال يثقون في مثل هذا النوع من 

اإلجراءات االرجتالية التي تدعى بالتصريح 
عن املمتلكات. الشك أن هذا النوع من التالعب 
هو التي أفقد مجلس احملاسبة مصداقيته من 
جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا املجلس يتميز 

بأنه غير مستقل بقوة القانون عن رئاسة 
اجلمهورية، وزيادة عن هذا فإن األحزاب 

السياسية التي تعمل داخل املسرح السياسي 
اجلزائري غير ممثلة فيه رسميا وشرعيا، 

ولهذا فهي مبعدة عن ممارسة عمليات 
محاسبة ورقابة سير املال العام.

ينبغي علينا تقدمي بعض األمثلة ذات 
الصلة بالتالعبات باملال العام حتى يتضح 

هذا املشهد التنكري الذي نحاول وصف 
دهاليزه املعتمة. من املعروف أن جميع 

السفارات اجلزائرية في اخلارج متلك كل 
واحدة منها ما يدعى ”بالصندوق األسود“ 

والذي تضخ فيه األموال الطائلة التي توضع 
حتت تصرف السفير وأعوانه، ولكن ال أحد 

على مستوى القاعدة الشعبية، وعلى مستوى 
جهاز رقابة املال العام وكذلك على مستوى 

أحزاب املعارضة يعرف قيمة املبالغ التي 
تكدس في هذه الصناديق، كما أن ال أحد من 
السفراء الذين يعيشون حياة مخملية متت 

محاسبته منذ استقالل اجلزائر إلى يومنا هذا 
أمام مرأى ومسمع الرأي العام الوطني من 

طرف اجلهات املختصة وعلى نحو علني.
في هذا السياق ينبغي التذكير بسرعة مبا 

ورد في مذكرات الرئيس الراحل الشاذلي بن 
جديد (التي صدرت بعد فوات األوان)، ففي 

هذه املذكرات املنشورة في كتاب متداول في 
املكتبات اجلزائرية كشف الرئيس اجلزائري 

الراحل أسرارا يتمثل مضمونها في أن بعض 
وزراء اخلارجية اجلزائريني السابقني قد 

أودعوا أموال الشعب اجلزائري املخصصة 
لتغطية نشاطات السفارات اجلزائرية في 

حساباتهم الشخصية بالبنوك األجنبية 
في هذه الدولة األوروبية أو تلك، علما أن 
هذا التصرف الفردي يتعارض، باملطلق، 

مع القانون ومع أخالقيات العمل السياسي 
والدبلوماسي النظيف.

ال شك أن هذين املثالني هما غيض من 
فيض، وهما إن دّال على شيء فإنهما يدالن 

على غياب وازع احترام املال العام األمر 
الذي جعل سرطان الفساد املالي يخرب 

الدولة اجلزائرية ويكسر ظهر الثقة املفترضة 
أن تكون شرطا أخالقيا للعمل السياسي 

املتحضر وإلدارة شؤون الوطن.

* كاتب جزائري

الدولة الجزائرية وخفافيش الفساد المالي

أزراج عمر

} قرأت وصفا للحالة الليبية كتبه أحد 
أصحاب الصفحات في موقع فيسبوك، يتمثل 
في صورة مدينة طفحت فيها املجاري، فصار 

أهلها يخوضون وسط العفونة ويتنفسون 
النتانة وال يلتقون إال باحلشرات، وهي صورة 

قامتة وصلت حد املبالغة والتهويل في رسم 
احلالة الليبية، ولكنني ال ألوم صاحبها 

وال غيره ممن يراودهم مثل هذا اإلحساس 
باالشمئزاز والقرف من الدرك األسفل الذي 

وصلت إليه األمور.
لقد تطلع الليبيون بتفاؤل وأمل إلى ما 

تقوم به بعثة األمم املتحدة في ليبيا من دور، 
وما تولت ترتيبه من حوارات، كان آخرها 

حوار الصخيرات باململكة املغربية، وما نقلته 
تصريحات املندوب األممي في ليبيا برناردينو 

ليون من بشرى إلى أهل البالد، كانت مصدر 
فرح لهم جميعا، عندما حتدث عن قرب 

الوصول إلى حل للنزاع وخروج من األزمة، 
شارحا كيف أن أطراف الصراع املتواجدة على 

مائدة املفاوضات حتت إشرافه، قد وصلت 
إلى توافق يبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية 
تدير البالد، ومتأل الفراغ الذي شكله انهيار 

الدولة وغياب النظام والقانون، وانتشار 
اجلرمية املنظمة، وتفاقم خطر اجلماعات 

اإلرهابية، مع ما صارت تشكله احلدود الليبية 
املنتهكة من مخاطر الهجرة غير الشرعية، 

التي تنطلق من شواطئ ليبيا املفتوحة 
مبساحة ألفي كيلومتر على فضاءات أوروبا 

وسواحلها، وكانت أطراف كثيرة من مناصري 
احلراك الشرعي املتمثل في مجلس النواب 

واحلكومة املؤقتة املنبثقة عنه، ينتقدون 
احلوار من منطلق أنه لم يكن صوابا أن يشمل 

ما يسمى املؤمتر الوطني العام، الذي انتهت 
صالحيته منذ انتخابات مجلس النواب، بل 
كانت هذه الصالحية منتهية قبل ذلك بفترة 
طويلة، عبر انتهاء مدته واستقالة عدد كبير 

من أعضائه، ورفضهم هيمنة امليليشيات 
املتطرفة عليه، وسيطرتها على قراراته، وما 

شاب هذه القرارات والسياسات من عوار، 
انتهت باستقالة رئيسه السابق محمد املقريف 

ونائبه، ثم انتهى هذا املؤمتر وبليت عظامه 
وصارت رميما، بعد أن استقرت األمور ملجلس 

النواب اجلديد، إال أن بعض امليليشيات 
املسلحة التي احتلت العاصمة، رأت إعادة 

إحياء هذه العظام الرميم الستخدامها واجهة 
سياسية، حتقق بها شرعية زائفة كاذبة، 

ولهذا استنكرت الطالئع املستنيرة من أبناء 
ليبيا، أن تعتمد البعثة األممية في البالد، 

هذا الكيان املفتعل طرفا في الصراع، وتدعوه 
ليتبوأ مركز الصدارة في املفاوضات، ويجلس 

ندا ملجلس النواب على موائد احلوار.
وبعد جوالت فاشلة  شهدتها مدينة 

جنيف، وقبلها مدينة غدامس، وحواضر 
عربية مثل القاهرة واجلزائر وتونس، وصوال 

إلى الرباط في املغرب، حتقق ما ميكن أن 
يشكل بادرة أمل، ورأى الناس انفراجة 

يأتي منها النور، وميكن عبرها اخلروج من 
احلالة املتأزمة، حالة طفح املجاري التي 

وصفها املدون الليبي، إلى حالة تضمن عودة 
احلياة الطبيعية في البالد، ومتضي باجتاه 

استئناف حكم القانون وتعالج الفوضى 
ومتنع انتشار اجلرمية، وتنهي االنتهاكات 

املستمرة حلقوق اإلنسان قتال وخطفا 
واغتصابا، ولم يكن أحد من املراقبني يتصور 

أن يأتي االعتراض على فرص احلل، من 
هذه اجلثة التي بعثت فيها احلياة، املسماة 
املؤمتر الوطني العام، ليخرج رئيس وفده، 

ليقول أن مؤمتره ال يوافق على تشكيل حكومة 
الوحدة ويبادر بقفل الكوة التي تسرب منها 

شيء من النور على املشهد السياسي الليبي، 
ليعود املشهد إلى عتمته وظالمه، بل ونرى 

هذا املؤمتر امليت، يطالب أكثر من ذلك، بإنهاء 
دور املبعوث األممي برناردينو ليون ويرفض 
استمرار مهمته في ليبيا، إمعانا في التحدي 
ورغبة في استمرار املسار اإلجرامي اإلرهابي 

امليليشياي، الذي أدخل البالد في حالة 

الفوضى واالرتباك بل واإلرهاب واإلجرام، 
لكي تبقى ميليشيات التطرف وجماعة 

القاعدة وداعش مترح وتسرح في طول البالد 
وعرضها، باعتبارها أرضا مستباحة مفتوحة 
ملمارساتهم، واستدعاء أهل التطرف من أنحاء 

العالم، التخاذ ليبيا ملجأ وقاعدة لعملهم.
هذا الرفض الذي يأتي من جهة لم تكن 

متلك أية صفة لتمثيل الشعب الليبي، مكافأة 
يستحقها املندوب األممي، ألنه أعطى اعتبارا 

وقيمة لهذا الكيان الكاذب، أوال، وألنه ثانيا 
تأخر في استخدام ما متلكه األمم املتحدة 

من أسلحة ضد اخلارجني على القانون، 
وأهل التطرف واإلجرام والعمليات اإلرهابية 

ومعرقلي املسار الدميقراطي، فلم نر الئحة 
تقدم حملكمة اجلنايات الدولية، ولم نر أية 
مراقبة للمرافئ واملوانئ التي تصل منها 
األسلحة لهذه اجلماعات املسلحة، ولم نر 

حظرا يشمل الدول التي تقدم األسلحة 
للمتطرفني، وقد ضبطت هذه األطراف وهي 

في حالة تلبس باجلرم املشهود، وطالبت 
السلطات الشرعية في ليبيا املجتمع الدولي 

بأن يصدر حظرا على هذه الدول مبد السالح 
إلى ميليشيات ليبيا وجماعات اإلرهاب فيها، 
ولكن املجتمع الدولي بدال من ذلك، شدد حظر 

السالح على اجليش الليبي الذي يحارب 
اإلرهاب، ويقدم التضحيات نيابة على املجتمع 

الدولي، في محاربة اجلماعات التي طالت 
جرائمها بشرا من كل األجناس واألديان.

حان الوقت ألن تستخدم الهيئة األممية 
ما لديها من قوة، وما بني أيديها من أسلحة، 
لفرض النظام والقانون، ومعاقبة املسؤولني 
عن الفوضى واملتسببني في عرقلة احلوار، 

وإنشاء الدولة املدنية، لكي حتدث تأثيرا 
إيجابيا في احلالة الليبية، بدال من استمرار 
هذه اللعبة العبثية التي تتم حتت إشرافها 

وبإدارة ممثلها في ليبيا برناردينو ليون.

* كاتب ليبي

ليبيا: أما لهذا اإلجرام من آخر

حان الوقت ألن تستخدم الهيئة 

األممية ما لديها من قوة، وما بني 

أيديها من أسلحة، لفرض النظام 

والقانون، ومعاقبة املسؤولني عن 

الفوضى واملتسببني في عرقلة 

الحوار

د. أحمد ابراهيم الفقيه
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باملئة نسبة تراجع عدد السياح العرب الوافدين إلسرائيل خالل 

األشـــهر األربعة األولى مـــن العام الحالي، بمقارنة ســـنوية لتبلغ 

نحو 12 ألف سائح بحسب بيانات رسمية.

باملئة نســـبة ارتفـــاع االســـتثمارات العامة فـــي املغرب خالل 

الســـنوات العشـــر املاضية، لتصل إلـــى 17.1 مليار دوالر في 

العام املاضي، بحسب وزير املالية واالقتصاد.

باملئة نسبة التراجع املتوقع في فاتورة واردات النفط األردنية 

فـــي العـــام الحالي، بمقارنة ســـنوية لتبلغ نحـــو 4.1 مليار دوالر 

بحسب صندوق النقد الدولي.

أوبك تندفع لزيادة حصتها في أسواق النفط العالمية
[ استمرار وفرة النفط رغم تباطؤ إنتاج النفط الصخري  [ أسعار النفط تقفز بعد تراجع جديد للمخزونات األميركية

} باريــس – أكد تقرير لوكالـــة الطاقة الدولية 
أمس، اســـتمرار وفرة المعروض في أســـواق 
النفط العالمية مع تســـابق بعـــض الدول في 
تعويـــض تباطـــؤ إنتاج النفـــط الصخري في 

الواليات المتحدة بسبب تراجع األسعار.
وقالـــت إن اإلنتاج العالمي ظـــل عند 95.7 
مليـــون برميـــل يوميا في أبريـــل، وأن تراجع 
إنتاج النفط الصخري األميركي عوضته زيادة 
إنتـــاج بعض دول منظمة أوبـــك، ودول أخرى 

من خارج المنظمة.
في هذه األثناء قفزت أسعار النفط العالمية 
أمس بنحو 3 بالمئة، لتعويض تراجع الدوالر 
باإلضافـــة إلى رفع منظمة أوبك لتوقعات نمو 

الطلب العالمي على الخام.
وتلقت األسعار دعما من استمرار التوترات 
فـــي الشـــرق األوســـط، وأنباء عـــن انتهاكات 
للهدنة في اليمن، ليستقر خام برنت في نهاية 
التعامـــالت األوروبية فوق حاجـــز 67 دوالرا 
للبرميل، في وقت اقتـــرب فيه الخام األميركي 

الخفيف من حاجز 61 دوالرا للبرميل.

وجاء تراجع الدوالر بفعل تحركات ســـوق 
الســـندات مما جعـــل النفط والســـلع األولية 
األخرى المســـعرة بالعملـــة األميركية أرخص 
بالنسبة لحملة اليورو والعمالت األخرى.                       
وعدلت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب 
العالمــــي على النفط في العام الحالي بشــــكل 
طفيــــف إلى 1.18 مليون برميل يوميا، ارتفاعا 
مــــن تقدير ســــابق يبلــــغ 1.17 مليــــون برميل 

يوميا.
وتوقعـــت الوكالة زيادة إنتـــاج الدول غير 
األعضاء في أوبك خالل العام الحالي، بمعدل 
830 ألـــف برميـــل فـــي اليوم ليصـــل إلى 57.8 

مليون برميل يوميا.                 
وأشـــارت وكالة الطاقـــة الدوليـــة إلى أن 
روســـيا والبرازيل تكيفتا جيدا وبصورة غير 
متوقعـــة مع تراجع أســـعار النفط منذ رفضت 
منظمة أوبك خفض إنتاجها رغم مؤشرات عن 

الوفرة في السوق.
ويـــرى مراقبون أن الهدف من موقف أوبك 
التـــي تضـــم 12 بلدا وتزود الســـوق بنحو 30 
بالمئة من اإلنتاج العالمي هو إخراج منتجي 
النفط الصخري األميركيين من السوق، بسب 
فقدان الجدوى االقتصادية من إنتاجه المرتفع 

التكلفة.
وأكـــد الوكالة ارتفاع إنتاج النفط العالمي 
في أبريـــل بنحو 160 ألف برميـــل يوميا، بعد 
قفزة بنحو 960 ألـــف برميل يوميا في مارس، 
بســـبب زيـــادة إنتاج العـــراق وإيـــران وبقاء 
إنتاج السعودية فوق 10 ماليين برميل للشهر 

الثاني على التوالي.
 وأدى ذلك إلى ارتفـــاع انتاج دول منظمة 
أوبك في أبريل إلـــى نحو 31.21 مليون برميل 
يوميا ليصل الى اعلى مســـتوى منذ سبتمبر 
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وقالـــت الوكالـــة أن ارتفـــاع ســـعر الخـــام 
األميركـــي الخفيـــف بنســـبة 14 بالمئـــة خالل 
الشـــهر الماضـــي، قـــد تعطـــي منتجـــي النفط 
الصخري "فرصة جديدة" وأن عددا منهم تفاخر 
بخفض كبير في كلفة االنتاج. وبناء عليه قالت 
إنه "ســـيكون من المبكر القول بأن أوبك كسبت 
معركة حصة السوق. إنما المعركة بدأت للتو".

وقالت الوكالة إن العناصر األساســـية التي 
تدعم اســـتقرار السوق ال تزال تبدو "غير متينة 

على المدى القصير".
والحظـــت أن هبوط األســـعار دفـــع بصورة 
مؤقتة على األقل إلـــى وقف إنتاج بعض حقول 
النفـــط الصخـــري مع تراجـــع عـــدد الحفارات 
بمعدل 60 بالمئة وتراجع المخزونات األميركية 

في األسبوعين الماضيين.
وأظهـــرت بيانات معهد البتـــرول األميركي 
يـــوم الثالثـــاء، أن مخزونـــات النفـــط الخـــام 
تراجعـــت بنحـــو مليوني برميل في األســـبوع 
المنتهـــي في 8 أبريـــل لتبلغ نحـــو 482 مليون 
برميل، مخالفة توقعات المحللين بارتفاع قدره 
386 ألف برميل. كما تراجعت مخزونات البنزين 

والمقطرات أيضا.

علـــى صعيد آخر، قـــال نائب وزيـــر الطاقة 
الروســـي كيريل مولودتسوف أمس، إن روسيا 
تواصل مشـــاوراتها مـــع أوبك قبـــل االجتماع 
الدوري للمنظمة في يونيو، وأنه يرى أن أسعار 
النفط الحالية في النطاق الذي توقعته موسكو 

من قبل.
مولودتســـوف بتراجع  وتوحي تصريحات 
القلق في موســـكو إزاء أســـعار النفـــط بعد أن 
ارتفعـــت بأكثر مـــن 20 دوالرا عن المســـتويات 
المتدنيـــة التي بلغتها فـــي يناير الماضي، وقد 
يكون ذلك مؤشرا على أن روسيا أقل استعدادا 

للتعاون مع أوبك لخفض اإلنتاج.
وقالـــت الســـعودية وغيرهـــا مـــن الـــدول 
األعضاء في أوبك مـــرارا إنها لن تدرس خفض 
اإلنتـــاج إال إذا وافقت علـــى ذلك دول من خارج 

أوبك مثل روسيا.

} بكــني – أظهـــرت بيانات شـــهر أبريل، أن 
االقتصاد الصيني ال يزال يعاني من انحسار 
قوة الدفع رغم اســـتمرار سياسات التيسير 
النقدي، في وقت منـــا فيه املعروض النقدي 
بأبطأ وتيرة على اإلطالق وهوت وتيرة منو 

االستثمار ألقل مستوى في 15 عاما.
وعززت البيانـــات املخاوف من أن معدل 
النمو املســـتهدف البالغ نحو ســـبعة باملئة 
للعام احلالي، مهدد بالفعل. ودعمت وجهات 
النظـــر القائلـــة بضـــرورة تبني الســـلطات 
إجـــراءات أقـــوى لوقـــف نزيـــف الوظائف 
والتخلـــف عن ســـداد الدين فـــي احلكومات 

والشركات احمللية.
ومـــن املنتظـــر أن يتبنى البنـــك املركري 
الصيني مزيـــدا من إجـــراءات التحفيز في 
األشهر املقبلة، بعدما خفض أسعار الفائدة 
األســـبوع اجلاري. ومـــن املتوقـــع أن تزيد 
احلكومـــة اإلنفاق لتنشـــيط االقتصاد الذي 
يبدو في سبيله لتسجيل أسوأ أعوامه خالل 

ربع قرن.
وقال لويس كوييـــس من مصرف رويال 
بنـــك اوف ســـكوتلند فـــي هونـــغ كونـــغ أن 
”البيانات جاءت مرة أخرى أســـوأ من معظم 
التوقعـــات، خاصـــة بالنســـبة لالســـتثمار 
ويوحـــي كل ذلك باســـتمرار الضغوط التي 
تدفع معدل النمو للهبوط الســـيما في قطاع 

الصناعة“.

االقتصاد الصيني يفقد

مزيدا من قوة الدفع

} عارضـــة يابانيـــة تقوم أمس، بفتح الهاتف الذكي اجلديد لشـــركة دوكومو، من طراز أروز أن.اكـــس.أف 04 كيو، عن طريق قراءة العني، وهو أول 
جهاز يستخدم هذه التكنولوجيا.

أشــــــارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن منظمة أوبك تواصل جهودها إلخراج منتجي النفط 
الصخري من األســــــواق، وأنها تواصل تعويض أي انخفاض في اإلنتاج لزيادة حصتها 

في األسواق مما أدى الستمرار وفرة املعروض.

◄ قال وزير النفط اإليراني 
أمس، إن بإمكان بالده زيادة 
إنتاجها من النفط الخام إلى 
5.7 مليون برميل يوميا خالل 

3 سنوات. وأكد أن إيران تنتج 
نحو 3.8 مليون برميل يوميا في 

الوقت الحاضر.

◄ بلغ فائض الموازنة األميركية 
نحو 157 مليار دوالر في أبريل، 

الذي يشهد تسديد غالبية 
األميركيين لضرائبهم، لكن العجز 

بلغ 283 مليار دوالر في النصف 
األول من السنة المالية الحالية.

◄ ارتفعت أسعار الذهب أمس، 
بنسبة 1 بالمئة في السوق 

الفورية في نهاية التعامالت 
األوروبية، لتستقر فوق حاجز 

1200 دوالر  للألوقية، لتصل 
بذلك إلى أعلى مستوياتها خالل 

أسبوعين.

◄ انخفضت أسعار الواردات 
األميركية في أبريل بنسبة 0.3 
بالمئة بمقارنة سنوية، للشهر 

العاشر على التوالي، ما يرجح 
احتمال تأجيل قرار رفع الفائدة 

في ظل الضغوط التضخمية 
الضعيفة.

◄ عاد اقتصاد اليونان إلى 
الركود في الربع األول من 

العام الحالي لينكمش بنسبة 
0.2 بالمئة في وقت سجلت فيه 
منطقة اليورو نموا بنسبة 0.4 

بالمئة وعاد اقتصاد إيطاليا 
للنمو بنسبة 0.3 بالمئة.

◄ خفض البنك المركزي 
البريطاني أمس، توقعاته 

السنوية لنمو اقتصاد بريطانيا 
إلى 2.5 بالمئة. وقال إنه يتوقع 

ارتفاع معدل التضخم في البالد 
إلى المستوى المرغوب والبلغ 

نحو 2 بالمئة.

كيريل مولودتسوف:

موسكو تتشاور مع أوبك 

واألسعار في النطاق الذي 

توقعته روسيا

باختصار

النفط في لندن

النفط الصخري ينسحب أمام تراجع أسعار النفط

أكدت شـــركة طيران اإلمـــارات أنها  } ديب – 
تعتـــزم توســـيع شـــبكة رحالتهـــا إلـــى مدن 
في أميـــركا الشـــمالية واجلنوبيـــة من خالل 
استخدام مراكز أوروبية لتسيير رحالت، وهي 

خطوة قد تغضب شركات الطيران األميركية.
وقال تيم كالرك الرئيس التنفيذي للشركة 
لصحيفـــة ذا ناشـــونال، إن طيـــران اإلمارات 
تدرس خططا لفتح مســـارات جديدة إلى املدن 
األميركيـــة انطالقـــا من دبي، وعبر مســـارات 
جديدة من مطـــارات أوروبية مبوجب اتفاقية 

السماوات املفتوحة مع السلطات األميركية.
وتتيح االتفاقية لشـــركة الطيران تســـيير 
رحالت بني دول أجنبيـــة في إطار رحالت من 
وإلـــى دولتها. ومتارس طيـــران اإلمارات ذلك 
بالفعـــل حيث بدأت في أكتوبر 2013 بتســـيير 

رحالت من ميالنو إلى نيويورك.

وتّدعـــي الناقـــالت األميركيـــة أن طيران 
اإلمارات واالحتاد للطيران واخلطوط القطرية 
تلقـــت دعما حكوميا يزيد على 40 مليار دوالر 
مـــن حكومات بلدانها في الســـنوات العشـــر 
املاضية، ما مكنها من خفض أسعار تذاكرها 

وإخراج منافسيها من أسواق رئيسية.
وقال كالرك إن عـــددا كبيرا من املواطنني 
األوروبيني يريدون الســـفر جوا إلى النصف 
اآلخـــر من الكـــرة األرضيـــة ليس فقـــط إلى 
الواليات املتحدة، وإمنا أيضا إلى املكســـيك 
وأميركا اجلنوبية والكاريبي ومناطق أخرى.

وتابع ”رمبا نقول لريتشـــارد أندرســـون 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة دلتـــا ايرالينز، 
إننا ســـنفعل فقـــط ما كانت تريـــده احلكومة 
األميركيـــة في عـــام 1999 وهـــو أن نطير عبر 
األطلســـي وعبـــر احمليـــط الهـــادي مبوجب 

اتفاقيات الســـماوات املفتوحـــة التي تضمن 
ذلك“.

وأضـــاف ”بعد تســـيير رحـــالت مليالنو، 
ميكننا أن نرى مدى ربحيتها، وإذا جاء إلينا 
الدمناركيون والســـويديون وقالوا، إن ليس 
لديهـــم رحـــالت كافية إلى الواليـــات املتحدة 

رمبا ندرس ذلك“.
وكانـــت اخلطوط القطرية قـــد أعلنت قبل 
أســـابيع، أنها تعتزم التوســـع فـــي رحالتها 

إلـــى الواليات املتحدة عبر تســـيير 4 رحالت 
جديـــدة، فـــي وقت تســـتغيث فيه الشـــركات 
األميركيـــة بالبيـــت األبيـــض إليقـــاف غـــزو 

نظيراتها اخلليجية.
وتوقع مراقبون، أن تشـــعل خطوة شركة 
طيـــران اإلمارات، وقبلهـــا اخلطوط القطرية، 
غضب شـــركات الطيران األميركية التي تتهم 
نظيراتها اخلليجية باملنافســـة غير العادلة، 
لكن شـــركات الطيران اخلليجية تنفي بشدة 

تلك املزاعم.
وقالـــت إن الشـــركات األميركية تخســـر 
حصتها في الســـوق بســـبب تدني خدماتها. 
وســـخرت من االتهامات قائلة إنه من السهل 
دحضهـــا، ألنها لم تتلـــق أي دعم مجاني، بل 
استثمارات من قبل مساهميها من احلكومات 

اخلليجية.

طيران اإلمارات تخطط للتوسع في األميركيتين عبر مراكز أوروبية

تيم كالرك:

نخطط لفتح مسارات 

جديدة إلى المدن األميركية 

وتوسيع شبكة رحالتنا

وكالة الطاقة الدولية:

تراجع إنتاج النفط الصخري 

عوضته زيادة إنتاج بعض 

دول أوبك



محمد بن امحمد العلوي                                                                      

} الرباط - أكد وزير االقتصاد والمالية محمد 
بوســـعيد، أن المغرب يولـــي اهتماما كبيرا في 
االستثمار في الموانئ لزيادة القدرة التنافسية 
لالقتصـــاد، وقـــال إن الربـــاط خصصت نحو 3 
مليارات دوالر لالســـتثمار فـــي البنية التحتية 

للموانئ حتى عام 2016.
وأضاف أن االستثمارت العامة في مشاريع 
البنية التحتية تضاعفت خالل السنوات العشر 
الماضية لتصل فـــي العام الحالي إلى أكثر من 

17.1 مليار دوالر.
وتوقع وزير التجهيز واللوجيســـتيك عزيز 
الربـــاح أن تصل اســـتثمارات قطـــاع الموانئ 
والنقـــل البحري إلى نحو 93 مليـــار دوالر بين 

عامي 2017 و2035.
خالل اليوم الدراســـي الذي نظمته، االثنين 
11 مايو الجاري، وزارة المالية حول الشراكات 

بين القطاع العام والخاص
وأكدت الوكالة الوطنية للموانئ رصد مبلغ 
يزيـــد علـــى 402 مليـــون دوالر لتوســـيع ميناء 
أغاديـــر، يتضمـــن توســـيع محطـــة الحاويات 
الســـتيعاب 300 ألف حاوية وبنـــاء مركز جديد 
للوقـــود بســـعة 3 ماليين طـــن، وتطوير ورش 
إصالح الســـفن، إضافة إلى بناء محطة جديدة 

للرحالت السياحية البحرية.
 وقال الوزير بوســـعيد أن القانون المتعلق 
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص سيمكن 
من القيام بالعديد من االســـتثمارات في العديد 
من أنشـــطة الموانئ، وتطويـــر البنية التحتية 
حتى تصبـــح أكثر تنافســـية وتســـهل الحياة 

بالنسبة للمواطنين.
ويملـــك المغـــرب 33 ميناء منهـــا 12 ميناء 
مفتـــوح للتجـــارة الخارجية، وتضـــم أكثر من 
40 كيلومتـــرا مـــن األرصفـــة، أكثر مـــن نصفها 

مخصـــص للتجـــارة، حيث يمـــر 98 بالمائة من 
التجارة الخارجية عبر الموانئ.

وأكـــدت ناديـــة العراقـــي، المديـــرة العامة 
للوكالة الوطنية للموانئ، أن الوكالة تعمل على 
إعادة تهيئة 5 موانئ وإخراج أخرى من المدار 
الحضري باإلضافة إلى تشـــييد موانئ جديدة، 
مضيفـــة بأنـــه ســـيتم تخصيص مرفـــأ جديد 
فـــي ميناء الـــدار البيضاء تكـــون مهمته توفير 
الصيانـــة الضرورية للســـفن المغربية المدنية 

والعسكرية.
وأشاد فيكرام كوطاري، ممثل البنك الدولي، 
بالمشـــاريع التي تنوي المؤسســـات العمومية 
المغربية إطالقها بشـــراكة مع القطاع الخاص. 
ودعا إلى ضرورة التركيز على المشـــاريع التي 
تثير االنتباه داخليا وخارجيا كالموانئ والتي 
لها القدرة على جذب االســـتثمارات العمومية، 
خصوصا وأن ”البيئية السياســـة واالقتصادية 

في المغرب تساعد على ذلك“.
وشـــدد خبراء على أن انفتاح المغرب على 
تجـــارب واســـتثمارات دول متعددة من آســـيا 
وأمريكا وغيرها، كشركاء لبناء وتدبير الموانئ 
الوطنيـــة ومن بينها ميناء طنجة المتوســـطي 
ذي األهمية اإلســـتراتيجية. تؤهلـــه للحصول 
على حصة متقدمة من ســـوق التجارة البحرية 

الدولية لتحريك عجلة التنمية.
وأكـــد وزير التجهيز والنقل واللوجســـتيك 
عزيز رباح، بمناســـبة الـــدورة الثالثة لمنتدى 
الموانئ بالمتوســـط في مارس الماضي بالدار 
البيضـــاء، علـــى أن موقع المغـــرب الجغرافي 
وتجربته في مجال الموانئ واللوجســـتيك من 
شـــأنهما أن يجعال منـــه ميناء ضخمـــا للقارة 

اإلفريقية والدول األوروبية والعربية.
ويعتبر المشـــروع الخاص بتحويل وإعادة 
تأهيل المركب المينائـــي لمدينة طنجة، مؤهال 

الســـتقطاب 7 مليون زائر بعد ســـنة واحدة من 
انتهاء األشغال به.

وأكـــد محمد ونايـــا، الرئيـــس المدير العام 
لشـــركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة 
المينائية لطنجة المدينة، أن إنجاز المشـــروع 
الخـــاص بتحويـــل وإعـــادة تأهيـــل المركـــب 
المينائـــي لمدينـــة طنجة ســـيكلف غالفا ماليا 
يتجاوز 6 مليار درهم. وحسب نفس المسؤول، 
فقد تقدمت األشـــغال بأكثر من 70 بالمئة، حيث 
بلغـــت النســـبة 85 بالمئة على مســـتوى ميناء 
الترفيـــه ونســـبة 70 بالمئة لمارينـــا، ونحو 85 
بالمئة بالنســـبة لمشروع ميناء الصيد البحري 
الجديد. وتوقع محمد ونايا، أن تستقبل البنية 
الموجهة الستقبال سفن الرحالت البحرية 750 

ألف سائح مع حلول سنة 2020.
واعتبـــر مراقبـــون أن حجم االســـتثمارات 

والمشـــاريع المهمـــة التـــي يقوم بهـــا المغرب 
للنهوض بالموانئ ، تبرز توجهه الحثيث نحو 
فرض نفســـه إقليميا ودوليا مـــن خالل تطوير 
موارده اللوجيســـتية وبنيـــات تحتية متطورة 

تستجيب للمواصفات المينائية العالمية.
وأكـــد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب 
المكلـــف بالنقل، خالل الـــدورة الثالثة لمنتدى 
البحـــر التـــي انعقـــدت بالجديدة فـــي 6 مايو 
الجاري، علـــى أهمية اإلســـتراتيجية الوطنية 
المينائيـــة واالســـتراتيجية البحريـــة في أفق 
2030، اللتين ترومان تمكين المغرب من العودة 

بقوة إلى مجاله البحري.
وأضاف بوليف، أنهما ستمكنان المغرب من 
االستفادة من واجهتيه المتوسطية واألطلسية، 
وذلك باالعتماد علـــى الصناعة البحرية والنقل 
البحري لألشـــخاص والبضائـــع، وعلى موانئ 

عصرية ومتطورة لتعزيز موقع المغرب كمحطة 
لوجيســـتيكية هامة في حوض البحر األبيض 

المتوسط.
وحســـب إحصائيات وزارة التجهيز والنقل 
المســـافرين  عـــدد  ازداد  فقـــد  واللوجســـتيك، 
خالل األشـــهر الثمانية األولى لسنة 2014، عبر 
الموانئ بنحو 1.7 بالمئة ليصل عدد المسافرين 

إلى أكثر من 3 ماليين مسافر.
وارتفع النشـــاط التجاري للموانئ الوطنية 
بأكثر مـــن 15 بالمئة ليصل إلى نحو 10 ماليين 
طن، ونشـــاط شحن الحاويات عبر ميناء طنجة 

المتوسط بحوالي 24 بالمئة.
ويتوقع أن ينمو حجم الرواج المينائي إلى 
370 طن في أفق ســـنة 2030، باعتبار أن أكثر من 
98 بالمئـــة من حجم مبادالت المغرب الخارجية 

تتم عبر موانئه التجارية.
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◄ قال الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، إنه سيتم إضافة حوالي 
6500 ميغاواط إضافية إلى شبكة 

الكهرباء بنهاية العام الحالي، مما 
يضمن حل 90 بالمئة من أزمة الطاقة 

في البالد.

◄ تراجعت األرباح الصافية لشركة 
أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 

المملوكة لحكومة أبوظبي، بنسبة 
7 بالمئة في الربع األول من العام 

الحالي، بمقارنة سنوية لتبلغ نحو 
70 مليون دوالر.

◄ تكبدت شركة أرابتك اإلماراتية 
لإلنشاءات خسائر بلغت نحو 76 

مليون دوالر  خالل الربع األول من 
العام الحالي، مقارنة بأرباح بلغت 

نحو 38 مليون درهم في الربع األول 
من العام الماضي.

◄ تعتزم شركة موبايلي ثاني أكبر 
مشغل لالتصاالت في السعودية، بيع 
مجموعة من أبراجها بقيمة إجمالية 

تصل إلى 2 مليار دوالر لتوفير 
السيولة بعد خسائر سجلتها العام 

الماضي.

◄ توقف تدفق النفط عبر خط 
أنابيب كركوك- جيهان بين العراق 

وتركيا أمس ألسباب فنية. وقال 
مصدر مالحي إن اصالح خط 

األنابيب وإعادة تشغيله قد يستغرق 
ما يصل إلى 4 أيام.

◄ قالت الحكومة المصرية إنها 
تستهدف تحقيق معدل نمو ال يقل 

عن 5 بالمئة خالل العام المالي 
المقبل، الذي يبدأ في يوليو. 

ورجحت نمو االقتصال في النصف 
األول من العام بنحو 3 بالمئة.

باختصار

عزيز رباح: 

موقع موانئ المغرب 

يجعلها بوابة أساسية 

لربط قارتي أفريقيا وأوروبا

يعتزم املغرب زيادة اســــــتثماراته في املوانئ، التي يراهن عليها إلنعاش االقتصاد وزيادة 
االســــــتثمارات األجنبية وحركة التجارة، حيث يســــــعى ليكون بوابة للنشاط التجاري بني 

قارتي أفريقيا وأوروبا.

محمد بوسعيد:

االستثمار في الموانئ 

يفتح آفاقا لزيادة القدرة 

التنافسية القتصاد المغرب

المغرب يراهن على تطوير الموانئ إلنعاش االقتصاد
[ 98 بالمئة من تجارة المغرب الخارجية تمر عبر الموانئ  [ الرباط تنوي استثمار 93 مليار دوالر في الموانئ حتى 2035

ميناء طنجة يحتل مكانة متقدمة بني موانئ العالم

عقبات كبيرة أمام عودة المصارف اإليرانية للنظام العالمي

} قد تكون إيران على وشك إعادة الروابط 
المصرفية بالنظام المالي العالمي بعد 

سنوات من العزلة، لكن تلك العودة لن تكون 
سهلة، ألن نظامها المالي اإلسالمي أخذ 

مسارا سيؤدي لتعقيد العالقات مع البنوك 
األجنبية.

وتعاني البنوك االيرانية من مشكلة 
القروض المتعثرة وعزلها عن النظام العالمي 

بسبب العقوبات الغربية، وهي في حاجة 
ماسة الستئناف العمل مع البنوك األجنبية 

التي سيمثل لها العمل مع إيران فرصة كبيرة.
وبلغ إجمالي أصول المصرفية االسالمية 

في إيران ما يعادل 523 مليار دوالر بحسب 
بيانات البنك المركزي االيراني. ويمثل ذلك 

أكثر من ثلث إجمالي أصول البنوك اإلسالمية 
في العالم.

لكن ضعف الوضع المالي للمصارف 
وارتباطها الوثيق بالحكومة سيزيد مخاطر 
التعامل معها، بعد أن طورت نظاما للتمويل 

االسالمي يختلف بشكل كبير عن النظام 
السائد في الدول اإلسالمية األخرى.

وتجعل االختالفات من الصعب على 
البنوك االجنبية بل وحتى المصارف 

اإلسالمية في الخليج وبعض دول جنوب 
شرق آسيا، التعامل في ايران.

ويرى الخبير المصرفي أشار نظيم أن 
النظام المصرفي اإليراني أصبح صناعة تركز 

بنسبة كبيرة على السوق المحلية وقائمة 
بذاتها وموجهة.

من الممكن أن تعود الحياة الى نشاط 
المصارف اإليرانية في منطقة الخليج 

وأوروبا أن توقفت في السنوات الماضية، 
لكنها ليست في حالة جيدة تتيح لها استغالل 

الفرص.
فحين كانت الحكومة تحارب العقوبات في 

السنوات األخيرة عملت على تثبيت أسعار 
االقراض المصرفي دون مستوى التضخم 

الذي تجاوز 40 بالمئة عام 2013.
وبلغت القروض التي ال يسددها أصحابها 

17 بالمئة من إجمالي القروض عام 2013 
أي ما يعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي 

االجمالي، بحسب صندوق النقد الدولي.
وعملت إدارة الرئيس حسن روحاني على 

خفض التضخم بشدة وساعدت البنوك في 
البدء في إصالح قوائمها المالية، لتتراجع 

نسبة القروض المتعثرة الى 13.2 بالمئة في 
مارس الماضي.

وقد يستغرق االنتعاش الكامل سنوات، 
وربما تحتاج البنوك إلى مليارات الدوالرات 

من رؤوس األموال الجديدة عن طريق بيع 
صكوك أو حصص من أجل فتح مجاالت عمل 

جديدة كبيرة.
ويوجد في ايران 19 مصرفا بينها 8 

بنوك حكومية متخصصة. ورغم أن الرئيس 
روحاني يريد أن يلعب القطاع الحاص دورا 

أكبر في االقتصاد فإن معظم المصارف، التي 
توصف بأنها خاصة تربطها عالقات بالدولة 

وتعمل في ظل نفوذها.
وأصدرت إيران عام 1983 تشريعا يحول 

نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام اسالمي. 
لكنه نظام فريد من نوعه.

ورغم أن علماء الدين في مختلف أنحاء 
العالم يقولون إن التمويل االسالمي يحظر 

دفع الفائدة فما زال من الممكن للبنوك 
االيرانية أن تبرم تعامالت أساسها الفائدة 

كما أنها تحتفظ بالمعايير المحاسبية 
للبنوك التقليدية بحسب دراسة أجراها البنك 

المركزي الباكستاني.
وخلصت الدراسة إلى أن الصيرفة 

االسالمية في ايران تختلف اختالفا كبيرا 
عن المالمح األساسية للمصارف االسالمية 
في أنحاء العالم، التي تعتمد معايير هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

االسالمية التي تتخذ من البحرين مقرا، لكنها 
غير مطبقة في ايران.

وربما تجعل االختالفات من الصعب على 
البنوك االسالمية والتقليدية إقامة عالقات مع 

البنوك االيرانية. وستحجم هيئات الشريعة 
بالبنوك الخليجية عن ابرام تعامالت تبدو 

غير اسالمية مع مؤسسات ايرانية.
وقال مصرفي إيراني ”المشاكل الرئيسية 

هي التعامالت في الدين واستخدام 
المشتقات. ألنهما مسألتان معقدتان للغاية 
في أي نظام مالي إسالمي وفي ايران لدينا 

نهج مختلف جدا.“
ويؤكد ماجد زماني الرئيس التنفيذي 

لبنك كاردان لالستثمار في طهران أن ”لجنة 
الشريعة بهيئة األوراق المالية والبورصات 

تعمل بجد لتطوير منتجات صكوك بديلة 
باالضافة إلى تطوير عقود جديدة متوافقة مع 

الشريعة.“

برناردو فيزكاينو

} أبوظبــي - وقعـــت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) اتفاقا مدته 40 عاما مع شركة 
جـــي.أس الكورية اجلنوبيـــة، حتصل مبوجبه 
على حصة تبلغ 3 باملئـــة في امتياز نفطي بري 

لتطوير أكبر حقول النفط في اإلمارات.
ومتثل الصفقة البالغـــة قيمتها 676 مليون 
دوالر أحدث خطوة تأخذها دولة آسيوية تعتمد 
على اســـتيراد النفط لتأمني إمـــدادات الطاقة. 
وســـتصبح احلصة أكبـــر أصل نفطـــي منفرد 
لكوريـــا اجلنوبية وبحجم يبلغ نحو 800 مليون 

برميل على مدى أجل االتفاق البالغ 40 عاما.
وقدمـــت تســـع شـــركات آســـيوية وغربية 
عروضهـــا للفوز بحصـــص في امتياز شـــركة 
أبوظبـــي للعمليات البتروليـــة البرية احملدودة 
(أدكو) بعد أن انتهى في يناير 2014 أجل اتفاق 

مع شركات غربية كبرى يرجع إلى السبعينيات.
وبذلـــك تنضم الشـــركة الكورية إلى انبكس 
اليابانية وتوتال الفرنســـية فـــي الفوز بعقود 
لتطوير احلقـــول النفطية التي تنتج 1.6 مليون 
برميل يوميـــا، ومن املســـتهدف رفعها إلى 1.8 

مليون بحلول عام 2017.
وقالت أدنوك أمس إن االتفاق مينح جي.أس 
انرجـــي كورب حصة قدرها 3 باملئة في االمتياز 
اجلديـــد اعتبـــارا من مطلع العـــام احلالي بأثر 

رجعي.
وكانت أربع شـــركات نفط كبرى عي اكسون 
موبيـــل ورويال داتش شـــل وتوتـــال وبي.بي، 
متلـــك حصة نســـبتها 9.5 باملئة لـــكل منها في 

امتياز أدكو منذ السبعينيات.
وبعـــد انتهاء أجـــل االتفاق العـــام املاضي 

اســـتحوذت أدنوك التي تديرهـــا احلكومة على 
كامل االمتياز بينما عكف الزعماء السياســـيون 
فـــي أبوظبي علـــى املوازنة بني جلب شـــركات 
آسيوية أو مواصلة العمل مع الشركاء القدامى.

وأبلغـــت مصـــادر رويترز أن شـــل وبي.بي 
تقدمتا بعروض جديدة في حني قررت اكســـون 

عدم املنافسة.
وأصبحـــت توتال أول شـــركة نفـــط عمالقة 

جتـــدد االمتياز مما وضع الشـــركات املنافســـة 
حتـــت ضغط لتحســـني الشـــروط بعـــد أن قال 
الشـــريك احمللي إن الشـــركة الفرنســـية قدمت 

أفضل عرض.
ومن بني املنافســـني اآلخريـــن على االمتياز 
االيطاليـــة  وإينـــي  بتروليـــوم  أوكســـيدنتال 
ومؤسســـة النفـــط الوطنية الصينية وشـــتات 

أويل النرويجية.
ومتلك جي.اس انرجي 50 باملئة في جي.أس 
كالتكس، ثاني أكبر شركة تكرير كورية جنوبية 
في حني حتوز شـــركة النفط األميركية العمالقة 

شيفرون على النصف الثاني.
وقالت جـــي.أس كالتكس في بيان إن اتفاق 
أدكو ”يســـهم مســـاهمة كبيـــرة في اســـتقرار 

إمدادات الطاقة“ في كوريا اجلنوبية.

أبوظبي تمنح كوريا الجنوبية حصة في أكبر امتيازاتها النفطية

اقتصاد
سوق الكويت 

6.379.54

0.05%

4.614.36

0.44%

سوق مسقطسوق قطر

12.366.92

0.95%

4.067.42

0.27%

6.314.80

0.12%

سوق السعودية

9.671.97

0.46%

سوق البحرين

1.393.23

0.30%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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أدنوك منحت شركة 

جي.أس الكورية الجنوبية 

3 بالمئة في أكبر امتياز 

نفطي في اإلمارات



} سول - أعدم النظام الكوري الشمالي وزير 
الدفاع هيون يونغ شـــول بنيران مدفع مضاد 
للطيـــران وذلك بتهمة عدم الـــوالء للزعيم كيم 
جونـــغ أون والتقليـــل من احترامه حســـب ما 
أعلنت االســـتخبارات الكورية اجلنوبية أمس 

األربعاء.
وفي حال تأكد اخلبر، فإنه سيشـــكل دليال 
آخر على عدم تهاون الزعيم الكوري الشـــمالي 
في التعامل حتى مع كبار املسؤولني املشكوك 
فـــي والئهم، بعـــد إعدام زوج عمته ومرشـــده 

السياسي جانغ سونغ تايك عام 2013.
ويشـــير ذلك أيضا إلى صراع محتمل على 
الســـلطة داخل القيادة العليا، في أعقاب قرار 
كيم جونغ-أون إلغاء زيارة مقررة إلى موسكو 
األسبوع املاضي من أجل التعامل مع ”مسائل 

داخلية“.
وذكـــرت وكالـــة االســـتخبارات الوطنيـــة 
اجلنوبية أواخر الشـــهر املاضـــي أن كيم أمر 
بإعـــدام 15 من كبار املســـؤولني العام احلالي، 

بينهم نائبا وزير، بسبب تشكيكهم بسلطته.
وخـــالل لقاء أمام جلنـــة برملانية األربعاء، 
الكوريـــة  االســـتخبارات  مديـــر  نائـــب  قـــال 
اجلنوبيـــة هان كي بوم، إن مئات األشـــخاص 
شـــهدوا عملية إعدام وزير الدفاع هيون يونغ 
تشول، التي يعتقد أنها متت في أواخر أبريل 

في أكادميية عسكرية في شمال بيونغ يانغ.
مصـــادر  إن  للمشـــرعني  هـــان  وقـــال 
استخباراتية أشـــارت إلى أن إعدام هيون مت 
باستخدام مدفع مضاد للطيران من عيار 14.5 

ملم.
وبحســـب تقارير عديـــدة ولكن غير مؤكدة 
فإن طريقة اإلعدام هـــذه مخصصة في النظام 
الســـتاليني لكبـــار القـــادة كي يكونـــوا عبرة 

لسواهم.
والشـــهر املاضـــي، نشـــرت جلنـــة حقوق 
اإلنســـان الكورية ومقرها الواليـــات املتحدة، 

صـــورة التقطـــت عبـــر األقمـــار االصطناعية 
مؤرخة في أكتوبر املاضي، لألكادميية نفسها، 
قـــال محللون إنها أظهرت إطـــالق نار مبدافع 
مضادة للطيران في ما يبدو استعدادا لعملية 

إعدام.
وبناء علـــى تقريـــر االســـتخبارات، قالت 
وزارة التوحيـــد الكوريـــة اجلنوبية إن كوريا 
الشمالية حتت ”حكم إرهاب“ يهدف إلى تعزيز 
قيـــادة كيم جونـــغ أون من دون منـــازع. ونقل 
مشـــرعون حضروا اللجنة البرملانية تفاصيل 

تقرير االستخبارات إلى صحافيني محليني.
وأبلغت وكالـــة االســـتخبارات اللجنة أن 
الوزيـــر قد اعتقل لتعبيره عـــن عدم رضاه عن 
زعامة كيـــم، واتهم بعدم الوالء لكيم جون أون 
والتقليل من احترامه ألنه غفا خالل احتفاالت 
عســـكرية وجترأ علـــى الرد علـــى الزعيم في 

مناسبات عديدة.
وقال األستاذ في جامعة الدراسات الكورية 
الشـــمالية في سيول يانغ مو جني، إن التقرير 

عن إعدام هيون شكل صدمة. وأشار أن ”هيون 
كان يعتبر واحدا من ثالثة مسؤولني عسكريني 

مقربني جدا من كيم جونغ أون“.
وكان هيون زار روســـيا في أبريل، لتمهيد 
الطريق أمام الزيارة املقررة لكيم إلى موســـكو 
حلضور احتفاالت التاســـع من مايو مبناسبة 
الذكرى الـ70 لالنتصار على أملانيا النازية في 

احلرب العاملية الثانية. 
وتكهـــن يانـــغ أن الوزيـــر رمبا فشـــل في 
مهمتـــه، وســـط تقارير تشـــير إلى أنـــه قد مت 
تكليفـــه للتوســـط فـــي صفقة أســـلحة مقابل 

حضور كيم احتفاالت موسكو.
لكـــن كيم ألغى حضوره قبـــل أيام فقط من 
العرض، مشـــيرا إلى ”مشـــاكل كورية شمالية 

داخلية“.
وقال يانـــغ إن ”زعيما عـــدمي اخلبرة مثل 
كيـــم غالبا ما يقوم بإظهـــار نزعة درامية على 
حتركاته بشـــكل علني (…) وبالنسبة إلي يبدو 

الوضع مقلقا للغاية“. 

وأضـــاف إن ”هذا يحمل أيضـــا إلى أن كيم 
مســـتاء سياســـيا“. ومنذ توليه الســـلطة في 
كوريا الشمالية بعد وفاة والده كيم جونغ إيل 
في ديســـمبر 2011، غّير كيـــم جونغ أون مرارا 

كبار قادته العسكريني.
وعمليـــة التطهير األكبر التي قام بها حتى 
اآلن، كانت لزوج عمته يانغ سونغ تايك الرجل 
القوي الذي وصفه كيم بـ“حثالة الفاشية“ بعد 

إعدامه.
ولـــدى وكالـــة االســـتخبارات ســـجل غير 
مكتمل عـــن التقارير االســـتخباراتية بشـــأن 
كوريا الشـــمالية، غابت عنه أحداث رئيســـية 
في بعض األحيان، وأخـــرى ثبت إنها خاطئة 

الحقا.
وقـــال احمللـــل البارز فـــي معهد ســـيونغ 
لألبحاث في ســـيول تشيونغ ســـيونغ تشانغ 
إن ”األمـــر يحتاج للتأكيـــد، ولكن يتداول على 
أنـــه حقيقـــة في وســـائل اإلعالم مـــا يزيد من 

الشكوك“.
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دبلوماسية البطاطا متواصلة بني الفروف وكيري

االســــــتخباراتية  ــــــر  التقاري تتوقــــــف  ال 
ــــــار املتعلقة  والصحفية عــــــن تناقل األخب
بوحشــــــية النظــــــام احلاكــــــم فــــــي كوريا 
الشــــــمالية وتتحدث آخر هذه التقارير عن 
إقدام زعيم البالد على إعدام وزير دفاعه 

بواسطة مدفع مضاد للطائرات.

} موســكو - شهدت ”دبلوماســـية البطاطا“ 
فصال جديدا الثالثاء في سوتشي عندما أهدى 
ســـيرغي الفروف جون كيري سلة من البطاطا 
بعـــد أن كان األخير أهـــداه بطاطا من إيداهو 

في يناير 2014.
وفي حني كان وزيرا اخلارجية الروســـي 
واألميركـــي مـــع وفديهما يســـتعدان لتناول 
الغداء في فندق في منتجع سوتشي الروسي 
على ضفـــاف البحر األســـود، وصل الفروف 
مبتســـما يحمل ســـلتني واحدة حتتوي على 
طماطم والثانية على بطاطا وقميصا تذكاريا 
للفوز الســـوفيـتـي علـــى أملانيـــا النازية في 

.1945

والبطاطا من منطقة كراســـنودار الروسية 
هديـــة ردا على صنـــدوق البطاطا مـــن والية 
ايداهـــو األميركية الذي قدمـــه كيري لالفروف 
في يناير2014، بعد أن كان الوزير الروسي قال 
إنه يفتقد لهذه البطاطا التي تذكره بإقامته في 

نيويورك كسفير لروسيا لدى األمم املتحدة.
مـــن جهته أهـــدى كيري نظيره الروســـي 
مجموعـــة مـــن عناويـــن الصحف الروســـية 
التـــي ”ال تعكس اإلمكانيـــة احلقيقية للعالقة 
الروسية-األميركية“ و“محفظة بنية من اجللد 
شبيهة بتلك التي يحملها وزير اخلارجية في 
سفراته“ حسب ما أفادت متحدثة باسم وزارة 

اخلارجية األميركية.

وقالـــت متحدثة باســـم الفروف ”شـــمس 
جميلة على سوتشـــي“ ونشـــرت صـــورا لهذا 
التبـــادل علـــى صفحتهـــا على فيســـبوك في 
إشارة إلى أجواء هذه الزيارة، األولى ملسؤول 
أميركـــي كبير إلى روســـيا منذ انـــدالع األزمة 

األوكرانية.
وكان الفـــروف وصـــل في ســـيارة بيضاء 
فاخـــرة من نوع غـــاز بوبيدا. وهذه الســـيارة 
كانت أول منوذج  التي يعني اسمها ”النصر“ 
أنتجتـــه املصانـــع الســـوفيتية بعـــد احلرب 

العاملية الثانية في 1946.
وبـــدأ كيري بعد ذلك مباحثاته مع الرئيس 
الروســـي فالدميير بوتني. وقال مســـؤول في 

اخلارجيـــة األميركية إن األزمة فـــي أوكرانيا 
لوقف إطالق النار  و“تطبيق املراحـــل املقبلة“ 
في شرق البالد في حني أن البالد متر مبرحلة 
حساســـة، ســـتكون على جـــدول أعمـــال هذه 
املباحثات إلى جانـــب املفاوضات حول إيران 

واحلرب في سوريا.

كيم جون أون ال يتوانى في اإلقدام على أي إجراءات لترسيخ سلطته

[ مدفع مضاد للطيران أجهز على وزير الدفاع في بيونغ يانغ

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

شبيهة ملكة بريطانيا 

تعتني باألميرة الجديدة

المستشارة األلمانية أنجيال ميركل تستمع للطالب خالل زيارة لها إلى مدرسة في العاصمة برلين

} لنــدن - تدفئـــة اللبـــن للرضيـــع أو تغيير 
الحفاظـــات ليســـت من الواجبـــات التي عادة 
ما نـــرى ملكـــة بريطانيا تقوم بهـــا، لكن هذا 
مـــا فعلته الملكة إليزابيـــث الثانية خالل أول 
لقاء لها مع حفيدة األمير تشـــارلز أو باألحرى 

شبيهة الملكة.
ونشـــرت صحيفة ”دايلى ميل“ البريطانية 
صورا تظهر فيها من تبدو أنها ملكة بريطانيا 
وهي تقوم بتحضيـــر زجاجة الرضاعة لنجلة 
حفيدهـــا وصـــورة أخرى وهـــي تضع قطرات 
اللبن على يديها للتأكد من أن حرارته مناسبة 
لهـــا، وصورة ثالثة وهي تقوم بتغيير الحفاظ 
لألميرة شـــارلوت في وجود والدها ووالدتها 

كيت مدلتون وشقيقها األكبر األمير جورج.
لكن المفاجأة كانت أن تلك الصور مضللة 
رغم الشبه الشـــديد ألبطالها الحقيقيين ومن 
ظهروا فيها ليسوا أعضاء العائلة الملكية فى 
بريطانيا وإنما هي صور التقطتها المصورة 
أليســـون جاكســـون ألشـــباه الملكـــة واألمير 

ويليام وزوجته.
وكانـــت الملكة إليزابيـــث الثانية وهي أم 
ألربعـــة أبنـــاء وأصبحت اآلن جـــدة كبرى قد 
ذهبت إلى قصر كينغســـتون حيث يقيم األمير 
ويليـــام وأمضت 20 دقيقة مع أحدث عضو في 

العائلة الملكية األميرة شارلوت. 
يذكر أن األميرة  الصغيرة هي الخامســـة 

في ترتيب أبناء أحفاد الملكة إليزابيث.

◄ كتب سبعيني هولندي رسالة 
إلى الرئيس فالديمير بوتين 

يطلب فيها الحصول على جواز 
سفر روسي، مفسرا رغبته، بملله 

لتفنيد الدعاية المسيئة لروسيا في 
أوروبا.

◄ رفضت زوجة رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو سارة 

اتهامها بسوء معاملة موظفين 
في منزلها معتبرة أن ذلك يأتي 

في إطار حملة لتشويه سمعتها، 
بحسب ما تناقلت وسائل اإلعالم.

◄ رفض رئيس الوزراء الكمبودي 
هو سين دفع رهان على فوز المالكم 

الفلبيني ماني باكاياو الذي خسر 
لمصلحة المالكم األميركي فلويد 

مايويذر مطلع الشهر الجاري.

◄ اعتذرت حديقة حيوان 
تاكاساكياما في جنوب اليابان عن 

تسمية قردة حديثة الوالدة على 
اسم وريثة عرش بريطانيا الرابعة 

تشارلوت إليزابيث ديانا.

◄ ظهر البابا فرنسيس الثاني 
خالل اللقاء األسبوعي وهو يقوم 

ببعض حركات العبي كرة السلة في 
ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

◄ غادر ملك تايالند بوميبون 
أدولياديج المستشفى بعدما 

أمضى فيه 7 أشهر للنقاهة من 
جراحة أجريت له العام الماضي 

مثيرا مشاعر الفرح لدى الكثير من 
رعاياه.

◄ أطلقت الملكة رانيا العبدالله في 
عّمان برنامجًا تعليميًا يهدف إلى 

تحسين مهارات القراءة والحساب 
لدى طالب المرحلة االبتدائية في 

كافة مدارس المملكة الحكومية.

} موســكو - دانت محكمة روســـية  قبل أيام 
املســـؤولة الســـابقة بوزارة الدفاع الروســـية 
يفغينيـــا فاســـيلييفا التـــي يلقبهـــا املقربون 
في عدد من قضايا  منها بـ“العسكرية الفاتنة“ 
الفســـاد التي طالتهـــا، وفق ما ذكرتـــه وكالة 

”تاس الروسية“.
وبحســــب احلكم القضائي الذي نطقت به 
محكمة حي بريســــنيا في العاصمة موسكو، 
فقــــد مت إقرار ذنب فاســــيلييفا التي شــــغلت 
منصب رئيس قســــم ممتلــــكات وزارة الدفاع 
في ثماني حاالت اختالس، إضافة إلى ســــوء 
اســــتخدام منصبها وتبييض األمــــوال، فيما 
ســــحبت احملكمة ثالث حاالت أخرى من امللف 
وجمعت حالتني أخريني حالــــة واحدة، وذلك 

من أصل ١٢ حالة مذكورة في القضية.
من جهة أخرى،اتهمت احملكمة املســــؤولة 
الســــابقة باختــــالس لــــدى بيع عقــــارات غير 
سكنية في موسكو، غير أن محامي فاسيلييفا 
أشــــار إلى أن التهــــم املتعلقة بســــرقة مباني 
وزارة الدفــــاع كانــــت هي األكثــــر خطورة في 

القضية.
ويقــــول االدعــــاء العام الروســــي بأنه في 
حالة تبرئــــة املتهمة في قضايا ســــرقة أمالك 
تابعة لوزارة الدفاع وسوء استخدام منصبها 
ستنزل قيمة اخلسائر املادية في هذه القضية 
من قرابة ٦ ماليني دوالر إلى قرابة ١٫٥ مليون 

دوالر.
وكان االدعاء العام طلب سابقا من احملكمة 
إصدار حكم بالســــجن مدة ثماني سنوات مع 
وقف التنفيذ على املسؤولة البارزة في وزارة 
الدفاع، إضافة إلى قضــــاء دينها للدولة قدره 

حوالي ٢ مليون دوالر.
وتؤكد التحقيقات التــــي أجرتها اجلهات 
املعنية في هذا الشــــأن أن فاســــيلييفا أقدمت 
مع أشــــخاص آخرين، لم يشر إليهم التحقيق 
باألســــماء، على اختالس أمالك تعود لشركات 

كانت تؤسسها شركة ”أوبورون سيرفيس“.
ويعود تأســــيس هــــذه الشــــركة اخلاصة 
إلى العام ٢٠٠٨ حينما أمر الرئيس الروســــي 
فالدمييــــر بوتني في ذلــــك الوقت بإنشــــائها 
مــــن أجل توليها اجلــــزء األكبر مــــن القضايا 
االقتصادية املتعلقة بقطاع الدفاع، كي تتركز 

الوزارة على املسائل العسكرية البحتة.
وانطلقــــت عمليــــات التفتيش فــــي مقرات 
الشــــركة في أكتوبر املاضــــي، وأثناء تفتيش 
شقة فاســــيلييفا في وسط موســــكو املتكونة 
مــــن ١٣ غرفة عثر احملققون علــــى مبالغ مالية 
ضخمــــة إلى جانــــب ٥ حقائب حتتــــوي على 

مجوهرات.
يذكر أن قضية فاســــيلييفا أدت إلى إقالة 
وزير الدفاع الســــابق أناتولي ســــيرديوكوف 
في نوفمبر ٢٠١٢، في أســــوأ فضيحة تشهدها 

روسيا منذ سقوط االحتاد السوفيتي.

تهم فساد تالحق مسؤولة 

روسية سابقة بالجيش

باختصار

محفظة بنية من الجلد 

هدية جون كيري لوزير 

الخارجية الروسي 

الفروف

هيون كان يعتبر واحدا من 

المسؤولين العسكريين 

المقربين جدا من زعيم 

البالد وذلك لم يشفع له

«مـــن أجـــل النجاح فـــي  تنظيم حـــدث كبير كاألوملبيـــاد، أول 

األشـــياء التي يجـــب أخذها بعـــني االعتبار هي حل املشـــكالت 

بشكل دائم».
ديلما روسيف
رئيسة البرازيل

«لقد قرأت كل عظات البابا وإذا اســـتمر يتحدث بهذه الطريقة، 

ســـوف أبـــدأ عاجـــال أو آجال، أصلـــي مجـــددا وأعود إلى الكنيســـة 

الكاثوليكية، ال أمزح». 
راؤول كاسترو
الرئيس الكوبي

«كان لدى والدي 6 أشـــقاء، خمســـة منهم قضـــوا في الحرب، كما 

قتل أقارب والدتي ومع ذلك لم يكن لدى والدي شعور بالكراهية 

تجاه األملان». 
فالدميير بوتني
الرئيس الروسي



} باريــس – أثارت تصريحـــات لرئيس بلدية 
جنوب فرنســـا روبير مينار،  مدينة ”بيزييه “ 
موجة غضب في أوســـاط الطبقة السياســـية 
الفرنسية واألوروبية وتم فتح تحقيق قضائي 
بشـــأنها، وذلك إثـــر قيامه بتصنيـــف تالميذ 

المدارس حسب انتمائهم الطائفي.
وصرح روبير مينار على القناة الفرنســـية 
الثانية أن نســـبة التالميذ المسلمين 64.6 في 
المئـــة، وأن أعدادهـــم زادت بنســـبة واضحة 
مقارنـــة بالســـنة الماضية. وقد كشـــفت هذه 
اإلحصـــاءات مـــدى مراقبـــة رئيـــس البلديـــة 
للمهاجرين في بلديته وعكست ”التوجس غير 
المبـــرر“ الذي ينتاب رئيـــس البلدية اليميني 

حسب مراقبين.
وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا للتأكد من 
صحة معلومات تفيد بأن المدينة التي يقودها 
اليمين المتطرف في جنوب غرب فرنسا أجرت 
إحصاء لمعرفـــة عدد الطالب المســـلمين في 
مدارسها، األمر الذي أثار موجة غضب شديدة 
في أوســـاط الطبقة السياسية في البالد. وفي 
ســـؤال عن هذه النسبة، قال مينار ”إنها أرقام 

بلديتي. آســـف للقول لكن رئيس البلدية يملك 
أســـماء تالميذ كل صف. أعلـــم أنه ال يحق لي 
القيـــام بذلك، وآســـف للقول إن األســـماء تدل 
علـــى الديانة، وقول عكس ذلـــك يعني أن ننكر 

الواقع“.
وأثـــارت هـــذه التصريحـــات احتجاجات 
عارمـــة في أوســـاط المســـلمين والمهاجرين 
والنشـــطاء الحقوقييـــن، إذ يمنـــع القانـــون 
الفرنســـي القيام بإجراءات مثل التي قام بها 
رئيس بلديـــة بيزييـــه، ويؤكـــد قانونيون أن 

اإلحصاءات اإلثنية محظورة في فرنسا.
وصـــرح رئيـــس المرصـــد الوطنـــي ضد 
اإلســـالموفوبيا، عبداللـــه زكـــري، قائال ”إني 
مصـــدوم ومشـــمئز مـــن هـــذه التصريحات، 
فالقانـــون يحظر هـــذه اإلحصـــاءات، بالتالي 
يمكن أن يكون اســـم التلميذ محمد من دون أن 

يكون متدينا“.
وقـــال رئيس الوزراء االشـــتراكي، مانويل 
فالس، فـــي تغريدة ”العار علـــى رئيس بلدية 
بيزييـــه. الجمهوريـــة الفرنســـية ال تميز بين 
أوالدهـــا“. كما قـــال وزيـــر الداخليـــة، برنار 
كازنـــوف، إن رئيس البلدية ”تجاوز الســـقف 
المســـموح به عمدا ويضع نفســـه خارج قيم 
الجمهوريـــة“. وأضـــاف فـــي بيان رســـمي له 
”القانون الفرنســـي يمنع هـــذا التصنيف، إن 
تصنيف التالميذ اســـتنادا إلى ديانتهم يعني 

العودة إلى أسود حقبات تاريخنا“.
وذكرت وزيرة التربية الوطنية، نجاة فالو 
بلقاسم، أن عملية تصنيف التالميذ المسلمين 
شـــرعية“  ”غيـــر  أســـمائهم  إلـــى  اســـتنادا 
و“مناهضـــة لقيم الجمهورية“. وفي بيان آخر 
أدان األميـــن العـــام للحزب االشـــتراكي، جان 
كريســـتوف كامباديلي، بشـــدة  التصريحات 
الجديـــدة لرئيس البلدية وقـــال إنها تتضمن 

”تمييزا عنصريا“.
وقال النائب اليميني من حزب المعارضة، 
إيلي عبود أنه على رئيس البلدية أن يستقيل 
من منصبـــه كإجراء أولي لينظـــر القضاء في 
أمره، مضيفا ”إعداد ملفات خاصة بالتالميذ، 

عليك أن تخجل سيد مينار“.
ومحاولـــة منهـــا لتهدئة األوضـــاع، قالت 

البلديـــة المعنية في بيان لهـــا في وقت الحق 
”ال تعـــد بلدية بيزييه ملفـــات تتضمن تصنيفا 
لألوالد حســـب طوائفهم ولن تقوم بذلك أبدا“. 
وأضافت ”حتى وإن أرادت ذلك، فإنها ال تمتلك 
الوســـائل الكافية للقيـــام بذلـــك. وبالتالي ال 
يمكن إعداد ملفات خاصة عن التالميذ حســـب 

انتمائهم الديني لإلسالم أم ال“.
وكان روبيـــر مينـــار قـــد أثار جـــدال مرات 
عديـــدة منـــذ انتخابه رئيســـا لبلديـــة بيزييه 
في مارس 2014. فقد منع نشـــر الغســـيل على 
النوافذ في وســـط المدينة وفرض حظر تجول 
على القاصرين وأطلق حملة دعائية تجعل من 
للشـــرطة  مســـدس عمالق ”الصديق الجديد“ 
فـــي مدينتـــه، وهو ما أثـــار موجـــة انتقادات 
واسعة في صفوف نشطاء اليسار في البلدية 

والمواطنين باعتباره ”متطرفا جدا“.
وبلغت معاداة األجانب والمســـلمين لدى 

مســـؤولي حـــزب الجبهة الوطنية الفرنســـي 
اليمينـــي المتطـــرف درجـــة أصبـــح معها كل 
اسم شـــخصي مختلف عن األسماء التقليدية 
الفرنسية وسيلة للتمييز حتى بين األطفال في 
المـــدارس. وهو ما يذكـــر بالحملة التي قادها 
مؤســـس حـــزب الجبهة الوطنيـــة جون ماري 
لوبان عندما اســـتهدف الجالية المغاربية في 
فرنســـا واتهمها بالتحريض ضد أمن فرنسا، 
وأصدر شـــعاره المعروف ”فرنسا الجزائرية“ 
في إشـــارة منه إلى تزايد أعـــداد المهاجرين 

الجزائريين في فرنسا.
وبعد أن أشاد اتحاد مساجد فرنسا بفتح 
تحقيق بخصوص هذه القضية من قبل النيابة 
العامة، اعتبر في بـــالغ  له أن ”هذا اإلحصاء 
الـــذي يذكر بمرحلة حالكة من تاريخ فرنســـا، 
يشـــير إلى قيام رئيس بلديـــة بيزييه باعتداء 
خطير على قيم الجمهورية الفرنسية المرتكزة 

إلى العلمانية والحرية الدينية“. ودعا االتحاد 
كافة القوى الحية في البالد إلى التصدي لهذا 
العمل المعادي لإلسالم، وتسليط الضوء على 
أهـــداف هذا اإلحصـــاء من أجـــل حماية كافة 
أطفال فرنســـا“. وطالب االتحاد مفكري فرنسا 
وصحفييها ونخبهـــا  بإيقاف المد العنصري 
ضد المســـلمين وإعادة تذكيـــر ”البعض ممن 

نسوا“ أن فرنسا أعرق علمانية في العالم.

} برليــن - ذكرت تقاريـــر صحفية ألمانية أن 
وزير الداخلية األلماني توماس دو ميزير دعا 
فـــي تصريح له إلى التمييـــز ”بين المتطرفين 
الذين يســـتغلون الدين اإلسالمي في أعمالهم 
اإلرهابية والمسلمين األبرياء الذين يعيشون 
بســـالم داخل المجتمعات الغربية ويشاركون 

بمختلف مجاالتها“.
وقـــد جاء هذا التصريح في ســـياق تنامي 
أصـــوات معارضـــي العنصريـــة فـــي ألمانيا 
المطالبين بإيقاف نشاط حركة بيغدا المعادية 
للمســـلمين في عـــدد مـــن الـــدول األوروبية، 
وخاصة بعـــد أن أقـــدم عدد مـــن المجهولين 
فـــي الفتـــرة الماضية علـــى إحـــراق عدد من 
مقرات إقامة الالجئيـــن القادمين إلى ألمانيا. 

ولم تعثر الشـــرطة بعد على دالئل تشـــير إلى 
مرتكبـــي جريمـــة اإلحـــراق والتي لـــم تخلف 

خسائر بشرية.
وقال ميزير إنه ”على الغرب أال ينســـى أن 
معظم األشـــخاص المتضررين من التنظيمات 
اإلرهابيـــة هـــم مـــن المســـلمين أوال“. وعلق 
علـــى هذا التصريح بعض ممثلي المســـلمين 
في ألمانيـــا بأنه تصريح ينم عن ســـالمة في 
التحليـــل ووضوح في الرؤية لـــدى الحكومة 
األلمانيـــة. وأكد أيمن مزيـــك رئيس المجلس 
اإلســـالمي األعلى فـــي ألمانيـــا أن ”مثل هذه 
التصريحات من شأنها أن توضح أكثر الحقيقة 
للناس والرأي العام، ليس في ألمانيا فقط، بل 

في أوروبا والعالم أيضا“.

وأضاف وزير الداخليـــة األلماني متحدثا 
عن أهميـــة اإلدماج داخل المجتمعات الغربية 
أنه ”علينـــا أن نحول دون عمليات اســـتغالل 
الدين اإلسالمي في هذه األعمال اإلرهابية عن 
طريـــق تقوية الوحدة بيـــن مختلف الجاليات 

داخل المجتمعات الغربية“.
وأعلنت قيادات مســـلمة أخرى أن مســـألة 
االندمـــاج داخـــل المجتمع الغربـــي أصبحت 
مهمة رئيســـية وملحـــة على الجميـــع تحمل 
مســـؤوليتها، وذلك لتجنب أي صدام قد يؤدي 
إلى تأجيـــج العنف أو التطرف لدى الشـــباب 
المســـلم، فاألفضل للمجتمعات المســـلمة أن 
تندمـــج في بيئتهـــا الجديدة حســـب تصريح 
نديم إلياس الرئيس الســـابق للمجلس األعلى 

للمســـلمين في ألمانيا. وجاءت هذه المطالبة 
أثنـــاء كلمة ألقاهـــا وزير الداخليـــة األلماني 
توماس دو ميزيـــر، على هامش المؤتمر الـ12 
للمكتب الفيدرالي لحماية الدستور في برلين، 
والذي شارك فيه عدد من كبار المسؤولين من 

بريطانيا وبلجيكا والدنمارك.
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يمينيو فرنسا.. طائفية جديدة تهدد قيم الجمهورية الخامسة

رسائل طمأنة تبثها الحكومة األملانية للمسلمني بعد تزايد التهديدات

ــــــم تعرف أوروبا بعد طريقها لفك املعادلة الصعبة التي تواجهها في الســــــنوات األخيرة،  ل
واملتمثلة أساســــــا في كيفية احلفاظ على توازناتها الثقافية واالجتماعية والسياسية أمام 
ــــــن. وكلما مر الزمن، إال وارتبكت أحــــــزاب بعينها مفصحة عن  املــــــد املتزايد من املهاجري
نظرتها للهجرة. وهو ما حدث مع رئيس بلدية في جنوب فرنســــــا اليميني املتطرف روبير 
مينار، الذي بدأ في إحصاء التالميذ املســــــلمني في املدارس ووضعهم في ملفات خاصة، 

األمر الذي من شأنه املس بأعرق قيمة متيز فرنسا في العالم وهي علمانيتها.

إسالموفوبيا أشاعها اليمني الفرنسي تستهدف املسلمني

[ رئيس بلدية يميني يصنف تالميذ املدارس حسب دياناتهم  [ املسلمون يستهجنون والحكومة تندد وتحيل امللف إلى القضاء

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية األلمانية 
في بالغ رسمي لها أن الوزارة 
سوف تقوم بدعم الالجئين في 

بالدها وتقديم كل المرافق الدينية 
التي يحتاجونها ومزيد من 

التأمين والحماية لهم ضد أي 
اعتداء.

◄ أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون في أول خطاب 

له بعد فوز حزبه في االنتخابات 
األخيرة، عن حزمة قوانين جديدة 

لمكافحة التطرف واإلرهاب خاصة 
لدى شباب الجالية المسلمة في 

بريطانيا.

◄ أعلنت السلطات الباكستانية 
أن هجوما نفذه إسالميون 

متطرفون على حافلة تنقل شيعة 
أوقع 41 قتيال على األقل والعديد 

من الجرحى في حي سافورا فوت 
بكراتشي جنوب البالد.

◄ وصل عدد النواب المسلمين في 
مجلس العموم البريطاني خالل 
االنتخابات البرلمانية األخيرة 

التي فاز بها المحافظون بزعامة 
رئيس الوزراء الحالي ديفيد 

كامرون، إلى أعلى مستوياته في 
تاريخ البالد، حيث بلغ عددهم 13 

نائبا.

◄ دعت منظمة الهجرة الدولية 
إلى تغيير صورة المهاجرين 

والالجئين في الدول األوروبية لدى 
وسائل اإلعالم، وأكدت في تقرير 

لها ضرورة احترام حقوق اإلنسان 
واألقليات واألديان وعدم المساس 

بها.

باختصار

«ما أقـــدم عليه رئيس بلديـــة بيزييه فعل مناف لـــكل األخالق التي تسامح
عرفت بها فرنســـا وكل املبـــادئ التي قامت عليهـــا الجمهورية، إنه 

فعل عنصري وغير الئق».
جناة فالو بالقاسم
وزيرة التربية الوطنية الفرنسية

«هنـــاك عـــودة تاريخية لشـــعور داخـــل األوروبيـــني بالكراهية 
والعنصريـــة على اآلخرين، األمر في تصاعد ويجب علينا أن نتخذ 

الخطوات الالزمة ونعلن اإلنذار».
مايكل بريفو
مدير الشبكة األوروبية ملكافحة العنصرية

«املســـتقبل يكمن فـــي التعايش املرتكـــز على احتـــرام التنوع، ال 
على ســـيطرة الفكر الواحد الـــذي يبدو محايدا نظريـــا، فالثراء في 

االختالف وليس في األحادية النمطية».
جان لوي توران
رئيس املجلس البابوي للحوار بني األديان

يمنـــع القانون الفرنســـي القيام 
بإحصـــاءات تقوم علـــى املعيار 
الدينـــي نظـــرا النضبـــاط تلك 

القوانني ملبدأ حرية املعتقد

◄

التمييز بـــني املتطرفني الذين 
يســـتغلون اإلسالم واملسلمني 
األبريـــاء أمر ضروري لكي يعيش 

الجميع في سالم

◄

املســـلمني  التالميـــذ  أعـــداد 
زادت بنســـبة واضحـــة مقارنـــة 
بالســـنوات املاضيـــة ويجب أن 

نواجه هذا الواقع

◄

أوروبا ورجعيوها: حذار من أزمة تعيد لنا النازية

} منذ سنوات، بدأت موجة اإلسالموفوبيا 
في عدد من الدول األوروبية في إثارة 

إشكال عميق في البنى الفكرية والثقافية 
والقانونية لتلك الدول التي عرفت تطورا 

مهما في مجال علمنة الدولة وجتريد 
املؤسسات من الطابع الطائفي والعنصري 
والديني لصالح املواطنة، لتضع القيادات 
السياسية والشخصيات العامة واملفكرين 

أمام ”إحراجات“ حقيقية تعكس تأزم مقوالت 
العلمانية أمام عودة املد التعصبي في 

أوروبا، وهو مد جاء مرافقا حلركة تصاعدية 
للهجرة.

حركة ”بيجيدا“ مثال أو ”أوروبيون 
وطنيون ضد أسلمة الغرب“، ميكن أخذها 

كنموذج تتركز داخله عينة من اآلراء العامة 
األوروبية التي ترفض اآلخر املختلف عنها، 

واإلشكال األعمق في هذا اإلطار هو أن 
املجاميع التي شكلت هذه احلركة العنصرية 
استجابت سريعا ملعطى واقعي تعيشه وهو 

األزمة االقتصادية التي تعصف بأوروبا 
والعالم، لتتحول العنصرية الدفينة إلى 

تعبير واضح عن الرفض املطلق للمهاجرين 
(املسلمني) حتت مسميات ”اخلوف من 

أسلمة الغرب“، وهو ما يطرح تساؤالت 
عديدة حول طبيعة العنصرية داخل هؤالء: 

هل هي أصيلة أم مجرد استجابة طارئة 
لواقع متأزم متر مبرور األزمة؟

آخر األحداث في فرنسا تبوح بدورها أن 
خلال ما يحدث. رؤوس السياسة في البالد 

تناقض منظومتها، ليكشر اليمني الراديكالي 
الفرنسي عن أنيابه حتت وقع أزمات 

داخلية تعصف به، فتنعكس ردود األفعال 
داخل اجلاليات املسلمة في فرنسا، ويهاجم 

اإلسالم مرة أخرى.
فما معنى أن يعلن جون ماري لوبان، 

األب املؤسس حلزب اجلبهة الوطنية 
اليميني عزمه اعتناق اإلسالم ”نكاية في 

ابنته“ التي جمدت نشاطه في احلزب عقابا 
له على تصريحات معادية للسامية؟ يعني أن 

ألحدهم في  األمر ال يعدو أن يكون ”إغاظة“ 
سياق معركة سياسية تخص حزبا ما، أو 

أّن اإلسالم كدين أصبح عنوانا ”للتخويف“، 

أو رمبا قرر لوبان ـ الفرنسي جدا ـ أن يدخل 
اإلسالم هكذا عن اقتناع. 

األمر ال يستهدف أبدا الدفاع عن دين ما، 
فكل األديان تدافع عن نفسها بقوتها الذاتية 

والروحية وبتعاليمها وخصائصها، لكن 
اإلشارة إلى طبيعة رؤية اليمني في أوروبا 
بشكل عام لإلسالم متر حتما عبر استغراب 

سلوكات القيادات اليمينية التي تصور 
اإلسالم على أنه دين كره وتشدد وعنف، 

واحلال أن األمر عكس ذلك متاما. إذن فما 
الفرق بني إرهابيي ما يسمى بـ“الدولة 
اإلسالمية“ واملتعصبني اليمينيني في 

البغدادي  أوروبا؟ ما الفرق بني ”اخلليفة“ 
وجون ماري لوبان مثال، أو النائب الهولندي 

املتطرف غيرت فيلدرز، فكل منهم يوظف 
الدين في معاركه السياسية: األول يذبح 

به األبرياء ليسيطر على مملكة خيالية في 
الشرق العربي، والثاني يغيظ به ابنته 

والثالث يستعمله كفزاعة كلما ترشح 
لالنتخابات. ألهذا احلد ميكن ألوروبا أن 

حتتمل سياسيني من هذا النوع؟ أو أن 
تسمح فرنسا، بلد اجلمهوريات اخلمس 

العلمانية، بازدراء الدين؟

يبدو أن بعض سياسيي فرنسا ”قد 
أضاعوا البوصلة“ كما صرحت وزيرة 

التربية جناة فالو بلقاسم، وأصبح االرتباك 
باديا بشكل أوضح على املجتمع األوروبي 

الذي يشهد ”تآكل علمانيته“ حتت وقع 
ضغوطات االقتصاد املترهل واإلرهاب 

وتزايد أعداد املهاجرين، ما يؤكد أن 
الشعوبية في أوروبا لم تنته مع نهاية 

النازية والفاشية، بل إنها في تنام مطرد 
كلما حلت أزمة بديار الشمال الباردة. 

حتى أن ”احلس اخلاص“ أو حس األقليات 
الرافضة لوجود اآلخر املختلف عنها بدأ 

في العودة ومزاحمة ”احلس املشترك“ 
الذي أرادت األجهزة واملنظومات األوروبية 

تعميمه على املجتمع منذ نهاية احلرب 
العاملية الثانية.

رمبا تعيد عجلة التاريخ نفسها إلى 
الوراء، قرنا من الزمن، لتحتاج معه القارة 

العجوز أنطونيو غرامشي آخر، يدعو 
ملقاومة التطرف والتعصب والفاشية 
التي نشأت في ظروف تشبه ظروفنا 

اليوم، وصعدت إلى السلطة بانتخابات 
”دميقراطية“.

سيف الدين العامري

روبر مينار



} أبوظبــي –  أقيمـــت الندوة فـــي الخيمة، 
وشارك فيها ثالثة من المترجمين العرب الذين 
نشـــرت لهم ترجمات في سلســـلة كالسيكّيات 
األدب الفرنسّي التي يصدرها المشروع، وهم 
اللبنانية دانيال صالح والتونسي محّمد علي 
اليوســـفّي والمغربي محّمد آيـــت حّنا، وأدار 
الندوة الشاعر واألكاديمّي العراقّي المقيم في 
فرنسا كاظم جهاد، الذي يشرف على السلسلة.
تجربتهـــم  الثالثـــة  المترجمـــون  عـــرض 
تصوراتهـــم  وقدمـــوا  األدب،  ترجمـــة  فـــي 

لخصوصّيات ترجمة الكالسيكّيين وشروطها. 
ثّم، باالستناد إلى تجاربهم في هذا المضمار، 
قدموا أمثلة حّية عّمـــا واجهوه من صعوبات 
أثنـــاء الترجمـــة وكيفية تذليلهـــا. وفي ختام 
النـــدوة قـــرأ كّل منهـــم بضـــع صفحـــات من 

ترجماته المنشورة في السلسلة المذكورة.
تناولت الندوة ثالث روايات ضمن سلسلة 
كالســـيكيات األدب الفرنســـي الصـــادرة عـــن 
المشـــروع، حيث تحدثت المترجمة اللبنانية 
دانيـــال صالح عن تجربتها فـــي ترجمة كتاب 

”الفيضـــان، ومنتخبات قصصّية أخرى“ إلميل 
زوال، والـــذي يقّدم منتخبـــات قصصية 
لرائد المدرســـة الطبيعّية في الرواية، 
الفرنســـّي إميـــل زوال، مقتطفـــة مـــن 

مختلف مجموعاته القصصية.
والمترجـــم  الكاتـــب  وتنـــاول 
المغربّي محّمد آيت حّنا تجربته في 
ترجمـــة رواية ”جورج الموريســـّي: 
أللكساندر  حكاية عن البّر والبحر“ 
دومـــا، وهـــي روايـــة تجمـــع في 
تركيبة جميلة وبالغة االنســـجام، 
بيـــن مختلف مواهـــب دوما، من 
الّســـرد التاريخّي المتمّكن، جمع 

فيه وقائع وشـــخصيات فعلّيـــة وأخرى 
من بنات خياله الخصب، إلى شـــعرّية العشق 
المحاورة  فبراعـــة  الجغرافّيـــة،  والغرائبّيـــة 

والتعّمـــق البســـيكولوجّي ورصـــد الطبائـــع 
والجماعّيـــة،  الفردّيـــة  واألهـــواء 
والتصعيد الدرامّي والتشـــويق 
والنقد  والّدعابـــة  واالســـتطراد 

األيديولوجّي.
المترجـــم  تحـــدث  وأخيـــرا 
محّمد علي اليوســـفي عن تجربته 
في ترجمـــة رواية ”مغامرات الفتى 
أصهب“ لجـــول رونار، والتي كّلفت 
كاتبهـــا ثمنا غاليـــا إذا انطلقنا من 
حقيقـــة باتـــت معروفة؛ وهـــي أنها 
تتحـــّدث عن طفولـــة الكاتب، فصارت 
من أبرز كتب الناشـــئة التـــي ازدادت 
شعبّيتها بفعل تكريسها في المدارس 
الفرنســـية والفرنكوفونية، فضال عن المسرح 

والسينما والتلفاز الحقا.
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ثقافة

كاتب سوري يصور مختلف 

جوانب الحياة في آربيل

الفنان األميركي ناثان صوايا أمام أحد أعماله الفنية في معرض {لبنة الفن} في باريس

} آربيــل (العــراق) - صـــدرت فـــي آربيل عن 
مكتب التفسير للنشر واإلعالن روايــة جديدة 
للروائي الكردي الســـوري عبدالباقي يوسف 
وهي الجزء  بعنوان ”هولير ســــدرة العشق“ 
الثاني من ثنائيته الروائية ”هولير حبيبتي“، 
التي كانت قد صدرت عن ذات الناشـــر ســـنة 

.2013
 فـــي هـــذا الجـــزء الـــذي صـــدر حديثـــا 
الســـيرة  ســـرد  الروائـــي  يســـتكمل   (2015)
الذاتية لمختلف جوانـــب الحياة االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية لمدينة آربيل روائيا 
إلـــى جانب تصويـــر وقائع الحيـــاة اليومية 

للنازحين إلى إقليم كردستان.
جـــاء العمـــل فـــي 454 صفحـــة لتنتهـــي 
الثنائيـــة الروائية فـــي 754 صفحة، قال عنها 
الكاتب إنها اســـتغرقت ســـنتين مـــن الكتابة 

كانت شبيهة بالنحت في الصخر.
إلى ذلك فقد تمّيز هذا الجزء بالتركيز على 
الثورة الســـورية حيث أفرد له أطول فصوله 
وهو ”عندما تأخر الورد“. ومن فصول الرواية 
كذلك ”مقام الهوى“ و“شجرة الجبل““ و“نبتة 

العشق“ و“مظفرالدين كوكبري“.
وممـــا ورد على الغـــالف األخيــــر ”هكذا 
هي هولير، كما لو أنها ملكة الروح، ســـاحرة 
األفئـــدة. وردة أزلية متجـــّددة التألق. ال يملك 

الذبول حيلة إلى صعيدها. 
تبعث أريج عطرها الفـــّواح لكل َمن يدنو 
إليها بخطوة. تتفتح برعمة ياســـمين هولير 

في أّبهة الصيف“.

عن دار {فضاءات للنشـــر والتوزيع}، في األردن، صدر كتاب {رسائل 

بـــال عنوان} للروائية فتحيـــة النمر، والكتاب عبـــارة عن مجموعة من 

الرسائل في ١٠١ ورقة خبأتها النمر ضمن نصوصها األدبية. 

عـــن {الدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون}، في بيروت، صـــدرت رواية 

بعنـــوان {كافيـــه فيروز: روايـــة باســـتثناء فصل واحـــد} للكاتب 

العراقي علي شاكر.

صدر عن مكتبة األســـرة، ضمن سلســـلة علـــوم اجتماعية، كتاب 

بعنوان {املرشـــد األمني لتعليم البنـــات والبنني في القرن الحادي 

والعشرين} للباحثني حامد عمار وصفاء أحمد.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ يشهد المهرجان األكاديمي للفيلم 
في طبعته الثانية التي تحتضنها 

جامعة أحمد بن بلة بوهران مشاركة 
العديد من الجامعات الجزائرية 

لتقديم 30 عمال.

◄ ينظم المركز السينمائي المغربي 
الدورة 13 لمهرجان الفيلم القصير 

المتوسطي بطنجة من 5 إلى 10 
أكتوبر المقبل.

◄ انطلقت ببرشلونة، فعاليات 
”أسبوع الشعر �2015 تحت شعار 

”كما ضربات قلب بشري“، ويتواصل 
المهرجان إلى غاية 18 مايو الجاري.

◄ صدر عن مركز الطباعة بالمغرب، 
ديوان شعري بعنوان ”مواكب 

العشق“ للشاعر المغربي محمد 
نوحي، والكتاب من القطع المتوسط، 

ويضم 16 قصيدة.

◄ تنظم جمعية األوركسترا األردنية 
الوطنية اليوم الخميس 14 مايو 

الجاري، أمسية استثنائية لمحبي 
موسيقى الجاز اإليطالي، تضم 

الثالثي اإليطالي: نيكولو فاراسي 
على الكمان، ولوكا أكوينو على 

البوق، وجيانلوكا بريغنانو على 
الطبل.

◄ صدر عن مشروع مكتبة األسرة، 
ضمن ”سلسلة تراث“ كتاب 

”االعتصام“ ألبي إسحاق الشاطبي، 
وهو إبراهيم بن محمد اللخمي 
الغرناطي الشهير بالشاطبي.  

◄ ينظم المعهد الفرنسي بمصر عددا 
من العروض السينمائية في الفترة 

من 17 إلى 20 مايو الجاري، وذلك 
في قاعة المعهد الفرنسي بالمنيرة، 

بالقاهرة.

◄ نظمت دار نشر "الدار" ، بالقاهرة، 
مساء أمس، حفل توقيع ومناقشة 

المجموعة القصصية "المركب بتغرق 
يا قبطان" للكاتب الشاب محمود 

فطين.

باختصار

عبدالغني فوزي

} تصفـــح مجموعة ”خليلـــة خضرا“، لفاتحة 
ســـعيد قصة قصة، أفضى بـــي إلى وضع اليد 
على بعض الخصائـــص والممكنات الجمالية 
في هـــذه الدائرة القصصيـــة، من ذلك حضور 
ضمير المتكلم في شـــكل ساردة تحكي بوحها 

بشكل شذري يذهب غوصا إلى الداخل.
بهذه الصـــورة تنطلق كل قصـــة من حالة 
-بين الواقع والغاب- مشحونة، تنعكس على 
الجنبات، فتتلون الزهور على حافة أفق عصي 
في ذاك النظر المنكســـر والمضمخ بالحنين. 
عبر هذه النغمة تمّر كل المعطيات المسرودة، 
وقـــد تحولـــت إلى مشـــاهد، ممـــا يفضي في 

تقديري إلى تذويب الحكي.

تأمالت معلنة

المحصلـــة، إن المجموعـــة اختارت  فـــي 
لغة شـــعرية تبطـــن أكثر مما تصـــرح وتلمح 
دون تحديـــد أو تعييـــن، الشـــيء الـــذي أّدى 
إلـــى االســـتغراق واالســـتبطان الذي يســـند 
التأمـــالت وهـــي تدفع بأســـئلتها إلـــى أبعد 
مـــدى في احتضان كل ما يمـــّر بالذات وإعادة 
بنائه فـــي اللغة ومجراها الســـردي، نقرأ في 
مجموعـــة ”خليلة خضرا“ مـــن قصة ”صوتي 
فـــي زنزانة“، ما تبوح به فاتحة ســـعيد: ”رغم 
كل األشجان أخادع نفســـي، أترك عصافيرها 

تفّر من شرفات الروح“. وتضيف قولها ”أحيا 
على طيف الســـنين الماضيـــة الهادئة، أنتظر 
نـــزول الليل فأتســـلل إلى ســـطح المنزل، بين 
أحضـــان الظالم أتطلـــع إلى نجوم الســـماء، 
أحلم بالقصائد تتحّول إلى قمصان نور تغزو 
نفسي، تذّوب الســـواد الذي بداخلي، لتصبح 
مفاتيح ســـحرية، تفتح أبواب الغياب وتقتحم 
دروب الغسق. على وتر من شرايين قلبي اهتز 
طائر الليل، اهتزت معه مشاعري، فحلقت إلى 

حيث يقبع حبيبي في زنزانته“.

تزاوج صعب

أعـــرف القاصة فاتحة ســـعيد لقـــد كانت 
شـــاعرة من قبل، ثم عبرت إلى الســـرد بكامل 
هذه العدة الشـــعرية: من التعابير الرشـــيقة، 
والتكثيـــف، واســـتغوار الحالـــة وترميزهـــا، 
ومن توالد الصور. وعلى هذا األســـاس، يمكن 
البحث عن ســـردية هـــذه الصـــور، كأن األمر 

يتعلق بقصص ال أداة لها إّال الشعر.
 وهو تزاوج صعب، لكن ليس مســـتحيال، 
حتـــى يتأتى هتـــك مناطق معتمـــة في الحكي 
وتوســـيع محامله األدبية، لهذا كانت األحداث 
تقع فـــي مناطق عالقة من التمثل ومســـاحات 

السؤال.
وخلقت القاصة محمال حكائيا يليق بذلك، 
يتمثل في التناظر الحاصل بين ذات الساردة 
وأمكنـــة عبورها؛ وأحيانا عبـــر التذكر المقيم 
في أســـفل حكيها كخلفية بارقة من المشـــاعر 
واآلالم الممـــددة والممتـــدة لـــآلن الحارق في 

القصص طبعا.
ورد فـــي قصـــة ”ســـعدية والبقـــرة“، من 
مجموعـــة ”خليلـــة خضرا“، فقـــرة تقول فيها 
فاتحة سعيد ”في وقت مبكر ومع بزوغ الشمس 
التي ترســـل أشعتها على الكون، لتوقظني من 

فراشـــي، قررت الوقوف بعد ليلة، رسمت على 
وســـادتي خريطة القرى المجـــاورة، راودتني 
أحالمي وأنا أتقلب في رحلة جعلت النســـيان 
محاال، أسمع المحرك الذي يدير البئر ويخرج 

الماء من عمق الصخور المتراكمة.
 رائحـــة الصدأ تخرج مع الماء من القاع… 
األطفـــال يشـــربون علـــى صـــوت الضفـــادع 
ونقيقهـــا ونباح الـــكالب، تخيـــم العتمة على 
القرية التـــي ال يوجد بها مســـتوصف لعالج 
المرضى أو مدرسة قريبة من المكان. مقومات 
الحيـــاة معدومة، كل شـــيء يمضي بصعوبة، 
المواصالت والكهرباء، وما بداخل القرية من 
آالم اســـتوقفني، رغـــم أني ســـحرت بمنظرها 

الخـــالب المنبثـــق مـــن بســـاطها األخضر“. 
يبدو أن الكاتبة منشـــغلة أكثـــر بترميز المتن 
الحكائـــي. وبالتالـــي فالمجموعـــة قيد النظر 
تنســـج عوالـــم تصـــور المفارقـــات والصراع 
الدائر فـــي الحياة. وباألخص مـــا يؤلم منها 
عربيا. لهذا ترى ثنائيات ســـارية بين تالفيف 
هذه الســـردية، من قبيل: الخير والشر، الفرح 
والحـــزن، الخواء والمعنـــى… فبدت القصص 
كِســـَير وحيوات موغلة في التحول الغرائبي، 
فـــي خط ســـردي تصعيدي. مما خلـــق تبئيرا 
للحـــاالت النفســـية المشـــروخة، مـــن خـــالل 
اســـتيهامات وتأمالت الســـارد في مســـارات 

الشخوص ومصائرها التراجيدية.

تقول ســـعيد عـــن مجموعتهـــا القصصية 
”الحياة ليســـت طويلة حتى نجرب كل شـــيء، 
وال قصيرة حتى تطفو على الذاكرة كل تفاصيل 
حياتنا، فالفراشـــات ال تعرف ألوان أجنحتها، 
ولكن أعين البشر تعرف مدى روعتها، بمعنى 
آخر أنت ال تعرف مدى روعتك، ولكن هناك من 

البشر من يعرف قيمتك الحقيقية“.
طرحـــت القاصـــة فاتحة ســـعيد منجزها 
القصصـــي هـــذا بخاصياته تلـــك، مّما يوحي 
يقينا بأن الكاتبة فاتحة ســـعيد ســـتعمق هذا 
الخيـــار الجمالي في مدّونة الســـرد المغربي 
وطموحهـــا  الســـتعدادها  نظـــرا  والعربـــي، 

المتجدد.

الحياة ليست طويلة حتى نجرب كل شيء

كثيرة هي األســــــماء التي ســــــامرت الكلمة اإلبداعية وغذتها من تربتهــــــا ومقروئها، وعلى 
الرغم من ذلك، تتقدم بخطوات وئيدة دون إعالم وأضواء مزيفة وخادعة. الكاتبة والشاعرة 
املغربية فاحتة سعيد واحدة من ساللة اليتم، اختارت أن جتمع بعض قصصها في مؤلف 

بعنوان ”خليلة خضرا“ الصادر مؤخرا عن ”دار الوطن“ بالرباط.

إلى  بأسئلتها  تدفع  املجموعة 

ما  كــل  احتضان  فــي  مــدى  أبعد 

في  بنائه  ـــادة  وإع ــالــذات،  ب يمر 

اللغة، ومجراها السردي

 ◄

[ فاتحة سعيد: رغم كل األشجان أخادع نفسي  [ {خليلة خضرا} قصص تقع في مناطق عالقة من التمثل ومساحات السؤال

 القاصة تنسج عوالم تصور املفارقات والصراع الدائر في الحياة، وباألخص ما يؤلم منها عربيا

نظم مشــــــروع ”كلمة“ للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للســــــياحة والثقافة ندوة بهدف مناقشة 
ترجمات سلســــــلة كالسيكّيات األدب الفرنسّي، ضمن البرنامج الثقافي املصاحب ملعرض 
أبوظبي الدولي للكتاب، الذي اختتمت فعالياته مساء أول أمس الثالثاء، في مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض.

{كلمة} يناقش ترجمات سلسلة كالسيكيات األدب الفرنسي



نجوى درديري

فيلــــم مصــــري لمخرجه  } ”حيــــاة طاهــــرة“ 
الشــــاب مهند دياب الذي يشارك به حاليا في 
فعاليات مهرجان كان السينمائي، ضمن ركن 
األفــــالم القصيرة، لينقل إلــــى العالم تفاصيل 
قصــــة واقعية تفيض بالمشــــاعر اإلنســــانية، 
بينما صاحبتها لم تكن تحلم يوما أن تســــافر 
حكايتها خــــارج إطار مــــكان وزمــــان قريتها 

الصغيرة.
يدور الفيلم الــــذي يعرض ألول مرة خالل 
المهرجــــان حــــول ســــيدة قادمة مــــن أحراش 
الحيــــاة في صعيــــد مصــــر، لتقــــود أبناءها 
الخمسة إلى بر األمان، بعدما تحدت ظروفها 
وتفوقت علــــى الرجال في المهــــن التي بقيت 
قاصــــرة عليهــــم، مثــــل البناء وحمــــل الطوب 
واألســــمنت والحــــدادة والخراطــــة واللحــــام 
بالنار والعمل في صيانة إطارات الســــيارات، 

فضال عن إتقانها للتجارة والخياطة.
توفــــي زوجهــــا وهي في ريعان الشــــباب، 
فاختارت أن تهب ما تبقى من ســــنوات عمرها 
إلكمال رسالتهما المقدســــة في تربية األبناء، 
ونــــذرت أن تكــــون لهم األب الــــذي فقدوه إلى 
جانب كونها األم العطوف، ورغم العناء الذي 
واجهته، ظل وجهها يشــــرق بالبشر والنصر 
اسما  على صعوبات الحياة، لتكون ”طاهرة“ 
على مســــمى، في فيلم بمثابة أنشودة صادقة 

لكفاح المرأة المصرية.
إن  قــــال المخرج مهنــــد ديــــاب لـ“العرب“ 
الفيلــــم يأتــــي كواحــــد مــــن بين ثالثــــة أفالم 

تســــجيلية عن كفاح المــــرأة المصرية بدأها 
في العام الماضــــي، بفيلم ”حياة كاملة“ الذي 
حصد العديد مــــن الجوائــــز، والثاني ”حياة 
طاهرة“ في انتظار تحديد معالم الفيلم الثالث 

الذي سيبدأ تصويره العام المقبل.
ويتابــــع قائال ”اختــــرت طاهــــرة تحديدا 
كنموذج للمرأة المصرية غير المتعلمة والتي 
تحمل على أكتافها أحماال ال يســــتطيع أعتى 
الرجال حملها، حيث اعتنت بأسرتها ورفضت 
الزواج بعد وفاة زوجها، وهي اآلن جدة لديها 
أحفاد، أراهــــا تحملهم علــــى كتفيها وتعتني 
بهم كمــــا اعتنت بآبائهم من قبــــل، باختصار 
هي ســــيدة مكافحة بكل مــــا تحمله الكلمة من 
معان، وحياتها رحلة تستحق النظر بعمق في 

تفاصيلها“.

ينتمــــي مهنــــد إلــــى المدرســــة الواقعية 
في الســــينما التــــي بدأها في مصــــر الراحل 
صالح أبوســــيف ومــــن بعــــده الراحل عاطف 
الطيب، بهدف التأثير في المشــــاهد من خالل 
التفاصيل التي يتفنن في رســــمها حتى تبقى 

عالقة في ذاكرة كل من يشاهد الفيلم.
للطريــــق الطويل  الفيلــــم بمشــــهد  يبــــدأ 

المــــؤدي إلى محافظة المنيــــا التي تبعد 241 
كيلومترا جنوب القاهرة، والتي تعيش طاهرة 
بإحدى قراها النائية، ويظهر المخرج بوجهه 
وهو يركب ســــيارة أجرة في الطريق إلى قرية 
طاهرة التي تبعد عن المنيا ذاتها بحوالي 18 
كيلو مترا، تاركا الكاميــــرا تتحرك براحة في 
الخلفية لتصوير الطريق الترابي على جانبي 
الترعة، والمزارعين الذين خط الزمان والعوز 

عالماته على وجوههم المكدودة.
قصــــد ديــــاب بهــــذا المشــــهد أن يصــــور 
تفاصيــــل الحالــــة التي تعيشــــها بطلة قصته 
ليصف للمشــــاهد مدى المعاناة التي تعيشها 
طاهــــرة، ورغم ذلك تحيــــا وتنعم بلحظات من 
الرضا يعكسه في المشهد التالي الذي يصور 
طاهــــرة بوجهها الضاحك البشــــوش مداعبة 
المخــــرج بقولهــــا في صوت تمــــأله الضحكة 

الخجولة ”تتجوزنيش يا خويا؟“.
منح دياب لعدســــته الحريــــة الكاملة حتى 
تصاحب طاهرة، وترك لها مســــاحة من البوح 
والحركة في منزلها المتواضع، فراحت تحكي 
قصتهــــا وكيف أنها تحولت إلى أرملة منذ 30 
عامــــا، بعد وفاة زوجهــــا، ورفضت الكثير من 
عروض الــــزواج، واختارت أن تعيش ألبنائها 

ترعاهم وتربيهم.
على أصابــــع يديها عــــددت طاهرة المهن 
التــــي عملت بها واثقة بنفســــها، وأنها كانت 
”تضــــع القــــرش على القــــرش“، وتنفــــق على 
أســــرتها وتدخــــر لهــــم، فعملت علــــى ماكينة 
حياكة وفي الحقول كما الرجال، حيث شمرت 
عــــن ذراعيهــــا وأمســــكت بالفأس، ولــــم تبال 

بنظرة االستغراب في عيون أهل قريتها.
أبدع دياب في إفساح المجال للمشاهدين 
كي يغوصوا في الحياة الواقعية لطاهرة دون 
أن يتدخــــل في أّي مشــــاهد تمثيلية أو متأنقة 

من أجل الوقوف أمام الكاميرا.
طاهرة التي قامت بالبطولة الكاملة للفيلم 
الممتــــد علــــى 9 دقائق مرتدية جلبابا أســــود 

فضفاضا وشــــاال من نفس اللون على رأســــها 
(ترتديه الفالحات في الريف المصري)، قالت 
إنها كانــــت خائفة من الكاميرا في  لـ“العرب“ 
البداية، لكن بعد حوار طويل مع المخرج قبل 
التصويــــر اطمأنت ”خصوصا بعــــد أن طلب 

مني أن أكون على طبيعتي“.
ورغم أن الفيلم سيعرض ضمن ركن الفيلم 
القصير في مهرجــــان كان الذي يعّد أحد أهم 
المهرجانــــات الســــينمائية في العالــــم، إّال أن 
طاهرة ال تعرف شــــيئا عن مهرجان كان الذي 
ســــيعرض قصة حياتهــــا، وال تعلــــم أين تقع 
فرنســــا، وكل ما تعرفه أن الفرنســــيين شــــقر 

وعيونهم ملونة.
ضحكــــت بعفوية وبطيبة شــــديدة، عندما 
علمــــت أن حياتهــــا البســــيطة ســــتعرض في 
هــــذا المهرجان الدولي ليشــــاهدها أناس من 

جنسيات ولغات مختلفة.

أمير العمري

} كان (فرنســا) -  فيلـــم ”مرفـــوع الـــرأس“ 
للمخرجـــة الفرنســـية إيمانويـــل بيركو الذي 
افتتح أمـــس مهرجان كان الدولـــي في دورته 
الـ68، هو الفيلم األول الذي يفتتح به المهرجان 
لمخرجـــة (امـــرأة) منـــذ فيلم ”رجل عاشـــق“ 
األميركـــي لديان كوري عام 1987، وهو ما يثير 
الدهشة بسبب وجود عدد كبير من المخرجات 
فـــي العالم وفي فرنســـا بوجه خـــاص، كانت 
أفالمهن تستحق العرض في افتتاح المهرجان 
الكبيـــر، ولو خارج المســـابقة كمـــا هو الحال 
بالنسبة إلى فيلم ”مرفوع الرأس“ الذي تشارك 
مخرجته -وهـــي أيضا ممثلة- في بطولة فيلم 
للمخرجة  آخر داخل مسابقة كان هو ”مليكي“ 

مياوين.
علـــى غرار األفالم التـــي يصنعها األخوان 
داردين فـــي بلجيكا، تقدم بيركـــو فيلمها هذا 
الذي يسير بال شك على خطى مدرسة الواقعية 
الجديدة، التي أطلق عليها في زمانها ”واقعية 
حوض المطبخ“ إشـــارة إلى صدقها في تقديم 

ما يحدث في ”قاع المجتمع“.
وفي مقابل ذلك ال يستغرق الفيلم كثيرا في 
تقديم وصف مسهب للحياة داخل اإلصالحيات 
أو الســـجون التي يودع فيها ”األحداث“، بقدر 
ما يولـــي االهتمـــام بأســـلوب وطريقـــة عمل 
المؤسســـات الفرنســـية التي تقع على عاتقها 
رعايـــة األطفـــال المشـــاغبين الخارجيـــن عن 
الخـــط، أي الذين يميلون إلى العنف والخروج 
على نمط الســـياق االجتماعـــي المقبول، وما 
يواجهه العاملون داخل هذه المؤسســـات من 
مشـــاق ومصاعب قـــد تصل إلى حـــّد االعتداء 

الجسدي والتهديد بالقتل.

تعدد املستويات

بطـــل الفيلـــم أي الشـــخصية المحوريـــة 
التـــي تتداعـــى مـــن حولهـــا األحـــداث وتبرز 
الشـــخصيات المختلفة، من فلورنس القاضية 
المتخصصـــة بالنظر في قضايـــا األحداث من 
صغار الســـن، والتي تقوم بدورها هنا كاترين 

دينيف بخبرتها الطويلة الممتدة في السينما 
الفرنسية، إلى يان المشرف النفسي على إعادة 
تأهيل األطفال المشاغبين وجعلهم ينسجمون 

مع المجتمع.
وهـــو الـــذي كان فـــي الماضي مـــن أولئك 
األطفال، وقضى فترة في السجن الرتكابه عددا 
من المخالفات الجنائية، ويقوم بدوره ببراعة 
ملفتـــة الممثـــل بينـــوا ماجيميل، ثّم الســـيدة 
المشـــرفة على تعليم األطفال داخل اإلصالحية 
التـــي يقع بطل الفيلم الصغير في غرام ابنتها 
المراهقة تيس، وتكون هذه العالقة ســـببا في 
تغييره بشـــكل درامي ليصبح أكثر إحساســـا 

بالمسؤولية.
بطلنا الصغير مالوري الـــذي يقوم بدوره 
رود بـــارادو (يقف للمرة األولى أمام الكاميرا)، 
ولـــد عنيف، يميل إلى التكبـــر والعناد، يرفض 
االنصياع للكبـــار ولعالمهم، يشـــعر بالبغض 
تجـــاه المجتمع، ال يثق فـــي أقرانه من ”أطفال 
فرنســـا“ أي من تلك التركيبة اإلثنية المتعددة 
التي توجد في قاع المجتمع الفرنســـي حاليا، 
مـــن أبناء المهمشـــين مـــن المهاجرين العرب 

واألفارقة.
وهو يعيش مع أمه سيفرين التي نراها في 
المشـــهد األول من الفيلم وقد بلـــغ بها اليأس 
مبلغـــه، تريد أن تتخلى عـــن ابنها للدولة لكي 
ترعاه بدال منها، وهـــي التي عجزت تماما عن 
”ترويضه“، كما تكشف شخصية األم (تقوم بها 
الممثلة ســـاره فورسيتييه) عن ضعف ظاهري 
تجـــاه ابنها، وعن عالقة خاصة في ما بينهما، 
بحيث يبدو الصبي أيضا شديد االرتباط بها، 
وهو الذي توفي والـــده عندما كان في الرابعة 

من عمره.
ويتابع الفيلـــم تمرد مالـــوري منذ أن كان 
في السادســـة من عمره، وعالقتـــه المضطربة 
بالمحيـــط االجتماعي، وهوســـه بالســـيارات 
التي يقوم بســـرقتها وقيادتها بشكل مجنون، 
ســـيؤدي في ما بعـــد إلى وقوع حـــادث مروع 
فـــي الطريق، بينما كان يقوم بتهريب شـــقيقه 
الصغير تونـــي من إصالحية أودع فيها أيضا 
بسبب إهمال أمه في رعايته، لكن الحادثة تمّر 

على خير.
الذين يتولون  تفشل كل محاوالت ”الكبار“ 
مســـؤولية إعـــادة تأهيـــل الصبـــي المراهق 
مالوري، مـــع منحه فرصة تلـــو أخرى إلثبات 
قدرته على تفريغ طاقته بشكل صحيح والتخلي 
عن العنف، مـــع اضطرار القاضية التي تتولى 
قضيتـــه، في مرحلة ما بعد تعدد ما يرتبكه من 
جرائـــم، إلى الحكم عليه بالســـجن، ثم اإلفراج 

عنـــه بحيث يوضـــع داخل إصالحيـــة لبعض 
الوقت. وال يبدأ مالوري في التغير ســـوى بعد 
أن يقـــع في حب تيس التـــي تجعلها المخرجة 
تشـــبهه في مالمح وجهه الخارجية بتصفيفة 
شـــعرها مثل األوالد، بل وتجعلها أيضا تميل 
لممارســـة رياضة عنيفة مثل الجيدو، لكن دون 
أن تصل إلـــى تبني العنف مســـلكا، وبالتالي 
تصبـــح النموذج الوحــيد الـــــذي يمكنه الثقة 

به.
وتتطـــور عالقتهمـــا إلـــى عالقة جســـدية 
لتحمل منه ويكون الطفل الذي يرفض مالوري 
مجيئه بإصرار في البداية، ثم يتراجع بعد أن 
يكتشف مقدار تعلقه بالفتاة وحبه لها، بعد أن 
يكون قد بلغ الســـابعة عشرة، ونراه في اللقطة 
األخيرة وهو يحمل الطفل بحب وحنان ويسير 
به في ممرات المحكمة، في طريقه إلى الطريق 
العـــام والكاميرا تتابعه في لقطة- مشـــهد من 
تلـــك اللقطـــات التي اشـــتهرت بها الســـينما 

اإليطالية.

أسلوب اإلخراج

تتعامـــل المخرجـــة بصرامـــة شـــديدة مع 
علـــى  الواقعيـــة  إلســـباغ  فيلمهـــا  تفاصيـــل 
موضوعـــه، فنحـــن نقضـــي نحـــو 25 دقيقـــة 
فـــي البداية، داخـــل غرفة القاضيـــة فلورنس 

ومساعدتها، وهي تســـتقبل والدة مالوري ثم 
مالـــوري ومحاميه في حضور المشـــرف على 
التأهيـــل النفســـي، ومـــا يدور من مناقشـــات 

وجدال ال يؤدي إلى شيء.
وفي مقابل ذلك يكشـــف لنا الفيلم بدقة عن 
الموضوع، ويقدم كل الشـــخصيات الرئيسية 
التي ســـيدور من حولها، بما في ذلك شخصية 
األم التـــي تبدو كما لـــو كانت تعاني من إدمان 
المخـــدرات، ونراها في ما بعد وهي تغالي في 
إبـــداء مفاتنها، تثور وتغضب وتفقد رشـــدها 
كثيرا، ثم تســـتفيق وتبكي وتتمســـك بولدها، 
بل ويشـــير الفيلم على اســـتحياء إلـــى ما قد 
يكـــون بينهما من عالقة ”جســـدية“ أيضا دون 

أن يفصح بذلك.
تنجح بيركو في تجسيد الكثير من المشاهد 
المليئة بالحركة وتنفذها بدقة وإقناع، ســـواء 
مشهد انقالب السيارة وتحطمها على الطريق، 
أو مشـــهد بطلنا الصغير وهـــو يرقص داخل 
قاعـــة تختنق بزحـــام الفتيـــان والفتيات على 
موسيقى صاخبة وســـط ألوان داكنة يسودها 
األحمـــر القاني، تعبيرا عـــن الرغبة في تفريغ 

طاقة الكبت.
وفي مشاهد أخرى داخل اإلصالحية تعبر 
المخرجـــة ببراعة وبأســـلوب شـــديد الصدق 
والواقعيـــة عن التركيبـــة المتعـــددة األعراق 
لمجتمع الطبقات الســـفلى في فرنســـا اليوم، 

حيـــث تحتـــدم حدة الصـــراع العنصـــري بين 
البيض والسود، الفرنسيين من ناحية والعرب 
األفارقة من ناحية أخرى، وتصور كيف تصبح 
مهمـــة المســـؤولين الحكوميين ومؤسســـات 
الدولـــة التـــي ترعى النشء، شـــاقة وقاســـية 

ومرهقة لألعصاب.
ومـــع ذلـــك نـــرى بشـــكل أقـــرب للواقعية 
التســـجيلية ما يدور داخل هذه المؤسســـات 
ونطلـــع على مـــا يحكمها من قواعـــد وقوانين 
قد ال يكون البعض منها مناســـبا للعصر، لكن 
ما يعوض نقص التشريعات وعجزها أحيانا، 
فهـــم القائميـــن عليهـــا مثلما نـــرى من خالل 
شخصية القاضية التي تمثلها كاترين دينيف، 
في البداية ببرودها الـــذي يجعلها قادرة على 
التحكـــم في مشـــاعرها بهـــدوء، ثـــم تدريجيا 
تبدأ مشـــاعرها الشخصية كامرأة تغلبها أمام 

تداعيات القصة.
اليوم الخميس ســـتبدأ عروض المهرجان 
وفـــي مقدمتها عروض المســـابقة الرســـمية، 
وســـيفتتح ”أســـبوع النقاد“ وتظاهرة ”نصف 
الشـــهيرة، وتبـــدأ عروض  شـــهر المخرجين“ 
”نظـــرة مـــا“ وغيرها مـــن العـــروض. وجدير 
بالذكر أيضا أن نحو 900 فيلم من أفالم العالم 
ستعرض في الســـوق الدولية المفتوحة التي 
تقـــام على هامـــش المهرجـــان لبيع وشـــراء 

وتبادل األفالم.

سينما
[ {أطفال فرنسا} تجسيد لواقعية حوض المطبخ  [ قصة حب تحول مراهقا طائشا إلى أب مسؤول
{مرفوع الرأس} الفرنسي يفتتح مهرجان كان السينمائي

المخرج الكندي دينيس فيلنوف يعود إلى كان وتحديدا 

إلى المسابقة الرسمية بالفيلم األميركي {قاتل مأجور}، 

وذلك منذ مشاركته األخيرة في عام 2008.

 يشـــهد قســـم كالســـيكيات مهرجان كان هذا العام عرض 

فيلمين وثائقيين يحتفيان بالمخرج األميركي أورســـون ويلز 

في ذكراه المئوية (1915 - 1985).

للعـــام الخامس على التوالي يتصـــدر ملصق مهرجان كان واحد 

من نجوم الســـينما الكالســـيكية، وقد وقع االختيـــار هذا العام 

على النجمة السويدية الراحلة أنغريد بيرغمان.
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الفيلم يتناول التركيبة اإلثنية المتعددة التي توجد في قاع المجتمع الفرنسي

تعبر املخرجة ببراعة وبأسلوب 

التركيبة  عن  الواقعية  شديد 

ملجتمع  األعـــــراق  ــعــددة  املــت

الطبقات السفلى في فرنسا

 ◄

وسط حشد من النجوم افتتحت مساء أمس األربعاء الدورة الـ68 ملهرجان كان السينمائي، 
أهم وأكبر املهرجانات السينمائية في العالم. وعلى العكس من الدورات السابقة احلديثة، 
ــــــم يفتتح املهرجان الكبير هذه املرة بفيلم من إخراج عمالقة اإلخراج في العالم أو بعمل  ل
ــــــئ بالنجوم مثل ”منتصف الليل في باريس“ لوودي ألني الذي افتتح به املهرجان العام  ميتل
املاضي، أو ”جاتسبي العظيم“ فيلم االفتتاح في العام األسبق 2013، بل بالفيلم الفرنسي 

”مرفوع الرأس“ للمخرجة إميانويل بيركو.

ــــــد، تضطر بعد وفاة زوجها  طاهــــــرة ســــــيدة مصرية كادحة تعيش في إحدى قرى الصعي
للعمــــــل في مهن ال تناســــــبها كأنثى، من أجل تربية أبنائها اخلمســــــة، لكن املجتمع الذي 
ــــــش فيه ميارس ازدواجيته عليها فيســــــتنكر عملها في مهــــــن الرجال، دون أن يتحرك  تعي
ليوفر لها مهنة تليق بالنساء وتساعدها على تدبير احتياجات أوالدها، تلك هي قصة فيلم 

”حياة طاهرة“ للمخرج املصري مهند دياب.

مهند دياب: 

طاهرة حياتها رحلة 

تستحق النظر بعمق في 

تفاصيلها

 مخرجون شباب في لجان {حياة طاهرة} يعرض انتصارات المرأة المصرية في مهرجان كان

تحكيم مهرجان كان

} كان (فرنســا) - قال المخرج المكســــيكي 
جييرمــــو ديل تــــورو الذي يشــــارك في لجنة 
المهرجــــان  هــــذا  إن  الرئيســــية،  التحكيــــم 
الســــينمائي شــــهد أول أفالمه في 1993، وهو 
لألجيــــال  الفرصــــة  يعطــــي  أن  اآلن  يتمنــــى 

الجديدة من صناع األفالم.
وعرض أول أفالم ديــــل تورو ”كرونوس“ 
فــــي مهرجــــان كان الســــينمائي الــــذي افتتح 
دورته الـ68 أمس األربعاء في منتجع الريفيرا 
الفرنســــي، وينضــــم ديــــل تــــورو إلــــى لجنة 
التحكيم التي يرأســــها األخوان جويل وإيثان 

كوين.
وقــــال ديــــل تــــورو للصحفييــــن: أشــــعر 
بمســــؤولية كبيرة ألن المهرجان شهد بدايتي 
الســــينمائية عندما فاز ”كرونــــوس“  بجائزة 

أسبوع النقاد.
وقــــال المخــــرج الكنــــدي الشــــاب كزافيه 
دوالن، الــــذي فاز فيلمه ”مومي“ بجائزة لجنة 
التحكيم في دورة العام الماضي بالمهرجان، 
إنه شــــرف له باختياره ضمــــن لجنة التحكيم 
في ســــن 26، وإن هذا سيساعده في مشروعه 
القادم. وقال دوالن ”شعور طيب.. إنه الجانب 

اآلخر من المرآة وهو مثير للغاية“.
وأضاف المخرج الشاب ”لم أعتقد أن هذا 
سيحدث في وقت مبكر من حياتي لذلك فاألمر 
ملهــــم للغاية… وســــنرى. ال أتصــــور أن هناك 
إعدادا للفيلم الذي أنا على وشك الشروع فيه 

أفضل من مشاهدة 25 فيلما“.
ويضفــــي الممثل جيــــك جيلنهــــال، الذي 
في 2014،  بدأ ظهوره مع فيلم ”نايــــت كرولر“ 
عبيرا من عاصمة السينما األميركية هوليوود 
علــــى لجنة التحكيم التي تضــــم معه الممثلة 
البريطانية ســــيينا ميلر والممثلة الفرنســــية 
صوفــــي مارســــو والممثلة رقية تــــراوري من 

مالي.

بطلة الفيلم ال تعرف مهرجان كان
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علي إبراهـيم الدليمي

} اختزل التشــــكيلي العراقي طالب مكي في 
معرضه البغدادي الجديد جسد جذوع النخيل 
بأشكال هندسية متوازية وعمودية تتجه إلى 
األعلــــى، وبألــــوان تعبيرية متناســــقة، وكأنه 
يريد أن يرســــم حياة هندســــية جديدة، ليعّبر 
فيها عن مأســــاة العراقييــــن المتواصلة منذ 
عقــــد الثمانينات، حيث بدايــــة لعنة الحروب 
العســــكرية، وحــــرق ودمار النخيــــل العراقي 

عن بكرة أبيــــه، وال تزال المعاناة مســــتمرة. 
لقد وظــــف الفنــــان طالب مكي، رمــــز النخيل 
للتعبير عن األلم العميق والدمار الكبير الذي 
لحق بالمــــوروث الحضاري والبيئة والزراعة 
واإلنسان، لكنه حاول أن يصوغ هذه المعاني 
المأساوية، بألوان الفرح والبهجة والسرور، 
صانعا التفاؤل بمســــحة أمل جديدة… وِلَم ال 
وهو الفنان الشفاف الذي طالما رسم البسمة 
على شــــفاه طفولتنا منذ أكثر من أربعة عقود 
من الزمن، مــــن خالل رســــوماته الرائعة، في 

”مجلتي“ و“المزمار“.
تجربــــة الفنــــان طالــــب مكي، في الرســــم 
والنحــــت، منــــذ أن بــــدأ مســــيرته الفنيــــة، ال 
تشــــبه أية تجربة تشــــكيلية عراقية أو عربية 
وال حتــــى عالمية، تجربته لهــــا ميزة خاصة، 
تمتلك روحيــــة متفاعلة، لها جــــذور متأصلة 
فــــي عمق حضــــارة وادي الرافديــــن، وكأن له 

مشــــيما خاصــــا، يتغــــذى منه لوحــــده، فعال 
نقــــرأ في جميع أعماله، لغزا محيرا في كيفية 
إيحاء واســــتلهام وطرح أفكاره، وهو الفنان 
الذي حرم مــــن نعمة النطق والســــمع، ولكنه 
يمتلــــك حصافــــة ذهنيــــة متقدة، وحــــب أزلي 
لرســــالته الفنية المخضبــــة والمعفرة بتراب 
ورائحة زمان ومكان بلده العراق وحضاراته 

المتتالية.
ولد الفنان العراقي طالب مكي ســــنة 1936 
في قضاء الشــــطرة بذي قار، وفي ســــنة 1952 
دخل إلى معهد الفنون الجميلة قســــم الرســــم 
ليتتلمــــذ على يــــد الفنان فائق حســــن، إّال أن 
ولع طالب مكــــي بالنحت جعلــــه يتتلمذ على 
يد النحات الكبير جواد ســــليم، ويزامله حتى 

وفاته.
وكان طالب تلميذا وفنانا بارعا طوال مدة 
مســــيرته مع جواد ســــليم، الذي قال عنه ”إن 
طالــــب مكي هــــو الفنان الذي يمكــــن أن يفعل 

شيئا من بعدي“. 
كمــــا يتســــاءل الفنان الكبيــــر محمد غني 
حكمــــت ”لمــــاذا ال تعطى للفنــــان طالب مكي 
الفرصــــة لتنفيذ أعمــــال كبيرة ويســــاهم في 

حركة النحت العراقي؟“.

لقــــد كانــــت للفنــــان طالب مكي عشــــرات 
المشاركات المتميزة في المعارض الجماعية 

التي أقيمت داخل العراق وخارجه.
ســــنة 1965، أســــس الفنــــان طالــــب مكي، 
مــــع مجموعة مــــن زمالئه الفنانيــــن ”جماعة 
التي ضمت كّال من نــــداء كاظم،  المجدديــــن“ 
وســــالم الدباغ، وصالــــح الجميعــــي، وعامر 
وإبراهيــــم زاير،  العبيــــدي، وفايق حســــين، 
وسلمان عباس، الذين كان لهم نشاطهم الفني 
المتميز بالموضوعية، والفكرية المتجددة في 

طرح آرائهم وتعابيرهم اإلنسانية.
بدأ الرســــم لألطفال، سنة 1969، من خالل 
”مجلتــــي“ و“المزمار“ وكان أول المؤسســــين 
للدار، ورئيســــا للرسامين، وقد وضع اللبنات 
األولى والجــــادة في عملية الرســــم لألطفال، 
حيث رســــم مئات األعمــــال المتميــــزة، التي 
توزعت بين السيناريوهات، واألغلفة والكتب 

الثقافية التي أصدرتها دار ثقافة األطفال.
فضال عن التخطيطات المتواصلة لمجلة 
”ألف بــــاء“، والمطبوعات األخــــرى، وقد منح 
جائــــزة الرســــم لألطفال عــــن رســــمه كتابي 
”أبوبكر الرازي“، و“أشــــور بانيبال“ بمسابقة 
الطفل التي أعلنتها المنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم سنة 1986.
لقــــد تميــــزت أعمــــال فناننا طالــــب مكي، 
طوال مســــيرته اإلبداعية في جميع إنتاجاته 
التي قدمها بالنحت والرســــم، بمفهوم فكري 
متجــــدد، مســــتلهما الرمــــوز التاريخيــــة من 
الفن الســــومري واألشــــوري، ومزاوجتها مع 
العناصــــر الفلكلورية الشــــعبية العراقية، إّال 
أن ســــيطرة وهيمنــــة فن النحــــت على طالب 
مكــــي، قد أنســــحب كذلك جليا علــــى لوحاته 
الزيتيــــة، وتخطيطاتــــه الورقيــــة، حيث إبراز 
الكتــــل اللونية الحادة والقاســــية في قوتها، 
التي تتميز غالبا بالشــــكل الهندسي الضخم، 
لتفرض ســــطوتها الكاملة على نعومة سطح 

القماشة ومفهومها التقني.

زكي الصدير

} يهــــدف العمــــل األدائي ”التعذيــــب من غير 
لمس“�الــــذي قّدمه الفنان الســــعودي عبدالله 
العثمــــان مؤخــــرا فــــي دبي إلــــى الوقوف مع 
اإلنســــان، ومع الموســــيقى، في تجربة فريدة 
عّدهــــا المتابعون بأنها مــــن التجارب المهمة 
والفريــــدة مــــن نوعهــــا فــــي الخليــــج، والتي 
تســــتحق التأمل بعمق، حيث استمع العثمان 
إلى 21 أغنيــــة في ثالث ســــاعات داخل غرفة 
زجاجية شفافة ومعزولة، وأثناءها كان يراقب 
نفسه مرارا وتكرارا في مواجهة األلم بصورة 

ال تحتمل.
وعــــن التجربــــة يتحــــدث العثمــــان إلــــى 
قائال ”ثالث ســــاعات داخل  صحيفة ”العرب“ 
غرفــــة مربعة زجاجية في صالة الغاليري، من 
هناك تركت اإلنســــان والموســــيقى؛ لقد كنت 
حاضرا بالغرفة الزجاجية الشــــفافة فيزيائيا، 
وغير حاضر بمصير الهشاشــــة وانســــحاب 
الصوت، تركت نفسي للحظة الموقف تصارع 

الموسيقى في مساحة ضيقة“.
ويوضــــح التجربــــة قائــــال: كان الدخــــول 
إلــــى الغرفة يتطلــــب مجهودا بدنيــــا، بحيث 
تنــــزل إلى األرض، وبعد ذلك تدفع نفســــك في 
فتحة صغيرة حتى تصل إلى كرســــي… أخذت 
الكرســــي ووضعته في منتصف المكان الذي 
يتكــــون مــــن طابقين، وبــــدأت الرحلــــة مع 21 
أغنية، استخدمت في تعذيب اإلنسان بسجن 
أبوغريــــب وغوانتانامو، وكانــــت واحدة من 
هذه القائمة موسيقى عربية اسمها ”الذكرى“ 

لملحن مصري.
ويتابع العثمان: لقد تسربت قائمة األغاني 
مــــن ملف الســــي آي آيــــه، وتــــم تناولها على 
صعيد دولي، كانت أغاني مختارة بدقة، حيث 
يتنّوع ”الرتــــم“، حتى تكــــون كلماتها مؤذية 
ومســــتمرة، حيث ينتزع اإلحســــاس، وتتركك 
هشــــا، وتحيلــــك  إلى كائن هزيــــل جدا. وبعد 

مرور الوقت باالســــتماع للموســــيقى شعرت 
بذلــــك بالفعــــل، كنت أمّد حضــــوري بالصوت 
الذي يخــــرج بأنفــــاس مندفعة وســــريعة مع 

الموسيقى واأللم وأنا ثابت على الكرسي.
شعر عثمان أنه مجرد عمود فقري يجلس 
علــــى كرســــي، وباقــــي كيانه في صــــراع مع 
التجربــــة، لم يلتفت في تقنية األداء، وال حتى 
إلــــى الحضــــور. كان ذاهبا وحيدا ليكتشــــف 
أقصــــى ما يمكن أن يذهــــب معه وإليه من ذاك 
النوع الذي يســــتخدم للتعذيب في السجون. 
وبــــكل تأكيــــد ليقــــف -أيضــــا- مع اإلنســــان 
فــــي صرخــــة مفادهــــا النضال مــــن أجل منع 

الموسيقى في التعذيب.
وينقل العثمان عن افن كي وهو أحد عازفي 
الكيبــــوردات الغنائيــــة التي تؤلــــف مثل هذه 
األغانــــي قوله ”نعم، كنت أتوقع أن تســــتعمل 
موســــيقانا لمثــــل هــــذا الغــــرض. فمؤلفاتنا 
الموســــيقية علــــى درجــــة كبيرة مــــن الغرابة 
واالســــتفزاز تؤهلهــــا لمثل هذا االســــتعمال، 
فالموســــيقى هي األداة األقــــدر واألبهى على 

إتقان الّتفاعل مع القوة الّالعقلية“.
مــــن الواضــــح أن التجربة التي عاشــــها 
العثمان بكل إحساسه ممتزجا مع تفاصيلها، 
ال يقــــف تأثيرها بانتهــــاء التعذيب، فقد كتب 
العثمــــان عنهــــا بعــــد انتهائهــــا بأيــــام قائال 
”هــــذا هو اليوم الحادي عشــــر بعــــد التجربة، 
والزلت أشــــتكي من تقلص األكسيجين، أشعر 
أننــــي أفقــــد امتالءه فــــي روحــــي، وإلى اآلن، 
وأنــــا بأقصى مــــكان في غرفتي ألهث بشــــدة، 
وأشــــعر أنــــه بإمكان هــــذا اللهاث أن أســــبق 
بــــه عــــداء أفريقيا في ســــباق 100 متر… ثالث 
ســــاعات أفقدتني ديناميكية الزفير والشهيق 

الطبيعية، وأعتذر لنفسي بشدة“.
يرى العثمان بــــأن المتلقي العربي جاهز 
جدا لمثل هذه التجارب الفنية األدائية، ولديه 
مــــن الخبــــرة ما يكفــــي ليتقاطع مــــع دالالتها 
الوجودية واإلنسانية في زمن الخراب العربي 
الكبيــــر وانعكاســــاته على كينونة اإلنســــان 
العربي المستلب من األنظمة ومن االستعمار 
معــــا. ويؤكد العثمان في هــــذه التجربة، وفي 
تجربــــة ســــابقة، حملــــت عنــــوان ”القفزة من 
علبة بيبســــي“، علــــى أن األداء هو فعل ذهني 
يحّده الجســــد، أي أنــــه تطبيــــق الفكرة على 
الطبيعة، بحيث ُتختبر في جزئياتها الحسية 

والجسدية. وفي سؤال للعثمان إن كانت مثل 
هذه التجــــارب األدائية قد توغل في التوحش 
مما يــــؤدي إلى نفور المتلقــــي، وربما ال تقرأ 
بالشكل اإلنساني الذي أراد لها الفنان، يجيب 
”العمل األدائي هو شــــريان مندفع يقود الفنان 
أحيانا إلى التوحش، والدخول في مناطق من 
الفعل الجريء لكي يختبر الفكرة بالمغامرة“.

ويضيف موضحا ”الجسد والذهن في مثل 
هذه التجارب يســـيطران على الفنان ويذهبان 
به إلى مســـاحات بعيـــدة، فيتمنـــى أن يعود 
برحابة التجربة. لقد سمعت تعليقا من الفنانة 
الصربية مارينـــا أبراموفيتش، وهي تتحدث 
عـــن تجربة لهـــا في عمل أدائي أنهـــا ربما قد 

تموت بسبب المغامرة، وهذا ما تخافه“.
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تشكيل
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عبدالله العثمان فنان سعودي يختبر فكرة التعذيب بالمغامرة

يشـــارك الفنان التشكيلي السعودي جابر الفاهمي بلوحته 

{الفالحـــة} في المعـــرض الدولي الـــذي يقـــام بالقاهرة في 

العشرين من مايو الحالي.

يتواصـــل إلى غاية 31 مايو الجاري بغاليري النيل في الزمالك 

بمصر، المعـــرض الغرافيكـــي الجديد {على الحافـــة} للفنان 

المصري صالح المليجي.

تســـتضيف قاعـــة حامـــد عويـــس بمتحـــف الفنـــون الجميلـــة 

باإلســـكندرية، إلى غاية 19 مايو الجاري، معرضا للفنانة نيفين 

الرفاعي بعنوان {إصدار آخر}.

الخميس 2015/05/14 - السنة 37 العدد 9917

العثمان يستمع إلى 21 أغنية في ثالث ساعات داخل غرفة معزولة

تجربة مكي حالة نادرة في الرسم والنحت العراقيين

 العثمـــان يعمـــد إلـــى البحـــث فـــي 

األفـــكار املجـــردة بطريقـــة فنية 

تجعل األشـــياء واضحة مثل نقطة 

االرتكاز، بال مرجعيات معتادة

 ◄

تجربـــة مكـــي لهـــا ميـــزة خاصـــة، 

تمتلك روحيـــة متفاعلة، لها جذور 

متأصلـــة في عمـــق حضـــارة وادي 

الرافدين

 ◄

في غاليري ”ذو ماين آرت“ بدبي، لم يشــــــعر الفنان السعودي عبدالله العثمان باجلمهور 
ــــــب من غير ملس“�قبل دقائق من دخول  احلاضــــــر، فقد بدأ عرض جتربته األدائية ”التعذي
اجلمهور، وانتهى بعدما غادروا، ولم يســــــتطع التحدث مــــــع أحد، أو باألصح لقد جتنب 

احلديث معهم.

في قاعة دائرة الفنون التشــــــكيلية ببغداد، افتتح مؤخرا املعرض الشخصي الثاني للفنان 
طالب مكي، حتت عنوان ”نخيل“ الذي ضم 37 عمال زيتيا مختلف القياســــــات، وقد باشــــــر 
العمل بها منذ 2010 حسب التواريخ املثبتة على اللوحات، وكانت ثيمة االستلهام الرئيسية 

في هذه التجربة، تتمحور حول النخيل.

ميموزا العراوي

طالب مكي فنان حرم من 

نعمة النطق والسمع، 

ولكنه يمتلك ريشة 

متقدة حصافة

نخيل طالب مكي تبكي دمار العراق واقفة

} ”كل طفل فنان، المشـــكلة هي كيف تظل 
فنانا عندما تكبر“. اختصر بابلو بيكاسو 
بهذا القول العصب الذي شّد به أواصر كل 
عالمه الفني الذي اختبر من خالله معظم 
التقنيات الفنية التي كانت متاحة آنذاك.

أصبحت التقنيات الفنية في عصرنا 
أكثر تنوعا، إضافة إلى ذلك دخل تدريس 
الفـــن إلى المـــدارس في العالـــم العربي، 
وأثبـــت حضـــوره فـــي مجـــال تطويـــر 
شخصية صغار الســـن وتحويل النشاط 
العدواني إلى نشـــاط منتج، وفي التغلب 
على بعض الصعوبات التعليمية. كل ذلك 
يحدث فـــي الفترة التي تســـبق المرحلة 
التكميليـــة مـــن التعليـــم. إن الصعوبـــة 
وقســـوة التحّدي التي يواجهها أســـتاذ 
الفنون في المرحلة التكميلية، تكاد تكون 
منقطعة النظير أمام مراهقين فقدوا طعم 
الدهشة، ونخرهم الملل الذي طال ذويهم 

قبل أن يصل إليهم.
تتضافـــر عناصـــر مختلفـــة لتجعـــل 
تعليم تاريخ الفن التشـــكيلي أمرا يقارب 
المستحيل، من هذه العناصر عدم إدراج 
هـــذه المـــادة ضمـــن المنهـــاج التربوي 
واعتبارها نشاطا هامشيا، وكذلك موقف 
ذوي الطـــالب الذيـــن يعتبـــرون حصص 
الفنون حصص لهو واســـتراحة يتسبب 

بتقييم سلبي عام.
يواجـــه أســـتاذ الفنون فـــي المرحلة 
التكميليـــة مواقف تعبر عـــن فقدان حس 
الدهشـــة لدى المراهقين، مـــن بينها تلك 
التـــي تحـــدث فيها أســـتاذ الفنـــون عن 
اللوحـــات التـــي رســـمها الفنـــان خوان 
ميرو هربا من أجواء الحروب، وذلك عبر 
إلى  تسلقه ذهنيا وفنيا ”ســـلم الهروب“ 

عوالم الكون الحّر.
لقـــد عرض األســـتاذ اللوحـــات التي 
تظهر فيهـــا النجوم و“ســـاللم الهروب“ 
التـــي صنعت شـــهرة الفنـــان، ثم عرض 
أمامهـــم مقطـــع فيديو رائعا عـــن الكون، 
لينتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى النقـــاش حول 
اللوحات التي تصور النجوم في السماء 

الليلية.
لـــم يلحـــظ األســـتاذ أدنـــى اهتمـــام 
بالفيديـــو المعروض لدى الطالب، كما لم 
يتحرك عندهم أي حس بـ“الحشرية“، ولم 
يدركوا العالقة بين أحداث الكون العميق 
ولوحـــات الفنـــان.. أحد التالمذة ســـأل 
األســـتاذ ”أتريـــد أن تقول لي بـــأن ميرو 
أضـــاع وقته في النظر إلـــى النجوم لكي 

يرسم لوحة؟“.
المشـــكلة هي أن ال يتحول الطفل إلى 
راشد ســـقيم قبل أوانه بكثير، المعضلة 
هـــي أن يظـــل كائنا غضا يختبـــر العالم 

بقلب واسع وبـ“حشرية“ كبيرة.
فقط الشـــغف الهائل عنـــد معلم مادة 
الفنـــون حتى يكـــون قادرا علـــى تخطي 
الحواجز الذي أقامها العالم العصري في 
وجه اتصاله مع طالبه. من هذه الحواجز 
الضجيج المتواصل في الشارع والمنزل، 
إذ أصبح الســـكون ولو لفتـــرات وجيزة 
عدوا فّتاكا يجب قتله. ربما لذلك تحرص 
المقاهـــي التي يرتادهـــا المراهقون على 
رفع صـــوت الموســـيقى الصاخبة بغية 
تفجير الصمت الذي يشجع على التأمل؟

التكنولوجيـــة  الثـــورة  تلعـــب 
والمعلوماتية الدور األكبر في االستحواذ 
علـــى وقت وذهن المراهق. ما من بيت إّال 
واجتاحته األلعاب اإللكترونية التي قد ال 
تكون مدمرة للخيال إّال في حالة إدمانها. 
اإلدمـــان عليهـــا مـــن قبـــل المراهقيـــن، 
حســـب العلماء، أمر بالغ الســـهولة، كما 
تأخذ مواقع التواصـــل االجتماعي مكان 
االتصـــال الفعلي مع األهـــل  واألصحاب 

والذات.
إذا كان اإلحســـاس بالدهشـــة أمـــام 
األشـــياء والكائنات األكثر بســـاطة، هو 
حالـــة فطرية مالزمة للمرحلة المبكرة من 
العمر، فهي قابلة للتدمير كما يحدث اآلن 
خاصة في العالـــم العربي الذي تجتاحه 
الحـــروب إذ تفـــرز صورا مفزعـــة تحتل 
أصبحت  لقـــد  التلفزيونيـــة.  الشاشـــات 
هـــي  المختلفـــة  اإللكترونيـــة  األجهـــزة 
”ســـلم الهروب“ البديل إلى شـــّح الخيال 

واالنغالق على الذات.
”تنظـــر إلـــى لوحة طوال أســـبوع وال 
ترى فيها شـــيئا، تشاهد لوحة ما للحظة 
واحدة، فإذا بك تفكر فيها كل يوم من أيام 
حياتك“، هذا ما قاله ميرو. هل من الممكن 
أن نشـــهد ظهور جملة مماثلة على لسان 
أحـــد مراهقينا في ظـــل النظام التعليمي 

الحالي؟
* ناقدة من لبنان

المحو المنظم

 للخيال والدهشة



} لنــدن - يـــرى الباحثون أن خطـــر النحافة 
الشـــديدة قد يصل إلى الوفاة، بســـبب ســـوء 
التغذية وفقدان الشـــهية، حيث أظهرت دراسة 
حديثة استغرقت 20 عاما في الواليات املتحدة 
أن نســـبة الوفيات في األشـــخاص الذين يقل 
وزنهـــم بنســـبة 10 إلـــى 20 باملئة عـــن الوزن 

الطبيعي أعلى مما هي عليه عند البدينني.
وأثبـــت باحثـــون أن خطـــر الوفـــاة جراء 
اإلصابة بأمراض القلب والشـــرايني التاجية، 
يتضاعـــف مرتـــني ونصـــف املرة عـــن املعدل 
الطبيعي لـــدى الرجال شـــديدي النحافة، في 
حني يكون مبعدل مرة ونص املرة لدى البدناء.
وجديـــر بالذكـــر، أن هـــذه النتيجـــة هـــي 
حصيلة دراســـة أجريت على 50 ألف شـــخص 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــني 30 و54 عامـــا، ومن 
الطريف أن هذه الدراســـة أظهرت أن النســـاء 
غير معرضـــات ألخطار الوفاة املتعلقة بالوزن 

كما هو احلال لدى الرجال.
وتعـــّرف دراســـة أميركيـــة صـــادرة عـــن 
”مركز بحوث الســـمنة والتغذيـــة“، في جامعة 
”كارولينا الشـــمالية“، النحافـــة بــ“نقص وزن 
اجلسم عن املعّدل الطبيعي، بنسبة تتراوح ما 

بني 25 و35 باملئة“.
ويشـــار إلـــى أن طريقـــة حســـاب املعـــّدل 
الطبيعـــي للـــوزن، تتـــّم عبـــر قســـمة الوزن 
(بالكيلوغرامـــات) على مربـــع الطول (باملتر)، 
فإذا ما جاءت النتيجة أقل من 18.5، فهذا يعني 

أن املرء يعاني من النحافة.
وتعود اإلصابة بالنحافة املفرطة إلى عدة 

أسباب:
الوراثـــة: هنـــاك بعـــض العائـــالت التي 
يعانـــي كثير من أفرادها من النحافة. و هؤالء 
األشخاص لديهم معدالت أيض غذائي سريعة 
وشهية ضعيفة للطعام ومن الوارد وراثة هذه 

الصفات منهم.
النشاط الزائد: كلما زاد النشاط واحلركة، 
كلما زاد استهالك السعرات احلرارية. فالعديد 
مـــن الرياضيني الشـــباب أوزانهـــم منخفضة 

بســـبب عدم تناول كميات طعام متناســـبة مع 
نشـــاطهم. وليـــس بالضرورة أن يكـــون املرء 
رياضيا، فقد يكون شـــخصا نشـــيطا بســـبب 

طبيعة العمل أو الدراسة.
املـــرض: العديد من األمراض تســـبب 

فقـــدان الشـــهية وتقلل مـــن قدرة 
الطعام  اســـتخدام  على  اجلسم 

املتسارع  فالفقدان  وتخزينه. 
للوزن بشـــكل غير تدريجي 
قد يكون مؤشرا لإلصابة 
باألمـــراض مثـــل الغـــدة 
الدرقيـــة أو الســـكري أو 

حتى السرطان واإليدز.
بعـــض  األدويـــة: 
اإلعياء  تسبب  األدوية 
وفقدان الشـــهية، مثل 
الكيميائـــي  العـــالج 

للسرطان.

أسباب نفسية: هناك أسباب نفسية عديدة 
مثـــل التوتر واالكتئاب قد تؤثر على الشـــهية 
والقدرة على تناول الطعام. وبعض األمراض 
النفسية املرتبطة بنظرة الشخص إلى جسمه 
قـــد تســـبب فقـــدان الشـــهية ومن أشـــهرها: 
االنروكســـيا والبوليميا، لكن أغلب املصابني 

بهذه األمراض من النساء.

احلساســـية من الطعام: بعض األشخاص 
لديهم احلساســـية من الغلوتـــني أو الالكتوز 
أو أنواع أخرى من الطعام وهذه احلساســـية 
تسبب لهم عسر هضم وصعوبة في امتصاص 

الطعام.
األشـــخاص  أن  إلـــى  اإلشـــارة  وجتـــدر 
املصابني بالنحافة يعانون من ســـوء التغذية 
بســـبب عدم تناولهـــم الفيتامينـــات واملعادن 
والســـعرات احلراريـــة بشـــكل كافـــي. وهذا 
يعرض للعديد من املشاكل مثل، مرض هشاشة 
العظام بسبب عدم تناول الكالسيوم والتأخر 
فـــي النمو وزيـــادة الطول بســـبب عدم تناول 
الطعام الضروري والبروتني واألنيميا بسبب 
نقـــص احلديـــد والفوليت وفيتامـــني بي 12، 
باإلضافة إلى سقوط الشـــعر وجفاف البشرة 

ومشاكل باألسنان.
ويســـبب عدم تناول الطعام الالزم ضعف 
املناعة ومشاكل بالدورة الشهرية وباخلصوبة 

للسيدات.
وأكـــدت دراســـات قـــام بهـــا مجموعة من 
الباحثـــني من جامعـــة هارفرد، أن اســـتخدام 
األنظمة الغذائيـــة ذات احملتوى املنخفض من 
الدهون خوفا من الســـمنة قد يســـبب ارتفاع 

احتمال اإلصابة بأمراض القلب.
وأرجعـــت الدراســـة هـــذا األمـــر إلـــى أن 
انخفاض الدهـــون في الوجبة قـــد يؤدي إلى 
انخفاض مســـتوى الكوليســـترول اجليد في 
الدم. وأشارت الدراسة إلى أن استبدال الدهون 
املشبعة بالنشـــويات في الوجبات قد يؤدي 
إلـــى افتقارها للدهون املهمـــة لتكوين 
هذا النوع من الكوليسترول، لذلك 
فاحلل هو اســـتبدال الدهون 
املشـــبعة  احليوانيـــة 

بدهون نباتية، خاصـــة الدهون احملتوية على 
األحمـــاض الدهنية أحادية التشـــبع، مثل تلك 
املوجودة في زيـــت الزيتون. وهذا االقتراح قد 
يخفض نسبة الكوليســـترول الضار، ويحّسن 
مستوى اجليد منه إلى جانب أنه يساعد على 
تخفيـــض الـــوزن عند  وضعه فـــي إطار نظام 

السعرات احلرارية املنخفضة.
ويضـــع اخلبـــراء دليال غذائيـــا ال ينبغي 
احلياد عنه لضمان احلـــد األدنى الحتياجات 
اجلســـم، حيث يحتاج النحيـــف، يوميا، إلى 
نحو 100 غرام مـــن البروتني الغذائي املتوافر 
فـــي اللحوم، واألســـماك والدجـــاج، والبقول، 
والبيض، واأللبان، ومنتجاتها، وذلك ألهمّيته 
في بناء األنســـجة واخلاليا و“هيموغلوبني“ 
الدم. كمـــا أن البروتني يعّد املصـــدر الرئيس 
للهرمونات، و“األنزميات“ الهاضمة باجلسم.

ويحتاج إلى 400 غرام من ”الكربوهيدرات“ 
يوميا، ألنها تشّكل املصدر األساس للطاقة في 
اجلســـم، وهي تتوافر في: احللويات، واألرز، 

واملعكرونة، والفاكهة، وسكر الطعام.
ويوصون بأن يتراوح كـــّم الدهون ما بني 
70 و90 غراما يوميا، في الئحة طعام النحيف. 
وتتوافـــر الدهـــون فـــي: الزبـــدة، واأللبـــان، 

والقشدة، وصفار البيض، والزيوت.
وينصـــح اختصاصيـــو التغذيـــة بتناول 
 1.5 مبعـــّدل  و“بـــي 2“،  ”بـــي 1“  فيتامينـــي 
ملليغراما، يوميا، نظرا إلى دورهما في زيادة 
الشهّية، وســـالمة اجلهاز العصبي، وعملية 
التمثيل الغذائـــي، باإلضافة إلى ضرورة 
تناول 4 ميكروغرامات من فيتامني ”بي 
12“ يوميـــا، ألهمّيته فـــي تكوين خاليا 
الدم بصـــورة طبيعيـــة والتخّلص من 
”األنيميا“. ويتوافـــر بي 12 في مصادر 
طبيعيـــة متمّثلة، في: اللحـــوم، والكبد، 
واألســـماك، والبيض، فضال عن فيتامني ”بي 
6“ مبعـــّدل 2.5 ملليغرامـــات، ما يســـاعد على 
تكويـــن ”األنزميات“ الالزمة للجهاز العصبي، 

كما أّنه يفتح الشهّية.
جتـــدر اإلشـــارة إلى أنـــه إضافـــة لألكل، 
تســـاعد الرياضة في محاربة النحافة وزيادة 

الكتلة العضلية في اجلسم.

النحافة أشد خطرا من السمنة
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

كشــــــفت الدراســــــات عن أن النحافة املفرطة أشد خطرا من السمنة، ال سيما إذا مت اعتماد 
حمية غذائية سريعة النسق تفقد اجلسم الكثير من وزنه دون تدرج وقد تتسبب في الكثير 

من أمراض القلب والشرايني، نتيجة احلاجة إلى الفيتامينات والبروتينات األساسية.

إضـــافـــة إلـــى تــوفــيــر الــســعــرات 

تساعد  الـــضـــروريـــة،  الـــحـــراريـــة 

النحافة  مــحــاربــة  عــلــى  الــريــاضــة 

وتزيد الكتلة العضلية

 ◄

النحافة تعرف علميا بنقص وزن 

الجســـم عن المعـــدل الطبيعي، 

بنســـبة تتراوح ما بيـــن 25 و35 

بالمئة

 ◄

[ هوس التخسيس يسبب مرض فقدان الشهية [ الرجال أكثر تضررا من النحافة الشديدة

◄ وجد أطباء بريطانيون أن مساء 
آخر أيام عطلة نهاية األسبوع يكون 

مشوبا بالتوتر، ولذلك تكون هذه 
الليلة هي أسوأ األيام من حيث 

نوعية النوم، ألن اإلنسان في مساء 
ذلك اليوم يكون مشغوال باألفكار 

والتخطيط لضغط العمل وحتضير 
قائمة األعمال واملواعيد الالزم 

إجنازها خالل األسبوع.

◄ حذر باحثون من اإلفراط في تناول 

املشروبات املثلجة وقالوا إنه على 
من يد من عليها أن يقلل من تناولها، 
وأن يستبدلها مبشروبات باردة غير 

مثلجة، مع االهتمام بتنويعها من 
هادئة إلى أخرى باردة معتدلة.

◄ قالت الرابطة األملانية لعالج 
ارتفاع ضغط الدم إن أسلوب احلياة 

الصحي يعد السالح األول حملاربة 
االرتفاع الطفيف في ضغط الدم، بدال 
من األدوية، التي تترتب عنها بعض 
اآلثار اجلانبية مثل الدوار ومتاعب 

اجلهاز الهضمي.

◄ أظهرت دراسة أجرتها جامعة 
ساوثهامبتون البريطانية أن قوة 

العضالت تساعد على النمو الصحي 
لعظام األطفال.

◄ أظهر علماء من جامعة كاليفورنيا 
أن املعاناة النفسية بسبب فاجعة 

مؤثرة ميكن أن تؤثر على العمر 
املتوقع للشخص وميكن أن تعجل 

بالشيخوخة.

◄ كشف باحثون أن األطفال اخلدج 
الذين يولدون في األسبوع الـ22 من 

احلمل قد ينجون إذا ما تلقوا العالج 
املناسب.

االحتفاظ باألفوكادو طازجا يتطلب فكه من غالفه البالستيكي 

وتركـــه على طاولة املطبخ حتى ينضـــج تماما، ومن ثم نقله إلى 

الثالجة، حيث يمكنه البقاء ملدة 4 أيام دون تلف.

قالـــت الرابطـــة األملانيـــة ألطبـــاء الجهـــاز التنفســـي إن أدويـــة 

االستنشـــاق املعالجة للربو تتسبب في جفاف الفم، والذي يؤدي 

إلى رائحة كريهة والتهابات بالفم وأضرار باألسنان.

جاء في دراســـة أســـبانية أن النظـــام الغذائي الســـائد في دول 

البحر املتوســـط الذي يكثر من استخدام زيت الزيتون والنقل 

(املكسرات) قد يفيد الذاكرة لدى كبار السن.

} القاهرة - أظهرت دراسة بريطانية، نشرتها 
صحيفـــة ”ذا أرتـــس إن ســـايكوثيرابي“، أن 
العالج بالفن في املدارس البريطانية يســـاعد 

األطفال املضطربني على استئناف حياتهم.
وتقـــول االستشـــارية النفســـية الدكتورة 
ميرفت جـــودة، إن التوجه إلـــى العالج بالفن 
هي مدرسة يعتبرها البعض حديثة نسبيا في 
الطب النفســـي، لكنها فـــي حقيقة األمر قدمية 
جدا، حيث إن الســـواد األعظم من احلضارات 
اعتمدت على الفنون كوسيلة للعالج واخلروج 
من حاالت االكتئاب، حتى أن شـــرائع مختلفة 
تعتمد على التواشـــيح واألناشيد والترانيم، 

وهو ما يساعد النفس على االسترخاء.
وتضيف قائلة: العالج بالرســـم أو الكتابة 
أو لعب املوســـيقى أو غيـــر ذلك من الفنون، له 
تأثيـــر وفعاليـــة كبيرة، وليســـت األهمية هنا 
منصبـــة على ما إذا كان الشـــخص يجيد ذلك 
الفن من عدمه، فاألهم هو ما سوف ينتجه بأي 
شكل كان، وما سوف يقرأه الطبيب املعالج من 

خالل ما أنتجه.
وأوضحـــت جـــودة أنه من خـــالل الفنون، 
وال ســـيما الرسم، يســـتخدم املريض حواسه 

للتفاعـــل مع ما يرســـم، فينقل مـــا يخفيه في 
الالشـــعور إلى الشعور، وهو ما يساعده على 
التخلص من حالته النفســـية السلبية بصورة 
تدريجية، ويســـتمر في ممارسة الفن جللسات 
طويلة أســـبوعية، ويفسر بعدها ما كان يشعر 

به أو ما يرغب في التعبير عنه، ويتم احلديث 
بعدها عن معنى اللوحـــة الفنية التي أنتجها 

أو الفن الذي قّدمه.
وتتابـــع استشـــارية علـــم النفـــس: مـــع 
اجللســـات يتحســـن مزاج املريض ونفسيته 

ويصبح هو الذي يرغب في عقد جلسات تفريغ 
ما يشعر به، كما أن العالج بالفن من املمكن أن 

يدفع الشخص الكتشاف مواهب بداخله.
وتقول جـــودة، إن العالج بالفن هو إحدى 
احليـــل الدفاعيـــة التي تســـاعد املريض على 
التخلص من حاالت االكتئـــاب وتفريغ الطاقة 
الســـلبية، كما أنه مـــن املمكن أن يظل املريض 
يعتمد هذه الوســـيلة للترويح عن نفسه، حتى 
بعد انتهاء اجللســـات العالجية. وأشارت إلى 
أنـــه ال توجد فترة زمنية محـــددة لالنتهاء من 
جلســـات العالج بالفن، حيث أن تلك املســـألة 
تتحدد على أساس حالة املريض نفسه، كما أن 
اســـتخدام األدوية من عدمه أيضا يعتمد على 
حالة املريض، حيث من املمكن االســـتغناء عن 
تناول األدوية واالكتفـــاء بالعالج بالفن، ومن 

املمكن أن يكون االثنني معا.
ظهر منذ  ومصطلـــح ”العـــالج بالفنـــون“ 
أواخـــر القرن الــــ18، فهي آليـــة قدمية متبعة، 
إلعادة تأهيل الفرد، وهي اآللية نفســـها التي 
يعتمـــد عليها كثير من أطبـــاء وعلماء النفس 
حـــول العالـــم حتـــى اآلن ضمن آليـــات إعادة 

التأهيل النفسي لألشخاص.

العالج بالفنون يفرغ الطاقة السلبية ويحسن مزاج المريض

أمنية عادل

} يقلـــق كثير مـــن اآلباء واألمهـــات من فرط 
احلركة التي يعاني منها األبناء، ال ســـيما في 
ســـنواتهم األولى، بينما ينتاب البعض القلق 
من كسل األطفال وحتى املراهقني، فتساورهم 
الكثيـــر من الشـــكوك حول معانـــاة الطفل من 

أمراض قد تكون وراء قلة نشاطه وحركته.
وفـــي أغلب األحيـــان يرجـــع األهالي هذا 
الكســـل إلى أســـباب صحية، كاحتمال إصابة 
الطفل بســـوء التغذيـــة، ذلك أن قلـــة التغذية 
تسبب اخلمول في اخلاليا العاملة في اجلسم، 
بسبب نقص العناصر الغذائية املفيدة والتي 

تساعد على منو الطفل عقليا وجسديا.
من جهة أخرى، يرجع آخرون هذا اخلمول 
لكثرة وســـائل الرفاهية التـــي ال تتطلب جهدا 

أو حركة، مثـــل التلفزيون واأللعـــاب الرقمية 
املتطورة.

ويقول أستاذ علم االجتماع، سعيد صادق، 
إن هناك أسبابا عديدة لكسل وخمول األطفال 
التكنولوجيـــا  وســـائل  أولهـــا  واملراهقـــني، 
املتقدمـــة التي تدفعهـــم للبقاء ســـاعات دون 
حتريك ساكن، كذلك ألعاب الفيديو التي باتت 

عشقهم األول.
ومن املمكن أن يتطـــور األمر أكثر ويعتبر 
انطواء الطفل وكسله مؤشرا على االكتئاب أو 

األزمات النفسية.
 وهنـــا البد من تدخل األســـرة واألب واألم 
خللـــق مســـاحة حـــوار معـــه ملعرفة أســـباب 
انطوائه، حيث أنه من املمكن أن يكون معرضا 
لعنـــف أو اضطهاد ما في املدرســـة أو من قبل 
أقرانه، فضال عن إمكانية وجود ضغوط عليه 

في املدرسة تسبب له حالة االنطواء والكسل.
وأشـــار صـــادق إلى أن احللـــول تأتي عن 
طريق األم واألب، بداية من توفير مناخ نشـــأة 
جيـــد للطفـــل، عن طريـــق قضاء وقـــت أطول 
معه وفتح حلقات نقاشـــية معه، واالســـتماع 
مـــن خالل تخصيص وقت يوميا له ملشـــكالته 
ومواقفـــه، رغم صغرها أو تفاهتها بالنســـبة 

إليهم.

واســـتطرد: ال ينبغـــي ترك الطفـــل لفترة 
طويلـــة أمـــام التلفـــاز، ألنـــه يزيد من نســـبة 
اخلمول واالكتئاب مـــع الوقت، كما أنه يجمد 
عقلـــه مبرور األيام، فضال عـــن ضرورة تنظيم 
نزهات خالل عطالت األســـبوع وذلك لتعويده 
علـــى احلركـــة وعـــدم اخلمـــول وتخليـــه عن 
جلســـة البيـــت أو اجللوس أمام احلاســـوب. 
ويوصي مبنعه من استخدام وسائل التواصل 
االجتماعـــي أو الهواتف النقالة إال خالل فترة 
محـــدودة ومضبوطة في اليـــوم، وذلك لتوفير 

وقت أطول للخروج والتنزه والتفكير.
وينصـــح صادق بضرورة تشـــجيع الطفل 
علـــى القـــراءة وممارســـة رياضـــة أو هواية، 
نشـــاطات  فـــي  وإشـــراكه  نشـــاطه  لتجديـــد 
ومســـابقات لتدعيم روح املنافسة لديه، وكسر 

مناخ اخلمول املمتد لساعات طويلة.

الكسل والخمول ينبئان باالكتئاب والمرض

 جلسات العالج بالفن قد تغني عن تناول األدوية

كثيـــرون يرجعـــون الخمـــول إلى 

كثـــرة وســـائل الرفاهيـــة التي ال 

تتطلـــب جهـــدا أو حركـــة، مثل 

التلفزيون وألعاب الفيديو

◄



} أغاديــر (املغــرب) - تبدأ فعاليـــات الدورة 
الثالثة لمنتدى اإلعالم الدولي اليوم الخميس 
في مدينة أغادير المغربيـــة، والذي يعقد هذا 
العـــام تحت شـــعار اإلعالم وتشـــكيل الوعي 

االجتماعي.
وتسعى نسخة هذا العام من المنتدى الذي 
يقـــام خالل الفترة من 14 إلى 17 مايو الحالي، 
إلى النهوض بالممارســـة اإلعالمية من خالل 
مقاربـــة قضايـــا ومواضيع إعالميـــة راهنة، 
تشـــكل أهم محاورهـــا األوضـــاع الراهنة في 

العالم العربي في ظل الثورات واإلرهاب.
ويناقـــش المنتدى في أيـــام انعقاده خالل 
خمس جلســـات موســـعة العديد من القضايا 
وعلى رأســـها قضايا ”اإلعالم وصناعة الرأي 

العام“، و”اإلعالم وتشكيل الوعي االجتماعي“، 
و”قضية اإلعالم والتغيير: ما بين الفضائيات 
ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي“، و”اإلعالم 
المهنـــة“،  ومتطلبـــات  األخالقيـــات  بيـــن 
و”كيفية اســـتثمار ثورة الشبكات اإلعالمية“، 
و”استقاللية اإلعالم: الواقع، المفهوم وهامش 
الحريـــات“، باإلضافة إلى تنـــاول ”أخالقيات 
اإلعـــالم بأشـــكاله كأســـاس لبنـــاء المجتمع 
الواعي ودور اإلعالم واالتصـــال وإعادة بناء 

المجتمعات العربية“.
كما يتنـــاول المنتدى اإلعالم والممارســـة 
السياسية من خالل مناقشـــة اإلعالم الحزبي 
واإلعالم والممارســـة السياسية وتقبل اآلخر 
باإلضافة  التشـــريعية،  واالنتخابات  واإلعالم 

إلى مناقشـــة اإلعالم ودوره فـــي زمن الثورات 
والتحـــوالت والتغطية الميدانيـــة والمخاطر 

المحيطة.
مواجهـــة  فـــي  اإلعـــالم  ويســـتعرض دور 
اإلرهـــاب والتطرف في العالم العربي والفارق 
بيـــن إعالم ضد التطـــرف وإعالم يحرض على 
التطرف. وبموازاة ذلك، سيتم تنظيم ورشات 
وزيـــارات ميدانية،  موضوعاتيـــة تطبيقيـــة، 
ترمي إلى تنمية المعارف واالرتقاء بالمهارات 

المهنية لدى طلبة الصحافة واإلعالم.
وتشـــارك مصر في الدورة الحالية للمنتدى 
باعتبارها ضيف شـــرف، ويمثلها وفد إعالمي 
رفيـــع المســـتوى من عـــدد من المؤسســـات 
اإلعالميـــة، يضـــم اإلعالمية إيمـــان عزالدين 

ورئيـــس تحرير األهرام المســـائي عالء ثابت 
وشـــريف فؤاد المذيع بالتلفزيـــون المصري، 
باإلضافـــة إلـــى ممثليـــن عن أجهـــزة اإلعالم 
المصريـــة المختلفـــة ووكالـــة أنباء الشـــرق 
األوسط المشاركة بكلمة في المنتدى وتغطية 

إخبارية له.

} لنــدن - نددت هيئـــة اإلذاعة البريطانية بي 
وزيرا  بي ســـي بتعيين ”جـــون ويتنجـــدال“ 
للثقافة، وهـــو واحد من أبرز المهاجمين لـها، 
مشيرة إلى أن هذا القرار بمثابة إعالن واضح 

للحرب عليها.
وجـــاء تعيين ويتينجدال بدال من ســـاجد 
جاويد ضمن أول تعديل وزاري يجريه رئيس 
الوزراء البريطانـــي ديفيد كاميرون بعد فوزه 
خـــالل االنتخابـــات التشـــريعية التي أجريت 
األســـبوع الماضي، من أكبر المفاجآت، حيث 
يعتبـــر ويتنجدال الذي كان مســـاعدا ســـابقا 
لمارغريت تاتشـــر، أحـــد النقاد المتشـــددين 
ضـــد سياســـة الشـــركة، وأنتج سلســـلة من 
التقارير عن بي بي ســـي حينما كان رئيســـا 
للثقافة، ولجنتي اإلعـــالم والرياضة، ووصف 
ها  في تصريحات سابقة رسوم الترخيص بأنَّ

أسوأ من الجزية.
وفتـــح رئيس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميـــرون نار المواجهة مع بي بي ســـي بعد 
تعيينه ويتنجدال الذي كان مسؤوال عن لجنة 
الثقافة العامة فـــي البرلمان الماضي، وأوكل 
له مراجعة الوثيقة الخاصة بالـ”بي بي سي“ 
تحديـــدا، فجـــاءت الخطوة كضربـــة قوية من 

اإلذاعيـــة البريطانية، والتي  كاميرون للهيئة 
مالـــت كما يتهمها المحافظـــون لصالح حزب 
العمال في تغطيتها لالنتخابات لكي تســـتفيد 

من سياساتهم األقرب للقطاع العام.
البريطانية  وأشارت صحيفة ”التليغراف“ 
أن قـــرار كاميـــرون األخير جاء بعـــد انتخابه 
عن حزب المحافظين، حيث اتهم بي بي ســـي 
بالتحيز فـــي التغطية اإلعالميـــة لالنتخابات 
البريطانيـــة، موضحا أنها اتبعـــت تحيزا لن 

يغتفر لحزب العمال المعارض“.
ويأتـــي القرار متزامنا مـــع بدء مفاوضات 
التجديد الخاصة بميثاق بي بي سي، التي من 
المقرر أن تنتهي ديسمبر 2016، وهو الميثاق 
الذي يحدد كيف ســـيتم تمويل الشـــركة تاركا 

مستقبل رسوم الترخيص محل شك.
الخطـــوة المفاجئة  انتقـــاد  ولم يقتصـــر 
لرئيس الـــوزراء على هيئة اإلذاعة البريطانية 
فحســـب، بل انتقـــد وزير الثقافـــة الجديد في 
كريس برينت،  حكومة الظل لحزب ”العمـــال“ 
التعديـــل الذي أجـــراه كاميرون بمـــا قد يأتي 
بنتائج عكســـية نظرا لالتجـــاه األيديولوجي 
اليميني للوزير الجديد، وهو ما قد يعني نوع 
من إعالن الحرب على بي بي ســـي، التي تعد 
من أكثر المؤسســـات الثقافيـــة المحببة لدى 
البريطانييـــن وتحظـــى باالحتـــرام في جميع 

أنحاء العالم.
خاصـــة وأن التعديـــل الوزاري لم يشـــمل 
مجموعة من أبرز الـــوزراء الذين فضل ديفيد 
كاميرون اإلبقاء عليهـــم ومن ضمنهم جرورج 
أوبســـورن، ووزير الخارجية فيليب هاموند، 
ولكنـــه أعلن أّن بوريس جونســـون ستشـــغل 
منصبا داخل مجلس الوزراء، فيما ســـيحضر 
رئيس بلدية لندن االجتماعات السياسية التي 
ستنعقد داخل مجلس الوزراء نيابة عن رئيس 

الوزراء.
ونشـــر المكتـــب الصحفي لهيئـــة اإلذاعة 
البريطانيـــة، تغريـــدة علـــى موقـــع التواصل 
-وتم مســـحها ســـريعا-  االجتماعي ”تويتر“ 
كانـــت تنتقد ويتينجدال على أدائه حينما كان 
رئيسا للثقافة، الذي ال يؤهله ألن يصبح وزيرا 

لهـــا. لكن المتحدث باســـم بي بي ســـي أصر 
على أّن الشـــركة تتطلع إلـــى العمل مع الوزير 
الجديد، مشددا على أّن إعادة التغريد للرسالة 
كان خطـــأ وال يعكـــس وجهة النظـــر الخاصة 
ه تم مسح التغريدة  بالشـــركة، مشـــيرا إلى أنَّ

على الفور.
وذكـــرت تقارير صحفية أن وزيـــر الثقافة 
الحالي، تحدث خالل العام الماضي، وأوضح 
أّن هناك حاجة لتعديل رســـوم الترخيص عن 
وضعهـــا الحالي مع تغير عادات األشـــخاص 
في المشـــاهدة ومـــن ثم البد مـــن مواكبة تلك 
التغيرات، مشـــيرا إلى أّن الرسوم المفروضة 
على المشـــاهدة تعد أســـوء مـــن الجزية التي 
تحصـــل فيها على دعم كبير في حال كان دخل 
المواطن منخفضا جدا، أو يمكن أن يذهب إلى 

السجن إذا لم يقم بدفع الرسوم الخاصة.

وتعـــرف الـ”بـــي بي ســـي“ كهيئـــة تابعة 
للحكومة، وهي تقـــدم خدماتها عن طريق دفع 
كل منزل في بريطانيا لرســـوم اشـــتراك تبلغ 
145.5 جنيه إسترليني سنويا، كوسيلة لتوفير 
الدعـــم المالي لهـــا للبقاء كما هي، وتشـــغيل 
التـــي  واإلذاعيـــة  التلفزيونيـــة  المجموعـــة 
تمتلكهـــا ككيان تابع للقطـــاع العام، وهو أمر 
ال يعجـــب المحافظين بالطبع، الذين يفضلون 

مؤسسات عامة صغيرة.
علـــى أّن رخصة مشـــاهدة التلفزيون غير 
ضرورية في ظل وجود خدمات أخرى مثل: ”بي 
بي سي آي بالير“. وأبرز مقترحات ويتينجدال 
هي إلغاء رسوم االشتراك السنوية، وهو قرار 
ســـيؤدي بالطبـــع إلى خفض حجـــم الـبي بي 
ســـي، وقد يؤثر على دورها في المجال العام 
البريطاني كما يقول نقاد سياسة المحافظين 

تجاه المؤسســـة اإلعالمية األعرق في العالم، 
وهي إستراتيجية يبدو وأن حزب المحافظين 
يريد اتباعها أيضا مع مؤسســـات عامة كبيرة 
أخرى، والتي تأسست بشكلها الحالي على يد 
رئيس الوزراء العمالي كليمنت أتلي، ويحاول 
المحافظون منذ عقود خفض حجمها ودورها 

لصالح تعزيز كفاءتها.
جديـــر بالذكـــر أن وزير الثقافـــة واإلعالم 
السابق ساجد جاويد، توعد بإعادة النظر في 
ميثاق بي بي ســـي، وقال إن مراجعة الميثاق 
يتعّيـــن أن تأخذ في االعتبـــار ضمان التغطية 
المتوازنـــة. وقال بأن ”لمجلـــس أمناء بي بي 
ســـي دوره، ولهيئة تنظيم االتصاالت دورها، 
وخـــالل الحمالت االنتخابية هناك شـــرط في 
البث اإلذاعي بـــأن تعطى حصة عادلة لجميع 

األحزاب الرئيسة“.
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يقترح إلغاء رسوم االشتراك 
إلى  ســتــؤدي  التي  السنوية 

{بي بي سي} خفض حجم الـ


جون ويتنجدال

[ ويتينجدال وصف رسوم الترخيص بأنها أسوأ من الجزية [ {بي بي سي} اتهمت بالتحيز في التغطية اإلعالمية لالنتخابات
هيئة االذاعة البريطانية {منزعجة} من تعيين أشد خصومها وزيرا للثقافة

قرار كاميرون يعتبر نوعا من إعالن الحرب على {بي بي سي}

تضمن التعديل الوزاري اجلديد حلكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تعيني أشد النقاد 
لسياسة الـ“بي بي سي“ في منصب وزير الثقافة واإلعالم وهو ما عدته الهيئة إعالن حرب 
عليها، خاصة بعد اتهامها باالنحياز لصالح حزب العمال في انتخابات األسبوع املاضي.

نســـخة هذا العام مـــن املنتدى 
تســـعى إلى النهوض باملمارسة 
مقاربـــة  خـــالل  مـــن  اإلعالميـــة 

قضايا ومواضيع إعالمية راهنة

◄

منتدى اإلعالم الدولي في المغرب يبحث استثمار ثورة الشبكات اإلعالمية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي، أن اإلعالم ال يوجه من أحد، 

مشددا على أنه يريد تقدمي القيم 
واألخالق احلسنة واالحترام، عبر 

وسائل اإلعالم، وليس شيئا آخر كما 
يقول البعض، وذلك في حديث عبر 

التلفزيون املصري.

◄ أعلنت فيسبوك أمس عن إطالق 
خدمة جديدة حتمل اسم ”املقاالت 

الفورية“ وموجهة لوسائل اإلعالم، 
حيث أبرمت الشبكة االجتماعية 
شراكة مع ٩ مؤسسات إعالمية 
لعرض احملتوى اخلاص بهذه 

املؤسسات ضمن خدماتها.

◄ اتهم رئيس حترير مجلة فيتنامية 
بارتكاب جرائم ضد الدولة لنشره 

مقاالت تتهم مسؤولني كبارا 
بالفساد. وكان كيم كوك هوا أقيل 

في مارس املاضي من منصبه بتهمة 
”سوء استخدام حرياته وحقوقه 
الدميقراطية“ لنشر مقاالت تبث 
معلومات كاذبة، طبقا ملا ذكرته 

صحيفة ”فيتنامنت“.

◄ وجه البيت األبيض مجددا نداء 
لتقدمي معلومات حول مكان وجود 

الصحفي األميركي وسنت تايس الذي 
خطف في سوريا قرب دمشق في ١٤ 

أغسطس ٢٠١٢. وليس هناك أدلة على 
أن يكون وسنت محتجزا لدى تنظيم 

الدولة اإلسالمية.

◄ اعتقلت جماعة احلوثي مراسل 
الفضائية، بشار  قناة ”األقصى“ 

الرّقي، بعد اقتحام منزله في صنعاء. 
وأّكد مدير األخبار في القناة، عماد 

زقوت، خبر االعتقال، قائال إن 
”مسلحي احلوثي اعتقلوا الرقي من 
منزله في صنعاء وصادروا أجهزة 
احلاسوب والكاميرات التي كانت 

بحوزته“.

باختصار

الصحف التونسية تنتفض على سيطرة الموزع الواحد
} تونــس - طالبـــت جمعيـــة مديري الصحف 
الحكومة  التونســـيين،  الصحفييـــن  ونقابـــة 
باتخـــاذ إجراءات صارمة وفـــق القانون تجاه 
موزع الصحف مسعود الدعداع وعدم االكتفاء 
بإصدار بيانات تنديدية بعد تســـببه في منع 
توزيـــع 6 صحف يومية وصحيفة أســـبوعية 

أول أمس.
وذكر يوســـف الوســـالتي عضـــو المكتب 
التنفيذي لنقابـــة الصحفيين المكلف بالنظام 
الداخلـــي بـــأن نقابة الصحفيين أشـــارت في 
تقاريرهـــا أكثر مـــن مرة إلى مشـــكلة احتكار 

شخص واحد لتوزيع الصحف.
وقال إن النقابة ستناضل بكل األشكال إلى 
جانـــب األطراف المعنية فـــي القطاع ومديري 
الصحف لفرض طرق توزيع واضحة وشفافة، 
مطالبا الحكومة الحالية بتحمل مســـؤوليتها 
ووضع مشـــاكل قطاع اإلعـــالم تحت المجهر، 

حسب تعبيره.
من جهته أكد الطيب الزهار رئيس جمعية 
مديري الصحف أن جــــل الصحف تعاني منذ 
أربع سنوات من أزمة خانقة ومبرمجة تهدف 

إلى تركيع اإلعالم.
واســــتبعد أن تكون الصحافة اإللكترونية 
وراء تقلــــص عدد القــــراء للصحافة المكتوبة 

إلى أقل من مئة ألف قارئ.
وأعلـــن الزهـــار عـــن تأســـيس مؤسســـة 
مشـــتركة لتوزيع الصحف تهـــدف إلى توزيع 

الجرائد وفق نهج ســـليم وكسر االحتكار وهو 
ما لم يستســـغه الموزع الحالي الدعداع الذي 
امتنع عـــن توزيـــع بعض الصحـــف اليومية 
واألســـبوعية فـــي مرحلة أولى قبـــل أن يلجأ 
إلى فـــرض حصار لمنـــع وصـــول الموزعين 
إلى مؤسســـة دار الصباح من طرف ابنه الذي 
تمكنت قوات األمن من إيقافه مع جماعته وفق 

رواية الزهـار.
وأضـــاف رئيـــس الجمعيـــة أن األكشـــاك 
امتنعـــت الثالثاء عـــن اســـتالم الجرائد رغم 
التنقل إليها، معتبرا أن األمر مخالف للقانون 
وســـاهم في حجب عدد من الصحف وبالتالي 
المـــس بمداخليها، مؤكـــدا أن القضية لم تعد 
مســـألة بيع وشراء وإنما قضية تتعلق بحرية 

اإلعالم.
من جهتـــه اعتبـــر حافـــظ الغريبي عضو 
بجامعـــة مديري الصحـــف أن ما حـــدث كان 
جراء تشـــكل مؤسســـة مشـــتركة بين عدد من 
المؤسسات اإلعالمية لتوزيع الصحف وكسر 
الحصار الـــذي فرضه مســـعود الدعداع على 
التوزيـــع منذ عقود، موضحـــا أن هذا الموزع 
لـــم يرق له ذلك ومارس ضغوطه على متعهدي 
التوزيـــع داخـــل العاصمـــة وتعـــرض للباعة 

لمنعهم من أداء مهامهم.
وقـــال رئيس تحرير صحيفـــة الصباح إن 
جمعيـــة مديري الصحـــف قامـــت بتحركاتها 
وســـتعمل فـــي الوقـــت الراهـــن علـــى توزيع 

الصحف مجانا لكســـر الحصـــار الذي فرضه 
الدعداع. 

بدوره أكـــد وزير التجـــارة رضا لحول أن 
عملية توزيـــع الصحف حّرة ومقّننة وال يمكن 
عرقلـــة أي طرف أو القيام بأعمال من شـــأنها 

اإلخالل بالمنافسة الشريفة في السوق.
وقـــال إن مجلس المنافســـة تعهد بقضية 
توزيـــع الصحـــف علـــى أن يتـــم النظـــر فيها 
األســـبوع القادم التخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة 
تجاه مـــن رفـــض المنافســـة بســـوق توزيع 

الصحف بعد احتـــكاره له مدة عقود. يذكر أن 
مســـعود الدعداع هو في األصل متعهد توزيع 
صحيفـــة ”البريس“ في العاصمة. واســـتطاع 
بفضـــل الخدمـــات التـــي قدمهـــا للمديريـــن 
المتعاقبيـــن على هذه الـــدار، أن يتحكم تماما 
فـــي شـــبكة التوزيـــع بالعاصمـــة، وكثيرا ما 
حاولت بعض الصحف االلتفاف على شـــبكته 
والتعامل مباشـــرة مع الباعة، لكنهم اكتشفوا 
أنه ال مفر من خيوط شبكة الدعداع، بعد عودة 

صحفهم بعنوان مرتجعات.

المؤسسات اإلعالمية تحاول كسر الحصار على توزيع الصحف

{عندمـــا يكون ثمـــن الحصول على المعلومة هو الحياة نفســـها، ميديا
البـــد مـــن تحول مفاهيم مثـــل حرية الحصول علـــى المعلومة إلى 

سؤال كبير، يتعدى العمل الصحفي والمهني}.
سمر يزبك
كاتبة سورية

{المعلق الرياضي يرى نفســـه بطال قوميـــا كلما انحاز لفريقه، اإلعالم 
يجـــب أن يتخلي عن النعرة الوطنية ويجب أال يكون اإلعالمي مشـــجعا 

بل معلقا وناقدا فقط}.
حسن املستكاوي
كاتب وناقد رياضي مصري

{هناك خلط بيـــن الدور اإلعالمي والسياســـي بصورة جعلت من 
الـــرأي الشـــخصي يؤثر على المعلومـــة، فيما بـــات المتلقي ناقدا 

وواعيا ومشاركا}.
سلمان احلمود الصباح
وزير اإلعالم الكويتي



} بــريوت – ســـيطر ”خبـــر“ إصابـــة األمني 
العام حلـــزب اللـــه اللبناني حســـن نصرالله 
بجلطة دماغية علـــى تويتر العربي واللبناني 

والسوري خاصة.
وكانت صحف لبنانية نقلت عن ”مصادر“ 
أن نصرالله، أصيـــب بجلطة، نقل على إثرها، 
قبـــل خمســـة أيام، إلى مستشـــفى ”الرســـول 
األعظم“، على طريق مطار بيروت في الضاحية 
اجلنوبية. وذكـــرت أن نصرالله، مازال يعالج 
حتى اليوم في املستشـــفى في الوقت الذي لم 

يؤكد ”حزب الله“ هذا اخلبر أو ينفيه.
وعبر هاشـــتاغني ”جلطة حســـن نصرالله 
وإصابة حســـن نصرالله بجلطة قال مغردون 
إن اخلبر قد يكون ”رمزيا“ يعني أن اخلســـائر 
التـــي تكبدها احلزب كفيلـــة بإصابته بجلطة 
فيمـــا قال آخـــرون إنهـــا شـــائعة كغيرها من 
الشـــائعات. كتبـــت مغـــردة ”إشـــاعات مقتل 
قيـــادات محـــور املمانعـــة تأتي وفقـــا جلدول 
زمنـــي.. يوم احلوثي ثم األســـد ثـــم نصرالله 

وبني كل مرة والثانية ينشق الشرع“.
وتساءل بشار األســـد على تويتر (حساب 
هزلـــي) ”هـــل صحيـــح اخلبر الـــذي يقول أن 
حســـن نصر الله أصيب بجلطـــة ؟؟ اعتقد أن 
اجللطة هـــي من أصيبت بحســـن نصر الله… 
نتمنـــى الشـــفاء للجلطة“، مضيفـــا ’قبل قليل 
اتصلـــت بحســـن نصر اللـــه ألتأكـــد من خبر 
وفاتـــه فرد علي وقال أنه بصحة جيدة وعندنا 
يتوفى ســـيتصل ويخبرني وأنا سأنقل اخلبر 

جلمهوره #حصري”.
وكان خبر مقتل الرئيس الســـوري بشـــار 
األســـد برصاصة على يد أحـــد مرافقيه احتل 
موقـــع تويتر األســـبوع املاضـــي ليتبني أنها 
شـــائعة تندرج ضمن احلرب النفســـية. وقال 
ناشـــروها حينهـــا إنهم نقلوها عـــن صحيفة 

إسرائيلية.
يشار إلى أن األمني العام حلزب الله، عانى 
في اآلونة األخيرة من مشـــاكل صحية، وظهر 
في آخر خطاب متلفز له، مرهقا، شديد التعرق.

وعلى نطاق واســـع، تداول مغردون فيديو 
إلطاللـــة نصرالله األخيـــرة وقالـــوا إنه ظهر 
”زائـــغ العينني مرتبـــكا ومتراجعـــا عن وعود 
النصر“. وعاد املغـــردون إلى الفيديو بتحليل 
أعمق فإصبعه الذي لطاملا لوح به مهددا غاب 
تلـــك املرة فيما جف ريقه عـــدة مرات. وتخلى 
نصراللـــه عن لغـــة التحدي ليتحـــدث بصوت 
هـــادئ ليذهب بعض املغردين إلـــى القول إنه 
كان ينفـــذ تعليمـــات الطبيب الـــذي حذره من 

التشنج.
وكأســـباب للجلطة قال مغرد ”هل تسببت 
لـــه عاصفة احلـــزم بجلطة دماغية أم ســـقوط 

جسر الشغور؟“.
وكتب مغرد آخر ”أســـباب اجللطة ســـحق 
احلوثيني فـــي اليمـــن وضياع أمـــوال إيران 
واشـــتعال إيـــران باملظاهرات وحـــرق صور 

اخلميني“.

} القاهــرة – أطلـــق مغـــردون مصريون على 
موقـــع تويتـــر عـــدة هاشـــتاغات علـــى غرار  
مـــن  دعـــوا   CCو٣٦٥ #السيســـي_في_عام 
خاللهـــا إلى تقييم حصيلـــة الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيســـي، ســـنة بعد توليه رئاسة 

اجلمهورية املصرية.
وأشارت بعض التغريدات إلى أن الرئيس 
املصـــري كان اخليـــار األمثـــل لقيـــادة مصر 
خـــالل املرحلة احلرجة، وأنه جنـــح في إعادة 
االستقرار للبلد بعد عامني من تدهور األوضاع 

األمنية. 
وأطلق مغردون على السيســـي صفات من 
قبيل ”املنقذ“ و“املُخِلص“، خاصة بعد اإلطاحة 
بحكم جماعة اإلخوان، وكتب مغردون ”لو أنه 
لم يقم بأي إجناز غير هذا فنحن ممتنون له“.

ومـــن إجنـــازات السيســـي التـــي ذكرها 
املغـــردون ”تأمني احلدود الغربيـــة للبالد مع 
ليبيا في ظل األوضاع األمنية املضطربة التي 
متر بهـــا والثأر للمصريني املســـيحيني الذين 
قضوا نحبهم على أيدي عناصر تابعة لتنظيم 

داعش.
وكتـــب مغردون أن ”السيســـي قضى على 
الفتنة الطائفية في مصر في مهدها، لقد حرك 

اجليش ألجل املواطن املصري“.
والسيســـي، يعتبـــر أول رئيـــس مصـــري 
يحضـــر قداس العيد، ووفـــق مغردين فإن تلك 
احلركة ســـاوت بني املواطنني إذ لم يعد هناك 
”مواطـــن مـــن درجة ثانيـــة“. وأثنـــى مغردون 
على مطالبة السيســـي بإعادة جتديد اخلطاب 
الدينـــي مبـــا يحمـــي الشـــباب مـــن التطرف 

ويصحح سلوكيات املواطنني“.
علـــى الصعيد اخلارجي، قـــال مغردون إن 
”السيســـي_في_عام أعاد إلى مصر هيبتها 
بعـــد أن ظن الرعاع أنها فريســـة يســـهل هتك 

تاريخها العريق“.
ورأى آخرون أن الرئيس املصري استطاع 
إعادة مكانة مصر اإلقليمية، مبشاركة اجليش 
املصري في التحالف، الذي تقوده الســـعودية 
فـــي اليمـــن ضد احلوثيـــني. وذكـــر مصريون 

بدعوته إلى تشكيل قوة عربية مشتركة لتكون 
حائـــط الصد، ضد األعـــداء، قائلني إنه ميتلك 
مواصفات ”زعيم حكيم محب لعروبته“. وقال 
معلق إن السيســـي اســـتطاع إعادة مصر إلى 

عمقها األفريقي بنجاج.
وكان السيســـي علـــى موعد مـــع صناعة 
التاريخ وتغيير مساراته، وفق مغردين، وذلك 
في زيارته األولى لروسيا بعد انتخابه رئيسا 
لتأمـــني القمـــح والســـالح. وأضـــاف أحدهم 
”السيســـي في عام مـــن قبرص إلى أســـبانيا 
لتأمني املتوســـط ثـــم الســـعودية لتأمني باب 

املندب ثم إثيوبيا لتأمني نهر النيل“.
ومـــن إجنـــازات السيســـي التنموية لفت 
بعـــض املغرديـــن إلى أن مشـــروع حفـــر قناة 
الســـويس اجلديـــدة الـــذي يعد أكبـــر إجناز 

اقتصادي للرئيس املصري خالل عامه األول.
ووصفـــه مغـــردون بأنه ”مشـــروع قومي 
ضخـــم مت إجنـــازه بعمل جاد فـــي وقت زمني 
يعـــود علـــى مصر باخليـــر وأثبـــت للعالم ما 
يستطيع الشعب املصري فعله كما وجه رسالة 
للبنك الدولي مفادها الله الغني عن قرضكم“.

وأشـــار مغردون إلى املؤمتـــر االقتصادي 
الـــذي مكن مصر مـــن اســـتعادة عالقاتها مع 
الكثير من الدول. وقال أحد النشطاء إن ”العام 

األول للرئيس لم يخُل من اإلجنازات شـــكرا يا 
ريـــس على جرعة األمل وطمأنة الشـــعب على 
اجلهـــد املبذول ليحس الشـــعب بالثمار قريبا 
كالمك أطفأ جمرات يبثها املثبطون لعزميتنا“.
 فيما أشـــار آخرون إلى تنشـــيط السياحة 
مرة أخرى للبـــالد معلقـــني، متداولني صورة 

لسائحة تلتقط سيلفي مع ”الريس“.
وكذلك تناول البعض املشروعات التنموية 
واالقتصادية، التي متكن الرئيس السيسي من 
إجنازهـــا خالل العام األول من رئاســـته، مثل 
بعض مشـــروعات اإلســـكان التي مت تســـليم 

وحداتها لعدد من املواطنني.
للمشـــروعات  صورا  التغريـــدات  ورافقت 
املنجـــزة، منها تســـلم ٥٠ ألف وحدة ســـكنية 
أجنزت فـــي ٧ أشـــهر ضمن مشـــروع املليون 
وحدة ســـكنية بتمويل إماراتي والتي ستسلم 
منهـــا ٢٤٠ ألف وحدة مـــع نهاية العام. إضافة 
إلى وضع خطـــة لتطوير شـــبكة طرق جديدة 
في مصر وافتتاح محطة توليد كهرباء بالعني 
السخنة. ونشر مغردون  صورا حملطة الطاقة 

الشمسية بأسوان.  
 وكتبت مغردة ”هل هناك من تكلم عن هذا 
املوضـــوع في اإلعالم، نحن اإلعـــالم البديل“. 
فيما أشـــار آخرون إلى إجالء الباعة اجلائلني 

عن امليادين الرئيســـية الهامة، وإعادة النظام 
لهـــا مرة أخـــرى كإجنازات للرئيـــس.  وقالت 
مغردة: ”فرض الرئيـــس ضريبة إضافية ألول 
مـــرة بقيمة ٥ ٪ على األفراد الذين يزيد دخلهم 
الســـنوي على مليون جنيه مصـــري وهي ما 

أطلق عليها ضريبة الثروة“.
وأثنى مغردون على السيسي ”الذي لم ير 
أحد عائلته ولم يســـمع لها صوتـــا“، عاقدين 
مقارنـــة بني عهـــده وعهد الرئيـــس اإلخواني 
محمـــد مرســـي الـــذي يطلـــق عليـــه ”فاصل 
كوميدي“. وســـخر مغرد ”وتقول لي ما أعظم 

إجنازاته؟ اإلخوان أصبحوا في خبر كان“.
وبينما هلـــل مغردون حلصيلـــة عام على 
تولي السيســـي حكم مصر، عبـــر آخرون عن 

سخطهم من النظام املصري اجلديد.
وقـــال مغردون إن عبدالفتاح السيســـي لم 
يختلف عن الرؤساء السابقني في شيء خالل 
عامـــه األول. وأظهر البعض حتفظه من احلكم 
علـــى الرئيـــس املصـــري ورأوا أن الهدف من 

احلملة هو ”متجيد“ مبالغ فيه للسيسي.
وأطلـــق معارضـــون ينتمون إلـــى جماعة 
اإلخـــوان املســـلمني احملظـــورة فـــي مصـــر، 
هاشـــتاغات تعبر عن ســـخطهم ملـــا آلت إليه 

األوضاع في مصر.

19الخميس 2015/05/14 - السنة 37 العدد 9917

@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب

الكويتاليمنالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Forster_B_52
قـــال الســـنة: اليهـــود أرحم من 
اليهود  الشـــيعة:  وقال  الشـــيعة 
أرحـــم من الســـنة. يـــكاد العربي 
يتيقن أن معاداة إسرائيل لم تكن 

سوى ضرب من العبث!
******

@Abu19adam
إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس 
الفتى من يقول كان أبي. نســـخة 
الى بعض أبنـــاء املرجعية! ومن 

اصبح إله بالنسبة للبعض.
******

@psi_iq
الال مذهبيون هم الطائفة األقلية 

املهمشة في العراق.
******

@SINDBADIE
تخيل الفقراء كم يعانون بســـبب 
األســـعار االعتياديـــة، مـــا بالـــك 
عندما ترتفـــع. كأن التجار لديهم 
إصـــرار علـــى حرمان فئـــات من 

املجتمع من االحتفال والفرحة.
******

@ayatahmed_lraq8
عندمـــا ترى مقـــدم برنامج يتكلم 
أكثـــر مـــن الضيـــف أعـــرف أنه 

محاور فاشل.
******

@2004Noor
جلميع  احلكومية  املتعلقـــات  كل 
املواطنني، لذا تشغيلها للطميات 
ومـــا الـــى ذلـــك ال يجـــوز، متى 

تتعلمون ان الوطن للجميع.

@RevolutionSyria
أيـــادي  ترفعـــه  شـــامخا  ســـيبقى 
وتضحياتنا  ثورتنا  رمز  املخلصني 

وعزتنا.. ارفع علم ثورتك.
******

@mohamad_mosher
ال هم إليران غير مزار السيدة زينب 
وال هم لتركيا غير ضريح ســـليمان 
شـــاه تفعـــالن املســـتحيل لنجـــدة 
األموات والشعب بني قتيل وجريح 

ونازح والجئ.
******

@ns0sn  
٧٠ باملئة من شـــعب إيران قوميات 
غير فارسية مهمشة: عرب، آذريني، 
أكراد، بلوش وتركمان من السذاجة 

وصف كل اولئك باملجوس.
******

@3anzehWalo6aret
ســـنذاكر بعـــد دخـــول االمتحان.. 
بدايـــة  صفـــارة  بعـــد  وســـنتدرب 
املباراة.. البعض لن يفهم مصيرية 

هذه األسئلة إال بعد جتربة مريرة.
******

@bashar__asad  
سأوقع على قرار إعدام وليد املعلم 
اليـــوم بعد أن ضبطتـــه وهو يأكل 
"ســـنيكرز" حتـــت الطاولـــة أثنـــاء 

القائي خطابا أمام الوزراء.
******

@MousaAlomar 
حلب.. ٥٠ شهيدا أول أمس، وأمس 
احلوثيـــني  بطيـــران  شـــهيدا..   ٤٠

املجرمني.

@hebassss
ال تشتم فتاة في تويتر او تقذفها 
فـــي عرضها قـــد تكـــون زوجتك 
باســـم  اختـــك  أو  املســـتقبلية 

مستعار.
******

@funti2
علـــى  يتمـــردون  بـــدأوا  الســـنة 
رجال الديـــن حتى أصبح العلماء 
يطالبون مبنـــع املتجرئني عليهم 
بينما ما يزال إخوانهم في القسم 
الشيعي غارقني في وحل املراجع.

******
@iPhoney_ad
العريفي يروج فكر حمود العمري 
التكفيري العريفي لوال خوفه من 
البغدادي  أبوبكـــر  الســـجن ملدح 

مباشرة.
******

@Azizalqenaei
كثيـــرة فـــي تاريخنا اإلســـالمي 
األفـــكار التـــي حولتها الســـلطة 
ميكـــن  ال  عقائـــد  إلـــى  الدينيـــة 
املســـاس بهـــا، لذلـــك لـــن تنجح 
مواجهـــة اإلرهاب اإلســـالمي إال 

بالتنوير.
******

@Makorani
فلي  بجمـــالچ،  اســـتمتعي  يبـــا 
شـــعرچ، كحلـــي عيونچ، لبســـي 
خلخـــال وخليـــه ينســـمع بآخـــر 
العربية  اجلزيرة  دعي  الشـــارع.. 
تتذكر بأن اإلناث كن في الســـابق 

آلهة.
******

@lamo_abdullah
نسيان قطعة قماش ببطن مريض 
جيد أنه ما نســـي املمرضة ببطن 

املريض.

@BejiCEOfficial
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

@alasaadim
صبـــاح الســـالم واحليـــاة صباح 
اليمـــن اخلالي من احلروب صباح 
األمـــل الكبيـــر باللـــه نتمنـــى أن 
لسالم  اإلنســـانية  الهدنة  تؤسس 

دائم في عموم البالد.
******

@Forster_B_52
صنعاء فاتنة ترتدي حزاما ناسفا 
هكذا حـــّوط نظـــام "علي ســـافل" 
خصر الفاتنة باملعسكرات واتضح 
أن صنعاء في األصل مخزن سالح، 

واالستثناء أنها عاصمة..!
******

@Q8___NewS
دوالر  مبليـــون  يتبـــرع  صالـــح 
 ٥٩٫٩٩٩ باقي  يـــردون:  واليمنيون 

مليارا.
******

@SoS0i0s
احلوثيـــون ليســـت لهـــم عهـــود 
وال مواثيــــق ولـــم يـلتزمـــوا بأي 
صعـــدة  احتاللهـــم  منـــذ  هدنـــة 
وعلـــى املقاومـــة اجلنوبية احلذر 
ورص الصفوف واالســـتعداد لكل 

االحتماالت.
******

@abdqatran
مـــن يصر علـــى احلـــرب ويرفض 
التخلي عن الســـالح هـــو عدو كل 
اليمنيـــني واليمن، ولـــن يغفر لهم 
الشـــعب هذه الدماء التي تســـفك 
واخلراب والدمار الذي يجري في 

اليمن.

@dma
مباذا تشتهر الكويت برموز الفن 
اخلليجي: ســـعاد عبدالله - حياة 

الفهد - عبداحلسني عبدالرضا.
******

@Dah872
الذي  بالرجـــل  الكويـــت  تشـــتهر 
اسلم على يده اكثر سكان الكويت 
عبدالرحمـــن الســـميط رحمه الله  
رجل عظيم ترك مهنة الطب واجته 
إلى الدعوة في أفريقيا فأسلم على 
يـــده ١١ مليون مســـلم وبنى ٥٧٠٠ 

مسجد.
******

@waled_alshmmri 
أمـــر مضحك ومبك عندما نســـمع 
عن تاجر يقدم مبلغ ٢٠٠٠ دينار ملن 
يســـجل هدفا ضد فريق اخر، رغم 
أن هـــذا املبلغ يكفل أســـرة فقيرة 

متعففة ويسد احتياجاتها.
******

@putinarabia  
الكويـــت تطلب التحكيـــم الدولي 
مع السعودية بســـبب آبار النفط 
! انتم دول تعاون واصبحتم دول 

احتاد! واآلن تختلفون.
******

@Saeed_AlHamad
اهلنا في الكويت حميد ودشـــتي 
بلغ في والئه إليران حدا ال يحتمل 
فكيـــف يجـــرؤ بطلب اســـتجواب 
وزيـــر خارجيتكـــم عـــن عاصفـــة 
احلـــزم. أال يوجد مـــن يوقفه عند 

حدوده؟

سوريا

تصــــــدر هاشــــــتاغ "السيســــــي فــــــي عام" 
اهتمامــــــات املصريني على موقــــــع تويتر، 
ــــــس املصري بعد  ــــــراز إجنــــــازات الرئي إلب
ــــــه من إمتام عامــــــه األول على تقلده  اقتراب

منصب رئيس اجلمهورية.

@vh
عبد الفتاح مورو في جبة حمراء 

يشبه ري في شكبة.
******

@3inik89
لو كان كيم جونـــغ يحكمنا وقام 
بزيارات فجئية إلداراتنا الفرغها 

من سكانها. اال ما رحم ربك.
******

@loiponji
حتيـــة الى روحـــك الطاهـــرة يا 
شـــكري انتهـــى موســـم التجارة 
بدمك! ال شـــك انك تاملت!  حسبنا 

الله من يا بطل من.
******

@carakozefm
االحتـــاد يواصل حربه الســـقاط 
ايصال  هـــو  الهـــدف  احلكومـــة 
احلكم  الـــى  الشـــعبية  اجلبهـــة 

النهضة تعلم ذلك.
******

@KBelkodja
هذا األســـبوع حافل باالضرابات 
-املعلمـــون  ايـــام   ٥ -القضـــاة 
الســـتاغ  وأعـــوان  والقيمـــون 
يومان.-اعـــوان اتصاالت تونس 

٣ أيام.
******

@jallalina
اال عجاب  يقولون:  النفس  علماء 
استمر  واذا  اشهر   ٤ ملدة  يدوم 
فقد وقعت في احلب. هل سمعمت؟ 

ليس ٤ أيام.

جلطة نصراللهسنة أولى رئاسة: كشف حساب السيسي على تويتر

 حقيقة أم إشاعة

مغردون يقولون إن السيسي فك شفرة المصريين، دليلهم على ذلك شعبيته الكاسحة

بين  مغـــردون عقـــدوا مقارنة 

عهد السيســـي وعهد الرئيس 

اإلخوانـــي محمد مرســـي الذي 

يطلق عليه {فاصل كوميدي}

◄

[ مغردون: شعبية {الريس} زادت بفضل انجازاته

أطلق موقع فيســـبوك، أمس األربعاء، خدمة جديدة ملســـتخدمي املوقع على الهواتف املحمولة، تتيح إمكانية قراءة املقاالت 

عن طريق فتحها على الفور بصورة تفاعلية. وقال مدير املنتجات في فيســـبوك، مايكل ريكهو، إن خطوة إطالق هذه الخدمة 

جاءت نظرا للعدد الهائل من املقاالت التي ينشرها مستخدمو فيسبوك ويتبادلونها على صفحاتهم.
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أماكن
يطلق الصوفيون على السيدة زينب لقب رئيسة الديوان، وال تفوت 

فرق اإلنشـــاد الصوفي هذه املناسبة، باعتبارها أهم احتفال صوفي 

يقام في مصر منذ مئات السنني.

{الزرابـــي} في البلـــدان املغاربية، تعد  صناعة الســـجاد، املســـمى بـ

موروثـــا تقليديـــا عريقا فـــي مدينة تازناخـــت، الواقعة غـــرب مدينة 

ورزازات جنوبي املغرب.

يســـتقبل مولـــد الســـيدة زينـــب عشـــرات اآلالف مـــن املصريني، 

القادمـــني مـــن مختلـــف املحافظات لالحتفـــال بمولد الســـيدة أم 

هاشم الذي يستمر أياما عدة وسط القاهرة.

} القاهــرة - خالل االحتفاالت بمولد السيدة 
زينـــب، المســـتمرة عدة أيام وســـط القاهرة، 
تضيق الشـــوارع المحيطة بالمسجد الشهير 
بعشـــرات اآلالف مـــن مريـــدي الســـيدة التي 
تحمل كتـــب التراث أســـماء عديـــدة أطلقها 
و“المشيرة“  عليها المصريون، منها ”الست“ 
والتـــي تعني األم الحاضنة  و“أم العواجيز“ 
لطيبتهـــا  والمحتاجيـــن  العاجزيـــن  لـــكل 

ولخيرها الوفير.
وتتضمـــن هـــذه االحتفـــاالت كل ما يمكن 
إلنسان تخّيله، وخاصة الطقوس الدينية التي 
تشـــارك فيها فرق اإلنشـــاد المختلفة التابعة 
للطرق الصوفيـــة، مثل الشـــاذلية والرفاعية 
والخليليـــة، باعتبار أن مولد الســـيدة زينب 
يعّد باألســـاس احتفاال صوفيا مثلما تعارف 

عليه الناس في مصر منذ مئات السنين.
كمـــا يعد هـــذا المولـــد، الـــذي اختتمت 
فعالياتـــه مســـاء الثالثـــاء، فرصـــة هائلـــة 

للترويج التجاري، حيث تنتصب في الشوارع 
الجانبية للمنطقة العريقة ماله بدائية تجذب 
األطفال بألعابها المغرية، وهناك أيضا مئات 
مـــن الباعة المتجولين الذيـــن يبيعون لزوار 
المولـــد كل شـــيء، بدايـــة من كتـــب التراث، 
والهدايـــا  واألطعمـــة  بالمالبـــس  ومـــرورا 
التذكارية، ووصوال إلى األحجبة التي تحمل 
بركة الســـت وتضمن لمن يشـــتريها، حسب 
مـــا يزعمون، التمتع ببركة أم هاشـــم ومن ثم 

يسهل عليه تحقيق كّل أمانيه.
الالفت أنه من بين عشرات األولياء واألئمة 
الذين مروا على مصر، تحتفظ الســـيدة زينب 
بنـــت علي بن أبـــي طالب وحفيدة الرســـول، 
بمكانة مميزة جدا في نفوس البسطاء وكثير 
مـــن المثقفين المصرييـــن، دون أن يملك أحد 

من باحثي التراث سببا وجيها لذلك.
فالســـيدة زينـــب هـــي الوحيدة مـــن بين 
األوليـــاء الصالحيـــن مّمن عاشـــوا في مصر 
التي تم تجســـيدها في عمل يعتبر من عيون 
األدب العربي، وهي رواية ”قنديل أم هاشـــم“ 

للكاتب الراحل الكبير يحيى حقي.
ويتسابق عشـــرات اآلالف من المصريين، 
كل عـــام، إلى االحتفال بذكـــرى مولدها الذي 
يســـتمر أياما عدة، لتكون مناسبة استثنائية 

لنثـــر عبيـــر البهجـــة والفـــرح فـــي نفـــوس 
الكادحيـــن والفقـــراء واألغنيـــاء، ســـواء من 
ســـكان المنطقة التي تحمل اسمها في وسط 
العاصمة المصرية، أو مّمن شّدوا الرحال من 
محافظاتهم البعيـــدة حرصا على أال تفوتهم 
المشاركة في مولد رئيسة الديوان كما يطلق 

عليها الصوفيون.
الشـــيخ المبتهل عبداللطيف وهدان وهو 
مـــن مريـــدي آل البيت يقـــول لـ“العـــرب“ إن 
للســـيدة زينب دعاء شـــهيرا دعته ألهل مصر 
تكريمـــا لهم على حســـن ضيافتهم لها، حيث 
قالت: يا أهل مصـــر نصرتمونا نصركم الله، 
وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، 
وجعل لكم من كل مصيبة فرجا ومن كل ضيق 

مخرجا.
ويتابـــع وهـــدان، أن أهل مصـــر يحبون 
آل بيت رســـول اللـــه حبا جمـــا، ويحتفلون 
بمولدهـــم، ويقيمون االبتهـــاالت الدينية في 
حب الرســـول صلى اللـــه عليه وســـلم، وأن 
تلـــك االحتفاالت تمثل نوعا من أنواع التكافل 
االجتماعـــي بيـــن األغنيـــاء والفقـــراء، حيث 
يحضـــر األغنياء الذبائـــح واألطعمة الكثيرة 
ويقدمونهـــا للفقـــراء والمســـاكين ابتهاجـــا 

بمولد السيدة.
من جانبها، ترى الدكتورة هبة العيسوي، 
أســـتاذة الطـــب النفســـي بعين شـــمس، أن 
االحتفاالت الدينية بمناســـبة مولد الســـيدة 
زينب، بما تتضمنه من إنشاد ديني وحركات 
مدروسة للجســـد داخل حلقات الذكر، تصّفي 

النفس من كدرها.

إن حلقات  وقالت العيســـوي لـ“العـــرب“ 
الذكـــر تتيـــح للمشـــارك فيهـــا الولـــوج إلى 
عوالم روحانيـــة، فتخرجه لفتـــرة معينة من 
حّيـــز المكان والزمان، بمـــا فيهما من معاناة 
ومشـــاكل دنيوية، ليعود وقد غسل نفسه من 
الحزن واالكتئـــاب، مؤكـــدة أن حلقات الذكر 
بمعناها الروحي تصلح في كثير من الحاالت 

ألن تكون عالجا نفسيا.
المبتهل الديني الشـــيخ علي الحســـيني 
واحد مّمن ال يســـتطيعون تفويت االحتفاالت 
بمولد السيدة ســـنويا، أوضح لـ“العرب“، أن 
المصريين أهل ســـنة ويحبون بطبيعتهم آل 
بيـــت النبي، ويحتفلـــون بمولدهم بطريقتهم 

الفطرية التي تعكس البهجة والفرح.
ومن أبيات اإلنشـــاد الدينـــي التي يبتهل 
بهـــا الحســـيني فـــي حـــب آل النبـــي والتي 
ينشـــدها لـ“العـــرب“ قائـــال: آلل البيت عز ال 
يزول، وفضال ال تحيط به العقول.. يكفيكم من 

عظيم الشأن أنكم إذا ما قيل جدكم الرسول.
الحســـيني روى لذات المصدر، مالبسات 
قدوم السيدة زينب رضي الله عنها إلى مصر 
فقال ”جاءت بعد استشـــهاد أخيها الحسين 
بـــن علـــي رضي اللـــه عنه في كربـــالء، حيث 
وصلت إلى مصر في شـــهر شعبــان من عــام 
61 للهجرة، وخرجت الستقبالها أعداد هــائلة 
مـــــن المصرييـــن، وهو مـــا أثــلـــج صــدرها 
وأنــســـاها أحــزانها علــى استشـــهاد أبيها 

وأخــويها“.
يذكـــر أّن الســـيدة زينب أقامـــت في بيت 
الوالـــي حتى وافتها المنيـــة، بعد عام واحد 

مـــن قدومها إلى مصر يـــوم 14 رجب من عام 
62 للهجـــرة، ودفنت في ضريح ببيت الوالي، 
الـــذي بنـــي مكانه الحقا المســـجد الشـــهير 

الحامل السمها.
ويروى أن المســـجد بني عام 85 للهجرة، 
في عهـــد الخليفة المعز لديـــن الله الفاطمي 
الـــذي أمـــر ببنائـــه واختـــار النقـــوش التي 
كتبت على قبته ومدخله. وفي القرن العاشـــر 
الهجـــري أعـــاد األميـــر عبدالرحمـــن كتخدا 
تعميره وبنى مقام الشيخ العتريس الموجود 
اآلن خارج المســـجد ونقـــش على المقصورة 
”يا سيدة زينب يا بنت فاطمة الزهراء مددك“.

ويلفت الحســـيني إلى أن الســـيدة زينب 
أقامت فـــي بداية وجودها بمصـــر في مدينة 
بلبيـــس بمحافظـــة الشـــرقية التـــي تبعد 83 
كيلومتـــرا عن القاهـــرة، قبـــل أن تنتقل إلى 
المنطقة الحالية التي دفنت فيها وبني عليها 
مســـجد حمل اســـمها مثل المنطقة التي يقع 
فيها المســـجد الذي يعرفـــه الجميع بميدان 

السيدة زينب. 

خالد مجدوب

} ال تعرف نســـاء مدينة تازناخـــت المغربية 
لالســـتكانة ســـبيال، فراحتهن الحقيقية تكمن 
في الركـــون، بعد إنهـــاء أشـــغال البيت، إلى 
غرف صغيرة حيث يقضين ساعات طويلة في 
غزل الصوف ونســـج الزرابي، مرّددات أغاني 

أمازيغية قديمة، تمأل بيوتهن فرحا وبهجة.

تازناخت تحتفـــي، هذه األيـــام، بثمار ما 
نســـجته هؤالء النســـوة طيلة أشـــهر طويلة، 
وتحديدا بسّجاد الرحل، المسّمى في مختلف 
البلـــدان المغاربية بـ“الزرابـــي“، فقد تجمعت 
نســـاء المدينـــة الصغيرة في مهرجـــان يهتّم 
بترويج هذه المنســـوجات العريقة والضاربة 

في تاريخ المدينة.
يقيم المهرجان عرســـا لزربيـــة المنطقة، 
التـــي يطلق عليهـــا ”الزربيـــة الواوزكيتية“، 
نســـبة إلى اســـم قبائـــل المنطقـــة، أو زرابي 

الرحـــل، بوصفهـــا صناعـــة تقليدية ال 
يخلو منهـــا بيت مغربـــي وتتوفر 

المقدرة  وفق  متفاوتة،  بأســـعار 
الفئـــات  لمختلـــف  الشـــرائية 

االجتماعية.
وبمناســـبة الدورة الثالثة 
للمهرجان، أقيم معرض خاص 

لمنتجـــات متنّوعة من الزرابي، 
بـــكل مـــا تحويـــه مـــن زخـــارف 

أصيلة،  أمازيغية  ولمســـات  وألوان 
إذ تحرص نســـاء تازناخت على تمديد 

خيوط الصـــوف الرفيعة المصبوغة يدوّيا 
لرســـم الـ“إكالن“، وهو رمز القبيلة باللغة 
األمازيغية الذي يتـــّم تناقله من جيل إلى 
آخـــر، حافظا بذلك تراثا ال يندثر، ومحّوال 

الزرابي إلى لوحات تشكيلية.
قال العباســـي عبداللـــه، أحد منظمي 
بتازناخـــت  ”للزربيـــة  إّن  المهرجـــان، 
خصوصية معينة ولهـــا تاريخ عريق، إذ 
يؤكد الباحثـــون أنها توجد بالمغرب قبل 

دخول اإلســـالم للبالد، خصوصـــا أنها تضّم 
حروفا أمازيغية في زخرفتها ونسجها“.

واستطرد عبدالله، قائال ”بعض المؤرخين 
كشـــفوا أن الزربيـــة دخلـــت إلـــى المغرب من 
الشـــرق وتحديـــدا مـــن اليمـــن، وانتقلت بين 
العديـــد من الـــدول األخرى، في وقت ســـابق، 
عـــن طريق الرحـــل إلى أن اســـتقرت بجنوبي 

المغرب“.
وأوضح أن اســـمها يرجع إلى اسم إحدى 
القبائـــل، وهي قبيلة ”آيـــت واوزكيت“، بعدما 
كان اســـمها الرحاليـــة، نســـبة إلـــى الّرحل، 
وتتمّيز ببســـاطتها وألوانها الزاهية، وتبرع 

نساء المنطقة في نسجها وحياكتها.
صناعـــة الزرابي التقليدية فـــي تازناخت 
تمثـــل موروثـــا عريقـــا تتوارثه النســـاء عن 
أســـالفهن، ليشـــكل جزءا مهّما من الوعي في 

المخيال الجماعي للمنطقة.
وتوّضـــح نســـاء تازناخـــت أّن 
لكل امرأة في مدينتهن لمســـتها 
الخاصة التي تجعل من الزربية 
ترســـمها  التشـــكيلية  لوحتها 
بالزعفران  وتلّونهـــا  بالصوف 
والحنـــاء ومـــاء الـــورد. فلئن 
كانـــت الزخـــارف تجتمـــع على 
أشكال أمازيغية متوارثة بعينها، 
تشـــّكلها  التازناختية  المـــرأة  فـــإّن 
فيما بينهـــا للتعبير بحرّيـــة عن أحالمها 

وهمومها بذوقها الفني الخاص بها.
وقالـــت تغنـــاو الكبيـــرة، ممثلـــة جمعية 
”تيمنايـــف آيت بوغربة“ فـــي المهرجان، وهي 
جمعيـــة غير حكومية تعنى بإنتـــاج الزرابي، 
إن ”مشـــاركة الجمعية في مهرجـــان الزربية، 
يهدف إلـــى التعريـــف بالمنتوج، واســـتفادة 
أعضـــاء الجمعية من مختلف األنشـــطة التي 
يوفرها المهرجان“. وأضافت ”نســـج الزربية 
يتوارثه أبناء المنطقة أبا عن جد، وحتى اآلن 

ال نزال نعيش من دخل هذا المنتج“. وأشارت 
إلى أن ”صناعة الزربية يتوارثها أبناء وبنات 
المنطقـــة، كونهـــا عملـــة المنطقـــة الثمينـــة، 

وتنافس العقار واألراضي في اإلرث“.
وحســـب منظميـــن للمعرض، فإن أســـعار 
الســـجاد البدوي تبدأ بـ500 درهم (51.6 دوالر) 
ويمكـــن أن تصل إلى غايـــة 3 آالف درهم (309 
دوالرات)، علمـــا أنـــه يوجد ســـجاد معروض 
وغيـــر مخّصص للبيـــع يزيد عمـــره على 120 

عاما.
التقليديـــة  الصناعـــة  وزارة  أّن  يذكـــر 
واالقتصاد االجتماعـــي والتضامني المغربية 

هي التي تشـــرف على تنظيـــم هذا المهرجان، 
بالشـــراكة مع مؤسســـات من القطاعين العام 
والخاص، تحت شـــعار ”جمال وتراث“، من 8 
إلى 17 من الشـــهر الجـــاري بمدينة تازناخت، 

وذلك للسنة الثالثة على التوالي.
ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على 
مـــا تزخر بـــه الصناعات التقليديـــة المغربية 
من حرف عمومـــا، وبالخصوص على صناعة 
الزربيـــة الواوزكيتيـــة نظـــرا إلـــى مكانتهـــا 
الممّيـــزة في منتجـــات الصناعـــات التقليدية 
المغربية، ولما لها من ســـمعة واسعة مغربيا 

ودوليا.

عّمت الفرحة الشعبية في احتفاالت املصريني مبولد السيدة زينب، في مقامها ومسجدها 
الذي يحمل اســــــمها، وسط القاهرة، حيث تكتســــــب االحتفاالت رونقا مميزا، تتمازج فيه 
اجلوانب الروحانية مبا هو دنيوي، لتشــــــكل أجواء قد يصعب وجودها في مكان آخر غير 

مولد السيدة ”أم هاشم“.

تازناخت مدينة صغيرة، تقع غرب مدينة ورزازات، جنوبّي املغرب، واسمها يعني في اللغة 
األمازيغية ”الهادئة“، وهي فعال هادئة بأهاليها رغم أّنهم تاريخيا من األقوام الرّحل، غير 
أّن أهّم ما ميّيزها هو نسج أيادي النسوة للسّجاد أو ”الزرابي“، وتلك حكاية تراث عريق 

في تازناخت.

مباهج مولد رئيسة الديوان تصفي قلوب المصريين

سجاد األمازيغ الرحل يحلق في سماء تازناخت المغربية

[ االحتفال بمولد السيدة زينب يعد أكبر تجمع للفرق الصوفية [ الشوارع تغص بالمالهي المتنقلة والباعة المتجولين
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دوالر هو السعر األعلى 

للسجادة التقليدية 

املصنعة في تازناخت
نساء منطقة تازناخت يتوارثن عن أسالفهن صناعة سجاد الرحل، منذ قرون طويلة

حلقات الذكر تغسل النفس من األحزان وتصلح في حاالت كثيرة ألن تكون عالجا نفسيا

حلقات الذكر تتيح للمشارك فيها 

الولوج إلـــى عوالم روحانية، فتخرجه 

لفتـــرة معينـــة مـــن حيـــز المـــكان 

والزمـــان، بمـــا فيهمـــا مـــن معانـــاة 

ومشاكل دنيوية

◄

{العرب}: علي الحسيني لـ

المصريون يحتفلون 

بمولدهم بطريقة فطرية 

تعكس البهجة والفرح
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} واشنطن - أظهرت دراسة حديثة أن المرأة 
تتحمـــل قدرا أكبر من حجـــم العمل من الرجل 
في األســـر ذات الدخـــل المرتفـــع عندما يولد 
طفل جديـــد للعائلة، على الرغم من اعتقادهما 
بأنهما سيتقاسمان المسؤولية قبل اإلنجاب.

وأكدت الدراســـة أن عبء العمل يزداد على 
األمهات العامالت بمقدار ســـاعتين إضافيتين 
كل يـــوم، في حين أن مجموع ســـاعات العمل 

للرجال يزداد كل يوم حوالي 40 دقيقة فقط.
المؤلفـــة  -دوش،  كامـــب  كليـــر  وأكـــدت 
المشاركة في الدراسة وأســـتاذة مساعدة في 

جامعـــة والية أوهايو أن األمهـــات الموظفات 
يتحملن الكثير من العمل اإلضافي الذي يأتي 
مـــع المولود الجديـــد، على الرغـــم من أن كال 
من الرجال والنســـاء ظنوا أنهم سيتقاسمون 

العمل اإلضافي. 
وكشـــفت نتائج الدراسة أن كل من الرجال 
والنســـاء كانوا يقضون حوالي 15 ســـاعة في 
األعمال المنزلية في األســـبوع، فضال عن -42
45 ســـاعة من العمل الوظيفـــي، على التوالي. 
ووافق 95 بالمئة منهم أثناء فترة الحمل على 
تقاســـم مســـؤولية رعاية األطفال بالتساوي.

إال أنه وبعـــد والدة طفلهما األول، كان الرجال 
يقضون حوالي 10 ســـاعة في األسبوع لرعاية 
الطفـــل في“الجـــزء األقـــل متعة، مثـــل تغيير 
الحفاظات واالســـتحمام، وفي الوقت نفســـه، 

عملت النساء 15 ساعة في األسبوع.
وأظهرت الدراســـة وجود فجوة زمنية أقل 
بين الجنسين فيما يتعلق بالجزء األكثر متعة 
مـــن رعاية الطفل، مثل القـــراءة واللعب، حيث 
قضى الرجل حوالي أربع ساعات أسبوعيا في 
اللعب مع الطفـــل، في حين قضت المرأة نحو 

ست ساعات.

شيرين الديداموني

} قال عبدالرحمن محمد (أستاذ السلوكيات) 
لـ”العـــرب“ أن القبلة معناهـــا أن يتقبل أحدنا 
اآلخر في المشـــاعر واألحاســـيس، وقد تكون 
لبعض كائنات الطبيعة على سبيل الشكر، أو 
لقطعة خبز أو بقايا طعام في الشـــارع ينحني 
عليهـــا أحد المـــارة ويقبلها ثـــم يمررها على 
جبهتـــه ويضعها بجانب حائط، وهناك القبلة 

للمصحف عند االنتهاء من القراءة منه.
القبلـــة وجدت منذ آالف الســـنين، هذا ما 
أوضحـــه محمد صالـــح، أســـتاذ الحضارات 
القديمـــة لـ”العـــرب“ وهي تعنـــي اإلقبال على 
الشـــيء، وقديما انتشـــرت بين العرب الكلمة 

الفارسية لها وهي ”الَبوسة“.
وقـــد تباين مفهوم القبالت من شـــعب إلى 
آخـــر، فعند قدماء المصرييـــن كانت ترمز إلى 
عطـــاء الحياة فوجدت القبـــل الهوائية، حيث 
يقبل المتعبدون أيديهـــم ويرموها في الهواء 

إلى اآللهة.
أمـــا القبلة عنـــد الرومـــان القدامـــى كما 
أوضح محمد عجاج، أستاذ الدراما اليونانية 
فكانت مـــن الظواهر  والرومانيـــة، لـ“العرب“ 
الشـــائعة اجتماعيا بيـــن النـــاس باعتبارها 
تحية، ثم غدت تعبيرا عن الرومانسية وكانوا 
يقومـــون بتوثيق عقد الـــزواج عن طريق قبلة 
يتبادلهـــا الرجـــل والمـــرأة أمـــام الحضور، 

فتصبح المرأة بعدها زوجته.
أما في أوروبا إبان العصور الوسطى فقد 
كانت دليـــال على المرتبـــة االجتماعية، فقبلة 
الخد للمتماثلين في المكانة، وهناك قبلة اليد 
والركبـــة واألرض، وهو ما يعنـــي تفاوتا في 

المكانة.
التقبيـــل في فرنســـا بـــدأ بقصـــة طريفة، 
حســـب ما قالت عزة سليم، باحثة في التاريخ 

الحديث، لـ”العرب“، موضحة أن الملك لويس 
الثالث عشـــر كان يقّبل كّل امرأة في نورماندي 
بحجـــة منحهـــا البركـــة الملكيـــة، وبعد ذلك 
بأنها األكثر حرقا  اشتهرت ”القبلة الفرنسية“ 
للســـعرات الحرارية، لذلك يمارســـها البعض 

لتساعدهم على خفض الوزن.
وقـــال الدكتور محمد عبدالواحد، أســـتاذ 
الطب النفســـي، لـ”العـــرب“ إن للقبالت دالالت 
ومعـــان تختلـــف حســـب المواقـــف وطريقة 
التقبيل، فهنـــاك قبلة التقديس كتقبيل الحجر 
األســـود، وقبلة المحّبة فـــي العالقة الزوجية، 
وقبلـــة األمومة كتقبيل اآلبـــاء ألبنائهم، وقبلة 
االحتـــرام تطبع على الجبيـــن تقديرا وعرفانا 
بالجميل، وإذا طبعت على الخد تعني االعتزاز، 

وقبلة القدم تعبر عن الخضوع واإلذالل.
أما قبلة الحياة كما يقول عبدالواحد، فقد 
عرفت منـــذ القدم وهي عندمـــا يتوقف تنفس 
اإلنسان، إذا غرق أو فقد الوعي وتكون القبلة 

بمثابة التنفس الصناعي إلنقاذه.
وقال خالد محمود (ناقـــد فني) لـ”العرب“ 
إن أكذب القبل هي قبلـــة التمثيل ألنها تجري 
بين بطلين تحت األضواء، وكانت أول قبلة في 
األفـــالم العربية في فيلم ”العزيمة“ الذي أنتج 

عام 1939.
أصـــدق القبالت هـــي قبلة الجبيـــن التي 
نتلقاها بعد المـــوت، هذا ما أكده محمد علي، 
باحث أزهري، موضحا لـ”العرب“ أن من يقوم 
بها يعلم أنه يقبل جســـدا بـــال روح، لذلك فال 
مجال فيها للنفاق وال الرغبة، ومن المفارقات 
أنه في الغالـــب يقبل الطفل حديث الوالدة من 
جبينه أيضا تحاشيا لنقل أي فيروس معد له 

إذا تم تقبيله من فمه.
علي فتحي (سائق تاكسي) اعتاد منذ بدء 
عمله على تقبيـــل أول أجرة يحصل عليها كل 
يوم، فشكر النعمة التي أعطاها الله له يِزيدها 

أو على األقل يحفظها ويبارك فيها.
نعـــم اللـــه ال بد من تقبيلهـــا حتى ال تزول 
من وجوهنا هذا ما يعتقده صالح إمام (عامل) 
الـــذي رأينـــاه يرفع قطعـــة خبز مـــن األرض 
ليقبلها فبرر ذلك أنها نعمة من عند الله ينبغي 
أن تصان عن االمتهان واالحتقار ومن ال يفعل 

ذلك سيالحقه سوء الحظ.

أما عم جمال (ســـاع بإحدى المؤسســـات 
الصحفية) الذي اعتـــاد تقبيل المصحف بعد 
القـــراءة منه فيفعل ذلـــك تكريما لكالم الله عز 
وجـــل، مضيفـــا أنـــه كان يتردد فـــي فعل ذلك 
من قبل حتى ســـمع بالفتـــوى التي أصدرتها 
لجنة أمانة الفتـــوى بدار اإلفتاء المصرية في 
يناير الماضي أجـــازت فيها تقبيل المصحف 

الشريف تعظيما لشأنه، وتقديرا لحرمته.
وقال نادر برسوم (باحث قبطي) لـ“العرب“ 
إن أشـــهر قبلة بالدين المســـيحي كانت قبلة 
يهوذا األســـخريوطي للســـيد المسيح، عندما 
أراد الرومـــان القضاء عليه، فوجـــدوا يهوذا 
وساوموه ودفعوا له وقال لهم: إن الشاب الذي 

سوف أعانقه وأقبله هو المسيح.
ويوضح برســـوم أن القبلة المسيحية من 
طقوس الكنيســـة في العصور الوسطى، وكان 
التي يمنحهـــا الكاهن  هنـــاك ”قبلة الســـالم“ 
للمريـــض لكنهـــا اختفت في عصـــر النهضة، 

واليـــوم يقتصر التقبيل علـــى الرموز الدينية 
مثـــل تقبيل يد البابا والقساوســـة للتبرك، أو 

تقبيل الصليب.
وقالت أمل وجيه (مصرية مقيمة بإيطاليا) 
لـ”العـــرب“ إن األوهـــام الشـــعبية ال تقتصـــر 
علينـــا، فكما أن لدينا اعتقادا بأن تقبيل العين 
نذير فراق، توجد عند الطليان أيضا معتقدات 
عن القبل مثل ”إذا عطســـت يوم الثالثاء فإنك 
ســـتقّبل شـــخصا غريبـــا“، وأنـــه ”إذا تبادل 
رجل واقف القبالت مع امرأة جالســـة فإنهما 

سيتشاجران“.
ورغـــم أن جمعية مصرية باســـم (ال قبالت 
بعـــد اليـــوم) نادت بتحريـــم التقبيـــل ومنعه 
نهائيـــا بعد تأكيد العديد من األبحاث العلمية 
على أنها ســـبب أمـــراض خطيرة، كانتشـــار 
واألمراض  والميكروبية  الفيروســـية  العدوى 
الجلدية حيث يمتلئ الفم بالبكتيريا، وحينما 
يقوم شخصان بتقبيل كل منهما لآلخر فإنهما 

يتبادالن مـــا بين 10 مليون إلـــى واحد بليون 
خلية بكتيرية تنقل حوالي 200 مرض.

لكن الشائع أن التقبيل يطيل عمر اإلنسان 
فهو عامـــل هام لتخفيف التوتر وضبط ضغط 
الدم، وفي دراســـة قام بهـــا الدكتور آرثر زابو 
وعلماء النفس األلمان تبينوا أن األزواج الذين 
يقبلون زوجاتهم قبـــل مغادرتهم صباحا إلى 
العمل هم أكثر ســـعادة وأفضل صحة وأعظم 

إنتاجا، ويمكن أن يعيشون عمرا أطول.
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للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ قال المدير العام للمنظمة 
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 

في االجتماع اإلقليمي المنعقد في 
العاصمة المغربية الرباط، إن العنف 

الذي يتعرض له األطفال في العالم 
اإلسالمي بلغ درجة مقلقة ومفزعة.

◄ كشفت دراسة أميركية حديثة عن 
وجود عالقة قوية تربط بين نمط 

االبتسامة وبين جنسية صاحبها، 
ويقول الباحثون إنهم تمكنوا من 

تجميع البشر من مختلف دول العالم 
في مجموعة من الثقافات اعتمادا على 

نوعية ابتسامة كل منهم.

◄ أعلنت ناشطة حقوقية أن طالبان 
أفغانستان، المعروفة بأيديولوجيتها 
المعادية للنساء، أظهرت مرونة خالل 

مؤتمر في قطر األسبوع الماضي 
بشأن حق المرأة في العمل.

◄ أظهرت بيانات حول عادات 
تناول الحلوى في الواليات المتحدة 

األميركية أن مواطني ”يوتا“ هم 
األكثر تناوال لها في البالد، وبينت 
أنهم يتناولون ما يقرب من ضعف 

المتوسط في الواليات المتحدة 
بأكملها.

◄ كشفت دراسة حديثة أن غالبية 
األطفال والمراهقين في ألمانيا 

راضين عن حياتهم العائلية، إال أن 
حالة الرضا هذه تصبح نادرة عندما 

يعيشون في كنف طرف واحد من 
الوالدين فقط.

◄ أظهرت دراسة بريطانية أن 
المصافحة باأليدي تزيد الثقة بين 

الناس، مما ينجم عنها عقد صفقات 
أفضل أثناء اجتماعات العمل، حتى 

وإن تمت المصافحة مع ”روبوت“ 
يمثل أحد أطراف االجتماع الذي لم 

يتمكن من الحضور بشخصه.

[ التقبيل يخفف التوتر ويطيل العمر [ داللة القبالت تتباين من شعب إلى آخر
ــــــة ال تتضمن المعاجم اللغوية المختلفة ســــــوى كلمات بســــــيطة لتعريفها، وهي ضم  القبل
ــــــط فيه الخيال  الشــــــفتين ومالصقتهما ألي شــــــيء، لكنها في الحقيقة عالم واســــــع يختل

بالحقيقة، والمشاعر بالمصالح، وتتصارع داخلها األمصال باألمراض.

للقبالت دالالت ومعان تختلف حسب المواقف وطريقة التقبيل

القبلة عالم واسع من المشاعر والمصالح

نصحت دراسة علمية بااللتزام بالوقت األمثل الذي يفرق بني وجبة 
العشاء التي عادة ما تكون في الساعة الثامنة مساء ووجبة الفطور 

في الساعة السابعة صباحا.

وجـــدت مجموعة من خبراء التغذية أن الجـــزر من الخضراوات التي 
يفضـــل تناولها مطبوخة، حيث يخلصها الطهي من بعض املواد 

الضارة، كما يعزز من قيمتها الغذائية.

أكـــد املختصون على ضـــرورة أن تغطـــى األجبان جيـــدا بالنايلون 
الشـــفاف املانـــع لتســـرب الهـــواء، وتحفظ فـــي الـــرف العلوي من 

الثالجة لضمان عدم تلفها وللحفاظ على مذاقها اللذيذ.

الطفل الجديد يزيد عبء األم العاملة أكثر من األب

} تصلني أحيانا رسائل من صديقات 
فيسبوكيات يشتكين من سطو بنات 

”فيسبوكيات أيضا“ على حبيبهن، سطوا 
كامال، يستعملن فيه كل األسلحة والوسائل 

المتاحة. عالم حيوي، حي ومتحرك، كل 
شيء فيه على حافة أن يكون، وأن ال يكون.

السطو الذي يتحدثن عنه افتراضي 
طبعا، لكنه يخلف آثارا وانعكاسات وخيمة 
على من تم التعدي عليها، ويفسد العالقات 

وربما يهدم أواصر وروابط حقيقية.
في الغالب أنصح من تطلب رأيي 

بتجاهل األمر، وأعرف أنني ال أساعدها 
كثيرا، وأن األلم الذي تشعر به ليس 

افتراضيا على اإلطالق، بل هو حقيقي جدا.
السوشيل ميديا اكتشاف عظيم، قدم 
لإلنسانية الكثير، قاد الثورات في العالم 

العربي، وأسهم في إدارة وتنظيم الحركات 
االحتجاجية، والعمالية والنسوية وغيرها 
في أماكن كثيرة من العالم. وألنه كذلك فإن 

حكومات كثيرة تخشاه.
وتبذل كل ما لديها من وسائل تعتيم لكي 

ال يصل إلى الناس، ولنا في الصين خير 
مثال. حكومات أخرى تدعه يصل، لكنها 

تشغل ميليشيات وجنودا في الخفاء من أجل 
نشر اإلشاعات وترويج األكاذيب، واستغالل 
كل كبيرة وصغيرة لجر الناس إلى نقاشات 

ومواضيع عقيمة، وصرف نظهرهم عن 
الحقوق والحريات، واالنتهاكات التي تنال 

من كرامتهم.
في العالم المتقدم انتبهوا إلى حيوية 

وأهمية السوشيل ميديا، وأصبحت 
كل مؤسسة أو شركة تلحق بها من هو 
متخصص في إدارتها من أجل الترويج 
لمنتجها واسمها، وربط عالقات وإيجاد 

شركاء وأتباع.
في الصحافة واإلعالم أيضا، ظهرت 

تخصصات ووظائف جديدة، مهمتها التركيز 
على ما تتناقله وسائل التواصل االجتماعي 
من أخبار وأحداث، كوظيفة محرر سوشيل 

ميديا، مثال، التي ال يخلو منها قسم.
مكتشوفها أنفسهم الذين لم يكونوا 
يوما يعتقدون أنهم أوجدوا هذا الغول 

الهائل، يطورونها باستمرار لتقوم بوظائف 
مستحدثة، وتغطي احتياجات اقتصادية، 

واجتماعية وسياسية ، حتى أصبح كل 
سياسي، أو حقوقي، أو ناشط، أو فنان، أو 
موسيقي، أو طبيب، أو مدرب يملك صفحة 
على الفيسبوك وحسابا على تويتر وقائمة 

أخرى من المواقع.
في الوقت الذي يستفيد فيه غيرنا من 
هذا المنبر المذهل، الذي يكاد يصل إلى 
أخر مواطن في أطرف مكان في العالم، 

منبر متعدد الوظائف واالستخدامات، وفي 
الوقت الذي تتسابق فيه الشركات على فهم 
سلوك مستخديمه لتقديم الخدمات األقرب 

إليهم، يستغله البعض من أجل التسلية 

والترفيه والتسكع االفتراضي. ال اعتراض 
على التسلية. فقد كانت وال تزال واحدة من 
دوافع إيجاد وسائل التواصل هذه، بل إن 

التواصل في حد ذاته تسلية. أما أن يقتصر 
استخدامه، على المعاكسة، والمشاحنة، 

والشد، والجر، والمطاحنة فهذا أمر غريب.
منذ فترة وجيزة كنت أتحدث مع 

شاعر معروف، ثم جاءت سيرة شاعر أخر 
بيننا فإذا به يصفه بـ”شاعر فيسبوكي“، 

والعبارة كما ال يخفى، مشحونة بالتعالي 
واالستنقاص من المتحدث عنه، ليس بسبب 

قيمته األدبية والفنية، بل ألنه ينشر على 
أداة ”المعاكسة“ و”الترفيه الوضيعة“، التي 

تسمى فيسبوك، مع أن فيسبوك اليوم ال 
يخلو من شعراء كبار، يكتبون يوميا على 

جدرانه قصائد عظيمة، يقرأها جمهور 
عريض من المتذوقين ويداومون عليها. وال 

أعرف من أين جاءتنا فكرة أن فيسبوك شيء 
تافه، ال يجب التعامل معه ومع ما ينشر 

عليه بجدية؟
متحرشو السوشيل ميديا ال يقلون 
ابتذاال، عن أي متسكع يالحق الفتيات 

في الشوارع والساحات، والمقاهي، 
والمنعطفات، وإذا كان البعض يتعفف من 
التحرش الواقعي، وال يتوانى عن اإلتيان 
به افتراضيا، معتقدا بذلك أنه أرقى ممن 

يمارسونه في الشارع فنحن نقول له ال فرق 
أبدا. من يسطو على حرية وخصوصية 

غيره، متحرش رخيص، فال تحاول أن تقنع 
نفسك بغير ذلك.

لمياء المقدم

تحرش افتراضي وخسائر واقعية جدا 

أسرة

أصدق القبالت هي قبلة الجبين 
التـــي نتلقاها بعـــد الموت فمن 
يقوم بها يعلم أنه يقبل جســـدا 

بال روح

◄

القبلة وجدت منذ آالف السنين، 
وتعنـــي اإلقبـــال علـــى الشـــيء، 
وقديمـــا انتشـــرت بيـــن العرب 

الكلمة الفارسية {البوسة}

◄

باختصارجمال

اختيار ماكياج الصيف

} تعانـــي كل فتاة من اختيار الماكياج 
الـــذي يتـــالءم مع بشـــرتها خالل فصل 
الصيف، وتتنّوع أشكاله حسب البشرة 
التـــي تتماشـــى معـــه خاصة فـــي هذا 
الفصل، حيث يفـــرض الجو الحار على 
الفتـــاة وضع ألوان فاتحـــة مثل ”الروز 
والســـيمون واألحمر..“، ومعرفة كيفية 

الحفاظ عليه طوال اليوم الصيفي.
خبيـــرة  حســـن،  نانســـي  تقـــول 
فـــي  الشـــمس  حـــرارة  إن  الماكيـــاج: 
الصيـــف تؤّثر ســـلبا علـــى ماكياج كل 
فتـــاة وتحديدا عند الخـــروج، وبالتالي 
عليها االعتناء جيدا ببشرتها من خالل 
وضع ماكياجـــات تالئم حـــرارة الجو، 
مثل اختيار كريم األســـاس، والذي يعّد 
من أهم األشياء التي قد تفسد الماكياج 
وتؤثـــر علـــى المظهـــر العـــام، أيضـــا 
الكونســـيلر يتـــم وضعه علـــى األماكن 

الداكنة حول الوجه والعين.
وتشـــّدد علـــى أهميـــة وضـــع كريم 
ترطيـــب علـــى اليد مـــع مزجـــه بكمية 
متعادلة من كريم األســـاس، ووضعهما 
علـــى الوجـــه وتحديـــدا علـــى األماكن 
البارزة منه مثل الجبهة واألنف والذقن، 
وتنصـــح باالبتعاد عن أحمـــر الخدود 
واختيار الدرجـــات الناعمة، مثل الروز 

الفاتح أو الخوخي.
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◄ تأكد انضمام عادل كروشي إلى 
قائمة الالعبني الذين سيغيبون 

عن مباراة الرجاء البيضاوي 
والنجم الساحلي التونسي ضمن 

ذهاب دور الـ١٦ املزدوج لكأس 
الكونفدرالية األفريقية لكرة القدم.

◄ أكد حارس الترجي الرياضي 
التونسي معز بن شريفية أنه 
وزمالءه يتحملون مسؤولية 

اخلسارة أمام األفريقي، ضمن 
منافسات اجلولة الـ٢٩ من بطولة 

الدوري التونسي لكرة القدم.

◄ طلب اجلهاز الفني لفريق 

االحتاد السعودي من القائد 
محمد نور تقدمي العون من أجل 
جتهيز زمالئه ملواجهة الديربي 

أمام األهلي ضمن اجلولة 
األخيرة بدوري عبداللطيف جميل 

السعودي للمحترفني، قياسا 
باخلبرة التي يتمتع بها.

◄ عقد خالد عبدالعزيز وزير 

الشباب والرياضة املصري جلسة 
مع األرجنتيني هيكتور كوبر 

املدير الفني ملنتخب مصر مبكتبه 
طالبه فيها ببذل األفضل من أجل 

جتهيز منتخب الفراعنة لقادم 
االستحقاقات.

◄ أكد العب فريق الفتح عبداملطلب 
الطريدي قدرة فريقه على العودة 

إلى مالمسة الذهب وحتقيق 
اإلجنازات قياسا مبا حتقق له 

قبل موسمني بحصده لقب الدوري 
السعودي للمحترفني.

◄ أحلق الشرطة العراقي الهزمية 
األولى بضيفه اجلزيرة األردني 
وهزمه برباعية نظيفة، في لقاء 

جمعهما على أستاد العربي 
بالعاصمة القطرية الدوحة.

العين اإلماراتي يطمح إلى تحقيق الثنائي ألول مرة في تاريخه

[ األهلي يبحث عن إنقاذ موسمه والجزيرة عينه على لقب الكأس

} مدريد - قد تتسبب املشاكل الشخصية بني 
أقوى رجلني في كرة القدم األســـبانية بحرمان 
اجلمهـــور مـــن مشـــاهدة النجمـــني الكبيرين 
ليونيـــل ميســـي وكريســـتيانو رونالدو على 
أرضيـــة امللعب خـــالل عطلة نهاية األســـبوع 

احلالي.
ويرى مراقبـــون أن العالقـــة املتوترة بني 
رئيس االحتاد األســـباني لكـــرة القدم إنخيل 
ماريـــا فيار ورئيـــس رابطة الـــدوري خافيير 
تيباس تعتبر الســـبب احلقيقي خلف التوجه 
لتنفيـــذ إضـــراب الالعبني اعتبـــارا من نهاية 

األسبوع احلالي.
ومن املنتظر أن يبحث القضاء األســـباني 
فـــي قضيـــة اإلضـــراب املفتوح الـــذي هدد به 
االحتـــاد األســـباني مدعوما بنقابـــة الالعبني 
احملترفـــني لالحتجاج على مرســـوم حكومي 
حول توزيع حقوق النقل التلفزيوني ســـاندته 
رابطة الدوري التي نندت بـ“عدم مســـؤولية“ 

هذا التهديد واحتكمت إلى القضاء.
”هذا األمر لم يحصل في السابق. وقد كانت 
هناك بعض االضرابات أليام قليلة لكن لم تكن 
هناك أبـــدا اضرابات مفتوحة“، هـــذا ما قاله 
ألبرتو بالومار، اخلبير في القوانني الرياضية 

بجامعة كارلوس الثالث.

ويحظى توجه االحتاد األسباني بدعم تام 
من العبي الدرجة األولى وعلى رأســـهم جنوم 
برشلونة وريال مدريد الذين يطالبون بـ“فارق 
أقل فـــي توزيع حقوق النقـــل التلفزيوني بني 

أندية الدرجات األولى والثانية والثالثة“.
وكانـــت احلكومة األســـبانية قـــد اتخذت 
إجـــراءات إصالحيـــة وافـــق عليهـــا البرملان 
تنهـــي العمـــل بالنظام الســـابق والـــذي على 
أساســـه كانت األندية نفسها تتفاوض وتبيع 
حقـــوق النقل ملبارياتها. ويعتبـــر ريال مدريد 
وبرشـــلونة الناديـــني األغنـــى واألجنـــح في 
أســـبانيا، ويجنيـــان أكبر عائدات مـــن النقل 

التلفزيوني.
وبحســـب اإلصالحات اجلديدة، مت توزيع 
عائدات النقل بنســـبة 90 باملئة ألندية الدرجة 

األولى، و10 باملئة فقط ألندية الدرجة الثانية.
وفي ظـــل توجـــه االحتـــاد ونقابـــة الالعبني 
لإلضراب، قررت رابطة الدوري التقدم بشكوى 
أمام القضاء بهدف منع االضراب الذي صنفته 
”غير شـــرعي“ وقد يؤدي إلى خســـارة يومية 

تصل إلى 50 مليون بورو.
ويرى تيباس بأن املوضوع ليس ”مســـألة 
عالقـــات عمـــل، وإمنا هـــم يحاولـــون القيام 
بإضـــراب ضـــد القانـــون، وفي أســـبانيا هذا 

النوع من اإلضرابات أمر غير معترف به“.
وقد يؤثر قرار االضراب على نهاية الدوري 
الذي يدخل مرحلتيه األخيرتني، باإلضافة إلى 
نهائـــي كأس امللـــك في 30 منه بني برشـــلونة 

وأتلتيك بلباو على ملعب ”كامب نو“.
وفـــي حـــال فشـــلت رابطـــة الـــدوري في 
محاولتهـــا القضائيـــة فســـتتأجل املواجهـــة 
املرتقبة بني برشـــلونة وأتلتيكو مدريد األحد 
القادم ضمن املرحلة الســـابعة والثالثني قبل 
األخيرة مـــن الدوري الذي سيحســـم في حال 

فوز النادي الكتالوني (إذا أقيمت املباراة).
ورأى بالومـــار أن مـــا يحصـــل حاليا هو 
نتيجة املشـــاكل الشخصية بني رئيس االحتاد 
ورئيس رابطة الـــدوري اللذين ال يتحدثان مع 
بعضهما البعض، وقد تذمر األخير في رسالة 
مفتوحة نشـــرها مؤخـــرا بأن فيـــار املتواجد 
على رئاســـة االحتاد األســـباني منذ 27 عاما، 
وصفه بـ“األحمق“. واعتبر بالومار أن تقاسم 
الســـلطات بني االحتـــاد والرابطـــة لطاملا كان 
يتسبب مبشاكل عدة، وقد تفاقمت في األعوام 

األخيرة بسبب ارتفاع العائدات املالية.
ويتذمـــر االحتاد األســـباني من أنه أصبح 

مجـــرد رســـول إلعـــالم الالعبـــني بتوزيع 
العائدات، فيما تنـــال الرابطة حصة هائلة 

من األموال.
ومـــن جهتهـــم، انتقـــد الالعبـــون عدم 
استشـــارتهم فـــي اإلصالحـــات اجلديـــدة 
وطالبوا بحصة أكبر من العائدات ملصلحة 
الفرق الصغرى. ويقال بأن عائدات ريال 
مدريد تتجاوز أكثر من 250 مليون يورو 
ســـنويا، فيما ال حتصل فرق مثل قرطبة 
على عشـــر هذا املبلغ. ويرى بالومار بأن 

احلكومة األسبانية ستضطر للتدخل في حال 
لم يتخذ القضاء قرارا بتعليق اإلضراب ألنها 
لـــن تتحمل وفي ســـنة انتخابية نقمة شـــعب 

املجنون بكرة القدم.

يعتبران  وبرشلونة  مدريد  ريــال 

الــنــاديــان األغــنــى واألنـــجـــح في 

عائدات  أكبر  ويجنيان  أسبانيا، 

من النقل التلفزي

◄

رياضة

صدام االتحاد والرابطة قد يحجب رؤية ميسي ورونالدو

«اآلن فرحنـــا بكســـب الديربـــي وعلينـــا أن نطـــوي هـــذه الصفحة 

بســـرعة لنعد العدة للمباراة التي تنتظرنا في سباق كأس االتحاد 

األفريقي».

دانيال سانشاز
املدير الفني للنادي األفريقي التونسي

«ال يوجـــد مشـــوار بطولة ســـهل فـــي عالم كـــرة القـــدم. نحترم 

طموحـــات جميع منافســـينا، ألن كـــرة القدم ال تعتـــرف إال بلغة 

العطاء على املستطيل األخير».

محمد عبيد حماد
مشرف الفريق األول بنادي العني اإلماراتي

«حققنا الدوري للموسم الثاني على التوالي.. شكرا لالعبني والجهاز 

الفني واإلداري والجماهير على كل ما فعلوه طوال املوســـم، واآلن 

علينا االستعداد والتفكير في التتويج بكأس امللك». 

حسني عبدالغني
قائد فريق النصر واملنتخب السعودي

رونالدو وميسي وجها لوجه في تشامبيونزليغ 

متفرقات

باختصار

} دبــي - يبـــدأ العني حملة الدفـــاع عن لقبه 
بطـــال ملســـابقة كأس اإلمـــارات لكـــرة القـــدم 
مبواجهة سهلة عندما يستضيف دبا الفجيرة 
الصاعد حديثا في الدور الســـتة عشـــر اليوم 
اخلميـــس. ويلعـــب اليـــوم أيضـــا األهلي مع 
االحتاد كلباء، واجلزيرة مع عجمان، والوحدة 
مع دبي (درجة ثانية)، وغدا اجلمعة اإلمارات 
مع الشـــباب، والفجيرة مع الظفرة، والشارقة 

مع النصر وبني ياس مع الوصل.

حلم الثنائي

وكان العني قد توج قبل أيام بلقب الدوري 
ويســـعى إلحراز الثنائية األولـــى في تاريخه 
عبر احلفـــاظ على لقبه في الـــكأس الذي ناله 
املوســـم املاضي بفـــوزه على األهلـــي 1-0 في 
النهائـــي. ورغم إحرازه لقب الـــدوري 12 مرة 
والـــكأس 6 مـــرات، إال أنه لم يســـبق للعني أن 
نال الثنائية، وهو ما يسعى إلى حتقيقه حاليا 
لتأكيد متّيزه الذي أظهره هذا املوســـم، حيث 

كان أكثر الفرق ثباتا في املستوى.
ولن تكون مهمـــة العني صعبة بالنظر إلى 
فـــارق اإلمكانات مع ضيفـــه دبا الفجيرة الذي 
تـــوج بلقـــب دوري الدرجـــة الثانيـــة مؤخرا 

ليصعد إلى األولى للمرة الثانية في تاريخه.
وأكـــد محمد عبيـــد حماد مشـــرف الفريق 
األول لكـــرة القدم بنادي العـــني اإلماراتي، أن 
احتفاالت العني بالـــدرع الـ12 انتهت بعد ليلة 
التتويج مباشـــرة، وأن تركيز الفريق منصب 
حاليا نحو استحقاقاته املهمة القادمة، والتي 
من املقرر أن يســـتهلها بتحدي احملافظة على 

لقب كأس رئيس الدولة.
وقـــال فـــي تصريحـــات خص بهـــا موقع 
العني ”زالتكـــو منح الالعبني الذين شـــاركوا 

في مواجهة الشـــارقة راحـــة قصيرة، في حني 
تابع بقيـــة زمالئهـــم اســـتعداداتهم ملواجهة 
دبـــا الفجيرة نظـــرا ألهميتها.. نحـــن نحترم 
طموحـــات جميع منافســـي العـــني، والواقع 

يفرض علينا أن نتعلم من جتارب مشابهة“.
وأضـــاف ”ندرك أن مواجهـــة دبا الفجيرة 
لن تكون ســـهلة، خصوصا أن الفريق اخلصم 
ســـبق وأن حقـــق أمام العني نتيجـــة إيجابية 
قبل موسمني مبسابقة الدوري، واجلميع على 
معرفة بأن موســـم الفريق لـــم ينته باحلصول 

على لقب الدوري“.
واختتـــم حديثه بالقول ”ال يوجد مشـــوار 
بطولة ســـهل فـــي عالم كرة القـــدم.. احلظوظ 
دائمـــا ما تكـــون متســـاوية بني املتنافســـني 
قبل ركلـــة البداية، ونحتـــرم طموحات جميع 
منافســـينا، ألن كـــرة القدم ال تعتـــرف إال بلغة 
العطاء على املستطيل األخير خالل الـ90 دقيقة 
ونتمنـــى التوفيق للعني.. اإلرهاق موجود بيد 
أن آليـــة تدوير الالعبني التـــي اعتمدها املدير 
الفني زالتكو داليتش خالل املوســـم، أسهمت 

في إيجاد حالة من التوازن املطلوب“.
وفـــي املقابـــل يخـــوض األهلـــي وصيف 
املســـابقة مبـــاراة مـــن املتوقـــع أن تكون في 
متناوله عندما يستضيف احتاد كلباء الهابط 

إلـــى الدرجـــة الثانية، كما هو حـــال اجلزيرة 
الذي يستقبل عجمان الهابط الثاني.

لقاء التعويض

ويعد األهلـــي واجلزيرة أبرز اخلاســـرين 
بعدمـــا عجـــزا عن املنافســـة بقـــوة على لقب 
الـــدوري رغـــم أنهما كانا من املرشـــحني لذلك 
المتالكهما إمكانات فنيـــة ومالية كبيرة، لذلك 
ســـتكون مســـابقة الكأس خير تعويض إلنقاذ 

موسمهما.
وستكون املسابقة مهمة لألهلي خصوصا 
بعدمـــا احتـــل املركـــز الســـابع في الـــدوري، 
وتتوقـــف مشـــاركته فـــي دوري أبطال آســـيا 

املوسم املقبل على نيل لقب الكأس.
وكان املدير الفني لفريق األهلي اإلماراتي 
لكـــرة القـــدم أوالريو كوزمني قـــد عبر عن ذلك 
بقوله: أن فريقه أغلق صفحة الدوري اإلماراتي 
للمحترفني ويركز من اآلن فصاعدا على الفوز 

ببطولة كأس رئيس اإلمارات.
وخســـر األهلي من نظيره بني ياس األحد 
املاضـــي بهـــدف فـــي آخـــر مبـــاراة بالدوري 
اإلماراتـــي، لينهي البطولة في املركز الســـابع 

برصيد 38 نقطة.

وأضاف كوزمني عقب اللقاء ”كال الفريقني 
قدما مباراة جيـــدة، وحاولنا من جانبنا منح 
بعـــض الالعبني الذين لم يشـــاركوا بكثرة في 
املباريـــات الفرصة للمشـــاركة فـــي املباراة“. 
وتابـــع ”في آخر جوالت الدوري يكون التركيز 
غائبا، كانت هناك مشـــاكل فـــي التركيز، وهو 
شيء طبيعي بعد أن فقد الالعبون الفرصة في 

احملاربة على الدوري“.
وشـــدد كوزمني على أن ترتيب الفريق كان 
يهمه ولكـــن في هذه الفتـــرة األهم هو احلالة 
الصحية لالعبـــني. وأضاف قائال ”لم أشـــرك 
بعض الالعبني األساسيني لشعورهم باإلجهاد، 
وأشـــركت بعض الالعبني الذين لم يلعبوا مع 

الفريق حتى ال أجازف باألساسيني“.
ويســـتضيف الوحـــدة أحد فـــرق الدرجة 
الثانية دبي في لقاء يريده األول لتأكيد طفرته 
حتت قيادة مدربه الســـعودي ســـامي اجلابر 
والتي توجها باكتساح النصر 5-1 في اجلولة 
األخيرة من الدوري الذي أنهاه باحتالل املركز 
الرابـــع. جديـــر بالتذكير أن بقية املنافســـات 
تســـتكمل غدا، فيلعب اإلمارات مع الشـــباب، 
والشـــارقة مع النصر، وبني ياس مع الوصل، 
والفجيرة مع الظفـــرة في لقاءات متكافئة بني 

أطرافها ويصعب التكهن بنتائجها.

ــــــق الدور الـ16 مــــــن كأس رئيس دولة  ينطل
اإلمــــــارات لكرة القدم بإقامــــــة 4 مباريات، 
حيث سيكون ستاد هزاع بن زايد مسرحا 
ملواجهــــــة العني حامل اللقــــــب وبطل دوري 
اخلليج العربي للمحترفني مع دبا الفجيرة 
ــــــى للهواة، بينما  بطــــــل دوري الدرجة األول
يخوض األهلي وصيف النســــــخة املاضية 
مواجهة سهلة مع ضيفه احتاد كلباء على 

ستاد راشد بدبي.

فرصة العين ليفرض نفسه بطال إماراتيا بامتياز

أوالريو كوزمين:

أغلقنا صفحة الدوري 

وسنركز فقط على لقب 

كأس اإلمارات

◄ تداولت الصحف املغربية مؤخرا 
بعض األخبار عن رغبة إدارة الرجاء 

البيضاوي املغربي الدخول في مفاوضات 
مع الدولي املغربي عادل تاعرابت من أجل 

ضمه من ناديه كوينز بارك راجنيرز 
اإلنكليزي في املوسم املقبل. وسلط 

محمد بودريقة رئيس الرجاء 
البيضاوي الضوء حول هذا 

املوضوع بقوله ”مثلما 
أكدت لبعض وسائل اإلعالم 

أني ال أعلم أي شيء عن 
هذا املوضوع ولم نتصل 

بتاعرابت“. وتابع قائال ”إذا 
رأى املدرب القادم للرجاء 
البيضاوي الذي سنقدمه 
قريبا لوسائل اإلعالم أن 

تاعرابت يدخل ضمن 
مفكرته الفنية وسيفيد 
الفريق، فإننا سنسلك 

الطريق املعروف“.

◄ أعرب املهاجم البرازيلي أدريانو أنه 
يرغب في إنهاء مسيرته في صفوف 
فريقه شاختار دانييتسك األوكراني. 

وقال أدريانو الذي انضم لشاختار عام 
2007 وهو في التاسعة عشرة ”عقدي 

ينتهي في ديسمبر ولكن وكيل أعمالي 
يجري حاليا مفاوضات مع املسؤولني في 

النادي لتمديده“. وتابع ”أرغب بالبقاء 
في شاختار، كما أن عائلتي سعيدة في 
أوكرانيا رغم األوضاع الصعبة هنا“، 
في إشارة إلى حالة احلرب في شرق 

أوكرانيا منذ فترة 
والتي أجبرت 

الفريق على 
ترك مقره في 

دانييتسك 
واالنتقال 

إلى كييف، 
حيث 

يجري 
التدريبات 
ويخوض 
املباريات.
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◄ تأهلت الروسية ماريا شارابوفا 
املصنفة ثالثة إلى الدور الثالث من 

دورة روما، خامس دورات املاسترز لكرة 
املضرب (1000 نقطة) املشتركة للرجال 
والسيدات والبالغة جوائزها أكثر من 
5 ماليني يورو، وذلك إثر فوزها على 

األسترالية يارميال غايدوسوفا 6-2 و1-3 
ثم باالنسحاب إلصابة األخيرة في كتفها. 

وتلتقي شارابوفا في الدور 
املقبل مع األميركية ماديسون 

كيز املصنفة خامسة عشرة 
أو مع الصربية بويانا 

يوفانوفسكي الفائزة على 
الفرنسية كارولني غارسيا 

الصاعدة من التصفيات 
7-6 (7-4) و4-6 و2-6. 
كما تأهلت إلى الدور 

الثالث السويسرية تيميا 
باشينسكي بفوزها على 
األملانية سابني ليسيكي 

6-4 و3-6.

◄ مدد املدرب البرتغالي ليوناردو 
جاردمي عقده مع موناكو الفرنسي حتى 

2019، وذلك بحسب ما أعلن نادي اإلمارة. 
وانضم جاردمي (40 عاما) إلى موناكو 

الصيف املاضي قادما من 
سبورتينغ البرتغالي بعقد 

ميتد لعامني، ويبدو أن املالك 
الروسي لنادي اإلمارة 
دميتري ريبولوفليف 

راض عما قدمه املدرب 
البرتغالي في موسمه 

األول بعد أن قاد الفريق 
إلى الدور ربع النهائي 

من مسابقة دوري 
أبطال أوروبا قبل أن 

يخرج بصعوبة على يد 
يوفنتوس اإليطالي (1-0 

ذهابا و0-0 إيابا).

◄ أثار سفر األسباني ديفيد دي خيا 
حارس مانشستر يونايتد املنافس في 

الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم 
خوف وقلق عشاقه في األولد ترافورد، 

بعد حصوله على إجازة من املدرب 
الهولندي لويس فان غال عقب فوز فريقه 

على كريستيال باالس بنتيجة 
2-1 في اجلولة الـ36 من بطولة 
”البرميييرليغ“. ووفقا لتقارير 

اخبارية، فإن احلارس 
األسباني صاحب الـ(24 
عاما) شوهد عبر شركة 

الطيران البريطانية 
منخفضة التكلفة ”إيزي 

جت“. دي خيا، أحد 
أفضل احلراس 

القارة العجوز، برر 
سفره إلى مدريد 

بأنه يرغب في قضاء 
بعض الوقت مع 
عائلته واألصدقاء.
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} نيقوســيا - لم يتمكن بايرن ميونيخ األملاني 
والوقـــوف حائال دون  من حتقيـــق ”املعجزة“ 
تأهل ضيفه برشـــلونة األســـباني إلى نهائي 
دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة في تاريخه، 
وذلك رغم فوزه عليـــه 3-2 على ”أليانز أرينا“ 

في إياب الدور نصف النهائي.
واعتقـــد الكثيرون أن بايرن ســـيتمكن من 
تكرار ســـيناريو الدور ربع النهائي حني خسر 
ذهابا أمام بورتو البرتغالي 1-3 قبل أن يفوز 
إيابـــا 6-1 ومن أن يصبح أول فريق في تاريخ 
املســـابقة يعوض هزميته بفارق ثالثة أهداف 
فـــي دور األربعة ويتأهل إلـــى النهائي، وذلك 
بعدمـــا تقدم منـــذ الدقيقة 7 بهـــدف للمغربي 

مهدي بنعطية.
ولكن الثالثي ميسي، سواريز ونيمار وجه 
ضربـــة قاضية آلمال النـــادي البافاري ببلوغ 
النهائـــي للمرة احلادية عشـــرة فـــي تاريخه 
بعدمـــا حول تخلـــف فريقه إلى تقـــدم بفضل 
هدفني من البرازيلي نيمار وإثر لعبة مشتركة 
مع األرجنتيني ليونيل ميسي واألوروغوياني 
لويس سواريز، قبل أن يخفف صاحب األرض 

مـــن األضـــرار في الشـــوط الثاني بتســـجيله 
هدفي التعادل والفوز عبـــر البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي وتوماس مولر.
ولم يتمكن بايرن الذي يشـــرف عليه مدرب 
برشلونة الســـابق بيب غوارديوال، من جتنب 
اخلروج من نصف نهائي املسابقة القارية األم 
للموســـم الثاني على التوالي علـــى يد فريق 
أسباني (خسر أمام ريال مدريد 0-5 مبجموع 
املباراتـــني). وكانـــت نهايـــة املوســـم مخّيبة 
لبايـــرن الذي عانى من غيـــاب العبني مؤثرين 
في صفوفه أبرزهم اجلناحان الهولندي آريني 
روبـــن والفرنســـي فرانك ريبيـــري، إذ اكتفى 

بلقب الدوري فقط بعد أن تنازل أيضا عن لقب 
الـــكأس احمللية بخروجه من نصـــف النهائي 
على يد بوروسيا دورمتوند بركالت الترجيح.

أما بالنسبة لبرشـــلونة الذي سيعود إلى 
أملانيا في الســـادس من الشهر املقبل خلوض 
النهائـــي في برلني ضـــد الفائز مـــن مواجهة 
األربعاء بني غرميه األزلـــي ريال مدريد حامل 
اللقـــب وضيفـــه يوفنتـــوس اإليطالـــي (2-1 
ذهابـــا)، فحافظ على حلمه بإحـــراز الثالثية، 
إذ سيتمكن من اســـتعادة لقب الدوري احمللي 
من أتلتيكو مدريد فـــي حال فوزه على األخير 
بالذات األحد (إذا لـــم يلجأ العبو الدوري إلى 
اإلضراب)، كما أنه بلغ نهائي مســـابقة الكأس 

حيث سيواجه أتلتيك بلباو.
ومـــن املؤكـــد أن غوارديـــوال الـــذي قـــاد 
برشـــلونة إلى لقب املسابقة القارية األم عامي 
2009 و2011 كمـــدرب وقبلهـــا جنمـــا في خط 
وســـطه عام 1992، كان مينـــي النفس بنتيجة 
أفضل أمام فريقه الســـابق، لكنـــه انحنى مع 
النادي البافاري أمام عبقرية الثالثي ميســـي، 
ســـواريز ونيمار الـــذي ثأر من بايـــرن وأعاد 
االعتبـــار لفريقـــه الذي كان خســـر في نصف 

نهائي 2013 بنتيجة إجمالية تاريخية 0-7.
وقـــدم الفريق البافـــاري مقارنـــة مبباراة 
الذهـــاب األســـبوع املاضـــي، أداء أفضل عبر 
كرة جميلة وحماســـة مشتعلة، ما ساعده على 
االحتفاظ بســـجل خال من الهزائم على أرضه 
بأليانـــز أرينا منـــذ انطالقة املوســـم احلالي 

ملسابقة دوري األبطال.
لكن وأمام خســـارة الذهاب الثقيلة (0-3)، 
كان بايـــرن بحاجة إلـــى معجـــزة وليس إلى 
انتفاضة، لكن املعجزة غابت عن سماء ميونخ، 
وكان الـــدرس الذي اســـتوعبه العبـــو الفريق 
األملاني وأكده قائد الفريق فيليب الم حني علق 
علـــى املباراة بالقول ”لقـــد قدمنا كل ما لدينا، 
كنا نؤمن باملعجزة لكننا في احلقيقة انهزمنا 

في مباراة الذهاب وليس اليوم“. 
وبخالف األسبوع املاضي، كشر بايرن عن 
أنيابـــه وخلق فرصا عديـــدة للتهديف حتاكي 
منافســـه الكتالونـــي، وكانـــت الدقائق األولى 
مـــن املباراة تنبـــئ بلقاء اســـتثنائي، لكن هذا 
االنطباع لـــم يدم أكثر مـــن 15 دقيقة تراجعت 
بعدهـــا وتيرة املباراة بعد أن تأكد للفاعلني أن 

نتيجتها حسمت عمليا قبل أسبوع.
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صراع األمتار األخيرة ال يقبل التكهنات المسبقة في يوروبا ليغ
 [ إشبيلية أمام فرصة تاريخية للمحافظة على اللقب [ فيورنتينا أمام إنجاز نادر للتواجد في النهائي

} نيقوســيا  - فريق إشـــبيلية األسباني قطع 
أكثـــر من نصـــف الطريـــق نحـــو التأهل إلى 
املبـــاراة النهائية املقررة فـــي 27 احلالي على 
في العاصمـــة البولندية  ملعب ”نارودوفـــي“ 
وارســـو، بعد أن حسم لقاء الذهاب على أرضه 
3-0 بفضل أليكس فيدال الذي ســـجل الهدفني 
األولني ثم ساهم في صناعة الثالث الذي حمل 

توقيع البديل الفرنسي كيفن غاميرو.
واســـتفاد إشـــبيلية علـــى أكمـــل وجه من 
عاملي األرض واجلمهـــور لكي يعزز حظوظه 
ببلـــوغ النهائي للموســـم الثاني على التوالي 
فـــي  الرابـــع  للتتويـــج  مســـعاه  ومواصلـــة 
املســـابقة، بعـــد 2006 و2007 و2014، واالنفراد 
بالرقم القياســـي الذي يتقاســـمه مع الفريقني 
اإليطاليـــني إنتر ميـــالن (1991 و1994 و1998) 
ويوفنتـــوس (1977 و1990 و1993) وليفربـــول 

اإلنكليزي (1973 و1976 و2001).
ويســـعى الفريق األندلســـي أيضا إلى أن 
يصبـــح أول فريق يحتفظ باللقـــب منذ تغيير 
مسمى املسابقة عام 2010، علما وأنه كان ثاني 
فريـــق يحتفظ بلقبها مبســـماها القدمي ”كأس 
عندما توج بها عامي 2006  االحتاد األوروبي“ 
و2007 بعـــد مواطنه ريال مدريـــد عامي 1985 

و1986.
وخرج إشـــبيلية بهذا الفوز الكبير في أول 
مواجهـــة له مـــع فيورنتينا الفائز بالنســـخة 
األولى مـــن كأس الكؤوس األوروبية عام 1961 
ووصيف بطـــل كأس األندية األوروبية البطلة 
عام 1957 وكأس االحتـــاد األوروبي عام 1990، 
وهو مرشـــح فوق العادة للعودة من فلورنسا 
ببطاقة النهائي خصوصا أنه لم يخسر سوى 
مـــرة واحدة فـــي مبارياته الــــ19 األخيرة في 
جميع املســـابقات وكانت علـــى يد ريال مدريد 

في املرحلة قبل املاضية من الدوري احمللي.
”ستكون 90 دقيقة طويلة جدا“، هذا ما قاله 
ظهير إشبيلية كوكي عن املباراة في ”أرتيميو 
فرانكـــي“، مضيفا ”رغـــم فوزنـــا عليهم 0-3، 

فيورنتينا لعب بطريقة جيدة جدا في الشـــوط 
األول وحصـــل علـــى فرصتـــني واضحتني أو 

ثالث“.
وتابـــع كوكـــي ”إنهـــا حلظـــات تاريخية 
بالنســـبة إلـــى النـــادي، بالنســـبة ملســـيرتنا 
االحترافيـــة. هـــذه املســـابقة تعنـــي الكثيـــر 
بالنســـبة إلينـــا وبإمكانـــك أن تـــرى ذلك من 

النتائج التي نحققها فيها“.
واألمـــر ذاته ينطبق علـــى فيورنتينا الذي 
فقد األمل في التأهل إلى دوري األبطال املوسم 
املقبـــل من خالل الـــدوري كونه يحتـــل املركز 
اخلامـــس بفارق 8 نقـــاط عن صاحـــب املركز 
الثالـــث األخيـــر املؤهل إلى املســـابقة القارية 
األم، وذلك قبل ثالث مراحل على ختام املوسـم.
وســـيكون علـــى فريـــق املدرب فينشـــنزو 
مونتيال حتقيق إجناز لم يســـجل ســـابقا في 
”يوروبـــا ليـــغ“ ســـوى مـــرة واحدة مـــن أجل 
تعويـــض خســـارته ذهابـــا بثالثيـــة نظيفـــة 
والتأهل إلى نهائي املســـابقة للمرة األولى في 

تاريخه.
وكان فالنســـيا األســـباني الفريق الوحيد 
الـــذي ينجح في تعويض خســـارته ذهابا في 

”يوروبـــا ليغ“ بفـــارق 3 أهـــداف والتأهل إلى 
الدور التالي، وقد حقـــق ذلك خالل الدور ربع 
النهائـــي مـــن موســـم 2013-2014 حني ســـقط 
ذهابا أمام بازل السويســـري 0-3 ثم فاز إيابا 

5-0 بعد التمديد.
ولم يســـبق لفيورنتينا أن عوض خسارته 
ذهابـــا 0-3 في تاريخ مشـــاركاته القارية لكنه 
فـــاز بجميـــع مباريـــات اإلياب التـــي خاضها 
فـــي األدوار اإلقصائيـــة من النســـخة احلالية 
للمســـابقة القارية الثانية، بينهـــا الفوز على 
مواطنـــه روما 3-0 خـــارج قواعـــده في إياب 

الدور الثاني.
جتدر اإلشـــارة أن هنـــاك العديد من الفرق 
التي عوضت خسارتها ذهابا بفارق 3 أهداف 
أو أكثر وواصلت مشوارها لكن ذلك حتقق في 
كأس االحتاد األوروبـــي وليس ”يوروبا ليغ“، 
وبينها نهائي 1988 حني خسر باير ليفركوزن 
0-3 ذهابا أمام إسبانيول األسباني ثم فاز إيابا 
3-0 وتوج باللقب عبر ركالت الترجيح، والدور 
الثالث من نســـخة 1985-1986 حني خسر ريال 
مدريد األسباني أمام بوروسيا مونشنغالدباخ 
األملانـــي 1-5 ذهابا ثم فاز إيابا 4-0. وإذا كان 

إشـــبيلية معتادا على خوض النهائي القاري 
فهنـــاك ”املهجر“ دنبرو بتروفســـك األوكراني 
الذي يجد نفسه على موعد مع التاريخ عندما 
يســـتضيف نابولي اإليطالي في كييف عوضا 
عن مدينته وملعبه ”دنبرو أرينا“، بســـبب ما 

تعيشه البالد في شطرها الشرقي من معارك.
ويأمـــل دنبرو، الطامح لكـــي يصبح ثاني 
فريـــق أوكرانـــي يتوج بلقـــب املســـابقة بعد 
شاختار دانييتســـك (2009) في االستفادة من 
التعـــادل الثمني (1-1) الـــذي عاد به من ملعب 
”ســـان باولو“ لكي يبلـــغ النهائي للمرة األولى 
فـــي تاريخه ويضـــع حدا حللـــم نابولي الذي 
غـــاب عن التتويج القاري منذ 1989 حني أحرز 
كأس االحتـــاد األوروبـــي بقيادة األســـطورة 

األرجنتينية مارادونا.
واعتقـــد الكثيـــرون أن النهائـــي على أقله 
ســـيكون في متناول الفريق اجلنوبي ومدربه 
األسباني رافايل بينيتيز الذي قاده إلى الدور 
نصف النهائي للمرة األولى منذ ذلك التتويج 
فـــي أواخـــر التســـعينات حـــني تفـــوق على 
شتوتغارت األملاني في النهائي، لكن ”دنبرو“ 
الذي يبقـــى أفضل إجناز قاري له وصوله إلى 

ربـــع نهائـــي كأس األندية األوروبيـــة البطلة 
ملوســـمي 1984-1985 و1989-1990، عقد املهمة 
على الفريـــق اجلنوبي بفضل هـــدف الذهاب 
الذي سجله في الدقائق التسع األخيرة يفغني 
ســـيليزنيوف، املتوج باللقب مع شاختار عام 

.2009
”هذا األمر (الفوز باللقب) سيعزز مكانتنا“، 
هذا ما قاله ســـيليزنيوف الذي ســـجل الهدف 
بعـــد 60 ثانيـــة علـــى دخوله أرضيـــة امللعب، 
مضيفا ”أحد لم يرشحنا لكننا فاجأنا اجلميع 
بوصولنـــا إلـــى هنـــا“، في إشـــارة إلـــى دور 
األربعـــة الذي وصل إليه دنبـــرو للمرة األولى 

في تاريخه.
ومـــن املؤكـــد أن نابولي الذي لم يخســـر 
ســـوى مباراة واحدة منذ انطالق مشواره في 
النسخة احلالية، ســـيقدم كل ما لديه من أجل 
حرمـــان دنبرو من اإلجناز، معتمدا على خبرة 
مدربـــه بينيتيز الذي ســـبق أن قاد فالنســـيا 
األســـباني إلـــى لقب 2004 قبل إحـــرازه دوري 
األبطال مع ليفربول اإلنكليزي في العام التالي 
ثم الدوري األوروبي مع تشيلســـي اإلنكليزي 

في 2013.

 فريق إشبيلية مرشح للعودة من فلورنسا ببطاقة النهائي

جيرارد: لحظة وداعي 

ستكون أمرا غير تقليدي
بايرن ميونخ يعجز عن فك شيفرة برشلونة

} برلني  - أشار قائد فريق ليفربول اإلنكليزي 
لكـــرة القدم ســـتيفن جيرارد إلى أنه مســـتعد 
لوداع عاطفي في أستاد إنفيلد مطلع األسبوع 
املقبل، حيث يخوض آخر مبارياته على ملعب 
الفريق. ويرحل جيرارد، الذي ســـيحتفل بعيد 
ميالده الـ35 فـــي وقت الحق من مايو احلالي، 
عن صفـــوف ليفربول هذا الصيف لينضم إلى 

لوس أجنليس غاالكسي األميركي.
ويخوض جيرارد آخـــر مبارياته بقميص 
ليفربول في مطلع األسبوع القادم عندما يحل 
الفريق ضيفا على ســـتوك ســـيتي، لكن النجم 
األملاني ســـيعيش مشـــاعر الوداع على ملعب 
إنفيلد مطلع األســـبوع القادم أمام كريســـتال 

باالس.
وقـــال جيـــرارد فـــي تصريحات لـــه على 
اإلنترنت ”سيكون أمرا غير تقليدي، أنا واثق 
من ذلك، ســـيكون يوما عاطفيا بالنســـبة إلي 
وألســـرتي وأصدقائي الذيـــن تابعوني خالل 

مسيرتي“.
وقـــال جنم ”الريدز“ ”ســـأحظى باالهتمام 
مطلع هذا األســـبوع، إنه شـــيء ال أحبه، لكن 
أمتنى أن أقدم عرضا جيدا للجماهير ونتمكن 
من حتقيق الفوز، ســـيكون يوما صعبا لكنني 

سأعيشه وأستمتع به“.
يذكـــر أن جيـــرارد لعـــب طوال مســـيرته 
لليفربـــول حيث خاض مع الفريق 708 مباراة، 
وفـــاز معه بعدد كبيـــر من األلقـــاب من بينها 
لقب فـــي دوري أبطال أوروبا واثنان في كأس 
االحتـــاد اإلنكليزي وثالثة ألقـــاب في الدوري 
املمتـــاز ولقـــب فـــي كأس االحتـــاد األوروبي 

(الدوري األوروبي حاليا).
وقـــال جيرارد إنـــه ســـيحاول أن يتجنب 
التفكير في أمر رحيله، حتى نهاية آخر مباراة 
له مع الفريق. وأوضح ”الكل يتحدث عن األمر 
ولكنني أريد مواصلـــة التركيز على املباراتني 
املتبقيتني والتدريبات التي تسبقهما، سيكون 
هناك وقتـــا طويال للمشـــاعر بعـــد املباريات 
ولكنني ال أريد حقا االســـتماع إلى اجلماهير 
وإظهـــار املشـــاعر وجها لوجه ألنني أخشـــى 
االنهيـــار في هذه املواقـــف“. ويتوقع أن يعود 
جيرارد بشـــكل أو بآخر إلـــى ليفربول مبجرد 
انتهـــاء عقـــده مع لـــوس أجنليس غاالكســـي 

ومدته 18 شهرا.

ــــــا اإليطالي حتقيق  ســــــيكون على فيورنتين
إجناز نادر جدا مــــــن أجل حرمان ضيفه 
إشبيلية األسباني حامل اللقب من السفر 
في 27 من الشــــــهر احلالي إلى وارســــــو، 
وذلك عندما يالقيه اليوم اخلميس في إياب 
الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري 

األوروبي ”يوروبا ليغ“ لكرة القدم.

◄ تسعى إدارة ليفربول إلى التعاقد 
مع الدولي األرجنتيني كارلوس 
تيفيز مهاجم يوفنتوس، وذلك 

لرغبة االيرلندي برندان رودجرز 
المدير الفني للفريق بالتعاقد مع 

العب يساعده في المنافسة الموسم 
المقبل.

◄ أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
إيقاف أمينه العام الماليزي أليكس 
سوساي بسبب مزاعم عن محاولته 

إخفاء وثائق أثناء تحقيقات عن 
الفساد تعود لعام 2012.

◄ أكد البرازيلي روبيرتو كارلوس 
العب ريال مدريد السابق أن فريق 

يوفنتوس اإليطالي لديه أفضلية في 
حصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية 
ضمن إياب الدور قبل النهائي لدوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.

◄ تمنى الدولي األسباني سانتي 
كازورال نجم أرسنال اإلنكليزي أن 

ينتقل القائد الدولي إيكر كاسياس 
حارس ريال مدريد إلى فريقه خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

◄ دافع مدير المنتخب األلماني 
أوليفر بيرهوف عن ماريو غوتزه 

العب بايرن ميونيخ، مؤكدا أن 
االنتقادات التي تطوله ظالمة نوعا 

ما ومشيدا باالحترافية الشديدة التي 
لدى بطل العالم في ما ُيقدمه مع 

العمالق البافاري.

◄ عاقب االتحاد اإليطالي لكرة 

القدم األسباني رافائيل بينيتيز 
مدرب نادي نابولي باإليقاف مباراة 
واحدة، وفرض غرامة بقيمة عشرة 
آالف يورو على الالعب األرجنتيني 

غونزالو هيغواين، وذلك على خلفية 
أحداث مباراة بارما.

باختصار

أمـــام خســـارة الذهـــاب الثقيلـــة 

(0-3)، كان بايـــرن في حاجة إلى 

معجزة وليس إلى انتفاضة، لكن 

املعجزة غابت عن سماء ميونخ

◄

«نعمل بصورة جيدة للغاية. نحن ســـعداء للغاية بالنحو الذي تسير 

عليـــه األمور هذا املوســـم. أتمنى أن نتمكن من إنهائه بحســـم كل 

األلقاب».

 ليونيل ميسي
جنم فريق برشلونة األسباني

«مـــا يـــراه النقاد عما أفعله ليس مهما بالنســـبة إلي، أنا لســـت في 

بايرن ميونيخ مـــن أجل النقاد، أنا هنا للنادي والجمهور حتى يكونا 

فخورين بما نقدم». 

  بيب غوارديوال
املدير الفني لفريق بايرن ميونيخ األملاني

«الصراع بني ميســـي ورونالدو مثير للغاية، كل منهما يســـعى 

ألن يكـــون األفضـــل ويتجاوز األرقـــام القياســـية التي يحققها 

اآلخر». 

   ديل بييرو
قائد فريق يوفنتوس اإليطالي السابق

كوكي:

ستكون 90 دقيقة 

طويلة جدا. المسابقة 

تعني الكثير بالنسبة إلينا

كتيبة غوارديوال لم تشفع لها عروضها الشيقة ألن النتيجة حسمت قبل أسبوع
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} أبوظبي – يعرض كتاب نادر لرحالة إيطالي 
مولـــود في البندقية عام 1507 تصل قيمته إلى 
780 ألـــف يورو في معـــرض أبوظبي للكتاب، 
إلى جانـــب مخطوطات تصف رحلـــة الكاتب 
إلى الهند، مع خرائط من الســـواحل الشرقية 
الشمالية ألفريقيا والخليج إلى الهند، ولكنها 
ال تلحظ وجود البحر األحمر، بل تبدو منطقة 

الجزيرة العربية متصلة بأفريقيا.
العـــرض  داري  عـــن  مســـؤول  وقـــال 
البريطانيتين انليبـــرس وفوروم إن المعرض 
يقدم لزواره هذه الســـنة فرصـــة االطالع على 
نســـختين من أقدم النســـخ المطبوعة للقرآن 
مترجما إلـــى اللغة الالتينيـــة، األولى طبعت 
في سويســـرا عـــام 1543، والثانية طبعت في 

إيطاليا بعد ذلك بعدة سنوات.
ومن بين المعروضات النادرة أيضا كتاب 
يتضمـــن 20 صـــورة فوتوغرافية مـــن أول ما 
التقط في الشـــرق األوســـط، تصور مواقع في 
مصر وفي شـــبه جزيرة سيناء وفي فلسطين، 
والتقطـــت جميعهـــا بين عامـــي 1854 و1860، 

وتتضمن الصور شروحات عن المواقع.
وفي هـــذا الكتاب صورة لمدينـــة القاهرة 
التقطـــت من قلعة صـــالح الديـــن يظهر فيها 
مســـجد الســـلطان حســـن وجامع األزهر، من 
دون مسجد الرفاعي الذي شيدته أم الخديوي 
إســـماعيل بعد ذلك في نهايات القرن التاســـع 

عشر.
في  وفيه أيضا صورة لتمثال ”أبو الهول“ 
حالة ســـيئة قبل ترميمه في القـــرن الماضي، 

وصـــورة واســـعة للقـــدس تتوســـطها قبـــة 
الصخرة، وصور أخرى من شبه جزيرة سيناء 
تبـــرز عددا مـــن المناظـــر الطبيعيـــة للجبال 
الجرداء فيها. وتعرض هذه المجموعة بقيمة 

450 ألف يورو.
وتعـــرض أيضـــا كتـــب قديمة فـــي الطب، 
منها كتاب القانون البن ســـينا في أقدم نسخة 
مطبوعـــة باللغة العربية والالتينية بين دفتي 
كتاب واحد، تعـــود إلى العام 1608 ويبلغ ثمن 
هذه النسخة 65 ألف يورو. ومن المعروضات 
النادرة أيضا مجسم للكرة األرضية بقطر يصل 

إلى 45 سنتيمترا يعود إلى العام 1848 ويظهر 
عليه للمرة األولى في الخرائط األوروبية اسم 

مدينة دبي، وقيمته 75 ألف يورو. 
باإلضافـــة إلى وثائق خطية تؤرخ لمراحل 
تاريخيـــة فـــي المنطقة، منها مراســـالت بين 
والملـــك   (1933-1883) األول  فيصـــل  الملـــك 

عبدالعزيز آل سعود (1953-1876).
واســـتمر معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
الذي افتتح دورته الخامســـة والعشـــرين في 
الســـابع من مايو الحالي، حتى الثالث عشـــر 
منه في مركـــز أبوظبي الوطنـــي للمعــارض، 

وهـــو مـــن تنظيـــم هيئـــة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة.

ويقـــام علـــى مســـاحة 31 ألفـــا و962 مترا 
مربعا، بمشاركة 1181 دار نشر من 63 دولة.

وتســـعى دولـــة اإلمارات لتكـــون قطبا في 
المشـــهد الثقافي في العالم العربي، والسيما 
في إمارتـــي أبوظبي ودبي، وفـــي هذا اإلطار 
تســـتثمر أبوظبي مليارات الدوالرات في بناء 
متاحـــف ومراكـــز ثقافية مـــن أبرزها متحف 
اللوفر ومتحف غوغنهايم، وفي منح الجوائز 

ودعم المشاريع الفنية والثقافية. 

نسخ التينية من القرآن وكتاب بـ780 ألف يورو في معرض أبوظبي للكتاب

} فـــي باندونـــغ، مدينة العلـــم والصناعة 
والجمـــال، كانت الّشـــمس تدنو من المغيب 
وترســـل أشـــّعتها األخيرة لتداعب الوجوه 
الباســـمة وتالمـــس الواجهـــات الّزجاجية. 
رغم االزدحام يبدو كل شيء هادئا؛ ال ُيسمع 
هدير محركات الســـيارات، ال ُتسمع منبهات 
األصوات، ال ُتســـمع صلصلة وال صفير وال 
صدمات، أما المنشآت الصناعية فال تحتاج 
إلى محركات أو دواليب، بل مجّرد برمجيات 

وتقنيات دقيقة، ما يبرر هدوء المدينة.
وثمة تفاصيل أخـــرى، إذا أنت أردت أن 
تستفسر أحد الماّرة عن االتجاه أو الطريق 
فال يمكنك أن تصيح من داخل سّيارتك طلبا 
للمســـاعدة أو لمعرفـــة المســـار الصحيح، 
ســـُيعتبر ذلك الســـلوك فوضـــى وقلة أدب، 
عليك في كل مّرة أن تركن سيارتك ثم تترجل 
منها قبل أن تســـأل الناس، دون أن تنســـى 
االبتســـامة التي يعتبرها سكان شرق آسيا 

من ضروريات التواصل.
توقفنا أمام الفندق الذي احتضن إعالن 
دول عدم االنحياز. هنا قبل نحو سّتة عقود 
وقف كبار قادة حركات التحّرر، ســـوكارنو، 
بنبركـــة، تيتـــو، نهـــرو، عبدالناصـــر، إلخ. 
غمرتنا رهبة المكان وســـرعان ما غرقنا في 
صمت رهيب لم يقطعه سوى صوت صديقنا 
يذكرنا  العطـــاس  إســـماعيل  اإلندونيســـي 
بموعد اإلعـــالن اإلعالمي. جّهز فريق العمل 
الكاميـــرا وبـــدأ التصويـــر، ارتجلنا كلمات 
من أمـــام باب الفندق الـــذي احتضن إعالن 
باندونـــغ، كل يســـتوحي من رمزيـــة المكان 

عبارات، تجليات، إشراقات، أو شطحات.
فـــي النهاية عدنا جميعنـــا إلى الصمت 
الذي قطعه صوت أميل حداد بســـؤال كبير: 
إزاء حجم العنـــف الديني الذي يجتاح عالم 
اليـــوم أال نحتاج إلـــى إعالن عـــدم انحياز 
جديد، عدم انحيـــاز ديني ومذهبي وطائفي 
هذه المّرة، نوع مـــن باندونغ 2، على طريقة 
جنيـــف 2 التي تقـــض مضاجـــع أصدقائنا 

السوريين؟
لعل حوار األديان مجّرد حوار للطرشان 
كمـــا يردد أميـــل حـــّداد، وكذلك هـــو حوار 
المذاهب والطوائف طالما أنه مجّرد عنوان 
فرعـــي لحـــوار األديان. األديـــان ال تتحاور، 
وكل مـــا تفعله في المؤتمـــرات والمنتديات 
الحوارية أنها تترك صورا تذكارية، ال غير.

أعاد أميل حداد توجيه الســـؤال: أليس 
مطلوبـــا إنشـــاء حركـــة عدم انحيـــاز ديني 
ومذهبـــي وطائفي هذه المّرة؟ أخرجت ورقة 
من جيبي ألدون بعـــض النقط التي قد تفيد 
في الموضوع. وكان أميل يعول علّي في مثل 
هذا األمر. غير أن الورقة التي أخرجتها من 
جيبي كانـــت تتضمن تذكيرا بموعد عودتي 
إلـــى المغـــرب، غـــدا الجمعة على الســـاعة 
الواحدة، يا إلهي غدا على الساعة الواحدة 
صباحا يعني بالضبط هذا المساء. آه، ليس 
أمامي سوى خمس ساعات ونصف الساعة 
على إقالع الطائرة، والمســـافة بين باندونغ 
ومطار ســـوكارنو الدولي في جاكرتا ال تقل 
عن أربع ســـاعات بالســـيارة السريعة على 

الطريق السيار.
قفزنـــا إلـــى الســـيارة، أقلعنا بســـرعة 
ودخلنا في ســـباق محموم مـــع الزمن نحو 
المطار. أخيرا، لحقـــُت بالطائرة. وبعد ذلك 
لم يمـــض على عودتـــي إلى المغـــرب وقت 
طويل حتى توفي أميل حداد. أخيرا، نسينا 
الســـؤال، أو أن الســـؤال قد طواه النسيان. 
لكن، من يدري؟ لعل األسئلة مثل الثقافة هي 
ما يبقى بعد أن ننســـى كل شيء.. قبل ذلك، 

هل نسينا فعال كل شيء؟ 

سؤال من باندونغ

سعيد ناشيد ــــــب القدمية واملخطوطات األثرية  حتتل الكت
ــــــى أول مراحــــــل  والصــــــور الشــــــاهدة عل
التصوير الفوتوغرافي في الشرق األوسط، 
مساحة مميزة في معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب الذي يعرض هذه الســــــنة نســــــخا 
التينية من القرآن تعود إلى القرن السادس 
عشر، باإلضافة إلى كتاب لرحالة إيطالي 

قيمته 780 ألف يورو.

٥٠٠ ألف عنوان في معرض أبوظبي للكتاب من ضمنها وثائق تاريخية نادرة

صباح العرب

خنفساء عمالقة تنقذ 

أرواح البشر من الكوارث الطبيعية

المالبس الحمراء تعكس انطباعا 

بالعدائية والهيمنة
} لنــدن – ارتداء مالبس حمراء اللون يعكس 
انطباعا بالعدائية والســـلطة، وقد يشكل ورقة 
رابحة في الرياضة حســـب ما أظهرت دراســـة 
نشـــرتها مجلـــة ”بايولوجي ليتـــرز“  التابعة 

البريطانية. لجمعية ”رويال سوساييتي“ 
وفي هذه الدراســـة يبرز باحثون من قسم 
اإلنتروبولوجيـــا وعلـــم النفـــس فـــي جامعة 
دورهام في بريطانيا العالقة بين اللون األحمر 

وفكرة الهيمنة الذكورية والهرمون الذكري.
وفي معـــرض دراســـتهم عـــدل الباحثون 

رقميا لون مالبس رجال على 20 صورة.
وقـــد ظهر هـــؤالء الرجـــال علـــى التوالي 
باألحمـــر واألزرق والرمـــادي. وكان على مئة 
مراقـــب (50 رجال و50 امرأة) تقييم على ســـلم 
من ســـبع نقاط، انطبـــاع العدائية والســـلطة 

والعواطف التي يعكسها الرجل في الصورة.
وأعطـــى الرجـــال الذيـــن ارتـــدوا أقمصة 

قطنية حمـــراء انطباعا بأنهـــم ”أكثر عدائية“ 
وبأن لديهم  و“أكثر شـــجاعة“  و“أكثر هيمنة“ 
فرصة أكبر في الفوز في مســـابقة رياضية ما. 

وقد خصهم المراقبون بصفات محددة جدا.
فاعتبر المراقبون من الجنسين أن األحمر 
مـــرادف للعدائيـــة والغضب، لكـــن المراقبين 
الرجـــال وحدهم رأوا في األحمر مؤشـــرا على 
الهيمنـــة. وأظهرت الدراســـة كذلـــك أن ارتداء 
اللـــون الرمادي أو األزرق ال يعكس أي انطباع 
بالعدائية أو الســـلطة بالنسبة إلى المراقبين 

من الجنسين.
وقـــال الباحثـــون إن هذه النتائـــج تظهر 
وجود رابط ملفت بيـــن ارتداء مالبس حمراء 

واإلدراك االجتماعي للشخص.
ويبـــدو أن اللـــون األحمر يوجه إشـــارات 
محـــددة لدى البشـــر تؤدي إلـــى إقامة روابط 

ذهنية.

} بيركلي (كاليفورنيا) – إنها محاولة إلخراج 
أفضل مـــا فـــي التكنولوجيا وأفضـــل ما في 
العلمـــاء محاولتهم  الطبيعـــة. هكذا لخـــص 
الســـيطرة على خنفســـاء عمالقة وتوجيهها 

لتقوم بما كلفت به من مهام.
وبعد سلســـلة مـــن الـــزالزل المدمرة التي 
ضربت نيبال يبذل الباحثون كل ما بوســـعهم 
لتطوير جيل جديد من أدوات البحث على أمل 
إنقـــاذ مزيد مـــن األرواح في أعقـــاب الكوارث 

الطبيعية الفتاكة.
وفي مختبر في سنغافورة يستخدم باحث 
جهاز توجيه للســـيطرة على حركة خنفســـاء 
عمالقـــة وهي في الجو. ومـــع تحريك الباحث 
أداة في الجهاز يمنة ويســـرة ترســـل موجات 
صوتيـــة إلى جهاز اســـتقبال الســـلكي مثبت 
على ظهر الخنفســـاء وهو ما يجعل أســـالكا 
متناهيـــة الصغر تنشـــط بدورهـــا عضلة في 

جناح الخنفساء.
من الناحيـــة العلمية البحتة فإن التجارب 
التي يقودهـــا هيروتكا ســـاتو أثبتت نجاحا 
كبيرا. واكتشـــف العلماء أن العضلة المعنية 
التي كانوا يعتقدون من قبل أنها مختصة فقط 
في قدرة الخنفساء على طي جناحيها هي في 
الواقع تقوم بدور محوري يمكن الحشـــرة من 

تغيير اتجاهها واللف والدوران.
أمـــا من الناحيـــة العملية فيعنـــي هذا أن 
العلماء أصبحوا أقرب إلى التمكن من التحكم 
عـــن بعد في خنافس عمالقة تقوم بدور البطل 
الخـــارق في البحث عـــن ناجين فـــي مناطق 

الكوارث التي يشـــكل العمل فيها خطرا كبيرا 
على اإلنسان.

وكان مايكل مهاربيز، األســـتاذ المشـــارك 
الكمبيوتـــر  وعلـــوم  اإللكترونيـــة  للهندســـة 
فـــي جامعـــة كاليفورنيا بيركلـــي، في صدارة 
األبحاث الخاصة بتحويل الخنفساء إلى بطل 
خارق، وظل لسنوات يلح عليه السؤال التالي 

”لماذا ال تكون الحشرة حشرة آلية طائرة؟“.
وحقق الباحثون تقدما على مدى ســـنوات 
وأثبتوا أن بوسعهم السيطرة على الخنفساء 
بتحفيز للمـــخ والعضالت. ويعتقـــد مهاربيز 
أن المـــزج بيـــن التقنيتين ضـــروري لتحويل 
الخنفســـاء إلى بطل خارق. وقـــال ”أعتقد أنه 
خالل وقت قصير نســـبيا يمكن أن تكون لدينا 
حشـــرات طائرة نتحكـــم فيها بهـــذه الطريقة 
وبتعبيـــر آخـــر نســـتخدم أفضل مـــا في علم 

اإللكترونيات وأفضل ما في الطبيعة“.
ويرى مهاربيـــز أنه يمكن اســـتخدام هذا 
لتطويـــر أدوات أفضـــل إلنقـــاذ األرواح فـــي 

الكوارث الطبيعية المستقبلية. 
يذكر أن المركز الوطني لعمليات الطوارئ 
في نيبال كان قد أعلن أمس أن حصيلة الزلزال 
المدمـــر الثاني الـــذي ضرب البـــالد الثالثاء 
بلغت 65 قتيال و1926 جريحا. ويرشح ارتفاع  
حصيلـــة الضحايا، نظرا الســـتمرار عمليات 
رفع األنقاض في المناطـــق المتضررة، وأدى  
الزلزال الجديد إلى انهيار مبان كثيرة تهدمت 
بسبب الزلزال األول يوم 25 أبريل والذي أسفر 

عن مقتل أكثر من 8 آالف شخص.

الممثلة الفرنسية سارة فوريستييه إحدى بطالت فيلم {الوقوف 

بفخر} للمخرجة الفرنسية إيمانويل باركو، الذي عرض أمس األربعاء 

في افتتاح الدورة الثامنة والستين لمهرجان {كان} السينمائي. 
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