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{العرب}:  وزير الدفاع الليبي لـ

الغرب يستعد لضرب داعش
اجلمعي قاسمي

} تونــس – توقع العميد ركن مسعود أرحومة 
مفتـــاح وزيـــر الدفاع فـــي احلكومـــة الليبية 
املُعتـــرف بها دوليا برئاســـة عبداللـــه الثني، 
حتركا عسكريا إقليميا لدرء خطر داعش الذي 
متدد وسط ليبيا، واعتبر أن املعادلة في ليبيا 
واملنطقة بدأت تتجه نحو احلسم في مواجهة 
اإلرهـــاب الذي جتاوزت تهديداته دول اجلوار 

ليقترب كثيرا من سواحل جنوب أوروبا.
ويأتـــي هـــذا التوقـــع فـــي الوقـــت الذي 
تكثفت فيه التحركات السياســـية والعسكرية 
في املنطقة املتوســـطية بشـــكل الفـــت، دفعت 
العديد من األوســـاط السياســـية واألمنية إلى 
القـــول إن املأزق الليبي اقترب كثيرا من دائرة 
الفعل العســـكري األجنبي الذي لوحت به دول 

أوروبية في وقت سابق.
وقال العميد ركن مســـعود أرحومة مفتاح 
الـــذي عّينه البرملـــان الليبي الشـــرعي وزيرا 
للدفـــاع في حكومة الثني خالل شـــهر أكتوبر 
من العام املاضي، لـ”العرب“، إن ”احلديث عن 
تدخل عسكري بري مباشـــر أجنبي في ليبيا، 

مستبعد في الوقت الراهن على األقل“.
وتابـــع ”… ولكـــن ذلك ال يحجـــب إمكانية 
توجيـــه ضربـــات جويـــة مبوافقـــة احلكومة 
الليبيـــة، ضربات تكـــون محدودة فـــي املكان 
والزمـــان، حيـــث ميكـــن وصفهـــا بالعمليـــة 

اجلراحية“.
وأضاف ”من هذه الزاوية يصبح احلديث 
عن تدخل عســـكري واردا وممكنا، وأتوقع أن 
يحصل ذلك قريبـــا، ولكنه لن يتم إال  مبوافقة 
احلكومة الليبية الشرعية، وبالتنسيق معها“.
وتدعـــم توقعـــات وزيـــر الدفـــاع الليبـــي 
تسريبات سابقة أشـــارت إلى أن دول اجلوار 
قـــد تكـــون اتخـــذت قـــرارا بتوجيـــه ضربات 
موجعة لتنظيم داعش وامليليشـــيات املتطرفة 
لدعم اجليش الوطني الليبي، ولتسهيل عملية 
احلـــوار السياســـي، وبالتالـــي التوصل إلى 

توافق حول تشكيل حكومة وفاق وطني.
وبحســـب تلك التســـريبات فإن الضربات 
املرتقبة ســـتكون قبل بداية شـــهر رمضان، أو 
في منتصفه، وأن مصـــر وتونس وافقتا على 
هـــذا اخليار، فيمـــا حتفظت اجلزائـــر، بينما 

أيدته أسبانيا وفرنسا.
وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الليبي 
لـ“العرب“، إن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف 
لودريان أكد أمس خالل االجتماع االستثنائي 
لوزراء دفاع مجموعـــة 5+5 بتونس تأييده ملا 
ذهـــب إليه في وقت ســـابق نظيره األســـباني 
بيـــدرو مورينيـــس عندمـــا دعا إلـــى ضرورة 

التدخل العســـكري في ليبيا للتصدي لتنظيم 
داعش اإلرهابي.

ولكنه شـــدد على أهمية أن يكون ذلك بناء 
على طلب من الســـلطات الليبية، ولفت إلى أن 
البيان اخلتامي لالجتمـــاع املذكور نص على 
كالم الوزير الفرنســـي، وتأكيـــده على أن يتم 
أي حترك عســـكري فـــي ليبيا بالتنســـيق مع 

احلكومة الليبية.
وكان وزيـــر الدفاع األســـباني قـــد قال في 
تصريحـــات ســـابقة ”إن أولئـــك الذين ذهبوا 
للقتال في أفغانستان هم اآلن في ليبيا، والبد 
مـــن التصدي لهم في أي مكان،… ونحن ذهبنا 
إلى أفغانســـتان لوقف اإلرهـــاب وفي العراق 
ومالي والصومـــال لتحقيق الهدف ذاته واآلن 
لدينـــا إرهاب في مكان قريـــب يحتاج منا إلى 

القيام بالشيء ذاته“.
أرحومـــة  مســـعود  ركـــن  العميـــد  ورأى 
مفتـــاح فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، أن مثل هذا 
األمر ممكن، وسبق لســـالح اجلو املصري أن 
قام بعمليات مماثلة بالتنســـيق مع احلكومة 
الليبية، لذلك أتوقع حدوثه ألنه سيدعم حترك 
اجليـــش الليبي في مســـعاه لتطهير ليبيا من 

امليليشيات املسلحة“.
واعتبـــر أن الوضـــع في ليبيـــا اآلن ليس 
مريحـــا، ألنه وصـــل إلى درجة مـــن اخلطورة 
التي ال ميكن حتملها، الفتا إلى أنه ملس خالل 
االجتماع االســـتثنائي لـــوزراء دفاع مجموعة 
5+5 أن دول جنوب املتوســـط ”على دراية مبا 
يجري فـــي ليبيـــا، وأنها تستشـــعر جميعها 

اخلطر الداهم من داعش“.
ورغم أنه أشـــار إلى أن ”تفطن الغرب لهذا 
اخلطـــر جاء متأخـــرا“، فإنه شـــدد في املقابل 
على أن ما يجري في ليبيا يتحمل مســـؤوليته 
الليبيـــون وحدهـــم، وقـــال ”يجـــب أال نضع 
عيوبنا وفشـــلنا علـــى شـــماعة الغير، بغض 
النظـــر عن تقاطـــع مصالح بعـــض الدول في 

الشرق والغرب مع داعش“.
وحـــذر في هـــذا الصدد من حتـــرك قطري 
وتركي إلفشـــال اجلهود لدرء خطر داعش في 
ليبيا واملنطقة، داعيـــا املجموعة الدولية إلى 
عـــدم البقـــاء في موقـــف املتفـــرج إزاء األزمة 
الليبيـــة، ”ألنه ســـتأتي اللحظة التي ســـيندم 
فيهـــا اجلميع على عدم التصـــدي لداعش في 

الوقت املناسب“، على حّد قوله.
وتأتي توقعات وزير الدفـــاع الليبي التي 
جاءت في أعقاب االجتماع االستثنائي لوزراء 
دفـــاع 5+5  الذي دعت إلـــى عقده تونس، وهو 

اجتماع هيمنت عليه تطورات امللف الليبي.
ويـــرى مراقبـــون أن مؤشـــرات التحـــرك 
العســـكري تزايـــدت، حتـــى أصبحـــت أجواء 
احلـــرب ُتخيـــم على ليبيـــا، ما دفـــع الليبيني 
إلى مغادرة البالد، حيث ســـجلت الســـلطات 
التونســـية أمـــس تضاعـــف عـــدد الليبيـــني 
الوافديـــن علـــى تونس عبر معبـــر“ الذهيبة/ 
احلدودي املشـــترك بحوالـــي 10 مرات  وازن“ 
ليصل عددهم يوميا ما بني 1500 و2000 ليبي.

} بــريوت – أعربت مصادر سياســـية لبنانية 
عـــن ارتياحها إلى كالم الشـــيخ نعيم قاســـم 
الذي أكد  نائب األمـــني العـــام لـ“حزب اللـــه“ 
فيـــه األحد املاضـــي أن اخليار فـــي لبنان بني 
انتخاب النائب املســـيحي ميشال عون رئيسا 
للجمهورية وبـــني الفراغ الرئاســـي في البلد 

”إلى أجل غير مسّمى“.
وعزت هذه املصادر ســـبب االرتياح لكالم 
قاسم إلى أن ”حزب الله“، الذي ميّثل إيران في 
لبنان، يكشـــف للمّرة األولـــى أنه الطرف الذي 
يعرقل انتخـــاب رئيس جديد للجمهورية، وأن 

ذلك يتم استجابة ألوامر مباشرة من طهران.
وكان مفترضـــا انتخـــاب الرئيس اجلديد 
قبـــل انتهاء والية الرئيس ميشـــال ســـليمان 
الذي غادر القصر الرئاسي في بعبدا في اليوم 
احملّدد النتهاء واليته يوم اخلامس والعشرين 

من مايو 2014، أي منذ ما يزيد على سنة.
ومعروف أّن الرئيس اللبناني ُينتخب عادة 
في مجلس النّواب قبـــل انتهاء والية الرئيس 
التي مّدتها ست سنوات، وذلك كي يكون هناك 
تسّلم وتســـليم بني الرئيس اخلارج من قصر 

بعبدا والرئيس الداخل إليه.
وأشـــارت املصـــادر ذاتها إلى أّن الســـبب 
اآلخر الذي يدعو إلـــى االرتياح في كالم نائب 
األمني العام لـ“حزب الله“ يعود إلى أن قاســـم 
أعلن للمّرة األولى أن ميشـــال عون هو مرّشح 
حزبه لرئاســـة اجلمهورية. وهذا يعني أن كّل 
ما يقال عن أن زعيم ”تيار التغيير واإلصالح“ 
ميكـــن أن يكون ”مرّشـــحا وفاقيا“ يجمع عليه 

اللبنانيون من كّل الفئات ليس صحيحا.
واعتبرت أن ثّمة إيجابية أخرى لكالم نعيم 
قاســـم، الفتة إلى أّن حزب الله، الذي أّكد مبا ال 

يدع مجاال للشـــّك أّنه وراء الفراغ الرئاسي في 
لبنان، ســـيتعّني عليه بعد اآلن حتديد ما الذي 
يريده مـــن وراء إصراره على هذا الفراغ نظرا 
إلى أّن خيار انتخاب ميشال عون رئيسا ليس 

واردا في أي شكل.
وخلصـــت املصـــادر ذاتها إلى القـــول إّنه 
ســـيترتب بعـــد اآلن على إيران، التـــي تتحّكم 
في احلـــزب، حتديد ما الذي تريـــده في لبنان 
مستقبال وما الهدف من إصرارها على الفراغ 
الرئاســـي، وأن من بني األسئلة املطروحة على 
إيـــران هل الفـــراغ الرئاســـي مقّدمـــة لتغيير 
طبيعـــة النظـــام السياســـي في لبنـــان، وهو 
نظام تعتبره طهران مجحفا في حق الشـــيعة 
فـــي البلد مـــن زاوية أّن متثيلهم في الســـلطة 
التنفيذية مقتصـــر على الوزراء الذين ميّثلون 

الطائفة داخل احلكومة.

إيران تكشف أنها وراء الفراغ الرئاسي في لبنان

الشيخ محمد بن زايد: مصر صمام أمان المنطقة

[ الدروز والمسيحيون واإلسماعيليون تركوا العلويين يواجهون مصيرهم [ المدينة الساحلية تستقبل يوميا عشرين جثمانا ألبنائها القتلى
حينما ازدادت حـــدة املظاهرات  } بــريوت – 
املطالبة برحيل نظام الرئيس الســـوري بشار 
األســـد عام 2011، نـــزل العلويون فـــي مدينة 
طرطوس الساحلية إلى الشوارع وهم يهتفون 

”األسد أو نحرق البلد“.
وبعـــد مـــرور أربع ســـنوات مـــن احلرب 
الداميـــة، يبـــدو أن نظام األســـد مـــازال قادرا 
علـــى الصمود، لكنه بـــات يأمل في أن توفر له 
حاضنته الشعبية في طرطوس مالذا آمنا إذا 
ما ســـيطرت مجموعات املعارضة واملتشددون 
اإلســـالميون الذين يحققون مكاسب كبيرة في 

مواجهته على دمشق.
ومـــازال العلويون في املدينـــة التي تضم 
أكبر نســـبة مـــن الطائفة في ســـوريا يدفعون 
ثمن دعم نظام األســـد باهظا. وخسرت املدينة 
أكثر من 70 ألف جندي علوي قتلوا في صفوف 

اجليش السوري و10 آالف آخرين فقدوا خالل 
املعـــارك مع فصائـــل املعارضـــة والتنظيمات 
املتطرفـــة، بينمـــا تعـــرض 120 ألفـــا آخرون 

إلصابات ال متكنهم من العودة إلى القتال.
وال تشـــمل هذه األرقـــام فصائل أخرى في 

املدينة تدعم األسد من غير العلويني.
وتغطي صور اجلنـــود القتلى واملفقودين 
شـــوارع طرطوس، التـــي باتت تعـــرف بـ“أم 
الشـــهداء“. وقالت تقارير إن ثلـــث القتلى من 
الداعمني لألسد ينتمون إلى املدينة الساحلية 

التي حتتضن قاعدة بحرية روسية كبيرة.
وفـــي املدينة، يســـود االعتقاد بأن بشـــار 
األســـد ينوي البقاء في الســـلطة بغض النظر 

عن عدد القتلى املتزايد من العلويني.
وبـــدال من نداء ”األســـد أو نحـــرق البلد“ 
أصبـــح اآلن تهديـــد الرئيـــس وعائلتـــه أمرا 

طبيعيا، وبات شـــعار ”إن شـــاء الله تشوفها 
بوالدك“ الذي يعني أن يالقي أوالد األسد نفس 

مصير القتلى، مسموعا في أرجاء املدينة.
ويشعر العلويون أيضا أنهم وحيدون في 
ميدان القتال. وحرصت األقليات األخرى على 
النأي بنفســـها عن الصراع، ورفضت إرســـال 
أبنائهـــا للقتال في صفوف القوات الســـورية 

واملوت من أجل الرئيس األسد.
وحتى الذين انضموا إلى ميليشيا ”جيش 
التي تقاتـــل بجانب قوات  الدفـــاع الوطنـــي“ 
النظام من الدروز واملســـيحيني والشيعة فروا 

الحقا، وتركوا العلويني يواجهون مصيرهم.
وانعكس ذلك على مشاعر أهالي طرطوس 
الذيـــن حولوا كل جنازة للجثامني التي تتدفق 
علـــى املدينـــة كل يوم إلى مظاهـــرات يرددون 

فيها شعارات غاضبة.

وتســـتقبل املدينـــة كل يـــوم 20 جثمانـــا. 
ويصـــل عدد القتلى إذا احتـــدم القتال إلى 80 

قتيال في اليوم.
وما يزيد من معاناة أهالي القتلى مخاوف 
النظام من أن يتســـبب تشـــييع تلك اجلثامني 
معا إلى حـــدوث اضطرابات في املدينة. وبدال 
من ذلك، جلأت السلطات إلى منع املستشفيات 
من تسليم جثامني أكثر من 5 أشخاص يوميا.
وفي وســـط صخب احلـــرب، حتول الكثير 
من العلويني في ســـوريا إلـــى قناعة بأن نظام 

األسد بات غير قادر على كسب احلرب.
وقال أحد قيادات العلويني رفض الكشـــف 
عـــن اســـمه ”نظامنا فشـــل، وأدت سياســـاته 

الشاذة إلى صعود تنظيم داعش“.
وأضـــاف ”نقطـــة التحول كانت خســـارة 
النظـــام ملطار الطبقة العســـكري في الرقة، في 

سبتمبر املاضي وذبح مئات اجلنود العلويني 
على أيدي تنظيم داعش“.

وعقب فشـــل النظام الســـوري فـــي إنقاذ 
اجلنود في الطبقة، لـــم تعد العائالت العلوية 
في طرطوس مستعدة إلرسال أبنائها في مهمة 

يعتبرونها ”انتحارية“.
وجلـــأ مئات الشـــباب بعد ســـقوط املطار 
االســـتراتيجي إلى الفرار إلى اجلبال أو عبور 
احلدود إلى لبنان أو البحر إلى مدينة ميرسني 
التركيـــة ومـــن ثم إلـــى أوروبا كـــي يتجنبوا 

إجبارهم على التجنيد في صفوف اجليش.
ويقول مراقبون محليون إنه رغم استمرار 
نزيف العلويني وفقدان أبنائهم، ستشعر املدن 
العلوية بوقع الكارثة التي هم في وسطها اآلن 
مـــع اقتراب نهايـــة احلرب، بغـــض النظر عن 

نتائجها.

أهالي طرطوس يتمردون على األسد

[ طهران تدفع بحزب الله لتغيير النظام السياسي
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} طرابلس - كبد تنظيم ”داعش“ قوات تابعة 
مليليشـــيات ”فجر ليبيا“ في ســـرت، خســـائر 
كبيرة في العتاد واألرواح، بعد هجوم مباغت 

استهدف آخر معاقلها في املدينة.
وقـــال مصـــدر باملجلـــس العســـكري فـــي 
تصريحـــات صحفيـــة، بـــأن عناصـــر الكتيبة 
١٦٦ التابعة ملليشـــيات ”فجر ليبيا“، انسحبت 
بالكامل من مدينة سرت الساحلية، بعد هجوم 
مباغـــت شـــنه التنظيـــم فجر أمـــس الثالثاء، 
أدى إلى مقتل وإصابة العشـــرات من صفوف 
الكتيبـــة. وأكـــد املصـــدر أن ”الهجـــوم شـــنه 
مســـلحو داعش، مســـتهدفني محطـــة اخلليج 
لتوليد الكهرباء مبنطقة القبيبة غرب ســـرت، 

مـــا أدى إلـــى انســـحاب قواتنـــا بالكامل من 
سرت“. وأشـــار إلى أن اجتماعا طارئا يعقده 
املجلـــس العســـكري مصراتة، بهـــدف جتهيز 
قوة عســـكرية متكاملة، الستعادة مدينة سرت 
من قبضة تنظيم الدولة اإلســـالمية ”داعش“، 
مؤكـــدا أن األمـــر يحتـــاج بضعة أيـــام ورمبا 
أســـابيع، لتجميع القـــوات وتنظيم صفوفهم. 
بدوره، أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية ”داعش“، 
ســـيطرته على كامل مدينة سرت، بعد الهجوم 

األخير. 
وقال موقع محســـوب على تنظيم ”داعش“ 
عبر تويتر، بأن ”جنود اخلالفة قاموا باقتحام 
احملطـــة البخارية، التـــي يتخذها مرتدو ’فجر 

ليبيـــا‘ مقـــرا لهم  بعد هجوم شـــامل من كافة 
احملـــاور، وبهـــذا أصبحـــت ســـرت محـــررة 

بالكامل“.
قد متكن من فرض سيطرته  وكان ”داعش“ 
خالل األســـبوع املاضـــي، على معظـــم مدينة 
ســـرت، بعد إخراج مليشيات ”فجر ليبيا“، من 

املعسكرات والقاعدة اجلوية وميناء سرت.
وحقق تنظيم الدولة اإلسالمية تواجدا في 
عدد من املـــدن الليبية مســـتغال االضطرابات 
السائدة في البالد والفراغ األمني وسط تنازع 
حكومتني على السلطة بعد أربع سنوات على 
اإلطاحـــة مبعمـــر القذافي. وكان املتشـــددون 
ســـيطروا هذا العام على معظم مدينة سرت – 

فاستولوا على املطار  مســـقط رأس القذافي – 
ودفعوا القوات املوالية حلكومة طرابلس إلى 

التراجع إلى مشارف املدينة.
وتشـــهد ليبيـــا صراعا على الســـلطة منذ 
إســـقاط النظام السابق ســـنة ٢٠١١ تسبب في 
نزاع مســـلح في الصيف املاضي وفي انقسام 
البـــالد بـــني ســـلطتني؛ حكومة يعتـــرف بها 
املجتمع الدولي في الشـــرق، وحكومة مناوئة 
لهـــا تدير العاصمة منذ أغســـطس مبســـاندة 
”فجـــر ليبيـــا“ التي تعـــد حتالفا لقـــوات غير 
متجانســـة التقت مصاحلها بســـبب خســـارة 
شـــق تيار اإلسالم السياســـي في االنتخابات 

التشريعية منتصف العام املاضي.

صابر بليدي

} اجلزائر - فوجئت املعارضة السياســـية في 
اجلزائر برســـالة الدعم والتأييد التي وجهها 
نائـــب وزيـــر الدفـــاع الوطنـــي وقائـــد أركان 
اجليش الفريق قايد صالـــح، للرجل األول في 
احلـــزب احلاكم عمـــار ســـعداني، واعتبرتها 
نكوصا خطيرا عن حياد املؤسســـة العسكرية 
جتاه األحزاب السياسية، والسيما أنها كشفت 
عن انحياز غير مســـبوق فـــي تاريخ اجلزائر 
املســـتقلة لصالح حزب بعينه وحلســـاب فئة 
معينة من اجلزائريني على حســـاب جزائريني 
آخريـــن، وهـــو ما يدق حســـبها آخر إســـفني 
فـــي نعش احلريات السياســـية ويغلق اللعبة 

لصالح السلطة.
وخاطـــب قائـــد أركان اجليـــش، أمني عام 
احلـــزب احلاكم بـ“األخ“، حســـب مـــا جاء في 
رســـالة له نشـــرت جريدة ”لوسوار داجليري“ 

مقاطع منها.
وكتب قائد أركان اجليش في رســـالته ”إنه 
ملـــن دواعي ســـروري أن أتقدم إلى شـــخصكم 
بخالـــص التهنئة وأطيـــب التمنيات بالصحة 
والرخاء مبناســـبة تزكيتكم، باإلجماع، أمينا 
عاما حلـــزب جبهة التحريـــر الوطني، وندعو 
الله أن يكون في عونكم ويرعاكم ألداء مهامكم 

التي تتطلب كثيرا من التضحيات“.
وأشار قائد أركان اجليش إلى مكانة حزب 
جبهـــة التحريـــر الوطني في الســـاحة، حيث 
يبقى، حســـبه، ”القوة السياســـية األولى في 
اجلزائر دون شك، بالنظر إلى رصيده الثوري 
والتاريخي وقاعدته الشـــعبية الواسعة التي 

تضم فئات اجتماعية متنوعة“.
واعتبر قايد صالح أن حزب جبهة التحرير 
الوطنـــي يبقـــى عنصر تـــوازن في الســـاحة 

السياســـية، حامـــال لهاجس خدمـــة املصالح 
العليا للوطن، مضيفـــا أن ”احلزب يبقى أكثر 
مـــن أي قوة أخـــرى حامال لذكريـــات تاريخنا 

املجيد، وتضحياته اجلسيمة“.
وتأتـــي رســـالة قائـــد أركان اجليـــش إلى 
ســـعداني، بعد تلك التي تلقاهـــا من الرئيس 
بوتفليقـــة فـــي اليوم األول للمؤمتر العاشـــر، 
ومنحـــه فيهـــا ورقة بيضـــاء لقيـــادة األفاالن 

واملضي في مشروع ”التجديد والتشبيب“.
وأثـــارت الرســـالة التـــي يصـــر أنصـــار 
وصفهـــا  علـــى  للجبهـــة  احلاليـــة  القيـــادة 
بـ“البروتوكولية“، كغيرها من رسائل التهنئة 
التي تلقاها ســـعداني من بقية كبار مسؤولي 

الدولة جدال في األوساط السياسية.
املعارضة،  السياســـية  األحـــزاب  وتلقـــت 
الرسالة باســـتياء واستغراب شديدين، كونها 
أبانت انحيازا غير مسبوق في تاريخ العسكر 
لصالح تشـــكيلة سياسية بعينها، رغم احلياد 
الـــذي تـــردده فـــي خطاباتهـــا وتعاطيها مع 

املشهد السياسي.
ووصف املسؤول اإلعالمي حلزب التجمع 
من أجـــل الثقافة والدميقراطية عثمان معزوز، 
تهـــز  ”إنهـــا  وقـــال  بـ”االنقـــالب“،  الرســـالة 
مبصداقية ونزاهة املؤسســـة العســـكرية في 
خطابهـــا احملايد أمـــام األحزاب السياســـية، 
وانحيـــاز مفضـــوح لصالـــح حزب الســـلطة 
بشـــكل يوحي بطبيعة الترتيبات التي تعكف 
عليها أجنحة الســـلطة، من أجل إنهاء مرحلة 

بوتفليقة والتحضير خلليفته في املرادية“.
وأضاف ”ما أقدم عليه قائد أركان اجليش 
هو ســـابقة غير معهودة في تاريخ املؤسســـة 
العســـكرية، وانحـــراف عـــن مضمـــون املهام 
والوظائـــف احملـــددة فـــي الدســـتور“. ويرى 
مراقبون سياســـيون في اجلزائر، أن رســـالة 
الفريـــق قايد صالـــح للرجـــل األول في جبهة 
التحرير الوطني، حتمـــل عدة دالالت تتمحور 
حول تصفية احلســـابات في هرم السلطة بني 
جناح الرئاســـة واالســـتخبارات، فإذا ســـبق 
لســـعداني فـــي صائفـــة ٢٠١٣ أن فتـــح النـــار 
ألول مرة على مـــن كان يوصف بـ ”رجل الظل 

القـــوي“، مدير جهـــاز االســـتخبارات الفريق 
محمـــد مديـــن (توفيـــق)، مبا أنه كان يشـــكل 
العائق األكبر جلناح الرئاسة لتحقيق أهدافه 
في الســـلطة، فإن رسالة قايد صالح احملسوب 
على جناح املرادية، تســـتهدف اإليحاء بنهاية 
نفوذ ”رجل الظل“ وباالنســـجام بني العســـكر 

وحزب السلطة.
وتؤشر الرسالة في رأي هؤالء على طبيعة 
التغييرات التي تنوي أجنحة السلطة تنفيذها 
حتســـبا ملرحلة ما بعد بوتفليقة، وتندرج في 
ســـياق ترتيـــب األوراق فـــي مختلـــف زوايا 
النظـــام، بشـــكل يقدم الســـلطة فـــي حالة من 
التوافق واالنســـجام بني مؤسســـات الدولة، 
بدءا من احلكومة إلى مؤسسة اجليش ومرورا 
بأحزابها السياسية، والسيما جبهة التحرير 

الوطنـــي، التـــي أزاحـــت كل رمـــوز املعارضة 
واحلرس القدمي من هياكلها

وســـبق للفريـــق قايد صالح أن شـــدد في 
افتتاحيات ســـابقة في مجلة اجليش الناطقة 
باسم املؤسســـة، على حياد اجليش ونزاهته 
والتزامه باملهام الدســـتورية، وذلك ملا ارتفعت 
عـــدة أصوات سياســـية، من أجـــل تدخله لفك 
حالـــة االنســـداد السياســـي واملســـاهمة في 
حتقيق انتقـــال دميقراطي هادئ فـــي البالد، 
وأكد في أكثر من مناسبة على عدم التدخل في 
الشؤون السياسية، داعيا حينها إلى عدم الزج 

باملؤسسة في جتاذبات الطبقة السياسية.
 واعتبر رئيس حـــزب جيل جديد جياللي 
ســـفيان، في اتصال مع “ العرب “ الرســـالة ا 
حلقـــة من سلســـلة بدأت في أبريـــل ٢٠١٤، في 

إشـــارة إلى االنتخابات الرئاســـية التي زكت 
بوتفليقة لعهدة رابعة.

وقـــال ”ما قام به قائـــد أركان اجليش، هو 
استمرار ملسلســـل االنتخابات الرئاسية التي 
فرضت على اجلزائر رئيســـا مقعدا وغير قادر 

على أداء مهامه الدستورية“.
وقال رئيس حركة مجتمع الســـلم (حمس) 
عبدالـــرزاق مقري ”رســـالة قائـــد األركان قايد 
صالـــح جلبهـــة التحريـــر هـــي خطـــوة غير 
مسبوقة في الساحة السياسية اجلزائرية، لم 
يسبق للمؤسســـة العسكرية أن تدخلت بشكل 
علني في الشـــأن احلزبي، ويعتبر هذا املوقف 
قد أْخرج للعلن ما كان ُيحاك في السر لترتيب 
املشهد السياســـي بواسطة الدعم غير العلني 

حلزب السلطة“.
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◄ استقال املستشار لدى رئاسة 
اجلمهورية التونسي محسن مـرزوق 

رسميا من مهامه، وسيعقد اليوم 
األربعـاء اجتمـاعـا بصفته أمينـا 
عاما حلركة نداء تونس، حسب 

ما أّكده القيادي في احلزب لزهر 
العكرمي على صفحته الرسمية في 

فايسبوك.

◄ قام وفد عن مجلس األمة 
اجلزائري أمس الثالثاء بزيارة 

ملقر منظمة حلف الشمال األطلسي 
(الناتو) املتواجد ببروكسل عاصمة 

بلجيكا، حسب ما أفاد به االثنني 
بيان من املجلس. وتأتي الزيارة 

تلبية لدعوة من قسم الدبلوماسية 
العمومية للحلف.

◄ أصدرت محكمة تونسية أمس 
الثالثاء حكما نهائيا يؤيد حكما 
سابقا مبنع  قيام إحدى وكاالت 

األسفار مبحافظة سوسة الساحلية 
بتنظيم رحلتني لها إلى القدس 
احملتلة، وإيقاف إجراءات سفر 

املشاركني فيها.

◄ كشفت دراسة أمنية صدرت حديثا 
في هولندا أن ٥٦ باملئة من املقاتلني 
اجلهاديني الهولنديني األجانب في 

صفوف تنظيم ”داعش“، الذين يقدر 
عددهم بـ١٨٠ مقاتال، هم من أصول 

مغربية.

◄ اتهم حزب ”تواصل“ (إخوان) 
أمس الثالثاء النظام املوريتاني 

”باإلصرار على املواصلة في سياسة 
تعميق األزمات التي تنعكس بشكل 

سلبي على حياة املواطن وتهدد 
مصالح الوطن و ثرواته“، معتبرا 

أن أوضاع البالد تتدهور باستمرار 
في مختلف اجلوانب املعيشية 

واالجتماعية.

داعش يستكمل السيطرة على مسقط رأس القذافيباختصار

} وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني إلى جانب نظيرته وزيرة الدفاع اإليطالية روبرتا بينوتي ووزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان على 
هامش اجتماع وزراء دفاع مجموعة ”خمسة زائد خمسة“ لدول غرب البحر المتوسط في العاصمة التونسية.

املوفد األميركي إلى سوريا 

سفيرا جديدا في تونس
} واشــنطن – عـــني الرئيـــس األميركي باراك 
أوبامـــا االثنني موفـــد الواليـــات املتحدة إلى 
سوريا دانيال روبنشـــتاين سفيرا في تونس، 
في مؤشر على األهمية اإلستراتيجية املتنامية 

لهذا البلد في شمال أفريقيا.
وسيغادر روبنشـــتاين منصبه ما إن تعني 
إدارة أوباما خلفا له، وهو يتولى هذا املنصب 
منـــذ مارس ٢٠١٤، حســـب ما أوضحـــه البيت 

األبيض في بيان.
ويأتي هذا اإلعالن بعد شهر من زيارة قام 
بها الرئيس التونســـي الباجي قائد السبسي 
لواشـــنطن وتزامنا مع اختتـــام قمة مجموعة 

السبع في أملانيا.
وتونس التي تعتبر مهدا ملا يسمى الربيع 
العربي في ٢٠١١ متكنت من جتاوز هذه املرحلة 

املضطربة بشكل دميقراطي ومستقر نسبيا.
ينتخـــب  رئيـــس  أول  هـــو  والسبســـي 
دميقراطيا في تونس منذ اســـتقالل هذا البلد 
قبل نحو ســـتني عاما، وهـــو يواجه حتديات 
أمنية عدة بســـبب الفوضى التي تسود ليبيا 
املجاورة وبعد هجوم اســـتهدف متحف باردو 

وأسفر عن مقتل ٢٢ سائحا.
وخالل اســـتقباله الرئيس التونســـي في 
مايـــو وصـــف أوبامـــا تونس بأنهـــا ”حليف 
رئيسي غير عضو في احللف األطلسي“، األمر 
الذي ســـيترجم بتعزيز التعاون العسكري بني 

البلدين.

المعارضة الجزائرية تتوجس من مبايعة الجيش للحزب الحاكم

[ معارضون: رسالة قايد صالح تهز مصداقية المؤسسة العسكرية [ مراقبون: الجزائر تسير في طريق انقالب أبيض

رسالة الجيش لسعداني ترفع منسوب االنتقادات املوجهة للسلطة في الجزائر

رســــــالة دعم وجهها الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع اجلزائري، قائد أركان 
اجليش الشــــــعبي، إلى األمني العام للحزب احلاكم ترفع منســــــوب االحتقان في صفوف 
املعارضة وتكشف اصطفاف اجليش وراء السلطة احلاكمة بعيدا عن شعارات“احليادية“ 

التي كثيرا ما لوح بها.

{حـــزب األصالـــة والمعاصـــرة يعتـــزم تقديـــم 27 ألـــف مرشـــح 

لالنتخابـــات الجماعية المقبلة، وال يمكن التنبـــؤ بالتحالفات التي 

يمكن أن يعقدها الحزب، فالسياسة تعني علم االحتماالت}.

إلياس العامري
نائب األمني العام حلزب األصالة واملعاصرة باملغرب

{تطـــور األوضـــاع األمنيـــة الســـيئة في ليبيـــا جعـــل األميركيين 

يعتبرون أن مســـاندة تونـــس لمواجهة التنظيمـــات الراديكالية 

تمثل أولوية قصوى خاصة مع تمدد تنظيم داعش}.

صالح الدين اجلورشي
محلل سياسي تونسي

{لتطـــورات أحزاب الســـلطة عالقة بالتحضير النتخابات رئاســـية 

مســـبقة، تكـــون مغلقـــة وبعيدة عـــن معاييـــر الديمقراطية، لن 

يشارك فيها سوى أصحاب العائلة السياسية الواحدة}.

كرمي طابو
معارض جزائري

عبدالرزاق مقري:

{رسالة قائد األركان هي 

خطوة غير مسبوقة في 

الساحة السياسية}
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◄ استدعت اخلارجية السعودية 
أمس سفير إيران لدى اململكة للتعبير 
عن قلقها البالغ جراء حادث التسمم 
الذي تعرض له عدد من السعوديني 

أثناء إقامتهم في فندق مبدينة مشهد 
اإليرانية وراح ضحيته أربعة أطفال. 

فيما نقل عن مصدر دبلوماسي 
سعودي قوله إن بالده تتريث في 

اتخاذ قرار مبنع سفر مواطنيها إلى 
إيران بعد هذا احلادث.

◄ يعقد وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون اخلليجي غدا في العاصمة 
السعودية الرياض اجتماعا دوريا 

يناقشون خالله العديد من املواضيع 
من بينها الوضع في اليمن وامللف 

النووي اإليراني.

◄ قام أمير الكويت الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح أمس بزيارة 
قصيرة إلى مملكة البحرين استمرت 

لساعات والتقى خاللها امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة.

◄ قال مصدر في اخلطوط اجلوية 
اليمنية إن الشركة نقلت ٥٤٩٠ مينيا 
على منت ٣٢ رحلة جوية من القاهرة 
إلى السعودية، متهيدا لعودتهم إلى 

بالدهم.

◄ أدان بيان صادر عن املتحدث 
الرسمي باسم اخلارجية األميركية 

الهجوم الصاروخي الذي شنه 
احلوثيون على السعودية يوم ٦ 
يونيو احلالي، مشددا على حّق 
اململكة في الدفاع عن أراضيها 

وشعبها.

◄ قتل أمس ١٤ مدنيا و١١ من عناصر 
داعش في أعمال عنف في محافظة 

ديالى بشرق العراق من بينها انفجار 
عبوتني ناسفتني ودراجة نارية في 

بعقوبة مركز احملافظة، وهجوم 
لداعش على سد العظيم.

باختصار

} واشــنطن – أّكـــد مصدر عســـكري أميركي 
مشـــاركة بطاريـــات مدفعيـــة إيرانية بشـــكل 
ميدانـــي في معركـــة بيجـــي مبحافظة صالح 
الدين، معتبـــرا ذلك مبعث قلق بشـــأن تنامي  

الدور اإليراني في العراق.
ونقلت أمس شـــبكة ســـي ان ان اإلخبارية 
األميركية عن مسؤول عسكري أميركي اشترط 
عدم ذكر اسمه قوله، إن هناك الكثير من القلق 
حول الـــدور العســـكري اإليراني فـــي معركة 
بيجـــي مضيفا أن األقمار الصناعية األميركية 
رصـــدت وجود بطاريات مدافـــع إيرانية تقوم 
بالقصـــف من جنـــوب املدينـــة دون أن يتضح 
مـــا إذا كانـــت العناصر التـــي تتولى القصف 

إيرانية.
ويؤّكد كالم املسؤول ما كان نقل عن شهود 
عيان قالوا إنهم رصـــدوا وجود مقاتلني على 
جبهة بيجي يتكلمون الفارسية ويستخدمون 
أسلحة لم يسبق استخدامها في اجلبهة التي 
ظلت مفتوحة ملدة أســـابيع بعد حســـم معركة 
تكريـــت مركز احملافظـــة ذاتهـــا، ومثلت عقبة 
أمام مواصلة اســـتعادة مناطق شمال صالح 
الديـــن، بل أصبحـــت متثل تهديـــدا بانتكاس 
اجلهد احلربي وخســـارة املناطق التي ســـبق 

استعادتها.
ولم تســـتبعد مصادر عراقية أن يكون ذلك 
ما حّتم تدّخال إيرانيا مباشرا في معركة بيجي 
أمال في حســـمها الذي لم يتحّقق رغم اإلعالن 
عن ذلك، حســـب ذات املصـــدر األميركي، الذي 
قـــال معّلقا على الوضع امليداني في بيجي إّنه 
من املبكر احلديث عن سيطرة القوات العراقية 
املدعومة بامليليشـــيات عليها، مضيفا أن تلك 
القـــوات ماتـــزال تتقاســـم املدينة مـــع تنظيم 
داعش، ومؤّكـــدا أن املعلومات االســـتخبارية 

الواردة حول بيجي تؤكد أن ســـيطرة القوات 
العراقيـــة ال تزيـــد عن نصف مســـاحة املدينة 
ما يجعـــل ”من املبكـــر إعالن املدينـــة محّررة 

بالكامل“.
وشـــرح املســـؤول األميركـــي أن القـــوات 
امليليشـــيات  ومعهـــا  احلكوميـــة  العراقيـــة 
الشـــيعية تقدمـــت فـــي أول األمـــر مـــن جهة 
اجلنـــوب، وتوغلت نحـــو األحياء الشـــمالية 
من بيجي لتســـيطر على نصـــف املدينة، ولكن 
داعش نشـــر الكثيـــر من القناصـــة والعبوات 

لعرقلة تقدمها.
وبالنســـبة للمصفاة النفطيـــة في بيجي، 
فإن القوات العراقية متكنت من حتقيق بعض 
التقدم حولها وفتح خط إمداد نحوها وإيصال 
تعزيزات إلى داخلها لزيادة الســـيطرة عليها 
بعدما أمســـك عناصر داعش بأجزاء واســـعة 

منها قبل أسابيع.
وينقـــض كالم هذا املســـؤول ما ّمت إعالنه 
بشـــكل رســـمي في العـــراق منـــذ اإلثنني عن 
اســـتعادة مدينة بيجـــي بالكامل، وقـــد اّتخذ 
املوضوع طابعـــا احتفاليا كبيـــرا في اإلعالم 
التابع للميليشـــيات، الذي دأب على التسويق 
ســـرعان مـــا يتبني أنها  لـ“انتصارات كبيرة“ 

غير متحّققة على األرض.
وكثيرا ما تنحو الدعاية اإلعالمية بشـــأن 
احلـــرب فـــي العـــراق منحـــى التنافـــس بني 
امليليشيات املشّكلة للحشد الشعبي، من خالل 
نســـبة كل فصيل ما يتـــم حتقيقه على األرض 

إلى مقاتليه.
وينطبـــق ذلـــك علـــى معركة بيجـــي حيث 
ســـارعت ميليشـــيا عصائب أهل احلـــّق التي 
يقودها قيس اخلزعلي إلى نســـبة ”االنتصار“ 
إلـــى عناصرهـــا، وظـــل التلفزيـــون التابـــع 
للميليشـــيا يبـــث لقطـــات متتابعـــة ملقاتلـــي 
العصائـــب وهم يتقّدمون بـــني أحياء ومباني 
خالية فـــي املدينـــة ويرفعـــون العلم اخلاص 

بفصيلهم في غياب تام للعلم العراقي.
وترتبـــط املعركة فـــي بيجي وفي شـــمال 
محافظـــة صالح الدين عموما بشـــكل عضوي 
مبعركة األنبـــار التي تواجـــه مصاعب كبيرة 

رغـــم ما يتعّلق بهـــا من رهانات، مـــن أبرزها 
أّن امليليشـــيات الشـــيعية تريـــد أّن حتّقق من 
خاللها ”إجنازا“ يرّســـخ موقعها بشكل نهائي 
كطرف أساسي ورئيسي في املعادلة العسكرية 

والسياسية العراقية.
غيـــر أن تعّثر عملية اســـتكمال الســـيطرة 
علـــى مناطق شـــمال صالح الديـــن يؤّخر بدء 
العمليات الرئيسية في األنبار ويتيح لعناصر 
داعـــش حتصـــني مواقعهم وجلـــب املزيد من 

اإلمدادات باألسلحة واملقاتلني.
وستكون أي انتكاســـة مليليشيات احلشد 
الشعبي في العراق مبثابة هزمية إليران التي 
وقفت بقّوة خلـــف تلك التشـــكيالت الطائفية 
ولم تبخل عليهـــا مبختلف أنواع الدعم باملال 

والسالح واالستشارات العسكرية، وقد تكون 
اضطرت أخيرا إلى إرسال جنودها للقتال إلى 

جانبها بعد أن تبني عجزها عن حســـم معارك 
كبيرة مثل معركة شمال صالح الدين.

إيران تهب لنجدة الميليشيات الشيعية مخافة هزيمتها في معركة بيجي

إيران التي تراهن على امليليشيات الشيعية لتكون ذراعها القوية في السيطرة على العراق 
تظهر اســــــتعدادا في املضي بدعم تلك امليليشــــــيات إلى حّد القتال إلى جانبها حني تعجز 

عن حتقيق انتصارات وحسم معارك بشكل كامل.

هالة دعائية تحف بامليليشيات لتضخيم قدراتها

الكويت تفتح ملف عبدالله سالم الصباح بعد إقفال ملف أحمد الفهد
} الكويــت - قّررت النيابـــة العامة الكويتية 
احتجاز الشـــيخ عبدالله ســـالم الصباح أحد 
أحفـــاد شـــقيق أميـــر الكويت الشـــيخ صباح 
األحمـــد اجلابـــر املبـــارك الصبـــاح، ١٠ أيـــام 
وإحالتـــه إلـــى الســـجن املركزي علـــى خلفية 
اتهامه باملســـاس بالذات األميرية في تدوينة 
له على حســـابه الشـــخصي مبوقع التواصل 

االجتماعي تويتر، حسب مصادر قضائية.
وســـتكون هـــذه القضية هـــي الثانية من 
نوعها التي تتعّلق بفرد من األســـرة احلاكمة، 
حيث لم متض سوى أشـــهر قليلة على إغالق 
وكان طرفها  قضية ”ما عرف ببـــالغ الكويت“ 

الرئيســـي الشـــيخ أحمد الفهد الصباح الذي 
ســـبق له أن شغل عّدة مناصب وزارية. وفاجأ 
الرأي العام الكويتي بتقدمي بالغ للقضاء يتهم 
فيه الشـــيخ ناصـــر احملمد األحمـــد الصباح، 
رئيس الـــوزراء الســـابق، وجاســـم اخلرافي 
رئيـــس مجلس األمة األســـبق، والـــذي توفي 
أخيـــرا، بتهـــم خطيـــرة تتعلـــق بالتآمر على 
قلب نظـــام احلكم والتخابر مـــع دولة أجنبية 
وغسل األموال واالعتداء على األموال العامة، 
وذلك اســـتنادا إلى شريط فيديو مسجل بعدة 
ذاكرات تخزين قـــال صاحب البالغ إنها تدين 
الرجلـــني، ومن ثم اســـتمدت القضية اســـمها 

الذي اشـــتهر بني الكويتيني ”شـــريط الفتنة“. 
ولم تفض التحقيقات إلى شيء ذي بال وأقفل 
امللف باعتذار الشيخ أحمد الفهد بشكل علني.
ومنـــذ أيـــام بـــرزت قضية جديـــدة تتعلق 
بفـــرد من األســـرة احلاكمـــة فـــي الكويت مع 
واإلعـــالم  للعالقـــات  العامـــة  اإلدارة  إعـــالن 
األمني بـــوزارة الداخلية الكويتيـــة  في بيان 
إلقـــاء القبـــض على املغـــرد ”عبداللـــه“ أثناء 
عودته للبـــالد، وذلك بسبب“إســـاءته لثوابت 
األمـــة، وتطاولـــه بتغريداته املســـيئة للنظام 
العام والـــذات األميريـــة“. وأشـــارت إلى أنه 
كان متواريـــا وهاربا خارج البـــالد، مبينة أن 

”كافـــة اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمة ســـيتم 
اتخاذهـــا جتاهـــه“. وخالل األشـــهر املاضية 
برز الشيخ عبدالله ســـالم الصباح على موقع 
تويتـــر منتقـــدا بشـــّدة األوضاع السياســـية 
واالقتصاديـــة واالجتماعية في الكويت، مبديا 

انحيازا لشخصيات كويتية معارضة.
وبدت بعض التغريدات حاّدة جتاه أعضاء 
فـــي األســـرة احلاكمة يشـــغلون مناصب عليا 
فـــي الدولة ما جعل متابعني للشـــأن الكويتي 
يصنفونهـــا ضمـــن عملية تصفية حســـابات 
شـــخصية، أكثر مما هي تعبير على معارضة 

سياسية.

رسائل سياسية إلى جنيف في التصعيد الحوثي على حدود السعودية

} الريــاض - رأى خبـــراء سياســـيون فـــي 
التصعيـــد الذي تشـــهده احلدود الســـعودية 
اليمنية منذ اجلمعة املاضية على يد املتمّردين 
احلوثيـــني وأنصارهـــم مـــن قـــوات الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح، ســـعيا لتحقيق 
انتصارات على األرض، وإضافة «ثقل وهمي» 
لهـــم  قبيـــل مؤمتـــر جنيـــف املرتقـــب في ١٤ 
حزيـــران اجلاري، ميّكنهم مـــن تقوية موقفهم 

وفرض شروطهم خالل املؤمتر.
وفي تفســـيره لذلك التصعيد على احلدود 
خـــالل األيـــام املاضيـــة، قـــال أنـــور عشـــقي 
اخلبيـــر السياســـي الســـعودي رئيـــس مركز 
الشرق األوســـط للدراسات االستراتيجية، في 
تصريحـــات لوكالـــة ألناضـــول «إن التصعيد 
مـــن قبل املوالني لصالـــح واحلوثيني له ثالثة 
أســـباب: الســـبب األول أن احلوثيني يريدون 
حتقيق أي انتصار على حدود اململكة، وتثبيت 
قواعد لهم في صعدة، ووضع موطئ قدم قرب 

املناطـــق احلدودية، قبيل مؤمتـــر جنيف، من 
أجل تقوية موقفهـــم خالل املفاوضات وفرض 

شروطهم». 
أما الســـبب الثاني حســـب أنور عشـــقي 
«فيعود إلى رغبة احلوثيني في إقناع جماعتهم 
وأنصارهـــم بأنهم أقويـــاء»، فيما أشـــار إلى 
«أنهم في احلقيقة فـــي أدنى درجات الضعف، 
ولكـــن مازالت لديهم أســـلحة وأموال متكنهم 
من البقـــاء لفترة وجيزة قادمـــة»، مضيفا «أن 
احلوثيـــني يريـــدون فتح األبواب أمـــام إيران 

للتدخل في اليمن».
والســـبب الثالـــث حســـب عشـــقي خاص 
«بالرئيـــس الســـابق علـــي عبـــد اللـــه صالح 
الذي اســـتخدم احلـــرس اجلمهـــوري املوالي 
لـــه فـــي الهجـــوم على حـــدود اململكـــة خالل 
األيـــام املاضية، إلثبـــات قدرته علـــى التأثير 
في األوضـــاع، وبالتالي الســـعي للعودة إلى 
احلكم بشـــكل أو بآخـــر»، وهو ما يراه اخلبير 

السياسي السعودي أمرا مستحيل احلدوث.
 وكشف عشـــقي أنه بعد قيام علي عبدالله 
صالح واحلرس اجلمهوري املوالي له ومعهم 
الســـعودية،  للحدود  بالتعـــرض  احلوثيـــون 
أضافت اململكة املزيد من القوات العسكرية في 
املناطق التي يتوقع أن يســـتهدفها املتمردون، 
مشـــددا على أن فـــي ذلـك رســـالة قويـــة مـن 

اململكـــة، مفادهـــا «أنها لن تتوقـــف هي ودول 
التحالف، حتى يســـتتب األمـــن داخل اليمـن، 
وتعود الشـــرعية إليه، وتطبق قرارات مجلس 

األمن».
وشـــهدت احلدود اليمنية الســـعودية في 
اآلونـــة األخيـــرة، تصعيدا غير مســـبوق في 
القتال بني احلوثيـــني وقوات صالح من جهة، 
والقـــوات الســـعودية وطيـــران التحالف من 

جهـــة أخرى، وبلغـــت ذروة التصعيد اجلمعة 
املاضيـــة، بهجـــوم نفذه احلـــرس اجلمهوري 
املوالي لصالح، مبساندة احلوثيني على قطاع 
جازان، وجنران، جنوبي الســـعودية، تصدت 
له القوات الســـعودية، أعقبه في اليوم التالي 
اعتـــراض قـــوات الدفـــاع اجلوي الســـعودي 
صاروخ سكود أطلقه احلوثيون وقوات صالح 

باجتاه مدينة خميس مشيط جنوبي اململكة.

تصعيد املتمّردين احلوثيني وقوات علي عبدالله صالح األخير على احلدود مع السعودية، 
بحســــــب املراقبني، ليس دليل قّوة بقدر ما هو محاولة لإليهام بها وتســــــويق صورة مزيفة 

لدى األطراف الراعية ملؤمتر جنيف.

السعودية تمتلك من القوة ماهو كفيل بردع أي عدوان حوثي على أرضها

ّ

«إيـــران تعمل في اليمن عمال أكبر من عمـــل تنظيم القاعدة، ألن 

القاعـــدة نســـتطيع أن نصفيهـــا، لكن إيران تقـــوم بعمل ممنهج 

ومسيس».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«هناك العديد من األطراف التي تقاتل بشـــدة في العراق وأبدت 

استعدادها للقتال بشـــجاعة، لكن ال أحد يبدي الرغبة في القتال 

من أجل العراق».

فريد زكريا
محلل سياسي بشبكة سي ان ان اإلخبارية األميركية

«نحـــن لـــم نذهـــب في كامـــب ديفيـــد إلى وســـيط بل ذهبنـــا إلى 

حليـــف، ألن الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة ودول الخليـــج حلفاء 

استراتيجيون».

خالد اجلارالله
وكيل وزارة اخلارجية الكويتية
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التحالف لن يتوقف حتى 

يستتب األمن وتطبق 

قرارات مجلس األمن
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جهود عاجلة لترميم القوات المسلحة

} بغــداد - أعلنـــت وزارة الداخلية العراقية 
أمـــس إجـــراء تغييـــرات في قيـــادة األجهزة 

األمنية شملت ٣٥ من كبار الضباط.
ويأتـــي هذا اإلجـــراء في خضـــم احلرب 
الدائـــرة في البلـــد، كمحاولـــة عاجلة لترميم 
القوات املســـّلحة العراقية املخترقة بالفساد 

وتعدد الوالءات، وباالعتبارات الطائفية.
وتضمنـــت قائمة اإلعفاء واالســـتبدال ٢٨ 
ضابطـــا برتبة لـــواء و٧ ضبـــاط برتبة عميد 

ركن. وأجرى حيدر العبادي منذ تسلمه رئاسة 
احلكومة العراقية، في أيلول املاضي، سلسلة 
تغييرات واســـعة في املؤسسات األمنية. إال 
أن تلـــك التغييـــرات لم تـــؤت نتائجها جلهة 
حتســـني أداء األجهزة العســـكرية واألمنية. 
وجاء ســـقوط مدينة الرمادي بشكل كامل في 
يد تنظيم داعـــش دون جهد يذكر من القوات 
املســـّلحة ليؤّكد مقدار هشاشـــة تلك القوات 

وضعفها.

[ نصف المدينة مايزال بيد داعش واستعادتها مجرد دعاية [ تعذر حسم المعركة استدعى تدخال إيرانيا مباشرا



} القاهــرة – حملت زيارة ولي عهد أبوظبي 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، أمس 
الثالثـــاء، ملصر دالالت عميقـــة، خاصة وأنها 
تزامنت مع الذكـــرى األولى لتولي عبدالتفاح 

السيسي منصب رئيس البالد.
وخـــالل لقائه بالسيســـي، جدد الشـــيخ 
محمـــد بن زايد موقف بـــالده الداعم للقاهرة 
سياســـيا واقتصاديا، واملؤيد حلق الشـــعب 

املصري في التنمية واالستقرار.
وأكد ولي عهد أبوظبي خالل اللقاء الذي 
عقـــد في املقر الرئاســـي مبصـــر اجلديدة أن 
مصر تعد ركيزة لالســـتقرار وصماما لألمان 
في منطقة الشرق األوسط، مبا متثله من ثقل 
إســـتراتيجي وأمني في املنطقـــة، وهو األمر 
الذي يضاعف من أهمية مســـاندتها في هذه 

املرحلة الفارقة.
واستعرض السيســـي والشيخ محمد بن 
زايد العديد من الفرص الواعدة واملشروعات 
االســـتثمارية التي ســـيتم طرحهـــا في إطار 

مشروع التنمية مبنطقة قناة السويس.
وأكـــد مصدر مطلع لـ“العرب“ أن الشـــيخ 
محمد بن زايد جدد الدعم اخلليجي ملشـــروع 
القـــوة العربيـــة املشـــتركة، مشـــيرا إلى أنه 
مـــن املقرر اإلعـــالن عن اخلطـــوات التنفيذية 
للمشـــروع نهاية الشـــهر احلالي، والتي من 
املرجح أن تتضمن حتديد نســـبة مشاركة كل 
دولة فـــي التمويل، واختيـــار القاهرة مركزا 

للقيادة املشتركة، رغم االعتراض القطري.
وكشـــف املصدر عـــن أن الفريـــق محمود 
للقـــوات  العامـــة  األركان  رئيـــس  حجـــازي 
املســـلحة في مصر، ســـيكون قائـــدا للقوات 

العربيـــة املشـــتركة، على أن يجـــري اختيار 
قيادة مستقلة لكل عملية عسكرية على حدة.

وشـــهد لقاء أمـــس الثالثاء بني الشـــيخ 
محمد بن زايد والرئيس عبدالفتاح السيسي 
اســـتعراضا للتطورات اإلقليمية والتحديات 
األمنيـــة التـــي تواجهها املجموعـــة العربية، 

وأهمية اإلسراع في تشكيل القوة العربية.
حجـــم  لتعزيـــز  أبوظبـــي  وتخطـــط 
استثماراتها في مصر لتشمل تطوير عدد من 
املوانـــئ املصرية، وبدء اخلطـــوات التنفيذية 
إلنشاء العاصمة اإلدارية اجلديدة، التي أعلن 
عنها خالل مؤمتر شـــرم الشـــيخ االقتصادي 
الـــذي عقد فـــي منتصف مـــارس املاضي، مع 
وضع جدول زمني للمشروع يتم اإلعالن عنه 
خالل افتتـــاح قناة الســـويس اجلديدة في 6 

أغسطس املقبل.
وتعد اإلمـــارات إحدى أبـــرز الدول دعما 
ملصـــر للخـــروج مـــن املرحلة الصعبـــة التي 

تعيشها خاصة على املستوى االقتصادي.

ووفقا ألرقـــام إماراتية رســـمية، فقد بلغ 
إجمالي ما قدمته دولة اإلمارات العربية ملصر 
خالل عامـــي 2013 و2014 أكثر مـــن 14 مليار 

دوالر.
ويتوقع محللـــون وخبراء أن يرتفع حجم 
هذا الدعم بشكل كبير في ظل متسك اإلمارات 
مبوقفهـــا الداعـــم القتصاد مصر واســـتقرار 

نظامها السياسي.
وجنـــح عبدالفتاح السيســـي خـــالل عام 
من توليه الرئاســـة في اســـتعادة هيبة مصر 
ودورهـــا اإلقليمي، مـــن خالل املشـــاركة في 
إيجاد مخارج سياسية لألزمات التي تتخبط 
فيها مجموعة من الدول العربية بدءا بسوريا 

وصوال إلى ليبيا.
اخلليجـــي  الـــدور  متابعـــون أن  ويـــرى 
واإلماراتي أساسا كانت له بصمته في عودة 

مصر القوية باملنطقة.
وكان املتحدث باســـم الرئاســـة املصرية 
الســـفير عالء يوســـف، أكد في وقت ســـابق 

أن رؤى البلديـــن تطابقت بشـــأن العديد من 
القضايـــا اإلقليمية والدوليـــة ذات االهتمام 
املشـــترك، حيث مت التأكيـــد على احلاجة إلى 
اتخـــاذ إجراءات ســـريعة ملواجهـــة األخطار 
التي تهدد األمن القومي العربي، وكذا السلم 
واألمن الدوليني، السيما في ظل اتساع دائرة 
انتشـــار التطرف واإلرهاب الـــذي أضحى ال 

يعرف حدودا.
وأوضـــح أنـــه مت االتفـــاق علـــى تكثيف 
التعاون والتنســـيق االستراتيجي، مبا يخدم 
مصالح الدولتني في ضوء الظروف التي متر 
بها املنطقة، الســـيما تلـــك املتعلقة مبكافحة 

اإلرهاب والفكر املتطرف.
ودعـــا اجلانبـــان املجتمـــع الدولـــي إلى 
بشكل  واملســـاهمة  مبســـؤولياته  االضطالع 
جـــاد وعملي فـــي إيجـــاد احللول الســـلمية 
للصراعـــات التي تشـــهدها دول املنطقة، مبا 
يساهم في إرســـاء األمن وحتقيق االستقرار 

والتنمية للشعوب العربية.

} دمشــق – مثلت ســـيطرة اجلبهة اجلنوبية 
على اللواء 52، إحدى أهم القواعد العســـكرية 
للنظام الســـوري في اجلنوب، حلقة جديدة في 
سلســـلة الهزائـــم التي يعانيهـــا األخير خالل 

األشهر األخيرة.
وعكســـت ســـرعة ســـقوط اللـــواء بأيـــدي 
املعارضة مدى ضعف قـــوات النظام وعجزها 
عـــن مجـــاراة نســـق التطـــورات امليدانية في 

سوريا.
ومتكنت اجلبهة اجلنوبية، أمس الثالثاء، 
من الســـيطرة، في ظرف سويعات، على اللواء 
52، وفـــق مـــا أعلنه املتحدث الرســـمي باســـم 

اجلبهة اجلنوبية عصام الريس.
وقـــال الريـــس ”مت حترير اللـــواء بالكامل 
صباحـــا مـــن ســـيطرة اجليـــش النظامـــي“، 
املؤلفة من  موضحـــا أن ”اجلبهة اجلنوبيـــة“ 

الفيلق األول وفصائل إسالمية وكتائب أخرى 
قامت باملعركة التي ”كانت قصيرة وسريعة“.

ويســـتخدم النظام هذه القاعـــدة ”لقصف 
املناطق الشـــرقية في احملافظـــة وهي تعد من 

خطوط الدفاع األساسية عن دمشق“.
مـــن جهته أكـــد املرصد الســـوري حلقوق 
اإلنسان سيطرة ”الفصائل اإلسالمية واملقاتلة 
على أجزاء واســـعة مـــن اللـــواء 52“ احملاذي 
لبلدة احلراك في الريف الشمالي الشرقي لدرعا 
بالقرب من احلدود اإلدارية حملافظة السويداء.
وتقـــع القاعـــدة العســـكرية جنوب شـــرق 

الطريق الدولي الذي يربط دمشق بعمان.
ولفـــت ضيـــاء احلريـــري، مديـــر املكتـــب 
اإلعالمي للفيلق األول املشـــارك فـــي الهجوم، 
إلى أن ”اللـــواء 52 يضم لواء مدرعات وكتائب 

مشاة ومدفعية وراجمات“. 

وأطلـــق الفيلق األول في بيان على الهجوم 
تسمية ”معركة القصاص“، وذلك ”لالقتصاص 
من اللواء الذي أذاق القرى الكثير من القصف 
وكان املســـؤول عن االقتحامـــات للقرى واملدن 

الثائرة في درعا“، وفق احلريري.
وتضـــم اجلبهـــة اجلنوبيـــة مجموعة من 
وتعدادهـــا  األول  الفيلـــق  بينهـــا  الفصائـــل 
االجمالي وفق ناشـــطني 35 ألف عنصر، وهي 

حتظى بدعم سعودي وأردني وأميركي.
وشـــهدت اجلبهة اجلنوبية خالل الشهرين 
املاضيـــني، تراجعا فـــي حدة املعـــارك بلغ حد 
الركود بعد ســـيطرة املعارضة على معبر جابر 
احلدودي مـــع األردن، لتعود بهذا التقدم الهام 

في مسار الصراع السوري.
وتخللت الهجوم على مقر اللواء اشتباكات 
عنيفـــة بني قـــوات النظام وفصائـــل املعارضة 

تســـببت، وفـــق املرصـــد، فـــي مقتل عشـــرين 
عنصرا على األقل من قوات النظام واملسلحني 
املوالـــني لهـــا و14 مقاتال مـــن الفصائل بينهم 
عقيد منشـــق وقائد لواء. وميهد سقوط اللواء 
الطريق لتحرير مدينة أزرع التي تضّم جتمعا 
عســـكريا كبيرا جليش النظـــام، وخربة غزالة، 

وأوتوستراد دمشق ــ درعا.
وتســـيطر فصائـــل املعارضة علـــى معظم 
محافظة درعـــا وعلى أجزاء كبيـــرة من مدينة 
درعـــا، مركـــز احملافظـــة، التي شـــهدت أولى 

االحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار األسد.
وكثيرا ما وجه النظام الســـوري اتهامات 
مباشـــرة لألردن بدعـــم املعارضـــة خاصة في 
اجلبهـــة اجلنوبيـــة، األمر الـــذي تنفيه عمان، 
رغم إقرارها بتدريب سوريني بإشراف أميركي 

ملجابهة داعش.
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[ رئيس أركان الجيش المصري مرشح لقيادة القوة العربية المشتركة

 زيارات اإلخوان املتكررة 

تفقد واشنطن ثقة القاهرة

} القاهــرة - اســـتدعت احلكومة املصرية 
الســـفير األميركـــي فـــي القاهـــرة للتعبير 
عـــن امتعاضها مـــن زيارة شـــخصيات من 
جماعـــة اإلخوان املســـلمني احملظـــورة في 
مصر لواشنطن حلضور مؤمتر أهلي، وفق 

مصادر مطلعة.
ورغـــم ما قيل عن حتســـن العالقات بني 
مصـــر والواليات املتحـــدة األميركية، إال أن 
زيـــارات وفود اإلخوان املتكررة لواشـــنطن 
تثيـــر  أميركيـــني،  مبســـؤولني  ولقاءاتهـــا 
توجس القاهرة وريبتها من الدور األميركي 
الذي لطاملا اعتبرته حليفا اســـتراجتيا في 

السابق.
وقال مصدر، مشـــترطا عدم الكشف عن 
هويته، إن مســـؤولني أميركيني ال يعتزمون 
لقـــاء املجموعـــة رغـــم أنهم اجتمعـــوا مع 
شخصيات إخوانية أثناء زيارتها لواشنطن 

في يناير املاضي.
وامتنع املصدر عن حتديد متى استدعت 
احلكومة املصرية السفير األميركي ستيفن 
بيكروفت، وسط معطيات تؤكد أن ذلك حدث 

في األيام القليلة املاضية.
وطلبـــت مصر االجتمـــاع لتوضيح عدم 
رضاها عـــن تعامالت أميركيـــة مع جماعة 

اإلخوان املسلمني.
وتعـــد مصر جماعـــة اإلخـــوان تنظيما 
إرهابيـــا على خلفيـــة أعمال العنـــف التي 
شـــهدتها البالد بعد عـــزل اجليش للرئيس 
اإلخوانـــي محمـــد مرســـي فـــي الثالث من 
يونيـــو 2013 علـــى إثر هبة شـــعبية طالبت 

بإنهاء حكمه.
ورفض املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
األميركية جيف راتكـــه التأكيد ما إذا كانت 
السلطات املصرية قد استدعت بيكروفت أو 
ما إذا كان مســـؤولون أميركيون سيلتقون 
شـــخصيات إخوانية تزور واشـــنطن قائال 
للصحفيـــني إنـــه على علم بتقارير وســـائل 
اإلعالم عن مثل هذه الزيارة، لكن ”ليس لدي 

أي اجتماعات ألعلنها“.
وأضاف أن سياســـة الواليـــات املتحدة 
تبقى التواصل مع أناس من مختلف الطيف 

السياسي في مصر.
وتواتـــرت منـــذ بدايـــة العـــام احلالي 
زيـــارات الوفود اإلخوانية للواليات املتحدة 
األميركيـــة بدعـــم واضـــح من تركيـــا التي 
استغلت عالقاتها مع مســـؤولني أميركيني 
في محاولة إلعادة إحياء املشروع اإلخواني 

في مصر. 

 األسد يفقد إحدى أكبر قواعده العسكرية بالجنوب خالل سويعات

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ قال أمير جبهة النصرة في منطقة 
القلمون السورية، إن حوالي ألف مقاتل 

يتواجدون في محيط بلدة عرسال 
اللبنانية الحدودية مع سوريا. 

◄ قضت محكمة جنايات بورسعيد 
المصرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، 

باإلعدام على 11 متهما بمجزرة بور 
سعيد من بين 73 متهما بينهم 9 قيادات 
بـمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسؤولي 

النادي المصري.

◄ بدأ تنظيم داعش في عمليات حفر 
خندق حول مدينة تل أبيض الواقعة في 
ريف مدينة الرقة الشمالي شمال سوريا، 
في مسعى منه لحماية المدينة من تقدم 

وحدات الحماية الكردية وفصائل من 
المعارضة إليها.

◄ ذكرت تقارير لبنانية بأن عناصر 
حزب الله تمكنوا من صد هجوم 

لمجموعات مسلحة تابعة لتنظيم الدولة 
اإلسالمية ”داعش“.

◄ أبقت األمم المتحدة إسرائيل وحركة 
حماس خارج القائمة السوداء للدول 

والمنظمات التي تنتهك حقوق األطفال 
أثناء الصراعات رغم انتقادها الحاد 
إلسرائيل بسبب عملياتها العسكرية 

في 2014.

◄ استنكر المتحدث باسم وزارة 
الخارجية المصري بشدة التقرير الذي 
أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش 

حول مصر، موضحا أن هذا التقرير 
”مسيس“ ويفتقر إلى أبسط قواعد الدقة 

والموضوعية.

◄ قتل 20 شخصًا وجرح آخرون جراء 
إلقاء مروحيات النظام السوري 8 

براميل متفجرة، على أحياء من مدينة 
حلب (شمال)، والتي تسيطر عليها 

المعارضة المسلحة.

باختصار

{طالبنـــا بقانون انتخابي جديد لتحســـين التمثيل المســـيحي 

في لبنان، وما يحصل من األفرقاء المســـيحيين في ملف رئاسة 

الجمهورية ال يمثل المسيحيين}.
ميشال سليمان
الرئيس اللبناني السابق

{األســـد هو فقط جزء من المشكلة، وسيترك خلفه خليطا قاتال 

من التنظيمات والمجموعات الجهادية التي ستستمر في القتال 

على جسد الدولة السورية الميتة}.
مردخاي كيدار
مستشرق إسرائيلي

{الداعـــون إلى عقد لقاءات لتشـــكيل قائمة موحدة يســـعون لقيادة 

المشـــهد السياســـى، وهـــم يعتمدون فقـــط على القـــدرات المادية، 

وبعضهم كان جزءا من النظام الحاكم أيام حسني مبارك}.
طارق زيدان
مؤسس ائتالف نداء مصر

ــــــد دعم بالده  أكد الشــــــيخ محمد بن زاي
املســــــتمر ملصر وأمنها، باعتبارها ركيزة 
أساســــــية لالســــــتقرار في منطقة الشرق 
األوســــــط، وهذا الدعم اإلماراتي سيضع 
اجلانب االقتصــــــادي في مقدمة أولوياته، 

فضال عن دعم القاهرة ديبلوماسيا.

سودانيون يفترشون ساحات باريس حالمين بغد أفضل

حزب الترابي ينتفض على 

حزب املؤتمر الوطني الحاكم

} اخلرطــوم – قال حزب املؤمتر الشـــعبي إن 
صبـــره آخـــذ في النفـــاد حيـــال مماطلة حزب 
املؤمتر الوطني احلاكم في إجراء حوار وطني، 
معلنا أنـــه لن ينتظر كثيرا ســـيما بعد انتهاء 

احلزب من تشكيل حكومته.
ورفض املســـؤول السياسي حلزب املؤمتر 
الشـــعبي، كمال عمر في مؤمتر صحفي، وجود 
أي تبريرات حتول دون انطالق احلوار، خاصة 

بعد تشكيل احلكومة اجلديدة.
وأضـــاف ”صبرنا نفد وأوصلنا األمور إلى 
نهاياتها ولـــن نصبر ولن ندع املؤمتر الوطني 
يتحكـــم فينا“. وتعتبـــر تصريحـــات القيادي 
باملؤمتر الشـــعبي تطورا جديـــدا خاصة وأن 
احلزب لطاملا أبدى تأييده املطلق ملسلك احلزب 

احلاكم خالل األشهر األخيرة.
ويســـتبعد متابعون أن يكون حزب املؤمتر 
الشـــعبي الـــذي خـــرج مـــن حتالـــف اإلجماع 
الوطني املعارض، يسعى من خالل موقفه هذا 
إلـــى العودة إلى حضـــن املعارضة، الفتني إلى 
أن هذه التصريحات ماهي إال محاولة للضغط 
علـــى النظـــام احلالي لبدء احلـــوار الذي يرى 
أنه الوســـيلة الوحيدة الفتكاك مكاسب، فيما ال 
تـــراه قوى املعارضة األخرى إال طعما ســـخره 
احلزب احلاكـــم للمناورة بغيـــة الوصول إلى 

االنتخابات وهو ما حتقق فعال.

الدور الخليجي واإلماراتي أساسا 

كانت لـــه بصمته في عودة مصر 

إلـــى الســـاحة بالمنطقة  القوية 

العربية

◄

الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتفقان على ضرورة اتخاذ مزيد من االجراءات لمواجهة التهديدات بالمنطقة



} إســطنبول (تركيــا) - اتهـــم زعيـــم حـــزب 
الشـــعوب الديمقراطي صالح الدين دمرداش 
قدمـــت  التـــي  والتنميـــة  العدالـــة  حكومـــة 
استقالتها، أمس الثالثاء، بدعم تنظيم الدولة 
اإلســـالمية المتطرف، فيما تنفي الحكومة أي 

صالت بالمتطرفين.
وقـــال في لقاء خاص مع شـــبكة ”ســـي إن 
اإلخبارية األميركية إن ”الحكومة القادمة  إن“ 
ســـتدخل تغييـــرات على سياســـة أنقرة تجاه 
ســـوريا“، مشـــيرا إلى أن أي حكومة ائتالفية 
قادمـــة لـــن يكـــون بمقدورهـــا مواصلـــة دعم 
الجماعات المســـلحة مثـــل داعش وغيرها من 

الجماعات في سوريا.
وفيما لم يبد مســـؤولو الحزب الحاكم أي 
تعليق على الموضوع، كلـــف الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان زعيم الحـــزب الذي حل 
أوال أحمد داود أوغلو، بتشكيل حكومة جديدة 
بعـــد يومين من النكســـة التي لحقـــت به في 
االنتخابات التشريعية وأدت إلى حرمان حزبه 

من الغالبية المطلقة في البرلمان.
واعتبـــر دمـــرداش أن داعـــش يقـــف وراء 
سلســـلة التفجيـــرات التي اســـتهدفت أنصار 
حزبـــه أثناء آخـــر يوم في حملتـــه االنتخابية 
لدخـــول البرلمـــان، الجمعـــة الماضـــي، فـــي 
معقل األكـــراد في محافظة ديـــار بكر الواقعة 
في جنوب شـــرق البالد وأســـفر عـــن مصرع 
شخصين وأصيب ما ال يقل عن مئتين آخرين.
ومن المتوقع أن يبـــدأ أحمد داود أوغلو، 
زعيم الغالبية في البرلمان الجديد، مشاوراته 
لتشـــكيل الحكومة الجديد، حيث يعتبر الكثير 
من المحللين أنه في مأزق والســـيما عقب هذه 

االتهامات المباشـــرة لحزبه بدعم التنظيمات 
المسلحة الناشطة في الشرق األوسط.

ويتهـــم زعيم الحـــزب الكردي المنتشـــي 
داعـــش،  العامـــة،  االنتخابـــات  فـــي  بفـــوزه 
بتفجيريـــن آخريـــن اســـتهدفا مكاتـــب حزب 
الشـــعوب الديمقراطي فـــي مايو الماضي ولم 

يسفرا عن قتلى.
ولـــم يذكـــر دمـــرداش كيـــف حصـــل على 
هـــذه المعلومات أو ما هـــي األدلة التي تربط 
التفجيـــرات بالدولة اإلســـالمية، لكنـــه ألقى 
باللوم على قوات أمن الدولة في فشـــلها بمنع 
الهجمات فيها متوّعدا العدالة والتنمية قائال 
”نتعهد لكم بأنكم ســـتحاكمون محاكمة عادلة 

مهما كانت جرائمكم وأي كانت ذنوبكم“.
وأصبـــح الشـــعوب الديمقراطـــي، األحـــد 
الماضـــي، أول حزب سياســـي له جذور كردية 

يدخل البرلمان التركي.
وتطرح مسألة تشـــكيل الحكومة الجديدة 
لغطا كبيرا مـــع تضاؤل آمال زعيـــم الغالبية 

في تكويـــن تحالف مع أحـــزاب كانت باألمس 
القريـــب في صف المعارضـــة، بيد أن البعض 
يرجح أن تطول المشاورات بين األحزاب وقد 

ال تصل إلى نتيجة.
فـــي مقابل ذلك، يترك زعيم حزب الشـــعب 
الجمهـــوري كمال كيليجـــدار أوغلو الذي نال 
حزبـــه 132 مقعدا في البرلمـــان الباب مواربا 

أمام تحالف من ثالثة أحزاب معارضة.
لكن فرصـــه ضئيلة للغاية ألن حزب العمل 
القومـــي (الحركـــة القوميـــة) بزعامـــة دولت 
بهشلي ال يميل كثيرا إلى التحالف مع الشعب 
الديمقراطـــي، فهو يطالب بوقـــف مفاوضات 
السالم مع حزب العمال الكردستاني في حين 

يتمسك الحزب الكردي بإعادة إطالقها.
وتبقى هناك فرضية حكومة أقلية يشكلها 
العدالـــة والتنميـــة لكن نائب رئيـــس الوزراء 
محمد علي شـــاهين أشار إلى االحتمال األكثر 
تفضيـــال والحديث عنه عديم الجدوى في هذه 

المرحلة.

وتشـــير مصـــادر مطلعـــة إلـــى أن تغييرا 
محتمال على رأس العدالة والتنمية، إذا فشـــل 
داود أوغلو في تشـــكيل الحكومـــة، ومن بين 
األســـماء المتداولة الرئيس الســـابق عبدالله 
غول، وهو مـــن المعتدلين وقد يكون بديال أو 

خصما محتمال ألردوغان.
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في غمرة تضميد حــــــزب العدالة والتنمية 
اإلســــــالمي احملافظ جراحه مــــــن الهزمية 
ــــــي بها فــــــي االنتخابات  ــــــة التي من املدوي
العامة، استفاق على وقع اتهامات جديدة 
جاءت من احلزب الكردي، الوافد اجلديد 
على احلياة السياســــــية، لتضع أردوغان 
وداود أوغلو في مأزق حقيقي قبل تشكيل 

احلكومة ”الغامضة“.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

داود أوغلو في مأزق تشكيل الحكومة االئتالفية الجديدة

} أبوجــا - بدأت الدول المجـــاورة لنيجيريا 
فـــي التخطيط لوضـــع اســـتراتيجية جديدة 
لمكافحة بوكو حـــرام، وذلك بعد يوم من قرار 
الجيش النيجيري نقل مقر قيادته العســـكرية 

من العاصمة إلى مدينة مايدوغوري.
واحتضنت أبوجا اجتماعا، أمس الثالثاء، 
لمســـؤولين عســـكريين كبـــار مـــن نيجيريـــا 

والنيجر وتشـــاد والكاميـــرون وبنين لتعزيز 
خطتهـــم فـــي مواجهة الجماعـــة التي على ما 
يبدو أنها خســـرت معاقل عدة كانت تســـيطر 

عليها، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وهـــذا االجتماع لرؤســـاء هيئـــات أركان 
جيوش الدول المتحالفة ضد بوكو حرام ليس 
األول من نوعه بهذا المســـتوى، غير أنه يأتي 
قبل قمة لرؤســـاء الدول الخمس ســـتعقد على 
هامـــش القمة األفريقية التـــي تبدأ، اليوم، في 
جوهانزبـــورغ عاصمة جنـــوب أفريقيا، وفق 

بيان للجيش النيجيري.
ويهـــدف التحالف ضد الحركة اإلســـالمية 
المتطرفة التـــي يتزعمها أبوبكر شـــيكو إلى 
تشـــكيل قـــوة جديـــدة تكـــون أكثر تجانســـا 

بدعم مـــن االتحـــاد األفريقي، تكـــون متعددة 
الجنســـيات، والتـــي يرتقـــب أن تبـــدأ عملها 
بشكل فعلي في نوفمبر القادم وسيكون مقرها 
العاصمـــة التشـــادية نجامينا علـــى األرجح 

بقيادة نيجيرية.
وتشـــاد  نيجيريـــا  تعاونـــت  أن  وســـبق 
والنيجر والكاميرون عسكريا في شمال شرق 
نيجيريا قرب حدودها المشتركة وسجلت منذ 
أشـــهر نجاحا في معركتها ضد الجماعة التي 

بايعت تنظيم الدولة اإلسالمية المتشدد.
وعقـــب تحقيق الجيـــش النيجيـــري عدة 
انتصـــارات علـــى المتطرفيـــن والســـيما بعد 
تطويقه لغابة سامبيسا معقل الجماعة، يعتقد 
خبراء عســـكريون أن هذه النجاحات ما زالت 

بعيـــدة عـــن القضاء علـــى الحركـــة المتطرفة 
تماما، لتجاهل الحكومة القضاء على األسباب 

التي أدت إلى نشوئها.
وال يوجد أي جدول زمني من قبل الحكومة 
ينظم عـــودة مليون ونصف المليون نازح إلى 
قراهم ومدنهم في شـــمال البـــالد بعد أن فروا 
من إرهاب المسلحين، وهو األمر نفسه ينطبق 

على نازحي بحيرة تشاد.
وكان الرئيـــس النيجيـــري محمد بخاري 
الذي اســـتلم مقاليد الســـلطة الشهر الماضي 
تعهـــد بمواصلة الحـــرب علـــى جماعة بوكو 
حـــرام  المتشـــددة وإقامة مقر جديـــد للقيادة 
العســـكرية بالقرب من معاقـــل الجماعة حتى 

يسهل القضاء عليها.

قادة جيوش الدول املجاورة لنيجيريا يخططون لحسم الحرب على بوكو حرام

} القدس - أشارت تقارير إلى إقدام إسرائيل 
على تجارب عســـكرية خالل الســـنوات األربع 
الماضية تضمن تفجير قنابل نووية، قيل إنها 
تحاكي هجوما محتمال من مجموعات معادية 

وذلك عند مفاعل ديمونا النووي.
جاء ذلك مع الكشف عن زيارة سرية لمدير 
وكالة االســـتخبارات المركزية األميركية جون 
برينـــان إلى إســـرائيل ركـــزت خصوصا على 

البرنامج النووي اإليراني.
وحسب ما ذكره تقرير لصحيفة ”هآرتس“ 
اإلســـرائيلية على موقعها الثالثاء، فإن أغلب 
تلـــك التجارب التـــي بدأت فـــي 2010 تّمت في 
صحـــراء النقـــب من أجل التعـــرف على اآلثار 
واألضرار التي قد يخلفها انفجار تلك القنابل 

النووية. 
ويأتـــي ذلك في ظل مخاوف إســـرائيل من 
إقـــدام تنظيمات إرهابية على اســـتخدام هذه 
القنابل ضدها، وكذلك قنابل النفايات النووية 

”القنابل القذرة“.
وفي ســـياق تجارب عملية ”حقل أخضر“ 
الذي يشـــرف عليه خبراء فـــي مفاعل ديمونا 
النووي، أجريت أكثر من 20 تجربة اســـتخدم 
فيها ما بيـــن 250 غراما إلى 25 كيلوغراما من 
المتفجـــرات مـــن نوع ”أم تي ســـي 99“، وهي 

مادة تستخدم عادة في الصناعات الطبية.
واستخدمت أحدث تكنولوجيا تم الوصول 
إليها للمفاعل بما فيها طائرات مسيرة صغيرة 

من أجل قياس اإلشعاعات النووية.
وأظهـــرت التجـــارب أن أعلـــى قـــدر مـــن 
اإلشـــعاع تم رصده في موقع االنفجار قبل أن 
تنتشـــر كميـــة ضئيلة من الجزيئات المشـــعة 

التي تحملها الرياح.
ويقـــول محللون إن هـــذه التقديرات بدأت 
في إســـرائيل بعد هجوم 11 سبتمبر 2001 في 
الواليات المتحدة، حيث هـــدد تنظيم القاعدة 
باســـتخدام هذا النوع مـــن القنابل، فيما لفت 
التقرير نقال عن مصادر عســـكرية، إلى أن تلك 

التجارب أعدت ألغراض دفاعية فقط.
ويضيـــف التقرير الذي يبدو أنه ســـيثير 
جدال واسعا أن إسرائيل قامت بتجارب أخرى 
هدفهـــا اختبار  تحت اســـم ”البيـــت األحمر“ 
ســـيناريو نووي آخر، حيث يتم إطالق المادة 
المشـــعة في مكان مفتـــوح مزدحم بالناس من 

دون أن ينفجر.
وأجريـــت 6 اختبارات أخـــرى، عبر وضع 
مواد مشـــعة مخلوطة بالمياه داخل شـــبكات 
التهويـــة لمبنى مؤلـــف من طابقيـــن تحاكي 
مركزا تجاريا، وخلصت النتائج إلى أن معظم 
المواد المشـــعة لم تنتشـــر وبقيـــت ملتصقة 

بـ“فالتر“ مكيفات الهواء.

إسرائيل تختبر «قنابل قذرة» 

في صحراء النقب

[ دمرداش يتهم العدالة والتنمية بدعم تنظيم داعش ويتوعده بالمحاسبة

تشكيل الحكومة الجديدة، صداع يؤرق رأس زعيم الغالبية البرملانية

◄ اعتقل ثالثة أشخاص، الثالثاء، 
وسط بريطانيا لالشتباه في صلتهم 

بأنشطة إرهابية تتعلق بالنزاع 
المسلح في سوريا، وفقا لما ذكرته 

الشرطة بمقاطعة ويست ميدالنز.

◄ قال المتحدث باسم شرطة إقليم 
نانجارها شرق أفغانستان سيد 

حسين مشرقيوال، أمس، إن سبعة 
متطرفين على األقل قتلوا في غارة 

بطائرة دون طيار.

◄ أفاد تقرير منظمة األمم المتحدة 
للطفولة ”اليونيسيف“، الثالثاء، 

بأن أكثر من ثالثة ماليين طفل في 
فرنسا يعيشون تحت خط الفقر.

◄ قدمت الحكومة اليونانية 
مقترحات إصالح جديدة للجهات 

الدولية المانحة، فيما أكدت مصادر 
من االتحاد األوروبي، أمس، أنه 

يتم دراسة هذه المقترحات حاليا 
للخروج من األزمة.

◄ حجبت وزارة الدفاع األميركية 
موقعها اإللكتروني بعد تعرضه 

لهجوم من قراصنة ما يسمى 
بـ“الجيش السوري اإللكتروني“ 

الذي يدعم الرئيس السوري بشار 
األسد.

◄ أوصت خمسة معاهد ألبحاث 
السالم في ألمانيا في تقرير حول 
السالم حكومة ميركل، باالعتراف 

بدولة فلسطين حتى إذا لم يكن 
هناك حل تفاوضي مع إسرائيل.

◄ دعا رئيس الحكومة األوكرانية 
أرسيني ياتسينيوك أمس الغرب 

إلى تقديم مساعدات مالية 
وعسكرية لبالده عقب انتهاء قمة 
مجموعة الدول الصناعية الكبرى 

السبع.

باختصار

خــبــراء يــرون أن االنــتــصــار على 

املنال  بعيد  يــزال  ال  الجماعة 

أسباب  على  القضاء  لتجاهل 

نشوئها

◄

مصادر تقول إن تغييرا محتمال 

والتنمية  الــعــدالــة  رأس  على 

أوغلو  داود  فشل  إذا  سيطرأ 

في تشكيل الحكومة

◄

أخبار
«مجموعة الســـبع أو الثماني ال يمكنها حل املشـــاكل الدولية. 

فالرئيـــس بوتـــني يركز على صيـــغ أخرى تضع في عـــني االعتبار 

التوازنات الحقيقية للعالم». 

دمييتري بيسكوف
املتحدث باسم الكرملني

«أحرزنـــا تقدما جيدا في تجهيـــز القوات الجديدة لبـــدء مهماتها 

العـــام املقبـــل، فنحن نضع جنودنـــا األكثر خبرة وقـــدرة في  قلب 

الدفاع الجماعي لحلف الناتو». 

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

«الواليـــات املتحدة تســـتغل ورقـــة الطائفيـــة ملواجهـــة إيران، 

ومحاربة داعش والنصرة وبوكو حرام للمســـلمني، يصب في إطار 

تلك االستراتيجية خدمة ملصالحها».

  أحمد رضا بوردستان
قائد القوات البرية للجيش اإليراني

صالح الدين دمرداش:

نتعهد بأنكم ستحاكمون 

محاكمة عادلة مهما كانت 

جرائمكم

تراجع املنظومة األردوغانية يلقي 

بظالله على السياسة الخارجية

ص ٦

الواليات املتحدة تتأهب ملكافحة اإلرهاب النووي
} واشــنطن - تتجه الواليـــات المتحدة إلى 
الفصـــل فـــي قضية غايـــة فـــي األهمية ضمن 
آفـــة  لمكافحـــة  الموســـعة  اســـتراتيجيتها 
اإلرهـــاب والتطـــرف الذي بـــات تقريبا يغطي 
مناطق كثيرة فـــي العالم، وفق ما نقلته وكالة 

”أسوشتيد برس“ عن مصادر أميركية.
ويتضمن مشـــروع قانـــون المراقبة الذي 
أصبح قانونا، بنـــدا غير واضح ُيمّكن اإلدارة 
األميركيـــة مـــن المصادقـــة علـــى اتفاقيتيـــن 
عالقتيـــن منـــذ فتـــرة طويلة تســـتهدفان ردع 
اإلرهابيين الذين ينفذون عملياتهم بواســـطة 

القنابل المشعة.
وتقـــول تقارير إنـــه عندما وقـــع الرئيس 
األميركـــي باراك أوباما علـــى قانون المراقبة، 
األســـبوع الماضى، تركز االهتمام حول كيفية 
إنهـــاء عمليـــة جمـــع الحكومة للتســـجيالت 

الهاتفية للمواطنين األميركيين.
غير أن المســـودتين األخيرتيـــن للقانون 
الـــذي أثـــار جدال فـــي األوســـاط السياســـية 
األميركية تضمنتا 15 فقرة تســـمح لواشنطن 
بالمصادقة رســـميا علـــى اتفاقيتين لمكافحة 

اإلرهاب النووي بعد سنوات من اإلرجاء.
كلتـــا  علـــى  الشـــيوخ  مجلـــس  ووافـــق 
االتفاقيتيـــن فـــي 2008، ولكـــن تمريـــر قانون 
لجعلهمـــا متســـقتين مـــع القانـــون األميركي 

استغرق سبع ســـنوات، حيث كانت الواليات 
المتحـــدة بحاجة إلـــى ذلك اإلجـــراء من أجل 

إتمام المصادقة عليهما.
ويعتقـــد سياســـيون أميركيـــون أن إدارة 
أوباما ستكون مجبرة جراء االضطرابات التي 
يعيشـــها العالم بســـبب الحرب على اإلرهاب 
علـــى تفعيل معاهدة اإلرهاب النووي الموقعة 
في 2005 والهادفـــة إلى تجريم أعمال اإلرهاب 
النووي وتعزيز تعاون الشرطة والقضاء لمنع 

والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.
وتستثني الفقرة الثانية من المادة الرابعة 
من االتفاقية مالحقة القوات المســـلحة خالل 
أي نزاع مسلح، وهو ما يجعل محاسبة بعض 
األنظمة التي تدعم اإلرهابيين أمرا مستحيال 
إال بتدخـــل مـــن مجلس األمـــن عبر قـــرارات 

يصدرها في الغرض.
ووقعت على المعاهدة الدولية التي ترعاها 
األمم المتحدة أكثر مـــن مئة دولة بما في ذلك 
القوى النوويـــة المعروفة مـــن بينها الصين 
وفرنسا والهند وروســـيا والمملكة المتحدة، 
حيـــث تشـــمل االتفاقية مجموعة واســـعة من 
األفعـــال واألهـــداف المحتملـــة بما فـــي ذلك 
محطات الطاقـــة النووية والمفاعالت النووية 
وتغطـــي التهديدات ومحـــاوالت الرتكاب هذه 

الجرائم أو المشاركة فيها كشريك.

ورغم أن خطر امتالك التنظيمات المتطرفة 
لسالح نووي ضعيف اليوم لكنه ليس منعدما 
الســـيما إذا كانت هذه المجموعات اإلرهابية 
يمكنها أن تســـتفيد من مســـاعدة تقدمها لها 

دولة ما.

وأشـــارت وثائق رفعت واشـــنطن السرية 
عنها بعد ســـنوات من العثور عليها في معقل 
زعيم تنظيم القاعدة الســـابق أســـامة بن الدن 
في أبوت آباد خالل تصفيته، أنه خطط للقيام 

بهجمات على منشآت نووية في إيران.

هل تنجح استراتيجية أميركا في القضاء على دابر اإلرهاب العاملي



محسن عوض الله  – جاد يتيم

} أنقــرة - دخلـــت تركيا مرحلـــة الـ45 يوما، 
التـــي ســـتجري خاللهـــا املداوالت لتشـــكيل 
احلكومة اجلديـــدة. ويتوّقـــع املراقبون على 
ضـــوء هـــذا الوضـــع الـــذي فرضتـــه نتيجة 
االنتخابية البرملانية، وفشـــل حـــزب العدالة 
والتنمية في احلصول على أغلبية األصوات، 
أن يلقـــي الوضـــع بظاللـــه علـــى السياســـة 
اخلارجيـــة التركية، إلى حـــني حتديد مالمح 

املشهد السياسي القادم في البالد.
لكـــن، ذلك ال يعنـــي تغييرا فـــي اخلطوط 
العامة للسياسة اخلارجية التركية جتاه عدد 
من القضايا االستراتيجية، خاصة وأن حزب 
العدالة والتنمية مازال يحتكر املشهد، في ظّل 
توّقعـــات بتواصل اخلالفات حـــول احلكومة 

االئتالفية واحتمال إجراء انتخابات مبّكرة.
وفـــي هـــذا الســـياق، ال يتوّقـــع الباحث 
اللبنانـــي مكـــرم ربـــاح أي تغييـــر كبيـــر في 
خصوصـــا  التركيـــة  اخلارجيـــة  السياســـة 
بالنســـبة إلى سوريا. ويشير إلى أن تصويت 
الشـــعب التركي فـــي االنتخابـــات البرملانية 
”يعكس املوقف الداخلي من جملة استحقاقات 
داخليـــة تتعلق بتغيير طبيعـــة النظام، لكنها 

ليست مرتبطة بالسياسيات اخلارجية“.
ويوضح الباحث مكرم رباح قائال ”صحيح 
أن العدالة والتنمية لم يستطع احلصول على 
الثلثني لكنه لم يخســـر“، ويضيف أن احلزب 

”ما زال صاحب الغالبية في عدد النواب وهذا 
يعني أنه ما زال قادرا على تشكيل احلكومات 

والتأثير في انتخاب رئيس للبالد“. 
وال يؤيـــد الباحـــث ما ذهـــب إليه البعض 
من أن ما حدث فـــي االنتخابات األخيرة ”هو 
هزميـــة للمشـــروع العثمانـــي في السياســـة 
اخلارجيـــة“، موضحـــا أن ”أردوغـــان يتمتع 
بحرية احلركة خارجيا ألنه يتصرف على أنه 
إســـالمي أكثر منه قوميا، وبالتالي ســـيبقى 
هو مـــن يقرر السياســـة اخلارجيـــة من دون 
التأثـــر باالنتخابات ونتائجها، خصوصا أنه 
سيســـتفيد من الهدنة احلالية بـــني اإلخوان 
املسلمني والسعودية حيث اعتبر الطرفان أن 

األولوية هي ملواجهة املد الشيعي“.
وشـــدد رباح علـــى أن ”للنتائـــج تأثيرات 
على أردوغـــان من ناحية سياســـته الداخلية 
من مشاريع وتشريعات وتطهير في اجليش“، 
موضحـــا أن ”الناخبني األتـــراك لم يصوتوا 
بنـــاء على خيـــارات السياســـة اخلارجية بل 
ألســـباب داخلية تتعلق بأمـــور داخلية، وقد 

أثبتـــت االنتخابات نهجـــا وثقافة دميقراطية 
في تركيـــا. وجدد تأكيـــده على أن  راســـخة“ 
”موضـــوع السياســـة اخلارجية لـــم يكن هو 

األساس الذي صوت عليه األتراك“.

تقلص االهتمام

مـــن جانبه توقع الباحـــث املتخصص في 
الشـــأن التركي ميشـــال نوفل، أنـــه ”يفترض 
علـــى  أثـــرا  تتـــرك  أن  االنتخابـــات  بهـــذه 
السياســـات اخلارجية للبالد ألن هذه األخيرة 
ترتبـــط بالتوازنات الداخليـــة، وهذا التوازن 
سيتغير اآلن ألن أردوغان فقد األكثرية املطلقة 
وبـــات ال ميلك إال خيار احلكومة االئتالفية أو 

انتخابات مبكرة“.
وأضـــاف نوفل قائـــال ”برأيي مـــا قام به 
الـــرأي العام التركي هو تصويت عقابي حيث 
بعث برسالة واضحة ألردوغان، برفض تغيير 
النظام البرملاني إلى رئاسي أو القيام مبا هو 
عكـــس الدميقراطية التركية من خالل محاولة 

شخص واحد جمع كل السلطات بيده“.
وشـــدد ميشـــال نوفل على أن ”نتائج هذه 
االنتخابات ستنعكس على خيارات السياسة 
اخلارجية، مبعنـــى أن األردوغانية كنهج في 
السياســـة الداخلية واخلارجيـــة وصلت إلى 
القمـــة واآلن بدأت تتراجع“، مشـــيرا إلى أنه 
منذ صعود  حزب العدالة والتنمية وألول مرة 

”تنخفض الشعبية 9 نقاط“.
ويؤّيـــد خبراء حتّدثت معهم ”العرب“ رأي 
ميشـــال نوفل بخصوص تأثيـــر االنتخابات 
البرملانية على السياســـة اخلارجية التركية، 
مشـــيرين إلى أن أردوغان، إخواني إســـالمي 
بطبعه، وال ينتظر أن يتخّلى متاما عن جماعة 
يشـــاطرونه  الذيـــن  واإلســـالميني  اإلخـــوان 
نفس التوّجـــه األيديولوجي، على غرار حركة 
النهضة التونســـية. لكن في نفس الوقت، ذلك 
ال يعني أن الرئيس التركي سيقبي على نفس 
االهتمـــام والدعم لإلخوان، في األيام القادمة، 
على األقل إلى غاية تشكيل احلكومة، أو إقرار 

إجراء انتخابات مبّكرة.

ويؤّكـــد مصطفى زهـــران، الباحث مبركز 
ستا التركي للدراســـات، لـ”العرب“، أن حزب 
العدالة والتنمية كان بحاجة إلى هذا السقوط 
االنتخابي، كي يعيد حساباته من جديد، بعد 
أن أصابـــه الغـــرور، وجتاهل قادتـــه مطالب 

واهتمامات الناخب التركي.

تركيز على الشأن الداخلي

يتوقع مصطفى زهران، أن تفشل األحزاب 
التركية في تشـــكيل حكومة ائتالفية، وهو ما 
قد يدفع أردوغـــان للدعوة النتخابات برملانية 
جديـــدة، مســـتبعدا أن يكون لهـــذه النتيجة 
تأثيرات كبيرة على عالقة تركيا باإلخوان في 
الوقـــت الراهن، خاصة بعد إعالن داود أوغلو 
رئيس احلكومـــة أن بالده ماضية في طريقها 

لنصرة ”املظلومني في الشرق األوسط“.
لكن ال ينفي أحمد بان، الباحث في شؤون 
احلركات اإلســـالمية، أن عـــدم حصول حزب 
العدالـــة والتنمية التركي علـــى األغلبية يعد 
ضربة موجعة جلماعة اإلخوان، تتزامن مع ما 
تعيشـــه من انشقاقات. ويعتبر بان أن الشعب 
التركي قـــّدم، من خـــالل االنتخابات، حتذيرا 
قويا لرجـــب طيب أردوغان وحزبـــه، بأنه لن 

يسمح بتغيير شكل الدولة.
وقـــال محمـــد عبدالقـــادر، رئيـــس وحدة 
الشـــؤون التركية مبركز الدراسات السياسية 
واإلستراتيجية مبؤسســـة األهرام، إن نتائج 
االنتخابـــات ”أنهـــت أحـــالم أردوغـــان فـــي 
السيطرة على مؤسسات الدولة، بعد أن فشل 
فـــي حتقيـــق األغلبية التي متكنـــه من تعديل 

الدستور والتحول للنظام الرئاسي“.
أن  إلـــى  لـ”العـــرب“  عبدالقـــادر  وأشـــار 
النتائـــج املخّيبـــة لآلمال ســـوف تدفع حزب 
العدالة والتنمية للتركيز على الشأن الداخلي، 
واالهتمـــام بأولويات املواطـــن التركي الذي 
أثبت ألردوغان أنه هو الذي يحدد سياســـات 
الدولـــة واجتاهاتهـــا، الفتـــا إلى أن الشـــعب 
التركـــي عبر، بشـــكل غير مباشـــر، عن رفضه 
لتعـــاون حكومته مع التنظيمات املشـــبوهة، 
عبـــر صندوق االنتخابـــات. وتوّقع عبدالقادر 
أن يقّل تدخل أردوغان في الشـــؤون الداخلية 

لبعض الدول اإلقليمية خالل الفترة املقبلة.
ورّجح نشأت الديهي، الباحث في الشؤون 
التركيـــة، أن تتســـّبب نتائـــج االنتخابات في 
دخول البالد في فوضى عارمة، السيما وسط 
الفشـــل املتوقـــع ألي ائتالف حكومـــي، وفي 
ضوء تناقـــض أيديولوجيات غالبية األحزاب 
التركية. وقال إن أول التأثيرات سوف تتبلور 
في شكل انفراط عقد السياسة اخلارجية، فأي 
حكومة جديدة ســـتكون في مقدمة أولوياتها 
الســـعي إلى إعادة ترميم العالقات مع الدول 

التي دخل أردوغان في عداوات معها.

[ أردوغان أسير لفشل توازناته اإلقليمية [ توقعات بثورة داخل العدالة والتنمية رفضا لسياسات الرئيس السابق
تراجع المنظومة األردوغانية يلقي بظالله على السياسة الخارجية

طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس 
أردوغـــان يتمتـــع بحريـــة الحركـــة 
خارجيـــا ألنـــه يتصـــرف علـــى أنـــه 

إسالمي أكثر منه قوميا

◄

ــــــات  ــــــات االنتخاب ــــــراء أن تداعي ــــــد خب أّك
البرملانية التركية ســــــوف تتجاوز احلدود 
التركية، ومن املتوقع أن تؤثر بشكل كبير 
ــــــا حيوية في املنطقــــــة، كانت  ــــــى قضاي عل
ألنقرة اشتباكات سياسية واضحة معها، 
مثلما ســــــتؤثر على السياســــــة الداخلية، 
ــــــى األقــــــل إلى حــــــني توّضــــــح صورة  عل
املشهد السياسي في تركيا بعد أن وضع  
االســــــتحقاق البرملاني حدا لـ 13 عاما من 

تفّرد حزب العدالة والتنمية باحلكم.
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العثمانيون الجدد ينقلبون على تراث أتاتورك ليعيد مجد سالطين الباب العالي، فلم يكسبوا سوى الفشل

االنتخابات
التركية 07 يونيو  2015

أكراد في البرلمان: تركيا تتغير 
لكن ليس على طريقة أردوغان
} دياربكــر - يأمـــل األكراد فـــي تركيا في 
أن يعزز جناح حزب الشـــعوب الدميقراطي 
املوالـــي لهـــم فـــي االنتخابـــات األخيـــرة، 
مركزهـــم في البرملان ويدفع عملية الســـالم 
املتعثرة الهادفة إلى إنهاء عقود من العنف 

في مناطق جنوب شرق تركيا.
وشـــهدت االنتخابات التي جرت األحد، 
فوز حزب الشـــعب الدميقراطي مبقاعد في 
البرملـــان ألول مـــرة بوصفه حزبـــا وليس 
مجموعـــة من النواب املســـتقلني. وتخطى 
احلزب عتبة العشـــرة باملئة الالزمة لدخول 
البرملان بفـــوزه بثمانني مقعـــدا من مقاعد 

البرملان البالغة 550 مقعدا.
ويتوقع أن يســـتخدم احلزب نفوذه في 
محاولة إحياء عملية الســـالم بني احلكومة 
التركية وحزب العمال الكردستاني احملظور 
الذي أســـفر مترده في مناطق جنوب شرق 
تركيـــا حيث تقيم غالبيـــة كردية، عن مقتل 

عشرات اآلالف.
كمـــا سيســـعى احلـــزب إلـــى حتقيق 
مطالـــب األكراد ومن بينهـــا توفير التعليم 
باللغة الكردية لألطفال األكراد في املدارس 
احلكومية. وصرح مسؤول في احلزب طلب 
عدم الكشـــف عن هويته في مدينة ديار بكر 
التي تســـكنها غالبية كردية ”أثبتت نتيجة 
االنتخابات أنه ال يستطيع أحد اتخاذ قرار 

بشأن األكراد دون وجودهم“.
وقالت نورســـيل ايدوغـــان، وهي نائبة 
في حزب الشـــعوب الدميقراطي، إنه ”يجب 
قبول حـــزب العمال الكردســـتاني وزعيمه 
عبداللـــه أوجالن كشـــركاء فـــي احملادثات 
إذا أريـــد لهـــا النجاح“. وأضافـــت ”ال أحد 
فـــي تركيا لديه الصبر على احتمال فوضى 

جديدة. ال ميكن التضحية بالسالم“.

السياسيون يتفاوضون 
على مالمح تركيا ما بعد أردوغان

ص 12

نكسة {األردوغانية}
ص 9

«حكومـــة الحزب الواحد عجزت عن حل المشـــاكل التي تعاني منها تركيا، والشـــعب يرغب 
فـــي تحقيق التصالح بين األحزاب السياســـية دون أن يشـــمل هذا التصالـــح حزب العدالة 

والتنمية}.
كمال كيليتشدار أوغلو
رئيس حزب الشعب اجلمهوري

تركيا ترفع لواء العلمانية على أنقاض أحالم أردوغان العثمانية
نيك تاترسال وأورهان جوشكون

} يجلس فـــي ”قصره األبيض“ املبني حديثا 
بغرفـــه وقاعاته األلـــف وقد اكتملـــت خططه 
إلرساء دعائم رئاسة نافذة قوية، لكن في ذات 
اللحظـــة التي كان يتوقـــع أن يرى فيها نصرا 

متوجا لتلك اخلطط بدا أن جنمه يأفل.
ولـــو أن هناك شـــعورا واحـــدا جمع بني 
األحـــزاب املعارضة بعد االنتخابـــات العامة، 
حلملـــة الرئيس  فســـيكون صدى لكلمـــة ”ال“ 
رجب طيب أردوغان من أجل متهيد الســـاحة 

السياسية إلنشاء تركيا احلديثة كما يراها.
وال يـــزال حـــزب العدالة والتنميـــة، الذي 
أسســـه أردوغـــان عـــام 2001، احلـــزب األكبر 
لكنـــه فقـــد ألول مـــرة منـــذ 13 عامـــا أغلبيته 
املطلقـــة وعجـــز عن حتقيـــق أغلبيـــة الثلثني 
التي يحتاجها لتعديل الدســـتور. والح شبح 

التحالف لرجل لم يألف احلل الوسط.
طموح أردوغان وســـلطته النافـــذة، التي 
طاملا مللمت شتات حزب يجمع بني إصالحيني 
ليبراليـــني وعناصر قوميـــة وأخرى من ميني 
الوســـط إضافة إلى التيـــار الديني احملافظ، 

عرضة اآلن لتمزيق احلزب نفسه.
ويشعر أيضا شـــركاء تركيا الغربيون في 
حلف شـــمال األطلســـي بالقلق من أي تبعات 
محتملـــة لالضطرابات السياســـية داخل أي 
دولـــة حليفـــة على حـــدود العراق وســـوريا 
وإيران. وقال أحمد إينســـل، وهو كاتب عمود 
وأســـتاذ بجامعة غلطة ســـراي في إسطنبول 
”ميكن تلخيص هذه النتائج في جملة واحدة: 

ألردوغان. الناخبون قالوا ’كفى‘ 
وكان أردوغـــان (61 عاما) قد اســـتقال من 
رئاســـة الوزراء في أغسطس املاضي، بعد أن 
أمضى في ذلك املنصب أكثر من عشر سنوات 
كي يتولى رئاســـة البالد وهي منصب شرفي 

إلى حد كبير خطط لتحويله ملنصب تنفيذي.
وبعد أن استنفد كل القنوات التي أتاحها 
له الدســـتور أمســـك بزمام احلكومـــة، فكانت 
اجتماعـــات مجلس الـــوزراء تعقد في قصره. 
وكان يرى أنها مجرد مســـألة وقت إلى أن يقر 

البرملان اجلديد دوره اجلديد.
وقال مســـؤول كبير فـــي العدالة والتنمية 
”أسلوب أردوغان أضعف داود أوغلو. أيا كان 
ما يردده أي شـــخص، فإن ســـيطرة أردوغان 

علـــى العملية االنتخابيـــة للحزب وتدخله في 
األحداث اليومية أثارا عدم ارتياح في احلزب 
وبني الناخبني“. وأضاف املسؤول، الذي طلب 
عدم نشـــر اسمه خشـــية التنكيل به ”أردوغان 
هو الزعيـــم الطبيعي.. ال أحد ينكر هذا.. لكنه 

كان يجب أن يترك عمل احلزب للحزب“.
وأســـس أردوغان حزب العدالة والتنمية 
فـــي وقت كانـــت تركيـــا تنزلق فيه فـــي أزمة 
ماليـــة عام 2001. وفاز احلـــزب بنصيب متنام 
مـــن األصوات في ثالثـــة انتخابـــات برملانية 
متعاقبـــة خالل عقد شـــهد ارتفاعـــا حادا في 
الدخول وإرســـاء دعائم تركيـــا كقوة إقليمية. 
لكن تشـــدده املتزايد مع املعارضة أفقده تأييد 
نصـــف األتراك وترك البالد في حالة انقســـام 
حادة، بينمـــا أصبحت املركزية ســـمة مثيرة 

للقلق من سمات حزبه العدالة والتنمية.
ويخشـــى بعض أعضاء احلـــزب أن يلقي 
أردوغـــان بالالئمة في نتيجة االنتخابات على 
داود أوغلـــو الذي يحاول تعزيز وضعه داخل 
احلزب أو أن يســـعى لالنتقام منه فيســـتبدله 
ببديـــل طيـــع. وقـــال مســـؤول ثـــان باحلزب 
”ســـيعتبر أردوغان هذه النتائج هزمية حلزب 
العدالة والتنمية وسينتقد احلزب… هو دائما 

يفكر في بديل لداود أوغلو“.
وأضاف ”ال يقبل الهزميـــة أبدا… لكنه لن 
يســـتطيع أن يفعل مـــا يحلو له فـــي العدالة 
والتنمية بنفس السهولة التي كان يجدها من 
قبل. هناك مجموعة فائزة حتترم داود أوغلو 
وهنـــاك انتقادات داخل احلزب ألردوغان أكثر 
ممـــا كان عليه احلال من قبـــل“. وفي تضارب 
صارخ مع أداء احملـــارب املنتصر الذي اعتاد 
أن يبديه بعـــد االنتخابات، حتـــدث أردوغان 
بلهجـــة تصاحلية فـــي أول حديث مقتضب له 
مـــن مكتبه أول أمس اإلثنني. وقال ”رأي أمتنا 

فوق أي شيء آخر“.
ويرى إتيان جحموبيان املستشـــار السابق 
لـــداود أوغلـــو أن حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
يجـــب أن يتطلـــع جليل جديد مـــن احملافظني 
اإلســـالميني الورعني واألكثر انفتاحا في ذات 
الوقت على القيم العلمانية وتقبال لها، إن كان 
يريـــد اســـتعادة ما كان يحظى بـــه من تأييد. 
وقال ”أردوغان شـــخصية بالغة التأثير، لكن 
عند حد معني. وبعد هذا احلد عليه أن يتكيف 

أردوغان يفشل في تحويل قصره الفخم إلى مركز رئيسي لصنع القرار في تركياوأن يتواءم وأن يتعلم“.
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} حدثـــان قدمتهمـــا األيـــام الماضيـــة أثـــارا 
جـــدال ملحوظا، األول إعالن مؤتمر هرتســـيليا 
عن نتائج اســـتطالع تم بالتعـــاون مع جامعة 
ميلفيكـــي األميركية أوضحت  فيسكونســـين – 
بأن 53 بالمئة من الســـعوديين يرون في إيران 
عدوهم األول واألساســـي، بينما رأى 22 بالمئة 
أن تنظيـــم داعش هو ذلك العدو، في حين كانت 
نسبة إسرائيل في هذه المقاربة 18 بالمئة فقط.

وكشـــفت العينة التي تجـــاوزت 500 فرد تم 
اســـتطالع رأيها عبر الهاتف بأن 85 بالمئة من 
الســـعوديين يؤيدون المبادرة العربية للسالم، 
وذهب 25 بالمئة من الســـعوديين إلى المطالبة 

بتحالف السعودية وإسرائيل في وجه إيران.
الحـــدث الثاني، هو لقاء اللواء المتقاعد د. 
أنور ماجد عشقي (رئيس مركز الشرق األوسط 
للدراسات االستراتيجية) بدوري غولد (رئيس 
مركز القدس للدراســـات السياسية، والمرشح 
لمنصب مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية) 
على هامـــش مؤتمر بحثي لمجلـــس العالقات 
الخارجيـــة في الواليات المتحدة، والحقيقة أن 
هذا اللقـــاء تم تحميله فـــوق طاقته، فهو ليس 
لقاء سياسيا وال ثنائيا، كما أن عشقي ال يحمل 
أي صفة رســـمية حاليا ولم يدع تمثيل القيادة 
السياســـية أو تمثيل المواطنين، وكلمته كانت 
واضحـــة في تبنـــي المبادرة العربية للســـالم 
وصون الحقوق الفلســـطينية. وما جرى سبق 
رؤيته في مشـــاهد مشابهة جمعت األمير تركي 
الفيصل في بروكسل مع عاموس يدلين، رئيس 
المخابرات العســـكرية اإلســـرائيلية األســـبق، 
وكذلـــك مصافحـــة تركي الفيصـــل لنائب وزير 
خارجية إســـرائيل داني أيالـــون خالل مؤتمر 
بحثـــي، ولم يتهم الفيصـــل بالخيانة كما جرى 
مع عشـــقي، ولم يتم تصوير تلك المشاهد على 
أنها فاتحة اتصاالت سياســـية بين السعودية 
وإســـرائيل رغـــم أن الفيصـــل أقـــرب للقيـــادة 
السياســـية من عشقي بســـبب انتمائه لألسرة 

الملكية.
وكلمة عشـــقي لـــم تقدم شـــيئا مختلفا عن 
الخطاب السعودي الرسمي في عرض ”الجهود 
التآمريـــة اإليرانيـــة فـــي الشـــرق األوســـط“، 
وارتـــكاب أعمـــال األرهـــاب بـ“إلهـــام إيراني“ 
في الســـعودية والعالم العربي، ودعا عشـــقي 
لتشـــكيل قوة عربية مســـلحة تقف في مواجهة 
المســـاعي اإليرانية فـــي المناطـــق المختلفة. 
وقـــال عشـــقي نصا فـــي تصريـــح توضيحي 
ملحق ”إيران جارة، لكن سياســـاتها هي العدو 

الحقيقي للمملكة“.
إننـــا أمام حدثيـــن يتمتعان بوجـــه واحد، 
وهو النظرة الســـعودية بين إيران وإسرائيل، 
وقد لفتني في أحد برامج قناة (المنار) الناطقة 
باســـم ما يســـمى بـ(حـــزب اللـــه) اإليراني في 
لبنان، تلقف اســـتطالع هرتسيليا لإلشارة إلى 

مؤامرة كونية يتجاوز عمرها عقود الســـنوات 
هدفهـــا شـــيطنة إيـــران لمصلحـــة إســـرائيل 
والتحريض الطائفي، فبدا طريفا لوم الضحية 

وتطييب الجاني.
لقد سئلت مرارا، لماذا يظهر اسم إيران في 
الخطاب السعودي، وكذلك الخليجي، بسلبية، 
أكثر من إســـرائيل، واإلجابـــة باختصار: إنها 

الجغرافيا يا عزيزي.
في لبنان مثال، تحضر سوريا البعثية كاسم 
أول في خانة العداوة عند األحزاب المسيحية، 
على عكس األحـــزاب الجنوبية أيا كانت ملتها 
التي رفعـــت راية العداوة ضد إســـرائيل، هذه 
المفارقة ال تعني أن شيعة لبنان أكثر وطنية من 
المســـيحيين، ألننا إذا نظرنا إلى جيش لبنان 
الجنوبي التابع عضويا للجيش اإلســـرائيلي، 
70 بالمئة من عناصره شيعة، القضية ببساطة 
هي أن المســـيحيين على تماس سلبي دائم مع 
سوريا البعثية بحكم الحدود، وأن الجنوبيين 
علـــى تماس ســـلبي دائـــم مع إســـرائيل بحكم 
الحدود أيضا، ومن الطبيعي أن تصرخ كل فئة، 
في ظل غياب المواطنة، باتجاه موطن الضرر.

إذن، كان عامـــل الجغرافيـــا فـــي لبنان هو 
القاســـم األساس بين فئتين اختلفتا على هوية 
العـــدو األول والحقيقـــي، وكانت لعنـــة لبنان 
الجغرافيـــة أن وضعته بين نظامين من أســـوأ 
أنظمة العالم: إســـرائيل وسوريا البعث. فصب 
نصف اللبنانيين غضبهم على البعث السوري 

وصب النصف اآلخر غضبه على إسرائيل.
ومـــا ينطبق على لبنـــان ينطبق على غيره، 
فدول الخليج، وعلى رأسها السعودية، لم تشهد 
تصادما مباشـــرا مع اإلســـرائيليين، فالحروب 
العربيـــة اإلســـرائيلية انحصر مســـرحها في 
فلسطين ومصر واألردن وسوريا ولبنان، ورغم 
الدعم السياســـي واالقتصادي الذي قدمته دول 
الخليج لدول الطوق، إال أننا ال يمكن أن نصف 

ذلك باحتكاك سلبي مباشر بين الطرفين.
في المقابل، فالصفحات الدامية بين إيران 
والخليجييـــن ال تنتهي، بدءا من احتالل الجزر 
اإلماراتية التابعة لمنطقة الشارقة عام 1971 في 
عهد الشـــاه، ثم مبدأ تصدير الثورة اإلسالمية 
الذي أعلنه الخميني عام 1979 الذي ســـاهم في 
تأجيج حرب اســـتمرت لســـنوات بيـــن العراق 
وإيران، ثم التفجيرات اإلرهابية التي استهدفت 
الكويـــت وغيرها فـــي الثمانينـــات الميالدية، 
وتفجيـــر الخبر في أواســـط التســـعينات في 
المملكة، ثـــم ما جرى في األلفيـــة الجديدة من 
اقتحـــام إيـــران للمـــدى الخليجـــي الحيـــوي، 
العراق واليمن، بل واســـتهدافها لدول الخليج 

نفسها بخاليا التجسس واإلرهاب، ومطامعها 
المعروفة في البحريـــن، وتطفلها على الفضاء 
العربي في سوريا وفلسطين ولبنان، وما نجم 
عـــن كل ذلك من فتن طائفيـــة وصراعات أهلية 
واســـتهداف للدول لصالح الميليشيات، وغير 
ذلك كثير ومنه مشـــروع التشييع الذي تكشفت 

نشاطاته في أكثر من دولة.
بعد كل ذلك، ال يمكن أن نلوم السعوديين أو 
دول الخليج على نظرتها الســـلبية الحادة إزاء 
إيران، ولم يتقدم اإليرانيون على اإلسرائيليين 
في مقام العداوة إال في العشر سنوات األخيرة 
على الرغم من الخالف الطائفي الســـابق لذلك 

بمئات السنين، وهذا بيدها ال بيد غيرها.
مشـــكلة البعـــض، حصـــر مقـــام العـــداوة 
إلســـرائيل بـــال مبرر، فالـــدول تعـــادي كل من 
يعاديهـــا أو يســـتهدف مصالحها حتى لو كان 
شريك الدين أو اللغة، فإذا كانت تصرفات إيران 
مماثلـــة لتصرفات إســـرائيل فهما يســـتحقان 
نفس المكانة، وإذا رأى البعض، بحكم التماس 
المباشـــر، أن جرائـــم إيـــران تجـــاوزت جرائم 
إســـرائيل، فال شـــك بأن نظرتهم السلبية تجاه 
إيران ســـتتعاظم، ال يمكن أن تطالب عراقيا قام 
جندي من الحرس الثـــوري اإليراني بقتل ابنه 
بأن يقّدم معاداته إلســـرائيل أنها قتلت أســـرة 
فلســـطينية، وال يمكن أن تطالب أسرة سعودية 
فقـــدت عائلها بيـــد داعش أن ال تفكـــر في غير 

إسرائيل.
إننـــي أرى تماما وأعرف جيـــدا ما تقترفه 
إســـرائيل في فلســـطين والجـــوالن، لكنني في 
الوقت نفســـه، بحكـــم الجغرافيـــا، أعاني مما 
تقترفـــه إيـــران في العـــراق وســـوريا واليمن 
وفلســـطين ولبنـــان، وألمس بشـــكل مباشـــر 

تداعيـــات أطماعها بدول الخليـــج، بل وكأنني 
أرى إيـــران بما تفعله تجمل صورة إســـرائيل 

وتخدمها موضوعيا.
هل نظرية التحالف الخليجي اإلســـرائيلي 
فـــي وجه إيـــران ممكنة؟ هذا التســـاؤل ما كان 
ليطرح لوال فشـــل الســـؤال المعاكـــس، نظرية 

التحالف العربي اإليراني في وجه إسرائيل.
إننا أمام دولتين تتشابهان في الخصائص: 
النظـــرة االســـتعالئية العنصرية ضـــد العرب، 
الذرائعيـــة الدينية، هاجـــس الخطر في محيط 
مختلف عند إســـرائيل وهاجس التمدد للمياه 
الدافئـــة عند إيـــران. وللدولتيـــن موقع مريب 
فـــي المجتمع الدولي، وما يفعالنه في الشـــرق 
األوســـط يعزز التطرف ويضعـــف هيبة الدولة 

العربية إن لم يلغها.
مســـتحيل،  هنـــاك  ليـــس  السياســـة  فـــي 
وليـــس هنـــاك عـــداوات دائمـــة وال صداقـــات 
دائمة، ومعاييـــر الصداقة والعـــداوة تحددها 
وعوامل  المشـــتركة  والمصالـــح  الســـلوكيات 
الجغرافيـــا التـــي ال يمكـــن تبديلهـــا وعوامل 
الضـــرورة ذات الحضور المؤقـــت الذي ال مفر 

منه.
ومـــا يدعـــو للتفـــاؤل هو مشـــروع القوات 
العربيـــة المشـــتركة الـــذي يغنـــي عـــن هـــذه 
الثنائيات الحادة، ولعـــل عملية عاصفة الحزم 
العســـكرية مقدمة لسياســـة حاسمة تمهد للغد 

المشرق.
إننا نعيش زمن الحـــروب األهلية العربية، 
والحـــرب األهليـــة اللبنانية مثـــال واضح لما 
يمكن أن يجري، فمن سيتعرض لتهديد الوجود 
لن يتـــردد في التحالـــف مع الشـــياطين كانت 
إسرائيلية أو إيرانية أو حتى داعشية، وحينها 

ســـيكون الســـؤال األخالقي نوعا مـــن الترف 
األبله. من ينسى هذه المشاهد في حرب لبنان: 
أهل الجنوب يســـتقبلون الجيش اإلســـرائيلي 
بالورود نكاية بمنظمة التحرير الفلســـطينية، 
والجبهـــة اللبنانية تســـتدعي شـــارون إلنقاذ 
لبنـــان كما اســـتدعت قبله حافظ األســـد إلنقاذ 
المســـيحيين، والجبهة الوطنيـــة ال تتردد في 
التحالف مع األجنبي كان سوريا أو فلسطينيا 
أو إسرائيليا إللغاء بعض أخوة الوطن، وربما 

نقضا لمفهوم الوطن نفسه.
منـــذ طرحـــت إســـرائيل مشـــروع الجدار 
العـــازل، أعلنت نهاية حلمهـــا التاريخي بدولة 
تمتد من النيل إلى الفرات، احتاجت إســـرائيل 
لخمســـين عامـــا حتـــى تتأكـــد من اســـتحالة 
حلمهـــا. واآلن إيـــران هـــي األخـــرى تجـــرب 
حلمها اإلمبراطـــوري المحكوم عليه بالفشـــل 
بســـبب الطائفة والعجمة، وكما أدت تضحيات 
الفلســـطينيين إلى إلغاء حلم إسرائيل الكبرى، 
لن يلغي مشروع اإلمبراطورية الفارسية سوى 
العرب أنفسهم، واألحمق وحده هو من يظن أن 
غيره ســـيدافع عنه مجانا أو سيحارب معه بال 
مقابـــل، ومن هذا المنظـــور، أي تبادل المنفعة 
أو احتكارها، يمكن قـــراءة حاضرنا المخضب 

بالدم ومستقبلنا الموشح بالسواد.

السعودية بين إيران وإسرائيل: الجغرافيا محدد لهوية العدو الرئيسي
[ ممارسات طهران تجمل صورة اإلسرائيليين وتخدمهم موضوعيا [ رفض التهديدات اإليرانية ال يعني التحالف مع إسرائيل

ــــــة ضد العرب  ــــــران دولتان تتشــــــابهان في النظرة االســــــتعالئية العنصري إســــــرائيل وإي
ــــــة الدينية، وهاجــــــس اخلطر في محيط مختلف عند إســــــرائيل وهاجس التمدد  والذرائعي
ــــــي، وما يفعالنه في  ــــــران. وللدولتني موقع مريب في املجتمع الدول ــــــاه الدافئة عند إي للمي

الشرق األوسط يعزز التطرف ويضعف هيبة الدولة العربية إن لم يلغها.

في 
العمق

«الخبر المتداول عن وجود لقاءات سعودية إسرائيلية لمواجهة 

إيران ال أساس له من الصحة، وطهران وراء ترويج الشائعات عن 

تعاون «سعودي – إسرائيلي} لخدمة مصالحها}.

أنور ماجد عشقي
رئيس مركز الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية

«أقـــرب األصدقاء يمكـــن أن يختلفوا حول قضايـــا األمن الدولي، 

وليس هناك أكثر أهمية إلســـرائيل والســـتقرار الشرق األوسط 

والسالم في العالم، من التهديد الذي يمثله النووي اإليراني}.

بنيامني نتنياهو
رئيس الوزراء اإلسرائيلي

«موقف الســـعودية، التي تبنت خالل السنوات الماضية سياسة 

الملك فهد القائمة على عدم  تطوير ســـالحها النووي، قد يتغير 

في حال واصلت إيران برامج صناعة أسلحة الدمار الشامل}.

األمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز
سفير السعودية لدى اململكة املتحدة

لم تتقـــدم إيـــران على إســـرائيل 

في مقام العداوة إال في الســـنوات 

األخيـــرة رغـــم الخـــالف الطائفـــي 

السابق لذلك بمئات السنين

◄

إســـرائيل احتاجت خمســـين عاما 

حتـــى تتأكد من اســـتحالة حلمها 

التاريخـــي بدولـــة تمتد مـــن النيل 

إلى الفرات

◄

ممارسات إسرائيل وإيران تعزز التطرف في الشرق األوسط

مؤتمر لألمن القومي اإلسرائيلي: واهم من يثق في إيران
} هرتسيليا - كعادتهم كل سنة، ومنذ خمسة 
عشـــر عاما، ينزوي صّناع القرار اإلســـرائيلي 
ومجموعة من المسؤولين والخبراء الدوليين، 
في مدينة هرتسيليا، شمال فلسطين المحتلة، 
ليراجعوا في هدوء وعمق تطّورات الوضع في 
الشرق األوسط والعالم، وتأثيرات األحداث في 
المنطقة عن األمن القومي اإلسرائيلي، الذي ال 
ينفصل عن األمن القومي للشرق األوسط ككل.
متعـــدد  اإلســـرائيلي  المعهـــد  وينضـــم 
المجـــاالت مؤتمر هرتســـيليا، الـــذي يوصف 
بعقل إســـرائيل الجماعي. واهتّمت دورة هذا 
العـــام، التـــي عقدت من 7 إلـــى 9 يونيو 2015، 
ببحـــث تداعيـــات التقارب اإليرانـــي الغربي، 
وخطورة تنظيـــم الدولة اإلســـالمية وعالقته 
بتنظيم القاعدة والوضع في العراق وســـوريا 

واألردن ولبنان.
ومنـــذ ســـنوات يتصـــّدر الملـــف النووي 
اإليراني مناقشـــات مؤتمر هرتســـيليا، الذي 
تخـــرج توصياتـــه فـــي كّل مـــرة لتؤّكـــد على 
ضـــرورة مراجعـــة قواعـــد اللعبة مـــع إيران، 
بعد التقارب الذي ســـّجل بين طهران والغرب. 
ووضع المؤتمر، الذي حمل عنوان ”إســـرائيل 

في شـــرق أوســـط مشـــاغب“، تنظيـــم داعش 
وإيران على نفس مؤّشـــر الخطورة، بالنسبة 

إلى إسرائيل والمنطقة.
وجـــّدد وزير الدفاع اإلســـرائيلي موشـــيه 
يعالون خالل المؤتمر انتقاده لالتفاق الدولي 
المتبلـــور مـــع إيـــران، قائال ”علـــى الرغم من 
العقوبات االقتصادية على إيران فإن أولويتها 
هي االســـتثمار في اإلرهاب“. واعتبر يعالون 
أن هـــذا االتفاق ”ال يشـــمل إغالق أي منشـــأة 
نوويـــة، ويفتح الطريق أمام إيـــران للوصول 

إلى القنبلة“.
وفـــي كلمتـــه، التـــي ألقاها خالل جلســـة 
بعنـــوان ”األمـــن القومي اإلســـرائيلي“، حلل 
موشـــيه يعالـــون الوضع الجيوسياســـي في 
الشـــرق األوســـط، وموقع إســـرائيل من ذلك. 
وقال ”إن السياسة اإلســـرائيلية تقضي بعدم 
التدخل في سوريا، لكن ذلك برغم  لدينا أفكار 
حول القضية. فلدينا سياسة واضحة لحماية 
مصالحنا. والجميع من حولنا يعرف خطوطنا 

الحمراء ويحترمها بالتحديد“.
وأضاف ”عنـــد النظر إلـــى المنطقة نظرة 
شاملة ندرك أن إيران هي التي تسعى للهيمنة 
على أغلـــب المنطقـــة. إن اإليرانييـــن هم من 
منعوا االســـتقرار في العـــراق، رئيس الوزراء 
العراقـــي، هو دمية في يد إيران. في ســـوريا، 
ليس األســـد مـــن يحكـــم ويقود، بـــل الحرس 

الثوري اإليراني“. 
وأعـــرب يعالون عن قلقـــه إزاء عدم وجود 
نقـــاش حـــول قضيـــة الصواريـــخ اإليرانية. 

للنظـــام  اإليرانـــي  ”النشـــاط  أن  وأوضـــح 
المحتـــال لم يناقش أبدا فـــي المفاوضات. إن 
اإليرانيين يعملون في اليمن من أجل إســـقاط 
النظـــام المتحالـــف مـــع الغرب“. ويســـتبعد 
مختلف المســـؤولين اإلسرائيليين في مؤتمر 
هرتســـيليا أن يلتـــزم  اإليرانيـــون بوعودهم 

بخصوص االتفاق النووي واهم. 
ويؤّكـــد رئيس الطاقم السياســـي واألمني 
في وزارة األمن اإلسرائيلية، الجنرال عاموس 
جلعاد، أن النظام اإليراني يجيد اللعبة الدولية 
والخداع في كل ما يتعلق بمشـــروعه النووي، 

وال يضيـــره أن يواصـــل الخـــداع وصوال إلى 
تحقيـــق هدفه األعلى بالتحـــول إلى دولة ذات 
قدرات نووية، مع خطة اســـتراتيجية لبســـط 
الســـيطرة اإليرانيـــة واالنتقـــال بعـــد العراق 

واليمن إلى شرق السعودية والبحرين.
وقال عامـــوس جلعـــاد إن ”وحدة أراضي 
العراق ذهبت أدراج الريـــاح، وتفككت الدولة 
العراقيـــة عمليـــا، ولم تعد تشـــكل خطرا على 
إســـرائيل، خصوصـــا بعدما باتـــت في واقع 
الحال منطقة نفوذ إيرانية، وجزءا من المخطط 

اإليراني لبناء اإلمبراطورية الشيعية“. 

واعتبـــر أن ”الواقع القائـــم غربي العراق، 
بعدمـــا ســـيطر األكراد علـــى شـــمال العراق، 
وخضوع الحكومة المركزية للتأثير اإليراني، 
دفع بأهل الســـنة في ظل يأســـهم إلى أحضان 
تنظيـــم داعـــش، الذي بات يشـــكل خطرا على 

إسرائيل بفعل تهديده لألردن“.
بدروه، حـــاول توني بلينكـــن، نائب وزير 
الخارجيـــة األميركـــي، الترويـــج لوجهة نظر 
إدارته في هذا الســـياق وطمأنة المســـؤولين 
اإلســـرائيلبين، بشأن الملف النووي اإليراني، 
قائـــال إن “االتفاق الذي نســـعى إلى التوصل 
إليه ســـوف يغلق الممـــرات اإليرانية األربعة 
باتجـــاه الحصول علـــى ما يكفي مـــن المواد 

االنشطارية الصالحة لصنع السالح“.
ووصـــف بلينكـــن المخـــاوف الكبرى من 
االتفـــاق بأنها فـــي غير محلها، فعلى ســـبيل 
المثال، قال إن االتفـــاق ”لن ينتهي في مرحلة 
الحقة، كما يظن كثيـــر من الناس“، مضيفا أن 
”التـــزام إيـــران بجميع الشـــروط المنصوص 
عليهـــا في معاهـــدة عدم انتشـــار األســـلحة 
النووية، بما في ذلك االلتزام بعدم صنع سالح 

نووي، سوف يستمر إلى األبد“.

مؤتمر هرتسيليا  يضع تنظيم داعش وإيران على نفس درجة الخطورة

عاموس جلعاد: 

دولة سوريا لم تعد قائمة 

و90 بالمئة من العراق 

يحكمه تنظيم داعش

موشيه يعالون: 

أموال إيران تجعل 

تمويل حزب الله 

والحوثيين أمرا سهال

أحمد عدنان
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} بعد ثالثة عشرة سنة من احلكم املنفرد 
في تركيا، ترّجل حزب العدالة والتنمية عن 

احلصان األول في السباق، خالل االنتخابات 
التشريعية األخيرة، ليدخل املنافسة حزب 
صغير لم يكن رجب طيب أردوغان يضعه 

في احلسبان قبل عام من هذا التاريخ، هو 
حزب الشعوب الدميقراطي الكردي، الذي 

حقق مفاجأة أذهلت األتراك وقبلهم املراقبون 
األجانب، ووجه املفاجأة أنه بينما كان حزب 
العدالة والتنمية مهتما بخصومه التقليديني 

الذين طاملا لعب معهم لعبة القط والفأر، خرج 
خصم سياسي جديد لم يكن منتظرا أن يحقق 
الفوز ليصبح أول حزب ذي لون كردي يدخل 

البرملان التركي، في تاريخ تركيا احلديث.
احلديث عن هزمية انتخابية حلزب 

أردوغان قد يبدو مبالغة غير مبررة، فما 
يزال احلزب األول في قائمة الفائزين؛ ولكن 
التراجع الذي حصل له في االقتراع األخير 

أمام منافسيه صار اليوم مؤشرا على انحدار 
سياسي في املستقبل القريب، يقوده إلى 
الهزمية. فطوال السنوات املاضية متكن 
احلزب من صوغ خطاب سياسي مليء 

بالشعور بالتفوق، مع مزيج من السطوة 
واحلكم شبه االنفرادي، في بلد بات ينظر 

إليه الكثيرون على أنه منوذج للدميقراطية 
في العالم اإلسالمي، قابل للتسويق؛ لكن 
الواقع أن احلزب تعامل مع املرحلة التي 

قضاها في السلطة باعتبارها بيعة دائمة من 
طرف الشعب التركي غير ممكنة االنفكاك، 
وشرع في التحضير إلدامة أردوغان على 

كرسي احلكم، مع أن ذلك نقيض املنطق 
الدميقراطي الذي يجعل واحدة من ميزات 
الدميقراطية أنها تتعب سريعا من احلاكم 

فتسعى إلى تغييره.
لكن أردوغان لم يواجه في االنتخابات 

األخيرة األحزاب السياسية املسجلة فحسب، 
وإمنا كان هناك خصم آخر ساهم، بشكل 

مباشر، في توجيه الناخبني إلى التصويت 
العقابي ضد حزب العدالة والتنمية. هذا 
اخلصم هو حركة اخلدمة الشهيرة، التي 

يقودها من مقره في الواليات املتحدة 
األميركية الشيخ فتح الله غولن، الذي 

يتبع له اآلالف من األتراك. فخالل السنوات 
القليلة املاضية طفت على السطح أخبار 

عن مواجهات بني الطرفني، وعن محاوالت 
من طرف احلزب احلاكم خنق احلركة أو 
حتى ”تركيعها“، كما يقول أتباع احلركة 

الناقمون على سياسة أردوغان. وقد وصلت 
تلك املواجهات إلى فتح ملفات خطيرة تتعلق 

باالختالسات املالية والتالعبات السياسية 
اتهمت بها احلركة احلزب احلاكم، األمر الذي 

زاد في سعار هذا األخير فاندفع إلى إطالق 
سلسلة من اإلجراءات الصارمة جتاه احلركة 

واحملسوبني عليها، شملت إغالق بعض 
املدارس التابعة لهذه األخيرة، والتضييق 

على صحافتها، واعتقال صحفيني.
في خضم هذا الصراع وضع كل طرف 

روايته. فاحلركة تقول إن أردوغان سياسي 
انتهازي طلع على أكتاف أبنائها، وبعد أن 
وصل إلى رأس الدولة بدأ في حبك مؤامرة 

للتخلص منهم، بل إنهم يضيفون بأن الرجل 
استغل املعلومات التي كانت لديه عن احلركة 

لكي يحولها إلى ثغرات لإلجهاز عليها؛ في 
حني يقول أردوغان إن احلركة دولة داخل 
الدولة، وإن زعيمها املسن يريد أن يضع 

تركيا حتت إبطه، ويربط ازدهار تركيا 
بالقضاء عليها.

خالل رحلتي إلى تركيا في شهر أبريل 
املاضي، للمشاركة في عدد من الندوات 

املتزامنة التي دعيت إليها، ملست لدى بعض 
املقربني من الشيخ غولن – الذي يسمونه 

”األستاذ“ – شعورا بأن حزب العدالة 
والتنمية سوف مينى بنكسة انتخابية 

مؤكدة، والسبب أن أردوغان خالل السنة 
املاضية كثف من خرجاته اإلعالمية القوية 

التي كال فيها الهجوم على احلركة، واعتقل 

صحفيني معروفني بنزاهتهم، األمر الذي 
خلف، لدى الرأي العام، انطباعا سلبيا حول 

طبيعة تدبير أمور الدولة من طرف احلزب 
احلاكم. وما زاد الطني بلة أن أردوغان بنى 

قصرا فاخرا أنفق عليه ماليني الدوالرات 
من خزينة الدولة، كما لو أنه يحضر نفسه 

ملنصب سلطاني دائم، ويستعد للحصول على 
لقب ”الفاحت“.

أحد املثقفني األتراك قال لي إن 
اإلسالميني العرب هم من ساهم في الترويج 
لصورة احلزب وأردوغان في العالم العربي 

كبطل إسالمي وخليفة منتظر، وسخر من 
الذين يعتقدون أن تركيا سوف تعيد اخلالفة 
من جديد مع حزب العدالة والتنمية، وأضاف 

قائال ”إن اإلسالميني العرب ال يدركون ما 
نعيشه بسبب هذا احلزب الذي ينتظرون منه 

أن يأتيهم باخلالفة على وقع معاناتنا“.
لكن أغرب ما سمعته من البعض هناك 

أن أردوغان بات مستعدا للتضحية باألتراك، 
مقابل متدد إقليمي يجعل منه صنما سياسيا 

في املنطقة، وأنه ساهم، بشكل مباشر، في 
تقوية تنظيم داعش في سوريا والعراق من 

خالل غض الطرف عن املقاتلني األجانب 
الذين يتسّللون عبر التراب التركي لاللتحاق 

بالتنظيم اإلرهابي، مقابل احلصول على 
النفط في السوق السوداء بأثمان بخسة، 
حتى من دون أن ينعكس ذلك على الوضع 

االقتصادي في البالد.

* كاتب مغربي

تركيا… الشيخ يهزم الرئيس

أردوغان لم يواجه األحزاب 

السياسية فحسب، وإنما كان 

هناك خصم آخر ساهم في توجيه 

الناخبني إلى التصويت ضد العدالة 

والتنمية. هذا الخصم هو حركة 

فتح الله غولن

إدريس الكنبوري

أردوغان بات مستعدا 

للتضحية باألتراك، مقابل 

تمدد إقليمي يجعل منه صنما 

سياسيا في املنطقة

«الحكومـــة القادمة ســـتدخل تغييرات على سياســـة أنقرة تجاه 

ســـوريا، والحكومـــة االئتالفية لن يكون بمقدورهـــا مواصلة دعم 

الدولة اإلسالمية وغيرها من الجماعات المتطرفة في سوريا».

صالح الدين دميرداش
زعيم حزب الشعوب الدميقراطي في تركيا

«وصلنا كتاب من وزير الداخليـــة األردني يفيد بموافقة الحكومة 

األردنية على دفن جثمان طارق عزيز، وطلبنا أن ال تســـتغل جنازة 

طارق عزيز ألغراض سياسية».

جواد هادي عباس
السفير العراقي في َعَمان

«نتائـــج االنتخابـــات التركية ســـتنعكس على خيارات السياســـة 

الخارجيـــة، بمعنـــى أن األردوغانية كنهج في السياســـة الداخلية 

والخارجية وصلت إلى القمة واآلن بدأت تتراجع».

ميشال نوفل
باحث لبناني متخصص في الشأن التركي

} ليس طارق عزيز، املسيحي العراقي 
املنتمي إلى حزب البعث والرجل املريض، 

وحده الذي توّفي في سجن عراقي عن سبعة 
وتسعني عاما. توّفي أيضا ما كان ما يرمز 

إليه طارق عزيز في العراق الذي عرفناه، 
والذي كان ال يزال فيه مكان ملواطن ينتمي 
إلى أقّلية معّينة يستطيع أن يحتل موقعا، 

ولو غير مؤثر، في السلطة.
كان هناك إصرار على االنتقام من طارق 
عزيز. كان هناك إصرار على االنتقام من كّل 

ما ميّثله. الهدف واضح كّل الوضوح. في ظل 
نظام امليليشيات الشيعية التي حتكم العراق، 

والتي تسّيرها إيران، ال صوت يعلو على 
صوت االنتقام. إّنها سياسة االنتقام من كّل 
ما هو عربي في هذا البلد الذي كان إحدى 
ركائز النظام اإلقليمي، الذي نشهد حاليا 

فصال أخيرا من عملية انهياره.
لم يكن طارق عزيز مهّما في يوم من 

األّيام. ففي عهد صّدام حسني، وقبله في عهد 
أحمد حسن البكر الذي متّيز – نسبيا – بنوع 

من العقالنية ترافقت مع فكرة محاولة بناء 
دولة ذات مؤسسات، كان طارق عزيز ذلك 
املواطن املسيحي الذي يستطيع، في دولة 

البعث، الوصول إلى موقع وزير لإلعالم 
أو للخارجية، وحّتى أن يكون نائبا لرئيس 

الوزراء. كان جزءا من الديكور املستخدم 
إلعطاء صورة مغايرة للواقع عن نظام لم 

يتقن سوى سياسة واحدة، هي سياسة 
اإللغاء. كان يحسم باإللغاء، أي بالقتل، كّل 

خالف مع اآلخر.
لم ميتلك طارق عزيز يوما صالحيات 
كبيرة. بكالم أوضح لم يكن يوما صاحب 

القرار أو حّتى صاحب قرار، عندما يتعّلق 
األمر بقضايا ذات شأن. كان دائما في خدمة 

صّدام حسني. كان عليه أن يقول له ما ميكن 
أن يرضيه ويفرحه ويستجيب لرغباته. لم 

ميتلك يوما صالحية االعتراض أمام صّدام، 
أو مناقشة أي موقف أو قرار يتخذه ”السّيد 

الرئيس“. اقتصر دوره على دور املسؤول 
الصغير الذي عليه تنفيذ أوامر الزعيم من 

دون أّي نوع من األسئلة.
لذلك كانت كّل التهم التي سيقت لطارق 

عزيز أمام احملكمة التي مثل أمامها بعد 
االحتالل األميركي من النوع الذي ال عالقة 
له باحلقيقة. أكان ذلك بالنسبة إلى األكراد 

أو بالنسبة إلى األحزاب الدينية، على 
رأسها ”حزب الدعوة“، الذي ينتمي إليه 

نوري املالكي، ورئيس الوزراء احلالي حيدر 
العبادي.

كان دور طارق عزيز محصورا في 
استرضاء صّدام حسني. لم يكن يحّق له 

الدخول في أي نقاش. لم يتجّرأ حّتى على 
التدخل في قضية تخص جنله الذي ُسجن 

في عهد صدام ألسباب مرتبطة بقضية تافهة 
أراد عبدحمود (السكرتير الشخصي لصدام) 

تضخيمها ألسباب شخصية.
ثّمة ثالثة أحداث، بني أحداث كثيرة، 

تعطي فكرة عن طبيعة دور طارق عزيز إبان 
عهد صّدام.

احلدث األول هو سكوته عن مغامرة غزو 
الكويت في العام 1990 من القرن املاضي. 

لم ينبس طارق عزيز، الذي كان وزيرا 
للخارجية، ببنت شفة لدى إعالن الرئيس 

العراقي، وقتذاك، أمام رفاقه في مجلس قيادة 
الثورة والقيادة القطرية للحزب، عن اتخاذ 

القرار القاضي بالقيام بتلك املغامرة املجنونة 
في الكويت. 

لم يكن طارق عزيز شيئا يذكر في حضرة 

صّدام أو أحد أفراد العائلة مثل حسني كامل 
أو علي حسن املجيد أو عدّي أو قصّي. لم 

يستفد صّدام من احتكاك طارق عزيز بالعالم 
اخلارجي، وهو احتكاك سمح له بإدراك 

النتائج التي ميكن أن تترتب على جرمية 
احتالل بلد جار مسالم مثل الكويت…

فّضل طارق عزيز الصمت حفاظا على 
حياته أّوال. لم يكن لديه سوى األخبار 

املفرحة ينقلها إلى صّدام. الدليل على ذلك 
احلدث الثاني الذي يعطي فكرة عن الرجل 
وموقعه في النظام. هذا احلدث رواه برزان 

التكريتي، األخ غير الشقيق لصّدام، الذي 
كان مديرا لالستخبارات حّتى العام 1983، 
ثّم سفيرا لدى األمم املتحدة في جنيف بني 

1988 و1998.
يقول برزان، الذي أعدم في العام 2007، 
إّنه رافق طارق عزيز إلى طهران في مهّمة 
تتعّلق بنقل رسالة من صّدام إلى الرئيس 

اإليراني وقتذاك هاشمي رفسنجاني. كان ذلك 
ُبعْيد احتالل الكويت وبدء املجتمع الدولي، 
على رأسه الواليات املتحدة، حشد قوات في 
األراضي السعودية متهيدا لعملية التحرير 

التي ّمتت في شباط ـ فبراير 1991.
كانت رسالة صّدام إلى رفسنجاني 
طويلة. كانت دعوة إلى إيران من أجل 

االنضمام إلى العراق في مواجهة ”الشيطان 
األكبر“ األميركي. كان صّدام حسني ميتلك 
ما يكفي من الغباء لالعتقاد بأن إيران في 

حال عداء مع أميركا، كما أّنها في وارد إنقاذ 
نظامه أو الدخول في مواجهة مع ”الشيطان 
األكبر“. رّد رفسنجاني على الرسالة الطويلة 

برسالة أطول منها تضّمنت مزايدات على 
املوقف العراقي وعلى العبارات التي 

استخدمها صّدام. لكّنه ختم رسالته الشفهية 

بعبارة…  ”أما شرف مواجهة الشيطان األكبر 
في الكويت، فهو شرف عظيم نتركه لكم“.

استنادا إلى برزان التكريتي، نقل طارق 
عزيز كّل ما ورد من أخبار ساّرة في رسالة 

رفسنجاني، باستثناء العبارة األخيرة التي 
كانت أهّم ما فيها، بل لّبها. لم يتجّرأ على 
نقل احلقيقة. اضطر برزان إلى طلب موعد 

مع صّدام، قبيل عودته إلى جنيف، ليقول له 
إن هناك عبارة، رّمبا نسي ”أبو زياد“، أي 

طارق عزيز، نقلها لكم!
كان احلدث الثالث في كانون الثاني – 

يناير 1991، عندما التقى طارق عزيز بصفة 
كونه وزيرا للخارجية نظيره األميركي 

جيمس بايكر في جنيف. في اجللسة التي 
انعقدت بني وفدين عراقي وأميركي، سّلم 

بايكر الوزير العراقي رسالة خّطية تدعو إلى 
االنسحاب من الكويت من دون شروط، وإال 

أعادت أميركا العراق إلى ”العصر احلجري“. 
اكتفى طارق عزيز بقراءة الرسالة. اعتذر 

عن عدم قدرته على تسليمها إلى ”رئيسه“. 
بقيت الرسالة على الطاولة التي جلس إليها 
الوفدان. ال تزال الرسالة، إلى اآلن، محفوظة 

في فندق ”إنتركونتيننتال“.
هذه ثالثة أمثلة عن ثالثة أحداث تعطي 

فكرة عن دور طارق عزيز في العراق. كان 
الدور أقرب إلى الالدور من أي شيء آخر. 
على الرغم من ذلك، كان هناك إصرار لدى 

الذين تولوا السلطة في العراق على االنتقام 
منه بطريقة بشعة، تنّم عن رغبة في القضاء 

على كّل ما له عالقة بالتسامح والعيش 
املشترك الذي عمره مئات السنني في بلد 

متعدد الطوائف واملذاهب والقوميات. كان 
االنتقام انتقاما من مسيحي عراقي ذنبه أّنه 

كان بعثيا خدم في بالط صّدام حسني.
لم يكن ترك طارق عزيز ميوت في السجن، 

من دون عناية صحّية، مجّرد انتقام من 
البعثي الذي حافظ على حد أدنى من الوفاء 

لصّدام حسني من زاوية أخالقية أكثر من 
أّي شيء آخر. كان ذلك تعبيرا عن أن تنظيم 
”داعش“ ال ميّثل التطّرف لدى السنة فقط، بل 

هناك دواعش شيعية أيضا خلقت حاضنة 
للفكر الديني املتطرف، بغض النظر عن 

املذهب الذي ينادي به هذا الفكر أو يّدعي 
الدفاع عنه.

لم يكن طارق عزيز رجال مثاليا. كان 
مواطنا مسيحيا عراقيا آمن في مرحلة 

معّينة بالفكر البعثي وخدم نظاما قمعيا 
كان يفترض أن يكون علمانيا. كان ميّثل 

حالة توّفر بعض الطمأنينة لألقليات الدينية 
العراقية ال أكثر. انتهى بطريقة تؤّكد أنه 

لم يعد من مكان في العراق سوى لألحزاب 
املذهبية التي ال تؤمن سوى باالنتقام، 

خصوصا من السّنة ومن املسيحيني. مثل 
هذه األحزاب التي ميّثلها نوري املالكي أو 

حيدر العبادي ال تبني دوال حديثة، مبقدار ما 
أّنها تؤسس حلروب دينية ومذهبية مستمّرة، 

لم تعد محصورة في العراق بكّل أسف.
رحم الله طارق عزيز الذي عاش فقيرا، 

والذي وجد في األردن من هو على استعداد 
الستقبال جثمانه ودفنه بطريقة الئقة تؤكد 

أنه ال يزال في املنطقة من ميتلك بعضا 
من نخوة وحّدا أدنى من األخالق العربية 

األصيلة…

* إعالمي لبناني

طارق عزيز… ال صوت يعلو على صوت االنتقام

انتهى طارق عزيز بطريقة تؤكد 

أنه لم يعد من مكان في العراق 

سوى لألحزاب املذهبية التي ال 

تؤمن سوى باالنتقام، خصوصا من 

السنة ومن املسيحيني

خخخيراهللا خيراهللا
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} التوتر ليس خافيًا على قادة حزب الله 
وإيران. ينعكس ذلك في تصريحات مسؤولي 

الطرفين كما في حالة الذعر التي أثارتها 
المناورات اإلسرائيلية األخيرة، واحتمال 

كونها توطئة لحرب ضد إيران والحزب.
صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية 

كشفت أن إسرائيل بعثت برسائل تطمين لكل 
من إيران وحزب الله حول طبيعة المناورات 

التي تجريها منعًا ألي خطأ في الحسابات.
ففيما يغرق هذا المحور في سوريا، 

تزداد المغريات أمام إسرائيل لشن هجوم 
مباغت على حزب الله يعيد صياغة التوازن 

على الحدود مع لبنان، واألهم من ذلك، ُيدخل 
إلى معادلة التفاوض النووي بين طهران 
وواشنطن معطًى جديد. إسرائيل ال تثق 

بإدارة الرئيس باراك أوباما، وال تعتبر أن 
ما يستفيض في عرضه أمام مسؤوليها من 
ضمانات هو تحديدًا من النوع الذي يطمئن 

إسرائيل. ثمة من يرى في إسرائيل أن الضربة 
الزمة في الحالتين. في حال التوصل إلى 
اتفاق نووي، وهو احتمال تتنامى فرصه 

وإن كان ال يزال يعاني عقبات كبيرة، أو في 
حال تبين أن ثمة قدرة من خالل الضربة على 

تعطيل االتفاق. 

رغم أنه ليس واضحًا كيف يمكن لضرب 
حزب الله أن يدمر التفاوض النووي، إال أن 

هذا احتمال تأخذه القيادة اإليرانية بعين 
االعتبار. وقد عبر عنه مسؤولون إيرانيون، 
كما عبر عنه مقال مهم لتريتا بارسي الذي 

ُيعدُّ صوت اإلدارة اإليرانية في واشنطن 
وإعالمها ومراكز بحوثها. تحت عنوان ”تغيير 

قواعد لعبة التفاوض مع إيران: حرب بين 
إسرائيل وحزب الله“ كتب بارسي بالتعاون 

مع بول بيلر، الباحث في مركز الدراسات 
األمنية في جامعة جورج تاون والموظف 
السابق في السي آي إيه لثماٍن وعشرين 

سنة، أن الحرب هذا الصيف بين حزب الله 
وإسرائيل ستقلب الكونغرس األميركي باتجاه 

رفض االتفاق المزمع توقيعه مع إيران.
كما أنه وفي حالة االتفاق، فإن إسرائيل 

من خالل ضرب حزب الله ستضمن أنها 
عطلت منصة صواريخ متقدمة إليران على 
حدودها، ومنعت حزب الله من االستئساد 
بإيران النووية لشن ضربات ضد إسرائيل 

تعينه على ترميم شرعيته المنهارة في العالم 
اإلسالمي، وبعد أن تحول إلى مجرد ميليشيا 

مذهبية في مشروع مذهبي توسعي تقوده 
إيران.

حتى اآلن تبدو كل الخيارات متاحة، 
وكل االحتماالت في طور التشكل. إسرائيل 
تزن خياراتها بدقة، ولن تستعجل اإلقدام 

على حسم خطواتها المقبلة. فهي مستفيدة 
من انشغال حزب الله في سوريا، وغرقه في 

حرب استنزاف تستهلك موارده البشرية 
والمعنوية، ال سيما في بيئته التي تعبر عن 

مشاعر نامية من االمتعاض. كم أنها مستفيدة 
من الدمار الالحق بسوريا وجيشها وبنيتها 

التحتية.
لكن الطبيعة الملتهبة للصراعات في 

المنطقة تفتح مجاالت كثيرة لألخطاء 
والفخاخ.

نهاية األسبوع الفائت قصفت طائرات 
إسرائيلية قطاع غزة بعد هجوم صاروخي 
على عسقالن شنته جماعة سلفية جهادية 

متعاطفة مع داعش وتحمل اسم كتائب عمر.
الهجوم هو الثالث من نوعه، وُيعتقد أن 

أهدافه تتصل بالمنافسة بين المجموعات 
السلفية وحماس في غزة، ال سيما أن الحركة 
تعتقل جهاديين سلفيين مناوئين لها، كم أنها 

أقدمت على تصفية بعضهم.
لكن الالفت أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
استغل الهجمات الصاروخية لشن هجوم ضد 

االنتقادات الدولية لسياسات حكومته اليمنية 
تجاه الفلسطينيين ومعارضتها إلبرام اتفاق 

نووي بين القوى الست وإيران.
هجوم عسقالن يشكل ”بروفا“ لكيف يمكن 

أن يجد الالعبون أنفسهم في خضم حرب 
جدية في المنطقة. ليس خافيًا أن داعش 

”شركة مساهمة“، وألطراف كثيرة عالقات بها 
وأبواب عليها. 

وليس مستبعدا أن يلجأ أي من هذه 
األطراف، الستخدام داعش من داخل األراضي 

اللبنانية، أكان بدفع من إسرائيل نفسها 
إليجاد تبرير للحرب، أم لمصالح ذاتية 

للتنظيم الذي وإن كان اآلن يتقاطع ميدانيًا 
مع النظام السوري وحزب الله في مقاتلة 

جبهة النصرة والجيش السوري الحر النصرة 
وجيش الفتح، إال أنه لن يكون مستاًء لرؤية 

إسرائيل تدمر حزب الله، ولن يتردد في توفير 
األسباب لذلك.

ما حصل في غزة األسبوع الفائت 
ومر مرور الكرام في اإلعالم، ربما يكون 
هو الصورة الدقيقة لما قد يشهده لبنان 

وإسرائيل هذا الصيف.

* كاتب لبناني

حرب الصيف بين حزب الله وإسرائيل

«الدكتاتوريات آخذة إلى األفول في المنطقة، فكيف تعيش في 

لبنان الذي نشأ على الديمقراطية؟ نحن لن نكون رهينة ما يقرره 

حزب الله وأجندته اإلقليمية».
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رغم أنه ليس واضحا كيف يمكن 

لضرب حزب الله أن يدمر التفاوض 

النووي، إال أن هذا احتمال تأخذه 

القيادة اإليرانية بعني االعتبار

} كّل تحليل لنتائج االنتخابات البرلمانية 
التركية يقف عند األرقام واإلحصائيات 

ويغوص في معجمية الحساب والكّم، لن يبلغ 
المغزى الحقيقي لالستحقاق االنتخابي، ولن 

يستكنه محددات الربح والخسارة في السباق 
التشريعي.

ذلك أّن انتخابات 2015 لم تؤسس 
على رهان الوصول إلى البرلمان وتشكيل 

الحكومة، وإّنما قامت على أساس استفراغ 
النظام البرلماني من قيمته وتمثيليته 

الشعبية، لصالح نظام رئاسّي أحادي بقيادة 
رجب طيب أردوغان.

في الظاهر كانت انتخابات 2015، 
انتخابات تشريعية وفي العمق كانت استفتاء 

على إلغاء النظام البرلماني التشاركي، 
واستبداله بنظام رئاسي يؤّمن ألردوغان 

صالحيات واسعة، تجعل السلطة واإلدارة 
والحكم تدور في فلك شخصه، عوضا عن 

أن يكون هو في خدمة ”الدولة التركية“ 
التي طالما تغنى بمؤسساتها الديمقراطية 

والجمهورّية.
بداية االستبداد، شخصنة للدولة 

والمؤسسات، وتوهم بالوصاية الفردية 
والذاتية على ديمومة السلطات، تجعل 
صاحبها في مسعى محموم للبقاء على 

الديمقراطي  رأس الدولة وتبيح له ”التحيل“ 
لتطويع وتجيير الدولة لذاته، ال يهّم أردوغان 
كثيرا أي نظام سياسي يالئم تركيا المتعددة 
إثنيا وسياسيا وفكريا، بقدر ما يهمه البقاء 

”حاكما“ بأمره ولو كان على حساب تركيا 
التعدد والتعددية.

قليلة هي الديمقراطيات الرئاسية في 
العالم، لو استثنينا فرنسا وأميركا، وكثيرة 

هي الديمقراطيات البرلمانية الحقيقية لو 
استثنينا إسرائيل، فإن كان المرمى تأمين 

الديمقراطية في بلد اإلثنيات والملل والنحل 
فتكون المسلكية األنسب الحفاظ على التمثيل 

الشعبي األوسع في البرلمان، ال االنتقال إلى 

نظام سياسي يضع السلطة والسلطان في يد 
شخص واحد. أدرك أردوغان أن ”األردوغانية“ 

لن تدوم إال بنقل صالحيات رئاسة الوزراء 
إلى رئاسة الجمهورية، عبر تفويض شعبي 

كاسح عنوانه الظاهر انتخابات برلمانية، 
وعمقه الركين تمكين أردوغان من كافة مقاليد 

الحكم والسلطة في البالد.
لم تستكن مجامح السلطة لدى أردوغان 

لـ“ثنائّية“ الرئيس القوي ورئيس الوزراء 
الضعيف مجسدا في أحمد داوود أوغلو، 
ولم تسكن مباعث السيطرة عنده لحيازة 

صالحيات رئاسة الوزراء عبر تحريك لدمية 
أوغلو من وراء ستار وعبر الحبال، ولم 

تقبل بواعث الحكم عنده لنموذج ”بوتين-
مدفيديف“ من حيث تبادل األدوار والسلطات، 

إذ أّن رجب طيب أردوغان يريد أن يكون 
وحده الحاكم والنائب والمستشار، وحّتى 
المنافسين المحتملين لمطامحه وأطماعه 

في الكرسي تخلص منهم الواحد تلو اآلخر 
من عبدالله غول إلى علي بابا جان، في 

استحضار لتقليد عثماني قديم يعدم فيه 
السلطان أولياء العهد واألمراء أمال منه في 

مغالبة الزمن والمستقبل. اليوم، يتقّدم حزب 
العدالة والتنمية وتنتكس في ذكرى النكسة 

العربية ”األردوغانية“ بما تعنيه من شخصنة 
للدولة ومالحقة للصحفيين والمثقفين 

وتجيير للقضاء التركي لترهيب الصحافة 
الحرة واإلعالم االستقصائي، وتحالف 
إستراتيجي مع التكفيريين في سوريا 

والعراق، وانتهاج إلستراتيجية ”التكفير 
الناعم“ ضّد الخصوم السياسيين، وتحويل 

الجوار إلى كتلة من غضب ونار حيال 
”األردوغانية“ السياسية والفكرية والدعائية 

واالستراتيجية.
إن كان من عنوان للنتيجة الحاصلة 

في االستحقاق البرلماني فهو تحجيم 
األردوغانّية، والحيلولة دون تحويل المحطات 

االنتخابية إلى غنائم سياسّية يجيّرها 
أردوغان لفائدة مشروع ”شخصنة الدولة 

ودولة الشخص“.
على القيادات السياسية المعتدلة في 
حزب العدالة والتنمية، وهي كثيرة جدا 

والبعض منها لّوح باالستقالة أكثر من مرة، 
أن تدرك أّن األردوغانية باتت الخطر الداهم 

على تركيا أوال، وعلى العدالة والتنمية ثانيا، 
وعلى مؤسسة الرئاسة ثالثا، وعلى أردوغان 

رابعا، وإّن كافة المشاريع اإلقليمية التي راهن 
عليها رجب طيب في سوريا ومصر وليبيا 

وفلسطين ولبنان سقطت في الماء.
وبمقدار قرب وبعد العدالة والتنمية من 

”األردوغانية“ يكون االنتصار واالنكسار، 
واليوم رفع األتراك أصواتهم بأنهم يريدون 

أردوغان رئيسا في نظام برلماني، وليس في 
نظام رئاسّي، ويريدون العدالة والتنمية جزءا 

من الحكم ال ”الحكم والحكومة معا“.
خسر ”رجب“ كثيرا في استحقاق 

االنتخابات في ”شعبان“، وفي ذكرى النكسة 
أصيب بنكسة كبرى. هي نكسة بلغة المشروع 

والمطمح والمطمع أّما الباحثون في النسب 
واألرقام، فلهم الرقم ومعه الوهم أيضا..

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

نكسة {األردوغانية}

إن كان من عنوان لنتيجة 

االستحقاق البرملاني فهو تحجيم 

األردوغانية، والحيلولة دون تحويل 

املحطات االنتخابية إلى غنائم 

يجيرها أردوغان لفائدة مشروع 

{شخصنة الدولة ودولة الشخص}

أمين بن مسعود

} ال يكاد يمر شهر إال ويصاب الوطن بفاجعة 
مثل تلك التي أصابتنا جميعا في الدالوة 

والدمام والقديح، وقنص جنودنا البواسل 
في الرياض. كالعادة، يريد أحدهم أن نوجه 
أصابع االتهام لبعضنا البعض، ألن الهزيمة 

جاءت من الداخل.
لكننا سنترحم على أرواح جميع الشهداء 
الذين قضوا في التفجيرات، ونشد على أيدي 

أفراد الجهات األمنية لما يحققونه من ضربات 
استباقية أحبطت العديد من العمليات 

اإلرهابية.
عندما يصبح أعداؤك أبناء وطنك، 

وتحسب أن ال أحد يراك وأنت تسب جارك 
وابن حارتك، ويصبح عدوك أحب إليك من 
تاريخ آبائك وأجدادك، فقد أضعت بوصلة 

وجودك وركبت موجة الحقد والكراهية. 
أصبح من المستحيل أن يكون لدينا عدو 

واحد، أصبحنا نتصدى لإلرهابي داخل بيتنا، 
وندحر القاتل من حديقتنا، ونلعن الطامعين 

والحقودين وهم منا وفينا.
خبر عاجل: تعرض دور السينما هذا 

المساء فيلمي ”الشاطر حسن“ و”ليلى 
والذئب“. متى نفيق من سباتنا العميق 
ونكتشف أن ”الشاطر“ هو عدونا، وأن 
”الذئب“ يسكن معنا في عقر دارنا؟

اتفق تماما مع مطالبة عضو مجلس 
الشورى أحمد الشويخات لهيئة كبار العلماء 

بإصدار بيان صريح يؤكد االعتراف بكافة 

المذاهب اإلسالمية السنّية والشيعية. 
عوضًا أن نهيئ أبناءنا للوقوف صفا واحدا 
تحت راية الوحدة الوطنية بغض النظر عن 

الطائفة، أشغلناهم بقضايا هامشية أبعدتهم 
عن تحصيل أدنى حقوقهم، وعلمناهم أن 

األخالقيات ليست في األفعال بل تكمن في 
الحكم على النوايا. كيف أضاع بعض أبنائنا 

عروقهم األصيلة وأوراقهم الثبوتية بين 
أياد غريبة؟ أثقلنا عليهم بمعتقدات التكفير 

والنحر والتفجير وأنها الطريق األمثل للحور 
العين، وأن سفك دماء أخيك المسلم عبادة، 

وأن سبي النساء من بني قومك واجب ديني 
وفرض عين لمن استطاع إليه سبيال.

خبر عاجل: تمكنت األجهزة األمنية على 
مدى ثالثة أيام من ضبط 51 متهما جديدا 
شّكل السعوديون الغالبية العظمى منهم، 

بواقع 44 متهما. وصلت بنا درجة ”البطولة“ 
أن يفاخر بعضنا بتفجير بعضنا اآلخر، 

وكأن للوطنية لونا ومذهبا. من الواضح أن 
المناصحة وحدها ال تكفي، لم يعد العدو 

يهاب سيوف العرب، فمعظم سيوفنا أصبحت 
لالستعمال ”المحلي“ فقط. لم يعد العدو يهاب 

خطاب العرب، ألن صوتنا ارتفع واحتد فقط 
في الموشحات الغنائية.

ألكون منصفا، الصورة ليست قاتمة 
تماما. هناك في صفوفنا األمامية من يسعى 
لرفع راية التسامح واالنفتاح وقبول اآلخر 

والوسطية. الهزيمة من الداخل تواجهها 

عزيمة حتى ال نصاب جميعًا بداء الخذالن 
واالنكسار. باختصار، إذا صدقت العزيمة 

استحالت الهزيمة. تعودنا خالل الخمسين 
عاما الماضية على االعتماد على اآلخر لحماية 

مصالحنا االقتصادية واألمنية. ثم جاءت 
”عاصفة الحزم“ فغيرت شروط اللعبة.

خبر عاجل: صحيفة لوس أنجلس تايمز 
تعترف بالخط العريض أن المملكة العربية 
السعودية بدأت تتخذ سياسة أكثر اعتمادا 
على النفس، بدال من سياسة االعتماد على 

الحليف التقليدي األميركي.
في وقت مضى، كنا نقتدي بمفردات مثل 

”التضحية في سبيل الوطن“. كل هذا، أو 
معظمه، تغير في كثير من األوطان العربية. 

يقول جون ساالك ”ال يصل الناس إلى حديقة 
النجاح دون أن يمروا بمحطات التعب 

والفشل واليأس“. الفرق هنا أن األمة العربية 
مرت خالل السبعين عاما الماضية بمحطات 

متتابعة من التعب والفشل واليأس، بل أصبح 
”الحلم العربي“ هو إزهاق أرواح العرب 

وترويعهم في عقر دارهم بيد العرب أنفسهم. 
على المستوى المحلي، الهزيمة أكثر ألمًا 

وخاصة أن شرارتها اندلعت من بين أضلعنا.
خبر عاجل: قبيلة شمر تتبرأ من خالد 
الشمري منفذ الجريمة اإلرهابية في جامع 

الحسين بحي العنود بالدمام، وتصفه 
بـ”النطفة الخبيثة“. هذا واجب وطني، ولكن 
كم من ”نطفة خبيثة“ تتكاثر يوميا على وقع 

صدى المنابر وفي خبايا المناهج وتحريض 
الشاشات؟ متى نقف جميعا سدا منيعا قبل 

أن ينتشر هذا السرطان المدمر في جسد 
الوطن كله ال سمح الله؟

خبر عاجل: بعد ستة أشهر من تقديمه، 
أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى إلى 
جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون 
اإلسالمية والقضائية مقترح مشروع نظام 

حماية الوحدة الوطنية. عائالت األربش 
والبوعيسى والهاشم هي من علمتنا المعنى 

الحقيقي للنسيج االجتماعي والوحدة 
الوطنية.

* عضو جمعية االقتصاد السعودية

كي ال تكون الهزيمة من الداخل

كيف أضاع بعض أبنائنا عروقهم 

األصيلة وأوراقهم الثبوتية 

بني أياد غريبة؟ أثقلنا عليهم 

بمعتقدات التكفير والنحر 

والتفجير وأنها الطريق األمثل 

للحور العني

عبداهللا العلمي

نديم قطيش

الصورة ليست قاتمة تماما. 

هناك في صفوفنا األمامية 

من يسعى لرفع راية التسامح 

وقبول اآلخر والوسطية

ال يهم أردوغان أي نظام 

سياسي يالئم تركيا املتعددة 

إثنيا وسياسيا وفكريا، بقدر 

ما يهمه البقاء {حاكما} بأمره
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100اقتصاد مليـــون دوالر حجـــم االســـتثمارات فـــي مشـــروع أعلنـــت عنه 1170
الحكومـــة األردنيـــة، لتوليد الطاقـــة الكهربائية مـــن الخاليا 

الشمسية، إلنتاج نحو 625 ميغاواط.

مليون طن مـــن القمح يتوقع مجلس الحبوب في العراق 
اســـتيرادها خالل العام الحالي. ورجـــح املجلس أن يبلغ 

إنتاج املوسم الحالي نحو 3.5 مليون طن.

مليـــار دوالر الحجـــم املتوقـــع لتحويالت الوافديـــن األجانب 
فـــي دول الخليج، وهو ما يعادل ضعف مســـتوياتها في عام 

2010، حسب مؤسسة «املركز} املالية الكويتية.

أبل تسعى للهيمنة على سوق الموسيقى وخدمات الدفع المالية
[ طرح منصة «أبل ميوزك} الشاملة خدمة جديدة للموسيقى  [ أنباء عن قرب طرح «أبل باي} للدفع في بريطانيا

} ســان فرانسيســكو (الواليــات المتحدة) - 
أطلقت شـــركة أبل األميركية العمالقة مســـاء 
االثنين منصة ”أبل ميوزك“ وهي خدمة جديدة 

للموسيقى تبلغ تكلفتها الشهرية 9.99 دوالر.
ومن المتوقع أن تغير خطوة أبل الجديدة 
طريقـــة اســـتماع المســـتخدمين للموســـيقى 
فـــي وقت تعانـــي فيه صناعة الموســـيقى من 
انخفـــاض عوائدهـــا بســـبب تراجـــع تحميل 
األغانـــي على األجهزة وتحاول فيه اكتشـــاف 
ســـبل جديـــدة لحمل النـــاس على دفـــع المال 

مقابل الموسيقى.
وقـــال دانيـــل ايفيـــس المحلل في شـــركة 
أف.بـــي.آر كابيتـــال ماركتـــس إن ”عالمة أبل 
التجاريـــة تتحدث عن نفســـها وســـيكون لها 

تأثير الزلزال على الصناعة“.
ولم يتأثر ســـهم أبل في بورصة ناســـداك 
باإلعـــالن، في ظل عدم تقديـــم المنتج الجديد 
الكثيـــر من المفاجـــآت، وألن األســـواق كانت 
تتوقع ذلـــك اإلعالن. وأكد مايكل يوشـــيكامي 
الرئيس التنفيذي لشـــركة ديستنيشـــن ويلث 

مانجمنت في والنوت كريك في كاليفورنيا أن 
”الشـــيء الوحيد الذي سيحرك ســـهم أبل هي 
مبيعات آيفون وليســـت هناك أنباء كافية عن 

تحرك السهم نحو االرتفاع�.
وشـــمل اإلعالن عـــن الخدمة في مســـتهل 
مؤتمـــر المطوريـــن العالمييـــن الـــذي يمتـــد 
أســـبوعا، الكشـــف عن تحديث جديـــد لنظام 
تشغيل ساعة أبل، ســـيتيح للمطورين ابتكار 
تعتمد بصـــورة أقل على  تطبيقـــات ”خاصة“ 

آيفون.
وقالـــت أبـــل إن ”الكابتن“ ســـيكون اســـم 
النســـخة الجديـــدة مـــن أو.أس. اكس ألجهزة 

كمبيوتر ماك.
كما كشفت أن النسخة الجديدة من برنامج 
تشـــغيل هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية 
وتحمل اسم آي.أو.أس 9 والتي سيتم طرحها 

في الخريف المقبل.
وكانت األوساط التكنولوجية تنتظر إعالن 
أبل عن حزمة واســـعة مـــن البرامج في قطاع 
الموســـيقى، إضافة إلـــى أدوات أفضل لبناء 
تطبيقـــات لســـاعتها الذكيـــة الجديـــدة خالل 
المؤتمر الســـنوي لمطوري البرامج، الذي بدأ 
أعماله في مدينة ســـان فرانسيسكو األميركية 

يوم االثنين الماضي.
وقـــال جيـــف وليامـــز نائـــب رئيـــس أبل 
للتشغيل في مناسبة أقيمت في اآلونة األخيرة 
إن المطورين المستقلين لعمالق التكنولوجيا 
ســـيحصلون علـــى مجموعـــة أدوات جديـــدة 
للبرمجة لساعة أبل التي طرحت في األسواق 

قبل شهرين في مؤتمر المطورين العالميين.
وأشار وليامز إلى أن التطبيقات المصممة 
من خالل مجموعة األدوات الجديدة ســـتطرح 

في األغلب في الخريف المقبل.
ومثل سائر منتجات أبل سيتوقف النجاح 
التجـــاري للســـاعة على ابتـــكار مجموعة من 

التطبيقات. وترتبط التطبيقات األولية للمنتج 
الجديد بهواتف آيفون مما يضع بعض القيود 

أمام المطورين.
وقال بـــوب اودونيـــل المحلل في شـــركة 
تكانليســـيز ريســـيرش، إن مجموعـــة أدوات 
البرمجة الكبيرة ســـوف تقود إلـــى تطبيقات 

أفضل وأسرع للساعة.
ويتوقع كثير من المحللين أن تســـتغل أبل 
مؤتمر المطورين لتعزيز حضورها في صناعة 
الموســـيقى. وطالما كانت الشركة التي قدمت 
آيبـــود وآيتيونز رائدة في مجال الموســـيقى 
الرقميـــة، لكن في الســـنوات القليلة الماضية 
نالـــت خدمـــات مثـــل ســـبوتيفاي نصيبا من 

حصتها في السوق.
وقـــال المحلل فان بيكر من شـــركة أبحاث 
غارتنر إنـــه يتوقع أن تتمكـــن أبل نيل حصة 
كبيرة من ســـوق الموســـيقى اإللكترونية من 
خـــالل خدمة أبل ميوزك الجديـــدة. وقال إنها 

”فرصة أبل للحاق بالركب“.
في هذه األثنـــاء نقلت صحيفـــة تليغراف 
البريطانيـــة عن مصادر قولها إن شـــركة أبل 
تخطط لطـــرح نظامهـــا للدفع عبـــر أجهزتها 
المحمولـــة ”أبـــل بـــاي“ فـــي بريطانيـــا هذا 

الصيف.

وقالت المصـــادر للصحيفة اليومية أمس 
إنها تتوقع أن تعلن الشـــركة عن طرح النظام 
الجديد في أسواق جديدة في سان فرانسيسكو 

خالل مؤتمرها السنوي للمطورين.
ونقلت تليغـــراف عن المصـــادر قولها إن 
الشـــركة تجري منذ العـــام الماضي محادثات 
مع بنوك وشـــركات للتجزئة بشـــأن استخدام 

هواتف آيفون في دفع ثمن المشتريات.
وقالـــت الصحيفـــة إن جهـــاز آيفون يضم 
حاليا شـــريحة إلكترونية صغيرة أشبه بتلك 
الموجـــودة فـــي بطاقـــات الدفـــع اإللكترونية 
تسمح لمســـتخدمي أبل باي باستخدامها في 

الدفع.
وذكـــرت تليغـــراف أن هيئة ترانســـبورت 

فـــور لندن الحكوميـــة المحلية قبلـــت بالفعل 
استخدام الســـائحين األميركيين لنظام الدفع 

الجديد. 
وفـــي الواليات المتحدة حيـــث بدء العمل 

بنظـــام أبل بـــاي منذ أكتوبـــر الماضي، تبذل 
الشـــركة جهودا كبيرة لجذب شركات التجزئة 
لكـــن ال يزال ينتاب كثير منها شـــكوكا بشـــأن 

النظام الجديد.

}  لندن – ارتفعت أسعار النفط ليتجاوز 
خام برنت حاجـــز 64 دوالرا للبرميل بفضل 
آمـــال تبنـــي الصني مزيـــدا من إجـــراءات 
بنمـــو  وتوقعـــات  االقتصـــادي  التحفيـــز 
الطلب املوســـمي في االقتصـــادات املتقدمة 
وانخفـــاض إنتـــاج النفـــط الصخـــري في 

الواليات املتحدة.

النفط يرتفع بفضل
آمال التحفيز الصينية

} متعاملون يســـحبون أمواال في لندن أمس من ماكنات الصرف بأحد فروع مصرف أتش.أس.بي.ســـي، الذي أعلن عن عملية إعادة هيكلة شـــاملة 
تتضمن االستغناء عن 50 ألف موظف.

المدير التنفيذي ألبل تيم كوك يحتفل بإعالن حزمة جديدة من البرامج

رجح محللون أن تهيمن أبل على سوق املوسيقى من خالل منصة ”أبل ميوزك“ التي قالوا 
إنها ســــــتحدث ثورة في طريقة تســــــويق املوســــــيقى، وأن تؤدي إلى انتعاش صناعتها من 

خالل حمل الناس على دفع املال مقابل املوسيقى.

◄ تراجعت صادرات الصين في 
مايو الماضي بنحو 2.8 بالمئة، 
بمقارنة سنوية لتبلغ 191 مليار 
دوالر، فيما انخفضت الواردات 

في نفس الفترة بنحو 18.1 بالمئة 
لتبلغ نحو 131 مليار دوالر.

◄ حذرت المستشارة األلمانية 
أنغيال ميركل من نفاد الوقت أمام 

اليونان للتوصل إلى تسوية مع 
الجهات الدائنة، وأكدت أن قادة 

مجموعة السبع يريدون بقاء أثينا 
في تكتل منطقة اليورو.

◄ كشفت بيانات الحكومة 
الروسية، أن حجم التبادل 

التجاري بين روسيا ومصر بلغ 
في العام الماضي نحو 5.4 مليار 

دوالر. وقالت إن نحو 3 ماليين 
سائح روسي زاروا القاهرة في 

عام 2014.

◄ تراجع تضخم أسعار 
المستهلكين في الصين من 1.5 

بالمئة في أبريل الماضي إلى 1.2 
بالمئة في مايو الماضي، وهو 
مستوى أضعف من التوقعات، 
ويثير قلقا من تنامي ضغوط 

انكماش األسعار.

◄ حذرت الحكومة الروسية أمس 
من مغبة اتخاذ إجراءات أحادية 

الجانب بخصوص بناء خط 
أنابيب لنقل الغاز من منطقة بحر 
قزوين إلى أوروبا من دون المرور 

عبر األراضي الروسية.

◄ أعلنت هيئة مراقبة سالمة 
األغذية الروسية أمس أنها قررت 
حظر نقل وعبور الدواجن الحية 
والبيض ومنتجاتها القادمة من 
الواليات المتحدة، بسبب تفشي 

إنفلونزا الطيور هناك.

موانئ ليبيا تتحدى تفاقم العنفمشروع قانون لضرائب الشركات في الكويتباختصار
} لنــدن – قـــال وزيـــر املاليـــة الكويتي أنس 
الصالـــح إن الكويـــت تتوقع عرض مشـــروع 
قانـــون لتوحيـــد الضرائـــب على الشـــركات 
احملليـــة واألجنبيـــة فـــي البالد فـــي غضون 
عامني يتضمن حوافز لقطاعات رئيسية مثل 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وقال علـــى هامـــش مؤمتر فـــي لندن إن 
احلكومـــة ”تـــدرس العديد مـــن التصورات… 

لكننا نتطلع بالقطع إلى توحيد النسب“.
وأضـــاف ”نحتـــاج إلـــى وضع مســـودة 
قانون… خالل 24 شـــهرا من املتوقع أن يكون 
لدينا قانون ميكن عرضه على البرملان“. وأكد 
أنه ال توجد خطط لفـــرض ضريبة دخل على 

األفـــراد. وكانت الكويت قـــد أعلنت في أبريل 
أنها تدرس مقترحات بتوحيد الضرائب على 
الشركات احمللية التي ال تدفع ضرائب بشكل 
عام باســـتثناء رســـوم محدودة والشـــركات 
األجنبيـــة العاملـــة فـــي البالد والتـــي تدفع 
ضرائب مبا يصل إلى 55 باملئة على أنشطتها.

} لندن- قال خبراء صناعة الشـــحن البحري 
إن معظـــم املوانئ في ليبيا ال تزال قادرة على 
العمـــل رغم وجود حكومتني متنافســـتني في 
البالد والفوضى االقتصادية والعنف املتزايد 

بني اجلماعات املسلحة.
وأكد عاصم الباروني املدير العام لشـــركة 
الربـــان العاملية للتوكيـــالت املالحية ومقرها 
طرابلس أن ”جميع املوانئ الرئيســـية تعمل 

في الوقت الراهن باستثناء بنغازي ودرنة“.
وكشـــف مصدر بقطاع النفـــط، أمس، أن 
إنتـــاج ليبيا مـــن النفط يبلغ نحـــو 460 ألف 
برميل يوميا دون تغيير عن أحدث رقم أعلنته 
املؤسســـة الوطنية للنفط في ليبيا. وأضاف 

أن إنتـــاج ليبيا مـــن الغاز يـــوازي 200 ألف 
برميل يوميا من النفط.

وأضاف الباروني لرويترز أثناء زيارة إلى 
لنـــدن أنه ”ال توجد مشـــكلة من جانب القوى 
وقال إن الشـــركات تضطر للعمل  العاملـــة.“ 
مع الســـلطات املنفصلـــة للموانئ في مناطق 

تسيطر عليها احلكومتان املتنافستان.

ألف برميـــل معدل إنتاج 
الخام  النفـــط  مـــن  ليبيا 

في الوقت الحاضر
460

النفط في لندن

الموسيقى الرقمية

أنس الصالح: 
ال توجد لدى الحكومة 

الكويتية خطط لفرض 
ضريبة دخل على األفراد

دانيل ايفيس:  
خدمة أبل ميوزك الجديدة 

سيكون لها تأثير الزلزال 
على صناعة املوسيقى

بوب أودونيل: 
أدوات البرمجة الجديدة 

ستقود إلى تطبيقات 
أفضل وأسرع لساعة أبل
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أربيل تشكو عدم التزام بغداد رغم استالمها دفعة من مستحقاتها
[ كردستان تقول إنها تسلمت 35 بالمئة من مستحقاتها فقط  [ الحكومة االتحادية تئن تحت وطأة الضغوط المالية واألمنية

} بغــداد - أعلنـــت وزارة املاليـــة العراقيـــة، 
أمس، أنها صرفت دفعـــة قدرها 423.7 مليون 
دوالر إلقليـــم كردســـتان من مســـتحقاته في 
املوازنـــة العامة عن شـــهر مايـــو املاضي، إال 
أن تســـديد تلك الدفعة لم يرض على ما يبدو 

حكومة اإلقليم.
وقال اشـــتي هورامـــي وزيـــر الطاقة في 
إقليم كردستان إن اإلقليم لم يتسلم حتى اآلن 
سوى 35 باملئة من األموال املتفق عليها، رغم 
أن أربيل حققت حجم الصادرات املســـتهدفة 
بتصدير نحـــو 550 ألف برميـــل يوميا، وفق 

االتفاق مع احلكومة املركزية في بغداد.
وأشـــار إلى أن حكومة أربيل 
أوفـــت بكامـــل التزاماتهـــا في رّد 
على حكومة حيدر العبادي التي 
اتهمـــت أربيـــل بعـــدم االلتزام 
عليها  املتفق  الكميات  بتصدير 
واالمتناع عن تســـليم شحنات 
من اخلام إلى شـــركة تســـويق 

النفط العراقية (سومو).
طاقـــة  أن  هورامـــي  وكشـــف 
خـــط أنابيب التصدير الرئيســـي 

ســـترتفع إلى مليون برميل يوميا خالل فترة 
بني ستة إلى ثمانية أشهر.

فـــي هـــذه األثنـــاء قـــال وزيـــر املالية في 
احلكومة االحتادية هوشيار زيباري (كردي)، 
إن الدفعة املالية التي ســـلمتها بغداد ألربيل، 
متثـــل نحـــو نصف مـــا خصـــص لإلقليم في 
موازنة العام احلالي. وقال إن ذلك يرجع إلى 

تخفيضات واسعة النطاق في اإلنفاق.
ويقـــول مراقبـــون، إن مســـارعة بغـــداد 
لصرف دفعة من مســـتحقات إقليم كردســـتان 
تأتي على أرجـــح التقديرات، ملنع أي تصعيد 
محتمل مع إدارة اإلقليم التي أوقفت في وقت 
سابق من الشـــهر احلالي تسليم شحنات من 
اخلام لشركة النفط العراقية، بينما لّوح كبار 

املسؤولني فيها ببيع النفط بشكل مستقل.
وكان دلشـــاد شـــعبان نائـــب رئيس جلنة 
الطاقة في برملان كردســـتان قـــد قال إن ”بيع 

النفـــط للشـــركات األجنبيـــة ســـيكون أحـــد 
اخليـــارات املتاحة أمام اإلقليم وأن شـــركات 
أجنبية عرضت بالفعل على أربيل إبرام عقود 

لشراء النفط“.
ويبـــدو أن صـــرف دفعة من مســـتحقات 
اإلقليم املالية عن شهر مايو، لم يلق الترحيب 
املتوقع مـــن أربيـــل التي متـــارس مزيدا من 
الضغـــوط للحصول على مســـتحقاتها كاملة 

من املوازنة العامة.
وقد جتد حكومة العبادي نفســـها مجددا 
حتت وطأة جتدد األزمة مع إقليم كردســـتان، 
الســـيطرة  بينما حتاصرها ضغوط إعادة 
على حقـــول النفـــط التي وقعت 
في أيدي تنظيم داعش اإلرهابي، 

وضغوط نفقات احلرب.
وتخشـــى أوســـاط عراقية 
اســـتمرار  يؤثـــر  أن  مـــن 
اخلالفات بـــني اجلانبني على 
إنتاج النفط، في ظّل مؤشرات 
قوية على اجتاههـــا إلى مزيد 
من التصعيـــد، ما ينـــذر بتفاقم 

األزمة املالية.
وارتفع إنتاج العراق من النفط بشـــكل 
قياســـي ليصل إلى حوالـــي 3.8 مليون برميل 
يوميا، حسب املندوب العراقي في أوبك، فيما 
تســـتهدف احلكومة العراقية بلوغ اإلنتاج ما 
بني 5 إلى 6 ماليني برميل يوميا بنهاية العقد 

احلالي.
تلـــك  بلـــوغ  إن  يقولـــون  محللـــني  لكـــن 
املســـتويات رهني بحّل األزمـــة مع أربيل على 
اعتبار أن أهم احلقول تقع في كركوك املتنازع 

عليها.
ويشـــكل االحتياطي النفطـــي املوجود في 
حقول كركـــوك حوالي 12 باملئـــة من إجمالي 
االحتياطـــي العراقـــي من النفـــط، فيما تؤكد 
تقارير دولية ومحلية أن كركوك تضم خامس 

أكبر حقول النفط في العالم.
وكانت حكومة حيدر العبادي تراهن على 
االتفـــاق الذي أبرم العـــام املاضي مع حكومة 
إقليم كردســـتان لوضـــع حـــّد للخالفات بني 
اجلانبني حـــول املوازنة وصـــادرات البترول 
والنزاع حول كركوك الغنيـــة بالنفط، غير أن 
اخلالفات طفت على الســـطح مجـــددا منذرة 

مبرحلة تصعيد أشّد.

الخطوط القطرية تستبعد تقديم تنازالت لشركات الطيران األميركية

} ميامي (الواليات املتحدة) - قال أكبر الباكر 
الرئيس التنفيذي للخطـــوط اجلوية القطرية 
إنه ال يرى ســـببا بـــأن تقتـــرح حكومات دول 
اخلليـــج أي تغييـــرات على سياســـتها للنقل 
اجلوي إلرضاء شـــركات طيران أميركية تزعم 
أنهـــا تواجه منافســـة غير عادلة من شـــركات 

خليجية.
وأضاف خالل االجتماع الســـنوي لالحتاد 
الدولـــي للنقل اجلوي (إياتا) في مدينة ميامي 
األميركية ”ملاذا يجب علـــى حكومتي أن تقدم 
أي تنـــازل؟ توجد اتفاقية وقعتهـــا حكومتان 

ناضجتان. وتلك االتفاقات يجري تنفيذها“.
وتســـعى شـــركات طيـــران أميركيـــة إلى 
حـــث الواليات املتحـــدة على تعديـــل اتفاقات 
”الســـماوات املفتوحـــة“ مـــع اإلمـــارات وقطر 
اللتـــني اتهمتهمـــا تلك الشـــركات بتقدمي دعم 
حكومي يزيد على 40 مليار دوالر إلى ناقالتها 

اجلوية وتشويه املنافسة.
وتنفي شـــركات طيران اإلمارات واالحتاد 

للطيران واخلطـــوط اجلويـــة القطرية مزاعم 
الدعم احلكومي.

مشيرا  وتابع ”ال مهادنة في هذه القضية“ 
إلـــى أنه مبوجـــب االتفاقات ”ميكننا تســـيير 
رحالت بالقدر الذي نريده في الواليات املتحدة 
وميكن لشركات الطيران األميركية تسيير عدد 
الرحـــالت الذي تريده في بلدي… إنه طريق ذو 

اجتاهني… فما املشكلة؟“.
وأثار اخلالف انقســـاما فـــي قطاع يغلب 
عليه التماسك، وسّلط الباكر الضوء عليه أمام 
املئات من مندوبي إياتا مساء االثنني. وثارت 

مخاوف أيضا من احلماية التجارية.
وقال الباكر في املقابلة إنه ”على ثقة تامة“ 
بـــأن الواليات املتحـــدة ســـتعمل ”مبا يصب 
فـــي مصلحة“ مـــن يريدون خدمـــات الناقالت 

اخلليجية.
وعلى صعيد منفصل، نفـــى الباكر تقارير 
بأن اخلطوط القطرية تدرس طرحا عاما أوليا 
في املســـتقبل القريب. وقال إن الشركة أمامها 

10 ســـنوات على األقل قبـــل أن تتخذ مثل هذه 
اخلطوة بعـــد أن نّحت جانبا تلـــك الفكرة في 
2008 بسبب األزمة املالية. وامتنع عن مناقشة 
فضيحة الفيفـــا أو التأثير احملتمل إذا جردت 
قطر من حقهـــا في اســـتضافة نهائيات كأس 
العالـــم لكرة القدم فـــي 2022 . لكنه قال إن ذلك 

لن يؤثر على خطط الشركة للنمو.
وتوقـــع الباكـــر أن يكـــون لـــدى اخلطوط 
اجلويـــة القطريـــة طاقـــة كافية بحلـــول 2022 
لتلبية الطلـــب املرتبط بـــكأس العالم دون أن 

تضطر إلى طلب شراء املزيد من الطائرات.
وكانت اخلطـــوط القطرية قـــد أعلنت قبل 
أســـابيع، أنها تعتزم التوسع في رحالتها إلى 
الواليات املتحدة عبر تسيير 4 رحالت جديدة، 
في وقت تســـتغيث فيـــه الشـــركات األميركية 
بالبيـــت األبيـــض إليقـــاف غـــزو نظيراتهـــا 

اخلليجية.
وأعلنت طيران اإلمارات أنها تدرس خططا 
لفتح مســـارات جديـــدة إلى املـــدن األميركية 
انطالقا مـــن دبي، وعبر مســـارات جديدة من 
مطارات أوروبية مبوجب اتفاقية الســـماوات 

املفتوحة مع السلطات األميركية.
وتوقع مراقبون، أن تشـــعل خطوة شـــركة 
طيران اإلمـــارات، وقبلها اخلطـــوط القطرية، 
غضب شـــركات الطيران األميركية التي تتهم 
نظيراتهـــا اخلليجية باملنافســـة غير العادلة، 
والتـــي تنفيها شـــركات الطيـــران اخلليجية 

بشدة.
وقـــال الباكـــر أمس إنـــه يتوقـــع أن تقدم 
اخلطـــوط القطرية ردها على مزاعم شـــركات 
الطيران األميركية في األسابيع القليلة املقبلة. 
وأضاف أن الناقالت اخلليجية الثالث ال تنسق 

ردودها وأنه ال يرى أي مجال للتفاوض.
وكانـــت االحتـــاد للطيـــران قـــد أصـــدرت 
األسبوع املاضي أقوى تفنيد حتى اآلن، ملزاعم 
حصولها على دعم حكومي مينحها ميزة غير 
عادلة على حســـاب املنافســـني. وأكـــدت أنها 
حصلـــت على قروض مشـــروعة وأنها ملتزمة 

بسداد تلك القروض.
وقالـــت الشـــركة في تقرير مـــن 60 صفحة 
قدمتـــه للحكومـــة األميركيـــة، إن منافســـيها 
إلى القوانني غير  األميركيني ”ينظرون بتعال“ 

األميركية.
ويؤكد مراقبون أن منو حصص الشركات 

اخلليجية في سوق الطيران العاملية ناجت عن 
جـــودة خدماتها مقارنة بتراجع خدمات كبرى 

شركات الطيران األوروبية واألميركية.
وتعد شركات االحتاد واإلمارات والقطرية 
مـــن أكبر مشـــتري أحـــدث طائرات شـــركتي 
إيربـــاص األوروبيـــة وبوينـــغ األميركية، في 
وقت تراجعت مشـــتريات الشركات األوروبية 
واألميركية من تلك الطائرات التي تقدم أفضل 

اخلدمات.
وقالـــت االحتـــاد إن سياســـة الســـماوات 
املفتوحـــة ال حتظر حصول شـــركات الطيران 
على قروض من املســـاهمني، وأنها ال تتضمن 
تعريف الدعم، لكن شـــاغلها الرئيسي هو منع 
الدعم من التســـبب في هبوط مصطنع ألسعار 
تذاكر الطيران. وأضافت أن شكاوى الشركات 
األميركية ”تكشـــف عن موقف شبه استعماري 

ونظرة متعالية إلى قوانني غير أميركية“.
وأكـــدت االحتاد أنهـــا ”ال حتصل على أي 
دعـــم مالـــي أو ضمانات ســـيادية، كمـــا أنها 
وعلى عكس مزاعم املنافســـني، ال حتصل على 
احملروقات أو خدمات املطار مجانا أو بأسعار 

مخّفضة“.
وشـــددت على ”الفوائد الكثيـــرة لألجواء 
املفتوحـــة بالنســـبة إلى املســـتهلك األميركي 
الطيـــران  وشـــركات  األميركيـــني  والعمـــال 
األميركيـــة وللتجارة والســـياحة في الواليات 

املتحدة“.
وجـــددت االحتاد التأكيد على أن شـــركات 
الطيـــران األميركية الثالث الكبرى حصلت من 
احلكومـــة األميركية على دعـــم مالي بقيمة 70 
مليار دوالر خالل اخلمسة عشر عاما املاضية.
واســـتندت األرقام إلـــى مراجعة قامت بها 
مجموعـــة ريســـك أدفايـــزوري االستشـــارية، 
بتكليف من االحتاد للطيـــران، وإلى البيانات 
العامـــة لشـــركات دلتـــا إيرالينـــز ويونايتـــد 
كونتننتال وأميركان إيرالينز والشركات التي 

اندمجت معها.
ملراسلة احملرر

business@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة البترول السعودية، 
أمس، إن ارتفاع إنتاجها من النفط 
خالل األشهر الثالثة األخيرة جاء 

نتيجة نمو الطلب العالمي ولم يكن 
الغرض منه تعويض هبوط أسعار 

النفط العالمية.

◄ اعترفت قطر بأن أسعار النفط 
ما زالت تشكل خطرا كبيرا على 

التوقعات االقتصادية التي تعتمد 
على متوسط سعر قدره 56 دوالرا 

لبرميل النفط في العام الحالي 
و61.6 دوالر للعام المقبل.

◄ دفعت الحكومة المركزية في 
بغداد لحكومة إقليم كردستان 
426.7 مليون دوالر كدفعة من 

مستحقاتها في الموازنة عن شهر 
مايو الماضي، في خطوة قد تخفف 

حّدة الخالفات بين الطرفين.

◄ وافقت مصر على إنشاء 
صندوق استثماري للدولة تحت 

اسم ”أمالك“ بغرض إدارة أصولها 
وتعظيم العائدات على أصول 

وثروات الدولة وتشجيع مشاركة 
القطاع الخاص في التنمية.

◄ قال مصدر بقطاع الطاقة 
إن إنتاج النفط الجزائري يبلغ 
حاليا نحو 1.12 مليون برميل 

يوميا وهو مستوى أقل بقليل من 
متوسط إنتاج الدولة العضو في 
منظمة أوبك في السنوات القليلة 

الماضية.

◄ اشترى جهاز قطر لالستثمار 
نحو 19.9 بالمئة في إتش.كيه 
إلكتريك من مجموعة شركات 

الملياردير لي كا شينج مقابل 1.19 
مليار دوالر، في إطار خطط لتنويع 

االستثمارات في آسيا.

باختصار

قالت حكومة إقليم كردســــــتان إنها حققت حجم الصادرات املستهدفة بتصدير نحو 550 
ألف برميل يوميا وفق االتفاق مع احلكومة املركزية، لكنها لم تتســــــلم ســــــوى 35 باملئة من 

مستحقاتها املالية.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.291.08
0.29%

سوق قطر
6.474.52

0.16%

سوق مسقط
11.943.50

0.34%

سوق السعودية
9.490.88

0.44%

سوق البحرين
1.368.39

0.24%

سوق دبي 
4.113.93

2.44%

سوق أبوظبي
4.583.70

0.43%
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} بغــداد- وافـــق مجلـــس الـــوزراء العراقي 
على تأســـيس شـــركة نفط مبحافظة ذي قار، 
برأسمال قدره 3 مليارات دينار، بعد أن جتاوز 
إنتاج احملافظة من النفط احلد الذي يتيح لها 
احلق في تشكيل شركة حكومية تدير حقولها.

وقال وزير النفط العراقي عادل عبداملهدي 
”دخول حقـــل الغراف مجال اإلنتـــاج النفطي 
نهاية الشهر احلالي سيكون منطلقا لتأسيس 
شـــركة نفط ذي قار وإضافـــة نوعية لها، ومن 
شـــأن ذلـــك إنعـــاش احليـــاة االقتصادية في 
احملافظة واملســـاهمة في زيادة إنتاج العراق 

من النفط“.
ووفق وزارة النفط العراقية، فإن محافظة 

ذي قـــار (مركزهـــا الناصريـــة 365 كلم جنوب 
بغداد) متتلـــك احتياطيا نفطيـــا مؤكدا يقدر 

بنحو 20 مليار برميل.
وأوضحـــت أن هـــذه الكمية تتـــوزع على 
خمســـة حقول نفطية غير مســـتثمرة، أبرزها 
حقل الناصرية الكبير مبنطقة كطيعة (30 كلم 
شـــمال غرب الناصرية) الذي مـــن املتوقع أن 
ينتج 300 ألف برميل يوميا، مع إمكانية بلوغ 
اإلنتاج نحو مليون برميل بعد اكتمال تأهيله، 
بينمـــا يتوقع أن يبلغ إنتاج حقل الغراف 130 
ألـــف برميل يوميا، فيما يتوقع أن يبلغ إنتاج 
حقـــل الرافدين (أبو عمود) في حال تشـــغيله 
أو استثماره، حوالي 110 آالف برميل يوميا. 

وميلـــك العراق شـــركتني حكوميتني تتوليان 
إدارة حقول النفط في شـــمال وجنوب البالد 
إلى جانب الشـــركة الوطنيـــة لتصدير النفط 

”سومو“.
املاليزيـــة  بترونـــاس  شـــركتا  وكانـــت 
وجابكـــس اليابانية قـــد فازتا بعقـــد تطوير 
حقل الغراف، الـــذي يتضمن حفر وتطوير 11 
بئرا إلنتاج النفط اخلام فـــي املرحلة األولى، 
ليســـتكمل في ما بعد ويبلـــغ 240 بئرا بحلول 

العام 2017.
وحسب وزارة النفط العراقية، من املتوقع 
أن يرتفع ســـقف إنتاج النفط في حقل الغراف 

بحلول 2017 إلى 230 ألف برميل يوميا.

تأسيس شركة نفط حكومية في محافظة ذي قار
بغداد عاجزة عن تسديد التزاماتها رغم ارتفاع إنتاج النفط إلى مستويات قياسية

أكبر الباكر: 
ال مهادنة في قضية 

االتفاقات، إنه طريق ذو 
اتجاهني فما املشكلة؟

اشتي هورامي: 
لم نتسلم حتى اآلن سوى 

35 باملئة فقط من األموال 
املتفق عليها

مليون برميل يوميا، 
حجم إنتاج العراق من 
النفط حاليا بحسب 

الحكومة املركزية        

3.8

مزاعم الشركات األميركية تكشف عجزها عن مجاراة نظيراتها الخليجية

أكدت اخلطوط القطرية أنه ال مجال للمهادنة أو تقدمي تنازالت لشركات الطيران األميركية، 
التي متارس ضغوطا لتقييد حركة شركات الطيران اخلليجية. وكشفت أنها ستقدم ردها 

على املزاعم األميركية في األسابيع املقبلة.



} أنقــرة – حينما خرج رئيس الوزراء التركي 
أحمـــد داود أوغلو إلى شـــرفة حـــزب العدالة 
والتنميـــة بعد اإلعالن عن املؤشـــرات األولية 
لنتائـــج االنتخابات العامة، كان يحاول إظهار 
شـــجاعة املنتصـــر الـــذي تبدو عليـــه مالمح 

املهزوم.
فقد عكســـت االنتخابات رفضـــا كبيرا في 
الشـــارع التركي للرئيس رجب طيب أردوغان 
الذي يعتبر الكثير من األتراك أن حزب العدالة 

والتنمية ظله وليس العكس.
 وأظهـــرت النتائج النهائية الرســـمية أن 
احلزب احلاكـــم فاز بـ41 باملئـــة من األصوات 
تاله حزب الشـــعب اجلمهوري مع 25,1 باملئة 
مـــن األصوات ثم حزب العمل القومي اليميني 
مع 16,4 باملئة وحزب الشعوب الدميقراطي مع 

13 باملئة.
وبلغت نســـبة املشاركة في التصويت 86,5 

باملئة.
وكشـــفت النتيجـــة تراجعـــا كبيـــرا فـــي 
تأييـــد حزب العدالـــة والتنمية الـــذي فاز في 
االنتخابـــات األخيرة في 2011 بــــ50 باملئة من 

األصوات على خلفية تراجع في االقتصاد.
وبحســـب التوقعات الرسمية، فإن احلزب 
اإلسالمي ســـيكون له 258 مقعدا من أصل 550 
فـــي البرملان و132 حلزب الشـــعب اجلمهوري 
و81 مقعـــدا حلزب العمـــل القومي و79 حلزب 

الشعوب الدميقراطي.

الخاسر األكبر

وســـيكون حزب العدالة والتنمية مضطرا 
إلـــى مراجعـــة اســـتراتيجيته املقبلـــة غـــداة 
خســـارته الغالبية املطلقة فـــي البرملان للمرة 

األولى منذ 13 عاما.

ومع أن احلزب حل فـــي املرتبة األولى في 
االنتخابات التشـــريعية إال أنه لم يفز بغالبية 
املقاعد بســـبب االختـــراق الـــذي حققه حزب 

الشعوب الدميقراطي الكردي.
وبينما يشـــعر أردوغان أنه خســـر الكثير 
فـــي هـــذه االنتخابـــات، ينظر الكثيـــرون إلى 
صـــالح الدين دميرتاش زعيم حزب الشـــعوب 
الدميقراطـــي املؤيد لألكراد باعتبـــاره الفائز 
األول فـــي هذه االنتخابات التـــي أنهت عصر 

هيمنة اإلسالميني على السلطة.
وتعّرض حزب العدالة والتنمية خلســـارة 
كبيـــرة في مدن جنوب شـــرق تركيا، التي كان 
عادة مـــا يحظى فيها بدعم كبير. حيث تراجع 
عـــدد نوابه من مدينة ديار بكـــر لصالح حزب 
الشـــعوب الدميقراطي مـــن 11 نائبا إلى نائب 

واحد.
كما خســـر احلـــزب احلاكم الـــذي تراجع 
عدد أصواته في كل مـــن منطقة إيجه والبحر 
املتوســـط، أصواتا في جميع املـــدن األخرى؛ 
إذ تراجعـــت أصواته مـــن 21.4 مليون إلى 18 
مليونا مقارنة بانتخابات عام 2011 على الرغم 
مـــن زيـــادة 4 ماليني ناخـــب تقريبـــا في عدد 

الناخبني هذا العام في عموم تركيا.
وقـــال عمر نـــور الدين الكاتـــب والباحث 
التركـــي ”لـــم يعد من حـــق العدالـــة والتنمية 
أن يحتكـــر احلديـــث باســـم الشـــعب التركي 
أو بالنيابـــة عنـــه ألن شـــعبيته تآكلت، وعزله 
الشـــعب ووضع عائقا أمام اندفاعات أردوغان 
نحو حكم فردي كان ســـيجر تركيا إلى مصير 

مجهول“.
وأضاف ”على حكماء العدالة والتنمية من 
اجليل القدمي الذي أبعد قسرا وغصبا إما عن 
طريـــق الالئحة الداخلية للحزب، أو عن طريق 
جتاهلـــه، أن ينبهـــوا داود أوغلـــو ومن قبله 
أردوغان إلى ضرورة التمهل وإبطاء الســـير، 
وعـــدم اللجـــوء إلى خطط مدمـــرة، ألن نتيجة 
التصويـــت تعني باختصار أن الشـــعب يقول 
ألردوغان توقف، ال نريد نظامك الرئاســـي وال 

نريد تدخلك في شؤون احلكومة“.
ويقـــول محللون إنه رغم حصـــول العدالة 
والتنمية على أعلى نســـبة مـــن األصوات، إال 

أنـــه لم يتمكن من حتقيق أي من األهداف التي 
أعلنهـــا قبل خوض االنتخابـــات. وكانت هذه 
األهداف تتمحور حـــول الفوز بـ400 مقعد، أي 
مـــا يعادل ثلثي مقاعـــد البرملان مبا ميكنه من 
تعديل دســـتور 1982 ومنـــح الرئيس أردوغان 

صالحيات مطلقة.
بالنســـبة  لكن ســـيناريو ”األحـــد املظلم“ 
لإلســـالميني انتهـــى دون قدرتهـــم حتى على 
احلصـــول علـــى أغلبيـــة مطلقـــة متكنهم من 

تشكيل حكومة أغلبية.
وتظل تركيا أمام عدة ســـيناريوهات يأتي 
على رأســـها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة 
في مدة ال تتخطى ثالثة أشـــهر في حال فشـــل 
العدالـــة والتنميـــة فـــي التوصل إلـــى اتفاق 
لتشـــكيل حكومـــة ائتالفية مع أحـــد األحزاب 
الثالثة األخرى التي متكنـــت من الدخول إلى 

البرملان.
ويقول مراقبون إن احلزب ســـيفعل كل ما 
بوسعه لتشـــكيل احلكومة االئتالفية مع حزب 
احلركة القومية بزعامة داود بهجلي، رغم أنه 
دعـــا عقـــب االنتخابات إلى إجـــراء انتخابات 
مبكـــرة، وقال إن هـــذه اللحظة ”متثـــل نهاية 

لهيمنة العدالة والتنمية على تركيا“.
واستبعد إســـالم أوزكان احمللل السياسي 
التركي أن يتحالـــف احلزب احلاكم مع غرميه 
التقليدي حزب الشـــعب اجلمهوري، مؤكدا أن 
ائتالف العدالة والتنمية مع حزب آخر سيكون 

إما احلركة القومية أو الشـــعوب الدميقراطي 
الكردي. لكنـــه عاد وأكد علـــى صعوبة التقاء 
األكراد مـــع العدالة والتنميـــة، ”نظرا ملطالب 

األكراد بحكم ذاتي في املناطق الشرقية“.
وأكـــد علـــى باكيـــر الباحث في الشـــؤون 
التركيـــة، أن التحالـــف مـــع حزب الشـــعوب 
الدميقراطـــي ”قـــد يكون لـــه نتائـــج إيجابية 
داخليا لكن ســـيئة خارجيا، بينمـــا التحالف 
مع احلركة القوميـــة األكثر ترجيحا، قد يكون 
له نتائج ســـيئة داخليا ألنه يرفض املصاحلة 
مع األكراد، ولكن رمبا على الصعيد اخلارجي 

الوطأة تكون أقل“.

انتخابات مبكرة

واجتـــاه العدالـــة والتنميـــة ناحية حزب 
احلركـــة القوميـــة هو اخليـــار الوحيـــد أمام 
احلزب إذا أراد جتنب سيناريو عدم االستقرار 
السياســـي في البـــالد، في ظـــل رفض حزبي 
الدميقراطي  والشـــعوب  اجلمهوري  الشـــعب 
الكـــردي القاطـــع الدخـــول معه فـــي ائتالف 

حكومي واحد.
وإذا لـــم ينجح في ذلك، فســـتواجه تركيا 
ثالثة أشهر من االهتزاز السياسي في انتظار 
انتخابات مبكـــرة، يقول مراقبون إنها لن تفك 
االشتباك السياسي الذي وجدت البالد نفسها 

فيه صباح يوم اإلثنني املاضي.

وال يـــرى املتابعـــون للشـــأن التركـــي أن 
االنتخابـــات املقرر إجراؤها قريبا ســـتضفي 
أي تغيير علـــى املعادلة السياســـية اجلديدة 
فـــي البالد، على الرغم مـــن أن أردوغان مازال 
مقتنعا أنه بإمكانه تكثيف الدعاية االنتخابية 
وشـــن هجـــوم علـــى املعارضـــة أو حتميلها 
مســـؤولية دخول البالد في معضلة سياســـية 
غير مســـبوقة منذ وصول حزبه إلى الســـلطة 

ألول مرة عام 2002.
والعدالـــة والتنمية ليس احلـــزب الوحيد 
الذي يجد نفســـه فـــي مـــأزق اآلن، فاحلزبان 
الكبيران اللذان طاملا شكال املعارضة التقليدية 
لإلســـالميني من قبـــل ســـيكون عليهما أيضا 

اخلروج إلى حيز أكثر رحابة سياسية.
وســـيجد حزب الشـــعب اجلمهوري، أكبر 
أحـــزاب املعارضـــة، نفســـه مضطـــرا التخاذ 
إجراءات عديدة للخروج من احليز االمن الذي 

أخذ احلزب يصعد ويهبط حوله دائما.
وأول هـــذه اإلجراءات عموديـــة تتمثل في 
محاولة النزول إلى قطاعات أوسع من الشعب 
التركي، والعمل على تقدمي نفسه كبديل مقنع 
قـــادر علـــى احلكم منفـــردا أو مبشـــاركة أحد 

أحزاب املعارضة األخرى.
واإلجراءات األخرى أفقية تتمثل في تركيز 
قواعده اجلغرافية في غرب تركيا، وهي املنطقة 
التي يتركز فيها العلمانيون والكماليون الذين 
يضمـــرون عداء كبيرا لإلســـالميني ودائما ما 

يشككون في نواياهم.
أما حزب احلركة القومية فمازال متقوقعا 
داخل أيديولوجية قومية تختلف في ظاهرها 
مع حـــزب العدالة والتنميـــة، لكنها تلتقي في 
جوهرهـــا مع معتقدات الرئيس أردوغان الذي 
بـــات يضـــع قوميتـــه مؤخرا في نفـــس درجة 

أيديولوجيته اإلسالمية احملافظة.
واســـتنادا على ذلـــك، ســـيحاول الرئيس 
التركـــي دفـــع أحمـــد داود أوغلو إلـــى إجراء 
حتالفـــات مـــع احلـــزب القومي الـــذي أبدى 
إشـــارات مذبذبة ولم ينف نفيا قاطعا إمكانية 

التحالف مع اإلسالميني.

دور حركة خدمة

لكن اإلســـالميني ليسوا كلهم حزب العدالة 
والتنميـــة. فإلـــى جانـــب األحـــزاب الصغيرة 
األخـــرى التـــي لـــم تتمكن مـــن الدخـــول إلى 
البرملان، كانت حركة خدمة بزعامة رجل الدين 
املقيـــم في الواليـــات املتحدة فتـــح الله غولن 

منخرطة بشكل كبير في االنتخابات.
ورغم عدم متكن شخصيات محسوبة على 
حركـــة غولن من حتقيق مكاســـب واضحة في 
االقتراع، إال أن هذا املسار لم يتمكن من إقصاء 

احلركة عن املشهد كما كان يأمل أردوغان. 
وطبقا للنتائج غير الرســـمية التي صدرت 
عن مكتب االنتخابات في إسطنبول، فقد فشل 
حـــاكان شـــوكور العضـــو الســـابق في حزب 
العدالة والتنمية والعب كرة القدم السابق في 
احلصـــول على مقعد، بعد متكنه من حصد 48 

ألف صوت فقط.
وباملثل، لم يحصل قائد الشـــرطة السابق 
فـــي املدينة فؤاد يلمـــازر على أكثر من 60 ألف 

صوت.
وكان يلمـــازر قائـــدا للشـــرطة حينمـــا مت 
الكشـــف عن فضائح الفســـاد املرتبطة بأربعة 
وزراء فـــي حكومة أردوغان الســـابقة، وأبناء 

لوزراء، ومت فصله بعد ذلك.
ومـــازال دور غولـــن في هـــذه االنتخابات 
غير واضـــح حتى اآلن. لكن مراقبني يرجحون 
أن دعـــم احلركة ألحـــزاب املعارضة التقليدية، 
وعلى رأســـها حزب الشعب اجلمهوري ساهم 
كثيـــرا فـــي االنتقـــاص من حصـــص احلرية 

والعدالة في مناطق نفوذه.
وقالـــت مصـــادر تركيـــة إن احلركـــة التي 
يتهمها أردوغان بالتوغل في مؤسسات الدولة 
احلساســـة والتنصت على املسؤولني املوالني 
له، وإن اتصاالت قد حدثت بني قادة محسوبني 
علـــى احلركـــة فـــي الداخـــل وصـــالح الدين 
دميرتاش رئيس حزب الشـــعوب الدميقراطي 
الكردي الذي حقق في هذه االنتخابات نتيجة، 

فاقت كل التوقعات.
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يستعد الساســــــة األتراك إلى الدخول في 
مفاوضات مكثفة من أجــــــل الوصول إلى 
ــــــل انتهاء مهلة 45 يوما  حكومة ائتالفية قب
املمنوحة لهم، وإال فســــــيجدون أنفســــــهم 
مضطرين إلى إجراء انتخابات تشــــــريعية 
مبكرة. وفي الظاهر، تبقى املفاوضات حول 
أمور انتخابية وسياسية، لكن في جوهرها 
ترتيب ملرحلة مــــــا بعد حكم الرئيس رجب 
ــــــذي فقد كل طموحه يوم  طيب أردوغان ال

األحد املاضي في انتخابات قاسية.

نجم األردوغانية أفل، وعادت تركيا األتاتوركية مرة أخرى

[ صناديق االقتراع أنهت حقبة الرجل القوي وبدأت مرحلة تركيا الجديدة   [ الحكومة االئتالفية تجرد العدالة والتنمية من صالحياته

«إذا فكر حزب أردوغان في ســـيناريو االنتخابات المبكرة، فســـيقود ذلك إلى عدم االســـتقرار الذي ال يستطيع هذا البلد تحمله حيث تقع 
على حدوده منطقة حرب تضم العراق وســـوريا. ويمكن أن تفيد فترة االضطراب في النهاية تركيا لو كانت النتيجة هي تشـــويه الحكم 

االستبدادي الذي يتم صناعته. لكن األفضل أن يقبل أردوغان اآلن بضرورة تغيير المسار».

افتتاحية صحيفة واشنطن بوست

علي باكير: 
بالنسبة لإلسالميين التحالف 

مع القوميين نتائجه سلبية 
داخليا وايجابية خارجيا

عمر نور الدين: 
الشعب أوقف اندفاعات 
أردوغان نحو حكم فردي 

يذهب بتركيا إلى المجهول

العدالة والتنمية على كرسي متحرك
} يجد حـــزب العدالـــة والتنمية اإلســـالمي 
احلاكم نفســـه أمـــام مأزق سياســـي ال تظهر 
تبعاتـــه في زحـــام املفاوضات بـــني األحزاب 
لتشـــكيل حكومة ائتالفية أو إجراء انتخابات 

مبكرة، إذا فشل احلزب في ذلك.
وحتى لـــو متكن من اقنـــاع أحد األحزاب 
الثالثة الذين دخلوا االنتخابات معه، فسيجد 
نفســـه مشـــلوال أمام توزيع املناصب القيادية 
التـــي لطاملا ســـيطر عليها في الســـابق دون 

منافسة. 
وإذا لـــم جتـــر انتخابـــات مبكـــرة، فلـــن 
يســـتطيع احلـــزب الذي انتهـــت هيمنته على 

احلكم منفردا من عمل اآلتي في البرملان:
[  لـــن ميكنـــه اختيـــار رئيـــس البرملـــان 

مبفرده.
[  لـــن ميكنه حتديد جدول أعمال البرملان 
والتحكـــم في الســـلطة التشـــريعّية بقرارات 

اعتباطّية.
[  لن ميكنه التقدم بطلبات حزم القوانني 
التـــي ترســـخ ألحـــكام اعتباطيـــة؛ والتي من 
شـــأنها تقليـــص احلريـــات وحتويـــل تركيا 
إلى دولة بوليســـية، والتـــي تهمش القوانني 
وتصدرها حســـب املصالح الشخصية، وذلك 

ألن احلزب خسر أغلبيته في البرملان.
[  لم تبق للحزب أغلبية في جلان البرملان 
وال ميكنه االســـتحواذ على األغلبية في جلان 

التحقيق وتقصي احلقائق.
[  لن ميكن التعتيم بســـهولة على أعمال 

الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 
ديسمبر 2013، وطالت رموزا كبيرة من حكومة 
العدالة والتنمية. كما لن تكون للحزب الكلمة 
العليـــا فـــي إحالة املتورطني في الفســـاد إلى 
محكمة الديوان العليا التي ُيـحاكم فيها كبار 

مسؤولي الدولة.
[  لـــن ميكنـــه احليلولـــة دون حتقيقـــات 
الفساد والشكاوى األخرى املقدمة ضد وزرائه 

األربعة املتورطني في أعمال الفساد.
[  لن ميكنه اختيار أعضاء للمؤسســـات 
والهيئات احلساســـة في الدولة مثل احملكمة 

الدستورّية ومجلس القضاء املالي.

[  خســـر األغلبيـــة فـــي املجلـــس األعلى 
لإلذاعة والتلفزيون.

[ لن ميكنه اتخاذ قرار باحلرب منفردا.
[  لن ميكنه أن يستصدر مبفرده تصاريح 

إرسال جنود إلى خارج البالد.
[ لـــن ميكنـــه أن يقـــرر مبفـــرده إجـــراء 

االنتخابات.
[  لن ميكنه احليلولة دون رقابة الشركات 
اململوكة للدولة وتقارير مجلس القضاء املالي.

[  لـــن ميكنـــه تقدمي املبالغ التـــي يريدها 
للقصر األبيض (قصر أردوغان) رمز اإلسراف 

والترف.



فيصل عبدالحسن

} أســـئلة كثيـــرة تـــرددت حـــول العمليتيـــن 
اإلرهابيتين اللتين حدثتا في القطيف والدمام 
بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا، وأصابتا 
ُمصلين في مســـجدين من مســـاجد الشـــيعة، 
وتبنـــى العمليتين إرهابيـــو داعش، ومن بين 
هذه األســـئلة ســـؤال: َمـــْن المســـتفيد؟ وهذا 
الســـؤال وغيره ذكرنا بما دار من أســـئلة في 
الشـــارع المصري قبل ســـنوات، حول عملية 
الكنيسة المصرية التي حدثت عام 2011، وراح 
ضحيتهـــا 22 مصريا من الديانتين المســـلمة 
والمســـيحية (13  مســـلما و9 أقباط)، وكذلك 
مـــا تردد قبلها من نظريات حول اإلرهاب عقب 
عملية كنيسة النجاة في العراق عام 2010، لقد 
تبجحت التنظيمات اإلرهابية، القاعدة وقتها، 
ومن بعدها وليدها المســـخ المشـــوه، داعش 
بقتـــل المســـلمين والمســـيحيين ســـعوديين 
وعراقييـــن ومصرييـــن ولبنانييـــن وغيرهم، 
ونحـــاول اإلجابـــة هنا عن ســـؤال، لماذا هذا 
اإلصـــرار على قتل الناس في دولنا، خصوصا 
في المناطق التـــي تعتبر مناطق احتكاك بين 
ديانات أو بين طوائف دينية متعايشة في دين 

واحد؟
اإلرهاب الداعشـــي في العراق على سبيل 
المثـــال يقوم بالتفجير في منطقة للشـــيعة ثم 
يعقبهـــا بحادثـــة مماثلـــة في منطقة للســـنة، 
وحين وصل هـــذا التنظيم إلى اليأس من بذر 
بـــذور الفتنة في العـــراق اتجه إلـــى المملكة 
العربيـــة الســـعودية، لزرع الفرقـــة بين أفراد 
الشـــعب الواحد، وزرع عدم الثقة في األجهزة 
األمنية، وقدرتهـــا على حمايتهـــم كمواطنين 

يعيشون في بالدهم.
 بالضبط كما فعل قبل ســـنوات في مصر، 
فقد وضـــع نصب عينيه أعمال ســـكين الغدر، 

والفتنة بين المسيحيين (األقباط) والمسلمين، 
في بالد تعاني منذ ســـنوات من أزمات كثيرة 
خلقتها ظـــروف داخلية وخارجيـــة، وعقدتها 
األزمـــة المالية العالمية منـــذ عام 2009، حيث 
تضاعفت متاعب الطبقات الوســـطى والفقيرة 
في هذا البلد العربـــي الكبير، إضافة إلى ذلك 
عـــزف الدوائر الغربية على وتـــر األقليات في 
مصر، والمقصود هنا األقباط تحديدا، وقبلها 
على سكان منطقة النوبة جنوب مصر، إلحداث 

الفرقة طوال وعرضا في مصر.
حادثـــة اإلســـكندرية في مصـــر، والتي تم 
فيها إحـــداث تفجيريـــن انتحارييـــن، الفارق 
الزمني بينهما خمـــس دقائق، في منطقة تقع 
فيها كنيســـة وجامع، والمســـافة بينهما عدة 
أمتار فقط، وأثناء االحتفال بعيد الميالد، فقد 
تم اختيار المنطقة بدقة لتكون منطقة احتكاك 
بين مكانين للعبـــادة، والهدف واضح من هذا 
االختيـــار، اتهام هذا الطـــرف لآلخر على أمل 
إشـــعال الفتنة الدينية في مصـــر بين األقباط 
والمســـلمين لزعزعة األمن والســـالم في هذا 
البلد العربي الكبير، وبهذه الوسيلة الخبيثة 
وبذات السيناريو، الذي يعاد تمثيله بحذافيره 
هذه المرة في المملكة العربية السعودية، وقد 
اســـتخدم قبل ذلك مـــرات كثيرة فـــي العراق، 

لخلق الفتنة الطائفية.
ولكن العراقيين كانوا أنبه من أن يخدعوا 
بما يراد لهم من مصير، فاّتبع المجرمون نهجا 
آخر يعـــزف على خلق الفتنة بين المســـلمين 
والمســـيحيين فـــي العراق، وفـــي مصر وفي 
لبنان والسودان، وأينما يوجد طيف آخر، وفي 
كل مرة يقول العقالء ابحثوا عن المستفيد من 
خلق الفتنة؟ ومن يكون صاحب المصلحة في 
تفتيت مصر إلى دولة صنيعة لألقباط وأخرى 
للمســـلمين، وعلى نهج تقسيم السودان الذي 
جري ســـيناريو تقسيمه على أسس دينية منذ 
ســـنوات ليصير دولة ضعيفة ممزقة بالحرب 
األهلية بين المســـيحيين فـــي الجنوب ودولة 
للمســـلمين في الشمال تغرق في مشاكل الفقر 
وتعاني مـــن أزمة إثنية كبيـــرة كأزمة دارفور 
التي لم تحل إلى اليوم، ونفذ بعد ذلك تقســـيم 
أكبـــر دولـــة عربية مســـاحة إلـــى بلدين بين 
شعبيهما الكثير من ذكريات الماضي والحياة 

المشـــتركة. مـــا نشـــرته الصحافـــة المصرية 
وقتهـــا حـــول الحادثة يـــدل علـــى أن مثقفي 
مصـــر على درايـــة تامة بما يـــراد لمصر، وما 
يراد لشـــعبها، لمســـلميه وأقباطه، فقد صرح 
إمام األزهر الشـــيخ أحمد محمد الطيب حالما 
وصلـــه خبر التفجيـــر اآلثم «اليوم الكنيســـة 
وغدا الجامع» ومـــا قاله إمام األزهر ال يحتاج 
إلى تفســـير، وكما الكنيســـة تم اســـتهدافها، 
فـــإن الجامع ســـيكون مســـتهدفا مـــن العدو 
نفســـه، وقد كان أول ضحايا انفجار الكنيسة 
المصريـــة بائـــع مصاحف يجلس في كشـــك 

صغير أمام الجامع، فتحـــول في لحظات إلى 
أشالء بســـبب االنفجار. الظروف االقتصادية 
كانت ضاغطة على الفئات الشـــعبية الواسعة 
في مصر، وهـــي بالطبع الخميـــرة المطلوبة 
لتنشـــط بينهـــا مجاميـــع اإلرهابييـــن الذين 
يوزعون األمـــوال واألمل بالجنـــة الموعودة، 
ومع هؤالء اإلرهابييـــن إدارة دولية لإلرهاب، 
مخترقـــة بالطـــول والعرض مـــن المخابرات 
األجنبيـــة، التي يهمها أن تقع الفتنة الطائفية 
فـــي هذا البلـــد أو ذاك، للحصـــول على النفط 
بأســـعار منخفضة، والستثمار ما يحدث لبيع 
ما لديها من أسلحة وأعتدة كاسدة في مخازن 

شركاتها.
العقالء في الســـعودية يرون أن أي حادثة 
إرهابية من هذا النوع تتطلب معرفة المستفيد 
ممـــا حدث أوال، واألصابع كلها تشـــير إلى أن 
ما فعلـــه اإلرهابيـــون في الواليـــات المتحدة 
وأوروبـــا، والـــذي كان وباال على المســـلمين 
وكان مســـيئا للدين اإلســـالمي، وأن من يقوم 

بهـــذه األعمال البشـــعة هو فـــي الحقيقة ضد 
اإلسالم والمســـلمين، وأنه مخترق من أجهزة 
اســـتخباراتية أجنبية معاديـــة ال تريد لدولنا 
الخير وال تريـــد لمجتمعاتنا أن تبقى موحدة 
تعيش في دعـــة واطمئنان، وما حدث ويحدث 
في هذا البلد أو ذاك من بلداننا يشير بأصابع 
االتهام لهذه الجماعات اإلرهابية ويؤشر على 
أنهـــا مخترقة طـــوال وعرضا ولـــكل من يدفع 
األمـــوال لقادتها، فمن غيـــر المعقول أن يكون 
ذبـــح الســـعوديين والعراقييـــن والمصريين 

مسلمين ومسيحيين إعالء لراية اإلسالم.

} غزة  (فلســطين)  - بـــدأت منذ فترة حركة 
شـــيعية ُتدعى ”حركة الصابرين“ نشاطها في 
قطاع غزة الذي تســـيطر عليـــه حركة حماس 
اإلسالمية، وقد بدا نشاط هذه الحركة مشابها 
لنشـــاطات جـــل حركات اإلســـالم السياســـي 
التي ترتكز في البدء علـــى العمل الجمعياتي 
والخيري بهدف سالســـة التغلغل في تفاصيل 

الحياة االجتماعية للناس.
الصابريـــن  حركـــة  التقاريـــر أن  وتؤكـــد 
اإلســـالمية الشـــيعية تحظى برعايـــة إيرانية 
كاملـــة، مـــن حيـــث التمويـــل المادي ورســـم 
البرامـــج وكيفية التحرك والتنســـيق، ناهيك 
عن توفيـــر المرجعيات الدينية والسياســـية 
والمـــادة العقائدية. وتديـــر حركة ”الصابرين 
(حصن)، وهو االسم الكامل  نصرا لفلسطين“ 
لها، عددا من المؤسسات والجمعيات الخيرية 
الشيعية، التي تســـتفيد من دعم إيراني كامل 
وتشجع على نشر التشيع بين سكان القطاع.

واعتبـــر مراقبون أن وجود هـــذه الحركة 
في قطاع غزة يعد تطورا غير مســـبوق في ظل 
حكومة حركـــة حماس الســـنية بالقطاع، وقد 
أرجعوا ســـبب انتشـــار هذه الحركة الشيعية 
الطائفية تحت أعين حماس إلى الدعم المالي 
الذي تتلقـــاه حماس من إيران الشـــيعية وأن 
الحركـــة ربما تحـــاول أن تظهر تســـامحا مع 
تواجـــد الحركـــة الشـــيعية فـــي القطـــاع، ما 
يؤكد ارتهـــان حماس إلى األجنـــدة اإليرانية 
وارتباطها العضوي بمصالحها المادية التي 
تعتـــاش عليهـــا بقطـــع النظر عن الشـــعارات 
الدينيـــة التـــي تحملهـــا الحركـــة. بمعنى أن 
حماس، لئن رفعت مقوالت إســـالمية دينية إال 
أن الغايـــة في آخر المطاف سياســـية ومادية 

صرفة. 

وقد أكـــدت الصـــور والتقارير بخصوص 
هذه الحركة، أن هناك تماهيا وتشـــابها يشبه 
التطابق بين حركة الصابرين هذه وميليشـــيا 
حزب الله الشيعي جنوب لبنان. فبقطع النظر 
عن تطابق علم وشـــعار هـــذه الحركة مع علم 
وشـــعار حزب الله، فإن الخطاب الذي تروجه 

”الصابرين“ هو ذاته خطاب حزب الله.
وتحدثت التقارير عن صور توثق األعمال 
واألنشـــطة لعدد من المنظمات التابعة لحركة 
الصابريـــن. وأظهرت الفتـــات بوضوح ورود 
اسم المرشـــد األعلى السابق والحالي إليران، 
علي خامنئي والخميني، وإشارات إلى الثورة 
الشيعية عام 1979. وُكتب على إحدى الالفتات، 

”مبروك لمحور طهران- القدس“.
وفي ســـياق البحـــث عن بصمـــات إيران 
السياســـية في هذه الحركة، والتي من خاللها 
وصلت طهران إلى منطقة حساسة من الوطن 
العربي وهي غزة، المطلة على مصر مباشرة، 
فـــإن أنصـــار الحركـــة قاموا مؤخـــرا بتوزيع 
رسالة على عدد من وسائل اإلعالم أدانوا فيها 
الهجمات السعودية على الحوثيين في اليمن، 
حســـبما جاء فـــي تصريحات نقلتها وســـائل 

اإلعالم عن األمين العام للحركة هشام سالم.
وتضع مثل هذه التصريحات حركة حماس 
في موقف محرج مع الدول اإلقليمية، حيث أن 
حركـــة الصابريـــن التي ســـمحت لها حماس 
بالعمل في قطاع غزة، تدعم صراحة المتمردين 
الحوثيين الشيعة في اليمن نظرا إلى االرتباط 
الطائفي والوالء لمركـــز التحكم وهو طهران. 
وكان هشام ســـالم، زعيم حركة الصابرين، قد 
انشـــق عن حركة الجهاد اإلســـالمي وأســـس 
حركتـــه الجديـــدة الشـــهر الماضـــي بتمويل 

إيراني كامل.

وتفيد معلومات بأن هشام سالم كان يقود 
هذه الجماعة وهو موجـــود في حركة الجهاد 
اإلســـالمي قبل انشـــقاقه بعد افتضـــاح أمره، 
إضافة إلى شـــخص يدعى محمود جودة قائد 
جماعة التكفير والهجرة الســـابق والذي أعلن 

تشّيعه قبل سنوات.
وخـــالل األســـابيع القليلـــة الماضية، تم 
اســـتهداف مكاتب الجمعيات الشيعية من قبل 
مجموعات ســـلفية، وقامت حماس بشن حملة 

اعتقاالت للمجموعات السلفية.
ومـــن بين الجمعيـــات الخيرية الشـــيعية 
التي تعمـــل في قطاع غـــزة دون معارضة من 
قبل حركة حمـــاس جمعية أنصار الســـجين، 

والباقيـــات الصالحـــات ودار الهدى وجمعية 
إمداد اإلمام الخميني.

ويقـــول متابعـــون إن الحركـــة الشـــيعية 
الوليدة جاءت ثمرة عمل ســـري ألعوام مديدة 
في قطـــاع غـــزة، وكانت في الســـابق تمارس 
أنشـــطة التشـــيع من خالل فصائل كبيرة في 
القطاع على رأســـها حركة الجهاد اإلسالمي، 
وجـــاء خروج هـــذه الحركـــة تدشـــينا للعمل 
العلني للشـــيعة وأنصار إيران في فلســـطين. 
وحسب مصادر فلسطينية، فإن إيران تواصل 
ضـــخ األمـــوال لحركـــة الجهـــاد اإلســـالمي، 
والجنـــاح العســـكري لحركة حمـــاس، كتائب 

عزالدين القسام.
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إسالم سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

عمليتا القطيف والدمام تؤكدان تمدد الطائفية في الشرق األوسط

حركة «الصابرين} حجر آخر من أحجار اللعبة اإليرانية يظهر في غزة

العمليات اإلرهابية التي تضرب دول الشــــــرق األوســــــط تتخذ من التنوع اإلثني والطائفي 
ركيزة لها، حيث أن اجلماعات اجلهادية، التي تعتبر عملها إعالء لقيمة الدين والدين من 
أعمالها براء، جتعل من إثارة  النعرات الطائفية واملذهبية وســــــيلة لتمددها وبث أفكارها 
املتطرفــــــة، ويرى اخلبراء في هذه احلركات أن هناك مشــــــاريع اســــــتخباراتية تقف وراء 
أعمال هذه الفئات التي طوعتها خلدمة مشاريعها في بث الفرقة بني طوائف دول الشرق 
األوسط وإثنياته وال فرق بني داعش وغيره من التنظيمات اجلهادية حيث يجمعها اإلرهاب 

والعنف.

الســــــرطان الطائفي يستشــــــري في املنطقة العربية برعاية إيرانية مباشرة، فبعد أن أصبح 
حزب الله الشــــــيعي أحد امليليشيات الشيعية األشهر في العالم، وبعد أن تسبب احلوثيون 
باليمن في زعزعة أمن املنطقة بأسرها، تظهر اليوم حركة جديدة في قطاع غزة متثل حجرا 
آخر من أحجار اللعبة اإليرانية، كيف ال واإلسالم السياسي املمثل في حركة حماس يحكم 

القطاع منذ سنوات.

التمذهب العقائدي والديني الخطر القادم إلى الشرق األوسط

[ الحركات الجهادية تجمعها أيديولوجية العنف وتفرقها األساليب  [ الفتنة المذهبية هدفها تغيير جغرافية اإلثنيات في المنطقة

◄ اعتبر المدير العام لقوى األمن 
الداخلي اللبناني اللواء إبراهيم 
بصبوص ما يجري في المنطقة 

حروبا عبثية لم تردعها القيم 
األخالقية وال المفاهيم الدينية 
ألن الضالعين فيها اتخذوا من 

تلك المفاهيم والقيم غطاء لتبرير 
ممارساتهم الالإنسانية، والتي ال 

يقبلها عقل وال دين وال منطق.

◄ أكدت مجموعة السبع أنه 
ينبغي أن تبقى مكافحة اإلرهاب 
أولوية المجتمع الدولي للتغلب 

على هذه الجماعة اإلرهابية 
والتصدي النتشار أيديولوجيتها 

القائمة على الكراهية.

◄ اعتقلت الشرطة البلجيكية 16 
شخصا يشتبه بأنهم متطرفون 

إسالميون معظمهم من أصل 
شيشاني، حيث قالت الحكومة إن 
المداهمات شملت مواقع مختلفة 
في أنحاء البالد في إطار تحقيق 

عن التطرف اإلسالمي.

◄ أشادت دول مجلس التعاون 
الخليجي بيقظة األجهزة األمنية 

وكفاءتها في مملكة البحرين التي 
تمكنت من إحباط مخطط إرهابي 
كان يستهدف زعزعة أمن المملكة 

واستقرارها.

◄ بدأت في باريس محاكمة 15 
عنصرا من مجموعة ”فرسان 

العزة“ اإلسالمية بعد االشتباه 
بأنهم أعدوا العتداءات تحت غطاء 

محاربة معاداة اإلسالم.

يكـــون  أن  املعقـــول  غيـــر  مـــن 
والعراقيـــني  الســـعوديني  ذبـــح 
واملصريني مسلمني ومسيحيني 

إعالء لراية اإلسالم

◄

املجرمون يســـعون إلى خلق فتنة 
بني املســـلمني واملسيحيني في 
العراق، وفي مصـــر ولبنان وأينما 

يوجد طيف آخر

دولية ◄ إدارة  اإلرهابيني  هؤالء  مع 
املخابرات  من  مخترقة  لإلرهاب، 
تقع  أن  يهمها  الــتــي  األجــنــبــيــة، 

الفتنة الطائفية

◄

باختصار

«العالـــم اليـــوم يحتاج إلـــى جهود حثيثـــة ومتضامنة إليقـــاف تدفق 
اإلرهابييـــن األجانـــب، إضافـــة إلى مكافحـــة عمليات تهريـــب النفط 

واآلثار التي يستخدمها داعش لتمويل ماكينة اإلرهاب».
حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«مســـألة المقاتلين األجانـــب تتطلب مقاربة متعددة األوجـــه، إذ عليها أن 
تأخـــذ في االعتبار العدد الكبير من األنماط الموجودة من المقاتلين الذين 
يعملون بشكل منفرد وحتى الوجوه الشابة التي يمكن اجتذابها بسهولة».

برت كوندرز 
وزير اخلارجية الهولندي

«ما كشـــفته األجهـــزة األمنية عن ارتباط تنظيم ســـرايا األشـــتر بأطراف 
إرهابية خارجية، يبرهن أن هذه األطراف مســـتمرة في محاوالتها التخريبية 

الدنيئة ضد مملكة البحرين التي لم تتوقف منذ 2011».
عبداللطيف بن راشد الزياني     
األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي

تشابه األعالم بين الحركة وحزب الله يوحي بتطابق األجندة الطائفية اإليرانية

ّ
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ثقافة
احتفـــت دائرة الثقافة والفنـــون وبيت الكاتب، فـــي الناصرة، بتوقيع 

رواية {على شـــواطئ الترحال}، للكاتبة األردنية راوية جرجورة بربارة، 

بمشاركة نخبة من األدباء والكّتاب. 

 يســـتضيف املركز الثقافي الفرنسي، بالقاهرة، مساء اليوم ١٠ يونيو 

الجاري، أمسية يشارك فيها الروائي صنع الله إبراهيم، بمناسبة صدور 

النسخة الفرنسية من روايته {الجليد} عن دار نشر {أكت سود}.

اختتـــم مؤخرا في الشـــارقة مؤتمر حضـــره وزراء التربيـــة والتعليم، وقد 

انبثق عنه بيان تضمن دعوة القائمني على املســـرح املدرسي إلى تبني 

{استراتيجية تنمية وتطوير املسرح املدرسي في الوطن العربي}.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظم ملتقى إربد الثقافي األردني 
بالتعاون مع ملتقى المرأة الثقافي 

وملتقى عنجرة الثقافي، حفال لتوقيع 
ديوان شعري بعنوان ”الدل الناعس، 

للشاعر األردني عبدالمجيد نصير، 
وذلك ضمن أنشطة وبرامج الملتقى 

األسبوعية.

◄ انطلق التسجيل في الدورة الرابعة 
لمهرجان شفشاون الدولي لفيلم 

الطفولة والشباب الذي ستقام فعالياته 
في الفترة من 9 وحتى 13 سبتمبر 

القادم.

◄ صدرت حديثا الترجمة اإليطالية 
للروائي عزت  لرواية ”مدينة اللذة“ 
القمحاوي، وهي كتابه الثاني بعد 

صدور ”حدث في بالد التراب والطين“ 
عن هيئة قصور الثقافة.

◄ صدر، حديثا، في طبعة خاصة، كتاب 
بعنوان ”أسرار وقواعد الهيروغليفية“، 

للباحث عبدالرحمن أبوزيد.

◄ عاد األديب الفلسطيني توفيق فياض 
إلى وطنه بعد منفى استمر 41 عاما 
قضاها في الكتابة وخدمة القضية 
الفلسطينية، متنقال بين عدة دول 

عربية.

◄ تصدر الدار المصرية اللبنانية كتاب 
”ابني يعلمني“ للكاتب والشاعر وائل 
السمري، ويتناول فيه الكاتب تجربة 

إنجاب الطفل األول، وما يصاحبها من 
دفقات شعورية يعجز الكثيرون عن 

وصفها وتخيلها.

◄ يستضيف بيت السناري األثري 
بحي السيدة زينب، في القاهرة، مساء 

16 يونيو الجاري، أمسية لتوقيع 
ديوان ”أبجد هوز�، وقد صدر بالعامية 

المصرية لـ68 شاعرا، عن دار تويتة 
للنشر والتوزيع.

باختصار

حواس محمود

} يكتنز كتاب ”الحياة في الحامية الرومانية: 
ســـيرة أخرى للمثقف العراقي“، لمؤلفه هادي 
الحســـيني، والصادر عن ”دار نينوى للنشـــر 
والتوزيـــع“، بحكايات شـــديدة الواقعية ويعّد 
ســـيرة أخـــرى للمثقـــف العراقـــي كمـــا أحب 
المؤلف أن يعنون كتابه، إذ أن الكتاب يتحدث 
عـــن مرحلة تحتـــاج أن يتـــّم تســـليط الضوء 
عليهـــا، وهي المرحلة التي كان فيها المثقفون 
العراقيون يالقون الصعوبات في ســـبيل لقمة 
العيش ومساعدة أسرهم التي تركوها، ومنهم 
من كان يتخذ من األردن مالذا شبه آمن له، في 
انتظار السفر إلى أوروبا وأميركا وأستراليا.

صعوبات ومضايقات

بادئ ذي بـــدء يتحدث المؤلف عن معاناته 
الشـــديدة أثناء محاولته السفر خارج العراق 
باتجاه العاصمة األردنية عمان حيث أصدقاؤه 
ومعارفـــه، يقول ”بعد كبير عناء اســـتطعت أن 
أنتزع من دائرة التجنيد ورقة صحة التسريح 
التي كانـــت دائرة الجوازات قـــد طلبتها مني 
لغرض إكمال معاملة جواز ســـفري (…) وكنت 
قـــد التقيت الشـــاعر خالـــد مطلك الـــذي طلب 
مني أن آتي إلى مكتبـــه في اتحاد األدباء لكي 
يسلمني بعض الرسائل ألصدقائنا في األردن، 
وكذلك البريد الشهري التحاد أدباء العراق إلى 
اتحـــاد األدباء والكتاب العرب الـــذي كان مقّر 

أمانته العامة في األردن“.

هـــادي الحســـيني، الذي هاجر عـــام 1998 
إلـــى النرويـــج بعـــد موافقـــة مفوضـــة األمم 
المتحـــدة على طلب لجوئـــه، يالقي مضايقات 
على الحـــدود األردنيـــة العراقيـــة عند حاجز 
الحكومة العراقية، وبصعوبة ينفذ من المعبر 
الحدودي بعد تفتيشـــه، ذلـــك أن خفر الحدود 
كانوا يفتشون الجوازات وما يحمله المواطن 
من أموال بحيث أن المسموح بحمله خمسون 
دوالرا فقط، وهو لم يكن يحمل في جيبه سوى 
خمســـة دنانيـــر عراقيـــة وعلبة ســـجائر لكي 
يبيعهـــا بعّمان، وحدث أن ضايقه عنصران في 
الحاجز، األمر الـــذي أغضب الضابط وردعهم 
عنـــه وقـــال لهم بما معنـــاه ما بالكـــم تتركون 
المهربين وتركزون على هذا المســـكين وعلبة 

السجائر الوحيدة التي يحملها معه؟
الحســـيني وهو يتوجه إلى عّمان ال يعرف 
عنـــوان أّي من أصدقائـــه األدباء والشـــعراء، 
ولكنـــه يعرف أنهم يرتـــادون مقهى العاصمة، 
وبعـــد وصوله إلـــى عمان يتجه إلـــى المقهى، 
وعنـــد دخوله لم يجد ســـوى ثالثـــة أو أربعة 
رجال جالســـين أمام المدفأة النفطية الكبيرة 
وهـــو يعاني البرد القـــارس، كانت نارها قوية 
وحامية، وتمكن مـــن خاللها من تجفيف ثيابه 
بعـــد أن ابتلت بمياه المطـــر وذلك أثناء نزوله 

في عّمان وتوجهه إلى المقهى.
وبعد دقائق من مكوثـــه في المقهى فوجئ 
بمجيء الشـــاعر العراقـــي عبدالعظيم فنجان، 
وبعـــد لحظات دخـــل القاص علي الســـوداني 
والشـــاعر محمد تركي النصار، وكان حســـب 
الحسيني لقاء جميال وحميميا، خاصة عندما 
قّدم لهم الحســـيني رسائل األصدقاء من بغداد 
وتحدثـــوا له عن أوضاعهـــم المزرية في عّمان 
إذ أن فـــرص العمـــل شـــبه مفقودة، ثـــّم دخل 
الشـــاعر نصيف الناصري وبعد اللقاء الجميل 
حمـــل الناصري حقيبة الحســـيني على ظهره 
واصطحبه إلى حيث يســـكن، غرفة بائسة مع 

مجموعة من العراقيين.

التقـــى الحســـيني بالعديـــد من الشـــعراء 
واألدبـــاء العراقييـــن فـــي عّمان وتعـــّرف على 
همومهم ومشـــاغلهم ومن هؤالء الشعراء جان 
دمو، المعروف وسام هاشم، علي عباس علوان، 
علي الســـوداني، محمد تركي النصار، حســـب 
الشيخ جعفر، حسن الصحن، حسن السعيدي، 

فاضل جواد، محمود جنداري وغيرهم.
ويشـــير إلـــى أن أصدقاء أخيـــه كانوا من 
األدباء الشـــباب في بدايـــة النصف الثاني من 
عقد السبعينات، ويتذكرهم الحسيني، ويتذكر 

لهفتهم وشوقهم لقراءة كتب األدب.
كان شاكر لعيبي وحميد قاسم ونجم والي 
وهاشم شفيق وآخرون غيرهم من الشباب، قد 
أصبحوا في ما بعد جيل السبعينات الشعري، 
لكـــن كثيرا منهم غـــادروا العراق إلى ســـوريا 
ولبنان، بعد أن تعرضوا لالعتقال واالستجواب 
جراء انتماءاتهم إلى الحزب الشيوعي العراقي 
آنذاك، ومنهم من تزّوج واســـتقّر داخل العراق 

وواصل مشروعه الشعري.

الهجرة األولى والثانية

كانت الهجرة األولـــى للمثقفين العراقيين 
قد بدأت عام 1978، فغادر كل من الشاعر هاشم 
شفيق والشاعر فوزي كريم بعد أن وجهت لهم 
دعوة رسمية للمشاركة في مهرجان عربي، ومن 
خـــالل ذلك المهرجان تمكنوا من اإلفالت وعدم 
العودة إلـــى العراق، كما فعلهـــا الراحل كمال 
ســـبتي بعدهما بعقد من الزمان، ثم ســـافر من 
سافر، والذي بقي تّم إرساله إلى جبهات القتال 
بعد أن بدأت الحرب العراقية عام 1980، ومات 
مـــن مات ونجا مـــن نجا من تلـــك الحرب، أما 
الذين غادروا العراق قبـــل الحرب فقد ضاعت 
أخبارهم، إذ الســـفر ممنوع والحياة أصبحت 
داخل العراق أشـــبه بمعركة سواء كنت داخل 

المدينة أو على جبهات القتال، فاألمر سّيان.
انتهت الحـــرب وما إن بدأت فترة الحصار 
حتى بدأت الهجرة الثانية للمثقفين العراقيين 
فكانـــت الوجهـــة هـــي األردن هذه المـــرة، في 
األردن كانـــت الصحافـــة حـــرة بنســـبة كبيرة 
جدا، وال خطر على المطبوعات، وكان المؤلف 
وأصدقـــاؤه يقرأون نصوصا للشـــعراء الذين 
غـــادروا العراق فـــي أواخر ســـبعينات القرن 
الماضـــي، وخاصة أولئك الذيـــن كان المؤلف 
يلتقيهم وهو صغيـــر، ويذكر أنه في عام 1998 

مع بدء نشـــاطات مهرجان جـــرش تّمت دعوة 
العديد من الشـــعراء العراقيين، كان الحسيني 
-مؤلـــف الكتـــاب الحالـــي- يحلـــم برؤيتهـــم 
وهم: هاشـــم شفيق وســـركون بولص وفاطمة 
المحسن، وقد تحقق حلمه في هذا المهرجان، 
كما أن الحســـيني قـــد التقـــى بالبياتي مرات 

عديدة أثناء تواجده في عمان.

”الحيـــاة فـــي الحاميـــة الرومانية: ســـيرة 
كتاب يؤرشف ويوثق  أخرى للمثقف العراقي“ 
لمرحلة حساســـة وشـــاّقة من مراحل المعاناة 
العراقيـــة، التي تمثلت في هجرة رموز اإلبداع 
العراقي، وعلى رأســـهم الشعراء والقصاصين 
والروائيين ورجال المســـرح والفن التشكيلي 

العراقي، إلى دول الجوار وأوروبا.

{الحياة في الحامية الرومانية} سيرة معاصرة للمثقف العراقي في المهجر

عاش العديد من املثقفني والكتاب والشــــــعراء العراقيني في العاصمة األردنية عمان خالل 
تســــــعينات القرن املاضي، وذلك هربا من ظروف وصعوبات احلصار الذي كان مفروضا 
على العــــــراق، وكذلك محاولة منهــــــم اخلالص من مالحقات ومضايقــــــات وعمليات القتل 
واالعتقال املمارســــــة في حقهم من قبل املخابرات العراقية، فكان األردن وجهتهم املفضلة 
ــــــه ولهامش احلرية الكبير املتوفــــــر فيه، ولكونه محطة للعديد منهــــــم إلى دول أوروبية  لقرب

وغيرها.

يضم كتاب ”أصوات الرواية: حوارات مع نخبة من الروائيني والروائيات“، الصادر حديثا 
ضمن ”منشــــــورات مجلة دبي الثقافية“، من ترجمة وتقدمي األديبة العراقية لطيفة الدليمي، 
ــــــرؤى والطقوس الكتابية متعددة األفكار ومصــــــادر اإللهام لنخبة مختارة من  ألوانا من ال

مبدعي الرواية من كافة أرجاء العالم.

هادي الحسيني وصل إلى 

العاصمـــة األردنية عمان 

وفي جيبه خمســـة دنانير 

عراقية وعلبة سجائر

[ الهجرة خيار صعب لكنها الحل المناسب أمام القتل واالعتقال  [ كتاب يوثق لمرحلة حساسة وشاقة من مراحل معاناة المبدعين 

 الكتابة الروائية الجديدة وتحوالت المجتمع اإلنساني

ذاكرة املؤلف حية وزاخرة بحيثيات الحياة اليومية له وللعديد من أصدقائه لفترة زمنية حساسة

ــان - يركــــز إصدار ”أصــــوات الرواية:  } عمّ
حوارات مع نخبة من الروائيين والروائيات“، 
علــــى الكتابــــة الروائيــــة الجديــــدة بوصفها 
أداة معرفيــــة تنهض على تحــــوالت المجتمع 
اإلنســــاني والمفعمة بأساليب وأبعاد جمالية 
مثلمــــا تحتوي على تباينات فــــي آراء وأفكار 
وأســــاليب الروائييــــن لدى تناولهم أســــاليب 

اإلبداع وأسئلة الحياة والموت.
تنطــــوي حــــوارات الكتــــاب علــــى بــــوح 
واعترافات لعدد مــــن الروائيين تبين جوانب 
حدســــهم وقوتهــــم وهفواتهم حيــــث يتحول 

الحــــوار إلــــى نافذة يطــــل فيها القــــارئ على 
حيوات وثقافات إنسانية وتجارب وحكايات 
وقصص وموروث عادات وتقاليد شعبية كلها 
تعمــــل على مواجهــــة تحديات تشــــغل العالم 

المعاصر.
فــــي الكتاب حــــوارات عن عشــــق الكتابة 
والشــــغف باألحــــالم والبحث عن األســــاطير 
وهناك خالصــــات جوهرية مكثفة تكاد تعانق 
الشــــعر الخالــــص، كما في روايــــات اإليطالي 
إيتالــــو كالفيني، وكذا يكشــــف الكتاب طرائق 
وطقوس الكتابــــة اليومية واختالف المواقف 

والــــرؤى في الشــــكل وفــــي اســــتلهام الواقع 
بين مخيلة روائــــي وآخر، حيث تبحث بعض 
الروايــــات عن إيقاع الكلمــــات وإيقاع الحياة 
في محاولة لفهــــم العالم الذي يذوب عادة في 

شخصية الكاتب الروائي.
من بين األســــماء الروائيــــة التي حاورها 
الكتــــاب هنــــاك: تونــــي موريســــون، خوزيه 
ساراماغو، بول أوستير، فيليب روث، إدوارد 
غاليانو، كارلوس فونتيس، هاروكي ماروكي، 
إليف شــــفق، أورهان باموك، دوريس ليسنج، 
إيتالــــو كالفينو، كولن ويلســــون، ومارغريت 

إيتوود.
 وقــــد راعــــت المترجمــــة الدليمــــي فــــي 
اختيارهــــا أن يكونــــوا مــــن بيئــــات وثقافات 
مختلفــــة رغبة في البحث عــــن مالمح الهوية 
الذاتية واإلبداعية لألديب وشخوصه الفردية 
والجماعية وسط مجتمعات مشبعة بالضجر 

والعزلة والقســــوة والعنــــف والبطالة وغياب 
حقــــوق اإلنســــان وصعوبــــة أوضــــاع الطفل 

والمرأة.
يحسب لكتاب ”أصوات الرواية: حوارات 
مع نخبة مــــن الروائييــــن والروائيات“، دقته 
واعتنــــاء المترجمة بالمفــــردات اللغوية ذات 
التوليفة الثرية من الحوارات التي تجمع بين 
أســــماء إبداعية من بين هــــذا الكم الوفير من 

كتاب الرواية بالعالم.
 حيث يجري من خاللها اكتشــــاف ميادين 
جديــــدة من مناخات الفلســــفة وتاريخ األفكار 
واالشــــتغاالت التاريخية واألبعاد االجتماعية 
والــــدالالت  باإلشــــارات  المليئــــة  والثقافيــــة 
البليغــــة علــــى نحو يفتح آفــــاق جديدة رحبة 
للقــــارئ وألصحــــاب المواهــــب للتواصل مع 
أذواق إبداعية من داخل نص الروائي والنفاذ 

منه إلى فضاءات اإلبداع المختلفة.

} صفحات من الوحشية والقسوة دّونت في 
التاريخ من خالل شخصيات وحكام اتخذوا 

من نفوذهم تصريحا لتعذيب شعوبهم 
وإذاقتهم ويالت الظلم والقهر، ولعل حارق 

اإلمبراطور الرومانى، أحد  روما ”نيرون“ 
تلك األمثلة التي طالما تداولناها، وصار 

رمزا لوحشية الملوك والرؤساء، وبات اسمه 
يطلق على كل دكتاتور متوحش.

في العصر الحديث، شهدت البشرية 
فظائع تختلف في الشكل عن ”حريق روما“ 

أما في المضمون فإننا رأينا وحشية 
وهمجية تفوق نتائج حريق روما، إذ أن عدد 
ضحايا نيرون لم يتجاوز اآلالف من البشر، 

أما نظراؤه في العصور الحديثة، فقد 
أزهقوا أرواح مئات األلوف، وبلغ ضحايا 

”بول بوت“ الزعيم الشيوعي الكمبودي، 
مليون إنسان على األقل.

من وحي تلك الفظائع، وفي سبيل 
الكشف عن الويالت التي تلحقها باإلنسان، 

ذهب الفن العالمي إلبراز ما قام به الطغاة، 
ولجعله درسا تحذيريا للشعوب، حتى 

تصنع مستقبلها على نحو بعيد عن 
الطغيان، والمساهمة في ازدهار إرادة 

الحرية، فأنتج اإلبداع العالمي تمثيال فنيا 
للتاريخ، في الصورة والنحت والمسرح 

والسينما والرواية والشعر وغير ذلك.
غير أن السلطة عبر التاريخ، استمرت 
في إنتاج الفظائع من الوحشية والهمجية 

واالضطهاد. وال نزال نشهد ذلك في أكثر 
من بلد، ومنها، وربما في مقدمتها بلدان 

عربية كثيرة. وبتأثير من هذه الحقيقة، وفي 
تصعيد فني للمخيلة األدبية، أنتج األديب 

التركي الساخر عزيز نيسين قصة ساخرة، 
لكنها تحمل دالالت على المدى الذي يمكن 

أن يصل إليه الطغاة.
قرأنا الكثير عن طغاة يذبحون الشعوب، 

أو يتركون أجساد المئات تتفسخ وتتعفن 
داخل الزنازين، وتدمير مدن وإحراقها على 

طريقة نيرون، لكننا لم نشهد ”دولة الراحة“، 
التي تخيلها الكاتب المبدع عزيز نيسين.
هل يتخيل أحدكم رئيس دولة ”يأكل 
مواطني البلد“؟ إنها الدولة التي بناها 

نيسين في قصته ”دولة الراحة“. فالرأس 

فيها ”الرئيس�، يرّد على مواطنيه الذين 
ضاقوا ذرعا بالدخان األسود وهو يغطي 

كل سماء المدن، فيطلب منهم عدم الضجيج 
حتى يأخذ راحته، ويتفرغ لتخليصهم من 

سخام المدن الخانق.
 وحدث أن قتل الدخان الزرع 

والمحاصيل فلم يبق طعام للناس وال 
للرئيس، وحتى يأخذ راحته ال بّد أن يأكل 

حتى يعيش. وحصته كل يوم اثنان من 
المواطنين، هكذا حتى يأكل أهل البلد 

جميعهم. عند ذلك يبدأ بأكل وزرائه، فأوالده 
ثّم إخوته، ليصل إلى أكل قطع جسده 

أوال بأول، من القدمين حتى الكتفين، وال 
يبقى من ”الرئيس� سوى ”الرأس�. يموت 
هذا الرأس، وال يعثر الباحثون عن مقابر 

جماعية أو مدافن رسمية، ألي أثر في البالد 
لبشر كانوا هناك، غير رأس الرئيس، الذي 

قضى على الدولة والتهم كل مواطنيها.
وتقول القصة إن الشخص الوحيد 

الباقي من الدولة، دّون في مذكراته التي 
حصل عليها الباحثون، أن الدخان األسود، 

منذ البداية، مصدره فم الرأس- الرئيس.
ألم نسمع رؤساء يقولون لشعوبهم وهي 

تنتفض عليهم ”ارحلوا عن البالد“، وأنا 

أستطيع استيراد شعب ”يليق بدولتي“؟ 
إلغاء وإفناء الشعب كما يجري في وقائع 
االستبداد، هو مثل الرأس ”الرئيس� الذي 
أكل مواطنيه، ألنهم طالبوا بتنظيف فضاء 

مدنهم من الدخان األسود.
في الشكل الذي أتت به قصة عزيز 

نيسين، والحبكة التي نسج بها قصته، 
خيال يبتعد عن االحتمال الواقعي. أما 

في المضمون لفكرة القصة والرمزية 
التي تقصد الطغيان، فهي تعبر عن واقع 

االستبداد في بالدنا. ولننظر إلى ”دول 
الراحة“ التي نعيش فيها بيوميات أفظع 

وأبشع من ”دولة الراحة“ التي تخيلها 
األديب التركي الساخر.

ومنهم من هو أبشع من نيرون الذي راح 
يتمتع بمشهد روما وهي تحترق، مغنيا 
أشعار هوميروس من فوق خشبة مسرح 

روما. وحجته كانت ”إعادة تخطيط بنائها 
بشكل مختلف“. وهناك من يجيب اليوم 

شارحا تدمير الطاغية للمدن: بأنها ضرورة 
إلعادة التنظيم العمراني. وهو ما لم يرد 

على بال عزيز نيسين.

* كاتب من فلسطين

عزيز نيسين ورئيس {الدولة} الذي أكل مواطنيه

مصطفى الولي
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ثقافة
 عـــن دار الفارابي للنشـــر والتوزيع ببيـــروت، صدر كتاب 

بعنوان {الرأســـمالية.. الوغد الجميل}، للكاتب والروائي 

الكويتي  وليد الرجيب.

يصدر قريبا عن دار النابغة ضمن سلســـلة الرســـائل الجامعية، 

كتاب {قصيدة النثر العربية دراسة في آفاق الشعرية العربية}، 

للناقد فتحي خليفي.

توفـــي الســـبت املاضـــي، الكاتـــب والصحفـــي التشـــيكي لودفيـــك 

فاتسوليك املعارض الكبير للنظام الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا 

السابقة بني ١٩٤٨ و١٩٨٩، عن عمر ناهز ٨٨ عاما.

  

محمد الحمامصي

} يصـــف الروائـــي الســـوري نبيل ســـليمان 
مشـــروعه الروائي بأنه يقف اآلن ربما على حد 
السكين، في امتحان عسير، يقول: لقد كان هذا 
شـــأني مرارا، منذ أربعين ســـنة أدركت أن ما 
أنا بصدده هو مشروع ســـوف يقتضي العمر 
كلـــه، وأن ثالث روايات هـــي صفحة أولى من 
هـــذا المشـــروع، آن أن تطـــوى لتبـــدأ صفحة 
جديـــدة على إيقاع حرب 1973 والحرب األهلية 
اللبنانية، وفي منتصف الثمانينات وبعد أربع 
روايات فـــي الصفحـــة الثانية من المشـــروع 
المأمـــول، طويتها، ألبدأ ما ظللت أحســـب أنه 
الصفحة األهم حتى أمس قريب، أقصد مشروع 
العمر، في رباعية ”مدارات الشـــرق“، وأيا يكن 
عدد الصفحات التي انطوت أو ال تزال تنتظر، 
جاءت ســـنة 2011 في سوريا أوال وفي الفضاء 
العربي كله، ما تزلـــزل منه وما ال يزال ينتظر، 
فتزلزل مشـــروعي الروائي، كما تزلزل كياني: 

كتابة وروحا وجسدا.
ويضيف ســـليمان ”هكـــذا ودعت ما تحقق 
مـــن مشـــروعي الروائـــي قبـــل 2011، والـــذي 
بلـــغ ثماني عشـــرة رواية، وأقبلـــت على ما ال 
يصدق: شـــباب وشـــابات مع كهـــول وعجائز 
مثلي يخرجـــون في مظاهرات ســـلمية، فبات 
بوسعي أن أردد الهتاف الشهير: أشهد أني قد 
عشت، دكتاتورية تتهاوى ودكتاتورية تترنح. 

رصاص وقتل وقذائف ودمار ونزوح…“.

ماذا جرى

”ما الذي جرى؟“ يتســـاءل ســـليمان قائال: 
هذا السؤال الذي تفجر في تونس أوال، وال يزال 
يتفجر ويتعقد حتى اليوم، في سوريا خاصة، 
وفي العراق واليمن، في ليبيا، وفي مصر. هذا 
الســـؤال الـــذي دّونته في روايتـــي ”جداريات 
الشـــام.. نمنومـــا“ هو ما بات عنوانا رئيســـا 
ربمـــا لمشـــروعي الروائي، وكنت قـــد حاولت 
أن أتلمســـه في رواية ”مدائن األرجوان“ 2013، 
فـــي العـــودة إلى مـــا تفجر في ســـوريا نهاية 

ســـبعينات ومطلع ثمانينات القـــرن الماضي. 
ربما كانت هذه الروايـــة تمهيدا لتاليتها التي 
حاولـــت أن تكتـــب ســـوريا 2011، أي ســـوريا 
المظاهرات السلمية األسطورية وما واجهتها 
بـــه الســـلطة مـــن عنف وقمـــع، وكذلـــك بداية 
العســـكرة المعارضـــة، وصوال إلى مـــا رأيته 
مفصـــال حاســـما في الزلـــزال الســـوري وهو 
التفجير الوحشـــي اإلرهابي الذي نفذته جبهة 
النصرة في دمشق، وبه كان إعالنها عن نفسها 

في نهاية 2011.

الرواية والراهن

ويرى ســـليمان أن كل لحظـــة مفصلية من 
لحظات المشـــروع الروائـــي، وخاصة اللحظة 
األخيرة، هي أوال وأخيرا لحظة السؤال الفني 
المزلـــزل عما أنجزت وعما ســـوف تنجز. وألن 
األمر كذلك، عدا عن أن الزلزال السوري يتفاقم، 
فقد قضيت سنة ونصفا حتى اآلن وأنا أحاول 
أن أتابـــع روايـــة أخرى، من وبعـــد ”جداريات 

لكنني لم أستطع كتابة حرف. الشام“ 
ويوضـــح ضيفنـــا أنـــه فـــي ســـوريا اآلن 
”تغريبة“ تشـــبه التغريبة الفلســـطينية، يقول: 
ربع سوريا خارج الحدود، وربعها تبدل مقامه 
داخلها تبديال، وربعها سّواه التدمير باألرض، 
مئـــات اآلالف من الضحايا والمفقودين، رايات 
ســـود وســـواطير وخريطة ممزقة وعهر دولي 
وما مـــن بصيص ضوء في النفـــق، وهذه هي 
الرواية تعجز عن أن تكتب، تنبت عما تقدمها، 
فهل تكـــون لحظة جديدة من مشـــروع روائي، 
أم إعالنـــا عـــن أمر آخـــر، أم ال تكون ال هي وال 

صاحبها.
وحول مالمح المشـــهد اإلبداعي الســـوري 
فـــي ظل األوضـــاع المأســـاوية الراهنة، يقول 
سليمان ”ليس هناك أسرع من التعلل بضرورة 
االنتظـــار حتى تختمر التجربـــة اإلبداعية، أي 
حتى تهدأ الحـــرب أو يخمد الزلزال، ربما كان 

هـــذا التعلل كلمة حق يراد بهـــا باطل، بعبارة 
أخرى: ال يعني اختمار التجربة بالضرورة أال 
نكتب عما نعيشـــه، فقد تنتصر ثورة أو تهزم، 
قـــد يخمد الزلزال وتضع الحـــرب أوزارها، ثم 
يأتـــي مـــن يكتب فـــإذا بالتخمر لـــم يحمه من 
الســـقوط أو الهاويـــة، والعكس صحيح، تأتي 
قصيـــدة أو لوحـــة أو رواية في لجـــة الحرب، 
فتكون إبداعا خالدا. وســـواء في سوريا أم في 
الفضـــاء العربـــي كله، خالل الســـنوات األربع 
الماضية نجد الكثير من المحاوالت في الشعر 
أو الغناء أو التشـــكيل أو الرواية، مما ال يعدو 
أن يكـــون خطبـــة عصماء أو غيـــر عصماء أو 

تعليقا سياسيا أو بيانا“.
ويضيف ”في سوريا يبدو أن األمور جرت 
عكس المألوف، حيث يســـرع الشعر عادة، هل 
تذكـــر طوفان األحجار التـــي قذفتنا بها بعض 
األشـــعار أثنـــاء انتفاضـــة الحجـــارة؟ الفورة 
األولى في سوريا هي فورة الرواية، أما الشعر 
فقـــد كان نصيبه محدودا، ومـــن هذا النصيب 
المحـــدود تألقت قصائد لهالـــة محمد ونوري 
الجـــراح ونزيـــه أبوعفش. كما كان للتشـــكيل 
نصيـــب محـــدود وحســـبي أن أذكر مـــن ألقه 
مبدعا كيوســـف عبدلكي، أمـــا النصيب األكبر 
فقـــد كان للروايـــة إذ صدر في العـــام الماضي 
ثماني عشرة رواية، وقد تابعت هذه الفورة في 
مقاالت ودراســـات شتى تبين لي فيها كم تأذى 
الفـــن الروائي بفعل اللهاث خلف السياســـي، 
ووقـــوع الرواية في أشـــراك الراهـــن والعابر 
والشعارات بل والثأرية والطائفية أيضا. وما 
نجا مـــن بعض ذلك أو كلـــه إال القليل، ليتألق 
الفن بدرجات متفاوتة، كما في روايات غســـان 
الجباعي وحسن صقر وليل صويلح وابتسام 
التريسي وسوسن جميل حسن وروزا حسن.. 
وربمـــا ليـــس األمـــر أفضل فـــي المحـــاوالت 
الســـينمائية التي تعاني أيضـــا مما يقتضيه 
اإلنتاج، وعلى أية حـــال فإنني أثمن هذا الذي 
جادت به السنوات األربع الماضية، على الرغم 

مـــن قصرها، ومما ترمي به اإلبداع والمبدعين 
والمبدعات من أثقالها“.

وحول عالقـــة الرواية والسياســـة خاصة 
وأنـــه منذ ثـــورة 1952 فـــي مصر ومـــا تالها 
ســـيطرت السياســـة على الحركتين اإلبداعية 
والثقافيـــة، يعتبـــر نبيـــل ســـليمان أن هيمنة 
السياســـة على الفكر واإلبداع عامة قد تفاقمت 
باطراد مع هيمنة العسكر واألحزاب الشمولية 
القومية والماركســـية اإلســـالمية على الحياة 
السياســـية وغيـــر السياســـية، منـــذ حركات 
االســـتقالل العربيـــة وتوالـــي االنقالبات وما 
ســـمي بالثورات، هكـــذا باتت السياســـة هي 
الهواء الذي يتنفســـه كل منـــا، بأي معنى كان 
للسياســـة: إدارة الشـــؤون، الخطاب الحزبي، 
خطاب الســـلطة، حتى الخطاب الديني أصبح 
محشـــوا بالسياســـة، وغـــدا السياســـي نجم 
المرحلـــة تلـــو المرحلة: ضابطـــا كان قد ركب 
مركـــب االنقالب أو الثـــورة أو الفـــرع األمني 
الفالنـــي أم كان قائدا حزبيا، ال فرق بين حاكم 
ومعارض ومـــا كانت الروايـــة بمنجاة من أن 
يصيبها هذا األذى الروحي والفســـاد الفكري 

ما يصيب.
ويضيـــف الكاتـــب ”هـــذا الوضـــع في ما 
أحســـب هـــو ما جعـــل دائـــرة قـــراءة الرواية 
العربية تتضاعف علـــى الرغم من أنها ال تزال 
صغيرة جدا قياسا إلى ثالث مئة مليون نسمة 
يعيشـــون في عالمنا العربي، وبالتالي هذا ما 
يجعل للرواية العربية دورا في الثقافة العربية 

كحقل تنويري وكمنجز جمالي.

 [ نبيل سليمان: اختمار التجربة كلمة حق يراد بها باطل والتغريبة السورية لم تكتب بعد
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الكتابة ســــــالح ال يطاله صدأ أو فساد، 
ســــــالح ضــــــد اجلهــــــل والظــــــالم، ضد 
والدمار  الظلم  ــــــاف  وأصن الدكتاتوريات 
التي تفرخها هــــــذه األنظمة في مفاصل 
الدول التي جتثم عليها وتأكل من حلمها 
وتشــــــرب من دمهــــــا كما يفعل املســــــخ. 
الكتابة هي أقوى األسلحة فعال، لكن في 
الوطن  الدامية التي يشــــــهدها  األحداث 
العربي، وباألخص ســــــوريا، أين هو دور 
األدب والكتابة ليكون ســــــالحا للعّزل في 
التقت  وجه املــــــوت واخلراب؟ ”العــــــرب“ 
الروائي السوري نبيل سليمان وكان لنا 
معه هذا احلوار حول جتربته في الكتابة، 

وحول الوضع السوري.

الفن الروائـــي تأذى بفعل اللهاث 

خلف السياســـي، ووقـــوع الرواية 

والعابـــر  الراهـــن  أشـــراك  فـــي 

والشعارات
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كل لحظـــة مفصلية من لحظات 

وخاصـــة  الروائـــي،  املشـــروع 

اللحظـــة األخيرة، هـــي أوال وأخيرا 

لحظة السؤال الفني املزلزل
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ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ كرم اتحاد كتاب المغرب األديب 
المصري محمد سلماوي، تقديرا لدوره 
البارز في إعالء العمل الثقافي العربي، 
من خالل كتاباته في المسرح والقصة 

القصيرة والرواية.

◄ قررت وزارة الثقافة المصرية 
إطالق أسماء عدد من الرموز الفنية 

والمسرحية على بعض قاعات العرض 
المسرحي التابعة لقطاع اإلنتاج 

الثقافي.

◄ تستعد برودواي لليلة احتفالية 
مشهودة مساء األحد القادم، يتم فيها 

اإلعالن عن جوائز توني 2015، وهي 
أكبر الجوائز المسرحية في أميركا.

◄ أعلن رئيس مجلس إدارة نادي 
أبها األدبي، أحمد بن علي آل مريع، 

عن تفاصيل فعاليات النادي وبرامجه 
الثقافية خالل الصيف، وأوضح أن 

البرامج الثقافية لهذا العام تحمل في 
طياتها العديد من األنشطة الثقافية 

المتنوعة.

باختصار

قارئ الرواية

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

} في أغلب الروايات ثمة ”قارئ للرواية“، قد 
يكون هو البطل، أو مجرد شخصية ثانوية، 
لكن فعل القراءة يطغى من حيث هو تفصيل 
مركزي، يوجـــه الحدث ويؤلف الصالت بين 
الشـــخصيات، ويصطنع المشاهد، ويضمخ 
الحوارات… ولعل أشهر القراء المهووسين 
في النصوص الروائية هما ”دون كيخوطي 
دي ال مانشا“، و“إيما بوفاري“، ألن نهمهما 
لـ“الرومانـــس� جعـــل مـــن اإلطـــار الروائي 
مجرد تفاصيل عّما يحدث بعد عملية التلقي 
المتواتر، حكاية لمقامات القراءة ذاتها، لقد 
أنفـــذا إلى النظـــر النقدي أن أكثـــر الوقائع 
جذرية في تحويل المصائر وتخطيط األقدار 
هو إدمـــان الخيال والتخييل والمتخيل، من 
ثّم نشأ مفهوم جوهري في نظرية األدب هو 
”الرؤية النصية“ للواقـــع والناس والحياة، 
ييســـر اســـتيعاب سلســـلة مـــن المفاهيـــم 
األخـــرى المتصلـــة بمركزيـــة ”الوهـــم“ في 

الخطاب والتصرف الروائيين.
حيـــن نتتبـــع حضـــور قـــارئ الروايـــة 
وظالله، نجده في السياسة والفكر والعقيدة 
األنســـاق  تلـــك  كل  الحضـــارات،  وصـــراع 
الثقافيـــة والحقـــول المعرفيـــة، تـــؤول في 
النهايـــة إلى روايات صغـــرى أو كبرى، لها 
قراء مغرضـــون، وبخلفيات معقـــدة، ولهذا 
أيضـــا كان التاريخ نموذجـــا مثاليا لهيمنة 
قـــارئ الرواية، بما أنه الحاضن الزمني لكل 
تلك األنســـاق والنظم، والمرجع األساســـي 
في نشـــأة كل الروائيات الكبرى، وتأويلها. 
ولهذا غالبا ما التجأ منظرون عتاة في علوم 
االجتماع والنفس واللغة لنصوص ”بالزاك“ 
و“ستاندال“  و“دوستويفسكي“  و“بروست“ 
و“نجيـــب  و“كونـــراد“  باســـوس“  و“دوس 
في بناء افتراضاتهم ورؤاهم، ذاك  محفوظ“ 
مـــا نجده عند ”نوام تشومســـكي“ و“جوليا 
وما يعلمنا  ســـعيد“  و“إدوارد  كريســـتيفا“ 

إياه ”عبدالله العروي”.
قـــراءة الروايـــة موهبـــة ولعنـــة في آن، 
بقدر ما هي شـــهوة متقدة، لهـــذا ال يحتاج 
قارئ الرواية إلى ”قواعد“، بل إلى تفاصيل، 
فالقواعـــد النظرية ُعـــّدة الناقـــد والمترجم 
والمنظر األدبي ومؤرخ األجناس التعبيرية، 
ممن يقـــرأون النصـــوص الروائيـــة بهدف 
تركيـــب خالصات، واالنتهاء إلى نماذج تهّم 
كنـــه الجنس األدبي ووظائفـــه، وجمالياته. 
وهـــي أيضـــا مرام من يســـعى إلى تفســـير 
امتداد الرواية على رقعة شاسعة من األنواع 
واألشكال التي تكتسح مجال التلقي. بينما 
التفاصيـــل المنبثقة من ذاكـــرة النصوص، 
هي عّدة القارئ العام، والوسيلة التفسيرية 
في  التـــي تتصل أساســـا بمبدأ ”التـــذوق“ 
اســـتقالل عن خطـــط التأويل أو اســـتجالء 

القيم.
والتذّوق قرين ”الفهم“، لعبة مشـــروطة 
بالقدرة على المقارنة واستدعاء ”التفاصيل“ 
الملتبسة، التي تصل النص بذاكرة القراءات 
وأفقهـــا المفتـــوح، فـــي الروايـــات بشـــتى 
تجلياتهـــا النوعيـــة والخطابية وفي غيرها 
هي  من األجنـــاس التعبيريـــة، ”التفاصيل“ 
األداة الرئيسية التي تجعل الذهن يستوعب 
مدونات السرد الروائي ومعجمه ومجازاته 
وشـــخوصه وعوالمـــه، إنها العتبـــات التي 
تســـتدعي المفاتيح، مفاتيـــح األثر، وتحفز 

الذهن على استيحاء الدالالت.

* كاتب من المغرب

ال فرق بين حاكم ومعارض، وعلى الرواية النجاة من أن يصيبها األذى الروحي والفساد الفكري

ناهد بدوية

} عندما شــــاهدت رياض صطــــوف، صاحب 
القصــــة المصورة ”عربــــي المســــتقبل“، في 
مقابلــــة علــــى إحــــدى القنــــوات التلفزيونية 
الفرنســــية، وكانت مثاال صارخــــا عن اللعبة 
اإلعالميــــة، التــــي تعطــــل العقــــل والتفكيــــر 
والتحليــــل، ســــكن غضبي من قصتــــه، وهدأ 
روعــــي، فتريثت في الحكم. فقد كانت المذيعة 
تقــــول ما اعتادت أن تقوله دائما بغض النظر 
عمــــا يقوله الضيــــف. وبمتابعة هــــذه الحلقة 
تابعت عملية تســــطيح الوعي واإلصرار على 
تكرار الصورة النمطيــــة بطريقة ببغائية، مع 
أن كالم الضيــــف يدعو إلى التحليل والتفكير 
علــــى نحو أعمق. كان الحوار من طرف واحد، 
فالمحاورون لم يسمعوا رياض صطوف، فبدا 
كأنــــه يتكلم مثلهــــم. لذلك أعدت قــــراءة كتابه 
”عربي المســــتقبل“ كي أسمع رياض صطوف 

جيدا.
رياض صطــــوف، كاتب قصــــص مصورة 
فرنسي الجنســــية، ينحدر من أب سوري وأم 

فرنســــية. كتــــب قصة مصورة (صدرت ســــنة 
2014 في فرنســــا) عن ذكريات طفولته الباكرة 

في ليبيا، وفي بلد أبيه سوريا.
 كان ذلك في زمن القذافي وحافظ األســــد، 
فلَم الغضب؟ يبدو أنني كنت في غضبي تحت 
ســــطوة الصورة النمطية، مثــــل تلك المذيعة 
الفرنسية تماما، لقد اعتدنا على الغضب ممن 
يحــــاول انتقاد قبيلتنا، التي نعتقد في دخيلة 
أنفســــنا أننا نمثلها بداهة. ولطالما اعتبرنا 
أن مــــن ينتقدنا مغــــرض يفعل ذلــــك ألهداف 
مشــــبوهة، مرتكزين فــــي هذا االعتبــــار على 

صورتنا النمطية عنه.
لكن رياض صطوف كان، ببســــاطة، يحكي 
ذكرياته في قرية أبيــــه ”تيرمعلة“، وهي قرية 
في ريف حمص الشــــرقي، ويصفها كما كانت 
فــــي ذلك الوقت، بين عامي 78 و84. كان يحكي 
ذكرياتــــه هو. وقــــد كان مبدعا فــــي روايتها، 
واســــتطاع فــــي كثير من األحيــــان أن يجعلنا 
نرى بعين الطفل، ووصلتنا مشاعر الطفل بكل 
قدرتها على توصيل المشهد بعيدا عن األفكار 
المســــبقة. ربما غضب كثير من الفرنســــيين 

أيضا مــــن رياض صطوف، بســــبب الصورة 
السلبية للمرأة الفرنسية، تلك المرأة التابعة 

المستســــلمة إلرادة الرجل. وكذلك من 
صــــورة الرجل الفرنســــي الذي يطلق 
زوجته من أجل أن يكون حرا، ويغازل 
بخفــــة أي صبية فــــي الطريق، تاركا 
شــــريكة عمــــره تجلس جــــل وقتها 
أمــــام التلفزيــــون وحيــــدة مكتئبة، 
كمــــا يصفهــــا حفيدها فــــي قصته 
وذكرياتــــه. بينما جدته الســــورية 
تبــــدو ســــعيدة وهــــي تحتضــــن 

أوالدها وأحفادها.
صطوف  رياض  كتاب  يطرح 
وشخصيته أســــئلة كثيرة حول 

الصــــورة النمطيــــة. تلك األســــئلة 
نصطــــدم بها دائما عندمــــا نتعامل مع اآلخر 
المختلــــف. ومع أن الفالســــفة قالوا منذ زمن 
بعيد أن التعميم لغة الحمقى، إال أننا جميعا 
نقــــع في هذا المطب، وبعضنا يقع فيه دائما، 
فنرتكب أسوأ وأغبى فعل يرتكبه البشر على 
اإلطالق، هو االعتمــــاد على الصورة النمطية 
في الســــلوك وفي التقييم وفي التحليل، ومن 

ثّم، في الحكم على اآلخرين.
علــــى الرغم من غبــــاء الصــــورة النمطية 
إال أنها ذات ســــطوة كبيرة وثقيلة وراســــخة 
فــــي األذهــــان، مع أنهــــا ال تنطبــــق على أحد 
ممــــن نظن أنهم يمثلونها: فمن هو الســــوري 
مثــــال؟ هل هو ابن تيرمعلة أم ابن دمشــــق أم 

ابن الالذقيــــة؟ هل هو المتديــــن أم المتطرف 
أم العلماني أم اليســــاري؟ هل هو الســــني أم 
العلوي أم المسيحي أم الدرزي؟ 
حتى في تيرمعلــــة هل هو ابن 
المدرس الذي درس في الجامعة 
أم ابن راعــــي الغنم؟ حتى أوالد 
راعــــي الغنم أو أســــتاذ الجامعة 

يختلفون في ما بينهم.
ومــــن هــــو الفرنســــي؟ هل هو 
ابن بريتونيا أم ابن مارســــيليا أم 
ابــــن جبال األلب؟ هل هــــو اليميني 
الفاشــــي أم اليســــاري؟ أم الوســــط 
أم…؟ هــــل هو ابــــن الضواحي أم ابن 

باريس؟
مــــن هو رياض صطــــوف؟ هل هو 

فرنسي؟ أم سوري؟
رياض صطوف أجــــاب ”أنا كاتب قصص 
مصورة“. لم يــــأت جوابه من تيرمعلة وال من 
بريتونيا، جاء جوابه ناصعا وجميال ونابعا 
مــــن كونه هجينا. ومــــع أننا مــــن الممكن أن 
ال نرتــــاح كثيرا مــــن صدور الكتــــاب في هذا 
الوقــــت بالذات، وأن نرتاب بــــأن يكون دافعه 
فقــــط الحصــــول على ثــــروة كبيرة مــــن وراء 
الكتــــاب، ألنه يتبــــع الرائج ويتنــــاول منطقة 
ســــاخنة حاليا، على الرغم مــــن أنه ال يتطرق 
إلى السياسة إال على نحو عابر، ويتحدث عن 
زمن سابق للثورة السورية، ولكني أعتقد أنه 
لوالها لما تذكر أصله السوري في سياق فنه.

{عربي المستقبل} قصة مصورة ضد سطوة الصورة النمطية
ــــــت عندما قرأت قصة رياض صطوف املصورة، ”عربي املســــــتقبل“، رمبا غضبت  غضب
لعروبتي أو لسوريتي، للوهلة األولى. كان الكتاب مشوقا جدا، وهذا ما أغضبني أكثر، 
ألنني تصورت أن الفرنســــــيني، الذين ال بد أنهم ســــــيتمتعون به، سيشعرون باالطمئنان 
والســــــعادة والرضا عن استمرار قناعتهم بالصورة النمطية املتخلفة التي يحملونها عن 

العرب.



فيصل عبداحلسن

للمخرجة  } تقدم مسرحية ”دموع بالكحول“ 
المغربية أســــماء هوري شــــخصيات واقعية 
-وهــــي أربع- يراهــــا الناس بشــــكل دائم في 
تعاملهم اليومي، كالطبيب أحمد الصنهاجي 
وقد مثل دوره محمد الحر، الذي يعيش خيبة 
الحياة الحزبية، واكتشــــافه أنه ال يســــتطيع 
أن يقدم شــــيئا للناس ولنفسه من خالل عمله 
السياســــي، وكذلك فشــــل حياته الزوجية بعد 
جفــــاف ينبوع المحبة والــــوّد مع زوجته بعد 
ســــنوات من الزواج، ليجدا نفسيهما يعيشان 
فــــي غرفتين مســــتقلتين، ولــــكل واحد منهما 

اهتماماته وعالقاته وحياته الخاصة.
فزوجتــــه أســــتاذة الفلســــفة نــــدى والتي 
مثلــــت دورها وســــيلة صابحــــي، وهي أيضا 
أم لطفلتيــــن توأم من زوجهــــا الطبيب، وهي 
تعاني طيلــــة الوقت من ســــلوك زوجها الذي 
تعتبــــره، مدمــــرا للعالقة الزوجية المقدســــة، 
بســــبب عالقته خارج إطار الزوجية بعشيقته 
صوفيــــا التــــي مثلــــت دورهــــا هجــــر كريكع، 
وشــــخصية أخرى تعاني االستالب في البيت 
والشــــارع هي شــــخصية نورا، ومثلت دورها 
زينب الناجم، التي ال تــــزال طالبة، ويعاملها 
إخوتها بشــــك وريبة، ويحققان في ســــلوكها 

خارج البيت.
وكانت بالفعل قــــد وقعت ضحية لالبتزاز 
من الشــــاب الــــذي أحبتــــه، والــــذي عمد إلى 

تصويــــر لقائهــــا الحميمــــي بــــه ليبتزها به، 
وتزداد حيرتها ومخاوفهــــا من عالقتها بهذا 
الشــــاب، خصوصــــا عنــــد اكتشــــافها حقيقة 
عمله، فقــــد عرفت أنه يصــــّور أفالما من نوع 
البورنوغرافيــــا، ليبيعها خــــارج المغرب إلى 

شركات تسّوق هذا النوع من أفالم الجنس.
ومســــرحية ”دموع بالكحــــول“ من إخراج 
الفنانة أســــماء هوري بمساعدة محمد الحر، 
وقدم الموســــيقى رشــــيد البرومي ومن عزف 
ياسر الترجماني ومروان اإلدريسي، واألغنية 
التي تــــّم تقديمهــــا في المســــرحية كانت من 
غناء خديجــــة العامودي، أما الســــينوغرافيا 
واإلنــــارة، فهي بــــإدارة عبدالمجيــــد الهواس 
ومســــاعدة صالح بنعبدالســــالم، وأمين آيت 
حمو، أما المالبس فقد كانت بإشــــراف بدرية 

الحساني.

تقنيات متعددة

هــــوري  أســــماء  المخرجــــة  اســــتطاعت 
أن تجمــــع أجــــزاء النــــص المســــرحي الذي 
لــــم يكــــن له حــــدث درامي متصاعــــد، كما هو 
معتاد في المســــرح االجتماعي أو ما يســــمى 
أيضا بمســــرح الفودفيل، الــــذي يعتمد تقديم 
الشخصيات في ظل عقدة درامية تتصاعد في 
الفصل األول والثاني، ويجد المشــــاهد الحل 
للعقدة في الفصل الثالث، وتنتهي المسرحية 

بانفراج األزمة.
والعقــــدة الواحدة في النص المســــرحي 
غير موجــــودة، والرابط الوحيد بين األحداث 
فكرة الفســــاد، والعزلــــة والبحث عن منفذ من 

حياة ال آفاق لها، وقد عالجت المخرجة النص 
بتقنيات كثيرة، منها الكورس ”الجوقة“، الذي 
يردد ما يــــدور أو يعلق علــــى األحداث، وهي 
تقنيــــة قديمة من تقنيات المســــرح اإلغريقي، 
وسوفوكليس  يوربيدس  اســــتخدمها  القديم، 
وإســــخليوس، فــــي العديد من مســــرحياتهم، 
كأوديــــب ملــــكا لســــفوكليس، وأورســــتيس، 

وألكترا ليوروبيدس وغيرها.
وبهــــذه الوســــيلة اســــتطاعت المخرجــــة 
أسماء هوري أن تعبر عن وجهة نظر محايدة 
لما يحــــدث لشــــخصيات العمل المســــرحي، 
وتقــــدم توضيحــــا للمواقــــف الغامضــــة في 
المســــرحية على المشــــاهد، وقد اســــتخدمت 
المونولــــوج الداخلــــي لشــــخصياتها، وهــــم 
يطلقون ما في نفوســــهم على المأل الستعادة 
ماضيهم، وعــــرض عواطفهــــم وآرائهم حول 

الحياة والناس للجمهور.
إضافة إلى اســــتخدامها البصري الذكي، 
للسينوغرافيا واإلنارة والموسيقى، والحوار 
البسيط، واالبتعاد كليا عن تضخيم المواقف 
الكوميديــــة فــــي النص، التي لم تتعــــّد إّال في 
بعــــض المواقــــف القليلة، وقد كانــــت اللهجة 
الدارجة المغربية أقل صعوبة عما يكون عادة 
في المسرح الشــــعبي المغربي، الذي تتصف 
دارجته بالصعوبة على الفهم لغير المغاربة.

بعيدا عن النمطية

جــــاء من بيــــن ما كتــــب في ورقــــة تقديم 
المســــرحية عن هــــدف الدراماتــــورج في هذا 
العمل المســــرحي: المســــارات األربعة تضم 

حكايــــات، شــــهادات حــــول إنســــانية المرأة 
عشــــقها وعنفهــــا، أحالمها، وانكســــاراتها.. 
هذه المســــارات هي أيضا حكاية بلد وهوية 
وسؤال الحاضر: من نحن؟ وكيف نرى ونفهم 
العالم؟ عالم معقد ومركــــب ومعانيه متناثرة 

الشذرات من حولنا.
هي رغبة  وجاء أيضا: ”دمــــوع بالكحول“ 
في التحرر من كل أشــــكال الكتابــــة النمطية، 
ضمــــن نص يطمح إلــــى البحث عن أســــلوب 
آخر ولغة أخرى للكالم والحكي.. ليست هناك 
طباع أو نفســــيات فقط، مواقف ولغة، داخلها 

تعيش وتحيا هذه الشخصيات القريبة منا.
وقــــد صدق كاتب التقديم حين أشــــار إلى 
أن النــــص المســــرحي المقدم ليــــس نمطيا، 
وهو ال تنطبق عليه شروط النص المسرحي، 
ألنه يقدم شــــخصيات حية مــــن الواقع، تفكر 
وتتحــــدث بلغتهــــا اليومية مــــن دون تزويق، 
وهي تقدم مللها من حياتها المعيشــــة، وتقدم 
أحالمها فــــي مونولوجات طويلة مســــموعة 
تعبــــر فيها عــــن حلمها بحل لما تعيشــــه من 

إشكاليات حياتية وعاطفية وفكرية.
وكأن كل ممثــــل فيهــــا قدم نصــــا مغربيا 
للكاتــــب  غــــودو“  انتظــــار  ”فــــي  لمســــرحية 
األيرلنــــدي صموئيل بيكيت، إنها مســــرحية 
انتظــــار غودو علــــى الطريقــــة المغربية، وقد 
تركت المســــرحية مرارة وحزنا لمن شاهدها 
بالرغم من أغنية األمل األخيرة التي ُقّدمت في 
نهاية المســــرحية، والتي حثت على مواجهة 
صعوبات الحياة من أجل حياة أفضل وواقع 
أجمل، وكأنما تقول لمشاهديها إننا بانتظار 

الغد السعيد.
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منوعات
[ شخصيات محبطة تنتظر السعادة  [ مسارات أربعة النتصارات المرأة وانكساراتها

«دموع بالكحول} في انتظار غودو على الطريقة المغربية

نجحـــت المطربة المغربية الشـــابة ســـلمى رشـــيد، في أن 

تتخطى حاجز المليون مشـــاهدة علـــى موقع اليوتيوب من 

خالل كليبها «سمعني نبضك}.

خاض النجم اللبناني جوزيف عطية تجربة التمثيل ألول مرة، 

من خـــالل فيلم قصير بعنـــوان «الغرفة 5} تولت شـــقيقته 

سيلين عطية إنجازه في أولى تجاربها اإلخراجية أيضا.

منحت جامعة «راي} بمدينة أحمد أباد الهندية مؤخرا الدكتوراه 

الفخريـــة للفنانـــة فيديا بـــاالن تكريما لمســـاهمتها البارزة في 

السينما وأدوارها القوية وغير التقليدية في بوليوود.
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مسرحية تتناول حياة الطبقة الوسطى من المجتمع المغربي

المســـرحية تقـــدم الرغبـــة فـــي 

التحـــرر من كل أشـــكال الكتابة 

النمطية، ضمن نص يطمح إلى 

البحث عن لغة أخرى للكالم
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أمير العمري

} تحاول الدولة المصرية جاهدة خالل 
الفترة األخيرة، أن تســـتعيد ”عالقتها“ 
مع القارة األفريقية بشتى الطرق، وعلى 
رأســـها ما يطلق عليه كثيـــرون ”القوة 
الناعمة“، تـــارة بتحريك وفود تســـمى 
”شـــعبية“، أي تضـــم أفـــرادا ال ينتمون 
بالضرورة إلى المؤسســـات الحكومية، 
لتبـــادل اآلراء والمجامالت مع نظرائهم 
األفارقـــة ومقابلـــة بعض المســـؤولين 
الرسميين هناك، دون تأثير حقيقي، بل 
تظـــل هذه الزيارات في إطـــار التمنيات 

واألماني.
وتـــارة أخـــرى عبر مـــا يقـــام على 
مؤتمـــرات  مـــن  الرســـمي  المســـتوى 
تقيمهـــا  ومهرجانـــات،  واحتفـــاالت 
مؤسسات رســـمية مثل المجلس األعلى 
للثقافة الذي يقيم حاليا ”مؤتمر الثقافة 

األفريقية“ في القاهرة.
والحقيقة أن الثقافة األفريقية كانت 
دائما غائبة عن دائرة االهتمام المصري 
والعربـــي عمومـــا، فقـــد ظـــل االهتمام 
بأفريقيـــا دائمـــا اهتماما سياســـيا في 
المقـــام األول، وليس ثقافيا، وكان نظام 
الرئيـــس جمال عبدالناصر على ســـبيل 
المثـــال، يلجـــأ إلـــى الدعم السياســـي 
والمالي والعســـكري لحـــركات التحرر 
الناشـــئة في أفريقيا خالل الســـتينات، 
للحصول علـــى تأييد تلك الحركات بعد 
أن تتمكـــن في ما بعـــد من الوصول إلى 
الســـلطة، وتصبح في الحكم، خصوصا 
العربـــي  بالصـــراع  يتعلـــق  مـــا  فـــي 
اإلســـرائيلي، وقد ســـار الســـادات على 

نفس الطريق قبل حرب 1973.
أمـــا الجانب الثقافـــي فقد ظل دائما 
غائما، بل وغائبا علـــى اهتمام الدوائر 
والشـــعبية في مصر  الثقافية الرسمية 
وغيرهـــا، فلـــم يكـــن هناك قـــط اهتمام 
وغابـــت  األفريقـــي،  بـــاألدب  حقيقـــي 
ترجمتـــه إلى العربيـــة إّال في مـــا ندر، 
فقـــط بعد حصـــول بعـــض أعماله على 
جوائـــز كبرى من المؤسســـات الثقافية 
في الغـــرب، ثـــم صدورها فـــي طبعات 
فرنســـية أو إنكليزية. وعـــادة ما يكون 
االهتمـــام باألدب األفريقـــي عابرا، أي ال 
يشمل تناول الرواية أو القصة األفريقية 
بالنقـــد وكتابة الدراســـات وتخصيص 
الملفات التي تناقـــش هذا األدب وترده 
إلى أصوله، وتســـعى إلى معرفة رواده 
الخبرات  وتتبادل  تدعوهم  وأســـاتذته، 
معهم، مع تخصيص مناهج للدراســـات 

األدبية األفريقية في الجامعات.
كذلك لـــم يكن هناك اهتمـــام في أي 
وقت، بالفنون األفريقية الشعبية، خاصة 
الرقـــص والموســـيقى، التـــي يصنفها 
المثقفون عـــادة في إطار الفولكلور، أما 
الفيلم الســـينمائي األفريقي فقد اعتبر 
غالبـــا، مـــن األفـــالم اإلثنوغرافيـــة أي 
التـــي يمكن النظر إليها ودراســـتها في 
إطار دراســـة عادات وتقاليد الشـــعوب 
األفريقيـــة، التي ينظر إليها باســـتعالء 
بما في ذلك موريتانيا التي يتم تجاهلها 

حتى على الصعيد السياسي.
قرطـــاج  مهرجـــان  أن  صحيـــح 
األضواء  بتســـليط  اهتـــم  الســـينمائي 
على الســـينما األفريقية، لكـــن اهتمامه 
األساســـي ظـــل منصّبا على الســـينما 
العربية والســـينمائيين العرب، وإذا ما 
عدنا إلى اإلحصاءات واألرقام سنجد أن 
معظم الجوائـــز كانت تذهب إلى األفالم 

العربية.
وكان الوجـــود األفريقـــي في قرطاج 
الســـينمائي يرتبـــط بفترة الســـتينات 
مرحلة  شـــهدتا  اللتيـــن  والســـبعينات 
النهوض ونفض آثـــار الغبار المتراكم 

من حقب السيطرة االستعمارية.
بالفنـــون  االهتمـــام  أن  والحاصـــل 
والثقافات األفريقية في البلدان الواقعة 
اهتمـــام يغلب  الصحـــراء، هو  جنوبي 
والســـطحية، فهو اهتمام  عليه التكلف 
”مناســـباتي“ و“مهرجاني“ شـــأنه شأن 
الظواهر الثقافية المصرية بشـــكل عام 
منذ أن تّم الربط بيـــن الثقافة والدعاية 

الرسمية لنظم الحكم القائمة.
إن القوة الناعمة التي يكثر الحديث 
عنهـــا لـــن يكـــون لهـــا دور مـــن خالل 
والمهرجانات  المظهريـــة،  االحتفـــاالت 
الموســـمية، بل من خـــالل اهتمام جاّد، 
حقيقـــي ومســـتمر، بـــاآلداب والفنـــون 
األفريقيـــة في إطـــار االهتمـــام الثقافي 
الواســـع، بعيدا عن تكـــرار الحديث عن 
تأثير القوة، ناعمة كانت، أم غير ناعمة، 
بل عبر التكامل والتبادل. ولكن من الذي 

سيسمع؟
* كاتب وناقد سينمائي من مصر

الثقافة األفريقية 

والقوة الناعمة

حنان عقيل

} يغيـــب عدد من نجوم الدرامـــا التلفزيونية 
عن الظهور على الشاشـــة في رمضان المقبل، 
إذ أنهم اتجهوا لتقديم المسلســـالت اإلذاعية، 
ومـــن أبـــرز النجوم المشـــاركين فـــي الدراما 
اإلذاعيـــة، فـــي الموســـم الرمضانـــي المقبل، 
الفنـــان يحيى الفخراني الذي يقدم مسلســـال 
إذاعيا، بعنوان ”أحالم شـــهرزاد“، سيقدم عبر 
إذاعة 9090، ويشـــاركه البطولـــة كل من أحمد 
بديـــر ولطفي لبيـــب وحنان مطـــاوع وإيهاب 
فهمـــي، والمسلســـل من تأليـــف لميس جابر، 
عن قصة لألديب الكبير طه حســـين، وإخراج 

حسين إبراهيم.
أيضا، يطل الفنان المصري محمد صبحي، 
هذا العام، من خالل حلقات المسلسل اإلذاعي 
”هابعد عن التعاطـــي“، الذي يتطرق من خالله 
للحديث عـــن أضـــرار التدخيـــن والمخدرات 
بشـــكل عام، والذي سيذاع على موجات شبكة 

صوت العرب.
وفـــي إطار المسلســـالت الدينية اإلذاعية، 
يشـــارك كل مـــن أشـــرف عبدالغفور، ســـميرة 
عبدالعزيـــز، أحمد راتب، أحمد ماهر، ســـامي 

العـــدل، مروة عبدالمنعم، في بطولة مسلســـل 
”خليـــل اللـــه“، الذي يتنـــاول قصة حيـــاة أبو 
األنبيـــاء إبراهيم عليه الســـالم، وقـــد كتبه له 
الســـيناريو والحـــوار محمد هـــالل وإخراج 

أحمد حسن.
كمـــا يقـــوم كل مـــن الفنانين أحمـــد ماهر 
ومحمود عامر، ببطولة مسلســـل إذاعي ديني 
”رســـائل الرســـول ألهل هذا الزمان“، وهو من 
تأليف سعيد أبوالحسن، وإخراج عبير يحيى.
من جهة أخرى، يشارك الممثل محمد الرداد 
في بطولة المسلسل اإلذاعي الجديد ”التنظيم 
الســـري“، الذي يتناول نشأة جماعة اإلخوان 
المســـلمين، ومن المقرر إذاعة المسلسل على 
شبكة البرنامج العام في شهر رمضان المقبل، 

وهو مـــن تأليف ثـــروت الخربـــاوي وإخراج 
صفي الدين حسين. يذكر أن الرداد شارك قبل 
سنوات في المسلسل التلفزيوني ”الجماعة“، 

والذي أرخ لتنظيم جماعة اإلخوان أيضا.
أمـــا الفنـــان أحمد عـــز، فيشـــارك الفنانة 
اللبنانيـــة نور وكل من غـــادة إبراهيم وأحمد 
صيـــام ووفاء ســـالم ومحمد متولي وســـحر 
حســـن، في بطولة مسلســـل إذاعـــي بعنوان 
”غـــرام على اإلنســـتغرام“، والذي مـــن المقرر 
إذاعته على إذاعة راديو مصر، وهو من تأليف 

أيمن سالمة وإخراج علي مصيلحي.
هو التجربة  ويعّد ”غرام على اإلنستغرام“ 
اإلذاعيـــة الثانيـــة للفنان أحمد عز، إذ شـــارك 
عز في رمضان الماضي في بطولة المسلســـل 

اإلذاعي ”مالك الهوى“، مع الفنانة منة شلبي.
في الســـياق ذاته، تشارك الفنانة السورية 
ســـوزان نجـــم الدين، فـــي بطولة المسلســـل 
اإلذاعي ”الصبية والميجـــور“، المقرر إذاعته 
في رمضان المقبل على البرنامج العام، والذي 
تـــدور أحداثه إبان عصر الخديوي إســـماعيل 
بعد حفـــل افتتاح قناة الســـويس. ويشـــارك 
نجم الدين في بطولة المسلســـل كل من أنعام 
الجريتلـــي ومحمود الحديني، وهو من تأليف 

أحمد القصبي، وإخراج هشام محب.
فيما يطل الفنان المصري كريم عبدالعزيز 
على جمهـــوره في رمضـــان المقبل، من خالل 
مسلسل ”إّال هي“، وهو من إخراج عمرو عبده 

دياب، ويذاع على إذاعة الشباب والرياضة.

النجوم العرب يطلون في رمضان عبر المسلسالت اإلذاعية
ــــــذر عــــــدد كبير مــــــن جنــــــوم الدراما  اعت
التلفزيونية عن تقدمي أعمال درامية جديدة 
في املوسم الرمضاني، وقرروا الظهور في 
املوســــــم الرمضاني من خالل املسلسالت 
اإلذاعية، التي جنحت في استقطاب نسبة 
كبيرة من املســــــتمعني، بعــــــد جناح الكثير 

منها في املواسم الرمضانية املاضية.

الفخرانـــي يقدم  يحيـــى  الفنـــان 

مسلســـال إذاعيا، بعنوان «أحالم 

البطولة  ويشـــاركه  شـــهرزاد}، 

كل من أحمد بدير وحنان مطاوع

 ◄

كريم عبدالعزيز ونور ومحمد الرداد يقتحمون التمثيل اإلذاعي في رمضان

مســــــرحية ”دموع بالكحول“ التي عرضت 
في الســــــنتني األخيرتني باملغــــــرب، وأعيد 
عرضها مؤخرا في مسرح محمد اخلامس 
وسط مدينة الرباط من قبل فرقة ”أنفاس“ 
ــــــر من النجاح في  املســــــرحية حققت الكثي
عرضها األخير، ألســــــباب عديدة منها أن 
موضوعها املســــــرحي تناول حياة الطبقة 
الوســــــطى من املجتمع املغربي، فقد تناول 
ــــــورج عصــــــام اليوســــــفي -وهو  الدرامات
مدير سابق للمعهد املسرحي الوحيد في 
املغرب- في نصه شــــــخصيات مسرحية، 
هي فــــــي متاس مباشــــــر مــــــع الناس في 
املجتمع املغربي بكل أطيافه، املتعلمة وغير 

املتعلمة.



} نيويــورك - كشفت اإلدارة الوطنية للسالمة 
املرورية على الطرق الســـريعة فـــي الواليات 
املتحـــدة األميركيـــة ”إن إتش تـــي إس إيه“، 
النموذج األولي لنظامهـــا االختباري اجلديد، 
”مستشـــعرات نســـب الكحـــول“، الـــذي يتيح 
كشـــف معدالت الكحول في دم السائق، وعدم 
االســـتجابة لرغباته في تشـــغيل مركبته عند 
بلـــوغ تلك املعـــدالت حاجز الــــ0.8 باملئة، من 
خالل أنظمة استشعار هوائية، وأخرى تعمل 

على اللمس مثبتة داخل املركبة.
ويســـهم النظـــام اجلديـــد فـــي احلـــد من 
احلـــوادث املروريـــة اخلطـــرة التي يتســـبب 
فيها ســـائقون يقـــودون مركباتهم حتت تأثير 
الكحـــول، وذلـــك من خـــالل نظام حساســـات 
مـــزدوج، يعمل فـــي جزئـــه األول املثبت أعلى 
عجلة القيادة على استشـــعار نسب اإليثانول 

الصادرة عن نفس السائق، فيما يتولى اجلزء 
الثاني املثبت على مفتاح التشـــغيل استكمال 
املهمة من خالل فحص ســـريع للبخار الصادر 

عن أصابع يد السائق.
وتعد حوادث الســـير املتعلقة بالســـائقني 
املخمورين من احلوادث الشائعة في الواليات 
املتحدة األميركية، التي سّجلت العام املاضي 
77 ألـــف حادث، مـــا يعادل 4 حـــوادث في كل 
ساعة، ما دفع كبرى املعاهد واإلدارات الوطنية 
املتعلقة بالســـالمة املرورية للعمل على إيجاد 
آليات ملنع قائدي املركبات من قيادة سياراتهم 

حتت تأثير الكحول.
وتتلخـــص آلية النظـــام اجلديـــد لإلدارة 
تولـــي  عبـــر  املروريـــة،  للســـالمة  الوطنيـــة 
املستشـــعرات ســـواء الهوائيـــة، أو تلك التي 
تعمـــل علـــى حاســـة اللمـــس، إصـــدار أوامر 

خاللهـــا  مـــن  ترفـــض  الســـيارة  لكمبيوتـــر 
االســـتجابة حملاوالت السائقني الذين تتجاوز 
نســـب الكحول في دمائهم النســـبة القانونية 
التي تقف عند حاجـــز الـ0.8 باملئة، في القدرة 
علـــى تشـــغيل املركبة أو حتـــى حتريك عجلة 

القيادة، وقيادتها حتت تأثير الكحول.
يذكر ان واليـــة كاليفورنيا تفرض قانونيا 
علـــى األشـــخاص املدانـــني بالقيـــادة حتـــت 
تأثيـــر الكحول وضـــع أجهـــزة إلكترونية فى 
ســـياراتهم لقياس نســـبة الكحـــول فى هواء 
الزفيـــر املنبعث منهم، والذى ســـيعمل مبثابة 
قفـــل إلكترونى مينع الســـيارة من احلركة إذا 
كان القائـــد مخمورا.  كما إســـتطاع فريق من 
الباحثني ، ابتكار آلة تشـــبه الرادار تستطيع 
أن ترســـل إشـــارات للشـــرطة، حال اكتشافها 
ألحد األشـــخاص الذيـــن يقودون الســـيارات 

وهم مخمورون. ويعتمد على إرســـال إشارات 
من الليزر، يتم اختراقها، حال شـــرب ســـائق 

السيارة للخمور.
ويرسل اجلهاز إشارات للشرطة؛ إلبالغها 
مبعلومـــات عن الســـيارة وقائدها، وهو األمر 
الذي يعد تســـهيًال ملهام الشـــرطة في حملتها 

ضد املخمورين.

} ســيول - حتولـــت ”كيـــا“ خالل الســـنوات 
األخيـــرة من مجـــرد عالمة توفر قيمـــة مالية 
جيـــدة في قطـــاع الســـيارات الصغيـــرة إلى 
منافس شـــرس قادر على املنافســـة في فئات 
قاسية، حيث يصعب غفران األخطاء، ويتناطح 

الكبار بقوة.
عادة تسعى شـــركات السيارات إلى تثبت 
بصمتها التصميمية علـــى كافة الفئات، وهو 

التـــي لم تتنازل  ما انطبـــق على ”كادينزا“ 
عن شـــبكة أنف النمر الشـــهيرة لكيا، 

وهي البصمة األوروبية األهم في 
شخصية السيارة التي تؤهلها 

ملنافسة الكبار في هذه الفئة، 
من ذوي الدماء األوروبية.

الطويل  احملـــرك  فغطاء 
الذي يحوي حتته الكثير من 
واخلطوط  القـــوة،  خيارات 
للتصميـــم،  البـــارزة 
التصميم  مميزة  واملصابيح 
الـ”ليـــد“  إضـــاءة  ذات 
النهارية املميزة، وعدســـات 

عالية القوة،  اإلضاءة ”هيـــد“ 
وكذلك اللمســـات الكرومية الالمعة 

التي حتيـــط بشـــبكة التهويـــة والصادم 
األمامي، وكذلك مصابيـــح الضباب الصغيرة 

التي تختفي داخل جتاويف املقدمة السفلية.
على اجلانبني ستالحظ العجالت املعدنية 
قيـــاس 19 بوصة ذات التصميم الكالســـيكي، 
واملزيـــد من اللمســـات الكروميـــة املعبرة عن 
فخامـــة الســـيارة، وكذلـــك املرايـــا اجلانبية 
االنســـيابية ذات إشـــارات االنعطاف العاملة 

بالـ”ليد“.

أمـــا الواجهـــة اخللفيـــة لكادينـــزا فقـــد 
خرجت عن كافة اخلطـــوط املألوفة لكيا، فهي 
ارســـتقراطية ذات خطوط واضحة، بداية من 
احلافة البارزة لباب منطقة التخزين اخللفية، 
وحتـــى املصابيـــح ذات التصميـــم اجلـــذاب 
التي ألهمت بقية ســـيارات كيـــا التي تبعتها 
بنفـــس اخلطوط، وكذلك اخلط البارز من حول 
املصابيح ومير بالصادم اخللفي ومن أســـفله 

خطـــوط الكروم الالمعة 
طـــرد  وفتحـــات 

العـــادم كبيرة احلجم. وتعتمد كيا كادينزا في 
فئتها التنافســـية على تقـــدمي مقصورة فخمة 
ومريحـــة جتـــذب العمالء وتوفـــر لهم جتربة 
قيادة وتنقل ممتعة بسعر مناسب، وبلمسات 
أوروبية واضحة، سواء على جانب التصميم، 
أو فـــي اخلامـــات املســـتخدمة في بنـــاء هذه 

املقصورة.
بدايـــة من عجلـــة القيادة رباعيـــة األذرع، 
مـــع العديد مـــن األدوات التي جتعل 
الوصول إلى الوظائف األساسية 
القيادة  خـــالل  للســـيارة 
ســـهولة،  أكثـــر  أمـــرا 
العدادات  لوحة  وكذلك 
يحيط  والتي  املتميزة، 
اجلانبـــني  مـــن  بهـــا 
للخصوصيـــة،  جـــدار 
إضافة إلى الكونســـول 
التصميـــم  ذو  الوســـطي 
الكالســـيكي البســـيط الذي يضع 

األدوات حيثما تبحث عنها.
كذلك حرصت كيـــا على االرتقاء باخلامات 
املستخدمة في بناء كادينزا، ومنها التطعيمات 
اخلشـــبية الالمعة، واجللود عاليـــة اجلودة، 
واحلياكـــة البـــارزة للمقاعد ولوحـــة القيادة، 

وشاشة عاملة باللمس قياس 7 بوصات.
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سيارات
الروبوت يزاحم البشر في قيادة السيارات

[ {ناو} يقود بي إم دبليو طراز {زد 4} [ {راي} يركن السيارة وينظم المرائب

تطبيق جديد يمنع المخمورين من القيادة

كادينزا بمواصفات هائلة تضعها صلب المنافسات الشرسة

} لنــدن - أشـــار موقع ”ويتـــي فييد“، إلى أن 
هناك عدد من الســـيارات الروبوت التي تقوم 
بأكثـــر من وظيفة، والتي يرغـــب في امتالكها 
الكثيرين، منها ســـيارة بـــي إم دبليو املهجنة 
والتي تعمل بالديزل والكهرباء معا، حيث أنها 
مزودة باثنني من احملركات الكهربائية ومحرك 

ديزل صغير.
ببناء نســـخة  وقامـــت ”روبوتكـــس الب“ 
مصغرة من سيارة ”بي إم دبليو“ طراز ”زد 4“  
الذي تطوره  يستطيع قيادتها الروبوت ”ناو“ 

الشركة.
وكان الروبوت ناو قد أحدث ثورة في عالم 
التعليـــم اإللكتروني من خالل جهـــازه املزود 
بكاميرا مزدوجة ومستشعر للسونار يسمح له 
بقياس املسافات مدعوما مبجموعة من أنظمة 
األشـــعة حتت احلمراء ومستشعرات للضغط 
والقدرة على املناورة. كل هذه اإلمكانات وفرت 
للمطورين القدرة على إعداد واجهة استخدام 
تدعم العديد مـــن لغات البرمجـــة للتحكم في 

حركات الروبوت.
وإمعانا في التطوير وفرت الشركة منوذجا 
مصغرا من ســـيارة ”بي إم دبليو زد 4“ ، حيث 
مت تطويره خصيصا ليقـــوده ناو مع إمكانية 
التحكـــم في الســـرعات والتوقـــف والدوران. 
ولكن للســـيارة أيضا دور فـــي هذه العمليات، 
إذ تأتي مدعومة بنظام من أشعة الليزر يجمع 
البيانات من كافة جهاتها ثم يغذيها للروبوت 
الذي يحلل البيانات الواردة إليه ويتخذ على 
ضوئها ما يلزم من قرارات للدوران أو التوقف 

أو زيادة السرعة.

وميكن التحكم في سيارة ”روبوكار بولي“ 
عن بعد وتتبعها بواســـطة أجهزة الكمبيوتر، 
حيث أنها مزودة بأجهزة استشـــعار وأشـــعة 
الليـــزر وكاميـــرات الفيديو وغيرهـــا، ويوجد 
مـــن هذه الســـيارة الروبوتيـــة موديل مصغر 

ويستخدم بالفعل اآلن في اليابان.
وأنتجت شـــركة ”ام أي تـــي“ املتخصصة 
فـــي مجال العقل اإللكتروني، مبعاونة شـــركة 
أودي لصناعة الســـيارات، السائق الذكي هو 
عبارة عن روبوت ذكى جدا يقود السيارة دون 
تدخل الســـائق، هذا الروبوت يتم تثبيته على 
تابلو السيارة وهو يتحكم في أكثر من عشرة 
أشـــياء داخلها مثل التحكم في عجلة القيادة، 
وتوجيه الســـيارة، ويتحكم في اإلشارات وفي 

ذراع النقـــل، ويتحكـــم فـــي أكثر من خمســـة 
أشـــياء خارج الســـيارة منها: حساب املسافة 
بني ســـيارتك وأي سيارة متر باجلانب بحيث 
أنه يحافظ مسافة ال تقل عن املتر مسافة أمان 
حتـــى ال تقع احلوادث، األكثـــر من ذلك أنه في 
األسبوع األول من تركيبه داخل السيارة يقوم 
بحفظ الشـــوارع التي تســـير فيها الســـيارة 
ويضع لها خرائط تخـــزن بداخله حتى نهاية 
الشـــهر األول يكون قد خزن معظم الطرق التي 
متر بها الســـيارة ويكون قادرا على توجيهها 

دون أي تدخل من قائدها.
واســـتخدم األملـــان روبوت متطور اســـمه 
”راي“ في مطار دســـلدورف الدولي. فالروبوت 
املنظم للمرائب يقود ســـائق السيارة مباشرة 

إلـــى املكان املناســـب، فيكفيه مشـــقة الدوران 
فـــي أنحاء املـــرأب، والبحث صعـــودا ونزوال 
بـــني طوابقه، ويوفر له الزمـــن، ويؤدي خدمة 
ليســـت كل  هـــذه  للبيئـــة.  إنســـانية كبيـــرة 
اخلدمات التي يقدمها راي لسائقي السيارات 
في املرائب املزدحمة، ألنه على عالقة مباشـــرة 
مع برج املطار، ويعـــرف موعد هبوط الطائرة 
التي تقل صاحب الســـيارة املركونة، فينتظره 

في باب الكراج ويقوده إلى سيارته. 
فضـــال عن ذلـــك، يعـــول مخترعـــوه على 
مهاراته ودقة معرفتـــه بأنحاء املرأب خلفض 
نســـبة احلوادث التي حتصـــل داخل املرائب. 
دخـــل راي اخلدمة في مطار دســـلدورف للمرة 
األولى قبـــل أيام، كأول روبـــوت من نوعه في 

العالم، بانتظار أن يكون جناحه مدخال لنشره 
في كافة مرائب العالم. وتقول ســـلطات املطار 
إن الروبـــوت املنظـــم حلركـــة الســـيارات في 
املرائب ســـيزيد طاقة اســـتيعاب مرأب املطار 

بنسبة 60 باملئة. 
وراي قادر على التعلم بسرعة، وأن يتأقلم 
مـــع أجـــواء مرائـــب ســـيارات ال يعرفها ولم 
يبرمـــج لهـــا. وميكنه أن يزيد اســـتيعاب هذه 
املرائب الغريبة بنســـبة 40 باملئة بعد أيام من 
اســـتخدامها. وال يشـــكل راي أي عائـــق أمام 
حركة الســـير في املرائب، ألنـــه أصغر حجما 
من الســـيارة، كما أنه أقل عرضا بكثير. واملهم 
أيضا أنه قادر على االســـتدارة حول نفسه في 

مكان ضيق.

ّ

ال شــــــك أن الروبوت أصبح يسيطر كثيرا 
ــــــا، ففي القرن  على مســــــتقبل التكنولوجي
احلالي أصبحنا نراه يحل محل اإلنسان 
في كثير من الوظائف، مثل الروبوت املنظف 
وموظف االستقبال، وحتى اجلراح، ثم إنه 
لم يعد بعيدا عن عالم السيارات، حتى أن 
شركات كبرى تعمل على ابتكار السيارات 

التي تقوم بوظائف عديدة مبفردها.

آليـــة النظـــام الجديـــد ترفـــض 
االســـتجابة ملحاوالت السائقني 
الذين تتجاوز نسب الكحول في 

دمائهم النسبة القانونية

◄

روبـــوت  على تابلو أودي للتحكم 
في أكثر من عشرة أشياء داخلها 
مثل التحكم فـــي عجلة القيادة، 

وتوجيه السيارة

◄

هل يحمي الربوت السائقين أم يضعهم في خانة الكسالى

ـى كافة الفئات، وهو
التـــي لم تتنازل “

شـــهيرة لكيا، 
األهم في 
ؤهلها
لفئة،

ة.
ويل 
 من 
وط 
ــم، 
ميم 
ــد“ 
ات 
لقوة،

مية الالمعة
تهويـــة والصادم

ح الضباب الصغيرة 

املصابيح ومير بالصادم اخللفي ومن أســـفله 
خطـــوط الكروم الالمعة

طـــرد وفتحـــات 

بدايـــة من عجلـــة القيا
مـــع العديد مـــن ا
الوصول إلى
للســـيا
أمـــرا
وكذل
املتم
بهـــ
جـــد
إضاف
الوســـط
الكالســـيكي الب
األدوات حيثما تبحث ع
كذلك حرصت كيـــا على
املستخدمة في بناء كادينزا
اخلشـــبية الالمعة، واجللو
واحلياكـــة البـــارزة للمقاع
وشاشة عاملة باللمس قياس

◄ فيراري تستعد إلطالق الصاروخ 
488 جي تي بي، الذي سيرث عرش 

املوديل 458 إيطاليا، بحلول شهر 
سبتمبر. وأوضحت الشركة اإليطالية 
أن سيارتها الكوبيه اجلديدة مبحرك 

تربو ثماني األسطوانات سعة 3.9 
لتر. ويزأر هذا احملرك بقوة 492 

كيلووات/670 حصانا، بينما يبلغ عزم 
الدوران 760 نيوتن متر.

◄ هيونداي تعلن عن جتهيز أيقونتها 
الفاخرة سوناتا 2015 بنظام التشغيل 

”أندرويد أوتو“ من شركة غوغل، 
لتصبح بذلك أول موديل يتم جتهيزه 

بهذا النظام بشكل قياسي. ويتيح نظام 
التشغيل أندرويد أوتو لقائد السيارة 

إمكانية توصيل هاتفه الذكي بنظام 
املعلومات والترفيه بالسيارة.

◄ سكودا تطلق املوديل اجلديد من 
سيارتها الصغيرة ”سيتيغو“، مبعدالت 
استهالك اقتصادية ومقصورة داخلية 

مطورة. وأوضحت الشركة التشيكية 
أن جميع احملركات املتوفرة لسيارتها 

اجلديدة سيتيغو تفي باشتراطات 
املواصفة األوروبية للعادم ”اورو 6“ 

اجلديدة،.

◄ فرع ”بورش كالسيك“ يكشف عن 
لوحة أجهزة قياس وبيان جديدة 

للطراز 911 األسطوري، الذي مت إنتاجه 
في الفترة من 1969 وحتى 1975.
وأوضح الفرع املتخصص في 

املوديالت التاريخية أن اللوحة 
اجلديدة تتكون من قاعدة حديثة مع 

هيئة السطح األصلية.

◄ بيجو تستعد إلطالق السكوتر 
”سبيد فايت“ اجلديد خالل شهر 

يونيو، موضحة أنها قامت بزيادة قوة 
السكوتر من 3.8 كيلووات/5 أحصنة 

إلى 4 كيلووات/5 أحصنة، يولدها 
محرك ثنائي األشواط .

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

تطبيق جديد يســـاهم في الحد من الحـــوادث المرورية الخطرة التي 
يتســـبب فيها ســـائقون يقودون مركباتهم تحت تأثير الكحول من 

خالل رفض أوامر السائق المخمور.

{كادينزا} لم تتنازل عن شبكة أنف النمر الشهيرة لكيا، وهي البصمة 
األوروبية األهم في شـــخصية السيارة التي تؤهلها لمنافسة الكبار من 

ذوي الدماء األوروبية.

ســــيارة {روبــــوكار بولــــي} يمكــــن التحكم فيهــــا عن بعــــد وتتبعها 
بواســــطة أجهزة الكمبيوتــــر، حيث أنها مزودة بأجهزة استشــــعار 

وأشعة الليزر وكاميرات الفيديو.

ُ



} واشــنطن - يركـــز تنظيـــم داعـــش في كل 
من ســـوريا والعراق، إلى جانـــب دول أخرى 
كروســـيا والصيـــن وجماعات مواليـــة لنظام 
بشـــار األســـد، على تنفيذ هجمات إلكترونية 
المواقـــع الخاصـــة بـــوكاالت األنبـــاء  ضـــد 
والمحطات اإلخبارية، حسب تقرير أعده قسم 
استخبارات التهديدات اإللكترونية في شركة 
”فايـــر آي“ األميركيـــة، المتخصصة في تقديم 

حلول مكافحة الهجمات اإللكترونية.
وأشـــار التقرير إلـــى أن التنظيم يلجأ إلى 
مثل هـــذه العمليات كأحد أســـاليب ”الدعاية 
العنيفـــة“، لكن منفذي الهجمـــات اإللكترونية 
علـــى المواقـــع اإلعالميـــة ال ينتســـبون فقط 
إلـــى تنظيم الدولة اإلســـالمية (داعش)، حيث 

يســـتهدف منفـــذو هـــذه الهجمـــات، الذيـــن، 
حســـب التقرير، يعملون من روســـيا والصين 
أو علـــى عالقة بالحكومة الســـورية منذ فترة 
طويلة، المؤسســـات اإلعالميـــة الكبرى لدعم 
أهداف سياســـية واقتصادية“. ويستدرك بأن 
الجماعات المؤيدة للدولة اإلســـالمية تختلف 

عن غيرها من حيث استهدافها لوكاالت األنباء 
بمختلف أحجامها، بما في ذلك محطات البث 
الكبيرة مثل (TV5Monde)، فضال عن حسابات 
التواصـــل االجتماعي والمواقـــع اإللكترونية 
لوكاالت التسويق ومحطات التلفاز الصغيرة، 
مثـــل مجلـــة (Albuquereque) و(WBOC) فـــي 

مدينة سالزبوري بوالية ماريالند األميركية.
كما أشـــار التقرير إلى اتســـاع نطاق هذه 
األنبـــاء  وكاالت  أن  إال  األخيـــرة،  الهجمـــات 
العالمية ليست الوحيدة المعرضة للخطر في 
وقت أصبحت فيه نظم اإلنتاج والبث الحديثة 

على الشبكة نفسها.
ويكشـــف تقرير (فايـــر آي) أيضا عن قيام 
ما أســـماها بـ”جماعات التهديد اإللكتروني“ 

الموجـــودة فـــي روســـيا والصيـــن باختراق 
شبكات وكاالت األنباء، بهدف جمع المعلومات 
االســـتخباراتية حول األخبـــار المختلفة قبل 
نشـــرها، وتحديد مصادر الصحفيين، وفرض 

الرقابة، وتكميم المعارضة.
وذكـــر أن روســـيا تحديـــدا تعـــد األخبار 
اإلقليميـــة والدوليـــة بمثابة أدوات مشـــروعة 
للدفاع عن مصالحها، كجزء من اســـتراتيجية 
حـــرب المعلومات في البـــالد. وأضاف ”قمنا 
على ســـبيل المثال، بإعداد بيـــان عن جماعة 
روســـية مشـــتبه فيها تدعى (APT28)، والتي 
نجحت في وضع رسائل بريد إلكتروني خبيثة 
الختراق البريـــد اإللكتروني ألحد الصحفيين 

الذين يكتبون عن القوقاز“.

الكاريكاتيـــر  فنانـــو  أجمـــع   - الربــاط   {
واإلعالميـــون، علـــى أن الحرية الصحفية هي 
األســـاس الذي يبنى عليه اإلبداع والتميز في 
رســـوم الكاريكاتيـــر التي انطلقـــت إلى آفاق 
جديـــدة بفعـــل ثـــورة التواصـــل االجتماعي، 
وأكـــدوا أن المجـــال ال تحضـــر فيـــه الحرية 
يصعب فيه تقبل الســـخرية كجنـــس إبداعي 

وإعالمي.
وناقـــش الصحفيون موضوع الســـخرية 
الصحفية بالمغرب، في إطار فعاليات الملتقى 
الوطنـــي الســـابع لفن الكاريكاتيـــر واإلعالم، 
الذي أنهى دورته الســـابعة هذا األســـبوع في 
مدينـــة شفشـــاون، تحت شـــعار ”الكاريكاتير 

ريشة ترسم الحرية“.
رســـام  عالقـــة  لتفكيـــك  محاولـــة  وفـــي 
الكاريكاتير بالمتلقى، تحدث الرسام المغربي 
عبدالغنـــي الدهدوه، عن تحديات هذا الجنس 
الصحفـــي، وقال إنـــه لم يعد مهّمشـــا بفضل 
وســـائل التواصل االجتماعي التي أتاحت له 
مجاال أوسع لالنتشار والوصول إلى أكبر فئة 

من المتلقين.
وأورد الدهدوه أن أول تحد يواجه رسامي 
الكاريكاتير اليوم هو المنافسة المفتوحة بين 
الرســـامين، ليس فقط المحليين بل الدوليين 
أيضـــا، فاالنفتـــاح الـــذي أحدثتـــه وســـائل 
التواصل االجتماعي جعلـــت كلمة ”المحلية“ 
تنتفـــي، وفـــي المقابـــل رفعت أيدي رؤســـاء 
التحرير عن الرســـوم ومكنـــت أصحابها من 

إيصالها إلى العالم.
التحـــدي الثانـــي الـــذي يواجه رســـامي 
الكاريكاتير، حسب الدهدوه، هو فهم الصورة 
وخاصة المرسومة من لدن المتلقي، فالمجتمع 
المغربي، بحســـبه، ال يـــزال مجتمع الكلمة ال 
مضاعفة“،  ”صـــورة  والكاريكاتير  الصـــورة، 
ما يجعل الرســـام يضـــع أمامه هاجس تفكيك 
شـــيفرة رســـمه من لدن المتلقي، حتى ابتدع 

وسائل ليســـت من هذا الفن في شيء، كإرفاق 
الرسم بعبارة توضيحية.

من جانبه، أوضح اإلعالمي عبدالصمد بن 
شـــريف أن التراكمات الحاصلـــة بالمغرب لم 
تكن كافية للخروج بحكـــم واضح حول موقع 
الكاريكاتيـــر كجنس صحافـــي، كما لم توضح 
بعـــد مـــا إذا كانت العالقـــة بيـــن الكاريكاتير 

والسياسية هي التفاعل أو اإلزعاج.
ونبـــه بن شـــريف إلـــى أن السياســـي هو 
بالكاريكاتيـــر، حيث يصيبه  أول من ”يلـــدغ“ 
بنوع من األلم المعنـــوي، الذي هو من صميم 
دوره، داعيا السياسيين إلى فهم هذا الجنس 
اإلبداعـــي، وعـــدم النظـــر إليه كأمـــر حاط من 
كرامتهـــم، بل وســـيلة مبدعـــة لوضع األصبع 

على مكمن الخلل.
أمـــا رســـام الكاريكاتيـــر الحســـن بختي، 
فأشـــار إلى أن الفقر فـــي ثقافة الصورة، الذي 
يعانـــي منه المجتمع المغربي، ُيحجم بشـــكل 
كبيـــر من إبداع الفنان، مســـتغربا كيف يطلب 
بعض الناس تفســـير الكاريكاتيـــر؟ ومنتقدا 
تعامل بعض المشـــرفين على وســـائل اإلعالم 

مع الرسم الكاريكاتوري كمادة لسد لفراغ.
مـــن جهة أخـــرى، دعا بختـــي إلى تدريس 
مـــادة الكاريكاتير في معاهد الصحافة، كونها 
جنســـا قائم الذات، فال يمكن، حسب تعبيره، 
مطالبة المتلقـــي العادي بفهم الكاريكاتير في 
الوقت الذي ال يفهمه فيه الصحفي التي يحتك 

به مباشرة.
من جانبـــه، اعتبر جمال بدومـــة، أن بذرة 
الســـخرية تحتاج إلى تربة كـــي تنبت، وهذه 
التربة هـــي حرية التعبير، قائال إن الســـاخر 
الذي يمـــارس مهمته في مجال مفتقر للحرية، 

يصبح هو نفسه مادة للسخرية.
الكاريكاتيـــر  رســـام  أن  بدومـــة  وأورد 
والكاتب والفنان الســـاخرين بالمغرب، قدرهم 
أن يتحولـــوا إلى مناضلين في بلد ال تزال فيه 
حريـــة التعبير واإلبـــداع محـــدودة من جهة، 
وال يزال فيه فهم الســـخرية ســـطحيا من جهة 
أخرى، مذكـــرا بواقعة حدثـــت معه حين كتب 
مقاال ســـاخرا واضطر إلى شـــرحه بمقال آخر 
بعد أن توالت عليه الرســـائل الشاتمة مّمن لم 

يفهموا عمق ما كتب.

أمـــا وزير االتصال مصطفـــى الخلفي فقد 
أكد خالل افتتاحه الملتقى، أن الوزارة المكلفة 
باإلعالم مقتنعـــة بأن الكاريكاتير بســـخريته 

الالذعة، جزء ال يتجزأ من العمل الصحفي.
وأورد الخلفـــي أنـــه ”ال مســـتقبل لإلعالم 
المغربـــي دون الكاريكاتير“، كون هذا الجنس 
قادر على ترك رسائله عالقة في األذهان بفضل 
اإلبداع المتســـم به، مشـــددا على أنه يجب أن 
يتطور وأن تســـود ثقافته، وهو ما ال يمكن أن 

يكون إال في ظل الحرية.
ودعا الخلفـــي المســـؤولين المغاربة إلى 
”توســـيع القشـــابة“ وتقبل الكاريكاتير بصدر 
رحب، قائال إن القســـوة الالذعة في الرســـوم 
الســـاخرة تخفي خلفها نفســـيات تكن الحب 
والتقديـــر لآلخريـــن، غيـــر أنه ذّكر رســـامي 
الكاريكاتيـــر المغاربة بوجـــود ثوابت اعتبر 

أنها ”ال تحد من اإلبداع“.

وعبر الخلفي عبر تدوينة له على صفحته 
الرسمية في ”فيسبوك“، عن شكره لكل رسامي 
الكاريكاتير على إبداعاتهم، معربا عن سروره 

بتلقي رسوماتهم.
كمـــا أثـــار غيـــاب المـــرأة المغربيـــة عن 
الحضـــور في مجـــال الكاريكاتيـــر، جدال في 
ندوة ”أفق الســـخرية السياسية في المغرب“، 
التي عقدت على هامش الملتقى، حيث تدخلت 
إحـــدى الحاضرات، خالل النقـــاش المفتوح، 
لتتســـاءل عـــن تغييب المـــرأة، بالقـــول ”هل 
السخرية السياسية ســـلوك ذكوري بامتياز؟ 

ولماذا ال يأخذ الرجل بيد المرأة، ويشـــجعها 
علـــى اقتحام هذا الميدان، الذي يشـــكو غياب 

الريشة النسائية؟“.
ورد الرســـام خالـــد كـــدار، أن الكاريكاتير 
مهنـــة واختيار، ومـــن حق المـــرأة أن تختار 
العمـــل في المجـــال الـــذي ترتاح فيـــه، الفتا 
االنتباه إلـــى أن المجتمع المغربي، من وجهة 
نظره، مـــا زال محافظا، وتحكمه مجموعة من 
المحددات، ما يجعل المرأة تتجنب ممارســـة 

هذا الفن الساخر.
وتضمـــن برنامج الملتقى عرضا للرســـام 
المصـــري تامـــر يوســـف ومســـابقة فـــي فن 
الكاريكاتيـــر خاصة باألطفال والشـــباب، من 
تأطيـــر الفنانيـــن المشـــاركين فـــي الملتقى، 
إضافـــة إلى لقـــاء مفتـــوح بعنوان ”الريشـــة 
تتجـــاوز الحـــدود“ مـــع فنانيـــن مـــن مصـــر 

وأسبانيا والمغرب.

[ مصطفى الخلفي: ال مستقبل لإلعالم المغربي دون الكاريكاتير [ السياسي أول من يلدغ من الرسم الساخر
”الكاريكاتير ريشــــــة ترســــــم الحرية“ عنوان وجوهر نقاشــــــات الملتقى الوطني السابع لفن 
الكاريكاتير واإلعالم في مدينة شفشاون المغربية، أكد فيه المشاركون خروج هذا الفن من 

إطار محلي إلى نطاق أوسع وأكثر تنافسية بفضل وسائل اإلعالم الجديد.

الكاريكاتير قادر على ترك رسائله عالقة في األذهان بفضل اإلبداع المتسم به

ثورة االتصاالت رفعت أيدي رؤساء التحرير عن رسوم الكاريكاتير

منفـــذو الهجمات يســـتهدفون 
منذ فتـــرة طويلة المؤسســـات 
اإلعالميـــة الكبرى لدعم أهداف 

سياسية واقتصادية

◄
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ميديا
{وســـائل اإلعـــالم الحرة والمســـتقلة تلعـــب دورا مهمـــا في إبراز 
وحمايـــة حقوق اإلنســـان، ألنه عندمـــا تتم حماية هـــذه الحقوق 

تصبح الحكومات أكثر خضوعا للمساءلة}.
البدري شريف
رئيس جلنة احلقوق واحلريات في ليبيا

{الجماعـــة الصحفيـــة فـــي حاجة إلى مشـــروع ســـريع يعبر عـــن آمال 
وطموحـــات اإلعالميين، من خـــالل حماية حرية الصحافة ومحاســـبة 

المتجاوزين وتطبيق ميثاق الشرف}.
مصطفى بكري
كاتب صحفي مصري

{هناك العديد من المواضيع التي تواجه اإلعالم الخليجي في ظل 
األوضـــاع التي تشـــهدها المنطقة والتحديـــات الكبيرة من أجل 

تعزيز مفهوم المواطنة الخليجية والمصير المشترك}.
طارق املزرم
وكيل وزارة اإلعالم الكويتية

جمال بدومة:
الساخر الذي يمارس مهمته 

في مجال مفتقر للحرية 
يصبح مادة للسخرية

} نعيش في عالم تالحقنا فيه األمواج 
واإلشعاعات حتى غرف النوم، وهي تحمل 

القنوات الفضائية والمواقع اإللكترونية 
وموجات الهاتف الخلوي، ولو كان للموجات 
المتطايرة حولنا صوت لسمعنا طنينا هائال 

مزعجا ال يطاق، ولكنها موجات غير مرئية 
وصامتة، إلى أن  تدخل في كمبيوتر أو 

هاتف أو أي جهاز استقبال، لتتحول إلى 
صور وأصوات وموسيقى  وكتابات وأفالم 
ومعلومات ورسائل وبرامج عجيبة غريبة 

مريحة ومزعجة، نافعة وضارة… عاقلة 
ومجنونة، محتشمة وإباحية، نافعة وعبثية، 

معقدة وبسيطة و…
وفي هذا الِخَضمِّ  المتدفق بال رحمة 
والذي يقتحم عالمنا بال استئذان هل من 
وسيلة للحصانة ضد أضراره، أال يجدر 

بالمرء أن تكون لديه رؤية ناضجة في كيفية 
التعامل مع هذه التحديات اإللكترونية وأن 
ة واعية تأخذنا إلى برِّ األمان،  تتوفر لنا قوَّ

أي حصانة من شرور اإلنترنت!
إن اإلنسان أمام مغريات اإلنترنت 

سيميل إلى اختيار ما تهواه النفس، خاصة 

أن المرء غالبا ما يكون منفردا أمام جهازه 
يتابع بسهولة ما يصل إليه عبر اإلنترنت من 

تنوع ومغريات بال حدود وال رقابة، فكيف 
يمكن أن تتوفر عنده الحصانة لتكون جهاز 

مناعة واٍق من أن يتسرَّب إليه شيء من 
الخلل والعطب؟

وقديما دعا اإلمام أبو حامد الغزالي 
(القرن الخامس الهجري 450) في كتابه 

”إحياء علوم الدين“ إلى الحذر أمام تنوع 
األفكار ومصادرها، التي لم تكن مطلقا 

مثل ما هي عليه في أيامنا هذه، فأكد على 
أن يعمل اإلنسان على تحصين عقله من 

االنحرافات الفكرية، وخصوصا إن كان في 
منطقة يكثر فيها أهل البدع والهوى، ”… 

فينبغي أن ُيصان بتلقين الحق“، ويعترف 
الغزالي بصعوبة وعسر تجنب الباطل!

ماذا كان سيقول الغزالي، الذي عاش  في 
زمن لم تكن فيه وسائل نقل المعلومات سهلة 
ومتوفرة مثل ما هي عليه في زماننا هذا، لو 

رأى ما يضعه اإلنترنت أمامنا من مغريات 
سهلة التناول متنوعة المحتوى واألساليب، 

حيث يستطيع حتى األطفال التعامل معها 
على الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الذي 

تحتضنه األكف بحرص وتتعامل معه 
األصابع بمهارة واستمتاع.

يمكن للمفكرين والتربويين أن يرّوجوا 
للحصانة الفكرية بالعلم والتثقيف لحماية 

عقول النشء من اآلثار السلبية والفكرية 
المتدفقة عن طريق التلقي المباشر من 

وسائل التقنية الحديثة.
هذا كالم سهل أمام الزخم الهائل من 
ثقافات وقيم متنوعة تختلف في بيئاتها 

عن بيئاتنا وأخالقياتنا، مّما يشكل تناقضا 
كبيرا بين ثقافتنا وثقافة تلك الدول.

إن االشكالية  في التفكير والحياء 
والفضيلة تعود بالدرجة األولى إلى سوء 

استخدام التقنية الحديثة، فمعظم السلبيات 
تتمركز حول سوء االختيار واإلفراط 

والتساهل في استخدام التقنية للتسلية، أو 
إلبراز المهارة والتميز، والمخاطرة وإشباع 

روح المغامرة، وعدم تقدير األضرار التي 
تلحق بالذات أو باآلخرين نتيجة لسوء 
استخدام التقنية وعدم اإللمام بأبعادها 

المعرفية والفكرية واالجتماعية واألخالقية.
هل تتحقق الحصانة بالرقابة والمنع؟ 

أوال إن هذا من الناحية التقنية العلمية غير 
ممكن إال في حدود ضيقة جدا يمكن التحايل 

عليها، كما سيعتبره الكثيرون تعديا 
على حقوق اإلنسان، وَحجرا على األفكار 
ه ال  واسترقاقا فكريا وإرهابا ثقافيا، وأنَّ

بأس أن يستمع من شاء إلى من يشاء، وهو 
يفرز ما يضره وما ينفعه!

 وهنا تجدر اإلشارة إلى االشكاليات 
التي تعيشها الكثير من العوائل العربية 

واإلسالمية في بالد الغرب، حيث تعيش 
تناقضا كبيرا بين ما تربت عليه وما 

تعايشه هناك، وتكبر المشكلة عندما يفكرون 
بالمخاطر األخالقية التي تهدد أوالدهم 
وبناتهم وعجزهم عن صيانتهم من تلك 

المخاطر.. تماما مثل الشباب وحتى األطفال 
الذين يختلون بأنفسهم أمام الكمبيوتر 
أو الهاتف المحمول المتعدد الوسائل 

فيقلبون الصفحات على هواهم ومزاجهم 
ورغباتهم.. ويخفون عن أهلهم ما يرونه عبر 

اإلنترنت  زاعمين أنهم ال يرون إال ما ينفع 
من معلومات، أو أنهم يستمعون للموسيقى 

واألغاني التي يحبونها!
ما العمل؟ أنا ال أريد أن أعطي حلوال 
ونصائح بل إنني أشخص حالة معقدة، 

فالتربويون وعلماء االجتماع حائرون أمام 
إشكالية الحصانة ضد اإلنترنت، فيتحدث 

البعض عن المنع إالَّ أنَّ المنع ال بد أن يكون 
بإقناع لهم، وقد يكون منعهم متعذرا في 

ة فعل تجعلهم  من، وقد تكون له ردَّ هذا الزَّ
ون على ما يفعلون ولكن األسلوب  يصرُّ

ح أن ال منع مطلقا، وال إباحة  التربوي يرجِّ
مطلقة، بل إباحة وفق ضوابط وتحذير ودعم 

تربوي.
إن اإلنترنت ليس نظاما شريرا فاسدا 

ومفسدا، بل الشر والفساد يكمنان في سوء 
االستخدام من قبل المصدر أو المتلقي.

الحصانة من شرور اإلنترنت
فيصل الياسري

قريب.. بعيد

خالد كدار:
المجتمع المغربي ما زال 
محافظا ما يجعل المرأة 

تتجنب ممارسة هذا الفن

◄ وعد رئيس البرملان السوداني 
إبراهيم أحمد عمر، مبناقشة 

االنتهاكات التي تتعرض لها الصحافة 
السودانية، إضافة إلى عقوبات 

املصادرة واالستدعاء واإليقاف التي 
تتخذ بحقها من السلطات األمنية.

◄ تستعد روسيا إلطالق قناة 
تلفزيونية هدفها مساعدة مدمني 

املخدرات على التخلص من هذه اآلفة 
القاتلة، من خالل عرض أفالم خاصة 

وتقدمي النصائح واملشورة الالزمة 
إليهم من قبل اخلبراء واملختصني.

◄ اشتكى مراقبو االنتخابات الدوليون 
في أنقرة من الترهيب الذي تعرضت له 
وسائل اإلعالم املعارضة حلزب العدالة 

والتنمية في تركيا قبل االنتخابات 
التشريعية، وأشاروا إلى أن أردوغان 

قام بحملة نشطة بدال من لعب دور 
محايد، كما ينص الدستور.

◄ أفرجت السلطات النيجيرية عن 
مراسلي شبكة اجلزيرة التلفزيونية، 
أحمد إدريس وعلي مصطفى اللذين 

احتجزهما اجليش النيجيري منذ ٢٤ 
مارس حسب ما أعلنت الشبكة القطرية 

في بيان يوم األحد املاضي.

◄ أكدت نقابة الصحفيني املصريني أن 
العاشر من يونيو سيظل عيدا ورمزا 

حلرية الصحافة، اختارته اجلمعية 
العمومية للصحفيني عام ١٩٩٥ في 

اليوم الذي انتفض فيه الصحفيون ضد 
القانون ٩٣، وأطلق عليه ”قانون اغتيال 

حرية الصحافة وحماية الفساد“.

◄ ناشدت كتلة الصحفي الفلسطيني 
وسائل اإلعالم اإللكترونية والتقليدية 

واإلعالميني الشباب ونشطاء التواصل 
االجتماعي بتسليط الضوء على 

إضراب األسرى داخل سجون االحتالل 
اإلسرائيلي ومعاناتهم املتفاقمة.

الهجمات اإللكترونية إعالنات عنيفة للمتطرفين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} طهــران – قـــال متحـــدث قضائـــي االثنني 
إن الســـلطات اإليرانيـــة اعتقلت خمســـة من 
مســـتخدمي مواقع التواصل االجتماعي بتهم 
تتعلـــق باألمـــن في أحـــدث جوالت املســـاعي 
املستمرة منذ وقت طويل لقمع املعارضني على 

اإلنترنت.
ونقلـــت وكالة مهـــر اإليرانيـــة لألنباء عن 
املتحدث غالم حســـني محسني إجئي ”حددت 
قـــوات األمـــن هويـــة عـــدد كبير مـــن أعضاء 
مجموعة واعتقلتهم بعدما دأبوا على التحرك 
ضد األمن ودعوا إلى أنشطة غير قانونية على 
وسائل التواصل االجتماعي“. وقال إجئي إن 
املعتقلـــني حتـــى اآلن خمســـة، وإن آخرين قد 

يلحقون بهم في إطار العملية نفسها.
الســـلطات اإليرانية الرقابة على  وشددت 
اإلنترنت منذ أن اســـتخدم ناشـــطون شبكات 
التواصـــل االجتماعـــي لتنســـيق احتجاجات 
ضخمـــة مناوئـــة للحكومة فـــي ٢٠٠٩. وقالت 
طهـــران إنهم مدفوعون من قـــوى أجنبية بعد 

انتخابات رئاسية جرى التنازع عليها.
وحظرت إيران مواقع التواصل االجتماعي 
فيســـبوك وتويتـــر ويوتيـــوب، لكـــن ماليني 
اإليرانيني يتحايلون بســـهولة للوصول إليها 
من خالل شـــبكات اتصـــال خاصـــة ظاهرية، 
وملرشـــد اجلمهورية علي خامنئـــي والرئيس 
حســـن روحاني ووزير اخلارجية محمد جواد 

ظريف حسابات نشطة على تويتر.
وزيـــر  ابتـــدع  املاضـــي  ديســـمبر  وفـــي 
االتصـــاالت اإليراني محمود واعظي سياســـة 
”الرقابـــة الذكيـــة“ لتحســـني جـــودة عمليات 
الرقابـــة، وقال التلفزيون الرســـمي في مارس 
املاضـــي إن الســـلطات تراقـــب ثمانية ماليني 

حساب على فيسبوك.
وباإلضافـــة إلـــى املعارضني السياســـيني 
تتصدى قوات األمن ألي نشـــاط يعتبر مخالفا 
للقواعـــد األخالقيـــة الصارمـــة للجمهوريـــة 
اإلســـالمية، والعـــام املاضـــي اعتقـــل ســـتة 
أشـــخاص لفترة وجيزة بعدما نشـــروا مقطع 
فيديو ألنفســـهم ظهروا فيه يغنون ويرقصون 

على موسيقى أغنية شعبية غربية.
واتهم مركز التحقيق في اجلرمية املنظمة 
التابع للحرس الثوري موقع فيســـبوك بنشر 

مضمون غير أخالقي.
وأضاف املركـــز أن إدارة األمن اإللكتروني 
ستوسع برنامجها ”العنكبوتي“ ملراقبة مواقع 
أخرى للتواصل االجتماعي بينها إنســـتغرام 

وفايبر وواتس آب.
وقال وزيـــر االتصاالت اإليرانـــي محمود 
فائزي ”في املســـتقبل، عندما يريد أشـــخاص 
اســـتخدام اإلنترنـــت ســـيتم التعـــرف عليهم 
يســـتخدم  شـــخص  كل  هويـــة  وســـنعرف 

اإلنترنت“. 
وأفتـــى املرجـــع الديني اإليرانـــي، ناصر 
مـــكارم الشـــيرازي، بتحرمي الســـرعة العالية 

لإلنترنت، وخدمة اجليلني الثالث والرابع.

الغضـــب  مـــن  حالـــة  ســـيطرت   – بغــداد   {
والســـخرية على تويتر العراقي والعربي على 
إثر تـــداول مقطع فيديو أظهر جتاهل الرئيس 
األميركي باراك أوباما لرئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي على هامش قمة السبع الكبار.

وظهـــر رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبـــادي يرافقـــه وزيـــر التخطيط  ســـلمان 
اجلميلي، فـــي مقطع الفيديو الذي تســـتغرق 
مدتـــه ١٫٣٠ دق، وهمـــا يقتربـــان مـــن أوباما 
ويجلســـان إلى جانبه، على املقعد اخلشـــبي 
الطويـــل في الســـاحة اخلضـــراء ضمن موقع 
املؤمتـــر، حـــني كان مع رئيـــس وزراء إيطاليا 
ماتيـــو رينتســـي واملديرة اإلداريـــة لصندوق 
النقد الدولي كريســـتني الغـــارد، لكنه جتاهل 
املســـؤولني العراقيني متاما رغـــم رؤيته لهما 
إلى جانبه، حني استدار بحركة سريعة ونظرة 

خاطفة إليهما.
وعندمـــا نهـــض الثالثة مـــن املقعد نهض 
العبادي معهم، وبدأ ينظر إلى ساعته ثم غادر 

املكان دون أي انتباه منهم.
الفيديـــو أثـــار ردود فعـــل متباينة حملت 
جلها املسؤولية للمســـؤول العراقي ”اجلاهل 
تعبيـــر  وفـــق  السياســـية“،  بالبروتكـــوالت 
بعضهم. وشـــارك عرب وأميركيون في اجلدل 
على الصفحة الرسمية للرئيس األميركي على 

تويتر.
وشـــرح مغرد ”في ’بـــالد الكفار‘ ملا يجلس 
أنـــاس علـــى كنبة بهذا الشـــكل فـــي أي مكان 
وخاصـــة فـــي احلدائق العامـــة ال أحد يقترب 
منهم أو يجلس معهم على نفس الكنبة، ولكن 
يبدو أن العبـــادي ال يعرف ذلك.. عموما هناك 
شيء اسمه إتيكيت البد أن يعرفها املسؤولون 

على األقل“.
واســـتغرب مغرد أن يكون العبادي نفسه 
الذي قضى أكثر من عشرين عاما من حياته في 
لندن لم يتعلم السلوك االجتماعي في التعامل 
مـــع األشـــخاص، واصفا جلوســـه إلى جانب 
الرئيـــس األميركي وهو يتحـــدث مع اآلخرين 

بتطفل غير مقبول.

وكتب النائـــب عن االئتـــالف الدميقراطي 
فائـــق الشـــيخ علـــي، علـــى صفحتـــه مبوقع 
فيســـبوك، ”مـــا كان يفترض برئيـــس الوزراء 
أن يأتي ليجلس إلى جانب الرئيس املشـــغول 
أصـــال، نحن لســـنا فـــي العـــراق“، فيما كتب 
اإلعالمي ســـفيان الســـامرائي ”هـــذا الذي ال 
يحترم شـــعبه، ال أحد يحترمه أبدا، هذا الذي 
يقتل شـــعبه بحجة أن ســـنته كلهم إرهابيون 

وشيعته كلهم مالئكة!“.
لكن آخرين ذهبـــوا إلى القول بأن الفيديو 
أظهـــر ”ضعفـــا مريعا فـــي شـــخصية رئيس 
احلكومـــة العراقية وبـــدا وكأنه يتصرف على 
الهامـــش“، مؤكدين أنه ”لـــو كان أوباما مكان 

العبادي النتبه له اجلميع“.
ووصف مغردون عراقيون موقف العبادي 
بأنه امتداد لســـلوك أعضاء حزب الدعوة مبن 
فيهم نوري املالكي وإبراهيم اجلعفري اللذين 
دأبـــا على تقدمي فروض الوالء والطاعة إليران 
معلنان موقفهما من أميركا كونها ”الشـــيطان 
أمـــام أي  األكبـــر“، لكنهمـــا يبـــدوان ”أذالء“ 

مسؤول أميركي.
وذكر مغـــردون كيـــف اســـتدعى الرئيس 
األميركي الســـابق جورج بـــوش االبن املالكي 
وســـمح له مبقابلتـــه عندما زار العـــراق إبان 
سنوات االحتالل.  ودون أن يقدم بوش املالكي 

حينها بصفته رئيســـا للحكومة العراقية قال 
األخير إن ”الرئيس األميركي يوجد في بلده“.

وقال مغـــردون ”مـــن أحقر النـــاس الذين 
قابلتهـــم في حياتـــي، الذين ســـاعدوني على 

احتالل أوطانهم“.
من جانب آخر، دافع مغردون عن العبادي، 
مؤكديـــن أن ”ال ذنـــب له، بل إنـــه حتمل الذل 
ألجل العراق والعراقيني، فيما يستخف أوباما 
بنـــا (…) هذه اللحظة احملرجـــة كانت من أجل 

العراقيني“.
وقـــال مغـــرد معلقـــا إن ”الفيديـــو يظهر 
احلقيقة التي نعلمها وال نعمل على تغييرها. 
العالـــم ال يحترم إال القـــوي، وصاحب اإلرادة 
ال  علـــم  ال  صناعـــة   ال  زراعـــة   ال  واملنتـــج. 
سياســـة، ال حقوق إنسان… كيف تطالبون بأن 
يحترموكـــم“. وأضاف ”لو كنت مكان العبادي 
لرفضـــت الذهـــاب إلـــى القمة ألنها ببســـاطة 
صوريـــة. عليكـــم أن تعتمـــدوا على أنفســـكم 

ليتمكنوا من صد املؤامرات ضدكم“. 
وقـــال آخـــر ”التشـــهير برئيس الـــوزراء 
العراقي هـــو اســـتهزاء بالعراقيـــني جميعا. 
وال يتعـــدى األمـــر عن كونه ســـوء توقيت في 
احلضـــور وفي املـــكان غير املناســـب“. وكتب 
معلق كـــردي ”طبعا ســـيتجاهله ألنه جتاهل 

حق الكرد بحضور املؤمتر“.

وقال آخـــر ”منظر العبادي يفشـــخ القلب، 
الرجل يحاول إصالح ما أفســـده اآلخرون بكل 
طريقة حتى على حســـاب كرامته، أحسســـت 
باخلجـــل، وكأن املوقف حصـــل معي“. وكتب 
مغرد ”عندما ال تسمح لنصف شعبك بالدخول 
إلى عاصمة وطنه إال بكفيل فهذا ما تستحقه“.
وانتقد مغـــردون دخول العـــرب على خط 
النقد، الذين شـــاركوا بطريقة الفتة، معتبرين 

أن ”إهانة العبادي موجهة لهم ألنه عربي“.
وكتبت مغـــردة ”بينما انشـــغل األميركان 
بذّم رئيسهم وقّلة ذوقه، طلعوا األشقاء العرب 
بهاشـــتاغ ذّم للعبـــادي! #أوباما_ســـحب_

على_حيدر_العبادي”.
وكانـــت أعمال مؤمتـــر الـــدول الصناعية 
السبع الكبرى قد اختتمت أول أمس في مدينة 

بافاريا األملانية.
التواصل  ونشـــطاء  املدونـــون  ويتفاعـــل 
االجتماعـــي العراقيـــون بشـــكل الفـــت، مـــع 
األحـــداث السياســـية مـــا يعتبـــره الصحفّي 
لكن املراقب  هادي العصامي، ”حالـــة صحّية“ 
حلســـابات التواصـــل االجتماعي يجـــد أنها 
وظفت سياسّيا بشكل مفرط، من قبل األحزاب.

االجتماعية  الشـــبكات  بعضهـــم  وأغـــرق 
باحلســـابات الوهمّية التي تعمـــل على إثارة 

الكراهية الطائفّية.
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تابعوا

@TamerHabashi  
الذكـــرى  السيســـي األول:  عـــام 
الســـنوية االولـــى لتعامد كف ٣٠ 

يونيو على قفا ٢٥ يناير.
******

@AMaaGdY14  
زمـــان كنـــت أســـمع املعارضـــة 
تقـــول ال نريد وزراء قاعدين على 
املكاتب نريدهم أن ينزلوا الشارع 
وملا رئيس الوزراء ينزل يقال هذا 

شو إعالمي ومتثيل.
******

@nabilelhalfawy  
كيف يكون للفقراء أمل في منطقة 
تزداد تخلفا وتعصبا وَتستنزف 

ثرواتها صراعات السلطة؟
******

@HebaSaaleh  
الفترة التي منر بها جعلت معظم 
الناس لو كرهـــوا أحدا يكون كل 
ما يقوله غلط.. ولو أحبوه يبقى 

كل ما بيقوله صحيح.
******

@Heh  
"تكلـــم الرئيـــس فـــي برلـــني عن 
أحـــكام اإلعـــدام وتراجع ســـجل 
حقـــوق اإلنســـان.. هذه أســـئلة 
يجب احلوار حولها في القاهرة 

قبل أي عاصمة أخرى".
******

@heikalh  
أرجو إلغـــاء كل األحكام باإلعدام 
إللى حـــني توافر احلد األدنى من 
املناخ الذي يتيح حتقيق العدالة.

@ZeyadBinSanad  
مصانع أســـلحة الغرب ال تستطيع 
أن تســـتمر دون وجود عدو، فكلما 
انتهـــى عـــدو اخترعوا لنـــا عدوا 
جديد. داعش هي آخر اختراعاتهم.

******
@bashar__asad  
اتلقى عدة اتصـــاالت من جنراالت 
كبـــار فـــي العالم يطلبون دروســـا 
في كيفيـــة االنســـحاب التكتيكي.. 

جيشنا البطل يبهر العالم.
******

@tiymo1  
عندمـــا يقـــول املســـتبدون ســـواء  
كانوا دينيني أو ال دينيني عن شعب 
أنـــه طيب فهم يقصـــدون أنه مطية 

سهلة الركوب واالنقياد.
******

@3anzehWalo6aret  
"اجلـــن أســـلموا وبايعـــوا أبابكر 
البغـــدادي".. هـــؤالء ال يرون اجلن 
مجرد عالم آخر مكلف.. بل يخضع 

للسلطات السياسية أيضا.
******

  @aliamansour  
القمة املسيحية الروحية في دمشق 
تؤكد على وحدة ســـوريا.. يقولون  

إنها رسالة روسية لألسد وايران.
******

@fdwairi  
الـــكل مشـــارك فـــي مـــا يرتكب من 
جرائم في سوريا، فالعالم إما داعم 
أو متواطـــئ أو ســـاكت عن احلق، 

ومن يساعد، يساعد بشروط.

@Nedal_147
٩٩ باملئة من الـــي يرددون "حلوم 
العلماء مســـمومة" ما يدرون انها 
مقولـــة البن عســـاكر ويظنون انه 
حديث شريف.. انشر تؤجر تكفى.

******
@f_shoulah  
إخوتنا الســـنة يصلون باملسجد 
الذي حدث فيه التفجير بالقديح. 
صورة يجب أن تكون غالف منهج 

التوحيد. نريد مناهج ال تكفرنا.
******

@nhr7arbi  
اكثـــر املنتســـبني لداعـــش ذكور 
واكثر املشـــوهني للسعودية ذكور 
واكثـــر املصائـــب بالبعثـــات من 

الذكور. ضوابط سفر املرأة.
******

@AHaoi  
رجل الدين في الســـعودية بعد ٢٠ 
عاما مـــن التطرف يصبـــح أليفا 
ليبرالي،  نصف  دميقراطيا  لطيفا 
هـــذا كلـــه بعد مـــا دمر الشـــباب 
وتسبب في قتل العشرات، ورسخ 

ارث التعصب الديني.
******

@alfaisalrgad
في السعودية: أشهر فناني العرب 
صاحب أكبر شـــركة فنية صاحب 
أشهر محطة غنائية أكثر جمهور 
يحضر حفـــالت في اخلليج.. بس 

األغاني "حرام"!
******

@TurkiHAlhamad1  
داعش يعتبر الســـعودية جائزته 
الكبرى التي إن حصل عليها متكن 
مـــن الســـيطرة علـــى كل املنطقة، 
وال ســـبيل إلـــى ذلـــك إال بتأجيج 

الطائفية ومن ثم الصراع.

@KingSalman
سلمان بن عبدالعزيز

ملك السعودية

@ISeeU01  
السؤال: لم سلطنة عمان ال يوجد 
فيهـــا ارهابيـــون؟ مـــا املوجـــود 
عندهم وغير موجود عند غيرهم؟

******
@HsnFrhanALmalki  
ســـلطنة عمان متنع الســـؤال عن 
املذهـــب مجرد الســـؤال: هل أنت 
ســـني أم شـــيعي جرميـــة! - كما 
وصلنـــي- وإن صـــح فهـــذا ألنه 
ســـؤال جاهلي يســـتبطن املذهب 

للتفرقة.
******

@Dr_3edan   traduction
ســـلطنة عمان الشقيقة هي الدولة 
اإلسالمية الوحيدة في العالم التي 
طبقـــت تعاليم اإلســـالم باحترام 
اإلنســـان ومذهبـــه وواظبت على 

األمر باملعروف الال ُمسّيس.
******

@Allawatiw  
يجب أن يكون األســـاس واحملور 
لـــكل خدمـــة حكوميـــة إلكترونية 
اجلمهور والعامة من الناس ال أن 
يكون احملور هو املؤسسة بنفسها 

فحسب. #عماننا_رقمية.
******

@salimssh76  
تئن بعض املؤسســـات احلكومية 
من ســـوء إدارتها بســـبب ضعف 
املســـتهلك  فيتعـــب  القيـــادة، 
وتضعـــف اخلدمـــات وتتعـــرض 
املؤسسة خلســـائر فادحة بسبب 

تعيني غير األكفاء.

@SaLeM_aLMoBaRaK
اذا كان التاجـــر الكويتـــي يخرج 
اموالـــه مـــن الكويـــت خوفـــا من 
زوال الكويت فكيف نراقب الوافد 

الغريب؟ منطق اعوج.
 ******

@Ahmadoovich
وزارة  تركـــز  ان  املؤســـف  مـــن 
الداخلية جهودها حلرب املغردين 
ومضايقتهم وسجنهم في الكويت 
وكأننا نصنع اعداء من الالشيء.

******
@Azizalqenaei  
املدنيـــة  العلمانيـــة  التيـــارات 
من أســـوأ جتـــارب التحـــول إلى 
يعيشـــون  زالوا  فما  العلمانيـــة، 

أوهاما دون تنوير الشعوب.
******

@SIRFOX9  
بـــدون  ألـــف   ١٢٠ متثيـــال  كفـــى 
يعيشـــون حتت خـــط الفقر بينما 

توزع مليارات على آخرين!
******

@AliAloud2  
معادلة عجيبة ٨٠٪ من السياسيني 
نوابا ووزراء دخلوا السياسة من 
باب الرياضـــة ومع هذا الرياضة 

الكويتية من جرف لدحديرة.
******

@DrAlshoreka  
الحظـــت أن بعض مـــن يطالبون 
بحريـــة التعبيـــر والنقـــد البناء، 
يغضبون جدا ويرعدون ويزبدون 

إذا مت انتقادهم.

سوريا

ــــــدو األمر فــــــي اللقاءات الهامشــــــية  ال يب
ــــــرا فــــــي اللقاءات   كمــــــا هو أمــــــام االكامي
الرســــــمية، فقد رصد مقطع فيديو "طريقة 
تعامل مهينة" من أوباما للعبادي أشــــــعلت 

الشبكات االجتماعية.

@fathi41487455 
في  واملشـــاركة  الوطني  التوافق 
الوحيد  الســـبيل  الوطـــن  بنـــاء 
إلنقاذ ليبيا فالتنازل ألجل الوطن 
شـــرف ونصـــر وعلـــى اجلميـــع 

التحلي باملسؤولية ألجل ليبيا.
******

@aliwahida  
بيرناردينـــو ليـــون يريـــد فرض 
املســـودة الرابعـــة ويعترف علنا 
ورســـميا في نفس الوقـــت بأنه 
لـــم يحصـــل بعـــد علـــى موافقة 
املليشيات املســـلحة.. ويقول انه 

سيسعى لذلك قريبا!!
******

@nbenotman  
الســـيد أوباما.. نحن فـــي ليبيا 
نحترم الشـــعب األميركي واألمة 
األميركيـــة ولكـــن ال نثـــق بك وال 
بسياســـتك حملاربة اإلرهاب ألنك 

تكيل مبكيالني.
******

@libyanwoman1  
تشبث إخوان الشياطني واملقاتلة 
ومصراتـــة بالســـلطة ورفضهـــم 
خليارات الشعب.. هو ما أوصلنا 
لهذا الوضع، نحكمكم او نقتلكم.

******
 @Lyonliby  
هـــل يتصـــور عاقـــل ان االخوان 
والدروع ممكـــن يكون لهم وجود 
مجتمعي وقبول في شرق ليبيا؟ 

دعوا الشعب يعاقبهم.

إيران تواصل خنق العبادي مهمش في حضرة {الكبار}

الشبكات االجتماعية

مغردون عراقيون انتقدوا جهل العبادي باألعراف الدبلوماسية ما وضعه في موقف محرج 

نـــــشـــــطـــــاء الــــشــــبــــكــــات 

االجـــتـــمـــاعـــيـــة يــتــفــاعــلــون 

األحــداث  مــع  بشكل الفــت، 

السياسية في العراق

◄

[ استياء وشماتة على تويتر بسبب تجاهل أوباما للعبادي

ألغت شـــركة فيســـبوك خطة ســـرية لبناء قمر صناعي بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر للمســـاعدة في توفير اإلنترنت بأسعار رخيصة 

لســـكان دول العالـــم الثالث، وتم إلغاء الخطة حتى قبل اإلعالن عنها بســـبب التكلفة العالية جـــدا لتحقيق هذا الهدف. وقالت 

صحيفة اإلندبندنت إن الهدف األساسي كان زيادة أعداد زبائنها وتحسني فرص الوصول إلى منتجاتها.

ُ



كانـــو،  ندوبويســـي  متنـــزه   - الغــوس   {
المحاصر بيـــن مبان إداريـــة ضخمة وطريق 
حيـــوي مهـــم فـــي وســـط المدينة، مثـــال عن 
هـــذه الحدائـــق المصغـــرة، إذ يوجـــد هنـــا 
مساحة عشـــبية محفوظة بشكل جيد ومنطقة 
مخصصـــة للعب األطفال وملعب لكرة الســـلة 
وبعـــض المقاعـــد المقامـــة تحـــت المظالت 

وكشكان للوجبات الخفيفة.
مونيـــكا زونيـــي آبـــو ُتعـــّد مـــن األمهات 
النـــادرات اللواتـــي يرتـــدن هـــذا المتنزه مع 
طفليها البالغين ثماني وعشـــر سنوات، حتى 
أنها قررت أخيـــرا االحتفال بعيد ميالد ابنها 

البكر في هذا المكان.
تقـــول آبـــو ”إننـــا ال نقيم في العـــادة أي 
احتفاالت في الهـــواء الطلق“ وأكثرية حفالت 
أعياد الميالد التي يشـــارك فيها ولداها تقام 
في قاعات استقبال واســـعة أو داخل مساكن 

خاصة.
وتضيـــف ”أردت تنظيـــم شـــيء مختلـــف 
لطفلي“، من هنا انطلقت الفكرة المســـتهجنة 
بالنسبة للكثير من النيجيريين البرجوازيين، 

بإقامة احتفال في هذه الحديقة العامة.
ومع النمو الســـكاني الكبيـــر في الغوس 
خالل الســـنوات األخيرة، ابتلعت المشـــاريع 
العقاريـــة تدريجيـــا كل الحدائـــق التي كانت 
موجودة فـــي العاصمة التجاريـــة لنيجيريا، 
أكبر قوة اقتصادية في أفريقيا. وخالل فترات 
الحكم الطويلة لألنظمة الدكتاتورية العسكرية 
في البالد، لم يشـــكل التخطيط المدني أولوية 
ومن ثمة لم تكن حماية المســـاحات الخضراء 

بدورها كذلك.
ومنذ العودة إلى النظام الديمقراطي سنة 
1999، ظهـــرت أكثر مـــن 80 حديقـــة مصغرة، 
حسب ما يؤكد بفخر مفوض الشؤون البيئية 

في والية الغوس تونجي بيلو.
وال يـــزال بيلو يســـتذكر بحنين 

كبير عطل نهاية األسبوع التي 

قضاها خالل شبابه في متنزه ”ايكويي بارك“ 
الـــذي كان واحـــة خضـــار غناء فـــي قلب حي 
ايكويي الســـكني الراقي. وبالنســـبة لمايكل 
دوسو اوييلودي، الموظف الرسمي المتقاعد، 
كان متنـــزه ايكويي بارك بمثابة هدية حقيقية 
لســـكان  البريطانيون  المســـتعمرون  تركهـــا 

الغوس بعد االستقالل سنة 1960.
ويـــروي اوييلودي أن المتنـــزه ”كان حقا 
مســـاحة كبيرة للغاية.. أشـــبه بواحة سالم“ 
يلتقـــي فيها الناس للنزهات في الهواء الطلق 

أو لالحتفال باألعراس“.
ويلفـــت اوييلودي إلـــى أن هـــذا المتنزه 
شهد نســـبة ارتياد كبيرة في أيام عطلة نهاية 
األسبوع خالل عقدي الستينات والسبعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي، إلـــى أن ”بـــدا النظام 

العسكري بتحويله إلى مجمع سكني“.
أما اليوم، فـ“ايكويي بارك“ أصبح مشروع 
”بارك فيـــو اســـتايت“ العقـــاري، وهو مجمع 
كبيـــر محمـــي بســـياجات ضخمـــة وعناصر 
حراسة وحيث المنازل المتراصفة في شوارع 
مصممـــة هندســـيا تؤجـــر فـــي مقابـــل آالف 

الدوالرات شهريا.
بيلـــو الذي ينهـــي قريبا واليتـــه الثانية، 
يقر بأنه من شـــبه المســـتحيل إعادة إنشـــاء 
حديقة مشـــابهة لمتنـــزه ايكويي فـــي أيامنا 
هذه، نظرا الى أســـعار العقارات التي تسجل 
ارتفاعا مطردا والتســـابق بين 
العقارييـــن  المروجيـــن 
لبناء أبراج ســـكنية 
الحي  هـــذا  في 

الراقـــي. ولـــذا اضطر إلـــى إعـــادة النظر في 
طموحاته وتصغير حجم مشـــاريعه من خالل 
اســـتحداث مســـاحات صغيرة صالحة للتنزه 

في كل أحياء المدينة. 
مستديرة فالومو جزء من هذه المنتزهات 
الثمانين التي ظهرت في الســـنوات األخيرة.. 
هذه الواحة الخضراء الواقعة تحت جسر في 
قلـــب المناطق األكثر اكتظاظا ال يوحي حقيقة 
بأنه موقع للراحة او الهدوء بعيدا عن صخب 

المدينة.
ومع ذلـــك فإن الناس يتهافتـــون على هذا 
المكان خصوصا في نهاية كل عام خالل فترة 
عيد الميـــالد لتأمل مغارة مضـــاءة. وعلى مر 
الســـنوات، أصبح المكان ملتقى للناشـــطين 

تلميـــذة   219 فأســـماء  االتجاهـــات:  كل  مـــن 
مختطفة على يد إســـالميي حركة بوكو حرام 
في شـــيبوك، في ابريل 2014، نشرت على مدى 
أشـــهر عدة، كما أن حركة ”اوكوباي الغوس“ 
(احتالل الغوس) المعارضـــة للحكومة عقدت 
في هذا المكان لقاءاتها السياسية سنة 2012.

وبشـــكل غيـــر مباشـــر، قد يســـاعد ظهور 
هـــذه المســـاحات الخضـــراء المصغـــرة في 
محاربة مشـــكلة جديدة ومتنامية في نيجيريا 
هـــي البدانـــة، إذ تصيب هذه المشـــكلة عددا 
متزايدا من االطفـــال والمراهقين النيجيريين 
بحســـب دراسة نشـــرت نتائجها ســـنة 2012 
وأنجزها قسم طب األطفال في جامعة الغوس 
والمستشـــفى الجامعي في المدينـــة. ويؤكد 

بيلو أن إحدى الطـــرق لمكافحة هذه الظاهرة 
هي مساعدة سكان الغوس على تغيير عاداتهم 
الحياتية. ففي هذه المدينة الكبرى المزدحمة 
من الصباح حتى المســـاء، لدى الســـكان ميل 
إلى تمضية وقت طويل في وسائل النقل وعدم 
التحلـــي بالطاقة الالزمة لممارســـة أنشـــطة 

جسدية بعد الوصول الى وجهاتهم.

األربعاء 2015/06/10 - السنة 38 العدد 209944

أماكن
تعد حديقة الحيـــوان بالجيزة أكبر حدائـــق الحيوانات على صعيد 

مصـــر وكامـــل منطقة الشـــرق األوســـط، وتـــؤدي دورا مهما في 

الحفاظ على أنواع من الحيوانات املهددة باالنقراض.

أدى النمو الســـكاني الكبير في الغوس، خالل السنوات األخيرة، 

إلـــى إزالة كل الحدائق التي كانت موجودة في املدينة، ومن ثمة 

جاءت فكرة إنشاء حدائق مصغرة كثيرة فيها.

يعود إنشاء حديقة الحيوان بالجيزة، في مصر، إلى الخديوي 

إســـماعيل، في عام ١٨٧١، ولم تفتـــح الحديقة للجمهور إال 

في عام ١٨٩١ في عهد الخديوي توفيق.

أحمد الشاذلي
}  كان الخديـــوي إســـماعيل قد أمـــر، في عام 
1871، بالبـــدء في إنشـــاء الحديقـــة بهدف أن 
تكون أحـــد عوامل الجذب الســـياحي، وحتى 
يزورهـــا ملوك وزعمـــاء أوروبا أثنـــاء افتتاح 
قناة السويس، غير أّن حديقة الجيزة لم ُتفتح 
للجمهـــور إال في عام 1891 فـــي عهد الخديوي 

توفيق.
وبـــدأت الحديقـــة آنـــذاك بعـــرض أزهار 
ونباتات مســـتوردة ونادرة غيـــر موجودة في 
مصر، اســـتوِردت من الهند وأفريقيا وأميركا 
الجنوبية. ثم أمر الملك فؤاد بإنشـــاء ”الكشك 
الياباني“، وهو عبارة عن متحف صغير داخل 
الحديقة، وكان إنشاؤه تخليدا لزيارة ولي عهد 

اليابان لمصر.
ووفق الدكتورة فاطمة تمام، رئيسة اإلدارة 
المركزية لحدائق الحيوان، فإن حديقة الجيزة 
تضّم أكثر من 600 نوع من الطيور والحيوانات 

من مختلف مناطق العالم.
ومّمـــا يعكس أهمية الحديقة أّنه يعمل بها 
حوالي 450 عامال، وهي مزّودة بكافة وســـائل 
الترفيه والخدمات مثـــل الكافيتريات ودورات 
المياه والمالعب ومراكز لإلســـعاف والشرطة 
ومسجد، فضال عن قاعات للموسيقى الغربية 

والشعبية.
إلـــى  بالنســـبة  أنـــه  تمـــام  وأوضحـــت 
الحيوانات التي تجـــذب زّوار الحديقة، فإّنها 
تضـــّم الفيلـــة ووحيـــد القـــرن الذي يســـمى 

والســـباع  بـ“الخرتيت“ 
والفصائل  والنمور 

مـــن  المختلفـــة 
القـــرود والكثيـــر 

البرية،  الحيوانات  من 
باإلضافة إلى الزرافات 

والحمار الوحشـــي والغزالن والماعز الجبلي 
والكبش األروي والوعـــل.. وكذلك الحيوانات 

المائية مثل الورل والسالحف والثعابين.
وتقـــول إن حديقـــة الحيـــوان بالجيزة لها 
دور رائـــد في المحافظة على ســـالالت األنواع 
المهـــّددة باالنقـــراض، مـــن خـــالل التناســـل 
والتكاثـــر وإعادتهـــا إلى مواطنهـــا األصلية، 
ومنها الكبش األروي والماعز الجبلي والغزال 
المصـــري وحيـــوان الفنك وطيـــور أبو منجل 
المقـــدس والعقـــاب النســـارية والبشـــاروس 
وأنواع النعام السوداني، حيث قامت الحديقة 
بإعادة العشـــرات من هذه األنـــواع إلى براري 
وصحارى مصر بعد التأكد من توافر وســـائل 

معيشتها.
من جانبه، يقـــول عصام البطـــاوي، مدير 
الجبليـــات  إن  بالجيـــزة،  الحيـــوان  حديقـــة 
الخمس من المعالـــم الجميلة بالحديقة، وُتعّد 
أكبرهـــا جبالية القلعة التي ُبنيـــت عام 1967، 
وهي مزّينـــة بتماثيل الحيوانـــات المنقرضة 
مثـــل خرتيـــت الفيـــوم والتماســـيح والطيور 
األســـطورية، وأعلى ســـطح الجباليـــة حديقة 
يتم الصعود إليهـــا بطريقة حلزونية، وتحوي 
والمسقوفة  المتداخلة  والممرات  المقصورات 

بالنباتات والزهور.
وأضـــاف البطـــاوي: يواجـــه الجبالية من 
الشـــرق اســـتراحة كبار الزّوار -الملك فاروق 
ســـابقا- ومـــن الجنـــوب المســـلة الرومانية، 
ودارســـو  الباحثـــون  يقصدهـــا  والجباليـــة 
الفنـــون التشـــكيلية، حيث تمّثل لهـــم مصدرًا 
غنيا لإلبداع والدراســـة، أما الجبالية الملكية 
فتقع وسط غابات النخيل وأشجار الكافور، 
وهي مبنّية على شـــكل مغـــارات طبيعية، 
حجراتها دائرية متعـــّددة األبواب، ومنها 

الحجرة الملكية التي تتوّسط.
وذكـــر أن الحديقة تضم معرضا 
صحفيـــا يضّم بانورامـــا من صور 
الزيـــارات التاريخيـــة للحديقـــة، ومنهـــا 
إليزابيـــث  الملكـــة  زيـــارة 
وهيـــال  بريطانيـــا،  ملكـــة 
إثيوبيا  إمبراطور  سيالسي 
تيتـــو  وجوزيـــف  األســـبق، 
رئيس يوغســـالفيا السابق، 
وهارولـــد ماكميـــالن رئيس 
األســـبق،  بريطانيـــا  وزراء 
وشـــاه إيـــران، والملك 
سعود،  آل  عبدالعزيز 
اليابان،  وإمبراطـــور 
جمهوريـــة  ورئيـــس 

تتارســـتان، باإلضافة إلى صور زيارات ملوك 
ورؤساء ووزراء مصر منذ إنشاء الحديقة.

محمـــد عبدالعظيـــم، رئيس قســـم الوقاية 
والتغذية بالحديقة، أوضح أّن مطبخ الحديقة 
يقـــّدم أكثر من 300 صنف متنـــّوع، ويتم تقديم 
الوجبات إلى الحيوانات والطيور والزواحف 

كّل يوم على الساعة التاسعة صباحا.
للخدمـــات  العامـــة  الهيئـــة  أن  ويؤكـــد 
البيطرية تقوم بعمل مناقصة ســـنوية لتوريد 
الخضروات والفواكـــه الطازجة إلى الحديقة، 
الســـيما أنها بحاجة دائمة إلى ”الخس“  الذي 
يتغّذى عليه الفيلـــة والكباش والماعز، وكذلك 
البطاطـــا والجزر والموز والفول الســـوداني، 
الـــذي يتغّذى عليـــه القـــرود، باإلضافـــة إلى 
البرتقال الذي يتغّذى عليه النســـناس. وأيضا 
تقـــوم الحديقـــة بتوفير ســـمك بلطـــي صغير 
إلطعام البجع وسبع البحر، كما يستقبل قسم 
التغذيـــة حوالي 500 كغ لحوم كطعام لألســـود 
والنمور والضبـــاع والثعالب. وتوريد حوالي 
200 بيضـــة يوميـــا للنعام والزواحـــف، ويتم 
وضع حوالـــي 250 فأرا كل أســـبوع في بيوت 
الثعابيـــن والقطط، حتى تمـــارس هواية صيد 

الفئران المفّضلة لديها.

ويقول عبدالرحمن عبدالمحســـن، مرشـــد 
ســـياحي بالحديقـــة، إن الحديقة تضـــّم عددا 
من الحيوانـــات المعّمرة والنادرة، منها طيور 
الزينـــة والطيور الجارحـــة المدّربة على صيد 
حيوانات البـــراري، ومنها النســـور والعقاب 
والصقور التي يحبها العرب ويسّمونها بغال 
الطير لصبرها على األذى والطيران لمسافات 

طويلة دون توّقف.
وبالنســـبة للمتحـــف اليابانـــي فإنـــه تم 
افتتاحـــه بمناســـبة زيـــارة ولي عهـــد اليابان 
للحديقـــة، وهـــو مبنـــّي علـــى طـــراز العمارة 
اليابانية، وتتقّدمه منارة من الرخام على شكل 
تنين، وفي صحن المتحـــف العديد من أدوات 

وأسلحة الصيد التي تمّثل مختلف العصور.
وأشار عبدالمحسن إلى أن المتحف ُأنشئ 
عام 1906 وُأعيد تجديده عام 1963، ويضّم أكثر 
من 500 نوع من الطيور والحيوانات المحّنطة 
العمالقة التي تتوّسط قاعات المتحف وهياكل 

الحيتان والتماسيح واألفيال والزرافات.
وينقســـم المتحف إلى عـــدة أجنحة تضّم 
العمالقـــة  والثدييـــات  البريـــة  الحيوانـــات 
والزواحـــف والبرمائيـــات وبيـــض الطيـــور، 
ويضـــّم خرائط التوزيـــع الجغرافـــي للطيور 

والحيوانـــات فـــي مصـــر والخـــارج، وكذلـــك 
الفهـــارس واألطالـــس المصّورة التي تشـــمل 
األنـــواع القديمة والحديثة، ونســـب وجودها 

ومواطنها األصلية.
ويوضح فتحي حســـب اللـــه، حارس بيت 
فرس النهـــر، أن المصريين يطلقون على فرس 
النهـــر ”ســـيد قشـــطة“، وهو مـــن الحيوانات 
العشـــبية التي ال تأكل اللحوم ومتوّسط عمره 
45 عامـــا، وهو حيوان برمائي يعيش في الماء 
وعلى اليابســـة، كما أنه يتزاوج ويلد ويرضع 
صغـــاره في الماء، وأكبر فرس نهر موجود في 

الحديقة اآلن عمره 32 سنة.
وفي بيت إنســـان الغابة، يقـــول الحارس 
عبدالرازق مصطفى: ُيعتبـــر هذا الحيوان من 

نجوم الحديقة التي تحظى بشهرة كبيرة.

تضّم حديقة احليوان باجليزة، في أنحائها الشاســــــعة البالغة مســــــاحتها ٨٠ فدانا، أكثر 
من ٦ آالف حيوان من حول العالم، بينها حيوانات وطيور نادرة، فاحلديقة كثيرا ما كانت 
ُتســــــّمى ”جوهرة التاج حلدائق احليوان في أفريقيا“، السيما أّنها ُتعتبر موطنا لكثير من 

األنواع املهّددة باالنقراض، وكذلك مجموعة مختارة من احليوانات املستوطنة.

حديقة الحيوان بالجيزة مزار للملوك يقاوم االنقراض
[ عشرات الحيوانات أعيدت إلى مواطنها األصلية [ الملكة إليزابيث واإلمبراطور هيال سيالسي وشاه إيران زاروا الحديقة 

حديقة الحيوان بالجيزة جمعت بين عراقة التأسيس وتحدي الحفاظ على الحيوانات المهددة باالنقراض

حديقة مصغرة جديدة، 

على األقل، أقيمت 

في العاصمة الغوس 80

فاطمة تمام:

للحديقة دور رائد في 

المحافظة على سالالت 

األنواع المهّددة باالنقراض

ــــــي كانت موجودة في العاصمة  أمام ابتالع املشــــــاريع العقارية تدريجيا كل احلدائق الت
التجارية لنيجيريا، قّررت ســــــلطات مدينة الغوس النيجيرية اســــــتغالل مساحات صغيرة 
مما يتوفر من مستديرات مزدحمة ونتوءات حتت اجلسور لتحويلها إلى واحات خضراء، 

بهدف اإلسهام في جتميل املدينة التي يعيش فيها حوالي ٢٠ مليون نسمة.

ساحات خضراء مصغرة تشق فوضى العاصمة النيجيرية

ومسجد، فضال عن قاعات للموسيقى الغربية 
والشعبية.

إلـــى  بالنســـبة  أنـــه  تمـــام  وأوضحـــت 
الحيوانات التي تجـــذب زّوار الحديقة، فإّنها 
ى إ ب ب م و و

يســـمى  تضـــّم الفيلـــة ووحيـــد القـــرن الذي
ي

والســـباع  بـ“الخرتيت“
والفصائل  والنمور 

مـــن  المختلفـــة 
القـــرود والكثيـــر

البرية،  الحيوانات  من 
باإلضافة إلى الزرافات 

وأضـــاف البطـــاوي: يواجـــه
الشـــرق اســـتراحة كبار الزّوار
ســـابقا- ومـــن الجنـــوب المســ
الباحثـــو يقصدهـــا  والجباليـــة 
الفنـــون التشـــكيلية، حيث تمّثل
و ب ي ي جب و

غنيا لإلبداع والدراســـة، أما الج
فتقع وسط غابات النخيل وأش
وهي مبنّية على شـــكل مغـــا
حجراتها دائرية متعـــّددة األ

ي

الحجرة الملكية التي تت
وذكـــر أن الحديقة
صحفيـــا يضّم بانورا
الزيـــارات التاريخيـــة للحدي
الملكـــ زيـــارة 
بريطان ملكـــة 
إمبر سيالسي 
وجو األســـبق، 
رئيس يوغســـال
وهارولـــد ماكم
بريطاني وزراء 
وشـــاه إي
عبدالعز
وإمبراط
ورئيـــس

مساكن داخل أو عات استقبال واســـعة
ة.

”تضيـــف”أردت تنظيـــم شـــيء مختلـــف
من هنا انطلقت الفكرة المســـتهجنة ي“،
سبة للكثير من النيجيريين البرجوازيين، 

ة احتفال في هذه الحديقة العامة.
مع النمو الســـكاني الكبيـــر في الغوس 
الســـنوات األخيرة، ابتلعت المشـــاريع 
ريـــة تدريجيـــا كل الحدائـــق التي كانت 
ودة فـــي العاصمة التجاريـــة لنيجيريا، 
قوة اقتصادية في أفريقيا. وخالل فترات 
الطويلة لألنظمة الدكتاتورية العسكرية م
بالد، لم يشـــكل التخطيط المدني أولوية 
ثمة لم تكن حماية المســـاحات الخضراء 

ها كذلك.
منذ العودة إلى النظام الديمقراطي سنة
 ظهـــرت أكثر مـــن 80 حديقـــة مصغرة، 
ب ما يؤكد بفخر مفوض الشؤون البيئية

الية الغوس تونجي بيلو.
ال يـــزال بيلو يســـتذكر بحنين

عطل نهاية األسبوع التي 

مشروع أصبح ايكويي بارك فـ اليوم، أما
العقـــاري، وهو مجمع  ”بارك فيـــو اســـتايت“
كبيـــر محمـــي بســـياجات ضخمـــة وعناصر 
حراسة وحيث المنازل المتراصفة في شوارع 
مصممـــة هندســـيا تؤجـــر فـــي مقابـــل آالف

الدوالرات شهريا.
بيلـــو الذي ينهـــي قريبا واليتـــه الثانية، 
يقر بأنه من شـــبه المســـتحيل إعادة إنشـــاء 
حديقة مشـــابهة لمتنـــزه ايكويي فـــي أيامنا 
هذه، نظرا الى أســـعار العقارات التي تسجل 
ارتفاعا مطردا والتســـابق بين 
العقارييـــن  المروجيـــن 
لبناء أبراج ســـكنية
الحي  هـــذا  في 



نهى الصراف

} بعض المتخصصين في الشؤون اإلنسانية 
طاقاتهـــم  اســـتنفار  فقـــرروا  كيلهـــم،  طفـــح 
الحسابية والعمل على تجهيز جداول نظامية 
للحميـــة، هـــذه الحميـــة ال تتعلـــق -بالطبع- 
بتقليـــص اســـتهالك الســـعرات الحرارية في 
الغـــذاء، وإنمـــا حميـــة لتحديـــد اســـتهالكنا 

اليومي من كميات الضوضاء!
الضوضاء المفرطة ال تتســـبب في إزعاج 
دائم لجهازنا الســـمعي والعصبي، إنما يمتد 
تأثيرها ليشمل الصحة العامة، حيث شخص 
باحثون العالقـــة الوثيقة بين أمراض خطيرة 
مثل ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، السكتة 
الدماغية والسمنة، مع تسارع وتيرة الضجيج 
الذي تفرضه علينا أســـاليب ووسائل العصر 
الحديث، حيث وجدت دراسة دنماركية سابقة 
نشـــرت نتائجها في مجلة ”القلب“ األوروبية، 
بأن الضوضاء تتسبب في زيادة خطر حدوث 
السكتة الدماغية لدى من تزيد أعمارهم عن 65 
عاما، بمقدار الربع، في حين وجد باحثون في 
”إمبريال كوليج لندن“ و”كينجز كوليج لندن“، 
أن الناس الذين يعيشون بالقرب من المطارات 
أكثر عرضة مـــن غيرهم لحدوث حاالت الوفاة 

المبكرة.
وفـــي دراســـة حديثة، تـــم التطـــرق للمرة 
األولى إلى تأثير الضوضاء الناجمة عن حركة 
المـــرور على الطـــرق الخارجيـــة والداخلية، 
في زيادة نســـبة الســـمنة بين األفراد، إذ وجد 
باحثون من معهد كارولينســـكا في الســـويد 
أن الناس الذين يعيشـــون فـــي مناطق تضج 

بالزحام المروري الخانق كذلك من يعيشـــون 
بالقرب من محطات القطار وبالقرب من مسار 
الرحـــالت الجوية، عرضة للزيـــادة في الوزن 
خاصـــة في منطقـــة الخصر مقارنـــة باألفراد 
الذين يعيشون في مناطق سكنية هادئة بعيدة 

عن ضجيج المدنية.
ويرى ســـتيفن ستينســـفيلد، أستاذ الطب 
النفســـي في كلية كويـــن ماري-جامعة لندن، 
أن الضوضـــاء تعمـــل علـــى رفـــع الضغـــوط 
العصبيـــة، حيث تؤثـــر في النظـــام العصبي 
للجســـد عامـــة، إضافـــة إلى تغيير مســـتوى 
وطريقـــة عمـــل الهورومونات فيه، فالجســـد 
مبرمج تلقائيا لالســـتجابة للضوضاء خاصة 
عندمـــا تكون عالية الشـــدة مع وقـــوع األفراد 
تحت ضغوط نفسية مسّبقة، يترتب عنها فرز 
الجســـد لمجموعة من الهورمونـــات الدفاعية 
”المكافحة“ للتخلص مـــن الخطر المتمثل في 
نـــوع معين من الضوضـــاء، منها الكورتيزول 
واألدريناليـــن مثال، إال أن هـــذه الهورومونات 
تســـهم فـــي الوقت ذاتـــه في ارتفـــاع نبضات 
القلـــب وضغـــط الـــدم وتحفيز عمـــل الدهون 

استجابة لحالة الطوارئ هذه.
من جانبها، تشـــير الدكتورة آن هانســـل، 
اختصاصيـــة علـــم األوبئة البيئيـــة في مركز 
الصحـــة والبيئة، فـــي أمبريـــال كوليج لندن، 
إلى أن الضجيج من شأنه أن يؤثر على النوم 
أيضا وبدوره يتسبب في ظهور أعراض منها 
االكتئـــاب والتعب طـــوال النهـــار، إذ أن هذا 
الضجيج حتى في أدنى مســـتوياته قد يكون 
سببا مباشـــرا في تعطيل عمل خاليا الجسد، 
خاصـــة التي تضطلع بالوظائف الحيوية مثل 
عمليات األيض والترميم ما يؤدي إلى موتها.
وعلـــى العموم، فإن نـــوع الضجيج وليس 
مســـتواه هو ما يعّول عليـــه غالبا في التأثير 
على األفراد، فبعضهم قد يجد في صوت طنين 
الثالجة أمرا مزعجا للغاية، في حين يتضايق 
الكثيـــرون من صـــوت بكاء الطفـــل، وبالتالي 
فإن معظـــم التقييمـــات الفردية فيمـــا يتعلق 

بموضـــوع الضجيـــج تنبع من نظـــرة ذاتية، 
فصـــراخ الطفل وضجيج لعبه قد يكونا أمرين 
محببين لـــألم واألب لكنهما أمـــران مزعجان 

-بالتأكيد- للجيران. 
وتؤكـــد الدكتـــورة هانســـل أنـــه ال وجود 
لحـــدود آمنة للتلوث الســـمعي، وبـــأن هنالك 
بعض األشـــخاص أكثر حساســـية من غيرهم 
لهذا التلوث وبالتالي أكثر عرضة لمضاعفاته 

الخطيرة على الصحة.
بعض أنـــواع الضجيج قـــد تتعدى بكثير 
التقييـــم الفـــردي إلى الشـــأن العـــام، ووفقا 
للمؤسسة الخيرية لحماية البيئة في المملكة 
المتحـــدة، فإن الضجيج المروري يعد من أهم 
أشكال التلوث الضوضائي، حيث يؤثر في 30 
بالمئة من العدد الكلي للسكان. وتشمل أنواع 
الضجيج في الشارع: أبواق السيارات، صوت 

المحـــركات، أصـــوات الموســـيقى الصاخبة، 
صفق األبواب وصرير مكابح الســـيارات، كما 
يعـــادل الضجيـــج المتولد في تقاطع شـــارع 
مزدحـــم األصـــوات المنبعثـــة جـــراء الحركة 
داخـــل مصنع، وهـــذا الصخب من شـــأنه أن 
يرفع مستوى هورمون الكورتيزول إلى أقصى 
مســـتوياته، ثم تتبعه زيادة في معدل ضربات 

القلب وضغط الدم. 
ووفقـــا لتقريـــر صدر عن منظمـــة الصحة 
العالمية بهذا الخصوص، فإن األصوات يمكن 
أن تؤثر بصورة ســـلبية على األفراد حتى في 
نومهم، فمســـتوى بســـيط مـــن الضجيج بما 
يعـــادل الضجيـــج المترتب عن مـــرور خمس 
سيارات في الشـــارع المجاور، قد يتسبب في 
بعـــض العوارض المرضية البســـيطة كالقلق 

واألرق. 

الذيـــن  النـــاس  متخصصـــون  وينصـــح 
يســـكنون في أماكن مزدحمة بوضع سدادات 
األذن أثناء النوم، إضافة إلى تركيب نوافذ من 
النوع المزدوج خاصـــة في األماكن المجاورة 
لمحطـــات الباصات أو ممـــرات النقل الجوي، 
مع اختيار غرف النوم في األجزاء الخلفية من 

المنزل التي ال تطل مباشرة على الشارع.

} برلين - تطرح األمهات العديد من األســـئلة 
حول فطـــام األطفال،  فهل الفطـــام التدريجي 
أفضل أم المفاجئ؟ وهل الصيف أفضل للفطام 

أم الشتاء؟
تنصـــح منظمة الصحـــة العالمية بأال تقل 
فتـــرة إرضاع الطفل عن ســـتة أشـــهر كاملة، 
يبـــدأ بعدها إعطـــاؤه الفواكـــه والخضروات 

المهروسة ليعتاد عليها تدريجيا.
وتختلـــف األمهات في الـــرأي حول الوقت 
المناســـب لفطـــام الطفل، فالمـــرأة العاملة أو 
التي تعاني مشكالت صحية تميل إلى الفطام 
المبكـــر، ويبقـــى قرار زمـــن الفطـــام بيد األم 
وحدها. وأوصى الخبـــراء األمهات باالعتماد 
على غريزتهن ومشـــاعرهن الطبيعية لتحديد 
هـــذا اليـــوم. وأكد تقريـــر لمجلـــة ”إلترن“ أن 

األطبـــاء توصلوا إلى أن حصـــول الطفل على 
لبـــن األم إلى جانـــب أطعمة أخـــرى يجب أن 
يســـتمر لمدة عاميـــن كامليـــن، ألن لبنها هو 

أفضل تغذية له.
ونصـــح الخبـــراء بأن تختـــار األم وقتا ال 
يعاني فيه الطفل مـــن آالم أخرى غير الفطام، 
وتبتعـــد مثال عن الفتـــرات التي يكـــون فيها 
مريضـــا أو خـــالل مرحلـــة التســـنين أو بعد 
التطعيم. وأكدوا على أن فترات الشتاء تعتبر 
أفضل األوقات لفطامـــه، إذ أن حرارة الصيف 
ترتبـــط عادة باضطرابات في المعدة واألمعاء 

لدى الرضع، وهي كفيلة بتعكير مزاجهم.
وأوضـــح المختصون أن األمهات يواجهن 
صعوبة عنـــد اتخاذ قرار الفطام المفاجئ، ألن 
تكـــّون اللبن في أجســـامهن ال يتوقف بشـــكل 

مفاجـــئ وبالتالي توقفهن عـــن اإلرضاع فجأة 
يجعلهن عرضة لإلصابة بالتهابات في الثدي. 
إال أنـــه في بعض الحاالت تضطـــر األم لفطام 

الرضيع بشكل مفاجئ، كالحاالت المرضية.
وينصح األطباء األم بالقيام بتمارين تدليك 
للثدي بشـــكل مســـتمر لمنع تجمع اللبن فيه، 
عالوة على وضع مناديل مبللة بماء بارد على 
الثدي لتقليـــل عمليات ضخ الدم فيه وبالتالي 
الحـــد من تكوين اللبـــن. كما حذروا من بعض 
األدوية المنتشـــرة في األسواق والتي تساعد 
األم على عملية الفطام، نظرا ألنها توقف عمل 

هرمون البروالكتين، محفز إدرار اللبن.
يذكر أن الواليات المتحدة قد منعت تداول 
هـــذه األدويـــة وســـحبتها من األســـواق بعد 

تسجيل أعراض جانبية لها على األم.
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◄ أظهرت دراسة أميركية أن سعي 
بعض الطلبة إلى التضحية بساعات 

النوم وتفويت الوجبات من أجل 
تكريس وقتهم للمذاكرة بغرض التفوق 

يعد أمرا غير مجد في الواقع.

◄ ابتكر فريق من طلبة الهندسة 
الميكانيكية بجامعة رايس األميركية، 
جهازا يثبت بمقاعد األطفال بالسيارة 

لحمايتهم عند الخطر، ال سيما عند 
ترك الرضع بمفردهم، إذ يلقى متوسط 
38 طفال مصرعهم سنويا جراء تركهم 

بمفردهم داخل السيارة.

◄ افتتح في مدينة كارديف البريطانية 
مطعم فريد يقدم لزبائنه أطباقا 

مطبوخة من الجراد والصراصر 
والجنادب والديدان وغيرها من 

الحشرات. ويذكر أن العلماء كانوا قد 
توقعوا منذ مدة أن تصبح الحشرات 
في المستقبل القريب، مكافئة وبديلة 

للحوم، خاصة في البلدان النامية.

◄ بينت نتائج دراسة علمية أن 
مستوى ذكاء اإلنسان ارتفع خالل 

الـ100 سنة األخيرة بصورة ملحوظة. 
ولكن هناك من يشك في هذه النتائج 

ويقول إن البشرية مع مرور الزمن 
تزداد غباء.

◄ أعلنت عالمة ”كارل الغرفيلد“ 
ومجموعة ”جي3- أبارل“ األميركية 
”كالفين كالين وتومي هيلفيغر“ عن 

إنشاء شركة مشتركة لتوزيع الماركة 
في سوق أميركا الشمالية، اعتبارا من 

ربيع العام 2016. 

◄ توصل العلماء في روسيا إلى 
طريقة جديدة تسمح بتحديد الشخص 
الذي يميل إلى اإلدمان على المخدرات. 

واكتشفوا أن ردة فعل من لديهم ميل 
إلى ذلك يدمنون على رائحة أشياء 

معينة، يعتبرها اآلخرون مزعجة.

[ التلوث السمعي ليست له حدود آمنة [ الضوضاء في أدنى مستوياتها تتسبب في تعطيل عمل الخاليا
أكثر ما يصيب المرء باإلزعاج ضمن مالمح الحياة اليومية العصرية هو الضجيج، الذي 
ــــــدو أحيانا كلعنة تطاردنا أينما حللنا، في الشــــــوارع المزدحمة بالســــــيارات وأبواقها،  يب
في محطات انطالق القطارات والمســــــافرين المزعجين، في بيوتنا التي قد تكون متاخمة 
للمطارات وغيرها الكثير من المنبهات العصرية المزعجة، التي يبدو أن ال فكاك منها إال 
باالنتقــــــال للعيش في كوكب آخر أخضر اللون خال مــــــن المنكهات والكائنات التي تطلق 

أصواتا مزعجة أيا كان نوعها.

نوع الضجيج وليس مستواه هو ما يعول عليه غالبا في التأثير على األفراد

متخصصون ينصحون بحمية لتحديد استهالكنا اليومي من الضوضاء

ال يحتاج طالء األظافر املناســـب للســـهرات شـــراء مـــا هو مطعم 
بالغليتـــر، ألنه يمكن اختيار طالء أظافر قديم وإضافة القليل من 

الغليتر عليه ليتحول إلى طالء مناسب للسهرات والحفالت.

أكـــد الخبـــراء أن الفلفل امللـــون، يســـاعد على التمتع بالشـــباب 
الدائم، ألنه يحتوي على كميات عالية من مضادات األكســـدة، ما 

يجعله وسيلة مهمة للحفاظ على الجمال.

ينصـــح باللجوء إلى التقشـــير، بمجرد ظهـــور التجاعيد األولى، ألنه 
يزيـــل الخاليا امليتة بلطف ما يســـمح بتجديدها على نحو أفضل، 

وينظم إفراز امليالنني، ويحفز إفراز الكوالجني.

فطام الرضيع بين نصائح الخبراء وغريزة األمهات

} أقــاوم..
 يتالطم مد من الموج العاتي يضرب 

الجسد ويغرق الفم والرئات بالماء 
المالح.. يرعبني وهو يقارع إصراري أن 
أستعيد نفسي من جديد.. أنشب مخالبي 
في أغصان عزيمتي وأقول: هذي أنا.. أنا 
التي مّرت بكل تلك األهوال وعادت لتقف 

صابرة شامخة.. أستصرخ كل قواي وطاقة 
أيامي على التحّمل وأصّبها في مفاصلي 

وأقول: قفي.. انهضي أيتها القادمة من 
فجر الخليقة حتى آخر عبوة نسفـت أهلك 
فانتشروا هشيما في األصقاع ولم تنحني 
ولم يهتّز منك إال بعض السعف محبة أو 

دفئا أو حنوا..
أحاول أن ألفظ عن أحشائي ما تكّدس 

الدبابير التي  من غضب.. أن أسكت ”كورة“ 
تطّن برأسي وال تكّف.. أستميت كي أشغلها 

عني بكل ما يمكن أن يخطر أو ال يخطر 
ببال.. لكن الصور والمشاهد والكلمات 

واألخبار وما كان وما قد يجيء، كله يصب 
في أذني زيته الساخن ليمنعني أن أسمع 

أي شيء سواه.. فيلم سينمائي متكامل يبدأ 

وال يعرف مخرجه كلمة ”نهاية“!.. مسلسل 
تلفزيوني من مئات الحلقات يبقى يستبد 

بمخيلتي ويبعد عني التركيز.. يشّوش 
عالمي هاجس ال يكف يالحقني مثل أفعوان 

خبيث.. أينما وليت وجهي أراه مبتسما 
يكّشـر عن أنياب افتراسي ويعلن انهزامي!

وأقــاوم..
تخّر قواي ساجدة فأنتشلها مثل أّم 

تنتشل وليدها من غرق محتوم.. لكنه يعاند 
وكأنه يتشبث بموته عامدا.. فأي رعب!.. 

أّي نفق من سواد يخنق يومي وال يدع لي 
ولو فسحة عابرة للشهيق!.. أعلم بأنني 
سأقوى على النهوض ألنني أقوى منه!.. 
وأعني ذلك الجنّي الذي يطالبني بتوقيع 
أوراق استسالمي.. وال يكّف عن جـلدي 
ألعترف بكل ما اقترفت وما لم اقترف.. 

فيصّر أال يعتقني حتى أشي بضعفي وقلة 
حيلتي وأعّدد له كل تواريخ أخطائي وأرقام 

انهياراتي.. وأعلم أني حتى إن فعلت 
فلن يطلق سراح روحي لحدائق حياتها.. 

ولكنني أبقى أقاوم!..
أستجير بصبري.. استنفر أنوار الحب 
الطافح بين جوانحي وأحاول أن أستعيد 
ضيائي الذي ال أدري كيف كان يجده كل 
من حولي ساطعا المعا وأنا لم أعد أرى 

منه سوى سراب!.. أنادي عليه: رحماك!.. 

أينك؟!.. هل شتـّتك البالد مثلما تشتت 
أهلي فتناثرت حتى غدوت ”نجمة فوق كل 

رأس؟“.. عـد لي.. عد لداخلي.. ألم أكن بيتك 
ونبعك الرقراق ونقطة اشتعالك األولى؟.. 

هل سئمت شكواي؟.. أم أضنتك قوتي 
وجلدي وتبّجحي.. وضقت ذرعا بامرأة 
لبست أديم أرٍض فغدت بالدا من كوارث؟

لماذا أصر أن أضع فوق رأسي كل أثقال 
الماضي والحاضر وأصّر على إعادة تهذيب 
الكون.. فال أقوى على الطيران بعد أن ناءت 

أجنحتي بكل هذا الخراب؟.. العمر قصير، 
هكذا تحدثني نفسي األمارة بحب الحياة، 
وكل لحظة فيه تستحق االحتفاء والفرح..

الفرح!.. هذه هي كلمتي األجدى إذا 
وسالحي األقوى.. ولحظه شهيق واحدة 

منه يمكنها أن تهزم عمرا من األلم!.. أصدق 
نفسي جدا.. وسأهزمك.. سألملم الضوء 

والجمال والحّب والعطاء الذي تبعثر مني 
وأجمعه في سلة رأسي مرة واحدة.. سأطير 

به رغم تسّلطك وأنثره فوق كل نـفـس 
غادرت ونـفيت ونزحت وانتبذت مكانا 

قصيا عن ضفة األمل.. سأهزمك أيها األلم.. 
ألنني أقوى بأحبتي وأبناء فرحي وإخوتي 

في الجمال ورفاقي في درب العافية..
بابتسامة واحدة من القلب.. سأهزمك.. 

وسأعود لنفسي من جديد..

ريم قيس كبة

سأهزمك

أسرة

باختصارموضة

الفستان الجينز 
يداعب المرأة

} يتربع الفســـتان الجينـــز على عرش 
الموضة في صيف 2015، ليمنح المرأة 

إطاللة كاجوال تساير روح العصر.
ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  أوضحـــت 
األلمانيـــة أن الفســـتان الجينـــز يأتي 
هذا الصيف قصيـــرا ومغلقا من أعلى. 
وتمتـــاز بعض الموديالت بقّصة ضيقة 
مـــن عنـــد الوســـط لتســـليط األضواء 
على الخصر الممشـــوق، بينما تنسدل 
موديالت أخرى بانســـيابية 

على القوام.
وأضافت أن الفستان 
الجينز القصير يداعب 
السيقان الممشوقة، 
مشيرة إلى أن 
أناقة الفستان 
الجينز 
القصير 
تكتمل مع 
حذاء ذي 
كعب عال 
وسميك أو مع 
حذاء ذو كعب 
عالي وحقيبة 
بلون محايد.

كما يمكن 
تنسيقه مع 
عدة ألوان.
وتعرف 
الموديالت 
المصممة من 
خامة الجينز  بأنها 
توفر للمرأة الراحة 
والعملية واألناقة 
التي تحتاجها دائمًا 
إلطاللتها. وانتشر 
الفستان الجينز األنيق 
بأشكال وموديالت 
وتصميمات مميزة 
ليتناسب مع جميع 
األذواق ومع كافة أنواع 
وأحجام الجسم. 

الضجيـــج  مـــن  بســـيط  مســـتوى 
قد يتســـبب في بعـــض العوارض 
كالقلـــق  البســـيطة  المرضيـــة 

واألرق

◄

الناس الذين يعيشون في مناطق 
تضـــج بالزحـــام المـــروري الخانـــق 
عرضة للزيادة في الوزن خاصة في 

منطقة الخصر

◄

موديالت أخرى بانســـيابية 
على القوام.

وأضافت أن الفستان 
الجينز القصير يداعب 
السيقان الممشوقة، 
مشيرة إلى أن 
أناقة الفستان 
الجينز 
القصير 
تكتمل مع 
حذاء ذي 
كعب عال 
وسميك أو مع 
حذاء ذو كعب 
عالي وحقيبة 
بلون محايد.
كما يمكن 
تنسيقه مع 
عدة ألوان.
وتعرف 
الموديالت 
المصممة من 
خامة الجينز  بأنها 
للمرأة الراحة  توفر
والعملية واألناقة 
التي تحتاجها دائمًا 

و ي و

إلطاللتها. وانتشر 
الفستان الجينز األنيق 
بأشكال وموديالت 
وتصميمات مميزة 
ليتناسب مع جميع 
األذواق ومع كافة أنواع
وأحجام الجسم. 
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◄ بات في حكم املؤكد تعرض 
عدد من العبي الرجاء لعقوبات 

ثقيلة وغرامات مالية من (الكاف)، 
على خلفية األحداث التي أعقبت 

مباراة الفريق أمام النجم الساحلي 
التونسي.

◄ جنحت إدارة شباب احلسيمة 

لكرة القدم في ضم رضوان الكروي 
للفريق، بعد أن وقع عقدا ميتد 

لسنتني، واستغل مسؤولو الفريق 
احلسيمي انتهاء عقده مع النادي 

القنيطري للتعاقد معه.

◄ أعلن مسؤولو االحتاد املصري 
لكرة القدم عن وجود اجتاه قوي 

إلقامة مباراة القمة بني األهلي 
والزمالك في الدوري املصري 

مبالعب املدينة الشبابية في مدينة 
شرم الشيخ ألول مرة في تاريخ 

مواجهات القمة.

◄ وقع العب الوسط الليبي أحمد 
فهيم بن علي ٢٣ عاما، جنم بريشيا 

ومنتخب ليبيا، عقدا حتول مبوجبه 
في صفقة انتقال حر، إلى صفوف 
فريق باليرمو اإليطالي بداية من 
العام املقبل وحتى نهاية موسم 

.٢٠١٨

◄ وقعت إدارة نادي القادسية عقد 
احترافيا مع العب الفريق وهدافه 

مازن أبوشرارة، لثالث سنوات 
مقبلة، دون اإلفصاح عن املبالغ 
املالية التي أبرمت بها الصفقة، 

والتي ارتأت اإلدارة أن تكون في طي 
الكتمان بني الالعب ومجلس اإلدارة.

◄ سيفتقد منتخب لبنان في املباراة 

املقبلة مع الكويت في التصفيات 
املزدوجة لكأس العالم (روسيا-٢٠١٨) 

وكأس آسيا (اإلمارات-٢٠١٩)، 
جلهود مهاجم فريق بغداد العراقي 

محمد حيدر، بسبب اإلصابة.

سيدات اليابان يبدأن حملة الدفاع عن اللقب بنجاح
[ ثالثية إينغانماويت تقود الكاميرون إلى اكتساح اإلكوادور

كريســـتيان  الفرنســـي  أكـــد   - الجزائــر   {
غوركيـــف املديـــر الفني للمنتخـــب اجلزائري 
أنه يحذر من الروح القتالية ملنتخب سيشـــل، 
عندما يلتقي املنتخبان الســـبت املقبل مبلعب 
مصطفى تشـــاكر مبدينة البليـــدة القريبة من 
العاصمـــة اجلزائريـــة ضمن اجلولـــة األولى 
العاشـــرة بالتصفيات  من مباريات املجموعة 

املؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2017. 
وقـــال غوركيـــف قبـــل انطـــالق التمارين 
للمنتخب اجلزائري مســـاء االثنني ”شـــاهدت 
منتخـــب سيشـــل يلعـــب وأعتقد أنـــه يتمتع 
بروح قتالية كبيـــرة، صحيح أن املباراة تبدو 
غيـــر متكافئة لكن سيشـــل قادر على تشـــكيل 
اخلطورة“. وشـــدد على عدم التقليل من شأن 
املنافـــس، الفتـــا أن كل املباريـــات صعبة وأن 

اخلطـــأ ممنـــوع ألن املتأهـــل ســـيكون واحدا 
(متصـــدر املجموعـــة). مـــن جهة أخـــرى، أكد 
أنـــه كان يتمنـــى مشـــاركة ياســـني براهيمي 
العـــب بورتو البرتغالي فـــي املباراة، لكن عدم 
جاهزيته دفعته إلى االســـتغناء عنه، مشـــيرا 
إلـــى أنه يرغب في أن يســـتغل العبون آخرون 

الفرصـــة التي تتاح أمامهـــم وتأكيد أحقيتهم 
بالتواجد في التشكيلة األساسية. 

ويقول في هذا الشـــأن ”تأسفت كثيرا على 
غيـــاب براهيمي لكـــن وبالرغم مـــن إمكانياته 
الهائلـــة، لدينـــا عناصر قـــادرة على تعويضه 
بـــل وهـــي فرصـــة مـواتيـــة للبعـــض إلثبات 

مهـاراتهم“. 
ويغيب عن اخلضر كل من الثالثي ياســـني 
براهيمي ومدحي حلســـن وكذلك رفيق حليش 

املصابون.
واكتمل النصاب فـــي املنتخب اجلزائري، 
أمس الثالثاء، بوصول هشـــام بلقروي مدافع 
النادي األفريقي التونســـي، علمـــا أن متارين 
االثنني شـــهدت انضمام ريـــاض بودبوز جنم 
نادي باســـتيا الفرنســـي وســـفير تايدر العب 
خط وســـط نادي ساســـولو اإليطالـــي، بعدما 
غابا يوم األحد عن املرحلة الثانية من املعسكر 
اإلعدادي ملباراة سيشـــل. وعلى غرار السيشل 
يتواجد في مجموعـــة اخلضر كل من إثيوبيا 

وليسوتو. 
ويتأهل إلـــى النهائيات األفريقية أصحاب 
املراتـــب األولـــى فـــي كل مجموعـــة، وكذلـــك 
أحســـن منتخبان يحتالن املرتبـــة الثانية من 
بني املجموعات الــــ13 إضافة إلى البلد املنظم 

الغابون. 
وســـيحّدد املـــدرب الفرنســـي للمنتخـــب 
اجلزائري، معالم التشكيلة األساسية، ويعتزم 
املدرب غوركيف إحداث تعديل على محور دفاع 
”اخلضر“ أمام السيشل وجتريب الثنائي كارل 
مّجاني وعيسى ماندي، بينما سيشارك مهدي 
زفـــان أو عبدالرحمان حّشـــود علـــى اجلانب 

األمين من دفاع املنتخب اجلزائري. 
وفي غياب احلارس رايس مبوحلي البعيد 
عن املنافســـة منذ أكثر من شهر، وعدم توجيه 
الدعـــوة حلارس احتـــاد اجلزائـــر محمد ملني 
زمامـــوش، فـــإن املدرب غوركيف ســـيقحم عز 
الدين دوخة، حارس شبيبة القبائل، أساسيا، 
وهـــو الذي شـــارك فـــي املقابلتـــني الوديتني 

للمنتخب الوطني في دورة قطر. 
وســـيركز غوركيف، بداية مـــن اليوم، على 
اجلانـــب التكتيكـــي وســـيحرص أيضـــا على 
مطالبة الّالعبني بتوخـــي احلذر واجلدية في 
اللعب واالنتشـــار اجليد فوق امليـــدان، وعدم 
تـــرك مســـاحات فارغـــة، خاصة فـــي احملور، 

لتفادي تلقي أهداف من هجمات مرتدة. غوركيف أمام مهمة صعبة

ــه كــان يتمنى  غــوركــيــف أكــد أن

بورتو  العــب  براهيمي  مشاركة 

جاهزيته  عدم  لكن  املباراة،  في 

دفعته إلى االستغناء عنه

◄

رياضة

غوركيف يخشى الروح القتالية لمنتخب سيشل

«يجـــب إعـــداد تصـــور وإســـتراتيجية عمل مشـــتركة بني جميع 

الـــدول العربيـــة للنهـــوض بالرياضـــة وتشـــجيع الشـــباب على 

ممارستها وتوفير كل مقومات النجاح».

ماهر بن ضياء 
وزير الشباب والرياضة التونسي

د االحتراف في البطولة التونســـية 
ّ
«ال أخفي على أحد بأني كنت أو

للرفع من مســـتواي وملا ال الذهاب بعد عامـــني إلى أحد الدوريات 

األوروبية».

أسامة درفلو 
العب فريق أمل األربعاء اجلزائري

«أحمد مجاهد يؤلف لوائح ويتســـبب في إثارة األزمات بني األندية 

املصرية، ولـــن أقبل بأن يكون تواجده عقبـــة أمام نادي الزمالك 

في كل تحركاته».

مرتضى منصور
 رئيس نادي الزمالك املصري

متفرقات

باختصار

} فانكوفــر - كانـــت خطـــوة بطـــالت العالم 
األولـــى إيجابية كحـــال وصيفاتهـــن، وبدأت 
اليابـــان حملة الدفاع عن لقبهـــا بنجاح وذلك 
بفوزها على سويســـرا 1-0 في اجلولة األولى 
من منافســـات املجموعـــة الثالثة لكأس العالم 
للسيدات التي تستضيفها كندا حتى اخلامس 

من الشهر املقبل. 
وتديـــن اليابـــان التي فاجـــأت العالم عام 
2011 حـــني تفوقت في النهائـــي على الواليات 
املتحـــدة بركالت الترجيح بعـــد تعادلهما 2-2 
في الوقتني األصلي واإلضافي، إلى القائدة أيا 
مياما التي ســـجلت هدف املباراة الوحيد من 
ركلة جزاء تسببت فيها احلارسة غايل تهاملان 
بعد إسقاطها كوزوي أندو في منطقة اجلزاء. 
وبـــدأت مياما نهائيـــات 2015، حيث أنهت 
النســـخة السابقة حني ســـجلت هدف التعادل 
لبالدها فـــي الدقيقة 81 من املبـــاراة النهائية 
قبل أربع ســـنوات لتجـــر الفريقني إلى الوقت 
اإلضافي كانت البطلة فيه بالنسبة إلى اليابان 
هوماري ســـاوا التي ســـجلت هـــدف التعادل 

الثاني في الدقيقة 117. 
وتصدرت الكاميرون وصيفة بطلة أفريقيا 
ترتيب املجموعـــة بفارق األهداف أمام بطالت 
العالم بعدما اكتســـحت اإلكوادور بسداســـية 

نظيفة. 
ثالثيـــة  إينغاناويـــت  جاييـــل  وســـجلت 
(هاتريك) لتقود الكاميرون إلى فوز ساحق في 
اجلولة األولى مـــن مباريات املجموعة الثالثة 
ببطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القدم للســـيدات 

املقامة حاليا في كندا.
وافتتحت مادلني نغونو ماني التســـجيل 
للكاميـــرون ثـــم ســـجلت إينغامناويـــت أول 
أهدافهـــا في الدقيقة 36 قبـــل أن تضيف ماني 
كريســـتني الهـــدف الثالث للفريـــق قبل دقيقة 

واحدة من نهاية الشوط األول. 
وفـــي الشـــوط الثانـــي، واصـــل املنتخب 
الكاميرونـــي هيمنتـــه وشراســـته الهجومية 
ملنتخـــب  بالنســـبة  ســـوءا  األمـــور  وازدادت 

اإلكوادور عندما طـــردت العبته ليجيا موريرا 
في الدقيقة 67.

وســـجلت إينغامناويت الهدف الثاني لها 
والرابـــع ملنتخـــب بالدهـــا في الدقيقـــة 73 ثم 
أحرزت غابريـــال أونغوني الهـــدف اخلامس 
للكاميـــرون من ضربـــة جزاء فـــي الدقيقة 79 
قبل أن تكمل إينغامناويت ثالثيتها من ضربة 
جزاء فـــي الثواني األخيـــرة، لتنتهي املباراة 

بفوز الكاميرون 0-6.
 وقـــال مـــدرب منتخـــب الكاميـــرون كارل 
إنا ”ســـجلنا ســـتة أهداف في أول مباراة لنا 
فـــي كأس العالـــم للســـيدات، ولم نكـــن نحلم 
بســـيناريو أفضل من هذا. نحن سعداء للغاية 
ألننـــا صنعنـــا التاريـــخ اليوم. فـــي مباراتنا 
القادمـــة ضد اليابان ســـتكون األمور مختلفة 
جدا ألن هـــذا املنتخب يعد األفضل في العالم. 
عندما علمنا أن مباراتنا األولى ســـتلعب في 8 
يونيو، ســـررنا لذلك، ألنه في مثـــل ذلك اليوم 

من سنة 1990 حقق منتخب الكاميرون للرجال 
فـــوزا تاريخيـــا أمـــام األرجنتني فـــي املباراة 
األولـــى ضمـــن كأس العالم. وهـــا نحن اليوم 
نلحـــق الهزمية باإلكوادور. نحـــن هنا لنتعلم 

وهدفنا أن جنعل أفريقيا فخورة بنا“.
فـــي الطـــرف املقابل أكـــدت مدربة منتخب 
اإلكوادور فانيســـا أراوز قائلـــة ”أبلينا البالء 
احلســـن في بداية املباراة، لكن ما أن تراجعنا 
إلى اخللف حتى فقدنا التركيز بعض الشـــيء 
وهو ما اســـتغلته الكاميرون. كنـــا نعلم أنهم 
ميلكون العبات ســـريعات جدا، ففي اإلكوادور 
معظم الســـيدات الالئي يلعنب كـــرة القدم هن 
هاويـــات، رغـــم أن فـــرق الســـيدات متواجدة 
على الســـاحة منذ مدة طويلة. ما زلنا في طور 
التطويـــر التدريجـــي ونأمل أن يتم تأســـيس 
املزيد من أكادمييات كرة القدم في املســـتقبل، 
فالهدف هـــو تدريب العبـــات محترفات يلعنب 

أيضا في اخلارج“. 

وفي املجموعـــة الرابعة، حـــذت الواليات 
و1999   1991 وبطلـــة  الوصيفـــة  املتحـــدة 
حـــذو اليابان وخرجـــت فائزة مـــن مباراتها 
االفتتـاحية. واســـتهلت أميركا مشـــوارها في 
بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات املقامة 
حاليا في كندا بالفوز على أســـتراليا 3-1 في 
اجلولة األولى من مباريات املجموعة الرابعة. 
وحصـــد املنتخب األميركي بذلك أول ثالث 
نقـــاط تصـــدر بهـــم املجموعة أمـــام منتخبي 
الســـويد ونيجيريـــا اللذيـــن تعـــادال 3-3 في 

افتتاح منافسات املجموعة. 
وتقـــدم املنتخب األميركي بهـــدف أحرزته 
ميجان رابينوي في الدقيقة 12 ثم أدركت ليزا 

دي فانا التعادل ألستراليا في الدقيقة 27. 
وفـــي الشـــوط الثانـــي حســـم املنتخـــب 
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و78 كانـــا من نصيب كريســـتني بريس 
ورابينوي.

ــــــركا بداية قوية  حقق منتخبا اليابان وأمي
في مونديال الســــــيدات الذي تدور فعالياته 
ــــــرون في  ــــــدا، وجنــــــح منتخــــــب الكامي بكن

اكتساح اإلكوادور بسداسية كاملة.

 اليابانيات يحققن بداية قوية في مونديال السيدات

وصيـــف  الكاميـــرون  منتخـــب 

بطـــل أفريقيـــا تصـــدر ترتيب 

املجموعة بفارق األهداف أمام 

بطالت العالم

◄

◄ افتتح احتاد اللجان األوملبية الوطنية 
(إنوك) مقره اجلديد في مدينة لوزان 
السويسرية بحضور رئيس اللجنة 

األوملبية األملاني توماس باخ وسلفه 
البلجيكي جاك روغ (الرئيس الفخري 

للجنة). ورحب رئيس إنوك الشيخ 
أحمد الفهد الصباح بنحو 250 شخصية 

رياضية في افتتاح املقر ”الذي يقع في 
قلب العاصمة األوملبية لوزان“. وفضال 

عن باخ وروغ، حضر وزير الشؤون 
االقتصادية والرياضية 

في مقاطعة فود 
السويسرية فيليب 
لوبا، وأعضاء في 

اللجنة األوملبية 
الدولية، ورؤساء 
احتادات رياضية 

دولية وأعضاء 
املجلس 

التنفيذي إلنوك.

ياضية

يب
ي 

ء 
ة

◄ أكد األسباني رافايل نادال أنه يرغب 
في طي صفحة إخفاقه في دور الثمانية 

من بطولة فرنسا املفتوحة ”روالن 
غاروس“ وصب تركيزه في البطوالت 

القادمة للموسم اجلاري والتي ستقام 
على األراضي العشبية استعدادا لبطولة 
وميبلدون. وجاءت تصريحات نادال على 

هامش مشاركته في بطولة شتوجتارت 
للتنس. وقال نادال صاحب املركز العاشر 

في التصنيف العاملي 
لالعبي التنس احملترفني، 

واملصنف األول في 
البطولة األملانية ذات 
الـ250 نقطة والتي 

تلعب للمرة األولى 
على املالعب العشبية 

”أرغب في الفوز 
بجميع املباريات 

املمكنة.. الشهر املاضي 
كان أفضل.. لقد عدت 

لالستمتاع بالتنس قبل 
شهر مضى“.
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◄ أعلن مجلس إدارة نادي النصر، بطل 
الدوري السعودي، عن جتديد عقد املدرب 
األوروغواياني جورجي دا سيلفا بشكل 

رسمي. وسيبقى دا سيلفا مع الفريق 
النصراوي مبوجب العقد اجلديد في 
املوسم الكروي املقبل. وأصدر النادي 
املتوج بطال للموسم األخير في دوري 

السعودي للمحترفني، بيانا رسميا 
عبر حسابه الرسمي على شبكة 

التواصل االجتماعي تويتر 
بخصوص األمر. وقال 

النادي ”جددت إدارة 
النادي عقد مدرب 

الفريق األول 
جورجي داسيلفا 

ملدة عام“. وأضاف 
”أمنياتنا ملدربنا 

داسيلفا مع 
نصرنا بالتوفيق“.

◄ بدأ نادي مولودية بجاية حامل لقب 
كأس اجلزائر ووصيف دوري احملترفني، 

رحلة البحث عن مدرب جديد للفريق يكون 
بديال لعبدالقادر عمراني الذي يستعد 
لإلشراف على نادي الرائد السعودي. 

وكشف فريد زيزي، املتحدث باسم 
النادي، أن إدارة الفريق رشحت كل من 
ناصر سنجاق املدرب األسبق للمنتخب 
اجلزائري وجمال مناد املدرب األسبق 

لنادي مولودية اجلزائر وموسى صايب 
املدرب األسبق لنادي 

شبيبة القبائل، خلالفة 
عمراني. وأشار إلى 

أن املدرب اجلديد 
ملولودية بجاية 

سيعرف خالل األيام  
القادمة أي 

بعد اجتماع 
مجلس 
اإلدارة.

◄ رفض املدرب األرجنتيني ملنتخب 
مصر هيكتور كوبر وصفه باالنحياز 

لنادي الزمالك نظرا لضمه ثمانية العبني 
من الفريق األبيض مقابل العبان فقط 
من األهلي. وقال كوبر ”لست منحازا 

للزمالك، املشكلة أن معظم العبي األهلي 
الدوليني مصابني وهذا هو السبب في 
تقليص عددهم في املعسكر احلالي“. 
وأعلن عن ضم سعد سمير ورمضان 

صبحي فقط من النادي األهلي ملواجهة 
تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا، وماالوي 
وديا. وأضاف قائال ”محمود 

تريزيغه ووليد سليمان 
ومؤمن زكريا 

وحسني 
السيد 

وشريف 
إكرامي 

مصابون، 
هؤالء العبو األهلي 
الدوليون الذين لم 

نضمهم“. 

ح أمامهـــم وتأكيد أحقيتهم 
ة ا األ لة ك

ثم أدركت ليزا  ي الدقيقة 12
.27 ستراليا في الدقيقة
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ب كريســـتني بريس

السعودي للمحترفني، بي
عبر حسابه الرسمي ع
التواصل االجتماعي ت
بخصوص األمر
النادي ”جدد
النادي عقد
الفريق األ
جورجي
ملدة عام
”أمنيا
داسيلف
نصرنا بالت

األسبق لنادي 
 القبائل، خلالفة
ي. وأشار إلى
رب اجلديد
ية بجاية

ف خالل األيام 
ة أي 

جتماع 
س
.

وديا. وأضاف قائ
تريزيغه ووليد
ومؤ
و
ا
و
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الدوليو
نضمهم



رياضة
23 األربعاء 2015/06/10 - السنة 38 العدد 9944

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

منتخب البرازيل يتوق إلى نسيان خيبة المونديال عبر كوبا أميركا
[ كولومبيا بقيادة بيكرمان تحلم بالنجمة القارية الثانية [ أليكسيس يعرب عن ثقته في فوز منتخب تشيلي باللقب

املنتخـــب  يتطلـــع   - ســانتياغو (تشــييل)    {
البرازيلـــي إلـــى أن يطـــوي صفحـــة ســـوداء 
مـــن تاريخه الكـــروي العريـــق عندما يخوض 
التي  بطولة أميركا اجلنوبيـــة ”كوبا أميركا“ 
تستضيف تشيلي نسختها الـ44 من 11 يونيو 

إلى 4 يوليو. 
إلى البطولة القارية  ويدخل ”سيليســـاو“ 
التـــي تـــوج بلقبها 8 مرات آخرهـــا عام 2007، 
وهـــو يبحـــث عـــن اســـتعادة ثقـــة جماهيره 
التي عاشها على أرضه  العريضة بعد ”املذلة“ 
الصيف املاضي في نهائيات كأس العالم حني 
خـــرج من نصـــف النهائي بخســـارة تاريخية 
أمـــام أملانيا 1-7 قبل أن يتلقى ضربة قاســـية 
ثانية في مباراة املركز الثالث بخســـارته أمام 
هولندا 0-3. ويبدأ املنتخـــب البرازيلي حقبة 
جديدة مـــع مدربـــه اجلديد-القـــدمي كارلوس 
دونغا الذي حل خلفا للويز فيليبي ســـكورالي 

بعد نهائيات مونديال 2014.
ويبدو أن بطل مونديال 1994 أعاد ملنتخب 
بـــالده الثقة بقدراته ومبوقعه بني كبار اللعبة 
الشـــعبية األولى في العالم، إذ خرج سيليساو 
فائزا من جميع املباريات الودية التســـع التي 
خاضها بقيادته، آخرها في السابع من الشهر 
احلالي ضد املكســـيك (2-0) وبينها مواجهات 
ضد منتخبات كبيـــرة مثل الغرمي األرجنتيني 
 ،(1-3) وفرنســـا   ،(0-1) وكولومبيـــا   ،(0-2)
وتشـــيلي (1-0). ومينـــي البرازيليون النفس 
بتكرار ســـيناريو نســـخة فنزويـــال 2007 حني 
توجـــوا باللقب القاري األخيـــر بقيادة دونغا 
بالذات من خالل الفوز على الغرمية األرجنتني 

بثالثية نظيفة. 
ويعول سيليســـاو في مغامرته التشـــيلية 
علـــى جنم برشـــلونة نيمـــار الذي ســـيحاول 
تعويـــض ما فاته فـــي مونديال بـــالده، حيث 
اضطـــر ملشـــاهدة بـــالده تتقهقر فـــي نصف 
النهائي ومبـــاراة املركز الثالـــث بعد تعرضه 
إلصابة خطيرة في ظهره خالل مواجهة الدور 
ربـــع النهائي ضـــد كولومبيـــا (2-0). وإدراكا 
منـــه ألهمية الدور الذي ميكن لنيمار أن يلعبه 
مع منتخب بـــالده، قرر دونغـــا العام املاضي 
أن مينح جنم سانتوس الســـابق، املتوج هذا 
املوســـم بثالثية تاريخية مع فريقه برشلونة، 
شـــارة القائد رغم صغر سنه (23 عاما حاليا). 
”لم تكـــن مفاجأة، األرقام موجـــودة لتؤكد بأن 
نيمار يرتقي مبستواه كثيرا عندما يضع شارة 
القائـــد“، هذا ما قاله دونغا في مارس املاضي 
عـــن جنـــم فريقه، مضيفـــا ”أنه العب يعشـــق 
التحدي. كلما ازدادت املسؤوليات امللقاة على 

عاتقـــه كلما ازداد منوه وتطـــوره كالعب. إنه 
يصنع التاريخ في الكرة األوروبية“.

وشكل الهدف الذي سجله نيمار في نهائي 
برلني اخلتام املثالي ملوسم رائع مع برشلونة 
الذي أصبح أول فريق يتـــوج بالثالثية للمرة 
الثانية في تاريخه، وهو يأمل أن يواصل تألقه 
في تشـــيلي. ”من اجليد لكرة القدم البرازيلية 
بأكملها أن يتمكن أحد العبيها من التســـجيل 
في النهائـــي والفوز بدوري أبطـــال أوروبا“، 
هذا كان موقـــف دونغا الذي ضخ دماء جديدة 
فـــي املنتخب الوطنـــي من خـــالل ضم بعض 
الالعبني الذين بإمكانهم أن يلعبوا دورا هاما 
في تشيلي مثل العب وسط شاختار دانييتسك 
األوكرانـــي فريـــد ومدافع موناكو الفرنســـي 
فابينيو والعب وسط التسيو اإليطالي فيليبي 
أندرسون الذين شاركوا في مباراة األحد ضد 
املكســـيك التي متكـــن خاللها العـــب ليفربول 
اإلنكليزي فيليبي كوتينيو من افتتاح ســـجله 

التهديفي مع سيليساو. 
وتفتتـــح البرازيل مشـــوارها في تشـــيلي 
2015 مبواجهـــة بيرو يـــوم األحد املقبل ضمن 
منافســـات املجموعـــة الثالثة، قبـــل أن جتدد 
املوعد مع كولومبيا في 17 الشـــهر احلالي في 
إعادة للدور ربع النهائي من مونديال الصيف 
املاضي، ثم تختتم مشـــوارها في الدور األول 

ضد فنزويال في 21 منه.

حلم اللقب الثاني

قبـــل أربـــع ســـنوات، أكد املـــدرب هيرنان 
داريو غوميز املدير الفني الســـابق للمنتخب 
الكولومبي أن املنافســـة على لقب بطولة كأس 
أمم أميـــركا اجلنوبيـــة (كوبـــا أميـــركا) 2011 
باألرجنتني ليس الهدف األساسي لفريقه بقدر 
حرصه على اســـتغالل البطولة كفرصة إلعداد 
واختيار الفريق املثالي الذي ميكنه املنافســـة 
بقـــوة فـــي تصفيات قـــارة أميـــركا اجلنوبية 

املؤهلة لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وخرج الفريـــق مـــن دور الثمانية لبطولة 
كوبا أميركا في نسختها املاضية لكن تصفيات 
املونديال البرازيلي أطاحت بغوميز ومن بعده 
باملدرب ليونيل أفاريز في غضون شهور قليلة 
ليتولى املدرب األرجنتيني خوســـيه بيكرمان 

مسؤولية الفريق في يناير 2012 . 
وفي غضون شـــهور، أعاد بيكرمان ترتيب 
األوراق فـــي املنتخـــب الكولومبـــي وقاده من 
انتصـــار إلى آخر حتى بلغ نهائيات املونديال 
الكولومبـــي  املنتخـــب  وفاجـــأ  البرازيلـــي. 

مبســـتواه اجلميع في هذه البطولة خاصة مع 
سطوع جنم املهاجم اخلطير جيمس رودريغيز 
الـــذي خطف األضواء من اجلميع وتوج هدافا 

للبطولة برصيد ستة أهداف.
ورغـــم هـــذا، ودع املنتخـــب الكولومبـــي 
البطولة مرفوع الرأس بعدما خسر أمام نظيره 
البرازيلـــي بصعوبة بالغة فـــي دور الثمانية 
ليصبح الهدف التالي للفريـــق ومديره الفني 
األرجنتيني خوســـيه بيكرمان هو الفوز بلقب 
كوبا أميركا 2015 التي تستضيفها تشيلي هذا 
الشـــهر. ويحظى املنتخب الكولومبي بسمعة 
طيبة للغاية على ساحة كرة القدم العاملية، كما 
صـــال وجال الفريق في بطـــوالت كوبا أميركا 
املاضية لكن رصيده مـــن األلقاب يقتصر على 

لقب نسخة 2001 التي استضافتها بالده. 
وشـــارك املنتخـــب الكولومبي فـــي ثالث 
بطوالت متتالية لـــكأس العالم في أعوام 1990 
بإيطاليـــا و1994 بالواليـــات املتحـــدة و1998 
بفرنســـا، حيث شـــهدت فترة التسعينات من 
القـــرن املاضـــي اجليـــل الذهبـــي للفريق في 
ظـــل وجود النجوم البارزين الســـابقني رينيه 

هيغيتـــا حـــارس املرمـــى الشـــهير وكارلوس 
فالديراما وفريدي رينكون وأدولفو فالنســـيا 
وفاوستينو أســـبريال وآخرين. ولكن مستوى 
الفريـــق تراجع بشـــدة مع اعتـــزال جنوم هذا 
اجليل الذهبي ليفشل املنتخب الكولومبي في 
بلوغ بطـــوالت كأس العالم الثالث التالية قبل 
أن يقدم بيكرمان اجليل الذهبي احلالي للكرة 
الكولومبية عبر تصفيات ونهائيات املونديال 

البرازيلي. 

تفاؤل وثقة

أعرب أليكســـيس سانشيز مهاجم أرسنال 
اإلنكليـــزي ومنتخب تشـــيلي لكـــرة القدم عن 
تفاؤلـــه ببطولـــة كأس أمم أميـــركا اجلنوبية 
(كوبـــا أميـــركا) التي تســـتضيفها بالده هذا 
الشـــهر، مؤكدا ثقته في فوز منتخب تشـــيلي 
باللقب الذي ســـيكون األول للفريق في تاريخ 
مشـــاركاته بالبطولة. وقال أليكســـيس هداف 
فريق أرسنال في املوسم املنقضي 2015-2014 
”أثق في أن الفريق ســـيحرز لقب كوبا أميركا“. 

ويستهل منتخب تشيلي مسيرته في البطولة 
مبواجهـــة نظيـــره اإلكـــوادوري فـــي املباراة 

االفتتاحية للبطولة. 
وأوضـــح أليكســـي ”حان الوقـــت إلجناز 
أشـــياء رائعـــة“، ولكنـــه اعترف بأنه يشـــعر 
”بالقلق“ من مباراة الفريق األولى في البطولة 
رغم انتظار هذه املباراة بشغف هائل. وأضاف 
”حلمـــي هو أن أصبح من أفضـــل الالعبني في 

العالم“. 
وأشـــار إلى أن جميع املنافسني يحترمون 
حاليا منتخب تشيلي بعد املستوى الذي ظهر 

عليه الفريق في السنوات املاضية.

منتخب السامبا يتطلع إلى فتح صفحة جديدة مع دونغا

الفيفا ال يملك قانونا لسحب مونديالي روسيا وقطر ألفيس يواصل 

المشوار مع برشلونة

يوفنتوس يكسب 

ود خضيرة

} زوريــخ (ســويرسا) - قال االحتـــاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) إنه ال ميلك مســـوغا قانونيا 
لتجريد روســـيا وقطر من كأســـي العالم 2018 

و2022 على التوالي. 
جلنـــة  رئيـــس  ســـكاال  دومينيكـــو  وكان 
التدقيـــق واالمتثـــال في فيفا صـــرح بأنه في 
حال ثبوت أن عملية منح االستضافة لروسيا 
وقطر جاءت عن طريق شراء أصوات، فإن منح 
االستضافة سيسحب من هاتني الدولتني. لكن 
االحتاد الدولي أصـــدر بيانا يخالف فيه رأي 
ســـكاال وجاء فيه ”منحت كل من روسيا وقطر 
استضافة كأسي العالم 2018 و2022 بتصويت 
دميقراطي من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية. 

واستنادا إلى أراء اخلبراء في هذا املجال 
واحلقائـــق املتاحة، فإن فيفا ال ميلك املســـوغ 
القانونـــي لســـحب تنظيـــم كأس العالـــم من 

روسيا وقطر“. 
وتابع البيان ”لن نتكهن بالســـيناريوهات 
احملتملـــة وبالتالي ال تعليق إضافي لدينا في 

الوقت احلالي“.

وكان ســـكاال قد صرح بقولـــه ”إذا ظهرت 
أدلة تفيد بحصول قطر وروســـيا على حقوق 
االســـتضافة، من خالل شـــراء األصوات فقط، 
فإنـــه ميكن إلغاء حق االســـتضافة“. وأضاف 
قائال ”هذا الدليل لم يظهر بعد“. الذراع األمين 
لبالتر: روسيا وقطر رمبا دفعا رشاوى للفوز 

بتنظيم املونديال. 
الســـابق  اخلـــاص  املستشـــار  وأملـــح 
للسويســـري جوزيـــف بالتر رئيـــس االحتاد 
الدولي لكرة القدم إلى احتماالت إقدام روسيا 
وقطر على دفع رشاوى للفوز بحق استضافة 

جويـــدو  وعمـــل  و2022.   2018 العالـــم  كأس 
توجنوني بشـــكل وثيق للغاية مع بالتر خالل 
الوالية الثانية لرئيس الفيفا. وقال توجنوني 
”في الفيفا خالل سنوات عديدة، كانت الطريقة 
الوحيدة للوصول إلى هدفك هي أن يكون لديك 

دوالرات في يديك“. 
وأكد الفيفا أنه يحقق في إدعاءات الفساد 
التـــي طالـــت العديد مـــن األشـــخاص، ولكن 
حتـــى اآلن لم يثبـــت أي فعل خاطـــئ في فوز 
روســـيا وقطر بحق اســـتضافة مونديال 2018 
و2022، علما بأن سويســـرا جتـــري حتقيقات 
في الظروف التي أحاطت بفوز روســـيا وقطر 

بتنظيم كأس العالم.
ولدى سؤاله حول ما إذا كانت الدول لديها 
أي خيار أخر خالل عملية الترشح الستضافة 
كأس العالـــم، بخـــالف رشـــوة الفيفـــا، أجاب 

توجنوني ”هذا التخمني يجوز، نعم“. 
وقال دومينيكو سكاال رئيس جلنة التدقيق 
بالفيفـــا ”ينبغي أن يكون هنـــاك دليل على أن 
منـــح روســـيا وقطـــر حـــق االســـتضافة جاء 
بأصوات جرى شـــراؤها، كي يجرى ســـحبه. 

ولم يقدم مثل هذا الدليل“. 
وبعد أســـبوع من تطـــورات أزمـــة الفيفا 
في ظل التحقيقات اجلارية بشـــأنه من جانب 
الواليات املتحدة وسويســـرا، قال سكاال إنه ال 
يعـــرف بوجود أي حتقيق مـــع جوزيف بالتر 
رئيس الفيفا الـــذي أعلن يوم الثالثاء املاضي 
نيتـــه فـــي االســـتقالة. وقال ســـكاال ”ال أعرف 
شيئا عن إجراء حتقيق. وعلى الفيفا إبالغي، 
كرئيـــس للجنة التدقيق، عند العلم بوجود أي 
حتقيقـــات“. ولكن توجنوني، الذي كان الذراع 
األمين لبالتـــر في منتصف تســـعينات القرن 
املاضـــي، وفي الفترة بني عامـــي 2001 و2003، 
أكد أنه ال يتوقع ســـحب ملف كأس العالم من 

روسيا أو قطر.
وقـــال متهكمـــا ”حتى إذا ظهـــر دليل على 
حصول أعضاء الفيفا على رشـــوة، أين تكمن 
املشكلة، بالنســـبة للفيفا أو لألشخاص الذين 
ليـــس أمامهم خيار ســـوى احلصول على حق 

تنظيم كأس العالم من خالل الرشوة؟“
 ومـــن ناحية أخرى أوضح الفيفا في بيان 
أنه ال ميلك قاعدة قانونية لســـحب ملفي كأس 
العالم من روســـيا 2018، أو ملف مونديال قطر 

.2022

برشـــلونة  نـــادي  إدارة  أكـــدت   - مدريــد   {
األسباني لكرة القدم، أمس الثالثاء، أن الظهير 
األمين املخضرم داني ألفيس قرر أخيرا متديد 
فترة تعاقده مع النادي. وكان من املفترض أن 
ينتهـــي العقـــد احلالي أللفيس فـــي 30 يونيو 
اجلاري، بعد عدة أشـــهر من املفاوضات التي 
كانت صعبة في بعض األوقات، لكنه قرر قبول 
التجديد حتى عام 2017 مع إمكانية االستمرار 

ملوسم ثالث بعدها. 
ويلعب ألفيس (32 عاما) لبرشلونة منذ أن 
انضم إليه عام 2008 قادما من أشـــبيلية، وفاز 
مـــع الفريق الكاتالوني بثالثة ألقاب في دوري 
أبطال أوروبا وخمســـة في الدوري األسباني. 
وقال البرازيلي ألفيس الذي حتدث اإلعالم عن 
إمكانية انتقاله ملانشســـتر يونايتد اإلنكليزي 
وكذلك أندية أخرى ”لقد اتبعت قلبي في اتخاذ 
هذا القرار.. أشكر النادي على التمديد، وأشكر 
كل اجلماهيـــر التـــي طالبتنـــي بالبقاء خالل 

األيام القليلة املاضية“.

} برلني - تعاقـــد يوفنتوس بطل إيطاليا مع 
العب الوســـط األملاني الدولي سامي خضيرة 
ملدة أربعة مواســـم. وذكر يوفنتوس ”سيدافع 
ســـامي خضيرة عـــن ألـــوان ’بيانكونيرو‘ في 
املواسم األربعة املقبلة. توصل يوفنتوس إلى 
اتفـــاق مع الالعب الذي ســـيرتبط بالنادي من 

األول من يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2019“. 
وكان خضيرة (28 عامـــا) قد أكد قبل فترة 
انتهاء مشواره مع ريال مدريد األسباني الذي 
لعب في صفوفه منذ 2010 آتيا من شتوتغارت 
األملانـــي. وتوج خضيرة مـــع املنتخب األملاني 
بـــكأس العالم التي أقيمت فـــي البرازيل العام 
املاضي إثر الفوز على منتخب األرجنتني 0-1 
في املباراة النهائية، كمـــا فاز مع ريال مدريد 
بـــدوري أبطال أوروبا فـــي العام ذاته، وأيضا 
ببطولة الدوري األســـباني فـــي 2012 والكأس 
فـــي 2011 و2014، وكأس الســـوبر األوروبيـــة 
عام 2014، والسوبر األسبانية في 2012 وكأس 

العالم لألندية في 2014.

تنتظر منافســــــات كوبا أميركا لكرة القدم والتي تستعد تشيلي الحتضانها بداية من يوم 
غــــــد اخلميس على امللعب الوطني في العاصمة ســــــانتياغو مواجهــــــات نارية، نظرا لقيمة 

املنتخبات املشاركة في العرس القاري.

◄ أبدى الفرنسي ميشيل بالتيني، 
رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم 

(يويفا)، شكوكه في قدرة ألمانيا 
على استضافة كأس األمم األوروبية 

لكرة القدم (يورو 2024) ودورة 
األلعاب األولمبية في هامبورغ في 

العام نفسه.

◄ أعلن نادي مرسيليا رابع الدوري 
الفرنسي أنه سيستضيف يوفنتوس 
بطل إيطاليا ووصيف بطل مسابقة 

دوري أبطال أوروبا في األول من 
أغسطس المقبل في مباراة ودية في 

كرة القدم.

◄ قرر فيورنتينا المنتمي إلى دوري 
الدرجة األولى اإليطالي االستغناء 

عن خدمات مدربه فينشنزو مونتيال 
بعد أن اتهمه النادي بقلة االحترام 
والتسبب في انهيار الثقة بينهما.

◄ مدد جيان بييرو جاسبريني 
عقده كمدير فني لفريق جنوه 

اإليطالي لكرة القدم حتى عام 2017، 
حسب ما أكده النادي اإليطالي، 

وقد جاء ذلك في بيان رسمي نشره 
النادي على الموقع الرسمي.

◄ قال مسؤولون بالمنتخب 
الهولندي لكرة القدم، أمس الثالثاء، 
إن المدافع رون فالر سيكون جاهزا 

للمشاركة عند اللعب في ضيافة 
التفيا يوم الجمعة في تصفيات 

بطولة أوروبا 2016.

◄ تعاقد العب الوسط الفرنسي 
الدولي السابق حاتم بن عرفة، 

الغائب عن المالعب الفرنسية منذ 
خمسة أعوام، رسميا مع نادي نيس 

الجنوبي، حسب ما علمته وسائل 
اإلعالم من النادي الذي لم يوضح 

مدة العقد.

باختصار

توجنوني الذي كان الذراع اليمنى 

لبالتـــر أكـــد أنه ال يتوقع ســـحب 

ملفي كأس العالم من روســـيا أو 

قطر

◄

املنتخـــب البرازيلـــي يبـــدأ حقبة 

الجديـــد- مدربـــه  مـــع  جديـــدة 

القديم كارلوس دونغا الذي حل 

خلفا للويز فيليبي سكورالي

◄

«أنهينا املوســـم في املركز الســـادس، واآلن يجب أن أعاود العمل 

بغيـــة الصعود إلـــى القمة من جديـــد، وأتمنى أن يكـــون إينغز عند 

حسن الظن في هجوم الفريق».

برندان رودجرز
 املدير الفني لليفربول اإلنكليزي

«عودتي إلى ريال مدريد مرة أخرى ســـتعتمد على أشخاص عدة، 

لكن على أي حال ال توجد أي اتصاالت منذ إقالة كارلو أنشيلوتي 

املدير الفني السابق للريال». 

  ألفارو موراتا 
جنم فريق يوفنتوس اإليطالي

«الكرة الذهبية لـ2015؟ ليونيل ميســـي يلعب بشـــكل رائع جدا 

لكـــن وخالل العام بأكمله بوفون مرشـــح بالتأكيد للفوز بالجائزة، 

لقد كان حارس مرمى عظيما لسنوات طويلة». 

   يوهان كرويف 
أسطورة كرة القدم الهولندية

 االتحاد الدولي في مفترق طرقات
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فـــي حفـــل ُأقيـــم  } قســنطينة (الجزائــر) – 
بقاعـــة العروض الكبـــرى ”أحمد باي“ بمدينة 
قســـنطينة الجزائريـــة اجتمع نجـــوم الغناء 
العربي، للمشـــاركة في تكريم الفنانة الراحلة 
وردة الجزائرية التـــي وصفها بعضهم بأنها 
”تلـــك التي تحمـــل الفـــرح والجمـــال بصوته 
للعالـــم ويزرعــه أمًال وحبـــًا وجماًال في قلوب 

اآلخرين“.
واعتلى مســـرح القاعـــة، 12 مطربًا بينهم 
التونســـي صابـــر الرباعـــي، والعراقي رضا 
العبد اللـــه، واألردنية ديانا كرزون، واللبناني 
عطيـــة،  رويـــدة  والســـورية  جســـار،  وائـــل 
والمصريـــة  عســـاف،  محمـــد  والفلســـطيني 
غـــادة رجـــب، والمغربيـــة هـــدى ســـعد، إلى 
جانب الفنانين زكية محمـــد، وندى الريحان، 
ويوســـفي توفيق مـــن الجزائر، حيـــث قدموا 
جميعًا باقة مـــن األغاني التـــي أدتها الفنانة 
الراحلة التـــي ُلقبت بـ“أميرة الطرب العربي“، 

خالل مسيرتها الفنية.
ورافـــق هـــؤالء في ذلـــك، فرقة موســـيقية 
تتكون من موســـيقيين لبنانيين، وجزائريين، 
وســـوريين، وتونســـيين بقيادة المايســـترو 

اللبناني بسام بدور.
ومن بيـــن األغاني التي أداهـــا المطربون 
للفنانـــة الراحلـــة ”عاشـــت بلـــدي الجميلة“، 

و“حرمت أحبك“، و“أنا مليت من الغربة“.
وقال وزيـــر الثقافة الجزائـــري، عز الدين 
ميهوبي، فـــي كلمة افتتاح الحفـــل ”ليس من 
الســـهل أن يتقبـــل الـــورد مـــوت وردة وهذه 
الفنانـــة التي قدمت لبلدهـــا الجزائر الكثير ال 
نتذكـــر أننا فقدناها إال بحلـــول ذكرى رحيلها 
ألنهـــا حيـــة دائمـــًا وأبدًا فـــي قلوبنـــا، فهي 
الجزائرية أينمـــا حّلت وارتحلت، والجزائرية 

دائمًا أينما غّنت وأطربت“.
وأضـــاف ميهوبي ”هذا الحفـــل هو تكريم 
للراحلـــة وردة، ووقفـــة عرفـــان وتقديـــر لها 
وألعمالهـــا التـــي ســـتبقى دائمًا راســـخة في 
عمـــق التاريخ، ويذبل كل الـــورد وتبقى وردة 

الجزائرية دائمًا متفتحة في قلوبنا“.
وقال نجل الفنانة وردة، رياض قصري في 
تصريـــح على هامش الحفـــل ”والدتي رحمها 
اللـــه كانت امـــرأة عظيمة، وإنســـانة متميزة 
وفريدة من نوعها، فقـــد كانت متواضعة جدًا 

ولم تغتر يومًا بالنجومية وأضوائها. 
وبالرغم من انشـــغاالتها الكثيرة بســـبب 
ارتباطاتهـــا إال أنهـــا لم تبخـــل علينا بحبها 
وحنانها ورعايتها لنا بقلب ينبض بكل معاني 
األمومة والحمد لله فبعد مرور ثالث ســـنوات 

على وفاتها كل العالم العربي يتذكرها“.
والفنانـــة وردة الجزائريـــة (2012/1939)، 
هي واحـــدة من أهـــم فناني الزمـــن الجميل، 
اســـمها الحقيقي وردة فتوكـــي، وهي من أب 
جزائـــري وأم لبنانيـــة، اشـــتهرت بتأديتهـــا 
لألغاني الوطنية الجزائرية، وتقديمها أغاني 

الفنانيـــن العرب الكبار من أمثـــال المصرَيْين 
أم كلثوم وعبـــد الحليم حافـــظ، وتم تكريمها 
من قبل بعض رؤســـاء بالدها فـــي الكثير من 

المناسبات.
وقـــد توفيـــت وردة بمنزلهـــا بالقاهرة في 
17 مايـــو 2012، إثـــر أزمـــة قلبيـــة، وُدفنت في 
الجزائـــر بالمقبرة العاليـــة المخصصة لكبار 

الشخصيات في الدولة.
بـــدوره، قال المايســـترو اللبناني بســـام  
بـــدور “ شـــرف لي أن أشـــارك اليـــوم في هذا 
الحفـــل الذي ُخصـــص لتكريـــم الفنانة وردة 
التي كان لي الشـــرف أني عزفت معها في أحد 

حفالتها ببيروت“.
أما الفنان التونســـي صابر الرباعي، فقال 
”عـــادة الـــورد يذبل ويمـــوت لكـــن وردة الفن 
العربي وردة الجزائرية لم تفارقنا رغم رحيلها 

عنا، وســـتبقى مدرستها ألجيال وأجيال تنهل 
منها وتشـــتم رائحة عطرها“. فيما قال الفنان 
اللبنانـــي وائـــل جســـار ”مـــن يحمـــل الفرح 
والجمـــال بصوته للعالم ويزرعـــه أمًال وحبًا 
وجمـــاًال في قلـــوب اآلخرين البـــد أن ال يموت 
زرعه عند البشر، ومن ال يموت زرعه يبقى حيًا 

في القلوب كما هو حال وردة الجزائرية“.
وكان هـــذا الحفل قـــد تأجل مـــن 17 مايو 
الماضـــي إلى الـ8 من الشـــهر الجـــاري الذي 

يوافق اليوم الوطني للفنان في الجزائر.
وانطلقـــت تظاهـــرة قســـنطينة عاصمـــة 
للثقافـــة العربيـــة بشـــكل رســـمي بتاريخ 16 
أبريـــل الماضي، وذلك بعد اختيار المدينة في 
ديســـمبر 2012 لتكون عاصمة للثقافة العربية 
لعام 2015 من طـــرف المنظمة العربية للتربية 

والعلوم والثقافة ”أليكسو“.

النجوم العرب يضيئون ذكرى وردة بباقة من أغانيها في قسنطينة

} أحـــاول أن أفهم فال أفهـــم لماذا تصاب 
الفتـــاوى الدينيـــة التي تحـــّرم الغش في 
االمتحانات بكساد استثنائي، حيث ال تجد 
الرواج ال في وسائل اإلعالم الكالسيكية وال 
االفتراضية وال يهتم بها اإلخوان وال دعاة 
الزمان وال سلفيو العصر واألوان، ربما ألن 
البعض يعتقد أن الغش كالكذب صالح في 
المصالح، أو ربما ألنه ال يريد أن ينهى عن 

شيء ويأتي بمثله.
فـــي مصر مثال كشـــف عباس شـــومان 
وكيل جامعة األزهر عن أحدث وسائل الغش 
في االمتحانات الثانوية األزهرية والتي تم 
اكتشـــافها، حيث كانت عبارة عن سماعات 
صغيرة توضع داخل األذن، وأيضا سماعة 
موبايـــل مخفية داخـــل الحجاب، باإلضافة 
إلـــى نظـــارة تقـــوم بالتصويـــر واالتصال 
باإلنترنت، وموبايل في شـــكل ســـاعة يد، 
ولم يجد رئيس الوزراء ابراهيم محلب بّدا 
من أن يدعو وزارتي الداخلية والتعليم إلى 
إعداد مخطط استراتيجي للحد من عمليات 

الغش في االمتحانات المصرية.
وفي المغرب قررت الحكومة، بالتزامن 
مع إجراء امتحانـــات الباكالوريا التصدي 
لظاهـــرة الغش في االمتحانات، بمشـــروع 
قانون ســـيعرض علـــى البرلمـــان ويتعلق  
بزجر الغش فـــي االمتحانات المدرســـية، 
يحدد حاالت الغش  بكل تبادل للمعلومات 
المترشـــحات  بيـــن  شـــفويا  أو  كتابيـــا 
والمترشـــحين داخـــل فضـــاء االمتحـــان، 
وحيازة المترشـــحة أو المترشـــح على أي 
مخطـــوط أو وثيقة لها ارتبـــاط بموضوع 
االمتحـــان، واســـتعمال آالت أو وثائق غير 
مرخص بها داخل فضاء االمتحان، وحيازة 
أو استعمال الوسائل اإللكترونية الحديثة.

وفـــي الجزائر قررت النيابة العامة فتح 
تحقيق قضائي في تسريب مواضيع مزورة 
المتحانـــات البكالوريا بعد تســـريب مواد 
االختبـــارات عبر الفيســـبوك، وفي تونس 
والعـــراق اعتمـــدت المؤسســـات التربوية 
على أجهزة حديثة للتشـــويش على أجهزة 
الموبايـــل داخـــل قاعـــات االمتحـــان، في 
انتظـــار أن يجد المترشـــحون خالل العام 
القادم وســـائلهم للتشـــويش علـــى أجهزة 

التشويش.
حتـــى الصين احتـــارت وحـــار دليلها 
في الموضـــوع، وقالـــت األخبـــار القادمة 
مـــن هناك أن طائـــرة دون طيار حلقت فوق 
مركزيـــن لالمتحانـــات في مدينـــة لويانغ، 
بإقليم هينان الســـتطالع أي إشـــارات غير 
اعتياديـــة يتم إرســـالها إلى أجهـــزة، ربما 
تمكـــن الطـــالب مـــن إدخالها إلـــى قاعات 
االمتحان، وفـــي الهند  ظهرت طرق جديدة 
وغريبة للغـــش في والية بيهار الشـــرقية، 
وأظهرت تقاريـــر إخبارية كيف يقوم األهل 
واألقارب بتســـلق جـــدران مباني المدارس 
من أجل تقديم األوراق والكتب والكراسات 
للطالب وهم في قاعات االختبارات لينقلوا 
منها األجوبة عن األسئلة المطروحة عليهم 
بينما اكتفى رجال األمن بمتابعة المشـــهد 

في صمت.
بعد أعوام قليلة سنسمع عن قمة دولية 
لدراســـة أفضـــل الســـبل لمواجهـــة الغش 
فـــي االمتحانـــات عبـــر القـــارات الخمس 
بعـــد أن توحـــدت وســـائله بين الشـــعوب 
بفعل التقنيات الحديثـــة، وفي انتظار ذلك 
ســـيبقى العالـــم بحاجة إلى طـــرح قضية 
غـــش الكبار الذي بات يلهو بمصائر الدول 

والمجتمعات.

امتحانات مغشوشة

اجلزائرية،  قســــــنطينة  ــــــة  مدين صدحــــــت 
ــــــة املاضية، بحناجــــــر مطربني عرب،  الليل
إحياء للذكرى الثالثة لوفــــــاة الفنانة وردة 
االحتفال  إطــــــار  فــــــي  وذلك  ــــــة،  اجلزائري

باملدينة ”عاصمة للثقافة العربية“.

رحلت وردة لكن أغانيها بقيت حية في قلوب محبيها

صباح العرب

الحبيب األسود

أحمد حافظ

} تحـــول درس خصوصي فـــي مصر، إلى ما 
يشبه ســـرادق فرح، بعد أن حضر إلى المعلم 
شـــريف المصـــري أكثـــر مـــن 5 آالف طالـــب، 
لمراجعة مادة اللغة اإلنكليزية، قبيل ســـاعات 
مـــن دخـــول االمتحان فـــي الثانويـــة العامة، 
ودفع كل طالب نظير المشـــاركة في المراجعة 
النهائية لهذا المعلـــم مبلغ 35 جنيها (نحو 5 

دوالرات).
ولم يجد المعلـــم مكانا للتجمع الكبير من 
الطالب، ســـوى المنطقة الواقعة داخل سينما 
”رادوبيـــس“ بحي الهـــرم، الواقـــع بمحافظة 
الجيـــزة (غـــرب القاهـــرة)، واســـتمر الدرس 
الخصوصـــي نحو 5 ســـاعات متواصلة، ولم 
يكـــن هناك اختـــالط بين الشـــباب والفتيات، 
حيـــث خصص المـــدرس 5 ســـاعات للطالب، 

ومثلها للفتيات.
ولجـــأ المعلم من كثرة أعـــداد الطالب إلى 
تشـــغيل شاشـــات عرض ضخمة في الساحة، 
نظـــرا لبعـــد المســـافة بيـــن الطـــالب الذين 
يجلســـون في نهاية الســـرادق، وبين المعلم 
ذاته، الذي كان يشرح من أعلى منصة خشبية، 
وكان يتحدث عبر مصدح، موصول بسماعات 

مكبرة للصوت، توزعت في أركان السينما.
قـــال عـــدد مـــن الطـــالب الذيـــن حضروا 
لمراجعة المنهج ليلة االمتحان في الســـرادق 
لـ“العـــرب“ إن هـــذا المعلـــم يعد أحد أشـــهر 
المعلمين الذين يســـتطيعون تلخيص المنهج 
بالكامل في ســـاعات قليلة، ورغم كثرة األعداد 
التي حضرت خرج الطالب سعداء من سهولة 
الشـــرح، والبســـاطة التي يتمتع بها ”مســـتر 

شريف“ في إيصال المعلومة للطالب.
وأنشـــأ المعلـــم ذائـــع الصيت فـــي مصر 
صفحـــة علـــى موقـــع التواصـــل االجتماعي 
فيســـبوك، لحجـــز المذكـــرات النهائية، ومن 
يتخلـــف عن الحجـــز، لن يتمكن من شـــرائها. 
ومـــن خـــالل الصفحـــة أتـــاح للطـــالب حجز 
مراجعـــة ليلـــة االمتحان، وخصص شـــخصا 
للرد على استفســـارات جميع الطالب، وأماكن 

الحجوزات، والمقابل المادي.
واعتبـــر العديد من المصريين على مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي، أن تجمع هـــذا العدد 
الكبيـــر مـــن الطالب في مـــكان واحـــد لتلقي 
الـــدرس الخصوصي، يعكس هجـــرة الطالب 
للمدارس الحكومية التي لم تعد تقدم المعلومة 
بطريقة سلسة، يستطيع من خاللها الطالب أن 

يعتمدوا عليها في اجتياز االمتحانات.

ذكـــرت صحيفـــة ”ال ريبوبليـــكا“  } رومــا – 
رافقـــت  قطـــة  أن  الثالثـــاء  أمـــس  اليوميـــة 
صاحبتهـــا عبـــر الصحراء من الســـودان إلى 
ليبيا ثم على متن قارب مهاجرين إلى إيطاليا 
نقلت إلى الحجـــر الصحي بجزيرة المبيدوزا 

بعد أن وعدت السلطات بجمع شمل االثنين.
وقالـــت الصحيفـــة االيطاليـــة إن دوريـــة 
بحريـــة بريطانية أنقذت القطـــة ذات اللونين 
هـــي  ”لـــوال“  واســـمها  واألســـود  األبيـــض 
وصاحبتها بعد أن اختبأتا من خفر السواحل 
ومهربـــي المهاجرين داخل حقيبة ســـفر على 

مدى الرحلة التي استغرقت أشهر.
وأظهرت لقطـــات مصورة علـــى موقع ”ال 
ريبوبليـــكا“ على اإلنترنـــت عمال اإلغاثة وهم 
يطمئنون صاحبة القطـــة الذاهلة وهي تبكي 

وتستفســـر عن مصير قطتهـــا. وعرفت المرأة 
السودانية نفسها باســـم سما فقط بعد أن تم 
إنزالها من الســـفينة والتحفظ على لوال لدواع 
صحية. وتدخل رئيس بلدية المبيدوزا جويزي 
نيكولينـــي وطبيب الجزيرة بيتـــرو بارتولو، 
إلنقاذ القطة التي كانت في األغلب ستلقى في 
البحر. وقال نيكولينـــي: ”أول مرة تصل قطة 
إلـــى المبيدوزا من الســـاحل الليبي وبموجب 

القانون ال يمكن إدخالها لدواع صحية“.
وأضافت الصحيفة إن ناشـــطة محلية في 
مجال حقوق الحيوان تسلمت لوال وستبقيها 
معزولة لحيـــن يفحصها طبيب بيطري ويقوم 
بتحصينهـــا فيمـــا نقلـــت ســـما -وهـــي من 
الســـودان- إلى مركـــز الســـتقبال المهاجرين 

بجزيرة صقلية.

} بيروت – شهد خليج سان جورج المحاط 
بأبنية بيـــروت الفخمة وفنادقهـــا الفاخرة 
افتتاح معرض لليخوت تخلله عرض ألزياء 
مـــن مجموعة ربيع وصيـــف 2015 للمصمم 
اللبناني إيلـــي صعب الذي يحلم بأن يطلق 

إحدى مجموعاته من العاصمة اللبنانية.
ومســـاء االثنين، رســـت عشـــرة يخوت 
فخمـــة حديثة الطـــراز في افتتـــاح معرض 
لليخوت، وعلى متنها عارضات ارتدين أزياء 

للمصمم اللبناني ذي الشهرة العالمية.
واجتمعـــت فخامـــة اليخوت مـــع أناقة 
أزيـــاء صعـــب وجديـــد ســـيارات الفيراري 
اإليطالية التي اســـتراحت مقابل البحر في 
حديقة نـــادي اليخوت في مجمـــع ”زيتونة 
باي“، فيما تجولـــت 25 عارضة أخرى على 
ممر خشـــبي توزع علـــى جانبيـــه جمهور 

لبناني وعربي.
وقـــال صعب إن مشـــاركته فـــي افتتاح 
معـــرض اليخوت في ظـــل االضطرابات في 
لبنان ”هـــي بمثابـــة تظاهـــرة جميلة على 

الطريقة اللبنانية“.
وأضـــاف ”هكذا يجب أن يتظاهر الناس 
فـــي لبنان ويقدموا أشـــياء جميلـــة، تظهر 

عكس الصورة التي تسوق عن البلد“.
وأشـــار إلى أنـــه يلقى الحفـــاوة في كل 
مكان يعرض فيه ”ولكن الحفاوة في بيروت 

لها نكهة مختلفة“.
وعلى أنغام الموسيقى تنوعت المالبس 
واأللـــوان التي قدمتهـــا العارضات في تلك 
الليلة، وطّعم صعب مجموعته بألوان زاهية 

تعكس عذوبة الصيف.
وكان صعـــب قـــد أطلق هذه التشـــكيلة 
لربيـــع وصيف 2015 في فبراير الماضي في 
باريس، واستوحاها من أجواء الموضة في 
بيروت مستلهما ”عصر المدينة الذهبي“ في 
الستينات والتسعينات من القرن المنصرم، 
أي قبل اندالع الحرب األهلية (1990-1975)، 
وفي الســـنوات األولى التـــي تلت انتهاءها 

ودخول لبنان في مرحلة إعادة اإلعمار.

مدرس يجمع آالف الطالب 
في درس خصوصي داخل سينما

قطة سودانية تصل أوروبا بعد رحلة هجرة غير شرعية

إيلي صعب يعيد لبيروت ألوانها الزاهية
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