
} بــريوت – قـــال متابعون للشـــأن الســـوري 
إن نهاية حكم الرئيس بشـــار األســـد أصبحت 
اإلقليميـــني  أصدقـــاءه  وأن  وقـــت،  مســـألة 
والدوليني لم يعودوا متمســـكني ببقائه مثلما 
كان منذ أشهر، وأن إيران وروسيا تبحثان عن 

ضمانات ما بعد إسقاط األسد.
وكان ســـقوط مقـــر اللـــواء 52 فـــي درعـــا 
جنوب البـــالد في أيـــدي املعارضـــة الثالثاء 
عالمـــة على أن قوات األســـد باتت عاجزة عن 
حماية مواقعها قبل التفكير في استعادة املدن 
أو املواقـــع العســـكرية التي ســـيطرت عليها 
املعارضـــة في الشـــمال أو اجلنـــوب، أو التي 

وقعت حتت سيطرة تنظيم داعش.
وال تقف تأثيرات ســـقوط هـــذا اللواء عند 
اجلانب العســـكري فقط، وإمنا ميكن أن تؤشر 
علـــى أن قوات األســـد تعيش وضعـــا معنويا 
صعبا في ظـــل توالي الهزائـــم والتراجع في 
األداء امليدانـــي ما يجعـــل املعارضة في وضع 
أفضل ويشجعها على فتح املزيد من اجلبهات، 
فيما تفقد القوات النظامية يوميا أعدادا كبيرة 

من اجلنود وتعجز عن التعويض.
واستبعد خبراء ومحللون أن ينجح األسد 
في وقف هذا التدهور خاصة أن حلفاءه اكتفوا 
مبراقبة ما يجري ولـــم يبادروا فعليا إلنقاذه، 
فضال عن التناقض في املواقف جتاه سوريا.

ونفت إيـــران أمـــس أن تكون قد أرســـلت 
قوات لدعم األسد، وذلك بعدما حتدثت مصادر 
عســـكرية ســـورية عن وصـــول آالف املقاتلني 
اإليرانيـــني وميليشـــيات عراقيـــة وأفغانيـــة 
وباكســـتانية ملنع ســـقوط دمشـــق، مباشـــرة 
عقب إعالن قاســـم سليماني قائد فيلق القدس 
باحلرس الثوري أنه يعـــد العالم مبفاجأة في 

سوريا.
وقالت املتحدثة باســـم اخلارجية اإليرانية 
مرضية أفخم فـــي مؤمترها الصحفي اليومي 
أمـــس إن املزاعم عـــن ”وجود عســـكري لدول 

صديقة لسوريا ال أساس لها“.
وعـــزا احملللـــون التراجـــع اإليرانـــي إلى 
وجـــود صفقة طرحتها بعض دول كبرى خالل 

قمة الدول السبع األخيرة بأملانيا.
وتعتبر الـــدول الداعمة لهـــذه الصفقة أن 
وجـــود األســـد في الســـلطة ســـيعطل أي حل 
مســـتقبلي في ســـوريا، وأن البديل ســـيكون 
مزيجا من شخصيات عملت مع النظام وأخرى 
مـــن املعارضـــة الوطنية شـــاركت فـــي مؤمتر 

جنيف2 الذي سيكون أرضية التغيير القادم.
وكمـــا في الغرب، يظل مصير األســـد على 
نفس درجـــة األهمية فـــي موســـكو وطهران. 
فبينمـــا يســـعى الـــروس إلـــى احلفـــاظ على 
حتالفهم القدمي مع النظام الســـوري، يحرص 
اإليرانيون على إبقـــاء طرق التمويل واإلمداد 

بالسالح مفتوحة مع ميليشيا حزب الله.
ويقول مراقبون إنه إذا شكل مصير األسد 
عقبة أمام التقارب الذي يسعى إليه الغرب مع 

روسيا وإيران، فمن املرجح أن يحاول الطرفان 
التوصل إلى اتفاق بإبعاد األسد خشية سقوط 

سوريا بأكملها في أيدي املتشددين.
وفـــي نهاية قمة الســـبع التـــي عقدت في 
أملانيا، هاجم الرئيـــس األميركي باراك أوباما 
نظيـــره الروســـي فالدمييـــر بوتـــني، واتهمه 
بتدمير االقتصاد الروســـي مقابل العودة إلى 

”أمجاد احلقبة السوفيتية“.
قالـــت لصحيفة  دبلوماســـية  لكن مصادر 
”ديلـــي تلغراف“ البريطانيـــة إن هناك اقتناعا 
في موســـكو وطهران بأن التقـــارب مع الغرب 
ســـيمنع حدوث الســـيناريو األســـوأ بالنسبة 

لهما، وهو سقوط دمشق في أيدي داعش.
وقال مسؤول بريطاني، رفض الكشف عن 
هويته، إن ”الروس باتوا مستعدين للفصل بني 
مصاحلهم في أوكرانيـــا ومصاحلهم األخرى 
فـــي العالم العربـــي، بينما يبـــدو اإليرانيون 
متمســـكني بقوة باحلفاظ على استمرار طرق 
اإلمـــداد مع حزب الله في لبنان مفتوحة، حتى 

وإن كان ذلك على حساب التضحية باألسد“.
ويبـــدو أن نظـــام األســـد بات يائســـا في 
مواجهة سلســـلة الهزائم الكبيرة التي تعرض 

لها مؤخـــرا فـــي مواجهة فصائـــل املعارضة 
واملتشددين اإلسالميني.

ونقلت مصادر عن دبلوماسي اعتاد التردد 
على ســـوريا بانتظام خالل العامني املاضيني 
أن وزير اخلارجية السوري وليد املعلم ”طلب 
مـــن إيـــران مؤخـــرا إرســـال 100 ألـــف مقاتل 

ملساندة قوات النظام“.
وأضافـــت ”لكن الطلب قوبـــل بالرفض من 
قبـــل اإليرانيني الذين عبروا للوزير الســـوري 
عـــن مخاوفهـــم مـــن أن يتحول الصـــراع في 

سوريا إلى معركة طائفية مفتوحة“.
ورغـــم ذلك لـــم متنـــع املخاوف مـــن أخذ 
الصراع الســـوري إلى صبغة طائفية وإرسال 
اإليرانيني إمدادات عســـكرية ومقاتلني شيعة 

إلى دمشق.
وبحســـب مركز الدراســـات االستراتيجية 
والدوليـــة، فـــإن عـــدد اجلنـــود فـــي اجليش 
السوري تقلص إلى 178 ألف جندي بعد أربعة 
أعـــوام من الصراع الـــذي خاضه اجليش عام 

2011 بتعداد تخطى 325 ألف مقاتل.
ومثلما فقدت القـــوات احلكومية مواقعها 
وصارت عاجزة عن مجاراة احلرب، فإن حزب 

الله، الذي يتمسك أمينه العام حسن نصرالله 
بخوض احلـــرب إلى النهايـــة، يعيش وضعا 
صعبا في ظل الضربات املوجعة التي يتلقاها 
بشكل يومي على أيدي املعارضة وآخرها يوم 

أمس حيث فقد في عملية واحدة 14 مقاتال.
وكانت تقارير مختلفة قد كشـــفت أن األسد 
لم يعد مثار اتفاق داخل الطائفة العلوية التي 
تسيطر على املؤسســـتني العسكرية واألمنية، 
وأن قيادات بارزة من املؤسســـتني حثته على 
أن يبحث عن حل سياســـي للحـــرب، ولو كان 
مقابـــل تنـــازالت مؤملة في إشـــارة إلى القبول 

بالتنحي واملغادرة للعيش خارج سوريا.
ويتخوف العلويون بشكل خاص من موجة 
انتقام قد تستهدفهم بعد سقوط األسد، ولذلك 
تدفع بعض قيادات الطائفة إلى حل سياســـي 

يضمن عدم املساس باملدن العلوية.
وتشـــجع املعارضة الوطنية السورية هذه 
اخلطوة من خالل تأكيدها املستمر على احلل 

السياسي كبوابة حلل األزمة السورية. 

} مئات الســـوريني يحاولون العبور إلى تركيا هربا من املعارك التي اندلعت أمس في بلدة تل أبيض قرب احلدود التركية، في وقت تدرس روســـيا 
وإيران عروضا غربية للتضحية باألسد مقابل احلفاظ على مصاحلهما في سوريا.
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الكويت تستعد لمواجهة الوهن يفقد قوات األسد القدرة على حماية النظام

داعش بمروحيات فرنسية
} باريس  – قالت فرنســـا إن الكويت ترغب في 
شـــراء 24 طائـــرة مروحية عســـكرية من طراز 
كاراكال من صنع شـــركة إيربـــاص وإن العقد 

سيوقع قريبا.
وتأتي هذه الصفقة بعد أســـابيع قليلة من 
احلديـــث عن اعتـــزام الكويت طلب شـــراء 28 
مقاتلة أف18- ســـوبر هورنيـــت املتطورة من 
مجموعـــة بوينغ. واخلطوتان تعكســـان رغبة 
الكويت في أن تدخل غمـــار الصفقات الكبرى 
التي بادرت إليهـــا دول خليجية وإقليمية في 
ظل احلـــرب على داعـــش، وحتســـبا للتهديد 
الذي ميكن أن متثلـــه إيران وأذرعها على أمن 

املنطقة.
والعقـــد اجلديـــد هـــو األحدث الـــذي يتم 
االتفـــاق عليـــه بني باريـــس ودولـــة خليجية 
عربية، ويأتي بعد أســـابيع من إجناز شـــركة 

داسو التفاق لبيع 24 مقاتلة رافال لقطر.
وقال مكتب الرئيس الفرنســـي فرانســـوا 
هوالنـــد عقب محادثة هاتفيـــة بينه وبني أمير 
الكويت الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
”فـــي إطـــار الشـــراكة الدفاعيـــة بني فرنســـا 
والكويت (…) عبر األمير عن الرغبة في تزويد 
القوات اجلوية لبالده بأربع وعشرين مروحية 

من طراز كاراكال. سيتم توقيع العقد قريبا“.
وجرى خالل االتصال الهاتفي تأكيد التزام 
فرنســـا بالوقـــوف إلى جانـــب الكويت لتأمني 

أمنها.
وعزا مراقبون شـــروع الكويت في مناقشة 
صفقتني كبيرتني مع فرنسا والواليات املتحدة 
إلـــى حـــرص املســـؤولني الكويتيـــني على أال 
تكون بالدهم في مرحلـــة متأخرة في صفقات 

التسليح باملقارنة مع جيرانها اخلليجيني.
وتشـــهد املنطقة ســـباقا نحو عقد صفقات 
ذات وزن عســـكري في ظل احلرب على تنظيم 
داعش الذي ميكـــن أن يتحول إلى خطر جدي 
ليس فقط في العراق وســـوريا، ولكن في بقية 

املنطقة ككل.
وقـــال خبـــراء إن الكويـــت حتتـــاج هـــذه 
الطائرات ليـــس للدخول في حروب بني الدول 
بـــل لضرب جتمعـــات إرهابيـــة أو مجموعات 
متطرفـــة ميكن أن تتســـلل على احلـــدود، وأن 
األمر على عالقة مباشـــرة باحلرب على تنظيم 

داعش.
ووقعت قطر صفقة لشـــراء 24 طائرة رافال 
فرنســـية بقيمة سبعة مليارات دوالر، وأبرمت 
مصر صفقة مماثلة مع فرنسا شملت 24 طائرة 
رافال وفرقاطة من طراز فرمي وصواريخ جو-

جو.
وكانـــت مصـــادر كشـــفت في عدد ســـابق 
عن صفقة تســـليح كبرى  لصحيفة ”العـــرب“ 
يجـــري الترتيـــب لهـــا بـــني فرنســـا واململكة 
العربية الســـعودية وتتعلق بنظـــم صواريخ 

مضادة للطائرات ورادارات بحرية وجوية.
وتنوي السعودية شـــراء خمس غواصات 
مـــن صنع أملاني بقيمة 2.5 مليـــار يورو، ومن 
احملتمـــل أن ترتفـــع الصفقة إلـــى 25 غواصة 

بقيمة 12 مليار يورو على املدى الطويل.

[ وزير الدفاع األميركي األسبق يدعو إلى حرب باردة في مواجهة داعش [ إنشاء نظام ديمقراطي في العراق أمر غير واقعي
اعترف وزيـــر الدفاع األميركي  } واشــنطن – 
األســـبق دونالد رامســـفيلد بأن غـــزو العراق 
كان قرارا خاطئا وأن اجتاه الرئيس الســـابق 
جورج بوش بفـــرض الدميقراطية في العراق 

غير واقعي.
وبعد مـــرور 12 عامـــا على إســـقاط نظام 
الرئيـــس العراقـــي الراحـــل صـــدام حســـني 
وما تبعه من تصاعد نشـــاط تنظيـــم القاعدة 
الذي حتـــول فيما بعد إلى داعـــش وأعلن عن 
تأسيس ”اخلالفة اإلســـالمية“، أكد رامسفيلد 
أن إمكانيـــات الغرب ”يرثى لهـــا في مواجهة 

التشدد اإلسالمي املستشري في املنطقة“.
ويحاول رامســـفيلد التنصل من مسؤولية 
الترويج واملشـــاركة في احتالل العراق بعدما 
غرقت البالد في الفوضى الناجمة عن سيطرة 
تنظيم داعش املتشـــدد على مساحات واسعة 

منذ عام من بينها مدن املوصل والرمادي.

وعندمـــا كان ال يزال مســـؤوال عـــن وزارة 
الدفاع األميركية، كان رامسفيلد يروج لقناعات 
مخالفة متاما لتلك التي حاول طرحها مؤخرا 

في حديث مع صحيفة تاميز البريطانية.
ففـــي خطاب لـــه أمـــام مجلـــس العالقات 
اخلارجيـــة فـــي واشـــنطن عـــام 2003، قـــال 
رامسفيلد ”األمر واضح، لدينا مصلحة كبيرة 
في جناح العراقيني… مبقدور العراق أن يكون 
مثـــاال ُيظهـــر كيـــف أن دولة مســـلمة معتدلة 
تســـتطيع النجاح في معركتهـــا ضد التطرف 

املنتشر في العالم اإلسالمي اليوم“.
واآلن، يبـــدو أن عـــدم قـــدرة العـــراق على 
التأقلـــم مـــع النمـــوذج الـــذي كان يطمح إليه 
رامســـفيلد وحتوله في املقابل إلى تهديد كبير 
جليرانه في اخلليج ومركز انطالق للمتشددين 
إلى سوريا أجبرا رامسفيلد على التراجع عما 

كان ينادي به في السابق.

وقـــال في احلوار مـــع الصحيفة التي عاد 
وهاجمهـــا الحقا فـــي مداخلة مع قناة ”ســـي 
ان ان“ األميركيـــة بســـبب تركيزهـــا علـــى أن 
تصريحاتـــه حترج الرئيس بوش، ”لســـت من 
الذيـــن يعتقـــدون أن النمـــوذج األميركـــي في 
الدميقراطيـــة قد يصلح لبلـــدان أخرى في كل 

حلظات تاريخها“.
وأضاف ”الفكرة أن إنشاء نظام دميقراطي 
في العراق بدا لي غير واقعي. لقد شعرت بقلق 
بالغ حينما ســـمعت أن هذا مـــن بني األهداف 

املعلنة“.
تغييـــر  إلـــى  الغـــرب  رامســـفيلد  ودعـــا 
اســـتراتيجيته في مواجهة داعش، والشروع 
في شـــن ”حـــرب على غـــرار احلـــرب الباردة 
والتعـــاون مـــع حلفـــاء فـــي إطـــالق عمليات 
جتسس وجتفيف منابع متويل املتشددين من 

النفط وكافة املصادر األخرى“.

لكن مراقبني اتهموا وزير الدفاع األميركي 
األســـبق بالتناقـــض حينمـــا متســـك بتأييد 
اإلطاحة بصدام حســـني في نفس الوقت الذي 
وجـــه فيه اللوم للزعمـــاء الغربيني على إزاحة 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من خالل 
توجيه ضربـــات جوية لقواته عـــام 2011 قبل 

قتله على يد الثوار الليبيني.
وقـــال إن مســـاهمة الغـــرب فـــي إســـقاط 
نظام القذافي شـــجعت علـــى حتول البالد إلى 
مستنقع للمتشـــددين. مضيفا أن البالد اليوم 

”ال تبدو على ما يرام“.
ورغم فشـــل احلكومـــة العراقيـــة إلى حد 
اآلن في اســـتعادة املناطق التي يسيطر عليها 
داعـــش، ال يبـــدو العـــراق علـــى نفـــس درجة 

الفوضى التي يراها رامسفيلد في ليبيا.

اعتراف متأخر لرامسفيلد: احتالل العراق كان قرارا خاطئا

[ إيران وروسيا تبحثان ضمانات غربية، والمعارضة تشجع العلويين على اختيار الحل السياسي
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} الغـــرب فـــي حال يرثـــى لها فـــي مواجهة 
التشدد اإلسالمي.

أول صحيفة عر
اخلميس6/11

إسل

األما

األزواج يستحمون ببحيرة دموع العاشقني في كوبا أميركا

زراجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج عمـــر أحمـــد إبراهيـــم ال

ف



} برلــني - أعلـــن وزير اخلارجيـــة األملاني 
فرانك فالتر شتاينماير أن مفاوضات جديدة 
بـــدأت األربعاء في برلني بني 23 شـــخصية 
ليبية وموفـــدي العديد من القـــوى الكبرى 

برعاية األمم املتحدة لتفادي ”تفكك“ ليبيا.
وقال شـــتاينماير الذي يشـــارك في هذه 
املفاوضات إن ”جولة املشاورات التي بدأت 
برعايـــة برناردينو ليون قـــد تكون الفرصة 

األخيرة حلماية ليبيا من التفكك“.
وأضـــاف أن ”العالم ينتظـــر من أطراف 
النزاع أن تتحمل مسؤولياتها وتوافق على 
تسوية“، وذلك غداة حتفظات شديدة أعرب 
عنها البرملان الليبي املعترف به دوليا حيال 
مشروع االتفاق اجلديد الذي عرض االثنني.

ويحاول ليون منذ أشـــهر إيجاد تسوية 
تتيح تشكيل حكومة وحدة في ليبيا، ويأمل 

في إجناز ذلك قبل بداية شهر رمضان.
وأعلن ليون أن مشـــروع االتفاق اجلديد 
الذي عرضـــه تعامل معه ممثلـــو البرملانني 
الليبيني املتنازعني بـ“إيجابية“، لكن برملان 
طبرق أبدى الحقا ”استياءه الشديد“ من هذا 
النص على خلفية الدور الذي مينحه لبرملان 

طرابلس اخلاضع لهيمنة ”فجر ليبيا“.
وعلقت مصادر دبلوماســـية أملانية قائلة 
”الواقعيـــة تفترض عدم انتظار املشـــاورات 
فـــي برلني“ لتؤدي إلى اتفـــاق بني األطراف 
الليبية حول مشروع األمم املتحدة، معتبرة 
أنه إذا جعل جميع األطراف من هذه الوثيقة 

قاعدة ملفاوضاتها ”فسيكون ذلك جناحا“.
وإضافة إلى ممثلي ليبيا الـ23، يشـــارك 
في احملادثات في العاصمة األملانية موفدون 
للدول اخلمس دائمـــة العضوية في مجلس 
األمن ، إضافة إلى آخرين من أملانيا وإيطاليا 
وأسبانيا واالحتاد األوروبي واألمم املتحدة 

والدول املجاورة لليبيا. ويتساءل مراقبون 
عن مـــدى متثيليـــة احلاضرين فـــي مؤمتر 
الصخيرات أو في العاصمة األملانية للقوى 

الفاعلة على األرض.
ويشـــير هؤالء إلى تعـــدد القيادات لدى  
فجر ليبيا وعدم رضوخ كل مقاتليها ألوامر 
املؤمتر الوطني في طرابلس. ويشير آخرون 
إلى التداخل الكبيـــر وإلى العالقات املريبة 
بني فجر ليبيا واإلخوان املسلمني وعناصر 

في اجلماعة الليبية املقاتلة.
وتأكيدا لوجود هـــوة بني املقاتلني على 
األرض في طرابلس وبني من يدعون متثيلهم 
فـــي املؤمتـــرات تناقلـــت تقاريـــر إخبارية 
الثالثـــاء تصريحـــات لقيادي إســـالمي في 
العاصمة الليبية يقول إنهم غير معنيني مبا 
يجري في الصخيرات، وشوهدت املليشيات 
املسلحة في قلب طرابلس باألسلحة الثقيلة 
رافعة صور القيادات اإلســـالمية التي قتلت 

في املواجهات مع قوات حفتر.
وتؤشر هذه املعطيات على أن ميليشيات 
”فجـــر ليبيا“ تولـــي اهتماما أكبـــر بالقتال 

وهتك الشرعية في بلد أنهكته احلروب.
ويشـــير آخرون  إلـــى تصريحات اللواء 
خليفـــة حفتر خـــالل األيـــام املاضية خالل 
تخريجه ألكثر من 5000 جندي ليبي حيث أكد 
أنه سيقتلع جذور اإلرهاب في ليبيا بالقوة 
املســـلحة وأنه التفاوض مع اإلرهابيني في 
بنغـــازي وكامـــل التراب الليبي في إشـــارة 
واضحة إلى رفضه حلوار الصخيرات، كما 
طالب بعفو عـــام وإرجاع املهجرين وضباط 
اجليش السابق للعمل، وتعتبر هذه النقطة 

بالذات خالفية جدا مع قوات ”فجر ليبيا“.
وتؤكد كل هـــذه التصريحات املتناقضة 
أن املليشـــيات املســـلحة املســـيطرة علـــى 
العاصمة لن متكن أي حكومة وحدة وطنية 

من العمل من داخلها.
وتتوسع دائرة الرافضني لعقد مؤمترات 
خارج ليبيا ملناقشـــة أوضاع ليبية داخلية، 
وتشـــمل عددا من امليليشـــيات املســـلحة و 

منظمات مجتمع مدني وأحزابا سياسية.

وقـــال مصطفى الزائدي منســـق اللجنة 
التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية 
لـ“العـــرب“ إن ”حركته تؤمـــن باحلوار  بني 
الليبيني كوســـيلة وحيدة للوصول إلي حل 
ســـلمي لألزمة التي عصفـــت بليبيا نتيجة 
للتدخـــل األجنبي فـــي شـــؤونها الداخلية، 
لكنهـــا غيـــر معنية باحلـــوار الـــذي يقوده 

برناردينو ليون فـــي جنيف أو الصخريات 
أو أي مـــكان آخر، وتعتبـــره مجرد  إضاعة 
للوقت واجلهد، ألنه حوار داخل طرف واحد 
من األطراف الليبية، فهو كمن يحاور نفسه 
بســـبب غياب الطـــرف األهم وهو الشـــعب 

الليبي وقواه الوطنية“.
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◄ أعلنت مديرية األمن الجزائرية 
(الشرطة) أنها جندت 150 ألف 

شرطي ضمن مخطط خاص بموسم 
االصطياف وشهر رمضان المقبل 

من أجل التصدي للجريمة واإلرهاب 
وتأمين المواطنين.

◄ أصدر القضاء التونسي حكما 
بإلغاء قرار رئاسي صدر في 2011 
ويقضي بمصادرة أمالك الرئيس 
السابق بن علي وأقاربه، غير أن 

وزيرا تونسيا قال إن الحكومة 
ستستأنف الحكم.

◄ طالب ”حزب المؤتمر من أجل 
المعارض بتكوين  الجمهورية“ 

لجنة تحقيق برلمانية إلعادة النظر 
في بعض العقود المبرمة في قطاع 
الطاقة، مؤكدا دعمه لالحتجاجات 

التي شهدتها تونس مؤخرا.

◄ كشف مصدر أمني جزائري، 
النقاب عن أن قوات بحرية غربية 

وعربية، تفرض عمليات مراقبة 
مشددة، على موانئ  ليبيا  في البحر 
المتوسط، منذ مارس الماضي، لمنع 

وصول شحنات أسلحة إلى داعش.

◄ أكدت مصادر دبلوماسية 
أن الرئيس الفرنسي فرانسوا 

هوالند، سيزور الجزائر االثنين 
المقبل بدعوة من نظيره الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة. والزيارة هي 

الثانية لهوالند للجزائر، بعد األولى 
التي كانت في ديسمبر 2012.

◄ أنقذت القوات البحرية التونسية 
األربعاء قبالة سواحل مدينة بن 

قردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا 
356 مهاجرا غير شرعي، أغلبهم 

أفارقة أبحروا من السواحل الليبية 
في اتجاه السواحل اإليطالية.

املغرب يرى في إحياء االتحاد املغاربي ضمانة الستقرار املنطقةباختصار

أويحيى يعود إلى قيادة الحزب الثاني للسلطة في الجزائر

تشتت المفاوضات الليبية بين الصخيرات وبرلين
[ ال سلطة ألطراف الحوار على الميليشيات المسلحة  [ دعوات إلى مقاطعة المؤتمرات الدولية المتشابهة

الصوت يعلو فوق صوت سالح امليليشيات في ليبيا

تشــــــتت آمال الشعب الليبي في احلصول على هدنة ولو مؤقتة من أهوال احلرب والقتال 
ــــــل األحداث في ليبيا  ــــــة وعاملية، غير أن عارفني بتفاصي ــــــني مؤمترات في عواصم عربي ب
يؤكدون التباعد الكبير بني املتحاورين في املؤمترات وبني امليليشــــــيات املسلحة، ما يعني 

استحالة تطبيق بنود أي اتفاق قد يتم التوصل إليه.

«إلغاء مرســـوم مصادرة أمالك عائلة بن علـــي ليس قضية قانونية 
مجردة، بل هو قضية سياســـية بامتياز، والتراجع عن المرسوم هو 

التفاف على الثورة}.
اجليالني الهمامي
قيادي باجلبهة الشعبية التونسية

«اإلرهـــاب الجديـــد يعتمد علـــى تكفيـــر أنظمة الحكـــم وإحباط 
معنويات المجتمع، مع العمل على إخفاء اإلنجازات المســـجلة على 

المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية}.
محمد عيسى 
وزير الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائري

«روســـيا أرادت حال ســـلميا للصـــراع في ليبيا، في مواجهة فرنســـا 
بزعامة ســـاركوزي، التي تعد المســـؤولة األساســـية عـــن الكارثة 

الراهنة}.
فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

} تونس - أكد وزراء دفاع مبادرة خمســـة 
زائـــد خمســـة لدول غـــرب حـــوض البحر 
األبيض المتوســـط أمس األربعاء أن الحل 
السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من 

األزمة التي تعيشها ليبيا.
وقال وزيـــر الدفاع التونســـي فرحات 
اســـتثنائي  اجتمـــاع  عقـــب  حرشـــاني 
لوزراء دفـــاع المبادرة ”أكـــد وزراء الدفاع 
المشـــاركون في االجتماع وحتـــى الفرقاء 
الليبيون أن الحل السياســـي هو الســـبيل 
الوحيـــد للخروج من األزمة التي تعيشـــها 
ليبيا ألن الحل العســـكري لـــن يكون مفيدا 

ألي طرف من األطراف“.
وتتخبـــط ليبيـــا في الفوضـــى بوجود 
حكومتين وبرلمانين، تتنازعان الســـيطرة 

الميدانية وموارد النفط.
وأضاف حرشـــاني ”هناك فرصة جدية 
وهامة لتكوين حكومة وفاق ووحدة وطنية 
بفضـــل مبـــادرة األمم المتحـــدة ونأمل أن 
يســـتغل الفرقاء الفرصة للوصول إلى حل 
سياسي، ومع ذلك ســـتبقى وزارات الدفاع 
فـــي المبادرة فـــي حالة تأهب عبـــر تبادل 
المعلومات االســـتخباراتية والتعاون فيما 

بينها تحسبا لتأزم الوضع“.
وتابـــع ”هنـــاك تحديـــات أمنيـــة فـــي 
الحوض الغربي للبحر األبيض المتوســـط 
خاصة مع بـــروز تنظيمات إرهابية جديدة 
متمثلـــة فـــي مـــا يســـمى ”تنظيـــم الدولة 
الذي يشكل خطرا حقيقيا على  اإلسالمية“ 
أمن المنطقـــة المغاربية والعربية وحوض 

المتوسط“.
وكان متشـــددون ســـيطروا فـــي وقـــت 
ســـابق على معظم مدينة سرت، فاستولوا 
علـــى المطـــار ودفعـــوا القـــوات الموالية 
لحكومة طرابلس إلى التراجع إلى مشارف 

المدينة.
ومنـــذ بدايـــة العـــام أعلن متشـــددون 
موالـــون للدولـــة اإلســـالمية المســـؤولية 
عن قتل عشـــرات المســـيحيين المصريين 
واإلثيوبييـــن وهجمات على فندق كورنثيا 
الفاخر في طرابلس وسفارات وحقول نفط.

مبادرة 5+5 تؤكد على 
الحل السياسي في ليبيا

فاطمة الزهراء كريم اهللا

} الربــاط - قال الشـــرقاوي الروداني اخلبير 
االســـتراتيجي وعضـــو البرملـــان املغربي في 
حوار مع ”العرب“ إن ”دعوة  املغرب إلى إحياء 
االحتاد املغاربـــي هي دعوة الهدف منها خلق 
نواة أساسية لدرء مخاطر اإلرهاب، وحتصني 
منطقة شـــمال أفريقيا ومنطقة البحر األبيض 

املتوسط من توالد اجلماعات اإلرهابية“.
وأضاف الشـــرقاوي الرودانـــي، أن ”توالد 
اجلماعات اإلرهابية في منطقة شـــمال مالي، 
وحصولهـــا على أســـلحة فتاكـــة، واالنضمام 
األخير جلماعـــة مختار بلمختـــار إلى تنظيم 

داعش، ثم تواجد ما يســـمى بأنصار الشريعة 
في جبل الشـــعانبي على احلـــدود اجلزائرية 
التونســـية، باإلضافة إلـــى التحوالت اخلطير 
داخل ليبيا وســـيطرة امليليشـــيات اإلرهابية 
على الهالل النفطي الليبي،  كلها عوامل تطرح 
قلقا حقيقيا لدى دول البحر األبيض املتوسط 

ومنها املغرب وأسبانيا“.
ونبـــه اخلبير االســـتراتيجي، إلى أن عدم 
وجود تنســـيق فـــي ميدان السياســـة األمنية 
وعدم وجود قاعدة للتعايش املستدام باملنطقة 
املغاربيـــة، ينمان عـــن صعوبة فـــي مواجهة 
املجموعات املتطرفة، املمثلة في تنظيم الدولة 
اإلسالمية، وتنظيم القاعدة باملغرب اإلسالمي، 

وحركـــة التوحيد واجلهـــاد بأفريقيا الغربية، 
مشـــيرا إلى أن هشاشـــة بعـــض دول املنطقة، 
وعدم توفرها على قواعد عسكرية مجهزة مبا 
فيـــه الكفاية خاصة ليبيـــا، جتعل من الصعب 

مراقبة احلدود التي يسهل اختراقها.
وشدد الشرقاوي الروداني على أن إمكانية 
إعادة االحتاد املغاربي، متكن من املساهمة في 
خلـــق عملية توافق حول خارطـــة الطريق في 
ليبيـــا والدفع إلى إنهاء االنقســـام، والتعاون 
بـــني دول املنطقة من أجل درء مخاطر اإلرهاب 
وعبور اجلرمية املنظمـــة، ومحاصرة املناطق 
املســـتقطبة للجماعات اإلرهابيـــة في املنطقة، 
وإخراج العالقات البنيوية بني ليبيا وتونس 

واجلزائر من التشرذم اخلطـــير الذي تعيشه.
 وفـــي نفـــس الســـياق قـــال املتحـــدث إن 
األوضاع داخل مخيمات تندوف غير مطمئنة، 
إذ أن هـــذه البـــؤرة فـــي موقع شـــبهة، حيث 
أصبح العديد من شـــباب املخيمات ينشطون 
داخل ميليشـــيات مســـلحة غير معروفة داخل 
ليبيا وشـــمال مالـــي، وأغلب األنشـــطة التي 
تقـــوم بها عناصـــر البوليســـاريو هي تهريب 
املخدرات مـــن دول أميركا اجلنوبية واالجتار 
بالبشـــر والهجرة غيـــر الشـــرعية، وبالتالي 
فمنطقة تندوف أصبحت منطقة ملغومة داعمة 
لإلرهاب، وعلى املجتمع الدولي أن يتحمل كل 

مسؤولياته.

صابر البليدي

} اجلزائــر - عـــاد رئيس الـــوزراء اجلزائري 
الســـابق أحمـــد أويحيى األربعـــاء إلى قيادة 
حـــزب التجمع الوطني الدميقراطي ثاني أكبر 
حزب فـــي البرملان بعـــد أكثر من ســـنتني من 

استقالته.
واختار أعضاء املجلـــس الوطني للتجمع 
أحمد أويحيى البالغ من العمر 63 سنة، والذي 
يشغل منصب مدير ديوان الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة، ”أمينـــا عاما بالوكالة“ حتى انعقاد 
املؤمتـــر االســـتثنائي املتوقـــع بني ســـبتمبر 

وأكتوبر.
وكان رئيـــس مجلس األمـــة عبدالقادر بن 
صالـــح البالغ مـــن العمر 73 ســـنة، اســـتقال 
قبل أســـبوعني من منصـــب األمني العام حتت 
ضغـــط قياديني فـــي احلزب. وجـــدد أويحيى 
دعمـــه الكامل للرئيس بوتفليقـــة الذي يعاني 
املرض منذ إصابتـــه بجلطة دماغية في 2013. 
ودعـــا أويحيى إلى تشـــكيل حتالف لألحزاب 
السياســـية التي تشـــارك في احلكومة، وهي 
حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطنـــي والتجمـــع 
الوطنـــي الدميقراطـــي وجتمع أمـــل اجلزائر 

واحلركة الشعبية اجلزائرية.
والتجمـــع الوطنـــي الدميقراطي هو ثاني 
قوة سياســـية فـــي املجلس الشـــعبي الوطني 

ولديـــه 68 نائبا مـــن أصل 462 نائبـــا، ويأتي 
خلف حزب جبهة التحرير الوطني.

وتطرح عودة أويحيى إلى رئاســـة احلزب 
الثاني للســـلطة نقاط اســـتفهام حول طبيعة 
املهمة اجلديـــدة ألويحيى في املرحلة القادمة، 
خاصـــة وقـــد ارتبط وجوده في هرم الســـلطة 

بالقرارات االجتماعية الصعبة.
وتالفـــى أويحيى في خطابـــه احلديث عن 
الرسالة املثيرة للجدل التي وجهها نائب وزير 
الدفـــاع الوطني وقائـــد أركان اجليش الفريق 
أحمـــد قايد صالـــح، للرجـــل األول في احلزب 
احلاكم عمار ســـعداني، لتهنئته بتزكيته على 
رأس جبهـــة التحرير الوطني خـــالل املؤمتر 
العاشر املنعقد مؤخرا، ودعا مناضليه وكوادر 
احلزب إلى االنضباط وعدم الدخول في انتقاد 
املرحلـــة الســـابقة، ويعنـــي بها الفتـــرة التي 
قضاها ســـلفه بـــن صالح علـــى رأس التجمع 

الوطني الدميقراطي.
وقالت مصادر مطلعة من محيط الرئاســـة 
إن أحمد أويحيى املعروف بدهائه  لـ ”العرب“ 
السياسي، اســـتطاع في كل مرة تغضب عليه 
دوائر القرار، أن يعود إلى صلب السلطة، وفي 
كل مـــرة يتوقع املراقبون نهايته السياســـية، 
يتمكـــن من تثبيـــت مكانته بقـــوة، ولم يغادر 
منصبـــه كمدير لديوان الرئاســـة منذ أيام، إال 
بعد ضمانه التربع على عرش احلزب والعودة 

إليـــه مـــن البـــاب الواســـع. ويذكـــر مراقبون 
ومطلعون على الشـــأن السياسي في اجلزائر 
أن املثير ليس العودة املريحة للرجل إلى هرم 
حـــزب الســـلطة الثاني، وإمنا طبيعة وشـــكل 
املهمة القادمة التي ســـيضطلع بها، وإن كانت 

فـــي العموم ال تخرج عن إطار املشـــهد القادم، 
فإن الترتيبات املتسارعة للسلطة على أذرعها 
أويحيى  تطـــرح  واملؤسســـاتية،  السياســـية 
كواحد من املرشـــحني خلالفـــة بوتفليقة وفق 

التسريبات املتداولة في الدوائر الضيقة.

فرانك فالتر شتاينماير:
ننتظر من أطراف النزاع 

تحمل مسؤولياتها 
والتوافق على تسوية

تسريبات ترشح أويحيى لخالفة بوتفليقة في قصر املرادية
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أخبار

◄ توفي أمس قائد القوات اجلوية 
امللكية السعودية الفريق ركن محمد 

بن أحمد الشعالن إثر أزمة قلبية، 
أّملت به أثناء رحلة عمل خارج اململكة 

حسب بيان لوزارة الدفاع.

◄ أعلنت مفوضية حقوق اإلنسان 
في العراق املرتبطة بالبرملان عن 

قتل تنظيم داعش نحو ٥٠ ألف مدني 
واختطاف ٤٠٠ امرأة، فيما قالت 

منظمة عراقية أخرى إن ٤٠ ألفا من 
القوات األمنية وعناصر احلشد 

الشعبي قتلوا منذ يونيو املاضي.

◄ أّكد مصدر أمني عراقي إقدام 
تنظيم داعش على إعدام ٢٠ ضابطا 

كانوا معتقلني في سجونه منذ يونيو 
من العام املاضي. ومت اإلعدام رميا 

بالرصاص أمام املواطنني في ناحية 
القيارة جنوب مدينة املوصل.

◄ نفى مساعد وزير الداخلية 
اإليرانية وجود تعّمد وراء حادث 
تسّمم ٣٢ سعوديا أثناء إقامتهم 
في فندق مبدينة مشهد اإليرانية 

ما أدى إلى وفاة أربعة من بينهم، 
مرجعا احلادث إلى ”إهمال وجهل 

في استخدام مبيدات احلشرات غير 
املرخصة“، فيما أعربت املتحدثة 

باسم اخلارجية اإليرانية مرضية 
أفخم عن أسفها للحادث.

◄ أعلنت اخلارجية الكويتية أمس 
عن تبرع الكويت بـ٢٠٠ مليون دوالر 

لتخفيف املعاناة اإلنسانية في 
العراق و١٠٠ مليون دوالر للمتضررين 

من احلرب في اليمن.

◄ أصدرت احملكمة اجلزائية 
السعودية بجدة أمس حكما بالسجن 

ملدة ٤ سنوات وألف جلدة على 
املتهمْني في قضية التحرش التي 

تعرض لها مراهقان إيرانيان مبطار 
في جدة نهاية مارس املاضي.

باختصار

املتحـــدة  الواليـــات  تّتجـــه   - واشــنطن   {
األميركية إلنشـــاء قاعدة عســـكرية جديدة في 
محافظـــة األنبار العراقية وإرســـال املئات من 
املدربني العســـكريني لتدريب القوات العراقية 
وأبناء العشائر السنية ملواجهة تنظيم داعش، 
في خطوة عكست حسب البعض توّجها جّديا 
لـــدى إدارة أوباما لالنخراط أكثر في مواجهة 
التنظيـــم املتشـــّدد، ولم تســـلم مـــن انتقادات 
البعـــض اآلخـــر باعتبارهـــا خطـــوة ترقيعية 
متأخرة الستراتيجية أميركية متيزت بالترّدد 
وعدم الوضوح وكانت لها نتائجها الســـلبية 

عسكريا وسياسيا.
وقال مصدر في اإلدارة األميركية إن البيت 
األبيض يفكر في إرسال املزيد من اجلنود إلى 
العراق للمشـــاركة في مواجهة داعش، مضيفا 
أن العـــدد قـــد يصل إلـــى ٥٠٠ جنـــدي إضافي 
تقريبـــا، مبـــا يرفع العـــدد اإلجمالـــي للقوات 

األميركية بالعراق إلى أكثر من ٣٥٠٠ عنصر.
وذكر املصدر الذي نقلت عنه شبكة سي.إن.

إن اإلخباريـــة األميركيـــة أن بـــني اخليـــارات 
املتوّفـــرة قيـــام القـــوات األميركيـــة بتدريب 

العشائر السنية مباشرة.
كما كشف املصدر أّن اجليش األميركي كان 
منذ فتـــرة يبحث في مجموعة مـــن اخليارات 
التـــي ميكن اعتمادها ملواجهـــة تنظيم داعش 
في العراق، وبينها إمكانية إرسال ألف جندي 
إضافـــي، ولكن اخليـــار الذي بـــات مطروحا 

حاليا يقتصر على ٥٠٠ جندي.
وبالنظر إلـــى التطورات املتســـارعة على 
األرض العراقيـــة تبـــدو اخلطـــوات األميركية 
خجولـــة ومترّددة ومفتقرة إلى اســـتراتيجية 
العراقـــي. وال تتعّلـــق  واضحـــة إزاء امللـــف 

التطـــورات في العـــراق بتعاظم قـــّوة داعش 
وإظهـــاره قـــدرة على إحـــكام الســـيطرة على 
املناطـــق التـــي يحتّلهـــا وعلى مّد ســـيطرته 
واســـتكماله احتـــالل مدينـــة الرمـــادي مركز 
محافظة األنبار وتهديده بغداد عاصمة البالد، 
فحســـب، بل تتعلق أيضا بتغّول امليليشـــيات 
الشيعية من جهة مقابلة واستغاللها الصراع 
ضـــّد داعش للبروز كقوة عســـكرية من الطراز 
األول تفوق أحيانا القوات النظامية متاســـكا 
وتنظيما مســـتفيدة مـــن الدعم احمللي من قبل 
احلكومة العراقية ذاتها، وخصوصا من الدعم 

باملال والسالح واخلبرات من قبل إيران.
ويجعـــل هذا األمر الواليـــات املتحدة إزاء 
معضلـــة قد تفّســـر تبذبـــذب سياســـتها إزاء 
العـــراق، وتتمّثـــل فـــي أّن انخراطهـــا بجّدية 
فـــي احلرب ضّد تنظيم داعـــش، وفق الطريقة 
التـــي تدار بها تلك احلرب حاليا، ويلعب فيها 
احلشـــد الشـــعبي الدور القيـــادي، يصّب في 
مصلحة امليليشيات املشّكلة للحشد وبالنتيجة 

يخدم النفوذ اإليراني في العراق.
ونقـــل مصـــدر مّقرب مـــن دوائـــر احلزب 
اجلمهوري عن عضو فـــي الكونغرس أّنه قال 
فـــي معرض انتقاده لسياســـة الرئيس أوباما 
فـــي العـــراق إّن اإلدارة احلاليـــة ال تواجـــه 
تهديـــدات داعـــش فحســـب بل تواجـــه أيضا 
اســـتفادة إيران مـــن التنظيم في اســـتكمالها 
السيطرة على العراق، مؤّكدا أّن ”الوقت يلعب 

ملصلحة امليليشيات املوالية لطهران“.
وأضـــاف أّن اخليـــار املناســـب الـــذي ظّل 
مطروحا أمام اإلدارة األميركية، هو مســـاعدة 
أبناء العشائر السنية ليصبحوا من جهة قّوة 
مضادة لتنظيـــم داعش، ومن جهة أخرى كتلة 
فاعلة في إحداث التوازن في مقابل امليليشيات 
الشـــيعية، وقد أّحلت جهـــات عراقية على هذا 
اخليار وأبدت اســـتعدادها الكبير للمســـاعدة 
في تنفيذه، إّال أن إدارة أوباما ترّددت وخسرت 
وقتا ثمينـــا واضطرت في األخير إلى محاولة 
التدارك بإجراءات من قبيل زيادة عدد املدّربني 
للجيش العراقي أمـــال في تقويته مع أن األمر 

يتطلـــب وقتا ال تســـمح به تطـــورات احلرب 
املتســـارعة. وكان الرئيـــس األميركـــي باراك 
أوبامـــا أقـــّر تصريحا ال تلميحـــا على هامش 
مشـــاركته في قّمة مجموعة السبع األخيرة في 
أملانيا بأنه ال ميلك استراتيجية كاملة حملاربة 
تنظيم داعـــش، ما جّر عليه موجـــة انتقادات 

شديدة، ال سيما من الداخل األميركي. 
واتهم الســـيناتور اجلمهوري جون ماكني 
أوبامـــا بعـــدم التحـــرك لوقف املجـــزرة بحق 

مسيحيي الشرق.
أما ريك بيري، أحد املرشحني اجلمهوريني 
للرئاســـة األميركية، فوصف مـــا يحصل بأنه 
”فشـــل في القيـــادة“. وتابـــع ”لو كنـــت القائد 
األعلى للقوات املســـلحة، ملـــا تطلب مني األمر 
تســـعة أشـــهر للعمل مع القادة العســـكريني 
لتطويـــر اســـتراتيجية كاملة لتدميـــر تنظيم 

داعش في العراق وســـوريا وحماية املصالح 
األمنية لألميركيني وقيمهم“. ويخدم حاليا في 
العراق أكثر من ثالثة آالف جندي، بينهم ٢٢٥٠ 
جنديا يكرســـون وقتهم لدعم القوات العراقية 

األمنيـــة، بينمـــا يوفـــر ٨٠٠ جنـــدي احلماية 
للشـــخصيات األميركية الرفيعة، ويشرف ٤٥٠ 
جنديـــا على تدريـــب القـــوات العراقية، بينما 

يتولى ٢٠٠ جندي مهامَّ أخرى.

إدارة أوباما المترددة تقلب خياراتها المحدودة في العراق

ما تتخذه الواليات املتحدة من إجراءات ملواجهة تنظيم داعش في العراق، يكتســــــي طابع 
الترقيع الستراتيجية اعترف الرئيس األميركي بقصورها، و محاولة تدارك ما ترتب عنها 
من نتائج سلبية على الصعيدين العسكري والسياسي، في مقّدمتها فتح الساحة العراقية 

أمام املزيد من النفوذ اإليراني.

إعادة تأهيل القوات العراقية على يد الخبراء األميركيني تأخرت كثيرا

تنظيم القاعدة يالحق نصيبه من مغانم الحرب في اليمن
} أبني (اليمن) - أعلن تنظيم أنصار الشريعة 
جنـــاح القاعدة فـــي اليمن أمس عـــن قتله ١٥ 

حوثيا مبحافظة أبني جنوبي البالد.
ويأتي هـــذا اإلعالن في ســـياق محاوالت 
التنظيـــم تقـــدمي نفســـه كطرف أساســـي في 
احلـــرب ضـــّد املتمّرديـــن احلوثيـــني الذيـــن 
يصّنفهـــم كجـــزء من هجمة شـــيعية على أهل 
الســـّنة فـــي البالد. وهـــو خطاب غيـــر موّجه 
للـــدول املنخرطة في احلرب علـــى االنقالبيني 
احلوثيـــني والتي ترى بدورهـــا أن التنظيم ال 
يقل خطرا عن خطر املسلحني احلوثيني الذين 

غزوا مناطق شاسعة في البالد.

ويتوّجـــه التنظيـــم بخطابه إلى شـــرائح 
مينيـــة ناقمة علـــى تصرفـــات احلوثيني وما 
أحلقته من دمار بالبالد، محاوال كســـب املزيد 
من األنصار في صفوف تلك الشـــرائح بتقدمي 
نفســـه قـــّوة «مقاومة» ســـّنية للمّد الشـــيعي 

احلوثي.
وترى املقاومة اليمنية املناصرة لشـــرعية 
الرئيـــس عبدربه منصـــور هادي فـــي تنظيم 
القاعـــدة عـــبءا عليهـــا ومســـاعدا جلماعـــة 
احلوثي في دعايتهـــا التي حتاول من خاللها 
باعتبارهـــا  االنقالبيـــة  خطواتهـــا  تســـويق 

«مقاومة لإلرهاب». 

وقـــال التنظيـــم عبـــر موقـــع تويتـــر، إنه 
استهدف أمس بعبوة ناسفة  جتّمعا للحوثيني 
مبنطقة شـــقرة مبحافظة أبني ما أدى ملقتل ١٥ 

منهم.
ومـــن جهتهم ذكر شـــهود عيـــان أن عبوة 
ناســـفة انفجرت ظهـــر األربعـــاء، بالقرب من 
جتمع ملســـلحي جماعة  احلوثي وسط مدينة 
شـــقرة الســـاحلية مبحافظـــة أبني، مـــا أدى 

لسقوط قتلى وجرحى.
وال يعفـــي انخـــراط تنظيـــم القاعـــدة في 
املواجهـــة ضد جماعة احلوثـــي من الضربات 
التـــي توجّههـــا إليـــه طائـــرات أميركية دون 

طيـــار بهدف حتجيمـــه ومنع متركزه بشـــكل 
أكبر في اليمن. وقتـــل أمس ثالثة عناصر من 
تنظيـــم القاعدة في غارة جوية شـــنتها طائرة 
دون طيار في مدينة املكال التي يســـيطر عليها 

التنظيم في جنوب شرق اليمن.
ونقل عن مســـؤول محّلي قوله إن الطائرة 
التي يعتقد أنها أميركية أطلقت أربعة صواريخ 
على ثالثة من عناصر القاعدة كانوا يجلسون 
على شـــاطئ كورنيـــش احملاضـــر بالقرب من 
ميناء املـــكال مركز محافظة حضرموت ما أدى 
إلـــى مقتلهم على الفور، مؤّكدا  أن بني القتلى  

قياديا في جماعة أنصار الشريعة.

سرايا األشتر وحزب الله يخربان جهود تحسني العالقات العراقية الخليجية

اخلارجيـــة  وزارة  اســـتدعت   – املنامــة   {
البحرينيـــة أمس أحمد نايف رشـــيد الدليمي 
سفير العراق لديها وســـلمته مذكرة احتجاج 
رســـمية على خلفية اعتقال عـدد مـن العناصر 
اإلرهابيـــة اعترفـــوا بتلقيهـــم لتدريبـــات في 
العـراق، على يـد إحدى امليليشـــيات الشيعية 

الناشطة هناك.
وجاءت القضية لتســـلط الضوء على دور 
أطراف عراقية ذات توجهات طائفية ووالءات 
إليـــران فـــي تعكيـــر أجـــواء عالقـــات العراق 
مبحيطه العربـــي، وحتديدا بدول اخلليج، في 
وقـــت ُتبذل فيـــه جهود إلعادة بنـــاء الثقة بني 
بغداد وعواصم اخلليج، وهو ما يعتبر حاجة 
عراقيـــة أكيدة في املرحلة الراهنة وما متيزها 

من مخاطر وتهديدات.
وقال بيان صدر أمس عن وزارة اخلارجية 
البحرينية نشـــرته على موقعهـــا اإللكتروني 
إن الشـــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 

وزيـــر اخلارجيـــة أكد للســـفير العراقي خالل 
اســـتدعائه، علـــى ”ضـــرورة أن تتخذ حكومة 
العراق كافة اإلجراءات الالزمة ملنع أي شـــكل 
من أشـــكال التدخل في شؤون مملكة البحرين 

الداخلية“.
وشـــدد الوزير حســـب البيان على ”وضع 
حد جلرائم التنظيمـــات اإلرهابية التي تتخذ 
أرض العراق مقرا لتهديد أمن وسالمة مملكة 
البحرين، من خالل جتنيد العناصر اإلرهابية، 
وحتريضها وتدريبها عســـكريا، لتنفيذ أعمال 
إجرامية باململكـــة، وخاصة بعد أن ثبت إقدام 
عناصر تنظيم ما يسمى بسرايا األشتر بتلقي 
تدريبات عســـكرية على مجموعة من األسلحة 
واملتفجرات على أيدي ميليشـــيا كتائب حزب 

الله في العراق“.
وأكـــد الوزير على أن بالده ”تقدر عالقاتها 
مـــع جمهوريـــة العراق وتســـعى دائمـــا إلى 
تطويرهـــا وتعزيزهـــا فـــي كافـــة املجـــاالت، 
وحتـــرص على أمنـــه واســـتقراره وســـالمة 
ووحدة أراضيه، وتساهم بكل قوة وبالتعاون 
مـــع التحالف الدولـــي من أجـــل القضاء على 

تنظيم داعش في العراق“.
وأردف ”إال أنهـــا في الوقـــت ذاته ترفض 
متامـــا التدخل في شـــؤونها الداخلية من أي 

جهة كانت“. 

وبّني الوزير فـــي البيان ”أنه يتوجب على 
احلكومـــة العراقيـــة اتخـــاذ كافـــة اإلجراءات 
الضروريـــة لوقـــف تلـــك األعمـــال اإلجرامية 
واســـتقرار  أمـــن  زعزعـــة  تســـتهدف  التـــي 
البحرين، مشـــددا علـــى أن ”اململكة ســـتتخذ 
جميـــع اإلجـــراءات الضرورية لتعزيـــز أمنها 
واســـتقرارها وحمايـــة مصاحلهـــا فـــي هذا 
الداخليـــة  وزارة  وزارة  وكانـــت  الشـــأن“. 

البحرينية أعلنـــت األحد املاضي القبض على 
عـــدد من القيـــادات امليدانية لتنظيم ”ســـرايا 
األشـــتر“ الذي يقوده بحرينيان موجودان في 
إيران، حســـب بيان صدر عن الـــوزارة، أكدت 
فيـــه ”متكن األجهزة األمنية من إحباط مخطط 
إرهابي، كان يســـتهدف أمـــن مملكة البحرين، 
من خالل تنفيذ سلســـلة من األعمال اإلجرامية 

اخلطيرة“.

«تعاون» ميليشــــــيا حزب الله في العراق مع سرايا األشــــــتر في البحرين على تهديد أمن 
ــــــى إعادة العراق إلى  اململكة يخدم بشــــــكل غير مباشــــــر عملية تخريب اجلهود الهادفة إل

حاضنته العربية واإلبقاء عليه سابحا في الفلك اإليراني.

سلطات المنامة اكتشفت خطا واصال بين اإلرهاب في البحرين واإلرهاب في العراق

ّ

«دعم اإلمارات لمصر يأتي في ســـياق عالقة تضامن وتحالف قوي 

بين البلدين ليســـت وليدة هذه المرحلة بل هي ممتدة وراســـخة 

تاريخيا».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«ظاهـــرة الفســـاد اإلداري والمالـــي فـــي العـــراق طالـــت أذرعهـــا 

مختلـــف  طالـــت  كمـــا  العســـكرية  المؤسســـة  االخطبوطيـــة 

المؤسسات األخرى للدولة».

سليم اجلبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«نحن ملتزمون بكل مرجعيات الشـــعب اليمني لبناء دولة اتحادية 

ديمقراطية. وبالوحدة الوطنية سيتحقق النصر لليمن، والتاريخ 

لن يرحم االنقالبين الذين عاثوا في البلد فسادا».

خالد محفوظ بحاح
نائب الرئيس اليمني

الشيخ خالد بن أحمد:

وضع حد للتنظيمات التي 

تتخذ أرض العراق منطلقا 

لتهديد البحرين

وخسرت  ترددت  أوباما  إدارة 

ــا ثــمــيــنــا واضـــطـــرت في  ــت وق

الــتــدارك  محاولة  إلــى  األخــيــر 

بإجراءات سطحية

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

االنتقام عنوان المرحلة في العراق

} بغــداد - أّكدت منظمة العفو الدولية أمس 
أن مســـلحني إيزيديـــني قتلـــوا ٢١ من العرب 
السنة في شمال العراق انتقاما ألبناء األقلية 
اإليزيديـــة الذين تعرضـــوا لفظاعات على يد 

تنظيم داعش.
وتؤّكـــد احلادثة التي تعود ألشـــهر خلت 
استشـــراء ظاهرة االنتقام على أسس طائفية 
وعرقية استنادا إلى اتهامات مسبقة ملكونات 
بعينها فـــي مقّدمتها أبناء الطائفة الســـنية 

باحتضـــان داعـــش رغم أن تلـــك الطائفة من 
أولى ضحاياه. 

ويتخوف مراقبون مـــن أن يكون االنتقام 
عنوانا بارزا للمرحلـــة املقبلة في العراق مع 
اشـــتداد الصـــراع وانزالقه نحـــو الطائفية. 
وقالت املنظمة إن الهجمات استهدفت قريتني 
فـــي منطقة ســـنجار مؤكـــدة أن نصف الذين 
قتلوا من كبار السن أو املعوقني رجاال ونساء 

وأطفاال.

[ المشكلة ال تتعلق فقط بتغول داعش ولكن أيضا بتعاظم دور الميليشيات [ تسليح العشائر خيار أمثل إلعادة التوازن

ّ



محسن عوض الله وأيمن عبدالمجيد

} القاهــرة - كشـــفت مصادر أمنية لـ”العرب“ 
أن مـــا يســـمى بتنظيم والية الصعيـــد التابع 
لتنظيم داعش، مســـؤول عن احلادث اإلرهابي 
الذي وقـــع أمس األربعاء، قـــرب معبد الكرنك 

مبدينة األقصر في صعيد مصر.
وأشـــارت املصادر إلى أن عددا من متبني 
فكـــر داعـــش أسســـوا والية جديـــدة خاضعة 
للتنظيـــم، على غرار والية ســـيناء، أســـموها 
واليـــة الصعيـــد، مرجحـــة أن تتصاعد موجة 
العمليـــات اإلرهابية خـــالل الفترة القادمة في 

أماكن متفرقة من صعيد مصر.
وكان تنظيـــم داعـــش، فرع والية ســـيناء، 
أعلن مطلع مايو املاضي على حسابه الرسمي 
علـــى موقع ”تويتر“ عن اقتراب تأســـيس فرع 

جديد للتنظيم في محافظات صعيد مصر.
وقـــال أبوســـفيان املصري، أحـــد قيادات 

التنظيم ”قريبا اإلعالن عن والية الصعيد“.
وكان انتحـــاري فجر نفســـه صباح أمس 
قرب معبد الكرنك في مدينة األقصر، ما أســـفر 
عن إصابة أربعة مواطنني، بينهم رجل شرطة 
ولـــم ترد أنباء عن إصابة ســـياح في احلادث، 

حسب بيان لوزارة الصحة املصرية.
ومعبد الكرنك من أبرز املعالم الســـياحية 
فـــي مصـــر، إذ يتـــردد عليه مئـــات اآلالف من 

السائحني سنويا من دول مختلفة.
ويعد هـــذا أول هجوم يســـتهدف مقصدا 
ســـياحيا عامليا في األقصر، منذ نوفمبر 1997 
عندمـــا وقعت ما أطلق عليـــه مذبحة األقصر، 
حيـــث لقي 58 ســـائحا في معبد حتشبســـوت 
بالدير البحري في القصر مصرعهم على أيدي 
عناصر تنتمـــي للجماعة اإلســـالمية، بعد أن 
تنكر 6 مسلحني في زي رجال شرطة، وهاجموا 
مرتادي املعبد باألســـلحة النارية والسكاكني، 

وكان معظم الضحايا من سويسرا واليابان.

ولم يستبعد خبراء في احلركات اجلهادية، 
أن يكون استهداف املنشآت السياحية واملعابد 
األثريـــة، بداية ملا يوصـــف مبوجة جديدة من 
العمليات اإلرهابية الساعية لضرب السياحة، 

لإلضرار باالقتصاد املصري.
وأشـــار اخلبراء إلى أن اســـتهداف معبد 
الكرنـــك بالتزامـــن مـــع الهجوم الذي شـــنته 
عناصـــر تابعة ملا يســـمى بـ ”والية ســـيناء“ 
على مطار اجلورة الذي تستخدمه قوات حفظ 
الســـالم الدولية في شمال سيناء، محاولة من 
التنظيـــم للتأكيد على حضوره، رغم العمليات 
العســـكرية التـــي اســـتهدفته خالل الشـــهور 
املاضيـــة، وتوصيل رســـالة للجهات األجنبية 
العاملة في البالد مفادها أن ”مصر غير آمنة“.
وكان مسلحون قد استهدفوا أحد املطارات 
التي تستخدمها قوات حفظ السالم في سيناء 
بصواريخ فجـــر أمس (األربعـــاء) دون وقوع 
خسائر بشـــرية أو أضرار في القوات الدولية 

أو الشرطة املصرية.
وأعلنت جماعة ”والية سيناء“، مسؤوليتها 

عن الهجوم من خالل حسابات على تويتر.
وحـــذر ناجح إبراهيم اخلبير في شـــؤون 
احلـــركات اإلســـالمية مـــن حـــدوث عمليـــات 
إرهابية خالل الفترة املقبلة، تستهدف األماكن 
الســـياحية، مثـــل األهرامـــات وأبوالهول في 

اجليزة (غرب) واملعابد األثرية بالصعيد.
إن والية الصعيد  وقال إبراهيم لـ”العرب“ 
(املزعومة) تعتبر أخطر من والية ســـيناء، ألن 
تفجير األقصـــر ”مجرد بداية مـــن املتوقع أن 
تتلوهـــا هجمات أخطر في ظل انتشـــار الفكر 

اجلهادي واإلخواني بصعيد مصر“.
وأشار اخلبير في احلركات اجلهادية إلى 
أن كل الكنائس التي حرقت بعد فض اعتصام 
رابعة في أغســـطس 2013 كانـــت في الصعيد، 
وخطـــورة هذه املنطقة (الصعيد) في ســـهولة 
الدخول إليها، وضعف القبضة األمنية نسبيا، 
وســـط ترامي مســـاحات محافظاته وسهولة 

الوصول إلى املناطق اجلبلية الوعرة.
وكشـــف أن تنظيم أنصار الشريعة ينشط 
بكثافـــة في محافظـــات بني ســـويف والفيوم 
بشـــمال الصعيد، كما تتنافـــس معهم داعش، 
التي متلك وجودا الفتـــا في كل من محافظتي 

قنـــا واألقصر، مـــا ينذر مبزيد مـــن الهجمات 
اإلرهابية في الصعيد، األمر الذي يتطلب يقظة 

أمنية كبيرة.
وأضاف ماهر فرغلي الباحث في احلركات 
اجلهادية أن حادث الكرنك محاولة من داعش 
لنقـــل املعركة ملوطن جديد، فـــي ظل التضييق 

األمني الشديد في سيناء.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن التنظيم املتطرف 
سعى من خالل هذه العملية إلى إرسال رسالة 
لقيـــادات داعـــش في ســـوريا والعـــراق أنهم 

مازالوا قادرين على إثارة الفوضى مبصر، في 
محاولـــة منهم للحفاظ على مصـــادر التمويل 

اخلارجية.
من جهتـــه رأى طارق أبوالســـعد القيادي 
الســـابق باإلخـــوان لـ”العـــرب“ أن اجلمعيـــة 
الســـرية داخل تنظيم جماعة اإلخوان هي من 
تقف خلف عـــن كل العمليـــات اإلرهابية التي 
تشـــهدها مصر، مضيفا أن بهـــا عناصر تقوم 
بالتنســـيق مع اجلماعات التكفيرية، أمال في 

إسقاط الدولة املصرية.

} عامن - هاجم حزب جبهة العمل اإلسالمي 
الذراع السياســـية جلماعة اإلخـــوان األردنية 
غيـــر املرخص لها ســـفيرة الواليـــات املتحدة 

األميركية لدى عمان أليس ويلز.
ووصـــف حـــزب جبهـــة العمل اإلســـالمي 
األردني، حتركات السفيرة األخيرة بـ“التدخل“ 

في شؤون بالدهم.
واســـتنكر احلزب في بيـــان أصدره أمس 
األربعـــاء، ”تدخـــل الســـفيرة األميركيـــة فـــي 
الشـــأن األردني الداخلي“، معتبرا أن ”دعوات 
ومشـــاركات األخيـــرة املتكـــررة واملشـــبوهة، 

تتنافى مع قيم الشعب األردني األصيلة“.
وطالب احلـــزب حكومة بالده بـ”وضع حد 
لهذه التجاوزات، وحث السفيرة على االلتزام 

جتاوزها“.  وعـــدم  الدبلوماســـية،  باملعاييـــر 
ويـــرى متابعـــون أن بيان الذراع السياســـية 
جلماعـــة اإلخـــوان ليـــس إال محاولـــة جديدة 
إلحـــراج احلكومـــة األردنيـــة، التـــي تواجـــه 
ضغوط متزايدة مؤخـــرا، في خطوة انتقامية 
بعد القرارات التي اتخذتها في حق اجلماعة، 
ولعـــل آخرها نقل أمالكهـــا للجمعية اجلديدة 
التي حتمل ذات اإلســـم والتـــي حتصلت على 

ترخيص قانوني منذ أشهر قليلة.
وتتعرض حكومة النســـور خـــالل الفترة 
األخيرة النتقادات واسعة إزاء إدارتها للملف 
االقتصادي واألمني بالبالد، وســـط ترجيحات 
بإمكانية إقالتها خالل األشـــهر املقبلة، خاصة 

وأن هناك شبه قطيعة بينها والبرملان.

وُعينـــت أليـــس ويلـــز ســـفيرة للواليـــات 
املتحـــدة في نهايـــة يوليو من العـــام املاضي 

خلفا ملواطنها ستيوارت جونز.
وشـــاركت، عقب اعتمادها، في العديد من 
النـــدوات واملؤمترات التي عقـــدت في األردن، 
باإلضافـــة لتلبيتهـــا العديـــد مـــن الدعـــوات 

الرسمية وغير رسمية.
وأثارت مشـــاركتها في اجتماع غير معلن 
منتصـــف مايـــو املاضـــي لناشـــطني أردنيني 
داعمني للمتحولني جنســـيا، غضبا كبيرا في 
األردن بعد أن كشـــفت عنـــه مجلة ”ماي كالي“ 
املهتمة بـ”احلريات اجلنسية“، وقد استذكرت 
الســـفيرة خـــالل االجتمـــاع املذكـــور مقولـــة 
لوزيرة اخلارجية األميركية السابقة، هيالري 

كلينتـــون، أمـــام األمم املتحدة عـــام 2011 جاء 
فيها ”إن حقوق الشواذ من حقوق اإلنسان“.

وانتقد اإلخوان املسلمون مشاركة ويلز في 
االجتماع، معتبرين ذلك بأنه ”صورة من صور 
الفســـاد واالنحـــراف، ويهدد أمن واســـتقرار 

البلد، وعلى احلكومة التصدي له“.

عملية األقصر االنتحارية تحمل بصمات تنظيم الدولة اإلسالمية
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أخبار
{العرب}: التنظيم يوسع دائرة حربه مع مصر [ خبراء لـ

بان كي مون يتهم الخرطوم 
باستخدام أسلحة محرمة

} اخلرطــوم - اتهم األمني العام لألمم املتحدة 
بان كـــي مون النظام الســـوداني باســـتخدام 
القنابـــل العنقودية احملرمـــة دوليا في النزاع 
الدائر مع احلركات املسلحة في إقليم دارفور.

وفي تقرير عـــن الوضع فـــي اإلقليم قدمه 
إلـــى مجلس األمن، قال بـــان كي مون ”وجدت 
األمم املتحدة قنبلتـــني عنقوديتني لم تنفجرا، 
ألقاهمـــا ســـالح اجلو احلكومـــي، بالقرب من 
قرية كيرقلي بشمال دارفور، إلى جانب تدمير 

467 من الذخائر غير املتفجرة“.
وذكـــر التقرير أن قصفـــا آخر مت في بداية 
أبريل املاضي، أســـفر عن مقتل 14 قتيال بينهم 
5 أطفـــال وإصابة 18 آخرين ببلـــدة ”روفوتا“ 
بوالية وســـط دارفور، عند استهداف الطيران 

النظامي مواقع حلركة عبدالواحد.
وطالب األمني العام لألمم املتحدة احلكومة 
السودانية بإجراء حتقيق عاجل في استخدام 
هذه القنابل بدارفور، داعيا إياها كما احلركات 
املســـلحة إلى املشـــاركة في إيجاد تسوية عن 

طريق التفاوض دون شروط مسبقة.
كما رفض بان كي مون انســـحاب القوات 
من  األمميـــة األفريقية املشـــتركة ”اليوناميد“ 

دارفور قبل حصول تسوية للصراع باإلقليم.
وكان النظام الســـوداني قد دعا اليوناميد 
للخروج من الســـودان، معتبرا أن وجودها لم 

يعد له أي داع.
ويتزامـــن ظهور هذا التقرير إلى العلن مع 
بدء عمر حسن البشـــير لوالية رئاسية جديدة 

مدتها خمس سنوات.
وأعلن البشـــير في خطاب تنصيبه حرص 
بـــالده على إعـــادة العالقات مـــع الغرب، وقد 
بـــدأ باتخاذ إجـــراءات فعلية فـــي هذا الصدد 
من خالل إرســـال زعماء قبائل إلـــى الواليات 
املتحدة األميركية، فـــي محاولة جديدة إلقناع 
مســـؤوليها بوجهـــة نظـــره حول مـــا يحدث 
بالبالد سواء في عالقة باملعارضة أو احلركات 

املسلحة.
ومن شـــأن هـــذا التقرير أن يكشـــف مدى 
صعوبة عودة اخلرطوم إلى املنظومة الدولية، 
خاصـــة وأن دول غربية وفي مقدمتها االحتاد 
األوروبي يرون بأن مســـلك النظـــام في إدارة 
األزمـــة مـــع املعارضـــة السياســـية، وتغليبه 
منطق الســـالح فـــي مناطق النـــزاع (دارفور، 
النيل األزرق، جنوب كردفان) ال يشجعان على 

إعادة العالقات معه.
ويواجه الرئيس الســـوداني عمر حســـن 
البشـــير مذكرة اعتقال مـــن احملكمة اجلنائية 
الدولية علـــى خلفية اتهامه بارتـــكاب جرائم 

إبادة جماعية في دارفور.

اإلخوان يتهمون السفيرة األميركية بلعب أدوار {مشبوهة} في األردن

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أعلن وسيط األمم المتحدة 
في سوريا ستيفان دي ميستورا، 

الذي يجري منذ الخامس من مايو 
”مشاورات منفصلة“ مع أطراف النزاع 

السوري، األربعاء أنه سيواصل هذه 
المشاورات في يوليو.

◄ أوقفت قوى الجيش اللبناني 
23 شخصا في مناطق عدة بتهم 

المشاركة باإلعتداء على الجيش، 
واالنتماء إلى جماعات إرهابية.

◄ انطلقت، األربعاء، المرحلة العملية 
من المناورات الروسية-المصرية 

المشتركة في شرق البحر المتوسط، 
بهدف التدريب على إجراءات تأمين 

وحماية المسطحات المائية.

◄ أعلمت وزارة الخارجية األميركية 
الكونغرس أنها وافقت على صفقات 

أسلحة محتملة قيمتها حوالي 2.4 
مليار دوالر مع كوريا الجنوبية 

ولبنان.

◄ قتل 10 أشخاص وأصيب آخرون 
جراء قصف مقاتلة تابعة للنظام 

السوري بصواريخ فراغية استهدف 
الحي الغربي من مدينة سراقب 

الواقعة بريف إدلب الشرقي شمال 
سوريا.

◄ قال شهود ومسعفون إن القوات 
اإلسرائيلية قتلت عضوا في حركة 

حماس أثناء مداهمة في الضفة 
الغربية المحتلة.

◄ قضت محكمة مصرية، بالسجن 
المؤبد على سبعة أعضاء رابطة 
مشجعي النادي األهلي المصري 

(ألتراس) على خلفية اتهامهم 
بأحداث عنف وقعت أمام مقر النادي 

األهلي في القاهرة أواخر العام 
الماضي.

باختصار

«الواليـــات المتحـــدة لن تســـمح لجيـــش الفتح بالدخـــول إلى 
الســـاحل، وأعتقد أنها تهدد بقطع الدعم المالي واللوجستي 

في حال دخوله المنطقة».
مصطفى الشيخ
رئيس املجلس العسكري األعلى في اجليش احلر

{قانون الالمركزية المطروح سيؤدي بأن تكون هناك حكومات 
داخل حكومات، وأن يكون للمحافظ سلطة مطلقة تتعارض مع 

مجلس المحافظة وتتصادم مع المجالس المحلية الُمنتخبة».
مصطفى عماوي
رئيس اللجنة القانونية بالبرملان األردني

«الزيارات الخارجية الناجحة للرئيس أعادت عالقاتنا بدول العالم 
ووضحـــت للعالم حقيقـــة ثورة 30 يونيو، وأيضا الســـيطرة على 

اإلرهاب بشكل كبير».
حسني أبوالعطا
نائب رئيس حزب املؤمتر املصري

ــــــك باألقصر تطورا خطيرا، يعكس ســــــعي  شــــــكل الهجوم االنتحــــــاري على معبد الكرن
التنظيمات اإلرهابية احملموم لتوسيع نطاق املواجهة مع الدولة، كما يكشف عن استماتتها 

في ضرب االقتصاد املصري الذي سجل حتسنا طفيفا خالل األشهر األخيرة.

إبراهيم ناجح:
والية الصعيد أخطر من 

والية سيناء، في ظل 
انتشار التطرف بالمنطقة

بيـــان الـــذراع السياســـية لجماعة 
اإلخـــوان ليـــس إال محاولة جديدة 
التي  األردنيـــة  الحكومـــة  إلحـــراج 

تواجه ضغوطا متزايدة مؤخرا

◄

أشالء اإلرهابيين المتناثرة في محيط الكرنك شاهد على فضاعة التفجير

} دمشــق - كثـــف االئتـــالف الســـوري لقوى 
الثـــورة واملعارضة مـــن حتركاته خالل الفترة 
األخيرة بدعم مـــن بعض الدول اإلقليمية وفي 
مقدمتهم تركيـــا، للتأكيد على أولويته بتصدر 

املشهد السياسي في سوريا.
وذكرت املصـــادر أن عدد من قادة االئتالف 
وفي مقدمتهم رئيسه خالد خوجا، يتحرك على 
أكثر من مستوى لإلقناع بأولوية االئتالف في 

متثيل السوريني في أي حل مستقبلي.
ويقوم هذا احلراك أساســـا على التواصل 
مع أبرز الفصائل املسلحة في سوريا إلقناعهم 
بضرورة االنخراط في تشـــكيل النواة األولى 
للجيش الســـوري، حتت قيادة وإشراف وزارة 

الدفاع في احلكومة املؤقتة.
وتندرج خطوة االئتـــالف في حل املجلس 
العســـكري األعلى وتشكيل جلنة للتواصل مع 
القوى العســـكرية الفاعلـــة على األرض ضمن 

هذا السياق.
وبالتوازي مع ذلـــك يتحرك قادة االئتالف 
(الذين مـــن ضمنهم قيادات إخوانية) بني عدد 
مـــن األقطار العربية، حلشـــد مزيـــد من الدعم 
حتى يكـــون االئتـــالف العنصـــر الرئيس في 

مفاوضات احلل السياسي.
في مقابل ذلك يســـعى طيف من املعارضة 
”علماني الهـــوى“ برعاية مصريـــة إلى إثبات 
حضوره في املشـــهد، متخذا موقفـــا متمايزا 
عن االئتالف في قراءته ملســـتقبل سوريا وإن 

كان يتفق معه على مبدأ رحيل األسد، وتشكيل 
حكومة انتقالية.

وقد احتضنـــت القاهرة مؤخـــرا اجتماعا 
لهذا الشـــق، انتهى مســـاء الثالثاء، باالتفاق 
على خارطة طريق تتضمـــن برنامجا تنفيذيا 
لـ”بيـــان جنيف“، وتشـــمل النظام السياســـي 
املنشود في سوريا، و9 إجراءات لتهيئة املناخ 

للتسوية السياسية.
وأشـــارت اخلارجية املصرية في بيان لها 
أن ”اخلارطة تشمل خطوات تنفيذية واضحة 
تهدف لتطبيق بنود بيان جنيف، وكذلك وضع 

ميثاق وطني سوري“.
واعتبـــر البيان االتفاق ”مجرد بداية جلهد 
جماعي ووطني نأمل بتطويره لكي يساهم في 
تفعيل احلل السياســـي في سوريا، بناء على 

بنود وثيقة بيان جنيف“.
ومن أبـــرز اإلجراءات املقـــرة في اخلارطة 
تهيئة املناخ للتسوية السياسية، عبر ”اإلعالن 
الفـــوري عـــن وقف الصـــراع املســـلح من قبل 
جميع األطراف على كافة األراضي السورية“، 
و“وقف دعم اجلماعات املسلحة وإدانة وجود 
كل املقاتلـــني غيـــر الســـوريني وإخراجهم من 

األراضي السورية“.
كما تضمنت اخلارطة، االتفاق على تكوين 
هيئـــة احلكم االنتقالي ”التـــي تنقل لها جميع 
الصالحيـــات التشـــريعية والتنفيذية وينبثق 
عنها مؤسســـات املجلس الوطنـــي االنتقالي 

ومجلـــس القضـــاء األعلى، وحكومـــة املرحلة 
العســـكري  الوطنـــي  واملجلـــس  االنتقاليـــة، 
اإلنتقالي، والهيئة املســـتقلة العليا لإلنصاف 

والعدالة واملصاحلة“.
املعارضـــة  أطيـــاف  حتـــركات  وتكشـــف 
املختلفة مؤخرا، عن نذر صراع زعامات بينها.

ويتوقـــع متابعـــون أن يتصاعد حجم هذا 
الصـــراع الذي كانـــت عالماته موجـــودة منذ 
بدايـــة األزمة فـــي الفتـــرة املقبلة، مـــع تزايد 
خســـائر النظـــام الســـوري امليدانيـــة والتي 
كانت آخرها خســـارته ألهم قواعده العسكرية 

باجلنوب (اللواء 52).

املعارضة السورية تتصارع على الزعامة مع استشعار قرب نهاية األسد

معاناة السوريين تتضاعف على الحدود التركية



} القــدس - أثار لوبي من كبار المســـؤولين 
اإلســـرائيليين ومنهـــم وزير الدفاع موشـــيه 
يعالون ضغطا شديدا على رئيس هيئة أركان 
الجيش األميركي مارتن ديمبسي خالل لقائهم 

معه في إسرائيل.
وقال مصدر عسكري من البنتاغون، رفض 
الكشـــف عن اســـمه األربعاء إن ”المسؤولين 
اإلســـرائيليين طالبـــوا بالتركيز علـــى الدعم 
األمنـــي طويل األمد إلســـرائيل ليـــس فقط في 
نوعية الســـالح ومـــواد القتال التـــي تحولها 

الواليات المتحدة بل وفي كمياته أيضا“.
عن  ونقلـــت صحيفـــة ”نيويـــورك تايمز“ 
مســـؤولين أميركين قولهم إنه بعد المقابلة لم 
يتم تقديم التزام أميركي في ما يتعلق بتزويد 

إسرائيل باألسلحة.
وتشـــير تقارير إلى أن شعبة التخطيط في 
الجيش اإلســـرائيلي قدمت الئحة لديمبســـي 
خـــالل اللقـــاء واعتبرته ”تعويضـــا“ من أجل 
تعزيـــز أمـــن إســـرائيل، من ضمنهـــا صفقات 
سالح شـــبيهة بتلك التي عقدتها واشنطن مع 

دول الخليج وسالح لم يبع لها في الماضي.
ويبـــدو أن إســـرائيل تحـــاول اســـتغالل 
الوضـــع بعد الجفـــاء الذي طـــال عالقتها مع 
واشنطن مؤخرا بشـــأن تباين المواقف حول 
الملـــف النووي اإليراني الـــذي دخل بالتزامن 
مع هذا الكشف، جولة جديدة من المفاوضات 
فـــي العاصمـــة النمســـاوية فيينـــا والتي من 

المتوقع أن تنتهي أواخر هذا الشهر.
ومع اقتراب موعد المهلة المحددة، أوضح 
قائد القوات األميركيـــة أمس األول أنه يتعين 
على الواليـــات المتحدة وإســـرائيل أن تكونا 
مستعدتين سواء لنجاح المحادثات أو فشلها.

وســـعى ديمبســـي إلـــى طمأنة إســـرائيل 
بشأن الدعم العسكري األميركي، وأشار أثناء 
الزيارة إلى أنه يشـــاركها قلقها من أن تخفيف 
العقوبات على إيران بعـــد إبرام اتفاق نووي 
سيســـمح لطهران بتوجيه المزيد من األموال 

لجيشها وللجماعات المسلحة الموالية لها.
لكنـــه قـــال إن ”االحتماالت بعيـــدة المدى 
أفضـــل بكثير مع ضمـــان عدم امتـــالك إيران 
ألســـلحة نووية“، مؤكدا أن واشنطن ستعمل 

على تخفيف تلك المخاطر باتفاق أو دونه.
وتبـــدي إســـرائيل التي ما فتئـــت تخرق 
القوانيـــن الدوليـــة بعد الكشـــف عـــن قيامها 
بتجـــارب نووية لـــم تعلن عنها فـــي صحراء 
النقـــب طيلة أربع ســـنوات، مخـــاوف من أن 
االتفاق النووي المنتظر مع إيران سيتســـبب 

في تصدع أمن الشرق األوسط.
ويقول يعالون إن تزويد الواليات المتحدة 
دوال عربية في المنطقة بأســـلحة متقدمة لردع 
إيـــران قد يقوض في النهاية تفوق إســـرائيل 

العســـكري في المنطقة، في داللة واضحة على 
عزم إسرائيل الحصول على مبتغاها.

ويعتقد خبراء ومحللون أن ما يثير القلق 
بالفعل هو أنـــه في إطار محـــاوالت الواليات 
المتحـــدة للحصول علـــى دعـــم دول الخليج 
واإلمارات  الســـعودية  وخصوصـــا  لالتفـــاق 
فإن إدارة الرئيس باراك أوباما ســـتمطر على 

إسرائيل سالحا ومعدات قتال.
وأكـــد شـــق منهـــم أن المؤسســـة األمنية 
اإلســـرائيلية علـــى قناعـــة بـــأن إدارة أوباما 
ستظهر ســـخاء كبيرا ألن إســـرائيل اضطرت 
إلـــى التســـليم عمليـــا باالتفـــاق المتبلور مع 

ايران، حتى ولو لم تقل ذلك بشكل علني.
وإحـــدى اإلشـــارات علـــى تلييـــن موقف 
الواليـــات المتحـــدة تجاه إســـرائيل هي قرار 
البيت األبيض عرقلة تقديم الوثيقة التي تدعو 
إلى تجريد الشرق األوسط من السالح النووي 
فـــي ”مؤتمر الحد من التســـلح النووي“ الذي 

عقد مؤخرا في نيويورك.

لكن البعض ركـــز على نقطة مهمة في هذا 
الخصوص وهي أن اتفاق المساعدات األمنية 
الحالي مع واشـــنطن على وشـــك االنتهاء في 
2017، وهـــو ما دفع إســـرائيل إلـــى المطالبة 
بتمديـــد فتـــرة هـــذا االتفاق لعشـــر ســـنوات 

إضافية، لكن بشروطها.
ووفقـــا للتقديـــرات التـــي أعدتهـــا وزارة 
األمن اإلســـرائيلية، فإن الصفقة اإلســـرائيلية 
األميركيـــة الســـابقة التي تعهـــدت بموجبها 
الواليات المتحدة بتزويد إسرائيل بـ33 مقاتلة 

من طراز ”إف 35“، لن تكون كافية.
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بقــــــي أقل من ثالثة أســــــابيع إلنتهاء املهلة 
ــــــى اتفاق نووي نهائي  احملددة للتوصل إل
ــــــران والقــــــوى العظمــــــى، وحتاول  بني إي
الواليات املتحدة طمأنة حليفها اإلسرائيلي 
وإقناع مســــــؤوليه بضرورة قبول االتفاق، 
ــــــدو أن اإلســــــرائيليني يســــــتغلون تلك  ويب

التطمينات على أكمل وجه. 

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إسرائيل تنتزع صفقة أسلحة من أميركا مقابل نووي إيران

} لندن - أضحى بقاء بريطانيا ضمن النادي 
األوروبـــي أو االنســـحاب منه مســـألة وقت ال 
غير، والسيما بعد أن أيد مجلس العموم خطط 
رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في ذلك االتجاه 

بشكل واضح.
ولقي مشـــروع القانون الـــذي عرض على 
المجلس وحظي بمباركة حزب العمال مســـاء 
الثالثـــاء دعما كبيرا بأغلبية 544 صوتا مقابل 

معارضـــة 53 نائبا، ما يؤكد عـــزم لندن اتخاذ 
خطوات عملية متســـارعة لتقرير مصيرها في 

هذا السياق.
قبـــل الدخول  وفي تغريـــدة على ”تويتر“ 
فـــي عملية النقاش قال كاميـــرون إن ”التاريخ 
ســـيصنع فـــي مجلـــس العموم اليـــوم، حيث 
سيقرر نواب البرلمان ما إذا كانوا سيمنحون 
عضويـــة  بشـــأن  اســـتفتاء  أول  المواطنيـــن 

االتحاد األوروبي خالل 40 عاما“.
بتغييرات  للتكتـــل  المعارضون  ويطالـــب 
أكثـــر جذرية تمنح بريطانيـــا الكلمة النهائية 
في جميع القضايا وتســـمح لها بشـــكل فعال 
باالنســـحاب من أي سياســـات على مســـتوى 

االتحاد األوروبي ال تتماشى وسياساتها.

وفيمـــا حذر وزيـــر الخزانة الســـابق كين 
كالرك، وهـــو واحـــد مـــن أهم أعضـــاء حزب 
المحافظيـــن المؤيديـــن لبقـــاء بريطانيـــا في 
االتحـــاد، مـــن أن خـــروج بالده ســـيؤدي إلى 
تهميشـــها، قـــال النائب المخضـــرم في حزب 
الحاكم ســـير بيل كاش ”لدينـــا بديل إيجابي 
الديمقراطيـــة  لدينـــا  األوروبـــي،  لالتحـــاد 
والبرلمـــان الوطني الذي مـــات البريطانيون 

دفاعا عنه في الحربين العالميتين“.
وعـــارض حـــزب العمال االســـتفتاء خالل 
االنتخابـــات العامـــة، لكنه غيـــر موقفه عقب 
الخســـارة التي منـــي بها وتعهـــد بالمطالبة 
بإجراء تغييرات على مشـــروع القـــرار. وقال 
وزير الخارجية العمالي في حكومة الظل قبل 

الجلســـة إن ”حزبه سيدعو إلى بقاء بريطانيا 
في االتحاد“.

التـــي  التنـــازالت  إن  حقوقيـــون  ويقـــول 
يســـعى إليها كاميرون بشـــأن تقييد حصول 
المهاجرين على مساعدات الرعاية االجتماعية 
تتطلـــب تغييرات على معاهدة االتحاد وإعفاء 
لندن من االلتـــزام األوروبي ببناء اتحاد أوثق 

من أي وقت مضى.
وكان رئيس الوزراء المنتشـــي بفوز حزبه 
الكاسح في االنتخابات مطلع الشهر الماضي، 
قام مؤخـــرا بجولة أوروبية لعـــرض مقترحه 
حول إعادة إصالح االتحاد من أجل بقاء بالده 
ضمنـــه، لكنه اصطدم بانقســـام فـــي صفوف 

الحلفاء بين مؤيد ورافض.

مجلس العموم يؤيد خطة كاميرون النسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي

} أنقــرة - أكـــد النائـــب عن حزب الشـــعوب 
وأحـــد  الديمقراطـــي عـــن مدينـــة ميرســـين 
مؤسســـي حزب العدالة والتنميـــة دنغير مير 
محمد فيرات أن الحزب الحاكم سينقسم خالل 
فتـــرة قصيرة قادمة، وســـيتم تأســـيس حزب 

جديد يكون بديال عنه من داخله.
لصحيفـــة  اإللكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
”ميلليت“ التركيـــة األربعاء عن فيرات قوله في 
تصريحات صحفية إن ”أغلبية أعضاء الحزب 
الجديد ســـيكونون مـــن البرلمانيين الذين تم 
إبعادهم عن الترشـــح وفقا لالئحـــة الداخلية 

للحزب الحاكم“.
الحـــزب  أن  الكـــردي  النائـــب  وأوضـــح 
اإلسالمي المحافظ ســـيتولى مهام المعارض 
الرئيســـي، مشـــيرا إلى أن أحد األسباب التى 
خفضت من شـــعبيته هي ضعف إدارة زعيمه 
نتائـــج  وأن  أوغلـــو  داوود  أحمـــد  الجديـــد 
االنتخابات العامة كانت بمثابة رفض الشعب 

منح الثقة للرئيس رجب طيب أردوغان.
يأتي ذلـــك في الوقت الـــذي قالت فيه عدة 
مصـــادر مطلعة إن أحزاب المعارضة قد تتجه 
إلى تشـــكيل ائتالف حكومي يقصـــي العدالة 
والتنميـــة مـــن الحكم وهو التحـــرك الذي من 
شأنه أن يكمل اإلذالل االنتخابي الذي تعرض 
لـــه أردوغـــان بعـــد أن عوقب حزبه الســـابق 

بهزيمة قاسية بتقلص مقاعده في البرلمان.
وتقـــدم نائب األمين العام لحزب الشـــعب 
بمبـــادرة  تانريكولـــو  ســـيجين  الجمهـــوري 
لتشـــكيل تحالـــف كبيـــر مـــن أبـــرز األحزاب 
العدالـــة  تهميـــش  إلـــى  يهـــدف  المعارضـــة 
والتنمية، حيث تتضمن الخطة تشكيل حكومة 
ائتالفية تضم الشـــعب الجمهـــوري والحركة 

القومية والشعوب الديمقراطي.
ووفـــق محلليـــن فـــإن األحـــزاب الثالثـــة 
بإمكانها أن تشكل أغلبية برلمانية بعد أن فقد 
الحزب الحاكم مقاعد لصالحها في االنتخابات 
البرلمانيـــة التي عقدت األحد الماضي غير أن 
كل الســـينورهات المحتملـــة ال تزال مطروحة 

قبل إعالن الحكومة المقبلة.
وكانـــت جميع هـــذه األحزاب قـــد طالبت 
ســـابقا باســـتمرار التحقيق فى تهم الفســـاد 
التـــي طالت بعـــض قياديـــي حـــزب التنمية 
والعدالـــة وأعضاء من عائلة الرئيس أردوغان 

وبينهم نجله.
ومـــن المتوقـــع أن تبـــدأ أولـــى جلســـات 
البرلمان الجديد الذي يضم ألول مرة 96 سيدة 
في الـ25 من هذا الشـــهر، وســـط جدل بشـــأن 
تركيبة الحكومة بعد أن كلف أردوغان الثالثاء 
زعيم حزب األكثرية داود أوغلو بتشكيلها في 

غضون 45 يوما.

بوادر انقسام داخل الحزب 

الحاكم في تركيا
[ لوبي بالجيش اإلسرائيلي مارس ضغطا على ديبمسي القناعه باتفاق طويل األمد ودون شروط

قائد الجيش األميركي يسعى لطمأنة إسرائيل بشأن التهديد اإليراني

األربعاء  ◄ أعلنت ”يوروبول“ 
عن تفكيك عصابة دولية للجرائم 

اإللكترونية تعمل في ست دول، حيث 
تم إلقاء القبض على 49 شخصا 

ومداهمة 58 من المباني التابعة لهم.

◄ أفاد المتحدث باسم رئيس 
بوروندي بيير نكورونزيزا أمس 

بأن الرئيس أصدر مرسوما بتأجيل 
االنتخابات الرئاسية إلى 15 يوليو 

القادم بسبب االضطرابات التي 
تعيشها البالد.

◄ عبرت سفن حربية وطائرات 
صينية األربعاء قناة باشي بين 

تايوان والفلبين إلجراء مناورات 
روتينية مقررة في غرب المحيط 

الهادئ، وفق وزارة الدفاع.

◄ قالت السلطات اليونانية أمس 
إن أكثر من ألف شخص دخل البالد 
بطريقة غير قانونية عبر البحر في 
يوم واحد، ما رفع عدد المهاجرين 
منذ مطلع العام إلى حوالي 50 ألفا.

◄ خالف الرئيس اإلندونيسي جوكو 
ويدودو العرف حول تداول قيادة 

الجيش بالتناوب بين أفرع القوات 
المسلحة ورقى جنراال من الجيش 

ليصبح رئيسا لهيئة األركان.

◄ أعلنت سول األربعاء عن تسجيل 
حالتي وفاة جديدتين بفيروس 

كورونا المسبب لمتالزمة الشرق 
األوسط التنفسية، مما رفع الحصيلة 

إلى تسع ضحايا.

◄ تعرض روالند دروفلر عمدة مدينة 
”بفافنهوفن أن دير ألم“ الواقعة 

في مقاطعة بافاريا العليا األلمانية 
لتهديدات بالقتل بسبب اعتراضه 
على مسيرة مناهضة لإلسالم من 

حركة بيغيدا.

باختصار

ــــراء: فــــي إطــــــار مــســاعــي  خــــب

دعم  على  للحصول  واشنطن 

ستمطر  لالتفاق،  الخليج  دول 

إسرائيل بالسالح لقاء سكوتها

◄

أخبار

عضوا أيدوا إجراء 

استفتاء للخروج من 

التكتل بينما عارض 
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«أرى نفســـي ممثلة للنساء والشـــباب، ربما أكون كردية لكنني 

ســـأمثل كل الذيـــن يتعرضون لالســـتغالل والظلـــم والتجاهل 

وكل الشعوب والثقافات واملعتقدات واللغات». 

ديليك أوجالن
برملانية عن الشعوب الدميقراطي التركي

«القاعـــدة قبل التدخل األميركي في العراق في 2003 كان لديها 

9 أرواح، فعندمـــا يضغـــط عليهـــا الغرب، تفقـــد قدراتها وعندما 

يضعف الضغط عليها تزداد قوتها». 

مايكل موريل      
نائب مدير الـ“سي آي إيه“ سابقا

«من املؤكد أن روســـيا تدعم املتمردين وأن هناك قوات روسية 

داخـــل أوكرانيا. ربما تكون زيارة الرئيس بوتني للفاتيكان فرصة 

ليستطيع البابا إبداء القلق حيال ذلك».

  كني هاكيت
سفير الواليات املتحدة لدى الفاتيكان

موشيه يعالون:

تزويد دول الخليج بأسلحة 

متقدمة لردع إيران يقوض 

تفوقنا العسكري

تحذيرات من استخدام 

داعش للقنابل القذرة

} كانبيــرا - تتزايـــد المخاوف الغربية من أن 
يقدم تنظيم الدولة اإلســـالمية المتطرف على 
اســـتخدام القنابل القذرة فـــي معاركه بعد أن 
أعلن عن سعيه لتطوير أسلحة دمار شامل في 

العدد الجديد لمجلته الترويجية ”دابق“.
ويأتي القلـــق من تطوير داعش ألســـلحة 
محرمـــة دوليا في وقت يخشـــى فيـــه الخبراء 
من أنه ســـيصبح أكثر نشـــاطا مع قدوم شهر 
رمضان وبعد عام على إعالن ”دولة الخالفة“.

وتؤكـــد تقاريـــر أن التهديـــد الـــذي يمثله 
اســـتحواذ داعـــش علـــى مثـــل هـــذه المواد 
كان كبيـــرا جـــدا إلـــى درجـــة أن ”المجموعة 
األســـترالية“ وهي مكونة من 40 دولة تســـعى 
إلنهاء اســـتخدام األســـلحة الكيميائية، ركزت 
في اجتماعها األسبوع الماضي في بيرث على 

هذه القضية.
وتقول وزيرة الخارجية األسترالية جولي 
بيشـــوب إن حلف األطلســـي قلـــق بخصوص 
التنظيـــم  بحـــوزة  التـــي  المشـــعة  المـــواد 
وخصوصا بعد تأكيد المخابرات األسترالية.

البريطانية  وحســـب صحيفة ”إندبندنت“ 
فإن مســـؤولين ســـابقين من الهند حذروا من 
إمكانية حصول داعش على ســـالح نووي من 

السوق السوداء في باكستان.

} لم يخل لقاء رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي بالرئيس الروســـي فالديمير بوتين من روح الدعابة رغم الخالفات، وذلك خالل جولتهما أمس 
في المعرض العالمي ”إكسبو“ في ميالنو شمال إيطاليا.



} دمشــق - يقّدر مراقبون نســـبة فقدان نظام 
بشار األسد لســـيطرته الفعلية على األراضي 
الســـورية بأكثر من 75 باملئة، لصالح فصائل 
وقوات املعارضة املســـلحة املتنوعة من جهة، 
وعناصـــر تنظيم داعش من جهـــة أخرى، بعد 
التقدم العســـكري الذي حققـــه األخيران على 
عدد مـــن اجلبهـــات، خاصة خالل الشـــهرين 

املاضيني.
وقـــد زاد تقهقـــر النظام بعد أن ســـيطرت 
فصائل سورية معارضة، الثالثاء، على اللواء 
52 التابـــع لقـــوات النظام، املتموضع شـــرق 
محافظة درعا، جنوب البالد، وبعض السرايا 
والكتائب املجاورة له، حيث تبرز أهمية اللواء 
كونه يضـــم مجموعة من الكتائب والســـرايا 
ذات االختصاصـــات املختلفة، أبرزها كتيبتي 
الدبابات، والدفاع اجلوي، وسرية االستطالع، 
والرادارات، ويبعد كيلومترات قليلة عن مطار 
الســـويداء العســـكري، كما ميتـــد اللواء على 

مساحة تبلغ حوالي 1200 هكتار.
ولـــدى قراءته لهـــذه التطـــورات األخيرة، 
اعتبر معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، 
أّن احتدام املعارك في سوريا يؤشر على مزيد 
من االنتكاســـات احلكومة الســـورية في املدى 
املنظور، ال سيما وأن األوضاع في حمص هي 
األكثر خطورة. وتوّقع  التحليل األميركي، على 
ضوء األحداث امليدانية، أن يشـــهد النظام في 
دمشق تراجعا أو خســـارة ملواقعه في الغرب 
من محافظة حلب، مما ســـينعكس أيضا على 

محافظة حماة، في املدى املتوسط.

أسباب التداعي

رّجـــح ســـمير التقـــي، احمللل السياســـي 
واالستراتيجي السوري، أّن النظام في دمشق 
”ســـيتداعى قريبا مع انتقال الصـــراع الفعلي 
إلى وســـط وغرب البالد في املرحلة القادمة“، 
متوقعـــا حتوله إلى ”ميليشـــيا مســـلحة ذات 

تنظيم وتسليح عال“.
خطـــة  يشـــغل  الـــذي  التقـــي،  وأوضـــح 
مديـــر مركـــز الشـــرق للدراســـات واألبحـــاث 
االســـتراتيجية بدبي، أّن دمشق حاليا ”لم تعد 
عاصمة فعلية للدولة، وأّن الســـيادة السورية 
باتت فـــي مهب الريح، كما أّن االقتصاد تفكك، 
والشـــكل الوظيفي للدولة بات واهيا ويقتصر 

على دمشق فحسب“.
وأضاف أّن ”عصر سوريا املوحدة بات من 
املاضـــي، كما أّن الســـلطة املركزية لم يعد لها 
مستقبل، وأصبح من املستحيل إعادة إنتاجها 
مـــن جديد“، مشـــيرا إلى أّن ”البالد ســـتحكم 

مستقبال بطريقة ال مركزية عن طريق توافقات 
مـــا بني أمراء احلرب والقوى املســـيطرة التي 

أفرزها الصراع“.
التابـــع  ومـــع ســـيطرة ”جيـــش الفتـــح“ 
للمعارضة مؤخرا على مدينة إدلب (شـــمال)، 
ومناطق واســـعة في ريفها اجلنوبي املالصق 
حملافظـــة الالذقيـــة (غـــرب)، اقتربـــت قـــوات 
املعارضة أكثر من أي وقت مضى من الساحل 
الســـوري الـــذي يضـــّم محافظتـــي الالذقيـــة 
وطرطـــوس، ويعّد معقل الطائفة العلوية التي 
ينحدر منها بشار األسد ومعظم أركان حكمه، 
وشهدت هدوء نســـبيا خالل أكثر من 4 أعوام 

على الصراع.
وفي الوقت الذي يشّن فيه طيران التحالف 
الدولي الذي تقوده واشنطن منذ أشهر غارات 
بشـــكل شـــبه يومي على مواقع تنظيم داعش 
في مختلف املناطق الســـورية دون أي تنسيق 
معلن مع دمشق، واصل التنظيم تقدمه وابتلع 
وحده نحو نصف مســـاحة البالد، ووصل إلى 
مناطق قريبة من قلب دمشق وتبعد عن القصر 

اجلمهوري أقل من 8 كم فقط.
واعتبر التقي أّن ”عوامل عديدة ســـاهمت 
فـــي تداعـــي النظـــام وإضعافه خـــالل الفترة 
األخيرة، أبرزها محدودية الدعم اإليراني على 
جميع النواحي العسكرية والبشرية واملادية، 
حيث بات ذلـــك الدعم منذ فتـــرة يقتصر على 
احملـــاور التـــي تدعم نفوذ طهـــران في البالد، 
كمحور دمشق وامتداده إلى احلدود اللبنانية 
حيـــث حزب اللـــه، إضافة إلـــى محور حمص 

(وسط) وصوال إلى الساحل“.
وأضاف أّن ”نشوء توافقات من قبل الدول 
الداعمة للمعارضـــة بخصوص توحيد العمل 
امليدانـــي ضد قـــوات النظام ودعـــم حتالفات 
عســـكرية نشـــأت مؤخرا مثل (جيـــش الفتح) 
الذي بات يسيطر على معظم مساحة محافظة 
إدلب، ســـاهم أيضا في إضعـــاف النظام على 

األرض“.

سقوط قريب محتمل

إبراهيم اجلباوي، اخلبير العسكري الذي 
كان ضابطـــا برتبـــة عميد في جيـــش النظام 
الســـوري قبل انشقاقه عنه عقب اندالع الثورة 
في البالد في آذار 2011، قال من جهته إّن نظام 
بشار األسد ”ســـاقط فعليا منذ العام 2012، إّال 
أّن اخلالف حاليا يتمحور حول مصير رموزه 
وموعد رحيله“، متوقعا أن يكون ذلك في ”وقت 

قريب“.
وأوضـــح اجلبـــاوي أّن ”النظام الســـوري 
سقط منذ بدأ باالســـتعانة مبقاتلي حزب الله 
اللبنانـــي واحلـــرس الثـــوري اإليرانـــي، بعد 
فقدانه منتصف العام 2012 السيطرة على أكثر 
من 75 باملئة من مساحة البالد لصالح اجليش 
احلّر وقتها، قبل أن يقوم كّل من تنظيم داعش 

النصـــرة وفصائل إســـالمية أخرى  وجبهـــة 
بالسيطرة على معظم تلك املساحة“.

وأضاف أّنه ”مع تزايد أعداد مقاتلي حزب 
الله واحلرس الثوري، الذي جّند الحقا مقاتلني 
ومرتزقـــة مـــن جنســـيات آســـيوية مختلفة، 
ودفعهم للقتال إلى جانب قوات النظام، وبعد 
ذلك دخول امليليشيات العراقية الشيعية البالد 
للغرض ذاته، أصبح كل هؤالء ميسكون بزمام 
األمـــور علـــى األرض، وبات النظام الســـوري 
ورئيســـه بشار األســـد مجّرد واجهة، وجيشه 
يقترب من شـــكل وأداء امليليشـــيا، كما أدخل 

البالد في مرحلة احتالل“.
ويقّدر معارضون ســـوريون عدد الفصائل 
التي تقاتل إلى جانب النظام الســـوري بأكثر 
مـــن 28 فصيـــال معظمهـــا شـــيعية قادمة من 
العراق، فضال عن حـــزب الله، الذي أكد أمينه 
العام حســـن نصرالله فـــي خطاباته األخيرة، 
ُمضّيه في القتال إلى جانب النظام ”مهما كلف 

األمر“.
ولفـــت اخلبير إلى أّنـــه مع الّتقـــدم الذي 
حققتـــه قـــوات املعارضة على األرض شـــمال 
وجنوب ســـوريا، بالتزامن مع سيطرة داعش 
علـــى أكثر مـــن 50 باملئـــة من مســـاحة البالد 
خاصة في شـــرقها ووســـطها، ”باتت سيطرة 
قـــوات النظـــام الســـوري وامليليشـــيات التي 
يســـتعني بها تقتصـــر على الســـاحل (غرب) 
ووســـط دمشـــق (جنوب) إضافـــة إلى جيوب 

متناثرة وغير متصلة موزعة هنا وهناك“.
وأشـــار اجلبـــاوي إلـــى أنه مـــن املنظور 
العســـكري، فـ“النظام غير قادر على استعادة 

املناطق التي خســـرها، وبات يعتبر انسحاب 
قواته مـــن مواقعها بأقل اخلســـائر انتصارا 
حتتفـــل به وســـائل إعالمـــه، وهذا مـــا تكّرر 
مؤخرا في مدينة إدلب (شـــمال غرب) وجســـر 
الشغور ومعسكر املسطومة في ريفها وغيرها 
مـــن املنــاطـــق التـــي ســـيطرت عليهـــا قوات 

املعارضة“.
ولفـــت إلـــى أّن ”ما تقوم به قـــوات النظام 
حاليـــا من هجمـــات انتقامية عبر اســـتخدام 
ســـالح الطيـــران لقصـــف املناطـــق املدنيـــة، 
وخاصـــة بالبراميـــل املتفجرة، هدفـــه عرقلة 
الثوار وجعلهم يفكرون بالضحايا من املدنيني 
الذين من املمكن أن يسقطوا في حال هاجموا 

مواقع عسكرية للنظام“.
ويرى مراقبون أّن النظام الســـوري يتعمد 
على قصـــف املواقع املدنية القريبة من مناطق 
االشـــتباكات مـــع قواتـــه وذلـــك للضغط على 
اخلصـــم وجعله يتراجع عـــن تكثيف الهجوم 
خوفا من ســـقوط مدنيني وخسارته للحاضنة 
الشـــعبية التـــي يعتبرها عامل قوة بالنســـبة 

إليه.
واعتبر اجلبـــاوي أن رحيل النظام لم يعد 
بيد األخير أو حتـــى بيد املعارضة على الرغم 
مـــن التقدم الـــذي حتققه قـــوات األخيرة، ألن 
األمـــر ”بات بيد الدول الكبـــرى التي أصبحت 
تســـتخدم ســـوريا كورقة مقايضة أساســـية 

ضمن مجموعة األوراق األخرى في املنطقة“.
وتتحسب العواصم الغربية، وعلى رأسها 
واشنطن، من السقوط املفاجئ للنظام السوري 
وذلـــك بحجـــة احلرص علـــى احملافظـــة على 

مؤسســـات الدولة وأيضا خشـــية من سقوط 
دمشـــق بيد داعش الـــذي بات علـــى أبوابها، 
وهو ما يعتبره مراقبون ســـببا رئيسيا لعدم 
تقدمي تلك العواصم الدعم العســـكري الكافي 

إلى الفصائل املعارضة لإلطاحة به.
ومنـــذ منتصـــف آذار ســـنة 2011، تطالب 
املعارضة الســـورية بإنهاء أكثـــر من 44 عاما 
من حكم عائلة األســـد، وإقامة دولة دميقراطية 
يتم فيها التداول على السلطة، غير أّن النظام 
الســـوري اعتمـــد اخليـــار العســـكري لوقف 
االحتجاجـــات، ودفع ســـوريا إلـــى دوامة من 
العنف، جّســـدتها معـــارك دموية بـــني قوات 
النظـــام واملعارضـــة، ال تزال مســـتمرة حتى 
اليوم، وأوقعـــت نحو 220 ألف قتيل، حســـب 

إحصائيات أممية.
ودخل إلى معادلة الصراع في ســـوريا عام 
2013 تنظيم داعش الذي يعلن أن نظام األســـد 
هو عـــدوه األول، فـــي حني تتهمـــه املعارضة 
بـ“التعامل مع النظام وتشويه صورة الثورة، 
والعمل على تكريس سلطة دولته“ التي أعلنها 
يونيو املاضي على أراض سيطر عليها في كل 

من سوريا والعراق.

[ باحث: النظام على خطى التحول قريبا إلى ميليشيا  [ تقدم المعارضة وتراجع الدعم اإليراني يقلصان الخيارات أمام األسد
النظام السوري يعجز عن إعادة إنتاج سلطته المركزية

مســـتقبل قاتم ينتظـــر الدولة 
الســـورية ونظامها في دمشـــق 
الذي سيخوض معركة مصيرية 

ستشهد تراجعات متتالية 

◄

في ظل التقّدم الذي حترزه فصائل املعارضة الســــــورية املســــــلحة في األشــــــهر األخيرة، 
والذي تّوج بســــــيطرتها على مناطق شاسعة من البالد، بدأت العديد من املؤشرات توحي 
بقــــــرب نهاية نظام األســــــد وتهاويه بعد أن تقهقرت قواته، وآخرهــــــا ”اللواء 52“، حيث بدأ 
جســــــمه في حالة من التفكك والتداعي. وهو ما يوحــــــي، وفق حتليالت عدد من املراقبني 

واخلبراء، بقرب انهياره وإمكانية حتوله إلى ميليشيا في القريب العاجل.
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في 
العمق

إبراهيم الجباوي: 
النظام سقط منذ بدأ 
باالستعانة بحزب الله 

والحرس الثوري اإليراني

«النظـــام الســـوري ال يزال يســـتخدم الغارات الجويـــة، إلى حد كبير 
بالطائـــرات املروحيـــة، لخلق حالـــة من الفوضى فـــي املناطق التي 

تسيطر عليها املعارضة}.
خالد خوجة
رئيس االئتالف الوطني السوري املعارض

«عوامل عديدة ســـاهمت في تداعي النظام وإضعافه خالل الفترة 
األخيـــرة، أبرزهـــا محدوديـــة الدعـــم اإليرانـــي على جميـــع النواحي 

العسكرية والبشرية واملادية}.
سمير التقي
مدير مركز الشرق للدراسات واألبحاث االستراتيجية

«بشـــار األســـد لم يعد يمتلـــك العـــدد الكافي من القوات إلرســـالها 
إلـــى جبهـــات القتال، كمـــا أن اآلالف من املتطوعني الشـــيعة الذين 

أرسلتهم إيران إلى سوريا، أثبتوا ضعفهم}.
إيهود يعاري
باحث متخصص في شؤون الشرق األوسط

إصرار المعارضة على إنهاء المعركة لصالحها يضيق الخناق على قوات النظام

تعديل السياسات التركية شرط لتحسين العالقة مع دول الخليج
} واشــنطن -  أضحـــت العالقـــات الناشـــئة 
بـــني تركيـــا ودول اخلليج العربـــي، وخاصة 
اململكة العربية الســـعودية وقطـــر، في حاجة 
إلى وضعها في اإلطار اإلقليمي األوسع قصد 
حتليلهـــا علـــى ضـــوء الديناميـــات اإلقليمية 
املتغيرة في الشرق األوسط، وفق ورقة بحثية 
للباحث التركي عمر تاسبينار، ومدير املشروع 
التركـــي فـــي مؤسســـة بروكنغز بواشـــنطن، 
صادرة عن معهد دول اخلليج العربي لألبحاث 
في واشنطن. ولطاملا تأثرت العالقات التركية 
اخلليجيـــة بالعوامل الطارئة التي تشـــهدها 
املنطقة، وال شّك أّن جملة من العوامل املتعلقة 
باحلرب القائمة في ســـوريا، والثورة املصرية 
التـــي أطاحت بنظـــام محمد مرســـي، وظهور 
تنظيم داعش، وكذلك نزعات إيران التوســـعية 
الطائفية  والتوتـــرات  النووية،  وطموحاتهـــا 
السنية الشـــيعية، والدور املستقبلي للتنظيم 
اإلخوان املســـلمني، تعّد شـــديدة األهمية ولها 
تأثيرها املباشـــر على عالقـــات تركيا باململكة 

السعودية والدول اخلليجية عموما.
وال شـــّك أّن طموحـــات إيـــران النوويـــة 
وتنامـــي النفـــوذ اإليرانـــي في بلـــدان عربية 
عديدة شـــأن العراق وسوريا ولبنان، ومؤخرا 
اليمن، تعتبر من أكبـــر التحديات املاثلة أمام 

حفظ الســـعوديني واخلليجيني عموما ألمنهم 
القومي، وهو ما يجـــب أن يفهمه األتراك وأن 
يحسبوا له ألف حساب إذا ما أرادوا حتسني 

عالقاتهم مع اخلليجيني.
وإضافـــة إلـــى هـــذه املخـــاوف األمنيـــة 
تاريخية  عوامـــل  هنـــاك  اجليوســـتراتيجية، 
علـــى  أيضـــا  وإثنيـــة تؤثـــر  وأيديولوجيـــة 
اإليرانيـــة، يجب على  العالقات الســـعودية – 
تركيـــا أن تفهمهـــا؛ فإيران بغـــّض النظر عن 
كونها دولة شـــيعية هي فـــي ذات الوقت دولة 
فارسية ما زالت تطمح إلى إعادة أمجاد قدمية 

على حساب العرب.
وتعـــود الصراعـــات اإلثنية بـــني الفرس 
والعرب إلى تاريخ يســـبق كثيرا تاريخ حتول 
إيـــران إلى دولة شـــيعية، قبل 500 ســـنة. وال 
يقـــل العنصـــر اإلثني في الصـــراع بني إيران 
والسعودية وزنا عن أي عنصر ديني. وبالرغم 
مـــن أّن تركيـــا ليســـت العبا مباشـــرا في هذا 
الصـــراع العربي الفارســـي، إّال أن الغطرســـة 
الفارســـية اإلقليميـــة، تاريخيا، كانت تشـــّكل 
مصـــدر قلق كبيـــر لإلمبراطوريـــة العثمانية، 
لكن وعلـــى الرغم من ذلك فإّن النظرة العربية، 
لألتـــراك لـــم تكـــن إيجابيـــة باإلجمـــاع فـــي 
السنوات املاضية، بسبب عدم وضوح املواقف 
والسياســـات التركية، على الرغم من توجهها 

نحو التحسن في الفترة األخيرة.
ومـــع انطالق ثـــورات ما ســـّمي بـ“الربيع 
العربي“ ســـنة 2011، تسبب دعم حزب العدالة 
والتنمية التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، 
القـــوي، للجماعـــات اإلســـالمية املتفرعة عن 

اإلخوان املســـلمني في العالـــم العربي، الذين 
رفضتهـــم إرادة أغلب شـــعوب املنطقة وّمتت 
اإلطاحـــة بحكمهم في مصر عـــن طريق ثورة 
شـــعبية، فيما أبعدهم الشـــعب التونسي عن 
احلكم عن طريق االنتخابات، بزيادة منســـوب 
التوتر فـــي العالقات بـــني األتـــراك والبلدان 
العربية وعلى رأسها دول اخلليج العربي، كما 
تسبب أيضا في زيادة عزلة تركيا عن محيطها 

اإلقليمي.
ومع تطور األحداث في الشـــرق األوســـط 
وتنامي التهديـــد اإليراني، خاصة بعد التمرد 
الـــذي قاده احلوثيـــون (املوالـــون إليران) في 
اليمـــن وأخـــذ الســـعودية بزمام األمـــور في 
التصدي إليهم عســـكريا عبر قيادتها لتحالف 
عربي ســـني، وجـــدت تركيا نفســـها في عزلة 
أعمـــق عن املنطقة، ّمما دفعهـــا إلى بذل املزيد 
من اجلهود لتحســـني عالقتها مع السعوديني. 
لكن من دون أن تعّدل تركيا موقفها من اإلخوان 
املســـلمني ومـــن الرئيس املصـــري عبدالفتاح 
السيسي، من غير املتوقع أن تتحسن عالقاتها 
مع مصـــر، وبالتالي ســـتبقى عالقاتها ببقية 

الدول اخلليجية ضعيفة.
 وقد كانت نقطة التحول في الرؤية التركية 
الكبرى املتعلقة بالســـعي وراء تكوين ”مجال 
لتحدث مـــع انطالق ما  نفـــوذ عثماني جديد“ 
ســـّمي بـ“الربيع العربي“ في ســـنة 2011، لكن 
الغـــرور واحلمـــاس اللذين كانـــا وراء إظهار 
حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان لتركيا 
على أّنها ”زعيمة العالم العربي املتحول نحو 
الدميقراطيـــة“، أّديا إلى أخطاء اســـتراتيجية 

فادحة، خاصـــة بعد تعويلهم علـــى اإلخوان. 
وأمام اإلخفاق الذي مني به اإلخوان املسلمون 
فـــي مصر وتونس ودول عربية أخرى واندالع 
احلرب األهلية في سوريا، يبدو أنه آن األوان 
حلزب العدالـــة والتنمية، الذي فشـــل مؤخرا 
وألول مّرة منذ 13 عاما في االنفراد باحلكم عبر 
االنتخابات، لكي يتخلى عن رؤيته املغرقة في 
املثالية ملصلحة مقاربة أكثر واقعية، خاّصة أّن 
تلك الرؤية األردوغانية ”العثمانية اجلديدة“، 

قد باءت بالفشـــل. لذلك فتركيا مطالبة، اليوم، 
بأن تتبنـــى رؤيا أكثر واقعيـــة لتوازن القوى 
املســـتجدة فـــي املنطقـــة، وهذا يتطلـــب منها 
السعي إلى حتســـني عالقاتها بشكل جيد مع 
الـــدول العربية وخاصـــة اخلليجية من خالل 
إرســـاء توجه جديد في سياستها اخلارجية. 
توّجه يجـــب أن يقطع حتما مع الرومانســـية 
اإلســـالمية املرتبطة باإلخوان املســـلمني أوال 

وقبل كّل شيء.

عمر تاسبينار: 
تركيا مطالبة بأن تتبنى 

رؤية واقعية لتوازن القوى 
المستجدة في المنطقة

عودة سعودية قوية إلى الساحة اإلقليمية تجبر تركيا على إعادة حساباتها
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} بغــداد - وّجه المجلس األميركي للسياســـة 
الخارجيـــة انتقـــادات شـــديدة اللهجـــة للبيت 
األبيـــض بخصـــوص مـــا وصفـــه بسياســـته 
الفاشلة في العراق. وقال المجلس، ذو التوّجه 
المحافـــظ، إن ”سياســـة البيـــت األبيض تجاه 
العـــراق لم تحصد إال الفشـــل“. وأرجع ارتباك 
سياســـة واشنطن في العراق إلى تعليق بعض 
المســـؤولين آماال على دور إيـــران وتوظيفها 

كوكيل استراتيجي القتالع تنظيم داعش.
للسياســـة  األميركـــي  المجلـــس  وحـــذر 
الخارجيـــة مـــن أن تلـــك التوجهـــات خاطئـــة 
ونتيجتهـــا ســـتكون خطيـــرة علـــى العـــراق 
والواليـــات المتحـــدة والمنطقـــة عمومـــا، في 
ظـــل التقدم الذي ســـّجله تنظيم داعش ميدانيا 
فـــي كبرى المحافظات العراقيـــة. فبعد عام من 
ســـيطرة تنظيم داعش علـــى محافظات نينوى 
وصـــالح الدين (شـــمالي العـــراق) وأجزاء من 
ديالى (شرق) واألنبار (غرب) وكركوك (شمال)، 
أصبح التنظيم يتحكم فـــي نحو 40 بالمئة من 
مساحة العراق، بما فيها من حقول نفطية تنتج 

قرابة 80 ألف برميل نفط يوميا.
وفي 10 يونيو 2014، ســـيطر تنظيم داعش 
على مدينـــة الموصـــل مركز محافظـــة نينوى 
(شـــمال) قبل أن يوسع سيطرته على مساحات 
واسعة في شمال وغرب وشرق العراق، وكذلك 
شمال وشرق ســـوريا، وأعلن في نفس الشهر، 

قيام ما أسماها ”دولة الخالفة“. 
ومنذ ذلك التاريخ، تعمـــل القوات العراقية 
وميليشيات الحشد الشعبي، وقوات البيشمركة 
الكرديـــة (جيـــش إقليم شـــمال العـــراق) على 
استعادة الســـيطرة على المناطق التي سيطر 
عليهـــا داعش، وذلك بدعم جـــوي من التحالف 
الدولي، الذي يشـــن غارات جويـــة على مواقع 

التنظيم منذ أغسطس الماضي.

خارطة انتشار داعش

نجحت القوات في طـــرد داعش من مناطق 
جلوالء والســـعدية وقرة تبة والعظيم وحمرين 
في محافظة ديالى، وتكريـــت والدور والعلم و 
بيجي وجنـــوب تكريت بمحافظة صالح الدين. 
لكن، ال يزال تنظيم داعش متماســـكا عسكريا، 
حيث يشـــن مزيدا من الهجمات مســـتفيدا من 
االنتحاريين بين صفوفه واألســـلحة والمعدات 

القتالية التي غنمها من الجيش العراقي خالل 
العام الماضي.

ومنذ العاشـــر من يونيو الماضـــي، تتكّرر 
مشـــاهد انهيار الموصل والعشرات من المدن 
والمحافظـــات العراقيـــة األخـــرى التي وقعت 

بأيدي عناصر داعش، ومن أهمها:  
[ محافظـــة نينـــوى: أحكم تنظيـــم داعش 
ســـيطرته على الموصل مركـــز محافظة نينوى 
في 10 يونيو 2014، بعـــد انهيار قوات الجيش 
العراقـــي والشـــرطة االتحاديـــة في الســـاحل 
األيســـر واأليمـــن، وســـيطر في أغســـطس من 
العام ذاته على ســـد الموصل شمالي المدينة، 
وناحيـــة زمار التـــي تضم حقلي زالـــة وبطمة 
النفطيين، اللذين ينتجان 20 ألف برميل يوميا. 
وســـيطر التنظيم على ناحية سنجاز وربيعة، 
وقضاء مخمور، وجميعها مناطق كانت تخضع 
لقوات البيشـــمركة الكردية (جيش إقليم شمال 
العراق)، التي تمكنت فيما بعد من استعادتها، 
لكـــن التنظيم اليزال يحصـــل على نحو 7 آالف 
برميـــل نفطـــي يوميا من حقل القيـــارة جنوب 

الموصل.
ويسيطر التنظيم حاليا على مدينة الموصل 
بشـــقيها األيمن واأليسر، وقضاء تلعفر وسهل 
نينوى غربي الموصل ذات الغالبية التركمانية 
والشـــبكية (إحدى طوائف الشـــيعة). وتتولى 
قوات البيشـــمركة بدعم مـــن التحالف الدولي 
استعادة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم 
في نينوى، دون مشاركة القوات الحكومية، وال 
قوات الحشـــد الشعبي (قوات شـــيعية موالية 

للحكومة).
المنطقـــة  ســـقطت  كركـــوك:  محافظـــة   ]
الجنوبية التي تضم قضاء الحويجة وناحيتي 

الزاب والرياض، وتسكنها أغلبية عربية سنية، 
تحت ســـيطرة داعش بالتزامن مع الموصل في 
يونيو الماضي. ويحكم داعش سيطرته، حاليا، 
على نحـــو 20 بالمئـــة من مســـاحة المحافظة 
الســـلطات االتحادية  المتنـــازع عليهـــا بيـــن 
(الحكومة العراقية المركزية)، وســـلطات إقليم 

شمال العراق.
[ محافظـــة صـــالح الدين: هاجم مســـحلو 
داعـــش محافظة صالح الدين فـــي الـ11 يونيو 
العام الماضي، وســـيطروا خالل ســـاعات على 
قضاء الشرقاط، ومدينة تكريت مركز المحافظة، 
وقضاء بيجي، الذي يضم أكبر مصفاة للنفط. 

وخالل شـــهر أحكم التنظيم ســـيطرته على 
نحو 50 بالمئة من مساحة المحافظة، إال أنه مع  
بدء عمليات اســـتعادتها نهاية العام الماضي، 
خســـر داعش كل مـــن ناحيتي العلـــم والدور، 
وحقول نفط شـــمال المحافظـــة، باإلضافة إلى 
قضـــاء بيجي. لكـــن اليزال يحتفظ بنســـبة 10 
بالمئـــة مـــن مســـاحة المحافظة فـــي المنطقة 
الشمالية من تكريت، التي تضم قضاء الشرقاط 

وبعض المناطق التابعة لقضاء بيجي.  
[ محافظـــة األنبار: كانـــت الفلوجة، كبرى 
مـــدن المحافظـــة، أول منطقـــة يتم الســـيطرة 
عليهـــا من قبل داعش. وتمكن التنظيم الشـــهر 
الماضـــي، من ضـــم مدينة الرمـــادي، التي تعد 
مركـــز المحافظة، إلى المناطق الخاضعة تحت 
ســـيطرته، ليتســـع نفوذه بذلك إلـــى 90 بالمئة 
من مســـاحة األنبار، والتي تمثـــل وحدها ثلث 

مساحة العراق.
[ محافظة ديالى: أحكـــم تنظيم داعش في 
أغســـطس الماضي، ســـيطرته علـــى ناحيتي 
الســـعدية وجلـــوالء وسلســـلة جبـــال حمرين 

وأطراف ناحية المقدادية، والتي تشكل نحو 20 
بالمئة من مساحة محافظة ديالي، إثر انسحاب 
قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة منها.

كما اســـتولى داعش في الشـــهر ذاته على 
ناحية العظيم والسد المائي، وقطعوا الطريق 
الدولي الرابط بين شـــمال العـــراق والعاصمة 
بغـــداد. لكن مـــا لبثت  قـــوات الجيش العراقي 
والبيشـــمركة والحشـــد الشـــعبي من استعادة 
الســـيطرة علـــى نواحـــي العظيم والســـعدية 
وجوالء في نوفمبر الماضي، وأعلنت المحافظة 
رسميا من قبل الحكومة خالية من نفوذ داعش 

في يناير الماضي.

مراجعة السياسات

أخـــرى  ومـــدن  الموصـــل  ســـقوط  ســـبق 
بيد اإلرهـــاب مقدمـــات سياســـية واقتصادية 
واجتماعية وعســـكرية، وأن الوصول إلى هذه 
النقطة المعقدة اليوم، يتطلب إجراءات بحجم 
األزمة، وهي معالجات تخص إعادة رص الصف 
الوطني، والتخلي عن السياســـات التي أثبتت 

فشلها سابقا، وعلى رأسها السياسة األميركية 
التي تتحّمل وزر ما يجري في العراق.

وقبل أســـبوعين من قيام داعـــش بتوجيه 
ضربته في الرمادي، (في 17 مايو 2015)، أشـــار 
العديد من المسؤولين الحكوميين األميركيين 
بأن معركة الموصل، التي سيكون فيها النصر 
ضروريا لهزيمة داعش في العراق، تبتعد أكثر 
فأكثر مع المســـافة. وأصبحت استعادتها على 
ما يبـــدو، أمرا غير مرجح في عـــام 2015، وفق 
مايـــكل نايتـــس، الباحث في معهد واشـــنطن 
لدراســـات الشـــرق األدنـــى. ويحـــّدد نايتـــس 
مجموعة من الفرضيات األميركية التي يصفها 

بالخاطئة حول العراق، وهي:
[ كلمـــا زادت الجهود األميركية قّلت جهود 
العراقييـــن: بـــدا أن الرئيس األميركـــي باراك 
أوباما يدعـــم هذه الفكرة عندما قال للكاتب في 
تومـــاس فريدمـــان إنه حين يكون باســـتطاعة 
المشـــكلة“  الجيش األميركي ”الســـيطرة على 
لفتـــرة طويلة، فـــإن ”على العراقيين أنفســـهم 
اتخاذ قرارات حـــول كيفية العيش مع بعضهم 
البعـــض“. قد يكون هذا صحيحـــا على المدى 
الطويـــل، لكنه ال يمت بصلة إلى واقع ســـاحة 

المعركة اليوم.
[ تنظيـــم داعش هـــو مجموعـــة إرهابية، 
وليـــس جيشـــا: يحبذ البيـــت األبيض حمالت 
مكافحة اإلرهـــاب المتحفظة التي تنطوي على 
طائـــرات مســـلحة دون طيار وغـــارات ال تترك 
عمليـــا أي أثر أميركي فـــي البلدان المتضررة. 
لكن تنظيم الدولة اإلسالمية ليس مجموعة من 
الخاليـــا اإلرهابية التي يمكن إزالتها من خالل 
ضربـــات مرّكزة. وكما كان بعض المســـؤولين 
األميركييـــن يقولـــون منـــذ البداية، فـــإن هذا 
التنظيـــم عبارة عـــن جيش يجـــب هزيمته في 
ساحة المعركة إذا ُأريد تبديد إمكاناته الجاذبة 

وقدراته االستقطابية للمقاتلين والمؤيدين. 
[ ال يمكن أن تطمح واشـــنطن إلى استقرار 
العراق أكثر من العراقيين أنفســـهم. ومع ذلك، 
إذا استمرت الواليات المتحدة في تقديم دعمها 
بشـــكل محدود وعلى دفعات، سيأخذ كل فصيل 
عراقي الطريق األسهل له نحو تحقيق مصالحه 
الخاصة على المـــدى القصير. وفي العديد من 
الحاالت، سيكون هذا المسار هو األكثر تدميرا، 
إذ ســـتكثف الحكومة في بغداد مـــن اعتمادها 

على الجهات الخارجية مثل إيران.
أن  فـــي  يأملـــون  العراقيـــون  كان  لقـــد 
يســـترجعوا الحيـــاة الطبيعيـــة بعد ســـنوات 
طويلة مـــن العقوبات االقتصاديـــة والحروب، 
لكن ذلك لم يحدث. بـــل بالعكس، وكما يخلص 
مايـــكل نايتس قائال ”إذا اســـتمرت التوجهات 
الحالية، ال يوجد أي سبب لالعتقاد بأنه ستتم 

هزيمة تنظيم  داعش في أي وقت قريب. 
وفي الواقع، قد يصبح العراق في السنوات 
المقبلـــة عبـــارة عن كابـــوس أكبـــر لمواطنيه 
والمنطقـــة والعالم. وإذا بقيت االســـتراتيجية 
ع ما ما سيؤول  نفســـها، فليس من الصعب توقُّ
إليه العراق العربـــي بحلول الوقت الذي تنهي 
فيـــه إدارة أوباما فترة واليتها فـــي بداية عام 
2017. فمـــن المحتمـــل أن ُيحِكـــم تنظيم الدولة 
اإلســـالمية قبضتـــه علـــى الموصـــل، وعلـــى 
مساحات واسعة من األنبار، فضال عن صحراء 
الجزيرة التي تقع بينهمـــا، ناهيك عن أراضي 
داعش في سوريا  التي توفر مالذا آمنا رئيسيا 

لإلرهابيين في قلب الشرق األوسط.

العراق في غياب سلطة الدولة: مدن تنهار وتاريخ يدنس وإرهاب يتمدد

[ سياسة البيت األبيض لم تحصد إال الفشل [ قتل وإعدامات وتهجير باملوصل في عامها الثاني تحت سيطرة داعش
ــــــة عامها  تدخــــــل مدينة املوصــــــل العراقي
ــــــي وهي حتت ســــــيطرة تنظيم الدولة  الثان
اإلسالمية، بعد انســــــحاب القوات األمنية 
والعسكرية العراقية في العاشر من يونيو 
العــــــام املاضــــــي. وتطوي املوصــــــل  عاما 
ــــــل واالعتقاالت  حافــــــال باإلعدامات والقت
ــــــني وقوات أمنية  ــــــني وموظفني حكومي ملدني
ــــــني وضباط قضوا على  وصحفيني وعامل

يد داعش.

في 
العمق

«الســـنة العراقيـــون ال ينظرون إلى الميليشـــيات بنفس النظرة 

التي ينظر إليها الشـــيعة، ويعتقد الكثيرون بأن وحدات الحشد 

الشعبي وتنظيم داعش يشكالن ُمعضلة مساوية}.

أحمد علي
باحث في مركز التعليم من أجل السالم في العراق

«ينبغي إيالء المزيد من االهتمام ألنشـــطة التطهير العرقي التي 

تقوم بها وحدات الحشـــد الشـــعبي. فمثل هذه الحوادث تحدث 

إلى حد كبير في جميع أنحاء البالد}.

فيليب سميث
رئيس حترير مدونة ”موكب حزب الله“

«لـــو كنت القائد األعلى للقوات المســـلحة، لمـــا تطلب مني األمر 

تسعة أشهر للعمل مع القادة العسكريين لتطوير استراتيجية 

لتدمير داعش وحماية المصالح األمنية لألميركيين}.

ريك بيري
مرشح اجلمهوريني للرئاسة األميركية

أنصار تنظيم الدولة اإلسالمية يحيون الذكرى األولى إلحتالل داعش للموصل

مايكل نايتس: 

استعادة الموصل 

من داعش أمر غير مرجح 

في عام 2015

 وزير بريطاني: 

ملتزمون بإنهاء 

داعش

} لنــدن - زعـــم وزير بريطانـــي أن قوات 
العراقيـــة  والحكومـــة  الدولـــي  التحالـــف 
مؤكـــدا  داعـــش“،  على“إنهـــاء  ســـتعمالن 
تمكنهمـــا من اســـتعادة 25 ٪ مـــن األراضي 

العراقية من قبضة التنظيم.
وقـــال وزير شـــؤون الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا في الحكومـــة البريطانية، 
توبايـــاس إلوود ”إن تنظيم داعش مســـتمر 
في معاملة ســـكان الموصل بطريقة مخيفة“ 
على حد وصفه، مدينا تلك المعاملة، ومعبرا 
عن صدمته من األخبار التي تتوارد عن قتل 
التنظيم لمئات األشخاص، ومعاملته النساء 
واســـتخدامه  ســـيئة،  بطريقة  المريضـــات 
األطفال الذين يبلغون العاشرة من أعمارهم 

كجنود، وجالدين، وانتحارين.
قيمـــة  وصـــول  إلـــى  إلـــوود  وأشـــار 
المســـاعدات اإلنســـانية التي قدمتها بالده 
للعراق إلـــى 59.5 مليون جنيه إســـترليني، 
وأن بريطانيـــا هي ثاني أكبر دولة من حيث 
مشاركتها في الفعاليات العسكرية للتحالف 

الدولي لمواجهة داعش.

جمال البدراني – عارف يوسف

} العاشـــر من يونيو  2014،  تاريخ حفر في 
ذاكرة المليون ونصـــف المليون عراقي من 
أبناء مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق 
وأهمها مـــن حيث التنوع الديني والمذهبي 
والقومي. وتزداد الذكرى ترّســـخا في ذاكرة 
المدينـــة مع كل مصاب جديـــد ينال أبناءها 
وبنيتهـــا التاريخية والصحيـــة والتعليمية 
واالقتصاديـــة وهويتهـــا الثقافيـــة، على يد 

تنظيم داعش.
وســـيطر داعش على المدينة بعد هروب 
القـــوات األمنية منها، فـــي 10 يونيو 2014، 
ودّمـــر العديد مـــن المعالم األثريـــة، أبرزها 
مســـاجد النبي يونس والنبي شيت والنبي 
جرجيس عليهم الســـالم، فضـــال عن تدمير 
العشـــرات من المـــزارات الدينية التي تعود 
لمســـلمين ومســـيحيين وديانـــات أخـــرى، 

واالستيالء على محتوياتها.
ويقّدر أســـتاذ قســـم التاريخ في جامعة 
الموصل أحمد قاســـم عدد المســـاجد التي 
دّنســـها داعـــش، بأكثـــر مـــن 25 مســـجدا 
غالبيتها تعود إلى الســـنة، ويعتبر بعضها 
معالم أثرية. وقد قام مقاتلو داعش بتفجير 
هـــذه المســـاجد والمعالم التي مـــن أبرزها 

جامع النبي يونس عليه السالم.
وبحســـب أبوبكر كنعان، مديـــر أوقاف 
نينـــوى ”يوجد في المحافظـــة عموما ألفان 
و856 مســـجدا، مـــن بينهـــا 935 فـــي مدينة 

الموصل، قام داعش بتفجير قرابة 27 جامعا 
ومسجدا وضريحا وتكية منها“. 

وبّين كنعـــان أن تنظيـــم داعش ”صادر 
أيضا محتويات مكتبـــة األوقاف التي تضم 
كتبا تاريخية نفيســـة، تعود لمئات السنين، 

لعل أبرزها (المصحف العثماني)“.
ولم يقف التنظيـــم، المصنف على قائمة 
اإلرهاب الدولية، عند تدمير معالم الموصل 
الدينية، بل قام بتدمير صروحها المعمارية 
والحضارية، متمثلة بمتحف الموصل. وقال 
علـــي المعماري، أســـتاذ اآلثار فـــي جامعة 
الموصل، إن داعش ”قام بتهريب العشـــرات 
من القطع األثرية النفيسة التي ال تقدر بثمن 

إلى الخارج، وبيعها“.
 أما عن الوضع االقتصادي في الموصل 
في ظل ســـيطرة داعـــش، وبحســـب تقارير 
وخبـــراء مطلعين، فالوضع يشـــهد تدهورا 
كبيرا إثر الحصار المفروض على المدينة، 

أســـتاذ  المولـــى،  عبداللـــه  ويتحـــّدث 
االقتصاد بجامعة الموصل، عن هذا الوضع 
الصعب قائال إنه تســـّبب في ارتفاع نســـب 
البطالة بين صفوف الشـــباب وزيادة نسبة 
الفقـــر، التي وصلـــت إلـــى 30 بالمئة خالل 
األشـــهر الثالثـــة األخيرة، بعـــد أن كانت 19 
بالمئـــة في العـــام 2014، بحســـب تقديرات 

وزارة التخطيط العراقية.
وعلـــى صعيد الوضـــع الصحي أوضح 
رئيس اللجنة الصحية فـــي مجلس النواب 
العراقـــي، فـــارس البريفاني، أن ”شـــهادات 

أطبـــاء اختصاصييـــن تؤكـــد تعـــذر إجراء 
العمليات الجراحية الكبرى للمرضى، جراء 
نفاد مـــواد التخدير ومحاليل غســـل الكلى 
واألدويـــة المســـعفة للحياة“. وتشـــير إلى 
أن التنظيم يســـتغل المشافي فقط لمعالجة 
جرحاه وإجراء العمليـــات لعناصره، بينما 
مستشـــفيات الموصل متوقفة عن استقبال 

الحاالت الطارئة.
وقطـــاع التعليم بـــدوره، كان مـــن أبرز 
القطاعـــات المتضـــررة، حيث أكـــدت وزارة 
التربية والتعليـــم عدم اعترافهـــا بالنتائج 
الدراســـية الصادرة عـــن المحافظة في ظل 

ســـيطرة التنظيـــم، بينمـــا يعانـــي الطلبة 
النازحون من عدم توفر مدارس لهم.

كل هذه السياســـات والممارسات خالل 
عام مـــن ســـيطرة داعـــش علـــى الموصل، 
دفعـــت بنخب المجتمـــع الموصلي وغالبية 
كفاءاتـــه العلمية واألدبيـــة واالختصاصات 
األخرى للفرار إلى إقليم كردســـتان وبغداد 
ومحافظات الوسط والجنوب ودول مجاورة.

وتؤكد تقارير أممية أن أعداد المتقّدمين 
مـــن الموصلييـــن الراغبيـــن فـــي الحصول 
علـــى لجوء بلغ  نحـــو 70 موصليا في اليوم 

الواحد.

الموصل رهينة «الدولة اإلسالمية».. التدهور سيد المشهد

معاول  الظالميين تنهال على جامع  النبي يونس

40 % مـــن العراق تحت ســـيطرة 

تنظيم الدولة اإلسالمية

90 % مـــن مســـاحة األنبـــار تحت 

سيطرة داعش

400 امـــرأة اختطفـــت علـــى يـــد 

داعش خالل عام

◄

◄

◄

املوصل وامللعونون: 

أميركا والطائفيون
ص ٨

ّ
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} سجل التاريخ أنه في الليلة الفاصلة بين 
9 و10 يونيو 2014 سقطت مدينة الموصل 
بيد مسلحين يرتدون الدشاديش السوداء 

واحتلوا صوبيها الكبيرين، ولم يجدوا في 
شوارعها غير البدالت لعشرات اآلالف من 

الجنود والشرطة، فحرقوها ابتهاجا بانتصار 
خرافي ال يحصل إال في أفالم الخيال.

وسيتحدث التاريخ عن أن هؤالء المقاتلين 
الذين ظهروا قبل ثالث سنوات بأشكال 

مختلفة، يهدفون إلى إقامة ”الدولة االسالمية 
في العراق والشام“ اختزلها التداول الشعبي 

واإلعالم بمصطلح ”داعش“، وأنهم يريدون 
تطبيق الشريعة اإلسالمية كما جاء بها النبي 

محمد، ونشر رسالته الدينية في الشرق 
األوسط، يتزعمهم شخص اسمه ”أبو بكر 

البغدادي“، حاصل على شهادة دكتوراه من 
الجامعة اإلسالمية في بغداد، كانت القوات 

األميركية اعتقلته ثالث سنوات يوم غزت 
العراق في 2003، وبدخوله الموصل منتصرا 
بـ“معجزة“ أعلن أنها أصبحت عاصمة دولة 

الخالفة، وأنه خليفة المسلمين وعلى الجميع 
تنفيذ تعليماته.

بدأت تطبيقات هذه التعليمات في 19 
يوليو 2014 بقيام أفراد داعش بكتابة حرف 
”نون“ على كل بيت يسكنه مسيحيون إشارة 

إلى أنهم نصارى، وكتابة حرف ”راء“ على كل 
بيت يسكنه شيعة إشارة إلى أنهم ”روافض“، 

وأفتوا بإبادتهم وتحويل ملكية بيوت 
المسيحيين في الموصل إلى ”عقارات الدولة 

االسالمية“، وهدم وحرق الكنائس الثالثين 
التي يعود تاريخها إلى 1500 سنة.

كان المنطق في تفسير ما حدث ال يستقيم 
حينها إال بالقول إن ما حصل هو عملية 

تسليم لها احتماالن ال ثالث لهما: إما خيانة 
كبار قادة الجيش، أو تلقيهم تعليمات من 
قيادتهم العامة باالنسحاب. ذلك ألن دراما 

األحداث غطت على من كان السبب الرئيس 
فيما حل بالعراق من كوارث وفواجع، كشفت 

عنه زعيمة األقلية في الكونغرس األميركي 
نانسي بيلوسي من أن إدارة جورج بوش 

زّيفت الحقائق على الشعب األميركي بشنها 
الحرب على العراق، بناء على افتراضات 

خاطئة، واعتراف الديمقراطيين بأن سبب 
تدهور الوضع األمني في العراق يعود 

إلى قرار الغزو الخاطئ الذي فّجر الصراع 
الطائفي فيه.

لسنا بصدد ما قاله محللون بأن سقوط 
الموصل كان مؤامرة من دول مجاورة، أو 
ضغط عسكري على مرشح دولة القانون 

ليتخلى، وقتها، عن تشكيل حكومة أغلبية، 
أو أن ما حدث كان بتدبير من نوري المالكي 
لخلق ظرف يفوض حكومته باستمرار، إنما 
بصدد ما يفرضه الواقع اآلن في اإلجابة عن 

سؤالين:
هل أن أميركا جادة فعال في إنهاء وجود 

داعش في العراق؟
وهل تمتلك الحكومة العراقية الحالية 

استراتيجية سياسية وعسكرية تمكنها من 
إنهاء داعش؟

بلقاء باراك أوباما حيدر العبادي، 8 
يونيو الجاري، مارس كالهما تسويقا إعالميا 

أكثر منه نوايا صادقة وعملية إلنهاء داعش. 
فمع أن أوباما وصف العبادي بـ”شخص 

يمكن االعتماد عليه“، فإنه غمزه قائال ”يجب 
أن يشعر السنة واألكراد والشيعة بأنهم 

ممثلون في الحكومة“، ما يعني أن االدارة 
األميركية لديها مخاوفها بخصوص الحكومة 
العراقية، وتحديدا في موقفها من السنة، ألن 
الشيعة هم الحكومة، واألكراد قوة رئيسة في 

مواجهة داعش تحظى بدعم أميركي لواله 
لكانت شوارع أربيل حمراء.

أشرنا في مقال سابق بـ”العرب“، 
واعتمادا على دراسات تخصصية لثالث 

مؤسسات عالمية مرموقة، إلى أن اتجاهات 
األحداث تسير وفق استراتيجية تهدف إلى 

تغيير خارطة الشرق األوسط، تقودها أميركا 

عبر آليتين: عسكرية تكمل ما فعله بول بريمر 
بحل الجيش العراقي، وسيكولوجية تنهك 

العراقيين باحتراب طائفي يوصلهم إلى أن 
السالم مع إسرائيل أمر مطلوب، سيما وأن 

بينهم مكّون يرى أن إسرائيل دولة ديمقراطية 
وأنها أفضل من دول عربية. غير أن تحقيق 

ذلك يحتاج، وفق رؤية أميركا، إلى بقاء 
داعش سنوات في العراق قالها أوباما علنا، 
ما يعني أن أميركا ليست جادة في إنهائها، 
بل تريد لها أن تبقى رغم مخاوف إسرائيل 
التي عّبر عنها الباحث اإلسرائيلي مايكل 

هيرتسوغ، من أن إسرائيل على دراية كاملة 
بخطر داعش، وأن بروزها جاء نتيجة منطقية 

لتأخير المفاوضات مع الفلسطينيين، وأن 
هناك تداخالت وتقاربا أيديولوجيا بين 

حماس وداعش، وأنهما فرعان لشجرة واحدة 
سامة بوصف نتانياهو. غير أن أميركا 

وإسرائيل يعلمان بأن داعش مشغولة اآلن، 
ليس فقط بتصفية الشيعة، بل إن المتحدث 
باسم التنظيم أمر أتباعه في كل مكان بقتل 

”أعداء اإلسالم“.
وإذا كانت أميركا ملعونة لذكائها 

الشيطاني وخبثها ومكرها واسترخاصها 
أراوح العراقيين، فإن العقل الطائفي ملعون 
لغبائه ودوغمائيته وعنجهيته التي جسدها 
المالكي حين أحاط الموصل بجيش طائفي 

دفع أهلها إلى أن يرحبوا بداعش ال حّبا 
فيها بل ليخلصوا من جور ما وقع عليهم من 

تجاوز وإهانات لشخصية معروفة بأنفتها 
العروبية، ثم زادها يوم وصف المشاركين 

في ساحات االعتصام بأنهم ”فقاعات“ ورفعه 
لشعار ”صارت عدنا وما ننطيها“، مشيعا بين 

جماهير شيعية مخدر وعيها بسيكولوجيا 
الضحية المشحون بدافع انتقام تجّسد 

فيما بعد بأعمال حرق جوامع وبيوت ونهب 
وسلب في المناطق المحررة التي قام بها 

الحشد الشعبي بدايات تشكيله وأدانها التيار 
الصدري ثم المرجعية واصفين من قام بها 

بميليشيات وقحة وسائبة.
إن قوة بحجم داعش تمتلك مقاتلين 
يفخخون أجسادهم ويفجرونها من أجل 
”قضيتها“، ولديها خبرات تقنية عالمية 

باستخدام سالحها األول الحرب النفسية، 
وتزايد عددها بآالف المقاتلين من مئة 

دولة، حسب بان كي مون، واستيالئها على 
آبار النفط وبيعه، وتبرعات وهبات عربية 

وعالمية، واحتاللها ثلث مساحة العراق 
ونصف مساحة سوريا، لن يمكن مطلقا من 

أن يهزمها طائفيون يخشون حتى من تسليح 
سنة قاتلوا داعش بضراوة وهزموا القاعدة.
أميركا والطائفيون جعال العراق ساحة 
حرب لصراعات إقليمية ودولية لن تنتهي 
في سنة أو سنتين كما وعد حيدر العبادي 

بتحرير الموصل، وكانت يداه فارغتين حتى 
من استراتيجية سياسية، وإن الحال إذا بقي 

يجّمل إعالميا بوعود التمني ”وإن شاء لله 
منتصرين“ وعمليات كر وفر وتخبط، فليس 
مستغربا أن تحتفل داعش عام 2020 بذكرى 

قيام عاصمتهم، ونعّزي أنفسنا بمأتمنا 
السادس في أم الربيعين.

* رئيس اجلمعية النفسية العراقية ومؤسسها

الموصل والملعونون: أميركا والطائفيون

أميركا والطائفيون جعال العراق 

ساحة حرب لصراعات إقليمية 

ودولية لن تنتهي في سنة أو 

سنتني كما وعد حيدر العبادي 

بتحرير املوصل، وكانت يداه 

فارغتني من استراتيجية سياسية

قاد. قاد. قاسم حسين صالح

«هزيمة تنظيم الدولة اإلســـالمية لن تحدث بين عشية وضحاها 

وقد تســـتغرق ثالثا أو خمس سنوات، االســـتراتيجية األميركية 

الراهنة لمحاربة داعش في العراق تحتاج إلى بعض التغيير».

جون كيربي
املتحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية

«احتـــالل مدينـــة الموصـــل يوم كارثي أســـود، فيه طغـــى وتجبر 

وأفســـد في األرض من حمل راية اإلســـالم كذبا، وأمعن في طعن 

ثوابت الدين الحنيف».

أسامة النجيفي
نائب الرئيس العراقي

«عدم اهتمام الحكومة العراقية بالمســـيحيين النازحين بالشكل 

المطلوب، دفعهم للهجرة إلى الخارج، والضرر النفســـي كان أكبر 

مما فقدوه من أموال وممتلكات جراء احتالل داعش للموصل».

أنور متى
عضو مجلس محافظة نينوى العراقية

} تفكر الواليات المتحدة بخلق نوع من 
تضارب المصالح بين سنة سوريا وسنة 

العراق، ونوع آخر من تضارب المصالح بين 
شيعة العراق من جهة، والعلويين وشيعة 

لبنان من جهة أخرى. إذا تم فك االرتباط بين 
األجزاء الشيعية والسنية، يمكن لبعض العرب 

دعم هذا المشروع. وقد يحصل اإلخوان 
المسلمون على جزء من سوريا بدال من مصر 

كمكافأة على ترويض جبهة النصرة وجعل 
هذا المخطط ممكنا.

ربما هذا يفسر لنا قلق حسن نصرالله، 
مؤخرا، وهجومه المتكرر على السعودية؟ هل 

كان ذلك ألجل الحوثيين واليمن؟ أم أن هذا 
تحذير إيراني ضد أي محاولة القتالع حزب 
الله ونظام األسد؟ وكذلك الحظنا، ألول مرة، 
تجرأ القوات الحوثية على إطالق صواريخ 

”سكود“ على السعودية.
لعل هذا يفسر أيضا سبب تباطؤ الجنرال 

قاسم سليماني عن دعم العراق في حربه 
ضد الدولة اإلسالمية، وبدال من ذلك أرسلت 
إيران ستة آالف مقاتل إلى سوريا. هذا على 

الرغم من ظهور قاسم سليماني في صور 
جديدة باألنبار ألهبت حماسة الكثيرين 

من الحشد الشيعي ومحبيه مع نائبيه أبو 
مهدي المهندس وهادي العامري. وما زالت 
التهديدات بمحو الفلوجة، ”مدينة الله“، من 

الوجود تنتشر في الفضائيات وآخرها تهديد 
واضح من أبي مهدي المهندس.

الواليات المتحدة تريد حال يضمن 
مصالحها في المنطقة بالقضاء على الدولة 

اإلسالمية، والتخفيف قليال من النفوذ 
اإليراني في العراق، إال أن إيران كّونت الحشد 

الشعبي بسرعة لسحب السلطة من حكومة 
بغداد، فشيعة العراق يمكن أن يدخلوا في 
حلف عربي أميركي بعيدا عن إيران، ولكن 

بوجود الميليشيات والدواعش ال يمكن 
للحكومة العراقية فعل شيء.

إيران تعيش من التحشيد الطائفي، ومن 
مصادرة قضية فلسطين، أما العرب فعندهم 
مشروع إللغاء الطائفية السياسية. الحظوا 

قرار القضاء المصري األخير برفع صفة 
اإلرهاب عن حركة حماس. فإيران كلما شعرت 

بحرج سياسي تحّرض حماس على إشعال 
حرب صواريخ على إسرائيل، لهذا يسعى 
العرب إلى احتواء حركة حماس ودعمها 

بصفقة مع اإلخوان المسلمين إلبعادها عن 
الدعم اإليراني.

الجنرال قاسم سليماني يراقب المشروع 
القطري األخير، إذا هو مشروع حرب بين 

اإلخوان والقاعدة من جهة، والدولة اإلسالمية 
من جهة أخرى، فإنه لن يمانع وسيترك 

المخطط يمر إذا كان هدفه انتزاع مناطق من 

داعش إلنشاء دولة سنية بعيدا عن مناطق 
النظام السوري، أما إذا كان المخطط يتضمن 

القضاء على األسد وحسن نصرالله، فإنه 
سيسلم بغداد للدولة اإلسالمية، وتنسحب 

الميليشيات جنوب بغداد، وسيترك الجميع 
حائرا ال يعرف ماذا يفعل من واشنطن إلى 

أنقرة إلى العواصم العربية.
القوات األميركية تدعم القاعدة وتقصف 
الدولة اإلسالمية حتى اآلن، ولم تبدأ مرحلة 

قصف قوات النظام السوري لصالح القاعدة، 
مما يعني أن هناك دولة علوية مستقلة لن 

يتحرش بها المخطط الدولي.
الواليات المتحدة تبدو يائسة تماما، 
فعملية دعم القاعدة تشكل إحراجا كبيرا 

بعد كل ذلك اإلعالم األميركي الموجه ضدها، 
وسيثير ذلك حالة من االشمئزاز عند المواطن 

األميركي. ال تستطيع الواليات المتحدة 
الصبر أطول من ذلك على الدواعش، فكلما 

مر الوقت عظم شأنهم وتعرف عليهم الناس 
وأصبحوا بحكم األمر الواقع، ال بد من 

اقتالعهم بأسرع وقت، ولو بالتحالف مع 
القاعدة وحماس واإلخوان المسلمين.

لقد سبق وأن تماهل العالم مع حزب الله 
اللبناني حتى عظم شأنه، ورأيناه يخرج من 
قفصه الديني والمذهبي في بعض المراحل، 

إلى درجة أن تغني له المطربة الشهيرة 
جوليا بطرس األناشيد، أو تغرق عيون هيفاء 

وهبي وجورج وسوف بالدمع حين ُيذكُر 
اسم اإلرهابي حسن نصرالله. ربما غدا نرى 

المطربات في القاهرة ووهران تغرق عيونهن 
بالدمع احتراما لذكر الخليفة المتطرف 

”أبوبكر البغدادي“. كل شيء جائز خصوصا 
حين يتبنى المتطرفون أفكارا متعلقة بكرامة 

األمة ومواجهة االستعمار. فقد شهد العالم في 
ثمانينات القرن الماضي احتفال العلمانيين 

اإليرانيين في حانات باريس بانتصار الجيش 
اإليراني على الجبهات مع العراق، رغم قمع 

الخميني المتشدد لهم بالسجن والتعذيب 
واإلعدام.

المسألة تزداد تعقيدا بعد منع األنباريين 
من دخول بغداد بحجة كونهم خاليا إرهابية 
نائمة، وبعد األعمال الوحشية التي ارتكبتها 

الميليشيات الشيعية في تكريت وجرف 
الصخر وديالى، وبعد قرار حكومي صريح 
يمنع السنة من بيع أمالكهم في بغداد أو 

شراء أمالك جديدة، فقد حوصروا في ”شعب 
أبي طالب“ كما قال لي أحدهم.

كل ذلك القمع الطائفي أدى في النهاية إلى 
خروج أمير عشائر الدليم الشيخ علي الحاتم 
مؤخرا ليقول بأن الدولة اإلسالمية قد تغيرت 

مع الزمن، وأصبحت تتمتع بمهارات إدارية 
كبيرة. فبعد سيطرتهم على األنبار، أخذوا 

البيعة من شيوخ القبائل، وتركوا لهم مهمة 
حماية وإدارة مناطقهم بأنفسهم.

الطريف في حكاية الدواعش اليوم أن 
الدعوة السلفية الوهابية، كانت قد أغارت على 

البصرة وهّدمت ضريح طلحة بن عبيدالله 

والزبير بن العوام مطلع القرن التاسع عشر، 
كما هدم الدواعش مراقد الموصل السنية. 

وحين قام الوهابيون بحملة من خمسة 
آالف مقاتل باقتحام كربالء وهدم ضريحها 

ربيع 1802، طرح العثمانيون حينها مشروعا 
للتعاون مع الدولة القاجارية للتصدي لما 

أسماه السلطان العثماني حينها ”التصدي 
للخوارج“.

ومن جهتهم كان اإلنكليز مقتنعين بخطر 
الدعوة السلفية، فطلبوا من قنصلهم في بغداد 

هارڤرد جونز حث العثمانيين والقاجاريين 
على التصدي ألمراء الدرعية، وقد عرضت 

بريطانيا تسليح العراق للوقوف بوجه تلك 
الدعوة، التي وصفها الفقهاء العثمانيون 

بأنها ”مشبوهة، خارجة عن إطار الدين 
اإلسالمي“ وأنها ”تعمل على هدم الكعبة، 
والقبة المنيفة على قبر سيد المرسلين“.
في ظروف معقدة كهذه نجد الواليات 

المتحدة مجبرة على اإلصغاء لقطر واإلخوان 
المسلمين في مشروع احتواء القاعدة 

والفصل بين سنة العراق وسنة سوريا. 
وكما عمل اإلنكليز على حث القاجاريين 

والعثمانيين لوقف انتشار الدعوة السلفية 
في القرن التاسع عشر، نجد بأن الواليات 

المتحدة أيضا تبحث اليوم تحالفا مع إيران 
للقضاء على الدولة اإلسالمية في العراق، 

وتحالفا موازيا مع تركيا للقضاء على الدولة 
اإلسالمية في سوريا، ما دامت الحكومة 

العراقية عاجزة عن القيام بمهماتها، وما دام 
سنة العراق في ظروف ال تسمح لهم بقتال 

الدولة اإلسالمية.
فبعد عام من إدارة الدولة اإلسالمية 

لمدينة الموصل يبدو أن الدواعش يكتسبون 
خبرات إدارية مع الوقت، وليس صحيحا 
بأن العزلة جعلتهم يتوحشون ويطبخون 

األطفال في قدور كبيرة كما يصّور لنا اإلعالم. 
يقول شاب من الموصل قبل يومين بأن جدته 

شاهدت تقريرا عن جرائم داعش في إحدى 
الفضائيات فقالت ”إن شاء الله نبقى في أمان 
بحماية الدولة اإلسالمية، وال تأتي داعش إلى 

الموصل وترتكب هذه الجرائم“.
أمام هذا المشهد المتشابك نحن أمام دور 

لدولة قطر واإلخوان المسلمين وتركيا كما 
يبدو. خصوصا أن هناك شكوكا كبيرة حول 

دعم تركيا للدولة اإلسالمية، حتى تجبر جميع 
األطراف في النهاية على فرض شروطها 
المتعلقة بمشروع اإلخوان المسلمين في 

المنطقة والشأن السوري تحديدا. أما إذا كان 
مشروع اإلخوان المسلمين يتضمن القضاء 

النهائي على الرئيس األسد وحسن نصرالله، 
فنحن في انتظار تسليم بغداد للدولة 

اإلسالمية بمساعدة إيرانية إلحراج الجميع. 
لهذا ال أعتقد بأن المشروع يمكن أن يشمل 

النظام السوري وحزب الله اللبناني لخطورة 
الموقف اإليراني من هكذا خطوات.

* كاتب عراقي

هل يسلم قاسم سليماني بغداد للدولة اإلسالمية

إذا كان مشروع اإلخوان املسلمني 

يتضمن القضاء النهائي على 

الرئيس األسد وحسن نصرالله، 

فنحن في انتظار تسليم بغداد 

للدولة اإلسالمية بمساعدة إيرانية 

إلحراج الجميع

أسعد البصري

هل تمتلك الحكومة العراقية 

الحالية استراتيجية سياسية 

وعسكرية تمكنها من إنهاء 

داعش
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} إذا كان أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء 
تركيا قد خاطب مؤيديه من شرفة مقر حزبه 

قائال ”إن حزب العدالة والتنمية هو الفائز في 
االنتخابات“، فإن ذلك القول ليس صحيحا. 

فاحلزب املذكور فقد صدارته في البرملان ولم 
يعد يحتكر األغلبية.

لقد هزم احلزب، ديني التوجه، حني فقد 
القدرة على أن يدير برنامجه داخل البرملان، 

ولم يعد في إمكانه أن يسن القوانني التي 
تسند مشروع رمزه في احلكم رجب طيب 

أردوغان في االنتقال بتركيا من األتاتوركية 
إلى األردوغانية.

هزمية احلزب هي بالتأكيد هزمية 
ألردوغان، ولكنها ستكون حلظة فصل في 

احلياة السياسية في تركيا. ذلك ألنها أّشرت، 
وبشكل ال يقبل اللبس، إلى أن مشروع احلزب 

الديني قد وصل إلى نهايته، وأن أردوغان 
2015 ليس نفسه أردوغان 2003.

كان الرجل في بداية صعوده السياسي 
حذرا في طرح مشروعه القائم على مبدأ 

إقصاء اآلخرين والتحول بتركيا إلى إطار 
الدولة الدينية، فكان أن اكتسب شعبية 

واسعة، ال في تركيا وحدها بل وأيضا في 

العالم العربي. وهنا يجب االعتراف أن 
أردوغان كان ممثال بارعا، بحيث صدق 
الكثيرون خرافة احلزب الديني املعتدل 

الذي ال يتعارض وجوده في احلكم مع القيم 
العلمانية. ولم يكن ذلك السلوك احلذر سوى 

انعكاسا للدرس الذي تعلمه أردوغان من 
جتربة أستاذه في حزب الفضيلة جنم الدين 

أربكان الذي انتهت سنوات حكمه بتركيا إلى 
كارثة االصطدام بالعسكر، وهم حماة تركيا 

األتاتوركية.
بعكس أستاذه بدا أرودغان ناعما، 
متساهال، خفيف الظل ومهرجا أحيانا.

غير أن الوحش اإلسالموي الذي كان 
أردوغان بارعا في إخفائه ومنعه من الظهور، 

سرعان ما ظهر حني شعر الرجل، بحكم 
وجوده الطويل نسبيا في احلكم رئيسا 

للوزراء ومن ثم رئيسا للجمهورية، أنه قد 
متكن من فرض اجلزء األكبر من أجندته، 

ولم يعد أمامه سوى أن يعلن نفسه سلطانا 
عثمانيا متأخرا.

وهو ما استشعره معارضوه العلمانيون 
الذين كانت بهلوانياته الشعبوية قد هزمتهم 

في ما مضى، فوجدوا في االعتراض على 

مشروعه في ميدان تقسيم مناسبة للكشف عن 
حقيقته االستبدادية. وكما توقع املعارضون 
فقد ظهر الرجل على حقيقته. املستبد الذي 
ال يرى قيمة في وجود خصومه في صناعة 

الواقع احمللي، وكان أسوأ في ما يتعلق 
بالواقع اإلقليمي. كان موقفه مما يجري 

في سوريا مستلَهما من إخوانيته، وإن بدا 
للمعارضة السورية غير ذلك.

لقد اكتشف األتراك يومها أن أردوغان 
كان مخلصا لنزعته اإلسالموية، وهي نزعة 
تقوم على نقل االختالف السياسي من كونه 
خصومة سياسية، إلى فضاء لن يكون فيه 

التكفير مستبَعدا. وهو ما يعني شق املجتمع 
التركي وتوزيعه بني معسكرين. معسكر 
املؤمنني ومعسكر الكفار. وهو ما دأبت 

األحزاب واجلماعات اإلسالموية على القيام 
به. مستغلة جهل الناس البسطاء بالنفاق 
الذي يتخلل عالم السياسة، ليكون أحيانا 

نسغ حياتها.
لقد مأل أردوغان، عن طريق أملعيته، عقول 

األتراك سموما. كان هناك من العرب َمن 
سحرته شخصية ذلك املجازف بقول احلقيقة 

في منتدى دافوس. غير أن أردوغان لم يكن 

يومها ليجرؤ على احلديث عن عالقة بالده 
اإلستراتيجية بإسرائيل.

في احلقيقة لم يكن األتراك معنيني بخططه 
اخلارجية، يكفيهم أنهم صاروا بسببه، يكره 

بعضهم البعض اآلخر ويتهمه باخليانة. هناك 
َمن خان العلمانية التي أوصى بها مؤسس 

تركيا احلديثة، وهناك َمن خان اإلسالم الذي 
هو وصية السماء.

لقد أنقذت االنتخابات األخيرة تركيا من 
حرب النميمة ووضعت كل شيء في مكانه. 

سيكون على أردوغان أن يقضي حقبة رئاسته 
في أمان، من غير أن يتمكن من إحلاق صفحته 

بكتاب بني عثمان، وسيكون على حزبه أن 
يعيد النظر في قياساته النظرية مبا يجعله 

منسجما مع حتوالت الشخصية التركية التي 
متكنت منها األوربة، من غير أن تتمكن منها، 

ليس اآلن، ولكن حتى في القريب العاجل، 
بل قد تكون األوربة حلما مستحيال بالنسبة 

لتركيا.
إذا لم يكن أردوغان قد انتهى، فإن 
األردوغانية قد انتهت إلى غير رجعة.

* كاتب عراقي

األردوغانية انتهت.. أردوغان مهزوما

«رســـالة قايـــد صالح إلـــى عمار ســـعداني تندرج في اإلطـــار العام 

لشغور الســـلطة، وهي جزء من إســـتراتيجية يتم اإلعداد لها من 

طرف النظام السياسي المفروض على بالدنا».

علي بن فليس
الرئيس األسبق للحكومة اجلزائرية

«أثبتت نتائج االنتخابات األخيرة أن تركيا كبيرة جدا ومتنوعة جدا 

بالنســـبة للرئيس أردوغان، أو حـــزب العدالة والتنمية، أو أي حزب 

آخر يسعى للسيطرة عليها بمفرده».

سونر جاغابتاي
مدير برنامج األبحاث التركية في معهد واشنطن

«لم يســـبق لقيادة المؤسســـة العســـكرية أن زكت عالنية موقع 

حزب سياســـي في الســـاحة الوطنية، أو حددت وزنه بين األحزاب 

كما فعلت في برقية التهنئة مع قيادة جبهة التحرير الوطني».
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اكتشف األتراك أن أردوغان كان 

مخلصا لنزعته اإلسالموية، وهي 

نزعة تقوم على نقل االختالف 

السياسي من كونه خصومة 

سياسية، إلى فضاء لن يكون فيه 

التكفير مستبعدا

} مع تفاقم األزمات التي صاحبت التحول 
الذي اصطلحنا على تسميته بالربيع العربي 

في عدد من البلدان، وانهيار األمن وتغول أهل 
التطرف والبلطجة، وارتفاع أرقام الضحايا، 

ارتفعت النغمة التي تدين الثورات التي قامت 
في هذه البلدان والتي صنعت هذا الربيع، 

وتدين القيادات التي تصدرت صفوف الثوار، 
وتدين الثوار وتسمي ما حصل مؤامرة دولية، 

وال ينقص أصحاب هذه األطروحة بعض 
الشواهد يعززون بها كالمهم، واالقتباسات 
التي يقتبسونها من أقوال مسؤول غربي، 

بل وال يتحرج بعضهم من التهويل، بل 
والتزييف والتشويه لهذه املقوالت، إلى درجة 

أننا سمعنا من روج ألقوال لم تقلها وزيرة 
اخلارجية األميركية السابقة هيالري كلينتون، 
في كتابها خيارات صعبة، مدعيا أنها تعترف 

صراحة بأنها وراء تأسيس داعش ومتهيد 
األجواء النتشارها وتسليحها وتعزيز 

حضورها فوق األرض العربية.
رمبا نلتمس العذر لبسطاء الناس ممن 

فقدوا األمن واألمان، ووجدوا احلرائق 
حتاصرهم، وعصابات مسلحة خارج القانون 

تغتصب أمالكهم وتطردهم من بيوتهم، 
وأحيانا من داخل القانون كما في سوريا، 

ولكنه قانون احلاكم املستبد. قد جند العذر 
ملثل هذا املواطن البسيط في حنينه، كما 

سبق أن قلت، إلى ما كان ينعم به من أمان 
في ظل األنظمة االستبدادية، ولكن من يدعي 

االنتساب للحراك السياسي أو للطالئع 
املستنيرة من أبناء الوطن، ثم يقول مثل هذا 

الكالم، فيجب أن يراجع نفسه، ويراجع ملكات 
احلكم والتقييم عنده.

وال أقبل إنسانا يشكك في ثورة الشعب 
الليبي، ضد حاكم ميثل البشاعة في أبلغ 

صورها، ونظام لم يكن يحترم أي حق من 
حقوق اإلنسان، بل العجب العجاب هو كيف 

تأخرت هذه الثورة كل هذا الوقت، وكيف 
متكن هذا املستبد من فرض سيطرته ملدة 

أربعة عقود ونيف، هذا ما يستحق االندهاش، 
أما الثورة نفسها فإنها متلك من املصداقية 
ومن الدوافع ما يجعلها خارج أي درجة من 
درجات الشك أو الريبة، وما قدمه أصحاب 
هذه الثورة من تضحيات، وما أروه للعالم 

من صور البطولة واالستبسال، تكفي ليعرف 
القاصي والداني حجم مشاعر اإلحساس 

بالظلم التي سكنت نفوس الليبيني ضد جور 
وظلم ذلك النظام، وأن هذا الظلم وما رافقه من 

عسف وقمع ومهانة، هي الدوافع وراء هذه 
الثورة، وليست الدوافع مؤامرة أو يدا أجنبية 

إلسقاط النظام وتقويضه.
وأقول أيضا إن هناك أعداء خارجيني 

للحاكم الليبي، يتمنون إنهاء حكمه، ورمبا 
كان هناك مثل هؤالء األعداء للحاكم في 

اليمن، أو احلاكم في تونس، واحلاكم في 
مصر، واحلاكم في سوريا، ممن استهدفتهم 

ثورات الربيع العربي، وهم يسعون أيضا 
لتقويض هذه األنظمة واإلطاحة بها، وهذا 
وارد، ولعله كان جزءا من الزخم الذي أدى 

إلى جناح هذه الثورات في اإلطاحة مبن 
أطيح بهم من هؤالء الطغاة، بل أكثر من 

ذلك، هناك قوة كبرى في العالم، هي أميركا، 
ال ميكن لها أن تتصنع احلياد في أي حدث 
من أحداث العالم، كما ال ميكن تفاديها أو 
التغاضي عنها، وكأنها ليست موجودة، 

فهي بالتأكيد تراقب اجتاه الريح في املنطقة 
العربية، وال مانع من أن تسعى لتحريك هذه 
الريح والدفع بها في االجتاه الذي تشتهيه 

السفن األميركية، وهناك شواهد في التاريخ 

احلديث تثبت أنها تخلت عن أصدقاء، إن لم 
نقل عمالء لها، عندما وجدت أن الرياح التي 

حتولت إلى عواصف لإلطاحة بهم ال ميكن 
السيطرة عليها، فانضمت هي أيضا إلى 

قوى العاصفة، مع احلرص على أن يكون لها 
حضور في مركز القرار الذي يحرك العاصفة، 
ويسعى لتوجيهها في االجتاه الذي ال يخالف 

مصاحلها، متخلية عن صديقها من قادة 
النظام القدمي، والثورة اإلسالمية اإليرانية 
بقيادة اخلميني، وضد الشاه مبا لديه من 
تاريخ طويل في خدمة أميركا، خير مثال 

على هذه املدرسة األميركية في التعامل مع 
األحداث.

ما حدث للثورة اإليرانية، التي سخرتها 
أميركا في حربها لتقويض االحتاد 

السوفييتي وإشعال النعرات الدينية 
والقومية في جمهوريات االحتاد السوفييتي، 
والتي جنحت في تقويضه، كان البد أن يتكرر 

مع ثورات الربيع العربي، وأسلوب تعاملها 
مع هذه الثورات التي هبت لتقويض أنظمة 

تسلطية حتظى بالدعم األميركي، يشبه 
تعاملها مع عواصف أجنيال وفردريكا وفرانكا 

التي تهب من احمليطني الهادي والهندي، 
حيث متلك أميركا تقنية ترويضها، والتنبؤ 
بها وبخط سيرها، وتستطيع درء اخلسائر 
الناجتة عنها، قبل أن تفرغها من قوتها إذا 
عجزت عن توظيفها، وهو موضوع يقودنا 

إلى كيف ومتى وأين رأت أميركا في اإلسالم 
السياسي حصانا ميكن أن تراهن عليه في 

العالم العربي، خاصة في شكله الذي يسمونه 
معتدال، وميثله في رأيها تنظيم اإلخوان 

املسلمني.

* كاتب ليبي

لكي ال نظلم الثورة الليبية

الثورة الليبية تملك من 

املصداقية ومن الدوافع ما يجعلها 

خارج أي درجة من درجات الشك أو 

الريبة

د. أحمد ابراهيم الفقيه

} في األيام القليلة املاضية، اعترضت بعض 
أحزاب املعارضة على مضمون الرسالة التي 
بعث بها أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع 

اجلزائري ورئيس أركان اجليش الوطني 
الشعبي إلى األمني العام حلزب جبهة 

التحرير الوطني عمار سعداني مبناسبة 
انتخابه مجددا على رأس هذا احلزب.
من بني هذه األحزاب حزب رئيس 

احلكومة األسبق علي بن فليس ”طالئع 
احلريات“، وحزب ”احلرية والعدالة“ الذي 

يترأسه السفير ووزير اإلعالم السابق محمد 
سعيد بلعيد إلى جانب أصوات أخرى. 

بالنسبة لعلي بن فليس فإن هذه الرسالة 
متثل خرقا لدستور البالد وجتاوزا لتقاليد 

اجليش اجلزائري في التعامل بحياد مع 
احلياة السياسية، وجراء ذلك دعا القوات 
املسلحة اجلزائرية إلى التمسك مبهامها 

الدستورية وجتنب محاباة هذا احلزب أو 
ذاك على حساب األحزاب األخرى داخل 

املشهد السياسي اجلزائري العام.
ففي رأي بن فليس فإن هذه الرسالة 

املوجهة إلى األمني العام حلزب جبهة 
التحرير الوطني قد ”أقحمت اجليش الوطني 
الشعبي في مساندة مسؤول حزب سياسي“، 

كما أنها ”أثارت بحق مشاعر الذهول لدى 
الطبقة السياسية خاصة، ولدى الرأي 

الوطني عامة؛ بالنظر إلى جسامة خطورتها 
وطابعها غير املسبوق إطالقا“. في اعتقاد بن 

فليس فإن رسالة نائب وزير الدفاع الوطني 
وقعت ”في جملة من األخطاء ذات الطابع 

الدستوري والسياسي واألخالقي وذلك مبنح 
تلك الرسالة حلزب جبهة التحرير الوطني 
موقع حارس الوطنية والتاريخ والذاكرة 

الوطنيني، والتدخل في املنافسة السياسية 
الذي ال يرخص به الدستور اجلزائري ألن 

مهمة القوات املسلحة اجلزائرية حسب 
الدستور تنحصر في الدفاع عن التراب 

الوطني والسيادة الوطنية فقط“.
أما رئيس حزب احلرية والعدالة، 

محمد سعيد بلعيد، فقد أصدر حزبه بيانا 
نشرته وجاء فيه أنه ”لم يسبق لقيادة 

املؤسسة العسكرية منذ االستقالل أن هنأت 
عالنية بهذا الشكل مسؤوال في احلزب أو 
الدولة على انتخابه أو ترقيته، إذ لم تكن 
برقية التهنئة، التي سَربت للصحافة دون 

أن تكذبها اجلهة املعنية، مجرد مجاملة 
بروتوكولية، بقدر ما كانت رسالة سياسية 

بامتياز تضمنت موقفا وأملت توجيها“. 
باإلضافة إلى هذا فقد تضمن بيان هذا 

احلزب دعوة موجهة إلى اجليش اجلزائري 
يدعوه فيها إلى النأي بنفسه عن الصراعات 

احلزبية وعن خالفات السياسيني.
ال شك أن مواقف األحزاب املعارضة 

األخرى ال تختلف في اجلوهر عن موقفي 
حزب طالئع احلريات وحزب احلرية 

والعدالة، أما أحزاب املواالة فإن شغلها 
الشاغل هو اخلتم باألصابع العشرة على كل 

ما تصرح به أو تنفذه السلطة احلاكمة.
يبدو أن موقف ما يسمى بأحزاب 

املعارضة هو موقف نقدي ولكن التاريخ 
املوغل في القدم وفي املاضي القريب يبني 

أن مدونة مواقف أغلب رؤساء األحزاب 
اجلزائرية هي عكس هذا متاما. من 

املعروف أن نسبة معتبرة من هؤالء كانوا 
في املاضي وزراء أو رؤساء حكومات في 
أعلى هرم السلطة، علما أن الذي عينهم 

في هذه املناصب هم كبار املسؤولني في 
أجهزة النظام احلاكم، ال األحزاب التي فازت 
باالنتخابات البرملانية. وفضال على ذلك فهم 

يعرفون أن الوزراء أنفسهم ليسوا سوى 
مجموعة من املوظفني السامني الذين يؤمرون 

وينفذون القرارات التي تصدر عن أهل 
احلل والربط في األجهزة املذكورة آنفا، وأن 

التعددية احلزبية املعمول بها في اجلزائر 
ليست سوى واجهة خارجية، أما احلكام 
الفعليون فموجودون في أجهزة النظام 

األمنية والعسكرية واإلدارية وجهاز الرئاسة.
تتمثل أكبر مآسي اجلزائر في أن أحزاب 

املعارضة لم تخرج إلى العلن في إطار 
النضال السلمي الشجاع، للمطالبة بإعادة 

النظر في البنية الكلية للدولة اجلزائرية التي 
ال متلك هوية محددة الصفات واملضامني، 

سوى تكرار شكل النظام املوروث عن احلقبة 
االستعمارية. كما أن هذه األحزاب لم تبادر 

إلى فتح حوار فكري وسياسي، في املدن وفي 
اجلزائر العميقة، حول أزمة النظام الرئاسي 
اجلزائري الذي يعطل العمل احلزبي ويرمي 
به في منطقة مظلمة. ثم إن أحزاب املعارضة 
لم تأخذ موقفا واضحا من النظام الرئاسي 

الذي يحول البرملان ومجلس األمة إلى مجرد 
أبواق، وبهذا اخلصوص ال تزال أجهزة 

النظام ومؤسساته بعيدة عن العمل مبنطق 
األنظمة الدميقراطية الناجحة.

وهكذا فإن النظام اجلزائري يعمل بتكتيك 
إحلاق الدين بالنظام السياسي ويوظفه 

ملصاحله، وأمام هذا تقف األحزاب صامتة وال 
حترك ساكنا، وال تبادر بالدفاع عن مشروع 

فصله عن أجهزة احلكم، وال أقول بفصله 
عن الدولة التي تعاني، كمفهوم، من الطمس 

في احلياة السياسية اجلزائرية، حيث 
جندها تخلط تعسفيا مرة باحلكومة ومرات 
بالنظام احلاكم، وهي في الواقع ليست كذلك 

ألن الدولة ليست ترجمة ألجهزة النظام 
احلاكم الذي يتدخل في الدين وميارس عليه 

الوصاية مبا في ذلك خطب صالة اجلمعة.
على صعيد التهديد الذي متثله التراتبية 

االقتصادية واالجتماعية املستشرية في 
املجتمع اجلزائري، فإننا جند هذه األحزاب ال 
تتصدى ملشكلة خطيرة تتمثل في عدم توحيد 
السلطة احلاكمة لنظام املعاشات وفقا ملبادئ 
العدالة واالنتماء الوطني. إن نظام املعاشات 

في اجلزائر يشبه نظام التمييز العنصري 
في جنوب أفريقيا، إذ هناك نظام خاص 

باملوظفني السامني (نواب مديرين ومديرون 
مركزيون، ومكلفون باملهام، واملستشارون 

والوزراء والسفراء وغيرهم).
إن هؤالء يتقاضون مرتبات خيالية، 

ويتمتعون بامتيازات ال حتصى على حساب 
شرائح املوظفني والعمال والفالحني الذين 
يعانون مختلف أمناط التفقير والتهميش.

 ال نعرف ملاذا ينتفض هذا احلزب 
املعارض أو ذاك ضد رسالة قايد صالح 

فقط، في الوقت الذي ال يسمح النظام 
احلاكم ألي كان بأن يتقلد منصبا سياسيا 
أو دبلوماسيا، إال إذا وافقت عليه األجهزة 

األمنية والعسكرية؟

* كاتب جزائري

الجيش واألمن واألحزاب السياسية في الجزائر

األحزاب الجزائرية املعارضة 

لم تبادر إلى فتح حوار فكري 

وسياسي حول أزمة النظام 

الرئاسي الجزائري الذي يعطل 

العمل الحزبي ويرمي به في منطقة 

مظلمة

أزراج عمر

فاروق يوسف
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 باملئـــة فقـــط مـــن مســـتحقات إقليم كردســـتان العـــراق على 

الحكومة املركزية تم اســـتالمها، رغم تأكيد حكومة أربيل أنها 

أوفت بجميع التزاماتها في مجال تصدير النفط.

 ألـــف برميـــل يوميا حجـــم إنتاج ليبيا مـــن النفط الخـــام حاليا، 

حســـب مصادر في قطاع الشحن، دون تغيير عن أحدث أرقام 

أعلنتها املؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

ألـــف وظيفة، يعتـــزم بنك أتش.أس.بي.ســـي، أكبـــر بنك في 

أوروبا، االســـتغناء عنها في إطار خطة شـــاملة إلعادة الهيكلة 

بعد سلسلة من الفضائح املالية التي تعرض لها.

مشروع القرض االستهالكي يقع ضحية التخبط السياسي في الجزائر
[ األزمة المالية الخانقة تجبر الحكومة على التأجيل المتكرر [ العودة لالقتصاد المخطط تحرج الحكومة أمام الهيئات الدولية

صابر بليدي

} الجزائــر - توقع اقتصاديون جزائريون فشل 
مشروع القرض االســـتهالكي، الذي استحدثته 
الحكومـــة لتشـــجيع الجزائرييـــن على شـــراء 

المنتجات المحلية.
وأرجعوا الســـبب إلـــى اهتـــزاز الثقة بين 
وتدخـــل  المحليـــة  والمنتجـــات  المســـتهلك 
الســـلطات فـــي فـــرض شـــروط منـــح القرض. 
وطالبـــوا بتحســـين الشـــروط المصرفية لمنح 
القرض وإزالة  الممارســـات البيروقراطية، بدل 
الترويج لمنتجات غير محلية بشكل خالص أو 
فتـــح األبواب لمنتجات مســـتوردة ال تحمل من 

المحلية إال الغالف.
وأثـــار مشـــروع القرض االســـتهالكي جدال 
واســـعا على الصعيد االجتماعي واالقتصادي 
ألنـــه لم يحـــدد نســـبة المســـاهمة المحلية في 
المنتجـــات وإهمالـــه للتفاصيـــل التنظيميـــة. 
محللـــون إن المنتجات االســـتهالكية  ويقـــول 
الجزائريـــة تدخـــل فيهـــا مواد خـــام ومكونات 
وقطـــع غيار مســـتوردة، مثل المـــواد الغذائية 

والكهربائية والمنزلية والسيارات.
وتراجعت الحكومة عن موعد دخول القرض 
االســـتهالكي حيـــز التنفيـــذ، من شـــهر يونيو 
الحالي إلى شـــهر ســـبتمبرالمقبل، وعللت ذلك 
بضرورة اتخاذ إجراءات لتفادي فشل المشروع.

ويعكس التردد الحكومـــي حجم المخاوف 
وتخبط القـــرار االقتصادي فـــي البالد، إضافة 
إلى األزمة المالية التي تدفع الســـلطات للتهرب 
مـــن التزاماتها المالية نتيجـــة تراجع العوائد 

المالية بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.
المركزيـــة  العمـــال  نقابـــة  رئيـــس  وأكـــد 
الحكومـــة  ”أن  ســـعيد  ســـيدي  عبدالمجيـــد 
وبالتشاور مع نقابة االتحاد العام للعمال قررت 
تأجيل دخول القرار حيز الخدمة إلى غاية شهر 
ســـبتمبر المقبـــل، وهو ما أكـــده محافظ البنك 

المركزي محمد لكساســـي، وعللـــه برغبة البنك 
في تالفي االختـــالالت المحتملة، وعدم تحويله 
الخدمة لمصدر نزاعـــات اجتماعية واقتصادية 

في البالد. 
ويظهـــر القـــرار حالـــة التخبـــط الحكومي 
فـــي مواجهة األزمـــة المالية الخانقـــة وتراجع 
مداخيل البالد، فقد سبق لوزير التجارة عمارة 
بـــن يونس، أن وعد الجزائريين بدخول القرض 

حيز الخدمة قبل حلول شهر رمضان المبارك.
كمـــا ســـبق أن أكـــد إنجـــاز كافـــة التدابير 
استعدادا لتوقيع المرسوم ونشره في الجريدة 
الرســـمية، وتحديـــد الشـــروط والمواصفـــات، 
لكـــن التراجع الـــذي تم اإلعالن عنـــه في األيام 
الماضية،  يؤكد عدم اســـتعداد الحكومة لتنفيذ 

مشروع القرض االستهالكي.
وال يستبعد متابعون للشأن االقتصادي في 
الجزائر، أن تتراجع الحكومة عن القرار نهائيا، 
في ظـــل حزمة اإلجـــراءات التقشـــفية المنتظر 
الكشـــف عنها في قانـــون الموازنـــة التكميلي 
خـــالل الشـــهر الحالي، بعد تأكـــد الحكومة من 
استمرار األزمة المالية على حالها، خاصة بعد 
قرار منظمة أوبك اإلبقاء على سقف إنتاج النفط 

في دول المنظمة.
واعتبر الخبيـــر االقتصادي فريد بن يحيى 
فـــي تصريح لـ“العرب“ أنه كان حريا بالحكومة 
بالدرجة األولى أن ترســـي أوال آليات استعادة 
ثقة المستهلك الجزائري في المنتجات المحلية.

وأضاف أن الســـنوات الماضية قضت على 
االقتصـــاد الجزائري وعلى المنتجات المحلية، 
ولم يعد بإمكانها العودة إلى السوق خالل وقت 
قريب أو منافسة المنتجات المستوردة، إضافة 
إلـــى أن على الحكومة تحســـين آداء المصارف 
لدعـــم عالقاتها بالزبائن، وليـــس االنخراط في 

الدعاية لمشروع اقتصادي بثوب إداري.
وأوضـــح أنـــه يتفهم أن البحـــث عن تنويع 
االقتصاد ومصادر الثـــروة يتطلب دعم اإلنتاج 
المحلي، لكن ينبغي أن تركز الحكومة على خلق 

الظروف والشروط المواتية.
وأكـــد أن تأجيل القرار مـــن موعد آلخر هو 
دليـــل على حجم مخـــاوف الحكومـــة. وقال إن 
االقتصاد ال ينبغي يتم تسييره بقرارات إدارية، 
ألن ذلك ســـيعيد البـــالد إلى مرحلـــة التخطيط 

االشـــتراكي، ويوقـــع الحكومـــة في حـــرج مع 
المنظمات العالمية. وطالب بن يحيى الحكومة 
بالتركيـــز أوال علـــى إقناع المســـتهلك بجودة 

ونوعية المنتجات المحلية قبل كل شيء.
وال يســـتبعد مراقبون أن يكون المشـــروع 
ترويجا لبعض المنتجـــات، المرتبطة بمصالح 
بعض اللوبيات على أنها منتجات محلية، بينما 
الحقيقة أنها مســـتوردة وال تحمل من الصبغة 

المحلية سوى الغالف الذي يحدد المنشأ.
وقال مراقبون إن المشـــروع يمكن أن يروج 
لمنتجات، معظم مكوناتها األولية مستوردة من 
الخـــارج، وال تتعدى نســـبة المكونات المحلية 
نسبة 30 بالمائة. وأشاروا إلى وجود الكثير من 
الســـلع بتلك المواصفات مثـــل المواد الغذائية 
والكهربائيـــة والمنزليـــة التـــي تهيمـــن عليها 
”بارونـــات“ مقربة من دوائـــر القرار االقتصادي 

والسياسي.
وتشـــكل ســـيارات مجموعة رينو، من طراز 
”ســـيمبول“ التي ينتجها مصنع وادى اتليالت 
بمحافظـــة وهران شـــرق البالد، أحـــد مفاصل 
المشـــروع، والـــذي تحـــاول إدارته اســـتخدام 
نفوذها لـــدى الحكومة الجزائرية، إلدراجها في 
مشروع القرض االســـتهالكي على أساس أنها 
إنتاج محلي، بينما معظم مكوناتها مســـتوردة 

من الخارج.
ويرى المنتقدون أن المشـــروع ينطوي على 
مطبات وضعهـــا المتحكمون في القرار لصالح 

عصبة من المصالح واللوبيات.
وكان رئيس الحكومة األسبق أحمد أويحي 
قد أوقف القرض االســـتهالكي فـــي العام 2009، 
بدعـــوى وقف نزيف العملة الصعبة وتشـــجيع 

المستوردين.
وحـــذر حينهـــا مـــن مغبـــة االســـتمرار في 
االرتفـــاع  مخاطـــر  لتنامـــي  نظـــرا  العمليـــة، 
المطـــرد لفاتورة االســـتيراد، وتفشـــي ظاهرة 
تهريـــب العملة الصعبـــة والتحايل تحت طائلة 
االستيراد الذي تجاوز العام الماضي حدود 60 
مليار دوالر، أي ما يعادل جميع عوائد صادرات 

الطاقة الجزائرية.

قالـــت الشـــركة املشـــغلة ملطار  } أبوظبــي – 
أبوظبـــي أمـــس إن حركـــة نقل الـــركاب عبر 
املطـــار الدولي قفزت في أبريل بنســـبة 15.5 
باملئة مبقارنة سنوية لتصل إلى 1.87 مليون 
مســـافر بســـبب زيـــادة الرحـــالت وإضافة 

شركات الطيران ملسارات جديدة.
وأكدت فـــي بيـــان أن االحتـــاد للطيران، 
الناقلة الوطنية اإلماراتية أضافت 4 مسارات 
جديدة مـــع أليطاليا التي متلـــك فيها حصة 
نسبتها 49 باملئة كما رفعت عدد الرحالت إلى 

السعودية.
وأضافـــت أن ناقـــالت شـــريكة لالحتـــاد 
للطيران وهي أير برلني وجيت ايروايز وأير 
سيشل زادت رحالتها خالل موسم العطالت.

وكشـــفت أن حجـــم البضائـــع ارتفع في 
أبريـــل بنســـبة 19.3 باملئة مبقارنة ســـنوية 

ليصل إلى نحو 72 ألف طن.                
وعززت االحتاد للطيران الســـريعة النمو 
دخولها للســـوق األوروبية من خالل شـــراء 
حصص في شـــركات طيـــران متعددة، والتي 
تســـاهم اآلن فـــي منـــو النشـــاط فـــي مطار 

أبوظبي الدولي.
وكانـــت املســـارات األكثـــر ازدحامـــا في 
أبريل هي هيثـــرو في لندن وبانكوك ومانيال 
املســـارات  وشـــكلت  ومومبـــاي.  والدوحـــة 
اخلمســـة 16 باملئة مـــن إجمالـــي حركة نقل 

الركاب.

قفزة لحركة الركاب

 في مطار أبوظبي

} الروبوت هنري يتجول في برلين أمس بين المشاركين في مؤتمر ”المؤسسين“ الذي يهدف لتعزيز التواصل بين المستثمرين وأصحاب االبتكارات 
الجديدة.

تعثر مشــــــروع القرض االســــــتهالكي في اجلزائر بعد أن تصاعد اجلدل بشأن املشروع، 
الذي يفترض أن يشجع استهالك املنتجات احمللية، لكن محللني يقولون إن لوبيات الفساد 

ميكن أن تستغله لترويج منتجاتها، التي ال متلك من احمللية سوى الغالف.

◄ أعلن األردن أنه سيباشر 
خالل األسبوع الجاري، جولة 

جديدة من المفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي حول 

برنامج جديد للتسهيالت 
االئتمانية، لقرب انتهاء العمل 

بالبرنامج الحالي.

◄ وافق مجلس الوزراء األلماني 
أمس على انضمام ألمانيا للبنك 

اآلسيوي لالستثمار في البنية 
التحتية الذي تقوده الصين، 

ويحتاج القرار لموافقة مجلسي 
البرلمان األلماني ليصبح ساري 

المفعول.

◄ أظهرت بيانات من البنك 
المركزي الياباني أن أسعار 

الجملة في اليابان تراجعت في 
مايو الماضي بنسبة 2.1 بالمئة 
بمقارنة سنوية، ما يهدد بعودة 

ثالث أكبر اقتصاد في العالم 
لالنكماش.

◄ كشفت رئيسة البرازيل ديلما 
روسيف عن خطة لجذب نحو 

64 مليار دوالر من االستثمارات 
الخاصة لبناء وتطوير وتشغيل 

الطرق والسكك الحديدية 
والمطارات والموانئ البرازيلية.

◄ قالت منظمة األغذية والزراعة 
التابعة لألمم المتحدة إن تغيرا 
مفاجئا في الطقس لم يعد يثير 

شبح حدوث أزمة في أسعار 
الغذاء مع إعادة بناء مخزونات 

الحبوب وزيادة اهتمام الحكومات 
بالزراعة.

◄ طالب صندوق تحوط أميركي 
محكمة كورية جنوبية بمنع قيام 

شركة سامسونغ بعملية دمج 
الثنين من وحداتها الرئيسية، مما 

سيزيد من قوة الكيان الجديد. 
وقال إن العملية غير قانونية.

الصني بدأت تطبيق قانون 

الحماية البيئية بداية العام 

ويتضمن عقوبات مالية 

وجنائية على املخالفني

محمد لكصاسي:

تأجيل املشروع كي ال 

يتحول إلى مصدر نزاعات 

اجتماعية واقتصادية

فريد بن يحيى:

على الحكومة أوال استعادة 

ثقة املستهلك الجزائري 

في املنتجات املحلية

باختصار

مخاوف الترويج لمنتجات مكوناتها مستوردة على أنها إنتاج محلي

} بكــني – أعلـــن مجلـــس الـــوزراء الصيني 
أمس مشـــروع قانون يقضي بفرض ضرائب 
على املخالفات البيئية املتعلقة بتلوث الهواء 
واملاء واملخلفات الصلبة وإحداث الضوضاء.

وتعهدت احلكومة الصينية بتنفيذ لوائح 
جتبـــر مخالفـــي قوانـــني التلوث علـــى دفع 
غرامات مالية مقابل األضرار التي يتسببون 

فيها.
كمـــا أدخلت تعديالت على قانون احلماية 
البيئية الذي بدأ ســـريانه في األول من شهر 
يناير املاضي مبا في ذلك بنود تتضمن فرض 

عقوبات مالية وجنائية على املخالفني.
وقـــد أعلنـــت وزارة البيئـــة فـــي الصني 
فـــي اآلونة االخيـــرة أنها تفكر فـــي احلد من 
االنبعاثـــات الناجمـــة عن البواخر والســـفن 
وذلك فـــي إطار تكثيف جهود ثاني أكبر دولة 

في العالم من حيث استهالك الوقود للتخلص 
من تلوث الهواء.

وفي مواجهة ضغوط جماهيرية متزايدة 
أعلـــن زعمـــاء الصـــني حربـــا علـــى التلوث 
وتعهـــدوا بالتخلـــي عـــن منـــوذج اقتصادي 
مضت عليه عقود لتحقيق النمو على حساب 
أي اعتبار آخـــر، ما أدى إلى اإلضرار مبعظم 

موارد املياه والهواء والتربة.

} لندن –  قالت شـــركة بريتـــش بتروليم (بي.
بي) إن الواليات املتحدة أصبحت أكبر منتج 
للنفط للمـــرة االولى منـــذ 1975 بفضل إنتاج 
النفط الصخري، متخطية السعودية وروسيا 

بحسب املجموعة النفطية العمالقة بي بي.
وأشـــارت في تقرير أمس إلى أن العرض 
العاملي للنفط ســـجل منوا غير مســـبوق في 
العـــام املاضـــي، ليصل إلى نحـــو 2.1 مليون 

برميل يوميا.
وأضافت أن زيـــادة العرض العاملي يعود 
بجزء كبيـــر منه الى الواليـــات املتحدة التي 
ارتفـــع انتاجها 1.6 مليـــون برميل يوميا في 

2014 ليكون "اضخم منو في العالم".
وقالـــت إنها املـــرة االولى التـــي يزيد بلد 
انتاجه اكثـــر من مليون برميل في اليوم على 

ثالث سنوات متتالية.

وأكد بوب دادلي الرئيس التنفيذي للشركة 
أن "الواليـــات املتحـــدة جتـــاوزت الســـعودية 
وروسيا على حد سواء بصفتها املنتج العاملي 
االول للنفط للمرة االولـــى منذ 1975". وقال إن 
"تبعات ثورة النفط الصخري االميركي عميقة".

فقـــد قلصـــت الواليـــات املتحـــدة الى حد 
كبير وارداتهـــا من النفط. "وبلغـــت الواردات 
االميركية من البتـــرول في 2014 اقل من نصف 
أعلـــى مســـتوى لها فـــي 2005". وبذلـــك تركت 
الواليات املتحدة مكانها كأول مســـتورد عاملي 

للنفط للصني.
وأشـــارت بي.بي إلى تراجع الطلب العاملي 
علـــى النفط ونســـبت ذلك بشـــكل خـــاص الى 
التباطـــوء االقتصـــادي في الصـــني التي تعد 
االقتصـــاد الثانـــي فـــي العالم بعـــد الواليات 

املتحدة.

الصين تشدد عقوبات مخالفي قوانين البيئة الواليات المتحدة تتصدر منتجي النفط في العالم 
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توقيع اتفاقية للتجارة الحرة تضم أكثر من نصف سكان أفريقيا
[ 26 دولة أفريقية وقعت اتفاقية إلقامة سوق مشتركة  [ جهود لتوسيع المنطقة لتضم جميع القارة بحلول عام 2017

} رشم الشــيخ (مــرص) – وقع قـــادة 26 دولة 
يقع معظمها في شـــرق قارة أفريقيا وجنوبها 
أمس اتفاقية للتجارة احلرة من شأنها تسهيل 
انتقـــال املنتجات والبضائـــع بني نحو نصف 

سكان القارة.
وســـتصبح منطقة التجـــارة احلرة تضم 
3 تكتالت قائمة هي الســـوق املشـــتركة لدول 
شـــرق أفريقيـــا وجنوبهـــا ومجموعة شـــرق 
أفريقيـــا ومجموعة تنميـــة أفريقيا اجلنوبية، 
وتضم السوق اجلديدة نحو 625 مليون نسمة 

ويتجـــاوز ناجتها احمللـــي اإلجمالي نحو 1.2 
تريليون دوالر.

وجـــرى توقيـــع االتفاقيـــة خـــالل قمة في 
منتجع شـــرم الشـــيخ على البحـــر االحمر من 
قبل رؤســـاء كل من مصر والسودان وإثيوبيا 
وتنزانيا وزميبابـــوي ووزراء من بقية الدول 
الــــ 26 دولة املنضوية في الســـوق املشـــتركة 

اجلديدة، من أصل 54 بلدا أفريقيا.
وتأتي االتفاقية ثمرة ملفاوضات اســـتمرت 
5 ســـنوات بالتالي وتخطـــى انتظارها الفترة 
املتوقعـــة، لتضـــع إطـــارا موحـــدا لتعرفـــات 
جمركيـــة تفضيلية بـــني الـــدول األعضاء في 

التكتالت الثالثة.
وقال الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
خـــالل افتتـــاح القمـــة إن ”ما نقوم بـــه اليوم 
يشـــكل نقطة هامة في تاريخ التكامل االقليمي 

الفريقيـــا“. وأكد رئيـــس البنـــك الدولي جيم 
يونـــغ كيم إن االتفاقية ســـتتيح لقارة أفريقيا 
أن ”حتـــرز تقدمـــا هائال وأنهـــا أفريقيا قالت 

بوضوح إنها منفتحة على االعمال“.
ومن الـــكاب الى القاهرة، بحســـب تعبير 
السياســـي واملســـتثمر البريطاني الكبير في 
قطاع املناجم سيسيل رودس في القرن التاسع 
عشـــر، ســـتضم بلدانا مثـــل جنـــوب أفريقيا 
ومصر، وهمـــا االقتصادان األكثـــر تطورا في 

القارة، وبلدانا حيوية مثل إثيوبيا وكينيا.
وقـــال روبـــرت موغابي رئيـــس زميباوي 
إن االتفاقية ترســـي ”اقتصادا بـــدون حدود“ 
ســـيتيح للتكتل اجلديد أن يصنف في املرتبة 
13 علـــى املســـتوى العاملـــي بالنســـبة الناجت 

الداخلي االجمالي.
ورحبت حكومـــة جنوب أفريقيـــا بالتفاق 
قائلة إن ”اطالق منطقة التبادل احلر الثالثية 
االطـــراف مرحلة مهمة للقـــارة األفريقية ترقى 
الـــى خطـــة الغوس لالحتـــاد االفريقـــي والى 
معاهدة أبوجا التي تهدف الى انشاء مجموعة 

اقتصادية أفريقية“.

ولكنه ســـيتوجب االنتظار اشهرا عدة قبل 
ان تنفذ االتفاقية على االرض.

وأوضح وزير التجارة والصناعة املصري 
منيـــر فخـــري عبدالنور أن ”اجلـــدول الزمني 
لم يتـــم وضعه  إلزالـــة احلواجـــز اجلمركية“ 
بعـــد. كما يتعني على برملانـــات الدول املوقعة 
املصادقـــة علـــى االتفاقية قبـــل أن تدخل حيز 

التنفيذ. 
وخالفا آلســـيا وأوروبا اللتني يقوم القسم 
االكبـــر من بلدانهما بالتجارة في ما بينها، ما 
زالـــت البلـــدان االفريقية تعاني مـــن التدابير 
البطيئـــة على احلـــدود واجـــراءات اجلمارك 
والتكاليـــف التجاريـــة الباهظـــة التـــي تفوق 

سواها في مناطق أخرى.
وفيما ال يزال البعض يشـــكك في املشروع، 
أكـــدت حكومة جنـــوب افريقيا أنها ”رســـالة 
قوية تؤكد أن افريقيا تعمل في سبيل تكاملها 
االقتصـــادي وتأمـــني بيئـــة مالئمـــة للتجارة 

واالستثمار“.
وتبلغ نســـبة التبادل التجـــاري بني بلدان 
قارة أفريقيا نحو 12 باملئة فقط، مقارنة بنسبة 

55 باملئة بني البلدان اآلسيوية ونحو 70 باملية 
بني الدول األوروبيـــة. ويقول اخلبراء إن ذلك 
نـــاجت عن ”ســـماكة“ احلـــدود، والتـــي تقاس 
بعدد الوثائق التي يتعني توافرها لالســـتيراد 
والتصديـــر، وتبلغ نحـــو 8 أوراق جمركية في 
افريقيـــا، في مقابل 4 في أوروبـــا، األمر الذي 

يزيد مهلة اجتياز احلدود وتكاليفها.
ويحتـــاج تخليـــص البضائـــع اجلمركية 
الـــى فترة تزيد في املتوســـط على 30 يوما في 
أفريقيا (باســـتثناء املغرب)، فـــي مقابل نحو 
10 أيـــام في االحتاد االوروبي، بحســـب تقرير 
”آفـــاق اقتصاديـــة الفريقيـــا“ الـــذي اصدرته 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبرنامج 

االمم املتحدة للتنمية في 2015.

أوبك تعلن توقعات متفائلة في ظل قفزة كبيرة ألسعار النفط

أبوظبي تبدأ انتاج الكافيار في الصحراء

} لنــدن – أبـــدت منظمـــة أوبـــك ثقتهـــا بأن 
فائض املعروض في ســـوق النفط سينحســـر 
مع تســـارع الطلـــب وتباطـــؤ منو إمـــدادات 
املنتجني غير األعضاء في املنظمة مبا يشـــير 
إلى أن استراتيجيتها الرامية للسماح بهبوط 
األســـعار والتـــي متســـكت بها فـــي اجتماع 

األسبوع املاضي تؤتي ثمارها.
وتوقعت فـــي تقريرها الشـــهري أمس أن 
تتراجـــع إمـــدادات املعـــروض مـــن املنتجني 
املنافسني لها في النصف الثاني من العام بعد 
ارتفاعها في النصـــف األول. وقالت إن الطلب 
على النفط سينمو بوتيرة أسرع مما كان عليه 
في 2014. وأكد خبـــراء اقتصاديون لدى أوبك 
فـــي التقرير أن ”من املرجح أن تنحســـر تخمة 
املعروض احلالية في الســـوق خالل الفصول 

املقبلة.“
غيـــر أن التقريـــر ذكـــر أيضـــا أن إنتـــاج 

الدول األعضاء ارتفـــع في مايو بنحو 24 ألف 
برميل يوميا وعزا ذلك إلى اإلنتاج القياســـي 
للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وزيادة 

إمدادات العراق وأنغوال.
في هذه األثناء قفزت أسعار النفط العاملية 
بأكثـــر مـــن 3 باملئة أمس ليتجاوز ســـعر خام 
برنـــت حاجـــز 66 دوالرا للبرميـــل بعد هبوط 
مخزومات اخلام األميركيـــة بنحو 6.7 مليون 

برميل في األسبوع الذي انتهى في 5 يونيو.
وفي العـــام املاضي رفضـــت أوبك خفض 
إنتاجها على الرغم من انهيار األســـعار سعيا 
الســـتعادة حصتها في الســـوق على حســـاب 
الواليـــات املتحدة وغيرها مـــن املنتجني ذوي 
التكلفة العالية الذين وجدوا دعما في سياسة 
أوبك الســـابقة الرامية لإلبقاء على األســـعار 

مرتفعة قرب 100 دوالر للبرميل.
وقررت أوبك اإلبقاء على سياســـة اإلنتاج 

دون تغييـــر خـــالل اجتماعها فـــي فيينا يوم 
اجلمعة املاضي.

ومنـــذ تغيير سياســـة أوبك فـــي 2014 زاد 
األعضاء الرئيســـيون في املنظمـــة إمداداتهم 
ونقـــل التقرير عن من مصادر ثانوية القول إن 
أوبك أنتجـــت 30.98 مليون برميـــل يوميا في 
مايـــو بزيادة قدرها حوالـــي مليون برميل عن 

سقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا.
وأبلغت الســـعودية املنظمـــة بأنها رفعت 
إنتاجها إلـــى 10.33 مليون برميـــل يوميا في 

مايو أيار وهو أعلى معدل على اإلطالق.
ويشـــير التقرير إلـــى أنـــه إذا أبقت أوبك 
على املعدل الذي ضخت به في مايو فستشهد 
الســـوق فائضا في املعروض قـــدره 440 ألف 
برميـــل يوميا في النصف الثاني من 2015 مبا 
يقل عن متوسط الفائض املتوقع للعام بأكمله 

والبالغ 1.66 مليون برميل يوميا.

} أبوظبــي – بــــدأت دولة اإلمــــارات العربية 
املتحدة نشــــاطا اقتصاديــــا جديدا هو إنتاج 
الكافيــــار في الصحراء في واحــــدة من أكبر 

املزارع السمكية املغطاة في العالم.

وتضم شــــركة اإلمــــارات أكواتــــك املقامة 
فــــي املنطقــــة الصناعية في الصحــــراء على 
مشارف العاصمة أبوظبي مختبرا إلخصاب 

األسماك.

ويقــــول مهنــــد أبو عوض مديــــر االنتاج 
في الشــــركة إن ”اإلمارات اكواتــــك هو أكبر 
مشروع في العالم لتربية األسماك. باألخص 

سمك احلفش“.
وأضاف أن املشروع يقع على مساحة 60 
ألف متر مربع ومساحة مغطاة تبلغ نحو 40 

ألــــف متر مربع وأن القــــدرة االنتاجية 
للمصنع هي حوالي 500 طن من 
أسماك احلفش سنويا باإلضافة 

إلى 35 طن من الكافيار.“
موسمي  الكافيار  وانتاج 
نتيجــــة  لكــــن  العــــادة  فــــي 
لوســــائل االنتاج املتاحة في 
مصنع اإلمارات أكواتك ميكن 

الوجبــــة الفاخرة  هــــذه  انتاج 
على مدار العام.

عــــوض  أبــــو  وأضــــاف 
”مميــــزات املشــــروع انــــه قــــادر علــــى انتاج 
الكافيار بشكل شهري وليس بشكل موسمي. 
بيتــــم التحكم في كامل البيئة اللي بيتم فيها 
تربية األســــماك. بهذا الشكل نستطيع نطرح 
املنتجات على مدار العام مش بشكل موسمي 
زي ما أغلب املزارع املوجودة بالعالم خاصة 

في أوروبا عم تعمل.“

ويباع انتاج أبوظبي من الكافيار بالفعل 
في األســــواق احمللية واآلن تتطلع الشــــركة 
لتصدير انتاجها ألوروبا والواليات املتحدة.

وقالــــت ديلفني النــــوي مديــــرة املبيعات 
والتســــويق بشــــركة اإلمارات أكواتك ”بدأنا 
أوال بطرح الكافيار (ياســــا كافيــــار) هنا في 
الســــوق احملليــــة، خاصــــة فــــي دبي 
حيث يوجــــد العديد من الفنادق 

واملطاعم الفاخرة.
ونبدأ بالتدريج في تطوير 
العالمــــة التجارية ونشــــرها 
فــــي دول مجلــــس التعــــاون 
حيث  قطر  ومنهــــا  اخلليجي 
توجد ســــوق مزدهــــرة كذلك. 
وحصلنــــا بالفعل على املوافقة 
على التصديــــر ونحن فخورون 
جــــدا باحلصــــول علــــى موافقة 
هيئة الغذاء والدواء األميركية (اف.دي.ايه) 

على التصدير للسوق األميركية.“
وتوضح النوي كذلك أن السمكة بالكامل 
تســــتخدم في هــــذا املصنع، فال يهدر شــــيء 
منها. فبعد فتح الســــمكة وإخــــراج الكافيار 
منهــــا يجفف جلدها ويســــتخدم في صناعة 

أدوات الزينة.
ملراسلة احملرر

business@alarab.co.uk

◄ ينظم المكتب الوطني المغربي 
للسياحةاليوم في لندن مؤتمرا 
يشارك فيه ممثلو أكثر من 100 

شركة سياحية بريطانية مع 
نظرائهم المغاربة الستكشاف 

فرص االستثمار وبحث مشاريع 
للشراكة.

◄ عقد في برلين الملتقى 
االقتصادي العربي األلماني 

بمشاركة نحو 700 شخصية عربية 
وألمانية من 20 دولة لبحث مزيد 

من فرص التعاون ودعم االستثمار 
بين الدول العربية وألمانيا.

◄ كشفت الحكومة التونسية، 
عن توقيع اتفاقية مع الشركات 
البترولية العاملة في محافظتي 
تطاوين وقبلي في جنوب البالد 
لتمويل مشروعات محلية، بعد 

موجة احتجاجات للمطالبة 
بالتشغيل.

◄ أشاد البنك الدولي بإصالح 
برامج الدعم في دول الخليج، لكنه 

أكد أن تلك الدول التزال تحتاج 
بشدة إلى إيجاد سبل جديدة يتم 
من خاللها توزيع ثروتها النفطية 

وتقليص االنفاق العام.

◄ دعا صندوق النقد الدولي 
الجزائر التي يعتمد اقتصادها 

كليا على تصدير النفط الى اتباع 
سياسة اقتصادية ”حذرة والقيام 

باصالحات هيكلية“ في قطاع 
التصدير لمواجهة انخفاض اسعار 

النفط.

◄ خفضت قطر توقعاتها للنمو 
االقتصادي في العام الحالي إلى 

7.3 بالمئة من 7.7 بالمئة. ورجحت 
أن تتحول موازنتها إلى تسجيل 

عجز في العام القادم وليس فائضا 
كما توقعت قبل ستة أشهر.

باختصار

النفط في لندن

ــــــادل التجاري بتوقيع  ــــــة كبيرة على صعيد تعزيز التب ســــــجلت القارة األفريقية نقلة نوعي
اتفاقية إلنشاء سوق مشتركة تضم أكثر من نصف سكان القارة، وتوقع الرئيس املصري 

أن تشمل االتفاقية جميع بلدان القارة بحلول عام 2017.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.303.32
0.20%

سوق قطر
6.473.05

0.02%

سوق مسقط
11.836.95

0.89%

سوق السعودية
9.541.58

0.53%

سوق البحرين
1.369.89

0.11%

سوق دبي 
4.187.25

1.78%

سوق أبوظبي
4.590.47

0.15%
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عبدالفتاح السيسي:
ما نقوم به اليوم يشكل 

نقطة هامة في تاريخ 
التكامل االقليمي ألفريقيا

جيم يونغ كيم: 
 أفريقيا أحرزت تقدما هائال 
وقالت بوضوح إنها منفتحة 

على األعمال

طنا من الكافيار تنتجه 
اإلمارات أكواتك سنويا 
و500 طن من سمك 

الحفش
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اإلمارات أكواتك تقيم أكبر المزارع السمكية المغطاة في العالم



} لندن - كشفت وثائق أميركية رفعت السرية 
عنها مؤخـــرا عن خفايا التحالف الســـعودي 
األميركي والذي بات اليـــوم أكبر من أي وقت 
مضى بعد رحلة ”سرية“ من الطبيب الشخصي 
للرئيس األميركـــي آنذاك هاري ترومان لعالج 
العاهل الســـعودي الراحل امللك عبدالعزيز آل 

سعود قربت اجلانبني مع بعضهما البعض.
استنادا لتلك  وذكر تقرير لـ“بي بي ســـي“ 
الوثائـــق أن الســـفير األميركي لـــدى الرياض 
جيمس ريفز تشـــايلدز أرســـل طلبـــا ”غريبا“ 
وغيـــر معتاد للخارجيـــة األميركية في فبراير 
1950 قال فيـــه ”جاللته يطلب مســـاعدتنا في 
احلصول على خدمـــات فورية ألخصائي بارز 
ميكنـــه أن يتوجـــه إلـــى الســـعودية لفحصه 

وعالجه من التهاب املفاصل املزمن“.
وجاء هـــذا الطلب في فترة اتســـمت فيها 
العالقـــات بـــني البلديـــن بالتعقيـــد إذ كانت 
واشنطن تســـتأجر مطار الظهران في املنطقة 
الشرقية واتخذته قاعدة عسكرية وهو ما كان 
يرفضه عدد كبير من السعوديني وعلى رأسهم 

رجال الدين األكثر حتفظا.
فـــي املقابل، كان امللك عبدالعزيز نفســـه ال 
يزال متحفظـــا إزاء اعتراف واشـــنطن بدولة 
إسرائيل، في وقت جترى فيه مفاوضات بشأن 
النفطية  كيفية تقسيم أرباح شـــركة ”أرامكو“ 
التي تشارك في ملكيتها شركات بني البلدين.

واســـتجابة لذلك الطلب، أرسل البنتاغون 
اثنني من األخصائيني وعددا من العســـكريني 
الســـابقني باإلضافة إلى فنيـــي أجهزة طبية، 
إال أن الرئيـــس ترومان أضـــاف إليهم طبيبه 
غراهـــام  إتـــش  واالس  العميـــد  الشـــخصي 

لالنضمام إلى هذه الرحلة لعالج امللك.
وطلب الرئيس ترومان من اجلنرال غراهام 
برعاية ”صديقه العظيم والرائع“، في إشـــارة 

للعاهل الســـعودي وأن يـــرأس الفريق الطبي 
لـــوزارة الدفـــاع، وذلك في برقية كانت ســـرية 
آنـــذاك وموجودة اآلن ضمن ملفات األرشـــيف 

الوطني األميركي.
وأبلـــغ وزير اخلارجية األميركي الســـابق 
دين اتشيســـون الســـفارة األميركية في جدة 
بأن الرئيس ترومان يريد من اجلنرال غراهام 
االعتناء بامللك عبـــد العزيز وأن يرأس الفريق 

الطبي لوزارة الدفاع.
وأعرب السفير األميركي في رد على برقية 
وزيـــر اخلارجية آنـــذاك دين اتشيســـون بأنه 
يشـــعر بأن امللك عبدالعزيز ”ســـيتأثر بشدة“ 
بعـــرض الرئيس ترومان، وأشـــار إلى أن ذلك 
سيســـهم بشـــكل كبير ”فـــي إقناعـــه بصدق 

مشاعرنا الودية“.
وكان األخصائيـــان اللـــذان ضمهما فريق 
وزارة الدفـــاع األميركية عســـكريني ســـابقني 
وهما الدكتور غلبيـــرت ماركواردت والدكتور 
داريل كراين الذي اصطحب معه آلة التصوير 

اخلاصة ليمارس هوايته املفضلة.

وحفاظا على سرية املهمة أرسلت احلكومة 
الســـعودية برقيـــة طارئـــة إلى ســـفيرها في 
واشـــنطن ملطالبـــة الرئيس األميركـــي ”بعدم 
الســـماح بإبالغ نبأ ســـفر الفريق الطبي إلى 

هنا سواء عبر الصحافة أو اإلذاعة“.
وكان السعوديون يخشون من أن الطبيعة 
املفاجئة لهذه الزيارة قد تؤدي لنشر شائعات 
بأن العاهل السعودي يعاني من مرض خطير 

ويفكر في التنازل عن العرش.
ويبـــدو أن للرئيس الراحـــل ترومان أيضا 
أســـبابه اخلاصـــة فـــي احلفـــاظ على ســـرية 
هـــذه املهمة، فلم تكن الســـعودية آنذاك حليفا 
محتمال لواشـــنطن بســـبب موقـــف الرياض 
املناوئ للشيوعيني رغم شـــراكتهما النفطية، 
وهو حتالف اقتصادي لم يكن يحظى بشعبية 

في الواليات املتحدة.
وتشير الوثائق الرسمية أن املهمة انطلقت 
من واشـــنطن في 15 أبريل عـــام 1950 وكانت 
صغيرة وسرية، ولم تدم طويال لعالج العاهل 

السعودي الراحل.

وبعد رحلة اســـتغرقت ثالثة أيام، وصلت 
هـــذه املجموعـــة إلـــى العاصمة الســـعودية 
الرياض، والتقـــى أفرادها بامللـــك الذي ”كان 
يتطلـــع لوصول هؤالء األطبـــاء بفارغ الصبر 
وبحماس شـــديد“، بحســـب وصـــف هايورد 
هيل الذي كان يعمل مستشـــارا لدى الســـفارة 

األميركية آنذاك. 
وبعد جنـــاح املهمـــة وطدت تلـــك الرحلة 
العالجيـــة العالقة بـــني اجلانبني حلد كبير إذ 
متثل اتفاقية الدفاع املشـــترك أساس التعاون 
بينهمـــا وهي ممتـــدة حتى اليـــوم بالرغم من 

فترات االضطراب بني احلني واآلخر.
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إيطاليا تحقق مع كبار املسؤولني لالشتباه في عالقتهم باملافيا

يتســــــاءل البعض عن سر العالقة الوطيدة 
ــــــات املتحدة ألكثر  بني الســــــعودية والوالي
من ســــــبعة عقود والتي اتسمت على وجه 
ــــــد باألمــــــن اإلقليمــــــي والنفط رغم  التحدي
التباين في وجهات النظر في بعض امللفات 
ــــــي باتت تتصــــــدر واجهة  احلساســــــة الت

األحداث في الشرق األوسط.

} كاتانيــا (إيطاليا) - ال يـــكاد ينقضي يوم من 
حياة الناس إال وتنكشـــف في اليـــوم املوالي 
العديـــد مـــن األســـرار واخلفايـــا القادمة من 
كواليـــس عالم السياســـية املليئـــة باملفارقات 
وخصوصا عندما يتعلق األمر بالفساد، حسب 

ما ذكرته تقارير.
وألن الوضـــع مريـــب هـــذه املـــرة لعالقته 
بعصابـــات املافايا، اســـتدعت النيابة العامة 
فـــي مدينـــة كاتانيـــا اإليطاليـــة الواقعة على 
البحر املتوســـط جوزيبه كاســـتيليونه وكيل 
وزارة الزراعـــة لالشـــتباه بقيامـــه بالتالعب 
في مناقصـــة عامة إلدارة مركـــز لالجئني غير 

القانونيني وطالبي اللجوء.

وذكر تقريـــر للتليفزيون اإليطالي ”راي 1“ 
إن جوزيبه كاستيليونه قد استدعي للتحقيق 
ّملا وردت معلومات تفيد بأنه اســـتغل منصبه 
ملنح عطاء إدارة مركز ”كارا مينيو“ بالقرب من 
كاتانيا في جزيرة صقلية مقابل دفعات مالية، 

قام بتهريبها إلى فنزويال.
ويأتي استدعاء املســـؤول اإليطالي ضمن 
حملـــة اعتقاالت قامت بها الشـــرطة اإليطالية 
علـــى مدى األيام القليلـــة املاضية حيث طالت 
حوالي 44 شخصا من املســـؤولني اإلقليميني 
لالشـــتباه فـــي تورطهـــم في عمليـــات حتيل 
وتزوير العقـــود واملناقصـــات العامة لصالح 

املافيا احمللية.

وشـــملت االعتقـــاالت سياســـيني نافذيـــن 
بأحزاب اليسار واليمني مبا في ذلك املستشار 
اإلقليمـــي فـــي مقاطعة التســـيو التـــي تضم 
العاصمـــة روما لـــوكا غراماتســـيو من حزب 
”فورتســـا إيطاليا“ الذي يقوده رئيس الوزراء 
األســـبق ســـيلفيو برلســـكوني وذلـــك بتهمة 
القيام بالوساطة لصالح أوساط من عصابات 

اجلرمية املنظمة املستشرية في البالد.
ويعتقـــد احملققون أنه فضـــال عن التالعب 
بالعقـــود املمنوحـــة مـــن قبل الســـلطات، فإن 
شبكة املافيا اســـتطاعت مقابل رشى مالية أن 
تنفذ إلى إدارة عدة مراكز أنشـــأتها احلكومة 

الستقبال طالبي اللجوء واملهاجرين.

وال يعرف إلى حد اآلن عدد تلك املراكز التي 
تســـيرها املافيا اإليطاليـــة املصنفة باألخطر 
في العالم لكونها تدير شـــبكات عاملية تتاجر 

باملخدرات واجلنس.

الملك عبدالعزيز مهد لبناء عالقة وطيدة مع األميركيين قبل أكثر من سبعة عقود

[ الرئيس ترومان أرسل فريقا طبيا خاصا لعالج الملك عبدالعزيز آل سعود من الروماتيزم
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غوغل تصنف مودي ضمن 

أخطر مجرمي العالم

} الرئيـــس البوليفـــي إيفو موراليس يبدي دعمه لمهاجري بالده من خالل مشـــاركته فـــي مباراة ودية لكرة القدم داخل إحـــدى قاعات الجامعة الحرة 
الهولندية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

} كاليفورنيــا (الواليــات المتحدة) - تســـبب 
خطـــأ فـــي عملية بحـــث عبر محـــرك االنترنت 
”غوغـــل“ عـــن أشـــهر الخارجين عـــن القانون 
فـــي العالم في إحراج مســـؤولي الشـــركة بعد 
أن وضـــع رئيس الحكومـــة الهندية ضمن تلك 

القائمة.
واعتذرت الشركة العالمية عن ظهور صورة 
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بطريق 
الخطأ خالل البحث عن الشـــخصيات العشـــر 

”األكثر إجراما“ في العالم.
وظهـــرت صورة المســـؤول الهنـــدي على 
محرك البحث الشـــهير بين صـــور اإلرهابيين 
والقتلة األخطر في العالم. وقالت الشـــركة في 
بيان ”نعتذر عن أي ارتباك أو سوء فهم حدث 

نتيجة لذلك“.
وأرجع المشـــرفون في ”غوغل“ ذلك الخطأ 
غير المقصود إلى أن صحيفة بريطانية نشرت 
بمعلومـــات خاطئة  صورة مـــودي مصحوبة 
حيث جاء االعتذار بعد أن أثير الموضوع على 
الشبكات االجتماعية، بينما أعرب البعض عن 

استيائه من ذلك.
وضمـــت القائمة أيضـــا الرئيس األميركي 
الســـابق جورج بـــوش االبن والعقيـــد معمر 
القذافي، كما شملت شـــخصيات بارزة أخرى 
من الهند من بينهم الممثل سانغاي دات الذي 
يقضي عقوبة السجن بتهم تتعلق بالتورط في 

تفجيرات مومباي عام 1993.

شكلت املهمة أرضية للعالقات 

آنذاك  رغم فتورها  البلدين  بني 

بــســبــب الــقــاعــدة الــعــســكــريــة 

األميركية في الظهران

◄

طلب  الراحل  السعودي  العاهل 

تكون  أن  تــرومــان  الرئيس  مــن 

زيارة الفريق الطبي إلى الرياض 

في كنف السرية

◄

اتهام وكيل وزارة الزراعة جوزيبه 

مــســؤوال  و44  كــاســتــيــلــيــونــه 

املافيا  بمحاباة  آخرين  إقليميا 

اإليطالية

◄

◄ يتداول ناشطون سعوديون 
مقاطع فيديو تظهر العاهل 
السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود داخل مستشفى 
وبدا البعض وهم يلتقطون صور 

”سيلفي“ مع الملك.

◄ اندهش األتراك لغياب صوت 
الرئيس التركي المفاجئ بعد أن فقد 

حزبه األغلبية البرلمانية وبدأوا 
يتشاركون عبر االنترنت ساعة 
الكترونية تحسب فترة صمته 

اإلذاعي.

◄ جذب حساب أنغيال ميركل 
مستشارة ألمانيا على موقع 

”انستغرام“ لتبادل صور الحياة 
اليومية لها 1000 متابع فور إطالقه.

◄ قالت صحيفة ”ميدان“ التركية 
أن وزارة المالية اتخذت إجراءات 

للقيام بتفتيش ضريبي ضد شركات 
ماجد غول شقيق الرئيس السابق 

عبدالله غول.

◄ قال البابا فرنسيس الثاني 
إن الفاتيكان سيتخذ قرارا بشأن 
الظهور المزعوم للسيدة العذراء 
في بلدة ميديوجوريه البوسنية 

في واحدة من أكثر القضايا إثارة 
للجدل.

◄ أطلق خاطفو ابنة رئيس وحدة 
الحماية الوطنية في كولومبيا 

دييغو مورا وتدعى دانيال (11 عاما) 
بعد أيام من اختطافها من قبل 
عصابة إجرامية، وفق تقارير.

◄ طلبت منظمة حقوقية أممية من 
الحكومة السنغالية تعويض كريم 
واد عن الظلم الذي لحق به، جراء 

اعتقاله تعسفيا، في ما اعتبره 
محامو واد انتصارا للقانون على 

التعسف.

} مدريــد – ليســـت حالة مســـبوقة أن تطال 
العائلـــة املالكـــة في أســـبانيا ســـهام النقد 
وحتى اتهـــام أحد أفرادها مـــن قبل القضاء 
بســـبب الفســـاد، لكن أن يتهم أحد أعضائها 
بالعنصرية فهو أمر نـــادر خاصة وأنها تعد 

من بني أعرق العائالت امللكية في العالم.
وذكـــرت عدة تقاريـــر أن ابن شـــقيقة ملك 
أســـبانيا األميـــر دون فرويـــالن يواجه تهمة 
التعامـــل بعنصرية مع موظفـــي حديقة عامة 
فـــي العاصمة مدريـــد بعد أن طلـــب منه أحد 
املوظفـــني عدم جتاوز اآلخرين في الطابور من 

أجل استخدام األلعاب.
ويبـــدو أن األمير الصغيـــر فرويالن البالغ 
عمره ١٦ عاما فقد أعصابه في احلديقة العامة، 
عندما كان يحاول جتاوز اآلخرين في الطابور 
الطويل بعد أن مل االنتظار مع عامة املواطنني 

األسبان.
وأشـــارت التقارير إلى أنـــه بعد أن حاول 
رجل، قالت إنه أستاذ مدرسة، منعه من جتاوز 
النـــاس في الطابور غضب مـــن تصرفه، وقال 
له ”أنـــا ترتيبي الرابع في الوصول إلى عرش 

أسبانيا“.
نقلت  غير أن صحيفة ”إيل ايكونوميستا“ 
عـــن أحـــد احلضارين فـــي احلديقـــة قوله في 
حينه لألمير فرويالن إنه يتعني عليه االنتظار 
فـــي دوره من أجل ركـــوب األلعاب، لكنه صرخ 
في وجهـــه قائال ”إخرس، أنـــت مجرد صيني 

أخرق“، في إشارة ألصوله الصينية.
وعلـــى الرغم من أن ســـمعة العائلة امللكية 
قد حتســـنت على نحو كبير، بعد وصول امللك 
فيليب إلى العرش العام املاضي، إال أن األفراد 
اآلخرين من أقرباء العائلة يجدون أنفسهم في 

وضع سيئ بصورة متزايدة.
وفرويالن هو ابن شـــقيقة امللك واســـمها 
إيلينا دوقة لوغو وخالته كريستينا دوقة باملا 
دو مالوركا، التي ستصبح أول فرد من العائلة 
امللكية يســـتدعى إلى احملكمة حيث مثلت أمام 
القضـــاء فـــي األشـــهر املاضية بعـــد اتهامها 
بالتهرب مـــن الضرائب، في حني مت إلغاء تهم 

أخرى تتعلق بغسيل األموال عنها.
وحتمـــل الفضائـــح املتتالية التـــي كانت 
محور اهتمام الصحافة األســـبانية والعاملية 
لســـنوات عدة بـــني طياتها إشـــارات ضمنية، 
اخلـــط الذي يهدد ســـمعة ومســـتقبل العائلة 

امللكية في أسبانيا.
واجلديـــر باإلشـــلرة إلـــى أن الصحفيـــة 
األســـبانية البارزة آنـــا روميـــرو تطرقت في 
الذي نشـــر الشـــهر  كتابهـــا ”نهايـــة اللعبة“ 
املاضي إلى السنوات األربع األخيرة من حكم 
امللـــك خوان كارلوس قبـــل تنازله عن العرش، 
وتكشـــف فيه ضغط هيئات وشخصيات منها 
املخابـــرات على امللك للتنحي لتفادي ســـقوط 

املؤسسة امللكية.

ابن شقيقة ملك أسبانيا

 متهم بالعنصرية

باختصار

«حضـــرت إلى مكتـــب مكافحـــة الفســـاد كمواطن عـــادي، لم 

أعطهم أي تصريح ألنه من غير الطبيعي أن نتحدث عن الشـــأن 

السياسي داخل هذا املكتب».
فيكتور بونتا
رئيس الوزراء الروماني

«بســـبب إصابتي باالنفلونزا والتهاب في األذن، منعني األطباء من 

ركوب الطائرة والقيام بزيارة إلى إيطاليا ملقابلة البابا فرانسيس 

الثاني في الفاتيكان».
نيكوالس مادورو
الرئيس الفنزويلي

«أعتقـــد أنه صار اآلن ممكنا وبصورة أفضل وضع عمل الفيفا على 

أسس تتسم بالشفافية بعد استقالة رئيس االتحاد الدولي لكرة 

القدم جوزيف بالتر». 
أنغيال ميركل
املستشارة األملانية



} فلورنســا (إيطاليــا) – شـــارك اإلمـــام األكبر 
أحمـــد الطيب، شـــيخ األزهر الشـــريف رئيس 
مجلس حكماء المســـلمين، فـــي ”لقاء حكماء 
الذي  الشرق والغرب: نحو حوار الحضارات“ 
تم عقده في المدينة التاريخية فلورنسا وسط 

إيطاليا.
وقـــد ألقى شـــيخ األزهر الكلمة الرئيســـة 
للملتقى، أعقبتهـــا محاضرة ألندريا ريكاردي، 
المستضيفة  مؤسس جمعية ”سانت إيغديو“ 
لهذا الحدث العالمي. وكان اإلمام األكبر رئيس 
مجلـــس الحكماء قد طرح فكـــرة الملتقى على 
مجموعة من ُحكماء الغرب والذين توسم فيهم 
الرغبة الصادقة في االنفتاح على الشـــرق ومد 
ُجســـور التعاون، من أجل التعايش الســـلمي 
بيـــن بنـــي البشـــر علـــى اختالف أجناســـهم 

ومعتقداتهم.
بروما  ورحبت جمعية ”ســـانت إيغديـــو“ 
بتنســـيق هذا اللقـــاء، وذلك باقتـــراح ملتقى 

عالمـــي في مدينـــة فلورنســـا بإيطاليا، يكون 
بمثابـــة إعالن عـــن إمكانية لقـــاء بين حكماء 
الشـــرق وما يحملونه من إرٍث حضاري عريق، 
وروحانيـــة ُمفعمـــة بالحـــب واالنفتـــاح على 
عون به  الغيـــر، وبين حكماء الغرب ومـــا يتمتَّ
م حضاري. ”وال شكَّ أن مثل هذا اللقاء  من تقدُّ
سيكســـر كثيرا من الحواجز المصطنعة التي 
ُأِقيمت عبر زمن طويل“، حسب قول المختصة 
في العلوم الدوليـــة باتريزيا دال بيانو مديرة 

الحوار في المنتدى.
وشهدت تحركات شـــيخ األزهر في الفترة 
األخيـــرة تواتـــرا وحركية ملفتة فـــي زياراته 
مصحوبـــا  األوروبيـــة  الـــدول  مـــن  للعديـــد 
بمسؤولين حكوميين والمفتي الرسمي للدولة 
وعدد من الباحثيـــن واألكاديميين، وقد أعرب 
فـــي أكثر من مناســـبة عـــن أن هـــذه اللقاءات 
الهـــدف منها ”التعبير المباشـــر عن آراء قادة 
المسلمين في التطورات التي تقع هنا وهناك، 
وعلى رأسها ملف اإلرهاب والعنف والطائفية 
في المنطقة“، األمر الذي كان من شـــأنه إعادة 
صورة اإلسالم إلى وضعها الطبيعي، وإقناع 
قـــادة الغرب باالنخـــراط في مقاومة تشـــويه 
اإلســـالم وإصالح صورته لـــدى المجتمعات 

والشعوب في العالم.
وجـــاء ترحيب مجلس حكماء المســـلمين 
بالتعـــاون مـــع مفكرين مـــن مختلـــف الدول 
األوروبيـــة وأســـتاذة الهـــوت وحضـــارة في 
العديـــد مـــن الجامعـــات العريقـــة لعقـــد هذا 
اللقـــاء، وقد أكد بيان صادر عن مجلس حكماء 
المســـلمين على الترحيب بالحضور في ”لقاء 
حكماء الشـــرق وعدد من مفكـــري الغرب نحو 
حـــوار الحضارات“ الذي يعقد في فلورنســـا، 
نظرا لتطابق األهداف التي يحملها اللقاء مع 
ما يطمح إليه المســـلمون: ”إقرار الســـلم في 
العالم عبر التعـــارف والتآلف والتعايش بين 
المختلفيـــن فكريا ودينيا“، مـــع إيجاد أدوات 
ووسائل عملية لتعميم ثقافة السلم والتسامح، 

وتعزيز الحوار داخل المجتمعات المســـلمة، 
إلى جانب دعم الحوار مع جميع األديان حول 
مختلف القضايا ذات اإلشـــكالية أو المختلف 
حولها، مع ضرورة تالقح الثقافات على شتَّى 
المســـتويات الدينية واألخالقية والفلســـفية 

والمعرفية.
ومن المقرر أن تعقب لقاء مفكري الشـــرق 
والغرب بفلورنســـا لقاءات أخـــرى في مدينة 
القاهرة، مدينة األزهر الشريف، وفي أبو ظبي 
مقر األمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين، 
ومن المنتظر أن يجمع اللقاء األول جل أعضاء 
مجلس حكماء المسلمين بمجموعة من حكماء 
الغرب من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا 
ـــل هـــذه المجموعـــة  وغيرهـــا، علـــى أن تمثِّ
المنتقاة ألوان الطيـــف الغربي من رجال دين 

وفكر وثقافة وخبرة سياسية.
وقد تناول لقاء فلورنسا ثالثة محاور وهي 
أساسا ”الشرق والغرب والسبيل إلى التفاهم“ 
و“رسالة  و“العيش المشترك في ظل العولمة“ 
الشـــرق والغرب إلى العالـــم المعاصر“، وهي 
المحاور التي وضعتها مجموعة من المفكرين 
واألكاديميين في اجتماعات تحضيرية بهدف 
تنـــاول حوار الحضـــارات واألديـــان من كافة 
جوانبـــه وطـــرح مقاربة شـــاملة لإلجابة قدر 
اإلمكان على كل األســـئلة الدينية واالجتماعية 

والثقافية والسياسية.
وبدأ حفل االفتتاح بالترحيب بالمشاركين 
في الملتقى، وقد ترأس جلســـة االفتتاح األب 
فيتوريو يناري، مســـؤول العالقات اإلسالمية 
المســـيحية فـــي جمعيـــة ”ســـانت إيغديو“، 
وقد شـــارك في االفتتـــاح الكاردينال جوزيبي 
بيتوري، أســـقف مدينة فلورنســـا وأنطونيو 
تياني، نائب رئيس برلمان االتحاد األوروبي، 
باإلضافـــة إلـــى فدريـــكا موغيريني منســـقة 
الشـــؤون الخارجيـــة باالتحـــاد األوروبي، و 
فرانشيسكا كامباال كومبرني، منسقة مهرجان 

األديان.
وقد أعرب نائب رئيس البرلمان األوروبي 
أنطونيو تياني عن شكره لشيخ األزهر بقبول 
الدعوة، وأكد أنه بحضور شـــيخ األزهر يمكن 
القول أن النصاب قد اكتمل لبدء النقاش حول 
القضايا المطروحة في أجندة العمل، ”فتمثيل 
المسلمين من قبل شيخ األزهر هو مكسب لهذا 
اللقـــاء“. ويعول الباحثون والقـــادة الدينيون 
الغربيون على العقالنية العربية التي يقودها 

العرب اآلن بعد إزاحة اإلســـالم السياسي من 
الحكم خاصة في مصـــر، وهي ذات العقالنية 
التـــي يدعـــو إليها الجميـــع اليـــوم لمحاربة 

اإلرهـــاب والفتنـــة والطائفية فـــي مجتمعات 
تقـــاوم العولمـــة والتطـــرف لتبقـــى على قيد 

الحياة سوية وسلمية.

أميركيـــة  دراســـة  أظهـــرت   – نيويــورك   {
صادرة عن مركز بيو لألبحاث في الشـــعوب 
واألقليات والنشـــر، أن أكثـــر من 50 في المئة 
مـــن اإليطاليين والبولندييـــن يحملون نظرة 
ســـلبية عن المسلمين ولهم اعتقادات مسبقة 
غير إجابية عن معتنقي تلك الديانة. وأشارت 
هذه الدراسة إلى مستويات مقلقة من كراهية 
األجانب في عدة دول أوروبية، وفق ما نشره 

موقع مجلة ”نيوزويك“األميركية.
وأجرى مركز بيو لألبحاث هذه الدراســـة 
التي أعلنت عن أن 61 في المئة من اإليطاليين 
و56 فـــي المئة مـــن البولندييـــن لديهم نظرة 
ســـلبية عن المســـلمين في بالدهـــم. وتقول 
المعطيـــات أن كراهيـــة األجانب قد شـــهدت 

ارتفاعا مخيفا في أوروبا في اآلونة األخيرة 
بالتـــوازي مـــع صعـــود اليميـــن المتطرف 

واألحزاب القوميـــة مثل حزب الجبهة 
في  المتطرف  اليمينـــي  الوطنيـــة 

المعادية  فرنسا وحركة ”بيغدا“ 
لألجانب في ألمانيا. وشـــملت 
هذه الدراسة أربع دول أخرى 
في االتحاد األوروبي، وقد تم 
إجراؤها مباشرة بعد أحداث 

الهجوم على شارلي إيبدو في 
باريس في وقت ســـابق من هذا 

العام.
والالفـــت إلـــى االنتبـــاه فـــي هذه 

الدراســـة وفـــق مـــا أشـــارت إليـــه مجلـــة 

”نيوزويـــك“ أنـــه على الرغم من أن المشـــاعر 
المعادية للمســـلمين مرتفعة في العديد من 
الدول األوروبية، إال أن االستطالع 
لـــم يظهـــر أي تنـــام لظاهـــرة 
اإلســـالموفوبيا فـــي أعقاب 

هذه الهجمات.
فقد أفاد ثالثة أرباع من 
المستجوبين  الفرنسيين 
للـــرأي  اســـتطالع  فـــي 
أن آراءهـــم إيجابيـــة عـــن 
سجلت  حين  في  المسلمين، 
النظـــرة اإليجابية للمســـلمين 
بنســـبة 8 في المئـــة و11 في المئة 
منـــذ العـــام الماضي في المملكـــة المتحدة 

وألمانيا علـــى التوالي. ومع أنه يعيش نحو 
1.5 مليون مسلم في إيطاليا، فإن اإلسالم غير 
معترف به رســـميا في البالد رغم كونه ثاني 
أكبر ديانة بعد المســـيحية. وال يمثل الجالية 
المســـلمة في إيطاليا إال مسؤولون محدودو 
العـــدد، وال تملـــك الجاليـــة مســـاجد كافيـــة 
بالبـــالد، ما يضطـــر غالبية المســـلمين إلى 
الصـــالة خصوصا يوم الجمعـــة في مواقف 
الســـيارات والمســـتودعات نظرا لمساحتها 
الواســـعة وقدرتها على اســـتيعاب أكبر عدد 

من المصلين.
ومن المتوقع أن يشـــهد عدد المســـلمين 
ارتفاعـــا في أوروبا بنســـبة 63 في المئة أي 

إلى 71 مليون نسمة بحلول عام 2050.

انطلقت  } ميشــيغان (الواليــات المتحــدة) – 
حملـــة إعالنية في شـــوارع مدينة ميشـــيغان 
الخاطئـــة  المفاهيـــم  لتصحيـــح  األميركيـــة 
التـــي تنســـب إلى اإلســـالم، والتي انتشـــرت 
أكثر بيـــن الناس خاصة بعـــد الهجمات التي 
شـــنها متطرفون على صحيفة شـــارلي إيبدو 
فـــي باريس فـــي وقت ســـابق من هـــذا العام 

والهجمات األخيرة في الواليات المتحدة.
ونقلت مواقع صحفية عن نعيم بيك، رئيس 
الدائرة اإلســـالمية ألميركا الشـــمالية ومقرها 
نيويورك، قوله أنه ”في خريف العام الماضي، 
كان لدينـــا موضوع مختلف تماما لما خططنا 
لـــه لحملتنا لعام 2015، فقـــد كانت حملتنا عن 
اإليمان والخدمة، ولكننـــا مضطرون اآلن إلى 
القيام بحملة أخرى تستهدف تصحيح األفكار 

والمفاهيم المغلوطة عنا في أميركا“.
وتـــم تنصيـــب اللوحـــات اإلعالنيـــة على 
جوانـــب الطـــرق األكثـــر ازدحاما فـــي مدينة 
هيوســـتن عاصمة واليـــة ميشـــيغان. وتدعو 
هذه اللوحات سائقي السيارات إلى طلب رقم 
مجاني للحصول علـــى معلومات حول النبي 
محمد وتعاليمـــه. وقد انطلقت حمالت مماثلة 
في مدن أميركيـــة مختلفة، بما في ذلك أتالنتا 

وبالتيمور وشيكاغو ولوس أنجلوس.
وتحمل اللوحات اإلعالنية رسائل مختلفة 
مثل ”من هو محمد؟ اطرح السؤال وستحصل 
علـــى الجـــواب“ وتدعو الناس إلـــى طلب رقم 

مجاني خصـــص لهذا الغـــرض، بينما توجد 
في لوحة إعالنية أخرى ”محمد يؤمن بالسالم 

والعدالة االجتماعية وحقوق المرأة“.
وبعـــد الحادث اإلرهابي الـــذي قتل فيه 17 
شخصا في مقر صحيفة شارلي إيبدو بباريس، 
أدان زعماء الدول والمنظمات اإلســـالمية في 
جميع أنحـــاء العالم الهجـــوم ووصفوه بأنه 
خيانة للدين اإلســـالمي، وطالبوا العالم بعدم 

الخلط بين المتطرفين واإلسالم.
وأوضح بيك أن منظمته اتخذت اإلجراءات 
الالزمة إلظهـــار الصورة الحقيقية لإلســـالم، 
مذكرا بضرورة احترام األديان والشـــخصيات 

الدينية.
وأكـــد مراقبون أن هذه الحملـــة اإلعالنية 
ليســـت األولـــى من نوعهـــا في مدينـــة كبيرة 
مثل هيوســـتن، وقال مصطفـــى وايت، عضو 
في منظمة هيوســـتن شـــابتر اإلنســـانية ”إن 
مدينة هيوســـتن رابع أكبر مدينة في أميركا، 
وهناك أمور عديدة جعلـــت المجموعة تنتقي 
مدينة هيوستن لحملتها اإلعالنية، لقد وجدنا 
اســـتجابة كبيرة من المواطنين ولقد توصلنا 
بأكثر من 50 استفسارا منذ أوائل شهر مايو“.
وعلى الرغم من تلقـــي المنظمة لمكالمات 
ســـلبية، إال أن األسئلة األكثر شيوعا التي ترد 
هي ”لماذا ال نستطيع رسم النبي؟ لماذا خاض 
العديد من الحروب؟“ ويتم اإلجابة عنها، وأكد 
بيك أن غالبية المتصلين يطلبون نســـخة من 

القرآن الكريم. وتعد منظمة الدائرة اإلسالمية 
لشمال أميركا من أكبر المنظمات غير الربحية 
وتعمل علـــى العديد من المشـــاريع والبرامج 
الراميـــة إلى إصـــالح المجتمع ومســـاعدته، 
وتقـــدم المجموعـــة المســـاعدة للمحتاجيـــن 
وتـــدرس حالة كل فـــرد على حـــدة. ومنذ عام 
1968، تعمـــل المنظمة على بنـــاء عالقات بين 

مختلـــف الجاليـــات وتكرس نفســـها للتعليم 
وجهود  االجتماعيـــة  والخدمـــات  والتوعيـــة 
اإلغاثة. وتضم الواليات المتحدة أقلية مسلمة 
يتراوح عددها ما بين ســـتة وثمانية ماليين، 
وقد كشـــفت دراســـة اســـتقصائية مؤخرا أن 
غالبيـــة األميركييـــن يعرفون القليـــل جدا عن 

المسلمين ودينهم.
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حكماء العالم من فلورنسا: حضاراتنا تلتقي لتتحاور ال لتتصادم

النظرة السلبية تجاه مسلمي أوروبا تتعمق توازيا مع صعود اليمني املتطرف

حملة مسلمي أميركا للتعريف بقيم اإلسالم ملواجهة التشويهات

أحيانا، ال ميكن حل بعض املعضالت التي تنتاب الدول والشــــــعوب في مسارها الطبيعي 
ككيانات عاملية حية ســــــوى عبر لقاءات القمة، إذ ميكن أن تكون قمما لقادة سياســــــيني أو 
ــــــي يجتمع فيها حكماء  ــــــني، وميكن أيضا أن تكــــــون قمما من نوع آخر، تلك الت اقتصادي
ــــــم، وهو ما حدث في مدينة فلورنســــــا اإليطالية، أين اجتمــــــع القادة الدينيون من كل  العال
أصقاع العالم لتفعيل حوار احلضارات واألديان وجتســــــيده على أرض الواقع، حســــــب 

شيخ األزهر أحمد الطيب.

مصلحة الفضاء الحضاري العربي محور تفكير املسلمني واملسيحيني العرب في اللقاءات الدولية

[ ممثلو األديان وسياسيون في قمة ملكافحة العنف والتطرف  [ تأكيد على دور الدولة في فرض السلم وإعالء حرية التفكير والنقد      

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

المعادية  ◄ فازت حركة ”بيغيدا“ 
لإلسالم في ألمانيا بحوالي 10 

بالمئة من األصوات في االنتخابات 
البلدية األخيرة بمدينة دريسدن 
شرق ألمانيا، مما يشكل نتيجة 

مفاجئة بعد تراجع عدد المشاركين 
في تظاهراتها األسبوعية.

◄ دعت قمة روحية مسيحية 
عقدت بداية األسبوع المسيحيين 

في الشرق إلى االنفتاح على 
المسلمين وإقامة أطيب العالقات 

معهم من أجل مواجهة الفكر 
التكفيري وتعميم ثقافة السالم 

والتسامح بين المواطنين.

◄ قامت مؤسسة بلجيكية بمنع 
30 تلميذة األسبوع الماضي من 
االلتحاق بمراكز تعليمهم نظرا 

الرتدائهن تنورات طويلة، وفق ما 
نشرته صحف محلية بلجيكية، 

األمر الذي أدى إلى احتجاج 
التلميذات على االعتداء على 

حريتهن الدينية.

◄ أعلن اتحاد مساجد فرنسا 
أن مسجدا في مدينة كاربنتراس 
الواقعة جنوب فرنسا قد تعرض 

إلطالق نار، مما أثار حالة من القلق 
والذعر لدى الجالية المسلمة.

◄ اجتمع المئات من النشطاء في 
ساحة مدينة برادفورد البريطانية 

من أجل دعوة المجتمع الدولي 
لمساعدة أقلية مسلمي الروهنجيا 
المضطهدة وغير المعترف بها من 

قبل سلطات ميانمار كمواطنين.

◄ افتتح في العاصمة البلجيكية 
بروكسل مجمع «سليمية» اإلسالمي 
الذي يضم جامعا ومركزا تعليميا، 

وسط مراسم شارك فيها رئيس 
بلدية سان جوس.

باختصار

«اإلســـالم ســـيتغلب فـــي آخـــر املطـــاف علـــى صراعه مـــع الحداثة تسامح
وســـيتصالح مع معاييرها، تمامـــا مثلما كانت الحال مع املســـيحية 

من قبل».
ليفنت تيزجان
عالم اجتماع أملاني

«ورث األميركيـــون نفس نظرة األوروبيني إلى العالم اإلســـالمي، إذ 
ســـعى األكاديميـــون األميركيون لتقســـيم العالم غيـــر الغربي إلى 

مناطق وفقا للمصالح األميركية االقتصادية والسياسية».
ديفد بالنكس 
باحث أميركي في شؤون احلضارات

«يهـــدف امللتقى الذي نحن بصدده في إيطاليا إلى انفتاح الشـــرق 
والغـــرب علـــى بعضهمـــا، ومد جســـور التعـــاون من أجـــل التعايش 

السلمي بني بني البشر على اختالف أجناسهم ومعتقداتهم».
أحمد الطيب
شيخ األزهر

تمثيـــل املســـلمني مـــن قبـــل 
شـــيخ األزهر هو مكســـب لهذا 
اللقاء التاريخـــي الذي يعقد في 

فلورنسا

◄
أنطونيو تياني

حملة على وسائل النقل العمومية لرفع اللبس عن بعض املفاهيم اإلسالمية

1.5
مليون عدد معتنقي 

اإلسالم في  إيطاليا، إال أنه 
دين غير معترف به رسميا 

في البالد



} أبوظبي - ديوان ”ال أشتهي وطنا سواك“، 
في  إلحـــدى نجوم مســـابقة ”أمير الشـــعراء“ 
موســـمها الخامس، منى حســـن، يتضمن 35 
قصيدة متنوعة األغراض واألهداف الشعرية. 
ويقع الكتاب في 115 صفحة من القطع الصغير 
بغالف مميـــز، فيما حمل الغالف األخير جزءا 
من قصيدتها عنوان الديوان ”ال أشتهي وطنا 
سواك“، وجاء فيها: ”سأغيب/ إذ عز اقتناص 
الحلم/ في زمن السراب/ سأغيب لكن سأبقى 

في مدائنكم عتاب!“.

ويالحظ من هذه القصيدة كم أّن الشـــاعرة 
حساســـة ومرهفة في لغتها الشعرية الحالمة 
بغـــد أفضل، ففـــي حروفها الكثيـــر من العتب 
والسهولة واالنسيابية في التعبير، وتوجعنا 
في بعض األحيان بالتأمل بفضائها المفتوح، 
فهي تدهش بعد وضوح، فالشاعرة ال تريد من 
خالل قصائدهـــا أن تهدينا مفاتيح داللتها بل 
تريد منا أن نســـبر أغـــوار معانيها وحروفها 

وتشكيلها الفني واللغوي البارز.
فالشـــاعرة من خالل هذه التركيبة اللغوية 

ال تريد لقصائدهـــا أن تكون لها حدود 
بنائيـــة ومعمارية مألوفة، ومراســـيم 
وتقاليد للتسلســـل والتوافق اللغوي، 
ومحـــاور وتوقعات دالليـــة متوقعة، 
إنها توقفك فجأة أمام لغتها، وقد تفّر 
منـــك إلى غور آخر، وتأمالت جديدة 
بعد أن تتركك في نفق البحث، وتيه 
اإلرســـال  تيارات  تقطع  التأويـــل، 
اللغـــوي، والتواصـــل الداللي في 

تشكيلها دون تمهيد.
تقول منى حســـن ”ما عاد لي 
في الحب أغنية/ وال في الشـــعر 

أمنيـــة/ وباعتنـــي إلـــى الحـــزن 
الدواة/ فأنا بدونك فرحة منسية“.

الصور الشـــعرية لقصائد الديوان، رقيقة 
المالمح واألطر، هالمية التشكيل، فهي تعتمد 
االســـتعارات المرهفة الهاربة بالتجريد  على 

من الذاكرة.

 وقـــد ســـاهم انتقـــاء مفـــردات 
بعنايـــة  الشـــعرية  النصـــوص 
في خلق اإليقـــاع المتميز الذي 
نســـمعه أثناء القراءة، وبمســـح 
هـــذه  لطبيعـــة تشـــكيل  بســـيط 
تأثيره  يكشـــف  ســـوف  المقاطع، 
علـــى مرتكـــزات اإليقـــاع الداخلي 

للنصوص.
والشـــاعرة منـــى حســـن تعمل 
في وظيفة خبيـــر برمجيات وحائزة 
على درجة الماجســـتير في هندســـة 
الكهربـــاء واالتصـــاالت، شـــاركت في 
عـــدة مهرجانات وأمســـيات شـــعرية 
داخل الســـودان وخارجه، تأهلت ضمن قائمة 
العشرين شـــاعرا في مســـابقة أمير الشعراء 
في موســـمه الخامس، نشرت لها عدة قصائد 
ومقاالت في الصحف والمجالت داخل وخارج 

السودان.
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ثقافة

شريفة التوبي تبحث 

عن نفسها في خبايا الروح

فنان الشارع بروسك أمام لوحات رسمها تصور حب األقفال، والتي تم وضعها على سور جسر الفنون في باريس

} بيروت - عن ”المؤسسة العربية للدراسات 
والنشـــر“، ببيروت، صدر للكاتبـــة العمانية 
شريفة التوبي كتاب بعنوان ”نثار“، يتضمن 
نصوصـــا أدبية، تتوزع علـــى 96 صفحة من 

القطع المتوسط.
تقـــول المؤلفة فـــي تذييلهـــا لكتابها ”ما 
قرأتمـــوه على هـــذه الصفحات ليس ســـوى 
نثار حروف فما كنت أكتب كما تظـنون وكــما 

أظن. 
كنـــت أفتش في خبايا الـــروح عني وعنك 
وعن أشـــياء أخرى كثيرة وجميلة لم أستطع 
الحصـــول عليهـــا. كانـــت تطاردنـــي الفكرة 

وأطاردها“.
وتتابع قولها ”كنت أحاول اإلمســـاك بها 
لكنها كانت تتمكـــن مني قبل أن أتمكن منها. 
تتعبني تلـــك اللحظة التي أســـكب فيها ماء 
الـــروح في فكرة أللقيها عليكـــم عارية من أّي 
ما يســـتر جمالها أو قبحهـــا، وكما أتت دون 
زركشـــة أو زخرفة أو حتى محاولة إلباســـها 

ثوبا جديدا.
 فالفكـــرة لدّي في عمر اللحظة التي ولدت 
فيها. حتى اكتشفت أن كل ما كتبته كان نثارا 
مـــن روحـــي. نثار حاولـــت تجميعـــه قبل أن 

تعصف به ذاكرة زمن مهترئة“. 

افتتحت، باملركز الثقافي أبوالقاســـم الزياني في خنيفرة املغربية، 

فعاليـــات املهرجـــان الوطنـــي للقصـــة القصيـــرة جـــدا فـــي دورته 

الخامسة، وسيتم تخصيص هذه الدورة للمبدعة الزهرة رميج.

 عن مركز األبحاث في منظمة التحرير الفلســـطينية بمدينة رام الله، 

صدرت طبعة جديدة منقحة لكتاب {الفكر السياســـي الفلســـطيني 

١٩٦٤-١٩٧٤}، للكاتب والسياسي والروائي فيصل حوراني.

تشـــهد مكتبـــة مصر الجديدة، مســـاء اليوم الخميـــس ١١ يونيو 

الجـــاري، احتفاليـــة توقيع كتـــاب {الـــكالم الذي يســـعد القلب}

للباحث املصري حسن صابر.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ استضافت دائرة المكتبة الوطنية 
األردنية، ضمن نشاط كتاب األسبوع، 

الشاعر والباحث عطا الله الزبون 
للحديث عن ديوانه ”هجرة السوسن“.

◄ يستضيف مركز توثيق التراث 
الحضاري والطبيعي، بمكتبة 

اإلسكندرية محاضرة، عن أهم محطات 
العصر اليوناني في مصر بمنظور 

مختلف، للباحثة آمال الروبي، 
والتي ينظمها المركز ضمن فعاليات 

برنامجه الثقافي لشهر يونيو.

◄ أصدرت مؤسسة ”روائع للثقافة 
والفنون“، رواية ”المخالب الناعمة“، 

للروائي يوسف الرفاعي. وتتناول 
الرواية المرحلة األخيرة التي عاشتها 

مصر منذ ثورة يناير وما بعدها 
مرورا بمرحلة حكم جماعة اإلخوان 

وسقوطها.

◄ أصدرت ”الهيئة المصرية العامة 
للكتاب“، العدد 37 من مجلة ”المجلة“، 

ويتصدر العدد مقال بقلم رئيس 
التحرير بعنوان ”30 يونيو: مصر 

تنهض من جديد“، وتحيي المجلة في 
هذا العدد ذكرى رحيل المفكر محمد 

مندور.

◄ اختتم فرع جمعية الثقافة والفنون 
في أبها السعودية، فعاليات ملتقى 

”ضوء األول“، الذي نظمته لجنة 
التصوير الضوئي بالجمعية، واستمر 

لمدة 3 أيام في قرية المفتاحة بأبها. 
وشارك في الفعاليات أكثر من 400 

متدرب ومتدربة.

◄ يشد المشهد الموسيقي الجزائري 
الفتي رحاله ليلتقي بالجمهور 

البشاري وفرق موسيقى الديوان، 
بمناسبة تنظيم المهرجان التاسع 
لموسيقى الديوان، الذي افتتحت 

فعالياته يوم 8 يونيو ويتواصل إلى 
غاية 13 من الشهر ذاته، بعاصمة 

الساورة بشار. 

باختصار

سامر مختار

} هكـــذا هـــي الحـــال مـــع الشـــاعر والناقد 
الســـوري محمـــد المطرود فـــي كتابه األخير 
”اســـمه أحمد وظله النـــار“، وهو كما أشـــار 

غالفه، عبارة عن ”نصوص“.
 حاولـــت قدر اســـتطاعتها تخطي الحدث 
اآلنـــي. وإذا اعتبرنـــا أن الوجـــع الســـوري 
مـــازال جرحا مفتوحـــا، بإمكاننـــا القول إن 

نصـــوص المطرود جـــاءت أيضا من حيث 
الشـــكل والمضمـــون نصوصـــا مفتوحة، 
تعصف بها األســـئلة الوجودية، الخاصة 
بـ(الوطن/ المنفى، المنفى/ الوطن) وكل 
هذه األســـئلة التي يتخللها استحضار 
للماضي البعيد، في محاولة الســـتعادة 

الجذور، األب، األم التي ماتت مبكرا.
”أمي الميتة في السابعة والعشرين 
مـــن عمرهـــا، تتنكـــر بـــزي العجائز 
األحـــالم إلخافتي، هي  وتزورني في 
ليســـت األحالم على ما يبـــدو، أمي 
تركت فـــي المـــكان ما يـــدل عليها: 
بعض شـــعرها، بعضا من لباســـها 

وأســـاورها، وحتى فـــردة حـــذاء، أمي تقول 
«ينتعلون األحذية على عكس ما يشيع بأنهم 

حفاة ومخيفون ويشبهون الظلمة»“.
كتب محمد المطـــرود نصوصه بألمانيا، 
في عـــام 2013، بعـــد أن هاجر إليها بســـبب 

الظروف التي آلت إليها بلده ســـوريا. حيث 
أتت هذه النصوص كشـــاهد حّي على معنى 
أن يقتلع اإلنســـان من المـــكان الذي ولد فيه، 
ولكـــي يبقى المنفى منفـــى، ال تعريف له غير 

ذلك.
 ”اسمي أحمد، وتنحدر ساللتي من معدن 
نقـــي، ربما الذهـــب، والذهب يمتحـــن النار، 
وربما من شـــبه معدن ســـائل، سائب، أو من 
الماء نفســـه وهو ما يفسر اللين والطواعية، 
شـــكلي يأخذ شـــكل المكان الجديـــد ولغته، 
وتختفـــي،  تلمـــع  ولغتـــي 
ال مـــكان محـــددا لهـــا وهي 
أوهن مـــن وجـــع يحيط بي 
كاإلسوارة، ال فائدة من لغة ال 
تتحدث بها، يـــدك التي تلوح 
بها واإلشارات التي ترفع عنك 
قليـــال أغنى من عناء ســـتبذله 
ليفهمك عالم آخر، أكثر ما يفعله 

لك، يسميك: «الجئ»“.

الوجع السوري

كّلمـــا قّلبـــت صفحة مـــن الكتـــاب، يزداد 
الوجع الســـوري وضوحا، وتتناثر شـــظايا 
التفاصيل، ويدرك القـــارئ أن هذا االجتثاث 
للماضي الشـــخصي ما هو إال مشهد صغير 
من الحاضـــر في الذاكـــرة الجمعيـــة، داخل 

ذاكرة الفرد. 
 والوجع الســـوري يتأرجح، وكأنه خيط 
يصـــل بين صورة عتيقة باألبيض واألســـود 
هي الماضي، وبين حاضر يصفه الكاتب في 
نـــص بعنوان ”من زاوية األجنبي“ «ســـأقول 
مطعونا بالغيم المســـتقر/ الالبـــث: ال قيمة 
للشمس عند السوري، إنما يثمنها راعي إبل 

الله في برية الثورات، اآلدمي، األكثر جبروتا، 
وتكبرا علـــى جرحه وعلى من يفتك به ابتداء 
مـــن الدكتاتـــور وانتهاء بالحديد العســـكري 
والبـــوط، بعد هذا الشـــجن المبرر مثل نص 

مقدس (…)».
وفـــي ذات النـــص ســـيتابع الكاتـــب في 
إشارته للحدث السوري، عّما جرى ابتداء من 
خروجه، وعن أســـباب خروجه من وطنه «هنا 
وخروجي يشـــهد علّي، صامتا بـــال تأوهات 
أو نحنحـــات أو أواه طويلة خرجت من عنق 
أللج زجاجـــة أخرى  زجاجـــة ”المخابـــرات“ 
واســـعة، شاســـعة القتامة في دهليـــز ذاتي. 
موحش أن تحّن لســـجانك في هجمة الحنين 
المباغتة، واألكثر تتســـقط أخبـــار األهل من 
بعيد، بحسرة معلبة كجمرة في صدر، تتصّيد 
تمامـــا الخبر الغائم كأجنبـــي يمتلك حّدا من 

األخالق (…)».

مأزق املنفى

الكتـــاب الـــذي انفتح فـــي البدايـــة على 
مأزق المنفى وشـــبح الوطن، والحنين الذي 
عّراه الكاتب بين هذه الثنائية، يخمد لوهلة، 
لنقرأ تباعا نصوصـــا متنوعة في مضمونها 
وشـــكلها، كأن نقـــرأ نصا يتخذ فيـــه الكاتب 
الطبيعة أرضا للترميز، وتحديدا ”األشجار“ 
ووجودها كمعلم وحكمة لإلنســـان، وهذا ما 
نراه واضحا في نص بعنوان ”سقُط الحكمة“ 
«ليســـت جذور األشـــجار وحدها تقيم عالقة 
ســـرية مع المـــاء، األغصان أيضـــا، القريبة 
مـــن البحيرة تتدلى رؤوســـها فوق أســـطح 
البحيرات، لألغصان لغة كلغة اإلوز والسمك 

وباقي الحيوانات، سكنى األزرق».
لكن للمشـــهد السوري النصيب األكبر من 
الكتـــاب، إذ أن الكاتب يعود في أكثر من نص 
-ولو أن األسلوب تغّير من كتابة نص مفتوح 
إلى قصائد نثرية بعضهـــا قصيرة وبعضها 
طويلة- الستحضار مشاهد وأحداث تعصف 
بخيالـــه، كأن نقرأ في نص بعنـــوان ”ريش“ 
«األطفال الذين ناموا البارحة لم يســـتيقظوا 
اليـــوم، األطفال الذين حلمـــوا، ربطوا أيدينا 
بأحالمهـــم حتى ال تهرب/ لـــم نكن عونا لهم، 
تفلتنا من أيديهم، حملنا السكين/ ومن دهليز 

رغبتهـــم في الحياة / تســـللنا إلى أســـرتهم 
البيضاء/ وذبحنا أحالمهم بالسكاكين».

 ما مّيز كتاب ”اســـمه أحمـــد وظله النار“ 
قدرتـــه على تكثيف الوجع الســـوري بكتابته 
نصوص مفتوحة، من دون الوقوع في ســـرد 
حكائي نمطي، مباشر، لمشهد كبير كالمشهد 
الســـوري، والـــذي مـــازال ينـــزف إلـــى اآلن. 
إضافة إلى الجانب المتنوع من حيث الشكل 

والمضمـــون، وهو االنتقال إلى قصائد نثرية 
مختلفة فـــي موضوعها ومضمونها، من دون 

أن تشعر القارئ بأّي تناقض أو خلل.
الكتـــاب يبقى طارحا ألســـئلة مـــن قبيل: 
هل عبرَت الحـــدود وأغلقَت خلفك الباب أّيها 
الشاعر؟ وكم سيمضي من الوقت ليفهم الذي 
يروم الخلود أن الحقائب كالبلدان ال تتشـــابه 
إال في حالتي الخوف والحزن الشديدين؟

الحقائب كالبلدان ال تتشابه إال في حالتي الخوف والحزن

ــــــق حدثا لم ينته بعد، ومازالت  رمبــــــا يكون عصّيا على الشــــــاعر أن يكتب رواية، أو أن يوث
عناصره تتراكم بشــــــكل حلظي دون أّي تخّمر أو أّي نهاية، وناره ال تخمد، حتى نســــــتطيع 
أن ننقب عن أّي أثر ألشياء بقيت كشاهد عما حدث وسط الرماد. في هذا اإلطار نستطيع 
أن نضع الكتاب اجلديد للشاعر السوري محمد املطرود ”اسمه أحمد وظله النار“، الصادر 
عن ”دار النهضة العربية“، ضمن األعمال التي تعكس املشــــــهد السوري عبر خصائصها 
الفنية، وذلك إجابة على تساؤل يثار لدينا عند قراءتنا ألّي كتاب يتناول هذا املشهد بعيدا 

عن اإلغراق في الذاتية واملباشرة.

الــســوري  الــوجــع  تنقل  نــصــوص 

عبر كتابة نصوص مفتوحة دون 

نمطي  حكائي  سرد  في  الوقوع 

مباشر

 ◄

[ محمد المطرود يعكس المشهد القاتم بعيدا عن الذاتية  [ {اسمه أحمد وظله النار} نصوص مفتوحة على الوجع السوري

النصوص جاءت أيضا من حيث الشكل واملضمون نصوصا مفتوحة تعصف بها األسئلة الوجودية

الشــــــاعرة السودانية منى حسن في ديوانها اجلديد ”ال أشتهي وطنا سواك“، الصادر عن 
أكادميية الشعر في جلنة إدارة املهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، تسعى 
إلى معاجلة قضايا احلب واإلنســــــانية بحساسية مفرطة، فهي تختزن الكثير من املفردات 
الشعرية في معجمها الداللي وتركيبها الشعري دالالت ال ميكن أن يفهمها قارئ القصائد 
من املرة األولى لذا عليه أن يعيد ســــــبر أغوارها ثانية وثالثة ليتمكن من اكتشــــــاف املعنى 

املتدفق في املقطع الشعري في كل سطر وبيت.

 الشاعرة السودانية منى حسن: ما عاد لي في الحب أغنية
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ثقافة
صـــدرت حديثا الترجمة الفارســـية لرواية {ســـاق البامبو} للروائي 

الكويتي ســـعود السنعوســـي والتي حصلت على جائزة {البوكر}، 

وذلك عن دار نيلوفر للنشر والتوزيع. 

خـــالل اجتماعه بســـفراء عـــدة دول عربية دعا وزيـــر الثقافة 

الجزائـــري عزالدين ميهوبـــي إلى تنظيم أيـــام ثقافية للدول 

العربية في إطار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.

أصـــدرت الهيئـــة املصريـــة للكتـــاب ضمـــن سلســـلة {كتابات 

جديـــدة} املجموعة القصصيـــة {قصاصـــات} للكاتب املصري 

عادل عصمت.

لمياء المقدم

} روتــردام - يؤكـــد مدير مهرجـــان روتردام 
للشعر العالمي، الذي تدور فعالياته هذه األيام 
ويستمر إلى غاية الـ13 من الشهر الجاري في 
غياب تام للشعراء العرب، السيد باس كواكمان 
أن ”األولويـــة للشـــعر الجيـــد دون احتســـاب 
للغات والجهات“، ويشـــير إلى أن ”المهرجان 
اســـتضاف أدونيس في عام �2013، في تلميح 
إلـــى أنه لم يجد ما يشـــجعه على اســـتضافة 
شـــعراء عرب هذا العام. وبسؤالنا عن مصادر 
اطالعه على الشـــعر العربي قال إنه يســـتعين 
بـ“بانيبال“، وهي مجلة تترجم الشعر العربي 
إلى اإلنكليزية، وتصدرها الناشرة البريطانية 
مارغريت أوبانك مع زوجهـــا الكاتب العراقي 

صموئيل شمعون.

ال يؤكل وال يلبس

تشـــارك فـــي المهرجان هذا العـــام ”نخبة 
من الشعراء المكرســـين والمبتدئين“، حسب 
وصـــف الصفحـــة الرســـمية للمهرجـــان، من 
ألمانيـــا وفرنســـا وإنكلترا وجنـــوب أفريقيا 
وأســـتراليا ودول أخرى. وشهد حفل االفتتاح 
حضور موسيقيين من النرويج وفرنسا لتقديم 
مقطوعات مســـتوحاة مـــن القصائـــد تتخلل 
القراءات الشـــعرية، وقال مدير المهرجان في 
كلمـــة االفتتاح إن الشـــعر ”ال يؤكل وال يلبس، 
وال يقّدم حلوال للمشاكل السياسية، وال يوقف 
مراكـــب الموت القادمة مـــن أفريقيا، وال يمنع 
اإلرهابييـــن من االلتحاق بداعش في ســـوريا 
والعـــراق، وال يغنـــي كاتبـــه وال ناشـــره وال 
قارئه… الشـــعر كما تصفه الشاعرة الهولندية 
الفائزة هذا العام بلقب شاعر األمة، آنا فاختر 
هو ”الكرســـي الذي نتســـلقه عندمـــا نريد أن 

نرتفع إلى حقائق أخرى“.
وقرأ في ســـهرة االفتتاح كل من الشـــاعرة 
األلمانيـــة بربـــرا كوهلـــر (1959)، والشـــاعر 
الروسي الف روبنســـتاين (1947)، والفرنسي 
بيار ألفيري (1963) والشاعرة البلجيكية ألس 

مورز (1976).

تتواصـــل القراءات التي تقـــام في المدينة 
الهولندية، بمشاركة 19 شاعرا من جميع أنحاء 
العالم، ويشـــارك في دورة هذا العام باإلضافة 
إلـــى األســـماء المذكـــورة ســـابقا، الشـــاعرة 
 ،(1977) بارغيلســـكا  غوســـتينا  البولنديـــة 
والشاعر األسباني هاركايتز كانو، وهو روائي 
وكاتـــب ســـيناريو ومترجم روايـــات الكاتب 
األنكليزي من أصل باكســـتاني حنيف قريشي 
إلى األســـبانية، ويعّد واحدا من أبرز الوجوه 
الشـــعرية في أســـبانيا فـــي الوقـــت الحالي، 
واألســـترالي الينول فوغارتي (1958)، الحائز 
علـــى واحدة من أهم الجوائز األدبية في بلده، 
والشـــاعر األميركي كنيث غولدسميث (1961)، 

والشـــاعر الشـــيلي يانكو غونـــزاالس (1971) 
المعـــروف بدمجـــه بين ما هو علمـــي وأدبي، 
من ذلك أنه يوظف بحوثه األنثروبولوجية في 
قصائده، ويستخدم أشعاره لمحاربة الطبقية، 
وظواهر أنثروبولوجية أخرى، في تجربة تعّد 
مفاجئة للقارئ، كما يشـــارك من ألمانيا دورز 
غرونبايـــن (1961)، ومن الصيـــن غيو جيانو 
(1966)، ومن بريطانيا الشـــاعرة الشـــابة يان 
هدفيلـــد (1978) الفائزة بجائزة تي أس أليوت 

األدبية.

انهض مع شاعر

على هامش المهرجان تنظم جمعية فنادق 
روتـــردام بالتعاون مع الشـــعراء المشـــاركين 
فـــي الـــدورة الحاليـــة، فعالية أطلقـــت عليها 
ويتضمن برنامج  اســـم: ”انهض مع شـــاعر“ 
الفعاليـــة، زيارة شـــاعر فـــي بيتـــه أو غرفته 
بالفنـــدق والمبيـــت بالقرب منه لالســـتمتاع 
بأشـــعاره، والوقـــوع في النوم علـــى صوته، 
ثـــم النهوض صباحا علـــى صوته أيضا وهو 
يلقي الشعر، ومن ثم اإلفطار معه في الصباح، 
هـــذا كما تشـــهد مدينة روتردام خـــالل األيام 
القادمـــة العديـــد مـــن الفعاليات الموســـيقية 
والعـــروض الفنية والســـينمائية تزامنا مــع 

أيام المهرجان. 
ويضـــم برنامـــج المهرجان ورشـــات عمل 
لكتابة الشعر وترجمته، وإلقائه، ومحاضرات 
مـــن أكاديميين في تفســـير ظاهرتي الشـــعر 
واللغـــة، وعالقتهمـــا بالدمـــاغ، أو انعـــكاس 
الشعر على الحالة النفســـية للمتلقي، ويمنح 
المهرجان جوائز ألهم إصدار شعري وجائزة 

أخرى ألبرز الترجمات الشعرية خالل العام.

غياب عربي

وعلى عكس الســـنوات الماضيـــة، عندما 
كان المهرجان يحرص على اســـتضافة شاعر 
أو شـــاعرين عربييـــن فـــي كل دورة، شـــهدت 
هذه الدورة غيابا كامال للمشـــاركات العربية، 
وهو مـــا دعانا إلى توجيه الســـؤال إلى مدير 
المهرجان الشـــاعر الهولندي بـــاس كواكمان 
لمعرفة األساب الكامنة وراء هذا التغييب فقال 

”هذا العام ركزنا على بلدان ولغات أخرى“. 
وعـــن مقاييـــس االختيـــار قـــال كواكمان 
”ال تتحكـــم فينـــا أية اعتبـــارات سياســـية أو 
تحـــركات تشـــهدها منطقـــة دون غيرهـــا، إن 

االحتـــكام للجـــودة وحدها، ونحن نســـتعين 
بمجلة بانيبال الختيار الشـــعراء العرب الذين 

يشاركون في دوراتنا“.

مجهود فردي

من جهتـــه أكد الكاتـــب العراقي صموئيل 
شمعون المشرف على مجلة بانيبال الفصلية 
لترجمـــة األدب العربـــي إلـــى األنكليزية، في 
حوارات ســـابقة له، أنه ال يتدخل في خيارات 
المهرجـــان، وأن القائمين عليـــه ”يتابعون ما 
تترجمه المجلة من شـــعر وينتقون الشـــعراء 
وفـــق منشـــوراتهم فيها“. و يبـــدو أن األعداد 
األخيرة من المجلة لم تركز على الشعر بصفة 
خاصـــة، وكان هنـــاك اهتمام أكثـــر بالرواية 
والقصـــة القصيرة، فضال عـــن ملفات خاصة 
عن األدب والســـجن، وبروتريهات ألدباء عرب 
متوفيـــن، وهو ما قد يفســـر غياب الشـــعراء 

العرب عن المهرجان.
 غيـــر أن الالفـــت لالنتباه أن عـــدم تركيز 
المجلة على ترجمة الشعر في أعدادها السابقة 
ربمـــا تم تفســـيره ضمنيا من قبل المشـــرفين 
على مهرجـــان روتردام للشـــعر العالمي على 
أنه غياب للشـــعر الجيـــد. وهو ما يدعونا إلى 
التساؤل عن المسؤولية التي تتحملها المجلة 
فـــي ضرورة توزيـــع ترجماتها علـــى مختلف 
األجنـــاس األدبيـــة، وال تقتصر علـــى الرائج 
منها مثـــل الرواية. ورغم هـــذا التقصير غير 
المبرر، إال أنه ال يسعنا إال أن ننّوه بالمجهود 
الـــذي تبذله المجلة فـــي إيصال األدب العربي 
إلى القـــارئ الغربي، والمهرجانـــات العالمية 
وهي مسؤولية تتحملها لوحدها منذ سنوات 
وبتكاليـــف ومجهـــودات فرديـــة ومحـــدودة. 
وال نفهـــم لماذا تتـــرك مجلة بمفردهـــا للقيام 
بمهمـــة كبيرة كهـــذه، وال توجد إلـــى حّد اآلن 
مؤسســـات ومنابر أخرى تتولى مهمة ترجمة 
األدب العربي إلى لغات أجنبية، في ظل تنامي 
الحاجـــة إلى ذلـــك، وهو ما يؤكده باســـتمرار 

القائمون على المهرجانات الدولية.

 [ شعار المهرجان: الكرسي الذي نتسلقه عندما نريد أن نرتفع إلى حقائق أخرى

الشعراء العرب يغيبون عن مهرجان روتردام العالمي للشعر

انطلق أول أمس مهرجان روتردام للشعر 
العاملي والذي يســــــتمر إلى غاية الـ13 من 
الشــــــهر اجلاري، لكن الالفــــــت في دورة 
املهرجان لهذه السنة هو أنه لم يستضف 
ــــــا من الشــــــعراء العرب، ولو ملشــــــاركة  أي
واحــــــدة. وهذا يعــــــّد غيابا آخــــــر لألدب 
العربي -وخاصة الشــــــعر- عن احملافل 

األدبية والثقافية الدولية.

يــلــبــس،  وال  يـــؤكـــل  ال  ــشــعــر  ال

لــلــمــشــاكــل  حـــلـــوال  يـــقـــدم  وال 

مراكب  يــوقــف  وال  السياسية، 

املوت وال يمنع اإلرهاب

 ◄

مؤسسات  توجد  ال  اآلن  حد  إلــى 

ومنابر تتولى مهمة ترجمة األدب 

العربي إلى لغات أجنبية، في ظل 

تنامي الحاجة إلى ذلك

 ◄

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستضيف ساقية عبدالمنعم 
الصاوي، بالقاهرة، مساء يوم 15 

يونيو الجاري، حفال إلحياء ذكرى 
رحيل المنشد الشهير الشيخ محمد 

الهلباوي.

◄ منح االتحاد العام لألدباء 
والكتاب العرب جائزة القدس األدبية 

لألديب الفلسطيني الكبير رشاد 
أبوشاور وذلك بإجماع المجتمعين 

في المكتب الدائم لالتحاد العام الذي 
أقيمت فعالياته في طنجة بالمغرب.

◄ تشارك جمعية الثقافة والفنون 
بمنطقة تبوك بالمملكة السعودية في 

فعاليات مهرجان الورود والفاكهة 
في نسخته الثالثة، الذي يقام في 

متنزه األمير فهد بن سلطان.

◄ يستضيف قصر ثقافة المنيا، 
بالقاهرة، من 9 يونيو إلى غاية 16 

من الشهر ذاته، الملتقى الدولي 
الثاني للكاريكاتير، والذي تنظمه 

الهيئة العامة لقصور الثقافة 
بمعاونة الجمعية المصرية 

للكاريكاتير.

باختصار

 الحداثة الشعرية العربية

مفيد نجم

} الحداثـــة الشـــعرية العربيـــة التي عبرت 
عن نفســـها من خالل مجموعة من التحوالت 
فـــي بنية القصيدة العربية، اتخذت أشـــكاال 
ومرجعيـــات فكرية وجمالية ثـــالث، قومية 
وماركسية وليبرالية، وكانت في صياغاتها 
وتوجهاتها ومفاهيمها تعكس حالة الوعي 
العربـــي في لحظـــة تاريخية فارقة، تؤشـــر 
فـــي مضمونهـــا وتطلعاتهـــا علـــى طبيعة 
االختيارات والرهانات السياسية والثقافية، 
التي كان يعيشـــها هذا الوعي على مستوى 

العالقة مع الذات واآلخر.
كثير من الدراســـات حاولت أن تقرأ هذه 
التحـــوالت في الذائقة الجمالية العربية، في 
ضـــوء المتغيـــرات االجتماعيـــة التي كانت 
تطرأ على الواقـــع العربي، في حين حاولت 
دراســـات أخـــرى أن تعزوهـــا إلـــى التأثير 
الذي مارســـته الثقافـــة الغربية على الثقافة 
العربية، عبر مراحل تاريخية مختلفة توجت 
باإلنجاز الحاسم الذي حققته هذه القصيدة، 

في منتصف أربعينات القرن الماضي.
الجانب الذي لم تحاول تلك الدراســـات 
أن تقاربـــه، وتكشـــف من خالله عـــن الخلل 
الحاصـــل فـــي مشـــروع الحداثـــة العربية، 
هو العالقـــة بين هذا التحول في الشـــعرية 
العربيـــة، والتحول في بنية الثقافة والواقع 
واالقتصـــادي  والسياســـي  االجتماعـــي 
والتربوي، الذي كانت تعيشـــه المجتمعات 
العربيـــة في تلـــك المرحلة الهامـــة. فبينما 
كانـــت تتقـــدم الحداثـــة الشـــعرية العربية 
في مشـــروعها كانت الحداثـــة في الجوانب 
األخرى تعاني من الضعف، والمقاومة التي 

يبديها الواقع العربي تجاهها.
هـــذه المفارقـــة تكشـــف أن الربـــط بين 
ظهور الحداثة الشـــعرية وتحـــوالت الواقع 
االجتماعـــي، لـــم تكـــن موفقة فـــي قراءتها 
ألســـباب هذا التحـــول، خصوصـــا أن بنية 
الواقـــع االجتماعيـــة كانت تشـــهد صعودا 
لقوى اجتماعية، اســـتخدمت القوة والقمع 
لفرض ســـلطتها ونهجها عبر مجموعة من 
االنقالبات العسكرية المتتالية، شكلت قطعا 

مع سيرورة التطّور التاريخي للمجتمع.
لقد كان يفترض بالفكر العربي بأنماطه 
الثالثة التي عبرت عنها تحوالت الشـــعرية 
العربيـــة، أن تخلـــق فضاء واســـعا للجدل 
والتجديد في بنيـــة هذا الفكر، تثري الواقع 
وتســـهم في تعميق تحوالتـــه األخرى، لكن 
شـــيئا مهّما من ذلـــك لم يحـــدث، ما يرجح 
تأثير العامل الخارجي علـــى هذه الحداثة، 
ويفسر حالة المراوحة والتخبط في الموقف 
من هذه الحداثـــة، والتعاطي معها كمفهوم 

وفعل وسياق.
مـــن هنا يمكننـــا أن نلحظ غيـــاب الدور 
الفاعـــل والمؤثـــر للنقـــد العربـــي فـــي تلك 
التجربـــة، فقد ظـــل يلهث خلفهـــا أكثر مما 
يواكب تطورها، أو يســـهم في بلورة قيمها 
الفنيـــة والجماليـــة، ولعل حالـــة النكوص 
التي عبرت عنها نـــازك المالئكة في موقفها 
مـــن تلك الحداثة التي أسســـت لها، ما يدلل 
على حالة الممانعة التي كان يبديها الواقع 
لمشـــروع الحداثة، ويفسر أســـباب تراجع 
حضور الشـــعر العربـــي المعاصر، وتأثيره 

في حياتنا الثقافية الراهنة.

* كاتب من سوريا

نخبة من الشعراء المكرسين والمبتدئين تشارك في المهرجان هذا العام

األميركي غينيث غولدسميث

التشيلي يانكو غونزاليس

البلجيكية أليس مورس الزامبي توغارا موزينهامو اإلسباني هاركياتز كانو الروسي ليف روبنشتاين



} بيــروت - المتابع ألعمال الفنانة اللبنانية 
تغريــــد درغوث لن يجد في أعمالها ما يصعب 
التعــــرف عليــــه. كل شــــيء واضــــح المعالم، 
األشــــياء التي ترســــمها، ووجوه األشخاص 
الذين ترســــمهم في لوحاتها، وهــــذه النفحة 
العقالنية التي تشّد الخناق على عنصر اللون 
في اللوحــــة لتجعله خاضعــــا لمزاجها ودقة 

ووضوح أفكارها.
ال لــــون يحلق بعيدا عن رغبة ســــّيدته، أي 
الفنانة، وهــــو من أكثر العناصر التشــــكيلية 
عرضــــة لســــلطتها الناعمــــة، نعومــــة الحب 
حيــــن يكون قاطعا. تقــــول الفنانة إن ”األلوان 
األقــــل جاذبيــــة بالنســــبة إلــــّي هــــي اللــــون 
األزرق واألصفــــر“، أما بقيــــة األلوان فمرحب 
بحضورهــــا في لوحاتها، وهي غالبا ما تكّون 
خلفية لألشياء والوجوه المشكلة في اللوحة.

لــــون واحد فــــي خلفية اللوحــــة الواحدة، 
أصفــــر، أخضــــر، رمــــادي أو أحمــــر. هذا هو 
شرط الفنانة لدخول اللون إلى عالمها الفني. 
ال إســــراف في اســــتخدام األلوان. أغلب الظن 
أن ال أحد ســــيعثر في لوحة من اللوحات التي 
يشــــاهدها عادة في المعارض المختلفة على 
لون وردّي كالــــذي تضعه تغريد في لوحاتها. 
لــــون وردّي اقتحمه اللون األســــود فكبح من 
جماحه دون أن يجعله متسخا ومنفرا للنظر.

اللون األســــود فــــي لوحاتها لــــه حضور 
بارز، يدخــــل إلى كل اللوحات، ويتســــلل إلى 
كل األلوان تاركا أثره البليغ الذي يضفي على 
األعمال جــــّوا من الجدية العارمــــة. ربما مرّد 
ذلك يعود إلى تأثر الفنانة باللوحة التعبيرية 
األلمانية ذات الوقع الدرامي غير التراجيدي.

فن يحارب االنتهاك

اللوحات مشــــغولة بمادة األكريليك وهي 
مادة أقل حساســــية من المادة الزيتية. تقول 
الفنانــــة ”مادة األكريليك تالئــــم مزاجي الذي 
ال ينحو إلــــى تصوير التدرجــــات اللونية أو 
الظــــالل، بقدر ما يريد فــــرض وجود األحجام 

واألشكال المحددة بصريا“.
تتجاهل درغوث المبدأ التشــــكيلي الذي ال 
يحبذ وضع العنصر البصري األساســــي في 
وســــط اللوحة تماما، إذ تضعه دائما، إن كان 
شيئا أم وجها، في عين اللوحة، جليا مرئيا ال 

لبس فيه، يصدح بحضور نافذ يستحوذ على 
الفضاء الكامل للعمل الفني.

أقامت الفنانة عدة معارض تعرضت فيها 
لمواضيع اجتماعية أو سياسية شائكة، حيث 
تلقي تغريد الضوء علــــى هذه المواضيع من 
خالل سلسلة من اللوحات المتشابهة ظاهريا 

والمتشعبة داخليا.

إذا عدنــــا إلــــى المعــــرض الــــذي قدمتــــه 
الفنانة عن العمليات التجميلية، فإن سلســــلة 
الحاالت التي تظهرهــــا درغوث عبر مجموعة 
مــــن اللوحات المتشــــابهة وغير المتشــــابهة 
تصور األلم إثر هذه العمليات، تشــــظي الذات 
بعدها، نجاحها وإخفاقها، تفاصيلها الطبية 
الجارحــــة، تهشــــم الثقة بالــــذات، والرضوخ 
لمعاييــــر جمالية واحــــدة كتعبير عن نوع من 
العبودية. هكــــذا تقرأ لوحــــة تغريد درغوث، 
تقرأ عبر سلســــلة لوحات ترصــــد الموضوع 

ذاته من جوانب عدة.
البصريــــة  الفنانــــة  اهتمامــــات  تتوالــــى 
المثقلة بالمعاني واآلراء الشــــخصية المبنية 
على أســــس إنســــانية بحتة. فمــــن العمليات 
دالالتهــــا، إلى عرض  التجميليــــة و“فداحــــة“ 
ألســــلحة الدمار الشــــامل، يليــــه معرض آخر 
عن الفجــــوات والتضاريس التي أحدثتها وال 
تــــزال تحدثها هــــذه التجارب. تقــــول الفنانة 
إنهــــا في الوقت الحالي تعمــــل على مجموعة 

من اللوحات تصور آالت المراقبة كالكاميرات 
واألقمار االصطناعية. وتضيف قائلة: عنوان 
هذه المجموعة مســــتوحى من فكــــرة للمفكر 
بــــول فيريليو تقــــول إن ”المنتصر في الحرب 

القادمة هو الذي يمتلك البصر والبصيرة“.
ترفــــد تغريــــد درغــــوث تجربتهــــا الفنية 
بقراءات شــــعرية وتاريخيــــة وفكرية حثيثة، 
وتضفــــي على عملهــــا بعدا وعمقــــا، إذ تقوم 
بنســــج أواصره بمتانــــة بصرية بغية إيصال 

الفكرة إلى المشاهد.
حول معرضها عن أســــلحة الدمار الشامل 
تقــــول الفنانة: أثنــــاء قراءتي عــــن البرنامج 
النووي الغربي إبان الحرب العالمية الثانية، 
وخاصة البرنامج المرتبــــط ببريطانيا لفتت 
انتباهي تســــمية القنابل النوويــــة المختلفة 
بمجموعــــة ”قوس قــــزح“، اســــتغربت كثيرا 
لحظة اكتشــــافي أن القنابل القاتلة كان يطلق 
عليها أسماء لطيفة من قبيل ”األرنب األزرق“، 
”الــــوردة الحمــــراء“، ”العصفــــور األخضر“، 
و“الشــــمس الصفــــراء“. قوس قــــزح هي إذن، 

ولكن من موت ودمار شامل.

إشكالية املعنى

إذا ما عدنا إلى عالمنا اليوم فإن الحديث 
الواضح والباطني على الســــواء عن أســــلحة 
الدمار الشــــامل في منطقة الشــــرق األوسط ال 
يختلــــف كثيرا عن المنطق البصــــري، الملبد 
باالفتراضات، الذي قدمته الفنانة -أيضا عبر 
سلسلة من اللوحات- تصور انفجارات نووية 

بشكل واضح.
كل واحــــدة من تلــــك اللوحــــات مصبوغة 
بلــــون مــــن ألوان قــــوس قزح تفّشــــت فيه هو 
اآلخــــر بضع قطرات من اللون األســــود؛ بضع 

قطــــرات ولكن كافية لكي تســــم الجّو كله. لعل 
اهتمام الفنانة بهــــذا ”اللغط التعريفي“ لقبح 
األشــــياء أو جماليتهــــا دليل آخــــر على مزاج 
الفنانة القائم على رســــم األشياء الصامتة أو 
الواضحة في الظاهر، والثرثارة أو المتشعبة 

في الداخل.
كمــــا يدخل مفهوم التناقــــض إلى أعمالها 
مــــن الباب العريض مغلفــــا بوضوح ملتبس، 
كما في اللوحات التي تصور العاملة المنزلية 
حزينــــة العيون وفــــي حضنها طفــــل مأخوذ 
بحنانهــــا، أو اللوحة التي تظهر فيها ”مريم“ 
الصبية تحدق فــــي مرآتها بقلق وجودي بعد 

”نجاح“ عملية التجميل التي خضعت لها.
تختصر مجموعة الجماجم التي عرضتها 
الفنانة في أحد المعارض التشنج القائم بين 

الظاهر والباطن في مجمل لوحاتها.
 الجماجم البشــــرية تاريخيــــا في اللوحة 
التشــــكيلية ترمــــز إلى الفناء وهباء األشــــياء 
الدنيويــــة، ولكــــن فــــي لوحة تغريــــد درغوث 
ينقلــــب المنطق إلى ضــــده، إذ تقف الجماجم 
علــــى خلفيات ملونــــة حينــــا ومطبوعة حينا 
آخر بنوتات موســــيقية وورود تزيينّية. إنها 
الحياة المعاصرة، إنهــــا الحياة األزلية التي 

تعيد إنتاج الموت.
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تشكيل
[ فنانة تضفي على األسود جدية عارمة  [ نص فكري من سلسلة لوحات مبتكرة

تغريد درغوث ترسم اآلالم اإلنسانية من عيون اللوحات

يشـــارك الفنان التشكيلي الســـعودي الرائد أحمد فلمبان 

كضيف شـــرف عالمي في بينالي نيمي الدولي بروما 2015، 

الذي تتواصل فعالياته حتى نهاية شهر يونيو الحالي.

فاز الخطاط اإلماراتي محمد عيســـى خلفـــان بجائزة العويس 

لإلبـــداع الــــ22، فـــي مجال الخط، ويســـتقي الفنـــان نصوص 

لوحاته من القرآن والحديث الشريف والحكم والشعر.

تحتضن شفشـــاون المغربية من 12 إلى 14 يونيو الجاري، الدورة 

الثالثة لمهرجان شفشـــاون الدولي للتصويـــر الفوتوغرافي، تحت 

شعار {عالم واحد، رؤى متعددة}.

الخميس 2015/06/11 - السنة 38 العدد 9945

قوس قزح الموت والدمار الشامل

الرســـامة ترفد تجربتهـــا الفنية 

وتاريخيـــة  شـــعرية  بقـــراءات 

وفكريـــة حثيثـــة، تضفـــي علـــى 

عملها بعدا وعمقا

 ◄

اللـــون األســـود في لوحـــات تغريد 

درغـــوث له حضور بـــارز، يدخل إلى 

كل اللوحـــات، ويتســـلل إلـــى كل 

األلوان تاركا أثره البليغ

 ◄

ــــــة التشــــــكيلية تغريد  تتميز لوحــــــة الفنان
درغوث (1979) بأنها لوحة مباشــــــرة، لها 
خلفية لونية شبه مسطحة وبالغة الوضوح. 
ال ينتقص ذلك من عملها الفني في شيء، 
بل يساهم في دعم نصها الفكري املركب 
ــــــر لوضوح األشــــــياء والوجوه التي  واملغاي
ترســــــمها. ال بل إن هذا الوضوح امللتبس 
ــــــة  ــــــذي ينطــــــق بهواجســــــها االجتماعي ال
ــــــز أعمالها  والسياســــــية هــــــو أكثر ما ميي

السابقة واجلديدة.

ميموزا العراوي

تغريد درغوث:

المنتصر في الحرب 

القادمة هو الذي يمتلك 

البصر والبصيرة

} تشــــّكل الحروب واألزمات وما تخلقه من 
أســــى وشــــعور بالتخّلي، المحرك لنشــــوء 
فنــــون وتقنيــــات فنية ثوريــــة تدير ظهرها 
لما ســــبقها وإن كان لفترة محدودة، قبل أن 
تعود إلى مراجعتها أو حتى تبنيها، مدركة 
أن معنــــى ”الظلم“ الذي ثارت عليه ال يكمن 
في تلك التقنية الفنية أو ذلك التيار الفني، 

بل في الظروف الحاضنة له.
الفن التشــــكيلي يشــــبه كثيرا في ذلك، 
فتــــرة المراهقــــة المتمثلة بســــرعة العطب 
وســــرعة ردة الفعل حين تواجه -من وجهة 
نظرها- شــــرور العالم المحيــــط. الفن هو 
المراهق الدائم الذي نادرا ما يهدأ دون أن 
يدمر ما سبقه حين يجده قد خرج من نطاق 
توقعاته أو بات سببا لأللم أو الملل. هكذا 
نشــــأت تاريخيــــا الحركة الفنية المســــماة 
”بالدادائية“ كردة فعل على الحرب العالمية 
األولــــى، التي أبلغ ما قيل فيها أنها ”فقدان 

البراءة الجماعية“.
اعتمــــدت الدادائيــــة على عمليــــة فنية 
ثوريــــة مســــماة ”بالكــــوالج“. جــــاءت هذه 
التقنيــــة انطالقا من رغبة فــــي تدمير فكرة 
الجمال في العمل الفني، هذا الجمال الذي 

سحقته حقيقة الحروب.
تتمثل هذه التقنية في إدخال مواد غير 
تقليدية آنذاك إلى فضاء اللوحة التشكيلية 
مثــــل قطــــع الخشــــب المهملــــة، والمعادن 
الصدئــــة، وخاصة قصاصات ورق الجرائد 
التــــي كانت لهــــا األهمية الكبــــرى إذ جرى 
اســــتعمالها بطرق عديدة تتنوع وفق مزاج 

الفنان.
باتت الكلمات المطبوعة ورمادية اللون 
والمرهونة  الباهتــــة  بالصــــور  والمرفقــــة 
بحياتهــــا القصيرة التي نــــادرا ما تتعّدى 
اليوم الواحــــد، هي المــــادة المفضلة لدى 
الفنانيــــن. منهــــم من عمــــد إلــــى تمزيقها 
ولصقهــــا عشــــوائيا على اللوحــــة ومن ثم 
رشــــها باأللــــوان الناريــــة أو ”الدخانيــــة“ 
المقصوفــــة  األبنيــــة  مــــن  المتصاعــــدة 
بالطيران. ومنهم من أعــــاد ترتيبها لتكون 
ساخرة وصانعة لبشــــاعة ممنهجة تسخر 

من كل ما اعتبر جميال قبل الحرب.
في المنطقة العربية اآلن، حيث الحروب 
والتمزقــــات األكثــــر عنفا بــــرز فنانون كثر 
مخضرمون وشــــباب اعتمــــدوا الكوالج في 
اســــتخدامهم لــــورق الجرائــــد. أســــلوبهم 
جاء مختلفا ومشــــربا بمشرقيتهم المثمنة 

لجمالية الخط العربي والتجريد الغنائي.
منهم من أدخل الجريــــدة كعامل بنائي 
يرافــــق عناصــــر أخرى في اللوحــــة، كداللة 
علــــى أهميــــة الصحيفة اليوميــــة في حياة 
اإلنســــان العربي، كما هو الحال في أعمال 

الفنان نزار عثمان.
بعض الفنانيــــن تعاملوا مع ”ممزقات“ 
الجرائــــد كأبجديــــات رصاصيــــة، ترتفــــع 
كالهواء الســــاخن المنبعث مــــن الحرائق، 
في وسطها  في فضاء اللوحة أو ”تتصلب“ 
معلنــــة مصداقيــــة فظاعتهــــا المطلقة، من 

هؤالء، الفنان ألفريد طرزي.
أما الفنان شــــادي أبوســــعدة فقد عمد 
إلى إدخال قصاصــــات الجرائد في لوحاته 
لتكون جدرانا تمنع انهيــــار الزمن، وتعلن 
أن أبطــــال لوحاته هم صناع الحدث، أو هم 

شغله الشاغل.
توجــــد أيضــــا تجربــــة فريــــدة للفنــــان 
أعطــــى  الــــذي  قريــــش  محمــــد  العراقــــي 
لقصاصــــات الجرائــــد فــــي لوحتــــه عصفا 
جماليا من الحــــروف العربية، أضافت إلى 
مضمون لوحته نفحة صوفية خارج الموت 

القائم.
هنــــاك أيضــــا الفنان الفلســــطيني علي 
الكفــــري، الــــذي اســــتخدم أوراق الجرائد 
بصورة ”كيميائية“ إذا صح التعبير، لتكون 
دعامة حســــية لعناصر لوحته المشــــغولة 

بالتعبير عن الموروث الفلسطيني.
ويعمــــد الفنــــان إلــــى قص الصــــور أو 
الكلمــــات ليضع عليها الصقــــا ابتكره هو، 
ثم يضعها على ســــطح اللوحة، لينزع ورقة 
الصحيفــــة بعد مرور زمن فتبقى الصور أو 

الكلمات مطبوعة على قماش اللوحة.
يعبر الورق فضاء الفن العربي الحديث، 
يدخل إلــــى عوالم الفن المفهومي من خالل 
أعمــــال الفنــــان بالل طــــه الذي فــــّرغ ورق 
الجرائــــد من محتواها تاركا بضعة أحرف، 
ليؤكــــد أنه ما من قراءة واحدة لنص واحد، 
ال قــــراءة واحــــدة لعالم غارق فــــي األوهام 

والجرائم المتخفية تحت ذرائع واهية.
يحمل ورق الجرائد هشاشــــة الوجود، 
يدســــها في قلب األعمال الفنية في محاولة 
إليجاد صيغة قراءة، تضع هذه الهشاشــــة 
التــــي غالبا ما تكــــون مدججــــة بالفظاظة 
والقسوة في مجال اللوحة كي تصبح قابلة 

للفهم ولالحتمال.

* ناقدة من لبنان

 كوالج الزمن المر

تغريد درغوث تميط اللثام عن العمليات التجميلية وفداحة دالالتها

ّ



أحمد الشاذلي

} يسّبب مرض البواسير الكثير من املشاكل 
واآلالم الصحيــــة للشــــخص املصــــاب، حيث 
يعانــــي دائما من اإلمســــاك، ويجــــد صعوبة 
بالغــــة في عملية اإلخــــراج، وفي حال جتاهل 
املريــــض العالج ســــيؤدي إلى حــــدوث نزيف 

دموي شديد.
يؤكد الباحثون أنه ال يوجد سبب رئيسي 
ومباشـــر لإلصابـــة بالبواســـير، ولكن توجد 
بعـــض العوامـــل التي تســـاعد علـــى عملية 
اإلصابـــة، ومنها عوامل وراثيـــة أو اجللوس 
لفتـــرات طويلـــة أو أثناء فتـــرة احلمل، حيث 
تتعـــّرض أوردة املـــرأة الداخليـــة خـــالل تلك 
الفترة إلى عملية ضغط من اجلنني، باإلضافة 

إلى أن السمنة تساعد على ظهور البواسير.
ويشـــير د. محمد عبدالعاطـــي، أخصائي 
اجلراحـــة العامـــة، إلى أن مريض البواســـير 
ميكنـــه اتباع عادات صحيـــة يومية ومنتظمة 
ليســـتطيع من خاللهـــا الســـّيطرة على اآلالم 
املزعجة التي تســـّببها له البواسير بطريقة 

سهلة.
وأوضـــح أن مريـــض البواســـير 
يعانـــي من صعوبة بالغـــة مع عملية 
اإلخراج، حيث يشـــعر بألم شديد في 
فتحة الشـــرج، وتسّبب له صعوبة في 
عمليـــة التبّرز التي تكـــون مصحوبة 

دائما باإلمساك.
القضـــاء  أن  إلـــى  ولفـــت 

على هذا املـــرض ليس أمرا 
مســـتحيال ولكنـــه يحتـــاج 
االنتظـــام  املريـــض  مـــن 
وااللتزام ببعض التعليمات 
أهمهـــا  ومـــن  الصحيـــة، 
ملواعيـــد تناول  تنظيمـــه 
الطعـــام وأوقـــات عملية 
اإلخراج، ورمبا يكون هذا 
البداية  فـــي  صعبا  األمر 

سيعتاد  ولكنه 

عليـــه مبرور الوقت، مع ضـــرورة حرصه على 
عدم تأجيل عملية التبّرز مهما كانت األسباب.

ويؤكد أن استخدام املريض لألدوية امللينة 
واملطهرة للمعدة تســـاعده فـــي عملية اإلخراج 
بطريقة ســـهلة وميســـرة، كما أن حرصه على 
تناول الســـوائل بصفـــة مســـتمرة يعمل على 
االنتهاء من مشكلة عسر الهضم التي تواجهه.

الفواكـــه  تنـــاول  أهميـــة  علـــى  ويشـــّدد 
واخلضروات واألطعمة املســـلوقة التي تسّهل 

عملية اإلخراج للمريض دون أّي ألم.
وينصح اخلبراء مريض البواسير باالبتعاد 
عن التدخني واخلمول، نظرا ألن هذين األمرين 
يعمـــالن على إضعـــاف األوردة والشـــرايني 
التـــي توجـــد في القنـــاة الشـــرجية، وقد 
ينتج عنهما متّدد وتضّخم في الشرايني 

واألوردة في آخر تلك املنطقة.
وشـــددوا على أهميـــة تناول بعض 
األطعمة التـــي تعمل علـــى الوقاية من 
البواســـير مثـــل األطعمة التـــي حتتوي 
علـــى األليـــاف، مع ضـــرورة اإلكثار من 
شـــرب املياه، واالبتعـــاد متاما 
والبقوليات  البروتينـــات  عن 
الســـبب الرئيسي في  ألنهما 

اإلمساك. 
وأضافت د. رانيا سامح، 
استشارية أمراض املسالك 
البولية، أن هناك بعض 
النصائح املهمة التي 
تعمل على التعايش مع 
البواسير بأسلوب صحي 
يجّنب املريض حدوث 

تضّخم أو التهابات. وأبرزها أن تكون املالبس 
الداخلية من األقطان اجليـــدة، نظرا ألن أنواع 
املالبس األخـــرى قد تســـّبب ارتفاعا في درجة 
حرارة اجلســـم، وزيادة التعّرق الذي ينتج عنه 
التهابات في البواســـير وتســـّبب آالما شديدة 

للمريض.
وتتمّثل أعـــراض اإلصابة بالبواســـير في 
مشـــاهدة املريض لوجود دم متقّطع عند فتحة 

الشرج، ويكون ذلك مصحوبا بآالم شديدة.
وكشفت دراســـة صادرة عن معهد األبحاث 
الصحيـــة في التشـــيك، أن اإلهمـــال في عالج 
البواسير يؤدي إلى اإلصابة بأمراض خطيرة، 
رغـــم أن عـــالج املرض فـــي مراحلـــه األولى ال 
يتطّلب تدّخال جراحيـــا، ولكن جتاهل املريض 
لعالجه قد يؤدي إلى اإلصابة مبرض ســـرطان 

فتحة الشرج وأمراض القولون واملستقيم.
وأضافت الدراســـة أن البواســـير ال تصيب 
بالسرطان مباشرة، ولكن املرض يحدث نتيجة 

املضاعفـــات التـــي ينتـــج عنهـــا منـــو وتكاثر 
فيروسات تسّبب اإلصابة بسرطان القولون أو 

سرطان فتحة الشرج.
ويقـــول د. حســـن عبدالواحد، استشـــاري 
أمراض املســـالك البولية، إن مرض البواســـير 
يعتبـــر أحـــد أكثـــر اضطرابات فتحة الشـــرج 
انتشـــارا في العالم، حيث تصيب األشـــخاص 

الذين تتراوح أعمارهم ما بني 20 و50 سنة. 
وأشار إلى أنه ميكن تقســـيم البواسير إلى 
شـــقني، أحدهما داخلي واآلخر خارجي، ويكون 
شكل البواسير الداخلية عبارة عن بروز وتدلي 
فـــي األوردة، بينما البواســـير اخلارجية تأخذ 
اللون البني أو األزرق وتكون شديدة الوضوح، 
حيث تكـــون عبارة عن طيات صغيرة في اجللد، 
وال حتدث أّي أعراض سوى حكة خفيفة، وقليال 

ما تسّبب نزيفا للمصاب.
ويحذر األطباء من حكة املريض للبواســـير 
عن طريق مالمستها، للحّد من انتقال البكتيريا 

من األيدي إلى الشرج، مما يسّبب التهابات في 
فتحتها.

ولفتـــوا إلى وجود ســـبب غيـــر ظاهر لدى 
مرض البواســـير وهو إطالة املريض في دورة 
امليـــاه، وهذا األمر يزيد مـــن عملية االلتهابات، 
نظرا لتسليط املريض للمياه على فتحة الشرج 
بصورة مباشـــرة، وقد ينتج عـــن املياه الباردة 
حـــدوث التهابـــات في البواســـير وفـــي فتحة 

الشرج.

تغيير العادات السيئة يساعد على التخلص من البواسير
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يرجع أطباء املســــــالك البولية أسباب اإلصابة بالبواسير إلى اتباع املريض لبعض العادات 
ــــــة كاجللوس لفترات طويلة، باإلضافة إلى زيادة الوزن واإلفراط في تناول البقوليات  اخلاطئ

واألطعمة اجلاهزة وقلة النشاط.

من أعـــراض اإلصابة بالبواســـير 

وجـــود دم متقطـــع عنـــد فتحـــة 

الشـــرج، ومن الممكن أن يتحول 

إلى نزيف وفقر دم

 ◄

البواســـير ال تصيـــب بالســـرطان 

مباشـــرة، ولكن المضاعفات تنتج 

نمـــو وتكاثر فيروســـات تســـبب 

اإلصابة بسرطان القولون

 ◄

[ املرض يصيب األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 20 و50 سنة [ السوائل واألطعمة ذات األلياف تلني املعدة

◄ أظهرت دراسة برازيلية أن 
تقوية عضالت الذراعني والساقني 
واجلذع قد جتعل ممارسة اجلنس 

أقل أملا وأكثر متعة للنساء 
اللواتي يعانني من تكيس ملبايض.

◄ قال أطباء في جامعة 
واشنطن بوالية ميسوري 

األميركية إن استخدام املجال 
الكهرومغناطيسي في محاربة 

األورام السرطانية بالدماغ، جنح 
بشكل غير متوقع في إطالة أعمار 

43 باملئة من أصحاب احلاالت 
التي طبق عليها العالج.

◄ بينت دراسة اقتصادية جديدة 
أن تقليل مستويات الضوضاء 

اخلطيرة وهي من األسباب التي 
قد تؤدي لإلصابة بارتفاع ضغط 
الدم وأمراض القلب في األجزاء 

األكثر صخبا من الواليات املتحدة 
قد يوفر أكثر من 3 مليارات دوالر 

سنويا.

◄ أكد باحثون أن العالج 
الطبيعي وسيلة عالج ناجعة 

ملرض ”مسمار الكعب“ ّألنه يقّوي 
عضالت القدم، ذلك أن التدليك 

يخفف من تقلص العضالت 
وتوترها ويحدث فيها امتدادا كما 

في األربطة واألوتار.

◄ أظهر أخصائيون أن اإلنسان 
يكون أكثر عرضة لإلصابة بالزكام 

على منت الطائرة، نظرا لقرب 
املسافة بني الركاب، وللحماية 

من اجلراثيم، ينصح بتجنب ملس 
ظهور املقاعد عند املشي في املمر، 
واستخدام منشفة ورقية عند فتح 

باب دورة املياه.

الخضروات تسهل عملية اإلخراج للمريض دون أي ألم

دعـــا خبـــراء إلى غســـل األيدي باســـتمرار لــــ15 ثانيـــة للوقاية من 

األمـــراض، ذلك أن النقود وبطاقات االئتمـــان تحتوي على بكتيريا 

يصل عددها إلى 200 ألف سريعة االنتقال.

يوصـــي باحثـــون كبـــار الســـن ملواجهـــة تشـــنجات باطن الســـاق 

بتناول األطعمة الغنية باملغنيســـيوم مثل: الخبز الكامل الحبوب 

واملكسرات والبطاطس واملوز، مع اإلكثار من السوائل.

يــحــتــوي على  املـــلـــون  ــفــل  ــفــل ال

الجسم  تحمي  أكــســدة  مــضــادات 

من االلتهابات، وتقي من األمراض، 

وتقلل من أمراض القلب

◄

} برلــني – أظهر الباحثـــون أن الفلفل امللون 
مصـــدر ثـــري مـــن الفيتامـــني ســـي، ووجدوا 
حوالـــي 117 ملليغراما من الفيتامني لكل كوب 
من الفلفل األحمر املعصور. وتعد هذه النسبة 
أكثر من ضعفي كمية فيتامني ســـي املوجودة 

في البرتقال.
وحتتـــوي األلوان األخرى مـــن الفلفل على 
كميـــات أقل مـــن الفيتامني ســـي ولكنها تظل 
كبيرة، فنجد مثال الفلفل األخضر يحتوي على 

120 ملغ منه.
وأظهرت الدراسات العلمية احتواء الفلفل 
احللو على مادتي اللوتني والزياكزانتني وهما 
نوعان من مضادات التأكســـد التي تعمل على 
الوقايـــة مـــن إعتام عدســـة العـــني والضمور 

البقعي.
ويحتـــوي األخضر منـــه علـــى القليل من 

السعرات احلرارية.
ويدخل الفلفل امللـــون في إعداد الكثير من 
األطبـــاق والوصفـــات ومن أهمها وأشـــهرها 
الفلفل املقلي واملشـــوي واحملشـــي واملســـقعة 
والســـلطات والشـــوربات واللحـــوم والدجاج 
واألســـماك  واخلضراوات  والصلصات  واألرز 

البحريـــة وغيرهـــا. وجتـــدر اإلشـــارة إلى أن 
جمعيـــة ”احلفـــاظ علـــى النباتـــات املفيـــدة“ 
األملانيـــة توجت الفلفل احللـــو خضار العام 

2015. وجاء هذا االختيار بسبب احتوائه 
على الكثير من املزايا.

ومـــا مييـــز الفلفـــل هـــو ألوانـــه 
املختلفة كاألحمر واألصفر واألخضر، 
واختـــالف نكهاته، فمنـــه احلار جدا 

ومنه البارد.
ويحتوي الفلفل البارد على 

الكاليوم والكالسيوم والزنك 
واملغنسيوم، وهو مليء 
بالفيتامينات كفيتامني 

”هـ“ وفيتامني ”ب“ 
وفيتامني ”سي“.

ويحتوي 
الفلفل على 

مركبـــات الفالفونويـــد والكاروتينات ولوتني 
مضادات  وهي  وكريبتوزانتني،  وزياكسانثني 
أكســـدة حتمي اجلســـم من االلتهابات، وتقي 
من األمراض، وتقلل من نســـب اإلصابة 

بأمراض القلب.
والدراســـات  وأثبتـــت األبحـــاث 
احلديثـــة أن الفلفـــل األحمـــر يقلل 
من نســـبة الدهون بالـــدم، حيث إن 
الكابسيســـن يعمـــل على اســـتثارة 
اخلاليـــا  فـــي  توجـــد  مســـتقبالت 
الدهنية املفيدة للجسم. ويؤدي 

تناوله إلى اإلقالل من 
الشهية وزيادة حرق 
الدهون باجلسم 
ويساهم 
في اإلقالل 

من الســـمنة. وملـــادة الكابسيســـن تأثير على 
تكوين احلصـــوات املرارية وهـــي قادرة على 
حمايـــة خاليا الكبـــد وتخليص اجلســـم من 

التعب واإلجهاد.
وينصح بتناول الفلفل طازجا لالســـتفادة 
من فيتاميناتـــه الكثيرة، ويبقى الفلفل طازجا 
ملدة أربعة أيام فقط. وميكن طبخه وتناوله مع 

وجبات الطعام األخرى أو أكله نيئا.
وتوصلـــت العديـــد مـــن الدراســـات التي 
أجريـــت مؤخرا إلى وجود أنزميات في الفلفل 
لها دور أساســـي في املســـار األيضي للجسم. 
وحســـب التجارب املخبريـــة على احليوانات، 
ميكـــن أن تشـــارك هـــذه األنزميات فـــي نظام 

الدفاع املناعي حملاربة السرطان.

الفلفل الملون يحتوي على ضعف كمية الفيتامين سي الموجودة بالبرتقال

} القاهرة - توّصلت دراســـة أجرتها جامعة 
تكســـاس األميركيـــة إلـــى أن الرجـــال الذين 
يتناولـــون كوبـــا أو كوبني مـــن القهوة يوميا 
أقل عرضة لإلصابة بالعجز اجلنسي، مقارنة 
بغيرهـــم من الذين ال يتناولون القهوة بشـــكل 

يومي.
وقد ُأجريت الدراسة التي نشرتها صحيفة 
”دايلي ميل“ البريطانية على ما يقرب من 4000 
رجل، من الذين يتناولون القهوة بشكل يومي 

وآخريـــن ال يتناولونها، أو يتناولونها أحيانا 
بشـــكل متقّطع، ومت متابعتهم طبيا ملعرفة أثر 
تناول القهوة على احتماالت اإلصابة بالعجز 

اجلنسي.
وأشـــار الباحثـــون إلى أن الرجـــال الذين 
يواظبون على تناول كمية من القهوة تتراوح 
بـــني 85 و170 غرامـــا يوميـــا، تنخفض لديهم 
احتماالت اإلصابة بالعجز اجلنســـي بنســـبة 
42 باملئـــة، مقارنة بأولئك الذين ال يتناولونها. 
وتنخفض النســـبة أكثـــر مع زيـــادة اجلرعة 
اليومية من القهوة، حيث وجد أن هؤالء الذين 
يتناولون كمية تتراوح بني 171 و303 غرامات 
من القهوة أقل عرضة للعجز اجلنســـي بنسبة 

39 باملئة.
وأوضحـــوا أن الرجال الذيـــن يعانون من 
زيـــادة وزن أو ارتفاع في ضغط الدم، وهي من 

األسباب الرئيسية للعجز اجلنسي، أقل عرضة 
أيضـــا لإلصابة بهذه املشـــكلة، إذا تناولوا ما 

يعادل كوبا أو كوبني من قهوة يوميا.
وهنـــاك دراســـة أخـــرى أجرتها مدرســـة 
هارفارد للصحة العامة حتت مسمى ”التوازن 
العام للمخاطر والفوائد الســـتهالك القهوة“، 
وقـــد أظهـــرت الدراســـة انخفاضـــا واضحا 
ملخاطر مـــرض الزهاميـــر، وأمـــراض القلب، 
ومـــرض الســـكري، وتلّيف الكبـــد، والنقرس، 
عند شاربي القهوة باعتدال (3 أكواب يوميا). 
ولم تالحظ الفوائد ســـوى في الذين يشربون 
القهـــوة التي حتتوي على مادة الكافيني، كون 
أن اآلثار الصحيـــة للقهوة تأتي من احتوائها 

على الكافيني.
ويفّســـر العلمـــاء ذلك بأن مـــادة الكافيني 
املوجـــودة في القهوة تفـــرز تأثيرات إيجابية 

تســـاعد على استرخاء الشـــرايني وضخ الدم، 
وبالتالـــي القدرة علـــى إقامة عالقة جنســـية 

خالية من املشاكل.
ويقـــول د. محمد أبوبكر، أســـتاذ أمراض 
الباطنة بجامعـــة القاهرة: إن مـــادة الكافيني 
التي يحتوي عليها مشروب القهوة لها العديد 
من الفوائـــد الصحية، ومنها حتســـني صحة 
األوعية الدموية، وضبط مستوى الكولسترول 
فـــي الـــدم، ورفـــع مســـتوى التركيز ونشـــاط 
اجلســـم، كما أنهـــا تقّلل من الشـــعور بالتعب 

واأللم وخطر اإلصابة بالسكري.
ويوضـــح د. أبوبكـــر، أن القهـــوة حتتوي 
أيضا على مادة تعرف باســـم ”براكسانثاين“ 
وهـــي تؤدي إلى إبطاء تلك املـــادة الكيميائية 
عنـــد منو أنســـجة اخلاليا في ســـرطان الكبد 

وتلّيف الكبد. 

 شرب القهوة يوميا يحمي الرجل من الضعف الجنسي

ــــأن مـــادة  الــعــلــمــاء يـــفـــســـرون ب

القهوة  فــي  املــوجــودة  الكافيني 

تفرز تأثيرات إيجابية تساعد على 

استرخاء الشرايني وضخ الدم

◄

أعلن العلماء أن فحص الدم الجديد {فايرسكان} يحتاج أقل من 

قطرة دم واحدة للكشف عن جميع الفيروسات التي أصيب بها 

الشخص طوال حياته.



} مدريــد - أغلقت محكمة أســـبانية تحقيقا 
اســـتمر 12 عامـــا في مقتل المصور خوســـيه 
كوســـو بقذيفـــة دبابـــة أميركية فـــي العراق 
عـــام 2003 وذلـــك بعد أن خلـــص القاضي إلى 
وجود تعديل في القانون األســـباني يجعل من 

المستحيل مواصلة القضية.
وســـعت الســـلطات القضائية األســـبانية 
إللقـــاء القبـــض علـــى ثالثة جنـــود أميركيين 

واستجوابهم بتهمة االشتراك في قتل كوسو. 
وكان مصـــور رويتـــرز، تـــاراس بروتســـيوك 
وهو أوكراني قتل أيضا بســـبب القذيفة التي 

سقطت على فندق في بغداد.
وحاولـــت المحكمـــة اعتقال العســـكريين 
باســـتخدام العدالـــة الدوليـــة وهـــو المفهوم 
الـــذي يقضي بأن بعـــض الجرائم مثل اإلبادة 
الجماعية والتعذيب تصـــل من الخطورة إلى 
الحد الـــذي يتيح اتخـــاذ إجـــراءات قضائية 

بشأنها عبر الحدود.
وأدى القانون الذي شـــاركت أســـبانيا في 
إعداده إلى اعتقال دكتاتور تشـــيلي الســـابق 
اوجستو بينوشيه في لندن عام 1998 من خالل 
إصدار مذكرة اعتقال من أسبانيا. لكن حكومة 
يمين الوســـط األســـبانية قلصـــت صالحيات 

القضاة في التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان 
عبـــر الحـــدود باســـتخدام القانـــون بعـــد أن 
أبدت دول مثل الصيـــن غضبها من تحقيقات 
قضائية أسبانية في جرائم مثل التي يزعم أن 

مسؤولين صينيين ارتكبوها في التبت.
وقال القاضي بالمحكمة العليا سانتياغو 
بيدراز في وثيقة المحكمة إن التعديالت التي 
أدخلت علـــى القانون جعلت من المســـتحيل 
اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي جريمة حرب 
ارتكبت ضد أسباني ما لم يسع المتهم للجوء 

إلى أسبانيا.
وقـــال بيدراز العـــام الماضـــي إنه أصبح 
من المســـتحيل إحضار الجنـــود األميركيين 
إلى أسبانيا لإلدالء بشـــهاداتهم أمام محكمة 
أســـبانية. وبـــرأ تحقيـــق للجيـــش األميركي 

الرجـــال الثالثة من ارتـــكاب مخالفات. وقالت 
الواليات المتحدة إنها لن تسلمهم.

وعلقت صحيفة الباييس إن إغالق القضية 
يثيـــر جدال واســـعا في أســـبانيا ألنهـــا تعد 
”جريمة حـــرب“ دون عقاب. وكان الســـارجنت 
توماس جيبســـون والكابتـــن فيليب وولفورد 
واللفتنانـــت كولونيل فيـــل دي كامب أطلقوا 
قذيفة على فندق فلسطين في بغداد في الثامن 
من أبريل 2003 مما أسفر عن مقتل المصورين.
وحققـــت المحاكم األســـبانية في القضية 
وأغلقتهـــا مرتين لكن المحكمـــة العليا أمرت 
في 13 يوليـــو بإعادة فتحهـــا للتحقيق للمرة 
الثالثة بعد استئناف من عائلة كوسو. ونظرت 
المحاكم األســـبانية في قضية كوسو فحسب 

ولم تنظر في مقتل بروتسيوك.

} لندن - يعتبر الفيديو اليوم عنصرا متزايد 
األهمية بالنسبة ألصحاب المنصات والمواقع 
الرقميـــة، ففـــي كل مـــكان فـــي عالـــم صناعة 
التســـويق، يتحدث الجميع عن أهمية الفيديو 
على شبكة اإلنترنت، ولكن بالنسبة للمسوقين 
المشغولين تبدو الفكرة في حّد ذاتها عظيمة. 
حيـــث تضاعف بعـــض الماركات مـــن فرصها 

اإلعالنية الضخمة على ”يوتيوب“.
ا أن الناس مـــا زالوا  مـــن الواضـــح جـــًدّ
يشـــاهدون الكثير مـــن البرامـــج التلفزيونية 
التقليديـــة التـــي ال تزال أداة قويـــة في مجال 
التســـويق. وبالرغـــم من ذلك، فـــإن هناك أدلة 
متزايدة على أن تحويل 10 إلى 20 بالمئة (وهذا 
يتوقـــف على نضج األســـواق) مـــن ميزانيات 
التلفزيون مباشرة إلى يوتيوب سيؤدي حتما 
إلى تحســـين حملة ما، بمجرد اعتماد منهاج 
عمل على االنترنت يكون موّجها إلى الجمهور 

العريض.

وعلـــى المســـتوى اإلبداعـــي، يمكـــن فقط 
اســـتخدام إعالن جّيد مـــن التلفزيون ليوضع 
كمـــا هو على اإلنترنت، علـــى الرغم من وجود 

طرق لتحسين أو تطوير عمليات محددة.
شـــبكة  مديـــر  ديكـــن  جيـــري  ويوضـــح 
”Dentsu Aegis“ الرقميـــة العالميـــة فـــي مقال 
أن  البريطانيـــة،  الغارديـــان  صحيفـــة  علـــى 
”يوتيوب“ يســـاعد على توسيع جمهور حملة 
ما، وإيصالها إلى مشـــاهدي التلفزيون، وذلك 
دون التضحيـــة بتكرارهـــا المفيد والضروري 
باستمرار  المتابعين  ”األثقل“(أي  للمشاهدين 
لبرامـــج التلفزيون)، باســـتخدام أداة الســـي 
ســـي إس للتخطيط الشـــامل وأضـــاف ديكن: 
شـــراكتنا العالمية مع شـــركة غوغـــل، كونت 
لـــدّي رؤية نموذجيـــة لمجموعة واســـعة من 

األسواق، مع نتائج باهرة في كّل مّرة. واألكثر 
من ذلـــك، باســـتخدام منهاج تحليل نيلســـن 
xcr، كان بوســـعنا أن نلقـــي نظرة إلـــى الوراء 
علـــى الحمالت الســـابقة للتحقق مـــن القيمة 
اإلضافيـــة للوصول التي منحتنا إياها بقيادة 
يوتيوب. وقد أظهرت العالمات التجارية مثل 
كادبـــوري أيضـــا أن األثر المرجـــّو يتضاعف 
بشـــكل ملحوظ لدى المستهلكين الذين ينتهي 
بهم األمر بمشـــاهدة اإلعالنـــات عبر اإلنترنت 

والتلفزيون على حّد السواء.
ومـــن المؤكد أنـــه على المســـوقين الجدد 
أن يبحثـــوا عـــن محرك دفع حقيقـــي وراء كل 
عملية واسعة النطاق. واقعيا، ال يمكنك قيادة 
استمرارية وســـائل اإلعالم من خالل االكتفاء 
بنشـــر مضمـــون على أمـــل أن يجـــده الناس 

صدفة.
وبالنســـبة للشـــركات متعـــددة العالمات 
التجارية يتوّجب عليها ترتيب أولوياتها دون 
رحمة، وتحدد الماركات التي ترغب في دعمها. 
وكثيرا ما يؤول بها ذلك إلى تجاهل أو نسيان 
بعض الماركات القّيمة. وفي حين أنه قد يكون 
من الصعب تبرير ماليين الجنيهات المدفوعة 
في إطار حملة تلفزيونية واحدة، يمكن لمبادرة 
الفيديـــو على اإلنترنت أن تمّكنك من الوصول 
إلى نتائج عملية وتقليص الميزانيات بشـــكل 

هام وملحوظ.
غير أن معظم المســـوقين غالبا ما يقللون 
من قيمة المبلغ الذي يتوجب عليهم دفعه على 
مقاطـــع الفيديو عبر اإلنترنـــت، ونتيجة لذلك 
فإنهم ال يلمســـون ســـوى جزء معين ومحدود 
من الجمهور. على العالمات التجارية الكبيرة 
التي تنفق الماليين على الحمالت التلفزيونية 
أن تـــدرك أّنه حان الوقـــت أن ترفع ميزانياتها 
لليوتيـــوب نحو مبالغ هاّمـــة. وعندما تضيف 
إلى ذلك أثر المشاهدات الجزئية أو المتخطية 
(والتي أثبتـــت أنها ال تزال قويـــة جدا) فإنك 
تبـــدأ في إدراك اإلمكانـــات هائلة الحجم التي 

يتّم تجاهلها حاليًا.
ويبقى اســـتهالك اإلعالنـــات التلفزيونية 
بطبيعته محدودا في مكان معّين (غرفة داخل 
منزلك)، وغالبا ما يكون ذلك خالل وقت محّدد 
من اليوم. في حين يواصل اســـتهالك الفيديو 

علـــى الهواتـــف المحمولة التـــي ال تعاني من 
هـــذه القيـــود فـــي تحقيق نجاحـــات صارخة 
وخيالية. يســـتهلك الناس محتويات الفيديو 
طوال اليوم، في مجموعة متنوعة من المواقع، 
مما يجعلهم أقرب إلى فرص الشـــراء. ويشمل 
التعزيـــز المتواصـــل لهـــذه العمليـــات أيضا 
فرصـــة الوصول إلى المســـتهلكين الجدد في 
األســـواق النامية ألول مرة، على الرغم من أن 
بيانات الوصول يمكن أن تمّثل تحديا حقيقيا 

هنا.
ستكتشف العالمات التجارية أن ما يقارب 
ثلـــث نشـــاطاتها المدفوعـــة علـــى اليوتيوب 
ينتهي بهـــا المطـــاف على الهاتـــف الجوال، 
ولكن الفرصة لالســـتهداف والتحســـين على 

وجـــه التحديـــد تبقى إلـــى اآلن مقتصرة على 
مستوى االستكشـــاف. هناك بعض المبدعين 
الرئيسيين الذين تتوّجب مراقبة تطورهم عن 
قرب، وال ســـيما أن أصواتهـــم غالبا ما تكون 
ضعيفـــة أو أّن مســـتوى ودرجـــات االهتمام 

تضعف على الشاشات المصّغرة.
باإلضافة إلى فوائد التســـويق التقليدية، 
توجد مجموعة من العوامل الفريدة والخاصة 
بشـــبكة اإلنترنت. إذ تبقى القدرة على تغطية 
تواتـــر اإلعالنات للمســـتخدمين من أجل منع 
التعرض المفرط لها حلم كّل مخطط تلفزيوني، 

وإن كان مجّرد واقع يومي على اإلنترنت.
التخصيـــص هو الحقل الضخـــم الذي لم 
تتوّغـــل به ســـوى بعـــض المـــاركات. ينبغي 

أن تكون فرصـــة الوصول إلـــى الناس بطرق 
إبداعيـــة جديـــدة ومختلفة -ســـواء خفية أو 
بشـــكل جـــذري-، على أســـاس من هـــم وماذا 
يفعلون، هي الحدود المقبلة في العالم الرقمي. 
كما يتيح لنا اســـتهداف شـــرائح معينة سرد 
قصص متسلســـلة على نفس المســـتهلك، من 
خالل بناء قوة ســـردية بمرور الوقت أو حتى 
دفعهم دفعا نحو ضرورة شرائية. شيء أخير 
يجب أن ال ننســـاه هو القـــدرة على النقر على 
شـــريط الفيديو على الّشـــبكة: تبقى بالتأكيد 
إعالنات الفيديو قوية بدرجة كبيرة عندما يتم 
اســـتهالكها بشكل ســـلبي، ولكن عندما تكون 
على اإلنترنت فهناك أيضـــا خيار النقر فورا، 

واالستكشاف أو حتى شراء شيء ما.

[ ثلث النشاطات المدفوعة على يوتيوب تتابع على الهاتف الجوال [ اإلعالنات عبر اإلنترنت تجعل الجمهور أقرب إلى الشراء
يقدم اإلنترنت خدمة جليلة للشــــــركات والعالمات التجارية التي تدفع مبالغ هائلة لإلعالن 
ــــــي، لكن عليهــــــا أن تبذل جهودا إبداعية متواصلة لجــــــذب اهتمام الجمهور عبر  التلفزيون

يوتيوب الذي يصل إلى كل مكان وفي أي زمان.

اإلعالنات على اإلنترنت تمكن من الوصول إلى نتائج عملية وتقليص الميزانيات بشكل ملحوظ

سوق اإلعالن الرقمي أمل وسائل اإلعالم في تخطي الكساد

األسبانية  القضائية  السلطات 
ســـعت إللقاء القبض على ثالثة 
جنـــود أميركييـــن بتهمـــة قتل 
المصورين األسباني واألوكراني

◄

تواتـــر  تغطيـــة  علـــى  القـــدرة 
اإلعالنـــات للمســـتخدمين مـــن 
أجـــل منع التعـــرض المفرط لها 
تبقى حلم كل مخطط تلفزيوني

◄
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ميديا
{أغلب التشـــريعات تدعو إلى محاربة الكراهية وحماية الحريات، 
لكن مشـــكلة وســـطنا العربـــي، تتمثل فـــي تدخـــل الحكومات 

وإساءة استخدام اإلعالم}.
علي شمو
رئيس املجلس القومي للصحافة بالسودان

{اإلعالم العربي يلعب دورا أساسيا في  خلق رأي عام عربي مؤيد للمرأة 
وقضاياها، وعليه أن  يطور أدوات جديدة لتغيير الثقافة المجتمعية 

التي تناهض المرأة}.
ميرفت تالوي
املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية

{مـــن المهم ترســـيخ مفهوم اإلعالم اإلنســـاني بوســـائل اإلعالم 
المختلفـــة لما له من تأثير مباشـــر على تعميـــق الصورة الذهنية 

اإليجابية عن المنطقة في الخارج}.
سلمان صباح السالم احلمود
وزير اإلعالم الكويتي

متحف أميركي يستعيد ذكرى صحفيين قضوا من أجل الحقيقة
} واشــنطن - ”إنه األمر الصواب والعادل أن 
نتوقـــف اليوم للحظة عن مشـــاغلنا لنتذكر ما 
قام به هـــؤالء الصحفيون ولماذا“، هذا ما بدأ 
به بيتر ريتشـــارد المسؤول التنفيذي لمتحف 
”نيوزيوم“ األميركـــي المخصص للصحافيين 
في واشـــنطن، حديثه خـــالل احتفال في قاعة 
اإلعـــالم في المتحف لتكريم 14 صحافيا قتلوا 
خـــالل تغطيهم نزاعات في العـــام 2014 بينهم 
اثنـــان قتال بأيـــدي تنظيم الدولة اإلســـالمية 
وأدرجـــت أســـماؤهم علـــى نصب واشـــنطن 

لإلعالميين.
ومن بيـــن الصحفيين الذين تـــم تكريمهم 
المصـــور الصحفي جيمس فولـــي الذي عمل 
لحســـاب غلوبـــال بوســـت ووكالـــة فرانـــس 
برس وغيرها انطالقا من أفغانســـتان وليبيا 
الصحافـــي  ســـوتلوف  وســـتيفن  وســـوريا، 
لتايـــم  عمـــل  الـــذي  االســـرائيلي  األميركـــي 

وكريستشان ساينس مونيتور.
وإضافة إلى هـــؤالء الصحفيين الـ14، فإن 
النصب ســـيكرم أيضا 2271 مراسال ومصورا 
ومذيعـــا ومعدا لنشـــرات من مختلـــف أنحاء 

العالم رجوعا إلى العام 1837.
وقـــال جون فولـــي والد جيمـــس إن نجله 
إال أن جيمس  وسوتلوف قتل ”بشـــكل فظيع“ 
”ترك أثره كإنســـان رائع كان يحاول الدفاع عن 

حقنا في المعرفة“.

وللمرة األولى منذ تأســـيس المتحف قبل 
ســـبع ســـنوات في واشـــنطن تم وضع ستار 
أســـود على لوحة ”الصفحـــات األولى اليوم“ 
بهدف التوعية مـــن التهديدات التي يواجهها 
الصحفيون. وأكد جين بوليسنســـكي مسؤول 
العمليـــات فـــي المعهـــد أن النصب وســـيلة 
لالعتراف بالتضحيات التي بذلها الصحفيون.
وأضـــاف ”دورنا يقتصر على العناية بهذا 
النصـــب بالنيابـــة عن أشـــخاص ليســـوا في 
النهايـــة بحاجة إلى مثل هـــذا الصرح لتأكيد 

شجاعتهم وتضحيتهم بأنفسهم“.
وذكر المتحف أن الصحفيين الـ14 وهم 11 
رجال وثالث نساء يمثلون أكثر من 80 صحفيا 

قتلوا خالل أدائهم عملهم في 2014.
وشددت كاثي غانون من وكالة اسوشييتد 
بـــرس في كلمة على المخاطـــر التي يواجهها 
الصحفيـــون مشـــيرة إلى مقتـــل زميلتها آنيا 
نيدرنغهاوس في هجوم بأفغانستان أصيبت 

فيه غانون نفسه بجروح.
وأضافت ”نحـــن نعمل صحفيين بســـبب 
فضولنـــا. والذين يتوجهون مّنـــا إلى مناطق 
نـــزاع يريـــدون إشـــباع فضول حول أســـباب 
ودوافـــع الحـــروب وخصوصا التعـــرف على 

ضحاياها، أي الناس أنفسهم“.
ومن بيـــن الصحفييـــن المكّرميـــن أيضا 
يوســـف أحمد أبوكر من إذاعـــة ايرغو وإذاعة 

المستقبل الذي قتل في الصومال، ومفتاح أبو 
زيد من صحيفـــة برنيق الذي قتـــل في ليبيا، 
ســـيمون كاميلـــي من اسوشـــييتد برس التي 
قتلت في غزة، وميشـــال دو سيل من واشنطن 
بوســـت الذي توفي فـــي ليبيريـــا، وروبيليتا 
غارســـيا من ريمات ودي دبليو ايه التي قتلت 
في الفيلبين، ونيلز هورنر من إذاعة ســـفيريز 

الـــذي قتل فـــي أفغانســـتان، وكاميـــل لوباج 
المراســـلة المســـتقلة التي قتلت فـــي أفريقيا 
الوســـطى، وإرشاد مستوي من شبكة أونالين 
انترناشـــيونال نيـــوز وآري نيـــوز الذي قتل 
في باكســـتان، وبابلو مدينا من ايه بي ســـي 
كولور الذي قتل في باراغواي، ولوك ســـومرز 

الصحافي المستقل الذي قتل في اليمن.

فولي أحد الصحفيين الذين تركوا أثرا إنسانيا  في محاولة الدفاع عن الحقيقة

◄ نظمت كلية محمد بن راشد لإلعالم 
في اجلامعة األميركية في دبي مؤمترًا 

صحفيًا لإلعالن عن انطالق مؤمتر 
التواصل االلكتروني في آسيا، 

سلط خالله الضوء على أهم النقاط 
التي سيتناولها املؤمتر الدولي 

ملركز معلومات واتصاالت وسائل 
اإلعالم اآلسيوية في دورته الرابعة 

والعشرين.

◄ تعّرض عدد من الصحفيني 
واملصورين التونسيني إلى اعتداء 

بدني ولفظي من قبل بعض املعلمني 
وذلك أثناء تغطيتهم الوقفة 

االحتجاجية للمعلمني أمام مقر وزارة 
التربية بالعاصمة تونس.

◄ أبلغ صحفيون عراقيون املرصد 
العراقي للحريات الصحفية أنهم 

طردوا بطريقة مهينة من مؤمتر كانوا 
بصدد تغطيته دعتهم إليه وزارة 

التربية العراقية صباح اإلثنني، وكان 
مخصصا ملناقشة واقع ”محو األمية“ 

في البالد.

◄ يفتتح اليوم في تونس املؤمتر 
العربي احلادي عشر لرؤساء 

أجهزة اإلعالم األمني، تناقش فيه 
عدة مواضيع من بينها دور أجهزة 

اإلعالم األمني في التعامل مع شبكات 
التواصل اإلجتماعي ومشروع 

إستراتيجية إعالمية عربية مشتركة 
ملواجهة ظاهرة اإلرهاب.

◄ أعرب مركز حماية وحرية 
الصحفيني في األردن عن قلقه من منع 

وسائل اإلعالم من تغطية اجتماع 
مجلس النواب مع احلكومة ملناقشة 

ملف ”بيع اآلجل“ في محافظات 
اجلنوب. وقال في بيان أن ”اإلجراء 

يحد من حق اإلعالم في احلصول على 
املعلومات بشفافية ونقلها للجمهور 

ضمانًا للحق في املعرفة“.

طي قضية مقتل المصور األسباني في بغداد

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} بغداد – وســـط حالة اجلنون التي تصاحب 
الصراع الشـــيعي الســـني في الدول العربية، 
أثار تصريـــح النائـــب العراقي طـــه اللهيبي 
فـــي مقابلـــة تلفزيونية أن أوبامـــا ”تربى في 
حضن أب شيعي وأمه شيعية، أوباما شيعي“ 
سخرية وجدال واسعني على تويتر انتقال إلى 

الشبكات االجتماعية واإلعالم األميركي.
وسخرت صحيفة ”واشنطن بوست“ من أن 
”القراء األميركيني قد يشعرون بالدهشة عندما 
يقرأون أن أوباما الذي يعتنق املســـيحية لديه 
أجندة إســـالمية ســـرية. وتلفت  إلى أنه حتى 
قبل انتخابه، سرت شائعات بأن أوباما، الذي 
وصـــف والده بأنه مســـلم فقد إميانـــه، تلقى 
تعليمه في مدرســـة إســـالمية متطرفة عندما 

كان طفال في إندونيسيا.
كذلـــك تطرقـــت الصحيفة إلى مـــا أدلى به 
الكاتب الســـوري محيي الديـــن الالذقاني بأن 

أوباما هو ابن رجل كيني شيعي.
األميركـــي إنه على  وقال موقـــع ”كوارتز“ 
الرغم من أن أوباما ليس مسلما على اإلطالق، 

فإن ذلك لم مينع العرب من التفكير في ذلك.
وعلى تويتر، بـــرز أكثر من تعليق من قبل 

املغردين حول املوضوع.
#املهمشـــون_طلعو_ هاشـــتاغ  وضمن 
أوباما_شـــيعي، قال مغرد ”مقالة واشـــنطن 
بوســـت ال تؤيد كون أوباما شـــيعيا والغرض 
منهـــا أن نظريـــة كونه مســـلما تطـــورت إلى 
ســـاخرا  معلـــق  وكتـــب  املذهـــب“.  حتديـــد 
”األميركان مســـكوا في أوباما إذا كان مســـلما 
أو  مســـيحيا، نحن منسك فيه كونه شيعيا أو 

سنيا.. أظنه أباضيا!“.
وفـــي العـــراق، كان هنـــاك تنافـــس فـــي 
األســـابيع التالية النتخاب أوبامـــا في ٢٠٠٨، 
حيـــث كان يدعي الســـنة أن الرئيس األميركي 
ينتمي إلى مذهبهم، ولكن مزاعم الشيعة كانت 
أقوى بالنظر لالســـم الثاني للرئيس، حسني، 
والذي ميثل رمزا دينيا بالنسبة للشيعة، ولكن 

الكثير من السنة استغلوا نفس االسم أيضا.
وسخر مغردون مما تناقله مغردون شيعة 
إلى أن ترجمة حروف اســـم الرئيس األميركي 
”O-ba-ma“ تعني ”أنه معنا“ باللغة الفارسية. 
وثار جدل في مصر أيضا بعد ادعاء مصريني 
أن أوبامـــا عضو ســـري في جماعـــة اإلخوان 

املسلمني، ما أثار سخرية واسعة حينها.
وتبنـــى مغـــردون فرضية تقـــول ”أوباما 

مسيحي الديانة شيعي السياسة“.
وكتب معلق ”صدقـــا عندما بدأ بعض من 
يدعي أنه مثقف يردد بغباء أن أوباما شيعي! 
وأخـــذ الكثير يردد ذلك معهم على الفضائيات 

وقتها علمت أن احلالة ميؤوس منها“.
وكتب ناشط على فيسبوك ”أضحكني هذا 
اخلطاب ألكثر من سبب: ألّن هذا النائب ُميثل 
ُمكونا َمضحـــوكا عليه، ألنه أوصَل مثل هؤالء 
الُسذج لَيكونوا ممثلني عنه، مؤكدا ”االعتراف 

بأن ثمة مرضا هو أول خطوة  لعالجه“.

} الربــاط – اســـتقطبت الصفحـــة الرســـمية 
لرئيس احلكومـــة املغربية عبداإلله بن كيران، 
على موقع فيسبوك ٤٢ ألف متابع بعد أقل من 

شهر على إطالقها.
الصفحة أنشـــأها قســـم اإلعالم في حزب 
العدالـــة والتنميـــة املغربـــي الـــذي يتزعمـــه 
عبداإلله بن كيران،  الذي ســـبق أن اعترف أنه 

ال يعرف كيفية استخدام املوقع.
ووفق مصـــادر مـــن داخل حـــزب العدالة 
والتنميـــة، فإن بـــن كيران ســـيقوم بتحديثها 
عندمـــا يتمـــّرس علـــى تقنيـــات النشـــر على 
فيســـبوك، كما سيعمل على اإلجابة عن أسئلة 

مستعملي الفيسبوك بشكل مباشر.
وفـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة خاطـــب رئيس 
احلكومة املغربية، واألمني العام حلزب العدالة 
والتنميـــة رواد موقـــع التواصـــل االجتماعي 

بـ”سكان فيسبوك“.
وكان حزب العدالة والتنمية قد دشـــن قبل 
أشـــهر موقعـــه اإللكتروني الرســـمي اجلديد. 
كمـــا يتّوفر جل وزراء احلـــزب، على صفحات 
في فيســـبوك، ينشـــرون من خاللها أنشطتهم 

ويتواصلون عبرها مع الرأي العام املغربي.

وُيعتبر احلـــزب أقوى األحـــزاب إعالميا. 
ويتهـــم خصوم بـــن كيـــران أعضـــاء العدالة 
والتنمية بشن حرب شرسة من خالل فيسبوك 

على كل من يهاجم بن كيران ورموز حزبه.
وقـــع اســـتقبال صفحة بـــن كيـــران على 
فيســـبوك، بتعليقات ســـاخرة ومرحبة، حيث 
اعتبـــر أحدهـــم أن ”املغاربـــة فـــي حاجة إلى 
التواصل مباشـــرة مع بن كيران وليســـوا في 

حاجة إلى التواصل مع فريقه في اإلعالم“.
وكتب معلق ”مرحبا بك عند سكان فيسبوك،  
تنقصنا وزارة متثل ســـكان فيســـبوك.. نطلب 
منكم إحداث وزارة حتت مســـمى؛ العالقة مع 

الفيسبوك واملجتمع االفتراضي“.
ولم تختف املناوشات احلزبية بني أنصار 
بـــن كيـــران وأنصـــار زعيم حزب االســـتقالل 
عبداحلميد شـــباط. وعلق أحدهم ”أكاد أجزم 
أن شـــباط أيضا موجود على الصفحة باســـم 

وهمي، يقوم بحساب عدد املعجبني“.
 ولم تعد اخلالفات التنظيمية والسياسية 
في املغرب حبيسة اإلعالم التقليدي، بل صارت 
موضوعـــا متداوال فـــي الفضـــاء االفتراضي 
وخاصـــة فيســـبوك الـــذي ”يســـكنه“ نحو ١٠ 

ماليني مغربي، بحسب إحصائيات رسمية.
الشـــبكات  مســـتخدمي  عـــدد  ويقـــدر 
االجتماعية  بنحو ١٤ مليون شخص من أصل 

١٧٫٣ مليون شخص من مستعملي اإلنترنت.
ويبدو أن فيســـبوك بات فضاء ميارس فيه 
قياديـــون من حزب العدالة والتنمية خالفاتهم 
وتعـــدد وجهات نظرهـــم في قضايـــا احلزب 

والوطـــن. كما أن فيســـبوك أداة ضغط كبيرة 
على املســـؤولني السياســـيني. وكانت البداية 
قبل شـــهرين مع ما عرف بـ”زواج الوزيرين“، 
حيث أوردت وســـائل إعـــالم مغربية أنباء عن 
قرب زواج احلبيب الشـــوباني وزير العالقات 
مع البرملان واملجتمع املدني، وسمية بنخلدون 
الوزيرة املنتدبة فـــي التعليم العالي والبحث 

العلمي.
قصة زواج الوزيرين صارت القضية األبرز 
علـــى صفحات أعضـــاء احلـــزب ومؤيديه بل 
وعموم رواد فيســـبوك من املغاربة، وانقسموا 
بـــني معارضـــني لهـــذه العالقـــة ويصفونهـــا 
بـ”النزق السياســـي“، وأن احلكومة ”ليســـت 
مجـــاال للتفكيـــر في تعـــدد الزوجـــات“، وهي 
املقولـــة التي ســـتصم احلـــزب بـ”الرجعية“، 
وبـــني من اعتبـــروا أن هذا األمـــر ”خوض في 
خصوصيـــات اآلخرين“. ولم تهـــدأ املناكفات 

الفيسبوكية  إال بعد استقالتهما.
ومـــا لبثت قصـــة زواج الوزيرين أن تهدأ، 
حتى شـــهدت صفحات فيسبوك مجددا معركة 
حامية الوطيس وجهـــت نيرانها صوب وزير 
االتصال مصطفى اخللفي، على خلفية ســـهرة 
الفنانة األميركية الشـــهيرة جنيفر لوبيز، في 
مهرجـــان موازيـــن الـــذي أقيم فـــي العاصمة 
املغربيـــة الرباط، مـــن ٣٠ مايو إلـــى ٦ يونيو 
احلالـــي. وفيما هدأت قليال قذائف فيســـبوك 
في مسألة ”لوبيز“ وجنا الوزير من االستقالة، 
تأجج اجلـــدل مجـــددا حول موضـــوع جديد 
عنوانـــه ”تعليـــق املســـؤوليات احلزبية التي 
يتوالهـــا عبدالعزيز أفتاتي فـــي حزب العدالة 
والتنمية علـــى خلفية قيامه بزيـــارة للحدود 

املغربية اجلزائرية يوم ٢٨ مايو املاضي.

وخلفـــت زيارته إلـــى املنطقـــة احلدودية 
الشـــرقية اســـتياء لدى جهات عليا في الدولة 

كما خلفت مناكافات فيسبوكية عنيفة.
وقال معلـــق إن قرار األمانة العامة للحزب 
”اتخذ كإجراء احتـــرازي لتفويت الفرصة على 
من يكيدون للوقيعة بني احلكومة واملؤسســـة 

امللكية“.
وتعليقا على حتول فيســـبوك مؤخرا إلى 
ساحة تداول خلالفات حزب العدالة والتنمية 
مؤخـــرا، قال محمد مصبـــاح الباحث املغربي 
مبعهـــد كارنيغي للشـــرق األوســـط، ”في ظل 
غيـــاب التأطيـــر احلزبي الصـــارم، تبدو هذه 
الوســـائط مبثابة قنـــوات لتصريف اخلطاب 
السياســـي والضغط على القيادات بإحراجها 

مبواقف تكون راديكالية“.
وقال مصباح إن ”هذا يأتي في سياق يعبر 
عن أن هناك مالمح تشكل الرأي عام من خالل 

وسائط التواصل االجتماعي اجلديدة“.
ويؤكـــد ناشـــطون أن أصحـــاب القرار في 
البالد يستمعون جيدا لنبض الشارع، مؤكدين 
أن فيسبوك حتول إلى منبر حقيقي ذي سلطة 

افتراضية تفوق تأثير احلكومة أحيانا.
وبعيـــدا عن السياســـة فال تـــزال ”قضية 
كلب“ تشغل فيسبوك املغربي بعد العثور على 
كلب أطلق عليه اسم ”راي“ في حالة سيئة بعد 

تعذيبه بشكل وحشي من طرف مجهول. 
واستقطبت صفحة تضامنية على فيسبوك 
مع الكلب ”راي“ أكثر من ٢٣ ألف شخص، ليس 
من املغرب فقط وإمنا من عدد من دول العالم.

وطالبـــت عريضة بأن تكـــون حالة ”راي“ 
عبرة لـــكل املعتديـــن على احليوانـــات، وذلك 

مبحاسبة املتورطني.
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@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب

لبنانمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@MereIslam
طوبـــى للفقـــراء خلـــف ســـواتر 

املوت.
******

@BAREQ_78
عام على احتالل املوصل شـــكرا 
لهذا العام الذي كشف عن معادن 
وأخالق البشـــر وأظهـــر كل على 
حقيقته.. لم يكن عام سقوط املدن 

إمنا عام سقوط األقنعة.
******

@Sabah_Nahi
لـــم أكـــن موجـــودا فـــي داحس 
والغبـــراء ولـــم تكـــن انـــت فيها 
وال  فواتيرهـــا  نتحمـــل  فلمـــاذا 
نتمكن من ان نعيش بســـالم كما 

نعيش مع االقوام االخرى.
******

@Wejdan__o
احدهـــم ســـقط عقله بـــني زحمة 
االحذية وبدال من انتشاله انتشل 
حـــذاء وغمســـه فـــي رأســـه. ما 

اكثرهم.
******

@Dr_3edan
شهادة محترمة وحتسب للدكتور 
سليم اجلبوري ليس اخلالف بني 
أبناء العراق، اخلالف يســـتعمله 

السياسيون إلرضاء اخلارج!
******

@2004Noor
ابقـــوا حيث املوســـيقى والغناء 
حاربـــوا  يغنـــون.  ال  فاألشـــرار 

االرهاب باملوسيقى!

@bashar__asad
يقولـــون إننـــا دولـــة قمعيـــة غير 
تعدديـــة رغـــم أننا منتلـــك ٦ طرق 
للتعذيـــب.. ال يوجد دولة في العلم 

توفر ملواطنيها ٦ طرق للتعذيب.
******

@ia
ال  كالبالـــون  االن  العـــرب  حـــال 
يتوقفـــون عـــن النفـــخ فيـــه حتى 

ينفجر.
******

@putinarabia
نتنياهو يقول: لم تبق سوريا لكي 
تطالـــب باجلوالن! لالســـف كالمك 
صحيح نســـبيا! النه لم تبق سافل 

اال وارسلتموه إليهم!
******

@MousaAlomar
الوقـــود مفقـــود في حلـــب وادلب، 
األطفـــال فـــي املستشـــفيات حتت 
خطـــر املـــوت، واألفـــران متوقفـــة 
بسبب قطع الوقود من طريق ريف 
حلب الشـــمالي، هل هذا تقرب الى 

الله أيضا؟
******

@fdwairi
االنهيـــار  مـــن  يعانـــي  اجليـــش 
والدليل اخلســـائر ولم يعد ميتلك 
اال البراميـــل املتفجـــرة، فقـــط ١٠٠ 

صاروخ كافية لتحييد طائراته.
******

@3anzehWalo6aret
جيشـــكم أملكم لم يعد قـــادرا على 

حماية أحد.. وال حتى وزراءكم.

@roo7_dad
مدرس يداوم ٥ ســـاعات ويعطل ٤ 
اشهر يستلم ضعف جندي مرابط 
على احلدود يقدم روحه رخيصة 
ألمن البلـــد.. البد من اعادة النظر 

في رواتب اجلنود.
******

@Amira_alh
كنت اليوم اتكلم مع فلبيني دخل 
اإلسالم اآلن.. قلت له ملاذا اسلمت 
وما أعجبـــك باإلســـالم؟! قال لي 
"مسلم في زواج أربعة" ونعم نقل 

الصورة والله.
******

@Barjasbh
البطالـــة باململكـــة ١٢٪، اليونـــان 
٢٥٪ وأســـبانيا ٢٣٪ ولكن نســـبة 
الســـعوديني املشـــتغلني إلى عدد 
الســـكان ٢٧٪، أمـــا اليونـــان ٥١٪ 

وإسبانيا ٥٦٪ تضليل خطير.
******

@hussein1462
تصـــور.. أن الشـــعب الذي صفق 
إلقالة الوزير النه "خاطب" املواطن 
بعصبيـــة يصفق ملوظـــف الهيئة 

الذي "يضرب" املواطن!!
******

@y0ryt2
سكوت احلكومة عن أفعال الهيئة 
بدأت  اســـتفهام..!!  عالمـــة  يحط 
أحـــس أن الهيئـــة ماســـكة صور 
على احلكومة هيئة حائل تضرب 

فتاة وشاب.
******

@GazalSea
تعايش النبي مع نصارى جنران 
ويهـــود املدينـــة ومجـــوس هجر 
وفشل املسلمون في التعايش في 

ما بينهم!! غريب امرهم!!

@elissakh
إليسا

فنانة لبنانية

@nabilelhalfawy
ال أرى مثـــل اإلرهابيني وحلفائهم 
مـــن يدفع البـــالد دفعـــا إلى حكم 

عسكري باملعنى احلقيقي.
******

@hafezabuseada
هجوم انتحـــاري في معبد الكرنك 
االرهاب رســـائله ال تنضب أعداء 
احلضـــارة واإلنســـانية ال يجـــب 

التسامح ولكن البد من مقاومته.
******

@adam_ahamed_d
قلت ألبـــي "٨٠ حمـــارا مذبحوين 
وســـيوزعون على املطاعم "قال لي 

"حلو. الكباب سيرخص".
******

@AMaaGdY14
نتكلـــم عن فســـاد احلكومـــة ولم 
نتكلـــم قـــط عـــن فســـاد النفوس. 
مواطـــن يذبـــح حميـــرا ويقدمها 

للناس دون تأنيب ضمير.
******

@BATISTAIA
املصـــري  والنخبـــوي  الناشـــط 
بـــال مصدر دخل بـــس عنده دخل 
يتضامـــن مـــع القاتـــل ويتجاهل 
القتيـــل إن لم يشـــمت فيه يرفض 
كانـــت  إذا  إال  اإلعـــدام  أحـــكام 

ألشخاص يكرههم".
******

@AlyaaGad
تاكســـي  بينـــك  جميلـــة.  فكـــرة 
السيدات  تقوده  الوردي  التاكسي 
لتوصيل السيدات فقط في مصر.

@faresk2002
بعد قـــراءة بيان كتلة املســـتقبل 
جدد السؤال احملوري نفسه: ملاذا 
اذن االستمرار إلى طاولة احلوار 
طاملا حزب الله ميعن في املســـار 

املنبوذ أكثر فاكثر؟
******

@eyad1949
حتـــول هتافات جماعـــة اجلنرال 
ميشـــال عون من "حرية، ســـيادة، 
يـــا...  "لبيـــك  إلـــى  اســـتقـالل" 
عصمة  طبيعي!  تطـــور  (جنرال)" 
إلهيـــة تعلموها من قدوتهم حزب 

الله.
******

@Hadialamine
اســـتمرار تدخل "حـــزب الله" في 
ســـوريا هو تنفيذ إلرادة القيادة 
اإليرانية والنظام السوري وليس 

للدفاع عن لبنان.
******

@MahfoudElie
مســـلم لبناني يعتقـــد معتقداتي 
االعتدال  يســـلك  بلبنـــان  ويؤمن 
نهجا يذود عن االســـتقالل نهاية 
لبنان حاسمة له هو اقرب لي من 
اي مسيحي مرتهن وإن كان اخي.

******
@Elseemaroun
نعيـــم قاســـم: إمـــا ان تنتخبـــوا 
ميشال عون رئيســـا او تنتظروا 
الجل غير مسمى اعتدنا االنتظار 
ولن ننتخب اال رئيســـا لبنانيا ال 

إيرانيا وموزون ال مجنون.

سوريا

عبداإلله بن كيران رئيس احلكومة املغربية، يجد نفسه مجبرا على االنضمام إلى فيسبوك 
رغم "جهله" بتقنياته، في اعتراف ضمني بتأثير "سكان فيسبوك" على الرأي العام املغربي.

@jiji77
"رفات حنبعـــل قريبا في تونس" 
بالستيكية  أكياس  في  سنضعها 

ونقسمها على املناطق املهمشة.
******

@toun
طـــوْل الباْل ْيِهـــْد اْجلبـــاْل  مثل 

تونسي.
******

@789hop
االحتاد العام لالضرابات يحييكم 
ويشد على أياديكم ويقول لكم من 

عملوا ماتوا.
******

@ecolederire
في أخبار الثامنة املادة اإلخبارّية 
ثرية جدا فيها فقرة "االنتهاء من 
تصوير مسلســـل ناعورة الهواء 
أشـــفق على املواطن الذي يدفع ٧ 

دنانير شهريا. 
******

@carowet
ســـلموا فـــي مطلـــب "وينـــو من 
قتل شـــكري" وتبعوا حملة وينو 

البترول. اه يا تونس.
******

MohamedChelbi@
جمهورية البطاطا وجب علينا أن 
نقرأ جيـــدا حكم احملكمة اإلدارية 
بإلغاء مرســـوم مصـــادرة أمالك 
الطرابلسية. أنا سأذكر مبا قلته 
مـــرارا عـــن التلكؤ فـــي معاجلة 

امللفات املتراكمة.

رئيس الحكومة المغربية ينضم إلى سكان فيسبوك متأخرا

جنون الطائفية: أوباما 

مسيحي شيعي إخواني

قضيـــة الكلـــب راي ولوبيـــز 

السياســـيــة  والمنــاكفـــــات 

أهم ما يشـــغل فيسبوك في 

المغرب

◄

حاز مقطع تمثيلي للعبة {غراند ثيفت أوتو} الشـــهيرة باســـم {GTA} على ٥ ماليني مشاهدة عبر موقع يوتيوب خالل يوم واحد 

فقط، ويتوقع أن يحصد الفيديو ماليني املشـــاهدات في الســـاعات القليلة املقبلة. ويظهر الفيديو رجال وهو يحاكي تصرفات 

الشخصية الرئيسية في اللعبة، مثل سرقة السيارات بالقوة، واالعتداء على املارة في الطريق أو دهسهم.
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تحقيق
أدى االنغالق الذي كانت تتســـم به قبائل آيت حديدو إلى تعميق 

ظاهرة العنوسة في املنطقة، وخاصة بالنظر إلى أن نسبة اإلناث 

تبلغ تقريبا ٥٨ باملئة من إجمالي السكان في البالد.

لـــم يجد شـــيوخ قبائل آيـــت أحديدو غيـــر إحياء أســـطورة حب 

أمازيغية مشـــابهة لقصـــة قيس وليلى، وذلـــك بهدف الحد من 

ظاهرة العنوسة املستشرية في منطقة إملشيل.

تقيـــم قبائل آيت أحديدو، التي تســـكن منطقة إملشـــيل 

الواقعة في إقليم الرشـــيدية جنوب شرقي املغرب، موسما 

سنويا للزواج الجماعي في سبتمبر من كل عام.

فيصل عبدالحسن
}  يبدأ الموســـم المحّدد للزواج الجماعي في 
أوســـاط قبائل آيت أحديدو التي تسكن منطقة 
إملشيل بإقليم الرشيدية شـــرقي المغرب، في 
الثالث من سبتمبر من كل عام، إذ تلتقي أعداد 
وافـــرة من الجميـــالت، وهن في عمـــر الزواج 
بكامـــل زينتهـــن، مرتديات مالبســـهن البدوية 

التقليدية، ويقابلهن عدد مماثل من الرجال.
ويـــؤدي الجميـــع رقصـــات فولكلورية في 
مهرجـــان لألعراس الجماعية يســـتمر ســـبعة 
أيام ويسمى بـ“موســـم إملشيل“، وخالل هذه 
األجـــواء االحتفاليـــة الكبرى تختـــار كل فتاة 
رجـــال يناســـبها ليكـــون نصيبها فـــي الحياة 
ونصفهـــا اآلخر، وفي الليلة ذاتها يقام الزواج 

جماعيا.
زواج إملشـــيل أو الـــزواج العشـــائري في 
بادية المغرب، هو أســـطورة حقيقية تســـتمد 
جذورهـــا مـــن الماضـــي وال تـــزال تعيش في 
الحاضـــر، لتحقيق الخصوبـــة في زمن جفاف 

البادية وحياة أهلها الصعبة.

البنى الرمزية للمجتمع القبلي

المختصـــون فـــي علم االجتمـــاع المغربي 
أولـــوا اهتمامـــا كبيرا فـــي أبحاثهـــم لبنيات 
المجتمـــع القبلي في المغـــرب، وتطارحوا من 
بينهـــا قضية الزواج العشـــائري فـــي منطقة 
إملشـــيل. واألرجح أن سطوة النبرة األخالقية 
في الخطـــاب الثقافـــي والمعرفـــي تقف وراء 
امتنـــاع الباحثين عن الغـــوص في هذا الحقل 

السوسيولوجي المهّم لفترة طويلة.
االجتمـــاع،  علـــم  فـــي  الباحـــث  يتحـــدث 
لحســـن آيت لفقيه، عن كيفية مقاربة الوســـط 
السوســـيوثقافي لقبائـــل آيت أحديـــدو، قائال 
”نستنطق كّل شـــيء مرتبط باإلنســـان كالدور 
واألعـــراس  والختـــان  والعمـــران  والقبـــور 
واألفـــراح والبـــؤس واللباس، وغيـــر ذلك من 
الجوانب التي تحمل شـــيئا من الرمز والقيمة 
فـــي هذه المنطقـــة من المغرب، وهـــي بالتالي 

وسائل وأدوات بحث ال بد منها“.
يشـــي هذا التعليل البحثي بضيق المجال 
الخـــاص بالفكر المدّون وســـعة فضـــاء الفكر 
غيـــر المـــدّون، أو بمعنـــى آخر وفـــرة األخبار 
الشـــفهية والرمزيـــة فـــي البادية مقابـــل قّلة 
المصـــادر المكتوبة. وقد ســـمي هذا النوع من 
البحـــوث بـ“الفكـــر المتوّحش“، وفـــق عبارة 
عالـــم األنثروبولوجيا الفرنســـي كلـــود ليفي 
شتراوس، أو ”الال مفكر فيه“، حسب مصطلح 

مواطنه الراحل المفكر ميشيل فوكو.
يقـــول لفقيه، الذي بحـــث عميقا في تاريخ 
الوســـط  دخلنـــا  ”إذا  وعاداتهـــا،  المنطقـــة 
السوســـيوثقافي لقبائل آيت أحديدو نكون قد 
اقتحمنا عالما من القيـــم والرموز، فأين ثقافة 

االنغالق في هذا العالم؟ وأين االنفتاح؟“.

تناوب بين االنغالق واالنفتاح

أســـئلة كثيرة عّبر عنهـــا الباحث في كتاب 
مهّم عن زواج إملشيل، معلال الزواج الجماعي 
العشـــائري الطريف الذي يحصل كل ســـنة في 
هـــذا المكان من الباديـــة المغربية، بكونه يقع 

تحت تأثير جاذبيتي: االنغالق واالنفتاح.
ولألمر عالقة بالطبيعة الجغرافية لمنطقة 
إملشـــيل، إذ يقع مركزها جنوب شـــرق أمالون 
تيفريـــت، ويتكـــّون الجبل من طبقات كلســـية 
وطفيلية، يتقدمه فّج يخترقه رافد مائي يسّمى 
تيـــن كاكـــو، والفـــّج باألمازيغية يســـّمى أمي 
والكيل ترادف الشـــيل، وتركيب الكلمتين يفيد 
باب الكيل. ويصير هنـــا االنفتاح، المعني في 

البحث اختيـــارا يمليه الموقع والطبوغرافية، 
ففي هذا المكان مثال تطلـــب يد المرأة لجمال 
شعرها وهو معيار يعتبر أهم بكثير من جمال 

وجهها أو قوامها.
ويذهب الباحث إلـــى أّن الضرورة فرضت 
علـــى قبائل آيـــت أحديدو ”البحـــث عن منافذ 
لجلب حبـــوب منطقة تادلة وتمـــور تافياللت، 
وحنـــاء واحـــة ألنيـــف وتازاديـــن، وهي مدن 
وقصبات مغربية تقع في جنوب البالد، وجلب 
كل هذه الخيرات منها إلى وسط ال ينتج سوى 

الصوف وجلود الماعز والغنم“.

وبعـــد أن كانت منطقة إملشـــيل مركزا لكل 
بضائع الواحـــة والدير والجبل وتســـويقها، 
تحّولـــت ذات يـــوم إلى حصن مغلـــق ومنغلق 
على نفسه، وبدت مســـتعّدة للصمود أمام أّي 

هجوم والدفاع كلما دعت الضرورة.
وال يعلـــم مـــا إذا كان هذا التنـــاوب، بين 
االنغـــالق واالنفتـــاح، مرتبطا بتحـــرك قبائل 
آيت أحديـــدو؟ أم أنه يعود إلـــى العهود التي 
عّمرت فيها قبيلتا زيان وكروان المنطقة؟ أم أّن 
للمســـألة عالقة وطيدة بالدول المتعاقبة على 

حكم المغرب؟.

مكامن معضلة العنوسة

يقول با كبير، أحد سكان تلك المنطقة، قبل 
أن يســـتقر قبل سنوات في العاصمة المغربية 
الربـــاط، هذا ”الوســـط كان يعيش في ســـالف 
األيام على الغـــزو والترحـــال والبحث الدائم 

عن المـــاء والكأل“، مضيفـــا أن االنغالق 
فرض واقعه على الناس هناك من زمن 

يصعب علينا تحديده تاريخيا.
ويرى باحثـــون أّن العلة الحقيقة 

النـــوع  مـــن لهـــذا 
في الـــزواج إّنما تكمن 
وسيلة  عن  البحث 
زيجـــات  لعقـــد 
تخّفـــف مـــن حـــدة 

العنوسة التي تعاني 
الالئي  اإلنـــاث  منهـــا 

تضّررن كثيرا من جّراء 
واقع االنغالق التاريخي 

المناطق،  هـــذه  لســـاكنة 
مـــع  بالمقارنـــة  وذلـــك 
غيرها من المدن والبلدات 

المغربية.
وفـــي كتابه عن أعراس 
إملشـــيل، يتحـــدث الباحث 
آيـــت لفقيـــه عـــن ”فلســـفة 
االنغالق من خالل المعمار“ 
قائال إن ”المعمار اســـتخدم 

كشـــعار رفعه الموّحدون، 
قادتهـــم،  وباألخـــص 
يقـــول  الـــذي  الشـــعار 
(أســـوارنا سيوفنا) في 
ظهور  قبـــل  ما  مرحلـــة 

األسلحة النارية“.
احتل  مرحلـــة  وهـــي 
فيها تســـوير المدن مكانة 
كانـــت  حيـــث  خاصـــة، 

ســـميكة  جدران  تشـــّيد 
ذات أســـاس حجـــري 

ارتفاعـــه  يفـــوق 
ويصعب  متريـــن 
إليجاد  اختراقها 

منافذ للهجوم 
المدينة،  على 

أمـــا بعـــد 
ر  نتشـــا ا

الســـالح الناري، فقـــد أصبح الدفـــاع عن بعد 
ممكنـــا، وبالتالي فـــال حاجة إلـــى التحصين 
بالجـــدران ذات األســـس الحجرية الســـميكة 

والمرتفعة.
ويبـــدو أن هـــذا االنغـــالق القبلـــي خلف 
األســـوار، لفتـــرة طويلة، قد أدى إلى عنوســـة 
متزايـــدة، ممـــا تطلب ابتكار حل ســـريع لهذه 
المعضلـــة االجتماعّية. ومن ثمة دفع شـــيوخ 
قبائـــل هذه المناطق وحكماؤها إلى تشـــجيع 
إحياء أســـطورة حّب أمازيغيـــة قديمة حدثت 

بين فتى وفتاة من سّكان المنطقة.

تخليد إسلي وتسليت

الرجراجي،  يوســـف  يصـــف 
أحـــد ســـكان المنطقـــة، تلك 

األسطورة القديمة، فيقول 
إّن هذا ”الموســـم هو 

لتخليـــد قصـــة حّب 
قديمـــة حدثت بين 

وتسليت،  إسلي 
النســـخة  وهي 

بيـــة  لمغر ا
األمازيغيـــة 

لقصـــة 
لحـــب  ا

المعروفة في المشرق العربي بقيس وليلى“.
أجيـــال بعـــد أجيال فـــي منطقة إملشـــيل 
تتناقـــل قصة إســـلي وتســـليت اللذيـــن أحّبا 
بعضهمـــا حّبا عظيمـــا، وحال الخـــالف بين 
قبيلتيهمـــا دون إتمـــام الزفـــاف وتتويج هذا 

العشق والغرام الكبير.
ويذكر الرواة أّن إسلي كان شابا من قبيلة 
آيت إبراهيم وتســـليت صبّية مـــن قبيلة آيت 
أعزى، وهمـــا قبيلتان تنتميان للجذع نفســـه 
لقبائـــل آيت أحديـــدو بمنطقة إملشـــيل، لكن 
القبيلتيـــن كانتا متخاصمتيـــن، فأصّرتا على 
منع الحبيبين من الوصل واالقتران ببعضهما 

البعض.
ويقـــول الرجراجـــي إّن ”أغـــرب ما في 
األســـطورة األمازيغية هو 
الحاليـــة  البحيـــرة 
ة  د جـــو لمو ا

ســـكان  يعتقـــد  والتـــي  الصحـــراء،  بوســـط 
المنطقـــة أنهـــا تكّونـــت من دموع العاشـــقين 
إســـلي وتســـليت“، مضيفا أّن ذلك يفّسر إقدام 
المتزّوجيـــن فـــي هـــذا االحتفـــال الكبير على 
االستحمام في تلك البحيرة خالل صباح اليوم 

التالي لليلة زفافهم.
وتذهب بعـــض الروايات إلى أّن القبيلتين 
قّررتـــا المصالحة بعد هـــذه الحادثة المؤثرة، 
فالدموع المنهمرة من مقلتي الحبيبين خّلدت 
ذكراهمـــا بعد وفاتهما لوعـــة وحرمانا، لكّنها 
توّفقت بالخصوص فـــي تعبيد طريق الوصل 
والزواج بين المتحاّبين بعدهما، فقد أصبحت 
القبيلتان تنظمان موســـما للـــزواج الجماعي 
بمحاذاة بحيرة ”تســـليت“ الموجودة بمنطقة 

إملشيل.
وبصـــرف النظـــر عن الجانب األســـطوري 
والخرافـــي في تلـــك الروايات، فـــإّن احتفاالت 
الـــزواج العشـــائري فـــي إملشـــيل المغربيـــة 
تتيح فهـــم حقائق كثيرة عن معاناة اإلناث في 
المغـــرب، وخاصة واقع المـــرأة المغربية في 
الباديـــة، إذ عليها أن تكون أكثر اســـتعدادا 
لتقبـــل قوانيـــن الميثولوجيـــا واألعراف 
العنوســـة  ظاهرة  لمعالجة  واألســـاطير 
وتجّنـــب االكتواء بها فـــي مجتمع تبلغ 

فيه نسبة اإلناث أكثر من 58 بالمئة.
الزيجـــات  أّن  بالذكـــر  الجديـــر 
الجماعّية في مهرجانات إملشـــيل 
التعاليـــم  وفـــق  تتـــم  الســـنوية 
اإلسالمية التي اعتنقتها القبائل 
فيهـــا  وترســـخت  األمازيغيـــة 
عبـــر القرون، غيـــر أّن الميزة 
الرئيســـية لهذه االحتفاالت 
تتمثـــل هـــي أّنهـــا تجري 
مالية  مبالـــغ  إنفاق  دون 
تغيـــب  حيـــث  كبـــرى، 
التي  المنهكة  الشروط 
عـــادة مـــا يفرضهـــا 
المدن  فـــي  اآلبـــاء 
علـــى المتقّدميـــن 
من  الـــزواج  إلى 

بناتهم.

ــــــر مــــــن أنحاء املغرب أســــــرار مثيرة، ما انفّكت تدهشــــــنا مبدى انعــــــكاس جوانبها  للكثي
األســــــطورية على الواقع املعيش.. قبائل آيت أحديدو مبنطقة إملشــــــيل الواقعة في البادية 
املغربية، وحتديدا بإقليم الرشــــــيدية شــــــرقي اململكة، لم حتد عن هذا املســــــار بل أوغلت 
ــــــا كبيرا تقيمه كل عام وحتتفي خالله مبوســــــم للزواج  فيه، واصطنعت لنفســــــها مهرجان
العشــــــائري اجلماعي، فأضحى مناســــــبة ثابتة ملعاجلة مشــــــاكل الراهن عبر استحضار 

أساطير املاضي..

نسخة أمازيغية لقصة قيس وليلى للحد من العنوسة
[ إسلي وتسليت تعلن موسم إملشيل للزواج الجماعي بالمغرب [ الزواج يبدأ باالستحمام في بحيرة تكونت من دموع العاشقين

إسلي وتسليت أسطورة تستحضر 

الماضـــي لعـــالج مشـــاكل الحاضر، 

تحقيقـــا للخصوبة فـــي زمن جفاف 

البادية وصعوبة حياة أهلها

◄

االنغـــالق القبلـــي  أدى إلـــى تزايـــد 

ممـــا تطلـــب  العنوســـة،  معضلـــة 

ابتكار حل ســـريع لهـــذه المعضلة 

عبر إحياء قصة حب أمازيغية

◄

لحسن آيت لفقيه:

الزواج العشائري بإملشيل 

يقع تحت تأثير االنغالق 

واالنفتاح

أو قوامها.
هب الباحث إلـــى أّن الضرورة فرضت 
”البحـــث عن منافذ  بائل آيـــت أحديدو
حبـــوب منطقة تادلة وتمـــور تافياللت، 
 واحـــة ألنيـــف وتازاديـــن، وهي مدن 
ت مغربية تقع في جنوب البالد، وجلب 
الخيرات منها إلى وسط ال ينتج سوى 

 وجلود الماعز والغنم“.

ــد أن كانت منطقة إملشـــيل مركزا لكل 
الواحـــة والدير والجبل وتســـويقها، 
ت ذات يـــوم إلى حصن مغلـــق ومنغلق 
سه، وبدت مســـتعّدة للصمود أمام أّي 

والدفاع كلما دعت الضرورة.
يعلـــم مـــا إذا كان هذا التنـــاوب، بين 
ق واالنفتـــاح، مرتبطا بتحـــرك قبائل 
ديـــدو؟ أم أنه يعود إلـــى العهود التي
أّن  يها قبيلتا زيان وكروان المنطقة؟ أم
ي إ ي م يي

لة عالقة وطيدة بالدول المتعاقبة على 
غرب؟.

 معضلة العنوسة

ل با كبير، أحد سكان تلك المنطقة، قبل 
تقر قبل سنوات في العاصمة المغربية 
”، هذا ”الوســـط كان يعيش في ســـالف 
لى الغـــزو والترحـــال والبحث الدائم 

ـاء والكأل“، مضيفـــا أن االنغالق 
اقعه على الناس هناك من زمن 

علينا تحديده تاريخيا.
ى باحثـــون أّن العلة الحقيقة

ي ي

مـــن النـــوع
ج إّنما تكمن 
وع

في 
وسيلة عن 
زيجـــات

 مـــن حـــدة 
زيج

ة التي تعاني 
الالئي  إلنـــاث 
 كثيرا من جّراء
نغالق التاريخي

المناطق،  هـــذه  ة 
مـــع  بالمقارنـــة 
من المدن والبلدات 

ة.
ي كتابه عن أعراس 
ل، يتحـــدث الباحث

قيـــه عـــن ”فلســـفة 
من خالل المعمار“ ق

 ”المعمار اســـتخدم 
 رفعه الموّحدون، 
قادتهـــم،  ـص 
يقـــول  الـــذي  ر 
رنا سيوفنا) في

ظهور  قبـــل  ما   
ة النارية“.

احتل  مرحلـــة  ـي 
ســـوير المدن مكانة 
كانـــت  حيـــث   ،

ســـميكة  جدران 
ــاس حجـــري 

ارتفاعـــه 
ويصعب 
إليجاد  ها 
هجوم
مدينة، 
ـــد
ر

تخليد إسلي وتسليت

الرجراجي،  يوســـف  يصـــف 
أحـــد ســـكان المنطقـــة، تلك

األسطورة القديمة، فيقول 
إّن هذا ”الموســـم هو
لتخليـــد قصـــة حّب 
قديمـــة حدثت بين

وتسليت،  إسلي 
النســـخة  وهي 

بيـــة  لمغر ا
األمازيغيـــة 
لقصـــة

لحـــب  ا

منع الحبيبين من الوصل واالقتران ببعضهما
البعض.

”ويقـــول الرجراجـــي إّن ”أغـــرب ما في
األســـطورة األمازيغية هو
الحاليـــة البحيـــرة 
ة د جـــو لمو ا

ي
االستحمام في تلك البحيرة خالل صباح اليوم

التالي لليلة زفافهم.
وتذهب بعـــض الروايات إلى أّن القبيلتين

م ي

قّررتـــا المصالحة بعد هـــذه الحادثة المؤثرة،
خّلدت فالدموع المنهمرة من مقلتي الحبيبين
ر ؤ ب رر

ذكراهمـــا بعد وفاتهما لوعـــة وحرمانا، لكّنها
بيبين ي ن ر ه وع

توّفقت بالخصوص فـــي تعبيد طريق الوصل
ه ر و و ه و ب رر

والزواج بين المتحاّبين بعدهما، فقد أصبحت
ي

القبيلتان تنظمان موســـما للـــزواج الجماعي
الموجودة بمنطقة بمحاذاة بحيرة ”تســـليت“

إملشيل.
وبصـــرف النظـــر عن الجانب األســـطوري
والخرافـــي في تلـــك الروايات، فـــإّن احتفاالت
ي ب

الـــزواج العشـــائري فـــي إملشـــيل المغربيـــة
تتيح فهـــم حقائق كثيرة عن معاناة اإلناث في
المغـــرب، وخاصة واقع المـــرأة المغربية في
الباديـــة، إذ عليها أن تكون أكثر اســـتعدادا
لتقبـــل قوانيـــن الميثولوجيـــا واألعراف
العنوســـة ظاهرة  لمعالجة  واألســـاطير 
وتجّنـــب االكتواء بها فـــي مجتمع تبلغ
و ر ج ير و

بالمئة. 58 فيه نسبة اإلناث أكثر من
الزيجـــات أّن  بالذكـــر  الجديـــر 

إل

الجماعّية في مهرجانات إملشـــيل
التعاليـــم وفـــق  تتـــم  الســـنوية 
اإلسالمية التي اعتنقتها القبائل
فيهـــا وترســـخت  األمازيغيـــة 
عبـــر القرون، غيـــر أّن الميزة

ي

الرئيســـية لهذه االحتفاالت
تتمثـــل هـــي أّنهـــا تجري

ه ي ي ر

مالية مبالـــغ  إنفاق  دون 
تغيـــب حيـــث  كبـــرى، 
التي المنهكة  الشروط 
عـــادة مـــا يفرضهـــا
المدن فـــي اآلبـــاء 
علـــى المتقّدميـــن

ي

من الـــزواج  إلى 
بناتهم.

نغـــالق القبلـــي  أدى إلـــى تزايـــد 

ممـــا تطلـــب  العنوســـة،  عضلـــة 

تكار حل ســـريع لهـــذه المعضلة 

بر إحياء قصة حب أمازيغية



} تونــس - أعلـــن المنـــدوب العـــام لحماية 
الطفولة في تونس مهيار حمادي خالل ورشة 
خصصـــت لتقديـــم اتفاقيـــة مجلـــس أوروبا 
بشأن حماية األطفال من االستغالل واالعتداء 
الجنســـي، عن 160 حالة اعتداء جنســـي على 
األطفـــال منـــذ بدايـــة ســـنة 2015، وفـــي هذا 
السياق أفادت المديرة العامة للطفولة بوزارة 
المرأة واألســـرة والطفولة فوزية جابر أن عدد 
اإلشـــعارات بتعرض أطفال العتداءات جنسية 
بلغ 330 إشـــعارا خالل سنتي 2013 و2014 دون 
احتســـاب الحاالت غير المعلنة. وشددت على 
رغبة تونس في االنضمام إلى اتفاقية مجلس 
أوروبا بشـــأن حماية األطفال من االســـتغالل 
واالعتـــداء الجنســـي باعتبـــار أهميتهـــا في 
تمكين البلدان المنضمة إليها من مكافحة هذه 
الظاهرة، واعتبرت أن التشـــريعات التونسية 
عاجزة عـــن ضمان الحمايـــة الالزمة لألطفال 

ضحايا االستغالل الجنسي.
وأوضـــح رئيـــس ديـــوان وزيـــرة المرأة 
واألســـرة والطفولة، نـــزار خرباش، أن حماية 
األطفـــال وتفعيـــل حقوقهم هما التـــزام فردي 
ومؤسســـاتي ووطني ودولي يستدعي تضافر 
جميـــع الجهود مـــن أجل التصـــدي لمختلف 
المخاطـــر بما فـــي ذلك االعتداءات الجنســـية 

المسلطة على األطفال.
وســـلط تقرير إحصائي صـــادر عن وزارة 
المرأة واألســـرة والطفولة الضـــوء على أهم 
عناصر التهديد ومختلف أساليب العنف التي 
مورست على الطفل التونسي من عمر الصفر 
إلى 17 ســـنة فـــي مختلف األوســـاط وجميع 
المحافظات. يذكر أن هذه الشـــريحة تمثل 30 
بالمئـــة من مجموع الســـكان في تونس أي ما 

يعادل 3.442 مليون طفل.

وكشـــف التقريـــر أن حـــاالت االســـتغالل 
الجنســـي شـــهدت ارتفاعا خالل ســـنة 2014 
مقارنـــة بســـابقاتها حيـــث تعهـــد مندوبـــو 
حماية الطفولة بـ289 وضعية وناهزت نســـبة 
التحـــرش الجنســـي باألطفـــال 52 بالمئة من 
مجمـــوع 331 إشـــعارا فـــي إطار االســـتغالل 
الجنسي للطفل في 2014، في حين بلغت نسبة 
ممارســـة الجنس مع الطفل حـــدود 35 بالمئة 
وباســـتثناء بعض المحافظات فقد انتشرت 

هاتان الظاهرتان بشـــكل ملفت على 
غـــرار محافظـــة تونـــس الكبرى 

الشـــمال  إقليـــم  ومحافظـــات 
الشـــرقي والســـاحل، خاصة 
اإليجابـــي  التفاعـــل  أمـــام 
للمجتمـــع من خـــالل إعالم 
حمايـــة  منـــدوب  وإشـــعار 

الطفولة بالحاالت المعنية.
وأكـــد أن تنامـــي حـــاالت 

االســـتغالل الجنســـي التـــي تم 
التعهـــد بها من قبل مندوبي حماية 

الطفولة خالل ســـنة 2014 يعود للتغيرات 
االجتماعية، والتناول اإلعالمي لهذه الظاهرة 
الذي ســـاهم فـــي ارتفاع نســـب اإلبـــالغ عن 

الحاالت الموجودة.
كمـــا تنامت حاالت االســـتغالل الجنســـي 
خـــالل ســـنة 2013 مقارنـــة بالســـنوات التي 
ســـبقتها حيث تضاعـــف عددهـــا ليناهز 262 
حالة، وذلك نتيجة لتراجع الحواجز النفســـية 
واالجتماعيـــة في اإلبـــالغ عن هـــذه الحاالت 
واإلفصاح عنها خاصة بعـــد الهالة اإلعالمية 
التي رافقت بعض الحـــاالت المتضررة خالل 
ســـنة 2013 والتـــي ســـاهمت فـــي جعـــل هذه 
المواضيـــع مألوفـــة في المجتمع وشـــجعت 
علـــى جواز التطـــرق إليها. وأوضـــح التقرير 
أن ظاهرة التحرش الجنســـي باألطفال بلغت 
132 حالة، وممارســـة الجنـــس معه بلغت 115 
حالة من مجموع الحـــاالت المبلغ عنها خالل 
ســـنة 2013 أي مـــا يعـــادل 47.9 بالمئة و44.6 
على التوالي من مجموع  إشعارات االستغالل 

الجنسي.

وفّسر التقرير تنامي االنتهاكات المسلطة 
علـــى الطفـــل، بتراجـــع الحواجـــز النفســـية 
واالجتماعية لدى المواطن التونسي وتعامله 
مع االعتداء الجنسي بوعي مقارنة بالسنوات 
السابقة، وهو ما شـــجعه على اإلفصاح بذلك 
لدى الّســـلط المعنية، كمـــا أّن اهتمام اإلعالم 
المفـــرط ببعض الحـــاالت المتضـــررة خالل 
السنة الماضية والتشـــهير بأصحابها شّجع 
األولياء على كســـر حواجـــز الصمت في هذا 
المجـــال وجعلهـــا مـــن المواضيـــع المألوفة 
بعدما ظلت لســـنوات طويلة مـــن المواضيع 

المسكوت عنها.
وأشـــار التقرير إلى تسجيل أغلب حاالت 
االعتداء فـــي محافظات تونس الكبرى وإقليم 

الشمال الشرقي للبالد والوطن القبلي.
العالمية  الصحة  منظمة  وذكرت 
أن 20 بالمئة مـــن الفتيات وبين 
5 و10 مـــن األوالد الذيـــن تقل 
أعمارهـــم عـــن 18 قـــد مروا  
بتجربة االعتداء الجنســـي. 
وبينـــت أن الفتيات عادة ما 
يكن أكثـــر تعرضا لمثل هذا 
العنـــف. وأضح المختصون 
أن تعرض األطفال لالستغالل 
الجنســـى يرجع إلى عدم وجود 
قدرة لديهم لمنع االعتداء كما أنهم 

ال يمتلكون الحماية.
وأكد الخبـــراء أن هذا الشـــكل من العنف 
يؤدي في نهاية المطاف إلى عواقب مأساوية 
على الضحايا وأســـرهم على مـــدار حياتهم، 
ويســـبب اضطرابات نفســـية وجســـدية على 
المـــدى الطويـــل. ومـــن المرجـــح أن يواجه 
الضحيـــة نتائـــج ســـلبية علـــى المســـتوى 
االجتماعـــي والمهنـــي والتي يمكـــن أن تؤثر 
في نهايـــة المطاف على تنميته المســـتقبلية 
اقتصاديـــا واجتماعيـــا فـــي المجتمـــع. كما 
أشـــارت الدراســـات إلـــى أن األطفـــال الذين 
يعانون من ســـوء المعاملة مـــن المحتمل أن 
يتورطـــوا في أنشـــطة إجرامية مثـــل العنف 

والمخدرات وتعاطي الكحول.
وتوصلت دراســـة أميركية، إلى أن الكثير 
من األطفال الذين يتعرضون لالعتداء الجنسي 
يواجهـــون العديـــد مـــن األزمـــات النفســـية 
والضغوط التي قـــد تصل إلى االنتحار، وقام 
الباحثون بتحليل بيانات ألكثر من 31000 من 
المراهقين األميركيين، الذين تتراوح أعمارهم 

بيـــن 14 و18 عامًا. ووجـــد الباحثون أن هناك 
3.5 بالمئـــة مـــن الذين ليس لديهـــم تاريخ من 
االعتـــداء الجنســـي حاولوا االنتحـــار خالل 
العام الماضـــي، مقارنة مع أكثر من 33 بالمئة 
من الذين تعرضوا لالعتداء الجنسي. وأفادت 

مؤلفة الدراســـة واألســـتاذة في علـــم النفس 
فـــي جامعة بافالـــو، أن العـــار والخزي وعدم 
وجود دعم من بين األسباب المحتملة الرتفاع 
نســـبة محاوالت االنتحار بين األوالد في سن 

المراهقة الذين ُاعُتدي عليهم جنسيًا.

} جنيف - كشفت دراستان أصدرتهما منظمة 
العمـــل الدولية أن عدم حصـــول عدد كبير من 
األمهات واألطفال في شـــتى أنحاء المعمورة 

على حماية اجتماعية يعتبر أمرا شائعا.
وأظهـــرت الدراســـة األولـــى التـــي تحمل 
عنوان ”الحماية االجتماعية لألم: إحصائيات 
بأن 36  واتجاهـــات السياســـات الرئيســـية“ 
بالمئة فقـــط من العامالت يحـــق لهن قانونيًا 
الحصـــول علـــى إعانـــاٍت نقدية أثنـــاء إجازة 
األمومـــة، بيـــد أن قوانين إجـــازة األمومة من 
ناحيٍة عملية غير مطبقة بفاعليٍة، إذ ال تحصل 
إال 28 بالمئة من العامالت على إجازة األمومة.

ورســـمت الدراســـة الثانيـــة التـــي حملت 
للطفـــل:  االجتماعيـــة  ”الحمايـــة  عنـــوان 

إحصائيات واتجاهات السياسات الرئيسية“ 
صورًة قاتمة أيضًا. حيث أشارت إلى أنه رغم 
النقديـــة الصغيرة  مبالـــغ التحويالت  ازدياد 
ازديادًا مهوًال في السنوات األخيرة، ثمة فجوٌة 

كبيرة في تقديم إعاناٍت كافية للطفل.
ووفقًا لهذه الدراســـة، أصـــدرت 108 بلدان 
قوانين تفرض توفيـــر برامج خاصة بإعانات 
الطفل واألســـرة، لكنها غالبـــًا ما تغطي فئات 
صغيـــرة. وأوضحت إيزابيـــل أورتيز، مديرة 
قســـم الحماية االجتماعية فـــي منظمة العمل 
الدولية قائلة ”تقضي يوميـــًا زهاء 800 امرأة 
نحبهـــن أثناء الوالدة، فضـــًال عن 18000 طفل. 
والحقيقـــة المؤلمـــة هـــي أنه علـــى الرغم من 
الجهود المبذولـــة لتحقيق األهداف االنمائية 

لأللفيـــة، ال تـــزال معـــدالت وفيـــات األمهـــات 
واألطفال في البلدان النامية مرتفعًة جدًا“.

وأضافت ”يمكن تجنب معظم هذه الوفيات 
بتأميـــن حمايـــٍة اجتماعيـــة كافيـــة. وُتعتبر 
الرعاية الشاملة لصحة األم والطفل سَرّ نجاح 
خفض معدالت الوفيات المرتفعة، إضافًة إلى 
التحويالت النقدية الالزمة لتوفير ما يلزم من 
الغـــذاء والمالبس والحصـــول على الخدمات 

االجتماعية“. 
وقالـــت أورتيز ”تعيـــق تدابير التقشـــف 
إحراز تقدٍم نحو توفيـــر الحماية االجتماعية 
لألطفال وأســـرهم. وقـــد ازداد عـــدد األطفال 
الفقـــراء في 18 من أصل البلدان الـ28 األعضاء 
في االتحاد األوروبي بين عامي 2008 و2013“.

21الخميس 2015/06/11 - السنة 38 العدد 9945

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ حذر اتحاد روابط الصيادلة األلمان 
من أن أدوية االكتئاب تعزز زيادة 

الوزن، حيث أنها ال تعمل على تحسين 
الحالة المزاجية فحسب، بل تسهم 

أيضًا في تحفيز الشهية، التي تتراجع 
لدى مريض االكتئاب.

◄ أظهر مسح حكومي أن عددا 
متزايدا من اليابانيين واليابانيات 

يؤخرون الزواج وقالت وزارة الرعاية 
االجتماعية إن عدد الزيجات التي تمت 

العام الماضي بلغ 643740 زيجة.

◄ ألفت الهندية ”ريبيكا مانراي 
كتابا يهدف إلى تعليم األطفال كيفية 
تقبل لون بشرتهم، وقالت إن الهدف 
من الكتاب هو أال ينشأ األطفال وهم 
يؤمنون بمعايير الجمال المجتمعية 

الخاطئة، وبأن األبيض هو األجمل على 
الرغم من أن غالبية أهالي الهند من 

ذوي البشرة السمراء.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن ألمانيا 
أحرزت مؤخرا أوجه تقدم كبيرة في 

ما يتعلق بدمج األجانب في المجتمع. 
ويرى الباحثون أن ما ال يسري على 
نحو جيد هو حماية المهاجرين من 

الجرائم العنصرية واالضطهاد.

◄ فرضت عاصمة إقليم إتشيه، الذي 
يقطنه مسلمون شديدو التدين في 

إندونيسيا، قيودا على المرأة العاملة 
بعد الساعة 11 مساء لمنع وقوع 

جرائم. وأظهرت دراسة حديثة أن 
حاالت التحرش الجنسي أكبر في إقليم 

اتشيه من أي إقليم أخر.

◄ أشارت دراسة إلى أن النساء 
اللواتي ارتبطن بعالقات عاطفية فقط 

دون زواج كن أكثر عرضة للمعاناة 
الداخلية وتعاطي المخدرات والعنف 
المنزلي، بينما كانت المتزوجات أقل 

عرضة لوطأة االكتئاب والتوتر.

[ من يضع حدا لتنامي االعتداء الجنسي على األطفال [ عجز التشريعات التونسية يبقي الصغار عرضة لالستغالل
تتعدد أصناف االنتهاكات التي تعيشــــــها نسبة ال بأس بها من أطفال تونس، وتتنوع بين 
عنف جسدي واستغالل اقتصادي وتسول وتشغيل على خالف الصيغ القانونية وإهمال 
ــــــزواج. وفاقم الوضع تنامي  وعنف نفســــــي وانقطاع عن الدراســــــة ووالدة خارج إطار ال

ظاهرة االعتداءات الجنسية التي باتت تهز المجتمع من فترة إلى أخرى.

حماية األطفال وتفعيل حقوقهم التزام فردي ومؤسساتي ووطني ودولي

صدمة في المجتمع التونسي جراء تصاعد االعتداءات الجنسية على األطفال

تحتـــوي أوراق البقدونس على عناصـــر {املونوتيربينز} وهي مادة 
متحركة تنتقل بســـرعة من األوعية الدموية إلى الرئتني وتســـاعد 

على إنعاش الفم لفترة طويلة.

تتمتـــع بـــذور السمســـم بقـــدرة فائقة علـــى تنظيف األســـنان، 
فمضغها يزيل طبقة البالك ويساعد على بناء مينا األسنان فضال 

عن غناها بالكالسيوم الذي يحافظ على صحتها.

تساعد البامية على تفتيح البشرة نظرا الحتوائها على األلياف كما 
أنهـــا غنية بحمض الفوليك الذي يســـاعد في نمـــو الجنني، ويمنع 

اإلجهاض وعيوب األنبوب العصبي للجنني.

دراستان: أغلب األمهات في العالم بال حماية

} ال أخفي عليكم أنني أتعب. أتعب كثيرا 
في فهم نفسي واحتياجاتي وما أريد وما ال 

أريد كامرأة ولدت وتربت في ثقافة شرقية 
من جهة ودرست وعاشت في الغرب من 

جهة أخرى. طبعا، ال سبيل للتعريج هنا 
عن الخلل الذي يحدثه صدام الحضارات 
في شخصية الواحد منا، خلل ربما يظل 
يالحقنا إلى األبد. واألرجح أنه يتحول 

مع الزمن إلى سمة مميزة في شخصياتنا. 
وبقليل من التفاؤل يستطيع البعض أن 

ينظر إليه على أنه إثراء للشخصية وغناء 
لتركيبتها النفسية والفكرية، لكن دعونا 

نكون صريحين: ما الذي يستطيع أن يكون 
ميزة في شخصية تاهت بين ما هي عليه 
وما تريد أن تكون، وبين قيم تربت عليها 

باعتبارها ثوابت وركائز تسندها وتقيها من 
التهاوي عند الحاجة، فتكتشف أنها عائق 

وعيب وعثرة في طريقها؟
خذوا مثال ”الخجل“ الذي يعتبر صفة 

محببة وميزة لدى الفتيات في ثقافتنا 
العربية، فإذا تخلت عنه الواحدة اعتبرت 
”وقحة“ و”بجحة“ و”قليلة أدب“، فالفتاة 

الجيدة، ”بنت العائلة“، هي التي تخفض 

عينيها قليال وهي تخاطب رجال ال تعرفه، 
أو عندما تتلقى إطراء من أحدهم، أو وهي 

تتكلم مع من هم أكبر منها سنا ومرتبة 
داخل العائلة، مثل األب والعم واألخ.. وال 

تخلو صور الواحدة منا من لقطة لها، وهي 
تخفض عينيها في خجل واستحياء، صورة 

نمطية تكاد تكون من أحب الصور إلينا 
جميعا.

لكن الخجل في الثقافات الغربية عيب 
حقيقي وعائق يقف في وجه صاحبه فال 
يدعه ينجز أو يتقدم. أذكر أنني أول مرة 
ذهبت إلجراء مقابلة عمل، وكنت وقتها ال 
أزال طالبة، تلقيت الرد التالي ”تتمتعين 

بسيرة ذاتية وقدرات هائلة وتتكلمين لغات 
عديدة، لكن لألسف تبدين خجولة، مع أنه 

ال يوجد لديك ما يدعو لذلك“. كان بودي أن 
أشرح لمتحدثي ساعتها أن ”الخجل“ ميزة 

تربينا عليها، و أنه ليس من السهل التخلي 
عنها بهذه السهولة، بل كنت أريد أن أسأل 
لماذا تعتبر خجلي عائقا؟ في حياتي الحقا 

عانيت كثيرا ألحصل على وظيفة جيدة 
بسبب ”مسحة الخجل“ الرقيقة في عيني، 

وعانيت أكثر وأنا أحاول أن أتخلى عن 
”خجلي“ المحبب، وإلى اآلن لم أتمكن من 

التخلص منه بشكل نهائي، لكني نجحت في 
التحايل عليه بطرق مختلفة.

رغبة المرأة في إرضاء الرجل 

واالستجابة لتطلعاته عنها وحولها، هو ما 
يتحكم في تصرفاتها وسلوكياتها وردود 

أفعالها النفسية. وبما أن الشعوب العربية 
شعوب كانت وال تزال بطريركية بامتياز، 

فإن المرأة تتصرف من موقع دوني، متحلية 
بسلوكيات وسيكولوجيات لم تعد تتماشى 

مع عصر الحريات والحقوق المتساوية. 
فالمرأة لن تتمكن من التخلي عن سمات 

معيقة مثل الخجل، إال إذا ساعدها الرجل 
على ذلك، ومساعدته لها تكمن في إدانته 
لهذا السلوك وليس تشجيعه، واعتباره 

سمة محببة لديها، وال بد أننا جميعا نعرف 
حجم األغاني واألشعار التي تتغنى بخفر 
المرأة، وعينيها المخفضتين وضحكتها 

الخجولة ومشيتها المتلعثمة. هذه األغاني 
على أهميتها، ال يجب وضعها في غير 
موضع القيمة الفنية الفلكلورية التي 

تؤرخ لحقبة معينة. وفي رأيي حان الوقت 
ألغان وأشعار وأدبيات تشيد بجرأة المرأة 
وجسارتها وقوتها وحدة نظرها واستقامة 

رقبتها ونظرتها الثاقبة النفاذة ووجهها 
المتصلب الصارم. ويكفي أن أذكر هنا أن 

شعبا مثل شعب هولندا لم يغفر أبدا لملكته 
السابقة ”جوليانا“، ظالل نظرة ”منكسرة“ 

في عينيها، وكان يفضل عليها ابنتها 
”بياتريكس“ التي تولت الحكم بعدها، 

وتميزت بنظرة قوية حادة تليق بالملكات.

لمياء المقدم

دون خجل

أسرة

باختصارجمال

الزيت الجاف إكسير 
الجمال للبشرة والشعر

} يمثل الزيـــت الجاف أحدث صيحات 
عالم الجمال حاليا. فمـــا فوائد ومزايا 

هذا الزيت؟
قالـــت بوابـــة الجمال ”هـــاوت.دي“ 
األلمانية إن الزيـــت الجاف يعد بمثابة 
إكسير الجمال للبشـــرة والشعر، حيث 
يمنح البشـــرة المجهدة ملمسًا مخمليًا 
ومظهرًا يشـــع نضارًة وحيويًة، كما أنه 

ُيعيد للشعر المجهد بريقه ولمعانه.
وأوضحت البوابة أن هذه التأثيرات 
للزيـــت الجـــاف ترجـــع إلـــى احتوائه 
على عناصر مغذيـــة مهمة وفيتامينات 

وأحماض دهنية غير مشبعة.
ويساعد الزيت الجاف البشرة على 
التجدد واســـتعادة حيويتهـــا، ويوازن 
محتوى الرطوبة في طبقات الجلد العليا 
ويمدهـــا بالعناصر المغذيـــة، وبالتالي 
يتـــم بنـــاء الحاجـــز الدهني مجـــددًا، 
ومـــن ثم تتخلص البشـــرة من الجفاف، 
وتكتســـب ملمســـًا ناعمًا كالحرير. كما 
يعد الزيت الجاف سالحًا فعاًال لمحاربة 
جفاف الشـــعر وتقصفه. فبفضل تأثير 
العناية المركز يعمل الزيت الجاف على 
تدعيم طبقة الحماية الدهنية الطبيعية 
بالشـــعر، ما يســـهم في ترطيب الشعر 
وتقويتـــه، وُيعيد إليـــه لمعانه المفقود 
بســـبب عوامل اإلجهـــاد، التي يتعرض 

لها، مثل استعمال المجفف والصبغ.
ومن أهـــم مميزات الزيـــت الجاف، 
على عكس الزيوت التقليديه أو كريمات 
الترطيـــب، الملمس غيـــر الدهني الذي 
يجعل البشره تمتصه دون ترك أي آثار 

دهنية عليها أو على المالبس.

160
حالة اعتداء جنسي 
على األطفال منذ 
بداية سنة 2015

النفســـية  الحواجـــز  تراجـــع 
لـــدى المواطن  واالجتماعيـــة 
التونسي وتعامله مع االعتداء 

الجنسي بوعي

◄
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◄ دحض نادي الوصل اإلماراتي 
صحة األنباء التي حتدثت عن ضمه 
العبني من أندية عربية أو أوروبية 

أو إماراتية. وقال النادي إنه ال يعلن 
عن تعاقده مع أي العب ”إال بعد 

التوقيع واالنتهاء من التعاقد بشكل 
رسمي“.

◄ وقع احلارس أنس الزنيتي 
رسميا للرجاء البيضاوي، حيث كان 
منتظرا أن ينضم للنادي البيضاوي، 

بعد أن جنحت محاوالت مجلس 
اإلدارة في إقناعه باللعب للفريق.

◄ قدمت إدارة الكوكب املراكشي 
عرضا للمدافع البرتغالي نيلسون 

فايغا من أجل جتديد عقده الذي 
انتهى هذا الصيف، وميني مسؤولو 

الفريق املراكشي النفس بعدم 
التفريط في املدافع صاحب الـ(٣٧ 

عاما).

◄ وصل منتخب سيشل إلى 
اجلزائر استعدادا ملواجهة محاربي 

الصحراء يوم السبت، في اجلولة 
األولى من مباريات املجموعة 
العاشرة بالتصفيات املؤهلة 

لنهائيات كأس أمم أفريقيا ٢٠١٧ 
بالغابون.

◄ مدد الزمالك متصدر الدوري 
املصري املمتاز عقد مدربه جيزوالدو 
فيريرا ملدة شهر ليضمن بقاءه حتى 

نهاية املوسم، بعد يومني من قول 
رئيس النادي مرتضى منصور إن 
نسبة استمرار املدرب البرتغالي 

”تقريبا صفر باملئة“.

◄ استقر منتخب اجلزائر األوملبي 
على مواجهة نادي وفاق سطيف، 

مرتني وديا ضمن استعداداته 
للتصفيات املؤهلة ألوملبياد ريو دي 

جانيرو ٢٠١٦، بعد فشل إقامة مباراة 
ودية مع منتخب مصر.

عرب آسيا يبدأون رحلة البحث عن تذكرة العبور لمونديال 2018
[ السعودية تتطلع إلى بداية قوية على حساب فلسطين [ لبنان يستهل مشواره بمواجهة حاسمة مع الكويت

} فانكوفــر (كندا) - جنـــح منتخب البرازيل 
فـــي الفوز علـــى كوريا اجلنوبيـــة 2-0 ضمن 
اجلولـــة األولـــى مـــن منافســـات املجموعـــة 
اخلامســـة من كأس العالم للســـيدات في كرة 
القدم التي تستضيفها كندا حتى اخلامس من 

الشهر املقبل. 
وافتتحـــت العبـــة البرازيـــل املخضرمـــة 
فورميغـــا (37 عامـــا) التســـجيل، وباتت أكبر 
العبة تســـجل في تاريخ املونديال، ثم أضافت 
النجمة مرتا الهدف الثاني من ركلة جزاء. وهو 
الهدف اخلامس عشـــر ملرتا في تاريخ العرس 
العاملـــي وأصبحت أفضـــل هدافة بفارق هدف 
واحـــد عن األملانيـــة بيرجيـــت برينتس. وفي 
منافسات املجموعة ذاتها تعادلت أسبانيا مع 
كوســـتاريكا بهدف لفيكي لوسادا (13) مقابل 

هدف لراكيل رودريغيز سيدينو (14).
ومـــن ناحيـــة أخـــرى تســـتغرب مهاجمة 
منتخب كندا كريســـتني سان كلير عندما تتهم 
باملبالغة لدى مجاهرتها بأن منتخب السيدات 
أكثر شـــعبية مـــن مثيله للرجال فـــي بالدها، 
جازمـــة أن الفريـــق يحظـــى مبتابعـــة كبيرة، 
كذلـــك فـــرق الـــدوري، وتضيف ”يبلـــغ معدل 
احلضور في مباريات فريقي بورتالند 15 ألف 
متفرج“. طبعا، تتطلع ســـان كليـــر وأخريات 
أمثال حارسة مرمى منتخب الواليات املتحدة 
هوب ســـولو ”املثيرة للجدل“ واألملانية سيليا 
ساسيتش والســـويدية كارولني ســـيغر، إلى 
أن تتوج جهودهن في كأس العالم الســـابعة، 
فيعطني وزميالتهن كرة القدم النســـائية بعدا 
إضافيـــا في النســـخة التي حتظـــى مبواكبة 

تلفزيونية وأفكار ترويجية ال سابق لها.
ولعل من أهداف مونديال الســـيدات الذي 
أطلقت نســـخته األولى في الصـــني عام 1991، 
جعل األداء جذابا مبـــا يكفي ليتخطى عنصر 

األنوثة الطاغية أحيانا عند الالعبات. 
وقـــد بذل االحتـــاد الدولي ”فيفـــا“ جهودا 
كبيـــرة وخطا خطـــوات جبارة لتتطـــور ”كرة 

في مختلف أنحاء العالم، وفرض  الســـيدات“ 
علـــى االحتادات الوطنية إنفـــاق 20 باملئة من 

مساعداته السنوية لها على هذه الفئة. 
والالفـــت أن 52 باملئـــة مـــن الالعبات في 
العالـــم (من أصـــل 30 مليون العبة) ينشـــطن 
في كندا والواليات املتحـــدة، وذلك وفق أرقام 
املركز الدولي لدراســـات الرياضة، بينهن 2.2 
مليون العبة مسجالت في أندية (من أصل 4.8 
مليون مســـجالت فـــي العالـــم). وكان االحتاد 
الدولي قد أقر 10 توصيات تتعلق باملســـاواة 
بني الالعبات والالعبـــني وانخراطهن الكامل 

وحقوقهن، لتطبق تباعا بني 2015 و2018. 

وبناء عليه، تشـــهد مالعـــب مونديال كندا 
بث فيلم دعائي مدته 30 ثانية يروج لكرة القدم 
النسائية. وفي إطار آليات التسويق املقرونة 
يشـــدد  وفوائدهـــا،  االقتصاديـــة  باجلـــدوى 
اختصاصيون على أن الكلفة األقل لكرة القدم 
النســـائية عامل إيجابي يساعد في انتشارها 

وتطورها، ويؤدي إلـــى ارتفاع معدل 
وعندمـــا  التلفزيونيـــة،  املتابعـــة 
تتبدل النظرة تزدهـــر أعمال هذا 
القطاع، ألنه حيث يوجد اجلمهور 

ويســـتهلك يحضـــر املعلـــن ليلبي 
حاجاته.

خبرة البرازيلية فورميغا تصنع الفارق في مونديال كندا

الــــ15 في  الــهــدف  مــرتــا سجلت 

وأصبحت  العاملي  العرس  تاريخ 

أفضل هدافة بفارق هدف واحد 

عن األملانية بيرجيت برينتس

◄

رياضة

فورميغا تواصل لعبة األرقام في مونديال السيدات 2015

«رئيـــس الزمالك أبدى رغبته في ضـــم 6 العبني من إنبي، العدد 

مثير للدهشة والشكوك. أما األهلي فلم يفاتحنا إال في التعاقد 

مع صالح جمعة».

ماجد جناتي
 رئيس نادي إنبي املصري

«ال نملـــك الكثيـــر مـــن الخيـــارات، املباراة ضـــد ليبيـــا تلعب في 

املغـــرب، مـــا أريد قولـــه هو أن االنتصـــار وحده يرضـــي الجماهير 

املغربية وغير ذلك تكون نتيجة سلبية».

بادو الزاكي
مدرب املنتخب املغربي

«مع احترامي وتقديري ألندية دوري املحترفني الســـعودي أتمنى 

أن يتـــم منح الفرصـــة للمدربني الوطنيني، ومتأكـــد من نجاح ابن 

الوطن».

محمد اخلراشي 
املدير الفني في االحتاد السعودي لكرة القدم

متفرقات باختصار

أكثـــر  الســـعودية،  حتمـــل   - نيقوســيا   {
املنتخبـــات العربيـــة في آســـيا تأهـــال لكأس 
العالم برصيد أربع مرات، ذكريات ســـيئة من 
الظهـــور األخير في التصفيات بعدما فشـــلت 
في بلوغ الدور احلاســـم بســـبب الفـــوز مرة 
واحدة فقط في آخر ســـت مباريـــات. لكن هذا 
حـــدث في 2011 حتت قيادة املـــدرب الهولندي 
فرانـــك ريكارد وقد ذهبت املســـؤولية منذ ذلك 
احلـــني إلى ثالثـــة مدربـــني آخرهـــم الوطني 
فيصل البدين وسط توقعات بأن يأتي أجنبي 

الستكمال التصفيات. 
وأصبحت الظروف سانحة أمام السعودية، 
التي تأهلت لـــكأس العالم أربع مرات متتالية 
بـــني 1994 و2006،  للخروج بانتصار في بداية 
رحلة التصفيات خاصة بعد قرار نقل مواجهة 
املنتخـــب الفلســـطيني إلـــى الدمـــام. وأعلن 
مسؤولون فلسطينيون أن نقل املباراة سيكون 
مقابـــل إقامـــة مبـــاراة اإلياب علـــى األراضي 
الفلســـطينية لكن لم يصدر أي تأكيد على ذلك 
من مســـؤولني ســـعوديني أو حتى من االحتاد 
الدولـــي (الفيفا). وقال الفيفا ردا على ســـؤال 
حول مصير مباراة اإلياب ”التفاصيل املتعلقة 
مبباريات املنتخب الفلســـطيني سيتم اإلعالن 

عنها في موعد الحق“. 
وقال جمال باجندوح العب الســـعودية ”ال 
نهتم باللعب على أرضنا أو خارجها ألن هدفنا 
الوصول إلى كأس العالم وحتقيق كأس آسيا 
وسنبحث عن الفوز وال غيره في أي مباراة ولن 
نستهني بأي منتخب“. وخالل هذه املرحلة من 
التصفيات، التي ســـتكون مؤهلة أيضا لكأس 
آســـيا 2019، ســـتلعب الســـعودية أيضـــا في 
املجموعة األولى مع ماليزيا وتيمور الشـــرقية 
إضافة إلى اإلمارات التي ســـتنال راحة اليوم 

وستلعب مع تيمور الشرقية الثالثاء املقبل.
وأكد عبدالفتاح عســـيري العب خط وسط 
املنتخـــب الســـعودي على جاهزيـــة املنتخب 
خلـــوض مواجهة املنتخب الفلســـطيني وقال 
”جاهزون للدفاع عن ألوان املنتخب السعودي 
ونأمل في حجز مقعدنا في كأس العالم املقبلة 
وكذلـــك لضمـــان وصولنا مبكـــرا لبطولة أمم 

آســـيا“. وأضاف ”ندرك متاما صعوبة املباراة 
التـــي تنتظرنا أمام منتخب فلســـطني خاصة 
وأنها ســـتكون أول مبارياتنـــا في التصفيات 
كما أن املنتخـــب الفلســـطيني ميتلك عناصر 
مميـــزة ولـــن يكون صيدا ســـهال كمـــا يعتقد 
البعـــض“. واتفـــق مســـلم آل فريـــج حـــارس 
مرمى املنتخب الســـعودي مع زميله عســـيري 
حول صعوبة املباراة قائـــال ”مباراة املنتخب 
الفلسطيني هامة للغاية ألنها تقام على أرضنا 
ووســـط جماهيرنا كما أن احلصول على أول 
ثـــالث نقاط في بداية مشـــوار التصفيات هام 
للغاية ألنها ستساهم في تخفيف الضغط على 

الالعبني في اجلوالت القادمة“. 
منتخب  الفلســـطيني  ”املنتخب  وأضـــاف 
جيـــد وجاء إلى هنا مـــن أجل الفوز فقط لكننا 

أيضا نسعى إلى الفوز باملباراة“.

صراع متكرر

وفي املجموعة السابعة ستتكرر املواجهة 
العربيـــة بـــني املنتخبني الكويتـــي واللبناني 
بعدما التقى الفريقان في التصفيات الســـابقة 
لـــكأس العالم 2014 وكذلـــك في تصفيات كأس 
آسيا 2015. وتضم هذه املجموعة أيضا كوريا 
اجلنوبيـــة وميامنـــار والوس. وكان منتخـــب 
لبنان أطاح بالكويت في تصفيات كأس العالم 
املاضيـــة وبلـــغ ألول مرة الدور احلاســـم بعد 
تعادله على أرضه وفوزه خارجها. وسيخوض 
لبنان هذه املرة مباراته الرسمية األولى حتت 
قيـــادة املـــدرب ميـــودراج رادولوفيتش الذي 
تولـــى املســـؤولية خلفا لإليطالي جوســـيبي 
جيانيني بعد اإلخفاق في التأهل لكأس آسيا. 
وقال رادولوفيتش ”املبـــاراة صعبة ولكن 
ثقتنا كبيرة بأنفســـنا وبقدرتنـــا على حتقيق 
نتيجة إيجابيـــة أمام الكويت في أول امتحان 

جدي في التصفيات“.
وسيحاول لبنان االستفادة من امتالك أكثر 
مـــن العب محترف في اخلارج بقيادة احلارس 
عباس حســـن ورضـــا عنتر وحســـن معتوق 
وجوان العمري إضافة إلى مجموعة من العبي 

العهد الفائزين بلقب الدوري اللبناني. 
وسيفتقد منتخب لبنان جهود محمد حيدر 
مهاجـــم بغداد العراقي وبـــالل جنارين مدافع 
الظفرة اإلماراتي بسبب اإلصابة. وقال الشيخ 
طـــالل الفهد رئيـــس بعثة الكويـــت ”الفريقان 
يعرفان بعضهما جيدا حيث سبق أن جمعتهما 
التصفيات أكثر من مرة مبجموعة واحدة وهو 

ما يجعل أوراق الطرفني مكشـــوفة“. وجنحت 
الكويت في انتزاع بطاقة التأهل لكأس آســـيا 
مطلع العام احلالي على حســـاب لبنان لكنها 

خرجت مبكرا من الدور األول. 
وتبـــدو قطر فـــي مهمـــة ســـهلة للخروج 
باالنتصار خارج أرضها عندما تلعب مع جزر 
املالديف ضمن منافسات املجموعة الثالثة في 
أول مباراة رســـمية للمـــدرب دانييل كارينيو 
القادم مـــن أوروغواي. وتولى كارينيو تدريب 
قطر خلفا للجزائري جمال بلماضي الذي رحل 
عن منصبه بعد سلســـلة من النتائج الضعيفة 
في كأس آسيا مطلع العام اجلاري ورغم فوزه 

قبلها بلقب كأس اخلليج.

إعادة الهيبة

كما سيلعب األردن في ضيافة طاجيكستان 
في املجموعة الثانية التي تضم أستراليا بطلة 

آسيا وتسافر عمان للعب في الهند باملجموعة 
أفغانســـتان  مـــع  ســـوريا  وتلعـــب  الرابعـــة 
باملجموعة اخلامسة. وينتظر الشارع األردني 
باهتمام بالغ انطالقة مشوار منتخب بالده في 
التصفيـــات إدراكا منه ألهميتها إلعادة هيبته 
بعدمـــا تراجـــع إلى املركز 103 فـــي التصنيف 
الدولي (الثاني عشـــر آسيويا، العاشر عربيا) 
وهـــو تصنيف ال يليق به وطموحات عشـــاقه 
وال بإجنـــازه في تصفيات مونديـــال البرازيل 
2014 حينمـــا بلغ وألول مرة امللحق اآلســـيوي 
األميركـــي اجلنوبـــي وخرج على يـــد منتخب 
األوروغواي. وكان منتخب النشـــامى قد خيب 
آمال جماهيره في ظهوره الثالث على مستوى 
نهائيات كأس آســـيا في أستراليا مطلع العام 
اجلاري بخسارتني أمام العراق واليابان وفوز 

كبير على فلسطني.
وفـــي املجموعة الثامنة ســـتحل البحرين 
ضيفة على الفلبني، بينما يلعب منتخب اليمن 

مع كوريا الشمالية. ولن يظهر منتخب العراق 
بطل آسيا 2007، في هذه اجلولة لكنه سيلعب 
فـــي ضيافـــة إندونيســـيا الثالثـــاء املقبل في 
املجموعة السادســـة التي تضم أيضا تايوان 

وتايالند وفيتنام وتبدو مجموعة سهلة. 
كل  فـــي  األول  املركـــز  صاحـــب  ويتأهـــل 
مجموعـــة إلى جانب أفضـــل أربعة منتخبات 
حتصـــل على املركز الثاني إلـــى الدور الثالث 
واألخيـــر مـــن تصفيـــات كأس العالـــم، كمـــا 
حتصل هـــذه املنتخبـــات الـ12 علـــى بطاقات 
التأهل املباشر إلى كأس آسيا. أما املنتخبات 
الــــ24 التالية فـــي ختام الـــدور الثاني، فإنها 
ســـتتنافس في تصفيات نهائية خاصة لكأس 
آسيا، وسيتأهل منها 11 منتخبا إلى البطولة 
القارية، في حني ســـتكون البطاقة األخيرة من 
نصيب اإلمارات الدولة املضيفة، حيث تشـــهد 
كأس آســـيا 2019 مشـــاركة 24 منتخبـــا وذلك 

للمرة األولى في تاريخ البطولة القارية.

ستنطلق املنتخبات العربية الكبيرة في قارة آسيا اليوم اخلميس في رحلة البحث عن بطاقة 
الظهور في البطولة املقرر إقامتها بروســــــيا في 2018، بإقامة مواجهات اجلولة األولى من 

التصفيات اآلسيوية املشتركة املؤهلة لنهائيات كأس العام 2018 وكأس أمم آسيا 2019.

 المنتخب السعودي ينظر إلى نهائيات مونديال 2018 بطموح

قطـــر تبـــدو في مهمة ســـهلة 

للخـــروج باالنتصار عندما تلعب 

مع جزر املالديف في أول مباراة 

رسمية للمدرب كارينيو

◄

◄ دخلت إدارة الرجاء البيضاوي في 
مفاوضات جادة مع املدرب الهولندي رود 

كرول لتدريب الفريق في املوسم املقبل، 
حيث يبقى املرشح األقوى لقيادة الفريق 

البيضاوي. وكانت إدارة 
الرجاء قد اتفقت مع املدرب 

التونسي فوزي البنزرتي 
قبل شهور لكنه تردد في 

الفترة األخيرة، وأكد 
أن لديه عدة عروض 
سيدرسها في األيام 

األخيرة، ما جعل 
مجلس اإلدارة 

يتجه نحو مفاوضه 
كرول ووضعه في 

قائمة املرشحني. ويرى 
مسؤولو الرجاء في 

كرول البالغ من العمر 
66 عاما الرجل املناسب 

للفريق، خاصة أنه 
يعرف جيدا الكرة 

العربية.

◄ استعراض فلكي جديد سطره امللك 
ليبرون جيمس قاد خالله كليفالند 

كافالييرز إلى فوز ثان على التوالي على 
حساب ضيفه غولدن ستايت ووريرز 

96-91 في املباراة الثالثة للدور النهائي 
من دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 

وجنح ليبرون، أفضل العب في الدوري 
أربع مرات والذي يخوض النهائي للمرة 

اخلامسة على التوالي، بتسجيل 40 نقطة 
و12 متابعة و8 متريرات 
حاسمة، ليمنح كليفالند 

بطل املنطقة الشرقية 
التقدم على غولدن 

ستايت ووريرز 
بطل املنطقة 

الغربية 1-2. 
وبات رصيد 
جيمس في 
املباريات 

الثالث ضمن 
الدور النهائي 
123 نقطة وهو رقم 
قياسي شخصي له.

دارة 
املدرب
زرتي
د في 
د

رى

مر 
سب

مونديال كندا 
وج لكرة القدم 
ويق املقرونة 
يشـــدد  هـــا، 
ل لكرة القدم 
في انتشارها 

معدل
ـا 
 
ر 
ي

مونديال كندا

اخلامسة على التوالي، بتسجيل 40 نقطة 
متريرات 8متابعة و8 2و12
حاسمة، ليمنح كليفالند
بطل املنطقة الشرقية
التقدم على غولدن

ستايت ووريرز 
بطل املنطقة 

 .1-2 الغربية
وبات رصيد
جيمس في
املباريات 

الثالث ضمن 
الدور النهائي 
نقطة وهو رقم 123
قياسي شخصي له.
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العمالقة يشعلون الصراع في كوبا أميركا 2015
[ تشيلي ترفع شعار التحدي في وجه كبار العرس القاري [ البرازيل واألرجنتين تأمالن في تضميد جراح المونديال

} ســانتياغو - ســـيحاول منتخب تشـــيلي أن 
يضـــع حدا لواحدة من أطـــول فترات اإلخفاق 
في كرة القدم بأميركا اجلنوبية عندما يستهل 
مشواره في النســـخة الـ44 لكأس كوبا أميركا 
على أرضه اليوم. وفـــي 36 محاولة على مدار 
99 عاما لم تفز تشيلي بلقب كأس كوبا أميركا 
لكنها احتلت املركز الثاني أربع مرات وجاءت 
في املركـــز الثالث خمس مـــرات. وتؤرق هذه 
اإلحصاءات بال جماهير تشـــيلي وخاصة مع 
حصول بوليفيـــا وكولومبيا وباراغواي وهي 
ليســـت من القوى الكروية الكبيـــرة على لقب 

واحد لكل منها على األقل في البطولة. 
املســـتديرة  الســـاحرة  عشـــاق  ويترقـــب 
فـــي كل أنحـــاء العالم مباريات هـــذه البطولة 
املتخمـــة بنجـــوم بارزين ومنهـــم األرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي والبرازيلي نيمار دا ســـيلفا 
والكولومبـــي جيمس رودريغيـــز. ويتطلع كل 
مـــن املنتخبـــني البرازيلـــي واألرجنتيني إلى 
اســـتغالل البطولـــة لتضميد جراحـــه ومحو 
خيبـــة أملـــه بعد اخلـــروج صفـــر اليدين من 
فعاليات بطولة كأس العالـــم 2014 بالبرازيل. 
ويســـعى كل من ميســـي ونيمار إلـــى تتويج 
موســـمه الرائع من خالل قيادة منتخب بالده 
للفـــوز بلقـــب كوبا أميركا 2015 بعدما شـــارك 
االثنان ســـويا في قيادة برشـــلونة األسباني 
للثالثية (دوري وكأس أسبانيا ودوري أبطال 

أوروبا) في املوسم املنقضي 2015-2014. 
وبعدمـــا تألقـــا وتعاونا ســـويا على مدار 
املوســـم في صفوف برشـــلونة، ســـيصبح كل 
منهما منافسا وخصما لآلخر في هذه البطولة 
القارية املثيرة. ويحلم ميسي بقيادة املنتخب 
األرجنتيني للفوز باللقب القاري للمرة األولى 
منـــذ 22 عامـــا ومعادلة الرقم القياســـي لعدد 
مرات الفوز باللقب واملسجل باسم أوروجواي 
برصيـــد 15 لقبـــا مقابـــل 14 لقبـــا للتانغـــو 

األرجنتيني و8 ألقاب للسامبا البرازيلية. 
كما يسعى ميســـي واملنتخب األرجنتيني 
إلـــى محـــو آثـــار الهزميـــة 0-1 أمـــام نظيره 
األملاني في نهائي املونديـــال البرازيلي. وفي 
املقابل، سيكون اللقب هو الشيء الوحيد الذي 
يســـتطيع به نيمار محو آثار الهزمية املهينة 
والثقيلة 1-7 التي مني بها املنتخب البرازيلي 
فـــي غيابه أمـــام املنتخب األملاني فـــي املربع 

الذهبي للمونديال البرازيلي. 
وتفتقـــد البطولة احلالية الضلـــع الثالث 
في خـــط الهجـــوم النـــاري برشـــلونة، حيث 
يغيب ســـواريز عن هجوم منتخب أوروغواي 

حامـــل اللقب وذلك تنفيـــذا للعقوبة املفروضة 
عليه مـــن االحتاد الدولي للعبـــة. ورغم غياب 
سواريز، ال تخلو هذه النسخة من كوبا أميركا 
من النجوم العامليني بخالف ميســـي ونيمار. 
ويعـــود كارلوس تيفيز إلـــى صفوف املنتخب 
األرجنتينـــي فـــي البطـــوالت الكبيـــرة بعدما 
اســـتبعد مـــن صفـــوف الفريق منذ النســـخة 

املاضية لكوبا أميركا عام 2011 باألرجنتني.

فريق متجدد

يخـــوض املنتخـــب البرازيلـــي فعاليـــات 
البطولـــة بفريـــق مجـــدد حتت قيـــادة املدرب 
كارلوس دونغا العائـــد لتدريب الفريق. ولكن 
النجوم البارزين مثل نيمار وزميله ديفيد لويز 
جنم باريس سان جرمان الفرنسي ومبساعدة 
صانـــع اللعـــب املخضـــرم روبينيـــو وآخرين 
سيدعمون العمود الفقري للفريق الذي يسعى 
جاهـــدا إلـــى التخلص من كابـــوس املونديال 
البرازيلـــي. وقال تياغو ســـيلفا قائد املنتخب 
البرازيلـــي في مونديـــال 2014 ”حتى إذا فزنا 
بلقب كوبا أميركا، فلن ميحو هذا كأس العالم 
التـــي قدمناهـــا ولكننـــا نركز في تقـــدمي أداء 

أفضل“. 
كمـــا ينتظر أن مينـــح منتخبـــا كولومبيا 
وتشـــيلي مزيـــدا مـــن اإلثـــارة والقـــوة لهذه 
البطولة، حيث يســـتعيد املنتخب الكولومبي 
مهاجمـــه رادايل فالكاو غارســـيا رغـــم أنه لم 
يســـتعد مســـتواه ولياقته العاليـــة حتى اآلن 
ولكنه ميثل إلى جوار زميله جيمس رودريغيز 
جنـــم ريـــال مدريـــد األســـباني أمـــل الفريق 

الكولومبي في كوبا أميركا. 
كما يخوض منتخب تشـــيلي البطولة على 
أرضه ويضم بني صفوفـــه العديد من النجوم 
البارزين واملوهوبني مثل أليكســـيس سانشيز 
وأرتـــورو فيـــدال. وتقـــام البطولـــة بعد نحو 
أســـبوعني مـــن فضائح الفســـاد التي ضربت 
االحتـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) وأدت إلى 
قرار السويســـري جوزيف بالتر رئيس الفيفا 
تقدمي اســـتقالته بعد أربعة أيـــام من انتخابه 
لفترة خامسة في رئاسة الفيفا، علما أن احتاد 
كرة القـــدم في أميركا اجلنوبيـــة (كومنيبول) 
الـــذي ينظـــم كوبـــا أميـــركا كان واحـــدا من 
احتادين قاريني تأثرا بشدة بفضيحة الفساد.

ويشـــارك فـــي البطولـــة 12 منتخبـــا مـــن 
بينها منتخبات البلدان العشـــرة األعضاء في 
الكومنيبول إضافة ملنتخبي جامايكا واملكسيك 

اللذيـــن يشـــاركان بدعـــوة مـــن الكومنيبول. 
وقسمت املنتخبات الـ12 على ثالث مجموعات 
تضـــم كل منها أربعة منتخبات على أن تختتم 
فعاليات البطولة باملباراة النهائية على امللعب 
الوطني في ســـانتياغو عاصمة تشـــيلي وذلك 

في الرابع من يوليو املقبل. 
منتخبـــات  األولـــى  املجموعـــة  وتضـــم 
واملكســـيك  وبوليفيـــا  واإلكـــوادور  تشـــيلي 
وتضـــم املجموعة الثانية منتخبات األرجنتني 
وأوروغـــواي وباراغـــواي وجامايكا في حني 
تتنافس منتخبات البرازيل وبيرو وكولومبيا 

وفنزويـــال في املجموعـــة الثالثـــة. وتخوض 
املكســـيك فعاليات البطولة بفريق يضم بعض 
النجوم األساسيني ملنتخبها مع عناصر أخرى 
احتياطيـــة نظرا لتضارب موعـــد البطولة مع 
بطولـــة الـــكأس الذهبيـــة ألمم احتـــاد منطقة 
والوســـطى  الشـــمالية  (أميـــركا  كونـــكاكاف 
والكاريبـــي) والتـــي تقام بالواليـــات املتحدة 
وكنـــدا في يوليـــو املقبـــل. ويتأهـــل صاحبا 
املركزيـــن األول والثانـــي فـــي كل مجموعـــة 
مباشـــرة إلى الـــدور الثانـــي (دور الثمانية)، 
كما يرافقهما أفضل اثنني من املنتخبات التي 

حتتل املركز الثالث في املجموعات الثالث.

رقم قياسي

وانفرد منتخب أوروغواي بالرقم القياسي 
لعـــدد مـــرات الفوز بلقـــب كوبا أميـــركا التي 
تقام منذ 1916، حيـــث أحرز اللقب الـ15 له في 
النســـخة املاضية، فيما كان آخر األلقاب الـ14 
للمنتخـــب األرجنتيني فـــي 1993، بينما أحرز 

املنتخب البرازيلي اللقب 8 مرات ســـابقة منها 
أربعة ألقاب في آخر ســـت نسخ للبطولة. ولم 
يسبق ألســـطورتي كرة القدم البرازيلي بيليه 
واألرجنتيني دييغو مارادونا، اللذين يعتبران 
األفضل في تاريخ اللعبة، أن توجا بلقب كوبا 
أميركا رغم مشـــاركتهما فـــي هذه البطولة من 
قبل. كما فشل ميســـي، الذي يعتبر األسطورة 
اجلديد للعبة، في الفوز باللقب خالل مشاركته 
في النسختني املاضيتني وكان هذا أحد أسباب 
شكوى مشجعي األرجنتني من أن مستواه مع 
منتخب بالده أقل منه مع برشلونة األسباني. 
وقـــد تكون هذه النســـخة مـــن البطولة فرصة 

مثالية أمام ميسي لتصحيح هذه الرؤية. 
ورغـــم تألقـــه مـــع راقصـــي التانغـــو في 
مباريـــات مجموعته بالـــدور األول للمونديال 
البرازيلي، بدا مستوى ميسي أقل في مباريات 
األدوار الفاصلة قبل أن يخسر الفريق النهائي 
أمام أملانيا. واآلن تبدو الفرصة سانحة أمامه 
إلحراز أول لقب له مع املنتخب األرجنتيني في 

البطوالت الكبيرة.

 منتخب تيشلي يتطلع إلى ظهور مشرف في المحفل القاري

يوليو تحديد موعد انتخاب خليفة لبالتر على رأس الفيفا مانشستر سيتي 

يتابع دي بروين

إيدير مطلوب 

في ميالن وإنتر

} لوزان (سويرسا) - ستعقد اللجنة التنفيذية 
لالحتاد الدولي لكرة القـــدم (الفيفا) اجتماعا 
طارئـــا فـــي يوليـــو املقبـــل ملناقشـــة مواعيد 
انتخابات رئاسة االحتاد الختيار بديل لسيب 

بالتر الذي أعلن استقالته األسبوع املاضي. 
وقال الفيفـــا في بيان إن هناك ”العديد من 
للجمعيـــة العمومية غير  املواعيـــد املقترحة“ 

العادية في وقت الحق.
وفـــي األســـبوع املاضـــي قـــال دومينيكو 
ســـكاال -الرئيـــس املســـتقل للجنـــة املراجعة 
والتحقيق واملســـؤول عن إدارة االنتخابات- 
إن االنتخابـــات ميكن أن تقام فـــي الفترة بني 
ديســـمبر ومارس. وقال متحدث باســـم الفيفا 
”هـــذا يحتاج إلـــى اجتماع طارئ مـــن اللجنة 
التنفيذيـــة للفيفا للتأكيد علـــى موعد وجدول 
أعمال اجلمعية العمومية غير العادية للفيفا“. 
وأضاف ”ســـتجتمع اللجنة التنفيذية في 
يوليو وســـيتم حتديد موعـــد االجتماع بدقة 

خـــالل أســـبوع. هنـــاك العديد مـــن املواعيد 
املقترحة لالنتخابات ســـيتم مناقشتها خالل 

االجتماع“. 
وتقدم بالتر باســـتقالته من رئاسة الفيفا 
األســـبوع املاضي، ولكنه ينـــوي على األرجح 
البقاء في منصبه حتى موعد اختيار الرئيس 
اجلديد ويرغب في قيادة جهود تطهير الفيفا. 
وهنـــاك أكثر من مرشـــح منتظر لرئاســـة 
الفيفـــا منهم األمير األردني علي بن احلســـني 
-الـــذي خســـر أمـــام بالتـــر فـــي االنتخابات 
األخيرة- وامللياردير الكوري اجلنوبي تشونغ 

مونغ جون. 
وقال ســـكاال مؤخرا إنـــه يجب اإلعالن عن 
موعد انتخابات رئاســـة الفيفـــا قبلها بأربعة 

أشهر على األقل. 
وأضـــاف ”يجـــب أن يأخـــذ الفيفـــا بعني 
االعتبـــار الوقـــت املناســـب لفحـــص طلبات 
املرشـــحني والســـماح لهـــم بعـــرض أفكارهم 

لالحتـــاد“. ويجب أن حتـــدد اللجنة التنفيذية 
للفيفا أيضا آخر موعد للتقدم بطلبات الترشح 

لرئاسة الفيفا. 
ويحتـــاج أي مرشـــح ملوافقـــة مكتوبة من 
خمســـة احتادات وطنية حتى يكون بوســـعه 
الترشـــح. وتقام االنتخابات مبشاركة كل 209 
أعضاء االحتاد وميلك كل عضو صوتا واحدا. 
وقال السير أليكس فيرغسون املدير الفني 
السابق لفريق مانشســـتر يونايتد اإلنكليزي 
لكـــرة القـــدم إنـــه يـــرى ديفيد جيـــل الرئيس 
التنفيذي الســـابق لنادي مانشســـتر، الرجل 
املناسب لتولي رئاســـة االحتاد الدولي للعبة 

(فيفا) وإعادة بنائه. 
وكان جيـــل قـــد رفـــض حضـــور اجتماع 
اللجنـــة التنفيذيـــة للفيفـــا في اليـــوم التالي 
النتخاب السويســـري جوزيف بالتر لرئاســـة 
االحتاد لفترة خامسة. وقال فيرغسون ”ديفيد 
هو الرجل املطلوب إلصالح الضرر الذي حلق 
بعالم كرة القدم بعـــد االدعاءات األخيرة حول 
الرشاوى والفســـاد. إنه أفضل إداري كرة قدم 

في بريطانيا بال شك“.
وأكد االحتاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي 
يواجه فضائح فساد من العيار الثقيل، تعليق 
عملية الترشـــح اإلدارية الســـتضافة مونديال 

2026 ”بسبب الوضع الراهن“. 
وجـــاء في بيـــان لالحتـــاد الدولـــي أمس 
األربعـــاء: ”لقد تقـــرر تعليق عملية الترشـــح 
اإلداريـــة الســـتضافة مونديـــال 2026 بســـبب 
الوضـــع الراهن“، موضحا أن قرارات بشـــأن 
نسخة 2026 ستناقش في اجتماع مقبل للجنة 

التنفيذية. 
وقـــال أمني عام االحتاد الدولي الفرنســـي 
جيروم فالك أن عملية الترشح يجب أن تتأجل 
”بسبب الوضع الراهن، اعتقد أنه من احلماقة 
البدء بأي عملية ترشح. سيتم تأجيلها“. وكان 
فالك قد أعلن في مارس املاضي أن مستضيف 
نهائيات 2026 ســـيعلن عنه في كونغرس فيفا 

في كواالملبور في 2017. 
وأضاف فالك من مدينة ســـمارا الروســـية 
بعـــد لقـــاء مـــع املســـؤولني الـــروس حـــول 
االســـتعدادات ملونديال روســـيا 2018 ”روسيا 
فـــازت بالتصويت لنيل مونديـــال 2018 بعدل، 
ومن اجلنون القول إن كل حقوق االســـتضافة 

مت شراؤها“.

} لنــدن - دخـــل العـــب الوســـط البلجيكـــي، 
والعب فولفســـبورغ األملاني لكرة القدم، كيفني 
دي برويـــن، دائرة اهتمامات عـــدد من األندية 
اإلنكليزية التي تســـتعد لفتـــح باب االنتقاالت 

في امليركاتو الصيفي. 
ويذكر أن وكيل الالعب دي بروين قد أجرى 
محادثات أولية مع نادي مانشســـتر ســـيتي، 
ويبـــدو أن هـــذه احملادثات تســـير في اجتاه 
توقيـــع الالعب علـــى عقد قد ميتـــد إلى أربع 
سنوات. ويبدو أن تألقه مع نادي فولفسبورغ 
فـــي الدوري األملاني، واختيـــاره كأفضل العب 
في الدوري للموســـم املنصرم، قد شجع إدارة 
مانشستر سيتي على فتح قنوات االتصال مع 

الالعب لالستفادة من خدماته.
وفـــي تصريـــح لالعـــب البالغ مـــن العمر 
23 عامـــا، أكد أن هناك اتصاال ”غير رســـمي“ 
مع نادي مانشســـتر ســـيتي، إال أن القرار في 

النهاية سيكون لنادي فولفسبورغ.

} رومــا - قدمـــت إدارة نـــادي إنتـــر عرضـــا 
أوليا لســـامبدوريا لضم املهاجـــم اإليطالي-

األرجنتينـــي إيديـــر مارتينز إلـــى صفوفه في 
هذا الصيف حسب طلب املدير الفني روبيرتو 

مانشيني. 
وخطـــرت هذه الفكرة إلنتـــر أثناء النقاش 
حول بيع ماركو أندريلي لســـامبدوريا مقابل 

ما يقرب من 3 مليون ونصف املليون يورو. 
وكان ســـامبدوريا قد رفـــض عرضا إليدير 
مـــن دولـــة اإلمـــارات العربية املتحـــدة مقابل 
10 مليـــون يـــورو، وفي ظل اهتمـــام إنتر فإنه 
باإلمـــكان أن يطلـــب ســـامبدوريا احلصـــول 
على بطاقة ماركـــو أندريولي إضافة للمهاجم 
الرومانـــي الشـــاب جورج بوشـــكاش، وكذلك 
الظهير الياباني يوتو ناغاتومو والذي ينتهي 
عقده في الصيف املقبل وهناك نية لدى اإلنتر 

لبيع الالعب صاحب الـ28 عاما. 
ويذكر أن تكلفة الثالثة العبني رمبا تتجاوز 
الـ11 مليون يورو وهو رقم جيد للغاية للتخلي 

عن املهاجم اإليطالي الدولي.

تعطى اليوم اخلميس إشارة انطالق نسخة جديدة من عروض الفن الكروي املبهرة واملثيرة 
عندما يرفع الستار عن فعاليات النسخة الـ44 من بطولة كأس أمم أميركا اجلنوبية (كوبا 

أميركا) لكرة القدم والتي تستضيفها تشيلي حتى الرابع من يوليو املقبل.

◄ أعرب النجم األلماني مسعود 
أوزيل، نجم فريق أرسنال، بطل 

كأس االتحاد اإلنكليزي، عن رغبته 
في مواجهة فريقه السابق ريال 

مدريد األسباني، في منافسات دوري 
أبطال أوروبا للموسم المقبل.

◄ اقتربت إدارة نادي مانشستر 
يونايند، المنافس في الدوري 

اإلنكليزي لكرة القدم، من إغالق 
صفقة العب نادي أتلتيكو مدريد 

األسباني، ماريو مانزوكيتش.

◄ أقال نادي نيوكاسل، الذي أنهى 
الموسم في المركز الـ15 من الدوري 

اإلنكليزي الممتاز، مدرب الفريق 
جون كارفر ومعاونه ستيف ستون 

من منصبيهما.

◄ سيكون نادي فالنسيا األسباني 

مضطرا لدفع القسط األول من قيمة 
المهاجم ألفارو نيغريدو لناديه 

السابق مانشستر سيتي اإلنكليزي، 
حيث كان الخفافيش قد وقعوا على 

عقد الستعارة الالعب في الموسم 
الماضي مع إلزامية الشراء مقابل 

30 مليون يورو عقب نهاية الموسم.

◄ وجه أنطونيو كونتي مدرب 
منتخب إيطاليا الدعوة إلى 

جياكومو بونافنتورا لالنضمام 
للتشكيلة التي ستواجه كرواتيا في 

تصفيات كأس أوروبا 2016، في حين 
تحوم الشكوك حول مشاركة كل من 

الحارس بوفون وماركو فيراتي.

◄ ستبقي إدارة نادي باريس سان 

جرمان الفرنسي، على مهاجمها 
زالتان إبراهيموفيتش، على أن يكون 
البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم 

ريال مدريد األسباني هو البديل 
األول له عقب انتهاء الموسم المقبل.

باختصار

منتخـــب أوروغواي انفـــرد بالرقم 

القياسي لعدد مرات الفوز بلقب 

كوبا أميركا التي تقام منذ 1916 

بـ15 لقبا

◄

«أتينـــا إلى هنا دون العبني مصابني.. الجميع في حالة طيبة.. األمر 

يتوقـــف علينا وعلى حســـن تفكيرنا.. نحن جاهزون بشـــكل جيد.. 

لدينا مباراة صعبة أمام اإلكوادور».

كالوديو برافو 
حارس مرمى منتخب تشيلي

«الحصول على العب مثل تيفيز أمر مثير للشغف، إنه يتمتع بكل 

مـــا تتطلبه هذه اللعبة، سيشـــكل دعما مثاليـــا نظرا للطبيعة 

الخاصة التي تتميز بها كرة القدم في أتلتيكو مدريد». 

  دييغو سيميوني
 املدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد

«ســـوف نعود إلى القتال واملنافســـة في وقت قريـــب، وهذه هي 

الطريقـــة الوحيـــدة التـــي يمكـــن لألحـــالم أن تتحقق بها، ســـواء 

املمكنة أو حتى تلك التي تبدو مستحيلة». 

   فلورنتينو بيريز 
رئيس نادي ريال مدريد
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} بيــروت – على جدار مبنى شـــاهق وســـط 
شـــارع الحمراء ببيروت يعلو رســـم غرافيتي 
ضخم يصور الفنانة صباح مبتســـمة باألسود 
واألبيـــض ورســـمت حولهـــا كلمـــات بالخط 
العربـــي، ويلتفت المـــارة أمام مبنى عســـاف 
الشهير إلى الجدارية إللقاء نظرة على النجمة 

اللبنانية الراحلة.
وقال فنـــان الغرافيتي يـــزن حلواني وهو 
صاحـــب فكـــرة الجدارية إن ”المشـــروع ليس 
جديـــدا. بدأنا نخطط لهـــذا العمل منذ حوالي 
ســـنة، ألن الحمـــراء التـــي أحب، بـــدأت تأخذ 
منحى تجاريا، رأيت أنه يجب كسر النمط الذي 

بات سائدا، ومن هنا أتت الفكرة“.
وأكـــد الفنـــان أن ”ســـكان مبنـــى عّســـاف 
وافقوا وبدوا متحمســـين للفكـــرة وقد أخذنا 
رأي أشخاص عديدين، وبدا بالنسبة إليهم أن 

صباح تمثل الشخصية األكثر إيجابية“.
وقد وقع االختيار على المبنى الذي يتألف 
من 8 طوابق في شـــارع الحمراء وتحديدا عند 
تقاطع شـــارع القاهرة، نظرا لموقعه فضال عن 

احتوائه على الكثير من المقاهي األدبية.
وأضاف الفنان التشـــكيلي أن هذا المبنى 
كان األنســـب إلنجـــاز هـــذه المبـــادرة، نظـــرا 
لإلنجازات التي قامت بهـــا الفنانة صباح في 
القاهرة والدور الثقافي لشـــارع الحمراء الذي 
تحـــول مع مـــرور األيـــام إلى تجـــاري بحت، 
مستطردا وما هذه المبادرة إال محاولة إلعادة 
طابعـــه القديم الجاذب للســـياح مـــن مختلف 

األطياف. كما لفـــت أن طول هذه اللوحة يصل 
إلـــى حوالي 24 متـــرا وفق عرض قـــارب الـ14 
متـــرا، حيث جرى اســـتخدام مـــادة األكليريك 
فضال عن بخاخات األلـــوان التي تعطي نفخة 

مميزة لألسلوب الغرافيتي الحقيقي.
وشرح الحلواني أنه يحاول كتابة ذكريات 
المدينـــة على جدرانها كمحاولة إلنعاش ذاكرة 

الـــرأي العام حـــول تاريـــخ بيـــروت وقيمتها 
الثقافية فـــي ظل االفتقـــار للمتاحف الخاصة 
بالفـــن التشـــكيلي، لذلـــك يهتـــم دوما برســـم 
الوجوه التي تشكل الثقافة اللبنانية والعربية.

ولـــم يكن شـــارع الحمراء المـــكان الوحيد 
الذي رسمت فيه جدارية لصباح بل في منطقة 
األشـــرفية أيضا رسم فريق ”اشكمان“ الشهير 

علـــى أحد الجدران بورتريـــه للفنانة اللبنانية 
كتـــب تحته ”بدي عيش للمية بس ليســـموني 

الصبوحة“.
وســـبق لفريق ”اشـــكمان“ أن رسم جدارية 
للراحـــل وديع الصافي بعد أســـبوع من وفاته 
ُمذيلـــة بعبـــارة ”ذهب صافي“، ورســـما كبيرا 
لفيروز مرفقا بعبارة ”من قلبي سالم لبيروت“.

فنانون لبنانيون يستنجدون بصباح إلنقاذ بيروت من طابعها التجاري

} ليس قصدي الدفـــاع عن حركة فيمن، 
لكـــن القصد إنجـــاز تمرين مـــن تمارين 
إعمـــال العقـــل في مســـألة ال تثيـــر لدى 

الغالبية سوى غرائز اللغو واللغط.
واآلن، لنبـــدأ التمرين: ماذا تتوقع أن 
يحدث إذا قام أحدهم بتعرية صدره أمام 
مجرم يصّوب ســـالحه نحوه؟ إذا توّقعت 
بأّن المجرم ســـينفذ جريمتـــه بكل هدوء 
وطمأنينة وإصرار، فهذا يعني أّن بعض 
الخيـــال ينقصك؛ إذ عليـــك أن تتوّقع بأن 
الّصدر العاري يمثل شكال فعاال لمقاومة 
عنـــف اآلخرين. ففـــي األخير قـــد يرتبك 
الجاني وقـــد يضطر إلى إعادة النظر في 

حساباته.
رّد  تتصـــور  أن  بوســـعك  هـــل  اآلن، 
فعـــل رجل يريد أن يغتصـــب امرأة لكنها 
بدل أن تنطـــوي وتتدثر فتهّيـــج غرائزه 
الحيوانية، تفعل شـــيئا آخر، تقف بأنفة 
وتعري صدرها بقوة وتقول له: هذا ليس 
ِملكك أنـــت، هذا ِملكي أنـــا؟ على األرجح 
ســـُيصعق ويرتبك وقد يتعلم في األخير 

كيف يلجم حيوانيته.
واآلن (إن كنـــت مراهقا) أمامك تمرين 
بسيط: هب أنك قمت بمطاردة فتاة في كل 
األزقة والشوارع، وفجأة وقفت تلك الفتاة 
بشموخ وكبرياء وعّرت عن جسدها أمام 
المأل وقالت لك: هذا ليس ِملكك أنت، هذا 
ِملكي أنا. ماذا ستفعل؟ قد تصرخ وتولول 
وربمـــا تشـــتم البـــالد والعبـــاد وتدعو 
للجهـــاد، لكنك ســـرعان ما ستشـــعر بأن 
هشاشـــة الصدر العاري قد انتقلت إليك، 
وأصابتك بالوهن، وأصبحت أنت الهش 
أمام جسد امرأة مارس عليك عنفا رمزيا 
كبيرا لم تتوقعه؛ فقد توقعت منه الخوف 
والتوسل والتدثر والخنوع وليس شيئا 
آخر. لكنك يوما ما ستفهم الدرس وتتعلم 
كيف تحترم حق اآلخر في امتالك جسده، 
وتتعلم شـــيئا آخر، كيف تطرح الســـؤال 
الحقيقـــي عندما ترى عريـــا احتجاجيا: 
مـــا القضية؟ هذا بالـــذات ما تراهن عليه 
حركـــة فيمن، إحداث صدمات في الفضاء 
المكشـــوف علـــى أمل تحريـــر الّرجل من 
عقـــده، مـــن أمراضه، من وساوســـه، من 
مخاوفه، وتجعله يهتم بمناقشة القضايا 
التي تثيرها النســـاء بدل أن يتسمر عقله 
عند مســـتوى ”عورة“ المـــرأة التي يجب 
أال يراها إال من سيمتلكها لبعض الوقت 

أو كل الوقت.
والسؤال الحقيقي، هل ستفلح حركة 
فيمـــن في هـــذه الثـــورة الثقافيـــة أم أن 
أسلوبها يعوزه النضج والفعالية؟ حول 
هذه النقطة يجب أن ينصّب النقاش بعيدا 
عن المقاربة الغوغائية للعري والذي يعّد 
فـــي آخر التحليـــل شـــكال احتجاجيا لم 
يبدأ مع فيمن ولن ينتهي معها. للتذكير، 
فيمن أبعد ما تكون عن حركة إباحية كما 
البعـــض، إنها حركة نســـائية  يصورها 
جذرية تأسســـت في أوكرانيـــا أول األمر 
لالحتجـــاج على هشاشـــة جســـد المرأة 
داخـــل مجتمـــع ذكـــوري، وهـــي تناضل 
باألساس ضّد الســـياحة الجنسية وضد 
تجارة الجنس (وهذا قد يعجب الكثيرين 
ألســـباب  أو  أخالقويـــة  ألســـباب  إن 
حقوقيـــة)، لكنها تناضل أيضـــا ضّد كل 
الديانات (وهذا ما يتحّفظ منه الكثيرون 
إن ألسباب عقائدية أو ألسباب حقوقية). 

وهذا كل ما في األمر.

فيمن، االحتجاج 

بالصدر العاري

لم يتصــــــور اللبنانيون أن يتحول وســــــط 
ــــــروت، بعــــــد عملية إعادة إعمــــــار لبنان  بي
ــــــة ذات  ــــــة، إلى مدين ــــــر احلــــــرب األهلي إث
ــــــى اجلانب  طابع جتــــــاري بحت طغى عل
اجلميل من أســــــواقها العتيقة وشوارعها 
القدميــــــة، وهو ما دفع العديد من الفنانني 
االستنجاد  إلى  والرســــــامني  التشكيليني 
بعمالقــــــة الفــــــن اللبناني إلعــــــادة الروح 

املفقودة إلى العاصمة.

جدارية للشحرورة صباح وسط بيروت التي أضحت خزانة ذكريات اللبنانيني

صباح العرب

سعيد ناشيد

ح

حذاء سندرال الزجاجي الشهير الذي أنتجته شركة سواروفسكي 

خصيصا لصالح أفالم ديزني ليتم استخدامه في فيلم {سندرال 

2015}، عرض في متحف فيكتوريا وألبرت بلندن خالل معرض يضم 

200 زوج أحذية من جميع أنحاء العالم بعنوان األحذية: لذة وألم.

} بروكســل - أصبحـــت بلجيكيـــة من أصل 
كونغولـــي أول امرأة في العالـــم تنجب طفال 
ســـليما بعد أن أعاد إليهـــا األطباء الخصوبة 
مـــن خـــالل زرع أنســـجة مـبيـــض كان قد تـم 
استئصـالها وهي طـفـلة ثم حفــظت بواسطة 

التجمـيد.
وشـــخصت حالة المرأة علـــى أنها تعاني 
من أنيميا الخاليـــا المنجلية عندما كانت في 
الخامســـة من عمرها ثم هاجـــرت إلى بلجيكا 
وهـــي في ســـن 11 عاما، وتطلـــب األمر إجراء 
عملية لـــزرع نخاع العظام لعالج حالتها وهو 
إجراء استلزم بدوره إجراء عالج كيميائي في 

بادئ األمر.
وفكر أطباء بلجيكيون في احتمال أن تكون 
المرأة ترغب في تكوين أســـرة في المستقبل، 
لـــذا فقد قـــرروا قبل بـــدء العالج اســـتئصال 
المبيـــض األيمن للمريضـــة عندما كان عمرها 
13 عاما و11 شـــهرا وقاموا بتجميد أنســـجة 

المبيض.
وقال األطباء البلجيكيون وهم يعلنون عن 
نجاح العملية في دورية ”هيومان ريبرودكشن“ 
للتكاثر في اإلنسان، إنها تشير إلى إمكانية أن 
يجد األطفال المصابون بأمراض خطيرة مثل 

السرطان فرصة إلنجاب ذرية فيما بعد.
وقالت إيزابيل ديمســـتير طبيبة النســـاء 
والتوليـــد والباحثـــة بمستشـــفى ايراســـمي 
ببلجيكا ”إنه إنجاز مهـــم في هذا المجال ألن 
األطفال المرضى هم المستفيدون على األرجح 

في المستقبل“.
حاالتهـــن  تشـــخص  ”عندمـــا  وأضافـــت 
باإلصابـــة بأمراض ما، يتطلب األمر عالجا قد 
يدمر وظيفة المبيض لذا فإن تجميد أنســـجة 

المبيـــض هو الخيـــار الوحيـــد للحفاظ على 
خصوبتهن“.

وفـــي حيـــن تفيـــد تقارير بنجـــاح حاالت 
الحمـــل بعد إعـــادة زرع المبيض باســـتخدام 
أنسجة تم اســـتئصالها من مريضات بالغات، 
إال أنـــه لم ترد بعـــد حاالت اســـتخدمت فيها 
أنسجة مأخوذة من فتيات قبل مرحلة البلوغ.

وهذه المريضة التي طلبت حجب اســـمها 
لـــم تكن قد بـــدأت العادة الشـــهرية لديها عند 
استئصال أنســـجة المبيض وتجميدها على 
الرغم مـــن أن أطباءها قالـــوا إن ثمة عالمات 
أنثويـــة ظهرت تـــدل على بلوغهـــا عندما كان 

عمرها عشر سنوات.
للعـــالج  المريضـــة  خضعـــت  أن  وبعـــد 
الكيميائـــي وزرع نخـــاع العظام عـــالوة على 
عالجات أخرى استمرت أكثر من عام بعقاقير 
خاصـــة بجهاز المناعة تلف المبيض المتبقي 

وهي في سن 15 عاما.
لكن بعد 12 عاما وبعد أن نجح األطباء في 
زرع أنســـجة المبيض المجمدة حملت الشابة 
وهي في سن 27 عاما وأنجبت طفال سليما في 

نوفمبر عام 2014.
لكن ديمستير وخبراء مستقلين نبهوا إلى 
أن النجاح المحتمل للعملية يتطلب مزيدا من 
الفحـــوص والبحوث بالنســـبة إلى فتيات في 

مرحلة ما قبل البلوغ.
وقال ادم بالين، األســـتاذ بمركز ليدز لطب 
الصحة اإلنجابية ”ثارت شـــكوك في الســـابق 
بشأن ما إذا كانت أنسجة المبيض المأخوذة 
من فتيات صغيرات ستكون صالحة فيما بعد 
إلنتاج بويضات ناضجة خصبة، لذا فإن حالة 

اليوم مثيرة ومطمئنة“.

} كوااللمبور – ألقت السلطات الماليزية، أمس 
األول، القبض على امرأة أجنبية بتهمة التعري 
اللتقـــاط صور فوق جبل كينابالو أعلى قمة في 
البالد، وهو ما قال عنـــه بعض الماليزيين إنه 

أغضب األرواح وتسبب في زلزال.
وقالـــت وكالة أنبـــاء ”برنامـــا“ الحكومية 
إن الشـــرطة فـــي واليـــة صباح بشـــرق البالد 
ألقت القبض على امـــرأة أجنبية متورطة في 

الواقعة، ولم يكشف عن جنسيتها.
وقالـــت الشـــرطة إن المـــرأة احتجزت في 
المطار ببلـــدة تاواو بعد ظهـــر الثالثاء قبيل 
مغادرتها إلى العاصمة الماليزية كوااللمبور.

كما تعرت مجموعة من السائحين اللتقاط 
صـــور فوق قمـــة جبل كينابالو يـــوم 30 مايو 
ممـــا أثار حفيظـــة كثيرين مّمـــن اعتبروا هذا 
التصرف بمثابة عـــدم االحترام للبالد. وجرى 
تداول الصور على نطاق واسع على اإلنترنت.

ويعتقد بعض الســـكان أن الزلـــزال الذي 
وقع يوم الجمعـــة الماضية، وأودى بحياة 18 
شخصا، كان انتقاما من أرواح الجبل المقدس 

عقب تدنيس العراة لمقامها.
ولـــم يتضـــح مـــا إذا كانـــت ســـتوجه أي 
اتهامات باإلســـاءة إلى األجانب. ولم يرد على 
الفور مسؤولو الشـــرطة والهجرة الماليزيين 
على طلبات للتعليـــق. وذكرت تقارير إخبارية 
أن المتورطين فـــي الواقعة منعوا من مغادرة 
صباح حتى يتســـنى للشـــرطة إجراء تحقيق. 
وقالت بعض التقارير هذا األسبوع، إن كنديين 

اثنين من المجموعة منعا من مغادرة البالد.
وربـــط بعـــض الماليزيين وحتـــى بعض 
المســـؤولين الحكومييـــن بيـــن التعري فوق 
الجبل والزلزال. وقال جوزيف بيرين كيتنجان 
نائـــب رئيـــس وزراء والية صبـــاح: ”إنه جبل 

مقدس وال يمكن التعامل معه باستخفاف“.

امرأة تنجب طفال بعد استئصال مبيضها وهي طفلة

ماليزيا تقبض على أجانب تسببت صورهم في زلزال
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