
قياديان من حزب الله 

مطلوبان من السعودية

} الريــاض - وضعـــت الســـعودية اثنـــني من 
قياديي حـــزب الله على قائمـــة املتورطني في 
أعمـــال إرهابية ومتويلها، وذلـــك على خلفية 
تورطهما فـــي عمليات مهددة لالســـتقرار في 
الشرق األوســـط. وتأتي هذه اخلطوة امتدادا 
خلطـــوات خليجية ســـابقة بـــدأت مبحاصرة 
احلزب ماليا وجتفيف منابع الدعم الذي يأتيه 
من شـــيعة اخلليج أو من اللبنانيني العاملني 

في دول مجلس التعاون.
وذكرت وكالة األنباء الســـعودية، أمس أن 
التصنيف تضّمن اثنني من كبار أعضاء حزب 
الله، وهما خليل يوســـف حرب ومحمد قبالن، 
بعد الكشـــف عن تورطهما في أنشطة تتراوح 
بني دعم نظام الرئيس الســـوري بشـــار األسد 
بإرسال مقاتلني، ودفع مبالغ مالية إلى فصائل 
مختلفـــة داخل اليمـــن، وإلى قادة عســـكريني 
مســـؤولني عن عمليـــات إرهابية في الشـــرق 

األوسط.
بالقـــرار  املتحـــدة  الواليـــات  وأشـــادت 
الســـعودي الـــذي يأتـــي متوافقا مـــع عقوبة 
مشابهة فرضتها واشنطن على نفس القياديني 
في حزب الله، حيث سبق وأن صّنفت واشنطن 
خليل يوسف حرب ومحمد قبالن كـ“إرهابيني 
عام 2013 إلشـــرافهما علـــى عمليات عنيفة في 

الشرق األوسط“.
ويكشـــف التصنيف اجلديد عـــن أن خطر 
حزب اللـــه في اخلليج جتـــاوز جتميع أموال 
اخلمـــس واســـتقطاب املغتربـــني اللبنانيـــني 
إلـــى كونه أصبـــح جزءا مـــن منظومة احلرب 
اإليرانية فـــي املنطقة، وهي منظومة تتناقض 

متاما مع مصالح اخلليجيني وأمنهم.
وتشـــمل العقوبات الســـعودية املفروضة 
علـــى القياديني في حزب اللـــه، عقوبات مالية 
وجتميد األصـــول وحظر تعامل الســـعوديني 

معهما.
وذكرت وكالة األنباء الســـعودية أن املتهم 
األول يدعى خليل يوســـف حرب عمل نائبا ثم 
قائدا للوحدة العســـكرية املركزية حلزب الله؛ 
كما أشرف على عملياته العسكرية في الشرق 
األوسط، هذا باإلضافة إلى كونه كان مسؤوال 
عن أنشـــطة حـــزب الله في اليمن وشـــارك في 
تدخل حزب الله في اجلانب السياسي لليمن.

ورصدت التقارير السعودية مشاركة خليل 
يوســـف حرب في عملية نقل كميات كبيرة من 

األموال إلى اليمن، منذ صيف عام 2012.
وقالـــت الوكالـــة إن املصّنـــف الثاني على 
قائمة اإلرهاب هو اللبناني محمد قبالن، وإنه 

عمل كرئيس لكتيبة مشاة حزب الله.
وقد حكمت محكمة مصرية في أبريل 2010 
على محمد قبالن غيابيا بالسجن مدى احلياة 
لتورطـــه في اخللية التي كانـــت تابعة لوحدة 

حزب الله 1800.

} زيوريــخ –  حثت منظمة الشـــفافية الدولية 
السويسري سيب بالتر رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم على االنســـحاب من رئاســـة الفيفا 
ودعت إلى تأجيل االنتخابات املقررة ليوم غد 
(اجلمعة)، وذلك بعد توقيف ســـتة مســـؤولني 

بارزين من االحتاد بتهم الفساد.
وأنصفت هذه اخلطوة دعوات متعددة إلى 
فتح ملف الفســـاد في االحتـــاد الدولي خاصة 
بعد الشكوك التي أحاطت مبنح روسيا وقطر 

حق استضافة مونديالي 2018 و2022.
وقال كوبوس دي ســـواردت مدير املنظمة 
التي تتخذ من برلني مقرا لها وهي متخصصة 
في مكافحة الفســـاد ”هـــذه الفضائح حصلت 
حتـــت مراقبة بالتـــر. من مصلحـــة اجلماهير 

واحلكم اجليد لكرة القدم أن ينسحب“.
وطالب كوبوس تأجيل انتخابات الرئاسة 
املقـــررة بني بالتر الذي يقاتـــل من أجل البقاء 
على رأس الفيفا لوالية خامســـة على التوالي، 
وبـــني األمير علي بن احلســـني رئيس االحتاد 
األردني ونائب رئيس االحتاد الدولي عن آسيا 

في الوالية املاضية.
وفـــي أول تفاعـــل مع هذه الدعـــوة، طالب 
االحتـــاد االوروبي لكـــرة القدم بعـــد اجتماع 
مكتبه التنفيذي في وارسو بتأجيل انتخابات 
رئاسة الفيفا 6 أشهر بسبب فضائح الفساد. 

ومن املتوقع ان تتجـــاوب احتادات الدول 
األوروبيـــة مـــع هذه الدعـــوة وتدعـــم تأجيل 

انتخابات رئيس الفيفا.
وتوقع مراقبـــون أن يســـتفيد األمير علي 

انتخابيا من نتائج هذه الفضيحة املدوية.
وقال املرشـــح الشـــاب، الذي يحظى بدعم 
واســـع من قبل مســـؤولني والعبني ســـابقني 
ومشـــاهير فـــي الرياضـــة األكثر شـــعبية، إن 
الفيفا يحتاج إلى قيادة ميكنها اســـتعادة ثقة 

عشاق كرة القدم حول العالم.
وأكد األميـــر علي في بيان صدر عن مكتبه 
”ال ميكـــن أن تســـتمر هـــذه األزمة. إنهـــا أزمة 
مســـتمرة منذ فترة طويلة وال تتعلق بأحداث 
اليـــوم. يحتاج الفيفا إلـــى قيادة حتكم وتقود 
وحتمـــي االحتـــادات الوطنية. قيـــادة تتحمل 
مسؤولية قراراتها وال تلقي اللوم على أطراف 
أخرى. قيادة تســـتعيد ثقة مئـــات املاليني من 

عشاق كرة القدم حول العالم“.
ولم تشـــمل االعتقاالت بالتر، لكنها شملت 
مسؤولني بعده مباشرة في التسلسل القيادي 

ألغنى وأقوى هيئة رياضية في العالم.

السويســـرية  العـــدل  وزارة  حتـــدد  ولـــم 
علـــى الفور هوية املســـؤولني الذين ينتظرون 
تســـليمهم للواليـــات املتحـــدة لكـــن تقاريـــر 
إعالمية قالت إن األســـماء شملت جيفري ويب 
ويوجينيـــو فيجيريدو وهمـــا نائبان لرئيس 

الفيفا.
وقالت الـــوزراة السويســـرية إن محققني 
أميركيني يشـــتبهون في أن املســـؤولني تلقوا 
رشـــاوى أو دفعـــوا رشـــاوى تقـــدر مباليـــني 
الـــدوالرات بينما يواجه مـــدراء تنفيذيون في 
شـــركات إعالمية وترويجيـــة اتهامات بتقدمي 

عموالت خفية.
وأضافـــت فـــي بيـــان ”هؤالء األشـــخاص 
موضـــع حتقيق يجريـــه مكتب املدعـــي العام 
األميركـــي للمنطقـــة الشـــرقية مـــن نيويورك 
لالشـــتباه في قبولهم رشاوى وعموالت خفية 
فـــي الفترة ما بني أوائل التســـعينات ويومنا 

هذا“.
وكثيـــرا ما شـــابت تقارير فســـاد االحتاد 
الدولـــي الذي يقول إنه يباشـــر فيها التحقيق 
بنفسه لكن حتى اآلن لم تثبت أي إدانة في أي 

قضية كبرى بأي دولة.
وقـــال وزيـــر الرياضـــة الروســـي فيتالي 
موتكو إن القبض على عدد من مســـؤولي كرة 
القـــدم البارزين ليس مرتبطـــا بحصول بالده 

على حق استضافة بطولة كأس العالم 2018.

وفي الوقت نفسه، أعلن دميتري بيسكوف 
املتحدث الرئاســـي في روســـيا أن الكرملني ال 
يرى ضرورة للتعليق على عملية القبض على 

مسؤولي كرة القدم اليوم في زيوريخ.
فـــي املقابل لـــم يعـــرف بعد مـــا إذا كانت 
التحقيقـــات مـــع رؤوس الفيفا ستشـــير إلى 
تورط شخصيات قطرية في الرشاوى لتسهيل 

استضافة مونديال 2022.
وتعرض قرار الفيفا منح حق تنظيم كأس 
العالم لدولة قطر النتقادات من مســـؤولي كرة 

القدم في الدول الغربية.
وأجبـــر الفيفا علـــى االعتـــراف بأن اجلو 
حار للغاية مبا ال يســـمح بلعب كرة القدم في 
الصيف، الفترة التقليدية لتنظيم كأس العالم، 
ممـــا أدى إلى تغيير جـــداول املباريات في كل 

أنحاء العالم لتتناسب مع موعد املونديال.
ويقـــول مراقبـــون إن تعقيـــدات قانونيـــة 
عميقة ستشـــوب اإلجـــراءات التي ســـيتبعها 

االدعاء العام األميركي.
وأضافـــوا أنـــه مـــن املتوقـــع أن تواجـــه 
هذه اإلجـــراءات مبقاومة عنيفة من موســـكو 
والدوحة اللتني ال تتمنيان أن تسحب حقوقهما 
فـــي تنظيم البطولة التي أنفـــق البلدان عليها 

مليارات الدوالرات.
وإذا مـــا مت ســـحب البطولتني فستســـرع 
أستراليا والواليات املتحدة وإنكلترا وأسبانيا 

والبرتغال إلى التقدم مرة أخرى للفوز بتنظيم 
البطولة األكثر شعبية في العالم.

وحـــني وقف بالتر على املنصة معلنا ألكثر 
من مرة أن ال شـــيء ســـيقف في وجـــه تنظيم 
البطولتـــني في روســـيا وقطر لـــم يكن يتوقع 
حينهـــا أن الشـــرطة السويســـرية واملباحث 
الفيدراليـــة فـــي الواليات املتحـــدة حتضران 
لسلسلة اعتقاالت ال تضع مستقبل البطولتني 
فـــي دوائـــر الشـــك فقـــط، ولكنها قـــد تطيح 

مبستقبل بالتر نفسه.
ويبـــدو أن الشـــرطة السويســـرية تعمدت 
اختيـــار توقيـــت االعتقـــاالت التـــي تأتي قبل 
يومـــني فقط من إجـــراء االنتخابات على مقعد 

رئاسة الفيفا بعناية.
كما اختارت الشـــرطة املكان أيضا بحرص 
شـــديد، فاملســـؤولون املعتقلون لم يتواجدوا 
فقـــط في نفس املدينـــة، لكنهم كانـــوا جميعـا 
نـــزالء فـــي فندق بـــورو الس الذي جـــرت فيه 

االعتقاالت.
وتعاقـــد الفيفا مـــع ممثل ادعـــاء أميركي 
ســـابق للتحقيق في مزاعم رشوة تتعلق مبنح 
حق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
لقطر وروسيا، لكنه رفض نشر تقريره وأصدر 
ملخصـــا فقط ينفي وجود أي مخالفات كبيرة، 
ثم اســـتقال احملقـــق قائـــال إن تقريره تعرض 

للتشويه. 

أمحد أبودوح

} لندن – وســـط االنتكاسات املتوالية للجيش 
العراقي أمام هجمات تنظيم داعش املتشدد، ال 
يتوقف احلديث عن ضعـــف إرادة القتال لدى 
عناصـــر اجليش وغياب القيادة، لكن منذ أكثر 
من عشـــرة أيام بدأت املؤامرة تغلف حتليالت 
اجلميـــع لألســـباب التـــي تقف خلف ســـقوط 

مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار.
ويقـــول شـــهود عيـــان وجنـــود شـــاركوا 
فـــي املعركة واضطـــروا إلى االنســـحاب بعد 
اشتداد القصف إنهم فوجئوا بتجهيز القوات 
اخلاصة التي تعرف باســـم ”الفرقة الذهبية“ 

ملعداتها كي تنسحب قبيل اقتحام املدينة.
والفرقة الذهبية هي وحدات خاصة حتظى 
مبســـتوى تدريب خاص وكفاءة قتالية عالية، 
وشـــاركت القوات األميركية فـــي تدريب هذه 
القوات التي صمدت منذ استيالء داعش على 
مســـاحات شاســـعة من البـــالد، وجنحت في 

االنتصار على اجلهاديني في عدة جبهات.

ويقول محللون عســـكريون في العراق إن 
هـــذه الفرقة مازالت تخضـــع حتى اآلن ألوامر 
رئيس الوزراء العراقي الســـابق نوري املالكي 

الذي تربطه بطهران عالقات وثيقة.
وكشف ضابط عراقي لم يشأ اإلفصاح عن 
اسمه أن املالكي قد يكون وراء إصدار األوامر 
باالنســـحاب للقوات اخلاصة التي كان رئيس 
الـــوزراء احلالي حيدر العبـــادي يعول عليها 

كثيرا للدفاع عن املدينة.
وإذا ما كان ذلك صحيحا فسيعيد تصرف 
املالكي إلى األذهان ممارسات الرئيس اليمني 
السابق علي عبدالله صالح الذي مهد الطريق 
أمام ميليشـــيات احلوثيني الشـــيعية القتحام 
العاصمـــة اليمنية صنعاء ومدن أخرى حينما 
أعطـــى أوامـــره لوحـــدات اجليـــش بتســـليم 
مواقعهـــا لقـــادة امليليشـــيات أو البقـــاء على 
احليـــاد وعدم الدفاع عن املدن التي اســـتولوا 

عليها.
وجاء ذلك حينهـــا ليكرر ما حدث في مايو 
2008 حينما قرر حزب الله الشـــيعي اللبناني 

املدعـــوم من إيران إرســـال قوات مـــن مناطق 
نفـــوذه في جنـــوب لبنان الجتيـــاح العاصمة 

بيروت وسط حياد اجليش.
وعلى غـــرار انســـحاب وحـــدات اجليش 
اليمنـــي أمام تقدم احلوثيني في مدن إب وتعز 
وحلج وســـط وجنـــوب اليمن، فـــرت القوات 
العراقية أمام تقدم مئـــات املقاتلني من داعش 

في مدينة املوصل إبان حكم املالكي.
وإيـــران هـــي اجلهـــة التـــي جتنـــي ثمار 
االنهيارات املتعاقبة التي تعرض لها اجليشان 

العراقي واليمني.
ففـــي اليمن حيـــث يحاول صالـــح العودة 
بقوة إلى املشـــهد السياســـي مرة أخرى بعد 
اإلطاحة به إثر انتفاضة شعبية كبيرة في عام 
2011، وسعت طهران من نفوذها عبر احلوثيني 
املتحالفني مـــع صالح ليصل إلى حدود مدينة 

عدن اجلنوبية قرب مضيق باب املندب.
أما في العراق فمنحت سيطرة داعش على 
مدن كبرى في الشـــمال على رأســـها الفلوجة 
وتكريـــت والرمـــادي، إيـــران فرصـــة لتعميق 

نفوذهـــا علـــى احلكومـــة العراقية برئاســـة 
العبـــادي الذي يبـــدو في موقـــع دفاعي أمام 
ميليشـــيات احلشـــد الشعبي الشـــيعية التي 

تأمتر بأوامر طهران.
ويحاول العبادي وضع هذه امليليشـــيات 
حتـــت إمـــرة احلكومـــة املركزيـــة، لكنـــه في 
نفـــس الوقت يجد مقاومة شرســـة من املالكي 

وآخرين ممن 
ن  لـــو ا يز ال
ن  يتمتعـــو

بتأثيـــر عميـــق داخـــل اجليش واملؤسســـات 
األمنيـــة ويحافظون على عالقـــات وطيدة مع 

طهران.
وفشـــلت آخر محاوالت العبادي في إحكام 
ســـيطرته على احلشد الشـــعبي وتلبية رغبة 
واشـــنطن في أن تشارك امليليشيات في عملية 

استعادة الرمادي حتت إمرته.
وبعد ذلك وجد نفسه في مأزق أمام شعار 
”لبيك يا حســـني“ الذي رفعته امليليشـــيات 
لتحريـــر املدينـــة. وقالـــت واشـــنطن إنه 
قد يســـهم في تأجيج مشـــاعر الطائفية 
فـــي محافظة األنبـــار الســـنية مترامية 

األطراف.
واضطرت حكومة العبادي 
إلـــى التراجع عن الشـــعار 
الذي قد يـــؤدي إلى زيادة 
الطائفـــي،  االحتقـــان 
وأعلنت بأنه ليس االسم 
ملعركـــة  الرســـمي 

استعادة األنبار.
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يزور رئيس احلكومـــة املغربية،  } باريــس – 
عبداإلله بـــن كيران، و12 من وزرائه، العاصمة 
الفرنســـية باريس، اليـــوم اخلميس، في إطار 
املغربي  الدورة الــــ12 ”للقاء رفيع املســـتوى“ 
الفرنســـي، والـــذي يعـــد األول منـــذ األزمـــة 
الدبلوماسية واخلالفات التي شابت العالقات 

بني البلدين لنحو عام.
ويأتـــي اللقـــاء ليتـــوج سلســـلة لقـــاءات 
املصاحلة التي بدأها البلدان مع التوقيع على 
اتفاقيـــة تعـــاون قضائي جديـــدة نهاية يناير 

املاضي، والتي أتاحت طي صفحة اخلالف.
وشـــهد عام 2014 مجموعـــة من اخلالفات 
بني املغرب وفرنسا، وصلت إلى حد استدعاء، 
الســـفير الفرنسي باملغرب، شـــارل فري، أكثر 
من مرة، وتعليق وزارة العدل املغربية جلميع 
التعـــاون القضائي بـــني البلدين،  اتفاقيـــات 
بســـبب قيام الشرطة الفرنســـية، خالل زيارة 
رسمية لعبداللطيف احلموشـــي، املدير العام 
ملديريـــة مراقبـــة التراب الوطنـــي (املخابرات 
املغربيـــة الداخليـــة) إلـــى باريـــس، مبحاولة 

استدعائه، شرارة اندالع األزمة بني البلدين.
وكان كل من وزير الداخلية الفرنسي برنار 
كازنـــوف ووزيـــر اخلارجية الفرنســـي لوران 
فابيوس قد قاما بزيارة إلى املغرب بعد إعادة 

توقيع اتفاق التعاون القضائي املجمد بينهما 
منذ فبراير سنة 2014.

وُيشـــار إلى أن العاهل املغربي امللك محمد 
السادس التقى، خالل فبراير املاضي، الرئيس 
الفرنسي فرانسوا هوالند، بقصر اإلليزيه في 
باريس، وبحث اجلانبان العالقات بني البلدين 

وبعض القضايا اإلقليمية والدولية.
وأعرب اجلانبان، حسب بيان مشترك، عن 
ارتياحهما لالتفاق الثنائي املوقع في 31 يناير 
املاضي والـــذي خلق ظروف تعـــاون قضائي 

أكثر فعالية بني البلدين.
وقـــال أحـــد املقربني مـــن رئيس الـــوزراء 
الفرنســـي، مانويـــل فالس ”لقـــد أصلحنا كل 
شـــيء، ويهدف هذا االجتماع إلى تشغيل كافة 

محركات عالقتنا الثنائية“.
وستعقد سلســـلة من االجتماعات الثنائية 
بني رئيســـي حكومـــة البلدين والـــوزراء قبل 
جلســـة تضـــم اجلميع مبقر رئاســـة احلكومة 
الفرنســـية. ومـــن املقـــرر أن يتـــم باملناســـبة 
توقيع 20 اتفاقا ثنائيا، من بينها اتفاق بشأن 
مســـاعدة مغربية فـــي تدريب أئمة فرنســـيني 
للدعوة إلى إســـالم معتدل فـــي إطار مواجهة 
املّد التكفيري. وأصبحت التجربة املغربية في 
احلقل الديني، خاصة ما يتعّلق بإعداد األئمة 

واملرشـــدين، حتت دائرة الضـــوء في مختلف 
البلدان األفريقية واألوروبيـــة، في ظل تنامي 
أعمال العنـــف واإلرهاب. وأعـــادت الهجمات 
اإلرهابيـــة املتصاعـــدة بشـــكل محمـــوم فـــي 

السنوات األخيرة املاضية، طرح قضية إعداد 
األئّمة باعتبارهم مـــن الفاعلني احملورّيني إّما 
في نشـــر قيم التســـامح واالعتدال أو في نشر 

اخلطابات التحريضية التكفيرية.

} تونس - متكنت قوات األمن التونســـية من 
حتقيق انتصـــارات ميدانية ضـــّد املجموعات 
املتشـــددة املواليـــة لتنظيم داعـــش، حيث مت 
القضـــاء على أبرز قادة كتيبـــة عقبة بن نافع، 
أولى الكتائب التـــي أعلنت مبايعتها ألبي بكر 

البغدادي.
ويؤكـــد خبـــراء أمنيـــون أن كتائب داعش 
فـــي تونس في موقف ضعف بســـبب احلصار 
األمني الذي فرضته وزارة الداخلية واملؤسسة 
العســـكرية على نقـــاط متركزهم فـــي مختلف 
احملافظات خاصة احلدودية منها، لذلك تسعى 
هـــذه الكتائب إلى الترويـــج النتصارات زائفة 
ووهميـــة إلرباك وحدات األمـــن واجليش وبّث 
الرعـــب في نفـــوس املواطنني، عبـــر تبني كل 

العمليات املعزولة املرتبطة بعنف ممنهج.
ويبـــدو أن كتائب داعش فـــي تونس بدأت 
تعانـــي من نكســـات رغـــم العمليـــات النوعية 
التي قامت بها مؤخـــرا (الهجوم الدموي على 
متحف باردو) ورغم ما تؤكده الدراســـات بأن 
دول شمال أفريقيا مرّشحة لتتحول إلى قاعدة 
ارتكاز لتنظيم الدولة اإلســـالمية ملا تعانيه من 
أوضاع متوترة (ليبيا ومالي منوذجا) سمحت 
للمقاتلـــني بالعـــودة بعد رحلـــة ”اجلهاد“ إلى 

سوريا أو العراق.
وأثارت حادثة الثكنة العسكرية ببوشوشة، 
غربي العاصمـــة تونس، منذ أيـــام الكثير من 
اجلـــدل حول مـــا إذا كان حادث إطـــالق النار 
الـــذي أدى إلى مقتل 8 عســـكريني وإصابة 10 
آخريـــن، عملية إرهابية في إطار مخطط يهدف 
إلى ضرب املؤسسة العسكرية، أو مجّرد عملية 
معزولة ال ترتبط بسياق األحداث اإلرهابية في 
ظـــل ما يتوفر مـــن معلومات ســـواء تلك التي 
قدمتها وزارة الدفاع أو نشرتها وسائل اإلعالم 
والتي تشير إلى أن منفذ العملية كان يشكو من 

اضطرابات نفسية.

وســـارع تنظيم داعش بتبني عملية إطالق 
النار املذكورة سابقا، حيث جاء في بيان نشرته 
مؤسســـة ”أفريقية لإلعالم“ (اجلناح اإلعالمي 
للتنظيمـــات اجلهادية بتونس) على حســـابها 
في موقع التواصـــل االجتماعي ”تويتر“ حتت 
عنـــوان ”ودخل األســـد عليهم البـــاب فأثخن“ 
وجاء في التغريدة ما يلي ”شـــّن أســـد منفرد 
اســـمه مهدي اجلمعي، مسلم مســـّلح بسّكني، 
هجوما على ثكنة بوشوشـــة العسكرية، وبعد 
نحره ملرتد عســـكرّي وافتكاك ســـالحه، شـــرع 
في إطـــالق الّنار داخل الّثكنـــة حاصدا أرواح 

املرتّدين وقاذفا الّرعب في قلوبهم“.
وأضاف البيان ”كما نذّكر عامة املســـلمني 
بأن للدولة اإلسالمية جيشا في تونس، أجناده 
من املجاهدين، متواجدون بينكم في كّل مكان“.
بيانها بتسجيل  وأرفقت ”أفريقية لإلعالم“ 
صوتـــي قالـــت إنـــه ”الدقائق الثالثـــة األولى 
بعـــد العملية“، ويظهر التســـجيل محادثة بني 
جنـــود يتحدثون عن عدد القتلى واجلرحى في 

صفوف زمالئهم.
وسبق أن دعت املصالح األمنية اجلزائرية 
الســـلطات التونســـية إلـــى الرفع مـــن درجة 
املراقبـــة واملتابعـــة للمواقع التـــي لها صالت 
بالكتائب املتشـــددة، وأصـــدرت حكومة مهدي 
جمعة السابقة قرارا بحجب جميع الصفحات 
الصفحـــات  مـــن  العديـــد  أن  إال  اجلهاديـــة، 
واحلســـابات األخرى مازالت تبـــّث إلى اليوم 
خطابات حتريضية ولم يتّم تتّبع وال محاسبة 

أصحابها.
وبالتـــوازي مـــع مـــا جـــاء فـــي الروايـــة 
الرســـمية عن عملية بوشوشة أكد محللون أن 
هـــذه العملية تعـــد مواصلة لسلســـلة األعمال 
اإلرهابيـــة الســـابقة فـــي إطار اســـتراتيجية 

الذئاب املنفردة.
والذئـــاب املنفـــردة هم أشـــخاص يقومون 
بعمليـــات عنف ممنهجة بشـــكل منفرد دون أن 
تربطهم عالقة ما بالتنظيمات املتشددة، وبات 
يطلق هذا الوصف أيضـــا على هجمات فردية 
تنفذهـــا مجموعات صغيرة من شـــخصني أو 
ثالثة كحد أقصى، وهي إســـتراتيجية جديدة 

تعتمدهـــا اجلماعـــات اجلهاديـــة إلرباك رجال 
األمن.

وبالعـــودة إلـــى أصـــول التســـمية، يظهر 
أنهـــا غير مرتبطة فقـــط بالفكر اجلهادي، فهي 
تعّبـــر عن أي شـــخص ميكن أن يشـــن هجوما 
مسلحا ضّد أشخاص معّينني بدوافع عقائدية 

أو اجتماعيـــة أو نفســـية. وينبع خطر الذئاب 
املنفردة من كونهم يتحركون في اخلفاء وخارج 
دائرة الرصد األمنية، يساعدهم في ذلك عــامل 
محوري يــعّد أسوأ السيناريوهــات احملتــملة 
بالنســـبة إلى أجـهزة األمـــــن، أال وهــو عامــل 

املباغتة.
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◄ أعلنت وزارة الدفاع التونسية 
مقتل عسكري وإصابة ثالثة 

آخرين خالل تدريبات على 
استعمال األسلحة والذخيرة 

الحية بميدان رماية في منطقة 
رأس أنجلة بمحافظة بنزرت 

(شمال شرق).

◄ أكد غوكوني عويدي الرئيس 
األسبق للتشاد أنه يجب االعتماد 

على القبائل المحلية في ليبيا 
لمنع تمركز الجهاديين في هذه 
المنطقة ذات الحدود المتغيرة، 

بدال من تدخل عسكري غربي.

◄ قال أنيس بيرو الوزير المكلف 
بالمغاربة المقيمين بالخارج 

وشؤون الهجرة، إنه تم ترحيل 
141 مغربيا من المقيمين في 

اليمن، إلى السعودية، خالل شهر 
مايو الجاري.

◄ أفاد مصدر رسمي موريتاني 
بأن موريتانيا وأسبانيا وقعتا 

في مدريد اتفاقية للتعاون األمني 
تشمل جميع ملفات التعاون التي 

تهم البلدين.

◄ قتل عنصر من كتيبة بنغالدش 
في بعثة األمم المتحدة في مالي 
وأصيب آخر بجروح خطيرة في 
باماكو، في حين تسعى البعثة 
إلى إعادة العمل بوقف إطالق 

النار الذي يتم خرقه منذ شهر في 
شمال البالد.

◄ تلقى مكتب مجلس نواب 
الشعب التونسي مراسلة من 

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 
القوانين منذ يومين تتضمن 

إعالنا بتلقيها طعنا في دستورية 
مشروع القانون األساسي المتعلق 

بالمجلس األعلى للقضاء.

باختصار

كتائب داعش في تونس تروج النتصارات وهمية 
[ المجموعات المتشددة تحاول ضرب المؤسسة العسكرية من الداخل 

حتاول املجموعات املتشــــــددة في تونس واملوالية لتنظيم الدولة اإلسالمية ضرب املؤسسة 
العسكرية من الداخل بالترويج النتصارات وهمية هدفها إرباك العسكريني، وجتسد ذلك 
في حادثة بوشوشة األخيرة حيث تبنت كتائب داعش العملية التي أكدت الرواية الرسمية 

أنها معزولة وال ترتبط بسياق األحداث اإلرهابية. 

{تونـــس تعيش فترة تاريخيـــة مهمة لبناء نموذجهـــا الديمقراطي 

رغم الصعوبات االقتصادية واالجتماعية، ومحاوالت اإلرهاب إحباط 

النجاح الذي حققه الشعب التونسي لن تنجح}.

محمد الناصر
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي

{هنـــاك توافـــق لبيبـــي أوروبي حول أهميـــة إدارة ملـــف الهجرة غير 

الشـــرعية، ولكننـــا نؤكد رفضنا أي تحرك يمس الســـيادة الوطنية 

الليبية}.

نوري بيت املال
مستشار رئيس احلكومة الليبية املؤقتة

{مجلـــس النواب الليبي يدين بأشـــد العبارات االعتـــداء على موكب 

رئيس الـــوزراء، وهو عمل مســـتهجن ومســـتنكر عرفيـــا واجتماعيا 

وسياسيا وقانونيا}.

عقيلة صالح قويدر
رئيس مجلس النواب الليبي

} نواكشوط – استجابت الحكومة الموريتانية 
لمطالب شـــق واســـع من المواطنيـــن بإجراء 
تقييـــم علـــى سياســـاتها بخصـــوص محاربة 
العبودية، حيث أجرت وســـط مشـــاركة واسعة 
مـــن المنظمات الدولية والحقوقيـــة أول تقييم 
مرحلـــي لخطة العمل الرامية إلى تنفيذ خارطة 

الطريق للقضاء على مخلفات االسترقاق.
وقال رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد 
حدمين، في كلمة افتتح بهـــا التقييم المرحلي 
بنواكشـــوط، إن هـــذا التقييـــم ”ســـيمكن مـــن 
التعـــرف على ما تحقق من أنشـــطة وإنجازات 
فـــي إطار تنفيذ خطة العمل المذكورة وآفاق ما 
تبقى من مســـارها، من خالل عروض سيقدمها 

بعض أعضاء الحكومة المعنيين“.
وأوضـــح أن ”محاربة األشـــكال المعاصرة 
لالسترقاق تحتل مكان الصدارة في هذا السياق 
بالنظـــر لما لها من أهميـــة في القضاء على كل 
أنواع التمييز والتفاوت بيـــن أفراد المجتمع، 
وفـــي توطيـــد اللحمـــة االجتماعيـــة، وضمان 
احترام كرامة اإلنسان وحقه في العيش الكريم 
ضمن مجتمع تسوده المســـاواة وينعم جميع 

مواطنيه باألمن والسلم واالستقرار“.
وأشار إلى أن اعتماد الحكومة في السادس 
من مارس 2014 خارطة طريٍق تستهدف القضاء 
على مخلفات االســـترقاق وأشكاله المعاصرة، 
تنفذ على مدى سنتين من 30 سبتمبر الماضي 
وتشـــمل إجراءات عملية محددة اآلجال، تسهر 
على متابعة تنفيذها بشـــكل مستمر لجنة فنية 
مـــن ممثلي القطاعات العمومية والمؤسســـات 
الوطنية المختصة، ومنظمات المجتمع المدني 
باإلضافة إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق 

اإلنسان.
بـــدوره أوضـــح اكهـــارد اســـتروس ممثل 
مكتب المفوضية الســـامية لحقوق اإلنسان في 
موريتانيا أن خارطة الطريق تتطلب اإلشـــراك 
الفعلـــي لمنظمـــات المجتمع المدنـــي في هذا 
البرنامـــج الوطني من حيث اإلعـــداد والتنفيذ 

والمتابعة وإعداد مختلف األنشطة.
ودعـــا الحكومـــة إلى األخذ بعيـــن االعتبار 
وضع لجنة مشـــتركة على مستوى عال لوضع 
لجنـــة  ألعضـــاء  االســـتراتيجية  التوجيهـــات 

المتابعة الفنية.
ويثير موضوع االســـترقاق جدال كبيرا في 
موريتانيا بين منظمات حقوقية مناهضة للرق 
تقـــول إنـــه ما زال شـــائعا، وحكومـــة تقول إن 
مخلفات للرق هي التي ما زالت قائمة ممثلة في 

انعدام فرص العمل لألرقاء السابقين ال غير.

الحكومة الموريتانية 

تقيم سياستها في القضاء 

على العبودية

متشددو تونس يفشلون في إرباك وحدات األمن والجيش

دفعة جديدة للعالقات املغربية الفرنسية تعطيها زيارة عبداإلله بن كيران إلى باريس

حممد وديع

كشـــفت مصـــادر دبلوماســـية  } القاهــرة – 
لـ“العـــرب“ أن امللتقى الثانـــي للقبائل الليبية 
الذي يعقد بالقاهرة، واجهته بعض العثرات، 
من قبيل عدم حضور جميع القبائل، وتســـارع 

وتيرة ”الشوشرة“ السياسية عليه.
وسيختتم املؤمتر اجتماعاته مساء اليوم 
اخلميس، بعد أربعة أيام من انعقاد سلسلة من 
اجللســـات تناولت التركيز على ثوابت الدولة 
الليبية، ودور القبائل في عودة االســـتقرار في 
البـــالد، بحضور ما يقرب من 400 مشـــارك من 
شيوخ وعقالء القبائل في ليبيا، مثلت غالبية 
األطياف من مناطق مختلفة، في شـــرق وغرب 

وجنوب البالد.
ومن املنتظر أن تعلـــن القبائل التوصيات 
اخلاصـــة باالجتماعات خـــالل مؤمتر صحفي 

مســـاء اليوم الرابـــع اخلميس مـــن االنعقاد، 
تعرض فيه النتائج التي جرى التوصل إليها، 
بعد حوارات متعددة، وصفها بعض املراقبني 

أنها “ لم تكن سهلة“.
اجتماعـــات القاهرة شـــهدت على  وكانت 
مدار األيام الثالثـــة املاضية حضورا الفتا من 
املقيمني خارج ليبيـــا، الذين جاءوا إلى مصر 
ملتابعة االجتماعات عن قرب، في ظل ما يعوله 
كثيرون على دور مهم خلليط كبير من النسيج 
االجتماعي القوي املعروف عن ليبيا الستعادة 

األمن واالستقرار.
واتفق ممثلـــو القبائل، علـــى رفع الغطاء 
االجتماعـــي عـــن تنظيـــم داعش وغيـــره من 
امليلشـــيات املســـلحة في ليبيـــا، التي ميزقها 

العنف األهلي منذ حوالي أربع سنوات.
وشـــدد ممثلـــو القبائـــل خـــالل جلســـات 
املؤمتـــر على وضع حد للعنف املســـتمر، عبر 

االتفاق على آلية من أجل مواجهة التنظيمات 
املتطرفة.

وقال عادل الفايدي منســـق مؤمتر القبائل 
الليبيـــة فـــي القاهرة، أن ”املؤمتر ســـعى إلى 
وضـــع أســـس إلنهاء األوضـــاع الســـيئة في 
ليبيا، واالبتعاد عن  النهج احلذر الذي سارت 
عليه القبائل طوال الســـنوات األربع املاضية، 
وخـــالل األيـــام املقبلة ســـنحاول اخلروج من 
هـــــذه الدائـــرة“، مؤكدا أن فوضى التــســـلح 
كانــت وســـــتظل ”غريبة على ثــقافة الشــعب 

الليـبي“.
الباحـــث  موســـى  بـــن  محمـــد  وانتقـــد 
السياســـي الليبـــي، دور االحتـــاد األوروبـــي 
والواليـــات املتحـــدة األميركيـــة، وأملـــح إلى 
اتهامهما باإلصـــرار على عدم اتخاذ إجراءات 
جادة إلنهـــاء األزمة الليبية التي تهدد املنطقة 

بانتشار العنف واإلرهاب .

وتابع بن موســـى في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الوضـــع املتدهور في ليبيا هـــو الذي دفع 
القبائل إلى التكاتـــف ودعوة املجتمع الدولي 
للوقـــوف إلـــى جانب املطالـــب املقدمة ملجلس 
األمن برفع احلظر عن تسليح اجليش للتصدى 

للمليشيات املسلحة في ليبيا.
وعـــن القـــرارات املتوقع اخلـــروج بها عن 
مؤمتـــر القبائل الليبية واحملتمل أن يشـــملها 
البيـــان اخلتامـــي، أكـــد بـــن موســـى أن أهم 
القـــرارات املتوقعـــة ”محاولة إقنـــاع مجلس 
األمـــن برفـــع حظـــر التســـليح عـــن اجليش، 
والتوصيـــة باالســـراع بتنفيذ مشـــروع القوة 
العربية املشـــتركة لتدخل ليبيا وتســـاهم في 
األمن واالســـتقرار، فاحلكومـــة طلبت أكثر من 
مـــرة التدخل الدولـــي والعربـــي لوقف توغل 
اإلرهاب، كما حدث مع تدخل التحالف العربي 

في اليمن .

قبائل ليبيا تتفق على دعم حكومة الثني ضد الميليشيات المتطرفة

بن كيران في باريس لتتويج المصالحة بين المغرب وفرنسا

كتائب داعش تعاني من نكسات 

رغم العمليات النوعية التي قامت 

بها مؤخرا

◄

ّ
ّ
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◄ شهد مطار الكويت الدولي 

تشابكا باأليدي بني عناصر من 
األمن الكويتي وأفراد حماية وزير 

اخلارجية العراقي إبراهيم اجلعفري 
لدى وصوله إلى الكويت حلضور 

اجتماع وزراء خارجية املؤمتر 
اإلسالمي. وانطلقت املشكلة لدى دفع 
أحد أفراد حماية اجلعفري رجل أمن 

كويتيا إلفساح الطريق للوزير.

◄ أعلنت النيابة البحرينية 
القبض على مقيم عربي لم حتدد 

جنسيته بتهمة الترويج ألفكار 
إحدى املنظمات املتطرفة عبر مواقع 
التواصل االجتماعي. وأشارت إلى 

أنها أمرت بحبسه خمسة عشر يوما 
على ذمة التحقيق.

◄ قال وزير شؤون الهجرة املغربي 
إنه مت ترحيل ١٤١ مغربيا من املقيمني 

في اليمن إلى السعودية خالل 
العشرين يوما األخيرة ٩٧ منهم مت 

ترحليهم إلى املغرب.

◄ أدى وزير الداخلية اليمني 
اجلديد اللواء عبده احلذيفي أمس 

اليمني الدستورية أمام الرئيس 
عبدربه منصور هادي في مقر إقامته 

بالعاصمة السعودية الرياض.

◄ يقوم وزير اخلارجية القطري 
خالد العطية اليوم بزيارة إلى بغداد 
حيث يناقش مع املسؤولني العراقيني 
إعادة افتتاح سفارة بالده في العراق 

بحسب مصادر مقربة من حكومة 
العبادي.

◄ أفاد مصدر في املقاومة الشعبية 
املوالية للرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي بأن نحو ٢٠ مقاوما 
قتلوا عن طريق اخلطأ في غارة 

شنتها مقاتالت حتالف دعم الشرعية 
في محافظة عدن جنوبي البالد.

باختصار

} بغــداد - اعتبـــر رئيـــس البرملـــان العراقي 
سليم اجلبوري ”الشـــراكة السياسية ومرحلة 
ببالده فـــي حكم املنتهيـــة، مؤكدا  التوافـــق“ 

انفراد املكّون الشيعي بالسلطة.
وكان اجلبـــوري يعّلق بغضب على تســـّلم 
التحالـــف الوطني الشـــيعي منصـــب محافظ 
ديالى بشرق البالد في مخالفة لتوافق سياسي 
سابق على أن يكون املنصب من نصيب املكّون 

السّني في احملافظة.
واكتســـب حدث انتـــزاع منصـــب محافظ 
ديالى من املكّون الســـني بعـــدا إضافيا بفعل 
الظـــروف احمليطـــة باحملافظـــة التـــي تعرف 
وضعـــا أمنيا متفّجـــرا وأعمـــال خطف وقتل 
لم يترّدد ســـكان محليون فـــي القول إّنها على 
بهدف جعل  صلـــة بعملية ”تطهيـــر طائفـــي“ 
ديالى الواقعة على احلدود مع إيران محافظة 
شـــيعية خالصة، خصوصا بعد أّن فّرت أعداد 
من سكانها الســـّنة حني اجتاح تنظيم داعش 
مناطقهم، ولم يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم 

بعد استعادتها من يد التنظيم.
كذلك نظر عراقيون إلـــى احلدث باعتباره 
مظهرا النتكاس أشـــمل لسياسة التوافق التي 
جـــيء على أساســـها بحيدر العبادي رئيســـا 
للـــوزراء خلفا لســـلفه املوصـــوف بالتعّصب 

الطائفي نوري املالكي.
ويحّذر هؤالء من أّن أطرافا شيعية عراقية 
نافذة ومســـتندة إلى دعم إيراني كبير بصدد 
إعـــادة االنقضاض على مفاصل الســـلطة في 
البالد، بعد أن مارســـت حملة ضغط شـــديدة 

على رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وشـــملت احلملـــة املطالبة بـ“اســـتعادة“ 
منصب وزير الدفاع من السّني خالد العبيدي، 
وإقالـــة كبـــار الضبـــاط الســـّنة مـــن اجليش 
والشـــرطة بذريعة الفشـــل في مواجهة تنظيم 
داعش، وخصوصا بعد سقوط مدينة الرمادي 

بيد التنظيـــم. وأخيرا وصل األمر حّد محاولة 
انتـــزاع رئاســـة البرملـــان من الســـني ســـليم 
اجلبـــوري، حيث أعلن ائتـــالف دولة القانون 
الشـــيعي بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري 
املالكي عن جمع تواقيع أعضاء البرملان إلقالة 
اجلبـــوري على خلفية ما حصل الثالثاء حتت 
قّبة البرملان من مشاّدة وعراك باأليدي، رغم أّن 

ذلك حدث بني نواب شيعة.
ويصف سياســـيون ســـّنة ما يجـــري في 
العـــراق بـ“تغّول لألحزاب الدينية الشـــيعية“ 
يقولـــون إّنه ناجت عـــن امتالك تلـــك األحزاب 
ذراعا عسكرية ازدادت تنظيما وتسليحا حتى 
فاقت القـــوات النظامية قّوة، في إشـــارة إلى 

ميليشيات احلشد الشعبي.
وجاء كالم اجلبوري عقب تصويت مجلس 
محافظـــة ديالى على انتخاب الشـــيعي مثّنى 
التميمـــي ملنصب احملافظ والذي كان يشـــغل 
منصب رئيـــس مجلس احملافظـــة بـ١٥ صوتا 
مـــن أصـــل ١٦ نائبا حضـــروا اجللســـة، فيما 
قررت الكتلة الُســـنية والتـــي تضم ١٣ عضوا 
االنسحاب من اجللسة احتجاجا على مخالفة 
االتفاقـــات السياســـية والتي نصـــت على أن 
منصـــب احملافظ في ديالى مـــن حصة املكون 

الُسني.
ويتألـــف مجلـــس محافظة ديالـــى من ١٣ 
مقعـــدا لتحالف ديالى الوطني (شـــيعي) و١٣ 
مقعـــدا لعراقية ديالى (ســـنية) و٣ أعضاء عن 

التحالف الكردستاني (كردي).
وكان اتفاق سياســـي أبرم بـــني التحالف 
الوطني الشـــيعي وكتلة احتاد القوى الُسنية 
فـــي ينايـــر ٢٠١٤ قضى بأن يحصـــل التحالف 
الشـــيعي على منصب محافظ بغـــداد والكتلة 
الســـُنية على منصب رئيس مجلس احملافظة 
على أن تتولى الكتلة الُســـنية شـــغل منصب 
محافـــظ ديالـــى مقابـــل منح منصـــب رئيس 

مجلس احملافظة للتحالف الشيعي.
وقال اجلبوري في بيان إن، ”ما جرى خالل 
جلســـة التصويت الختيار محافظ ديالى أثار 
االســـتياء، وهو إيذان بانتهاء مرحلة التوافق 
السياسي وعدم االعتراف بالشراكة السياسية 
واالتفاقات السياسية التي أبرمت بني الكتل“.

وأضاف اجلبوري وهو من قاطني محافظة 
ديالـــى ”كنـــا نتوقـــع أن يكون هنـــاك تعاون 
وتوافق داخـــل هذه احملافظة يســـهم في حل 
مشـــاكلها وتعزيز روح التعايش السلمي بني 
كافة مكوناتهـــا إّال أن ذلك كله لم يحصل، كما 
كنا نأمل أن تســـتنفد جميع األطراف كل سبل 
احلوار من أجـــل الوصول إلى صيغة توافقية 

ترضي جميع األطراف“.
مـــن جانبه قال عضو كتلـــة عراقية ديالى، 
حافـــظ عبدالعزيـــز، إن ”انتخـــاب التميمـــي 
محافظـــا لديالـــى يعتبـــر خرقـــا لالتفاقـــات 
السياســـية حول املنصب“، مبينـــا أن ”كتلته 

عّلقـــت حضـــور جلســـات مجلـــس احملافظة 
احتجاجا على هذه اخلطوة وعدم التزام بقية 

الكتل باالستحقاقات االنتخابية“.
وكان مجلـــس محافظـــة ديالـــى قـــد أقال 
فـــي الثاني من أبريل املاضـــي عامر املجمعي 
محافظ ديالى الُســـّني من منصبه على خلفية 
اتهامات مبلفات فســـاد مالي وإداري. ويقول 
نواب مـــن احتاد القوى الُســـنية إن التحالف 
الوطنـــي واحلكومة التي يقودها الشـــيعة لم 
ينفـــذوا بنود ورقـــة االتفاق السياســـي التي 
تشكلت على أساسها احلكومة احلالية والتي 
تضمنـــت تشـــريع قانـــون احلـــرس الوطني، 

وتشـــريع قانون العفو، وحتقيـــق التوازن في 
املؤسســـات احلكومية، وإلغاء هيئة املساءلة 

والعدالة التي تعنى مبالحقة البعثيني.
ويضـــم التحالـــف الوطنـــي الشـــيعي في 
البرملـــان كافـــة الكتل الشـــيعية فـــي العراق، 
ويتكـــون من ١٨٠ مقعدا من أصـــل ٣٢٨ مقعدا، 
كمـــا ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي 
وغالبية الوزراء. ووصف النائب عن محافظة 
ديالـــى رعد الدهلكي أمس ما حدث في مجلس 
احملافظـــة من تصويـــت على محافظ شـــيعي 
لتغيير هوية احملافظة  بـ”االنقالب السياسي“ 

واالستيالء على مواقعها كافة.

األحزاب الشيعية تعيد االنقضاض على مفاصل الدولة العراقية

األحزاب الشــــــيعية في العراق بعد بلوغها درجة غير مســــــبوقة من التغّول، بصدد إعادة 
االنقضاض على مختلف مفاصل السلطة منهية فسحة التوافق السياسي القصيرة التي 

جاء حيدر العبادي على أساسها رئيسا للوزراء.

الحشد الشعبي بمثابة جيش للشيعة يفوق الجيش النظامي قوة

دعوة من الكويت لوقفة جادة بوجه اإلرهاب والطائفية
} الكويت - دعا أمير الكويت الشـــيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح أمس الدول اإلسالمية 
إلى تكثيف مكافحة التشـــدد فـــي إطار مؤتمر 
منظمة التعاون اإلســـالمي لتنســـيق المعركة 
ضد الجماعات المتشّددة ومنها تنظيم داعش.
وقال الشـــيخ صباح األحمد في افتتاح مؤتمر 
مطالبـــون  «إننـــا  المنظمـــة  خارجيـــة  وزراء 
بتكثيف جهودنا مـــع العالم للتصدي لظاهرة 
اإلرهاب التي تمارســـها تلك المنظمات والتي 

هددت أمن دولنا واستقرارنا».
وأضـــاف «يجـــب أن تكـــون هنـــاك وقفـــة 
جـــادة للنظر فـــي االحتقـــان الطائفـــي الذي 

بات يعصـــف بكيان أمتنا ويفتتهـــا». وانعقد 
المؤتمر بمشـــاركة إيران وتركيا والســـعودية 
بهـــدف تبني الدول األعضاء الـ57 في المنظمة 
اإلرهـــاب  لمكافحـــة  فعالـــة  «اســـتراتيجية 

والتطرف واإلسالموفوبيا».
وكانت السعودية شهدت الجمعة الماضية 
هجوما انتحاريا اســـتهدف مســـجدا شيعيا 
أســـفر عـــن مقتل 21 شـــخصا وتبنـــاه تنظيم 
داعش، واعتبر جزءا من محاوالت إشعال فتنة 

طائفية في بلدان المنطقة.
ودافع أمير الكويت عن التحرك العســـكري 
العربـــي بقيادة الســـعودية ضـــد المتمردين 

الحوثييـــن المدعومين من إيـــران في اليمن. 
وأكد أن «الميليشـــيات الحوثيـــة هددت أمننا 
واســـتقرارنا واستولت على الســـلطة بالقوة 

العسكرية». 
كما ناشـــد إيـــران «التعاون مـــع المجتمع 
الدولي» لحل األزمـــة المتعلقة بملفها النووي 
و«التجـــاوب مع جهـــود دول المنطقة في بناء 
عالقات حسن جوار وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية والتعـــاون لصيانة أمن واســـتقرار 

المنطقة».
وفي رســـالة نشـــرتها صحف كويتية أكد 
وزيـــر خارجية إيران محمد جواد ظريف الذي 

يشـــارك في المؤتمر اســـتعداد بالده للحوار 
لحـــل أزمـــات المنطقة. ومن جانبـــه أكد وزير 
خارجيـــة المملكـــة العربية الســـعودية عادل 
الجبير أن ظاهـــرة اإلرهاب والعنف والتطرف 
والطائفية التي ألحقت أضرارا جسمية باألمة 
االســـالمية «تأتي في مقدمـــة التحديات التي 

تواجهها أمتنا».
وشـــدد الجبير فـــي كلمته خالل الجلســـة 
االفتتاحية للـــدورة الـ42 لالجتمـــاع الوزاري 
لمنظمة التعاون االســـالمي على فداحة العمل 
اإلرهابي الذي اســـتهدف مســـجدا فـــي قرية 

القديح في منطقة القطيف السعودية. 

التحالف يدشن عملية اإلجهاز النهائي على آخر مقدرات االنقالبيني في اليمن

} الضالــع (اليمن) - شهد اليمن أمس سلسلة 
غارات جوية شنها طيران تحالف دعم الشرعية 
علـــى مواقـــع تابعـــة لالنقالبييـــن الحوثيين 
ولقوات الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، 
ُوصفت باألعنف منذ بداية العملية العسكرية 
منذ أكثر من شهرين، وأرجع خبراء عسكريون 
كثافتها وشـــّدتها إلـــى كونهـــا بمثابة عملية 
”إجهاز نهائي“ على آخر المقدرات العســـكرية 
لالنقالبيين الذين تأثرت قواهم بشكل واضح 
ما أتاح للمقاومة المساندة للشرعية استعادة 
عـــّدة مناطـــق أهمهـــا وأكثرها اســـتراتيجية 

محافظة الضالع بجنوب البالد.
وتوّقـــع مراقبـــون نهاية وشـــيكة للعملية 
العســـكرية لتحالف دعم الشـــرعية باكتســـاح 
المقاومـــة مناطـــق واســـعة كان الحوثيـــون 
يسيطرون عليها في أنحاء متفّرقة من البالد، 
ورضوخ االنقالبيين الشـــتراطات الســـلطات 
الشـــرعية بقيـــادة الرئيـــس عبدربـــه منصور 
هادي بشـــأن تطبيق قـــرار مجلس األمن 2216 

وإلقاء السالح والجلوس إلى طاولة الحوار.
وأوقعت غارات األمس خسائر كبيرة مادية 
وبشـــرية في صفوف االنقالبيين واســـتهدفت 
أساســـا قاعدة للقوات الخاصة المتحالفة مع 

الحوثيين في وسط العاصمة. وذكرت مصادر 
طبيـــة أن الغـــارات أوقعـــت عشـــرات القتلى 
والجرحى بين جنود المعسكر. وبغرب البالد 
اســـتهدفت طائرات وســـفن حربية أكبر ميناء 
عسكري يمني في مدينة الحديدة المطلة على 
البحـــر األحمر فـــي أكبر هجوم على منشـــأة 

بحرية يستخدمها االنقالبيون.
وكان الحوثيـــون قد بذلوا جهدا عســـكريا 
كبيرا لالســـتيالء على الحديـــدة المطلة على 
البحـــر األحمـــر، وخصوصا ميناءهـــا ليكون 
صلة وصل مباشرة لهم مع إيران وتلّقي دعمها 
والذخائـــر. ونقلت وكالـــة رويترز  بالســـالح 
عن مســـؤول محلي من المدينة قوله ”قصفت 
القاعـــدة البحريـــة بالطائرات ومـــن بارجات 
ودمـــرت أجـــزاء واســـعة منها كمـــا أصيبت 
ســـفينتان حربيتان إحداهما اســـمها بلقيس 
حيث دمـــرت وغرقت وقصفت خمســـة زوارق 

حربية المباني اإلدارية للقاعدة البحرية“.
ومـــن جهتهـــم قصـــف الحوثيـــون مدينة 
عدن بجنـــوب اليمن وهي معقل المقاومة ضّد 
تقدمهم باتجاه الجنوب فيما استغل مقاتلون 
محليون المكاســـب التـــي حققوها مؤخرا في 
مواجهة الحوثيين للســـيطرة على آخر موقع 

عســـكري لجماعة الحوثي فـــي مدينة الضالع 
القريبة من عدن.

وفي ســـياق ما تحققه المقاومـــة اليمنية 
مـــن تقدم في تنظيم صفوفها وتوحيد مختلف 
تشـــكيالتها أعلن أمـــس عن تشـــكيل مجلس 
للمقاومة الشـــعبية بمحافظة إب وسط اليمن 
الشـــخصيات االجتماعية  يضـــم عـــددا مـــن 

ومشـــائخ القبائـــل ورجال الجيـــش والدولة. 
وقـــال بيان لقوى المقاومة إن «إعالن تشـــكيل 
مجلـــس للمقاومـــة الشـــعبية جاء اســـتجابة 
لمتطلبـــات المرحلة الراهنـــة  في محافظة إب 
واليمن عامة، وما تشهده المحافظة من  تردي 
األوضاع المعيشـــية، وما تقوم به ميليشيات 

الحوثي من تماد في استباحة الدماء».

تكثيف غارات التحالف على األهداف العسكرية لالنقالبيني احلوثيني في اليمن ينبئ عن 
اقتراب العملية العســــــكرية لتحالف دعم الشــــــرعية من حتقيق أهدافها في شل القدرات 
ــــــى األرض ومتهيد الطريق  القتالية للحوثيني وإفســــــاح املجال أمام املقاومة للســــــيطرة عل

إلعادة تركيز السلطات الشرعية.

رهانات كبيرة معلقة على المقاومة اليمنية

«أولوياتنـــا هي وطننـــا. ومادامت البحرين تتصـــدر اهتمامنا فإننا 

قادرون على غلق األبواب التي يدخل منها من يريد إشاعة الخالف 

واالختالف بين أبناء الشعب الواحد».

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«تمـــدد داعش وفكـــره التكفيري يعـــود في جزء منـــه إلى الفكر 

الطائفـــي. إنقـــاذ النظـــم الطائفيـــة ذات اللون الواحد مشـــروع 

فاشل، والبديل هو المشروع الوطني».

أنور قرقاش
وزير الشؤون اخلارجية اإلماراتي

«لـــم نكن نتوقع فقـــدان القوات األمنية العراقية الســـيطرة على 

الوضـــع. ما يحدث اآلن هو أن الميليشـــيات المدعومـــة من إيران 

لديها هذه السيطرة».

ستيف وارن
الناطق باسم وزارة الدفاع األميركية

رعد الدهلكي:

مساع لتغيير هوية ديالى 

واالستيالء على مواقعها 

كافة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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} دمشــق - اســـترجع مقاتلو وحدات حماية 
الشـــعب الكردية 14 بلدة آشـــورية في شـــمال 
شرق ســـوريا من تنظيم داعش، بفضل الدعم 

اجلوي الذي قدمه التحالف الدولي.
وأوضـــح مدير املرصد رامـــي عبدالرحمن 
”أن مقاتلـــو وحـــدات حماية الشـــعب الكردية 
متكنـــوا بالتعـــاون مع قوات حـــرس اخلابور 
واملجلس العســـكري الســـرياني من استعادة 
السيطرة مطلع األسبوع على 14 بلدة آشورية 
في محافظة احلســـكة، بعد اشـــتباكات عنيفة 

ضد مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية استمرت 
عشرة أيام، وانتهت بطردهم من املنطقة“.

وشن تنظيم الدولة اإلسالمية في 23 فبراير 
هجوما اســـتهدف منطقة اخلابور التي تضم 
35 بلدة آشـــورية ومتكن من السيطرة على 14 
بلدة وفق املرصد، ما دفع آالف اآلشوريني إلى 

النزوح خوفا.
وأكـــد مديـــر الشـــبكة اآلشـــورية أســـامة 
إدوارد الـــذي يتخـــذ من ســـتوكهولم مقرا له، 
تقدم املقاتلـــون األكراد في املنطقة، مضيفا أن 
ســـيطرتهم على البلدات اآلشورية ”جاءت بعد 
غارات كثيفة لقـــوات التحالف الدولي تركزت 
قـــرب بلدة تـــل متر االســـتراتيجية في منطقة 

اخلابور“.
وأشـــار املرصد مـــن جهته إلـــى ”ضربات 
عنيفـــة وكثيفـــة نفذتهـــا طائـــرات التحالـــف 

الدولـــي، التـــي عمـــدت إلى قصـــف متركزات 
وجتمعات التنظيـــم ومقراته قبل قيام مقاتلي 
وحـــدات احلمايـــة واملقاتلـــني الداعمـــني لها 

بتمشيط املنطقة“.
وســـاعدت غارات التحالـــف الدولي الذي 
تقـــوده واشـــنطن املقاتلني األكـــراد على طرد 
تنظيم الدولة اإلسالمية من مدينة عني العرب 
(كوبانـــي) على احلدود الســـورية التركية في 

يناير.
وتكيـــل الواليات املتحدة التـــي تقود هذا 
التحالـــف مبكيالني في احلـــرب على التنظيم، 
ففيمـــا تتراخـــى في معاركـــه مـــع املعارضة 
الســـورية في أكثر من بقعة، تســـجل حضورا 

كبيرا في حرب داعش مع األكراد.
وتظهـــر صـــور حصلـــت عليها الشـــبكة 
اآلشـــورية وفـــق إدوار ”دمـــارا كبيـــرا حلق 

باملنـــازل والكنائـــس املوجـــودة فـــي البلدات 
اآلشورية التي كانت حتت سيطرة داعش“.

وفر نحو خمسة آالف آشوري من البلدات 
احمليطة بنهر خابور بعد هجوم التنظيم الذي 
اعتقل 220 آشوريا، ال يزال يحتجز 210 منهم.

وفـــي تدمر التي ســـيطر عليها داعش، قام 
عناصره، األربعاء، بقتل عشرين رجال بإطالق 
الرصـــاص عليهـــم، بحســـب ما ذكـــر املرصد 

السوري.
وقـــال مدير املرصـــد ”أقدم تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية على إعدام عشـــرين رجـــال اليوم 
بإطالق الرصاص عليهم في املسرح الروماني 
في مدينـــة تدمر في حضور عـــدد من األهالي 

بتهمة أنهم شيعة ونصيريون“.
واعتبـــر عبدالرحمـــن أن التنظيـــم ”يقوم 
مبثل هذه املمارسات عمدا للتأكيد على قوته“.

مولى القاضي

} بريوت - كشـــفت مصادر من داخل فريق 14 
آذار عن توجه لتشـــكيل جبهة وطنية عريضة 
للضغط على حزب الله في مرحلة أولى، إلنهاء 
الفراغ الرئاســـي الذي يهدد بالتمدد إلى باقي 
املؤسسات الدستورية والذي ستكون نتائجه 

انهيار النظام القائم.
اجلبهـــة  هـــذه  تدعـــم  أن  املرجـــح  ومـــن 
البطريركية املارونية بكركي التي اســـتقبلت، 
مؤخرا، وفدا يضـــم نوابا من 14 آذار لتدارس 

كيفية اخلروج من الشغور الرئاسي.
ومت االتفاق خالل االجتماع، الذي ترأســـه 
البطريـــرك مار بشـــارة بطـــرس الراعي، على 
جملـــة مـــن النقـــاط، أبرزها تـــرك البرملان في 
حالـــة انعقاد دائم واعتمـــاد صيغة االنتخاب 
باألكثريـــة املطلقـــة النصـــف زائـــد واحد، أي 

بحضور 65 نائبا بدل 86.

وأكد عضـــو كتلة املســـتقبل النائب أحمد 
فتفـــت، أن ”زيـــارة نـــواب 14 آذار إلى بكركي 
ليســـت للمجاملة، وإمنا هي زيارة تشـــاورية 
لتنســـيق العمـــل ألن هنـــاك مســـعى حقيقيا 

للخروج من املراوحة الرئاسية“.
وأوضح أن ”هناك عملية ضغط من النواب 
املســـيحيني فـــي قـــوى 14 آذار لتكوين جبهة 
وطنية عريضة تفرض علـــى اجلميع التعامل 
بجدية مع امللف الرئاسي لنخرج من التعطيل 

في أسرع وقت ممكن“.
واعتبـــر أن حـــراك 14 آذار ليـــس مجـــرد 
تســـجيل موقف بل مســـعى حقيقيـــا للخروج 
مـــن املأزق ”الذي فرض على لبنان نتيجة قرار 
إيـــران التي تريد أن تبقي هـــذه الورقة بيدها 
إلى حني اســـتنفاد اســـتعماالتها في عالقاتها 
اإلقليميـــة والدولية“. ويعانـــي لبنان منذ عام 
من فراغ في ســـدة الرئاســـة، في ظـــل إصرار 

كل مـــن حزب الله وميشـــال عون على مقاطعة 
جلسات االنتخاب في البرملان.

وتتهـــم طهـــران بالوقـــوف خلـــف إبقـــاء 
الطرفني مســـألة الرئاســـة معلقـــة، لتوظيفها 

كورقة إضافية في معاركها اإلقليمية.
وفـــي رد علـــى اتفاق الـــذي مت في بكركي، 
ومثلمـــا كان متوقعـــا جـــدد أمـــس األربعاء، 
ميشـــال عـــون موقفه القائـــل إما الســـير في 
اســـتفتاء شـــعبي الختيار الرئيـــس أو حصر 
االنتخـــاب داخل البرملان بينـــه ورئيس حزب 
القوات سمير جعجع، األمر الذي يعد جتاوزا 

للدستور اللبناني والتفاق الطائف.
أما موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري 
من اتفاق بكركي فيبدو أنه لن يكون إيجابيا.

وحتدثت أوســـاط من 8 آذار لـ”العرب“ ”أن 
بري لن يغامر مبثل هذا الطرح (خاصة املتعلق 
بالتصويت بالنصف زائد واحد) الذي سيؤدي 
إلـــى خروجه عن خط حلفائـــه، خصوصا  مع 
حزب اللـــه، وسيتمســـك بالقـــول إن املجلس 

جاهز النتخاب رئيس بعد التوافق“.
وجديـــر بالذكـــر أن االتفـــاق بـــني 14 آذار 
وبكركي نـــص على وضع بري فـــي الصورة، 
عبر جلنة مشـــكلة للغرض تضم كل من ”فريد 
مكاري، بطـــرس حرب، جورج عدوان، الرئيس 

أمني اجلميل وعاطف مجدالني“.
ويـــرى مراقبـــون أن لبنان أمـــام خيارين 
ال ثالـــث لهما إزاء هـــذا الوضع، إمـــا انتظار 
املتغيرات اإلقليمية وما ســـتفرزه، أو الضغط 
شـــعبيا على حزب الله وحليفـــه عون للقبول 

بتسوية مللف الرئاسة.
ويعتبـــر املراقبـــون أن اجلبهـــة الوطنية 
العريضـــة التي بـــدأ احلديث عنها ســـتكون 
رئيـــس  انتخـــاب  لفـــرض  للتعبئـــة  مدخـــال 
للبـــالد، وفي حـــال جنح اللبنانيـــون في هذه 
اخلطـــوة فباإلمكان توســـيع أهـــداف اجلبهة 
ملواجهـــة أجندات احلزب األخـــرى وتوجهاته 
االنتحارية، ومن بينها سعيه إلدخال البلد في 
منزلق الفتنة الطائفية والتي بدأت شـــرارتها 

من عرسال شرق لبنان.
وقـــدم احلزب، أمـــس األربعـــاء، جملة من 
اإلشـــارات عن بدء معركة ”عرســـال“، أبرزها 
إعـــالن قنـــاة ”املنار“ عـــن ”مقتل كامـــل أفراد 

مجموعـــة مـــن ”النصـــرة“ في كمـــني بجرود 
عرســـال اللبنانية جلهة جرود نحلة، ومن بني 

قتلى املجموعة قائد ميداني“.
وأضافـــت القناة التابعة للحـــزب أنه ”مت 
تدمير آلية عســـكرية وغرفـــة اجتماعات لهم“، 
تابعـــة  املســـتهدفة  املجموعـــة  ”إن  متابعـــة 
إلـــى لواء ’الغربـــاء‘ في ’جبهـــة النصرة‘ فرع 
تنظيم القاعدة في بالد الشـــام، وأن املجموعة 
املســـتهدفة التـــي ّمت رصدهـــا عبـــر طائـــرة 
اســـتطالع كانت تنـــوي تنفيذ عمـــل إرهابي 

انطالقا من الكسارات جنوبي عرسال“.

ويخشـــى اللبنانيون مـــن أن يؤدي تدخل 
احلـــزب فـــي البلدة إلـــى عواقـــب وخيمة، قد 

تتدحرج نيرانها إلى باقي املدن اللبنانية.
وقال مفتـــي لبنان عبداللطيـــف دريان إن 
”لبنـــان مير بـــأدق الظـــروف وخصوصا على 
حدوده، مما يتطلب وعيا في حتمل املسؤولية 
التـــي تقع على عاتـــق الدولة تـــداركا للوقوع 
في فخ املؤامرة التي تســـتهدف أمن وســـالمة 
واســـتقرار أهلنا وخاصة في عرسال“، مشددا 
علـــى أن ”أي اعتداء علـــى البلدة وأبنائها هو 

اعتداء على كل اللبنانيني“.

جبهة لبنانية ملواجهة توجهات حزب الله {االنتحارية}
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أخبار
[ الحزب يعطي إشارة بدء معركة عرسال

اتهامات تالحق حماس 
بارتكاب جرائم حرب في غزة

} لنــدن - أكـــدت منظمـــة حقوقيـــة دوليـــة، 
األربعـــاء، أن حركة حماس اســـتغلت الصراع 
مع إســـرائيل في القطاع لـ”تصفية حسابات“ 
مع خصومها الفلســـطينيني وقامت بإعدام 23 
شـــخصا على األقل، في ما ميكن أن يرقى إلى 

جرائم حرب.
وفـــي تقريـــر جديد حـــول حرب غـــزة في 
الصيف املاضي، نددت العفو الدولية ومقرها 
لنـــدن، بـ”حملة وحشـــية الختطـــاف وتعذيب 
وارتـــكاب جرائم ضد فلســـطينيني من جانب 

حماس“.
وأورد التقريـــر ”إعدامـــات جماعيـــة لـ23 
فلسطينيا على األقل واعتقال وتعذيب عشرات 

آخرين“.
وقـــال مدير املنظمة في الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا فيليب لوثر ”إنـــه أمر مروع 
جدا أنه في حني أحلقت القوات اإلســـرائيلية 
خســـائر بشـــرية ومادية ضخمة بشعب غزة، 
اســـتغلت قـــوات حمـــاس الوضع بـــال خجل 
لتصفية حســـاباتها مرتكبة سلسلة من جرائم 
القتل وغيرها من االنتهاكات اخلطرة“ حلقوق 

اإلنسان.
وشـــنت إســـرائيل فـــي الصيـــف املاضي 
حربا دامية على قطاع غزة، استمرت خمسني 
يومـــا وخلفت أكثر من 2200 قتيل فلســـطيني 
غالبيتهـــم من املدنيـــني و73 قتيال في اجلانب 

اإلسرائيلي معظمهم من اجلنود.
وخالل هذه احلرب انتشـــرت على شـــبكة 
اإلنترنت مقاطع فيديو توثق قيام حماس التي 
تســـيطر على القطاع بقوة السالح منذ 2007، 
بإعدامات ميدانية لشـــباب غزاويني اتهمتهم 

بالعمالة إلسرائيل.
وكانـــت منظمة العفو الدوليـــة اتهمت في 
شـــهر مارس املاضـــي، جماعات فلســـطينية 

مسلحة بارتكاب جرائم حرب خالل النزاع.
ووفقا للتقريـــر الصادر األربعـــاء، ”قامت 
قـــوات حماس أيضـــا باختطـــاف وتعذيب أو 
مهاجمة أعضاء من حركة فتح،  بينهم أعضاء 
ســـابقون في قـــوات األمـــن التابعة للســـلطة 

الفلسطينية“.
وفـــي رد منها اعتبرت حمـــاس أن التقرير 
”موجه ضد املقاومة الفلسطينية وجتنيا على 

احلركة“.
ميدانيا شـــنت طائرات حربية إسرائيلية 
فجر األربعاء، غارات على مواقع تابعة لكتائب 
عز الدين القسام واجلهاد اإلسالمي، ردا على 
قذيفـــة صاروخية قالت تل أبيب إنها ســـقطت 
علـــى منطقـــة بلدة ”غـــان يفنيه“ فـــي جنوب 

إسرائيل.

التحالف الدولي ضد داعش يقلب موازين القوى لصالح األكراد شرق سوريا

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ استقال توني بلير من منصبه 
كمبعوث خاص للجنة الرباعية 

الدولية للشرق األوسط، في قرار 
سيصبح نافذا اعتبارا من يونيو كما 

صرح مصدر مقرب منه في لندن.

◄ قال األمين العام لجامعة الدول 
العربية، نبيل العربي، إن القوة 

العربية المزمع تشكيلها «ستكون 
مستعدة للتدخل في أي مكان».

◄ أفادت مصادر لبنانية بنقل خمسة 
لبنانيين، قام تنظيم داعش بإخالء 

سبيلهم من سجن تدمر، إلى األراضي 
التركية تمهيدا إلعادتهم إلى بلدهم.

◄ تستعد غرفة عمليات ”فتح حلب“ 
لشن عملية عسكرية ضد القوات 

السورية بتأمين مشاركة أكثر من 
20 ألف مقاتل، إلى جانب تأمين 
العشرات من الدبابات واآلليات 

الثقيلة.

◄ انفجرت ثالث عبوات ناسفة 
بمناطق مختلفة بمدينة العريش 

شمال سيناء، ولم تسفر عن وقوع 
إصابات.

◄ قضت محكمة أمن الدولة باألردن 
بسجن عضو جماعة اإلخوان ثابت 

عساف ثالثة أشهر بتهمة ”إطالة 
اللسان“ على نظام الحكم السياسي 

القائم في المملكة.

◄ سقطت عدة قذائف في منطقة 
الدبابية، في قضاء عكار شمال لبنان 
مصدرها الجانب السوري وأدت إلى 

اندالع حريق في أحراج البلدة .

◄ تمكن الجيش المصري من قتل 
7 تكفيريين وضبط 38 آخرين وكذلك 

تفكيك 19 عبوة ناسفة خالل حملة 
أمنية.

باختصار

«الحرب على اإلرهاب هي حربنا داخل اإلســـالم، وإن الدين بريء 
من هذه األفعـــال ومن الذين يختبئون خلفه للقيام بمثل هذه 

األعمال المشينة».
ناصر جودة
وزير اخلارجية وشؤون املغتربني األردني

{لن نقبل من أي أحد أن يقوم باســـتغالل نضال السوريين الرامي 
إلى إســـقاط نظام االستبداد، من أجل تمرير مخططات تقسيم 

سوريا».
هشام مروة
نائب األمني العام لالئتالف السوري املعارض

«نعيـــش بلبنـــان في حماية المؤسســـتين العســـكرية واألمنية، 
والجيش هو وحده الذي خاض معارك طرابلس وصيدا، وبالتالي 

فكالم نصرالله ال يخرج عن خانة التوظيف السياسي».
أليس شبطيني
وزيرة شؤون املهجرين اللبنانية

تعد فرص انتخاب رئيس للبنان في ظل الوضع القائم أمرا شبه مستحيل، ما حدا بفريق 
١٤ آذار للتحرك صوب تشكيل جبهة وطنية عريضة للضغط على املعرقلني إلنهاء هذا امللف 
ــــــوح منذ عام، وفي حال جنح هذا احلراك فمــــــن املتوقع أن ميتد بزخم أكبر إلى باقي  املفت

امللفات ومنها وقف محاوالت حزب الله إشعال اجلبهة الداخلية.

بلدة آشورية 
استرجعتها وحدات 

حماية الشعب الكردية 
من تنظيم داعش

14

} عامن - تســـتمر جماعة إخـــوان األردن غير 
املرخـــص لها فـــي محاوالتها ضـــرب عالقات 
اململكـــة بحلفائها االســـتراجتيني في املنطقة، 
ما يعكس مدى ارتباط هذا الشـــق باألجندات 

اإلقليمية.
العـــام  املراقـــب  الثالثـــاء،  مســـاء  وكال، 
للجماعة همام ســـعيد ســـيال مـــن االتهامات 
للقاهرة، مطالبا بتدخـــل عربي في مصر على 
شـــاكلة عاصفة احلزم في اليمـــن، في خطوة 

تشي بتحد واضح للموقف الرسمي األردني.
وقـــال ســـعيد فـــي أول لقـــاء له مـــع قناة 
”اجلزيرة“ القطرية ”الذي يحدث في مصر بعد 
االنقالب العســـكري هي جرائم لم يســـجل لها 
التاريـــخ مثيال، فهي تقع علـــى أعني املجتمع 

الدولي والدول الكبرى دون أن تتحرك“.
واتهم املجتمع الدولي بأنه ”شريك للنظام 
املصري في جرائمه حيث أنه قادر على إيقاف 

هذا ولكنه يسكت“.
وأعرب سعيد عن أمله في أن متتد عاصفة 
احلزم إلى خارج اليمـــن، وأن عليها ”معاجلة 
قضايا األمة الرئيســـية في ســـوريا والعراق 

ومصر“.
تصريحات  املراقب العـــام لإلخوان همام 
سعيد الذي يصنفه احملللون كأحد أبرز صقور 
إخـــوان األردن (يحظى بدعم كبير من التنظيم 

الدولـــي لإلخوان)، ليـــس باجلديدة وإن كانت 
األكثـــر حدة ضد القاهـــرة، ما يعكس رغبة من 
اجلماعة غير املرخصـــة في إحراج عمان أمام 

القاهرة.
وتشـــهد العالقات املصريـــة األردنية منذ 
وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة 
احلكـــم تطورا كبيرا، وصـــل إلى حد التحالف 
االســـتراتيجي، وهو ما تكشـــف عنه الزيارات 
املتبادلـــة واملتواتـــرة بـــني كبـــار مســـؤولي 
البلدين، وآخرهـــا الزيارة التي يؤديها رئيس 
الوزراء املصـــري إبراهيم محلب والتي التقى 

خاللها (أمس) بامللك عبدالله الثاني.
وأكد العاهل األردني خالل هذا اللقاء الذي 
حضره رئيس الوزراء عبدالله النســـور، على 
متانة العالقات مـــع جمهورية مصر، وحرص 
األردن الدائم على التشـــاور مع قيادتها حيال 
كل مـــا من شـــأنه خدمـــة املصالح املشـــتركة 

والقضايا العربية واإلقليمية.
وشـــدد على ضرورة البناء على ما حتقق 

من خطوات مهمة في العالقات الثنائية.
ويرى متابعون أن تصريحات همام سعيد، 
وفي هذا الظـــرف الدقيق، ليســـت مبعزل عن 
حـــراك التنظيـــم الدولي الذي تدعمـــه كل من 
الدوحـــة وأنقرة، حملاصرة مصـــر، والنيل من 

استقرارها.

ويضيف املتابعـــون أن كالم املراقب العام 
جلماعة اإلخوان غيـــر املرخص لها يحمل في 
طياته أيضا رســـائل حتد إلى الدولة األردنية، 
وتهديـــدا لعالقاتها مع الـــدول العربية. وهذه 
ليست املرة األولى، فقد سبق وأن هاجم نائب 

املراقب العام زكي بني ارشـــيد، دولة اإلمارات  
العربية املتحدة التي لها عالقات اســـتراجتية 
مـــع عمان، وعلـــى خلفية ذلـــك مت احلكم عليه 
بالســـجن ملدة عامـــني، بتهمة ضـــرب عالقات 

األردن.

مراقب اإلخوان يتحدى النظام األردني ويهاجم مصر

عبداللطيف دريان:
أي اعتداء على عرسال 

وأبنائها هو اعتداء على 
كل اللبنانيين

تدخل حزب الله في عرسال يهدد  بتفجر  الساحة الداخلية

استهداف سعيد لمصر يكشف مدى ارتباطه باألجندات اإلقليمية



} لنــدن  - أعلنت الحكومة البريطانية، أمس 
األربعاء، عن مشـــروع قانون لالستفتاء حول 
عضويـــة بريطانيـــا فـــي االتحـــاد األوروبي، 
ولكنهـــا لم تتطرق إلى تشـــريع مثيـــر للجدل 
بشـــأن حقوق اإلنســـان وذلك خالل الجلســـة 

االفتتاحية للبرلمان.
وقالـــت الملكة إليزابيث الثانية في خطاب 
رســـمي شمل 26 مشـــروع قانون، يعرف باسم 
خطـــاب الملكة، وتلقيـــه نيابة عـــن الحكومة 
الجديدة لحزب المحافظيـــن بزعامة كاميرون 
”حكومتي ســـوف تعيد التفاوض بشأن عالقة 

المملكة المتحدة باالتحاد األوروبي“.

وأضافت ”إلى جانب ذلك، سوف يتم طرح 
تشريع إلجراء اســـتفتاء حول عضوية البالد 

في االتحاد األوروبي قبل العام 2017“.
جولـــة  خضـــم  فـــي  الخطـــاب  ويأتـــي 
دبلوماســـية لكاميرون هذا األســـبوع في عدة 
عواصم أوروبية كبرى تشـــمل باريس وبرلين 
لحشد الدعم لقضيته من أجل إصالح االتحاد 

األوروبي.
وقال كاميرون في بيان عقب خطاب الملكة 
”لدينا تفويض من الشعب البريطاني وبرنامج 
مفصل يجب تطبيقه“، مضيفا ”ســـنبدأ العمل 

دون إضاعة دقيقة واحدة“.
ومـــن المتوقـــع أن يتبنى التشـــريع الذي 
يدعم االستفتاء الذي سيطرح، اليوم الخميس، 
على المجلس شـــروط األهلية التي استخدمت 

فـــي االنتخابات البرلمانية مّمـــا يعني أنه لن 
يتم الســـماح لحوالي مليـــون ونصف مواطن 
مـــن االتحاد األوروبي يعيشـــون في بريطانيا 

بالتصويت.
وتؤكد مصادر حكومية أن مســـودة قانون 
االســـتفتاء ســـتبقي إمكانيـــة التصويـــت في 
العام المقبل مفتوحة ولـــن تحدد موعدا لهذا 
االســـتحقاق، مشيرة إلى أن مجلس العموم قد 

يناقش المسودة اعتبارا من الشهر القادم.
وتفتـــح مســـألة االســـتفتاء البـــاب علـــى 
مصراعيه حول تأثيرها على األقلية المســـلمة 
والمهاجرين بشـــكل عام، فضال عـــن احتمال 
بقاء بريطانيا ضمن النادي األوروبي، غير أن 
مراقبيـــن يعتقدون أن هـــذا النقاش التاريخي 
الدائر في األوســـاط السياسية جعل المجتمع 

منقسما حول هذه القضية.
ومـــع أن المســـلمين والمهاجريـــن يبدون 
مخاوف من صعـــود اليمين المتطرف الذي لم 
يحقق أي شيء يذكر في االنتخابات الماضية، 
بيـــد أن المهاجريـــن تحديدا باتـــوا أكثر قلقا 
مع حكـــم المحافظين هذه المرة ال ســـيما مع 
طرح مسألة ”االنفصال“ عن أوروبا لما لها من 

تأثير عكسي على المدى البعيد عليهم.
وهنـــاك العديد من األســـباب التي يبرزها 
كاميـــرون فـــي كثير من خطاباتـــه بخصوص 
الخـــروج من النادي األوروبـــي على الرغم من 
أنه يرى أهمية لالتحاد األوروبي بالنسبة إلى 
البريطانييـــن، لكن الجالية المســـلمة ال تبدو 
متخوفة من هذه الخطوة التي لن تجعلها في 

عزلة عن بقية أوروبا.
ولـــن يكـــون المهاجـــرون نحـــو بريطانيا 
بمعزل عن التجاذبات السياســـية بخصوص 
االســـتفتاء المثيـــر للجدل وال ســـيما بعد أن 
تعهـــد رئيـــس الـــوزراء، األســـبوع الماضي، 

بحملة ال هوادة فيها لتقليل الهجرة إلى بالده 
وذلك في أول حراك له عقب فوزه باالنتخابات 

العامة مطلع الشهر الجاري.
ويـــرى متابعون في ”اســـتفتاء كاميرون“ 
مناورة سياســـية يســـعى حـــزب المحافظين 
من خاللهـــا إلى الضغط بقـــوة بغرض إعادة 
التفاوض مع االتحاد على شروط جديدة تعيد 

لبريطانيا ”هيبتها“ التي انتزعت منها.
ويريد كاميرون اســـتعادة بعض السلطات 
التي تخلـــت عنها لندن لالتحـــاد بما في ذلك 
تحديد ســـاعات العمل واالتفاقيـــات المتعلقة 
بالجوانب األمنية وتبـــادل المجرمين واألهم 
هو تبديد مخاوف بريطانيا من ســـيطرة دول 
منطقة اليورو الـ17 على مجريات اتخاذ القرار 

في االتحاد.
وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه األســـباب الذي 
وضعها كاميرون وحزبه لرســـم مستقبل أكثر 
استقرارا أمام المملكة المتحدة، إال أن البعض 
يؤكـــد أن خـــروج بريطانيـــا من االتحـــاد قد 
يؤثر على الجوانب السياســـية واالقتصادية 
واالجتماعية للبالد، ما ســـينعكس سلبا على 
شتى المجاالت األخرى المرتبطة أصال بقيام 

التكتل.
السياســـية  األحـــزاب  فعـــل  ردود  وفـــي 
الديمقراطييـــن  زعيـــم  اتهـــم  البريطانيـــة، 
الليبرالييـــن ونائـــب رئيس الوزراء الســـابق 
نـــك كليـــغ، كاميـــرون بالتخلي عـــن ”الموقف 
الليبرالـــي“ الـــذي تبناه التحالـــف الحكومي 

السابق.
فـــي المقابـــل، قالت هاريـــت هارمان التي 
تتولى قيادة حزب العمال ثاني أكبر حزب في 
البالد بالنيابة حاليا إن ”المحافظين يريدون 
جعل شـــعوب البالد في خـــالف ضد بعضها 

ويهددون حقوق العمل األساسية“.
دول  تـــرى  الخارجـــي،  الصعيـــد  وعلـــى 
أوروبية وخاصة فرنســـا وألمانيا أن االتحاد 
ضـــرورة حتميـــة لما بعـــد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة التي كانت نتائجها مدّمرة بالنســـبة 
إلـــى أوروبـــا، باإلضافـــة إلـــى أن الواليـــات 
المتحـــدة ترى أهمية ومحورية االتحاد، حيث 
تعتقـــد أن دور بريطانيا داخله أهم بالنســـبة 

إليها من دورها خارجه، وهو بالتالي ما يعقد 
األمور بالنسبة إلى البريطانيين أنفسهم.

واضطر كاميرون خالل فترة واليته األولى 
للتعهد بتنظيم االستفتاء استجابة لضغط من 
أحزاب المعارضة وفي مقدمتهم العمال وكذلك 
من عدد كبير من نواب حزب المحافظين بسبب 
تذمر قسم ال بأس به من البريطانيين من تدفق 

المهاجريـــن األوروبييـــن واســـتفادتهم غيـــر 
المشـــروطة من نظامي الخدمـــات االجتماعية 

والصحية، فضال عن الوظائف والتعليم.
ورغـــم الكم الهائل من االنتقادات فإنه بات 
بإمكان رئيـــس الوزراء عقب فـــوزه بالغالبية 
الساحقة في االنتخابات العامة، المضي قدما 

في خطط كان حلفاؤه السابقون يعرقلونها.
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يواصل شــــــق من احملافظني الضغط على السياســــــيني واملواطنني من أجل حتقيق هدف 
اخلروج من االحتاد األوروبي، فبعدما ســــــلك زعيمهم ديفيد كاميرون طريقه نحو رئاســــــة 
احلكومة للمرة الثانية على التوالي، هاهو يضع أول لبنة من مشــــــروعه عبر طرح استفتاء 

عام حول هذه املسألة بحلول العام ٢٠١٧.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

استفتاء كاميرون يخيف المهاجرين في بريطانيا

} باريــس - أعلنـــت الوكالـــة الدولية للطاقة 
الذريـــة على لســـان مديرها يوكيـــا أمانو عن 
تمســـكها بتفتيش المنشآت النووية اإليرانية 
بمـــا فيها العســـكرية في حال دخـــول االتفاق 
النـــووي المحتمل حّيز التنفيـــذ عقب إبرامه 

خالل األسابيع القادمة.
وأكـــد أمانو الـــذي أنهى، أمـــس األربعاء، 
زيـــارة إلى العاصمة باريس اســـتمرت يومين 
أن عمليات تفتيش المواقع المشـــبوهة ممكنة 
بموجب البروتوكـــول اإلضافي لمعاهدة الحد 

من االنتشار النووي الموقعة في 1968.
واتهم خـــالل تصريحاته لوكالة الصحافة 
اإليرانية طهـــران بالتخاذل في هـــذا الجانب 
قائال ”إيران ال تنفذ حتى اآلن هذا البروتوكول، 

لكـــن عندما تنفذه، ســـتنفذ الوكالة الدولية ما 
تفعله مـــع جميع البلـــدان األخرى“، مشـــيرا 
إلـــى أن عمليات التفتيش تأخـــذ في االعتبار 
”الجانب الحســـاس“ لبعض هذه المواقع لدى 

القيام بها.
ويأتـــي هذا فيمـــا لّوح كبيـــر المفاوضين 
اإليرانييـــن عبـــاس عراقجي فـــي تصريحات 
هامـــش  علـــى  اإليرانيـــة  اإلعـــالم  لوســـائل 
انطالق الجولـــة الجديدة من المفاوضات بين 
بـــالده والقوى العظمى بـــأن ”المهلة قد تمدد 

والمحادثات قد تستمر لما بعد 30 يونيو“.
وال تـــزال مســـألة عمليـــات التفتيش التي 
تســـتهدف التأكد مـــن الطابع الســـلمي لهذا 
البرنامج ومراقبتـــه، واحدة من النقاط األكثر 

صعوبة في المفاوضـــات الجارية، ناهيك عن 
مســـألة رفع العقوبات عن إيران آليا على إثر 

توقيع االتفاق المنتظر.
وســـبق أن شـــكك أمانو في جديـــة النظام 
اإليرانـــي بخصوص برنامجـــه النووي الذي 
يدعي ســـلميته، إذا لطالما قال في العديد من 
المناســـبات بأن طهران تســـعى سرا إلى بناء 
ترسانة عسكرية نووية، وهو ما لم يتم التأكد 
منه لحد اآلن رغـــم المحاوالت الدولية لمعرفة 

خفايا ذلك المسعى.
واســـتبعد المرشـــد األعلى علي خامنئي، 
األسبوع الماضي، بشـــكل قاطع إمكانية قيام 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة بتفتيـــش المواقع 
العســـكرية، فيما وصفها مســـؤول عســـكري 

إيراني بأنها ”طلب رســـمي للقيـــام بعمليات 
تجّسس“.

وتطالب الوكالة على سبيل المثال بدخول 
موقع بارشين العســـكري القريب من طهران، 
حيث يشـــتبه في إجراء تجارب على تفجيرات 
تقليدية يمكـــن تطبيقها على الصعيد النووي 

داخله، إال أن طهران تنفي ذلك.

مواجهة نووية بني الوكالة الذرية وإيران بشأن املواقع العسكرية املشبوهة

[ الملكة إليزابيث تعلن قانون استفتاء البقاء في أوروبا [ المعارضة تنتقد االستراتيجية الجديدة لحكومة المحافظين

رئيس الوزراء البريطاني يواجه عدة عراقيل داخليا وخارجيا قبل بلوغ أهدافه

◄ دعت رئيسة الوزراء الدنماركية 
هيلي ثورنينغ شميت، األربعاء، إلى 
إجراء انتخابات عامة في الـ18 من 

يونيو المقبل.

◄ استقبلت ألبانيا، أمس، رئيس 
الوزراء الصربي ألكسندر فوسيتش 

والذي يعد أول زعيم صربي على 
اإلطالق يزور البالد منذ سبعة عقود 

بسبب التوتر في البلقان.

◄ أعلنت السلطات الماليزية، 
األربعاء، عن عدم عثورها على 
أي من مهاجري بنغالديش أو 

الروهينغا في البحر، وذلك منذ أن 
عرضت تقديم المساعدة والسماح 

لهم بدخول البالد.

◄ انتهى حصار دام ست ساعات 
لدار ضيافة يملكها وزير الخارجية 

األفغاني في كابول، فجر أمس، 
بمقتل أربعة مهاجمين يشبه في 
انتمائهم لطالبان، حسبما أفادت 

الشرطة.

◄ ألقت الجهات األمنية في تركيا، 
األربعاء، في مدينة إسطنبول كبرى 
مدن البالد القبض على 20 ناشطا 

ينتمون إلى الحزب الشيوعي 
الماوي، بتهمة اإلرهاب.

◄ تعتزم الحكومة األلمانية السماح 
بتخزين بيانات االتصاالت لمدة 

أقصاها عشرة أسابيع، وذلك بهدف 
مكافحة اإلرهاب والجرائم شديدة 

الخطورة.

◄ أعلن السيناتور األميركي برني 
ساندرز، الثالثاء، عن ترشحه رسميا 
لالنتخابات الرئاسية المقررة العام 

القادم عن الحزب الديمقراطي 
ليكون من أبرز المنافسين لهيالري 

كلينتون.

باختصار

االتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا  خـــروج 

ســـيضيق الخنـــاق علـــى األقلية 

املسلمة والســـاعني إلى الهجرة 

إليها  

◄

أخبار

مشروع قانون كشفت 

عنها الملكة إليزابيث 

الثانية في خطابها 

الملكي الـ62
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«إعـــادة توزيع املهاجرين في االتحاد األوروبي، دولتي ســـيصبح 

شـــرعيا على قاعـــدة معايير توزيع مقننة للتخفيـــف عن اليونان 

وإيطاليا اللتني تعانيان من عبء هذه األزمة». 

دميتريس أفراموبولوس
املفوض األوروبي املكلف بالهجرة

«مهمـــا كانت درجـــة رعب داعش فإن إيـــران أول دولة إرهابية في 

عصرنا ستكون حني امتالكها ألسلحة نووية، مئة مرة بل ألف مرة 

أخطر وأشد فتكا من هذا التنظيم». 

بنيامني نتنياهو
رئيس الوزراء اإلسرائيلي

«كوريـــا الشـــمالية ســـوف تواجـــه مزيدا مـــن الضغـــوط الدولية 

والعزلة الدبلوماسية واالقتصادية، إذا استمرت على مسارها في 

تطوير برنامجها العسكري النووي».

  هواجن جون كوك
مسؤول كوري جنوبي مكلف بالعالقات مع الشمال

يوكيا أمانو:

بروتوكول حظر التسلح 

النووي يخول لنا تفتيش 

المواقع العسكرية

المعارضة غاضبة من تفرد المحافظين

هاريت هارمان:

المحافظون يريدون 

إدخال البريطانيين 

في خالف ضد بعضهم 

البعض

نك كليغ: 

كاميرون تخلى عن 

الموقف الليبرالي الذي 

تبناه التحالف الحكومي 

السابق

النيجر تعتقل 600 شخص 

لصلتهم ببوكو حرام

} نيامــي - اعتقلـــت الســـلطات فـــي النيجر 
المئات من األشـــخاص يتشـــبه فـــي عالقتهم 
بجماعـــة بوكو حـــرام النيجيريـــة المتطرفة، 

حسب ما ذكرته وكاالت األنباء.
النيجـــر  فـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وكشـــف 
حســـومي مســـعودو أمام البرلمان، األربعاء، 
عن اعتقال األجهزة األمنية 643 شـــخصا منذ 
فبرايـــر الماضي ووجهت لهـــم اتهامات تحت 
طائلة قانـــون اإلرهاب لصالتهم بهذا التنظيم 

اإلسالمي المتشدد.
وأوضح مســـعودو أنه جرى تفكيك العديد 
مـــن شـــبكات بوكو حـــرام والخاليـــا النائمة 
التابعة لها في منطقة ديفا الواقعة في جنوب 
النيجـــر على الحدود مـــع نيجيريا، وذلك منذ 

إعالن حالة الطوارئ في المنطقة قبل أشهر.
وللمرة األولى منذ أن أرسلت نيامي 3 آالف 
جندي لالنضمام إلى قوة إقليمية مشتركة مع 
تشـــاد والكاميرون ونيجيريـــا لمحاربة بوكو 
حرام الذي راح ضحيته اآلالف، تعلن فيها عن 

إيقاف هذا العدد الهائل من المشتبه بهم.
وصّوت نواب البرلمان لصالح تمديد حالة 
الطـــوارئ في ديفا التـــي تعرضت لهجوم غير 
مســـبوق من مسلحي بوكو حرام لثالثة أشهر 

إضافية في انتظار أن يستتب األمن هناك.
نشطاء في أملانيا اتخذوا من صورة الرئيس األميركي باراك أوباما بالونا النتقاد مجموعة السبع أمام كاتدرائية السيدة العذراء في مدينة دريسدن



} أنقرة - يقلل اخلبراء من أهمية التصريحات 
التركيـــة حـــول رغبة أنقرة في تبني سياســـة 
دفاعية عســـكرية مستقلة وشـــراء أسلحة من 
دول خـــارج منظمـــة حلف شـــمال األطلســـي، 
وبالتحديـــد مـــن الصـــني. وصنـــف احملللون 
االســـتراتيجيون هذه التصريحـــات في خانة 
االبتزاز واملساومة للخروج بأقل قدر ممكن من 
املنافع في ظّل االضطراب احلاصل في املنطقة 
اإلقليمية وخالفاتها مع حلف شمال األطلسي 
واالحتاد األوروبي وفشـــلها في االستفادة من 
أحداث ”الربيع العربي“ ورغبتها في أن تكون 
العبا مؤثرا ضمن أي حتالف، تقوده الرياض، 

ضد التوسع اإليراني في املنطقة.
وكان رجب طيـــب أردوغان قال في مؤمتر 
للصناعات الدفاعية في إسطنبول، هذا الشهر، 
”مـــا دام هناك معتـــدون في العالم فســـيتعني 
علينا أن نكـــون جاهزين للدفاع…  وهدفنا هو 
تخليص صناعات الدفاع بالكامل من االعتماد 

على اخلارج بحلول العام 2023“.
وجاءت تصريحات أردوغان، بالتزامن مع 
عودة احلديث عن مفاوضات بني أنقرة وبكني 
إلبـــرام عقد مـــع الشـــركة الصينيـــة لتصدير 
وتوريد اآلليات الدقيقة، وهي شـــركة خاضعة 
للعقوبات األميركية بسبب نظام ”إيتش كيو- 
9“. ويتوّقـــع اخلبـــراء أن تصبـــح التطورات 
احمليطة باقتناء تركيا ملنظومة دفاع صاروخي 
طويـــل املدى (تي- لوراميدس) مســـألة خالف 
جديدة بني أنقـــرة وحلفائهـــا الغربيني. وفي 
العادة، تلّبي تركيـــا، البلد العضو في احللف 
األطلســـي منذ ســـنة 1952، حاجاتها الدفاعية 
عن طريق املتعاقدين األميركيني واألوروبيني، 
باإلضافـــة إلى بعـــض الصناعات العســـكرية 
احمللّية. لذا فإن اإلعالن عن الشروع في عملية 
التفـــاوض مع الشـــركة الصينية تســـبب في 

بعض القلق بني احللفاء في الناتو. 
واختارت أنقرة الشركة الصينية الستيراد 
وتصديـــر اآلالت الدقيقة عـــام 2013 كصاحبة 
أفضل عرض لشـــبكة صواريـــخ طويلة املدى 
في مشـــروع قيمتـــه 3.4 مليـــار دوالر، وقالت 
إن االســـتحواذ علـــى تكنولوجيا جديدة ميثل 
أولوية بالنســـبة إليها. وأصبح الوضع أكثر 
غرابـــة عندما قال وزير الدفاع التركي عصمت 
يلمز، في التاســـع عشـــر من فبرايـــر املاضي، 
إن نظـــام الدفاع الصيني لـــن يدمج في أنظمة 

الناتو احلالية، وهو تصريح فهم على أنه يدل 
على تفضيل للنظـــام الصيني. وأثار ذلك قلقا 
ألن الواليات املتحدة سبق أن فرضت عقوبات 
على الشركة الصينية بسبب مخالفات لقانون 
منـــع االنتشـــار النووي فـــي إيران وســـوريا 

وكوريا الشمالية.

دعاية انتخابية

يعكس حلم أردوغان فـــي أن تتولى تركيا 
بنفســـها تصنيع كل ما حتتـــاج إليه من عتاد 
عسكري في غضون سنوات قليلة، طموحه في 
أن تلعب بالده دورا أكبر في منطقة مضطربة 
وحتقيق االســـتقالل عن احللفـــاء القدامى في 
الغـــرب، بعد أن فشـــل في انتـــزاع العضوية 
األوروبية وانقطعت بها الســـبل نحو العودة 
النفوذ إلى الشـــرق األوسط وشـــمال أفريقيا، 
وفي ظـــل توترت عالقـــات تركيا مـــع الغرب، 
وخاصة مع الواليات املتحدة، بســـبب وجهات 

النظر املتباينة من احلرب السورية.
الداخليـــة  االنتقـــادات  تصاعـــد  ومـــع 
واملعارضـــة لـــه، لـــم يجـــد الرئيـــس التركي 
من وســـيلة ســـوى التلويـــح بورقـــة حتقيق 
االكتفـــاء الذاتـــي العســـكري، عّلهـــا ترفع من 
ميزان حســـناته عند األتراك، وهو املقبل على 
انتخابـــات مصيرية يســـعى مـــن خاللها إلى 

تثبيت التأييد لسلطات رئاسية أقوى.
وفـــي محاولة حلشـــد التأييد حلزبه حزب 
العدالـــة والتنمية قبل االنتخابـــات البرملانية 
الصعبة الشـــهر املقبـــل دعا أردوغـــان مرارا 
إلـــى جعل تركيـــا من كبار مصدري كل شـــيء 
في العتاد احلربي مـــن البنادق إلى الطائرات 
املقاتلة. ويتسق ذلك مع هدفه املعلن باستعادة 

أمجاد اإلمبراطورية العثمانية. 
لكن، حتى لـــو امتلكت تركيا هـــذه القدرة 
الدفاعية العســـكرية، وحتى لو وّقعت الصفقة 
مع اجلهات الصينيـــة، فلن متتلك معها حرية 
التصـــرف فيها أو االســـتفادة املطلقـــة منها 
خـــارج منظومة حلف الناتو والقوى اإلقليمية 
والدوليـــة، ويذّكـــر اخلبراء في هذا الســـياق، 
باحلظر على األســـلحة الذي فرضته الواليات 
املتحـــدة علـــى أنقـــرة بعـــد أن غـــزت القوات 

التركية شمال جزيرة قبرص عام 1974.
مارشـــال“  ”جارمـــان  صنـــدوق  ويشـــّكك 
األميركي في نوايا أنقرة من وراء هذه الصفقة، 
خاصة في ظل مطاطية خطابها في السياسات 
الدوليـــة مؤخـــرا. وأضاف الصنـــدوق أن ما 
تقوم بـــه تركيا ميكن وصفه بـ“اســـتراتيجية 
مزدوجـــة لتحصني“ النفس على حســـاب دول 
حلـــف الناتو بغية الضغط على الدول الغربية 
للحصـــول على عـــروض جيدة، فيمـــا يتعّلق 

باحلـــرب فـــي ســـوريا والوضع مـــع األكراد، 
والعضوية األوروبيـــة، وأيضا ال ميكن إغفال 

احلمالت االنتخابية للحزب احلاكم.
وفي كل األحـــوال، يبدو أن صانعي القرار 
األتراك يحاولون التفاوض من أجل احلصول 
على أقصـــى املنافع. لكن في ظل هذه الظروف 
مـــن الصعـــب توّقع أي تقـــّدم ألنقـــرة مبا أن 
مبيعات األسلحة تخضع ملصادقة الكونغرس 
فـــي الواليات املتحدة، حيث ســـيكون مســـار 
العالقـــات األميركيـــة التركية أحـــد العوامل 

املهمة إلمتام مثل تلك الصفقة.
ويذّكـــر الباحثـــان التركيـــان، أحمـــد هان 
وكان باســـابوغلو، اللذين أعّدا تقرير صندوق 
مارشـــال، مبجموعـــة من احملـــاوالت التركية 
فـــي مجال حتقيق صفقات أســـلحة بعيدا عن 
الناتـــو والواليـــات املتحدة األميركيـــة، لكنها 
باءت بالفشـــل، األمر الذي يبني عليه اخلبراء 
تقليلهم للتصريحات الرســـمية التركي بشأن 

الدفاعات العسكرية.
وفي الواقع ليس مشروع ”تي-لوراميدس“ 
هـــو أول محاولة تركيـــة القتناء منظومة دفاع 
صاروخي وطنية. ففي سنة 1997 شرعت تركيا 
في مفاوضات لالشـــتراك فـــي إنتاج منظومة 
”أرو اإلســـرائيلي“ لكن الصفقة لم تتم بســـبب 
معارضة الواليات املتحدة على أســـاس ”نظام 
مراقبـــة التكنولوجيـــا الصاروخية“. وبالرغم 
من أن واشـــنطن غّيرت موقفهـــا الحقا، إال أن 
األزمة املالية التركية لســـنة 2001 تسببت في 

القضاء على املشروع.
وفي سنة 2012 ومع متدد احلرب السورية 
للبلـــدان املجـــاورة وجدت تركيا نفســـها مرة 
أخرى في حاجة إلـــى بطاريات باتريوت. وقد 
واضطـــرت أنقـــرة ألن تطلب من حلف شـــمال 
األطلســـي أن ينشـــر صواريـــخ باتريوت في 
العام 2014 لدعم األمن على امتداد حدودها مع 
سوريا. وبالرغم من أن صانعي القرار األتراك 
حريصـــون على عدم ذكر إيران باالســـم، تبقى 
هذه األخيرة بشـــكل واضح ســـببا آخر لرغبة 

تركيا في امتالك قدرات دفاع صاروخي. 
وينطـــوي اقتنـــاء منظومة دفـــاع صينية 
بالنسبة إلى تركيا على سلبيات كبرى تتراوح 
بني املشـــاكل التقنية والتكتيكية احملضة إلى 
السياسية، فضال عن مسائل تتعلق باالندماج 

وقابلية التشغيل البيني. 

نوايا أنقرة

أوضـــح مســـؤولون أميركيون وســـلطات 
الناتو أنه لن يتم دمج أنظمة الدفاع الصينية 
في أنظمة حلف شـــمال األطلســـي، واستنادا 
إلى تصريح وزير الدفاع التركي عصمت يلماز 
بـــأن ”النظام الصيني لن يدمـــج إال مع البنية 
التحتية الوطنية“، ال بد أن تكون أنقرة واعية 
بالوضع. وهذا النوع من القدرات الدفاعية من 
شأنه أن يخفض الفاعلية املطلوبة، إضافة إلى 
أن البنية التحتيـــة التركية ال تتحمل التخلي 
عن نظام الناتو، ومن املكلف تعويض املعدات 
املفقودة كما يتطلب ذلـــك وقتا طويال. إضافة 
إلى كل ذلك، لن يقـــدر أي خيار مطروح حاليا 
علـــى الطاولـــة فيمـــا يتعلق مبشـــروع ”تي-
اعتراض الصواريخ البالســـتية.  لوراميدس“ 

ومـــن ثمة لـــن يتمكن من توفيـــر تغطية كاملة 
للتهديـــدات التـــي تواجههـــا البـــالد، وبذلك 
ســـتبقى تركيا في حاجـــة إلى غطـــاء الدفاع 

الصاروخي األطلسي لضمان حمايتها.
ويتوقع تقرير صندوق مارشـــال أن يكون 
للتوجـــه نحو الصني في هذا الســـياق تبعات 
خطيـــرة. فالشـــركة الصينيـــة املعنية تخضع 
للعقوبات األميركية، وإذا شـــرعت الشـــركات 
التركية في التعاون معها فستواجه صعوبات 
جدية في املشـــاركة باملشـــاريع املشتركة التي 
لهـــا ارتباط بالواليـــات املتحدة مبـــا في ذلك 
مشـــروع تطوير املقاتلة ”إف35-“ ذات األدوار 
املتعددة الذي تشـــارك فيه تركيا بنشـــاط. كما 
أنـــه مـــن احملتمـــل أن يؤثر هذا اخليـــار على 
عالقات تركيا بحلفائها في احللف األطلســـي 
جـــراء تأويلهـــم احملتمـــل على أنـــه ناجت عن 
ميوالت سياسية تعكس تغّيرا في االلتزامات.

وحّذر صندوق مارشـــال من أن الشـــراكة 
احملتملـــة مـــع الصـــني وإن كانت تهـــدف إلى 

بعث إشارة إلى الغرب بأن لدى تركيا خيارات 
أخـــرى، فيجـــب عـــدم نســـيان أن األولويات 
التركية في السياســـة اخلارجيـــة اإلقليمية ال 
تتفق بالضرورة مع أولويات هؤالء الشـــركاء 
اجلدد املفترضني. وما سوريا إال مثال واضح 
لذلك، إذ يوجد رابط هيكلي ضمني ال مفر منه 
بني مثل تلك اخليارات السياســـية العسكرية 
والسياســـة اخلارجيـــة، ومـــن ثمـــة ال ميكن 
تناولها فقط في حدود االعتبارات العســـكرية 
التقنيـــة أو التجاريـــة من جهـــة، أو التعامل 
معها ببســـاطة مثلما مييل الصينيون وبعض 
األتراك إلى االعتقاد، من جهة ثانية. ومن خالل 
بســـط اليد العليا رمبا حتاول أنقرة احلصول 
على صفقة أحســـن فيمـــا يتعلق بتأمني تكلفة 

منخفضة وإنتاج مشترك. 
لكـــن جتـــدر املالحظـــة إلى أن اإلشـــارات 
املزدوجـــة مـــن أنقرة ال تســـاعدها على تقوية 
موقفهـــا التفاوضي، إذ أنها لم تفض إلى اآلن 

وكما هو متوقع إلى صفقة أفضل.

[ تحقيق االكتفاء الذاتي العسكري حلم أردوغاني بعيد المنال  [ أنقرة تتمرد على الناتو دون تحسب للعواقب
صواريخ تركيا الجديدة: تحديث دفاعي أم مناورة انتخابية

البنيـــة التحتية التركيـــة ال تتحمل 
التخلـــي عـــن نظـــام الناتـــو وأنقرة 
ســـتبقى في حاجة إلى غطاء الدفاع 

الصاروخي األطلسي

◄

ــــــق االكتفاء الذاتي  يشــــــكك اخلبراء فــــــي نوايا أنقرة مــــــن وراء الترويج لرغبتها في حتقي
العســــــكري وفتح مجال التعاون مــــــع جهات أخرى غير الواليات املتحدة وحلف شــــــمال 
األطلسي، مشيرين إلى أن ما تقوم به تركيا ميكن وصفه باستراتيجية مزدوجة لتحصني 
ــــــى الدول الغربية للحصول على  النفس على حســــــاب دول ”حلف الناتو“ بغية الضغط عل
عــــــروض جيدة في ما يتعّلق باحلرب في ســــــوريا والعالقة مع اململكة العربية الســــــعودية 
والوضع في الشــــــرق األوســــــط والعضوية األوروبية، ويتنزل ذلك أيضا في سياق محاولة 
أردوغان حلشــــــد التأييد والدعم حلزبه، حــــــزب العدالة والتنمية، قبل االنتخابات البرملانية 

الصعبة الشهر املقبل.
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في 
العمق

«نحن لسنا في وضع يتســـاءل فيه الناس في واشنطن وبروكسل: 
مـــع أي جانب هي تركيا اليوم؟ ولكن بعـــد قرار أو قرارين آخرين من 

القرارات السلبية الكبيرة، سوف نصبح في ذلك الوضع}.
مارك بيريني
 سفير االحتاد األوروبي السابق إلى تركيا

«إيران كما تعلمون، تمارس دورا في إثارة الفنت وتأليب الشعوب، 
وهـــذا ليس جديـــدا عليها فهي تعمد إلى  تلك املمارســـات دائمًا 

وباستمرار}.
أحمد املال
رئيس مجلس النواب البحريني

«الخطـــورة والتحـــدي اللـــذان يواجهـــان البحرين ســـببهما قربها من 
دول كبيرة لديها طموحات اســـتعمارية وإمبراطورية، وهي مطالبة 

بحماية نفسها من تلك الطموحات السيئة}.
غومير إيزاييف
رئيس معهد األبحاث الروسي

 المعارضة التركية: أردوغان يتصرف وكأنه سلطان من العصور الغابرة في ثوب عصري

خبراء: مؤامرات إيران أكبر تحد تواجهه البحرين
سالم الشامع

} أكـــد ميتشـــيل بيلفـــر، مؤلف كتـــاب دولة 
”صغيـــرة فـــي منطقة خطـــرة“، أن إيـــران لن 
ترضى بالطريقة التي انكمشـــت فيها بالشرق 
األوسط، مشيرا إلى أن حلمها التوّسعي كبير، 
وأن التخلي عنه بهذه الطريقة لن يكون مقبوال 

لديها.
وقـــال رئيـــس حتريـــر املجلـــة األوروبية 
للدراســـات األمنيـــة العامليـــة، خـــالل نـــدوة 
نّظمهـــا معهـــد البحرين للتنمية السياســـية، 
إن املفاوضـــات اجلارية بـــني مجموعة ”1+5“، 
وإيران ليست حقيقية، مشـــددا على أن إيران 
هي أكبر حتـــد تواجه البحريـــن، وباقي دول 

اخلليج.
وأضاف بيلفر أن هنـــاك نفاقا دوليا حول 
البحرين، فسياســـات اململكة، تتركز على حفظ 
الكيـــان الوطني من أجل مواجهـــة التحديات 
التـــي تفرضها إيران، والتـــي ازدادت درجتها 
منذ العام 2011، فـــي حني أن حكومات أوروبا 
والواليـــات املتحـــدة وغيرها ممن كان يشـــيد 
بالنظـــام في البحرين، تخلـــت عنها وانضمت 
إلى صفوف املخّربني، ومت الترويج النتهاكات 
غيـــر موجـــودة. ويرى ميتشـــيل بيلفر أن تلك 

الدول حتـــاول إخفاء أهدافهـــا احلقيقية عبر 
االصطفـــاف مع قوى العنـــف طمعا في تقدمي 

أفضل اتفاق جيواستراتيجي بالنسبة إليها.
األميركـــي  األوروبـــي  الدعـــم  ووصـــف 
للجماعات املتطّرفة، بأنـــه جنب وخنوع جتاه 
إيـــران، التـــي اعتبرها ”املهندس األساســـي“ 
حلالة العنف التي تشـــهدها البحرين ومنطقة 

اخلليج العربي منذ عقود من حني إلى آخر.
ونّوه بيلفر إلى وجـــود ضعف في الطرف 
األميركـــي بســـبب الصدامـــات الناجتـــة عن 
سنوات اإلرهاب والغزوات الفاشلة، وما تولد 
لـــدى الواليـــات املتحدة من شـــعور إنهزامي، 

فضال عن افتراضها بأن إيران قوة إقليمية.
وركـــز علـــى أن البحرين ســـتجد نفســـها 
في مواجهة إشـــكالية األمـــن املزدوجة بصفة 
مســـتمرة، نظرا ملوقعها، وحجم وقواعد القوة 
في البالد، وإصرار إيران على الهيمنة عليها، 
ووضعها حتت مظّلة سلطتها اإلدارية بالقضاء 
علـــى حكم آل خليفـــة. واخليـــار الوحيد أمام 
البحرين للخروج من املعضلة، وفق بيلفر، هو 
التماسك الوطني إلى جانب القرارات احلكيمة 

لقيادتها في احلد من االعتماد على احللفاء.
وكشـــف، في الندوة التي شارك فيها مدير 
معهد البحث الروسي في تركيا قومير ايسف، 
والكاتـــب واخلبير االقتصادي كيـــث بويفلد، 
واحلقوقـــي البحريني نائب رئيس املؤسســـة 
الوطنية حلقوق اإلنســـان عبداللـــه الدرازي، 
عن أنه تلقى العديد من التهديدات عند تأليفه 
للكتاب، من الكثير ّممن ال يريدون كشف أوراق 

إيران في املنطقة، إال أنه لم يهتم بها.

وأكـــد بيلفر أن الشـــعب البحريني قرر أن 
يتكاتف ضد الثيوقراطيـــة املتمثلة في احلكم 
في إيـــران، مضيفا أن البحرين ســـتظل دائما 
مجتمعـــا منفتحـــا ويعيش شـــعبها مبختلف 

أطيافه وانتماءاته بكل تسامح وسالم.
ومن خـــالل الكتاب املكون من 400 صفحة، 
أوضـــح بيلفر أن العنف الـــذي حدث في 2011 
كان مبنزلـــة جولـــة متأخرة مـــن تاريخ طويل 
من التدخالت اخلارجية في الشـــأن البحريني 
لتقويض االستقرار في هذا البلد، الفتا إلى أن 
ما ذكر في اإلعالم الدولي إبان تلك الفترة كان 
مغلوطا وغير حقيقي، وأنه ملس هذا من خالل 
معايشـــته للشـــعب البحريني وإملامه باألمور 

كافة من خالل زياراته املتكررة إلى البحرين.
مـــن جانبـــه عّلق رئيـــس معهـــد األبحاث 
الروســـي ومقره إســـطنبول، غومير إيزاييف، 
علـــى أن الكتـــاب أظهـــر املوقـــع اجلغرافـــي 
االســـتراتيجي املتميز والهام ململكة البحرين، 
مؤسســـات  متتلـــك  البحريـــن  أن  مضيفـــا 
دميقراطية متطورة مقارنة بدول عربية أخرى.
اخلطـــورة والتحدي  وقـــال إيزاييـــف إن 
اللذيـــن يواجهـــان البحريـــن ســـببهما قربها 
مـــن دول كبيـــرة لديها طموحات اســـتعمارية 
وإمبراطورية، وهي مطالبة بحماية نفسها من 

تلك الطموحات السيئة.
من جانبه، قال اخلبير واحمللل االقتصادي 
كيـــث بويفلـــد، إن علـــى البحرين اســـتغالل 
ســـفاراتها في اخلـــارج للترويـــج إلجنازاتها 
وملـــا يحـــدث فـــي الداخل مـــن عمليـــة نهضة 
وتنمية وغيرها، مشـــيرا إلـــى أن ذلك اجلانب 

ليس مفّعال كثيرا، بالرغم من كونه مهما جدا. 
وأوضـــح أن البحريـــن لديها احتـــرام متبادل 
وثقافة التســـامح الديني، وهو ما ”أدهشـــه“ 
نظرا لكون العديد من األديان واملذاهب تعيش 

بسالم في البحرين دون أي معوقات.
وقال بويفلد إن البحرين يجب أن تركز على 
4 نقاط أساسية، وهي أن ضوءها مختف حتت 
الظالل، إذ يجب أن تكون ســـباقة في الترويج 
لنفسها بدال من انتظار اآلخرين ليرّوجوا لها.

وأضـــاف أن البحريـــن في مراكـــز متقدمة 
اقتصاديـــا، إذ هـــي فـــي املرتبة الــــ13 عامليا 
فـــي نواحي احلريـــة االقتصاديـــة، فضال عن 
اســـتقطابها للمؤسســـات املالية اإلســـالمية، 
وتوجهها في ذلك االجتاه، مؤكدا أن الصيرفة 
اإلسالمية مهّمة جدا، فالنظام العاملي قد يتجه 
إليهـــا، فضال عن أن هناك بنـــوكا ترفض دعم 
التجارة، وعلى البحريـــن انتهاز هذه الفرص 

العظيمة أمامها.

ميتشيل بيلفر: 
مفاوضات النووي ليست 

حقيقية وعلى البحرين الحد 
من االعتماد على الحلفاء

أحداث العنف األخيرة بمنزلة جولة متأخرة من تاريخ طويل من التدخالت الخارجية في البحرين

ّ
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وصف مايكل موريـــل، النائب  } واشــنطن – 
املركزيـــة  االســـتخبارات  لرئيـــس  الســـابق 
األميركية ”ســـي آي إيه“، ما ســـّمي بـ“الربيع 
لإلســـالميني  ”هديـــة  كان  بأنـــه  العربـــي“ 
املتشـــددين“، مطلقـــا عليـــه تســـمية ”ربيـــع 
القاعـــدة“، الفتـــا إلـــى أّن تنظيـــم ”داعـــش“ 
يســـعى إلى تنفيذ عملية مشابهة في أصدائها 

وتأثيرها ألحداث 11 سبتمبر 2001.
وفي كتابـــه ”احلرب العظمـــى بعصرنا“، 
الذي صـــدر في 12 مايو اجلـــاري، قال موريل 
”أســـاءت  األميركيـــة  املخابـــرات  وكاالت  إّن 
تقديـــر“ قدرة تنظيم القاعدة على ”اســـتغالل“ 
االضطرابات في الشـــرق األوســـط، لـ“تقوية“ 

وجوده في املنطقة.
وأضـــاف موريل في فصـــل عنونه بـ“ربيع 
القاعـــدة“: خلص محّللونا إلـــى أّن املظاهرات 
سترسل رسالة عبر اإلقليم مفادها أّن التغيير 
السياســـي ممكن مـــن دون أن تقـــود القاعدة 
الطريـــق، ومن دون العنف الذي يقول التنظيم 
إّنـــه ضـــروري لتحقيـــق مثـــل هـــذا التغيير، 
مشـــيرا إلى أّن هـــذه النتيجة تعكس إســـاءة 
تقدير االســـتخبارات األميركيـــة في ما يتعلق 

بـ“الربيع العربي“.
موريـــل اّلذي خـــدم في ”ســـي آي إيه“ 33 
عامـــا، مضى قائـــال ”باختصـــار، كان الربيع 
العربي مبثابة هدية للمتشـــّددين اإلسالميني، 
في الشـــرق األوسط وشـــمال أفريقيا، وحالتا 
مصـــر وليبيا تشـــرحان هـــذه النقطة بشـــكل 

جيد“.

تخاذل اإلخوان في مصر

في ما يتعلـــق بالتطورات التي شـــهدتها 
الساحة املصرية التي مرت عليها شأنها شأن 
العديـــد من بلدان املنطقـــة موجة االنتفاضات 
الشـــعبية، يرى موريل أّن حلول محمد مرسي 
املنتمـــي إلى جماعة اإلخوان املســـلمني محّل 
الرئيس األسبق حســـني مبارك، أضّر مبسار 
التحول املصري منذ بالبداية، حيث أّن مرسي 
ســـرعان ما بدأ في منح نفســـه ســـلطات غير 

عادية. 
كما أّنه اّتخذ قرارات ســـيئة بشأن األمور 
السياســـية واالقتصادية. وبـ“ذلك فقد ضاعت 
الفوائـــد اّلتـــي كانت منتظرة مـــن وجود قائد 

منتخـــب انتخابا شـــعبيا، بســـبب احلوكمة 
السيئة“، وفق تعبيره. وقد أودت تلك احلوكمة 
الضعيفة إلى العديد من التداعيات الســـلبية 
أبرزهـــا ما يتعلق مبكافحة اإلرهاب. حيث أّنه 
وعلـــى الرغم من أّن آليات مكافحة اإلرهاب في 
مصر ظّلت سليمة إلى حّد كبير، إّال أنه لم تكن 
هنالك إرادة سياسية الســـتخدامها زمن حكم 

اإلخوان. 
وقد توقفت جهات اجليش واالستخبارات 
وتنفيذ القانون بشـــكل أساســـي عن محاربة 
القاعدة ألّنها شـــعرت، وفق موريـــل، بأّنها ال 
حتظى بدعم سياسي كي تواصل عملها. وفى 
وقت قصير وعلى نحو ملحوظ كانت القاعدة، 
التـــي ُهزمت في مصر قبل عقديـــن تقريبا، قد 
عادت حيث أقامت مواطئ أقدام جديدة لها في 

سيناء وغيرها من أنحاء مصر.
وألّن حكومة مرسي لم تكن تفعل شيئا إزاء 
هذا اخلطر املتنامي، أرسل البيت األبيض في 
النهايـــة ”قيصـــر مكافحـــة اإلرهـــاب“، جون 
برينـــان، ليخبر مرســـي بأّن القاعـــدة تتعافى 
بسرعة في مصر وأّن هدفها األساسي هو قتله 

(مرسي) واإلطاحة بحكومته. 
وبعد أن لفـــت برينان انتباه اإلخوان لهذا 
األمـــر، اســـتؤنفت عمليات مكافحـــة اإلرهاب 
بشـــكل جزئي ضّد القاعدة، إلـــى أن ثار عليه 
الشـــعب املصـــري، بعـــد أن طفـــح الكيـــل من 
سياســـاته الفاشـــلة واملتخاذلـــة علـــى جميع 
املســـتويات، وّمت عزله عن منصبه وإنهاء تلك 
احلقبة من حكم اإلخوان التي كادت جتّر مصر 
إلـــى الهاوية لو دامت أكثر من ذلك. لكن وعلى 
الرغم من تلك اخلطوة الشـــعبية املسنودة من 
مؤسســـة اجليـــش إّال أّن الضـــّرر كان قد وقع 
بالفعـــل. إذ كســـبت القاعدة أرضـــا هائلة في 

أكبر وأهم بلد عربي في املنطقة.
وبذلـــك حتـــّول الربيع العربـــي، الذي نبع 
مـــن معني أساســـه احلـــق في تقريـــر املصير 
والتعبير، إلى محّفز ألســـوأ نـــوع من العنف 
والقمـــع، فتحول الربيع العربـــي من ثمة إلى 

شتاء ملّبد السماء.

عدم تقدير ليبي لحجم التهديدات

الوضـــع الدامي الذي تشـــهده ليبيا، وهي 
التـــي كانـــت كذلك أحد بلـــدان املنطقـــة التي 
هبـــت عليها رياح ”الربيـــع العربي“، وتغلغل 
التنظيمات اجلهاديـــة فيها اليوم، يقول نائب 
رئيس الـ ”ســـي آي إيه“ الســـابق، إّنه لم يكن 
مســـتبعدا بل كان متوقعا وبشّدة. حيث يقول 
إنـــه زار ليبيا في ينايـــر 2012، بعد نهاية عهد 
العقيـــد معمـــر القذافي، بصحبـــة نائب وزير 

الدفـــاع لشـــؤون املخابـــرات، مايـــك فيكـــرز، 
بهـــدف إقنـــاع رئيـــس وزراء ليبيـــا اجلديد 
(لم يذكر اســـمه) بـ“احلاجة امللّحـــة إلى بناء 
جهاز مخابرات قادر على التعامل مع مشـــكلة 
القاعدة، بعـــد أن انهار جهـــاز حقبة القذافي 

السابق، ولم يعد له وجود“.
وأوضـــح أنـــه ”قال لرئيـــس الـــوزراء إّن 
القاعـــدة وضعت أنظارهـــا على ليبيـــا، وأّن 
جهـــاز مخابرات هو ضـــرورة مطلقة للّتعامل 
معها. فتراجع رئيس الـــوزراء قائال إّنه يقود 

حكومة مؤقتة فحسب، وأّن لديه الكثير ّمما 
يجب عملـــه، وأّن األمر سيســـتغرق وقتا 

إلدراك كيفيـــة بنـــاء جهاز علـــى الّنحو 
الصحيـــح“، وهـــو ما مييـــط اللثام 

عـــن عـــدم تقدير حكومـــي حلقيقة 
األخطار احملدقة.

”شـــعرت  قائال  وأضـــاف 
االجتماع  لنهاية  باإلحباط، 
مع وعـــود غامضـــة ببناء 
خاّصة  مخابـــرات“،  جهاز 

أّنـــه علـــم أّن ذلك لـــن يحدث 
فعـــال، علـــى الرغـــم مـــن تأكيـــده 

لرئيس الـــوزراء أّن قوة القاعـــدة املتزايدة 
فـــي ليبيا ُميكـــن أن تؤّدي إلـــى هجمات على 
املصالح الليبية، واملصالح األميركية على حّد 
ســـواء، و“هو ما جتّسد بالفعل في شكل واقع 

مأســـاوّي بعد أقل من عام مـــن ذلك التحذير“، 
في إشارة إلى الهجوم الذي طال مقّر السفارة 
األميركيـــة في بنغازي، والذي أســـفر عن قتل 

السفير كريس ستيفينز.

جدل حول السياسات األميركية

لـــم ينته كتـــاب موريل بعـــرض احلالتني 
املصرية والليبية فحســـب، بل شـــّدد على أّن 
”احلرب التي نخوضها ضّد اإلرهاب ستستمّر 
لعّدة أجيال“، مضيفا أن ”داعش يســـعى إلى 
تنفيذ عملية مشـــابهة في أصدائها 
وتأثيرهـــا لضربة القاعدة في 
11 ســـبتمبر 2001“، ليتجاوز 
ذلك إلـــى جملة مـــن القضايا 
بالسياسات  املتعلقة  الســـابقة 
تلـــك املتعلقة  األميركية (ســـواء 
بجهـــاز  أو  األبيـــض  بالبيـــت 
املخابرات األميركية) املتبعة ملجابهة 

اإلرهاب، ومواقفه منها.
وقـــد أثـــار كتـــاب موريـــل ضّجة في 
األوســـاط اإلعالمية األميركية لكونه يدافع 
عن جـــورج بوش االبـــن، في اّتهامـــه ”نظام 
الراحـــل صدام حســـني،  العراقـــي  الرئيـــس 
بامتالك أســـلحة دمار شـــامل“، حيـــث أّكد أّن 
”جميـــع األجهـــزة االســـتخباراتية األميركية، 

وعلى رأسها وكالة املخابرات املركزية، ومراكز 
البحث، كانت تؤّكد امتالك نظام صدام حسني 
لتلك األســـلحة“. أّمـــا القضية األخـــرى التي 
أثـــارت لغطا كبيرا، وخاصة لدى املدافعني عن 
حقوق اإلنسان واملعارضني للّتعذيب، فتتعلق 
بإصـــرار موريل علـــى أن ما يدعوه ”وســـائل 
التي استخدمتها ”سي  االســـتجواب املعّززة“ 
آي إيه“، بعد أحداث 11 ســـبتمبر، أدت لـ“درء 
العديـــد من املخاطـــر عن البـــالد، ونتج عنها 
الوصول إلى زعيم تنظيم القاعدة، أســـامة بن 

الدن“.

وقـــد أوضح قائال ”أفضل مثال على جناح 
تلك األســـاليب هي تصّرفـــات ُمخّطط هجمات 
11 ســـبتمبر، خالد الشـــيخ محمد، التي كانت 
مختلفة بشـــكل كبير بعد اســـتخدام وســـائل 
االســـتنطاق املعّززة معـــه؛ فقـــد كان متحديا 
بشراسة وغير راغب بالكالم في البداية، وبعد 
استخدام الوسائل (مت تطبيق أسلوب اإليهام 
بالغرق عليه 183 مّرة) أصبح متعاونا وراغبا 
بالكالم بصدق، واإلجابة تقريبا على أّي سؤال 

ُطرح عليه“.
كما تناول مايكل موريـــل قصة اغتيال بن 
الدن فـــي مايو 2011، وجـــاءت روايته مطابقة 
لرواية البيت األبيض، اّلذي يؤّكد أّن الوصول 
ملخبـــأ بـــن الدن فـــي باكســـتان ”كان أميركيا 

بالكامل ولم يكن للباكستانّيني علم باألمر“.
ويذهـــب موريـــل إلى أبعد مـــن ذلك ليقول 
”قائد وحـــدة العمليات املشـــتركة اخلاصة في 
وزارة الدفـــاع ويليـــام مكرايفـــني، خّطـــط ألن 
يقـــوم رجاله في العمليـــات اخلاّصة للبحرية 
األميركية (ســـيلز تيم 6) بالهبوط على املجمع 
اّلذي يحتمي فيه بن الدن فيما يبحث مســـؤلو 
اإلدارة األميركية عن حّل ميكن التفاوض عليه 
مع باكستان في حال اكتشفت العملية بعد أو 

أثناء تنفيذها“.
ولفـــت موريل إلـــى أّن الرئيـــس األميركي 
بـــاراك أوباما قـــال ملكرايفني إّنـــه إذا تدّخلت 
الســـلطات الباكســـتانية أثناء تنفيذ العملية، 
فـــإّن عليهـــم (األميركيني) ”شـــّق طريقهم إلى 

اخلارج بالقوة“. 
وهنا قـــال موريل ”أوباما لـــم يحّبذ فكرة 
أن تتعّفـــن قوات مكرايفني في أحد الّســـجون 
الباكستانية لعّدة أشـــهر بينما نحاول العمل 

دبلوماسيا إلطالق سراحهم“.
وباملقابل يرى مراقبون أّن هذه األســـاليب 
والسياســـات الزجرية التي اتبعتها الواليات 
املتحدة األميركية إّمنا زادت من حّدة التطّرف 
لدى اجلهاديـــني، وغّذته، وهي التي تســـببت 
اليوم في تضاعف أعدادهم واشتداد شوكتهم، 
خاّصـــة فـــي ظـــل ”العجـــز“ أو رمبـــا التلكؤ 
األميركـــي الظاهر في التصدي لهم في البلدان 
التي ســـيطروا فيها على أراض شاسعة شأن 

العراق وسوريا وليبيا.

[ إخوان مصر تخاذلوا في التصدي لإلرهاب  [ أساليب الزجر األميركية تغذي التطرف

نائب رئيس «سي آي أيه} السابق: الربيع العربي هدية لإلسالميين المتشددين

على الرغـــم من أن آليـــات مكافحة 
اإلرهاب في مصر ظلت سليمة، إال 
أنه لم تكن هنالك إرادة سياســـية 

الستخدامها زمن حكم اإلخوان

◄

جتد ظاهرة التنامي اجلهادي في منطقة الشــــــرق األوســــــط وشــــــمال أفريقيا، خاّصة في 
البلدان التي مّرت عليها رياح ما ســــــمي بـ“الربيع العربي“ ما يبّررها لدى مايكل موريل، 
النائب الســــــابق لرئيس االســــــتخبارات املركزية األميركية، على الرغم مما يحيط بها من 
تعقيدات. حيث أّنه ُيعيدها إلى الفترات التي تفّككت فيها الدول التي شــــــهدت انتفاضات 
شعبية، وإلى عدم تقدير احلكومات التي أعقبت تلك التغييرات للخطر احملدق الذي أفضى 
إلى تداعيات خطيرة اليوم تهدد السلم العاملّي، مما يبرر األساليب والسياسات األميركية 
املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، والتي تثير بدورها جدال كبيرا في الداخل األميركي وخارجه.

في 
العمق

مايكل موريل:
الحرب التي نخوضها ضد 
اإلرهاب ستستمر لعدة 

أجيال

«الربيع العربي مكن الجماعـــات اإلرهابية املحلية من زيادة تأثيرها 
األيديولوجي وقوتها املادية، وقد أضحت التهديدات أكثر تعقيدا 

وعابرة لألوطان}.
رمطان لعمامرة
وزير اخلارجية اجلزائري

«مـــا بـــات يعـــرف بالربيع العربـــي جلب إلى دول الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا عدم االســـتقرار وصعوبات اقتصادية وأزمات في 

التحكم، باالضافة إلى موجات من العنف والتطرف}.
جيمس كالبر
رئيس وكالة األمن القومي األميركية

«منطقة الشـــرق األوســـط تواجه ظرفا اســـتثنائيا وتحتـــاج البتكار 
أساليب أكثر تطورا، والبد من مواجهة اإلرهاب بأكثر الطرق شراسة 

لكي يتم القضاء عليه}.
خالد عكاشة
خبير أمني واستراتيجي

الفوضى التي أعقبت احتجاجات الربيع العربي تشكل تربة خصبة النتشار األفكار المتشددة

مكافحة التشدد تستوجب الحرب على الجهاديين من الداخل
} لنــدن - من الواضح أّنـــه ال ميكن حتقيق 
دون  املتشـــّددين  اإلســـالميني  علـــى  نصـــر 
مواجهتهم فكريـــا وأيديولوجيا. وإلى اليوم 
وبعد مرور 14 عاما على أحداث احلادي عشر 
من ســـبتمبر، لم يبذل اخلبراء إّال القليل من 
اجلهد في ســـبيل حتقيق هذا الهدف. ورغم 
وجود مجموعة متنوعة من الذين اشـــتغلوا 
علـــى موضـــوع التطّرف في اإلســـالم إّال أّنه 
يوجد نقص واضح في املناقشات التي تهدف 
فـــي الواقع إلى حتديد معنـــى اجلهاد، وفق 

ورقة بحثية صادرة عن موقع ستراتفور.
فـــي اآلونة األخيـــرة، اســـتعمل اخلبراء 
مصطلـــح ”مكافحة التطـــّرف العنيف“، وفي 
املاضي كانت مصطلحات من قبيل ”مكافحة 
و“االعتدال“  التطـــرف“  و“اجتثاث  اإلرهاب“ 
أكثر انتشـــارا. وكل هـــذه املفاهيـــم تتناول 
جوانب ليـــس بينها اختـــالف كبير في الرد 
على سؤال: كيف ميكن التصدي للتطرف عبر 

جتديد الفكر الديني؟
وبناء عليه، يســـعى العديـــد من اخلبراء 
اليوم إلى التوصل إلى إسالم معتدل كتلقيح 
فلسفي ضد التيارات اجلهادية، ومنذ صعود 
وإعالن ”اخلالفة“  تنظيم ”الدولة اإلسالمية“ 
فـــي املناطق التي تقع شـــرق ســـوريا وغرب 
العراق، هناك عدد متزايد من احملاوالت التي 
تســـعى إلى التوصل إلى فهم لإلسالم يكون 

أكثر اعتداال.
وفـــي أعقاب أحـــداث احلادي عشـــر من 
ســـبتمبر، قـــام عدد مـــن املســـلمني الفاعلني 
بتقدمي أنفســـهم كبدائل لإلسالم الراديكالي. 

ومن بينهم من أصبحوا يســـمون أنفســـهم 
”احملافظـــني  املعتدلـــني“،  بـ“اإلســـالميني 
الليبراليـــني“،  ”املعتدلـــني  أو  التقلديـــني“ 
ويطالب هـــؤالء، وعدد من األنظمة في العالم 
اإلســـالمي، صراحـــة بتبنـــي رؤيـــة حديثة 

ومعتدلة لإلسالم.
ومـــع تطـــور ديناميكيات االعتـــدال بدأ 
العلمـــاء يدركـــون أن مصطلحـــي ”االعتدل“ 
ألنهـــا  جـــدا،  مضللـــني  و“الراديكاليـــة“ 
مســـألة  فـــي  النســـبية  إلـــى  يســـتندان  ال 
األيديولوجيات اإلســـالمية، ألّن االعتدال في 
األيديولوجيا والســـلوك هـــو بالفعل ظاهرة 
معقـــدة، وتعريفه يزيد فـــي صعوبة محاولة 
فهمه مـــن جانب علمـــاء السيـاســـة وعلماء 

االجتماع والفالسفة.
ومـــع مرور الوقـــت، أصبـــح واضحا أّن 
التفـــوق في احلرب علـــى اجلهاديني يتطلب 
التركيـــز على التطرف، وهو احملّرك الذي من 
شأنه أن يقود نحو اإلرهاب. ومبا أّن التطرف 
يؤدي إلى عديد املشـــارب -وليس بالضرورة 
إلى اإلرهاب- ّمت استخدام املصطلح اجلديد 

وهو ”مكافحة التطرف العنيف“.
وتدعو هـــذه املقاربة إلى نزع الشـــرعية 
عـــن اجلهاد مـــن خالل اســـتهداف الروايات 
واملناهج التي تنّص عليه، مما يشكل حتديا 
للطرق التي  يســـيء اجلهاديون استخدامها 
وإعـــادة تعريـــف املبـــادئ الهامة لإلســـالم. 
علـــى الرغـــم مـــن أن صياغة أدبيـــات دينية 
مضادة تبـــدو وكأنها حل طبيعـــي، إّال أنها 
مهمة شـــاقة. ويتطلب األمر اتخـــاذ قرار، إذ 

أّن التاريخ حافـــل باألمثلة لصراعات جنمت 
عن محاوالت بعض املجموعات التي حاولت 
إمالء معتقداتها الدينية على جماعات أخرى.

وبالفعـــل مت تركيز قدر كبيـــر من الطاقة 
لتعزيز األدبيات املضادة، خاصة في الغرب، 
شـــملت حتى املجال االفتراضي، حيث يشير 
ماثيـــو ليفـــت، الباحث في معهد واشـــنطن 
لسياسات الشـــرق األدنى، على سبيل املثال، 
إلى ”أّن الواليات املتحدة لديها إستراتيجية 
تواصـــل مبتكـــرة بـــني الـــوكاالت تتحـــدى 
رواية تنظيم القاعدة علـــى برامج التواصل 

االجتماعي تصل إلى آالف املشاهدين“.
لكـــن العالم لم يحقق علـــى األرض عديد 
املكاســـب ضد اجلهاديني في حـــرب األفكار 
ألّن الكثير من املسلمني يرون أّنها حرب ضّد 
اإلسالم. ولذلك، فإّن أي رواية فعالة يجب أن 
تنبع من املسلمني أنفسهم. وبطبيعة احلال، 
فإن هـــذا يؤدي إلى مشـــكلة أخـــرى: تتمثل 
في ضعف مصداقيـــة مناصري االجتهاد، أو 

إعادة تفسير النصوص الدينية.
باملقابل  املتشـــددون  اإلســـالميون  ويعّد 
األكثر مهـــارة في تنزيل أفكارهم في ســـياق 

التقاليد الدينية املوجودة. 
وعلى خـــالف ذلك، يناضـــل أولئك الذين 
يفضلون تفســـيرا أكثر اعتداال لإلســـالم من 
أجـــل التوصـــل إلى وصفـــات معاصـــرة ملا 
يعنيـــه أن يكون مســـلم في العالـــم احلديث 
دون أن يكـــون الوحي ســـببا فـــي امتيازه، 
وهـــو ما يجعل عديـــد املتطرفني واحملافظني 
والتقلديني في وضعيـــة غير مريحة. كما أن 

اخلالفـــات الطائفيـــة أدت إلى مزيـــد تعقيد 
األمـــور. واعتبـــرت عديـــد احللـــول التي مت 
اقتراحهـــا ملعاجلـــة هذه القضايـــا ورقة في 
أيـــدي املتطرفني، على ســـبيل املثـــال، هناك 
اقتراحـــات بـــأن تكـــون الصوفيـــة مبثابـــة 
ترياق (مصل شاف) للســـلفية، أو أن تواجه 

العلمانية اإلسالم املتطرف.
غيـــر أن محللـــني يرون أّنـــه وعلى الرغم 
من أّن الســـلفية هي أول مـــن جعلت اجلهاد 
يكتســـب زخمـــا إّال أن احلـــل بيدهـــا. ففـــي 
النهايـــة، ميكن أن تكون املنافســـة الداخلية 
بـــني مختلف مدارس الفكر اإلســـالمي عامال 
يســـاهم فـــي إضعـــاف املتطرفني، بـــدال من 
اجلهود التي تبذلهـــا اجلهات الفاعلة خارج 

العالم اإلسالمي لتغيير األيديولوجيات.
ومع ذلك، فإنه لن يكون من الســـهل على 
هؤالء داخل العالم اإلســـالمي، الذين يتبنون 
التغييـــر، أن يواجهوا صراعا مكثفا احلفاظ 
علـــى مصداقيتهم، وأحيانا حتى ســـالمتهم 
الشـــخصية. لكن ال مناص من أّن املســـلمني، 
الذيـــن ال يحملون الفكـــر الطائفي، هم األقدر 
علـــى مجابهـــة اجلهاديـــني، إّال أّن العمليـــة 
تســـتوجب االشتغال على مدى أجيال عديدة 

حتى تؤتي أكلها.
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ن يحدث

مـــن تأكيـــده 

جي
تنفيذ

ا
األ
بالبي
املخابر
اإلرهاب،
وقـــد أ
إلاألوســـاط اإل

ماثيو ليفت: 
أميركا لديها استراتيجية 

تواصل مبتكرة تتحدى 
رواية تنظيم القاعدة
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} العراق مّر في تاريخه احلديث بعد 
تأسيس الدولة العراقية مبراحل عنف 

متدرجة، تفاقمت بعد ثورة متوز 1958 مع 
النظام اجلمهوري، وصورة اليوم األول 
عندما مت االستهانة والتمثيل بقتلى من 

طالتهم حالة االنفعال اجلمعي املندرجة حتت 
تسميات ومصطلحات شائعة اختلفت حولها 

اآلراء.
الطوارئ، قد تكون وصفا غير دقيق 

لواقـع االستثناء في العراق، رغم أن 
املصطلح يحتمل تراتبية التفضيل، رمبا 

إعالن الطوارئ القصوى يكون قريبا، لكن 
األقرب هو إعالن االستنفار لوقوع الكارثة.
تتبادر إلى أذهاننا مخلفات األعاصير 

والزالزل وأعداد الضحايا، بالقياس 
واإلحصاء يكون العراق أكثر مأساوية 

خلسائره الكبيرة املرّوعة في أعداد القتلى 
واملتضررين الواجب إغاثتهم، ولو بتوفير 
احلد األدنى من وسائل ضمان البقاء على 

قيد احلياة.
الساسة في تصرفاتهم السلطوية، 

يتعسفون في سحب توجهاتهم الفكرية 
وزجها في احلياة اليومية، وهم بذلك 

يسيئون إلى السالم املجتمعي، ويساهمون 
في خلق املناخات املناسبة لالنقسام، 

والكثيرون متترسوا خلف إرضاء ناخبيهم، 
موغلني في اإلساءة لآلخر، وهنا املفصل 
النوعي في الفكر الدميقراطي وصندوق 
االنتخابات واشتراطات من يسمح لهم 

باملشاركة في اإلدالء بأصواتهم، حيث ال 

شرط إال بلوغ السن القانونية. الثورة 
الفرنسية وشعارها (حرية، إخاء، مساواة) 

ساهمت في حتقيق العدالة وعدم التفرقة 
أمام القانون والتمتع باحلرية كحق يتكافأ 

الشعب إنسانيا في ممارساتها بتنافس 
مشروع لتطوير القدرات وحتصيل املعرفة 

واالنتماء واالختيار احلر لنمط املعتقد 
والفكر السياسي.

اجلدل يتكثف في املثال العراقي 
لدميقراطية لم تقدم مثاال يقتدى به، إمنا 
سيقت األصوات ألكثر من دورة، ألسباب 

ال تتعلق باحلرية أو باإلخاء أو باملساواة، 
فاحلرية مت سلبها من قبل زعماء ساسة 

الطوائف واالنقسامات املذهبية واحلزبية، 
ومتادى بعض املرشحني والعاملني في 

حمالتهم االنتخابية إلى تهديد الناخبني 
البسطاء بوعيد جهّنم إذا ما خالفوا أنفسهم 
ورشحوا شخصا آخر ال يحظى برضا رجل 

الدين وقائمته السياسية، اإلخاء أيضا 
داهمته األحداث وردود األفعال والعصاب 

املتنامي في استهداف شركاء الوطن.
املفارقة في احلالة العراقية، سقوط 

الهدف الثالث، أي املساواة، الساسة 
العراقيون تسببوا في ثلم مبدأ مهم من 

مبادئ الدميقراطية وجتاربها في احلياة 
السياسية وتاريخها، ألنهم قدموا منوذجا 
سيئا في تطويع إرادة الفرد واملجموعات 

البشرية جلهة عدم توفير ناخبني حقيقيني 
يدعمون اختيار املرشح املناسب لغياب 

القدرة على االختيار الصحيح.

النتيجة، كانت صراعات سياسية نزوال 
إلى الطائفية والعنف وجتاهل حقوق اآلخر 

مبناسيب أصداؤها اليوم في التخندقات 
واالنقسامات في اآلراء واملواقف واملصائب 

املتتالية، وآخرها الرمادي.
املعركة على مشارف الرمادي، هل ستكون 
هجوما أم دفاعا عن خطوط التماس احلالية؟ 

من قراءتي الشخصية حترير الرمادي لن 
يكون إال بأداء عسكري حقيقي محترف 

ويبدو أنه غائب اآلن.
ما يدهشني أننا عدنا إلى لغة ”الفزعة 

العشائرية“ وتطبيقها على القطعات 
العسكرية، رمبا كان األمر مقنعا بعض 

الشيء قبل احتالل املوصل، وهدايا األسلحة 
املتقدمة التي مت االستحواذ عليها وزادت 

وتيرتها باحتالل الرمادي.
املطلوب اآلن، إعالن العراق بلد منكوب، 
ألنه مستباح وحياة مواطنيه في خطر داهم 

ويتعرضون للحط من كرامتهم واملساس 
بحياتهم، رمبا ال تفعلها الدولة ألن األمر 

مناط ببقاء السلطة املركزية ومتاسك موقفها 
الدولي، لكن ذلك واقع حال تفرضه األمانة 

واملسؤولية التاريخية لنواب املناطق 
الشاسعة املنكوبة بحروب اإلبادة اجلماعية، 

على الرغم من سلبيته الظاهرة في ظروف 
مستقرة.

القرارات االعتيادية عن إعفاء وتعيني 
آخرين من الضباط أو القادة، وتشكيل جلان 
إلى آخر الروتني تظل ضمن حفظ ماء الوجه 

للقادة السياسيني الذين ميثلون كتلهم 
الطائفية.

كل مواطن في مهازل الصراع الدموي 
تتملكه مفارقة الدولة الراعية، التي ساهمت 

في تفريق شعبها وأوقعته في مصيدة 
املهاترات السياسية، مستِغلة املذاهب 

والشحن الطائفي واملناطقي لزرع واقع 
عراقي جديد يتبنى الدميقراطية كخيار 

لبناء منوذج مغاير، النتيجة إخفاق عسكري 
وانهيار أمني وكوارث إنسانية.

املعادلة تتوقف على عامل الزمن 
واإلحراج في التسليح املطلوب للمواجهة، 
وكل تأخير يعني قفزات متباينة ومزيد من 

التمدد واخلسائر البشرية والنفسية وفقدان 
الثقة بالقيادات العسكرية والسياسية التي 

ينطبق عليها املثل املصري ”اسمع كالمك 
أتعجب، وأشوف أمورك استعجب“.

احلقائق، بعضها راسخ، مـن آالف 
السنني، ثم تتكشف عن حقائق بديلة ال 

ميكن جتاهلها أو إنكارها، يرفضها بعضهم 
ويقبلها آخرون، لكنها تثبت واقعا يجب 
التعامل معه بجدية، تتطلب إعادة النظر 

في كل ما سبق، فماذا لو كانت أكاذيب 
من سيناريوهات وأجندات قصيرة النظر 

ومكشوفة لكل األطراف.
النهاية مزروعة في البدايات وبعض 
التجارب ال ميكنها أن تنمو ألنها تفتقد 

ألسباب احلياة. هل نشهد نبتة حكم طارئة؟ 
طارئة لكن، غير مصابة بآفات جتربة سنوات 

ما بعد االحتالل.

* كاتب عراقي

بداية ونهاية فيلم عراقي

ماجد كيالي

ليست هذه املرة األولى التي 

يفصح نصرالله عن طبيعة 

السياسات التي يأخذ حزبه 

«شيعة» لبنان إليها، لكنها املرة 

األولى التي يبدو فيها على هذه 

الدرجة من التوتر والتهور

كل مواطن في مهازل الصراع 

الدموي تتملكه مفارقة الدولة 

الراعية، التي ساهمت في تفريق 

شعبها وأوقعته في مصيدة 

املهاترات السياسية، مستغلة 

الشحن الطائفي واملناطقي

حامد الكيالني

} منذ ثورة يوليو 1952 ومصر تتراجع 
ثقافيا وإبداعيا وفنيا بسبب التجريف 

العسكري للبالد وللنخب، لذلك فإن انتصار 
اسم مصري على حالة اجلفاف ومناخ اجلهل 
أمر يستحق الفرح واالمتنان، خصوصا أننا 

نتحدث عن حاالت نادرة، كاملستشار محمد 
عشماوي ونصر أبوزيد وفرج فودة وغيرهم.

رحلة التنوير في مصر رمبا تكون 
أقسى من غيرها، فنظام يوليو قضى على 
إرث الليبرالية امللكية وأقام أعمدته على 
أسس محافظة، وباسم املعارك والتحرر 

أزيح أهل الكفاءة لصالح أهل الثقة، ومت 
إلغاء التنوع الغني لصالح األحادية الفقيرة 

واملزّيفة، وحني خاض النظام احلاكم 
حربه ضد املتطرفني اعتمد على مواجهة 

اجلهل باجلهل، أي مواجهة العنف الديني 
املتطرف بالتخلف الوعظي املتحجر، ومع 

عجز مؤسسات التعليم واإلعالم عن القيام 
بدورها لضعف القدرات وندرتها ومحدودية 

احلرية انتهت الثقافة العامة إلى دائرة مغلقة 
وسوداء، بل ميكن القول إن بعض مؤسسات 

الدولة واإلعالم تشارك في صناعة اجلهل 
وتصديره بصورة منّظمة.

في ظل هذه األجواء ظهر اسم الدكتور 
خالد منتصر كمفكر أصيل وإعالمي واع 

وكاتب يومي رشيق ومؤثر وممتاز، بدأت 
معاركه بنشر الثقافة الصحية السليمة 
وتنظيف اإلعالم الطبي من الدجل، ثم 

استمرت معاركه لتنقية اخلطاب الديني 
من اخلرافة، وإنقاذ اخلطاب السياسي من 

اجلمود والغوغائية.
حني نقرأ خالد منتصر، فنحن نقرأ نصا 

ثريا ومفتوحا تتكامل من خالله الروح 
السليمة مع اجلسد السليم بإدارة العقل 

املتنور، ال خطوط فاصلة بني الصحة والفن 
والسياسة والدين والفلسفة، وهذه الرؤية 

الشاملة والعميقة هي ما متّيز خطاب خالد 
منتصر عن غيره.

معارك منتصر قدمية، بداية من التصدي 
لوهم اإلعجاز العلمي، نشر الثقافة اجلنسية 

الصحيحة في مواجهة خزعبالت العامة، 
التبشير بالعلمانية في وجه اإلسالم 

السياسي، مجابهة خطاب اإلرهاب، تفكيك 
مشاريع اإلخوان والسلفية. ولعل أهم 

معاركه، هذا العام، االنتصار لداْروين في 
وجه شيخ األزهر باحلجة وبالعلم.

نعم إنه العلم، الكلمة املفتاحية ألدبيات 
منتصر كلها، فأغلب معاركه نشبت غيرة على 
العلم من جتار الدين وأدعياء املعرفة، ليست 

هناك مشكلة عند خالد منتصر بأن اإلسالم 
يحّرم حلم اخلنزير، لكن مشكلته إسباغ 

ذريعة علمية كاذبة لهذا التحرمي، وال مشكلة 
عند منتصر بأن يصوم املسلم، إمنا مشكلته 
بث فوائد صحية للصوم باسم العلم بال علم.

افصلوا الدين عن العلم، صوموا ألن 
دينكم أمركم بذلك وال تأكلوا اخلنزير ألن 
دينكم حّرم ذلك، فربط الدين بالعلم أضر 
بالدين وبالعلم معا، ورمبا كانت النتائج 
أسوأ في الناحية املباشرة من ربط الدين 

بالسياسة، فتركيب املطلق الديني على 
املتغير العلمي باب للتشكيك في الدين، 

وتسويق الدين باسم العلم قد يقصم صحة 
الفرد نفسه.

ضرب منتصر مثال واضحا مباء زمزم، 
فهو رمز ديني وروحاني ال دواء، واستشهد 
بباحث سعودي هو الدكتور فيصل شاهني 
أشار في بحث علمي له إلى ضرر ماء زمزم 

على الكلى، ولعلي أضيف له تصريح الباحثة 
السعودية خولة الكريع عن أثر زمزم املضاد 

لعالجات السرطان.
وفي هذه النقطة، أود تسجيل حقيقة 

علمية وتاريخية، فمياه زمزم تغّيرت 
تركيبتها بعد أعمال التوسعة واألنفاق في 
مكة بسبب قطع بعض عروقها وقنواتها، 

وتداخل البعض اآلخر مع مياه أخرى منها 
ما هو صالح للشراب ومنها ما هو غير 

صالح، وبشهادة الباحث سامي عنقاوي 
هناك فرق واضح وشاسع بني زمزم من 

نبعه وزمزم التي نشربها بعد التنقية. وهذه 
احلقيقة ليس القصد من ذكرها االختالف مع 

خالد منتصر.
يتعرض خالد منتصر اليوم إلى حملة 

شعواء من اجلهلة وأنصاف املتعلمني 
وأدعياء الثقافة ووعاظ اجلهل، وبعض هؤالء 
لألسف في مواقع عامة يفترض أنها موجهة 

للتنوير وللتوعية، ولكنه القدر املركب للمثقف 
املصري احلقيقي، فمعركته مع السلطة 

اجلائرة هي نفس معركته مع املجتمع األمي 
والفقيه املتخلف واملثقف اجلاهل واإلعالمي 

األجوف، لذلك وجب التضامن مع خالد 
منتصر وحتيته.

* صحافي سعودي

المنتصر
خالد منتصر

أحمد عدنان

} يبدو أن حزب الله يسير بخطى حثيثة 
نحو االنتحار املادي، بعد االنتحار املعنوي، 

الذي متثل بانكشاف كونه مجرد ذراع 
إقليمية إليران في املنطقة، بعد حتوله 

لتوظيف املقاومة في املعادالت السياسية 
والطائفية في لبنان، منذ عام 2000، خاصة 
منذ قتاله السوريني دفاعا عن نظام األسد.

هذا ما ميكن استنتاجه من الكلمة التي 
ألقاها حسن نصرالله األمني العام لهذا 

احلزب مبناسبة يوم اجلريح، والتي حتدث 
فيها عن خطر وجودي ”يتهددنا“، ولّوح 

فيها بإمكان الدعوة إلى ”التعبئة العامة“، 
طبعا في الطائفة التي يهيمن عليها بالقوة، 
وبوسائل الترغيب والترهيب. وفي خطابه 

قال نصرالله ”سنقاتل في كل مكان، بال 
وجل وال نستحي من أحد، سنقاتل بعيون 
مفتوحة، ومن ال يعجبه خيارنا فليفعل ما 

يراه مناسبا له“، أي أنه سيأخذ الطائفة التي 
يسيطر عليها ومعها لبنان إلى اخليارات 

التي يريد، والتي تخدم السياسات اإلقليمية 
إليران. بيد أن نصرالله بدا في هذا اخلطاب 

أكثر إدراكا للدرك الذي وصل إليه، وللخسائر 
التي تكبدها حزبه، وإن عّبر عن ذلك بعبارات 

تشي باالنفصام عن الواقع، بقوله ”ال نهتم 
لتوهني اإلجنازات التي حتققها معاركنا 
ويقوم البعض بإنكارها. ولو سقطت كل 

املدن، فلن يحبط هذا األمر عزميتنا، ويجب 
أن تكون معنوياتنا مرتفعة وحالتنا النفسية 
قوية“. لم ينس نصرالله أن يستعير اخلطاب 
الديني، وأن يشّبه معاركه في سوريا مبعارك 
الرسول واعتبار أن ”الله كتب علينا كما كتب 
على الذين من قبلنا في بدر مع الرسول وكل 
املعارك..“، وعلى أساس أنه ”لو لم نقاتل في 

حلب وحمص ودمشق، كنا سنقاتل في بعلبك 

والهرمل والغازية وغيرها“.
وصل نصرالله في أضاليله وتنّكره 

إلى الهاوية التي أخذ حزبه إليها، بوضع 
”الشيعة“ في لبنان أمام ثالثة خيارات: األول 
أن نقاتل أكثر من السنوات األربع املاضية. 
الثاني أن نستسلم للذبح والنساء والبنات 

للسبي. الثالث أن نهيم على وجوهنا في 
بلدان العالم ذليلني من نكبة إلى نكبة. متابعا 

”هذه احلرب لو استشهد فيها نصفنا وبقي 
النصف اآلخر ليعيش بكرامة وعزة وشرف، 

سيكون هذا اخليار األفضل. بل في هذه 
املعركة، لو استشهد ثالثة أرباعنا وبقي 
ربع بشرف وكرامة، سيكون هذا أفضل“. 

وطبعا لم ينس نصرالله أن يخّون معارضي 
سياساته باعتبار أن املعركة عنده ”معركة 

عرض ومعركة دين“.
ليست هذه املرة األولى التي يفصح فيها 
نصرالله عن طبيعة السياسات واالرتهانات 
التي يأخذ حزبه ”شيعة“ لبنان إليها، كرمي 
لسياسات الدولة املنشئة والراعية له، لكنها 

املرة األولى التي يبدو فيها على هذه الدرجة 
من الوضوح والتوتر والقلق والتهور.

القصد أن هذه هي طبيعة حزب الله 
الذي اشتغل على احتكار املقاومة في لبنان، 

بإزاحة القوى األخرى بواسطة القوة، 
ومبساعدة النظام السوري، وهذا ما يفسر 
حفاظ احلزب على كونه مجرد حزب طائفي 

مذهبي، ال يقبل أي شخص من مذهب أو 
طائفة أخرى، مهما كان موقفه داعما أو 

مؤيدا للمقاومة.
ما نقصده أيضا، أن انتهاء وظيفة 

املقاومة حلزب الله، ال سيما منذ حرب 2006، 
والتي كانت حلظة عابرة، بعد توقفها عمليا 

منذ انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان 

(2000)، وانشغاله في الداخل اللبناني، ثم 
غرقه في املستنقع السوري، هو الذي كشف 
هذا احلزب على حقيقته، دون أن ننسى أن 

هذا احلزب كان قد سكت عن مقاومة االحتالل 
األميركي للعراق، وأنه كان حليفا للقوى 

الطائفية التي جاءت على ظهر دبابة أميركية 
للحكم فيه، وأنه ساند سياسات نوري املالكي 

الطائفية القائمة على الفساد والتسلط، 
والتي أوصلت العراق إلى ما وصل إليه.

املشكلة مع حزب الله، ال تكمن في 
طابعه الديني، فهذا شأنه، وال في خياراته 
السياسية، وإمنا تكمن في أربعة مجاالت؛ 

أولها ادعاءه أنه حزب الله وهذا افتراء على 
الذات اإللهية ومحاولة احتكار له دونا عن كل 
اخللق، وهو ما يتبدى في استدعائه للخطاب 
الديني في معاركه وخياراته السياسية، على 
نحو ما نالحظ في خطابات زعيمه. وثانيها، 

أنه حزب جلماعة دينية محددة ترتكز على 
إعالء شأن العصبية الطائفية في خطاباته 
وبنيته الداخلية، وهذا ما ينزع عنه صفة 

احلزب الوطني اللبناني، ال سيما مع تبعيته 
ملرجعية ”الولي الفقيه“، أي للمرشد األعلى 
في إيران. وثالثها أن له بنية ميليشياوية 

وطائفية وأنه يستخدم السالح لفرض 
سياساته على اللبنانيني وغيرهم، ناهيك 

عن قتاله السوريني، الذين يتوقون للحرية 
والكرامة بالتخلص من نظام االستبداد 

والفساد الذي حكمهم أكثر من أربعة عقود. 
ورابعها أنه مبثابة ذراع إليران وأنه يشتغل 

في خدمة سياساتها اإلقليمية، وهذا بالتأكيد 
ضد مصلحة ”شيعة“ لبنان، ومصلحة كل 

اللبنانني.

* كاتب سياسي فلسطيني

حزب الله ذراع إيرانية في المنطقة

«فرنســـا كانت قـــد قررت العام الماضي شـــن ضربـــات جوية ضد 

داعش شـــريطة أن تقوم بغداد بتشـــكيل حكومـــة أكثر تمثيال، 

هذا التوافق هو الذي يبرر مشاركتنا العسكرية».

لوران فابيوس
وزير اخلارجية الفرنسي

«خطـــاب نصـــر اللـــه األخيـــر يحمـــل المغالطـــات على مســـتوى 

مؤسســـات الدولـــة ويدل علـــى إصرار منـــه على اتباع السياســـة 

االستراتيجية اإليرانية على حساب االستقرار في لبنان».

فادي الهبر
عضو كتلة الكتائب اللبنانية

«اختيار ميليشـــيات شـــيعية عراقية اســـما طائفيا (يا حســـين) 

ليكون رمـــز عمليات القوات العراقية الســـتعادة مدينة الرمادي، 

هو اختيار غير مجد وال يساهم في تحييد االنقسامات الطائفية».

ستيف وارن
املتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية
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} رشد السياسة الخارجية اإلماراتية 
ضارب في عمق التاريخ وليس وليد اللحظة، 

فاإلمارات بقيادة المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، أدركت في عام 1973، 

وتحديدا في حرب السادس من أكتوبر أهمية 
أن تعاضد الموقفين العربي والسوري، 

وأهمية أن تنتصر لقوميتها وعروبتها، وال 
تزال كلمات الشيخ زايد، ”النفط العربي 

ليس أغلى من الدم العربي“ تتردد في اآلذان 
وأروقة البحث كمثال على أصالة قائد الدولة 

ومؤسسها، ومن غرس فيها هذه القيم 
العروبية األصيلة.

وعندما قررت اإلمارات الوقوف إلى 
جانب مصر في محنتها التي أعقبت استيالء 

جماعة اإلخوان المسلمين على السلطة 
عام 2012، وسعت إلى التحكم في توجهات 

داخليا،  الدولة المصرية خارجيا و“أخونتها“ 
وإقصاء مصر عن دورها التاريخي القومي 

والعربي، فإن الموقف االماراتي لم يكن 
ينفصل، وقتذاك، عن قناعات راسخة لدى 

القيادة الرشيدة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بأن مصر هي قلب العروبة النابض، 

وأنه إذا مرضت مصر فالعرب كلهم طريحو 

الفراش، ومن هنا كانت والمساندة اإلماراتية 
القوية لمصر منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

هذه هي اإلمارات التي لم يفهمها اإلخوان 
المسلمون وأتباعهم، واعتقدوا أن دعم 

اإلمارات، قيادة وشعبا، لألشقاء في مصر 
طمعا في مكسب استثماري أو سعيا لربح 

سياسي، وهكذا حال من ال يقرأ التاريخ وال 
يعرف قدر الدول والشعوب والقادة، يعيش 

في أوهامه وخياالته المريضة.
الواقع يقول أن هذه القناعات الراسخة 

في سياسات دولة اإلمارات تتجذر يوما بعد 
آخر، وآخرها قرار الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، بشأن اإلفراج عن 

اثنين من المواطنين القطريين رغم إدانتهما 
قضائيا بتهمة اإلساءة إلى رموز دولة 

اإلمارات، ضمن ما يعرف إعالميا بقضية 
”بوعسكور“. ونص قرار اإلفراج على أن ذلك 

جاء ”تأكيدا على حرص اإلمارات على توطيد 
العالقات األخوية الوثيقة التي تجمع بين 

قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين“، حسب ما 
نقلت وكالة األنباء اإلماراتية.

توصيفات عدة انطلقت عبر وسائل 
التواصل االجتماعي لقرار العفو الرئاسي 

الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان بحق اثنين من مواطني قطر، حيث 

اعتبره مغردون ”عفوا عند المقدرة“، ورأى 
فيه آخرون ”لفتة إنسانية نبيلة“، وهي 

توصيفات مقدرة وصائبة ولكن قرار العفو 
ال يخلو من أبعاد أعمق من ذلك بمراحل، 

فالمنطقة العربية بشكل عام، ومنطقة الخليج 
العربي بشكل خاص تواجه تحديات بالغة 

الصعوبة وتمر بمرحلة تاريخية غير مسبوقة 
لجهة عظم التهديدات اإلستراتيجية التي 

تواجهها دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية.

ومن ثم فإن الرسالة األبلغ في قرار 
العفو الرئاسي هي االصطفاف وتعزيز 

اللحمة الخليجية في مواجهة هذه األخطار 
المصيرية، فعالقات دول مجلس التعاون 

أحوج ما تكون بالفعل إلى عوامل التقريب 
والتمتين، ونبذ الفتن وأجواء الشك لسبب 

أو آلخر.
هذه هي اإلمارات تعلو فوق المواقف 
الحماسية وال تتحصن بثوابتها ورصانة 

مواقفها وحكمة قيادتها في أوقات الشدائد، 
فالقرار في أحد أبعاده ترجمة لفكرة المواطنة 

الخليجية، ووحدة الشعوب في دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، حيث جاء 

العفو الرئاسي معبرا عن استشعار رئيس 
الدولة مد غطاء التسامح والعفو إلى من 

أدانتهم المحكمة من مواطني قطر الشقيقة، 
إعماال لحقوق األخوة، وإعالء لمصالح 

الشعوب، وتحقيقا لمبادئ التسامح التي 
تحكم توجهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله.

الرسالة التي يمكن استخالصها 
من موقف القيادة االماراتية في قضية 
”بوعسكور“ أن اإلماراتية ال تكن سوى 

الخير والود تجاه لألشقاء في دول مجلس 
التعاون وأنها تسعى إلى مصلحة الشعوب، 
وأن ما تعلنه من ثوابت ومبادئ في خطابها 

السياسي تترجمه على أرض الواقع تصرفات 
تنبئ بأن دولة زايد الخير ستظل دوما قلعة 

العروبة وخط الدفاع األساسي في الذود 
عن قيم األصالة والشهامة العربية، في وقت 
باتت فيه المصالح سلعة تباع وتشترى من 

دون أي اعتبار لمصالح الشعوب والقيم 
والمبادئ العليا.

* كاتب من اإلمارات

اإلمارات في أوقات المحن

«التنظيمـــات اإلرهابية الناشـــطة في العراق وســـوريا وعدد من 

الدول األفريقية ترتكب جرائم بشعة، بما في ذلك عمليات إبادة 

ومالحقة بحق معتنقي الديانات األخرى، بمن فيهم المسيحيون».

سيرغي الفروف
وزير اخلارجية الروسي

«نديـــن االعتداءات على األراضي الفلســـطينية والغارات على غزة 

ونعتقد أن الحكومة اإلســـرائيلية المتطرفـــة تحاول خلق الذرائع 

لصرف األنظار عن الجهود الدولية الستئناف المفاوضات».

أحمد بن حلي
نائب األمني العام للجامعة العربية

«العفو عن ســـجينين من دولة قطر، لفتة أبوية إنســـانية كريمة 

مـــن رئيس الدولة الشـــيخ خليفـــة بن زايد آل نهيـــان، ودليل على 

عدم التمييز بين مواطن وشقيقه من بلدان مجلس التعاون».
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الرسالة التي يمكن استخالصها 

من موقف القيادة اإلماراتية في 

قضية «بوعسكور» أن اإلمارات ال 

تكن سوى الخير والود لألشقاء في 

دول مجلس التعاون وأنها تسعى 

ملصلحة الشعوب

أزراج عمر

} حزب الله الذي يحتفل هذه األيام بذكرى 
التحرير، اعتبر االنسحاب اإلسرائيلي 

عام 2000 مؤامرة حاكتها األمم المتحدة 
وأمينها العام آنذاك كوفي عنان باالتفاق مع 
اإلسرائيليين. وكان يريد أن يتم االنسحاب 

عبر التفاوض واالتفاق معه، أي إنه كان يريد 
من اإلسرائيليين مساعدته على إنهاء فكرة 

الدولة، عبر االعتراف به طرفا رسميا يفاوض 
ويبرم معاهدات تسري على الجميع في البلد.

لم يلعب اإلسرائيليون مع حزب الله 
بالشكل الذي كان يتمناه، بل انسحبوا بسرعة 

وبصمت منحاه الفرصة لالنقضاض على 
الداخل اللبناني، بالشكل الذي كانت تشتهيه 
إسرائيل وتخطط له، وهو الشكل الميليشوي 
الطائفي الذي أثبتت األيام أنه يمثل روح عقل 

الحزب اإللهي وناظم سلوكياته. عمد الحزب 
بعد إنجاز االنسحاب االسرائيلي إلى تكريسه 
كواحد من إنجازاته التي يحق له استثمارها 
بالشكل الذي يريده. صارت المؤامرة وبقدرة 

قادر، تحريرًا وانتصارًا ما بعده انتصار.
قاد هذا التحول إلى تملك حزب الله 

توصيف اإلسرائيلي والخائن، وبات وحده من 
يحدد على من ينطبق هذا التوصيف. ولم يكن 

مسموحا منازعة الحزب في هذا الحق الذي 
استعمله بشكل بات فيه اإلسرائيليون هم 

األقل إسرائيلية، بل ربما هم الوحيدون الذين 
يمكن استثناؤهم من توصيف اإلسرائيلي 

الصهيوني، وما يستتبعه من معان تفترض 
عداوة تبيح إهدار الدم. اإلسرائيلي كان 
وسيلة لحرب كشفت اللحظة الحالية أن 

غايتها كانت عموم اللبنانيين والسوريين 
والفلسطينيين والعراقيين. ها هي داعش 

تحتل المكان وتقوم بالوظيفة نفسها التي 
كان حزب الله ينيطها باإلسرائيلي، وهي 

خلق عدو خارجي يتيح له استباحة الداخل 
والتحكم فيه.

منح داعش حزب الله وإيران نقطة ارتكاز 
أخرى إضافة إلى إسرائيل. باتت إيران 

تستطيع اإليحاء، عبر حزب الله، أنها تقاتل 
دفاعا عن الشيعة الذين تعتبرهم داعش 

أعداءها المباشرين، وعن السنة العرب الذين 
تأكل داعش من صحن استقرارهم وتقضم 

جغرافيتهم، إضافة إلى ادعائها أنها تدافع عن 
اإلسالم ضد الصهاينة الذين يشكلون نموذجًا 
موازيًا لداعش، ومتحالفًا معه ومستفيدًا منه.
قصة العداء اإليراني إلسرائيل أصبحت 

نكتة باردة ال حاجة للنقاش فيها، في حين أن 
ارتباط تنظيم داعش بإيران ومشروعها في 

المنطق واألهداف، والذي ال يشكل حزب الله 
سوى واحد من أذرعته هو بيت القصيد.

تزامنت في اآلونة االخيرة سلسلة من 
الحوادث، حيث أن اإلشارات التي تفيد 

بانهيار نظام األسد واقتراب لحظة نهايته، 
تزامنت مع عودة داعش إلى احتالل المشهد 

العسكري في المنطقة وبشكل لم يسبق له 
مثيل. صار التنظيم المتطرف الالعب األبرز 

على مستوى القدرات الميدانية، وعلى 
مستوى حجم مناطق النفوذ التي تشكل 

نصف مساحة سوريا وأكثر من ثلث مساحة 
العراق. األبرز من ذلك أن مناطق النفوذ 

الداعشي تكاد تكون متصلة بالكامل، وتشكل 
عمليًا دولة واسعة مترامية األطراف، ال يمكن 

القضاء عليها بجهود محلية، بل تحتاج 
جهودا إقليمية ودولية.

يمكن انطالقا من هذا المعطى فهم خطاب 
نصر الله في ذكرى المؤامرة التي استحالت 

نصرا، حيث كان قلب الخطاب شيطنة عرسال 
وأهلها والتحريض عليهم، واتهامهم بإعداد 

السيارات المفخخة التي كانت تنفجر في 
الضاحية وباحتضان التكفيريين. سبب هذا 

التحريض بات مرئيا فهو يعكس المنطق 
اإليراني الذي يعتبر داعش سفينة النجاة 

الوحيدة الممكنة. بعد أن بات النظام السوري 
قاب قوسين أو أدنى من السقوط، وبعد 

أن بات استثمارًا خاسرًا وغير مجد، رأت 
إيران أن االستمرار في ضح المال والسالح 
والرجال إليه لن يؤدي سوى إلى استنزافها 

دون تحقيق نتيجة ميدانية. الحل الذي قررت 
اللجوء إليه هو السماح بسقوطه ولكن على 

يد داعش واالستبسال في محاربة كل من 
يحارب النظام من كل الفصائل األخرى.

ينسحب هذا األمر على كل الجبهات 
اإليرانية، ففي العراق بات واضحا أن إيران 
ترعى مجازر طائفية تمنح داعش مشروعية 

تمهد لسيطرتها السهلة على مناطق شاسعة، 
وفي لبنان أفرزت معركة القلمون عن تنسيق 
واضح بين حزب الله وداعش، خرج الحديث 

عنه من دائرة التحليالت التي قد تجانب 
الصواب، إلى دائرة المعلومات واألخبار. كان 

هدف التنسيق هو التوحد في محاربة عدو 
مشترك يتألف من مقاتلين سوريين يدافعون 

عن أرضهم، ودفعهم باتجاه عرسال وجرودها. 
هذا هو جوهر معركة القلمون الذي يكمن في 

خلق وتمكين خطاب دعشنة عرسال.
تتماهى إيران مع المنطق األميركي الذي 
يعلن خشيته من سقوط األنظمة في المنطقة. 

تقول للعالم أال بديل عنها سوى داعش وهي 
لم تعد تريد الدفاع عنها بل إثبات صحة 

رؤيتها. تحتاج من أجل ذلك إلى تمكين داعش 
من السيطرة على كل المناطق التي تشهد 

اضطرابات في المنطقة وتحولها إلى الواقع 
البديل الوحيد. يأتي بعد ذلك القطف اإليراني 
للحصاد الذي زرعته داعش في الملف النووي 

لجهة إطالق يدها بعنوان محاربة اإلرهاب.
ال يعلم المرء إذا كانت إيران قد بلغت 

درجة عالية من سوء التقدير حتى تعتبر أن 
تمكين داعش سوف لن يصيبها في شيء، وأن 
داعش سيبقى بعيدا عنها؟ ربما اعتمدت على 
مهادنة داعش الطويلة للنظام، ولكن داعش لم 
يعد تنظيمًا محليًا وال إقليميًا، بل بات عالمي 
النزعة والطموح، وهو قد أعلن ذلك منذ فترة 

وقد برز هذا المعطى في سلوكاته ومنطقه.
بات داعش رافع لواء الغضب السني في 
مواجهة التنكيل الشيعي بالسنة الذي تقوده 

إيران، فهل يمكن له أن يكون صاحب هذا 
الشعار دون أن يتبعه بمجازر عابرة للحدود 
تصيب إيران وتؤذيها؟ هل كان داعش يعتبر 

شيعة القطيف سعوديين، أم مجرد شيعة 
تجتهد إيران في نسبتهم إلى مشروعها؟ 
كيف يمكن لشيعة إيران أن يكونوا خارج 

االستهداف؟ تفبرك إيران سفينة نجاة عامرة 
بالثقوب، وال تريد أن تركبها وحدها بل تريد 

إجبار الجميع على الصعود إليها.

* كاتب لبناني

سفينة النجاة الداعشية اإليرانية العامرة بالثقوب

} ال يزال الوضع السياسي الجزائري مظلما 
وال يوجد أي أفق إيجابي للخروج من األزمة 
التي يتخبط فيها النظام الحاكم الذي يفرض 

على المواطنين والمواطنات حياة بائسة 
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا. 

واألدهى أن تفسير هذه األزمة على أنها نابعة 
من انخفاض أسعار النفط هو تفسير خاطئ 

من األساس، ألن المشكل الجوهري الذي 
تعاني منه البالد هو مشكل سياسي بامتياز. 

وفي الحقيقة فإن الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة المقعد الذي استهلك كل أوراقه 

السياسية قد لعب دورا محوريا في تعميق 
أزمة الجزائر وفي إدخالها حالة فقدان الوعي. 
فاألزمة التي ما فتئ يكرسها النظام الجزائري 

ليست من النوع البسيط، بل هي متعددة 
الذيول بدءا من تردي مستوى المعيشة، إلى 

تدهور مستوى التعليم، وتحطيم المؤسسات 
الثقافية التي تسند مهمة تحريك دواليبها 

إلى أشخاص ال تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة 
والمستوى، وموت الحياة السياسية جراء 

سيطرة الرجل الواحد وعائلته وشلته 
الموالية له على الحكم السياسي والتنفيذي، 
مرورا بتقليم أظافر حريات التعبير الحقيقي 

ومنع التجمع الشعبي أو الحزبي إال في 
إطار وصاية النظام، وصوال إلى تقزيم 

عالقات التعاون مع دول الجوار في المنطقة 
المغاربية، فضال عن اإلصرار على إبقاء 
الحدود مغلقة مع دولة المغرب الشقيق.

النظام الجزائري، في ظل مرحلة الرئيس 
بوتفليقة، حَول الجزائر إلى دولة معزولة 
اقليميا، ومعطوبة دوليا ومشلولة وطنيا. 
وهكذا فبعد أقل من أسبوعين من تنصيب 

الرئيس بوتفليقة للحكومة القديمة المكررة، 
أعلن الوزير األول الجزائري عبدالمالك سالل 

أمام إطارات شركة سوناطراك، عن بداية 

دخول االقتصاد الوطني في الركود، ورَد 
ذلك إلى تقهقر أسعار البترول في السوق 

العالمية، علما أن مشكلة االقتصاد الجزائري 
بنيوية مزمنة، ومن عناصر أزمتها عدم 

تأسيس النظام لمناخ إداري وسياسي يسمح 
بخلق الثروة في مجاالت الزراعة والفالحة 
والسياحة والصناعات التحويلية وغيرها، 

وأكثر من ذلك فإن سالل دعا الجزائريين إلى 
شد األحزمة للدخول في مستنقع التقشف 
الذي يضاف إلى الفقر الذي يطال شرائح 

العمال البسطاء والفالحين.
إلى جانب ذلك فإن سالل أشار في لقائه 

بإطارات شركة سوناطراك أن احتياطيات 
الجزائر من العملة الصعبة بدأت تنضب ولن 
يبقى منها بعد أربع سنوات سوى 9 مليارات 

دوالر من االحتياط العام المقدر بمبلغ 190 
مليار دوالر. 

وفي الوقت نفسه أوضح الوزير األول أن 
الدولة سوف تلجأ إلى استدانة األموال من 

الخارج للتغلب على األزمة االقتصادية التي 
تهدد البالد، وإلى وقف المشاريع المبرمجة 

في مخطط الحكومة وفي برنامج رئيس 
الدولة.

في الواقع فإن الوزير األول الجزائري يريد 
أن يقنع الجزائريين بأن األزمة في الجزائر 

اقتصادية، وأن المتسبب فيها انخفاض 
البترول الدراماتيكي دوليا من سعر 99.17 
دوالر للبرميل إلى حدود 65.8 دوالر، علما 

أن عناصر هذه األزمة متعددة وفي مقدمتها 
غياب مشروع وطني في جميع المجاالت 
الحيوية التي تعتبر المصادر الحقيقية 

للثروة الوطنية المادية والثقافية والعلمية، 
وضرب تقاليد التنمية الريفية التي تعد 

العصب الحقيقي لالقتصاد الوطني، فضال 
عن استخدام األموال الطائلة لتحويل أنظار 

الشباب والشابات الذين يعدون بمئات اآلالف 
عن السياسة كفاعلية اقتصادية وثقافية 

واجتماعية تنظيمية للمجتمع المدني، 
وإبعادهم عن معاقل صنع الثروة الحقيقة 

وتحويلهم إلى تجار صغار يرتزقون من 
استيراد السلع االستهالكية الرخيصة.

إن نشر وتعميم النظام الجزائري لهذا 
النمط من الثقافة االستهالكية، الالغي لإلبداع 
بين أوساط الشباب، مؤامرة سياسية مخطط 

لها بإحكام، والهدف هو أجل إفساد جيل كامل 
وإلحاقه بقشور ثقافة الرأسمالية المتوحشة. 
على هذا األساس فإن الوزير األول الجزائري 

ال يريد أن يعترف بأن األزمة الضاربة 
بجذورها في البالد ليست مجرد أزمة 

انخفاض عائدات النفط، بل هي نتيجة لعقم 
الخيارات السياسية والتطبيقات الفاشلة لما 

يسمى بمخططات التنمية العرجاء.
إضافة إلى ما تقدم فإن الوزير األول لم 

يوضح للشعب الجزائري ولألحزاب والبرلمان 
ومجلس األمة ومجلس المحاسبة، ما حدث 
لالحتياطيات البالغ قدرها 190 مليار دوالر 

وإلى أين ذهبت، علما أن النظام أعلن مرارا 
أن هذا المبلغ موجود في خزينة الدولة. أما 
تهديده للمفسدين فيدخل في نطاق تحقيق 

التفريغ النفسي للمواطنين، فضال عن أن 
الفساد المالي واالقتصادي ال يحدث بين 

أوساط العمال الفقراء، بل هو مستشر في هرم 
مؤسسات النظام ولدى رجال األعمال الذين 

يختفي وراءهم عرابوهم من كبار المسؤولين 
في أجهزة الدولة الذين يقتسمون معهم 

عائدات البترول والغاز وغيرها من الثروات 
بأساليب ملتوية يعجز عقل ألبرت أينشتاين 

عن فك ألغازها.

* كاتب جزائري

الجزائر: رجل شمال أفريقيا المريض

إيران تحتاج إلى تمكني داعش من 

السيطرة على املناطق التي تشهد 

اضطرابات في املنطقة، وتحولها 

إلى الواقع البديل الوحيد. ليأتي 

القطف اإليراني للحصاد الذي 

زرعته داعش في امللف النووي

شادي عالء الدين

سالم الكتبي
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مليـــار دوالر قيمة ســـندات التمويل التي يعتـــزم بنك غولدمان 

ساكس األميركي إصدارها لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة 

في اليابان، وخاصة الطاقة الشمسية.

مليار دوالر حجم إيرادات السعودية من صادرات النفط خالل 

األشـــهر الخمســـة األولى من العـــام الحالي، بانخفاض ســـنوي 

طفيف، بعد أن صدرت نحو 1.2 مليار برميل.

اتفاقيـــات وقعتها مصر واألردن لتعزيز التعاون االقتصادي في 

ختام أعمال اجتماعات اللجنة العليا املشـــتركة في عمان أمس، 

بحضور رئيسي وزراء البلدين.

رفع الفائدة األميركية قد يؤدي الضطراب أسواق العالم
[ القرار يمكن أن يشعل موجة نزوح لرؤوس األموال من األسواق الناشئة [ تركيا وروسيا والبرازيل ستكون من أكثر البلدان تضررا

امتـــدت التحذيـــرات مـــن عواقـــب  } لنــدن – 
الرفع المحتمل ألســـعار الفائدة األميركية على 
االقتصاد العالمي، لتصل إلى مسؤولي مجلس 
االحتياطي االتحادي(البنك المركزي األميركي) 
فـــي وقـــت تزايـــدت فيـــه المؤشـــرات على أن 

المجلس قد يرفع الفائدة خالل العام الحالي.
ويجمع الخبـــراء والمصرفيون على أن رفع 
الفائدة قد يشـــعل موجة نـــزوح جديدة لرؤوس 
األموال من األســـواق الناشئة، مثلما حدث منذ 
مايو 2013 حين لوح البنـــك المركزي األميركي 
بخفـــض برنامج التيســـير النقدي. واتســـعت 
الموجة في وقت الحق حين أوقف المجلس ذلك 

البرنامج بشكل تدريجي.
وقال ســـتانلي فيشـــر نائـــب رئيس مجلس 
االحتياطـــي االتحـــادي إنه حينمـــا يرفع البنك 
أســـعار الفائـــدة للمـــرة األولى في نحو عشـــر 
ســـنوات، يجب أن يدرس أثر قرارات سياســـته 
النقدية على اقتصاديـــات العالم وتوقع حدوث 

موجات من االضطراب في األسواق المالية.
وأكد أن ”المجلس ســـيأخذ في الحســـبان 
حين  كيف تؤثر أفعاله على االقتصاد العالمي“ 
يبدأ تشـــديد السياســـة النقدية بزيادة أســـعار 

الفائدة.
وأوضح فيشـــر أن ”الرفع الفعلي ألســـعار 
الفائدة قد يثيـــر موجات أخرى من االضطراب، 
لكن حســـب تقديري سيتبين أن عودة سياستنا 
النقديـــة إلى الوضع الطبيعي أمـــر يمكن تدبر 
آثاره بالنسبة القتصاديات األسواق الناشئة“.

ويبدو من المؤكد أن يؤدي القرار إلى نزوح 
االســـتثمارات المتحركة، من بلـــدان مثل تركيا 
وروســـيا والبرازيـــل والهند وجنـــوب أفريقيا 

وأندونيسيا، وأن يمتد تأثير ذلك إلى الصين.
مجلـــس  رئيســـة  يليـــن  جانيـــت  وكانـــت 
االحتياطـــي االتحـــادي قد أشـــارت األســـبوع 
الماضي، إلى أن البنك المركزي في طريقه نحو 

رفـــع أســـعار الفائدة هذا العام علـــى الرغم من 
بعض الضعف في االقتصاد في الربع األول من 

العام الحالي.
ويرى بعض المحللين أن البنك المركزي قد 
يضطر إلـــى االنتظار فترة أطـــول قبل بدء أول 
دورة لتضييق االئتمان منذ دورته الســـابقة في 
الفترة من 2004 إلى 2006. ولم يذكر فيشر إطارا 
زمنيا لرفع أسعار الفائدة لكنه أوضح أن أسعار 

الفائدة المرتفعة قادمة.

وقـــال ”يجب أال تشـــعر األســـواق بدهشـــة 
كبيـــرة مـــن توقيـــت عـــودة السياســـة النقدية 
للوضـــع الطبيعي أو وتيرة هذه العودة“. وكرر 
أن البنك المركزي لن يرفع أســـعار الفائدة قبل 
أن تشـــهد ســـوق العمل مزيدا من التحســـن أو 
أن يتجـــه التضخم عائدا إلى المســـتوى الذي 

يستهدفه البنك المركزي وهو 2 بالمئة.
األميركـــي  ”االقتصـــاد  أن  فيشـــر  وأكـــد 
واقتصاديات بقية بلـــدان العالم تتأثر بعضها 
ببعض تأثـــرا كبيرا. والتخاذ قرارات متســـقة 
بشأن السياسات يجب أن نأخذ هذه التأثيرات 

في الحسبان“.
وأضاف أنـــه في الوقت نفســـه فإن مجلس 
االحتياطـــي االتحـــادي ليـــس البنـــك المركزي 
للعالم وســـيضع سياســـته على أساس أهدافه 
المحليـــة الخاصة بالســـعي لتحقيق مســـتوى 
التوظيـــف الكامل فـــي الواليـــات المتحدة وأن 

يبلغ معدل التضخم 2 بالمئة.
وقـــال فيشـــر ”إننا نعمل لضمـــان أن تكون 
مؤسســـاتنا المالية والمشـــاركون اآلخرون في 
السوق مســـتعدين لعودة السياسة النقدية إلى 

وضعها الطبيعي“.
وكانت األسواق الناشـــئة قد شهدت أزمات 
كبيـــرة بســـبب موجة نـــزوح واســـعة لرؤوس 

األموال بـــدأت في مايو 2013، حين لوح مجلس 
االحتياطـــي االتحادي بتقليص برنامج شـــراء 
الســـندات الـــذي كانـــت قيمته 85 مليـــار دوالر 

شهريا.
وتعمقـــت أزمة تلك األســـواق في ديســـمبر 
2013 حيـــن بـــدأ المجلـــس بخفـــض البرنامج 
تدريجيـــا إلى أن تم إيقافه فـــي العام الماضي، 
وأدى ذلـــك إلـــى تراجع حـــاد في عمـــالت تلك 
البلـــدان مثل الليرة التركية والروبل الروســـي 

والريال البرازيلي والروبية الهندية.
التركـــي  االقصـــاد  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
قـــد يصبـــح مـــن أبـــرز ضحايـــا رفـــع الفائدة 
األميركيـــة، فـــي وقت يعانـــي فيه مـــن انحدار 
قيمة الليرة وارتفاع التضخم وأســـعار الفائدة 
التركية. وأكـــدوا أن القرار يمكن يزيد المتاعب 

االقتصادية التركية.
وأكـــدوا أن موجـــة نـــزوح جديـــدة لرؤس 
األموال يمكن أن تفجـــر الوضع االجتماعي في 
تركيا، في ظل انتشار االحتجاجات واإلضرابات 
بسبب السياسات االقتصادية لحكومة الرئيس 
رجـــب طيب أردوغان. كما أن قـــرار رفع الفائدة 
األميركيـــة يمكـــن أن يؤدي إلـــى تعميق جراح 
االقتصاد الروسي، الذي يعاني أصال من تأثير 
العقوبـــات الغربية، التي أدت إلى فقدان الروبل 
الروسي ألكثر من نصف قيمته منذ بداية العام 

الماضي بسبب األزمة األوكرانية.
وشـــهدت روســـيا منذ بداية العام الماضي 
نزوح ما ال يقـــل عن 150 مليار دوالر من رؤوس 
األموال األجنبية، األمر الذي ينذر بأزمة خانقة 
إذا ما تم رفع أســـعار الفائدة األميركية، خاصة 
تراجع إيرادات البالد بســـبب انخفاض أسعار 

النفط العالمية.
واتسعت خســـائرها حين قرر المجلس في 
األســـبوع الماضي، تقليص برنامج التيســـير 
النقـــدي. وفقدت العملة التركية منذ بداية العام 
نحو 17 بالمئة مـــن قيمتها، في وقت فقدت فيه 

األسهم التركية نحو 15 بالمئة من قيمتها.
ومـــن المرجـــح أن تمتـــد آثار رفع أســـعار 
الفائدة األميركيـــة لتضرب االقتصاد البرازيلي 
المتعثـــر وتمتـــد إلى جنـــوب أفريقيـــا والهند 
وأندونيســـيا وبلدان أخرى كثيـــرة تعتمد على 

تدفقات ما يسمى باألموال الساخنة.
كمـــا أن القـــرار يمكـــن أن يزيد مـــن تباطؤ 
االقتصاد الصيني الـــذي تراجعت وتيرة نموه 

إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاما.

يخشــــــى مصرفيون عامليون من حدوث اضطرابات واســــــعة في أسواق املال العاملية، عند 
البدء برفع أسعار الفائدة األميركية، ورجحوا حدوث موجة نزوح واسعة لرؤوس األموال 

من األسواق الناشئة. 

◄ أظهرت إحصاءات رسمية أمس، 
ارتفاع األصول المقومة بالعمالت 

األجنبية لدى مصرف اإلمارات 
المركزي في أبريل بنسبة 3.1 بالمئة 

بمقارنة سنوية لتبلغ نحو 83.4 مليار 
دوالر.

◄ أكدت شركة النفط األميركية 
الكبرى شيفرون أمس، أن اإلنتاج في 
حقل الوفرة النفطي البري المشترك 

بين السعودية والكويت سيظل 
متوقفا حتى يتم حل المشكالت التي 

تعوق التشغيل.

◄ حصل األردن أمس، على قرض 
ميسر بقيمة 196 مليون دوالر من 
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 
بهدف تعزيز الوضع المالي ودعم 

سياسات التنمية في األردن وخفض 
العجز في الموازنة.

◄ انخفض عدد الجياع في العالم 
بنسبة 21.3 بالمئة عما كان عليه 

في عام 1990، ليبلغ عددهم نحو 795 
مليون شخص بحسب تقرير صادر 

عن منظمة األمم المتحدة لألغذية 
والزراعة (فاو).

◄ توقع البنك المركزي اإليراني، أن 
يبلغ النمو االقتصادي في البالد نحو 
2 بالمئة خالل العام الجاري، في حال 

التوصل التفاق نووي نهائي يرفع 
الحظر االقتصادي المفروض عليها.

◄ ارتفعت أرباح األعمال الصناعية 
الصينية في أبريل الماضي بنحو 
2.6 بالمئة، بمقارنة سنوية لتصل 
إلى 78.3 مليار دوالر، وفق بيانات 

مصلحة اإلحصاء الحكومية.

◄ أنهت مجموعة ايرباص حالة 
الترقب بشأن مستقبل رئيسها 

التنفيذي توم إندرز. وأعلنت أن 
مجلس اإلدارة طلب منه االستمرار 

في المنصب لفترة أخرى بعد انتهاء 
تفويضه الحالي في 2016.

ستانلي فيشر:

يجب أن يدرس املجلس أثر 

قرارات سياسته النقدية

على اقتصاديات العالم

جانيت يلني أشارت األسبوع 

املاضي إلى أن مجلس 

االحتياطي في طريقه لرفع 

أسعار الفائدة هذا العام

باختصار

االقتصاد التركي لن يقوى على موجة نزوح جديدة لرؤوس األموال

} باريــس - تنظر شركات النقل اجلوي العاملية 
إلى الســـوق األفريقية على أنها ســـوق واعدة، 
بسبب تسارع وتيرة منو حركة املالحة اجلوية 
بينهـــا وبني بقيـــة أنحاء العالـــم، وتزايد رغبة 

الطبقة املتوسطة في السفر.
وأكـــّدت مجموعـــة بوســـطن كانســـالتينغ 
غـــروب، أن التوقعات بازدهار النقل اجلوي في 
أفريقيـــا تبدو متفائلة، بنســـبة متوســـطة تبلغ 
6.2 باملئة للســـنوات العشـــر املقبلة، و4.9 للعقد 

التالي وأكثر من 5 باملئة للعقد الذي يليه.
وأوضح ســـيلفان دورانتون مـــن مجموعة 
بوسطن كانســـالتينغ، أن القارة األفريقية بدأت 
حتذو حذو منطقتي آسيا وآسيا احمليط الهادئ 

اللتني تشهدان حيوية بالغة األهمية.
وأيده برتران مولـــي أيغرو املتخصص في 
النقل اجلوي في مكتب ارشـــيري اســـتراتيجي 

كانسالتينغ لالستشارات، مشيرا إلى أن السوق 
األفريقيـــة تتوافـــر علـــى إمكانية تطـــور بالغة 
األهمية، إال أنه أوضح أنها ال تتمتع بوزن كبير 
علـــى الصعيـــد العاملي، حيـــث أن أفريقيا التي 
تشكل نحو 15 باملئة من سكان العالم، ال تتعدى 

حّصتها من حركة املسافرين العاملية 3 باملئة.
وتتميـــز الســـوق األفريقيـــة بوتيـــرة منو 
مرتفعة حلركة املالحة بني أفريقيا وبقية أنحاء 
العالم التي تفتح شـــهية كبرى الشـــركات مثل 
طيـــران اإلمارات واالحتاد واخلطـــوط التركية، 
إضافة إلى أن الرحـــالت التي تؤمنها مجموعة 
مـــن الشـــركات األفريقيـــة الصغيـــرة، تعتبـــر 

متواضعة وباهظة التكلفة.
وقال ديدييه بريشـــمييه من مجموعة روالن 
برجيـــه ”إذا كانت شـــركات أوروبية وخليجية 
وصينيـــة تؤمن رحالت اليـــوم إلى جميع املدن 

األفريقية الكبيرة، فـــإن النقل اجلوي في داخل 
القارة لم يســـجل تطورا كافيا بســـبب العقبات 

الكثيرة بدءا باألسعار املرتفعة جدا.
وأوضـــح أن تكلفـــة اخلدمة فـــي املطارات 
مرتفعة جّدا بســـبب االحتـــكارات، بينما تعتبر 
أســـعار النفـــط  أعلـــى بنحـــو 30 باملئـــة لدى 
االنطـــالق مـــن أفريقيـــا، مقارنة بالســـعر لدى 
االنطـــالق من أوروبا، فيمـــا يعاني قطاع النقل 

اجلوي األفريقي من بنية حتتية متهالكة.
ويشتكي مندوبو قطاع النقل اجلّوي من أن 
السوق الوطنية األفريقية عموما محمية كثيرا، 
في الوقت الذي ال تطبق فيه دولها اتفاق النوايا 
حول السموات املفتوحة الذي أقر قبل 15 عاما.

املســـؤولني  أحـــد  فـــراش،  أوبيـــر  وعّبـــر 
التجاريني في شـــركة طيران اإلمارات عن أسفه 
لهذا الوضع، وقال ”التجارة والسياحة تطورتا 
فـــي كل مكان في العالم واعتمدت فيه سياســـة 

األجواء املفتوحة“.
وأوضـــح برتـــران مولـــي ايغـــرو، أن ربع 
الرحالت بـــني البلدان األفريقيـــة تؤمنها اليوم 

شـــركة واحدة، بينما يعتقـــد معظم املختصني 
في قطاع النقل اجلوي، أن فتح األجواء سيكون 

مفيدا.
ويؤيد هذا الرأي تونـــي تيلر مدير االحتاد 
الدولـــي للنقل اجلـــوي الذي يضم 250 شـــركة 

تؤمن نحو 84 باملئة من النقل العاملي.
وكان تيلر، قد دعا قبل أشهر الدول األفريقية 
املتعلق  إلى تطبيق فعلي لقرار ”ياموسوكورو“ 

بإعالن نواياها لفتح األجواء.
لكن يتعني في املقابل على سلطات الطيران 
املدنـــي األفريقيـــة مضاعفـــة جهودهـــا لتلبية 
املطالـــب الدوليـــة املتعلقة بالســـالمة اجلوية. 
وقـــال برتران مولـــي ايغرو، إن 13 مـــن 16 بلدا 
في أفريقيا مدرجة في الالئحة السوداء لالحتاد 

األوروبي.
ويقول ســـيلفان دورانتون، إن النقل اجلوي 
مرتبط مباشرة بالنمو االقتصادي، لذلك يرتفع 
إجمالـــي النـــاجت احمللي إلى نحـــو 5 باملئة في 

أفريقيا منذ خمس سنوات.
وأشـــار إلى أن النمـــو الســـكاني واإلقامة 
في املدن، يؤكد احلاجة امللحة لدخول شـــركات 
الطيـــران العامليـــة للســـوق األفريقية بســـبب 
املســـافات الطويلة بني املدن، وألن بدائل النقل 
األخـــرى تكاد تكون معدومـــة، وهو أيضا عامل 

محّفز لتلك الشركات القتحام سوق واعدة.
ويرى دورانتون، أن الطبقة الوسطى تتطور 

مبعايير استهالك شبيهة باملعايير الغربية.
وأكـــد أن رغبة هـــذه الطبقة في اســـتخدام 
النقـــل اجلـــوي تزداد مـــع تطور الســـياحة في 
أفريقيـــا التـــي ارتفعـــت مـــن نحـــو3 باملئة من 
إجمالي الســـياحة العاملية في 1980 إلى 6 باملئة 

حاليا.
الطبقـــة  زيـــادة  معـــدل  دورانتـــون  وقـــّدر 
املستهلكة في الســـنوات القادمة بنحو 5 باملئة 
سنويا، ما يفتح شهية شركات الطيران العاملية 

القتحام السوق األفريقية.
وتتنافـــس كبـــرى الشـــركات اجلويـــة بدءا 
بشـــركة ار فرانـــس، إحـــدى أقـــدم الشـــركات 
املوجودة في القارة، على هذه الطبقة بالتحديد.
ويـــرى تيميـــل كوتيل رئيـــس مجلس إدارة 
اخلطوط اجلوية التركيـــة، أن أفريقيا أصبحت 

بالفعل الصني اجلديدة القريبة من أوروبا.

شركات الطيران الدولية تتسابق إلى األجواء األفريقية

تيميل كوتيل: 

أفريقيا أصبحت اليوم 

بالفعل الصني الجديدة 

القريبة من دول أوروبا

نمو حركة المالحة بوتيرة مرتفعة بين افريقيا وبقية أنحاء العالم يفتح شهية كبرى شركات الطيران القتحام السوق األفريقية

توقع خبراء صناعة الطيران املدني، أن تشتعل املنافسة في املستقبل بني شركات الطيران 
العاملية على الســــــوق األفريقية، بعد أن بدأ بعضها في التخطيط القتحام تلك السوق رغم 

سوء البنية التحتية وعدم التزام الدول األفريقية بتطبيق اتفاقية السماوات املفتوحة.



أجمـــع خبـــراء تونســـيون علـــى  } تونــس – 
أن تثبيـــت وكالـــة موديـــز لتصنيف الســـندات 
نظرتهـــا  وتغييـــر  التونســـية،  الســـيادية 
المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، يستند إلى 
أسباب سياسية وليست اقتصادية، لكنهم قالوا 
إنه ســـيؤدي إلى تمكين تونـــس من االقتراض 

بنسبة فائدة مقبولة.
وأعلنـــت الوكالة هذا األســـبوع اإلبقاء على 
تصنيف الســـندات الســـيادية التونســـية عند 
(بـــي.أي 3) لكنهـــا رفعت نظرتها المســـتقبلية 

للتصنيف من سلبية إلى مستقرة.
وقال خبيـــر االســـتثمار التونســـي محمد 
الصادق جبنون إن تغيير النظرة المســـتقبلية 
لتصنيف البـــالد يعود إلى نجـــاح االنتخابات 
وإتمام االنتقال الديمقراطي وتحّســـن العالقات 
مـــع الواليات المتحدة، التـــي لديها تأثير كبير 

على وكاالت التصنيف االئتماني.
وأضـــاف أن الوكالة لم تأخذ فـــي االعتبار 
تدهـــور الوضع االقتصـــادي والمالـــي، وأنها 
تخضع إلـــى حّد بعيـــد لتوجهات السياســـية 
األميركيـــة، رغم أنها تســـتند أيضا إلى معايير 

اقتصادية وعلمية صارمة.
ويقول الخبراء إن اعتماد وكاالت التصنيف 
االســـتقرار السياسي عامل حاســـم ألنه مفتاح 

أساسي لتحسن اآلفاق االقتصادية.
وقالـــت موديز فـــي تقريرها الصـــادر يوم 
اإلثنين إّن تغييـــر تصنيفها االئتماني لتونس، 
سببه انخفاض المخاطر السياسية بعد نجاح 
عملية االنتقـــال الديمقراطي وتشـــكيل حكومة 

وحدة وطنية موسعة.
وأشـــارت إلى انخفاض تحديـــات التمويل 
الخارجـــي فـــي أعقـــاب اســـتئناف التمويـــل 
العمومي والوصول إلى أسواق رؤوس األموال 
الدوليـــة، وخفـــض تدريجـــي فـــي االختالالت 

المالية والخارجية.

وأوضـــح جبنـــون لوكالـــة األناضـــول أن 
تصنيـــف موديـــز لـــم يأخـــذ تدهـــور الوضع 
االقتصـــادي بعيـــن االعتبـــار، لكنه ســـيعطي 
صـــورة أقـــل خطورة فـــي نظر المســـتثمرين 
األجانـــب وخاصـــة فـــي األســـواق الماليـــة 

المقرضة لرؤوس األموال.
وأكـــد أن التصنيف أبقـــى على العديد من 
المؤشـــرات المتعلقة باالســـتثمار والسيولة 
مســـتقرة، وهذا ســـيجعل تونـــس تتمكن من 

االقتراض بنسبة فائدة مقبولة.
وكان صنـــدوق النقد الدولي قد خفض في 
تقريـــر آفاق االقتصـــاد العالمـــي الصادر في 
أبريل، توقعاته لنمو االقتصاد التونســـي إلى 
3 بالمئـــة في العام الحالـــي من توقعات يناير 

الماضي عند 3.7 بالمئة.
ورجح الصندوق نمو االقتصاد بنحو 3.8 
بالمئـــة في العام المقبل مقارنة بنمو نســـبته 

2.3 بالمئة في العام الماضي.
وتوقع جبنون، قيام مؤسســـات التصنيف 
الدوليـــة بتخفيض تصنيف تونس االئتماني، 
إذا مـــا تواصلـــت االحتجاجـــات االجتماعية 
وخاّصة في شركة فوســـفات ”قفصة“، مشيرا 
إلـــى أن اإلضـــراب أصبـــح اليوم عبـــارة عن 
انتحار اقتصـــادي في بلد شـــهد أبطأ وتيرة 
للنمو االقتصادي في الربع األول منذ 4 أعوام.

وقال المعهد التونســـي لإلحصـــاء بداية 
الشـــهر الحالي، إن نســـبة النمو االقتصادي 
في تونس خالل الربع األول من العام الحالي، 
لـــم تتجـــاوز 1.7 بالمئـــة، وهي نســـبة تعتبر 

األضعف منذ اندالع ثورة يناير عام 2011.
وفي مـــا يتعّلق بتأثير هذا التصنيف على 
عودة االســـتثمار إلى تونس، قال جبنون، إّن 
إقبال المســـتثمرين على تونس مربوط بعّدة 
عوامل أخرى وليس فقط بالتصنيف االئتماني 

لتونـــس. وأضاف أن مـــن بين تلـــك العوامل 
تحّسن مناخ الثقة في تونس، وتوفر القوانين 
الجاذبة لالستثمار والضرائب المعتدلة وبقية 
اإلصالحـــات الهيكلية التي هـــي اليوم مطلب 
جميع شركاء تونس ومنهم الواليات المتحدة 
واالتحاد األوروبية واليابـــان والبنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي.
وحـــذرت موديز فـــي تقريرها مـــن أّن كل 
تدهـــور غير متوقع في البيئة األمنية المحلية 
أو اإلقليميـــة يمكـــن أن يؤثـــر على النشـــاط 

االقتصادي.
وقالـــت إن المزيـــد من التأخيـــر في إعادة 
رســـملة البنوك وتنفيـــذ اإلصالحات الهيكلية 
التـــي تؤثـــر علـــى االســـتثمار وآفـــاق النمو 
المحتمـــل، أو زيـــادة حـــادة فـــي االختالالت 

الماليـــة والخارجيـــة، كلها عوامـــل يمكن أن 
تجعل من تقييمها السيادي لتونس سلبي.

ويري الخبير االقتصادي رضا السعيدي، 
إّن التصنيـــف االئتمانـــي يتم علـــى جملة من 
المعايير والمؤشـــرات التي على أساسها يتم 
قياس درجة المخاطـــر لدولة ما في ما يتعّلق 
بقـــدرة هذه الدولة على اإليفاء بالتزاماتها في 

مجال القروض والتمويل.
وأشار إلى أن وكاالت التصنيف االئتماني 
عّودتنا منذ الثورة التونســـية، على تخفيض 
التصنيـــف االئتمانـــي وذلك بســـبب تواصل 

المخاطر األمنية والسياسية واالجتماعية.
وأضـــاف الســـعيدي، أن تصنيـــف موديز 
الجديـــد لتونـــس، هـــو أقـــرب إلـــى أن يكون 
تصنيفا سياســـيا بامتياز، مؤكـــدا أّن اآلفاق 

السياســـية هـــي التي تســـاعد على تحســـن 
التصنيف الســـيادي، الذي تـــم تخفيضه من 
قبل بســـبب التوترات بيـــن أحزاب المعارضة 
في الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة 

اإلسالمية.
وقـــال إن الوضع في تونس اليوم مختلف 
خاّصـــة مع التوافـــق الحاصل بيـــن األحزاب 

السياسية في البالد.
وأوضح السعيدي أن البالد تحتاج اليوم 
إلـــى تظافـــر جهـــود كل األطراف السياســـية 
إلعـــادة  االجتماعيـــة  األطـــراف  وخاصـــة 
الثقـــة للمســـتثمرين األجانـــب وكل األطراف 
باعتبار  االقتصاديين  والشـــركاء  االقتصادية 
أن االنتقـــال السياســـي ال يكـــون ناجحـــا إال 

بنجاح االنتقال االقتصادي واالجتماعي.
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◄ ارتفعت أرباح صندوق الثروة 
السيادي البحريني ”ممتلكات“ في 

العام الماضي بنحو 10.8 بالمئة 
لتصل إلى 243 مليون دوالر، مقارنة 

بحوالي 220 مليون دوالر في عام 
.2013

◄ رفعت مؤسسة موديز للتصنيف 
االئتماني نظرتها المستقبلية 

لالقتصاد التونسي من سلبية إلى 
مستقرة، بسبب انخفاض المخاطر 

السياسية، لكنها أبقت على تصنيف 
السندات السيادية عند بي.أي 3.

◄ أعلنت شركة دبي لصناعات 
الطيران المملوكة لحكومة دبي، أنها 

وقعت اتفاقا لبيع شركة ستاندرد 
إيرو، المتخصصة في تقديم خدمات 

الصيانة إلحدى شركات صندوق 
فيريتاس كابيتال.

◄ دعا برنامج األغذية العالمي 
التابع لألمم المتحدة إلى وقف 
القتال في سوريا خالل موسم 

الحصاد الذي يبدأ هذه األيام، في 
ظل انعدام األمن الغذائي في معظم 

المناطق السورية والنزوح الداخلي.

◄ أفادت وزارة الصناعة والتجارة 
األردنية، بأن حجم التبادل التجاري 

مع مصر بلغ العام الماضي 600 
مليون دوالر. وقالت إن حكومتي 

البلدين تعمالن على تعزيز العالقات 
التجارية واالقتصادية.

◄ قالت مصادر تجارية أمس، 
إنه تم بيع مليوني برميل من خام 

البصرة الثقيل الجديد بخصم يزيد 
عن دوالر للبرميل عن سعر البيع 
الرسمي بسبب وفرة المعروض 

وانخفاض الطلب اآلسيوي.

باختصار

محمد الصادق جبنون: 

النظرة المستقبلية المستقرة 

تسمح لتونس باالقتراض 

بنسب فائدة مقبولة

وصف اقتصاديون تونســــــيون حتسني النظرة املســــــتقبلية القتصاد تونس من قبل وكالة 
موديز للتصنيف االئتماني، بأنه تصنيف سياســــــي أكثر منه تصنيف اقتصادي، ألنه لم 

يأخذ تدهور الوضع االقتصادي بعني االعتبار.

رضا السعيدي:

الخفض السابق للتصنيف 

سببه التوتر السياسي في 

حكومات حركة النهضة

تحسين تصنيف تونس سياسي أكثر منه اقتصاديا
[ تعزيز العالقات مع واشنطن ساهم في تحسين النظرة المستقبلية [ االستقرار السياسي معيار حاسم لتحديد اآلفاق االقتصادية

قوة النقابات التونسية تشل النشاط االقتصادي في تونس

} لنــدن - بــــددت أســــعار النفــــط مكاســــبها 
الصباحيــــة أمس، ليتجه ســــعر خــــام برنت 
نحو حاجز 64 دوالرا للبرميل، بسبب ارتفاع 
سعر صرف الدوالر، الذي طغى على توقعات 

بانخفاض مخزونات النفط األميركية.

أسعار النفط تنحني 

أمام قوة الدوالر

} رئيس شركة مرسيدس فرع اليابان يكشف أمس عن السيارة الجديدة من طراز أي.أم.جي في طوكيو، حيث بدأت الشركة قبول طلبات الشراء 
من فئة سي 63 أس المحدودة.

النفط في لندن

} الرياض - قال جتار ومحللون إن الطلب على 
املنتجات النفطية في الســـعودية قد يرتفع مبا 
يصل إلى 20 باملئة هذا الصيف مبقارنة سنوية 
ليصل الى مســـتويات قياســـية، بسبب ارتفاع 
درجات احلـــرارة الذي يؤدي لزيادة اســـتهالك 
الكهربـــاء، لكـــن املصافـــي النفطيـــة اجلديـــدة 

ستقلص احلاجة إلى الواردات.
ورمبـــا يرتفـــع الطلب علـــى زيـــت الوقود 
وهو أرخـــص املنتجـــات النفطية املســـتخدمة 
في تشـــغيل محطات توليـــد الكهرباء مبا يصل 
إلى 20 باملئـــة هذا العام وإن كان من املرجح أن 
يستقر الطلب على زيت الغاز األعلى سعرا دون 

تغير عن العام املاضي.

وتوقع جتار أن تنخفض واردات السعودية 
من منتجات التقطير املتوســـطة إلى مســـتوى 
قياسي هذا العام نظرا لقدرة املصافي اجلديدة 
على تلبيـــة الطلب وهو ما قـــد يقلص هوامش 
زيت الغاز اآلسيوي مع فقدان منفذ بيع رئيسي 

لتلك املنتجات.
وأضافـــت الســـعودية طاقة جديـــدة قدرها 
800 ألـــف برميل يوميا إلـــى مصافيها في ينبع 
واجلبيـــل على مدى العامـــني األخيرين لتقلص 

اعتمادها على الواردات.
وأظهرت بيانات نشـــرتها املبادرة املشتركة 
أصبحـــت  الســـعودية  النفطيـــة إن  للبيانـــات 
مصـــدرا صافيا لوقـــود الديزل العـــام املاضي 

وذلك للمرة األولى منذ عام 2007. وقال جتار إن 
الذراع التجارية ألرامكو السعودية رمبا اشترت 
ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من زيت الغاز من 
السوق الفورية للتسليم في مايو انخفاضا من 
5.7 مليون برميل اســـتوردتها في الشهر نفسه 

من العام املاضي.

وبدأت مصفاة ياسرف وهي مشروع مشترك 
بـــني أرامكـــو الســـعودية وســـينوبك الصينية 
اإلنتاج العـــام املاضي وتعمـــل حاليا مبا يزيد 
علـــى 80 باملئة مـــن طاقتها وهو ما ســـاهم في 

خفض الواردات.
وقـــال محللـــون مـــن إي.أس.أي.آي إنرجي 
ومقرهـــا بوســـطن وإنرجي أســـبكتس ومقرها 
فيينا ومـــن املتوقع أن يصـــل الطلب على زيت 
الوقـــود املســـتخدم فـــي توليـــد الكهربـــاء في 
الســـعودية في الصيف، والذي يشكل نحو ثلث 
احتياجـــات املنطقة، إلى ما بـــني 420 ألفا و430 
ألف برميل يوميا مـــن 300 إلى 410 آالف برميل 

يوميا العام املاضي.

ارتفاع استهالك الوقود في السعودية إلى مستويات قياسية

ميجان وو: 

رغم زيادة طاقة التكرير 

السعودية فإن إنتاج زيت 

الوقود لم يرتفع

اقتصاد
سوق الكويت 

6.332.92

0.37%

4.575.32

0.86%

سوق مسقطسوق قطر

12.228.83

1.45%

3.992.49

1.65%

6.393.97

0.06%

سوق السعودية

9.753.32

0.49%

سوق البحرين

1.365.73

0.09%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغالق 27 مايو 2015األسواق املالية في دول مجلس التعاون الخليجي



} باريــس- اســـتطاع ســـاركوزي ربح معركته 
القضائيـــة قبـــل أربعـــة أيام من مؤمتـــر حزبه 
التأسيسي اجلديد، حينما قرر القضاء الفرنسي 
أن ينمح حزبـــه صفة اجلمهورية وليتحول إلى 
احلزب اجلمهوري الفرنســـي، كما يريد زعيمه 

الطامح إلى إعادة أمجاده الرئاسية.
ورّحـــب الســـاكن الســـابق لقصـــر اإلليزيه 
والبالغ مـــن العمـــر 60 عاما بهذا الفـــوز الذي 
اعتبره تاريخيا في مســـيرته السياسية والتي 
تخللتها فضيحة مدوية خالل األشـــهر املاضية 
بعد الكشـــف عن التمويالت املشـــبوهة حلملته 

االنتخابية الرئاسية في العام 2007.
ونظرت احملكمـــة التي جلأت إليها بشـــكل 
عاجـــل منظمـــات وأحـــزاب يســـارية وحوالي 
140 شـــخصا ينتمـــون إلى عائلـــة ريبوبليكان 
(جمهـــوري)، فـــي قانونية االســـم اجلديد الذي 
يقول املدعون إن استخدامه مثل ”استيالء على 

ملكية عامة“.
وســـبق اإلعالن عن هذا القرار موجة انتقاد 
واســـعة، إذ يرى املدعون أن املشـــكلة واضحة، 
ويقول أحد محاميهم كريستوف ليغيفاك ”نحن 
كلنـــا جمهوريـــون مبوجـــب املـــادة األولى من 
الدستور“ التي تنص على أن ”فرنسا جمهورية 
واحـــدة غير قابلة للتقســـيم“، و”بهـــذه احلالة 

يصبح ثلثا السكان مستبعدين“.

ويبقـــى إثبات كيف ميكن لهـــذا التغيير أن 
يشـــكل انتهـــاكا للقانـــون الفرنســـي، إذ يعتقد 
املدعون أن االحتاد من أجل حركة شـــعبية يقوم 
باألحزاب  خصوصا ”بتشـــهير غيـــر مباشـــر“ 
السياسية األخرى إذ أن استخدام االسم معرفا 
يوحـــي بأن هذا احلزب هو  أي ”اجلمهوريون“ 

وحده اجلمهوري.
فـــي املقابل يعتقـــد املشـــرفون على احلزب 
اليميني الفرنســـي أنه في حال استخدام االسم 
ملا كانت هناك  كصفة أي ”احلزب اجلمهـــوري“ 
أي مشـــكلة، في وقت اعترض فيه املدافعون عن 

شرعية الدعوى بحد ذاتها، مؤكدين أنها تشكل 
انتهـــاكا للمادة الرابعة من القانون األساســـي 
الذي ينص على أن ”تتشكل األحزاب السياسية 

ومتارس نشاطها بحرية“.
واختيار هذا االســـم أثار حتى اآلن حفيظة 
أحـــزاب الوســـط الذين يصرون علـــى أن يكون 
احلـــزب اليميني املســـتقبلي عبـــارة عن احتاد 
لقوى سياســـية ميينية متنوعة وأن هذا االسم 
من شـــأنه أن يحـــذف مـــن اخلارطـــة مكونات 
أحزاب الوســـط التي عادة ما تلعب دور احملرك 

السياسي لقوى اليمني في مواجهة اليسار.
أما زعماء اليسار فقد وجهوا انتقادات الذعة 
وســـاخرة مفادها أن ســـاركوزي، عبر اختياره 
هذا االســـم، يريد أن يســـتولي بطريقة حصرية 
على مبـــدأ وروح اجلمهورية وأن كل مواطن ال 
ينتمي إلى حزبيه سيكون مناهضا للجمهورية، 
حســـب اعتقادهم، فيما تنبأ البعض بأن يشهد 

هذا اخليار إفالسا سياسيا وانتخابيا.
ويبـــدو أن اختيار ســـاركوزي وفريقه لهذا 
االسم جاء كرد فعل أمام االختراقات االنتخابية 
التـــي حتققهـــا مارين لوبان والتي تســـعى ألن 
تكون املعارض األشـــرس للرئيس االشـــتراكي 
فرانســـوا هوالنـــد فـــي االنتخابات الرئاســـية 

املقبلة.
وتســـببت مواقف زعيمة اجلبهـــة الوطنية 
واملتهمـــة  املتطـــرف  اليمينـــي  احلـــزب  لهـــذا 
بالعنصرية ومعاداة الســـامية وكـــره األجانب 
بأنها تضـــع حزبها خارج ميثـــاق اجلمهورية 
الـــذي يضمن مســـاواة فـــي احلقوق وعيشـــا 

مشتركا ملختلف األقليات والديانات.
ورفض ساركوزي مرارا االنخراط في جبهة 
جمهورية مـــن اقتراح اليســـار ملواجهة األفكار 
العنصريـــة واإلقصائية التي يحملها ويرّوجها 
اليمـــني املتطـــرف وشـــاءت األقـــدار أن تتجـــه 
خيـــارات قيادة احلزب الـــذي يتزعمه إلى كلمة 
”اجلمهوريون“ من أجل والدة سياســـية جديدة 

وإنعاش خطاب مييني جديد.

ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن هـــذه اخلطوة 
ســـتؤدي في نهاية املطاف إلى واقع سياســـي 
جديد وأن تشـــبه احلياة السياســـية الفرنسية 
املشهد األميركي الشهير املنقسم بني جمهوريني 

ميينيني ودميقراطيني يساريني.

وكشـــف اســـتطالع للـــرأي أجـــراه مركـــز 
”هاريس أنتراكتيف“ ونشرت نتائجه مؤخرا أن 
68 باملئـــة من الفرنســـيني و40 باملئة من مؤيدي 
حزب ســـاركوزي، يرون أنـــه ”ال يحق ألي حزب 

سياسي أن يحتكر كلمة جمهوري“.
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الفقر يدفع ببرملاني تونسي سابق إلى عرض إحدى كليتيه للبيع

حتصل حزب احتاد من أجل حركة شــــــعبية، العمود الفقري لليمني الفرنســــــي التقليدي 
بزعامة الرئيس الســــــابق نيكوال ســــــاركوزي، على اسمه اجلديد ”اجلمهوريون“ في خطوة 
تهدف أساســــــا إلى إعــــــادة جتنيد قواعده االنتخابية اســــــتعدادا لالنتخابات املقبلة وعلى 

رأسها االنتخابات الرئاسية.

} تونــس - أطـــل النائـــب الســـابق باملجلس 
الوطنـــي التأسيســـي فـــي تونـــس إبراهيـــم 
القصاص، املثير للجدل، على الشعب التونسي 
فـــي حلة جديدة، ليس للدفاع عن التونســـيني 
كمـــا جرت العـــادة خالل الســـنوات التي كان 
ميثلهـــم فيها حتـــت قبة البرملـــان، بل عارضا 
إحـــدى كليتيه للبيـــع بعدما ضـــاق به احلال 

وعجز عن سد احتياجات أسرته الضرورية.
وتداول ناشـــطون تدوينـــة للقصاص على 
شـــبكة التواصل االجتماعي فيســـبوك أثارت 
موجـــة من الســـخرية والتضامـــن معه في آن 
حينمـــا كتـــب ”وأنا فـــي كامل قـــواي العقلية 
والبدنية، أعِرض كليتي للبيع ألطعم أوالدي“.

وأرجـــع البرملانـــي التونســـي املعـــارض 
للسياســـات املتبعـــة في بالده عقـــب اإلطاحة 
بنظـــام زين العابدين بن علي، إقدامه على تلك 
اخلطـــوة إلـــى أن بالده كانت ســـببا في تركه 
يواجه مصيره بعدما ساهم سابقا في تأسيس 
اجلمهورية الثانية، مشـــيرا إلى أن ”هناك من 

اتهمه بالسرقة واستباح عرضه بالباطل“.
وأكـــد القصاص صحة هـــذه التدوينة في 
تصريحات أدلـــى بها ملوقع صحيفة ”الصباح 
نيوز“ اإللكتروني قائال إنه ”اضطر إلعالن بيع 
كليته ملواجهة حالة الفقر التي تعيشها أسرته“ 
إذ ال ميلـــك أي عمل كما أن أبناءه انقطعوا عن 
الدراســـة، مشيرا إلى أنه ”سيتقدم إلى سفارة 

دولة أجنبية بالعاصمة تونس، لطلب اللجوء 
السياسي“.

وأثار عرض البرملاني السابق حفيظة عدد 
من النواب الســـابقني، حيـــث طالبوا حكومة 
احلبيـــب الصيد مبســـاندة النائب القصاص 
ماديـــا للخروج من أزمته املالية اخلانقة، فيما 
لم تصـــدر احلكومة أي تعليـــق على احلادثة 

التي اعتبرت بأنها حالة فريدة من نوعها.
وكان القصاص نائبـــا عن حزب العريضة 
الشعبية الذي كان يتزعمه املقيم في بريطانيا 
هاشـــمي احلامدي بعد انتخابـــات 2011، لكنه 
سرعان ما انشق عن احلزب لينضم إلى حزب 

نداء تونس، لكنه استقال منه عام 2013.

وجدير باإلشارة إلى أن السياسي السابق 
ســـيكون بطال ألحـــد املسلســـالت الرمضانية 
مع أملـــع جنوم الشاشـــة التونســـية، وفق ما 
ذكرتـــه الصحافة احمللية التونســـية، دون أن 
تكشف عن اســـم ذلك املسلسل وفي أي محطة 

تلفزيونية سيعرض.

ساركوزي يحتكر الجمهورية الفرنسية لنفسه

[ جدل قانوني رافق البت في تغيير اسم االتحاد من أجل حركة شعبية ليصبح {الجمهوريون}

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

سيناتور جمهوري ينتقد 

{باتريوت} لعشر ساعات

العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء إشرافه على تسليم عشرة أطنان من األدوية هبة للمركز االستشفائي الجامعي {فان} بالعاصمة السنغالية دكار

} واشــنطن - قبـــل أيـــام تعهد الســـيناتور 
الجمهوري راند بول ببذل ما لديه من جهد من 
أجل منع تجديد قانـــون ”باتريوت“، لكن بعد 
أن ألقى خطابا هو األطول هذا العام تحت قبة 

الكونغرس.
وبعــــد عشــــر ســــاعات ونصــــف أمضاها 
علــــى المنبر، ترّجــــل بول من عليائــــه لينهي 
كلمتــــه أمام مجلس الشــــيوخ في محاولة منه 
إلجهاض التصويت على عملية تجديد قانون 
خاص يســــّهل إجراءات التحقيقات لمكافحة 

اإلرهاب.
وجـــاء ماراثون بول بعد أكثـــر من عامين 
على محاولة تعطيل مشـــابهة اســـتمرت ألكثر 
من 13 ســـاعة، لكـــن النائب احتـــج هذه المرة 
علـــى ما وصفها بمصيدة برامج مراقبة وكالة 
األمـــن القومي التـــي تســـتهدف الماليين من 

األميركيين.
وقال بـــول ”يأتـــي وقت في تاريـــخ األمم 
يســـمح فيه الخوف والتهاون بترّكز السلطات 
وكبت الحريات والخصوصيات، ولن أســـمح 
لقانـــون باتريـــوت واألفعـــال الغيـــر وطنيـــة 

بالمضي قدما دون مواجهة“.
يذكـــر أن القانون المثيـــر للجدل يتضمن 
إعطاء أجهزة الشـــرطة صالحيات من شـــأنها 
اإلطالع علـــى المقتنيات الشـــخصية لألفراد 
ومراقبة اتصاالتهم والتنّصت على مكالماتهم 

بغرض الكشف عن المؤامرات اإلرهابية.

الخطوة  هذه  أن  يرون  مراقبون 

ستؤدي إلى واقع سياسي جديد 

كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الـــواليـــات 

املتحدة

◄

اخـــتـــيـــار ســــاركــــوزي وفــريــقــه 

على  فعل  كرد  جاء  االســم  لهذا 

التي  االنــتــخــابــيــة  االخـــتـــراقـــات 

تحققها مارين لوبان

◄

◄ يرى كبار الضباط في الجيش 
البريطاني أن األمير هاري مرشح 
في المستقبل ليكون قائدا لسالح 

الفرسان ويصبح أول جنرال ملكي 
في التاريخ.

◄ تداول ناشطون مقطع فيديو 
يظهر المرشح األميركي الجمهوري 

جيب بوش وهو يقوم ممازحا 
بتدليك كتفي السيدة التي كانت 

تستعد لتقديمه إلى الجمهور.

◄ تعرض رئيس الوزراء المقدوني 
نيكوال جروفسكي إلى موقف 
محرج حينما توقفت طائرته 
اضطراريا في مطار زيوريخ 
بسويسرا نتيجة انخفاض 

الضغط.

◄ واجه رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي انتقادات عنيفة من 

مواطنيه عندما قال خالل زيارته 
للصين إن ”الهنود قبل مجيئهم 

للسلطة ظلوا يأسفون كونهم ولدوا 
هنودا“.

◄ حصل قائد الشرطة السرية 
لدكتاتور تشيلي السابق أوغستو 
بينوشيه، الذي يقضي بالفعل 490 

عاما في السجن إلدانته بانتهاك 
حقوق اإلنسان، على 15 عاما 

إضافية.

◄ ظهر رئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع في فيديو 
وهو يرقص برفقة زوجته النائبة 
ستريدا جعجع على أنغام أغنية 

الفنان عاصي الحالني «بيكفي إنك 
لبناني».

◄ قضت محكمة إسرائيلية بسجن 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق 

إيهود أولمرت 8 أشهر، إلدانته 
بالفساد وخيانة األمانة.

} لنــدن- أظهر مقطع فيديو الشـــقيق األكبر 
لزعيم كوريا الشـــمالية كيـــم جونغ أون، وهو 
يشـــارك في حفلتني لعـــازف البلـــوز واملغني 
اإلنكليزي الشهير إريك باتريك كالبتون، وفق 
ما أوردته شـــبكة ”بي بي ســـي“ على موقعها 

اإللكتروني.
وسّبب ظهور رجل يشبه كيم جونغ تشول، 
وهو يـــزور قاعة ألبرت امللكيـــة في العاصمة 
لندن فـــي الفيديو جدال واســـعا، لكن مراقبني 
أكدوا أن الشـــخص الـــذي ظهر فـــي الفيديو 
يبدو بالفعل أنه الشـــقيق األكبر لزعيم كوريا 
الشـــمالية، والذي مت اســـتبعاده من اخلالفة 

لقيادة البلد قبل سنوات عديدة.
وقال احمللل في شـــؤون كوريا الشـــمالية 
فوســـتر كارتر ”بالتأكيد يبدو في هذه الصور 
كمـــا رأيته فـــي صور أخـــرى من قبـــل ومعه 
مرافقون، فلمـــاذا يكون معـــه مرافقون إذا لم 

يكن كيم جونغ تشول؟“.
وأوضح كارتر أن تشـــول ال يتبوأ منصبا 
في احلكومة الشـــيوعية في كوريا الشـــمالية، 
لـــذا فإنه لن يكـــون عرضة حلظر الســـفر مثل 
آخريـــن من عائلته يتولـــون مناصب حكومية 

رفيعة وحساسة.
وتعـــود تفاصيل الواقعـــة حينما التقطت 
شـــبكة تلفزيونية يابانية فيديو لسيارة تصل 
خـــارج مقر قاعـــة ألبرت غرب لنـــدن، وظهرت 
من داخل الســـيارة امرأة ترتدي سترة جلدية 
خضراء ونظارة شـــمس سوداء، حيث تتّبعت 
عدســـات الكاميرات هذه املـــرأة لفترة وجيزة 
قبـــل أن يخـــرج من الســـيارة رجل يشـــبهها 

ويرتدي نفس املالبس متاما.
وحســـب مصادر مطلعة في قيـــادة كوريا 
الشـــمالية، فإن تشول يبلغ ٣٣ عاما وهو االبن 
األكبـــر للزوجة الرابعة لزعيم البالد الســـابق 
كيم جونـــغ إيل وهو األخ الشـــقيق للدكتاتور 
الصغير كيم جونغ أون، حيث تلقى تعليمه في 

سويسرا قبل عودته إلى بيونغ يانغ.
وتعتبـــر أوســـاط مقربـــة من تشـــول أنه 
شخصية مرحة ووديعة ويقوم بدور دعم مهم 
لشـــقيقه الزعيم الصغير باعتباره عمل سابقا 
في قسم الدعاية للنظام الكوري الشمالي إبان 

حكم والده.
ويقـــول كبير طهـــاة السوشـــي، الذي كان 
يخـــدم الزعيم جونغ إيل قبـــل رحيله، إنه كان 
يعتبـــر ابنه جونغ تشـــول ”ال يصلح لشـــيء 
ألنـــه يبدو كفتاة صغيرة“، رغم أن البعض من 
املتابعني كانـــوا ينظرون إليه باعتباره خليفة 

لوالده في قيادة البالد.
واجلدير بالذكر فإن تقارير كورية جنوبية 
أشـــارت إلـــى أن والده صرف النظـــر عنه في 
العـــام ٢٠٠٩، ليتولى شـــقيقه األصغـــر قيادة 
البلد في نهايـــة املطاف بعد وفاة والدهما في 

ديسمبر عام ٢٠١١.

شقيق الدكتاتور الصغير 

يحضر حفال موسيقيا في لندن

باختصار

إبراهيم القصاص:

أنا في كامل قواي العقلية 

والبدنية أعرض كليتي للبيع 

ألطعم أوالدي

«فـــرق العمـــل الحكومي نجحت فـــي التحول الذكـــي، واملرحلة 

القادمة هـــي ربط الخدمـــات ببعضها ورفع جـــودة التطبيقات 

وتحقيق نسب رضا عالية لدى الجميع».
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

«قررت تجميـــد الزيادة في رواتب الوزراء في الحكومة، ســـنواصل 

كدولـــة اتخـــاذ القـــرارات الضروريـــة الصعبة عبر خفـــض اإلنفاق 

وسيؤدي كل منا دوره». 
ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

«هذا األحمق، الســـيد إرنست، قال إنه ال يجدر بنا أن ننتف شعرنا 

بعد كل فشـــل، من املحتمـــل أنه لم يفعل ذلك، لكن األجســـاد 

تحترق اآلن في شوارع الرمادي ونحن نتحدث». 
جون ماكني
سيناتور جمهوري أميركي



} أراكان - اتهـــم قـــادة األقلية المســـلمة في 
والية أراكان، الحكومة الميانمارية بالفشل في 
اتخاذ إجراءات ضد مهربي البشر، في الوقت 
الـــذي بدأت فيـــه الدول المجـــاورة حملة ضد 
الحركة اإلقليمية لتجارة البشـــر والتي يكون 

كثير من ضحاياها من الروهينغا المسلمين.
وتعاني األقلية المســـلمة فـــي ميانمار من 
اضطهـــاد منهجي ضدها عـــرف تصاعدا منذ 
ســـنة 2012 عندمـــا قتلت الســـلطات البورمية 
وبعض المجموعات البوذية 11 مســـلما دون 
سبب بعد أن أنزلوهم من الحافالت التي كانوا 
يركبونها، فقامت احتجاجات عنيفة في إقليم 
أراكان ذي األغلبيـــة المســـلمة، وقـــع أثناءها 
المتظاهرون ضحية استبداد الجيش وغوغاء 
البوذيين، حيث ذكرت أنباء عن مقتل أكثر من 
50 شـــخصا وإحراق آالف المنازل واشـــتبكت 
قوميتـــا الروهينغا المســـلمة مـــع البوذيون 

الراخين غربي بورما.
وقـــد وعـــدت الحكومـــة بإجـــراء تحقيق 
شـــامل لكنها لم تقدم أي تقريـــر أو نتائج عن 
هـــذا التحقيـــق. وأدان ممثلـــون مـــن مختلف 
األديـــان واألقليـــات الفظائـــع التـــي يتعرض 
لها المســـلمون في جمهورية اتحاد ميانمار، 
مؤكديـــن أن األقليات في جميـــع أنحاء العالم 
تتمتـــع بحقوق متســـاوية مـــع األغلبية التي 
تعيـــش معها من حيـــث طريقـــة حياتها وفقا 
لمعتقداتهـــا وتقاليدهـــا وثقافتها في حين أن 
الغالبية ينبغي أن ال تستغل ذلك وتضيق على 

األقليات الطريق نحو حرية الحركة. 

وأضـــاف حقوقيون أن اإلبـــادة الجماعية 
للمســـلمين في ميانمار تشـــكل تهديدا خطيرا 
للســـالم العالمي وانتهاكا لحقوق اإلنســـان، 
والتـــي يجـــب أن توقفهـــــا األمـــم المتحـــدة 

مباشرة.
ونقلت وكالة أنبـــاء أراكان، عن هال مونغ، 
وهـــو زعيم مســـلم محلي في مدينـــة منغدو، 
بواليـــة أراكان، قوله ”إن الســـلطات المحلية 
تعرف تجـــار البشـــر، لكنها ال تلقـــي القبض 
عليهم، متســـائال عـــن ”كيفية اعتقـــال هؤالء 
األشـــخاص، والحكومة والســـلطات في ذاتها 

تشاركهم في هذا العمل“؟
وتعتبـــر تجارة البشـــر في تلـــك المناطق 
جريمـــة منتشـــرة بكثـــرة، تســـتغلها دوائـــر 
مقربة من الســـلطات في ميانمار للتخلص من 
المســـلمين عبر تســـفيرهم إلى دول مجاورة 
بطريقة غير شرعية وفيها نسبة مخاطر كبيرة 

على الحياة.
وأردف هال مونغ قائال ”سمعنا أن تايالند 
وماليزيـــا وإندونيســـيا اعتقلـــت المتورطين 
في االتجار بالبشـــر. ولكـــن كل المتاجرين في 

منغدو يعملون بحرية، ال أحد يعتقلهم“.
وأكد مونغ، أن قـــوات األمن المحلية التي 
تحرس الحدود بين ميانمار وبنغالدش تعمل 
مع شـــبكة مـــن المهربين والوســـطاء إلركاب 

مسلمي الروهينغا القوارب.
وقال ”شـــعبنا يضطر لدفـــع 50.000 كيات 
بورمـــي أي ما يعادل 45 دوالرا لحرس الحدود 
مقابل كل شـــخص ليســـمحوا له بالمرور إلى 
البحر، ثم يدفعون 100.000 كيات إلى الوسطاء 

للشخص الواحد“. 
األمر لم يتوقف فقط عند االتجار بمسلمي 
الروهينغـــا وتهريبهم غصبا خارج البالد، بل 
إن اكتشـــاف مقبرة جماعية لمســـلمين قتلوا 
على يد بوذيين أوائل الشهر الجاري أمر يزيد 

الوضع تعقيدا.

فقـــد عثر بداية شـــهر مايو علـــى جثث 32 
مســـلما مدفونـــة في منطقـــة نائيـــة، جنوبي 
تايالنـــد. وطالبـــت منظمـــات دوليـــة بفتـــح 
تحقيقـــات عاجلة حول الجرائم التي ارتكبتها 
ســـلطات ميانمار بحق المســـلمين، مع عرض 
نتائج تلك التحقيقات بشفافية وتقديم الجناة 
إلى المحاكمة، خاصة أن هذه الجريمة ليست 
األولى مـــن نوعها، بعد أن شـــردت ســـلطات 
ماينمار اآلالف من مسلمي الروهينغا ودفعتهم 
إلى الهجرة والهرب بحياتهم وحياة عائالتهم 
وأبنائهم من جحيـــم القتل واإلعدام في حملة 

للتطهير العرقي بحق المسلمين.
المســـؤول  ســـوراماني  غارومبورن  وقال 
عـــن األدلة الجنائية في لجنة حقوق اإلنســـان 
التابعة لالتحاد األوروبي، إنه تم استخراج 26 

جثة في اإلجمال، موضحا أن أطباء شـــرعيين 
سيحددون ســـبب الوفاة بعد أن اتضح وجود 
آثـــار للتعذيـــب. ورغـــم التشـــدد الـــذي أبداه 
المجلس العســـكري الحاكم، ما زالت مشـــكلة 
االتجار بالبشـــر خارج نطاق السيطرة، حسب 
تقارير أممية وبحوث صادرة عن منظمات غير 
حكومية، داعية إلى إجراء تحقيق دولي حول 
هذه الجرائم التي ترتكب في حق المســـلمين. 
وعادة ما يدفـــع الالجئون إلى المهربين حتى 
يتمكنـــوا من الخروج من هـــذه المخيمات في 
األدغـــال واجتياز الحـــدود باتجـــاه ماليزيا، 

بحسب منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان.
وكان المجلـــس العســـكري الحاكـــم فـــي 
تايالنـــد أعلن في ينايـــر الماضي عن مالحقة 
نحو عشـــرة موظفين منهم ضباط في الشرطة 

وواحـــد في البحرية، بتهمة االتجار بالبشـــر.
وكانـــت ميانمـــار ألقت القبض علـــى أكثر من 
200 شـــخص من قارب لتهريب البشـــر وقالت 
إن كل مـــن كانوا على متنـــه هم من بنغالدش. 
لكن مقابالت أجرتها وســـائل إعالم أوضحت 
أن ثمانيـــة على األقل من مســـلمي الروهينغا 

كانوا من بين الـ200 شخص.

} برليــن - قرر الجيش األلماني توظيف أول 
إمام مسلم داخل صفوفه لتلبية حاجة الجنود 
المسلمين الذين يتزايد عددهم داخل وحدات 
الجيش، وذلك حسب تصريح للمتحدث باسم 

وزارة الدفاع األلمانية في لقاء تلفزيوني.
وقال المتحدث باســـم الجيـــش األلماني 
أيضا لصحيفة ”بيلد“، إن ”اإلسالم قد أصبح 
ثالـــث ديانة فـــي ألمانيا ونحـــن بصدد بذل 
قصارى جهدنا حتى نوفر للجنود المسلمين 

مرشدا دينيا خاصا بهم“. 
وقـــد أفادت اإلحصـــاءات األخيرة أن عدد 
المسلمين قد ارتفع بشكل دفع السلطات إلى 
مواكبة هذا االرتفاع والقيام باالجراءات التي 

تتناســـب معه. وقد أدى هـــذا االرتفاع أيضا 
إلـــى إعالن عـــدد من الواليـــات األلمانية مثل 
شمال الراين فيستفاليا وساكسونيا السفلى 
وهيســـين، ارتفاع عدد المـــدارس التي تدمج 

مادة الدين اإلسالمي.
كما شـــهدت العالقات تحركا إيجابيا بين 
الكنيســـة البروتســـتانتية والمجلس األعلى 
للمســـلمين بعد أعوام من الجمود، باإلضافة 
إلى عقد مؤتمر اإلســـالم فـــي ألمانيا والذي 
تعرض فـــي الســـابق النتقـــادات. حيث كان 
من أبـــرز قراراته العمل على إنشـــاء جمعية 
خيرية إســـالمية، لتعمل علـــى تقديم خدمات 
لمســـاعدة المســـلمين، جنبا إلـــى جنب مع 

مؤسسات مماثلة، مثل كاريتاس الكاثوليكية، 
ودياكونيا البروتستانتية.

وفي بداية شهر ماي الجاري، قرر الجيش 
األلمانـــي افتتـــاح مركز جديـــد يوفر خدمات 
دينيـــة في غرب مدينـــة كوبلنز وفق ما ذكرت 
تقارير صحفية محلية. ومنذ عام 1960، وفرت 
كل من الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية 
التعليـــم الديني للجيش األلمانـــي، وبما أنه 
أصبـــح حاليا يضم حوالي 1600 مســـلم، فقد 

ارتأت ضرورة توفير مرشد ديني مسلم.
ويبلـــغ عدد الجالية المســـلمة في ألمانيا 
نحـــو 4 ماليين مســـلم بما في ذلـــك 220 ألفا 
فـــي العاصمة برلين وحدهـــا. وأظهر مؤخرا 

اســـتطالع للـــرأي أجرتـــه جامعة مونســـتر 
أن األلمـــان ينظرون إلى المســـلمين بشـــكل 
ســـلبي وذلك بتصاعد المنخرطين في منظمة 
”أوروبيـــون وطنيون ضد أســـلمة الغرب“ أو 
ما يعرف اختصارا باســـم منظمـــة ”بيجدا“ 
التي تركز نشـــاطها في عدد من دول اإلتحاد 
األوروبـــي، غيـــر أن الجيـــش يحـــاول بهذه 
المبـــادرة معالجـــة بعـــض المشـــاكل التـــي 
تواجه األلمان المســـلمين، مـــن ذلك اإلحباط 
النفســـي الـــذي يلـــم بالجندي جـــراء بعض 
النعرات العنصرية هنا وهناك وأيضا تطرف 
المجموعات اإلرهابية التي تنشط في أوروبا 

وخاصة ألمانيا.

} برازيليــا - أوصـــى المشـــاركون في أعمال 
المؤتمـــر الــــ28 لمســـلمي أميـــركا الالتينية 
ودول البحـــر الكاريبـــي، الـــذي نّظمـــه مركز 
الدعوة اإلسالمية في أميركا الالتينية بمدينة 
ســـاوباولو البرازيلية، بضرورة إنشـــاء مركز 
إعالمـــي متخصـــص، يعمـــل علـــى تصحيح 
المفاهيـــم اإلســـالمية المغلوطة وترشـــيدها، 
ونشـــر الفكر الوســـطي، والثقافة اإلســـالمية 

الراشدة.
وقد حضـــر المؤتمر مجموعة من ســـفراء 
الدول العربية والمســـلمة مثل سفير فلسطين 
واإلمـــارات  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
العربية المتحدة، وعدد من قيادات المنظمات 
اإلســـالمية ومن بينهم عبـــد القاهر قمر ممثل 

منظمة التعاون اإلسالمي.
وأكد المشاركون في بيانهم الختامي، الذي 
صدر في حفـــل اختتام أعمـــال المؤتمر، على 
جميع مـــا صدر من المؤتمـــرات التي عقدتها 
المؤسســـات الدينيـــة والعلميـــة والمجامـــع 
الفقهية بشأن تعريف وتحريم التطرف والغلو 
والتعصب، وتجريم اإلرهاب بجميع أشـــكاله 
وممارســـاته، معتبريـــن كل من شـــارك في أي 
عمل إرهابي بشـــكل مباشر أو غير مباشر، من 
أفراد أو جماعـــات أو حكومات، مجرما يجب 

أن ينال جزاءه.
مطالبـــة  الختامـــي،  البيـــان  وتّضمـــن 
المشـــاركين بضرورة معالجة جميع األسباب 
المؤديـــة إلى التطرف والعنف واإلرهاب، وفي 

مقدمتها الجهل باألحكام والمقاصد الشرعية، 
ومصادرة الحقـــوق والحريات العامة، والفقر 

والحرمان واالحتالل.
وشجب المشـــاركون في مؤتمر ساوباولو 
اإلســـالمي، كل ممارســـات العنـــف والتطرف 
واإلرهـــاب واإلقصاء والتعذيـــب التي تمارس 
باســـم الديـــن، والدين منهـــا بـــراء، مؤكدين 
أهميـــة تعزيز دور العلمـــاء والفقهاء والدعاة 
وأئمة المســـاجد والمرّبين والهيئات العلمية 
والمؤسســـات التربويـــة، فـــي نشـــر الوعـــي 
ومكافحـــة الغلو والتطـــرف والتعّصب، وعلى 
وجـــه الخصـــوص فـــي مجتمـــع األقليـــات، 
إضافـــًة إلى ضرورة العمل على فقه يتماشـــى 
مع المســـلمين الذين يعيشـــون خارج العالم 

اإلسالمي.
وتمت اإلشـــارة فـــي المؤتمر إلـــى أهمية 
تعزيز العالقات بين المؤسسات الراعية للعمل 
الدعـــوي اإلســـالمي خارج العالم اإلســـالمي، 
ووجوب التنسيق في ما بينها. وأعرب  رئيس 
مركـــز الدعوة اإلســـالمية بأميـــركا الالتينية 
أحمد بن علي الصيفي عن تطلعه إلى أن تقوم 
المؤسســـات اإلســـالمية والعامليـــن في حقل 
الدعوة اإلســـالمية بـــاألدوار المناطة بها في 
إبراز صورة اإلسالم الحقيقية المشرقة، التي 
تدعو إلى قيم التســـامح والمحبة والتواصل 

والتعاون على الخير.
وتضمنت التوصيـــات، التأكيد على إقامة 
دورات تدريبيـــة خاصة بالشـــباب المســـلم، 

لتحصينـــه مـــن تيـــارات التطـــرف والعنـــف 
واإلرهـــاب، وتفعيـــل دور المـــرأة فـــي العمل 
المؤسساتي الدعوي، لتكون رائدة وفاعلة في 
مجتمعاتها. كما نّوه المشاركون بمكانة القدس 
الشـــريف، مدينين جميع االعتداءات اإلرهابية 
التي تقوم بها ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
والتي تســـتهدف اإلنسان الفلسطيني المسلم 
الدولـــي  المجتمـــع  مطالبيـــن  والمســـيحي. 

بتجريـــم تلـــك األعمـــال اإلرهابيـــة وإدانتها. 
وطالبوا الـــدول األميركية واألوروبية بتفعيل 
قرار األمـــم المتحدة رقـــم 65/224 الصادر في 
11 أبريـــل 2011، والمتعلـــق بتجريـــم ازدراء 
األديان والمســـاس بالرموز الدينية المقدسة، 
داعين الحكومات والمؤسسات المختصة إلى 
ضرورة تجريم التكفير، والعمل على تشـــريع 

قوانين عقابية للقضاء على هذه الظاهرة.
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تطهير عرقي يستهدف األقلية املسلمة في ميانمار وسط صمت دولي

الجيش األملاني يفتتح خدمات دينية للمسلمني في صفوفه

تصحيح املفاهيم اإلسالمية املغلوطة هدف مؤتمر مسلمي أميركا الالتينية

ال تزال معاناة مســــــلمي ميامنار متواصلة منذ ســــــنوات، وتطرح أســــــئلة عميقة عن دور 
املجتمع الدولي واملؤسسات األممية ومدى إمكانية تدخلها في إنقاذ هذه األقلية املسلمة من 
اضطهاد السلطات. وهو اضطهاد لئن بحث البعض عن مبررات دينية له، إال أنه يستبطن 
بعدا سياســــــيا واضحا في أجندة إقصاء هذه األقلية املســــــاملة مــــــن املجتمع امليامناري. 
فاألمر لم يتوقف فقط عند االعتداءات واالعتقاالت املتكررة في صفوف املســــــلمني وإثقال 
ــــــى إجبارهم على  كاهلهم بالضرائب دون ســــــواهم، بل إن الســــــلطات تشــــــرف أحيانا عل

مغادرة البالد حسب تأكيد البعض.

مطالب تتعالى إلنقاذ مسلمي ميانمار من القتل املمنهج

[ إجبار الروهينغا على الهجرة غير الشرعية وطردهم من البالد  [ اكتشاف مقبرة جماعية في حق املسلمني وآثار تعذيب واضحة عليهم

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ نشر عمدة بلدة إيندر وسط 
فرنسا ديديه باراشي على صفحته 
الرسمية بالفيسبوك صورة معادية 

لإلسالم بشكل صريح، غالبا ما 
يتداولها أعضاء جبهة اليمين 

المتطرف، حسب ما ذكرت إذاعة 
”إر، تي، ال“ الفرنسية.

◄ قررت الحكومة الهولندية حظر 
ارتداء النقاب في بعض األماكن 

العامة مؤكدة أنه يفترض أن 
يصادق البرلمان على مشروع 

القانون في القريب العاجل.

◄ زادت أعداد المسلمين في 
أسبانيا بنسبة 7.2 بالمئة، لتبلغ 

مليونا و850 ألف نسمة، وذلك 
حسب تقرير المرصد األندلسي 
التحاد الجاليات اإلسالمية في 

أسبانيا وذكر التقرير أن الجالية 
تعاني من صعوبات في االندماج.

◄ قدمت جمعية مسلمي مدينة 
أرلون البلجيكية مساهمة مالية 

للحاخام جون كلود جاكوب بهدف 
ترميم المعبد اليهودي بالمدينة 
وهو ما اعتبر خطوة جيدة في 

التسامح بين األديان.

◄ قال وزير الخارجية السعودي، 
عادل الجبير، في كلمة بمناسبة 

الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية 
دول التعاون الخيجي إن اإلرهاب 

والتطرف والطائفية تعمل على 
تقسيم األمة اإلسالمية إلى فرق 

تقاتل بعضها البعض باسم الدين.

◄ أدانت منظمات حقوقية أميركية 
تصريحات حاكم والية ويسكونسن 
التي حمل فيها مسؤولية الفوضى 

واالحتجاجات وتعطل االقتصاد 
إلى «السود» مبررا استهداف 

الشرطة لهم.

باختصار

«مهمـــة اإلعـــالم العربي التفاعل مـــع البعد االســـتراتيجي والصحوة تسامح
العربية الجديدة للمســـاهمة في تحقيق مقاصدها، والتي من بينها 

العدل واالعتدال واحترام التعدد».
أحمد بن حلي
نائب األمني العام جلامعة الدول العربية

«املســـلمون في أميـــركا الالتينية أقلية تعيش في ســـالم وتدعو 
إلـــى الســـالم واالنفتاح والعيش املشـــترك، وكل قضايا اإلســـالم 

والعروبة في العالم هي قضايا تعنينا ونتابعها بدقة وباستمرار».
أحمد بن علي الصيفي
رئيس مركز الدعوة ألميركا الالتينية

«أطالـــب االئتالف الحاكم فـــي أملانيا اآلن بأن يعتـــرف بوضوح بأن 
أملانيـــا دولة للمهاجرين وأنها تســـتفيد منهم، وأن املهاجرين جزء 

من النسيج االجتماعي واالقتصادي والسياسي ألملانيا».
جيم أوزدميير
زعيم حزب اخلضر األملاني

تعانـــي األقليـــة املســـلمة مـــن 
منـــذ 2012  اضطهـــاد تصاعد 
عندما قتلت السلطات البورمية 
وبوذيون 11 مسلما دون سبب

◄

أبـــداه  الـــذي  التشـــدد  رغـــم 
املجلس العســـكري الحاكم، ما 
زالـــت مشـــكلة االتجار بالبشـــر 

خارج نطاق السيطرة

◄

ركز املؤتمر على نقطة ترشيد وعي الشباب وحمايته من التطرف



} القاهــرة - المؤلف سالمة كيلة، يسعى في 
كتابـــه ”زمن الثـــورة“،  إلى اســـتكمال تحليل 
المشـــهد العربي المرتبك بعـــد أكثر من أربع 
ســـنوات على الحـــراك الشـــعبي فـــي العالم 
العربي، وســـقوط أنظمة مســـتبدة، ومحاولة 
أنظمـــة أخـــرى لالســـتمرار، فـــي اســـتهانة 
بالغضب الشـــعبي وتوالي أرقـــام الضحايا، 
حيث الشـــعب مجرد ”أرقام“، وليس بشرا لهم 

أسماء وذكريات ومحبون.

ما جرى تغيير ”في الشكل“ دون المضمون، 
تغّيـــر اســـم الحاكـــم، وظلت األوضـــاع التي 
فرضت التهميـــش والفقر والبطالـــة وانهيار 
التعليم وتراجع االهتمام بالصحة العامة. وقد 
أّدى ذلـــك إلى ردود فعل متعـــددة، من االنكفاء 
واإلقرار بالفشـــل، إلى اليـــأس واالقتناع بأن 
شـــيئا لم يتحقق، إلـــى االندفاع نحـــو الفهم 
ومعرفة األســـباب التي جعلت ثورات كبيرة ال 

تقود إلى تغيير عميق.

كل ذلك فرض متابعة المشكالت التي رافقت 
صيرورة الثورات العربية، منذ خلع زين 
العابدين بـــن علي في تونس في يناير 
2011، ومالمســـة أســـباب العجـــز عن 
تحقيـــق التغيير المنشـــود، ومتابعة 
ردود األفعال التي واجهت الثورات؛ 
ردود فعل الطبقة المسيطرة، والدول 
األمبرياليـــة.  والـــدول  اإلقليميـــة 
وبالتالـــي تحّول الحراك الشـــعبي 
إلـــى صراعات وتدخـــالت عالمية، 
وميـــل عميق إلجهـــاض الثورات 
وتدميرها، وإطفاء نيرانها لكي ال 
تتوســـع أكثر بعد أن امتدت من 

تونس ومصر إلـــى اليمن والبحرين 
وليبيا وسوريا، وطالت دوال أخرى، ليظهر أن 

احتقانا هائال يســـكن العالم العربي. في عالم 
يعاني من أزمة رأســـمالية عميقة، وحلول 
تدفع حتى شـــعوب المراكز إلى 

الهامشية نتيجة التقشف.
    ويرى المؤلف أن ”الربيع� 
صـــار ”خريفـــا“ بســـرعة ال مثيل 
لهـــا، أو هكذا بدا األمر، وتعمم في 
اإلعالم، وتردد على ألسنة ”النخب“ 
األمور  فعـــادت  الكهلة.  واألحـــزاب 
أكثـــر ســـوداوية وإحباطـــا، واألفق 
ظهر مســـدودا، حتى قال البعض إن 
مـــا جرى لم يكن ثـــورة بل ”مؤامرة“، 
وإن كل ثـــورة هـــذه ”الدهماء“ لم يكن 
بفعلها الذاتي نتيجة أزماتها، بل بفعل 

”الروموت كونترول“ األمبريالي.
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ثقافة

كتاب يكشف عن صرخة 

الراحلة رضوى عاشور

طالبة في معهد  الفنون في مقاطعة هوبي في الصني خالل تظاهرة للرسم بصورة غير تقليدية. (الفنان جزءا من لوحته).

} القاهــرة - أعلـــن الشـــاعران مريـــد وتميم 
البرغوثي، عن نشـــر دار الشروق، آلخر أعمال 
الروائيـــة الكبيـــرة الراحلة رضوى عاشـــور 
الموسوم بـ“الصرخة“، الكتاب الذي بدأته عام 
2013 ولم يمهلها القدر لتكمله، كي يكون الجزء 

الثاني من مذكراتها ”أثقل من رضوى“.
وقـــال مريد البرغوثي ”لـــم تتمكن رضوى 
من إكماله، تركناه كما هو، وهي التي اختارت 
عنوانه واختارت أيضا لوحة الغالف المسماة 

الصرخة للفنان النرويجي إدفارد مونتش“.
وأكـــد الشـــاعران أن الكتاب سينشـــر كما 
تركته دون تعديل أو تدخل، كما أعادت الشروق 
نشر طبعات جديدة من رواياتها األولى ”حجر 
و“خديجة  و“رأيـــت النخل“  و“الرحلة“  دافئ“ 

وسوسن“.
وفي أمســـية شـــعرية مشـــتركة سيحتفي 
الشـــاعران مريـــد وتميـــم البرغوثـــي، بذكرى 
ميالد رضوى عاشـــور، من خـــالل توقيع آخر 
أعمالهـــا والطبعـــات الجديـــدة مـــن أعمالها 
األولى، بســـاقية الصاوي، في القاهرة، يوم 2 

يونيو القادم.
والراحلـــة رضوى عاشـــور كانـــت قاصة 
وروائية وناقدة أدبية مصرية، تمّيز مشروعها 
األدبـــي، في شـــقه اإلبداعي، بثيمـــات التحرر 
الوطنـــي واإلنســـاني، إضافـــة إلـــى الرواية 
النقديـــة،  أعمالهـــا  وتراوحـــت  التاريخيـــة، 
المنشـــورة بالعربية واإلنكليزية، بين اإلنتاج 
النظـــري واألعمـــال المرتبطة بتجـــارب أدبية 

معينة. 

عـــن دار {األهليـــة للنشـــر والتوزيع}، فـــي األردن، صـــدرت مجموعة 

شـــعرية بعنوان {فيما ال يرى ســـأراك}، للشاعر الفلسطيني وسيم 

الكردي، تقع املجموعة في ٢٢٤ صفحة من القطع املتوسط.

يســـتضيف قصر األمير طاز، بالقاهرة، معرضا للفن التشـــكيلي {من 

وحي األبنـــودي}، ويقدم املعرض أعمال ٦٠ تشـــكيليا، بأعمال فنية 

متنوعة مستوحاة من أشعار الراحل، ويستمر حتى ٦ يونيو القادم.

صدر عن املركـــز العربى للتعريـــب والترجمة والتأليف والنشـــر، 

التابـــع للمنظمة العربيـــة للتربيـــة والثقافة والعلوم {ألكســـو}، 

كتاب بعنوان {دراسات في الترجمة واملصطلح والتعريب}.  

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تقيم مؤسسة دوم للثقافة، 
بالقاهرة، يوم غد الجمعة 29 مايو 

الجاري ورشة بعنوان ”مسرح 
المنتدى“، يتعرف المشاركون من 

خاللها على مسرح المقهورين، 
الذي يستعمل المسرح كوسيلة 
لحل المشاكل االجتماعية، وفك 

الحواجز بين الناس. 

◄ صدرت عن ”منشورات ألوان 
الطبعة الورقية للمجموعة  عربية“ 

القصصية الموسومة بـ“مملكة 
الرئيس“ للكاتب الفلسطيني 

سعيد الشيخ، المجموعة من القطع 
المتوسط. 

◄ احتضنت ثانوية اإلمام 
األصيلي اإلعدادية بأصيلة، 

فعاليات حفل تقديم المجموعة 
القصصية ”ماذا تحكي أيها 

البحر…؟“ للكاتبة المغربية فاطمة 
الزهراء المرابط. 

◄ سلم آكييف أليزاد رئيس 
األكاديمية القومية للعلوم في 

أذربيجان إسماعيل سراج الدين 
مدير مكتبة اإلسكندرية وفيرا 

فيك فريبرجا الرئيسة السابقة 
لجمهورية التفيا الميدالية الذهبية 

لجمهورية أذربيجان والمسماة 
باسم نظامي كنجوي. 

◄ أطلق عدد من مدارس تعليم 
الطائف، بالمملكة السعودية، حملة 
توعوية بعنوان“احترامي لكتابي“، 

تستهدف المحافظة على مكانة 
الكتاب المدرسي بالتزامن مع 

االختبارات النهائية. 

◄ افتتحت وزيرة الثقافة األردنية 
النا مامكغ، في غاليري رأس العين 

معرضا للرسم خاصا بعقيلة 
السفير الهندي في األردن أنوباما 
تريغونايات، يستمر المعرض إلى 

غاية 30 مايو الجاري.

باختصار

يسرى الجنابي

} فـــي الكتـــاب األول ”قـــراءات فـــي الرواية 
النسوية العربية“، يتناول النجار موضوعين 
أساســـيين همـــا: موضوع الكتابـــة والقراءة، 
وســـؤال التصنيف، باحثا فـــي عالقة الكتابة 
النســـائية بالقـــراءة والتصنيف، وإشـــكالية 
و“أدب  نســـائي“  ”أدب  إلـــى  األدب  تقســـيم 
رجالـــي“، محـــذرا مـــن ظاهرة االنـــزالق الذي 
يقع فيـــه الخطاب النقدي حينمـــا يتعامل مع 
النصـــوص اإلبداعية النســـائية على أســـاس 
انتمائها إلى المرأة، وليس على أســـاس أنها 

تشكل خطابا أدبيا يتمتع بخصائص نوعية 
على صعيد الـــدالالت والبناء واألســـاليب 
والسجالت، وهي الخصائص العامة التي 

ينبني عليها الجنس األدبي.

الخطيئة النقدية

يتمحـــور كتاب ”قراءات في الرواية 
النســـوية العربيـــة“ حـــول موضـــوع 
النسوية  والرواية  العربية  النســـوية 
تجلياته  تتمظهر  الـــذي  «المعولمة»، 
فـــي األعمـــال الروائيـــة للعديـــد من 
الروائيـــات المعنيات بقضايا المرأة 

العربية في أماكن شتى من عالمنا العربي.
إن مـــا يجمـــع بيـــن مجموعـــة الروائيات 
اللواتـــي يتناولهـــن الكتـــاب كونهـــن جميعا 
ينحدرن من أصول عربيـــة، وال يخفي النجار 

انحيـــازه الفكري إلـــى ما أطلق عليـــه تعبير 
«النســـوية التأويليـــة»، التي تقضـــي بإعادة 
قراءة النـــص الروائي قراءة نســـوية جديدة، 
تطمح إلى دحض القـــراءة الذكورية للرواية، 
بهدف الوصول إلى حقيقة أن الوضع الراهن 
الســـائد في المجتمـــع البطريركـــي العربي، 
الـــذي يســـتحوذ فيه الرجـــال على الســـلطة 
ويســـتأثرون  كافـــة  االجتماعيـــة  والحقـــوق 
بجميـــع االمتيـــازات، ليس متأتيا مـــن ثقافة 
تنويرية، وإنما جاء نتيجة القراءات الذكورية 

المتراكمة على امتداد التاريخ العربي.
يقف النجار على ما يســـميها بـ“الخطيئة 
النقديـــة“، والتـــي تتمثل في اختـــزال بعض 
النســـائية  للنصوص  النقاد 
فـــي التعبيـــر عن المشـــاعر 
الذاتية واالنفعاالت الشـــبقة، 
واعتماد بعضهـــم اآلخر على 
مناهـــج خارجة عن النصوص 
اإلبداعيـــة في عمليـــة التحليل 
الستكشـــاف العوالـــم الخاصة 
بها، إضافة إلى اعتماد فئة ثالثة 
مـــن النقـــاد علـــى المطابقة بين 
النـــّص وكاتبته، وعلـــى الظروف 
الخارجيـــة المحيطة بها، واعتبار 

ذلك النّص انعكاسا للواقع.
وتأكيدا لرؤيته يقدم الناقد قراءة نقدية في 
عدد من الروايات المنشـــورة في األردن خالل 

العقد األخير لروائيات أردنيات وعربيات.
 أما كتاب النجار الثاني، بعنوان ”دراسات 
تطبيقيـــة فـــي الروايـــة النســـوية العربية“، 
فيتألف من أربعة فصـــول هي: مرحلة انفتاح 
العنوان علـــى النّص، الحرّيـــة بهجة النّص، 
أيديولوجيـــا الحيـــاة، قـــراءات تطبيقية في 
للطيفة  إحدى عشـــرة رواية: ”ســـيدات زحل“ 
الدليمي، ”نساء العتبات“ لهدية حسين، ”بوح 
الذاكـــرة وجع جنوبي“ للبتول محجوب، ”ُفلك 

الغوايـــة“ آلن الصافي، ”بعد بيـــروت“ لرائدة 
لنبيهة عبدالرازق، ”أرض  الشاللفة، ”رومينا“ 
لعزيـــزة الطائي، ”هنا فـــي األماكن“  الغياب“ 
لنوال القصار، ”مهاجر في غربة العشق“ لندى 
لهند إدريس، و“اغتراب  الحايك، ”ال ترحلـــي“ 

امرأة“ لهدى رواشدة.

الرواية النسوية

يشـــير المؤلف ســـليم النجار فـــي تقديمه 
للكتـــاب إلـــى أنه ليـــس معنيـــا بالخوض في 
مصطلح ”الرواية النسوية“ وال في تاريخيته، 
بـــل معنـــي بالدرجة األولـــى فـــي الكتابة عن 
المرأة اإلنســـان، التي عانت من القهر والظلم 
واالمتهـــان، وإن ظهـــر الرجـــل فـــي ســـردها 
الروائي فإنه لم يظهر ككائن جنســـي، خاصة 
فـــي الروايات التـــي يتناولها الكتـــاب، حيث 
تصور الرجل بوصفه ســـلطة قامعة لإلنسان، 
بغّض النظر عن جنســـه، وعالجـــت كاتباتها 
قضية المرأة بهدوء، دون أن تفصلها عن باقي 

قضايا المجتمع.
وفي دراســـته للعنوان يرى النجار أن تلك 
الكاتبات كشـــفن فـــي عناويـــن رواياتهن عن 
الجانب األبرز في حيـــاة المرأة وهو الجانب 
اإلنســـاني لـــدى المجتمـــع العربـــي، وذكرن 
القضايا الرئيســـية والفرعية التي تتصل بها 
والضغـــوط التي تتعرض لهـــا من أجل إثبات 
وجودها في المجتمع، مصورات بشـــكل الفت 
الصراع القائم بين الدور األنثوي القديم ودور 
المـــرأة الجديد الـــذي يؤكد مكانتهـــا الفاعلة 
كإنسانة تستحّق الحياة واالحترام والتقدير.

وبذلك قدمـــن أنموذجا مســـتحدثا جمعن 
فيـــه بيـــن أدب االعتراف، والتمرد السياســـي 

واالجتماعي. 
كما أن هذه العناوين تأخذ بعدا نفسيا، إذ 
يدور فيها الصراع على مســـتوى األفراد دون 
أن تضيـــع الخلفية السياســـية. وقد نجحت، 
عبر التخييل واســـتثمار عناصـــر الواقع، في 
أن تشـــّخص أدبيـــا عقم الوصايـــة الذكورية، 
وبشـــاعة الحرمان وبؤس فقدان التواصل، أي 
تشـــخيص كّل ما يهّدد حياة اإلنسان ويجعله 

مسلوب اإلرادة والحرية والكرامة.

أمـــا في تحليله للروايات الـ11 فإنه ينطلق 
مـــن مالحظتين أوليين تســـهالن مناقشـــتها 
وتحـــددان مكانهـــا بالنســـبة إلـــى الروايـــة 
النســـوية العربية، على أســـاس موقفها تجاه 

الواقـــع االجتماعي، وهاتان المالحظتان هما: 
أوال: إنها روايات ُكتبت في مطلع القرن الواحد 
والعشرين وبداياته. وثانيا: إنها روايات تهتّم 

بفترة سابقة للفترة التي ُكتبت فيها.

الكتابة والقراءة وسؤال التصنيف من خالل الرواية النسوية العربية

يحلل الناقد األردني ســــــليم النجار، في كتابني صدرا له تباعا عن ”دار فضاءات للنشــــــر 
والتوزيع“، في العاصمة األردنية عّمان، الرواية النسوية العربية ونقدها من زوايا مختلفة، 
األول بعنوان ”قراءات في الرواية النســــــوية العربية“، والثاني بعنوان ”دراسات تطبيقية في 

الرواية النسوية العربية“.

الوقوف على {الخطيئة النقدية} 

بعض  اخــتــزال  فــي  تتمثل  التي 

في  النسائية  للنصوص  النقاد 

التعبير عن االنفعاالت الشبقة

 ◄

[ سليم النجار يكتب عن المرأة التي عانت من القهر  [ كتابان يقدمان إشكالية تقسيم األدب إلى أدب نسائي وآخر رجالي

الكاتبات كشفن في عناوين رواياتهن عن الجانب اإلنساني في املجتمع العربي

بعد النشوة التي رافقت انتصار بعض الثورات العربية ساد وجوم، حيث لم حتقق الثورات 
أيا من أحالم الشــــــعب الذي ثار وهو يعرف مطالبه املباشــــــرة، وشارك في الثورة ألنه يريد 
حتقيق هذه املطالب، هذا ما أراد إيصاله الكاتب الفلســــــطيني سالمة كيلة في كتابه ”زمن 

الثورة: األزمات والفرضيات األولى“، الصادر ضمن سلسلة ”كتاب الهالل“ مايو 2015.

سالمة كيلة: الربيع العربي صار خريفا بسرعة ال مثيل لها



15 الخميس 2015/05/28 - السنة 37 العدد 9931

ثقافة
نظمت دار األوبرا املصرية، مســـاء أمس األربعاء، أمســـية شـــعرية، 

لالحتفـــال بإبداعات األديب واإلعالمي جمال الشـــاعر، بحضور نخبة 

من الشعراء واملبدعني.

عـــن دار الروســـم للصحافـــة والنشـــر والتوزيع صدرت للشـــاعر 

نصيف الناصري مجموعة شعرية بعنوان {إمكانيتهم على تخيل 

الغرق}.

نظمـــت اللجنة األهلية املشـــرفة على إنقـــاذ وترميم متحـــف بني وليد 

بليبيا، وقفة تضامنية ســـعيا إلـــى حماية وإنقاذ التراث الثقافي العاملي 

في ليبيا.

هالة صالح الدين

} في قصتها ”نساء يحلمن بالقدس“ الفائزة 
بجائزة بوشــــكارت تشــــير الكاتبة األميركية 
ريتشــــل كاديــــش إلــــى أشــــكال متباينــــة من 
”االنتماء“، وتطرح مفاهيم من الحكم تتبرأ من 
الدولة القومية المنغلقة، مناصرة فكرة ”أّمة“ 
منفصلة تمام االنفصــــال عن الدولة واألرض. 
أّمة ال تطفح بمهاجرين يأملون ببيع خردتهم 
القديمــــة، وإنمــــا فيدراليــــة علمانيــــة تضــــم 
اليهودي والعربي، وتصب في دعوى السيادة 

الوطنية وكذا األنطولوجيا الفردية.

حرب مع الرحمة

تعتــــرف ريتشــــل كاديــــش أن أهــــل البلد 
أنفســــهم ضجرون مــــن الخدمة العســــكرية، 
ضجــــرون مــــن دوريــــات تجــــوب المناطــــق 
الفلســــطينية. يهتف دوف العائد من الجيش 
االحتياطــــي في القصة بــــأن ال مبرر بعد اآلن 
للتمسك بحقول اآلخرين وبساتينهم، ال حرية 

في منزل متهدم.
”فليمنحوا األرض اللعينة مقابل الســــالم، 
من يرغب في األرض بمثل هذا الثمن؟“، مرددا 
صدى كلمات الشــــاعر الكندي ليونارد كوون، 
”إســــرائيل، وأنت الذي تطلق على نفسك اسم 
إســــرائيل، الكنيســــة التي تطلق على نفسها 
اســــم إســــرائيل، والثــــورة التــــي تطلق على 
نفســــها اســــم إســــرائيل، وكل أّمــــة اختيرت 
لتصبح أّمة، ال أرضا من هذه األراضي ملككم، 
كلكــــم لصوص القداســــة، كلكم فــــي حرب مع 

الرحمة“.

الهولوكوست ليس استثناء

فــــي هــــذا الســــياق تتشــــكك المؤلفة في 
الصهيونية، معتبرة إياها نوعا آخر من أنواع 
الفاشــــية، وإن كانت ال تخلط بين االثنين. إن 
تجريد المواطنين من دولتهم ليســــت مشكلة 
يهودية في رأيها، وإنما أزمة تكررت في القرن 

العشرين عند تكّون الدول القومية.
ومــــا جرى لليهود على يــــد هتلر ال ينبغي 
النظر إليــــه كحادثة اســــتثنائية، وإنما مثال 
على ضــــرب معين من التعامل مــــع األقليات، 
ولكن اتضح بعد الحرب أن القضية اليهودية، 
التي اعتبرها السياســــيون وقتــــذاك متعذرة 
على الحل، تم حلها بالفعل، ولكن باســــتعمار 
منطقــــة أخــــرى واحتاللهــــا، وهكذا لــــم تحّل 
اإلمبرياليــــة الصهيونية قضيــــة األقليات وال 

المواطنين المجّردين من الدولة.
علــــى النقيض، لم يســــهم الوضــــع إال في 
إفراز فئة جديدة من الالجئين الفلسطينيين، 
ومن ثّمة زيادة مئات اآلالف من البشــــر ممن ال 
أرض لهــــم وال حق لهم، ”إنهــــا قومية مهينة“ 
كما تقــــول. والطين يزداد بلة مــــع كارثة عدم 

الفصل بين الدين والسياسة.

ال تدبر الرب

تنتهي كاديش في قصة ”الجدال“ الصادرة 
في كتاب ”قبيلــــة مفقودة: أدب يهودي حديث 
مــــن الهامش“ إلى أن مــــا جعل اليهود عظماء 
ذات يــــوم هو إيمانهم غيــــر المنقوص بالرب، 
ووضعهم ثقة به علت على أّي خوف، ”ترفقوا 
بدوفيديــــل وهم يعلمونه الوضعية الســــليمة 
للصالة األســــمى: ثالث انحناءات، خطوة إلى 
الخلف عند إتمام الصالة، فالمرء ال ينبغي قط 
أن يدبر الرب“. تستنكر، واآلن ال يؤمن اليهود 
إال بأنفســــهم. بهــــذا المعنــــى تؤمــــن كاديش 
بالــــرب وال تؤمن بفكرة ”الشــــعب اليهودي“، 

إنها ال تنتمي إليهم إال بحكم المولد.
ترفــــض كاديــــش اليهوديــــة المهووســــة 
بالفناء، راغبة في دين يساعدها على الحياة، 
فبمقدورهــــا المــــوت دون مســــاعدة. والبيت 
اليهودي مثله كمثل شــــيء تقطعه، ومهما بدر 
منــــه بعدئذ، ال يفتأ جزءا مــــن القبيلة، ”حتى 
لو خــــرج من المنزل ليتناول ســــجقا من لحم 

الخنزير ويســــيغه باللبن طــــوال الليل، حين 
ينزل سرواله ليبول، ســــيجد الرسالة ال تزال 
منقوشــــة هناك علــــى عضادة البــــاب: ال أزال 

يهوديا“.

الهوة بني الحقيقة والزيف

يكنــــه  مــــا  انتقــــاد  كاديــــش  يفــــوت  وال 
األصوليون اليهود من عنصرية تجاه السود، 
فابن الحاخام في قصتها تزّوج بفتاة سوداء، 
”ال يجب أن يتزحلق الســــود، فليس بإمكانهم 
التناغــــم مع لون الثلج، اليهــــود أيضا -تفكر 
كرويتسر- ال يجب أن يتزحلقوا. لو أراد الرب 
لهم تزحلقا، الصطفى النرويج أرضا موعودة، 

لكتبه في واحد من كتبه، كتاب الزحاليق“.
في عالم القرن الحادي والعشرين تتعالى 
كاديــــش علــــى معتمــــري القبعــــة اليهوديــــة 
بوصفهــــم ”ديناصورات“. تتهــــم االبنة أباها 
بــــأن عنصريتــــه ضــــد النســــاء صاعقــــة. إنه 
معذور، يحســــب أن العنصريــــة تنطبق على 
الزنوج والبيض فقــــط! يلتزم الحرص في ما 
يخص الزنوج، يصحح لنفسه، ”في ما يخص 

السود؛ األميركيين األفارقة“.
لــــم تفرغ االبنة مــــن تقريعهــــا، ”هل لديك 
أّي خطط أيا كانــــت لزيارة العصر الحديث؟“ 
وعلــــى المنــــوال نفســــه يتســــلح المتطرفون 
بالدين وهــــم يتعاملــــون بمنطــــق العضالت 
مع مــــن يعتبرونهم أعداء، ”أفضل أن تهشــــم 
وجوههــــم يدي على أن يخيــــب أمل الرب في 

واحد من عباده“.
تندفع رواية كاديش ”من حجرة موصدة“ 
بنبرة حادة لتسبر طبيعة الهوة بين الحقيقة 
والزيف، الماضي والحاضــــر على خلفية من 
الشــــتات اليهودي العتيق. تتنقل من مشــــهد 
أدبي يشــــجب حرب الخليــــج ويرصد أحداث 
الشــــغب العنصرية في مدينة لوس أنجليس 
ويضع الهولوكوست في نصابه الصحيح إلى 
التجول في شوارع بروكلين والقدس الممزقة 
باألطــــراف المتصارعة. الروايــــة في مجملها 
نظــــرة فاحصة إلى المعاناة والجلد ومحاولة 
المداواة، مما يجعلها تتحلى بحكمة تتجاوز 
أعمار أغلب األميركييــــن، فكاديش تضفر من 
الصفحــــة األولى وبمنتهــــى النزاهة التاريخ 

والدين والعائلة والحب.
تتقاطــــع فــــي الروايــــة ثــــالث 
مــــن  يهوديــــات  لثــــالث  قصــــص 
مغامرة  طالبــــة  مختلفة:  أجيــــال 
فــــي كلية بنيويــــورك، وربة منزل 
إســــرائيلية منغلقة على نفسها، 
وناجيــــة هشــــة المشــــاعر مــــن 
الترانيم  ناظم  الهولوكوســــت. 
االســــتماع  ومع  امــــرأة،  هنــــا 
إلى أناشــــيدها، تفكك المؤلفة 
الصراع بين أمــــن الدولة من 
جانب، وخنــــق األيديولوجيا 

لإلســــرائيليين من جانب آخر، بين سلطة 
الحريــــة وخطرهــــا. وهكذا ننفذ إلى نفســــية 
البطالت لنعيد إحياء طــــرق نفهم بها أجياال 
مختلفة بثقافات مختلفة، ومعطيات الحضارة 
والســــاخطين عليها؛ ”تدهشــــني براعتها في 
اســــتخدام الفروق الدقيقة والحكي وســــلطة 
العاطفــــة“، هذا مــــا قالته الكاتبــــة األميركية 

توني موريسون عن الرواية.

الشتات اإلثيوبي والروسي

تتأمل كاديش كذلك اليهــــود القادمين من 
روســــيا وقرى أثيوبيا -قرى عبارة عن تراب 
وحصــــى- ممن تقاطروا على دولة إســــرائيل 
ليعمــــوا العيون مــــن فرط كثرتهــــم ويزيحوا 
أهــــل األرض الحقيقييــــن. إن الوافدين الجدد 
جاهلون كل الجهل بطبيعة الشــــرق األوســــط 
وأولــــى مفــــردات الدولــــة المدنيــــة، ولــــم ال، 
واألبواب مفتوحة على مصراعيها في ســــبيل 

التفوق الديمغرافي على الفلسطينيين؟
األثيوبيــــات  كاديــــش،  بطــــالت  تقفــــز   
العجائز، مــــن نوافذ المبانــــي، فهن لم يدلفن 
قط إلــــى عمارات، لم تقع أبصارهن البتة على 
مرحــــاض، يجّن جنونهــــن ويخبطن الجدران 
كالحيوانات حين يدخلــــن مصعدا لظنهن أن 
أحدا ســــوف يحبســــهن في قفــــص! ”يقبض 
بإحــــكام على امرأة تضربه كطائر مرعوب كي 

ال تنبشه بأظافرها وتسيل دماؤه“.
تقبــــل هــــذه الشــــخصيات إلى إســــرائيل 
ونفوســــها تنطوي على إيمان بأن هذا المكان 

ســــوف يداوي كل شــــيء، ”ســــارت تامار عبر 
أعمدة من الغبار. رأت أمام عينيها إسرائيل: 
امتدادا من الخضرة، جدوال عامرا بالصخور، 

ساللم مكللة بالظالل تفضي إلى الهيكل“.
يتوافــــد  األمــــل،  مــــن  وبدافــــع  وهكــــذا، 
المهاجرون وسط امتداد ال نهائي من البشر، 
في مثل كثافة نجوم الســــماء، عدد من الناس 
لم يقــــع عليه النظر مطلقا، وفــــي الوقت ذاته 
يصيح بائع مصابيح بفلسطيني يعتمر غطاء 
رأس أبيض ويسدد عين الصدمة إلى أنقاض 
منزلــــه المتهدم في القدس الشــــرقية، ”أعرف 

مكانا يمكن أن تقيم فيه أسرتك لفترة“.

إيواء كل اليهود

ال تعتقــــد كاديش أن الصــــراع القائم بين 
المهاجريــــن األثيوبيين والروس في 
األرض الموعــــودة منبعــــه العرق. 
المشــــكلة هــــي أن الــــروس غيارى 

واألثيوبيين غيارى.
 في قصة ”نساء يحلمن بالقدس“ 
تستدرك األخصائية االجتماعية، ”ال 
لإليحاء بأننــــا ال نرحب بالروس، ألم 
األمر  تتعهد البلد بإيواء كل اليهود؟“ 
وما فيه هو أن شــــيئا من الضجر يحل 

باإلسرائيليين.
ال أحد يوّد االعتراف بأن المهاجرين 
عبء. الروس معتادون الطرق الروسية، 
يطالبــــون الحكومة بكل شــــيء. بل إنهم 
يطالبون بأشياء ال يحظى بها اإلسرائيليون: 
وظائــــف، إعانات، خدمــــات؛ ”ويجلبون معهم 
سوقا ســــوداء تنجّر خلفهم كالرائحة النتنة.. 

األثيوبيون على األقل شاكرون“.
اســــتمعت تامــــار األثيوبيــــة إلــــى صمت 
الصحراء المحيطة بهذه المدينة اإلسرائيلية، 
بئر السبع. أيقنت أن جماال يقبع في مكان من 
هذه البلد غير أنها فتشــــت عنه دون أن تعثر 
عليه. لم تلتق عيناها إال بظالل ساكنة طرحها 

هذا المنزل بجدرانه المشّيدة من الجص.
مــــا رأت إال أنهــــا امرأة من دولــــة أجنبية 

ترقد بال حراك.
 أفزعتهــــا تنهيــــدة فــــرت مــــن تجاويــــف 
عظامها ألنها كانت صوتا أجنبيا، مغناة بلغة 
أجنبية، ال تســــتحق ملجأ في هذا المشــــهد، 

مشهد تنتثر فيه الصخور.
أّمــــا زوجها العالــــة، فهو يقــــف أياما في 
طوابيــــر مع آخريــــن في منتهــــى اللهفة على 
نيل االستحســــان حتى أن إيمــــاءات نّدت من 
رؤوســــهم إلــــى كل إســــرائيلي رأوه. أبلغته 
المرأة الجالســــة إلى المكتب أن لغته العبرية 
يجب أن تتحســــن قبــــل أن يصبح مســــتعدا 
للتدريب على النجارة، وبعدها تلت عليه عددا 
من الخطــــب اإلضافية عن التاريخ واليهودية 
والســــلوك القويــــم؛ ”في هذا البلــــد الصارخ 
المتدافــــع وكأنه معــــدوم التربيــــة والعادات 

الحميدة“.
يتســــاءل في قرارة نفسه، ”حتام يجب أن 
يتحمــــل رجل قبل أن يتمكــــن من مغادرة هذه 

المدينة الملعونة المنعزلة انعزاال؟ هذا البلد 
بتصاريــــف أفعاله الملعونــــة“. على األقل في 

أثيوبيا ال يوجه العدو إليه ابتسامة.
يحتــــل ملجــــأ النســــاء المضروبــــات في 
القدس موقعا سريا في القصة، انتقل بالفعل 
مرتين، وربما ينتقل مجددا كي ال يعثر عليهن 
األزواج. خطــــوط الهاتــــف فــــي الملجــــإ غير 
مزودة بخدمة معاودة االتصال. ومن حين إلى 
آخــــر يقترح أحدهم قطع االتصال الهاتفي عن 
الملجإ كلية: هؤالء النســــاء لســــن أهال للثقة، 
ســــوف يتصلن بالعالــــم الخارجي ويفضحن 

موقعهن.
ولكن المسؤولين لم يقّروا هذه السياسة، 
شــــعروا أن انتقال الملجإ مــــن وقت آلخر إلى 
أماكــــن ال عالمة عليها كاف كــــي ال يعثر عليه 
الخارجــــون، وال يعــــرف الداخلــــون موقعهم 
بالتحديــــد، فــــال يتســــنى لهــــم التســــبب في 
اضطــــراب ال داعــــي له، ”وقد ســــرى كالم عن 
إقــــرار هذه السياســــة فــــي ما يتعلــــق بدولة 

إسرائيل“.

عكس الزهايمر

ســــوف يهرول يهــــود كاديش فــــي البداية 
نحو قدمي الحاخامات لكي يتبعوا وصيتهم، 
”إياكم والنســــيان“. ما الذي لم يستطع اليهود 
أن يكونــــوه من غير األلفي ســــنة األخيرتين؟ 
يســــأل أحد أبطال كاديش بلهجة صارمة ”ما 
هــــو عكس الزهايمر؟“ فترتعش عينا الحاخام 

الشاخصتان اضطرابا مجيبا، ”يهودي!“.
آمــــال  إســــرائيل  تخّيــــب  مــــا  ســــرعان 
المهاجريــــن، ”إنها جحر مــــن القذارة“ ينبس 

أحدهم في مرارة.
 تهــــزم القــــدس كل فــــرد مــــن أفــــراد جيل 
الصحراء، هؤالء الزاحفون جوعى وعطشــــى 
إلى أرض الرّب لتكتظ بهم قرى الفلسطينيين 
ويشــــربوا النخب ”في صحة أّي مكان يسمح 

ليهودي شارد بالمضي إليه“.
وبعد فــــوات األوان يلّفونها صيحة غادرة 
للّم الشعث، ويعقدون العزم على محو الذكرى 
المؤلمة لمحاكــــم التفتيش والمحرقة. يتخيل 
شــــعبه والزهايمر  كرويتســــر بطل ”الجدال“ 
يحيــــق بــــه، فتذهب ألف عام من المشــــاق في 

لمح البصر.
 وفي أدب كاديش يقود هذا الشــــعب ذاته 
موكب النسيان ليحتشد في إثره كل من عرفت 
المعاناة إليه ســــبيال، كل مــــن انخرط في هذا 
الشــــتات الطوعي المعاصر؛ معا ســــيبيتون 
أبرياء، أطفــــاال، ال محل في قلوبهم ألّي تذكرة 

باألسى.

 [ كاتبة اميركية كونية القضايا وناقدة للفكر االصولي اليهودي 

ريتشل كاديش تكتب حول وهم الهولوكوست

ــــــة اليهود التي قامت على األراضي الفلســــــطينية احملتلة من  قليال ما نســــــمع نقدا لدول
قبل اليهود أنفســــــهم، وخاصة الوقوف إلى جانب حق الشــــــعب الفلسطيني في احلياة، 
وإلى جانب حتى األقليات داخل إســــــرائيل نفسها. وتســــــعى الكاتبة األميركية ريتشل 
ــــــش الفائزة بجائزة جــــــون غاردنر عن روايتها ”كذب تولســــــتوي“ إلى التأكيد على  كادي
املفارقات السياســــــية لفكرة الدولة القومية، وهي إســــــرائيل في هذه احلالة. تفترض أنه 
ــــــو تضمن الدولة حقــــــوق املواطنني، ال بد إذن أنها ضــــــرورة، ولكنها جتادل بأن اتكال  ل
هذه الدولة على القومية الصرفة دون غيرها يفضي إلى عوز أعداد هائلة من املواطنني، 
وهم الفلســــــطينيون في هــــــذه احلالة، وكذلك جتريدهم من ”دولتهــــــم“، لذا ال بّد إذن من 
معارضتها. بهذه الفكرة البســــــيطة تتســــــاءل كاديش، وهي نفســــــها يهودية، ”إن قاومنا 

مفهوم الدولة القومية، ما هو البديل إذن؟“.

الــكــاتــبــة تــنــقــل مــشــهــدا أدبــيــا 

يــشــجــب حـــرب الــخــلــيــج ويــرصــد 

أحداث الشغب العنصرية ويضع 

الهولوكوست في نصابه الصحيح

 ◄

تسبر  موصدة}  {من حجرة  رواية 

بني  الــهــوة  طبيعة  حـــادة  بنبرة 

من  خلفية  على  والزيف  الحقيقة 

الشتات اليهودي العتيق

 ◄

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تطلق وزارة الثقافة السودانية 
والمجلس القومي لرعاية الثقافة 

والفنون ومبادرة شباب مصر 
والسودان للتبادل الثقافي تظاهرة 
ثقافية للتضامن بين شعبي وادي 

النيل تحت عنوان ”كلنا إيد واحدة“.

◄ تشارك جامعة جازان السعودية، 
في فعاليات معرض يوم المهنة الذي 

تنظمه الملحقية الثقافية بسفارة خادم 
الحرمين الشريفين في واشنطن، وذلك 

بمقر السفارة في واشنطن.

◄ شهدت مكتبة اإلسكندرية إطالق 
األرشيف اإللكتروني لمجموعة 

الصحافة المصرية الخاصة بمركز 
الدراسات والوثائق االقتصادية 
القانونية واالجتماعية ”سيداج 

CEDEJ“، والذي قامت مكتبة 
اإلسكندرية برقمنته.

◄ ضمن مشروع ”مسرح في كل 
مكان“ المصري، الذي يرعاه وينظمه 

صندوق التنمية الثقافية بمراكز 
اإلبداع التاريخية التابعة له، بدأ قصر 

األمير طاز بالخليفة مؤخرا عرض 
أولى ليالي المشروع بتقديم مسرحية 

”األمير“.

باختصار

املوقف من الجوائز األدبية

أبوبكر العيادي

} تتعاقـــب المواســـم، والموقـــف مـــن 
الجوائز األدبية في بالد العرب ال يتغير، 
فـــردود األفعـــال تتخـــذ كالعـــادة أوجها 
ثالثة: وجه الفائز الذي يرى في اصطفائه 
مـــن بيـــن خلـــق كثيـــر تتويجـــا لجهده 
وتكريمـــا لمســـيرته واعترافـــا بمكانته. 
ووجـــه الخائب الذي يجد لفشـــله أعذارا 
ليـــس أقلها الطعن في اللجان والقدح في 
صدقيـــة موازينها، ومن النادر أن يعترف 
باســـتحقاق المنافس، فضال عن تهنئته. 
ووجـــه الالمبالي، الذي نفـــض يديه من 
الجوائـــز ومحفزاتهـــا ونتائجهـــا، وآثر 

االشتغال على نصه بعيدا عن األضواء.
والحق أننا نولي الجوائز من األهمية 
فوق ما تستحق، وننظر إليها كحَكم فصٍل 
بيـــن جّيـــد األدب ورديئه، والحـــال أنها 
مســـابقة لها شـــروطها وذائقة القائمين 
عليها وأمزجتهم، ولـــو قّدر للعمل الفائز 
أن يعرض أمام لجنة أخرى لبّوأت غيره، 
فـــاألدب ليس علمـــا صحيحـــا، وتقويمه 
قـــد يختلف من ناقد إلـــى آخر. ومن ثم ال 
يمكـــن اعتبار قـــرار هذه اللجنـــة أو تلك 
مقياسا أسمى نزن به العمل في المطلق، 
فكم مـــن عمل رائـــع تغاضت عنـــه لجنة 
غونكور مثال، كرواية ســـيلين ”سفر إلى 
آخر الليل“، وكم من عمل متوســـط كللته، 
كروايـــة ”حجر الصبـــر“ لعتيق رحيمي، 
وكـــم من عمل ظل خارج القائمة القصيرة 
قبـــل أن يفرضـــه أحـــد المتنفذيـــن فـــي 
اللجنة، كما حصل لرواية ليدي ســـالفير 
”ال للبـــكاء“ التـــي أقحمت في المنافســـة 
األخيرة بين كمال داود ودفيد فوينكوس 
وفـــازت عليهما بالضربة القاضية. بل إن 
غونكور تمنعت حتى على بعض الفائزين 
بجائزة نوبل من الكتاب الفرنسيين مثل 
أندري جيد وسارتر وكامو وكلود سيمون 
ولوكليزيو. ولكن الطريف أن من تتجاهله 
الجوائز يكون ســـعيدا، كحال البرتغالي 
فرناندو بيّســـوا الذي عبر عن ذلك بقوله 
”أحمـــل بداخلي وعي الهزيمـــة مثل راية 

نصر“.
ذلـــك أن الجوائـــز هـــي حـــدث عابر، 
واألحداث العابرة شيء، وحداثة األعمال 
المنذورة للدوام شـــيء آخـــر. وإذا كانت 
لذة الشهرة زائلة بزوال زمنها، خصوصا 
إذا انبنـــت علـــى زيـــف ومحابـــاة، فـــإن 
العمـــل الفني الحق ليـــس مرهونا بزمن، 
إذ يمكن أن يخلد للنوم عشـــرات السنين 
وحتى القرون كما هو الشـــأن مع روائع 

التوحيدي.
في كلمة ألقاها أخيرا بمناسبة منحه 
جائزة ثربانتس، نوبل اآلداب األسبانية، 
صرح  خوان غويتيسولو ”أن أكون محّل 
تبجيل من المؤسسة األدبية يدفعني إلى 
الشك في نفسي، ولكن أن أكون في نظرها 
شـــخصا غير مرغـــوب فيه، فهـــذا يؤكد 
وجاهة موقفي من حيث السيرة والعمل. 
من علياء شـــيخوختي، أحـــس قبول هذا 
التكريم كضربة سيف في الماء، كاحتفال 

ال فائدة من ورائه“.
 * كاتب من تونس مقيم بباريس

األمبريالية الصهيونية لم تحل قضية األقليات وال المواطنين المجردين من الدولة



} بيــروت - أعمــــال الفنــــان اللبناني ألفريد 
البيروتية  طرزي المعلقــــة في صالة ”ربيــــز“ 
ليســــت لوحات تشــــكيلية، بل هــــي عبارة عن 
بصريــــات ســــينمائية ”بّرد“ الفنان ســــرعتها 
وتالحــــق مشــــاهدها. وضعهــــا ضمــــن علب 
زجاجيــــة موصولــــة بــــأداة يمكن للمشــــاهد 
بواســــطتها تحريك ما فــــي داخلها من صور 
فوتوغرافية مشغولة يدويا، ومعدلة بتقنيات 

الكومبيوتر المختلفة.
تذّكــــر األداة، التي تحرك الصــــور يدويا، 
بالمقبــــض الكروّي الذي يحــــرك ما في داخل 
صندوق الفرجة. الصندوق الذي كانت عيون 
الكبــــار والصغار قــــد اعتبرته فــــي لحظة ما 
ضربا من ضروب الســــحر الملــــون، والمبحر 
في عوالــــم خياليــــة، فيها ترقــــص النباتات، 

وتضحك الحيوانات.

ثالثة ألوان

يضّمــــن الفنــــان ألفريــــد طــــرزي الحــــرب 
اللبنانية أعماله، مبتعدا كل البعد عن األحالم 
الرومانســــية أو الســــحر الطفولي، لذا وجب 
وصف اآلالت المحركة لصوره المعروضة في 
العلــــب الزجاجية المبتكــــرة التي ال تخلو من 
جمالية عالية، بأنها أشــــبه بصواعق متصلة 

بقنابل يدوية قابلة لالنفجار في أّي لحظة.
قد تحيل تلــــك العلب الزجاجيــــة الثمينة 
كذلك إلــــى الصندوق الزجاجي الخرافي الذي 
رقدت فيه بياض الثلج بعد اختناقها ”بتفاحة 

مسمومة“.
طريقــــة تقديــــم الفنــــان للصــــور تشــــعر 
المشــــاهد بقدرته اإليحائية وذكائه البصري 
الذي عرف كيف يجمع ما بين مختلف الفنون 
البصريــــة: (ســــينما، وفن غرافيكــــي، وكوالج 
رقمــــي وتصويــــر فوتوغرافــــي وغيرهــــا من 
التقنيات)، كي يعرض هاجسه الدائم بالحرب 

اللبنانية وذاكرتها المتصّدعة.
تكمــــن قــــوة الفنــــان أنــــه جعل مــــن الفن 
المفاهيمي فنــــا غير مّدع وغير حامل لخطاب 
نخبوي.  صهره بالفن التصويري والتشكيلي 
فبات نصا مفتوحا أمام جمهور متنوع. كذلك 

جعلــــه نصا مفتوحا أمام جمهور خِبر الحرب 
أو لم يخبرها على اإلطالق.

ثالثــــة ألوان تطغــــى على خطــــاب ألفريد 
طرزي التشــــكيلي: األزرق، األبيض واألسود. 
أمــــا كيفية تالقحهــــا فأمر آخر وظفــــه الفنان 
ببراعــــة في خدمــــة الموضوع الشــــائك الذي 

طالما اشتهر به، أي الحرب اللبنانية.
زرقته متشحة بســــواد سخامي يشّف في 
أرجاء األعمــــال، ويتكثف أحيانــــا أخرى كما 
دخان الحرائق. بياضه يذكر بالجليد الجارح 
أو بما يتدلى من رواسب في المغاور العتيقة، 
التي تعزف فيها الريح أصداء ذاكرة مكتومة.
غالبا مــــا دخلــــت الذاكرة المتشــــظية أو 
المكتومة إلى عالم طرزي الفني بشكل متالزم 
مــــع ثيمــــة الحــــرب؛ األبيض الجليــــدي يرمز 
إليهــــا، هذا األبيــــض في أعمالــــه ال يظهر إّال 
متشــــربا زرقة الســــماء من حوله، وفي تأكيد 
آخر علــــى عمق جرح عمره أكثــــر من أربعين 
سنة، اســــتحال األحمر الراشح منه إلى زرقة 
جليدية ومتخثرة تلطخ أعماله تلطيخا شــــبه 

دائم. 
إذا كانــــت ”التفاحــــة المســــمومة“ التــــي 
تناولتها بيــــاض الثلج هي ما أرقدها في قبر 
زجاجي ظاهــــر للعيان، فالماضي المســــتمر 
والُمنّشــــى بغبار ذاكرة ســــقيمة هو ما أدخل 
الصــــور التــــي أنتجهــــا الفنــــان إلــــى ضيق 

الصناديق الزجاجية.

بياض الثلج

انتظرت بياض الثلج قبلة من أمير ما، كي 
تعود من موتها لكــــن ذاكرة الحرب اللبنانية، 
التــــي هي في عرف ألفريد طرزي تابعة لحرب 

لــــم تنته بعد، تنتظر بدورهــــا  قبضة فوالذية 
صادقــــة تحطم الزجاج وتخرج الكائن المظلم 
المتمثــــل بالذاكرة المغّيبة، من أســــر القبور 
الزجاجية االستعراضية. هذه الذاكرة يهابها 

ضحايا الحرب وأبطالها.
في وسط الصالة شّيد الفنان نصبا تذكريا 
لشــــهداء الحرب اللبنانية فــــي عمل تجهيزي، 
ترتفع من أرضه المغطاة بالحصى ما يشــــبه 
شــــواهد قبور حديديــــة لضحايــــا الحرب أو 

لشظايا الذاكرة اللبنانية الصدئة.
صور الشــــهداء، نصب الشــــهداء، شوارع 
بالرصــــاص،  المثقوبــــة  الجــــدران  بيــــروت، 
والبيوت المسّواة باألرض وغيرها من مشاهد 

خاطفة وناجية، لم تزل تســــكن أعمال الفنان. 
ربما بــــات معنى هذه األعمال أكثر شــــمولية 
وتشــــعبا بعد دخول المنطقة العربية بأسرها 
فــــي حروب وســــخة، انهارت معهــــا كل القيم 

اإلنسانية وثقلت بها الذاكرة حتى الغثيان. 
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تشكيل
[ فن مفاهيمي غير حامل لخطاب نخبوي  [ بصريات سينمائية تذكر بضحايا الحرب اللبنانية

ألفريد طرزي يقدم نزيف الجليد الحارق بثالثة ألوان بيروتية

عن عمر يناهز 89 عاما توفيت األحد 24 مايو الجاري الفنانة 

التشكيلية المصرية عايدة عبدالكريم، إحدى رموز الحركة 

التشكيلية النسائية في العالم العربي.

يشـــارك الفنـــان الفوتوغرافـــي المغربي أشـــرف بزناني حاليا 

بصـــوره الفوتوغرافيـــة العجائبيـــة فـــي معرض فنـــي جماعي 

بمدينة أديسون بوالية تكساس األميركية.

توفـــي الســـبت 23 مايـــو الجـــاري الفنـــان عبدالعزيز الزبـــاري أحد 

مؤسســـي جمعية البحرين للفنون التشـــكيلية وهو أحد أهم رواد 

الفن التشكيلي البحريني والخليجي.
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ألوان ثالثة تطغى على خطاب ألفريد طرزي التشكيلي

أثر فني منحوت على الخشب لعلي الجبوري

 قوة ألفريد طرزي تكمن في أنه 

جعـــل مـــن الفـــن املفاهيمي فنا 

غيـــر مـــدع وغير حامـــل لخطاب 

نخبوي

 ◄

العلـــب الزجاجيـــة الثمينـــة تحيـــل 

إلـــى الصنـــدوق الزجاجـــي الخرافي 

الـــذي رقدت فيه بيـــاض الثلج بعد 

اختناقها {بتفاحة مسمومة}

 ◄

يعــــــرض الفنان اللبناني ألفريد طــــــرزي في صالة ”ربيز“ البيروتية أعماال فنية تســــــتعير 
أشكالها املؤطرة بأحجام مختلفة من أشكال اللوحات الفنية التي اعتادها املشاهد، رمبا 
ال يخفى على أحد مالحظة أســــــلوب عرض هذه األعمال الذي ال يعدو إّال أن يكون ذريعة 

تتيح لها أن تعتلي جدران الصالة البيضاء.

بعد توقف متواصل دام ألكثر من خمس وعشــــــرين سنة، بسبب ظروف احلصار الدولي 
ــــــر، واالحتالل الهمجي األميركي للعراق، افتتح صبيحة اخلميس 21 مايو اجلاري،  اجلائ
ــــــان“، مبهرجان تعبيري شــــــامل للفن الفلكلوري  املتحــــــف الوطني للفن احلديث ”كولبنكي
ــــــي يتفاخر بها العراقيون، في كل  البغــــــدادي األصيل، والذي يعد من الفنون التراثية الت

مكان وزمان، ليتجّلى بذلك مهرجانا وصباحا بغداديا رائعني.

ميموزا العراوي

} تشكل الصاالت الفنية المكان األمثل 
لتقديم الفنون التشـــكيلية حيث يجري 
التفاعـــل بيـــن المتلقي والفنـــان، ومّد 
األواصـــر بين محـــّب للفنـــون، وناقد 
متابع لتطورها، ومشـــتر هاو أو مدرك 

لقيمة ما يريد اقتناءه.
في هذا العالم الضّيق نسبيا بعيدا 
عن البيناالت والمزادات العلنية، غالبا 
مـــا يكون لدور اإلعـــالم التأثير الكبير 
فـــي لفـــت النظر إلـــى نشـــاط الصالة 
الفنيـــة. ويتضاعف هذا الدور في بلد، 
مثـــل لبنان، غـــارق في القلـــق األمني، 
والضغط االقتصادي وتتكاثر فيه على 

الرغم من ذلك الصاالت الفنية.
توجـــد في بيـــروت العشـــرات من 
المتخصصة،  شـــبه  الفنية  الصـــاالت 
منها ما تعرض الفن التجريبي، ومنها 
من تعـــرض الفن الحديـــث أو الفيديو 
أرت، كمـــا توجد صـــاالت تعرض لمن 
يدفـــع المـــال فقـــط، بغـــض النظر عن 

القيمة الفنية لألعمال.
مـــا من صالة اليوم تتعرض إلى ما 
يشـــبه التجاهل اإلعالمي شبه الكامل 
مثـــل ما يحـــدث مـــع قلـــة ضئيلة من 
صاالت تعرض بشـــكل شـــبه حصري 

أعماال لفنانين أجانب.
وتحتـــل صالـــة ”أليـــس مغبغب“ 
المرتبة األعلى في قائمة هذه الصاالت. 
إضافة إلى ذلك يحّمل معظم اإلعالميين 
الصالـــة تبعات مســـؤولية عدم إرفاق 
العربية،  باللغـــة  بنصوص  معارضها 
واكتفائها بنصوص باللغات األجنبية. 
وهو ما يعتبر نوعا من الترّفع والنأي 
بالذات عن الحركة التشكيلية العربية 
بشكل عام، واعتبارها دون المستوى.

صاحبـــة الصالـــة أليـــس مغبغب 
لديها رأي مختلف، فهي تعتبر أن الفن 
منـــذ أن كان في مغاور ما قبل التاريخ 
هـــو ”لغـــة عالمية تنطـــق بالهواجس 
اإلنســـانية المشـــتركة. أمـــا النزعـــة 
الجماليـــة فيشـــترك فيهـــا الجميـــع، 
ويتـــوق إليها الفنانـــون على اختالف 
جنســـياتهم بغيـــة االرتقـــاء بالحياة. 
الفن الحقيقي يسمو باإلنسان ويصّور 
الجمـــال. ما مـــن أحد يضع فـــي بيته 
لوحة تصور الموت والصراعات، لذلك 
أنا ال أقدم فـــي صالتي إّال هذا الجمال 

المنّزه“.
صاحبة الصالة ال تلبث أن تستطرد 
متحدثـــة حول ما هو أكثـــر أهمية، إذ 
تفصـــح بـــأن تجربتهـــا مـــع الفنانين 
العرب بشـــكل عام، واللبنانيين بشكل 
خاص تشوبها منغصات عديدة أهمها 

عدم الشفافية.
تعتبر أن بعضهم غير صادق، يعقد 
الصفقـــات مـــع التجار خـــارج جدران 
الصالة، ومنهم من يدينون بشـــهرتهم 
إلـــى الصالـــة، ولكنهـــم لـــم يلبثوا أن 
غادروها. لذلك تعلن الســـيدة مغبغب 
عـــن  تفضيلهـــا عرض أعمـــال فنانين 
أجانب مكرســـين، ال تدخـــل معهم  في 
متاهة ســـوء التفاهم على المســـتوى 

المادي.
أما حول تقديـــم صالتها نصوصا 
وعناويـــن تقتصر على اللغة األجنبية، 
تقـــول مغبغـــب ”كنـــت أفعـــل ذلك في 
السابق، ولكن ال أحد يقرأ، فما جدوى 

الكتابة؟“.
إذا كان ثمـــة مـــا تعكســـه ظاهرة 
”عـــدم الثقـــة“ بيـــن صاحـــب الصالة 
والفنـــان، وظاهرة تبنـــي الفن الغربي 
ألنه يعبر عن ”جمالية مســـالمة“، فهو  
أوال ضـــرورة الدعم المـــادي للفنانين 
العرب، حتى ال يتحّولوا إلى سماسرة 
يتحّرقون لبيع أعمالهم، وإن كان الثمن 
هو االشـــتباك مع الصالـــة العارضة، 
والتســـبب في انكفاء عدد من التجارب 
الفنيـــة القّيمـــة داخل جدران مراســـم 
ومنازل فنانين مجهولين، على حساب 
ظهور فنون رثة وسطحية تكرر ذاتها.

ثانيـــا تشـــير ظاهـــرة تبنـــي الفن 
الغربي، الذي يعرض جمالية ُيستحب 
تعليقهـــا على جـــدران البيـــوت، إلى 
مســـألة قديمـــة وغير محّقـــة، فالكثير 
من األعمـــال التشـــكيلية العربية تقدم 

جمالية عالية مستمدة من بيئتها.
األعمـــال  لكـــون  بالنســـبة  أمـــا 
التشـــكيلية العربية المنجزة حديثا ال 
تتكلـــم إّال عن ”الموت واألزمات“، فهذا 
ألنهـــا صادقة مـــع ذاتها، لـــذا ربما ال 
االجتماعي  ”البرســـتيج“  يستسيغها 
فيبـــادر إلى اقتنائها. المشـــكلة تكمن 
إذن بين الفن التزييني، والفن المشارك 

في صناعة الحدث.
* ناقدة من لبنان

فن تزييني وفن يصنع الحدث

علي إبراهـيم الدليمي

} بغــداد - قاعـــة ”كولبنكيـــان“ أو المتحف 
الوطني للفـــن الحديث تعد من الرموز الفنية 
البغدادية الشـــاخصة، التـــي افتتحت بداية 
العقد الســـتيني مـــن القرن الماضـــي، ولها 
روحية مكانها االعتباري والواقعي الراســـخ 
فـــي ذاكرة ونفوس جميع أجيـــال العراقيين، 
مـــن المثقفيـــن، والفنانيـــن، وغيرهـــم.. مما 
قدمته للمشهد التشكيلي والثقافي عموما من 
نشاطات وفعاليات ال تزال عالقة في األذهان.

وقـــد شـــغلت إحـــدى قاعـــات المتحـــف، 
بمعرض للوحات زيتية، مختلفة القياســـات، 
تناولـــت جميعهـــا الموضوعـــات الفلكلورية 
البغدادية، بأســـاليب ومدارس فنية متنوعة 
وجميلة، كجماليـــة المكان في األزقة الضيقة 

والشـــوارع العامة، وألعاب األطفال الشعبية، 
االجتماعيـــة، والمهـــن الِحرفية  والطقـــوس 

المتوارثة، وغيرها.
وقد شارك في المعرض االفتتاحي الجديد 
للقاعـــة بعد توقف دام أكثر من ربع قرن، أكثر 
من 60 فنانا وفنانة، من أجيال متعاقبة، بأكثر 

من 90 عمال.
كمـــا افتتـــح فـــي قاعـــة أخـــرى، معرض 
شـــخصي للنحات المهندس علي الجبوري، 
خّصص للنقش على مادة الخشـــب، والمواد 
المتممة األخرى، وقد شـــمل 21 عمال نحتيا، 
احتـــوت تجربتيـــن منفصلتين فـــي النحت.. 
تنـــاول في عشـــرة أعمـــال منهـــا، جداريات 
كبيـــرة الحجم، قياس أبعادهـــا يتجاوز أكثر 
مـــن المتـــر المربـــع، الشناشـــيل والبيوتات 
البغدادية المتميزة بتفاصيل جمالية طرازها 

وهندستها المعمارية، من خالل رؤية وزوايا 
فنية جديدة، حيث الشبابيك الملونة الزاهية، 
واألبواب الخشـــبية ذات المقابض المعدنية، 
بأشـــكال متنوعة ونقوش نباتية وهندســـية 

مناسبة.
لقد وظف النحات علي الجبوري، موهبته 
المتمرســـة فـــي النقش على خشـــب الصاج 
والجـــاوي، من خالل منظوره الهندســـي في 
الرســـم، مســـتفيدا مـــن دراســـته األكاديمية 
الهندســـية في هذا الجانب العلمي والعملي، 
لتأكيـــد هويتـــه الفنيـــة وترســـيخ أســـلوبه 
الشـــخصي، وجعلـــه متوازنـــا مـــع اعتزازه 
وتخصصه في موضوع ”الفلكلور“ البغدادي، 

لكونه لم يأت من فراغ.
المترســـخة  وذكرياتـــه  األزلـــي  عشـــقه 
في مـــكان مدينتـــه البغداديـــة، بجغرافيتها 
وتقاليدهـــا  وبناســـها  المديـــد،  وتاريخهـــا 
وبالحرفيـــات  المتماســـكة،  االجتماعيـــة 
الشـــعبــية المتوارثـــة. كلهـــا كانـــت صورا 
عالقة في ذهنه وضميـــره، يحاول أن يوثقها 
ويحفظها ألجيال قادمة على جداريات خشبية 
شـــاخصة، محفورة ومجسمة بنباهة وعناية 
فائقة، يجســـدها كما لو يرسمها الرسام على 
قماشـــة لوحاته، وفق قواعد الرسم في البعد 
الثالث، والضوء، والظل والضوء، والنســـب 
الهندسية، فضال عن التشـــخيصات المكملة 

األخرى.
كما قدم الجبوري 11 عمال نحتيا آخر، في 
حجـــم صغير، ال يتجاوز قيـــاس ارتفاعها 30 
ســـم، حيث استلهم فيها موضوعات تعبيرية 
إنسانية عامة.. فالموضوع يختلف تماما، كما 
لـــو كان نحاتا آخر قد نفذها، إذ أنها مختزلة 
نهائيا من أية تفصيالت وتشخيصات، أعمال 
مجـــردة، ولكنهـــا مخزنة ومليئـــة باألوجاع 
والمأســـاة اإلنســـانية اليومية التي يحملها 

العراقي خصوصا.
أو المتحف  ويذكر أن قاعـــة ”كولبنكيان“ 
الوطني للفن الحديث، وهو اســـمها الحالي، 

يعّد صرحا فنيا شـــامخا في قلب بغداد، منذ 
افتتاحـــه عـــام 1962، بجهود الفنـــان الراحل 
نـــوري الـــراوي، وقـــد بناها الثـــري األرمني 
المعـــروف كولبنكيـــان، مـــع ملعب الشـــعب 
الدولـــي، وجمعيـــة التشـــكيليين العراقيين، 
وصـــروح أخرى، مقابل حصوله على نســـبة 

مئوية من حصة النفط حينذاك.
وظلـــت معروفة باســـمه منـــذ افتتاحها، 
إلـــى حد اآلن، رغم أنه تم تغيير اســـمها عدة 
مرات، مـــن المتحف الوطني للفـــن الحديث، 
فقاعة النصر، إلـــى قاعة الحرية.. واآلن أعيد 
إليها اســـم المتحف الوطنـــي للفن الحديث، 
وهو اســـم يليق بها، وبتاريخها، وبرمزيتها، 
ففـــي كل بلدان العالم متاحـــف فنية، تحتفظ 
بتجـــارب فنانـــي البلد، وتعريفهـــا لألجيال، 
فضال عن كون المتاحف تبرز وجها حضاريا 
دقيقا لجميع البلدان ومدى اهتمامها بإرثها 

الثقافي.
والمتحـــف الوطني، معترف بـــه عالميا، 
حيـــث شـــهد هـــذا المعلـــم آالف المعـــارض 
التشـــكيلية العراقية، ذات التجارب المتميزة 
التـــي أصبحت ســـمة بارزة في مشـــهد الفن 
المعـــارض  ومنهـــا  المعاصـــر،  العراقـــي 
التكريميـــة للفنانيـــن الـــرواد، أمثـــال فائق 
حســـن وعطا صبري وخالـــد الجادر ومحمد 
علـــي شـــاكر.. وغيرهم الكثيـــر، ومهرجانات 
الواســـطي، ومعارض البوســـتر السياســـي 

المتنوعة.
وفضال عن المعـــارض العربية والعالمية 
الكثيـــرة، كان لهذه القاعـــة ميزة، وهي إقامة 
أســـابيع لكل فنان عراقي، حيث تزين القاعة 
بأعمـــال فنان عراقي واحـــد ويبقى المعرض 
مفتوحا أمام الزائرين ومتذوقي الفن العراقي 

لعدة أيام.
وتـــّم تأهيـــل جميع قاعـــات المتحف، من 
حيث التكييف واإلضاءة والتأثيث، والجدران 
لغرض العرض عليها، فضال عن اختيار كادر 
متمكـــن من الفنانيـــن الموظفيـــن على مالك 
دائرة الفنون التشكيلية، وتخصيص عناصر 
مـــن الجانـــب األمني بالتعـــاون مـــع وزارة 
الداخلية، ومفاتحة أمانة بغداد بغرض إزالة 
بعض المظاهر غير المالئمة بمحيط المتحف 
من أكشـــاك للباعة الجوالين، ألجل استعادة 
الرونق والمكانة الحضارية له، كما ستنتظم 
به فعاليات ونشاطات فاعلة، تصب في بوتقة 

ومسيرة الحركة التشكيلية القادمة.

افتتاح قاعة {كولبنكيان} ببغداد بعد توقف دام ربع قرن

 قاعـــة {كولبنكيـــان}} تعد صرحا 

فنيا شـــامخا في قلب بغـــداد، منذ 

بجهـــود   ،1962 عـــام  افتتاحهـــا 

الفنان الراحل نوري الراوي

 ◄



} القاهــرة - كشــــفت دراســــة صــــادرة عــــن 
املعهــــد األملاني للجودة والكفاءة اجلســــدية، 
أن الرياضيــــني مــــن أكثر األشــــخاص عرضة 
لإلصابة مبرض التينيا بسبب زيادة فطريات 

العرق التي تنتج عن ممارسة الرياضة.
وأشــــارت الدراســــة إلى أن مرض التينيا 
يأتــــي نتيجة وجــــود نوع معّني مــــن فطريات 
اخلميرة يعيش داخل جميع البشــــر، وينشط 
مع احلــــرارة أو التعــــّرض للعــــدوى احملفزة 

للميكروب.
تقول د. ميرة التودي، استشارية األمراض 
اجللديــــة بالقصر العيني، إن مــــرض التينيا 
عبارة عن طفح جلدي معد ينتقل من شــــخص 
إلــــى آخر، ومــــن منطقة في جســــم اإلنســــان 
إلى باقي األجــــزاء، خاصة الكتفــــني والذراع 

ومؤخرة الرأس.
وينتشر هذا امليكروب بصورة كبيرة خالل 
فصــــل الصيف، وهو مــــرض جلدي عبارة عن 
بقع قشرية تأخذ اللون األبيض أو األسود أو 

األحمر أو البني، وتتمّيز بحواف محّددة.
وتابعــــت التــــودي التينيا عــــدوى فطرية 
تســــتهدف جلــــد اإلنســــان وتأخذ شــــكل بقع 
حمراء أو بيضاء، ولهــــا أنواع متعّددة ميكن 
تقســــيمها من حيث مناطق اإلصابة وشــــكل 

البقعة ولونها.
وأوصــــت بضــــرورة وضــــع االحتياطات 
الصحية الالزمــــة لتجّنب املرض مثل النظافة 
اجلســــدية والشــــخصية، ال ســــيما وأن هذه 
الفطريات تنتشر وتتكاثر في املناطق الرطبة، 
باإلضافــــة إلــــى تعقيم املتعّلقات الشــــخصية 
واملالبس واألدوات التي يستخدمها الشخص 
للقضاء على اجلراثيم، وغسل املالبس مبواد 

مطهرة مضادة لتكاثر الفطريات.
ومن جانبها، تشــــير د. ابتسام السباعي، 
استشارية األمراض اجللدية، إلى أن أعراض 
هذا املرض هي: شعور املريض برغبة في حك 
جسده باســــتمرار، حيث يالحظ ظهور بعض 
البقع على جسده، والتي ينتج عنها التهابات 

شديدة، وفي هذه احلالة يجب عليه أن يتوّجه 
فــــورا للطبيــــب املختــــص لتشــــخيص حالته 

بالعالج املناسب.
وتوضــــح أن مــــرض التينيا يطلــــق عليه 
مــــرض ”القوبــــاء“، ويظهــــر على شــــكل بقع 
قشــــرية ســــوداء أو بيضاء أو حمراء، وتبدأ 
باالنتشــــار تدريجيا في حال عــــدم معاجلتها 
ســــريعا. ولفتت إلــــى أن أنواعه كثيرة، فهناك 
تينيــــا األظافر، ومن أعراضهــــا فقدان األظافر 
لشــــكلها ولونهــــا الطبيعي، وأيضــــا التينيا 
امللونــــة، والتي تأخذ ألوانــــا ودرجات فاحتة 
أو غامقة وأشكاال عديدة، باإلضافة إلى تينيا 
الفخذين، وهــــي عبارة عن بقع تصيب منطقة 

أعلى الفخذين.
وتؤكــــد أن العــــالج يكــــون عــــن طريــــق 
النظافــــة الشــــخصية، واســــتخدام الكرميات 
والشــــامبوهات التــــي حتتــــوي علــــى مــــواد 
من  باعتبارهما  وامليكونازول،  الكلوترليازول 

املركبات الفّعالة واملقاومة للفطريات.
الديــــن  نصــــر  د.  يوضــــح  حــــني  فــــي 
عبدالوهاب، استشاري األمراض اجللدية، أن 
التينيــــا الوركية تعتبر أخطر أنواع األمراض 
الفطرية، ألنها تصيب اجلزء الداخلي العلوي 
مــــن الفخذين، وقد تصل إلــــى البطن ومنطقة 

الصدر.
وتابع: وأعراضها تكــــون عبارة عن طفح 
جلدي، مع حكة واحمرار في منطقة الفخذين، 
وتظهر بثور دقيقة تنتشر على اجللد بصورة 

كبيرة.
وتتوّقــــف اإلصابة مبرض التينيا الوركية 
من حيث كونها حادة أو مزمنة، وعلى حســــب 

جنس الفطر املسّبب للمرض.
وجديــــر بالذكــــر أن الســــمنة الزائــــدة من 
العوامل التي تســــاعد فــــي اإلصابة باملرض، 
وتنتقــــل العــــدوى عن طريــــق تبديــــل الفوط 

واملناشف واملالبس.
وأكــــد د. أحمد قدح، استشــــاري األمراض 
اجللدية، أن األمراض الفطرية تنتشر ويتزايد 
نشــــاطها مع فصل الصيــــف، نظرا ألن ارتفاع 
درجة احلرارة يســــاعد في انتشــــار األمراض 

اجللدية.
ولفــــت إلى أن مــــرض التينيــــا امللونة أو 
املزركشــــة يأتي نتيجة عدة عوامل، من أهمها 
زيــــادة العرق في فصل الصيف نتيجة طبيعة 
اجللد واستعداده لإلصابة باملرض، باإلضافة 

إلى أن نقص املناعة الذي يعد من أهم العوامل 
املتسبب لهذا املرض.

وأوضــــح أن أعراضــــه تتمّثــــل في حدوث 
تغيير في لون اجللد، ويكون عبارة عن ظهور 
بقع حمراء أو بنية على اجللد، وظهور بعض 
القشــــور على ســــطح اجللد، وينصح بسرعة 
تشــــخيص امليكــــروب، حيــــث توجــــد حاالت 
متوســــطة من املرض وأخرى شــــديدة، حتى 
يســــتطيع الطبيــــب املعالــــج حتديــــد نوعيته 

لضبط العالج املناسب.
 ويشــــار إلــــى أن الدمامــــل العرقية املؤملة 
التــــي حتــــدث بســــبب كثــــرة التعــــرق تكثر 

معاناتها بفعل اجلو احلار الرطب.
ومن مشاكل الصيف الصحية التي يعاني 
منها األطفــــال احلصف املعدي الذي يســــبب 
لهم إزعاجات شديدة.  كما أن التعرض لوهج 
أشــــعة الشــــمس وخاصة ألصحاب البشــــرة 
البيضاء يصيبهم باحلــــروق اجللدية احلادة 
واملزمنة لألجزاء املكشوفة من اجلسم. وتزيد 

حــــرارة الصيف وســــخونة اجللد من أعراض 
اإلصابة باالكزميا التالمسية كالشعور بحكة 

وحرقان وألم.
مــــن  التالمســــية  احلساســــية  وتنشــــأ 
حساسية جتاه املالبس املصنوعة من األلياف 
الصناعيــــة وخاصة ذات اللون األزرق واللون 
األســــود فهي تتســــبب في ألم وحكة شديدين 
حول الرقبــــة مكان ياقات هذه املالبس وحتت 

اإلبط وفي الذراعية واملعصمني.
وتنشأ حساسية أيضا من احللي والزينة 
وســــاعات اليــــد املعدنية ومــــواد متداولة في 
املهن املختلفة مثل عمال البناء الذين يعملون 

في اإلســــمنت وعمال املعادن الذين يتعاملون 
مع معدن الكروم، كذلك بسبب استخدام بعض 
مستحضرات التجميل واستعمال العطور ثم 

التعرض لوهج أشعة الشمس.
املؤثر  بتجنــــب  األخصائيــــون  ويوصــــي 
اخلارجي الذي يســــبب احلساسية واالكزميا 
وعدم اســــتعمال األشــــياء املهيجة لها خاصة 
فــــي فصــــل الصيــــف واســــتخدام الكرميات 
واملراهم املضادة للحساسية وامللطفة للجلد.

ومن بني األمراض اجللدية األخرى يصاب 
كثيــــرون، في الصيف، بالطفــــح اجللدي الذي 
يحدث عندما يتعرض اجلســــم لدرجة حرارة 
ودرجــــة رطوبة عالية، حيث يتســــبب ذلك في 
انســــداد في فتحات الغدد العرقية، مما مينع 
خــــروج العرق إلى ســــطح اجللد، فيتجمع في 
قنــــاة الغدد العرقيــــة وتنفجر هــــذه القنوات 
ويحدث التهاب لألنســــجة احمليطة مع ظهور 
حبيبات صغيرة، وحكة شديدة ناجتة عن هذا 

االلتهاب.

المواظبة على النظافة وتعقيم المالبس تقي من األمراض الجلدية صيفا
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ينصح األطباء بتكثيف االغتسال والتجفيف جيدا وتطهير األغراض الشخصية، باستمرار، 
خالل فصل الصيف، ال سيما بعد النشاط البدني أو التمارين الرياضية التي ترفع معدالت 

التعرق، مما ينشط الفطريات ويزيد احتمال انتقالها إلى بقية أعضاء اجلسم.

التينيا الوركية تعتبر أخطر أنواع 

الفطريـــة، ألنها تصيب  األمراض 

الجزء الداخلي العلوي من الفخذين

 ◄

السمنة  من العوامل التي تساعد 

بالمـــرض وتنتقل  على اإلصابـــة 

العدوى عن طريق تبديل الفوط 

والمناشف والمالبس

 ◄

[ الرياضيون أكثر األشخاص عرضة ملرض التينيا [ فطريات التعرق تنشط مع ارتفاع الحرارة

◄ قالت اجلمعية األملانية للسكري 
إن كبار السن يواجهون صعوبة 

في ضبط نسبة السكر بالدم، حيث 
غالبا ما تترافق أمراض اخلرف، مثل 

الزهامير، مع السكري.

◄ قالت ممارسة الطب البديل 
األملانية، مارتينا ريبولد، إنه ميكن 

محاربة صعوبات النوم والتمتع بنوم 
هانئ ومريح من خالل بعض التدابير 
البسيطة، على رأسها استعمال غرفة 
نوم للراحة واالسترخاء فقط، وليس 

كمكان للعمل.

◄ حذر الطبيب األملاني راينهارد 

مروتسيك من أن تناول مكمالت 
الفيتامينات قد يؤدي إلى استجابات 
حتسسية، ال سيما مكمالت فيتامني 

”أ“ و“د“ و“ه“ القابلة للذوبان في 
الدهون.

◄ توصل باحثون في جامعة 
”تشينغدو“ الصينية، إلى أنَّ 

استهالك اإلنسان للمأكوالت التي 
حتوي فيتامني إي يقلل بنسبة 27 

باملئة خطر اإلصابة بـ“املاء األبيض“، 
الذي يصيب العني عند املسنني.

◄ حذر علماء فرنسيون من إمكانية 

انتشار نبتة ”الرجيد“ من جنس 
أمبروسيا املسببة للحساسية والربو 

بسرعة في أوروبا، وإمكانية ارتفاع 
تركيز حبوب اللقاح اخلاصة بها في 
عام 2050 مبعدل أربعة أضعاف عما 

هي عليه حاليا في أوروبا.

◄ حذرت مجلة ”إرنيرونغز أومشاو“ 

األملانية  من استعمال األواني أو 
الرقائق املصنوعة من األملنيوم مع 
األطعمة  اململحة أو احلمضية، مثل 
موس التفاح أو معجون الطماطم.

 أشـــار باحثون إلى أن األشخاص الذين يقومون بتربية القطط 

فـــي منازلهم عرضـــة لإلصابة بالغلوكوما، التي تســـبب العمى. 

ويكمن الخطر في وبر القطط ولعابها.

أظهـــر أطباء أنـــه رغم االعتقاد بـــأن فقدان الذاكـــرة هو أول 

مؤشـــر علـــى اإلصابـــة بالزهايمـــر، فـــإن األعـــراض املرتبطة 

باإلدراك أكثر شيوعا بني املرضى.

يؤكد متخصصـــون أن تناول موزتني يوميا يخفض ضغط الدم 

بنســـبة 10 باملئة، ذلك أن املوز غني بالبوتاسيوم، املسؤول 

عن عمل القلب.

تطهير المالبس بمضادات تكاثر الفطريات يقلل من انتشار العدوى

أمنية عادل

} فتـــرة احلمل هي مـــن أكثر الفتـــرات التي 
حتتاج فيها املرأة عناية طبية خاصة، لضمان 
صحتها وصحـــة اجلنني، طيلـــة فترة احلمل 

التي تصل إلى 37 أسبوعا.
وفـــي هذا اإلطار، تظهر مخـــاوف ”الوالدة 
وما لها مـــن تأثيرات وتداعيات على  املبكرة“ 
صحـــة األم واجلنني،  فأحيانا تظهر أعراضها 
قبل األســـبوع الـ37 من احلمـــل، وهي ظاهرة 

منتشرة حول العالم.
ويؤكد أســـتاذ التوليد وأمراض النســـاء 
بكلية طب عني شـــمس، الدكتـــور عالء الفقي، 
على ضرورة دخول املستشـــفى حـــال اعتقاد 
الطبيب بأن هناك والدة مبكرة محتملة، للبقاء 
حتت الرعاية الالزمة، وتناول األدوية اخلاصة 

بتأخير الوالدة قدر اإلمكان.
جدير بالذكر أن احلماية من الوالدة املبكرة 
بعيدا عن األعراض املســـببة بصورة مباشرة 
لها، تأتي من خالل املتابعة اجليدة واملستمرة 
مع الطبيب، وإبالغه فور الشـــعور بتقلصات 
متكررة في الرحم، وكذلك حال وجود إفرازات.

وفـــق  املبكـــرة،  الـــوالدة  نســـبة  وتصـــل 
إحصائيات دولية، إلـــى 12 باملئة من إجمالي 

الوالدات فـــي العالم، يولد 2 باملئة من األطفال 
اخلدج (كل طفل يولد قبل األســـبوع الســـابع 
والثالثـــني من احلمل) قبل األســـبوع الـ32 من 

احلمل.

ويقول الفقي إن هناك أسبابا شائعة وراء 
الوالدة املبكرة، ومنها أن تكون السيدة حامال 
بتوأم، ما يزيد مـــن ضغط األجنة على الرحم، 
إلى جانب كبر حجم اجلنني إذا كانت الســـيدة 

مصابة بداء الســـكري، وكذلك عجز املشـــيمة 
على حمـــل الطفل، فضال عن التدخني، ومرض 
ضغط الدم، وضعف عضلة عنق الرحم، أيضا 
كبر أو صغر سن السيدة احلامل، بحيث تكون 
أكبر من األربعني أو أصغر من الثامنة عشرة، 
وكذلـــك التهابات اجلهاز التناســـلي واملجرى 

البولي.
ويشـــير إلـــى أن هنـــاك أخطـــارا للوالدة 
املبكـــرة، أولهـــا احتماليـــة عـــدم اكتمال منو 
الطفـــل، وكذلـــك خطر اإلصابة بتشـــوهات أو 
عيـــوب خلقيـــة. وميكـــن للخـــدج أن يولـــدوا 
أصحاء بصـــورة كاملة، ولكن فـــي حاجة إلى 

رعاية مباشرة طبية لفترة طويلة.
ووفق دراســـة حديثة أجريت في السويد، 
فإن األطفال اخلدج أكثر عرضة للوفاة مقارنة 

بأقرانهم الذين ولدوا بصورة طبيعية. 
وتشـــير إحصائية أميركية إلى أن نســـبة 
املواليـــد اخلـــدج زادت بنحـــو 12 باملئة خالل 
العقود الثالثة األخيرة، وبينما يتمتع أغلبهم 
بصحـــة جيـــدة، يعاني قلة منهـــم من أمراض 

متباينة.
ويتابـــع أنه في مرحلة الوالدة املبكرة جدا 
أي منذ األسبوع الـ28 وحتى الـ31، يجب رعاية 

الطفل باحلّضانة.

المتابعة الطبية تجنب الحامل الوالدة المبكرة

} القاهــرة - تربـــط دراســـات منظمة الصحة 
العاملية بني اتباع أساليب غذائية غير صحيحة 
وسرعة اإلصابة بسرطان القولون، ال سيما مع 

تناول الكحوليات، واألسماك اململحة.
وكشـــفت دراســـة أميركية أن قلة النشـــاط 
البدنـــي تزيد مـــن اإلصابة بســـرطان القولون 
وكســـل النشـــاط في الكبد، فيما كشفت دراسة 
اســـتهالك  أن  ســـعوديون  باحثـــون  أجراهـــا 
واملعـــادن بانتظام قد  الفيتامينـــات  مكمـــالت 

يساعد على الوقاية من اإلصابة بذلك.
ويقـــول رئيس أقســـام اجلراحـــة ورئيس 
وحـــدة جراحـــة األورام بجامعـــة املنصـــورة 
الدكتـــور، عـــادل دنيـــور، إن ســـرطان القولون 
مرض منتشـــر وينبغي التنبـــه إليه مبكرا فور 
ظهور أعراضه. ولفت إلى أن مســـببات املرض 

تكـــون عـــادة نتيجـــة االضطرابات النفســـية 
بالدرجة األولى واالكتئاب والضغط، فضال عن 
اإلفـــراط في تناول اللحوم والتقليل من نســـب 
اخلضـــروات، باإلضافة إلى الســـمنة املفرطة، 
واإلصابـــة باألمـــراض املزمنـــة مثل الســـكري 
وأمراض القلب، كذلك وجود مشـــاكل بالقولون 

نفسه، حيث زوائد اخلاليا غير الطبيعية.
ويتابـــع دنيـــور، قائـــال: البد من الكشـــف 
املبكر، حيث يتم استئصال املرض والعالج منه 
بســـرعة، إذا كان في املرحلة األولى، ويكون عن 
طريـــق التقطيع الثلجـــي، ويتم دون جراحة أو 

فتح األمعاء ولكن عن طريق الليزر.
ويعد ســـرطان القولون من أخطر األمراض 
التـــي يعانـــي منهـــا الكثيـــرون، ال ســـيما أنه 
األكثر انتشـــارا إلى جانب ســـرطان الثدي لدى 

السيدات. ويصيب هذا املرض األمعاء الغليظة، 
ومـــن املمكن أن يكون وراثيـــا أو نتيجة عادات 
صحيـــة خاطئة، ال ســـيما في تنـــاول األطعمة، 
مثل اإلكثار من تناول األطعمة املشبعة بالدهون 

واالفتقار إلى تناول األلياف.
ويصيـــب ســـرطان القولون واحـــدا من كل 
خمسة عشر شـــخصا. وكشفت دراسة أميركية 

حديثـــة بجامعة تكســـاس، أن اإلصابـــة بهذا 
املرض تزيد بني الشـــباب بصورة كبيرة، بينما 
تتراجـــع بني كبـــار الســـن. كما يرتفـــع العدد 
بنســـبة تتراوح بـــني 28 باملئـــة و46 باملئة في 
الفئة العمرية املتراوحة بني 35 وحتى 49 عاما. 
ويقدر املعهـــد القومي للســـرطان في الواليات 
املتحدة عدد اإلصابات بسرطان القولون خالل 

العام املنصرم بقرابة الـ96 ألف حالة.
ويذكـــر أن األكثـــر عرضة لإلصابـــة به هم 
الذيـــن يعانـــون مـــن ســـرطان آخر، ال ســـيما 

السيدات املصابات بسرطان الثدي.
وله أربع مراحل لكل منها عالجها اخلاص، 
حيـــث األولـــى والثانية عن طريق اســـتئصال 
املنطقـــة املصابـــة دون جراحة، فيما تســـتلزم 

الثالثة التدخل اجلراحي.

تكثيف النشاط وتقليل الدهون يبعدان شبح السرطان

التقلصات المتكررة واإلفرازات من عوارض الوالدة المبكرة

اإلصابة بسرطان القولون ترتفع 

بنســـبة تتـــراوح بـــني 28 باملئة 

و46 باملئة في الفئة العمرية بني 

35 وحتى 49 سنة

◄



} صنعــاء - أثارت قضية مقتــــل الصحفيين 
اليمنييــــن عبداللــــه قابل ويوســــف العيزري، 
قبــــل  مــــن  بشــــرية  كــــدروع  واســــتعمالهما 
ميليشــــيات الحوثيين، مخاوف ُمضاعفة لدى 
الصحفييــــن المناهضين لالنقــــالب الحوثي، 
من دخول الحرب المعلنة ضدهم فصال جديدا 

من االنتهاكات غير المسبوقة.
وقال صحفيون، فضلوا عدم الكشــــف عن 
أسمائهم ألسباب أمنية في حديث لـ”العرب“، 
فــــي  يمعنــــون  الحوثييــــن  ميليشــــيات  إن 
انتهاكاتهم ضد الصحفيين بشــــتى األساليب 
والطرق من أجل ردعهم عن أي نشــــاط مهني 
يفضح ممارســــات الحوثيين ضــــد المدنيين. 
لكنهــــم تجــــاوزوا كل الحــــدود باســــتعمالهم 
الصحفييــــن كــــدروع بشــــرية، الســــتخدامهم 

كوسيلة دعائية ضد التحالف.
وأشــــاروا إلى أن نشــــر الحوثيين لقائمة 
بأســــماء عــــدد مــــن الصحفييــــن وصفتهــــم 
بالعمــــالء وطالبــــت بتقديمهم إلــــى العدالة، 
يعــــد دليال واضحــــا على النيــــة المبّيتة ضد 
الصحفييــــن، وخطوة باتجاه ممارســــة كافة 
أنــــواع االنتهــــاكات بحقهــــم بحجــــة العمالة 

والتخوين.
ونعت قناة ســــهيل الفضائية مراسلها في 
محافظة ذمار يوسف العيزري، الذي استشهد 
بعد اختطافه ُظهر األربعــــاء 20 مايو من قبل 
مســــلحين حوثييــــن أثناء عودتــــه من تغطية 
لقاء قبلــــي في مديرية الحــــداء وزجت به مع 
مختطفيــــن آخريــــن في مبنــــى حكومي حوله 
الحوثيون إلى معتقل فــــي منطقة هران التي 
أصبحت موقعا عسكريا لهم وتعرض لقصف 
جوي. ولم تتأكد أسرته والقناة حتى اآلن من 

وجوده بين الضحايا، بحسب القناة.
وذكــــر البيــــان أنه بعد تواصل مع أســــرة 
العيــــزري أبلغــــوا القناة بأنه لم يســــمح لهم 
بالبحث عنه، حيث ســــمحوا يــــوم االثنين 25 

مايو الجاري بانتشال جثث الضحايا من بين 
األنقاض. بينما أبلغوا والد الصحفي عبدالله 

قابل بوفاة نجله ووجده في مشفى بذمار.
وحّملت القناة المســــؤولية كاملة عن قتل 
مراســــلها، إلى قيادات وميليشيات الحوثيين 
وصالــــح، ودعت نقابة الصحفييــــن اليمنيين 
ووزارة حقــــوق اإلنســــان وكافــــة المنظمــــات 
الحقوقية المعنية بحريات وحقوق الصحافة 
واإلعــــالم، المحلية منها واإلقليمية والدولية، 
إلــــى التحــــرك الجــــاد لمحاســــبة المنتهكين 
لحرية الصحافــــة وحقوق اإلعالميين والعمل 
السريع والعاجل لوقف هذه الجرائم ومالحقة 
مرتكبيها والمطالبــــة بمحاكمتهم في محاكم 
محليــــة ورفع ملفاتهــــم وجرائمهــــم لمحكمة 

الجنايات الدولية.
عبداللـــه  الصحفـــي  الكاتـــب  وتحـــدث 
إســـماعيل، عن األهـــداف المبّيتـــة للحوثيين 
ضـــد اإلعـــالم منـــذ بدايـــة تحركاتهـــم، وقال 
”كان واضحـــا منـــذ البداية تحـــرك الحوثيين 
واقتحـــام العاصمة صنعاء، في 21 ســـبتمبر 
الماضـــي 2014، وأن الصحفييـــن باتـــوا مـــن 
األهداف المهمة بالنسبة إلى الحوثيين، حيث 
واجه الصحفيون انتهاكات من قبلهم، ســـواء 
الخطف والقتل أو السجن، وهناك إحصاءات 
تقول إن أكثـــر من 200 صحفي تعرضوا للقتل 
واالعتقال واالحتجاز واالختطاف والتعذيب“.

وبّين إســــماعيل أنــــه ”توجــــد إحصائية 
بأكثر من 400 شــــخص منعوا من أداء مهامهم 
الصحفيــــة في تغطيــــة األخبــــار، واختطاف 
الكثيــــر مــــن الصحفييــــن الذيــــن يراســــلون 
صحفــــا خارجية، أو وكاالت إعــــالم خارجية، 
وتعرضــــوا للكثير من التعذيب والمضايقات، 
وآخــــر الجرائم تلك التي مارســــها الحوثيون 
وحليفهم صالح، هو اتخاذ الصحفيين كدروع 
بشــــرية، ما أدى إلى مقتل صحفيين في ذمار 

وحران“.
وأضاف، يبدو أن الحوثيين يضعون ضمن 
أولويات مهامهم أو استهدافاتهم الصحفيين 
كذلـــك  الحوثييـــن  أن  ننســـى  وال  والكلمـــة، 
وضعوا مجموعة مـــن الصحفيين والمحللين 
السياســـيين والكتاب ضمن قائمة أســـموها 
بـ”قائمـــة الخيانة والعمالـــة“، وأصدر النائب 

العام الخـــاص بالحوثيين أمرا بإلقاء القبض 
عليهم، كل ذلك يدل على أن الحوثيين يعادون 
الصحافة بشكل عام، ألنها تفضح ممارساتهم 

وأعمالهم.
بـــدوره اعتبـــر الصحفي علـــي الورقي أن 
وضع الصحفيين في اليمن صعب جدا، حرية 
الصحافة أصبحت منتهكة بشكل غير عادي، ال 
يوجد حرمة للصحفي ســـواء حي أو ميت، كل 
الصحفييـــن الذين ال ينتمون لحزب أو جماعة 
ال يتم االهتمام بهم، وال تتابع مشـــكالتهم في 
اليمن في هذه الظروف، خرجنا كناشطين في 
بعـــض المظاهـــرات، ولم يســـمعنا حتى اآلن 
أي أحـــد، ال األمم المتحدة وال الســـفارات، وال 
الجامعـــة العربيـــة، وال أي قنـــاة عربية قادرة 

على تسليط الضوء على مشاكلنا.
وال تقتصر معانـــاة الصحفيين في اليمن 
علـــى المخاوف األمنية، إذ تعـــرض عدد كبير 
منهـــم إلـــى فقدان عملـــه، وهو مـــا عانى منه 
مثـــال الصحفـــي نبيل الشـــرعبي الـــذي فقد 
وقرابة الـ80 من زمالئه في مؤسســـة الشموع 
للصحافة والطباعـــة، أعمالهم منذ الثامن من 
فبراير الماضي، وهو يوافق نفس اليوم الذي 
تعرضت فيه مؤسســـتهم القتحام مســـلح من 
قبل ميليشـــيا الحوثي، تاله بشـــهر مصادرة 
أجهزتهم ومطابعهم وكل مقتنيات المؤسسة، 
بعد أن رفض مجلـــس إدارتها التعهد بتغيير 

سياسته التحريرية.
ويقـــول الشـــرعبي، إنـــه يعيـــش وضعـــا 
اقتصاديـــا صعبا جراء فقـــدان عمله ومصدر 
رزقه، مضيفا ”بعد اقتحام وإغالق مؤسستنا 
بحجة مناهضتهـــا للحوثيين باءت محاولتنا 
الســـتعادة جزء من حقوقنا بالفشـــل، حيث تم 
التواصل مع قيـــادة المؤسســـة والحوثيين، 

لكنهم لم يلتفتوا إلى حقوقنا“.
نبيل أشـــار إلى أنه كان بإمكان الحوثيين 
تشـــغيل المطابـــع وحفـــظ مصـــدر دخـــل 80 
أســـرة، إال أنهم ال يبالون بذلـــك، موضحا أنه 
تـــم التواصل مع نقابـــة الصحفيين اليمنيين 

إال أنها تجاهلتهم، إضافـــة إلى عدم تتجاوب 
المنظمات الحقوقية معهم“.

واعتبر صالح حمزة مدير البرامج في قناة 
ســـهيل أن ”اقتحام مقر قناة سهيل الفضائية 
فـــي العاصمة صنعاء وقطع بثهـــا، واحتجاز 
عدد مـــن العاملين فيها والتحقيق معهم تحت 

قوة الســـالح وتهديدهم بالتصفية، ونهب كل 
محتوياتها من األجهزة والمعدات، واحتاللها 
لما يقارب 47 يوما، وتكبيدها خســـائر مادية 
كبيـــرة تقـــدر بمليـــون ونصف مليـــون دوالر 
وأكثر، يعد تصرفا ســـافرا وانتهـــاكا خطيرا 

للحريات العامة ولحرية الصحافة واإلعالم“.

[ قائمة الصحفيين السوداء خطوة لتبرير استهدافهم [ 400 صحفي منعوا من أداء مهامهم في تغطية األخبار
أصبح صحفيو اليمن في مرمى أهداف الحوثيين بعد قضية تحويلهم إلى دروع بشرية، 
وهو ما اعتبر رســــــالة واضحة لهم بضرورة االنصياع إلمالءاتهم أو إعالن الحرب عليهم 

في حال عدم السير في موجة الحوثيين وصالح معا.

الصحفيون من األهداف المهمة بالنسبة للحوثيين

كلمة الصحفيين تزعج الحوثيين أكثر من صدى المدافع
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ميديا
{تغطية قضايا السلم في العالم من أبرز التحديات التي يواجهها 
الصحفي اليوم في عالم تســـوده الفوضـــى وتطبعه الصراعات، 

كون وسائل اإلعالم آلية من آليات دعم اآللة الحربية}.
محمد عبدالوهاب العاللي
أستاذ تواصل سياسي في املغرب

{اإلعـــالم المصرى يتحمل أدوارا اجتماعية ورئاســـية في الحفاظ على 
الدولة والمجتمع، فالمجتمع يشهد الكثير من التغيرات، ما ألقى على 

عاتق وسائل اإلعالم نقل المفهوم الصحيح لما يحدث}.
جيهان يسري
عميدة كلية اإلعالم بجامعة القاهرة

{اإلعـــالم اإللكترونـــي شـــهد طفرة كبيـــرة مؤخرا، وما يشـــهده 
مـــن تعدد فـــي اآلراء يعـــد ظاهرة صحية تكشـــف مـــا في عقول 

المواطنين، والمملكة نجحت في ترشيد هذه المواقع}.
عبدلله اجلاسر
نائب وزير الثقافة واإلعالم السعودي

} لنــدن - أصبح بن شــــاكو رئيــــس التحرير 
الناطقة  الجديــــد لصحيفة ”مورنينغ ســــتار“ 
باســــم الحركة العمالية فــــي بريطانيا، أصغر 
رئيس تحرير، حيــــث يبلغ من العمر 31 عاما، 
وذلك منذ عهد ويليام راســــت رئيس التحرير 
ومؤســــس الصحيفــــة. وانطلقــــت مورنينــــغ 
ستار عام 1930 باســــم ديلي ووركر ”يوميات 

العمال“، وكانت اللسان الناطق باسم الحزب 
البريطاني الشيوعي، لكنها غّيرت اسمها إلى 
مورنينغ ســــتار عــــام 1966، واليوم تعرف عن 

نفسها بأنها صحيفة يسارية. 
وبن شــــاكو انضم إلــــى الصحيفة كمحرر 
فــــي العــــام 2010 وهو يحمل إجــــازة جامعية 
فــــي اللغة الصينية، وتدرج ليتحول إلى نائب 
رئيــــس تحرير، ثم رئيس تحرير مســــاعد قبل 
أن يتســــلم منصبــــه الجديد كرئيــــس تحرير 

للصحيفة.
ويتحدث شاكو بسعادة بالغة عن وظيفته 
الحاليــــة قائــــال، إنــــه امتياز كبيــــر، ووصف 
لحظــــة تســــلمه المنصب الجديــــد بأنه لحظة 

فاصلة ومهمة بالنسبة إلى الحركة العمالية. 
وأضاف أريد أن أضع صحيفة مورنينغ ستار 
فــــي قلب الجــــدل الدائر حول كيفيــــة أن تبدأ 

طبقتنا بتحقيق المكاسب والفوز؟
وتعــــود ملكية الصحيفة إلــــى جمعية من 
القراء، وجمعية مطبعة الشعب، ويقول رئيس 
مصلحــــة الضرائب بــــوب أرام، إن مســــتقبل 

صحيفتنا في أياد أمينة.
وهّنأ فرانســــيس أوغــــرادي، األمين العام 
(تعرف عــــن نفســــها بأنها  لمنظمــــة ”تــــوك“ 
ناطقة باســــم العمــــال البريطانيين)، شــــاكو 
علــــى تعيينــــه فــــي هــــذا المنصب، مشــــيدا 
بالصحيفة التي تقوم بعمل عظيم في كشــــف 

اآلثــــار المدمرة لغيــــاب العدالة والمســــاواة 
االجتماعية. وأضاف أن الصحيفة تمثل قراءة 
جوهريــــة تعكــــس أراء الناشــــطين الفاعلين 
في النقابات، وتكســــر الصورة النمطية التي 
تتناولهــــا شــــركات اإلعالم الكبرى بتســــليط 
الضوء على قصص أخــــرى ال تهتم بها عادة 

وسائل اإلعالم. 
وهــــو مــــا وافــــق عليــــه النائــــب العمالي 
جيرمــــي كوربيــــن، قائــــال إن الصحيفــــة هي 
الصوت الوحيــــد والثمين لدينا في وســــائل 

اإلعالم اليومية.
وأضــــاف ”أنا أتطلع للمضي قدما والعمل 

مع بن لتعزيز االشتراكية والتقدم“.

{نيران صديقة} على سكاي نيوز عربيةصحفيون مصريون في فخ مواقع التواصل
} القاهــرة - أحال النائب العام المستشـــار 
هشـــام بركات ثالثـــة صحفيين إلـــى محاكمة 
جنائيـــة عاجلـــة لنشـــرهم أخبـــارا كاذبة من 
شـــأنها تكدير األمن العام وإلقـــاء الرعب بين 

الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وقـــرر إحالـــة كل من رئيـــس مجلس إدارة 
صحيفة ”البيان“ المصرية، نجيبة المحجوب، 
ورئيس التحريـــر، إبراهيم عارف، والمحررة، 

سارة عالء الدين، إلى المحاكمة.
وكان موقع البيان قد نشر خبرا بتعرض 6 
وكالء نيابة لالغتيال على طريق اإلسماعيلية، 
وتبّين أن الخبر ليس له أي أساس من الصحة، 
فأمـــرت النيابة العامة بضبط وإحضار رئيس 
التحرير للتحقيق في الواقعة، وأخلت ســـبيله 

بكفالة، بعد أن أسندت له التهمة.
وجاء نشـــر الخبر بعد ســـاعات قليلة من 
اغتيال 3 قضاة شمال سيناء على أيدي عناصر 
من ”داعش“، فيما أكد رئيس تحرير الصحيفة 
في التحقيقات أن المحررة اســـتندت في نشر 
الخبـــر إلـــى معلومات مـــن مواقـــع التواصل 
االجتماعي ثبت عدم صحتها فيما بعد، مشيرا 
إلى أنه لم يكن في الصحيفة وقت نشـــر الخبر 
وكان يـــؤدي واجب عزاء ألحـــد أقاربه. وفور 
علمه بعدم صحة الخبر، قرر حذفه من الموقع.
وقالـــت النيابة العامة إنـــه ثبت لديها بعد 
فحص الموقع اإلليكتروني للجريدة المشـــار 
إليهـــا، أن الخبر المنشـــور كان ضمن األخبار 
األكثر إطالعا واشتمل على تعليقات من القراء 

عّبروا فيها عن خوفهم وعدم شعورهم باألمن 
واألمان.

وقد أقرت المحجوب في التحقيقات بأنها 
قد استغلت خبر اغتيال ثالثة قضاة بالعريش 
لتضخيـــم األحـــداث وقامت بصياغـــة الخبر 
وكلفت المحررة بنشـــره علـــى الموقع، فقامت 

بنشره دون التأكد من صحته.
كمـــا ثبت فـــي التحقيقـــات أن المحجوب 
وعالء الديـــن وآخريـــن يعملـــون بالصحيفة 
ويتولون كتابة أخبـــار ومقاالت رغم كونهم ال 

ينتمون لنقابة الصحفيين.
وقـــد وجهـــت النيابـــة العامة لهمـــا تهمة 
ارتـــكاب جريمتي إذاعة ونشـــر أخبـــار كاذبة 
من شـــأنها تكديـــر األمن العـــام وإلقاء الرعب 
بيـــن النـــاس وإلحـــاق الضـــرر بالمصلحـــة 
العامة ومزاولة مهنة الصحافة دون أن يكونا 

مقيدتين على جداول نقابة الصحفيين. 
كما وجهـــت لكل من رئيـــس مجلس إدارة 
الصحيفـــة ورئيـــس التحرير ارتـــكاب جريمة 
تعيين وتشغيل أشـــخاص في أعمال صحفية 
من غير أعضـــاء نقابـــة الصحفيين. ووجهت 
أيضا لعـــارف تهمة اإلخالل بواجبات وظيفته 
وما تفرضه عليه أصول مهنته بشأن اإلشراف 
على ما تنشـــره الصحيفة مـــن أخبار. وكانت 
”الشـــبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنســـان“ 
قـــد دانت قرار النائب العـــام بضبط وإحضار 
إبراهيـــم عارف، بتهمة نشـــر أخبار كاذبة إلى 

جانب التحفظ على األعداد األخيرة. 

} لندن - تطلق شـــبكة ”سكاي نيوز عربية“، 
مســـاء يوم االثنين الموافق لألول من يونيو، 
من مقر أستوديوهاتها الدولية بلندن، الحلقة 
األولى من برنامجها الحواري الجديد ”نيران 

صديقة“.
ويحاور ضيفـــا البرنامج الكاتب المصري 
مأمون فندي والســـعودي عبدالعزيز الخميس 
بعضهما ويناقشان عددا من الملفات والقضايا 

الراهنة دون وجود مذيع يدير الحوار.
وتعليقا على البرنامـــج الجديد، قال مدير 
عام سكاي نيوز عربية، نارت بوران ”يأتي هذا 

البرنامج في إطار جهود المؤسســـة لمواصلة 
وتعزيـــز االبتـــكار فـــي المحتـــوى اإلعالمي 
الـــذي تقدمـــه للجمهور العربي، ليقدم شـــكال 
مختلفا وأســـلوبا متطورا لـمفهـــوم الـحـوار 
التلفزيونـي الهادف مـــن خالل ضيفي الحلقة 

الدائمين“.
كما ســـيفتح البرنامج المجال لكل منهما 
الســـتضافة شـــخصيات أخرى معهما في كل 
حلقـــة لتعزيز وجهة نظر كل منهما، والتعليق 
على األحداث وموضوعات النقاش الســـاخنة 

التي ستعالجها الحلقة األسبوعية.

ضيفا البرنامج يتحاوران في {نيران صديقة}

بن شاكو:
المنصب امتياز كبير 

واللحظة فاصلة ومهمة 
للحركة العمالية

عبد الله إسماعيل:
الحوثيون يضعون، 

ضمن أولويات مهامهم، 
الصحفيين والكلمة

أصغر رئيس تحرير ألقدم صحيفة عمالية بريطانية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ انتقد الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، املقالة االفتتاحية لصحيفة 
نيويورك تاميز، يوم السبت املاضي 

عن تركيا، قائال ”إن املقال يعطي 
تعليمات للواليات املتحدة األميركية 
وقوى أخرى، بخصوص التعامل مع 

تركيا“.

◄ نددت واشنطن، مبا أسمته 
”االنعدام التام للشفافية“ في محاكمة 

جيسون رضايان، مراسل صحيفة 
واشنطن بوست املعتقل في إيران 

بتهم التجسس، وقالت املتحدثة باسم 
مجلس األمن القومي ”فيما ندعو ألن 

تكون هذه احملاكمة مفتوحة، فإننا 
نصر على أنه كان يجب أال يحتجز 

جيسون أبدا أو يحاكم في املقام 
األول“.

◄ أكد أحمد الطيب، شيخ األزهر 
الشريف، أن قضية جتديد الفكر 
واخلطاب الديني لم جتد حتركا 

جماعيا على كافة مستويات اخلطاب 
اإلعالمي والثقافي والتعليمي 

والديني رغم إثارتها عدة مرات على 
أكثر من صعيد.

◄ تعرضت القنوات الفضائية 
السورية الرسمية للتشويش، الثالثاء، 

حيث بثت القناة الفضائية السورية 
خبرا عاجال قبل أن ينقطع عنها 

اإلرسال متاما قالت فيه ”إن إشارة 
البث تتعرض لتشويش، وقد جرى 

حتويل تردد القناة إلى قناة سوريا 
دراما اململوكة للدولة أيضا“.

◄ أصدرت محكمة مصرية حكما 
بحبس اإلعالمي املصري أحمد موسى 

عامني، مع دفع غرامة مالية قدرها 
٢٠ ألف جنيه، وذلك بعد رفضها 

االستئناف املقدم من موسى، التهامه 
بسّب وقذف رئيس حزب اجلبهة 

املصرية، أسامة الغزالي حرب.

باختصار

معاناة الصحفييـــن في اليمن ال 
تقتصر على المخـــاوف األمنية، 
إذ تعرض عدد كبيـــر منهم إلى 

فقدان عمله

◄



أطلقت الناشـــطتان املصريتان  } القاهــرة – 
نورهـــان معاذ وغـــادة والي حملـــة ”مني هّم“ 
(من هم) بهدف محاربة التعميم واألحكام على 
الناس. أتت احلملة على شكل رسوم غرافيكية 

مرفقة بفكرة يعتبرها املجتمع من املسلمات.
ويعكس  تبدأ كل فكرة بكلمتـــي ”مني قال“ 
الرســـم واقع التســـاؤل، مع عبارة ”فكر، اقبل، 

اتغير“ في اخلتام.
وتناولت األســـئلة املطروحـــة في احلملة 
تفاصيـــل يعيشـــها الفرد في حياتـــه اليومية 
منهـــا: مني قـــال مجنـــون اللي يـــروح دكتور 
نفســـاني؟ مني قـــال الطـــالق للســـت حيظلم 
العيال؟ مني قال مش مؤدبة اللي حتط ماكياج 
كتير؟ مـــني قال الراجل مـــا يعيطش؟ مني قال 
مســـترجلة اللـــي تقـــص شـــعرها؟ مـــني قال 
مجموع عالي يعني الزم طب أو هندســـة؟ مني 
قال الستات كلها ما بتعرفش تسوق؟ مني قال 
إن املدخنة ليســـت محترمة، أو أن الفتاة التي 

تضحك بصوت عال سافلة.
تتســـاءل احلملة أيضا ”أنت أيها الرجل.. 
هل تبكي عندما تشـــعر أنك في حاجة إلى ذلك 
وعندما يستحضرك موقف يستدعي البكاء، أو 
على العكس تداري مشـــاعرك وتخفيها خوفا 

من نظرة املجتمع؟“.
تعكس هذه األسئلة وغيرها صورا منطية 
التصقـــت بحيـــاة الرجل واملرأة فـــي املجتمع 

وصارت من املسلمات.
وتكاد الفتاة تكون الطـــرف األكثر تضررا 
مـــن الصـــور النمطية التي تغلـــب على تفكير 
مجتمع معني. فُتســـاق إليهـــا اتهامات كثيرة 
وُتبنى االنطباعات بناء على شكلها اخلارجي 

ومظهرها في الكثير من األحيان.
ويصـــف مغـــرد ”كلها أفعال ســـلوكية في 
بعـــض املجتمعـــات ذات الطابع الشـــرقي إذا 
صدرت عـــن الرجل ميكن التغاضـــي عنها أو 
معاجلتهـــا، أمـــا إذا كانت ســـلوكا صادرا عن 

املرأة فإن له حسابات أخرى“.
القـــت حملـــة ”فكـــر، اقبـــل، اتغيـــر“ التي 
أصـــداء على املوقع  تبدأ بتســـاؤل ”مني قال“ 
االجتماعي تويتر، فانتشر هاشتاغ #مني_قال 
بني الناشـــطني. تقبل البعض الفكرة وأيدها، 
لكن آخرين جاءت تعليقاتهم متشـــربة بطباع 

وعادات وتقاليد املجتمع الشرقي.
”الهـــدف  إن  احلملـــة  منســـقتا  وتقـــول 
األساســـي لثورة مصـــر هو إســـقاط  النظام 
السياســـي، لكن هناك شـــيئا يجب إســـقاطه 
أيضـــا بنفـــس األهمية وهو إســـقاط املفاهيم 

واالعتقادات االجتماعية املصرية الفاسدة“.
وتؤكـــد الفتاتـــان ”املفاهيـــم املتجذرة من 

سنني لن تتغير فجأة“.
وأضافتا ”هذا سيجعل الناس تقف وتفكر 
(..) هدفهـــا األساســـي هو محاربـــة التعميم، 
واحلكـــم على النـــاس، إضافة إلـــى عنصرية 
التفكير، هي محاولة توعية وتصحيح األفكار 

الرجعية“.

} اســطنبول (تركيــا) – ظاهرة تشهدها تركيا 
للمرة األولى مبناســـبة االنتخابات البرملانية 
املقررة يوم ٧ يونيو القادم  تنبئ بنقل املعركة 
اإلعالمية في تركيا من رحاب اإلعالم التقليدي 
إلـــى اإلعـــالم االجتماعـــي، علـــى الرغـــم من 
انتقادات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
لهذه القنوات التي يستخدمها ”أعداء النجاح 

التركي للنيل منه ومن حزبه“.
ويقول مراقبون إن األمر حرب اســـتباقية 
يقودهـــا حزب أردوغان بعد أن أخضع اإلعالم 

التقليدي.
ويبدو أن حـــزب العدالة والتنمية رائد في 
هـــذه التجربة فـــال تعوزه اإلمكانيـــات املادية 
لتجنيد ”مقاتلني شرسني“ يدافعون عن ثكنات 

احلزب ويحتلون عقول الناخبني اجلدد.
وكشف حزب العدالة والتنمية احلاكم يوم 
١٥ مايـــو اجلاري عّما أســـماه ”املكتب الرقمي 
لتركيا اجلديدة“ الذي افتتحه في اســـطنبول، 

ويضم ٢٠٠ شخص على األقل.
األحـــزاب  تركـــز  أن  مســـتغربا  وليـــس 
املتنافسة في تركيا على اإلنترنت خاصة وأن 
٣٢ مليون تركي يســـتخدمون فيسبوك إضافة 

إلى ١٠ ماليني مستخدم لتويتر.
وتشـــير دراســـة أجريت مؤخـــرا من قبل 
ومقرها  ”وكالة وســـائل اإلعالم االجتماعـــي“ 
لنـــدن أن األتـــراك يقضـــون مـــا معدلـــه ثالث 

ساعات في اليوم على هذه املنصات.
ويقول بشـــير أتاالي، نائب رئيس الوزراء 
الســـابق واملتحـــدث باســـم حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة، إنها املرة األولى التـــي يقوم فيها 
حزب سياســـي تركي بفتح مثل هـــذا املكتب، 
مؤكدا أن التجربة ســـيتواصل العمل بها بعد 

االنتخابات.
ويضم املكتب مجموعة متنوعة من الشباب 
املتخصصـــني فـــي علم االجتماع والتســـويق 
والسياســـة واإلعالم. ويشـــرف علـــى املكتب 

صحفي شاب.

تقـــول تقارير صحفية تركية إنه ”ليس من 
الصعـــب الوصول إلى املبنى الـــذي في أرقى 
مناطـــق األعمال فـــي إســـطنبول“، وليس من 
الصعـــب أيضا ”أال تالحظ الكلمـــات املكتوبة 
باللونني األزرق والبرتقالـــي على حائط املمر 
املـــؤدي إلى املكتب، كانـــت كلمات تركية تقول 

”إنهم يقولون، والعدالة والتنمية يفعل“.
ويعمل عشـــرات األشـــخاص فـــي الطابق 
الواســـع، فتيـــات وشـــبان متناثـــرون حـــول 
احلواســـيبه، اجلميع يبـــدون منهمكني حتى 
آذانهم في العمل. فالعمل مســـتمر ٢٤ ســـاعة 
فـــي اليوم، ٧ أيام في األســـبوع، إلى حني يوم 
االنتخابات.  يقول جوكهان، الصحفي الشاب 
مســـؤول املكتب ”هنـــاك ٤ فرق تعمل بشـــكل 

مستمر، كل فريق يضم حوالي ٤٥ شخصا“.
وتختـــص إحـــدى املجموعات فـــي إدارة 
احملتوى الذي يتم نشـــره بشكل مركزي أو في 
احملافظـــات املختلفـــة على مواقـــع التواصل، 
والثانية مســـؤولة عن الرصد بكافة أشـــكاله، 
حيث يتـــم رصد الدعـــاوى املضـــادة للحزب، 
والقضايـــا التـــي يهتـــم بها مســـتخدمو تلك 
املواقـــع، واملجموعة الثالثة ُتســـمى ”ســـفراء 
املســـؤولة عـــن التواصل  االنتخابات“، وهي 

مع املرشـــحني، وإيصـــال ردود األفعـــال إلى 
العالـــم االفتراضـــي أوالعكس، أمـــا األخيرة 
فيتعلق عملها بالتفاعل مع مستخدمي وسائل 
التواصـــل االجتماعي من األتـــراك، والدخول 
في نقاشـــات تتعلق بالقضايـــا احملورية التي 
تهم الناخب التركي. وقد مت توظيف فريق من 
األكراد كي يســـاهموا في مخاطبة أكراد تركيا 

بلهجاتهم املتعددة.
املنتجـــات  مـــن  العديـــد  ينتـــج  املكتـــب 
الدعائيـــة حلزب العدالة والتنميـــة، بداية من 
الفيديوهات التي وصل عددها إلى ١٠٠ فيديو، 
وحتى حتميل برامج احلزب وكذلك مشـــاريع 
املرشـــحني االنتخابية. ويدير املكتب صفحات 
احلـــزب وحســـاباته على تويتر وإنســـتغرام 
ويوتيـــوب وفيســـبوك، كمـــا يديـــر الصفحة 
الرســـمية لرئيس الوزراء التركي أحمد داوود 
أوغلو على فيســـبوك، ويقـــدم نصائح ملكتبه 
حـــول كيفية التعامـــل مع اإلعـــالم، كما يقدم 
الدعم التقني واحملتوى لصفحات املرشـــحني 

اآلخرين، وللمواقع احمللية ملرشحي احلزب.
أما االســـتراتيجية التـــي يتبناها املكتب 
الرقمي فهي الهاشتاغ الذي حقق أكثر من ١٫٥ 
مليون تغريدة قبل أسابيع، والذي كان مكتوبا 

عند مدخل املكتب ”إنهم يقولون، ونحن نفعل“.
ولم يكتـــف احلزب احلاكم بإنشـــاء مكتب 
مركـــزي واحد خلـــوض معركته عبر وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، بـــل قـــام بتوســـيع 
نشاطاته واستحدث مكاتب أخرى موزعة على 

املدن التركية الكبرى.
والتنميـــة“  ”العدالـــة  جليـــش  فبـــات 
اإللكتروني ”ثكنات“ جديدة، تهدف إلى التأثير 
في أكبر عدد ممكن مـــن األتراك، خصوصا أن 

عددهم ضخم في الفضاء اإللكتروني.
وطريقـــة تأســـيس اجليـــوش اإللكترونية 
الصغيرة تلك ُنفذت أكثر من مرة في الســـابق، 
فقد برعـــت في احلملـــة االنتخابيـــة للرئيس 
األميركـــي باراك أوبامـــا، إال أن هذه هي املرة 
األولى التي تنفذ في املنطقة بهذه االحترافية.
ويقـــول الرجل الذي كان يدير حملة أوباما 
علـــى اإلنترنت ”مضمون الرســـالة، فضال عن 
طريقـــة أدائها هو املهـــم“. وظهر تيدي غوف، 
الذي قاد فريق أوباما الرقمي في ٢٠٠٨ و٢٠١٢، 
في مارس املاضي في اسطنبول لتبادل أسرار 
النجاح مع األحـــزاب التركية. ويبدو أن حزب 
العدالـــة والتنمية أكثـــر املنتفعني من نصائح 

غوف وأكثر املطبقني لها.
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تابعوا

@azher4a 
أتدرون ملاذا يهاجر منا الســـالم 
أتـــدرون ملـــا يعـــم فينـــا الظالم 
ببســـاطة الننـــا مجتمـــع يخاف 
نحـــن مجتمع يخـــاف االختالف 
ســـأقولها ألني رافضن أن اكون 

من اخلراف.
******

@WaleedMjd  
الفرنسية"  "البريطانية/  الهويات 
املفتعلة في العراق والشام ال متلك 
التقســـيم  االســـتمرار..  مقومات 

اإلثني مسألة وقت فحسب.
******

@MousaAlomar  
البرملان العراقي يسحب عضوية 
مشـــعان اجلبوري وذلك بســـبب 
اإلعداديـــة  للشـــهادة  تزويـــره 
فـــي ســـوريا و التـــي قدمها عند 
الترشـــح.. طلع ما معو اعدادية 

يا جدعان.
******

@2004Noor  
منذ متى اصبح اســـم احلســـني 
طائفيـــا او حكـــرا علـــى طائفـــة 

معينة!
******

@SermedAlwan  
وضـــع رأس احلســـني عنـــد بن 
زيـــاد ثم وضع رأس بن زياد عند 
املختـــار الثقفـــي ووضـــع رأس 
املختـــار عند بـــن الزبير ووضع 
رأس بـــن الزبير عند عبدامللك بن 

مروان!

@almohadyAljrman 
أقســـى كلمـــة وداع ســـمعتها من 
عاشق " نغادر ســـوريا ونقول لها: 

ان لم نكن فيك فأنت فينا".
******

@nada0075 
إنســـانية حســـب اجلغرافيا دموع 
حســـب  تفاعـــل  الطائفـــة  حســـب 
القضيـــة صحافـــة حســـب الرقيب 
إرهابـــي حســـب الســـخط والجئ 

منسي دوما زيف.
******

@bashar__asad 
جامعة مش تلة اجلامعة اليسوعية 
اسم اجلامعة طائفي ويشجع على 
الطائفيـــة لذلـــك يجـــب اقتحامها 

وتغييره للجامعة احلسينية.
******

@EmanAyad_
ســـجن تدمر.. أي عقـــل وأي خيال 
بوسعه أن يصدق أن سجناء بشرا 

كانوا خلف هذه االبواب!!
******

@M__albugaily  
ومازالت الســـماء متطر ســـيارات 
حديثـــة الصنـــع لداعـــش فـــي كل 
صحراء تهبط بها ومازال ســـؤالنا 
قائما: من الذي يزود داعش بها؟

******
@3anzehWalo6aret  
تعددية بداعش.. ال طائفي داعشي، 
شيوعي داعشـــي، جهادي داعشي، 
يشتركون في أمرين: - ال معارضة 

للبغدادي. - معارضوه مرتدون.

@Abdullkowaileet 
عقولهـــم  يســـلمون  مـــن  معظـــم 
لوّعاظهـــم يعجـــزون عن ســـؤال 
انفسهم: هل شيخنا على حق؟ ثم 
يجيبون باســـتغفار: من أنا حتى 

أسأل مثل هذا السؤال اخلطير؟!
******

@salehsagabi 
اســـتلم، متلون آخر، منافق آخر، 
مدلـــس آخر، سمســـار لالســـالم 
السياسي آخر، اكشفوهم، عروهم 

كي نحمي أطفالنا من شرهم.
******

@Nedal_147
من يقوم بدور الدولة سيحاســـب 
تصريـــح محمد بـــن نايف ميكن 
أجمل تصريح مـــر علي بحياتي، 
رســـالة للذيـــن يخونـــون والذين 
حســـب  النـــاس  يحاســـبون 

طوائفهم.. كف حازم.
******

@bronoelliot  
يدرســـون كيف تقطع األرجل ومن 
أيـــن وكيف تقطع األيـــدي وكيف 
جتـــز األعناق! ومبنتهـــى النفاق 

يقولون دآعش شوهت اإلسالم!!
******

@abuahmedalqarni 
وشيعي  ســـني  اجمعوا خصمني 
بحلقـــة للمناظـــرة ثـــم فاجئوهم 
مبلحد يناظرهما، ســـترون إسالم 

املشتركات يتجاهل املفترقات.
******

 @ahawaji 
قتلـــوا اجلنـــدي ماجـــد الغامدي 
وأحرقوه،  الديزل  عليه  وســـكبوا 
رفـــض  العمليـــة  قائـــد  ولكـــن 
تصويرهـــا ألن التصويـــر حـــرام 

شرعًا.. الله أكبر أرأيتم الورع!!

@Yanni
ياني

موسيقي يوناني

@asadabukhalil  
فقـــط في لبنان يدور النقاش حول 
مـــا إذا كان حتريـــر الوطـــن مـــن 
االحتالل األجنبي أمرا حســـنا أم 

ضارا. #فقط_في_لبنان.
******

@eyad1949 
اي انتقـــاد مليشـــال عـــون عبث ال 
فائـــدة. األزمـــة أســـوأ مـــن رجل 
يعيـــش هاجســـا مرضيـــا يجري 
اســـتغالله داخليا وخارجيا. إنها 

ظاهرة استمراره!!
******

@marwanmatni  
لـــن ينجـــح اخلطـــاب التخويفي 
فـــي كســـب املســـيحيني والدروز 
ألن إميانهما بلبنان وحماســـهما 
النظـــام  وممارســـات  بتكوينـــه 
الســـوري في حقهمـــا يدفعانهما 

للتمسك بالدولة.
******

@Hadialamine  
«حزب اللـــه» ينحر وطنـــه وغيره 
ونفسه باستمراره في التدخل في 
ســـوريا.. ويحرم الدخول في هذا 
الصراع الذي فيه خســـارة للدين 

والدنيا".
******

@ali_chendeb  
 شـــيعة الســـفارة االميركيـــة في 
لبنـــان، خونـــة عمـــالء وأغبياء.. 
االميركية  الســـفارة  شـــيعة  أمـــا 
في العـــراق، فمجاهـــدون، ابطال 

وأذكياء.. #هزلت.

@Ben_Mussa  
ســـألتك حبيبي.. لويـــن رايحني؟ 
نوينـــا جنيـــب الفيـــزا وخالص 

مهاجرين.
******

@nbenotman
من أهم مشـــاكل بنـــاء الدولة في 
الذين  األشـــخاص  كثـــرة  ليبيـــا 
يطمحون ملناصب ال يستحقونها 

وليست لديهم الكفاءة إلدارتها.
******

@libyanwoman1 
الفرق بني مصراتة وطبرق: اهالي 
طبرق اســـتنكروا ما فعله بعض 
املأجورين امـــام مقر البرملان، هل 

فعلتها سابقا مصراتة؟
******

@hamoalgali  
إذا كنا نريد دولـــة القانون فعلى 
األجهـــزة األمنية القبض على من 
شـــارك في املظاهرة املســـلحة. ال 

لتكرار سيناريو فبراير.
******

@tariqgibrel  
دستور ١٩٥١ املادة (١٠) على عدم 
ازدواجية اجلنسية واملادة (١٨٨) 
تنص علـــى ان بنغازي وطرابلس 

عاصمتان لهذا يرفضه االخوان.
******

@Ali_Latife 
األمر محزن ليس لظهور أســـماء 
ليبية باعت البلد األمر احملزن هو 
عدم قدرة أي أحد على محاسبتهم.  

رسائل العمة كلينتون.

سوريا

ــــــة احلاكم  ــــــة والتنمي كشــــــف حزب العدال
يوم ١٥ مايو اجلاري عّما أســــــماه ”املكتب 
افتتحه  ــــــذي  ال اجلديدة“  ــــــا  لتركي الرقمي 
في اســــــطنبول في مبادرة تشهدها تركيا 
للمرة األولى. ما ينبئ وفق مراقبني بتحول 
ســــــاحة املعركة من اإلعالم التقليدي إلى 

اإلعالم االجتماعي.

@Azyyoz  
أن تصدح بقضية عادلة وتخسر 
تعاطـــف اجلميع معهـــا برعونة، 
املؤمتـــر  اختصـــاص  هـــو  ذاك 

ومشتقاته في عالم السياسة.
******

@tounsiahourra  
إنتاج تونس من النفط ال يتعدى 
١٪ من إنتـــاج اجلزائر. من يحلم 
بجنات عدن نقـــول له عدن حتت 

القصف. من وتغطى جيدا.
******

@adioMoFM  
العمل  هـــي  األساســـية  الثـــروة 
وحتـــى لـــو عندنـــا بتـــروال لـــن 

يساوي شيئا ما دمنا ال نعمل.
******

@hakim1zed
ثعبان دخل مدرســـة فـــي الريف. 
تدخل العمال واملعلمون وقتلوه. 
هذا خبر يتعدى في نشرة االخبار 
ويتدخل املراسل. صحافة ماذا؟

******
@disio
ثمة حملة غير مســـبوقة لشيطنة 
وتخويـــن االغنيـــاء. كل االغنياء 

سراق ومصاصو دماء.
******

@hended  
املنصـــف املرزقي ٣ ســـنوات في 
احلكم لم يفتح فمه على البترول 
والفســـاد. كان مشـــغوال مبحمد 

مرسي ورابعة، قطر وتركيا.

تويتر مشغول بتغيير حرب الكترونية استباقية دفاعا عن قالع حزب العدالة والتنمية

النظرة النمطية

لجيش العدالة والتنمية اإللكتروني {ثكنات} جديدة، تهدف إلى التأثير في أكبر عدد ممكن من األتراك

هاشتاغ {إنهم يقولون، ونحن 

نفعـــل} اســـتراتيجية ناجحـــة 

حققـــت أكثر مـــن 1.5 مليون 

تغريدة قبل أسابيع

◄

[ أردوغان يستلهم تجربة أوباما الرقمية مستخدما مهندسها

كتب الســـفير البريطاني في القاهرة، جون كاســـون لزميله إدوين سموأل، املتحدث باسم الخارجية البريطانية مرحبا بتدشني 

األخيـــر لحســـابه الجديد علـــى موقع تويتر، يقـــول باللهجة املصرية {أهـــال بيك ياعم، نـــورت تويتر}، ورد عليه صمـــوال بالقول 

وباللهجة املصرية {منور بوجودك يا جون شكرا لك}.



هويدا الظنحاني

} ســــيف راشــــد الدهماني، أحد المشــــاركين 
اإلماراتييــــن فــــي فعاليــــات موســــم طانطان 
المغربــــي، كان جالســــا علــــى رمــــال صحراء 
طانطان يوقــــد النــــار ليعد القهــــوة العربية، 
الشــــعرية  األبيــــات  ببعــــض  بهــــا  ويتغنــــى 
الجميلة… ليتحدث عن جلســــة القهوة العربية 
باعتبارها ملمحا رئيسا من مالمح حياة أهل 
اإلمارات، وغيرهم من الشعوب العربية الذين 
اتخذوا من الصحــــراء صديقا لهم رافقهم في 

مسيرة حياتهم.
عــــن كيفية إعــــداد القهــــوة العربية، يقول 
الدهماني: إعدادها يبدأ بالتقليب بحيث تكون 
المحماسة بوضع مائل وترفع القهوة لألعلى، 
ثم تلقائيا تنزل لألســــفل ليتم تقليبها بشــــكل 
متساو حتى يتحّول اللون إلى البني الغامق.

ويضيف: بعد االنتهــــاء من حمس القهوة 
يتــــم وضعها في المبّرد ألنــــه ال يمكن طحنها 
حارة، وبعد أن تبرد تماما توضع بالنجر ليتم 
طحنها قدر المســــتطاع، وبعد طحنها توضع 
على الماء المغلي في الملقمة على نار هادئة، 
مع التأكد أنها تتقلب بشكل يسعد العين لمدة 
10 دقائق على األقــــل، وبعد ذلك تبعد الملقمة 
وتوضــــع خارج النار وليس بعيدا لكي ال تبرد 
لمدة 5 دقائق للتصفيــــة، وفي هذا الوقت يتم 
دق الهيل في النجــــر بمقدار فنجان واحد أقل 

أو أكثــــر حســــب الرغبة ثم يوضع فــــي الدلة. 
ويتــــم بعــــد ذلك زل القهــــوة مــــن الملقمة إلى 
الدلة، لكن بشرط عدم رج الملقمة حتى ال يعكر 
صفوها المنشــــود، ثم توضع الدلة على النار 
حتى تتقلــــب لمرة أو مرتين من أجل أن تفوح 

برائحة نبتة الهيل. وعن ســــّر مذاقها الساحر 
قال الدهماني: إن القهــــوة يتم مزجها بالهيل 
والزعفران والقرنفــــل والقرفة، ويمكن لمعدها 
أن يضع بعضها ممتزجا، أو يضعها منفصلة 
في الدلة، بحسب المذاق الذي يفضله شاربها.

وحــــول أنــــواع القهــــوة، أوضــــح أنه كان 
القهــــوة  هــــو  األول  فقــــط،  نوعــــان  شــــائعا 
الســــيالنية وكانــــت تأتــــي عن طريــــق الهند، 
والقهوة الحبشية وتأتي عن طريق اليمن، أما 

اآلن فأصبحت هنــــاك أنواع عديدة من القهوة 
تأتي من أماكن مختلفـة، مثل البرازيل وأميركا 

والهند.
ويقــــول عــــن قصة اكتشــــافها: يعــــود ذلك 
إلى حكايــــة قديمة جــــدا حصلت فــــي اليمن، 
حيــــث يقــــال إن راٍعيا في اليمن فوجئ بشــــاة 
مــــن أغنامه قد تعّرضت لحالــــة غير عادية من 
الحيوية والنشــــاط عندما أكلت من شــــجيرة 
معينة، ولم يســــتغرق األمر مــــن الراعي وقتا 

طويال حتى قّرر أن يجّرب هو اآلخر بعضا من 
تلك الشــــجيرة ويكتشف األثر الواضح لزيادة 
نشاطه وحيويته، وكان هذا سببا في اكتشاف 
شجرة البن التي يصنع منها مشروب القهوة 

العربية.
وذكر أن للفناجين عدة أســــماء ولكل اسم 
معنــــى وداللة خاصة، فالفنجان األول يســــمى 
”الهيف“ وهو الذي يحتســــيه المضيف قبل أن 
يمد القهـوة لضيوفه، وقديما كانت تسري هذه 
العــــادة عند العرب ليأمن ضيفهم من أن تكون 

القهوة غير مسمومة.
وهو  الفنجــــان الثاني يســــمى ”الضيف“ 
الفنجان األول الذي يقدم للضيف بحكم واجب 
الضيافـة، وقــــد كان الضيف قديما في البادية 
مجبرا على شــــربه إال في حالة العداوة أو أن 
يكون للضيف طلب صعب وقوي عند المضيف 
فكان ال يشــــربه إال بعد وعـــــد من المضيف أو 
”المعزب“ بالتلبية، وقد كان من عظائم األمـور 
أن يأتي إنسان إلى بيتك وال يشرب فنجالك إال 
بعد تلبية طلبه فأنت حتما مجبر على التلبية 

وإال لحق بك العار عند الناس.
وهو  الفنجــــان الثالث يســــمى ”الكيــــف“ 
الفنجان الثاني الذي يقدم للضيف، لكنه ليس 
مجـبرا على شــــربه وال يضيــــر المضيف ذلك، 
إنما هو مجــــرد تعديل كيف ومــــزاج الضيف 
وهو أقل فناجين القهوة قوة في عادات العرب.
وهو  الفنجــــان الرابع يســــمى ”الســــيف“ 
الفنجــــان الثالث الــــذي يقدم للضيــــف، وهذا 
الفنجان غالبا ما يتركه الضيف وال يحتســــيه 
ألنــــه أقوى فنجان قهــــوة، إذا أنه يعني أن من 
يحتسيه هو مع المضيف في السراء والضراء 

ومجبر على الدفاع عنه بحد السيف.
الدافئــــة  والنــــار  الالمعــــة  الرمــــال  بيــــن 
وباحتســــاء فنجان من القهوة العربية، تنتهي 
الجلســــة مع ســــيف الدهماني، لكــــن معانيها 
محفورة في ذاكرة صاحب القهوة ينقلها عبر 
أبنائــــه من جيل إلى آخر. فهي تكتنز بأســــرار 
البيئــــة الصحراوية وتراثهــــا العريق الذي ال 

يزول.
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حصـــل جـــون ناش، عام ١٩٩٤، علـــى جائزة نوبـــل لالقتصاد لوضعه تحقيق

نظريـــة األلعـــاب التي تســـاعد فـــي معالجـــة العديد من مشـــكالت 

املجتمعات املعاصرة.

القهـــوة العربيـــة تتميـــز بمزجهـــا بمـــواد عـــدة كالهيـــل والزعفران 

والقرنفـــل والقرفـــة، ويمكن وضع بعضهـــا ممتزجـــا أو منفصال في 

الدلة، بحسب املذاق املفضل لدى شاربها.

رحـــل عالم الرياضيـــات األميركي الكبير، جون نـــاش، مع زوجته في 

حادث ســـيارة، بالقرب من مدينة ترينتون بوالية نيوجيرســـي خالل 

عودتهما من املطار، حيث كانا في رحلة بالنرويج.

تســـببت وفاة عمـــالق الرياضيات  } لنــدن – 
واالقتصاد جـــون ناش إثر حـــادث مروري مع 
زوجته في صدمة كبيرة للغاية بعد حياة مليئة 

باإلنجازات العلمية.
وألهمـــت حيـــاة نـــاش، الـــذي كان فيلـــم 
األوســـكار،  علـــى  الحائـــز  جميـــل“  ”عقـــل 
تجســـيدا لقصة حياتـــه ومعاناتـــه من مرض 
الفصام (الشـــيزوفرينيا)، أجياال مـــن العلماء 

واالقتصاديين.
وقـــد طـــرح عالـــم الرياضيات، الـــذي راح 
مـــع زوجته ضحيـــة حادث مـــروري بالواليات 
المتحـــدة، العديد مـــن األفكار النيـــرة، وحقق 

إنجازات غير مسبوقة في هذا العلم.
وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية عنه، وضع 
ناش نظريات في األلعاب والهندسة وعلم المكان 
والمعادالت التفاضلية الجزئية، مكنته كّلها من 
احتالل مركـــز مرموق في تاريـــخ الرياضيات، 
وال تـــزال أفكاره الرياضية جديـــدة إلى اليوم. 
وقـــد حصل على جائـــزة نوبـــل لالقتصاد عام 
التي تساعد في  1994 لوضعه ”نظرية األلعاب“ 
معالجة أهم مشـــكالت المجتمعات المعاصرة، 
وهي توصيل الكهرباء النظيفة بأقل األســـعار 

وبصورة منتظمة.
وحصـــل هـــذا العـــام علـــى جائـــزة أيبل، 
وهـــي تعـــادل جائزة نوبـــل فـــي الرياضيات، 
وقد استلمها األســـبوع الماضي في العاصمة 

النرويجية أوسلو.
ومـــا يمّيز النظريات الرياضية بشـــكل عام 
هـــو أنهـــا البد أن تكـــون غاية فـــي الدقة حتى 
تستخلص منها النتائج، ومرنة بما فيه الكفاية 

لتعالج مجموعة واسعة من المشكالت.
وهذا مـــا تتميز به األفكار والنظريات التي 
وضعهـــا جون نـــاش، وكانت أساســـا لنظرية 
األلعـــاب الجديـــدة، التي تفيد بـــأن ثروة أحد 
الالعبيـــن مرتبطة بعمل آخرين، وكل واحد من 

الالعبين يسعى إلى تحقيق النجاح لنفسه.
وأفاد بيان صادر عن مديرية األمن في والية 
نيوجيرســـي، أن ناش وزوجته لقيا مصرعهما 

في حادث مرور، تعّرضت له سيارة األجرة.
واليـــة  شـــرطة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
نيوجيرســـي األميركية إن جون وزوجته، التي 
تصغره بأربع ســـنوات، لقيا مصرعهما عندما 
كانا يستقالن سيارة أجرة في طريق عودتهما 
مـــن المطار إلـــى بيتهما قبل أن يفقد ســـائقها 

السيطرة على المقود ويصطدم بحاجز.
وأوضح المتحـــدث أن االرتطام الناجم عن 
الحادث قذف بالزوجين إلى خارج السيارة في 
منطقة مونرو التي تقع على بعد 24 كلم شـــمال 

شرق مدينة ترينتون بوالية نيوجيرسي.
واعتمد فيلـــم ”آبيوتيفول مايند“ أو العقل 
الجميل، الذي قام ببطولته راســـل كرو والفائز 
بجائـــزة األوســـكار، علـــى قصة معانـــاة ناش 

الطويلة مع مرض الفصام.
وكتب كـــرو على موقـــع تويتـــر، إنه صدم 
مـــن التقارير عن موت ناش وزوجته إليشـــيا، 
قائال ”شـــراكة مذهلـــة. عقول جميلـــة وقلوب 
جميلة“. وولد العالـــم ناش في 13 يونيو 1928 
في مدينـــة بلوفيلـــد بوالية ويســـت فرجينيا، 
وكان مريضـــا بالفصام. وكان عالم الرياضيات 
الحائـــز على جائزة نوبل في طريقه من المطار 

بعـــد عودته من رحلة إلـــى النرويج، حيث كان 
يتســـلم جائزة حصـــل عليها نظيـــر إنجازاته 
فـــي علـــم الرياضيات. واشـــتهر نـــاش بذكائه 
الحـــاد وغرابة أطواره، وظـــل مرتبطا بجامعة 

برينســـتون لســـنوات عديدة، حيث كانت آخر 
وظيفة يشغلها فيها هي باحث رياضيات أول.

ونعاه رئيس جامعة برينستون، كريستوفر 
إيزغروبر، قائال ”ألهمت إنجازات جون الرائعة 
أجياال من الرياضيين واالقتصاديين والعلماء 
الذيـــن تأثـــروا بعملـــه اإلبداعـــي العبقري في 
نظرية األلعـــاب“. وأضاف ”كما أن قصة حياته 
مع إليشـــيا أثارت مشـــاعر الماليين من القراء 
ورواد الســـينما الذين أعجبوا بشـــجاعته في 

مواجهة التحديات المفزعة“.
وحظيـــت حياة نـــاش بمزيد مـــن االهتمام 
الشـــعبي، بعد انتشـــار الفيلم عنهـــا، فهو رغم 
عبقريتـــه فـــي الرياضيـــات فإنـــه وصـــل حد 
الجنون. وخالل تدريســـه بجامعة برينســـتون 
ظـــل يعتقـــد أن لديه شـــريكا فـــي الغرفة على 
الرغـــم من أنه كان وحيدا، وأدخل المستشـــفى 
بســـبب الوهم بأنه عرضة للمالحقة من أجهزة 
االستخبارات إلى أن شخصت حالته على أنها 

فصام أو شيزوفرينيا.
زوجته إليشـــيا توفيـــت معه، وهـــي التي 
ســـاندته في أحلك أوقـــات مرضه، وســـاعدته 
علـــى التخلي عن األدوية، إذ كان يعتقد أن هذه 
األدوية تؤثر ســـلبا على عملـــه ونجح فعال في 

التخلي عنها وهو ما يعتبر معجزة.
وقال معتـــز بالله عبدالفتـــاح، الباحث في 
جامعة شـــيكاغو األميركية، ”جسد جون ناش 

حالـــة إنســـانية مرّكبـــة فيها العبقريـــة وفيها 
األلم، فيها المرض وفيها العالج، فيها الطموح 
الشـــديد الذي جعله يتمّرد على واقعه ويتخّيل 
واقعـــا غير أصل واقعـــه، ومن هنـــا عاش في 
هـــالوس وأوهـــام جعلتـــه يتخيل أشـــخاصا 
يتحدثـــون إليه ويوجهون ســـلوكه بما أصبح 

معه خطرا على نفسه واآلخرين“.
وأضـــاف ”عالج ناش مرضه بنفســـه حين 
قارن بين عمـــر البنت التي تالحقـــه في منامه 
ويقظته على مدى 8 سنوات متواصلة ليستنتج 
أنهـــا ال تكبر أبدا، أّي أنها من المســـتحيل أن 
تكـــون حقيقية، وإنمـــا هي من أوهـــام عقله“. 
ولطالمـــا عانـــى ناش مـــن البرانويـــا وجنون 
االرتيـــاب، وقد مّر بمراحل عالج طويلة، وأجبر 
أكثـــر من مـــّرة علـــى دخول مصحات نفســـية. 
واشـــتكى كثيـــرا من وضعـــه ضـــد إرادته في 
مصّحات نفسية، ولذلك قّرر على حد تعبيره أن 

يدعي أنه يفكر بعقالنية.

رحــــــل العالم الكبير جون ناش مع زوجته في حادث ســــــيارة، بالقــــــرب من مدينة ترينتون 
بوالية نيوجيرســــــي األميركية خــــــالل عودتهما من املطار، حيث كانا فــــــي رحلة بالنرويج 
ليتســــــلم ناش جائزة في الرياضيات تعادل جائزة نوبل ملا قدمه للبشرية من إجنازات في 

علم الرياضيات عموما ونظرية األلعاب خصوصا.

رحل جون ناش صاحب العقل الجميل

[ عالم الرياضيات عاش حياة غريبة ومات ميتة أغرب [ كان يتحدث مع شخص غير موجود، وألقى باألدوية وفضل عالج نفسه

العالم سيتذكر ناش عبر النوافذ العلمية لراسل كرو

إعداد القهوة العربية له قواعده ومميزاته في اإلمارات

عالج ناش مرضه بنفســـه حين قارن 

بين عمـــر البنت التـــي تالحقه، على 

مـــدى 8 ســـنوات، ليســـتنتج أنها ال 

تكبر أبدا، وأن ما يراه مجرد أوهام

◄

للقهوة أســـماء متعددة في التراث 

والكيـــف  الهيـــف  مثـــل  العربـــي 

والضيف والســـيف، وكل اســـم له 

داللة، حسب ترتيب الفناجين

◄

الهيف والكيف والضيف والســــــيف.. تلك أسماء متعّددة للقهوة العربّية وما لها من مكانة 
في التراث اإلماراتي العريق.. حطت هذه األّيام رحالها في موســــــم طانطان املرتســــــم في 

قلب البيئة الصحراوية التي تتمّيز بها اململكة املغربية.

القهوة عشق صحراوي ارتوى منه موسم طانطان في المغرب

جون ناش

◄ ولد في 13 يونيو 1928 في بلوفيلد 

      في ويست فرجينيا.

◄ حصل على الدكتوراه بجامعة 

      برنستون عام 1950 حول نظرية 

      األلعاب.

◄ ابتدع نظرية التوازن التي أصبحت

      معروفة باسمه.

◄ تزوج من السلفادورية المتخصصة 

      في الفيزياء إليشيا داالرد.

◄ بدت على جون ناش أعراض الفصام 

      عام 1958.

◄ تردد على مستشفيات األمراض

      العقلية حتى عام 1970.

◄ ساعدته زوجته على اإلقالع 

      عن األدوية وعالج نفسه.

◄ حصل على جائزة نوبل 

      في علم االقتصاد 

      المستخدم

      في التفاوض 

      التجاري.

◄ نشر 23 بحثا علميا خالل الفترة

      ما بين 1945 و1996.

◄ توفي في 23 مايو 2015

      في حادث سيارة.

الحـــاد وغرابة أطواره، وظـــل مرتبطا بجامعةوبل في طريقه من المطار

.1970 م

على اإلقالع 

ج نفسه.

 نوبل 

د 

ميا خالل الفترة

.199

و 2015

.



} برازيليــا - كشـــفت دراســـة برازيلية تحت 
عنـــوان ”أهـــم حيل الرجـــال مع المـــرأة“، أن 
الرجل يســـتخدم حيال تشبه لعبة القط والفأر 
لشد اهتمام المرأة، والحقيقة أنها لم تعد، تلك 
المخلوقة ”الضعيفة“ التي يتصورها كثير من 
الرجال. وأكدت الدراســـة علـــى وجود صنف 
من الرجال يكذبون طوال الوقت على النســـاء، 
ومن ثم يقعون من خالل زلة لسان في الجلسة 
ذاتها، وتكره المرأة أن يكذب عليها الرجل في 

األمور العاطفية، ألن ذلك يجرحها كثيرا.
واســـتنادا إلـــى اســـتطالع الـــرأي الذي 
أجرته الدراســـة مع آالف النســـاء من مختلف 

الجنســـيات عبر اإلنترنت، فـــإن 80 بالمئة من 
الرجال يلجـــأون إلى الكذب فـــي اللقاء األول 
إذا شـــعروا بأنها جميلة ويرغبون في اإليقاع 
بها، إال أن النساء عادة ما يكتشفن نية الرجل 
تجاههـــن، إن كان يريـــد الـــزواج، أو مجـــرد 
التســـلية، وذلك من خالل األحاديث التي يكثر 

منها مظهرا خفة الدم.
وأظهرت 75 بالمئة من النساء المستطلعة 
آراؤهـــن أنهن يعلمـــن بأن الرجـــل يكذب في 
كثير من األمور في محاولة لكسب اهتمامهن، 
ووصفن ذلك بأنه حالة نفسية تصاحب الرجل 
عندما ينجذب المرأة، وذكرت أن 60 بالمئة من 

النساء يســـتمتعن بهذه األحاديث، على الرغم 
مـــن أنهـــن يعلمن بأنهـــم يكذبون، وتكتشـــف 
المرأة إن كان الرجل صادقا أم كاذبا من خالل 
إظهار عالمات الملل، وعودته إلى طبيعته من 

حيث عدم االهتمام بما تتحدث عنه المرأة.
كما توصلت الدراسة إلى أن 90 بالمئة من 
الرجـــال لهم نوايا أخرى مـــع المرأة، تتجاوز 
إطـــار الصداقة التـــي يريدون بناءهـــا معها، 
والغريب فـــي األمر أن المـــرأة تؤمن أكثر من 
الرجل بالصداقة بين الجنســـين فقط من أجل 
الصداقـــة، والرجال يعلمون ذلك، وهم بالتالي 

يحاولون اللعب على هذا الوتر.

شيرين الديداموني

} أســـبوع المولود احتفـــال فرعوني األصل، 
يقـــام فـــي اليـــوم الســـابع مـــن والدة الطفل، 
اعتقادا من قدماء المصريين أنه ينشط حاسة 
السمع، حسب ما أكده أحمد الصاوي الباحث 
فـــي التاريـــخ الفرعونـــي لـ”العـــرب“، قدماء 
المصرييـــن قاموا أيضا بطـــرق الهون بجوار 
أذن المولـــود، حتى ال تفزعه األصوات العالية 
عندمـــا يكبـــر، ولتبعد عنه األرواح الشـــريرة، 
باإلضافـــة إلى قيامهم بنثـــر الملح في أرجاء 
المكان درء للحســـد، وجلبـــا للرزق الذي يأتي 

به الصغير.
اليـــوم  باحتفـــال  المصريـــون  ويتمســـك 
السابع، وفي حاالت نادرة يؤدي اعتالل صحة 
األم أو الطفـــل إلى تغييـــر موعد االحتفال، إال 
أنه البـــد أن يوافق يوما فرديـــا كأن يكون في 
الخامس عشـــر أو الحادي والعشرين من يوم 

ميالد الطفل.
منطقـــة ”درب البرابـــرة“ بوســـط القاهرة 
الذي تقصده  يمكن اعتبارها ”مـــول المولود“ 
األســـر الباحثـــة عـــن مســـتلزمات االحتفـــال 
بـاألســـبوع، وبالرغـــم مـــن الزحـــام الشـــديد 
والضوضـــاء، إال أن البهجة تعلو وجوه أغلب 
المتســـوقين الذين يمثلـــون مختلف الطبقات 
االجتماعيـــة، ومنهم بعض أبناء الجنســـيات 
العربية والخليجية الذين عرفوا ســـر المكان 
فجاؤوا لتدبير مستلزمات الفرحة من محالته، 
حســـب ما قال لـذات المصدر الحاج مصطفى 

(صاحب محل مستلزمات األسبوع).
وأضـــاف أن الجميع يأتون إليـــه طالبين 
الغربـــال وهـــو صينيـــة واســـعة ذات حواف 
خشبية وقاعدة من السلك مثقوبة، إضافة إلى 

البياتة (مزهرية من الفخار تتكون من طبقة أو 
اثنتين أو ثالث)، أما الشموع فيأخذها الزبون 
ويضعهـــا في أعلى طبقة مـــن البياتة، ويوزع 

الباقي على األطفال في االحتفال.
الطريف أن هذه الشـــموع قد تحســـم اسم 
المولـــود في بعـــض المناطـــق إذا تعذر على 
والديه االتفاق على اســـم معيـــن له، كما قالت 
حمدية (ربة منزل) لـ”العرب“ حيث يتم تسمية 
كل شـــمعة باســـم من األســـماء التـــي قررتها 
األسرة، والشمعة التي تستمر مشتعلة ألطول 
وقت هي التي يسمى الطفل على اسمها، أمال 

في أن يكون أطول عمرا مثلها.
المكونات األساســـية لالحتفال باألسبوع، 
كما يقول جمال (بائع بمحل في درب البرابرة)، 
هي الحلوى المحشـــوة بالفول السوداني أو 
اللوز، والشـــوكوالتة، ولعـــب متناهية الصغر 
توضع مع حلوى األسبوع، وتكون مطاطية، أو 
من الفخار الملون، أو الكريســـتال، أو الفضة، 
حسب دخل األســـرة، وتلف هذه األغراض في 

قماش من ”التل“ أو ”األورجانزا“.
وأشـــار البائع إلى أن صاحب المحل أراد 
فاســـتورد ما يسمى  مجاراة ”موضة العصر“ 
أو كتـــاب المهنئين الذي  بـ”الغاســـت بـــوك“ 
يتوجب على كل مدعو لـ”األسبوع“ كتابة كلمة 

للذكرى يقرأها المولود عندما يكبر.
الحاجـــة ”حوريـــة“ ســـيدة فـــي منتصف 
الخمســـينات، جاءت لكي تشتري مستلزمات 
االحتفال بـــأول حفيد لها، ســـردت لـ”العرب“ 
مظاهر التجهيـــز، فقالت إنها تتضمن صينية 
فضية توضـــع بجـــوار الطفل، وبها الســـبع 
حبـــات (ذرة – قمـــح – عدس – حلبـــة – أرز – 
فول – حمص)، مضيفة بصوت أشبه بالهمس 
وكأنها تذيع ســـرا حربيا، أن هـــذه المكونات 

تحرس المولود من شرور الدنيا.
لزيـــادة الـــرزق يحبـــذ وضـــع رغيف خبز 
ومصحـــف وســـكينة تحـــت رأســـه، وبجوار 
الصينية يوضع ”إبريق فخار“ للمولود الذكر، 
و”ُقلـــة“ لألنثـــى، ثـــم توضع فوقهمـــا بيضة 
مســـلوقة يأكلها شـــخص مســـن لكي يعيش 
المولود عمرا مديدا، وفي اليوم السابع يشرب 

األقارب من اإلبريق لزيادة األواصر األســـرية 
بالمولـــود. الجـــدة نصحـــت كل أم بتكحيـــل 
المولود قبل غروب الشـــمس، عن طريق غرس 
عود من الكبريت الخشـــبي في بصلة لتطهيره 
ثم غمسها في الملح، ومنه إلى البصلة مجددا 

ثم يغمس في المكحلة، ويكحل الطفل.
”عـــادة التكحيـــل“ هذه تســـبب مضاعفات 
وخيمـــة أوضحتهـــا طبيبـــة األطفـــال عبيـــر 
بعـــض  إن  قائلـــة:  لـ”العـــرب“،  عبدالرحمـــن 
األمهات يعتقدن خطأ بأن ذلك يؤدي لتوســـيع 
عيـــن المولود ويطيل رموشـــه، لكـــن الحقيقة 
أنها تؤدي إلـــى التهابها، وفي بعض األحيان 

تصيب المولود بالعمى.
الباحثـــة االجتماعية  وقالـــت لـ”العـــرب“ 
نســـرين محمد أن قداســـة االحتفال باألسبوع 
رغم الحالة االقتصادية المتردية لبعض األسر 
أحيانا يعكس إيمانها بأنه ”فأل خير“ ومصدر 
للبركة، أمـــا الملح فهو لحرق عين الحســـود 

المتربصة بأهل المنزل، والســـبع حبات لكي 
تنشغل تلك العين بتنظيف البيت من الحبوب.

طقـــس دق الهـــون مـــن الممكـــن أن يؤدي 
بالطفل إلى عاهة مســـتديمة كما يوضح لـذات 
المصـــدر أحمد منصـــور (أخصائـــي حديثي 
الوالدة)، إذ أن إحـــداث أصوات عالية بجانب 
أذن المولود تفزعه وتجعلـــه دائم البكاء، كما 
يمكـــن أن تعرضه إلى اضطرابات بطبلة األذن 
والصمم، أما غربلته وهزه بعنف فقد يعرضه 

لإلصابة بنزيف المخ.
تمليح جســـم المولود، وربط عملة معدنية 
على ”ســـرة“ الطفل، أهم من االحتفاالت، ألنها 
تســـاعد على سقوط السرة، هذا اعتقاد الجدة 
النوبيـــة أم حســـين التـــي روت لـ”العرب“ أن 
ســـرة الطفل بعد ســـقوطها يجب أن ترمى في 
مكان مرموق كوزارة أو مستشـــفى لكي يصير 
المولـــود وزيـــرا أو طبيبـــا، كما تقـــوم جدة 
المولـــود باصطحابـــه إلى النيل كي تمســـح 

رأســـه بالماء، وترمي حبله السري في المياه 
العتقادها أن هذا سيطيل عمره ويوسع رزقه.

محمد الحريري (استشاري أمراض جلدية) 
اعتـــرض بشـــدة على تلـــك العـــادة، موضحا 
أن تمليـــح الطفـــل عند والدته يســـبب ارتفاع 
نســـبة الصوديوم (األمالح) في دمه، وفقدانه 
للســـوائل. أما ربط الســـرة بعملة معدنية فقد 
يـــؤدي إلى تفاعـــل البكتيريـــا والتهاب جرح 
المولود ما يدخله في مشاكل صحية جسيمة.
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◄ أطلقت فلورابيال، الشركة اإلماراتية 
المتخصصة في توفير الورود 

للمناسبات الخاصة، خدمة جديدة 
تتيح للناس طباعة أسماء أحبائهم أو 

أي كلمات يرغبون فيها على الورود، 
إضافة إلى طباعة الصور والشعارات. 
وتتيح الخدمة إضفاء طابع شخصي 

على الورود التي يتم إهداؤها.

◄ توصلت دراسة حديثة إلى أن 
هولندا لديها أقوى الصور النمطية 

التي تربط العلم بالرجال، حيث ال 
يزال الهولنديون يعتقدون بشدة في 

أن العلم هو ”مهنة الذكور“، كما تبين 
أن هولندا لديها أقل عدد من الطالبات، 

ضمن طلبة مادة ”العلم والباحثين“.

◄ أظهرت دراسة علمية جديدة 
أن اختيارات الفرد للطعام تتأثر 

بالذكريات، فوجود ذكرى معينة مع 
التفاح تشجع على اختياره حتى لو 

كان البديل كعكة أكثر جاذبية.

◄أفادت دراسة أميركية بأن ممارسة 
األزواج للرياضة تقلل من إصابة 

زوجاتهم باالكتئاب الذي يؤثر بالسلب 
على الحياة الزوجية، ووجدت أن 
الرجال الذين يمارسون الرياضة 

بانتظام كان لديهم تأثير إيجابي على 
الصحة النفسية لزوجاتهم.

◄ كشفت دراسة بولندية أن أغلب 
النساء يملن لالرتباط برجل أطول 

منهن، ويرجع ذلك إلى أن طوله يعد 
مؤشرا لصحة عامة جيدة، وهذا ما 

يسيطر على عقل المرأة الباطن.

◄ أوصى خبراء من جامعة كولومبيا 
األميركية بضرورة غسل المالبس 

الجديدة، وذلك لتجنب انتقال األمراض 
المعدية والجراثيم، وخاصة مالبس 

األطفال الجديدة لتجنب انتقال 
البكتيريا والمواد الكيمياوية.

[ اليوم السابع للمولود يعمق األواصر األسرية [ احتفال يتمسك به المصريون بمختلف طبقاتهم االجتماعية
االحتفــــــال بـ”أســــــبوع المولود“ أو مرور أســــــبوع على والدة ضيف جديد لألســــــرة، أحد 
ــــــى اختالف المكانة االجتماعية للعائلة، مع  الطقــــــوس المتوارثة في المجتمع المصري عل
بعض التباين في تفاصيل االحتفال، حيث يتضمن في المناطق الشعبية عادات مثل ”دق 
الهون“ بجوار أذن المولود، ورش الملح فوقه ووالدته والكثير من التفاصيل التي يمكن أن 

تحول الفرحة بقدومه إلى مشكلة مستديمة يعاني منها بقية عمره.

طرق الهون بجوار أذن المولود، حتى ال تفزعه األصوات العالية عندما يكبر

{األسبوع} عادة فرعونية تجلب الفرحة وتهدد مستقبل المولود

توصلت الدراســـات إلى أن الثوم باإلضافة إلى أنه يطرد الســـموم 
ويزيد من كثافة الشعر، فإنه يقوم بحرق الدهون، وهو فعال أكثر 

من املستحضرات الكيميائية.

شـــرب منقـــوع الحبهان أو اســـتخدامه كتوابل فـــي الطعام يعود 
بفوائد عديـــدة على األعصاب، حيث يســـتخدم بســـبب تركيبته 

لعالج العديد من املشكالت العصبية.

يحتوي األفوكادو على مســـتويات عالية من الدهون غير املشبعة 
{بيتـــا كاروتني} الـــذي يقوم بدوره بتغذية البشـــرة  املفيـــدة، والـ

وحمايتها من عالمات الشيخوخة.

الرجل يكذب على المرأة في اللقاء األول لإليقاع بها

} حركة حثيثة هذه األيام، ومساع تطالعني 
هنا وهناك من أجل مساندة المثليين في 

العالم العربي، ودعم مطالبهم، واالعتراف 
بوجودهم في مجتمعاتنا. من ذلك أن 

جمعية تونسية حصلت على ترخيص من 
السلطات المعنية لممارسة نشاطها في دعم 
حقوق المثليين وإيصال صوتهم. وجاء في 
الخبر الذي تناقلته وسائل إعالم محلية، أن 
الجمعية حصلت على الترخيص ليس بقرار 

رسمي، وإنما بسبب التأخر في الرد على 
مطلبها، وهو حق يكفله لها القانون. وال 
بد أنه كان حال وسطا ذكيا ومرضيا لكال 

الطرفين من أجل الوصول إلى هذا االتفاق.
في لبنان أيضا، حركة غير مألوفة، 

تشرف عليها مؤسسات للمثليين، أخرها 
المشاركة بفعاليات حية وبيان في اليوم 

العالمي لمناهضة رهاب المثلية الذي مرت 
عليه أيام قليلة. وتستعين هذه المؤسسات 

بوجوه معروفة إلسماع صوتها، تنشر  
كليبات وتقيم فعاليات، وتشارك في برامج 
تلفزيونية لحث الناس على قبول المثليين 

كخطوة أولى نحو تمكينهم من حقوقهم، 
وترى المؤسسات الراعية لهم في عالمنا 

العربي أن هذه الفئة تعاني من العنصرية 
والتفرقة، وهو ما لم يعد يتماشى مع 

تشريعات الدولة المدنية الحديثة.

أعيش في هولندا، بلد المثليين بامتياز، 
أعرف الكثير منهم واختلط بهم في العمل، 

والنوادي والمدارس. في بلد يتمتعون 
فيه بكامل حريتهم ويمارسون فيه حياتهم 

بشكل طبيعي. في السنوات األولى التي 
تلت إقامتي، لم أتمكن من التخلص من 

رفض داخلي للمثليين. ورغم كل مجهوداتي 
إلخفاء هذا الشعور، إال أن شيئا ما، كان 

واضحا من خالله أنني لست متسامحة مع 
هذه الفئة، عكس إدعائي بغير ذلك، مجاملة 

أو انصياعا لقوانين بلد يأويني.
مع الوقت، وبسبب احتكاكي المباشر 

معهم في العمل، بدأت تتكون لدي فكرة 
أنهم ليسوا مختلفين في شيء، يحبون 
مثلنا، ويعيشون حياة تكاد ال تفرق في 

تفصيلة واحدة عن حياتنا. يجمعهم بيت 
وأسرة وحياة مشتركة وآمال وأحالم كالتي 

تجمعنا، متفوقون وناجحون، ومنهم من 
يصل إلى أعلى المراكز في العمل. جدّيون، 

لطفاء، ومكافحون.
وجدت نفسي باختصار أمام أشخاص 
ال يختلفون عني في شيء، وربما ساعدهم 

هامش الحرية المتاح لهم من أن يكونوا 
أنفسهم، بال مغاالة، أو تطرف في السلوك 
أو ردة الفعل تجاه المجتمع. واليوم أسأل 
نفسي أحيانا: ماذا لو أن أحد الطفلين كبر 
مثليا؟، فتأتي اإلجابة صافية نقية: فليكن، 
سيظل ابني الجميل الرائع الذي أحبه كما 

هو، المهم أن يكون سعيدا، فمن منا ال 
يرغب أن يكون ابنه سعيدا؟

في عالمنا العربي تكثر اإلشاعات حول 
هذه الفئة فتجد من يعتقد أنهم متخنثون، 
يرتدون لباس البنات ويسرحون شعرهم 
بطريقة غريبة الفتة، ويمشون متمايلين، 
يضعون الماكياج، ويقصون حواجبهم 

ويصبغون أظافرهم إلى ما ذلك من الصفات 
والتكهنات التي تبدو في الحقيقة مشروعة 

بسبب الجهل، والهالة والتغييب الذي 
مورس ويمارس عليهم.

إن كل ما نجهله ونتعامل معه بتهميش 
وإقصاء، تصدر عنه إحدى ردتي فعل، فهو 

إما يعيش في عزلة، حيث يمارس حياة 
خفية مزدوجة، يتحول بمواجبها، إلى عبء 
على نفسه وعلى محيطه، أو يتمرد ويقاوم 

ويجاهر ويتحول من الدفاع إلى الهجوم 
وهو ما لن ينفع أحدا على اإلطالق.

أبارك المساعي التي تحاول أن تجد 
مكانا لهؤالء المهمشين، أن تأخذ بيدهم 

وتربت على أكتافهم، فهم بشر مثلنا. 
وإذا كان ديننا يوصينا بأن نكون رفيقين 

بالحيوان، فما بالك بإنسان مثلنا.
 انتهى عصر التفرقة والتمييز، وإذا كان 
اإلنسان قد نجح في نبذ الميز بسبب اللون 

أو الجنس أو العرق أو الدين، فلماذا ال 
يخطو الخطوة األخيرة نحو مساواة كاملة 

غير مشروطة، ويضيف إلى ما سبق نبذه 
ورفضه للميز بسبب الميوالت الجنسية؟ 

خطوة صغيرة بهذا الحجم تسرح عشرات 
اآلالف من أبنائنا من آالمهم وتمنحهم حياة 

كريمة، دعونا نقطعها معا.

لمياء المقدم

نحو مساواة كاملة غير مشروطة

أسرة

تمليـــح الطفـــل عنـــد والدتـــه 
يسبب ارتفاع نسبة الصوديوم 
(األمـــالح) فـــي دمـــه وفقدانه 

للسوائل

◄

إحداث أصوات عالية بجانب أذن 
المولـــود تفزعـــه وتجعلـــه دائم 
البـــكاء، كما يمكـــن أن تعرضه 

إلى اضطرابات في طبلة األذن

◄

باختصارجمال

ماكياج يتالءم مع 
النظارة الطبية  

} تتـــوارى عيـــون المرأة خلـــف إطار 
النظـــارة الطبيـــة، مـــا يفقدهـــا الكثير 
مـــن جمالها وأنوثتهـــا. ولكن من خالل 
الماكيـــاج المثالي يمكـــن للتي ترتدي 
نظـــارة طبيـــة الحصـــول علـــى إطاللة 
جذابـــة تعكـــس جمال وجهها وســـحر 

عينيها.
قالـــت فنانـــة التجميـــل األلمانيـــة 
ميشـــائيال إيوانيـــدو إن هنـــاك قاعدة 
ماكياج رئيسية تسري على كل النساء، 
بما في ذلـــك المرأة، التي ترتدي نظارة 
طبيـــة، أال وهـــي: إمـــا أن يتم تســـليط 

الضوء على العيون أو على الشفاه.
وأضـــاف فنـــان التجميـــل األلماني 
بيتـــر أرنهايم أنه ينبغـــي على المرأة، 
التـــي ترتدي نظارة طبية، وضع المزيد 
من األلوان عند تزيين عينيها، نظرا ألن 
عدســـات النظارة وإطارها تحجب قدرا 

كبيرا من اللون.
كما يضفي الكحل األبيض أو البيج 
على العينين جماال وجاذبية، حيث يتم 
وضعه على الجفن الســـفلي فوق حافة 
الرموش،مـــن حافـــة العيـــن الخارجية 
باتجاه المنتصف فقـــط، مع مراعاة أن 

ينتهي الخط 
هـــذا  عنـــد 
المكان برقة 

ونعومة.

ن ر ع ج ب
ينتهي الخط 
هـــذا  عنـــد 
المكان برقة 

ونعومة.
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◄ قرر مجلس إدارة االحتاد 
اإلماراتي لكرة القدم، عقد اجتماع 
اجلمعية العمومية يوم ٣٠ يونيو 

املقبل، والعودة إلى النظام 
القدمي باعتماد املالعب احملايدة، 

الستضافة مباريات الكأس، على أن 
تنطلق مباريات دور الـ١٦ للبطولة 

يوم ١٢ يناير ٢٠١٦.

◄ بلغت القيمة اإلجمالية النتقال 
احلارس الزنيتي، لصفوف نادي 

الرجاء البيضاوي، ٥٠٠ ألف دوالر 
في تعاقد ميتد ٣ سنوات، وكانت 

صفقة انتقال حر بعدما أنهى 
احلارس ارتباطه باجليش امللكي.

◄ قررت الكنفيديرالية األفريقية، 
تغرمي النادي الصفاقسي بــ٥ آالف 

دوالر، بسبب الشماريخ يوم ٥ أبريل 
خالل مباراة اإلياب للدور الــ١٦ 
لدوري أبطال أفريقيا الذي جمع 

الصفاقسي بسيماسي الطوغولي.

◄ أوقفت جلنة االنضباط باالحتاد 
األفريقي حسان حمار رئيس نادي 
وفاق سطيف اجلزائري ٤ مباريات 
وتغرميه ٥ أالف دوالر، على خلفية 
األحداث التي جرت خالل املباراة 

ضد الرجاء البيضاوي املغربي.

◄ نفى عمر بن طوبال رئيس نادي 
شباب قسنطينة اجلزائري، حدوث 

أي اتفاق مع األملاني هورست 
هروباش، لتدريب الفريق في 

املرحلة املقبلة.

◄ أعلن رئيس جلنة تنظيم دورة 
فوندي الدولية لكرة اليد، برتران 

ماكيال، أنه متت دعوة الترجي 
الرياضي التونسي للمشاركة في 
دورة فوندي في نسختها الثانية 

إلى جانب كل من مونبيليه ونانت 
وترومبلي.

الزمالك يتوق إلى تعزيز صدارته للدوري المصري أمام الشرطة

[ األهلي يخوض امتحانا ثأريا ضد االتحاد اإلسكندري

} الربــاط - يعتزم بـــادو الزاكي املدير الفني 
للمنتخـــب املغربي منذ حلولـــه باملنتخب قبل 
ســـنة من اآلن القيام بثورة تغيير في صفوف 
كتيبـــة أســـود األطلـــس، هدفها خلـــق أجواء 
جديـــدة داخل منتخـــب املغرب الســـاعي إلى 

استعادة حضوره القوي قاريا. 
قويـــة  إشـــارات  الزاكـــي  املـــدرب  وقـــدم 
بخصوص توجهاته وخططـــه للفترة املقبلة، 
والتـــي يراهن مـــن خاللها علـــى التأهل ألمم 
أفريقيـــا 2017 بالغابـــون، وخاصـــة العـــودة 
للمشـــاركة من جديد في نهائيات كأس العالم 

2018 بروسيا. 
وســـجلت القائمة النهائية ملنتخب األسود 
والتـــي ســـتدخل معســـكرا تدريبيـــا األحـــد 
اســـتعدادا ملباراة ليبيا يـــوم 12 يونيو املقبل 

علـــى ملعب أكادير، غيـــاب العبني مخضرمني 
األمر يتعلق مبروان الشـــماخ، العب كريستال 
بـــاالس اإلنكليـــزي وأحد الالعبـــني املفضلني 
للزاكي، والثاني مبارك بوصوفة العب دينامو 
موســـكو الروســـي. وبقي الالعبان محافظني 
على حضورهما القوي على امتداد 10 سنوات 

رفقة املنتخب املغربي، ليشـــكل اســـتبعادهما 
من خيارات الزاكي إشـــارة على بداية جتديد 
صفوف منتخب األسود واالعتماد على العبني 

مبعدل أعمار صغير للغاية.
ووجه الزاكي الدعوة لسفيان بوفال العب 
ليل الفرنســـي والذي لم يتجـــاوز عمره الـ(19 
عامـــا) ليحل مـــكان بوصوفة وميثـــل الالعب 
مســـتقبل خط وســـط املنتخب املغربـــي، كما 
عوض مســـتور العب ميالن الناشـــئ والبالغ 
من العمر (17 عاما) مروان الشماخ إلى جانب 
حضور ياســـني بامـــو العب نانت الفرنســـي 

البالغ من العمر (24 عاما). 
ويعتبـــر بوفـــال البالغ من العمر 22 ســـنة 
مـــن املواهب التي ســـطع جنمهـــا في صفوف 
ليل هذا املوســـم، ما أثار انتبـــاه الزاكي الذي 
ســـارع إلى ربط قنوات االتصال معه في وقت 
ســـابق. ولقد تضمنت آخر تشكيلة مثالية  في 
الدوريـــات األوروبية مفاجأة ســـارة لعشـــاق 
كرة القدم املغربيـــة، بانضمام الالعب الدولي 
املغربي ســـفيان بوفال والذي ظهر اســـمه في 
التشكيلة مع جنمي برشـــلونة ليونال ميسي 

وجنم امليرينغي كريستيانو رونالدو. 
ويأتـــي اختيـــار بوفال بعـــد األداء املمتاز 
الـــذي قّدمه خالل املوســـم املنقضـــي مع ليل 
الفرنســـي بعد قدومه من أنغرس في امليركاتو 

الشتوي املاضي.
ومـــن ناحيـــة أخرى أعـــاد بـــادو الزاكي، 
محبـــوب اجلماهيـــر املغربية إلـــى املنتخب، 
ويتعلـــق األمر بأســـامة الســـعيدي احملترف 
ضمـــن فريق األهلي اإلماراتـــي. وكان الزاكي، 
قد أســـقط اسم الســـعيدي من القائمة األولية 
التي وجه إليها الدعوة حتسبا للمباراة التي 
ستجمع بني املنتخب املغربي ونظيره الليبي، 

قبل أن يستعيد مكانه في آخر حلظة. 
وقال الزاكـــي ”بطبيعة احلال كلما اقتربنا 
مـــن تاريخ املبـــاراة إال وتزداد وتيـــرة العمل 
وهو أمـــر مفروغ منه حتى وإن كنت أشـــتغل 
على امتداد املوسم، وتعودت على طريقة عمل 
طويلة املدى وال ترهن باقتراب اســـتحقاق من 

االستحقاقات“. 
وتابع ”بالنســـبة إلي كنـــت واضحا على 
مســـتوى طريقة التحضيـــر، دون  املرور عبر 
أي مبـــاراة وديـــة وأمـــام أي منافـــس كيفما 
كان وضعـــه، وهو اختيار صائـــب جلملة من 

األسباب سبق وأن عرضتها“. بادو الزاكي يراهن على الشباب إلعادة أمجاد المغرب

الـــزاكـــي قــــدم إشــــــارات قــويــة 

وخططه،  توجهاته  بخصوص 

ــراهــن مــن خــاللــهــا على  ــتــي ي وال

التأهل ألمم أفريقيا 2017

◄

رياضة

الزاكي يعتزم القيام بثورة تجديد في صفوف أسود األطلس

«املنتخـــب التونســـي غيـــر ســـهل وقـــوي، ولكـــن نحـــن لدينـــا 

إســـتراتيجيتنا التي ســـوف نضعها ملبـــاراة العودة، مســـتمدين 

قوتنا، من العوامل التالية: األرض والجمهور والطقس».

حمدان حمد
 املستشار الفني للمنتخب األوملبي السوداني

«أهنئ الهالل على تأهله فهو يســـتحق الصعود لدور الثمانية من 

البطولة. الفريق الســـعودي يعد أفضل فريق في قارة آسيا وفي 

هذه البطولة على وجه الخصوص».

برانكو إيفانكوفيتش 
املدير الفني لفريق بيروزي اإليراني

«األهلـــي قادر علـــى اجتياز الفتـــرة الحالية والعـــودة إلى بطوالته 

ومســـتواه املعهـــود، والجيـــل الحالي من الالعبني هـــو أفضل من 

يقود الفريق إلى بر األمان». 

محمود اخلطيب
العب النادي األهلي األسبق

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - اختبـــاران صعبـــان ينتظـــران 
فريقـــي األهلـــي والزمالك، فـــاألول في ضيافة 
نظيره االحتاد اإلسكندري، والثاني مع ضيفه 
احتاد الشـــرطة اليـــوم اخلميس فـــي املرحلة 
الـ22 املؤجلة من الدوري املصري لكرة القدم. 

ويلعب اليوم اخلميس أيضا األســـيوطي 
مـــع املقاصـــة واإلســـماعيلي مـــع اجلونـــة. 
وســـيكون األهلـــي الثالـــث (55 نقطـــة من 28 
مبـــاراة) على موعـــد مع مهمـــة مزدوجة أمام 
االحتـــاد الثامـــن (43 من 31 مبـــاراة) ، األولى 
استعادة االنتصارات بعد سقوطه أمام حرس 
احلـــدود فـــي املبـــاراة املاضيـــة، والثانية رد 
االعتبار بعد خسارته الكبيرة أمام االحتاد في 

الدور األول بأربعة أهداف مقابل هدف. 
ويدرك املدير الفنـــي لألهلي فتحي مبروك 
صعوبة مهمة الفريق في ظل انخفاض الروح 
املعنوية لالعبني بعد ضياع فرصة الدفاع عن 
اللقب باخلسارة في املباراة املاضية، وهو ما 
دفعـــه لتجديد الدوافع لالعبـــني بالتأكيد على 
أن النـــادي هدفه حصد املركـــز الثاني لضمان 
املشاركة في دوري أبطال أفريقيا العام املقبل، 
مـــا يحتم الفوز فـــي كل املباريات املقبلة نظرا 
للمنافســـة الشرســـة مع إنبـــي صاحب املركز 
الثانـــي. ويفتقـــد األهلي جهود قائده حســـام 
غالـــي لطرده فـــي املبـــاراة املاضيـــة. وأعلن 
فتحـــي مبروك املدير الفنـــي لفريق األهلي عن 
ضم 20 العبا لقائمة الفريق التي ستسافر إلى 

اإلسكندرية ملواجهة االحتاد. 
وشـــهدت قائمـــة النـــادي األهلـــي تواجد 
احملتـــرف اجلديـــد هندريك والذي لم يشـــارك 
بعد فـــي أي مباراة منـــذ أن انضم خالل فترة 
االنتقاالت الشـــتوية املاضية في صفقة انتقال 
حـــر، حيـــث اكتفـــى بالتواجـــد على كرســـي 

االحتياط في إحدى املباريات السابقة. 
كما شـــهدت القائمة عودة وليد ســـليمان 
والذي تعافى بالكامل من اإلصابة التي حلقت 

به وأبعدته عن املباريات. وضم مبروك حارس 
الفريـــق األول شـــريف إكرامـــي والـــذي أعلن 
اجلهـــاز الطبي أنه جاهز وذلك بعد أن كان قد 
تعرض لكدمة قوية في مران يوم الثالثاء، لكن 
احلارس شارك في مران األربعاء وبات جاهزا. 
ولن يسافر سعد ســـمير مع الفريق، حيث أنه 
مرتبـــط بـــأداء امتحـــان نهاية العـــام على أن 

يلحق بباقي الالعبني فور االنتهاء منه. 
مـــن ناحية أخـــرى يبـــدأ محمود حســـن 
الشهير بـ“تريزيغيه“ العب األهلي املصري في 
اخلضوع لبرنامج تأهيلي ابتداء من األسبوع 
املقبـــل للتعافـــي من آثـــار إصابتـــه بخلع في 
الكتف والتـــي تعرض لها في مباراة الداخلية 

بالدوري املمتاز. 
ومـــن املقـــرر أن يخضـــع تريزيغيه خالل 
األيام القليلة املقبلة لفحص باألشـــعة وعرض 
طبيـــا علـــى أطبـــاء متخصصني فـــي جراحة 
الكتف للتأكد من متام شـــفائه قبـــل البدء في 

البرنامج التأهيلي.
الشـــهير  الســـيد  حســـني  يخضـــع  كمـــا 
مبارســـيللو الظهير األيســـر للفريق ألشـــعة 

مقطعيـــة لتحديـــد موعـــد عودتـــه للتدريبات 
اجلماعية. وأصيب الالعب بشرخ في الترقوة 
خالل إحدى املباريات املاضية غاب على إثرها 
نحو شـــهر تقريبا. يذكر أن مارسيللو بدأ في 
التأهيـــل املنفرد بركض خفيـــف حول امللعب 
بالكرة خالل اليومني املاضيني. وخضع أيضا 
شـــريف إكرامي حـــارس األحمـــر إلى فحص 
طبي أمس األربعـــاء بعد إصابته بكدمة خالل 

التمارين. 
في املقابل، أكد املدير الفني لالحتاد حسام 
حســـن على صعوبـــة مواجهة حامـــل اللقب، 
مشـــيرا إلـــى أنه سيســـعى إلى تكـــرار الفوز 
عليـــه للتأكيد على أن الفوز في املباراة األولى 
برباعيـــة لم يكن وليـــد الصدفة، باإلضافة إلى 

حتقيق النقاط الثالث ملزاحمة الكبار.
من جانبه، ســـيكون الزمالـــك املتصدر (66 
نقطـــة من 27 مبـــاراة) على موعـــد مع اختبار 
صعـــب أمـــام احتـــاد الشـــرطة التاســـع (43) 
نقطة، ملواصلـــة انتصاراته، وتعزيز صدارته، 
لرغبته في حتقيق اللقب الغائب منذ 11 عاما. 
وســـيخوض الزمالك املبـــاراة بقوته الضاربة 

لعـــدم وجود إصابات في الفريق، وسيســـعى 
املدير الفني أوزفالدو فيريرا إلى حتقيق الفوز 
الثامن علـــى التوالي لالســـتمرار في حتطيم 
األرقـــام القياســـية حتت قيادتـــه بعدما حقق 
الفريق إجنـــازا لم يتحقق منذ عـــام 1948 في 
املباراة األخيرة بالفوز في 7 مباريات متتالية 
دون تلقي الفريق أي هدف. لكن احتاد الشرطة 
يســـعى بدوره إلى إحلاق الهزميـــة بالزمالك 
للحفـــاظ على آمالـــه في مزاحمـــة الكبار على 
املركـــز الرابع. وعلى ملعـــب املقاولون العرب 
يســـعى إنبي الثاني (60 نقطة) إلى اســـتعادة 
توازنه ونســـيان اخلســـارة أمام سموحة في 
املبـــاراة املاضية حني يحـــل ضيفا على وادي 
دجلة اخلامـــس (47) الســـاعي إلى احلصول 

على املركز الرابع. 
وفي الفيوم، يخـــوض املقاصة الرابع (48 
نقطة) مهمة ســـهلة لتعزيـــز وجوده في املربع 
الذهبـــي مع األســـيوطي قبـــل األخيـــر (13). 
وســـيكون اإلسماعيلي السابع (45 نقطة) على 
موعد مـــع مواجهة صعبة أمام ضيفه اجلونة 

الثاني عشر (39).

ــــــة الـ22  يكتمــــــل نصاب منافســــــات املرحل
ــــــدوري املصري لكرة القدم،  املؤجلة من ال
ــــــك مواجهتني  إذ يخــــــوض األهلي والزمال
صعبتني، األول على أرض مضيفه االحتاد 
اإلســــــكندري، والثاني مــــــع ضيفه احتاد 

الشرطة.

  اختباران صعبان للزمالك واألهلي

اإلسماعيلي السابع (45 نقطة) 

مواجهة  مع  موعد  على  سيكون 

صعبة أمام ضيفه الجونة الثاني 

عشر (39)

◄

◄ فاز العداء اجلامايكي أوساين بولت 
بسباق 200 م في لقاء أوسترافا الدولي 

مسجال 20.13 ثانية. لكن بولت حامل 
الرقم القياسي العاملي في سباقي 100 م 

و200 م، بقي بعيدا عن أفضل رقم هذا 
العام وحققه األميركي ديدريك ديوك 

(19.99ث). وسبق لوبلت أن خاض هذا 
السباق في أوسترافا مرتني 
عامي 2006 وسجل 20.28 
ثانية، وعام 2008 وسجل 
19.83 ثانية. ويحمل 

بولت الرقمني 
العامليني في 

سباقي 100 م. 
ويستعد البطل 

العاملي واألوملبي 
للمشاركة في 
بطولة العالم 

املقررة من 22 إلى 
30 أغسطس املقبل 

في العاصمة 
الصينية بكني.

السباق في أوس
و عامي 2006
ثانية، وعام
19.83 ثان
بولت
العامل
سبا
ويس
العا
للمش
بطو
املقر

30
في
الص

◄ تألق جنم كرة السلة الشهير ليبرون 
جيمس (امللك جيمس) مجددا وقاد فريقه 

كليفالند كافالييرز إلى نهائي الدور 
الفاصل لبطولة دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني إثر فوزه الثمني 88-118 
على أتالنتا هوكس في نهائي مجموعة 

الشرق ضمن فعاليات الدور الفاصل. 
وسجل جيمس 23 نقطة وتسع متابعات 
وسبع متريرات حاسمة ليقود كافالييرز 

إلى الفوز الثمني 
والذي كان الرابع 
على التوالي في 

هذه املواجهة بني 
الفريقني بنهائي 
مجموعة الشرق، 

حيث فاز 
كافالييرز 

 0-4
وتأهل 

لنهائي البطولة.

متريرات حاسمة ليقود كافالييرز
الثمني وز

كان الرابع 
والي في 
واجهة بني
ني بنهائي 
ة الشرق، 

ز
رز 

البطولة.

◄ وقع االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
واحتاد الكونكاكاف في زيوريخ مذكرة 

تفاهم من أجل تعزيز العالقة بينهما 
وزيادة التعاون واحلوار بني املنظمتني. 

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
رئيس االحتاد اآلسيوي ”هذه االتفاقية 

تصقل العالقة التي قام االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم ببنائها مع األصدقاء في احتاد 

الكونكاكاف والعمل الذي بدأ بالفعل، 
ومن ضمن ذلك التعاون 

في مجال ترخيص 
األندية، كما أن كال 
االحتادين ميتلكان 

العديد من املزايا 
املشتركة ونحن نتطلع 

للعمل عن قرب مع 
التركيز على 

املسابقات 
وتبادل 

اخلبرات“.

◄ أوضح رضا مالك رئيس نادي شباب 
بلوزداد اجلزائري لكرة القدم، جتديد 

عقد مدرب الفريق الفرنسي أالن ميشال 
موسما واحدا، بعد جناحه في قيادة 

الفريق لتحقيق نتائج جيدة. وكان ميشال 
قد عني مدربا لشباب بلوزداد نهاية 

أكتوبر املاضي، وجنح في االرتقاء به 
من قاع جدول ترتيب الدوري إلى مراكز 

متقدمة. وكشف مالك أن ميشال طالب من 
إدارة النادي تدعيم 

الفريق بسبعة أو 
ثمانية العبني خالل 

فترة االنتقاالت 
الصيفية، حتى 

ينجح النادي 
في حتقيق 

أهداف 
املوسم 
املقبل.

◄ أكد يوسف السالم مهاجم فريق الهالل 
السعودي أن فريقه حقق األهم ضد 

بيروزي اإليراني بالفوز بثالثية. وقال 
يوسف السالم ”أشكر زمالئي 

الالعبني على مجهودهم 
الكبير في املباراة، سنفرح 
ببلوغ دور الثمانية من 

البطولة، وبداية من اليوم 
سنركز على مباراتنا أمام 

االحتاد في الدور نصف 
النهائي من الكأس“. 

وأضاف ”التأهل للدور 
املقبل أقل شيء نقدمه 

جلماهيرنا الكبيرة، وحقيقة 
تعجبت بعدما أحتسب احلكم 

لنا ضربة جزاء في الشوط 
الثاني من املباراة، ألننا معتادين 

على الظلم التحكيمي“. وختم 
السالم قائال ”جاهز خلدمة الهالل 

في أي وقت، واجلميع يحاول خدمة 
الكيان الهاللي بكل ما لديه وانتظروا 

مني املزيد في الفترة املقبلة“.
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الفيفا يتعرض لصفعة جديدة قبل يوم من االنتخابات الرئاسية
 [ عرش بالتر يهتز بزلزال فساد جديد [ تحقيقات في عملية منح بطولتي كأس العالم 2018 و2022 لروسيا وقطر

} زوريخ (ســويرسا)  - ضرب االحتاد الدولي 
لكـــرة القـــدم الفيفا، أمـــس األربعـــاء، زلزاالن 
قويـــان مع توقيف مجموعة من املســـؤوليني، 
بتهم فســـاد في سويســـرا، بطلب من القضاء 
األميركي، ومداهمة مقره في زوريخ في قضية 
منفصلة تتعلق مبلف استضافة بطولة العالم 

لكرة القدم لعامي 2018 و2022. 
ويأتـــي ذلـــك قبـــل يـــوم مـــن االنتخابات 
الرئاســـية للفيفـــا التـــي تشـــهد مواجهة بني 
الرئيـــس احلالـــي جوزيـــف بالتـــر الســـاعي 
إلى والية خامســـة ومنافســـه األميـــر علي بن 

احلسني. 
وقد أكد الفيفا أن االنتخابات ســـتبقى في 
موعدها رغـــم هاتني القضيتـــني. في القضية 
األولى حضر أعون من الشـــرطة السويســـرية 
باللباس املدني، صباح أمس األربعاء، وبطلب 
من الســـلطات األميركية، إلى فنـــدق فخم في 
وسط زوريخ، حيث كان يتواجد أبرز مسؤولي 

الفيفا قبيل االنتخابات. 
وخرجوا من هناك بعد أن ألقوا على سبعة 
مسؤولني من الفيفا بتهمة قبول رشاوى مببلغ 
إجمالي يصل إلى عشـــرات ماليني الدوالرات 
من التســـعينات وحتى اآلن. ووضع املشـــتبه 
بهـــم قيد احلجز االحتياطي فـــي انتظار طلب 

السلطات األميركية تسليمهم.
وقالت وزارة العدل السويسرية إن ”ممثلني 
لوســـائل إعالم رياضية أو شـــركات للتسويق 
الرياضـــي متورطـــون على ما يبـــدو في دفع 
أمـــوال ملوظفني كبار في منظمـــات لكرة القدم 
(مندوبون وغيرهم مـــن العاملني في منظمات 
فرعية للفيفا) مقابل حقوق في وسائل اإلعالم 
وحقوق للتســـويق للمباريات التـــي تقام في 

الواليات املتحدة وأميركا اجلنوبية“. 
وأوضحـــت أنها تتحرك بطلـــب من نيابة 
منطقة شـــرق نيويورك، مشيرة إلى أنه يشتبه 
بأن هؤالء قبلـــوا بتلقي ماليني الدوالرات منذ 
تســـعينات القـــرن املاضي حتى اليـــوم. وقال 
البيان السويســـري إنه ”حسب طلب االعتقال 
األميركي، جرى التفاهم حول هذه األفعال في 
الواليـــات املتحدة، حيث جرت االســـتعدادات 

أيضا والدفعات مرت عبر مصارف أميركية“.

تهمة تآمر

وجـــه القضـــاء األميركـــي تهمـــة التآمـــر 
والفســـاد إلى تسعة مســـؤولني منتخبني في 
االحتـــاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) وخمســـة 

مســـؤولني كبـــار، كمـــا أعلنـــت وزارة العدل 
األميركية األربعاء. 

وأوضحـــت الـــوزارة أنـــه متـــت مداهمة 
مقر احتـــاد كرة القـــدم في أميركا الشـــمالية 
والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، الواقع في 

ميامي في إطار هذه القضية. 
وأشـــارت إلـــى أن حتقيقهـــا يســـتند إلى 
مخالفـــات ارتكبها املتهمون على مدى األعوام 
الــــ24 األخيـــرة، مضيفـــة بـــأن أربعـــة أفراد 
وشـــركتني اعترفوا بالتهـــم املوجهة إليهم في 
هذه القضيـــة. وذكرت املدعيـــة العامة لوريتا 
لينش في البيان الصـــادر عن وزارة العدل أن 
التهم ”متتد إلى جيلني على األقل من مسؤولي 
كرة القدم الذين، كما يزعم، استغلوا مواقعهم 
كأشـــخاص موثوق بهم للحصول على ماليني 

الدوالرات كرشاوى وعموالت“. 
وبـــني املتهمني جيفري ويـــب نائب رئيس 
فيفا، رئيس احتـــاد كونـــكاكاف. أما القضية 
الثانيـــة التـــي ال تقـــل أهمية، فتتعلـــق بفتح 
مكتـــب املدعـــي العـــام السويســـري قضيـــة 
جنائية ضد مجهول للشك بـ“تبييض األموال 
في ما يخص ملف استضافة  وخيانة األمانة“ 
مونديالـــي 2018 فـــي روســـيا و2022 في قطر، 
وذلك بعد أن صـــادر وثائق إلكترونية من مقر 
االحتاد الدولي لكرة القدم فيفا، أمس األربعاء، 

في زيوريخ، وذلك حسب بيان رسمي.
وأشـــار وزير العـــدل السويســـري إلى أن 
الســـلطات احملليـــة حتركت في هـــذه القضية 
ألن بعضـــا من املخالفات التـــي حصلت كانت 
على األراضي السويســـرية، مضيفا بأن هذه 
اإلجـــراءات اجلنائية مفتوحـــة منذ 10 مارس 

2015 ولم يتم اإلعالن عنها حتى اليوم. 
وســـيفتح حتقيق بحق عشـــرة أشخاص 
”شـــاركوا فـــي عمليـــة التصويـــت علـــى حق 
اســـتضافة مونديالي 2018 و2022 كأعضاء في 

اللجنة التنفيذية لفيفا. 
وصادر مســـؤولو هيئة اإلدعاء االحتادية 
بسويسرا ملفات في مقر الفيفا مبدينة زيوريخ 
السويســـرية ويعتزمون استجواب عشرة من 
أعضاء اللجنة التنفيذية بالفيفا ممن شاركوا 
في اتخاذ قرار منح حق استضافة البطولتني 

في 2010. 
ووصفت هيئـــة اإلدعـــاء االحتادية هؤالء 
املســـؤولني بأنهـــم ”شـــهود“. ويجـــرى هذا 
التحقيـــق مبعزل عـــن التحقيقـــات األميركية 
اجلارية بشأن الرشاوى املقدمة إلى مسؤولني 
بالفيفـــا لهم عالقـــة بالبطوالت فـــي الواليات 

املتحدة وأميركا الالتينية والتي أســـفرت عن 
القبض على ستة منهم مبدينة زيوريخ. 

في املقابـــل، أكد متحدث باســـم الفيفا أن 
كونغـــرس وانتخابـــات الفيفا ســـيقامان في 

املوعد احملدد اليوم اجلمعة. 
وأعلـــن والتـــر دي غريغوريـــو في مؤمتر 
صحفـــي عقده، أمس األربعاء أيضا، أن رئيس 
االحتـــاد الدولي جوزيف بالتـــر واألمني العام 
جيروم فالكه ليسا متورطني في قضية الفساد.

يوم حزين

اعتبر األمير علي بن احلسني املرشح ضد 
السويسري بالتر لرئاسة الفيفا بأن ما حصل 
اليوم هو ”يوم حزيـــن لكرة القدم“. وتابع في 
بيان ”من الواضح أن تفاصيل هذه القضية لم 
تتكشـــف بعد كليا. ومن غير املناسب التعليق 

عليها اآلن“. 
وأكـــد أن األزمـــة ال ميكن أن تســـتمر بهذا 
الشـــكل فـــي الفيفا، مشـــيرا إلـــى أن االحتاد 
الدولـــي فـــي حاجة إلـــى قيـــادة تتقبل حتمل 

املسؤولية ألفعال املؤسســـة وعدم إلقاء اللوم 
علـــى اآلخريـــن. وقـــال األمير علـــي ”ال ميكن 
ألزمـــة الفيفـــا أن تســـتمر بهذا الشـــكل، إنها 
أزمة مســـتمرة منذ فترة وال تتعلق فقط بهذه 

األحداث“. 
من جهتـــه، أعلن االحتـــاد األوروبي أنه “ 
للتطورات التي حصلت يوم  متفاجئ وحزين“ 
أمس. إلى ذلك، دعـــا رئيس االحتاد األوروبي 
لكرة القدم ميشال بالتيني إلى اجتماع طارئ 

للجنته التنفيذية. 
وأكـــد ناطق باســـم الفيفا فـــي زوريخ أن 
الوضع. وقال  املنظمة تســـعى إلى ”توضيح“ 
”قرأنا املوضوع في وســـائل اإلعالم ونســـعى 

إلـــى توضيح الوضع. لن ندلي بأي تعليق في 
هذه املرحلة“. من ناحية أخرى اعتبرت منظمة 
الشـــفافية الدولية أن رئيـــس االحتاد الدولي 
لكرة القدم السويســـري جوزيـــف بالتر يجب 
”أن ينســـحب“ من االنتخابات املقبلة لرئاســـة 
االنتخابات املزمعة.  فيفا وأنه يجب ”تأجيل“ 

وقال كوبوس دي ســـواردت مدير املنظمة 
التي تتخذ من برلني مقرا لها واملتخصصة في 
مكافحة الفســـاد ”هذه الفضائح حصلت حتت 
مراقبة جوزيـــف بالتر. من مصلحة اجلماهير 

واحلكم اجليد لكرة القدم أن ينسحب“. 
وطالب بـ“تأجيل“ انتخابات الرئاســـة غدا 
اجلمعة املقررة في زيوريخ بني بالتر املرشـــح 
القوي خلالفة نفسه في والية خامسة متتالية 
واألميـــر علـــي بن احلســـني رئيـــس االحتاد 
األردني ونائب رئيس االحتاد الدولي عن آسيا 
في الوالية املاضيـــة. ويتهم القضاء األميركي 
14 شـــخصا (9 مســـؤولني في االحتاد الدولي 
راهنا وسابقا و5 مســـؤولني كبار في شركات 
تســـويق رياضية لها عالقة باالحتاد الدولي)، 

مت إيقاف ستة منهم في زيوريخ.

أعمدة الفيفا على الئحة التحقيقات

هامبورغ وكارلسروه في مواجهة فاصلة لتفادي الهبوط أرسنال وليفربول 

يتصارعان لضم لوتشيانو
} برلــني  - يترقب هامبورغ وكارلسروه بقلق 
لياقـــة وجاهزيـــة مهاجميهما قبـــل املواجهة 
املرتقبـــة بينهمـــا اليوم اخلميس فـــي مباراة 
الذهـــاب ضمن فعاليـــات اللقـــاء الفاصل بني 
الفريقـــني لتجنب الهبوط إلـــى دوري الدرجة 

الثانية. 
وســـبق لهامبورغ أن تـــوج بلقب كأس أوروبا 
لألنديـــة أبطال الـــدوري (دوري أبطال أوروبا 
حاليـــا)، كمـــا أحـــرز لقـــب الـــدوري األملاني 
(بوندسليغا) ست مرات، لكنه اضطر للموسم 
الثاني على التوالي إلى خوض اللقاء الفاصل 
من أجل تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية. 
ومثلمـــا حـــدث فـــي املوســـم املاضـــي، أنهى 
هامبورغ املوســـم في املركز الســـادس عشـــر 
(الثالث من مؤخرة جدول املســـابقة) ليصبح 
مضطـــرا إلى مواجهة الفريـــق صاحب املركز 
الثالـــث في دوري الدرجـــة الثانية على بطاقة 

البقاء في البوندسليغا. 
ولم يســـبق لهامبورغ الهبوط لدوري الدرجة 
الثانية ويســـعى الفريق من خـــالل املواجهة 
مع كارلســـروه إلى احلفاظ علـــى هذا اإلجناز 
الـــذي ال يشـــاركه فيـــه أي فريق آخـــر، حيث 
أنـــه الفريـــق الوحيد الـــذي لم يهبـــط لدوري 

الدرجـــة الثانية منذ بدء إقامة الدوري األملاني 
بنظامه احلالـــي في 1963. والتقـــى هامبورغ 
فـــي لقاء تفـــادي الهبوط املوســـم املاضي مع 
فريق غرويتر فيـــورث وجنح في التغلب عليه 
والبقاء بالبوندســـليغا. وحتوم الشكوك حول 
مشاركة بيير ميشيل السوغا مهاجم هامبورغ 
فـــي مباراة اليوم بســـبب اإلصابة في الكتف، 
كما يفتقد كارلســـروه جهـــود مهاجمه راوين 
هينينغز بســـبب إصابة في كاحـــل القدم رغم 
أن كال منهما قد يصبح جاهزا خلوض مباراة 

اإلياب يوم االثنني املقبل.
وقال برونو الباديا املدير الفني لهامبورغ، عن 
العبه الســـوغا، ”علينا أن نرى كيف سيتغلب 
على مشـــكلة اإلصابة في اليومـــني املقبلني“. 

ويفتقد هامبورغ جهود العبيه مارسيل يانسن 
وفالون بيهرامي وياروســـالف دروبني بسبب 
اإلصابة ولكنه يستعيد جهود قائده الهولندي 
رافاييـــل فـــان دير فـــارت بعد انتهـــاء إيقافه 

بسبب اإلنذارات. 
ومن املؤكد أن احتالله املركز الثالث من مؤخرة 
جدول البوندســـليغا في نهاية املوسم املنتظم 
ليس أمرا جيدا بالنســـبة إلى فريق كبير مثل 
هامبـــورغ ولكن فوز الفريق على شـــالكه 0-2 
فـــي املرحلة األخيـــرة من املوســـم املنتظم قد 
تكـــون دفعة معنويـــة هائلة للفريـــق قبل لقاء 
كارلســـروه، علما وأن الفوز على شـــالكه أنقذ 
هامبورغ من احتالل أحـــد املركزين األخيرين 
في جدول املســـابقة والهبـــوط لدوري الدرجة 

الثانية مباشرة.
وتولى الباديا مســـؤولية تدريـــب الفريق في 
أبريـــل املاضي في محاولة مـــن النادي إلنقاذ 
الفريق وتفـــادي الهبوط. واحتفل الباديا، بعد 
الفوز على شالكه، بالقفز في الهواء ولكنه يدرك 
أن لفريق يحتاج الجتياز مباراتني أخريني من 

أجل البقاء في دوري الدرجة األولى. 
وقـــال الباديا ”قدم كارلســـروه موســـما جيدا 
وثبـــت أقدامـــه فـــي دوري الدرجـــة الثانيـــة. 
ستكون املباراتان أمامه في غاية القوة.. ليس 

لدينا سبب للتعالي في هذا اليوم“. 
وكان آخر موســـم لكارلســـروه بدوري الدرجة 
األولـــى فـــي 2009 ولكنه هبط أيضـــا في 2012 
إلى دوري الدرجة الثالثة قبل أن يعود سريعا 
للدرجـــة الثانيـــة وينافـــس بقـــوة حاليا على 
العودة للدرجـــة األولى. وولى العصر الذهبي 
لهامبورغ منذ زمن بعيد، بعد أن كان له صوالت 
وجوالت في سبعينات وأوائل ثمانينات القرن 
املاضـــي، إذ تـــوج بلقب دوري أبطـــال أوروبا 
فـــي 1983 وكأس أبطال الكؤوس األوروبي في 
1977، إلى جانب 3 ألقاب من أصل 6 ألقاب في 
الدوري األملاني في أعوام 1979 و1982 و1983، 
فيمـــا يرجع أخر لقب للنـــادي في كأس أملانيا 
إلى عام 1987. لكن رغم ذلك يظل هامبورغ بني 
أكبـــر 20 ناديا في أوروبا، وفقا ملجلة فوربس، 
وميتلك إســـتاد يتســـع لـ50 ألف مشجع، وهو 
األكبر فـــي أملانيا بعـــد بوروســـيا دورمتوند 
وبايرن ميونيخ وشالكه. هذا كله سيتغير إذا 
وجد هامبورغ نفسه في دوري الدرجة الثانية 

في املوسم املقبل.

} لندن - بات العمالقان اإلنكليزيان أرســـنال 
وليفربـــول، املهتمـــان بخدمـــات مهاجم نادي 
فيياريال الشـــاب لوتشـــيانو فييتـــو، الهداف 
الشـــاب 21- عاما- الذي يطاق عليه ”أغويرو 
اجلديـــد“، مضطرين لتفعيل خيار فســـخ عقد 
الالعب الذي يساوي القيمة املذكورة، من أجل 
الظفـــر به من بـــني براثن العمالق األســـباني 
أتلتيكو مدريد، والذي حتدثت معظم التقارير 
األســـبانية عـــن وضعهـــم لالعب الـــذي جنح 
فـــي تســـجيل 18 هدفـــا لفيياريال فـــي جميع 
املســـابقات، مـــن بينهـــا 12 هدفا فـــي الليغا، 
على رأس أولويـــات الروخيبالنكوس، لتعزيز 

صفوفهم في املوسم القادم. 
خورخـــي  وكيلـــه  صـــرح  وبـــدوره، 
سايترشـــبيلر، أن العديد مـــن األندية الكبرى 
أبـــدت اهتمامهـــا بضـــم موكلـــه، مـــع إميانه 
بإمكانيـــة انتقال الالعب فـــي الصيف القادم، 
قائال ”نعلم أن العديد من األندية الكبيرة تتابع 
فييتو باهتمـــام، وهناك الكثير من املنافســـة 
من أجل احلصـــول على خدماتـــه، وأعتقد أن 

األفضل له أن يرحل في الصيف القادم“.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن إدارة ليفربول 
اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع وكيل أعمال 
مهاجم بيرنلي داني إجنز، مبوجبه ســـينتقل 
املهاجم الشاب اإلنكليزي إلى أصحاب ”أنفيلد 
في صفقة انتقال حر، فور انتهاء عقده  روود“ 

مع ناديه نهاية يونيه املقبل. 
واقترن اســـم الدولـــي اإلنكليزي الشـــاب 
البالـــغ مـــن العمـــر 21 عامـــا، بأكثر مـــن ناد 
إنكليـــزي في اآلونة األخيـــرة، أبرزهم الثنائي 
مانشســـتر يونايتد وتوتنهـــام، باإلضافة إلى 
ريال سوســـيداد األسباني، وذلك بعد أن أعلن 
الالعب بنفسه في أكثر من مناسبة، أن املوسم 
املنصرم هو األخير بالنســـبة إليه مع بيرنلي 

الذي هبط لدوري القسم األول. 
ويذكر أن داني إجنز وافق بشـــكل مبدئي 
على ارتداء قميص حمر امليرسيســـايد، وذلك 
ليـــس فقط من أجل املادة، بـــل أيضا العتقاده 
بأن ليفربول هو املكان املناسب بالنسبة إليه، 
في ظل حاجة املـــدرب برندان رودجرز ملهاجم 
متميـــز، بعد فشـــل الثنائي ماريـــو بالوتيلي 
وريكـــي المبيرت في تعويض الســـفاح لويس 

سواريز.

تعــــــرض االحتاد الدولي لكرة القــــــدم ”فيفا“ لصفعة جديدة قوية مــــــع اإلعالن عن توقيف 
عدة مســــــؤولني متهمني بالفساد بطلب من القضاء األميركي وذلك قبل يوم من االنتخابات 
الرئاســــــية التي تشهد مواجهة بني الرئيس احلالي جوزيف بالتر ومنافسه األمير علي بن 

احلسني.

◄ يسعى فريق مانشستر يونايتد، 
صاحب المركز الرابع على سلم 

ترتيب الدوري اإلنكليزي، إلى ضم 
الدولي الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم 
ريال مدريد، بطل أوروبا، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.

◄ صب الظهير البرازيلي 

المخضرم، داني الفيس، جام غضبه 
على إدارة ناديه برشلونة بطل 

الدوري األسباني قبل أيام من موعد 
مباراة نهائي الكأس أمام أتلتيك 

بيلباو، متهما النادي بالسعي إلى 
تجديد عقده فقط عندما تعرض 

لعقوبة االتحاد األوروبي.

◄ أعلن نابولي، الذي ينافس في 
دوري الدرجة األولى اإليطالي، أن 

مدربه رفائيل بينتز سيعقد مؤتمرا 
صحفيا اليوم الخميس وسط 

تكهنات بتوليه مسؤولية ريال 
مدريد األسباني.

◄ مدد نادي ليل الفرنسي عقد 
قائده الدولي ريو مافوبا 4 أعوام 

وذلك بعد بضع ساعات على تسمية 
المدرب الجديد للفريق هيرفيه رينار 
لمدة 3 سنوات. وأكد النادي أن عقد 

مافوبا بات يمتد حتى 2019.

◄ أكد غوستافو كينتيروس مدرب 
منتخب اإلكوادور أن العب الوسط 
انطونيو فالنسيا الذي يدافع عن 

ألوان مانشستر يونايتد لن يتمكن 
من المشاركة في كأس كوبا أميركا 

بسبب خضوعه لعملية جراحية.

◄ دافع مدرب المنتخب الويزي 
كريس كولمان عن مهاجمه غاريث 
بيل، متهما زمالء األخير في ريال 

مدريد األسباني بتجاهله عمدا على 
أرضية الملعب.

باختصار

العصـــر الذهبـــي لهامبـــورغ ولـــى 

منذ زمـــن بعيد، بعـــد أن كانت له 

صوالت وجـــوالت في ســـبعينات 

وأوائل ثمانينات القرن املاضي

◄

ــيــة  ــدول مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة ال

الدولي  االتحاد  رئيس  أن  اعتبرت 

ينسحب،  أن  يجب  بالتر  جوزيف 

وتطالب بتأجيل االنتخابات

◄

«أنشـــيلوتي شخص عظيم، يجب أن نشكره على ما قام به من أجل 

ريـــال مدريد، التتويـــج باللقب األوروبي الـــذي انتظرناه طويال كان 

بمثابة إزالة عبء عن كاهلنا».

إيكر كاسياس 
حارس مرمى ريال مدريد األسباني

«لم نختر صفقات املوســـم املاضي بشـــكل جيد، إننا في حاجة 

لالعبني في كل مكان، ونريد أيضا تطوير األداء والفوز باأللقاب 

في املرحلة القادمة، يجب أن نحسن اختيار الالعبني الجدد». 

  لويس فان غال
 املدير الفني ملانشستر يونايتد اإلنكليزي

«غوندوغـــان ســـوف يغادر بروســـيا دورتموند فـــي الصيف، هذا ال 

شـــك فيـــه، لم تكن رغبتنا بل هـــي رغبته، وعندما أبلغنـــا بها قررنا 

وضع خطط بديلة لتعويضه». 

   يواخيم فاتسكه 
الرئيس التنفيذي لبروسيا دورمتوند األملاني

فريق هامبورغ يبحث عن الخروج من عنق الزجاجة
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} دبي – تتنافس الشركات العقارية حاليا على 
مشـــاريع ضخمة إلنشـــاء نوافير مياه ضخمة 
ذات طـــراز عالمي في بلـــدان الخليج العربي، 
حيث كشـــف عقاريون شـــاركوا فـــي معارض 
العقارات والســـياحة ”سيتي سكيب أبوظبي“ 
و“سيتي سكيب قطر“ و“سوق السفر العربي“ 
، التي أقيمت خالل الشهر الجاري، أن شركات 
أوروبية كبرى عرضـــت تنفيذ نوافير عمالقة، 
غيـــر تقليدية، وتتميـــز بمواصفات لم تعرض 

من قبل، في دول الخليج.
وأضافوا أن هـــذه العروض دخلت مرحلة 
الدراســـة، تمهيـــدا لتنفيذهـــا خـــالل فتـــرات 
قريبـــة بموازنات تقدر بعشـــرات الماليين من 

الدوالرات.
ولفتوا إلى أن النجاح الكبير لمشـــروعات 
النوافيـــر العمالقـــة التـــي افتتحـــت خـــالل 
الســـنوات القليلة الماضية في دبي والشارقة 
والدوحة، لفتت األنظار إلى هذه المشروعات، 
باعتبارها نمطا جديدا جاذبا للسياحة بنجاح 

كبير في الخليج.
وفي دبـــي، تجذب نافـــورة ”دبـــي مول“، 
آالف الزوار يوميا من السائحين والمواطنين 
والمقيمين باإلمارات. وهي النافورة األضخم 
من نوعها في الشرق األوسط وتزيد مساحتها 
على مساحة ملعبي كرة قدم، ما جعلها مؤهلة 

للتسجيل في كتب األرقام القياسية.
وقالت شـــركة إعمـــار العقاريـــة، المنفذة 
للمشـــروع، إن مســـاحة النوافير تزيد عن 275 
متـــرا مربعا، ما يجعلها أكبـــر بـ25 بالمئة من 
نوافيـــر ”بيالجيو“ في الس فيغاس بالواليات 

المتحدة.
وتضخ الميـــاه في الهـــواء بارتفاع يصل 
إلى أكثـــر من 150 مترا، أي مـــا يعادل ارتفاع 

برج مؤلف من 50 طابقًا.
وتكلف إنشـــاء نافـــورة دبـــي 218 مليون 
دوالر، وتـــم تزويدهـــا بأكثـــر مـــن 6600 مـــن 
األضـــواء المختلفـــة وأجهزة إســـقاط تعكس 

50 لونـــًا. وتقدم النافـــورة عروضا على أنغام 
موسيقية تتنوع بين المقطوعات الكالسيكية 

والموسيقى العربية والعالمية المعاصرة.
وعلى بعد كيلومترات قليلة من دبي، تقف 
نافورة الشـــارقة الموســـيقية، وسط المدينة، 

جاذبة لمئات السائحين يوميا.
ويبلغ ارتفاع النافـــورة 100 متر وعرضها 
220 متـــرًا، وتضم شاشـــتي عـــرض مائيتين 
كبيرتين، وهي مزودة بأحدث تقنيات هندســـة 
الصوت والضوء، والمؤثرات الخاصة بفنون 

عروض الليزر.

وقالت هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير 
إن النافـــورة تقدم رقصات مائيـــة على أنغام 
الموســـيقى، مع تداخل األلـــوان المختلفة في 
العـــروض، مـــا يشـــكل لوحة فنية موســـيقية 

مبهرة.
مـــن جانبهـــا دشـــنت الدوحة قبل أشـــهر 
النافورة الموســـيقية ”لؤلؤة الشـــرق“، التي 
أصبحت أحد أهم المعالم السياحية في قطر، 

وتجذب مئات الزوار يوميا.
وقـــال معتز الخياط، رئيـــس مجلس إدارة 
الشـــركة التي تولت تنفيـــذ النافورة، إنها من 

أضخم النوافير في الشرق األوسط، وتعد أول 
نافورة موسيقية راقصة في قطر.

وأشار إلى أن النافورة تقذف المياه ولهب 
النار في الهواء الرتفاع يصل إلى 25 مترا على 

شكل أشجار نخيل.
وتولت شـــركة أســـبانية تصميم النافورة 
التي أقيمت علـــى كورنيش الدوحة وتحيطها 
أربعـــة أعمدة تنطلق منها النـــار نحو األعلى 
لمســـافة ســـتة أمتار، وأربعة أنوار كاشـــفة، 
تضيـــف صـــورة جمالية أخرى علـــى العرض 

الممتزج بالموسيقى واألضواء.

تنافس خليجي إلنشاء نوافير عمالقة تحطم األرقام القياسية 

} تريـــد أن تبـــرر ما ال يبرر؟ ال مشـــكلة، 
الوصفة جاهزة وغير مكلفة. كيف؟ األمثلة 
كثيـــرة، مثًال، تنظيم ”الدولة اإلســـالمية“ 
اآلن يقـــوم بهدم كل اآلثـــار التاريخية في 
الموصل وتدمـــر وغيرهما، وأنت تريد أن 

تبرر ما ال يبرر، ماذا تفعل؟
األمـــر ســـهل، كل من يحتـــج على تلك 
الهمجيـــة قـــل لـــه: عجبـــًا، أتحـــزن على 
األحجـــار وتنســـى اإلنســـان؟ طبعا فأنت 
بهـــذا االعتـــراض لـــن تحمي اآلثـــار وال 
األحجار وال اإلنســـان، لكنك تســـتطيع أن 
تحمـــي داعش من بعـــض االنتقادات ولو 

لبعض الوقت.
مثال آخـــر، أصحاب الرايات الســـود 
اآلن يشـــنون حـــرب إبادة ضـــد األقليات 
الدينيـــة واإلثنية والمذهبية في الشـــرق 
لكي تعلو راية الفرقة الناجية، وأنت تريد 

أن تبرر ما ال يبرر، ماذا تفعل؟
األمـــر ســـهل، كل من يحتـــج على تلك 
الهمجيـــة قل لـــه، عجبا، تنســـى اآلن كل 
مجازر إســـرائيل وال تذكر غير هذا؟ طبعا 
فأنـــت لن تحمـــي وطنا مـــن األوطان ولن 
تحـــرر شـــبرا مـــن أرض فلســـطين، لكنك 
تســـتطيع أن تحمي قاطعـــي الرؤوس من 
بعـــض االنتقـــادات لبعض الوقـــت. مثال 
ثالث، قبل ســـنوات قليلة فجـــرت طالبان 
قنبلة في وجه طفلة اســـمها مالال بســـبب 
إصرارها على الّذهاب إلى المدرسة، وأنت 
كما العادة تريد أن تبرر ما ال يبرر، كيف؟

األمر في منتهى السهولة، كل من يحتج 
علـــى تلـــك الهمجية قل لـــه: كيف أغضبك 
حرمـــان مالال من الدراســـة ولـــم يغضبك 
حرمـــان أختنا فالنة من متابعة الدراســـة 
في فرنســـا لمجرد أن أصـــرت على ارتداء 
الحجاب؟ بهذا القول لن تضمن التعليم ال 
لفتيات أفغانســـتان وال لمحجبات فرنسا، 
لكنك تســـتطيع أن تخلط األوراق وتحمي 
طالبان من بعض المنتقدين ولو إلى حين.

مثـــال رابـــع، قامـــت بوكوحـــرام في 
نيجيريـــا قبـــل بضعة شـــهور باختطاف 
عشرات الفتيات وهددت ببيعهن في سوق 
النخاســـة بدول الجوار، وأنت تسعى مرة 
أخرى إلى تبرير ما ال يبرر، ماذا تفعل؟

نفس األســـلوب، قل لمن يعترض على 
تلـــك الهمجية: كيف تهتم لبضع عشـــرات 
تهمـــك  وال  النيجيريـــات  الفتيـــات  مـــن 
مئـــات المعتقـــالت في ســـجون االحتالل 
اإلســـرائيلي وســـجون النظـــام المصري 
-وإياك أن تذكر سجون السودان وإيران-؟ 
مرة أخرى فأنت لن تحرر نســـاء فلسطين 
وال نســـاء اإلخوان وال نســـاء بوكوحرام، 
لكنك تستطيع بعد كل هذا أن تمنح الكثير 
من التبرير لفكر همجي أصبح محســـوبًا 
علينـــا، بتواطؤ البعـــض، بجهل البعض، 

وباستسالم الكثيرين.

كيف تبرر ما ال يبرر

ــــــرى عن أن  كشــــــفت شــــــركات عقارية كب
هناك تنافســــــا خليجيا إلنشاء نوافير مياه 
عمالقة، حتطم األرقام القياسية، وتصبح 
مزارات ســــــياحية جتذب الســــــائحني من 

مختلف الدول.

سياح يستمتعون بعروض نافورة راقصة أمام برج خليفة في دبي

صباح العرب

سعيد ناشيد

قـــال باحثـــون بريطانيـــون، إنهم  } لنــدن – 
جربـــوا طريقـــة جديدة هي األولـــى من نوعها 
في مكافحة سرطان اجللد، باستخدام فيروس 
معدل وراثًيا، ملهاجمـــة خاليا الورم، وال تضر 
باألنســـجة أو اخلاليا السليمة مقارنة مبعظم 
الســـرطانات احلالية التي تعالج باســـتخدام 

العالج الكيميائي واإلشعاعي واجلراحة.
وأوضح الباحثون مبعهد أبحاث السرطان 
في اململكة املتحدة، أن العالج اجلديد، املسمى 
بــــ“T-VEC“ يتمثل في فيـــروس معدل وراثًيا، 
يســـمح لبعض مرضى ســـرطان اجللد بالبقاء 
على قيد احلياة ألكثر من ثالث ســـنوات، وفقا 

ملا نشرته صحيفة ”تلغراف“ أمس.
وأضاف الباحثون أن مرضى سرطان اجللد 

اخلبيث (امليالنوما) الذين عوجلوا بالفيروس 
املعدل وراثًيا قد حتسنوا، وفي بعض احلاالت 

كان التحسن مذهًال.
وتعمـــل طريقة العالج اجلديـــدة، املعروفة 
بالعـــالج املناعـــي الفيروســـي، بإصابة وقتل 
اخلاليا السرطانية بينما تستحث نظام املناعة 

أيضا على العمل ضد األورام.
وأشـــار الباحثون إلـــى أن العالج اجلديد 
لـــه آثار جانبية قليلة، وال يضر باألنســـجة أو 
اخلاليا الســـليمة، مقارنة مبعظم السرطانات 
احلاليـــة. وقال البروفيســـور بـــول ووركمان 
”نحن قـــد نفكر عادة في أن الفيروســـات أعداء 
للبشـــرية، لكن هذه الفيروســـات لديها القدرة 

على إصابة وقتل خاليا بشرية سرطانية“.

} القاهــرة - يفتتح األســـبوع القادم في بلدة 
أبنود بجنوب مصر متحـــف ومركز األبنودي 
للســـيرة الهاللية، تكريما السم شاعر العامية 
عبدالرحمـــن األبنـــودي الـــذي توفي الشـــهر 

الماضي عن 77 عاما.
واألبنـــودي الـــذي ولد فـــي 11 ابريل 1938 
فـــي أبنود بمحافظـــة قنا على بعـــد نحو 700 
كيلومتـــر جنوبي القاهرة له دواوين شـــعرية 
ومئـــات األغانـــي لمطربين عـــرب منهم وردة 
الجزائريـــة وماجـــدة الرومـــي وصبـــاح ومن 
المصريين عبدالحليم حافظ وشـــادية ونجاة 

ومحمد رشدي ومحمد منير.
كمـــا حقق ســـيرة وأعمـــال الشـــاعر ابن 

عروس وانتهى إلى أنـــه "ليس مصريا وليس 
شاعرا". أما "سيرة بني هالل" فجمع األبنودي 
نصوصها المصرية والســـودانية والتونسية 

توثيقا وتحقيقا على مدى 25 عاما.
وكرم األبنـــودي في عدد من الدول العربية 
ونـــال جائزة الدولة التقديريـــة في اآلداب من 
مصر عام 2000 كما نال جائزة "النيل اآلن" في 

اآلداب عام 2010 وهي أرفع جائزة في البالد.
فـــي  المصريـــة  الثقافـــة  وزارة  وقالـــت 
بيـــان أمـــس إن متحـــف ومركـــز األبنـــودي 
للســـيرة الهالليـــة ســـيفتتح الســـبت القادم.
وأضـــاف البيان أن متحف األبنودي هو األول 
من نوعه في مصـــر الذي يهتم بهذا النوع من 

التـــراث األدبي الشـــعبي وهو أقـــل ما يمكن 
تقديمـــه تقديرا لـــدوره الكبير فـــي جمع هذا 
التراث اإلنســـاني المتفـــرد على مدى أكثر من 
ربع قرن. وستتسلم اإلعالمية نهال كمال أرملة 
األبنودي في حفل االفتتاح درعا باسم الشاعر 

الكبير تقديرا لعطائه.
وســـيتضمن حفـــل االفتتاح أنشـــطة فنية 
متنوعـــة تبـــدأ باســـتقبال باآلالت الشـــعبية 
والتنورة ثم يزاح الستار عن اللوحة التذكارية 
للمتحف الذي يقام فيه بهذه المناسبة معرض 
تشكيلي عنوانه "من وحي األبنودي" بمشاركة 
تشـــكيليين مصرييـــن يقدمـــون رؤى مختلفة 

مستوحاة من قصائد األبنودي.

} نيروبي – يترقب المحامي الكيني فيلكس 
كيبرونـــو، وصول الرئيس األميركي باراك 
أوباما، إلـــى نيروبي في يوليـــو المقبل، 
علـــى أحر مـــن الجمـــر لكي يحقـــق حلم 

حياته، ويطلب يد ابنته الكبرى ماليا.
وأعرب فيلكس عن اســـتعداده لتقديم 
150 رأس ماشـــية مهـــرا لماليـــا البالغة 
من العمر 16 عامـــا، قائال في تصريحات 
الكينية إنه  لصحيفـــة ”ذي نيروبيـــان“ 
”مســـتعد لتقديـــم 50 بقـــرة، و70 خروفا، 

و30 عنزة مهرا لماليا“.
وأضاف أنه ”مســـتعد للقـــاء أوباما 
لمناقشـــة هـــذه المســـألة عندمـــا يزور 

نيروبي في يوليو المقبل“.
وتابـــع المحامي ”في واقـــع األمر، 
بـــدأت االهتمام بها في عـــام 2008، ولم 
أواعـــد أي فتاة منذ ذلك الحين، وأتعهد 
بأن أكـــون مخلصا لها. ولقد شـــاركت 
هذا مـــع عائلتي، وهي على اســـتعداد 

لمساعدتي في جمع مهر العروس“.
وأكـــد المحامي العاشـــق أن حبه 
لماليـــا حقيقي وليـــس مجرد إعجاب، 
الفتا إلى أن عـــروق ماليا تجري فيها 
دماء كينيـــة، ألن والدها له جذور في 
كينيـــا، باعتبارها بلـــد أبيه، كما أن 
جدة أوباما التي تجاوزت التسعين، 
ال تـــزال تعيـــش فـــي كوغيلو غربي 

كينيا.
وتابـــع ”ربما يقول الناس إنني أســـعى 
وراء مال األســـرة، واألمر ليس كذلك. حبي 
حقيقي وأنا في الوقت الحالي أكتب رسالة 
إلـــى أوبامـــا أطلب منـــه أن يحضـــر ماليا 

برفقته في هذه الرحلة“.
ومضـــى الكيني العاشـــق قائال ”آمل أن 
توصل السفارة الرسالة ألوباما. وسأسلمها 
إلى السفير األميركي الذي تعاملنا معه عدة 

مرات“.
وفي ختام حديثه، أشار كيبرونو إلى أنه 
يحلم بحياة بسيطة، وأنه سيعلم ماليا كيف 
تحلب األبقار وتطبـــخ أوغالي (طبق محلي 
في كينيا يعد من الذرة) وتحضر مورســـيك 
(نوع من الحليب الحامض) كســـائر نســـاء 

قبيلة كالينجين التي ينحدر منها.
وفي 30 مـــارس الماضي، أعلـــن البيت 
األبيض أن الرئيس األميركي، باراك أوباما 
من المقرر أن يقوم في يوليو المقبل، بزيارة 
إلى كينيا، ســـتكون األولى لرئيس أميركي 
إلى البلـــد الواقع في شـــرق أفريقيا، وذلك 
بهدف تعزيز عالقات واشـــنطن مع البلدان 

األفريقية.

بريطانيون يعالجون سرطان الجلد بفيروس

متحف السيرة الهاللية تكريما لألبنودي شاعر العامية

محام كيني يقدم 

150 رأس ماشية 

مهرا البنة أوباما
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