
} بغداد  - شـــكك مراقبون في جدية اإلعالن عن 
بدء معركة اســـتعادة الرمـــادي التي تتزعمها 
ميليشـــيا احلشد الشـــعبي، الفتني إلى أن هذا 
اإلعالن هو أقرب إلى البروباغندا السياســـية 
منه إلى االســـتعدادات اجلدية خلوض معركة 

صعبة مبواجهة خصم يتقن املناورة.
وواضـــح أن احلشـــد الشـــعبي يبحث عن 
نصر إعالمي أكثر من نصر على األرض، ما قد 

يحول معركة استعادة الرمادي إلى مستنقع.
وأفاد بيان عســـكري عراقي بثه التلفزيون 
الرســـمي أن جنودا عراقيني مدعومني بفصائل 
احلشـــد الشـــعبي دشـــنوا عمليات عســـكرية 
االثنـــني الســـتعادة الســـيطرة علـــى محافظة 
األنبـــار أكبر محافظـــات البالد من متشـــددي 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقالت مصـــادر في قيادة عمليـــات األنبار 
إن قـــوات عراقيـــة تواجه مقاومة شرســـة من 
املسلحني الذين نشروا خمس سيارات ملغومة 
لشن هجمات انتحارية وأطلقوا صواريخ لصد 

تقدم القوات صوب مدينة الفلوجة.
وكانـــت الفلوجـــة أول مدينة فـــي العراق 
تسقط حتت سيطرة املتشـــددين العام املاضي 
قبل شـــهور من اجتياح التنظيم مدينة املوصل 

وإعالن اخلالفة.
وقال هـــادي العامري قائد منظمة بدر أكبر 
قوة شـــيعية في احلشـــد الشـــعبي للتلفزيون 
العراقـــي األحد إنـــه يتوقع أن يكـــون الهجوم 

الرئيسي في الفلوجة بعد عطلة عيد الفطر.
وأشـــار خبراء ومحللون سياسيون إلى أن 
احلكومـــة العراقية صارت رهينـــة بيد قيادات 
احلشـــد الشـــعبي وأطـــراف حكوميـــة داعمة 
للميليشيا الشـــيعية، ما جعلها تنساق إلعالن 

فـــي  معركة دون حتقيق الشروط البـــدء 
مـــة  ز لال إلجناحها. ا

وأول هذه الشـــروط هو البحـــث عن كيفية 
لالســـتفادة من قدرات احلشد الشعبي على أن 
تظل القوات التابعة للحكومة هي التي تتحكم 
في املعركة وحتـــدد تفاصيلهـــا، وليس زعماء 
امليليشيات املوهومني بالنصر السريع، والذين 
تتحكـــم فيهـــم نـــوازع طائفية ميكـــن أن تعقد 
احلـــرب على التنظيم املتشـــدد وتقويه بدل أن 

تضعفه.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
يســـعى لإلبقاء على احلشـــد الشعبي الشيعي 
على أطراف األنبار خشـــية إثارة حساســـيات 
طائفية ولكن ســـقوط الرمادي في مايو أضعف 

موقفه.
واطلع العبادي أمس علـــى تقدم الوحدات 
العســـكرية واألمنيـــة في املعركـــة، وذلك خالل 
زيارة أداها إلى مقر قيادة العمليات املشتركة.

وتعـــارض الواليات املتحدة، وهي شـــريك 
رئيســـي في احلرب، إطـــالق أيـــدي الفصائل 
الشـــيعية خشـــية أن تنفلـــت وجهـــة احلـــرب 
إلىحـــرب طائفيـــة بـــدل أن تكـــون معركة ضد 

اإلرهاب.
وتدفع واشنطن إلى إشراك فعلي للسنة في 
املعركة حتى ال جتعل تنظيم ”الدولة اإلسالمية“ 
في مظهر املدافع عن الســـنة في مواجهة متدد 
امليليشـــيات الطائفيـــة. ومن الســـهولة مبكان 
انزالق احلرب نحو البعـــد الطائفي في ظل ما 
يجري في املنطقة من معارك وصراعات مذهبية 

وطائفية.
وقال القائد الســـابق للقوات األميركية في 
العراق والقيـــادة األميركية الوســـطى، اللواء 
املتقاعد ديفيد بترايوس ”يجب أن مينح السنة 
العـــرب احملفـــزات الضروريـــة إلقناعهم بدعم 

العراق اجلديد بدال عن معارضته“.
وتســـعى الواليات املتحدة إلظهار جديتها 
في احلرب على داعش رغم محاوالت اســـتئثار 
احلشـــد الشـــعبي بها بهدف تأكيد أن ال فضل 
لواشـــنطن فيها وأن املقاتليـــــن املدعومني من 
إيران قادرون وحدهم على خوض املعركة دون 

حاجة إليها.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية االثنني تسلم 
أربـــع مقاتالت حربية من طـــراز ”اف 16“، هي 
الدفعة األولـــى من اتفاق مبرم منـــذ أعوام مع 
واشـــنطن، في ما يشكل تعزيزا لقوتها اجلوية 

احملدودة في خضم احلرب.
وقـــال بريـــت ماكغورك، مســـاعد املنســـق 
واشـــنطن  األميركي لالئتـــالف الدولي بقيادة 
ضد تنظيم الدولة اإلســـالمية، فـــي تغريدة له 
عبر موقع ”تويتـــر“، ”بعد أعوام من التحضير 
والتدريب في الواليـــات املتحدة، هبط طيارون 
عراقيون اليوم بأول بسرب من مقاتالت اف 16 

العراقية في العراق“.
وأبـــرم العراق مع الواليـــات املتحدة اتفاقا 
في العام 2011 لشراء 36 مقاتلة من هذا الطراز. 
إال أن تسليم املقاتالت أرجئ العام املاضي بعد 
سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية على مساحات 
واســـعة من البالد في يونيو، وانهيار قطاعات 
من اجليش العراقي وسقوط بعض مراكزه بيد 

اجلهاديني.
وحذرت قيادات عراقية سنية من أن وجود 
احلشـــد الشـــعبي في قيادة عمليات استعادة 
األنبـــار لن يجد أي دعم من العشـــائر الســـنية 
التي قد جتد نفســـها عاجزة عن صـــّد أبنائها 
من اللحاق بداعش ملنع احلشـــد الشـــعبي من 
تكرار اجلرائم االنتقامية املشـــحونة باخلطاب 

الطائفي.
وال يخفي احلشد عداءه لسكان األنبار، وقد 
سبق أن اتهمهم بعض قادته باحتضان داعش، 
ووصفوا الفلوجـــة بأنها رأس األفعى وبالغدة 
الســـرطانية، وهي اتهامات زادت من منســـوب 

العداء للحشد في املدينة.
وحّذر اخلبراء من استسهال البدء باملعركة 
خاصة في ظل اتساع رقعتها وانفتاح احملافظة 
على ســـوريا وعدم القدرة على الســـيطرة على 
احلدود وقطع اإلمداد عن داعش الذي جنح في 
تهريـــب جزء كبير مما حصل عليه من أســـلحة 

إلى سوريا.
وتســـاءلوا عن سر احلماســـة لبدء معركة 
صعبة وطويلة األمـــد فيما احلكومة واألطراف 
املتحالفـــة معها عاجزة حتى عـــن تأمني بغداد 
التـــي تتعرض لتفجيرات كبرى بشـــكل شـــبه 
يومي، فضال عن بدء معارك في محافظات سبق 
أن أعلنت احلكومة أنها محررة لكن املواجهات 
فيها لم حتسم مثل ديالى وشمال صالح الدين.
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[وضع المفطرين في أقفاص وعرضهم في الساحات العامة [ غلق المقاهي، ومنع الرجال من ارتداء المالبس القصيرة والقمصان 
} املوصــل (العــراق) – خـــالل شـــهر رمضان، 
أظهر عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية وجهني 
مختلفني متامـــا إلى املاليني الذين يعيشـــون 
حيث  حتت حكمهـــم في العـــراق وســـوريا – 
يوزعـــون الطعام والصدقـــات على الفقراء في 
ســـعي إلى الترويج لتمســـكهم بروح رمضان 
كشـــهر للرحمة، ومن جهة أخرى ينزلون أشد 
العقوبات على أي شـــخص يقبـــض عليه في 
حالة إفطار في صورة منافية لروح الدين الذي 

يترك احلرية للفرد كي يؤمن أو يكفر.
ويعكس هـــذا النهـــج املزدوج السياســـة 
التـــي يتبعها التنظيم املتشـــدد منذ اجتياحه 
ألجزاء واســـعة من البلدين وإعالن ”اخلالفة“ 
على أراضيهما العام املاضي، حيث سعى إلى 
حشد الدعم الشـــعبي من خالل تقدمي خدمات 
بصفتـــه احلكومـــة الفاعلة، في الوقت نفســـه 
يفرض تفســـيره املتشدد للشـــريعة اإلسالمية 

من خالل العنف.
وفـــي مدينة املوصل العراقيـــة، أكبر املدن 
اخلاضعة لسيطرة التنظيم يقول أحد السكان 
اشترط أن يتم تعريفه فقط باسمه األول، عمر، 

للحفاظ علـــى أمنه، إنه ميكـــن أن تتم معاقبة 
املفطرين عبر وضعهم في أقفاص في ســـاحة 

عامة لساعات أو لعدة أيام.
ويفيد املرصد السوري حلقوق اإلنسان أنه 
في أجزاء من ســـوريا، يتم ربط املخالفني إلى 
صليب خشبي في األماكن العامة. وقال سكان 

ونشطاء آخرون إنه يتم جلد املخالفني.
شـــهر رمضان الذي لم يبق من عمره سوى 
أيـــام قليلة، هـــو الشـــهر الذي يعمـــل خالله 
املسلمون في جميع أنحاء العالم على التقرب 
من الله، ويتجمع فيه، أيضا، األحبة للتســـامر 

في املقاهي وهو شهر صالة التراويح.
وفي مدينة الفلوجة التي تقع غرب العراق 
واخلاضعة حلكـــم داعش والتـــي بدأت أمس 
القـــوات العراقيـــة هجوما الســـتعادتها، قال 
الســـكان إن التنظيم مينع التجمع في املقاهي 
ويحظـــر التدخـــني واأللعـــاب. كما أنـــه يأمر 
الرجـــال بارتداء مالبس محترمة خالل شـــهر 
رمضـــان، أي ال مالبـــس قصيـــرة وال قمصان 
وهي املالبس األكثر شيوعا، والتي يستعملها 

العراقيون ملواجهة حرارة الصيف.

وقـــال محمد أحمد جاســـم (52 عاما) وهو 
بقال وأب لثالثة أطفال في الفلوجة ”إننا فقدنا 
أجواء رمضـــان اجلميلة التي تعودنا عليها“. 
وأضاف ”في السابق، ميكنك القول إن رمضان 
في كل زاوية في املدينـــة، أما اآلن فأصبح كل 

شخص ال يبرح البيت منتظرا مصيره“.
ويعانـــي العديـــد في ظل حكـــم داعش من 
ارتفاع أســـعار املواد الغذائية، وذلك بســـبب 
القتـــال على احلدود التركيـــة حيث مت إحراق 
املزارع بســـبب استيالء املقاتلني األكراد خالل 
الشـــهر املاضي علـــى معبر تـــل األبيض على 
احلدود السورية، الذي كان في السابق طريق 

إيصال اإلمدادات لداعش.
وفي الوقت نفســـه، أطلق بعض املتطرفني 
العنـــان الرتكاب أعمال وحشـــية مروعة خالل 
شهر رمضان. في األســـبوع األول من الشهر، 
نشـــر التنظيم فيديو يصور قتل 16 رجال ممن 
وصفهم باجلواسيس، حيث مت إغراق بعضهم 
في بركة وهم محبوســـون فـــي قفص وتفجير 
آخرين أو إطالق قذيفة صاروخية على سيارة 

بداخلها من مت إجبارهم على ركوبها.

ومت األســـبوع املاضـــي تســـجيل شـــريط 
فيديو يظهر إعدام العشرات من جنود اجليش 
الســـوري على يد شـــاب من مقاتلـــي التنظيم 
بإطـــالق األعيرة النارية على مســـتوى الرأس 
وســـط أنقاض مدينة تدمـــر األثرية، بحضور 

مئات األشخاص.
وأدت دعـــوة تنظيـــم داعش إلـــى اجلهاد 
خالل شهر رمضان إلى وقوع هجمات إرهابية 
دموية فـــي كل مـــن تونس والكويـــت ومصر 
وفرنسا خالل األسابيع املاضية. وفي سوريا، 
تســـلل مقاتلـــو التنظيـــم إلـــى بلـــدة كوباني 
احلدودية لقتال القوات الكردية ملدة يومني، ما 
أســـفر عن مقتل نحو 250 شخصا من املدنيني، 

بينهم ما ال يقل عن 100 طفل.
واستخدمت اآللة اإلعالمية القوية لتنظيم 
الدولة اإلســـالمية رمضـــان للترويج للتنظيم. 
ومت نشـــر فيديو علـــى اإلنترنت يصور طريقة 
عيـــش مقاتلي التنظيـــم على خـــط املواجهة 
أثناء الصيام، مظهرا إطالق النار على األعداء 
املفترضني، وقت تناول وجبة اإلفطار املتكونة 

من األرز والدجاج والتمر واملخلالت واخلبز.

ويقوم التنظيم بنشـــر صور على اإلنترنت 
تبرز مظاهر اإلحســـان خالل الشـــهر املعظم، 
حيـــث يقوم نشـــطاؤه فـــي العراق وســـوريا 
بتوزيع ســـالل غذاء رمضان التي تشمل األرز 
والبرغـــل والســـكر وزيـــت الطهي. كمـــا أنهم 
يوفـــرون التمر والعصير وامليـــاه املعدنية في 

املساجد ملن يحضر صالة املغرب.
وأفاد الســـكان في الفلوجة أن املســـلحني 
التابعـــني لداعـــش ذبحـــوا األغنـــام واألبقار 
ووزعوا حلومها على الســـكان في اليوم األول 

من شهر رمضان.
ويقـــول باري عبداللطيف وهو ناشـــط من 
مدينة الباب من محافظة حلب الســـورية التي 
يســـيطر عليها داعـــش، إن عناصـــر التنظيم 
ينظمـــون في بعض األحيان ”إفطارا“ مجانيا، 
في الساحات العامة أو في املساجد. كما أنهم 
يبيعون اسطوانات غاز الطهي بخمس السعر 

املتداول في السوق خالل رمضان.
يزرعـــون  ”إنهـــم  عبداللطيـــف  وأضـــاف 
هـــذه الفكرة فـــي أذهان الناس علـــى أنهم هم 

املسيطرون“. 

داعش يمزج بين الوحشية واألعمال الخيرية خالل رمضان
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} قـــال وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريـــف إن املفاوضات حتتاج إلى يوم آخر، وذلك 
عكس ما كان العالم يتوقع بأن يتم حسم األمر مساء أمس.

وواضح أن اإليرانيني غير مستعجلني لإلعالن النهائي، وأن ما يهم من ماراثون املفاوضات 
كون االتفاق فرصة لرفع العقوبات القاسية التي حتاصر اقتصادهم منذ سنوات، وتعطل التمدد 
فـــي املنطقة بالشـــكل املطلوب. أما ما تعلـــق بالتزامهم بوقف األنشـــطة النووية وفتح مختلف 
املنشـــآت أمام املفتشـــني الدوليني فاألمر متـــروك للوقت واملناورة ودفـــع دول 5 + 1 للعودة إلى 

مربع التفاوض.

االتفاق النووي مع إيران: تم لم يتم، تم لم يتم

الكتابة ضد 

أخالق القطيع

رحيم ستيرلينغ رجاء طالبي

ص 23

و يم إبر ور إب جم

الثالثاء 5/07/14
أول صحيفة عربية

أغلى العب شاب 

في تاريخ بريطانيا

uk

ص 19

أراجوز عند العرب 

ومحارب عند الغرب

عمر الشريف

أرا

ومح

فـــي معركة دون حتقيق الشروط البـــدء 
مـــة ز لال إلجناحها.ا

من يحدد الطريق إلى الرمادي الحشد الشعبي أم الجيش العراقي

وزيرا خارجية فرنسا وأملانيا العابسان

فرق التفتيش النووية جاهزة لدخول إيران بتقنيات غير مسبوقة ص٦

اتفاق نووي تاريخي تم قبل أن يتم ص٥



} واشــنطن – ذكـــرت صحيفة وول ســـتريت 
جورنـــال نقال عن مســـؤول كبير فـــي اإلدارة 
األميركية أن الواليات املتحدة جتري مباحثات 
مع دول في شمال أفريقيا لوضع طائرات دون 
طيار في قاعـــدة هناك لتعزيـــز مراقبة تنظيم 

الدولة اإلسالمية في ليبيا.
وأكـــد املســـؤول األميركـــي أن مثـــل هذه 
القاعدة قرب معاقل التنظيم في ليبيا ستساعد 
الواليات املتحدة على ”سد النقص في قدرتنا 

على فهم ما يجري“ في تلك املنطقة.
وأوضـــح أن طلعـــات الطائرات ســـتعطي 

األميركيـــة  املخابـــرات  ووكاالت  اجليـــش 
معلومات مباشـــرة عـــن أنشـــطة التنظيم في 
ليبيـــا، مشـــيرا إلى أن دول شـــمال أفريقيا لم 
توافق بعد على منح احلـــق للواليات املتحدة 

في استخدام إحدى القواعد.
ونقلـــت الصحيفـــة عن املســـؤولني قولهم 
إنه من املرجح أن أي منشـــأة مـــن هذا القبيل 
ســـتكون قاعدة موجودة حتت سيطرة الدولة 
املضيفة مع حصول الواليات املتحدة على إذن 
بوضع طائرات دون طيار هناك إلى جانب عدد 

محدود من اجلنود.

وقـــال خبـــراء عســـكريون أميركيـــون إن 
الطائرات دون طيار التـــي تنطلق من القاعدة 
املقترحـــة ميكن أيضا أن تســـتخدم في شـــن 
غـــارات جويـــة علـــى أهـــداف تنظيـــم الدولة 
اإلسالمية في ليبيا، موضحني أن هذه القاعدة 
ميكـــن أن تكون أيضا نقطـــة انطالق لعمليات 

خاصة ضد املتشددين.
ومتكـــن تنظيم داعش من اختـــراق حدود 
دول شـــمال أفريقيا والتوغل في ليبيا الغارقة 
في الفوضى منذ ســـقوط نظـــام العقيد معمر 
القذافـــي، ومتكن التنظيم من فرض ســـيطرته 
على عـــدد من املدن احملورية في ليبيا وهو ما 
مكنه من أن يكـــون التنظيم األكثر خطورة في 

املنطقة.
وأعلنـــت العديد مـــن الكتائـــب اجلهادية 
فـــي دول املغرب العربي انشـــقاقها عن تنظيم 
القاعـــدة وااللتحاق بصفـــوف املوالني للدولة 
أولى  اإلســـالمية، فإلى جانب ”جند اخلالفة“ 

الكتائب التي بايعت خالفة أبوبكر البغدادي، 
متـــّردت مجموعات كثيرة علـــى أمير القاعدة 
فـــي اجلزائر عبداملالك درودكال، لتنشـــق عنه 
وتعلـــن انضمامها إلـــى تنظيـــم داعش، مثل 
كتائـــب التوحيـــد بزعامة مللوم عمـــار، املدعو 
زكريـــا اجليجلي، واالعتصـــام وعقبة بن نافع 

وغيرها.
ويرى مراقبون أن تنظيم الدولة اإلسالمية 
الـــذي صار يتقدم احلركـــة اجلهادية العاملية، 
حـــّل مكان تنظيم القاعدة فـــي العديد من دول 

شمال أفريقيا وخاصة دول املغرب العربي.
وســـاهم ظهور داعش ومتّكنـــه من فرض 
ســـيطرته على العديـــد من املـــدن وخلق هالة 
إعالمية حوله جعلته التنظيم األشـــّد خطورة 
واألكثر اســـتقطابا للشـــباب من كافـــة أنحاء 
العالم، في إربـــاك تنظيم القاعدة الذي تصّدع 

من الداخل.
وفي هـــذا الصدد، أعلنـــت مواقع جهادية 
مقربـــة مـــن تنظيم الدولـــة اإلســـالمية أمس 
االثنني، وصول عدد من مقاتلي التنظيم العرب 

واألجانب إلى األراضي الليبية.
وقـــال املنشـــور أن كتيبـــة تابعـــة لتنظيم 
داعش بليبيا اســـتقبلت 33 تونسيا قدموا من 

محافظة تطاوين جنوب تونس.
وأوضـــح املنشـــور أن القادمني من تونس 
تتراوح أعمارهم بـــني 16 وحتى 35 من بينهم 

امرأة انخرطوا في معسكرات لتدريبهم.
يذكر أن مصدرا مســـؤوال بـــوزارة الدفاع 
التونسية أعلن، منذ أيام أن األجهزة املختصة 
في الوزارة بصدد التحري بشـــأن 3 عسكريني 
مختفني من بني العشـــرات من الشباب ترددت 

أنباء حول التحاقهم بتنظيم داعش.
وكانت وســـائل إعالم تونسية أفادت، في 
وقت ســـابق، باختفـــاء أكثر من 30 شـــابا من 
ســـكان مدينة رمادة التابعة حملافظة تطاوين 
(جنـــوب البـــالد) منذ يوم االثنـــني املاضي ما 

أشاع حالة من احليرة لدى ذويهم.
وبحســـب مصادر أهلية من مدينة ســـرت 
فإن اســـتعراضًا عســـكريًا قام بـــه داعش أول 
أمس بطرقـــات املدينة احتفـــاًال بوصول عدد 
مـــن مقاتلي التنظيم من األفارقة خصوصًا من 

السودان.

} تونــس - أكد وزير الداخلية التونسي ناجم 
الغرســـلي، أن قوات األمن واجليش متكنت من 
القضـــاء على معظـــم قيادات كتيبـــة عقبة بن 
نافـــع، خـــالل عملية أمنية ُنفـــذت ضد عناصر 
إرهابية بجبال عرباطة مبحافظة قفصة جنوب 

تونس، اجلمعة الفائت.
وفـــي مؤمتر صحفي عقـــده بثكنة العوينة 
للحـــرس الوطنـــي بالعاصمة تونـــس أوضح 
الغرســـلي ”أن عمليـــة قفصـــة مكنتهـــم مـــن 
القضـــاء على قياديني في الصف األول للكتيبة 
التي تقـــف وراء العمليـــات اإلرهابية بتونس 

والهجمات ضد األمن واجليش“.
وجاءت العملية األمنية بعد نحو أسبوعني 
من الهجـــوم اإلرهابي الذي نفذه مســـلح على 
فنـــدق ســـياحي مبحافظة سوســـة وأدى إلى 
مقتل 38 ســـائحا من بينهـــم 30 بريطانيا، مما 
دفـــع بريطانيـــا إلى إجالء رعاياهـــا بحجة أن 

اإلجراءات األمنية غير كافية.
في املقابل، أفاد وزير الداخلية التونســـي 
بأنه منذ هجوم سوسة متكنت قوات األمن من 
تفكيك عشـــرات اخلاليا اإلرهابية النائمة التي 
كانت تســـتعد لهجمات جديدة وأن الســـلطات 
قبضت على 15 عنصرا يشتبه في ضلوعهم في 

هجوم سوسة.
ولم يقدم الوزير أي تفاصيل عن الهجمات 
التي كانت حتضر لها هذه اخلاليا لكنه أشـــار 
إلى أن الهجمات كانت على وشـــك التنفيذ قبل 

أن حتبطها قوات األمن.

وأوضح أن الوزارة نشرت حوالي 100 ألف 
رجل شـــرطة في أنحاء البالد لتعزيز احلماية 
وبث الطمأنية في نفوس السياح والتونسيني 

على حد السواء.
وأكد الغرســـلي ”أنهم قضـــوا خالل عملية 
قفصـــة على 5 عناصـــر إرهابيـــة أبرزها مراد 
الغرسلي املكنى بأبي البراء الذي خلف لقمان 
أبو صخر في قيادة التنظيم“، بعد مقتل األخير 

في عملية أمنية مماثلة في مارس املاضي.
وكشـــف الوزير أنه خالل هذه العملية قتل 
قياديـــون بارزون من بينهـــم اجلزائري وناس 
أبـــو الفتح الذي تالحقه الســـلطات اجلزائرية 

منذ 21 عاما بتهم تتعلق باإلرهاب.
وتعد كتيبة عقبـــة بن نافع امتدادا لداعش 
في تونس بعد أن أعلنـــت مبايعتها للبغدادي 
ومتثـــل خطـــرا حقيقيا علـــى أمن واســـتقرار 

البالد.
ومعلـــوم أن هـــذه الكتيبـــة تعتبـــر البالد 
التونسية دار حرب والتونسيني من ”الكافرين“ 
لذلك يجوز قتالهم والتنكيل بهم، غايتها إقامة 
دولة اخلالفـــة واإلطاحة مبؤسســـات الدولة. 
وكتيبة عقبة بن نافع تعّد أول تنظيم يتأســـس 
في تونس وله ارتباط بتنظيم القاعدة في بالد 
املغرب اإلسالمي، كما له عالقات وثيقة بكتيبة 

جزائرية متشددة تدعى الفتح املبني.
وتستقطب الكتيبة الشـــباب املتبني للفكر 
اجلهـــادي الذي يتم إرســـاله إلـــى ليبيا لتقلي 
تدريبات عســـكرية مـــن أجل القيـــام بهجمات 

إرهابية في تونس فيما بعد.
ورغـــم تأكيد خبـــراء أن داعـــش متكن من 
آالف  واســـتقطاب  تونـــس  حـــدود  اختـــراق 
املقاتلني التونســـيني إلى صفوفه، إال أن وزير 
الداخليـــة أكد أنه ال يتوفر أي دليل على وجود 

تنظيم داعش على األراضي التونسية.

وأوضـــح الغرســـلي أن ”وزارته لـــم تتأكد 
من وجود عناصر داعش في تونس“، مشـــيرا 
إلى أن هناك عناصر إرهابية تونســـية أعلنت 
مبايعتهـــا للتنظيم، وأن قـــوات األمن تتابعهم 

وتالحقهم فقط“.
وفي وقت ســـابق عبر تغريدات نشرت على 
حســـاب داعش في موقع تويتر، أعلن التنظيم 
تبنيه بعـــض العمليات اإلرهابيـــة في تونس، 

آخرها هجوم سوسة املسلح.
ويتصـــدر التونســـيون، بحســـب تقاريـــر 
اســـتخباراتية دولية، مراتـــب متقدمة في عدد 

اجلهاديـــني الذين يقاتلون ضمـــن التنظيمات 
املتشددة في العراق وسوريا وليبيا واجلزائر، 
وأبرزها تنظيما داعش وجبهة النصرة (الفرع 

السوري لتنظيم القاعدة).

ويســـافر أغلب هؤالء عبر األراضي الليبية 
وتركيا ومنها ينطلقون إلى سوريا والعراق.

وكانت الداخلية التونســـية قـــد ذكرت في 
فبراير املاضي أن عدد اجلهاديني التونســـيني 
فـــي بؤر التوتر باخلارج يتـــراوح ما بني 2500 
و3000 من بينهم أكثر من 500 عنصر عادوا إلى 
البـــالد، وقد أحيل عدد منهم إلـــى القضاء في 

حني يخضع آخرون إلى املراقبة األمنية.
ومنعت الســـلطات التونســـية فـــي مارس 
2013 أكثر من 12 ألف شـــاب من الســـفر لشبهة 

االلتحاق مبناطق القتال خارج البالد. 
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◄ أعربت وزارة الشؤون 
الخارجية الّتونسية، عن 

أسفها الشديد لدعوة الخارجية 
البريطانية رعاياها إلى ”مغادرة 

تونس، وعدم التوجه إلى 
المناطق الجبلية والحدودية، إّال 

في حاالت الضرورة القصوى“.

◄ تمكنت القوات األمنية 
الجزائرية من قتل إرهابي 

واعتقال آخر في عملية بالقرب 
من بلدة عين الحجل بمحافظة 

المسيلة (300 كيلومتر شرق 
الجزائر).

◄ أبدت اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنسان التابعة لمجلس النواب 

الليبي مخاوفها تجاه ”خلو 
مسودة االتفاق السياسي 

من أي تأكيد بشأن مالحقة 
مرتكبي انتهاكات حقوق 

اإلنسان ومرتكبي الجرائم في 
ليبيا وإخضاعهم للمحاسبة 

القانونية“.

◄ قتل جنديان ينتميان إلى 
القوات الموالية للحكومة الليبية 

المؤقتة  في معارك شهدتها 
بنغازي أمس، وذلك غداة مقتل 

خمسة أشخاص في قصف 
استهدف منطقة سكنية في 

المدينة الواقعة في شرق ليبيا.

◄ دعا وزير الخارجية 
البريطاني، فيليب هاموند، 

المؤتمر الوطني العام المنتهية 
واليته إلى ”االنضمام إلى 

االتفاق السياسي الليبي (اتفاق 
الصخيرات) وأن يلعب دورا 

حيويا في الدستور الجديد وفي 
البرلمان الليبي“.

◄ كشف مصدر أمني جزائري، 
أمس األول، أن بالده وتونس 

تدرسان تجهيز الحدود البرية 
بينهما بنظام إلكتروني لكشف 

عمليات التسلل.

باختصار

تونس توجه ضربة قاصمة لكتيبة عقبة بن نافع بالقضاء على رؤوس اإلرهاب 
[ قوات األمن تقتل  ثالثة من كبار قادة الكتيبة [ وزير الداخلية ينفي توفر أدلة على وجود داعش في تونس 

متكنت قوات األمن التونســــــية من إضعاف كتيبة عقبة بن نافع التي أعلنت والءها لتنظيم 
الدولة اإلســــــالمية وذلك بالقضاء على أغلب قياداتها من بينهم جزائري تالحقه السلطات 
منذ عشــــــرين سنة. وحتاول احلكومة التونســــــية تطويق املجموعات املتشددة منذ الهجوم 
األخير على سوســــــة والذي كانت له تداعيات ســــــلبية على قطاع السياحة العصب احلي 

لالقتصاد التونسي.

أكدت مصادر عســــــكرية أن القيادة األميركية تعتزم نشــــــر طائرات دون طيار في إحدى 
ــــــي داعش في ليبيا وهو ما  القواعد العســــــكرية في شــــــمال أفريقيا ملراقبة حتركات مقاتل
يؤكد اخلطر الذي ميثله هذا التنظيم الذي متكن من فرض سيطرته على مدن سرت ودرنة 
ومصراتة ومن اســــــتقطاب أعداد كبيرة من املقاتلني مما جعله أكثر التنظيمات خطرا على 

أمن واستقرار املنطقة.

{أطلـــب من االتحاد األوروبي بأن يكون أكثر صدقا في التخطيط 

لنوع المســـاعدة التي ســـيقدمها إلى ليبيا ومن بينها المســـاعدة 

األمنية بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي}.

دومينيك أسكويث
سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا

{الجزائر تسجل الخطوات اإليجابية في مسار التسوية السياسية 

لألزمة في ليبيا، وتدعو كافة الفاعلين واألطراف المشـــاركة إلى 

وضع المصلحة العليا للشعب الليبي فوق كل اعتبار}.

عبدالعزيز بن علي الشريف
الناطق الرسمي باسم وزارة اخلارجية اجلزائرية

{الحكومـــة الليبية لن تقبل التدخل أو المســـاس بســـيادة ليبيا 

وهي تســـعى إلـــى تجهيز مقترحات بشـــأن الهجرة غير الشـــرعية 

حيث ستقوم بتقديمها قريبا إلى االتحاد األوروبي}.

حامت العريبي
الناطق باسم احلكومة الليبية املؤقتة

وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي: سننتصر في حربنا ضد اإلرهاب

طائرات أميركية دون طيار لشن غارات جوية ضد داعش ليبيا

واشنطن تعتزم نشر طائرات دون طيار قرب ليبيا لمراقبة داعش

تونس تعتقل 15 عنصرا يشتبه في 

ضلوعهم في هجوم سوسة وتفكك 

مزيدا من الخاليا اإلرهابية

◄

وزير الداخلية التونسي يعلن القضاء 

على معظم قيادات كتيبة عقبة بن 

نافع الموالية لتنظيم داعش

◄

مواقع جهادية تؤكد أن كتيبة تابعة 

لتنظيم داعش بليبيا استقبلت 33 

تونسيا قدموا من محافظة تطاوين

◄
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أخبار

◄ أغلقت األجهزة األمنية الكويتية 
ملف التحقيق في التفجير االنتحاري 

الذي كان استهدف نهاية الشهر 
املاضي مسجدا في العاصمة الكويت 

مخّلفا عشرات الضحايا بني قتلى 
وجرحى. وأحالت املتهمني إلى هيئة 

التحقيق واالدعاء العام وبينهم 
خمسة سعوديني.

◄ عقد العاهل السعودي امللك سلمان 

بن عبدالعزيز اجتماعا مع رئيس 
الوزراء الباكستاني نواز شريف في 
قصر الصفا مبكة تعّلق حسب وكالة 

األنباء السعودية بـ”أوجه التعاون 
الثنائي بني البلدين“ و”تطورات 

األحداث على الساحتني اإلقليمية 
والدولية“.

◄ وّقعت مصر واليمن ممثلة 
بحكومتها الشرعية املعترف بها 

دوليا برئاسة خالد محفوظ بحاح 
عددا من االتفاقيات يتعلق بعضها 

بالتعاون في مكافحة اإلرهاب 
وجتفيف منابعه.

◄ أعلنت وزارة الداخلية العراقية 
عن أن ١١٠ مدربني عسكريني إيطاليني 

سيشرعون بتدريب قوات األمن 
العراقية بحلول اخلريف املقبل 

لتعزيز قدرة تلك القوات في احلرب 
التي تخوضها ضد تنظيم داعش.

◄ قّرر مجلس الوزراء الكويتي  أمس 
«تشكيل جلنة دائمة ملكافحة اإلرهاب 

بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء 
على مصادر متويله وتكثيف برامج 

التوعية وتعزيز الوسطية ونبذ 
التطرف».

◄ كثف الدفاع املدني السعودي 
من إجراءاته تنفيذا للخطة املتعلقة 

مبرحلة الذروة في احلرم املكي والتي 
تكون خالل األيام األخيرة من شهر 

رمضان.

باختصار

أخرجـــت إقالـــة محافـــظ النجف  } بغــداد – 
العراقية إلى العلن مجـــّددا اخلالفات احلاّدة 
بني األحزاب الشـــيعية املمســـكة بالسلطة في 
العراق، منذرة بإشـــعال أزمة كبيرة في البالد 
تفضـــي إلى تعطيـــل آلة احلكـــم القائمة على 
توافقات هّشـــة بني أقطـــاب تلك األحزاب التي 
تضمـــر العداوة الشـــديدة لبعضهـــا البعض 
ويـــرى كل منها نفســـه األحّق بتزّعم املشـــهد 

وقيادة البالد.
وقـــال متابعون للشـــأن العراقـــي إّن إقالة 
احملافظ عدنان الزرفي احملســـوب على رئيس 
الـــوزراء الســـابق نوري املالكـــي والتي وقف 
وراءهـــا عّمار احلكيم رئيـــس املجلس األعلى 
اإلسالمي ال متثل ســـوى قمة جبل اجلليد في 
الصراع الشـــرس الدائر بـــني الرجلني والذي 
بـــدأ يتضح بشـــكل كبير مـــع مطالبة املجلس 
مبحاكمة املالكي بتهم الفســـاد وباملســـؤولية 

عن سقوط مدينة املوصل بيد تنظيم داعش.
ولم يستبعد هؤالء أن يلجأ زعماء األحزاب 
الشيعية خالل الفترة القادمة إلى استخدام كّل 
ما ميلكونه من نفـــوذ وما يتاح لهم من آليات 
قانونية إلزاحة خصومهم من السلطة مبا في 

ذلك من ميسكون مبناصب وزارية.
ودار احلديـــث خـــالل األيـــام املاضية عن 
ضغـــوط متارســـها أحـــزاب شـــيعية إلحداث 
تغييرات تشـــمل وزارتي اخلارجيـــة واملالية، 
كما تشمل اســـتبعاد نوري املالكي من منصب 
نائب رئيس اجلمهورية نظرا لدوره الســـلبي 
في تأجيـــج الصراعات بتصريحاتـــه النارية 
املتضمنـــة التهامـــات جزافيـــة ألطـــراف مـــن 

مختلف االنتماءات السياسية واملذهبية.
وأقـــال مجلـــس محافظـــة النجـــف أمس 
احملافـــظ عدنان الزرفي بعـــد اتهامه بالتورط 

مبلفات فســـاد مالية وإدارية، وســـوء اإلدارة، 
وهدر املال العام“، خالل فترة توليه املنصب.

وصـــّوت ١٩ عضـــوا مـــن أعضـــاء مجلس 
احملافظـــة، ضمن كتلـــة حتالـــف النجف، من 
مجموع ٢٩ عضوا يشّكلون األغلبية، على إقالة 
احملافـــظ، الذي ينتمي إلى كتلة الوفاء للنجف 
التي تضم ٩ مقاعد في مجلس احملافظة وذلك 
فـــي جلســـة اســـتثنائية عقدت صبـــاح أمس 

االثنني.
واتهم حسني وحيد، عضو مجلس محافظة 
النجـــف عـــن  كتلة الوفـــاء للنجـــف ”مجلس 
احملافظة بارتكاب سلســـلة جتاوزات قانونية، 
وصوال إلى التصويـــت على إقالة احملافظ من 
منصبه“، مضيفا ”سنلجأ إلى محكمة القضاء 

اإلداري للطعن بالقرار“.
وأضاف وحيد إن ”النظام الداخلي ملجلس 
احملافظة حدد عقد جلســـة واحدة أســـبوعيا، 
هي يـــوم األحـــد، مـــن كل أســـبوع، وال يحق 
ملجلـــس احملافظة من الناحيـــة القانونية عقد 
جلســـة اســـتثنائية في نفس األســـبوع، وهو 
أمر مخالف للنظـــام الداخلي، كما أن احملافظ 
يتمتع بإجـــازة مرضية، وال ميكـــن إقالته من 
منصبـــه من الناحيـــة القانونيـــة، وهو مجاز 

رسميا“.
ويضم التحالف الذي أقال محافظ النجف 
كتل املجلس األعلى اإلســـالمي بقيـــادة عمار 
احلكيـــم، والتيـــار الصـــدري بقيـــادة مقتدى 
الصـــدر، كمـــا يضـــم تيـــار الدولـــة العادلة، 
والعدالـــة والتغيير، وجتمـــع النهضة للبناء، 
بينما تنتمي كتلـــة احملافظ، إلى ائتالف دولة 
القانون الذي يقوده نوري املالكي نائب رئيس 

اجلمهورية.
واتســـعت اخلالفات مؤخـــرا بني األطراف 
تلـــك  وقـــادت  احملافظـــات،  فـــي  السياســـية 
اخلالفات إلى إقالة محافظـــي األنبار وديالى 
وواسط ونينوى على خلفية اتهامات بـ“سوء 

إدارة احملافظات والفساد املالي“.
ويبدو استخدام تهمة الفساد أجنع وسيلة 
الستبعاد أّي من احملسوبني على نوري املالكي 

نظرا ملا شـــهدته فترتا رئاســـته للحكومة من 
استشـــراء للظاهرة بشـــكل غير مسبوق مس 
مختلـــف مفاصـــل الدولة وأثـــر عليها مبا في 
ذلك اجلوانب األمنية والدفاعية حيث ساهمت 
صفقات التسّلح املشوبة بالفساد وتخصيص 
رواتـــب آلالف مـــن اجلنـــود الوهميـــني غيـــر 
املنخرطـــني فعليـــا فـــي اخلدمة فـــي إضعاف 
والعســـكرية مبا أفضى  املؤسســـتني األمنية 
إلى ســـقوط أجزاء كبيرة من البالد بيد تنظيم 

داعش.
واعترفت النائبة عن دولـــة القانون عالية 
نصيف أمس باستشـــراء الفســـاد بشكل غير 
مسبوق في العراق قائلة في تصريح إن البلد 

”حّطم الرقم القياســـي في الفساد على مستوى 
العالم لوجود مافيات عمالقة للفســـاد جعلت 
الشـــعب العراقي يرزح حتـــت وطأة الفقر رغم 

الثروات الهائلة املوجودة في هذا البلد“.
وكمـــا تســـبب رئيـــس الـــوزراء العراقي 
الســـابق نوري املالكي بإشعال اخلالفات بني 
ُســـّنة العراق وشـــيعته، فقد أّجـــج اخلالفات 
داخل البيت السياسي الشـــيعي الذي ينتمي 

إليه حزبه، حزب الدعوة اإلسالمية.
وبرز كل من عمـــار احلكيم رئيس املجلس 
األعلى اإلسالمي، ومقتدى الصدر زعيم التيار 
الصـــدري كأكثر قادة األحزاب الشـــيعية عداء 

للمالكي.

واتهمـــت أمـــس كتلـــة املواطـــن التابعـــة 
للمجلس األعلى بقيـــادة احلكيم حزب املالكي 
باالستحواذ على مقاليد السلطة ومؤسساتها.
وُنقل عـــن النائب عن كتلة املواطن ســـليم 
شـــوقي قوله إن االنهيار الذي حدث في الدولة 
العراقيـــة دفـــع املرجعيات الدينية والشـــارع 
العراقـــي إلى تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية 
بعيدة عن الشخصنة يشترك فيها اجلميع، إّال 
أن جوانب في الوثيقة السياسية لم تطبق من 
بينها التوازن حسب االســـتحقاق االنتخابي 
الذي لم يحدث لغاية اآلن، مبينا أن هناك جهة 
فـــي التحالف الوطنـــي، وهي حـــزب الدعوة، 
مستحوذة على جميع الهيئات منذ ٨ سنوات. 

صراعات األحزاب الدينية تنذر بأزمة سياسية حادة في العراق

ــــــوري املالكي والتي وقف  إقالة محافظ النجف احملســــــوب على رئيس الوزراء الســــــابق ن
وراءها عّمار احلكيم رئيس املجلس األعلى اإلســــــالمي ال متثل سوى قمة جبل اجلليد في 
الصراع الشــــــرس الدائر بني الرجلني والذي يعتبر صدى لصراعات أشــــــد بني مختلف 

أقطاب األحزاب الشيعية في العراق.

الحكيم واملالكي قطبان للخصومة داخل العائلة السياسية الواحدة

إعدام المدانة بقتل مدرسة أميركية باإلمارات
} أبوظبي - أعلن أمس في اإلمارات عن تنفيذ 
حكم اإلعدام بحق مواطنة أدينت بقتل مدّرسة 
أميركية في مركز جتاري بالعاصمة أبوظبي، 
ومحاولـــة تفجيـــر قنبلة بدائيـــة الصنع أمام 

منزل طبيب أميركي نهاية العام املاضي.
ويكون بذلك قد مت إغالق القضية املعروفة 
إعالميا بجرمية ”شـــبح الرمي“ بشـــكل نهائي 
بعـــد أن هزت الـــرأي العام احملّلـــي والدولي 
كون اجلرمية حدثت في بلد يعرف باستقراره 

وببعد مجتمعه عن نوازع التشّدد واإلرهاب.
ونقلـــت وكالة األنباء اإلماراتية الرســـمية 
عـــن احملامي العـــام لنيابة أمـــن الدولة أحمد 
الضنحاني قوله إنه ”مت صباح اليوم (اإلثنني) 

تنفيذ حكـــم احملكمة االحتاديـــة العليا، دائرة 
أمـــن الدولـــة، بإعدام احملكوم عليهـــا آالء بدر 
عبدالله، بعد أن صّدق الشـــيخ  خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة على تنفيذ احلكم وفقا 

للقانون“.
وكانت احملكوم عليها قـــد ُأدينت بارتكاب 
”جرائم قتل املجني عليها  أبوليا بالزس ريان، 
طعنا بســـكني، والشروع في قتل قاطني إحدى 
شـــقق بناية بكورنيش أبوظبي، بوضع قنبلة 
يدوية الصنع قرب باب الشـــقة، وإشعال فتيل 

تفجيرها في ١ ديسمبر ٢٠١٤“.
كمـــا أدينت كذلـــك ”بجمع مـــواد متفجرة 
محظـــور جتميعها، وإنشـــاء وإدارة حســـاب 

إلكترونـــي علـــى الشـــبكة املعلوماتية باســـم 
مســـتعار، بقصـــد ترويـــج أفـــكار جماعـــات 
إرهابيـــة، ونشـــر معلومات مـــن خالله بقصد 
اإلضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل 

من رموزها“.
وأدينـــت أيضـــا ”بتقـــدمي أمـــوال لتنظيم 
إرهابـــي الســـتخدامها فـــي ارتـــكاب عمليات 
إرهابيـــة وقـــد ارتكبـــت تلك اجلرائـــم تنفيذا 
لغـــرض إرهابي بقصد إزهـــاق األرواح إلثارة 
الرعـــب بـــني النـــاس وتهديـــد أمـــن الدولـــة 
واســـتقرارها“. وقضـــت دائـــرة أمـــن الدولة 
فـــي احملكمة االحتادية العليـــا في ٢٩ حزيران 

املاضي، بإعدام املتهمة.

وقتلـــت األميركيـــة، أبوليا ريـــان وهي أّم 
لطفلني طعنا بأداة حادة في دورة مياه نسائية 
في مركز جتاري بجزيـــرة الرمي في إمارة أبو 

ظبي مطلع ديسمبر املاضي.
وأظهـــرت لقطات كاميـــرا مراقبة في املركز 
التجـــاري اجلانيـــة وهي ترتـــدي نقابا يخفي 
مالمحهـــا بالتزامن مع وقـــوع اجلرمية، األمر 
الذي جعل وســـائل اإلعالم تطلق على القضية 
اســـم ”شـــبح الرمي“. وبعد احلـــادث بيومني، 
أعلنـــت وزارة الداخلية القبـــض على املتهمة، 
وبّثت  تسجيال أكدت من خالله أن املرأة نفسها 
قامت بـــزرع  قنبلة بدائية الصنـــع أمام منزل 

أميركي، في نفس يوم قيامها بقتل املدّرسة.

«دولتنـــا المضيافة تتســـع للجميع دون تمييز بيـــن عربي وأجنبي 

أو مسلم وغير مســـلم ألن اإلنسان هو اإلنسان بصرف النظر عن 

هويته أو انتمائه الديني والجغرافي واإلثني».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

«حل األزمة اليمنية ال يقتصر على هدنة إنسانية مدتها أربعة أو 

خمســـة أيام، بل الحل الحقيقي هو الحل السياسي على أساس 

المبادرة الخليجية وقرارات مجلس األمن».

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
املبعوث األممي اخلاص إلى اليمن

«الســـفارات العراقية في الخارج ال تمثل دولـــة العراق. والجاليات 

العراقية تشـــكو تعامل أغلب السفراء معها على أساس القومية 

والمكون».

أحالم احلسيني
عضو جلنة العالقات اخلارجية بالبرملان العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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تعديالت جديدة على الطاقم الوزاري في السعودية

} الرياض -  أصدر العاهل الســـعودي، امللك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز أمـــس أربعـــة أوامر 
ملكيـــة أعفى مبوجبها رئيـــس الديوان امللكي 
من منصبه بعد عشـــرة أســـابيع مـــن تعيينه 
باملنصب، وعني مبوجبها أميرا جديدا ملنطقة 

احلدود الشمالية، ووزيرا جديدا لإلسكان.
ويواصل العاهل الســـعودي بذلك سلسلة 
التغييـــرات فـــي املناصـــب الهامـــة بالدولـــة 
والتي كان دشـــّنها حني جاء ملـــكا للبالد في 
يناير املاضي خلفـــا للملك الراحل عبدالله بن 
عبدالعزيز، وكانت األوســـع من نوعها واألكثر 

شموال ملناصب قيادية.
وتقـــول دوائـــر ســـعودية إن مثـــل هـــذه 
التغييـــرات تعكس رغبـــة ملكية فـــي تطبيق 
معيـــار الكفاءة بهـــدف بلوغ أقصـــى درجات 

النجاعة في إدارة شؤون الدولة.
ومبوجب أحد األوامر امللكية، التي نشرت 
نصها وكالة األنباء السعودية الرسمية،  فإنه 
”ُيعفـــى حمد بـــن عبدالعزيز الســـويلم، رئيس 
الديـــوان امللكي من منصبه“. ونص األمر ذاته 
على أنه ”ُيكلف خالد بن عبدالرحمن العيسى، 
وزيـــر الدولة وعضو مجلس الـــوزراء بالقيام 

بعمل رئيس الديوان امللكي“.
ويكتســـي منصب رئاســـة الديوان أهمية 
في الســـعودية نظرا لقرب من يتوّاله من امللك 

أعلى سلطة في البالد. وكان العاهل السعودي 
أصـــدر في ٢٩ أبريل املاضي عدة أوامر ملكية، 
قضـــى أحدهـــا بتعيني حمـــد بـــن عبدالعزيز 
السويلم رئيســـا للديوان امللكي مبرتبة وزير 
خلفا حملمد بن ســـلمان ولـــّي ولّي العهد الذي 

كان يشغل هذا املنصب.
كمـــا قضى أحـــد األوامـــر امللكيـــة بإعفاء 
األمير مشـــعل بـــن عبدالله بـــن عبدالعزيز بن 
مساعد بن جلوي آل سعود، مستشار امللك من 
منصبه، وقضى أمر آخر بتعيينه أميرا ملنطقة 
احلدود الشـــمالية مبرتبة وزيـــر، خلفا لوالده 
الـــذي وافته املنيـــة قبل ١٠ أيـــام. وقضى أمر 
ملكـــي آخر بتعيني ماجد بـــن عبدالله احلقيل 
وزيرا لإلســـكان، ليكون الوزير الثالث في هذا 

املنصب باململكة، خالل ٤ شهور.
وكان العاهل الســـعودي امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز، قـــد أعفى في ١١ مـــارس املاضي 
وزير اإلســـكان شـــويش بن ســـعود ضويحي 
الضويحـــي من منصبه، وذلك بعد ٦ أســـابيع 

من إعادة تعيينه في املنصب.
وجتد التغييرات املتالحقة على رأس هذه 
الوزارة تفسيرها في دّقة القضايا املتعلقة بها 
حيـــث ما يـــزال النقد يوّجه لســـلطات اململكة 
بشـــأن إدارة ملف اإلســـكان. ويعرف عن وزير 
اإلســـكان اجلديد ميله العتماد الطرق العلمية 

فـــي إدارة امللفات والـــذي جتلى في تغريدة له 
علـــى تويتر جـــاء فيها ”أكثر مـــا نحتاج إليه 
أرقـــام وإحصائيـــات دقيقـــة لتحليل صحيح 
وقـــرارات هادفـــة فعالـــة تتحدث عن مشـــاكل 

اإلسكان“.

الرئيـــس  منصـــب  شـــغل  احلقيـــل  وكان 
التنفيـــذي لشـــركة رافـــال للتطويـــر العقاري 
وهو من الداعني لفرض رســـوم على األراضي 
غير املطورة داخـــل النطاق العمراني في مدن 
اململكة والتي تعرف باسم األراضي البيضاء.

امللك سلمان يواصل البحث عن التركيبة األنجع إلدارة شؤون اململكة

التغييرات اجلديدة التي أدخلها العاهل السعودي على بعض مناصب الدولة تأتي مواصلة 
لسلسلة التغييرات التي كان دشّنها حني جاء ملكا للبالد، وتصّنفها دوائر سعودية ضمن 
ترسيخ اعتماد معيار الكفاءة بهدف بلوغ أقصى درجات النجاعة في إدارة شؤون البالد.

عالية نصيف:

العراق حطم الرقم 

القياسي في الفساد على 

مستوى العالم
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} بــريوت - القـــى خطـــاب رئيـــس احلكومة 
اللبناني األســـبق ســـعد احلريـــري ردود فعل 
إيجابية لدى الطبقة السياســـية اللبنانية، ملا 
تضمنـــه من رســـائل مطمئنـــة موجهة خاصة 
للمســـيحيني، مفادهـــا أن اجلميـــع في مركب 
واحـــد وال بـــد مـــن االلتفاف حلل اإلشـــكاالت 
الدســـتورية التي تكبل البالد وفـــي مقدمتها 

رئاسة اجلمهورية.
واعتبر منســـق األمانة العامـــة لقوى ”14 
آذار“ فارس ســـعيد أن ”خطاب سعد احلريري 
مساء األحد فك االشـــتباك الذي كان مقصودا 

حصوله بني املسيحيني واملسلمني“.
من جانبـــه رأى النائب إيلي محفوض ”أن 
خطـــاب احلريري الرافض للمواجهة الطائفية 

هو أفضل رّد على حزب الله“ .
والالفت املوقف الذي أبداه مســـؤولون في 
التيـــار الوطني احلر جتـــاه خطاب زعيم تيار 
املستقبل، حيث اعتبر وليد خوري أن ”خطاب 
الرئيس ســـعد احلريري وطنـــي بامتياز، رغم 

أنه لم يحمل جديدا في املواقف املعروفة“.
وقال، أمس إننا ”مازلنا على اخلط نفســـه 
فـــي االتصـــاالت القائمة مـــع تيار املســـتقبل 
والقـــرار يعـــود إليـــه، ونأمل بـــأن يصدر منه 

موقف خالل األسبوعني املقبلني“.
وأطل ســـعد احلريري مســـاء األحد خالل 
سلسلة إفطارات نظمها تيار املستقبل، موجها 

جملة من الرسائل للداخل.
جـــاء ذلك بعد التصعيد الذي قام به التيار 
الوطنـــي احلـــر، اخلميس، عقب عقد جلســـة 
مجلس الـــوزراء، بدعوى الضغط الســـترجاع 
”حقوق املسيحيني املسلوبة“، وإجبار حكومة 
متام ســـالم على اإلصغـــاء ملطالبه بخصوص 
آليـــة التصويت على قـــرارات مجلس الوزراء 
وفيما يخص ملـــف التعيينات، وأيضا قانون 

االنتخابات.

وقال احلريـــري متوجها بالكالم لعون ”لم 
نغلق الباب على أّي مخرج لألزمات املوجودة 
وحاولنـــا أن يكون التوافـــق الوطني القاعدة 
التي يتحقـــق من خاللها الوصول إلى رئيس، 
ولـــن نتأخر عـــن أي جهد للخـــروج من املأزق 
الذي نعيشـــه، واألبواب ليست مغلقة في وجه 

أي مخرج واقعي وال فيتو على أي اسم“.
وأضاف ”إّن حماية لبنان من الفتنة تتقدم 
على أي أولوية وهي سياسة سنستمر بها مع 

كل ما يواكبها من مالحظات وانتقادات“.
وأشاد بأسلوب تعامل رئيس احلكومة مع 
التصعيـــد العوني قائال ”حســـنا فعل الرئيس 
متام ســـالم بحماية الركن الشرعي األخير من 
الشلل، فنحن لســـنا في وارد أّي مواجهة على 
أساس طائفي“، مشددا لقد ”تعاوننا مع ”التيار 
في العشرات من القرارات، ولم  الوطني احلر“ 
يصدر قرار واحد في احلكومة إال بالتوافق بني 
الكتل ومن ضمنها تكتل ”التغيير واإلصالح“.

وتابـــع، هنـــاك رأي غالـــب فـــي احلكومة 
ورأي راجـــح مـــن الرئيس نبيه بـــري أّنه في 
ظل اخلالف ال حديث عن قيادة اجليش إال في 
أيلول، الفتا إلى أّن ”تيار املســـتقبل“ منذ عشر 
ســـنوات يتصدر املواجهة مع مشاريع تخريب 

الدولة.
ووفـــق محللني فـــإن دعوة عـــون أنصاره 
للنـــزول إلـــى الشـــارع األســـبوع املاضـــي لم 
تكن إال مســـعى منـــه للضغط على املســـتقبل 
للقبول بتعيني صهره شـــامل روكز على رأس 
قيـــادة اجليش رغـــم أن مســـألة التعيينات لم 
يحـــن أوانها بعـــد، وأيضا للقبول به رئيســـا 

للجمهورية.
ويشـــترط عون حلضور جلســـات انتخاب 
رئيس للجمهورية احلصول على إجماع داخل 
املجلس حول شخصه، وهو ما ينسف العملية 

الدميقراطية.
وقد صب التصعيد العوني بادئ األمر في 
صالح حزب الله الذي حاول استغالله لتحويل 
األنظار من االشـــتباك الســـني الشـــيعي إلى 
املسيحي السني، حيث أنه ومع بداية التصعيد 
الذي لم يشارك فيه احلزب عمليا حرص األخير 
على جعل األزمة محصورة بني تيار املستقبل 

(سني) والتيار العوني (مسيحي)، ناصحا في 
أكثر من مرة املســـتقبليني بالـــذات باإلصغاء 
إلى مطالب التيار الوطني احلر وكأنه أراد أن 
”يثبت من خالل ذلك التهمة للمســـتقبل بسلب 

حقوق املسيحيني“.
وقد جنح املســـتقبل بزعامـــة احلريري في 
جتنيب نفســـه والبالد فخ االشـــتباك الســـني 
املســـيحي، من خالل التعامـــل بروّية وحكمة 
مع التحركات االحتجاجية في الشـــارع وعدم 
االجنـــرار خلـــف التحريض، وقـــد تكرس هذا 
التوجـــه من خـــالل خطاب احلريـــري األخير 
الذي أظهر متســـكا بالوحدة الوطنية، مجددا 

الوقوف بوجه مخططات الفتنة الطائفية.
ويرى املتابعون أن حراك التيار الوطني لم 
يكن اخلاسر فيه في النهاية سوى فريق 8 آذار 
الذي يقوده حزب الله في ظل تعزز االنقســـام 

بني مكوناته. وظهر هذا االنقسام في اعتراض 
حـــزب املـــردة بقيـــادة ســـليمان فرجنية على 
أســـلوب عون في الدعوة إلـــى التحرك، األمر 

الذي أثار غضب التيار احلر.
وجدير بالذكر أن العالقة بني املردة واحلر 
لـــم تكن قبـــال على ما يـــرام نتيجـــة التعامل 
الفوقـــي لعون معـــه، واعتباره مجـــرد ملحقا 
بـــه، كمـــا أن هنـــاك اختالفات بينهمـــا في ما 
يتعلـــق باألولويات ففيما يـــرى عون أنه ال بد 
اآلن مـــن الســـير بقانـــون االنتخـــاب (في ظل 
صعوبة اختياره حاليا لرئاســـة اجلمهورية)، 
يرى فرجنية ضرورة حل أزمة الرئاســـة وسط 
طموحات لم يخفيها علـــى أن يكون بديال عن 

عون لدى فريق 8 آذار.
أمـــا الطـــرف الثاني فـــي التحالـــف فهو 
رئيس حركة أمل نبيه بري الذي انتقد ضمنيا 

حتركات ميشال عون، ولإلشـــارة فإن العالقة 
بـــني اجلانبني هي األخرى غيـــر جّيدة ولطاملا 
كانـــت متوتـــرة وقد وصلـــت منذ أشـــهر حد 

القطيعة لوال تدخل حزب الله.
ويـــرى مراقبون أن ما عمل عليه حزب الله 
من حتريض خالل الفترة األخيرة لم يجن منه 

إال مزيدا من إضعاف حللفه.

محمد وديع

} القاهــرة - قالـــت مصـــادر أمنيـــة مصرية 
لـ”العرب“ إن اجتماعا عقد في الدوحة مؤخرا، 
على هامش إفطـــار رمضاني حضره قياديون 
في حمـــاس وعناصر مـــن جماعـــة اإلخوان، 
ملناقشـــة آليات الضغط على مصر لفتح معبر 

رفح.
وكان املعبر قـــد مت إغالقه مرة أخرى عقب 
العملية اإلرهابية التي وقعت في شمال سيناء 

في األول من يوليو اجلاري، وظهرت تلميحات 
ربطـــت بني تعاون احلركة مع تنظيم ما يعرف 

بـ”والية سيناء“.
وذكـــرت املصـــادر أن خالد مشـــعل رئيس 
املكتب السياســـي حلركة حماس، شـــارك في 
اإلفطار الذي دعا إليه يوســـف القرضاوي في 
الدوحة، مبشـــاركة عدد من قيـــادات اإلخوان 
الهاربني وأعضاء التنظيم الدولي، منهم جمال 
عبدالســـتار وعلـــي خفاجي وأحمـــد البقري، 
والداعية السعودي اإلخواني طارق سويدان.

وأوضحت املصادر أن املجتمعني ناقشـــوا 
األحداث األخيرة التي وقعت في ســـيناء، وما 
تردد حـــول عزم مصـــر اتخاذ موقف حاســـم 
من حمـــاس، بعد تزايـــد االتهامـــات بضلوع 
عناصرها في التخطيط واملشـــاركة في تنفيذ 

العمليات اإلرهابية األخيرة في سيناء.

وكشـــفت املصادر لـ”العرب“ أن مشعل أكد 
أنه ال يخشى التهديدات املصرية، وحاول نفي 
ما أشـــيع عن مشـــاركة احلركة في أي أحداث 

عنف في سيناء.
لكن املصـــادر أوضحت أن لدى القاهرة ما 
يثبت تورط حماس في العملية األخيرة، وغير 
معنية مبحاوالت إحراجها إنســـانيا، وال تريد 
الكشـــف عن جميع أوراقها في الوقت الراهن، 
حتـــى ال تصـــل العالقة إلـــى خـــط الالعودة، 
وتدخل في مواجهة صريحة مع احلركة، ليس 
هـــذا أوانها، مشـــددة على أن هنـــاك خطوات 

تصعيدية تدريجية قادمة ضد حماس.
واعتبرت املصادر األمنية أن فتح وتشغيل 
منفذ رفـــح احلـــدودي يرتبط ارتباطـــا وثيقا 
باستقرار األوضاع األمنية في محافظة شمال 
ســـيناء، نافية اإلدعـــاء الـــذي ترّوجه حماس 

بالتضييق املصري على سكان غزة، الستدرار 
تعاطف شـــعبي، ومنح بعض وســـائل اإلعالم 
فرصـــة لشـــن حمالت ضـــد القاهـــرة، حتى ال 
تضطـــر األخيـــرة إلى تعرية قيـــادات حماس، 
وكشـــف ما ارتكبوه من جتاوزات خالل الفترة 
املاضيـــة، الفتا إلـــى أن  القاهرة لـــم تعلن أي 

خطوات جتاه احلركة حتى اآلن.
وقال ســـمير غطاس الباحث في الشـــؤون 
الفلســـطينية ورئيس منتدى الشـــرق األوسط 
للدراسات اإلستراتيجية، إن إغالق معبر رفح 
يخضع للظروف األمنية، بهدف منع اإلرهابيني 

املوجودين في سيناء من التسلل عبره.
ولفـــت لـ”العـــرب“ إلـــى أن املعبر يســـهل 
دخول وخروج اإلرهابيني الذين تدعمهم حركة 
حمـــاس ومتّولهـــم باملال أو بالســـالح لتنفيذ 

عمليات إرهابية بسيناء.

تيار املستقبل يجنب لبنان فخ االشتباك السني املسيحي
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أخبار
[ الوطني الحر يغازل المستقبل ردا على خطاب الحريري المنفتح [ مغامرة عون تنعكس سلبا على تماسك 8 آذار

معبر رفح أداة تستغلها حماس للضغط على مصر

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ تمكنت قوات المعارضة السورية 
من تأمين انشقاق 19 عنصرا من قوات 

النظام في عدة جبهات بحلب.

◄ أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي قرارا جمهوريا، ُيجيز 

لوزارتي الداخلية والدفاع تأسيس 
شركات حراسة للمنشآت ونقل 

األموال.

◄ قصف الجيش اللبناني بعد ظهر 
االثنين مواقع المسلحين في جرود 

بلدة عرسال شرق البالد، وفق ”الوكالة 
اللبنانية الرسمية. الوطنية لإلعالم“ 

◄ وجه مدعي عام محكمة أمن 
الدولة األردنية، ُتهمتْي إطالة اللسان 

وتقويض نظام الحكم ضد الكاتب 
الصحفي جهاد المحيسن، الذي تم 

توقيفه على ذمة التحقيق.

◄ لقي مقاتل من جنسية ألمانية في 
صفوف وحدات حماية الشعب الكردي 

حتفه جراء إصابته منذ أيام، خالل 
اشتباكات مع تنظيم الدولة اإلسالمية 

في ريف الحسكة.

◄ استأنفت المحكمة الخاصة 
بلبنان النظر في قضية اغتيال رئيس 

الحكومة اللبناني األسبق رفيق 
الحريري.

◄ أبلغت إسرائيل، االتحاد األوروبي 
استعدادها إلجراء محادثات حول 

األوضاع في الضفة الغربية، شريطة 
عدم مناقشة ”االستيطان اإلسرائيلي“ 

فيها.

◄ قال عزت خميس، رئيس لجنة 
”حصر وإدارة أموال جماعة اإلخوان“، 

المشكلة من قبل الحكومة المصرية، 
إن اللجنة تحّفظت على أكثر من 1300 

جمعية تابعة لإلخوان خالل عام 
ونصف العام.

باختصار

{المملكة حريصة كل الحرص على وحدة الصف اللبناني وعلى 
أن يكون الخيار السياســـي الداخلي لبنانيا- لبنانيا، وأن يتفق 

اللبنانيون على ملء الفراغ الرئاسي وعلى حفظ الدستور}.
علي عوض عسيري
سفير السعودية في لبنان

{يـــد اإلرهاب أصبحت تضرب بعشـــوائية وضد مختلف الطوائف 
العربيـــة، بعـــد أن لفظتها كافة الشـــعوب العربية واإلســـالمية، 

وفشل فكرها المقيت في استقطاب أي تعاطف أو تجاوب}.
أحمد بن محمد اجلروان
رئيس البرملان العربي

{قانون االنتخاب هو المدخل الرئيســـي لإلصالحات السياســـية، 
وألن هـــذا القانون هو عمود التوازن في الحياة السياســـية، فمن 
الواجب أن يحرص مشرعوه على أن يكون ممثال عادال للناخبين}.
عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب األردني

أفشل تيار املستقبل وزعيمه سعد احلريري مخطط حزب الله إلثارة فتنة طائفية بني السنة 
واملســــــيحيني عبر مغامرة ميشــــــال عون األخيرة. ودرءا ألي تهديد للسلم االجتماعي، أكد 

احلريري أن أبواب تياره مفتوحة إليجاد صيغة توافقية ألزمات البالد الدستورية.

وليد خوري:
ما زلنا على الخط نفسه في 
االتصاالت القائمة مع تيار 

المستقبل والقرار يعود إليه

سمير غطاس:
إغالق المعبر يخضع 

للظروف األمنية، بهدف منع 
اإلرهابيين من التسلل عبره

الحريري يؤكد خالل إفطار رمضاني أن المستقبل ال يضع فيتو على أي شخصية لتولي رئاسة الجمهورية

} دمشــق - يجـــد النظام الســـوري في حربه 
على تنظيم الدولة اإلسالمية فرصته الوحيدة 
للعودة إلـــى املجتمـــع الدولي وفتـــح قنوات 

التواصل معه.
وفشـــلت إلى اآلن الضربـــات اجلوية التي 
يشـــنها التحالف الســـتيني بقيـــادة الواليات 
املتحـــدة األميركية في حتجيم متدد داعش في 

سوريا والعراق.
وســـجلت مؤخرا عمليات عسكرية للنظام 
تستهدف مناطق سيطرة  وصفت بـ”الدعائية“ 

داعش، راح ضحيتها العشرات من املدنيني. 
وقتـــل االثنني 13 شـــخصا علـــى األقل في 
القصف اجلوي للنظام على مدينة الباب التي 
يســـيطر عليها التنظيم املتطرف، لترتفع بذلك 
حصيلـــة القتلى إلى 47 خـــالل يومني، وفق ما 

أعلن املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وقال املرصـــد في بريـــد إلكتروني إن ”13 
شـــخصا على األقل بينهم طفـــل قضوا جراء 
قصف للطيـــران املروحي بحاويـــات متفجرة 
على أماكن في منطقة ســـوق املازوت ومناطق 
أخـــرى في مدينـــة الباب التي يســـيطر عليها 
تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية فـــي ريـــف حلب 

الشمالي الشرقي“.
وأســـفر القصـــف عـــن ”إصابـــة أكثر من 
أربعني بجروح“، فضال عن عشـــرة أشـــخاص 

آخرين في عداد املفقودين.

وحتدثـــت ”جلـــان التنســـيق احملليـــة في 
ســـوريا“ عـــن جثـــث محروقـــة ومتفّحمة في 

السوق لم يتم التعرف على هوية أصحابها.
وتعرضت املدينة السبت إلى قصف جوي 
مماثل أســـفر عن مقتل 34 مدنيـــا بينهم ثالثة 

أطفال، بحسب املرصد.
وتقصف قوات النظـــام عادة املناطق التي 
حتت ســـيطرة الفصائل املعارضـــة بالبراميل 

املتفجرة.
واســـتخدمت القوات فـــي القصف األخير 
علـــى الباب احلاويات املتفجـــرة، وهي عبارة 
عن خزانات محشـــوة مبـــواد متفجرة ومواد 
معدنية ”تفوق قدرتها التدميرية قدرة البراميل 

املتفجرة بثالثة أضعاف“، بحسب املرصد.
ويســـعى النظام إلثبات أنه قـــادر ميدانيا 
على دحر التنظيم الذي يثير مخاوف متزايدة 
لـــدى املجتمـــع الدولـــي بالنظر إلـــى التهديد 
الكبير الذي ميثله على الســـلم العاملي، خاصة 
أن خطره جاوز حـــدود املنطقة العربية ليطال 

القارة العجوز.
وتتهم قـــوات املعارضة النظام الســـوري 
بأنـــه من أوجد هذا التهديـــد البتزاز املنظومة 
الدوليـــة، مســـتدلة علـــى ذلك بغـــض النظام 
الطرف عنه منذ بداية ظهوره في سوريا، وقد 
وصل األمر حد التنسيق العملياتي بينهما في 
عدة جبهات لعل آخرها كان حني تقدم التنظيم 

صـــوب معاقل املعارضة في حلب على احلدود 
مع ســـوريا والذي رافقه قصـــف جوي لقوات 
األسد يستهدف شل حركة الفصائل املعارضة.
ويلقى النظام الســـوري في حربه الدعائية 
على داعش مســـاندة دبلوماســـية من حلفائه 
الـــروس الذين طرحوا مؤخـــرا مبادرة تقضي 
بتشـــكيل حتالف (ليـــس باملعنـــى التقليدي) 

بـــني النظـــام والقـــوى اإلقليميـــة املناوئة له 
وباألساس تركيا واململكة السعودية وقطر من 

أجل مواجهة داعش.
ويـــرى مراقبون أن هدف موســـكو تفعيل 
فرص املصاحلـــة بني النظام الســـوري وهذه 
القـــوى اإلقليمية التي يقول العديد بأن مكامن 

احللول تبقى بيدها.

املدنيون ضحايا األسد في حربه الدعائية ضد داعش

األبرياء وقود المعركة على البقاء

ــغــالل  ـــه حــــــاول اســت ـــل حـــــزب ال
التصعيد العوني لتحويل األنظار 
من االشتباك السني الشيعي إلى 

المسيحي السني

◄



} فيينــا – تقترب القـــوى العظمى وإيران من 
توقيـــع اتفـــاق تاريخي بشـــأن برنامج إيران 
النووي املثير للجدل عقب امتام كتابة مسودة 

االتفاق املنشود.
وكان مصدر دبلوماســـي رفيع املســـتوى 
أعلن في وقت ســـابق أن املفاوضات ستنتهي 
االثنـــني بغض النظر عن نتيجتهـــا. وقال ردا 
علـــى احتمال متديد املفاوضات ”١٣ يوليو هو 

آخر يوم في كل حال من األحوال“.
وحســـب مصـــدر دبلوماســـي غربـــي فإن 
املفاوضات التي أثمرت هذا االتفاق الذي جاء 
في مئة صفحـــة (٢٠ صفحة لنص االتفاق و٨٠ 
صفحة مقســـمة خلمسة مالحق) تضمن بنودا 
من أهمها رفع احلظر في غضون ســـتة أشهر. 
ورفع منع تصدير األسلحة إلى إيران بقرار من 

مجلس األمن بعد عامني من تاريخ التوقيع.
وقـــال املصدر ”أســـتطيع التأكيد أن احلل 
الوســـط لهذا األمر ممكن، وأرجح أن احلديث 
يـــدور عن إبقـــاء احلظر لعامـــني“، مضيفا أن 
إرسال األسلحة مستقبال ميكن أن يكون ”حتت 
رعايـــة اللجنة التي ســـيتم تشـــكيلها ملتابعة 

تنفيذ األطراف للصفقة“.
وباإلضافـــة إلى ذلك، يحـــوي االتفاق بندا 
يتعلق بشـــطب إيـــران مـــن القائمـــة الدولية 
املفروضة عليها عقوبات إلى جانب التحضير 
لرفع برنامجها النووي من البند الســـابع من 

ميثاق األمم املتحدة بقرار من مجلس األمن.

وكشـــفت تقارير إيرانية أن الرئيس حسن 
روحانـــي وجه إلـــى وزارة اخلارجية ومنظمة 
الطاقـــة الذرية اإليرانيتـــني أمس األول مذكرة 
تتضمن قائمة الشـــروط الالزمة لعقد الصفقة 
النووية مع الدول الســـت الكبـــرى، وذلك بعد 

موافقة البرملان اإليراني عليها.
ويرمي القانون إلى حماية حقوق إيران في 
املفاوضات ويقضي برفع تام لكافة العقوبات 
عن إيـــران يوم البدء بتنفيـــذ التزاماتها وفق 

االتفاق النهائي.
وحســـب القانـــون، فإن طهران ستســـمح 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة املنشآت 
النووية في نظام عادي، غير أنها حتظر زيارة 
املواقع العسكرية واخلاصة باألمن إلى جانب 

املنشآت غير النووية احلساسة.
ومن بـــني أبرز نقاط اخلـــالف التي أخرت 
االتفـــاق وجعلته يفـــوت ثالث اســـتحقاقات، 
مطالبـــة طهران برفـــع احلظر املفـــروض من 
قبل مجلس األمن منذ عام ٢٠٠٦ على األســـلحة 
وعلـــى برنامجهـــا الصاروخي فـــور التوصل 
إلى االتفـــاق النهائي، ووتـيرة رفـع العقـوبات 
االقتصاديـــة األخـــرى، فضــــال عــــن مســـألـة 
تفتيـش املواقع العسكرية املشبوهة، ومطالبة 
طهـــران باإلجابة عن أســـئلـة بشـــأن أنشـــطة 
سابقة مثل الشكوك بشأن اختبارها لصواعق 

نووية.
ويؤكد شـــق من املراقبني أن إيران حصلت 
مبوجب االتفاق على إجناز كبير ال يتمثل فقط 
في حصولها على التقنية النووية املستخدمة 
لألغراض الســـلمية، ولكنها حققت بالتوازي 
مـــع ذلك وهو األهم إجنازا تاريخيا سياســـيا 
كبيـــرا من خـــالل خروجها من حتـــت الفصل 
الســـابع بالطرق السلمية ومن خالل اجللوس 

على طاولة املفاوضات.

بيد أن خبراء يشيرون إلى أن هذا االتفاق 
فتح الباب فعليا لســـباق التسلح النووي في 
الشرق األوســـط ولعل الســـعودية وإسرائيل 
ســـتكونان ضمن كوكبـــة املقدمة فـــي املرحلة 
القادمة حيث تواجـــه املنطقة اضطرابات غير 

مسبوقة من أجل مواجهة نفوذ إيران.
وتقـــول إســـرائيل إن االتفـــاق ال يلزمهـــا 
وحتتفظ لنفسها بحق إبقاء اخليار العسكري 
علـــى الطاولة إلـــى جانب اخليـــارات األخرى 
لعل في مقدمتها حرب التجســـس على املواقع 
النووية اإليرانية سواء بطائرات دون طيار أو 

االختراق االلكتروني.
ويرى الباحث واحمللل السياسي في معهد 
غاتســـتون للسياســـة الدولية غاي ميليار أن 
القوى الغربية كتبت سيناريو ”جرمية إبادة“ 
جديدة بتوقيعهـــا اتفاقا مع إيران بخصوص 

ملفها النووي.
وبعد جتـــاوز ما تبقى مـــن عقبات وإبرام 
االتفـــاق، لن يكون متاحـــا تنفيذه، إال بعد نيل 
موافقـــة الكونغـــرس عليـــه إذ ســـيعكف على 
مناقشـــته خالل شـــهرين كاملـــني (٦٠ يوما)، 

باإلضافة إلى إقراره من قبل البرملان اإليراني.
وشـــكك في هذا الصدد السيناتور ميتش 
مكونيـــل كبيـــر األعضـــاء اجلمهوريـــني فـــي 
الكونغـــرس فـــي إمكانيـــة إقـــرار الكونغرس 
لالتفـــاق قائـــال ”مـــن الصعب للغايـــة مترير 
االتفاق، إذا ما مت، في الكونغرس“، في إشارة 
إلى أن االتفاق سيترك إيران دولة على أعتاب 

امتالك قنبلة نووية.
وميكـــن للرئيـــس األميركي بـــاراك أوباما 
اســـتخدام حق النقـــض إذا صوت الكونغرس 
ضـــد االتفاقية النوويـــة مع إيـــران إذ يتوقع 
محللون أن يرافق مناقشـــات هذا االتفاق بني 
اجلمهوريـــني والدميقراطيـــني جدال واســـعا 

خالل اجللسات.

وطيلة املفاوضات، أظهرت كل من فرنســـا 
وبريطانيـــا تشـــددا حيال نـــووي إيران حيث 
كانتـــا ترميـــان مـــن وراء ذلك انتـــزاع اتفاق 
جّيد من طهـــران ومنعها فـــي الوقت ذاته من 
صناعة سالح نووي رمبا يغذي سباق التسلح 
في الشـــرق األوسط وذلك بســـبب غياب الثقة 

املتبادلة بني هذه األطراف.
يذكـــر أن تقريرا مشـــتركا أصـــدره كل من 
معهد واشـــنطن ومركز ”بيلفـــر“ التابع ملعهد 
كنـــدي األميركي في أبريل املاضي أشـــار إلى 
أن صعوبة اإلشـــراف على األنشـــطة النووية 
اإليرانية متكن ليس في ســـعي طهران لعرقلة 
هذه اجلهود فحسب، بل وفي خصائص بعض 
األولى،  وبالدرجة  املستخدمة،  التكنولوجيات 
عملية تخصيـــب اليورانيوم ومعاجلة الوقود 

املستنفد.
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بني مؤيد ورافض، بلغت املفاوضات النووية بني القوى الكبرى مع إيران والتي اســــــتمرت 
١١ عاما إلى مرحلتها النهائية بعد مارثون شــــــاق من احملادثات دام ١٧ يوما في جولتها 
األخيرة. وفي كل األحوال فإن االتفاق الذي ســــــيحد من نشاط طهران النووي بات رهني 

دخوله حيز التنفيذ الفعلي عقب التوقيع عليه.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

اتفاق نووي تاريخي بين القوى العظمى وإيران تم قبل أن يتم

[ كابوس سباق التسلح النووي يخيم على الشرق األوسط [ شكوك بشأن مصادقة الكونغرس والشورى على االتفاقية

الشرق األوسط سيشهد اضطرابا وتوترا غير مسبوقني في الفترة القادمة

◄ بث داعش االثنني تسجيال 
صوتيا قال إنه من زعيم التنظيم 

في أفغانستان حافظ سعيد وهو ما 
يتناقض مع تقارير أشارت إلى أنه 
قتل في هجوم شنته طائرة أميركية 

دون طيار.

◄ قتل ٢٣ عسكريا وجرح ١٩ آخرون 
على األقل في انهيار ثكنة بالقرب 

من أومسك بسيبيريا، حسبما 
أعلنت أمس تقارير نقال عن املكتب 

اإلعالمي لوزارة الدفاع الروسية.

◄ ذكر مسؤولون إن مسلحني من 
حركة الشباب الصومالية املتشددة 
هاجموا االثنني قاعدة عسكرية في 

منطقة شبيلي وسط البالد مما أسفر 
عن مقتل ٤ جنود على األقل.

◄ أفادت تقارير أمس أن السلطات 
التركية اعتقلت منذ السبت املاضي 

٤٥ أجنبيا غالبيتهم من طاجيكستان 
في غازي عنتاب كانوا ينوون 

االنضمام لتنظيم الدولة في سوريا.

◄ قالت منظمة هيومان رايتس 
االثنني إن الصني حترم سكان التبت 

وشينغيانغ وغيرهم من األقليات 
العرقية من حق احلصول على 

جوازات سفر.

◄ قال رئيس مجلس النواب 
الروسي (الدوما) سيرغي ناريشكني 

إن أوروبا ستواجه مزيدا من 
االضطرابات بسبب ”السلوك 

لقادة االحتاد األوروبي. الالأخالقي“ 

◄ نشرت وسائل إعالم بريطانية 
تقارير عن انشقاق ذباح داعش 

امللقب باجلهادي جون، عبد املجيد 
عبدالباري، وهروبه من سوريا إلى 

تركيا.

باختصار

االتفاق النـــووي مع إيران فتح 

الباب فعليا لســـباق التســـلح 

النـــووي فـــي منطقة الشـــرق 

األوسط

◄

أخبار
«تفشـــي فيروس إيبوال القاتل في أفريقيا لم ينته بعد، فحوالي 

30 شـــخصا يصابـــون باملـــرض أســـبوعيا. ثلـــث هـــذه الحاالت 

مفاجئة وهذا األمر يثير قلقا بالغا لدينا».

ديفيد نابارو
مبعوث األمم املتحدة اخلاص بوباء إيبوال في أفريقيا

«لن يكون هناك حوار بني باكســـتان والهند ما لم تكن كشـــمير 

جـــزءا من الحـــوار. جميعنا نعلـــم هذه القضايا العالقة، وكشـــمير 

بالطبع على قائمة هذه القضايا».

سارتاج عزيز
مستشار األمن القومي الباكستاني

«موقـــف إيران من الواليات املتحدة، يشـــبه موقف شـــخص يحن 

لحبيب بذيء. ففي وقت تبدي فيه طهران احتقارا ألميركا، إال أنها 

ترغب ببناء عالقة شراكة معها».

بانفشيه كينوش
مترجمة سابقة لرؤساء إيران

} لنــدن – كشـــف رئيس الـــوزراء البريطاني 
ديفيد كاميـــرون االثنني عـــن نيته تخصيص 
املزيـــد من األموال ضمن امليزانية العســـكرية 

املعتمدة من أجل مكافحة اإلرهاب.
وقـــال كاميـــرون في بيـــان نشـــره مكتب 
احلكومـــة ”يتضمن هـــذا اإلجـــراء املزيد من 
الدعـــم اللوجســـتي العســـكري وكذلـــك دعم 

القوات اخلاصة“.
وستصرف هذه امليزانية على األرجح على 
اقتناء طائرات جتســـس جديدة وطائرات دون 
طيـــار والقـــوات اخلاصة حملاربـــة املتطرفني 
والســـيما عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية في 

العراق وسوريا.

ويأتي هـــذا القرار بعد أســـابيع قليلة من 
تعرض بريطانيا إلى صدمة قوية عقب مصرع 
ثالثـــني من رعاياها على يـــد متطرف في أحد 
منتجعات مدينة سوسة السياحية في تونس 

هو األعنف منذ أحداث يوليو ٢٠٠٥.
وتقـــول احلكومة إنهـــا ســـتلبي تعهدها 
أمام حلـــف الناتو بتخصيص اثنني باملئة من 
الناجت احمللي اإلجمالـــي لإلنفاق على الدفاع 
العسكري على مدى السنوات اخلمس املقبلة، 
األمر الذي ســـيزيد امليزانيات إلى ٤٧٫٧ مليار 

جنيه استرليني سنويا بحلول عام ٢٠٢٠. 
ويعتقـــد محللـــون أن هذا اإلجـــراء يتنزل 
االســـتراتيجية التي توختها احلكومة  ضمن 

البريطانية منذ مطلع هذا العام إثر التهديدات 
املتتاليـــة التـــي باتت تؤرق كامـــل أوروبا في 
أعقاب أحـــداث باريس، ورمبـــا تكون األجنع 

على مستوى التأهب األمني.
ومن املتوقع أن حتضر زعيمة حزب العمال 
املؤقتـــة هارييت هارمان واملتحـــدث الدفاعي 

باســـم احلزب فيرنون كوكـــر الجتماع ملجلس 
األمـــن القومي اليوم الثالثاء ملناقشـــة اخلطر 

الذي ميثله تنظيم الدولة.
وللمرة األولى يحضر فيها زعيم معارضة 
اجتماعا كهذا منذ ٢٠١٣ حيث تسعى احلكومة 
إلى حشد التأييد من أجل زيادة نسق التصدي 
لإلرهـــاب مبا في ذلك دراســـة احتمـــال تنفيذ 

ضربات جوية في سوريا.
ومبوازاة ذلـــك، يرى وزير الدفـــاع مايكل 
فالون أن البرملان ســـيحتاج وقتا التخاذ قرار 
بشـــأن مـــا إذا كان مـــن ”املنطقـــي“ للواليات 
املتحدة وحلفاء آخرين أن يهاجموا داعش في 

سوريا بينما تقاتلهم بريطانيا في العراق.

بريطانيا تعيد ترتيب موازنتها العسكرية ملحاربة اإلرهاب

ديفيد كاميرون:

على بريطانيا تخصيص 

المزيد من ميزانيتها 

لمكافحة المتطرفين

ميتش مكونيل:

من الصعب للغاية تمرير 

االتفاق النووي إذا ما تم في 

الكونغرس

أهم بنود االتفاق النووي

◄ يرفع الحظر بعد 6 أشهر على االتفاق

◄ يرفع منع تصدير األســـلحة إلى إيران 
بقـــرار مـــن مجلـــس األمن بعـــد عامين من 

تاريخ التوقيع

◄ شطب إيران من القائمة الدولية  
      المفروضة عليها عقوبات

يصـــدر مجلـــس األمـــن قـــرارا برفـــع   ◄
البرنامج النووي اإليراني من البند الســـابع 

من ميثاق األمم المتحدة

داود أوغلو يحذر من الزج بأردوغان في مشاورات تشكيل الحكومة
} أنقرة - شرع رئيس حزب العدالة والتنمية 
أحمد داوود أوغلو أمس االثنني في مشاورات 
تشـــكيل حكومة االئتالف اجلديدة حيث التقي 
رئيس حزب الشعب اجلمهوري كمال كليجدار 
أوغلـــو، على أن يلتقـــي اليوم زعيـــم احلركة 

القومية دولت بهشلي.
لكن الالفت هو حتذير داوود أوغلو أحزاب 
املعارضـــة عشـــية بـــدء املشـــاورات معها من 
احلديـــث عن دور الرئيس رجب طيب أردوغان 
خالل احملادثات التي يبدو أنها ستكون صعبة 
حســـب املتابعـــني، مبررا ذلك بأنه ”ســـيخرب 

جهود تشكيل احلكومة اجلديدة“.
وتريد املعارضة التركية أن يبتعد أردوغان 
عن التدخل في شؤون البالد السياسية كشرط 
ملشـــاركتها فـــي أي حكومة قادمـــة، في ضربة 
لرجـــل يعتزم حتويل الرئاســـة الشـــرفية إلى 

منصب تنفيذي قوي.
عن داود أوغلو  ونقلت صحيفة ”ميليـــت“ 
قولـــه فـــي تصريحـــات للصحفيـــني على منت 
طائرتـــه أثنـــاء عودته بعـــد زيارة للبوســـنة 
الســـبت املاضـــي إن ”إثارة مســـألة شـــرعية 
رئيسنا أو احترام منصبه سيخرب محادثات 

االئتالف من البداية“.
ورغم دعـــوات أردوغان املتكـــررة من أجل 
تشـــكيل احلكومة سريعا، إال أن البعض يشير 
إلى أن مـــن مصلحته هو والعدالـــة والتنمية 

أن تفشـــل محادثات تشـــكيل إئتالف من أجل 
الذهـــاب إلـــى انتخابات مبكـــرة تعيد للحزب 
احلاكم الغالبية البسيطة التي كان يتمتع بها 

في البرملان.
ويـــرى مراقبون أن الشـــرط الـــذي وضعه 
داوود أوغلـــو ينبئ بفشـــل ذريـــع للمحادثات 
خصوصا مع ما أحملت إليه مصادر مقربة من 
احلزب الذي يتزعمه إلى أنه يرفض ”اخلطوط 
احلمـــر“ التـــي طرحها كل من حزبي الشـــعب 
اجلمهـــوري واحلركـــة القومية عقـــب اإلعالن 
عن نتائج االنتخابات البرملانية املخيبة آلمال 

الرئيس التركي.
ومن بني النقاط احلساســـة التي يرفضها 
العدالة والتنمية والتـــي يطالب بها احلزبان 
املعارضان الرئيســـيان إعادة فتح التحقيقات 
في قضايا الفســـاد التي تفجـــرت أواخر ٢٠١٣ 
وتهميـــش دور أرودغـــان السياســـي بعد أن 

أصبح رئيسا بصالحيات ضعيفة.
فـــي املقابـــل، لـــم يضـــع حزب الشـــعوب 
الدميقراطي الكردي شروطا لتشكيل احلكومة 
االئتالفيـــة، إال أن احتمال دخوله في االئتالف 

احلاكم يبدو ضعيفا بسبب رفض القوميني.
ومـــن املقرر أن جترى اجلولـــة الثانية من 
املشـــاورات بني األحزاب السياســـّية األربعة 
عقب عيد الفطر، حيث ستطرح فيها مقايضات 

األحزاب وتفاصيلها الفعلية.

ويبدو أن الرئيس التركي أردوغـان يواجه 
املتاعـــب اجلمـــة حتى مـــن حلفائـــه املقربني 
حيث طفت على الســـطح مؤخـــرا أزمـة علنية 
غيـر مســـبـوقة بينه والرئيس السابق عبدالله 

غول بعد أن انتقد األخير السياسة اخلارجية 
وطالـــب  األوســـط  الشـــرق  جتـــاه  التركيـــة 
بتغييرهـــا، ما أغضـــب أردوغـــان لدرجه أنه 

وصف غول باخلائن.

جولة صعبة من املشاورات في انتظار زعيم الغالبية في البرملان التركي

ص ٦

فرق التفتيش النووية جاهزة لدخول 

إيران بتقنيات غير مسبوقة



سالم سرحان

} يقف فريـــق التفتيش التابع للوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية علـــى أهبة االســـتعداد للتحرك 
بســـرعة في العاصمة النووية بانتظار إشـــارة 
عـــن مســـتقبل املفاوضات بني القـــوى العاملية 

وإيران، التي دخلت ساعاتها األخيرة.
وتســـلح الفريق الذي يكونـــه 50 من خيرة 
خبـــراء الوكالة، بأجهزة مراقبـــة جديدة، أكثر 
تطـــورا من أي أجهزة ســـبق اســـتخدامها في 

إيران أو في أي بلد آخر.
وتشـــمل املعـــدات أجهزة استشـــعار تعمل 
بالليزر وكاميرات ذكية وشـــبكات مشـــفرة، من 
شأنها أن تسمح للمفتشني برصد أي حركة في 
البنية التحتية النووية اإليرانية حال وقوعها، 
ومن موقع قيادتهم املطل على نهر الدانوب في 

العاصمة النمساوية.
ويأتي احلدث األبرز في تاريخ الوكالة، في 
حـــال التوصل التفـــاق، بعـــد أن قطعت أجهزة 
التفتيش والتجســـس شوطا طويال من التطور 
وأصبحـــت تعتمـــد تقنيـــات رقميـــة منذ نحو 
10 ســـنوات. وبـــدأت الدول الغربيـــة منذ نحو 
12 عامـــا فـــي التركيز على حتديـــات البرنامج 
النووي اإليراني، وجلأت أحيانا إلى محاوالت 
لتخريبـــه من خـــالل هجمـــات إلكترونية، لكن 
املفتشني واجهوا صعوبة في مراقبة تفاصيله 

املعقدة باستخدام التقنيات القدمية.
وتسمح اللوائح الدولية القدمية قبل إبرام 
االتفاق الوشيك، للدول بالتأثير على األساليب 
والتقنيـــات املســـتخدمة فـــي التفتيـــش على 
أراضيهـــا من قبل فرق الوكالـــة الدولية للطاقة 

النووية.

تقنيات تفتيش متطورة

حاولت إيـــران مرارا حصر املعـــدات التي 
يســـتخدمها املفتشـــون بأجهـــزة قدميـــة، مما 
اضطرهـــم جلمـــع البيانات والصـــور بطريقة 
يدوية وشـــحنها في صناديق إلى مقر الوكالة 
فـــي فيينـــا لتحليلها، وهـــي عمليـــة ميكن أن 

تستغرق عدة أيام أو أسابيع.
وقـــال أحـــد كبار املســـؤولني فـــي الوكالة، 
لصحيفة نيويورك تاميـــز األميركية إن الفريق 
سيســـتخدم أجهزة لم يسبق اســـتخدامها من 
قبـــل وهي توفر الرصد الدقيق فورا، وتســـمح 

مبراقبة كل ما يحدث في الوقت احلقيقي.
وأضاف، شـــريطة عدم الكشف عن هويته، 
أن الوكالـــة اتخذت إجـــراءات صارمة، في هذه 
األيام األخيرة من احملادثات، لتحديد التفاصيل 

الدقيقة جدا وأجهزة وأنظمة التفتيش.
وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة النووية 

إذا أرادت أن حتصـــل على ضمانات بأن إيران 
ســـوف تلتزم بأي اتفاق نووي يتم إبرامه، فإن 
علـــى فرق التفتيش أّال تقف عند حدود ما كانت 
حتصل عليـــه من صور وما تضعـــه من أختام 

وأسالك. 
وكان من النادر مناقشـــة تقنيات التفتيش 
بصورة علنية في الســـنوات املاضية، والسبب 
الرئيسي هو خشـــية أن تثير مخاوف اجليش 
اإليراني ورجال الدين وعموم جبهة احملافظني، 
الذين يرون أن عمليات التفتيش الدولية مجرد 

غطاء لنشاط وكاالت االستخبارات الدولية.
لكـــن يبدو اليـــوم أن بث بيانـــات التفتيش 
في الوقت احلقيقي من احملطات اإليرانية، أمر 
أساسي في تطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه.
وفـــي شـــهر أبريـــل املاضي زعـــم الرئيس 
األميركـــي بـــاراك أوبامـــا أن االتفـــاق املبدئي 
مع إيـــران يفرض ”عمليات تفتيـــش اقتحامية 
وشـــديدة الدقـــة وتتضمن معايير شـــفافية لم 
يســـبق التفاوض بشأنها في أي برنامج نووي 

عبر التاريخ“.
وبـــرزت خـــالل املفاوضات نقطة حساســـة 
أثارت خالفـــات بني الطرفني حـــول الّتفاصيل 
الّدقيقة إلتاحة التحـــرك والوصول، التي يريد 
املفتشـــون الُوصول إليها. وتتضمن الســـماح 
للمفتشـــني بالذهـــاب أبعـــد ممـــا تنـــص عليه 
بروتوكـــوالت التفتيـــش املســـتخدمة في دول 
العالم األخرى. ووصف مســـؤولون أميركيون 
معدات التفتيش اجلديـــدة في بعض املقابالت 
اإلعالميـــة، بأنهـــا في غاية الدقة والشـــمولية، 
وأنهـــا قادرة على تقدمي ضمانـــات بأن طهران 
لن تلجأ للغش واخلـــداع في تطبيق التزماتها 
املعقدة بشـــأن عمليات التفتيش املشـــددة ملدة 

تصل إلى 25 عاما.
وقال إرنست مونيز وزير الطاقة األميركي، 
في مقابلـــة أجريت معه في غرفتـــه في الفندق 
بفيينا، خالل استراحة بني اجتماعاته مع علي 
أكبـــر صاحلي، الذي يدير منظمة الطاقة الذرية 
اإليرانية ”إنه من مصلحة اجلميع أن يساهموا 

في تطبيق هذا االتفاق“.
وأضاف أن إجراءات التفتيش تتطلب عددا 
أقل مـــن األشـــخاص، لكنها بدرجـــة أعلى من 
الكفاءة، والتي تعد عنصرا حاســـما بالنســـبة 
لإليرانيـــني واملجتمع الدولـــي. ووصف مونيز 
عمليات التفتيش املخطط لها بأنها ”قوية جدا“ 
وأن نظـــام التحقق من برنامـــج إيران النووي 

ينطوي على ”خطوات غير عادية“.
وعلى مدى 20 شهرا املاضية، حاولت القوى 
العاملية كبح جماح برنامـــج إيران النووي من 
خالل اتفاقات مؤقتة خالل سير احملادثات. وقد 
حصل خاللها مفتشـــو الوكالة الدولية للطاقة 
النووية على حق الدخول والوصول الواســـع 
إلى 18 من املواقع النووية الرئيسية اإليرانية.

وخالل تلك الفترة وبشـــكل يومـــي تقريبا، 
زار املفتشـــون في املجمع الرئيسي في نطانز، 
كمـــا زاروا بانتظام مجمع آخـــر يدعى فوردو، 
الذي يقـــع حتـــت جبل.وحتتوى تلـــك املواقع 
وهي منشـــآت ومختبرات نوويـــة على ماليني 

اآلالت واملعـــدات وخزانات الوقـــود وأحواض 
اخللط واملضخات واحملركات وأجهزة القياس 
وقضبـــان الوقـــود النووي، إضافـــة إلى مئات 
األميال من األنابيب وأطنان من املواد الفتاكة، 

وبضمنها الكثير من املواد املشعة.
ويقـــول اخلبـــراء إن املهمـــة كانت شـــاقة 
على مفتشـــي الوكالة الدولية للطاقة النووية، 
الذين كثيرا ما عبروا عن دهتشـــتهم من تطور 
املنشآت النووية اإليرانية التي تنتمي إلى جيل 

بيتاماكس من أحدث املعدات النووية.

دعم الرقابة املركزة

لـــدى اإليرانيني وجهة نظـــر مختلفة، وهم 
يصفون عمليات التفتيش بأنها ”األكثر اقتحاما 
وقـــوة“ التي واجهت أي دولة فـــي العالم. وقد 
قاموا مـــرارا مبنع بعض املفتشـــني من دخول 
املواقع النوويـــة، وخصوصا األميركيني الذين 

يقولون عنهم إنهم جواسيس.
وبحســـب آريان الطباطبائـــي، املتخصصة 
في الشؤون اإليرانية في كلية اخلدمة اخلارجية 
في جامعة جورج تاون، فإن اإليرانيني يزعمون 
أن اإلجـــراءات اجلديدة ال عالقـــة لها بتفتيش 
املنشآت النووية، ألن املفتشني كانوا في البالد 

طوال الوقت خالل السنوات املاضية.
ويقـــول أولـــي هينونـــني، الـــذي كان يدير 
عمليات تفتيـــش الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
في إيران وكوريا الشمالية وغيرها من املناطق 
الساخنة للفترة -2005 2010، إن التواجد هناك 

طوال الوقت ال يعني التفتيش طوال الوقت.
املنشـــآت  تفتيـــش  عمليـــات  أن  وأضـــاف 
النوويـــة اإليرانية قد ”تبدو مثيـــرة لإلعجاب 
على الورق“ ولكن في كثير من األحيان تتضمن 
”اجللـــوس ولعب الـــورق“، بانتظار أن يســـمح 
للمفتشني بدخول منشأة نووية أو تقييم نتائج 

الفحوص. وتتضمن أنظمـــة الرقابة التقليدية 
إغالق املعدات أو املنشآت بأختام سرية تكشف 
أي تالعـــب يحـــدث فيهـــا، وهي من الوســـائل 
البســـيطة، رغم أن التقنيات املســـتخدمة فيها 

تطورت بشكل كبير.
وقـــد عملت تلـــك األختام على مـــدى عقود 
مبثابة قفل سلسلة حديدية على جهاز كمبيوتر 
محمول، حيث يســـتخدم املفتشون على سبيل 
املثال أســـالكا متر عبر أجزاء مـــن املعدات في 
املختبرات واملنشـــآت النووية ملنع استخدامها 

والكشف عن أي محاولة للتالعب واخلداع.
وهنـــاك أختـــام معدنية حديثـــة توضع في 
أجهزة الطـــرد املركزي والتخصيـــب واملعدات 
النوويـــة األخرى، وهي حتتـــوي على تفاصيل 
خاصـــة تكشـــف أي محاولـــة الســـتخدام تلك 
املعدات. لكن التعـــرف على أي محاولة للخداع 
يتطلب زيـــارة املفتشـــني لتلك املواقـــع وإزالة 

اخلتم وإعادته إلى فيينا لتحليله.
أما اآلن فإن املفتشـــني ميكنهم وضع أختام 
إلكترونيـــة مـــن األلياف البصريـــة، ميكنها أن 
تكشـــف عن أي محاولة للتالعـــب، وتؤكد بدقة 
متناهية واقع املنشآت النووية في املواقع التي 

يجري تفتيشها ومراقبتها في أنحاء العالم.
كما أن صعوبـــة إدارة كاميـــرات التفتيش 
وتقنياتهـــا القدميـــة في املاضـــي كانت تعرقل 
جهود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية.

ويقول املسؤول السابق في الوكالة الدولية 
توماس شيا، إن الوكالة استخدمت في البداية 
كاميرات 35 مليمترا من إنتاج شـــركة مينولتا 
التي كانت تقدم لقطـــة واحدة في كل 8 ثواني. 
وأضاف أن كفاءة التصوير كانت سيئة للغاية.

وحتـــى وقت قريب كانـــت الكاميرات تخزن 
الصـــور فـــي بطاقـــة إلكترونيـــة، تتطلـــب من 
املفتشني زيارتها في املوقع الستخراج البطاقة 
ونقلها للمختبرات لتحليلها. وعلى النقيض من 

ذلك فإن الكاميـــرات احلديثة تبث الصور فورا 
إلى مكاتب املفتشني في العاصمة النمساوية.

ويؤكد وزير الطاقة األميركي إرنست مونيز 
أن ذلـــك يقلل من احلاجة إلـــى أعداد كبيرة من 

املفتشني للذهاب إلى مواقع املنشآت النووية.
ونقلـــت صحيفـــة نيويـــورك تاميـــز عـــن 
طباطبائـــي قولها ”إن نشـــر أنظمـــة التفتيش 
احلديثـــة في إيران قـــد يكون مكلفـــا، لكنه في 

النهاية قد يوفر الكثير من التكاليف“.
ويشـــدد هينونني كبير املفتشـــني الســـابق 
على وجود بعض احملاذير قائال إنه سيكون من 
البالهـــة أن نتوقع أن أجهزة التفتيش احلديثة 
ســـتتمكن مـــن ضمـــان التـــزام إيـــران بجميع 

متطلبات االتفاق النووي.
وأضاف أن طهران كانت تتعهد في املاضي 
بكثير من االلتزامات لكنها ال تقدم في الواقع إال 
القليل. ورجح أن تقبل إيران ببســـاطة بجميع 
شـــروط االتفـــاق النـــووي ومعاييـــر التفتيش 
الصارمة لألجهزة التكنولوجية احلديثة، مثلما 

جربنا خالل السنوات العشر املاضية.
ويؤكـــد هينونـــني أنه حتى فـــي حال قبول 
طهـــران بنشـــر أجهـــزة التفتيـــش اجلديـــدة 
واملتطـــورة، فـــإن ذلك ســـيكون خطـــوة مهّمة 
ولكنها صغيرة، مقارنة بجهود املراقبة املركزة، 
التي يجـــب أن تبذلهـــا أجهزة االســـتخبارات 
في الـــدول الغربية ملعرفة مـــا إذا كانت طهران 
تواصـــل ســـباقها لتحويل منشـــآتها النووية 

لتكون قادرة على إنتاج أسلحة نووية.
وقال إن ذلـــك يبقى احتمـــاال بعيدا، ولكنه 

احتمال قائم.

} واشنطن - عندما قرر الرقيب باتريك هارت 
قبل عقد من الزمن عدم أداء اخلدمة العســـكرية 
في احلـــرب على العـــراق، كان يتوقع أنه يتبع 
نفس املسار الذي خاضه آالف من الذين قاوموا 
احلـــرب األميركية خـــالل حقبة حـــرب فيتنام 
وجلؤوا عبر احلدود. ولكن بعد خمس سنوات 
من املشـــاحنات مع نظام الهجـــرة الكندي، عاد 
إلـــى الواليات املتحـــدة، وانتهى بهـــا املطاف 
في ســـجن عســـكري، وفق مـــا أوردتـــه وكالة 

أسوشييتد لألنباء.
وقـــد تغير مـــزاج الكنديـــني بدورهم خالل 
احلـــرب األميركيـــة فـــي كل مـــن أفغانســـتان 
والعـــراق، بعد أن كانت كنـــدا البلد الذي رحب 
باملقاومـــني للحرب. حيث يقول املؤيدون إّن أي 
جنـــدي أميركي ســـعى للحصول علـــى اإلقامة 
القانونية في كندا، إما بصفة الجئ أو ألســـباب 

إنسانية، لم ينجح في حتقيق ذلك.
ويقـــول هـــارت، الـــذي اســـتنفد خياراتـــه 
القانونيـــة ثم ســـلم نفســـه للجيـــش األميركي 
وتعرض حملاكمة عســـكرية قضت بسجنه ملدة 
عامني جراء فـــراره من اخلدمة العســـكرية ”ال 

أحد متكن من النجاح“.
وفي ظّل وجود العشـــرات من أفراد اجليش 
األميركي الذين مازالوا ينتظرون مصيرهم في 
كندا، بات ينظـــر إلى حركـــة املقاومني وكأنها 
تقترب من مفترق طرق، خاّصة مع حلول موعد 
االنتخابات الوطنية التي ســـوف يتم إجراؤها 

بعـــد ثالثة أشـــهر. حيث يأمل أنصـــار احلركة 
فـــي فوز احلـــزب الليبرالـــي نظرا لكـــون لديه 
موقفا أكثر تعاطفا مع العســـكريني األميركيني 
املنفيـــني، ولكن هناك احتمال كذلك لفوز رئيس 
الوزراء احملافظ ستيفن هاربر وإعادة انتخابه.

ولـــم يعلن زعيم احلزب الليبرالي جاســـنت 
ترودو عن التزامه بالســـماح للرافضني للحرب 
باللجوء إلى كندا، إال أن العديد منهم متفائلني 
بتاريخ عائلته. حيث سبق لوالده، بيير ترودو 
الذي كان رئيســـا للوزراء خـــالل حرب فيتنام، 
أن قـــال إنه يجـــب أن تكـــون كنـــدا ”ملجأ من 

العسكرية“.
وقال ميشـــيل روبيدوكس، املتحدثة باســـم 
حملة مقاومي احلرب، في تورونتو، الذي شكل 
مجموعـــة ضغط برملانية ”ملاذا ال نفعل ذلك مرة 

أخرى؟ إنهم ليسوا سوى بضع عشرات“.
وإلـــى جانب هارت، هنـــاك على األقل ثالثة 
جنـــود آخريـــن مت ترحيلهـــم أو غـــادروا كندا 
بعـــد أن مت ســـجنهم. ومت احلكـــم على املجندة 
كيـــم ريفيرا، وهي أم خلمســـة أطفـــال، في عام 
2013 بالســـجن ملدة 10 أشهر. وُحكم أيضا على  
كليفورد كورنيل من ماوننت هوم، أركنســـاس، 
ملدة ســـنة واحدة في عام 2009، واجلندي روبن 
لونـــغ من بويز، ايداهو في عام 2008 بالســـجن 

ملدة 15 شهرا.
ويواجـــه بعض الفارين محاكمة عســـكرية 
ولكـــن يتم صـــرف معظمهـــم بشـــروط أقل من 

مشرفة. وقال مسؤولون في اجليش إن أكثر من 
20 ألف جندي قد فـــروا من لعنات احلروب في 

الشرق األوسط منذ عام 2006.
وقد مت تشـــديد قوانني الهجرة الكندية منذ 
حـــرب فيتنام، وقالـــت حملة الدعـــم إن متتيع 
اجلنـــود األميركيني بخيارات أخرى إلى جانب 
محاولة إيوائهم ســـببه اخلـــوف من تعرضهم 

إلى االضطهاد في حال عادوا إلى ديارهم.
وطلبـــت توجيهـــات احلكومـــة الصـــادرة 
ملوظفـــي الهجـــرة في عـــام 2010 التشـــاور مع 
املشـــرفني على احلاالت العســـكرية األميركية، 
وتوضيـــح لهم بـــأن الفرار هـــو جرمية جتعل 
من أولئك الذين تركوا اخلدمة العســـكرية غير 

املقبولني جنائيا في كندا.
وقال روبرت جيرفيه املتحدث باســـم دائرة 
الهجـــرة الالجئني في كنـــدا أن اإلدارة ال تتبع 
أنـــواع الطالبات ولـــم تتمكن مـــن حتديد عدد 
الطلبات التـــي قدمها اجلنود األميركيني. وقال 

إنه سيتم النظر في كل حالة على حده.
ويقـــدر روبيدوكس عدد الطلبـــات التي مت 
تقدميهـــا بـ 45 طلبا. وقال إن أكثر من عشـــرين 
جنديـــا ال يزالون داخل البـــالد في الوقت الذي 
يتم فيه اســـتئناف قرارات أو متابعة إجراءات 
أخـــرى. وقد بلـــغ األمر أن جلـــأ أحدهم ويدعى 
رودنـــي واتســـون، إلـــى كنيســـة فانكوفر منذ 
حوالي ستة أعوام في محاولة لتجنب مشاركة 

ثانية في احلرب على العراق.
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في 
العمق

اتفاق نووي تاريخي بين القوى 

العظمى وإيران
ص ٥

{إن نشـــر أنظمـــة التفتيش الحديثة في إيـــران قد يكون مكلفا 

فـــي البداية، لكنه في النهاية قد يوفر الكثير من التكاليف على 

المدى البعيد}.

آريان الطباطبائي
باحثة متخصصة في الشؤون اإليرانية

{عمليـــات تفتيش المنشـــآت النوويـــة اإليرانية قد تبـــدو مثيرة 

لإلعجـــاب علـــى الـــورق، ولكنهـــا في كثير مـــن األحيـــان تتضمن 

الجلوس ولعب الورق، بانتظار أن يسمح للمفتشين بالدخول}.

أولي هينونني
مفتش بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

 
ّ

 أي
ّ

{نحن نعتبر أن المحادثات وصلت إلى المرحلة األخيرة، وأن

اتفـــاق ال يمكن أن يكون مثاليـــا لكن الظروف متوافرة إلبرام 

اتفاق جيد}.

وانغ يي
وزير اخلارجية الصيني

[ اإليرانيون متمسكون بلعب دور الضحية تهربا من الرقابة الصارمة [ إصرار دولي على الحؤول دون اكتساب طهران للسالح النووي
فرق التفتيش النووية جاهزة لدخول إيران بتقنيات غير مسبوقة

مزاج الكنديين تغير: ال أهال وال سهال للهاربين من الخدمة العسكرية

يقول خبراء الوكالة الدولية للطاقة النووية إن أجهزة التفتيش واملراقبة التي تعتزم الوكالة 
اســــــتخدامها فــــــي حال التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، قطعت شــــــوطا لم يســــــبق له 
مثيل في عمليات التفتيش الســــــابقة، وأّنها أصبحت قادرة على التحقق من أي نشاط في 
املنشــــــآت النووية اإليرانية فور وقوعه، لكنها تبقى بحاجة إلى جهود أجهزة االستخبارات 

الغربية ملنع طهران من مواصلة جهودها إلنتاج سالح نووي.

الحرص على منع إيران من امتالك السالح النووي يمثل التحدي األكبر لمستقبل تنفيذ االتفاق النووي

الخسائر البشرية وأزمات المجندين النفسية تثقالن كاهل الجيش األميركي

إرنست  مونيز:

إنه من مصلحة الجميع 

أن يساهموا في 

تطبيق هذا االتفاق
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أيمن عبداملجيد

} لم يؤّد تفكيك اجليش الليبي والعراقي إلى 
ضعف ليبيا والعراق فقط، بل أيضا، شّكل هذا 
االنهيار فـــي إحدى أهم مؤسســـات الدولتني 
فرصـــة ذهبيـــة لتنظيمـــات من قبيـــل تنظيم 
الدولة اإلســـالمية لتبحث فـــي أنقاض هذين 
اجليشـــني املنهارين عن مجّندين من الضّباط 

والعسكريني.
ويذهـــب اخلبـــراء إلى حـــد التأكيـــد أنه 
لوال عناصـــر اجليش العراقـــي املوجودة في 
داعـــش ملا متّكـــن التنظيم من حتقيـــق التقّدم 
الهائـــل في العـــراق، وكذلك في ليبيا ســـاعد 
انضمام ضّباط من أنصار القذافي التنظيمات 
اإلسالمية املسّلحة على التمّدد. ورغم أن األمر 
ال يشـــكل ظاهرة ويقتصر على عـــدد قليل من 
الـــدول واألفراد إّال أنه اســـتوجب اســـتنفارا 
داخل املؤسسات العســـكرية العربية حلصار 
اســـتقطاب داعـــش ألبناءها من العســـكريني 
أمنيـــة  ألســـباب  املفصولـــني  أو  الســـابقني 

ونفسية.
التنســـيق االســـتخباراتي العربي انطلق 
بهـــدف حصـــار املســـألة قبل أن تتحـــول إلى 
ظاهـــرة، بعد أن مت جتنيد قيادات ســـابقة في 
اجليش العراقي من املنتمني إلى حزب البعث 
أو احملســـوبني عليه، وفلـــول األجهزة األمنية 
الليبية التـــي تريد االنتقام مـــن أتباع العقيد 
الراحـــل معمـــر القذافـــي، كان أحد األســـباب 
الرئيســـية التي ســـهلت هيمنة التنظيم على 
مساحات واسعة في البلدين، فضال عن امتداد 
األمـــر إلى دول أخرى، لكنـــه لم يصبح ظاهرة 

حتى اآلن.
ضاعـــف من تلك املخاوف ما أثير قبل أيام 
عن التحاق ثالثة عسكريني تونسيني، أحدهم 
طيـــار حربي بصفـــوف تنظيم داعـــش، األمر 
الـــذي ألقى بظالل من اخلوف على املدى الذي 
بلغه التنظيم املتطّرف في اختراق املؤسســـة 
العســـكرية التونســـية، وإمكانية حدوث ذلك 
إن  في بلدان أخـــرى. وقال خبـــراء لـ”العرب“ 
اســـتهداف تنظيم داعـــش لبقايا اجليوش في 
العـــراق وليبيا واملنشـــقني في ســـوريا، كان 

لـــه أثر بالـــغ األهمية على قـــوة التنظيم. ففي 
العراق مثال ســـاعد على تقـــّدم التنظيم رفده 
لصفوفه بعكسريني من جيش صّدام يتمّتعون 
بخبرات ومهارات قتاليـــة عالية، تفوق بكثير 
خبـــرات القوات املســـلحة التي مت تشـــكيلها 
في مرحلة ما بعد ســـقوط نظام صدام نفســـه، 

وكذلك الوضع في ليبيا.

نقاط قوة، ولكن…

خطـــورة التحاق العســـكريني الســـابقني 
بصفـــوف داعـــش، ســـواء مبوجـــب قناعات 
أو  سياســـية  حســـابات  تصفيـــة  أو  فكريـــة 
والءات مذهبيـــة، تكمن فـــي معرفتهم الكاملة 
بالتكتيـــكات األمنية وخرائـــط متركز القوات، 
وجغرافيا بلدانهم واملمرات اآلمنة، والثغرات 
األمنيـــة وأماكن مخـــازن الســـالح ونوعياته 
وأساليب استخدامه، فضال عن أساليب القتال 
وتفخيخ السيارات، حسب ما قال العقيد عادل 
عبدالكافـــي، الضابط الســـابق بســـالح اجلو 

الليبي.
أن  لـ“العـــرب“،  الكافـــي  عبـــد  وأوضـــح 
تنظيم داعش وســـع اســـتهدافه للعســـكريني 
املوالني للقذافـــي في ليبيا، ليمتد إلى محاولة 
اســـتقطاب قيادات اللجان الثورية واملوظفني 
السابقني في اإلدارات واملؤسسات  احلساسة 
بالدولة، لالســـتفادة مـــن خبراتهم في حتويل 

البالد إلى إمارة تابعة له.
وحّلـــل عبدالكافي أســـباب جنـــاح تنظيم 
الدولة اإلســـالمية فـــي جتنيد عـــدد كبير من 
العســـكريني الســـابقني فـــي ليبيـــا، بتالقـــي 
املصالـــح بني الطرفني، حيـــث أن داعش الذي 
ميلـــك التمويل يســـعى لبناء إمارة إســـالمية 
في ليبيا، بينما يســـعى فلول القذافي لعرقلة 
الثـــورة التـــي أطاحـــت بحكمـــه مـــن ناحية، 
والتخلـــص مـــن مالحقة الثوار لهـــم، وهو ما 

اضطر بعضهم إلى االلتحاق بقطار داعش.
وأكد إتقان أســـاليب االغتيـــاالت ومعرفة 
الدروب واملمـــرات اجلبلية اآلمنة واتصاالتهم 
بالتنظيمـــات املســـلحة في أفريقيـــا التي كان 
يدعمها القذافي ومافيا تهريب الســـالح، وهي 
املمرات التي تســـتخدم فـــي تهريب اإلمدادات 
البشـــرية لصفوف تنظيم داعـــش، إلى جانب 
تهريب كميات كبيرة من الســـالح عبر دارفور 

للتنظيمات اإلرهابية في عدد من البلدان.
لكن قّلـــل عبدالكافي من مخـــاوف اقتراب 
تنظيـــم داعش من امتالك ســـالح جوّي؛ وهي 
مخـــاوف تعـــززت بعـــد تســـريبات انضمـــام 

الطيار التونســـي إليـــه ”ألن الطيران املتهالك 
الذي اســـتولى عليه التنظيم فـــي ليبيا مثال، 
يحتـــاج إلى صيانة، وهـــي مهمة يصعب على 
املهندسني التابعني للتنظيم القيام بها، بسبب 
صعوبة احلصول على قطع غيار للطائرات من 

روسيا.

البيئة املساعدة

مّثـــل تفكك اجليـــوش في ليبيـــا والعراق، 
حاضنـــة  بيئـــة  ســـوريا  فـــي  واالنشـــقاقات 
ومســـاعدة على اســـتقطاب العســـكريني إلى 
صفـــوف داعـــش، لكن يبقـــى هذا األمـــر أقل 
خطورة مقارنة بعمليات التجنيد األخرى التي 
يقوم بهـــا تنظيم داعش في صفوف الشـــباب 

وذوي الكقاءات العلمية العالية.
ويؤّكـــد اخلبير العســـكري املصري اللواء 
حســـن الزيـــات أن اجليـــوش املنظمـــة تتخذ 
إجـــراءات احترازيـــة مشـــددة، متتـــد ملا بعد 
خـــروج الضباط من اخلدمـــة، حيث تظل على 
تواصل معهم من خالل إدارة خاصة بالشؤون 
االجتماعية، وتسعى ملساعدتهم في تذليل أي 
عقبـــات تواجههم، وتوفير فـــرص عمل مدنية 

للراغبني منهم، إلى جانـــب الرعاية الصحية، 
ليحتفظوا بوالئهم للمؤسسة العسكرية.

والتحاق العســـكريني الســـابقني بصفوف 
داعـــش يعود إلـــى مرحلة تأســـيس التنظيم، 
حسب ما كشـــف الصحفي األملاني كريستوف 
رويتـــر فـــي مجلـــة ”ديـــر شـــبيغل“ األملانية، 
الذي نشـــر مقاال اعتبره كثيـــرون وثيقة، كان 
قد حصـــل عليها من اجليش الســـوري احلر، 
تثبت أن ضابطا سابقا يدعى سمير عبدمحمد 
اخللفـــاوي بســـالح االســـتخبارات اجلويـــة 
العراقية، عمل مخططا استراتيجيا في تنظيم 

داعش، وحصل على كنية ”حجي أبو بكر“.
ويســـتغل تنظيم داعش حاليا االنحرافات 
املماثلة ومغريات مثـــل املال وعصبيات قبلية 
ومذهبيـــة كما في العـــراق، ووالءات انتقامية 

كما في ليبيا لتجنيد عسكريني سابقني. 
ولفـــت اللـــواء جمـــال مظلـــوم، اخلبيـــر 
اإلستراتيجي ومدير مركز اخلليج للدراسات،  
على ضرورة تشديد التحريات، إلى أن سهولة 
االســـتقطاب في العـــراق، ترجع إلـــى طائفية 
النظام احلاكم، وســـيطرة إيران على احلكومة 
العراقية، في وقت حارب فيه اجليش العراقي 
في الســـابق 8 ســـنوات ضد التمدد اإليراني، 

األمـــر الـــذي جعل قيـــادات ســـابقة باجليش 
العراقـــي وحـــزب البعـــث، تقرر القتـــال ضد 

الهيمنة الفارسية.
 

حالة عشماوي

في مصر، تعمل أجهزة الشرطة واجليوش 
املنظمـــة، علـــى تنقيـــة صفوفها بشـــكل دائم 
حســـبما أكد اللواء صالـــح املصري مدير أمن 
شمال سيناء الســـابق، ما يسهل اكتشاف أي 
منحرف عن النظام العام واألوامر العسكرية، 

وتقدميه حملاكمات عسكرية.
وتعد العناصر األمنية والعسكرية السابقة 
كنزا استراتيجيا للتنظيمات املتطرفة، خاصة 
حديثة التكوين منها، كما قال نبيل نعيم خبير 
احلـــركات اجلهادية لـ“العرب“ ملا يقدمونه من 
خبرات لعناصر التنظيم، في مجاالت التكتيك 
والتخفـــي  التأمـــني  وأســـاليب  والتخطيـــط 

وتدريب العناصر املنخرطة حديثا.
وكانت السلطات األمنية قد وضعت هشام 
عشـــماوي، الضابط املفصول من اخلدمة قبل 
ســـت ســـنوات، على قائمة املتهمـــني باغتيال 
النائـــب العام هشـــام بـــركات، فيمـــا ثبت أن 
االنتحـــاري قائـــد الســـيارة املفخخـــة التـــي 
اســـتهدفت موكب اللواء محمد إبراهيم وزير 
الداخلية الســـابق في اخلامس من ســـبتمبر 
2013، كان ضابطـــا مفصـــوال أيضـــا منـــذ 7 
ســـنوات يدعـــى وليد بـــدر، مت تســـريحه من 
اخلدمة العســـكرية الرتكابه مخالفات متكررة، 

وسفره إلى العراق وأفغانستان.
وعـــن أســـاليب جتنيـــد العســـكريني في 
صفوف التنظيمات املتطرفـــة قال نبيل نعيم، 
إنها تبدأ برصد نقاط الضعف، أو حالة سخط  
للنفـــاذ إلـــى عقل الشـــخص املـــراد جتنيده، 
والبناء على ذلك، مشيرا إلى جتربة شخصية 
له حينما جنح في استقطاب الضابط السابق 
عصام القمـــري لتنظيم اجلهاد الذي أسســـه 
فـــي ثمانينـــات القـــرن املاضي بعـــد أن الحظ 
ســـخطه ورفضه القاطع التفاقية كامب ديفيد، 
حيث استفاد منه التنظيم لفترة قبل أن تنجح 

األجهزة األمنية املصرية في قتله.
ويؤّيد ما ســـبق، ماهر فرغلي، اخلبير في 
شؤون التيارات اإلســـالمية، الذي يرى بدوره 
أن الضبـــاط املفصولني يعتبرون هدفا ســـهال 
للتنظيمات املتطرفة، السيما أن سبب فصلهم 
يكون في الغالب مشـــكالت فكرية أو نفســـية، 

كما حدث في العراق وسوريا وليبيا.
وفـــي كل األحـــوال، تبـــدو مســـألة جتنيد 
عســـكريني ســـابقني كنزا ثمينا، وسوف تكون 
لها تداعيات علـــى القدرة األمنية التي متلكها 
التنظيمات املتشددة، وعلى طبيعة املواجهات 
بني داعـــش وكثير مـــن احلكومـــات املركزية، 
لذلـــك بدأت بعض الدول القيام بعملية متابعة 
منتظمة لكثير من العناصر األمنية الســـابقة، 
التي جرى تسريحها، ســـواء بحكم السن، أو 
النحرافات فكرية، ومحاولة اســـتمرار ربطها 

باملؤسسة العسكرية بطرق مختلفة.

مهندسو خطط داعش الحربية ضباط من جيشي صدام والقذافي

[ استنفار عربي لحصار استقطاب داعش لعسكريين سابقين [ الجنود المفصولون هدف سهل للتنظيمات المتطرفة
ســــــباق مــــــع الزمن بدأته مؤخرا عــــــدة أجهزة اســــــتخباراتية عربية للتنســــــيق فيما بينها 
ــــــني من عدة دول  لوقف اســــــتغالل تنظيم الدولة اإلســــــالمية جلنود ســــــابقني وضباط أمني
عربية، وضمهم إلى صفوفه، خاصة من تعرضوا للفصل من اخلدمة ألســــــباب لها عالقة 

بانحرافاتهم الفكرية.

في 
العمق

{ســـر النجاح الالفت لتنظيم الدولة اإلســـالمية هو اجتماع الضدين: 

التشدد الديني لمجموعة الجهاديين من جهة والحساب االستراتيجي 

للضباط السابقين من جهة أخرى}.

كريستوف رويتر
صحفي أملاني

{أعداد الفرنســـيين الذين يلتحقون أو يحاولـــون االلتحاق بالتنظيمات 

اإلرهابية في سوريا والعراق تزداد بشكل مطرد،  وفرنسا باتت تشكل 

أكبر كتيبة للمتطوعين األوروبيين ضمن صفوفها}.

كريستوف كورنوفان
كاتب فرنسي

{التنظيمـــات التكفيرية على مدى تاريخها تبحث عن شـــخصيات تعاني 

انحرافا فكريا، لتتولى تعميقه بالتركيز على بواعثه وتنميتها، كما حدث 

مع خالد اإلسالمبولي، الضابط المصري الذي اغتال أنور السادات}.

جمال مظلوم
مدير مركز اخلليج للدراسات

تفكك الجيوش يمثل بيئة مساعدة على تجنيد التنظيمات الجهادية والميليشيات الطائفية للكفاءات العسكرية

تكمن  داعش  عسكريي  خطورة 

ـــي مــعــرفــتــهــم بــالــمــعــلــومــات  ف

تخزين  وأماكن  األمنية  والثغرات 

السالح

◄

مايرباك فاتشغياف

} صّرح أمير جماعة خاســــافيورت إســــالم 
أبو إبراجم (املعروف أيضا باســــم اســــالم 
مرادوف) مؤخرا بأنه يجب على املســــلمني 
في داغستان دفع ضريبة للدولة اإلسالمية. 
وإبراجم هو من بــــني املقاتلني الذين تركوا 
إمارة القوقــــاز، وبايع زعيــــم تنظيم الدولة 
اإلســــالمية أبا بكر البغــــدادي وطالب أمير 
خاسافيورت بأن يدفع املسلمون على أرضه 
الزكاة لــــه بصفـــــة حصرية (يوتيــــوب، 25 

مايو).
ويدل خطاب أبــــو إبراجم العصبي أمام 
الكاميرا بوضوح على أنه لقي صعوبات في 

تأمني التمويالت جلماعته.
ويندر وجود مثل هذه اخلطابات للعموم 
بني املقاتلني اإلسالميني في شمال القوقاز. 
ويذكــــر أن خاســــافيورت هي إحــــدى أكبر 
املقاطعات في داغســــتان، وتأتي في املرتبة 
الثانية بعد مخاشــــكاال في ما يتعّلق بحجم 
التدّفقات املالية. ويقع أكبر سوق في شمال 
القوقاز في خاســــافيورت، لذا فإن الصراع 
من أجل املال هو النشــــاط األساسي حلركة 

التمرد في املقاطعة.
ولدى أبو إبراجــــم منافس معروف أكثر 
صالبة وهو األمير ســــليمان (ويعرف أيضا 
بسليمان زيلنابيدوف) من جماعة أوخوف. 
وكان ســــليمان أول زعيــــم مترد في شــــمال 
القوقاز يغــــادر إمارة القوقاز ويبايع تنظيم 

الدولة اإلسالمية. 
خاســــافيورت  وتعمــــل كل مــــن جماعة 
وجماعة أوخوف في مقاطعة خاســــفيورت 
ومدينــــة خســــفيورت لكّنهما حتــــت قيادة 
واليتــــني مختلفتني. وجماعــــة أوخوف هي 
جزء من والية نوخشيشــــو (الشيشان)، في 
حني تنتمي جماعة خاســــفيورت إلى والية 
داغســــتان. ولدى جماعــــة أوخوف نفوذ في 

هــــذه املناطق مــــن داغســــتان ذات األغلبية 
من السكان الشيشــــان. بينما متتلك جماعة 
خاســــفيورت نفوذا على القســــم األكبر من 
مدينة خاســــفيورت واملناطق املتاخمة التي 
تسكنها غالبية من غير الشيشانيني. ويزعم 

أن اإلثنيات من األفار والكوميك والر
وتطور التنافس بني األمير إســــالم أبو 
إبراجم واألمير ســــليمان علــــى خلفية نزاع 
حــــول اقتســــام األســــلحة بينهمــــا، إذ اتهم 
ســــليمان أبو ابراجم بالسطو على أسلحته 

بطريقة غير شرعية عندما كان معتقال. 
وفــــي الوقت ذاتــــه ادعت مواقــــع إمارة 
القوقاز بأن األمير سليمان هو عميل جلهاز 
األمن الفدرالي الروســــي (مركــــز كفكاز، 27 

نوفمبر 2014). 
ورمبا يكون إطالق سراح األمير سليمان 
املفاجئ ونبذه من قبل مقاتلي إمارة القوقاز 
من األســــباب التي دفعته إلى مبايعة تنظيم 
الدولة اإلســــالمية وشــــن حملــــة حلل إمارة 

القوقاز.
األميريــــن  بـــــأن  املالحظــــة  وجتــــدر 
املتنافســــني هما مــــن اإلثنية الشيشــــانية، 
لكــــن األميــــر ســــليمان ينظر إلــــى مقاطعة 
أوخوف ذات اإلثنية الشيشانية لكنها تتبـع 
داغســــتان منذ سنة 1922، على أنها جزء من 
والية الشيشــــان، بينمـا يـرى األمـير إسـالم 
إبراجــــم أن تلــــك املقاطعـة جـــــزء من والية 

داغستان.
ليس واضحــــا من ميثل إمــــارة القوقاز 
فــــي مقاطعــــة خاســــفيورت نظــــرا ألنه في 
أعقــــاب انشــــقاق أميــــر مقاطعــــة أوخوف 
وأميــــر مقاطعة خاســــفيورت وانضمامهما 
إلى تنظيم الدولة اإلســــالمية، ســــيكون من 
الصعب إيجاد شخص في املنطقة متحالف 

مع إمارة القوقاز قادر على حتّديهما. 
كما أن األميرين اللذين حتوال إلى تنظيم 
داعش ســــيجدان صعوبة للتنافس من أجل 

الدعم املالي إذا وجدت إمارة القوقاز ممثال 
في املقاطعة. ويتميــــز وضع املقاتلني الذين 
أعلنوا مســــاندتهم لتنظيم داعش بالغرابة 
نوعــــا ما إذ لــــم ترد قيــــادة تنظيــــم الدولة 
اإلســــالمية علــــى مبايعتهــــم ولــــم تعط أي 
إشارة على أن تلك املبايعات مرغوب فيها. 

وهذه هي احلالة نفسها على الدوام مع 
روسيا، ناهيك أن أســــامة بن الدن أيضا لم 
يقلق موسكو كثيرا ولم يقبل إمارة القوقاز 
عضوا في تنظيمه، كمــــا أن الزعيم احلالي 
للقاعــــدة أمين الظواهري ليس مســــتعجال 

البتة علــــى إعــــالن املتمردين اإلســــالميني 
احلاليني في شمال القوقاز أعضاء في شبكة 
القاعدة اإلرهابية العاملية. لذا فإن املتمردين 
الذيــــن حتولوا من إمارة القوقاز إلى تنظيم 
الدولة اإلســــالمية منقسمون في مسألة هل 
كانــــت تلك خطــــوة صائبة. وســــيتضح في 
املســــتقبل القريب هل بامكان إمارة القوقاز 

أن تستفيد من هذه االنقسامات.

* باحث مبؤسسة جيمس تاون األميركية 
لألبحاث

إسالميو شمال القوقاز.. من القومية إلى المحاربة باسم {الدولة اإلسالمية}

حسن الزيات:

ضوابط عديدة في أغلب 

الجيوش العربية لحماية 

أفرادها من داعش

حركات التطرف في القوقاز الروسي
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} عادة ما تطلق عبارة ”البطة العرجاء“ على 
الرؤساء األميركيين الذين يفقدون الغالبية 

النيابية في الكونغرس ومجلس النواب 
فيتحولّون إلى قادة دون قيادة ومسؤولين 

بال سلطات تقريرية، بعد أن تصبح السلطة 
التنفيذية وجها لوجه مع السلطة التشريعية 

فتتعطل الحياة السياسية لتعيش أميركا بذلك 
مرحلة تسّمى بـ“البطة العرجاء“.

ولكن مع انحباس الحياة السياسية 
والعملية الديمقراطية تحت نير المكاسرة 
الحزبية بين الجمهوريين والديمقراطيين، 

تبقى مؤسسات الدولة واإلدارة المركزية 
والالمركزية في عملها الدؤوب وفي صيرورة 

اإلنتاج واإلبداع دون تأثر عضوي بالحالة 
السياسية، وقد تستمر البطة العرجاء 

لسنوات عديدة معبّرة عن مشهدّية التضاّد 
والتناقض اإلستراتيجي، ولكن ال ينسحب هذا 

العرج على الدولة ومؤسساتها الرسمية.
الشاهد في هذا المفصل التحليلي أّن 
معظم الدول العربية التي تخوض حروب 
وجود ضّد اإلرهاب تعيش مرحلة ”الدولة 

العرجاء“، حيث ينسحب االنسداد واالحتقان 
وعدم التنسيق والتباين والتنافر على كافة 

هياكل الدولة التي تصبح ”دولة عاجزة“ 
عن الديمومة واالستمرار. ”الدولة العرجاء“ 

قد تكون المقولة السياسية األكثر تعبيرا 
عن حالة المعضلة السياسية واالقتصادية 

والعسكرية واألمنية والدبلوماسية التي 
تعرفها جّل دول ”الربيع العربي“.

فتونس التي شهدت مؤخرا عمليات 
إرهابية استهدفت عمقها الحيوي 

واإلستراتيجي، أال وهو السياحة، تعيش 

حالة من التباين والتنافر المقيت بين مطلبية 
اجتماعية واقتصادية ملحة وعاجلة تقودها 

النقابات العمالية، وبين عجز حقيقي عن خلق 
”موارد الثروة“ وعن االستجابة الستحقاقات 

600 ألف شاب عاطل عن العمل، األمر الذي 
يفّسر اعتماد كافة حكومات ما بعد الربيع 

العربي سياسة الهروب إلى األمام من خالل 
اعتماد منهجية االقتراض العشوائي ال لخلق 

الشغل والوظيفة للعاطل عن العمل، وإّنما 
إلرضاء العامل وإسكات حناجر الغضب 

والتنديد من واقع اقتصادي مترّهل.
األمر الذي حّول قضية البطالة والوضعية 

لحكومات ما بعد  االجتماعية إلى ”مقبرة“ 
14 يناير 2011. تسقط عندها كافة الشعارات 
االنتخابية بالتشغيل والنهوض االقتصادي، 

وصّيرت ذات اإلشكال إلى معين حّي 
الستقطاب الشباب لإلرهاب ولالنخراط في 

المجموعات التكفيرية.
ليبيا بدورها تعيش حالة من ”الدولة 

العرجاء“، حيث تقف ما تبقى من سلطة، أو 
لنقل سلطات متقاتلة حتى بعد توقيع اتفاق 

الصخيرات، حبيسة ترسانات من السالح 
الخفيف والمتوسط والثقيل المنتشرة بين 

أيادي مافيات ”المقدس والمسدس“ التي 
باتت تسيطر على مسقط رأس العقيد وتطّل 
بـ“إرهابها وترهيبها“ على الجوار األوروبي.

على مدى أكثر من 4 سنوات بقيت ليبيا 17 
فبراير عرجاء، عاجزة عن اإلصالح السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي والدستوري، 
وحّتى االستحقاق االنتخابي البرلماني 

األخير سقط على يد دعاة ”الشرعية“، لتظل 
بذلك ليبيا تعيش تناقضا بنيويا عميقا بين 

الدولة والميليشيات أو بين السالح المنظم 
والتنظيمات المسلحة.

مصر بدورها تعيش نوعا غربيا من 
”الدولة العرجاء“ حيث تزداد الهّوة باطراد 

بين مناصري ثورة 25 يناير 2011 وأتباع ثورة 
30 يونيو 2013، فال السابقون األّولون من 

الثوار قبلوا بثورة التصحيح، وال الالحقون 
من المنتفضين يقبلون بإعادة ذات الوجوه 

اإلخوانية التي ثاروا ضدها في صيف 2013، 
وبين الطرفين تفقد مصر أهّم أساس إلنجاح 
االنتقال الديمقراطي، وهو اإلجماع والتوافق.
أّما اليمن وسوريا، فال صوت يعلو فوق 

صوت السالح بعد أن استحاال مجاالت توّسع 
لدول إقليمية ولساحة تصفية حسابات دولية 

بين الالعبين اإلقليمية والعالميين الكبار، 
وهو ما من شأنه أن يحول دون إعادة البناء 
واإلعمار، ذلك أّن الدولة التي تفقد السيطرة 
تضّيع معها السيادة والقيادة، وتصير بذلك 

من العب إقليمي إلى ملعب إقليمي.
حيال هذا التأصيل يصبح السؤال عن 

سبب تقاطر الشباب العربي عامة والتونسي 
خاصة على التنظيمات التكفيرية ضربا من 
ضروب الجدل البيزنطي، فالدولة العاجزة 
عن تسيير شؤون مؤسساتها وتأمين أفق 

الحّل ألبنائها وعن الحيلولة دون تحّول 
المشاكل إلى معضالت مغلقة، تقّدم شبابها 

هدية لداعش الذي يبني كّل إستراتيجيته 
االستقطابية على فشل األنظمة السياسية 

العربية، ويقّدم نفسه ”البديل“ عن فاعل 
سياسي رسمي متأزم وعاجز وأعرج أيضا.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي 

الدولة العرجاء ومحاربة اإلرهاب
نأمينأمين بن مسعود أ

{لـــم تتلق الوزارة احتجاجات رســـمية من حكومـــة طرابلس حول 

الجـــدار العـــازل على الحدود بيـــن تونس وليبيا، ويحـــق للحكومة 

حماية ترابها الوطني من اختراقات العصابات اإلرهابية}.

الطيب البكوش
وزير اخلارجية التونسي

{طريق فلســـطين ال تمر بالزبداني، ومفتاح االســـتقرار هو وقف 

التـــورط المتمادي في الحرب الســـورية، وحمايـــة لبنان من الفتنة 

تتقدم على أي أولوية}.

سعد احلريري
زعيم تيار املستقبل اللبناني

{تونس تسير في تطبيق إستراتيجية أمنية واضحة، وعلى الخط 

الصحيح، من شـــأنها أن تســـاهم بشـــكل كبير فـــي حماية حدود 

البالد مع ليبيا، ألن المناطق الحدودية معروفة بتهريب السالح}.

فرحات احلرشاني
وزير الدفاع التونسي

} تمتّد الحدود البرية التونسية مع ليبيا 
على أكثر من 500 كلم عجزت تونس عن إحكام 

مراقبتها منذ القديم بسبب امتدادها عبر 
الصحراء والكثبان الرملية والقفار. فلقد 
كانت هذه الحدود الممتدة معابر تهريب 

ظلت باستمرار مسرحا لعمليات كّر وفّر بين 
المهّربين وبين أجهزة األمن والجيش. نظام 

زين العابدين بن علي رغم سطوته األمنية 
كان، دائما، عاجزا عن القضاء على التهريب.

وفي ظّل ما شهدته تونس وليبيا من 
متغيرات ال تتشابه إال في عنوان الثورة األول 
بينما تقاطعت المآالت، صارت الحدود الليبية 

تؤرق تونس باعتبارها مصدرا لخطر داهم 
يهدد أمنها واقتصادها، فمنها ُتهّرب البضائع 

ويعبر اإلرهابيون من تونس وإليها، ويمر 
السالح الذي يهدد أمنها. ورغم أن التونسيين 

جميعا، قد أيقنوا منذ مّدة بأّن التهريب 
واإلرهاب شيء واحد، فإّن التعاطي مع هذا 

اليقين قد تأّخر كثيرا. حيث اكتفت السلطات 
التونسية بمعالجة هذه الظاهرة أمنيا ولم 

تصل بعد إلى المعالجة االستراتيجية.
وبمناسبة زيارة رئيس الجمهورية 

الباجي قايد السبسي إلى فرنسا في مارس 
الماضي، أعلنت تونس، ألول مّرة، عن نيتها 

تشييد جدار عازل على حدودها مع ليبيا كحل 
استراتيجي للتوّقي من اإلرهاب ولتحرير 

االقتصاد التونسي من مخالب التهريب، التي 
تسبيه وتطبق عليه. وكان الرئيس الفرنسي 

فرانسوا هوالند قد عّبر، حينها، عن دعمه 
للمشروع وعن استعداد بلده لتمويله.

بعْيد هذه الزيارة نسي المشروع بسبب 
غرق تونس في دمائها بعد اعتداءين 

إرهابيين على شريان االقتصاد التونسي 
أال وهو السياحة. فتّم ضرب وجهين منها؛ 

وجه السياحة الثقافية من خالل االعتداء 
على متحف باردو في مارس الماضي، ووجه 

السياحة الشاطئية عبر تنفيذ عملية في مدينة 
سوسة نهاية شهر جوان الماضي.

وفي الوقت الذي شرعت فيه السلطات 
التونسية في بناء جدار عازل على الحدود مع 
ليبيا يمتد على مسافة 220 كلم، قدرت الجهات 

العسكرية التونسية أنها تمّثل مركز عمليات 
التهريب واإلرهاب، في هذا الوقت نفسه Hعلن 

المبعوث األممي إلى ليبيا برناردينو ليون 
توصل الفصائل الليبية إلى اإلمضاء باألحرف 

األولى على اتفاق سينهي األزمة الليبية، 
ويمّكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد 

ليبيا إلى الليبيين، وتطرد منها اإلرهاب.
لكن اتفاق الصخيرات في المغرب المعلن 

مؤخرا بين الفصائل الليبية المتنازعة ظّل 
أعرج، إذ أنه ال يبدو كما تسّوق الجهات 

الراعية له. فلم يجمع كل الليبيين بل ُوّقع في 
غياب نواب حكومة طرابلس غير الشرعية 

ذات الخلفية اإلخوانية والمدعومة من 
ميليشيات فجر ليبيا المسلحة التي تعتبر 

هذا االتفاق مؤامرة.
إن مستقبل تونس ومستقبل عالقتها 

مع ليبيا مرتبط بهذا االتفاق. وعين تونس 
على فجر ليبيا ومواقفها. وال بد من التذكير، 

في هذا الصدد، بأن حركة النهضة دفعت 
السياسة الخارجية التونسية إلى نفق 

دبلوماسي أخرجها من كل المشاورات حول 
الشأن الليبي سواء بين الفرقاء الليبيين تحت 

إشراف األمم المتحدة في المغرب والجزائر، 

أو بين دول جوار ليبيا السيما الجزائر 
وإيطاليا ومصر التي تعقد اجتماعات دورية 

حول ليبيا تغيب عنها تونس. يتمثل هذا 
النفق في مخالفة األعراف الدولية واالعتراف 

بحكومتين لدولة واحدة؛ واحدة شرعّية 
منتخبة في طبرق، والثانية في طرابلس غير 

شرعية وذات خلفية إخوانية.
وبسبب هذا التعاطي الدبلوماسي الخاطئ 

مع دولة جارة ذات تأثير مباشر على تونس، 
خسرت تونس مصداقيتها اإلقليمية من خالل 
تغييبها عن الشأن الليبي. وخسرت السلطات 

التونسية، السيما رئاسة الجمهورية التي 
تضع السياسات الخارجية ووزارة الخارجية 

التي تنفذها، مصداقيتها الوطنية. فبعد 
عملية اختطاف الدبلوماسيين التونسيين 
من القنصلية العامة في طرابلس في مايو 

الماضي، وجدت السلطات التونسية نفسها 
تتعاطى مع الميليشيات وتخضع لطلباتها، 

فتضطّر لتسليم أحد الموقوفين عندها 
والمفتش عنه دوليا إلى طالبيه وهي فرقة من 

ميليشيا فجر ليبيا يعّد الموقوف قائدها.
لم تتوقف الخسارة الدبلوماسية هنا بل 
وجدت السلطات التونسية نفسها في موقف 
ضعيف وهي تعلن عن إغالق قنصليتها في 

طرابلس بعيد فتحها بفترة قصيرة. ولكن 
الموقف األسوأ كان دعوة وزير الخارجية 

التونسي الطيب البكوش التونسيين 
المقيمين في ليبيا إلى مغادرتها فورا. ولكن 
دعوته لم يحفل بها اإلعالم، ولم يصغ إليها 
التونسيون في ليبيا، ولم تتابعها الحكومة 

بل نسيتها تماما وكأنها لم تكن.
كان شعار مصلحة تونس هو مبرر 

اعتراف تونس بحكومة طرابلس باعتبار 
أن ميليشيا فجر ليبيا تسيطر على المناطق 
الليبية على الحدود مع تونس حيث تتكثف 
حركة العابرين وحركة البضائع والمبادالت. 

ولكن لم تغنم تونس شيئا من االعتراف 
بحكومة طرابلس غير الخضوع لميليشيا 

فجر ليبيا التي تمارس الخطف للدبلوماسيين 
والمواطنين التونسيين للضغط على 

السلطات التونسية في كل مّرة من أجل إطالق 
سراح موقوف أو تسليمه. وكانت تنجح في 

مسعاها باستمرار.
وال بد من التذكير أيضا بأن رئيس حركة 

النهضة راشد الغنوشي كان قد صّرح منذ 
فترة مدافعا عن فجر ليبيا قائال بأّنها هي 

التي تحمي تونس من داعش. وهو تصريح 
غريب يفتقر إلى الرصانة، فالدول الحّرة 

تحمي نفسها وال تحميها ميليشيات أجنبية 
تحمل أجندات معادية. والغريب أنه عندما 
أرادت تونس أن تحمي نفسها من إرهاب 

داعش ومن التهريب غضبت فجر ليبيا 
واعتبرت أّن الجدار العازل يعّد اعتداء على 

حرمة األراضي الليبية وأنه يتم دون التنسيق 
مع الجهات الليبية. في األثناء تواصل 
السلطات التونسية بناء الجدار العازل 

بحماس رغم الشرر المتطاير من فجر ليبيا. 
كما تواصل حركة النهضة مناوراتها منتظرة 

مكافأتها على خندق فجر ليبيا الذي وّرطت 
فيه تونس بزيادة حّصتها من الوزارات في 

التعديل الوزاري المرتقب في الخريف القادم.

* كاتب وباحث سياسي من تونس

تونس: الجدار العازل وشرر ميليشيا فجر ليبيا

فجر ليبيا اعتبرت أن الجدار العازل 

يعد بمثابة االعتداء على حرمة 

األراضي الليبية، وأنه يتم دون 

التنسيق مع الجهات الليبية في 

نبرة تقترب من التهديد

الدولة العرجاء قد تكون املقولة 

السياسية األكثر تعبيرا عن 

املعضلة السياسية واالقتصادية 

والعسكرية والدبلوماسية التي 

تعرفها جل دول {الربيع العربي}

مصطفى القلعي

} قد ال يكون صمود مدينة الزبداني 
استثنائيا، فقد صمدت من قبل مدن سورية 
أخرى، وما زالت بعض تلك المدن صامدة 
رغم الحصار الشديد، وتعرضها للقصف 
شبه اليومي، إال أن االستثنائي في حالة 

الزبداني هو أن المدينة السياحية التي قد 
تكون األجمل في ريف دمشق، تتعرض لهجمة 

شرسة ونية مبّيتة القتحامها، والسيطرة 
عليها، ال من قبل قوات النظام فقط، بل من قبل 

ميليشيا حزب الله اللبناني، الذي قرر الزج 
بكل ما أوتي من قوة على ما يبدو لحسم هذه 
المعركة لصالحه، وخاصة بعد أن تعذر عليهم 
تحقيق تقدم في منطقة القلمون التي حشدوا 

لها إعالميا وعسكريا فلم يحققوا سوى 
خسائر متتالية، وقد وعدهم حسن نصرالله، 

قائد الميليشيا نفسه، بأن يكون االنتصار في 
القلمون شبيها بما حدث في مدينة القصير، 

التي تمكن الحزب من دخولها قبل سنتين 
ورفع راياته السوداء فوق مآذن مساجدها 

معلنا نفسه قوة احتالل.
قبل ذلك التاريخ كان حزب الله ال ينفك 
يعلن أنه ال يتدخل في الصراع الدائر في 

سوريا بشكل مباشر، رغم األدلة التي كانت 
تظهر كل يوم مشاركته في قتل السوريين.

لكن بعد معركة القصير قال إن اشتراكهم 
هو واجب جهادي، للتصدي إلى إسرائيل 

وتحرير فلسطين، واعتبر أن خطابه الشهير 
الذي أعقب معركة القصير هو البداية الفعلية 
للزحف نحو فلسطين، وطالب كافة المقاومين 

من أمثاله باالنضمام إلى ميليشياته، وإن 
كانت هزائم حزب الله وقوات النظام السوري 
قد توالت في الفترة األخيرة، بدءا بخسارتهم 

لمواقعهم اإلستراتيجية جنوبا في درعا 
وريفها، واندحارهم، بشكل كلي شماال في 

محافظة إدلب، وفقدانهم القدرة، كليا، على 
إعادة السيطرة على األمور في محافظة حلب 

المرشحة، بدورها، لالنتقال إلى الجانب 
اآلخر. 

كل هذه المعطيات تجعل معركة الزبداني 
معركة حاسمة، وقد تكون بوابة لخروج 

حزب الله من سوريا، وخاصة في ظل األزمة 
الداخلية اللبنانية المرشحة بدورها للتطور 

نحو األسوأ بطبيعة الحال إن لم يتم لجم 
الحزب وحلفائه، ولذلك لم يجد حسن نصر 

الله بدا من توجيه خطاب لمن تبقى من 
جمهوره ليذكرهم فيه بمقولته األثيرة وهي 

أن «الطريق لتحرير بيت المقدس ال بد أن 
يمر عبر مدينة الزبداني»، وإن كانت عوامل 
الجغرافيا قد أبعدت الزبداني كليا عن أي 

احتكاك بفلسطين أو األراضي المحتلة، إال أن 
نصر الله ال يبدو مكترثا كثيرا بمدى دراية 
جمهوره أو ربما تساؤلهم عن الرابط بين 

القدس والزبداني، ولهذا فإن مرابض مدفعيته 
التي أمطرت المدينة بالقذائف والصواريخ 

طيلة األيام الماضية، والتي كانت تبحث عن 
ثغرة تحدثها في جيش العدو ”اإلسرائيلي“ 
الوهمي المحاصر في الزبداني دون ماء أو 

كهرباء بل وحتى طعام منذ قرابة سنتين، 
فشلت في أن تكسب المعركة اإلعالمية زخما 
حربيا، ولم يستطع مرتزقة حزب الله التوغل 

إلى قلب المدينة، بل اكتفوا بالوقوف على 
أطرافها متكبدين خسائر كبيرة وانهيارا في 

المعنويات، وقد جعلته في اآلخر يفقد أعصابه 
كليا، وينتهز فرصة يوم القدس ليذكرهم بأن 
الطريق إلى القدس يمر حتما عبر الزبداني 
إن كانوا قد تناسوا هذه المعلومة المهمة، 

كل هذا لم يحقق ما هو مطلوب، ألن النعوش 
التي تتوافد على الضاحية الجنوبية لبيروت 

تؤكد أن تحرير فلسطين الذي وعد به نصر 
الله جمهوره ما زال بعيدا، وعليهم أن 

ينتظروا ريثما يبحث سماحته عن طريق 
جديدة، ألنه، وعلى ما يبدو، فإن كل طرق نصر 

الله تؤدي إلى القدس، وفق بوصلة المرشد 
اإليراني القابع في قم، مستمتعا بهذا الخراب 
الذي تصنعه ميليشياته حيثما حلت، ألم يقل 

نصر الله اآلخر هناك في اليمن عبدالملك 
الحوثي: إن مضيق باب المندب سيقودهم 

حتما إلى القدس؟

* كاتب سوري

كل الدروب تؤدي

إلى القدس

ثاثاثائر الزعزوع

 كل طرق حسن نصر الله تؤدي 

إلى القدس، وفق بوصلة املرشد 

اإليراني القابع في قم، مستمتعا 

بهذا الخراب الذي تصنعه 

ميليشياته حيثما حلت
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} ال أجد صورة حلسن البنا مبتسما، وال 
لسيد قطب، وال ألي محمود من ”محمودين“ 
جنح أولهم (محمود العيسوي) في اغتيال 

رئيس الوزراء أحمد ماهر عام 1945، وشارك 
الثاني (محمود زينهم) في اغتيال القاضي 

أحمد اخلانزندار عام 1948، وأخطأت 
رصاصات ثالثهم (محمود عبداللطيف) صدر 

جمال عبدالناصر عام 1954.
رأيت مقطع فيديو حملمود عبداللطيف 

يبكي، في احملكمة، حني قال مرشد اإلخوان 
حسن الهضيبي إنه لم يصدر أوامر بقتل 

عبدالناصر، كما نفى علمه مبا يدور في 
التنظيم السري. جنت تلك اجلرمية من 
”اليقني“ اإلخواني، بزعم اإلخوان أنها 

”متثيلية“، إلى أن تباهى بعضهم بالتخطيط 
الختطاف ”مجلس قيادة الثورة“، في برنامج 

”اجلرمية السياسية“ عام 2006 في قناة 
اجلزيرة، منصة ”اليقني“ الثوري ما دامت 
الثورة بعيدة عن حدود اإلمارة وسكانها 

ومستخدميها، وهي أيضا أحد وجوه 
”اليقني“ اإلرهابي وممثليه عبر العالم، مبن 
فيهم قتلة إسرائيليون يطلون من شاشتها 

بعدل غير مهني.
اجليل الثاني املنتمي إلى الطبقة 

الوسطى من اإلسالمجية أكثر ذكاء وأقل 
ثقافة، تالزمته ابتسامة منزوعة الروح، 
جهد تسويقي لم يفلح في إخفاء القناع 

البالستيكي، أما املبتدئون الباحثون عن 
يقني، ومعهم الذين بلغوا من اليقني أقصاه، 

فال يحتاجون إلى هذه االبتسامة، متجّهمون 
لوجه الله. ينسى املبتدئون والواصلون أن 
رحمة الله ”وسعت كل شيء“، وال يتذكرون 

من آياته إال الوعيد، ”وليجدوا فيكم غلظة“، 
”واغلظ عليهم“، وينسون أن رسول الله، 
صلى الله عليه وسلم، كان يحب عمه أبا 

طالب الذي لم يدخل اإلسالم، وال يكفون عن 
تأكيد أنه في اآلخرة سيلبس ”خفني من نار 

يغلي منهما دماغه“، وفي هذا ”الكالم“ إيذاء 
لعلّي عليه السالم، وافتئات على الله الذي لو 

شاء ”لهدى الناس جميعا“.
املفارقة أن االبتسامة البالستيكية 

املصطنعة، بتوقيت محدد وخصوصا في 
حضور مريدين وكاميرا، تظهر في مثل 
هذا السياق ”السادي“، بهدف التظاهر 

باالستغراق في التدين، والثقة بدخول اجلنة، 
مبا يتنافى مع تواضع الصحابة، وما يروى 

عن أبي بكر أو عمر ”ال آمن مكر الله، ولو 
كانت إحدى قدمي في اجلنة“. ولكن الذين 
”يقسمون رحمة ربك“ قادرون على الكذب 

على الله، والزهو املرضّي، والكذب املبرر مبا 
يسمونه ”التعريض“ (بالضاد ال الدال)، وقد 

سمعت شيخا اسمه محمد حسان يتفانى في 
حب كل رئيس مصري من حسني مبارك إلى 

عبدالفتاح السيسي، وآخر اسمه احلويني 
من بقايا اجلاهلية احلضارية بزعمه أن 
أحوال املسلمني تدهورت بسبب جتاهل 

اجلهاد وما يترتب عليه من غنائم. كالهما، 
احلسان واحلويني، يتحدث عن ”التعريض“، 
كأن تنبه ابنك للرد على سائل بالباب، ليقول 
”أبي ليس هنا، ويشير إلى موضع الباب“، أو 
تستند إلى وسادة فيقول ”أبي نائم، وبالفعل 

هو صادق“.
هذا ”اليقني“، وتلك االبتسامة اللزجة 

املقرونة بثقل ظل ال يحتمل تنتقل عدواها 
حتى إلى غير اإلسالمجية، إلى علمانيني 

انضووا حتت لوائهم وساروا في الطريق 
ألسباب مختلفة، غرز بعضهم في هذا الوحل، 

فاضطر للمزايدة على اإلسالمجية بالتكفير 
الديني والوطني، إرضاء جلموع ”الهتيفة 

اإلسالمجية“ في الفيسبوك، وهم جيش جاهز 
للتكفير والسباب، جيش يتربص مبن ”غرز“ 

فإذا كتب كالما عقالنيا الحقوه باتهامات 
املروق والعمالة لألمن والتلصص على احلركة 

اإلسالمية التي تسعى إلى تطهير العالم من 
”املالحدة“.

يزعم الهتيفة أنهم ”الفرقة الناجية“، 
ويفرحون في مصائب الناس؛ ويسرهم 

القتل املجاني ألبرياء في الشوارع، وتعمى 
عيونهم عن إرهابيني ال يخفون رغبتهم في 

إعالن احلرب على العالم، فيدعون أن اجليش 
املصري يدبر تفجيرات لكي يوجه غضب 

الباحثني عن العدالة االجتماعية واحلريات 
إلى اإلخوان، فإذا أعلن ”داعش“ مسؤوليته 

عن اغتيال أو تفجير التزم أهل اليقني 
الصمت. ويبدو أن اختالف املجرمني رحمة!
ففي صباح السبت 11 يوليو 2015 وقع 
انفجار قتل نفسا بغير حق أمام القنصلية 

اإليطالية، وتباهت ”الدولة اإلسالمية“ بتنفيذ 

اجلرمية ”بتوفيق من الله وفضل متكن جنود 
الدولة اإلسالمية من تفجير سيارة مفخخة 

مركونة حتمل 450 كغ من املادة املتفجرة 
على مقر السفارة اإليطالية وسط القاهرة. 

ونوصي املسلمني باالبتعاد عن هذه األوكار 
ألنها أهداف مشروعة لضربات املجاهدين، 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال 

 ISLAMICSTATE يعلمون“. (الدولة اإلسالمية
مصر)، في 24 رمضان 1346.

مرض ”اليقني“ مينح هؤالء حقا في 
سباب نهى الله عن توجيهه حتى إلى 

”الذين كفروا“، وحتتاج صفحات ”مشايخ“ 
ميتهنون دعوة املسلمني لإلسالم إلى حتليل 
نفسي، لفهم دوافع القبح في حده األقصى، 
كيف يخرج من أفواهم، من دون أن يتأذى 
مريدوهم ممن تنقصهم تربية الذوق على 

اجلمال، بداية من وجدي غنيم، مرورا 
بعبدالله بدر.

سأكتفي بنموذج املذيع أحمد منصور، 
ابتسامته سمجة نزعها ومعها السماحة 

اإلخوانية في حلظة صدق، واتهم الشعب 
املغربي مبا ال يليق ”لم جتد الصحف 

الصفراء في املغرب التي يديرها بعض 
الساقطني والقوادين وسفلة السفلة من 
سياسيني وإعالميني ممن يعيشون في 

املستنقعات ويقتاتون على احملرمات 
والرذائل… سوى أن يحاولوا النيل مني“، 

بعد توقيفه في أملانيا، وهي حكاية غامضة 
ال عالقة ملصر بها، ألنه جال خمسة أيام من 

دون أن يتعرض له أحد، ولو كان األمر يخص 
مذكرة تسليم متهمني حلدث في املطار، 

ولكن القضية غامضة وال يفك ألغازها إال 
من يشكون في إجرائه اتصاالت، والله أعلم، 

بجماعات تصيب أملانيا بحساسية، منذ 
انطالق مشاركني في هجمات 11 سبتمبر من 

أراضيها، وهذه ليست قضيتي اآلن مع املذيع 
منصور.

ال يتورع منصور عن الكذب وتزوير 
تاريخ شهوده أحياء، تزييف عبر ”اجلزيرة“ 
مع سلفيني من ذيول مبارك حاول أن يصنع 
منهم أبطاال، ومقاالت استعراضية عنوانها 

”قصة البيان األول للثورة املصرية“، في 
صحيفة ”الوطن“ حني كان الفلول واإلخوان 

يدا واحدة على الثورة. فبتاريخ 18 أغسطس 
2012 كتب أنه بعد يوم 8 فبراير 2011 ”أدركت 
أن كتابة البيان األول للثورة أمر البد أن يتم 

اآلن دون تأخير“، وفي يوم 9 فبراير طرح 
الفكرة على عصام النظامي ومحمد مرسي، 

”فرحبا بها، وأخرج الدكتور مرسي أوراقا 
من حقيبته التي كانت تالزمه“. وفي يوم 19 

أغسطس كتب أن اجلماهير هتفت باسمه في 
التحرير يوم األربعاء 9 فبراير ”أشعل لنا 

امليدان بالهتافات يا أحمد“، وأنه بعد خطاب 
مبارك املخيب لآلمال مساء 10 فبراير ”هتفت 

في الناس.. قائال: على القصر اجلمهوري، 
فانطلق الناس إلى القصر“، وأنه قرأ ”البيان 

األول“ يوم اجلمعة 11 فبراير 2011.
يعلم املذيع منصور أن هذا كذب صريح، 

وادعاء فادح وفاضح، ألن ثورة 25 يناير 
بدأت يوم 25 يناير، وبيانها األول ألقاه 

الدكتور عبداجلليل مصطفى مساء 25 يناير، 
في مؤمتر عاملي أذاعته اجلزيرة، ثم سكتت 
عنه، ورغم وجوده على يوتيوب منذ مارس 

2011 فلم تتجاوز مشاهداته 957 مرة، بسبب 
التعتيم عليه، في تدليس يهدف إلى تزوير 

ثورة شعب.
https://www.youtube.com/
watch?v=tDVuEj2mR44&sns=em

ولعل ”العرب“ تنشر الرابط، استثناء، 
ليتأكد للقارئ مساوئ اليقني ”الزائد“ أو 

”الزائف“، ال فرق.

* روائي مصري

اليقين الزائد.. داء يزهو به المرضى

قناة الجزيرة، منصة «اليقني» 

الثوري ما دامت الثورة بعيدة 

عن حدود اإلمارة وسكانها 

ومستخدميها، وهي أيضا أحد 

وجوه «اليقني» اإلرهابي وممثليه 

عبر العالم

} ”نبي التقشف“ أو ”ملك التقشف“ من بني 
األلقاب التي أطلقها كتاب اقتصاديون على 

وزير املالية األملاني فولفجاجن شويبله، وذلك 
لتبنيه سياسات مالية صارمة في منطقة 

اليورو، وحرصه على قيام دول املنطقة، التي 
تعاني من أزمات مالية، باتباع برامج تقشف 
قاسية لتقليل النفقات العامة في هذه الدول، 
ومن ثّم، تخفيض ما تعاني منه من عجز في 

موازناتها العامة، وبالتالي تخفيض املخاطر 
املالية واالقتصادية التي ميكن أن تتعرض 

لها.
على اجلانب اآلخر من املشهد في أوروبا 

يبدو رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس 
تسيبراس، الذي فاز حزبه اليساري 

”سيريزا“ باالنتخابات األخيرة على قاعدة 
رفضه التام خلطط التقشف املطلوب من 

اليونان االلتزام بها، والذي دعا موطنيه إلى 
التصويت بـ“ال“ على قائمة مقترحات من 

االحتاد األوروبي تتضمن إجراءات تقشفية 
تقوم بها اليونان لكي حتصل على املزيد من 

املساعدات املالية. وأسفرت دعوته بالفعل 
عن رفض 61 باملئة من الناخبني اليونانيني 

ملقترحات التقشف في االستفتاء الذي مت يوم 
األحد 5 يوليو اجلاري.

هذه الفجوة الهائلة بني السياسات التي 
يدعو إليها وزير املالية األملاني، ورئيس 

الوزراء اليوناني توضح التفاوت الصارخ 
بني دول منطقة اليورو، والتباين الكبير في 

اقتصادياتها بحيث أنه ال ميكن تطبيق نفس 
السياسة النقدية على اليونان وأملانيا في 

نفس الوقت. وهو أمر كان معروفا وواضحا 
قبل انضمام اليونان إلى العملة األوروبية 

املوحدة، إذ لم تكن اليونان في يوما ما 
مؤهلة لالنضمام إلى منطقة اليورو نظرا 
للعجز الكبير في موازنتها العامة. وعلى 

الرغم من ذلك قبلت كل من فرنسا وأملانيا، 
وهما القوتان املؤسستان لليورو، التساهل 

مع اليونان، بل ومت تغيير القواعد لكي 
تنضم اليونان إلى اليورو لتحقيق هدف 
سياسي، وهو تشجيع الدول األوروبية، 

خاصة في غرب أوروبا وقتها، على االنضمام 
ملشروع الوحدة األوروبية.

وكان هذا هو اخلطأ األكبر من جانب 
فرنسا وأملانيا منذ البداية: التضحية 
بالقواعد املالية سعيا لتحقيق أهداف 

سياسية، وهو اخلطأ الذي يحاول اآلن وزير 
املالية األملاني، شويبله، تداركه بتبني منوذج 

صارم يختلف عن املوقف الفرنسي األكثر 
تساهال جتاه السياسات املالية حتى اآلن.

وعقب اخلطأ األوروبي األول بقبول 
اليونان في منطقة اليورو عام 2001، توالت 

السياسات اخلاطئة من جانب احلكومات 
اليونانية، والتي قامت على اإلسراف في 

النفقات بشكل ال تتحمله إمكانيات اليونان، 
فتمت زيادة األجور بحوالي 50 باملئة في 
الفترة من 1999 حتى 2007 وبشكل يفوق 

زيادة األجور في أي دولة أخرى في منطقة 
اليورو، ومت التوسع في الديون لتغطية 
نفقات األلعاب األوملبية في اليونان عام 

2004، وأصبحت احلكومة مثقلة بديون كبيرة 
حتاول بشق األنفس سداد أقساطها والفوائد 

املستحقة عليها.
ثم جاءت الضربة القاصمة مع األزمة 

املالية العاملية عام 2008، حيث ارتفعت تكلفة 
االقتراض من البنوك بشكل كبير بسبب 

األزمة، وارتفعت قيمة الفوائد على السندات، 
وارتفعت معها قيمة األقساط التي يتعني 

على حكومة اليونان دفعها للدائنني بشكل 
أصبحت معه أثينا غير قادرة على السداد، 

واتضح حجم األخطاء التي وقعت فيها 
كل من أوروبا واليونان منذ أن انضمت 

أثينا ملنطقة اليورو، واضطر البنك املركزي 
األوروبي واالحتاد األوروبي وصندوق النقد 
الدولي للتدخل وتقدمي حزمة من املساعدات 
املالية عام 2010، إلنقاذ اليونان من اإلفالس 

بقيمة 240 مليار يورو.
أبعاد األزمة: 320 مليار يورو من الديون، 

واقتصاد ينكمش.

وتوالت فصول األزمة، إذ كانت املساعدات 
األوروبية منذ عام 2010 مشروطة باتخاذ 
بعض اخلطوات من احلكومة اليونانية 

لتخفيض النفقات وزيادة اإليرادات العامة، 
مثل إجراء بعض التخفيض على معاشات 

التقاعد، وزيادة الضرائب، وخصخصة 
بعض املشروعات واخلدمات العامة، وقامت 

احلكومة اليونانية ببعض اخلطوات، إال أنها 
لم تكن كافية للخروج من األزمة، كما أنها 
أغضبت أغلب املواطنني عندما وجدوا أن 

مستوى معيشتهم قد تراجع بشكل حاد، دون 
أمل قريب في اخلروج من األزمة.

وأصبحت صورة األزمة املالية في 
اليونان كما يلي: الدين العام جتاوز 320 

مليار يورو، وبلغت نسبة الدين العام إلى 
إجمالي الناجت احمللي لليونان 177 باملئة 

وهي نسبة هائلة، كما تراجع الناجت احمللي 
اإلجمالي بنسبة 25 باملئة، أي نحو الربع، 

تقريبا خالل خمس سنوات منذ مطلع األزمة 
عام 2010، ويعاني حاليا نحو 26 باملئة من 
اليونانيني من البطالة، وترتفع النسبة إلى 

نحو 50 باملئة بني الشباب.
وجتاه تلك األوضاع القاسية، قدم حزب 
”سيريزا“ اليساري للناخبني صورة أفضل 

كثيرا من الواقع، وهي أن اليونان تستطيع 
أن ترفض املزيد من القيود املالية، واملزيد من 

التقشف كما قال رئيس الوزراء، أليكسيس 
تسيبراس.

لكن تسيبراس قال لناخبيه نصف 
احلقيقة فقط، وهي سعي حزبه وحكومته 

لرفض القيود والتقشف، لكن لم يقدم الصورة 
كاملة بكل ما فيها من مشكالت، إذ ال ميكن 
أن تستمر اليونان في منطقة اليورو، كما 
يرغب أغلب اليونانيني، وهي ترفض، في 

ذات الوقت، املزيد من تخفيض النفقات، وأنه 
ال ميكن توفير وظائف ملاليني العاطلني بعد 
أن انكمش االقتصاد اليوناني بنحو الربع 
تقريبا في خمس سنوات، وبعد أن أصبح 

نحو نصف الشباب اليوناني من العاطلني. 
وباإلضافة لكل هذا فإن أملانيا، أكبر الدائنني 

لليونان بقيمة تتجاوز 68 مليار يورو، لن 
تقبل استمرار اليونان في منطقة اليورو 

بأوضاعها احلالية.
وهذا خطأ آخر من جانب احلكومة 

اليونانية. ال ميكن أن تستمر األمور كما 
اعتاد اليونانيون لسنوات طويلة، وال 

بد من مصارحتهم باحلقيقة. رمبا تخرج 
اليونان من اليورو لفترة مؤقتة كما اقترح 
وزير املالية األملاني شويبله، ورمبا تضطر 

إلجراءات قاسية لكي ال ينهار االقتصاد بشكل 
كامل، خاصة بعد أن سجلت اليونان أكبر 

تخلف عن السداد في تاريخ صندوق النقد 
الدولي يوم 30 يونيو املاضي مببلغ 1.55 

مليار يورو.
لعل الكثيرين ممن عاشوا في اليونان، أو 
زاروا هذا البلد اجلميل يشعرون باحلزن على 

ما انتهت إليه األوضاع به، لكن حقيقة األمر 
أن األزمة املالية في اليونان لم تأت بني عشية 

وضحاها، وأن هناك أخطاء متراكمة من قبل 
أوروبا، ومن قبل اليونانيني أنفسهم، أوصلت 

بالدهم إلى كارثة مالية، وأن املساعدات 
اخلارجية، مهما كان حجمها، ستتوقف في 

يوما ما، وال ميكن أن تنقذ اقتصاد دولة 
يعاني من أزمات هائلة تتجاهلها حكومته.

* كاتب مصري مقيم في لندن

دروس من التجربة األليمة لليونان

محمود القصاص

األزمة املالية في اليونان لم تأت 

بني عشية وضحاها، حيث هناك 

أخطاء متراكمة من قبل أوروبا، 

ومن قبل اليونانيني أنفسهم، 

أوصلت بالدهم إلى كارثة مالية

تسيبراس قال لناخبيه نصف 

الحقيقة فقط، وهي سعي 

حزبه وحكومته لرفض القيود 

والتقشف، لكن لم يقدم 

الصورة كاملة بكل ما فيها 

من مشكالت

يزعم الهتيفة أنهم الفرقة 

الناجية ويسرهم قتل األبرياء 

في الشوارع، وتعمى عيونهم 

عن إرهابيني ال يخفون رغبتهم 

في إعالن الحرب على العالم

سعد القرش
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47اقتصاد باملئـــة نســـبة ارتفـــاع صـــادرات الصني خـــالل شـــهر يونيو 72.8
بمقارنة سنوية لتتجاوز توقعات املحللني، في وقت تراجعت 

فيه الواردات بنسبة 6.1 باملئة في الشهر نفسه.

باملئـــة نســـبة تراجـــع املبـــادالت التجاريـــة الصينيـــة في 
النصـــف األول من العام الحالي بمقارنة ســـنوية لتصل إلى 

نحو 1880 مليار دوالر بحسب بيانات إدارة الجمارك.

باملئة نســـبة ارتفـــاع الفائض التجاري للصني خالل الشـــهر 
املاضي بمقارنة ســـنوية لتصل إلى نحـــو 46.5 مليار دوالر، 

لكنها جاءت رغم ذلك أقل من التوقعات.

اليونان تضع أصولها للبيع تحت الوصاية األوروبية
[ أثينا تقدم تضحيات غير مسبوقة للحصول على تمويل جديد  [  تأكيد زوال احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو

} بروكســل – توصل االوروبيـــون فجر أمس 
إلى اتفاق للتفاوض على خطة مســـاعدة ثالثة 
لليونان، تبقي هـــذا البلد في منتطقة اليورو، 
مقابل تضحيات كبيرة من قبل أثينا التي تبقى 

بحاجة الى دعم مالي جديد.
وأعلـــن رئيس المفوضيـــة األوروبية جان 
كلـــود يونكر أن زوال احتمـــال خروج اليونان 
مـــن منطقة اليـــورو، عند اإلعـــالن عن االتفاق 
الـــذي تم التوصـــل إليه في ختـــام مفاوضات 
طويلة استمرت 17 ساعة اضطر خاللها زعماء 
19 دولة في منطقة اليورو لتجاوز انقساماتهم 

واستئناف حوار كان مقطوعا مع أثينا.
وكان رئيـــس الوزراء اليوناني اليســـاري 
الكســـيس تســـيبراس يطالـــب باتفـــاق حتى 
اللحظـــة األخيرة مـــن أجل إنقـــاذ المصارف 
اليونانية التي تعاني من نقص في الســـيولة 
وتجنـــب انهيـــار مالـــي للبـــالد. وقـــد رحب 
”باتفاق صعـــب“ لكنه قال إنه يضمن ”إنعاش“ 

االقتصاد.
وســـيكون علـــى منطقـــة اليـــورو خـــالل 
اجتماعـــات وزراء ماليتهـــا المســـتمرة فـــي 
بروكسل العثور على وســـائل تؤمن ”جسرا“ 
لتلبيـــة احتياجـــات البالد في األمـــد القصير 
بحوالـــي 12 مليـــار يـــورو حتـــى منتصـــف 

أغسطس.
وحاليا، تؤمن اليونان اســـتمرارها بفضل 
األموال التي يضخها البنك المركزي األوروبي 
الذي أعلـــن أمس اإلبقاء على تمويله الطارىء 
لليونان بعد إشـــارة سياسية من بروكسل في 

هذا الشأن.
أمـــام الصحافيين بأن  واعتـــرف يونكـــر 
التوصل إلى االتفاق كان عمال ”شـــاقا“ معبرا 
عـــن أمله فـــي أن تبدأ مفاوضـــات تطبيقه في 

نهاية األسبوع الحالي.
وحتـــى ذلـــك الحيـــن، ســـيكون البرلمان 
اليونانـــي قـــد صوت بحلـــول األربعـــاء على 

األرجـــح علـــى االصالحـــات القاســـية وغير 
الشـــعبية إطالقا، التي يطالب بهـــا الدائنون 
مقابـــل خطـــة اإلنقـــاذ هـــذه. وهـــي تتضمن 
خصوصـــا زيـــادة ضريبـــة القيمـــة المضافة 
وإصالح نظام التقاعد وعمليات الخصخصة.

وســـتناقش برلمانـــات عـــدة دول أيضـــا 
بما فيهـــا البرلمان االلماني خطة المســـاعدة 
الجديدة. وقال رئيس مجموعة اليورو يورين 
ديســـلبلوم أمس إنـــه ”عندما يقومـــون بذلك، 
ســـيكون لدينا قرار رســـمي أكثر الســـتئناف 

المفاوضات“.
وبذلـــك قطعت األزمة مرحلـــة كبرى بعد 6 
اشهر من المفاوضات المضطربة بين حكومة 
االوروبيين،  وشـــركائها  اليسارية  تسيبراس 
لكن إنعاش االقتصاد اليوناني ما زال يتطلب 

جهدا كبيرا.
وقالت المستشارة االلمانية أنغيال ميركل 
إن االتفـــاق يتضمـــن ”مجموعـــة واســـعة من 
اإلصالحات التي تحظـــى اليونان من خاللها 
علـــى ما أعتقـــد بفرصـــة للعودة إلـــى طريق 
النمو… لكن الطريق ســـيكون طويال وصعبا“ 

قبل أن تستأنف اليونان النمو.
ورحب الرئيس الفرنســـي فرنسوا هوالند 
الـــذي كانـــت بالده مـــن الـــدول التـــي تبنت 
مواقف لينة، بالخيار ”الشـــجاع“  الذي قام به 

تسيبراس.
صبـــاح  حتـــى  المفاوضـــات  واســـتمرت 
االثنين لمحاولة التوصل إلى تســـوية تسمح 
ببقـــاء اليونـــان في منطقـــة اليـــورو. وفجرا 
رســـمت مالمح اتفاق عرض على قادة الدول، 

بشأن الئحة مطالب أثينا.
لكن ذلك لم يكن كافيا للحصول على موافقة 
الحكومة اليونانية بينما كان آالف اليونانيين 
يدعونها في تغريدة بعنوان ”انقالب“ إلى عدم 

االستسالم إلمالءات الدول الدائنة.
والعقبة األساســـية كانت رفـــض اليونان 
فكـــرة إنشـــاء صنـــدوق خـــارج البـــالد يضم 
موجـــودات يونانيـــة بقيمـــة 50 مليـــار يورو 
لضمـــان عمليـــات الخصخصـــة الموعـــودة. 
ووافق تســـيبراس على االقتـــراح لكن بعدما 

حصل على أن يكون مقر الصندوق في أثينا.

وفـــي فجـــر االثنين تـــم البت فـــي مصير 
اليونـــان مـــن قبل 4 قـــادة هم أنغيـــال ميركل 
وفرنســـوا هوالند ورئيس المجلس األوروبي 

دونالد توسك وتسيبراس.
وال ينـــص االتفـــاق النهائي علـــى خروج 
مؤقـــت لليونان مـــن منطقة اليـــورو كما ورد 
بشـــكل واضـــح األحـــد في مشـــروع لـــوزراء 
مالية منطقة اليورو، والـــذي يثير قلق القادة 
األوروبييـــن. ويتوقـــع مراقبـــون أن تواجـــه 
الحكومة اليونانية صعوبات في تمرير الخطة 
لدى الرأي العام المحلي، بعدما وعدته برفض 
نهج التقشـــف وإمالءات الدائنيـــن (صندوق 
النقـــد الدولـــي واالتحـــاد االوروبـــي والبنك 

المركزي االوروبي).
لكن اإلصالحات التي يطالب بها الدائنون 
اآلن أكثـــر تشـــددا مـــن تلـــك التـــي رفضهـــا 
اليونانيـــون بنســـبة فاقـــت 61 بالمئـــة خالل 

استفتاء في 5 يوليو الماضي.
وللحفـــاظ علـــى هامـــش تحـــرك اضطـــر 
تســـيبراس إلى التقرب مـــن المعارضة مثيرا 
خالفـــات داخليـــة في حزبه ســـيريزا، ما يثير 

مخاوف من قيام أزمة سياسية جديدة.
وقـــال مصدر حكومي يونانـــي مبررا هذه 
التنازالت ”حيـــن يكون مســـدس مصوبا الى 

رأسك سوف توافق أنت أيضا“.
لكـــن الســـاعات كانـــت معدودة بالنســـبة 
لليونان بعدما فرغت خزائنها وبات اقتصادها 
على شـــفير االنهيار، في وقت ال تستمر البالد 
الخاضعة لرقابة على الرســـاميل سوى بفضل 
المســـاعدات الطارئـــة التـــي يمنحهـــا البنك 
المركـــزي االوروبي لمصارفها المغلقة منذ 29 

يونيو.
لكـــن الكثير مـــن اليونانييـــن المضطرين 
للعيش بســـتين يـــورو يوميا ال يســـتطيعون 
سحب غيرها من أجهزة الصرف اآللي، عبروا 

عن شعور بالمرارة.
وبعـــد إعـــالن االتفـــاق، قـــررت الحكومة 
اليونانية مجددا أمس تمديد إغالق المصارف 
لفتـــرة ســـيعلن عنهـــا الحقا، بحســـب ما قال 

مصدر في وزارة المالية. 

وقالت الوزارة إنه رغم التوصل إلى اتفاق 
في بروكســـل، قررت الحكومة االســـتمرار في 
الحفـــاظ على ضوابط رأس المال واســـتمرار 
إغـــالق المصـــارف. ويتوقـــع المراقبـــون أن 

تتواصل المفاوضات الشـــاقة بشأن تفاصيل 
االتفاق وســـط انقسام األوروبيين بين مرحب 
باالتفاق ومشـــكك في قدرة أثينا على االلتزام 

باالتفاق وتحقيق النتائج المطلوبة.

تسيبراس حصل على اتفاق أسوأ بكثير من الخطة التي رفضها اليونانيون

رحبت أسواق املال العاملية باالتفاق الذي توصل الدائنون إليه أمس مع اليونان في مؤشر 
على أن األسواق جتد فيه حال ممكنا لألزمة، رغم انقسام األوروبيني بني مرحب باالتفاق 

ومشكك بقدرة أثينا على تطبيق بنوده.

◄ توقعت هيئة قناة السويس بدء 
التشغيل التجريبي لقناة السويس 
الجديدة، يوم 25 من الشهر الجاري 
بعد الوصول لنسبة 96 بالمئة من 

أعمال حفر المشروع الذي يصل 
طوله إلى 72 كيلومترا.

◄ قال خبراء إن المزارعين 
يواجهون مخاطر متزايدة جراء 

موجات الجفاف المتكررة وأحوال 
الطقس المتطرفة خالل العقود 

القادمة وإن ترشيد استهالك المياه 
قد يساعد في حماية إمداداتهم من 

الطعام.

◄ سجلت جميع أسواق األسهم 
العالمية مكاسب كبيرة أمس بعد 

االتفاق بين منطقة اليورو واليونان 
للتفاوض بشأن خطة مساعدة ثالثة 

ألثينا وتفادي خروج البالد من 
الوحدة النقدية االوروبية.

◄ قفزت البالغات عن التحويالت 
البنكية المشبوهة في إيطاليا 
بنسبة 10 بالمئة مسجلة رقما 

قياسيا جديدا، بينما زادت 
وطأة مشاكل الجريمة المنظمة 

والفساد بعد 3 سنوات من الركود 
االقتصادي.

◄ قال المكتب الوطني للحبوب 
في المغرب أمس إنه اشتري 175 

ألف طن من القمح اللين من السوق 
المحلية. وأضاف المكتب أن القمح 

اللين سوق يستخدم في إنتاج 
الطحين المدعوم.

◄ تراجعت أسعار الذهب نحو 
واحد في المئة أمس مع ارتفاع 

الدوالر مقابل اليورو بعدما 
التوصل التفاق إلنقاذ اليونان 

ومؤشرات على أن مجلس 
االحتياطي االتحادي سيرفع أسعار 

الفائدة هذا العام.

اتفاق إيران يزيد تخمة أسواق النفط ويرفع الطلب على األسمنت والصلبباختصار
} ســنغافورة – قـــال محللـــون إن أي اتفـــاق 
نووي بـــني إيـــران والقوى العاملية ســـيؤدي 
لتدفـــق املزيد من النفط إلى الســـوق املتخمة، 
لكنه ســـيؤدي إلى زيادة الطلب اإليراني على 
األســـمنت والصلـــب خـــالل ســـعيها إلنعاش 

االقتصاد.
ويركز احملللون إلى حـــد بعيد على النفط 
في رصد التأثير الواقع على أســـواق الســـلع 

األولية العاملية إذا رفعت العقوبات.
ومن املرجح أن ال تســـتأنف إيران تصدير 
كميـــات كبيـــرة من اخلـــام خالل وقـــت قريب 
بعد إبـــرام االتفاق، حيث ســـتنتظر حتى رفع 
العقوبات على الصادرات رســـميا، ثم حتديث 

البنية التحتية املتهالكة للقطاع النفطي.
وقال نيك شارما العضو املنتدب في شركة 
آي.اتـــش.أس لالستشـــارات إن إيـــران ميكن 

أن تضيـــف 200 ألف برميـــل يوميا وهي كمية 
ليســـت كبيرة، وأنها ســـتحتاج 18 شهرا على 
األقـــل لزيادة الصادرات بواقـــع مليون برميل 

آخر.
وقـــال معهد اقتصاديـــات الطاقـــة التابع 
للحكومـــة اليابانية إن إنتـــاج إيران قد يرتفع 
ما بني 700 إلـــى 800 ألف برميل يوميا بحلول 

النصف الثاني من العام املقبل.
وكانت إيران تصدر حوالي 3 ماليني برميل 
يوميا في أوج نشـــاطها قبل فرض العقوبات 
الغربية، والتـــي أدت لهبوط الصادرات لنحو 

مليون برميل يوميا منذ بداية عام 2013.
متواضعـــة فـــي  زيـــادة  ومـــن شـــأن أي 
اإلمـــدادات أن تزيد من فائض املعروض املقدر 
بواقع 2.6 مليون برميل يوميا عن حجم الطلب 
العاملي اليومي، وهو ما ينذر باســـتنفاد طاقة 

التخزين البريـــة والبحرية. ويقـــول محللون 
إن أي زيـــادة في إمدادات املعروض بالســـوق 
الفورية ستهبط باألسعار إلى املستويات التي 
ســـجلتها في ذورة األزمة املاليـــة العاملية في 

2008-2009 بل وقد تقل عنها.
ويقول محللون إن التاثير سوف ميتد إلى 
قطاعات أخرى مثل األسمنت والصلب والسلع 

الغذائية.
ويرى إيان كالكســـتون من شـــركة السفن 
التايالندية تورسن شيبينغ إن إيران ”ال متلك 
قدرات إلنتاج األســـمنت فـــي الوقت احلالي… 
ســـيكون األســـمنت والصلب من أكثر الســـلع 
التي ستأتي بشـــحنات كبيرة وسيكون املنشأ 

من الهند والشرق األوسط والصني“.
وأضاف أن إيـــران قد حتتاج لكميات أكبر 
مـــن املنتجـــات الزراعيـــة مثـــل األرز والقمح 

والـــذرة. وقـــال ”ســـتزيد احلاجة لشـــحنات 
القمح والذرة واألرز مـــع زيادة الناجت احمللي 
اإلجمالي والدخل القابل للصرف وتأتي أيضا 
من تايالند والهند والواليات املتحدة وأميركا 

اجلنوبية والبحر األسود“.
وكانت إيـــران موردا مهما خلـــام احلديد 
للصني ولكن محللني يقولون إنه نظرا لفائض 
املعـــروض واألســـعار املتدنية القياســـية فإن 
من املســـتبعد أن تســـتأنف إيران الصادرات 

بكميات كبيرة في هذا القطاع.

إيان كالكستون:
إيران ال تملك قدرات 

كبيرة إلنتاج األسمنت في 
الوقت الحالي

جان كلود يونكر: 
االتفاق املبرم أدى إلى 

زوال احتمال خروج اليونان 
من منطقة اليورو

أنغيال ميركل: 
مجموعة إصالحات واسعة 

تعطي اليونان فرصة 
للعودة إلى طريق النمو

أوروبا تعرقل مساعي الصني لتوسيع دبلوماسيتها االستثمارية

} أكدت مصادر مطلعة أن القواعد 
واإلجراءات األوروبية املعقدة املتعلقة 
باتفاق على منح شركات التكنولوجيا 
الصينية دورا أكبر في أوروبا، أت إلى 

تأجيل القرار النهائي بشأن خطط صينية 
الستثمار ما يصل إلى عشرة مليارات 

يورو في صندوق جديد للبنية التحتية في 
أوروبا.

وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه 
تشيانغ يتوقع حتديد حجم إسهام الصني 

في الصندوق التابع لالحتاد األوروبي 
والبالغة قيمته 315 مليار يورو خالل قمة 

أوروبية صينية في 29 يونيو املاضي 
في إطار جهود بكني الرامية إلى جعل 

اقتصادها أكثر تقدما.
وتعهد لي كه تشانغ خالل تلك القمة 

باالستثمار في الصندوق األوروبي الذي 
يهدف إلى إنعاش االستثمارات األوروبية 

التي شهدت تراجعا كبيرا منذ األزمة 

املالية العاملية في عام 2008 لكنه تسبب في 
بعض اللغط بحديثه عن صندوق استثمار 

إضافي مشترك بني الصني واالحتاد 
واألوروبي.

وبحسب مصدر قريب من املباحثات 
رفض ذكر اسمه فإن الصني تريد أن 

تستثمر ما بني خمسة مليارات وعشرة 
مليارات يورو بشكل مبدئي. لكن السؤال 

هو كيف سيتم تنفيذ ذلك؟
ويؤكد مصدر آخر أن الهدف من 
االستثمارات الكبيرة هو االتفاق هو 

حتديد مالمح اخلطة خالل اجتماع في 
بكني في أواخر سبتمبر املقبل بني نائب 
رئيس املفوضية األوروبية يركي كاتاينن 

ونائب رئيس الوزراء الصيني ما كاي.
ويأتي التعهد الصيني بعد قرارات 

من حكومات االحتاد األوروبي باالنضمام 
إلى البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية 

التحتية الذي ترأسه الصني نكاية في 
واشنطن.

ومن بني املعوقات تصميم الصندوق 
األوروبي املعروف رسميا باسم الصندوق 

األوروبي لالستثمارات االستراتيجية، 
الذي يستند إلى ضمانات وضعت جلذب 

املستثمرين من خالل تغطية أي خسائر 
أولية إذا فشل مشروع ما.

وإذا ضخت الصني أموالها في 
الصندوق مباشرة كضمانة فسيكون لذلك 

أثر مضاعف من خالل جذب املزيد من 
االستثمارات. 

لكن وفق قواعد الصندوق لن يكون 
للصني كلمة في اختيار نوعية مشروعات 

التكنولوجيا التي ميكن للشركات الصينية 
االستثمار فيها.

ومن املمكن أيضا أن تخسر الصني 
أموالها وتصبح بحاجة لتعويضها إذا 

فشلت املشروعات. 
وحتى اللحظة احلالية ستأتي 

ضمانات الصندوق من األموال غير 
املستخدمة في ميزانية االحتاد األوروبي.
وثمة طرق أخرى من بينها االستثمار 

في املشروعات التي يختارها مجلس 
الصندوق ويتم حتديدها وفق نوع 

القطاع االقتصادي الذي يجري اختياره. 
وسيسمح هذا للصني باملضي نحو نوعية 

املشروعات الرقمية التي تبحث عنها.
ومن بني اخليارات أيضا تأسيس آلية 
للربط مع صندوق االحتاد األوروبي، وهو 

ما يحتمل أن يكون رئيس الوزراء الصني 
أشار إليه. لكن هذا األمر سيظل بحاجة 

إلى ضمانات للدخول في السوق إلصدار 
سندات وزيادة رأس املال. وال ميلك 

االحتاد األوروبي سوى القليل من السيولة 
االحتياطية.

وقال مسؤولون صينيون في بروكسل 
األسبوع املاضي إنه ما من شك أن الصني 
ستستثمر في الصندوق في نهاية املطاف. 
وهذه املرة تريد بكني أن تعمل عن كثب مع 
أوروبا من أجل جتنب اإلخفاقات السابقة 

ملشروعات في أماكن أخرى مثل بولندا 
واليونان.

وتريد الصني أن تركز على 
املشروعات الرقمية من أجل كسب املعرفة 

التكنولوجية في إطار خطة أوسع لربط 
آسيا مع أوروبا حتت مبادرة ”حزام 

واحد.. طريق واحد“ من أجل إنشاء طريق 
حرير جديد لتعزيز التجارة وتوسعة نفوذ 

الصني.
وترى الصني أن هناك فرصة إذ يسعى 
االحتاد األوروبي إلى إدخال التكنولوجيا 
الرقمية بقوة في جميع قطاعات الصناعة 

واخلدمات العامة.

روبين إيموت



} أبوظبــي - تصاعـــدت وتيرة االســـتثمارات 
الخليجيـــة واإلجـــراءات الحكوميـــة فـــي دول 
مجلـــس التعـــاون خـــالل الســـنوات األخيرة، 
فـــي محاولة لتحقيق األمـــن الغذائي وتقليص 

فاتورة وارداتها الغذائية.
ويـــرى الخبـــراء أن دول الخليـــج راهنـــت 
علـــى ضّخ اســـتثمارات كبيـــرة لتأمين الطلب 
االســـتهالكي المتزايـــد في أســـواقها المحلية 
بســـبب تزايد أعداد السكان، من خالل التركيز 

على تنمية منتجاتها المحلية.
وأعطت الجهـــود التي بذلتهـــا الحكومات 

الخليجيـــة على مـــدار الســـنوات الماضية 
دفعـــة قويـــة لالســـتثمار فـــي قطـــاع 

الصناعـــات الغذائيـــة كجـــزء مـــن 
إستراتيجية أوســـع لحماية أمنها 
القومـــي من خـــالل تعزيـــز األمن 

الغذائي.
وتعكس طفرة االستثمارات في 

قناعة  الغذائية،  الصناعـــات  قطاع 
خليجيـــة بحتمية خلق تـــوازن بين 

النمو الســـكاني والتنميـــة االقتصادية 
وردم الفجوة بينهما.

لالستشـــارات  الخليـــج  منظمـــة  وأكـــدت 
الصناعية (جويك) في أحدث تقرير لها، وجود 
حـــرص خليجـــي علـــى تحقيق معادلـــة النمو 
الســـكاني والنمـــو االقتصادي، عبـــر تركيزها 
على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية.

وقالـــت إن عدد مصانع المواد الغذائية في 
دول الخليـــج ارتفع مـــن 1606 مصانع في عام 
2010 ليصل إلـــى 1965 مصنعا في نهاية العام 
الماضي، بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ نحو 
5.2 بالمئة. وأضافت أن حجم االستثمارات نما 
بمعدل أســـرع وبلـــغ خالل الســـنوات الخمس 

الماضية نحو 14.8 بالمئة ســـنويا، ليصل إلى 
نحو 24 مليار دوالر في نهاية العام الماضي.

وقالـــت المنظمة في تقرير بعنـــوان ”دليل 
الصناعـــات الغذائية فـــي دول مجلس التعاون 
الخليجـــي“، إن عدد العاملين في القطاع ارتفع 
في الفترة ذاتها من نحو 160 ألف عامل في عام 
2010 ليصـــل إلى نحو 239 ألف عامل في نهاية 
العـــام الماضـــي وبمعدل نمو ســـنوي تراكمي 

يصل إلى 10.6 بالمئة.
وقـــال عبدالعزيـــز العقيـــل، األميـــن العام 
للمنظمـــة، إن الصناعـــات الغذائيـــة فـــي دول 
الدعائـــم  إحـــدى  باتـــت  الخليـــج 
األساســـية لالقتصـــاد المتيـــن، 
وتكمـــن أهميتها في اعتمادها 
على النشـــاط الزراعي وعلى 
تنميـــة الثـــروة الحيوانيـــة 

والسمكية.
قطـــاع  أن  وأضـــاف 
الصناعات الغذائية شكل في 
العـــام الماضي نحو 12 بالمئة 
مـــن إجمالـــي عدد مصانـــع قطاع 
الصناعات التحويلية، ونحو 6.2 بالمئة 
من مجموع االســـتثمارات، وما يصل إلى 15.6 
بالمئة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات 

التحويلية.
وتحظـــى الصناعـــات الغذائيـــة باهتمـــام 
متزايـــد، العتبارات تتعلـــق بدورها في ضمان 
األمـــن الغذائي، وأيضـــا لدورها فـــي تقليص 
فاتـــورة الـــواردات الغذائيـــة والضغـــط على 
االجتماعـــي  بشـــقيها  الحكوميـــة  النفقـــات 

واالقتصادي.
وتشـــمل قطاعـــات الصناعـــات الغذائيـــة، 
تجهيـــز وحفـــظ اللحـــوم األســـماك والفواكه 
والخضـــراوات، وصناعـــة الزيـــوت والدهون 
األلبـــان  ومنتجـــات  والنباتيـــة  الحيوانيـــة 

ومنتجات مطاحن الحبوب.
كما تشـــمل منتجات المخابـــز والحلويات 
الســـكرية وصناعـــة المعكرونـــة، إضافـــة إلى 
صناعة الوجبات واألطباق الجاهزة، وصناعة 

المشـــروبات والميـــاه المعدنيـــة، إضافة إلى 
صناعة األعالف الحيوانية.

وقد اعتمدت جويك في تقســـيم الصناعات 
على معيار رأس المال المســـتثمر بشكل موحد 
للتمييـــز بيـــن أنـــواع الصناعـــات الخليجية. 
وكشـــفت أن المصانع الصغيرة والمتوســـطة 
شـــكلت في العام الماضي نحو 82.7 بالمئة من 
إجمالي عدد المصانـــع العاملة في الصناعات 
التحويليـــة. ويقول مراقبـــون إن دول الخليج 
تملك استثمارات كبيرة في الصناعات الغذائية 
فـــي أنحاء العالـــم، وأنها بدأت بشـــكل متزايد 
في اآلونة األخيرة استكشاف فرص االستثمار 
فـــي الصناعـــات الغذائية في الـــدول األفريقية 
المســـتقرة، في مسعى لتوســـيع مفهوم األمن 
الغذائـــي. ويقـــول مراقبون إن اإلمـــارات تقود 
الجهود الخليجية لتوسيع آفاق األمن الغذائي 

من خالل اعتماد أحدث التقنيات الحديثة.

وأشـــاروا إلى جهودها في مواجهة ظاهرة 
تراجع الثروة السمكية في العالم من خالل أحد 
أكبر المشاريع العالمية لتشغيل وإدارة مفقس 
مركز الشـــيخ خليفة لألبحـــاث البحرية إلنتاج 
يرقات وإصبعيات األسماك االقتصادية محليا، 
وإعادة طرحها في العديد من المناطق البحرية 

المحمية في اإلمارات.
ويـــرى بعـــض المراقبيـــن أن دول الخليج 
تحتاج لمزيد مـــن الجهود لمواجهة التحديات 
التي يفرضها واقع النمو الســـكاني الكبير في 
دول الخليـــج، التي أصبحت ســـوقا تضم أكثر 
من 50 مليون نسمة، بحسب إحصائيات رسمية 

للعام الماضي، نصفهم تقريبا من المقيمين.
 وفـــي يونيـــو الماضـــي قال تقريـــر أعدته 
لالســـتثمار الكويتية إن دول  شـــركة ”آســـيا“ 
مجلـــس التعاون الخليجي ســـجلت واحدا من 
أعلى معدالت النمو الســـكاني في العالم خالل 

العقـــد الماضي، وأن ذلك المعدل يفوق 4 مرات 
معدل النمو الســـكاني في الواليـــات المتحدة، 
وســـبع مرات أعلـــى من الصين، وعشـــر مرات 

أعلى من دول االتحاد األوروبي.
وتوقـــع التقرير نمو عدد الســـكان في دول 
الخليج بمعدل 1.8 بالمئة ســـنويا، وهو معدل 
يصل إلى ضعف نظيره في األســـواق الناشئة. 
ورجـــح ارتفاع عدد الســـكان فـــي دول مجلس 
التعاون الخليجي بنحو 30 بالمئة بحلول عام 
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◄ احتلت دولة اإلمارات المرتبة 
الثالثة عالميا بين 144 دولة من 
حيث جودة البنية التحتية كما 

احتلت المرتبة األولى عالميا من 
حيث جودة الطرق، وفق التقرير 

السنوي لمؤسسة التنافسية 
الدولية.

◄ حظرت الهيئة العامة للغذاء 
والدواء في السعودية، مؤقتا، 

استيراد لحوم الدواجن وبيض 
المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما 
من 14 والية أميركية بسبب انتشار 

مرض أنفلونزا الطيور فيها.

◄ أعلنت شركة جينيل إنرجي 
المنتجة للنفط، وقف جميع عمليات 

التنقيب في إقليم كردستان هذا 
العام في محاولة لكبح النفقات، فيما 

تنتظر الحصول على مستحقات 
تقدر بنحو 400 مليون دوالر.

◄ قال مسؤول ليبي في قطاع 
النفط، إن ناقلتين وصلتا إلى ميناء 
الحريقة وسيجرى تحميلهما بنحو 
1.15 مليون برميل من الخام، بينما 
يبقى ميناء الزويتينة مغلقا بسبب 

احتجاجات عمالية.

◄ تعتزم مؤسسة النقد العربي 
السعودي (البنك المركزي) إصدار 
عملة جديدة، لكنها لم تحدد موعدا 

لذلك. واّطلع العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز على التصاميم 

الجديدة لألوراق النقدية.

◄ أظهرت بيانات مالحية أن العراق 
رصد 2.52 مليون برميل يوميا من 

خام البصرة للتصدير في أغسطس، 
في انخفاض كبير لصادراته التي 

بلغت الشهر الماضي أكثر من 3 
ماليين برميل.

باختصار

عدد مصانع المواد 

الغذائية في دول الخليج 

نهاية العام الماضي
1965

الرياض تفاجئ األسواق برفع إنتاج النفط لمستويات قياسية

عنصرا أمن في تونس يرافقان سائحة أجنبية أمس بعد أن تالشت أعداد السياح األجانب منذ الهجوم االرهابي الذي وقع في سوسة الشهر الماضي

} بغــداد  - وّقعت احلكومـــة العراقية والفرع 
اإلقليمـــي للبنـــك الدولي علـــى اتفاقية قرض، 
حتصل بغداد مبوجبها على مساعدات طارئة 
إلعـــادة إعمـــار املناطق التي تضّررت بســـبب 

احلرب على اإلرهاب.
 ووّقع عـــن اجلانب العراقـــي وزير املالية 
هوشـــيار زيباري، وعـــن إدارة املصرف املدير 
اإلقليمي للبنك الدولي للشرق األوسط وشمال 
أفريقيا فريد باحلاج، وبحضور املمثل اخلاص 
للبنك الدولي في العراق. وســـتصرف الدفعة 
األولـــى التي تبلـــغ قيمتهـــا 350 مليون دوالر 
ضمن برنامج مســـاعدات، لتكـــون أول متويل 
يتـــم صرفه من أجل إعادة إعمار املناطق التي 

متت استعادتها من تنظيم داعش اإلرهابي.
وقالت وزارة املاليـــة في بيان إن ”القرض 
يأتـــي في إطار جملـــة من املســـاعدات الفنية 
واملاليـــة املقدمة من البنك الدولي والتي يصل 
مجموعها إلـــى 1.7 مليار دوالر لتطوير خطط 

التنمية في العراق“.
وكان البنـــك الدولـــي قـــد أعلن األســـبوع 
املاضي، موافقته على تقدمي مســـاعدات مالية 
لدعم إعادة البنيـــة التحتية في العراق، وقال 
إن املســـاعدات جزء من برنامج موســـع ينفذ 
على مـــدى 5 ســـنوات فـــي محافظتي صالح 

الدين وديالى.

وصول أول تمويل إلعمار

المناطق العراقية المحررة

} لنــدن  - رجحـــت منظمة البلـــدان املصدرة 
للنفـــط (أوبك) أمس أن تصبح أســـوق النفط 
العاملية أكثر توزانا في العام املقبل مع ارتفاع 
اســـتهالك الصني والدول النامية وتباطؤ منو 
معروض النفط الصخري من أميركا الشمالية 

وبعض املناطق األخرى.
وقالـــت املنظمة في تقريرها الشـــهري إن 
إنتاج الدول األعضاء مـــن النفط اخلام ارتفع 
في شهر يونيو املاضي بنحو 283 ألف برميل 
يوميا ليصل إلى 31.38 برميل يوميا بدعم من 
ارتفاع حاد فـــي إنتاج الســـعودية، وزيادات 
أخـــرى من العـــراق ونيجيريا، اســـتنادا إلى 

بيانات من مصادر ثانوية.
وتؤكد تلك القفزة أن السعودية ماضية في 
مواجهـــة إنتاج النفط مرتفع التكلفة، وخاصة 

النفط الصخري في أميركا الشمالية.                                      
وتوقعت املنظمـــة منو الطلب العاملي على 
النفـــط بواقـــع 1.34 مليون برميـــل يوميا في 
العـــام املقبل ارتفاعا من منـــو يبلغ نحو 1.28 

مليون برميل يوميا هذا العام.
وأضافت أن منو الطلب العاملي على النفط 
قـــد يفوق أي زيـــادة في املعـــروض من خارج 
أوبك وأنـــواع النفط اخلفيفـــة فائقة اجلودة 
مثل املكثفات، مبا يزيد من الطلب على خامات 

أوبك.
وقـــال خبـــراء اقتصاديون لـــدى أوبك في 
التقرير إن ذلك ”سيعني ضمنا حتسنا باجتاه 

سوق أكثر توازنا“.
وذكرت أوبـــك أنها تتوقـــع ارتفاع الطلب 
علـــى نفطها بواقع 860 ألـــف برميل يوميا في 

عـــام 2016 إلى 30.07 مليون برميل يوميا. غير 
أن املنظمـــة خفضـــت تقديراتهـــا للطلب على 
نفطها هذا العام مبقدار 100 ألف برميل يوميا 

إلى 29.21 مليون برميل يوميا.
وتقبـــع أســـعار النفط حاليـــا قرب نصف 
مســـتوياتها قبل عام، حيث حترك خام برنت 
أمـــس حتت حاجـــز 58 دوالرا للبرميل مقارنة 
بنحـــو 115 دوالرا في يونيـــو 2014. ويضغط 

انخفاض األســـعار على منتجـــي النفط ذوي 
التكلفـــة العالية وتســـبب فـــي انخفاض حاد 
لعدد منصات التنقيب علـــى النفط خصوصا 

في أميركا الشمالية.
وتوقعت أوبك أن ينمو معروض النفط من 
املنتجـــني غير األعضاء في املنظمة بواقع 300 
ألف برميل يوميا فقط في عام 2016 بانخفاض 
حاد عن منو قـــدره 860 ألف برميل يوميا هذا 

العام.
ورجحت أن يشـــهد إنتاج النفط األميركي 
منـــوا أقل بكثيـــر في العـــام املقبـــل، بعد أن 
شـــهد زيـــادات ســـريعة على مدى الســـنوات 
اخلمس املاضية بفضل تطويـــر موارد النفط 
الصخري الضخمة من خالل تقنية التكســـير 

الهيدروليكي.

اقتصاد
دول الخليج توجه استثماراتها لتعزيز األمن الغذائي

[ النمو السكاني ينعش الطلب االستهالكي في األسواق الخليجية [ اإلمارات تتصدر جهود وضع استراتيجيات على المدى البعيد  

أبوظبي تستخدم أحدث التقنيات العالمية لتطوير إنتاج الغذاء

ــــــت دول مجلس التعاون اخلليجي خالل الســــــنوات املاضية اســــــتثمارات هائلة في  ضّخ
قطاع الصناعات الغذائية، بلغت ذروتها العام املاضي، حيث قّدر معدل النمو الســــــنوي 
التراكمي حلجم االســــــتثمارات بنحو 14.8 باملئة، وهي تعكس توجهات رســــــمية لضمان 

األمن الغذائي اخلليجي.

24
مليار دوالر حجم استثمارات 

صناعة الغذاء الخليجية 

نهاية العام املاضي

عبدالعزيز العقيل:

الصناعات الغذائية بدول 

الخليج باتت إحدى الدعائم 

األساسية لالقتصاد المتين

منظمة أوبك:

السعودية أنتجت 10.56 

مليون برميل من النفط 

يوميا الشهر الماضي

سوق الكويت 

6.202.84

0.47%

74. 4.757

0.57%

سوق مسقطسوق قطر

11.938.42

0.36%

4.052.97

0.94%

6.479.00

0.32%

سوق السعودية

9.269.78

0.18%

سوق البحرين

1.334.89

0.26%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} تونــس – أعلن رئيس الحكومة التونســــية 
الحبيــــب الصيــــد أن بــــالده فرضــــت حالــــة 
الطوارئ تحسبا من هجمات إرهابية جديدة، 
بعــــد هجوم دمــــوي في 26 يونيــــو على فندق 
في سوســــة (الوسط الشــــرقي لتونس) أسفر 
عن مقتل 38 ســــائحا أجنبيا وتبناه ما يسمى 

تنظيم الدولة اإلسالمية المتطرف.
وقال الصيد في خطاب ألقاه أمام البرلمان 
”ما كنا لنضطّر إلى إعالن حالة الطوارئ، لوال 
يقيننا بأن بالدنا تواجــــه مخططات إرهابية 
جّمة، بهدف زعزعة أمنها واســــتقرارها، وأّن 
عصابات اإلرهــــاب والقتل واإلجــــرام تخطط 
لعمليات نوعيــــة أخرى، هدفها قتــــل أكثر ما 
يمكن، وضــــرب المعنويــــات، وشــــّل دواليب 

االقتصاد الوطني“.  وأضاف الصيد أنه ”على 
هذا األساس كان لزاما على السلطة التنفيذية 
تحمل مســــؤولياتها، بالتشــــاور مع السلطة 
التشــــريعية، التخــــاذ التدابير التــــي يحّتمها 
هذا الظــــرف الصعب“. ونفى الصيد أن يكون 
الهدف من فرض حالة الطوارئ هو التضييق 
على الحريات العامــــة، مثلما اعتبرت نقابات 

ومنظمات حقوقية.
وقال مؤكــــدا في هذا اإلطــــار أن حكومته 
الدســــتور  مبــــادئ  احتــــرام  علــــى  تحــــرص 
وتكريــــس مضامينه ”وأن ال مجال للمســــاس 
مــــن الحريــــات، وال ســــبيل لتعطيل المســــار 
الرئيــــس  وأعلــــن  التعــــددي“.  الديمقراطــــي 
التونسي الباجي قائد السبسي بداية  يوليو 

الجاري فرض حالة الطوارئ في تونس لمدة 
ثالثين يوما، استنادا إلى أمر أصدره الرئيس 
التونســــي الراحــــل الحبيب بورقيبــــة في 26 

يناير 1978.
وكانت تونس قد خضعت لحالة الطوارئ 
منــــذ اإلطاحة يوم 14 ينايــــر 2011 بنظام زين 
العابديــــن بن علي، وحتى مارس 2014. وأعلن 
رئيــــس الحكومة فــــي مقابلة مــــع التلفزيون 
الرسمي أنه ”سيقع التسريع“ في بناء ”جدار 
ترابي وراءه خندق“ على جزء من الحدود بين 
تونس وجارتها الشــــرقية ليبيــــا الغارقة في 

الفوضى.
وأوضــــح رئيــــس الحكومة أن الســــلطات 
اتخذت قرارا بإقامة هذا الجدار وشــــرعت في 

بنائه منذ مقتل 21 ســــائحا أجنبيا في هجوم 
استهدف في 18 مارس الماضي متحف باردو 
الشــــهير وســــط العاصمة تونس. وأضاف أن 
الجدار ســــيقام ”خاصة فــــي المنطقة الواقعة 
بيــــن رأس الجديــــر والذهيبــــة“، حيث يوجد 

معبران حدوديان مع ليبيا.
وقال المقدم بلحســــن الوســــالتي الناطق 
الرســــمي باسم وزارة الدفاع أن الجيش شرع 
منذ 10 أبريــــل الماضي في بناء ”جدار ترابي 
على طــــول 186 كلم على الحدود مع  وخندق“ 
ليبيا، متوقعا اســــتكمال البناء ”نهاية 2015“. 
ولفت إلى أنه تقــــرر في مرحلة أولى أن يكون 
طــــول الجدار 168 كلم، ثــــم 186 كلم في مرحلة 

ثانية.

وكانــــت وزارة الداخليــــة قــــد أعلنــــت أن 
الطالب ســــيف الدين الرزقــــي (23 عاما) الذي 
قتــــل 38 ســــائحا أجنبيا بينهــــم 30 بريطانيا 
في هجوم برشــــاش كالشــــنيكوف على فندق 
”إمبريال مرحبا“ في سوســــة، تدرب على حمل 
الســــالح في معســــكر تابع لتنظيــــم ”أنصار 

الشريعة“ في ليبيا.

الدولة التونسية تستنفر ملواجهة اإلرهاب وسط تخوف من تهديد الحريات

الثالثاء 2015/07/14 - السنة 38 العدد 129978

أضداد
«إعـــالن حالة الطوارئ في تونس ال تتعدى مســـاندة القوات األمنية 

والعســـكرية في حربها على اإلرهاب والخاليا النائمة داخل املجتمع، 

وليس تهديدا ألي حرية من الحريات».

بشرى باحلاج حميدة
قيادية في حزب نداء تونس

«املشـــكل ليس في قرار اإلعالن عن حالـــة الطوارئ وإنما في 

خلفياتـــه وتداعياته، فنحن نرى أنه تحويل لوجهة االنشـــغال 

من القضايا االقتصادية واالجتماعية إلى القضايا األمنية». 

سامي الطاهري
األمني العام املساعد الحتاد الشغل بتونس

«قـــرار فرض حالة الطـــوارئ يكون ضروريـــا إذا كان بهدف الحفاظ 

علـــى األمن، خاصة في ظل معلومات أوردتها املخابرات البريطانية 

والجزائرية عن عمل إرهابي بصدد اإلعداد له».

محمد هنيد
 أستاذ العالقات الدولية بجامعة السوربون

إعالن حالة الطوارئ في تونس يخلق جدال سياسيا حول الجدوى منه

} ”إعالن حالة الطوارئ غير مبرر خاصة 
بالصيغـــة الضبابيـــة التـــي ورد بها 
وبالتبريـــرات التي ســـيقت“، بهذا 
القيـــادي في  التصريـــح بدأ 
زيـــاد  الشـــعبية  اجلبهـــة 
عـــن  حديثـــه  األخضـــر 
موقف اجلبهة من اإلعالن 
حالـــة  عـــن  األخيـــر 
التـــي  الطـــوارئ 
رئيس  أعلنهـــا 
يـــة  ر جلمهو ا
قائد  الباجـــي 

السبسي.
ضـــاف  أ و
زيـــاد األخضـــر 
وضـــع  قـــرار  أن 
الطوارئ  حالـــة  فـــي  البالد 
هـــو ”جتـــاوز ملقتضيـــات 
وفيـــه   ،2014 دســـتور 
على  للهيمنـــة  محاولـــة 
العـــام وغلقه  الفضـــاء 
جملـــة  ومصـــادرة 
واحلريات“،  احلقـــوق 
معتبرا أن هذا اإلعالن 
ميثـــل ضربا لســـمعة 
البـــالد وتأكيـــدا على 
ضعف الدولة وعجزها 
مبـــا يشـــكل مزيدا من 
باألوضـــاع  اإلضـــرار 

االقتصاديـــة واالجتماعيـــة التـــي متـــر بها 
تونس، خاصة منذ الهجمـــة اإلرهابية التي 
اســـتهدفت متحـــف بـــاردو فـــي آذار مارس 

املاضي.
وأعلـــن األخضر في بيان صادر عن حزبه 
(حزب الوطنيـــني الدميقراطيني املوحد)، أنه 
يذكـــر مبوقفه املبدئي الداعـــي إلى التصدي 
لإلرهـــاب، واعتبـــار ذلـــك علـــى رأس ســـلم 
األولويات فـــي إطار خطة وطنية شـــاملة ال 
تســـتثني أي إجراء دســـتوري، مبـــا في ذلك 
إعالن حالـــة الطوارئ ”على أن تكون محددة 

في الزمان واملكان واملهمات“.
وقـــال األخضر إنه في اجلبهة الشـــعبية 
(جبهة مكونة من أحزاب يســـارية وعروبية) 
”يوجد اســـتغراب من الربـــط بني اإلعالن عن 
الطـــوارئ وعملية سوســـة اإلرهابية،  حالة 
وذلـــك بعـــد مـــرور أكثر مـــن أســـبوع على 
حدوثهـــا، ومـــا رافـــق ذلـــك من تكتـــم على 

املعطيات وتضارب بينها“. 
وأكد األخضر على ”رفض سياســـة خلط 
األوراق التـــي عمـــد إليهـــا رئيـــس الدولة، 
وذلك عندمـــا بالغ في تشـــبيه االحتجاجات 
االجتماعية بالعصيان املدني، وجعل من هذا 
التحدي االجتماعي على رأس قائمة مبررات 
إعـــالن حالة الطـــوارئ، وما يحمـــل ذلك من 

سياسة جترمي للنضاالت االجتماعية“.
كما عبـــر نـــص البيان عـــن رفض حزب 
الوطنيني الدميقراطيني املوحد دعوة رئيس 
الدولة إخضاع ممارســـة احلقوق واحلريات 

إلـــى الظـــروف االســـتثنائية التـــي متر بها 
البالد، مســـتهجنا ”املوقف الغريب من امللف 
الليبـــي“ علـــى حـــد تعبيره، ”حيث ســـاوى 
رئيس الدولة بـــني احلكومة املدنية املنتخبة 
واملعترف بهـــا وبني امليليشـــيات اإلرهابية 
املســـلحة التـــي تنشـــط فـــي ليبيا مســـببة 

تواصال للتوتر والقتال“.

واعتبر زياد األخضر أن احلكومة احلالية 
ورغـــم مجهـــودات املؤسســـتني العســـكرية 
واألمنيـــة وتضحياتهما ”فهـــي ال تزال غير 
قـــادرة على مواجهـــة اإلرهـــاب، وذلك بفعل 
هشاشـــة وهجانـــة االئتالف الذي يســـندها 
وخطورته، وخاصة مشـــاركة حركة النهضة 
في هـــذه احلكومة وهي احلركة التي تتحمل 

املسؤولية في انتشار اإلرهاب في تونس“. 
وأفـــاد القيادي في اجلبهة الشـــعبية في 
تصريحاتـــه حول إعالن حالـــة الطوارئ في 
تونس أن ”املشـــكل ليس في قرار اإلعالن عن 
حالة الطوارئ وإمنا في خلفياته وتداعياته“، 
مضيفـــا أن ”إقرار حالـــة الطوارئ في البالد 

فيه حتويل وجهة املشكل األساسية، أال وهي 
اإلرهاب، إلى محاولة تبريـــر القرار انطالقا 

من االحتجاجات االجتماعية“. 
مبعنـــى أن حالـــة الطـــوارئ قـــرار اتخذ 
أساســـا للتخفيـــف من الضغـــط االجتماعي 
الذي تقوم به اإلضرابـــات والنقابات وليس 

متخذا لإلرهاب.
وحتـــدث  هـــذا 
عـــن  األخضـــر 
الذي   1978 قانـــون 
األســـاس  يعتبـــر 
القانونـــي إلعـــالن 
مبينـــا  الطـــوارئ، 
أن هذا القانون ”له 
تاريـــخ أســـود في 
باحلريات  املساس 
وحق  واالقتصادية  االجتماعيـــة  واحلقـــوق 
التعبير وحرية اإلعالم“، وفي الســـياق ذاته 
قـــال  األخضـــر إنه وفي حـــال مت إقرار حالة 
الطوارئ من أجل تقوية حالة جهوزية األمن 
وعموم الشعب ومن أجل التعبئة ”فال مشكل“ 
فيـــه، الفتا النظـــر إلى أن اجلبهة الشـــعبية 
سبق وأن نصحت احلكومة بتطبيقه، ”لكنها 
اتخذتـــه فـــي وقت غيـــر مناســـب وألغراض 

أخرى“. 
مشـــيرا إلـــى أن الهـــدف من هـــذا القرار 
هو إنهاء االحتجاجات الشـــعبية املشـــروعة 
محـاربـــة  بتعلـــة  الشـــرعية  واإلضرابـــات 

اإلرهاب.

} ”هؤالء في ظل وضع أمني صعب تعيشــــه 
تونــــس يبحثون عن جنس الشــــيطان إن كان 
ذكــــرا أم أنثــــى“. بهــــذا التصريــــح بدأ 
األميــــن العــــام لحزب نــــداء تونس 
ذي األغلبية البرلمانية محســــن 
مرزوق فــــي الرد على منتقدي 
إعالن حالة الطوارئ من قبل 
األيام  في  الجمهورية  رئيس 

الماضية.
فــــي  مــــرزوق  وقــــال 
منتقدا  تصريحــــات صحفية 
التي  والشخصيات  األحزاب 
عبــــرت عــــن رفضهــــا إلعالن 
الطــــوارئ أن ”حالة الطوارئ 
التي أعلنها الرئيس الســــابق 
لم يناقشــــها أحــــد وقبل بها 
الجميــــع، في حيــــن أننا في 
حالــــة أمنيــــة أشــــد خطرا 
ينتقد  أصبــــح  والــــكل 

اإلجراء“.
يستبعد  لم  مرزوق 
الطوارئ  حالــــة  تمديد 
بعد  ثالثة،  أو  لشهرين 
انتهــــاء الشــــهر األول، 
لرئيــــس  أن  مؤكــــدا 
معطيات  الجمهوريــــة 
وتقاريــــر أمنية محلية 

ودوليــــة  دفعــــت به إلــــى اتخاذ هــــذا القرار 
بوصفــــه القائــــد األعلــــى للقوات المســــلحة. 
كما أكد محســــن مرزوق أنــــه ”في جميع دول 
العالــــم تتجند جميع شــــرائح المجتمع حول 
قيادتها، ولكن ما يحصل في تونس يبدو أمرا 
مختلفــــا“، مؤكدا أن إعــــالن الحرب هو إعالن 
حقيقي ألنها حرب حقيقية بأتم معنى كلمة“.

ونفــــى األمين العــــام لحزب نــــداء تونس 
أن يكــــون الباجي قائد السبســــي قد ”أحبط“ 
التونســــيين حيــــن أعلــــن أن ”ضربــــة أخرى 
تتلقاها تونس مثل ضربة سوســــة ستصيب 
الدولــــة باالنهيــــار“، وأكد أن مــــا كان يقصده 
الرئيس هو ”وضع حجم الخطر في مســــتواه 
الحقيقــــي حتى يعرف الشــــعب مــــاذا ينتظر 
تونــــس مــــن صعوبــــات“.  وأضــــاف أن ”من 
يــــروج إلــــى أن الباجــــي قائــــد السبســــي قد 
تســــبب في تخــــوف وإحباط عام فــــي البالد 
مخطئ، فالرئيس ســــعى إلــــى أن يكون أقرب 
إلى حقيقة الواقع“. وأوضح محســــن مرزوق 

أن رئيــــس الجمهوريــــة قد تشــــاور مع رئيس 
مجلس نواب الشــــعب قبــــل اتخاذ قرار إعالن 
حالة الطوارئ، وقد تمت الموافقة على القرار، 
ويذكر أن محمد الناصر رئيس مجلس النواب 
هو ذاته رئيس حزب نداء تونس ذي األغلبية 

البرلمانية.
وأكــــد مــــرزوق أن الباجي قائد السبســــي 
ســــعى إلى أن يتشــــاور 
األطــــراف  كل  مــــع 
واالجتماعية  السياسية 
البالد  في  واالقتصادية 
في سبيل تعبئة رأي عام 
واسع لقراره، معتبرا أن 
اللقاء األخير الذي جمع 
بين رئيــــس الجمهورية 
وبيــــن رئيس حركــــة النهضة تناول مســــألة 
فرض حالة الطوارئ، وإحاطة الغنوشي علما 

بدقة الظروف وجدية التهديدات.
وقــــال مــــرزوق أن رئيــــس الجمهورية قام 
باإلعــــالن عن حالــــة الطــــوارئ ”حرصا على 
والمشــــروع  الدولــــة الوطنية  حماية أســــس 
الديمقراطي الذي يهدده النمط الداعشي الذي 
أخذ يتمدد في أكثر مــــن منطقة“. وخالفا لما 
يروج عن تهديد إقرار حالة الطوارئ للحريات، 
أكد محســــن مرزوق أن مجلس نواب الشــــعب 
حريــــص كل الحــــرص على ضمان ممارســــة 
الحريات والتي هي حق مضمون دســــتوريا، 

وأنه ”ليس هناك خوف على منظومة الحريات 
في تونس“، مشــــيرا إلى أنه ”في حال زيغ أو 
انحراف لنهج ضمان الحريات، فإن المجلس 
سيجد اآلليات الكفيلة إليقاف أي انتهاكات إن 

حصلت وهي لن تحصل“.
وأكــــد األمين العام لحزب نداء تونس على 
وجود مشــــاورات مع األحزاب خاصة أحزاب 
االئتــــالف الحاكــــم بتفعيــــل حالــــة الطوارئ، 
مؤكدا أن ”تنســــيقية أحزاب االئتالف الحاكم 
داعمة لقرارات الحكومة كما أنها تمثل اليوم 
الحزام السياسي الذي يحتضن هذه القرارات 
ويدعمهــــا“، مشــــيرا إلى وجود تنســــيق بين 
األحزاب حــــول هذه النقطــــة، معتبرا أن هذه 
األحزاب ”تشترك في الحد األدنى من المبادئ 
والتي هي حب الوطن وحب الشــــعب وإعالء 

مصلحة تونس فوق كل المصالح“.
واعتبــــر مــــرزوق أن قــــرار إعــــالن حالــــة 
الطوارئ ”هو أمر منطقي بعد أحداث سوسة، 
خاصــــة أن الدولــــة وجدت نفســــها في موقف 
صعب لذلك وجــــب عليها أن تقدم خطوة ضد 

اإلرهاب“.
وقد أكد مراقبون أن إعالن حالة الطوارئ 
مســــألة مفهومــــة ويمكن وضعها في ســــياق 
الحرص على األمن، فتونس غير معتادة على 
مثل هذا النوع من الهجمات التي تستهدفها، 
وهــــذا مــــا يتطابق مــــع تصريحات محســــن 

مرزوق وقيادات أخرى من اإلئتالف الحاكم.

حالة الطوارئ قرار صائب وال يجب انتقاده

قرار حالة الطوارئ اتخذ لقمع االحتجاجات الشعبية
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محسن مرزوق
حقوقي وجامعي تونســـي يشـــغل منصب األمني العام لحزب 

نداء تونس بعد اســـتقالته من منصب مستشـــار لدى رئيس 

الدولة، وهو خريج جمعية الدراسات الدولية بتونس.

زياد ا�خضر
األمني العام لحزب الوطنيني الديمقراطيني املوحد وقيادي 

فـــي الجبهة الشـــعبية وهو نائـــب في البرملـــان، درس بكلية 

العلوم وتحصل على اإلجازة في علوم وتقنيات الجيولوجيا.

رئيس الجمهورية قام بإعالن حالة الطوارئ 

حرصا على حماية الدولة الوطنية واملشروع 

الديمقراطي الذي يهدده النمط الداعشي

إعالن حالة الطوارئ غير مبرر خاصة بالصيغة 

الضبابية التي ورد بها وبالتبريرات التي سيقت، 

ونحن نعتقد أنه موجه لقمع اإلضرابات

الهزات األمنية لم تتوقف في تونس منذ ما يفوق أربع سنوات متتالية، فمنذ 
أن اســــــتغلت الخاليا اإلرهابية النائمة حالة الفراغ األمني بعد أحداث 14 
يناير 2011 لتتوســــــع وتنتشــــــر في البالد، لم تنته العمليات اإلرهابية التي 
تضــــــرب من وقت آلخر، وصــــــوال إلى أكبر مجزرة وقعــــــت في تونس منذ 
االســــــتقالل، في جريمة راح ضحيتها 38 ســــــائحا في أحد الفنادق بمدينة 

سوسة الساحلية.

ــــــر 2011 في مأزق  هــــــذه العمليات اإلرهابية وضعت شــــــعارات حراك يناي
خانق، فبعد أن تأسســــــت منظومة سياسية جديدة ومنفتحة في البالد، عاد 
السؤال األمني إلى الطرح لمجابهة خطر التطرف المسلح الذي يتغذى من 
وضع إقليمــــــي ودولي صعب، يمتاز بانعدام األمن في الجارة ليبيا وبأزمة 

اقتصادية خانقة تزيد من نسبة االحتقان االجتماعي بشكل متزايد.
هــــــذا الوضع المتأزم دفع إلى إعالن حالة الطوارئ في تونس، في محاولة 

لمجابهة اإلرهاب بتجييش كافة طاقات المجتمع ومؤسساته، وهذا الطرح 
دافع عنه حزب الرئيس الحالي على لســــــان أمينه العام محســــــن مرزوق، 
مؤكــــــدا أن إقــــــرار حالة الطوارئ ”قرار صائب“، لكن اليســــــار التونســــــي 
ممثال في الجبهة الشــــــعبية عبر عن رفضه لهذا اإلجراء، وأكد أن ”الهدف 
منه مجابهة الحراك االجتماعي للمشــــــروع الذي تقوده القوى االجتماعية 

والنقابات“، حسب تعبير القيادي في الجبهة الشعبية زياد األخضر.

الحبيب الصيد:

ما كنا لنعلن حالة 

الطوارئ، لوال يقيننا أننا 

نواجه مخططات إرهابية



} سترازبورغ (فرنسا) - تنامت في السنوات 
األخيرة في العديد من المجتمعات األوروبية 
ظواهـــر سياســـية وســـلوكية تكشـــف عـــن 
عـــودة بعض التيـــارات والفئـــات داخل تلك 
المجتمعات إلى مرحلة بداية القرن العشرين 
التي انتشـــر فيها الفكر العنصري المتطرف 
تجـــاه األعراق واألديـــان والقوميات األخرى 

في العالم. 
وقد أكدت عديد الدراسات واألبحاث الصادرة 
عن مراكز غربية أن نسبة اإلسالموفوبيا مثال 

قد زادت بشكل ملحوظ.
إذ أعـــرب مجلـــس أوروبـــا فـــي تقريـــره 
الســـنوي الصادر بداية شـــهر يوليو الحالي 
عن قلقه إزاء التنامي الكبير لمعاداة السامية 
واإلســـالموفوبيا وخطاب الحقد على شبكة 
اإلنترنـــت في الـــدول األوروبية ســـنة 2014. 
ودعـــا مجلس أوروبـــا الكائن مقـــره بمدينة 
ستراســـبورغ الفرنســـية، الـــدول األعضـــاء 
إلى التحرك بشـــكل حاســـم لوقف ما اعتبره 
”تطـــورا خطيـــرا“ فـــي مســـتوى الخطـــاب 
المتطرف لدى فئات واســـعة من األوروبيين، 
حيث نقل موقع المجلـــس على اإلنترنت عن 
أوروبـــا، ثوربيورن  لمجلـــس  العـــام  األمين 
ياغالند قوله ”إن العالم يشـــهد اليوم العديد 
من األزمات، غير أن تصاعد معاداة الســـامية 
وكراهية اإلســـالم والعنصرية، تشـــكل أكبر 

تهديد لمســـتقبل أوروبا“. وقد كشـــفت عديد 
المنظمـــات، مـــن بينهـــا اللجنـــة األوروبية 
لمكافحة اإلســـالموفوبيا أن مشاعر االنتباه 
والخوف لدى فئات واســـعة مـــن المواطنين 
فـــي دول أوروبية مختلفة تـــزداد خاصة في 
أحياء التماس مع األحياء التي يســـكن فيها 
مســـلمون، أو عندما يحدث خالف أو إشكال 
مع مســـلم، في حين أن هـــذه الخالفات يمكن 
أن تكون عادية حينما ال يوجد مسلمون فيها.

ويقـــول مراقبـــون إن اإلشـــكال ال يكمـــن 
فـــي طبيعة الدين اإلســـالمي أو فـــي طبيعة 
ســـلوك العـــرب أو المســـلمين فـــي أوروبا، 
بل إن اإلشـــكال يكمن في ”ذهنيـــة األوروبي 
الذي يســـحب الهجمـــات اإلرهابية على كافة 
المســـلمين وبالتالي يعتقد مخطأ أن اإلسالم 

هو كذلك“ رغم أن الحقيقة عكس ذلك تماما.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، تؤكد وجـــوه فكرية 
فرنســـية، خاصة تلك المقربة من اليسار، أن 
”علمانية فرنسا على المحك، بعد أن تصاعدت 
دعوات طائفيـــة ضد المســـلمين، تؤدي إلى 
تمييزهم عـــن البقيـــة بدينهـــم وانتماءاتهم 
ألصـــول عربية قصد تخويـــف الناس منهم“ 
واألنتروبولوجي  المفكـــر  تصريـــح  حســـب 

الفرنسي إيمانوال تود.
وكشـــف تقرير للجنة األوروبية لمناهضة 
العنصرية والتعصب لســـنة 2014 أن كراهية 
اإلســـالم، المســـجلة في العديد مـــن البلدان، 
تقوض جهـــود االندماج الرامية إلى إرســـاء 
مجتمعات أوروبية منفتحة، مضيفا أن تنامي 
التطـــرف والحـــركات اإلســـالمية العنيفة تم 
توظيفه من قبل سياســـيين شعبويين لتقديم 
المســـلمين عامة كأناس ال يســـتطيعون أو ال 
يريدون االندماج، وبالتالي يشـــكلون تهديدا 
لألمن.ويعتمـــد اليمين في فرنســـا وهولندا 
بشـــكل دائم خطابا حادا وســـلبيا تجاه هذه 
القضية، باالســـتناد إلى مقوالت أيديولوجية 

تعيـــد إنتـــاج التعصـــب واالنغـــالق بدعوى 
الحماية مـــن ”تعريب أوروبا أو أســـلمتها“، 
لتعيـــد بشـــكل أو بآخر المقـــوالت المتطرفة 
ذاتها للحركات اإلســـالمية المســـلحة ولكن 

بشكل آخر وبنفس المضمون. 
وتؤكد تقارير صحفية أن الخطابات التي 
يعتمدها زعماء اليمين الفرنســـي مثل مارين 
لوبان أو الرئيس الســـابق نيكوال ساركوزي 
تصـــب دائما فـــي خانة ”شـــيطنة اآلخرين“، 
واألمر سيان بالنســـبة إلى النائب الهولندي 
المتطـــرف غيرت فيلدرز الـــذي يروج خطابا 
متعصبـــا ضـــد المهاجريـــن كلمـــا اقتربـــت 

االنتخابات. 
كما أبـــرز التقرير الصادر عـــن المجلس 
األوروبـــي ارتفاعـــا فـــي األعمـــال المعادية 

للســـامية ومنحى متزايدا في بعض البلدان 
بعدم االعتراف بتواطؤ األنظمة المتعاونة في 
الحرب العالميـــة الثانية في المحرقة وتجدد 
التعاطـــف مع اليمين المتطـــرف، األمر الذي 
أثار حفيظة العديد مـــن الجمعيات المدافعة 

عن الحقوق والحريات.
 وقـــد اعتبرت فـــي مجملهـــا أن ”صعود 
اليميـــن في أوروبا ســـيعيد العالـــم في فترة 
بدايـــة الثالثينـــات، الفتـــرة التـــي تعاظمت 
فيها قوة النازية والفاشية“.وســـجل التقرير 
أيضا توظيف بعض التشـــكيالت الشعبوية 
للخطاب العام ضد الهجـــرة في الوقت الذي 
أدت فيـــه الحـــرب األهليـــة في ســـوريا، إلى 
جانـــب النزاعـــات وانعدام األمـــن والفقر في 
أجزاء أخرى من آســـيا وأفريقيـــا، إلى زيادة 

كبيرة فـــي عدد طالبي اللجـــوء والمهاجرين 
الذين يصلون إلى أوروبا دون تلقي مساعدة 
كافية ويواجهون العداء من قبل ساكنة معظم 

البلدان األوروبية.
 واستنكر التقرير النشر السريع لخطاب 
الكراهية من خالل وسائل اإلعالم االجتماعية، 
داعيا الدول األعضاء إلى التوقيع والتصديق 
علـــى البروتوكول اإلضافـــي لالتفاقية حول 

الجرائم اإللكترونية.
 وقـــد تعلق البروتوكـــول بتجريم األفعال 
ذات الطابـــع العنصـــري والمحرضـــة علـــى 
كـــره األجانـــب، المرتكبة بواســـطة األنظمة 
المعلوماتيـــة، والذي لم تصـــادق عليه حتى 
اآلن ســـوى 18 دولة من الـــدول األعضاء الـ47 

بالمجلس.
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خطاب الكراهية ضد املسلمني يفتح الباب لعودة الفاشية في أوروبا

أزمة الثالثينات من القرن العشــــــرين في الواليات املتحدة األميركية وما ســــــببته من كساد 
مالي واقتصادي في العالم الغربي كانت الدافع الرئيسي إلى إعادة تفكير طيف واسع من 
األوروبيني في مســــــألة احلداثة والقيم واملعقولية التي بنيت عليها الدولة في أوروبا، بطريقة 
تنامت معها النزعات القومية املتعصبة والفاشية املتطرفة فكانت الكارثة بأن صعد النازيون 
والفاشــــــيون إلى السلطة ونشــــــوب احلرب العاملية الثانية. ويرى مراقبون أن املشهد تقريبا 
بدأ يعيد نفســــــه اآلن… أزمة اقتصادية عاملية أعادت النبض لبعض احلركات العنصرية في 

أوروبا، أوروبا التي تقر مؤسساتها بأن أزمة الهوية بدأت في تصدر األحداث.

االنتماء الوطني ال ينبني على الدين وهذه قيمة علمانية أضحت مهددة في أوروبا

[ تقرير مجلس أوروبا يكشف تصاعدا الفتا لإلسالموفوبيا [ تحرك رسمي لوقف موجة التعصب وتوعية الشباب

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

مسلمو كارولينا يجمعون التبرعات إلصالح كنائس السود

اليمني الفرنسي يرفض تحويل الكنائس القديمة إلى مساجد

األميركيــة)  المتحــدة  كارولينــا (الواليــات   {
– منـــذ أحـــداث بالتيمـــور بواليـــة ميريالند 
األميركية، لـــم تتوقف الهجمـــات العنصرية 
التي تهاجم السود حتى في أماكن عباداتهم 
المقدســـة، والتي تعتبر مشتركة بينهم وبين 

باقي المواطنين األميركيين.
 ومن المستغرب، حســـب مراقبين، الوصول 
إلى قوة حقـــد عنصرية تدفـــع االعتداء على 
كنائـــس كاثوليكيـــة يرتادهـــا ســـود رغم أن 
العديد مـــن البيض لهم المذهب المســـيحي 

ذاته.
ودفـــع األمر بالجالية المســـلمة في كامل 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة إلـــى القيام 

العنصريـــة  إدانـــة  اتجـــاه  فـــي  بتحـــركات 
والتمييز على أســـاس اللون بين المواطنين 
األميركييـــن، األمر الذي لقي استحســـانا من 
قبـــل العديد مـــن الجمعيات والنشـــطاء في 

مجال حقوق اإلنسان والمساواة.
فبعـــد الهجوم المســـلح الـــذي تعرضت 
لـــه إحـــدى كنائـــس شارلســـتون األميركية 
وراح ضحيته تســـعة أفراد، تعرضت ثماني 
كنائس أخـــرى ألعمال حرق وتخريب بدوافع 
عنصريـــة اســـتهدفت أماكـــن عبادة الســـود 
فـــي والية كارولينـــا الجنوبية.وأمـــام تنامي 
موجـــات العنصرية كشـــفت تقاريـــر صحفية 
أميركية وأوروبية أن حملـــة لجمع التبرعات 

في صفـــوف الجالية اإلســـالمية فـــي الوالية 
األميركية انطلقت األسبوع الماضي، وتمكنت 
من جمع أزيد من 20 ألف دوالر من أجل ترميم 
الكنائس المتضررة وإعادة فتحها وأيضا من 
أجل البـــدء في حملة دعائية ضـــد العنصرية 
وتدعو إلى التسامح واالنفتاح والتعايش بين 
مختلف المواطنين من مشـــارب عرقية ودينية 
مختلفة.وقـــد كتب علـــى الصفحـــة الخاصة 
للحملـــة التي يقودها المســـلمون للدفاع عن 
الكنائس ”كل دور العبادة هي منشآت يتعين 
على الجميع الشعور باألمان داخلها، وأماكن 
يمكننا اللجوء إليها عندما ال نتحمل صعوبة 
العالـــم“، وهي عبارات تحـــض الجميع على 

التبرع لمساعدة الجاليات المؤمنة لكي تعيد 
الكنائس فتح أبوابها.

 كما تؤكـــد المبادرة على أن المســـلمين 
واعون بأهمية حماية األشخاص في وضعية 
هشـــة واحتـــرام جميـــع األشـــخاص مهمـــا 
كانـــت ديانتهم أو ألوانهـــم أو انتماءاتهم أو 

أصولهم.
وقد تصدر خبر جمع المسلمين للتبرعات 
من أجـــل إعـــادة تأهيـــل الكنائـــس التي تم 
االعتـــداء عليهـــا من قبـــل المســـلمين، عديد 
الصحـــف المحلية التي تباع فـــي كارولينا، 
األمر الذي من شأنه أن يحسن صورة اإلسالم 

الحقيقية بين أوساط األميركيين.

} باريــس – بعـــد أن نشـــرت مصالـــح وزارة 
الداخلية الفرنســـية المهتمة بالشأن الديني 
قرارا يخـــول تحويل الكنائـــس المغلقة إلى 
مســـاجد للمســـلمين، أثار اليمين الفرنســـي 
حملـــة تســـتهدف إيقـــاف تنفيذ هـــذا القرار 
واإلبقاء على الكنائس كما هي تمهيدا إلعادة 
فتحهـــا، وذلك فـــي خطوة أســـماها مراقبون 
«تعصبا دينيا غير مبـــرر». وبقطع النظر عن 
االتجاهات القائلة بأن التراث الفرنســـي الذي 
يحـــوي الكثير من الثقافـــة الكاثوليكية يجب 
أن يبقـــى المؤثر مـــن بين الثقافـــات الدارجة 
في فرنســـا، إال أن األسس الفكرية والقانونية 
التي تقوم عليهـــا الدولة الفرنســـية وتراثها 
الفلســـفي تتنافى مع النظـــرة الطائفية التي 
أصبح «مثقفو» اليمين الفرنسي دارجين عليه. 
فكلما ظهر إشكال يتعلق بالمسلمين  تتصدر 
تصريحـــات اليمين كل الصحـــف واإلذاعات 
والتـــي تتهجم على الجالية المســـلمة وأعلن 
عـــدد مـــن السياســـيين الفرنســـيين، بينهم 
الرئيس السابق نيكوال ساركوزي، ومفكرون 

يحســـبون على اليميـــن، في نداء ستنشـــره 
مجلـــة «فالور أكتويـــل» الفرنســـية اليمينية 
في عددها المقبـــل، معارضتهم فكرة تحويل 
الكنائـــس المقفلة إلـــى مســـاجد. ووفقا لما 
نشره موقع مجلة «لوبسيرفاتور» الفرنسية، 
كتب هذا النداء الكاتب اليميني دوني تيليناك 
تحت عنوان «ال تمس كنيستي» ووقعته حتى 
اآلن 30 شـــخصية سياسية وإعالمية وثقافية 

فرنسية.
وأشارت المجلة إلى أن من بين الموقعين 
على هذا النـــداء الصحفي إريك زمور المتهم 
بمعاداتـــه للمســـلمين الفرنســـيين ووزيـــرة 
بوغـــراب التي  جانيـــت  الســـابقة  الشـــباب 
ظلت تـــدق ناقـــوس الخطـــر اإلســـالمي في 
فرنســـا، إضافة إلى مفكرين آخرين معروفين 
بمواقفهـــم المنتقدة لإلســـالم، والذين عبروا 
عـــن أن الكنائـــس تعبر عـــن جذور فرنســـا 

المسيحية وال يجب مسها.
ويقول هـــذا النـــداء إن الكنائـــس، حتى 
ولو كانت قديمة وغير مســـتخدمة، تعبر عن 
«تاريخ فرنسا القديم» وتشكل «جزءا ال يتجزء 
من ذاكرتها». وأضاف «حتى وإن كانت فارغة، 
فالكنائس الفرنســـية تعبر عن جذور فرنســـا 

الكاثوليكية».
وقد أشـــار اســـتطالع للرأي أجرته إذاعة 
الفرنســـيين  مـــن  بالمئـــة   67 أن   1 أوروبـــا 
يعارضـــون فكـــرة تحويل الكنائـــس القديمة 
إلى مســـاجد، ما ينـــذر بعـــودة الجدل حول 

الهوية الوطنية ومكانة اإلســـالم في فرنســـا 
إلى الواجهة، وهي مسألة حساسة استغلها 
نيكـــوال ســـاركوزي فـــي حملـــة االنتخابات 
الرئاســـية في 2012، ويســـتخدمها من جديد 
للفوز باالنتخابات الرئاســـية المزمع عقدها 

في 2017.
وللتذكير، فإن إمام مسجد باريس الكبير، 
دليـــل بوبكر، تقـــدم باقتـــراح تحويل بعض 

الكنائس المغلقة إلى مساجد ووضعها تحت 
تصرف المسلمين ألداء الصالة فيها.

 إال أن اقتراحـــه لم يلق قبوال في أوســـاط 
السياســـيين، رغم أن الداخلية الفرنســـية قد 
أشارت في وقت سابق إلى إمكانية حل مشكل 
أماكـــن الصـــالة للجالية المســـلمة بتحويل 
بعض الكنائس القديمة إلى مساجد بناء على 

اقتراح قيادات الجالية المسلمة في فرنسا.

◄ أقام إمام أحد المساجد الكندية 
ويدعـــى حمـــزة الشـــاوي دعـــوى 
قضائيـــة ضـــد عمـــدة مونتريـــال 
دينيس كوديير، لتشـــويه ســـمعته 
ووصفه بأنـــه متطـــرف وذلك عند 
فتـــح المســـجد لغيـــر المســـلمين 

للتعريف باإلسالم.

◄ نظـــم نـــادي الشـــرق األوســـط 
وشمال أفريقيا بالعاصمة الكورية 
الجنوبيـــة ســـيول مائـــدة إفطـــار 
مفتوحة لكل األعراق والجنســـيات 
للتعـــرف علـــى العادات المســـلمة 
ولغتها  العربية  الحضارة  ولتقديم 

لغير العرب.

مســـجد  علـــى  القائمـــون  ◄دعـــا 
مانشســـتر في بريطانيـــا إلى فتح 
المســـجد ثالث مرات في األسبوع 
لغير المســـلمين وتقاســـم وجبات 
اإلفطـــار التـــي تحضرهـــا فئـــات 
مختلفـــة وتتخللهـــا أحاديـــث عن 

الدين اإلسالمي.

للرئاســـة  المرشـــحان  اقتـــرح   ◄
ســـكوت  الجمهوريـــان  األميركيـــة 
ووكـــر وريـــك ســـانتوروم أن يتـــم 
التخفيـــض مـــن المهاجريـــن إلى 
الواليـــات إليجاد فـــرص عمل أوفر 
لألميركيين وقد اعتبرت العديد من 
الجمعيـــات المدافعة عـــن األقليات 

هذا المقترح «صادما».

األلمانية  المستشـــارة  صرحت   ◄
أنجيال ميركل قائلة «دون أي شـــك، 
اإلســـالم بات جـــزءا مـــن ألمانيا»، 
وذلك في سياق مشاركتها في مائدة 
إفطار رمضانية تضم مســـلمين من 

دول وقارات مختلفة.

◄ تم انتخـــاب المهندس المغربي 
أنـــور إكبيبـــش لرئاســـة المجلس 
الفرنســـي للديانة اإلسالمية، خلفا 

للجزائري دليل بوبكر.

باختصار

تعريف اإلسالموفوبيا

◄  يدعى أيضا الرهاب اإلسالمي
◄ الخوف والتحامل تجاه المسلمين

◄ اعتبار اإلسالم كتلة معزولة ومغلقة
◄ اإلسالم وحشي وغير عقالني

◄ اإلسالم أيديولوجية عنيفة وعدوانية

التي  الفكرية والقانونية  األســـس 

تقـــوم عليهـــا الدولـــة الفرنســـية 

مـــع  تتنافـــى  الفلســـفي  وتراثهـــا 

النظرة الطائفية

◄

أصبح لدينا خزان بشـــري هام من املســـلمني وأتبـــاع أديان أخرى من تسامح

مختلـــف أصقـــاع العالم، لذلك يجب أن نهتم بشـــكل أكبر باللقاءات 

والحوارات بني هذا الطيف املتنوع في أوروبا.
إيدان أوزوغوز
وزيرة الدولة األملانية لشؤون الهجرة

اإلســـالم فـــي أميـــركا مثلـــه مثل الديانـــات األخـــرى يحظـــى باالحترام، 

واملواطنون األميركيون ال يعاملون على أســـاس ديانتهم أو عقائدهم 

بل يعاملون وفق القانون.
باراك أوباما
رئيس الواليات املتحدة األميركية

ســـجلنا خالل النصف األول من العام 2014 أكثـــر من 400 حالة تمييز 

في العمل والخدمات العامة، باإلضافة إلى االعتداءات البدنية العنيفة، 

فقط ألن املعتدى عليه مسلم.
إلسا راي
رئيسة منظمة مكافحة كراهية اإلسالم في أوروبا

يرى اليمني الفرنسي بشكل مغلوط أن املسلمني يهددون الثقافة الفرنسية



رضاب نهار

} مجموعـــة ”قمر“ لفاطمة الحناوي مجموعة 
من القصـــص القصيرة والطويلـــة جاءت في 
79 صفحة من القطـــع الصغير، اقتصرت على 
”أربـــع حركات“، ”فـــي الطريـــق“، ”العروس“، 
”صوت الياسمينة البيضاء“، ”الزيارة أخيرة“، 
”موت الياســـمينة“، ”العرس“، ”طيور الجنة“، 
و“المـــرآة“، و“قمـــر“ التي حملـــت المجموعة 

اسمها.
وبالرجـــوع إلى أحداث ليســـت بالجديدة 
لدى المتلقي، أبرزت الفكرة التي تســـعى إلى 
إيصالها، وهي في مضمونها عدة أفكار جاءت 
في مقدمتها إشـــكالية الوطن البديل، متجلية 

في وقائـــع أســـقطتها على مســـتوى العائلة 
وعالقة أفرادها مع بعضهـــم البعض، خاصة 

تجاه الوالدة / األم.
الياسمينة كشـــجرة تستوطن أرض الدار، 
كانـــت رمزا هاما في عدة قصـــص، حتى أنها 
أنسنتها وجعلتها شـــخصية محورية تتبادل 
الشـــخصية  أطـــراف الحـــوار مـــع ”قمـــر“ – 
وتتماهى معها حتى األقصى إلى  الرئيسية – 
درجة أنها تموت بموتهـــا، والعكس صحيح. 
وهنا نعـــود إلى مـــا ذكرناه حول حساســـية 
الذاكـــرة العربية التي تطرقت الحناوي إليها. 
فللياســـمين وخاصة في بالد الشـــام، جذوره 
الضاربـــة في البيـــوت وفي أرواح ســـاكنيها 
وعابريهـــا. ومنـــه ثمـــة إشـــارة واضحة إلى 

تغيـــر الزمن وتبدلـــه، وإلى البـــرود العاطفي 
واإلنساني الذي صار يسود العالقات القائمة 

بيـــن البشـــر، حتـــى بين أولئـــك الذين 
هي  قويـــة  صلـــة  تجمعهـــم 

شكل  على  وانعكس  الدم، 
الحياة وأبنيتها.

وقـــد جـــاء فـــي قصة 
ماتت  الياســـمينة“:  ”موت 

الياسمينة يوم ماتت قمر.. بل 
ماتت قمر يوم ماتت الياسمينة. 

وأصبحـــت الـــدار خاويـــة علـــى 
تعد  لـــم  والياســـمينة  عروشـــها.. 

تعطي ألن الحجر والجص لعبا دورا 
بطوليا في إزاحتها من الوجود.. لكنها 

ماتـــت وبموتها كانت المعاول تهدم  آخر 
حجر في البيت العربي الذي مات مع صاحبته 
التي لطالما خشـــيت عليه من غدر الزمان، آثر 
أن يفســـح للجدد مجـــاال أن يصعدوا لألعلى، 
وأن يمتطـــوا المصعـــد بـــدال من المشـــي في 

الدهليز الطويل صاحب الذكريات.

ومن مناخ بالد الشـــام إلى دولة اإلمارات، 
هكذا تنوعت قصـــص المجموعة في أجوائها 
وبيئاتها، مـــع المحافظة علـــى البيت الكبير 
فضـــاء لألحداث، ففي قصـــة ”العرس“ حيث 
للشـــاب حمد ذاكرته المأساوية مع البيت 
القديم، تبـــرز الكاتبة مفردات قليلة جدا 
كانت الســـبب في معرفتنا أن األجواء 
الحاليـــة تقع في اإلمـــارات أو دول 
الخليـــج، منها ”رقصـــة العيالة“ 
واســـم ”حمـــد“، ولوالهما لكنا 
استقبلنا األحداث كاستمرارية 

للتي سبقتها.
اختـــارت الحنـــاوي أن تختـــم 
بقصة قصيرة هي ”المـــرآة“، وفيها أيضا 
جعلـــت للزمن آثـــاره القاســـية، فجاءتنا هذه 
النهاية: نظـــرت إلى المرآة. وحاولت أن تزيح 
مخلفات الزمن التي فوق خديها. أخذت تشدها 
يمينا ويسارا ولكن هيهات! زاغت عيناها عن 
النظر إلى نفسها لترى شبحا هرما يمد لسانه 

عابثا بكل حركة من حركاتها.
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ثقافة
يشـــارك الكاتـــب املصـــري محمـــد ســـلماوي،  بوصفـــه ضيف شـــرف 
املهرجـــان الدولي للشـــعر، الذي يقام في مدينة مديلـــني الكولومبية، 

خالل الفترة املمتدة من ١٠ يوليو الجاري إلى ١٨ من الشهر ذاته.

عـــن دار الُكتـــاب، بســـتوكهولم، صـــدر كتاب بعنوان «الســـلوك 
والتربيـــة فـــي علـــم النفـــس}، ملؤلفه الكاتـــب الســـوري صاحب 

الربيعي. الكتاب من القطع املتوسط.

صـــدر،  أخيـــرا، كتـــاب بعنـــوان «الخامس من الغيـــاب}، ملؤلفتـــه الكاتبة 
فاطمـــة املعمـــري، عن دار «مداد للنشـــر والتوزيـــــع}. الكتـاب من القطع 

املتوسط.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تقام الدورة التاسعة للمهرجان 
الدولي لفلكلور الطفل بسال 

المغربية، خالل الفترة الممتدة من 
20 إلى 30 يوليو الجاري.

◄ أهدى الناشر الفرنسي فرانسوا 
جيري، المتخصص في نشر 

الروايات السوداء، أرشيفه إلى 
المكتبة الوطنية الفرنسية.

◄ يشارك فنانون وفرق موسيقية 
عربية وأجنبية في مهرجان الصيف 

الدولي الثالث عشر الذي يبدأ يوم 
30 يوليو الجاري، وينظمه مركز 

الفنون بمكتبة اإلسكندرية سنويا.

◄ تنتظم فعاليات المهرجان 
المتوسطي لمدينة الناظور 

المغربية، في دورته األولى، خالل 
الفترة ما بين 22 و25 يوليو 

الجاري، وتحل النجمة ليلى علوي 
ضيف شرف هذه الدورة.

◄ تنظم جمعية ”تايري ن واكال“ 
المغربية، بتعاون مع مجموعة من 

الشركاء، يوم 24 يوليو الجاري 
بتيزنيت ملتقى دوليا حول موضوع 
”الدراسات األمازيغية في الجامعات 

والمعاهد الوطنية والدولية“.

◄ تشارك وزيرة الثقافة األردنية  
النا مامكغ،  في أعمال المؤتمر 
الدولي الثالث حول ”السياسة 

الثقافية: دور الثقافة في التنمية 
المستدامة ما بعد أجندة عام 

2015“، الذي تنظمه وزارة الثقافة 
األرمينية.

باختصار

ــــــت الكاتبة اإلماراتية فاطمة احلناوي في مجموعتها القصصية ”قمر“، الصادرة عن  حاول
مجلة رافد، الصادرة عن دائرة الثقافة واإلعالم بحكومة الشارقة، أن تقدم للقارئ العربي 
حالة من احلنني إلى املاضي مستندة في هذا على ذاكرته احلساسة جتاه مفهومي ”الدار“ 

و“الوطن“. 

فاطمة الحناوي تجعل الزمان والمكان في حالة خصام

خلود الفالح 

} ”شركة دارف للنشر أسســـها الراحل محمد 
بشـــير الفرجاني عام 1980، عندمـــا انتقل إلى 
لندن من طرابلس الليبية بعد ما أممت مكتباته 
ودار النشـــر ’دار الفرجاني للنشر والتوزيع“. 
والـــدي محمـــد الفرجانـــي كان مهتمـــا بحفظ 
الكتب القديمـــة المتخصصة بتاريـــخ ليبيا“، 

هكذا بدأ غسان الفرجاني حديثه إلينا.
ويضيـــف قولـــه ”قامت الدار بإعادة نشـــر 
ما يزيـــد عن 200 عنـــوان خالل تاريـــخ الدار. 
في العام 2014، قررنا االتجاه إلى نشـــر تراجم 
للروايـــات من اللغـــة العربية ولغـــات عالمية 

أخرى إلى اللغة اإلنكليزية“.
ويتابع الفرجاني ”إن الســـوق البريطانية 
تنتـــج حوالـــي 300  ألـــف كتـــاب في الســـنة 
الواحدة، وعلى كل ناشـــر وكاتب أن يتنافســـا 
على لفـــت انتباه القراء. إن أملنا كبير في أننا 
يوما ما ســـوف نحقق بعض النجـــاح للُكتاب 
الذيـــن نقوم بنشـــر أعمالهم، ولكـــن في نفس 
الوقت توقعاتنا متواضعة. نعرف أنه برنامج 
للمدى الطويل وسوف نواظب على العمل حتى 

يتحقق النجاح“.
قامـــت الـــدار بترجمـــة ”إيبـــوال“ للروائي 
الســـوداني أمير تاج السر، و“العلكة“ للروائي 
و“تيتانيـــكات  بوشـــناف،  منصـــور  الليبـــي 

للروائي اإلرتيري أبوبكر كهال. أفريقية“ 

العلكة وأخواتها

عن ســـبب اختيار هذه الروايات لترجمتها 
وتقديمها للقارئ اإلنكليـــزي، يقول الفرجاني 
”أســـباب اختيار كل هذه الروايـــات تعود إلى 
أنها أعمال تعالج مواضيع إنســـانية تتخطى 
حدود اللغة وذات أســـلوب خـــاص بها، وإلى 
إمكانيـــة ترجمتهـــا وإيصـــال جوهرهـــا إلى 
القـــارئ الغربـــي، فرواية بوشـــناف ”العلكة“ 
رواية شيقة مليئة بالمعلومات عن تاريخ ليبيا 

خالل فترة الثمانينـــات وتصور حياة مجتمع 
تحـــت نظام دكتاتوري، أما رواية أبوبكر كهال 
فهي تعالـــج موضوعا مأســـويا وهو الهجرة 
غير الشرعية ولم تكن هناك كتب أخرى تتناول 
هذا الموضوع. بالنســـبة لرواية ”إيبوال 76 “ 
فإنها تعرض المعاناة اإلنسانية لمجموعة من 

البشر أصيبوا بمرض إيبوال“.
عنـــد  األساســـي  المعيـــار  ”كان  ويتابـــع 
قراءتنـــا لهذه الكتب هو إمكانية ترجمتها إلى 
االنكليزية وإمكانية اســـتيعاب وتقبل القارئ 
اإلنكليزي لهـــا، وأضـــاف ”اهتمامنا بترجمة 
الرواية العربية يعود إليماننا بأن هذه األعمال 
ســـوف تســـهم في توعية المجتمعات الغربية 
بالحيـــاة العربيـــة وتاريخهـــا، ومســـاهمتها 
أيضا فـــي تنمية التفاهم بيننا. إضافة إلى أن 
هناك نقصا في الكتب العربية المترجمة للغة 
اإلنكليزية، خاصة من الدول العربية الصغيرة 
من حيث تمثيلها في األدب العالمي، مثل ليبيا 

واليمن والسودان وغيرها“.

غياب القارئ األجنبي

هنـــاك مـــن يـــرى أن الطلب علـــى الكتاب 
العربـــي المترجم للغـــات المختلفة يشـــتكي 
من غيـــاب القـــارئ األجنبي والتســـويق، في 
هذا الشأن يرى غســـان الفرجاني أن المشكلة 

الكبرى هي الدعاية والتسويق.
يقول ”نحن كدار نشـــر صغيرة نواجه هذه 
المشـــكلة.  ترجمة الروايـــة العربية إلى اللغة 
اإلنكليزيـــة عمل مكلف ماديـــا، وباإلضافة إلى 
ذلـــك عليـــك أن تتعامـــل مع شـــركات محترفة 
في التســـويق والدعاية، وهـــذه أيضا تكلفتها 
باهظـــة.  إلـــى جانب أننـــا في بدايـــة طريق 

هـــذا المشـــروع، والُكتـــاب الذين قمنا 
بترجمـــة رواياتهم ليســـوا معروفين 

فـــي هذه الســـوق، وهـــذا ما جعل 
الموضوع صعبا، مع كل ترجمة 

بالنسبة  الكثير.  نتعلم  جديدة 
للمترجميـــن فأعتقـــد أننـــا 

اختياراتنا،  فـــي  وفقنـــا 
الفرصة  أعطينـــا  ولقد 
كانـــت  لمترجميـــن 
كتبنـــا أول كتب قاموا 

وحســـب  بترجمتهـــا، 
من  وردت  التـــي  المالحظـــات 

القراء، فإن الترجمات كانت سلسة القراءة.
عـــن تموقـــع الروايـــة الليبية فـــي ميدان 
الترجمـــة، يقـــول الفرجاني ”الروايـــة الليبية 
نالـــت حيزا كبيـــرا في اهتماماتنـــا بالترجمة 
لإلنكليزية. أول روايـــة قمنا بترجمتها الجزء 
األول من ملحمة ”خرائط الروح“ للباحث أحمد 
إبراهيم الفقيـــه، والرواية الثانية كانت أيضا 
لكاتب ليبي وهو منصور بوشـــناف ”العلكة“، 
والروايـــة الثالثـــة كانـــت للكاتـــب اإلريتـــري 

أبوبكر كهال ”تيتانيكات 

أفريقيـــة“، والتـــي نعتبرهـــا ليبيـــة كذلك ألن 
األســـتاذ أبوبكر اســـتقر في ليبيا ما يزيد عن 

الـ 20 عاما“.
ويضيـــف ”أخيرا قمنا بنشـــر الجزء األول 
مـــن الثالثية ”في قيود الظـــل“ والتي ترجمت 
عن اإليطالية للكاتب اليســـاندرو ســـبينا وهو 
االســـم الفنـــي المســـتعار لكاتب مـــن أصول 
ســـورية مارونية هو باســـيلي خـــزام، ولد في 
مدينة بنغازي العام 1927، وعاش معظم حياته 
في بنغـــازي حتـــى العام 

1980، حتـــى قيـــام النظام الســـابق بطرده من 
ليبيا واالســـتيالء على مصنع عائلته، الرواية 
تدور أحداثها فـــي بنغازي من 1911، مع بداية 
االحتـــالل اإليطالي  حتى 1964، عند اكتشـــاف 

النفط في ليبيا“.
وعن عناويـــن الروايات الليبيـــة التي في 
طريقها للترجمة، يقول غسان الفرجاني ”دائما 
نســـعى للحصول علـــى أعمال ليبيـــة يمكننا 
تقديمها للقراء باللغة اإلنكليزية. لدينا مشروع 
كتـــاب لكاتبة ليبيـــة تكتـــب باإلنكليزية ربما 
يكون جاهـــزا في منتصـــف 2016، وهو عبارة 
عن مجموعة قصصية. ونناقش مشروع 
كتـــاب ’طبـــخ وتاريـــخ‘ يتحـــدث عن 
التاريخية.  وأصولها  الليبية  األكالت 
بترجماتنا  للتعريـــف  وســـيلتنا  أمـــا 
فهـــي تنحصر حاليا في إرســـال الكتب 
إلى الصحف والمجـــالت المعنية باألدب 
والروايـــات، ونقدم كل الكتـــب إلى الجوائز 
المتخصصة بهذا النوع من الروايات، وسوف 
نحاول االشـــتراك فـــي المهرجانـــات الثقافية 

مستقبال“.

الناشر الليبي غسان الفرجاني: هناك نقص في الرواية العربية المترجمة

مازالت صناعة الكتاب في الوطن العربي حتظى باهتمام دور النشــــــر رغم الصعاب التي 
تواجه الناشرين، ولكن أن تهتم دار ”دارف  للنشر“ الليبية ومقرها لندن، بترجمة الروايات 
ــــــة إلى اللغة اإلنكليزية فهذا يعني أن لألدب العربي قــــــراء بلغات مختلفة. ”العرب“  العربي
التقت  مســــــؤول الدار الناشر غســــــان الفرجاني للحديث معه حول ظروف تأسيس الدار 

وميدان النشر العربي وحول عّدة مواضيع أخرى فكان احلوار التالي.

الســـوق البريطانية تنتـــج حوالي 
الســـنة  فـــي  كتـــاب  ألـــف   300
والكاتـــب  والناشـــر  الواحـــدة 

يتنافسان على لفت انتباه القراء

 ◄

الدار قامت بإعادة نشر ما يزيد عن 200 عنوان و لألدب العربي قراء بلغات مختلفة

 [ األعمال المترجمة تسهم في توعية المجتمعات الغربية بالتاريخ العربي  [ ترجمة الرواية العربية عمل مكلف ماديا

أدوار املثقف

} هل ثمة دور للمثقف العربّي في 
الهستيريا اجلماعية التي نعيشها اآلن؟ في 

األطوار الكارثّية لعنف السلطة والطائفة 
وأشعياء املذاهب ونزوعهم إلى القتل 

اجلماعّي بأعصاب باردة، وتسويغ أخالقّي، 
متوّتر، وعالي الوطيس، لم نشهد له مثيًال 
من قبل؟  وهل آثر املثقف في هذه اللحظة 

التاريخية الفارقة؛ اللحظة التي يشهر فيها 
املستبد املستحكم (دولة أو حزًبا أو فرقة أو 

جماعة) سيوف بطشه البربرّي في وجهنا 
جميًعا إّما أن يتوارى في ظالل الصمت؛ 

خوًفا، أو حفاًظا على بعض مكاسب آنّية، 
أو أن يصبح كراكوًزا يرقص ويهتّز شوًقا 

وطرًبا على إيقاعات بسطار الزعيم املخلص، 
الهًجا بجميع األدعية السماوية والدنيوية 
الواجبة في مديح القائد امللهم، ظل الله في 

األرض، بحًثا عن مغامن أكثر، وبأشّد طرائق 
التزلُّف التي لم تخطر من قبل على بال بشر.

ومبا أن املستبّد ال يحب أن يسمع إال 
صوت نفسه، وال صوت إّال صوته؛ فال 
ُبّد له، إذن، من جوقة مثقفّني يسّبحون 

بحمده ليل نهار، وباحثني له دائًما وأبًدا 
عن كاّفة التبريرات األخالقّية لكل اجلرائم 

واالنتهاكات التي يقترفها بحق كل من يجرؤ 
على اجلهر برأي مختلف.

وال ينحصر الدور العلني للمثقف احلّق، 

عند أدوارد سعيد، على سبيل املثال، في 
التشويش على الوضع  الراهن  وخلخلته 

فحسب، وإمنا يتعّداه إلى السعي، بكّل 
صالبة وأناة، إلى حتطيم األفكار النمطّية 
الشائعة والقوالب الفكرية اجلاهزة، وإلى 

التحلي بالشجاعة الكافية التي حتّتم عليه، 
أخالقّيًا قبل كل شيء، إلى إدانة االنتهاكات 

التي تقوم بها السلطة احلاكمة جتاه فئة 
أضعف، حتى ولو كانت تلك الفئة األضعف 

تناصب هذا املثقف العداء.
فاملثقف احلّق، عند سعيد، كما يصوره 

لنا في مقدمة كتابه ”متثيالت املثقف“، يظّل 
متشّبًثا مبعايير احلقيقة (أي تلك اليقينّيات 

التي تتعّدى الرأى واالعتقاد) املرتبطة 
بالبؤس اإلنسانّي واالستبداد بصرف النظر 

عن انتمائه احلزبّي، وخلفّيته القومية، 
ووالءاته البدئّية. فال شيء يشّوه األداء 

العلنّي للمثقف أكثر من الوقوف على احلياد، 
أو تأييد كافة األطراف تأييًدا متساوًيا يتغّير 

وفق الظروف، والصمت احلذر، والتبّجح 
الوطني، والرجعّية، والّردة التي تصّور 

نفسها على نحو مسرحّي.
فمتى يخرج املثقف العربّي أدائه 
املسرحّي الفّج ومن كهوف انتماءاته 

ووالءاته الضّيقة، ليعلن، بكل صالبة، 
انحيازه إلى البؤس اإلنسانّي، بال متييز بني 

ضحّية وأخرى، صارًخا، بأعلى صوته: ”دُم 
َمن هذا الذي يسيل؟“

* كاتب من سوريا

تحسين الخطيب
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ثقافة
صـــدرت حديثا عـــن «الهيئة املصريـــة العامـــة للكتاب}، 
ضمن سلســـلة كتابات جديـــدة مجموعة قصصية بعنوان 

«األلعاب الخطرة} للكاتبة صفاء عبداملنعم.

عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت صدرت مؤخرا طبعة 
جديدة من كتاب «عروبة اإلســـالم وعامليته} للكاتب الراحل 

شبلي العيسمي.

كـــرم النادي األدبي بالريـــاض مؤخرًا القاص صالح األشـــقر في 
أمســـية احتفائية، أعادت األشـــقر إلى النـــادي بعد انقطاع دام 

نحو سبع سنوات.

 [ رجاء الطالبي: الكتابة ضد أخالق القطيع

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظم اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات 
في أبوظبي بمقره في المسرح 

الوطني، أمسية شعرية بمناسبة 
الذكرى الحادية عشرة لرحيل القائد 
المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان.

◄ وقعت الشاعرة اللبنانية رومي 
 ،“On The Run” يحشوشي كتابها

 Four في حفل أقيم في فندق
Season، بدعوة من ”دار سائر 

المشرق“.

◄ ينظم مركز الفنون بمكتبة 
اإلسكندرية مهرجان الصيف الدولي 

الثالث عشر، الذي سينعقد ما بين 
30 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2015.

◄ احتوى العدد الجديد (يوليو 
2015) من مجلة ”المسرح“، 

الصادر عن دائرة الثقافة واإلعالم 
في الشارقة، جملة من المقاالت 
والدراسات والقراءات النقدية 

والحوارات والترجمات في حقل 
اإلبداع المسرحي.

باختصار

زمن البيانات الشعرية

مفيد نجم

} المتأمل في المشـــهد الشـــعري العالمي 
والعربـــي ال بـــد أن يالحـــظ غيـــاب ظواهر 
أدبيـــة، حكمـــت هذا المشـــهد طـــوال عقود 
طويلة من تاريخ التجربة الشـــعرية، أهمها 
غياب ظاهرة البيانات الشـــعرية التي كانت 
تعلن عن والدة مدرسة شعرية، تؤسس لقيم 
جماليـــة وفكرية جديدة، كانت تعكس تحوال 
في الوعي والحساســـية الشعرية عند رواد 
هذه المدرسة ومنظريها. وقد شكل النصف 
األول مـــن القرن العشـــرين زمـــن التحوالت 
الشـــعرية الكبرى بامتيـــاز، التي جاءت في 
ســـياق نفســـي وروحي وثقافي وسياســـي 

ينوء تحت ثقل حربين كونيتين مدّمرتين.
التكعيبية والرمزيـــة والدادائية وقبلهم 
الرومانسية شكلت محطات بالغة األهمية في 
تاريخ الحركة الشـــعرية في العالم، ساهمت 
إلى حد بعيد في تطور حركة الشعر العالمي 
وتنوع تجاربـــه ولغاته، بصورة عبرت فيها 
عن قوة المخيلة الشعرية الخالقة، وقدرتها 
على تجاوز المألوف والناجز بصورة دائمة 

ومستمرة.
لم تكن هـــذه البيانات التي صاغت رؤى 
الشـــعر الجديـــدة، وأسســـت لقيـــم جمالية 
مفارقة مجرد شـــهادة ميالد لمرحلة شعرية 
جديدة، بل كانت تعبيرا عن حيوية التجربة 
الشـــعرية الكبيـــرة، وقدرتها علـــى تكثيف 
أســـئلة الـــذات والعالم في لحظـــة وجودية 
فارقة، كان الشـــاعر فيهـــا يحاول أن ينتصر 
بالجمـــال على شـــرطه الوجودي ومآســـي 

عصره.
لكن تلـــك المرحلة التي عرفت والدة هذه 
الحركات لم تعّمر طويال، فقد شـــهد النصف 
الثاني من هـــذا القرن غيابا واضحا لظهور 
تلـــك الحركات الشـــعرية، نجم عنـــه اختفاء 

ظاهرة البيانات الشعرية.
هذا الغياب ليس حدثا عاديا، فقد ترافق 
مع ظاهرة أخرى، هي تراجع حضور الشعر 
في المشـــهد الثقافي العالمي، قابله صعود 
واضـــح للرواية في هذا المشـــهد. لذلك فإن 
قـــراءة هـــذه الظاهـــرة ال يمكـــن أن تتحقق 
بمعزل عـــن ســـياقها الثقافي العـــام، ألنها 
جاءت في إطار التحـــوالت التي طرأت على 
المـــزاج الثقافي العام، وعلى إيغال الشـــعر 

في مغامرة التجريد والبحث عن الغريب.
الشعرية العربية الحديثة التي كانت في 
الغالب صـــدى لتلك الحركات الشـــعرية في 
العالـــم، لم يكن يصلها صدى هذه التحوالت 
الشـــعرية إال متأخـــرا. لذلك لـــم تعرف هذه 
الظاهرة إال في نطاق محدود جدا، نجده في 
البيان-المقدمة التي وضعتها نازك المالئكة 
لديوانهـــا عاشـــقة الليـــل، وبيـــان جماعـــة 
الموصـــل العراقيـــة في الســـتينات، والتي 
اختلف شـــعراؤها على أبوتهم لهذا البيان، 
إضافة إلى مقدمة أنسي الحاج لديوانه ”لن“ 
التي كانت متأثرة بأطروحات سوزان برنار 

في كتابها قصيدة النثر.
كل هـــذا يقودنـــا إلى ســـؤال آخر حول 
مستقبل الشعر السيما بعد أن بدا للكثيرين 
أن قصيـــدة النثـــر هـــي ســـقف الشـــعرية 
العالميـــة، وأن أي جديد لـــن يكون إال تحت 

معطفها.

* كاتب من سوريا

عبدالله مكسور

} الشــــعر عنــــد الشــــاعرة المغربّيــــة رجــــاء 
الطالبــــي طريقة للعيش وللمقاومة وســــط مّد 
الخراب والبشــــاعة واإلقصاء والقتل، تحمله 
فــــي أعماقها ليمنحها كّل شــــيء بعد أن تفقد 
كل شــــيء. الشــــعر يتغــــذى من الخســــارات، 
فتوحــــات،  ال بطــــوالت يّدعيهــــا الشــــعر وال 
هــــو فقــــط صنو الهشاشــــة، صــــوت التصّدع 
ولســــان الخســــارات التي تتيه من منفى إلى 
منفى، الشــــعر حنجــــرة الوحيد يقــــول جرح 
إقصائه، وحدته وانكساره في عالم الوحشية 
والجشــــع  الممنهــــج  والتقتيــــل  المتفاقمــــة 
والجبروت  المتســــلطنة  والــــرداءة  المتفاقم، 
الواقف على أقدام الجبن والتواطؤ والمنفعة، 
الشــــعر عنــــد ضيفتنا يتيــــم ما لــــم يقعد في 
الواجهات ويبارك الجــــالد ويتحاب األضواء 
ويلبس قميص التكســــب واالنضمام والدفاع 
عن العشــــيرة، والشــــعر أيضا يمكنه أن يكون 
لسان الجرح والشتات والتغريبة في صحراء 

المنافي المتفاقمة.

الكتابة اتهام

تقــــول رجــــاء إّنها مــــا دامــــت تكتب فهي 
ها لم تختــــر الكتابة إالَّ ألن  مّتهمــــة للتتابع إنَّ
هنالك حواجز ومســــكوتات عنها، وصموتات 
قديمــــة هنــــا وهنالك، لــــم تختــــر الكتابة في 
مجتمعــــات متخلفة تدعي التقدم واحترام قيم 
الحرية واالختالف إال لتواجه الجالد المرائي 
المتخفــــي وراء ألف قناع وقنــــاع في انتظار 
إدانتهــــا والقضاء عليها بينمــــا هو يحتضن 
المبدع ويّدعي صداقتــــه، نحن في مجتمعات 
منافقــــة وجبانــــة تتبنى ما ال تقــــدر أن يكون 
ســــلوكها اليومي وفعلهــــا المغّير هكذا تراها 
رجاء التي ترى فعل المجتمعات سهل مراكمة 
وحياكة الشعارات الوضاءة، االختبار أمامها 
هو الواقع، منذ أن بدأت الكتابة تتشــــارك هذا 
اإلحساس وتقتسمه مع مجموعة من الكاتبات 
والرقيــــب ملتصق بجلدها يقّلــــب في كلماتها 
وفيمــــا تكتب ليلصــــق االتهام بهــــا، فالكتابة 

عندها وجدت لتتصادم مع روح القطيع.
حديثهــــا عن الصــــدام قادنــــا للحديث عن 
المجتمع العربي بجانبيه الرسمي والشعبي 
ومواءمته لحالة اإلبــــداع، لتقول إّن المجتمع 
العربي اليوم ومنذ أشــــكال االستقالل خاصة 
غير التامة مشــــغول بذاته، أي أنه يعاني من 
قضايا كبيرة تهّدد وحدته وكيانه واستقراره، 
وهو ينعكس على وتيرة تطور اإلبداع بالبطء، 
وحتى مؤسســــات المجتمع المدني تســــاهم، 
كثير منها كما ترى ضيفتنا، في تشرذم الرؤى 

الشــــعرية بخلق تجمعات ال تقوم على أساس 
المعيار النقدي والتحديــــد النظري والتوجه 
الجمالــــي، فالمؤسســــات الثقافية الرســــمية 
وغير الرسمية -بحســــب ضيفتنا- لم تتمكن 
حتــــى اآلن مــــن خلق تيــــارات أو مــــدارس أو 
مذاهب أو نظريات عربية ســــواء تعتمد على 
التراث اإلبداعي العربــــي أو من الواقع، لذلك 
نجــــد حتى اليــــوم ما تزال التجــــارب الفردية 
هــــي الرافد األســــاس في اإلبــــداع وفي إغناء 
الكتاب وتطوير أشــــكال الكتابة، تتابع رجاء 
توصيفهــــا بأّن اإلبداع فــــي المجتمع العربي 
يحميــــه المبدعــــون الحقيقيــــون الذين آثروا 
على أنفســــهم تحمل هذه المسؤولية الثقافية 
والحضارية الجســــيمة بدل مؤسسات الدولة 
وكثير من مؤسســــات المجتمــــع المدني ذات 

الطابع الشكلي.

املبدع وحيدا

بالمــــوازاة مع ذلك المشــــهد الــــذي يقف 
فيه المبدع وحيدا نســــأل رجــــاء الطالبي عن 
كون الشــــعر العربي صورة عن الواقع قديما 
وحديثــــا وما مــــدى صّحة المقولة الشــــهيرة 
بأّن أصدق الشعر أكذبه، لتقول إن المقولتين 
تحضر في الشــــعر العربي، فكمــــا قيل أعذب 
الشعر أكذبه، قيل أيضا الشعر ديوان العرب، 
حتــــى من يدعي أن قصيدتــــه بعيدة وال تترك 
للواقع وأشــــيائه أن تعبرها هي طريقة أيضا 
لقــــول ذلــــك الواقــــع، عندما تهــــرب القصيدة 
للتجريــــد ونكران أناهــــا والتعبيــــر في ”هو 
محايــــد“، فذلك المحايد الذي تكتبه هو أشــــد 
حّدة، ولذلــــك فهناك دائما كمــــا ترى الطالبي 
أمام الشــــاعر أماكن غير مطروقة لتجربة قول 
قصيدته، ثمة دائما ألغــــاز، عمل القصيدة أن 
تغذيها وتخدمها لتضاعف جودتها، شيء ما 
من سيزيف ومن رواق في الشاعر يطّوران في 
قصيدتــــه المعنى والالمعنى، مهّدد الشــــاعر 
دائمــــا باالنهيار، باالستســــالم، علــــى طريقة 
ــــم القيمة  معّلــــم قديــــم للظلمات، هــــو من علَّ
الثمينة للعالمات وهو من ســــقط في العدمية 
متهما اللغة بكونها مجرد كذب، الشعر تجربة 
إنســــانية باألســــاس، وأعماق اإلنسان عوالم 
متشعبة متكاثرة متعددة وغير مطروقة، وتلك 

المغامرة التي تشــــغل الشاعر في كل 
األوقــــات واألزمنة كما تراها 
ضيفتنــــا هــــي: كيف يصل 
إلى قــــول ما لم يقــــل بعد، 

وكيــــف بطريقتــــه يقــــول ما 
وقوله  الختباره  غيره  ســــبقه 

بآالف الطرق؟.
حديثهــــا قادنــــا للدخــــول في 

قصيدة رجــــاء الطالبــــي التي نجد 
الطبيعــــة بمفرداتهــــا حاضــــرة بقوة 

عندها، لتقول إّن الطبيعة في قصيدتها 
ــــف فكريا، عندما تتكلم عن الشــــجرة  توظَّ

فهــــذا يعني محاولة للتفكير عبرها في حالة 
وجوديــــة تتملك فكرها، فكما لــــو أن الطبيعة 

مجرد معبر، انفتاح متروك للنفس.

وعن مفردات البيئــــة المغربية ترى رجاء 
أّن االلتصــــاق بهــــا ال يعني نقلهــــا حرفيا في 
القصيــــدة، ألن الشــــعر عندهــــا يبتكــــر لغته 
الخاصة التي تذيب في بوتقتها كل األشــــياء 
المحيطة بنا، لذلك فحضور البيئة المغربية 
بعناصرهــــا ومكوناتهــــا وخصوصياتها 
المميــــزة كامــــن فــــي قلب الشــــعر، لغة 
ورؤية،  وموقفــــا  وتركيبــــا  وصــــورا 
يمكنــــه  ال  كان  مهمــــا  فاإلنســــان 
االنســــالخ عن محيطه، لكن يبقى 
الفرق فــــي صورة تجلي البيئة 
في النص بين شــــاعر وآخر، 

حسب ضيفتنا.
الماضية  الســــنوات  خالل 
فرض الشــــعر المحكي باللهجات 
الوطنيــــة المحليــــة نفســــه في الســــاحة 
الشــــعرية حتى غدا في بعــــض المطارح أهم 
من الشــــعر التقليدي، عن هذه الثنائية تقول 
رجاء الطالبي: للقصيــــدة العامية حضورها 

في الساحة الشــــعرية المغربية وفي فترة من 
تاريخ الشــــعر المغربي اســــتطاعت القصيدة 
العاميــــة أن تحقق قدرا كبيــــرا من اإلبداع في 
الوقــــت الذي كان الشــــعر التقليدي منشــــغال 

بتكرار وإعادة إنتاج نماذجه القديمة.
فالقصيــــدة العامية كمــــا تراها ضيفتنا ال 
تخلو اليوم من كثير من الدهشــــة في صياغة 
موضوعاتها حيث اســــتطاعت فــــي كثير من 
التجارب اإلبداعية خلق الصدمة وشد المتلقي 
إليها، بنظرة بانورامّية على الساحة الشعرية 
المغربيــــة، كما تؤّكد الطالبــــي، فإّنها تحتوي 
الغــــث والســــمين، هناك شــــعراء وشــــاعرات 
يأخذون الشــــعر بقــــوة، يجــــددون ويقاومون 
أشــــكال الــــرداءة واالضمحــــالل، وهنــــاك من 
يستســــهل الشعر ويتخذه مطية ألغراض غير 
شــــعرية، لكن على العموم الســــاحة الشعرية 
المغربيــــة زاخــــرة بقــــول الشــــعر وبأشــــكال 
متعددة، واألجمل في الشعر المغربي بحسب 

ضيفتنا هو تنوع أجياله وتعايشها.

كيف يصل الشاعر إلى قول ما لم يقل بعد

التجارب الفردية هي الرافد األساس في اإلبداع العربي

إبراهيم حسو 

} مجموعة ”نحو الزمن إال خطوة“ للشـــاعرة 
الســـورية روال الخـــش نصـــوص تبحـــث في 
صيرورة األشـــياء والطبيعة والحياة العادية 
المعتادة، تغوص في صمت األشياء، خلخلتها 
بطريقة فنية راقية، تنهل من الطبيعة ديمومتها 
واخضرارها عبر توغالت رومانســـية شفيفة، 
وتكتشف نفسها وسط معمعة الحياة اليومية 
الهادرة التي تنزف عاطفتها وتخترق صمتها 

وإرادتها وجماليات حياتها الشخصية.
تنحو معظـــم النصوص نحـــو التأمل في 
بســـاطة األشـــياء، تقرأها بوعي وأحاســـيس 
مدروســـة ســـلفا من خالل التشـــارك العاطفي 
واإلنســـاني للحالة التي تعيشـــها الشـــاعرة 
ومـــدى قدرتهـــا علـــى الدخـــول إلـــى المعنى 
والتقاط داللته وتوفير المســـاحة الشـــعورية 
للمفـــردة الواحدة التي تتجـــذر وتصبح قوة 
تخييليـــة تظـــل تولد الكلمات إلـــى أن تصبح 
الكلمات نفســـها جمال شـــعرية ال رابط بينها 
ســـوى رابط التشـــكيل والصوت الذي يتحول 
بدورهـــا إلى صور مكررة قابلـــة إلى التجديد 

والتحويـــل والتلوين، وخيـــر دليل نصوصها 
القصيـــرة المؤلفة من جمل اســـمية بســـيطة 
معّبرة بطريقة ذكية تبعـــد القارئ عن الرتابة 

اللغوية واإليماءات البالغية الواسعة.
روال بعـــد خروجها من ســـوريا وإقامتها 

فـــي الدانمـــارك، لـــم تســـتطع مقاومة 
إغـــراءات الصـــورة الشـــعرية 
المتبدلـــة الدارجة في الكتابة 
الشـــعرية الحديثة، لم تتوقف 

فـــي إضافـــة معطيـــات جديدة 
للســـياقات الدالليـــة المتوالـــدة 

واحـــدة وراء واحدة فـــي صعقات 
لغوية مضيئـــة ومثيـــرة كأنها بذلك 

تلمس حواف الحقيقة الشعرية وتعرف 
عمقها وقعرهـــا، كقولها ”كل البالد نخلة 

والكون ريح“.
فـــي جانب آخر تبني صاحبة ”نحو الزمن 
عالما مختلفا من المحسوســـات  إال خطـــوة“ 
والومضـــات الجمالية التي تعتمد على العين 
الفوتغرافيـــة، الومضات التـــي تكّثف الحالة 
وتغربلها إلى صدى موسيقي تبعد عن القارئ 
الملل والتكرار كنصها: ”ذاك الرجل/ نظر إلى 

تلـــك المرأة/ وقال باســـتخفاف/ هي عاهرة/ 
وهو ذات الرجـــل/ الذي لم يكف عن التحديق 
الشبق/ بأصابِع قدميها/ بغضب رمقني/ ثم 
تمتم شـــيئا/ لم أسمع/ كنت مشغولة التفكير 

برجل/ يحتقر جسده“.
نصـــوص روال رغم مواضيعها المشـــتتة 
(الحب ونقيضه والحـــزن الذي يرافق االثنين 
والتوق ولوعته) يسهل على القارئ االستدالل 
عليها، ألنهـــا قابلة إلى التحـــول والتغير من 
نـــص إلى نـــص عبر عمليـــة كيمائية ســـهلة 
ومعادلـــة لغويـــة متأرجحـــة بعض الشـــيء، 
فالجسد أو جسد الرجل منفصل عن صفاته 
وإن بدا الوصـــف تتمة لغوية فائضة عن 
حد ذاتها، فالشـــعر هو إشـــعال الحس 
بالوصف والمشـــاهدة دون إســـراف 
فـــي التحليـــل والتقشـــير، كقـــول 

الشاعرة :
”نبتـــة وحيـــدة مـــن خلف 
الشّباك/ ال يبدو أنها تكترث/ 
خفيفة كالهواء/ تعانق الهواء 

مثلي“.
الرغبة ذاتها ولكنها كتومة ومشحونة 
بالخيال الواسع تتشكل في هيئة رجل يضيء 
النص بتنقالته وترحاله المستمر (ليس بيني 
وبينك ما يفصلني عنك سواك / ملوحة خّديك 
أتعب مائي/ كأن تشبه كّل شيء سواك / كأنك 

غادرت اليوم لتعود البارحة).
فـــي بعض القصائد الطويلة يراود القارئ 

التبـــاس أن كانت وراءها شـــاعر أم شـــاعرة، 
فالبـــوح ليس بوحا أنثويـــا محضا والمناداة 
ليســـت منـــاداة أنثويـــة ضيقة أو محبوســـة 
بصوتهـــا العاجـــز، واألنيـــن الـــذي تصـــدره 
الشاعرة أنين يشـــوبه بحة وصراخا رجوليا، 
لكنـــه صراخ متوهـــج ومعّبر عـــن حزن فردي 

هادئ ومتزن وخائر.

«نحو الزمن إال خطوة} قصائد تغوص في صمت األشياء
توصيف األدب جنسيا، كتوصيف شق من األدب الذي تكتبه املرأة على أنه أنثوي، فيه جتن 
كبير على اإلبداع والنص، فالنص نص إن كان كاتبه رجال أم امرأة، وقضايا اإلنسان التي 
يتناولها األدب واحدة. في هذا اإلطار تكتب الشاعرة السورية روال اخلش محطمة احلدود 

األجناسية واجلنسية الضيقة.

ــــــا عندما يتعلق األمر باملرأة  رغــــــم الثنائيات التي يفرضها الشــــــعر العربي فإنه كان أحادي
الشــــــاعرة، حيث ال جند غير كلمة فطحل أو فحل، في داللة على إجادة كتابة الشــــــعر. فأن 
تكون املرأة شاعرة يعد أمرا غير مفهوم من قبل املجتمعات العربية، حيث تتحول املرأة من 
شــــــاعرة أو كاتبة إلى متهمة. «العرب} التقت الكاتبة والشاعرة املغربية رجاء الطالبي وكان 

لنا معها هذا احلوار حول واقع الشعر اليوم.

قصيدته  فـــي  ــطــور  ي ــشــاعــر  ال
املعنى والالمعنى، الشاعر مهدد 
دائما باالنهيار، باالستسالم، على 

طريقة معلم قديم للظلمات
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سارة محمد

} فيلم ”ذيب“ األردني الذي بدأ عرضه مؤخرا 
بـــدور الســـينما المصرية، بعـــد رحلة طويلة 
طاف خاللها مهرجانات دولية عدة، لم يحصد 
فيها مجـــرد جوائـــز دولية، لكن نـــال نجاحا 
جماهيريـــا ضخما، تكلل بحشـــود وقفت أمام 
شـــباك التذاكر أمال فـــي الحصول على فرصة 

المشاهدة.
نجـــاح ”ذيب“ الجماهيـــري ارتبط بحالته 
الخاصـــة والمتفـــردة، فهـــو بمثابـــة لوحـــة 
ســـينمائية جمعت بين المقومات التي تبحث 
عنها أفـــالم مهرجانات تتمتـــع بصفة دولية، 
وبين ما يريده مشاهد عادي يبحث عن هويته 
العربيـــة، ويقترب بها من فئـــة قليلة الحديث 

عنها في السينما العربية.
”ذيـــب“ هـــو رحلة فـــي صحـــراء وادي رم 
بـــاألردن إبان حدوث ”الثورة العربية الكبرى“ 
التـــي اندلعت عـــام 1916، حيـــث الصراع بين 
الســـلطة العثمانية واألطمـــاع البريطانية في 
المنطقة، يظهر خاللها جمال طبيعة ”البادية“ 
بشـــتات أراضيهـــا، وتـــدرج ألـــوان رمالهـــا 
التـــي تظهر فيها على مســـافات بعيدة بعض 

النباتات الصغيرة.
لـــم يكن اختيار كاتب الفيلم باســـل غندور 
اســـم ”ذيب“ مجرد عنوان عابر، فقد كان أكثر 
وعيا ليعبر بصـــدق عن مضمونه، فالذئب هو 
رمز للشجاعة التي صاحبت الطفل بطل العمل، 
فالمشـــاهد تبدأ بتعليم شقيقه األكبر له كيفية 
اســـتخدام البندقيـــة، وإطالق النـــار كطبيعة 

الفطرة التي ينشأ عليها رجال الصحراء.
ويندفع الصغير نحو رحلة يقودها شقيقه 
ألحد الضبـــاط البريطانيين  األكبر كـ“دليـــل“ 
الـــذي يبحث عن بئر مهجـــورة في ”وادي رام 
– جنـــوب األردن“، يقود الكبـــار الجمال، بينما 
يلحقهم الصغير بحمـــار صغير يضطر لتركه 

والسير على أقدامه الحقا بهم.
الرحلـــة ال تنتهـــي بالوصول إلـــى البئر، 
حيـــث تقـــوم مجموعة من اللصـــوص وقطاع 
الطـــرق بمهاجمتهـــم ليقتل الجميـــع، ويبقى 
”ذيب“ وحده في الصحراء الشاســـعة، يخدعك 
مخـــرج الفيلم ناجي أبو نوار بزوايا كاميراته 
الخاطفـــة، والتي تالءمت مـــع ارتفاع أصوات 
الموســـيقى التي يحبس معهـــا األنفاس، بأن 
”ذيب“ انتهت قصته بســـقوطه في البئر، لكننا 
نفاجـــأ أن رحلـــة الفيلم تبدأ مـــع نجاة الطفل 
الذي يتصادف أن يســـتكمل رحلتـــه مع قاتل 

شقيقه، فيقوم بقتله في نهاية األحداث.
ينجح مخرج ”ذيب“ في نقل صورة واقعية 
تعبر عن طبيعـــة أهل البادية فـــي ذلك الزمن 
البعيـــد، وتكلل ذلك باســـتقدامه شـــخصيات 
حقيقيـــة لتقوم ببطولة الفيلـــم، ليكونوا أكثر 
تعبيـــرا بلهجاتهـــم البدوية، وأكثـــر قربا من 
عاداتهم وتقاليدهم، ويشاركه النجاح مصممة 
المالبـــس جميلة عالء الدين، التي رصدت تلك 
الحقبة الزمنية وكأنها عاشـــت فيها ســـنوات 

من عمرها.
لعل الطفل جاسر عيد أو ”ذيب“ هو التحدي 
األكبر فـــي هذا العمل، فقد اســـتطاع أن يعبر 
بمالمـــح صادقة عن مخاوفـــه ولحظات رعبه، 
خالل رؤيته لمشـــهد قتل شـــقيقه أمام عينيه، 
وتظهر تحديات جاسر في اعتماده األكبر على 
نقـــل لحظات فضوله وترقبه للمشـــهد بعينيه 
التي تـــزوغ بين اليمين واليســـار تســـتطلع 

مستقبله الذي قرأ فيه مالمح رجولته مبكرا.
رحلـــة ”ذيب“ مكنته مـــن معرفة أن للحياة 
حســـابات أخـــرى، فرغـــم أن اكتمـــال حيـــاة 
الصغيـــر ارتبطت بقاتل شـــقيقه ليخرجه من 

متاهـــة الصحراء، إّال أنهـــا جعلته ينظر إليها 
بمنظور آخر، ليتأكد أن مثل هؤالء األشخاص 
ال يمكن الوثوق بهم، وأن الصدق صفة بعيدة 
عـــن أخالقهـــم، مـــا يجعلـــه يقتله فـــي نهاية 

األحداث.
ذكاء الكاتـــب يظهر فـــي البعد الذي تناول 
به مضمـــون فيلمه، وخرج به من المأزق الذي 
ربما كان ســـيضعه فيـــه البعـــض، فالمرحلة 
الزمنيـــة التي تحـــدث عنها العمـــل، بما فيها 
مـــن عادات تفرضهـــا البيئـــة البدوية، حولت 
”ذيب“ من طفل صغير إلى رجل شـــديد الوعي 
والـــذكاء، انتقم لثأر شـــقيقه في النهاية، وهو 
ما ال يتالءم مع مقتضيات القرن الحالي الذي 
اختلفـــت فيه األوضاع السياســـية بالمنطقة، 
وكانت بالتأكيد تنعكس على مســـتوى تفكير 

وثقافة أهل البادية.
الـــدرس القاســـي الذي قلب حيـــاة ”ذيب“ 
رأســـا علـــى عقـــب، لعلـــه يداعب فكـــر بعض 

األطفال خصوصا من يعيشـــون وهم أساطير 
اللصـــوص، وأنهم أصحـــاب القـــوة على مر 
الزمـــان، فالنهاية التي كتبها الفيلم ربما تغير 

مثل هذه األفكار في عقولهم.
ويؤكـــد فيلم ”ذيب“ الـــذي اعتبره كثيرون 
واحدا من كالســـيكيات السينما الحديثة على 
وعـــي مخرج واعد في أولـــى تجاربه الروائية 
الطويلـــة، حيث قـــام بالتحضيـــر للعمل على 
مدار عاميـــن، اجتهـــد فيها باختيـــاره لقرية 
”الشـــاكرية“ التي صورت فيها أحداث الفيلم، 
ليبقـــى أكثر وعيا بتفاصيل صورته التي بدت 

على الشاشة، وكأنه يرسم ”لوحة طبيعية“.
باإلضافة إلـــى قيامه بعمـــل ورش تدريب 
لمجموعـــة الممثلين الذين تـــم اختيارهم من 
الوادي، بل يســـتمر التحـــدي في إقناع وجوه 
تعيـــش فـــي الصحـــراء باإلقدام علـــى خطوة 
التمثيل وســـط تحفظات نشأوا عليها بالطبع 

بحسب طبيعة المنطقة.

محمد أشويكة

} بعـــد أن اختلط الحديث حول أحداث الريف 
المغربـــي وما شـــاب ذلك من تعتيـــم، وتباين 
التوصيف السياسي لما وقع في تلك المنطقة 
مـــن المغرب، إذ تحدث البعـــض عن ”دولة“ أو 
المقـــاوم عبدالكريـــم الخطابي،  ”جمهوريـــة“ 
ووصف البعض الوقائع واألحداث بالثورة أو 

االنتفاضة.
للمخـــرج  اســـتطاع فيلـــم ”ريـــف 59-58“ 
المغربـــي طـــارق اإلدريســـي أن يكســـر نوعا 
مـــا الصمت، كما جـــاء في ملصقـــه حول تلك 
األحداث، وذلك من خالل إتاحة الفرصة ليتكلم 
بحريـــة بعض األحياء مـــن أولئك الذين طالهم 
العنف، ولحقهم الظلم، فانكســـرت خواطرهم، 
وضاقت أنفســـهم، إلى درجة لم يستطع معها 
رجال مســـنون كبح دموعهم، فانفجروا باكين 
بعد أن شـــاخت أحزانهم معهم، وكاد النسيان 
أن يطويهـــا كما تطوي الريـــح أدخنة البنادق 

والقنابل والحرائق.

شهادات حية

تبنى الفيلم أسلوب الشهادات الحية التي 
اعتمدت ســـرد الوقائع من لـــدن امرأة ورجال 
عايشوا األحداث، وأسندها ببعض المقاربات 
التاريخيـــة التـــي حملـــت وجهة نظـــر بعض 
المؤرخيـــن من المغرب وآخر أســـباني، فضال 
عن مداخالت بعض السياسيين والجمعويين 

والحقوقيين المغاربة.
عّبـــرت الشـــهادات التي كانـــت مؤثرة إلى 
درجة القســـوة عن المعاناة النفســـية الدفينة 
لهـــؤالء ألن ســـحنات المتدخليـــن كانت كافية 
للتعبيـــر عـــن صـــدق مروياتهـــم، وجســـامة 
مـــا تعرضوا لـــه من قســـوة ونهـــب وتعذيب 
واغتصاب وعنف. لقد كانت االعترافات صادمة 
لكنها مهمة بالنســـبة لمن ال يعرف ذلك، فالبلد 

الـــذي ال يتصالـــح مع ماضيـــه ويضّمد جراح 
أبنائه المتضررين، ويســـعى لعقد الصلح مع 
مواطنيـــه ال يكتمل نموذجـــه الديمقراطي، وال 
يؤســـس لشـــروط المواطنة التـــي تنبني على 
الديمقراطية التي تضمـــن العدالة االجتماعية 
واحترام الكرامة اإلنســـانية، ومراعاة الحقوق 

المدنية والسياسية.
مـــن  تقتـــرب  أن  الكاميـــرا  واســـتطاعت 
نفســـيتهم  إلـــى  تنفـــذ  وأن  الُمســـتجوبين، 
الهشـــة ألن المخرج اعتمد أســـلوبا إخراجيا 
المعايشـــة  مـــن  القريبـــة  المقابلـــة  يعتمـــد 
األنطروبولوجيـــة، خاصـــة وأنه ســـأل بعض 
المعنييـــن بالريفيـــة (لغتهـــم األم)، أو تحدث 
إليهم باللغة الدارجة التي يتقنها كل المغاربة 

تقريبا.
وســـجلت الكاميرا بعض اللقطات المؤثرة 
والمؤلمة التـــي تخاطب العاطفـــة وتدفع إلى 
التعاطـــف قبـــل إنتاج أي خطاب سياســـي أو 
عقالني، هامســـة وصارخة، صريحة وشفافة، 
ملغومة وبريئـــة، موضوعيـــة وذاتية، جريئة 

وحذرة.
حاول المخرج اســـتعادة جزء من األحداث 
بواسطة الرسوم المتحركة مركزا على أصوات 
الحرب وما يناســـب المشـــاهد المستعادة من 
مؤثرات، ولكنها لـــم تصل إلى درجة من القوة 
التأثيريـــة التـــي تعكس ما حـــدث على أرض 
الواقـــع، والتي كان يمكن الســـتعادتها دراميا 
وقعا أكثر تأثيرا على نفسية المتلقي، وإضافة 
فنية تغني الفيلـــم. فالمزج بين ما هو وثائقي 
ودرامي يعطي دفعة قوية لمصداقية هذا النوع 
من الوقائع ذات التأثير اإلنســـاني البالغ، كما 
أنـــه يمكن أن يوصل الفكـــرة بعيدا عن الطابع 
التخييلي الذي رسخته الرسوم المتحركة لدى 

فئات عريضة من الجمهور. 
هـــذا بالرغـــم مـــن أن الفيلم قـــدم اجتهادا 
مهمـــا على هذا المســـتوى، فضال عن اعتماده 
أثنـــاء االنتقـــاالت البصريـــة والتاريخية على 
تقنيات بصريـــة متنوعة كتقنية عرض الصور 
الشفافة بواســـطة ”الديابوزيتيف“، وتوظيفه 
لبعض الوثائق المكتوبة، واعتماد األرشـــيف 
المصـــور الذي يتـــم التعليـــق عليه مـــن قبل 
بعـــض المتدخلين الذي ركز على اســـتعراض 
المعايشـــين منهم لألحداث فـــي بداية ونهاية 
الفيلـــم عبر حركة الـــزوم، ليبرز على وجوههم 

ذات المالمح التي تختزن القهر عبر الســـنين، 
وتحتفظ بأمل اإلنصاف.

لم ينتج المغرب أفالما وثائقية كثيرة تهم 
ســـنوات الرصاص، إذ يعتبر هذا العمل ثاني 
أهـــم إنتاج بعـــد ”أماكننا الممنوعـــة“ (2009) 
للمخرجة ليلى كيالني، وهذا ما يفسر التعامل 
الحـــذر مع هـــذا النوع مـــن المواضيـــع التي 
أدرجهـــا مخرج فيلم ”ريف 58-59“ في ملخص 
فيلمه ضمن التابو، خاصة وأن ســـكان الريف 
قد تعرضوا لقمع عنيـــف ردا على انتفاضتهم 
ضـــد الوضع االقتصـــادي واالجتماعـــي، فقد 
أقرت شـــهاداتهم أن الحكومة المركزية دمرت 
بنياتهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
وزرعـــت الخـــوف في نفوســـهم لمـــا يزيد عن 

خمسين عاما.

سينما مناضلة

اســـتعملت الحـــركات النضالية الســـينما 
الوثائقية كوســـيلة، لتبليغ خطابها والتعريف 
بالقضايا التي تدافـــع عنها إلى أن صار لهذه 
األفـــالم تميزهـــا وفرادتهـــا، فباتـــت معروفة 
بالســـينما المناضلة ال ســـيما بعد ثورة مايو 
68 بفرنســـا، وما أنتجـــه بعض المخرجين في 

أميركا الالتينية من أمثال األرجنتيني فرناندو 
ســـوالناس. بما أن مثل هـــذا النوع من األفالم 
الوثائقيـــة كانـــت تـــروج عبـــر مســـارات غير 
تجارية، وتحظى بقبول جمهور ُمســـّيس، فإن 
بعض األنظمـــة تخافها وتحاربها ألنها تتبنى 
بعـــض المطالـــب المباشـــرة والفوريـــة التي 
يحضر البعد الوثائقي في موضوعاتها، وهنا 
البد من اإلشـــارة إلى أن مـــا أورده فيلم ”ريف 
58-59“ جاء في ســـياق مـــا أحدثه اإلعالن عن 
هيئة المصالحة واإلنصاف ســـنة 2007، كأداة 
للبحث عن الحقيقة في ملفات انتهاكات حقوق 
اإلنســـان، وإنصاف الضحايا مـــن خالل جبر 

الضرر ورد االعتبار لهم.
وبمـــا أن الهيئـــة جهـــاز ذو اختصاصات 
غيـــر قضائية في مجال تســـوية ملفات ماضي 
االنتهـــاكات الجســـيمة لحقوق اإلنســـان، فإن 
مهمتها تقتصر على البحث عن الحقيقة وتقييم 
الضرر، كما أنها تمنح الفرصة لالســـتماع إلى 
الضحايـــا وتبليـــغ اعترافاتهـــم عبـــر اإلذاعة 
والتلفزيـــون، لكن تمويل األفالم من قبل بعض 
المؤسسات المعنية بذلك ظل محصورا، وجعل 
بعضها شـــريكا في الخطاب، وراســـما لبعض 
مالمحـــه األيديولوجيـــة والتوجيهية. ســـعى 
الفيلـــم إلحداث نوع من الموازنة بين خطابات 

المؤرخيـــن والحقوقيين وبعض السياســـيين 
الذين لهـــم صلة بالموضـــوع، مما جعل خطه 
الفكري واأليديولوجي غير متكافئ مع ما جاء 
في شـــهادات المتضررين الذين شـــكلوا نقطة 
قوة الفيلم، مما أسهم في قطع الطريق أمام ما 

تبنته بعض الروايات من تبريرات.
لقد حاول الفيلم االنطالق من حاالت فردية 
لينقلنـــا إلى الحالـــة الجماعية التـــي كابدها 
المتضررون، وقد وفق مخرجه إلى درجة كبيرة 
فـــي التعريف بما وقع، ليظل وثيقة متفردة في 
تاريخ السينما الوثائقية المغربية التي يجب 
عليها االشتغال على قضايا الذاكرة الجماعية 
واالنخـــراط فيهـــا، حتى تتســـنى االســـتعانة 
بدروسها لتفادي ما حصل، خاصة وأن بعض 
المتحدثين في الفيلم يشيرون إلى أن الحديث 
عّمـــا وقـــع يمكن أن يكـــون بوابـــة لتفاديه في 

المستقبل.
ومـــع ذلـــك ترتبـــط المســـألة فـــي شـــقها 
السينمائي بدعم وترويج مثل هذه األفالم على 
نطاق واســـع كي يتحقق المطلوب، فالسينما 
الوثائقية قادرة علـــى إنعاش الذاكرة وتجاوز 
ضعف األفالم الروائية التي تناولت ســـنوات 
الرصاص فـــي المغرب، رغـــم محدوديتها هي 

األخرى.
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سينما
[ فيلم تناول سنوات الرصاص المغربي بجرأة  [ شهادات حية تبكي هول الفاجعة

«ريف 58-59} ينعش الذاكرة المغربية برؤى سينمائية

يســـتعد النجم األردني منذر رياحنة لتصوير فيلمه الجديد 
«تروكولر}، بعد عيد الفطر مباشرة، رافضا اإلفصاح عن أي 

تفاصيل خاصة بالعمل ومن يشاركه البطولة.

أختيـــرت الممثلـــة الهنديـــة فيديا بـــاالن للمـــرة الرابعة على 
التوالي ســـفيرة لمهرجان السينما الهندية الذي سيعقد في 

ملبورن بأستراليا من 14 إلى 27 أغسطس القادم.

بمناســـبة الذكرى 25 إلطالق الفيلم الهندي «أشيكوى}، أعاد 
النجمـــان هريثيك روشـــان وســـونام كابور في مدينـــة أنطاليا 

«ديري ديري}. بتركيا تصوير أغنية الفيلم المعنونة بـ
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«ذيـــب} يقـــدم لوحـــة ســـينمائية 
أفـــالم املهرجانات  تجمع مقومات 
الدولية، وما يريده مشـــاهد عادي 

يبحث عن هويته العربية

 ◄

أفالمـــا  ينتـــج  لـــم  املغـــرب 
وثائقية كثيرة تهم ســـنوات 
الرصاص، ويعتبر فيلم طارق 

اإلدريسي من أهمها 

 ◄

بعد أفالم قليلة محصورة ومتباينة في الرؤى واألســــــلوب حول ما ســــــمي بأفالم سنوات 
الرصاص التي تناولت أعوام وأحوال الضيق السياسي باملغرب، جاء فيلم ”ريف 59-58“ 
للمخرج طارق اإلدريســــــي متباعدا، نوعا ما من حيث الزمن، ومختلفا في الطرح والرؤية 

واجلرأة عن سابقيه.

رمبا كانت السياسة واحلديث عن التاريخ هدفني خفيني وراء ما هو أسمى، فعندما تتحول 
الطفولة من مالمح البراءة إلى عقلية ناضجة أكثر وعيا وقوة، فالبد أن يســــــتوقفك األمر 
ويلفت انتباهك، وهو ما بحث عنه الطفل ”ذيب“ في رحلته داخل متاهة الصحراء الكبرى.

إيفا داود تتوج أحسن «ذيب} متاهة طفل صغير أغتيلت براءته في الصحراء
مخرجة في مهرجان أميركي

} نيويــورك – حصـــل فيلـــم ”ســـارق النور“ 
(20 دقيقـــة) للمخرجـــة البحرينية الســـورية 
األصل إيفـــا داود على جائزة أحســـن إخراج 
فـــي مهرجان فيلم كويســـت لســـينما الخيال 
والخيـــال العلمي فـــي أميـــركا، متفوقة على 
مخرجين من شتى أنحاء العالم، وهي الجائزة 
التي القـــت ترحيبا لدى النقاد، فيما أشـــادت 
إحـــدى الصحف اإللكترونية األميركية بالفيلم 

ومخرجته.
وتم قبوله في المهرجان األميركي، ورشح 
علنا لنيل خمس من جوائزه، هي جائزة أحسن 
فيلـــم فانتازيا، جائزة أحســـن إخراج، جائزة 
أحســـن ســـيناريو، جائزة أحســـن موسيقى 
تصويرية، جائزة أحســـن ممثلة عن دور داعم 
للدور الرئيسي.. وفي النتائج النهائية حازت 
المخرجـــة البحرينيـــة إيفـــا داود على جائزة 

”أحسن إخراج“ في المهرجان.
من ناحيتها قالت المخرجة إيفا داود إنها 
فخـــورة جدا بنيل جائزة أحســـن مخرجة في 
المهرجان، مشـــيرة إلى أن أكثر ما أســـعدها 
هو طريقـــة تلقي جمهـــور المهرجـــان للفيلم 
واحتفائهم بها كمخرجة لعمل سينمائي متقن 

الصنعة وباحترافية عالية.
وعـــن الفيلـــم، قالت المخرجة إن ”ســـارق 
النـــور يشـــبه اللوحـــات الســـوريالية، يلتقط 
منها المشاهد بمقدار ما تتقاطع تفاصيله مع 
أعماق نفسه وشغفه ووجعه“. وأشارت إلى أن 
حكاية الفيلم مشغولة بطرح تساؤالت رئيسية، 
مفادهـــا ”عندما يســـرق من الحب شـــغفه مع 
الوقت كيف ســـنتحول، وأي إناء سيقدر على 
حبس هذا الشغف، وحبس أنفاسنا معه، وهل 

للظلمة قلب يعشق؟!“.
وأضافت ”في هذا الفيلم اعتمدت على أداء 
الممثل بـــكل أدواته وتعابير وجهه وجســـده 
وحتى أنفاســـه، وفي المقابل تالفيت التطويل 
في الحوارات، فيما كان للموسيقى حضورها 
الحـــواري الخـــاص مـــن خـــالل أوركســـترا 
مصغرة عزفت موسيقى هذا الفيلم التي ألفت 

خصيصا له“.
يشـــار إلـــى أن فيلم ”ســـارق النـــور“ هو 
السادس للمخرجة إيفا داود، وسبق أن حازت 

أفالمها على العديد من الجوائز العالمية.

 «ذيب} صور وسط طبيعة جبلية بدت كأنها لوحة فنية

الرسوم المتحركة صبغت على الفيلم طابعا تخييليا غير مؤثر



أحمد حافظ

} حـــدد المجلس التخصصي للتعليم والبحث 
العلمي التابع لرئاســـة الجمهوريـــة، ميزانية 
منفصلـــة للمشـــروع، يجري تمويلهـــا من قبل 
رجال األعمال والجمعيات األهلية والمؤسسات 
الدوليـــة المهتمـــة بالتعليـــم، مثل اليونســـكو 

والبنك الدولي.
أن المعلمين المقرر البدء  وعلمت ”العرب“ 
بتدريبهم سيجري اختيارهم من خالل مسابقة 
قومية يتقدم إليها المعلم الراغب في التدريب، 
على أن يكون االختيار حســـب معيـــار الكفاءة 
وتقاريـــر اإلنجاز في المدرســـة، والتدريب من 

خالل أكاديميين معتمدين دوليا.
وفـــي الســـنوات األخيـــرة تعانـــي غالبية 
مـــدارس المرحلـــة االبتدائيـــة فـــي مصـــر من 
االســـتعانة بمعلميـــن عدد هام منهـــم ال يتمتع 
بالخبرة والكفاءة، وهي المشكلة التي تفاقمت 
بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث جرى اســـتغالل 
حالـــة التخبـــط اإلداري التـــي كانت تعيشـــها 
الدولـــة من أجل تعييـــن خريجين غير مؤهلين 
للعمـــل كمعلميـــن، بعضهـــم ال يحمـــل ســـوى 
مؤهل متوســـط، وتم تعيين نحو 85 ألف معلم 
فـــي المرحلة االبتدائية خـــالل العام األول بعد 
الثورة، دون اختبارات تقييم أو معايير كفاءة، 
ما تســـبب في ضعف مســـتوى التالميذ، وهذا 
مـــا تحاول الحكومة إصالحـــه حاليا من خالل 

تدريب المعلمين، وتحديدا فئة الشباب منهم.
وحســـب تامـــر النـــادي عضـــو المجلـــس 
التخصصـــي للتعليم والبحـــث العلمي التابع 

لرئاســـة الجمهوريـــة، فإن المشـــروع ســـوف 
يســـتغرق 18 شـــهرا ويخص مرحلـــة التعليم 
األساســـي فقط، معتبرا في تصريحات خاصة 
أنه ســـيكون نـــواة حقيقية لتطوير  لـ”العرب“ 
العملية التعليمية، حيث يتوجب توفير معلمين 
قادريـــن على اســـتخدام التكنولوجيـــا ولديهم 
خبـــرة كافية فـــي جميع مـــا يتعلـــق بالعملية 
التعليمية، إداريا وتربويا واجتماعيا، وهو ما 
يمكننا من التخطيـــط لمواكبة الدول المتقدمة 

في مجال التعليم.
وأشار إلى أن تدريب المعلمين على أحدث 
الطـــرق العالمية في التدريس وتطوير العملية 
التعليميـــة ال يعني التقليـــل مما لديهم من علم 
وقدرة على التدريـــس، إنما يدل على أن الدولة 
تخطط للمســـتقبل بطريقة علمية وواقعية عبر 
أســـس وقواعد مهنية، مؤكـــدا أن كل معلم يتم 
تدريبه في المشـــروع ســـوف يقوم بتدريب 50 
معلما على ما تدرب عليه، وهو ما ســـيؤدي في 
نهاية المرحلة الثانية للمشـــروع إلى أن يكون 
هناك نصف مليون معلـــم مؤهل، وهكذا تكون 
الدولة قـــد وضعت قدميها بالفعل على الطريق 

الصحيح لتحقيق نهضة تعليمية.
الخبيـــر التربـــوي رضـــا مســـعد اعتبـــر 
المشـــروع بداية حقيقية للتعامل الســـليم مع 
التعليـــم كمشـــروع قومي، خاصـــة أنه يجري 
بالتزامن مـــع قيام وزارة التعليم حاليا بإجراء 
تعديـــالت جذريـــة علـــى المناهج الدراســـية، 
باإلضافة إلـــى اعتماد التكنولوجيـــا الحديثة 
في المدارس، وكل ذلـــك يتطلب وجود معلمين 
متدربيـــن، وإذا توافـــرت المناهـــج الحديثـــة 
والمتطورة إلى جانب التكنولوجيا والمعلمين 
المتدربين واألكفاء سوف تكتمل أركان العملية 
التعليمة بما يؤهل المدارس لتخريج طلبة في 

مستويات جيدة.
أنه البد أن يكون  وأضاف مسعد لـ”العرب“ 
لـــدى المعلم فكرا حديثـــا يواكب تطور التعليم 
في باقـــي الـــدول، فضال عن ضرورة شـــعوره 
باالنســـجام في هذه الوظيفة التي تعتبر األهم 

فـــي أي دولـــة، باعتبارهـــا أســـاس كل نهضة 
مســـتقبلية، بالتالـــي فـــإن المشـــروع الجديد 
يجعـــل كل متـــدرب يكتشـــف نفســـه وقدراته، 
كمـــا أن انطالقـــه من أعلى مؤسســـة في مصر 
(الرئاســـة) يؤكد جدية الدولـــة في التعامل مع 
تطوير التعليـــم، وأنها أدركت أهمية أال يكتفي 
المعلمـــون بما توصلـــوا إليه مـــن معرفة، بل 
تحاول التدريب والتحسين والتطوير واالبتكار 

والمعرفة بتنوع مصادرها.
التحفظ الوحيد لرضا مسعد على المشروع 
خاص بفترة الـ18 شـــهرا التي حددها المجلس 
االستشـــاري لكونهـــا طويلة، مشـــيرا إلى أنه 
ال يجـــب أن تزيد عن 6 أشـــهر، خاصـــة أنها ال 
تهدف لتعليم المعلم من جديد بقدر ما تســـعى 
إلى إعطائـــه المهارات الفنيـــة التي تمكنه من 

الوسائل الحديثة في المجال التربوي.
دون معلم متميز لن تســـتطيع الدولة تنفيذ 
خطط تطويـــر العملية التعليميـــة مهما كانت 

مميزاتها وفوائدها، هكذا يقول محب الرافعي 
وزيـــر التربيـــة والتعليم لـ”العـــرب“ مؤكدا أن 
التدريب يهم أحـــدث البرامج المعمول بها في 
دول العالـــم المتقـــدم، ليكون المشـــروع األكبر 
مـــن نوعه الـــذي يجـــري تنفيذه فـــي العملية 
التعليمية، بعد ثورة 25 يناير، بهدف خلق نواة 

داخل الدولة من معلمين على مستوى عالمي.
وأشار إلى أن هناك نحو 19 ونصف مليون 
طالب في جميع مراحل التعليم، لكن تم اختيار 
معلمي المرحلتيـــن االبتدائية واإلعدادية حتى 
تكون البداية من ”الصغار“، وما ســـيتم العمل 
به في مشـــروع تدريب المعلمين معمول به في 
دول متقدمـــة عديدة، خاصة مـــا يتعلق بطرق 
التعلم والتدريس وقياس المعرفة واســـتخدام 
التعليـــم وإدارة الفصول،  التكنولوجيـــا فـــي 
مؤكدا أن المعلم بعد انتهاء التدريب سيحصل 
على رخصـــة دولية كأي معلم فـــي دول العالم 

المتقدم.

أنديرا مطر

} ينـــص البنـــد المذكور الـــوارد تحت خانة 
إصالحات حـــول التربية والتعليـــم: ”إلزامية 
التعليـــم في المرحلـــة االبتدائيـــة على األقل، 
وحمايـــة التعليـــم الخـــاص وتعزيـــز رقابـــة 
الدولة على المـــدارس الخاصة وعلى الكتاب 
المدرسي، وإصالح التعليم الرسمي والمهني 
والتقني وإصالح أوضـــاع الجامعة اللبنانية 
وال ســـيما فـــي كلياتهـــا التطبيقيـــة. وإعادة 
النظر فـــي المناهج التربويـــة وتطويرها بما 
يعزز االنتمـــاء واالنصهار الوطني، واالنفتاح 
الروحـــي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي 

التاريخ والتربية الوطنية“.
وتشكلت عدة لجان من باحثين ومؤرخين 
بهـــدف صياغة كتاب تاريخ موحد لكنها كانت 
تتعثـــر في كل مـــرة ويكون مصيرها الفشـــل. 
والثابت حتـــى اآلن هو أن المســـالة ما زالت 
معلقة بين قرار رســـمي بتوحيد كتاب التاريخ 

وبين صعوبة تحقيقه.
ويتفق المؤرخـــون والباحثون اللبنانيون 
أن توحيد كتاب التاريخ ليس ضرورة وطنية. 
فالتاريـــخ ليـــس مـــادة علميـــة بحتـــة مثبتة 
بالبراهيـــن، حســـب تعبير للمـــؤرخ اللبناني 
الراحـــل كمال الصليبي، بـــل هو أقرب إلى فن 
الطب القائم على تحكيم العقل في المعلومات. 
من ناحيته يرى المؤرخ عصام خليفة أن كتاب 
التاريخ ال يوّحد المجتمع، ”فالمجتمع يتوّحد 

قبل ذلك في المنزل والحزب والمدرسة“.
وينـــص الدســـتور اللبنانـــي فـــي مادته 
العاشـــرة علـــى أن التعليـــم حـــر ما لـــم يخّل 
بالنظـــام العـــام أو ينافـــي اآلداب أو يتعرض 
لكرامـــة أحد األديـــان أو المذاهـــب وال يمكن 
أن تمـــس حقـــوق الطوائـــف من جهة إنشـــاء 
مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفقا 

لألنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن 
المعارف العمومية.

وبمـــا أن النص الدســـتوري يكفـــل حرية 
التعليـــم فـــإن وزارة التربيـــة قـــد عملت على 
تطبيقـــه طـــوال مرحلـــة االســـتقالل. فمنحت 
الحريـــة لدور النشـــر والمؤلفيـــن بإصدارات 
مختلفـــة لكتـــب التاريـــخ طالما أنهـــا ال تثير 
الوحـــدة  وتخـــدم  الطائفيـــة  الحساســـيات 
واالنصهـــار الوطنييـــن. وتركـــت للمـــدارس 
الخاصة والرســـمية حرية اختيـــار أي كتاب 
من الكتـــب المتوفرة لدى دور النشـــر، اقتداء 
بالـــدول الديمقراطيـــة التي تتيح لمدارســـها 
حرية اختيار مناهـــج دون أي توجيه بخالف 
األنظمـــة الشـــمولية التـــي تعتمـــد فـــي كتب 
التاريخ والتربيـــة الوطنية على منهاج يمجد 

عقيدة النظام ويسّوق لها.
والخاصة  الرســـمية  المـــدارس  وتعتمـــد 
نســـخا متعـــددة مـــن كتـــاب التاريـــخ تقارب 
العشـــرين. لكنهـــا تقتصر على عـــرض تاريخ 
لبنـــان لغايـــة فتـــرة اســـتقالله أمـــا التاريخ 
قـــراءات  لـــه  تتوفـــر  أن  فيصعـــب  الحديـــث 
موضوعيـــة. ويقـــول المؤرخ مســـعود ظاهر 
في هذا الســـياق إن مرحلة االســـتقالل وحتى 
بداية الحـــرب األهلية عام 1975 تميزت بحرية 
التأليف والنشر للكتب المدرسية، ومنها كتاب 

التاريخ المدرسي.
”لكـــن انفجار الحـــرب األهليـــة حمل معه 
ســـيال مـــن الكتـــب المدرســـية باإلضافة إلى 
دراســـات تاريخيـــة تعبـــر عـــن آراء مؤرخي 
الطوائـــف وال تحترم الحد األدنى من شـــروط 
البحـــث األكاديمـــي في لبنان. ففـــي عام 2008 
كان هناك أكثر من عشـــرين سلســـلة من كتب 
التاريـــخ المعتمدة لتدريس مـــادة التاريخ في 
لبنان. إال أن المادة نفســـها لم تحظ بأكثر من 
حصة واحدة من أصل 33 حصة في الصفوف 
المتوســـطة والثانوية، وبنســـبة 3 بالمئة من 
المنهاج العام، مقابل 18 بالمئة لتدريس مادة 
الرياضيات و15 بالمئة لتدريس اللغة العربية 

أو الفرنسية“.
وفي بحثه حـــول المســـألة يعتبر الكاتب 
والمـــؤرخ ظاهـــر أن أزمـــة كتـــاب التاريـــخ 
المدرســـي الموّحد في لبنان المســـتمرة منذ 

عـــام 2001 حتى اآلن تثبت أن مادة التاريخ في 
المدارس اللبنانية مســـألة سياســـية في غاية 
الخطورة واألهميـــة، ألن ”أي خالف نظري أو 
إيديولوجـــي حول كلمة، أو صـــورة، أو حدث 
تاريخي، أو تأويل، أو تفســـير يعّرض المقرر 
برمتـــه إلى اإللغاء وإلى تعليـــق العمل به، أو 
تجميد طباعة الكتاب أو ســـحبه من المدارس 
وحذف ساعات التاريخ من الجدول األسبوعي 
باعتبارها مـــادة خالفية. وهذا ما حصل فعال 
خـــالل العام الدراســـي 2001-2002 حين صدر 
قرار وزاري بالتوقـــف عن تعليم مادة التاريخ 
في مدارس الجمهورية اللبنانية حتى إشـــعار 
آخـــر. وذلك يتطلـــب بعض الحلـــول العلمية 
لمشـــكلة كتـــاب التاريـــخ المدرســـي الموحد 
انطالقـــا من هواجس وطنيـــة وتربوية في آن 

واحد“.
كمـــا يـــرى ظاهر أن فـــرض كتـــاب موّحد 
لتدريس مادة التاريخ فـــي المدارس الخاصة 
اللبنانـــي،  الدســـتور  يناقـــض  والرســـمية 

ويتعارض مع تاريخ التعليم الحر الذي تتميز 
به لبنـــان منذ تأسيســـه، ”فالكتاب المفروض 
بإرادة فوقية يســـيء إلى الطالب، واألساتذة، 
والعملية التربويـــة بكامل أبعادها. وال يحقق 
أيا من األهـــداف التي تتوخاها وزارة التربية 
الوطنية. فالطالب اللبنانـــي ليس معزوال عن 
وســـائل اإلعالم، وال يمكن فصلـــه عن مصادر 
المعرفـــة التاريخيـــة األخرى. كمـــا أنه محاط 
بالمواقـــف السياســـية والطائفيـــة اليوميـــة 
والمدرسة ليست معزولة عن البيئة المحيطة 
بهـــا، كما أن التلميذ ليس معـــزوال عن بيئته. 
وليـــس بمقدور الكتاب المدرســـي الموّحد أن 
يقدم له وقائع تاريخية نهائية ال تقبل الشـــك، 
بل عليه أن يعلمه كيـــف يتعاطى مع األحداث 
التاريخيـــة بـــروح نقديـــة تنمـــي لديـــه حس 
المواطنـــة وكيفية حماية الوطـــن من مخاطر 

النزاعات المحلية والتدخالت الخارجية“.
إليـــاس التـــوم أحـــد أســـاتذة المدرســـة 
الرســـمية اللبنانيـــة. دّرس التاريخ على مدى 

أربعين عاما. يقول لـ”العرب“ ”بالنسبة لمادة 
التاريـــخ يختلف اهتمام الطلبـــة بها ويعتمد 
على من يقوم بتدريســـها، البعض يراها مادة 
جافة أو سرد قصصي للحوادث عبر التاريخ. 
أما البعض اآلخر فيعتبرها عالمة اســـتلحاق 
بما معناه تســـاعد على تحصيل عالمات أكثر 
وهي مادة سهلة. بشكل عام ال يعتبر التالميذ 
هذه المادة مادة ثقافية ألنها ليســـت دراســـة 
لحالـــة أو واقـــع مدني بـــل هي ســـرد لواقع 

وأحداث تمت في القديم“.

توحيد كتاب التاريخ في لبنان يتأرجح بين السياسة والحرية األكاديمية
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تعليم
أصـــدر وزيـــر التربيـــة اللبنانـــي قـــرارا طالـــب فيـــه املدارس 
الرســـمية بوقـــف تدريس مـــادة التاريخ واالســـتعاضة عنها 
بالتربية املدنية حتى التوصل إلى صياغة كتاب تاريخ موحد.

آالف معلم في املرحلتني االبتدائية واإلعدادية تســـتعد 
الحكومـــة املصرية لتدريبهم نظريـــا وعمليا، كنواة أولى 

لتطوير أداء حوالي مليون و250 ألف معلم.

طالبـــا وطالبـــة من املســـجلني للدراســـة فـــي جامعة 
أبوظبي للعام الدراســـي الجـــاري اســـتفادوا بمبلغ 16 
مليونا و604 آالف درهم ضمن برامج املنح الدراسية. 

دراسة نفس المناهج في التاريخ توحد ثقافة التالميذ وتكوينهم في المدارس اللبنانية

طرح موضوع كتابة التاريخ اللبناني املوّحد منذ سنوات حني أشير إليه للمرة األولى كبند 
ــــــف) التي وضعت حدا للحرب اللبنانية  إصالحــــــي في وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائ
إذ نص على ضرورة ”توحيد كتاب التاريخ“ دون أن يشير إلى الوسائل واآلليات الالزمة 

لتحقيق هذا البند.

تطوير املنظومة التعليمية ال يقتصر على حتسني البنى التحتية والبرامج واالختصاصات 
ــــــف بتقدمي الدروس وهو املعلم في هذا اإلطار تســــــتعد  ــــــل إنه يجب أن يرتكز على املكل ب
ــــــب 10 آالف معلم في املرحلتني االبتدائية  احلكومة املصرية إلطالق مشــــــروع قومي لتدري

واإلعدادية، نظريا وعمليا، كنواة لتطوير أداء حوالي مليون و250 ألف معلم مصري.

[ قانون حرية التعليم يتيح للمدارس فرصة اختيار المناهج [ أزمة كتاب التاريخ المدرسي الموحد أثبتت تسييس مادة التاريخ

2001 102.422

معهـــا  حملـــت  األهليـــة  الحـــرب 
دراســـات تاريخيـــة تعبر عـــن آراء 
مؤرخي الطوائف وال تحترم شروط 

البحث األكاديمي

◄

ال يعتبر التالميذ مادة التاريخ مادة 
ثقافية ألنها ليســـت دراسة لحالة 
أو واقع مدني بل هي سرد ألحداث 

املاضي

◄

املشـــروع يخص مرحلـــة التعليم 
األساســـي، حيث يتوجـــب توفير 
معلمـــني قادرين على اســـتخدام 
التكنولوجيا ولديهم خبرة كافية

◄

 مصر تطرق أبواب {عالمية التعليم} بمشروع المعلم المتميز

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أطلقت وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل الكويتية 

المشروع الوطني لتشغيل طلبة 
الثانوية العامة في فترة الصيف 

بالتعاون مع عدة جهات مقابل 
مكافأة مالية إلعدادهم لسوق 

الشغل.

◄ أعلنت وزارة التعليم بالمملكة 
العربية السعودية عن تمديد 

فترة التقديم على المرحلة الثالثة 
لبرنامج خادم الحرمين الشريفين 

لالبتعاث الخارجي (وظيفتك 
ـ وبعثتك) حتى نهاية رمضان 

الجاري.

◄ أكد وزير البحث العلمي 
المصري أن الوزارة تعمل حاليا 

وفق خطة رائدة لتطوير معهد 
ومستشفى تيودرو بلهارس 

لألبحاث ليصبح على أعلى مستوى 
بالشرق األوسط في األبحاث 

والخدمات الطبية المقدمة في مجال 
الكبد ورعاية مرضاه.

◄ أعلنت وزارة التربية الوطنية 
والتكوين المهني المغربية أن 

النتائج الجزئية للمباريات المهنية 
للترقية بناء على الشهادة الجامعية 

(دورة أبريل 2015)، أسفرت عن 
نجاح 1841 مترشحا ومترشحة.

◄ أعلنت النرويج عن تخصيص 
1.16 مليار كرونة نرويجية تشجيعا 

لجهود التعليم التي تقوم بها 
منظمة ”اليونيسف“ وذلك على 

مدى سنتين. وأكد وزير الخارجية 
النرويجي أن اليونيسف تعتبر 
شريكا مهما بالنسبة للنرويج 
في مجال تشجيع التعليم على 

المستوى العالمي.

باختصار

تدريب المعلم يحسن أداءه ويرفع قدرة التلميذ على االستيعاب

ّ



} لندن - تجري الحكومة البريطانية مراجعة 
شاملة لعمل هيئة اإلذاعة بي بي سي، تتضمن 
البرامـــج والخدمـــات وسياســـة القنـــاة، مع 
احتمال إيقاف بعض برامج الهواة، التي تبث 

نسخ عنها في القنوات الفضائية العالمية.
وتطـــرح الحكومة أســـئلة، فـــي تقرير لها 
تعتزم إصداره بعد غد الخميس، حول إمكانية 
إيقـــاف بعض برامـــج الهواة التـــي اعتبرتها 
كبرنامـــج  بالتصويـــت،  الجمهـــور  تالحـــق 
”ذافويـــس“ الذي يحظـــى بمتابعـــة عالية في 
شـــتى أنحاء العالـــم، لصالح إطـــالق برامج 
جديـــدة ضمن الخدمة العامة في هيئة اإلذاعة 
البريطانية بي بي سي، في الوقت الذي يجري 
فيه التحضير لخطط ما بعـــد انتهاء الميثاق 
الملكي الـــذي يحكم عمل الهيئـــة حتى نهاية 

عام 2016.
وقد تم تعيين مجلس خبراء لعمل مراجعة 
جذرية بشـــأن عمل ودور الهيئة، من قبل وزير 
الثقافة جون ويتنجـــدال، وهو واحد من أبرز 
المهاجميـــن للـ”بـــي بي ســـي“. وكان تعيينه 

بمثابة إعالن واضح للحرب عليها.
وهو من بين المشـــجعين علـــى مقولة أن 
البرامج التي تحث المشاهدين على التصويت 
مثـــل ”ذافويـــس“، هـــي أول البرامـــج التـــي 

تســـتحق التوقف عن بثها. وحســـب وسائل 
اإلعـــالم البريطانيـــة، فإن من المقـــرر إجراء 
مراجعة شـــاملة على رسوم ترخيص الشبكة، 
وتقليص خدمات البث والنظر في حياد القناة 
السياسي، ويتضمن التقرير الحكومي المقرر 
نشـــره، الخميس، قائمة من المقترحات التي 
تتعلق بسياســـة القناة ليتم طرحها للنقاش، 
وأســـئلة جوهريـــة حـــول دور هيئـــة اإلذاعة 

البريطانية.
ووضعـــت الحكومة على الئحـــة القضايا 
التـــي ينبغـــي معالجتها، مـــا إذا كان ينبغي 
التوقـــف عـــن بـــث البرامـــج التـــي تالحـــق 
المشـــاهد وتقديم المزيد مـــن برامج الخدمة 
العامة؟ حيـــث يعتبر العديد من المنتقدين أن 
الهيئـــة البريطانية تنفق الكثيـــر من األموال 
التـــي تحصلها مـــن دافعي ضريبة مشـــاهدة 
التلفزيـــون، على بعض البرامـــج التي تبثها 

بالفعـــل قنوات أخرى، مثـــل برنامج المواهب 
الغنائية.

تايمـــز“  ”صنـــداي  صحيفـــة  وأفـــادت 
البريطانيـــة أنه من المقرر أيضا أن يتم نقاش 
قضية استبدال رسوم التراخيص التي تحصل 
عليها بي بي سي في العام الواحد وتبلغ 145 
جنيه إســـترليني، بنظام اشتراك أو الضريبة 
المنزلية وإجراء إصالح شـــامل للطريقة التي 

يتم بها مراقبة ذلك.
وتضم لجنـــة الخبراء التـــي عينها وزير 
الثقافـــة لإلشـــراف على مراجعـــة عمل هيئة 
اإلذاعـــة البريطانية كجزء مـــن عملية تجديد 
الميثـــاق الملكـــي، الرئيس الســـابق للقناة 
الخامســـة البريطانيـــة، دون إيري، الذي دعا 
من قبل إلى ضرورة خفض الرسوم الضريبية 
التـــي تحصلها الشـــبكة، والنظـــر في فرض 

رسوم على موقعها على شبكة اإلنترنت.
كما تضـــم اللجنة االستشـــارية رئيســـة 
”أوفكوم“ الســـابقة، كوليت بوي، وهو ما أثار 
توقعات كبيرة بأن الورقة الخضراء ستقترح 
اإلشـــراف علـــى أعمال  أن تتولـــى ”أوفكوم“ 
الهيئـــة البريطانية، ضمـــن مجلس أمناء بي 
بي سي. وقام وزير الثقافة ويتنجدال بتزكية 
أعضـــاء اللجنـــة بالقـــول ”إن كل عضـــو من 

أعضاء الفريق االستشاري المستقل، يتحلى 
برصيد مـــن المهـــارات الفرديـــة والتجارب 

والخبرات“. 
وأضاف ”سنعمل معا على اإلشراف على 
مراجعـــة الحكومة للميثـــاق الملكي لبي بي 
ســـي، وأتطلع إلـــى العمل معهم بشـــأن هذه 

المسألة المهمة“.
وذلك في الوقت الذي أشار فيه مصدر في 
وزارة الثقافـــة واإلعالم والرياضة إلى أنه لم 
يتقرر شيء بعد، والزالت كل االقتراحات على 

الطاولة.
وأفاد مصدر من بي بي ســـي ”دعونا نرى 
ماذا ســـتقترح الورقة الخضراء، ولكن بي بي 
ســـي ال تطارد المشاهدين بشكل سافر، لكننا 
نســـعى إلى حصد شعبية وجماهيرية جيدة، 
ولقد أظهـــرت األبحاث أن عنصر المنافســـة 

يرفع من جودة صناعة هذه البرامج“.
وكانت بي بي سي أعلنت بعد مفاوضات 
مـــع الحكومة، فـــي بدايـــة الشـــهر الحالي، 
أنها ســـتتحمل ضريبة مشـــاهدة التلفزيون 
المفروضـــة على كبار الســـن فـــوق 75 عاما 
وقيمتها 750 مليون اســـترليني سنويا، حيث 
كانـــت وزارة الخزانة البريطانيـــة تدفع هذا 

المبلغ نيابة عن كبار السن.

} عمــان - أكد خبـــراء إعالميون أردنيون أن 
المواطن األردني فقد ثقته في اإلعالم الرسمي 
نتيجة القيود المفروضة على اإلعالم وتأخير 
نشر المعلومات أو منعها والتعتيم عليها في 
وســـائل اإلعالم المحلية، في الوقت الذي يتم 

تداولها في اإلعالم العربي والغربي.
واعتبـــر الخبـــراء أن تغييـــب المعلومـــة 
بموجـــب القوانيـــن التـــي تمنـــع النشـــر في 
القضايـــا أثـــر عكســـيا على الجمهـــور وأثار 
اســـتنكار األردنيين، حيث اتجهـــت القنوات 
سياســـية  تحليـــالت  إجـــراء  إلـــى  العربيـــة 
واستضافة مسؤولين أردنيين عبر شاشاتها، 
فـــي الوقت الذي يبث فيـــه التلفزيون األردني 
برامج طبـــخ أو ترفيه أو الحديـــث عن فوائد 

األعشاب!
وكان قـــرار مدعي عـــام محكمة أمن الدولة 
األردنيـــة بتوقيف الصحفي غـــازي المرايات، 
من صحيفـــة الـــرأي اليومية ”لعـــدم االلتزام 
بقرار منع النشر في قضية المخطط اإلرهابي 
اإليراني ضد األردن“، قد أثار استنكارا واسعا 
مـــن قبـــل الصحفييـــن األردنيين، األســـبوع 

الماضي.
وهدد الصحفيـــون على إثـــره بالتصعيد 
واللجوء إلى الوقفات االحتجاجية، وذلك قبل 

أن يطلق سراحه بعد أيام.
وكانت محكمـــة أمن الدولة األردنية منعت 
النشـــر في قضية إدخال متفجرات إلى األردن 

من أجل القيام بأعمال إرهابية.
وســـبق لمحكمـــة أمن الدولـــة األردنية أن 
أوقفـــت صحفيين أردنيين في وقت ســـابق لم 
يلتزما بقرار المدعي العام بمنع النشر، حول 
قضيـــة تفاصيـــل مفاوضات تبـــادل ومصير 
الطيار األردنـــي معاذ الكساســـبة الذي أعدم 
على يـــد تنظيم الدولة حرقا فـــي مدينة الرقة 

السورية العام الماضي.

وقـــال نضال منصور رئيـــس مركز حماية 
وحريـــة الصحفييـــن أن البقـــاء فـــي دائـــرة 
التعتيـــم أثناء األزمات لن ينجح، مشـــيرا إلى 
أن المواطن األردني كان يتلقى األخبار سابقا 
من خالل شاشـــة وإذاعة واحدة إال أن المجال 
اآلن أصبـــح مفتوحـــا على مصراعيـــه وبات 
الحصول على المعلومة وإيصالها إليه أسهل 

من السابق.
وقـــال إن حجب المعلومة أو منع نشـــرها 
ليس في صالـــح الدولة، حيث يســـاهم المنع 
والتعتيم في انتشـــار اإلشاعة وتعم الفوضى 
المعلوماتية ما يتسبب بضرر أكبر من الضرر 

الذي قد يتسبب فيه نشر الحقيقة.
وأضـــاف منصـــور أن اإلعـــالم الخاص ال 
يخضع لسيطرة الحكومة كما يخضع اإلعالم 
الرسمي، مشـــيرا إلى أن الفضائيات المحلية 
أصبح لديها مساحة أوسع للخروج عن النص 
إضافة إلـــى أن اإلعالم المجتمعي أثبت قدرته 
على إيصـــال المعلومة ووضـــع الحكومة في 

تحد لتغيير نهجها اإلعالمي.
وأشار إلى أنه ال مانع أن توصل الحكومة 
تقـــدم معلوماتها إلى اإلعالم العربي والغربي 
لكن عليهـــا أيضا أن تؤمن أن لإلعالم المحلي 
القـــدرة علـــى المنافســـة والتأثير، ولألســـف 
اإلعـــالم الخارجي يأخـــذ المعلومات واإلعالم 

المحلي تستخدمه الحكومة كأداة للتوظيف.
من جهته أكد سميح المعايطة وزير اإلعالم 
والكاتـــب الصحفي، أن مســـؤولية  الســـابق 
اإلعالم الرســـمي تنبثق من الدور السياســـي 
للجهات التـــي تدير هذا اإلعالم ووجوب ضخ 
المعلومات إليه بشـــكل سريع مقرونا بتحليل 
سياســـي، وعدم االكتفاء بنشر المعلومة فقط، 
فالمتابـــع يحتاج إلى تحليل كامل وشـــمولي 

خاصة في القضايا الحساسة.
وأضـــاف المعايطـــة أن اإلعـــالم العربـــي 
والغربـــي نجـــح فـــي اســـتقطاب المشـــاهد 
والمتابع في هذا اإلطار حيث يكون الحدث في 
عمان والتحليـــل اإلخباري يكون عبر فضائية 

عربية أو غربية والتلفزيون األردني غائب.
وأشـــاد بدور اإلعالم الخاص، مشيرا إلى 
أنـــه يتعاطى مع األنباء المتعلقـــة بأمن البلد 

بوطنية مطلقة ما دفع بعض المســـؤولين إلى 
اعتماده أكثر من اإلعالم الرسمي لكونه يعطي 

أيضا فرصه للتحليل والتوسع فيه.
بـــدوره قـــال عســـاف الشـــوبكي النائـــب 
مـــن  نطلـــب  ”دائمـــا  الســـابق  واإلعالمـــي 
المســـؤولين في الدولة إيجاد جسور ثقة بين 
المواطـــن األردني واإلعالم الرســـمي وإن كان 
هناك تصريح هام يجب عـــدم تمريره لإلعالم 
العربـــي والغربي وإبقاء إعالمنا المحلي على 

الهامش“.
وأضـــاف أن المواطـــن األردنـــي ال يثـــق 
باإلعـــالم الرســـمي، ووجهته لمعرفـــة أخبار 
بـــالده صـــارت القنـــوات العربيـــة والغربية 
واإلعـــالم المحلـــي الخـــاص، مشـــيرا إلى أن 
المتابع لإلعالم الرســـمي يـــدرك أن الحكومة 

غائبة عن المشهد المحلي خاصة األمني.
وتابع، لم أســـمع أن ناطقا رســـميا تحدث 
عن الوضع على الحدود الشمالية أو الشرقية 
األردنية رغـــم أن القنوات العربيـــة والغربية 

تناولـــت األمر وهـــذا من أبســـط األمثلة التي 
تشـــير إلى مدى فشـــل الحكومة بإدارة الملف 

اإلعالمي الرسمي.
ومن جانبه، رأى اإلعالمي حسن الشوبكي، 
أن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون الناطقون 
الحكوميـــة  المؤسســـات  فـــي  الرســـميون 
علـــى أهبـــة االســـتعداد لإلجابة على أســـئلة 
اإلعالمييـــن خاصة فيما يتعلـــق بالمعلومات 
العســـكرية واألمنية متســـائال ما دور الناطق 
اإلعالمـــي إن لم تكن لديـــه إجابة في المواقف 

الحاسمة.
وأشـــار إلى أن التراخي فـــي التعامل مع 
المعلومة سمة حكومية وهي السبب الرئيس 
في انتشـــار الشائعات والتأويالت، مضيفا أن 
اإلعالم الرســـمي عليه حمل كبير في الخروج 
مـــن بوتقـــة البيروقراطية واتخـــاذ قرار ببث 

الخبر العاجل في وقته.
وتابع أن التلفزيون األردني لم يعد الخيار 
األول الستقصاء المعلومة المهمة كون اإلعالم 

العربـــي والغربي ســـحب البســـاط من تحته، 
إضافة إلى نجاح اإلعالم اإللكتروني في إثبات 
دوره بنقل الخبر العاجل وبدقة، كما أن مواقع 
التواصل االجتماعي أيضا ســـاهمت وبشكل 

كبير في أن تكون مرجعية للمواطن.
اإلعـــالم  أن  علـــى  المتحدثـــون  وأجمـــع 
الرســـمي صار خيار المواطن األردني األخير، 
وأكدوا علـــى دور الحكومة ومســـاهمتها في 
ذلك التراجع، مشـــيرين في ذات الســـياق إلى 
خطـــورة أن يبقى المواطن أســـيرا لوســـائل 
اإلعـــالم العربيـــة واإلعالم الخـــاص، وهو ما 

يقتضي أن تلتفت الحكومة لمعالجته.

[ وسائل التواصل وضعت الحكومة في تحد لتغيير نهجها اإلعالمي [ تعدد الخيارات أمام المشاهد قلل متابعي التلفزيوني األردني
ــــــارت قرارات الحكومة األردنية بعدم النشــــــر في القضايا الحساســــــة، رفضا من قبل  أث
الخبراء واإلعالميين، وأكدوا أنها ال تصب في مصلحة المواطن الذي توجه إلى وســــــائل 

اإلعالم العربية والغربية من أجل الحصول على معلومات حول ما يجري في بالده.

وجهة المواطن األردني لمعرفة أخبار بالده تحولت إلى القنوات العربية والغربية واإلعالم المحلي الخاص

سياسة التعتيم أثناء األزمات أفقدت اإلعالم األردني ثقة الجمهور

جون ويتنجدال:
سنعمل على اإلشراف على 
مراجعة الحكومة للميثاق 

{بي بي سي} الملكي للـ

سميح المعايطة:
المتابع يحتاج إلى تحليل 

كامل وشمولي خاصة في 
القضايا الحساسة
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ميديا
{اإلعالم الحديث هو امتداد للمهنة وشـــكل من أشكال التحول 
الـــذي أصابها، وال يمكـــن التعامل مع هذا الدمـــج بين التقليدي 

والحديث إن كنا ال نقيم وزنا لإلعالم الحديث}.
ريتا خوري
إعالمّية لبنانية

{محكمـــة قضايا النشـــر واإلعـــالم ومن خالل األحـــكام التي أصدرتها 
أثقلـــت كاهـــل مؤسســـات صحفيـــة وصحفييـــن بغرامـــات خيالية ال 

تستطيع حتى موازنات حكومية تغطيتها}.
ناظم العكيلي
املتحدث باسم اجلمعية العراقية للدفاع عن الصحفيني

{ســـقف الحرية موضوع شـــائك ومغلق ويحتاج إلى رصد حقيقي 
وتقييم دقيق، فمقارنة الصحف المحلية بوسائل اإلعالم الغربية 

ال تتعلق باألنظمة والسياسات ولكن بثقافة المجتمع}.
فيصل شبول
مدير عام وكالة األنباء األردنية ”بترا“

} تبدو عالقة الجمهور العادي بالكاميرا 
وبالتالي بالشاشة ملتبسة وغريبة، ال 

سيما ونحن في عصر سماه العالم الشهير 
”هيربرت شيلر“ عصر اندماج اإلنسان 

بالميديا وبوسائل اإلعالم عموما، واقعيا 
هو نوع من االندماج القائم على أساس مبدأ 

ال غالب وال مغلوب، هذا نظريا على األقل 
وأما عمليا، فيظن الفرد المشاهد العادي أنه 

بوالئه المطلق وتسليمه بما يعرض عليه 
على الشاشات إنما يدل على حسن وعيه 

ومواكبته لإلعالم وتحضره ووفائه ألولئك 
المقدمين المعي الوجوه، وأما الفضائية 

والوسيلة اإلعالمية فإنها ستكون مشغولة 

بجني الثمر وإحصاء تلك األعداد الغفيرة 
التي تتلقى الرسائل اإلعالمية بكل أريحية 

على أساس أن كل ما تقوله الفضائية ال 
يأتيه الباطل ال من بين يديه وال من خلفه.

هنا البد أن ننقل صورة ومثاال حيا يؤكد 
ما هو أبعد من التأكيد فيما قلناه آنفا، ينزل 

اإلعالمي بكاميراته وطاقمه إلى الميدان، 
إلى إحدى الساحات العربية العامة، يساعده 
المنتج في التقاط عينة عشوائية من الشباب 

الذين وافقوا على الظهور والحديث أمام 
الكاميرا، ال سيما وأن صيت واسم تلك 

الفضائية يستحق ذلك الظهور وأكثر. يسأل 
مقدم البرنامج ضيوفه سؤاال محددا، لماذا 

تقوم الشركة العالمية الفالنية الشهيرة 
للمشروبات الغازية بشراء محصول األرز كله 

والذي تنتجه حقول بالدنا وما هو أثر ذلك 
علينا؟. وسرعان ما ينبري أولئك الشباب، 

ويبدو أن جلهم جامعيون، في تبرير إقدام 
الشركة على تلك الفعلة وأنها تريد أن تضفي 

طعما على ذلك المشروب وتطالب الحكومة 
بوقف هدر ذلك األرز ألنه ثروة وطنية.

في حصة أخرى يقول مقدم البرنامج 
لضيوفه إن اإلشعاعات النووية إذا انتشرت 

في بلد فالبد أن تكون لها فوائدها، فكيف 
يمكننا االستفادة منها؟ وهنا ينبري 

أولئك الضيوف في شرح الفوائد العظيمة 
لإلشعاعات على الحياة االقتصادية وحتى 

على الحياة االجتماعية والثقافية.
وأما الحصة األخرى فتتعلق بالكاميرا 

التي تصورهم وأنها من ماركة ”كانون“ 
الشهيرة فلماذا اسم كانون ال سيما وأن 

مخترعها هو العالم صالح ماعون، فيردد 
القوم نعم سميت كانون ألن العالم الكبير 

ماعون قد اخترعها في شهر كانون الثاني 

وأننا نطالب العالم الكبير بالعودة إلى 
بالده.

هذه ليست مجموعة نكات وال كاميرا 
خفية بل كاميرا حقيقية وجمهور حقيقي 

يؤمن بشكل مطلق أن ما قاله مقدم البرنامج 
وما ساقه من تلفيق هو المتن وأن المواطن 
عابر السبيل سيجد نفسه هو الهامش فأنى 

له أن يجادل فيما يعرفه اإلعالم، ال سيما 
وأن اإلعالم ارتبط دوما في الذاكرة الجمعية 
بالسلطة والحكم وأدواتهما التي تمكنه من 

الوصول إلى الحقائق وتسويغها وبثها 
دونما أي شك في مصداقيتها.

كلمة الشعور بالصدمة ال تكفي وأنت 
تشاهد عينة من جيل مسلوب الوعي إلى هذه 
الدرجة مقتنع قناعة تامة بالشاشات واإلعالم 
أنها كلها صواب إال عندما يشاع هنا وهناك 

خالف ذلك وتلك استثناءات ال تكاد تذكر.

إذا قالت الفضائية فصدقوها
طاهر علوان

برامج {بي بي سي} ال ترضي الحكومة البريطانية
◄ نقلت ميليشيات احلوثي فجر األحد 

تسعة صحفيني من وحدة مكافحة 
اإلرهاب بالبحث اجلنائي بالعاصمة 

صنعاء إلى جهة مجهولة. وفوجئ 
أقارب املختطفني حلظة إيصال طعام 

اإلفطار لهم إلى مكان احتجازهم أنهم 
لم يعودوا في ذات املكان.

◄ أفاد ”املرصد العراقي للحريات 
الصحفية“ أن الصحفي العراقي ليث 
فائز العطية، املقيم في باريس، أبلغه 
أنه يتعرض إلى ضغوط إثر تهديدات 

يتلقاها من تنظيم ”داعش“ على خلفية 
مقاالت ونشاطات له، مناوئة للتنظيم 

وداعية للوقوف ضده في أنحاء العالم.

◄ دعت منظمة ”مراسلون بال حدود“ 
املدافعة عن حرية الصحافة الرئيس 

املكسيكي إنريكي بينا نييتو إلى 
اتخاذ التدابير الالزمة لضمان حماية 

الصحفيني في املكسيك. وأعربت 
عن قلقها حيال وضع الصحافة في 

املكسيك، وأعمال العنف التي يتعرض 
لها الصحفيون هناك.

◄ كشف املركز الليبي حلرية الصحافة 
عن تسجيل ٣١ انتهاكا جسيما طال 

صحفيني ووسائل إعالمية خالل الربع 
الثاني للعام اجلاري ٢٠١٥. وأكد في 

تقرير له أنه خالل الربع الثاني سجلت 
ثماني حاالت منها مقتل الصحفيني 

التونسيني وصحفيني من قناة (برقة) 
اخلمسة املخطوفني منذ أغسطس 

.٢٠١٤

◄ قالت وزارة اإلعالم الفلسطينية إن 
نشر وكاالت أنباء ومواقع إلكترونية 
لصور أشالء ضحايا حوادث السير، 
هو مس بأخالقيات املهنة، وانتهاك 

ملشاعر ذوي الضحايا، وأكدت أن 
أخالقيات الصحافة ال تتنافس على 

نقل مشاهد فظيعة للموتى بعيدا عن 
احترام كرامتهم اإلنسانية.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

عساف الشوبكي:
نطلب من المسؤولين إيجاد 

جسور ثقة بين المواطن 
األردني واإلعالم الرسمي 



} موســكو – أثـــار فيديـــو نشـــرته مجموعة  
قراصنة روس تدعو نفسها ”سيابر بيركوت“ 
Cyber  Berkut يظهر تنفيذ داعش قطع رؤوس، 
مت تسريبه من حاسوب يعود إلى أحد موظفي 
مكتب الســـيناتور األميركي جون ماكني ضجة 

واسعة على الشبكات االجتماعية.
ويظهـــر الفيديو أن إعـــدام داعش املزيف 
قد مت في اســـتوديو، حيث يبني ”سجينا“ (هو 
عبارة عن ممثل) يؤدي حركات تشـــير إلى أنه 
أعـــدم أمام العديد من الكاميرات. كما يكشـــف 
ممثال آخـــر كان يلبس مالبس تظهر أنه جالد 
من داعش يضع السكني على حنجرة السجني 

ويحركها كأنه يجز عنقه.
ومنذ  أغسطس ٢٠١٤، أصدر إرهابيو داعش 
العديد من الفيديوهات عن عمليات إعدام، كان 
ضحاياهـــم يظهرون ســـاكنني هادئني بشـــكل 
عجيب، يقولـــون كلماتهم األخيـــرة وميوتون 
بـــني أذرع اإلرهابيني. ورفع القراصنة الفيديو 
على أكثر من عشرة حسابات على يوتيوب في 

توقيت متقارب.  
وقالـــت املجموعـــة التي هاجمـــت مواقع 
أوكرانية، إنها عثرت على هذا الفيديو املصّور 
فـــي اســـتوديو خـــاص، خـــالل زيـــارة ماكني 
األخيـــرة ألوكرانيـــا، ّمما أثار شـــكوكا كبيرة 
حول عالقـــة الواليـــات املتحـــدة بفيديوهات 
اإلعدام التي يصنعها تنظيم ”داعش“، خاصة 
وأن هـــذه الفيديوهات تتميز بجـــودة كبيرة، 
وبتقنيـــات تصوير ال نشـــاهدها عـــادة إال في 

اإلنتاجات القوية.
والكثير من مســـتخدمي اإلنترنت اعتبروا 
هذه الفيديوهات خيالية، بناء على تقييم ردود 

أفعال املعذبني ونوعية إعداد الفيديو نفسه.
وقـــال أميركيون على تويتر إنهم أصبحوا 
متأكديـــن أن بالدهم هي مـــن صنعت داعش، 
حتى أن طالبا من جامعة نيفادا (ايفي زيدرخ) 
قـــال جليب بوش إن رئيـــس الواليات املتحدة 
السابق وشـــقيقه جورج بوش هو الذي خلق 

تنظيم داعش.
وكتـــب مغـــرد ”يبدو أن أوبامـــا كان يقول 
احلقيقة“، في إشـــارة إلى زلة لســـان الرئيس 
األميركـــي بـــاراك أوباما، التي قـــال فيها، إن 
الواليات املتحدة تقوم بتدريب قوات ”داعش“.
مـــن جانبه، توعد تنظيـــم داعش الواليات 
املتحـــدة األميركية بقطـــع رأس متثال احلرّية 
املنتصـــب مبدينـــة نيويـــورك، حيـــث نشـــر 
جهاديـــون على موقـــع تويتر األحـــد، صورة 
للتمثـــال مقطـــوع الـــرأس وهو يحمـــل راية 
التنظيم الســـوداء، وُكتب حتته ”قريبا… دولة 

اخلالفة اإلسالمية“.
وفـــي الصورة، التـــي أشـــار إليها مرصد 
”تيـــرور مونتـــور“، تظهـــر مدينـــة نيويـــورك 

األميركية وهي حتترق.
وغرد مســـتخدمو تويتر ”يجب أن يحصل 
داعش على أوســـكار السخرية“. وقالت مغردة 

”كفى متثيال، لقد أقرفتومونا“.

} القاهــرة – أصبحـــت جنازة عمر الشـــريف 
حديث املواقع االجتماعية والصحافة العاملية 
التـــي أكدت في تقاريرهـــا أن ”عدد املصورين 
والصحفيـــني الذين حضروا لتغطية مراســـم 
تشـــييع اجلثمان فاقت عدد مشيعي جثمانه“، 
وهو ما دفع وزير اإلعالم الســـابق أنس الفقي 
إلـــى املقارنة بني جنازة املغني العاملي مصري 
املولد النجم دمييس روســـوس املشرفة وبني 
جنازة عمر الشـــريف الهزيلة التي غابت عنها 

الدولة في مشهد مؤلم.
وشـــيعت يوم األحد جنازة عمر الشـــريف 
فـــي القاهرة. وكان قد توفـــي يوم اجلمعة في 
أحد مستشفيات القاهرة، بعد إصابته مبرض 
الزهاميـــر. وهـــو من أكثر املمثلـــني املصريني 
شـــهرة، وأكثرهم عاملية، إذ قـــدم أكثر من مئة 

عمل خالل مشواره الفني.
وعلى هاشتاغ #عمر_الشريف على تويتر، 
جاءت أغلـــب التعليقات منتقدة مـــا اعتبروه 
تقصيـــرا فـــي نعي الفنـــان الراحـــل ووداعه، 
وســـوء تنظيم اجلنازة، فيقول مغرد ”توقعت 
نعيـــا رئاســـيا، وحضورا رفيع املســـتوي في 
اجلنازة، وكثيرا من األشياء التكرميية تقديرا 

لقيمته وقامته، #عمر_الشريف نعتذر لك“.
كمـــا انتقـــد مغـــردون غيـــاب الفنانني عن 
اجلنازة، ممن تباهـــوا به في حياته وتهافتوا 
على التقاط الصـــور معه والتفاخر بها وبكوا 
علـــى حســـاباتهم الشـــخصية علـــى مواقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي دون أن يرمـــش لهـــم 
جفن ويكلفوا أنفســـهم عنـــاء حضور جنازته 
واملشـــاركة فـــي تشـــييع جثمانه إلـــى مثواه 

األخير.
باملقابـــل أثنى مغردون علـــى النجم جميل 
راتب، فرغم مرضـــه وحالته الصحية الصعبة 
لم يقبل أن يترك عمر الشـــريف وحيدا دون أن 

يقف إلى جواره في مشهده األخير.
كما أثنـــى الكثيـــر من املســـتخدمني على 
حضـــور زوج الفنانة الراحلـــة، فاتن حمامة، 
للجنازة، واعتبروه لفتة إنسانية كون الشريف 

كان متزوجا من حمامة من قبل.

وقال الكاتب يسري الفخراني عبر حسابه 
على فيسبوك ”منتهى الرقي واالحترام. لعلنا 
نتعلم في الصحافة على األقل كيف نتعامل مع 

األمور الشخصية للشخصيات العامة“.
وعبـــر الناقد طارق الشـــناوي عن صدمته 
من مشـــهد اجلنازة، مؤكدا أنه ال يوجد سبب 

منطقي خلروج اجلنازة بهذا الشكل.
وكتـــب املخرج أحمد ماهر على فيســـبوك 
”رحل الشريف دون مقبرة تناسب قيمته (..) ال 
أحد يقف بجانبنا سوى ما ال يزيد عن ٥ أفراد 

ومثلهم من متسولي املقابر“.
 وتســـاءل ”هل هذا يليق بفنـــان في قيمة 
عمر الشريف؟ هل هذا مكان الئق ومناسب ألي 
شـــخص يروم زيارة قبره؟ هذا اليوم كشف ما 
نحن فيـــه من وضع بائس، بال إنســـانية، بال 

أخالق، بال رحمة أو عقل”.
وكان موقـــف غريب أثناء صـــالة اجلنازة 
الشـــبكات  علـــى  املغرديـــن  ســـخرية  أثـــار 
االجتماعية حني وقف رجـــل في الصف األول 
ماســـكا هاتفا محموال وقام بتصوير املسجد  
وجميـــع احلاضرين، ولم يتوقف عن ذلك حتى 
أثناء صالة اجلنازة. وســـخر مغرد ”إنه يقوم 

مقام اإلعالم املصري“.

من جانب آخر، أشار مغردون إلى التكرمي 
العاملي الذي كان الشريف يلقاه خارج مصر.

وكانت وفاة الشريف شغلت اإلعالم العاملي 
في األيام الثالثة املاضية، وعبر حسابها على 
تويتر كتبت كبيرة مراســـلي «بي بي سي» ليز 
دوسيه ”أســـير إلى خبر رحيل عمر الشريف، 
وبقربي صحفيون مـــن مختلف أنحاء العالم، 
وهـــم يتفاعلون جميعا مـــع اخلبر بحزن. كان 
رجال مقدرا فـــي كّل مـــكان“. واختصرت هذه 

التغريدة مشهد اإلعالم الغربي.
بالنسبة إلى القنوات التلفزيونّية املصرّية 
بثت أخبارا عاجلة عن رحيل بطل «األراغوز»، 
دون أن تقطع برمجة مسلســـالتها الرمضانية 
املعهـــودة، فـــي حـــني خصصـــت زوايـــا على 
صفحاتهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل للتعزية 

بالراحل.
وكان حفيد عمر الشريف عمر جونيور أول 
من نشـــر اخلبر عبر صفحته على فيســـبوك، 
حني أعاد نشـــر صـــورة قدمية جتمعـــه بجّده 
مرفقة بعبارة ”البقاء لله“. لكّنه أزال املنشور، 
ثّم أعاد نشـــره بعد تأكيد نبـــأ الوفاة من قبل 
وكيل الراحل، مرفقا الصورة بعبارة ”أحبك“.

وغّرد املمثل األسباني أنطونيو بانديراس 

معزّيا بشـــريكه في بطولـــة فيلم «احملارب ١٣» 
(١٩٩٩) «صديقـــي العزيز عمر الشـــريف رحل، 
سأشتاق إليه دائما، كان واحدا من أفضل من 

عرفت».
وكتبـــت باربرا سترايســـند ”كان وســـيما 
وســـاحرا وفخـــورا مبصريته.. أشـــعر أنني 
محظوظـــة ألن الفرصة أتيحت لـــي للعمل مع 

عمر.. وحزينة جدا لسماع نبأ وفاته“.
وقال روجر مور ”مشـــهده األول الرائع في 
فيلم لورانس العرب ظل معي لســـنوات.. فيلم 
عبقـــري وممثل رائع.. ســـوف نفتقده“. وكتب 
جـــان كلود فان دام ”واحـــد من أفضل املمثلني 
بالنســـبة إلي.. وملـــن ال يعرف فـــإن أول فيلم 

أشاهده هو لورانس العرب“.
فيمـــا غـــردت مورجـــان فيرشـــايلد ”رجل 

مذهل.. وحياة رائعة“.
وقـــال لـــوك جـــوس ”لـــن أنســـى وقـــت 
التصوير الســـحري في الهند مع األســـطورة 
عمر الشـــريف.. كان هذا كل مـــا متنيته.. ارقد 

بسالم“.
وغـــرد ماثيـــو موديـــن ”شـــكرا لـــك عمر 
الشريف.. شكرا على ذكائك وأناقتك وأسلوبك.. 

لقد تركت أثرا ال ميحى في السينما“.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنسورياالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@eyad1949  
"حترير" األنبار وفق الســـيناريو 
مبثله..  احتـــالل  تبديل  الراهـــن 
وإرهاب طائفـــي بإرهاب طائفي 
مضـــاد. ال ســـالح ضـــد التطرف 

سوى العدل واالعتدال!
******

@Azizalqenaei  
عراق اليوم، هو عراق الطائفية، 
عراق الصـــدر واحلكيم واملالكي 
والعبادي واجلبـــوري وأبي بكر 
البغدادي،الذين هم رموز اإلسالم 

الذين عاثوا دمارا بالعراق.
******

@docshayji  
وضع سنة العراق صعب بحاجة 
ملوقف وضغط عربي ومن منظمة 
التعـــاون اإلســـالمي. هـــم بـــني 
وحشـــية داعش وحمم حكومتهم 

وجرائم احلشد الطائفي.
******

@mashanaljabouri  
داعش حتتـــل مدنًا فـــي العراق 
وسوريا وحتريرها منها وضمان 
تنســـيقا  يتطلبان  عودتهـــا  عدم 
اخلضوع  وعـــدم  البلديـــن  بـــني 

العتراضات أميركا وعربانها.
******

@iranianaffairs  
من هو املرجـــع األول في العراق 
حاليا؟ هل هو عربي أو فارســـي، 
وهـــل رشـــحت إيران شـــخصية 
عربيـــة أو فارســـية ليحتل محل 

آية الله السيستاني؟

@nbenotman  
قطر توظف اســـتضافتها قاعدتني 
تسلح  وعقد  أميركيتني  عسكريتني 
بقيمـــة ١١ مليار دوالر للضغط على 
إنقـــاذ وكالئها  أميـــركا من أجـــل 

وصبيانها في ليبيا.
******

@alraieda772007  
انهيـــار حلـــم االخـــوان فـــي ليبيا 
حقيقـــة، هزميـــة عصاباتهـــم فـــي 
بنغازي حقيقة، نشر صور لوصول 
لرفـــع  أكاذيـــب  لداعـــش  قناصـــة 

معنوياتهم.
******

@Hakeemtweel  
هل خوف البعض من عودة اجليش 
حلكـــم ليبيـــا يقتضي منـــا تدمير 
ميليشيات  وإحالل  بأيدينا  جيشنا 
غير مدربة على العلوم العســـكرية 

محله؟ هل هذه وطنية؟
******

@nalut17feb  
جنونـــي  بشـــكل  يرتفـــع  الـــدوالر 
رغم انـــه في املصرف ســـعره امام 
الدينار انخفض.. اكبر جرمية نهب 
للمواطن املســـكني حتدث في ليبيا 

برعاية املصرف املركزي.
******

@aliwahida  
يشـــرط  ان  املفـــروض  مـــن  كان 
مجلـــس النواب توقيعه على اتفاق 
الصخيـــرات بالتـــزام دولي فوري 
بحمايـــة املدنيني في بنغـــازي، لم 

يحصل، قصر نظر.

@Nedal_147  
عند اعـــالن أوامر ملكية: الطالب: 
يـــا رب مد، إجازة الشـــنار: يا رب 
يســـلحون الهيئة، البنات: يا رب 
نســـوق، املوظفون: راتـــب زيادة. 

احلقيقة.. بناء على طلبه.
******

@alseghayer 
نحـــن بحاجـــة الســـتجالب فكـــر 
التعايـــش ملقاومـــة عوامل الفرقة 
وحدة  تكريـــس  ونعيد  والفنـــاء، 

الوطن فوق وقبل كل شيء.
******

@co  
شـــاهدت ممرضـــا يضحـــك وهو 
يعطي إبرة لطفل يشـــتمه، تعلمت 
منه ان األشـــياء املفيـــدة أحيانًا 
تؤلم، والناس قد تشـــتم من األلم، 

لكن طاملا مؤمن بهدفك : ابتسم.
******

@naifco  
تســـاوي  الســـعودية  مســـاحة 
"ضعف" مجموع مساحة بريطانيا 
وفرنســـا وأملانيا مجتمعة، وعدد 
سكان الســـعودية أقل من ١٠٪ من 
مجموع عدد سكان كل هذه الدول.

******
@Abdullah_akeel  
تبـــا لكل رجل دين ســـخر نفســـه 
كل  وتـــرك  املوســـيقى  حملاربـــة 
مشـــاكل البلد وتبا لـــكل ليبرالي 
ســـخر نفسه للتطبيل وترك كل ما 

نعاني منه.
******

@Najwa_Big  
أعتقد وضع املرأة جزء من الفساد 
ومن أسباب التخلف الذي نعانيه 
فال حضـــارة ملجتمع أو تقدم دون 

أنسنة جميع أفراده أول.

@algassabinasser
ناصر القصبي
ممثل سعودي

@OboAl3z
لصغـــر ســـنه فهـــو غيـــر مكلـــف 
بالصـــالة والصيـــام.. لكنه مكلف 
باجلهـــاد الله يلعـــن داعش ومن 

أسسها ومن مولها.
******

@MousaAlomar 
مطار حماه العســـكري هو مصدر 
املـــوت الرئيســـي لـــكل الشـــمال 
الســـوري ، إليـــه تصـــل براميـــل 
الهـــالك و منه تنطلـــق مروحيات 

املوت.
******

@bashar__asad
مـؤامــــرة كبيــــرة نفــذهــــا مـــــن 
العالـــم.. محـورنا  وضـع خريطـة 
املمـانـع اكتشـــف أن الزبداني تقع 
على احلـــدود بني لبنـــان ومدينة 
القدس ومدينة حمص تقع جنوب 

القدس.
******

@3anzehWalo6aret
كل يوم تتجدد وتتضخم احتماالت 
احلـــرب األهليـــة الثوريـــة.. مـــن 
لـــم توحدهم حـــرب النظـــام.. بل 
يتناوشون في ظل وجوده.. قطعا 

سيتقاتلون بعد سقوط النظام.
******

@Na9eR_Dashti  
إلـــى متى عقلية الثنائية الطائفية 
ُتسيطر عليكم؟ كرهك لداعش ومن 
على شـــاكلتها ال يبرر لك مساندة 
طاغية كبشار بحجة أنُه يحاربهم؟ 

والعكس صحيح.

@najeebghallab  
كانت اول فضيحة ملؤسسة األمن 
واجليـــش التـــي جعلتهـــم اذيال 
للحوثية طبيعـــة االنقالب فقد مت 
تشـــكيل جلنة من امليليشيات ومت 
وضع اجليش واألمن حتت إرادة 
وســـيطرة جلنة امنية تقر بطاعة 

عمياء للحوثي.
******

 @maldhabyani  
اليمنيـــني  يدعـــو  ُمســـّن  شـــيخ 
الستخدام احلطب، احلوثي يعيد 
بذاكرة اليمنيـــني إلى حكم األئمة 

البغيض ما قبل ١٩٦٢م!
******

  @saeedthabit  
اليـــوم... املقاومـــة الشـــعبية في 
اليمن تتألق وتتوهج وتتعملق... 
كسرت أنف القتلة واملجرمني في 

احللف احلوثي عفاشي املدنس!
******

@nnn434  
كان ثمـــن غلطـــة إنقـــاذ املخلوع 
تســـليم  اخلليجيـــة،  باملبـــادرة 
صنعاء إليران وسوف يكون ثمن 
غلطة إنقاذ احلوثي بأي تســـوية 
سياســـية قادمة، تسليم الرياض 

لطهران.
******

@alasaadim  
ما يجـــري فـــي اليمن مـــن عبث 
بالداخل  اليمنيني  بأيـــدي  ودمار 
واخلارج يشعرك بأنك ستستيقظ 
الصباحا على خبر قيام الساعة.

ليبيا

وصف ناشــــــطون على مواقــــــع التواصل 
ــــــان العاملي عمر  ــــــازة الفن االجتماعــــــي جن
ــــــرى يوم األحد  الشــــــريف الذي ووري الث
بالفضيحــــــة نظرا ألنها ال ترتقي إلى حجم 

الفنان وقيمته.

@hakim1zed  
اجلدار ليـــس ملنع االرهابيني هو 
من أجل منـــع التهريب. وهذا لن 
يرضـــي املهربـــني. وســـيتخذها 
احلراك ذريعة الشعال نار الفتنة.

******
@781z
ال شـــك ان كتيبة عقبـــة بن نافع 
ســـترد الفعـــل. لتثبـــت وجودها 
لنفســـها وألنصارهـــا. هي حرب 
قذرة وغبيـــة. ال طائل من ورائها 
سوى اخلراب والدماء والدموع.

******
@hpo
نحـــب البالد كمـــا ال يحب البالد 
أحد نحـــج إليهـــا مـــع املفردين 
عند الصباح وبعد املســـاء ويوم 
األحد ولو قتلونا كما قتلونا ولو 
شـــردونا كما شّردونا نعود غزاة 

لهذا البلد.
******

@ByLasKo  
"تونس ستبقى أبعد ما تكون عن 
الدول احلاضنـــة لإلرهاب" وزير 
داخلية تونس، أكبر مصدر عاملي 

لإلرهاب.
******

@bbounenni  
بدل أن نحاســـب اآلخريـــن "ملاذا 
تونس؟"  ملغادرة  رعاياهم  يدعون 
من األســـلم واألنســـب أن نسأل 
أنفســـنا "ما الذي قمنا به حتى ال 

تصدر عنهم تلك املواقف؟"

تسريب: إعدامات داعش عمر الشريف {أراجوز} عند العرب ومحارب عند الغرب

برعاية ماكين

مغردون أشاروا إلى التكريم العالمي الذي كان الشريف يلقاه خارج مصر

مغردون انتقدوا غياب فنانين 

تهافتـــوا على التقـــاط الصور 

مع الشريف والتفاخر بها على 

حساباتهم الشخصية

◄

[ فضيحة جنازة الممثل العالمي تثير الشبكات االجتماعية

رفع موقع تويتر إعالنين كان قد نشـــرهما على موقعه، يتعلق األول بنبات الكرمة وهو يقطع إلى حلقات بينما يحتوي اآلخر على 

تعاقب سريع لصور ذات ألوان براقة بعد انتقادات من حركة مواجهة الصرع. وكان سيمون ويجل وورث نائب الرئيس التنفيذي 

للحركة قال إن اإلعالنات المعروضة على تويتر ضارة لمرضى الصرع الناتج عن الحساسية من الضوء.



فيصل عبداحلسن

} تختلــــف أنواع الحلويات ومســــمياتها في 
المغــــرب فهناك كعب الغزال مثاال ويصنع من 
مجــــروش اللوز والجوز، ويكون مادة خالصة 
من النوعين، مع العســــل الخالص مما يجعله 

من الحلويات المكلفة ماديا.
وال يخلــــو بيت مغربــــي أو عربي متواجد 
بالمغــــرب مــــن بعض أنــــواع الحلويــــات قد 
تختلف باختــــالف الوضعيات المادية ألرباب 
األســــر لكنها في الغالب تكون حاضرة وبقوة 

في أول مشاهد عيد الفطر المبارك.
وتقول مســــنة مغربيــــة إن فرحة الحلوى 
في عيد الفطر المبــــارك معادلة تقريبا لفرحة 
حضور كبش عيد األضحــــى في نظر األطفال 

الصغار.
 وامتزجــــت طقــــوس وعادات عيــــد الفطر 
بالمغرب بعادات وطقوس إخوانهم من العرب 
المقيمين، فصار ما تفعله األســــر العربية في 
هذه البالد من صميم عاداتها دون أن تشــــعر 

أنها غيرت شيئا في عاداتها األصلية.
  وعلى اعتبار أن شــــهر رمضان الكريم قد 
أوشــــك على االنتهاء، فإن العائالت المغربية 
والعربية المقيمــــة هناك تبدأ عادة منذ الثلث 
األخير منه في إعداد المعجنات التي ســــتقدم 

للضيوف صباح يوم عيد الفطر المبارك.
وتقول أم هشام عراقية مقيمة بالرباط منذ 
عشر ســــنوات ”بمناســــبة الحديث عن تقاليد 
عيــــد الفطــــر المبــــارك بالمغرب، فــــإن الكثير 
من العــــادات المغربية اختلطــــت مع العادات 

العراقية األصيلة“.
 فقد صار العراقيــــون المغتربون في هذا 
البلد يزاولونها كمــــا لو كانت عادات عراقية، 
وهي في الحقيقــــة عادات هجينة مأخوذة من 

عادات البلدين.
  وعلــــى ســــبيل المثــــال ليــــس مــــن عادة 
العراقييــــن تنــــاول أول إفطــــار صباحــــي من 
الحلويات يــــوم العيد، أو أن تكــــون مكوناته 
الرئيســــية قد تم إعدادها مــــن فطائر الحلوى 
فقط.ولكن العائالت العراقية المقيمة بالمغرب 

دأبت في مائدتهــــا الصباحية يوم العيد على 
إحضــــار الغريبة باللوز والفقاس، والســــلو، 

وكلها أنواع من المعجنات المغربية.
 وتجيب أم جنان، فلســــطينية مقيمة منذ 
ســــنوات بالمغرب، عن أبــــرز الحلويات التي 
تعدها العائــــالت العربية المقيمة لعيد الفطر 
”تختلف أنواع الحلوى باختالف دخل العائلة 
المالــــي. فإذا كانت مــــن العائالت الميســــرة 
األحــــوال، فتجد فــــي إفطار عيدهــــا حلويات 
غالية الثمن من نوع: المحنشــــة، البســــطيلة 

بالقشطة، البسطيلة بالحليب، وكعب الغزال، 
وغير ذلك من الحلويات المكلفة ماليا.

الباحــــث  المنصــــوري،  شــــريف  ويقــــول 
الجامعــــي فــــي عــــادات وطقوس عيــــد الفطر 
بالمغرب ”تناول الحلويات من عادة العائالت 
المغربيــــة صباح اليوم األول مــــن عيد الفطر 
المبارك، بعــــد تأدية أفرادها لصالة العيد في 
الجوامع في مختلف مدن المملكة المغربية“.

وتحتفــــي الجوامــــع المغربيــــة بيوم عيد 
الفطــــر احتفاء كبيرا، إذ يلبس المغاربة زيهم 
التقليدي: الجالبة، أو الجبادور والبلغة (نوع 
من األحذية المغربية التقليدية الخفيفة) التي 

توضع في القدمين.
 ويعتمرون الطرابيش الحمر، بينما ترتدي 

الفتيــــات التكشــــيطة الملونــــة، ويقلدهم في 
ذلك بعض أبناء وبنــــات العرب المقيمون في 

المغرب.
ويــــزداد المنظــــر ســــحرا خاصــــة عندما 
يصطحب اآلباء أوالدهــــم إلى مصور المدينة 
لتصويرهم باألزيــــاء التراثية أو فوق حصان 

التأريخ الذي يتم تزيينه.
 وحصــــان التأريــــخ وحده طقــــس مغربي 
فريــــد في عيد الفطر في حد ذاته، فهو حصان 
حقيقي مزين بشــــكل فولكلــــوري ليبدو راكبه 
أثنــــاء التصويــــر، وكأنمــــا قــــادم مــــن القرن 

الخامس هجري.
 إذ يبدو الفارس بكامل عدته من الســــيف 
والكوميــــة المغربيــــة (خنجــــر طويل) يوضع 

فــــي لفة القمــــاش التي تحيط وســــط الفارس 
كالحزام، مع الدرع والراية.

ويصحب ذلك موســــيقى عالية لموشحات 
أندلســــية، أو مقطوعات موسيقية تراثية، أو 
أمــــداح نبوية من فن الملحــــون المغربي يبثه 

جهاز ضخم، عالي الصوت.
فتبــــدو عملية التصويــــر عملية فخمة لها 
من الرهبة والمهابة الشيء الكثير، وكأنما من 
يقوم بتصوير نفســــه سيعود على أعقابه بعد 
ذلــــك بعجلة التاريخ تلك إلى الوراء، خمســــة 

قرون أو أكثر.
 ويتــــم إخــــراج أبطــــال الصور كفرســــان 
حمــــالت الموحدين لمســــندة أهل غرناطة في 
بالد األندلس، وحماية المدينة من الوقوع في 

أيدي أعدائها.
 ويضيف المنصوري ”التصوير السنوي 
لــــألوالد فوق حصــــان التأريخ عادة ســــنوية 
تتم فــــي كل عيد فطر، يحظــــى بها العديد من 
أطفال المغــــرب، وقد أخذ المقيمون يقلدونهم 
فيصحبون أبناءهم العتــــالء حصان التأريخ 

وتصويرهم“.
 وفــــي كل بيت مغربــــي أو مقيم مجموعة 
كبيرة من هــــذه الصور، ومن دونها فلن يكون 

العيد عيدا حقيقيا لألطفال.
ويجــــد األطفال متعة فــــي مقارنة اختالف 
أحجامهم بين صور العيد الحالي والماضي، 
وإمعــــان النظر فــــي الحالة التي بــــّدت عليها 
أشــــكالهم بعد شــــهر مــــن الصيــــام، ومعاناة 

الجوع.
كمــــا تمثل هــــذه الصور مناســــبة ألطفال 
العائــــالت العربية المقيمة بالمغرب واألطفال 
المغاربــــة لتكوين ألبومات كبيرة تقص عنهم 
ذكريات ســــنوات خلت، كما هي فرصة لآلباء 
كــــي تكون هــــذه الصور مــــادة يتم إرســــالها 
إلــــى األقارب فــــي المــــدن والبلــــدان البعيدة 

لطمأنتهم.
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تكيـــة أم علي هـــي منظمة غير حكومية أردنية، تأسســـت في عام ٢٠٠٣ تحقيق

علـــى يد األميرة هيا بنت الحســـني  لُتمثل أول مبـــادرة من نوعها ملكافحة 

الجوع في األردن والعالم العربي.

اليخلـــو بيت مغربـــي أو بيت عربي مقيم في املغرب من بعض أنواع الحلويات قد 

تختلف باختالف الوضعيات املادية ألرباب األسر لكن في الغالب تكون حاضرة 

و بقوة في أول مشاهد عيد الفطر املبارك.

مطلع ٢٠١٥ أشـــاد األمني العام لألمم املتحدة بجهود األميرة هيا بنت الحسني 

وقـــال إن األمم املتحدة تتشـــرف بمنحها جائزة (بطل برنامـــج األغذية العاملي 

ملكافحة الجوع) ملساهماتها الفائقة في الحرب ضد الجوع وسوء التغذية.

} عــامن - فـــي منطقـــة الوحـــدات الفقيـــرة 
بالعاصمـــة األردنية عمان يبـــدأ منذ الصباح 
الخيريـــة،  علـــي  ُأم  تكيـــة  متطوعـــي  عمـــل 
فهـــم يجهـــزون طـــرودا غذائية قبـــل أن يأتي 

المحتاجون ألخذها.
ويقـــول ســـامر بلقـــر المدير العـــام لتكية 
أم علـــي إن المنظمـــة تقدم مســـاعدات آلالف 

اُألســـر في أنحاء األردن" ويضيف بلقر "األسر 
التـــي نقدم لها الدعم الغذائي هى تلك األســـر 
التـــي تعاني من الفقر الغذائـــي والجوع على 
مـــدار العام، ألن التي تعاني مـــن الجوع على 
مـــدار العام هي بالضرورة تواجهه في شـــهر 

رمضان".
ويشـــير إلـــى أن "أعداد األســـر المعوزة و 
الفقيرة تتغير فمنذ سنتين قمنا بمسح كشف 
عن وجود ألف أســـرة فقيرة فيما يترواح عدد 
األسر المعدمة والتي تعيش تحت خط الجوع 

18 ألف أسرة في الوقت الراهن". 
ويســـتضيف األردن عـــددا متناميـــا مـــن 
الالجئيـــن. ويقـــول تقريـــر لمفوضيـــة األمم 

المتحـــدة العليا لشـــؤون الالجئيـــن إن ثلثي 
الالجئين السوريين في األردن يعيشون تحت 
خط الفقر فـــي المملكة ويشـــكل تزايد الطلب 
على الوظائف واألراضي والمســـاكن والمياه 
ضغطـــا على الخدمات فـــي األردن و غيره من 
البلـــدان المســـتضيفة لالجئيـــن. ويـــرى من 
يســـتفيدون من مســـاعدات تكية ُأم علي أنها 

بمثابة طوق نجاة لهم.
وتقول مســـتفيدة مـــن خدمـــات الجمعية 
الخيرية إن الطرود الغذائية التي يتم تسلميها 
تعتبر كافية جدا ألسرة فقيرة كأسرتها مؤكدة 

إن الجمعية تقدم لها الطرود بشكل مستمر.
ويحتـــوي الطـــرد الغذائي علـــى 22 مادة 
غذائية توفر جميع العناصر  الغذائية الالزمة، 
وهو محتوى مـــدروس ويراجع دوريًا من قبل 
اخصائييـــن مؤهليـــن وباإلضافـــة لتوزيعها 
الطرود الغذائية على المحتاجين تقيم التكية 
يوميا مائدة إفطار مجانا للصائمين في عمان.

ويقـــول منظمـــو اإلفطار علـــى 1500 
يتناولون  األقـــل  علـــى  شـــخص 

إفطارهم في مائدة تكية أم علي 
كل مساء.

وتكيـــة أم علي هي منظمة 
غير حكومية أردنية، تأسست 
فـــي عام 2003 علـــى يد األميرة 

هيا بنت الحسين -إبنة العاهل 
األردني الراحل الملك الحسين بن 

طالل- لُتمثـــل أول مبـــادرة من نوعها 
لمكافحة الجوع في األردن والعالم العربي. 

وال تعمل "تكية أم علي" لوحدها في  ميدان 
األعمـــال الخيريـــة، فهنالك مئـــات الجمعيات 
التي تنشـــط في إغاثـة الفقــــراء والمحتاجين 
ودعـــم العملية التعليمية والتربوية وإنشـــاء 
المدارس وكفالـة األيتام وغيرها التي تحاول 

أن تخفف من هذا الواقع 
وفي مطلـــع العـــام الحالي أشـــاد األمين 

العام لألمـــم المتحدة بجهـــود األميرة 
هيـــا بنت الحســـين وقـــال إن األمم 
المتحدة تتشـــرف بمنحها جائزة 
(بطـــل برنامج األغذيـــة العالمي 
لمكافحـــة الجوع) لمســـاهماتها 
الفائقـــة في الحـــرب ضد الجوع 

وسوء التغذية.
وكرم برنامـــج األغذية العالمي 
األميرة هيا خالل االجتماع الســـنوي 
للمنتدى االقتصـــادي العالمي المنعقد في 
دافوس.كمـــا ُتعـــد المنظمـــة أول منظمة غير 
حكومية تقـــوم بتقديـــم الوجبات الســـاخنة 
وتوفير اإلعانات اإلنســـانية الغذائية للفقراء 
والمحتاجين في األردن ضمن برامج مستدامة. 
وتتمحور مهمـــة تكية أم علـــي في العمل 
على إطعـــام وتأهيل المواطنيـــن المحتاجين 
بالتعـــاون مع القطاعـــات المختصة، من أجل 

ضمان حياة كريمة لهم وألسرهم.

ينظــــــر إلى منظمة تكية أم على أنها واحدة من املنظمات اخليرية الرائدة في األردن  نظرا 
إلى تعدد برامجها وشــــــمولها لشريحة واسعة من األسر الفقيرة على مدار السنة، وتدعم 

نشاطاتها في شهر رمضان بتنظيمها ملوائد إفطار.

تكية أم علي طوق نجاة أمام املهددين بالجوع في األردن

[ سالت غذاء شهرية تخفف وطأة الفقر على األسر المعدمة [ المبادرة تدعم أنشطتها بتنظيم موائد إفطار في رمضان

حضور الحلويات في عيد الفطر مواز لدى العائالت المغربية لحضور كبش عيد األضحى

حصدت المنظمة إشادات دولية واسعة نظير برامجها في األردن

العربيـــة  العـــادات  امتزجـــت 

بالعـــادات المغربية لتؤكد على 

عمـــق التعايش بيـــن المغاربة 

وأشقائهم

◄

ــــــات العيد أحد أهم طقوس عيد الفطر املبارك في املغرب، الذي يبدأ االســــــتعداد له  حلوي
منذ منتصف شهر رمضان، فالفرحة احلقيقية به، تكمن في حلوياته، وتنوعها، ودسامتها 

أيضا.

ال عيد دون حلوى كعب الغزال في المغرب

22
مادة غذائية يحتويها كل 

طرد غذائي تقدمة تكية 

أم علي لألسر الفقيرة

سامر بلقر:

منظمة تكية أم علي 

تقدم مساعدات آلالف 

اُألسر في أنحاء األردن



محمد رجب

كنمط  } بـــدأ التصويـــر الذاتي ”الســـيلفي“ 
مـــن أنمـــاط التصويـــر العادي، وســـرعان ما 
انتشـــر بين أوســـاط الشباب ليشـــّكل ظاهرة 
واســـعة النطاق، لهـــا مردودها مـــن الجانب 
النفســـي واالجتماعي، بل إنهـــا أصبحت في 
بعـــض األحيـــان تعـــّرض صاحبهـــا للخطر، 
وتســـّبب الوفاة من أجـــل التقاط تلك الصورة 
التي تحـــوز على أكبر قدر مـــن اإلعجاب على 
مواقع التواصل االجتماعي، وتجعل الشخص  

متمّيزًا يتابعه الكثير.
ومع انتشـــار مواقع التواصل االجتماعي 
انتشـــر الســـيلفي، وأصبـــح بصـــورة مفرطة 
وصفها علماء النفس بالنرجسية الزائدة، على 
الرغم من أن هناك َمْن يعتبره نوعًا جديدًا من 
التواصـــل االجتماعي، خاصـــة بعد أن ظهرت 

تطبيقات خاصة بذلك على الهواتف الذكية.
وقـــد أشـــارت دراســـة أجرتهـــا الرابطـــة 
األميركية للطب النفســـي، إلى أن انتشار هذه 
الظاهرة بشـــكل واسع في أوساط الشباب، قد 
يشير إلى وجود خلل نفسي واضطراب عقلي 
لدى مدمنيها، حيث شـــخصت الدراســـة حالة 

أحد ناشـــطي مواقع التواصل، فقد السّيطرة 
على نفســـه أمام رغبتـــه الجامحة في تصوير 
نفســـه، بمعدل تخطى الســـت مرات في اليوم 
على األقل بشـــكل مســـتمر، وهو ما قد يرتبط 

بنوع من النرجسية المرضية.
كما أوضحت الدراســـة أن نســـبة مدمني 
التصويـــر الذاتي تصـــل إلـــى 17 بالمئة بين 
الرجـــال، فـــي حيـــن ال تتعـــدى 10 بالمئة في 

أوساط النساء.
وزادت خطـــور الســـيلفي وأصبـــح يمّثل 
خطرًا يتهّدد حياة الشـــباب، عندما دخل حلبة 
التحـــدي على مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
فـــي التقاط هـــذا النوع من الصـــور األصعب 
واألغرب، فالبعض يريد أن يصّور نفســـه على 

قمة ناطحة سحاب أو على جسر مرتفع، بينما 
يلتقـــط آخرون صورًا ألنفســـهم مع حيوانات 
مفترسة، في حين صّور آخرون أنفسهم أثناء 
قيادة السيارة، وتلك المغاالة في التقاط صور 
السيلفي باتت تنســـي الناس كيفية التصّرف 
لحظـــة الخطر ووقوع الكـــوارث، وبات همهم 
التقاط صورة لنشرها للحصول على أكبر عدد 
من ”الاليكات“، يدفعون حياتهم ثمنًا للمغاالة 
والتهور فـــي التقاط صور ســـيلفي، محولين 
هواية مرحة وممتعة إلى لحظة دموية قاسية، 
مـــا جعـــل للســـيلفي العـــدي مـــن المصابين 

والضحايا.
ووصـــل ضحايا الســـيلفي إلى عشـــرات 
القتلـــى وأكثـــر مـــن مئـــة متضرر مـــع مطلع 
عام 2015، بحســـب إحصايئـــة أجرتها وزارة 
الداخلية الروســـية، ممـــا دفعها إلـــى اتخاذ 
إجراءات من شـــأنها توعية الناس وتوجيههم 

إلى التقاط صور سيلفي آمنة.
ويشـــير الدكتـــور بوريس تســـيغانكوف، 
كبير خبراء األمراض النفســـية في موســـكو، 
إلى أن علماء النفس يعملون على إعداد قائمة 
التصنيـــف الدولي لألمراض النفســـية، التي 
ســـيضاف إليها إدمان الصور السيلفي، الفتًا 
إلى أنه في حال إدراج هذا النوع من التصوير 
الذاتي في قائمة التصنيف الرســـمية، فيمكن 
عالجهـــا بواســـطة األدويـــة الخاصـــة بطب 

األمراض النفسية.
فـــي حيـــن وصفـــت الجمعيـــة األميركية 
لألطباء النفســـيين، السيلفي بأنه حالة تدعى 
”ســـيلفايتيس“، وهـــي عبـــارة عـــن اضطراب 
عقلـــي ناتج عـــن رغبـــة ال يمكـــن التحّكم بها 
إزاء التقـــاط الصور الشـــخصية ثم نشـــرها، 
نتيجـــة ســـعي الشـــخص لتحقيـــق رغبـــات 
نفســـية معّينة تشـــمل مواجهة الشعور بعدم 
الثقـــة بالنفـــس، وتعويض ضعـــف العالقات 
االجتماعيـــة، وصنفت الجمعية هـــذه الحالة 
إلى ثالثة مســـتويات؛ المســـتوى األول، وفيه 
يقـــوم الشـــخص بالتقـــاط حتى ثـــالث صور 
يوميًا من دون نشـــرها، والمســـتوى الثاني، 
يلتقط فيه الشخص أكثر من ثالث صور يوميًا 
مع نشـــرها عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
ويصل الشخص في المستوى الثالث، والذي 
يلتقط فيه صور ســـيلفي على مدار الســـاعة، 
ونشر أكثر من ست منها عبر مواقع التواصل 

يوميًا، إلى مرحلة اإلدمان والمرض المزمن.

21الثالثاء 2015/07/14 - السنة 38 العدد 9978

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت دراسة أميركية حديثة أن 
المصابين بمرض السرطان في سن 

المراهقة هم أقل عرضة للحصول على 
شهادات جامعية، مع عدم العمل بدوام 

كامل، إضافة إلى قلة فرص الزواج، 
والحياة بصورة مستقلة. وأوضحت 

أن الناجين منه يعانون من ارتفاع 
معدالت االكتئاب والقلق.

◄ أشارت دراسة أميركية إلى أن أن 
األشخاص الذين ينهون مسيرتهم 

التعليمية ببلوغ 18 عاًما وال يلتحقون 
بالجامعة، أكثر عرضة للوفاة المبكرة 
بنسبة تحاكي ما يتعرض له مدخنو 

السجائر.

◄ أظهرت دراسة أن عالج الرجال 
بهرمون التستوستيرون يساعد 

من يعانون فقط من مشاكل تتعلق 
بالعجز الجنسي الناتج عن انخفاض 

مستويات هذا الهرمون، ولكنه غير 
مجٍد مع أولئك الذين يعانون من 

اضطرابات القذف.

◄ أصدر عمدة مدينة البندقية في 
ايطاليا الجديد قرارا بمنع 49 كتابا 

لألطفال من المدارس، قاسمها 
المشترك أنها تهيئ األطفال لتقبل 

المثلية الجنسية والتعايش مع أسر 
يكون فيها األبوان من نفس الجنس، 

مثل كتاب : ”جان لديه أمين“ أو ”كتاب 
العائالت الكبير“.

◄ توصلت دراسة أجرتها جامعة 
هارفرد األميركية، إلى تقنية حديثة 
تسمى Coolsculpting  تساعد على 

التخلص من الزوائد والتجّمعات 
الدهنية التي تتركز في مناطق ال 

يمكن للبرامج الغذائية الصارمة أو 
حتى ممارسة الرياضة أن تساعد على 
التخلص منها، وتتم من دون الحاجة 

إلى عملية جراحية.

أكـــد الخبراء أن فيتامـــني {ج} يقضي على بكتيريا حب الشـــباب، 
بينما يعمل فيتامني {أ} علـــى تنظيم اإلفرازات الدهنية والخاليا 

املتقرنة، في حني يتمتع الزنك بتأثير مثبط لاللتهابات.

قـــال مركز اســـتعالمات املســـتهلك األملاني إن املشـــمش غني 
بالبيتا كاروتني، والتي تعد مرحلة أولية لفيتامني {أ}، الذي يلعب 
دورًا كبيرًا في التمتع ببشرة صحية باإلضافة إلى أهميته للنظر.

تحـــارب مضـــادات األكســـدة التـــي يحتـــوي عليهـــا العنـــب األحمر 
العوامل البيئية الضارة مثل األشعة فوق البنفسجية، وتعمل مادة 

{ريسفيراترول} على تحسني مظهر البشرة.

باحثون: السيلفي مرتبط بالنرجسية الزائدة

أسرة

باختصارجمال

الكريمات الخاطئة تمهد 
الطريق للبثور

} قالـــت مجلـــة ”فروينديـــن“ األلمانية 
إن اســـتعمال الكريمات الخاطئة يمهد 

الطريق لظهور البثور في الصيف.
واعتبـــرت المجلة أنـــه ينبغي عدم 
الغنـــي  النهـــاري  الكريـــم  اســـتعمال 
بالدهـــون، الـــذي يتـــم اســـتعماله في 
الشـــتاء، خـــالل فصل الصيـــف مرجعة 
الســـبب في ذلـــك إلى أن البشـــرة تفرز 
خالل الصيف المزيد من الدهون، كما أن 
ارتفاع درجات الحرارة يساعد على نمو 
البكتيريا المعروفة باسم ”بروبيوني“، 
التي تعزز بدورها مـــن ظهور الرؤوس 

السوداء وحدوث االلتهابات.
وبالنســـبة إلـــى البشـــرة الشـــابة، 
باســـتعمال  ”فروينديـــن“  تنصـــح 
الكريمـــات الخفيفـــة المحتويـــة علـــى 
خالصـــة الطحالـــب أو الخميرة ومواد 
فعالـــة مضـــادة للبكتيريا، حيـــث أنها 
تمد البشرة بالرطوبة من ناحية وتقمع 

ظهور البثور من ناحية أخرى.
فتناســـبها  الناضجة،  البشـــرة  أما 
الكريمـــات المحتوية على مـــواد فعالة 
خالصـــة  مثـــل  الشـــيخوخة،  تحـــارب 
نبـــات الماغنوليا، وتنقي البشـــرة من 
الشوائب، مثل خالصة الزعتر، وترطب 

البشرة، مثل الخيار.
كما أكـــد المختصـــون أن تركيبات 
كريمات الترطيب تختلف بحسب أنواع 
البشـــرة، ونصحوا كل امرأة تعاني من 
مشـــكلة معّينة، باختيـــار كريم ترطيب 

مخّصص لمعالجتها.

يمينة حمدي

} قـــال علمـــاء بريطانيـــون وأميركيون إنهم 
اكتشفوا السبب الرئيسي الذي يجعل عالمات 
الشـــيخوخة ال تظهر على بعض الناس، فيما 
يتقـــدم آخرون في الســـن بشـــكل أســـرع من 

أعمارهم.
وأكـــدوا أنهم توصلـــوا إلى آليـــة جديدة 
ال تكشـــف فقط العمر البيولوجي للبشـــر، بل 
وتتيح لهم معرفة مدى سرعة التقدم في السن، 

وبالتالي الوقاية منه.
وأشاروا من خالل دراستهم التي أجروها 
على عينة تتكون من ألف شـــخص من مواليد 
عامـــي 1972 و1973 أن معظـــم االختالفات في 
العالمـــات البيولوجية لمعدالت الشـــيخوخة 
ناتجة عن عوامل بيئية وليس الجينات، وأنه 

من الممكن تعديل ذلك.
ورجح العديـــد من الخبراء أنه من الممكن 
في المســـتقبل القريب محاربة هـــرم الخاليا 
سواء باتخاذ مجموعة من اإلجراءات الوقائية 
المســـبقة، أو بأخـــذ بعض العقـــارات الطبية 

التي تعيد الشباب.
وزعم عالم أحياء بريطانـــي أن التقدم في 
العمر ليس ســـوى مـــرض ويمكن عالجه، وأن 
هذا العالج ســـيتيح للناس العيش خمســـمئة 

ألف سنة أو حتى 5 آالف سنة.
وأشـــار أوبري دي غراي أن نظريته تقوم 
علـــى أن تلـــف الخاليا يســـبب الشـــيخوخة 

والمرض، وبالتالي الموت.
وأوضح أن التقنيات التي يجري تطويرها 
اآلن في مخبره ستســـمح بإصالح واستبدال 
أجزاء الجسم المتضررة على مستوى الخاليا، 

مما يعطي الجسد البشري عمرا أطول.
ويعتقد الباحث أن أول شـــخص سيعيش 
لعمـــر ألف عـــام قد ولـــد بالفعـــل، ألن جميع 
الفئـــران  علـــى  أجريـــت  التـــي  الدراســـات 
والحشرات أثبتت نظريته حول إمكانية تعديل 

الخاليا وراثيا، أو استبدالها أو استصالحها، 
وهذا هو المفتاح للحياة األبدية.

وفـــي خطـــوة أخرى نحـــو الخلـــود أعلن 
باحثـــون أميركيـــون مؤخرا عن عقـــار جديد 
المرتبطـــة  الجينيـــة  العمليـــات  يســـتهدف 

بالشيخوخة ووظائف المناعة.
وقـــال نيـــر برزيـــالي مدير معهـــد بحوث 
الشيخوخة فى كلية ألبرت أينشتاين للطب فى 
مدينة نيويورك ”إنها نقطة تحول فى دراســـة 
الشيخوخة واآلثار الصحية المترتبة عليها“.

وأشـــار إلى أن العقـــار الجديـــد قد أثبت 
فعاليتـــه في عـــالج أمراض الشـــيخوخة عند 
الفئـــران وبعـــض حيوانات التجـــارب، ولكنه 
يحتاج إلى المزيد مـــن األبحاث لمعرفة آثاره 

على البشر.
وفتح ادموند تشـــاين أشهر خبير أميركي 
في مكافحة الشيخوخة أبواب األمل للحالمين 
بالعودة إلى ســـن الشـــباب بإعالنه أن العالج 
بهرمونـــات النمو يســـتطيع أن يطيـــل العمر 

ويعيد الشباب والحيوية لإلنسان.
وأكد أن ”اإلنســـان يمكنه أن يبلغ 200 عام 

إذا خضع لعالج بالهرمونات“.
ورجح أن الشيخوخة مرض مثل أي مرض 
آخـــر قد يؤدي إلى الموت، ولكن عالجه ممكن، 
والشفاء منه يمكن أن يجعل الناس المتقدمين 

في العمر يستعيدون شبابهم وصحتهم.
وقـــال إنه يســـتطيع رفـــع متوســـط عمر 
اإلنســـان إلى نحو 200 عام، وإرجاع الحيوية 
والشباب للشيوخ من خالل عالجهم بهرمونات 
النمو التي تحســـن األداء السمعي والبصري 

والحركي لإلنسان.
وأوضـــح أن هنـــاك جـــزءا مـــن الحامض 
يتحكم في عمر الخاليا  النووي ”دي.ان.ايـــه“ 
يسمى ”القســـيم الطرفي“، وأشار إلى أن هذا 
الجزء يظل طويال في شباب اإلنسان ثم يأخذ 

في االنكماش والقصر كلما كبر في السن.
وأضـــاف ”إن الهرمونات هـــي التي تبين 
للحامض النووي إذا ما كان اإلنســـان صغيرا 
أم كبيرا، مؤكدا أنه يســـتطيع من خالل عالج 
”دي.أتـــش. بهرمـــون  الشـــيخوخة  مرضـــى 
وهرمون اســـتروجين وبروجسترون  اي.أيه“ 
وغيرهـــا من الهرمونـــات أن يوحي للحامض 
النـــووي بأن اإلنســـان مازال شـــابا في ســـن 
العشـــرين. وعلى الرغم مـــن أن هذا النوع من 

البحوث قد فتـــح الطريق لفهم أفضل لمراحل 
الشيخوخة وتتبعاتها، وخول للعلماء إمكانية 
توفير عالجات شـــافية للعديـــد من األمراض 
المستعصية، إال الســـيل المنهمر من الدعاية 
حول إمكانية إعادة عقارب الزمن إلى الوراء قد 
أدى أيضا إلى انتعاش صناعة مســـتحضرات 
التجميـــل ومنتجـــات العنايـــة بالصحة على 

مستوى العالم.
وكشـــفت الدراسات أن شراء مستحضرات 
التجميل بالنسبة لـ95 بالمئة من المستهلكين 

بات يمثل جزءا ثابتا من إنفاقه الشهري.
وأظهرت دراســـة قامت بها شـــركة ”يورو 
مونيتور إنترناشـــيونال“ لألبحاث أن ســـوق 
مســـتحضرات التجميل والعناية بالبشرة قد 

ارتفع في الســـنوات األخيـــرة بالعالم العربي 
إلى 300 بالمئة، بسبب شغف النساء والرجال 
بمنتجـــات العنايـــة بالصحـــة ورغبتهـــم في 
الظهور بمظهر حسن ودرء مالمح الشيخوخة.
ونتيجـــة لذلـــك حـــذر بعـــض الباحثيـــن 
المختصين في علم األحياء من مغبة التهافت 
على اقتنـــاء العقارات والمراهـــم التي يدعي 

منتجوها أنها تكافح الشيخوخة.
ونبهوا إلى عدم االنسياق وراء وهم «إطالة 
العمر» الذي تروج له بعض العيادات الخاصة 
والتي تزعم أنها تمتلك مضادات للشـــيخوخة 

تتيح لكبار السن استعادة شبابهم.
وأكدوا أنه ال يمكن وقف عملية الشيخوخة، 
نظـــرا ألن التغيـــرات التي تحصل في الجســـم 

ليســـت مرتبطة فقـــط بنوع الجنـــس، أو نمط 
الحياة والغذاء، ولكن تجنب العادات الســـيئة 
والقيام بأنشـــطة بدنية معتدلـــة وتناول غذاء 
صحي، جميعها من العوامل التي تؤثر في حالة 
الجسم، ولكنها ال توقف عملية الشيخوخة، ألن 

إكسير الشباب لم يبتكر حتى اآلن.

[ أبحاث علمية في سباق مع العمر البيولوجي للبشر [ مستحضرات الصحة والجمال ليست إكسيرا للشباب
علمــــــاء يقطعون خطوات نحو الخلود، ويعطون أمال كبيرا للحالمين بإعادة عقارب الزمان 

إلى الوراء واستعادة الشباب والحيوية.

مفاتيح الحياة األبدية تتعدد والموت واحد

السيلفي أصبح يمثل خطرا يتهدد حياة الشباب

التهافت على مضادات الشيخوخة هل {يقهر} الموت

باحـــث أميركـــي يرجـــح أن العالج 
بهرمونـــات النمـــو يســـتطيع أن 
عمـــر  ويطيـــل  الشـــباب  يعيـــد 

اإلنسان إلى أكثر من مئتي عام

◄

عالـــم أحياء يزعـــم أن التقدم في 
العمر ليس ســـوى مرض ويمكن 
عالجـــه، وأن هذا العالج ســـيتيح 

للناس العيش 500 ألف سنة

◄

انتشـــار هـــذه الظاهرة بشـــكل 
واســـع في أوساط الشـــباب، قد 
يشـــير إلـــى وجـــود خلل نفســـي 

واضطراب عقلي لدى مدمنيها

◄

ر
ة
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◄ أنهى نادي الفتح الرباطي 
المغربي، تعاقده مع العبين آخرين 

ضمهما لصفوفه وهما ياسين 
جبيرة وأمين المأموني القادمين 

من أكاديمية محمد السادس، والتي 
تهتم بالالعبين الناشئين المميزين 

بالمغرب.

◄ أعلن النادي األهلي المصري، 
رسميا تجديد عقد مدافعه شريف 
عبدالفضيل لمدة 3 مواسم مقبلة، 

بعد أن عقد جلسة مع عالء 
عبدالصادق رئيس قطاع الكرة 

بالقلعة الحمراء.

◄ انضم عوض خريص- الذي 
شارك مع نجران في كل مباريات 

دوري المحترفين السعودي الموسم 
الماضي- إلى صفوف منافسه 

االتحاد، وقد يجد الالعب نفسه في 
مواجهة فريقه السابق بعد نحو 

خمسة أسابيع.

◄ انتظم بدر النخلي العب فريق 
الفتح السعودي في تدريبات فريقه 

الجماعية بداية من يوم أمس االثنين 
وذلك بعد شفائه من اإلصابة. وكان 
الالعب قد خضع لتدريبات منفردة 

قبل أن يخضع لبرنامج عالجي.

◄ عقد نادي األهلي القطري مؤتمرا 
صحفيا لإلعالن عن تعاقداته للموسم 
الجديد وخاصة في ما يتعلق بالظفر 

بخدمات أحد نجوم القارة السمراء 
وهو الكونغولي فيرمان موبيلي نجم 

وهداف نادي فيتا كلوب.

◄ قدم نادي الزوراء العراقي عرضا 
رسميا للمدرب السوري الشهير نزار 
محروس، الذي أبدى موافقة مبدئية 
لتدريب الفريق في الموسم المقبل 
خلفا للمدرب العراقي عماد محمد 
بعدما قدم استقالته لسوء النتائج.

زالتكو مدرب العين األفضل في الدوري اإلماراتي
[ مبخوت يظفر بجائزة أفضل العب في موسم 2015-2014

} باريــس - بقيت مراكــــز الصدارة في الئحة 
التصنيف العاملي اجلديد لالعبي كرة املضرب 
احملترفني الصادر أمــــس االثنني على حالها، 
بعــــد ختــــام بطولــــة وميبلــــدون التــــي أحرز 
لقبهــــا الصربي نوفــــاك ديوكوفيتــــش بفوزه 
على السويســــري روجيه فيدرر فــــي املباراة 

النهائية. 
األول  باملركــــز  ديوكوفيتــــش  واحتفــــظ 
برصيــــد 13845 نقطة وفيــــدرر باملركز الثاني 
(9665 نقطة) والبريطاني أندي موراي باملركز 
الثالــــث (7810 نقــــاط). وتقدم الفرنســــي جيل 
ســــيمون مرتبتني وصار احلادي عشر (2705 
نقاط)، في حني تقدم مواطنه ريشــــار غاسكيه 
7 مراكز ليصبح في املركز الثالث عشــــر (2285 
نقطة). واحتل الياباني كي نيشيكوري املركز 
اخلامس تاله التشــــيكي توماس برديتش في 
املركز الســــادس فيمــــا جاء األســــباني ديفيد 

فيرير في املركز السابع. 
وواصل الكندي ميلوش راونيتش احتالله 
للمركز الثامن تاله الكرواتي مارين شيليتش 
في املركز التاســــع ثم األسباني رفائيل نادال 
الذي احتل املركز العاشــــر. وبدا ديوكوفيتش 
واثقا من إحــــراز مزيد من األلقاب في الغراند 
ســــالم. وجاءت ألقاب ديوكوفيتــــش الكبيرة 
فضــــال عن وميبلدون في ملبورن األســــترالية 
(2008 و2011 و2012 و2013 و2015) وفالشــــينغ 
ميدوز األميركية (2011). ويتأخر ديوكوفيتش 
(28 عاما) بخمســــة ألقاب في الغراند ســــالم 
عن األســــباني رافايل نــــادال واألميركي بيت 
ســــامبراس، فــــي حــــني ميلــــك فيــــدرر الرقم 

القياسي فيها برصيد 17 لقبا.
ويبلــــغ فيــــدرر الرابعــــة والثالثــــني فــــي 
أغسطس املقبل، وهو لم يفز بأي بطولة كبيرة 
منذ وميبلــــدون 2012، كما أن نادال (29 عاما) 
تراجع مســــتواه كثيرا هذا املوســــم وبات في 
املركز العاشــــر في التصنيف العاملي لالعبني 
احملترفني، وأبرز مؤشــــرات الهبوط امللحوظ 
ملســــتواه عــــدم إحــــرازه أي لقــــب مهــــم على 
األرضيــــة الترابية املفضلــــة لديه وخصوصا 
فقدانــــه لقبــــه فــــي روالن غاروس الفرنســــية 
بســــقوطه في ربع النهائي أمام ديوكوفيتش 
بالذات. ويقــــول الصربي في هذا الصدد ”أنا 
في الثامنة والعشــــرين، ال أشــــعر بأنني كبير 
فــــي الســــن، ولدي حلســــن احلــــظ الكثير من 
السنوات في املالعب. سأحاول الدفع بقدراتي 

إلى أقصى احلــــدود ألرى إلى أي حد ميكنني 
الذهاب مع األلقاب ومع هذا املستوى الرفيع“. 
وتابع ”أعتقد أنه ال يوجد ســــبب لكي ال أكون 
راضيا عما حققته. لو قيل لي قبل 14 عاما في 
صربيــــا وأنا أحاول إيجاد طريقي بأن هذا ما 
ســــيحصل معي في الثامنة والعشرين، لكنت 

وقعت االتفاق مباشرة بالطبع“.

فارق هائل
من جانبها عززت النجمة األميركية ســــيرينا 
وليامــــز موقعهــــا بشــــكل كبيــــر فــــي صدارة 
التصنيف العاملي لالعبات التنس احملترفات 
في نسخته الصادرة أمس االثنني حيث باتت 
متتلك مــــا يزيد على ضعف عــــدد نقاط أقرب 
منافســــاتها الروسية ماريا شــــارابوفا، وذلك 
بعدما توجت ســــيرينا بلقب وميبلدون للمرة 

السادسة في مسيرتها مطلع هذا األسبوع. 
وأحــــرزت وليامــــز اللقب رقــــم 21 لها في 
األربع الكبرى بعدما  بطوالت ”غراند ســــالم“ 
تغلبــــت في نهائي وميبلدون على األســــبانية 

جاربني موجوروزا، التي صعدت للمرة األولى 
إلــــى املراكــــز العشــــرة األولى فــــي التصنيف 
العاملــــي حيث قفزت من املركز العشــــرين إلى 

التاسع. 
ورفعت سيرينا رصيدها إلى 13161 نقطة 
في الصدارة مقابل 6490 نقطة لشارابوفا التي 
خســــرت أمامها في الدور قبل النهائي لكنها 
صعدت من املركــــز الرابع إلــــى املركز الثاني 
بالتصنيــــف. وظلت ســــيمونا هاليــــب، التي 
خرجت مبكرا من البطولــــة، في املركز الثالث 
برصيد 5151 نقطة. وحققت سيرينا وليامز ما 
بات يطلق عليه ”سيرينا سالم“ بعدما أحرزت 

لقب بطولة وميبلــــدون لتصبح حاملة أللقاب 
بطوالت ”غراند سالم“ األربع الكبرى في نفس 
الوقت، لكنهــــا اآلن اقتربت من حتقيق إجناز 
آخر لم تشهده منافسات تنس السيدات طوال 
27 عاما. ففي حالة فوز ســــيرينا بلقب بطولة 
أميركا املفتوحة (فالشينغ ميدوز) املقررة في 
سبتمبر املقبل، ستكون رابع العبة في التاريخ 
تتــــوج بألقاب غراند ســــالم األربعة خالل عام 
واحد بعد ماورين كونولي (1953) ومارغريت 
كورت (1970) وشــــتيفي غراف (1988). وقالت 
ســــيرينا ”أشــــعر وكأننــــي بإمكانــــي حتقيق 
سيرينا سالم، سأكون على ما يرام قبل بطولة 

غراند سالم (األخيرة في العام)“.

تحدي بطولة أميركا
وأضافــــت الالعبة البالغة مــــن العمر 33 عاما 
”هناك 127 العبــــة أخرى (في القرعــــة) لم تكن 
ترغنب في رؤيتي فائزة. ليس لسبب شخصي 
ولكن ألنهن كن يرغنب في الفوز. واجهت قرعة 
صعبة بالفعل. ولكن هذا مينحني الثقة ألنني 
إذا واجهت مثل هذه القرعة سيكون بإمكاني 
الفــــوز مجــــددا“. وأضافت ”هدفــــي دائما هو 
إنهــــاء املوســــم وأنا فــــي صــــدارة التصنيف 
العاملي. أريد فقط ضمان أال أعاني من ضغوط 

عندما ألعب في بطولة أستراليا“. 
واعترفت سيرينا بأنها لم تستطع جتنب 
التفكير بشأن حتدي بطولة أميركا املفتوحة، 
بعــــد التتويــــج فــــي وميبلدون، ســــوى لوقت 
قصيــــر. وبعد إحراز وميبلــــدون للمرة األولى 
منذ عــــام 2012، تتأهب ســــيرينا اآلن للتحول 
إلى املالعب الصلبة من خالل بطولة باشــــتاد 

التي انطلقت منافساتها يوم أمس. 
علــــى  اختبــــارات  وليامــــز  وســــتخوض 
املالعــــب الصلبــــة فــــي أغســــطس ببطولتي 
تنطلــــق  أن  قبــــل  وسينســــيناتي  تورونتــــو 
منافســــات فالشــــينغ ميدوز في 30 أغسطس، 
وهي البطولة التي لم تشــــهد خسارة سيرينا 
منذ عــــام 2011 حيث توجت النجمة األميركية 
باللقــــب في األعوام الثالثــــة املاضية. وقفزت 
الروســــية ماريا شــــارابوفا- التي بلغت قبل 
نهائــــي بطولة وميبلــــدون للتنس- إلى املركز 
الثانــــي فــــي التصنيــــف العاملــــي لالعبــــات. 
وتقدمــــت خطوتني لتصبح فــــي املركز الثاني 

خلف سيرينا وليامز. سيرينا وديوكوفيتش يؤكدان هيمنتهما على التنس العالمي

رياضة

لقب ويمبلدون يعزز مكانة ديوكوفيتش في قمة التصنيف العالمي

«البعض يكرر أين دور اإلدارة؟ اإلدارة حريصة على حقوق النادي 
وتدرك مصلحته جيدا، إذا لزم األمر ستقوم بدورها عبر القنوات 

الرسمية وليس في وسائل اإلعالم».
فهد الطخيم 
عضو مجلس إدارة نادي النصر السعودي

«كســـرنا كل التوقعـــات وأثبتنـــا أن التتويج بلقـــب الدوري ليس 
حكرا على الفرق الجماهيرية أو تلك الفرق التي تمتلك امليزانية 

املالية الكبيرة والالعبني من الطراز الفني الرفيع».
سعيد محسن 
العب نادي نفط الوسط العراقي

«لـــم يحصل أن انتدب النادي الصفاقســـي العبا بنفس القيمة 
املاليـــة التي انتـــدب بها الجزائـــري عبيد وهو ما يـــدل أن إدارة 

النادي تقوم بمجهودات كبيرة».
الناصر البدوي
املدير الرياضي للنادي الصفاقسي التونسي

} أبوظبي - حصل الكرواتي زالتكو داليتش، 
املديـــر الفني لفريق العني علـــى جائزة أفضل 
مدرب في املوسم. وفاز نادي الظفرة اإلماراتي 
بجائـــزة أفضل نـــاد باإلمارات ملوســـم 2014-
2015، وفـــق مـــا أعلنـــت جلنـــة دوري اخلليج 

العربي (الدوري اإلماراتي). 
وحصل الالعـــب ميركـــو فوزينيتيش من 
فريـــق اجلزيرة علـــى جائزة هـــداف الدوري، 
برصيـــد 25 هدفـــا، ونال جائـــزة أفضل العب 
صاعـــد أحمد راشـــد من نادي الوحـــدة. فيما 
فـــاز مهنـــد ســـالم بجائـــزة أفضـــل العب من 
اختيار اجلمهـــور، بعد أن حصـــل على أعلى 
نســـبة تصويت من اجلماهير من خالل مواقع 

التواصل االجتماعي للجنة. 
وفـــاز خالد عيســـى، حارس مرمـــى فريق 
العـــني بلقب أفضل حارس مرمى في املوســـم 
املنصـــرم، فيما حصل ميركو فوزينيتش العب 
اجلزيرة وهداف املوسم على لقب أفضل العب 

أجنبي. 
ومت اإلعـــالن عـــن الفائزيـــن وتتويجهـــم 
في حفـــل أقيم بالعاصمـــة اإلماراتية أبوظبي 
بحضور الشيخ أحمد بن محمد رئيس اللجنة 
األوملبية الوطنية والشيخ نهيان بن مبارك آل 

نهيان وزير الثقافة والشباب. 
وقـــال مســـؤولو اللجنـــة إنه مت تشـــكيل 
فريـــق األحـــالم اإلماراتـــي، مـــن مهند ســـالم 
(العـــني)، فابيـــو دي ليما (الوصـــل) خميس 
إســـماعيل (اجلزيرة) محمود خميس (النصر) 
محمد عايض (الشـــباب)، إسماعيل احلمادي 
(األهلي)، أحمد راشـــد (الوحدة)، خالد عيسى 
(العـــني)،  ســـتوتش  ميروســـالف  (العـــني)، 
ميركـــو فوزينيتش (اجلزيـــرة)، علي مبخوت 

(اجلزيرة).
يشـــار إلـــى أن هذه الـــدورة هـــي الثالثة 
جلوائز الدوري اإلماراتي، التي تلقى اهتماما 
كبيرا في الشـــارع الرياضـــي احمللي. وحصل 
علي مبخوت، على جائزة أفضل العب إماراتي 
في موســـم الكرة 2014-2015، وذلك في احلفل 
الســـنوي الذي نظمته جلنـــة دوري احملترفني 

اإلماراتية لكرة القدم فـــي العاصمة أبوظبي، 
لتوزيع جوائز املوسم املاضي.

وأسفرت قرعة مباريات الدوري اإلماراتي 
للمحترفـــني لكرة القـــدم، التي جرت أول أمس 
األحد، عن لقاء العـــني حامل اللقب، مع ضيفه 

الظفرة في اجلولة األولى. 
اجلولـــة  مباريـــات  باقـــي  فـــي  ويلتقـــي 
االفتتاحية، دبا الفجيرة مع الوحدة والشباب 
مع الشارقة واجلزيرة مع الوصل والنصر مع 
اإلمـــارات واألهلي مع الفجيرة والشـــعب مع 

بني ياس. 
بينما مت تقســـيم الفرق املشاركة في كأس 
اخلليـــج العربـــي اإلماراتـــي للمحترفني على 
مجموعتـــني، ومت وضع النصـــر حامل اللقب، 
علـــى رأس املجموعـــة األولـــى، والتي ضمت 
فـــرق بني يـــاس والوصل واألهلـــي والظفرة 
واإلمارات والشـــعب. ووضع العني بطل دوري 
اخلليـــج العربي، على رأس املجموعة الثانية، 

وضمت فـــرق اجلزيـــرة والشـــباب والوحدة 
والشارقة والفجيرة ودبا الفجيرة.

وأطلق مدرب فريق العني، الكرواتي زالتكو 
داليتش، صافرته في وسط ملعب ملعب خليفة 
بن زايد مبدينة العني معلنا بداية التحضيرات 
للموســـم اجلديد، الذي سينطلق مطلع الشهر 
املقبـــل بلقاء الســـوبر اإلماراتي-املغربي أمام 
فريق الوداد، وشهدت التمارين مشاركة جميع 
الالعبني عدا الدوليني واشتملت على تدريبات 
اللياقـــة باجلـــري حـــول امللعـــب إلـــى جانب 
تدريبات بالكرة لرفع معدل اللياقة، ومن املقرر 
أن تتواصـــل التدريبات بصـــورة يومية حلني 

موعد السفر إلى معسكر النمسا.
وينضم الالعبـــون الدوليون إلى تدريبات 
الفريـــق فـــي وقت الحـــق بعـــد أن كان مدرب 
الفريق منحهم فترة راحة إضافية ملشـــاركتهم 
مـــع املنتخب في مباراة تيمور الشـــرقية التي 
أقيمـــت فـــي العاصمـــة املاليزيـــة كواالملبور، 

حلســـاب اجلولـــة األولـــى مـــن التصفيـــات 
املزدوجـــة املؤهلة لنهائيـــات كأس العالم في 

روسيا وكأس آسيا في اإلمارات.
وســـتغادر بعثة نادي العني السبت املقبل 
إلى النمســـا لبداية املعســـكر اخلارجي، ومن 
املقرر أن يخـــوض الفريق أربع مباريات ودية 
أمام لوكوموتيف األوزبكي يوم 26 من الشـــهر 
ذاته، وهال ســـيتي اإلنكليزي يوم 29، والهالل 
الســـعودي في الثانـــي من أغســـطس املقبل، 
والسد القطري في اخلامس من الشهر نفسه. 
وتتوجـــه البعثـــة من النمســـا إلى املغرب 
مباشـــرة يوم الســـادس من شـــهر أغسطس، 
ملواجهـــة الـــوداد البيضـــاوي بطـــل الدوري 
املغربي في مبـــاراة كأس الســـوبر اإلماراتي 
واملغربي، قبل أن تعود إلى الدولة في التاسع 
مـــن الشـــهر نفســـه لالنخـــراط فـــي البرامج 
اخلاصة بتجهيزات الفريق ملواجهة "السوبر" 

أمام النصر في الـ15 من الشهر ذاته.

أعلنت جلنة دوري اخلليج العربي (الدوري 
اإلماراتي) عن جوائز املوســــــم املنقضي، 
ــــــن وتتويجهم في  ومت اإلعــــــالن عن الفائزي

حفل أقيم بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي.

داليتش يصحح مسار فريق العين

ميركو فوزينيتيـــش حصل على 
جائزة هداف الدوري، برصيد 25 
هدفـــا، ونال جائـــزة أفضل العب 

صاعد أحمد راشد

◄

موجوروزا نجحت في دخول قائمة 
املصنفات العشر األوائل بعدما 
قفـــزت 11 مركـــزا لتصبـــح فـــي 

املركز التاسع

◄

متفرقات

◄ أكد األسترالي ريتشي بورتي أنه 
سيترك فريق سكاي البريطاني للدراجات 

في نهاية املوسم احلالي عقب أربع سنوات 
قضاها مع الفريق. وقال بورتي ”نعم هذا 

حقيقي… سأرحل عن الفريق. سأرحل. 
إال أنه من املهم معرفة أنني سأرحل 
عن الفريق وأنا أرتبط بعالقة جيدة 

مع مسؤوليه وأريد أن أنهي السنوات 
األربع التي ربطتني به 

والفريق في أعلى 
مستوى“. وشارك 

املتسابق البالغ 
من العمر 30 

عاما كمساعد 
لبرادلي 
ويجينز 

خالل 
مسيرته 

الناجحة في 
سباق فرنسا 

.2012

◄ أكد مجلس إدارة االسماعيلي املصري 
برئاسة العميد محمد أبو السعود عقد 

اجتماع طارئ مع أعضاء عمومية النادي 
لبحث األزمات التي تعرض لها الفريق 
األول لكرة القدم خالل الفترة املاضية. 

اجلدير بالذكر أن قلعة الدراويش شهدت 
خالل األيام املاضية عدة أزمات خاصة 
بعدما تردد عن تعمد 
طارق يحيى املدير 

الفني الذي متت 
إقالته الهزمية أمام 

الزمالك بثالثية 
مما تسبب في 

حالة احتقان بني 
جماهير وعشاق 
اإلسماعيلي.

◄ قررت اللجنة املنظمة ملباراة كأس 
الصداقة التي ستجمع ناديي الوداد 

البيضاوي املغربي والعني اإلماراتي يوم 8 
أغسطس املقبل، تكرمي جنم الكرة املغربية 

والعب الوداد ومنتخب األسود السابق 
رشيد الداودي. واستقر خيار املنظمني 

على الداودي لكونه حمل فانيلة الناديني 
معا (الوداد 

والعني)، وقادهما 
لتحقيق 

إجنازات 
رياضية مهمة.

باختصار

معا (الوداد 
والعني)، وقادهما

لتحقيق 
إإجنازات 

ررياضية مهمة.

بعدما تردد عن تعمد 
طارق يحيى املدير 

الفني الذي متت 
إقالته الهزمية أمام
الزمالك بثالثية
مما تسبب في

حالة احتقان بني
جماهير وعشاق 
اإلسماعيلي.

وليه وأريد أن أنهي السنوات 
ربطتني به ي

في أعلى 
وشارك
البالغ 

30
ساعد

في
نسا
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ستيرلينغ على أعتاب مانشستر سيتي
[ ليفربول اضطر للتخلي عن أحد أفضل المواهب اإلنكليزية [ جناح الحمر بات أغلى العب في التاريخ بعمر 21 عاما

} لنــدن  - وافقــــت إدارة ليفربول أخيرا على 
التفريط في الالعب املوعود رحيم ســــتيرلينغ 
مقابل 49 مليون جنيه إسترليني، مقسمة إلى 
44 مليون إسترليني مقابل شرائه إضافة إلى 
خمســــة ماليني أخــــرى كحوافز تتحــــدد وفقا 

لنسبة مشاركاته.
وأعطى مســــؤولو الليفر الضوء األخضر 
لتفاوض الالعب اإلنكليزي الشــــاب مع إدارة 
الســــيتيزن، وأن الالعــــب ســــيجري الفحص 
الطبــــي، وســــينضم إلــــى اجلولــــة اإلعدادية 
للموســــم اجلديــــد. وكانــــت إدارة الليفــــر قد 
رفضت عرضني من مانشســــتر ســــيتي للفوز 
بخدمات الالعب، األول قيمته 30 مليون جنيه 

إسترليني، والثاني يزيد بعشرة ماليني. 
وقالــــت صحيفة ”تليغــــراف أن قيمة هذه 
الصفقة ســــتكون قياسية بني ناديني ينافسان 
في الدوري اإلنكليزي املمتاز لالعب إنكليزي. 
وذكرت وسائل إعالم ليفربول اضطر للتخلي 
عــــن إحدى أفضــــل مواهب الكــــرة اإلنكليزية 
الشابة، في ظل العروض املالية املغرية ورغبة 

ستيرلينغ الشديدة في الرحيل.
ويتبقــــى لســــتيرلينغ عامــــان فــــي عقده 
مــــع ليفربــــول، ورفــــض التجديــــد مقابل 100 
ألف جنيه إســــترليني في األســــبوع في مايو 
املاضي. وألغى النادي مفاوضاته مع الالعب 
اإلنكليــــزي الدولي بعدما نقل كالم قاله وكيله 
أنــــه لن يوقع على أي عقود حتى لو مت عرض 
900 ألف جنيه إسترليني في األسبوع. وأحرز 
ستيرلينغ 23 هدفا في 129 مباراة خاضها مع 
ليفربول منذ أن شــــارك معــــه للمرة األولى في 
عام 2012. وكان اســــم الالعب متواجدا ضمن 
الـــــ30 العبا الذين سيســــافرون مع الفريق في 
جولته بتايالند وأستراليا وماليزيا،  السبت، 
قبل أن يتم ســــحب أسمه من القائمة في وقت 

الحق.

أغلى العب شاب
كتــــب فريــــق مانشســــتر ســــيتي احللقة 
األخيرة من مسلسل ضم الالعب الشاب رحيم 
ســــتيرلينغ، معلنا عن إحــــدى أضخم صفقاته 
في سوق االنتقاالت الصيفية احلالية. ودخل 
ســــتيرلينغ صاحــــب الـــــ (21 عامــــا)، تاريــــخ 
امليركاتــــو من أوســــع أبوابــــه وأصبح أغلى 
العب شــــاب في التاريخ حتــــت 21 عاما ينتقل 
بهذه القيمــــة، بعدما رفع االحتــــاد األوروبي 

لكرة القــــدم (يويفــــا) احلظر املفــــروض على 
مانشستر ســــيتي عقب مخالفته قواعد اللعب 
املالي النظيــــف. وتصدر جناح الريدز القائمة 

كأغلى العب شاب في كل العصور.
وحــــل البرازيلي لوكاس مــــورا في املركز 
الثاني بعد انتقاله إلى باريس ســــان جيرمان 
الفرنســــي عــــام 2012 قادمــــا من ســــاو باولو 
البرازيلي مقابل 31.8 مليون جنيه إسترليني، 
فيما احتل املدافع اإلنكليزي لوك شــــاو املركز 

الثالــــث عقب انتقاله إلى مانشســــتر يونايتد 
قادمــــا من ســــاوثامبتون صيف العــــام 2014، 
مقابــــل 27 مليــــون إســــترليني، مناصفــــة مع 
مواطنــــه واين رونــــي صاحب املركــــز الرابع 
والــــذي انضم إلــــى الشــــياطني احلمر صيف 

العام 2004، قادما من إيفرتون بنفس القيمة.
وتذيل املهاجم الفرنســــي نيكوالس أنيلكا 
القائمــــة بعد انضمامه إلى ريال مدريد صيف 
العام 1999، قادما من آرسنال اإلنكليزي مقابل 

23 مليون جنيه إسترليني.

قرار صائب
لن يكــــون انتقال ســــتيرلينغ إلى ســــيتي 
مفاجئا علــــى اإلطالق، ويعتبر قــــرارا صائبا 
خصوصا بعدما قــــرر مدرب احلمر األيرلندي 
الشمالي برندن رودجرز عدم ضمه إلى الفريق 

في رحلته التحضيرية -الترويجية التي تبدأ 
مــــن تايالند ومتــــر بأســــتراليا وصــــوال إلى 

ماليزيا. 
وكان ســــتيرلينغ ضمن تشكيلة الـ30 العبا 
التــــي ســــافرت إلى تايالنــــد لكــــن التطورات 
اجلديدة تســــببت بعدم ذهابه مع رفاقه، علما 
بأنــــه كان رافضــــا في األصل الســــفر في هذه 
اجلولة معلال قراره بعدم جاهزيته النفســــية 
في ما اعتبر لعبة شــــد حبال بينه وبني فريقه 
مــــن أجل الضغــــط على األخيــــر لالنتقال إلى 
صفوف مانشستر ســــيتي الذي قدم في بادئ 
األمــــر عرضــــني بقيمــــة 30 و40 مليــــون جنيه 

إسترليني لالستفادة من خدماته.
وتوترت العالقة بني ســــتيرلينغ ورودجرز 
منذ أن رفض األول عرضا لتمديد عقده مقابل 
100 ألف جنيه إسترليني باألسبوع في يناير 
املاضــــي. وكان ســــتيرلينغ الــــذي انضم إلى 

ليفربــــول عام 2010 مــــن أكادميية كوينز بارك 
رينجرز وسجل لـ”احلمر“ منذ حينها 23 هدفا 
فــــي 129 مباراة مــــع الفريــــق األول، يتقاضى 
أجرا أســــبوعيا يصل إلى 50 ألف يورو حتى 

2017، حسب الصحافة اإلنكليزية. 
وسيستفيد كوينز بارك رينجرز من صفقة 
بيع ســــتيرلينغ إلى ســــيتي ألنه ســــيحصل، 
وحســــب االتفاق الذي وقعه مع ليفربول بعد 
التخلي لألخير عن خدمات الالعب الشاب عام 
2010، على نســــبة 20 باملئة من قيمة العقد أي 

سينال 8ر9 ماليني جنيه إسترليني.
وقال رودجرز ”على النقيض من األسبوع 
املاضي أو ما شابه.. وذلك على صعيد ما متت 
كتابته حتديدا، فإن رحيم وأنا ســــنظل نرتبط 
بعالقــــة قوية للغايــــة وســــتظل العالقة كذلك 
حتى رحيله عــــن صفوف الفريق. ال توجد أي 

مشكلة“.

ستيرلينغ يستعد لخوض تجربة جديدة

تشافي وجيرارد وكاسياس وشفاينشتايغر في رحلة األساطير تشيلسي يتعاقد 
مع بيغوفيتش

الريال يفكر في إعارة 
أوديغارد لسلتيك

} برلــني - يوصـــف أربعـــة مـــن عمالقة كرة 
القـــدم الذين باتوا بصدد بـــدء مرحلة جديدة 
من مســـيرتهم االحترافية بالرحيل عن األندية 
التـــي احتضنتهم منذ الطفولة ببعض األلقاب 
”أســـاطير.. رموز.. أبطال“. فقد قضى ستيفن 
جيـــرارد 26 عامـــا مـــن حياته داخل أســـوار 
ليفربـــول اإلنكليـــزي قبـــل أن يقـــرر االنتقال 
إلى لـــوس أجنليس غاالكســـي األميركي، كما 
يرحـــل جنـــم حراســـة املرمى إيكر كاســـياس 
إلى بورتـــو البرتغالي بعـــد 25 عاما مع ريال 
مدريد األســـباني وتشـــافي إلى السد القطري 
بعد 24 عاما مع برشلونة وشفاينشتايغر إلى 
مانشســـتر يونايتد اإلنكليزي بعد 17 عاما مع 

بايرن ميونيخ األملاني.
فبدال مـــن االنتظار حتى تنتهي مســـيرته 
مـــع ليفربول على مقاعد البـــدالء قرر جيرارد، 
الرحيل ليستعد اآلن لظهوره األول في الدوري 
األميركي بعد مســـيرة حافلة مع ليفربول كان 
من أهم إجنازاتها التتويج بلقب دوري أبطال 
أوروبا عام 2005، بفوز مثير حققه الفريق بعد 
التأخـــر بثالثـــة أهداف في الشـــوط األول من 

املبـــاراة النهائية. وقال جيـــرارد ”عندما كنت 
طفـــال.. كل ما كنـــت أمتناه هـــو اللعب لفريق 
ليفربـــول.. حلمت بارتداء هـــذا القميص ولو 
ملـــرة واحـــدة. لم أتخيـــل أبدا أنني ســـأحقق 
إجنازا ميكنني من التأمل في مســـيرة شهدت 
مشاركتي في 710 مباراة.. إنني فخور للغاية. 
لقد أحببـــت كل دقيقة لعبـــت فيها ألفضل 
جمهور في العالم. إنهـــا رحلة رائعة“. وكتب 
تشـــافي نهاية رائعة ملشـــواره مع برشـــلونة 
بالتتويج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا 
إثر الفوز في النهائي على يوفنتوس اإليطالي 
3 – 1، حيث حقق الالعب في املوسم املنقضي 
ثالثية ”الـــدوري والكأس األســـبانية ودوري 

األبطال“ للمرة الثانية مع الفريق. 
أما جيرارد فقد عاش حلظات قاســـية قبل 
وداع جماهير ليفربول حيث شـــهدت مباراته 
األخيـــرة نهاية كارثيـــة ملشـــوار ليفربول في 
املوســـم حيث خسر الفريق أمام ستوك سيتي 
1 – 6 فـــي املرحلة الثامنـــة والثالثني األخيرة 
من الـــدوري اإلنكليزي املمتاز. وشـــهدت آخر 
مباراة لكاســـياس بقميص ريـــال مدريد، فوز 

الفريق امللكي على خيتافي 7 - 3، كما ســـجل 
شفاينشـــتايغر آخر أهداف بايرن ميونيخ في 
املوسم خالل املباراة التي فاز فيها على ماينز 
-2 0، بعدما حسم مع الفريق لقب الدوري قبل 

أربع مراحل من النهاية.
وقال تشافي ”بعدما رفعت الكأس، تأثرت 
وقررت أنني لن أرتدي هـــذا القميص مجددا. 
لقـــد حصلـــت على كل شـــيء، كل مـــا ميكنني 
أن أمتناه. إنني ســـعيد وفخور“. وفي برلني، 
احتضن تشافي النجم املخضرم أندريا بيرلو 
36 (عاما) الذي جاء رحيله عن يوفنتوس للعب 
فـــي الـــدوري األميركي ليثير العاطفة بشـــكل 

كبير بني اجلماهير اإليطالية.
ويقتســـم النجـــوم األربعـــة فيمـــا بينهم 
عشـــرة ألقاب بدوري أبطـــال أوروبا و21 لقبا 
في مســـابقات الدوري و14 لقبـــا في بطوالت 
الكأس، كما فـــاز شفاينشـــتايغر مع املنتخب 
األملانـــي وتشـــافي وكاســـياس مـــع املنتخب 
األســـباني بلقب كأس العالـــم. ولكن ما ميثله 
النجوم األربعة ألنديتهم الســـابقة أكبر بكثير 
مـــن االنتصارات والتتويج باأللقاب، لذلك كان 

قرار الرحيل صعبا بالنسبة إليهم. 
وحتدث شفاينشـــتايغر عن فترة ”17 عاما 
مذهلة“ في ميونيخ خالل تصريحاته ووصف 
قرار اتخاذ اخلطوة اجلديدة في مسيرته قائال 

إنه “ كان قرارا صعبا للغاية“.
وجـــاءت تصريحـــات شفاينشـــتايغر بعد 
ساعات قليلة من آخر مؤمتر صحفي لكاسياس 
في ”سانتياغو برنابيو“ ليودع جماهير امللكي 
بعد 725 مباراة لعبها بقميص الفريق و16 لقبا 
توج به معه. وقال كاســـياس البالغ من العمر 
34 عامـــا ”بعد 25 عاما من الدفاع عن شـــعار 
أفضل فريق في العالم، جاء يوم صعب علي أن 
أقول فيه وداعا للكيان الذي منحني كل شيء“.

} لندن - تعاقد نادي تشيلســـي اإلنكليزي مع 
حارس مرمى مواطنه ســـتوك سيتي واملنتخب 
البوســـني اســـمير بيغوفيتش ليحـــل بدال من 
التشيكي بتر تشيك املنتقل إلى جاره أرسنال.

ووافق بيغوفيتش (28 عاما) على االنتقال 
إلـــى فريق املدرب البرتغالـــي جوزيه مورينيو 
بعقد ميتد ألربعة أعوام، دون أن يتطرق أي من 
الطرفني إلى قيمة الصفقة التي قدرتها وسائل 

اإلعالم بني 6 و8 ماليني جنيه إسترليني.
وأصبـــح بيغوفيتش ثاني العب ينضم إلى 
تشيلســـي بعد املهاجـــم الكولومبـــي راداميل 
فالكاو الذي انتقل إلى الفريق اللندني ملوســـم 
واحد على سبيل اإلعارة من موناكو الفرنسي 
الـــذي أعـــاره املوســـم املاضـــي إلـــى الفريق 
اإلنكليزي اآلخر مانشســـتر يونايتد. وسيرحل 
بيغوفيتش الذي دافع عن ألوان منتخبها دون 
20 عاما، عن ســـتوك ســـيتي بعـــد أن دافع عن 

مرماه منذ عام 2010 قادما من بورتسموث.

} مدريــد - تفكـــر إدارة نـــادي ريـــال مدريد 
األسباني في املوافقة على إعارة العب الوسط 
النرويجي اليافع مارتن أوديغارد لنادي سلتيك 
غالسكو األسكتلندي ملدة موسم، إلقتناع مدرب 
الفريـــق روني ديال بإمكانيـــات الالعب ووعده 
مبنحه الفرصة كاملة، وهو الشيء الذي يبحث 

عنه رافائيل بينيتيز لضمان تطور الالعب.
ظهـــر صاحب الــــ16 عاما مـــرة واحدة مع 
الفريـــق األول لريـــال مدريـــد نهايـــة املوســـم 
املاضـــي أمـــام خيتافـــي، لكـــن رافـــا ال ينوي 
التفريط فيه بســـهولة باختباره أوال في األربع 
مباريات التي ســـيفتتح بها الريـــال برنامجه 
اإلعدادي للموسم اجلديد قبل دراسته لألندية 
املتقدمة بطلب استعارته. سبق وأشرف املدرب 
النرويجـــي روني ديال على أوديغارد في نادي 
سترومسغودست قبل انتقاله لتدريب سلتيك، 
وسيحاول إقناعه للضغط على إدارة الريال من 
أجل املوافقة على عرض العمالق األسكتلندي.

جنح نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي في 
حســــــم صفقة التعاقد مع رحيم ستيرلينغ 
ــــــول ومنتخب إنكلترا،  مهاجــــــم فريق ليفرب
ــــــة طويلة مــــــن املفاوضــــــات بني  بعــــــد جول

الناديني استمرت عدة أسابيع.

◄ حط المدير الرياضي لنادي روما 
اإليطالي والتر ساباتيني الرحال 

بمدينة مانشستر، إلجراء محادثات 
مع مسؤولي مانشستر سيتي، على 

أمل التوصل إلى اتفاق يضمن انتقال 
المهاجم البوسني الدولي إدين 

دجيكو إلى األوليمبيكو.

◄ توصل مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي إلى اتفاق مع مواطنه 

ساوثهامتون يتخلى بموجبه األخير 
عن خدمات الالعب الفرنسي مورغان 

شنايدرالن الذي حصل على الضوء 
األخضر من أجل الخضوع للفحص 

الطبي الروتيني.

◄ جدد المدافع الدولي السلوفاكي 
مارتن سكرتيل عقده مع ليفربول لمدة 
ثالث سنوات جديدة، بعد سلسلة من 
المفاوضات الطويلة بينه وبين إدارة 

النادي، ليدخل بذلك منافسة قوية 
مع ديان لوفرين ومامادو ساخو على 

مركز قلب الدفاع.

◄ أعلن ناديا بروسيا دورتموند 
األلماني واشبيلية األسباني، عن 
انتقال المهاجم اإليطالي تشيرو 

إيموبيلي إلى النادي األندلسي على 
سبيل اإلعارة لموسم واحد.

◄ أبدى مهاجم المنتخب األلماني 
السابق كيفن كوراني رغبته في 

العودة إلى الدوري األلماني لكرة 
القدم (بوندسليغا)، قائال إنه تلقى 

عدة عروض للعودة بعد خمسة أعوام 
قضاها مع دينامو موسكو الروسي.

◄ أكد نادي إيفيان الهابط إلى دوري 
الدرجة الثانية في فرنسا أن المدرب 
البوسني صفوت سوزيتش سيشرف 
على فريقه دون الكشف عن مزيد من 

التفاصيل عن مدة العقد أو قيمته.

باختصار

النجـــوم األربعـــة حققـــوا فـــي ما 
بينهم 10 ألقاب في دوري أبطال 
أوروبـــا و21 لقبـــا في مســـابقات 

الدوري و14 لقبا في الكأس

◄

الســـيتي يكتب الحلقـــة األخيرة 
من مسلســـل ضـــم ســـتيرلينغ، 
معلنا عن إحـــدى أضخم صفقاته 

في سوق االنتقاالت الصيفية

◄

«أتمنى التوفيق لكاســـياس في الصفحـــة الجديدة من حياته، أنا 
فخور ألننـــي لعبت بجانبه خالل الســـنوات الثالث املاضية، لقد 

كانت أفضل فترة على اإلطالق».
لوكا مودريتش 
العب فريق ريال مدريد

«خـــالل هـــذه الفتـــرة، يجـــب أن تتحلـــى الصحـــف باملصداقية 
والشـــفافية، وبالنسبة ملا أثير حول أوزيل، فأنا أؤكد للجميع أنه 

سيبقى معنا وهو يريد االستمرار مع أرسنال». 
آرسني فينغر 
املدير الفني ألرسنال اإلنكليزي

«أعتقد أن جذب اهتمام األندية األخرى هو شرف كبير. وإذا كان 
هذا االهتمام من ناد بحجم ريال مدريد الذي يعرفه الجميع، فهذا 

يجعلني فخورا بذلك». 
شكودران موستافي 
جنم فالنسيا األسباني

تشافي بقميص فريق السد القطري بعد ترك برشلونة



} لندن – تتواصل فعاليات مهرجان ”شـــباك“ 
بالعاصمـــة البريطانيـــة لندن التـــي انطلقت 
يوم الســـبت 11 يوليو، إلـــى غاية 26 من نفس 
الشهر وتتناول قضايا تتعلق بالثقافة العربية 

املعاصرة.
وقال مركـــز اإلعالم والتواصـــل اإلقليمي 
التابـــع للحكومـــة البريطانية فـــي بيان له إن 
مهرجان ”شـــّباك“ يتضمن مشاركات بارزة من 

دول اخلليج ومصر ودول عربية أخرى.
 وأضاف املركز الـــذي يتخذ من دبي مقرا 
له أن املهرجـــان يتيح للجماهيـــر البريطانّية 
واألوروبية فرصة اكتشاف أعمال أهّم الفنانني 

في مجال الثقافة العربّية املعاصرة.
وأشـــار فـــي بيـــان صحفـــي إلـــى أن دعم 
املجلـــس الثقافـــي البريطاني لهـــذا املهرجان 
يســـاعد على نشـــر أفضـــل األعمـــال الثقافّية 
املعاصـــرة من العالـــم العربي فـــي لندن، كما 
يســـهم في تعزيز التفاهم بني اململكة املّتحدة 
والفنانني من الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وقال ستيفني ستينينج وهو مدير الفنون 
فـــي املجلـــس الثقافي البريطاني في الشـــرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيا ”املجلـــس الثقافي 
البريطاني شـــريك اســـتراتيجي مع مهرجان 
’شباك‘ ويؤّمن منّصًة لتبادل األفكار والتعاون 

املبتكر“.
وتتضمـــن قائمـــة الفنانني الذيـــن يلقون 
دعـــم املجلـــس الثقافي البريطانـــي برايكينج 
كوفـــر الذي يتناول فن الشـــارع اخلليجي كما 
يتضمـــن حفال موســـيقيا تشـــارك فيـــه فرقة 
”مســـار إجبـــاري“ وهي فرقـــة الـــروك البديل 
األشهر في مصر والتي جتمع أنواعا مختلفة 
من املوســـيقى كالـــروك واجلـــاز والبلوز مع 
املوسيقى الشرقية، فضال عن مشاركة من فرقة 
ملجموعة من املوســـيقيني الفلسطينيني وفرقة 

اإللكترو العربي ”الكرامة“.
وتضم القائمة كذلك الفنان زاهد ســـلطان 
وهو فنان وســـائط متعّددة مقيم في الكويت، 
القـــت أعماله شـــهرة حول العالـــم. ويتضمن 
املهرجان أيضا برامـــج أخرى تهدف إلى دعم 

الفنانني السوريني النازحني.
كما يشارك في فقرات املهرجان، الذي يلقى 
إقبـــاال كبيرا مـــن قبل أفراد اجلاليـــة العربية 
املقيمـــة في بريطانيا، الفنـــان املغربي يونس 
بابا علـــي ومصمـــم الرقـــص والكوريغرافي 

رضوان مريزيغة.
وأحيـــا احلفـــل املوســـيقي األول بتاريخ 
11 يوليـــو الـــذي حمل عنوان ”حتية لســـامي 
الشـــوا“، في الذكرى اخلمســـني لوفاة عازف 

الكمان العربي الشهير سامي الشوا.
ودعم احلفل املجلـــس الثقافي البريطاني، 
وســـفارة اململكة املغربية في اململكة املتحدة، 

والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق).
وأحيـــت الفنانة املغربيـــة كرمية الصقلي 
العربيـــة  للموســـيقى  أصيـــل  ومجموعـــة 
املعاصرة احلفل املوســـيقي الثاني الذي حمل 

عنوان ”البردة“.
وقدم عـــازف العود مصطفى ســـعيد حلنا 
جديـــدا لكلمـــات ألفها الشـــاعر الفلســـطيني 
املعاصـــر متيم البرغوثـــي، إلى جانب قصيدة 
البـــردة املعروفـــة التي ألـــف كلماتهـــا اإلمام 
البوصيـــري فـــي القـــرن الـ12 وقصيـــدة نهج 
البردة الشـــهيرة التي غنتهـــا أم كلثوم وألف 

كلماتها أمير الشعراء أحمد شوقي.

كما يدعم مهرجان أبوظبـــي، الذي تنّظمه 
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، سلسلة من 
املبادرات املوســـيقية والفنيـــة ضمن فعاليات 
الذي يقـــام في لنـــدن كل  مهرجـــان ”شـــباك“ 
عامـــني، ويعد أكبر نافذة غربيـــة على الثقافة 

العربية املعاصرة.
ويشكل هذا املهرجان وجهة فنية أساسية 
للمملكة املتحدة والعالم العربي، حيث يشـــرك 
جماهيـــر لنـــدن في برنامـــج طمـــوح للفنون 
واملوســـيقى،  األفالم،  وصناعـــة  التشـــكيلية، 
واجللســـات  واألدب،  والرقـــص،  واملســـرح، 

احلوارية.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجلس أمناء 
مهرجان ”شـــباك“عمر القطان ”يشكل احلدث 
فرصة رائعة للتعاون بـــني املهرجانني اللذين 

يتمتعان بطموحـــات عاملية رائعـــة، ويزيدان 
شهرة الفنانني املشاركني وفرصهم“.

يذكـــر أن املهرجـــان، الـــذي انطلـــق للمرة 
األولـــى في يونيـــو عـــام 2011، مببـــادرة من 
رئيس بلدية لندن، بوريس جونســـون، أصبح 
حدثا دوريا يعقد كل ســـنتني، ويقدم أنشـــطة 
ثقافيـــة فـــي بعض أهـــم املجـــاالت الفنية في 
لندن، ويسلط الضوء على ثراء التعبير الفني 

العربي املعاصر وتعدديته وإبداعاته.
الوحيـــد  املهرجـــان  ”شـــباك“  ويعتبـــر 
للثقافـــة العربيـــة املعاصرة الـــذي يقام على 
مســـتوى مدينة لندن. ويعمـــل املهرجان على 
جلـــب الفنانني العـــرب ومزجهم مـــع جمهور 
لندن والـــزوار من خـــالل مزيـــج انتقائي من 

الفنانني.
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} الــــذي يكذب يعتمد على غفلة المكذوب 
عليــــه ويفتــــرض فيــــه الغفلــــة والجهل. 
وعندمــــا يمنــــح اإلنســــان ثقتــــه المطلقة 
لشخص ما فكأنه يدعوه إلى الكذب عليه. 
وأكثر الناس منحا للثقة هم األطفال، لذلك 
األمهات أكبــــر كذابات. الثقة المطلقة بهن 

يحولنها إلى رخصة للكذب القراح.
يحــــاول الطفل تقشــــير بيضة اإلفطار 
المســــلوقة. البيضــــة ال تتقشــــر، تنخلــــع 
قطــــع صغيرة منها مع كل جزء صغير من 
القشرة ويصير التقشير كابوسا والبيضة 
تتحول شــــيئا فشــــيئا إلى جســــم مغطى 
بالنقر، مثل ســــطح القمــــر. يصرخ الطفل 
فــــي األم ”البيضة ال تتقشــــر“ فتجيب األم 
وهي منغمسة في غســــل المواعين ودون 
أن يطــــرف لها جفن ”هــــذا ألنها طازجة“. 

كذب طبعا.
تجلس بنــــت صغيــــرة متأملة أصابع 
قدمهــــا، كعــــادة البنات، وتقــــول مرعوبة 
”مامــــا، إصبعــــا قدمــــي التاليــــان لإلبهام 
ملتصقان في األسفل ثم يتفرعان“، فتكذب 
األم دون خجل ”هذا النك جميلة“، فتصدق 
الصغيرة وتســــعد. وهكذا الكذب كل يوم 
من الصباح حتى المســــاء. أكل القرنابيط 
ســــيجعلك متفوقا في الدراسة، والسبانخ 
ســــتجعلك جبــــارا قويا، وإذا لم تســــتحم 
فســــتموت، وإذا بللت ســــريرك وأنت نائم 
سيســــقط من جســــمك عضــــو أو أعضاء. 
عند األمهات ســــيل من األكاذيب ال ينقطع 

ويتأتى لهن بسهولة ودون حتى تفكير.
فــــي المدرســــة، مقــــر العلــــم وطلــــب 
الحقيقــــة، قــــال لنــــا المعلم وهو يشــــرح 
كيف أن غلي الماء يطهــــره من الجراثيم، 
واســــتطرد شارحا ”اســــتمعوا إلى مغالة 
المــــاء فــــي المطبخ حيــــن تبــــدأ أمهاتكم 
صوتــــا  ستســــمعون  الشــــاي،  تحضيــــر 
يبتــــدئ مع صعــــود حرارة المــــاء، صوت 
يشــــبه الخرخشــــة ويبدو قادما من بعيد. 
هــــذا صوت ماليين الجراثيم وهي تصرخ 
وراحــــت  طبعــــا  صدقنــــاه  مســــتنجدة“. 
مخيلتنــــا تتصــــور مخلوقــــات صغيــــرة 
وجههــــا مــــدور وأفواههــــا مفتوحــــة إلى 
مداها االقصى زاعقة من األلم بل وتخيلت 

أن لها شعرا تشده بيديها من االلم.
إلى يومي هذا عندما اســــتمع لماليين 
المتظاهرين في الربيــــع العربي او غيره 
يصرخون ”ارحل، ارحــــل“، صوت آت من 
بعيد وتجميــــع ألصوات الناس فأســــمع 

صوت ماء يغلي.
ويؤكد هذا صــــوت المذيع وهو يقول 
”الشــــارع يغلي“. وأعتقــــد أن كل من يقرأ 
هذا العمود حين يسمع صوت الماء وهو 
يغلي ســــيتذكر الجراثيم وصراخها. هذه 
كذبــــة تجعل مــــن المألوف شــــيئا جديدا 

وممتعا.
الكاتــــب األميركي بل برايســــون يذكر 
أنــــه فــــي طفولته قــــال له أحــــد أصدقائه 
الصغــــار إن له أخا أكلته الحشــــرات ولم 
يبق منه ســــوى الرأس وإن العائلة أخذت 
الــــرأس إلــــى البيــــت وأودعتــــه صندوق 
القبعات، وكيــــف أن العائلة تخرج الرأس 
من الصندوق كي يتفــــرج على التلفزيون 
في المســــاء. هذه قصــــة جميلة حاصرها 
الصغار وقتلوها بأسئلة عن كيف يتنفس 
الــــرأس وأيــــن الرئتين وما إلــــى ذلك من 

ترهات.
هذه األكاذيب تطّري الحياة وتجعلها 
أبهج وأجمل ومألها الخيال. عند اإلنكليز 
مثــــل أحبه يقــــول ”ال تــــدع الحقيقة تقف 

حائال بينك وبين حكاية طيبة“.

الحياة يطريها الكذب
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} لنــدن  – قـــام طـــاه بريطانـــي يدعـــى جون 
شناتر، بالتأمني على يديه مببلغ خيالي وصل 

إلى أكثر من 15 مليـون دوالر.
ويعتبر جون املؤسس والرئيس التنفيذي 
لشـــركة "بيتزا بابا جونز"، أول طاه في العالم 
يؤمن على يديه اللتني يســـتخدمهما لتحضير 
البيتـــزا مبثل هـــذا املبلغ. ونصـــت بوليصة 
التأمني التي أصدرتها شركة لويدز أوف لندن، 

على تعويض شناتر مببلغ 15.3 مليون دوالر، 
في حال فقدان يديه، وفقا لصحيفة دايلي ميل 
البريطانية. جتدر اإلشارة إلى أن جون انضم 
إلى قائمة من املشاهير في العالم الذين أمنوا 
على أجزاء من أجســـادهم مقابـــل مبالغ مالية 
ضخمـــة، ومن بينهم الفنانـــة العاملية مادونا، 
واملوســـيقي كيث ريشتارد، وجوليا روبرتس، 

وديفيد بيكام.

} لنــدن - يشــــهد قطــــاع مــــواد التجميل في 
الشــــرق األوســــط منــــوا يعد من األســــرع في 
العالم، إذ ينفق املســــتهلكون حوالي ســــبعة 
مليــــارات دوالر ســــنويا على مســــتحضرات 

التجميل والعطور في الشرق األوسط.
وقامت خبيرة التجميل واملدونة، رايتشل 
ماهودرا، بتتبع منط منو هذا القطاع في دبي 
على مدى عشــــر ســــنوات، وتقول إن ”الناس 
هنا يعملون علــــى تخصيص جزء من دخلهم 
الشــــهري ملواد التجميل،“ مضيفة أن ”النساء 
في هــــذا اجلزء من العالم ينفقن املال لشــــراء 
كرميات األســــاس، ومســــاحيق التجميل، ما 
يدفع املرأة الشــــرقية إلى شراء عدة ألوان من 

ظالل العيون وأقالم الكحل واملاسكارا“.
لكن النساء لسن وحدهن املختصات بهذا 
املجال، إذ تقول رايتشــــل إن الرجال الشرقيني 
ينفقــــون 200 إلــــى 500 دوالر شــــهريا لشــــراء 

العطور الراقية.
وهنالــــك أمــــر آخــــر، املســــتهلكون بدأوا 
بتوخــــي احلــــرص جتاه مــــا يضعونــــه على 
أجســــادهم واحلــــذر ممــــا ال يتوجــــب عليهم 
فعلــــه، فهنالــــك معارضــــة لشــــراء مــــا يتــــم 
اختبــــاره علــــى احليوانــــات واحلــــرص على 
استخدام املســــتحضرات املصنوعة من املواد 
العضويــــة، وخصوصــــا في قطاع مســــاحيق 

التجميل احلالل. وتشهد مثل هذه املساحيق 
إقبــــاال كثيفا في املجتمعات اإلســــالمية لعدم 
احتوائهــــا على دهــــن اخلنزيــــر أو الكحول، 
املصنعة  مثل ماركــــة ”إيبا للعناية احلــــالل“ 

بالهند.
وتقول الشــــقيقتان القائمتان على شــــركة 
تعمــــل  التــــي    “Eco trail personal care”
علــــى جتهيز مســــتحضرات ”إيبــــا“: إن هذه 
املنتجــــات تلقــــى اهتماما من غير املســــلمات 
ألنها حتتوي مواد عضوية وال يتم اختبارها 
على احليوانات، في وقت يتوقع فيه اخلبراء 
أن يتلقــــى هذا القطاع الكثير من االهتمام بني 

مستهلكي الشرق األوسط.
املســــلمة  البريطانيــــة  الســــيدة  وكانــــت 
ســــامينا اختر أطلقت خطهــــا اخلاص إلنتاج 
بيــــور  ”ســــامينا  التجميــــل  مســــتحضرات 
من منزلها فــــي برمنغهام بعد عامني  ميكاب“ 
مــــن التجارب، وتفخــــر اآلن بأول شــــركة في 

بريطانيا تبيع مستحضرات جتميل حالل.
وتضم املســــتحضرات التي تباع أساســــا 
عن طريق اإلنترنت منتجات مثل كرمي األساس 
وأحمر األخدود وظل اجلفون وأحمر الشفاه، 
وتبدأ أسعارها من ثمانية جنيهات إسترلينية 
(12.50 دوالر)، واســــتهدفت فــــي البداية نحو 

مليون مسلمة يعشن في بريطانيا.

طاه يؤمن على يديه بـ15 مليون دوالر

مستحضرات تجميل حالل تغزو الوجوه قريبا السياسة تعكر االحتفال بالجمال األميركي

مهرجان {شباك} يشيع فن وثقافة العرب في لندن

الفنانة املغربية كريمة الصقلي افتتحت املهرجان بحفل موسيقي بعنوان {البردة}

} واشــنطن - تزامـــن انتخـــاب ملكة جمال 
أميـــركا مع جـــدل أثاره مرشـــح لالنتخابات 
الرئاســـية يســـهم في رعاية احلفـــل وهو ما 
أدى إلى مقاطعة بعض املتسابقات ومحطات 

التلفزة.
وتوجـــت ملكـــة جمال واليـــة أوكالهوما 
أوليفيا جـــوردان بلقب هذه املســـابقة التي 
يســـاهم في رعايتها امللياردير دونالد ترامب 
الـــذي اتهم املكســـيك بإرســـال مجرمني إلى 
الواليـــات املتحدة مما عـــرض مطلق االتهام 

إلى انتقادات حادة.
أعلنـــت شـــبكة ”ان بي ســـي“ وقناة 

”اونيفيزيـــون“ الناطقـــة باألســـبانية 
رفضهما عرض املســـابقة كما أن أحد 

مقدمـــي احلفل تنحى عـــن أداء هذه 
املهمة، غيـــر أن احلـــدث اجلمالي 
ظل قائما وشاركت فيه متسابقات 

كثيرات على صلة باملكسيك.
وعلى رغم عدم طرح أي أسئلة 

بشـــأن الهجرة وتصريحات ترامب 
خـــالل احلفـــل، إال أن املتســـابقات 

أعطـــني آراءهن فـــي قضايا جدلية 

في الواليات املتحدة. وردا على أحد األسئلة، 
أشـــارت الفائزة باللقب أوليفيا جوردان إلى 
أن القضيـــة األولى التي يتعني على الواليات 
املتحدة مواجهتها هـــي العالقة بني األعراق 

املختلفة.
وأشـــارت املتســـابقة خـــالل احلفل الذي 
أقيـــم في مدينة باتـــون روج بوالية لويزيانا 
جنـــوب الواليـــات املتحدة إلى ”ضـــرورة أن 
نعمـــل على أن نكـــون في مجتمع متســـامح 
يكون فيه أي شـــخص -أيـــا كان انتماؤه 
العرقي أو جنسه- حاصال على احلقوق 

واالمتيازات والفرص نفسها“.
وعنـــد إعالنـــه ترشـــحه للبيـــت 
األبيض أواســـط يونيـــو، قال دونالد 
ترامـــب البالـــغ من العمـــر 69 عاما، 
واملعروف بلسانه السليط ”عندما 
ترســـل إلينا املكسيك أشخاصا 
فهي ال ترســـل أفضل العناصر. 
الذين  األشـــخاص  إلينا  ترســـل 
يحملـــون  مشـــكلة،  يطرحـــون 
إنهم  واجلرميـــة.  املخـــدرات  معهم 

مغتصبون“.
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الواليـــات املتحدة مما عـــرض مطلق االتهام
إلى انتقادات حادة.

وقناة  ”أعلنـــت شـــبكة ”ان بي ســـي“
”اونيفيزيـــون“ الناطقـــة باألســـبانية 
رفضهما عرض املســـابقة كما أن أحد
مقدمـــي احلفل تنحى عـــن أداء هذه 
املهمة، غيـــر أن احلـــدث اجلمالي
ظل قائما وشاركت فيه متسابقات 

كثيرات على صلة باملكسيك.
وعلى رغم عدم طرح أي أسئلة 

بشـــأن الهجرة وتصريحات ترامب 
خـــالل احلفـــل، إال أن املتســـابقات 

أعطـــني آراءهن فـــي قضايا جدلية 

يكون فيه أي شـــخص -أيـــا كان انتماؤه 
أو جنسه- حاصال على احلقوق  العرقي

واالمتيازات والفرص نفسها“.
وعنـــد إعالنـــه ترشـــحه للبيـــت 
األبيض أواســـط يونيـــو، قال دونالد 
9ترامـــب البالـــغ من العمـــر 69 عاما،
واملعروف بلسانه السليط ”عندما 
ترســـل إلينا املكسيك أشخاصا 
فهي ال ترســـل أفضل العناصر. 
الذين  األشـــخاص  إلينا  ترســـل 
يحملـــون  مشـــكلة،  يطرحـــون 
إنهم  واجلرميـــة.  املخـــدرات  معهم 

مغتصبون“.
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