
صالح البيضاين

} صنعــاء – لم تســـتبعد مصادر في العاصمة 
اليمنيـــة أن تتحول اخلالفـــات بني احلوثيني 
والرئيـــس الســـابق علي عبداللـــه صالح إلى 
صـــراع مســـلح في أي حلظـــة، خاصة في ظل 
غضب صالح واحمليطني به من تهميشـــهم في 
مفاوضات مســـقط ثم جنيف، وأخيرا بســـبب 

قضية التعيينات.
وعـــادت إلـــى الواجهـــة مجـــددا حمالت 
التراشـــق اإلعالمي والسياســـي بني الطرفني 
عقب إقدام اللجنـــة الثورية (الهيئة التنفيذية 
العليا) التابعة للحوثيني على تغيير عشـــرات 
القيادات املدنية والعســـكرية احملســـوبة على 
حزب صالح واســـتبدالها مبوالـــني للجماعة 

املتمردة.
وكانـــت اللجنة الثورية قـــد أصدرت عددا 
غير مســـبوق من القرارات التي قضت بتعيني 
وقـــادة  وزارات  ووكالء  جامعـــات  رؤســـاء 
عسكريني وهو األمر الذي استفز حزب املؤمتر 
الشـــعبي العام الذي اعتبر أنه هو املستهدف 

من هذه اإلجراءات.
وتشـــير اخلطوة وفقـــا ملراقبـــني إلى نية 
احلوثيـــني اســـتباق التوصـــل إلـــى أي حـــل 
سياســـي بإحـــداث تغييـــر هائل فـــي تركيبة 
مؤسســـات الدولة التي كانت معظم مفاصلها 
حتـــت ســـيطرة الرئيس الســـابق وفرض هذا 
التغيير القســـري كأمر واقـــع يصعب تغييره 
فـــي حال مت التوصل إلى اتفاق سياســـي بني 

الفرقاء اليمنيني.
وحذر عـــارف الزوكا األمـــني العام حلزب 
املؤمتـــر الشـــعبي العـــام من نتائج سياســـة 
اإلقصاء التي قال إنها تتبع ضد كوادر حزبه، 
الفتا إلى أن هذه السياســـة هي التي تسببت 

في إدخال البلد في معمعة الفوضى.
وقال في كلمـــة له أمام أعضـــاء من حزبه 
”ال داعي ألن نعيد ســـرد التفاصيـــل التي تلت 
عملية انتقال الســـلطة وفشـــل من حكموا منذ 
العام 2011 في الســـير باليمـــن نحو بّر األمان 
وتعمدهـــم تدميـــر كل شـــيء وإصرارهم على 
االســـتئثار بالقرار السياســـي والســـعي إلى 

اإلقصاء والتهميش“.
وأضاف ”أثبت الواقع أن اإلقصاء ال ميكن 
أن يكتـــب له النجاح، وأن هذه هي نتائجه في 
املاضي وســـتكون في احلاضر واملستقبل إن 

استمرت“.
ويـــرى الكاتب واحمللل السياســـي اليمني 
ثابـــت األحمدي أن اخلطوة التـــي أقدم عليها 
احلوثيـــون في حق حليفهم الوحيد في الوقت 
الراهـــن تندرج ضمن سياســـتهم التي ال تقبل 

بأي شريك حقيقي.
وقـــال إن احلوثيـــني يعقـــدون التحالفات 
وفقـــا ملبدأ املصلحة املرحلية حيث ســـبق لهم 
وأن ”حتالفـــوا مع اللقاء املشـــترك ضد صالح 

في العـــام 2011 ثم قبـــل أن ينقضوا على هذا 
التحالف، كما حتالفوا مـــع احلراك اجلنوبي 
فـــي مرحلة مـــن املراحل ضد حـــزب اإلصالح 
وحتالفوا مؤخرا مـــع صالح الذي أهداهم كل 
قوته على امتداد اليمن وهاهم اليوم ينقلبون 

عليه“.
وعلل األحمدي إقدام احلوثيني على إقصاء 
القيادات املدنية والعســـكرية احملســـوبة على 
صالح بالقـــول إن ”احلوثيني اليـــوم يكملون 
انقضاضهم على ما تبقى من الدولة، مستغلني 

وضع غياب الدولة الذي تسببوا فيه أصال“.
وأشـــار إلـــى أن الصـــراع بـــني احلوثيني 
وصالح بدا واضحـــا، خاصة بعد أن أضعفت 
عاصفـــة احلزم الرئيس الســـابق كثيرا، وبعد 
أن اســـتنفد احلوثيون قوة صالـــح، وإن كان 
ال يزال ممســـكا ببعضهـــا، الفتا إلى أن صالح 
سيكون الهدف القادم للحوثيني إذا ما متكنوا 
من ذلـــك، فثمة ملفات خالفيـــة عميقة مؤجلة، 
وسينقضون عليه حتما متى متكنوا من ذلك.

أن  اليمنـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويؤكـــد 
احلوثيـــني ال ميكنهم االســـتغناء عـــن صالح 
مهمـــا أغرتهم فكرة االســـتئثار بالســـلطة ألن 
هناك وحدات عسكرية ما تزال تدين له بالوالء 

ويحتاجونها في معركة فرض األمر الواقع.
وهناك تيار أقلية داخل املتمردين يســـعى 
لـــرأب الصدع مـــع صالح خوفا مـــن أن يؤدي 
التصعيد إلـــى فك االرتباط بـــني الطرفني، ما 
يجعل احلوثيني وحدهم في مواجهة مفتوحة 
مع عدة أطراف بينها قوى املقاومة الشـــعبية، 
وأنصـــار صالح الذيـــن يقـــدرون على إحلاق 
خســـائر كبيرة باملتمردين ملعرفتهـــم الدقيقة 

بقدراتهم ومواقع متركزهم.
ويتخوف احلوثيـــون من أن يفكر الرئيس 
السابق بالعودة إلى الســـعودية، وأن ذلك لو 

حصل سيكون محددا في هزميتهم.
وعمل املتمردون على عزل حزب صالح عن 
جهود احلل السياســـي التي جرت في مسقط 
أو فـــي جنيف حيـــث كانت غالبيـــة الوفد من 

اجلماعة املرتبطة بإيـــران، وذلك خوفا من أن 
تراهن عليهم األمم املتحدة كطرف رئيسي في 
احلل وتهمش احلوثيني عدميي اخلبرة بإدارة 

شؤون البالد.
والتقـــي املبعـــوث األممـــي إلـــى اليمـــن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد االثنني، قيادات من 
حزب املؤمتر الشعبي. وأوضح املوقع الرسمي 
للحزب أن قيادات احلزب طالبت األمم املتحدة، 
بالعمل على دعم احلل السياسي، وأن املبعوث 
األممي أعرب عن أن أولويات مســـاعيه إيجاد 

هدنة إنسانية تشمل بقية شهر رمضان.
ويـــرى محللـــون أن احلوثيـــني وصالـــح 
كانا على شـــفير صراع حقيقـــي قبيل انطالق 
عمليات قـــوات التحالف العربي. وقد ســـعوا 
لفرض سيطرتهم بالقوة على العديد من مراكز 
قوة صالح العســـكرية األمر الذي تســـبب في 
اندالع مواجهات دامية في صنعاء بني القوات 
اخلاصة املوالية للرئيس الســـابق واحلوثيني 

الذين كانوا يسعون للسيطرة على املعسكر.
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[ السيستاني استنسخ فكرة الخميني في فتوى الحشد الشعبي [ عالقات إيران مع العرب نفس ما كانت عليه إبان الحرب مع العراق
} طهــران  – كشـــفت تصريحـــات صادرة عن 
رئيس مجمع تشـــخيص مصلحـــة النظام في 
إيران هاشـــمي رفســـنجاني القلق املتفاقم في 
أروقـــة النظـــام في طهـــران من ســـقوط نظام 
الرئيس السوري بشـــار األسد بصفته حليفا، 
وذلـــك مع زيادة خســـائر قواته فـــي مواجهة 

املعارضة السورية املسلحة.
وشـــبه رفســـنجاني عالقـــات بـــالده مـــع 
الـــدول العربيـــة بنفس مـــا كانت عليـــه إبان 
احلـــرب العراقيـــة اإليرانيـــة، واصفـــا إياها 
بالســـيئة، قائال إن 

”العالقـــات اليـــوم تشـــبه الفترة التـــي كانت 
إبان احلرب مع العـــراق تقريبا، فهذه البلدان 
كانت تدعم صّدام باستثناء سوريا التي كانت 
العالقات معها جيدة ولها خالفات مع الشـــق 

الثاني من حزب البعث في العراق“.
ووصف ســـقوط نظـــام األســـد باألمر بالغ 
اخلطورة، عبر انتشـــار احلـــروب األهلية في 
املنطقة، متوقعا أن يواجه لبنان مشاكل أمنية 
وأن يشـــهد العراق املزيد من انعدام األمن وأن 
املشـــاكل قـــد تصل إلـــى دول عدة مثـــل تركيا 

والسعودية والكويت.
وحملـــت تصريحـــات الرئيـــس اإليرانـــي 
األســـبق حتذيـــرات مبطنة لـــدول املنطقة بأن 
بـــالده ستنشـــر الفوضـــى عبـــر أذرعهـــا من 
امليليشـــيات الطائفية في العـــراق وحزب الله 

في لبنان، مبجرد سقوط نظام األسد.
وهاجـــم رفســـنجاني فـــي التصريحـــات 
اإليرانيـــة  ”أرنـــا“  وكالـــة  أوردتهـــا  التـــي 

الرسمية، الســـعودية بشدة بسبب احلرب في 
اليمـــن واصفـــا ”حكامها اجلدد“ بـ“الســـذج“ 
مشـــددا علـــى أن ”احلـــرب هي أحـــد األخطاء 
االســـتراتيجية للســـعودية، ولـــو كان امللـــك 
عبدالله (بـــن عبدالعزيز) ال يـــزال موجودا ملا 
وقعت هذه األحداث“، في إشـــارة إلى عاصفة 
احلزم التـــي أمر بها العاهل الســـعودي امللك 
سلمان بن عبدالعزيز ضد امليليشيات احلوثية 

التي تدعمها إيران.
وطالب السعودية بالقبول باحلوثيني كأمر 

واقع في اليمن وإقامة عالقات معهم.
وحـــذر رفســـنجاني الـــذي شـــغل منصب 
رئاســـة اجلمهورية لدورتني رئاسيتني (1989-
احلكومـــة  إســـقاط  مـــن  العالـــم  دول   ،(1997
الســـورية بقوله ”إن املنطقة ستصبح حدودا 

لإلرهابيني وتصبح سوريا أسوأ من ليبيا“.
وعبر عن القلق مـــن جفاف مصادر الثروة 
في ســـوريا كمصدر مهم لبقاء حكومة األسد، 

محذرا من استمرار عدم امتالكها الدعم املالي 
والعسكري والتســـليحي اجلاد، واعترف بأن 
نظام األســـد متكن مـــن الوقوف علـــى قدميه 
مبســـاعدة إيران وحزب الله، إال أن املعارضة 

املسلحة تعزز قدراتها يوما بعد آخر.
وشـــبه رفســـنجاني تشـــكيل ميليشـــيات 
احلشد الشعبي في العراق على إثر فتوى أية 
الله علي السيســـتاني، بأنها استنساخ لفكرة 
الزعيـــم اإليرانـــي اخلميني إبـــان احلرب مع 
العراق 1980 بتأســـيس قوى شعبية متطوعة 
وقوامها  باسم ”تعبئة املستضعفني-البسيج“ 
20 مليونا، استطاعت هذه القوة حل الكثير من 

القضايا مبا فيها احلرب مع العراق.
وأغدق بالثنـــاء على حزب اللـــه اللبناني 
معترفا بأنه كان في لبنان عندما وضعت البنية 
األولـــى لهذه احلركة، واصفـــا عناصر احلزب 
املدعوم من إيران واملرتبـــط عقائديا بنظامها 

بـ“أنقى وأطهر البشر في هذه املنطقة“.

رفسنجاني يهاجم السعودية: إسقاط األسد سينشر الفوضى من لبنان إلى تركيا

خيرالله خيرالله: أزمة ميشال عون... 
وأزمة املسيحيني ص٨ 

} اتخذت الفتاة العربية سلمى سالمة "27 عاما" موقعا أمام قبة الصخرة املشرفة في مدينة القدس اللتقاط صورة حيث يفد املسلمون بكثرة على 
ثالث احلرمني في شهر رمضان املبارك الذي دخل العشرة األواخر أمس.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

عون يحذر الحكومة التعيينات تهدد بإشعال المواجهة بين الحوثيين وصالح

اللبنانية: التصعيد قادم
موىل القايض

} بريوت – يتجه العماد ميشـــال عون، رئيس 
تكتل التغيير واإلصالح، إلى التصعيد، وسط 
مخـــاوف بأنه قد يدفـــع إلى أزمـــة كبيرة في 
لبنان على خلفية فشله في حسم أمر الرئاسة، 

وتعيني صهره قائدا للجيش.
وأكـــدت مصادر مقربة مـــن التيار الوطني 
احلـــر لـ“العـــرب“ أن عـــون لـــن يتراجـــع عن 
تصعيده في الشـــارع، الفتة إلـــى أن املفاجأة 
ســـتكون في طريقـــة التصعيد، فهو ســـيعمد 
إلـــى حتريك الطالب ليكونـــوا رأس حربة في 
االحتجاجـــات، ومـــا يعنيه ذلك مـــن إمكانية 

انفالت الشارع، وعدم عقلنة التحّرك.
وأشارت إلى أن ”الطرق ستقطع فجر نهار 
اخلميس (غدا) في الكثير من املناطق اللبنانية 
من أنصار عون الذين يريدون إيصال رســـالة 
إلى احلكومة اللبنانية التي جتتمع اخلميس، 

أن التصعيد قادم“.
وقد يؤدي إغالق الطرق وفق املصادر إلى 
صـــدام مع القوات اللبنانية برئاســـة ســـمير 
جعجع، خصم عون وتياره، فرغم التقارب بني 
الطرفني في املرحلة احلالية إال أن ”القوات“ ال 
تستطيع ضبط شارعها في حال قطعت الطرق، 

في مشهد مستفز جدا للشارع املسيحي.
واعتبـــرت املصـــادر أن تيار املســـتقبل ال 
يبدو جاهزا ألي تســـوية، أو قابال ألي ابتزاز 
ميارسه عون في الشارع، خصوصا أن حلفاءه 
يقفون معه، إضافة إلى رئيس مجلس النواب 

نبيه بّري الذي لم يبد أي دعم ملطالب عون.
وتعمـــل أطـــراف داخـــل التيـــار الوطني 
احلر إلقنـــاع العماد عون بالتراجع عن موقفه 
التصعيدي في الشـــارع، وتدعـــوه إلى حصر 
التحـــركات الشـــعبية في االعتصامـــات أمام 
املؤسسات العامة، كشـــكل من أشكال التحرك 
احلضـــاري، فضال عن نصيحتها إياه بتأجيل 

التحرك إلى ما بعد جلسة مجلس الوزراء“.
وال يبـــدو أن تلويـــح عـــون باملواجهة في 
الشارع يحوز أي اهتمام سواء لدى احلكومة 
التـــي تبدو متماســـكة، أو لـــدى حليفه حزب 
الله الذي لم يعلن أي دعم لتحركات مرشـــحه 

للرئاسة زعيم التيار الوطني احلر.
وقـــال مراقبون إن حتركات عون قد جتذب 
إليـــه بعض التعاطف لدى فئـــات محدودة من 
املســـيحيني أو لدى أنصار حـــزب الله، لكنها 
قـــد تفقده الشـــارع املســـيحي ككل، وقد يجد 
نفســـه في وضع صعب إذا خرجت التحركات 
الشـــعبية عما هو مرســـوم لها، وحتولت إلى 
حالـــة مـــن الفوضى فـــي بلد يعيـــش وضعا 

استثنائيا بسبب مخلفات األزمة السورية.
ويعيـــش لبنان فراغا رئاســـيا منذ انتهاء 
والية الرئيس الســـابق ميشال سليمان في 25 
مايو من العام املاضي، دون أن ينجح البرملان 
على مدار 25 جلسة، من انتخاب رئيس جديد.

جمال حاجي مدربا 

ألسود الرافدين
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الدراما السورية تفقد بريق ربع قرن من التوهجاإلمارات تقدم ١٠٩ مليار دوالر مساعدات إنسانية
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نينيني و ج ين
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– كشـــفت تصريحـــات صادرة عن طهــران  {
رئيس مجمع تشـــخيص مصلحـــة النظام في
إيران هاشـــمي رفســـنجاني القلق املتفاقم في
في طهـــران من ســـقوط نظام أروقـــة النظـــام
الرئيس السوري بشـــار األسد بصفته حليفا،
وذلـــك مع زيادة خســـائر قواته فـــي مواجهة

املعارضة السورية املسلحة.
وشـــبه رفســـنجاني عالقـــات بـــالده مـــع
الـــدول العربيـــة بنفس مـــا كانت عليـــه إبان
احلـــرب العراقيـــة اإليرانيـــة، واصفـــا إياها
بالســـيئة، قائال إن

ص 11

ي إ م ر و ر ي م م ر إلم
11 ص

سيلفي أمام قبة الصخرة



} طرابلــس – أعلن املؤمتر الوطني العام عن 
إعادة ”ترتيـــب وتنظيم“ قوات اجليش الليبي 
املواليـــة لها، عبر تشـــكيل األلوية العســـكرية 
من جديد وضم املســـلحني الذين يقاتلون إلى 

جانبه.
وتأتي هذه اخلطوة في الوقت الذي تترقب 
فيه البالد تصويت طرفي النزاع على مســـودة 
اتفـــاق ترعـــاه األمم املتحـــدة إلنهـــاء األزمة 
السياسية بينهما، ّمما يرّجح كفة فشل احلوار 

والعودة إلى القتال.
وقالـــت حكومـــة اإلنقـــاذ فـــي بيـــان لها، 
”شرعت وزارة الدفاع بحكومة اإلنقاذ الوطني 
في إعـــادة ترتيـــب وتنظيم صفـــوف اجليش 
الليبي، وذلك بتشـــكيل أحد عشـــر لواء موزعا 

على جميع املناطق العسكرية في ليبيا“.
وقـــال رئيـــس احلكومـــة خليفـــة الغويل 
بحســـب ما نقل عنه البيـــان ”يتكون  كل لواء 
من ثماني كتائب“، مشـــيرا إلـــى أنه ”مت ضم 
الثوار املنتســـبني إلـــى اجليـــش الليبي إلى 
هـــذه الكتائب“، وأن ”عدد األفراد بهذه األلوية 

يقارب خمسة آالف عسكري“.
وقـــام نـــوري أبوســـهمني، القائـــد األعلى 
للقـــوات املواليـــة للحكومة ورئيـــس املؤمتر 
الوطني العـــام وهو الذراع التشـــريعية لهذه 

السلطات، بالتوقيع على تشكيل األلوية.
ومـــن احملتمـــل أن تضـــع خطوة تشـــكيل 
ألويـــة جديـــدة للجيش وضم مســـلحني إليها 
عراقيل إضافية أمام التوصل إلى اتفاق قريب 

بني الفرقاء يهدف إلى تشـــكيل حكومة وحدة 
وطنية.

واعتبر مراقبون أن تشـــكيل األلوية يعني 
أن املؤمتر يستعّد عملّيا للمواجهة العسكرية، 
خاصة وأنـــه عّبر عن اعتراضه على مســـودة 

االتفاق الرابعة.
وســـبق لبرملـــان طرابلـــس أن أعلن رفضه 
حضور ممثليه في جلســـات احلـــوار األخيرة 
ومنهـــا اجلولـــة التـــي كان مقـــررا عقدها في 
املغرب يوم اخلمس املاضي، ومت تأجيلها ملدة 

أسبوع.
وتنص مســـودة تســـوية األزمـــة الليبية 
اجلديدة على تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية 
توافقية، وهي تعتـــرف مبجلس النواب هيئة 

تشـــريعية وتســـند إليها منح الثقة للحكومة 
وحجبها، باإلضافة إلـــى تكوين مجلس أعلى 
للدولـــة كهيئـــة استشـــارية تتكـــون مـــن 120 
عضـــوا نصفهـــم من املؤمتـــر الوطنـــي العام 
املنتهية واليته، يتولى إبداء آراء ملزمة بشأن 
مشـــروعات القوانني والقرارات التي حتيلها 

احلكومة إلى مجلس النواب.

صابر بليدي

} اجلزائر - أسفر جتدد االشتباكات الطائفية 
اإلباضــــي (البربري)  املذهبــــني  بــــني أتبــــاع 
واملالكي (العربي) في حي باب الســــعد ببلدة 
بريان (40 كلم شــــمالي مدينــــة غرداية) أمس،  

عن سقوط 3 قتلى.
وذكــــرت مصادر محليــــة لـ“العرب“، أن ما 
يعــــرف بـ“امللثمــــني“  يطوقون احلــــي املالكي 
العربــــي منــــذ ثالثــــة أيــــام ويرمون ســــكانه 
وزجاجــــات  احلارقــــة  املقذوفــــات  مبختلــــف 
”املولوتــــوف“ املصنعة محليــــا، ولم تفلح معه 
محــــاوالت مصالح األمــــن لفــــك احلصار عن 

احلي، وفض االشتباكات بني الطرفني.
وحــــرق مجهولــــون 150 منــــزال بحي باب 
بتخريــــب  وقامــــوا  بريــــان،  ببلــــدة  الســــعد 
املستشفى احمللي وهو ما ينذر بتأّزم الوضع 
في مناطــــق اجلنوب اجلزائــــري التي تعاني 

الفقر والتهميش.
وأضافــــت املصــــادر أن املواجهات أخذت 
منحى تصاعديا منذ مغــــادرة وزير الداخلية 
للمحافظة، ولم تســــتبعد سقوط ضحايا جدد 

ووقوع املزيد من اجلرحى.
 وأمام العبء الذي باتت تشكله املواجهات 
الطائفيــــة املتجــــددة بني احلــــني واآلخر على 
مصالــــح األمن، وعجــــز اللجنــــة املدنية التي 
عينهــــا وزيــــر الداخلية مــــن عقــــالء وأعيان 
املذهبــــني، فــــإن وحــــدات األمــــن اجلمهوري 
املرابطــــة في املدينة، رفضت التدخل في ذروة 

املواجهات بني أتباع الطائفتني، وذلك بسبب 
نقص اإلمكانيات.

وأعرب نشــــطاء حقوقيون عن استغرابهم 
مــــن قرار وحــــدات األمن بعــــدم التدخل لفض 
االشتباكات، وأعرب في هذا الصدد ناشط من 
الطائفــــة اإلباضية رفض الكشــــف عن هويته 
لـ“العــــرب“ عن خشــــيته مــــن أن يتحول تردد 
مصالح األمن في تلبيــــة نداءات التدخل، إلى 
”نــــوع من التواطؤ والتعليمــــات الفوقية التي 
تريــــد إشــــعال املنطقة وجعل ســــكانها حطبا 

لها“.
وألقت االشــــتباكات الطائفية العنيفة في 
مدينــــة غردايــــة بثقلها على رأس الســــلطات 
اجلزائريــــة، وخاصة بعد فشــــل كل املبادرات 
واملســــاعي حلــــّل األزمة املســــتمّرة منذ العام 
املاضي. وقــــد جتّددت االتهامــــات بني طرفي 
الصراع بشــــأن عجــــز الســــلطات احمللية عن 
احتواء األزمــــة، وتراخي احلكومــــة املركزية 
في التعاطي معها، رغم ارتفاع حجم األضرار 

البشرية واملادية.
يذكــــر أن أكثر من 120 عائلة جزائرية فرت 
مــــن بيوتهــــا، على إثــــر املواجهــــات املذهبية 
الدامية في مدينة غرداية، والتي أســــفرت عن 
العديد مــــن القتلى والعشــــرات من اجلرحى، 

العام املاضي.
واستنكر ســــكان غرداية تساهل احلكومة 
برئاســــة عبداملالك ســــالل مع أحــــداث العنف 
بسبب الصراعات املذهبية وعدم التعامل معها 
بجديــــة، رغم تعهد وزيــــر الداخلية بالتحقيق 
فــــي مالبســــات مقتــــل عــــدد مــــن املواطنــــني 
وإعــــادة النظــــر في اســــتراتيجية االنتشــــار 

األمني.
وســــبق أن أكــــدت مصــــادر إعالميــــة أن 
احلكومــــة اجلزائريــــة تعتــــزم اإلعــــالن عــــن 
حقيبة وزارية خاصة بجنــــوب البالد للتكفل 
بانشــــغاالت ومطالــــب ســــكان املنطقــــة، ولم 

يتضمــــن التعديــــل الــــوزاري األخيــــر مبعية 
مؤسســــة الرئاســــة هذه احلقيبة التي اعتبر 
مراقبــــون أن بإمكانهــــا حّل األزمــــة مبختلف 
أبعادها االقتصاديــــة واملذهبية واالجتماعية 
والسياســــية، وهــــو مــــا يضع املنطقــــة على 
صفيح ســــاخن، حّذر خبراء وسياســــيون في 

مناسبات عّدة من تداعياته السلبية.
وال يســــتبعد خبــــراء أمنيــــون أن يكــــون 
جتــــدد االشــــتباكات وليد جتاذبــــات في هرم 
الســــلطة، وأن جــــذور األزمــــة تتعــــدى حدود 
االجتماعيــــة  وتركيبتهــــا  احملافظــــة  إقليــــم 

واإلثنيــــة، لتمتد إلــــى أجنحة تريــــد الهيمنة 
على املدينــــة اإلســــتراتيجية جغرافيا وأمنيا 
وحتــــى اقتصاديا، وما اســــتتباب األمن فيها 

بعد تكليف قيادة الناحية العسكرية السادسة 
بإدارة وتســــيير شــــؤون املدينة خالل األشهر 
املاضيــــة بقــــرار مــــن الرئيــــس بوتفليقة، ثم 
انفجــــار األوضاع وســــقوط ضحايا وجرحى 
جدد، بعد زيارة لوزير الداخلية اجلديد أصيل 
منطقة اجلنــــوب اجلزائــــري، وحتويل مهمة 
إدارة وتســــير احملافظة من القيادة العسكرية 
إلــــى جلنــــة أهلية تتألــــف من أعيــــان وعقالء 
الطائفتني، إال دليــــل على طبيعة الصراع بني 
من يريد التحكم فــــي احملافظة أو التحكم في 

من يتحكم فيها. 
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◄ انتشلت قوات خفر السواحل 
التونسية قبالة سواحل مدينة بن 

قردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا، 
جثث 5 مهاجرين غير شرعيين، 

حسب ما أفاد به مسؤول لفرانس 
برس.

◄ ُقتل عنصر من جماعة أنصار 
الدين، يدعى ”محمد علي آغ 

وادوسين“، خالل عملية تمشيط 
قامت بها قوات عملية ”برخان“، 

الفرنسية في سلسلة جبال 
تيغارغار، بمدينة كيدال شمالي 

مالي.

◄ أفاد مصدر أمني جزائري، 
بأن عضوا في جماعة المرابطون 

الجهادية المسلحة المبايعة 
لتنظيم داعش، سّلم نفسه ألجهزة 

األمن، في مدينة المنيعة جنوب 
العاصمة الجزائر.

◄ قال شهود عيان إن سيارات 
مسلحة تابعة لتنظيم داعش جابت 
شوارع مدينة سرت، وأزال عناصر 

يستقلونها أعالم االستقالل من أحد 
األحياء ورفعوا راياتهم السوداء.

◄ تحدثت تقارير إعالمية في 
تونس، عن اختفاء العشرات 

من الشباب، صباح يوم أمس، 
في منطقة رمادة أقصى جنوب 

البالد حيث رجحت مصادر أمنية 
التحاقهم بتنظيم الدولة اإلسالمية.

◄ أصيب أربعة من عناصر 
الشرطة في هجوم لجماعة إرهابية 

ليلة اإلثنين- الثالثاء على دورية 
للشرطة بمحافظة البويرة بشرق 

الجزائر.

◄  كشف بيان نشرته وزارة الدفاع 
الجزائرية، أمس الثالثاء، أن قوات 

الجيش قتلت 102 إرهابيًا، خالل 
الستة أشهر األولى من العام 2015.

باختصار

أزمة غرداية تنذر بتفجر األوضاع في الجنوب الجزائري
[ سقوط قتلى والعشرات من الجرحى بعد زيارة وزير الداخلية [ تحويل مهمة تسيير األزمة للجنة محلية يلهب الصراع مجددا

أعاد سقوط ضحايا في مدينة غرداية اجلزائرية، بسبب املشادات الطائفية واملذهبية بني 
ــــــاع املذهبني املالكي واإلباضي، احلديث عن العجــــــز احلكومي في تطويق األزمة منذ  أتب
اندالعها بشــــــكل الفت ســــــنة 2012. ويبدو أن التهديدات التي أطلقها وزير الداخلية نور 
الدين بدوي ضّد العابثني واملخربني، منذ حوالي أسبوع إثر زيارته لغرداية بهدف احتواء 

لم جتد نفعا.

{من املهـــم التوصـــل للتوقيع علـــى الوثيقة التـــي أعدتها األمم 

املتحـــدة في اليومني املقبلني، حتى يتســـنى لليبيا املضي قدما 

في مكافحة اإلرهاب وتأهيل االقتصاد وإعادة اإلعمار}.

محمد الدايري
وزير اخلارجية الليبي

{فكـــرة إعـــادة املهاجرين غير الشـــرعيني إلى ليبيـــا ال معنى لها، 

باعتبـــار أن أكثـــر مـــن ٩٠ باملئة منهـــم يبحرون من ليبيـــا باتجاه 

السواحل األوروبية}.

باولو جنتيلوني
وزير اخلارجية اإليطالي

{القانـــون املغربي ال يتضمـــن أي نصوص تعاقب علـــى تغيير أي 

شـــخص لديانته، ولقـــد طلبت مـــن النيابة العامة إطالق ســـراح 

شخص تم اعتقاله بسبب تغيير دينه}.

مصطفى الرميد
وزير العدل املغربي

االشتباكات في غرداية تحمل صراعا عصيا يتعدى طاقات الحكومة

} مئـــات املغاربـــة أمام البرملان وســـط العاصمة الربـــاط، ينددون بتصاعد اخلطـــاب األخالقي خارج نص القانون ويحتجون ضد احلكومة بســـبب 
تضييقها على احلريات الفردية.

األمن التونسي يوقف

عناصر خلية إرهابية خطيرة

أفاد وزيــــر الداخلية التونســــي  } تونــس – 
ناجم الغرســــلي، أمس الثالثاء، بأن الوحدات 
األمنيــــة تمكنــــت من إيقــــاف خليــــة إرهابية 

”خطيرة جدا“ وحجز كامل معداتها.
وصرح الغرســــلي للصحفيين عقب جلسة 
اســــتماع ســــرية أمام لجنــــة التشــــريع العام 
فــــي البرلمان بأن األمــــن أوقف جميع عناصر 
الخلية اإلرهابية والمعدات التي كانوا ينوون 

استخدامها في هجمات إرهابية.
وقال الوزير إن الخلية ”وصلت إلى مرحلة 

لتنفيذ عمليات إرهابية“.
وتأتــــي عملية اإليقاف بعد أيام من هجوم 
دام علــــى فندق بسوســــة أوقع العشــــرات من 

القتلى السياح (38 ضحية).
وقال الغرســــلي ”هناك ألم كبير لما حدث 
في سوســــة، يجــــب أن نثــــق في المؤسســــة 
األمنيــــة والعســــكرية وهــــي تعمــــل بأقصى 
إمكانياتها ولكن ال يمكن ضمان نســــبة صفر 

من المخاطر“.
وكشــــف الوزير عن أن األمــــن تمكن أيضا 
قبل أحداث سوســــة اإلرهابية من إيقاف عدد 
من الخاليا النائمة التي كانت تستعد لتنفيذ 

عمليات إرهابية مع حجز معداتها.
ودفــــع هــــذا الوضــــع األمنــــي المرتبــــك 
المحفــــوف بتصاعــــد العمليــــات اإلرهابيــــة، 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إلى 

إعالن حالة الطورائ.

المؤتمر الليبي يستعد للعودة للقتال بتشكيل وحدات عسكرية جديدة

حقوقيون يستنكرون قرار الوحدات 

األمنيـــة المحلية فـــي غرداية بعدم 

التدخل لفض االشتباكات العنيفة 

بين المالكيين واإلباضيين

◄

حكومة اإلنقاذ تشـــكل 11 لواء 

موزعـــة علـــى جميـــع المناطـــق 

العسكرية في ليبيا

◄

جماعـــة تعـــرف باســـم {الملثمين} 

متهمـــة بتأجيـــج الصـــراع والتعدي 

علـــى المواطنيـــن بالعنـــف وتدمير 

الممتلكات

◄

ّ
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أخبار

شرطي بحريني يفتش رجال قبيل دخوله إلى أحد املساجد في املنامة فيما وضع ملصقا يشجع على القيام بزيارات إلى طهران وقم ومشهد في إيران

الطواقم الطبية صيد 

سهل لميليشيات الحوثي

قـــال أطباء يعملـــون في منظمة  } صنعــاء – 
الصليب األحمـــر الدولي بعدن جنوبي اليمن، 
”إن ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي 
عبدالله صالح تالحـــق الطواقم الطبية وفرق 

اإلسعاف العاملة بالمحافظة“.
وأوضح عاملون في المنظمة، ”أن ما يقوم 
به الحوثيون يتنافى تماما مع القيم واألخالق 
اإلنســـانية والمواثيق الدولية“. وأكد هؤالء، 
”أن الميليشـــيات تســـتهدف منـــازل بعـــض 
العاملين وطواقم العمل لتمنعها من ممارســـة 

مهامها في إنقاذ حياة العديد من الجرحى“.
ودعا األطبـــاء كافة المنظمات اإلنســـانية 
للتدخـــل  الحقوقيـــة،  والمنظمـــات  الدوليـــة 
والضغط على الميليشيات المسلحة، والعمل 
على الســـماح بوصول المســـاعدات اإلغاثية 

والطبية لمحافظة عدن.
 وأشـــارت مصـــادر إلـــى ”أن ميليشـــيات 
الحوثـــي وصالـــح حولـــت فـــي وقت ســـابق 
معظم المستشـــفيات والمراكز الصحية بعدن 
إلى ثكنات عســـكرية، بما في ذلك مستشـــفى 
الجمهوريـــة التعليمـــي، أكبـــر مستشـــفيات 
المحافظـــة، إلـــى جانـــب عـــدد مـــن المراكز 
الصحية في المناطق التي تســـيطر عليها في 

كريتر والمعال والتواهي وخور مكسر.
وأضافوا ”أنه لم يتبق إال ثالثة مستشفيات 
فقـــط تقع في النطاق الجغرافـــي الذي ال يزال 

بيد المقاومة الشعبية“.

◄ أوضح السفير اإليطالي في 
بغداد ”ماركو كارنيلوس“، أن بالده 

قررت رفع مستوى متثيلها في 
مدينة أربيل بإقليم شمال العراق 

إلى مستوى القنصلية.

◄ حمل وزير التخطيط العراقي 

والقيادي السني البارز سلمان 
اجلميلي التحـالف الـدولي 

واملجتمع الدولي مسؤولية ما 
يحدث من قتل ألبناء السنة في 
الفلوجة، واستخدام احلكومة 

سياسة األرض احملروقة في التعامل 
مع املدينة.

◄ قالت املتحدثة باسم مفوضة 
األمم املتحدة السامية حلقوق 

اإلنسان سيسيلي بويلي إن أعداد 
القتلى جراء االشتباكات املتواصلة 
في اليمن منذ ٢٧ مايو املاضي بلغ 

أكثر من ١٥٠٠ قتيل.

◄ كشفت مصادر سّنية عراقية 
تقيم في األردن عن وجود اتصاالت 
جتريها شخصيات أممية مع جميع 

الفرقاء العراقيني، لعقد مؤمتر 
مصاحلة في العاصمة األردنية 

عمان.

◄ قال العقيد محمود مرضي آمر 
الفوج الثالث باحلشد الشعبي إن 

٣٥ عنصرا من تنظيم داعش سّلموا 
أنفسهم لقواته املتمركزة في مدينة 

الكرمة في محافظة األنبار غربي 
العراق.

◄ قضت احملكمة اجلزائية 
املتخصصة بقضايا اإلرهاب وأمن 

الدولة في السعودية على وسيط 
سالح سعودي بالسجن تسع 

سنوات إلدانته بالتخطيط لتزويد 
إرهابيني بقواعد وقذائف ”آ ربي 

جي“.

باختصار

} بغــداد – اتهـــم القيـــادي باحتـــاد القـــوى 
العراقية حامد املطلك، قوات ”احلشد الشعبي“ 
باختطاف العشـــرات من األشـــخاص في قرية 

سّنية بقضاء الطارمية، شمالي بغداد.
وقـــال املطلـــك في تصريحـــات إعالمية إن 
فيديو بـــث على مواقع التواصـــل االجتماعي 
أظهر عناصر في احلشد الشعبي بصدد اقتياد  
العشـــرات من شـــباب إحـــدى القرى الســـّنية 

بقضاء الطارمية شمال بغداد.
وأضاف أن احلشـــد الشعبي ظهر في وقت 
ســـابق وهو يقتاد املئات من األشـــخاص في 

املناطق السنية شمال العراق وغربها.  
ويتعرض قضاء الطارمية، شـــمال بغداد، 
منذ أكثر من أســـبوع، حلصار تام من القوات 
العراقية وبدعم من امليليشيات، بحجة البحث 
عن املســـلحني التـــي حتيط بها قـــرى زراعية 

وبساتني.
ويوجه ساســـة عراقيون أصابـــع االتهام 
إلـــى القوات العراقية، ال فقـــط بالتغاضي عن 
جتـــاوزات امليليشـــيات بـــل باملشـــاركة فيها، 

وبالتالي تعميق أزمة السّنة.
و اتهمـــت كتلة ”احتاد القـــوى العراقية“، 
املظلة السياســـية للسّنة في البرملان العراقي، 
القـــوات اجلويـــة العراقية بإلقـــاء ”البراميل 
املتفجـــرة“ على مناطق مأهولـــة باملدنيني في 
مدينة الفلوجة مبحافظة األنبار غربي البالد، 

ما أوقع ضحايا في صفوف املدنيني.
وقالـــت الكتلة في بيان لهـــا ”هناك تقارير 
دوليـــة، تفيد بإلقـــاء براميل متفجرة، بشـــكل 
عشـــوائي، علـــى مدينـــة الفلوجـــة، مـــن قبل 

الطيران العراقي“.
وأضاف البيان أن ”ضحية هذا الســـالح، 
يكون فـــي الغالب من املدنيـــني، الذين مازلوا 
موجودين في املدينة، ويقدرون مبئات اآلالف، 
مـــن الذيـــن لـــم تســـتقبلهم بغـــداد كنازحني، 

وفضلوا العودة إلى بيوتهم، أو لم يسمح لهم 
اإلرهابيون مبغادرة املدينة“.

وحمل البيان وزيـــر الدفاع العراقي، خالد 
العبيدي، مســـؤولية االســـتمرار باســـتخدام 
البراميل املتفجرة، وطالبـــه بـ”إصدار أوامره 
فورا، للكف عن اســـتخدام هذا الســـالح، الذي 

ال مييز بني املدني واإلرهابي“.
وعلى مـــدار مشـــاركتها في احلـــرب ضّد 
داعش بعّدة مناطق عراقية أظهرت امليليشيات 
الشـــيعية اخلاضعـــة أصال لقيـــادات متعّددة 
قدرا كبيرا من التسيب والتنافس فيما بينها، 
وحتـــى مع القوى األمنية، حتـــّول أحيانا إلى 
مناوشـــات وصدامات محدودة بالسالح. كما 
ارتكبـــت عناصر مـــن امليليشـــيات جتاوزات 
خطـــرة بحـــق املدنيـــني تراوحت بـــني القتل 
واســـتباحة املمتلكات وحرق الدور واملتاجر، 
ملنع أبناء بعض املناطق من املكّون السّني من 
العـــودة إلى مناطقهم التـــي تركوها فرارا من 

احلرب.
وحتاول احلكومـــة العراقيـــة التقليل من 
حدة االتهامات املوجهة إلى احلشـــد الشعبي 
عبر إطالق تصريحات تزعم سيطرة السلطات 
في بغـــداد على مخططـــات قـــادة احلرب من 
امليليشـــيات. وقـــال رئيس الـــوزراء العراقي، 
حيدر العبادي، خالل لقاء مع عدد من ســـفراء 
الدول العربيـــة في بغـــداد، أن جميع فصائل 
احلشد الشـــعبي املســـلحة تخضع لسيطرته 

بصفته القائد العام للقوات املسلحة.
ويتكـــون احلشـــد الشـــعبي مـــن فصائل 
مســـلحة شـــيعية انخرطت في قتال ”داعش“ 
بعد فتوى املرجع الشـــيعي األعلى في العراق، 
علي السيســـتاني، بوجوب قتـــال التنظيم في 

يونيو املاضي 2014.
إلى ذلك  قال معـــني الكاظمي، القيادي في 
اجلناح العســـكري ملنظمة بدر، أمس الثالثاء، 
إن ”قادة احلشـــد الشعبي مســـتعدون إلرسال 
تعزيزات إلـــى قضاء حديثة وناحية البغدادي 
غربي األنبار للتصدي لهجمات تنظيم داعش“.
وفي تصريحات صحفية، أوضح الكاظمي 
أن التقديرات العســـكرية تشـــير إلى أن قوات 
اجليش وكتائب من احلشـــد الشعبي ومقاتلي 

العشـــائر الُسّنية في حديثة والبغدادي، قادرة 
علـــى صّد هجمـــات تنظيم داعـــش، وقال ”إذا 
تلقينـــا طلبا رســـميا بإرســـال تعزيـــزات إلى 

املنطقتني، فإننا سنلبي الطلب فورا“.
الشـــعبي“  ”احلشـــد  فصائـــل  أن  يشـــار 
(شيعية)، تســـيطر على محيط مدينة الفلوجة 
غربي بغداد، وشـــرقي مدينة الرمادي، وكانت 
قد دخلت تلـــك الفصائل املوالية للحكومة إلى 
محافظة األنبار، فـــي أبريل املاضي، بقرار من 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إليقاف 

تقدم ”داعش“ في احملافظة.
للكثير من املناطق،  ورغم خسارة ”داعش“ 
التي ســـيطر عليها صيف العـــام املاضي في 
محافظـــات ديالى (شـــرق)، ونينـــوى وصالح 
الديـــن (شـــمال)، إال أنه ما زال يســـيطر على 

أغلب مدن ومناطق األنبار منذ مطلع عام 2014.
ومبســـاندة  األمنيـــة  القـــوات  ومتكنـــت 
طائـــرات التحالـــف الدولي اإلثنـــني، من صّد 
هجوم شـــنه مســـلحو تنظيم ”داعش“ بســـت 
مركبـــات مفخخة على قضـــاء حديثة، وناحية 

البغدادي، مبحافظة األنبار.
وفي تطورات الوضع امليداني، قبل تدشني 
عملية حترير املوصل من قبضة ”داعش“ أعلن 
فصيل مســـيحي مســـلح، منضوي حتت لواء 
”احلشد الشعبي“، أن 800 متطوع من عناصره 
أكملوا تدريباتهم في 3 معســـكرات في بغداد 
ومحافظة صالح الدين (شـــمال)، اســـتعدادا 
للمشـــاركة في معركـــة ”حتريـــر املوصل“ من 
قبضة ”داعش“. وفي تصريحات صحفية قال 
ريـــان الكلداني أمني ســـر الفصيل الذي يدعى 

”كتائب بابليـــون“، إن ”800 متطوع من املكون 
املســـيحي اســـتكملوا تدريباتهم العســـكرية 
التي تلقوها مؤخرا في معســـكرات في بغداد 
وصـــالح الديـــن، متهيـــدا لزجهـــم مـــع باقي 
مقاتلي املكون املسيحي ضمن كتائب بابليون 

للمشاركة في حترير املوصل“.
ومنذ أشـــهر يتوعد مســـؤولون عراقيون، 
من قبضة  بإطالق معركـــة ”حترير املوصـــل“ 
”داعـــش“ إال أنه لـــم يتم إعطاء موعد رســـمي 
لذلك حتى اليوم. وكشـــفت الكتلة املســـيحية 
في البرملان العراقي فـــي نوفمبر املاضي، عن 
انضمام أكثر من 1000 مســـيحي إلى احلشـــد 
الشـــعبي متهيدا لتحرير مناطق سهل نينوى 
الذي يضم العديد من البلدات املســـيحية التي 

سيطر عليها ”داعش“.

حشد شعبي مسيحي يتأهب للتدخل ضد داعش في العراق

دائرة نفوذ امليليشــــــيات الطائفية بالعراق تتوســــــع، في ظل عجز الســــــلطات العراقية عن 
إدارة احلرب مبفردها ضد تنظيم الدولة اإلســــــالمية، واملناطق السّنية تدفع فواتير العجز 

احلكومي وتهمتها في ذلك التستر على عناصر متشددة والتعاطف معها.

تنديدات واسعة بالقصف العشوائي على مدينة الفلوجة رغم عدم تمكن قسم كبير من  سكانها من مغادرتها

التحقيقات تضيق الخناق على الضالعني في تفجير مسجد اإلمام الصادق
} الرياض – قالت الســـلطات السعودية أمس 
الثالثاء، إن أجهزة األمن السعودية والكويتية 
ألقت القبض على ثالثة أشـــقاء سعوديني لهم 
صلة بتفجير انتحاري نفذه شاب سعودي في 
مســـجد للشـــيعة بالعاصمة الكويتية الشهر 

املاضي.
وأعلـــن تنظيم الدولة اإلســـالمية املتطرف 
املســـؤولية عن الهجوم الذي أودى بحياة 27 
شخصا، ويبدو أنه اســـتهدف إذكاء الكراهية 

الطائفية في منطقة اخلليج.
ونقلـــت وكالـــة األنبـــاء الســـعودية عـــن 
املتحـــدث األمني لوزارة الداخلية الســـعودية 
قوله إن األشقاء السعوديني الثالثة -الذين لم 

يذكر أسماءهم- يشتبه أن لهم ”عالقة بأطراف 
اجلرمية اإلرهابية مبسجد اإلمام الصادق (في 

الكويت)“.
وقـــال اللواء منصـــور التركـــي ”في إطار 
التحقيقات اجلارية بالتعاون والتنســـيق مع 
اجلهات األمنية املختصة بدولة الكويت لتتبع 
أطـــراف جرمية التفجيـــر اإلرهابي اآلثم الذي 
استهدف مســـجد اإلمام الصادق في الكويت، 
التحريـــات املشـــتركة وتبادل  فقـــد أســـفرت 
املعلومـــات بـــني اجلهـــات األمنيـــة املختصة 
باململكة والكويت عن االشـــتباه القوي بعالقة 
ثالثـــة أشـــقاء ســـعوديني بأطـــراف اجلرمية 

اإلرهابية مبسجد اإلمام الصادق“.

وأضافـــت أن أحدهـــم ألقـــي القبض عليه 
في الكويت وجاري تسليمه للسعودية، بينما 
ألقـــي القبض على آخر فـــي محافظة الطائف 

بغرب اململكة.
وألقي القبض علـــى الثالث أثناء حتصنه 
في منـــزل مبحافظـــة اخلفجي قـــرب احلدود 
الكويتية، بعـــد تبادل إلطالق النار أصيب فيه 
شـــرطيان بجروح. وقال املتحـــدث األمني إن 
شـــقيقا رابعـــا يعيش في ســـوريا وهو عضو 

بتنظيم الدولة اإلسالمية.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية الكويتية 
في بيان أن إثنني من املشـــتبه بهم هما ماجد 
ومحمـــد الزهراني عبرا احلـــدود إلى الكويت 

بســـيارة ظهـــر اخلميـــس، وهمـــا يحمـــالن 
متفجـــرات للهجوم في صندوق تبريد. وذكرت 
الـــوزارة أن الرجلـــني غـــادرا بعـــد أن أوصال 
املتفجـــرات لعبد الرحمن صبـــاح عيدان الذي 
يقيم في الكويت بشـــكل غير مشـــروع والذي 
يعتقد أنه قاد السيارة التي حملت االنتحاري 
إلى املسجد وهو معتقل لدى السلطات حاليا.

وقالـــت الوزارة إن احملققـــني توصلوا إلى 
أن املتفجـــرات من النوع ذاته الذي اســـتخدم 
في تفجيرين انتحاريني اســـتهدفا مســـجدين 
للشـــيعة فـــي 22 و 29 مـــن مايـــو فـــي شـــرق 
الســـعودية، حيث يعيش معظـــم أفراد األقلية 

الشيعية.

«انتخاب السفير جمال الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين 

لدى األمم المتحدة بنيويورك، نائبا لرئيس الجمعية العامة لألمم 

المتحدة سيعطي للدبلوماسية البحرينية دفعة قوية».

الشيخ خالد آل خليفة
 وزير اخلارجية البحريني

«تأخـــر معركة تحرير الموصل والرمادي يعود إلى عدة أســـباب 

تتعلق بالقيادة واإلمكانـــات وجاهزية القوات األمنية والتحرير 

عملية ليست سهلة تحتاج الى قدرات كبرى».

هوشيار زيباري
وزير املالية العراقي

«اليمـــن عموما، ومـــدن الجنوب خاصـــة تعيش معانـــاة متزايدة، 

والمشـــهد منذ سنوات طويلة تحيط به ضبابية كبيرة، ولألسف 

خلف هذا الوضع فراغا استغلته إيران».

صالح فريد العولقي
قائد املقاومة الشعبية في محافظة شبوة اليمنية

استكملوا  متطوع مسيحي 

التي  العسكرية  تدريباتهم 

في  بهم  للزج  مؤخرا  تلقوها 

المعارك ضد داعش
800

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ الميليشيات تمعن في تجاوزاتها بالمناطق السنية [ مطالب بوقف القصف العشوائي على المناطق الخاضعة للمتطرفين



} دمشــق - جـــدد الرئيـــس األميركـــي باراك 
أوبامـــا، مؤخرا، وعـــوده بزيـــادة دعم بالده 

للمعارضة املعتدلة في سوريا.
جاء ذلك إثـــر لقاء بالبنتاغـــون جمعه مع 
كبار القادة العســـكريني وأعضاء فريقه لألمن 
القومـــي وخصـــص لبحـــث جهـــود التصدي 
لتنظيـــم داعـــش املتطرف الذي يســـيطر على 

مناطق شاسعة من العراق وسوريا.
وهذه ليســـت املرة األولى التي يقدم فيها 
أوباما مثل هذه التعهدات للمعارضة السورية 
والتـــي لم يتحقق منها شـــيء ملموس، فحتى 
دعمـــه لبعـــض الفصائل املســـلحة مثل حركة 
حزم ســـرعان ما انقطع لتجد األخيرة نفســـها 
في مواجهة خاســـرة مع جبهـــة النصرة فرع 
القاعدة في ســـوريا وهو ما دفعها في النهاية 
إلـــى حل نفســـها وانضمـــام عناصرهـــا إلى 

اجلبهة الثورية.
أما مشروع تدريب عناصر سورية جديدة، 
فيبدو أن واشنطن غير جدية في السير به في 
ظل الشـــروط التي تضعها وفي مقدمتها عدم 
التعرض لقوات األسد واالقتصار على محاربة 
داعش، األمر الذي لم يستســـغه الشباب الذي 

أراد االنضمام إلى البرنامج.
وأعلـــن وزيـــر الدفـــاع األميركي آشـــتون 
كارتـــر للكونغرس، الثالثـــاء، أن عدد املقاتني 
من املعارضة الذين ســـيتم تدريبهم ابتداء من 
يوليو لم يتجاوزوا الـ60 شـــخصا، قائال ”هذا 

عدد أقل بكثير من التوقعات“.
وتصـــر واشـــنطن علـــى رفـــض مقتـــرح 
املعارضـــة كما األتـــراك بإقامـــة منطقة عازلة 
شـــمال ســـوريا في خطوة تعكس عدم وجود 

رغبة أميركية حقيقية في إنهاء الصراع.
وفـــي مقابل الوعود األميركية التي لم تعد 
جتد مـــن يصغي إليهـــا من قـــوى املعارضة، 
فـــإن الوضع مختلف متاما مـــع األكراد، حيث 
تقـــدم إدارة البيت األبيض دعما ال مشـــروطا 
لهم لتعزيز نفوذهم في شـــمال ســـوريا الذي 

يتنافسون مع داعش للسيطرة عليه.
وقـــال الرئيـــس األميركـــي إن التحالـــف 
الدولي ”يكثف“ حملته للتصدي لتنظيم الدولة 

اإلسالمية في سوريا.

ونفـــذ التحالف الذي تقوده واشـــنطن في 
األيام األخيرة غارات جوية غير مسبوقة على 
الرقـــة معقـــل التنظيم شـــماال، ملحقا أضرارا 

بالبنى التي يستخدمها.
وأكد الرئيـــس األميركي ”إننا نســـتهدف 
قيـــادة الدولة اإلســـالمية في ســـوريا وبناها 
التحتية، صميمهـــا الذي يضخ املال والدعاية 
إلـــى أفراد حـــول العالـــم“، لكنه حـــذر من أن 

املعركة ستتخللها ”انتكاسات“ على األرجح.
وفي وقت سابق أفاد وزير الدفاع األميركي 
آشـــتون كارتـــر بـــأن الغـــارات األميركيـــة ال 
تستهدف بشـــكل خاص شخصيات معينة في 
التنظيم اجلهادي، بل ترمي أوال إلى دعم تقدم 
القوات الكردية و“احلد من حرية حترك تنظيم 

الدولة اإلسالمية“.
وتخوض القوات الكردية منذ أشهر معارك 
ضارية ضد التنظيم اإلســـالمي املتشدد، بدعم 

جوي أميركي الفت.
الدعم األميركي ألكراد سوريا جاوز توفير 
الغطاء اجلوي إلـــى العمل على تدريب اآلالف 

منهم في إقليم كردستان العراق.
وكشفت مصادر مطلعة عن اتفاق بني حزب 
االحتـــاد الدميقراطي أبرز األحـــزاب الكردية 
في ســـوريا وحكومة إقليم كردســـتان العراق 
بإرســـال قوات سورية مت تدريبها باإلقليم إلى 

شمال سوريا ملواجهة داعش.
وأكـــدت املصـــادر أن 11 فوجا مـــن األكراد 
الذيـــن مت تدريبهم من قبل وزارة البيشـــمركة 

في إقليم كردستان سيعودون إلى سوريا.
وهؤالء األكراد هـــم يدينون بالوالء إلربيل 
وقـــد ســـجل تـــردد مـــن قبـــل حـــزب االحتاد 
الدميقراطـــي الكردي (يدين بالـــوالء لعبدالله 
أوجالن زعيم حزب العمال الكردي في العراق) 
لضمهـــم إلـــى باقي املقاتلني علـــى األرض في 
ســـوريا في ظل الصـــراع على زعامـــة األقلية 
الكرديـــة، بيد أن الواليات املتحـــدة األميركية 
تدخلت بشـــكل مباشـــر لتقريب وجهات النظر 
بـــني الطرفني فـــي خطوة بـــدت فـــي الظاهر 
لتوحيـــد جهود األكـــراد ملواجهة داعش لكنها 
تنطوي علـــى دالالت عميقة أخـــرى تثير ريبة 

األتراك خاصة.

واتســـمت العالقة بني واشـــنطن وأنقرة، 
خالل الفتـــرة األخيرة بتوتر كبيـــر جراء هذا 
الدعم الذي تغدقه األولـــى على األكراد والذي 

من شأنه أن يسهل طريق ”الدولة الكردية“.
وفـــي رد منها علـــى هذه اخلطـــوة قامت 
أنقرة وفق تقارير اســـتخبارية بتكثيف دعمها 
لداعش وظهـــر ذلك جليا فـــي اقتحام عناصر 
التنظيم املتطرف بشـــكل مفاجـــئ لعني العرب 

شمال سوريا.
وتدرس تركيا فرضية التدخل املباشـــر في 
ســـوريا لكبح جماح األكراد، مقدمة على جملة 
من اخلطوات منها إرســـال حشـــود عســـكرية 
إلـــى احلدود مع هذا البلد في رســـالة موجهة 

لألكراد كما لإلدارة األميركية.
وعلـــى ضـــوء هـــذه التطـــورات أرســـلت 
واشنطن منســـق التحالف الدولي ضد تنظيم 
الدولة اإلســـالمية جون آلن، إلجراء محادثات 
مع املســـؤولني األتـــراك جلـــس نبضهم حول 

نواياهم بشأن التدخل في شمال سوريا.

} عــامن - اشــــترطت احلكومة األردنية على 
جماعة اإلخوان بقيادة همام ســــعيد ضرورة 
تغيير اسمها، في حال رغبت فعليا في السير 

باإلجراءات القانونية لتصحيح وضعها.
وال يجيــــز القانون األردني ســــواء في ما 
يتعلــــق باألحــــزاب السياســــية أو اجلمعيات 

وجود هيكلني يحمالن ذات االسم.
وكانت قيــــادات إخوانية قــــد تقدمت قبل 
أشــــهر بطلب ترخيص جديــــد يقضي بفصل 
اجلماعــــة عــــن التنظيــــم في مصــــر، ووافقت 
احلكومة في مــــارس املاضي على الطلب ومت 

التسجيل مبوجب قانون اجلمعيات.
ورفضــــت القيــــادات القدميــــة االلتحــــاق 
باجلماعــــة اجلديدة، وهو ما أفــــرز جماعتني 

لإلخــــوان علــــى الســــاحة األردنيــــة؛ األولــــى 
قانونية وبقيــــادة عبداملجيد ذنيبات والثانية 
بقيــــادة همــــام ســــعيد وال تتمتع بأي ســــند 

قانوني.
وأكــــد، أمــــس الثالثــــاء، خالــــد الكاللــــدة 
وزير الشــــؤون السياســــية والبرملانية أن أي 
ترخيــــص للجماعــــة وأي جماعــــة أخرى في 

البــــالد، ”ال بد أن يتــــم بالطريقة الصحيحة“. 
وأوضــــح الوزيــــر األردنــــي أن ”اجلماعة اآلن 
لديها مشــــكلة قانونية في االسم“، مشيرا إلى 
أن قانــــون اجلمعيات يتيح طلــــب الترخيص 

مبسمى آخر.
وأبدت جماعــــة اإلخوان مؤخــــرا رغبتها 
فــــي التقدم بطلــــب ترخيص جديــــد، فيما بدا 
ظاهريا حتول في مواقفها، بعد أن كانت تصر 
قياداتهــــا وعلى رأســــها املراقــــب العام همام 
سعيد بأنها قانونية مبوجب الترخيص األول 
ســــواء فــــي 1946 أو في 1953، وأنــــه ال حاجة 

إلعادة الطلب في ذلك.
و عــــزا املتابعون التغير في موقف إخوان 
همام إلى إدراكهم املتأخر بأن الدولة األردنية 

لــــن تقبــــل أن يســــتمروا على الســــاحة دون 
اخلضوع للقوانني األردنية.

وقــــد تأكــــد لهم ذلك مــــن خالل قــــرار نقل 
ملكيات اجلماعة األم للجمعية، كما مت منع أي 

تظاهرة تقام باسمهم.
واجلماعة لن تقبل وفق املتابعني بأن تغير 
اسمها ألن في ذلك نهايتها، وهي لذلك طالبت 

احلكومة بإيجاد تشريع خاص بها.
وقــــال الناطــــق باســــم اجلماعــــة بــــادي 
الرفايعــــة في تصريحات صحفية الثالثاء، إن 
القانون اخلاص الذي اشترطته على احلكومة 
يعني تشــــريعا خاصا يليق باجلماعة، أسوة 
مبؤسســــات أخرى حظيت بهذه القوانني مثل 

تكية أم علي ومؤسسة نهر األردن.

واشنطن.. الوعود للمعارضة السورية والدعم لألكراد

األربعاء 2015/07/08 - السنة 38 العدد 49972

أخبار
[ سياسة الكيل بمكيالين األميركية تغضب تركيا [ مسؤول أميركي يجس نبض أنقرة حول نواياها في سوريا

مشروعية إخوان همام مرتبطة بفك عقدة االسم
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◄ قضت محكمة مصرية بتأجيل 
محاكمة محمد مرسي، و10 آخرين، في 
القضية المعروفة إعالميا بـ”التخابر 
مع قطر“، إلى جلسة السبت المقبل.

◄ طالب وزير العدل اللبناني اللواء 
أشرف ريفي بإعادة تفعيل قضية 

اغتيال أربعة قضاة في صيدا جنوب 
لبنان عام 1999.

◄ خطف عناصر من جبهة النصرة 
راهبا بعد استدعائه من مقر إقامته 
في دير في محافظة إدلب في شمال 

غرب سوريا، وال يزال مصيره 
مجهوال، وفق ما أعلن المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان ومنظمة 
آشورية.

◄ أعلن المتحدث العسكري المصري 
العميد محمد سمير عن قتل أربعة 

من العناصر اإلرهابية أثناء محاولة 
هروبهم بمدينة الشيخ زويد بشمال 

سيناء.

◄ ذكرت تقارير إسرائيلية أنه جرى 
اعتقال تسعة دروز آخرين من سكان 

هضبة الجوالن لالشتباه في تورطهم 
في قتل الجريح السوري الذي نقل 

إلى إسرائيل بسيارة إسعاف تابعة 
للجيش.

◄ قتل نحو 25 من الجنود 
والمجموعات المتحالفة مع الجيش 

السوري وأصيب العشرات، وذلك في 
هجوم انتحاري قام به أحد عناصر 

جبهة النصرة في شمال حلب.

◄ نفذت محكمة سودانية، حكما 
بجلد اثنين من قيادات حزب المؤتمر 
السوداني، عقب اعتقالهما في أبريل 

الماضي أثناء تنظيمهما مسيرة 
احتجاجية لمطالبة السلطات باإلفراج 

عن 12 من أعضاء الحزب المعارض.

باختصار

التعطيـــل  منـــع  الـــذي يســـتطيع  لبنـــان  «أيـــن تســـيبراس 
المؤسســـاتي المســـتمر واإلخفاق في اتخاذ القرارات التي من 

شأنها معالجة الملفات االقتصادية واالجتماعية».
وليد جنبالط
رئيس اللقاء الدميقراطي اللبناني

{إن األطمـــاع اإليرانية في المنطقـــة بأكملها بدت واضحة ليس 
في ســـوريا والعراق واليمن فقط، إنمـــا في األردن أيضا حينما تم 

ضبط أكبر عملية إرهابية من حيث كم المتفجرات ونوعها».
محمود خرابشة
عضو بالبرملان األردني

«يمثــــل الحكــــم بجلد قيــــادات في حــــزب المؤتمــــر امتهانا  غير 
مســــبوقا لحرية العمــــل السياســــي ولكرامة السياســــيين على 

اختالف طيفهم الفكري».
سارة نقدالله
األمينة العامة حلزب األمة السوداني

تنتهج واشنطن سياسة الكيل مبكيالني في تعاملها مع املعارضة السورية واألكراد، ففيما 
ال ينفك لســــــان كبار مســــــؤوليها عن ترديد الوعود بدعم فصائل املعارضة دون أن يرقى 
ذلك إلى مســــــتوى التنفيذ، فإنها تتخذ خطا مغايرا جتاه األكراد من خالل النزول بثقلها 

لدعمهم في شمال سوريا.

هيثم املالح: األسد أوشك على النهاية
} القاهرة - أكـــد هيثم املالح رئيس الدائرة 
القانونية في االئتالف السوري، أن املعارضة 
لديها مشروع لتشكيل حكومة، ونواة جليش 
تبلغ طاقته عشرة آالف مقاتل، وجهاز شرطة 

وقضاء، مشددا على قرب نهاية األسد.
وقـــال املالـــح عقـــب لقائه نبيـــل العربي 
األمني العام للجامعة العربية، أمس الثالثاء، 
إن االجتمـــاع تناول األوضـــاع امليدانية في 
ســـوريا بالتفصيل، ومت إبـــالغ العربي بأنه 
يجري احلسم لصالح املعارضة على األرض 
عسكريا، السيما في حلب ودرعا، وأصبحت 

الكفة العسكرية متيل لصالح األخيرة.
وأوضـــح فـــي مؤمتـــر صحفـــي عقـــده 
بالقاهـــرة، وحضرتـــه ”العـــرب“، أن األســـد 
أوشـــك على النهاية، حيث لم يعد يسيطر إال 
علـــى 20 باملئة من األرض في ســـوريا، ولوال 

حزب الله وإيران وفصائـــل عراقية وأفغان، 
لكان انتهى منذ وقت طويل، حسب تعبيره.

وكان املالـــح قد طلب عقد لقـــاء مع نبيل 
العربي األمني العام للجامعة العربية لتقدمي 
مذكرة إليه، بشـــأن تصريحاته (العربي) في 
موســـكو حول اســـتعداده للقاء وليد املعلم 

وزير خارجية النظام السوري.
ووصـــف القيـــادي باالئتالف الســـوري 
تصريحات األمـــني العام للجامعـــة العربية 
بشـــأن إجراء   لقاءات  مع مســـؤولي النظام 

بـ”غير املوفقة“.
وبخصوص وجـــود تغير في موقف عدد 
من الدول العربية إزاء ســـوريا أشـــار املالح 
إلى أن ”دوال مؤثـــرة، مثل اجلزائر والعراق، 
متبنية لعمل مناوئ لطموحات الشعب وهي 

بذلك تشق الصف العربي“.

حماس وداعش مشاكسات في العلن وتنسيق في الخفاء

الخرطوم تتهم جهات 
باستقطاب سودانيني لداعش

} اخلرطوم - اتهم وزير اخلارجية السوداني 
إبراهيم غنـــدور جهات، لم يســـمها، بإحداث 
اختراق اســـتطاع من خالله عـــدد من الطالب 
الســـودانيني اخلـــروج وااللتحـــاق بتنظيـــم 
”داعش“، مؤكـــدا أن األجهزة املختصة بالبالد 
لديهـــا مـــن التدابيـــر مـــا مينع دخـــول الفكر 

املتطرف.
والتحق العشـــرات من طـــالب اجلامعات 
في الســـودان على مر األشهر املاضية بتنظيم 

الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.
وكان آخرهم مغـــادرة 12 من طالب جامعة 
العلوم الطبية الســـودانية (من بينهم حاملني 
جلنســـيات أميركية وبريطانية) إلى تركيا في 

محاولة لالنضمام إلى التنظيم املتطرف.
وقال غندور إن وزارته تتابع قضية مغادرة 
الطالب، وذلك عبر سفارتيها في أنقرة ودمشق، 
وأضاف ”برغم حمل الطالب جلوازات أجنبية 

إال أنهم مواطنون سودانيون“.
الســـودانية عن  ونقلت شـــبكة ”الشروق“ 
غندور القول إن احلكومة جتري حاليا حتقيقا 
موسعا حول خروج هؤالء الطالب، ومن يقوم 
علـــى جتنيدهـــم ومراقبـــة الوســـائل التي مت 

استخدامها في هذا الشأن.
وتنتقـــد منظمات حقوقية تهـــاون النظام 
في تتبع شبكات تسفير هؤالء الشباب للقتال 

صلب التنظيمات املتطرفة.

خالد الكاللدة:
أي ترخيص لجماعة اإلخوان 

وأي جماعة أخرى، ال بد أن يتم 
بالطريقة الصحيحة

تصريحات أوباما بشأن دعم المعارضة السورية لم تعد تجد من يصغي إليها



} أنقرة - اتهم نواب المعارضة التركية أمس 
الثالثاء الرئيس رجـــب طيب أردوغان بعرقلة 
المســـاعي لتشـــكيل حكومة ائتالف، في وقت 
يطمح فيـــه إلحكام قبضته على الســـلطة بعد 
شـــهر من خسارة حزب العدالة والتنمية الذي 

أسسه أغلبيته في البرلمان.
ولمـــح بعـــض نـــواب المعارضـــة إلى أن 
منح التكليف لبذر  أردوغان يرجئ ”متعّمـــدا“ 
الخـــالف بيـــن المعارضة ولضمـــان أن يكون 
الحزب الحاكم في السلطة مجددا عندما يحين 
موعد اجتماع المجلس العســـكري األعلى في 

الشهر المقبل.
ويقول العضو في أكبر أحزاب المعارضة، 
حـــزب الشـــعب الجمهوري أصغـــر أوزيل، إن 
الرئيس يريد أن ينفذ التغييرات في المجلس 
العســـكري األعلى بيـــده وحـــده ودون نقاش 
وفي ظل وجـــود الحكومة القديمـــة واألجواء 

السياسية القديمة.
لكـــن نعمـــان كورتولمـــوش نائـــب رئيس 
مزاعـــم  نفـــى  أوغلـــو  داود  أحمـــد  الـــوزراء 
التأخيـــر المتعّمد. وقال في تصريحات إلذاعة 
”هابرتـــورك“ التركيـــة إن ”أردوغان ســـيكلف 

داود أوغلو هذا األسبوع على األرجح“.
وكان  داود أوغلو رفض األسبوع الماضي 
تلميحات بـــأن الحزب الـــذي يتزعمه لن يبدأ 
في تشـــكيل الحكومة حتـــى اجتماع المجلس 
العســـكري األعلى، بينما قال أردوغان نفســـه 
إنه لن يقدم التكليف إال بعد االتفاق على إدارة 

جديدة للبرلمان.
ويعتقد أردوغان الذي لم يظهر كعادته في 
وسائل اإلعالم عقب الخسارة المدوية للحزب 
الذي تزعمه طيلة سنوات، أن العملية البطيئة 

ســـتفجر نزاعات بين المعارضة وليس داخل 
حزبه وهو يهدف في الوقت نفســـه إلى تعزيز 
التأييـــد لحزبـــه القديم في انتخابـــات مبكرة 

يأمل في حصولها.
وفـــي مقابل ذلك، يرى محللون أن االنقالب 
العسكري بات من الســـيناريوهات المحتملة 
في ظل التخبط الذي يعيشـــه الرئيس التركي 

والحزب الحاكم الذي فقد األغلبية البسيطة.
العدالـــة  حكومـــة  تعرضـــت  أن  وســـبق 
والتنمية عـــام 2003 لمحاولـــة انقالبية باءت 
بالفشل واتهمت الحكومة حينها مجموعة من 
العسكريين بالوقوف وراء عدة عمليات ومنها 

قضية ”المطرقة“ الشهيرة.
وفي أعقاب انتخابات الســـابع من يونيو 
الماضي، لم يعـــد العدالة والتنمية قادرا على 
الحكم وحده للمرة األولـــى منذ أكثر من عقد، 
األمر الذي غلف المشـــهد السياســـي التركي 
بضباب لم يشـــهده منذ التســـعينات وأحبط 

طموحات أردوغان لنيل سلطات أكبر.
وال يمكن بدء محادثات رســـمية لتشـــكيل 
ائتـــالف إال بعـــد أن يمنـــح أردوغـــان رئيس 

الـــوزراء أحمـــد داود أوغلو تكليفا لتشـــكيل 
حكومة جديـــدة ويكون أمـــام داود أوغلو في 
هـــذه الحالـــة 45 يومـــا لتشـــكيل الحكومة أو 

مواجهة احتمال إجراء انتخابات جديدة.
وكبـــح جمـــاح الجيش الذي أطـــاح بأربع 
حكومات من الســـلطة فـــي النصف الثاني من 
القرن العشرين، كان من أهم أولويات أردوغان 
خالل توليـــه منصب رئيس الـــوزراء لمدة 12 

عاما.
وكانـــت اجتماعـــات المجلس العســـكري 
األعلى التـــي تحدد فيها التقاعدات والتنقالت 
والقـــرارات التأديبيـــة عنصـــرا رئيســـيا في 
تلـــك العملية، إذ مـــن المقـــرر أن يتقاعد قائد 
القوات المسلحة الجنرال نجدت أوزيل خالل 

االجتماع.
وجـــرى انتخـــاب رئيس جديـــد للبرلمان، 
األســـبوع الماضـــي، حيث فاز مرشـــح حزب 
أردوغـــان ووزير الدفـــاع والناطق الرســـمي 
باســـم حزب العدالة والتنمية الحاكم عصمت 
يلماز برئاسته، لكن ال يزال يتعّين االتفاق على 

مجلس إداري للبرلمان.

وتعاني تركيا وســـط ذلك كله مجموعة من 
األزمـــات يأتي على رأســـها القضيـــة الكردية 
واألزمـــة الداخليـــة بيـــن الحكومـــة والكيان 
الموازي، في إشـــارة إلى حركة خدمة بزعامة 
فتح اللـــه غولن، فضال عن عداء اإلســـالميين 
لحـــزب العدالة والتنميـــة واتهامه باالنحراف 
عن النهج اإلســـالمي، وكذلك عداء العلمانيين 

للحزب المتهم بالمساس بالحريات العامة.
ويلزم الدســـتور الرئيس التركي بأن يكون 
محايدا إزاء سياسة األحزاب، بيد أن أردوغان 
ال يظهـــر حيادا فـــي هذه المســـألة منذ توليه 
الســـلطة وهو ما جعل االنتخابات البرلمانية 

األخيرة عبارة عن استفتاء على حكمه.
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ــــــة، مدفوعا  يحاول حــــــزب العدالة والتنمي
ــــــة الرئيس التركي فــــــي احلفاظ على  برغب
شــــــعبيته وبخطى متعثرة، اإلســــــراع في 
تشــــــكيل حكومــــــة ائتالفية تضمــــــن تهدئة 
األوضــــــاع الداخلية حتّســــــبا مــــــن إقدام 
اجليش على القيام بانقالب عسكري يعيد 

تكرار التاريخ في مناسبات خلت.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

المعارضة التركية تتهم أردوغان بعرقلة تشكيل الحكومة

} موسكو - شـــرع الجيش الروسي الثالثاء 
في مناورات عسكرية مفاجئة للتحقق من مدى 
”جاهزيـــة القتال“ لـــدى قواته المنتشـــرة في 
أرمينيا حليفته التي تواجه تظاهرات شعبية 
ونزاعا قديما مع أذربيجـــان المجاورة، وذلك 

في أحدث حلقات التوتر مع الغرب.
وقال المكتب اإلعالمي للمنطقة العسكرية 
الجنوبيـــة لروســـيا ”خـــالل عمليـــة التفقـــد 
المفاجئـــة هذه، ســـتبحث لجنة فـــي جاهزية 
القتال لدى قوات ســـالح الجـــو المتمركزة في 
أريبونـــي وتلك المتواجدة في قاعدة غيموري 
العسكرية“، موضحا أن المناورات تجري في 
قواعد التدريب في كامخود واالغياز وستتولى 

مراقبتها طائرات دون طيار.
ولـــم تذكـــر وزارة الدفـــاع الروســـية عدد 
الجنود المشاركين في التدريبات في القواعد 
المتمركـــزة فـــي أرمينيـــا منـــذ 1995، بيد أن 
التقديرات تشـــير إلى أن عددهم يقارب 4 آالف 

مقاتل.
وكالعـــادة، عبـــر حلف شـــمال األطلســـي 
”الناتو“ عـــن قلقه من هـــذه المنـــاورات التي 
يراها تهديدا روســـيا ألمن أوروبا وخصوصا 

لدول البلطيق المجاورة.
وكانت روســـيا قامت بمناورات عســـكرية 
غيـــر مســـبوقة الحجم فـــي مـــارس الماضي 
شملت نشر جنود في أرمينيا والجمهوريتين 
االنفصاليتين الجورجيتين أبخازيا وأوسيتيا 

الجنوبية ودامت قرابة الشهر.
ويـــرى مراقبون أن تعزيز قـــدرات القوات 
الروســـية يمثـــل ردا مناســـبا علـــى تصاعد 
الوضع الجيوسياســـي في المنطقة، الســـيما 
واســـتمرار الحرب  نشـــاط ”الناتـــو“  تكثيف 
األهلية في أوكرانيا، كما أن الوضع مع الغرب 

يسير في طريق حرب باردة جديدة.
وعرفـــت العالقـــات الروســـية األميركيـــة 
مراحل مختلفة من التوتر، فبعد انتهاء الحرب 
البـــاردة في بداية تســـعينات القرن الماضي، 
تشـــكلت مراحـــل جديـــدة من الشـــد والجذب 
بين القطبين، تلتها حرب القوقاز واســـتقالل 

كوسوفو.
وعمقـــت المتغّيرات، الهوة بين موســـكو 
وواشنطن التي لم تستوعب الخطوة الروسية 
بعـــودة شـــبة جزيـــرة القـــرم والتـــي كان من 
المخطط أن تكون القاعدة األساسية، وتطويق 
روســـيا بالدرع الصاروخي، وهـــو ما تعتبره 

روسيا تهديدا مباشرا ألمنها القومي.
وعّجـــل كل ذلـــك باحتـــدام المواجهة على 
واشـــنطن  ففرضـــت  مختلفـــة،  مســـتويات 
وحلفاؤهـــا عقوبات اقتصادية ســـرعان ما رد 

عليها الكرملين بخطوات مشابهة.

مناورات عسكرية روسية 

مفاجئة في أرمينيا
[ مخاوف االنقالب العسكري تلقي بظاللها على القصر األبيض جراء الفراغ السياسي

ال يزال الغموض يلف الحكومة االئتالفية املقبلة

◄ أعلن مساعد الرئيس الروسي 
لشؤون السياسة الخارجية يوري 

أوشاكوف، أن مسألة انضمام إيران 
إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ستحل 
بعد رفع عقوبات مجلس األمن عنها.

◄ قتل 14 شخصا أمس في هجوم 
شنه مسلحون يشتبه في انتمائهم 

لحركة الشباب المتطرفة قرب 
معسكر للجيش على الحدود الكينية 

الصومالية.

◄ استهدف هجوم بسيارة ملغومة 
الثالثاء القوات التابعة للحلف 
األطلسي في كابول، في أحدث 

اعتداءات لحركة طالبان بعد أشهر 
من إطالقها هجوم الربيع.

◄ جّمد القضاء الماليزي ستة 
حسابات مصرفية بعدما كشف 

تقارير أن حوالي 700 مليون دوالر 
نقلت إلى حساب لرئيس الوزراء 
نجيب عبدالرزاق المتهم بالفساد.

◄ كشفت تقارير الثالثاء أن 
السلطات األسبانية اعتقلت اثنين 
من األسبان الذين سافروا للقتال 

مع داعش في سوريا والعراق، 
وذلك عندك عودتهم إلى البالد قبل 

أسبوعين.

◄ نقلت صحيفة ”جيروزاليم 
بوست“ عن مصادر أمنية قولها إن 

47 من عرب إسرائيل تركوا إسرائيل 
وانضموا لصفوف تنظيم الدولة أو 

تنظيم القاعدة في سوريا.

◄ أفادت تقارير الثالثاء بمقتل 20 
شخصا حوالي إثر انفجار قنبلة 
بمدينة زاريا الواقعة شمال غرب 

نيجيريا، يشتبه في أن بوكو حرام 
تقف وراءه.

باختصار

العسكري  االنــقــالب  محللون: 

ـــــات مــــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  ب

تخبط  ظـــل  فـــي  ــة  املــحــتــمــل

الرئيس التركي والحزب الحاكم

◄

أخبار
«علينـــا أن نعتـــرف بشـــجاعة الرئيـــس أوباما ملا قالـــه وملد يده 

لتأســـيس القناة الدبلوماسية بني بلدينا، والسعي نحو تحقيق 

االحترام والتفاهم املتبادلني بيننا». 

نيكوالس مادورو
الرئيس الفنزويلي

«إننا ماضون في فعل كل ما بوســـعنا للحفاظ على سالمة الشعب 

وحمايـــة عقول الشـــباب من املعتقدات املتطرفـــة، وتعزيز قيم 

التسامح التي تساهم في عظمة بريطانيا». 

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

«تواجـــه املجـــر أكبـــر تدفـــق للمهاجريـــن فـــي تاريخها. لـــم يعد 

باســـتطاعتنا الوقـــوف مكتوفـــي األيـــدي ألن إمكانياتنـــا محملة 

بـ130 باملئة من طاقتنا املتاحة».

  ساندور بينتر
وزير الداخلية املجري

نعمان كورتولموش:

أردوغان سيكلف داود 

أوغلو هذا األسبوع على 

األرجح

} فيينــا - مـــدد طرفا التفـــاوض النووي في 
العاصمة النمســـاوية فيينـــا المهلة اإلضافية 
إلـــى يومين آخريـــن تنتهي بحلـــول منتصف 
بعد غـــد الجمعة بهدف تذليل العقبات التي ال 
تزال مسألة حظر األسلحة النووية عن إيران، 

تعترض طريقها.
وأعلنت مفوضة السياســـة الخارجية في 
االتحاد األوروبي فيدريـــكا موغيريني عن أن 
المحادثـــات الرامية للتوصل إلى اتفاق نووي 
تاريخي بعد انقضاء مهلة الثالثاء، ستستمر. 
وقالت ”ســـنواصل التفاوض خـــالل اليومين 

المقبلين. هذا ال يعني أننا نمدد المهلة“.
يأتـــي ذلك في ما أشـــارت مصـــادر مقربة 
من المحادثة إلى أن هناك دالئل كثيرة تشـــير 
إلـــى احتمال توصل الطرفيـــن في المحادثات 
الجاريـــة إلى اتفـــاق نهائي بشـــأن البرنامج 

النووي اإليراني بحلول اليوم األربعاء.
وكان وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف رجح في تصريح صحفي مقتضب على 
هامش المحادثات أن تكون الســـاعات القادمة 
هي الموعد األكثر احتماال لإلعالن عن توصل 

الجانبين إلى صفقة تاريخية.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية لألنباء 
عـــن وزير الخارجية ســـيرغي الفـــروف قوله، 
أمس األول، إن حظر األســـلحة على إيران هو 
العقبة الرئيســـية التي ما زالت في حاجة إلى 

التغلب عليها في المفاوضات.
ووســـط هذا التبايـــن الممل كمـــا وصفه 
البعـــض، يعيـــش المجتمع الدولـــي حالة من 
الترقـــب الحـــذر لما ســـتؤول إليه الســـاعات 
األخيرة من عمر المباحثات إن لم يتم تمديدها 
لمـــرة ثالثة إن فشـــلت األطراف فـــي تضييق 

الفجوة.

وتحدثـــت تقارير عن اتفـــاق بين الطرفين 
علـــى مراقبة مفاعلـــي أراك وفـــوردو من قبل 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية عبر تخفيض 
نســـبة تخصيـــب اليورانيوم المســـتخدم في 
صناعة قنابـــل نووية، على الرغم من تمســـك 

طهران بـ“الخطوط الحمر“ في هذه المسألة.
وتســـعى القوى العظمى إلى انتزاع اتفاق 
من إيران ينهي الخالف المستمر منذ 13 عاما 
بشـــأن برنامجها النـــووي المثير للجدل، عبر 
خفض نشـــاطها النووي مقابل رفع العقوبات 

عنها.

يومان إضافيان للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران

حرب البوسنة زرعت بذور التطرف في العالم
} رساييفــو - تقابل أغلبية الشعب البوسني 
التطـــرف الدينـــي بالرفـــض، لكـــن األحـــوال 
االقتصادية تجعـــل البعض من الشـــبان يقع 
فريسة أمام الدعوة للجهاد في صفوف تنظيم 
الدولة اإلســـالمية، ممـــا يهدد أمن البوســـنة 

والفكر الديني المعتدل في المنطقة.
هذا األمر ليس جديدا، فقد عاشت البوسنة 
والهرسك في تسعينات القرن الماضي، أوقات 
عصيبة خـــالل الحرب مع الصرب ما تســـبب 
في قدوم المئات مـــن المجاهدين العرب إليها 
وباتـــت تعرف فيما بعـــد بكونها مهد الصراع 

الحديث بين اإلسالم والغرب.
ونشرت شبكة ”بي بي سي“ تقريرا مصورا 
حول تواجد أنصار تنظيم الدولة في البوسنة 
وارتباط التنظيم بتاريـــخ الحركات الجهادية 
التي شـــاركت فـــي الحرب األهليـــة بين 1992 
و1995 والتـــي أنتجت فيما بعد تنظيم القاعدة 

الذي جمع المجاهدين حوله في أفغانستان.
ويظهـــر في التقرير وزير األمن البوســـني 
تواجههـــا  التـــي  التهديـــدات  متحدثـــا عـــن 
البوســـنة، خاصة بعـــد الفيديو الذي نشـــره 
تنظيم الدولة اإلســـالمية فـــي يناير الماضي، 
وأعلن فيه دول البلقان جبهة جديدة للتنظيم، 
وهدد بالثأر لمســـلمي البوســـنة عن المجازر 

التي ارتكبها الصرب بحقهم.
وتحدث عـــن بعض المجموعـــات الدينية 
الســـلفية التي تســـعى لتحويل البوسنة إلى 
دولة متشـــددة، مؤكدا أن كل ظواهر التشـــدد 

التي ظهـــرت اليوم ما هي إال حصاد لما زرعه 
الجهاديون منذ تســـعينات القرن الماضي في 

المجتمع.
ويقول معد التقرير إن حوالي 900 جهادي 
شـــاركوا خالل تلك الحرب قتل منهم 300 على 
األقل، أما الناجين منهم فالتحقوا بالجهاديين 
في الشيشـــان وأفغانســـتان وباكستان ولعل 
أبرزهم الســـعودي خالد الحـــاج الذي أصبح 
فيما بعـــد قياديا في القاعدة ونواف الحازمي 
وخالـــد المحدار اللذين شـــاركا فـــي هجمات 
11 ســـبتمبر 2001، إلى جانب رمزي بالشـــيبة 
وخالد الشـــيخ محمد الذي ذهب إلى البوسنة 

لتجنيد المقاتلين فيما بعد.
وتتكرر في الفتـــرة األخيرة حوادث ظهور 
أعالم الدولة اإلســـالمية فـــي البلدة الصغيرة 
جورنيـــا ماوكا في شـــمال شـــرق البوســـنة، 
حيث يعيش ســـكانها في عزلـــة، ولكن تختفي 
األعـــالم قبل وصـــول قوات مكافحـــة اإلرهاب 
”ســـيبا“ التابعة لجهـــاز التحقيقات والحماية 

من العاصمة سرايفو.
ويعد الهجوم الذي نفذه مولد يساريفيتش 
على الســـفارة األميركية في سراييفو في 2011 
ســـببا في اشـــتهار بلدته، بينما لـــم يكن أحد 

يعرفها، حتى من الشعب البوسني.
يشـــار إلى أن الحرب األهلية في البوسنة 
تسببت في فظائع بحق المدنيين آنذاك، حيث 
ســـجل التاريخ المعاصر أكبـــر المجازر التي 

ارتكبت في حق أكثر من 8 آالف مسلم.

مجزرة سريبرينيتسا
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في 
العمق

{الصفويـــون بحروبهـــم ضـــد الدولـــة العثمانية قامـــوا بتفكيك وحدة 

الدولة اإلسالمية، وهو ما يؤكده السلطان عبدالحميد حيث يقول: إن 

الصراع بين الصفويين والعثمانيين لم يكن لصالح األمة اإلسالمية}.

فؤاد سيد
أستاذ التاريخ اإلسالمي في جامعة األزهر

{التعامل بين إيران وتركيا يحدد مستقبل المنطقة. إننا وتركيا 

إما أن نربح معا أو نخســـر معا، وصيانة العالقات اإليرانية التركية 

تضمن مصالح كال البلدين والمنطقة}.

علي رضا بيكدلي
السفير اإليراني لدى تركيا

{تركيا لن تســـمح بفرض أمر واقع عليها من أي جهة، ولن تسكت 

عن أي تغيير للخريطة السياسية أو الديمغرافية للمنطقة. ولن 

ننتظر حتى الغد في حال وجود تهديد على أمنا الداخلي}.

أحمد داود أوغلو
رئيس احلكومة التركية

محمد وديع

} تواجـــه العديد مـــن الدول العربيـــة اليوم 
ما يمكن تســـميته حالة ”تحـــرش“ إقليمي من 
دول الجـــوار الطامعـــة في توســـيع نفوذها، 
مثل تركيا العثمانية وإيران الفارسية، اللتين 
قامتـــا وتقومان بـــأدوار مشـــبوهة كثيرة من 
أجل تعظيم دورهما في المنطقة على حســـاب 
تقزيم الدور العربي. وأّكد مراقبون لـ“العرب“ 
أن اإليرانيين واألتـــراك يحملون في أعماقهم 
رواسب تاريخية تجاه العرب، فإيران، أو بالد 
فارس، التي لم تنجح مظلة الخالفة اإلسالمية 
في إعادة صهرها كجزء من المكون الحضاري 
اإلســـالمي، تحمل عالقتها مع العرب التباسا 
واضحا تغلب فيها السلبيات على اإليجابيات، 
وعقدا تاريخية تدفعها للتدخل في شؤون دول 
عربيـــة وتصدير القالقل إليهـــا، كما حدث في 

لبنان وسوريا والعراق واليمن.
أما األتراك الذين جثموا على صدر المنطقة 
عدة قـــرون فهم يحملون ميراثـــا تاريخيا من 
االســـتعالء، يحاولون ممارســـته على شعوب 
الجـــوار العربية من خالل دعم بعض األقليات 
والجماعـــات اإلرهابية ومدها بالمســـاعدات، 
فضال عن تسهيل دخول التكفيريين إلى دوله، 
فمـــاذا تفعل مصر والقـــوى العربية اإلقليمية 

حيال هذه المناوشات؟
عبدالمنعم ســـعيد، مديـــر المركز اإلقليمي 
للدراســـات اإلســـتراتيجية بالقاهـــرة، قال إن 
وضع العالم العربي ال يبشر بخالص قريب من 
األزمات، بعد أن شـــهدت المنطقة زلزاال كبيرا 
تمثل في ثورات الربيع العربي وتوابعها التي 
ال تـــزال مســـتمرة، بالتالي أي حالـــة من نفاد 

الصبر غير مطلوبة خالل هذه المرحلة.
وأشار ســـعيد، في تصريحات لـ“العرب“، 
إلى أن الـــدول اإلقليمية غيـــر العربية تحاول 
اآلن اختـــراق النظام العربـــي المهترئ، ألنها 
تجد في ضعفه فرصة تاريخية، لكنها ســـوف 
تجد فـــي قوته وتصميمه تحديـــا أكبر. ولفت 
إلى أهميـــة القوة العربية المشـــتركة المزمع 
إنشاؤها والتي يمكن أن تحدث تغييرا نوعيا 
فـــي نظرية األمن اإلقليمـــي العربي، إذا زّودت 
بقـــدرات معلوماتيـــة ومخابراتيـــة أعلى مما 
عرفنـــاه حتـــى اآلن، وأن يكون لديهـــا قدرات 
لالنتشـــار الســـريع واإلبرار الجوي والمائي، 
بحيث تســـتطيع المناورة الســـريعة لحماية 
دول العالـــم العربـــي، األمر الـــذي تعول عليه 
كثيـــرا مصر لوقـــف التداعيـــات الحاصلة في 

جسد األمن القومي العربي.
وطالب المفكر السياســـي بإعالن سياسي 
واضح من الدول العشـــر المشـــاركة في القوة 
يؤكـــد علـــى مجموعة مـــن المبـــادئ الحاكمة 

للمســـتقبل يمكنها أن ترســـي حـــدود النظام 
اإلقليمي المســـتهدف الوصول إليه، والتأكيد 
على الســـالمة اإلقليمية والوحـــدة الجغرافية 
للـــدول األعضاء فـــي جامعة الـــدول العربية، 
بمـــا يردع الحـــركات االنفصالية عـــن اغتيال 
دول عربيـــة معينـــة فـــي لحظـــات ضعفهـــا، 
ويرسل رســـالة للرافضين للدولة العربية من 
األصل مثـــل تنظيم داعـــش اإلرهابي، مفادها 
أن االســـتمرار في هدم الدول العربية ســـوف 
يعني حربا مســـتمرة تؤدي فـــي النهاية إلى 
تدميـــر تلـــك الجماعـــات. وشـــّدد عبدالمنعم 
ســـعيد على ضـــرورة التعلـــم مـــن التجارب 
الســـابقة ليعود النظام اإلقليمي إلى طبيعته 
من خالل اســـتراتيجية شـــاملة تحشد وتتجه 
نحو تحقيق أهداف الدول العربية، محذرا من 
تصرفـــات فردية من قبـــل دول عربية مدفوعة 

بحب الظهور والمغامرة.

مطامع تاريخية 

يكشـــف تاريخ العالقة بيـــن تركيا وإيران 
صراعـــا طويال لفـــرض النفوذ علـــى المنطقة 
العربية. وتكثف الدولتان أنشطتهما فى الدول 
التي تشـــهد حاالت مـــن الفوضـــى والصراع 

المسلح باستغالل أطراف داخلية.
ولمواجهـــة مطامـــع الجيـــران التاريخية 
وتحديات الوضع الجيوسياسية، أّكد السفير 
هاني خالف، مساعد وزير الخارجية المصري 
أن  العربيـــة، لـ“العـــرب“  للشـــؤون  الســـابق 
هناك تحالفا عســـكريا قائما بالفعل بين مصر 
والسعودية واإلمارات واألردن، والقوة العربية 
المشتركة ستكون خطوة كبيرة لألمام وتساهم 
في ردع من تسول له نفسه تهديد األمن القومي 
العربـــي، ألنه ســـيكون لهـــا أهـــداف محددة، 
منهـــا حمايـــة األنظمة الشـــرعية فـــي الدول 
العربيـــة، وحمايـــة حـــدود الـــدول العربيـــة 

واستقرارها.
واعتبـــر خـــالف أن ما صرحت بـــه تركيا 
بشأن التدخل العسكري في سوريا ليس سوى 

بالـــون اختبار لقيـــاس ردود األفعال العربية، 
موضحا أنه ال يوجد قرار تركي لدخول سوريا 
حتـــى اآلن والجيش التركي يضـــع جملة من 
الشروط للتدخل، أهمها تقديم الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان ما يفيـــد تحمله لكامل 

نتائج العملية العسكرية هناك.
بدوره، أّكد الســـفير رضا شحاتة، مساعد 
وزير الخارجية المصري السابق، أن المنطقة 
العربية على مشـــارف تغير ضخم في موازين 
القوى، مشيرا، في تصريحات لـ“العرب“، إلى 
أن سوريا، في غاية األهمية بالنسبة إلى أمن 
مصر والســـعودية والمنطقة العربية بشـــكل 
عام، ومن هنا يأتي حـــرص القاهرة أن يكون 
مفتاح الحل بيـــد القوى الوطنية الســـورية، 
مطالبا الـــدول العربية بإعـــالن رفضها التام 
ألي تدخل عســـكري تركي في ســـوريا، وكذلك 

الحال بالنسبة إلى إيران في العراق.

وأضـــاف شـــحاتة أن العالم غير مســـتعد 
لهضـــم خارطة سياســـية جديدة في الشـــرق 
األوســـط، خاصـــة أن تزايد النفـــوذ اإليراني 
في عـــدد من الدول يدفـــع المنطقة إلى مرحلة 
جديدة من العالقـــات اإلقليمية غير المتوازنة 
وغير المتكاملة، ما بين إيران والغرب والدول 
العربيـــة التي تحـــاول الحفاظ علـــى هويتها 

ووجودها.

استقواء إيران

 أكـــد اللـــواء هشـــام الحلبـــي، الخبيـــر 
االســـتراتيجي، لـ“العـــرب“، أن حمايـــة األمن 
القومي العربـــي تحتاج إلى تعزيـــز التكاتف 

بيـــن دوله في المرحلة الراهنـــة، والعمل على 
عودة االستقرار للدول التي تعاني من اإلرهاب 

والمواجهات المسلحة. 
من جانبـــه، أوضح محمد عبـــاس ناجي، 
رئيـــس تحرير مجلـــة مختـــارات إيرانية، أن 
طهران تتدخل في معظم األحيان، لكن بشـــكل 
غير مباشـــر من خالل تقديم قيـــادات وكوادر 
مثل قاســـم ســـليماني ودعـــم قوات الحشـــد 
الشعبي في العراق وهو األسلوب الذي تتبعه 

في سوريا. 
وأضاف أن هذه السياســـة قد تتغير 
في حالة وصـــول داعش لهـــذه األماكن 
والمراقد الشيعية، ما يستوجب التدخل 
اإليرانـــي المباشـــر لمحاربة المســـاس 

بمعتقداتها الدينية.
وتابع أن إيران استغلت غياب الدور 
العربي فـــي العراق، وتبايـــن المواقف 
العربية بشـــأنه لكي توسع نفوذها فيه، 
وأي محاولة لتحجيم هذا الدور حاليا تحتاج 
لتوحيد سياســـات الـــدول العربيـــة تجاه ما 
يحـــدث في العراق والتأكيد على وحدة الدولة 

ودعم الحكومة.

تركيا وداعش

أشار الســـفير رخا حسن، عضو المجلس 
المصري للشـــؤون الخارجية، إلـــى أن تركيا 
هي التـــي دعمت داعش ودورها في ســـوريا، 
من أجل تعزيـــز الفوضى هنـــاك، لكنها بدأت 
تشـــعر بالقلق مؤخرا بعد اقتراب معارك الكر 
والفر بين القوات السورية وميليشيات داعش 

وجبهة النصرة من الحدود التركية.

ولفـــت رخا، في تصريحات لـ“العرب“، إلى 
أن ما شـــجع على تزايـــد النفـــوذ التركي في 
ســـوريا تبايـــن المواقف العربيـــة مما يحدث 
هناك، فالمملكة العربية السعودية تعاونت مع 
تركيا إلســـقاط نظام األسد، بينما تبنت مصر 
موقفا يسعى للحفاظ على وحدة سوريا حتى 

لو كان الثمن بقاء األسد لفترة من الوقت.
وقـــال إن الموقـــف المصـــري مـــع الحـــل 
السلمي والتســـوية الســـلمية ووحدة الدولة 
والمحافظة على ســـالمة األراضي الســـورية، 
وتدخلها قاصرا على الجانب السياســـي فقط، 
مستبعدا إمكانية التدخل العسكري في األزمة 

السورية.
وعن تهديد إيران المســـتمر بالتدخل على 
نطاق واســـع لحمايـــة المراقد الشـــيعية في 
العـــراق، قـــال رخا إنه رســـالة تحذير لألتراك 
لتجنـــب التدخل المباشـــر في العـــراق حتى 
ال تتحـــول المعـــارك هناك إلى حـــرب إقليمية 

مكشوفة. 

حمزة تكين

} وصفت المؤسســـة اللبنانيـــة للديمقراطية 
بـ“المعتقل  لبنـــان  اإلنســـان(اليف)  وحقـــوق 
بالنســـبة لالجئين السوريين، مشيرة  الكبير“ 
إلى أن أوضاعهم في لبنان ”تتدهور عاما بعد 

عام“.
صـــدور  بمناســـبة  المؤسســـة،  وذكـــرت 
تقريرهـــا الثانـــي حـــول أوضـــاع الالجئيـــن 
الســـوريين في لبنان، أن ”حقوقهم األساسية 
تنتـــزع منهم كافة من خالل قـــرارات حكومية 
جائرة وعشـــوائية في معظـــم األحيان، أو من 
خـــالل أفعـــال تعســـفية وغالبا غيـــر قانونية 
تمارسها األجهزة األمنية والعسكرية اللبنانية 

بحقهم“.
بحـــق  ”االنتهـــاكات“  التقريـــر  وعـــّدد 
الالجئيـــن الســـوريين في لبنان، مشـــيرا إلى 
أن ”العنصريـــة والتحريـــض على العنف ضد 
الالجئيـــن تنامـــت منذ أغســـطس 2014، الذي 
شهد هجوم المسلحين السوريين على مواقع 
للجيـــش اللبناني في بلدة عرســـال المحاذية 

للحدود الســـورية وخطف عدد مـــن الجنود“، 
الفتـــا الـــى ”حمـــالت تحريـــض إعالمية ضد 

الالجئين أيضا“.
وأشـــار إلى أنهـــم ”يعانون فـــي لبنان من 
الحرمـــان مـــن التقاضـــي بســـبب األوضـــاع 
القانونية لهم أو بســـبب الخوف من التهديد، 
أو ســـوء األوضاع االقتصادية“، مضيفا أنهم 
”محرومـــون من حـــق العمل أيضـــا، بقرار من 
الحكومـــة اللبنانيـــة، إضافـــة لحرمانهم من 
العنايـــة الطبية، وحريـــة التنقل بين المناطق 

اللبنانية أو حرمانهم من السفر“.
وتضمـــن التقريـــر الـــذي صـــدر باللغتين 
العربيـــة واإلنكليزيـــة بحوالـــي 212 صفحة، 
تعـــرض لها  صـــورا لـ“انتهـــاكات جســـدية“ 
الجئـــون ســـوريون فـــي مختلـــف المناطـــق 

اللبنانية.
وختـــم التقرير بدعوة الـــدول القادرة إلى 
”تقاســـم أعـــداد الالجئين الســـوريين مع دول 
الجوار السوري، والعمل على تعزيز حمايتهم 
وعدم تعريضهـــم للخطر“، مشـــددا أنه ”على 
المفوضية العليا لشـــؤون الالجئين والجهات 

الدولية المانحة زيادة مســـاعداتها من خالل 
منظمات المجتمع المدنـــي العاملة في لبنان، 
ومن خـــالل الحكومة اللبنانية شـــرط مراقبة 

عمليات اإلنفاق“.
وطالـــب األمـــم المتحـــدة بـ“الضغط على 
أشـــكال  كافـــة  لوقـــف  اللبنانيـــة  الحكومـــة 
االنتهاكات ضد الالجئين الســـوريين“، مؤكدا 
علـــى ”تقديم برامـــج خاصة لرعايـــة األمومة 
والطفولة وضمان السالمة الصحية والنفسية 

لديهم“.
واستقبل لبنان أكثر من 1.1 مليون سوري 
هربوا من النزاع الدامي الذي تشـــهده سوريا 
المجاورة منذ منتصف مارس 2011، بحســـب 

إحصائيات لألمم المتحدة.
وذكـــر المحامـــي اللبناني نبيـــل الحلبي، 
بالتنمّيـــة  تعنـــى  التـــي  ”اليـــف“،   رئيـــس 
الديمقراطيـــة، ونشـــر ثقافة حقوق اإلنســـان، 
وحّل النزاعات“، أن المؤسســـة كانت تأمل أن 
يتضمـــن تقريرها الثاني تقدمـــا ملحوظا في 
حالة حقـــوق الالجئين الســـوريين في لبنان 
بالمقارنـــة مـــع التقرير األول الصـــادر مطلع 

العام 2013“، لكن تبين أن ”حقوق اإلنسان في 
لبنان تتدهور بشـــكل دراماتيكي وسريع عاما 
بعد عام“. وأوضح أن المؤسســـة اعتمدت في 

تقريرها ”على شـــكاوى الضحايـــا أو ذويهم، 
المحاكـــم  وســـجالت  مندوبيهـــا،  وتقاريـــر 

اللبنانية، والتقارير األمنية والصحافية“. 

 [ إيران تتدخل رسميا في العراق وتركيا ترابض على الحدود السورية [ التصدي للتهديدات اإلقليمية يحتاج توحيد السياسات العربية

أنقرة وطهران تجدان في فوضى الشرق األوسط حاضنة ألهدافهما التوسعية

تقرير حقوقي: لبنان معتقل كبير لالجئين السوريين

عادت منطقة الشرق األوسط لتكون ساحة 
تنافس بني إيران وتركيا، حيث تسعى كل 
ــــــة منهما لتعزيز نفوذهــــــا عبر أذرعها  دول
التي زرعتهــــــا في دول املنطقــــــة املنهارة، 
مســــــتغّلة حــــــاالت الفوضــــــى والصــــــراع 
ــــــت وجودها؛ في  ــــــي واملســــــلح لتثبي املذهب
ــــــدات تبعث على التســــــاؤل عن الدور  تهدي
العربي في ظّل هــــــذه التهديدات بالتدخل 
في دول عضوة في جامعة الدول العربية. 

 إيران تستخدم الميليشيات العميلة لها لتقويض استقرار دول المنطقة

رضا شحاتة:

المنطقة العربية على 

مشارف تغير ضخم في 

موازين القوى

هاني خالف:

التهديد التركي بالتدخل 

العسكري في سوريا 

بالون اختبار

} اتهـــم مركـــز جنيـــف الدولـــي للعدالـــة 
الســـلطات العراقية ممثلـــة بحكومة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، والقادة العسكريين 
منتظمـــة  سياســـات  بانتهـــاج  واألمنييـــن 
الجماعيـــة  اإلبـــادة  وممنهجـــة تســـتهدف 

لمجموعات سّكانية محّددة في العراق.
وقـــال المركز، فـــي رســـائل وجهها إلى 
األمـــم المتحـــّدة والبعثـــات الدبلوماســـية 
المعتمـــدة لديهـــا، شـــرح فيهـــا انتهاكات 
القـــوات الحكوميـــة العراقيـــة وميليشـــيا 
الحشد الشـــعبي، الموالية إليران، إنه رصد 
عن قرب تبادال لـــألدوار بين جميع األطراف 
الحكومية لتنفيذ سياســـة اإلبادة من خالل 
واالعتقـــاالت  والتعذيـــب  القتـــل  عمليـــات 
التعســـفّية والترويـــع والتهجير القســـري 
والتجويـــع، موضحا أن القوات العســـكرية 
التابعة لـــوزارة الدفاع تتبـــادل مع القوات 
األمنية التابعة لوزارة الداخلية وميليشـــيا 
الحشد الشـــعبي الخطط واألدوار في تنفيذ 

تلك العمليات على نطاق ممنهج واسع.
واتهم وزارة حقوق اإلنســـان في العراق 
بأنهـــا تبذل جهدا كبيـــرا للتغطية على هذه 
الجرائم وتصنيفها ضمن خطط الحرب على 
اإلرهـــاب، لتلقـــى القبول مـــن مجتمع دولي 
اختـــار أن يصّم اآلذان أمام كل ما يصل إليه 
تحت هـــذه التســـمية، التـــي أضحت حجة 
لكل األنظمة التي تمارس أبشـــع االنتهاكات 
لحقوق اإلنسان وترتكب أفظع الجرائم ضد 

اإلنسانية في وضح النهار.
ودعـــا المركـــز األمـــم المتحـــّدة إلى أن 
تسعى بكل جهدها لكي يحاكم كل من أسهم 
أو ســـّهل أو خطط لتنفيذ هـــذه الجرائم من 
المســـؤولين العراقيين فـــي كل الحكومات 
التي تعاقبت على قتل وتشريد أبناء العراق 
منذ الغزو األميركي عـــام 2003، معتبرا ذلك 

كله أسسا لجريمة إبادة جماعية.
 وحذر المركز مـــن أن عمليات التجميل 
البائسة التي تمارســـها ما تسّمى بــ(وزارة 
بشـــركات  واالســـتعانة  اإلنســـان)  حقـــوق 
العالقـــات العامـــة األميركيـــة والبريطانية 
المســـتأجرة من أموال الشـــعب العراقي لن 

تنفع السلطات العراقية.

مركز جنيف للعدالة: 

وزارة حقوق اإلنسان العراقية 

أول من ينتهك هذه الحقوق

ويكليكس: 

إيران هددت تركيا بردعها

في حال قامت بعمل 

عسكري في سوريا  

◄

ها

أزمة الالجئين السوريين
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} أّدى نشر وثائق دبلوماسية عن طريق موقع 
”ويكيليكـــس“، خالل مرات عديـــدة، إلى تجريد 
العمل الدبلوماســـي من عنصر الســـرية، وهو 
عالـــم لم يكن من الســـهل اإلطـــالع على وثائقه 
ومحاضره. كما أّن الكشف عن أنشطة تجسس 
عشوائية لوكاالت األمن القومي األميركية على 
العديد مـــن المواطنيـــن والزعماء فـــي العالم 
عبر شـــبكات االتصاالت واإلنترنت، يؤّكد مدى 
تصاعد دور التجســـس اإللكترونـــي والهوس 
األمنـــي علـــى مدى واســـع وغير مســـبوق في 
العالقات الدولية، مقابل ضعف وتراجع آليات 
المراقبـــة البرلمانيـــة والقضائيـــة واإلعالمية 
تحـــت ضغط الفســـاد والرشـــوة واالســـتبداد 

السياسي.
وال غرابـــة أن مجتمـــع المعلومـــات يواجه 
معضلة التوفيق بين حماية السر الدبلوماسي 
وشرعية حق الجميع في المعرفة، كما الحماية 
مـــن الـــزواج غيـــر الشـــرعي بين التجّســـس 
والســـلطة المطلقـــة غيـــر المقّيـــدة والمدعمة 
بتزايـــد نفوذ المؤسســـات األمنيـــة العمومية 
والشـــركات األمنيـــة الخاصـــة المتحالفـــة مع 
شـــركات تكنولوجيا المعلومـــات واالتصاالت 

على حساب الحريات العامة.
أّمـــا علـــى مســـتوى العالم العربـــي، فثمة 
حاجـــة متزايـــدة لصناعـــة معلوماتيـــة عربية 
تذلـــل الفجوة األمنية الرقميـــة من أجل حماية 
الحساســـة  والمؤسســـات  المواطنين  بيانات 
من اختراقات خارجيـــة. وقد بلغت المعلومات 
التي جمعتهـــا وكالة األمن القومـــي األميركية 
في حـــدود عام 2013 على ســـبيل المثـــال؛ 6.7 
مليـــار معلومـــة من مصر، 7.12 مليـــار معلومة 
من األردن و3.6 مليـــار معلومة من الهند و5.13 
مليار معلومة من باكســـتان و14 مليار معلومة 

من إيران. 

وحســـب مصـــادر متعددة ومطلعـــة، يزداد 
التجســـس اإللكترونـــي على الـــدول األجنبية 
والصديقـــة بدعوى مكافحة اإلرهاب وتهديدات 

األمن.

رقابة متعددة األوجه

أخـــذت ردود األفعـــال حول حجـــم أخطار 
التجســـس على الفضاء اإللكتروني تزداد، منذ 
أن كشـــفت صحيفة واشنطن بوست (12 يونيو 
2013)، وديـــر شـــبيغل األلمانيـــة والغارديـــان 
على إثر  البريطانيـــة، عن برنامـــج ”بريزيـــم“ 
تســـريبات إدوارد ســـنودن، وهو مـــن أضخم 
البرامج التي اســـتعملتها وكالة األمن القومي 
األميركية منذ 2007 في تجسســـها على العديد 
مـــن الـــدول وشـــملت مواطنين وشـــخصيات 
سياســـية كبيرة، ومقرات البنك الدولي واألمم 
المتحدة واجتماعات الثمانية ومجموعة الـ20، 
فضال عن العديد من رؤســـاء دول العالم الثالث 
بلغ عددهم 60 زعيمـــا، فضال عن التنّصت على 
االجتماعات فـــي أروقة العديد مـــن المنظمات 

الدولية.
وقد تم نشـــر أولى وظائف هـــذا البرنامج 
فـــي 05 يونيـــو 2013، عبـــر كشـــف المرســـوم 
الســـري الذي تنص عليه المادة 215 من قانون 
الباتريوت الذي يجبـــر موزع الهاتف فيريزون 
على تمكين وكالة األمـــن القومي األميركية من 
جميع االتصـــاالت التلفزيونيـــة داخل وخارج 
الواليات المتحدة، حيث كشـــف تقرير البرلمان 
األوروبـــي لســـنة 2013، وصحـــف أوروبية عن 
فحـــوى برنامـــج بريـــزم، الذي ســـمح للوكالة 
بالوصـــول إلى بنوك معطيـــات المعلومات في 
كبريات شـــركات اإلنترنت األميركية، مّما أجبر 
جيمـــس كالبير مديـــر الوكالة علـــى االعتراف 
فـــي نفس اليوم بصحة وجـــود البرنامج، وأنه 
يعتمد على سلطات قانون مراقبة االستخبارات 
الخارجية رقم 702، والـــذي تم تمديد العمل به 
مـــن طـــرف مجلس الشـــيوخ األميركـــي من 28 

ديسمبر 2012 إلى 31 ديسمبر 2017.
ويقـــوم برنامج بريزم، باســـتخراج بيانات 
مســـتخدمين مخّزنـــة ضمـــن أجهزة شـــركات 
إنترنـــت أميركية كبرى شـــملت علـــى التوالي: 
مايكروسوفت منذ 2007، غوغل، فيسبوك، وبال 
تالك فـــي 2009، ويوتيوب في 2010، وســـكايب 

في 2011 وشـــركة أبل فـــي 2012، التي اعترفت 
بأنهـــا تلقت مطالب بالحصـــول على معلومات 
تشمل مستخدميها. وقد استطاع هذا البرنامج 
الوصـــول إلى أنظمـــة الخدمات في الشـــركات 
الكبـــرى لكي يحصـــل على بيانـــات كاملة ألّي 
مستخدم، وشمل الحصول أيضا على معلومات 
عن تاريخ مكالماته ودخوله وتصّفحه وخروجه 
من المواقع، فضال عن طبيعة الصور والفيديو 
والملفـــات المرســـلة التي تلقاها أو أرســـلها، 

حيث تم اســـتخدام المادة رقـــم 215 من قانون 
باتريوت كغطاء لمكتـــب التحقيقات الفيدرالية 
األميركيـــة للتجســـس على أي وســـيلة تخص 
أي مواطـــن أجنبي وبدافع مكافحـــة اإلرهاب، 
بينمـــا يقنن القانون األميركي الّتجّســـس على 
أي مواطـــن أميركـــي بموجب موافقة مســـبقة 
صادرة عن ثالثة قضاة، مما سبب ضجة كبيرة 
للحكومة األميركية على إثر التســـريبات التي 
اكتســـبتها قضية التجســـس علـــى مواطنين 

أميركيين في اختراق ســـافر للحريات العامة. 
ودفعت الرئيس أوبامـــا إلى االعتراف بأّن هذا 
البرنامـــج موجه لجمع أرقام هواتف وال يحمل 
أســـماء وال مضمـــون مكالمـــات، وهـــو موجه 
للحماية االســـتباقية من اإلرهاب فحسب، لكن 
انكشـــاف فحوى برنامج بريزم أماط اللثام عن 
العديد من برامج المراقبـــة األخرى من بينها؛ 
كسكيســـكور،  برنامـــج  أوبســـتريم،  برنامـــج 

برنامج بولرون  وبرنامج تومبورا.

رمز جديد للقوة

تكمن أهميـــة تأثيـــر الفضـــاء اإللكتروني 
فـــي مجال الدعايـــة والدعاية المضادة ونشـــر 
اإلشـــاعات والتســـريبات ومـــدى قدرتـــه على 
زعزعـــة الـــدول، كمـــا تجلـــى من خالل نشـــر 
موقـــع ويكيليكس وثائق عســـكرية حول حرب 
أفغانســـتان والعراق عـــام 2010، وصعود دور 
الفضاء الســـبراني السياســـي في فضاء العام 
الدولـــي، حيـــث بلغ عدد مســـتخدمي اإلنترنت 
فـــي العالم حوالي 3 مليار شـــخص، أي أن 40 
بالمئة مـــن ســـكان العالم يتواصلـــون بفضل 
وســـهولة  التكنولوجـــي  والتطـــور  الشـــبكة 
الربـــط واالتصال بيـــن الشـــركات والخدمات. 
حيث يطـــور كل مســـتخدم لإلنترنت من حجم 
الشـــبكة بفضل ما يترك مـــن بصمات وآثار من 
استعماالته المختلفة، فاإلنترنت وسيلة اتصال 
ممتازة، لكنها وســـيلة اقتصادية ال تقل أهمية، 
وهي ســـوق تعج بالمنافسة الضارية، كما أّنها 
مسرح للصراع والجريمة وتصفية الحسابات 

بين العديد من الفاعلين.
والثابـــت أّن مراقبـــة الفضـــاء اإللكتروني 
ســـتحدث تحـــوالت جذرية في النظـــام الدولي 
وصناعة الرأي العام، وهو ما سينعكس إيجابا 
أو ســـلبا في التخطيط االســـتراتيجي ورســـم 
السياســـات ورصـــد التفاعالت وإعـــادة إنتاج 
المعلومـــات ذات الصلة فـــي الدعاية والدعاية 
المضـــادة، ويمكـــن أن يطـــال العوامـــل غيـــر 
البشرية، وحتى رصد كل الكلمات المستخدمة 
في أي بلد، أو تلك التي يتم تداولها بشكل كبير 
عبر شـــبكات التواصل االجتماعـــي. فالفضاء 
اإللكترونـــي أصبـــح رمـــزا للقوة في مســـرح 
العالقـــات الدوليـــة، مما يطرح الســـؤال حول 
التحكم في البعدين التكنولوجي والسياســـي، 
وهـــو ما يتجـــاوز طبيعـــة التكويـــن الداخلي 
لالســـتخبارات وقدرتها على تحليل إشكاليات 
ظواهر بالغة التعقيد في ظل غياب التطرق إلى 

أبعادها السياسية واالجتماعية والمعرفية.
ويشـــير تقرير منظمة األمـــم المتحدة حول 
”مؤشـــر اإلنترنت: االتجاهات األمنية الدولية“ 
لســـنة 2013 ، إلى أّن 114 دولة لها برامج أمنية 
إلكترونية في 2012، وأن 47 منها تحت إشراف 
عسكري، و67 تحت إشراف مدني تتفوق فيهما 
الواليـــات المتحدة األميركية مـــن دون منازع، 
وهـــو ما يفســـر الـــدور الضخم الـــذي أصبح 
للتجســـس الخـــاص على حســـاب التجّســـس 
العمومـــي، خاصة تلك الفضـــاءات اإللكترونية 
التـــي تتحكم فيها شـــركات عمالقة تعمل تحت 
الطلـــب، فضـــال عـــن التجســـس اإللكترونـــي 
القطاعـــات  جميـــع  شـــمل  الـــذي  األميركـــي 
تكنولوجيـــا  اســـتثناء:  دون  االســـتراتيجية 
المعلومـــات، الكهربـــاء، والغـــاز، والبتـــرول، 
والطاقة النووية والنقل والبيوتكنولوجيا، كما 
تم توزيع تلك المعلومات على أهم المؤسسات 
األميركيـــة كوزارة الداخليـــة، والدفاع، ووكالة 
والخزينـــة  االســـتخبارات  ووكاالت  الطاقـــة 
األميركية وقيادة القوات األميركية في أوروبا.

وعلـــى الرغـــم مـــن امتعـــاض البعض من 
تجســـس الحلفاء واألصدقاء عليهم، فهم أيضا 
يبادرون باللجوء إلى نفس األسلوب ويشاركون 
للحصول على نصيبهم من كعكة المعلومات أو 
للنيل من المعارضين والنشطاء، وهو ما ينبئ 
بأزمة ثقة جديدة وكبيرة جراء تواطؤ محسوب 
بين شـــركات االتصـــاالت واإلنترنـــت العالمية 
واألجهزة االستخباراتية األميركية والمتحالفة 
معهـــا، حيث تُدور رحى حـــرب معلومات خفية 
متعّددة األوجه، تجعل لتكنولوجيا المعلومات 
دورا جديـــدا ال يســـتهان بـــه فـــي التفاعـــالت 
الدوليـــة الحاليـــة، حيث ال تخلو مـــن مخاطر 
اقتصادية وسياســـية وأمنية وقانونية تطرح 
على المحك مشـــروعية احترام الخصوصيات 
والحريـــات المدنيـــة وحياديـــة اإلنترنت، كما 
تستدعي من البلدان العربية تطوير أنظمة أمن 
معلوماتية ومؤسسات مدنية لحماية المواطن 

والمؤسسات من االختراق.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر املعاصر، 
جامعة السوربون. 

الفضاء اإللكتروني رمز جديد للقوة في مسرح العالقات الدولية

[ تحديات جمة تبدأ باالختراق وال تنتهي عند التجسس [ حاجة عربية ملحة لصناعة معلوماتية تذلل الفجوة مع الغرب
يّتضح يوما بعد يوم أّن عمليات اختراق الفضاء اإللكتروني في السياسة الدولية، أصبحت 
هدفا للحصول على املعلومات لتوظيفها على ضوء املصالح اجليوسياســــــية واإلستراتيجية 
ــــــة وأمنية متقلبة ال تعرف  ــــــة، وليس لها من حدود في ظل بيئة سياســــــية واقتصادي املتجاذب
الثبات، مما جعل من التحكم في سيالن املعلومات وفيضانها أحد رهانات القوة والهيمنة.

في 
العمق

«مـــن حـــق المواطنيـــن الفرنســـيين أن يعرفـــوا أن الحكومـــة التي 

انتخبوهـــا تخضـــع لمراقبـــة معادية من قبـــل حليف مفتـــرض، هو 

الواليات المتحدة األميركية}.

جوليان اساجن
مؤسس موقع ويكيليكس

«ألمانيـــا تحولـــت إلى هدف التجســـس رقـــم واحـــد لألميركيين بعد 

هجمات ١١ سبتمبر، وكأن االستخبارات األميركية كانت تريد معاقبة 

األلمان، ألن المهاجمين عاشوا بينهم دون أن تتم مالحظتهم}.

توماس دريك
خبير أميركي في شؤون االستخبارات

«على واشـــنطن أن تعترف بأن مثل هذه التصرفات (التجسس)، 

ليســـت فقط خطيـــرة على حرياتنا بل عليهـــا أن تبذل كل ما في 

وسعها وبسرعة، إلصالح الضرر الذي يلحق بالعالقات بيننا}.

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

مجتمع المعلومات يواجه معضلة 

الــتــوفــيــق بــيــن حــمــايــة الــســر 

الدبلوماسي وشرعية حق الجميع 

في المعرفة

◄

مراقبة الفضاء اإللكتروني تحدث 

تحوالت جذرية في النظام الدولي 

وهو ما سينعكس إيجابا أو سلبا 

على التخطيط االستراتيجي

◄

األصوات الرافضة للرقابة األميركية على الفضاء اإللكتروني في تصاعد مستمر

حسن السويس

} أثيرت في فرنســـا ضجة سياســـية كبيرة 
المركزيـــة  االســـتخبارات  تجســـس  حـــول 
الثالثـــة  فرنســـا  رؤســـاء  علـــى  األميركيـــة 
األخيريـــن؛ جاك شـــيراك، نيكوال ســـاركوزي 
والرئيس الحالي فرانسوا هوالند. وسارعت 
الرئاســـة الفرنســـية إلـــى االحتجـــاج لـــدى 
الواليـــات المتحدة وإدانة هذه الممارســـات 
غيـــر المقبولة، كما تناولت مختلف وســـائل 
اإلعالم الفرنســـية هذه الحادثة في تعاليقها 
السياســـية والتحاليل التـــي أنجزتها بغاية 
إبراز خطورة هذه الممارسات األميركية على 
العالقات الفرنســـية األميركية. ولقد ســـبقت 
الضجة الفرنســـية هذه ضجة ألمانية مماثلة 
عندمـــا تم تســـريب وثائق حول التجســـس 
األميركي على مكالمات المستشارة األلمانية 

أنجيال ميركل.
وقـــد تمت محـــورة كل الجـــدل اإلعالمي 
والسياســـي حـــول مـــدى أحقيـــة الواليات 
المتحدة باللجوء إلى أساليب التجسس على 
رؤســـاء الدول التي تدخل ضمن خانة الدول 
الصديقة لواشنطن، وحول مدى أخالقية مثل 
هذه الممارســـة. والواقع أن قضية التجّسس 
في العالقات بين الدول ليست وليدة الظروف 
الراهنة وإنما تدخل ضمن النشاطات العادية 
عبر التاريخ، لما توفره المعلومات التي يتم 
الحصـــول عليها من فرص إلنجـــاح الخطط 
التي تبلورها والمساعدة على إفشال الخطط 

المضادة.
المعلومـــات  علـــى  الحصـــول  ويعتبـــر 
فـــي مختلـــف المجـــاالت ركنا أساســـيا من 
أركان صنـــع القرار في هـــذا المجال. غير أن 
المعلومات ليست متاحة في أغلبها للجميع، 
وفي كل األوقـــات، لذلك يتم البحث عنها بكل 
الطرق والوسائل الممكنة بما في ذلك الطرق 

السرية وربما أساسا بهذه الطرق. 
وعادة مـــا يتم نعت هـــذا البحث الخفي 
وغيـــر المعلن عـــن المعلومات بالتجّســـس 
الذي تتواله مؤسســـات مختصة في مختلف 
دول العالـــم، التي لديها جميعها مؤسســـات 

مختصـــة في مكافحـــة التجســـس. ورغم ما 
توحي بـــه هـــذه الكلمة من كون التجســـس 
موجها إلى الخصوم السياســـيين أو األعداء 
بصـــورة حصرية، فإنه، على العكس من ذلك، 
موجه إلـــى كل القوى التـــي تصنف بكونها 
مغايرة للدولة التي تقوم بالتجســـس. أي أن 
التجســـس يطال أيضا األصدقاء، إلى جانب 
الخصوم واألعـــداء، ألن جمع المعلومات عن 
مختلف القوى المؤثرة على هذه الســـاحة أو 
تلك يمكن من التعـــرف على حقيقة األوضاع 
الســـائدة في مختلف البلـــدان والدول خالل 
فتـــرة معّينـــة، األمـــر الـــذي يســـاعد صانع 
القـــرار السياســـي ويمكنـــه مـــن الوســـائل 
الضروريـــة لبلورة واتخاذ القرار المناســـب 
حســـب الظروف والحاالت العينية وليســـت 
االفتراضية، على اعتبـــار أن تحليل مختلف 
المعلومـــات التـــي يتم الحصـــول عليها هو 
الـــذي يمكن من تحديد فـــي أي اتجاه ينبغي 
التحرك للتأثير في األحداث بشـــكل إيجابي 
أو عرقلـــة خطط الخصوم التي ال تتوافق مع 

خطط هذه الدولة أو تلك أو تتناقض معها.
ومن بين أهداف أنشطة التجسس تمكين 

الدولـــة والقوى المختلفة التي تمارســـه من 
معرفـــة كل ما يمكـــن معرفته عن سياســـات 
وخطـــط الخصـــوم واألعـــداء، إضافـــة إلى 
التعرف على توجهات وممارســـات األصدقاء 
فـــي مختلف المجـــاالت، وهو من شـــأنه أن 
يوفر للدول والقوى المتفوقة في هذا المجال 
فرصا ذهبيـــة التخاذ مبادراتها السياســـية 
في الوقت المناســـب وفي االتجاه الصحيح. 
ويصـــدق هـــذا على المبـــادرات السياســـية 
التـــي يمكن لألصدقـــاء تأييدهـــا وااللتفاف 
حولهـــا ألنهـــم يرون فيهـــا تحقيقـــا لبعض 
مصالحهم األساسية وتخدم استراتيجياتهم 
المســـتقبلية. كمـــا يصـــدق هـــذا أيضا على 
المبـــادرات التـــي تعمل علـــى تحييد بعض 
القوى غير الصديقة لخلق انطباع قوي لديها 
بأّن تلك المبـــادرات ليســـت موّجهة ضدها، 
وبالتالـــي، فإّنها تتصّرف إزاءها كما لو أّنها 
لم تكن موجـــودة أصال، وعندما تدرك حقيقة 
تلـــك الخطـــط ومخاطرهـــا علـــى مصالحها 
يكـــون أوان اتخـــاذ المبـــادرات المضادة قد 
فـــات في كثيـــر من األحيـــان. وهـــو يصدق 
بطبيعة الحال، على المبادرات السياسية أو 

االستراتيجية التي تســـتهدف إحباط خطط 
الخصوم بطرق استباقية مفاجئة ويمكن أن 
تشـــل حركتهم المضـــادة أو تجعلها بطيئة، 
حيث ال يمكن لها عرقلة تنفيذ تلك المبادرات 
المناوئـــة لمصالحها والموجهة إلى خططها 
فـــي مختلـــف المجـــاالت بمـــا في ذلـــك تلك 
المجـــاالت التي تعتبرهـــا حيوية ومصيرية 

بالنسبة إليها.
وتســـاعد أعمال التجســـس في مختلف 
المجـــاالت وخاصة فـــي قضايا النـــزاع بين 
الخصوم واألعـــداء على التعرف على أقصى 
ما يمكـــن التعرف عليه مـــن معطيات تتحكم 
بهذا القدر أو ذاك في صنع القرار السياسي، 
وقـــد تمكـــن هـــذه األعمـــال متى تـــم إحداث 
اختراق جوهري في جبهة الخصم من معرفة 
جل ما يتعلق بخطط تحركه في المســـتقبل، 
والوســـائل التـــي يجندها لذلك، فـــي الزمان 
والمـــكان المحددين. ومن شـــأن هذا التعرف 
المســـبق علـــى خطـــط الخصـــوم واألعداء 
العمل علـــى إحباطها قبل مباشـــرة تنفيذها 
أو التقليـــل من نتائجها الســـلبية ما لم تتم 
إمكانية إفشـــالها قبل فوات األوان ألن عامل 
توقع هجـــوم العدو واالســـتعداد لمواجهته 
يســـاعد دوما على احتواء الهجوم من خالل 
المباشـــرة في تنفيذ الخطط التي تم وضعها 

تحسبا لمثل هذا الواقع الجديد.
وفي هذا الصدد، فإن التجسس األميركي 
على مختلف دول العالم هو تحصيل حاصل، 
وال ينبغي أن يثير اســـتغراب أي كان. وليس 
هناك أدنى شـــك في أن القيادات الفرنســـية 
والبريطانيـــة أو غيرهـــا لم تكـــن قد فوجئت 
بكونهـــا قد خضعـــت لتجســـس أميركي في 
مختلف الحقب خاصة منذ أصبحت الواليات 
المتحدة تقـــود الدول الغربيـــة. فهذا يدخل 
ضمن منطق األشـــياء في العالقات الدولية، 
قديمهـــا وحديثهـــا. ولعـــل الجديـــد في هذه 
المســـألة بالذات يكمن في الكشف عن حقيقة 
هذا التجســـس وحجمه، الذي لـــم يترك ألي 
مستوى من مستويات هرم السلطة احتراما 
أو حرمة وحصانة بما في ذلك رئاسة الدولة 

ورئاسة الوزراء.

التجسس عامل أساسي في صنع القرار رغم إدانته

وكالة االستخبارات األميركية ال تفرق بين عدو وصديق في التجسس
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} يذكرني الدواعش بصبا لم يجرفني إلى 
مستنقع الدم. التطرف الذي تشربته روحي 

وكتابات سيد قطب  من مجلة ”الدعوة“ 
ومصطفى مشهور، لم تؤثر فيه سماحة 

عمر التلمساني، واحتاج إلى أكثر من عشر 
للتخلص من  سنوات من ”جهاد النفس“ 

آثاره، ولكنه كان كافيا لتحطيم متثال في 
املدرسة اإلعدادية، لكي أطهر الفناء من 

مظاهر ”اجلاهلية األولى“.
بعد أكثر من ثالثة عقود وثالثة أبناء، 

أتذكر ذلك الصبي الذي يحلو له جتاهل 
حديث ”أجرؤكم على الفتيا (أو الفتوى في 

رواية أخرى) أجرؤكم على النار“. كنت أجرؤ 
وغيري يجرؤ، نسارع إلى اتهام اآلخرين 
بالكفر، كأن الله لم يهد سوانا. أحمد الله 

الذي أنقذني، وأرثي آلخرين لم تبلغهم ”آثار 
رحمة الله“، ويتجاهلون حديثا نبويا عن 
حرمة الدم، قداسة يهون إلى جوارها هدم 

الكعبة.
عمى بصيرة يصيب أرواحا متصحرة 
ال تتقرب إلى الله بالنوافل، وإمنا بحصد 
النفوس. نوع آخر من العمى يصيب آخر 

طبعات املستشرقني العرب، بعضهم يتخذ من 
محميات أميركية تنتمي إلى عشائر ما قبل 

الدولة، منصات للنواح بأجر على مصير دول 
الربيع العربي، وحني يتعلق ”الكالم“ مبصر 

يحتاج إلى استعارة الكثير من الشجاعة 
إلى درجة إهانة الشعب املصري؛ فاألعطيات 

تستحق، وتذل أعناق مستشرقني، بعضهم 
ليس إخوانيا وليس مسلما. أحدهم يعي 
بحكم خبرة التربية املاركسية أن أيا من 

ضفتي اخلليج، حيث يقيم، تفتقد إلى احلد 
األدنى ملعنى ”الدولة“، من وضع مخرج 

سينمائي قيد اإلقامة اجلبرية وحرمانه من 
حقه في العمل، وسجن شاعر بسبب قصيدة 

ينتقد فيها سياسات أمير سابق.
يزعم مستشرقو ما بعد االستشراق حبا 

ملصر يدفعهم إلى إخراج ما يظنونه قذى، 
متجاهلني اخلشبة في أعينهم، وينسون أن 

العصيان املدني والثورات واالحتجاجات 

واالعتصامات تقوم بها شعوب واعية، تهدف 
إلى حتسني أحوالها، ولو بخلع احلكام 

وتغيير أنظمة احلكم، وال ميكن طرح أي من 
هذه املصطلحات في محميات أميركية، رمبا 

يحدث هذا حني تصبح احملمية ”دولة“.
في اجلرأة على امتالك حق التكفير 

الثوري والوطني، يتماهى املستشرق 
العربي مع التكفيريني الدينيني، يصغر شأنه 

وتقصر قامته فأرى فيه الصبي الذي كنته 
حني بلغت الثالثة عشرة، وعرفت كيف أردد 

أسماء ابن القيم وابن تيمية واملودودي. ذلك 
الصبي، الذي يجرؤ أوالده اآلن على مراجعته 

وتصحيح ما يرونه من أخطائه، لم يزده 
البحث إال شكوكا، فال يستطيع أن يقطع 
برأي في ما يتعلق ببلد شقيق: هل كانت 
أحداث العراق في يوليو 1958 ثورة على 

شرعية امللك أم انقالبا؟ وماذا عما جرى عام 
1963، ثم في يوليو 1968؟ وفي أي مكان ميكن 
تصنيف عبدالكرمي قاسم؟ متاما كما ال ميكن 

ادعاء احلكمة واإلفتاء السياسي والثوري 
بخصوص الرئيسني أحمد بن بلة وهواري 

بومدين، ماذا جرى عام 1965 وملاذا؟ أهل 
اجلزائر أدرى بشعابها، وأهل العراق أيضا.
إذا تعلق األمر مبصر يتحرر املستشرق 

العربي البائس من أي التزام عقالني أو 
أخالقي، متاما كما يكون انتقاد أميركا 

ورئيسها مهنة مجانية للعجزة من أرامل 
االستبداد العشائري والديني. املفارقة أن 

الشوام في الداخل والهاربني من جحيم 
األسد أكثر نشاطا وجرأة، وال يكفون عن 

وصف االحتجاجات احلاشدة في 30 يونيو 
2013 على حكم مييني، طائفي بالضرورة، 

بأنها ”انقالب عسكري“، وبأثر رجعي 
يقدمون توعية للشعب ناصحني إياه بالصبر 

واستمرار االحتشاد في امليادين إلى أن 
يرضخ محمد مرسي ويتخلى عن احلكم. 

وقبل أن تهدأ أصداء انفجار في ريف 
دمشق يكتب أحدهم فتوى فيسبوكية عن 

عبدالفتاح السيسي ”االنقالبي البونابرتي 
الذي سيضيع مصر“، فيتلقف فتوى املتعوس 

السوري خائب للرجاء في اجلزائر، ويؤكد 
بيقني اجلهالء أن مصر ”ستدخل بسبب جهل 

السيسي أكبر مرحلة دموية في تاريخها. 
ولوال انقالب السيسي ألسقط الشعب حكم 

مرسي“.
مصر الكبيرة تخدع املستشرق العربي 
مبساحة عريضة حلركة الفتوى، فينال من 
املاضي أيضا، ويستأسد حتى على جمال 

عبدالناصر حني يريد شتيمة حسن نصرالله 
”كان اليمن مقبرة ملصريي عبدالناصر، 

وسيكون مقبرة حلزب الله“. أضحكتني طرفة 
”مصريي عبدالناصر“، هي مرض نفسي 

تفسره نظرية اإلسقاط، وجهل مركب ألن هذا 
البلد الوحيد الذي ظل اسمه ”مصر“، لم 

تتغير حدود الدولة أو اسمها، وال نسبت 
حلاكم أو حلكم استعماري أو وطني. أما 

جيشها فليس جيش أحمس وحتتمس وحور 
محب ورمسيس وأحمد عرابي ومحمد 

عبيد وعزيز املصري وعبدالناصر وحسني 
طنطاوي والسيسي، هو جيش شعب واحد 

قال عنه اللورد كرومر في نهاية القرن التاسع 
عشر ”لم أر في مصر مسلمني ومسيحيني، 
رأيت مصريني بعضهم يتعبد في املسجد، 
وبعضهم يتعبد في الكنيسة“. واستيقظت 

الفتنة مع اإلخوان والسلفيني في نهاية 
2011 حني حرموا تهنئة املسيحيني بعيدهم، 

وشملت الفتنة املسلمني في دينهم حني سمح 
مرسي في ملتقى جماهيري باستاد القاهرة 
لسلفيني بسب الشيعة ”األجناس“، فانفعل 

بسطاء وقتلوا أربعة من الشيعة يوم 23 
يونيو 2013، تنفيذا لفتوى ”العلماء“.

ولكن مستشرقي الربيع العربي لم يروا 
هذا احلق، ألن قوله غير مدفوع الثمن، وال 

تفتح له أبواب فضائيات محميات اخلليج، 
ومراكز ”بحثية“ محمولة جوا من قيظ 

البداوة إلى ضباب لندن، وفي الضباب لم 
تتضح لهم رؤية مقدمات 30 يونيو وأنه 

حتى عزل مرسي يوم 3 يوليو لم تسقط قطرة 
دم، وكانت ”رابعة“ منصة إلطالق خطاب 

الكراهية والعنصرية والتحريض على القتل، 

وتصوير األمر على أنه معركة بني ”اإلسالم“ 
و”الكفر“. لم يبدأ األمر مع 30 يونيو؛ إذ زايد 
على مرسي وهو رئيس تكفيريون، كما تزايد 

داعش على ”طواغيت حماس“ وتتوعدهم. 
داعش التي تعيد البشرية إلى أسوأ متثيالت 

الردة احلضارية، قتال وسبيا، ال يهتز لها 
ضمير املستشرق العربي املريض مبصر.

يستيقظ املستشرق حريصا على 
”أكل العيش“، مبعنى االرتزاق املباشر 
أو االطمئنان على رسوخ ”دليل اليقني 

الثوري“، فيبحث في اإلنترنت عن شيء 
يروي ظمأه، ويعثر في الزبالة على ادعاء 
لإلخوان بأن اجليش يقتل جنوده ليلصق 

التهمة باإلخوان، فيردد املستشرق ”اخلبر“، 
ويشتم اجليش والسيسي واالنقالب والشعب 

”الغبي“، فلما وقعت ”غزوة الشيخ أبي 
صهيب األنصاري على جيش الردة املصري 

في والية سيناء“ (14 رمضان، 1 يوليو 2015) 
سارع املستشرق نفسه إلى اتهام اجليش 

والسيسي بعدم األهلية، وحني فوجئ 
بالشعب مع جيشه أصابه ارتباك مؤقت، 

ولكنه ال ميتلك شرف اإلقدام على االنتحار. 
فيا أخي في اليسار واملاركسية ”بص في 
ورقتك“، باملعنى العربي والتونسي أيضا.

* روائي مصري

مستشرقو الربيع العربي وجهاالت الفتاوى

سعد القرش

«لبنان يدفع ثمن تورط حزب الله في األزمة الســـورية، إضافة إلى 

الشـــغور الرئاســـي منذ أكثر من عام، بســـبب مقاطعـــة حزب الله 

وحلفائه لجلسات مجلس النواب النتخاب رئيس جديد».

أحمد احلريري
األمني العام لتيار املستقبل اللبناني

«مـــن يريد أن يحمي الدور السياســـي المســـيحي فـــي لبنان عليه 

أن يبـــدأ بانتخـــاب رئيـــس الجمهورية، وال يمكن لمن يســـاهم في 

تعطيل االنتخاب، أن يتباكى على دور المسيحيين».

سجعان قزي
وزير العمل اللبناني

«األمـــور ذاهبـــة إلى انفجار كبيـــر في حال اســـتمرار تعطيل عمل 

الحكومة، ونسأل ميشال عون عن هدف التحركات الشعبية التي 

يدعو إليها في هذه الظروف االستثنائية التي يمر بها لبنان».

نبيل دو فريج
وزير الدولة اللبناني لشؤون التنمية اإلدارية

} في وقت تزداد تعقيدات الوضع اإلقليمي، 
خصوصا في سوريا، يعمل النائب املسيحي 

ميشال عون على حتويل أزمته إلى أزمة 
مسيحية، بل لبنانية. ينسى ميشال عون 
أن لبنان في غنى عن أزمات جديدة وأن 

أزمته ذات طابع شخصي. أزمة ميشال عون 
مرتبطة أساسا بتقّدمه في السّن أوال، كما 

إّنها أزمة عائلية عائدة إلى طموحات اثنني 
من أصهاره. فوق ذلك، إنها أزمة مرتبطة 

بالتّيار السياسي الذي يقف على رأسه، أي 
”التّيار الوطني احلر“ الذي يسّميه الناس 

التّيار ”العوني“.
ُيفترض في ميشال عون، استيعاب أّنه لن 

يكون في استطاعته هذه املّرة حتويل أزمته 
إلى أزمة املسيحيني… أو إلى أزمة وطنية. 
إذا كان من وصف دقيق للمرحلة التي ميّر 
بها املسيحيون اآلن، فهذا الوصف هو أن 

ما نشهده هو أزمة وراثة ميشال عون التي 
يحاول حّلها على حساب لبنان واللبنانيني، 
خصوصا على حساب املسيحيني. من يرث 

ميشال عون داخل العائلة ومن يرثه على 
رأس ”التيار“ الذي انتهى أداة لدى أداة 

إيرانية اسمها ”حزب الله“؟
في ظّل التطورات اإلقليمية التي تهْدد 

الكيانني السوري والعراقي، واملخاطر التي 
يتعّرض لها املسيحيون خصوصا واألقليات 

عموما في هذين البلدين املفّككني، يبدو 
مسيحيو لبنان بألف خير. هذا أمر نسبي 

طبعا. ما يهّدد املسيحيني بالفعل هو حليف 
ميشال عون. هذا احلليف ذهب يقاتل في 

سوريا. انضم إلى احلرب التي يشّنها نظام 
أقّلوي على شعبه. هل فّكر ميشال عون، 

ولو للحظة، في النتائج التي ستترتب على 
مشاركة ”حزب الله“ من منطلق مذهبي بحت، 

على العالقة املستقبلية بني سوريا ولبنان، 
أو على األصح بني ما سيبقى من سوريا 

ولبنان؟
هل سينسى املواطنون السوريون أن 

فريقا مذهبيا لبنانيا شارك في إبادتهم 
بغطاء من مسيحي لبناني اسمه ميشال 

عون؟
في حال كان ميشال عون حريصا 

بالفعل على املسيحيني في لبنان، لكان أّول 
ما فعله املشاركة في انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية. من حّقه طبعا الترّشح ليكون 
رئيسا، ولكن ما العمل عندما تكون هناك 

أكثرية في مجلس النّواب تعترض على أدائه 
من منطلق أّنه مجّرد أداة لدى ”حزب الله“ 

من جهة وأن ماضيه ال يطمئن اللبنانيني على 
مستقبلهم.

وعد في أثناء وجوده في قصر بعبدا، 
كرئيس حلكومة مؤقتة، بني 1988 و1990 

بأّنه سيكون آخر من يغادر القصر الرئاسي. 
انتهى األمر بأّنه كان أول الهاربني تاركا 

اجليش السوري يدخل قصر بعبدا ووزارة 
الدفاع اللبنانية، للمّرة األولى منذ استقالل 

البلد.
تكمن مشكلة ميشال عون في أّن 

مستقبله صار وراءه. ال يريد االعتراف بذلك. 
الرجل على استعداد لتدمير لبنان على 

رؤوس أبنائه في حال لم يصل إلى رئاسة 
اجلمهورية. نسي حّتى أّنه جنح في أثناء 
وجوده في قصر بعبدا، بعد خوضه حربي 
”التحرير“ و”اإللغاء“، في تهجير أكبر عدد 
من املسيحيني من لبنان. األرقام تؤّكد ذلك. 

واألرقام ال تخطئ. إنّها اللغة الوحيدة التي ال 
يختلف اثنان في شأنها.

ليس ذنب اللبنانيني أن ميشال لم يستطع 
أن يكون في يوم من األّيام رجل دولة، وحّتى 

ما يشبه ذلك.
هذا ال يعني جتاهل أن لـ“اجلنرال“ 

حيثية ما. وهذا عائد إلى سببني. األّول أّن 
”حزب الله“ أّمن له في انتخابات العام 2009 
أن يكون على رأس كتلة نيابية كبيرة. في 

كّل منطقة لبنانية جنح فيها نّواب تابعون 
مليشال عون، كان الفضل في ذلك للحزب 

اإليراني الذي حّول الطائفة الشيعية، في 
معظمها، رهينة لديه. معظم نّواب ميشال 

عون انتخبوا بأصوات شيعية وليس 
بأصوات مسيحية. كذلك، ال ميكن جتاهل 

أصوات حزب الطاشناق األرمني الذي هو في 
إمرة طهران ألسباب كثيرة معروفة جّيدا، بل 

أكثر من اللزوم، من الذين يتابعون العالقة 
بني إيران وأرمينيا واألرمن…

أّما السبب اآلخر الذي يجعل مليشال 
عون حيثية، ففي أساسه كّمية االنتهازيني 
احمليطني به، وهؤالء انتهازيون من سقط 
املتاع يخجل املرء حّتى من ذكر أسمائهم 

صاروا نوابا ووزراء.
كذلك، يستفيد ميشال عون من اجلهل 

الذي يعاني منه مسيحيون كثر، وهو جهل 
عائد، قبل كّل شيء، إلى التعّصب األعمى 

لدى أبناء الطبقة املسيحية ما دون الوسطى 
التي تشّكل العمود الفقري لـ“التيار“. هذا 
التعّصب األعمى جعل كّل من ينتمي إلى 

”التّيار“ أو يسّمي نفسه بـ“العوني“ يعاني 
من عقدة اللبناني السّني أو الدرزي. ال يريد 
”العوني“ رؤية التحّول الكبير الذي طرأ على 
أهل السّنة في لبنان، خصوصا منذ اغتيال 

النظام السوري بأدوات إيرانية الرئيس رفيق 
احلريري ورفاقه.

مع جتاوزه الثمانني، يجد ميشال عون 
نفسه في حال ال يحسد عليها. صار أشبه 

بفيل هائج ُوضع في غرفة من زجاج. 
استطاع احلزبان املسيحيان اآلخران اللذان 
ميتلكان قواعد في معظم املناطق اللبنانية 
ضمان مستقبلهما. استطاع الرئيس أمني 

اجلمّيل توريث جنله سامي على رأس 
”الكتائب“. ميّثل سامي اجلمّيل نوعا من 

االستمرارية لدى حزب عريق ارتبط اسمه 
بقيام اجلمهورية اللبنانية واالستقالل. أّما 

حزب ”القوات اللبنانية“، فلم يعان من مشكلة 
التوريث، أقّله إلى اآلن. وهذا عائد أساسا 

إلى أّن الدكتور سمير جعجع ال يزال في عمر 
يسمح له مبمارسة السياسة وإدارة شؤون 

احلزب طويال. فضال عن ذلك إّن ”إعالن 
النيات“ الذي توصل إليه ”التّيار“ و“القوات“ 
أخيرا يزيل أي ذريعة ذات طابع عدائي لدى 

العونيني الذين لديهم حساسيات جتاه سمير 
جعجع.

هناك جانب أخير من األزمة التي يعاني 
منها ميشال عون. يتلّخص هذا اجلانب 

في من يرث ميشال عون. إذا كان من صراع 
حاليا بني سمير جعجع وسامي اجلمّيل، فإّن 
محور هذا الصراع هو تركة ميشال عون. من 

املؤهل أكثر من غيره بني االثنني لألخذ من 
هذه التركة؟

يصّعد ميشال عون ويهّدد بالنزول إلى 
الشارع. ينسى أّنه لم يكن يوما سوى أداة 

استخدمها النظام السوري، أّيام حافظ 
األسد، لتدمير مناطق املسيحيني وتهجيرهم، 

ووضع كّل لبنان في جيبه، وتنفيذ اتفاق 
الطائف بالطريقة التي تناسبه. حدث ذلك، 
بعدما دخل ميشال عون في حرب مسيحية 

– مسيحية وبعدما سّهل اغتيال الرئيس 
رينيه معّوض في خريف العام 1989، إذ منعه 

من الوصول إلى مكان آمن هو قصر بعبدا. 
تركه فريسة للقتلة، أي حتت رحمة األجهزة 

السورية التي كانت منتشرة وقتذاك في 
بيروت.

قد تكون هناك فائدة أخيرة مليشال عون. 
التصعيد الذي ميارسه مينع انتخاب رئيس 

للجمهورية ويربك احلكومة. إّنهما هدفان 
من أهداف ”حزب الله“ الذي وضع نصب 

عينيه تغيير النظام في لبنان من املناصفة 
بني املسيحيني واملسلمني… إلى املثالثة بني 

املسيحيني والشيعة والسّنة.
هل هناك أفضل من ميشال عون يؤدي 

الدور املطلوب منه، وهو دور يساعده أيضا 
في الهرب من أزمته الداخلية بجوانبها 

املتعددة؟
هذه األزمة أزمة ميشال عون وليست أزمة 
املسيحيني في لبنان. لن يكون في استطاعته، 

في أّي شكل، إيجاد حّل لها بتحويلها إلى 
أزمة حكومية أو أزمة مسيحية أو أزمة 

وطنية. عمره ال يسمح له بذلك!

* إعالمي لبناني

أزمة ميشال عون... وأزمة المسيحيين

مشكلة ميشال عون تكمن في 

أن مستقبله صار وراءه. ال يريد 

االعتراف بذلك. الرجل على 

استعداد لتدمير لبنان على رؤوس 

أبنائه في حال لم يصل إلى رئاسة 

الجمهورية

إذا تعلق األمر بمصر يتحرر 

املستشرق العربي البائس من أي 

التزام عقالني أو أخالقي، تماما كما 

يكون انتقاد أميركا ورئيسها مهنة 

مجانية للعجزة من أرامل االستبداد 

العشائري والديني

خيراهللا خيراهللا

في الجرأة على امتالك حق 

التكفير الثوري والوطني، 

يتماهى املستشرق العربي مع 

التكفيريني الدينيني
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} حين تشكل التحالف الدولي بقيادة 
الواليات المتحدة األميركية قبل أكثر من 

عام بقليل، لمقاتلة داعش، أعلن التحالف، 
وشدد في إعالنه، أن هدفه هو تنظيم الدولة 

اإلسالمية وليس النظام السوري.
الحسابات اإلستراتيجية التي حكمت 
تأطير المهمة على هذا النحو، وحصرها 
بمقاتلة داعش، تصدرها بال شك الموقف 

الروسي المعارض إلسقاط نظام األسد عامة، 
دع عنك إسقاطه عبر التدخل العسكري 

األميركي. كما فرض مسار التفاوض النووي 
بين إيران والمجتمع الدولي نفسه على هذه 
الحسابات، ودفع باتجاه اإلعالن المتكرر أن 

عمليات التحالف ال تستهدف النظام السوري.
لم يكن ينقص واشنطن، أصال، األسباب 
للنأي عن خيار حرب بحجم الحرب إلسقاط 

األسد. غير أن التقاء كل هذه الدوافع وغيرها، 
لتحييد األسد ونظامه، صب مياها كثيرة 

في طاحونة المنطق الدعائي الذي مفاده أن 
داعش هي الخطر األساس، وأن محاربتها 

أولوية تسبق أولوية الخالص من األسد.
ثم ما لبث أن نما هذا المنطق باتجاه 

اعتبار األسد، ضمنا أو تصريحا،  أحد 
عناصر إستراتيجية هزيمة داعش، في تجاوز 

غريب لكل الوقائع الميدانية على األرض 
والتي تفيد أن األسد حّيد داعش طويال عن 
حربه الضروس التي يخوضها ضد الشعب 

السوري والجيش الحر. من رحم هذا السياق 
ولدت فكرة روسية تفيد بضرورة التحالف 

بين تركيا والمملكة العربية السعودية واألردن 
وسوريا األسد لهزيمة داعش! المفارقة أن هذا 

االقتراح كان مثار استغراب سوري قبل أن 
يثير استغراب أحد، لحد وصف وزير خارجية 

األسد وليد المعلم له ”بالمعجزة“ لو حصل. 
وهو كذلك فعال.

الحقيقة أن المنطق الداخلي لهذه الفكرة 
يقوم على كذبة كبيرة نجح النظام السوري 
ومالكوه، الروسي واإليراني، في تعميمها. 

وهي تفيد بتفوق خطر داعش على خطر 
النظام السوري، على سوريا أوال، وعلى 

تماسك األنسجة الوطنية في جوار سوريا، 
كما على األمن اإلقليمي والدولي. وتحّض 
هذه الكذبة، بالتالي، على ترتيب أولويات 
المواجهة بتقديم مهمة هزيمة داعش على 

غيرها من المهمات.
الحقيقة أن بديهية تقدم خطر داعش على 

خطر األسد، ليست بديهية كما يبدو للوهلة 
األولى، وهنا مسؤولية كبيرة تقع على عاتق 

السياسي  اإلعالم العربي وجهود ”اللوبيينغ“ 
واإلعالمي في عواصم القرار.

ال مجال للمقارنة بين عدد ضحايا جرائم 
نظام األسد، وبين من قضوا على يد تنظيم 

داعش. التفوق في المجازر من نصيب األسد 
ونظامه وميليشياته السورية وغير السورية 

بال منازع وبفوارق خيالية. يكفي أن نتذكر أن 
األسد، في القرن الواحد والعشرين، استخدم 

األسلحة الكيماوية ضد مدنيين عزل، تابع 
العالم موتهم عبر الشاشات.

كما ال مجال للمقارنة بين النتائج 
التدميرية لسياسات وقرارات نظام األسد، 

وبين النتائج التدميرية لداعش التي تحظى 
بغزارة تغطية إعالمية تفوق بكثير ما تحظى 

به جرائم األسد. والواقع أنه ال تتفوق جهة 
على نظام األسد في تدمير المدن، وما يعقبها 

عادة من ترييف لها وضرب لقيم نسيجها 
المديني وارتدادها لمنظومة قيم وهويات 

فرعية تفيد في تغذية الحروب األهلية وحروب 
الزواريب. هذه سيرة حافلة، من التدمير 

المنظم الذي قاده نظام حافظ األسد لمدينة 
حماه، إلى تدمير بيروت وزحلة وطرابلس في 

لبنان، مرورا ببغداد، وصوال إلى كل الحواضر 
المدينية السورية اليوم.

المضحك أن األخبار عن االقتراح الروسي 
”المعجزة“، والذي يدعو إلى تحالف دول 

جوار سوريا لمواجهة عصابة داعش، يحصل 
في وقت تحقق فيه الميليشيات الكردية، 

مدعومة بغطاء جوي أميركي، نتائج ميدانية 
مبهرة في مواجهة التنظيم، ما يعني أن 

داعش مقدور على هزيمتها إذا ما توفرت 
النية الدولية والمقاتلون على األرض. وهنا 

سؤاالن ال يخلوان من الخبث؛ لماذا لم 
تدعم واشنطن الجيش الحر بمثل ما دعمت 

المقاتلين األكراد في مواجهة داعش؟ ولماذا 
لم تغرقنا واشنطن باالعتراضات على تسليح 
األكراد كما أغرقتنا باالعتراضات على تسليح 

الفصائل المسلحة السورية غير الكردية؟ 
أو، على سبيل الدقة، لماذا بدت مالحظاتها 

وهواجسها خفية وخفيضة بالمقارنة مع 
سلوكها حيال العرب؟

االقتراح الروسي، الذي لن يجد من 
يتبناه، والذي أبدت واشنطن حياله اعتراضا 
واضحًا، (حفظا لماء وجه رئيسها الذي يكفيه 
مهانة أنه سبق وتراجع عن ضرب األسد) هو 
ابن هذه الكذبة، التي ينبغي أن تصب جهود 

حقيقية لتفكيكها في اإلعالم وفي الخطاب 
السياسي والدبلوماسي. وهي تتسق مع 

إستراتيجية بيت األسد التاريخية. يشعلون 
الحرائق ثم يبيعونك المياه إلطفائها.

نظام األسد أخطر من داعش. داعش 
نفسها هي واحدة من خطر من المخاطر 

التي يولدها النظام وبقاؤه. يكفي أن نعود 
إلى أرشيف الثورة السورية، إلى أشرطة 

اليوتيوب، لنتذكر أجمل ثورات العرب 
وأكثرها شبها بنا. السوريون الذين خرجوا 
ضد أعتى طغاة األرض، يشبهوننا ويريدون 

ما نريده ألنفسنا، وقد خذلهم العالم، كل 
العالم، وداعش هي وليدة هذا الخذالن.

سوريا تستحق أن نعترف أمام جراحها 
أن األسد خطير، وأنه أخطر ما واجهته 

وستواجهه. األسد ليس شريكا في مواجهة 
داعش. هو األصل وهو الجذع الذي ينبغي أن 

تجزه مناشير العرب قبل فوات األوان.

* إعالمي لبناني

األسد أخطر من داعش

السوريون الذين خرجوا ضد أعتى 

طغاة األرض، يشبهوننا ويريدون 

ما نريده ألنفسنا، وقد خذلهم 

العالم، كل العالم، وداعش هي 

وليدة هذا الخذالن

} يذكر المفكر العربي الدكتور رغيد الصلح 
في كتابه المرجعي الهام ”حربا بريطانيا 

والعراق / 1941-1991“، إن ”النظام الدولي 
ر في  سعى دائما لخلق قوة توازن ُمَدَبّ

المنطقة العربية، وإن قوة التوازن، عندما 
َتسَتوِلد وضعا راهنا، أو ُتدِبر توازنا جديدا“ 

تستفيد من عنصرين، وهما:
1 – ”تناقضات مناطقية ودينية ومذهبية 

وقبلية وساللية موجودة في المنطقة 
ومتجذرة فيها، كما هي موجودة ومتأصلة 

في المجتمعات البشرية األخرى“.
2 – ”البيروقراطيات الحاكمة التي تنشأ 
في أحضان الدول الجديدة“. (بيروت 1994).
مع هذه المقدمة سأبدأ بتسليط الضوء 

على بعض من أحداث التاريخ الحديث الذي 
يعيد نفسه في منطقتنا العربية لتفسير 

بعض من الظواهر الجديدة التي ”َتسَتولد 
بالمنطقة،  وضعا راهنا وُتدِبر توازنا جديدا“ 

لذات األهداف القديمة وبذات الفكر القديم 
ولكن بوسائل وأدوات جديدة، وبحجم 

مضاعف من التدمير والدماء والضحايا.
في النصف األول من القرن العشرين 
عاشت المنطقة العربية وشعبها ظروف 

حربين عالميتين مدمرتين (الجيل األول من 
الحروب)، تشبه كثيرا في أحداثها ودمويتها 
وخدعها ظروف الحرب التي تعيشه المنطقة 

منذ بداية القرن الواحد والعشرين مع 
اختالف المسميات والواجهات واألدوات 

(الجيل الرابع من الحروب).
بدأت الحرب األولى في 28 يوليو 1914، 

واقتنع العالم حينها أنها كانت نتيجة أزمة 
دبلوماسية وقعت على إثر قيام طالب صربي 
يدعى ”غافريلو برينسيب“ باغتيال ولي عهد 

النمسا وزوجته في 28 يونيو 1914 أثناء 
زياتهما لسراييفو، عاصمة صربيا.

ورغم أن الحرب بين دول أوروبية بعيدة 
عن منطقتنا العربية، إال أنه في نوفمبر 

1914 نزلت القوات البريطانية في البصرة 
(احتالل)، وُفِرض على العراق حكم إداري 
لتصبح مركز السيطرة للعمليات الحربية 

في المنطقة العربية. وهي عملية تشبه، 
تماما، احتالل العراق في عام 2003، بعد 

إعالن الحرب على اإلرهاب بسبب التفجيرين 
اإلرهابيين لبرجي نيويورك في 2001.

وألن الهدف من الحرب كان إسقاط الدولة 
العثمانية التي وصلت في غزوها إلى شمال 
أوروبا، يمكن القول أن هذه الحرب ُفرضت 

على العرب باإلكراه، ولكن بدبلوماسية 
شديدة، حيث أقنعت الدولة البريطانية، 

في بداية الحرب، الزعماء العرب بالتحالف 
معها بوعد حصول بلدانهم على االستقالل 
من الدولة العثمانية في نهايتها… و“ببراءة 

األطفال“ اقتنع العرب بالكذبة ودخلوا الحرب 
كحلفاء مع الدول األوروبية التي كانت تملك 

خططا واتفاقيات غير معلنة.
ُأعلن انتهاء الحرب في نوفمبر 1918، 

وكان أحد أهم األسباب وراء ذلك هو نجاح 

الثورة البلشفية في روسيا عام 1917، وبزوغ 
النظام االشتراكي (الشيوعي)، والذي كان 

إنذارا بصعود قوة جديدة تشكل تهديدا 
لموازين القوى الدولية السائدة حينها؛ 

وانتهت تلك الحرب بنتائج مدمرة.
على المستوى البشري سقط ما يزيد 

على 9 ماليين قتيل، ومعدالت أعلى جدا من 
اإلصابات؛ أما على المستوى السياسي فأدت 

الحرب إلى نتائج خطيرة جدا من أهمها:
أ – سقوط ثالث إمبراطوريات، األلمانية 

والروسية والنمساوية، إضافة إلى الدولة 
العثمانية.

ب – صعود نظام دولي قائم على تحالفات 
دولية وانتشار القوى الكبرى في جميع 

أنحاء العالم، عمل على تغييرات سياسية 
كبرى.

ج – تشكيل عصبة األمم بهدف منع تكرار 
مثل هذه الحروب.

ومع انتهاء الحرب تمكنت الدول 
المنتصرة من إرساء نظام دولي يتمثل في 

سيادة دول المركز ”المتقدمة“ (أوروبا) على 
دول األطراف ”المتخلفة“ التي صارت تدور 

في فلكها (دول العالم الثالث)، وهو نظام 
يعتمد على ”التوسع االستعماري“، الذي 

تبين أنه كان هو الهدف الحقيقي لنشوب تلك 
الحرب المدمرة، بعيدا عن ادعاءات األزمة 

الدبلوماسية المزعومة.
أما المنطقة العربية، بكل ثرواتها 

وأهميتها الجيوسياسية، فكانت الجائزة 
الكبرى التي توزعت على المنتصرين في 

الحرب العالمية األولى. فتحول العرب من 
حلفاء إلى تابعين مصنفين في نهاية قائمة 

الدول األطراف، بعد أن قسمتهم اتفاقية 
سايكس بيكو إلى أجزاء صغيرة ومتصارعة 

مع بعضها البعض، ليبدأ عصر جديد من 
الهيمنة.

اتفاقية سايكس بيكو كانت وثيقة تفاهم 
سرية بدأ التفاوض عليها بين وزارات 

خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية 
في العام 1914، وتم توقيعها عام 1916، أي 

قبل انتهاء الحرب. وتحدد االتفاقية اقتسام 
مناطق النفوذ في المنطقة العربية، بعد 

سقوط الدولة العثمانية.
مع بداية الحرب كانت هذه االتفاقية 
سرية، وكشفتها الحكومة الشيوعية في 

روسيا التي نجحت في الوصول إلى سدة 
الحكم بعد إسقاط اإلمبراطورية الروسية 

عام 1917، فأثارت ردة فعل العرب، إال أنهم لم 
يتراجعوا عن تحالفهم مع بريطانيا وفرنسا 
في الحرب، مقتنعين بأن حلفاءهم سيوفون 

بوعد االستقالل.
وكالعادة لم يبال المنتصرون بأمر غير 
مصالحهم، ونجح النظام الدولي في تنفيذ 

اتفاقية سايكس بيكو بتدّبر قوة توازن 
جديدة في المنطقة، ونجحت إستراتيجيات 
االتفاقية في استنهاض ”تناقضات مناطقية 
ودينية وعرقية وقبائلية وساللية“، أدخلت 

البالد العربية في إرهاصات كبرى ال تزال 
مستمرة حتى يومنا هذا… ونجحت تلك 
االتفاقية أيضا في خلق ”بيروقراطيات 

حاكمة في أحضان الدول الجديدة“.
فكان أخطر نتائج تلك الحرب العالمية 

على العرب:
1 - تقسيم المنطقة العربية لدول متفرقة 

تحمل بذور الخالفات في أحشائها.
2 - توزيع الدول العربية المقسمة على 

القوى المنتصرة في الحرب ما بين استعمار 
وانتداب وحماية.

3 - إهداء أجزاء من األرض العربية 
لدول إقليمية مجاورة، لمراضاتها والتحالف 
معها الحقا لتكون شرطة المنطقة بهدف صد 

التمدد الشيوعي، على حساب العرب.
ومع حلول عام 1925، كانت للمنطقة 

العربية خريطة جديدة، وواقع جديد وخطير. 
ونجحت استراتيجيات سايكس بيكو فيما 

بعد حتى في مسح الذاكرة القديمة من 
ثقافة الشعب العربي ومناهجه التعليمية، 

فتعاقبت األجيال العربية وهي ال تعرف 
كنه تلك التغييرات وأسبابها وضحاياها 

ومضاعفاتها الخطيرة على مستقبل المنطقة 
وأبنائها. ال بل عملت تلك اإلستراتيجيات 
طوال القرن العشرين على إعداد األجيال 

العربية لقبول مشاريع جديدة أخطر 
من االتفاقية المشؤومة، تحت مسميات 

وشعارات جديدة.

تعد سايكس بيكو اتفاقية القرن العشرين 
التي حققت أكثر مما ُيدعى بالنجاح، 

جغرافيا وسياسيا وثقافيا… فقد حققت 
نجاحا منقطع النظير. ولهذا النجاح أسباب 
كثيرة، ولكن أهمها هو الفكر اإلستراتيجي 

طويل المدى الذي ُرسمت به االتفاقية 
وتفاصيل تنفيذها التي بدأت مع تلك الحرب 

المدمرة واستمرت عملياتها، دون توقف، 
رغم تعاقب الحكومات واختالف األحزاب 
الحاكمة في البلدان المخططة والمنفذة… 
بلدان السيدين مارك سايكس وفرانسوا 

بيكو. وما يقابل هذا الفكر اإلستراتيجي من 

قصور فكري مستفحل في الواقع العربي. 
فنجح النظام الدولي في استنهاض أنواع 

من التناقضات الطائفية والقبلية والعشائرية 
واإلثنية في المجتمع العربي وخلق بها 

”قوة توازن ُمدّبر“ في ظل الدول التي نشأت 
بموجب االتفاقية.

إن هذا الموجـز التاريخي، الذي بات 
مهما التذكير به في الظروف الراهنة التي 

تمر بها منطقتنا العربية، إنما هدفه: 
المقارنة بين تلك الحرب في بداية القرن 
الماضي (20)، الجيل األول من الحروب، 
والتي تم التخطيط لها مسبقا، والحرب 

الجديدة التي تعيشها المنطقة منذ بداية 
القرن الجديد (21)، الجيل الرابع من 

الحروب، والحربان بدأتا باحتالل العراق، 
وتم التخطيط لهما مسبقا.

والمقارنة بين كل الذرائع الكاذبة 
لنشوب الحرب األولى (األزمة الدبلوماسية)، 

واألسباب البالية التي تقف وراء الحرب 
الحالية (إسقاط الديكتاتوريات ونشر 

الديمقراطية)، والتي من أجلها يتم تدمير 
وتفكيك دولنا وإسقاطها واحدة تلو األخرى.

والمقارنة بين مشروع سايكس بيكو 
بمشروع الشرق األوسط الجديد، حيث األول 

قّسم الوطن العربي الواحد إلى دول متنازعة، 
والثاني يعمل على تفكيك الدول المقسمة إلى 

دويالت متصارعة.
وفي هذا يقول الدكتور عبدالمنعم سعيد 

إن ”من يظنون أن عملية التفكيك للدول 
العربية قد توقفت عند الدول التي جرى 

تفكيكها واهمون. لقد انطلق ”الفيروس“ في 
المنطقة، وأمامه ال توجد مناعة دائمة، اللهم 

من وقت الذي قد يعطي فرصة للمواجهة، 
ولكنه ال يجعل االنتصار حتميا. االنتصار 

ال يكون إال إذا جرى التخطيط له، وقام على 
إستراتيجية شاملة تحشد وتعبئ وتتجه 

نحو تحقيق أهدافها بشجاعة“ (مقال ”كيف 
يعود النظام اإلقليمي“، الشرق األوسط 

.(www.rcssmideast.org …23/6/2015
ويذكر الدكتور عبدالمنعم (رئيس مجلس 

إدارة ومدير المركز اإلقليمي للدراسات 
اإلستراتيجية) في بداية مقاله الهام أن هناك 

”ثالث مهام لكي تقوم األحوال في الشرق 
األوسط على قدر من االستقرار: استعادة 
الدولة، استعادة الدين، واستعادة النظام 

اإلقليمي“.
وإني إذ أعيد هنا بعض مما جاء في 

ذلك المقال فإنه تعبير على اتفاقي التام مع 
هذا الرأي والتحليل القّيم الذي استخلصه 

الـدكتور عبـدالمنعم مـن مـوقعه البحثي 
الهـام ومعاصرته القريبة جدا ألحداث 

المنطقة، وقـد لّخص بإيجاز شديد سبل 
إيقاف السيل الجارف والدامي الذي يجتاح 
دولنا ضمن مشاريع دولية ال ناقة لنا فيها 

وال جمل.

* كاتبة بحرينية ووزيرة سابقة

التاريخ يعيد نفسه...

سميرة رجب

نديم قطيش

بعض أحداث التاريخ الحديث الذي 

يعيد نفسه في منطقتنا العربية 

تفسر الظواهر الجديدة التي 

تستولد وضعا راهنا وتدبر توازنا 

جديدا باملنطقة، لذات األهداف 

القديمة وبوسائل وأدوات جديدة

هناك ثالث مهام لكي تقوم 

األحوال في الشرق األوسط 

على قدر من االستقرار هي: 

استعادة الدولة، واستعادة 

الدين، واستعادة النظام 

اإلقليمي



} واشنطن - وضعت مجموعة معنية باملناخ 
العاملـــي اخلطـــوط العريضة خلطـــة إلغالق 
الفجوة املتســـعة بني ما يجب أن يكون عليه 
العالم بحلول عام 2030 وبني ما يتجه إليه في 
ظـــل املعدل احلالي النبعاثـــات الكربون التي 
يلقـــى عليها باللوم في ارتفـــاع درجة حرارة 

االرض.
وفـــي تقرير اللجنـــة العامليـــة لالقتصاد 
واملنـــاخ الـــذي جـــاء حتـــت عنـــوان "اغتنام 
الفرصـــة العاملية"، أشـــادت اللجنة بتعهدات 
الـــدول بخفـــض االنبعاثات التي ســـتصبح 
جزءا من اتفاق عاملي جديد بشأن تغير املناخ 

في كانون اول/ديسمبر املقبل في باريس.
ولن يكون هذا كافيـــا خلفض االنبعاثات 
وصوال إلى ما بني 40 إلى 42 غيغا طن سنويا 
بحلول عـــام 2030 - وهو احلد األقصى الذي 
يقـــول علمـــاء املناخ إنه ميكـــن حتمله إذا ما 
حافظ العالم على زيادة درجة احلرارة مبعدل 
2 درجة مئوية فوق مســـتويات ما قبل الثورة 

الصناعية.
وإذا لـــم يتخـــذ أي إجراء، فـــإن مجموع 
االنبعاثات العاملية ســـيصل إلى 69 غيغا طن 

سنويا بحلول عام 2030.
وميكـــن أن تؤدي التعهـــدات احلالية قبل 

اجتماعـــات كانون اول/ديســـمبر احلاســـمة 
في باريس من أجل ابرام اتفاق دولي بشـــأن 
املناخ إلى خفض هذا الرقم ليصل إلى حوالي 
55 جيجا طن سنويا، وفقا لنيكوالس ستيرن، 
أســـتاذ االقتصـــاد في كلية لنـــدن لالقتصاد، 
الذي يشـــارك في رئاســـة املجموعـــة وأطلع 
الصحفيني على املسألة عبر دائرة تلفزيونية 

مغلقة.
وهذا يترك فجـــوة انبعاثات تبلغ تتراوح 
بـــني 12 و 17 غيغا طـــن يجب التخلص منها، 
وفقـــا لتصريحات ســـتيرن وتقريـــر أصدره 

برنامج األمم املتحدة للبيئة العام املاضي.
ورحب فيليبي كالديرون، رئيس املكسيك 
الســـابق ورئيس اللجنة، بحقيقة أن البلدان 
النامية التي مت إعفاؤها من خفض االنبعاثات 

في املاضي لن يتم إعفاؤها هذه املرة.
وقـــال كالديرون "نحن بحاجة إلى التغلب 
علـــى اجلدل القدمي اخلـــاص بتوجيه أصابع 
االتهـــام ... هناك مســـارات واضحـــة التخاذ 
إجـــراءات فـــي الوقـــت الراهـــن (و) فوائـــد 

اقتصادية".
ويقـــول محللون إن ارتفـــاع درجة حرارة 
األرض سيؤدي الى تزايد الكوارث الطبيعية 

في جميع أنحاء العالم.
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230اقتصاد
مليون بـــراءة اختراع في مجـــال الطاقة املتجـــددة، أطلقتها 

الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة املتجـــددة (آيرينا) فـــي موقعها 

االلكتروني، لتكون متاحة للجميع لتطوير مصادر الطاقة.

مليـــار دوالر، الحاجـــز الذي اقترب منه الديـــن العام األردني في 

نهايـــة مايو املاضـــي بعد ارتفاعه بنســـبة 3.2 باملئـــة مقارنة 

بمستويات نهاية العام املاضي بحسب وزارة املالية.

◄ كشف رئيس الوزراء المصري 
إبراهيم محلب أمس عن الالئحة 
التنفيذية لقانون االستثمار الذي 

صدر في مارس الماضي وقال 
إن الالئحة تضم 130 مادة وأنها 
ستساهم في تشجيع االستثمار.

◄ أظهرت بيانات أمس تراجع 
إنتاج السيارات في كوريا 

الجنوبية بنسبة 0.9 بالمئة خالل 
النصف األول من العام الحالي 
بمقارنة سنوية بسبب ضعف 
الصادرات، ليبلغ نحو 2.322 

مليون سيارة.

◄ قال الجهاز المركزي لإلحصاء 
في السودان إن معدل التضخم 
في البالد هبط إلى 18.3 بالمئة 
في يونيو بمقارنة سنوية من 

19.8 بالمئة في مايو بسبب 
خفض دعم الوقود والسلع 

األساسية.

◄ أكد الجهاز المركزي لإلحصاء 
في السودان أن معدل التضخم 
في البالد هبط إلى 18.3 بالمئة 
في يونيو بمقارنة سنوية من 

19.8 بالمئة في مايو بسبب 
خفض دعم الوقود والسلع 

األساسية.

◄ وقعت الهيئة العامة للبترول 
والشركة المصرية القابضة 
للغازات الطبيعية (إيجاس) 

اتفاقيتي مبادئ مع شركة 
روسنفت الروسية لتوريد 

منتجات بترولية و24 شحنة من 
الغاز الطبيعي المسال.

◄ قررت وزارة الزراعة المصرية 
أمس وقف استيراد القطن من 

الخارج لحماية اإلنتاج المحلي 
وحل مشكالت تسويقه. وتم 

استثناء كافة الصفقات المشحونة 
قبل الرابع من شهر يوليو الجاري.

باختصار

12
مليون برميل من النفط الخام باعتها حكومة إقليم كردســـتان 

فـــي  يونيو املاضي بشـــكل مســـتقل، ولـــم تســـلم الحكومة 

االتحادية في بغداد سوى نحو 4 ماليني برميل نفط.

} بروكســل – أكـــدت المفوضيـــة األوروبية 
أمس أن خـــروج اليونان مـــن منطقة اليورو 
”ليس مستبعدا“ اذا لم تقدم ”رزمة اصالحات 
ذات مصداقيـــة“ وذلـــك قبل قمة اســـتثنائية 

ستبحث الفرص الضئيلة إلنقاذ اليونان.
وقـــال نائب رئيـــس المفوضية االوروبية 
فالديس دومبروفســـكيس إن خروج اليونان 
مـــن منطقة اليـــورو ”ليس هدفنـــا، ولكن اذا 
لم تتم اعـــادة بناء الثقـــة، واذا لم يتم تقديم 
برنامج اصالحات ذات مصداقية فان ذلك لن 

يكون مستبعدا“.
وجاءت التصريحـــات قبل اجتماع وزراء 
ماليـــة منطقـــة اليـــورو الذي سيشـــارك فيه 
وزيـــر الماليـــة اليونانـــي الجديـــد اقليدس 

تساكالوتوس.
ينتظـــرون  األوروبييـــن  إن  وأضـــاف 
”مقترحات شـــاملة وملموسة وذات مصداقية 

من تساكالوتوس لكي نبدا المناقشات“.
في هذه األثناء قال وزير المالية األلماني 
فولفجانج شـــويبله إن تقديـــم منطقة اليورو 
لمســـاعدات مالية جديـــدة لليونان أمر ممكن 
فقط فـــي إطار برنامج جديد يشـــمل اتفاقات 

بشأن اإلصالحات وإجراءات التقشف.
وأضاف شـــويبله أمس في بروكسل قبل 
بدء اجتمـــاع وزراء ماليـــة مجموعة اليورو 
”إنـــه بدون برنامـــج لن يكون هنـــاك إمكانات 
لمســـاعدة اليونان باســـم مجموعة اليورو“ 
التـــي تنتظر حاليا عرض الحكومة اليونانية 

لمقترحات جديدة.
وفيما يتعلق بمطالب الحكومة اليونانية 
بخفـــض الديون، قال شـــويبله إن من يعرف 
المعاهـــدات األوروبيـــة، يعلـــم أنـــه ليـــس 
مســـموحا لدول مجموعة اليـــورو دفع ديون 

دول أخرى.
وصرح رئيـــس مجموعة اليـــورو يورين 
ديســـلبلوم ان الـــوزراء ســـيأخذون االمـــور 

”خطوة خطوة“ ولكنهم ســـيبدأون باالستماع 
الـــى وزير الماليـــة اليونانـــي الجديد. وأكد 
”نحن مســـتعدون لبذل كل جهد لتقوية منطقة 

اليورو لتبقى موحدة“.
أمـــا وزير مالية ســـلوفاكيا بيتر كازيمير 
فقد شكك في امكانية التوصل الى اتفاق وقال 
”إن اطالة هذه المناقشات سيكون ضارا جدا. 

علينا ان نتخذ قرارات جريئة مهما كانت“.
وقال رئيـــس المفوضيـــة األوروبية جان 
كلود يونكـــر إنه يريد ويتمنى أن ”نتمكن من 

تفادي خروج اليونان من منطقة اليورو“.
لكـــن غالبية الدول ترفض االســـتمرار في 
مســـاعدة اليونـــان بعد خطتي انقـــاذ بقيمة 
اجماليـــة قدرها 240 مليار يورو وأشـــهر من 
المفاوضات الصعبة مع حكومة تســـيبراس 
اليسارية التي وصلت الى سدة الحكم مطلع 

العام.
وقـــال وزير مالية التفيـــا يانيس ريرز إن 
”خـــروج اليونان من منطقـــة اليورو لن يطرح 
مشكلة“ في حين قال وزير مالية مالطا ادوارد 
سيكلونا إن خروج اليونان من منطقة اليورو 

”احتمال واقعي“ لكن ال يجب التلويح به.
ويقول محللون إنه ينبغي على األوروبيين 
أن يخرجوا بصوت واحـــد يوضح للحكومة 
اليونانيـــة عواقب تشـــديد مطالبهـــا وأنهم 
مرغمون على التلويـــح بخروجها من منطقة 
اليـــورو لخفض المطالب المتشـــددة لرئيس 

الوزراء اليوناني اليكسيس تسبيراس.
وتبـــدو أوربا منقســـمة الى معســـكرين، 
معسكر الصقور المؤيدين لخط متشدد حيال 
أثينـــا والذين لن يروا علـــى االرجح اي مانع 
فـــي تـــرك اليونان تخـــرج من اليـــورو، وهو 
معســـكر يضـــم المانيا ودول شـــمال منطقة 

اليورو وشرقها.
وفــــي المقابــــل، هنــــاك معســــكر الحمائم 
ويضــــم الدول التي تبــــدي المزيد من الليونة 
حيــــال اليونان وفــــي طليعتها فرنســــا ودول 
جنوب اوروبا، مدعومة من رئيس المفوضية 

االوروبية جان كلود يونكر.
وقال الوزير االسباني لويس دي غيندوس 
الذي يطمح لتولي رئاسة مجموعة اليورو إن 
”خروج اليونان من منطقــــة اليورو ليس على 

الطاولة“ في حين قال نظيره في لوكسمبورغ 
بيار غرامينيا انه منفتح القتراح اعادة هيكلة 

الدين اليوناني.
وأعلــــن رئيس الوزراء الفرنســــي مانويل 
فالس أمس إن ”فرنســــا تفعل وستواصل فعل 
كل ما بوســــعها من أجل أن تبقى اليونان في 
منطقــــة اليورو النــــه مكانها، فــــي قلب البناء 

االوروبي“.
ورات المستشارة االلمانية انغيال ميركل 
مســــاء االثنين بعــــد اجتماعها مــــع الرئيس 
فرنســــوا هوالنــــد ان االقتراح االخيــــر الذي 
قدمه الدائنــــون (المفوضية االوروبية والبنك 
المركــــزي االوروبي وصنــــدوق النقد الدولي) 
”ســــخي“ لكن اليونانيين رفضوا ذلك العرض 

بغالبية 61 بالمئة في استفتاء االحد.
واتفق الجانبان على الطلب من تسيبراس 
تقديم ”مقترحــــات دقيقة“ و“جدية“ للتفاوض 
بشان خطة مســــاعدة جديدة كما طلبت اثينا 

االسبوع الماضي.
وهــــذه الخطة تقضــــي بتغطيــــة حاجات 
البالد بنحــــو 30 مليار يورو مع اعادة جدولة 

الديون وهذا ما ترفضه برلين.
وفــــي هــــذه االثنــــاء تبقى المصــــارف في 
اليونــــان مغلقة حتى اليــــوم على اقرب تقدير 
بعدما تعذر اعــــادة فتحها الثالثــــاء كما كان 
مقررا، مع اســــتمرار الرقابــــة المفروضة على 

الرساميل.
ومســــاء االثنيــــن قــــرر البنــــك المركــــزي 
االوروبــــي، آخــــر مؤسســــة تبقــــي االقتصاد 
اليوناني على قيد الحياة بمنحها دعما ماليا 

للمصارف اليونانية.
غيــــر أنــــه شــــدد شــــروط منــــح القروض 
الطارئــــة التي يمد بها المصــــارف اليونانية 
ما يزيد الضغط على المصارف اليونانية في 

وقت نفدت سيولتها.
وباتت خزائن اليونان فارغة أو على وشك 
ان تفــــرغ فيما يواجه هذا البلــــد خالل االيام 
المقبلة اســــتحقاقات عدة بعضها لدائنين من 
القطاع الخاص، لكن أهمها اســــتحقاق للبنك 

المركزي االوروبي بقيمة عدة مليارات.

وفي حال لم تســـدد اثينا هذا االستحقاق 
أو لـــم تتوصل الى اتفاق، فان البنك المركزي 
االوروبـــي قـــد يوقـــف امداداتـــه للمصارف 
اليونانيـــة ما ســـيدفع البالد نحـــو الخروج 
من منطقة اليورو، ما سيشـــكل سيناريو غير 
مســـبوق على االطالق لم تلحظه المعاهدات 

االوروبية.
ويـــرى مراقبـــون أن عمليـــة التفـــاوض 
ستكون شاقة وطويلة بسبب خطورة النتائج 

علـــى كال الطرفيـــن، وأن أثينا ســـتعلب على 
تبايـــن المواقـــف األوروبيـــة، التي يخشـــى 
بعضها من تبعات خروج اليونان من منطقة 

اليورو.
لكن في المقابل فإن اليونان ال تســـتطيع 
الصبـــر طويال في ظل أوضـــاع مالية خانقة 
تضعهـــا على حافـــة اإلفالس، وهـــي الورقة 
األهـــم في جعبـــة األوروبيين الذيـــن يمكنهم 

االنتظار حتى يشتد الخناق على أثينا.

ــــــة جديدة بالتصعيد على حافة  دخلت لعبة البوكر بني أثينا وشــــــركائها األوروبيني مرحل
ــــــة، حني لوح عدد من املســــــؤولني األوروبيني بخروج اليونان مــــــن منطقة اليوروفي  الهاوي

محاولة خلفض التوقعات املتشددة لرئيس وزراء اليونان.

أوروبا تلوح بخروج اليونان من منطقة اليورو لخفض توقعات تسيبراس
[ بروكسل تطالب أثينا بتقديم مقترحات واقعية قابلة للتطبيق [ ألمانيا تؤكد أن المعاهدات األوروبية تحظر خفض الديون

وزير املالية اليوناني يقتحم الحلبة األوروبية املنقسمة بني الحمائم والصقور

التغير املناخي يهدد بتقلبات شديدة وكوارث طبيعية

بيتر كازيمير:

إطالة المناقشات سيكون 

ضارا جدا. ينبغي قرارات 

جريئة مهما كانت

اتخــــذ البيــــت األبيــــض هــــذا  } واشــنطن – 
االسبوع عدة خطوات نحو تشجيع استخدام 
الطاقة الشمســــية ومصــــادر الطاقة املتجددة 
األخرى في وحدات االســــكان املمولة احتاديا 
مع إتاحــــة املزيد من فرص العمــــل في مجال 

صناعتها للفقراء.
وحـــددت االدارة االميركيـــة هدفـــا يقضي 
باالســـتعانة بالطاقـــة الشمســـية والطاقـــات 
املتجددة األخرى بقدرة 300 ميغاواط لالسكان 
منخفض التكلفة بحلول عام 2020 ما يضاعف 
الى ثالثـــة أمثال الهـــدف الـــذي كان الرئيس 

باراك اوباما قد حدده في عام 2013.
وقال برايان ديز أحد مستشاري اوباما في 
مجال املناخ والطاقة للصحفيني أمس إنه ”من 
االهمية مبكان لكل فرد أن يحصل على تقنيات 
الطاقة الشمســـية ومصادر الطاقـــة املتجددة 

االخرى لتوفير التكلفة وأضا فرص العمل“.
ومتثل الطاقة الشمســـية أقل من واحد في 
املئـــة من الطاقة املولدة فـــي الواليات املتحدة 

لكن قطاع الصناعة ينمو بصورة متســـارعة. 
وتكفي قدرة 300 ميغاواط لتغذية 50 ألف منزل 
بالطاقة الكهربية وهي جتئ ضمن هدف أوسع 
للبيت االبيض لتكثيـــف االعتماد على الطاقة 

الشمسية.
مســـاعدة  االمريكيـــة  االدارة  وســـتعرض 
تقنية على جماعات االسكان منخفض التكلفة 
لتركيب الطاقة الشمسية مع تيسير االقتراض 
ملالك املنـــازل مببالغ تصل الـــى 25 ألف دوالر 
لهذه املشـــروعات عالوة على تدريب 200 فقير 
للحصول على فرص عمـــل في صناعة الطاقة 

الشمسية.

} كواالملبــور – جمـــدت جلنة حتقيـــق ماليزية 
أمس 6 حسابات مصرفية، بعدما كشف تقرير 
إعالمـــي أن حوالي 700 مليون دوالر نقلت إلى 
حســـاب لرئيس الـــوزراء جنيـــب عبدالرزاق، 
وذلـــك في إطار مزاعم فســـاد تتعلق بصندوق 

أم.دي.بي احلكومي.
وكان تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال 
ذكـــر يوم اجلمعـــة أن احملققني تتبعـــوا املبلغ 
الـــذي يبدو أن دخـــل في حســـابات مصرفية 
يعتقـــد أنهـــا تخص رئيـــس الـــوزراء.  ونفي 
جنيب تلقيه أي أموال من الصندوق احلكومي 
أو أي كيان آخر لتحقيق مكاســـب شـــخصية 

وقال إنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية.
وقـــال فريق العمـــل إنه جمد 6 حســـابات 
مصرفية مرتبطة باملزاعم لكنه لم يكشـــف عن 
اسماء اصحاب احلسابات أو اسماء البنوك. 

وحصـــل الفريق أيضا علـــى وثائق تخص 
17 حســـابا مصرفيـــا من بنكني للمســـاعدة في 

التحقيقيات.

وأدلى رئيـــس الـــوزراء الســـابق مهاتير 
محمد بدلوه فـــي الفضيحة قائال على مدونته 
إن ”جنيـــب جلـــب العـــار ملاليزيـــا“ التـــي لم 

تتعرض لإلهانة من قبل بسبب مزاعم فساد.
وكثيرا مـــا طالب مهاتيـــر، صاحب أطول 
فترة في رئاسة وزراء ماليزيا، جنيب بالكشف 
عن أســـباب اختفاء مليارات الـــدوالرات التي 
اقترضهـــا الصنـــدوق احلكومـــي أو تقـــدمي 

استقالته.
وأكـــد املدعـــي العام تســـلم وثائـــق تعلق 
بعضها مبزاعم حتويل أموال حلســـاب رئيس 

الوزراء.

فضيحة فساد تحاصر رئيس وزراء ماليزياواشنطن توفر الطاقة الشمسية لفقرائها

خطة عالمية جديدة لخفض معدل االنبعاثات الكربونية

برايان ديز:

أهمية حصول كل فرد على 

الطاقة الشمسية لتوفير 

التكلفة وفرص العمل

مهاتير محمد: 

نجيب جلب العار لماليزيا 

التي لم تتعرض لمثل هذه 

االهانة من قبل

فالديس دومبروفسكيس:

إذا لم تقدم اليونان 

اصالحات ذات مصداقية 

فستخرج من منطقة اليورو



} أبوظبــي - أظهـــر تقرير لـــوزارة الخارجية 
اإلماراتيـــة أمـــس أن القـــروض والمســـاعدات 
والمشـــاريع اإلمارتية امتدت إلى 137 دولة وأن 
قيمتهـــا بلغت حتى نهايـــة العام الماضي نحو 

400 مليون درهم (109 مليار دوالر).
وأوضح التقرير، الذي صدر بمناســـبة يوم 
زايد للعمـــل اإلنســـاني، الذي يصـــادف ذكرى 
رحيل مؤسس اإلمارات الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان في 19 رمضان، أن تلك المساعدات تم 
تقديمها من خالل 43 جهة حكومية ومؤسســـة 

إنسانية وخيرية.
وشـــهدت الذكرى هذا العـــام إطالق المزيد 
من المبادرات اإلنســـانية والخيريـــة الحيوية 
والنوعية من خـــالل آالف الفعاليات الحكومية 
والشـــعبية التـــي تنظمها المؤسســـات العامة 

والخاصة واألهلية.
وأشـــار التقريـــر إلى أن القـــروض والمنح 
والمســـاعدات التي قدمتها اإلمارات للمشاريع 
التنمويـــة امتدت إلى معظم أنحـــاء العالم وأن 
قيمتها بلغت نحـــو 82 مليار دوالر، إضافة إلى 
نحـــو 27 مليـــار دوالر تـــم تقديمها عـــن طريق 
المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق 
النقـــد الدولي، ليصل مجموعهـــا إلى نحو 109 

مليارات دوالر.

وأكد التقرير السنوي الرسمي للمساعدات 
الخارجية لدولة اإلمارات أن حجم المســـاعدات 
بلغ مســـتويات قياســـية في عام 2013 عند نحو 
5.9 مليار دوالر، لتحتـــل المرتبة األولى عالميا 
على صعيد منح المساعدات اإلنمائية الرسمية.

وأكد الشـــيخ حمدان بن زايـــد رئيس هيئة 
الهالل األحمر اإلماراتي أن حجم المســـاعدات 
اإلغاثية التي قدمتها اإلمارات في عام 2013 كان 
األعلى عالميـــا مقارنة بحجـــم الناتج المحلي 
اإلجمالـــي، وأنه نتيجـــة طبيعية لغـــرس زايد 

الخير الذي كرس حياته لخدمة البشرية.
وذكـــر التقرير أن دولة اإلمارات قامت خالل 
الســـنوات الماضيـــة بالعديـــد مـــن المبادرات 
اإلنســـانية التي تخدم وتعزز قـــدرات الماليين 
من البشـــر من الشرائح المســـتهدفة في العديد 
مـــن الـــدول والمناطـــق الجغرافيـــة المعزولة 
والســـاحات الملتهبـــة مـــن ضحايـــا الكوارث 
والعنـــف  المســـلحة  والنزاعـــات  الطبيعيـــة 

والحروب والجوع والفقر والمرض والعوز.
وأظهـــر التقرير أن المؤسســـات الحكومية 
واإلنســـانية اإلماراتيـــة قدمـــت مئـــات ماليين 
الـــدوالرات لمســـاعدة الشـــعوب العربيـــة في 
اليمـــن وســـوريا ومصـــر والعـــراق واألراضي 
الفلسطينية، وشملت تقديم ماليين األطنان من 
المواد الغذائية والدواء والحاجات األساسية، 

مثل خدمات التعلين والصحة.
المشـــاريع  تفاصيـــل  التقريـــر  وتنـــاول 
االنســـانية في المناطق المحرومة، مثل توفير 
المياه وتقديـــم اللقاحات الطبية لمئات ماليين 

األطفال.
كمـــا أطلقت عشـــرات المشـــاريع لكســـوة 
مالييـــن األطفـــال الفقـــراء فـــي العالـــم وتوفر 
المأوى والتعليم والرعاية الصحية والنفســـية 
والتغذية لليتامى المحتاجين من ضحايا الفقر 

والنزاعات المسلحة.
وذكر مبادرة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن 
زايد لتطعيم األطفال الباكستانيين تحت شعار 
”الصحـــة للجميع“ وشـــملت تقديـــم 86 مليون 

جرعة تطعيم لألطفال ضد شلل األطفال.
وأشـــار التقرير إلى أن مساعدات اإلمارات 
من خالل المؤسســـات الدوليـــة بلغت أكثر من 
27 مليـــار دوالر حتى اآلن، بينها المســـاهمات 
الكبيرة التي أعلنها الشـــيخ محمد بن زايد في 
مشـــروع مؤسســـة بيل ومليندا غيتس إليصال 
اللقاحـــات الحيويـــة لألطفال في فـــي البلدان 

الفقيرة.
كمـــا أطلق الشـــيخ محمد بن زايـــد مبادرة 
بتقديم 120 مليون دوالر لدعم الجهود العالمية 
الســـتئصال مرض شـــلل األطفال بحلـــول عام 

.2018
وخالل العامين الماضيين بلغت مساعدات 

اإلمارات لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئيـــن الفلســـطينيين (األونـــروا) نحـــو 
118 مليـــون دوالر، إضافـــة إلى المســـاعدات 
المباشـــرة للفلســـطينيين في أعقاب العدوان 

اإلسرائيلي على قطاع غزة.
كما قمت مئات ماليين الدوالرات لتخفيف 

األزمة اإلنسانية في كل من سوريا واليمن.
ويعـــد صندوق أبوظبـــي للتنمية من أبرز 
مؤسســـات العـــون التنمـــوي على مســـتوى 
العالم، حيث لم تقتصـــر القروض على الدول 
العربية فحسب بل امتدت لتطال دوال إفريقية 
وآسيوية حيث وصل عدد البلدان المستفيدة 
مـــن الصنـــدوق إلى 69 بلـــدا وبلغـــت القيمة 
اإلمالية لمســـاعداته نحـــو 17 مليار دوالر من 

خالل 400 مشروعا.

وسجلت مســـاعدات اإلمارات قفزة كبيرة 
في عام 2013 اتحتـــل المرتبة األولى عالميا، 
بعد أن كانت تحتل المرتبة 19 في عام 2012.

المساعدات اإلغاثية التابعة  وتقدر لجنة 
لمنظمة التعاون والتنمية حجم المســـاعدات 
الخارجية التـــي قدمتها اإلمارات منذ قيامها 
في 2 ديســـمبر 1971 بأكثـــر تقديرات التقرير 
اإلماراتـــي، حيـــث تقـــول إنها بلغـــت حتى 
عـــام 2010 نحـــو 163 مليار دوالر، في شـــكل 
مســـاعدات وقروض ومنح ال ترد، إضافة إلى 
تقديـــم نحـــو 20 مليار دوالر أخـــرى منذ ذلك 

الحين.
وتشـــير البيانات إلـــى أن هيئـــة الهالل 
األحمر قدمت خـــالل 30 عاما حتى نهاية عام 
2013 نحـــو 2.2 مليـــار دوالر فـــي 100 دولـــة، 

فيما قدمت مؤسســـة زايد لألعمـــال الخيرية 
واإلنســـانية منذ إنشـــائها عام 1992 أكثر من 
125 مليون دوالر في 96 دولة في قارات العالم.
بلغت قيمـــة المســـاعدات التـــي قدمتها 
اإلمـــارات لالجئيـــن والنازحين فـــي 71 دولة 
منذ عام 2009 وحتى منتصف العام الماضي 
أكثر مـــن 708 ماليين دوالر لضحايا الكوارث 

الطبيعية والنزاعات المسلحة والحروب.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن المشـــاريع 
االنســـانية اإلماراتيـــة توصل التوســـع منذ 
بدايـــة العـــام الحالي. ويقـــول مراقبون إنها 
تعد من أكثر المساعدات فاعلية ألن اإلمارات 
تشـــرف عليها مباشرة للتأكد من نجاحها في 
إحـــداث تغييـــر كبير في حياة المســـتفيدين 

منها على المدى البعيد.
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◄ قالت المندوبية السامية للتخطيط 
في المغرب إن اقتصاد البالد نما 

بنسبة 4.3 بالمئة في الربع الثاني 
بمقارنة سنوية ارتفاعا من 4.1 بالمئة 

في الربع األول بفضل زيادة اإلنتاج 
الزراعي.

◄ وقع سوق أبوظبي لألوراق المالية 
مذكرة تفاهم مع بورصة دبي للطاقة 

لتعزيز التعاون والنمو وتطور أسواق 
رأس المال في اإلمارات ومنطقة 

الشرق األوسط واالرتقاء بها إلى أعلى 
المستويات.

◄ أعلن العراق عن تشغيل مشروع 
وحدة التحسين الثالثة إلنتاج بنزين 

بأوكتاين يصل إلى 98 في مصفاة 
البصرة لتكرير النفط الخام وبما 
يسهم في خفض واردات البنزين 

بنسبة 15 بالمئة .

◄ ارتفع صافي الدين العام المحلي 
المصري بنسبة 18 بالمئة خالل الربع 

األول بمقارنة سنوية ليبلغ نحو 261 
مليار دوالر، وتراجع الدين الخارجي 

بنسبة 12 بالمئة ليبلغ نحو 39.8 مليار 
دوالر.

◄ قال البنك األهلي الكويتي إنه 
يعتزم إرسال موافقة بنك الكويت 
المركزي على صفقة بنك بيريوس 
مصر إلى البنك المركزي المصري 
”فورا“ الستكمال الصفقة التي تبلغ 

قيمتها 150 مليون دوالر.

◄ أعلن مصرف اإلمارات المركزي 
أنه سيطرح في التداول غدا ورقتين 

نقديتين من فئة 500 و5 دراهم تتضمن 
عالمات بارزة عالمات لتسهيل معرفة 

قيمة العملة لذوي اإلعاقة البصرية.

باختصار

أظهرت بيانات رســــــمية أن حجم القروض واملســــــاعدات اإلنســــــانية اإلماراتية ســــــجلت 
مستويات قياسية في العام املاضي، إضافة إلى مشاريع التنمية االقتصادية التي تهدف 

إلى حتسني البيئة وظروف معيشة السكان في معظم أنحاء العالم.

مساعدات اإلمارات اإلنسانية واالقتصادية تصل إلى 109 مليار دوالر
[ اإلمارات تحتل المرتبة األولى عالميا في تقديم المساعدات اإلنمائية  [ المساعدات اإلنسانية اإلماراتية تمد يدها إلى 137 دولة

املسؤولون اإلماراتيون يشرفون مباشرة على تقديم املساعدات في أنحاء العالم

الشيخ حمدان بن زايد:

مساعدات اإلمارات اإلغاثية 

هي األعلى عالميا مقارنة 

بالناتج المحلي اإلجمالي

} موســكو - ذكـــرت تقاريـــر إخبارية أمس أن 
صندوق االستثمارات العامة السعودي يعتزم 
اســـتثمار مـــا يصـــل إلـــى 10 مليـــارات دوالر 
في مشـــروعات البنـــى التحتية واملشـــروعات 
الزراعية في روســـيا، في شـــراكة مع صندوق 

االستثمار الروسي املباشر.
ونســـبت وكالة "إيتار تاس" الروســـية إلى 
كيريـــل دميترييـــف مدير الصندوق الروســـي 
قوله إن اخلطوة متثل أحد أكبر التعامالت في 

مجال صناديق االستثمار السيادية".
وأضاف أنه "سيتم توجيه هذه االموال إلى 
القطاع الفالحي والزراعـــة والرعاية الصحية 

واللوجستيات وجتارة التجزئة والعقارات".
وأوضـــح أنه مـــن املقرر أن يتم اســـتثمار 
األمـــوال خالل فترة زمنية تتراوح بني 4 إلى 5 
سنوات، وقد حصلت التعامالت السبع االولى 
على موافقات مبدئية، فيما سيتم االتفاق على 
حوالي 10 تعامالت أخرى خالل العام اجلاري".
وقال إن االتفاق بني صندوق االستثمارات 
العامة السعودي وصندوق االستثمار الروسي 
املباشر، يشير إلى تعزيز العالقات االقتصادية 

بني روسيا والسعودية.
وأكد أن "مســـتقبل العالقات بـــني البلدين 
كبيـــر للغايـــة" بعـــد زيـــارة ولي ولـــي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان إلى موسكو 

الشهر املاضي.

السعودية تعتزم استثمار 

10 مليارات دوالر بروسيا

} أريك شـــميدت رئيس شـــركة غوغل يستقبل رئيسة البرازيل ديلما روسيف في سيارة غوغل ذاتية القيادة في وادي السيليكون في والية كتايفورنيا 
خالل زيارتها للواليات املتحدة حيث التقت بكبار املسؤولني التنفيذيني في مجال التكنولوجيا.

البنك المركزي المصري يوقف خفض قيمة الجنيه
} القاهــرة – أبقى البنك املركزي املصري أمس 
ســـعر صرف اجلنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه 
للدوالر في عطاء بيع العملة الصعبة بعد تراجعه 

20 قرشا على مدى األيام القليلة املاضية.
وســـمح البنك املركـــزي للجنيـــه املصري 
باالنخفاض بنحو 2.5 باملئـــة في مزاد العملة 
الصعبـــة يومـــي اخلميس واألحـــد املاضيني 
لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام 

العطاءات في ديسمبر 2012.
وقال البنك إنه عرض أمس 40 مليون دوالر 
وباع نحـــو 39.6 مليون دوالر وبلغ أقل ســـعر 
مقبول 7.73 جنيه للدوالر دون تغير عن العطاء 

السابق يوم األحد املاضي.

وقـــال هشـــام رامز محافظ البنـــك املركزي 
املصري يـــوم األحد في مقابلـــة تلفزيونية إن 
ارتفـــاع الدوالر مقابل اجلنيه املصري ال يدعو 
إلـــى القلق وإنه يأتي في إطار احلركة العادية 

للعملة.
وأكد رامز أنـــه ”ليس هناك ما يدعو للقلق 
وأن مثـــل ذلك اخلفض  فـــي ارتفاع الـــدوالر“ 
يحصل كثيرا في األسواق. وأضاف أن الدوالر 

مثلما يرتفع فإنه ميكن أن ينخفض أيضا.
وقال أســـامة املنيالوي مســـاعد مدير عام 
قطاع اخلزانـــة في أحد البنـــوك اخلاصة في 
مصـــر إن مزاد أمس ”جـــاء مخالفا للتوقعات 
التي كانت تشـــير إلى اســـتمرار موجة خفض 

العملـــة احملليـــة. لكـــن ارتفـــاع االحتياطـــي 
األجنبي عزز قرار التثبيت“.

وقـــال البنـــك املركـــزي املصـــري أمس إن 
احتياطـــات مصر من النقـــد األجنبي ارتفعت 
إلى 20.08 مليار دوالر في نهاية يونيو املاضي 
مقارنة مع 19.560 مليار دوالر في نهاية شـــهر 

مايو املاضي.
وقـــال متعامـــل فـــي الســـوق املوازية إن 
اجلنيـــه جرى تداوله أمس بســـعر 7.94 جنيه 
مقابل الدوالر ارتفاعا من 7.88 جنيه يوم األحد 
بينما قال آخر إن ســـعره وصل إلى 8 جنيهات 

للدوالر.
ويطرح البنك املركزي عطاءات بيع العملة 

الصعبـــة في أيام األحـــد والثالثاء واخلميس 
من كل أسبوع.

وكان البنك املركزي الذي يتحكم بالســـعر 
الرســـمي خفض قيمة اجلنيـــه في 8 مرات في 
بداية العام احلالـــي، ليصل مجموع اخلفض 

الذي قام به حتى اآلن إلى نحو 8.2 باملئة.

هشام رامز: 

ليس هناك ما يدعو إلى 

القلق والدوالر مثلما يرتفع 

يمكن أن ينخفض أيضا

اقتصاد
سوق الكويت 

6.147.40

0.32%

4.724.54

0.57%

سوق مسقطسوق قطر

4.041.39

0.36%

6.428.46

0.10%

سوق السعودية

9.081.73

0.54%

سوق البحرين

1.337.94

0.81%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.936.13

0.26%



} كابــول - تعتبر أفغانســـتان أبرز مثال حّي 
علـــى التأثيـــرات اخلطيـــرة النتشـــار التطّرف 
والتشـــّدد الديني؛ فهذا البلـــد كان قبل حوالي 
نصف قـــرن من أكثر بلدان املنطقة األوراســـية 
تقّدمـــا وحتّضرا وحتّررا. لكن اليوم لم يعد من 
أفغانستان، التي حتّدث عنها خالد حسيني في 
سوى  روايته الشهيرة ”عداء الطائرة الورقية“ 
الذكريات؛ بل إن األجيال التي ولدت بعد انهيار 
االحتاد الســـوفييتي وســـيطرة تنظيم طالبان 
علـــى البـــالد تعتقـــد أن ال وجود ألفغانســـتان 
تلك، بـــل إن الوضع على الســـاحة اليوم ينبئ 
مبســـتقبل أكثر قتامة خاصة بعد دخول تنظيم 

الدولة اإلسالمية على اخلط.
يتحّدث احلسيني، وهو من مواليد عام ١٩٦٥ 
في كابول، عن املدينة التي أمضى فيها طفولته 
والتـــي ”كانـــت جذابة ومنفتحة علـــى العالم… 
فيهـــا دار للســـينما تعـــرض األفـــالم األجنبية 
وجامعة ومدارس ثانوية وتوفر التعليم للبنني 
والبنـــات“. وكانت عائلته تختلط مع الشـــعراء 
والكتاب والدبلوماسيني والصحفيني واألطباء 

واحملامني.
لكن، في أواخر التســـعينات ”لم يعد هناك 
تطيير طائرات ورقية ولم يعد مبقدور الشـــعب 
األفغاني أن يرقص أو يرســـم أو يغني في ظل 
حكم طالبان“، لقد قتلت احلياة في أفغانســـتان 
التـــي حتّولـــت إلـــى مركـــز رئيســـي لتخريج 
اإلرهابيني فـــي العالم على وقـــع صراع دولي 
دموي بني الواليات املتحدة وخلفائها من جهة، 
وحركة طالبان التي صنعتها ثم انقلبت عليها، 

وحلفائها من جهة أخرى.
وفي خضم هـــذا الصراع، يتصاعد اخلوف 
في صفوف األفغان بعـــد وصول تنظيم الدولة 
اإلســـالمية إلـــى أفغانســـتان، وظهـــور بوادر 
صراع بـــني هذا التنظيم وحركـــة طالبان التي 
تسيطر على حوالي ٧٠ باملئة من جنوب البالد. 
وهو صراع يقتل كّل أمل لدى األفغان في عودة 

احلياة الطبيعية إلى بالدهم.
فـــي  القـــادم  الصـــراع  إن  خبـــراء  يقـــول 
أفغانســـتان ســـيكون مدّمرا حيث أن التنافس 
سيكون بني ثالثة من أقوى التنظيمات املتشّددة 

فـــي العالم، وكل جهـــة ترى في هـــذا الصراع 
مســـألة وجوديـــة؛ وإلى جانب طالبـــان، يدخل 
تنظيم القاعدة على اخلّط أيضا، فتنظيم الدولة 
اإلسالمية افتّك منه الزعامة، وهو اليوم يطمح 

إلى منافسته في منشئه ومركزه الرئيسي.
وفـــي ينايـــر املاضـــي ادعى زعيـــم تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية أبـــو بكـــر البغـــدادي أن 
أفغانســـتان تابعة له عندما أعلن أنها جزء من 
والية خراسان، وهي مقاطعة تخضع خلالفته. 
وكذلك ضّمت إلى والية خراسان من قبل الدولة 
اإلســـالمية مناطق البشـــتون القبليـــة الواقعة 
خلف خط دوراند االســـتراتيجي. ويشـــير اسم 
خراســـان إلى اســـم املنطقة التاريخي ويشمل 
أجزاء من املنطقة املعروفة في يومنا هذا باسم 
أفغانستان وإيران وطاجيكستان وأوزبكستان 

وتركمانستان.

وأعلنت مجموعة من ذوي الرتب املتوسطة 
مـــن مقاتلـــي طالبـــان، غير الراضـــني عن املال 
عمر، والءهـــا للبغدادي. ورفضت حركة طالبان 
بسرعة املنشـــقني واعتبرتهم عناصر إجرامية، 
ولكنها اهتـــزت بوضوح مـــن التوغل اجلريء 
للبغـــدادي إلى دائـــرة نفوذها. وهناك ســـبب 
وجيـــه لقلق الطالبان، حيث حصلت العديد من 
االشـــتباكات بني العناصر السابقني في حركة 
طالبـــان والذين انضمـــوا لداعـــش واآلخرين 
الذيـــن مازالـــوا علـــى والئهم للمال عمـــر. وقد 
جدت أخطرهـــا في والية ننجرهـــار، التي تقع 
على احلدود مع باكســـتان: وهي املنطقة التي 
اســـتطاع داعش بسط سيطرته عليها بعد قتال 

عنيف هناك.
وتعنـــي ســـيطرة داعـــش على أجـــزاء من 
أفغانســـتان، وقربه من خـــط دوراند، مزيدا من 
القـــوة املالية لهـــذا التنظيم، الـــذي كتبت في 
شـــأنه صحيفة  ”اإلندبندنت“ البريطانية قائلة 
إن ”داعش أفغانســـتان كارثة ينتظرها العالم. 
فتواجـــد تنظيـــم الدولة اإلســـالمية في جنوب 
آســـيا يعني اســـتفادته من جتـــارة املخّدرات 
واألفيون الذي تعتبر أفغانستان من أكبر الدول 

املصدرة لها في العالم، مثلما استفادت من نفط 
العراق وسوريا وأثارهما“.

أمـــا خط دوراند فيعّد مـــن بني أكثر املواقع 
خطورة في العالم، وهـــو احلدود الفاصلة بني 
أفغانستان وباكستان وميتد على مسافة ٢٦٤٠ 
كيلومترا تغلب عليها املناطق اجلبلية الوعرة. 
وعند اخلّط حتارب الواليات املتحدة وحلفاؤها 

حركة طالبان، بشقيها األفغاني والباكستاني.
ووصـــف وزير الدفـــاع األميركي األســـبق 
روبـــرت غيتـــس اإلقليـــم احلدودي الشـــمالي 
الغربـــي واحلـــزام القبلـــي على طـــول حدود 
باكســـتان مع أفغانســـتان بأّنه ”قلـــب إرهاب 
طالبان والقاعـــدة“، وبالتالي فإن دخول تنظيم 
الدولة اإلســـالمية على هذا اخلّط ســـيزيد من 
صعوبـــة الوضع علـــى القـــوات الدولية وعلى 

باكستان وأفغانستان والعالم عموما.
ويخشى املسؤولون أن يكون دخول داعش 
في املنطقة ســـببا في تدفق السالح واملال، مما 
يثير منافســـة وحشـــية بني املقاتلني احملليني 
احلريصني على إثبات أنفسهم بارتكاب فظائع 

على نحو متزايد.
وقـــال غرامي ســـميث احمللـــل املختص في 
شؤون أفغانستان ملجموعة األزمات الدولية إن 
أحد قادة طالبان الســـابقني أعلن والءه لداعش 
”ألنه شـــعر بالغربة من قيادة طالبان“.  وأضاف 
ســـميث ”ونتيجة لذلك يبدو أنه سيفعل أفضل 
ما بوســـعه، يبـــدو أن لديه املزيد مـــن األموال 

واألسلحة عما كان سابقا“.
 وقال مســـؤول كبير فـــي وزارة اخلارجية 
األميركية، رفض الكشـــف عن هويته، إن كل من 
املســـؤولني األفغان والباكستانيني يتقاسمون 
املخـــاوف مع واشـــنطن حـــول تنظيـــم الدولة 
اإلسالمية الذي يسعى إليجاد موطئ قدم له في 
املنطقة. وقال برهان عثمان، الباحث في شبكة 
محللي أفغانستان إن داعش يكافح من أجل أن 
يظهـــر كتحد حقيقي حلركة طالبـــان، التي لها 

حضور كبير في املجتمع البشتوني القبلي.

لنــدن - متّكـــن الرئيـــس اإليرانـــي حســـن  {
روحاني، خالل عامني فقط من توليه الســـلطة، 
مـــن بناء صورة له على أنه ”معتدل“ قادر على 
تلقـــي الدعم من املرشـــد األعلى آيـــة الله علي 
خامنئي عـــن جهوده في التوصـــل إلى صفقة 
مـــع دول ”٥+١“ حـــول برنامج طهـــران النووي 
املثير للجدل. لكن لروحاني ”أعداء“ في طهران 
يسّميهم الغرب احملافظون ويتضمنون احلرس 
دين.  الثوري اإليراني وعددا من املاللي املتشـــدّ
وإلى حد اآلن دخل املعسكر املتشدد في اللعبة 
ودعـــم بحذر احملادثـــات النووية على أمل رفع 
العقوبات للسماح بتحرير مليارات الدوالرات 
لفائـــدة البـــالد ســـينتهي أغلبها فـــي وزارات 

وحسابات حتت سيطرة احلرس الثوري.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن دبلوماســـي 
غربي يتابع الشأن اإليراني عن كثب أن الدخل 
الســـنوي للحرس الثوري من مجمل أنشـــطته 

التجارية يقدر مبا بني ١٠ و١٢ مليار دوالر. 
الكشـــف  املســـؤولون اإليرانيون  ويرفض 
عن حصة احلرس الثوري في الســـوق لكن ١٢ 
مليـــار دوالر متثل نحو ســـدس الناجت احمللي 
اإلجمالـــي اإليرانـــي املعلن بأســـعار الصرف 

احلالية.
وقال مســـؤول إيراني في طهران طلب عدم 
نشـــر اسمه ”يســـيطرون على شـــركات كبرى 
وقطاعـــات فـــي إيران مثـــل الســـياحة والنقل 
والطاقـــة والبنـــاء واالتصـــاالت واإلنترنت“. 
وأضـــاف ”رفـــع العقوبات ســـيعزز االقتصاد 

وسيساعدهم في جني املزيد من املال“.
وبالرغم من أن الكثير مـــن أعضاء اإلدارة 
األميركيـــة واألطراف الداعية إلـــى عقد اتفاق 
مع إيران أقنعوا أنفســـهم، ومازالوا يحاولون 

إقناع غيرهم، بأن أغلب األموال التي ســـتذهب 
إلى إيران جراء تخفيف العقوبات ستســـتخدم 
في دعم االقتصاد اإليراني املنهار، لم يتمكنوا 
بعد من اإلجابة عن ســـؤال حيـــوي: وماذا عن 

احلرس الثوري اإليراني؟
تشـــعر إيران اليوم بالقوة والثقة بســـبب 
السياســـات اخلارجيـــة العدائيـــة التـــي لعب 
فيهـــا احلـــرس الثوري الـــدور الرئيـــس. وقد 
كان قيـــام احلـــرس الثوري بتدريب وتســـليح 
املليشـــيات الشـــيعية في العراق أحد العوامل 
األساسية التي أدت إلى أعمال التمرد الدموية 
ضـــد اجلنـــود األميركيني هناك ممـــا أدى إلى 
انســـحابهم في ســـنة ٢٠٠٩. كمـــا كان احلرس 
الثوري وراء والدة حزب الله في لبنان. ويقوم 
حاليا بتكوين جيش من املليشيات الشيعية من 
العراق والبلدان اآلسيوية واليمن الستخدامه 

في نشر النفوذ اإليراني في الشرق األوسط.
ويعد احلرس الثوري القوة الرئيسية التي 
حتمي النظام اإليراني في الداخل وحتول دون 
أي شـــكل من أشـــكال الدميقراطية واحلريات 

واملمارسات الليبرالية في البالد.
ويعم شـــعور بـــني الكثير من املســـؤولني 
اإليرانيـــني بأن أعمـــال احلرس الثـــوري هي 
التي أجبرت واشنطن والقوى العاملية األخرى 
على التنازل واملوافقـــة على التفاوض وتقدمي 
تنـــازالت مما مّكن إيران من اإلبقاء على جزء ال 
بأس به من برنامجها النووي ورفع العقوبات.
إيران ليســـت دولـــة عادية بجيـــش واحد 
وحكومـــة واحـــدة، بل هي نظـــام يتصرف فيه 
احلرس الثـــوري اإليراني مبثابـــة دولة داخل 
الدولـــة. وهذا احلرس مجهز ومســـلح بشـــكل 
أفضـــل من القـــوات املســـلحة النظامية ولديه 
ذراعه االستخباراتية اخلاصة به وقوات األمن 
الداخلية التي تفوق الشرطة العادية من حيث 
العـــدد واألداء. لذلـــك عندما متضـــي الواليات 
املتحـــدة وبقية بلـــدان مجموعـــة ”٥+١" اتفاقا 
نوويا مع إيران قريبا، فهل ســـيمضونه أيضا 

مع ”دولة احلرس الثوري اإليراني؟“.

قد يكون حســـن روحاني هـــو الرئيس لكن 
ليـــس لديه ســـلطة على احلرس الثـــوري، وال 
ميلك هذه الســـلطة إال املرشد األعلى، وبسبب 
حالته الصحية الســـيئة هناك إمكانية وجوب 
التعامـــل مع مرشـــد أعلى جديـــد قريبا ورمبا 
يكون أحد املاللي احملافظـــني. إضافة إلى ذلك 
يســـيطر احلرس الثوري علـــى برنامج البالد 
النـــووي مثلمـــا يســـيطر كذلك علـــى برنامج 

الصواريخ البالستية.
وبعبارة أخرى، يســـيطر على كل املقدرات 
العســـكرية االســـتراتيجية في البـــالد. إذن ما 
هـــي نظرة احلـــرس الثوري لالتفـــاق النووي 
مع مجموعـــة ٥+١ وإمكانيـــة تطبيع العالقات 
مع الغرب؟ ال أحد يعـــرف ذلك حق املعرفة، كل 
ما نســـمعه آراء متناقضة من قادة عســـكريني 

مختلفني للتنظيم.

لكن باالعتمـــاد على تاريخ احلرس الثوري 
وأعمالـــه األخيرة من املعقول االســـتنتاج بأنه 
يريد املزيد من الســـلطة ونفـــوذا إقليميا أكبر 
واملزيـــد من املال واملوارد ويبقى غير مســـتعد 

لتقاسم أو التنازل عن املكاسب. 
وإذا كانـــت إيـــران ترغـــب فـــي أن تصبح 
قـــوة إقليميـــة حتظـــى باالحتـــرام والتعاون 

من جيرانهـــا واملجتمع الدولـــي، نقل احلرس 
الثـــوري ســـلطات لقواتها املســـلحة النظامية 

واملؤسسات احلكومية.
وبالنســـبة إلـــى املجتمع الدولـــي عموما، 
األوســـط بصفـــة خاصة، ســـيثبت  والشـــرق 
املســـتقبل أن التعايـــش الســـلمي مـــع النظام 
اإليرانـــي غير ممكن. ومن احملتمـــل أن يخّيب 
احلـــرس الثوري أمل من يعتقـــدون بأن إيران 
عندمـــا متلـــك املزيد مـــن املـــوارد االقتصادية 
والروابط اجليدة مع الغرب ميكن أن ترويضها. 
ورفـــع العقوبات عن إيـــران يجب أن يكون 
تدريجيـــا ومرتبطـــا بوقـــف طهران لسياســـة 
تصدير الثـــورة وحل احلرس الثـــوري الحقا، 
وإال ســـيواصل النظام اإليرانـــي في أن يكون 
تهديـــدا أكبـــر للمجتمـــع الدولي حتـــى دون 

األسلحة النووية.

التهديد اإليراني: ليس البرنامج النووي بل الحرس الثوري

من طالبان إلى داعش: التطرف يضغط على أفغانستان
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الحرس الثوري القوة الرئيسية التي تحمي دكتاتورية النظام اإليراني

[ إمبراطورية اقتصادية مسلحة لها نفوذ واسع [ المحافظون يتظاهرون بدعم المحادثات النووية طمعا في تخفيف العقوبات

[ بعد النفط العراقي والسوري.. عين تنظيم الدولة اإلسالمية على األفيون األفغاني

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

أجــزاء من  سيطرة داعــش على 

أفــغــانــســتــان وقـــربـــه مـــن خط 

القوة  من  مزيدا  يعني  دورانــد  

املالية لهذا التنظيم

◄

تعزيز االقتصاد سيزيد من نفوذ 

الحرس الثـــوري على السياســـة 

ســـيقوي  ألنـــه  واالقتصـــاد 

املؤسسة املتشددة

◄

◄ جّدد معهد المشروع األميركي 
تحذيره من أن التوصل إلى اتفاق 
نووي مع إيران من شأنه ”تأجيج 

الحروب اإلقليمية بالوكالة من سوريا 
مرورا باليمن إلى ما هو أبعد“. وقال 

المعهد إن طهران قلقلة من تشدد 
الملك سلمان بن عبدالعزيز والقيادة 

السعودية، وإمكانية حصوله على 
تأييد أميركي إلبقاء ضغوطها على 

الدور اإلقليمي إليران.

◄ اتفق إقليم كردستان العراق مع 
إيران على تبادل 86 سجينا ومحكوما 
إيرانيا مقابل تسليم معتقلين أكراد. 

وطبقا إلحصاءات المديرية العامة 
لإلصالح االجتماعي في إقليم 

كردستان العراق، فإن 159 معتقال 
إيرانيا في سجون إقليم كردستان، تم 

استبعاد ملفات 86 منهم.

◄ يعتبر مدير برنامج األبحاث 
التركية في معهد واشنطن، سونر 

جاغابتاي أن أي عملية عسكرية في 
سوريا قد تثير العديد من التحديات 
األمنية والسياسية للحكومة التركية 
على المدى الطويل. وقال جاغابتاي 
”ستتحّول تركيا في نهاية األمر إلى 
محتّل في نظر الشعب السوري، بما 

في ذلك القوات ذاتها التي تنوي 
أنقرة دعمها، وفي النهاية، قد تضطر 
تركيا إلى االختيار بين التزام ُمكّلف 

طويل األمد للدفاع عن منطقة عسكرية 
بين جرابلس وأعزاز وبين االنسحاب 

من المنطقة، وبالتالي االعتراف 
بالهزيمة“.

◄ أعلنت السلطات اإليرانية عن خطة 
لتوطين نحو 10 آالف و500 عائلة من 
القبائل الفارسية في أنحاء مختلفة 
في شمال األحواز في إطار مشروع 

توطين القبائل الفارسية لتغيير 
التركيبة السكانية لألحواز العربية. 
ويشرف على هذا المشروع مؤسسة 
"بركت" التي تعود ملكيتها ويرأسها 
المرشد األعلى للثورة اإليرانية علي 

خامنئي.

يرى احمللل االستراتيجي رياض قهوجي، مدير مؤسسة الشرق األدنى واخلليج للتحليل 
العســــــكري، أن احلــــــرس الثوري اإليراني هــــــو العمود الفقري لنظــــــام املاللي في إيران، 
وبالتالي فإن النقطة الفاصلة في ملف تهديد إيران لدول املنطقة ال يجب أن ينظر إليها من 
باب االتفاق حول امللف النووي بل من خالل مســــــاعي احلرس الثوري الذي يريد ســــــلطة 
ونفــــــوذا إقليميا أكبر ويطمح إلى املزيد من املال واملوارد، وهو غير مســــــتعد لتقاســــــم أو 

التنازل عن املكاسب.

تواجهه حركة طالبان، أم كل اجلماعات املتشــــــددة، على نحو غير عادي، انقالبا محتمال 
في خضم محاوالت تنظيم الدولة اإلســــــالمية حتقيق تقّدم داخل أفغانســــــتان وباكستان، 
لينافس طالبان والقاعدة في عقر دراهما؛ وهو ما ينذر مبستقبل أكثر قتامة لألفغان الذين 

حتّولت بالدهم إلى بؤرة إرهابية ومركز لصناعة أيديولوجيا التطرف.

باختصار

« تنظيم الدولة اإلســـالمية ســـوف يواجه عـــدوه في املنطقة 

حركـــة طالبـــان. وقد نـــرى أن طالبان نفســـها ستنقســـم إلى 

مجموعتني واحدة منهما ستنضم إلى داعش».
رايان كروكر
السفير األميركي السابق لدى أفغانستان

«إيـــران لم ولن تدعم حركة طالبان باملوارد املالية أو باألســـلحة 

أو أي جماعة إرهابية أخرى، وداعش ال يشـــكل تهديدا جديا ألمن 

أفغانستان في الفترة الراهنة، إال أنه خطر محتمل». 
محمد رضا بهرامي
سفير إيران لدى أفغانستان

«حســـب املعلومـــات امليدانيـــة، يتمركز حوالي 1.5 ألف مســـلح 

بينهم أعضاء في تنظيم داعش اإلرهابي بمنطقتي داشتي أرشي 

وإمام صاحب في والية قندوز شمال أفغانستان».
 رجب علي رحمن علي
قائد قوات حرس احلدود الطاجيكية

رياض قهوجي: 

الحرس الثوري اإليراني يريد 

املزيد من السلطة والنفوذ 

واملال

 صراع طالبان والقاعدة والدولة اإلسالمية يقضي على أمل األفغان بعودة الحياة لبالدهم



} دبــي - أنشــــأ حزب الله عــــددا ضخما من 
المدارس (مــــدارس المهدي) وبلغ عددها (15) 
مدرســــة، (3) في ضاحية بيــــروت الجنوبية، 
و(8) في الجنــــوب، و(4) في البقاع، باإلضافة 
بإيران مخصصة ألبناء  إلى واحدة في ”قــــم“ 
الجالية اللبنانية. وقد بدأت المؤسسة عملها 
منــــذ العــــام 1993 بثالث مــــدارس. وتحتضن 
مــــدارس المهدي اليــــوم ما يقارب العشــــرين 
ألف طالــــب بمختلف مراحــــل التعليم ما قبل 
الجامعــــي، وفــــق اإلحصاءات التــــي أعلنتها 
الجمعيــــة. وتولي الجمعيــــة اهتماما خاصا 
للمتفوقين حيث تخصص لهم منحا دراســــية 
تصل قيمتها إلى 45 بالمئة من مجمل القسط 

المدرسي.
شــــبكة المــــدارس هذه تســــهم فــــي خلق 
وتصنيع الخصوصية الثقافية والمذهبية في 
أذهان الطالب، ولو بطريقة غير مباشرة، وهو 
مــــا يطرح -بحــــدة- وظيفــــة التعليم الخاص 
الذي يغلب عليه الطابــــع الطائفي والمذهبي 
في لبنان بشــــكل عام، ليس فقط بما يتضمنه 
أو يتم تسريبه في المناهج، ولكن -أيضا- في 
طبيعة األنشــــطة التي تقيمها هذه المدارس، 
والثقافة التي تنشــــرها بين الطلبة، فمدارس 
المهدي واإلمداد، على ســــبيل المثال، درجت 
علــــى تعليم اللغة الفارســــية ضمن مناهجها، 
فضال عن مخيمــــات وأنشــــطة ال تغيب عنها 
شــــعارات الحــــزب والجمهوريــــة اإلســــالمية 
اإليرانية وصور الولــــي الفقيه واألمين العام 
حتى في مســــتوى الروضــــات، حتى يبدو أن 
أّي ارتبــــاط بالحضــــارة العربيــــة وبالعروبة 
يجب أن يخضع أوال إلى التصفية المذهبية، 
ثم ثانيا إلــــى التنقية الحزبية ذات المرجعية 

اإليرانية.
من الواضح أن مصطلح التعبئة مستورد 
من قاموس الثورة اإلســــالمية اإليرانية التي 
يقابلهــــا، إيرانيــــا، مصطلح ”باســــيج“. وقد 
تم اســــتخدامه تواصال مع العمل الشــــبابي، 
حيث أنشــــأ الحزب ”التعبئــــة التربوية“ التي 

هي بمثابة الذراع الطالبية له، حيث تنتشــــر 
فروعها فــــي مختلف الجامعــــات والثانويات 
وتهيمن على الفروع الرسمية الموجودة فيها 
بكثافــــة، وخاصة في المناطــــق واألحياء ذات 
الكثافــــة الشــــيعية. وهي تعّرف عــــن أهدافها 
بوضوح ”دعــــم المقاومــــة وتعميــــم ثقافتها 
المتخصصة،  بالكفــــاءات  ورفدها  وتجذيرها 

والتزام القضايا الكبرى للوطن واألمة“.
يولي حزب الله الفتيان والشــــباب أهمية 
كبيرة في عمليــــة التفاعل والتأطير، وهو في 
ســــبيل ذلك، عمد إلى تأســــيس جمعية كشافة 

المهدي ومدينة اإلمام الخميني الشبابية.
إن القــــارئ ألهــــداف الجمعية ســــيجدها 
تتبنــــى أهــــداف ومبــــادئ وطريقــــة الحركــــة 
الكشــــفية كما نصت عليها المنظمة الكشفية 
العالمية والعربية واتحاد كشــــاف لبنان، وال 
تختلف عنها ســــوى في الخلفيــــة التاريخية 
والعقائديــــة. فهــــي تلتــــزم بمفاهيم اإلســــالم 
وفق المذهب الشيعي اإلثني عشري، وتغرس 
في الناشــــئة عقيدة والية الفقيه. وهي اليوم 
تعتبــــر مــــن الجمعيــــات الكشــــفية الكبيــــرة 
العاملــــة في لبنــــان، حيث تنتشــــر في معظم 
األراضــــي اللبنانيــــة، وخاصــــة فــــي بيروت 
والبقــــاع والجنوب، وتجاوز عددها، حســــب 
إحصاء أعلنتــــه الجمعية عام 2005، خمســــة 
وأربعين ألفا موزعــــة على خمس مفوضيات: 
بيروت، جبــــل لبنان، الجنوب (وتنقســــم إلى 
مفوضيتيــــن: جبل عامل األولــــى وجبل عامل 
الثانيــــة)، البقاع، الشــــمال، والتــــي تواكبها 
مجموعــــة مفوضيات اختصاصيــــة (التدريب 

والبرامج العامــــة، اإلعالم والفنــــون، اإلدارة 
والممتلكات، الموارد البشرية وشؤون األفراد، 
العالقات العامة، المرشدات، اإلنترنت، مجلة 

المهدي، التفتيش).
تتــــوزع نشــــاطات الجمعية علــــى جوانب 
عديــــدة، أبرزهــــا: تدريــــب الجوالــــة، والقيام 
بنشــــاطات بيئيــــة وتوجيهيــــة وترفيهية، إال 
أن المتصفــــح للموقع اإللكترونــــي للجمعية، 
يالحظ أن غالبية األنشــــطة يغلب عليها طابع 
المشــــاركة فــــي إحيــــاء وتنظيم المناســــبات 
االحتفاليــــة واألنشــــطة الدينيــــة والحزبيــــة 
الخاصــــة بالحــــزب. فعلــــى ســــبيل المثــــال، 
نالحظ فــــي عّينة من األنشــــطة قمنا بتتبعها 
في زيارتنــــا للموقع اإللكتروني شــــملت آخر 
(20) نشــــاطا للجمعيــــة، تبّيــــن أن بينهــــا (9) 
أنشطة لمفوضيات مختلفة، استهدفت إحياء 
مناســــبات دينية ومجالس عزاء ومســــيرات 
عاشــــورائية، ومــــا شــــابه ذلك، و(5) أنشــــطة 
تكريــــم بعضها يتصل بما ســــبق، ونشــــاطا 
بيئيــــا واحدا، ونــــدوة ثقافية واحــــدة جاءت 
تحــــت عنوان ”بناء الشــــباب من خالل نماذج 

عاشوراء“.

تصـــدر الجمعية مجلة تحت اســـم ”مجلة 
مهدي“، وهـــي متخصصة بالفئة العمرية (من 
8 إلى 13 ســـنة) وهناك أعداد مخصصة بالفئة 
(من 4 إلى 7 ســـنوات) وهي توزع على شـــبكة 
مـــدارس المهدي. وقد نشـــر المدون خالد علم 
الدين دراســـة تحليل مضمون مصّور لبعض 
أعداد هذه المجلة، ونشـــر بعـــض ما تحتوي 
علـــى صفحتـــه، والتي تحتوي علـــى نصائح 
اإلمـــام الخمينـــي واإلمام الخامنئـــي، وتدور 
االستشـــهاد  حـــول  الرئيســـة  موضوعاتهـــا 
والمقاومـــة، مصحوبة برســـوم أغلبها بنادق 
ودبابـــات وعبـــوات. وتبـــدأ المجلـــة بمقدمة 
ترشـــد األهل حول كيفية تعليـــم أبنائهم فكر 
المقاومة، وتقترح عليهم بعض النظريات في 

هذا المجال.

إدريس الكنبوري

} بعـــد عام على إعالن ”الدولة اإلســـالمية في 
العراق والشـــام“، من لدن تنظيم داعش، يثور 
التساؤل مجددا حول مصير تنظيم ”القاعدة“، 
الذي مأل الدنيا وشـــغل الناس طوال العشرية 
الماضية؛ فقد مكن الزحف الميداني واالنتشار 
األفقي لتنظيم الدولة من اســـتقطاب المبايعة 
مـــن لدن العديد من الجماعـــات المقاتلةـ  التي 
كانت حتى األمس القريب تنضوي تحت مظلة 
التنظيـــم الذي يقوده أيمن الظواهريـ  لصالح 
التنظيم الـــذي يقوده أبو بكر البغدادي، وبات 
مســـتقبل التنظيم الســـابق يتوقف على مدى 
التقدم الـــذي قد تحرزه الدولة اإلســـالمية في 

معاركها المقبلة.
نشأ تنظيم داعش من حضن القاعدة وعلى 
أطرافهـــا، كتجربة جهادية محليـــة قادها أبو 
مصعـــب الزرقاوي من داخل العراق، وأّســـس 
لنفســـه عقيـــدة جهاديـــة مســـتقلة ترتكز على 
أدبيات التنظيم الرئيس، لكنها تختّط مســـلكا 
في الممارســـة الميدانية يعتمد تطوير الخطة 
العسكرية لتنظيم القاعدة، مع تكييفها ميدانيا 
على أرض العـــراق؛ كما يعتمد قـــراءة جديدة 
لألدبيـــات الجهاديـــة لنفـــس التنظيـــم، تنّزل 
المفاهيم المؤسســـة للفكر الجهادي ـوأساسا 
مفهـــوم الوالء والبـــراءـ على البيئـــة العراقية 
التي تتميز بالتعـــدد المذهبي والطائفي، بعد 
أن كان تنظيـــم القاعدة قد منـــح ذلك المفهوم 
محتـــوى دوليا يضع خـــط المفاصلة في نقطة 

التقاطع ما بين المسلمين والصليبيين.
الكثير من الدراســـات فـــي الفكر الجهادي 
تنظـــر إلـــى التنظيمين مـــن منطلـــق القطيعة 
بينهما، لكن مكمن الخلط يوجد في عدم التمييز 
بيـــن القطيعة التنظيمية والقطيعة التنظيرية؛ 

بينمـــا واقع الحال أن القطيعة بين التنظيمين 
هـــي قطيعة على المســـتوى التنظيمي ال على 
المســـتوى التنظيـــري؛ ذلـــك أن تنظيم داعش 
يعتبر نفسه امتدادا لمشروعية تنظيم القاعدة 
على الصعيد الفكري والعقدي، وتجربة تنطلق 
مما أنجزه التنظيم في مرحلة مؤسسه أسامة 
بـــن الدن لكـــي يبني عليـــه مشـــروعه الجديد؛ 
ومن هنا فهو اســـتمرار لألسس النظرية التي 
أرساها التنظيم الســـابق. أما على المستوى 
التنظيمي، فهو يعتبر أن تنظيم القاعدة لم يعد 
هنـــاك ما يبرر وجوده، بعـــد إعالن ”الخالفة“، 
وأن عليـــه، إذا أراد البقـــاء ضمـــن المشـــروع 
الجهادي العالمي، أن يلتحق بركب المبايعين 

للبغدادي، وإال فعليه حل نفسه.
يعكس االختالف بيـــن التنظيمين اختالفا 
فـــي الباراديغم – أي اإلطار النظري- الذي ظّل 
يحرك الفكر الجهـــادي العالمي خالل الثالثين 
سنة األخيرة. ويمكن تقسيم هذا اإلطار النظري 
إلى قســـمين: األول هو الذي سيطر على الفكر 
الجهادي منذ نهاية حرب أفغانســـتان، مرورا 
بتفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001، إلى 
مرحلة الربيع العربي؛ والقسم الثاني هو الذي 
بدأ مع هذا األخير وال يزال مستمرا إلى اليوم، 
وهو مرشـــح للتطور التلقائـــي في حال ما إذا 
لم يتم التصدي له بكل العدة الفكرية والدينية 

والعسكرية.
وقد مّثل تنظيم القاعدة الشـــكل التنظيمي 
األنسب للمرحلة األولى. فقد تكّون فكر التنظيم 
في ســـياق الحرب مع االتحاد السوفييتي، أي 
مع العدو البعيد بالمفهوم السائد في األدبيات 
الجهاديـــة، ومن ثمة تطـــور ونما في ظل فكرة 
القتـــال ضد األجنبـــي، ومن هنـــا تركيزه على 
النصـــارى  واســـتهداف  األجانـــب  اختطـــاف 
وتنفيـــذ هجمـــات ضـــد الـــدول األوروبية في 
عمقها الترابـــي. وبالموازاة مـــع ذلك، لم يكن 
التنظيم يشـــغل نفسه بإنشـــاء دولة أو إعالن 
خالفة أو احتـــالل مواقع والمكـــوث فيها، بل 
كان يتسم بطابع متحرك، ويتبع استراتيجيات 
متباينة وفق ســـاحات العمليات التي ينفذها. 
مقابـــل ذلك، ارتكـــز منهج تنظيـــم داعش على 
مقاتلة العدو القريب، وإنشاء ”إقليم ـ قاعدة“ ـ 
بالمعنـــى الذي كان ينادي به الفكر القومي في 

حقبة الستينات من القرن الماضيـ  حيث يكون 
منطلقا وموئال للعمليات الجهادية في مختلف 
الجهـــات األخرى. إن فكرة ”المركز“ التي كانت 
لدى القاعـــدة تعني وحـــدة المرجعية الفكرية 
الجهادية، باتت لدى تنظيم داعش تعني مركزا 
جغرافيا يقف عليه، كنواة للمشروع الجهادي 

العالمي.
مع اندالع أحداث الربيع العربي في ســـنة 
2011، تغيـــر الباراديغـــم الذي يســـند النزعة 
الجهاديـــة العالمية، إذ لـــم يعد تنظيم القاعدة 
الشـــكل التنظيمي األنســـب للمرحلة الجديدة، 
بالنظـــر إلـــى أن تلـــك األحداث شـــهدت رواج 
مطالـــب سياســـية مختلفة عن تلـــك التي كان 
التنظيـــم يحـــاول اإلجابة عنها في الســـابق؛ 
فهتافات الشوارع العربية لم تكن تطالب بطرد 
المحتـــل، مثـــال، أو قتـــال األوروبيين أو حتى 
تحرير فلسطين، بل ببناء الديمقراطية وإرساء 
العدالة االجتماعية والمســـاواة، أي أن الهدف 
أصبح يتمثل في بناء أنظمة سياسية جديدة.

تلقف الفكـــر الجهادي هـــذه النقطة وبنى 
عليها اســـتراتيجية جديدة، تتمثل في التسلل 
عبـــر حالة الفوضى في العالـــم العربي وطرح 
نفســـه كبديل. وقد سعت العديد من الجماعات 
الســـلفية المتطرفـــة إلـــى الركـــوب علـــى تلك 
األحـــداث، لكنهـــا اصطدمـــت بحالـــة الرفض 
من لـــدن الشـــارع، وباألخص مـــن الجماعات 
اإلســـالمية المنتمية إلـــى التيـــار اإلخواني، 
التي كانت تريد قطف ثمـــار األحداث وتحييد 

السلفيين الجهاديين.
لقـــد مثل منعطـــف الربيـــع العربي تحوال 
نوعيـــا فـــي البنية الفكريـــة الجهاديـــة، التي 
بـــات تنظيم داعش حامال لواءهـــا في الحقبة 
الجديـــدة؛ إذ أصبـــح مفهوم الدولـــة جزءا من 
هذه البنية، بفضل الصحوة السريعة والعابرة 
للشـــارع العربي التي قفـــزت عليها الجماعات 

اإلسالمية.
ويمكن مالحظـــة أن مواقف تنظيم القاعدة 
من أحداث الربيع العربي ـ كما عبر عنها أيمن 

الظواهـــري بوجه خاص ـ قد عكســـت طموحا 
إلـــى بناء الدولة؛ ذلـــك أن تلك المواقف لم يكن 
فيها ما ينـــّم عن رفض القاعـــدة لفكرة الدولة 
من أساســـها، بدليل أنها تضمنت ”توجيهات“ 
إلـــى التيـــارات اإلخوانيـــة بضـــرورة الثبات 
والمصابـــرة وعـــدم التفريـــط في المكاســـب، 
بل يمكـــن القول إن أحـــداث الربيع العربي قد 
فاجأت تنظيم القاعدة ذاته، حينما وجد نفسه 
خـــارج المعادلـــة السياســـية التي بـــرزت في 

أعقابها.
مهـــدت تلـــك المواقـــف المســـوغ النظري 
لتنظيم داعش من أجل المرور إلى فكرة الدولة، 
ولذلـــك كانت هذه األخيرة نوعـــا من المباغتة 
للقاعـــدة، الذي وجد نفســـه مـــرة أخرى خارج 
المعادلـــة الجهادية، بعد أن فـــّرط في التواجد 
بقلب المعادلة السياسية. فقد قفز داعش على 
فكرة الدولة، ليشـــكل ذلك نقلة أخرى في الفكر 
الجهادي الذي كانت القاعدة التعبير الســـابق 

عنه.
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إسالم سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

أي تغير حصل في العقيدة الجهادية من القاعدة إلى داعش

حزب الله في لبنان عبر تأسيســــــه للمدارس التربوية والتعليمية يسعى إلى جعل الشباب 
ــــــي، وذلك بالقطع مع االنتماء  املنتمي إليها حامال ملشــــــروع الولي الفقيه الطائفي واملذهب
العروبي للبنانيني وإحالل البعد الفارسي من خالل مرجعية الثورة اإلسالمية وأطروحات 

آية الله في إيران.

[ االختالف بين بن الدن والبغدادي أساسه تنظيمي ال تنظيري [ المرجعية الفكرية لتنظيم الدولة نواة للمشروع الجهادي العالمي

◄ أكدت اإلمارات أنها ستتصدى 
لإلرهاب على المستوى الوطني 

وضمن تحالف دولي، مشيرة إلى أنه 
ال توجد دولة بمنأى عن خطر التطرف 

واإلرهاب.

◄ قال دبلوماسي تونسي إن 
إستراتيجية مكافحة اإلرهاب والتطّرف 

تقوم على أربعة مبادئ أساسية، هي 
التوّقع، والحماية، والتتبع، والرّد، 

وستكون قابلة للتطبيق لفترة تتراوح 
بين 5  و10 سنوات.

◄أفادت وزارة الداخلية السعودية 
بأنه حتى مارس الماضي سافر نحو 
2300 سعودي إلى سوريا لالنضمام 
إلى الجماعات الجهادية مثل تنظيم 

الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة.

◄ حّذر سياسيون صوماليون 
من إمكانية تصّدر حركة الشباب 
المجاهدين واجهة األحداث، بعد 

غياب دام نحو 3 سنوات عن المشهد 
السياسي واألمني والعسكري، خاصة 
بعد اغتيال قائدها أحمد عبدي غودني.

◄ أفاد مصدر طبي جزائري أن عشرة 
أشخاص أصيبوا بجروح من بينهم 

حالتان خطيرتان في تجدد مصادمات 
مذهبية خالل اليومين الماضيين 
بين مجموعات من الشباب العرب 

واإلباضيين في والية غرداية.

◄ قالت الشرطة النيجيرية إن فتاة 
فجرت نفسها قرب مسجد عمر بن 
الخطاب في مدينة كانو، ويحمل 

الهجوم بصمات جماعة بوكو حرام 
التي كانت وراء موجة العنف األسبوع 

الماضي وقتل فيها 200 شخص.

فكـــرة {املركز} التـــي تعني لدى 

القاعدة وحدة املرجعية الفكرية 

الجهاديـــة، باتـــت لـــدى تنظيـــم 

داعش تعني مركزا جغرافيا

◄

شبكة املدارس تخلق الخصوصية 

الثقافيـــة واملذهبية وهو ما يطرح 

وظيفة التعليم الخاص الذي يغلب 

عليه الطابع الطائفي واملذهبي

◄

باختصار

«بوكـــو حرام التـــي أعلنت والءهـــا لتنظيم الدولة اإلســـالمية في ســـوريا 

والعـــراق، تشـــن حربا على كل قيمنا، ونحن لن ندخـــر جهدا للقضاء عليها 

وعلى اإلرهاب والتطرف في نيجيريا».

محمد بخاري
الرئيس النيجيري

«دائرة العنف واإلرهاب لم تقتصر على منطقة الشـــرق األوسط وإنما شملت 

دوال أخـــرى في أفريقيـــا والعالم، معتمدة في ذلك علـــى أفكار مغلوطة تتخذ 

من الدين ستارا لها».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

«الواليـــات املتحـــدة ســـتواصل تعقب عمليـــات التمويل غير املشـــروعة 

للدولة اإلســـالمية. وال توجد خطط إلرســـال قوات أميركيـــة إضافية إلى 

الخارج، فالقتال ضد هذا التنظيم املتشدد لن يحسم سريعا». 

باراك أوباما
الرئيس األميركي

القاعدة وداعش.. رغم االختالفات تبقى مفاهيم العنف والتطرف واإلرهاب جامعة بينهما

شباب الشيعة في لبنان يثقفون دينيا ليكونوا أداة طائفية مذهبية في يد إيران

حزب الله يصنع املذهبية ويجعل اللبنانيني وقودا لوالية الفقيه

تنظيم داعش الذي تربى في حضن القاعدة واســــــتلهم أفكارها ومرجعياتها السلفية، هو 
ــــــوم يبرز كوجــــــه آخر لتنظيمه األم، ما جعل املتابعني وبعد عــــــام على إعالن البغدادي  الي
للخالفة، يرصدون مآالت احلركات اجلهادية ويتتبعون مسارات تطورها في محاولة لفهم 
التغيرات احلاصلة بني التنظيمني ال من حيث املرجعية اجلهادية التي يتقاسمانها بل من 

حيث املمارسة والتنظيم.

* خالصــــــة مــــــن بحــــــث عبدالغني عماد ’حــــــزب الله 
ــــــة والدينية والعمق  في لبنان المؤسســــــات االجتماعي
ــــــو 2015)  ــــــاب 101 (ماي االجتماعــــــي‘، ضمــــــن الكت
’اإلســــــالميون والعمق االجتماعي فــــــي العالم العربي 
ــــــا‘ الصــــــادر عن مركز المســــــبار للدراســــــات  وتركي

والبحوث- دبي.



}  أبوظبي - ديوان ”أرى في الماء غير الماء“ 
للشـــاعر محمد العزام، شعر فصحى، يقع في 
144 صفحـــة مـــن القطع المتوســـط، وقد جاء 
الديوان في 6 أقسام ضّمت 41 قصيدة مختلفة 
األغراض والصور الشـــعرية، وجاءت عناوين 
و“أؤرخ للريـــح“  األقســـام ”مـــا وراء المـــاء“ 
و“صلـــوات للخائفين“ و“بـــاب جدتي وووو“ 

و“تفاح حواء“ و“فيُض المشكاة“.
وســـجل الشاعر في مقدمة الديوان إهداءه 
الموجـــه إلـــى والـــده ووالدتـــه إضافـــة إلى 
أصدقائـــه، كما اختار الشـــاعر علـــى الغالف 

الخلفي لإلصدار من أبياته ”أرى في 
الماء/ غير الماء/ أرى/ لغة يحاصر 
موُجها غيمـــا خفيفـــا/ حين يخطو 

فوق زرقته/ فتى/ يتعلُم األسماء“.
كما أن العـــزام صاحـــب المجموعة 

يطل بقصائده  النخيل“  الشـــعرية ”رقصة 
إلـــى الكون مـــن خالل ذاتـــه وهمومها حيث 

تتنامـــى القصيدة لديه من الذاتي وصوال إلى 
الجمعي.

هـــذا، إضافة إلـــى أن الشـــاعر يعمد إلى 
الغوص في ســـيكولوجيا األشـــياء من حوله 

كباب البيـــت، والماء، الذي بـــرع في تأمل ما 
ورائـــه أو ما يحيـــه وينتج عنـــه، تأمله الذي 
زاوجه بمهارة واقتدار مع بعض اإلســـقاطات 
من النصـــوص الدينية كعالقة المـــاء والبدء 

وصوال إلى قصة الطوفان.
الشـــاعر محمـــد العـــزام أحد 
من  الرابعـــة  النســـخة  نجـــوم 
برنامج ”أمير الشـــعراء“، عن 
تجربـــة بلغت حـــد الهوس 
 “ يقـــول  بالمســـابقة، 
القصيدة ال تولد عارية 
الطريق،  قارعة  على 
تتوســـل  بـــل 
وتتكئ  لحظتها 
عليهـــا لتخـــرج 
في  األبيـــض  من 
الورق إلى صورتها 
األبهـــى، وكذلـــك يحتـــاج 
الشـــاعر إلى لحظة تنفلت من عقال 

العتمة إلى ألق الضوء وســـحره“. الشـــك أن 
لتلـــك اللحظة هوســـا خاصا بمســـابقة أمير 
الشـــعراء، ذلك الحدث الذي يترقبه كل شـــاعر 
يكتـــب بالفصحـــى، ليطل على جمهـــور يحلم 
بالشعر اآلتي على صهوة الغيم، يفتح بوابات 
ألف ليلـــة وليلة ويدلـــف منها إلـــى الينابيع 

األولى للدهشة.
يقول العزام ”مسابقة أمير الشعراء ليست 
البوابـــة الوحيدة إلى خزانة حكايا شـــهرزاد، 
وال القـــارب الوحيـــد الذي يأخذنـــا إلى جزر 
للســـندباد، ولكنها بال شك التعويذة الوحيدة 
التـــي تختصر المســـافات إلى الحلـــم.. حلم 

اإلمارة“.
ومحمـــد محمـــود العـــزام شـــاعر أردني، 
حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية، 
شـــارك في العديد من األمسيات والمهرجانات 
والفعاليات الثقافية المحلية والعربية، وحاز 
على جائزة الشـــعر بمناســـبة اختيـــار عّمان 

عاصمة للثقافة لعام 2002.
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ثقافة
صـــدر بالبولندية، كتاب عن رواية الكاتـــب عدنان فرزات «كان الرئيس 
صديقي} للمؤلفة كاميال يانتشـــيك، وأشـــرف عليه يوســـف شحادة، 

وجاء الكتاب بعنوان «أدب زمن الثورة: املثقفون والديكتاتورية}.

عن «منشـــورات برينو دوسي}، بفرنســـا، صدرت باللغة الفرنسية 
مجموعـــة شـــعرية بعنوان «شـــظايا البيـــت}، للشـــاعرة الجزائرية 

حبيبة جحنني. املجموعة من القطع املتوسط.

رشحت دار زحمة كتاب للطباعة والنشر كال من روايات «رجل ضد العالم}، 
للكاتب ســـمير زكي و«مذكرات مثلي}، لعالء أحمد و«استربتيز}، ملنة الله 

رأفت لجائزة الشيخ زايد األدبية.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن المتحف الفلسطيني عن 
أن موعد افتتاحه المرتقب سيكون 

يوم 15 مايو 2016، الذي يصادف 
الذكرى الـ68 للنكبة. 

◄ ضمن ”سلسلة دفاتر األعالم“، 
صدر لألديب والناقد المغربي 
محمد يوب كتاب نقدي جديد 

بعنوان ”عالم نور الدين محقق: 
سحرية الحكاية وجمالية الفنون“ 

تناول فيه تجربة هذا المبدع 
المغربي متعدد االهتمامات.

◄ تم في الجزائر العاصمة تكريم 
الفائزين بمسابقة جائزة أول 

نوفمبر 1954 في األعمال اإلبداعية 
الخاصة بمجاالت البحث التاريخي 
والقصة والرواية والمسرح ومجال 

السمعي البصري. 

◄ عن دار ”روافد للنشر 
والتوزيع“، صدرت مجموعة 

قصصية بعنوان ”السيدة كاف“ 
للكاتب عاطف عبيد. المجموعة من 

القطع المتوسط. 

◄ ينطلق معرض ”كتابك في 
رمضان“ يوم غد الخميس 9 يوليو 

الجاري، في غاليري رأس العين 
التابع ألمانة عمان الكبرى. 

◄ عن مؤسسة شمس للنشر 
واإلعالم، صدر كتاب ”بعد الرحيل: 

مقاالت ورسائل نقدية“ لألديب 
والكاتب الراحل أكرم النشمي. يقع 

الكتاب في 368 صفحة من القطع 
المتوسط، ويحوي نحو 120 مقاال 

ورسالة وورقة بحثية.

◄ أعلن عبدالواحد النبوي وزير 
الثقافة المصري، عن إطالق 

فعاليات ”الثقافة في مواجهة 
اإلرهاب“ يوم 9 يوليو الجاري 

بكافة محافظات الجمهورية، 
وبمشاركة أكثر من 120 من 

المفكرين واألدباء.

باختصار

صدر عن أكادميية الشعر التابعة للجنة إدارة املهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في 
أبوظبي ديوان شــــــعري جديد حتت عنوان ”أرى في املاء غير املاء“ للشــــــاعر محمد العزام 
أحد جنوم برنامج ”أمير الشعراء“. وقصائد العزام في هذا الديوان لم تختلف -في بعض 
منها- عن قصائده السابقة، فقد أخذت جّلها صفة املشهدية التي تتبع األحداث وترصد 
اخلســــــارات وتوثق التفاصيل دون إفالتها للخط الشعري اجلمالي الذي يسير إلى جانب 

تلك التفاصيل.

الشاعر محمد العزام يحتفي بالماء حين يخطو فوق زرقته

رشيد أركيلة

} رواية ”عصا الراعي“، للكاتب كامل حاتمي، 
التي تجري أحداثها في المغرب، تحكي قصة 
صحفي يشـــتغل في جريـــدة حكومية تخضع 

ألوامر النظام. بين عشـــية وضحاها ســـوف 
يجد الصحفي نفســـه فاقدا لملكة الكتابة، 

أي أنـــه لم يعد قادرا عليها. كأنه أصيب 
بمـــرض فجـــأة تمامـــا كمـــا نصـــاب 

بـــزكام أو قرحـــة المعـــدة. وهـــذه 
معضلـــة حقيقيـــة، فالصحفي ال 

القـــدرة  دون  العيـــش  يمكنـــه 
ســـيجعله  مما  الكتابة،  على 
يخوض ســـباقا ضد الساعة 

الســـترجاع تلك القـــدرة على 
وجـــه الســـرعة ألنـــه فـــي أمس 

الحاجة للحفاظ على عمله.
رحلـــة البحث هذه ســـتقوده إلى التنقيب 
في جذور هويته حيث ســـينغمس في ماضيه 
لمعرفـــة من هو ومن كان وما الذي أدى به إلى 
العمل في صحيفة نظامية في حين أنه ينحدر 

من وسط يساري متجذر.

هجوم إرهابي

عندما اكتشـــف دراغان شـــيناه الصربي ـ 
المغربي والصحفي نجم األنباء الســـباق إلى 
تغطيـــة األحداث التي تـــروج بالدار البيضاء، 
أنـــه فقد القـــدرة على الكتابـــة، َتَمّلكه الضجر 
واالنزعاج. هـــل يبدأ حصصا للعالج؟ فُيخيِّب 
آمـــال زوجته مرة أخرى؟ ويطفـــئ همومه في 
الكحـــول وممنوعـــات أخـــرى، رفقـــة صحبة 

عجيبة غريبة األطوار؟
تتـــاح له فرصـــة أخيرة غيـــر متوقعة، ألن 
األحداث ستثور فجأة. حدث هجوم إرهابي في 

فندق فخـــم بالمدينة المغربية الدار البيضاء. 
بل اإلســـالمية والصدمات المكبوتة،  بين السُّ
إنهـــا فرصـــة دراغـــان لخلخلة هيـــكل كيانه 
واالنكبـــاب على البحث في الثقوب الســـوداء 
فـــي أعمـــاق ماضيه. تحت ظالل أشـــجار 
الواجهـــة  وقبالـــة  النخيـــل 
المشمســـة،  البحريـــة 
صامت  واقـــع  يختفي 

ومضطرب.
مفارقـــة  تحملـــه 
شرسة وسخرية تهكمية، 
حاتمي  كامـــل  بنا  يغوص 
فـــي أغـــوار وأنفـــاق مغرب 
عميـــق ليجعلنـــا نقتفي أعقاب 
عمـــالق أشـــقر جـــذاب وغريـــب 
األطـــوار يعيش فـــي مدينة طنجة. 
بهـــذه التوطئة ارتأى الناشـــر تقديم 

الرواية.
يبحث الكاتب عن بنـــات األفكار في حانة 
”بوغار“، هذه الحانة سيكون لها دوران: األول 
هو أنه المـــكان الذي يجتمع فيـــه مع زمالئه 
حيـــث يعتبر مجاال ملحقا لمكتب العمل، ففيه 
يتحرر ويطلـــق العنان ألمهات األفكار ويبتكر 
مقاالته عن األحـــداث الراهنة في جو حميمي 

بعيدا عن األجواء الرسمية.
مـــن جهـــة أخـــرى، فهـــو مـــكان للهروب 
والتصرف دون رقابـــة، فهناك يكثر من تناول 

الكحول ويدخن السجائر المخدرة. 
إن حانة ”بوغار“ أيضا مكان للغسيل، كما 
يتم تبيض األمـــوال، فمجموعـــة الصحفيين 
أولئك كانوا يســـتغلون تلك األجواء للتخلص 
مـــن عـــذاب الضميـــر وكأنهـــم يعمـــدون إلى 
تطهير أنفســـهم من الكـــذب والبهتان اللذين 
يمتهنونهمـــا فـــي فبركة المقـــاالت التي هي 
نتاج صناعة أحداث لم يعاينوها أبدا، وكتابة 
أشياء قد ال تحاكي الواقع وتخالف قناعاتهم 
أيضا. هذا هو المكان الذي سيشـــكل مسرحا 

للرواية.
اختار كامـــل حاتمي أن تكـــون الصحافة 
إطارا لروايته، ويـــرى حاتمي أن هذا التوجه 

يعـــود إلى أنه بالنظر إلى الوضع السياســـي 
الحالي فقد طـــال الحديث عن حرية الصحافة 
وعن التطـــور الديمقراطي بالمغرب. نعم، فقد 
شـــهد مجال الحريـــات العامة عـــدة تطورات 
مقارنـــة مـــع مـــا كانـــت عليـــه الصحافة في 

ثمانينات القرن الماضي.
لكن فـــي المقابل فإن المشـــهد اآلن يعرف 
تراجعـــا عن عدة مكتســـبات علـــى الرغم مما 
يتـــم الترويـــج لـــه مـــن صـــور الديمقراطية 
الحديثة، فالممارســـات والضغـــوط التي تقع 
علـــى الصحافة تنم عن وجود مشـــكل حقيقي 
يستعسر معه المسار الديمقراطي. هي مقاربة 
أراد المؤلف أن يالمسها، ألنه موضوع يشغل 
باله بشـــكل خاص، من خالل تناول واقع هذا 

البلد اليوم.

الصحافة والسلطة والدين

بالعـــودة إلـــى الرواية، فهي مؤثرة تشـــد 
األنفاس، طريفة ومضحكة في بعض األحيان، 
مأســـاوية أحيانا أخرى وجذابة كشـــخصية 
بطلها. مع أنها من وحي الخيال إال أن وقائعها 
ترسم صورة معبرة عن المغرب مكتوبة بشكل 

جيد بمزيج من السخرية والرقة.
يشـــعر القارئ أنه محمول وســـط  مشاهد 
مهيبـــة من منحـــدرات وحافات طنجـــة قبالة 
جبل طـــارق إلى حانة ”بوغـــار“ المريبة التي 
تســـبح في الدخان. زيغ وانسالخ عن األعراف 
والقيود المجتمعية تطلق عنانه المشـــروبات 
الروحيـــة في حقل منيع عـــن الرقابة. نضحك 
كثيـــرا مع هـــؤالء الصحفييـــن المتفانين في 

اللياقة السياسية.
إن أحـــداث القصـــة تدور فـــي المغرب، إال 
أنهـــا قابلة جـــدا للتطبيق على بلـــدان أخرى 
تشـــهد أحوالهـــا عـــدم اســـتقرار بســـبب ما 
وهي لالستكشـــاف  ســـمي بـ“الربيع العربي“ 

بالضرورة!
زخم من األحداث يعالج المؤلف من خالله 
موضـــوع الســـلطة وتوظيف الدين بأســـلوب 
ســـاخر ”مع أن السلطات الدينية نظمت صالة 
وطنية كبيرة تهدف إلى درء لعنة الماء، لكن ال 
شيء حصل. لقد ظلت السماوات صماء بعناد 
لصلوات كان ربمـــا يغلب عليها الطمع لتكون 
صادقة تماما“. تشـــكل الصحافـــة فيه اإلطار 

العام وتشـــد خيوطه حرية التعبير المكبوتة 
”الخط التحريـــري لصحيفتنا هو أن نكون في 

قمة الحدث. 
لكن يتوجب علينا أال ننسى واجبنا بالوالء 
لمؤسساتنا المقدسة والعريقة بآالف السنين. 
هذه المؤسســـات التـــي يجـــب أن أذكركم أن 
شـــرعيتها تاريخية ولكنها أيضا شعبية. ألم 
يصوت الشـــعب في اســـتفتائه على الدستور 
الجديد بنســـبة 98.5 فـــي المئة؟“ ليخلص في 

آخر المطاف أنه حين ثارت الشـــعوب العربية 
تمخض الجبل. وأنه حري بالقطيع أن ينصاع 
إلى عصا الراعي ”اإلســـالميون في الســـلطة! 
هـــل كنتم أنتـــم تتصـــورون ذلـــك؟ (…) ُبلهاء 
يسيل لعابهم جعلنا ربيع الشؤم العربي هذا! 
لمحاسن صدفنا، فاإلسالميون لدينا معتدلون، 
علـــى قدر أيدينـــا (…) وعندما ســـيغرفون بما 
يكفي من صندوق المقاصة وُتستنزف المالية، 

سُتطلق صافرة نهاية االستراحة“.

حرية التعبير بين صحوة الضمير والقدرة على التغيير

مفارقات صارخة تكبل قلم صحفي في حكاية كلها ســــــخرية ودعابة عن السلطة وتوظيف 
الدين للكاتب املغربي كامل حامتي يعبر فيها بكل جرأة عن واقع أغرب من خيال استلهمه 

في رواية ”عصا الراعي“، الصادرة عن ”منشورات إيليزاد”.

حين ثارت الشعوب العربية تمخض الجبل وحري اآلن بالقطيع أن ينصاع إلى عصا الراعي

 [ كتاب كامل حاتمي يعالج موضوع توظيف الدين بأسلوب ساخر  [ «عصا الراعي} رحلة صحفي في البحث عن جذور هويته

ثانية في وهران

} هناك مدن أحبها وأشعر أنها ال حتبني، 
أحببت أن أكون فيها وأبقى، لكنها دفعتني 
نحو املغادرة والرحيل عنها، هناك العكس 
وهو قليل، فقلما كنت في مدن شعرت أنها 

حتبني وأنا ال أحبها، فعادة أستجيب 
لشعور املدن اللطيف جتاهي وأبادلها 

نفس الشعور لتكون نتيجة ذلك مدن أحبها 
وحتبني، وأشعر أن ”وهران“ من ضمن هذه 

املدن. للمرة الثانية أكون في هذه املدينة. 
حني غادرتها قبل سنتني كتبت أني آمل أن 

أعود إليها. وتستقبلني هذه املرة وهران 
بحضن أكثر دفئا، وبهجة، وسعادات كبيرة 

وصغيرة حتدث واحدة بعد األخرى طيلة 
أسبوعني من اإلقامة فيها.

الشوارع واملباني البيضاء اجلميلة 
ذاتها، وهذه املرة أجد السماء فوقها 

أصفى، بغيوم في أجمل ما ميكن أن تشّكل 
من لوحات. الناس هم الكرماء املهذبون 

الذين عهدتهم منذ املرة السابقة، املوسيقى 

الصاخبة التي أسمعها في السيارات هي 
نفسها، والروح املوسيقية واملرحة التي 
تسير في املدينة بإيقاع دقيق، يكفي أن 

أفتح مسام جسدي وروحي لتسكنني كاملرة 
السابقة. ومن دواعي السرور والفخر 

-واحلمد لله- أن أزور مدينة عربية خالل 
السنتني األخيرتني دون أن تكون عليها 
أو مقتربة منها ظالل غول مرعب اسمه 

”داعش“.
التجول اليومي في املدينة، والطريق 

من الفندق إلى صالتي السينما اللتني كانتا 
تعرضان األفالم املشاركة في مهرجان وهران 
للفيلم العربي، والذي كنا نقطعه مشيا على 

األقدام مرة، ومرة أخرى بالسيارة، رفقة 
أشخاص مينحونني الشعور بالسعادة؛ 

نتحدث، نضحك، نقف أحيانا من أجل شراء 
بعض األشياء، شوكوال أو حلي من فضة، 

حتت شمس يهبط شالل أشعتها الدافئ 
على املدينة وعلينا، ومن ِنَعم هذه املدينة 

علّي أني أتعرف كل مرة فيها على أشخاص 
بجمال زهر الكرز.

ثم ليالي وهران وضواحيها اخلضراء 
بنجومها املتراصة فوق رأسي، أنا التي 

إن كنت أعاني من حرمان طويل كل هذه 
السنوات، أال وهو حرماني من رؤية النجوم 

في الليل، نتيجة العيش في مدينة أحبها، 
وحتبني، لكنها حتول بيني وبني النجوم 

بشرشف من الدخان األسود. كل ما أتذكره 
عن رؤية النجوم في الليالي الدافئة يعود 
إلى طفولتي في األهواز، وبعض الرحالت 

إلى الصحراء في إيران.
البحر ورغم أن الوقت لم يتح لنا أن 
منتزج به، كان يبعث طاقاته اإللهية لنا 
من كل صوب؛ ونحن منشي مبحاذاته، 

وأنا أضيع في الشوارع مصرة على املشي 
ليجدني هو ويرشدني إلى باب الفندق، 
ثم وهو يطل من شباك الغرفة، من وراء 

األغصان واملباني، وحتى حني لم أره.
ولتؤكد لي وهران حّبها، أجد فيها هذه 

املرة تينا لم أره، ولم أذقه من قبل. تني 
بحبات كبيرة باللونني األخضر واألسود، 

يصلح ليقسم اإلنسان به! إلى جانب اخلوخ 
الشهّي، واملشمش، واألجبان التي تشّكل 
بهجتي الكبيرة في احلياة في ما يخص 

األكل.
وأن يكون لديك كل هذا، وتتخلله 

السينما بسحرها األبدي في كل يوم، 
تشعر أن الوقت ال ميّر. شعرت بذلك، 

وبإحساس من السعادة يجول في أزقة 
وهران وأنا أجوب حّيا شعبيا فيها ذات 

صباح، وتتبعني إلى نهاية الشارع نظرات 
امرأة عجوز جالسة على عتبة بيتها. كان 
في نظرتها شيء من الالمباالة، والرضا، 

واحلنان، جعلني أشعر أكثر بنشوة صباح 
يونيو.

في األيام األخيرة قيل لنا إن هناك 
معرضا أمام الفندق، عن الثورة اجلزائرية. 

زرناه وكانت اجلدران مغطاة بصور 
الشهداء، وهنا وهناك أشياء وأدوات بقيت 

من سنوات النضال من أجل االستقالل. 
عيونهم كانت تتحدث معي من بني األطر 

الصفراء ومن خلف الزجاج؛ أصواتهم متأل 
املكان مثل متتمات تصل من الغيب. وإذ 

كانت الشمس تغيب ذلك املساء تأكد لي أن 
السعادات حترسها لنا أرواح خالدة، حتى 

إن نسينا ذلك في صخب احلياة وزحام 
الذاكرة.

* شاعرة ومترجمة من إيران
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ثقافة
عـــن دار زينب للنشـــر والتوزيع بتونس صـــدر كتاب نقدي 
بعنوان «فخاخ الدهشـــة} للشـــاعر التونســـي عبدالوهاب 

امللوح.

صـــدر عن دار «الجديد} للنشـــر والتوزيع ببيروت ديوان جديد 
للشـــاعر كريم عبدالســـالم بعنوان «مراثي املالكة من حلب}، 

والديوان من القطع املتوسط.

اعتبرت وزارة الثقافة املغربية أن ما تناقلته بعض الصحف عن 
تهريـــب لقطـــع أثرية من موقع أغمات هي أخبـــار زائفة، واصفة 

«اإلشاعات}. إياها بـ

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ حددت اللجنة المنظمة لمهرجان 
المربد الشعري شعار ”الشعر 

يحتشد… العراق ينتصر“ ليكون 
شعار الدورة القادمة من المهرجان 

الذي يحمل اسم الشاعر الراحل 
رشدي العامل والذي سيقام في 

األول من أكتوبر القادم.

◄ أصدرت جبهة اإلبداع المصرية، 
بيانا أدانت فيه قرارات وزير الثقافة 
المصري، بتعليق األنشطة الثقافية 

بدعوى الخوف من الحالة األمنية 
والتفجيرات واألحداث التي تمر بها 

البالد.

◄ بعد مضي ثالثة أعوام على 
تدمير أضرحة تمبكتو من قبل 

المتطرفين، أوشكت أعمال إعادة 
بنائها على االنتهاء، وذلك بفضل 

عمل الحرفيين المحليين.

◄ يحتفل في بريطانيا بذكرى مرور 
150 عاما على نشر قصة ”أليس في 

بالد العجائب“ بأعمال جديدة ترتكز 
على مغامرات أليس.

باختصار

دين الشعب ووجدانه

شرف الدين ماجدولين

ب ين

فشرف ش

} فـــي تعقيـــب للمفكـــر العراقـــي، الدكتور 
عبدالجبـــار الرفاعـــي، على خبـــر وفاة أحد 
المثقفيـــن البغدادييـــن، قال جملـــة بدت لي 
بقدر غموضها تفتح أفقا لمســـاءلة مسارات 
تمثل أشـــكال التدين اإلســـالمي اليوم، قال 
”هـــو العلوي في زمـــن التدين األمـــوي“. لم 
تحديدا،  المقصـــود بصفة ”األمـــوي“  أفهم 
تمثلـــُت األمـــر كســـعي إلـــى فهم الشـــذوذ 
العقـــدي، المتطـــرف في ســـفك الدمـــاء، في 
مقابل المظلمـــة التاريخيـــة للعلويين؛ لكن 
ثمـــة وصف أقرب إلى المنطـــق هو ”التدين 
الخارجي“ الذي أســـس لمفهـــوم الحاكمية، 
وهـــي أصـــل كل المظالـــم تجـــاه ســـكينة 
الجماعـــة، وثمة ”التدين الوهابي“ في مقبل 
األكثر اعتداال، وقبل ذلك  التدين ”األشعري“ 
في  وبعـــده ثمة وجـــوه لـ“التدين الســـني“ 

مقابل ”التدين الشيعي“.
هل يمكـــن اليوم بناء فهـــم للدين خارج 
فـــي  الغارقـــة  واالنتمـــاءات  التوصيفـــات 

السياسة والتاريخ؟
الشـــيء األكيد اليـــوم أن للعامـــة دينها 
الغائـــب، الكاره للثقافة،  الرمادي، الحاضر 
الـــذي هو شـــيء مختلف عن ديـــن الحكام، 
أو  البراغماتييـــن،  المعارضيـــن  وديـــن 
المتمرديـــن الطامحيـــن للســـلطة،  هو دين 
ملتبـــس، بعيـــد كل البعد عـــن التوصيفات 
الكالســـيكية للمذاهـــب والطوائـــف، فطري 
وتطهيـــري، كابـــح للضغائـــن، وانتقامـــي، 
متســـامح وعنيف في اآلن ذاته، يتجاوز عن 
اســـتهالك المخدرات واغتصاب القاصرين، 
لكنـــه يخرج في مظاهـــرات صاخبة للتنديد 
برواية (كوليمة ألعشـــاب البحر) لم يقرأها، 
والمطالبة برأس أديب (كســـلمان رشدي) ال 
يفهم لغته، ولتهديد عشـــرات التشـــكيليين 
والسينمائيين ألنهم صوروا أجسادا عارية.
التديـــن الشـــعبي هـــذا، المناهض لكل 
أشـــكال الثقافة والتعابير الجمالية، هو ما 
يصطلح عليه اليـــوم بالحاضنة االجتماعية 
لإلرهاب، ألنه تحول إلى ثقافة مكتفية بذاتها، 
غارقة في الشـــكليات الدينيـــة، ونصوصها، 
التي تكتســـح فضـــاءات العمـــل والخدمات 
والشارع العام، وبمكبرات للصوت، لهذا فإن 
من أكثـــر العبارات مخاتلة وإثـــارة للحنق، 
عزيزي القارئ، عبارة ”وجدان الشـــعب“، ال 
سيما حين تداهمك في بيان لحركة سياسية 
طفولية، عندئد تبدو بالغة العتاقة، شعبوية 

ومغرقة في الديماغوجية.
الشـــيء األكيـــد أن الشـــعب ال جســـد له 
وال أطراف وال وجـــدان وال خيال وال عقل…، 
إال على ســـبيل المجاز البعيـــد، وإال فإنني 
أعرف أناسا كثرين مســـتعدين للتأكيد أمام 
”الشعب“ أنهم ال يشـــكلون جزءا مما يسمى 
بوجـــدان الشـــعب، إذن فهي عبـــارة ترد في 
ســـياق التدليـــل علـــى مشـــروعية حركة أو 
مطلـــب أوتصور سياســـي، يعاني من نقص 
فـــي الصالبة، وضمور لمنطق اإلقناع، وهي 
تتســـم بالتعميم األعمى بحيث تشملك أنت 
وعائلتـــك، وأصدقـــاءك… تشـــملكم جميعا، 
رغـــم أنفك، مع العلم أن الســـواد األعظم من 
الشعب إياه، ليست له ميول ”وجدانية“، وال 
يستســـيغ المعجم الرومانســـي لهذا التيار 
شـــبه المنقـــرض، لكـــن ضـــرورة المخاتلة 

السياسية تحشره حشرا في ذلك.

* كاتب من المغرب

 [ محمد مهيب جبر: الروائي من يجد له مكانا تحت الشمس

 عبدالله مكسور

ــــد مهيــــب جبــــر روائــــيٌّ وصحفــــيٌّ  } محمَّ
فلســــطيني، قضى عمرُه بعيدًا عن تلك البالد 
التــــي تقُع بين النهــــر والبحر حيــــُث ُوِلَد في 
نابلس عام 1953، وبعد أن أنهى دراســــَتُه في 

فلســــطين انتقل إلى لبنان حيُث أتمَّ تعليَمُه 
في األدب اإلنكليــــزي ورحَل إلى 

اإلمارات العربية المتحدة 
منذ عام 1976، وليكون من 
مؤسســــي إعــــادة إصدار 
عام  مــــع  الخليج  جريــــدة 

الشــــقيقِة  من  َج  تــــزوَّ  ،1980
الصغرى للرئيس الفلسطيني 

الراحــــل ياســــر عرفــــات، وتابَع 
مشــــوارُه األدبــــي عبَر جملــــٍة من 

قــــت حضــــورًا  العناويــــن التــــي حقَّ
روايــــُة  أبرزهــــا  كان  واســــعًا  أدبيــــًا 

”6000 ميــــل“ التي فــــازت بجائزِة أفضل 
روايٍة عربية في فعاليات معرض الشارقة 

الدولــــي للكتاب عام 2013، ورواية ”90-91“، 
ت ترجمتها.  ومسرحية“ زوال الخطر“ التي تمَّ
وقــــد غادرنا مهيب منذ أيــــام بعد وقت قصير 
مــــن إجراء هذا الحوار معه، وذلك إثر تعرضه 

لجلطة.

مكانة الروائي

عــــن صــــورِة األدب إن كان دعامــــة للهوية 
ُه يظــــل كذلَك كجزء  القوميــــة، يقول ضيفنا إنَّ
من الهوية اإلنسانية في العالم أجمع، فاألدب 
ال وطن لــــه، وال دين له، وال جنســــية له، لكنه 
الوســــيلة التي تعبر عــــن وطن وعن دين وعن 

جنسية.
والمشكلة -حَســــِب الراحل- في موضوع 
التعبيــــر ال تتعلــــق بــــاألدب وإنمــــا بالكاتب 
الــــذي يوصف أديبا، فليــــس كل ما يلمع ذهبا 
وال كل من ألصق بنفســــه هــــذا اللقب ”خاصة 
في التعريف عن نفســــه في وسائط التواصل 
االجتماعــــي“ صار أديبا، في اعتقاده إن كثرة 
دور النشــــر التي ظهرت مؤخرا في منافســــة 
دور النشر العريقة تتحمل المسؤولية األكبر 

عن حالة الخراب األدبــــي التي وصلنا إليها، 
والتي صارت تسمح بإطالق هذه األلقاب على 
كل من كتب خمســــين صفحــــة فأكثر، أيا كان 

المضمون.
ها  عــــن الرواية التــــي يكُتبهــــا يصُفها بأنَّ
تعبير عن المأســــاة والظلم التاريخي اللذين 
لحقــــا بشــــعبه الفلســــطيني منذ خمســــة 
وســــتين عاما وحتى اليــــوم، فأن تكتب 
رواية فلســــطينية، يعنــــي أن توصل 
قضيتك إلــــى العالم، أن ُتشــــعرهم 
بمقــــدار األلــــم الــــذي تشــــعر به. 
والجور التاريخــــي الذي لحق 
بك والمعانــــاة اليومية التي 
مشــــردا  الجئــــا  تعيشــــها 
هائمــــا دون أن تفتح في 
وجهك أبواب كثيرة في 
العالم ودون أن يسمح 

لك بأن تعيش في وطن.
هذا الفهُم لمعنى الروايِة 
دفعني ألســــأل الراحل عــــن المكانة 
التي يحتلُّها الروائي في حضارته، وإن كان 
األدب حاويا للقيم التي قامت عليها الحضارة 
العربية، ليؤّكد أنَّ الراوائيين كما الشــــعراء، 
هــــم أقــــالم الحضــــارات، بهم تكتــــب ثقافتها 
وتعبــــر عــــن إنســــانيتها، وتنقــــل موروثهــــا 
الروحــــي والفكــــري والشــــعبي واألخالقــــي 
من جيــــل إلى آخر، فال تنطمــــس هويتها في 
صراع الحضارات، وال يغيب صوتها ورأيها 
في حواراتها، وال تتالشــــى سماتها في قبور 
من صنعوها، ومن قــــادوا دفتها، ومن غّيروا 
مجريات عالقتها الجدليــــة بالتاريخ على مر 
العصــــور. وبهذا كما يتاِبع ضيفنا فإن مكانة 
الروائي فــــي حضارته تظل ضمن التشــــكيل 
األساسي الذي يحدد هوية هذه الحضارة من 
موقعه كنقطة التقاء لخيوط الســــدى الطولية 
مــــع خطوط الُلحمــــة العرضية فــــي التركيب 
النســــيجي لألمة التي ينتمــــي إليها، فيحفظ 
كالهمــــا اآلخر لألبد، هكذا عرف جبر حضارة 
اإلغريق في ملحمتي هوميــــروس الخالدتين 
اإلليــــاذة واألوديســــة، وهكــــذا عــــرف القرن 
الرابع عشــــر بكوميديا دانتي اإللهية، وهكذا 
رأى كيف تســــتمر الحكاية نفسها في صراع 
اإلنســــان مع الطبيعة بدءا من ابن سينا الذي 
كان أول من كتب أســــطورة ”حي بن يقظان“، 
ليرويها من بعده رواة آخرون منهم الفارسي 
شــــهاب الدين الســــهرودي ثم األندلسي ابن 
طفيل فالســــوري ابن النفيــــس قبل أن تنتهي 
بيد اإلنكليزي دانيال ديفو الذي كتبها باســــم 
”روبنســــون كروزو“، فاألميركي إدغار رايس 

بورس الذي كتبها باســــم ”طرزان“، وما زالت 
هذه الرواية تكتب بأســــماء أخرى حتى اليوم 
تتناول المضمون نفســــه. والقيــــم األخالقية 
نفســــها والصــــراع األزلي نفســــه منذ نشــــأة 

الكون.
الروائي عند محمــــد مهيب جبر هو مبدع 
ل، قبــــل أن ُيصنَّف روائيا من  في المقــــام األوَّ
النــــوع التاريخــــي أو المرحلــــي، هو من يجد 
لنفســــه مكانا تحت الشــــمس يساعده في ذلك 
إبداعه وقدرتــــه على التحكم بأدوات عمله من 
فكرة وأحداث وشــــخصيات وحبكة، ثم يأتي 
الفرز بعد ذلك، على الضّفة المقابلة تقف دور 
النشــــر التي تهتم بمن تبيع مــــن أعماله أكثر 
بغض النظر في كثير من األحيان -كما يقول- 
عــــن مضمون المحتوى اإلبداعــــي في العمل، 
وبذلك تجعــــل الروائيين يكتبــــون ”منتجات 

قابلة للتسويق“.

مسخ الرواية

الحديث عن التصنيف األدبي جعل ضيفنا 
يتحــــّدث عــــن دوِر األدب ووظيفتــــه كوســــيلة 
للتربية والتثقيف والتنوير بما يحقق الفائدة 
والمتعة منذ نشــــأة الكون وحتى اآلن، وبذلك 
فهــــو الثابت أما المتغير فهو الوســــيلة التي 
يتم التعبير بها عن هذا األدب ومنها الرواية، 
وفي رأيــــه إن الرواية، وتحديــــدا العربية، ما 
عادت تؤدي وظيفتها في الســــابق كســــنوات 
الخمســــينات والســــتينات والســــبعينات من 
القــــرن الماضــــي، فقــــد ضعفت بنــــى الرواية 
واتجاهاتهــــا كثيــــرا منذ انطــــالق أول ثورة 
إلكترونيــــة فــــي العصر الحديــــث وهي ثورة 
األقمار الصناعية، والتي تلتها بوقت ســــريع 
ثورة االتصاالت، حيث انعكســــت- والحديث 
للراحل- ســــرعة اإليقاع التكنولوجي العلمي 
ســــلبا على إيقاع الخيــــال األدبي وأحدثت به 

تلفا كبيرا إلى حد تعطيله وصوال إلى مســــخ 
شكل الرواية.

هذا الشــــكل الجديد يبرز دور النقد األدبي 
كما يراه ضيفنــــا وجها آخر للكتابة بحيث ال 
تستقيم أي حركة أدبية وتقوى في العالم دون 
أن يؤدي كل منهما وظيفته بالقوة ذاتها، وإال 
حــــدث اختالل في التوازن كما يرى المشــــهد، 
فقراءة النــــص األدبي عند ضيفنــــا ومقاربته 
تبينان مواطن الجودة والــــرداءة فيه، وبذلك 
فإن الناقد المتمكن يوجه دفة اإلبداع األدبي، 
ويســــاعد على نموه وازدهاره وتقدمه، وينير 
الطريق للمبدعيــــن المبتدئين والكتاب الكبار 
ويدلهم علــــى آخر نظريــــات اإلبــــداع والنقد 
ومدارســــه، وتصوراتــــه الفلســــفية والفنيــــة 
والجماليــــة، ويوضــــح لهــــم طــــرق التجديد 

ويبعدهم عن التقليد.
وهذا غير متوّفر اليوم كما يرى جبر الذي 
يأســــف لهذه الحال حيث ال نشاهد حركة نقد 
أدبــــي قوية كما كانت فــــي النصف الثاني من 
القرن الماضي، والســــبب فــــي ذلك كما يعتقد 
تراجع الحركة األدبية بشكل عام في مواجهة 
الثــــورات الثالث التــــي تالحقت ســــريعا في 

العقود الثالثة الماضية.
محّمــــد مهيــــب جبر الــــذي عــــاش حياته 
فلســــطينّيا ومات كذلك كتب في روايته ”6000 
ميــــل“ رحلَة العــــودة إلى الوطــــن للبحث عن 
عائلة ضاعت في الشتات الذي سّببه االحتالل، 
فروايته تلك رواية في قلب رواية، وشــــخوص 
تلبس شــــخوص، ومدن تحتّل مدنا، هو الذي 
عــــاد روحا إلى مســــقط الــــرأس وعلى الورق 
بحثا عن عظام أبيه وأجداده فيها، وكأّنه كان 
يكتب رحلَة شتاتنا العربية!! أخبرني في آخر 
اللقاء أّن هناك رواية انتهى منها مؤّخرا وهو 
ه كان  فــــي طور إنهاء االتفاق لنشــــرها، كما أنَّ
يعيد النظر في آخر مســــوّدة لقصائد شعرّية 

لم يسعفه الوقت إلكمالها.

الحوار األخير قبل أيام من سطوة الموت

} دبي - أصدرت مؤسسة محمد بن راشد آل 
مكتوم، مجموعة جديدة من ملخصات مبادرة 
”كتاب فـــي دقائـــق“، التـــي تقّدم مـــن خاللها 
ترجمات ألهـــم الكتب العالميـــة، التي حققت 
نجاحـــا كبيرا فـــي مختلف المجـــاالت، حيث 
تناقـــش موضوعات االبتـــكار وفن التحكم في 

الذات وإدارة المدن الذكية.
ويعّرفنا كتاب ”عشـــرة أنـــواع لالبتكار.. 
منهجية بناء الطفرات المعرفية“ للمؤلف الري 
كيلي وآخرين على األنواع العشـــرة لالبتكار، 
كما يحدد األخطاء فـــي إدارة االبتكار وكيفية 
جعله أســـلوبا ومنهجا في الحياة، وإخراجه 

من دائرة العلم الممنهج.
المطلوبـــة  المبـــادئ  الكتـــاب  ويناقـــش 
الســـتخدام أنواع االبتكار بفعاليـــة، ويتطّرق 
إلى تحـــوالت االبتكار الثالثة وهـــي: التحّول 
فـــي نمـــوذج األعمـــال، والتحول فـــي منصة 
األعمـــال وتغييـــر تجربـــة العميـــل، ويوضح 
أن هنـــاك ثالثة مســـتويات لطمـــوح االبتكار، 
تشـــمل االبتكار األساســـي واالبتكار الجريء، 

واالبتكار التحويلي.
كما أصـــدرت المؤسســـة كتـــاب ”اختبار 
المارشـــملو وفن التحكم في الـــذات“ للمؤلف 
”والتر ميشيل“، ويناقش الكتاب قدرة اإلنسان 
علـــى التحكـــم فـــي ذاتـــه، وتأجيل الشـــعور 
بالرضـــا بهـــدف تحقيق إنجازات مســـتقبلية 
أوســـع، حيث أن قوة اإلرادة هي مهارة فكرية 

مكتســـبة يمكن تعلمها، ويســـتعرض الكتاب 
”اختبار المارشـــملو“ الشـــهير الذي يتلّخص 
ويطلب  في إعطـــاء الطفل قطعة ”مارشـــملو“ 
منه انتظار مـــدة 15 دقيقة لتناولها، فإذا قاوم 
رغبتـــه وانتظر تتم مكافأته بقطعة أخرى، مما 
يعكس صراع اإلنسان بين االستمتاع برغباته 
الصغرى، أو تأجيلها في سبيل تحقيق أهداف 
أكبـــر، كما يلقـــي الكتاب الضـــوء على جهاز 
المناعة النفسية، الذي يعمل على حمايتنا من 
وأســـاليب  تأثيرات التعرض للضغط المزمن 

البالغين لتأجيل المتع الفورية.
أما كتـــاب ”المدينـــة الذكيـــة.. الممكنات 
الرقيمـــة ودورهـــا فـــي الحوكمـــة وإشـــراك 
المجتمع المحلي“، من تأليف ”ســـتيفن جولد 
فهو يســـّلط  و“ســـوزان كراوفورد“  ســـميث“ 
الضـــوء على طـــرق تحســـين إدارة المدن من 
خالل الحلـــول الذكيـــة بالتزامن مـــع الطفرة 
الفرصـــة  القيـــادات  تمنـــح  التـــي  الرقميـــة، 
الكتشـــاف طرق مبتكـــرة لخدمـــة المتعاملين 
بشـــكل أفضل، حيـــث يعرض الكتـــاب نموذج 
عمـــل المدينة التفاعلية ودور األدوات الرقمية 
فـــي التعريف بها وبشـــخصيتها، كما يناقش 
الَحوكمـــة الرقمية وقدرتهـــا على صنع القرار 
وأســـاليب تطوير مدن سريعة االستجابة عبر 

تمكين الموظفين الحكوميين من اإلبداع.
وقـــال العضـــو المنتدب لمؤسســـة محمد 
بن راشـــد، جمـــال بن حويرب: إنـــه قبل عقود 

كان الحديـــث عن بناء مدن عربيـــة ذكية أمرا 
بعيـــد المنـــال، وربمـــا صعـــب التحقيق على 
أرض الواقـــع، لكن اليوم أصبـــح هذا التوجه 
عالميا وشـــرطا رئيســـا للوصول إلى التنمية 
المســـتدامة للمجتمعات، وتحقيق الســـعادة 

والرضا لألفراد في بلدانهم.
كما أوضـــح حويرب، أن أهم فائدة لتحول 
المـــدن إلى ذكية، هو إســـعاد الناس من خالل 
شـــعورهم بالراحة أثناء القيـــام بالمعامالت 
الحكومية والخاصة بسالســـة وســـهولة في 
أي وقـــت ومن أي مكان، كمـــا أن المدن الذكية 

تســـهم في نمـــو الناتج المحلـــي ألنها جاذبة 
لالســـتثمارات ومحفزة ألصحاب المشـــاريع، 
بســـبب بنيتها التحتية المتطورة التي تسهل 
أداء المهمـــات، وتقضـــي علـــى البيروقراطية 
والروتين، وتوّفر أكبر كّم ممكن من المعلومات، 
إلى جانـــب أنها تفتح اآلفاق أمام المجتمعات 
لالبتكار والتميز في أشـــكال األداء والتطوير، 
ومستقبال ســـنجد جميع مدن العالم الساعية 
إلى التنمية المستدامة تحذو حذو دبي، حتى 
ال تفوتها مسيرة الثورة الرقمية التي ال تنتظر 

المتأخرين.

«كتاب في دقائق} كتب تفتح اآلفاق أمام الفرد والمجتمع
ــــــة والعربية منذ  دأبت مؤسســــــة محمد بن راشــــــد آل مكتوم على خدمــــــة الثقافة اإلماراتي
ــــــدة ومتنوعة، ومنها ”مهرجــــــان دبي الدولي  تأسيســــــها من خالل برامــــــج وتظاهرات عدي
للشــــــعر“، ”احلوار األملاني العربي“، و“تقارير املعرفة العربية“، ”برنامج ترجم واكتب“ حيث 

متت طباعة 1000 كتاب كان لها بالغ األثر في املكتبات العربية

الكتابة عن املوت فعل إرباك، فكيف إذا كانت هذه الكتابة في منوذِجها احلواري ســــــتكون 
ــــــب املوت بهدوٍء تاّم الكاتب بعد أن أّمت اإلجابات عن أســــــئلتنا، ليقول ما لم  ــــــرة، ويغّي األخي
يقله في حوار سابق، في نهاية األسبوع مع مطلع الشهر أيضا في اليوِم الثالث منه رحل 
الروائي الفلســــــطيني محمد مهيب جبر عقب جلطة أصابته، فلم تعطه فرصة لنشر روايته 
التي أنهاها منذ أسابيع أو إلقاء النظرة األخيرة على مجموعِة أوراق تضّم قصائد شعرّيٍة 
ــــــد ولنقف نحُن أمام فعل  ــــــا إالَّ ما ُتريد، لتأخَذ أيضا ما تري ــــــه، هي احلياة التي ال متنحن ل
اإلرباك في حضرِة املوت. ”العرب“ التقت الراحل محمد مهيب جبر قبل أن يفقَدُه الوســــــط 

الثقافي العربي بأيام قليلة فكان هذا احلوار، احلوار األخير للكاتب.

الراوائيون كما الشعراء، هم أقالم 
ثقافتها  تكتب  بهم  الحضارات، 
وتنقل  إنــســانــيــتــهــا،  عــن  وتــعــبــر 

موروثها من جيل إلى آخر
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جهاد هديب

} هنــــاك شــــيء ناقص أو غائب فــــي الدراما 
الرمضانية الســــورية لهذا العام، هذا النقص 
يتجلــــى في الوضع الســــائد الــــذي يخصها، 
علــــى وجه التحديد. وكأنها بتاريخها العريق 
ومجدها الذي حققته طيلة السنوات الخمس 
والعشــــرين الماضيــــة باتت فجــــأة غائبة عن 
المشهد الدرامي العربي المفتوح الذي يصل 
إلــــى المتفرج فــــي كل مكان مــــن الجغرافيات 
العربيــــة، وخاصة فــــي الموســــم الرمضاني 

السنوي.
ترى لو جرى طرح هذا النوع من التساؤل 
الفانتازي: الدراما العربية – الدراما السورية 
= مــــا النتيجة؟ أو ما الذي أوصلنا لطرح مثل 
هذا التساؤل؟ وماذا بعد أيضا؟ إنها فانتازيا 

محّيرة حقا.

خيارات فنية

بــــدءا، فإنه من الصحيح أن ”المسلســــل“ 
الســــوري ما يــــزال حاضرا تمامــــا، وينافس 
بشــــدة علــــى المســــتوى الفني، لكــــن حضور 
الممثــــل والمخــــرج الســــوريين هــــو األقوى 
واألكثــــر تأثيــــرا فــــي المتفــــرج العربــــي من 
المسلسل ذاته مع بعض االستثناءات القليلة.

ذلك المسلســــل الذي كان جامعا للممثلين 
والمخرجيــــن الســــوريين، ســــواء أكان هــــذا 
المسلســــل تاريخيا أو ينتمي إلى الفانتازيا 
التاريخيــــة أو اجتماعيا أو حتى بوليســــيا. 
باختصار، ما نراه اليوم أن الدراما الســــورية 
قد انقســــمت إلى شــــطرين أحدهما ظل داخل 
ســــوريا، حيث بنية الدرامــــا مرتبطة تاريخيا 
بالقرار السياســــي للنظام الســــوري، واآلخر 
آثر، فرديا، االشــــتغال فــــي الصناعة الدرامية 
العربيــــة بعيــــدا عــــن الواقع المنقســــم لهذه 
الدرامــــا، واالســــتفادة مــــن المنجــــز الفنــــي 
الشــــخصي الذي تحقــــق له مــــن خاللها عبر 
الســــنوات الماضية، واألمثلة هنا كثيرة ليس 
مــــن العســــير تعدادها من ممثليــــن وممثالت 

ومخرجين وكّتاب سيناريو.

مــــن الواضــــح أن الدراما الســــورية التي 
نراهــــا اليــــوم قد تأثــــرت كثيــــرا بانتقال هذا 
العدد غير السهل من الفنانين باتجاه بيروت 
والقاهرة وأبوظبي، وبهــــذه الكثافة، وبعيدا 
عن كون هذا االنتقال جاء ألســــباب سياســــية 
متصلــــة بالموقــــف السياســــي لهــــذا الفنان 
أو ذاك مــــن النظام الســــوري أو مــــن الثورة 
الســــورية، أو من الناس السوريين والتعامل 
بخفة مع أرواحهم خاصة في المراحل األولى 

من تلك الثورة أم ال.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن ممثليــــن وممثالت 
ومخرجيــــن، بقــــوا فــــي دمشــــق أم غادروها 
ليعــــودوا إليهــــا حســــب أعمالهــــم وينجزون 
دراما ســــورية ذات سوية فنية معقولة قياسا 
بالدراما العربية األخرى، إّال أنها ليســــت تلك 
الدراما التي كانت ســــابقة على ما يجري منذ 

العام 2011، فما من شيء بات كالسابق.
ورغم المحــــاوالت الحثيثة التي نراها في 
هــــذا المسلســــل أو ذاك على غــــرار ”بانتظار 
الياســــمين“، عبر تقديم الوجوه الجديدة على 
صعيدي التمثيل واإلخراج، إّال أن النجاحات 
ما تزال بسيطة، بل وتزيد من إحساس المرء 

بذلك الشيء ”الناقص“ في الدراما السورية.
هنــــاك بعض النجوم الذيــــن يرفعون على 
كاهلهــــم الدرامــــا الســــورية، لكــــن أيضا من 
المالحــــظ وجــــود الممثل غيــــر المحترف في 
هــــذه الدرامــــا، وال يتصــــل األمــــر بالممثلين 
والممثالت الشــــبان وحدهم، بل هناك عدد من 
غير المخضرميــــن وبالتالي غير المحترفين، 
من أجيال ســــابقة من الذين كأنهم جاؤوا من 
الكومبــــارس إلى أمام الكاميــــرا، أو من طلبة 
المعهــــد العالــــي للفنون المســــرحية دون أن 

يستكملوا تجربتهم األكاديمية فيه.
وذلــــك إلــــى جــــوار بعــــض اإلشــــكاليات 
فــــي الخيارات الفنيــــة لألدوار التــــي يقدمها 
الممثلــــون، أو التــــي يختارهــــا المخرجــــون 
للممثليــــن. فمــــن الصعب فهــــم أن ممثلة من 
طــــراز ســــالف فواخرجــــي تــــؤدي دور امرأة 
تلجــــأ صحبة ابنتيهــــا إلى حديقــــة عامة مع 
عائــــالت أخــــرى، وتعانــــي ما تعانيــــه وتظّل 
المــــرأة الجميلة طّيبة القلــــب والقوية التي ال 
تحتاج لرجل إلى جـــوارها في هذه الغابة من 

الذئاب.
في حالة ســــالف فواخرجي في ”بانتظار 
كان ينبغي أن يختلف الدور عن  الياســــمين“ 
الممثلــــة أو الممثلــــة عن الــــدور. دور يحتاج 
نوعــــا من الممثــــالت القــــادرات علــــى إقناع 
المتفرج بقوتها وســــلطتها علــــى األرض من 

طــــراز منــــى واصف أو ســــمر ســــامي أو مي 
ســــكاف، أو ســــواهن. وبعيــــدا عــــن الدرامــــا 
الســــورية في الداخل، يبدو الحضور الدرامي 
الســــوري كأنما فقد األرض الصلبة التي كان 
يقف عليها سابقا. ُترى لو لم تكن هناك السنة 
2011، المدوية في التاريخ الســــوري الحديث، 
هــــل كان مــــن الممكن أن نشــــهد مسلســــلين 
والمأخوذ  يحمالن االســــم نفســــه: ”العراب“ 
ليس عن الرواية نفســــها التــــي انبنى عليها 
الفيلــــم األميركي الشــــهير: ”العــــراب“ أيضا؟ 
ويحمــــل كل منهمــــا توقيــــع مخرج ســــوري، 
أحدهمــــا المثنى صبــــح واآلخــــر حاتم علي، 
وأغلــــب الممثليــــن فــــي المسلســــلين هم من 

الفنانين السوريين بأجيالهم المتعددة.

حماسة فردية

األرجــــح أن اإلجابــــة لن تكون نعــــم، لكن 
التداخــــالت العجيبــــة والغريبــــة للسياســــة 
واالقتصــــاد تلعب الــــدور األبرز فــــي توجيه 
بوصلة الخيارات الفنية بهذا االتجاه أو ذاك. 
وهــــذه المعضلة، أي تأثير القرار السياســــي 
في الحراك الدرامي وصناعة الدراما ليســــت 
باألمر الجديد بالنســــبة إلى الدراما السورية، 
لكن هــــذه المرة بات األمر أكثــــر من مفضوح 
ويشــــير إلى اصطفافات بهذا االتجاه أو ذاك، 
أقدم عليها الفنانون الســــوريون إن ســــرا أو 

جهرا.
فــــي حوار مــــع الممثــــل أيمن زيــــدان عن 
الدراما السورية بمناســــبة مسلسل ”حرائر“ 
صحبــــة مخرجه باســــل الخطيــــب والممثلة 
”األولى“ فيه ســــالف فواخرجــــي، عبر برنامج  
ُبّثــــت إحدى حلقاته مؤخرا على قناة أبوظبي 

دراما.. في ذلك الحوار تحدث زيدان عن شيء 
ما سّماه ”الحماسة“.

وخالصة الفكرة هنا أن الممثل والمخرج 
والفني الســــوريين جميعا كانوا يذهبون إلى 
ذات منطلقات  مواقــــع التصوير بـ“حماســــة“ 
فرديــــة، ويريد كل واحد من هــــؤالء أن يحقق 
ذاتــــه الفنيــــة واإلبداعيــــة من خــــالل األداء، 
وبســــبب هذه الحماســــة اســــتطاعت الدراما 
الســــورية أن تكون في المركــــز العربي األول 
دراميــــا طيلة الســــنوات الخمس والعشــــرين 

الماضية.
كان يكفي لضمان تســــويق مسلسل عربي 
وإنجاحــــه جماهيريا أن يكون فيــــه ممثل أو 
ممثلة أو مخرج سوري، كي يكون مطلوبا من 
الفضائيات العربية على اختالف توجهاتها.

يبــــدو تشــــخيص أيمــــن زيــــدان منطقيا 
وواقعيــــا إلى حد ما، وكأن ذلك الشــــيء الذي 
مــــا زال ناقصا فــــي الدراما العربيــــة عموما 
والســــورية علــــى وجــــه التحديد هــــو غياب 
تلك الحماســــة فــــي األداء، مثلما فــــي اللعب 
والتجريــــب مع الشــــخصيات داخــــل الحكايا 
الفانتازيــــة أو التاريخية  أو االجتماعية. غير 
أن أمر الحماســــة هذه ليســــت بكافية أيضا، 
لتفســــير غيــــاب ذلك الشــــيء الــــذي يبدو أن 
الجميع يشــــعر به، لكن ما مــــن أحد قادر على 

تسميته أو توصيفه مثلما هو عليه.
كل مــــا بوســــع المــــرء أن يقولــــه في هذه 
اللحظات الدرامية التي تعيشــــها سوريا، هو 
أن كل شــــيء قد اختلف فينــــا منذ العام 2011، 
ومــــا زلنا نختلــــف عن أنفســــنا القديمة حتى 
اللحظة: المتفرج والممثل والمخرج وســــائر 
المشــــتغلين بالصناعة الدرامية، وكاتب هذه 

السطور أيضا.
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الدراما السورية تفقد بريق 25 سنة من التوهج

يواصل النجم المصري عمرو دياب وضع اللمسات النهائية 
علـــى ألبومه الغنائي المقبل، ما يعنـــي عدم طرحه في عيد 

الفطر، بل في موسم عيد األضحى القادم.

تلقـــت النجمة اللبنانية نيكول ســـابا هدية مميزة عبارة عن 
دمية اتخذت شـــكل شخصية شهرزاد التي تجسدها ضمن 

أحداث مسلسلها الرمضاني الحالي «ألف ليلة وليلة}.

قـــررت النجمـــة الســـورية وعد البحري طـــرح أغنيـــة «الحب بقى 
صينـــي} في عيد الفطر المقبل، حيث من المزمع أن تضمها إلى 

ألبومها الذي سيصدر قريبا في 12 أغنية.

األربعاء 2015/07/08 - السنة 38 العدد 9972

مسلسل «بانتظار الياسمين} يعاني نقصا في تطابق الشخص مع الشخصية

فــي حــالــة ســالف فــواخــرجــي في 
«بانتظار الياسمني} كان ينبغي 
أو  املمثلة  الدور عن  يختلف  أن 

املمثلة عن الدور 
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أمير العمري

} لــــم يــــأت الهجــــوم هــــذا العــــام على 
المسلســــالت التليفزيونية التي تعرض 
طوال شــــهر رمضــــان الكريــــم، فقط من 
جانب التنظيمات اإلسالمية والمتأسلمة 
وجماعات اإلســــالم السياسي المعروفة، 
بــــل كانــــت المفاجــــأة أن هجومــــا آخر 
كاســــحا صدر هذه المــــرة، مّمن يفترض 
فيهــــم الدفاع عــــن حرية اإلبــــداع الفني 

ورفض مراقبة األفكار.
وما حــــدث هــــو أن نقابــــة الممثلين 
في مصر بقيادة رئيســــها الممثل نصف 
المعــــروف أشــــرف زكي، أصــــدرت بيانا 
تنتقد فيه مسلسالت قالت إنها ”تعرض 
مشاهد العري بصورة وقحة وغير مبررة 
دراميا وعلى طريقة الكباريه، مما يفسد 
الــــذوق العام، ويخلط اإلبــــداع المتحرر 
في أذهان الجماهير باإلثارة الرخيصة، 
مما يشــــوه جهود الفنانيــــن المتحررين 
أصحاب الرسالة، ويساوي بينهم وبين 

الباحثين عن الشهرة والمال“.
وينطلق هجوم الجماعات المتأسلمة 
عــــادة على األعمــــال الفنيــــة عموما، من 
منطلقات متزّمتة تتستر باألخالق، لكنها 
ترفض األشكال المتعددة للتعبير الفني 
أصــــال، وتعتبــــر التعبيــــر بالصورة من 

المحرمات.
الغنــــاء  معظمهــــا  يرفــــض  كمــــا 
والموســــيقى والفــــن التشــــكيلي، مهما 
كـانت اإلدعـاءات المعلنة عكس ذلك، فهي 
مجرد نوع من التقيــــة والمكر المعروف 
عن هذه الجماعات التي تشترك جميعها 
في تكفير اآلخرين، وقد تتغاضى مرحليا 
عن بعــــض األمــــور إلــــى حيــــن يصبح 
بمقدورهــــا حظر كل أشــــكال الفنون في 

حال نجحت في الوصول إلى السلطة!
هــــذه الجماعات عمــــدا بين  تخلــــط 
الدرامــــا  وبيــــن  والحقيقــــة،  التمثيــــل 
التمثيليــــة والواقع، وهــــو خلط مقصود 
لكــــي توهم الناس إلــــى أن الممثلة التي 
تؤدي دور بائعة هوى مثال، تســــيء إلى 
األخالق العامة ويجب محاكمتها وإنزال 

العقاب عليها.
وهو نفس الجدل الحادث في المغرب 
حاليا بشأن الممثالت الالتي قمن بأدوار 
الذي يدور  في فيلــــم ”الزين اللي فيــــك“ 
موضوعه حول ”أقدم مهنة في التاريخ“، 
فالبعــــض ال يريد للفن أن يتناول قضايا 
لها وجود فــــي الواقع، بل يتســــتر على 
الواقــــع بكل ما فيــــه من ســــلبيات، وأن 
يصبــــح بديال عن التربية التي هي مهمة 

األسرة.
من حق أي ناقد متخصص أن يوجه 
النقــــد إلى ما يعرض مــــن أعمال درامية 
على الشاشــــة الصغيرة أو الكبيرة، من 
خالل تحليــــل وتفكيك البنيــــة الدرامية 
للعمل الفنــــي وقياس مــــدى توفيقه في 
اســــتخدام األدوات الفنــيـة فـي التعبير 

عن موضوعه.
ومع ذلك ليس من حقه اتهام األعمال 
و“اإلثارة  الدرامية بممارســــة ”العيــــب“ 
كما  وتشــــبيهها بـ“الكباريه“  الرخيصة“ 
يفعل األخ أشــــرف زكي، فهــــو أمر يدعو 
إلى الدهشة بل وإلى االستنكار الشديد.

والطريف أن أشــــرف زكي، يعود بعد 
أيام من إصدار بيانه األول الذي ال يصب 
في الحقيقة ســــوى في جعبــــة جماعات 
التطرف المتأسلمة ويشجعها أكثر على 
التبّجح والمطالبة بفرض رقابة أخالقية 
علــــى الفنون، لكــــي يعلن عــــن نيته عقد 

”مؤتمر“ في نهاية شهر رمضان.
وذلــــك من أجل إعــــالن موقف النقابة 
من  مّما تم تقديمه على ”شاشة رمضان“ 
مسلسالت وبرامج تيليفزيونية بعضها 
يراه ”مبتــــذال يخرج عن المألوف، ويقدم 
الفنانيــــن بصورة مهينة تســــيء للمهنة 

والنقابة“.
كمــــا قــــال إن المؤتمــــر ســــيعلن عن 
نتائــــج ما قام به أعضــــاء مجلس نقابته 
من رصد، وبناء على هذا التقييم ســــيتم 
اتخــــاذ إجراءات تصعيديــــة تضمن عدم 
تكرار ما حملته بعض المسلســــالت من 
”ابتذال في الموســــم الرمضاني الحالي 

أضر بمهنة الفن والعاملين فيه“.
أشــــرف زكــــي  يمــــارس نوعــــا مــــن 
المكارثيــــة الجديدة باســــم حماية الفن 
والفنانين في مصر، وينّصب نفسه رقيبا 
إضافيا واســــتثنائيا على الفن الدرامي، 
في وقت يقال لنا إن هناك معركة شرسة 

مستمرة ضد التطرف.
فهــــل هناك ما هو أكثــــر من مثل هذه 

المواقف تطرفا وتغذية للتطرف؟

* كاتب وناقد سينمائي من مصر

املسلسالت بني إرهاب 
املتأسلمني ونقابة املمثلني

رضاب هنار

بالتـــراث  اإلماراتييـــن  اهتمـــام  ينعكـــس   {
فـــي رمضان علـــى القائمـــة التلفزيونية طيلة 
أيام الشـــهر، حيـــث تصطبغ بعـــض البرامج 
بالموروث الشـــعبي، وتدور فـــي فلك العادات 
والتقاليد، تســـأل عـــن المفـــردات ومعانيها، 
وتجـــاور فيمـــا بينها، وتحفر فـــي ذاكرة أهل 
اإلمارات عميقا لتضع إرثهم الحضاري نصب 
أعينهم في الوقت الراهـــن، وكأنها ترغب بأن 
يعيشوا في رمضان طقسا جماليا له ارتباطاته 
الكثيرة بالماضي الذي رحل تاركا وراءه آثارا 

ال تنسى في البال وعلى أرض الواقع.
إلـــى جانـــب برنامـــج ”الشـــارة“ بأجزائه 
العديـــدة طيلة األعوام الماضية، يأتي برنامج 
”الطـــواش“ علـــى قنـــاة ”الظفـــرة“ الفضائية 
ليشارك المشـــاهدين اإلماراتيين والخليجيين 
منهم تحديدا، بأسئلته المستوحاة من الحياة 

في األعوام السابقة التي شهدت أقصى حدود 
تفاعـــل ابـــن المنطقة مع مفرداتهـــا الطبيعية 

والحضارية.
وتطـــرح مقدمتـــه اإلعالميـــة ريـــم عارف 
على الهواء، أســـئلة حول تـــراث وتاريخ دولة 
اإلمـــارات، عبر االتصـــاالت ومواقع التواصل 
االجتماعي وســـط أجواء يمتزج فيها التراث 
الحيـــوي بالبيئات األربـــع: البحر والصحراء 
والواحـــة وجزيرة أبوظبـــي. من وحي التراث 
أيضـــا، يقـــدم ”راوي الخراريـــف“ علـــى قناة 
أبوظبـــي اإلمـــارات مـــادة ســـردية لألطفال، 
تعنـــى بصقـــل معلوماتهم عن طـــرق العيش 

القديمـــة، إلى جانب تضمينها عددا من الحكم 
واألخالقيات الضرورية لكل زمان ومكان.

فالخراريف هي الحكايات الشعبية القديمة 
وتحوي على الكثير من األفكار التربوية التي 
تهدف إلى بناء جيل ســـلوكه ســـليم بعيد كل 
البعد عن الكذب والخداع والســـرقة والنفاق، 
وفي الوقت نفســـه تغرس فيه القيم اإليجابية 
الموجودة فـــي مجتمعاتنا. وغالبـــا ما تأتي 
القصص بأســـلوب درامي مشّوق، يعتمد على 

تصاعد األحداث وتسلسلها سببيا وزمنيا.
كذلك تخـــوض الطاهية اإلماراتية ”خلود“ 
في صنع  من خالل برنامجها ”سراريد خلود“ 

وتعليم أشـــهى األطباق والوصفـــات التراثية 
المحليـــة التـــي تجدها على طاولـــة إفطار أو 

سحور كل منزل إماراتي.
وأيضـــا بعـــض مالمـــح التراث الشـــعبي 
لإلمـــارات، يجدها المشـــاهد ضمـــن برنامج 
”أطفـــال الـــدار“ علـــى قنـــاة ”الظفـــرة“، الذي 
يقدمـــه الطفالن ســـعود العوضـــي وخديجة 
الطائـــي بمالبســـهما الوطنيـــة المعّبـــرة عن 
هويـــة المكان، ويبّيـــن البرنامج فـــي فقراته، 
عددا من المعلومات التراثية المعّتقة بنكهات 
جيـــل اآلباء واألجداد، يجعل من التفكير متعة 

تتبعها جوائز قّيمة وكثيرة.

التراث يرافق اإلماراتيين في البرامج التلفزيونية الرمضانية
يعود اإلماراتيون في شــــــهر رمضان، إلى 
ــــــوه أبا عن جد  ــــــي الذي ورث تراثهم احملل
ــــــال بعد جيل. فما أن يســــــتقبلوا أول  وجي
ــــــام هذا الشــــــهر، حتى تراهــــــم يعودون  أي
ــــــات اجلميلة  ــــــى زمن الذكري بأرواحهم إل
يتلّونون بألوانه ويعيشون طقوسه ولياليه. 
ويصبح الهالل رمزا من رموز ســــــهراتهم 
وأمســــــياتهم، والتاريخ جزءا ال يتجزأ من 

حكاياتهم املعاصرة اليوم.

برامـــج تلفزيونية تعود بفقراتها 
إلـــى املـــوروث الشـــعبي القديم 
ليكتمل معه الطقس الرمضاني 

الجميل
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«راوي الخراريف} يعنى بصقل معلومات الطفل بالموروث الشعبي

ــــــرة على واقع هذه  ــــــدأ احلديث عن الدراما الســــــورية حتى تقع منطقة عتم كبي مــــــا إن يب
الدراما، ويحدث ذلك بالتأكيد بسبب الوضع السياسي الضاغط على العصب احلساس 
لهــــــذه الدراما، لكن هــــــذا الوضع وحده وبكل حيثياته ال مينح املــــــرء إجابة كافية إزاء ما 
يشــــــعر به املتابع للدراما العربية، ذلك أن ثمة شــــــيئا ما ”ناقص“ أو غير موجود في هذا 

املوسم الرمضاني.



} لنــدن- تعـــد الســـيارات الكهربائيـــة مـــن 
احللـــول املتطـــورة، التي تســـاهم في خفض 
اســـتهالك الوقود وخفض معدالت االنبعاثات 
الضـــارة بالبيئـــة، ومع ذلك، مـــا زالت تواجه 
بعض العقبـــات، التي حتول دون انتشـــارها 
على نطاق واســـع، أهمها الثمن الباهظ وقلة 
مدى السير. لذا ينبغي مراعاة بعض املعايير 
املهمة عند الرغبة في اقتناء سيارة كهربائية.

ويرتفـــع ســـعر شـــراء ســـيارات الركوب 
الكهربائيـــة مقارنة باملوديـــالت، التي تعتمد 
على محركات االحتراق التقليدية، التي تعمل 
بالبنزيـــن أو الديزل، فعلى ســـبيل املثال يتم 
طـــرح املوديـــل الكهربائي مـــن فولكس فاغن 
بضعـــف ثمـــن املوديل  غولـــف ”أي غولـــف“ 

العادي من السيارة.

ويرى مارتن فيتشل، من معهد فراونهوفر 
ألبحاث األنظمة واالبتكار، أن ســـعر الشـــراء 
الباهـــظ للســـيارات الكهربائيـــة قـــد تعوضه 
قلـــة التكاليف، التي يتحملهـــا العمالء، الذين 

يقودون السيارة كثيرا.
ويضيف فيتشـــل أن السيارات الكهربائية 
تتميز بانخفاض تكاليف التشغيل ومصاريف 
الصيانـــة، حتى أن شـــحن البطارية  ملا يكفي 

100 كلم يتكلف في املعتاد القليل من النقود.
وتعـــد البطاريـــة أهم مكونات الســـيارات 
الكهربائية، إذ يرتبط عمر السيارة الكهربائية 
مبدى حتمل واســـتمرارية البطارية. وأوضح 
فيتشل أن الشـــركات اجلادة ينبغي أن تعطي 
ضمانا علـــى البطاريـــة يصل إلـــى نحو 150 
ألف كلم، كي ال تنشـــأ تكاليف جديدة بســـبب 

تغييرهـــا. ويقـــول فيتشـــل ”معظـــم الذيـــن 
يجلسون بالســـيارة الكهربائية للمرة األولى، 
ينتابهم شـــعور بالسعادة والشـــغف“. ولكن 
االنطباعـــات األولـــى قـــد ال تـــدوم، فقلة مدى 
السير وتغير شعور القيادة قد ينعكسان على 
سائق السيارة على املدى الطويل. لذا يوصي 
فيتشـــل بعدم التســـرع في رســـم تصور حول 
قيادة السيارة الكهربائية، حيث ينبغي جتربة 
قيادتهـــا لبضعة أيام بغـــرض تكوين انطباع 

دائم.
وقبل شـــراء الســـيارة الكهربائية ينبغي 
التأكد من كفـــاءة التوصيالت املنزلية من قبل 
متخصصني، فبطارية الســـيارة يتم شـــحنها 
من خالل املقابـــس املنزلية في أغلب األحيان. 
أما من يحب السفر ملسافات بعيدة بالسيارة، 

الســـيارات  عـــن  يبتعـــد  أن  عليـــه  فينبغـــي 
الكهربائية، والســـبب في ذلك هو أنها تتمكن 
في املعتاد من قطع مســـافة تتراوح من 80 إلى 
150 كلم فقط بشـــحنة كاملـــة لبطاريتها، لذا ال 
يتم االعتماد عليها إال في املسافات القصيرة، 
ولعمـــالء ال يولون األهميـــة القصوى لرحابة 

السيارة عند الشراء.
ولم تشهد الســـيارات الكهربائية حضورا 
قويـــا على الطرقـــات حتى اآلن، فعلى ســـبيل 
املثال لـــم تنتج شـــركات الســـيارات األملانية 
حتى نهاية 2014 ســـوى 17 موديال فقط، وهو 
ما يجعل من عملية شراء السيارة الكهربائية 
أكثر تعقيدا، حيث تتم فقط عن طريق التواصل 
والتنســـيق قبل الشـــراء بوقت مبكر مع أحد 

الوكالء أو االستعالم عن شبكة اإلنترنت.

} هلنســكي - خدمة خرائط هير الرقمية حتد 
من مخاطـــر القيادة بنظام شـــبكي ذكي يربط 

السيارات ببعضها البعض
أطلقـــت خدمة اخلرائـــط التابعة لشـــركة 
نوكيا مشروعا رائدا في فنلندا، الختبار نظام 

ذكي للتحذير من مخاطر القيادة.
التجريبـــي  مشـــروعها  أن  وأوضحـــت 
”كووب“ يتمثـــل في ربط الســـيارات ببعضها 
البعـــض عبر شـــبكة االتصـــاالت للتحذير من 
بعـــض املخاطر علـــى الطريق، مثـــل املناطق 
املغطاة بالثلج أو أماكـــن التكدس املروري أو 
مناطق الطريق، التي متر بها حيوانات برية.

ويقوم هذا املشـــروع على قدرات شـــبكات 
واملســـتقبلية  احلاليـــة  اجلوالـــة  االتصـــال 
وتقنيات املواقع الســـحابية لتقييم املعلومات 
املتعلقـــة بالســـالمة، التـــي تأتي عـــن طريق 

االتصال في الوقت احلقيقي.
وكـــي يتم هـــذا االتصـــال يتبـــادل قائدو 
الســـيارات حاليـــا بالغات عاجلـــة عن أحوال 
الطريـــق املتغيـــرة وكذلك املخاطـــر املوجودة 
عليـــه عبـــر هواتفهم الذكيـــة، ولكـــن الهدف 
األساسي يتمثل في قيام بيانات املستشعرات 
اخلاصة بالســـيارة بإرســـال هـــذه املعلومات 

أوتوماتيكيا .
خالل  وتهـــدف خدمـــة اخلرائـــط ”هيـــر“ 
املرحلة األولى من مشـــروعها الرائد التأكد من 

مدى النضـــج التقني لنظـــام التحذير الذكي، 
وتأمـــل في أن يصـــل عدد املشـــاركني في هذا 
املشـــروع الرائد إلـــى نحو ألف قائد ســـيارة 
خالل املرحلة الثانية، التي ســـتنطلق بحلول 
خريف العـــام 2016، على أن يتـــم االنتهاء من 

املشروع بحلول نهاية العام 2017.
وأعلنـــت نوكيا في وقت ســـابق أنها تأمل 
في أن تصبـــح خدمة خرائط هير التي تقدمها 
أكثـــر دقة عـــن طريق معلومات تســـتقيها من 
رجل الشارع مباشـــرة، مشيرة إلى أنها بدأت 

في تنفيذ هذه التجربة بالهند.
وقالت إنها عملت مباشـــرة مع أشـــخاص 
مـــن أكثر مـــن 12 جامعـــة في مختلـــف أنحاء 
الهند مبـــا في ذلـــك جامعة ”ماونـــت كارميل 
كوليج“ في والية بنجالور ومعهد (إس.إيه.إل) 

للتكنولوجيا في أحمد أباد.
ولضمان دقـــة املعلومات واخلرائط، ابتكر 
فريق رســـم اخلرائط في نوكيا منظومة يطلق 
عليها اســـم ”نظـــام ضبط خرائـــط املجتمع“ 
تســـمح للشـــركة وأفراد املجتمع التحقق من 
ســـالمة املعلومات التي أضافها األشـــخاص 
املشاركون في التجربة قبل دمجها في اخلارطة 

األصلية التي سوف تظهر للمستخدم.
وأفاد املوقـــع اإللكترونـــي األميركي ”تيك 
هايف“ املتخصص في مجال التكنولوجيا بأن 
هذا املشروع الذي يتم تنفيذه في الهند يندرج 

في إطار مجموعة من املشروعات الرائدة التي 
تســـتخدمها نوكيا لتعزيز قدرات املجتمع في 

مجال ترسيم اخلرائط.
منافســـا  وتعتبـــر خرائـــط ”نوكيـــا هير“ 
مباشـــرا خلرائـــط غوغـــل، وحتتـــل الصدارة 

فـــي ســـوق اخلرائـــط اإللكترونيـــة املدمجـــة 
في الســـيارات بنســـبة 80 باملئـــة من احلصة 
السوقية مما يفسر املنافسة الكبيرة لشرائها 
من قبل شـــركات الســـيارات والشـــركات التي 

تقدم خدمات قائمة على السيارات كذلك.
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سيارات
السيارات الفارهة جين حامل للتقنيات المستقبلية

[ الفئة السابعة من بي إم دبليو تنافس مرسيدس {اس} [ أودي تقدم اإلثبات العملي لنظام القيادة اآللية

السيارة الكهربائية تواجه عقبات االنتشار

{هير} تختبر نظاما ذكيا للتحذير من مخاطر القيادة

} برلــني - يظهر اجليل اجلديد من سيارة بي 
إم دبليو الفئة الســـابعة ذات الصالون الكبير 
فـــي مهمة رســـمية، أال وهـــي إظهـــار قدرتها 
علـــى حمل التطـــورات التكنولوجية للشـــركة 
األملانية العريقة. وفي واقع األمر تقدم شـــركة 
بي إم دبليو ســـيارتها وهـــي تنظر إلى مركبة 
مرسيدس الفئة ”اس“، التي تهيمن على قطاع 
السيارات الفارهة، ومع ذلك يتعني على أيقونة 
مرسيدس أال تستعد لهجوم الشركة البافارية 
وحدهـــا، فهناك حوالـــي 6 موديـــالت جديدة 

تسعى إلى سحب البساط من حتت قدميها.
وقد اعتمدت شركة بي إم دبليو في تصميم 
اجليل اجلديد من ســـيارة الفئة السابعة على 
مفهـــوم البنية الهيكليـــة اخلفيفة. وأوضحت 
املتحدثـــة اإلعالميـــة ســـوزانا كولوندســـيك 
أن الشـــركة توصلت مـــن خالل الســـخاء في 
اســـتخدام ألياف الكربـــون بالهيكل اخلارجي 
إلـــى توفير مـــا يصل إلـــى 130 كيلوغراما من 
وزن الســـيارة، وبالتالـــي زيـــادة اخلصائص 
معـــدالت  وتقليـــل  للســـيارة  الديناميكيـــة 

استهالكها من الوقود.
وبفضل هذه التحســـينات تتسارع سيارة 
الصالـــون الفارهـــة في أحســـن احلـــاالت من 
الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/ساعة في غضون 
4.4 ثوان فقط، وتصل ســـرعتها القصوى إلى 

250 كلم/ساعة مع جميع محركاتها.
وألول مرة تظهر نســـخة هجني من سيارة 
بي إم دبليو من الفئة الســـابعة، والتي تنطلق 
بقوة 240 كيلـــووات/326 حصانا، مع معدالت 

استهالك تبلغ 2.1 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 
49 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ووعـــدت الشـــركة األملانيـــة عمالءها بأن 
تتمتـــع مركبتهـــا اجلديدة باملزيـــد من عوامل 
الراحة، على ســـبيل املثال مـــن خالل االعتماد 
علـــى نوابض هوائية منفصلـــة على محوري 
الســـيارة ونظـــام توجيه العجـــالت اخللفية، 
باإلضافة إلى مجموعة من األنظمة املســـاعدة 
اجلديدة، ويتم تثبيت الســـرعة بسيارة الفئة 
السابعة بشكل أوتوماتيكي عن طريق ضغطة 
زر واحدة. كما أنها أول ســـيارة توفر لقائدها 
إمكانيـــة التحكم في بعض وظائفها عن طريق 

اإلمياءات.
وقد سارت شركة أودي األملانية على نفس 
الدرب، حيث قامت الشـــركة التابعة ملجموعة 
فولكس فاغن األملانية بإجراء إحماء لسيارتها 
الفارهة ”آ8“، والتي أكـــد أولريش هاكينبيرغ 
رئيس قســـم التطوير أنه سيتم طرحها خالل 
العام القـــادم. وتعتمد ســـيارة أودي الفارهة 

اجلديدة من الناحية التصميمية على النموذج 
االختبـــاري ”برولـــوغ“، وفقا ملـــا أعلنه مارك 

ليشته، مدير قسم التصاميم بأودي.
وعلى صعيد اجلوانب التقنية تقدم سيارة 
أودي اإلثبـــات العملـــي للخطـــوة القادمة من 
نظام القيادة اآللية. وهنا يشير هاكينبيرغ إلى 
يأتي مجهزا بنظام  أن اجليل القادم مـــن ”آ8“ 
القيادة اآللية، الذي يتولى قيادة السيارة حتى 
ســـرعة 60 كلم/الســـاعة على الطرق السريعة 
دون أي تدخـــل من الســـائق. وأشـــارت أودي 
إلى أن ســـيارتها اجلديـــدة تعتمد على مفهوم 
البنية املوحدة من شـــركة فولكس فاغن، حيث 
أعلن املتحدث الرســـمي باسم الشركة األملانية 
اجلديدة  أن ســـيارة فولكس فاغن ”فايتـــون“ 
تزخر بنفس التقنيات. باإلضافة إلى أن هناك 
معلومـــات من داخل شـــركة بورشـــه األملانية 
تشـــير إلـــى أن اجليـــل القـــادم من الســـيارة 
”باناميرا“ سيحمل العديد من جوانب التشابه 

مع سيارة أودي ”آ8“.

وفي واقع األمر تهيمن الشـــركات األملانية 
علـــى قطاع الســـيارات الفارهـــة، إال أن هناك 
العديـــد مـــن الشـــركات املنافســـة القوية مثل 
جاغـــوار، إذ أعلنـــت الشـــركة البريطانية عن 
إجراء بعض التحديثات لسيارتها ”اكس جي“ 
الفاخرة، كما تقدم لكـــزس في القريب العاجل 
خليفـــة املوديـــل ”ال اس“، كذلـــك أعلن روالند 
كروغـــر رئيس شـــركة إنفينيتي أن الســـيارة 
”كيو80“ االختبارية، التي مت عرضها مبعرض 
باريس الدولي للســـيارات عام 2014، أوشكت 

على دخول مرحلة اإلنتاج القياسي.
وترغـــب الشـــركات األميركية فـــي العودة 
بقوة إلـــى هذا القطـــاع من عالم الســـيارات، 
حيـــث أوضح مارك فيلدز، رئيس شـــركة فورد 
األميركيـــة، قائال ”هذا القطاع قد أصبح كبيرا 
جـــدا، لدرجة ال نســـتطيع معهـــا أن نتجاهله 
أو نغـــض الطرف عنه“، وذلك في إشـــارة إلى 
ســـيارة لينكولـــن ”كنوتينوننتـــال“ اجلديدة، 
التـــي ظهـــرت مبعـــرض نيويـــورك الدولـــي 

للســـيارات في دورته املنقضية، بطول 5 أمتار 
تقريبا، وتصميم يستلهم مالمح سيارة بنتلي، 

التي حتمل نفس االسم.
وتعتمد سيارة لينكولن كما هو احلال مع 
ســـيارة بي إم دبليو من الفئة الســـابعة على 
مفهوم البنية الهيكلية اخلفيفة، باإلضافة إلى 

إنقاص طول السيارة حوالي 3 سنتيمترات. 
وبالطبع فإن سيارة بي إم دبليو من الفئة 
الســـابعة وسيارة أودي ”آ8“ وسيارة كاديالك 
”سي تي 6“ تتناســـب مع فئة قليلة من العمالء 
بســـبب أســـعارها الباهظـــة. ومع هـــذا يرى 
هانـــز جورج مارميت، عضـــو منظمة اخلبراء 
األملانيـــة، أن هذه الســـيارات تتمتـــع بأهمية 

كبيرة أيضا لدى الشريحة العامة من الناس.
ويعلل مارميت ذلك بأن السيارات الفارهة 
ال تتمتـــع بالقوة احلصانيـــة الكبيرة واملظهر 
الراقي فحســـب، بـــل إنها أيضـــا تفتح نافذة 
على املستقبل الكتشاف أنظمة األمان والراحة 

واألنظمة املساعدة.

تتنوع الســــــيارات بني موديالت الصالون 
ــــــه الرياضية واملوديالت الســــــوبر  والكوبي
الرياضية وســــــيارات متزج بني بعض هذه 
ــــــة متعددة  الســــــمات كاملوديالت الرياضي
األغراض. ومن بني هذه األنواع تستحوذ 
موديالت الصالون الفارهة على قدر كبير 
من اهتمام الشركات العاملية، كما أنها تعد 
مبثابة اجلني احلامل للصفات التكنولوجية 

املستقبلية.

الجديـــدة  الفارهـــة  {آ8}  أودي 
تعتمـــد علـــى  اإلثبـــات العملـــي 
مـــن نظـــام  القادمـــة  للخطـــوة 

القيادة اآللية

◄

نوكيا تنافس غوغل في عالم الخرائط

الصانع األلماني يتفوق على بقية شركات صناعة السيارات في تقديم تكنولوجيات المستقبل

◄ هيونداي تطلق تطبيقها ”بلو لينك“ 
لساعة أبل، ليتيح للمستخدمني التحكم 
بسياراتهم عن بعد عبر الساعة الذكية 
أو الهاتف الذكي، بعد أن كان التطبيق 
متوفرا من قبل لنظام غوغل للساعات 
الذكية ”أندرويد وير“. ويتيح تطبيق 

ساعة أبل نفس املميزات املوجودة 
لنظام أندرويد وير، مثل تشغيل محرك 

وإطفائه، وفتح وإغالق األبواب.

◄ فيات جتري جتديدات على أيقونتها 
الصغيرة 500، بعد 8 سنوات من 

طرحها في األسواق. وأوضحت الشركة 
اإليطالية أن سيارتها الصغيرة ستطل 
برتوش تصميمية جديدة، وحتديثات 

باملقصورة الداخلية، وجتهيزات جديدة 
لنظام املعلومات والترفيه.

◄شيفروليه تطرح عددا من سياراتها 
مزودة بتقنية جديدة، تعمل على 

تبريد الهواتف الذكية أثناء الشحن 
الالسلكي. وتعمل تلك التقنية على 
ضمان احملافظة على درجة حرارة 
البطارية منخفضة ما يعني إطالة 

عمرها، مقارنة بالبطاريات األخرى.  

◄ فولكسفاغن تكشف عن العديد 
من السيارات التي من املقرر لها أن 

تظهر على الساحة خالل األعوام 
القليلة املقبلة، وبالتحديد حتى 

عام 2018. والسيارة املستهدفة من 
النوع االقتصادي بسعر ما بني 6 و8 
آالف يورو. وستتوافر تلك الفئة من 
السيارات االقتصادية في األسواق 

خالل ثالث سنوات.

◄ فورد تعلن عن استدعاء قرابة 433 
الف  سيارة بسبب خلل قد يجعل 

احملرك يعمل بعد توقفه ووضع زر 
تشغيل احملرك على وضع االطفاء أو 
بعد ضغط زر ستارت ستوب. وقالت 

فورد إنها ليست علي علم بأي حوادث 
أو اصابات مرتبطة بهذه املشكلة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

السيارة الكهربائية تتمكن في المعتاد من قطع مسافة تتراوح بين 
80 و150 كلم فقط بشـــحنة كاملـــة لبطاريتها، لذا ال يتم االعتماد 

عليها إال في المسافات القصيرة.

مشـــروع نوكيا التجريبي {كووب} يتمثل في ربط الســـيارات ببعضها 
البعـــض عبـــر شـــبكة االتصـــاالت للتحذير مـــن بعـــض المخاطر على 

الطريق.

ســـيارة لينكولن تعتمـــد على مفهـــوم البنية الهيكليـــة الخفيفة، 
باإلضافـــة إلى إنقـــاص طول الســـيارة حوالي 3 ســـنتيمترات، ولن 

تعتمد هذه الفارهة على محركات أميركية.



} بغــداد - طالب المرصـــد العراقي للحريات 
الصحفيـــة المجتمـــع الدولـــي، بـ”تحرك أكثر 
جديـــة، لوقف نزيف الدم، الـــذي يثير مخاوف 
من مســـتقبل مظلـــم لحرية التعبيـــر، والعمل 
الصحفـــي في المنطقـــة العربيـــة، مع وجود 
جماعات إرهابية شريرة، تستهدف الصحافة 
وتطيح بالصحفيين قتًال وتشـــريدًا وحبســـًا، 
وعـــدم االكتفـــاء ببيانـــات إدانـــة ال تغني وال 

تسمن“.
وقال المرصد في بيان، إن تنظيم ”داعش“ 
أعـــدم صحفيـــة عراقيـــة في مدينـــة الموصل 
شـــمالي البـــالد. موضحـــا أن ”التنظيم أعدم 
الصحفية، ســـهى أحمد راضي، في الموصل، 
بعـــد أيام علـــى اختطافها، من موقع ســـكنها 
شـــرقي المدينة، وسّلم جثمانها إلى ذويها من 

دائرة الطب العدلي وعليه آثار إطالق نار“.

وأدان المرصد التابـــع لنقابة الصحفيين 
العراقيين، ما أسماه ”العجز المحلي والدولي 
فـــي مواجهة العنـــف“، الذي يمارســـه تنظيم 
داعـــش في الموصل، ضـــد الصحفيين، الذين 
قتـــل منهم 14 صحفيـــًا، منذ دخـــول التنظيم 
”اإلرهابي“ إلى المدينة في العاشـــر من يونيو 

2014 وحتى اليوم.
ووفـــق البيان، فإن ســـهى أحمـــد راضي، 
التـــي تعمـــل مراســـلة ومحررة فـــي صحيفة 
”نينوى“(محلية)، خطفت منذ أيام من منزلها، 
الواقـــع في حي اإلخاء، شـــرقي الموصل، من 

قبل ”إرهابيين“ نقلوها إلى مكان مجهول.
وأشـــار إلـــى أن محكمـــة شـــرعية، تابعة 
لـ”داعـــش“، اتهمـــت ســـهى بـ”التخابـــر مـــع 
جهات مناوئة“، واعتبرت ذلك ”جرمًا يستحق 
القتل“. وقد نفذ بحقها حكم اإلعدام في منطقة 

”الدكـــي“ غربـــي الموصل، دون ذكـــر تفاصيل 
أكثـــر عن عملية اإلعدام التـــي عادة ما ينفذها 
التنظيـــم في أماكن عامة وبحضور حشـــد من 

األهالي.
أول أمس، مقطع  كما نشر تنظيم ”داعش“ 
فيديـــو جديد يظهـــر إعدام شـــابين في مدينة 
الرقة الســـورية شمال البالد، رميًا بالرصاص 

بتهمة التصوير ورصد تحركات التنظيم.

والمقطع الجديد الـــذي يحمل عنوان ”هم 
العـــدو فاحذروهـــم“، موّجه ضد الناشـــطين 
اإلعالمييـــن فـــي المدينة الخاضعة لســـيطرة 
”داعش“ منذ 2013، مع اتهام الضحيتين بشـــر 
عبدالعظيم الســـالم (20 سنة) وفيصل حسين 
الحبيـــب (21 ســـنة) بالتواصـــل مـــع أعضاء 
الشـــهيرة في  صفحـــة ”الرقة تذبـــح بصمت“ 

”فايسبوك“.
وقال ”المرصد الســـوري لحقوق اإلنسان“ 
إن التنظيـــم ”أعدم شـــابين اثنيـــن من مدينة 
الرقة، بتهمة طباعـــة أوراق علمانية وتصوير 
صـــور وأشـــرطة مصـــورة مقابـــل 400 دوالر 
وتصويـــر حقـــول النفـــط، حيث قـــام عناصر 
التنظيـــم بإلباســـهم اللبـــاس البرتقالي، قبل 
ربطهـــم إلى جذعي شـــجرتين، وقام عنصران 

من التنظيم بإطالق النار على رأسيهما“.

} القاهرة - أكد ابراهيم محلب رئيس مجلس 
الـــوزراء المصري أن قانـــون مكافحة اإلرهاب 
الجديد ليســـت لـــه عالقة بالصحافـــة إطالقا 
بينمـــا القانون للذين يبثـــون أخبارا مغلوطة 
عن الجيش المصري والتي تؤثر عليهم، وجاء 

ذلك بعد بث أخبار مغلوطة بشأن الجيش.
جـــاءت تصريحات محلب بعـــد موجة من 
االنتقـــادات والجـــدل حـــول مشـــروع قانون 
اإلرهـــاب الذي اعتبر عدد مـــن الصحفيين أن 
فيه تضييقـــا على حرية اإلعـــالم والصحافة، 
بينمـــا دافع عنـــه عدد آخر اعتبـــروه ضرورة 
راهنـــة لمواجهـــة التحديـــات العصيبة التي 
تواجـــه البالد، وأنه ال يمس الحريات بل يدفع 

ألن تكون هذه الحريات مسؤولة.
وقـــال محلـــب إن القانون لـــم يمس حرية 
اإلعـــالم المصـــري ومصـــر الجديـــدة تحترم 
أن  مضيفـــا  واإلعالمييـــن،  الصحفييـــن 
الوزارة اســـتمعت لكل اإلعالميين وهذا وقت 

االصطفاف للحرب على اإلرهاب.
وكانـــت المـــواد 26 و27 و29 و33 و37 مـــن 
مشـــروع قانون اإلرهاب، الذي أعدته الحكومة 
وتـــم رفعـــه للرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي 
العتماده، ســـببت أزمة عاصفة بين الصحافة 
والحكومـــة لما تضمنته من مواد تجيز حبس 

الصحافيين.
وكانت المادة 33 هي األبرز في هذه األزمة، 
حيث نصت على أنه ”يعاقب بالحبس الذي ال 
تقل مدته عن سنتين، كل من تعّمد نشر أخبار 
أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية 
بما يخالـــف البيانات الرســـمية الصادرة عن 
الجهات المعنية، وذلك دون إخالل بالعقوبات 

التأديبية المقررة في هذا الشأن“.
واعترضت نقابـــة الصحافيين المصريين 
على ذلك، وقال يحيى قالش، نقيب الصحفيين 
إن النقابة اجتمعت االثنين مع رؤساء تحرير 
الصحـــف بصفة طارئـــة لبحث األزمـــة التي 

تواجـــه المهنة وتهـــدد بحبـــس الصحفيين. 
وأضـــاف أن المـــادة 33 مـــن قانـــون اإلرهاب 
تخالـــف المـــادة 71 مـــن الدســـتور المصري 
الجديـــد والتي تنـــص على أنـــه ”يحظر بأي 
وجـــه فـــرض رقابة علـــى الصحف ووســـائل 
اإلعـــالم المصرية أو مصادرتهـــا أو وقفها أو 
إغالقها ويجوز اســـتثناء فرض رقابة محددة 
عليهـــا في زمن الحـــرب أو التعبئة العامة وال 
توقع عقوبة ســـالبة للحرية في الجرائم التي 
ترتكب بطريق النشر أو العالنية، أما الجرائم 
المتعلقـــة بالتحريض على العنف أو بالتمييز 
بين المواطنين أو بالطعن في أعراض األفراد، 

فيحدد عقوباتها القانون“.
من جانبها أعلنت نقابة الصحفيين رسميا 
رفضها لعودة مواد الحبس في مشروع قانون 
مكافحـــة اإلرهـــاب، مجـــددًة دعمهـــا للجيش 

المصري في مواجهة الهجمات اإلرهابية.
وتعهدت النقابة بأنها ”ســـتقف بكل حسم 
وحزم فـــي مواجهة أي مواد مدسوســـة تنال 
مـــن الحرية التي ناضلت أجيـــال متعاقبة من 
الصحافييـــن من أجـــل نيلها، وهـــو النضال 
الـــذي توجـــه الدســـتور الحالي للبـــالد الذي 
ألغى الحبس في القضايا المتعلقة بالنشـــر“ 
مشـــيرًة إلى ”المخالفة الدســـتورية التي وقع 
فيها مشـــروع القانون الجديد بعدم أخذ رأي 
النقابة في المواد التي تخص الصحافة، وفًقا 
لنص المادة (77) من الدستور، وكذلك مخالفة 
المشـــروع المطروح لنصـــوص قانون تنظيم 
الصحافـــة الحالي الذي يوجب على المشـــرع 

طلب رأي المجلس األعلى للصحافة“.
وقرر مجلـــس النقابة اعتبار اجتماعه أول 
أمـــس مفتوحًا لتـــدارس كل أشـــكال مواجهة 
األزمـــة الراهنة، كما قرر دعوة رؤســـاء تحرير 
والخاصـــة  والحزبيـــة  القوميـــة  الصحـــف 
لالجتماع مع مجلس النقابة ظهر غد الخميس.
كمـــا دعـــا المجلـــس إلى اجتماع موســـع 
يحضـــره  المقبـــل،  األســـبوع  أوائـــل  آخـــر، 
نقبـــاء الصحفيين وأعضاء مجالـــس النقابة 
اإلدارة  مجالـــس  وأعضـــاء  الســـابقين، 
المؤسســـات  فـــي  العموميـــة  والجمعيـــات 
الصحفية، وكبـــار الكتاب والصحفيين لبحث 

المسألة المطروحة.

في الجهـــة المقابلة، وفـــي مواجهة حملة 
الصحافـــة ونقابة الصحافييـــن إللغاء المواد 
التـــي تجيـــز الحبس مـــن مشـــروع القانون، 
انطلقـــت حملـــة مصرية من مؤيـــدي الجيش 
والدولـــة تهـــدف إلـــى مقاطعـــة كل الصحف 
المصرية الورقية واإللكترونية يوم الجمعة 10 
يوليو بهدف التأثير عليها، وذلك نظرًا لموقف 
نقابة الصحفيين الرافض لبعض مواد قانون 
مكافحة اإلرهاب الجديد. ورفعت الحملة شعار 

”نقابة الصحفيين تدعم اإلرهاب“.
وفي هذا السياق، قال حسام نصار، وكيل 
أول وزارة الثقافة المصرية السابق ومؤسس 
الحملـــة، إن ”بعض الصحـــف المصرية كانت 
عبئـــا علـــى الدولة والجيش فـــي الحرب على 
اإلرهـــاب. واكتشـــفنا أنهـــا تنشـــر األكاذيب 

وتـــروج لمزاعم جماعـــات اإلرهـــاب والعنف 
واإلخوان ســـواء بقصـــد أو دون قصد. وكان 
آخرها ما حدث األربعاء الماضي حيث نشرت 
بعض الصحف، دون التزام أو وعي، البيانات 
المغلوطـــة والتي روجتها الصحـــف الغربية 
ومواقـــع اإلخـــوان عـــن ســـقوط 64 قتيال من 
الجيـــش على خالف الحقيقة. مما تســـبب في 

إثارة البلبلة وخداع الرأي العام“.
وأضـــاف نصار ”جـــاءت هذه المـــادة من 
قانون مكافحـــة اإلرهاب لتضع حـــدا ونهاية 
لهذا الســـقوط اإلعالمي ولوقـــف العبث بأمن 
واســـتقرار الوطن في هذه المرحلة العصيبة 

من تاريخه“.
وأضاف أن رفض نقابة الصحفيين لقانون 
اإلرهـــاب يعتبـــر وقوفـــًا ضد رغبـــة األغلبية 

الســـاحقة من الشعب المصري، ”ولذلك دعوت 
كل الوطنييـــن إلى مقاطعـــة الصحف الجمعة 
القادمـــة واالمتناع نهائيا عن شـــراء أو قراءة 
وتصفـــح  تـــداول  أو  المطبوعـــة،  الصحـــف 
المواقـــع اإللكترونية حتى يفهـــم الجميع أن 
الســـلطة للشـــعب، وهو سيد الســـلطات، وأن 
الشعب ســـوف يتصدى بكل قوة ألي محاولة 

لشيوع الفوضى اإلعالمية.

[ حملة مقاطعة لجميع الصحف المصرية الورقية واإللكترونية [ النقابة تتعهد بالوقوف بحزم ضد أي مواد تنال من الحرية
أثار مشــــــروع قانون اإلرهــــــاب أزمة وجدال واســــــعْين في مصر، فجرهمــــــا موقف نقابة 
ــــــات اإلعالمية، وهو ما  ــــــن الرافض ألي مادة يمكن أن تتســــــبب في تقييد الحري الصحفيي

استنكره آخرون اعتبروا أن على الصحفيين دعم الحكومة في مواجهة اإلرهاب.

االعتراض األبرز لنقابة الصحفيين هو على المادة 33 التي تنص على عقوبة الحبس

موقف الصحفيين المصريين من قانون اإلرهاب يتحول إلى أزمة

يحيى قالش:
النقابة تبحث األزمة التي 

تواجه المهنة وتهدد 
بحبس الصحفيين
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ميديا
{اإلعـــالم االجتماعـــي ال ينبغـــي أن نفكـــر فيه بطريقـــة مجزأة أو 
منفصلـــة عما نفعـــل أساســـا.. بل هو مجـــّرد امتـــداد لوظائفنا 

كصحفيين، لنأتي بمنظور جديد ومعرفة طازجة لما نغطيه}.
رايت بريان
صحفي أميركي

{وســـائل اإلعالم الجديدة أصبح لها تأثير كبير في المجال السياسي 
بالمغرب، حيـــث تدفع األخبـــار المتداولة عبر الشـــبكات االجتماعية 
العديد من المؤسسات إلى التواصل بشكل سريع مع المستجدات}.
ناصر الدين لعفريت
رئيس اجلمعية املغربية للصحافة الرقمية

{يجـــب على الدولة بـــدال من أن تقوم بتقييد حريـــة الصحافة، أن 
تفـــرض نفســـها كمنافـــس قوي في اإلعـــالم الجديـــد، من خالل 
تصحيح الصورة المغلوطة التي تروجها وسائل اإلعالم الغربية}.
عمار علي حسن
باحث مصري في علم االجتماع السياسي

} تجربتي التلفزيونية التي تمتد خمسين 
سنة دلتني على مهارات فنون التحدث إلى 
المشاهدين عبر شاشة التلفزيون، بمراعاة 
كون المشاهدين متنوعين، ثقافة واهتماما 

وعمرا وإدراكا، وأن مخاطبتهم تحتاج 
إلى صنعة وانتباه لمستويات الوعي 

واالستيعاب.
إن النجاح في صنعة تقديم البرامج 
يعتمد على عوامل أساسية منها إطاللة 

المقدم وارتياح المشاهدين له يعني 
الحضور الشخصي (البريزانس) وهذه 

هبة من الله، يدعمها مدى اقتناع المقدم 
بما يتحدث عنه وقدرته على نقل أفكاره 
إلى المشاهدين وإثارة اهتمامهم حسب 

جاذبية الموضوع. فالمقدم الواعي بمهمته 
ينبغي أن يخلق عالقة بينه وبين المشاهد 
وأن يحسن اختيار طريقة مخاطبة الناس 

واللهجة التي يتحدث بها، ال أقصد المفردات 
أو العامية والفصحى وإنما أقصد مدى 

فهمه وقناعته بالجملة التي يقولها وكيفية 

توصيلها للجمهور وإثارة النقاط التي 
يمكن أن يرغب المشاهدون بمعرفتها وتشد 

انتباهم أكثر من غيرها.
إن مهارة تقديم البرامج التلفزيونية 
تأتي بالتدريب، فالصانع الدرب خير من 
العالم غير الدرب، كما كان يقول العالمة 
جابر بن حيان المتوفى في الكوفة سنة 

815 ميالدي، والذي وصفه  فرانسيس 
بيكون بأنه أبو الكيمياء وقال عنه العالم 

الكيميائي الفرنسي مارسيالن بيرتيلو ”إن 
لجابر بن حيان في الكيمياء ما ألرسطو 

في المنطق“، (جابر بن حيان.. كان يحث 
على كسب المهارات بالممارسة الذاتية 

وبمراقبة أصحاب الصنعة الماهرين 
والتعلم من شغلهم، والتدرب على أيديهم إن 
أمكن، وتقليدهم) وهذا يؤكد صحة المقولة 
الدايلكتيكية ”إن التراكم الكمي يؤدي إلى 
تغير نوعي“، فالمبدع ليس حصيلة مؤثر 

واحد أو تجربة واحدة، إنه حصيلة تراكمات 
عديدة وخبرة مضافة وتجارب مارسها 

آخرون وتدربوا عليها وطبقها هو.
كنت وأنا أقدم برامجي التلفزيونية 

أحاول أن استحضر في ذهني حالة 
المشاهدين في كل لحظة، هل اكتفوا بما 
قلته عن تلك النقطة؟ متى يجب أن أجدد 

المعلومة أو الموضوع كله؟ ماذا يجب أن 
أضيف بين حين وآخر كي أثير االهتمام من 
جديد وأطرد احتماالت االكتفاء أو الملل عند 

المستمع فال يتحول إلى قناة أخرى؟
تكمن صعوبة مخاطبة جمهور 

المشاهدين في تنوعه، ففي الحقيقة ال 
يوجد جمهور واحد متجانس.. وإنما هنالك 

جماهير من المشاهدين. فالذين يجلسون 
أمام شاشة التلفزيون (وحتى في صالة 

السينما) ليسوا صنفا واحدا من البشر، ال 
في األعمار وال في المستويات االجتماعية 

أو الثقافية وال في االهتمامات وال في الوعي 
الفكري أو الذهني  وال حتى في كيفية 

التلقي.
حتى الحديث أمام نخبة مختارة، نعتقد 

أنها متجانسة، ومتقاربة في العمر، وفي 
المستوى الثقافي والعلمي واالجتماعي  

جاءت برغبتها إلى محاضرة أو ندوة. ال نرى 
ردود فعلها تجاه ما يجري أمامها متجانسا، 
وال حتى متقاربا. وقد يغادر البعض القاعة 

قبل انتهاء المحاضرة ليس فقط بسبب 
االنشغال ربما وإنما بسبب الملل أو أن ما 

يقال ال يعنيه.
مؤّكد أن كال منا قد اختبر في أكثر من 

موقف هذا التنوع والتباين  في اإلدراك 

واالستيعاب وفي أذواق جماهير المشاهدين 
والمستمعين… وأن كال منا قد صادف حاالت 

في هذه المضمار تثير الدهشة. كأن تذهب 
إلى فيلم أو مسرحية  فيضحك المشاهدون 
بين حين وآخر على مواقف ال ترى فيها ما 

يضحك، بل فيها ربما حتى ما يثير النفور… 
وقد تذهب مع أسرتك لمشاهدة فيلم أو 

مسرحية يتحدث عنهما الناس، وتغادر في 
منتصف العرض لسماجته وضعفه وتندم 
ألنك حضرته… وقد تبحث عن مسلسل أو 
برنامج تلفزيوني على إحدى الفضائيات 

يتحدث عنه البعض بإعجاب أو دهشة، 
فتجده ال يستحق ذلك االهتمام المعلن.

وحتى البرامج الموجهة لفئة معينة من 
المشاهدين، مثال برامج المرأة، أو الثقافة 

أو الطلبة ال يهتم بها أو ال يرضى عنها 
الكثيرون ممن هي موجهة لهم، فإن فئات 
الناس المتجانسة مهنيا أو اجتماعيا أو 

اقتصاديا هي ليس بالضرورة متماثلة من 
حيث األذواق أو االهتمامات الشخصية. 

وحتى فئة األطفال تختلف في تقبلها 
وميولها لبرامج األطفال المتنوعة مما 

يؤكد أنه حتى بين األطفال ال يوجد جمهور 
مشاهدين واحد من األطفال بل جماهير 

متنوعة قد تتشابه وقد تختلف.

مشاهدو التلفزيون جماهير وليسوا جمهورا واحدا
فيصل الياسري

قريب.. بعيد

التخابـــر مـــع جهـــات مناوئـــة هي 
داعـــش  وجههـــا  التـــي  التهمـــة 
العراقية واعتبره جرما  للصحفية 

يستحق القتل

◄

عجز دولي عن حماية الصحفيين من داعش
◄ أصيب صحفي وكالة األناضول 

لألنباء، ”صالح ليلى“، بجروح، أثناء 
تغطيته لالشتباكات الدائرة في حي 

جمعية الزهراء غربي حلب، بني قوات 
املعارضة وجيش النظام السوري، 
وذلك جراء شظايا صاروخ يسمى 

”الفيل“، أطلقته قوات النظام.

◄ كشفت جلنة الثقافة واإلعالم 
النيابية في العراق عن سعيها إلنشاء 

مشروع قانون ُينظم عمل الصحفي 
العراقي، متعهدة في الوقت نفسه 

بإدراج قانون حرية الرأي والتعبير 
في جلسات البرملان لتمريره.

◄ أكد تركي السديري أنه سيتدخل 
في عمل رئيس التحرير اجلديد 

لصحيفة الرياض إذا رأى أن هناك 
أخطاء في العمل رغم تقدميه 

استقالته من رئاسة التحرير. مضيفًا 
أنه يفكر في االستقالة أيضًا من 
هيئة الصحفيني وأنه لم يستطع 

أن يعطيها من وقته الكثير لتطوير 
الصحفيني.

◄ وجهت سلطة الرقابة على وسائل 
اإلعالم في اجلزائر حتذيرات 

ملدير عام قناة جزائرية، ملا ورد 
في البرنامج الساخر ”جورنال 

القوسطو“، الذي تناول شخصيات 
سياسية في البالد.

◄ أعلن مركز مترو للدفاع عن 
احلريات الصحفية في إقليم كردستان 

العراق عن زيادة االنتهاكات ضد 
الصحفيني، على خلفية التوترات 

السياسية بني األطراف الكردية.

◄ استنكرت شبكة الصحفيني 
السودانيني االعتداء الذي وقع على 
الصحفي واإلعالمي، هيثم كابو في 

خيمة الصحفيني، وتسبب في إصابته 
في الرأس نقل على أثره للمستشفى.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

حسام نصار:
بعض الصحف المصرية 

كانت عبئا على الدولة في 
الحرب على اإلرهاب



} دمشــق – أثـــارت ســـيلفي نشـــرها مذيـــع 
الفضائية الســـورية شادي حلوة مع مسلحني 
وقعـــوا أســـرى بيد اجليـــش الســـوري، على 
حســـاباته الشـــخصية عبر مواقـــع التواصل 
االجتماعي ضجة واســـعة. واعتبرها معلقون 

انتهاكا للمعايير الصحفية. 
وكان املذيع واملراســـل في فضائية النظام 
الســـوري، قد قام بنشر صورة سيلفي واضعا 
ثالثة مســـلحني أســـرى في خلفيـــة الصورة، 

وعلق عليها ”سيلفي.. واإلرهابيون خلفي“.
وأعلن املراســـل، ملتابعيه في صفحته على 
فيســـبوك أنه، بعد نشـــرة األخبار املســـائية، 
ســـيعرض ”اعترافـــات اإلرهابيـــني املرتزقـــة 
الذين قام عناصر جيشـــنا الباســـل بأســـرهم 
خالل محاولتهم التسلل إلى منطقة الزهراء“. 
والتقـــط حلـــوة الصـــورة بعد أن ســـمحت له 
مكانتـــه وعالقته بالنظـــام بالدخول إلى مكان 
احتجاز األسرى والتقاط صورة سيلفي معهم، 
كنوع من التشـــفي، علما أن هؤالء األسرى بدا 
عليهم ضعف البنية، وبدوا في أعمار صغيرة. 
ونالـــت الصـــورة إعجاب العديد مـــن مؤيدي 
النظام الســـوري، متمنني له مزيدا من التقدم 

والنجاح في هذا العمل.
يذكر أنها ليســـت املرة األولى التي يسمح 
فيهـــا النظام إلعالميـــي فضائياتـــه، بالتقاط 
صور تظهر تشـــّفي املذيع مبن وقع أسيرا بيد 

اجليش.
واعتبـــر املعلقـــون األمـــر مـــن  ”محّرمات 
اإلعالم“، إذ كان ميكـــن االكتفاء بالتقاط صور 

لهم، ثم نشرها كخبر أو تقرير.
الرســـمي  التلفزيـــون  مغـــردون  وانتقـــد 
معتبريـــن إياه عنوانـــا لالمهنيـــة والتزييف 

والتلفيق.
وقال معلق ”أمام كل شخص يصف النظام  

باإلرهابي، هناك إعالمي ممانع“.
وشبه مغردون  سيلفي الصحفي بسيلفي 
منفذ اعتداء ليون، ياســـني صاحلي الذي أقدم 
على قطـــع رأس رب عمله، هيرفيه كونارا، في 
مصنع الغاز والتقط لنفسه سيلفي مع الرأس 
املفصول، وأرسلها إلى جهة ما عبر واتساب.

وعلى حساباته على الشبكات االجتماعية 
يحرص اإلعالمي املقرب من النظام الســـوري 
شـــادي حلوة علـــى وضع صـــورة جتمعه مع 

رئيس النظام السوري وزوجته.
واقتـــرن ظهور هـــذا اإلعالمي مـــع بداية 
الثورة الســـورية بني األوســـاط املؤيدة التي 
تصفه بأنه «وحش اإلعالم الســـوري»، ليصبح 
بعد مضي أكثر من أربعة أعوام من عمر الثورة 

«إعالميا مبرتبة وزير» مثلما يصفه بعضهم.
وعلى حســـابه على فيسبوك ميتهن حلوة 
تزييف انتصـــارات وهمية للجيش الســـوري 
املتبوعة بكلمات تعبر عن شجاعة هذا اجليش. 
كما أنه ينشـــر شـــكاوى يطالب أصحابها بعد 

عبارات الثناء والشكر والتمجيد بحلها.

أصبحت ظاهرة ارتـــداء الفتيات  } تونــس – 
الصغيـــرات للحجـــاب منـــذ ســـن الرابعة في 
تونـــس أمـــرا ”مألوفا“ ما يرفضه تونســـيون 
وناشـــطون مطالبـــني بتفعيل قانـــون حماية 

الطفولة.
ويطالب تونسيون مبنع حتجيب الطفالت، 
ومبنـــع مـــا أطلقت عليـــه الناشـــطة رجاء بن 
ســـالمة على حســـابها على فيســـبوك ”الوأد 

اجلديد“.
ويتناقلـــون علـــى نطـــاق واســـع دراســـة 
علمية تؤكد أن ”الطفـــالت احملجبات يعانني، 
أو تعاني الكثيرات منهّن من مشـــاكل نفســـّية 
بســـبب تقييـــد حركتهـــّن، والّنظرة املســـقطة 
على أجســـادهن الّصغيرة، وشـــعورهّن بهذه 
الّنظـــرة“. وكتـــب أخصائي نفســـي تونســـي 
”أطالب وزارة التربية ووزارة املرأة واألســـرة 
أن تتخذا اإلجـــراءات الّالزمة حلماية األطفال 
اإلناث. أطالب جمعّيات حقوق األطفال بالعمل 
على توعية األســـر، وعلى تفعيل مجلة حقوق 
الّطفـــل التونســـّية. أطالـــب بإنقـــاذ الّطفولة 
املعّذبـــة بهـــالوس الكبـــار.  فهذه األجســـاد 
الّصغيـــرة ال حتتمـــل أفكار الكبـــار القابضني 

على األحالم والّرقاب“.
وكتب معلق على فيســـبوك ”لألســـف حني 
تصبـــح األبوة متلكا أنانيا نتعامل مع أبنائنا 
كقطعـــة صلصـــال نعجنها ونطوعها حســـب 
أمزجتنـــا وأهوائنـــا، فنحن جنـــرم في حقهم 

ونسرق منهم خصوصياتهم الطبيعية“.
وكتبت معلقة ”شـــطبهن مـــن الوجود حلم 
يتحقق.. وبذلـــك تضمن العفة بخرقة.. ذلك ما 
تعتقده بعض األمهات الالتي اشتدت أنانيتهن 
بإســـقاط رغباتهـــن وأهوائهن علـــى بناتهن 
وجتاهلن مواقفهن ونظرتهن للمســـألة.. يبدو 
أن على األخصائيني النفســـيني معاجلة هؤالء 

األمهات املصابات برهاب اجلنس“.
ويقـــول تونســـيون ”بنات يفـــرض عليهن 
أهلهـــن احلجاب بدبابيســـه وطّياته، وهّن في 
حاجة إلى اللعـــب واحلركة التلقائية كغيرهّن 
مـــن األطفال. فحجاب األطفال نوع من املعاملة 

الّالإنســـانّية التي يخضع إليهـــا األطفال في 
الكثير مـــن بلداننا. إنه كعمل األطفال من باب 

حتميل الّطفل ما ال طاقة له به“.
ويطالـــب الّناشـــطون فـــي مجـــال حقوق 
اإلنســـان باســـتصدار القوانـــني التـــي متنع 
حجـــاب الطفـــالت فـــي املـــدارس االبتدائيـــة 
واإلعدادّية، من باب الّضمان لنمّوهن الطبيعي 

ومن باب مراعاة ”املصالح الفضلى“ للطفل.
وكتـــب معلـــق ”لآلبـــاء أن يصنعـــوا مـــا 
يشـــاؤون بأجسادهم، وأن يعتنقوا ما بدا لهم 
مـــن األفكار، أّمـــا أن يّتخـــذوا أطفالهم رايات 
يعّلقون عليها شـــعاراتهم ومـــا يعتقدون أّنها 
فرائض، فذلك غير مســـموح لهـــم به. فاألبناء 

أبناء احلياة، وليسوا متاعا للوالدين“.
وذكـــر مغردون بفتوى ســـعودية تؤكد أنه 
إذا كانت الطفلة مشـــتهاة على والديها تغطية 
وجهها وفرض احلجاب عليهـــا، ويقولون إن 
ســـعوديني رفضوا الفتوى وسخروا منها لكن 

تونسيني تبنوها وطبقوها.
وانتشرت ظاهرة ارتداء احلجاب والنقاب 
في تونس منذ اإلطاحة بالرئيس السابق زين 
العابديـــن بن علـــي وامتدت إلى املؤسســـات 
التعليمية واجلامعية لتصل إلى مراكز رعاية 

الطفولـــة. ويتذكر التونســـيون علـــى املواقع 
االجتماعيـــة زيارة رجل الديـــن الكويتي نبيل 
العوضي لتونس سنة ٢٠١٣ التي أثارت ضجة 
واســـعة على خلفية قيامه بتحجيب عشـــرات 
الفتيات القاصرات بدعوى أّنهن يثرن الشهوة 

وتصوير فيديو ”موتوا بغيضكم“.
وكتبـــت صفحـــة ”معـــا حملاربـــة اللباس 
على فيســـبوك ”إلنعـــاش الذاكرة  األفغانـــي“ 
الضعيفة، رجل الدين التونســـي البشـــير بن 
حســـن اســـتضاف نبيل العوضي وأكد له ’لو 
كانت لي القدرة ملنحتك اجلنســـّية التونســـية 

وزّوجتك'“!
ونبيـــل العوضي حســـب صحيفة الدايلي 
الذين  ميـــل البريطانية هو أحـــد ”املتحيلني“ 
يجمعـــون التبرعـــات والـــزكاة فـــي الكويـــت 
إلرسالها إلى داعش، ووصفته الصحيفة بأّنه 

”محاسب داعش“. 
وكان اإلمـــام املعزول البشـــير بن حســـن 
اســـتضاف نبيل العوضي في املسجد الكبير 
مبدينة مساكن (سوسة) واعتذر له عن الهجمة 
التي تلت عملية أفغنة التونســـيني ومحاولته 
االعتداء على براءة الطفالت“. وهذا األســـبوع 
الشـــبكات  مثـــل البشـــير بن حســـن ”جنـــم“ 

االجتماعية بعد أن أعلن إسالميون في سوسة 
إضرابا عن صـــالة التراويح بعد عزله ودعوا 
املصلني إلى مقاطعة الصالة، ما أثار ســـخرية 
واســـعة على الشـــبكات االجتماعية. وتساءل 
مغرد ”هل سمعتم بإضراب في تاريخ اإلسالم 

عن الصالة؟“.
وكتـــب معلـــق ”هل اإلضراب عـــن الصالة 
مشـــرع فـــي الكتب الســـماوية أو في الســـّنة 
النبويـــة  أو في أحـــد املذاهب… فبحيث ميكن 
القـــول إّن موجـــة اإلضرابـــات طالـــت حتـــى 
عباداتنا“. وتساءل آخر ”من يصّلي هل يصّلي 
تقربـــا لله أم للبشـــير بن حســـن وتكفيرّياته؟ 
هل أصبح البشـــير بن حســـن ركنا من أركان 

الصالة؟ منافقون“.
بخطبـــه  حســـن  بـــن  البشـــير  واشـــتهر 
التحريضية ضد عديد السياسيني واإلعالميني 
ودعواتـــه إلـــى اجلهاد فـــي ســـوريا وخطبه 
التكفيريـــة التـــي ال يتوانى في نشـــرها على 

صفحته على فيسبوك.
وعلى الشبكات االجتماعية تداول معلقون 
فيديـــو يظهـــر فيه بن حســـن رافضـــا إغالق 
مساجد ”خارج ســـيطرة السلطات في تونس، 

وقال عنها إن اخلالفة ستنطلق منها.
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أبرز تغريدات العرب

مصرلبنانالعراق

سورياالسعودية

تابعوا

@BadSettle  
هذا ما يفعله احلشـــد الشـــعبي، 
التمثيـــل باجلثـــث.. لـــم أتخيل 
قـــط أن يصل العراقـــي إلى هذه 

القسوة و احلقد.
******

@RaedaSabt  
باسم داعش يقتل احلشد الطائفي 
أهلنا في العـــراق بنذالة منقطعة 
النظيـــر قبـــل ان يوثـــق جرائمه 
بالســـيلفي! صور إجرامية بشعة 

العراق في ذمة االمة.
******

@RamadanSyria  
املتفجـــرة  البراميـــل  اســـتخدام 
ة  في قصـــف الفلوجة وقتل ســـَنّ
العـــراق تزامنا مـــع قصف مدن 
سورية وإبادة مئات األلوف يدّل 

على أنها فكرة إيران وفعلتها!
******

@2004Noor  
اذا كان البـــد من وضـــع الصور 
في الشوارع فاقترح وضع صور 
الشـــيخ صباح وهـــو يبكي على 
شـــعبه بدال مـــن خميني العابس 
وصور املسؤولني وهم مبتسمون 

بشكل مقزز!
******

@firas_r  
ضـــاع الشـــباب اليـــوم ألنهم ال 
يقتـــدون  أعلـــى  مثـــال  يجـــدون 
بـــه؛ فزعمـــاء االمـــة متكارهـــون 
وحدهـــم  وهـــم  ومتخاصمـــون، 

وعوائلهم في أمن وأمان.

@najeebghallab  
هدفها  احلوثيـــة  االرهـــاب  حروب 
تلغـــي  شـــمولية  منظومـــة  بنـــاء 
وتقصـــي كل من يخالفها وليســـت 
حوثنـــة اليمـــن إال احلـــرب األكثر 

تدميرا لليمن وهويته الوطنية.
******

 @samighaleb  
إن أولئك الذين يتشبثون بعناوين 
وليبراليـــة  ويســـارية  قوميـــة 
ويباركونهم،  احلوثيـــني  ويؤيدون 
يفقدون خطابهم املناوئ لألصولية 

الدينية أي وجاهة وصدقية.
******

 @leen_50  
احلوثـــي يتعلم مـــن ايـــران كيف 
يتاجـــر بالديـــن ودخـــول اجلنة..! 
احلمـــد للـــه ان اجلنـــة بيـــد اللـــه 

سبحانه !
******

@mareb_alward  
هروب ســـجنـاء الســـجـن املركزي 
مبحافظة احملويت غـرب العـاصمة 
للحـوثيــــني  واتهامـــات  #صنعـــاء 
تكـــرار  الســـجن  أبـــواب  بفتــــح 
لســـيناريو مدينة #تعز وغيرها من 

املدن.
******

@maldhabyani  
األممي،  باملفهوم  اإلنسانية  الهدنة 
دع مليشـــيا احلوثـــي تقتل وتدمر 
من  احليـــاة  وتســـتأصل  وتنهـــب 
جذورهـــا، ثـــم اعطهـــم فرصة كي 

يتنافسوا!

@salamalwail
س: مـــا رأي فضيلتكـــم بداعش؟ 
ايرانية/صهيونية/ صناعـــة  ج: 
أميركيـــة. س: ولـــد عمـــي نفـــر 
لداعش واستشـــهد ج: تقبله الله 

في عداد الصديقني والشهداء.
******

@Alsoqeer
تغاضـــي البلديـــات عـــن املظالت 
ســـيحول  املتعديـــة  املخالفـــة 
العشش!!  مايشـــبه  إلى  الشوارع 
ثالث اشجار لكل سور هو احلل.

******
@A_Mounif
سوف يأتي يوم تصل فيه الدعاية 
إلـــى إقنـــاع الفقراء باملـــوت الن 
الســـعادة ســـتكون هنـــاك، ومـــا 
عليهم إال أن ميوتوا لكي يتأكدوا 

استشهاد عبدالله العيد.
******

@alfaisalrgad
العربي ال يخشـــى علـــى مجتمعه 
من العاهرة بـــل يتنافس وأقرانه 
عليهـــا، يخشـــى احلـــّرة الواعية 
القوية وينعتها بالعاهرة ليعوض 

عن شعوره بالتقزم أمامها!
******

@Abdullkowaileet
اجليـــل الذي ســـبقنا كان يتحدث 
عـــن املســـتقبل املشـــرق فانتهى 
بنكسة ٦٧، وجيلنا توالت نكساته 
حتى انتهينا مبسوخ داعش.. قال 

مستقبل قال.. هاجروا تصحوا!!
******

@amer_alkubaisi
السعوديني  الشيعة  أموال  خمس 
أي ٢٠٪ مـــن كل شـــيء ميلكونـــه 
يذهـــب ٦٠٪ منهـــا للسيســـتاني 

والـ٤٠ ٪ تصرف داخليا!

@BejiCEOfficial
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

@walidjoumblatt
بعـــض الساســـة فـــي لبنـــان لم 
يتعلمـــوا مـــن جتـــارب املاضـــي 
وهناك احزاب تســـاندهم في هذه 

العملية العبثية.
******

@eyad1949
لبنـــان بلـــد يبتـــزه ويعطله رجل 
مثل ميشــــال عــون علـــى امتـداد 
٢٥ سنـة ال يســـتحـق احليـاة، وال 
يستـأهـل مواطنوه االستقـالل وال 

السيـادة.
******

@SaraAssaf
لـــــو لــم يكـــن حـزب اللـــه طائفيا 
ومذهبيا بامتيــــاز، لكــان ســـمــح 
شـــيعي  شـــبــاب غير  بانضمـــام 
للحـــزب وملا كـانــــت هناك حاجــة 

لسـرايا مقـاومة. بكـل بساطـة.
******

@Tammam_el_Ali
فـــي  الفتنــــة  ســـرايا  حتولـــت 
الســـنوات األخيــــرة مـن ســـرايـا 
لدعــــم املقـاومـــة الـــى مجموعات 
للتشـــبيح وإثـــارة املشـــاكل فـــي 

مناطق نفوذ تيار املستقبل.
******

@FaresSouaid  
اخطــر مـــــا فـي لعبـــة الشــــارع 
كــــــل  علـــى  مفتــوحـــــة  انهـــــا 
االحتمـــــاالت في ظل تفلــت امنـي 
معمـــم و محاولـــة اطـــراف لهـــا 
مصلحـــة التفجيـــر واالنزالق في 

اجتاه العنف.

@nabilelhalfawy  
ملاذا نضع مادة غير دستورية في 
قانـــون اإلرهاب، بينمـــا الغرامة 
الهائلة تؤلم أكثر. وتفوت فرصة 
إدعاء البطولة و(الزيطة) الدولية. 

وتسهل احلكم بها؟!
******

@AlexBuccianti  
اســـرائيل لم تشـــتك مـــن وجود 
طائـــرات F١٦ علـــى حدودها مع 
اجلزيـــرة  قنـــاة  فقامـــت  مصـــر 
مبعاتبتهـــا لعـــدم تنفيـــذ بنـــود 

اتفاقية السالم.
******

@Hazem__Azim  
جيشنا  وراء  الوطني  االصطفاف 
في حربه ضد االرهاب ليس محل 
نقاش ولكن حتويله الي اصطفاف 
وراء  مطبالتي  برملاني  سياســـي 

الرئيس غباء. 
******

@LASTWISDOM1  
للكثير  املصريني  اســـتيعاب  رغم 
مـــن التقنيـــات لكنهـــم حتى اآلن 
يعجـــزون عن التعامـــل الصحيح 
مـــع اختـــراع اســـمه "الرميـــوت 

كونترول" #البرامج_الهابطة.
******

@Amir_El_Sherif  
مـــن  ســـمعتها  نكتـــة  افشـــخ 
االســـالمجية ان وكالة ناسا التي 
تقريبـــا يعتبرونهـــا مثـــل وكالة 
البلح تخبأ سر ليلة القدر حتى ال 

يدخل الناس في االسالم.

اليمن

ــــــت فتيات  موجة تطــــــرف فــــــي تونس طال
ــــــرات فرض عليهن احلجاب، ما أثار  صغي
غضب تونسيني على الشبكات االجتماعية 
ــــــوا بحظر الزي األفغاني الدخيل على  طالب

املجتمع وحماية الطفولة.

leen_50  
بكـــر  ابـــو  الســـفاح  اخلليفـــة 
البغـــدادي الـــذي يقـــول وليـــت 
عليكم.. من هـــي املخابرات التي 
ولتك لتقتل وحترق وتنحر فينا؟

******
  @wshibli  
مـــن يعتقـــد ان بالبراميل والقتل 
ينتصـــر فهـــو واهـــم  فليفتـــش 
والدميوغرافيا..  اجلغرافيـــا  عن 
وهوية سوريا وشعب سوريا. لن 

تركع الزبداني.
******

@Syrianfalcon11  
أعـــداء الثـــورة الســـورية علـــى 
الترتيب ١- تنظيم داعش الفاجر 

٢- نظام االسد.
******

@oao50  
البريطانـــي  األمنـــي  االقتـــراح 
بشـــحن أنصار داعـــش الراغبني 
ســـوريا  الـــى  االستشـــهاد  فـــي 
يستحق التطبيق ويضاف اليهم 
في اخلليج دعاة "النفير" على اال 

يعودوا.
******

@JKhashoggi  
التدخل التركي القادم في سوريا، 
ســـيمتد تأثيره إلـــى كل املنطقة، 
اإلقليميـــة  األطـــراف  ســـتقاوم 
ولكنها  التدخـــل  اغـــراء  االخرى 
حلســـم  هناك  ســـتمضي  جميعا 

املعركة.

صحفي سوري: سيلفي تونسيون ينتفضون على فيسبوك ضد {الوأد الجديد}

ومسلحون خلفي

لم ينس تونسيون على فيسبوك {فعلة} العوضي الذي حجب صغيرات وصور معهن فيديو {موتوا بغيضكم}

تونســـيون يطالبون بمنع ما 

أطلق عليه  {الـــوأد الجديد} 

حمايـــــة  قوانيـــن  وتفعيـــــل 

الطفولة

◄

[ ابتكار تونسي جديد: إضراب عن الصالة يثير سخرية واسعة

أصبـــح بمقـــدور مســـتخدمي موقع تويتر االحتفـــال بأعياد ميالدهم مع إطالق خدمـــة جديدة توفر لهم إضافـــة تاريخ ميالدهم. 

وأضاف تويتر ميزة جديدة لنســـخة الويب من خدمته تتيح للمســـتخدم إضافة تاريخ ميالده إلى ملفه الشـــخصي، حتى يتســـنى 

لألصدقاء االحتفال به. 



} كاليه (لندن) - مثل كثير من المهاجرين الذين 
ســـاقتهم رحلتهم إلـــى ميناء كاليه الفرنســـي، 
يجزم شـــاب عراقي في مقتبـــل العمر أن حياته 
ستكون أفضل إن هو اســـتطاع عبور الثالثين 

كيلومترا التي تفصله بحرا عن بريطانيا.
وعلى مشارف حي فقير ينزل به المهاجرون 
في منطقة كاليه الفرنســـية يقول علي الشـــاب 
العراقي البالغ من العمر 22 عاما: ”أعرف أناسا 
في لنـــدن يمكن أن يســـاعدوني على بدء حياة 
جديدة ال يمكن أن يكون الوضع أســـوأ مما هو 

في فرنسا“.
ويقيـــم 3000 مهاجـــر مـــن أمثـــال علي في 
مخيمـــات مؤقتة داخل كاليـــه وحولها أمال في 
االنتقال إلى الجانـــب اآلخر بعد أن فروا جراء 
الحروب واالضطرابات السياســـية والفقر في 

بلدانهم.
وهـــم يتوقون للنجاح فـــي العبور والعثور 
على فرص عمل فـــي اقتصاد الظل المزدهر في 
بريطانيـــا أو أن يحصلوا على حق اللجوء في 
نظام ينظر إليه عادة على أنه أكثر تسامحا من 

النظام الفرنسي.
ومثـــل هـــذه المعتقـــدات تغذيها شـــبكات 
المهربيـــن الذيـــن يتحصلـــون علـــى المال من 
المهاجرين عنـــد كل مرحلة من مراحل رحلتهم 
التـــي انطلقت مـــن مناطق الحرب في الشـــرق 
األوســـط ومـــن أفريقيا. لكن القلـــة التي تنجح 
فـــي اجتياز الفاصل البحـــري قد تجد أحالمها 

تتهاوى على أرض الواقع.
وقـــال حبيـــب الرحمـــن مديـــر المجلـــس 
المشـــترك لرعايـــة المهاجرين -وهـــو منظمة 
بريطانيـــة- ”الكل يعتقـــد أن الطريق إلى لندن 
والطريق إلى بريطانيـــا مفروش بالورود. لكن 
هـــذا ليس صحيحـــا“ وأضاف ”مـــا نعرفه من 

خالل الناس هنا أنهم يتكبدون عناء كبيرا“.
وكاليه التـــي تربطها ببريطانيا مســـارات 
نقل بحرية وعبر قطارات األنفاق تعد منذ قرون 
عنق زجاجة بالنســـبة للمهاجرين. لكن التوتر 
احتدم في األســـابيع األخيرة بســـبب إضراب 
العامليـــن في قطاع العبارات بفرنســـا وهو ما 

عرقل المرور في أنحاء الميناء.
التلفزيـــون  عرضهـــا  لقطـــات  وأثـــارت 

لمهاجرين يفترشون الطرق أو يتهافتون للقفز 
على عربـــات متحركة غضبا على المســـتويين 
الشـــعبي والسياسي إذ عرضت صورة صادمة 

لتنامي أزمة الهجرة على مستوى أوروبا.
وأرســـلت بريطانيا ســـياجا يمتـــد ميلين 
ويرتفع تسعة أقدام كانت قد استخدمته لتأمين 
دورة األلعـــاب األولمبيـــة فـــي لندن عـــام 2012 
وذلـــك إلبقاء المهاجرين بعيدين عن مدخل نفق 

القطارات الذي يربط بين البلدين.

ملاذا إنكلترا

ويرى كثيرون ممـــن هم في كاليه أن فرصة 
االندماج داخل النظام البريطاني تســـتحق ما 

يواجهونـــه من مخاطـــر بما في ذلـــك احتمال 
االختناق داخل شـــاحنات مغلقة أو الســـقوط 
من عربات مسرعة أو اندالع عنف في مخيمات 

المهاجرين.
وقال أمان وهو شاب إريتري عمره 25 عاما: 
”انتهـــى بـــي المطاف فـــي كاليه بعدمـــا تركت 
بالدي حيـــث كانـــت حياتي معرضـــة للخطر. 
فـــررت. ال أعرف إلـــى أين ســـأتوجه لكنني لن 

أبقى هنا.
ويتقدم االقتصاد البريطاني على االقتصاد 
كأكبـــر  الثانيـــة  المرتبـــة  شـــاغال  الفرنســـي 
اقتصـــاد في االتحاد األوروبـــي العام الماضي 
وفقـــا لصندوق النقد الدولـــي ومن المتوقع أن 
تسجل بريطانيا نموا أسرع مرتين من المعدل 

المتوقع أن تسجله فرنسا هذا العام.
وتنتقـــد جماعات حقوقية ظروف معيشـــة 
المهاجريـــن فـــي كاليـــه وتصفها بأنهـــا غير 
إنســـانية رغـــم أن الحكومة الفرنســـية فتحت 
مركز اســـتقبال خـــارج كاليه مباشـــرة وزودته 

بأماكن مخصصة لالســـتحمام وقضاء الحاجة 
والغسيل.

لكن ناتاشـــا بوشـــار رئيســـة بلديـــة كاليه 
قالت في وقت ســـابق إن بريطانيا توفر أفضل 

األحوال بالنسبة للمهاجرين في أوروبا.
وأرجع كريستيان ســـالومي رئيس جماعة 
لوبـــرج دي ميجرونت الفرنســـية التي تمد يد 
العـــون للمهاجريـــن الســـبب إلى ما هـــو أكثر 
مـــن مجـــرد الحصول علـــى إعانـــات مالية من 
الحكومـــة. وقال ”فـــي إنكلترا حيـــن يتقدمون 
بطلـــب لجوء يتـــم توفير مأوى لهـــم. يكونون 
موجوديـــن ومعترفـــا بهم. أما في فرنســـا فهم 

يقدمون الطلب ثم يعودون إلى حي بائس“.
وأضاف قائال إن كثيرين ال يســـعون للبقاء 
فـــي فرنســـا أو دول أوروبية أخـــرى مروا بها 
خالل رحلة الهجـــرة وإنما يبتغون العيش في 
بريطانيـــا لعدة أســـباب منها أنهـــم يتحدثون 
اإلنكليزيـــة أو لديهـــم أقـــارب يعيشـــون هناك 

بالفعل.

وتعهـــدت بريطانيا وفرنســـا يوم الخميس 
الماضي ”بحمـــالت إعالمية مشـــتركة لتوعية 
المهاجرين بواقع اللجوء في بريطانيا العظمى 

وأنظمة الرعاية“.

خط الفقر

في فرنسا يتلقى الســـاعون للجوء الرعاية 
األساســـية وتتوافر لهم ســـبل العـــالج الطبي 
الطارئ ويتوجه أبناؤهم إلى المدرسة. ويتلقى 
طالبـــو اللجـــوء الذيـــن ال يوجدون فـــي مراكز 
اإليـــواء الحكومية 11.35 يـــورو (12.61 دوالر) 
يوميـــا بينما يحصل من هـــم في مراكز اإليواء 

على ما بين 91 و718 يورو شهريا.
أما فـــي بريطانيـــا فليس مكفـــوال لطالبي 
اللجـــوء العمـــل أو الحصـــول علـــى إعانـــات 
مـــن نظام الرعايـــة االجتماعية لكـــن بإمكانهم 
االستفادة من الخدمات األساسية العامة كنظام 

الرعاية الصحية.
ويحق لطالـــب اللجـــوء أن يتقاضى إعانة 
خاصة قدرهـــا 36.95 جنيه اســـترليني (57.66 
دوالرا) فـــي األســـبوع كما توفر الدولة ســـكنا 
لمن يصل منهم دون مال أو من ليس لديه مكان 
لإلقامـــة. وتظهر األرقام البريطانية أن أكثر من 
9000 شـــخص حصلوا على حـــق اللجوء خالل 
عام حتى مـــارس 2015 بينما تلقت الســـلطات 
أكثـــر مـــن 25 ألف طلب. وإن هـــم حصلوا على 
وضـــع الالجئين فســـيتمتعون بنفـــس المزايا 

التي يتمتع بها المواطن البريطاني.
أما من يفضل العمل بصورة غير مشـــروعة 
علـــى المطالبـــة بحـــق اللجـــوء فليـــس له أن 
يتقاضى شـــيئا من مبالـــغ الرعاية االجتماعية 
ومن شـــأن قوانيـــن الهجرة المنتظـــر إقرارها 
العـــام القادم أن تصادر أي أجور يتقاضاها إن 
تـــم ضبطه. لكن علي الـــذي كان عاطال في بلده 
العـــراق وال يحمـــل أي مؤهـــالت مهنية يقول: 
”نتحـــادث تليفونيا. ال يعاملونهم كما يعاملونا 
هنا في فرنســـا مثل الحيوانـــات. أريد فقط أن 

أكون إنسانا“.
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يعـــود مهرجـــان {ســـان فيرمـــني} األســـباني ملصارعة الثيـــران والذي يحمل اســـم تحقيق

القديس فيرمني، إلى القرون الوســـطى، لكن صيته ذاع بعد أن تحدث عنه الروائي 

األميركي آرنست همنغواي في روايته الشهيرة {الشمس تشرق أيضا}.

ســـبق االحتفال بمهرجان {سان فيرمني} للثيران الهائجة هذه السنة، مظاهرة 

نفذها ناشطو الرفق بالحيوان في مدينة بامبلونا األسبانية احتجاجا على تعرض 

الثيران للتعذيب خالل املهرجان مطالبني السلطات بوضع حد لهذا التقليد.

يقيم ٣٠٠٠ مهاجر أغلبهم من سوريا والعراق وأفارقة في مخيمات مؤقتة داخل 

كاليه الفرنســـية وحولها أمال في الوصول إلى بريطانيا بعد أن فروا من بلدانهم 

بسبب الحروب واالضطرابات السياسية والفقر.

فعاليـــات  انطلقـــت   - (اســبانيا)  بامبلونــا   {
مهرجان ســـان فيرمين الذي تتخلله سباقات 
الثيران الهائجة االثنين في ســـاحة بامبلونا 
وســـط تراشـــق الحشـــود بالنبيـــذ األحمـــر 

واألبيض.
وبـــدأ المهرجـــان الـــذي تمتـــد فعالياته 
علـــى تســـعة أيـــام بصيحـــة ”فيفـــا ســـان 
فيرميـــن!“ وإطـــالق مفرقعات تعـــرف محليا 

بـ“تشوبيناثو“.
وقد علقـــت خمـــس شاشـــات تلفزيونية 
عمالقـــة في نقاط مختلفة من وســـط المدينة 

لنقل الحدث مباشـــرة. ويعود هذا المهرجان 
الـــذي يحمـــل اســـم القديس فيرمين شـــفيع 
المدنية، إلـــى القرون الوســـطى، لكن صيته 
ذاع بعـــد أن تحـــدث عنه الروائـــي األميركي 
آرنست همنغواي (1926) في روايته الشهيرة 

”الشمس تشرق أيضا“.
وستســـتعمل ســـتة أطنـــان مـــن األلعاب 
النارية خالل المهرجان الذي تتخلله مسيرات 
دينية ورقصات تقليدية وحفالت موســـيقية 

وتختتم فعالياته يوم 14 يوليو.
لكن األضـــواء كلها تركز على الســـباقات 
اليوميـــة للثيران الهائجة التي يشـــارك فيها 
مئات األشـــخاص والتي تنتهـــي في حلبات 

لمصارعة الثيران.
وقـــد أقيم الســـباق األول أمـــس الثالثاء 
ويســـتغرق الســـباق عادة أربـــع دقائق على 

أقصى تقدير.

إلـــى  مشـــاركون  ينقـــل  مـــا  وغالبـــا 
المستشـــفيات إثر إصابـــات ناجمة في غالب 
األحيان عن ســـقوطهم أو تعرضهم للدفع من 
قبل الثيران أكثر مما هي ناجمة عن تعرضهم 

للنطح.
وقـــد أودت هـــذه الســـباقات بحيـــاة 15 
شـــخصا منذ البدء بتسجيل هذه الحاالت في 

العام 1911.
وقد شـــارك أكثر من 17 ألف شخص فيها 
العـــام الماضي، مـــع 56 بالمئة منهم أتوا من 
الخـــارج، خصوصا مـــن الواليـــات المتحدة 

وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا.
ويســـابق عداؤون جريئون الثيران، على 
مســـافة 825 مترا في ممرات المدينة الضيقة 
لينتهي الســـباق في حلبة مصارعة الثيران، 

على أنغام موسيقية راقصة.
ويجتـــذب المهرجـــان أعـــدادا كبيرة من 
الســـياح الذين يتعرضون للـــرش بالمياه من 
شـــرفات المنـــازل التي تطل على الســـاحات 

والشوارع التي يعبرها المتسابقون.
وترفض ســـلطات بامبلونـــا حيث يعيش 
300 ألف شـــخص تقديم األعداد المتوقعة من 
الـــزوار، واكتفت بالقول إن حوالي 1.3 مليون 

شـــخص شـــاركوا فـــي دورة 
العـــام 2014 التي تضمنت 
حـــدث   400 مـــن  أكثـــر 
مرتبط بســـباقات الثيران 

الهائجة.
بمهرجان  االحتفال  وسبق 
الســـنة  هـــذه  فيرميـــن  ســـان 
مظاهرة نفذها ناشـــطو الرفق 
بامبلونـــا  فـــي  بالحيـــوان 
احتجاجا  الماضي  الســـبت 
علـــى تقليد إطـــالق الثيران 
الهائجـــة أثنـــاء مهرجانات 

سان فرمين.
ـــغ مــعــظــم  وصـــب

الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن 
أنــفــســهــم بــلــون 
أحــــمــــر كــلــون 
ـــــدم، ووضـــع  ال
قرونا  آخـــرون 
ورفعوا  مزيفة 
كتب  ـــتـــات  الف
عليها ”شوراع 
بــامــبــلــونــا 

وتريد  الثيران“.  بدماء  ملطخة 
أن  بالحيوان  الــرفــق  منظمات 
تلفت األنظار إلى المعاناة التي 
في  تطلق  حين  الثيران  تعيشها 
الشوارع وتالحقها الحشود ضربا 
حلبة  فــي  تنتهي  أن  إلــى  وترويعا 
ما  بحسب  تقتل،  حيث  المصارعة 

قال المتظاهرون في بيان.
وقالت منظمة بيتا إن الثيران 
كهربائية،  ”لصعقـــات  تتعـــرض 
مدببـــة“  بهـــراوات  والضـــرب 
للمـــوت  ذلـــك  بعـــد  وتتعـــرض 
البطيء فـــي حلبـــة المصارعة، 
السلطات األسبانية  مطالبة 

بوضع حد لهذا التقليد.
التي  التقاليد  ومـــن 
تثيـــر اســـتياء كبيـــرا 
أيضـــا وضـــع مادة 
ملتهبـــة علـــى قرن 
تلبـــث  ال  ثيـــران 
أن تحتـــرق وهـــي 
تزيـــل  أن  تحـــاول 

النار عن قرونها.

يشــــــارك األسبان في مهرجان ”ســــــان فيرمني“ التقليدي في مدينة بامبلونا األسبانية ملدة 
أســــــبوع، يتم خالله اعتماد اللونني األبيض واألحمر للتســــــابق مــــــع الثيران الهائجة بعد 
إطالق شــــــارة البداية بطقس يطلق عليه األسبان ”تشــــــوبيناثو“ وسط أجواء مفعمة باملرح 

واالحتفاالت.

مهرجان األحمر واألبيض سباق املغامرين األسبان مع الثيران نحو املوت

[ الركض مع الثيران تقليد أسباني يجذب السياح [ احتفاالت تجمع بين المرح وجنون المغامرة

مهاجرون يحاولون الصعود إلى شاحنات تستعد لدخول العبارات المتجهة إلى ميناء دوفر البريطاني

شوارع مدينة بامبلونا األسبانية تلونت باألحمر واألبيض إيذانا بانطالق المهرجان  منظمات الرفق بالحيوان في بامبلونا احتجت على تعرض الثيران للتعذيب أثناء مهرجان سان فرمين

مهاجر غير شرعي يحاولون 
العبور من فرنسا إلى 
بريطانيا في شاحنات

3000

أشخاص تعرضوا للنطح 
ونقل عشرة آخرون إلى 

املستشفى في أول أيام 
أسبوع املهرجان

3

يحلم مهاجرون غير شــــــرعيني، غالبيتهم ســــــوريون وعراقيون وأفارقة، بشق الطريق من 
فرنسا للوصول إلى بريطانيا على منت بواخر وشاحنات واملطالبة باللجوء السياسي هناك 

إثر خيبة األمل التي تعرضوا لها بعد أن قامت القوات الفرنسية بإجالئهم.

بريطانيا حلم يراود المهاجرين السوريين والعراقيين وكابوس يؤرق فرنسا

ـــاركوا فـــي دورة 
 التي تضمنت
حـــدث  400
باقات الثيران 

بمهرجان الحتفال 
الســـنة  هـــذه  يـــن 
ها ناشـــطو الرفق 
بامبلونـــا  فـــي 
احتجاجا  ماضي 
إطـــالق الثيران
ثنـــاء مهرجانات
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نهى الصراف

} علــــى الرغــــم مــــن أنــــه ســــن التقاعــــد أو 
االســــترخاء، إال أن عديــــد مــــن كبــــار الســــن 
يرفضــــون الخنــــوع لهذا الواقع ويســــتمرون 
في إنتاج مصادر عيشــــهم ويواصلون تقديم 
خدماتهم ألفــــراد المجتمع، حتــــى وإن كانت 

بصورة محدودة.
تــــرى الدكتــــورة كاترين روالند؛ أســــتاذة 
في مدرسة شــــيكاغو لعلم النفس المهني في 
العاصمــــة األميركية واشــــنطن، بــــأن بعض 
المســــنين يســــعون إلى إيجاد عمــــل بصورة 
جدية إال أنهم يواجهون بعض العوائق في ما 
يتعلق بالشواغر لكبر سنهم، ومع ذلك هنالك 
دومًا فرصة للعمل التطوعــــي الذي يمكنه أن 
يحقق هــــذه الحاجة لالندماج فــــي المجتمع 
ســــواء أكان غير مدفوع األجر أو بأجر زهيد، 
وليس بالضــــرورة أن يتضمــــن العمل خارج 
المنــــزل وما يمثلــــه من صعوبــــات التنقل إذ 
أن التقنيــــة الحديثــــة وفرت خيــــار العمل من 
المنــــزل، أو تقديــــم خدمة لمــــن يحتاجها وال 
يســــتطيع تّحمــــل تكلفتها؛ مثــــل تقديم الدعم 
المعنــــوي للمعاقين أو المســــنين العاجزين 
عــــن الحركة وربمــــا القراءة لفاقــــدي البصر، 
وقد تأتي خدمة اآلخرين في شكل مدونات أو 
رســــائل على االنترنت تتضمن خالصة خبرة 
الســــنين من تجــــارب ونجاحــــات، يمكنها أن 
تقدم خدمة مجانية للقراء إلثراء تجربتهم في 

الحياة. 
وتؤكــــد روالنــــد فــــي مقالهــــا األخير في 
مجلــــة ”علم النفس“ األميركية، على أن لســــن 

الشيخوخة أحكامه التي قد تتمثل في سلسلة 
مــــن األمــــراض والمعوقــــات الصحيــــة، التي 
تحدد من حرية الحركة إضافة إلى اآلالم التي 
تسبب إحباطًا ويأسًا لدى أغلب المسنين، إال 
أن االتجاه اإليجابي في التعامل مع الظروف 
الصحيــــة وإحــــكام الســــيطرة علــــى بعــــض 
المفردات اليومية والتعامل المرن مع ظروف 
الواقع، أيًا كانت مثبطاته من شأنه أن يضفي 
بعض التغييــــر ويضيف دورًا مهمًا من أدوار 
الحياة تمثلها الشيخوخة وليس هامشيًا كما 

يراه البعض. 
ويــــرى الدكتــــور تشــــالز دوجــــن؛ طبيب 
أميركــــي واستشــــاري في الطب النفســــي في 
مركز ويســــت كالدويل الصحي ومؤلف كتاب 
”اإللهــــام غيــــر المتوقع فــــي دور رعايــــة كبار 
السن“، بأن الشــــعور بالرضا وبأننا في حال 
أفضــــل ال يحتاج إلى معجــــزة، فاألمر يتطلب 

فقط إدارة واعية لمكونات حياتنا اليومية. 
ويستنتج دوجن من خالل خبرته الطويلة 
في التعامل مع كبار الســــن فــــي دور الرعاية 
االجتماعية، بأنه لم يتوصل إلى هذه النتيجة 
بإجراء مقابالت وحوارات نظرية مع المسنين 
لســــبر منابع الحكمة لديهــــم، وإنما من خالل 

معايشتهم بصورة مباشرة.
 ومن خــــالل اتباعه لمناهج بحث مختلفة 
للحصول علــــى المعلومات تبيــــن له بأن فئة 
كبار الســــن ال تمثل نفســــها فقط، بــــل تمثلنا 
جميعــــًا فــــي طريقــــة تعاطيها مع مشــــكالت 
الحيــــاة اليومية على اختــــالف أهميتها، كما 
أن العديــــد مــــن الطــــرق التي يتبعهــــا هؤالء 
لمواجهة تحديات الحياة المعقدة، يمكنها أن 
تمثل نموذجًا يحتذى للتعامل مع المحن التي 

نواجهها نحن أيضًا.
ويؤكــــد الدكتــــور دوجن علــــى أن تجربته 
في دار المســــنين منحته المقدرة على تثمين 
الدور الذي تمثله كلمــــات التعاطف، الرحمة، 
الرعايــــة، والتواصل االجتماعــــي كقوة فاعلة 
فــــي تحقيق الشــــفاء مــــن الهمــــوم ومواجهة 

المحــــن والتحديات. كذلك الــــدور المهم الذي 
تلعبه المشــــاعر كمفتاح لفهــــم اآلخر وتحفيز 
األفعال وكيفية التواصل مع الناس، وضرورة 

إيجاد معنى وهدف للحياة مع ما تمثله القيم 
الروحانية في الحصول على األمان النفســــي 

والشعور بالرضا.  

وعلــــى الرغم مــــن أن العالــــم حولنا يعج 
بــــاآلالم والحــــروب والدمار، فإن من اليســــير 
بمــــكان أن تتســــرب إلينــــا مشــــاعر الحــــزن 
والالجدوى واليأس من إمكانية تغيير حياتنا 
إلــــى األفضل، طالما أن األمــــر مرهون بتغيير 
العالــــم من حولنــــا وهو أمر مســــتحيل، لكن 
يبدو بأن النجاح فــــي ذلك ال يبدأ من الخارج 
وإنما من ذواتنا. فعلى الرغم من أن المسنين 
فــــي دار الرعاية االجتماعيــــة يعانون الوحدة 
واالنفصــــال عــــن األهــــل والمــــرض والتقدم 
في الســــن، إال أن هذا ليس مدعــــاة لالكتئاب 
واالستســــالم للواقــــع مهما كانــــت تفاصيله 

صغيرة وغير ذات قيمه.
أشــــرف دوجن على عــــالج بعض الحاالت 
المستســــلمة وذلــــك بحثهــــا علــــى العنايــــة 
بالتفاصيــــل الصغيرة من حياتهــــا اليومية؛ 
كاالهتمــــام بالمظهــــر والنظافــــة الشــــخصية 
وتنظيم غرفة المعيشــــة ومشــــاركة المسنين 
اآلخرين نشاطاتهم إضافة إلى إيجاد وسائل 
تسلية يمكنها أن تضفي الفائدة وتنمي الثقة 
بالذات، كذلــــك االبتعاد عن مصــــادر اإلحباط 
مثــــل االســــتماع إلــــى األخبــــار المحزنة في 
التلفــــاز، فالحظ تغييــــرًا إيجابيًا قد طرأ على 
حياة هؤالء المسنين شابه الكثير من التفاؤل 
واالندمــــاج في بيئة المجتمــــع الصغير، على 
الرغم من أن الجوانب المهمة واألساسية في 
حياتهم اســــتمرت على حالهــــا كالمعاناة من 
المرض واآلالم التي لم يطرأ عليها أي تتغير. 
الذيــــن  النــــاس  متخصصــــون  وينصــــح 
ينســــاقون وراء مخاوفهــــم وظــــروف حياتهم 
الســــيئة، بالبحث عن الخالص في التفاصيل 
الصغيرة بدًال عن محاولة إصالح العالم الذي 
حولهم؛ ففي األولى يكون المرء ســــيد مصيره 
والمســــيطر علــــى ظروفــــه المتواضعة وفي 
الثانية ســــيواجه العجز والفشل، ألنه يبحث 
عن حلــــول غيــــر واقعية خارجة عــــن مقدرته 

الذاتية.

} هانوفر (ألمانيا) - ال يهتم الرجال بأجسامهم 
بالقدر الكافي مثل النساء، فهم أكثر عزوفا عن 
المشـــكالت الصحية حيث يحتسون  مواجهة 
الشراب أكثر ويدخنون أكثر. في المقابل نادرا 

ما يذهبون إلى الطبيب.
ويقـــول تيـــودور كلوتس وهـــو أخصائي 
مســـالك بوليـــة إن ”الرجـــال ينظـــرون إلـــى 
أجســـامهم كما لو كانت أداة، فال يذهبون إلى 
الطبيب إال إذا كانت هناك مشـــكلة ما أو عندما 
يشـــعرون حقا بألـــم“. ويرى كلوتس خمســـة 
عوامل لهـــا دور مهم في الوقاية من األمراض، 
أولها شـــراكة مستقرة تعقبها تمارين منتظمة 
ونظام غذائي متنـــوع وروتين منظم ثم رعاية 

طبية وقائية للوصول إلى نظام حياة صحي.
وتعد العالقة المســـتقرة مهمـــة للغاية ألن 
الرجال يركزون بشـــدة بـــدءا من عمر األربعين 

علـــى حياتهـــم االجتماعية والشـــراكة الفاعلة 
التي يعيشون في إطارها.

وقـــال كلوتـــس إن ”النســـاء يمكنهن تدبر 
أمورهـــن وحدهـــن بشـــكل جيد“، ولكـــن األمر 
يحـــدث اختالفا كبيرا للرجـــل عندما يكون في 
عالقـــة. وأضاف ”ثم يبـــدأ الرجال في االعتناء 
بشـــكل أفضل بنظامهم الغذائـــي ويلقون باال 
للحاجـــة إلى القيـــام بتمارين مالئمـــة. ولهذا 
الســـبب فإن عالقة مســـتقرة وســـعيدة مهمة 

للغاية خاصة في العمر المتقدم“.
وحســـب دراســـة أجرتها مؤسسة روبرت 
كوخ في برلين، يعيـــش الرجال الذين يكونون 
فـــي عالقـــة فـــي المتوســـط لعاميـــن أكثر من 
العزاب. وقال أخصائي الطب النفسي توماس 
التجلـــد إن ”النســـاء عادة مـــا يضطلعن بدور 

مدير الشؤون الصحية“. 

وقالت مونيكا كوســـتر مـــن وكالة التوعية 
الصحيـــة االتحادية األلمانيـــة: يجب أن تفكر 
األســـرة في أنشـــطة عطالت نهاية األســـبوع 
مثـــل القيـــام بالتنـــزه ســـيرا على األقـــدام أو 
رحـــالت قيادة الدرجات أو مبـــاراة في رياضة 
تنس الريشـــة حتى تســـتمتع العائلة بأكملها، 
وتنطـــوي التمارين الرياضيـــة على أهمية من 
أجل الوقاية من األمراض وتحسين المشكالت 

الصحية القائمة.
ويقـــول كلوتـــس إن ”الرجـــل بحاجة إلى 
هدف ليتغيـــر“، فإعـــراب شـــريكة الحياة عن 
تطلعهـــا لحياة ســـعيدة وصحيـــة طويلة معه 
أمر مهم للرجل. ويعتقد كلوتس أن ”هذا يمكن 
أن يوفر الدافع الكافي للرجل لالعتناء بنفســـه 
بشـــكل أكبر والذهاب للطبيب من أجل الرعاية 

الوقائية“.
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◄ كشفت دراسة جديدة عن أن 
األطفال الذين يولدون آلباء من أعراق 

مختلفة وراثيا أكثر ذكاء وطوال من 
أسالفهم. ووجدت أن سبب ارتفاع 

طول وزيادة ذكاء البشر اليوم يعود 
إلى التنوع الوراثي للسكان.

◄ توصلت نتائج دراسة أجرتها 
ه عندما يبدأ سّن  جامعة كاليفورنيا، أنَّ

اليأس عند المرأة، تزيد التقلُّباُت في 
وم في  الهرمونات من خطر مشاِكل النَّ
نة من َدورة الَحيض. أثناء مراِحل ُمعيَّ

◄ كشفت دراسة أميركية أن أغلب 
الناس الذين يأكلون في المطاعم 

الفخمة يميلون لالعتقاد بأنهن 
يتناولون مواد غذائية صحية أكثر، 
وهو اعتقاد خاطئ. وقالت إن تناول 

الطعام في المطاعم في بعض الحاالت 
أسوأ من تناول الوجبات السريعة.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن طريقتك 
في أخذ الصورة السيلفي /الذاتية/ 

يمكن أن تكشف أسرارا مختلفة 
من شخصيتك، وقال الخبراء إن 

تعابير الوجه، والعواطف واألسرار 
الشخصية األخرى يمكن أن تتحكم في 

الزاوية التي تقف من خاللها اللتقاط 
صورة سيلفي.

◄ كشفت دراسة حديثة أن مشاهدة 
األفالم اإلباحية بصورة مستمرة قد 

ال يصل إلى اإلدمان، بل إن أضراره ال 
ترتقي ألضرار إدمان المخدرات، وال 
تثير االستجابات العصبية نفسها، 

كما هو الحال بين المدمنين.

◄ افتتحت أمانة محافظة جدة، 
”حديقة اإلرادة“ والتي تعتبر أول 
زة لذوي االحتياجات  حديقة مجهَّ

الخاصة وتهدف إلى توفير متنفَّس 
عام لهم؛ يسهم في اندماجهم 

بالمجتمع.

[ العمل التطوعي خيار المسنين لالندماج في المجتمع [ إيجاد هدف ومعنى للحياة وسيلة ناجحة لمقاومة اإلحباط
عندما ينتقل اإلنســــــان إلى مرحلة الشــــــيخوخة، فإن معتقداته ومخاوفه قد تأخذ اتجاها 
مختلفًا عن المراحل العمرية الســــــابقة. ومع فقدانه الســــــيطرة على توالي سنوات العمر، 
يتبقى لديه جزء من اإلرادة للســــــيطرة على الكيفية التي ســــــيدير من خاللها هذه المرحلة 
ــــــة الحرجة بنجاح، وكيفية التعامل مع اإلحباطــــــات وتطويع الثقة بالنفس والتعامل  العمري
ــــــات الجديدة بغرض إدارة دفة الحياة والوصول إلى المرســــــى األخير، بأقل  مع المتطلب

الخسائر.

 العديد من كبار السن يستمرون في إنتاج مصادر عيشهم ويواصلون تقديم خدماتهم

العطاء سالح كبار السن في مواجهة تحديات الشيخوخة

يســـاعد اللنب الزبادي على إزالة خاليا الجلد امليتة وشـــد املسام 
والبقع الجافة، وبما أنه يحتوي على مســـتويات عالية من الدهون 

فهو يعطي أفضل نتيجة للبشرة ولزيادة شبابها.

أكـــد خبراء أن الفلفل الحار يســـهم في تبريد الجســـم خالل فصل 
الصيف؛ حيث أنه يحتوي على مادة {كابسيســـني} التي تتســـبب 

في حرارة الجسم، ولكن من خالل إفراز العرق تقوم بتبريده.

أكـــد خبراء أن التفاح هو الفاكهة الصحيـــة التي يمكن تناولها في 
الفترة ما بني اإلفطار والســـحور، مشـــيرين إلى أنهـــا تعتبر تحلية 

مثالية، ألنها تحمل الكثير من الفوائد لجسم وصحة الصائم.

تطلع الزوجة لحياة سعيدة مع زوجها مفيد لصحته

} يحدثـنني.. وألنني امرأة فإن األمر 
يمّسـني جدًا.. وسيبقى يعنيني حتى تجد 

األنثى في عالمنا مساحة أكثَر ضوءًا ودفءًا 
وأمانًا للحركة والحرية.. وهواء أنقى 

وأصفى للتنفس واإلبداع.. وأعني اإلبداع 
بكل أشكاله من أصغر معانيه إلى أرقاها.

إحدى صديقاتي التي تجاوزت منتصف 
العمر دون أن تجد شريك حياتها بسبب 

الظروف ربما.. أو ألنها لم تكن معنية 
بالزمن قدر اهتمامها بالدراسة وبتطوير 
نفسها.. حّدثتني أنها انتبهت فجأة عبر 

نظرات اآلخرين أنها مازالت ”آنسة“.. بينما 
معظم َمن في سنها أصبحَن سيدات أو 

أمهات أو حتى جدات..
قالت لي بأسى ”ال تهمني نظرات النساء 

حولي قدر ما تربكني وتعكـّر صفو حياتي 
نظرات الرجال.. ألنني أبدو لهم فريسة 

سهلة.. فحين تكونين وحيدة لن يكون أمامك 
غالبًا سوى خيار من ثالثة: إما أن يأتيك 
الرجل فاتحًا ذراعيه لتكوني في أحضانه 

صديقة (بكل ما ال تعنيه هذه الكلمة من 

معاٍن جميلة!).. أو أن يأتيك بكامل وقاره 
واحترامه فيجعل من نفسه وليا ألمرك 

مسؤوًال عنك.. أو.. إذا لم ترتض لنفسك هذا 
أو ذاك ألنك امرأة حرة متوازنة مسؤولة 

عن تصرفاتها وقراراتها.. فلن يكون أمامك 
سوى ذلك الحل الثالث الذي ال مناص منه: 

أن تكوني عدوته!.. وأن تفتحي الباب لكل ما 
قد تجيء به رياح حقده من غبار أو تلّوث أو 

تشويه.. إما أن يجعل منك حبيبة وشريكة 
حياة فأنت لن تكوني حتى في آخر قائمة 

اختياراته.. إال إذا اضطرته ظروفه هو اآلخر 
مضحيًا بأن يختارك“!

صديقة ثانية تطلقت من زوجها منذ 
سنوات وبعد معاناة حقيقية وعذاب ال 
مجال لشرح أعشاٍر منه هنا.. قالت لي 

”طليقي تزوج ومازال يخوض في المزيد من 
العالقات النسائية.. حتى أصبحُت أخشى 

على سمعة بناتي وأوالدي بسببه.. لكنه 
ال يكّف لحظة عن مالحقتي وتهديدي إذا 
ما تزوجت بأن وأن…الخ“. وقد أخبرتني 

بأن نظرات الرجال ال تهمها مقارنة بقضية 
حاجتها المرعبة المقلقة لتوفير األمان 

ألطفالها.. مما يجعلها عرضة لمشاكل أكبر 
وأعقد بكثير من صديقتي اآلنسة.

أما األرامل فحكاياهن تبدأ وال تنتهي 

عند حد.. وكذلك حكايا ”الزوجات مع وقف 
التنفيذ“!.. وهنا ال أريد أن أبدو مدافعة 

فقط عن بنات جنسي.. ألنني مؤمنة جدًا 
بأن اإلنسان واحد ذكرًا كان أم أنثى.. وأن 

قصص صديقاتي ليست بالضرورة هي 
كل الحقيقة.. لكنني بصدد نقد المجتمع 

الذكوري الشرقي الذي ننتمي إليه.. 
والذي يفرض وجوده ربما أكثر في الدول 

الغربية التي نلجأ إليها.. ألننا في هذه 
الحالة ننتمي إلى جالية هي أصغر بكثير 
من مجتمعاتنا في بلداننا.. إال إذا اختار 
الشخص منا االبتعاد تمامًا عن كل ما قد 

يربطه بأهله ووطنه.. وفّضل االنتماء كليًا 
بحياته وعالقاته ومفاهيمه إلى عالم غربي 

جديد.
وخالصة قولي.. إن مجتمعاتنا تزرع في 

المرأة الوحيدة إحساس الفريسة.. مما قد 
يجعلها أحيانًا في المحصلة النهائية أقوى 
وأجدر.. ومما قد يزيد من أسلحتها الدفاعية 

التي تعمـّقها الغريزة.. حتى إذا وجدها 
الرجل بين يديه فهي إنما ستختبر عبره 

قوتها ال ضعفها!
فماذا لو جربَت عزيزي الرجل إحساس 

الفريسة؟.. هل ستكون أقوى؟
صباحكم قوة ومحبة ومساواة.

ريم قيس كبة

نسـاء بال رجـال

أسرة

باختصارموضة

{بانيي} يسطع  قماش الـ
في سماء الموضة 

األفريقي المنسوج  } قماش ”البانيي“ 
مـــن القطـــن وتوليفة من مـــواد أخرى، 
شـــّكل ميزة اختـــص بهـــا المصممون 
الســـنغاليون فـــي األعـــوام األخيـــرة، 
وبرعـــوا فيهـــا بشـــكل الفت، حتـــى أّن 
العاصمـــة داكار تحّولـــت إلـــى مقصد 
الموضـــة  عـــن  للباحثيـــن  رئيســـي 
األفريقيـــة، بفضل ما يضفيه هذا النوع 
مـــن القمـــاش مـــن رونق خـــاص على 

المالبس التقليدية للقارة السمراء.
مصممـــو الموضـــة مـــن جانبهـــم، 

يدركون جيدا الشعبية التي 
يحظى بها هـــذا النوع من 
القماش لدى الزبائن، لذلك 
منهم  البعـــض  يتـــوان  لم 
عن توظيف نســـاجين في 
ورشـــات العمـــل الخاصة 

بهم، أو التعامل معهم 
عبر تقديم طلبيات 

هـــا  فر يو
مع  النساج 
عة  لســـر ا
ن  تقـــا إل ا و

الالزمين.
ــول مــام  ــق ت

ـــــو، مــصــمــمــة  ل
كثير  ”في  أزيــاء 
ــــان،  مــــن األحــــي

ــن  ــائ ــزب يـــرغـــب ال
قماش  استخدام  في 
ــيــي لــحــيــاكــة  ــان ــب ال
حين  تقليدية.  أزياء 
ـــون الــقــمــاش  ـــك ي
ذلك  يمّكن  براقا، 
من  تصميم لباس 
ـــبـــاس  بــــوبــــو (ل
تقليدي  رجالي) 

من  غاية  على 
الجمال“.

نصح متخصصـــون الناس الذين 
ينساقون وراء مخاوفهم وظروف 
حياتهـــم الســـيئة، بالبحـــث عن 
الخالص في التفاصيل الصغيرة

◄

العديد من الطـــرق التي يتبعها 
كبار الســـن لمواجهـــة تحديات 
أن  يمكنهـــا  المعقـــدة،  الحيـــاة 

تمثل نموذجا يحتذى

◄

ى ق و
سبس التقليدية للقارة االسمراء. ال

مـم،  ج جانانبهــ مصممـــو الموضـــة مـــن
كون جيدا الشعبية التي 
ظى بها هـــذا النوع من 
ماش لدى الزبزبائن، لذلك
هنهم م ــــضـض  البع يتـــوان 
ف فيي توظيف نســـااجين
ا الخاصة  لالعمـــل شـــات 

م مععهم  اعاململ ، أو الت
بلبيات ط ط  تقديم
هـــا رفر
معع ججاج  سس
عة عر ســـر
نن تتقـــا إل

زززمين.
ــول مـاـاممم ــق تت
و، مــصــمــمــةة
كثثيثيثيرر ”في ـاء 

ــــان،  األحــــي نن
ــن  ــائ ــزب غـــب ال

قماش  استخدام 
ــيــي لــحــيــاكــة  ــان
حين تققليدية.  ء 
ـــون الــقــمــاش 
ذلك يمّكن  قا، 
 تصميم لباس
ـــبـــاس وبــــو (ل
تقليدي لي) 
من  غاية  ى 

مال“.

ي
ية



األربعاء 2015/07/08 - السنة 38 العدد 229972

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قدم نادي الرجاء البيضاوي 
عرضا مغريا لسفيان كادوم العب 

نادي الدفاع اجلديدي من أجل ضمه 
إلى صفوفه خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية، بتوصية من املدرب كرول 
والذي درس بعض أشرطة الالعب 

واقتنع مبردوده الفني.

◄ توصل نادي اجليش امللكي إلى 
اتفاق مع املدافع إلياس احلداد 

احملترف بالدوري الهولندي 
لالنضمام إلى الفريق ملدة موسمني. 
ولعب احلداد لنادي إف سي دردتش 
الهولندي وأقنع كثيرا جوزي روماو 

الذي أصر على التعاقد معه.

◄ وجه املدير الفني للمنتخب 
األوملبي التونسي ماهر الكنزاري، 

الدعوة خلمسة العبني جدد 
استعدادا للمواجهة الهامة التي 
ستجمعهم يوم ١٩ يوليو بالرباط 
في إطار الدور الثالث للتصفيات 

األوملبية ريو ٢٠١٦.

◄ اعترض نادي مولودية العلمة 
اجلزائري لكرة القدم، على تعاقد 

جنمه إبراهيم شنيحي مع النادي 
األفريقي التونسي، بينما عقده ال 

يزال ساريا حتى يونيو ٢٠١٦.

◄ رحب املجلس التنفيذي لهيئة 
أعضاء الشرف في النادي األهلي 

السعودي بإعالن مساعد بن هليل 
الزويهري عضو شرف النادي 

ترشحه لرئاسة مجلس اإلدارة في 
دورته املقبلة.

◄ قال العب نادي النصر والشباب 
واملنتخب السعودي السابق صالح 

الداود إن الفريق الذي يرغب في 
الفوز بلقب الدوري، يجب أن يركز 

على الالعبني احملليني أكثر من 
األجانب.

الزمالك على أعتاب لقب الدوري المصري

[ مبروك: األهلي يسعى إلى مواصلة االنتصارات للمنافسة على الدوري حتى آخر لحظة

} بغــداد - جنح االحتـــاد العراقي لكرة القدم 
في التوصل إلـــى اتفاق مع البوســـني جمال 
حاجي لقيـــادة تدريبات املنتخب العراقي ملدة 
عام حســـب الناطق الرســـمي باســـم االحتاد 
كامل زغير غداة اإلعالن عن فشـــل املفاوضات 

مع الصربي ميلوفان رايافيتش. 
وأوضـــح زغيـــر "توصلنا إلـــى اتفاق مع 
املدرب البوســـني جمال حاجي لإلشراف على 
تدريبـــات املنتخـــب وقيادته فـــي التصفيات 
املؤهلة إلى مونديال 2018 في روســـيا وكأس 
أمم آســـيا في األمـــارات 2019". وأضاف زغير 
"ســـيصل املـــدرب اجلديـــد ألســـود الرافدين 
األســـبوع املقبل إلى العاصمة بغداد للتوقيع 
الرســـمي علـــى تفاصيـــل العقـــد املبـــرم معه 

وليباشر مهمته رسميا أيضا". 
ويأتي تعيني البوســـني جمال حاجي في 
هذه املهمة بعد ســـاعات مـــن اإلعالن االحتاد 
العراقي لكـــرة القدم عن فشـــل مفاوضاته مع 

الصربي ميلوفان رايافيتش. 
وذكر مســـعود أن "الســـبب الرئيس لفشل 
املفاوضات مع الصربي رايافيتش هو تكليف 
األخير ألكثـــر من وكيل أعمال ومخول يتحدث 

باسمه خالل الفترة املاضية، ودخول أكثر من 
شخص على خط املفاوضات أدى عدم التوصل 

التفاق وفشلها". 
واعتبر مســـعود أن عمل املدرب حاجي في 
املنطقة وإشـــرافه على تدريبات عدد من الفرق 
في اخلليج ومعرفته بالعبي املنتخب سيسهل 

ذلك من مهمته املقبلة مع أسود الرافدين.
ورحـــب االحتـــاد العراقي بهـــذا االختيار 
معتبـــرا أن مســـيرة عمل املـــدرب حاجي في 
منطقة اخلليج عامال مساعدا في جناح منتظر 
ملهمته مـــع املنتخـــب العراقي وذلـــك ملعرفته 
واطالعـــه على مســـتويات العديـــد من العبي 

املنتخب. 

وعمـــل حاجـــي مدربا ألنديـــة قطرية منها 
السيلية والوكرة وقطر وغادر األخير عام 2007 
ثم انتقـــل إلى البحرين لقيـــادة الرفاع بني ما 
كانت محطتـــه مع الفجيرة أخر مهمة تدريبية 
فـــي املنطقة قبـــل أن يترك الفريـــق اإلماراتي 
نهايـــة العـــام املاضي. ومن املؤمـــل أن يحمل 
حاجي الرقم (22) على الئحة املدربني األجانب 
الذيـــن تعاقبوا علـــى مهمة تدريـــب املنتخب 
فالدمييـــر  الصربـــي  أخرهـــم  كان  العراقـــي 
بيتروفيتـــش الذي عني عام 2013 وقاد اســـود 
الرافدين في سبع مباريات رسمية وودية قبل 
أن يغادر مهمته في أغسطس من العام املذكور 

بعد خمسة أشهر بسبب النتائج.
ويذكر أن العراقي أكرم أحمد سلمان اعتذر 
الشـــهر املاضي عن عدم رغبته في االســـتمرار 
في عمله مع منتخب بالده ألســـباب شخصية 
بعد مبـــاراة جتريبية انتهت بخســـارته أمام 
اليابان وديا برباعية نظيفة فتحت النار عليه 
وكذلك على االحتاد العراقي مع اقتراب تدشني 
املنتخب العراقي مهمته في التصفيات املؤدية 
إلى مونديال روسيا ونهائيات كأس أمم آسيا 
في اإلمارات التي ويســـتهلها مبالقاة تايوان 

في 3 سبتمبر املقبل.
فـــي املقابل أعـــرب النائب جاســـم محمد 
جعفـــر رئيس جلنـــة الشـــباب والرياضة عن 
استغرابه للجوء احتاد كرة القدم الى اختيار 
أحد املدربني األجانب لتدريب املنتخب السيما 

إنه يعاني عجزا ماليا شديدا. 
وقال جعفر إن الوضع االقتصادي العراقي 
بســـبب انخفـــاض أســـعار النفط واملشـــاكل 
السياســـية ونـــزوح املاليني ال يتحمـــل مبالغ 
إضافيـــة على املوازنة، متســـائال فـــي الوقت 
نفسه عن سبب هذا اإلصرار اخلاطئ الختيار 
املـــدرب األجنبي خاصة وان التجربة مع زيكو 
واآلخريـــن كانـــت فاشـــلة. وأضـــاف نحن مع 
اختيـــار املدرب الوطنـــي لكونه أثبـــت كفاءة 
وقـــدرة عالية فـــي التدريب وجنـــاح في األداء 
والنتيجة وأنه أقرب نفسيا واجتماعيا لالعب 
العراقي من األجنبـــي، مؤكدا أن عدد املدربني 
العراقـــني األكفاء الذيـــن اختارهم االحتاد في 
فترات متفاوتـــة والذين أثبتوا النجاح الباهر 
يفوق اخلمســـة مدربني ميكـــن اختيار أحدهم 
لهـــذه املهمـــة، وأنه علـــى أقل تقدير ســـيكون 
تدريبـــه في البلد ويكون املبلـــغ املراد التعاقد 

معه أقل بكثير من األجنبي. حاجي يبدأ تجربة عربية جديدة مع أسود الرافدين

يأتي  حــاجــي  الــبــوســنــي  تــعــيــني 

االتحاد  اإلعــالن  من  ساعات  بعد 

العراقي عن فشل مفاوضاته مع 

الصربي رايافيتش

◄

رياضة

البوسني جمال حاجي مدربا جديدا لمنتخب العراق

«منـــذ مدة كنت أرغب في العودة إلـــى األفريقي ألنه يبقى فريقي 

الـــذي ترعرعـــت فيه والـــذي أردت إنهاء مســـيرتي بـــني أحضانه 

ووقعت له عقدا بثالث سنوات».

وسام يحيى
 الالعب العائد إلى صفوف األفريقي التونسي

«أريد أن أتوجه بالشـــكر إلى إدارة النادي بقيادة إبراهيم البلوي، 

وأريـــد أن أقـــول إن النادي ســـدد أكثـــر من 80 % مـــن ديونه مع 

جدولة النسبة املتبقية لينتهي كل شيء خالل ستة أشهر».

منصور البلوي 
عضو شرف نادي االحتاد السعودي

«لســـت راضيا على مـــا قدمت مع الرجـــاء، لهـــذا أعتبرها تجربة 

فاشـــلة العتبارات عـــدة، لذلك قررت طي هـــذه الصفحة وبدء 

مشوار جديد مع الكوكب املراكشي».

صالح الدين عقال 
املنتقل حديثا إلى الكوكب املراكشي

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - أضحى فريق الزمالك قريبا من 
حســـم لقب الدوري املصري لكـــرة القدم للمرة 
األولـــى منذ 2004 والثانية عشـــرة في تاريخه 
وذلـــك بعـــد فوزه علـــى اإلســـماعيلي 3-0 في 

املباراة املؤجلة بينهما من املرحلة الـ30. 
وافتتح باســـم مرسي التسجيل ثم أضاف 
أحمـــد توفيق الهـــدف الثاني، قبـــل أن يؤكد 
النيجيـــري معروف يوســـف النقـــاط الثالث 

بهدف ثالث. 
ورفـــع الزمالـــك رصيده إلـــى 80 نقطة في 
الصدارة بفارق 6 نقاط عن غرميه األهلي الذي 
واصل مسلســـل انتصاراته وعروضه املميزة 
مؤخرا بتغلبه على املصري البورسعيدي 0-2 
في املباراة املؤجلة بينهمـــا من املرحلة الـ33. 
وحســـم األهلي اللقاء في الشوط األول بعدما 
افتتح مؤمن زكريا التســـجيل قبل أن يضيف 
عبدالله السعيد الهدف الثاني من ركلة جزاء. 
يذكـــر أن الزمالك لعب حتى اآلن 34 مباراة 
مقابـــل 35 لألهلـــي، فيما وصل الـــدوري إلى 
مرحلته الـ37. وفي مبـــاراة مؤجلة أيضا، فاز 
وادي دجلـــة على مصر املقاصـــة 2-1 في لقاء 
أكمله األخير بعشـــرة العبـــني بعد طرد محمد 

أبواملجد. 
وضمن ســـموحة البقاء في دوري األضواء 
بتغلبـــه على األســـيوطي بثالثيـــة نظيفة في 
املبـــاراة التـــي أقيمـــت بينهمـــا علـــى ملعب 
اإلسكندرية ضمن املرحلة الـ38. ورفع سموحة 
رصيده إلى 50 نقطة في املركز التاسع، مقابل 
16 لألســـيوطي الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة 

الثانية.
أعـــرب البرتغالـــي فيريـــرا املديـــر الفني 
للزمالك عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه 
الفريق على اإلسماعيلي. وقال ”املباراة كانت 
أمـــام فريق كبير وكانت حاســـمة في مشـــوار 
الـــدوري املصري، وجاءت بعـــد مباراة صعبة 
للغاية وخســـارة غير متوقعة أمـــام املقاصة، 
واملنافـــس ميتلك قدرت بدنيـــة عالية، والفوز 
منحنـــا تقدما كبيرا نحو لقـــب درع الدوري“. 
مضيفا ”معروف يوســـف العب جيـــد للغاية، 

ومنحتـــه فرصا عديدة ألننـــي مقتنع بقدراته، 
وخاصة أنه العب في اجلبهة اليســـرى، وغاب 
عـــن املباريات املاضية ألن عمر جابر كان يقدم 
مســـتوى أفضل ولكن اآلن حصل على الفرصة 
لغياب عمر بسبب اإلصابة، ومنحناه الفرصة 

وظهر بشكل جيد للغاية“. 
وأشـــار املديـــر الفنـــي للزمالـــك ”لدينـــا 
استهالك لالعبني خالل الفترة احلالية بسبب 
ضغـــط املباريـــات، وبعـــض اإلصابـــات لذلك 
جنهز البدالء دائما من أجل املشاركة في وقت 
احلاجة جلهودهم وسأمنح الفرصة في الفترة 
القادمـــة حملمد خليفة ومحمـــد عبداملجيد مع 

الفريق“.
من جانبه أكد املستشـــار مرتضى منصور 
رئيـــس نـــادي الزمالـــك أن ناديه كان يخســـر 
بطوالت الدوري في السنوات املاضية بـ“فعل 

فاعـــل“، مشـــيرا إلـــى أن ناديه اســـتحق لقب 
الدوري هذا املوسم. 

مـــن ناحية أخـــرى أعرب فتحـــي مبروك، 
املديـــر الفنـــي لفريـــق األهلـــي، عن ســـعادته 
بالفوز على املصري البورســـعيدي. وقال إنه 
ســـعيد بالفوز على حساب املصري واستمرار 
العروض الطيبة، موضحا أن األهلي قدم أداء 

جيدا خاصة في الشوط األول. 
وأشـــار إلى أن األهلي يسعى إلى مواصلة 
االنتصـــارات فـــي املرحلة القادمة للمنافســـة 
علـــى الدوري حتـــى آخر حلظـــة، موضحا أن 
نتائج الزمالك متصدر الدوري ال تشـــغله على 

اإلطالق. 
ورفض مبـــروك منح العبـــي األهلي راحة 
عقب لقـــاء املصري، ويجـــري الفريق متارينه 
مساء اليوم األربعاء على ملعبه مختار التتش 

اســـتعدادا خلـــوض لقـــاء امللعـــب املالي في 
اجلولة الثانية لدور املجموعات ببطولة كأس 

الكونفدرالية األفريقية. 
فـــي املقابل انتقـــد مختار مختـــار، املدير 
الفني لفريق املصري البورســـعيدي، ســـذاجة 
دفاعـــات العبي الفريق في لقـــاء األهلي. وقال 
مختـــار عقب املبـــاراة إن املصري قـــدم بداية 
هزيلة تســـببت في اهتـــزاز شـــباكه بهدفني، 
موضحا أنـــه حـــاول تغيير املوازيـــن بنزول 
محمـــود عبداحلكيـــم وحماده يحيـــى وأحمد 
ياســـر ولكن الفريق لم يســـتغل الفرص التي 

سنحت له في املرحلة القادمة. 
ورفـــض مختار نغمة تفويت اللقاء لألهلي 
بداعي أنه أحد أبناء القلعة احلمراء، موضحا 
أنـــه مـــدرب محتـــرف ويتقاضـــى راتبـــا من 

مسؤولي املصري.

ــــــك متصدر الدوري املصري  واصل الزمال
ــــــه وعروضــــــه املميزة  مسلســــــل انتصارات
ــــــه على اإلســــــماعيلي، ورفع  مؤخرا بتغلب
ــــــده إلى 80 نقطة في  الفريق األبيض رصي
الصدارة بفارق 6 نقاط عن غرميه األهلي.

 األهلي ما زال يطمح إلى عرقلة الزمالك في بقية المشوار

مرتضى منصور:

الفارق بين األهلي 

والزمالك في عدد 

البطوالت بفعل فاعل

◄ سيواصل العب االرتكاز األسباني باو 
غاسول مشواره مع ممفيس غريزليز الذي 

وصل املوسم املنصرم إلى الدور الثاني 
من ”بالي اوف“ املنطقة الغربية في دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني، وذلك 
بعدما وافق على توقيع عقد جديد ميتد 

خلمسة أعوام إضافية مقابل 110 ماليني 
دوالر. وذكر أن العقد اجلديد يسمح 

لغاسول بالرحيل 
عن ممفيس 

في العام 
اخلامس منه. 

وستصبح 
الصفقة 

رسمية غدا 
اخلميس عندما 

يفتتح باب التوقيع 
بالنسبة إلى الالعبني 
احملررين من عقودهم 
مع فرقهم، علما بأن 

رابطة الدوري فتحت 
باب املفاوضات بني 

الالعبني والفرق اعتبارا 
من األربعاء املاضي.

◄ سيحصل البريطاني تايسون فيوري 
على فرصة النتزاع اللقب العاملي في 

املالكمة للوزن الثقيل في أكتوبر القادم 
بعد االتفاق على مواجهة 

البطل فالدميير كليتشكو. 
وستكون أمام تايسون، 

الذي لم يخسر من قبل، 
فرصة النتزاع ألقاب 

الرابطة العاملية 
واملنظمة العاملية 
واالحتاد الدولي 
واملنظمة الدولية 

من األوكراني 
كليتشكو في 

املواجهة التي 
ستقام في 

دوسلدورف بأملانيا.

◄ عاد عبدالله العنزي حارس مرمى 
نادي النصر السعودي أمس الثالثاء إلى 

العاصمة السعودية الرياض بعد خضوعه 
لعملية جراحية ناجحة في لندن للعالج 

من إصابة في الفخذ. وكان العنزي قد 
خضع منذ إصابته وحتى يوم سفره 

إلى لندن جللسات عالجية 
مكثفة صباحية ومسائية 

حتت إشراف اجلهاز الطبي 
بنادي النصر. ومن ناحية 

أخرى، قدم عضو هيئة 
أعضاء الشرف 
بنادي النصر 

محمد بن عمران 
العمران دعما 
ماليا للفريق 

األول قيمته 150 
ألف ريال.

ي يل وزن مل
بعد االتفاق ع
البطل فالدمي
وستكون أما
لم يخ الذي
فرصة
الرابط
واملن
واال
وامل
من
كليت
املو
ستق
دوس

ت عالجية 
ومسائية 
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ن
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حيل 

ما 
توقيع
لالعبني
عقودهم 
ما بأن 
ي فتحت
ت بني

رق اعتبارا
ملاضي.

◄ قالت العبة التنس األسبانية جاربيني 
موجوروزا إنها ستتعامل بهدوء مع 

اخلطوة الناجحة التي حققتها في بطولة 
وميبلدون للتنس بعد أن عبرت إلى دور 
الثمانية ألول مرة في مسيرتها. وقالت 

الالعبة األسبانية (21 عاما) عقب فوزها 
على املصنفة اخلامسة في البطولة 

الدمناركية كارولني فوزنياكي بنتيجة 4-6 
و6-4 ”أشعر بالهدوء.. علي أن أحتلى 

بالهدوء وأال أفرط في الثقة ألن شيئا لم 
يتغير“. وعادت موجوروزا إلى حتقيق 

مفاجأة جديدة في البطولة اإلنكليزية بعد 
أن أطاحت في وقت 

سابق باملصنفة 
الـ11 على العالم 

األملانية 
أجنيلكا 

كيربر 
في 

الدور 
الثالث.

◄  فاز األسباني خواكيم رودريغيز 
باملرحلة الثالثة من دورة فرنسا الدولية 
للدراجات الهوائية التي امتدت ملسافة 

159.5 كلم بني إنفير وهوي البلجيكيتني، 
فيما انتزع البريطاني كريستوفر 

فروم القميص األصفر والصدارة من 
السويسري فابيان كانسيليرا. واستفاد 

فروم، بطل 2013، على أكمل وجه مما 
شهدته املرحلة من سقوط 
جماعي طال كانسيليرا 

الذي كان يتصدر 
الترتيب العام بعد 

املرحلتني األوليني، 
لكي ينتزع صدارة 
الترتيب العام بعد 
أن حل ثانيا خلف 

رودريغيز بفارق 
السرعة النهائية 

وبفارق 0.04 ثانية 
عن الفرنسي 

اليكسيس 
فويليرموز.
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دونغا: طريق وعرة أمام مستقبل منتخب السامبا
[ البرازيل  تغيب عن بطولة كأس القارات للمرة األولى في تاريخها [ ميسي يفشل مجددا في فك عقدته مع المنتخب

} ريــو دي جانــريو  - طالب كارلـــوس دونغا 
املديـــر الفنـــي للمنتخب البرازيلـــي لكرة القدم 
بالنظر إلـــى اجلانب اإليجابـــي للهزمية املذلة 
التـــي جترعتها البرازيل أمـــام أملانيا 7 – 1 في 
الدور قبل النهائي ملونديال 2014، وهي الهزمية 
التي أكملت عامها األول يوم األربعاء املاضي. 
وقال دونغـــا ”يرغب املرء في النجاح دائما 
ولكـــن تاريخ 8  يوليو ســـيبقى خالدا مثل عام 
1950 (عندما فـــازت أوروغواي علـــى البرازيل 
في نهائـــي كأس العالم على ملعـــب ماراكانا)، 
وكمـــا بقت خالدة املـــرات اخلمس التي توجت 
فيهـــا البرازيل بلقب املونديـــال، ولذا علينا أن 
نرى اجلانـــب اإليجابي في هذا األمر.. ال ميكن 

حتقيق الفوز باستمرار“.
واعترف املـــدرب البرازيلي الذي خرج لتوه 
من منافسات دور الثمانية للبطولة كوبا أميركا 
أن الطريق التي ســـيخوضها منتخب السامبا 

في املستقبل لن تكون سهلة على اإلطالق.
ويغيب املنتخب البرازيلي للمرة األولى في 
تاريخه عن املشـــاركة في بطولة كأس القارات، 
كما أنه سيفتقد خالل الفترة املقبلة مجهودات 
جنمـــه نيمار دا ســـيلفا الذي عوقـــب باإليقاف 
خـــالل بطولة كوبا أميركا بتشـــيلي، مما يعني 
غيابـــه عـــن أول مباراتـــني ملنتخب بـــالده في 
التصفيـــات املؤهلة لبطولـــة كأس العالم 2018 

بروسيا. 
وأضاف دونغا ”علينا جميعا أن نحسن من 
أنفسنا.. علينا أن نتحلى بالتواضع وأن نعمل 
على استعادة السيطرة على الكرة العاملية وأن 

نعترف بأن هذا األمر ليس سهال“. 
وقال العـــب املنتخـــب البرازيلي الســـابق 
الفائز بلقـــب بطولة كأس العالـــم عام 1994 إن 
”تصفيـــات أميـــركا اجلنوبية املقبلـــة واملؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم ستكون أكثر صعوبة 
مـــن أي وقـــت مضى بســـبب تقارب املســـتوى 

الفني للمنتخبات“. 
كل  أن  نعتـــرف  أن  ”علينـــا  قائـــال  وأردف 
التصفيـــات كانـــت صعبة واآلن ســـتكون أكثر 
صعوبة ألن باقي الفرق تطورت ولديها العديد 

من الالعبني احملترفني في أوروبا“.
ولم يرغب املدير الفني البرازيلي في الكشف 
عما إذا كان سيســـتدعي نيمار خالل املباراتني 
الوديتني اللتني ستخوضهما البرازيل أمام كل 
من األرجنتني وأميركا، قبل انطالق التصفيات 

الرسمية في أكتوبر املقبل.

مـــن جانـــب آخـــر خـــرج جنـــم برشـــلونة 
األســـباني ليونيل ميســـي عن صمته ليتحدث 
عـــن األلـــم واإلحبـــاط اللذين يشـــعر بهما بعد 
خســـارته مع األرجنتني في نهائي كوبا أميركا 
ملنتخبـــات أميـــركا اجلنوبية الســـبت املاضي 
أمام تشـــيلي املضيفة بركالت الترجيح. ”ليس 
هناك أي شـــيء مؤلـــم في كرة القـــدم أكثر من 

خســـارة مباراة نهائية“، هذا ما قاله ميســـي، 
مضيفـــا ”لكني ال أريد التأخـــر كثيرا لكي أقول 
شكرا جلميع الذين ساندوني دائما ويواصلون 

مساندتي خالل األوقات الصعبة“.
وتأتي اخلســـارة املؤملة أمام تشـــيلي التي 
حرمـــت األرجنتـــني من لقبهـــا األول منذ 1993، 
بعد أقل من عام على هزمية ميســـي ورفاقه في 
نهائـــي مونديـــال البرازيل أمـــام أملانيا بهدف 
ســـجله ماريـــو غوتســـه في الشـــوط اإلضافي 

الثاني.
وكان ميســـي ميني النفس بإنهاء موســـمه 
الرائع بأفضـــل طريقة ممكنة بعد أن قاد فريقه 
برشـــلونة إلى ثالثية الدوري والكأس احملليني 
ومســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا، لكنه فشـــل 
مجددا في فك عقدته مع املنتخب الوطني الذي 
غاب عن منصـــة التتويج منذ تتويجه في كوبا 

أميركا عـــام 1993. وكان النهائي أمام تشـــيلي 
مخيبا جدا لألرجنتني وكان ميســـي املســـجل 
الوحيد لبالده في ركالت الترجيح التي سارت 
فـــي اجتاه واحد لصالح الدولـــة املضيفة، لكن 
ذلك لم يخفف من وطأة مغادرته تشيلي مطأطئ 
الرأس بعـــد أن قبل على مضض كقائد ملنتخب 

بالده الكأس التي متنح للوصيف.
وكانـــت حفلة تســـليم اجلوائز احلزينة في 
ملعـــب الـ“ناســـيبونال“ الذي عجـــت مدرجاته 
باللون األحمر، خامتة أمســـية قامتة بالنســـبة 
إلى ميسي الذي خاض قبل 5 أيام أفضل مباراة 
في مســـيرته مع املنتخب وحقق فوزا كاســـحا 

على البارغواي 6-1 في نصف النهائي. 
وانهى ميســـي البطولة القارية بتســـجيل 
هدف واحـــد فقط مـــن ركلة جزاء فـــي املباراة 
األولى ضـــد البارغواي (2-2). ونفذ ميســـي 3 

متريرات حاســـمة خالل البطولة، لكن حصيلته 
تبقى شـــاحبة اذا ما متت مقارنتها مبوســـمه 
الرائع مع فريقه برشـــلونة. ففي 57 مباراة في 
مختلف املســـابقات مـــع الفريـــق الكاتالوني، 

سجل ميسي 58 هدفا ورفع 3 كؤوس. 
وجمع ميســـي مع برشـــلونة ألقابا عديدة 
وهو يتربع علـــى القمة في أســـبانيا وأوروبا 
وحتى في العالم كما تشـــهد علـــى ذلك األلقاب 
الســـبعة في الـــدوري األســـباني واألربعة في 
دوري أبطـــال أوروبا ولقباه فـــي بطولة العالم 
لألندية منذ بدء مسيرته االحترافية عام 2004.

ويبقى ســـجله مـــع املنتخـــب األرجنتيني 
موصـــدا على لقبـــي كأس العالم للشـــباب عام 
2005 وذهبيـــة أوملبياد بكـــني 2008، فيما أحرز 
مركز الوصيف 3 مرات في مونديال 2014 وكوبا 

أميركا 2007 و2015.

كتيبة السامبا تسعى إلى نسيان الماضي وكتابة تاريخ جديد

بيرلو يلتحق بالمبارد وفيا في نيويورك بورتو يطلب ود كاسياس

} رومــا - أكـــد نـــادي يوفنتـــوس رحيل جنم 
وسطه آندريا بيرلو إلى نادي نيويورك سيتي 
األميركي الذي جنـــح خالل الفترة املاضية في 
ضم النجم األسباني دافيد فيا وأسطورة نادي 

تشيلسي فرانك المبارد. 
الدولـــي اإليطالي قاد يوفنتـــوس للتتويج 
بلقب الدوري احمللـــي ألربع مرات متتالية منذ 
انضمامه مـــن ميالن في صفقـــة مجانية، وقد 
ارتبـــط منذ بداية املوســـم املاضـــي باالنتقال 
إلى الـــدوري األميركي للمحترفني وانتشـــرت 
املزيد من األخبار عقب خســـارته لنهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام برشلونة على ملعب برلني. 
وعنون يوفنتوس في بيانه الرســـمي بـ ”شكرا 
ووداعا يا مايسترو“ مع نشره لعدد من الصور 
املختلفة لالعـــب املخضرم الذي بدأ مســـيرته 

االحترافية مع بريتشيا وريجينا واإلنتر. 
وقـــال يوفنتـــوس ”نعلن مواصلـــة بيرلو 
املتحـــدة  الواليـــات  فـــي  الكرويـــة  ملســـيرته 
األميركيـــة، وبذلك يســـدل الســـتار على أربعة 

مواسم استثنائية مع البيانكونيري“.
واعتـــرف النـــادي ”حقق نهايـــة رائعة مع 
يوفنتـــوس بالتتويج بلقب الـــدوري اإليطالي 
للمـــرة الرابعة على التوالي، كانت له متريرات 
وأهـــداف رائعـــة ســـاهمت فـــي بقـــاء النادي 
متصـــدرا للكـــرة اإليطالية، مســـاعداته كانت 
بالغة األهمية بالذات في الركالت احلرة، دوره 

كان فعاال في ارتفاع مستوى الفريق“.
وســـينضم بيرلو بشـــكل رســـمي لصفوف 
نيويورك ســـيتي يوم 21 يوليو اجلاري، وقال 
”أردت خوض هذه التجربة منذ مدة، واآلن هذه 
الفرصة تتحقق، أتطلع إلى متابعة مســـيرتي 
وتقدمي شـــيء مؤثـــر للفريق وحتقيـــق نتائج 
هامـــة في الـــدوري األميركـــي“. وتابع “ كانت 
لدي عدة عروض وفـــرص للعب خارج الدوري 
اإليطالي، لكن لم يكن لدي أدنى شـــك في أنني 
ســـأختار فريقـــا آخر غيـــر نيويورك بســـبب 
حماســـة جمهوره وحبه ملشـــاهدة الفريق من 
أرض امللعب“. وأنهـــى حديثه ”التقيت املدرب 
جيســـون كريس وأعطانـــي انطباعا رائعا عن 
النادي، أنا واثق من أننا ســـوف نقدم أشـــياء 

جيدة وستكون بيننا عالقة جيدة“.
وكان بيرلـــو (36 عامـــا) قـــد انضـــم إلـــى 
يوفنتوس في صفقة انتقال حر عام 2011، بعد 
انتهاء عقده مع إيه ســـي ميـــالن. وفاز بيرلو 

بأربعـــة ألقـــاب دوري متتالية مـــع يوفنتوس، 
باإلضافة إلى فوزه بلقب الكأس وكأس السوبر 

اإليطالي. 
زمـــالؤه  يصفـــه  الـــذي  بيرلـــو،  ولـــد 
فـــي 19 مايـــو 1979 فـــي قرية  بـ“املايســـترو“ 
صغيـــرة بجانـــب مدينة بريشـــيا في شـــمال 
إيطاليـــا. ولعب أولـــى مبارياته فـــي الدوري 
اإليطالي املمتـــاز مع فريق بريشـــيا عام 1995 

وكان عمره وقتها 16 عاما. 

ولعب لكارلـــو ماتزوني، مـــدرب بيرلو في 
فريق بريشيا، دورا حاسما في تشكيل مسيرته 
الكرويـــة، حيـــث حولـــه من العب خط وســـط 
مهاجـــم إلى صانع ألعـــاب متمركز، وهو مركز 
معروف باسم ”ريجيستا“ (املدير) في إيطاليا. 
واآلن يعتبـــر بيرلو من أعظم منفذي الضربات 
احلـــرة. وانضم الدولي اإليطالي مع اإلنكليزي 
فرانك المبارد واألسباني دافيد فيا إلى النادي 

األميركي.

} مدريــد - تقـــدم بورتـــو البرتغالي بعرض 
مغـــر إلى ريال مدريد األســـباني يعرب فيه عن 
رغبته في التعاقد مع احلارس إيكر كاسياس،. 
وكشفت وســـائل إعالم بأن بورتو الذي يشرف 
عليـــه احلـــارس األســـباني الســـابق خولـــن 
لوبيتيغوي، مصمـــم على التعاقد مع احلارس 
البالـــغ من العمـــر 34 عاما وأنه واثق بنســـبة 
99 باملئة بأن ”ســـان إيكر“ ســـيدافع عن ألوانه 
املوسم املقبل. وذكر أن الصفقة مرتبطة بشرط 
أن يســـاهم ريال مدريد في دفع قســـم من راتب 
كاسياس، فيما أكدت بعض الصحف احمللية أن 
ريال لن يوافـــق على الصفقة إال في حال تكفل 
بورتـــو بدفع كامـــل راتب احلـــارس املخضرم 
املرتبط بالنادي امللكي فترة عامني آخرين، لكن 
رحيله عن ”ســـانتياغو برنابيو“ متوقع حسب 

وسائل اإلعالم.
وعاش احلارس الدولـــي أوقاتا صعبة في 
ريال خالل املوسمني األخيرين، وتوجه النادي 
امللكي للتعاقد مع دافيد دي خيا من مانشستر 
يونايتد ســـيعجل على األرجح من رحيل بطل 
العالم وأوروبا وذلك رغم تأكيد األخير في نهاية 
املوسم املاضي بأنه ال ينوي الرحيل وسيقاتل 
من أجل مكانه كأساســـي بني اخلشبات الثالث 
في حال انتقال حارس أتلتيكو مدريد الســـابق 
إلى ”ســـانتياغو برنابيو“. وســـبق لكاسياس 
أن خسر مكانه في التشـــكيلة األساسية حتت 
إشـــراف املـــدرب الســـابق البرتغالـــي جوزيه 
مورينيو، وهذا األمر أثر على مستواه وساهم 
فـــي األداء املهـــزوز الـــذي قدمه فـــي مونديال 
الصيف املاضي حني تنازلت أسبانيا عن لقبها 

العاملي بخروجها من الدور األول. 
وتعاقد ريال الصيف املاضي، مع احلارس 
الكوستاريكي الدولي كيلور نافاس الذي انتزع 
مكانه في التشـــكيلة األساســـية في الكثير من 
املباريـــات، لكن كاســـياس عاد وكســـب مركزه 
خالل موســـم مخيـــب جدا لفريقـــه الذي خرج 
خالي الوفاض ما تســـبب في اإلطاحة باملدرب 
اإليطالي كارلو أنشيلوتي والتعاقد مع رافايل 

بينيتيز. 
ومـــن املتوقع اســـتمرار احلـــارس الدولي 
الكوســـتاريكي كيلـــور نافـــاس في املشـــروع 
اجلديـــد لريـــال مدريـــد مـــع املـــدرب رافائيل 
بينيتيز، حيث سيكون احلارس الثاني بعد دي 

خيا القريب جدا من التوقيع للفريق امللكي.

يعيش منتخبا البرازيل واألرجنتني مرحلة 
من الشــــــك، جعلت اجلميع  يعمل من أجل 
النظر إلى املســــــتقبل بعيون حاملة وبأكثر 
تفاؤل، من أجل استعادة أمجاد العمالقني 

على الساحة اإلقليمية والعاملية.

◄ وافق نادي تورينو على بيع 
ظهيره األيمن الدولي اإليطالي ماتيو 

دارميان لنادي مانشستر يونايتد 
بعد سلسلة من المفاوضات الجادة 
بين الطرفين بدأت نهاية األسبوع 

الماضي وشهدت رفض تورينو 
للعرض األول.

◄ أكد الهولندي رونالد كومان 
مدرب فريق ساوثمبتون اإلنكليزي 

لكرة القدم أن ناديه رفض عرضا من 
مانشستر يونايتد لضم العب الوسط 
الدولي الفرنسي مورغان شنايدرالن.

◄ حددت إدارة نادي ريال مدريد 

اليوم األربعاء موعدا إلعالن تمديد 
عقد الظهير األيمن األسباني دانيال 
كاربخال لمدة خمس سنوات قادمة 

رغم تعاقد النادي مع الظهير األيمن 
البرازيلي الشاب دانيلو من بورتو 

البرتغالي.

◄ ضم برشلونة بطل الدوري 

األسباني ودوري أبطال أوروبا 
التركي أردنا توران من أتلتيكو 

مدريد لخمس سنوات. وجاء في 
بيان للنادي الكاتالوني أنه سيدفع 

مبلغ 34 مليون يورو كبدل انتقال 
إضافة إلى 7 آالف على شكل مكافآت.

◄ مدد يوفنتوس اإليطالي عقد 
مدربه ماسيميليانو أليغري لعام 
إضافي حتى 2017، بعد الموسم 
الرائع الذي حققه فريق ”السيدة 

العجوز“ بقيادته حيث توج بثنائية 
الدوري والكأس المحليين ووصل 

إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

◄ أكد رئيس االتحاد التشيلي 
لكرة القدم سيرجيو خادوي أن 

األرجنتيني خورخي سامباولي باق 
في منصبه مدربا لمنتخب تشيلي 

حتى مونديال 2018 في روسيا.

باختصار

طالب كارلـــوس دونغا بالنظر إلى 

الجانـــب اإليجابـــي للهزيمة املذلة 

البرازيلي  التي تجرعهـــا املنتخـــب 

أمام أملانيا

◄

«أتمنـــى أن أســـتعيد كامل عافيتـــي وأن أعود فـــي أفضل حاالتي 

لريـــال مدريد. أريد أن أكون أساســـيا وأن ألعـــب أكبر قدر ممكن 

من املباريات».

كيلور نافاس 
حارس مرمى ريال مدريد

«أنا واثق أنه بإمكاني أن أعود ملســـتوياتي، قمت بتلك العملية 

ألعـــود للعب وإال كنت ســـأبقى فـــي البرازيل، أريـــد أن أمنح تلك 

الجماهير السعادة، أريد أن أعود أكثر قوة». 

  لياندرو كاستان 
العب فريق روما اإليطالي

«حدثت العديد من األشياء غير الشرعية وبطريقة قذرة في كوبا 

أميركا، لقد كنا مثل األيتام في هذه البطولة، لقد حدثت العديد 

من األشياء الغريبة». 

   نويل سانفيسينتي
 املدير الفني ملنتخب فنزويال

 المايسترو بيرلو يسدل الستار عن مسيرة أربع سنوات مع السيدة العجوز
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} القاهرة – بدأت الكنيســـة األرثوذكسية في 
مصر العمل رســـميا بالمجالـــس اإلكليريكية 
الجديـــدة، داخـــل مصـــر  اإلقليميـــة الســـتة 
وخارجها، المعنية بالطـــالق والزواج الثاني 
لألقبـــاط، وتطبيق القانـــون الجديد لألحوال 
الشخصية، الذي يتوســـع في أسباب الطالق 
والزواج الثاني، وقدمته للدولة إلقراره والعمل 

به في المحاكم، كقانون كنسي داخلها.
مـــن  للمجلـــس  الكنيســـة  نقـــل  وجـــاء 
الكاتدرائيـــة إلى إيبارشـــية المعـــادي، لمنع 
تجمهر وتظاهر متضرري األحوال الشخصية 
من األقبـــاط المصريين، بعد األحداث األخيرة 
التـــي شـــهدتها الكاتدرائيـــة، مـــن تظاهرات 
واحتجاجـــات للمطالبيـــن بالطـــالق والزواج 
الثانـــي، أمام مقـــر إقامة البابـــا تواضروس 
الثانـــي، بابا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكرازة 

المرقسية.
ويعـــد الطالق أو الزواج الثاني بالنســـبة 
إلى مالييـــن المســـيحيين األورثودوكس في 
مصر، أو األقباط، شـــبه مستحيل، إذ أن البابا 
شـــنودة الثالث رئيس إحـــدى الكنائس األكثر 
محافظـــة فـــي المســـيحية منع منذ ســـنوات 

الطالق إال في حالتي الزنى وتغيير الديانة.
وهـــذا القـــرار أســـقط قانونـــا صـــدر في 
الثالثينـــات ســـمح لألقباط بالحصـــول على 
الطالق أو بطالن الزواج ألســـباب عديدة مثل 

العجز الجنسي واإلعاقة العقلية والوحشية.
وتملـــك المؤسســـات الدينيـــة فـــي مصر 
وحدها السلطة إلقرار زيجات األقباط وحلها، 
ويزعم النشـــطاء في مجال حقوق اإلنسان أن 
هذه الممارسة مدّمرة للصحة العقلية للثنائي 
ولـــألوالد، وهو ما اضطر بعض األزواج الذين 
قرروا االنفصال إلى تحرير عقود خاصة تنظم 
العالقة بينهم وبيـــن أبنائهم على خلفية عدم 
وجـــود قوانين تنظم عالقتهـــم بعد االنفصال 
أو الطالق فـــي ما يتعلـــق بالحضانة وتربية 
األطفال، وســـط رفض الكنيســـة األرثوذكسية 

التصريح بإمكانية طالق أتباعها.
وطالـــب المتضـــررون مـــن عـــدم إمكانية 
الطالق بإجراء تعديالت تســـمح بالطالق بما 
يتوافق مـــع الواقـــع االجتماعـــي، بينما ترد 
قيادات الكنيسة بأن الموقف الرافض للطالق 
هو تطبيـــق لتعاليم الكتاب المقدس وال يمكن 

تغييره. 
األقبـــاط غامضا  ويبقـــى وضـــع أطفـــال 
بعد انفصـــال الزوجين عمليا وعـــدم إمكانية 
حصولهمـــا على الطالق، وهـــو ما دعا بعض 
المطالبين بتعديل القانون إلى تدشين صفحة 
خاصـــة بموضـــوع الطالق لـــدى األقباط على 
شـــبكة التواصل االجتماعي فيســـبوك باسم 
”البـــركان لألحـــوال الشـــخصية“ والتي أعلن 
مســـتخدموها التمرد على الكنيسة وقراراتها 

وتصريحاتها بشأن مشكلتي الطالق والزواج 
الثاني.

وقـــال محامي رابطة أقباط 38 بيتر النجار 
إنه ”ال يوجد وضع قانوني خاص باألطفال في 
حالة األزواج والزوجات المسيحيين الذين ال 
يســـتطيعون الحصول على الطالق ألنهم في 

نظر القانون ما زالوا أزواجا“.
وكشـــف النجار أنه قـــام بتحرير عقود من 
هـــذا النـــوع لبعض األســـر وتـــم إثباتها في 
المحكمة، مضيفا أن ”بعض األســـر تلجأ إلى 
الحل الودي عن طريق اتفاق شـــفهي بين األب 
واألم حـــول وضع األطفال، لكن الكثير من هذه 
االتفاقات تفشـــل بســـبب وجود مشكالت بين 
الزوجيـــن“. ولم تكن مثل هذه التصريحات أو 
االحتجاجات شائعة في السنوات التي سبقت 

ثـــورة يناير في مصر، حيث كانت المشـــكالت 
الخاصـــة باألقبـــاط يتـــم احتواؤهـــا بصورة 
تبدو غير رســـمية عن طريق المشـــاورة التي 
تتم في الكنيســـة أو من خالل جلسات النصح 
واإلرشـــاد مـــن أجـــل رأب الصـــدع. وهـــو ما 
اضطـــر الكنيســـة إلـــى الرضـــوخ لمطالـــب 
المحتجيـــن وتطبيق القانون الجديد لألحوال 

الشخصية.
ويقـــود مركز المســـاعدة القانونية للمرأة 
المصرية ومقره القاهرة هذه القضية واحتج 
أمام وزارة العدل في أوائل يوليو مع مجموعة 
صغيـــرة من األقبـــاط للضغط علـــى الحكومة 
لتغيير قانون األحوال الشخصية للمسيحيين 
ووضع قضايا الزواج وإمكانية الزواج الثاني 

تحت نطاق سلطة قضاء الحكومة. 

 أقباط مصر يطالبون الكنيسة بالطالق أو الزواج الثاني

} ال تحـــاول أن تفهم، فأنت أمام أعظم 
مهرجـــان عالمـــي للخبطـــة، وأنت أمام 
واقـــع يفـــرض عليـــك إما أن تستســـلم 
نهائيـــا للغبـــاء وإمـــا أن تتغابى حتى 
يقال عنك أنك غبي، وال تحزن على ذلك، 
فقبلـــك كان جـــدك الشـــاعر العربي أبو 
العالء المعري قد رأى الجهل في الناس 

فاشيا فتجاهل حتى قيل إنه جاهل.
فداعش مثال، يجد كل أدوات العمل 
والحركـــة والتنقل العابر للمدن والقرى 
والمرور بقوافله عبر الصحارى والبيد 
التي دونها بيد، ويجد لنفســـه وســـائل 
االتصـــال الفضائـــي وعبـــر اإلنترنـــت 
التي نعـــرف جميعا أين توجـــد مراكز 
تجميعها والتحكم في مضامينها، فيبث 
برامجه وفيديوهاته وأفالمه ورســـائله 
وأناشـــيده، ويتحـــدث عـــن انتصاراته 
وعن دولته وشـــعارها ”باقية وتتمدد“،  
فتكـــون النتيجـــة أن يحظـــى بإعجاب 
الشـــباب الميال للتمـــرد وللتطرف في 
المشـــاعر، وأن ينجـــح في اســـتقطاب 
اآلالف من الشباب والبنات والكهول من 
القارات الخمس  حيث يستبقلهم داخل 
حمى دولتـــه التي تبيـــع النفط وتصّك 
العملـــة وتنتـــدب المهندســـين وتجّهز 

فيالق المقاتلين.
ولكن كيف يحدث كل ذلك؟

ربما يجيبنا عن الســـؤال من باتوا 
يتحالفون علنـــا مع القاعـــدة وطالبان 
ويـــرون فيهمـــا عنوانا إلرهـــاب الزمن 
الجميـــل، وألن داعـــش في صـــراع مع 
القاعـــدة وطالبـــان، فنحن مـــع طالبان 
والقاعـــدة، وال بـــأس أن يكـــون بيننـــا 
من يدعم في الســـر  داعشـــا في سيناء 
والعـــراق والقاعدة في ســـوريا وليبيا، 
ويظهر في العلن تعاطفه الالمحدود مع 
اإلخـــوان الذين يحركـــون قطيع الذئاب 
المنفـــردة فـــي مناطـــق مختلفـــة، أما 
التحالف الدولي فسيقصف حتما أرتال 
داعـــش وهي تتجه إلـــى مناطق األكراد 
ويغفل عنها وهي تتجه إلى مدن العرب 
في ســـوريا والعراق وليبيـــا ، والبأس 
من حين إلى آخر أن يتســـلل المقاتلون 
الدواعـــش من داخـــل التـــراب التركي 
لضرب األكـــراد الحالميـــن بدولتهم أو 
من داخل قطاع غـــزة لمواجهة الجيش 
االستســـالم  يأبـــى  الـــذي  المصـــري 
األردوغانـــي  االخوانـــي  للمشـــروع 
األميركانـــي الذي له فـــي كل بلد أتباع 
ومـــن كل زرع خبيـــث أشـــكال وأنواع 
الشـــاعر إيليـــا أبوماضـــي الـــذي قال: 
كن جميـــال تر الوجود جميـــال، لو كان 
يعيش في زمننـــا العاثر، لغّير المقصد 
والهدف، ولقالها بصراحة: كن غبّيا تر 
الوجود جميـــال فالغباء نعمة، وموهبة 
كذلـــك، خصوصا عندما نكتشـــف  أننا 
جميعا فـــي مركب واحد داخل المحيط، 
وأن بيننـــا مـــن يربـــي الجـــرذان كـــي 
تحفر في الخشـــب حتى يغرق المركب 
-بمن فيه، وطوبى لمن ماتوا غرقا وهم 
فـــي غبائهـــم يعمهون ألن إحساســـهم 
بالكارثـــة فـــي مســـتوى إحســـاس من 
يعتقـــدون أنهـــم أذكياء جـــدا، وهم في 

األخرة من الخاسرين. 

طوبى لألغبياء

اضطر بعــــــض اآلباء واألمهــــــات الألقباط 
ــــــر عقود خاصة تنظم  في مصر إلى حتري
العالقة بينهم وبني أبنائهم على خلفية عدم 
وجود قوانني تنظم عالقاتهم بعد االنفصال 
ــــــة وتربية األطفال،  في ما يتعلق باحلضان
ــــــى الكنيســــــة األرثوذكســــــية  للضغــــــط عل

للسماح لهم بالطالق.

الكنيسة األرثوذكسية بدأت بتطبيق قانون األحوال الشخصية الجديد لألقباط في مصر

صباح العرب

الحبيب األسود

} طوكيــو – تســـقط رأس الراكـــب مرارا على 
كتـــف اجلالس بجواره على مـــنت القطار وفي 
احلقيقة إنه ليس الوحيد بل هو واحد من بني 
عدة رجال أعمال ناموا في القطار، ومن بينهم 
اثنان كانا واقفني. مثل هذه املشـــاهد املسائية 

شائعة في قطار األنفاق في طوكيو باليابان.
ويرى كازو ميشـــيما وهـــو متخصص في 
أمـــراض النوم فـــي املركز الوطنـــي لألعصاب 
والطب النفســـي أن ”البالد بأسرها تعاني من 

حرمان مزمن من النوم“.
ولطاملا اعتبر احلصول على قسط قليل من 
النوم داللـــة على أحد أخالقيات العمل احملببة 
املعروفة باســـم ”فومني فوكيـــو“ أي ”دون نوم 
أو راحة“ في الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد 

في العالم.
وحســـب اســـتطالع رأي أجرته مؤسســـة 
النـــوم الوطنية األميركية، تبـــني أن اليابانيني 
هم األشـــخاص الذين يحصلون على أقل قسط 
من النوم في أيام العمل بواقع ســـت ســـاعات 

و22 دقيقـــة في املتوســـط بني كل الـــدول التي 
شـــملها االســـتطالع وبينها الواليات املتحدة 

وأملانيا وبريطانيا وكندا واملكسيك.
ومن أجل جتديد نشـــاطهم وحتسني جودة 
عملهـــم يلجأ اليابانيون إلى وســـيلة ليســـت 
مقبولـــة إلى حـــد كبير في الغـــرب وهي النوم 

أثناء العمل.
الصحـــة وتقليل التوتـــر وزيادة  ولتعزيز 
االنتباه تنصـــح وزارة الصحة اليابانية بأخذ 

قيلولة مبكرة بعد الظهر ملدة 30 دقيقة.
مـــن  اســـتجابة  الدعـــوة  هـــذه  والقـــت 
الشـــركات، ففي عام 2012 بدأت شركة ”أوكوتا 
كوربوريشـــن“ لتجديد املنازل وتقع بالقرب من 
طوكيو، الســـماح ملوظفيها البالغ عددهم نحو 
300 موظـــف بأخـــذ قيلولة ملـــدة 15 دقيقة ملرة 

واحدة في اليوم.
وتسمح شـــركات أخرى أيضا بأن يحصل 
موظفوهـــا علـــى قيلولة علـــى مكاتبهم أو في 
الكافيتريا خالل اســـتراحة الغداء، غير أنه من 

املهـــم اتباع قواعد الســـلوك املالئمـــة وهو ما 
يعني عدم الشخير أو وضع القدم على املكتب.
غير أن ماكوتو أوشـــياما وهو أســـتاذ في 
الطب النفســـي في كلية الطب بجامعة نيهون 
فـــي طوكيو يحـــذر من أن ”قيلولـــة الظهيرة ال 

تعوض احلرمان املزمن من النوم“.
وأشـــار ميشـــيما وهو خبير فـــي أمراض 
النـــوم إلـــى أن ”احلرمان مـــن النـــوم ال يقلل 
التركيز واألداء في العمل فحســـب ولكن أيضا 

يساهم في حوادث مرورية وصناعية“.
وقال إن اليابان تعاني من حرمان مزمن من 
النوم رغم انتشـــار النوم أثناء العمل، مضيفا 
”نحـــن بحاجـــة إلـــى أن تصبـــح هذه املســـألة 

مشكلة مجتمعية“.
وأظهرت الدراسات أن واحدا بني كل خمسة 
يابانيـــني يعاني اآلن من اضطـــراب في النوم. 
وقرعت احلكومـــة اليابانية وخبـــراء الصحة 
ناقوس اخلطر، وحثـــوا املواطنني على ”النوم 

املبكر واالستيقاظ املبكر وتناول الفطور“.

اليابانيون يعانون حرمانا مزمنا من النوم

حضرت الممثلة األميركية 

جوليان مور عرض أزياء 

شانيل في أسبوع الموضة 

بباريس، حيث جلست إلى 

جانب نجمات أخريات مثل 

كريستن ستيوارت وريتا أورا 

حول طاوالت الكازينو للعب 

أثناء استعراض مجموعة 

الهوت كوتور لخريف  شتاء 

2016-2015 من تصميم 

كارال الغرفيلد.

ماألطفال، وســـط رفض الكنيســـة األرثوذكسية
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