
} لنــدن – كشــــفت مصادفة بحثية في جامعة 
برمنغهام البريطانية عن صفحات من القرآن 
الكرمي تعود إلى عصر النبي محمد واخللفاء 
الراشــــدين، وتتطابق إلى حد كبير مع النسخ 

املتداولة حاليا في الدول اإلسالمية.
وتبــــدد هذه الصفحات مــــن القرآن الكرمي 
اجلــــدل حــــول نظرية ”تعــــدد نســــخ القرآن“ 
وتدخــــل ”الســــعادة إلــــى قلــــوب املســــلمني“ 
بحسب ما صرح خبير املخطوطات في املكتبة 

البريطانية، الدكتور محمد عيسى والي.
وهذا االكتشــــاف، الذي وصف بـ“املذهل“، 
قد يجعل من هذه املخطوطات النســــخ األقدم 

التي يتم الكشف عنها للقرآن الكرمي.
ومــــن املرجح أن تكــــون هــــذه الصفحات 
قــــد شــــكلت اللبنــــة األولــــى لنســــخة القرآن 
التــــي جمعت الحقا بأمر مــــن اخلليفة الثالث 

للمسلمني عثمان بن عفان.
ويبلــــغ عمر صفحات املصحف املكتشــــفة 
نحــــو 1370 عامــــا وقــــد اســــتخدمت تقنيــــة 
الكاربون 14 املشــــع في معرفة عمر الصفحات 

املصنوعة من جلد احليوان على وجه الدقة.
وتقنيــــة الكاربون 14 املشــــع هــــي التقنية 

املعتمــــدة عامليا في دراســــة أعمار األجســــام 
العضوية وحصل مكتشفها ويالرد ليبي على 

جائزة نوبل للفيزياء عام 1960.
وذكــــر تقريــــر تلفزيونــــي لهيئــــة اإلذاعة 
البريطانية ”بي بي سي“ أن األوراق بقيت في 
مكتبة اجلامعة مدة قرن لم يلتفت إليها أحد.

وإذا ما صح تثبيــــت التاريخ الذي قام به 
البروفيسور ديفيد توماس، األستاذ املختص 
فــــي املســــيحية واإلســــالم، فســــتكون هــــذه 
املخطوطات عائدة إلى عهــــد النبي محمد أو 

إلى أعوام قليلة أعقبت وفاته.
وخضع املخطوط إلى الكشــــف عن طريق 
الكربــــون املشــــع لتحديد عمــــره، بعدما أطلع 
عليــــه أحد طلبة الدكتــــوراه، فحدثت املفاجأة 

”املثيرة“.
وبــــني الفحص الــــذي أجري فــــي جامعة 
أوكســــفورد أن النص مكتوب علــــى قطع من 
جلــــد الغنم أو املاعــــز بخط حجــــازي مقروء 

بيسر.
ويحدد هذا الفحص عمر املخطوط بنسبة 
دقــــة تصل إلى 95 فــــي املئة، ويشــــير إلى أن 
النص املوجود على هذه اجللود يعود تاريخ 

كتابتــــه إلى الفترة ما بــــني 568 و645 ميالدي 
(بدايات القرن الهجري األول).

وإذا مــــا كانــــت عملية التأريــــخ قد جرت 
بشــــكل صحيــــح، فإنه على األرجــــح أن يكون 
كاتب هذه املخطوطات قد عاصر النبي محمد 
أو قــــد يكون مــــن بني صحابتــــه أو التقى به، 

وهو ما يجعله اكتشافا مثيرا للغاية.
وكتبت اآليات املدونة على صفحات اجللد 
دون أي تنقيط، حيث لم تكن اللغة العربية قد 

عرفت النقاط أعلى وأسفل احلروف بعد.
ولكن من الســــهل قــــراءة آياتهــــا التي لم 
حتتــــو علــــى أي تغييــــر أو تبديــــل يذكر عن 

النسخ املتداولة بني املسلمني اليوم.
وقــــال البروفيســــور تومــــاس ”إن هــــذه 
الصفحات قريبة جدا مــــن القرآن الذي نقرأه 
اليــــوم، وهو ما يدعم فكرة أن القرآن لم يعرف 
إال تغييــــرا طفيفــــا، أو أنه لم يطــــرأ عليه أي 
تغيير، وميكن إعادة تاريخها إلى حلظة زمنية 
قريبة جدا من الزمن الذي يعتقد بنزوله فيه“.
وقال رئيس اللجنة املســــؤولة عن املسجد 
املركزي في برمنغهام ”أعتقد أن الكثيرين من 
خارج برمنغهام ســــيأتون إلى مدينتنا إللقاء 

نظرة عليها، وسيحبون ذلك كثيرا“.
وقــــال البروفيســــور تومــــاس إن بعــــض 
نصوص الوحي كتبت على رقائق من السعف 

أو الصخور أواجللود وعظام أكتاف اجلمال، 
وإن نســــخة نهائية مــــن املصحف جمعت في 

عام 650 ميالدي.

}  الريــاض – تسابق دول غربية الزمن لطمأنة 
حلفائهـــا فـــي منطقـــة اخلليج بأنها ســـتبقي 
على تعّهداتهـــا بالعمل على وقـــف التحركات 
العدوانيـــة إليـــران عبر زيـــارة وزيـــر الدفاع 

األميركي أشتون كارتر إلى دول املنطقة.
وفـــي أوروبـــا، تســـود بـــني السياســـيني 
واحملللـــني فكـــرة العمـــل مـــع الدول الســـنية 
املعتدلة على وقف التمدد املتسارع للجماعات 
اإلرهابيـــة واملتطرفة، في وقـــت اقترب رئيس 
احلكومـــة البريطانية ديفيـــد كاميرون على ما 
يبدو مـــن إدراجها ضمن اســـتراتيجيته التي 

أعلن عنها ملكافحة التنظيمات املتشددة.
وحتاول واشـــنطن ولنـــدن، اللتـــان قادتا 
مـــع الدول األخرى األعضاء فـــي مجلس األمن 
املفاوضات الشـــاقة مع إيـــران حول برنامجها 
النووي قبـــل النجاح في التوصـــل إلى اتفاق 
نهائـــي هذا الشـــهر، إصـــالح ما أفســـده هذا 
االتفاق فـــي عالقتهما مع دول اخلليج العربية 
التي أعلن كثير منها في العلن مواقف إيجابية 
جتاهـــه، لكن في الغرف املغلقة ال يبدو االتفاق 
بالنسبة إليها أكثر من محاولة لتسليم مفاتيح 
القرار في املنطقة إلى النظام اإليراني املتطرف.
ووصـــل كارتر إلـــى جدة أمـــس للقاء امللك 
ســـلمان بن عبدالعزيز وولي ولي العهد األمير 
محمـــد بن ســـلمان الذي يشـــغل منصب وزير 
الدفاع أيضـــا، وذلك بعد أســـبوع على توقيع 
االتفاق حـــول البرنامج النووي اإليراني الذي 

يثير قلق دول اخلليج.
والســـعودية هي محطة هامة ضمن جولة 
كارتر في املنطقة بدأت بزيارة إسرائيل واألردن 

اللتني تعارضان االتفاق النووي مع إيران.
وكارتر ليس املســـؤول الوحيد في اإلدارة 
األميركية الذي يســـاعد الرئيـــس باراك أوباما 
في سياســـة التهدئة والتقـــارب التي ينتهجها 

جتاه دول اخلليج.
وباألمس، قـــال وزير اخلارجيـــة األميركي 
جون كيري إنه ســـيطمئن املســـؤولني في دول 
اخلليج العربية خالل اجتماع في قطر قريبا أن 
واشنطن ســـتعمل معهم للتصدي لنفوذ إيران 

”وحتركاتها غير املشروعة في املنطقة“.
وأضـــاف أنـــه سيســـافر إلـــى الدوحة في 
الثالث من أغســـطس لالجتماع مع نظرائه في 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
ويأمـــل كيري أن يخـــرج االجتماع املرتقب 
في الدوحة بنتائج أكثر إيجابية من قمة كامب 
ديفيـــد التي دعا فيها الرئيـــس األميركي قادة 
خليجيـــني، وتغيب عنها العاهالن الســـعودي 

والبحريني.
لكـــن واشـــنطن جتد نفســـها أمام تشـــدد 
ســـعودي مـــن نـــوع خـــاص جتـــاه البرنامج 
النووي اإليراني انحصر حتى اآلن في التنديد 
غير املعلـــن وهو رد فعل يأتـــي بعد نهج أكثر 
صرامـــة جتـــاه إيـــران جتلى فـــي حربها ضد 
املقاتلـــني احلوثيني املتحالفـــني مع طهران في 
اليمن وتقدمي مزيد من الدعم ملقاتلي املعارضة 

السورية.
خاصـــة  الســـعودي  القلـــق  يقتصـــر  وال 
واخلليجي بشـــكل عام على البرنامج النووي 
فقـــط، بل ميتـــد أيضا إلى الدور الذي تســـعى 

إيران إلى لعبه فـــي املنطقة ويرى اخلليجيون 
أن االتفاق النووي يساعدها على ذلك.

يتفهمـــون  إنهـــم  األميركيـــون  ويقـــول 
دوافع هـــذا القلق، واتخـــذوا بالفعل خطوات 
دبلوماسية عاجلة إلعادة العالقات القدمية مع 

دول اخلليج إلى مسارها الطبيعي.
وال تبدو فـــي لندن أن وتيـــرة التقارب مع 
دول املنطقـــة وطمأنتها حـــول تقويض الدور 

اإليراني تسير بشكل أبطأ.
ودعـــا محللون كاميرون إلـــى إعادة النظر 
في اســـتراتيجية مكافحـــة اإلرهاب عبر تقوية 
التحالـــف مع دول اخلليـــج العربيـــة إذا كان 

يرغب بالفعل في حتقيق نتائج ملموسة.
وقـــال محرر شـــؤون الدفاع فـــي صحيفة 
”ديلـــي تلغـــراف“ البريطانيـــة كـــون كوغلـــني 
”إذا كانـــت بريطانيـــا وحلفاؤهـــا مســـتعدون 
للتضحيـــة بحياة جنود من قواتهم بالفعل من 

أجل محاربة املتشـــددين في ســـوريا والعراق، 
فعلـــى لندن اإلســـراع في تشـــكيل حتالف مع 
حلفائها القدامى، وعلى رأسهم اململكة العربية 

السعودية“.
وقبل مـــا يقرب من عامـــني، رفض البرملان 
البريطاني مشـــروع قـــرار تقدم بـــه كاميرون 
لضـــرب مواقع تابعة لنظام الرئيس الســـوري 

بشار األسد بالتنسيق مع الواليات املتحدة.
لكن الكفـــة حتولت بشـــكل دراماتيكي قبل 
أسبوع حينما كشـــفت تقارير عن أن الطيارين 
البريطانيني قاموا بالفعل باملشاركة إلى جانب 
طائرات أميركية وأخرى ســـعودية وعربية في 
اســـتهداف عناصـــر تنظيم الدولة اإلســـالمية 
املتشدد في سوريا، رغم نفي احلكومة املتكرر.
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كارتر يسوق بضائعه البائرة في السعودية

رقائق بقيت في مكتبة الجامعة مئة عام ولم يلتفت إليها أحد

} بــريوت – مـــن املتوقـــع أن تعقـــد احلكومة 
اللبنانية برئاسة متام سالم اليوم جلسة عمل 
ملناقشـــة األزمة اجلديدة التي افتعلها اجلنرال 
ميشـــال عون وحلفاؤه، وخاصـــة منهم تنظيم 
حزب الله، على خلفية التعيينات األمنية، وسط 
أجواء من التشـــاؤم بسبب اســـتمرار حتالف 
”8 آذار“ الـــذي يقـــوده حـــزب الله في سياســـة 

التعطيل واالبتزاز.
وكشـــف قيادي فـــي التيـــار الوطني احلر، 
برئاســـة اجلنرال ميشال عون، أن وزراء التيار 
الـــذي ُيعد األكثـــر متثيـــال ملســـيحيي لبنان، 
ســـيعمدون إلى تعطيل جلســـة العمل املرتقبة 
للحكومة من خالل إفقادها النصاب الدستوري.
وأوضـــح أن عمليـــة التعطيل ســـتتم وفق 
تكتيك انسحاب وزراء التيار الوطني احلر إلى 
جانـــب وزراء آخرين من األحزاب السياســـية 

احلليفة لهم ضمن حتالف ”8 آذار“.
ولم يســـتبعد في هذا الســـياق إقدام  وزير 
اخلارجيـــة جبران باســـيل اليوم علـــى إعادة 
ســـيناريو اجللســـة املاضيـــة حيث ســـيطرح 
موضوعـــا مـــن خارج جـــدول أعمال اجللســـة 
احلكومية قبل بدء رئيس احلكومة متام ســـالم 
بالكالم، وبالتالي حـــرف األنظار عن املوضوع 
الرئيســـي، ما ســـيترتب عنه انسحاب الوزراء 
من اجللســـة األمر الـــذي ســـُيفقدها النصاب 

الدستوري.
ويســـتوجب النصـــاب الدســـتوري لعقـــد 
اجتمـــاع للحكومـــة اللبنانيـــة، حضـــور ثلثي 
أعضائهـــا، مـــا يعنـــي 16 وزيرا مـــن إجمالي 

التشكيلة احلكومية التي تتألف من 24 وزيرا.
وزراء  علـــى 8  الـــوزراء  هـــؤالء  ويتـــوزع 
محسوبني على  حتالف ”14 آذار“ ومثلهم على 

”8 آذار“ و8 من الوسطيني.
ويبدو هذا السيناريو األقرب إلى التطبيق، 
وهو ما تسبب في إشـــاعة أجواء من التشاؤم 
بدأت تسود األوساط السياسية اللبنانية التي 
ال تتـــردد فـــي القول إن فريق حـــزب الله-عون 
ليس فـــي وارد التخلي عن سياســـة التعطيل، 
لإلبقاء على الوضع العـــام في البالد في حالة 

شلل يستفيد منها هو دون غيره.
وُتشـــير املعطيـــات املتوفـــرة إلـــى أن هذا 
الفريـــق ســـيزداد تشـــبثا برأيه بهدف حشـــر 
اجلميع فـــي زاويـــة االبتزاز، خاصـــة بعد أن 
الحت في األفق بـــوادر جديدة تنذر بإطالة أمد 
التعطيل إلى أجل غير مســـمى، مع بدء حديث 
عـــن تغييـــر اســـتراتيجي في  قـــوى ”8 آذار“ 
املعادلـــة اإلقليمية احمليطة بلبنـــان مع توقيع 

االتفاق النووي.

فريق حزب الله-عون 

يتشبث بالتعطيل واالبتزاز
• واشنطن تواجه تشددا سعوديا من نوع خاص تجاه البرنامج النووي اإليراني

أوباما في أرض جده وبين أشقائه
ص 12

تركيا تكتم أنفاس تويتر
ص 19

كائنات رندا مداح
ص 16



} تونــس - شـــرع البرملان التونســـي، أمس 
األربعاء، في مناقشة مشروع القانون املتعلق 
مبكافحـــة ”اإلرهـــاب ومنع غســـل األموال“ 
نقاشـــا عاما قبل املرور إلـــى املصادقة على 
القانون بصفة نهائية ودخوله حّيز الّتنفيذ.

ومـــن املقـــرر أن ينتهـــي مجلـــس نواب 
الشعب من املصادقة على القانون املكون من 
139 بندا برمته قبل 25 يوليو اجلاري املوافق 

لذكرى عيد اجلمهورية التونسية.
القانـــون  مناقشـــات  انطـــالق  ورافقـــت 
في اجللســـة العامـــة ملجلس نواب الشـــعب 
التونســـي تعزيزات أمنية مشـــددة ووجود 
مكثف لعناصر مـــن األمن داخل مقر املجلس 
وخارجه، وفـــي محيط منطقة بـــاردو، وذلك 
حتّســـبا ألي تهديدات إرهابية قد تســـتهدف 
املـــكان، مبناســـبة مناقشـــة قانـــون مكافحة 
اإلرهـــاب، خاصـــة وأن منطقـــة بـــاردو قـــد 

تعرضت إلى هجوم إرهابي استهدف متحف 
بـــاردو احملاذي ملبنى البرملـــان في 18 مارس 

املاضي.

وحضر نقاشـــات هـــذا القانـــون في أول 
جلسة عامة كل من وزير الداخلية التونسية 
محمد ناجم الغرسلي ووزير العدل التونسي 
محمـــد صالـــح بن عيســـى والوزيـــر املكلف 
بالعالقـــات بـــني احلكومـــة والبرملـــان لزهر 

العكرمـــي، إلى جانب حضـــور 144 نائبا من 
أصل 217 نائبا باملجلس.

ُيذكـــر أن احلكومة التونســـية قد أحالت 
هـــذا القانـــون إلى مجلـــس نواب الشـــعب 
للمصادقـــة عليه بتاريـــخ 25 مارس املاضي، 
وانطلقت أربع جلان برملانية (جلنة التشريع 
العام وجلنة تنظيم اإلدارة وشـــؤون القوات 
احلاملة للســـالح وجلنة احلقوق واحلريات 
وجلنـــة املاليـــة والتخطيـــط والتنميـــة) في 

مناقشته بتاريخ 2 أبريل املاضي. 
وكانت الصيغة األولية للقانون قد عرضت 
ألول مـــرة على املجلس الوطني التأسيســـي 
بتاريـــخ 28 ينايـــر 2014، ومتـــت املصادقـــة 
آنذاك على قرابـــة 30 فصال لكن لم يتم إمتام 
النظر فيه اعتبارا ملرور البالد آنذاك مبرحلة 
انتخابية وتعذر مواصلة املجلس التأسيسي 
ألعمالـــه. ومن املرّجـــح أن يحظى مشـــروع 

القانون بقاعدة توافقية واســـعة بني مختلف 
مكونات الطيف السياسي حتت قبة البرملان 
إذ حظـــي القانون خالل املصادقة عليه صلب 
اللجـــان التشـــريعية بإجمـــاع النـــواب من 

مختلف الكتل النيابية.
مـــن  العديـــد  أن  إلـــى  اإلشـــارة  جتـــدر 
احلقوقيـــني والسياســـّيني طالبـــوا بتعديل 
فصـــول عديدة من نـــص هـــذا القانون، مبا 
يتناســـب مـــع االتفاقيـــات الدوليـــة، ومنها 
الفصـــل 67 الـــذي يعطـــي للقاضي ســـلطة 
تقديرية واســـعة متكنه من القيام بجلســـات 

مغلقة وغير علنية.
والثغرات  املســـجلة  التحفظـــات  ورغـــم 
املوجـــودة إّال أن قانـــون مكافحـــة اإلرهـــاب 
وغســـيل األموال يعّد آلية ناجعة ستســـاعد 
الســـلطات علـــى مقاومـــة ظاهـــرة اإلرهاب 

املستفحلة ودرء مخاطرها املتنامية.

املعارضــــة  أحــــزاب  تســــتعد  اجلزائــر-   {
اجلزائريــــة املنضويــــة حتت لواء تنســــيقية 
لعقــــد  الدميقراطــــي،  واالنتقــــال  احلريــــات 
اجتماع فــــي بداية شــــهر أغســــطس القادم، 
حلل اخلالفات الداخليــــة التي بدأت تعصف 

بوحدتها.
وتعــــود أســــباب اخلالفــــات بــــني أحزاب 
التنســــيقية إلى لقاء عبدالرزاق مقري رئيس 
حركة مجتمع السلم (حمس) بأحمد أويحيى 
رئيــــس ديوان عبدالعزيز بوتفليقة. وقد خّلف 
هذا اللقاء جدال بني الفاعلني السياســــيني في 
تنســــيقية االنتقال الدميقراطي التي أكدت أن 
حمس لم تستشــــرها بخصوص التحاور مع 
الســــلطة. وامتــــد هذا اجلدل ليفســــح املجال 
أمام خالفات قدمية بني إخوان اجلزائر طفت 
مجددا على الســــطح، حيث انحصر اخلالف 
علــــى ما يبــــدو بني حمــــس وجبهــــة العدالة 

والتنمية برئاسة عبدالله جاب الله.
وأبدت أحزاب املعارضة داخل التنسيقية 
استعدادها لتجاوز ما قامت به حمس بهدف 
احلفــــاظ على وحدة هذا القطــــب خاصة وأن 
”العدو“ مشــــترك، لكن جبهة العدالة والتنمية 
متّســــكت برفضهــــا للقــــاء الذي جمــــع مقري 
بأويحيــــى واعتبــــرت أن حمــــس التي خّيرت 
اخلروج من الســــلطة واالصطفاف إلى جانب 
املعارضة تبحث اآلن عن مخارج توصلها إلى 

السلطة من جديد.
واعتبــــر مراقبون أن هــــذه اخلطوة كانت 
متوّقعة باعتبار أن احلركة انتهجت على مدى 
عقود، سياســــة التسويات مع النظام وهو ما 

مّكنهــــا من أن تكون أحد األحزاب الرئيســــية 
في املشــــهد السياســــي اجلزائري ومن الظفر 

مبناصب وامتيازات هاّمة.
ويعكــــس بيان جبهــــة العدالــــة والتنمية 
الــــذي أصدرتــــه مؤّخرا حجــــم اخلالفات بني 
احلزبني اإلسالميني والتي متتد إلى سنوات 
طويلة، فاجلبهة عارضت دائما خيار مؤسس 
حمــــس محفوظ نحنــــاح مســــاندة بوتفليقة، 
بينما يعتبــــر بعض قادة حمــــس أن عبدالله 
جاب الله فّوت مبعارضته للسلطة فرصة على 

اإلسالميني لتحقيق مشروعهم السياسي.
اجلدير بالذكــــر أن حركة مجتمع الســــلم 
كانــــت منذ عهد مؤسســــها محفــــوظ نحناح 
املكّنــــى بـ“املرشــــد“ أحــــد األحــــزاب الداعمة 
انتهــــاج  وحاولــــت  املتعاقبــــة.  للحكومــــات 
استراتيجية تستند إلى االعتدال في املواقف 
املعلنة وفي التصريحات الرسمية واملشاركة 
فــــي احلكم. ونّددت احلركــــة بالعنف املمنهج 
الذي مارسته اجلبهة اإلســــالمية لإلنقاذ في 
التســــعينات وحاولــــت متييز نفســــها عنها، 
إال أن انتقادات واتهامــــات بالتواطؤ طالتها 
باعتبارها تتبنى الطرح السياسي والدعوي 

للتنظيم الدولي لإلخوان املسلمني.
وجتاوبــــت حمــــس ســــنة 1995، مع دعوة 
احلكومة إلى انتخابات رئاســــية بعد الفراغ 
السياسي الذي عاشته جراء احلرب املستعرة 
مــــع اجلماعة اإلســــالمية املســــلحة، وقد حّل 
مرشــــحها فــــي املرتبــــة الثانية بعــــد اليمني 

زروال.
كمــــا أيــــدت احلركــــة قانون وفــــاق مدني 
يسمح للجهاديني املسلحني الذين لم يرتكبوا 
جرائم قتل بتســــليم أنفسهم، وقد اقترح هذا 
القانــــون اليمني زروال في نفس الســــنة التي 
تلقد فيها منصب الرئاســــة. ولم تقتنع جبهة 
العدالة والتنمية بتبريرات مقري الذي أكد أن 
قرار مباشــــرة مشــــاورات مع السلطة سيعزز 
أهداف تنســــيقية احلريات وسيسمح للحركة 

اإلســــالمية بطــــرح تصوراتها حــــول الوضع 
األمني واالقتصادي واالجتماعي.

وكتب مقري في وقت سابق، على صفحته 
في ”فايســــبوك“، ”نحن متمســــكون بأرضية 
مازافران وبتنســــيقية االنتقــــال الدميقراطي. 
واملبــــادرة لألحزاب  النشــــاط  نعترف بحرية 
االتصــــال  لهــــا.  املشــــكلة  والشــــخصيات 
بالسلطات باسم التنسيقية (أو حتى الهيئة) 

ال ميكن أن يكون إال عبر قرار جماعي“.
وأمام هذا الوضع املرتبك بدأت التحركات 
داخــــل التنســــيقية حلل اخلالف بــــني حركة 

مجتمع الســــلم والعدالــــة والتنمية والتركيز 
أكثر حــــول حتمية االنتقــــال الدميقراطي في 
ظل أزمــــات متتاليــــة ترجمتها االشــــتباكات 
املذهبيــــة في اجلنوب اجلزائــــري ومن قبلها 
االحتجاجات الشــــعبية العارمة ضّد مشروع 

استغالل الغاز الصخري.
ويقود حاليا جياللي سفيان رئيس حزب 
جيل جديد، مبادرة للوســــاطة بني عبدالرزاق 
مقري وقيادات أخرى في التنســــيقية خاصة 
عبدالله جاب الله الذي لّوح باالنســــحاب في 
حال واصلت حمــــس اتخاذ القرارات بطريقة 

أحاديــــة. ويقــــوم مقــــري باتصــــاالت مكثفة 
حتضيرا الجتماع أغســــطس الذي ســــتترتب 

عنه قرارات هامة ستحدد مصير التنسيقية.
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أدت اشتباكات عنيفة يخوضها 
منذ أسبوع مسلحون من قبيلتي 
التبو والطوارق في جنوب شرق 

ليبيا إلى مقتل أكثر من 40 شخصا 
وإصابة العشرات بجروح متفاوتة 

الخطورة.

◄ أكدت مصادر إعالمية أن 
طائرة مقاتلة تابعة لسالح الجو 

الليبي قصفت، أمس األول، تجمعا 
لعناصر تنظيم أنصار الشريعة في 

حي الليثي.

◄ أفادت مصادر عسكرية بأن 
الجيش المالي اعتقل 15 جهاديا 
خالل عملية عسكرية بالقرب من 
الحدود اإليفوارية بجنوب البالد.

◄ نفى المتحدث باسم الرئاسة 
التونسية، معز السيناوي، ما تّم 

تداوله من أخبار حول إقامة قاعدة 
عسكرية أجنبية بمدينة الهوارية 

من محافظة نابل شمال تونس.

◄ قال المبعوث األممي لدى ليبيا، 
برناردينو ليون، إن فريقه يعمل 

على تحرير أربعة عمال إيطاليين 
خطفوا في ليبيا منذ يومين.

◄ أكد عبدالقادر مساهل وزير 
الشؤون المغاربية واألفريقية 

بالحكومة الجزائرية، في افتتاح 
مؤتمر دولي حول مكافحة التطرف 
العنيف واستئصاله أمس األربعاء، 

أن مكافحة اإلرهاب والتطرف 
تقتضي مواجهة ظاهرتي معاداة 

اإلسالم واألجانب.

◄ يعتزم المؤتمر الوطني العام 
في ليبيا، اليوم الخميس، عقد 
جلسة خاصة لمناقشة إمكانية 

إرسال قوات إضافية، بهدف 
ضبط الوضع األمني في المنطقة 
الجنوبية، التي تشهد اشتباكات 

جراء خالفات قبلية.

البرملان التونسي يناقش قانون مكافحة اإلرهابباختصار

قضاة املغرب يضغطون ملنع تمرير مشروع قانون املجلس األعلى للقضاء

أكبر قطب للمعارضة في الجزائر أمام اختبار الوحدة
[ خالفات داخلية وتهديدات باالنسحاب  [ قادة تنسيقية الحريات يتحركون إلذابة الجليد بين إخوان الجزائر

تضارب املواقف بخصوص التحاور مع السلطة قد يفرق بني قادة التنسيقية

ــــــر تكتل للمعارضة في اجلزائر على  تعيش تنســــــيقية احلريات واالنتقال الدميقراطي أكب
وقع خالفات داخلية بني قادتها تضعها على محك التفكك واالنشقاقات. هذا الوضع دفع 
بعض قادة التنســــــيقية إلى القيام بتحركات للتقريب بني وجهات النظر وجتاوز اخلالفات 

القائمة.

«فرضنا األمن على حدودنا الســـبعة وكل قواتنا األمنية عازمة على 
مالحقـــة اإلرهابييـــن بال هوادة وفـــرض الســـالم والطمأنينة لكل 

المواطنين}.
عبداملالك سالل
رئيس الوزراء اجلزائري

«اإلصالحـــات السياســـية واالقتصادية واالجتماعيـــة بالمغرب، 
ساهمت في االستقرار واألمن، وعززت مكانته، كشريك أساسي 

لالتحاد األوروبي}.
عبداإلله بن كيران
رئيس احلكومة املغربية

«األطـــراف التـــي تماطل مـــن أجل عرقلـــة الحـــوار الليبي الذي 
يهـــدف إلـــى إنهاء األزمـــة أو تســـعى مقاطعته ســـتواجه عزلة 

دولية قريبا}.
باولو جينتيلوني
وزير اخلارجية اإليطالي

} الربــاط – ميارس نادي القضاة في املغرب 
ضغوطـــا ضّد وزارة العـــدل واحلريات وفرق 
األغلبيـــة فـــي البرملـــان مـــن أجـــل مراجعة 
املتعلقني  التنظيميـــني  القانونني  مشـــروعي 
باملجلس األعلى للســـلطة القضائية والنظام 

األساسي للقضاة.
ونبه النـــادي في بيان لـــه، إلى ”خطورة 
ما يحاك ضد الســـلطة القضائية من محاولة 
النيل من كيانها ووجودها واستقالليتها عبر 
اعتماد مقتضيات قانونية تضيق من هامش 
احلقـــوق واحلريـــات وتتوســـع فـــي مفهوم 

التضييق واملنع“.
ومن جانبهم وجه ممثلو أحزاب املعارضة 
في البرملان املغربي مذكرة إلى رشيد الطالبي 
النـــواب، للطعن  العلمـــي، رئيـــس مجلـــس 
في قـــرار التصويـــت على مشـــروع القانون 
التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى للســـلطة 
القضائية، بعـــد املصادقة عليه من قبل جلنة 

العدل والتشريع منذ أيام.
وأفـــادت أحزاب املعارضة بـــأن تعديالت 
احلكومـــة التي ّمتت إضافتها على القانونني 
تعـــّد ”مبثابة إعادة إنتاج نص جديد مخالف 
للمشـــروعني“ في نسختهما األصلية واملتفق 

عليها.
ويعـــرف قطاع العدالـــة باملغرب حالة من 
االحتقـــان بني نـــادي القضاة ووزيـــر العدل 

واحلريـــات مصطفى الرميد باتت تهدد جديا 
بنســـف كل املكتسبات احلقوقية التي راكمها 
املغرب منذ ســـنوات، ويتهـــم القضاة الوزير 
بانتهاج سياســـية إقصائيـــة ضّدهم إضافة 
إلى تهميش النظام القضائي القائم في البالد 
وذلك بعدم القيام بعمليات التطوير الشـــاملة 
واإلصالحات القانونيـــة الالزمة التي حتّول 
القضـــاء في املغرب من مجـــرد وظيفة إدارية 

إلى سلطة فعلية.
ويعد مشـــروع القانون املتعلق باملجلس 
األعلى للسلطة القضائية من املضامني الستة 
الكبرى مليثاق إصالح منظومة العدالة، التي 
جاء بهـــا ميثاق احلـــوار الوطنـــي إلصالح 

منظومة العدالة.
ويتضمـــن 114 مادة، تشـــتمل على أحكام 
عامـــة، وتأليـــف املجلـــس األعلـــى للســـلطة 
القضائيـــة، وتنظيـــم ســـير املجلـــس األعلى 
للســـلطة القضائيـــة وغيرهـــا مـــن البنـــود 
التي حتـــدد اختصاصات املجلـــس، وتدبير 
الوضعيـــة املهنية للقضاة، واملعايير املتعلقة 
بهـــا، وحمايـــة اســـتقالل القاضـــي، ووضع 

التقارير وإصدار التوصيات واآلراء.
وكانت مســـودة القانون األولى قد أثارت 
نقاشا واسعا بني اجلمعيات املهنية للقضاة، 
التـــي قدمـــت مذكـــرات متباينـــة طرحت من 
خاللها تصوراتها للقانون التنظيمي املتعلق 

باملجلـــس األعلى للســـلطة القضائية، ووجه 
نـــادي القضـــاة آنذاك نقـــدا الذعـــا حلكومة 
عبداإلله بن كيران اإلســـالمية ولوزارة العدل 
واحلريـــات خاصة بخصوص عـــدم التعامل 
بجديـــة مع مقترحـــات املنظمـــات احلقوقية 
واجلمعيـــات الناشـــطة فـــي قطـــاع العدالة 

لتطويـــر املنظومـــة القضائيـــة فـــي املغرب. 
وســـبق أن أعلن قضاة منضـــوون حتت لواء 
نادي القضاة في املغرب عن عزمهم مراســـلة 
االحتـــاد العاملـــي للقضاة بحجـــم التضييق 
املمارس عليهم من قبل وزير العدل واحلريات 

مصطفى الرميد.

ســـفيان  جياللـــي  تحـــركات 
هدفها التقريـــب بني وجهات 
النظـــر حفاظـــا علـــى وحـــدة 

التنسيقية

 ◄

بـــني حركة  خالفـــات قديمـــة 
العدالة  مجتمع السلم وجبهة 
والتنميـــة تطفو مجـــددا على 

السطح 

 ◄

من املقـــرر أن ينتهي البرملان 
القانون  مـــن املصادقة علـــى 
قبل 25 يوليو الجاري املوافق 

لذكرى عيد الجمهورية

 ◄

قضاة املغرب يحذرون من خطورة النيل من استقاللية السلطة القضائية
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أخبار

◄ أعلن سفير إيران لدى سلطنة 
عمان علي أكبر سيبويه ”أن ثمة 
تخطيطا إلقامة جسر علوي على 

مضيق هرمز يربط السلطنة بإيران“، 
وذلك وفق ما نقلته عنه صحيفة 

الوطن احمللية العمانية.

◄ خفضت محكمة االستئناف 

الكويتية حكما كانت أصدرته محكمة 
اجلنايات وقضى بحبس مواطن 
١٥ سنة سجنا عن تهمة االنتماء 

واالنضمام إلى تنظيم داعش إلى ١٠ 
سنوات مع الشغل والنفاذ.

◄ كشف مسؤول في وزارة 
الدفاع السعودية عن قيام الوزارة 

بتخصيص أوقاف خاصة ملنسوبي 
القوات املسلحة تصب إيراداتها 

في مصلحة صناديق التكافل 
بهدف تقدمي اإلعانات واملساعدات 

والقروض ألفراد اجليش.

◄ عثر في محافظة املثنى بجنوب 

العراق على طائرة استطالع أميركية 
دون طيار مزودة بكاميرات مراقبة. 

ولم يحّدد إلى اآلن سبب سقوط 
الطائرة وال املهمة التي كانت تقوم 
بها في أجواء احملافظة التي تعتبر 

أكثر محافظات العراق استقرارا.

◄ أمر ولي ولي العهد السعودي 
ووزير الدفاع األمير محمد بن سلمان 

مبعاملة ضابط الصف اإلماراتي 
يوسف أحمد الفالسي الذي قتل 

أثناء مشاركته في عملية إعادة األمل 
في اليمن ”معاملة الشهيد السعودي 

ماديا ومعنويا“.

◄ قالت مصادر سعودية إن عدد من 
ألقي عليهم القبض في اململكة بتهمة 
االنتماء إلى خاليا إرهابية على مدى 

الـ١٢ عاما املاضية بلغ ٤٣٣٦ من بينهم 
١٦٥١ من املنتمني إلى داعش قبض 

عليهم خالل الـ٩ أشهر املاضية.

باختصار

} جــدة – اســـُتقبل وزيـــر الدفـــاع األميركي 
أشـــتون كارتر أمس في جدة مـــن قبل العاهل 
الســـعودي امللك ســـلمان بن عبدالعزيز، حيث 
ناقشـــا بحضور ولـــي العهد وزيـــر الداخلية 
األمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد وزير 
الدفاع األمير محمد بن ســـلمان، ”مســـتجدات 
املنطقة والعالقات بـــني البلدين خصوصا في 

املجاالت العسكرية“.
وقالت وكالة األنباء الســـعودية الرســـمية 
إن كارتر أّكـــد خالل اللقاء ”حـــرص الواليات 
الســـالم  تعزيـــز  علـــى  األميركيـــة  املتحـــدة 

واالستقرار في املنطقة“.
وقـــال كارتـــر قبـــل رحلتـــه إنـــه يهـــدف 
إلـــى مناقشـــة االســـتراتيجية األميركيـــة في 
مواجهة العـــدوان اإليراني في املنطقة وكذلك 
محاربة تنظيـــم داعش، فيما قال مســـؤولون 
إن احملادثـــات ســـتتطرق إلـــى التعـــاون مع 
السعودية في مجاالت مثل الدفاع الصاروخي 
واألمـــن اإللكتروني والبحـــري، لكن ليس من 

املتوقع عقد أي صفقات سالح جديدة.
وأشـــارت مختلف التحليالت التي تعّلقت 
بزيارة كارتر للســـعودية إلى موضوع االتفاق 
النـــووي بني إيـــران والقوى العامليـــة بقيادة 
الواليات املّتحـــدة التي لم تنفـــّك عن محاولة 
إقناع دول املنطقة، ال ســـيما الدول اخلليجية، 
بجدوى إبرام االتفاق وعدم وجود آثار جانبية 
له على استقرار تلك الدول وأمنها، في ”مهمة 
تسويق“ يصفها املراقبون بالصعبة، متوّقعني 
فشـــل الواليـــات املّتحـــدة في إقنـــاع حلفائها 
اخلليجيـــني مبنظورهـــا إلـــى االتفـــاق الذي 
يراه هـــؤالء احللفاء قاصرا عـــن إدراك أبعاد 
االعتـــراف بإيران كقوة نووية ورفع العقوبات 
عنها قبل األوان مبـــا ميّكنها من موارد مالية 

إضافيـــة لن تتـــرّدد في اســـتخدامها ملواصلة 
زعزعـــة اســـتقرار املنطقة عبر دعـــم جماعات 
تابعة لها داخل البلدان العربية، على غرار ما 

دأبت عليه طيلة السنوات املاضية.
وتأتـــي زيـــارة كارتـــر مواصلـــة جلهـــود 
سياســـية ســـابقة لتهدئة قلق بلـــدان اخلليج 
من االتفاق بشـــأن النووي اإليراني كان بدأها 
الرئيـــس األميركي بـــاراك أوباما خـــالل قّمة 
عقدها في مايو املاضي مع القادة اخلليجيني 
في منتجع كامب ديفيـــد، وبرزت فيها معادلة 
واضحة تقوم على توفير واشـــنطن ضمانات 

أمنية للخليجيني مقابل دعمهم لالتفاق.
صاروخيـــة  درع  إنشـــاء  فكـــرة  ومّثلـــت 

باخلليج أبرز عنوان في تلك املعادلة.
ويفّســـر ذلك اختيار أوبامـــا لوزير دفاعه 
أشـــتون كارتـــر للجولـــة التـــي كانـــت قادته 
إلـــى األردن قبـــل أن يحـــط الرحـــال أمس في 

السعودية.
ورافـــق كارتر في زيارته إلى جّدة وفد هام 
ضم رئيس األركان مبكتـــب وزير الدفاع إريك 
روزينباخ وكبير املساعدين العسكريني رونالد 
لويس، والقائمة بأعمال مســـاعد وزير الدفاع 
لشـــؤون األمن الدولي أليسا سلوتكني ونائب 
مســـاعد وزير الدفاع للشـــرق األوســـط أندرو 

أكسوم.
ويقول محّللون خليجيون إن دول اخلليج 
ال ســـيما اململكة العربية الســـعودية أبعد ما 
تكون عن االقتناع مبا تعرضه عليها الواليات 
املتحـــدة وإنها اختارت سياســـة ذكية ومرنة 
جتـــاه الدولة القائـــدة للنظـــام العاملي تتمثل 
في االســـتماع إلى طروحها بشأن االتفاق مع 
إيـــران، وقبـــول ما يناســـبها مبا فـــي ذلك ما 
تعرضه الواليـــات املّتحدة من نظـــم ومعّدات 
حلمايـــة أمن اخلليج، فـــي مقابل عدم االكتفاء 
بذلك وتنفيـــذ ما تراه ضروريـــا للحفاظ على 
أمنهـــا واســـتقرارها مـــن خطـــوات تســـتبق 
إمكانيـــة تصعيد تدخالت إيـــران في جوارها 
اإلقليمي بعد تخّلصهـــا من العقوبات الدولية 
والتي قد تشمل الحقا رفع احلظر عن تزويدها 

بالسالح.

وتتلّخص املقاربة اخلليجية حسب تعبير 
أحد املراقبني في عبارة ”نستمع ملا تعرضونه 
ونطبق ما نراه ضروريـــا ألمننا“. ومن ضمن 
اإلجراءات االســـتباقية اخلليجية العمل على 
تنويـــع الشـــركاء عبر العالـــم وتوظيف القوة 
املالية لبلدان اخلليج في تنمية الشـــراكات مع 
دول ذات وزن مثل روســـيا وفرنســـا، وأيضا 
في اقتناء أكثر املعدات العسكرية تطورا ومن 
مصادر متعّددة لتجاوز االرتهان لشريك واحد 

هو الواليات املتحدة ذات املواقف املتبّدلة.
ومنذ اعتالء امللك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 

العرش هـــذا العام تتبع الريـــاض نهجا أكثر 
صرامة جتاه إيـــران. وفي األســـبوع املاضي 
حذر األمير بندر بن ســـلطان الرئيس السابق 
للمخابرات الســـعودية من أن االتفاق النووي 
سيجعل إيران ”تعيث فسادا في املنطقة“. كما 
حذر وزير اخلارجية الســـعودي عادل اجلبير 
إيران من أي تدخل ســـلبي في املنطقة، مؤكدا 
أن قيـــام إيران باعمال شـــغب لـــن يكون على 

حساب السعودية التي ستتصدى لها.
ومن جانبه أشار رئيس مجلس إدارة مركز 
الدراسات االستراتيجية في جدة أنور عشقي 

إلـــى أن الســـعودية تـــدرس تعزيـــز دفاعاتها 
وكيفية مواجهـــة إيران في حال تفاقم األعمال 

املخلة باالستقرار نتيجة االتفاق النووي.
ويجزم املراقبـــون بأن عاصفة احلزم التي 
قادتها السعودية ضّد املتمّردين احلوثيني في 
اليمـــن والتي حتولت إلى عمليـــة إعادة األمل 
ال تنفصل عن اإلجراءات اخلليجية الســـتباق 
تعاظم النفوذ اإليراني في املنطقة على اعتبار 
احلوثيني ال يعدون كونهـــم ذراعا إليران مثل 
ميليشـــيا حزب الله في لبنان وعدة ميليشيات 

شيعية في العراق.

كارتر يواصل في السعودية المهمة الصعبة في تسويق االتفاق النووي مع إيران

ــــــاع حلفائها اخلليجيني بجدوى االتفاق النووي  احلملة التي تشــــــنها الواليات املتحدة إلقن
مع إيران، رغم كثافتها، ال تبدو بوارد إقناع هؤالء احللفاء باملنظور األميركي الذي يرونه 

قاصرا عن إدراك أبعاد االعتراف بإيران كقوة نووية ورفع العقوبات عنها قبل األوان.

الخليجيون يطالبون واشنطن بأفعال ال بأقوال

«وحـــدة المجتمع وتماســـكه والمســـاواة بين جميع أفـــراده دون 

تمييز هي ضمان الســـتقراره وســـعادته. والفتـــن والجدل وإثارة 

الكراهية هي تفكيك له من داخله».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

«إن نضـــال أمتـنـــا على مر التاريخ لم يكن مـــن أجـل بقاء األكـراد 

تحــــت نير الخضوع، فلم نقـدم الشـــهداء كي نبقـــى تحـت إمـرة 

أحد».

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

«اإلخـــوة في بعض محافظات الشـــمال اليمني، بـــدال من الجلوس 

وشـــرب الشـــاي وتخزين القات وشـــتم الحوثي و«عفاش» احملوا 

السالح وقاوموا المفسدين بصنعاء».

فهد الشليمي
رئيس املنتدى اخلليجي لألمن والسالم

ــشــركــاء الــدولــيــني  تــنــويــع ال

ـــصـــادر الــتــســلــح وضـــرب  وم

اإلجـــراءات  ضمن  إيــران  أذرع 

االستباقية الخليجية

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ مقاربة واشنطن: أمن الخليج مقابل االتفاق مع إيران [ المقاربة الخليجية: نستمع لعروضكم ونطبق ما هو ضروري ألمننا

عمان تحتفل بأول عيد للنهضة بعد عودة السلطان قابوس من رحلة عالج بألمانيا
} مسقط - حتتفل سلطنة عمان اليـوم بـ”يوم 
النهضة“ وهي التسمية الرسمية لذكرى تسلم 
الســـلطان قـابوس بن ســـعيد احلكم في بالده 
فـــي الثالث والعشـــرين مـن يوليـو من ســـنة 

.١٩٧٠
ودأبت الســـلطنة طيلـة السنوات املـاضية 
على إقامة احتفـاالت رســـمية باملناسبة تـأخذ 
طابع اســـتذكار وتعـــداد ما حتقق فـــي البلد 
خالل ســـنوات حكم الســـلطـان قابـــوس مـن 
مكاســـب ومنجزات ”شـــكلت نقالت نوعية في 
مختلـــف املجاالت وأبـــرزت مالمـــح النهضة 
الشـــاملة بالســـلطنة“، إّال أن االســـتثنـاء فـي 
ذكـرى هذه الســـنة كـونها األولـــى بعد عـودة 

الســـلـطان قابـــوس مـــن رحلة عـــالج طويلة 
بأملـانيا اســـتمـرت حوالي ثمـانية أشهر بدءا 

مـن التاسع من يوليو ٢٠١٤.
وأشـــاعت عـــودة الرجـــل إلى بـــالده في 
الثالث والعشـــرين من مارس املاضي حالة من 
االرتياح بعد موجة قلـــق عزاها مراقبون إلى 
محورية دوره في النظام السياســـي العماني 
وإلى رمزية شـــخصيته كمؤسس وبان لعمان 
احلديثة وكصمام أمان الســـتقرار الســـلطنة، 
خصوصـــا فـــي مرحلـــة االضطرابـــات التي 

تعرفها املنطقة.
وغاب الســـلطان قابوس عـــن االحتفاالت 
املاضية بذكرى اليـــوم الوطني التي تصادف 

الثامن عشـــر من نوفمبر مـــن كل عام واكتفى 
بتوجيه رســـالة متلفزة إلى شعبه طمأنه فيها 

بشأن صحته.
وخالل األســـبوع املاضي ظهر الســـلطان 
قابوس في أول نشاط علني له بعد العودة من 
رحلة العالج بحضور كاميرات اإلعالم بصدد 
وضع حجر األســـاس ملشـــروع ”متحف عمان 
عبـــر الزمان“ خـــالل حفل أقيم للمناســـبة في 
موقع املشروع بوالية منح مبحافظة الداخلية، 

وبدا في أمت صحته وحيويته.
وعكست وسائل اإلعالم العمانية املختلفة 
االحتفـــاالت بيـــوم النهضـــة عبـــر بـــّث مواد 
وتقاريـــر ترّكـــز على ما أجنز فـــي عمان طيلة 

سنوات حكم الســـلطان قابوس. وذّكرت وكالة 
األنباء الرســـمية بقرب دخول آخر خطة تنمية 
خمسية ٢٠١٦ – ٢٠٢٠ ضمن استراتيجية عمان 
٢٠٢٠ التي يتم تنفيذها منذ العام ١٩٩٦، معلنة 
بدء احلكومة في اإلعداد الستراتيجية التنمية 

العمانية ٢٠٤٠.
وتعرف ســـلطنة عمان منذ أكثر من أربعة 
عقود حالة من االســـتقرار األمني والسياسي 
ســـاعدتها على حتقيق تطور هام في مختلف 
عيـــش  مســـتوى  حتســـني  وفـــي  املجـــاالت 
مواطنيها، فيمـــا تواصل العمـــل على تنويع 
اقتصادهـــا في ظـــل التراجعات املســـّجلة في 

أسعار النفط.

} عدن - أعيـــد أمس فتح مطار عدن بجنوب 
اليمن في خطوة عكســـت بدايـــة عودة مظاهر 
الدولـــة اليمنيـــة انطالقـــا مـــن احملافظة بعد 

استكمال حتريرها من املتمّردين احلوثيني.
وتزامـــن ذلـــك مـــع الكشـــف عـــن وصول 
معّدات عســـكرية نوعية إلى احملافظة مرسلة 
من قبـــل دول التحالـــف العربـــي لتعزيز قوة 
اجليش املوالي للشـــرعية والـــذي متّثل قوات 
نخبـــة مت تدريبها في اخلارج وســـاهمت في 
عمليـــة التحريـــر نواته الصلبـــة، فيما يتوّقع 
أن يتســـع ليضم أعدادا من املقاومني وذلك من 
أجل توفير قوة كافية الســـتكمال حترير باقي 
مناطق البالد بقدرات بشرية مينية ومبساعدة 

لوجستية عربية.
واســـتقبل مطار عدن أمس طائرة عسكرية 
ســـعودية هي األولـــى التي تصلـــه منذ قرابة 
أربعة أشـــهر وفق مـــا أعلنه وزيـــر النقل بدر 
محمد باســـلمه للصحافيني فـــي املطار قائال 

«إنها بداية العمليات في املطار».
ومتكن مقاتلو املقاومة الشعبية التي تضم 
الفصائـــل املواليـــة حلكومة الرئيـــس اليمني 
املعتـــرف بـــه دوليـــا عبدربه منصـــور هادي، 
األسبوع املاضي من السيطرة على مطار عدن 

وعلى أجزاء مـــن املدينة اجلنوبية بعد معارك 
عنيفة مع املتمردين احلوثيني وقوات الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
وكان املطـــار مـــن أول القطاعـــات التـــي 
اســـتعادتها القوات املوالية لهـــادي املدعومة 

من قوات شكلت مؤخرا وجهزها التحالف.
وقال ضابـــط في اجليش الســـعودي كان 
على مـــنت الطائرة التـــي أقلعت بعيـــد إفراغ 
حمولتها «نقلت الطائرة مساعدات إنسانية».

واضاف «ســـيتم في األيام املقبلة تدشـــني 
جســـر جوي لإلغاثـــة بني الســـعودية واليمن 

ملساعدة الشعب اليمني الذي ندعمه».
وكان نقل عن قيادي في املقاومة الشـــعبية 
قولـــه إن ١٣٠ مدرعـــة وآلية عســـكرية جديدة 
وصلـــت إلى عدن لدعم قـــوات اجليش املوالي 
للشـــرعية واملقاومـــة، وذلك في إطـــار عملية 
«الســـهم الذهبي» التي تنفذها قوات التحالف 
العربـــي لتحرير احملافظات اليمنية من قبضة 

احلوثيني وأتباعهم.
وأوضح املصدر أن التعزيزات التي وصلت 
الثالثاء إلى ميناء البريقة شملت أيضا املئات 
من اجلنود املدربني. ومن جهتها قالت مصادر 
مينيـــة إن فتح املطار ســـيكون مهّما أيضا في 

إمـــداد القوات اليمنية على وجه الســـرعة مبا 
حتتاجـــه من معّدات للحفاظ على ما حتقق في 
عدن، وملّد جهـــود التحرير باجتاه احملافظات 
األخرى على غرار حلج وأب وتعز ومأرب التي 
اشـــتعلت فيها املقاومة ضد احلوثيني بشـــكل 

غير مسبوق.
وأعلن أمس عن مقتل ما يقارب العشـــرين 
من املســـلحني احلوثيني وأســـر ثالثة آخرين 
فـــي مواجهات عنيفـــة مع املقاومة الشـــعبية 

مبحافظة مأرب شرقي البالد. كما أفاد مصدر 
مـــن املقاومة الشـــعبية اليمنية بـــأن األخيرة 
ســـيطرت علـــى وادي عقـــان فـــي مدينة حلج 
جنوبي البالد وقطعت طرق اإلمداد على قاعدة 

العند اجلوية بني تعز وحلج. 
وفي شبوة أفاد شهود عيان أن قياديا بارزا 
فـــي جماعة أنصارالله احلوثية قتل مع ســـتة 
من مرافقيه في غارة لطيران التحالف العربي 

استهدف بها دورية عسكرية للمتمّردين.

المساعدات اإلنسانية واإلمدادات العسكرية تتدفق على عدن جوا وبحرا

السفن كما الطائرات أصبح بإمكانها أن ترسو بأمان في عدن

ــــــر املدينة من املتمّردين احلوثيني  إعادة فتح مطار عدن أمس في وقت قياســــــي بعد حتري
يحمــــــل بعدا رمزيا يعكس إصــــــرار دول التحالف العربي على إعــــــادة مظاهر الدولة إلى 
احملافظة، كما أن له جانبا عمليا في ســــــرعة إغاثة الســــــكان ومّد القوات املوالية للشرعية 

باملعدات الالزمة ملواصلة حترير باقي املناطق.



} دمشــق - أعلنـــت وزارة الدفـــاع األميركية 
مقتـــل زعيم تنظيم ”خرســـان“ في غارة جوية 

مطلع يوليو بسوريا.
وقـــال جيف ديفيس أحد املتحدثني باســـم 
البنتاغون في بيان إن محسن الفضلي قتل في 
8 يوليو خالل تنقله بسيارة بالقرب من سرمدا 

بشمال غرب سوريا.
ولـــم يوضـــح مـــا إذا كانت الغـــارة متت 

بطائرة دون طيار أو نفذتها مقاتلة جوية.
وتنظيم خرسان لم يسجل له أي أثر فعلي 
علـــى األرض في ســـوريا، حيث أنـــه لم يعلن 
عن نفســـه على خالف ما تقوم به التنظيمات 

املتطرفة عادة، كما إنه لم يتنب أي عملية.
وكل األخبـــار املعلنة بخصـــوص التنظيم 
متأتيـــة مـــن املســـؤولني األميركيـــني، الذين 
يزعمـــون بـــأن خطـــره يفـــوق كل التنظيمات 

اإلرهابية مبن فيها ”الدولة اإلسالمية“.
ويقـــول املســـؤولون األميركيـــون إن هذا 
التنظيم يتألف من مقاتلني سابقني في تنظيم 
القاعدة انتقلوا من آســـيا الوســـطى ومناطق 
أخرى من الشرق األوسط إلى سوريا للتخطيط 

العتداءات ضد الواليات املتحدة.

وحسب االستخبارات األميركية فإن زعيمه 
الفضلـــي كويتي األصـــل كان من املقربني جدا 
مـــن زعماء القاعدة وهو مـــن املقاتلني القالئل 
في تنظيـــم القاعدة الذين مت إبالغهم مســـبقا 

باعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وقال ديفيس إن ”مقتله سيضعف ويزعزع 
العمليـــات اخلارجيـــة للقاعدة ضـــد الواليات 

املتحدة وحلفائها“.
وتابع ديفيـــس الذي يشـــرف على املكتب 
اإلعالمـــي لـــوزارة الدفـــاع أن الفضلـــي كان 
متورطـــا في اعتداءات أكتوبر 2002 ضد قوات 
في جزيرة  مشاة البحرية األميركية ”املارينز“ 
فيلـــكا بالكويت وضد ناقلة النفط الفرنســـية 

ليبمبورغ.
وكانـــت وزارة اخلارجيـــة األميركيـــة قـــد 
رصـــدت مكافـــأة قدرهـــا 7 ماليـــني دوالر لقاء 
أي معلومات ميكـــن أن تقود إلى القبض على 

الفضلي أو مقتله.
وقد أعلنت الواليات املتحدة في ســـبتمبر 
املاضـــي عـــن اســـتهداف طيرانهـــا للفضلي 
وقيـــادات أخرى في مجموعة خرســـان، إال أن 
جبهة النصرة ردت آنـــذاك بأنه ال وجود لهذا 
التنظيم بســـوريا وأن من مت اســـتهدافهم هم 

عناصر ينتمون إليها.
ويتشـــكك البعض في الروايـــة األميركية 
حول هـــذا التنظيم، فيما يذهب البعض اآلخر 
من املتابعني للساحة اجلهادية إلى عدم وجود 
تنظيم مســـتقل بذاته يحمل اســـم خرسان في 
ســـوريا وأن املجموعـــة التـــي يتحـــدث عنها 

املســـؤولون األميركيـــون ليســـت إال جزءا من 
جبهة النصرة.

وظهـــرت جبهة النصرة في ســـوريا مطلع 
العـــام 2012 بعـــد أشـــهر مـــن انـــدالع النزاع 
منتصـــف مـــارس 2011، وأعلنـــت فـــي أبريل 
2013 مبايعتهـــا لزعيـــم تنظيـــم القاعدة أمين 

الظواهري.
وقبـــل أشـــهر من هـــذه املبايعـــة، أدرجت 
واشـــنطن اجلبهـــة علـــى الئحـــة املنظمـــات 

اإلرهابيـــة أواخـــر 2012، األمر الـــذي رفضته 
بعض اجلماعات اإلســـالمية التـــي تقاتل في 
ســـوريا، فضال عن دول إقليمية وفي مقدمتها 

تركيا.
وقد حاولت هذه الدول في األشهر األخيرة 
التســـويق للنصرة على أنهـــا التنظيم األقوى 
القادر على التصدي لتنظيم الدولة اإلسالمية 
والبد من التعامل معه، بيد أن جميع املؤشرات 

تنبئ برفض غربي لألمر برمته.

} بريوت - اســـتأنفت اإلدارة األميركية فرض 
عقوبات ضـــد حزب الله اللبنانـــي، في خطوة 
فســـرها مراقبـــون علـــى أنها رســـالة حتذير 
لطهـــران وتطمـــني حللفائها العـــرب وخاصة 
اململكة العربية الســـعودية التـــي تنظر بريبة 
إلى االتفاق الذي وقع في فيينا منتصف يوليو 

حول برنامج إيران النووي.
وفرضـــت احلكومـــة األميركيـــة، الثالثاء، 
عقوبات على ثالثة من قيادات حزب الله، فضال 
عـــن رجل أعمـــال لبناني، قالـــت إنهم يقومون 

بدور بارز في العمليات العسكرية بسوريا.
مســـؤولني  ثالثـــة  اإلجـــراءات  وشـــملت 
عســـكريني كبـــار، هـــم مصطفـــى بـــدر الدين 
وإبراهيـــم عقيـــل وفـــؤاد شـــكر، لدورهـــم في 

تنسيق دعم احلزب لنظام األسد.
كمـــا فرضت عقوبـــات على رجـــل األعمال 
اللبناني عبدالنور شـــعالن لشـــرائه أســـلحة 

حلزب الله وشحنها إلى سوريا.
وأوضـــح آدم زوبني القائـــم بأعمال وكيل 
اإلرهـــاب  مكافحـــة  لشـــؤون  اخلزانـــة  وزارة 
واملخابرات املالية ”ستواصل الواليات املتحدة 
بنشاط اســـتهداف حزب الله بســـبب أنشطته 
اإلرهابية فـــي أرجاء العالم إلـــى جانب دعمه 
املســـتمر للحملة العسكرية الشرسة من جانب 

بشار األسد في سوريا“.
وقالـــت وزارة اخلزانـــة األميركيـــة إنهـــا 
اتخذت في يونيو املاضي جملة من اإلجراءات 
العقابية تســـتهدف شركات تابعة للحزب الذي 

يعتبر إحدى أبرز أذرع طهران في املنطقة.
وليس بجديـــد اتخاذ واشـــنطن إجراءات 
زجريـــة بحق قيادات في حزب الله، فقد درجت 
على القيـــام بذلك على مر الســـنوات األخيرة، 
بيد أن اجلديد فـــي األمر هو التوقيت الذي مت 

استئناف فيه هذه العقوبات. 
وقـــد ربـــط كثـــر ذلـــك مبســـاعي الواليات 
املتحـــدة األميركية احلثيثة لطمأنـــة حلفائها 

العرب بأنها لن تتخلى عن دعمهم في مواجهة 
طموحات طهران التوسعية.

ومنـــذ توقيع إيـــران ومجموعـــة اخلمس 
زائد واحـــد في 14 يوليو اتفاقـــا يقضي برفع 
العقوبات على طهران مقابل جتميد جزء كبير 
مـــن برنامجها النووي، والـــدول العربية وفي 
مقدمتها اململكة السعودية ال تخفي قلقها إزاء 

تداعيات هذا االتفاق على استقرار املنطقة.
ويـــرى مراقبـــون أن رفـــع العقوبـــات عن 
طهـــران واســـترجاعها حلوالـــي 150 مليـــون 
دوالر سيســـمحان بزيادة نشاطها في املنطقة 
وميكناها من ترفيع دعمها املالي والعســـكري 

ألذرعها وفي مقدمتها حزب الله.
وأكـــد مســـؤولون إيرانيـــون منـــذ توقيع 
االتفاق الذي جاء نتـــاج مفاوضات دامت لـ12 

سنة، أن طهران ستزيد من دعم ”حلفائها“.
وآخر هذه التصريحات جاءت على لســـان 
علي أكبر واليتي، مستشـــار الشـــؤون الدولية 
للمرشـــد اإليرانـــي علـــي خامنئي، الـــذي قال 
إن دعـــم طهران ”حللفائها في ســـوريا ولبنان 

والعراق واليمن سيكون أقوى“.
وأوضـــح واليتـــي وهـــو عضـــو أيضا في 
مجلس تشـــخيص مصلحة النظـــام اإليراني، 
أن طهران ســـتزيد دعمها ملا سماهم ”مجاهدي 

محور املقاومة في املنطقة“.
ونفى أن يكون ”باب املفاوضات بني إيران 

وأميركا مفتوحا حول قضايا املنطقة“.
وزعـــم واليتـــي أن ”األميركيني يرغبون في 
الدخول في مفاوضـــات مع طهران بخصوص 
القضايا اإلقليمية مثل ســـوريا واليمن، إال أن 
املرشـــد األعلى، علي خامنئي، لم يســـمح ألي 
مســـؤول رســـمي بالتفاوض مـــع األميركيني 
بصفة ممثل عنه، وذلـــك ألنه ”ال ميكن له الثقة 
باألميركيني أبدا“، وفق وكالة تسنيم اإليرانية.
وتشـــهد عـــدة دول عربية أزمـــات وحروبا 
متشـــعبة تقف خلف معظمها أيـــادي طهران، 
على غـــرار احلوثيني فـــي اليمن وحـــزب الله 
الذي جاوز تهديده الوفـــاق اللبناني بالتدخل 
فـــي الصـــراع الســـوري وأيضـــا محاوالتـــه 
املتكـــررة تهديد أمن عدد مـــن الدول اخلليجية 
واســـتقرارها علـــى غـــرار البحريـــن. ويـــرى 
متابعـــون أن الواليات املتحـــدة األميركية وإن 

كانت تسعى لطمأنة حلفائها من القادة العرب 
علـــى أنهـــا ســـتقف بجانبهـــم إزاء أي تهديد 
إيرانـــي، فـــإن بفرضها عقوبات علـــى قيادات 
عليا في حزب الله تكشـــف عن عمق قلقها هي 
األخـــرى من تنامي قوة احلزب والذي ترى فيه 

تهديدا دوليا.
وجديـــر بالذكـــر أنه ورغم اخلســـائر التي 
تكبدهـــا حزب الله في ســـوريا إال أنه باملقابل 
جنح فـــي تعزيـــز ترســـانته العســـكرية، كما 
اكتسب مقاتلوه خبرة قتالية جتعل من احلزب 

خطرا عامليا ال يقل عن تنظيم داعش.
وذكر مؤخـــرا ماثيو ليفيـــت مدير برنامج 
ســـتاين لالســـتخبارات ومكافحة اإلرهاب في 
معهد واشنطن لسياســـات الشرق األدنى، أنه 
”جرى، مؤخرا، الكشـــف عـــن مخططات حلزب 

اللـــه في بيـــرو وتايالنـــد وقبـــرص“. وقضت 
محكمـــة قبرصيـــة، في يونيو بســـجن شـــاب 
لبناني يحمل اجلنسية الكندية بعد العثور في 
منزلـــه في قبرص علـــى 8.2 طن من املواد التي 

تستخدم في تصنيع قنابل.
وأقـــر الشـــاب بأنـــه عضـــو فـــي اجلناح 
العســـكري حلـــزب اللـــه ويعتقـــد بأنـــه أراد 
اســـتهداف أهداف وإســـرائيلية في هذا البلد 

األوروبي.
وأوضـــح ليفيـــت أن ”محاولة حـــزب الله 
التـــي ُأجهضت في قبـــرص، األكثـــر خطورة، 
رغم أنها ليســـت األولى من نوعها في األعوام 
الثالثة األخيرة، حيث أن الفارق يكمن في كون 
املنظمـــة اللبنانية لم متتثـــل للتحذيرات التي 
وجههـــا االحتاد األوروبي بعـــدم التحرك على 

األراضـــي األوروبية، وأن هـــذه التحذيرات لم 
تردع املنظمة“.

وأكد أن ”املنظمة اللبنانية لديها العناصر 
والبنيـــة التحتية لتنفيذ عمليـــات في مختلف 
إلـــى أن ”وكالـــة  األوروبيـــة“، الفتـــا  الـــدول 
االستخبارات األملانية على سبيل املثال، أعلنت 
أن حزب اللـــه ميتلك حوالي 950 عنصرا فاعال 

في البالد“.
وتصنف كل من الواليات املتحدة األميركية 
واالحتاد األوروبي حزب الله ضمن التنظيمات 

اإلرهابية.

} عامن - كشـــفت مصـــادر أردنية مطلعة أن 
جماعة اإلخـــوان األردنية غير القانونية تتجه 
إلجـــراء انتخابات مبكـــرة ملكتبهـــا التنفيذي 
لضمـــان خروج ســـلس للمراقب العـــام همام 
سعيد الذي يتحمل في نظر العديد املسؤولية 

األكبر عن انفراط عقد اجلماعة.
وذكـــرت املصادر أن املكتـــب التنفيذي قرر 
يوم اخلميس املاضي إجراء انتخابات مبكرة، 
ولكن يبقى القرار األخير بيد مجلس الشورى 

للمصادقة عليه.
وأكـــد الناطـــق اإلعالمي باســـم اجلماعة 
معـــاذ اخلوالدة في تصريحـــات لوكالة عمون 

األردنية ”أن قضية االنتخابات املبكرة ُطرحت 
فـــي بدايات ترخيص اجلمعيـــة كأحد احللول 
وذلك من قبل املراقب العـــام جلماعة اإلخوان 

املسلمني“.
واملكتـــب التنفيذي احلالي يســـيطر عليه 
شـــق الصقـــور الـــذي يديـــن بالـــوالء املطلق 

للتنظيم الدولي لإلخوان ومقره تركيا.
وكان معظـــم أعضـــاء املكتـــب مـــن دفعوا 
بعـــدد من القيادات (ناهزوا األربعني) للخروج 
والتقدم بطلـــب للحصول على ترخيص جديد 
يؤكـــد أردنية اجلماعـــة، وهو مـــا أفضى في 

النهاية إلى انشطار التنظيم إلى نصفني.

ويـــرى متابعـــون أن خيـــار االنتخابـــات 
املبكـــرة للمكتب التنفيذي الـــذي لطاملا رفضه 
الصقـــور في الســـابق بات ”القشـــة“ األخيرة 
التـــي يتعلـــق بها هـــؤالء للمحافظـــة على ما 
تبقى من اجلماعة، نتيجة حالة االهتراء التي 
تشهدها والتي أفضت إلى تفضيل العديد من 
القيـــادات واألعضـــاء االبتعـــاد واالنزواء عن 
املشـــهد احلالي، في مقابـــل تضغط مجموعة 
وازنة باجتاه اإلسراع في إعادة تشكيل مكتب 
جديد يحظى باإلجماع داخل الصف اإلخواني.
ويأتي هـــذا اخليار بعد أن فشـــلت جميع 
احملاوالت الصلحية بـــني اجلماعة واجلمعية 

القانونيـــة بقيادة عبداملجيـــد ذنيبات، في ظل 
إصرار األولى على أنها من لديها املشـــروعية 
التارخيـــة لقيادة دفة اإلخوان في األردن، فيما 

ترى األخيرة أنها متتلك األحقية القانونية.
وأيضا بعد أن فشــــلت محــــاوالت جماعة 
همام سعيد في تسوية سياسية مع احلكومة.
 وتصر حكومة النســــور على أنه ال خروج 
عن القانــــون الذي يقضي بــــأن هناك جمعية 
واحــــدة فقط لإلخوان في إشــــارة إلى جماعة 
الذنيبات، وأنه إذا أراد الشق املقابل احلصول 
على ترخيص فعليه اســــتبدال التسمية وهو 

ما يرفضه شق همام.
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◄ قضت محكمة جنايات القاهرة 
بسجن أحمد نظيف رئيس وزراء 

مصر األسبق خمس سنوات في إعادة 
محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب 

غير مشروع لماليين الجنيهات خالل 
توليه المنصب.

◄ تعتقل المخابرات العامة األردنية 
منذ يوم الجمعة خال محمد يوسف 

عبدالعزيز منفذ الهجوم على مركزين 
عسكريين في تشاتانوغا بوالية 

تينيسي األسبوع الماضي.

◄ أكد وزير الخارجية التشيكي 
لوبومير زاوراليك قائال ”وزارة 

الخارجية وغيرها من مؤسسات 
الجمهورية التشيكية لم تحصل حتى 

اآلن على أي معلومات بشأن مصير 
المواطنين الخمسة في لبنان، ونتعامل 

مع الخطف على أنه أحد االحتماالت“.

◄ كشف استطالع لمخاطر البلدان 
السياسية واالقتصادية أن األردن 
يحقق تقدما على صعيد تخفيف 
المخاطر، وهو البلد األفضل أداء 

عربيا.

◄ قتل شاب فلسطيني برصاص 
الجيش اإلسرائيلي أثناء مواجهات 

قرب مدينة جنين شمال الضفة 
الغربية المحتلة، حسب مصدر أمني 

فلسطيني.

◄ لقي 18 سوريا حتفهم إثر إلقاء 
مروحية تابعة للنظام ”براميل 

متفجرة“، على قرية تابعة لمدينة الباب 
الواقعة تحت سيطرة داعش شرق 

مدينة حلب (شمال).

◄ أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أنها 
أوقفت 120 فلسطينيا من سكان شمال 
الضفة الغربية لدى محاولتهم التسلل 

إلى إسرائيل.

باختصار

{أعتبـــر أننا نقوم بما يكفي لمحاربة تنظيم الدولة اإلســـالمية 
وذلك عبر رفع مستوى القدرات القتالية للجيش السوري، بما 

في ذلك تقديم المشورة في بعض األحيان}.
ألكسندر كينشاك
سفير روسيا لدى دمشق

{أمام األزمة السياســـية القائمة فإن حكومة تمام ســـالم تســـير 
باســـتقالة تدريجية أســـوة بكل المؤسســـات الدســـتورية حيث 

السير حثيث لشل عملها}.
رشيد درباس
وزير الشؤون االجتماعية اللبناني

«التحالفـــات االنتخابيـــة ليس لهـــا تأثير بســـبب ضعف األحزاب 
واختالفها وتفرقها بعدما كانت متحدة في جبهة اإلنقاذ الوطني 

التي حشدت ضد حكم جماعة اإلخوان».
فرج فتحي فرج
خبير مصري في القانون الدولي

حزب الله ماض في تهديد األمن 
األوروبي رغم حظر جناحه املسلح

ص ٦

يثير اتفــــــاق فيينا حول النووي اإليراني قلق الدول العربية من تصاعد النزعة التوســــــعية 
ــــــى اتخاذ جملة من  ــــــر أذرعها فــــــي املنطقة، وهو ما يدفــــــع اإلدارة األميركية إل ــــــران عب إلي

اخلطوات العملية وعدم االقتصار على التصريحات الصحفية لتبديد هذه الهواجس.

محسن الفضلي كان من  
المقاتلين القالئل في 

القاعدة الذين أبلغوا مسبقا 
بهجمات 11 سبتمبر

آدم زوبين:
ستواصل الواليات المتحدة 
استهداف حزب الله بسبب 

أنشطته اإلرهابية

واشنطن تعلن مقتل زعيم تنظيم خرسان الغامض

خبراء في الجماعات الجهادية يؤكدون أن تنظيم خرسان ليس إال جبهة النصرة

دعم األسد أحد األسباب المباشرة  لفرض عقوبات على قيادات حزب الله 



} اســطنبول (تركيــا) - تبنـــى حـــزب العمال 
الكردســـتاني، األربعاء، قتل شرطيين تركيين 
عثـــر على جثتيهمـــا في منزلهمـــا بالقرب من 
الحـــدود الســـورية، وذلـــك ردا علـــى الهجوم 
االنتحـــاري الدمـــوي الذي نســـب اإلثنين إلى 

تنظيم الدولة اإلسالمية المتطرف.
ونقلت وســـائل إعـــالم تركية عـــن ”قوات 
الدفـــاع الشـــعبي“، الجنـــاح المســـلح لحزب 
العمال الكردســـتاني الـــذي يخوض منذ 1984 
تمردا ضد أنقـــرة على األراضـــي التركية، ما 
نشـــرته علـــى موقعهـــا اإللكتروني الرســـمي 
والتـــي قالت فيـــه إن ”الهجوم نفـــذ ردا على 

مجزرة سروج“.
وأضافت أنـــه ”في الـ22 مـــن يوليو وعند 
حوالي الســـاعة السادســـة (الثالثـــة صباحا 
بتوقيت غرينتش) تـــم تنفيذ عمل وقائي ضد 
شرطيين كانا يتعاونان مع عصابة داعش في 

جيالن بينار(رأس العين)“.
وعثرت الســـلطات، في وقـــت مبكر أمس، 
علـــى رجلـــي أمـــن مقتولين برصاصـــات في 
الـــرأس في مدينـــة جيالن بينـــار الواقعة في 
جنوب شـــرق البالد على الحدود مع ســـوريا، 
وفق ما أعلن عنه حاكم محافظة شانلي أورفة 

عز الدين كجك.
ويرى محللون أن تركيـــا مقبلة على ”أيام 
بســـبب التراخي المفضوح للحكومة  سوداء“ 
في مواجهـــة متطرفي داعش الذيـــن تغلغلوا 
علـــى ما يبـــدو داخل البالد اســـتعدادا للقيام 

بعمليات أخرى أكثر تدميرا.
وأشـــاروا إلـــى أن هذا التوتر ســـينعكس 
ال محالـــة على تشـــكيل الحكومـــة االئتالفية 
المرتقبة، فغضب األكراد من سياسة أردوغان 
تجـــاه المتطرفيـــن لم يكن األول. فقبل أشـــهر 

أظهر األكراد موقفا متشـــددا حيال نشر أنقرة 
لدباباتهـــا علـــى الحدود مع ســـوريا، ووقفت 
موقـــف المتفرج لمـــا يحدث في عيـــن العرب 

(كوباني) السورية.
ويعتقـــد شـــق مـــن المتابعيـــن أن األقلية 
الكردية التي تســـعى منذ سنوات إلى تحقيق 
حلمهـــا في دولة مســـتقلة وتحـــت حكم ذاتي 
ستعيد حساباتها في عملية السالم المتوقفة 

أردوغان. مع أنقرة نتيجة لـ“مزاجية“ 
ولـــم تعلق الســـلطات على حـــادث القتل، 
لكنهـــا عبرت عـــن قلقها على منطقـــة الحدود 
حيث يســـيطر مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية 

على مناطق متاخمة للحدود التركية.
ويتهم كثيرون من األكراد األتراك ومؤيدو 
المعارضـــة، الرئيس التركي وحـــزب العدالة 
والتنمية الحاكم بدعم الدولة اإلسالمية بشكل 
غير صريح في معركتها ضد المقاتلين األكراد 

في سوريا، وهو ما نفته الحكومة مرارا.

وجاءت عملية قتل الشرطيين وسط غليان 
شـــعبي غير مســـبوق على العملية التي راح 
ضحيتها أكثـــر من ثالثين شـــخصا وأصيب 
خاللها العشـــرات، خالل اجتمـــاع لمجموعة 
من الشـــبان اليساريين الناشـــطين في سبيل 
القضيـــة الكرديـــة كانوا يرغبون فـــي اجتياز 
الحـــدود للمشـــاركة فـــي إعادة إعمـــار مدينة 
كوبانـــي الســـورية، التـــي دمـــرت مـــن جراء 
أربعة أشـــهر من المعارك العنيفة التي انتهت 
بانتصار وحدات حماية الشـــعب الكردي على 

الجهاديين.
واندلعت احتجاجات، أمس األول، في أكثر 
من عشر ضواح في إسطنبول ومدن أخرى في 
جنوب شـــرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية 
بعد التفجيـــر االنتحاري، اعتقـــل على إثرها 

حوالي 11 ناشطا بينهم فتيات.
وبين التطرف اإلسالمي والتشدد اليساري 
فـــي تركيا، تجد الحكومـــة والرئيس أردوغان 

نفســـيهما في موقف ال يحسد عليه خصوصا 
مع توســـع دائـــرة العزلة اإلقليميـــة والدولية 
عليها، إال من إيران، بسبب حساباتها الضيقة 
فـــي المنطقـــة العربية التي تعيـــش على وقع 

أزمات متالحقة منذ سنوات طويلة.
وجـــدد رئيس الـــوزراء التركي أحمد داود 
أوغلـــو خالل زيارته لموقـــع التفجير في بلدة 
ســـروج التابعة لمحافظة شانلي أورفة رفضه 
االتهامـــات الموجهـــة إليهم بتقديـــم دعم غير 

صريح في السابق لعناصر تنظيم الدولة.
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يواجه حــــــزب أردوغان وضعا محرجا في 
تركيا عقب عملية سروج، ويقول مراقبون 
إن عالقــــــة أنقــــــرة بتنظيم الدولة تســــــببت 
ــــــرة للحكومة  ــــــاع الفــــــرص األخي في ضي
اإلســــــالمية لتحقيق املصاحلة مع األكراد 

وإنهاء عقود من الصراع املسلح.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

داعش يبدد فرص أردوغان في تحقيق السالم مع األكراد

} طهران - أعلن تنظيم جيش العدل، الجناح 
العســـكري للمقاومة البلوشـــية في إيران، عن 
قتل 6 رجال أمن إيرانيين وجرح ثالثة آخرين 
خـــالل اشـــتباكات جـــدت، اإلثنيـــن الماضي، 
فـــي مدينـــة ســـروران بمحافظـــة سيســـتان 
وبلوشستان ذات الغالبية السنية الواقعة في 

جنوب شرق البالد.
ولـــم تعلن طهـــران عن أي اشـــتباكات من 
هـــذا النوع أو عن وقوع خســـائر في األرواح، 
إذ لطالما تتكتم عن قتالها في كل مرة تحصل 
فيها عمليـــات ضد جنودها، ويرى البعض أن 
تكتمها ذلك يدخل في إطار الحرب النفسية مع 

الجماعة المسلحة.
وذكـــر بيـــان للجماعـــة المرتبـــط بتنظيم 
القاعـــدة نشـــره موقعـــه اإللكترونـــي ، أمس 
مســـاء  اندلعـــت،  ”مواجهـــات  أن  األربعـــاء، 
اإلثنيـــن، عنـــد الســـاعة الســـابعة والنصف 
بتوقيت إيران مع رجـــال أمن النظام اإليراني 
واستمرت المواجهات ثالث ساعات ونصف“.

ويرى مراقبون أن إيران عجزت عن مالحقة 
مســـلحي الجماعة لحـــد اآلن، رغم مـــا تملكه 
من ترســـانة عســـكرية متطورة وذلك لسببين 
مهميـــن همـــا غيـــاب اســـتراتيجية واضحة 
وخاصة التنســـيق مع باكستان في مالحقتها 
مـــن ناحية، ولوعـــورة تضاريـــس اإلقليم من 

ناحية أخرى.
وتقـــول الحكومـــة إنها اتخـــذت إجراءات 
احترازيـــة وعـــززت تواجدهـــا األمنـــي فـــي 
المنطقـــة، ما قلل مـــن قـــدرة اإلرهابيين على 
تحقيق اختراقات أمنيـــة، لكن الحركة ال تزال 
تســـتغل وعـــورة منطقـــة الحـــدود اإليرانية 

الباكستانية لتنفيذ أعمالها.
وكانت الجماعة تبنت، في أبريل الماضي، 
خطـــف حوالي 18 جنديا مـــن الحرس الثوري 
اإليراني وتحديـــدا من فيلق القدس وال يعرف 
مصيرهـــم، حيـــث اعتبرها سياســـيون بأنها 
الضربـــة األعنف التي يوجههـــا جيش العدل 

إليران منذ بدء نشاطه منذ سنوات.
وفي الســـنوات األخيرة شـــكلت محافظة 
سيستان بلوشســـتان مسرحا لعمليات دامية 
قامت بها الجماعة التي كان اسمها حركة جند 
الله، كما تشـــهد المحافظة بين الحين واآلخر 
هجمات على المؤسسات الحكومية واألجهزة 

العسكرية األمنية.
وجديـــر بالذكـــر أن الســـلطات اإليرانيـــة 
أعدمـــت عـــام 2010، زعيـــم حركـــة جنـــد الله 
عبدالملـــك ريغـــي بعـــد أن أدانتـــه بالوقوف 
وراء العمليات المســـلحة فـــي المحافظة، كما 
أعلنت قبل أشهر عن مصرع الرجل الثاني في 

التنظيم ويدعى محمد سعيد تركمان زهي.

إيران تعجز عن مالحقة 

جيش العدل
[ العمال الكردستاني يتبنى قتل شرطيين تركيين ردا على هجوم سروج االنتحاري

تواصل االحتجاجات ضد سياسة حزب أردوغان «العمياء» 

◄ نفت قوة االتحاد األفريقي في 
الصومال (أميصوم)، األربعاء، قتل 

مدنيين خالل عملية شنتها أمس 
األول في جنوب الصومال ضد معاقل 

حركة الشباب المتشددة.

◄ لقي 25 شخصا على األقل حتفهم 
وأصيب حوالي 30 آخرون بجروح 
في هجوم انتحاري جد، أمس، في 

إقليم فارياب في شمال أفغانستان، 
ويشتبه في طالبان بالوقوف خلفه.

◄ اعتقلت الشرطة اإليطالية تونسيا 
وباكستانيا، فجر األربعاء، لالشتباه 

في تورطهما في القيام بعمليات 
إرهابية، وذلك في حملة مداهمات في 

مدينة برتشيا شمال البالد.

◄ ذبح شخصان في هجوم شنته 
حركة بوكو حرام على قرية بوراتاي 

في والية بورنو شمال شرقي 
نيجيريا، وفق ما أعلن عنه مسؤولون 

األربعاء.

◄ من المتوقع أن تبدأ روسيا قريبا 
تجربة إطالق صاروخ جديد من فئة 

الصواريخ االستراتيجية القادرة على 
حمل رؤوس نووية، وفقا لما قالته 

وكالة ”سبوتنيك“ الروسية أمس.

◄ انتقدت رابطة للمسلمين في 
أستراليا برنامج الحكومة الذي 
رصدت له مليار دوالر لمكافحة 
التشدد بين الشبان، واعتبرته 

انتهاكا لحقوق اإلنسان وكبح لحرية 
األشخاص.

◄ أعلن االتحاد األفريقي، االربعاء، 
نشر عسكريين ومراقبين لحقوق 

اإلنسان في بوروندي، غداة بدء فرز 
أصوات االنتخابات الرئاسية المثير 

للجدل.

باختصار

على  مقبلة  تــركــيــا  مــحــلــلــون: 

الــتــراخــي  بسبب  ســــوداء  ـــام  أي

املفضوح للحكومة في مواجهة 

متطرفي داعش

◄

أخبار
«أرى أن الوقت قد حان لسحب الجنسية الروسية من كل أولئك 

الذيـــن ذهبوا للقتـــال في صفـــوف دولة إبليـــس داعش، وكل 

التنظيمات اإلرهابية األخرى حول العالم». 

رمضان قاديروف
الرئيس الشيشاني

«إيران ليســـت دولة صديقـــة، فليس لدينا عالقات دبلوماســـية 

معها. موقفنا واضح ألن إيران ال تزال تحرض على زعزعة االستقرار 

في منطقة الشرق األوسط». 

جون كيربى
املتحدث باسم اخلارجية األميركية

«ال يمكن أن يكون هناك حل على حســـاب مســـتقبل إســـرائيل. إننا 

نتقاســـم شـــيئا أكبر من القيم والجذور. نتقاســـم نفس املصير وال 

يمكن أن ينسى أحد ذلك ولو للحظة».

  ماتيو رينزي
رئيس الوزراء اإليطالي

أحمد داود أوغلو:

لم نقدم دعما لتنظيم 

الدولة اإلسالمية ولم نفتح 

له الباب لقتل المدنيين

} جوبا - كشــــفت مصادر فــــي قيادة متمردي 
جنوب الســــودان أن المفاوضــــات مع حكومة 
الرئيس سلفاكير ستســــتأنف في السادس من 
الشــــهر المقبل تحت إشراف الهيئة الحكومية 
لدول شــــرق أفريقيــــا ”إيغــــاد“، دون أن يحدد 

مكانها بالضبط.

دبلوماســــية أفريقية إن  وتقــــول مصــــادر 
رئيس جنوب الســــودان ونائبه الســــابق رياك 
مشــــار زعيــــم المتمريــــن ســــيلحقان بوفــــدي 
التفاوض لتوقيع االتفاق النهائي في الـ17 من 

الشهر ذاته على األرجح إلنهاء األزمة.
وأكــــد رئيــــس الوســــاطة األفريقيــــة وزير 
الخارجيــــة األثيوبي الســــابق ســــيوم مســــفن 
أن مســــودة اتفــــاق الســــالم ســــلمت للطرفين 
لدراســــتها ووضــــع اللمســــات النهائيــــة على 

بنودها قبل التوقيع عليها رسميا.
وجاء هذا اإلعالن متزامنا مع إعفاء مشــــار 
الجنرال بيتــــر قديت أبرز القادة العســــكريين 
والــــذي فــــرض عليه مجلــــس األمــــن عقوبات 

مؤخــــرا، مــــع 5 جنــــرالت آخريــــن، فضــــال عن 
الجنــــرال قارهوث قاركوث نائــــب رئيس هيئة 

األركان للعمليات دون توضيح األسباب.
ويرجح مراقبــــون أن تكون الخطوة جاءت 
فــــي إطار التمهيد لتوقيع اتفاق ســــالم، إلنهاء 
النزاع في أحدث بلــــد في العالم وهي الخطوة 

التي يعارضها الجنراالن المعزوالن.
ولــــم يصدر أي تعليق من حكومة جوبا، إال 
أن متابعين يرون في صمتها دليل على قبولها 
بهذا المســــار، خصوصا بعــــد ضغط المجتمع 
الدولي على المتناحرين طيلة األشهر الماضية 
على خلفية التقارير األممية التي أشــــارت إلى 
أن جنوب السودان مقبلة على كارثة إنسانية.

والتغييــــر المفاجــــئ مــــن المتمردين عقب 
تلويــــح مشــــار قبــــل أســــبوعين بقيــــادة ثورة 
لإلطاحة بسلفاكير على خلفية تمديد البرلمان 
لفترة واليته إلى ثالث ســــنوات أخرى، فســــره 
البعــــض على أن الطرفين توصال إلى تســــوية 
في الكواليس لتقاسم السلطة وإنقاذ البالد من 

شبح التدهور االقتصادي.
ومنــــذ انــــدالع األزمــــة فــــي البالد بســــبب 
المطامــــع على ثروتها الطبيعية، عقدت تســــع 
قمــــم اســــتثنائية لبحــــث الوضع فــــي جنوب 
الســــودان، لكنهــــا لم تحــــدث أي اختــــراق في 
عملية الســــالم إلنهاء الحرب األهلية التي راح 
ضحيتها آالف المدنيين وشردت مئات اآلالف.

مساع أفريقية جديدة إلنهاء الحرب األهلية في جنوب السودان

وفد غربي في القرم للمرة 

األولى منذ انضمامها لروسيا

} باريــس - يعتـــزم وفـــد برلمانـــي فرنســـي 
زيـــارة القرم، ليكـــون أول بعثـــة غربية تزور 
شـــبه الجزيرة منـــذ أن ضمتها روســـيا إليها 
إبان انـــدالع النزاع في أوكرانيـــا مطلع العام 

الماضي، حسب وكاالت األنباء.
وأعلن النائب الفرنســـي تييـــري مارياني 
العضـــو فـــي اللجنـــة البرلمانيـــة للشـــؤون 
الخارجيـــة، أمـــس األربعـــاء، أن أعضـــاء في 
البرلمـــان الفرنســـي ســـيقومون بزيـــارة إلى 
القـــرم، اليـــوم الخميس، للقاء قـــادة المنطقة 

وأهالي مدينة يالطا.
ورغـــم أن الزيارة ال تعد رســـمية بالمعنى 
الدبلوماســـي، إال أن مراقبين أشاروا إلى أنها 
تعبير واضح من الغرب بأنه ال يريد عداوة مع 
روسيا أو الدخول في حرب باردة أو ”ساخنة“ 
معهـــا، في ظل الظروف التـــي تعصف بالعالم 
انطالقا من األزمة األوكرانية مرورا بما يعيشه 
الشرق األوسط من اضطرابات بسبب اإلرهاب 
وصوال إلى األزمـــة اليونانية وقضية الهجرة 

إلى أوروبا.
وجديـــر بالذكر أن األوســـاط السياســـية 
فـــي أوروبا لم ترحب مطلقا باســـتعادة القرم 
للهوية الروسية، حيث اتضح ذلك جليا عندما 
أقدمت على اتخاذ إجراءات ضد موســـكو في 

محاولة إلجبارها على التخلي عن القرم.
مجموعة من الجنود يستعرضون مهاراتهم خالل مناورات «الروح الرشيقة» لحلف الناتو أمس بالقرب من العاصمة الجورجية تبليسي

مصـــادر دبلوماســـية أفريقية 

تؤكد أن مسودة اتفاق السالم 

بني املتناحرين جاهزة للتوقيع 

خالل القمة املرتقبة

◄



} واشــنطن - تسبب قيام حزب الله اللبناني، 
في شـــهر يوليو، قبل ثالث ســـنوات من اآلن، 
بتفجير حافلة للســـياح في بلغاريا، في حظر 
جناحـــه العســـكري وإدراجـــه علـــى القائمة 
الســـوداء لالتحاد األوروبي. ولكن على الرغم 
مـــن تلك الخطـــوة األوروبية مـــا زال الحزب، 
ُيخّطط لتنفيذ هجمات جديدة في جميع أنحاء 
العالم، مع التركيز على أوروبا بشـــكل خاص، 
وفق دراســـة للباحث ماثيـــو ليفت صادرة عن 

معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى.
وقـــد تـــّم الكشـــف، علـــى مدى الســـنوات 
الماضية، عـــن العديد من مخططات حزب الله 
في أماكن مثل بيـــرو وتايالند، ولكّن المخطط 
األخيـــر واألقرب إلى أوروبا هـــو ذاك الذي تّم 
إحباطه، مؤخرا، فـــي قبرص؛ حيث وقع إلقاء 
القبض على المواطن اللبناني، كندي حســـين 
بســـام عبدالله الذي وجدت بحوزته كمية من 
مادة نترات األمونيوم المســـتخدمة في صنع 

المتفجرات. 
وفي األســـبوع الماضي، اعتـــرف عبدالله 
بالتهـــم الثماني الموجهة إليـــه، ومن ضمنها 
االنتســـاب إلى منظمة إرهابية (أي حزب الله) 
وحيـــازة متفجرات والتآمر الرتـــكاب جريمة. 
وكانت هذه هي المرة الثانية في غضون ثالث 
سنوات التي تحكم فيها محكمة قبرصية على 
عنصر في حزب الله بالسجن بتهمة التخطيط 
لتنفيذ هجوم إرهابـــي. ولكن المخطط األخير 
كان مختلفا، ويعود ذلك جزئيا إلى أنه يكشف 
أّن إنـــذارات االتحـــاد األوروبـــي للحزب بعدم 
التحـــرك علـــى األراضي األوروبيـــة لم تردعه 

إطالقا.

وكانـــت الســـلطات القبرصية، فـــي يوليو 
2012، قد راقبت المواطن اللبناني الســـويدي 
والعضـــو في حزب الله حســـام يعقوب، وهو 
يجري عمليـــات رصد لمجموعة من الســـياح 
اإلســـرائيليين، وقامت بإلقاء القبض عليه في 
غرفته في الفندق بعد ســـاعات قليلة من تتبعه 

(وتمت محاكمته وسجنه في النهاية). 
وبعد أيام قليلة مـــن ذلك، فجرت مجموعة 
تابعـــة للحزب، تضـــّم بين صفوفهـــا مواطنا 
فرنســـيا، حافلـــة تنقل ســـياحا إســـرائيليين 
فـــي بورغـــاس، بلغاريا. وهو مـــا نبه االتحاد 
األوروبي إلـــى واقع قيام حزب الله بإرســـال 
عمالء أوروبييـــن لتنفيذ عمليات على أراضي 

بلدانهم.
وبعـــد أشـــهر من المـــداوالت التـــي غالبا 
مـــا كانـــت عاصفـــة، اجتمـــع عـــدد مـــن كبار 
المسؤولين األوروبيين في بروكسل في يوليو 
2013، إلعـــالن أّن جـــّل الدول الــــ 28 األعضاء 
في االتحـــاد األوروبي قد وافقـــت على إدراج 
الجناح العســـكري لحزب الله (وليس التنظيم 
نفسه) على الئحة االتحاد األوروبي للمنظمات 

اإلرهابية المحظورة. 
وبالعودة إلى اعترافات عبدالله في قبرص 
فقد تبّيـــن أّن حـــزب الله كان يخطـــط لتنفيذ 
هجوم فـــي قبرص، إّال أن نطـــاق العمليات لم 
يقتصر علـــى ذلك إطالقا، ففـــي الواقع، كانت 
كمية المتفجرات التي خزنها الحزب تســـمح 

بتنفيذ العديد من الهجمات. 
وتواجـــه أوروبـــا تهديدا حقيقيـــا، حيث 
أّن حـــزب الله ال يمتلـــك مخزونا مـــن المواد 
المتفجرة في قبرص فحســـب، بل إنه يحتفظ 
بالعناصـــر والبنيـــة التحتية الكافيـــة لتنفيذ 

األوروبيـــة.  الـــدول  مختلـــف  فـــي  عمليـــات 
فخـــالل الفترة التـــي كان عبدالله يحمي فيها 
المتفجرات في قبرص، بقي حزب الله ناشـــطا 
في أنحاء متفرقـــة من أوروبا، ومن بين األدلة 
على ذلك إحباط محاولة تفجير في اليونان في 
العام 2012، واعتقال عنصر ينتمي إلى الحزب 
في الدانمـــارك وترحيله في العـــام 2013، بعد 
أن وصل إلى البالد على متن ســـفينة تجارية 

ألهداف ما زالت غير معروفة. 

وبعـــد قيـــام االتحـــاد األوروبي بـــإدراج 
الجنـــاح العســـكري للحـــزب علـــى القائمـــة 
الســـوداء بأربعة أشـــهر، أي فـــي أواخر عام 
2013، ُألقي القبض على مسافرْين لبنانيْين في 
أحد مطارات بروكسل، وفي حوزتهما حوالى 

770 ألف يورو.
األوروبيـــة  الشـــرطة  لوكالـــة  ووفقـــا 
”يوروبـــول“، ُيعتقد أن بعضا مـــن ذلك المبلغ 
على األقـــل كان موجها إلى عناصر حزب الله. 

وبعد بضعة أشهر، اقتحمت الشرطة األلمانية 
في  مقر ”مشروع األطفال اليتامى اللبنانيين“ 
مدينة إســـن، متهمـــة الجمعيـــة بتوفير غطاء 
لجمـــع األموال لصالح الحـــزب. وذكرت وكالة 
االســـتخبارات المحليـــة األلمانيـــة مؤخـــرا، 
أّن حوالـــي 950 عنصـــرا فاعـــال تابعا للحزب 

ينشطون اآلن في البالد.
وفي ســـياق متصل فقد اســـتمرت عمليات 
شراء األســـلحة والتكنولوجيا لصالح الحزب 
في أوروبـــا. ففي يوليـــو 2014، أدرجت وزارة 
اإللكترونيـــات  شـــركة  األميركيـــة  الخزانـــة 
االستهالكية اللبنانية ”ستارز غروب هولدنغ“، 
باإلضافـــة إلـــى مالكيها، والشـــركات التابعة 
لها، على القائمة الســـوداء، فضال عن ”بعض 
المدراء واألفراد الذين يدعمون األنشـــطة غير 
المشـــروعة للشـــركة والشـــركات التابعة لها 
والمالكين“. وكانوا جميعا يشـــكلون ”شـــبكة 
مشـــتريات رئيســـية تابعة للحزب“، كانت قد 
اشـــترت التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، 
بما فـــي ذلك من أوروبا، لتطوير الطائرات من 
دون طيار التي يرســـلها الحـــزب إلى األجواء 

اإلسرائيلية والسورية.
خالصـــة القول، علـــى الرغم مـــن أّن وزير 
الخارجيـــة الفرنســـي، لوران فابيـــوس، كان 
قد تعّهـــد بعد صدور قرار االتحـــاد األوروبي 
القاضي بحظر الجناح العســـكري لحزب الله، 
بأنه ”من المســـتحيل أن تقبل أوروبا بوجود 
منظمات إرهابية على أراضيها“، إّال أّن العديد 
من المعطيـــات مازالت تفيد بأّن الحزب مازال 
يقـــوم بمـــا تعهد وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
بمنعـــه، أي؛ انخراطه في أنشـــطة إرهابية في 

أوروبا.

محمد وديع

} لـــم يعـــد خافيـــا أّن نجاح االســـتراتيجية 
المصريـــة القاضيـــة باختـــراق التنظيمـــات 
اإلرهابيـــة مـــن أجـــل صـــّد أخطارهـــا بصفة 
اســـتباقية، قد تجّلـــى في أوضـــح ُصوره مع 
جماعة اإلخوان التي أضحت اآلن بمثابة كتاب 
مفتـــوح أمام أجهزة األمن، كمـــا لم يحدث من 
قبل، ما فرض علـــى قياداتها القيام بتغييرات 
في بنيتهـــا الهيكلية خالل الفتـــرة الماضية، 
لتجاوز األزمات التـــي نتجت عن نجاح األمن 

في كشف الكثير من مخططاتها.
وكانـــت بعض وســـائل اإلعالم قد نشـــرت 
قبـــل أيـــام تقارير أمنيـــة غربية تؤكـــد نجاح 
أجهـــزة األمن المصريـــة في اختـــراق تنظيم 
”داعـــش“ المتواجد فـــي ســـيناء، والحصول 
على معلومات مهمة عـــن عناصره وعملياته، 
وهو اختراق بلغ من األهمية حدا دفع قيادات 
”داعش“ للتفكير في إنهاء تواجده في ســـيناء، 
حفاظا على مكاســـبه في سوريا والعراق، ألن 
اســـتمرار المعركـــة في مصر قد يكـــون مكلفا 

جدا.
وأشارت التقارير الغربية إلى أن ما حصلت 
عليه مصر من معلومات مكنها من اســـتهداف 
عدد كبير من قيادات التنظيم، وإفشـــال الكثير 
مـــن العمليات التـــي كان ينـــوي تنفيذها في 
ســـيناء، الفتة إلى أن النجاحات التي تحققت 
دفعت قيادات ”داعش“ في ســـوريا إلى إجراء 
عمليـــة مراجعة أمنية بحثا عن المصادر التي 

تمد األجهزة المصرية بالمعلومات.
نبيـــل نعيم أحد مؤسســـي تنظيم الجهاد 
ســـابقا، والخبيـــر فـــي شـــؤون التنظيمـــات 
األصوليـــة حاليا، لم يســـتبعد حقيقة ما جاء 
فـــي التقارير الغربية، باعتبار أن أجهزة األمن 
المصرية تمتلك خبرة تعود إلى 40 سنة خلت 
فـــي اختراق الكثير مـــن الجماعات اإلرهابية، 
على عكـــس األجهزة األمنيـــة الغربية التي لم 
تســـتطع فك شـــفرة الكثير من تلك الحركات، 
على الرغم من نجاح بعض عمالئها في بعض 

األحيان في الوصول إليها.
إلى أّن  ولفت نعيم، في تصريح لــ“العرب“ 
األمن المصري يمتلك خارطة متكاملة عن أدق 
أســـرار الجماعات اإلرهابيـــة ويعرف مصادر 
تمويلها، من خالل العناصـــر التابعة له التي 

زرعها داخل كل جماعة.

وأضـــاف أن الجيـــش المصري اســـتطاع 
أيضا أن يحصل على الكثير من المعلومات عن 
”داعش“ مـــن خالل العناصر التـــي تم القبض 
عليها، حيث تم التحقيق مع 60 إرهابيا بشكل 
منفـــرد وفي توقيت واحد، لمعرفة مدى تقارب 

المعلومات التي أدلت بها تلك العناصر.

وسيلة ناجعة

تعتبر الخطوة التي قام بها الفريق أسامة 
عســـكر، بعد تكليفه باإلشـــراف علـــى القيادة 
الموحـــدة للعمليات العســـكرية في ســـيناء، 
والتـــي عمد من خاللها إلى تغيير كافة أجهزة 
الالسلكي الُمستعملة بأجهزة اتصاالت حديثة 
روســـية الصنع يصعب اختراقها، هامة جدا، 
مـــا أعطـــى غطاء قويـــا للعمليات العســـكرية 
للجيش والتي حققت نجاحات الفتة في الفترة 

األخيرة.
وكشف مصدر أمني، خير عدم الكشف عن 
اسمه، لـ“العرب“ أّن وحدة الحرب اإللكترونية 
التابعـــة للجيـــش الثاني الميدانـــي تعّد أحد 
أهم أســـرار نجاح القوات المصرية في إفشال 
مخطـــط ”داعـــش“ الحتـــالل جزء من ســـيناء 
فـــي المعركة التـــي عرفت بـ“عمليـــة األربعاء 
الدامي“، بعد أن نجحت في اختراق شـــفرات 
االتصال بين قيـــادات التنظيم، وتوصلت إلى 
معرفـــة تفاصيل خطـــة الهجوم في الســـاعة 
الثانية من الليلة التي تسبق يوم االعتداء، أي 
قبل حوالي 5 ساعات من بدئه، فتم إبالغ قادة 
الكمائن بالهجوم، األمر الذي ســـاعد كثيرا في 

التصدي له وإفشاله.
وقال عـــادل عبدالصـــادق، الخبير بوحدة 
الدراســـات األمنيـــة واإلســـتراتيجية بمركـــز 
األهـــرام، إّن اإلرهابييـــن جّهـــزوا كل ما يلزم 
إلنجـــاح مخططهم من أســـلحة حديثة وخطة 
تمويه واســـتطالع، وإمداد وتموين بالذخائر، 
وخطـــة أخـــرى إلخـــالء الجرحى علـــى غرار 
الجيوش الحديثة، لكنهم فوجئوا بأن الجنود 
المصريين على أهبة االستعداد، وقد ظهر ذلك 
بعـــد قيام أحد جنـــود كمين الســـدرة بإطالق 
النار على الســـيارة المفّخخـــة قبل أن تقتحم 
محيط المكان، األمر الذي لعب دورا في تقليل 
الخسائر ونبه الجنود اآلخرين الذين أمطروا 
الســـيارات التي هاجمـــت الكمين بالرصاص، 
مـــا اضطر عناصـــر التنظيم إلى االنســـحاب 
واتجهـــوا نحو قســـم شـــرطة الشـــيخ زويد 

لمحاصرته.
وأكـــد المصـــدر األمنـــي أّن عناصر وحدة 
الحـــرب اإللكترونية التقطوا أيضا إشـــارات 
اســـتغاثة مـــن اإلرهابييـــن، في حيـــن كانت 
أهبـــة  علـــى  المقاتلـــة   “16 ”آف  طائـــرات 

االستعداد، وتحركت طائرتان من قاعدة جوية 
باإلســـماعيلية لقطع تقـــدم أي أرتـــال داعمة 
لإلرهابيين، وقامت طائرة أباتشـــي بمهاجمة 
تجمع احتفالي لـ“داعش“ قرب كمين الرفاعي، 
كان يتم فيه تصوير أعضاء التنظيم مع آليات 
عسكرية استولوا عليها من الكمين لبثها عبر 
الفضائيات، لكن الطائرة المصرية تمكنت من 

القضاء عليهم.
وأشـــار عادل عبدالصادق إلـــى أّن أجهزة 
الالســـلكي الحديثـــة التـــي أســـتخدمها قادة 
”داعـــش“ في ســـيناء قادمة مـــن تركيـــا، مّما 
يكشـــف ”تورط أجهزة االســـتخبارات التركية 

في دعم التنظيم اإلرهابي“، وفق تعبيره.
 وأوضح أّن المخطط كان يتضمن بثا حيا 
عبر اإلنترنـــت ُيوضح ســـيطرة التنظيم على 
مدينة الشـــيخ زويد ورفع علـــم ”داعش“ فوق 
مبنى القســـم، إعالنا عن قيام والية سيناء، ثم 
إذاعتها بشكل حصري على القنوات اإلخوانية 

بهدف تحقيق نصر إعالمي.
اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري 
األســـبق، أكـــد أن األجهزة األمنيـــة المصرية 
اتبعت أســـلوبي االختراق والمالحقة األمنية 
مع كل التيارات التي تؤمن بالعنف السياسي 
وليـــس مع الجماعات اإلرهابية الموجودة في 
سيناء فحســـب، مشـــيرا إلى أنها نجحت في 
اختراق صفوف الجماعـــات من أجل تفتيتها 

وكشف مخططاتها في الداخل والخارج.
ونـــوه هاشـــم إلـــى أّن ”الشـــاباك“ (جهاز 
األمن الداخلي اإلســـرائيلي) أسس وحدة عام 
2013، تســـمى وحـــدة (الجهادييـــن) الختراق 

وتوظيف تلك الجماعات الموجودة في سيناء 
واالســـتفادة من تقاطع مصالـــح الطرفين في 

المنطقة.

مواجهة من الداخل

تحدثـــت الكثير مـــن التقاريـــر الصحفية 
عـــن تعـــرض أغلـــب التنظيمـــات األصوليـــة 
المعروفة الختراقـــات عميقة من طرف أجهزة 
االســـتخبارات الغربيـــة والعربيـــة، وتتم تلك 
العمليـــات غالبـــا مـــن خالل تجنيـــد عمالء ال 
يثيـــرون الشـــبهات حولهـــم، وتبـــدو عليهم 
السمات التقليدية المميزة ألعضاء الجماعات 

الدينية مثل اللحية والمالبس.
وأوضـــح مصدر مقرب من جماعة اإلخوان 
لـ“العرب“ أّن القائمين على شؤون الجماعة في 
مصر، اكتشفوا حصول اختراق أمني داخلها 
خالل الفترة الماضية، عبر عناصر تتعاون مع 
أجهزة الشرطة لكشـــف األفراد النشطين ضد 
الدولـــة ومد وزارة الداخلية بالمعلومات حول 

مخططاتهم اإلرهابية قبل تنفيذها.
وقد مكنت عمليات االختراق تلك من كشف 
الكثير من المعلومات حول القيادات اإلخوانية 
التي تم إلقاء القبض عليها مؤخرا، مثل محمد 
وهـــدان ومحمود غـــزالن وعبدالرحمـــن البر، 
فضال عن سقوط العديد من القيادات الوسطى 

التي تعد بمثابة العمود الفقري للجماعة.
وأشـــار إلـــى أن قـــوام الجماعـــة حاليـــا 
يبلغ نحـــو 800 ألف عضو منظـــم في مختلف 
محافظات مصر، فضال عن النساء، لكن أغلبهم 

في حالة سكون، مرجحا أن يندلع صراع قريبا 
بين شباب الجماعة وقياداتها.

وقال هشـــام النجار، الباحث في شـــؤون 
الجماعات اإلسالمية في تصريح لـ“العرب“ إّن 
بصمة اإلخوان ظهرت في العديد من العمليات 
اإلرهابيـــة التي شـــهدتها مصر فـــي العامين 
الماضييـــن، فضال عن تواصلهم مع تنظيمات 
مســـلحة في ســـيناء، وتوفير المنـــاخ الداعم 

لعملياتها والحض عليها.
وطبقا لتقارير خبراء غربيين، فإن أســـامة 
بن الدن مؤســـس تنظيم القاعدة كان قد أجرى 
عملية تطهير واســـعة في نهاية التســـعينات 
وأوقف الدعم المالي عن كثير من المجموعات، 
بعضها في لندن، بسبب االشتباه في تعرضها 
لالختـــراق. وقد نجحـــت العديد مـــن أجهزة 
الشـــرطة واألمـــن فـــي المنطقـــة العربية، في 
اختراق تلك الجماعات المتشـــددة، ما أجبرها 
على اتخاذ خطوات لتجنب إلقاء القبض على 
عناصرها، حيث قام ”داعش“ بإعدام من أطلق 

عليهم عمالء لألمن في صفوفه.
الجماعـــات  اختـــراق  عمليـــة  وســـتظل 
اإلرهابية، واحدة من األدوات الرئيســـية لدى 
كثير من األجهزة األمنية في العالم، ألنها تكاد 
تكون الســـالح األنجـــع الذي يمكـــن االعتماد 
عليه فـــي تحجيم العمليـــات اإلجرامية، التي 
يقوم بها متشددون في أماكن مختلفة، بعد أن 
تحولوا إلى شبكات عنقودية واسعة االنتشار 
يصعب السيطرة عليها بالطرق التقليدية، فلم 
تعد الضربات األمنية المباشـــرة هي الوسيلة 

الناجعة لإلجهاز على اإلرهابيين.

[ التحديث التكنولوجي يساعد على إرباك مخططات المتشددين [ تقهقر اإلخوان مثال على نجاح المواجهة من الداخل
االختراق.. سالح مصري ناجع لمواجهة الجماعات اإلرهابية

ظّلت فكرة اختراق اجلماعات املتطرفة، على مدى عقود طويلة، هاجســــــا مســــــتمرا يشغل 
ــــــق هذا الهدف. وفي  أجهــــــزة األمن العربية التي مــــــا فتئت تبحث عن حلول ناجعة لتحقي
حني بقي هذا الهدف صعب املنال في دول عديدة، إال أّن تقارير غربية حتدثت عن جناح 
مصري في اختراق العديد من تلك التنظيمات وأحدثها تنظيم الدولة اإلســــــالمية، فضال 
عن حتقيق اختراق أمني كبير جلماعة اإلخوان املسلمني، التي تعد األب الشرعي لغالبية 

التنظيمات املتطرفة في العالم.
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في 
العمق

وحدة الحرب اإللكترونية في الجيش المصري تصنع الفارق في التصدي لهجومات الجهاديين

استراتيجية حزب الله تقوم على بث الفوضى والخراب أينما حلت عناصره

«حزب الله تورط منذ البداية في أنشطة إرهابية في لبنان، ولكن ما 

تغير في العقود األخيرة هو أن املنظمة سارعت في نقل أنشطتها 

اإلجرامية واإلرهابية إلى الخارج».

 ماغنوس نوريل
باحث مبعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

«بـــإدراج حزب الله على الئحـــة الكيانات اإلرهابيـــة، يقوم االتحاد 

األوروبي بمطابقة القانون على الوقائع، ومن املستحيل أن تقبل 

أوروبا بوجود منظمات إرهابية على أراضيها».

لوران فابيوس
وزير اخلارجية الفرنسي

«األجهـــزة األمنية املصرية اتبعت أســـلوبي االختـــراق واملالحقة 

األمنيـــة مع كل التيارات التي تؤمن بالعنف السياســـي وليس مع 

الجماعات اإلرهابية املوجودة في سيناء فحسب».

سيد هاشم
املدعي العام العسكري املصري األسبق

عادل عبدالصادق:

أجهزة الالسلكي الحديثة 

التي استخدمها داعش 

في سيناء قادمة من تركيا

حزب الله ماض في تهديد األمن األوروبي رغم حظر جناحه المسلح



} لنــدن – في الوقت الـــذي يواصل التحالف 
الدولـــي الـــذي تم إنشـــاؤه من أجـــل محاربة 
تنظيم داعـــش، ضرباته الجويـــة في العراق، 
تدرك الحكومـــة البريطانية على نحو متزايد، 
وخاصة في أعقـــاب الفظائع التي جدت بحق 
مواطنيها السياح في مدينة سوسة التونسية، 
أن تهديد داعش ينمو مع مرور كل يوم جديد، 

ويكتسب مزيدا من الزخم.
والمشـــكلة مع الجهـــد الحالـــي للتحالف 
تتمثل في كونه محدود جدا، ومن غير المرجح 
أن يستجيب للحاجة األمنية، وفق الباحث في 
معهد روســـي، والذي يوضـــح قائال إن تنظيم 
داعـــش ككيان لـــه قـــدرة اســـتراتيجية قابلة 
للتكييـــف، حيث أثبت في العديـــد من المرات 
قدرته علـــى التفكير على األقـــل لثالث مراحل 
قادمة، كما أثبـــت مرونة واضحة في مواجهة 

الهزيمة على أرض المعركة.
وال يمكن نفي أن تنظيم داعش يعد تنظيما 
قويا حيث تمكن من اســـتعادة األراضي التي 
فقدهـــا خالل المعـــارك في ســـوريا والعراق، 
وتعد المذابح األخيـــرة في كوباني أكبر مثال 

على ذلك. 
وبالمثل، فإن العالمة المســـجلة للتنظيم، 
علـــى الرغم من تلّطخ صورته في جميع أنحاء 
العالـــم، فإنه ال يزال له صـــدى عند الجماهير 
الضخمـــة النشـــطة، ومـــن بينهـــا جماهيـــر 

بريطانية وأوروبية.

ومن الواضح أن الضربات الجوية، سواء 
فـــي العـــراق أو ســـوريا، غير كافيـــة إللحاق 
الهزيمـــة بتنظيم الدولة اإلســـالمية. وتتوقف 
القضية الرئيســـية على الخلط بين الحط من 
القـــدرة التكتيكية لداعش (الـــذي حقق نتائج 
متباينـــة حتـــى اآلن)، وتقـــدم بديـــال جيدا ذا 
مصداقية. وال شـــك أن طموحات داعش آخذة 

في االزدياد اآلن، بدال من التراجع.
وتعتبـــر الهجمات واالشـــتباكات األخيرة 
في شـــبه جزيرة سيناء المصرية مؤشرا على 
نيـــة التنظيم في الوصول إلى واحدة من أكثر 
المناطق الدينية اإلســـالمية إثارة للمشـــاعر 
وهي فلســـطين. وإذا تمكن داعش من تحقيق 
شيء من النجاح في القضية الفلسطينية، فإن 
ذلك سوف يعطيه مزيدا من الشرعية واألصالة 
والقوة في صفوف الجماهير التي يستهدفها.
باإلضافة إلى ذلك، يعتبر توسع  داعش في 
شمال أفريقيا دليال على طموحه في المنطقة. 
وجهـــود تنظيم الدولة اإلســـالمية فـــي ليبيا 
(علـــى الرغم من انتكاســـته األخيرة في درنة) 

تمثل دليال على عملية التكييف االستراتيجي 
والتوســـع. والهجمات على متحف باردو في 
تونس، الـــذي يقع على بعد أمتـــار من الثكنة 
العســـكرية في منطقة بوشوشة في شهر مايو 
الماضي، ثم الهجوم على نزل بمدينة سوســـة 
الســـاحلية دليـــل على نيـــة التنظيـــم زعزعة 
االســـتقرار في تونس من أجل توفير شـــروط 
أنصـــار جـــدد. وأصبحت هذه  دعم ”تشـــدد“ 
الجهود أســـهل بســـبب الفوضى القائمة في 
ليبيا والكتيبة الممتدة من التونســـيين الذين 
من المحتمل أن يكونوا تبنوا الفكر الداعشـــي 
خالل مشاركتهم كمقاتلين أجانب في سوريا.

تســـتمد روايات تنظيم داعـــش قوتها من 
نـــداءات القلـــب والبطـــن، حيـــث أن عناصر 
التنظيم يستغلون بشـــكل فّعال الثغرات التي 
تفشـــل الدول في ســـدها من ذلك توفير األمن 
واالستقرار والرفاهية للسكان الذين يشعرون 
بالعزلـــة وعدم االعتـــراف بهم واليـــأس. أما 
بالنســـبة إلـــى نـــداء البطن فيقـــوم على ملء 
البطون الخاوية عبر الدعاية إلى أن هذا األمر 
كفيل بتحقيق االســـتقرار األمني   في الشوارع 
التـــي مزقتها الحـــرب، وهو ما يســـميه مارك 

سيغمان ”الجهاد الهادئ“.
وهناك من يدعـــي أن قصف تنظيم داعش 
في ســـوريا لـــن يـــؤدي إّال إلى زيـــادة دعمه. 
وبالفعل من المحتمل أن يؤدي قصف التنظيم 
في سوريا إلى زيادة قدراته، أو شعبيته، وهذا 
األمر غير مهم. فداعش يدرك فعال ماذا سيحدث 
في المســـتقبل وقام بوضع خطط بديلة. وإذا 
ما تم الضغـــط على التنظيم في بالد الشـــام، 
فإنه سوف ينتقل إلى شمال أفريقيا عبر البحر 
األبيض المتوسط. وإذا بدأت ليبيا في تحقيق 
االســـتقرار، فســـوف يعمل داعش على زعزعة 

استقرار تونس إلنشاء قاعدة عمليات محتملة 
هناك والتحرك جنوبا في منطقة الساحل.

وفقـــدان تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية لكل 
األراضي التي يســـيطر عليهـــا، هو الهاجس 
الـــذي دفعـــه إلى التفكيـــر في جعـــل القضية 
الفلســـطينية جزءا من عالمته المسجلة، مما 
يعطيـــه قاعدة وجوديـــة في أذهـــان أنصاره 

النشطين في جميع أنحاء العالم.
وتبـــدو التوقعات قاتمة حتـــى اآلن، حيث 
أن هناك فشـــال واضحا فـــي تقدير اإلمكانيات 

اإلســـتراتيجية لداعش. فعناصر التنظيم هم 
أكثر من متطرفين يســـعون إلـــى إلحاق األذى 
بأعدائهم. اللعبة تغيـــرت، ال يمكن الرد بقتال 

التنظيم على شاكلة القاعدة.
تحاليـــل داعـــش تشـــير إلـــى أن الـــردود 
الغربية ضعيفة وغير كافية ودون توجيه، فقد 
تســـتغل عناصره رد الفعـــل بدال من العمليات 
االستباقية، التي تســـمح بتقدير حجم داعش 
ومنطقـــه اإلســـتراتيجي وإبطالـــه. يجـــب أن 

تستمر جهود تعقب عناصر التنظيم بجدية.
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} بعـــد اتصاالت الشـــاه رضا خـــان بألمانيا 
خالل احتـــالل الجيش النـــازي لباريس 1941، 
والروســـية  البريطانيـــة  القـــوات  اجتاحـــت 
األراضي اإليرانية وأجبرت الشاه على التنازل 
عن عرشـــه لولده محمد رضا بهلوي. كان ذلك 
الشاه المخلوع مجرد عسكري من أسرة فقيرة 
قـــام بانقالب على القاجار، ولبس التاج بيديه، 
مطلقا على نفسه لقب ”بهلوي“، وفي ليلة نفيه 
إلى جنوب أفريقيا ُقّدرت ممتلكاته بألفي قرية، 
وكان هنـــاك ربع مليون فـــالح إيراني يعملون 

مباشرة في األرض التي يمتلكها.
وعشـــية ســـقوط آخر ملـــوك إيـــران أثناء 
الثـــورة اإليرانية ســـنة 1979 كانـــت الحقائق 
التي تدعمها األرقام أن كال من األســـرة المالكة 
ومؤسســـة بهلوي تتحكمان في 80 بالمئة من 
صناعة اإلســـمنت فـــي البـــالد و70 بالمئة من 
الفنـــادق الســـياحية و62 بالمئـــة مـــن البنوك 
والتأمين و40 بالمئة من صناعة النســـيج و35 

بالمئة من صناعة السيارات.
وفـــي أكثـــر من مناســـبة أكد الســـيد علي 
خامنئـــي أن ثـــورة الخمينـــي، لم تكن ســـوى 
انفجـــار للغضـــب اإليراني علـــى المخابرات 
المركزيـــة األميركية، التي خططـــت من مبنى 
الســـفارة األميركية بطهـــران لإلطاحة برئيس 
الـــوزراء الدكتـــور محمد مصدق ســـنة 1953، 
بســـبب إعالنه قانـــون تأميم النفـــط اإليراني. 
وبعـــد ربع قرن مـــن إلغاء التأميـــم واالنقالب 
األجنبي على مصدق انفجر الشـــعب اإليراني 
واحتل الســـفارة األميركيـــة وأخذ كل من فيها 

رهائن.
لقد مضت 35 ســـنة على أزمة الرهائن و62 
ســـنة على اإلطاحـــة بمصدق ليتـــم اليوم رفع 
العزلـــة والعقوبات عن إيـــران وتوقيع االتفاق 
النووي معها بشـــكل نهائي. تعـــود إيران إلى 
المنطقة كالعب إقليمي وشـــريك سياسي مهم، 

إال أنهـــا هذه المرة تعود بالمرشـــد الشـــيعي 
والعمامة وليس بالشاه المرّصع تاجه بالذهب 

واأللماس.
إن مســـار الثورة اإليرانية هو أساسا ضد 
الفساد المالي والتبعية لألجنبي، فكيف يمكن 
لنا فهـــم احتوائهـــم للحكومـــة العراقية التي 
تمتاز بالفســـاد والعمالـــة المطلقة للمخابرات 
األميركيـــة؟ ولماذا شـــّجعت إيران االنقســـام 
الطائفـــي الحـــاد وتهجير وذبح ســـنة العراق 
بتلك الطريقة الوحشـــية منـــذ احتالل العراق 

عام 2003؟
يبدو أن ضم العراق إلى إيران هو الهدف، 
ولن تنتهي المذابح الطائفية والفســـاد المالي 
والعنـــف واإلرهـــاب إال إذا تـــم ضـــم العراق 
الشـــيعي ”عراق العجم“ بشكل كامل إلى إيران 
باستفتاء شـــعبي. ويمكن للمرجعية الشيعية 
أن تدعـــو النـــاس للترحيب بهـــذه الفكرة في 

الوقت المناسب.
إيران بدأت بشـــعارات الموت إلســـرائيل، 
والمـــوت للشـــيطان األكبـــر أميـــركا. خمـــس 
وثالثون ســـنة وهم يعيشـــون فـــي كنف دولة 
دينية ظالمية. التعليم يفرض الحجاب الشيعي 
والفقه الجعفري، دعموا ميليشيا إرهابية مثل 
حزب الله، وغامروا بتصدير صواريخ تســـقط 
على إسرائيل. خطفوا رهائن وفّجروا سفارات.

تحالف العالـــم ضدهم في الثمانينات، كان 
العراق يقتل اآلالف منهم يوميا على الجبهات، 

بســـبب ضعف التســـليح والتدريـــب اإليراني 
فـــي بداية الحرب، واعتمادهـــم على الموجات 
البشرية بسبب العاطفة الملتهبة للمتطوعين، 
وطائرات الميغ الروســـية العراقية وصواريخ 
أرض-أرض كانـــت تدك طهـــران وقم وجزيرة 
خـــرج النفطيـــة. حاصرهم العالـــم بالعقوبات 

االقتصادية.
كان العراق يتمتع بمســـاعدات مخابراتية 
أميركية لوجيستية وسالح روسي، وكان يأتي 
الرز والطحين مجانا بدعم ســـعودي، وحسني 
مبارك ســـهل إرســـال مليون مصري للعمل في 
العراق بســـبب انشـــغال العراقييـــن بالحرب. 
والنتيجة هـــي أن صور الخميني اليوم معلقة 
علـــى صدور المراقد المقدســـة وعلى جســـور 
بغداد ومساجدها، بينما تم نبش قبر الرئيس 

صدام حسين عدة مرات.
رغـــم العقوبـــات االقتصاديـــة علـــى إيران 
كانت الزراعة في تطـــور والبالد تقاوم الجوع 
واالنهيار بقمحها وفاكهتها. الشـــعب اإليراني 
تحمل، لـــم يقل لماذا إســـالم شـــيعي؟ ولماذا 
رجال ديـــن؟ ولمـــاذا نتحدى أميـــركا؟ ولماذا 
نعود ألف ســـنة إلى الوراء؟ وما شأننا بحزب 
الله اإلرهابي؟ ولماذا األناشـــيد االستشهادية؟ 
ولمـــاذا المـــزاج المعـــادي للعالـــم؟ ولمـــاذا 
نتبع سياســـة دمرت الريـــال اإليراني ودمرت 
االقتصـــاد وجعلت الجـــواز اإليراني مرفوضا 
فـــي كل دول العالـــم المتقدم؟ كانت الســـياحة 

اإليرانيـــة الوحيـــدة هي زيارة الســـيدة زينب 
بسوريا، وشراء الجوارب النسائية والصابون 

من سوق الحميدية.
لقد صبر الشعب االيراني بعناده المعروف، 
حتـــى دار الزمـــن دورته. لقد بـــدؤوا بخميني 
مجنـــون ”قائد ثوري عمره ثمانـــون عاما ليلة 
عنيف يريد الكعبة، وحرق إســـرائيل،  الثورة“ 
ومحاربة الشيطان األكبر، ثم مع الزمن طوروا 
اكتفـــاء ذاتيـــا باالعتماد على الديـــن والثقافة 
المحلية، وتحقق استقاللهم السياسي فلم تعد 
إيران هي تلك التـــي يحتلها الروس واإلنكليز 
واألميركان، بل نحن نتحدث عن أطماع فارسية 
اليوم بشكل جدي في المنطقة. كيف حدث ذلك؟

هل تم فتـــح القمقم للمـــارد اإليراني ألجل 
القضـــاء على دولـــة البغدادي حقـــا؟ هل هذا 
هو الســـبب أم هناك أســـباب أخـــرى؟ ال يبدو 
األمـــر بهذه البراءة. فالخليفـــة البغدادي يبدو 
أكثـــر دهاء ممـــا ظننا، ولعله يـــدرك تماما أنه 
حتى أعظم الخلفاء العثمانيين مثل ســـليمان 
القانوني، لم يســـتطع إلغـــاء حقيقة جغرافية 

وسياسية هي الدولة الفارسية الصفوية.
ولهذا ركـــز البغـــدادي جهوده علـــى بناء 
دولته، غير مكترث بمـــن يريدون منه أن يكون 
نسخة من صدام حسين، صاحب الحظ العاثر 
الذي استخدمه األميركان لضرب الخميني، ثم 
تخلصوا منه في أبشـــع مكافأة، لكل َمن يقاتل 

بالوكالة عن اآلخرين.

العـــرب أيضا مـــن جهتهم لم يســـتطيعوا 
تجاوز غزو العراق للكويت واحتواء المشكلة، 
وقّدموا العراق على طبق من ذهب إليران. حتى 
وصلنا إلى دعم شـــيعة الكويت علنا للحشـــد 
الشـــعبي بالماليين رغم ممارساته اإلجرامية 

ضد سنة العراق. 
قبـــل يوميـــن نشـــر عضـــو مجلـــس األمة 
الكويتي الدكتـــور عبدالحميد دشـــتي صورة 
لـــه وهـــو يقّبـــل والـــد اإلرهابي عمـــاد مغنية 
علنـــا، وربما غدا يقبل يد أبي مهدي المهندس 
نائب ســـليماني، واألدهى كان رده على موجة 
االحتجاج السياســـي ضـــده قائال ”موقفي من 
زيارتـــي لعائلة الشـــهيد مغنية الـــذي يعتبره 
شـــرفاء وأحرار العالم واألمة قائدا استثنائيا، 
هو عمل يحسب في إطار دعمي للمقاومة التي 
رفعت رأسك ورؤوسنا، متجسدة في رجال الله 

وحزبه الغالب“.
الكويت لم تتعامل مع غزو العراق كحادثة 
عادية مثل غزو فيصل الدويش لها ســـنة 1920 
مثـــال، بل كانت هناك كمية كبيرة من العواطف 

المدّمرة.
 ومـــا تفجيـــر حســـينية الصـــادق مؤخرا 
والحديـــث عـــن الوحـــدة الوطنيـــة والصالة 
الموحدة فـــي الكويت، إال عالمات مبكرة ألزمة 
طائفية في البالد، فهكذا بدأ الصراع الطائفي 
فـــي العـــراق بتفجيـــر وحديـــث عـــن الوحدة 

الوطنية وصالة موحدة.
فـــي بدايـــة الســـبعينات حين قام الشـــاه 
بزيارته الرســـمية إلى الكويت، قامت الجالية 
اإليرانيـــة هنـــاك بفـــرش الطريـــق بطوله من 
المطـــار إلـــى القصـــر الـــذي كان ســـيقيم فيه 
الملك بالســـجاجيد اإليرانية، لتمشـــي عليها 
ســـيارته ”الرولـــز رويس“. منـــذ البداية كانت 
لهذه الجاليات قوة ونفوذ اقتصادي وسياسي 

وثقافي في الخليج.
الخليفـــة البغدادي يبـــدو ماكرا وعلى علم 
بتناقضـــات المنطقـــة، فهـــو مخلـــص لدولته 
ومصالحهـــا ومنابـــع النفـــط، وال يفـــّرق بين 
مصـــادر الخطر على ســـلطانه. إنه يعمل ألجل 
مشروعه فقط. هذا سيخلق مشكلة في المنطقة 
بالمســـتقبل، ألن أحـــدا لن يتمكن مـــن التكهن 
بطبيعة الصراع القـــادم. وربما يأخذ خامنئي 
”عراق العجم“ تـــاركا للبغدادي ”عراق العرب“ 
فـــي صفقة بين أقطاب اإلرهـــاب الديني وقد ال 
تنتهي الصفقة هنا، ال أحد يعلم ما ســـيحدث. 
فـــال تبدو إيران مخلصة لألميـــركان، وال يبدو 

البغدادي خائفا منها.

* كاتب عراقي

عراق العجم لخامنئي وعراق العرب للبغدادي

المعهد البريطاني للدراسات الدفاعية: على التحالف الدولي مراجعة استراتيجيته لوقف تمدد داعش

[ صفقة بين أقطاب اإلرهاب الديني [ سياسة عربية مرتبكة تساعد على خلق الصراع الطائفي
ال أحــــــد بإمكانه التكهــــــن بطبيعة الصراع 
القادم، فخامنئي رمبا يأخذ ”عراق العجم“ 
في صفقة  تاركا للبغدادي ”عــــــراق العرب“ 
ــــــي وقد ال تنتهي  ــــــني أقطاب اإلرهاب الدين ب
الصفقة هنا، إذ ال أحد يعلم ما ســــــيحدث. 
فال تبدو إيران مخلصة لألميركان، وال يبدو 

البغدادي خائفا منها.

تعتبر النداءات األخيرة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الدفاع مايكل فالون، 
إلى توســــــيع الضربات اجلوية لتتجاوز العراق وتطال معاقل تنظيم داعش في ســــــوريا أمرا 
ــــــة، لكن أيضا يعتبرها جوناثان مازر، الباحث في املعهد امللكي  منطقيا من الناحية التكتيكي

البريطاني للدراسات الدفاعية (روسي) أمرا مرجتال في املستوى األكثر عمقا.

في 
العمق

{قبل ٣٠ عاما قام أســـامة بن الدن وعبدالله عزام بتأسيس تنظيم 

القاعـــدة، وكان العمـــود الفقـــري لهـــذا التنظيـــم مـــن المجاهدين 

األفغان، الذين مولوا من قبل وكالة المخابرات المركزية األميركية}.
رمضان قادروف
الرئيس الشيشاني

{نعد استراتيجية مع حلفائنا الخليجيين لصد تحركات إيران غير المشروعة 

فـــي المنطقـــة، فطهران ســـتبقى معزولة بســـبب دعمها لإلرهـــاب وتجارة 

السالح، إضافة إلى دعمها للحوثيين وحزب الله}.
جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

{غرفـــة العمليات الروســـية اإليرانية في مشـــهد، شـــمال شـــرق 

إيران، تتولى عبر اســـتخدام األقمار االصطناعية الروســـية مهام 

مساعدة تنظيم داعش في مخططاته وتحركاته}.
فرزاد فرهنكيان
دبلوماسي إيراني منشق عن النظام

تفجير حسينية الصادق والحديث 

والــصــالة  الوطنية  ــوحــدة  ال عــن 

إال  هــي  مــا  الكويت  فــي  الموحدة 

عالمات مبكرة على أزمة طائفية

◄

ضــم الــعــراق إليـــران هــو الهدف، 

إال  واإلرهــاب  المذابح  تنتهي  ولن 

إذا تم ضم العراق الشيعي {عراق 

العجم} بشكل كامل إلى إيران

◄

صور المرشد األعلى اليوم معلقة على صدور المراقد المقدسة وعلى جسور بغداد ومساجدها

أسعد البصري

جوناثان مازر:

هناك فشل واضح 

في تقدير اإلمكانيات 

اإلستراتيجية لداعش

التحالف ضد تنظيم الدولة اإلسالمية
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«منـــاورات الحكومـــة العراقية بشـــأن عالقتها مع إيـــران تجاوزت 

جميـــع المحاذير والخطوط الحمر التي وضعتها واشـــنطن لهذه 

العالقة».

مارتن دميبسي
رئيس هيئة األركان املشتركة للقوات املسلحة األميركية

{مجاهدي محور المقاومة» في المنطقة،  «إيران ســـتزيد دعمها لـ

وواشـــنطن تريد التفاوض مع طهران حول اليمن وسوريا، ولكن 

المرشد األعلى لم يوافق على ذلك».

علي أكبر واليتي
مستشار الشؤون الدولية للمرشد األعلى اإليراني

«ال بديل عن القوة العربية المشتركة بعد أن تسببت ثورات الربيع 

العربي في اختفاء قوى عســـكرية كبيرة مؤثرة وظهور قوى أخرى 

بأفكار متطرفة وتوجهات مختلفة».

أسامة ربيع
قائد القوات البحرية املصرية

} أكثر الذين بالغوا في االبتهاج باالتفاق 
النووي الغربي اإليراني، وتعمدوا تلغيم 
التلميحات، وتسخني الكلمات، وتفخيخ 
العبارات، كانوا فرسا بالوالدة، أو فرس 

الهوى والوالء واخلام والطعام. تقصدوا 
تخويفنا بجعله انتصارا تاريخيا (معجزة) 

حققه الولي الفقيه، باحلكمة واحلنكة وطول 
البال، على أميركا وأوروبا، ال لتعويض 

الشعوب اإليرانية عما جترعته من ضنى 
وقلة وعوز وال إلعادة تصحيح مسير النظام 

وانتهازه الفرصة الدولية املتاحة للعودة 
إلى الصراط املستقيم، بل لتخويفنا بإقناعنا 
بأن االتفاق ألقى بالشرق األوسط، ونحن في 
قلبه وداخل حشاشته، في سلة الولي الفقيه، 

ليتصرف به، وبنا، كيفما يشاء.
معهم حق في قلوبهم املليئة بالضغينة 

والكراهية ضدنا. فنحن مدينون لهم بثارات 
كثيرة ما زالوا في انتظار أخذها بقوة 

املفخخة والسكني. فنحن الذين اغتصبنا 
اخلالفة من اإلمام علي وأعطيناها عنوة ألبي 

بكر ثم لعمر ولعثمان من بعدهما، ثم قتلنا 
اإلمام علي وهو يصلي، ونحن الذين انتخبنا 

معاوية خليفة، وأعطينا البيعة لولده البكر 
يزيد، ثم قتلنا احلسني، ونحن الذين أشربنا 

اخلميني كأس السم، ونحن الذين نقاتلهم 
اليوم في الزبداني وحلب والرقة ودير الزور 

ودرعا والسيدة زينب.
واألغرب من الغرابة أن يلتئم شملهم 
مع شمل نتنياهو في تخويفنا. فمن يقرأ 

تصريحات وكيلة وزارة اخلارجية األميركية 
ورئيسة الطاقم األميركي للمفاوضات النووية 

مع إيران، ويندي شيرمان، سيفهم السبب. 
تقول شيرمان، نقال عن املوقع اإللكتروني 

للقناة اإلسرائيلية العاشرة، إن خبراء 
إسرائيليني شاركوا في صياغة الديباجة 

النهائية لالتفاق.
يعني أن غضب نتنياهو على االتفاق 

غضب مبرمج، مبعنى أنه مدبر ومقصود، 
وجزء من خطة ممنهجة هدفها إعطاء النظام 
اإليراني صفة البطولة واالنتصار، وكأنه أذل 
أميركا وأوروبا وانتزع منهما اتفاقا يقوض 

السياسات األمنية اإلسرائيلية، ويحدث شرخا 
في العالقات بني واشنطن وتل أبيب. وال شيء 

ُيستبعد على نتنياهو وال على األميركان.
وبغض النظر عن حقيقة االتفاق، وعما إذا 
كان انتصارا تاريخيا للشطارة اإليرانية على 

البرودة والبالدة والغفلة األميركية األوروبية، 
أم أنه كان خازوقا ”امبرياليا“ ”صهيونيا“ 

ُيخوزق به الولي الفقيه، فإن قليلني جدا من 
أصحاب اخلبرة النووية والقانونية الدولية 
قرأوا االتفاق بعناية ليخبرونا مبا إذا كان، 

كما يقول حبايب الولي الفقيه، قرارا أوروبيا 
أميركيا بتقاسم إيران مع نتنياهو لدمائنا 

وأموالنا ونسائنا وأطفالنا، وطردنا من هذه 
املنطقة املليئة بالعصافير، واملليئة أيضا 

باألفاعي.
واحلقيقة التي يتوجب علينا االعتراف 

بها هي أن أوباما، وهو املصمم األول 
واألخير لذلك االتفاق، أعطى الولي الفقيه 

عدة عصافير، نصفها في اليد، ونصفها اآلخر 
على الشجرة يأتي وال يأتي. وميكن إجمالها 

مبا يلي:
[ السماح إليران بإعادة معاجلة الوقود 
النووي املستهلك وأي أعمال بحث وتطوير 

في هذا املجال ولكن بعد 15 عاما من تاريخ 
التوقيع.

[ إخطار السلطات اإليرانية قبل أربعة 
وعشرين يوما مبوعد زيارة املفتشني الدوليني 

واألماكن التي يزورونها. ويبدو أن أوباما 
مقتنع بأن هذا الوقت ال يكفي إيران إلخفاء 

منشأة صناعية نووية كبرى، ولكنه يكفي جدا 
إلخفاء الصغيرات منها أو السرية.

[ رفع احلظر الذي تفرضه األمم املتحدة 
على األسلحة التقليدية إليران، في غضون 

خمس سنوات.
[ إنهاء العقوبات املفروضة على برنامج 
الصواريخ الباليستية اإليراني، خالل ثماني 

سنوات.
[ التخلي عن ضرورة حتديد إيران 

موعدا للبدء بتسوية القضايا العالقة القدمية 
بخصوص جهودها التي بذلتها لبناء سالح 

نووي، كشرط لرفع العقوبات.
[ فتح الطريق أمام إيران لتوسيع دائرة 
أجهزة الطرد املركزي املتقدمة في وقت أبكر 

مما كان متوقعا أو مرغوبا فيه.
[ السماح إليران باستخدام أجهزة الطرد 
املركزي املتقدمة «آي آر6» أو «آي آر8» بحلول 

العام الـ13، والتي ستمّكن إيران «من تقليل 
الفترة الزمنية الفاصلة بينها وبني امتالك 

سالح نووي إلى أيام أو بضعة أسابيع».
[ االكتفاء بالتهديد اللفظي الفضفاض 

بإعادة فرض العقوبات إذا ما أخلت باالتفاق. 
وينسى أوباما أو يتناسى سجل إيران في 

الغش واملراوغة والتقية، ويستبعد احتمال 
أن تلجأ إلى محاولة اختبار أدوات التحقق 

الدولية، واستكشاف كيفية حرف اخلط 
األساسي لالتفاق، وإفراغه من مضمونه 

احلقيقي.

ومت تتويج كل هذه التنازالت مبسارعة 
مجلس األمن الدولي، وباإلجماع، إلى املوافقة 
على االتفاق، متهيدا لرفع العقوبات الدولية، 

”عندما يتم التحقق من أن إيران نفذت 
اخلطوات األولى الضرورية لتجعل برنامجها 

النووي في سكة االتفاق“.
وأغلب الظن أن الرئيس األميركي، ومعه 
زعماء أوروبا وروسيا والصني، راهنوا على 
أمور يتوقعون حدوثها من اآلن وحتى العام 

2030، وهو املوعد النهائي لالتفاق. فمن 
يضمن أال يتسبب االتفاق في قلقلة األوضاع 

الداخلية اإليرانية، بني مبارك لفكرة حتول 
إيران إلى ”دولة“ بدماء ثورية، بدل ”ثورة“ 

بثياب دولة، ومن يستبعد حدوث ثورات 
قومية وطائفية ودينية ومناطقية في إيران، 

خالل األعوام اخلمسة عشر القادمة؟
صحيح أن سجل النظام اإليراني في مجال 

حقوق اإلنسان لم يكن بندا في االتفاق، ولكن 
الظاهر أن أوباما وحلفاءه يراهنون عليه. 

وأغلب الظن أنه سيبقى السيف الذي تلجأ 
إليه أميركا وحلفاؤها إلرغامها على انتهاج 
سياسة حتددها املصالح الغربية في املنطقة.
يعني أن أميركا وحلفاءها تساهلوا مع 

الولي الفقيه اليوم، على أمل أن يتحقق واحد 
من ثالثة أمور:

أن ميوت خامنئي فتندلع اخلالفات 
والصراعات على خالفته، وتهب العواصف 

على النظام كله، وجتعل االتفاق النووي 
وكأنه ما كان. أو قد ميوت أوباما، ويأتي 

بعده رئيس جمهوري ميزق االتفاق مثلما فعل 
الراحل أبو عدي باتفاقه مع شاه إيران.

وقد متوت األمة العربية كلها وتصبح 
شذر مذر، تتناهبها الذئاب اجلائعة، داعش 

وإيران وميليشياتها ونتنياهو، واحلبل على 

اجلرار. أو قد يحدث ما ليس في احلسبان، 
فتشتعل في الدول العربية ثورات حقيقية، 

مضبوطة هذه املرة ال كالربيع العربي املوؤود، 
تهب عليه رياحها الثورية التقدمية املتحضرة 
فتكنس أفكاره البالية، وعنجهيته الفاشوشية، 

وجتبره على أن يحمل عصاه وأسالبه عنا 
ويرحل، تاركا لنا حربنا الوطنية واإلنسانية 

مع داعش السنية وداعش الشيعية، وكل 
حملة اإلسالم املغشوش، نخوضها بإرادتنا 

وبأبنائنا وحدنا. ومن اآلن وحتى العام 2030 
يفعل الله ما ال نعلم، وما ال يعلمه املاللي، وما 

لم ينص عليه االتفاق.

 استيقظ جحا ذات يوم على صوت منادي 
الوالي يقول يا أهل البلد من يستطيع تعليم حمار 

الوالي القراءة والكتابة له خمسون ألف دينار. فرح 
جحا بهذا اخلبر ونادى بأعلى صوته: أنا أنا أنا 
أعلم حمار الوالي القراءة والكتابة. فأخذه املنادي 
إلى القصر ليقابل الوالي. وقف جحا أمام الوالي 

قائال: أنا يا موالي أستطيع تعليم حمار سعادتك 
القراءة والكتابة، إال أننى أطلب من سيادتك أن 
متهلني 20 عاما، فكما تعلم إنه بطيء الفهم، 

فهو حمار وليس بني آدم. فقال الوالي: لك هذا، 
ولكني سأقطع رأسك إذا لم تستطع تعليم احلمار 

القراءة والكتابة، فقال جحا: أتفقنا. وأخذ الدنانير 
وانصرف. وعندما رجع إلى املنزل وجد زوجته 

يبكيك؟ فقالت: لقد علمت مبا  تبكي، فقال: ما الذى 
دار بينك وبني الوالي الذي سيقطع رقبتك ألنك لن 

والكتابة. فقال جحا:  تستطيع تعليم احلمار القراءة 
ال حتزني يا زوجتي فلن يحدث ذلك، فبعد عشرين 

سنة يكون احلمار قد مات، أو يكون الوالي قد 
مات، أو أكون أنا قد مت.

كاتب عراقي

من سيموت، جحا أم الوالي أم الحمار 

غضب نتنياهو على االتفاق غضب 

مبرمج، وجزء من خطة ممنهجة 

هدفها إعطاء النظام اإليراني 

صفة البطولة، وكأنه أذل أميركا 

وأوروبا وانتزع منهما اتفاقا يقوض 

السياسات األمنية اإلسرائيلية

إبراهيم الزبيدي

} الرئيس األميركي الراحل رونالد ريغان قال 
ذات مرة في جواب عن سبب تذبذب عالقة 

أميركا مع العرب: إن اخلصام معهم ال يضر 
وال ينفع.

أستعيد تلك املقولة ونحن في أمة العرب 
نتابع خيمة السيرك الفارسي التي حتولت من 
خيمة متنقلة حسب األهواء والعرض والطلب 

إلى خيمة ثابتة األوتاد وموزعة في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن والبحرين ومرشحة 

لتقدم عروضها في أماكن أخرى في عاملنا 
العربي.

العرض األول بدأ في طهران عام 1979 
وكانت عيون املهّرجني والالعبني تتجه صوب 

بغداد، حاملة بسوق واسعة من االستقطاب 
لبرامجها املليئة بالسحر والشعوذة، لكنها 
فوجئت بالبلد الذي ميّثل ربع حجم إيران، 

وشعبه ال يشكل إال من الثلث.
احلرب مع إيران أّجلت التمّدد، على الرغم 

من خيبة أمل العراقيني في النظام السوري 
وإمداداته إليران بالصواريخ املستوردة 

حلسابه من دول االحتاد السوفيتي ليتم بها 
قصف بغداد ومدن العراق بسالح عربي.

فعلها كذلك النظام الليبي، جريا وراء كل 
شعارات اإلسالم السياسي كمشروع بديل 

حلالة الضعف العامة في املنظومة العربية 
واإلسالمية. لكن من يتابع تسلسل الطموحات 

اإليرانية املتزايدة بعد وقوع العراق في 
مصيدة انخفاض سعر النفط عام 1989 

والضغوط األميركية، ومنها توقف تصدير 
القمح إلى العراق، وتداعيات دخول اجليش 

العراقي إلى الكويت، ثم احلصار، تقابلها 

من اجلانب اإليراني، إدارة ذرائعية تتحني 
الفرص إلنشاء مركز استقطاب طائفي لتتحول 

إلى كيان فوضوي في املنطقة من عالماته 
األحداث الدموية في موسم احلج إبان فترة 

احلرب اإليرانية العراقية.
تصاعد الوتائر املذهبية في إيران عززه 
ضعف العراق ووقوعه حتت البند السابع 

والعقوبات الواسعة ومحدودية النفط 
املصّدر بإشراف دولي مقابل الغذاء والدواء، 
وانفصال كردستان بخطوط العرض خليمة 

صفوان، سمح ذلك إليران بأن تطور اقتصادها 
وتوسع من طموحاتها النووية التي أثمرت 

توقيع اتفاق مع دول 5 + 1 وهو اتفاق أميركي 
إيراني أو زفاف لعرس ال أظنه سيدوم طويال 

ألسباب تتصل بطبيعة االتفاق وتضارب 
املصالح في العالم واملنطقة.

خيمة السيرك اإليراني في العراق، فارسية 
بامتياز، وتكاد تكون بقوام وبرامج والعبني 
أميركان وإيرانيني جمعتهم منطقة خضراء 

أودت مبندوبي وموظفي العالقات العامة في 
اإلدارة العراقية لتبني كل فعاليات السيرك 

املشترك لطرح برامجه على الساحة العراقية 
ابتداء من حل اجليش، صمام األمان لبناء 
أي دولة، إلى دمج امليليشيات واالغتياالت 

املنظمة للعلماء وأصحاب العقول، والنتيجة 
خروج األفاعي والقردة واألشباح واملقامرين 

إلى ساحة وطن حتول بني مد وجزر إلى دولة 
فاشلة في معايير التنمية املختلفة.

والربيع العربي حتول بني عاصفة وأخرى 
إلى ربيع املاللي، في اليمن مثال، وما خلفته 

من بلد ممزق، دفع بالعرب إلى إيقاف سريان 

النار، من خيمة مين سعيد، إلى خليج مازالت 
إيران ترفض تسميته حتى بتحييده إلى 

خليج بتسمية إسالمية، وكل خرائط العالم 
حتمل تسمية ”اخلليج الفارسي“ وهي إشارة 

إلى ردات فعل تاريخية متعالية على دول بعث 
فيها اكتشاف النفط ونعمة تفكير قادتها الذين 

وجدوا أنفسهم في مفصل زمني مهم، أهمية 
اللحاق بركب التقدم ومزاوجته باعتزازهم 

بتراثهم ومواطنيهم وصنعوا منوذجا للحداثة 
في كيفية التصرف باألموال خدمة لتراكم رأس 

املال وإعادة شحن متواتر في تنويع مصادر 
الدخل وتوسيع نشاطاته ليشمل األقتصاد 

العاملي.
حتصل خروقات نوعية واشتعال فتائل، 
تطفأ مرة وأخرى بوعي احلكام وقادة الدول 

ورحابة صدورهم ومعهم اخليرون من كل 
األطراف، لكن اخلشية كامنة في درس التجربة 

العراقية، واستخدام املساجد وغيرها من 
أماكن دينية كقنابل بأحجام مختلفة التأثير 

في نفوس املواطنني الرتباطها باجلانب 
العقائدي الذي يعلو صوته في النفس 

البشرية بالتتابع وسقوط الضحايا.
نأمل في أن ُيصار إلى خطابات وقوانني 
وصيغ تتقدم على األحداث وتسبق محفزات 

الفنت ونيات ما أسميه سباق التسلح 
الطائفي، نعبئ الدولة والشعب ليتسارع 

في بناء حائط صد وساتر نفسي ُحتمى به 
األوطان من ثعالب السياسة اإليرانية الراقصة 

على أنغام البوب األميركي بعباءة وشادور 
فارسيني.

السيرك الفارسي بخيمته وَخَدِمِه الصغار 

سينتجون شعوبا وقبائل تتنازع على خيام 
اللجوء واملذلة على أعتاب األمم، ومخاوفي 

ليست من باب اخليال، ومثال انفصال 
سنغافورة عن ماليزيا بسبب العمالة الصينية 
واحتمال تكرار ذلك في دولنا العربية ملوجبات 

أكثر خطورة.
ريغان، قد يكون مصيبا في رأيه جتاه 
العرب حينها، لكن ما ينطبق على الفترة 

الرئاسية لريغان ال ينطبق على الفترة 
الرئاسية املترددة ألوباما، والعرب مت وخزهم 
بقوة في خاصرتهم من قبل الثعالب اإليرانية 

التي توجت زفتها بعرس نووي مؤجل.
في العراق، ندرك متاما ماذا يعني ”عرس 

الواوية“ أي الثعالب ألنه حتما سينتهي 
إلى مآالت أخرى.. نتركها للقادم من األيام 

والسنني.

* كاتب عراقي

السيرك الفارسي وعرس الثعالب

حامد الكيالني

خيمة السيرك الفارسي تحولت 

من خيمة متنقلة حسب األهواء 

والعرض والطلب إلى خيمة ثابتة 

األوتاد وموزعة في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن والبحرين

الرئيس األميركي رونالد ريغان 

قال عن سبب تذبذب عالقة 

أميركا مع العرب: إن الخصام 

معهم ال يضر وال ينفع

*

*
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} يقول املؤرخ العربي تيسير خلف ”قد 
يكون العرب هم األمة الوحيدة التي ُتَدّرس 

تاريخها ألبنائها كما كتبه أعداؤها القوميون 
والعقائديون. فاحلقبة التي تسّمى اجلاهلية، 

هي تاريخ العرب ما قبل الرسالة احملمدية، 
واحلقبة التي تسّمى صدر اإلسالم، أي سيرة 

الرسول الكرمي واخلالفة الراشدة والدولة 
األموية، ُكتبت كلها وصيغت بناء على 

الصورة التي كّرستها مؤلفات اإلخباريني 
الفرس املسلمني القائمة على فكرة التفوق 

احلضاري الفارسي مقابل البربرية العربية 
املوصومة بالبداوة والسلب والنهب“.
ويؤكد مؤرخنا أيضا أن ما سلف 

هو الصورة التي انعكست في مؤلفات 
املستشرقني الغربيني خالل القرنني الثامن 
عشر والتاسع عشر ”وال تزال مستمرة لدى 

الكثير من األوساط البحثية في الغرب، 
باإلضافة إلى تعميم الرؤية العباسية 

الفارسية حلقيقة الصراع على السلطة 
منذ حادثة سقيفة بني ساعدة وصوال 

إلى سقوط احلكم األموي في الشام، وهي 
الرؤية التي تبّناها املؤرخون الالحقون، في 
العصرين األيوبي واململوكي، وهي عموما 

رؤية تتفق بشكـل أساسي مع األيديولوجيا 
الشيعية حول تلك العصور…“ (”جذور 

املواقف الفارسية املعادية للعرب“، مجلة 
”اجلديد“، العدد 3 أبريل – نيسان 2015، 

.(aljadeedmagazine.com
وتأكيدا على صحة ما سبق، يؤكد املؤرخ 
العربي الراحل الدكتور أحمد سوسة التزوير 
الذي حصل في تاريخ العرب واالدعاءات التي 
ُتبنى على أكاذيب تاريخية، وعلى سبيل املثال 

وليس احلصر، فيما يخص تسمية الشعوب 
”السامية“ بأنها ”أطلقت على شعوب تزعم 
أنها انحدرت من صلب سام بن نوح، وكان 

أول من أطلقها بهذا املعنى العالم النمساوي 
اليهودي شلوتزر عام 1781 للميالد، فشاعت 
منذ ذلك احلني وأصبحت عند علماء الغرب 

عَلما لهذه املجموعة من الشعوب، وسرت إلى 
املؤرخني العرب وباحثيهم بطريق االقتباس 
والتقليد، على الرغم من أن هذه التسمية ال 

تستند إلى واقع تاريخي أو إلى أسس علمية 
عنصرية صحيحة أو وجهة نظر لغوية. لذلك 

يرى بعض االختصاصيني وجوب تسمية 
هذه األقوام باألقوام العربية لتشمل كل من 

سكن اجلزيرة العربية وهاجر منها ألن العرب 
والساميني شيء واحد“ (حضارة العرب 

ومراحل تطورها عبر العصور، 1979، ص 18). 
(مالحظة: الدكتور أحمد سوسة مؤرخ عراقي 
مسلم، من أصول يهودية، ويعد من املؤرخني 
العرب القالئل الذين رصدوا ودّونوا التاريخ 

العربي على أسس علمية).
وبعيدا عن النقاش في أسباب الواقع 

املؤلم حلركة تدوين التاريخ العربي، الذي 
خلصه مؤرخونا القالئل في مؤلفاتهم 

القليلة، فنالهم اإلهمال والتهميش األكادميي 
واإلعالمي، كما هّمشتهم مناهجنا التعليمية 

في كل الوطن العربي، بفعل فاعل، فإن ما 
يؤكد مدى خطورة األمر هو فداحة تأثير 

الصورة املزيفة واملشّوهة عن تاريخ العرب 
في هزمية اإلنسان العربي من الداخل، وهي 

هزمية تراكمت وحفرت في عقله حتى بات 
مصَدرا لتلك االدعاءات وناقال لها ومدافعا 

عنها.
إن تاريخنا الذي مت تزييفه، والذي لم 
نكتبه نحن، وكتبه اآلخرون عنا ألهداف 
عقائدية شعوبية ”عدوانية“، يعد اليوم 

مصدرا رئيسيا من مصادر اإلقناع بدموية 
اإلسالم وإرهابية العرب. وهذا التاريخ الذي 
تعاملت معه السياسات التعليمية في بلداننا 

بجهل تام، اقتبسه اآلباء عن األجداد حتى بات 
أبناؤنا ومثقفينا وإعالمنا أخطر من يتداوله 
دون استدراك… بل وصار اآلخرون يصيغون 
صراعاتهم اجلديدة في بلداننا اليوم بذريعة 
”دموية اإلسالم العربي“ املزعومة، وإجبارنا 

على االقتناع بتلك االدعاءات.
يذكر تاريخ احلركات اإلسالمية أنه ما 

من حركة دموية انتحارية كانت في اإلسالم 
كحركة ”احلشاشني“، التي ظهرت ما بني 

القرنني 11 و13 ميالدية في بالد فارس بقيادة 
مؤسسها املعروف باسم حسن الصباح، 

(حسن بن علي بن محمد الصباح احلميري، 
ولد عام 1037م في ”قم“، حيث نشأ في بيئة 

شيعية ثم انتقلت عائلته إلى الري مركز 
نشاطات طائفة اإلسماعيلية فاتخذ الطريقة 

اإلسماعيلية الفاطمية وعمره 17 سنة، ومات 
عام 1124م في قلعة ”أَملوت“، التي حتّصن فيها 
مع جماعته (احلشاشني) ملدة 35 عاما وانطلق 
منها الفدائيون (االنتحاريني) لتنفيذ مهماتهم، 

وتقع هذه القلعة في قمة جبال ”الديلم“ 
الفارسية (6900 قدم فوق سطح األرض) وتبعد 

100 كيلومتر عن العاصمة اإليرانية طهران).
وحركة احلشاشني لم تكن حركة عربية، 

وتؤكد املصادر التاريخية أن الفيلسوف 

املؤسس واملَُنِظر لهذه احلركة كان معروفا 
باسم ”اخلواجة نصير الدين الطوسي“، 

الذي قاد هوالكو عبر جبال فارس لغزو بغداد 
وإسقاط اخلالفة العباسية، وأمر بقتل العلماء 
واألدباء العرب، وبرمي كل كتب العلم والتراث 

الفكري العربي التي كانت تزخر بها مكتبات 
بغداد العباسية في نهر دجلة، ولكثرتها 

وصف حينها بأن لون مياه النهر انقلب إلى 
لون احلبر األسود. وهذا الرجل الذي عمل 

ضد العرب بدافع الكراهية العقائدية هو من 
مواليد مدينة طوس في خراسان شمال شرق 
إيران عام 597هـ، وتوفي عام 672هـ في بغداد 

التي حكمها مع املغول.
وكان حلركة احلشاشني التي تأسست 
في إيران عام 1081م استراتيجية عقائدية 

وقتالية دموية خاصة بها تختلف عما كان 
سائدا في ذلك العصر، ولكنها مشابهة كثيرا 
الستراتيجيات احلركات اإلرهابية اجلديدة 
التي نشاهدها اليوم في العالم االفتراضي، 

على شاشات الفضائيات ووسائل اإلعالم 
والتكنولوجيا احلديثة، بالصوت والصورة 
واملوسيقى اإليقاعية، وفي عمليات التفجير 

االنتحارية، حتى تكاد تكون نسخة طبق 
األصل أو أنها عودة للحشاشني اجلدد. هذه 
احلركات اإلرهابية املنسوبة لإلسالم العربي 

تعيث اليوم في املنطقة العربية رعبا وقتال 
وتدميرا وفوضى حتت راية إسالم ”القاعدة“ 
أحيانا أخرى (والقادم  حينا وإسالم ”داعش“ 
املتداولة في اإلعالم  راية ”مجموعة خراسان“ 

مؤخرا).
”احلشاشني“ كانت حركة عقائدية طائفية 

تدعو إلى املذهب اإلسماعيلي النزاري، 
شبيهة بطائفية اإلرهاب اجلديد، كانت 

تستهدف اخلالفة العباسية (العربية) والدول 
والسلطنات التابعة لها، كما يستهدف 

اإلرهاب اجلديد إسقاط دولنا العربية فقط.
”احلشاشني“ كانت حركة باطنية، لم يتمكن 

اآلخرون من معرفة تنظيمها ومعتقداتها، 
واتباعها، رغم اختراقها ملؤسسات الدولة، كما 
جنهل اليوم ماهية املنظمات اإلرهابية اجلديدة 

التي تخترق بلداننا.
كانت ”للحشاشني“ استراتيجية عسكرية 

تعتمد االغتيال والقتل، مع تفادي اخلوض 
في املعارك التقليدية، شبيهة باستراتيجية 

االغتيال والقتل التي يتبعها اإلرهاب اجلديد 
دون الدخول في معارك تقليدية.

اعتمدت حركة ”احلشاشني“ على فرقة 

”الفدائيني“ (االنتحاريني)، الذين ال يأبهون 
باملوت في سبيل حتقيق أهدافهم، كما يعتمد 

اإلرهاب اجلديد على االنتحاريني واألحزمة 
الناسفة لزعزعة استقرار الدولة ونشر 

الفوضى.
حتّصن ”احلشاشون“ في قمم اجلبال 
الوعرة لإلفالت من املالحقة، فتمكنوا من 

البقاء واالستمرار ألكثر من قرنني، وصارت 
حركتهم تشكل أسطورة تلقي الرعب في 

نفوس أعدائها، كما يتحّصن اإلرهاب اجلديد 
في الصحارى الشاسعة التي ال بوصلة لها وال 
اجتاه (بحسب اإلعالم)، حتى باتت منيعة ضد 

الضربات والغارات اجلوية واملالحقة وتبث 
الرعب في قلوب أعدائها.

إن اإلرهاب اجلديد املرعب واملبهم، يعد 
عنصرا رئيسا في احلرب املذهبية اإلقليمية 

التي تخوضها املنطقة العربية ”باإلكراه“ 
خالل العقدين األخيرين (اجليل الرابع من 

احلروب). وإن هذه القوة اإلرهابية املبهمة، 
التي ُيراد إيهامنا بأنها ال ُتقهر، تستهدف 
إسقاط الدول العربية في الفوضى والتآكل 

وعدم االستقرار، حيث تواجه جيوشا نظامية 
عظمى تدك بقنابلها مدنا عربية في املئات 
من الغارات اجلوية يوميا، دون أن نسمع 
عن اآلثار اجلانبية لهذه الغارات، بدعوى 

احلرب على اإلرهاب… وبعد مرور ما يقرب 
من عام على هذه الغارات صار إرهاب 

داعش (احلشاشني اجلدد) أكثر قوة ومناعة 
وانتشارا وتوسعا، حتى وصلت إلى عواصم 
عربية بعيدة… فهل سنشهد أيضا توسعا في 

مجال هذه الغارات؟
إنها حرب إقليمية طائفية بالوكالة، هدفها 

رسم حدود جديدة داخل بلداننا، فهل دولنا 
نفسها التي تدفع باجتاه قتل ذاتها، كما يراد 

إقناعنا؟
إنها حرب إبادة وبصالحيات قتل أكبر 

عدد من سكان املنطقة… حرب متوحشة إلجبار 
العرب وإقناعهم بضرورة تقسيم بلدانهم… إنه 
اإلرهاب لتنفيذ استحقاقات اخلارطة اجلديدة 

األكثر تشويها وضعفا للمنطقة.
ومبنظور التاريخ املزّيف يراد إجبارنا 

على االقتناع بأننا شعوب متوحشة دموية، 
وأننا نقوم بقتل وإرهاب أنفسنا، وأن كل 

األديان التي نزلت في هذه البقعة من العالم، 
لم ترق حتى إلى حتويلنا إلى بشر أسوياء.

* كاتبة من البحرين

تزوير التاريخ وسالح اإلرهاب

تاريخنا الذي تم تزييفه والذي 

لم نكتبه نحن وكتبه اآلخرون 

عنا ألهداف عقائدية شعوبية 

«عدوانية»، يعد اليوم مصدرا 

رئيسيا من مصادر اإلقناع بدموية 

اإلسالم وإرهابية العرب

} في األيام القليلة املاضية أفاد تقرير سبر 
اآلراء الذي أعدته بعض املؤسسات املختصة 
في اجلزائر بأن اجلزائريني واجلزائريات ال 

يكترثون باألحزاب وال يعّولون عليها إلحداث 
تغيير حقيقي في الوضع السياسي اجلزائري 

املتحّجر على مدى سنوات طويلة.
في ظل غياب ثقة أغلبية الشعب اجلزائري 

في ما يدعى بأحزاب املعارضة برز إلى 
السطح مؤخرا خالف حاد بني حزب العدالة 

والتنمية بقيادة عبدالله جاب الله وبني رئيس 
حركة حزب مجتمع السلم بقيادة عبدالرزاق 

مقري، وذلك جراء اللقاء االنفرادي الذي 
جمع بني هذا األخير وبني أحمد أويحي، 

رئيس ديوان رئيس اجلمهورية عبدالعزيز 
بوتفليقة واألمني العام حلزب التجمع 

الوطني الدميقراطي، الشيء الذي اعتبر خرقا 
لالتفاق اجلماعي املبرم بني األقطاب املشّكلني 

لتنسيقية االنتقال الدميقراطي والذي ينص 
على أن احلوار مع السلطة يكون جماعيا وال 
يحق ألي حزب معارض أن يحاور مبفرده أي 

رمز من رموز النظام احلاكم. 
ويبدو واضحا أنه حتى اآلن ال يزال هذا 

اخلالف قائما بني زعيمي هذين احلزبني 
اإلسالميني رغم املساعي التي بذلت وال تزال 
تبذل من طرف أحزاب وشخصيات معارضة 

أخرى لها ثقلها داخل الهيكل العام للمعارضة 
اجلزائرية املدعو بتنسيقية االنتقال 

الدميقراطي. األمر الذي ميكن أن يؤدي إلى 
انفجار داخل هذه التنسيقية الناشئة التي 

لم حتقق إلى يومنا هذا أي مكاسب سياسية 
ملموسة.

وفي احلقيقة فإن أعضاء تنسيقية االنتقال 
الدميقراطي كأحزاب أو كشخصيات مستقلة 

معارضة ال يجمعهم جامع مشترك مؤسس 
على املبادئ ما عدا معارضة العهدة الرابعة 
التعسفية التي أوصلت الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة مجددا إلى احلكم ليصبح مبوجبها 
أول رئيس جزائري يقضي عشرين سنة كاملة 

في قصر املرادية.
وفي هذا السياق تساءل عدد كبير من 

مراقبي الشأن السياسي اجلزائري: هل 
سيحتوي أعضاء التنسيقية بدايات التصدع 

بني حزبي العدالة والتنمية وحركة مجتمع 
السلم أم أن اخلالف بينهما سيتطور ويؤدي 

بالتالي إلى زعزعة كيان التنسيقية برمتها 
ويدخل املعارضة في أزمة وجود حقيقية؟

قبل النظر في هذا السؤال ينبغي التذكير 
بأن حزب حركة مجتمع السلم اإلسالمي 

الذي ينتمي أيديولوجيا إلى جماعة اإلخوان 
املسلمني على املستوى الدولي غير متجانس 
في مواقف قياداته مع النظام احلاكم بشكل 

عام ومع الرئيس بوتفليقة بشكل خاص. 
صحيح أن الرئيس احلالي لهذا احلزب وهو 

السيد عبدالرزاق مقري قد صّرح في عدة 
مناسبات بأنه غير راغب في إعادة إحياء 
جتربة أحزاب املواالة سّيئة السمعة التي 

أضرت مبصداقية احلزب الذي يرأسه. 

وأوضح بصريح العبارة عن نيته النأي 
بحزبه عن السلطة، لكن جناح أبوجرة 

سلطاني، الرئيس السابق لهذا احلزب وأحد 
الشخصيات احملورية فيه التي شغلت سابقا 
مناصب وزارية، أعلن مرارا استعداده للقيام 

بالتعاون مع النظام احلاكم مثلما أبدى 
رغبته الكاملة في أن يتقلد منصب وزير في 

حكومة الوزير األول عبداملالك سالل. بناء على 
هذا االنقسام، الذي لم يأخذ حتى اآلن شكل 

االنفصال الكامل بني جناح الصقور الرافض 
للنظام وبني جناح املواالة بداخل هذا احلزب، 

ميكن للمحلل السياسي أن يؤّول خلفيات 
ودواعي لقاء عبدالرزاق مقري برئيس ديوان 

رئيس اجلمهورية أحمد أويحي، بأنها ال متثل 
بالنسبة إليه التخلي املطلق عن استراتيجيات 
املعارضة بل إنها تدخل ضمن إطار الترضيات 

والتنازالت البراغماتية من طرفه جلناح 
أبـوجرة سلطاني جتنبا النقسام حزبه أكثر 

مما هي عالمة من عالمات الوالء السافر 
للنظام الذي يرمز إليه أويحي رئيس ديوان 

الرئيس بوتفليقة.
أعود اآلن إلى النظر في السؤال املطروح 
سابقا من طرف املراقبني املنشغلني بالوضع 

السياسي اجلزائري الذين يرون أن هناك 
احتماال في األفق ينذر بانشطار صف 

املعارضة. وفي هذا اخلصوص بالذات، 
فإن حتليل مضامني سياسات وتوجهات 
وأيديولوجيات أحزاب املعارضة وكذلك 
الشخصيات املستقلة التي تشترك معها 

في هيكل ”تنسيقية االنتقال الدميقراطي“ 
تفضي إلى القول إن االنشطار قائم في الواقع 

على مستوى البنية العميقة لكل حزب ولكل 
شخصية من الشخصيات املنضوية حتت 
لواء ”تنسيقية االنتقال الدميقراطي“ التي 

تقدم نفسها ككتلة معارضة من ناحية الشكل 
اخلارجي فقط. وفي احلقيقة فإن مكونات هذه 

التنسيقية ال تصدر جميعا، وبشكل منسق، 
عن مرجعيات فكرية وعقائدية موحدة بل 
إن فيها فصيلني اثنني وبداخل كل منهما 

فسيفساء متنوع ومتناقض غالبا. 
في هذا املشهد العام جند فصيال مشكال 
من األحزاب والشخصيات. وباملقابل هناك 
فصيل آخر وهو بدوره فسيفساء مكَون من 

تيارات متنوعة بعضها وطني إصالحي، 
وبعضها اآلخر يزعم أنه ينتمي إلى ثنائية 
طرفاها أيديولوجيا التحديث والعصرنة، 

وأيديولوجيا اإلسالم املعتدل، وبعضها 
يصنف نفسه بأنه علماني راديكالي ملتزم 
بفصل السلطات عن بعضها البعض منها 

فصل الدين عن السياسة. 
ولكن الواقع يبرز أن هذا الفصيل 

الفسيفسائي الذي يقدم نفسه في شكل 
”تنسيقية املعارضة“ خاضع بشكل مطلق 

للخيار الرأسمالي االستغاللي املتخلف الذي 
كرسه وال يزال النظام احلاكم ويفرضه على 

الشعب بوسائل القوة والهيمنة الناعمة 
في آن واحد. الشيء الذي حطم شريحتني 

أساسيتـني ومكونتني لنسبة ثمـانني باملئة من 
الشعب اجلزائري، وهما الشريحة الوسطى 
التي ُحولت إلى شظايا وشريحة الفالحني 
واملزارعني التي أصبحت تعيش اجتماعيا 

واقتصاديا على مستوى درجة الصفر.
إلى جانب هذا فإن هذا الفسيفساء بكل 

فصائله وأفراده يعاني من أزمة بنيوية تتمثل 
في الفشل في تبني مشروع تنموي اقتصادي 

وثقافي وفكري وتربوي واجتماعي وطني 
بديل ومقنع للشعب، وفي إنتاج الزعامات 

الكاريزمية القادرة على القيادة واستقطاب 
القاعدة الشعبية إلى جانبها. وأكثر من كل 

هذا فإن املشكلة اجلوهرية األخرى التي 
تعاني منها املعارضة اجلزائرية تتمثل دون 

شك في أنها تعارض شبح النظام احلاكم 
بنفس املنظومة الثقافية والقيمة والسلوكية 

املتخلفة والدكتاتـورية التي يعتنقها هو 
ويعيد إنتاجها في كل حني ويكبل بها 

طموحات املواطنني واملواطنات.

* كاتب جزائري

هل ستنفجر تنسيقية أحزاب المعارضة الجزائرية

أزراج عمر

املعارضة الجزائرية تعارض شبح 

النظام الحاكم بنفس املنظومة 

الثقافية والقيمة والسلوكية 

املتخلفة والدكتاتورية التي 

يعتنقها هو ويعيد إنتاجها

أعضاء تنسيقية االنتقال 

الديمقراطي كأحزاب أو 

كشخصيات مستقلة معارضة 

ال يجمعهم رابط مشترك

سميرة رجب
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52 50اقتصاد 51
مليـــار دوالر قيمة رأس املـــال املبدئي لبنـــك التنمية الجديد، 

الـــذي افتتحته مجموعة بريكس في شـــنغهاي، وســـتتم زيادة 

رأس املال إلى 100 مليار دوالر خالل عامني.

باملئة نســـبة ارتفاع العجز التجاري املصري خالل شـــهر أبريل 

املاضـــي بمقارنة ســـنوية ليصل إلـــى نحو 3.26 مليـــار دوالر 

بحسب الجهاز املركزي لإلحصاء.

مليار دوالر حجم الديون الخارجية لروسيا في نهاية شهر يونيو 

املاضـــي، بعد انخفاضها بـنســـبة 0.25 باملئة بمقارنة ســـنوية 

بحسب وزارة املالية الروسية.

◄ تعتزم مجموعة ”بالكستون 
االستثمارية األميركية شراء 

محفظة قروض عقارية مشكوك 
في تحصيلها في أسبانيا بقيمة 

اسمية تبلغ نحو 858 مليون دوالر 
من مصرف كايشا بنك األسباني.

◄ تتجه الحكومة البريطانية 
لكبح التكاليف المتصاعدة 

لدعم توليد الكهرباء من الطاقة 
المتجددة وتغيير طريقة تأهيل 

تلك المشاريع للحصول على 
الدعم وتعديل دعم محطات طاقة 

الكتلة الحيوية.

◄ ارتفع االستثمار األجنبي 
المباشر في الصين خالل النصف 

األول من العام الحالي بنسبة 3 
بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 
68.4 مليار دوالر، بحسب بيانات 

وزارة التجارة الصينية.

◄ توقع اتحاد مصدري األرز 
التايالندي أن تبلغ صادرات األرز 
هذا العام 5 مليون طن، بانخفاض 

من مستوى مستهدف قدره 
10 ماليين طن بسبب الجفاف 

وضعف الطلب العالمي.

◄ أعلن مجلس االحتياط 
االتحادي القواعد الجديدة 

المنظمة لرسملة البنوك الكبرى 
في الواليات المتحدة بهدف تعزيز 
االحتياطيات الرأسمالية بما يقلل 

اعتمادها على القروض قصيرة 
األجل المتقلبة.

◄ رجح محللون أن تنخفض 
صادرات الحبوب الروسية في 
يوليو إلى 5 مليون طن مقارنة 
بنحو 3.16 مليون طن قبل عام 

بفعل ضريبة على صادرات للقمح 
بدأ العمل بها في الشهر الحالي.

باختصار

أوروبا تضغط على المصارف اإلسرائيلية للجم أنشطة االستيطان
[ اقتراحات بقطع شرايين تمويل بناء المستوطنات [ تأثير إجراءات المقاطعة األوروبية على االقتصاد اإلسرائيلي محدود

} القــدس - قال المجلـــس األوروبي للعالقات 
الخارجية في وثيقة بحثية، إن االتحاد يخالف 
قوانينـــه وإن عليـــه أن يتخـــذ خطوات أشـــّد 
صرامـــة للتمييز بيـــن تعامالته مع اســـرائيل 
وأنشطتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية 

الواقعتين تحت االحتالل منذ عام 1967.
ودعـــا المجلس في اقتراحـــات جديدة إلى 
اتخـــاذ خطوات أعمق وأبعد مـــدى لتؤثر على 
العمليـــات المصرفيـــة والقـــروض والرهـــون 
العقاريـــة والمؤهـــالت العلميـــة التـــي حصل 
عليها أصحابها في مؤسســـات بالمستوطنات 
وكذلك وضع اإلعفـــاء الضريبي الذي تتمتع به 
الجمعيات الخيرية األوروبية التي تتعامل مع 

المستوطنات اإلسرائيلية.
وقال تقرير المجلـــس، الذي كثيرا ما تمثل 
اقتراحاته مصدرا لمعلومات المســـؤولين عن 
رســـم السياســـات في االتحـــاد االوروبي إنه، 
”بمقتضـــى اللوائح والمبـــادئ المعمول بها ال 
يمكن ألوروبا أن تتهّرب قانونيا من واجبها في 
التمييز بين اســـرائيل وأنشطتها في األراضي 

الفلسطينية المحتلة“.
ومنـــذ فتـــرة طويلة يقـــول دبلوماســـيون 
أوروبيـــون إن لصـــق بطاقـــات تصنيـــف على 
منتجات المستوطنات االسرائيلية هو الخطوة 
األولى فحسب في سلسلة من الخطوات التي قد 
يتخذها االتحاد األوروبي ضد تل أبيب بسبب 
سياســـتها في ما يتعلق بالمستوطنات، إال أن 
أثر تلك الخطوة على االقتصاد االسرائيلي يعّد 

نسبيا.
وكان االتحـــاد االوروبـــي قـــد وافـــق هذا 
األســـبوع على المضي قدما في لصق بطاقات 
تصنيف على السلع االســـرائيلية المنتجة في 
الضفـــة الغربيـــة المحتلة في خطـــوة أزعجت 
الحكومة االسرائيلية، لكن االقتراحات الجديدة 
التـــي جاءت فـــي تقريـــر المجلـــس األوروبي 
تحـــت عنـــوان ”التمييز في االتحـــاد االوروبي 

اتخاذ  تطـــرح  االســـرائيلية“  والمســـتوطنات 
خطوات أبعد مدى من بينها استهداف البنوك 

االسرائيلية.
ويجـــادل واضعـــو التقريـــر بـــأن االتحاد 
االوروبـــي يمكنه مـــن خالل الضغـــط من أجل 
فصل تعامالته مع اســـرائيل عن المستوطنات، 
أن يرغـــم تل ابيـــب على أن تقّرر نـــوع العالقة 
التي تريدهـــا مع أوروبا وبالتالي تشـــجيعها 
على العودة للمحادثات مع الفلسطينيين حول 

التوصل لحل الدولتين للمشكلة الفلسطينية.
وتتعلـــق أبـــرز االقتراحـــات بالمصـــارف، 
حيث تجري المؤسســـات االســـرائيلية الكبرى 
تعامالت يومية مع بنـــوك أوروبية كبرى وفي 
الوقت نفســـه تقدم قروضا وتمويال لشـــركات 

وأفراد اسرائيليين يعملون في المستوطنات.
المفوضيـــة  مـــن  توجيهـــات  وبمقتضـــى 
االوروبيـــة ترجع لعـــام 2013، ال يمكـــن تقديم 
قروض من االتحاد االوروبي أو الدول األعضاء 
لكيانات اسرائيلية تعمل في األراضي المحتلة.
وتســـاءل التقرير ”هـــل تلتـــزم التعامالت 
اليوميـــة بين البنوك االوروبية واالســـرائيلية 
بالشـــرط الـــذي يفرضـــه االتحـــاد االوروبـــي 
القاضـــي بعدم تقديـــم دعم مـــادي لالحتالل“؟ 
مضيفـــا أن هذه قضية مازال يتعين على الدول 

األعضاء في االتحاد األوروبي تسويتها.
وتمتد المشكلة لتشـــمل القروض والرهون 
العقاريـــة، فمـــن الناحيـــة النظريـــة يجـــب أال 
يســـتخدم اســـرائيلي يحمل جنســـية دولة من 
أعضـــاء االتحـــاد األوروبـــي عقـــارا فـــي أحد 
المســـتوطنات كضمـــان لقـــرض أوروبـــي ألن 
وثائق الملكية العقارية الصادرة من اســـرائيل 

ال يعتد بها.
ومـــن المجـــاالت األخـــرى التي ربمـــا كان 
االتحـــاد االوروبـــي ينتهـــك فيهـــا قوانينه ما 
يخص الجمعيات الخيريـــة األوروبية المعفاة 
من الضرائب وتســـتخدم أمواال لدعم أنشـــطة 
في المســـتوطنات التي يعتبرهـــا االتحاد غير 

قانونية بمقتضى القانون الدولي.
ويتســـاءل التقرير عّما إذا كان على أوروبا 
أن تقبل مؤهالت من مؤسسات أكاديمية وطبية 
وغيرها من المؤسسات االسرائيلية التي تعمل 

في الضفة الغربية المحتلة.

وتوجـــد أيضـــا عالمـــة اســـتفهام حول ما 
إذا كان علـــى االتحـــاد االوروبي أن يتعامل مع 
المؤسسات االسرائيلية التي تتخذ من القدس 
الشـــرقية مقّرا لها مثـــل وزارة العـــدل والمقر 

الرئيسي للشرطة.
وقال ماتيا تولدو أحد المشاركين في وضع 
التقريـــر والمتخصص في شـــؤون اســـرائيل 
والشـــرق األوســـط بالمجلـــس األوروبـــي، إن 
االتحاد االوروبي بحاجة لوضع تفسير أوضح 
لاللتزام القانوني الـــذي يواجهه عندما يتعلق 
األمـــر بالتمييـــز موضحا أن هنـــاك فرقا كبيرا 

بينه وبين حركة المقاطعة.
وأضاف أن الهـــدف النهائي يجب أن يكون 

حفز اسرائيل على القبول بحل الدولتين.
وقال ”التمييز شـــرط قانوني لكي يتحاشى 
االتحـــاد االوروبـــي مخالفـــة قوانينـــه، فعليه 
االلتـــزام باألمر قانونيـــا وحرفيـــا، لكنه مفيد 
أيضـــا لعملية الســـالم ألنـــه يغّير حســـابات 

االسرائيليين“.
وكانـــت الحكومة االســـرائيلية، قد وصفت 
الخطوات األوروبية لتصنيف المنتجات بأنها 
”تمييزية وتســـير في اتجاه خاطئ“ مشيرة في 
نفس الوقت إلى أنها أقرب إلى حركة المقاطعة 
وسحب االستثمارات والعقوبات (بي.دي.إس) 
التي تعتبرها اسرائيل حركة معادية للسامية.

وكان رئيـــس الوزراء االســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو، قد عّبر عن مخاوفه بشـــأن تصنيف 
المنتجات في اجتماع مـــع فيدريكا موغيريني 
مســـؤولة السياســـة الخارجيـــة فـــي االتحاد 

االوروبي خالل شهر مايو الماضي.
وأثـــارت موغيريني، إلى قضية اتخاذ مزيد 
من الخطوات االوروبية للتفرقة بين تعامالتها 

مع اسرائيل والمستوطنات.
وعلى مدى الســـنوات الماضية زاد التوتر 
بين االتحاد األوروبي واســـرائيل، حيث كانت 
تّوجـــه فـــي كل مناســـبة، انتقـــادات للحكومة 
االسرائيلية بســـبب البناء االســـتيطاني على 
األراضي الفلسطينية، وبسبب تقييدها لحركة 
الفلســـطينيين إلى أجـــزاء كبيرة مـــن الضفة 

الغربية.

وكان االتحاد األوروبي، قد نشـــر في يوليو 
من عام 2009، مجموعة من القواعد الجديدة عن 
كيفية توزيـــع تمويل االتحاد علـــى المنظمات 
اإلسرائيلي، في وقت كانت توّسع فيه اسرائيل 

لنشاطها االستيطاني.

وتمثل التوجيهات اإلرشـــادية التي تحظر 
تخصيـــص أمـــوال لمعاهد بحثية اســـرائيلية 
وكيانات أخرى لها عمليات في الضفة الغربية 
المحتلـــة والقدس الشـــرقية مصدر ضيق كبير 

إلسرائيل.

ــــــى اتخاذ اجراءات  ــــــة، االحتاد األوروبي، عل ــــــس األوروبي للعالقات اخلارجي حــــــّث املجل
صارمــــــة لوضع حّد لتمادي اســــــرائيل في بناء املســــــتوطنات في الضفــــــة الغربية. وقدم 
اقتراحات بتضييق اخلناق على املصارف االسرائيلية واجلمعيات اخليرية األوروبية التي 

تتعامل مع املستوطنات.

إسرائيل دأبت على تجاهل الدعوات األوروبية لوقف االستيطان

} لــوس أنجلــس - قفـــزت أربـــاح شـــركة أبل 
األميركية في الربع الثالث من ســـنتها املالية، 
الذي انتهـــى في 27 يونيو، بنســـبة 33 باملئة، 
مبقارنة ســـنوية، لتصل إلى نحـــو 10.7 مليار 
دوالر، مدفوعة مببيعات قياسية لهواتف آيفون 

وكمبيوتر ماك.
كما ارتفعت اإليرادات بنسبة مماثلة لتصل 
إلى 49.61 مليـــار دوالر متجاوزة توقعات وول 

ستريت البالغة 49.43 مليار دوالر.
لكن األســـواق عبرت عن قلقها ألن مبيعات 
هواتـــف آيفون جـــاءت دون توقعات احملللني، 
ودفعت سهم الشركة إلى الهبوط بنحو 6 باملئة 

في نهاية تعامالت الثالثاء.
وقالـــت أبل إنها باعـــت 47.5 مليون هاتف 
آيفون فـــي تلك الفترة بزيـــادة قدرها 35 باملئة 
عن مســـتواها قبل عام لكن بانخفاض قدره 22 
باملئة عن الربع الثاني من سنتها املالية (الربع 

األول من العام). وكان بعض احملللني يتوقعون 
مبيعات تبلغ حوالي 49 مليون هاتف.

وتوقعت شـــركة أبـــل أن إيراداتهـــا للربع 
املمتد مـــن يوليو لغاية ســـبتمبر، ســـتقل عن 
تقديـــرات احملللـــني ولـــن ترقى للمســـتويات 
املســـتهدفة ملبيعات هواتفها الذكية آيفون مما 

دفع سهمها للهبوط.
وتوقعت الشركة إيرادات تتراوح من 49 إلى 
51 مليار دوالر للربع الرابع (يوليو–ســـبتمبر) 
أي أقل من متوسط التقديرات في مسح رويترز 
آي.بـــي.إي.إس آلراء احملللني البالغ 51.1 مليار 

دوالر.
وأضافـــت أن قيمـــة مبيعاتها مـــن هواتف 
آيفـــون في الصني فـــي الربع الثالـــث (أبريل–
يونيو) تضاعفت بأكثـــر من املثلني لتصل إلى 
13.23 مليار دوالر مقارنة مع الفترة املماثلة من 

العام السابق.

} لنــدن -  تبدأ بريطانيا خالل هذا األســـبوع 
حتركات، متّهد الطريق لشركاتها لالستفادة من 
الفـــرص التجارية املتاحة لهـــا في إيران، التي 
توصلت األســـبوع املاضي في فيينا إلى اتفاق 
مع القـــوى الغربيـــة الكبرى، ســـيتم مبوجبه 
فرض قيـــود طويلـــة األجـــل علـــى برنامجها 

النووي مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.
وسُتطلع احلكومة البريطانية غدا شركاتها 
على كيفية االســـتفادة من الفرص التجارية في 
إيـــران والتي ســـتتاح نتيجة لرفـــع العقوبات 

واإلفراج على األموال اإليرانية املجمدة.
اخلارجيـــة البريطاني فيليب  وقال وزيـــر 
هاموند ”ســـيتم إخطار الشـــركات البريطانية 
بشـــكل واضح بأن االتفاقية -إذا سارت األمور 
كمـــا هو مخطط لها- ســـتؤدي إلـــى التخفيف 
التدريجـــي للعقوبات وإلى اإلفـــراج عن قيمة 

كبيرة من األموال اإليرانية املجمدة“.

البريطانـــي  الدبلوماســـي  أن  وأضـــاف 
سيمون غاس -وهو سفير سابق لدى طهران- 
ســـيقوم بعرض املسألة على الشركات، لكّنه لم 
يقـــّدم مزيدا التفاصيل بشـــأن الشـــركات التي 

ستحضر العرض.
وقدر هاموند قيمـــة األموال اإليرانية التي 
ســـيتم اإلفراج عنهـــا مبوجب االتفـــاق بنحو 
150 مليـــار دوالر. وقـــال، إنه يتوقـــع أن تتجه 
اســـتثمارات كبيـــرة إلـــى مشـــروعات البنية 
التحتية للنفط والغاز في إيران. التي تضّررت 
بفعـــل احلظـــر االقتصـــادي الدولـــي، لزيـــادة 

إنتاجها وليس على أنشطة جديدة للتنقيب.
وبـــدأت شـــركات عامليـــة تتســـابق لتقييم 
فرص االســـتثمار املتاحة في السوق اإليرانية 
بعـــد االتفاق النـــووي األخير، فيمـــا تضاربت 
اآلراء حول توفر ضمانـــات فعلية حلماية تلك 

االستثمارات.

بريطانيا تتطلع لالستفادة من االستثمار في إيرانقفزة قياسية في أرباح أبل لكن آفاقها غائمة

ماتيا تولدو:

الهدف النهائي للضغط 

المالي، حفز إسرائيل على 

القبول بحل الدولتين

فيدريكا موغيريني طالبت 

بمزيد من الخطوات األوروبية 

للتفرقة بني تعامالتها مع 

إسرائيل واملستوطنات

بارقة أمل لحل مشاكل األميركيين من أصل إيراني مع المصارف

} فتح االتفاق النووي الباب أمام إمكانية 
تخفيف معاناة آالف األميركيين من أصل 

إيراني مع الروتين والحسابات المصرفية 
المغلقة بل والتعرض للمحاكمة الجنائية في 
سبيل إجراء تعامالت مصرفية وذلك رغم أنه 
من المستبعد فيما يبدو أن يأتي الفرج قربيا.

وكان تشديد العقوبات األميركية في 
السنوات األخيرة قد جعل التحويالت 

المصرفية الدولية محفوفة على نحو متزايد 
بالمخاطر لنحو نصف مليون أميركي من 

أصل إيراني.
وأثرت بشدة على من يسعون إلرسال 
تحويالت أو استقبالها من الطلبة لسداد 

مصروفات التعليم أو لألميركيين من أصل 
إيراني الذين يحاولون تسوية تركات آبائهم 

المتوفين في إيران. ويمثل االتفاق النووي 
بارقة أمل لرفع بعض القيود السارية على 

تعامالتهم مع عدة بنوك إيرانية كبرى.
ومازال الحظر التجاري يفرض استحالة 

إجراء تحويالت مباشرة بين البنوك األميركية 

واإليرانية لكن االتفاق قد يفتح الطريق لكي 
تقوم بنوك أوروبية أو خليجية بدور الوساطة 

في التحويالت النقدية بين أفراد األسر في 
الواليات المتحدة وإيران.

وألن بعض العقوبات التي ال ترتبط 
بالقضية النووية ستظل سارية على إيران 
فال تزال البنوك الكبرى تخشى التعامل مع 

المؤسسات اإليرانية. وليس من المتوقع أن 
تخفف الخزانة األميركية توصيفها للقطاع 

المالي اإليراني برمته باعتباره ”مصدرا 
أساسيا للقلق فيما يختص بغسل األموال“.

ومنذ عام 2009 دفعت مجموعة من البنوك 
أغلبها أوروبية ما يقرب من 14 مليار دوالر 

غرامات عن مخالفة العقوبات، بينها مصؤفي 
أتش.اس.بي.سي وبي.أن.بي باريبا.

ويرى ايتان فيش الموظف السابق في 
مكتب الرقابة على األصول األجنبية بوزارة 

الخزانة األميركية أن بعض المؤسسات 
المالية األجنبية سترغب في نهاية المطاف 
في اختبار الوضع الجديد، وأنها ”ستكون 

عملية بطيئة لكني أعتقد أنها ستحدث“.
وتتطلب بعض التعامالت مثل بيع عقار 

في إيران الحصول على إذن من مكتب الرقابة 
على األصول األجنبية الذي يأذن في العادة 

للبائع بتحويل الحصيلة. ويقول محامون إن 

الحصول على إذن البيع قد يستغرق 6 أشهر 
أو أكثر وأن المصروفات القانونية قد تصل 

إلى 12 ألف دوالر.
وقال فرهاد علوي المحامي في واشنطن 
إن الكثير من هذه التعامالت ممكنة قانونيا 

لكنها صعبة للغاية من حيث الترتيبات 
واإلجراءات.

وكثيرا ما يضطر األميركيون من أصل 
إيراني للجوء إلى مكاتب صرافة غير رسمية 
في دول مثل تركيا واإلمارات لتحويل األموال 

بين إيران والواليات المتحدة.
ويستخدم الساعون لغسل األموال 
وشبكات جرائم أخرى الكثير من هذه 

المؤسسات األمر الذي يثير انتباه السلطات 
المعنية والمسؤولين عن التزام البنوك 

بالعقوبات ورجال االدعاء.
وعلق بعض األميركيين من أصل إيراني 

في هذا الفخ على مدار سنوات العقوبات. 
وفي إحدى الحاالت الشهيرة اقتحم ضباط 

اتحاديون عام 2010 منزل محمود رضا بانكي 
المهاجر اإليراني الحاصل على الجنسية 

األميركية ويعمل لشركة ماكينزي في نيويورك 
بعد أن تلقى 3.4 مليون دوالر من أفراد أسرته 

في إيران.
وأدين بانكي، الذي قال إن المبلغ الذي 

أعلنه في إقراراته الضريبية مصدره تسوية 
طالق والدته، بالتآمر النتهاك قوانين 

العقوبات وحكم عليه بالسجن عامين ونصف 
العام. وألغت محكمة استئناف حكم اإلدانة 

في 2012.
وقال المجلس الوطني لألميركيين 

اإليرانيين إن البعض تمكن من تحويل أموال 
إلى حساباته في بنوك أميركية ثم فوجئ 

بإغالق تلك الحسابات خشية مخالفة قوانين 
العقوبات.

وأكد إحسان الروفشار وهو خبير في 
االنثروبولوجيا من والية نيو جيرزي إنه 
جاء للواليات المتحدة عام 2012 من إيران 

للحصول على درجة الماجستير في نيويورك، 
وبعد شهرين اكتشف أن بنك أوف أميركا 

جمد حسابه ورصيده البالغ 18 ألف دوالر، 
والذي كانت أسرته قد حولته له بما يتفق مع 

القوانين.
وقد ردت له أمواله بعد شهرين لكنه رفض 

إعادة فتح الحساب.
وامتنعت عدة بنوك أميركية كبرى عن 

التعقيب على ما إذا كانت ستغير سياساتها 
في ما يتعلق بالتعامل مع ايران، ومنها بنك 

أوف أميركا وجيه.بي مورغن تشيس وسيتي 
غروب.

سوزان بارلين

ّ
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◄ ارتفعت األرباح الصافية لبنك دبي 
اإلسالمي في الربع الثاني من العام 

الحالي بنسبة 10 بالمئة بمقارنة 
سنوية لتصل إلى نحو 137 مليون 
دوالر، بسبب األداء القوي لجميع 

وحدات المصرف.

◄ أعلن البنك المركزي المصري أمس 
عن طرح دفعة أولى من أذون خزانة 

بقيمة 776 مليون دوالر نيابة عن وزارة 
المالية. وسيستخدم الطرح الذي يبلغ 
أجله 182 يوما لتمويل عجز الموازنة.

◄ قال تجار أوروبيون إن الحكومة 
اإليرانية فرضت رسوما على وارادت 

القمح والشعير بما يعادل نحو 50 
دوالرا للطن، وقال محللون إن الرسوم 

ستجعل واردات القمح غير ذات جدوى 
اقتصادية.

◄ ارتفع عجز الميزان التجاري 
للجزائر إلى 78 مليار دوالر في النصف 

األول من العام الجاري مقارنة بنحو 
3.2 في الفترة المقابلة من العام 

الماضي بسبب تراجع حاد في عوائد 
صادرات النفط.

◄ وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية 
على خطة استراتيجية تحدد عمله في 
السنوات القادمة. وتم خالل االجتماع 

في فيينا اختيار وزير المالية 
الجزائري عبد الرحمن بن خلفا، رئيسا 

للمجلس.

◄ ذكرت مصادر مطلعة أمس أن 
مصرف اتش.اس.بي.سي يتجه 

لالتفاق على بيع وحدته التركية 
لمجموعة آي.ان.جي المصرفية 

الهولندية مقابل نحو 750 مليون دوالر 
في األيام القليلة المقبلة.

باختصار

} لنــدن – انخفضـــت أســـعار النفـــط أمـــس 
بعد زيـــادة غير متوقعة فـــي مخزونات الخام 
األميركية األسبوع الماضي مما يزيد الصورة 
قتامـــة لســـوق تعانـــي بالفعل مـــن تخمة في 

المعروض العالمي.

النفط ينحني لزيادة 

المخزونات األميركية

} روبوتات في إحدى مبارايات بطولة روبوكاب العالمية لكرة القدم في مدينة هيفي شرق الصين أمس، وهي بطولة تقام سنويا في يوليو في مكان 
مختلف من العالم.

} القاهــرة – قـــال متعاملـــون فـــي البورصة 
املصرية إن حالة من التفاؤل بدأت تنتشر في 
البورصة املصري بعـــد إعالن إدراج عدد من 
الشـــركات، األمر الذي يدعم ارتفاع التداوالت 

في الفترة املقبلة.
وأكـــد محمـــد عمـــران رئيـــس البورصة 
املصريـــة إن جلنة القيد وافقت أمس على قيد 
شركة الســـالم الكويتية في بورصة القاهرة 
في شكل شهادات إيداع مصرية باالضافة إلى 

قيد أسهم شركة بلتون كابيتال املصرية.
كما أكد صـــدور املوافقة على قيد أســـهم 

شركة بلتون كابيتال املصرية.
وأضاف عمران لوكالة رويترز إن املوافقة 

على قيد شركة السالم الكويتية هو األول من 
نوعه لشركة غير مصرية وال تعمل في مصر. 
كما أكد صدور املوافقة على قيد أسهم شركة 

بلتون كابيتال املصرية.
وتأسســـت مجموعة السالم الكويتية في 
عام 1997 وأدرجت في بورصة الكويت في عام 
2005 ويبلغ رأسمالها املدفوع نحو 80 مليون 

دوالر. 
وبدأت تسعى إلدراج أسهمها في بورصة 
مصر في شـــكل شـــهادات إيداع مصرية منذ 
عـــام 2013 ولكن لـــم تكن أوراقها مســـتوفاة 

لشروط القيد في السوق.
ويتركز عمل مجموعة الســـالم التي تعمل 

وفق الشريعة اإلسالمية في قطاع االستثمار 
وامتالك أســـهم الشركات االســـتثمارية طبقا 

ملوقعها على االنترنت.
وبلتـــون كابيتـــال هي شـــركة اســـتثمار 
مباشر مملوكة لعدد من املستثمرين املصريني 
والعرب ومتتلك نحو 8 باملئة من أسهم مدينة 

نصر لإلســـكان والتعمير ونحو 19 باملئة من 
شـــركة توتال مصر، إضافة إلى 63 باملئة من 
شركة بيرد املتخصصة في التجهيزات الفنية 

وعدد من احلصص في شركات أخرى.
وتســـعى بلتون كابيتال لطرح حصة من 
أسهمها في بورصة مصر خالل الربع األخير 
من هـــذا العـــام احلالي جلمع مـــا يصل إلى 

مليار جنيه (128 مليون دوالر).
ويبلـــغ رأســـمال بلتـــون كابيتـــال التي 
تأسست عام 2006 نحو 76 مليون دوالر. ومن 
املقـــرر أن تتولى بلتون املالية وســـيتي بنك 
دور مديري طرح بلتـــون كابيتال في بورصة 

مصر.

إدراج السالم الكويتية وبلتون كابيتال يبث التفاؤل في البورصة المصرية

النفط في لندن

محمد عمران:

قيد السالم الكويتية أول 

إدراج لشركة غير مصرية وال 

تعمل في مصر

} أبوظبي - أعلنـــت وزارة الطاقة اإلماراتية 
أمـــس أنهـــا ســـترفع الدعـــم الحكومـــي عن 
أســـعار الوقود والديـــزل اعتبارا من الشـــهر 
المقبل، وقالت إن ”سياســـة التسعير الجديدة 
وستحدد على  ســـتخضع للمراجعة الشهرية“ 

أساس األسعار الدولية.
وأوضحــــت وزارة الطاقــــة فــــي بيانها إن 
”قــــرار تحريــــر أســــعار الوقود ســــيعمل على 
ترشــــيد اســــتهالك الوقود ويحمــــي الموارد 

الطبيعية لألجيال القادمة“.
وتعتبــــر أســــعار المنتجــــات النفطية في 
اإلمــــارات، وهي إحــــدى أكبر منتجــــي النفط 
فــــي العالــــم، األكثر ارتفاعا بيــــن دول مجلس 
أيضــــا  يضــــم  الــــذي  الخليجــــي،  التعــــاون 
الســــعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر، 
لكنها من بيــــن األدنى في العالم بفضل الدعم 

الحكومي.
وأعلــــن وزير الطاقة ســــهيل المزورعي أن 
قرار تحرير األســــعار ”يتوافق مع التوجهات 
االقتصاديــــة العالمية في مــــا يتعلق بتحرير 

األسواق وتعزيز التنافسية“.
ويفترض أن يتيح هــــذا اإلجراء للحكومة 

توفير مليارات الدوالرات.
وكان صنــــدوق النقد الدولي قد أشــــار في 
تقرير صدر االثنين حول الدعم الحكومي الى 
أن االمارات تدفع 29 مليار دوالر ســــنويا لدعم 

أسعار المنتجات النفطية والكهرباء.
ومن المقرر أن تعقد لجنة خاصة اجتماعا 
في 28 يوليو إلعالن األســــعار الجديدة للوقود 
والديزل على أن تعقد اجتماعات مشــــابهة كل 

شهر.
ويبلغ ســــعر البنزين حاليا نحو 0.5 دوالر 

والديزل نحو 0.64 دوالر لليتر الواحد.
وســــيطال اإلجراء ماليين الســــائقين في 
الدولــــة الغنيــــة حيــــث يملك غالبية الســــكان 

سيارات خاصة.
وأكــــد المزروعــــي أن القــــرار سيســــاهم 

فــــي الحد من اســــتهالك المنتجــــات النفطية 
و“ســــيحفز اســــتخدام وســــائل النقل البديلة 
التــــي تحافظ علــــى البيئة كما ســــيؤثر على 
ســــلوكيات األفراد في اقتناء الســــيارات ذات 
الصفــــات الموفــــرة للوقود وتســــريع عملية 

دخول السيارات الكهربائية والهجينة“.
وأضاف أن قطاع الطاقة كان مســــؤوال في 
عــــام 2013 عن نحــــو 22 بالمئة مــــن انبعاثات 

ثاني أوكسيد الكربون في اإلمارات.
وســــبق للحكومــــة اإلماراتيــــة أن اتخذت 
إجــــراءات للحد من دعم أســــعار المحروقات، 
وقد تزايدت الحاجة لضبط التوازنات المالية 
لزيادة القدرة التنافسية لالقتصاد بعد تراجع 
أســــعار النفــــط العالمية منــــذ منتصف العام 

الماضي.
وأكد محمد أحمد بن عبدالعزيز الشــــحي 
وكيل وزارة االقتصاد القرار ينســــجم مع نهج 
االقتصاد الحر المنفتح الذي تعتمده اإلمارات 
ويســــاهم بتعزيــــز ســــمعة ومكانــــة اقتصاد 

اإلمارات على خارطة االقتصاد العالمي.
وأضاف أنه ســــيؤثر إيجابيا على ترتيب 
اإلمارات في المؤشــــرات الدولية وعلى البيئة 
والمناخ االستثماري في الدولة إضافة إلى أن 
ربط أسعار الوقود بالســــعر العالمي سيعبر 
تعبيــــرا حقيقيا عن ســــعر اإلنتــــاج والتكلفة 

ويحقق التوازن بينهما.
وقــــال عبدالله ســــالم الظاهــــري الرئيس 
التنفيذي لشــــركة بتــــرول أبوظبــــي الوطنية 
للتوزيــــع إن القرار ســــيمنح الشــــركة فرصة 
لالرتقاء بمســــتوى خدماتها واالســــتمرار في 
االستثمار والتوسع في بناء محطات الخدمة 
المتكاملة وتبني أفضل الممارسات العالمية .
وأكــــد عبدالرحيم الحمــــادي وكيل وزارة 
البيئة والمياه أن تحرير أســــعار الوقود أحد 
األدوات الهامــــة في جهود اإلمــــارات لتعديل 
أنماط االســــتهالك المفرط للمــــوارد الطبيعية 

وصــــوال الى تحقيق االســــتدامة البيئية التي 
تمثل جوهر رؤية اإلمارات 2021.

وأضاف أن القرار االســــتراتيجي يأتي في 
إطار رؤية شــــاملة ومتكاملة تســــعى لتحقيق 
نمو اقتصادي بعيد المدى يراعي االعتبارات 

البيئية.
وأشــــار إلــــى أن خطــــوة كبيرة فــــي إطار 
اســــتراتيجية اإلمــــارات للتنميــــة الخضــــراء 
الــــذي يحمل عنوان ”اقتصــــاد أخضر لتنمية 
أنمــــاط  ضبــــط  يشــــكل  والــــذي  مســــتدامة“ 

االستهالك أحد أهدافه الرئيسية.
وأوضــــح الحمــــادي أن تحرير األســــعار 
وربط االستهالك باآلليات االقتصادية سيكون 
لــــه أثر واضــــح على اســــتدامة هــــذا المورد 
الحيوي وعلى الحد من االنبعاثات الكربونية 
في مختلف القطاعات االقتصادية وتشــــجيع 
استخدام التقنيات والوسائل الموفرة للطاقة 

ال سيما في قطاعي الصناعة والمواصالت.

وقــــال الرئيــــس التنفيذي لشــــركة بترول 
اإلمارات سيف حميد الفالسي إن قرار تحرير 
أســــعار البنزين والديزل سيشكل دعما لرؤية 
حكومة اإلمارات لضمان اســــتمرارية التنمية 
المســــتدامة كونــــه سيســــاعد علــــى ترشــــيد 
اســــتهالك الوقــــود وبالتالي حمايــــة الموارد 

الطبيعية والمحافظة على البيئة.
وأضاف أن شــــركة بترول اإلمارات تتطلع 
بعد القرار إلى دعم مشــــاريعنا التوسعية من 
خالل إنشــــاء المزيد من المحطــــات الحديثة 
واالســــتمرار في تطويــــر خدماتنــــا المبتكرة 

والمميزة.
وتســــعى بقية دول الخليج لخفض الدعم 
الحكومــــي، لكــــن خطــــوات معظمهــــا ال تزال 
خجولــــة بســــبب حساســــية األمر بالنســــبة 
لقطاعات واسعة من السكان، لكن اإلمارات في 
وضع أفضل، بســــبب كفاءة االقتصاد وقدرته 

التنافسية العالية.

وبدأت الكويت ببيع الديزل والكيروســــين 
بأسعار السوق لكنها أبقت الدعم على أسعار 

البنزين والكهرباء. 
وأعلنــــت كل من البحرين وســــلطنة عمان 
اللتــــان تعانيان من عجز فــــي الموازنة أنهما 
ســــتخففان مــــن إجــــراءات الدعــــم خصوصا 

للمنتجات النفطية.
ولوحــــت الســــعودية مــــرارا بأنها تدرس 
خفض الدعم الحكومي عبر توجيهه للطبقات 
المستحقة، لكنها لم تتخذ حتى اآلن إجراءات 

واسعة في هذا االتجاه.

اتخذت اإلمارات خطوة جريئة أمس بتحرير أســــــعار الوقــــــود ورفع الدعم احلكومي، في 
خطوة يرى اخلبراء أنها ســــــتعزز كفاءة االقتصاد وترفع القدرة التنافســــــية وتشجع على 

ترشيد االستهالك والتوجه إلى مصادر الطاقة النظيفة.

اإلمارات تعزز كفاءة االقتصاد بتحرير أسعار المنتجات النفطية
[ القرار يشجع ترشيد االستهالك والتوجه نحو الطاقات النظيفة [ أسعار الوقود سيتم تحديدها شهريا وفق األسعار الدولية

خطوة كبيرة لترشيد االستهالك وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة

محمد أحمد الشحي:

القرار يعزز سمعة ومكانة 

اقتصاد اإلمارات على خارطة 

االقتصاد العالمي

سهيل المزورعي:

القرار يتوافق مع التوجهات 

العالمية في تحرير األسواق 

وتعزيز التنافسية

اقتصاد
سوق الكويت 

6.296.73

0.12%

4.902.09

1.04%

سوق مسقطسوق قطر

11.911.31

0.82%

4.203.09

0.50%

6.590.86

0.28%

سوق السعودية

9.381.01

0.46%

سوق البحرين

1.332.10

0.22%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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سيف حميد الفالسي:

القرار يدعم مشاريعنا 

التوسعية واالستمرار في 

تطوير خدماتنا المبتكرة



الرئيـــس  يصـــل  أن  يتوقـــع   - واشــنطن   {
األميركي بـــاراك أوباما اليـــوم اخلميس إلى 
وطنه األم كينيا في أول زيارة له إلى هذا البلد 
األفريقي منذ أن أصبح رئيسا في العام 2008.

ولـــن يطول مقام أوباما فـــي نيروبي كثيرا إذ 
وبحسب مخطط جولته األفريقية، فإنه سيتجه 
بعد ســـاعات إلى أعلى الوادي املتصدع شماال 
قاصدا أديس أبابا ليكون بعد ذلك أول رئيس 

أميركي في التاريخ يزور أثيوبيا.
وزار أول رئيـــس أســـود للواليات املتحدة 
أفريقيا أربع مرات منذ انتخابه، إال أن زياراته 
لم تشـــمل كينيا التـــي كان زارها آخر مرة في 
أواخر ثمانينـــات القرن املاضي. فوالد أوباما 
الـــذي ال يعرفـــه جّيدا، مولود فـــي غرب كينيا 
فـــي قرية بالقـــرب من خط االســـتواء وبحيرة 

فكتوريا تدعى كوقيلو.
وتلـّمـــح عدة تقارير إلـــى أن والد الرئيس 
الرابع واألربعني للواليات املتحدة كان خبيرا 
اقتصاديـــا ترك عائلته عندمـــا كان ابنه باراك 
في الثانية من عمـــره، ليلقى مصرعه بعد ذلك 
في حادث سير بالعاصمة الكينية نيروبي في 
العام 1982 عندما كان يبلغ من العمر 46 عاما.

وتعليقا على جولته األفريقية التي ستكون 
كينيا أولى محطاتها، يقول أوباما إن ”جولته 
مهمة بالتأكيد من وجهـــة نظر رمزية. آمل أن 
يظهـــر ذلك أن الواليات املتحدة شـــريكة قوية 
ليســـت لكينيا وحدها بل لـــكل أفريقيا جنوب 

الصحراء“.
وقبل أيـــام من زيارتـــه األبرز هـــذا العام 
إلى موطـــن أجداده، كينيـــا، انتظر أخوه غير 
الشـــقيق، مالـــك أوبامـــا بفـــارغ الصبـــر منه 
إخطـــارا بزيارتـــه للبالد، لكـــن أوباما على ما 

يبدو لم يفعل ذلك.
وعّبر مالك عـــن خيبة أمله في عدم اتصال 
أخيـــه بـــه وإخباره عـــن زيارتـــه املزمعة إلى 

نيروبـــي في حدث اعتبـــره املتابعون تاريخيا 
قياســـيا باألصول التـــي ينتمـــي إليها أقوى 

رئيس في العالم.
وقـــال مالك خالل مقابلـــة صحفية أجريت 
معه في منزله بقرية كوقيلو مؤخرا ”ســـمعت 
بأنـــه ســـيزور كينيا بصفته رئيســـا للواليات 
املتحدة، ولكن ينبغي عليه إخطارنا على األقل 

بزيارته بصفتنا أسرته“.
ويحـــن مالك للوقـــت الذي ســـيجتمع فيه 
مرة أخـــرى مع أخيه، ويأمـــل أن يقضيا وقتا 
طيبا، ويقول ”آمل فقط أن جنلس معا ونتناول 
املرطبات بالفانيال أو كعكة بالفراولة وســـلطة 

سيزر والشواء“.
كمـــا أعرب أخو بـــاراك أوباما عن أســـفه 
بسبب العالقة املقطوعة منذ زمن ويضيف ”ال 
أعلم أي شـــيء عن بنات أخي، ماليا وشاســـا، 

وال يعرفان أيضا أطفالي“.

وبينمـــا تتكتـــم احلكومة الكينية بشـــأن 
برنامج زيارته، فإنها تنفـــي أن تكون كوقيلو 
إحدى املناطـــق التي ســـيزورها أوباما، على 
الرغم من أن السكان احملليني صاروا يتناقلون 

شائعات بشأن زيارته للقرية.
وتشير بعض التوقعات إلى زيارة الرئيس 
األميركي للقرية، حيث يقول أحد الســـكان إنه 
سمع من اإلذاعة أن أوباما سيزور القرية ألربع 

ساعات خالل جولته املرتقبة إلى كينيا.
ومع تزايـــد الزوار األجانب الذين يطرقون 
باب اجلدة ســـارة أوباما (94 عاما)، اضطرت 
احلكومة لتعبيد الطريق من مدينة كيســـومو 
التي تبعـــد 70 كلم إلى عتبـــة منزلها وربطت 
القرية بشـــبكة الكهرباء وأطلقت على الشارع 

الذي يقع فيه منزلها شارع ”ماما سارة“.
وكانت أول زيارة ألوباما إلى موطن والده 
حســـني أوباما في العـــام 1988 وجـــاءت تلك 

الزيارة بناء على وعد قطعه مالك أوباما ألبيه 
بأنه ســـيدعو أخـــاه إلى زيـــارة كوقيلو، وهو 
العام نفســـه الـــذي التقى فيـــه أوباما بجدته 

سارة وبقية أقربائه.
وهـــذه العـــودة إلـــى أرض األجـــداد التي 
يتوقـــع أن حتظـــى باهتمام كبير من وســـائل 
اإلعالم احمللية والعاملية والســـيما األميركية، 
تعرقلت لفتـــرة طويلة بســـبب اتهام احملكمة 
اجلنائيـــة الدوليـــة للرئيس الكينـــي أوهورو 
كينياتا بارتكاب جرائم ضد اإلنســـانية نظرا 
لـــدوره في أعمال العنف التي تلت االنتخابات 

في نهاية 2007 ومطلع 2008.
وجتدر اإلشـــارة إلـــى أن هـــذه املالحقات 
أســـقطت في ديســـمبر املاضي بســـبب عرقلة 
مـــن قبل احلكومـــة الكينية، كمـــا قالت مدعية 
احملكمـــة اجلنائية الدولية، ممـــا فتح الطريق 

لهذه الزيارة الرئاسية التاريخية.
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يؤدي باراك أوباما زيارة إلى وطن أجداده 
كينيا للمرة األولى بصفته رئيسا للواليات 
املتحدة في محطة تشــــــكل ذروة أســــــبوع 
دبلوماسي غير مســــــبوق خصصه للقارة 
الســــــمراء، بيد أن هذه الزيارة تأتي وسط 
لوم من عائلته املوســــــعة في البلد األفريقي 

لعدم إخطارهم مبوعدها.

} دكار - مثل الرئيس التشادي السابق حسني 
حبري االثنـــني املاضي في الســـنغال حملاكمة 
”تاريخيـــة“، إذ أنها املرة األولى التي يحاســـب 
فيهـــا رئيس دولـــة أفريقي ســـابق على أعماله 

”الوحشية“ أمام محكمة دولة أفريقية أخرى.
بعـــد  احملاكمـــة  توقفـــت  مـــا  وســـرعان 
دقائـــق مـــن بدايتها في العاصمـــة دكار عندما 
اضطـــر املســـؤولون إلى إخـــراج املتهم امللقب 
بـ«اســـتراتيجي الصحـــراء} مـــن قاعة احملكمة 
بعـــد أن انتقد حبري احملاكمة واعتبرها مهزلة 

ليقتاده حراس األمن إلى خارج القاعة.
وصـــاح الرئيس التشـــادي الســـابق خالل 
اقتيـــاده وهو يرتدي اللبـــاس التقليدي لبالده 

ويضـــع عمامة فوق رأســـه، حاجبـــا وجهه عن 
اجلمهور ووسائل اإلعالم التي حضرت بكثافة 
”فلتســـقط اإلمبرياليـــة، لتســـقط اإلمبرياليـــة 
اجلديدة“، وسط حالة من االحتقان لدى عائالت 

الذين ذهبوا ضحايا قمعه.
خبيـــرا  كان  الـــذي  حبـــري  أن  ويتـــردد 
استراتيجيا بارعا في حرب الصحراء، استولى 
على الســـلطة بقوة الســـالح في 1982 ومنع كل 
أشـــكال املعارضة خالل سنوات حكمه الثماني 
من خـــالل االعتقال والتعذيب والقتل، لذلك فإن 

احملكمة قامت من أجل معاقبتة على أفعاله.
وحبري البالغ 72 عاما واملوقوف منذ عامني 
في الســـنغال، حيث جلأ إليها بعد أن أطاح به 

الرئيس التشـــادي احلالـــي إدريس ديبي أتنو، 
يالحق بتهم ارتـــكاب ”جرائم ضد اإلنســـانية 

وجرائم حرب وجرائم تعذيب“.
وتقدر جلنة التحقيـــق في ”جرائم احلرب“ 
التي ارتكبها بأكثر من 40 ألفا عدد الذين ماتوا 
في املعتقالت أو أعدموا في عهده، بينهم أربعة 

آالف مت التعرف عليهم بأسمائهم.
وفي حال إدانة حبري خالل محاكمته التي 
تســـتمر إلى غاية أكتوبر املقبل، فإنه سيواجه 
عقوبة الســـجن مع النفاذ تصـــل حتى 30 عاما 
واألشـــغال الشـــاقة املؤبـــدة، وميكنـــه إمضاء 
عقوبته في الســـنغال أو أي بلد آخر عضو في 
االحتـــاد األفريقـــي، لكن ليس هنـــاك أي إجراء 

لتخفيف العقوبة ال عن طريق العفو أو إســـقاط 
العقوبة، بحسب اإلدعاء.

وهذه احملاكمة غير املسبوقة ستتيح أيضا 
للقـــارة بـــأن تعطي مثـــاال يقتدى بـــه في وقت 
تتزايد املآخذ في أفريقيا على احملكمة اجلنائية 

الدولية في الهاي بهولندا.

الكينيون ينتظرون باراك أوباما بفارغ الصبر في أول زيارة لوطنه األم وهو رئيس للواليات المتحدة

[ شقيق الرئيس األميركي وأقرباؤه يلومونه لعدم إخطارهم بزيارته األولى إلى كينيا
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قيادة طائرات اإلسعاف 

مهمة األمير وليام الجديدة

} بمجرد أن رفع العلم الكوبي فوق األراضي األميركية، االثنين الماضي، للمرة األولى منذ أكثر من 54 عاما شـــرع الدبلوماســـيون في استنشـــاق دخان 
السيجار الكوبي الشهير احتفاال بإعادة العالقات المقطوعة مع الواليات المتحدة.

} لنــدن - علق األميـــر البريطاني وليام على 
عملـــه الجديـــد كقائد لمروحيات اإلســـعاف، 
الـــذي بدأه منذ األســـبوع الماضـــي قائال إن 

”وظيفته الجديدة ستبقيه رجال صالحا“.
وســـيقود حفيد الملكـــة إليزابيث الثانية 
الذي عمل سابقا طيار البحث واإلنقاذ بسالح 
الجـــو الملكي البريطانـــي رحالت تنطلق من 
مطار كمبـــردج لنقل األطبـــاء المتخصصين 

والمسعفين في شرق إنكلترا.
ويقـــول األمير وليام البالـــغ من العمر 33 
عامـــا والـــذي أصبح أبـــا للمـــرة الثانية في 
مايـــو الماضي بعـــد والدة ابنته تشـــارلوت 
لمهمته الجديدة وأن  إنه ”متحمس للغايـــة“ 
”تأدية مثل هـــذا العمل جديـــر باالهتمام وله 
قيمـــة، وبالنســـبة إلي أشـــعر بأنـــه نوع من 

الواجب“.
ورغم أن عمل الوريـــث الثاني في ترتيب 
العرش البريطاني، الرئيســـي هو اإلسعاف، 
إال أنه ســـيواصل ممارسة واجباته الرسمية 
عضوا في األســـرة المالكة والتي تزايدت في 
الســـنوات القليلـــة الماضية بعـــد أن قّلصت 

الملكة من مشاركاتها العامة.
ووظيفة األمير وليام تعني أنه ســـينتقل 
للعيش مع زوجته كيت وابنهما األمير جورج 
وابنتهمـــا األميـــرة تشـــارلوت فـــي قصرهم 
الريفـــي آنمر هول في ضيعة ســـاندرينغهام 

الملكية في نورفولك بشرق إنكلترا.

◄ فتحت الكعبة الشريفة في مكة 
المكرمة أبوابها استثنائيا لرئيس 
الشيشان رمضان قاديروف خالل 

أدائه مناسك العمرة مؤخرا، وذلك 
بأوامر من العاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز.

◄ خضع رئيس جنوب أفريقيا 
جاكوب زوما إلى جراحة كانت مقررة 
قبل أشهر إلزالة حصوات من المرارة 
وكللت بالنجاح، حسب بيان الرئاسة.

◄ نشرت صحيفة ”ذي صن“ 
البريطانية على واجهة موقعها 

اإللكتروني قبل أيام مقطع فيديو 
يعود للعام 1933، تظهر فيه الملكة 
إليزابيث الثانية وهي تؤدي تحية 

هتلر النازية.

◄ بدأت في أستراليا مباحثات بين 
القادة السياسيين للبالد وممثلي 
السكان األصليين، وذلك للتوصل 

إلى اتفاق من شأنه االعتراف بهؤالء 
السكان في دستور البلد.

◄ أرسل الرئيس األلماني يواخيم 
جاوك برقية تهنئة إلى رئيس 

المفوضية األوروبية األسبق جاك 
ديلور بمناسبة عيد مولده التسعين، 

حيث أشاد به وبالدور الذي قدمه 
ألوروبا.

◄ حظيت األميرة المغربية لال 
زينب، رئيسة الجمعية المغربية 

لحماية الطفولة، باستقبال حار خالل 
ترؤسها اجتماعا للجمعية السبت 

الماضي في العاصمة الرباط.

◄ قالت وكالة أنباء كوريا الشمالية 
إن الزعيم كيم جونغ أون صّوت 

لصالح سائق حافلة كهربائية في 
االنتخابات المحلية في إحدى مناطق 

العاصمة بيونغ يانغ.

} إســالم آبــاد - أثار متابعـــون حلياة عمران 
خان املعارض الباكســـتاني وأســـطورة لعبة 
الكريكت الســـابق تســـاؤالت حـــول مؤهالت 
زوجتـــه الثانيـــة ريهام (٤٢ عامـــا)، الصحفية 
الســـابقة في هيئـــة اإلذاعـــة البريطانية ”بي 
بي ســـي“ والتي غادرت بريطانيا قبل حوالي 

عامني.
وحتدث موقع خان الشـــخصي قبل فترة 
عـــن أنها حصلت على عمل لها كمراســـلة في 
شـــبكة ”بي بي سي“ بعد أن أدت دراسات ما 
بعد التخّرج في صحافـــة التلفزيون بجامعة 

”نورث لندسي“ في لينكولنشر.
ووفقـــا ملـــا ذكـــره موقـــع ”ديلـــي ميـــل“ 
اإللكتروني، فإن ريهام لم تؤد هذه الدراســـة 
ولم حتصل على شـــهادة بهذا اخلصوص من 
اجلامعة، بل نفوا وجود أي ملفات ألي طالب 
يحمل اسم خان أدى دراسات ما بعد التخرج 

في جامعتهم.
ويقول املتحدث باسم اجلامعة، لم يكشف 
املوقع عن اســـمه، إن إدارة اجلامعة ال تعرف 
أحدا بهذا االسم وال يوجد أصال في البرنامج 
الدراسي قسم للصحافة والتلفزيون وال متنح 

اجلامعة شهادة في هذا الشأن.
التحقـــق من صحة  وال ميكـــن لـ“العرب“ 
هـــذه املعلومـــات من مصادر مســـتقلة، ولكن 
يبـــدو أنها ليســـت املـــرة األولى فـــي تاريخ 
ريهـــام التي حتيط نفســـها مبعلومات مثيرة 

للتساؤل.
وفي بداية العام اجلـــاري، ادعت الزوجة 
الســـرية للمعـــارض عمران خان فـــي مقابلة 
مـــع صحفي باكســـتاني، أنهـــا كانت ضحية 
عنف منزلـــي خالل زواجها األول من الطبيب 
النفســـي إيجاز رحمن (٥٤ عاما)، األمر الذي 

أثار غضب الطبيب.
وعلـــق رحمن قائال ”أرفض هـــذه املزاعم 
فأنـــا لم أرفـــع يدي على أحد يومـــا، والعنف 
املنزلي تهمة خطيرة، ولو أدنت بذلك فإني لن 

استطيع ممارسة هذه املهنة في املستقبل“.
والعب الكريكت الســـابق البالغ من العمر 
٦٢ عاما، سياســـي شهير في باكستان، ولديه 
ابنـــان من زوجتـــه البريطانيـــة جميما غولد 
ســـميث (٤١ عاما) وابنة من عالقة سابقة. أما 
ريهام فلديها ثالثة أطفال من زواجها السابق 
وتزوجت عمران خان في مراســـم بسيطة في 
العاصمة الباكســـتانية إسالم آباد بعد عالقة 

رومانسية وصفتها الصحافة باجلارفة.
ويقال إن عـــددا من أفراد عائلته عارضوا 
هذا الزواج وتعرضت ريهام إلى اإلهانة بعد 
نشـــر صور لها في ثياب فاضحة، إضافة إلى 
فيلم فيديو قصيـــر لها وهي ترقص التانغو، 
ومت نشر كل هذه الصور على شبكة اإلنترنت 
فـــي باكســـتان التي تعتبـــر دولة إســـالمية 

محافظة.

مؤهالت عقيلة عمران خان 

تثير نخبة باكستان

باختصار

رئيس تشاد السابق حسين 

حبري يواجه عقوبة السجن 

تصل إلى 30 عاما، إذا أدين 

بانتهاك حقوق اإلنسان

مالك أوباما يأمل في أن 

يجلس مع باراك ويتناوال 

المرطبات أو الكعك أو 

سلطة سيزر أو الشواء

«كيف يســـمح ديفيد كاميرون بزيادة راتبـــه. فمن غير العدل 

أن يتـــم ذلك في وقت يجـــري فيه تجميد رواتـــب عمال اإلغاثة 

والشرطة والقوات املسلحة ملدة خمس سنوات أخرى».
إيفيت كوبر
برملانية بريطانية عن حزب العمال

«يمكننا جني العســـل فـــي قلب طوكيو، ألن البيئـــة التي يعيش 

فيها اإلنسان هي نفسها التي يستطيع فيها النحل العيش، أريد 

أن تعود أسراب النحل مجددا إلى اليابان».
أكي آبي
عقيلة رئيس الوزراء الياباني

«أحب الرئيس بـــوش فهو مثل اآلخرين تماما، ولكن قراره بأخذ املال من 

جمعية تجمع املال ملساعدة الجرحى الذين أصيبوا خالل قيادته للقوات 

املسلحة، يعتبر تصرفا سيئا». 
أدي رايت
عضو مجلس اجلمعية اخليرية األميركية للمحاربني القدامى



} بروكسل - منذ عقود، أصبحت الهجرة إلى 
أوروبا مـــالذا للعديد من الخبرات والكفاءات 
من كافة دول العالم وخاصة المنطقة العربية، 
بعـــد أن أعلنـــت أوروبا في فترة الســـتينات 
والســـبعينات عـــن حاجتهـــا الملحـــة لليـــد 
العاملة في مجاالت عديدة إلعادة بناء نفسها 
وقوتها، بعد نهايـــة الحرب العالمية الثانية، 
األمر الذي جعل من الفضاء األوروبي مسرحا 

للقاءات حضارية وثقافية متعددة ومتنوعة.
ولكـــن بالرغـــم مـــن معرفة تلـــك األجيال 
األولى لفترات ازدهار اقتصادية واجتماعية 
هامة في تاريخها، إال أن الجيل نفسه والجيل 
الثانـــي الذي برز اآلن، بصـــدد التأثر باألزمة 
االقتصاديـــة الخانقة التي تعصـــف بالغرب 
بشـــكل عام، والتي تؤثر بعمـــق على اندماج 
األجانـــب (عربـــا، آســـيويين، وأفارقة…) مع 
المحيط االقتصادي واالجتماعي في أوروبا، 
في ظل تنامي بعض التيارات العنصرية التي 
ترفض وجود المهاجريـــن في أوروبا نتيجة 

األزمة.
فالمهاجرون القادمون إلى أسبانيا مثال، 
يمثلـــون ثاني أكثر فئة فقـــرا في أوروبا بعد 
الوافديـــن علـــى اليونـــان، إذ وصلت نســـبة 
الفقراء مـــن المهاجرين في أســـبانيا إلى 40 
فـــي المئة مقابـــل 20 في المئة من األســـبان 

األصليين.
وإن كان أفـــراد الجيل الثاني والثالث من 
المهاجرين فـــي أوروبا يتمتعـــون بوضعية 
مهنية أفضل ممـــا كان األمر عليه مع آبائهم، 
إال أنهم يتعرضون للتمييز بسبب انحدارهم 
مـــن الهجرة، وهي نتيجة مســـجلة في جميع 
الـــدول األوروبيـــة، حيـــث أن شـــخصا مـــن 
بين خمســـة أشـــخاص منحدرين من أصول 
مهاجرة أكد تعرضه للتمييز في الشغل وعدم 

تمتعه بحقه في المســـاواة في الفرصة، كما 
تؤكـــد العديد من الشـــهادات أنه أحيانا ”يتم 
تمييز األوروبي عـــن ذوي األصول المهاجرة 
حتـــى وإن كان المهاجـــر يتمتـــع بكفـــاءات 
أعلـــى“. وقد تأكـــد ذلك من خـــالل خالصات 
تقريـــر مؤشـــرات اندماج المهاجرين لســـنة 
2015، الذي أعدته منظمـــة التعاون والتنمية 
االقتصاديـــة واللجنة األوروبية إلثارة انتباه 
الحكومـــات ”التي لم تقـــم بالمجهود الكافي 
من أجل مســـاعدة المهاجرين وأطفالهم على 

االندماج“.
التقريـــر الذي تـــم تقديمه فـــي العاصمة 
بروكســـل األســـبوع الماضي أيضا، كشـــف 
أن النتائـــج الدراســـية ألطفـــال المهاجريـــن 
أو المنحدريـــن مـــن أبويـــن مهاجرين تتقدم 
بشـــكل تدريجـــي خصوصـــا لـــدى األطفـــال 
الذين يتوفـــر آباؤهم على مســـتوى تعليمي 
ضعيف. وحســـب التقرير، فإن معدل الشغل 
لدى المهاجرين غير الحاصلين على شهادات 
أو الحاصليـــن على شـــهادات ضعيفة مرتفع 
بالمقارنـــة مـــع نظرائهم األوروبييـــن، إال أن 
االشـــتغال يقتصر على مهن ال تدر ماال كثيرا 

وتتميز عادة بظروف صعبة.
يذكـــر أن عـــدد المهاجريـــن فـــي االتحاد 
األوروبـــي قد ارتفع إلى أكثر من 30 في المئة 
منـــذ ســـنة 2000، وفي ســـنة 2012 كان واحد 
من كل عشر أشـــخاص في االتحاد األوروبي 
مولودا خارج دول االتحاد، كما أن واحدا من 
كل أربعة شـــباب (بين 15 و34 ســـنة) إما ولد 

خارج أوروبا وإما ينحدر من الهجرة.
وأمام تزايد أعداد المهاجرين في أوروبا 
خاصة مـــن العرب والمســـلمين، وتزامنا مع 
مرور العالم بأزمة اقتصادية خانقة، أضحت 

وضعيـــة المهاجرين أكثر صعوبـــة، فقد أكد 
مدير معهد العالقات الدولية واإلستراتيجية 
فـــي باريس، باســـكال بونيفـــاس، أن العرب 
والمسلمين يعانون العنصرية والتمييز أكثر 
مـــن غيرهم من األقليات في أوروبا، وعبر عن 
أســـفه لغياب نخبة مســـلمة تفرض نفســـها 
في األوســـاط اإلعالمية والثقافية لتدافع عن 
صورة اإلســـالم والمسلمين في فرنسا بشكل 

خاص وأوروبا بشكل عام.
فاإلعـــالم بالنســـبة إلـــى صنـــاع القرار 
األوروبـــي يعد األداة التـــي تتحكم في الرأي 
العـــام وتوجهـــه، حتى وإن حـــدث تطور في 
عقليـــة التواصل مع وســـائل اإلعالم من قبل 
ال  المواطنين فـــي الغـــرب، إال أن ”التالعب“ 

يمر ســـوى عبر اإلعالم. وفي الســـياق، يذكر 
باســـكال يونيفاس في مؤلفه ”رجال اإلطفاء 
ومشعلو حرائق“، بعض قضايا الساعة وفي 
مقدمتها ظاهرة اإلســـالموفوبيا التي جعلها 
اآلفـــة األولـــى التي تمنـــع االندمـــاج الكامل 
للجاليات العربية والمسلمة، وهي المسؤولة 
االقتصـــادي  والتمييـــز  االضطهـــاد  عـــن 
ضـــد العـــرب، وقـــال إن ”بعـــض اإلعالميين 
والمثقفيـــن الفرنســـيين من الذيـــن يدافعون 
عن الديمقراطية هم أنفســـهم من يغذون هذه 

الظاهرة“.
فـــي  اإلســـالموفوبيا  ظاهـــرة  أن  وأكـــد 
فرنســـا ليســـت بحديثة العهد بل إن التمييز 
والعنصرية ضد العرب كانا حاضرين بشكل 

قوي في الماضي، بل إن ”العرب والمسلمين 
يعانـــون العنصرية والتمييـــز أكثر من فئات 
أخـــرى فـــي المجتمـــع الفرنســـي“، والدليل 
تعدد المقاالت في الصحافة الفرنســـية حول 
المســـلمين وتصريحات بعض السياســـيين 

المنتقدة للعرب والمسلمين.
وقد زادت نسبة انتشار ظاهرة العنصرية 
ضـــد العرب خاصـــة بعد الهجمـــات الدامية 
التي استهدفت رموزا في أوروبا منذ هجمات 
لندن ســـنة 2005، وهجمات مدريد وبروكسل، 
وآخرها هجوم شـــارلي إيبدو بباريس، وهي 
هجمـــات إرهابية أعـــادت الجـــدل العمومي 
حول اإلرهاب بإقحام اإلسالم والمسلمين في 

الجدل جزافا.
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العرب واملسلمون يعانون العنصرية والتمييز في أوروبا

في خضم األحداث وغمرتها، لم تنتبه مؤسســــــات االحتــــــاد األوروبي إلى أن برامج إدماج 
ــــــة ال تتوقف فقط عند تطبيع الوافدين اجلدد مع  ــــــن مع املجتمعات والثقافات احمللي املهاجري
احلياة في أوروبا، من الناحية الدينية أو اللغوية، بل إن املســــــائل االجتماعية واالقتصادية 
كالتشــــــغيل واملســــــاواة في الفرص واحلماية املادية، متثل أساســــــا هاما من أسس إدماج 
ــــــن وإذابة االختالفات احلادة بني اجلنوب والشــــــمال، وبالتالي إنهاء التطرف الذي  املهاجري

أصبح يهدد أوروبا من داخلها.

 تقارير رسمية تؤكد أن األقلية املسلمة تواجه أسوأ تمييز عنصري في مجال التشغيل في أوروبا

[ التمييز ضد العرب في التشغيل ظاهرة خطيرة في تصاعد  [ الهجمات اإلرهابية تسببت في تشويه املسلمني في أوروبا

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

 الحركات العنصرية تفاقم قلق مسلمي أستراليا

بريطانيا تكشف عن استراتيجيتها ملحاربة التطرف داخل البالد

} ســيدني - شـــارك المئـــات من األشـــخاص 
فـــي تظاهرات ضد اإلســـالم وأخـــرى مضادة 
تديـــن الكراهية ضد اإلســـالم في أســـتراليا، 
حيث انتشـــرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة 
تحســـبا ألي أعمال عنف. كما انتشرت وحدات 
من شرطة مكافحة الشغب في ساحة مارتن في 
وسط سيدني، للفصل بين حوالي مئة متظاهر 
المتطرفة  من منظمـــة ”اســـتعادة أســـتراليا“ 

ونحو 250 آخرين معارضين لهم.
”ال  المتطرفـــون  المتظاهـــرون  وهتـــف 
للشريعة“ وحملوا الفتات كتبت عليها شعارات 
ضد تواجد المسلمين في أستراليا، وقد وجدت 
الشـــرطة األســـترالية صعوبة في التحكم في 

تحركات المظاهرة المعادية لتواجد المسلمين 
نظرا ”إلى عنف صياحهم وحركتهم“، حســـب 

تصريح قائد الشرطة الميدانية.
بينما هتف آخرون معادون للمتطرفين ”ال 
للعنصرية، ال لكره اإلســـالم“، مؤكدين أن ”كره 
اإلســـالم والمسلمين لن يزيد األمور إال تعقيدا 
وال يمكـــن أن يوصـــل األســـتراليين إلى حلول 
متعلقة بالحماية من هجمات إرهابية محتملة 
نظرا إلى طبيعـــة اإلرهاب غير المرتبطة بدين 
أو بعقيـــدة معينـــة“، حســـب تصريـــح أحدى 

المتظاهرات ضد المتطرفين.
وأوقفـــت الشـــرطة خمســـة أشـــخاص في 
ســـيدني، مؤكدة ”أن اثنين منهم سيتم توجيه 

االتهـــام إليهـــم رســـميا“. وكانت الشـــرطة قد 
اضطـــرت إلـــى تفريق متظاهرين فـــي ملبورن 
بعد وقوع صدامات ناتجة عن مشـــاحنات بين 
المتطرفين الرافعين لشـــعارات تمس الكرامة 
وآخرين من نشـــطاء الحقـــوق والمدافعين عن 

األقليات.

ونظمـــت تجمعـــات أخرى فـــي العاصمة 
كانبيرا (جنوبـــا) وبيرث (غربا) وهوبارت في 
جزيرة تسمانيا معادية للمهاجرين بشكل عام 
وخاصة العرب والمسلمين، وكانت الشعارات 
نفسها التي رفعت في سيدني والتي تستهدف 

الدين اإلسالمي في ذاته.
وفـــي مدينـــة مـــاكاي توجـــه النائـــب في 
األغلبيـــة المحافظـــة جورج كريستنســـن إلى 
معبرا  لإلســـالم،  المناهضيـــن  المتظاهريـــن 
عـــن دعمه لهم، لكنـــه ”عبر عن أســـفه لوجود 
ناشـــطين من النازييـــن الجدد في مســـيرتي 
ملبورن وســـيدني“، على حد تعبيـــره، منبها 

إلى خطورة التطرف المضاد. 

} لنــدن - اختراق المجتمعـــات األوروبية من 
الداخـــل والعمل على تكويـــن قواعد من خاليا 
متطرفـــة داخـــل أوروبـــا يعـــدان مـــن األهداف 
االســـتراتيجية للمتطرفين، التي إن لم تكن في 
اتصال مباشـــر مـــع قياداتها، إال أن أســـاليب 

االتصال الحديثة تمكن هؤالء من االنتشار.
وفـــي هذا الســـياق أخذت جـــل الحكومات 
األوروبية إجراءات للوقاية من هجمات محتملة 
أخرى تســـتهدف مدنها ومدنييهـــا، وهو األمر 
الذي عبر عنـــه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون فـــي إعالنه األخير عن حزمة القوانين 

الموجهة لمكافحة التطرف داخل بريطانيا.
وقبيل اإلعالن عن هذه االستراتيجية، توجه 
كاميرون بكلمة إلى مســـلمي بريطانيا قائال ”ال 
تسمحوا ألحد أن يغسل أدمغتكم“، وأضاف ”أن 
التنظيمات اإلرهابية مثل داعش غســـلت أدمغة 
الشـــباب البريطانـــي المســـلم، بأيديولوجيات 
متطرفة، فإن كنتم شـــبابا ســـيقومون بغســـل 
أدمغتكم وإحاطة أجســـادكم بالمتفجرات، وإن 
كنتن شـــابات ســـتقعن أســـيرات  فـــي أيديهم، 

ويغتصبونكن، فهذه حقيقة داعش المقززة“.
وتشـــمل خطة مكافحة التطرف ”منع نشـــر 
رســـائل متطرفة عبر وسائل اإلعالم واإلنترنت، 
والســـيطرة على األفكار المتطرفة والراديكالية 

في المدارس والجامعات والسجون، إضافة إلى 
ضمان نشر قيم بريطانيا“.

وكانت وزيرة الداخليـــة البريطانية تيريزا 
مـــاي، قـــد ذكـــرت أن االســـتراتيجية الجديدة 
تتضمـــن تعديـــالت قانونية، على غـــرار حظر 

واألشخاص،وإغالق  الجماعات  أنشـــطة بعض 
بعض األماكن المستخدمة من قبل المتطرفين.

البريطانية  الصحـــف  تجاوبت  وإعالميـــا، 
مع هذا الخبر بشـــكل متباين، فمنها من وصف 
هذه االستراتيجية بـ“الذكية والبارعة“، مقارنة 

بمحـــاوالت حـــزب كاميرون الســـابقة لمعالجة 
التطـــرف والتـــي قـــال عنهـــا خبـــراء إنها قد 
فشـــلت. وتقول آراء أخـــرى إن كاميرون ”محق 
فـــي مواجهـــة األفـــكار المتطرفة، وأنـــه بهذه 
االســـتراتيجية وضـــع نهجا شـــامال لمكافحة 
محاربـــة  ينســـى  أال  يجـــب  ولكـــن  التطـــرف، 

األيديولوجيات السامة“.
ويعتبر مختصون فـــي المجال االجتماعي 
أن خطـــة كاميـــرون تتجاوز معالجـــة التطرف 
فقط، فهي  تقر بالحاجـــة إلى معالجة الظاهرة 
بغض النظـــر عن كونها عنيفـــة أو غير عنيفة، 
مع االعتراف بأن التطرف غير العنيف يمكن أن 

يشكل ضررا اجتماعيا ضخما.
ولكـــن الســـعي الحثيـــث بهـــذه الطريقـــة 
لمحاربة التطرف، وإن كانت له مبررات سياسية 
وأمنية مفهومة، إال أن اإلمعان في ربط التطرف 
باإلســـالم داخل الخطاب السياســـي األوروبي 
أصبح يســـبب توترا لدى بعض المسلمين في 
الرســـمي البريطاني بدوره  فالخطـــاب  البالد، 
ينم عـــن حذر واضح في التفريق بين اإلســـالم 
كديـــن وبين اإلرهاب كجماعـــات متطرفة، إال أن 
هذا الحـــذر إن لم يكن متبوعا بحمالت إعالمية 
توضـــح الخطوط العريضة لذلـــك الخطاب فإن 

اللبس حاصل ال محالة.

◄ أعلن مرصد اإلسالموفوبيا 
في فرنسا التابع للمجلس 

اإلسالمي الفرنسي، أن االعتداءات 
والتهديدات التي تنال المسلمين 
في البالد ازدادت أربعة أضعاف 

خالل األشهر الستة األولى من 
العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها 

من السنة الماضية.

◄ طالبت منظمات حقوقية عالمية 
السلطات الصينية برفع الحظر 

والقيود التي فرضتها على إصدار 
جوازات السفر لألقليات الدينية في 

البالد بذريعة مكافحة الجوسسة 
والحفاظ على الوحدة الوطنية.

◄ قالت مصادر إعالمية كوبية 
إن المسجد المخصص للمسلمين 
في البالد اقترب من نهاية أشغاله 

وسوف يكون جاهزا خالل أيام، في 
الوقت الذي وضعت فيه السلطات 
الكوبية مساحة مخصصة للصالة 

بشكل مؤقت.

◄ تعرضت مجموعة من طالبي 
اللجوء في ألمانيا إلى االعتداء 

بالعنف في مدينة بروستوك شرق 
ألمانيا وذلك من قبل عدد من 

النازيين الجدد، رافعين شعارات 
معادية لألجانب والمسلمين، وقد 

فتحت الشرطة تحقيقا في األمر.

◄ نددت المنظمة اإلسالمية 
للتربية والعلوم والثقافة 

(إيسيسكو) بقيام متطرفين 
مسيحيين بإحراق مسجد 

ومهاجمة المصلين المسلمين 
في إقليم بابوا في أقصى شرق 

إندونيسيا.

باختصار

«ال توجد صلة بني التطرف واإلسالم، وعلى الجميع أن يعي بأن الحكومة تسامح

الفرنســـية هي حكومة لكل الفرنسيني دون تمييز اجتماعي أو عرقي أو 

ديني أو في اللون».
مانوال فالس
رئيس احلكومة الفرنسية

«نحن نثق في كل األديان وال يمكن أن نتعدى على أحد منها، لقد وصل 

بنا األمر إلى أن اقترحنا تطبيق بعض القواعد من الدين اإلســـالمي على 

إشكاالت عائلية وشخصية في بريطانيا لفعاليتها». 
بات روان وليامز
الرئيس السابق ألساقفة الكنيسة األجنليكانية ببريطانيا

«تنوعنا أحد أســـباب قوتنا، وفـــي التنوع قوة ال يمكـــن اختراقها عندما 

تكون محاطة بالوحدة الوطنية، لكن املتعصبني املعادين للمسلمني 

يسعون إلى كسر هذه اإلحاطة الوطنية».
فاشتي كينواي
رئيسة التحالف األسترالي املناهض للعنصرية

الجيـــالن الثاني والثالـــث يتمتعان 

بوضعية مهنية أفضل من آبائهما، 

إال أنهما يتعرضان للتمييز بسبب 

انحدارهما من الهجرة

◄

فـــي املجتمع  اندماج املســـلمني 

األســـترالي تأثـــر ســـلبيا بموجـــة 

اإلسالموفوبيا في البالد

◄

يتـــم تمييـــز األوروبـــي عـــن ذوي 

األصـــول املهاجرة حتى وإن كان 

املهاجـــر يتمتع بكفـــاءات أعلى 

ودرجة علمية أرقى

◄

االندماج في املجتمع البريطاني مسؤولية متبادلة ال تتطلب قوانني قاسية



} بيــروت - صـــدرت مؤخرا عن منشـــورات 
الجمـــل الترجمـــة العربية لروايـــة «الحديقة 
الخربة» للروائي المكسيكي خورخي فولبي، 
والتـــي عربهـــا وراجعها المترجم إســـكندر 
حبش. الرواية تتقاطـــع فيها أحداث العراق 
مع أحداث المنفى الذي عاشه قبل عودته إلى 

المكسيك.
ويقوم فلوبي في كتابه هذا بشبك قصتين 
مختلفتيـــن جـــدا: قصـــة ليلى -وهـــي امرأة 

عراقية فقدت عائلتها خالل الحرب- مع قصة 
الراوي، شخص مكسيكي يعيش في المنفى، 

وهي شخصية تشبه الكاتب الحقيقي.
فالرواية تنتمي بشـــكل أكبر إلى السيرة 
الذاتيـــة، تحمـــل ذكريات صغيـــرة عن عودة 
الكاتـــب إلى المكســـيك، في مـــزج بين قصة 
هذه المرأة الشـــابة، العراقية مع حكايته هو 
الشخصية. والمرأة العراقية هي في الحقيقة 
هي صورة رآها الكاتب لشـــابة عراقية قتلت 

فـــي بغداد خالل الغـــزو األميركـــي، فقرر أن 
يكتـــب عنها. روايـــة «الحديقـــة الخربة» تقع 

في قلـــب األلم، وهو ألـــم اآلخرين، 
حيث تحولت شـــخصية ليلى إلى 
استعارة لهذا األلم البعيد الذي ال 
يمكن لنا القيام بأي شيء تجاهه، 
لكننا ننظر إليـــه كل يوم تقريبا، 

من دون أن نراه حقا.
إلى جانب ليلى واأللم البعيد 
شخصية  هناك  تجســـده،  الذي 
آنا، وهي صورة نسائية أخرى، 
تتعذب بدورهـــا، وإن كان ذلك 
بشـــكل مختلـــف. فاأللـــم الذي 

تتعـــرض له ليلـــى، وهو ناتج عـــن التاريخ، 

يتـــراءى لنا فـــي الواقع أهم وأعمـــق بكثير 
من األلم الحميمي، وهـــو األلم النمطي الذي 

يصيب الشابات في المكسيك.
وقد وضـــع الكاتب األلمان االثنان 
علـــى حّد قوله مع بعضهما ليثبت أنه 
”من المستحيل مقاســـمة أي شكل من 
أشكال األلم. حتى وإن كان باستطاعتنا 

التمييز بين مختلف أشكال األلم“.
وتتألـــف الرواية من فصول قصيرة 
تقـــرأ وكأنهـــا مقاطع أو شـــذرات، نجد 
فيها كذلك شـــيئا من أجـــواء ”ألف ليلة 
وليلـــة“، فالكاتب اختصـــر كل قصة وكل 
فصل إلى الحّد األدنى، مقتربا بشكل كبير 

من الشعر. 
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ثقافة

رواية مصرية تؤرخ لعقود 
رات االجتماعية من التغيُّ

اللعب على البيانو في احتفال بمتجر شفارتز الذي تأسس منذ 153 عاما ليصبح جزءا من الثقافة الشعبية بالواليات المتحدة األميركية

} القاهــرة - صـــدرت حديثـــا عـــن الهيئـــة 
المصريـــة العامـــة للكتاب، برئاســـة الدكتور 
أحمد مجاهد، ضمن مشـــروع مكتبة األســـرة، 
فـــي سلســـلة أدب، روايـــة بعنـــوان ”صمـــت 

الطواحين“ تأليف يوسف أبورية.
يقســـم أبورية النـــص إلى أربعـــة فصول 
الصوالـــح،  بلـــدات:  ثـــالث  أســـماء  تحمـــل 
الجزيرة، طناح، والجزيـــرة مرة أخرى. وبين 
هـــذه البلدات ُفروق تضـــيء جوانب من قصة 
األســـرة التـــي يحكي الكاتب قصـــة صعودها 
وُأفولها، حيث ان «الصوالح» يســـكنها البدو، 
و«الجزيرة» يقطنها َمْن هم من أصل عربي، أما 
«طنـــاح» فقد أقام فيها، إلـــى تاريخ قيام ثورة 
1952، أوروبيـــون كانـــوا قد وفـــدوا إليها من 

مستعمرات تركية سابقة.
يوســـف أبوريـــة (1954) ولـــد بمحافظـــة 
الشـــرقية، وتخـــرج من قســـم الصحافة بكلية 
اإلعـــالم في جامعـــة القاهرة عـــام 1977، عمل 
بالصحافـــة ثم تفـــرغ في الســـنوات األخيرة 
للكتابـــة، وصار من بين أبـــرز مبدعي الرواية 

في مصر.
أبوريـــة أبـــرز كتـــاب جيـــل الســـبعينات 
وأغزرهم إنتاجا، حيـــث صدرت له خالل أكثر 
من 20 عاما مجموعات قصصية منها: الضحى 
العالي، عكس الريح، وش الفجر، ترنيمة للدار، 

وروايات منها: عطش الصبار، تل الهوى.

تشـــارك الشاعرة الجزائرية مليس ســـعيدي في الدورة األولى ملهرجان 
طنطا الدولي للشـــعر (شـــمال القاهرة)، والتي تقام فعالياتها من ٣٠ 

أكتوبر إلى ٢ نوفمبر املقبل.

أصـــدرت مكتبة اإلســـكندرية طبعة جديدة من كتاب «الرســـالة 
الخالـــدة} للسياســـي الدبلوماســـي واملفكـــر املصـــري الراحـــل 

عبدالرحمن عزام.

بناء على دعوة حاكم الشـــارقة لتأسيس بيوت الشعر في األقطار العربية، 
تشـــهد محافظة املفرق باململكة األردنية الهاشـــمية، تدشني أول بيت 

للشعر.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم وزارة الثقافة المغربية، 
بالتعاون مع المجلس الوطني 

للموسيقى الدورة الخامسة 
للمهرجان الدولي للثقافة 

والفنون ”صيف األوداية“ من 
27 يوليو إلى غرة أغسطس، 

بالفضاء التاريخي قصبة 
األوداية.

◄ أنهت مدينة تيمقاد 
الجزائرية، بمحافظة باتنة 

استعدادها الحتضان مهرجانها 
الدولي في دورته السابعة 

والثالثين لهذه السنة بداية من 
30 يوليو الجاري.

◄ أعلنت منظمة التربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو)، مؤخرا، أن 
األمم المتحدة رممت 14 ضريحا 
دمرها متشددون إسالميون في 

مدينة تمبكتو، شمالي مالي.

◄ أصدرت ”الهيئة العامة 
للكتاب“، في مصر، حديثا، كتابا 

للباحث محمد أحمد السيد 
بعنوان ”التمييز بين العلم 

والالعلم: دراسة في مشكالت 
المنهج العلمي“.

◄ عن ”مجموعة النيل العربية“، 
صدر كتاب بعنوان ”االقتصاد 

البيئي: كيف يغير أسلوب الحياة 
األخضر األسواق والمستهلكين“، 

تأليف آيكه فينزل وآنيا كيريج  
وكريستيان راوخ.

◄ أعلن فرع الجمعية العربية 
السعودية للثقافة والفنون 

في أبها عن نتائج المسابقة 
التشكيلية ”تشكيل1“ التي شارك 

فيها أكثر من 70 فنانا وفنانة، 
وقد حصلت على المركز األول 

التشكيلية سامية الغامدي.

باختصار

يشكل الروائي املكســــــيكي خورخي فولبي (مواليد مكسيكو عام 1968) طليعة جيل أدبي 
جديد بدأ يتشكل خالل السنوات األخيرة، في القارة األميركية اجلنوبية، وهو تيار ابتعد 

كثيرا عن مفهوم الواقعية السحرية، التي اجتاحت األدب في العقود األخيرة.

«الحديقة الخربة} ال ألم يشبه ألما آخر

هيثم حسين

} انبرى كثير مـــن األدباء والمفكرين لمقاربة 
واقـــع الصـــورة والكلمـــة، ومـــدى التداخـــل 
بينهمـــا، وعـــن التأثيـــر والتأثـــر المتبادلين 
بينهمـــا، وانعـــكاس آثارهما علـــى المتلقين 
أو المســـتقبلين الذيـــن يجدونهما أساســـين 
لعمليـــة إبداعيـــة متجددة، تســـتمد أســـباب 
بقائها واستمرارها من قوة عناصرها، بحيث 
أن الصورة تكون مشـــبعة بســـيل من الكلمات 
والرموز، والكلمة سلسلة من الصور المتكاملة 

في دائرة اإلبداع.

مستودع الخيال

يمكـــن تذكر المفكر الفرنســـي روالن بارت 
عند  الذي توقف في كتابـــه ”الغرفة المظلمة“ 
عالم الصورة وتأثيرهـــا عليه، وإن انطلق من 
الصـــورة الفوتوغرافيـــة وركز عليهـــا، إال أنه 
انتقل إلى الصـــور األدبية الكامنة في الصور 
التقـــط خصوصيـــة  الفوتوغرافيـــة، بحيـــث 
العالقة بين الصـــورة األدبية والفوتوغرافية، 
والتأثيـــر المتبـــادل بينهما، ومـــا توحيان به 
للمتلقـــي الـــذي يقـــرأ كّل واحـــدة منهما على 

طريقته، وحسب خلفيته الفكرية والثقافية.
يقـــول روالن بارت في كتابـــه إنه الحظ أن 
صورة مـــا يمكـــن أن تكون موضوعـــا لثالث 
ممارســـات، ”أن تفعل، أن تتحمل، أن تتطلع“. 
وإن ”المصـــور هـــو الفاعـــل، المشـــاهد هـــو 
نحـــن جميعا، الباحثين فـــي الجرائد والكتب 
واأللبومات واألرشـــيفات على مجموعات من 
الصـــور. وهـــذا أو ذاك مما تـــّم تصويره هو 

الهدف، هـــو المرجع، من قبيـــل طيف خافت، 
هالة المصور الذي يســـميه المجال الشبحي 
للصورة“. ويبـــرر توصيفه بأن الكلمة تحتفظ 
من خالل جذورها بصلة مع المشهد، وتضيف 
إليه هذا الشيء الذي يبدو مفزعا قليال في كل 

صورة: العودة من الموت.
ويحضر المجاز واالســـتعارة في توصيف 
بارت للعالقات بيـــن المرء والصورة والكلمة، 
وتراه ينطلق من توصيفه لعالقته معهما قائال 
إنه حين يقف أمام العدســـة ال يتعرض لنفس 
المخاطرة، وإنه حين يقول بأنه يستمد وجوده 
من المصور هو من باب المجاز، ولكن بالرغم 
مـــن أن هـــذه التبعية متخيلة،  فهو يعيشـــها 
في قلـــق متوالد غير مؤكـــد، إذ تولد صورته، 
وينتابه تســـاؤل لو أنه يستطيع التجسد على 
الورق مثلما على لوحة كالسيكية، أو يتجسد 
رســـما، لكن يريد أن يدرك، أنه نســـيج معنوي 

رقيق وليس محاكاة. 
يشـــير بـــارت إلـــى حضـــور النـــص فـــي 
الصـــورة، والصـــور في النصـــوص، ويصف 
الصورة بأنها محض صدفة خالصة وال يمكن 
أن تكـــون غيـــر ذلك، إذ أنها دائمـــا ما تعرض 
شيئا ما، على عكس النص الذي يستطيع، عن 
طريق التأثير المباغـــت للكلمة أن يمرر جملة 
تنطلق من الوصف إلى التأمل، وتقدم الصورة 
على الفور تفاصيلها التي تؤلف المادة الخام 

نفسها للمعرفة اإلثنولوجية.

تداخل الفنون

أمـــا مواطنـــه الفرنســـي جيـــرار جينيت 
فيتحـــدث فـــي أكثـــر من كتـــاب مـــن كتبه عن 
تداخـــل الفنـــون وتأثيراتهـــا المتبادلة في ما 
بينها، كحضور الشـــعر في الرواية والمسرح 
والســـينما، وتخلل السرد لعالم الشعر والفن، 
أو مســـرحة الرواية وتصويرها كأنها خشبة 
مســـرح تؤّدي عليهـــا الشـــخصيات أدوارها 
المفترضـــة. وقـــد فصـــل جينيت فـــي تفكيكه 
وتحليله لبنية عدد من النصوص، واشتغاالت 

أصحابها، ومالمح من االنتقـــال بين الفنون، 
بحيث تتالقى في نقطة التجاوز والعبور، وال 
تكتفـــي بجانب واحد، بـــل تنصهر الفنون في 
إطار عمل يقّدم تحت تجنيس بعينه، في حين 

أنه حاضن للفنون واألجناس الرديفة.
مثال فـــي كتابـــه ”االنتقال المجـــازي من 
قارب جينيت العالقات  الصورة إلى التخييل“ 
المجازية بين حالة الكاتب وحالة القارئ، عن 
التواصـــل بينهما، بين األبطـــال في الروايات 
والقّراء، بين شخصيات المسرحيات واألفالم 
وجمهورها. لقد أجرى تطبيقاته على كثير من 
النصوص الشـــعرية والســـردية، سواء كانت 
روايـــات أو مســـرحيات، باإلضافـــة إلى عالم 
الســـينما، والعالقة بين الصورة والتجسيد، 
وتبـــادل التأثيـــر والتأّثر واالســـتلهام في ما 
بينها. قام جينيت بدراســـة الصـــور البيانية 
وتحويلها إلى عالم الســـرد، مع اإلشـــارة إلى 

التخييل، وحـــرص على أنه يجب أن نســـّمي 
األشياء بأسمائها، ووصف الممارسة اللغوية 
باالنتقـــال المجـــازي، أو االنتقـــال التتابعي 
التراكمـــي، وأشـــار إلـــى أنـــه مـــن المنطقي 
االحتفاظ  بمصطلح  ”االنتقال المجازي“ على 
األقل للتعبير عن التالعب المجازي والتخييلي 
أحيانا، بما أن فكرة الكناية تحتوي بين صيغ 
التحول وبواعثه على تحديد الحدث بواسطة 
الســـبب وبالعكـــس. ويجد أنه تالعـــب بهذه 
العالقة الســـببية الخاصة التي توجد بشـــكل 
أو بآخر بين الكاتب وعمله، أو بمعنى أوسع، 

بين منتج هذا التجسيد والتجسيد نفسه.
يظل حقـــل الكناية واالســـتعارة والمجاز 
في اتســـاع يتناســـب طردا مـــع التطور الذي 
تشهده الصورة، والتغيير الذي يطال مفاهيم 
التجســـيد، والتأثيـــر الـــذي يتجـــدد ويتطور 

بدوره لدى كل من الكلمة والصورة.

بعيدا عـــن إثارة الجدال أو الســـجال بين 
الصورة والكلمة، وبعيدا عن محاولة فصلهما 
عن بعضهمـــا بعضا في ســـياق التخصيص 
والتحجيـــم، تتبّدى الصورة كلمـــة معبرة أو 
ناقلة لسلســـلة من الكلمات المنشودة أو التي 
تستبطنها، وفي المقابل تنقل الكلمة صورا ال 
محدودة من األخيلة والمشـــاهد والتصورات، 
بحيـــث تتكامـــل مع بعضهـــا بعضـــا لتؤدي 

الرسائل المنشودة بدورها.

فضاء المجاز واالستعارة بين الصورة والكلمة

يقال أحيانا إّن هذا العصر هو عصر الصورة بامتياز، وقد يحمل هذا جزءا من الواقعية، 
كما قد يتصاعد االنســــــياق وراء القول، بحيث يكون على حســــــاب حتجيم الكلمة ودورها 
ــــــف عالم اليوم بأنه عالم تطغى فيه الصــــــورة على الكلمة؟ أال  وتأثيرهــــــا. هل ميكن توصي
ــــــزل الصورة كثيرا من الكلمات وتنوب عنها في بعض األحيان، وال ســــــيما حني تنقل  تخت
رســــــالة أو تؤدي دورا ما؟ هل من الواقع االنســــــياق وراء القول الدارج بأن صورة واحدة 

تعادل آالف الكلمات؟

هناك حضور للنـــص في الصورة، 
والصـــورة فـــي النصـــوص، لكـــن 
الصورة دائما ما تعرض شـــيئا ما، 

بينما النص يدفعنا إلى التأمل

 ◄

حقل الكناية واالستعارة واملجاز 
في اتســـاع يتناســـب مـــع التطور 
الذي تشـــهده الصورة، والتغيير 

الذي يطال مفاهيم التجسيد

 ◄

روالن بارت: هناك نص في الصورة وصور في النصوص

 [ تداخل الفنون عالقة جديدة بين المبدع واآلخر  [ أيهما أخطر أن تقف أمام كلمة أم أمام صورة
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ثقافة
 [ اللغة وجود مواز والكتاب هم خط الدفاع األخير

زكي الصدير

} عندمــــا نتوقــــف مــــع الشــــاعر والمترجم 
الســــعودي أحمد العلي فإننا أمام نهر طازج 
ينبت عشــــبا على ضفافــــه دون أن يتلّفت إلى 
الخلــــف. هكــــذا يفتح العلي أبــــواب الثالثين 
ربيعــــا من عمــــره مخلفــــا وراءه مجموعة من 
التجــــارب الشــــعرية، والترجمــــات األدبيــــة، 
باإلضافة إلــــى جمعه إلرث عمه األديب محمد 

العلي الثقافي.
بدايــــة، توقفت ”العرب“ معــــه عند ديوانه 
األول ”نهــــام الخليج األخضر“ (2010)، وكيف 
تطّورت اللغة الشــــعرية لديه فــــي مجموعته 
 .2013 الثانيــــة ”يجلس عاريا أمام ســــكايب“ 
ففــــي المجموعــــة األولــــى نجد ذلك الشــــاعر 
المــــوّزع لحلــــواه بيــــن والئــــم مختلفــــة من 
الشــــعر، بينما نجده عاريا من تلك الوالئم في 

المجموعة الثانية.

التجربة الشعرية

يقول العلــــي ”كارثة الشــــاعر هي ديوانه 
األول. إذ يبــــدو أنه الوحيد الحقيقي، الفيض 
الــــزالل اآلتي مــــن كل الشــــعراء الذين أحبهم 
واســــتطاعوا أن يقلقوا وجوده وأن يقحموا 
الشــــعر في قلبــــه وحياته، أي أنهــــم أدخلوا 
الغول إلى البيت، عندما كان الشــــاعر الغض 

فــــي عيــــن البــــكارة. هــــو فضيحــــة 
معها.  والتماهي  الشــــعرية  الساللة 
تبدأ الخطــــوة والجرأة في الديوان 
الثانــــي، هنــــا الخناق. لــــم أحاول 
هدم أّية ســــلطة في ديواني األول. 
لكننــــي، في الثانــــي، حاولت هدم 
أكثر من سلطة، شعرية وثقافية“.
في كتاب العلــــي ”كما يغني 
الصادر عن طوى  بوب مارلــــي“ 
(2014)، ال نقبــــض علــــى العلي 
شاعرا فقط، وإنما نمسك معه 
أيضــــا علــــى الســــارد بعيون 
بالقــــارئ  تحّلــــق  ســــينمائية 

في عوالم إنســــانية عميقة تقترب أحيانا من 
الســــيرة الذاتية، وتبتعد فــــي أحايين أخرى 
إلى فضاء روائي منفتح التأويل واالحتماالت. 
وعن هذه التجربة يحدثنا العلي قائال: كتاب 
بــــوب مارلي امتــــداد لكتــــاب ســــكايب. تحّد 
مســــتمر للذائقة األدبية، للســــلطات الثقافية 
والجمالية. هناك فكرة واحدة تجمع الكتابين، 
وهــــي أن العرب يحيون بلغــــة أخرى عن تلك 
التــــي يكتبونها. أي أن الوجــــود اللغوي أمر 
آخر تماما عن الوجــــود الفعلي. اللغة وجود 
مــــواز. هكذا علــــى الكاتب أن يركــــض باللغة 
لتلحــــق بالحيــــاة، ال أن يعيش مع النصوص 
األدبية ويساكبها ببعضها ويتمّثلها فحسب. 
هذا ما فعلته في ســــكايب وبــــوب مارلي، في 
األول أقحمت العوالم الرقمية التي نعيشــــها 
اآلن في اللغة الشعرية، حاولت أن أجد الشعر 
في أماكن لم يبحث عنه فيها أحد، وفي الثاني 
أقحمت المدينة بأعلى صورها الحضارية في 
اللغــــة، ولذلــــك احتجت إلى الســــرد، فلم يكن 
ســــاعد القصيدة كافيــــا لرفع مــــا أراه وأريد 

قوله.

العلي مترجما

ترجــــم العلــــي نصوصــــا أدبّيــــة مهمــــة، 
كان منهــــا روايــــة ”اختراع العزلــــة“ للروائي 
األميركــــي بــــول أوســــتر، وكتــــاب ”حليــــب 
أســــود“ مذكــــرات للروائيــــة التركيــــة أليــــف 
شــــافاق، و“صنــــدوق الموســــيقى: مختارات 
شــــاملة لألعمال الشــــعرية للكاتبة األميركية 
الفلســــطينية نعومي شهاب ناي“، و“أصوات 
الطبول البعيدة: مختارات من األدب الصوفي 
العالمي“، وعمل ضمن الفريق المشــــارك في 
مشــــروع ”تكويــــن“ لترجمة الكتــــب العالمية 
المهتمة بتقنيــــات الكتابة األدبية ومهاراتها. 
كما ســــاهم في ترجمة كتــــاب ”لماذا نكتب؟“، 
وترجم مقاالت لنيل غيمــــان وإلمور ليونارد، 
وآخرين. ويعمل حاليا في دار بنغوينراندوم 

هاوس بنيويورك.

عن هذه الترجمــــات الثرية يحدثنا العلي 
قائال: كتاب ”اختراع العزلة“ هو مذكرات بول 
أوستر عن وفاة أبيه وتجربة الكتابة بعد ذلك، 
وهو األقرب إلى قلبــــي، فهو أول كتاب يكتبه 
أوســــتر بعد ســــنوات طويلة من كتابة الشعر 
فقط، ومن بعده لم يكتب ســــوى الرواية، هكذا 
جــــاء بلغة شــــعرية عاليــــة وحفــــر عميق في 
العزلة والفقــــد وابتكار المســــافات. ترجمت 
بعده مختارات مــــن األدب الصوفي العالمي، 
إذ انبهــــرت بميــــاه الحكمة التــــي تفيض بها 
صلوات اآلخريــــن وأدعيتهم الدينية، انبهرت 
بالفردانيــــة والتماهــــي مــــع اللــــه والحيــــاة 
والفــــرح الــــذي تكنزه تلك الصلــــوات، بعكس 
أدعيتنــــا التي ال تختلف شــــيئا عــــن قنواتنا 
الفضائيــــة، فهــــي قادمة مــــن نفــــس الثقافة، 
ممتلئة بكراهية اآلخر وشهوة القتل والمحو، 
أو آمال االســــتزادة من المــــال والعمر والولد 
فحســــب. أدين فــــي ترجمتي لمختــــارات من 
أعمال نعومي شــــهاب ناي الشعرية للدكتور 
ســــعد البازعي، فقد أشــــار في إحدى مقاالته 
بجريدة الرياض إلى وجود نقص في المكتبة 
العربية لترجمات لــــألدب العربي- األميركي، 
فذهبت مندفعــــا لقراءة أعمال هذه الشــــاعرة 
بعد أن التقيتها في نيويورك، أحببتها ونقلت 
شــــعرها إلى العربية. وجدت في شعرها رّقة 

وعينا جديدة، عين امرأة حقيقية.
ويتابع العلي: أّما مذكرات أليف شــــافاق 
المعنونــــة بـ“حليب أســــود“، فقد كتبت 
بلغــــة ســــهلة ومباشــــرة، وفيها 
طــــرح واســــع وحّســــاس بعض 
الشــــيء للقضايا النســــوية التي 
تهــــم المــــرأة الشــــرقية، فأحببت 
العربيــــة. تكمن صعوبة  نقله إلى 
ترجمــــة الكتــــاب في أنــــه يتمحور 
حول ست شخصيات، لكل شخصّية 
منها طريقة في الــــكالم مختلفة عن 
األخــــرى، وكان علــــّي هنــــا أن أبتكر 
أســــلوبا لكل شــــخصية. فيــــه أيضا 
الكثير من اإلشارات إلى مؤلفين وكتب 
واقتباسات احتجت إلى أن أطابقها مع 
ما هــــو موجود في المكتبات واإلنترنت 
ليســــتطيع القارئ التوسع في االطالع عليها 
الحقا. لــــم تكن ترجمة الكتاب صعبة، ولكنني 
احتجــــت جلــــدا هائال لكــــي ال أمزقــــه لكثرة 
اإلحــــاالت والجهود البحثية فيــــه، مما تطّلب 

مني جهودا أخرى غير الترجمة نفسها.

ويضيف العلي ”عندما بــــدأت بالترجمة، 
تعّلمت العربية من جديد. الشعر في المخيال 
العربي فيض، يتلبســــك جنــــّي ما ويلقي على 
لســــانك كالما ســــحريا، فتكتبه، كالما مقدسا 
له شكل واحد هو األصدق وما عداه تحريف، 
ال تدري مــــن أين، وينتهــــي دورك بعدها، هو 
يعّلمــــك الّرّقــــة. أّما الترجمة فــــال تؤمن بهذه 
القداســــة للنصوص، هي قاســــية، وتقول بأن 
اللغة أوسع من الكلمات المخزونة في أذهاننا 
والتي نســــتخدمها بشــــكل عفــــوي. أنت أمام 
مئــــات الخيارات اللغوية إذا أردت أن تترجم، 
هكذا تتســــع المدارك اللغوية بتضاعف مّطرد 
ســــواء في حصيلة الكلمات أو تركيب الجمل 

أو دقة المعاني“.

إرث محمد العلي

على مدى خمس ســــنوات مضت اشــــتغل 
العلي على جمع آثار األديب العربي السعودي 
محمد العلي، فقّدم للقارئ ست كتب للعلي كان 
الصادر عن مسعى  آخرها ”ال أحد في البيت“ 
فــــي مارس الماضي. ولعــــل عمال ضخما مثل 
هذا كان بحاجة إلى مؤسســــة ثقافية تشــــرف 
عليه وترعاه، ال ســــيما وأنــــه توثيق تاريخي 
لبواكير حركة الحداثة في الســــعودية وكيف 
وقفــــت القــــوى الظالمية في وجــــه انطالقها 
محاولة تكميم أفواههــــا والقضاء عليها عبر 
الفتاوى وحمــــالت التكفير التي طالت كل من 
يفكــــر خارج الصنــــدوق أو يحمــــل بين يديه 

شعلة الحركات اليسارية التقدمية.
وحول ســــؤال عن تجربته فــــي جمع هذا 
اإلرث يجيــــب أحمــــد العلــــي: لم أجمــــع آثار 

محمد العلي الفكرية إال ألقرأها. مشكلة حركة 
الحداثة في السعودية أنها دعت إلى التجاوز 
دون أن تترك لنــــا ما يمّكننا من تجاوزها هي 
نفســــها، أي كتبــــا تمكننا من قــــراءة فكر تلك 
المرحلة ونقده وهضمه والبناء عليه. قيل إن 
الحداثييــــن كانوا عازفين عــــن إصدار الكتب، 
والحقيقــــة أن المنطقة بأســــرها كانت جديدة 
علــــى صنعــــة تأليــــف الكتــــب وإصدارها، لم 
يكن خيارا متاحا ال على الصعيد الشــــخصي 
وال العملــــي كما هو اآلن، ولــــم تكن الذهنيات 
األدبيــــة والبحثيــــة موجهة لتأليــــف الكتب، 
بل كانــــت موجهة لكتابة المقال والنشــــر في 
الصحف، وأحد آثار ذلك هو أن الشــــباب اآلن 

في تدهور ثقافي مستمر.
يضيــــف: كان قــــارئ الكتــــب بالضــــرورة 
متنــــّورا، أما اآلن فبينه وبين النور ألف كتاب 
وكتاب، وهذا نكــــوص وارتداد. لذلك، إن كنت 
أريــــد أن أكــــون جزءا مــــن المســــتقبل، فعلّي 
مراجعــــة هــــذا التاريخ، أن أحيــــط به وأفهمه 
ألعرف ما الذي جرى وما الذي يجب أن يجري، 
أن أبحــــث عــــن الحلقة المفقــــودة وأعيد ربط 
السلســــلة. جاءت كتب محمــــد العلي كنتيجة 
لهذه اإلرادة، إذ عملــــت على جمع مقاالته من 
شــــتى الصحف والمجالت، وقضيت أشــــهرا 
في مســــتودع جريدة اليوم وأرشيفها، وقّلبت 
أعــــداد الجريدة النائمة في األرشــــيف والتي 
تمتّد تواريخها منذ بداية الســــبعينات وحتى 
2003 (بداية األرشيف اإللكتروني). كان الهدف 
هو الوقوع على مقاالتــــه، ولكنني بهذا أعدت 
قراءة تاريخ بلد بأســــره. فقد شّكل لي ”العم“ 
بّوابة واســــعة للمعرفة، ولم أكن أريد له، بعد 
أن قرأته، أن يبقى اسما يذكر في كتب اآلخرين 

من أصدقائه أو محبيه، فهو بذاته مرجع.
يتابع الشــــاعر: كل ما كتبــــه محمد العلي 
شعرا وفكرا يحمل من اإلخالص والتفاني ما 
يجعله جذرا قد تفّرعنا منه، حلقة في سلســــلة 
التاريــــخ ال يمكن فقدانها، ال يجوز لقامة كهذه 
أن تحيا تائهة، لقد حشــــرته ضمن كتب حتى 
تبقى أســــطورته خالدة، فلن يبقى مّنا جميعا 
بعــــد مئتي عام ســــوى كتبنــــا إن نجحت في 
امتحــــان الزمــــن. أمــــا المؤسســــات الثقافية 
فهي مهادنة للســــلطات جميعها، السياســــية 
والثقافيــــة واالجتماعية والدينيــــة، وال قيمة 

لكتاب ال يهدم سلطة، لهذا ال يمكن لها أن تقوم 
بهكذا عمــــل. هناك أفراد ينتمــــون إلى بعض 
المؤسســــات الثقافيــــة، ســــاعدوني في جمع 
وإصــــدار تلك األعمال، وهم يمّثلون أنفســــهم 
وإخالصهم لقيمهم وثقافتهم، ال لمؤسساتهم.

سجن الكاتب

يؤكد العلي على ضرورة وجود مؤسســــة 
رقابيــــة واحدة بحيــــث تفــــرض الرقابة على 
الجميع بالعدل والقســــطاس، وأنها لو كانت 
موجودة لما حصل هذا الرهاب الكتابي الذي 
يعيشــــه الكّتاب. ويــــرى العلــــي أن الصحافة 
السعودية موجهة. يقول: كانت صفحات الرأي 
حّرة نوعا ما، يســــتطيع الكاتب الشــــجاع أن 
يحيا من دخلها مهما كتب ومنع ما يكتب، أما 
اآلن فصفحات الرأي موّزعة على الكتاب بحذر 
وشّح ومّنة، تكاد تكون بال قيمة. على قلمك أن 
يكون خفيفا لتحمله هــــذه الصحف الواهنة. 
وعندما بــــدأ الكّتاب بفتــــح منتديات ومواقع 
على غــــرار ”منبر الحوار واإلبــــداع� ليكتبوا 
بحريــــة، الحقهــــم الحجب والمنــــع والتهديد. 
وبالنســــبة إلى ما نشــــرته أنا فــــي الصحف، 
فكثير منه يمثل مواّد من كتبي التي لم تصدر 
بعد حينها، أنشــــر منها بعــــض األجزاء على 
شــــكل حلقات ليتعرف عليها النــــاس ال أكثر، 
ال أملك تلــــك الخبرة في التمييز بين شــــروط 
الرقابة المختلفة بين المؤسســــات اإلعالمية. 
أنشــــر ما أريد في مدّونتي ”نهر اإلسبرســــو“ 

فحسب؛ أنا رّب نفسي في مساحتي.
وفي مــــا يتعلق برأيه في ضــــرورة العمل 
علــــى اتحــــاد للكتــــاب واألدباء الســــعوديين 
يخشــــى العلــــي أن يكــــون هــــذا االتحــــاد هو 
ســــجنهم. ويــــرى ضــــرورة محاولــــة الكّتاب 
مجبورين إلى اســــتخدام ذكائهــــم في العناد 
وإيجاد المنافذ لخلق العالم الذي يحلمون به.
يقــــول العلــــي ”الكّتــــاب هم خــــّط الدفاع 
األخيــــر، وحشــــرهم في مــــكان واحد يضعف 
منهــــم. هل تتخيل أن يصدر هذا االتحاد يوما 
مــــا بيانا يعلن فيه وقوفه مع عملية حربية أو 
تأييده لفتوى دينية ما؟ صدقني سيتّم إقحامه 
بهــــذه الطريقة، وهكذا يكون الكّتاب قد خلقت 

لهم جبهة هم في غنى عنها“.

وحده الشــــــاعر ميتلك أكثر من غيره مقاليد اللغة ويحتضن جوانبها، ينفخ فيها ويبث فيها 
نفسا جديدا كل مرة، إنها لعبة ال يتقنها غيره مع اللغة، يشّدها ويطلقها، يتصرف فيها كما 
تتصــــــرف هي فيه، إنها تلك العالقــــــة القائمة على التأثير والتأثر املتبادلني. لذلك فإن أجنح 
املترجمني هم في األصل شــــــعراء، فإن كانت الترجمة فعال لغويا يفتح آفاقا جديدة وينير 
مناطق مجهولة من اللغة املترجم منها أو املترجم إليها، فمن األفضل أن يكون هذا املترجم 
شــــــاعرا، ملا للشــــــاعر من مخزون لغوي وعالقة شفافة مع اللغة يفتحان أمامه آفاقا جديدة 
تصل بالنص إلى القارئ في غاية اللذة. ”العرب“ التقت الشاعر واملترجم السعودي أحمد 

العلي وكان لنا معه هذا احلوار حول واقع الشعر والترجمة والثقافة.

ــة  ــداس ــق ب ـــن  ـــؤم ت ال  الـــتـــرجـــمـــة 
إن  وتقول  قاسية،  النصوص، هي 
املخزنة  الكلمات  من  أوسع  اللغة 

في أذهاننا 

 ◄

مهادنـــة  الثقافيـــة  املؤسســـات 
السياســـية  للســـلطات جميعها، 
والثقافيـــة واالجتماعية والدينية، 

وال قيمة لكتاب ال يهدم سلطة

 ◄

فـــي  الحداثـــة  حركـــة  مشـــكلة 
الســـعودية أنها دعت إلى التجاوز 
دون أن تتـــرك لنـــا مـــا يمكننا من 

تجاوزها هي نفسها

 ◄ علـــى الكاتـــب أن يركـــض باللغـــة 
لتلحـــق بالحيـــاة، ال أن يعيـــش مع 
ويســـاكبها  األدبيـــة  النصـــوص 

ببعضها ويتمثلها فحسب

 ◄

أصدر الشـــاعر مريد البرغوثي، بيانا اعتبر فيه نشر الهيئة 
املصريـــة لكتاب «الرحلة: أيـــام طالبة مصرية في أميركا} 

للكاتبة الراحلة رضوى عاشور اعتداء عليها وناشرها.

أعلـــن رئيس تحريـــر مجلة شـــارلي إيبدو لوران سوريســـو 
التوقـــف عن نشـــر رســـوم كاريكاتيرية تســـيء لإلســـالم 

واملسلمني عامة.

يصـــدر قريبـــا ديـــوان جديـــد للشـــاعر كريم عبدالســـالم 
بعنوان «مراثي املالئكة من حلب} عن دار «الجديد للنشـــر 

والتوزيع}.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ اصطفت آالف الفتيات 
البريطانيات في طوابير طويلة 

شرق لندن، السبت المنقضي، لنيل 
فرصة المشاركة في تمثيل فيلم 

مستوحى من سلسلة هاري بوتر، 
يحمل عنوان ”الوحوش الرائعة 

وأين تجدها“.

◄ رشحت دار ”زحمة كتاب، 
للطباعة والنشر والتوزيع“، 

روايات ”رجل ضد العالم“، لسمير 
زكى، و“مذكرات مثلى“ لعالء 

أحمد، و“استربتيز“ لمنة الله 
رأفت، ودواوين ”خارج دوائر 

االنتظار“ ألحمد رامي و“هالليات“ 
لعبدالرحمن الهاللي و“الشتاء 

األخير“ آلية علي، لجائزة الشيخ 
زايد األدبية.

◄ صدر عن الدار العربية للعلوم 
ناشرون كتاب بعنوان ”ابن 

الجنرال: رحلة إسرائيلي إلى 
فلسطين“ لميكو بيليد ترجمة 

محمود محمد الحرثاني.

◄ صدر عن ”الهيئة المصرية 
العامة للكتاب“، كتاب بعنوان 

”الديوان الشرقي“ للمؤلف يوهان 
فولفغانغ فون غوته، ترجمة 

عبدالرحمن بدوي.

باختصار

أبوبكر العيادي

} حديـــث بعـــض األدباء فـــي تونس عن 
حرية التعبير كحديثهم عـــن حرية المرأة 
ومســـاواتها مع الرجل، فهـــم ثائرون على 
التقاليـــد التـــي تحرم المرأة مـــن حقوقها 
الطبيعية في المجتمع، ما دامت زوجاتهم 
وبناتهـــم يأتمـــرن بأمرهـــم، وال يعصيـــن 
طاعتهـــم. كذلك هم مدافعون شرســـون عن 
حق أي مواطـــن في التعبير عن رأيه ما لم 
يخالف ذلك الرأُي وجهات نظرهم. ويعجبك 
منهم تنديدهم بكل من يصادر حرية الرأي، 
في شـــتى المســـائل، خصوصـــا إذا كانت 
الجهـــة المصاِدرة هي الســـلطة أو الحزب 
الحاكـــم. ولكنهم، فـــي المقابل، يصرخون 
صرخـــة رجـــل واحـــد لتكميـــم أي صوت 
يخالـــف قناعاتهم، ليس بالحجة واإلقناع، 
وهم أدباء يفترض أنهم ال يعدمون حججا 
وال براهين منطقية، بل بالترهيب والطعن 

والشتيمة، رافعين شعار ”انصر أخاك“.
ويحضرنا في هـــذا الباب مثال صارخ 
عما تردت إليه ســـاحتنا الثقافية. ومداره 
للجامعي شـــكري المبخوت.  ”الطليانـــي“ 
هـــذه الرواية حظيـــت منـــذ صدورها بكم 
هائـــل من المقـــاالت لم يحظ بـــه أي ِكتاب 
لمؤلف تونســـي منذ محمود المســـعدي، 
وهـــذا في حد ذاته جيـــد، ألنه يلفت انتباه 
غير التونسيين إلى وجود أدب روائي في 
تونس، رغم نبرة المديح التي شابت أغلب 
تلك المقـــاالت، كالزعم بأن ”الطلياني“ هي 
أول رواية تتناول اليسار الطالبي وصعود 
البوليســـي  والقمـــع  اإلســـالمي  التيـــار 
والفساد المالي واألخالقي وتغول الحزب 
الحاكم في عهـــدي بورقيبة وبن علي، وما 
إلى ذلـــك من مقـــاالت كان الحـــرص فيها 
واضحـــا علـــى رفع ذلـــك العمل الســـردي 
األول فـــي رصيد الكاتب إلى مصاف اآلثار 

العالمية.
ولكـــن ما كادت بعض األصوات القليلة 
تنتـــأ هنا وهناك، وتشـــّذ عن هـــذا الجمع 
المتناغـــم برأي مغايـــر يضع اإلصبع على 
هنات كثيرة تعتـــور الرواية، حتى تصّدى 
لهـــا فيلق مـــن األدبـــاء يتبعهـــم مريدون 
من طلبـــة الجامعـــة ينعتونهـــا بالتفاهة 
بالجهل  أصحابهـــا  ويرمون  والضحالـــة، 
والغيرة والحســـد. ويـــزداد األمر حّدة إذا 
صـــدر الرأي المخالف عن كاتب (أو كاتبة) 
من المشرق العربي. عندئذ يصبح الموقف 
اســـتعالء من المشـــارقة على ما يكتب في 
بالد المغـــرب العربي. والنتيجة أن بعضا 
ممن أّيدوا رأينا حولها، تراجعوا ليعلنوا 
أو يكتبـــوا عكس ذلك، إمـــا خوفا من هذا 
اإلرهـــاب الفكري، أو تحســـبا لما ال تحمد 
عقبـــاه يـــوم االمتحـــان، أي عند مناقشـــة 
شهادة علمية في رحاب الجامعة. ووجدنا 
منهم من يعلنها صراحة أن ”الطلياني فوق 
النقد“، كي يصادر أّي رأي فيها، غير الرأي 
الذي يريدون تكريســـه، وكأننا في رومانيا 
زمن تشاوشيسكو أو كوريا الشمالية تحت 

حكم كيم إيل سونغ ونسله من بعده.

* كاتب من تونس مقيم بباريس

اإلرهاب الفكري

إن كنت أريد أن أكون جزءا من المستقبل، فعلّي مراجعة هذا التاريخ 

أحمد العلي: عندما بدأت الترجمة تعلمت لغتي من جديد
ّ
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استضافت قاعة بيكاســـو للفن التشكيلي بالقاهرة مؤخرا تشكيل
معرض «رباعيـــات مصرية} للفنانين جورج بهجوري، ســـيد 

سعدالدين، عبدالوهاب مرسي وعمر النجدي.

يشارك الفنان المغربي أشرف بزناني بعمله الفني السوريالي 
«إلى الهاوية} في التظاهرة العالمية «واجهة} التي تحتضنها 

حاليا العاصمة الفرنسية باريس بمتحف اللوفر.

تنطلـــق اليوم الخميـــس الدورة 28 للمهرجـــان الدولي للفنون 
التشـــكيلية بمدينة المحرس التونسية، تحت شعار «المحرس 
تنسج فضاءها البيئي} وتتواصل إلى غاية 3 أغسطس القادم.
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} بــريوت - تمكنـــت أديلتـــا ســـتيفان من 
تأمين، مراحل عديدة من رحلتها التشكيلية 
عبر صناعة أشـــرعة ورقيـــة ومتينة لقوارب 
عبورها واختراقها لألزمات الوجودية التي 
تعتـــرض كل إنســـان مفطور علـــى أن يعيد 

باستمرار تقييم أفعاله وتصويب أموره.
تقـــدم الفنانة في صالة ”ربيز� البيروتية 
لوحات فنية بأحجام تقليدية، ولكنها أعمال 
تتأرجـــح  فـــي مضمونها ما بيـــن الصوفية 
والبدائية وفن الكتابة والرســـم على جدران 

السجون المظلمة.
أما األســـلوب الفني الذي تعتمده فيذكر 
الشـــهير الذي يتعمد رسم  بفن ”الزنتانغل“ 
أنمـــاط من الخطـــوط أو األشـــكال المتكررة 
التـــي تنطلـــق، ال بـــل تتوالـــد مـــن بعضها 
البعـــض على شـــكل عفـــوي، لتكون أشـــبه 
بترجمـــة بصريـــة وتلقائية لمـــا يحدث في 
الوعي الفنانة، ولتكون أيضا أشـــبه بمطهر 

يخلص النفس من كوابيسها.
توحـــي معظم أعمال الفنانة المشـــغولة 
أغلبهـــا باألســـود واألبيـــض بأشـــرعة من 
كتان أبيض وخشـــن ومحتفظ برّقة سحرية. 
يســـتمد هذا الكتان المنصوب ”ســـحريته“ 
مّما هو مكتوب أو مرســـوم عليه من أحجية 

وتمائم مشكلة ضد الضياع أو الغرق.
تنطلـــق الفنانة في أعمالهـــا الفنية تلك 
من نقطة أو خط واحد، فتروح تكرره وتعيد 
بنـــاءه بشـــكل أدق أو أكبر حتـــى ينفلت من 
ســـلطتها، أو تســـتنفد عبره ذاتهـــا وتنهك 
فضـــاء الـــورق المرصود لهـــذا الفعل. ورق 
مشـــحون بتمتمات بصرية أبرز ســـيماتها 
اإلصـــرار على تمكيـــن حضور شـــبحّي ما، 
تهاب الفنانة من أن ينسل من بين أصابعها 

كالدخان.
من الصعب تصنيف فن أديلتا ســـتيفان 
الذي يكتنز تأثيـــرات فنية عدة تخالطت مع 

شـــخصيتها وخصوصيتها كفنانة. غير أن 
أهم ما في تلك األعمال هو أنها، مهما أوغلت 
في التجريد أو في متاهات الالنهائية للحبر 
األسود، قادرة على إثارة معنى ما وإيصاله 

بصيغ مختلفة إلى ذهن المشاهد.
كما أن الفنانة ال تقع في فخ التكرار، فهي 
تســـتحضر أشـــكال منمنمة متعددة تسيطر 
عليها، تحيط بها إلماما وتطوعها لُتكسبها 

معنى إضافيا يختلف ما بين عمل وآخر.
من تلك األشكال نذكر النقاط الموضوعة 
كمســـامير من فضـــة أو معدن صـــدئ ُيبقي 
األشياء ثابتة في خضم األعاصير الوجودية 
التي تعتـــري نفس الفنانة، والتي يجد فيها 

المشاهد الكثير من األصداء الشخصية.
هناك أيضا الخطوط الدقيقة المتشابكة 
كشعر حالك السواد، وعقد األسالك الشائكة، 
واألرقـــام المتكـــررة والمتراصة والتي تذكر 
بجدران الســـجون، حيث يحفر المســـجون 

ليحصي عدد لحظاته، وأيامه.
ال تكتفي الفنانة باستعمال تلك اإلشارات 
اإليحائيـــة، بل تقولبها وتشـــكلها من ضمن 
منظومات بصرية متعددة تساهم هي أيضا 
في تظهير المعنى. شـــبابيك مغلقة وأخرى 
مفتوحة، دوائر أو أشـــكال إسطوانية تحيل 
المشـــاهد إلى تباريك مشـــاهد الطواف، أو 
المنقوشـــة بالدم، بالتراب،  صور ”المنترا“ 

وبشتى أنواع طحين النباتات الملونة.
االتجـــاه  هـــذا  فـــي  الفنانـــة  تتمـــادى 
الصوفـــي- التأملي حتى تصـــل أحيانا إلى 
تصوير مشاهد طبيعية بأسلوبها الخاص. 
نذكر مـــن أكثر تلك األعمـــال تعبيرا عن هذا 
التجســـيد لمشهد طبيعي وروحاني في اآلن 
ذاته، العمل الذي ربما يصّور قمرا فوق بحر 

ليلي مفتوح على كل التأويالت.
كمـــا تنهـــل الفنانة مـــن أشـــياء العالم 
العادية مـــا يكّثـــف المعاني ويحـــّرك ملكة 
التأمل، حينما تصور ما يشـــبه ساعة رملية 
تنزلـــق فيهـــا الدقائق ممثلة بنقاط ســـوداء 
توشـــم الوجـــود وتعطي للوقـــت حيثية ما 

بعيدا عن جريانه السريع.
وال تكتفـــي الفنانة بتوظيف اإلشـــارات 
المتنوعة فـــي لوحاتها، بـــل تدخل األحرف 
لتشـــيد جمال بالغـــة القصـــر ومكثفة تظهر 

عبرها ما يعتمل في ذاتها من أفكار ومشاعر. 
نذكر من تلك الجمـــل القصيرة التي تكررها 
بـــاآلالف الفنانة على صفحـــات لوحاتها ”ال 

مفر من الموت“.
خـــارج المعنى المباشـــر لــــ“ال مفر من 
المـــوت“ تـــدرك الفنانـــة األبعـــاد العدميـــة 

لهـــذه الكلمات التي تطال كل شـــيء في هذا 
الوجود، ولكنها في اآلن ذاته اســـتطاعت أن 
تصنـــع لذاتها ”خلطة ســـحرية“ تبعد عنها 
أصابع القلق القاتلة حتى أجل غير مسمى.

* م.ع

[ رسوم مطهرة تخلص النفس من كوابيسها  [ تأمالت صوفية لمشاهد طبيعية منمنمة
أديلتا ستيفان تفتح باألسود واألبيض أشرعة نجاة من العتمة

تقـــدم ســـتيفان أعمـــاال تتأرجح  
فـــي مضمونهـــا بـــني الصوفيـــة 
والبدائية وفن الكتابة والرســـم 

على جدران السجون  
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ميموزا العراوي

} يواجه معظم الفنانين الذين يتناولون 
الحـــروب واألزمات في أعمالهم سلســـلة 
مـــن االنتقـــادات، أقســـاها أنهـــم فنانون 
انتهازيون يستغّلون أهوال المأساة لبناء 
نصوص فنيـــة مرغوب فيها لدى أســـياد 

السوق العالمي للفن.
قيـــل إن فـــي تعبيرهـــم عن المأســـاة 
الكثير من الزيـــف، انطالقا من فرضية أن 
على الجـــرح أن يندمل أوال قبل أن يصبح 
من الممكن ألي مبدع أن يبتكر عمال معبرا 

وصادقا.
أما مـــا يؤكد عكـــس ذلك، فهـــو بروز 
سلســـلة من األعمـــال الفنيـــة المعاصرة 
للحـــروب علـــى درجـــة كبيرة مـــن صدق 
الشـــعور، جالء األفـــكار وحريـــة التعبير 
بعيـــدا عـــن الهامـــات الرقيبة وســـيفها 

القاطع.
كم من المرات ُكتب عن الفن التشكيلي 
الســـوري والمصري وحتـــى العراقي قبل 
اشـــتداد األزمات أنه فن غارق في نشـــوة 
الماضي وفي تراث الزخرفات المشـــرقية، 
وال يقدم شيئا جديدا غير وداعة اللحظات 
تحت شـــمس العصر؟ ها هو اآلن وخاصة 
الفـــن التشـــكيلي الســـوري المعاصر قد 
تجلـــى فيـــه هـــذا اإلرث، ولكنـــه مجبول 
بجـــروح الحاضر وتطلعاته المســـتقبلية 
حتى تلـــك المغمـــورة بالشـــك والممزقة 

بالقلق العميق.
قد ينطبـــق توصيف الزيـــف والهدف 
النفعـــي البحت علـــى فنانين مـــن خارج 
منطقة الشـــرق األوســـط في لهاثهم وراء 
تقديم أعمـــال صادمة بغية لفت النظر. قد 
ينطبق ذلك التوصيف بحق على عدد كبير 
منهم، ولكنه ال ينطبق على هؤالء الفنانين 
العـــرب المعاصرين ألزمات بالدهم طويلة 

األمد حتى قبل انطالق الثورات.
فهـــؤالء الفنانين أكثرهم تأذى بشـــكل 
مباشر من الحروب إّما من ناحية احتراق 
مراســـمهم  أو بيوتهـــم، أو الضطراهـــم 
مغادرة البالد الستحالة العيش، أو لجهة 
اختبارهم خسارة أو أسر أحد أو أكثر من 

أفراد أسرهم أو أصدقائهم.
تذّكر هذه االتهامـــات بالتكلف الكاذب 
بمـــا جرى في الماضي غير البعيد، عندما 
ُنظـــم في لبنان ”مهرجان فنـــي“ ُطلب فيه 
مـــن الفنانيـــن التشـــكيليين أن ينتجـــوا 
أعمـــاال تعبر عن مجزرة قانا التي ارتكبها 
جيش االحتالل اإلســـرائيلي في الجنوب 

اللبناني.
يومها جاء عـــدد كبير من تلك األعمال 
دون المســـتوى الفنـــي وخـــارج  صـــدق 
الشـــعور بما حـــدث، ليـــس ألن الفنانين 
المشـــاركين في تلك التظاهرة لم تعن لهم 
المأســـاة شـــيئا، بـــل ألن أعمالهم جاءت 
”تحـــت الطلـــب“ لتعرض في وقـــت محدد 
وفـــي ”تظاهرة“ ســـياحية. ال بل أن هناك 
العديد من الفنانيـــن المميزين لم يقدموا 
يومها لوحة واحدة على مســـتوى فداحة 

المجزرة.
اإلبـــداع الفني الصـــادق الُمنبثق من 
قلـــب األزمات وخاللها، ليس بفن بســـيط 
يمكـــن ألي فنـــان تحقيقه حتـــى وإن كان 
صادقا في مشاعره، وُمتمكنا من أسلوبه. 
هـــذا النوع من الفن المتزامن مع األزمات، 
ربما يكون من أكثـــر الفنون صعوبة، ألنه 
يتطلـــب من الفنان إقامة التوازن بين آنية 
حدة الشعور، والقدرة على تخطي اللحظة 
المعيشة مستعينا بملكة الخيال والتبّصر 

وبالدراية الفنية والتقنية العالية.
ُيشـــهد لنخبـــة مـــن هـــؤالء الفنانين 
المعاصرين من أمثال حســـام بّالن، سارة 
شما، بسيم الرّيس، صفوان دحول، وهند 
عرابي، نهاد الترك، ثائر معروف، وغيرهم 
مـــن الفنانين، أنهم أسســـوا لتيـــار فنّي 
متشـــعب األســـاليب ومتفـــاوت الخبرات 
يســـير بمحـــاذاة األزمـــات وعلى شـــفير 

وديانها السحيقة.
فـــن يلعـــب دورا كبيرا في تشـــكيل أو 
إيقاظ حاسة النقد والتأويل لدى المشاهد، 
فن يكشـــف عن خبايا األزمة الوجودية في 
عالم عربي يتخبط ألجيال في شتى أنواع 

المستنقعات اللزجة.
ليس شـــأن الفـــن العربـــي المعاصر 
منهمكا فقـــط في نقل مشـــاعر الفنان، بل 
هو معنّي بتوســـيع حقـــل الرؤية وإحياء 
تفاصيـــل المأســـاة وصـــوال إلـــى جعـــل 
الحدث، عبر ما أنجز عنه، جزءا ثمينا من 

الذاكرة الجماعية.
فـــن عربـــّي شـــجاع، يصـــدق عصره، 
ُمتحول حتى وهو في تمام إنجازه حامال 
توقيع الفنان. فن ناطق في جوهره كجنين 
ينمو بصمت بكل ما أوتي من قوة في رحم 

من األهوال المائجة.

* ناقدة من لبنان

فن شجاع بمحاذاة الهاوية

ر املأمون عامّ

} في معــــرض الفنانة الســــورية رندا مّداح 
المقام فــــي صالــــة أوروبيا بباريــــس، يخال 
المشــــاهد نفســــه داخــــل حكاية قبــــل النوم 
تحكيهــــا أم ألبنائهــــا، إّال أن هــــذه الحكايــــة 
مســــكونة بالهذيان الذي يصيب األطفال قبل 
لحظــــة الرحيل، إذ تختفــــي المالمح ليتحول 
الجميــــع إلى ضحايــــا، الوجــــوه والكائنات 
تتداخل مع بعضها البعض ككتلة من رحيل.

نحــــن أمام مرجعية ال تســــتند إلى الواقع 
كمــــا هو، بــــل تحيل إلى واقــــع مختلف مليء 
بالموت والمسخ، الحكاية الخرافية تستدعي 
الغــــول الذي يدخــــل لتبعده أيــــدي األطفال- 
الضحايــــا، البــــرد حاضر، الصمــــت حاضر، 
جســــد األم- األنثى يضحي أرجوحة وأحيانا 
غطاء. الكائنــــات التي تحضر فــــي اللوحات 
دون جنــــس، غيــــر واضحــــة المرجعيــــة هي 
تكوينــــات قد تكون بشــــرية أو هلوســــات لما 
يشابه الكائنات، إّال أن لها خصائص بشرية، 
فهي تنظر، تحــــزن، تبرد، تريد الكالم، تتخلل 
هــــذه التكوينــــات موميــــاءات معلقــــة، أيدي 

اصطناعية، قدم برأس دجاجة…
يســــتحضرها  التي  الخرافيــــة  الحكايــــة 
المعرض تغــــوص في بنيــــة الكائنات لحظة 
الرحيل، إذ ينتهي الحضور البشــــري لتصبح 
الضحيــــة كائنــــا معلقا فــــي الذاكــــرة، ال يهم 
حضور جماليات الجسد البشري، ما يهم هو 

تواؤم هذه الكائنات بوجه الخوف.
ما نــــراه أقــــرب ألجنــــة تضيع فــــي رحم 
الحكايــــة الخرافيــــة، تتهامــــس، تشــــير إلى 

بعضهــــا البعض، تمســــك حبــــاال لألعلى، ما 
هو هناك، عاليا، يشّكل الثقل، وكأن الكائنات 
تنتظــــر االرتقــــاء- الوالدة، الحكايــــة ال بّد أن 
تنتهي، الكائنات تســــبح فــــي هيولى خرافية 
وتطفــــو بخفة ثــــم تنشــــطر لتكون نفســــها، 
الضحيــــة توّلد ضحيــــة، الكائن يوّلــــد كائنا، 
المــــوت ينتقل ويتناســــخ كالوبــــاء تحضنه 

ومضات من الذاكرة تبدو في الخلفية.
الضحية غارقة في الصمت ضمن لوحات 
مّداح، ال تتحدث إّال حينما تتيقن من وجودها، 
هي تدرك أنها في الالحسم، لم ترتق بعد، إن 
هناك ارتقاء باألصل، هــــي تبحث عن األمان، 
حضور األم- األنثى الحاضنة للجميع يمتلك 
مرجعيات تعود للقصة الشــــعبية والتفاصيل 

اليومية.
في إحدى اللوحات نرى طائرة ورقية على 
أرض خشــــبية ثم كائنا يحتضن كائنا يموت، 

أطفــــال تلعــــب، يد ممتــــدة تلتقط يــــد الكائن 
الميت، الّشــــعر الذي ُيبرز األنثى مشدود إلى 
أعلى، قد يكون الخالص، في الخرافة ال حقيقة 

واضحة، كل شيء مفتوح على االحتماالت.
الخيــــوط التــــي تتحكــــم فــــي الكائنــــات 
واضحة بخطوط نحو األعلى، أشبه بالحرب 
التــــي تداعب ضحاياها، تعيــــد تحريكهم كما 
تريد، الضحية تصمت، ثم تشــــارك أشباهها 
بالصمــــت، مــــن هــــم فــــي األعلــــى، أصحاب 
الخيطــــان - وإن كانــــت وهميــــة- هــــم مــــن 

يرسمون النهايات.
في الجدارية -اللوحة األكبر في المعرض- 
تحضر الرؤوس المقطوعة واأليدي المقّطعة، 
تكثيــــف للصــــور التــــي تمــــر أمامنــــا يوميا 
للضحايــــا تحت األنقاض، قد ال تكون التقنية 
التي شــــكلت هذه الكائنــــات عالية، إذ ال نقف 
مبهوريــــن أمــــام التكوينــــات، إّال أن المفهوم 

الطاغي يجعل اللوحات تستدعي خياالت عن 
الصــــور التي نراها يوميا والماضي والموت 

الذي تشهده سوريا.
خياالت عن صور الضحايا الرمادية التي 
قتلت تحت القصف، أشــــالء تطفــــو لتنتصر 
للضحيــــة التي ال نعرف كيــــف كان تكوينها، 
نحن نــــرى فقــــط النهاية، البدايــــات معروفة 
هنــــاك فــــي األعلى، حيــــث يهطــــل الموت من 

الطائرات.
التكوينــــات في معرض باريس مشــــابهة 
لتلــــك الموجودة فــــي أعمال مّداح الســــابقة 
سواء التشكيلية أو أعمال التجهيز، االختالف 
حاضــــر بالتقنيــــة، إذ لجــــأت فــــي معرضها 
الباريســــي إلى قلم الرصــــاص، لتعتمد على 
اللونين األبيض واألســــود في التعبير، حيث 
يكون الرهان المفهوم الذي ينقله المعرض ال 

التقنية التي لم تحضر بصورة طاغية.

رندا مداح تطفو باألشالء في تدرج رمادي لتنتصر للضحية
األيدي متتد والكائنات حتاول أن تصمت، 
تنظــــــر حولها وحتّدق في الفراغ أو في ما 
تبقى مــــــن ذاكرتها قبل حلظــــــة االنعتاق، 
الوجــــــوه مشــــــّوهة ومنتفخــــــة، األجســــــاد 
تســــــتلقي، يقفز بعضها فــــــوق بعض، أو 
ــــــة األطفــــــال وأحيانا  حتضنهــــــا األم حامل
منغمســــــة جســــــديا معهم، تهيؤات يختلط 
فيهــــــا احلقيقي مــــــع اخلرافي في معرض 
ــــــة الســــــورية رندا مــــــّداح املقام في  الفنان

صالة أوروبيا في باريس.

الكائنات في لوحات رندا مداح تحضر دون جنس

نهاب مرور الوقت، ونخاف من أن تغشــــــانا مالمحه الغامضة فنصبح أقل إدراكا ملا نحن 
عليه من آمال وجراح وتصورات مستقبلية. غير أن الفنانة اللبنانية أدليتا ستيفان وجدت 

لنفسها سبيال لإلبحار وركوب أمواج املخاطر املتشكلة على الدوام في بحر الزمن.

التكرار عند أديلتا ستيفان أسلوب ومعنى



} بــون  - تشـــهد برك الســـباحة إقباال كبيرا 
خـــالل موســـم الصيف، ال ســـيما مـــع التزايد 
امللحـــوظ لدرجات احلـــرارة. وارتفـــاع أعداد 
الوافدين يجعل منها أرضية مالئمة النتشـــار 
عدوى االلتهابـــات والفيروســـات رغم إضافة 
مادة الكلور املطهرة إلى املياه. وتفاديا اللتقاط 
األمراض يوصي أطبـــاء اجللد بتوخي احلذر 
والتقليل من فترات الســـباحة على مدار اليوم 

وحماية العينني بالنظارات اخلاصة.
وكشـــفت الكثيـــر من الدراســـات أن بعض 
األشـــخاص معرضـــون لإلصابـــة بتهيجـــات 
جلديـــة أحيانا بعد الســـباحة فـــي األحواض 
املخصصـــة. ويكون ســـبب ذلك هـــو التعرض 
الطويـــل للكلور املوجـــود في املـــاء. ورغم أن 
الكلـــور املوجـــود في أحواض الســـباحة مهم 
للغايـــة لقتـــل البكتيريا والعـــدوى واحملافظة 
على املاء معقما إال أن البقاء في حوض سباحة 
يحتوي على الكلور يعني بالضرورة التعرض 
إلـــى املـــادة الكيميائيـــة لفترة طويلة نســـبيا 
وبالتالي اإلصابة بحساسية ضد هذه املادة أو 

تهيج البشرة منها.
وأوضح اخلبـــراء أن العالج األفضل لهذه 
احلـــاالت هـــو إعطاء اجلســـم بعـــض الوقت 
لالســـتراحة للتعافـــي من هذه األعـــراض، مع 

احلـــرص على وضـــع بعـــض مـــن الكرميات 
اخلاصة قبل النزول إلى بركة السباحة.

وكشـــفت تقاريـــر علمية أن املـــرء غالبا ما 
يصـــاب باحمرار العـــني  وزيادة فـــي إفرازات 
الدموع لبضع ســـاعات بعد اخلروج من حّمام 
الســـباحة، وللتعامل مع ذلك ينصـــح بارتداء 
نظارة السباحة التي توفر حماية جيدة للعني 

من اجلراثيم  واألمراض املعدية.
 وأوضحت اجلمعيـــة األملانية لطب العيون 
أن السبب في احمرار العني يرجع إلى الكلور، 
 والـــذي عندما يتفاعل مع العـــرق أو البول أو 
األوساخ في مياه احلمام  يشكل مركبا كيميائيا 

يهاجم الطبقة الدمعية التي حتمي العني.
 وإضافة الكلور إلى حمام السباحة، ال مينع 
من  جتمـــع جزيئات اجلراثيـــم التي قد تتوغل 

إلى القرنية أو امللتحمة  مسببة التهابات.
العـــني  قطـــرات  أن  اجلمعيـــة    وأضافـــت 
احملتويـــة على دمـــوع اصطناعية تســـهم في 
 تخفيـــف األعـــراض، مشـــددة علـــى ضـــرورة 
استشـــارة طبيـــب عيون فـــي حال اســـتمرار 
 األعراض ألكثر من 24 ســـاعة. وكشـــفت إحدى 
الدراســـات أن البول املختلط مع الكلور ميكن 
أن يسبب تفاعالت كيميائية مت ربطها مبشاكل 

في اجلهاز التنفسي عند السباحني. 

ويتفاعـــل الكلـــور مـــع عـــدد مـــن املـــواد 
الكيميائيـــة املوجـــودة فـــي العـــرق والبـــول 
البشـــري. وقام العلماء بجمع عينات من مياه 
حمامات الســـباحة مع خليـــط من املفترض أن 

يحاكي التركيبة الكيميائية للعرق والبول.

وتشـــير التحاليل التي أجريت على عينات 
من مياه حمامات السباحة، مع نتائج التجارب 
أن مزيـــج الكلـــور وحمض اليوريـــك قد يكون 
مســـؤوال عن جـــزء كبيـــر من تشـــكيل كلوريد 

السيانوجني في حمامات السباحة.

} واشنطن - تعد حبوب منع احلمل والواقي 
الذكري من أكثر وسائل منع احلمل استخداما 
في العالم بســـبب جناحهما إلى حد كبير في 
مهمتهما، لكن مع ذلك، كشفت دراسات عديدة 
عن تســـببهما فـــي عدد كبير مـــن املضاعفات 

اخلطيرة.
وفي الوقـــت الذي يعتبر فيـــه البعض أن 
الواقي الذكري غير عملي ويقلل من الشـــعور 
باإلحســـاس أثناء العالقة ويعطـــل العفوية، 
يشـــكو شـــق كبير من الرجال من عدم قدرتهم 
على احملافظة على االنتصاب أثناء استخدامه.
وأوضح باحثـــون أن الواقـــي الذكري قد 
يؤدي إلى االحتكاك في القضيب مما يســـبب 
واســـتخدام  األلم املوضعي والطفح اجللدي. 
الواقـــي الذكـــري املصنـــوع مـــن الالتكس قد 
يســـبب حساسية مفرطة ويشـــكل خطرا على 

حياة الشخص الذي يستخدمه.
كشـــفت  فقـــد  للنســـاء،  بالنســـبة  وأمـــا 
النتائج البحثية احلديثـــة أن الالئي يتناولن 
حبـــوب منع احلمل هن أكثـــر عرضة لإلصابة 

بالغلوكوما.
وهـــذه الدراســـة اجلديدة هـــي األولى من 
نوعهـــا التـــي تثبت زيـــادة خطـــر الغلوكوما 
لدى النســـاء الالتي يقمن بتناول وسائل منع 

احلمل عن طريق الفم.
وقـــد حـــث العلماء األطبـــاء علـــى إخبار 

املتزايد،  باخلطر  النســـاء 
ضرورة  إلـــى  باإلضافـــة 
للتحقق  بالفحص  القيام 
من اإلصابة بهذه احلالة.

لني  شـــان  الدكتور  وقال 
من جامعة كاليفورنيا بســـان 
تكون  أن  ينبغي  فرانسيسكو: 

هـــذه الدراســـة حافـــزا إلجراء 
أبحاث فـــي املســـتقبل من أجل 
إثبات عالقة الســـبب والنتيجة 
فيما يخص تناول وســـائل منع 

احلمـــل عن طريق الفم واإلصابة 
بالغلوكومـــا. وفي الوقـــت احلالي، 

يجـــب علـــى النســـاء الالتـــي تناولن 
وســـائل منع احلمل عن طريق الفم ملدة 

ثالث ســـنوات أو أكثر إجراء الفحوص 

للتأكـــد من عـــدم إصابتهـــن بالغلوكوما، كما 
يجـــب أن يقوم طبيب أمراض العيون مبتابعة 

حاالتهن عن كثب.
وشـــملت الدراســـة 3406 مـــن الســـيدات 
الالتي تتراوح أعمارهن بني 40 ســـنة أو أكثر 
من جميع أنحـــاء الواليات املتحدة األميركية، 
واللواتـــي قمن بإكمـــال االســـتبيان اخلاص 

بالصحة اإلجنابية وخضعن لفحوص العني.
وجدت الدراسة أن النساء اللواتي تناولن 
وســـائل منع احلمـــل عن طريـــق الفم -بغض 
النظر عن نوع تلك الوســـائل- لفترة أطول من 
ثالث ســـنوات كن أكثر عرضة بنسبة الضعف 

أيضا لإلصابة بالغلوكوما.
وأشـــار الباحثـــون أن االســـتخدام طويل 
األمد لوســـائل منع احلمل التـــي يتم تناولها 
عن طريـــق الفم قد يكون عامـــل خطر محتمل 
بالنســـبة للغلوكوما. وقد أظهرت الدراســـات 
الســـابقة أن هرمون اإلســـتروجني رمبا يلعب 

دورا هاما في اإلصابة به.
ويذكـــر أن الغلوكوما هو املصطلح 
الـــذي يصـــف مجموعـــة مـــن 
تؤثر  التـــي  العني  أمـــراض 
على الرؤيـــة، ويصيب عادة 
كلتـــا العينني، ولكن بدرجات 
عندمـــا  ويحـــدث  متفاوتـــة، 
تصاب أنابيب التصريف داخل 
العينـــني باالنســـداد، مما يعيق 
تصريف الســـوائل بشـــكل سليم. 
الضغط  يتراكـــم  ذلـــك،  ونتيجة 
داخـــل العـــني، وهو مـــا ميكن 
أن يســـبب تلفا فـــي العصب 
البصري واأللياف العصبية 

لشبكية العني.

وميكن أن تشكل حبوب منع احلمل خطرا 
على النســـاء اللواتي يعانني من صداع مزمن. 
ففي دراســـة أجريت فـــي الواليـــات املتحدة، 
أظهـــرت الدراســـة بـــأن 18 باملئة من النســـاء 
يعانني من الصـــداع النصفي. والذي غالبا ما 
يبدأ في مرحلة البلوغ ويختفي مع بلوغ ســـن 

اليأس.
وغالبـــا ما تشـــعر النســـاء بـــأن الصداع 
النصفـــي يزداد حدة قبل الدورة الشـــهرية أو 
أثناءهـــا حيث تنخفض نســـبة اإلســـتروجني 
لديهـــن، وهو عامـــل محرض لهـــذا النوع من 
الصـــداع وتعرف هـــذه النوبات مـــن الصداع 

”بالصداع النصفي الشهري“.
وينبـــع اخلوف من اســـتخدام حبوب منع 
احلمل بالنسبة للســـيدات اللواتي يعانني من 
صداع نصفي من إمكانية تعرضهن للســـكتة. 
وعلى األغلب، فإن نســـبة اإلصابة بالسكتة قد 

تكون أعلى بني الســـيدات اللواتي يعانني من 
الصداع النصفي (مبا في ذلك النساء اللواتي 

ال يستخدمن حبوب منع احلمل).
ويعـــد اللولب املعدني من وســـائل احلمل 
اآلمنـــة أيضا لكنه هـــو أيضا غيـــر بريء من 

اآلثار اجلانبية.
ويوضح خبراء طب النســـاء والتوليد أن 
إهمـــال عـــالج االلتهابات املهبليـــة مع وجود 

اللولب يضاعف أضرارهـــا على صحة املرأة. 
وحذروا من أن تفاقـــم االلتهابات املهبلية إلى 
مرحلة تتجاوز املهبـــل وعنق الرحم قد يؤدي 
إلى التسبب في اإلصابة بالتهابات احلوض، 
ومع وجود اللولب قد يؤدي األمر إلى انسداد 
قنوات فالوب. وهو ما يعد من احلاالت شديدة 

اخلطورة.
ويعتبـــر انتقـــال اللولـــب مـــن موضعـــه 
الطبيعي من املشـــاكل األخـــرى التي ميكن أن 
تتعرض لها املرأة بعد اســـتخدامه. فقد يزاح 
عـــن مكانه ويتجه إلى أعلـــى الرحم ومنه إلى 
جتويف البطن، أو قد ينغرس في جدار الرحم. 
وهـــي علـــى الرغم مـــن كونها مشـــاكل نادرة 
احلـــدوث إال أن اتخاذ احلـــذر من وقوعها أمر 
واجب، ويتم بواسطة املتابعة الدورية لوضع 
اللولب، كل ســـتة أشـــهر للتأكد مـــن بقائه في 

موضعه الطبيعي.

وسائل منع الحمل آمنة لكن آثارها الجانبية خطيرة
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

حتــــــث حمالت منظمــــــة الصحة العاملية داخل الدول النامية على اســــــتخدام وســــــائل منع 
احلمل البســــــيطة وغير املكلفة للحد من االنفجار الدميغرافي غير املتناســــــب مع األوضاع 
االجتماعية واالقتصادية، لكن األطباء يحذرون من اإلفراط في اســــــتعمال هذه الوسائل ملا 

لها من مخلفات غير محمودة على الصحة للرجل واملرأة.

اللواتـــي  الســـيدات  اســـتخدام 
يعانين من صداع نصفي لحبوب 
الحمـــل يعرضهـــن لإلصابة  منع 

بالسكتة الدماغية

 ◄

اللولـــب المعدنـــي قد يـــزاح عن 
إلـــى  ومنـــه  الطبيعـــي  مكانـــه 
تجويـــف البطـــن، أو قد ينغرس 

في جدار الرحم

 ◄

[ الواقي الذكري قد يسبب أملا موضعيا وطفحا جلديا [ إهمال مراقبة اللولب املعدني يضاعف أعراض االلتهابات املهبلية

◄ حذرت الغرفة األملانية للصيادلة 
من اإلفراط في تعاطي األقراص 

املنّومة، حتى عند االستيقاظ بعد 
منتصف الليل رغم تناول قرص 

ما قبل النوم، تفاديا لإلجهاد 
واإلرهاق.

◄ قال أوزغور يوروك األستاذ 
الدكتور في قسم األنف واألذن 

واحلنجرة بجامعة أتاتورك في والية 
أرضروم التركية، إن األشخاص 

الذين يشخرون أثناء النوم ال 
ميكنهم أخذ قسط وافر من الراحة 

بسببه، حيث يتشتت انتباههم عقب 
االستيقاظ، األمر الذي يؤدي بهم إلى 

ارتكاب حوادث مرورية.

◄ جنح علماء بريطانيون في 
تطوير عالج يعزز النظام املناعي 

في أجسام املرضى املصابني مبرض 
”املايلوما املتعددة“ وهو أحد أنواع 

السرطان.

◄ توصلت دراسة طبية حديثة 
إلى أن األشخاص الذين ميارسون 

متارين اآليروبكس الرياضية 
باعتدال يتمكنون من حتسني آلية 

استجابتهم لعالج نوبات الربو 
بصورة أسهل وأسرع.

◄ قالت الهيئة األملانية ملراقبة 
اجلودة إن من يعاني من عدم 

حتمل الالكتوز يصاب بآالم بالبطن 
وتقلصات باألمعاء عند تناول 

منتجات األلبان.

◄ حذر طبيب األمراض اجللدية 
الفرنسي مارتني باسييراي من 

استخدام اجليل املطهر املخلوط 
بالكحول قبل غسل األيدي باملاء 

والصابون، مؤكدا أنه ال يحل مكان 
الصابون.

قالـــت خبيـــرة التغذية الفرنســـية الدكتـــورة بريجيت بوشـــية إن 
تفويـــت وجبـــة اإلفطار يزيـــد من كميـــة الســـعرات الحرارية التي 

يأكلها الشـــخص في الوجبة التالية.

أوضـــح باحثـــون أملـــان أن النعنـــاع يتميز بمفعـــول عالجي، 
وذلـــك بفضل احتوائه علـــى الزيوت الطيارة، التي تســـاعد 

على التخلص من التشنجات والصداع.

أ
و
ع

حبوب منع الحمل قد تزيد خطر اإلصابة بالغلوكوما

} لنــدن - أظهـــر باحثـــون بريطانيـــون أن 
انعكاســـات الطقس احلار على صحة اإلنسان 

تظل أقل ضررا من الطقس البارد.
وقـــام العلمـــاء، حتـــت إشـــراف أنتونيو 
البريطانـــي  باملعهـــد  العالـــم  جاســـباريني، 
الشتراطات النظافة والرعاية الصحية والطب 
االستوائي، بتقييم 74 مليون حالة وفاة حدثت 
بني عامي 1985 و2012 في 13 دولة حول العالم.

وتبني للعلماء أن البرودة كانت ســـببا في 
عدد كبير من حاالت الوفاة يزيد عما تســـببت 

فيه السخونة بنحو 20 مرة.
وأوضـــح الباحثون في هذه الدراســـة أن 
السخونة الشـــديدة تتسبب في التحميل على 
القلـــب والدورة الدمويـــة بصفة خاصة، ولكن 
عند التعرض لبرودة شـــديدة، يتسبب ذلك في 
إحداث مشـــاكل بالقنوات التنفسية إلى جانب 

التأثير على القلب والدورة الدموية، ما يؤدي 
إلى إضعاف اجلهاز املناعي بشكل إضافي.

وجتدر اإلشـــارة إلى أن هذه الدراسة تعد 
أكبر الدراسات التي مت إجراؤها على مستوى 
العالم حتى اآلن الستكشاف العالقة بني درجة 

احلرارة وصحة اإلنسان.
وأكدت دراســـة أخرى وجود عالقة بالفعل 
بني الطقس البـــارد واإلصابة بنـــزالت البرد، 
وشـــددت علـــى أن تأثير هواء الشـــتاء البارد 
يزيـــد من تكاثر الفيروســـات األنفية بســـرعة 
كبيرة محوال نزلة البرد إلى محنة من العطس 

ورشح األنف.
وأشـــار علماء في جامعة يال في الواليات 
املتحـــدة األميركيـــة، إلـــى أنه حتـــى البرودة 
اخلفيفة تزيد سرعة تكاثر الفيروسات األنفية 

في فئران املختبر.

وحســـب الدراسة، تســـبب البرودة أيضا 
تغيرات في النظام املناعي جتعل الفيروسات 

تتكاثر دون رادع تقريبا.
ويشـــتبه العلماء منذ أكثر من نصف قرن 
في أن الفيروســـات األنفية تزدهر في البرودة 

اخلفيفة.
ووجـــد باحثـــون عـــام 1960 أنهـــا تتكاثر 
بســـرعة أكبر عند 33 درجة مئوية باملقارنة مع 

درجة حرارة اجلســـم (37 درجة مئوية). وهذه 
الدراسة توسع أيضا نتائج دراسة نشرت عام 
1960، وتشير إلى ثالثة آثار بيولوجية للطقس 

البارد ميكن أن تزيد احتمال اإلصابة بالبرد.
وذكـــرت أخصائيـــة علـــم املناعـــة أكيكو 
إيواســـاكي وزمالؤهـــا فـــي جامعة يـــال أنه 
فـــي اخلاليا -املبطنـــة للممـــرات األنفية لدى 
الفئـــران- كانت اجلينات التـــي تنتج بروتني 
إنترفيـــرون الـــذي يحـــارب الفيروســـات أقل 
نشـــاطا عند درجة حـــرارة 33 باملقارنة مع 37 

درجة مئوية.
وعالوة على ذلك تقل مع انخفاض احلرارة 
حساسية اجلزيئات: التي تكتشف الفيروسات 
داخـــل اخلاليا وتأمر اخلليـــة بإنتاج بروتني 
إنترفيرون الذي مينـــع تكاثر الفيروس داخل 

اخلاليا.

مادة الكلور غير كافية لتجنب العدوى داخل برك السباحة

الطقس الحار أقل خطرا من البارد

تفاعل المواد المطهرة في برك السباحة يسبب تهيجات بالجلد والعينين

التعرض لبرودة شديدة يتسبب 
فـــي إحـــداث مشـــاكل بالقنوات 
التنفسية إلى جانب التأثير على 

القلب والدورة الدموية

 ◄

وجدت لورا إيه كوالنجيلو، من جامعة نورث ويسترن بشيكاغو 
أن مخاطر أمراض القلب واألوعية الدموية متســـاوية بالنسبة 

للنحفاء وأصحاب الوزن الزائد.

ن بتناول وسائل منع 

األطبـــاء علـــى إخبار 
د،
ة 
ق 
.
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تكون   
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واإلصابة 
ــت احلالي،

التـــي تناولن 
طريق الفم ملدة 

إجراء الفحوص 

األمد لوســـائل منع احل
عن طريـــق الفم قد يك
بالنســـبة للغلوكوما.
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} مدريد - فقد أثر ثالثة صحفيين أسبان في 
مدينة حلب الســـورية وانقطعت أخبارهم منذ 
الثاني عشر من الشهر الجاري، وفق ما أعلنت 
رئيســـة اتحاد جمعيات الصحفيين األســـبان 

أول أمس.
وقالت إلســـا غونزاليس ”حاليا ال يمكننا 
الحديـــث ســـوى عن فقـــدان أثرهـــم“، مؤكدة 
بذلـــك تصريحات أدلت بها لشـــبكة تي في اي 
24 ســـاعة التلفزيونية الرســـمية األســـبانية. 
وأضافت غونزاليس أن مصادر رســـمية أكدت 

لها هذه المعلومات.
مـــن جانبهـــا، أعلنـــت وزارة الخارجيـــة 
األســـبانية أنها ”على علم بالوضع“. وأضاف 
متحدث ”نعمل على المســـألة“، دون أن يعطي 

مزيدا من اإليضاحات.
الصحفييـــن  أن  غونزاليـــس  وأضافـــت 
المستقلين الثالثة دخلوا سوريا في 10 يوليو 
مـــن تركيا، وأن اخبارهـــم انقطعت منذ 12 من 

الشهر الحالي.
وكان الصحفيـــون الثالثة وهـــم انطونيو 
بامبليغا (33 عاما)، وخوســـيه مانويل لوبيز 
(44 عاما) وانخيل ساستري (35 عاما)، يعملون 
في الفترة األخيرة لوســـائل إعالم أســـبانية، 
والســـيما صحيفتي آي بي ســـي والراســـون، 

وشبكة كواترو وإذاعة أوندا سيرو.

وال تعـــرف غونزاليس ألي وســـائل إعالم 
كانـــوا يعملـــون عند فقـــدان أثرهـــم. وكانوا 
يتشـــاركون في إجراء تحقيق في سوريا، كما 

ذكر التلفزيون الرسمي.
وطلبـــت عائـــالت الصحفييـــن فـــي بيان 
تناقلته وســـائل اإلعـــالم ”التحلـــي بالصبر“ 
و”أكبـــر قدر ممكـــن من التكتـــم“، وخصوصا 

”االحترام“.
وسبق النطونيو بامبليغا أن أرسل مقاالت 
لوكالة فرانـــس برس عن ســـوريا حتى العام 
2013. كمـــا تعاون خوســـيه مانويل لوبيز مع 
فرانس برس كمصور في مناطق نزاع عدة في 

العالم، ومنها سوريا حتى العام 2013.
جمعيـــات  اتحـــاد  رئيســـة  وأضافـــت 
الصحفييـــن ”هـــذه المنطقـــة شـــهدت معارك 

عنيفة وبالتالي هناك ما يستدعي القلق“.
وعمـــل بامبليغا في عدد كبيـــر من النقاط 
الســـاخنة في العالـــم، خصوصا فـــي العراق 
وباكســـتان وأفغانستان والســـودان. ويبدي 
اهتماما شـــديدا بقضية الشـــعب الســـوري، 
وشـــارك في تأليف كتاب عن مأساة هذا البلد. 
وغطى خوســـيه مانويل لوبيز أيضا نزاعات، 

في أفغانستان والعراق وكوسوفو. 
وعمل انخيل ساســـتر الصحفي المصور، 
فتـــرة طويلة في أميـــركا الالتينية. وبدأ عمله 

الصحفي مراسال في لندن إلذاعة أوندا سيرو 
الخاصة.

وخطف ثالثة صحفيين أسبان في سبتمبر 
وأكتوبـــر 2013 فـــي ســـوريا. وكان الصحفي 
خافييـــر اســـبينوزا خطف في ســـبتمبر 2013 
في محافظة الرقة القريبة من الحدود التركية. 
وأطلق ســـراحه فـــي مـــارس 2014. والمصور 

مـــارك مارخينيـــداس الذي خطـــف أيضا في 
ســـبتمبر 2013 وأطلـــق ســـراحه فـــي مارس 
2014، نقـــل أيضا علـــى غرار اســـبينوزا إلى 
مركز الحتجـــاز الرهائن يســـمى ”غوانتنامو 
قرب حلـــب. والصحفـــي الثالث،  اإلســـالمي“ 
المصور ريكاردو غارسيا فيالنوفا، خطف في 

خريف 2013، وأطلق سراحه أيضا في 2014.

} اخلرطــوم - اعتـــرف مســـؤول فـــي وزارة 
اإلعالم الســـودانية بعدم اســـتيعاب السلطة 
لحريـــة الصحافـــة وتـــردي العالقـــة بينهما، 
موضحا أن تعمق الصحافة في تغطية قضايا 
األمن القومي واالقتصادي والمجتمعي، يؤرق 

الحكومة بشكل كبير.
اإلعـــالم  بـــوزارة  الدولـــة  وزيـــر  وقـــال 
الســـودانية، ياســـر يوســـف إن العالقـــة بين 

الســـلطة والصحافة لـــم تصل إلـــى المرحلة 
الزال  الطرفيـــن  بيـــن  الجـــدل  وإن  المثلـــى، 

متواصال.
ونـــوه الوزيـــر إلـــى أن الحاجـــة مازالت 
مستمرة لحوار بين الحكومة والصحافة وكل 
مكوناتها، وصوال لعالقة راسخة بين الطرفين 

حول الحريات الصحفية.
كما وجه رئيس االتحاد الدولي للصحفيين 
جيم بوملحـــة، انتقادات صريحة لما تتعرض 
له الصحف الســـودانية من مصـــادرة على يد 
جهاز األمـــن، وذلك خالل أول قمـــة التحادات 
صحفيي شرق ووسط أفريقيا التي عقدت في 
العاصمة الســـودانية، أول أمس، بمشاركة 11 

دولة أفريقية.

وأشـــار إلى ما يتعرض له الصحفيون في 
العالم من قتل وعنف وتهديد ورقابة، الفتا إلى 
أن مصـــادرة بعض الصحف الســـودانية من 
قبـــل األجهزة األمنية له تأثيرات ســـالبة على 
ومؤسساتهم،  الصحفيين  ووضعية  الحريات 
وحصانـــة  الصحافـــة  حريـــة  علـــى  مؤكـــدا 

الصحفي.
تعـــاون  ضـــرورة  إلـــى  بوملحـــة  ودعـــا 
الصحفيين من أجـــل مجابهة التحديات التي 
تعترضهم، وقال إن الصحفي هو ”أوكســـجين 

الديمقراطية“ ويجب حمايته.
وطالـــب المؤتمرين بالخـــروج بتوصيات 
الصحافـــة والصحفيين، الفتا  واقعية لخدمة 
إلى أن حرية اإلعالم والديمقراطية من القضايا 

الهامة المطروحة، وشدد على ضرورة السعي 
لتطوير المهنة والمؤسسات الصحفية للقيام 

بدورها.
بـــدوره وصـــف رئيـــس االتحـــاد العـــام 
الرزيقي،  الصـــادق  الســـودانيين  للصحفيين 
قمة رؤســـاء اتحادات الصحفيين لدول شرق 
ووســـط أفريقيـــا بالحـــدث الكبيـــر، الفتا إلى 
أن اجتماعاتهـــا تمثل أهمية كبرى بالنســـبة 

التحاده.
وقـــال ”المنطقـــة تعـــج بتحديـــات كبيرة 
وتعانـــي من أزمـــة كبيـــرة فى تطويـــر مهنة 
الصحافـــة ومعضلـــة عظيمـــة فـــي الحريات 
الصحفية“، مشيرا إلى أن المنطقة بما تعانيه 

من حروب وصراعات بحاجة لصحافة قوية.

صابر بليدي

وشـــبكات  اإلخباريـــة  المواقـــع  تحولـــت   {
التواصل االجتماعي إلى ساحة حرب إعالمية، 
بعد تأخر إصدار البيانات الرسمية من وزارة 
الدفـــاع الجزائرية، وغيـــاب أي خطة إعالمية 
في مواجهـــة تدفـــق المعلومـــات المتناقضة 
والمغلوطة وانتشار الشـــائعات  فيما يخص 
العمليـــة اإلرهابية التي راح ضحيتها تســـعة 
عســـكريين بمحافظـــة عين الدفلـــى ( 150 كلم 

غربي العاصمة الجزائر).
والشـــبكات  اإللكترونية  المواقع  وطرحت 
االجتماعية، ســـيناريوهات متعددة، ووجهات 
نظـــر مختلفـــة تتعلـــق بخطاب الحـــرب على 
اإلرهـــاب، والعودة المفاجئـــة لتنظيم القاعدة 
في بالد المغرب اإلســـالمي، وانتقاد سياســـة 
الحكومة فـــي التعاطي اإلعالمي مع الحوادث 
اإلرهابيـــة، الـــذي ســـمح بفتـــح البـــاب على 
مصراعيـــه للروايات المختلفـــة حول ضحايا 
عيد الفطر المبارك، والحوادث التي تهدد أمن 

الجزائر واستقرارها. 
وتأخـــرت وزارة الدفاع الجزائرية لمدة 48 
ساعة، للتصريح بشأن العملية المسلحة التي 
اســـتهدفت دورية للجيش الجزائري في ثاني 
أيام العيد من طرف مســـلحي تنظيم القاعدة، 
وخـــالل هذا الوقت كان فيســـبوك قد اشـــتعل 
وتحول إلى ساحة حرب، بين المتعاطفين مع 
ضحايـــا الجيش والمنددين بهمجية اإلرهاب، 
وبين منتقدي الخطاب الحكومي حول التحكم 
األمنـــي في ربـــوع البالد، ونجـــاح البالد في 
عزل التنظيمات المســـلحة وتصدير التجربة 

الجزائرية.
وفـــي ظـــل غيـــاب اســـتراتيجية إعالمية 
ناجعـــة من طـــرف وزارة الدفاع لتســـيير مثل 
هذه الوضعيات، تحولت الكثير من الصفحات 
لمصـــدر مهـــم للعديـــد مـــن وســـائل اإلعالم 

المحلية، التي اســـتعانت بها لتحقيق السبق 
في منافســـة غير مهنية وغير شـــريفة، وسقط 
اإلعالم المحترف بأجهزته البشـــرية والمادية 
فـــي فخ إعـــالم المواطن المفعم بالشـــوفينية 
مضامينـــه  فتحولـــت  الذاتيـــة،  واألمزجـــة 
وتعليقـــات صـــوره ألخبار تتصـــدر صفحات 
الجرائد المحلية، أمام انسداد أبواب االتصال 
والتواصـــل مع المصـــادر الرســـمية للوزارة 

الوصية ( الدفاع الوطني).
ومـــع ما يقال على وقفة إعالم المواطن في 
محنـــة عين الدفلـــى، إال أن صفحات التواصل 
اإلجتماعي، اســـتطاعت نقل مشاعر التعاطف 
مع الضحايا ومع عائالتهم المكلومة، وعبرت 
عـــن حنـــق واســـتياء الشـــارع الجزائري من 
العـــودة المفاجئة والمثيـــرة لتنظيم القاعدة 
إلى الواجهة، مع خطاب رســـمي أصاب اآلذان 
بالصمم من شـــدة الترديد، حـــول النجاح في 
القضـــاء علـــى اإلرهاب واســـتتباب األمن في 

ربوع الوطن.
وبعـــد تدفق ســـيل الصـــور والمعلومات 
المتضاربة غير المســـتندة إلى مصادر دقيقة 
أو موثوقـــة، والتـــي أججت مشـــاعر الغضب 
والصدام علـــى المواقع االجتماعيـــة، أعلنت 
الشـــبكة التلفزيـــة الجزائرية علـــى صفحتها 
الرســـمية على فيســـبوك، وقالت ”نؤكد أن كل 
الصـــور التي تنتشـــر منذ يـــوم العملية على 
موقـــع فيســـبوك، ويقـــول النشـــطاء إنها من 
عين الدفلى، هي مجرد صور لعمليات ســـابقة 
خاصة البويرة (محافظة شرقي العاصمة)، أو 
من العشـــرية الســـوداء، أو من مناطق أخرى، 
وندعو وســـائل اإلعالم التـــي أصبحت تعتمد 
على فيســـبوك كمصدر للخبر (خاصة جريدة 
البالد)، إلـــى التحلي بروح المســـؤولية، كما 
ندعو الجزائريين إلى الكف عن تداول الصور 
ألنها غيـــر صحيحـــة، ونؤكـــد أن االتصاالت 
مقطوعة بالمناطق المطوقة من طرف الجيش، 
وبالتالي لم يتم إرســـال أي صـــور للعمليات، 
وفي حـــال صـــدور أي صـــور فترقبوها على 

صفحتنا“.
وارتابـــت أصـــوات سياســـية وثقافية من 
الهدف الحكومي وراء التعتيم اإلعالمي، حيث 
كتب المعارض السياســـي والضابط السابق 
في جهاز الدفاع المدني عمر ســـعادة، المقيم 

في الســـويد، يشـــكك في مصداقيـــة التضامن 
المطلق الذي أظهرته صفحات فيسبوك، وقال 
”صورة نشـــرتها صفحات الدربوكـــة والقالل 
(آالت موســـيقية) علـــى أنهـــا لمواطنـــي عين 
الدفلى رأوا قوات الجيش تتوجه نحو الجبال 
للثأر مـــن اإلرهابييـــن قتلة الجنـــود فهرعوا 
للذهاب معهم، والصورة في الحقيقة مأخوذة 
لمواطنيـــن بعد مباراة الخضر في المونديال، 
وال عالقة لهـــا بحادث مقتل الجنود.. أبســـط 
إنســـان يعـــي اللعبة التـــي يمارســـها النظام 

بصناعة مسلسل اإلرهاب لترويع الشعب“.
وأضاف ”النظام يريد أن يســـوق إعالميا 
تضامـــن الشـــعب ووعيـــه بخطـــر اإلرهـــاب 
المزعوم، فيحصل بذلك على صالحيات واسعة 
تخـــول لـــه قمع كل معـــارض بحجـــة مكافحة 
اإلرهاب، والحقيقة أن الشعب يعي أن الجنود 
هـــم أكباش فـــداء لتمريـــر مخططـــات النظام 
الخبيثـــة، وهو يعي ماهيـــة اللعبة والالعب، 
فإلى متى يستمر مسلسل (االستحمار) مرافقا 

لفزاعة اإلرهاب؟“.
وتابع في صفحته، ”انظروا إلى المالبس 
التـــي يرتديها الشـــباب ونحن في عز الصيف 

والحـــرارة جد مرتفعة فـــي الجزائر، لتتأكّدوا 
أّن األحـــرار يبذلـــون ُقصـــار جهدهـــم لتنوير 
عقولكم، أما صعاليك النظام فيلعبون بعقولكم 
إلـــى أقصـــى حـــد طالما بقيـــت فيكـــم قابلية  

لـ”االستحمار“.
يقصدهـــا  التـــي  الصـــورة  أن  والالفـــت 
المعـــارض والتـــي تـــم تداولهـــا علـــى نطاق 
واســـع على شبكة فيســـبوك، تظهر المعنيين 
يتوشـــحون بالرايـــات الوطنيـــة، ويرتـــدون 
مالبـــس غير صيفيـــة. وهي إشـــارة واضحة 
للشكوك التي حامت حول وقوف جهات معينة، 
أرادت إظهار تضامن شـــعبي غير مسبوق مع 

قوات الجيش والمؤسسة العسكرية.
ومع صـــور الضحايا التي مألت وســـائل 
التواصل االجتماعي، والتغطية الفوتوغرافية 
لمراسم دفنهم في مسقط رأسهم، وحالة الغيظ 
التي انتابت المعلقين جراء الغياب الملحوظ 
وأعضـــاء  العســـكرية  المؤسســـة  لقيـــادات 
الحكومـــة عـــن جنائزهـــم وتأخـــر التعـــازي 
الرســـمية، اكتفـــى الوزيـــر األول عبدالمالـــك 
سالل بتوجيه تعازيه بعد أيام من دفنهم على 
حســـابه في فيســـبوك، مما أعـــاد الجدل إلى 

نفس الفضـــاءات حول الفـــوارق االجتماعية 
والطبقية بين أبناء وأحفاد مســـؤولي الدولة 
المحظوظيـــن بفـــرص الرفاهية والســـفريات 
السياحية والعيش الرغيد، وبين أبناء الشعب 
البســـيط والفقيـــر الذيـــن يقضـــون واجبهم 
الوطنـــي في الحر والقـــر ويضحون بحياتهم 

من أجل سالمة الوطن.
وتســـاءل اإلعالمـــي المخضرم والشـــاعر 
ســـليمان جوادي في صفحته ”ماذا لو أن من 
بيـــن الجنود الذين استشـــهدوا، واحدا مقربا 
لعلـــي حداد (رجـــل أعمال مقرب من الســـلطة 
ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات) أو الوزير 
األول عبدالمالك ســـالل، هل كانت الســـلطات 

المدنية ستتعامل بمثل هذه البرودة؟“.

[ اإلعالم الرسمي يغيب الصورة الواضحة للعمليات اإلرهابية [ وسائل اإلعالم تستقي معلوماتها من مواقع التواصل
غابت الصورة الواضحة عن تفاصيل العمليات اإلرهابية األخيرة في الجزائر عبر وسائل 
اإلعالم، وسط غياب الخطط اإلعالمية الحكومية لمواجهة الشائعات واألخبار المتضاربة 

في المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي.

الشبكات االجتماعية تناقلت أخبارا وصورا مضللة التمت للعملية اإلرهابية بصلة

الصحفيون األسبان فقدوا خالل إعداد تحقيق عن سوريا

شبكات التواصل االجتماعي تستلم دفة القيادة اإلعالمية في الجزائر

اإلعـــــالم الــمــحــتــرف ســقــط في 
المفعم  الــمــواطــن  ــــالم  إع فـــخ 
أبواب  انسداد  أمام  بالشوفينية 

االتصال مع المصادر الرسمية

◄

صــفــحــات فــيــســبــوك أصــبــحــت 
للعديد من وسائل  مصدرا مهما 
استعانت  التي  المحلية  اإلعــالم 

بها لتحقيق السبق الصحفي

◄
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ميديا
{اإلعـــالم اللبنانـــي ال يواجه فقـــط تحدي الحرية بـــل يواجه أيضا 
تحدي االســـتمرار، إذ أن المؤسســـات اإلعالمية بمختلف أنواعها 

باتت تواجه أوضاعا مالية صعبة}.
بسام أبوزيد
رئيس نادي الصحافة اللبناني

{يوتيوب سيصبح المؤشر المهم والوحيد ألهمية األعمال التلفزيونية، 
عندما يكون الذين يشاهدون أعمال التلفزيون على اإلنترنت أكثر من 

50 بالمئة، في ذلك الوقت يكون هو المؤشر الوحيد}.
ياسر عبدالعزيز
إعالمي مصري

{بعض وســـائل اإلعالم في تونس تتصرف بطريقة عفوية ودون 
تفكـــر خالل متابعة ورصد البيانات والصـــور للجماعات اإلرهابية 

التي تسعى ألن تكون لها أذرع إعالمية}.
صادق احلمامي
إعالمي تونسي

جيم بوملحة:
الصحفي هو أوكسجين 

الديمقراطية ويجب 
حمايته

فقدان أثر صحفيين أسبان للمرة الثانية في سوريا

الصحافة السودانية ال تجد مواضيع ال تؤرق الحكومة
◄ تتزايد املخاوف حول مكان وجود 

صحفي ياباني حر، لم يسمع عنه منذ 
شهر في سوريا، وال يعرف سبب عدم 

اتصال الصحفي جومبي ياسودا، الذي 
كان يغطي أحداث الشرق األوسط منذ 
عام ٢٠٠٢، بأحد أو إن كان قد أسر من 

أحد األطراف.

◄ يواجه مراسل قناة السومرية 
الفضائية في محافظة ميسان، 

دعوى قضائية بحجة ”زعزعة األمن“ 
بعد نشره خبرا عن حاالت اخلطف 

والسطو في احملافظة، فيما اختطفت 
مجموعة مسلحة مذيعا في راديو املربد 

مبحافظة البصرة.

◄ أصدر القضاء السوري حكما بإعدام 
اإلعالمي في قناة اجلزيرة، فيصل 
القاسم، بعد اتهامه بدعم اإلرهاب 

والعمل ضد الدولة، باإلضافة إلى إثارة 
النعرات الطائفية، بعد تنوع األحكام 

الصادرة بحق القاسم، بني السجن 
والغرامة واإلعدام، ليتقرر بحسب 
وثيقة مسربة تنفيذ العقوبة األشد 

وهي اإلعدام.

◄ ألقت قوات األمن املصرية، القبض 
على الصحفي أبوبكر إبراهيم خالف، 

أمني نقابة اإلعالم اإللكتروني، دون 
توضيح األسباب، وكانت وسائل إعالم 
محلية نشرت أخبارا تتهم فيه العاملني 

في نقابة اإلعالم اإللكتروني ونقيبها، 
بأنهم يتبعون جماعة اإلخوان.

◄ قررت الدائرة اجلناحية مبحكمة 
االستئناف بتونس تأجيل قضية البت 
في قضية اإلعالمي سمير الوافي إلى 

٣١ يوليو اجلاري واإلفراج عنه  من 
سجن إيقافه، حسب ما أعلن عنه 

الناطق باسم احملكمة، ويحاكم الوافي 
بتهمة التحايل على رجل أعمال.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} أنقرة – قضت محكمة تركية األربعاء بحجب 
الوصـــول إلـــى موقـــع التواصـــل االجتماعي 
تويتر في تركيا، كما أمرت بحظر نشـــر صور 
ومقاطع فيديو للتفجير الدامي الذي حدث في 

جنوب شرق البالد قبل أيام.
وكان 32 على األقل من النشطاء السياسيين 
ومتطوعي اإلغاثة قد قتلوا في المركز الثقافي 
البلدي بمنطقة ســـروج التابعة لوالية شانلي 
أورفـــا يـــوم 20 يوليو الجـــاري، وذلـــك قبيل 
انطالقهم عابرين الحدود مع مساعدات إلعادة 
بنـــاء البلـــدة الكردية الســـورية عيـــن العرب 

”كوباني“.
وذكـــرت وكالـــة األناضـــول الحكومية أن 
محكمة الصلح بمنطقة سروج قد أمرت بحظر 
”نشـــر مواد بصرية تتعلق بالهجوم اإلرهابي“ 
من قبل الصحـــف والتلفزيونات األربعاء، كما 
أمرت بحجب الوصول إلى صور التفجير على 

اإلنترنت.
التركية،  ووفقـــا لصحيفة ”حريت ديلـــي“ 
طلبـــت المحكمـــة مـــن تويتر إزالـــة 107 مواد 
الشـــبكة  امتثلـــت  مـــا  وســـرعان  إعالميـــة، 
االجتماعيـــة لألوامر، لكنها لم ُتزل ســـوى 50 
مادة، وفشـــلت في إزالة المـــواد المتبقية قبل 
انقضاء األربع ســـاعات، وهي المهلة المحددة 
مـــن قبل المحكمة، مـــا أدى إلى حجب الموقع 

في تركيا.
ونقلت وكالـــة رويترز عن مســـؤول تركي 
رفيع المســـتوى أن تويتر قامت بإزالة المواد 
اإلعالمية المتبقيـــة أيضا، لذا ُيتوقع أن ُيرفع 
الحظر، الذي دخل حيـــز التنفيذ يوم األربعاء 
فـــي تمـــام الســـاعة الحادية عشـــرة صباحا 

بالتوقيت المحلي، حسب تويتر قريبا.
وليســـت هذه المرة األولـــى التي يحجب 
فيها الوصول إلى مواقع التواصل االجتماعي 
فـــي تركيا، حيث منعت الحكومة الوصول إلى 
موقعـــي تويتر ويوتيوب فـــي أبريل الماضي 
لفترة وجيزة، وقالت عدة صحف تركية حينئذ 
إن الحجب جاء بعد نشـــر صور للمدعي العام 
محمد ســـليم كيراز وهو محتجز تحت تهديد 
الســـالح على وســـائل التواصـــل االجتماعي 

أثناء محاصرة أعضاء الجماعة اليسارية.
وكانـــت تركيا قـد منعــــت مؤقتـا الوصول 
التحضيـــر  خـــالل  ويوتيـــوب  تويتـــر  إلـــى 
لالنتخابات المحلية في شـــهر مـــارس 2014، 
وذلك علـــى خلفية نشـــر تســـجيالت صوتية 
تزعم تورط الدائرة المقربة من رئيس الوزراء 
التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، في قضايا 

فساد.
 TwitterBlockinTurkey# ووصـــل هاشـــتاغ
إلى األكثر تداوال في تويتر، وذلك بعد ساعات 

من قرار الحجب.
وانتقد أتـــراك القرار مؤكديـــن أن الصور 
منتشـــرة فـــي كل الشـــبكات االجتماعية لكن 
الحكومـــة التركيـــة تعـــادي تويتـــر وتصفي 

حساباتها القديمة.

} جــدة (اململكــة العربيــة الســعودية) – أثار 
مقطـــع فيديو يظهر حترشـــا جماعيا بفتاتني 
في مدينة جدة الســـعودية ردود فعل واســـعة 
على مواقع التواصل االجتماعي، تدين واقعة 
التحـــرش وتدعو إلـــى حلول لهـــذه الظاهرة 

املنتشرة في أكثر من بلد عربي.
وأثار الفيديو تســـاؤالت لـــدى العديد من 
املغرديـــن حول األســـباب االجتماعية لظاهرة 
التحرش اجلماعي، وســـط مقارنـــات عقدوها 
بـــني واقع التحـــرش في العالـــم العربي وفي 
دول أخرى يســـود فيها احترام الفضاء العام 

والتعامل باحترام مع النساء.
وأظهر الفيديو محاصرة عدد من الشـــبان 
لفتاتـــني بأحد منتزهـــات مدينة جدة في ثاني 
أيام عيد الفطر، مانعينهما من مغادرة املكان.

الفيديو الذي جتاوز عدد مشاهديه مليونا 
ونصف املليون مشـــاهدة خلف نقاشا واسعا 

على مدى األيام املاضية على تويتر.
وأكد املتحدث الرســـمي باسم شرطة جدة 
عاطي عطيـــة القرشـــي، االنتهاء مـــن حتليل 
مقطـــع الفيديو، والتعرف على بعض املتهمني 

واستدعائهم للتحقيق.
وحاول التيار املتشدد في املجتمع أن يعيد 
إلى ســـاحة النقـــاش ما يعـــرف بـ“هيئة األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر“، املثيرة للجدل.
وقال أحد هؤالء، في تغريدة، ”يطالبون أن 
تكـــون هناك قوانني مانعـــه للتحرش، وعندما 
نقـــول لهم هؤالء هم املســـؤولون عن تطبيقها 

يرفضون“!، في إحالة إلى هذه الهيئة.
وكان الغريـــب فـــي األمر انتقـــاد مغردين 
للفتاتـــني ودفاعهم عـــن املتحرشـــني. وكتبت 
معلقـــة ”مجتمـــع يدعـــي الفضيلـــة وفي ذات 
الوقت يدافع عن املتحرشـــني بدعوى أن الفتاة 

املتبرجة تستحق التحرش، مجتمع وضيع“.
وقال مغـــرد ”أختـــي احملجبـــة املُتحّرش 
إنســـان مريض، ســـيتحرش اليوم بفتاة غير 
جحمبـــة، وإن تهيأت له الظروف لـــن يتردد في 

التحرش بِك أنت أيضًا ال ُتبرري أفعاله“!

وتضامنت نســـاء خليجيات مـــع الفتاتني 
عبر تعليقات أو تغريدات على مواقع التواصل 
االجتماعي. وكتبت إحداهن ”البنات البســـني 
عبايات وبراقع، واملتخلف يقول إنها متبرجة، 
شـــنو تلبس حديد يعنـــي.! الدين وال أخالق“. 
وخلصت إلـــى مقولة، لهـــا رمزيتها اخلاصة، 
عندمـــا قالت: ”أعود وأكرر… ّملـــا تفترض أني 
حلوة ســـواء مكشـــوفة أو مغطاة.. سأفترض 

أنك لست سوى ذبابة“.
كما شـــهدت مصـــر حالة من اجلـــدل بعد 
انتشـــار فيديـــو لشـــرطية، مـــن إدارة العنف 
ضد املرأة، تصفع شـــابا متحرشـــا وتصعقه 
بالكهربـــاء. وانتشـــر فيديـــو العقيد نشـــوى 
محمود، وهي تعتقل شـــابا من وســـط طابور 

بالقاهرة. السيدات في سينما ”مترو“ 
وأطلق مغـــردون هاشـــتاغ ”#متضامن_

مع_العقيد_نشـــوى“، حيـــث جـــاءت أغلب 
التغريدات مؤيدة ملا فعلته مع الشاب، واعتبر 
مغردون أنه ”يســـتحق ما حدث له عقابا على 

التحرش بالنساء“.
ودعا النشطاء السلطات املصرية لتوظيف 
املزيد من النساء في هذه الوحدة التي أنشئت 
حملاربة التحرش اجلنســـي واحلد من العنف 

ضد املرأة.

ووفقا لدراسة تابعة لألمم املتحدة أجريت 
في ٢٠١٣ بالتعاون مع املنظمات غير احلكومية 
املصريـــة والدوائر احلكومية فإن ٩٩ باملئة من 

النساء في مصر قد تعرضن للتحرش.
ونهايـــة عام ٢٠١٤، ذهبـــت احلكومة أيضا 
إلنشاء وحدة مخصصة حصرا حلماية النساء 
في الشـــارع. هـــذه الوحدة تســـعى احلكومة 
إلـــى توظيف املزيد من النســـاء بها للعمل في 

الشارع على غرار العقيد نشوى.
عـــن  مغـــردون  حتـــدث  النقيـــض،  علـــى 
لظاهـــرة  والنفســـية“  الثقافيـــة  ”احلمولـــة 
التحرش، متســـائلني: ملاذا حتظـــى املرأة في 
كثيـــر من مدن الغرب باالحتـــرام بغض النظر 
عن لباســـها، فيمـــا تقع ضحيـــة التحرش في 
كثير من مدن العالـــم العربي بغض النظر عن 

لباسها؟
وحظيـــت صـــورة التقطتها فتـــاة مصرية 
في مترو بوســـطن تظهر فتيات يرتدين لباسا 
قصيـــرا ويجلس إلـــى جانبهن شـــاب يطالع 
كتابا وال يبدي أي اهتمام بوجودهن، بانتشار 

واسع على موقع فيسبوك.
وقال معلقون إن أسباب التحرش منحصرة 
باملتحرش ال بالضحية، لكن ”املجتمع الذكوري 

ينحاز للمتحرش“.

وســـخر مغردون ”أال يوجد رجل مسلم في 
املقصورة املجاورة“.

وتســـاءل أحد املغردين ملاذا يقع التحرش 
بالفتيـــات فـــي دول، تنعـــت ”ببلـــدان الكفر“، 
و“تتعرض لذلك مـحجبة في بلد مسلم“؟ مفارقة 
لـــم يجد لها جوابـــا، وطرح من خالل ســـؤال 

تتداخل فيه إشكاالت دينية وسوسيوثقافية.
 وســـخرت تعليقات أخرى ممن يدعون أن 
”االحتشـــام“ يقلل من التحرش، وذلك عبر نشر 
صور تدين متحرشـــني على الرغم من اللباس 

احملتشم لنساء عربيات.
وغـــرد عزيز القناعي ”التحرش اجلنســـي 
في الغـــرب يعتبـــر جرميـــة يحاســـب عليها 
القانـــون، بينما في مجتمعاتنـــا يعتبر طيش 
شباب ال محاسبة عليه وتالم املرأة ألنها فتنت 

الشباب“.
وقال فـــارس أبو اخليل ”ال تقود النســـاء 
الســـيارات إرضاء لهم، ال يســـن قانون يجرم 
التحـــرش إرضاء لهم، ال يســـن قانـــون يجرم 
التكفير والتمييز إرضاء لهم، فهل تعرفون من 

”هم“.
وقال مغرد ”أسباب التحرش واالستدعاش 
تقريبـــا واحدة.. كبت جنســـي، فقـــر في املال، 

انعدام في وسائل الترفيه“.
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الكويتعمان

تابعوا

@iyad732
كل من يقـــول إن هنـــاك دولة او 
حكومـــة فعليـــة ان يراجع اقرب 
باألمـــراض  مختـــص  طبيـــب 
العقلية.. عصابة تتحكم في بلد.

******
@mustafakamilm
أين ســـليم اجلبـــوري من جرائم 
امليليشـــيات االرهابية في ديالى 
وهو يبحث عن (حل غير تقليدي) 
إمامه  مع  بالتنســـيق  ملشـــاكلها 

هادي العامري أغيثوا ديالى.
******

@hu_dally
كـــوارث الدولـــة ٥ نقـــاط تكفير 
املخالف استباحة دمائهم التفرد 
لّي عنق األدلة الشـــرعية لتوافق 
تبريراتها الرؤيـــة "ما أوريكم إال 

ما أرى" خوش خالفة.
******

@Sabah_Nahi
انهـــا حرب املئة عـــام في العراق 
بدأت عـــام ١٩٥٨باســـقاط النظام 
امللكـــي وتتواصـــل حـــرب تلـــد 
أخرى، وماليـــني الضحايا حتت 

صراع السباق نحو الكرسي.
******

@2004Noor
توجـــد حديـــة فـــي التعامل مع 
بعضهـــم، كمـــا هنـــاك عـــدد من 
املغرديـــن همهم الوحيـــد الدفاع 
شـــخصيات سياسية او عن دول 
اخرى بغبـــاء وعمى مفرط! رأيك 

في تويتر العراقي.

@LASTWISDOM1
ال تضع ســـكينا في يد مجنون وال 
جهازا ذكيا في يد إنســـان متخلف 

مثل تويتري.
******

@Hussainz9
أن يكون لـــك عيـــال، ال يعني أنهم 
ممتلكات خاصـــة، كونك تعيلهم ال 

يعني أن تتحكم في ما يعتقدون!
******

@kadwi69
الديـــن فســـح املجال واســـعا أمام 
احلريـــة؛ مببـــدأ "أصـــل األشـــياء 
اإلباحة". بينما أخـــذت املنظومات 
الفقهية تصادر هذا املبدأ على طول 

التاريخ اإلسالمي.
******

@A_lemeny10
التعبئـــة العامـــة للحوثيـــني هـــي 
ســـيارات حتمل مكبـــرات الصوت 
وتناشـــد اهالـــي صنعـــاء بالتبرع 
بأوالدهم للقتال في تعز وعدن! أين 

ذهبت حشودهم السابقة؟!
******

@nabilelhalfawy
نزول الرئيس لركوب الدراجة أثناء 
املبـــاراة (يعني ما كانش مشـــغول 
ومع هذا ما اتفرجـــش).. وفر على 

نفسه انتكاسات رديئة مستقبال.
******

@HebaSaaleh
األســـطورة تقول: "مش أحسن من 
سوريا والعراق؟" احلقيقة تقول إن 

العراق فيها ماتشات بجمهور.

@YousufSec
نحن منلك فرصة حقيقية ملواصلة 
التقـــدم اذا ما متكنا من إفســـاح 
املجـــال للشـــباب لرســـم طريـــق 

املستقبل الذي يتطلعون اليه.
******

@k_omn
أي قـــرار صدر لـــم يخدم مصلحة 
اجلميـــع هو من ضمـــن القرارات 
العميـــاء التـــي ال تخـــدم ســـوى 
فئـــة وال تصلح حلكومـــات القرن 

الواحد والعشرين #إشارة.
******

@DrAl_Lawati
سوق االتهامات رائج هذه األيام، 
تطرح رأيا موضوعيا في اإلحداث 
دون ذكـــر أنظمة ورموزها تصبح 
عنـــد البعـــض مثير للفتنـــة وإما 
حتريضهم هم فهو دفاع عن األمة.

******
@MussieMussiex
ما يعكس رقي أخالقنا كعمانيني 
ليـــس مدح الذات علـــى تويتر بل 
اهتمامنـــا برمـــي مخلفاتنـــا في 
الزبالة وعدم رميها على الشاطئ.

******
@YousufSec
بعـــض الناس يعتقد أن االقتصاد 
احلـــر ال أخالق له، هـــذا ابعد ما 
يكـــون عن معنـــى احلريـــة التي 
تقوم على العدل والوفاء والصدق 

والشرف ومكارم األخالق.
******

@Baderali733
اإلنســـان يطغـــى حني يجـــد من 
ميـــأله باملال واملديـــح وهذا حال 
حلكومـــات  املعارضـــني  بعـــض 
ليســـت طاغية ومـــن ورائهم من 

يستخدمهم ألغراضه املقيتة.

@alarabonline
العرب اللندنية

@riyadhalasaad
ألـــم تشـــعل لكـــم شـــمعة احلرية 
بأعمارهـــم رجاال  اطفاال صغـــارا 
كبـــارا بأفعالهم قدمـــوا أرواحهم 
رخيصة كـــي تعزوا عذبوا قطعوا 

لتنالوا كرامتكم فال تضيعوها.
******

@sharif_hijazi
وزير خارجية بريطانيا: "ال نرغب 
في ســـقوط نظـــام األســـد".. وهل 
تختاروا  دميقراطيتكم علمتكم أن 

نظام الدول وليس شعوبها!
******

@khshabeeb
األمـــن  ومجلـــس  املتحـــدة  األمم 
وصـــول  أمـــام  عائقـــا  أصبحـــا 
الشعوب إلى حقوقها. فقط ٥ دول 
تعطي من تشـــاء حقـــه ومتنع من 

تشاء احلقوق ُتنَتزُع َوال ُتوَهب.
******

@AmmarAlzeer
هـــدد  "حّســـون"  األســـد  مفتـــي 
فنفذتها  أوروبـــا  فـــي  بتفجيرات 
داعـــش! نظام األســـد هـــدد بنقل 
"العنـــف" الى داخـــل تركيا فنفذت 

داعش!
******

@3anzehWalo6aret
منـــذ دخلـــت الدعشـــنة على خط 
الثورة فقدنا املشـــروع السياسي 
الناضـــج الذي يليـــق بتضحيات 
شـــيوخ  واآلن  الشـــعب..  هـــذا 
محـــاوالت  يعـــادون  الدعشـــنة 

استعادة الثورة.

@holees11
شـــديدة  خطـــرة  مـــادة  اجلهـــل 
االنفجار أشـــبه بذرات يورانيوم 
جتيد االنشطار وآثاره ما نشاهده 

اليوم من هذه البيئة امللوثة.
******

@najeebghallab
لم يعد احلوثيون متيقنني من أي 
نصر، فقـــط يبذلون جهدهم لبناء 
محنـــة متكنهـــم من اســـتغاللها 
التنظيم  يهيئون  عليها،  والعيش 
تعبئـــة  عامـــل  لتكـــون  للمحنـــة 
حلماية النـــواة الصلبة للتنظيم، 
وبناء تكوين ســـري تخريبي في 

بنية اي حتول.
******

@LutfiNoaman
"التغييـــر" لـــم يحدث بعـــد، وما 
للمشـــاكل  "التجيير"  هـــو  يحدث 

واألزمات، من آن إلى آخر.
******

@Mgrady2011
ملعرفـــة من خلفهـــا.. أكثر من ١٠٠ 
يـــوم معارك في عدن ضد احلوثي 
ولـــم يظهـــر داعش واليـــوم حني 
خـــرج احلوثـــي يصـــدر داعـــش 

تسجيل لعملية له في عدن.
******

@al3bdallatif
وقت الشـــدائد يبحث العاقل عن 
الطرق إلى األلفة وينشغل األحمق 
بدهاليـــز الفرقة وإثـــارة النعرات 
املناطقية واحلزبية فيما العدو ال 

يفرق بني أّي منهما.

مصر

ــــــات فيروســــــا في  التحــــــرش اجلنســــــي ب
املجتمــــــع العربي، وفق مــــــا يؤكد مغردون 
ــــــر بني وضع  ــــــات على تويت عقــــــدوا مقارن
النساء في دول "متدينة ومحافظة" وأخرى 
"كافرة ومنحلة"، وفق وصف "متشــــــدقني 

بالدين والفضيلة".

@kwit13
جتنيس أبناء الكويتيات يساهم 
بأنصاف املرأة الكويتية حقوقيا، 
ويحـــل جـــزءا كبيرا مـــن قضية 
البـــدون بحكم أن مـــا يقارب ثلث 

البدون من أمهات كويتيات.
******

@NajahNajahmali
علـــى  الكويـــت:  مســـاجد  فـــي 
اخلطيـــب أن ال يتلفـــظ بـ(داعش 
والسياسة والطوائف) واال..! في 

تويتر يعبثون على راحتهم!
******

@parlementkw
تقرير التنافسية: ترتيب الكويت 
في التعليم أســـوأ من دولة فقيرة 
جـــدا كزميبابـــوي بــــ٦٢ مرتبة، 
والتي ال يتجاوز معدل دخل الفرد 

فيها ٩٨٧ دوالرا.
******

@Dr_Malduwaihees
كم حذرنا وقلنـــا إن الكويت دون 
الكهربـــاء ال تطـــاق بالرغـــم من 
حبنا ومتسكنا بها!فال تكروهننا 
بحبنـــا الوحيـــد بســـبب ســـوء 

إدارتكم.
******

@ayoubaleidi
نائـــب في مجلـــس األمـــة املوقر 
ميهل وزير الكهرباء ثالثة شهور  
حلل مشـــكلة انقطـــاع الكهرباء، 
يعني  القـــادم  نوفمبـــر  مبعنـــى 

بالشتاء.

تركيا تحظر تويتر خارطة التحرش: الفرق في عقولكم وليس في لباسهن

مجددا بأمر قضائي

صور تؤكد أن ال عالقة {لالحتشام} بتقليل التحرش

ــــــردون يـــســـتـــغـــربـــون  ــــــغ م

الدفاع  استماتة بعضهم في 

وتحميل  الــمــتــحــرشــيــن  ــن  ع

المسؤولية للفتاة

◄

[ تويتر يضج بمقارنات من جدة مرورا بالقاهرة وصوال إلى بوسطن 

حققـــت مجموعـــة غوغل األميركيـــة أرباحا فاقت التوقعات خالل الربع الثانـــي من العام الجاري بارتفاع بلـــغ اثنين بالمئة. وقدرت 

األرباح اإلجمالية لهذه الشركة العمالقة بـ٣،٩ مليار دوالر. وكانت توقعات المحللين االقتصاديين أال تتجاوز أرباح السهم الواحد 

٦،٧١ دوالر، لكن مع تعيين مديرة مالية جديدة تفاءل الخبراء بتحقيق الشركة مزيدا من األرباح.

ُ



} عمــان - ”اذكريني واذكري عهد الهنا أترى 
عشــــت إذا لم تتذكر“، كانت هذه كلمات أغنية 
فيــــروز التي تعلو من المذيــــاع المغبر داخل 
سيارة من ســــيارات األجرة التي يعمل عليها 
أحــــد الســــائقين، وكأن األغنيــــة تتحدث عن 
واقعهم بدقة، فالحال اليوم ليس كحال األمس 

بكل حال من األحوال.
أحد البحارة، وهو االسم الذي يطلق على 
السائقين نظرا لموقع مدينة الرمثا الحدودية 
بين األردن وســــوريا والذي يمثل ميناء لنقل 

كل السلع والمبادالت واألشخاص، بدت عليه 
عالمــــات اليأس واإلحبــــاط، وهو ينفث دخان 
سيجارته، متحسرا على أيام كان يعيش فيها 
حياة كريمة، قائــــال إنه بعد إغالق الحدود لم 
يعد بإمكانه العمل كما كان في السابق، حيث 
كان ينقل الفواكــــه واللحوم والمواد الغذائية 

المعلبة.
وأما آخر فقال إنــــه تحول للعمل إلى خط 
األردن والمملكة السعودية، بواقع نقل حمولة 
واحــــدة كل 3 أيــــام، لكن ذلك ال يوفــــر له لقمة 
العيــــش التي تكفيه مع عائلته أو يعوضه عن 
األربــــاح الكبيرة التــــي كان يجنيها من عمله 

سابقا على خط األردن وسوريا.
وتؤكــــد تقارير في الســــياق أن المبادالت 
التجاريــــة التي كان يقــــوم بها هؤالء البحارة 
انعدمت نهائيا منذ اســــتفحال األزمة األمنية 
في سوريا وانتشــــار الجماعات اإلرهابية في 
بعض القرى والمــــدن القريبة من الحدود مع 

األردن، وقد سبب ذلك التواجد استدراج قوات 
النظام السوري لتبادل المعارك وفتح جبهات 
عديدة مع تلك الجماعات، ما سبب إغالقا تاما 
للمعابــــر الحدودية التي كانت تســــمح بمرور 
مئات التجار واألشــــخاص وأطنان السلع كل 

يوم.
ولــــم تتمكــــن إلــــى اآلن جحافــــل البحارة 
الذيــــن كانــــوا يعملــــون علــــى الخــــط الرابط 
بيــــن األردن وســــوريا من العودة إلى الســــير 
الطبيعي لنشــــاطهم التجــــاري، نظرا لتدهور 
الحالة األمنية وتواصل العمليات العســــكرية 
هناك، األمر الذي يجعل من فرضية اســــتعادة 
المبــــادالت أمرا مســــتحيال. ويقــــول في هذا 
الســــياق أحد السائقين إن ”الوضع الذي حل 
بنــــا، هو أننــــا لم نجد عمال بديــــال، والجميع 
يقــــدم لنا وعودا بحــــل المشــــكلة، ولكن دون 
جــــدوى“. وهو األمر الــــذي وافقه عليه جميع 

السائقين تقريبا.
أما فــــي داخل مدينــــة الرمثــــا، فقد أثرت 
األزمة األمنية في سوريا والمبادالت التجارية 
بيــــن التجار على المحالت بشــــكل عام هناك، 
حيــــث هجرهــــا الزبائــــن إلى أســــواق أخرى 
لتلبيــــة احتياجاتهم، األمر الذي دفع بعدد من 
أصحابها إلى اإلغــــالق، وآخرين إلى البحث 
عن بضاعة بديلــــة يرضى بها الزبون، ويقول 

أحد الباعــــة تعليقا على األوضــــاع ”منذ عام 
1998 وأنــــا أعمــــل في بيــــع المــــواد الغذائية 
الســــورية، ونتيجــــة إلغالق الحــــدود، لم تعد 
تصلنــــا بضائع البّحارة ذات الجودة العالية، 
والســــعر المعقول، لذلك توجهــــت لبيع مواد 
التجميــــل الصينية والماليزيــــة الصنع، على 
أمــــل تحقيق كســــب يؤمــــن حيــــاة كريمة لي 

ولعائلتي“.
ومن الناحية الرسمية، تقول الحكومة إن 
إداراتها في المنطقة اجتمعت مع الســــائقين 
للبحــــث فــــي حــــل اإلشــــكال، وقــــد توصلت 
النقاشــــات إلى تمكين كل ســــائق من رخصة 
لســــيارة أجرة ”تاكســــي“ فــــي المدينة، حتى 
يتمكن الجميع من إيجاد عمل وكســــب القوت 
اليومي، وتصرح مديرة اإلعالم واالتصال في 

هيئة قطاع النقل البري األردنية عبلة وشــــاح 
قائلة إنــــه قد ”تقــــدم للهيئــــة 409 طلبات من 
أصل 700 ســــيارة (تتسع لـ4 ركاب) تعمل على 
خط ســــوريا من أجل الحصــــول على رخصة 
ســــيارة أجرة داخل مدينة الرمثا، وتم تشكيل 
لجنــــة مــــن الهيئة، وأمانــــة عمــــان، ومديرية 
األمن العــــام، بكافــــة إداراتهــــا المعنية، وتم 
فــــرز الطلبات المقدمة بحســــب الرغبة، ضمن 
القرعة، وتم التوزيع بشــــكل عادل وشــــفاف“، 
مؤكــــدة أن دورة أخرى ســــوف تفتح لتمكين 

الباقين أيضا من رخص.
وداخل السوق، جلس الحاج أبو القاسم، 
الــــذي يملك محال كبيرا لبيع المواد الغذائية، 
يتحــــدث عن أوضــــاع الســــوق، و”البحارة“، 
قائال ”الســــوق لم تعد كما كانت في السابق، 
الزبائــــن الذيــــن كانــــوا يأتون مــــن كل المدن 
لشــــراء حاجياتهــــم مــــن المــــواد الغذائيــــة، 
والمالبــــس التي تأتي من ســــوريا عن طريق 
البحارة، بحثوا عن أسواق بديلة“. واستدرك 
”سائقو ســــيارات األجرة بين األردن وسوريا 
أو ما يسمون بالبحارة، البعض منهم دفعتهم 
الظروف المعيشــــية الصعبــــة نحو المجهول 
خاصــــة أن الكثيــــر منهم بات غيــــر قادر على 
تسديد أقساط ثمن بيته أو مصاريف الدراسة 

ألبنائه“.

} مدريــد - أصبـــح يســـمى فجـــأة ”مطـــار 
األشباح“ بعد أن رصدت له الحكومة األسبانية 
مليار أورو لتشـــييده منذ ســـنوات، وقد شّيد 
خالل طفرة البناء األســـبانية التي استغرقت 
عشر ســـنوات، وانتهت بأزمة فقاعة العقارات 
التـــي انفجرت في عام 2008، مما أثار حالة من 
الركود الشـــديد ولم تعد للمطار طائرة واحدة 

تحط عليه، وال راكب واحد يعبر منه.
وكانـــت الســـلطات اإلقليميـــة تأمل في أن 
يخدم مطار دون كيشـــوت الماليين من الزوار 
كل عام ويجلب السائحين إلى مدينة سيوداد 
ريـــال والمنطقة المحيطة بهـــا، ولكن المطار 
ســـرعان ما أصبح ينظر إليه على أنه مشروع 
خيالي فاشـــل فلم يجلب ســـوى 33000 مسافر 
في عام 2010، وبعد 4 ســـنوات من تشغيله تم 
إغالقه عام 2012، وهو مهجور منذ ذلك الحين.

وتلقـــت محكمـــة ســـيوداد ريـــال، وهـــي 
المؤتمـــن القضائـــي علـــى المطـــار المفلس، 
عرضـــا للبيـــع في مـــزاد علني مقابل عشـــرة 
آالف يورو، تقدمت به شـــركة صينية، علما أن 
تكلفة بنائه وصلت إلـــى مليار يورو. وتنتظر 
المحكمة حاليا عرضا أفضل، خالل األســـابيع 

المقبلة، وإال فازت به الشركة الصينية.
وقـــد بني هـــذا المطار كمطـــار خاص في 
ســـنوات الطفرة االقتصادية الستقبال أفواج 
الســـياحة التـــي كانـــت تتدفـــق بكثافـــة على 
المدن األســـبانية، ولكن منذ استفحال األزمة 
المالية والعقارية، أفلســـت الشركة التي بنته، 
وظل لوقت طويل شـــبه مهجور وأرغم الشركة 

المالكة له على بيعه.
وفي ظل انعدام الدخـــل، ذهب المطار إلى 
التصفيـــة العقاريـــة فـــي عـــام 2013، من أجل 
حـــل المشـــاكل الماليـــة المتعلقـــة بالقروض 
التي أســـندت من المؤسســـات المالية لتنفيذ 

أعمـــال البنـــاء والتشـــييد. ومـــن ثـــم تحول 
المطار واألراضي التابعة له تلقائيا للحراسة 
القضائية في محكمة ســـيوداد ريال المحلية، 

وعرض في المزاد.

وكانت الســـلطات المشـــرفة علـــى المزاد 
تأمل فـــي الحصول على 80 مليـــون يورو من 
بيع المطار واألراضي التابعة له، لكنها فشلت 

في ذلك. 
وبالتالي قامت بتقســـيم الموجودات إلى 
جزأين: جـــزء خـــاص بالمطار مـــن مدرجات 
وقاعـــات. والجـــزء اآلخـــر يخـــص األراضي 
األخـــرى التابعة للمطـــار. وفـــي كل الحاالت 
انتهت فتـــرة العرض يـــوم 10 يوليو الجاري 
دون أن يتقدم أي أحد لشـــرائه بهذا الســـعر، 
الدولية التي  بينما كانت مجموعة ”تزانيـــن“ 
يملكها مجموعة من المستثمرين البريطانيين 

الوحيـــدة التـــي تقدمت  واآلســـيويين، هـــي 
بعرض لشـــراء المطار المهجـــور بمبلغ زهيد 
جـــدا مقارنة بمصاريف بنائـــه: 10 آالف أورو 

فقط.
وذكرت مجموعـــة تزانين أن الصفقة تضم 
مهبـــط الطائـــرات والحظائر وبـــرج المراقبة 
وغيرهـــا مـــن المباني فـــي المطـــار، ولكن ال 
تتضمـــن مرافق محطـــات الوصول والســـفر 
وموقف السيارات، وعلى الرغم من هذا السعر 
المنخفض الذي تم الشراء به إال أن المجموعة 
تخطط الستثمار ما بين 60 و100 مليون يورو 
إلعادة تأهيل وتشغيل المطار، في الوقت الذي 

أبدت عدة شـــركات صينيـــة اهتمامها بجعله 
النقطة الرئيسية للدخول إلى أوروبا.

وســـيكون علـــى الســـلطات االنتظار حتى 
منتصف شـــهر سبتمبر المقبل. وفي حال عدم 
الحصـــول على عرض أفضل فســـتؤول ملكية 
المطار للشركة الصينية التي آل إليها المزاد. 
وصمـــم المطار الســـتقبال حتى الطائرات 
الضخمـــة، مثـــل طائـــرة إيربـــاص العمالقة 
الجديـــدة (إيـــه 380). ويعـــد المطـــار واحدا 
مـــن عدة مطـــارات أخرى بنيت خـــالل مرحلة 
االزدهـــار االقتصـــادي في أســـبانيا لكنها لم 
تجذب المســـافرين. وقد لقي مطار كاســـتيون 
الذي بني شـــرقي البالد نفـــس المصير حيث 
افتتح عام 2011 لكنه لم يستقبل رحلة واحدة.

ويؤكد خبراء في االقتصاد أن عدم اإلقبال 
علـــى المطارات وتراجع نســـبة المســـافرين 
يعودان إلى األزمة التي مست قطاع السياحة 
في أســـبانيا والعديـــد من الـــدول األوروبية 
األخـــرى المعروفة ســـابقا بقوة اســـتيعابها 
للســـواح فـــي الســـنة علـــى غـــرار إيطاليـــا 
واليونـــان ومالطا والبرتغال. وتعود أســـباب 
هذا التراجع في القطاع الســـياحي إلى األزمة 
الماليـــة العالمية التي ضربـــت كل القطاعات 
منذ ســـنة 2008 والتـــي كان منطلقها الواليات 
المتحدة األميركية ثم عمت أرجاء العالم، وقد 
أثرت هذه األزمة على معدالت التشغيل ونسب 
التنمية ومستوى الرخاء لدى الشعوب، األمر 
الـــذي حرم العديـــد من الموظفين متوســـطي 
الدخل من القيام برحالت ســـياحية وألحقهم 
بطبقـــة الفقراء ما انعكس ســـلبا على نســـب 
الرحالت في العالم، وهجر المطارات وبالتالي 

غلقها.
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يقـــدر عدد الســـيارات التي كانت تعمل بني األردن وســـوريا بحوالي تحقيق
٧٠٠ ســـيارة، أحيلـــت كلها علـــى البطالة ومن املنتظـــر أن يتحول 

سائقوها إلى سائقي سيارات أجرة بعد أخذ الرخصة.

مطار كاســـيون شرقي أســـبانيا تم غلقه أيضا في األيام املاضية بعد 
افتتاحه سنة ٢٠١١، نظرا النعدام املسافرين والسواح القادمني إليه 

أو املسافرين منه وهي ظاهرة مرتبطة باألزمة املالية العاملية.

يزيد طول الحدود األردنية السورية عن ٣٧٥ كم، تتخللها عشرات 
املعابر غير الشـــرعية التي كانت وال زالـــت أماكن لدخول الالجئني 

السوريني هربا من الحرب.

األوضاع األمنية بني األردن وســــــوريا أحالت جلهــــــم على التقاعد، ولم يبق ألحد منهم ما 
يقوم به طيلة اليوم سوى ركن سيارته في مكانها املخصص واجللوس إلى زمالئه لنقاش 
الوضع والبحث عن حلول.. إنهم سائقو سيارات األجرة األردنية العاملة على خط سوريا، 
تراهم يجلســــــون ويندبون حظهم ويشــــــكون الفقر بعد أن كانوا ينعمــــــون برزق وفير قبل 

اندالع الصراع في اجلارة الشمالية منذ أربعة أعوام.

{بحارة} الرمثا األردنية.. الحال يغني عن الكالم
[ سيارات األجرة تتوقف ومحالت تغلق بسبب قلة المنتوجات [ إجراءات حكومية عاجلة في انتظار حلول جذرية للتجار

محالت عديدة أغلقت وتحول جلها إلى انتصاب في الشوارع التحسر باد على وجوه البحارة الذين أضاعت الحرب تجارتهم

ال توجد سوى خطوط دالة على املعابر وال أحد من الركاب قادم أو ذاهب

مطـــار األشـــباح نمـــوذج مـــن عدة 
مطـــارات أخـــرى تـــم غلقهـــا جراء 
تراجع نســـبة المســـافرين وكساد 

سوق السياحة

◄

أطنان مـــن البضائـــع كانت تمر 
كل يـــوم مـــن معبـــر الرمثـــا إلى 
ســـوريا، لكن الحرب أوقفت هذه 

الحركة

◄

رخص حكومية لتحويل سيارات 
النقل إلى سيارات أجرة هو الحل 
الحكومـــة على  الـــذي اقترحتـــه 

السائقين

◄

كتب النبيل األســــــباني ميغيل دي ثيربانتس ســــــابيترا في مطلع القرن الـ١٧ رواية بجزأين 
ســــــماها ”دون كيشوت“ يعتبرها النقاد إلى اليوم ثورة في عالم النص األوروبي احلديث. 
وكانت الرواية مزيجا من التراجيديا والكوميديا الســــــوداء الســــــاخرة من الواقع املتأزم.. 
املوضوع في حقيقته ال يتعلق باألدب أو بالنقد، بقدر ما يتعلق مبأســــــاة مطار حمل اسم 
دون كيشــــــوت في بلدة المانشا التابعة لســــــويداد ريال قرب العاصمة مدريد، وهو مطار 

يحمل إلى مدى بعيد مأساة دونكيشوتية غريبة وصلت إلى حد اإلضحاك.

مطار {األشباح} قصة كساد عاشتها أسبانيا

ّ



} عمــان - كشـــف تقريـــر عـــن هيئـــة األمم 
المتحـــدة للمرأة أن 48.6 بالمئة من العامالت 
فـــي األردن يتقاضين أجرا أقـــل من الرجال. 
وأشار إلى انخفاض مستويات تمثيل ودعم 
المرأة في ســـوق العمل واالستثمار، إضافة 
إلى تواضع مؤشرات أخرى تتعلق بالتعليم 
والرعايـــة الصحية، ما يشـــير إلى محدودية 

نشاطها مدنيا.
وأظهـــر النقرير أن امرأتيـــن تعانيان من 
البطالـــة لـــكل رجل عاطـــل، وتشـــارك عاملة 
واحـــدة فقط مقابل 3 رجال في نظام تقاعدي. 
كما كشـــف أن مســـتويات التشـــغيل للمرأة 
األردنيـــة مـــا زالـــت منخفضة على حســـاب 

الرجال حتى مع ارتفاع نســـبة نموها مقارنة 
بهم. يذكر أن نسبة اإلناث في األردن تتقارب 
مع الذكور بفارق ال يتجاوز 2 بالمئة، حســـب 
قـــراءات حديثـــة. وبيـــن التقرير أن نســـبة 
مشـــاركة النســـاء العامالت في أنظمة توفير 
الدخـــل ما بعد العمل لم تتجاوز 11.5 بالمئة، 
مقابـــل 33 بالمئة من الرجال مشـــتركون في 
التقاعد خالل مدة عملهم. ويستفيد 82 بالمئة 
مـــن الرجال المتقاعدون مـــن أنظمة تقاعدية 
مقابل 11.5 من النساء الالتي تجاوزن العمر 

التقاعدي.
وذكر التقرير أن انخفاض مؤشرات نشاط 
المرأة في األردن يرجع إلى اعتمادها قوانين 

عاليـــة التمييـــز  ترضي ”الطابع اإلســـالمي 
لألسرة“.

وأكـــد أن األردن تمّيز بين المرأة والرجل 
في شؤون األسرة والزواج وحقوق األبوين.

يشـــار إلى أن المملكة مـــا زالت متحفظة 
علـــى 4 فقرات فـــي معاهدة ســـيدوا لحقوق 
المرأة، تتعلق بمنح األم جنســـيتها ألبنائها 
بيـــن  والمســـؤوليات  الحقـــوق  وتســـاوي 
الزوجيـــن واألبويـــن فـــي حالتـــي االرتباط 
أو االنفصـــال. ونوه التقرير إلـــى أن وجود 
قوانين تحمي المـــرأة العاملة من التحرش، 
تعـــد نقطة إيجابية تســـجل لـــألردن مقارنة 

بالوطن العربي والمنطقة ككل.
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◄ أكد مفتي الجمهورية التونسية 
أن فرض الحجاب على البنات في 

سن الطفولة غير مطلوب شرعا، 
وأن إلباس البنات الحجاب بغاية 

ترغيبهن فيه ال يجب أن يكون بصفة 
إلزامية ومستمرة.

◄كشفت دراسة أن األميركيين ذوي 
البشرة البيضاء يعيشون مدة أطول 
مقارنة بأقرانهم من أصحاب البشرة 

السوداء. 

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أن 
الرجال الذين يعانون من العجز 

الجنسي، قد يواجهون خطرا 
مضاعفا لإلصابة بمرض السكر 
2، مقارنة بالرجال دون مثل هذه 

المشاكل الجنسية.

◄ أظهرت دراسة أن الوحدة 
واالكتئاب يرفعان من خطر تدهور 

الحالة العقلية عند كبار السن. 
وقالت إن األشخاص الذين يعيشون 
في وحدة تنخفض لديهم الوظائف 

المعرفية بمعدل أسرع من الناس 
االجتماعيين.

◄أصدرت المحكمة االبتدائية 
بفرانكفورت حكما بالسجن لمدة 15 

شهرا بحق مصففة شعر إلدانتها 
بسرقة سالسل ذهبية من زبوناتها، 
اعترفت بثالث جرائم منها، مشيرة 
إلى أن الدافع وراء ذلك كان إدمانها 

القمار.

◄ أعلنت الحكومة األفغانية عن 
فرض حظر على ألعاب األطفال 

الشبيهة باألسلحة. وقال المتحدث 
باسم وزارة الداخلية األفغانية إن 

قوات األمن لن تمنع فقط بيع وشراء 
ألعاب األطفال التي تشبه األسلحة، 

بل ستقوم بتجميعها.

أكـــد مختصون أن القميص الداخلي فعال في امتصاص الرطوبة 

ومنـــع املالبس الخارجية مـــن االلتصاق بالجســـم، كما أنه يحول 

دون إصفرار القميص الخارجي.

توصـــل باحثون فـــي جامعة ليون بفرنســـا أخيرا إلـــى منبع العطر 

وأصل الرائحة األزلية من خالل اكتشـــافهم (الجني) الذي يساهم 

جزئيا في منح الوردة عبيرها، بعد أكثر من عقد من األبحاث.

أكد خبـــراء في بريطانيا أن صبغات الشـــعر والحنـــة تحتويان على 

مواد كيمائية تسبب اإلصابة بأنواع عديدة من الحساسية، كما أن 

احتكاك الجلد بهما يرفع خطر اإلصابة باإلكزيما.

مؤشرات نشاط المرأة باألردن في تراجع

} في جلسة صيفية دافئة في حديقة 
بيتي جمعت عددا من األحبة واألصدقاء 

ممن يقيمون في دول أوروبية منذ 
عشرات السنين تبادلنا سؤاال مفاده: ما 

هو سر الزواج الناجح؟ كان سؤاال عفويا 
طرحناه للنقاش، على خلفية رواية أحد 
األصدقاء لتجربته الطويلة في الزواج 

من امرأة شرقية، طلق منها ليتزوج من 
امرأة غربية. طرحنا السؤال في شكل 

حلقة، لنمر على الجميع دون استثناء، 
أغلب الحضور كهول تتراوح أعمارهم 

بين األربعين والخمسين، وبينهم 
شعراء وصحفيون ومترجمون وأساتذة 

جامعيون.
أحد األصدقاء وهو شاعر متزوج من 
امرأة أوروبية منذ أكثر من 15 سنة وله 
منها أبناء، قال إن سر الزواج الناجح 
يكمن في استيعاب المرأة للرجل، وفي 

مسايرتها له، وقدرتها على الغفران 
والتسامح، وضرب أمثلة من مواقف 
وأحداث في حياته الشخصية، لو لم 

تتسم فيها زوجته بالحكمة والروّية لكان 
زواجهما انتهى منذ زمن طويل.

صديق آخر يقيم منذ 40 سنة في 
دولة أوروبية قال إن سر الزواج الناجح 

بيد الرجل وحده، فهو الذي يقود وهو 
المسؤول األول عن سعادة أو تعاسة 

األسرة.
واتفق الجميع على أن التواصل 
الجيد والحوار والثقة بين الطرفين 

عوامل أساسية من أجل توازن الشراكة 
بين الطرفين واستمراريتها.

النقاش جرنا في النهاية إلى إجراء 
مقارنة بين المرأة الشرقية والغربية، 
وقدرة كل واحدة منهما على ”إدارة“ 

العالقة األسرية، وقوة استيعابها 
وتفهمها الحتياجات الطرف اآلخر. 

ووصلنا إلى استنتاج غريب من نوعه 
(استنتاج شخصي بحت ليس له أي 
صبغة موضوعية)، مفاده أن المرأة 

العربية تتذمر على الدوام، لكنها نادرا 
ما تقدم على خطوة إنهاء العالقة أو 

الزواج، رغم أنها قد تهدد سنوات طويلة 
بذلك، عكس المرأة الغربية التي تصمت 
سنوات عن األخطاء والهفوات، وتراكم 

المالحظات واالستنتاجات ألعوام 
ربما، لتصل إلى قرار إنهاء العالقة، 

وإذا وصلت إليه فإنها تنفذه. تساءلنا: 
أيهما يفضل الرجل الشرقي: امرأة 

تتذمر وتشتكي على الدوام، غير راضية، 

متقلبة، انفعالية، لكنها ال تذهب إلى 
حد إنهاء عالقتها بشريكها (وهو شيء 

يدركه تماما)، أم امرأة قانعة صامتة، 
هادئة، تقرر فجأة، وبدون تردد أن 

تنفصل بعد سنوات من الصمت والتراكم 
(وهو غالبا ما ال يتوقعه الشريك وقد 

ينزل عليه نزول الصاعقة؟) .
سؤال صعب بالتأكيد رغم ما قد 

يبدو من بساطته، ورغم أن هناك حلوال 
وسطى كثيرة قد يفضلها الرجل، كأن 
تبدي المرأة مالحظاتها ومناقشاتها، 

وتطرح همومها ومخاوفها للحديث 
الهادئ المتزن، لتبحث مع شريكها عن 

حلول وتساعده على تجاوز هفواته 
ونقائصه التي ال تروق لها.

ورأى صديق من الحاضرين أن 
اإلنسان فرداني بطبعه، وأن دخوله في 

شراكة أمر ينافي الطبيعة البشرية، 
ويستوجب تقديم تنازالت وتضحيات 

كثيرة تبدأ من إعادة النظر في مركزيته 
وعالقته بمحيطه، وأن تقبل فكرة 

وحدها،  الشريك تأتي من ”الحاجة“ 
وتنتفي بمجرد امتالكه آلليات توفير 
حاجياته بنفسه، وكلما قلت حاجته 

لغيره، قلت رغبته في الدخول في 
شراكات إنسانية.. فما هــو رأيكم 

أنتم؟ 

لمياء المقدم 

سر الزواج الناجح

أسرة

باختصارجمال

أشعة الشمس تؤذي 

الشعر أيضا

} حـــذر مصفف الشـــعر األلماني ينس 
داغنه من أن أشـــعة الشـــمس الشـــديدة 
قد تؤذي الشـــعر أيضا وليس البشـــرة 
فحســـب؛ حيـــث أنها قـــد تتســـبب في 
تعرضـــه للجفـــاف، ومـــن ثمـــة إتالفـــه 

وفقدانه للمعانه وبريقه.
ولحماية الشعر خالل فصل الصيف، 
ينصـــح داغنه بارتـــداء غطـــاء للرأس. 
وكإمكانية بديلة، يوصي مصفف الشعر 
عناية  مستحضرات  باستعمال  األلماني 
الشـــعر ذات ُمعامل حماية من األشـــعة 
فوق البنفسجية، السيما إذا كان الشعر 
جافا للغاية أو إذا لحقت تلفيات ببنيته.
حّمامـــات  أن  إلـــى  داغنـــه  وأشـــار 
الشمس الكثيفة تتطلب استعمال بخاخ 
الزيت، الذي يتم وضعه على الشعر قبل 
وأثناء حّمام الشمس، بينما يكفي خالل 
أيام الصيف العادية استعمال المنتجات 

التي يتم وضعها على الشعر صباحا.

} القاهــرة - أفـــادت دراســـة كنديـــة حديثة، 
بأن كثرة مشـــاهدة األطفال للتلفزيون وألعاب 
الفيديـــو فـــي الصغـــر، تجعلهم أكثـــر عرضة 
للمضايقـــات والبلطجة والعنـــف من زمالئهم 
في الدراســـة، ألنها تؤثـــر على وظائف الدماغ 
لديهـــم، وتجعلهـــم غيـــر قادريـــن علـــى حل 

المشكالت.
وأوضـــح الباحثـــون بمستشـــفى األطفال 
التابع لجامعة مونتريال بكندا، أن األكاديمية 
األميركيـــة لطب األطفال توصـــي بأن األطفال 
الذين تتراوح أعمارهـــم بين عامين فما فوق، 
ينبغي أال تتجاوز مدة مشـــاهدتهم للتلفزيون 

ساعة إلى ساعتين يوميا.
الباحثـــون أضافـــوا فـــي دراســـتهم التي 
نشـــرت يـــوم اإلثنيـــن، بمجلة ”طـــب األطفال 
الســـلوكي والتنمـــوي“، أن كثـــرة مشـــاهدة 
األطفال للتلفزيون في ســـن مبكرة، تؤثر على 
تفاعلهـــم مـــع المحيطيـــن بهم وعـــدم تنمية 

المهارات االجتماعية لديهم.
ورصـــدت الدراســـة العالقـــة بيـــن كثـــرة 
مشاهدة التلفزيون في سن 29 شهرا، وتعرض 
األطفال للبلطجـــة والعنف من زمالئهم عندما 
يكونـــون في ســـن 12 عاما، عبر دراســـة حالة 

حوالي 2000 من األطفال الذكور واإلناث.
ووجـــد الباحثون أن مشـــاهدة التلفزيون 
فـــي وقـــت مبكر مـــن العمـــر، تجعلهـــم أكثر 
عرضـــة للعنف مـــن زمالئهم عندمـــا يذهبون 
إلـــى المدرســـة، ألن التلفزيـــون يؤثـــر علـــى 
وظائف الدماغ لديهـــم، ويجعلهم غير قادرين 
على حل المشـــكالت والتواصل اإليجابي مع 
المحيطين بهم. وتشـــير النتائـــج إلى أن قلة 
مشـــاهدة األطفـــال للتلفزيون يمكـــن أن تكون 

وســـيلة لتعزيز الصحة النفســـية لألطفال في 
المســـتقبل، ألن تعرضهم للبلطجة في مرحلة 
الطفولـــة يزيد مـــن خطر إصابتهم بمشـــاكل 
صحيـــة على المـــدى الطويل، مثـــل االكتئاب 

واحتقار الذات.
ووفقا لألكاديمية األميركية لطب األطفال، 
فـــإن األطفال في الواليـــات المتحدة األميركية 
يقضون حوالي 7 ساعات يوميا أمام الوسائل 
التي يرون أنها تسهم في ترفيههم، بما في ذلك 
أجهـــزة التلفاز واألجهزة اإللكترونية األخرى، 
مشـــددة علـــى أن االســـتخدام المفـــرط لتلك 
الوســـائل يمكن أن يؤدي بدوره إلى إصابتهم 
بمشـــاكل في االنتباه والسمنة وصعوبات في 

الدراسة واالستيعاب.
واألمهـــات  اآلبـــاء  األكاديميـــة  وتنصـــح 
بأن يقضـــي أوالدهم نصف يومهـــم في تلبية 
االحتياجـــات األساســـية مثـــل األكل والنوم، 
ويقضـــون الســـاعات المتبقية في األنشـــطة 
المفيـــدة مثل الرياضة والتواصل االجتماعي، 
ألن ذلـــك يعطـــي فرصة لألســـرة لتصحيح أو 

تعزيز سلوكيات اجتماعية معّينة.
وقالت أخصائية تعديل ســـلوكيات الطفل 
ســـهام حســـن ”أفـــالم الكارتـــون واأللعـــاب 
اإللكترونيـــة التي تســـتغلها معظـــم األمهات 
إلبقـــاء أطفالهـــن مشـــغولين أو هادئين حتى 
يكملن األعمـــال المنزلية تعرضهم لخطر كبير 
يهدد ســـالمة صحتهم النفسية ويشكل الكثير 
من المشـــاكل الســـلوكية لديهم، غير أن بعض 
الدراســـات أثبتت مؤخرا تأثير هذه الوسائل 
على اللغة التي يكتســـبها الطفـــل، مّما يؤدي 
إلـــى تأخر في النمـــو اللغوي وتطـــور عملية 

الكالم لدى األطفال“.
هـــذه  إحـــدى  أن  ”أتذكـــر  واســـتطردت 
البرامج كانت تحرض األطفال بشـــكل مباشر 
علـــى عصيـــان األمهـــات وكيفيـــة التحايـــل 
عليهن لتنفيذ رغباتهم، بـــل وفي حلقة أخرى 
كان األطفـــال يتعلمـــون كيفيـــة الســـرقة من 
الســـوبرماركت وإلهاء األم عـــن مالحظتهم.. 
واألخـــرى التـــي تعـــرض بعـــض المشـــاهد 

الكرتونية المخلة لآلداب في ســـياق كرتوني 
ولكـــن مليء باإليحاءات الجنســـية ومشـــاهد 

صريحة تعرض أمام الطفل“.
وأكدت الخبيرة أن كل هذه المشاهد ترُسخ 
في ذهن الطفل ويحـــاول تقليدها واتباع ذلك 
النمط الســـلوكي فـــي حياته، فنالحـــظ تغّيرا 
ملحوظا في التعامل مع األطفال من ســـنه في 
الحضانـــة أو المدرســـة أو التغير والعصبية 
وفـــرط الحركة وتشـــتت االنتباه الشـــديد في 
البيـــت والتحصيـــل الدراســـي وغيرهـــا من 
المشـــاكل، ويزداد تعلـــق المراهقين بالهاتف 
واإلنترنـــت وغيرهـــا، حيـــث أنه تربـــى على 
امتالكـــه لتلـــك الوســـائل وأن تأثيرهـــا عليه 
يســـبب ضـــررا بالغا جـــدا، حيـــث يدخل في 

شرنقة العزلة والوحدة.
وأشـــارت الخبيـــرة إلى أن مـــا يصدر عن 
المراهـــق من عنـــف وتخريب وعـــدوان يكون 
نتيجـــة لأللعـــاب التـــي يمارســـها، إذ لوحظ 
فـــي الفتـــرة األخيـــرة ارتفـــاع معـــدل العنف 
بين المراهقين والشـــباب الصغـــار، ووجدت 

اإلعـــالم  وســـائل  أن  والدراســـات  األبحـــاث 
واأللعاب العنيفة على اإلنترنت وراء كل ذلك.

ونّوهت إلى أن الطفل في هذا العمر يكون 
فـــي مرحلـــة البرمجة العقليـــة، أي أنه ما زال 
يجمع معلوماته عن العالم الخارجي، فما بالك 
إذا كان يجمعها من أفالم كارتون يســـقط فيها 
البطل من الشـــباك ويظل فـــي مطاردة وضرب 
طول الحلقة وال يصيبه أي أذى في النهاية، أو 
من بطل آخر كل أحالمه الشهرة والنفوذ حتى 
إن وصـــل لهما بالكـــذب والنصب والســـرقة! 
بالطبع ســـيحاول الطفل أن يجـــّرب ذلك وهو 
واثق بأنه لن يصيبه ضرر، إذ تذكر الدراسات 

العديـــد من الحـــوادث التي ُأصيـــب أو توفي 
فيها أطفال قفزوا من الشـــباك ظنا منهم أنهم 

يستطيعون الطيران مثل سوبرمان.
واألمهـــات  اآلبـــاء  الخبيـــرة  ونصحـــت 
بمواجهة المشـــكلة من خالل عدم ترك األطفال 
يشـــاهدون أفـــالم الكارتـــون بشـــكل يومـــي 
ولفترات كبيرة حتـــى ال تصبح روتينا يوميا 
يأخـــذ مكانا كبيرا فـــي تفكيرهم وتصرفاتهم، 

فاألمر قد يصبح إدمانا مع مرور الوقت.
وأكدت على ضرورة محاولة شغله بنشاط 
مختلف مثل الرسم أو نشاط رياضي خاصة مع 
األطفال المراهقين، فضال عن ضرورة متابعة 
األطفـــال عن بعيـــد دون أن يشـــعروهم بأنهم 
تحت المراقبة، حتى يساعدوهم في اختيار ما 
يتناســـب مع قيم األســـرة ومراحلهم العمرية، 
واالهتمام باألبناء من خالل االســـتماع إليهم 
وقضاء الوقـــت معهم والحـــرص على وجود 
عالقة جيدة بين الزوجين حتى ال يلجأ األبناء 
إلـــى التكنولوجيا ليهربوا مـــن جحيم المنزل 

والجوع العاطفي.

[ التلفزيون يجعل األطفال ضحية التنمر في المدرسة [ ألعاب الكمبيوتر والكارتون تهدد الصحة العقلية للطفل
يميل األطفال في مراحل نموهم األولى إلى تقليد كل ما يشاهدونه أو يتابعونه، ما يجعل 
ألعاب الفيديو وأفالم الكرتون التي تحتوي على مشاهد عنف ومشاهد غير مقبولة بمثابة 
ــــــة موقوتة تهدد حياتهم، مما يؤكد زيادة الســــــلوك العنيف لديهم في الفترة األخيرة،  قنبل
إضافة إلى تحميل شــــــخصيات كرتونية بمالبس عارية على بعض ألعاب هواتفهم والتي 

ال تليق بسنهم.

وسائل اإلعالم واأللعاب العنيفة تولدان عدوانية األطفال

السلوك العنيف للطفل مرده ضعف اتزانه خالل فترة التكوين

األطفـــال الذيـــن أعمارهـــم بيـــن 

عاميـــن فما فوق، ينبغي أال تتجاوز 

مدة مشاهدتهم للتلفزيون ساعة 

أو ساعتين يوميا

◄

بعـــدم  اآلبـــاء  ينصحـــون  خبـــراء 

تـــرك األطفـــال يشـــاهدون أفالم 

الكارتون بشـــكل يومـــي ولفترات 

كبيرة حتى ال تصبح روتينا يوميا

◄
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◄ جنح الوداد البيضاوي في حسم 

صفقة إسماعيل احلداد ومتكن 
من التعاقد معه، بعد صراع طويل 
مع مسؤولي حسنية أكادير الذين 

رفضوا التخلي عن جنمهم منذ 
املوسم املاضي.

◄ متكن املنتخب التونسي للشباب 

في كرة اليد، من الفوز على روسيا 
بنتيجة ٣١-٢٨ في إطار اجلولة 
الثانية من منافسات املجموعة 

األولى ملونديال الشباب املقام حاليا 
بالبرازيل.

◄ سافرت بعثة نادي النصر 

السعودي مساء أمس األربعاء على 
منت طائرة خاصة إلى النمسا إلقامة 

معسكر إعدادي للفريق تتخلله 
تدريبات صباحية ومسائية وثالث 

مباريات ودية.

◄ تعاقد نادي الشباب املنتمي 
لدوري احملترفني السعودي رسميا 

مع مهاجم أوروغواي ماوريسيو 
أفونسو ملدة موسمني مع إمكانية 

التمديد ملوسم ثالث. وغادرت بعثة 
الفريق إلى هولندا إلقامة املعسكر 

اإلعدادي اخلارجي والذي سيستمر 
ألكثر من أسبوعني.

◄ اتفق السوري جهاد الباعور 
مدافع فريق اجلزيرة األردني، على 
االنتقال إلى صفوف فريق الوحدة 

السعودي. وسيكون اجلزيرة في 
موقف ال يحسد عليه حيث سيكون 

مطالبا بالبحث عن مدافع جديد.

◄ أسفرت قرعة بطولة املنتخبات 
العربية الـ١٣ للكرة الطائرة، التي 
ستقام خالل الفترة من الرابع إلى 
١٥ أغسطس في املغرب، عن وقوع 
املنتخب السعودي في املجموعة 

الثانية إلى جانب منتخبات تونس 
والكويت وقطر ومصر.

األهلي يؤجل تتويج الزمالك ويشعل الصراع في الدوري المصري

[ الزمالك يستطيع حسم اللقب بانتزاع نقطة واحدة من المباراتين المتبقيتين

} دبــي - تعاقـــدت إدارة نـــادي بنـــي يـــاس 
املنتمـــي لـــدوري احملترفـــني اإلماراتـــي لكرة 
القدم مع خواكني الريفي مهاجم ســـيلتا فيغو 
وصاحب هدف فـــوز ناديه فـــي نوكامب على 
برشـــلونة بطل الـــدوري األســـباني والكأس 

ودوري أبطال أوروبا خالل املوسم املاضي. 
وكتـــب نـــادي بني ياس ”نـــادي بني ياس 
الرياضـــي الثقافـــي يعلن تعاقده رســـميا مع 
الالعـــب خواكـــني الريفي مهاجم نادي ســـلتا 

فيغو األسباني ملدة موسمني“. 
وأضاف ”امللفت لالهتمام أن نادي برشلونة 
بطل الثالثية هذا العام تلقى خسارة في ملعبه 
نوكامب هذا املوســـم أمام سيلتا فيغو بهدف 
وحيد سجله الريفي.. ســـجل الالعب 11 هدفا 
باملوســـم املاضي“. وخسر برشـــلونة بالفعل 
0-1 علـــى أرضـــه أمام ســـيلتا فيغـــو في أول 
نوفمبر في الدوري قبل أن يشـــق طريقه نحو 
الفوز باللقب وكذلك بالكأس ودوري األبطال. 

وكان الريفـــي (30 عاما) الذي قد انضم إلى 
ســـلتا فيغو عام 2014 قادمـــا من مواطنه رايو 
فايكانو مرشـــحا للعب في الوصل اإلماراتي، 

إال أن املطالب املادية املبالغ فيها لالعب حالت 
دون إمتـــام الصفقة وحولـــت وجهته إلى بني 

ياس.
واجتـــاز الريفي الفحوصـــات الطبية التي 
خضع لها على يد اخلبير الدكتور كوجات في 

مدينة برشلونة األسبانية. 
وســـبق لالعب األرجنتينـــي األصل اللعب 
في صفـــوف أنديـــة أمثال كاليـــاري اإليطالي 
وأتالنتي املكســـيكي، وأندية أســـبانية كرايو 
فايكانـــو وأخيرا ســـلتا فيغو قبـــل انضمامه 
لـ“الســـماوي“. ولم تكشف إدارة السماوي عن 
قيمـــة الصفقة التي ارتبط بهـــا نادي الوصل 

منـــذ بداية ســـوق االنتقـــاالت، كما لـــم تعلن 
املـــردود املادي الـــذي ســـيتقاضاه الريفي في 

املوسمني القادمني.
وأنهى بني ياس الدوري املوســـم املنصرم 
فـــي املركز الثامن بني 14 فريقا ولم يســـبق له 
إحـــراز اللقـــب. وكان بني يـــاس دعم صفوفه 
بالتعاقد مع مارك ميليغان العب وسط منتخب 
أســـتراليا واحلارس عادل فدعق من الوحدة، 
وذكـــرت تقاريـــر أنه بـــات على أعتـــاب إمتام 
إجـــراءات ضـــم الهولندي ميكيـــل كرامر. من 
ناحيـــة أخرى أعلن نادي بني ياس تعاقده مع 

عادل احلوسني حارس مرمى الوحدة. 
وقال بني ياس ”رســـميا نادي بني ياس 
الرياضي يعلـــن التعاقد مع احلارس عادل 
احلوســـني ملدة ثـــالث ســـنوات قادما من 
نادي الوحدة الرياضي الثقافي“. وســـبق 
للحوســـني (26 عاما) اللعـــب مع منتخب 
اإلمارات األول ومنتخب اإلمارات األوملبي. 
وأضـــاف النادي اإلماراتـــي أنه ضم أيضا 
احلـــارس عادل فدعـــق من الوحـــدة بعقد 

بثالث ســـنوات وكذلك احلارس محمد النقبي 
من الشباب ملوسم واحد. 

من جهة أخرى، ذكرت الصحف اإلماراتية 
أن اجلزيـــرة ثاني الـــدوري اقترب من التعاقد 
مـــع جيفرســـون فارفان العب شـــالكه األملاني 

ومنتخب بيرو.
أميـــركا  كأس  فـــي  تألـــق  فارفـــان  وكان 
اجلنوبيـــة األخيرة التـــي اختتمت مؤخرا في 
املكسيك وقاد منتخب بالده إلى املركز الثالث. 
وكشـــف عايض مبخوت مديـــر فريق اجلزيرة 
أن ”مفاوضاتنا مع فارفان مستمرة والتوقيع 
الرســـمي رمبا يحســـم في النمسا، حيث يقيم 

اجلزيرة معسكره هناك“. 
مـــن جهتـــه، أكد هورســـت هيدلـــت املدير 
الرياضي لشالكه أن ”شالكه واجلزيرة توصال 
إلى اتفاق مبدئي النتقال فارفان إلى اإلمارات 

ملدة 3 سنوات“. 
وكانت صحيفة بليد األملانية ذكرت سابقا 
أن اجلزيـــرة مســـتعد لدفع 10 ماليـــني يورو 

سنويا من أجل ضم فارفان. 
ويذكر أن عقد فارفان مع شالكه ينتهي عام 
2016، ويبحـــث النادي األملاني عن االســـتفادة 
مـــن بيعه مبقابـــل مادي كبير قبـــل أن يصبح 

حرا الصيف املقبل. الريفي مهاجم سيلتا فيغو يخوض تجربة خليجية جديدة

الريفي (30 عاما) الذي انضم إلى 

سيلتا فيغو عام 2014 قادما من 

في  للعب  مرشح  فايكانو،  رايــو 

الوصل اإلماراتي

◄

رياضة

الريفي يعزز كتيبة بني ياس اإلماراتي

«نحـــن لم نخاطـــب االتحـــاد الجزائـــري بخصوص إمكانيـــة إقامة 

مباراتنـــا ضد املغرب على أحد مالعبه، ومـــا تم تداوله عبر بعض 

الصحف واملواقع الجزائرية غير صحيح».

أنور الطشاني 
رئيس االحتاد الليبي لكرة القدم

«أعتقـــد أن األجـــواء املرافقة لتحضيـــرات الرجاء مثالية وتبشـــر 

بالخير والفريق قادر على العودة إلى سكة التألق واملنافسة على 

الدرع بعد موسم متوسط رافقه الكثير من اإلكراهات».

يوسف قديوي 
العب الرجاء البيضاوي املغربي

«صالـــح جمعة وقع رســـميا على عقـــود انتقاله للقلعـــة الحمراء 

بعـــد الحصول علـــى موافقة نادي إنبي. والالعب ســـينتظم في 

تدريبات األهلي خالل الساعات املقبلة».

عالء عبدالصادق 
رئيس قطاع الكرة بالنادي األهلي املصري

متفرقات

باختصار

} اإلســكندرية (مصر) - أرجأ األهلي تتويج 
منافســـه العنيد الزمالك رسميا بلقب الدوري 
املصـــري لكـــرة القـــدم وتغلب عليـــه 2-0 في 
املبـــاراة املؤجلة بينهما مـــن املرحلة الـ37 من 
املســـابقة ليظل أمل األهلي قائما في التتويج 

باللقب من الناحية النظرية. 
وأفســـد األهلي احتفـــاالت الزمالك املبكرة 
بالتتويـــج املرتقـــب بلقب الـــدوري، حيث كان 
الزمالـــك بحاجـــة إلى نقطة التعـــادل فقط في 
املباراة ليتوج رســـميا بلقب املســـابقة للمرة 

األولى منذ 11 عاما.
ولكـــن الكتيبة البيضـــاء قدمت واحدة من 
أسوأ املباريات في مســـيرتها ضمن املسابقة 
هذا املوسم وخســـروا بهدفني ليتجمد رصيد 
الفريـــق عنـــد 83 نقطة بفارق ســـت نقاط أمام 
األهلي الذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام 

سموحة وإنبي. 
وفي املقابل، يستطيع الزمالك حسم اللقب 
رســـميا بانتـــزاع نقطة واحدة مـــن املباراتني 
املتبقيتـــني له في البطولة أمام طالئع اجليش 
ووادي دجلة حتى يتجنب فقدان اللقب لصالح 
األهلـــي إذا حقـــق األخير الفوز فـــي مباراتيه 
املقبلتني وتساويهما في النقاط، حيث يصبح 
احلســـم في هـــذه احلالـــة لفـــارق املواجهات 
املباشـــرة بني الفريقني علما بأن مباراة الدور 

األول بينهما انتهت بالتعادل 1-1. 
وواصـــل األهلـــي الثانـــي وحامـــل اللقب 
مسلسل تفوقه التاريخي على غرميه التقليدي 
الزمالـــك املتصـــدر. وعزز األهلـــي موقعه في 
املركـــز الثاني برصيـــد 77 نقطة بفارق 6 نقاط 

خلف الزمالك. 
وتابع املـــارد األحمر عقدتـــه للزمالك كون 
األخير لم ينجح في الفوز عليه في الســـنوات 
الــــ8 األخيرة فـــي مختلف البطـــوالت محليا 
وقاريا. وهو الفـــوز الـ38 لألهلي على الزمالك 
فـــي 110 مباريات بينهما في الدوري مقابل 25 
خســـارة. كما أنـــه الفوز الــــ84 لألهلي مقابل 

46 للزمالـــك في 198 مبـــاراة بينهما في جميع 
املسابقات احمللية والقارية والعربية.

كشـــف فتحي مبروك املديـــر الفني لألهلي 
املصري عن أن العبي فريقه لم يعلموا باخلطة 
والتشـــكيل الذي اعتمد عليه خـــالل مواجهة 
الزمالـــك وفاجأهـــم بها قبل انطـــالق املباراة 
مباشرة وهو ما ساهم في حتقيق الفوز. وهنأ 
مبـــروك العبيه على الروح واألداء الرائع الذي 
قدموه في مواجهة الغـــرمي التقليدي الزمالك 

بلقاء القمة والفوز. 
وأضاف مبروك بأن هدف فريقه كان الفوز 

من أجل إسعاد جماهير األهلي العريقة. 
وأشـــار املدير الفني لألحمر إلى أن الفوز 
على الزمالك وحرمانـــه من التتويج يعد دفعة 
معنويـــة جيدة قبل مواجهة النجم الســـاحلي 
التونسي في كأس الكونفيدرالية. وقال مبروك 
”العبو األهلي تعاهدوا على الفوز قبل املباراة 

وكانـــت لديهـــم روح وعزميـــة وإصـــرار على 
حتقيق املكســـب واقتناص الثالث نقاط وهو 

ما حتقق لهم“.
في املقابل اعترف البرتغالي فيريرا املدير 
الفني للزمالـــك، أن فريق النـــادي األهلي كان 
األفضل واســـتحق الفوز. وقال ”الزمالك دخل 
املبـــاراة وهو متوتر من أجل تأكيد حصد لقب 
الـــدوري الغائب منذ ســـنوات طويلـــة، بينما 
األهلي ميتلك خبرات عالية وحصل على اللقب 
لســـنوات طويلة“. مضيفـــا ”الزمالك قدم أداء 
متواضعا، واألهلـــي كان أفضل وجنح في أن 
يحصل من املباراة على ثالث نقاط، ولكن هذا 
ال يعنـــي أن الزمالك انتهى ألنهـــا في النهاية 
مبـــاراة واحده فقط خســـرناها وما زال هناك 

لقاءان نحتاج منهم لنقطة واحده فقط“. 
وأشـــار ”الزمالك مســـتعد للفوز بالدوري 
وميتلـــك العبني على مســـتوى عالـــي، وهناك 

أخطاء سيتم تصحيحها في املباراة، وخروج 
أمين حفني مـــن القائمة قبل املباراة بلحظات 
أثر على الفريق، وذلك بســـبب نزلة البرد التي 

عانى منها الالعب“.
وأوضح مرتضى منصور أن فيريرا املدير 
الفني للزمالك ســـبب خسارة الفريق األبيض. 
وقال ”فيريرا ارتكب العديد من األخطاء خالل 
مبـــاراة القمة واتخذ قرارات كان لها دور كبير 
في اخلســـارة، واألهلي كان أفضل من الزمالك 

في هذه املباراة واستحق الفوز“. 
ويحتاج الزمالك إلبعـــاد هذه الهزمية عن 
ذهـــن العبيه ســـريعا والتركيز علـــى مواجهة 
ضيفه ليوبـــار من الكونغـــو الدميقراطية في 
املجموعـــة الثانيـــة فـــي دور الثمانيـــة لكأس 
االحتاد األفريقي من أجل قطع خطوة واســـعة 
نحو ضمـــان التأهل لقبـــل النهائي وتخفيف 

الضغوط الواقعة على الفريق.

جنح مؤمــــــن زكريا فــــــي تســــــجيل ثنائية 
قاد بهــــــا فريقــــــه األهلي إلى الفــــــوز على 
ــــــك ضمن منافســــــات القمة  غرميــــــه الزمال
110، ليشــــــتعل الصراع على لقب الدوري 

املصري لكرة القدم.

المارد األحمر يواصل هيمنته على الغريم األزلي

هذا هو الفوز الـ84 لألهلي مقابل 
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بينهمـــا فـــي جميع املســـابقات 

املحلية والقارية والعربية

◄

◄ أكد فريق احتاد اجلزائر متصدر 
املجموعة الثانية بدور املجموعتني 

مبسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 
فشل مفاوضاته مع البلجيكي جورج 
ليكنز املدرب السابق ملنتخب تونس. 

وقال حاج عدالن املتحدث باسم النادي 
وأحد أعضاء اجلهاز الفني املؤقت للفريق 

”اإلدارة قررت التخلي عن فكرة استقدام 
البلجيكي جورج ليكنز 

لتدريب الفريق ألنه لم يكن 
يرغب في العمل معنا، 
وسنأخذ الوقت الكافي 

لتعيني مدرب آخر“. ويقود 
ميلود حمدي اجلهاز 

الفني املؤقت الحتاد 
اجلزائر منذ مطلع 
يونيو املاضي، 

ويبدو أن إدارة 
النادي أعجبت 

بالعمل الذي 
يقوم به.

◄ تأهل التونسي مالك اجلزيري املصنف 
سابعا إلى الدور الثاني من دورة بوغوتا 
الكولومبية الدولية لكرة املضرب البالغة 
قيمة جوائزها 768915 دوالر، وذلك بفوزه 

على األميركي اوستني كرايتشيك. وبلغ 
الدور الثاني أيضا، التشيكي راديك 

ستيبانيك املشارك ببطاقة دعوة بفوزه 
على الفرنسي إدوار روجيه فاسالن، 

والبرازيلي مارسيلو دميولينر الصاعد 
من التصفيات بفوزه على 

األوكراني ايليا مارتشنكو، 
والياباني تاتسوما إيتو 

بفوزه على األسترالي 
ماتيو إيبدن 
الصاعد من 
التصفيات، 
واألسباني 

أدريان منينديز-
ماسيراس بتغلبه 

على الكولومبي 
أليخاندرو 
غونزاليز.

◄ رصد نادي ليستر اإلنكليزي مبلغ 15 
مليون يورو لالستفادة من خدمات مهاجم 

املنتخب اجلزائري إسالم سليماني، 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية احلالية. 
وسيسعى النادي اإلنكليزي إلى إقناع 

إدارة سبورتنغ لشبونة البرتغالي باملبلغ 
املذكور بهدف تسريح الالعب السابق 

لشباب بلوزداد إسالم سليماني. وحسب 
العديد من وسائل اإلعالم، 

فإن املفاوضات بني 
سبورتنغ لشبونة وليستر، 

قطعت أشواطا كبيرة، األمر 
الذي سيعبد الطريق 

لسليماني لكي يلتحق 
مبواطنه رياض 

محرز في النادي 
األزرق. وتلقى 

سليماني ثالثة 
عروض من أندية 

إنكليزية على غرار 
نورويتش وويست 

بروميتش ونيوكاسل.

ل اإلعالم،
ني 

ة وليستر، 
بيرة، األمر

ريق 
لتحق 

 
ار 
ت

اسل.

ن ي رر ر إل
البلجيكي جو
لتدريب الفر
يرغب في
وسنأخذ ال
مدرب لتعيني
ميلود ح
الفني 
اجلز
يو

يقوم ب

◄ قالت املنظمة الدولية التي تدير 
منافسات دورة األلعاب األميركية إنه 

مت استبعاد أربعة رياضيني آخرين من 
الدورة بعد ثبوت تعاطيهم ملواد محظورة. 

وارتفع عدد الرياضيني املستبعدين من 
الدورة التي تقام كل أربع سنوات بسبب 

تناول املنشطات إلى ثمانية. وجاءت 
ثالث من العينات اإليجابية في منافسات 
مصارعة السيدات. وقالت اللجنة املنظمة 

للدورة إن املالكم ميرين 
زاالزار من هندوراس 

سقط في اختبار 
للمنشطات. وسبق 

أن مت استبعاد 
أربعة رياضيني 

آخرين بينهم الرباعة 
املكسيكية سينثيا 
فانيسا دومينغيز 

الرا وثالثة من العبي 
البيسبول من الدورة 

لثبوت تعاطيهم 
املنشطات أيضا.

◄  سجل العداء اجلامايكي أسافا باول 
زمنا مقداره 9.87 ثوان في سباق 100 م 

ضمن لقاء بيلينزونا السويسري أللعاب 
القوى في آخر جتربة له قبل 

مشاركته في بطولة العالم املقررة 
في الصني في أواخر أغسطس 

املقبل. وتقدم باول في 
السباق بفارق واضح على 

مواطنه نيستا كارتر 
الذي سجل 10.05 ث. 

وكان باول سجل 9.81  
ثوان في لقاء باريس 

سان دوني في 4 يوليو 
احلالي. وسيدخل باول في 

معسكر إعدادي في النمسا 
استعدادا لبطولة العالم.

وقالت اللجنة املنظمة 
يرين 
س

عة

ي
رة

ب
لوحدة، 
ب إمتام 
مر. من 
اقده مع 

ياس 
عادل
 من
ـبق
خب
ملبي.
يضا
بعقد

 النقبي 

و ر ز
ضمن لقاء بيلينزونا
القوى في آخر
مشاركته في
في الصني في
املقبل. و
السبا
مواط
الذ
وك
ثو
س
احلالي. و
معسكر إ
استعداد

ر ي ميو و ي
وزه على
ارتشنكو،
ما إيتو 

رالي 
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يوفنتوس يرى في دراكسلر خير بديل لفيدال
[ السيدة العجوز تخوض غمار الموسم المقبل بتشكيلة متجددة [ عقد النجم األلماني مع شالكه ينتهي في صيف 2018

} مدريــد - ذكرت بعض الصحف األملانية أن 
املدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشـــي 
كان فـــي أملانيـــا مـــن أجـــل لقاء مديـــر أعمال 
دراكســـلر، فيما أكد مدير عام شالكه هورشت 
هيلـــدت أن ”يوفنتـــوس تقـــدم بطلـــب خطي 
من أجل الســـماح لـــه مبفاوضة مديـــر أعمال 

دراكسلر ونحن وافقنا على ذلك“. 
وتابـــع ”لكننا لم نتلق حتى اآلن أي عرض 
فعلي مـــن تورينـــو“. ومن املتوقـــع أن يدخل 
يوفنتوس في مفاوضات مع شالكه بشأن قيمة 
الصفقـــة مـــا إن يتوصل إلـــى تفاهم مع العب 
الوســـط البالغ من العمر 21 عاما بشأن العقد 
الـــذي ســـيربطه بفريق املدرب ماســـيميليانو 
أليغري الســـاعي إلى تعويـــض رحيل أندريا 
بيرلـــو واالنتقال املتوقـــع للتشـــيلي أرتورو 

فيدال إلى بايرن ميونيخ األملاني.
لم يؤكد نادي بايـــرن ميونيخ، بعد صفقة 
ضم جنم التشـــيلي أرتورو فيـــدال، ورغم ذلك 
تبـــدو الصفقـــة حقيقة ال غبـــار عليها، مجيء 
فيدال ســـيخلط األوراق لدى بايرن، واألهم أنه 
سيساهم في خلق التوازن داخل خط الوسط، 
حســـب املدرب الســـابق للفريق البافاري يوب 
هاينكـــس. رغم أن صفقة ضـــم النجم منتخب 
تشـــيلي أرتورو فيدال متت بنجاح بني النادي 
اإليطالي يوفنتـــوس توريـــن واألملاني بايرن 
ميونيـــخ إال أن األخيـــر لـــم يعلن رســـميا عن 
انتقـــال ”احملارب“ فيدال إليـــه، بانتظار عودة 
الفريق مـــن جولته الصينيـــة اجلمعة املقبل، 
لإلعالن عن الصفقة. ورمبا الكشف عن قيمتها 
احلقيقيـــة بعدمـــا تردد فـــي تقاريـــر إيطالية 

وأملانية أنها فاقت 64 مليون يورو.
وبقـــدوم أرتـــورو فيـــدال إلـــى صفـــوف 
البافـــاري، تكـــون املنافســـة على قيـــادة خط 
الوســـط قد حســـمت لصالح الالعب التشيلي 
الذي توج حديثا بلقب كوبا أميركا مع منتخب 
بـــالده علـــى حســـاب األرجنتني. واألســـباب 
هنـــا كثيـــرة، أولها أنه ســـيعمل علـــى توازن 
خط الوســـط داخـــل فريق غوارديوال، حســـب 
تصريحـــات املدرب يوب هاينكـــس الذي درب 
البايـــرن بني عامـــي 2011 و2013، قبل أن يحل 

محله األسباني بيب غوارديوال. 
وحســـب املدرب الســـابق الذي قاد الفريق 
إلـــى الثالثية فـــي موســـم 2013، فـــإن فيدال 
ســـيكون عنصرا مهما إلحـــالل التوازن داخل 

فريـــق يتوفر على عـــدد كبير مـــن العبي خط 
الوسط الهجومي، وذلك في حال لعب هو على 
احملـــور الدفاعي، أي في االرتكاز (مركز 6). مع 
العلم أنه ميكنه أيضا التقدم إلى خط الوســـط 
الهجومـــي (مركز 8)، واللعب على اليســـار أو 
اليمـــني، إضافـــة إلـــى ميزاته الكثيـــرة، التي 
تبدأ عند قوته البدنيـــة، وقدرته الرهيبة على 
االســـتحواذ على الكرة، إضافة إلى االستماتة 

الشـــديدة في النزاالت الثنائية التي يحسمها 
عـــادة لصاحله مـــع إجادة اســـتخالص الكرة 
ومتريرهـــا فيما بعـــد بإحـــكام. واجلميل أنه 
يقـــوم بكل هذا دون عنف، بدليل أنه لم يحصل 
إال على بطاقة صفراء واحدة عندما كان يلعب 
بصفـــوف ليفركوزن األملانـــي، وواحدة حمراء 
مـــع اليوفي، أما في املســـابقات األوروبية فلم 

يحصل على أي واحدة.
وينتهي عقد دراكسلر مع شالكه في صيف 
2018، لكنـــه يتضمن بندا يســـمح له بالرحيل 
في حـــال دفـــع النـــادي الراغب فـــي خدماته 
البنـــد اجلزائي الذي تبلغ قيمتـــه 45.5 مليون 
يورو. لكن الفتـــرة الزمنية احملددة لدفع البند 
اجلزائـــي انتهت في األول مـــن يوليو احلالي 

دون أن يتقدم أي فريق بعرض لدفعه. 
يتقـــدم  أن  ”بيلـــد“  صحيفـــة  وتوقعـــت 
يوفنتوس بعرض قـــدره 25 مليون يورو، لكن 

شـــالكه لن يبيـــع الالعب بأقل مـــن 35 مليون 
يورو. واعتبرت الصحيفة األملانية بأن شالكه 
ســـيحاول احلصول على أكبر قـــدر ممكن من 
مبلغ الـ37 مليون الذي ســـيتقاضاه يوفنتوس 
من بايرن ميونيـــخ من أجل التخلي عن فيدال 
في صفقة وصلت إلى مراحلها األخيرة، حسب 

تقديرات بيلد. 
وســـيخوض يوفنتوس الذي توج بثنائية 
الدوري والكأس احملليـــني ووصل إلى نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا، حيـــث خســـر أمـــام 
برشـــلونة األســـباني (1-3)، املوســـم املقبـــل 
بتشـــكيلة متجددة بعد خسارته أيضا خدمات 
املهاجـــم األرجنتينـــي كارلـــوس تيفيـــز الذي 
عوضـــه بالكرواتي ماريـــو ماندزوكيتش، كما 
ضم العـــب الوســـط األملاني ســـامي خضيرة 
واملهاجـــم األرجنتيني باولـــو ديباال وحارس 
املرمـــى البرازيلي نوربرتو نيتو، كما كشـــف 

الثالثاء عن مدافعـــه اجلديد دانييلي روغاني 
من إمبولي.

جديـــر بالذكـــر أن دراكســـلر لعـــب لقاءه 
الدولـــي األولى بقميص املنتخـــب األملاني في 
2012، وقـــد تدرج في مختلف األعمار الســـنية 
في أكادميية نادي شالكة، وبالرغم من إصابته 
األخيرة إال أنه يعتبر املوهبة األملانية األفضل 
في الهجوم حاليا. دراكســـلر شـــارك املوســـم 
املاضي في البونديســـليغا فـــي 15 لقاء (منهم 
8 فقـــط كأساســـي) مســـجال هدفـــني وصانعا 
آلخـــر. وارتبطـــت إدارة البيانكونيـــري فـــي 
األيـــام القليلـــة املاضية مباريـــو غوتزة العب 
بايـــرن ميونيـــخ، ولكن في ظل رغبـــة البايرن 
في االحتفاظ بغوتـــزة ورفضهم التام التفريط 
فيه على سبيل البيع النهائي، فإن األنظار في 
يوفنتوس قد اجتهت لضم دراكسلر بالرغم من 

بقاء 3 سنوات أخرى في عقد الالعب.

شالكه يمنح الضوء األخضر ليوفنتوس قصد مفاوضة دراكسلر

فريق ويليامز يتحلى بالثقة قبل خوض سباق المجر أرسنال يطلب ود سامبر

فولفسبورغ يتعاقد مع 

السويسري رودريغيز

} بودابســت - أعرب فريـــق ويليامز عن ثقته 
فـــي تقدمي عـــرض قوي خالل ســـباق اجلائزة 
الكبـــرى املجـــري الـــذي يقام مطلع األســـبوع 
املقبل ضمن منافســـات بطولة العالم لسباقات 
سيارات فورموال1، حيث يشكل السباق فرصة 
جيدة أمام الفريق لتقليص الفارق الذي يفصله 
عن فيراري في الترتيب العام لفئة الصانعني. 
وقـــال الســـائق فالتيـــري بوتـــاس ”يجب 
أن نتطلـــع إلى تقدمي ســـباق قـــوي ومواصلة 
االنطالقـــة التي بدأناهـــا.. املضمـــار يختلف 
بشـــكل كبير مقارنة بالســـباقات األخيرة ألنه 

يشهد املزيد من الندية“.
ويحتل فريـــق ويليامز حاليا املركز الثالث 
فـــي الترتيب العام برصيـــد 151 نقطة ويتأخر 
بفـــارق 60 نقطـــة فقـــط عـــن فيـــراري صاحب 

املركز الثانـــي، بينما يحتل مرســـيدس حامل 
اللقب الصـــدارة برصيـــد 371 نقطة ويتنافس 
ســـائقاه لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ على 
لقـــب بطولة العـــام لفئة الســـائقني. واآلن يعد 
الفنلندي بوتـــاس وزميلـــه البرازيلي فيليبي 
ماســـا من أقوى املرشحني ألحد املراكز الثالثة 
األولـــى في ســـباق املجر املقرر علـــى مضمار 

هنغارورينغ البالغ طوله 4381 مترا.
وكان الفريـــق قريبا من انتزاع أحد املراكز 
الثالثـــة األولى في الســـباق املاضي مبضمار 
سيلفرســـتون في أوائل يوليـــو اجلاري ولكن 
أخطـــاء اســـتراتيجية أهـــدرت الفرصـــة رغم 
االنطالقة الرائعة لســـائقيه. وقال ماســـا ”هذا 
املضمار ال يناســـب سيارتنا ألن سرعته قليلة، 
ولكننا طورنا الســـيارة كثيرا خالل السباقات 

األخيرة بعدة تعديـــالت متكننا من تقدمي أداء 
جيد في هذا الســـباق“. ويحمل ســـباق املجر 
ذكريـــات خاصة ملاســـا، حيث احتـــاج لعملية 
جراحيـــة فـــي عـــام 2009 عندما تطايـــر جزء 
من ســـيارة أخـــرى ليرتطم بخوذتـــه ويثقبها 
ويصيبه في الرأس. وقال ماســـا ”املجر تشكل 
مكانـــا خاصا بالنســـبة إلي. لـــدي الكثير من 
املشـــجعني هناك بعد احلادث الذي تعرضت له 
فـــي 2009، حيث ألقى الدعم من قبل الناس منذ 

ذلك الوقت وهذا أمر رائع“.
وكشف الســـائق ماســـا بأنه ال يرى سببا 
مينعـــه من االنتقـــال للمشـــاركة في سلســـلة 
ســـباقات الفورمـــوال إي الكهربائيـــة أو حتى 
االنضمام إلى أحد الفرق املشـــاركة في بطولة 
العالـــم للتحمل مبجـــرد انتهاء مســـيرته مع 
الفورمـــوال واحـــد. وحتظى ســـباقات التحمل 
بشـــعبية كبيرة لدى الســـائقني، ال ســـيما وأن 
العديد منهم انتقلوا للمشاركة بها بعد انتهاء 
مســـيرتهم بالفورمـــوال واحـــد ولعـــل أبرزهم 
الســـائق األسترالي مارك ويبر، بينما استطاع 
األملاني نيكو هلكنبرغ حتقيق لقب سباق لومان 
24 ساعة هذا املوسم في مشاركته األولى. ومع 
متتع ســـباقات الفورموال إي بشـــعبية ال بأس 
بها من قبل املشـــجعني يعتقد ماســـا بأنه قادر 
على االنضمام إلى فئة أخرى من السباقات في 

املستقبل.
وعندما ســـئل ســـائق ويليامز احلالي عن 
إمكانيـــة تواجده فـــي ســـباقات الفورموال إي 
في املســـتقبل، رد قائال ”رمبـــا. لدي الكثير من 
األشـــياء التي يجـــب أن أفكر بها فـــي الوقت 
احلالـــي، رمبـــا عندما أغـــادر الفورموال واحد 
ســـيكون لدي بعـــض اخليارات للتســـابق في 
الفورمـــوال إي أو بطولـــة العالـــم لســـباقات 
التحمـــل، وهي البطولة التي حســـب اعتقادي 
متتلك أفضل السيارات بعد الفورموال واحد“. 
وأوضـــح ماســـا بأنـــه حتـــدث مـــع مواطنيه 
نليسون بيكيه جونيور الذي حقق لقب املوسم 
االفتتاحي من سباقات الفورموال إي، باإلضافة 
إلـــى برونو ســـينا الـــذي كان مشـــاركا كذلك. 
وتابـــع قائال ”لقد حتدث إليهم وهم ســـعيدون 
بالبطولة. أعتقد بـــأن الفورموال إي خيار جيد 
عندمـــا ال يكون باب الفورمـــوال واحد مفتوحا 
أمامك. ولكني ال أعتقد بأن البطولة هي بنفس 

مستوى بطولتنا احلالية“.

} لندن - بدأ آرسني فينغر املدير الفني لفريق 
أرســـنال، بطل كأس االحتـــاد اإلنكليزي لكرة 
القدم، عملية البحث عن خليفة ميكل آرتيتا ذو 
الـ33 عاما. ويبدو أن مهمة املدرب الفرنسي لم 
تطـــل كثيرا، حيث أكدت بعـــض الصحف، عن 
نية املدرب الفرنســـي في ضم سيرجي سامبر 

من برشلونة. 
ويعتبر ســـامبر من املواهـــب الالمعة في 
كتيبـــة برشـــلونة ”ب“، وقد شـــوهد أكثر من 
مرة رفقة الفريق األول، وهو من األسماء التي 
ينتظرها مســـتقبل مشرق مع الفريق. ويعتزم 
املديـــر الفنـــي الفرنســـي تقدمي عـــرض لضم 
النجم الصاعد من برشـــلونة مقابل 12 مليون 
يورو، ليعيد لألذهان صفقة سيسك فابريغاس 
الشهيرة. في املقابل فإن أرسنال ليس الوحيد 
الذي يســـعى إلى ضم العب البرســـا الشـــاب، 
حيـــث أكد مـــدرب بورتو لويجـــي على رغبته 

بضم الالعب في وقت سابق. 
يذكـــر أن أرســـنال يعيـــش جتربـــة رائعة 
بالصفقات التي تبرم من برشـــلونة، حيث كان 
قد ضم في ســـوق االنتقاالت املاضي التشيلي 
أليكسيس سانشيز، الذي يعتبر من أبرز العبي 

البرمييرليغ في موسمه األول مع الغانرز.

} برلــني  - أكمل نادي فولفســـبورغ األملاني 
إجراءات التعاقد مع العب خط الوسط املهاجم 
مـــن  رودريغيـــز  فرانسيســـكو  السويســـري 
زيوريخ. ووقـــع رودريغيز (19 عاما) عقدا ملدة 
ثالثة أعوام تنتهي في 2018 لينضم إلى شقيقه 

األكبر ريكاردو بالفريق األملاني.
وقـــال رودريغيـــز في تصريحات نشـــرها 
موقع النادي على اإلنترنت ”إنني سعيد للغاية 
بإمتام صفقة انتقالي إلى فولفســـبورغ.. هذا 
الفريق حقق تطورا هائال في األعوام األخيرة 
وميكننـــي إثبات نفســـي على أعلى مســـتوى 
هنـــا“. وأضـــاف ”باإلضافة إلى ذلك، يشـــكل 
انتقالـــي هنا حتقيقا حللم اللعب مع شـــقيقي 
بفريق واحد للمرة األولى“. ولم يعلن الناديان 
عن التفاصيل املالية لصفقـــة رودريغيز الذي 
شـــارك فـــي خمـــس مباريات ضمـــن املنتخب 

السويسري للشباب (حتت 21 عاما).

جنحت إدارة نادي يوفنتوس بطل الدوري 
ــــــي لكرة القدم فــــــي احلصول على  اإليطال
الضوء األخضر من نادي شــــــالكه األملاني 
ــــــي جوليان  ملفاوضة العب الوســــــط الدول
دراكسلر، وذلك رغم عدم توصل الفريقني 

إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة.

◄ حقق مانشستر يونايتد اإلنكليزي 

ثاني انتصاراته في جولته بالواليات 
المتحدة وتغلب على سان خوسيه 

إيرثكويكس األميركي 3-1 في مباراة 
ودية ضمن الكأس الدولية لألبطال 

لكرة القدم.

◄ لن يمدد العب الوسط الدولي 
األرجنتيني السابق استيبان 

كامبياسو عقده مع ليستر سيتي 
اإلنكليزي لكرة القدم الذي انتهى 
الشهر الماضي وسيترك النادي، 

حسب ما أعلن في حسابه على 
شبكات التواصل االجتماعي.

◄ أعلن نادي فالنسيا األسباني أن 
حارس المرمى الدولي األسترالي 
ماتيو راين الذي يدافع عن ألوان 
كلوب بروج البلجيكي منذ 2013، 
انضم إلى صفوفه لمدة 6 مواسم.

◄ أعرب نويل سانفيسينتي مدرب 
منتخب فنزويال عن رغبته في أن 

يستهل فريقه مشواره في تصفيات 
قارة أميركا الجنوبية المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2018 على 
أرضه.

◄ تأهل ريفر باليت األرجنتيني 
إلى الدور النهائي لمسابقة كأس 
ليبرتادوريس بتعادله مع مضيفه 

غواراني البارغوياني 1-1 على 
ملعب ”ديفنسوروس دل تساكو“ في 
اسونسيون وأمام 20 ألف متفرج في 

إياب الدور نصف النهائي.

◄ ضربت فضيحة جديدة الكرة 

الصربية بعد أن أشارت بعض 
وسائل اإلعالم المحلية إلى أن 

المباراة التي فاز فيها فريق ”النجوم 
الحمراء“ 6-2 على ”أو إف كيه 

بلغراد“ في دوري الدرجة األولى لكرة 
القدم شهدت تالعبا في نتيجتها.

باختصار

أليغري يســـعى إلى تعويض رحيل 

بيرلـــو، واالنتقـــال املتوقع  أندريا 

للتشـــيلي أرتورو فيدال إلى بايرن 

ميونيخ األملاني

◄

«في الوقت الحالي أركز فقط على تصفيات كأس األمم األوروبية. 

األولوية بالنســـبة إلينـــا اآلن البطولة املقررة في فرنســـا، ال يزال 

الوقت مبكرا على كأس العالم».

يواكيم لوف 
املدير الفني للمنتخب األملاني

«آمـــل في تقديم عروض رفيعة املســـتوى مع الفريق لالحتفاظ 

بمكانتي، أعتقد بمجرد الوصول إلى أفضل مســـتوى من الصعب 

أن تعود إلى الخلف، أنا على أمل بدء مرحلة جديدة». 

  كريس سمولينغ 
مدافع مانشستر يونايتد اإلنكليزي

«شـــالكه فريق عظيـــم وطموح ســـواء فـــي أملانيـــا أو أوروبا. أنا 

حتـــى هذه اللحظة العب بني صفـــوف اإلنتر، ورغم ما قلت عقدي 

مستمر، ال يمكنني حقا قول الكثير عن هذه املرحلة». 

   شكيردان شاكيري
 العب فريق إنتر ميالنو اإليطالي



أثـــارت املغنية ومؤلفـــة األغاني  } تونــس – 
األميركيـــة لورين هيل غضب جمهور مهرجان 
قرطـــاج الدولـــي في تونـــس مســـاء الثالثاء 
بعد تأخر صعودها للمســـرح نحو ســـاعتني، 
وبدأت مباشـــرة فـــي أداء مجموعة من أجمل 
أغانيهـــا التـــي ســـرعان مـــا جتـــاوب معها 
احلاضرون ورددوا كلماتهـــا وتراقصوا على 

أنغامها.
لكن فـــي املقابل عبر عدد مـــن احلاضرين 
عن استيائهم الشديد من تأخر هيل، وطالبوا 
برحيلهـــا فور صعودها على املســـرح هاتفني 
”ديغـــاج“ أو ”ارحلي“، لكـــن لورين جنحت في 
امتصاص غضب التونســـيني الذين حضروا 
على مســـرح قرطاج منذ الســـاعات األولى من 
الســـهرة منتظريـــن قدوم جنمة الـــدورة الـ51 
للمهرجان واســـتطاعت أن حتتـــوي غضبهم 

بتقدمي أشهر أغانيها.
وفـــي البداية أطلـــق اجلمهـــور صافرات 
اســـتهجان عند صعود هيل للمســـرح، لكنها 

اكتفت بكلمات قليلة ”أنا هنا.. لنبدأ“.
وأطلت هيل على اجلمهور حاملة قيثارتها 
ثم جلســـت على أريكة وضعـــت لها خصيصا 
حتيط بهـــا الوســـائد واندفعـــت تغّني حتى 
متكنت بعـــد فترة قصيرة مـــن تغيير األجواء 
كليـــا، فانقلب الغضب إلـــى مهرجان احتفالي 

انطلق بعد تأخير دام نحو ساعتني.
وأصـــدرت إدارة مهرجان قرطـــاج الدولي 
اعتذارا للجمهور بعد احلفل، ألقت فيه باللوم 
على هيل. وقالت اإلدارة في بيان ”إثر التأخير 
احلاصل في ســـهرة لورين هيـــل، تقدم إدارة 
املهرجان أســـفها الشديد واعتذارها ملا حصل 

من تأخير“.
وأضـــاف البيان ”تعلـــم اإلدارة جمهورها 
العزيـــز بأن الفنانة لورين هيـــل ومجموعتها 
يتحمالن كل املسؤولية باعتبار أن العقد الذي 

يربطهـــا مبهرجان قرطاج، ينص صراحة على 
انطالق السهرة على الساعة العاشرة ليال“.

ولتدارك األمر وكاعتذار ضمني منها غّنت 
هيل ملدة ســـاعتني متتاليتـــني للجمهور الذي 
اقتنـــى تذاكر وصلت قيمتها 100 دينار لعرض 

موسيقي يدوم ساعة ونصف الساعة فقط.
وتـــداول نشـــطاء علـــى مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي خبـــر تأخر هيل عـــن عرضها في 
قرطاج وســـط مخاوف من إلغاء احلفل، إال أن 

إدارة املهرجان تداركـــت األمر وعقدت الفنانة 
ســـنيا مبـــارك مديرة مهرجـــان قرطـــاج لقاء 
إعالميا خالل السهرة في مسرح قرطاج حّملت 
فيه املسؤولية لهيل التي ترتبط بعقد عمل مع 
املهرجـــان، وهو ينص على أن العرض ينطلق 
على الســـاعة العاشـــرة ليال وتعهـــدت مديرة 
املهرجـــان بالقيام بكل ما يلـــزم حتى ال تتكرر 

مثل هذه األحداث.
يذكر أن الفنانة األميركية لم تسمح إلدارة 

املهرجان إال بتصوير الربع ســـاعة األخير من 
حفلها على املسرح.

وبدأت الـــدورة 51 ملهرجان قرطاج الدولي 
في 11 يوليو وتستمر حتى 18 أغسطس. ويعد 
مهرجـــان قرطاج الدولي أحد أبرز املهرجانات 
العربية وقد استقطب جنوم املوسيقى العربية 
والعاملية على مدى خمسة عقود، حيث تراهن 
إدارتـــه فـــي دورتـــه هذا العـــام علـــى التنوع 

املوسيقي.
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} عادة ســــيئة لكنها شــــائعة: اإلحراج 
بالدين. هذا المســــلك قد تنتهجه بعض 
الّدول ضّد المواطنيــــن إما طول الوقت 
أو فــــي بعــــض األوقــــات، وقد يســــلكه 
بعض المواطنين ضّد الســــلطة ســــواء 
بمناســــبة أو بال مناســــبة، وقد تمارسه 
بعض الحكومــــات ضّد المعارضة قصد 
تمرير بعض القرارات، وقد تطّبقه بعض 
المعارضــــات ضــــّد الحكومــــة لتحقيق 
بعض المكتسبات، وقد تلجأ إليه بعض 
األقليات الدينية ضّد االندماج في بعض 
المجتمعات، وقد يمارســــه الجميع ضّد 
النســــاء واألفراد واألقليــــات ألجل قمع 
الحريــــات.. لكن الرهــــان لعبة قذرة بكل 

المقاييس.
األمثلة كثيرة وال تحصى، أشــــهرها 
المتســــولون فــــي األزقة  مــــا يمارســــه 
والشــــوارع والطرقــــات، وكذلــــك تفعــــل 

بعض الفضائيات.
وثمة أمثلــــة من مســــتويات أخرى، 
مثــــل التذّرع بأموال الزكاة لعدم كشــــف 
الحســــاب، والتــــذّرع بإحدى الشــــعائر 
لتعطيل بعــــض االلتزامــــات، أو ارتداء 
العمامــــة واســــتهالل الكالم بالبســــملة 
والحوقلة والحسبلة إلحراج المنتقدين. 
لكن بعض الحيل أكبر من ذلك، وسأنقل 

إليكم بعض المشاهدات:
رجل دين مثير للجدل منعته المملكة 
العربية الســــعودية من دخول أراضيها، 
وكان يريد إلقاء ”محاضرة“ أو ”خطاب“ 
أو لسُت أدري. المهم في هذه النازلة أن 
الّرجــــل بدل أن يناضل مــــن أجل ”حقه“ 
بصدق ووضوح فقد قرر أن يداور ويناور 
ويلجأ إلى حيلة اإلحراج الديني، فتقدم 
بطلــــب تأشــــيرة ألداء مناســــك العمرة، 
وعندما ُرفض طلبه نشــــر بكائيات على 
تويتــــر من قبيــــل: اللهم احتســــبها لي 
عمرة حرموني منهــــا.. إلى آخر العويل 

والبكاء.
حيلــــة أخــــرى شــــائعة في أوســــاط 
الســــورية  للثورة  ”الجهادية“  الفصائل 
”اإلســــالمية“  والمقاومــــة  المنكوبــــة 
المنهكة في غزة، تتعلق بمشاهد إطالق 
النــــار مــــن داخــــل المســــاجد. حتى إذا 
قــــام العدّو بقصف مصــــدر إطالق النار 
وانهــــارت المئذنة علــــت أصوات الندب 
والنحيــــب على بيــــوت الله التــــي ُتهّدم 
وحرماته التي ُتنتهــــك إلى آخر العويل 
والبــــكاء. نعم، الحــــرب خدعة لكن ليس 

إلى درجة الحقارة.
تنظيم إســــالمي مغربــــي (صائم عن 
السياســــة احتجاجا على السياسة كما 
يقول!) انتظر فرصة سانحة للعودة إلى 
الشــــارع بعد أن غادره ابتغــــاء مرضاة 
حزب إسالمي آخر (غير صائم) فائز في 
االنتخابات، ثم لم تأت المناســــبة. ففكر 
ودبر وقــــدر وانتظر العشــــرية األخيرة 
من شهر رمضان ليطالب بحق أعضائه 
المسلمين في ممارسة شعيرة االعتكاف 
ألجل الصالة في مســــاجد الله. حتى إذا 
ُمنع ُسمعت أصوات النحيب على ضياع 

اإلسالم إلى آخر العويل والبكاء.
نعم، السياســــة أن تلعب أوراقك كما 
تريد، لكن الديــــن ليس أوراقا للعب. أما 
بعد، فهناك ســــؤال أخير: مــــا المروءة؟ 
المــــروءة أّال تلعــــب دور الضحية حتى 

ولو كنَت في موقع الضحية.

اإلحراج بالدين

صباح العرب

سعيد ناشيد

ح األميركية لورين هيل تغضب التونسيين ثم تحتويهم بصوتها
شــــــفع صوت املغنية األميركية لورين هيل 
ــــــدى جمهور مهرجــــــان قرطاج  ــــــل ل اجلمي
الدولي في تونس بعد أن أثار تأخرها ملدة 
ســــــاعتني عن موعد حفلها مساء الثالثاء 

سخط احلاضرين.

مصريان يبتكران بصمة لتحديد هوية الحيوانات 

بيع تذاكر مهرجان موسيقي في رومانيا مقابل الدم

} القاهرة - كما أن لإلنسان بصمة متيزه عن 
اآلخر، بات للمواشي بصمة خاصة عن طريق 
األنف جنـــح باحث مصري في تطوير برنامج 
لتحديدها قصد مســـاعدة مربي املواشـــي في 

التعرف على حيواناتهم.
وابتكـــر الباحث حمدي محمود األســـتاذ 

املســـاعد بجامعـــة بنـــي 
مصـــر  فـــي  ســـويف 
هوية  لتحديـــد  طريقـــة 
احليوانات بالكمبيوتر 
عـــن طريق خطـــم كل 

منها. واخلطم هـــو املنطقة بني فتحتي األنف 
أعلـــى فم احليوان. وطور محمـــود مع زميلته 
الباحثـــة هاجر رضـــا نظام تعلم آلـــي ُيعرف 
باســـم جهاز الدعـــم املوجه متعـــدد الدرجات 
لتحديد بصمة خطم احليوان، ليتمكن أصحاب 
احليوانات من التعرف على كل منها. وقال إن 

اجلهاز دقيق بنسبة 94 باملئة.
فـــكل خطم حيـــوان به نتـــوءات وفجوات 
محـــددة مميـــزة وفريـــدة مـــن نوعهـــا. وفي 
دراســـتهما جـــادل محمود وهاجـــر رضا بأن 
التصنيـــف بخطم احليوانات ميكـــن اعتباره 

محددا إحصائيا حيويا للحيوان.
وصّور محمود بالتعـــاون مع هاجر خطم 

100 حيوان وأسسا قاعدة بيانات.
ووصف البروفيسور محمود ذلك بأنه جاء 
في إطار الشبكات العصبية االصطناعية التي 
ميكن أن تـــدرس توقيعا رقميـــا لكل خطم من 

خالل أرقام فريدة.
واســـتخدمت 12 صورة لكل حيوان بوضع 
بصمـــة رقمية خاصة به. واســـتخدمت ثماني 
صـــور أخـــرى لتعريـــف الكمبيوتـــر على تلك 
البصمة. وحتى اآلن يجري حتديد احليوانات 

بطرق تقليديـــة مثل ثقب األذن أو الوشـــم أو 
وضع عالمات عليها بقطعة معدن.

ويسعى البيطريون إلى ابتكار طرق بديلة 
لتحديد احليوانات دون تعرضها ألذى.

وقد أعرب الباحث املصري عن أمله في أن 
يتيســـر من خالل جهاز جديد إصدار ”شهادة 

ميالد“ لكل حيوان.
يذكر أن محمود وهاجر تلقيا عدة عروض 
عامليـــة لتطوير ابتكارهما، وهمـــا يعدان اآلن 
ورقة بحثية بشـــأنه لتنشـــر في دورية علمية 

دولية متخصصة. 

} بوخارســت - حتولـــت الدمـــاء إلـــى عملة 
جديدة بعـــد أن أعلـــن مهرجان موســـيقي في 
رومانيا تقـــدمي تذاكر احلفـــالت مقابل التبرع 
بالدم. والحت الفتات تقرأ ”لدينا مشكلة دامية“ 
و“ليس مصاصـــو الدماء  و“ال متص.. تبـــرع“ 
وحدهـــم يحتاجون الدمـــاء“، للتشـــجيع على 
املشاركة في حملة التبرع بالدم مقابل التذاكر.

وتعاون مهرجان ”ذي انتولد“ مع مؤسســـة 
”آي.إن.تي.اس“ احمللية فـــي رومانيا لنقل الدم 
في تقدمي تذاكر مخفضة أو مجانية مقابل التبرع 
بالدم، بهدف تنمية الوعي في البالد التي يتبرع 
فيها أقـــل من اثنني باملئة مـــن املواطنني بالدم 
كل عـــام، وهو أحد أدنى املعـــدالت في أوروبا. 

ويشـــارك في املهرجان -الذي سيقام في الفترة 
مـــن 30 يوليو إلـــى 2 أغســـطس مبدينة كلوج 
في إقليم ترانســـيلفانيا- املوســـيقي السويدي 

أفيتشي والفرنسي ديفيد غيتا.
وحظي الذين تبرعوا بالدم الثالثاء بتذاكر 
للمهرجـــان علـــى الفـــور، بينما ســـينال الذين 
سجلوا أســـماءهم للتبرع تخفيضا على تذاكر 

دخولهم إلى العروض.
وقال املنظمون إن ما يصل إلى 500 شخص 
اســـتفادوا من ”الدفع بالدم“. وتوقعوا أن يقبل 
على املهرجـــان نحو 300 ألف شـــخص. وتبلغ 
قيمة التذكرة حلضور أنشـــطة املهرجان ألربعة 

أيام 309 ليو (76.35 دوالرا). 

لورين هيل األعلى أجرا في دورة مهرجان قرطاج هذه السنة بـ 160 ألف دوالر

} دبــي - طلب املمثل الكوميدي ناصر 
املوجودين  الســـعوديني  من  القصبي 
فـــي دبي بـــأن ينتبهوا إلـــى كالمهم، 
وذلـــك بعـــد أن قامت دولـــة اإلمارات 
بإصـــدار قانون لتجرمي ازدراء األديان 

والتمييز وخطاب الكراهية.
وقـــال املمثـــل الســـعودي ممازحا، في 
تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على 
تويتر ”نداء عاجل للســـعوديني في دبي، 
بعـــد القانـــون اجلديد ملكافحـــة التمييز 
انتبهـــوا إلى كالمكـــم ترى لفـــظ مفردة 
’اخلـــوال‘ أو الطقطقة عليها فيها شـــهر 

سجن“.
على  ويطلق الســـعوديون كلمة ”خوال“ 
أصحاب البشرة السمراء ويعتبرها كثيرون 

كلمة عنصرية ضد األقلية السوداء.
وكان رئيـــس اإلمـــارات الشـــيخ خليفة 
بن زايد، قد أصدر هذا األســـبوع مرســـوما 
بقانـــون يقضـــي بتجرمي األفعـــال املرتبطة 
بـــازدراء األديـــان ومكافحـــة كافة أشـــكال 
التمييز ونبذ خطـــاب الكراهية. وقد تعددت 
العقوبات الواردة في القانون بني الســـجن 
والغرامة املاليـــة التي قد تصل إلى مليوني 
درهم، وقد تصل بعض العقوبات حد اإلعدام 
إذا اقترن الرمي بالكفر حتريضا على القتل 

فوقعت اجلرمية نتيجة لذلك.
ووصـــف القصبـــي هـــذا القانـــون بأنه 
”قفـــزة حضارية وقرار عظيـــم وفي التوقيت 
قائال في تغريدة أخرى ”العاقبة  املناســـب“ 

لنا إن شاء الله!“. 

ناصر القصبي 

يحذر السعوديين

من الثرثرة بالعنصرية

ي
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