
} الدوحــة - طـــرح وزير اخلارجية الروســـي 
ســـيرجي الفـــروف فـــي االجتماع الـــذي عقد 
أمـــس في الدوحة لوزراء خارجية دول مجلس 
التعـــاون اخلليجي بحضـــور وزير اخلارجية 
األميركي جون كيري، مبادرة الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني التي تدعو إلى تشـــكيل حلف 
إقليمـــي يجمع دول اخلليـــج وتركيا مع نظام 
الرئيس الســـوري بشـــار األســـد في مواجهة 
املجموعـــات املتشـــددة وعلى رأســـها تنظيم 

داعش.
االجتمـــاع  داخـــل  مـــن  مصـــدر  وكشـــف 
لـ“العرب“ أن الفروف سعى إلقناع نظرائه بأن 
يقبلوا العمل مع نظام األسد حملاربة اإلرهاب، 
بينما يقبل األســـد بـــدوره الدخول في مرحلة 
انتقاليـــة تتضمـــن تشـــكيل حكومـــة توافقية 
برئاســـة شـــخصية من املعارضة وتؤدي في 
النهايـــة إلـــى رحيل األســـد وبـــدء انتخابات 

برملانية ورئاسية.
وال يبـــدو أن االقتـــراح الروســـي يواجـــه 
قبوال بني الـــوزراء اخلليجيني الذين حضروا 
االجتمـــاع. وقـــال املصـــدر إن األميركيـــني لم 
يظهروا موقفـــا محددا أو رؤية واضحة ميكن 
حللفائهـــم العـــرب البناء عليها في مســـتقبل 

سوريا.
ووجه وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
لنظيرهـــم األميركي جون كيري رســـالة ركزت 
علـــى أن االتفـــاق النووي مع إيـــران يجب أن 
يكون سببا في االستقرار وليس مطية للتدخل 

في الشؤون الداخلية لدول اجلوار.
وقال خالد العطيـــة وزير خارجية قطر إن 
املجلس يريد أن يقي املنطقة من أّي أخطار أو 

تهديدات لألسلحة النووية.
وأعلن كيري الذي عمل على تهدئة مخاوف 
نظرائه مـــن االتفـــاق أن بالده ستســـّرع بيع 
األســـلحة لدول اخلليج، واستمرار املشاورات 
الصواريـــخ  أنظمـــة  دمـــج  ”كيفيـــة  حـــول 
الباليســـتية لدول املنطقة“، فضال عن ”زيادة 

التدريبات (العسكرية) التي نقوم بها معا“.
وأكـــد ”توافقنـــا على تســـريع بيع بعض 
األســـلحة الضروريـــة والتي اســـتغرقت وقتا 

طويال في املاضي“.
من جهته، قال منذر آقبيق عضو االئتالف 
إنه ال يعتقد أن  الســـوري املعارض لـ“العرب“ 
دول مجلـــس التعـــاون اخلليجي ســـتتجاوب 
مع الطرح الروســـي، ”أعتقد أنهـــم لن يقبلوا 
التعامـــل مع األســـد فـــي أي حـــال، وبدال من 
ذلـــك ميكن لدول اخلليـــج أن تتعامل مع هيئة 
حكم انتقالية تكون من مخرجات تطبيق بيان 
جنيف، وميكـــن لها أن حتتـــوي على عناصر 

منتقاة بعناية من موظفي النظام احلالي“.
ويرى آقبيق أن الوصـــول إلى االتفاق مع 
الروس على رحيل األسد لن يكون سهال، ويقول 

إن املســـؤولني الروس عادة ما يتمترسون في 
مواقعهم بشـــدة، ومن ثمـــة يصبح احلصول 
على أّي تنـــازل منهم مهمـــا كان صغيرا أمرا 

صعبا ويتطلب مفاوضات شاقة.
ودعـــا الفروف خالل االجتمـــاع إلى دخول 
الســـعودية وتركيا وقطر من جانب في حوار 
مباشـــر حـــول قضايـــا املنطقة مع إيـــران من 

جانب آخر.
وحتاول موســـكو جاهـــدة إيجـــاد بدائل 
للشـــرط الســـعودي الصارم بأن يقطع األسد 
عالقاتـــه الوثيقة مع إيـــران أوال، قبل املوافقة 

على إعادة تأهيله عربيا.
ولـــن يرتبط هـــذا التأهيل، طبقـــا ملصادر 
ســـعودية، بشخص األســـد بقدر ما يهدف إلى 
احلفاظ على مؤسسات الدولة والنظام احلاكم 

مبفهومه الواسع.
وليـــس من الواضح أن هـــذا احلوار الذي 
يأمل الروس في رعايتـــه بني القوى اإلقليمية 
الرئيسية سيؤدي بالضرورة إلى بناء أرضية 
كافية متكن هذه القوى من مشاركة النفوذ في 

املنطقة.
وال تفضـــل الريـــاض، التي حتمـــل الكثير 

من الشـــكوك حول نوايا طهران، التوصل إلى 
تفاهمات مباشـــرة مع إيران في هذه املرحلة، 
وبـــدال من ذلك، يريد الســـعوديون املســـاهمة 
في صياغة معادلـــة توازن للقوى في مواجهة 

إيران.
وينفـــي املوقف الســـعودي املزاعـــم التي 
انتشـــرت مؤخرا حـــول فتح قنـــوات اتصال 
مباشـــرة بني اجلانبـــني، عبر زيـــارة قام بها 
اجلنـــرال علـــي مملـــوك، رئيس مكتـــب األمن 
القومـــي الســـوري إلـــى الرياض فـــي أعقاب 
زيـــارة األميـــر محمـــد بن ســـلمان ولـــي ولي 
العهد الســـعودي إلى موسكو ولقائه الرئيس 

الروسي فالدميير بوتني.
وفـــي تركيـــا، تتطابق وجهـــات النظر مع 
الرياض. وال تبدو أنقرة مســـتعدة في الوقت 
احلالـــي للدخول فـــي أّي تفاهمـــات مع إيران 

حول مصير األسد.
وعلـــى العكس مـــن ذلك، تعمـــل تركيا من 
جانبهـــا على منـــح املعارضة املســـلحة دورا 
أكبر في محاصرة النظام الســـوري وتقليص 
إمكانياته العســـكرية التـــي يحتاجها للتقدم 

على األرض.

وجاءت تصريحـــات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان أمس عن أن الرئيس الروســـي 
فالدميير بوتني يتجه إلى ”التخلي“ عن األسد 
لتؤكد أنه مـــن غير املتوقع قبول أنقرة بإعادة 
تأهيل الرئيس الســـوري، فضال عن التشكيك 
فـــي صالبة الـــرأي الذي يقول إن روســـيا لن 

تتخلى عن حليفها في دمشق.
وقال أحمـــد رحـــال، العميد الركـــن الذي 
انشـــق عـــن اجليـــش الســـوري ويعمـــل اآلن 
كمحلل عســـكري، إن إعالن اجلهات األميركية 
عن طلب أوباما من الطيـــران األميركي تقدمي 
غطاء لقوات املعارضة بنفس توقيت االجتماع 
الثالثي هو تأكيد على أن الضغط العســـكري 
على قوات األســـد سيســـتمر حتـــى يتم احلل 

السياسي االنتقالي.
وأضـــاف ”املرحلة القادمة حتمـــل الكثير 
من املتغيرات. هناك دول إقليمية تدعم وتدفع 
الثوار للســـيطرة على أكبر مســـاحة جغرافية 
ممكنـــة من النظـــام لفرض واقـــع يجبره على 
الرضـــوخ لطلبات املعارضـــة كما يحصل اآلن 
في ســـهل الغـــاب وعلى جبهة الســـاحل وفي 

درعا وحلب“. 
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[ الحكم بإعدام رموز القذافي وسيلة ضغط فجر ليبيا لمنع تمرير اتفاق الصخيرات
} الزنتــان (ليبيــا) – اســـتبعد مراقبون أن متر 
ميليشيات فجر ليبيا إلى تنفيذ أحكام اإلعدام 
التي أعلنتها محكمة في طرابلس منذ أيام في 
حـــق قيادات بـــارزة من نظام الزعيـــم الراحل 
معمـــر القذافـــي، الفتني إلى أنهـــا مجرد ورقة 
سياســـية إلثارة انتبـــاه املجتمـــع الدولي أو 
الضغط عليه حتـــى ال ميّرر اتفاق الصخيرات 
وكذلك ملنع االحتاد األوروبي من تنفيذ وعوده 
بضرب مراكز الهجرة غير الشرعية في املوانئ 
الليبيـــة الواقعـــة حتت ســـيطرة فجـــر ليبيا 

واملؤمتر الوطني املنتهية واليته.
ولفتوا إلى أن األحكام التي صدرت في حق 
8 من معاوني القذافي وجنله سيف اإلسالم قد 
تكون ورقة ضغط على أنصار النظام الســـابق 
الذين أصبحوا يشـــكلون قوة رئيســـية داخل 

ليبيا في مواجهة امليليشيات.
وأكد العقيد العجمـــي العتيري آمر كتيبة 
أبوبكر الصديق املكّلفة بحماية الســـجن الذي 
يوجد فيه ســـيف اإلســـالم بالزنتـــان على أنه 

لن يتم تســـليم جنل القذافي للميليشـــيات في 
طرابلس التي حكمت عليه باإلعدام.

تصريـــح  فـــي  العتيـــري  العقيـــد  وقـــال 
لـ“العرب“: إن ســـيف اإلســـالم في مكان آمن، 
وإن ميليشـــيات فجـــر ليبيا وكل امليليشـــيات 
اإلســـالمية املتطرفـــة مـــن اجلماعـــة الليبية 
املقاتلة وغيرها ال يســـتطيعون الوصول إليه 

أو حتى معرفة مكان وجوده.
وأضـــاف أنه ال يعترف بحكم امليليشـــيات 
في طرابلس وأنه لن يســـّلم سيف االسالم ألّي 
جهـــة غير قانونيـــة في ظل غياب مؤسســـات 
الدولـــة وخاصة القضاء والنيابة والشـــرطة، 
مستغربا عدم تدخل محكمة اجلنايات الدولية 
ومطالبتهـــا بإلغـــاء أحكام اإلعـــدام الصادرة 
أخيـــرا فـــي طرابلـــس وخاصة تلـــك املتعلقة 

باملطلوبني من طرفها.
وأصـــدرت محكمة االســـتئناف بطرابلس، 
حكمـــا بإعدام ســـيف اإلســـالم القذافـــي، و8 
مســـؤولني كبار فـــي النظام الســـابق، بينهم 

البغدادي احملمـــودي آخر رئيس للحكومة في 
نظام القذافي، ورئيس جهاز مخابرات النظام 
الســـابق عبد الله السنوســـي، ورئيس جهاز 
األمن اخلارجي الســـابق أبوزيد دوردة، وذلك 

وسط موجة من االنتقادات محليا ودوليا.
وسيف االســـالم محتجز في بلدة الزنتان 
بجنوب غرب طرابلس منذ توقيفه في نوفمبر 
2011 ولم يحضر بالتالي احملاكمة، في حني أن 
السنوسي واحملمودي حضرا جلسة احملاكمة 

في طرابلس.
وأكد العتيري فـــي تصريحه لـ“العرب“ أن 
االدعاء بأن محاكمة سيف اإلسالم في الزنتان 
باطلة ينطبـــق أيضًا على حكومـــة فجر ليبيا 
املشكلة من طرف مؤمتر (برملان) انتهت واليته.
وتســـاءل ”إذا كان القضـــاء فـــي طرابلس 
نزيهـــا ملاذا ال تتـــم محاكمة مرتكبـــي مجزرة 
جنزور الذين أحرقوا مطار طرابلس وشـــردوا 
أهالي تاورغاء والبالغ عددهم 35 ألف نسمة“.

واعتبـــرت إميـــان احملمودي ابنـــة رئيس 

الوزراء الســـابق أن حكم اإلعدام على والدها 
يهدف إلى إخفاء حقائق مخجلة تتعلق بسرقة 
عشرات املليارات من أموال الشعب الليبي بعد 

.2011
وقالت أمال العكوري زوجة أبوزيد دوردة 
أن ميليشـــيات طرابلس ساومت زوجها ليغير 
موقفـــه مـــن 17 فبرايـــر (االحتجاجـــات التي 
أطاحت بالقذافي) فرفض، فحاولت ميليشيات 
الرحيبـــات اغتيالـــه في الســـجن ونقـــل إلى 
مستشـــفى معيتيقـــة في حالة موت ســـريري، 
وبعد حتســـن حالته اختطف على أيدي أمراء 

احلرب في طرابلس حتى حكم عليه باإلعدام.
وكشـــفت أســـماء مصطفى اخلروبي أحد 
أكبر معاوني القذافـــي أن أباها تعرض للقتل 
داخل الســـجن حيث كان يعاني من التهاب في 
املرارة ورفضوا عالجه ولم يعد يستطيع األكل 
فعزلوه في زنزانة انفرادية في شـــهر رمضان 
املبـــارك بحجـــة أنه مضرب عـــن الطعام حتى 
انفجرت داخل جســـمه ومـــات. وتعهدت برفع 

قضيـــة ضد امليليشـــيات بتهمة القتـــل العمد 
لوالدها.

وأثـــارت األحـــكام الصـــادرة بحق بعض 
رجـــال النظـــام الســـابق ردود فعـــل مختلفة 
ُووجهـــت بانتقـــادات حادة من قبـــل املجتمع 
أن  حيـــث  احلقوقيـــة  واملنظمـــات  الدولـــي 
احملاكمة جرت في ظـــروف غير طبيعية حيت 
تتحكم امليليشـــيات بشـــكل مطلق فـــي مدينة 
طرابلس ويكفـــي لتأكيد ذلك أن رئيس محكمة 
االســـتئناف كان مختطفا في األسبوع ما قبل 

النطق باحلكم.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

رفض خليجي القتراح موسكو إعادة تأهيل األسد
العند بيد الشرعية بعد 

إنزال عربي لتأمني عدن

عـــن  ميدانيـــة  مصـــادر  كشـــفت   - عــدن   {
مشـــاركة فاعلة لقوات خليجيـــة ومصرية إلى 
جانـــب املئـــات مـــن عناصر اجليـــش اليمني 
واملقاومة الشـــعبية في استعادة قاعدة العند 

االستراتيجية (60 كلم شمال عدن).
وقال خبراء إن مشـــاركة قـــوات عربية في 
اســـتعادة القاعـــدة ذات األهمية يكشـــف عن 
اســـتراتيجية جديدة لقوات التحالف التي لم 
تعد تكتفي بالغطاء اجلـــوي الداعم للمقاومة 
علـــى األرض، وإضعاف امليليشـــيا احلوثية، 
وأنها قد تلجأ إلى اإلســـناد البري وإن بشكل 

محدود.
وتهدف مشـــاركة قوات خليجية ومصرية 
إلى توفيـــر الرجال حملاربة احلوثيني بشـــكل 
مباشـــر بدال من مســـك األرض مـــن قبل قوات 

املقاومة الشعبية واجليش اليمني.
وترتـــدي معركة اســـتعادة قاعـــدة العند 
االستراتيجية أهمية كبيرة، ألنها ستساعد في 
قطع إمدادات احلوثيني وتؤّمن عدن وتوســـع 
املناطق التي مت اســـترجاعها منذ بدء عمليات 
التحالف العربي بقيادة السعودية قبل أربعة 

أشهر.
وكان مصدر عسكري أشار قبل ذلك إلى أن 
دوال خليجية عضوا في التحالف نشرت أمس 

مئات من جنودها حول عدن لتأمينها.
وقـــال املصـــدر ”نـــزل املئات مـــن اجلنود 
العـــرب اخلليجيني األحد في مينـــاء عدن مع 
العشـــرات من الدبابات واملدرعات وانتشروا 

على الفور حول املدينة لتأمينها“.
ومتت اإلشـــارة مرارا إلى وجود جنود من 
دول التحالف العربي في عدن منذ أن استعادت 
القوات املوالية للرئيس عبدربه منصور هادي 
املوجود في املنفى في الســـعودية الســـيطرة 

عليها في منتصف يوليو.
وســـتمكن هـــذه االســـتراتيجية التحالف 
من توســـيع دائرة املناطـــق اآلمنة حول عدن، 
وحتولهـــا فعليا إلى عاصمة مؤقتة، وتســـهل 
عـــودة احلكومة اليمنية إليهـــا والتركيز على 
األنشـــطة اخلدمية خاصة ما تعلق باملعونات 

العاجلة وإزالة مخلفات احلرب.
ويوم الســـبت املاضي وصل نائب الرئيس 
اليمني خالد بحاح إلى عدن وهو أكبر مسؤول 
فـــي احلكومة املقيمـــة باخلـــارج يزورها منذ 

تراجع احلوثيني.
وتفتـــح اســـتعادة قاعـــدة العنـــد الطريق 
شماال إلى مدينة تعز حيث يتحصن احلوثيون 
املدعومـــون من إيران فـــي قتالهم ضد أنصار 

الرئيس االنتقالي عبدربه منصور هادي.
وقـــال اللواء فضل حســـن ”أحكم اجليش 
الوطنـــي واملقاومة الشـــعبية الســـيطرة على 

قاعدة العند العسكرية واجلوية“.
وأضاف أن عشرات من احلوثيني إما قتلوا 
أو أسروا خالل ساعات القتال بينما فر املئات.
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} الربــاط - أكدت مصـــادر إعالمية متطابقة 
أن اســـتقبال الرئيس املوريتانـــي محمد ولد 
عبدالعزيز ملا يســـمى ”وزيـــر خارجية“ جبهة 
البوليســـاريو االنفصاليـــة، محمد ســـالم ولد 
الســـالك، الـــذي أثـــار اســـتهجان العديد من 
الفاعلـــني السياســـيني املغاربـــة، يعـــد أحـــد 
املؤشـــرات على توتـــر العالقات بـــني املغرب 

وموريتانيا.
ويبـــدو أن التوتر غيـــر املعلن بني البلدين 
زاد بعد تغّيب وزيرة اخلارجية املوريتانية عن 
احتفاالت الذكرى السادسة عشر لعيد العرش. 
وفّســـر مراقبون هـــذا التغّيب بأنـــه مقاطعة 
خاصة وأن موريتانيا اكتفت بإرسال املندوبة 
املكلفـــة باملهاجريـــن فـــي اخلـــارج حلضـــور 

االحتفالية.

وتتأرجـــح العالقات املغربيـــة املوريتانية 
بني التقـــارب والتباعد بســـبب ما تتســـم به 
املنطقة املغاربية من حركية في ما يخص عددا 
مـــن القضايـــا احملورية وعلى رأســـها قضية 
الصحـــراء التي كانت محّددا أساســـيا ملالمح 

العالقة الثنائية بني البلدين.
العالقـــات  إلـــى  نســـبيا  الـــدفء  وعـــاد 
الدبلوماســـية بـــني البلديـــن خاصـــة بعد أن 
اســـتقبل الرئيـــس ولـــد عبدالعزيـــز، وزيـــر 
اخلارجيـــة املغربي، صالح الديـــن مزوار، في 
أكتوبـــر املاضي، فضـــال عن تعـــاون وزارتي 
الداخلية في البلدين ملواجهة مخاطر اإلرهاب 

وذلك بتكثيف التنسيق األمني بينهما.
وارتبط التوتر فـــي العالقات بني البلدين 
باجلزائـــر التي حتـــاول اســـتمالة موريتانيا 

لتصطـــف وراءها وتدعـــم موقفها بخصوص 
امللف الصحراوي.

يشـــار إلـــى أن اجلزائر طردت املستشـــار 
األول للســـفارة املوريتانية بعـــد أيام من طرد 
نواكشـــوط دبلوماسيا جزائريا بالرتبة ذاتها، 
على خلفية اتهامه بالوقوف وراء نشـــر مقال 
هدفه توتير العالقات الدبلوماسية بني املغرب 
وموريتانيا، بحســـب مـــا أفادت بـــه مصادر 

رسمية.
بـــني  الدبلوماســـية  العالقـــات  وشـــهدت 
اجلزائـــر وموريتانيا تقلبات عديدة، فالرئيس 
اجلزائري عبدالعزيـــز بوتفليقة كان معارضا 
لالنقالب العســـكري الـــذي نفـــذه محمد ولد 
عبدالعزيـــز ضـــّد نظـــام حكم ســـيدي محمد 
ولد الشـــيخ عبدالله ســـنة 2008، حيث رفض 

اســـتقبال وفد أرســـله ولـــد عبدالعزيـــز إلى 
اجلزائـــر تعبيرا منه عن اســـتيائه من عملية 
االنقـــالب خاصـــة بعد متكـــن الدبلوماســـية 
اجلزائرية من استمالة ولد الشيخ لدعمها في 

قضية الصحراء املغربية.
كمـــا عرفت العالقات بني البلدين في بداية 
حرب الصحراء في الســـبعينات فتورا ســـببه 
مشـــاركة موريتانيـــا إلـــى جانـــب املغرب في 
احلرب ضّد البوليساريو، ولكن بعد انسحاب 
موريتانيـــا مـــن النـــزاع باعتبارهـــا احللقـــة 

األضعف عادت العالقات إلى سالف عهدها.
متـــارس  اجلزائـــر  مراقبـــون أن  ويؤكـــد 
ضغوطـــا علـــى موريتانيا لالصطفـــاف وراء 
موقفها مـــن امللف الصحـــراوي معتمدة على 

رصيد دعمها لهذا البلد عسكريا واقتصاديا.

} تونــس - قـــّرر حـــزب نداء تونـــس جتاوز 
اخلالفات مع أبرز قادته الذين جّمد عضويتهم 
في فترة ســـابقة وذلك بدعوتهم إلى االنضمام 

من جديد إلى صفوف احلزب.
وأكد محسن مرزوق األمني العام للنداء إثر 
اجتمـــاع مكتبه التنفيذي أمـــس األول، أن كل 
األعضـــاء الذين قرر احلزب جتميد عضويتهم 
مدعّوون إلى اســـتئناف عملهم، مشـــددا على 
أن احلـــزب منفتح ويســـاند املصاحلة بني كل 

مكوناته.
اجلدير بالذكر أن حزب نداء تونس يعيش 
حالـــة مـــن التجاذبات احلـــادة بـــني قيادّييه 
وذلـــك منذ اإلعالن عن تركيبة حكومة احلبيب 
الصيد، وتدور اخلالفات بني أجنحته أساســـا 
حول إشـــراك حركـــة النهضة اإلســـالمية في 

احلكم.
وقد عّبـــر أكثر من قيادي عن رفضه لعودة 
إخـــوان تونـــس للحكم ولو بتمثيليـــة رمزية، 
حتى إّن وزيـــر اخلارجية الطيب البكوش قال 
فـــي تصريحات ســـابقة له ”ســـأبقى معارضا 
فـــي  شـــاركت  وإن  حتـــى  النهضـــة  حلركـــة 

احلكومة“.
وتّوجـــت أزمـــة النـــداء بانتقـــادات حادة 
وجههـــا عـــدد مـــن القياديني للحـــزب وكذلك 
بزيـــارة خميس قســـيلة وعبدالعزيـــز القطي 
صهـــر الرئيس الســـابق ســـليم شـــيبوب في 
ســـجنه، وقد خّلفت تلك الزيارة جدال واسعا، 
حتـــى إّن الهيئة التأسيســـية للحـــزب قررت 
فـــي اجتماعها األخير جتميـــد عضوية أربعة 

قياديـــني، وهم قســـيلة والقطي وعبدالســـتار 
املسعودي والهاشمي احلذيري.

وســـرعان ما تراجعت الهيئـــة عن قرارها 
لتطالـــب القيادّيـــني املغضـــوب عليهم بتقدمي 
اعتذار كشـــرط ضروري قبـــل اضطالعهم بأي 
مهمات سياسية داخل احلزب، وهو ما رفضه 
هـــؤالء القياديون حيـــث قـــّرروا اللجوء إلى 

القضاء لتعطيل هذا القرار.

وأمام تصاعـــد اخلالفات الداخلية للحزب 
األغلبي، يـــرى مراقبون أن املشـــكل تنظيمي 
باألســـاس ألن هيـــاكل احلـــزب لم تقـــدر على 
تطويـــق الصراعات القائمـــة، مؤكدين أن هذا 
املشـــكل التنظيمي له تداعياته الســـلبية على 
تسيير احلزب ومتوقعه في املشهد السياسي.

ومـــن جهة أخـــرى، أكد املكتـــب التنفيذي 
لنداء تونس دعمه ملشروع املصاحلة الوطنية 

الـــذي اقترحتـــه رئاســـة اجلمهورية الشـــهر 
املاضي.

يشار إلى أن الرئيس التونسي عرض منذ 
أســـابيع على مجلس الوزراء مشـــروع قانون 
املصاحلـــة الوطنية الذي ســـيعرض في وقت 
الحق على مجلس الشعب (البرملان) للنظر فيه 

واملصادقة عليه.
وبّرر السبســـي عرض هـــذا القانون الذي 
أعلن عنه في وقت سابق، بالقول ”حان الوقت 
لتجـــاوز حقبـــة املاضي، وال بـــّد من مصاحلة 
وطنيـــة ملواجهـــة التحديات التـــي تواجهها 

تونس.
وتســـعى املبـــادرة الرئاســـية إلى حســـم 
ملف املصاحلة بشـــكل نهائي، وستشمل كبار 
موظفـــي الدولة الذين عملوا في نظام الرئيس 
الســـابق زين العابدين بن علي ورجال أعمال 

محسوبني عليه.
ويهدف املشـــروع الرئاسي، حسب مصادر 
إعالميـــة، إلى تهيئة مناخ مالئم يشـــجع على 
االستثمار وينهض باالقتصاد الوطني ويعزز 
الثقـــة مبؤسســـات الدولة ويهـــدف إلى إقرار 
إجراءات خاصة باالنتهاكات املتعلقة بالفساد 
املالـــي واالعتداء على املـــال العام تفضي إلى 
غلـــق امللفـــات نهائيـــًا وطي صفحـــة املاضي 
حتقيقا للمصاحلة باعتبارها الغاية السامية 

للعدالة االنتقالية“.
ويطالب املشـــروع بتوقيـــف احملاكمات أو 
تنفيذ العقوبـــات بحق املوظفـــني العموميني 
املتعلقة بفساد مالي وباعتداء على املال العام.

} طرابلــس - هدد تنظيم الدولة اإلســـالمية 
مجلـــس النـــواب الليبـــي املعترف بـــه دوليا 
والقائـــد العـــام للجيش الفريـــق خليفة حفتر 

بـ“القتل والذبح“.
وجـــاء التهديـــد فـــي مقطع فيديـــو ألحد 
مقاتلـــي التنظيم نشـــر في إحـــدى الصفحات 
املؤيـــدة لتنظيم داعش علـــى مواقع التواصل 

االجتماعي، بحسب مصادر إعالمية محلية.
وظهر أحد عناصـــر التنظيم، والذي يلقب 
بـ“أبو يحيى التونســـي“، في تســـجيل فيديو 
يهدد فيها الفريق  حتت اسم ”رسائل ســـرت“ 
حفتر واجليش الليبي والبرملان الليبي بالقول 
”أوجـــه هـــذا اخلطـــاب إلـــى حفتـــر وزبانيته 
والكفار املرتدين الذين يجتمعون ويتواطؤون 
في البرملـــان، إننا لن نرحمكم وإننا جند اللذة 

في ذبحكم“.
ودعا التونسي الدعاة والعلماء والكتائب 
املســـلحة باالنضمـــام إلى ”دولـــة اخلالفة في 
ليبيا، وأن شريعة الله ال تطبق بالورود ولكن 
بســـفك الدماء واجلماجم واألشـــالء“ حســـب 

زعمه.
يشـــار إلـــى أن تنظيـــم داعـــش دأب على 
إرســـال رسائل تهديد مصورة من قبل مقاتليه 
خصوصا بعد انكســـاره في درنـــة وبنغازي، 

على يد قوات اجليش.
وتكّبد التنظيم خســـائر مادية وبشرية في 
معاركـــه مع قوات اجليـــش الوطني في مدينة 
درنـــة التي كانت أحـــد معاقلـــه، ودفعت هذه 
اخلسائر التنظيم إلى فتح جبهات قتال أخرى 
لتدارك الفشل في السيطرة على عدد من املدن 

احملورية.
وأكـــدت مصادر إعالميـــة أن داعش متركز 

منـــذ أســـابيع قليلة في منطقـــة الراوغة التي 
تتوســـط مدينتي ســـرت واجلفرة إحدى أهم 
املدن الليبية نظرا إلى موقعها االستراتيجي.

ويعتزم داعش منذ متّكنه من مدينة ســـرت 
ضّم اجلفرة إلى صفوف املدن اخلاضعة حتت 
ســـيطرته، فقد أكدت تقارير سابقة أن التنظيم 
اقترب مـــن مدينة ودان التي تبعد عن ســـرت 
250 كيلومتـــرا متهيدا للســـيطرة على اجلفرة 

اخلاضعة مليليشيا فجر ليبيا.
وتبلغ املســـافة بني مدينتي سرت واجلفرة 
نحـــو 350 كيلومتـــرا، ولهـــا أهمية عســـكرية 
واستراتيجية، حيث يقع بقربها حقل املبروك 

النفطي.
وأوضح مراقبون أن ســـيطرة داعش على 
اجلفرة ســـيمكنها من قطع طريق اإلمداد بني 
قوات فجر ليبيا املوجودة في سبها، واألخرى 

املوجودة في مدينة مصراتة.
وســـاهم تعّدد جبهات الصراع في تشتيت 
جهـــود دول اجلـــوار واملجتمـــع الدولي، فمن 
جهة تشـــهد مدن ســـرت ومصراتة اشتباكات 
دمويـــة بـــني ميليشـــيات فجر ليبيـــا وتنظيم 
الدولة اإلســـالمية، ومـــن جهة أخـــرى يقاتل 
اجليش الليبي جماعات متشددة موالية لفجر 
ليبيا وأخرى موالية لتنظيم أنصار الشريعة.

وتشـــهد مدينة بنغازي منـــذ أكثر من عام 
معارك دامية بني جماعات مســـلحة متشـــددة 
من بينها جماعة أنصار الشـــريعة القريبة من 
تنظيـــم القاعـــدة، والقوات املواليـــة للحكومة 

املؤقتة برئاسة عبدالله الثني.
وقتل فـــي أعمال العنف في بنغازي والتي 
تشـــمل املعارك والهجمات االنتحارية وتفجير 
الســـيارات املفخخـــة وأعمال قصـــف يومية، 
أكثر من 1700 شـــخص منذ بداية 2014 بحسب 
منظمـــة ”ليبيا بادي كاونـــت“ غير احلكومية، 
وهـــو أعلى معدل قتلـــى مقارنـــة بباقي املدن 

الليبية.
وتشـــهد ليبيـــا صراعا على الســـلطة منذ 
ســـقوط النظام السابق عام 2011 تسبب بنزاع 
مسلح قبل عام وبانقسام البالد بني سلطتني، 

حكومـــة يعتـــرف بهـــا املجتمـــع الدولـــي في 
الشـــرق، وحكومة مناوئة لهـــا تدير العاصمة 

منذ أغسطس 2014 مبساندة فجر ليبيا.
وتســـبب انشغال الســـلطتني بالتقاتل في 
مـــا بينهما بتوفير أرضيـــة خصبة للجماعات 
املتشددة للتغلغل، وعلى رأسها تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
ويســـتعّد تنظيم داعش حســـب ما ذكرته 
مصـــادر إعالميـــة متطابقة، في وقت ســـابق، 
لإلعالن عـــن والية جديـــدة له فـــي ليبيا بعد
 متكنه من السيطرة على مناطق محورية مثل 
غات وســـرت وصبراتة والكفرة وذلك في إطار 
زحفه نحو طرابلس ملزاحمة فجر ليبيا عليها.
وســـتكون الوالية اجلديدة لداعش مبثابة 

الدليل على ســـطوة هذا التنظيم وقدرته على 
اختراق احلدود والتوســـع وســـط اشتباكات 
عنيفة مع ميليشـــيات فجر ليبيا من جهة ومع 

قوات اجليش الليبي من جهة أخرى.
وأفادت مصادر إعالمية بأن تنظيم الدولة 
اإلســـالمية يعتـــزم اإلعـــالن عن هـــذه الوالية 
اجلديدة في األيام املقبلة حتت مســـمى ”والية 
صبراتة“، وذلك لألهمية االســـتراتيجية لهذه 

املدينة.
وأعـــرب مراقبون عن تخوفهـــم من إعالن 
صبراتـــة والية جديـــدة لتنظيـــم داعش نظرا

 ألهميـــة موقعهـــا اجلغرافي والذي ســـيمّكن 
التنظيـــم مـــن التمـــّدد نحو تونـــس وتطويق 
العاصمـــة الليبيـــة طرابلـــس، إضافـــة إلـــى 

ســـيطرته على منطقـــة مليتة الغنيـــة بالغاز 
أن  وأكـــدوا  أوروبـــا.  إلـــى  يصـــدر  الـــذي 
ســـيطرة داعـــش على تلـــك املواقع ســـيؤدي 
إلـــى قطـــع الغـــاز عـــن إيطاليـــا، وأن إعالن
 إمارة تنظيم الدولة اإلسالمية تعني السيطرة 

العسكرية واالقتصادية على ليبيا.
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◄ نفى مصدر دبلوماسي 
جزائري، أن يكون وزير 

الشؤون اخلارجية لسلطنة 
عمان يوسف بن علوي بن 

عبدالله، قد انتقل إلى غرداية 
خالل الزيارة التي قام بها 

إلى اجلزائر األربعاء املاضي، 
واستمرت يومني.

◄ قتل عشرة جنود ماليني، 
أمس االثنني، في هجوم 

على معسكرهم في منطقة 
متبكتو شمال مالي حيث ما 
زال جهاديون ينشطون على 

الرغم من وجود قوات وطنية 
وأجنبية.

◄ أكدت تقارير إخبارية أن 
5 أشخاص قتلوا وأصيب 12 

خالل اشتباكات في شرق ليبيا 
بني اجليش الليبي وجماعات 

متطرفة، حسب ما أعلنه 
مسعفون.

◄ طالبت عائلة البغدادي 
احملمودي، آخر رئيس وزراء 

في النظام الليبي السابق، 
بتدخل اجلزائر إلبطال حكم 

اإلعدام الصادر في حقه 
بعد محاكمته بتهم املساس 
بأمن الدولة واستقرار البلد 

والتحريض على إثارة احلرب 
األهلية.

◄ وجه العاهل البحريني، 
حمد بن عيسى آل خليفة، دعوة 

رسمية للرئيس التونسي، 
الباجي قائد السبسي، لزيارة 

اململكة.

◄ توفي أربعة مهاجرين من 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 
غرقا أثناء محاولتهم الوصول 

سباحة إلى مدينة سبتة في 
شمال املغرب، وفق ما أعلنت 

عنه السلطات املغربية.

توتر غير معلن بني الرباط ونواكشوطباختصار

نداء تونس يدعو قادته املجمدين إلى العودة لصفوف الحزب

داعش يوجه رسائل تهديد للجيش الليبي بعد خسارته في درنة وبنغازي
[ التنظيم يتوعد أعضاء مجلس النواب بالقتل [ داعش يوجه دعواته للعلماء لالصطفاف وراءه

إرهاب داعش ال يرهب قوات الجيش

محسن مرزوق : كل األعضاء الذين قرر الحزب تجميد عضويتهم مدعوون إلى استئناف عملهم

أمام اخلسائر الكبيرة التي تكبدها تنظيم داعش اإلرهابي في العديد من املدن الليبية على 
يد قوات اجليش يحاول التنظيم ترهيب قوات اجليش وأعضاء مجلس النواب وذلك بنشر 

رسائل تهديد ووعيد بالقتل والذبح والتنكيل.

«خصومنا ألفوا الســـلطة ويعتبرون قيـــادة حزب العدالة والتنمية 

للتجربـــة الحكوميـــة أمـــرا طارئا وقوســـا يجـــب أن يغلـــق، مهمتنا 

الوقوف في وجوههم، ونحن نشتغل في إطار المشروعية}.

عبداإلله بن كيران
رئيس احلكومة املغربية

«اجتمـــاع المكتـــب التنفيـــذي ســـيبقى مفتوحا حتـــى ينظر بعد 

أســـبوعين فـــي اإلعـــداد لمؤتمـــر حـــزب نـــداء تونس ســـواء على 

المستوى المادي أو في ما يتعلق باالنتخابات المحلية}.

محسن مرزوق
األمني العام حلزب نداء تونس

«ما يحدث اليوم في ليبيا هو مرض عارض وأمر لن يدوم، ونريد أن 

نحـــل الخالف بأقل الخســـائر والتكاليف، وذلك يتطلب منا وقفة 

صحيحة ال يتم فيها إقصاء أحد}.

عبدالفتاح مورو
نائب رئيس البرملان التونسي

 

خسائر داعش املادية والبشرية 

فـــي مناطـــق مختلفـــة تدفعـــه 

إلـــى انتهـــاج أســـلوب التهديـــد 

واملراوغة لترهيب قوات الجيش

 ◄

قتـــال  جبهـــات  يفتـــح  داعـــش 

جديدة بعد خســـارته فـــي درنة 

ويســـتعد إلعالن واليـــة جديدة 

في الجفرة 

 ◄



} عــدن – بلغ اجلهد العسكري لتحرير مناطق 
اليمن مـــن قبضة االنقالبيـــني احلوثيني أمس 
زخما غير مسبوق بتحرير قاعدة العند اجلوية 
االســـتراتيجية، في ظـــل أنباء عن نـــزول قّوة 
منّظمـــة ومدّربة على يد قوات التحالف العربي 
علـــى أرض عـــدن حلمايتها مـــن هجوم حوثي 
مضاد وللمســـاعدة في توسيع معركة التحرير 
باجتاه تعز أكثر محافظات اليمن سكانا والتي 
قالت مصادر في املقاومـــة إن معركتها الكبرى 

على وشك االنطالق.
وشـــنت القوات املواليـــة للحكومة اليمنية 
الشرعية أمس هجوما واسعا الستعادة قاعدة 
العنـــد اجلوية أكبر قواعد البـــالد من املقاتلني 

احلوثيني وحلفائهم من جيش الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح.

وقال مصدر عســـكري لوكالة فرانس برس 
”بـــدأت معركـــة اســـتعادة قاعـــدة العنـــد“ في 

محافظة حلج اجلنوبية شمال عدن.
وأضـــاف أن طائـــرات التحالـــف العربـــي 
بقيـــادة الســـعودية توفر غطاء جويـــا للقوات 
التي تتقدم من منطقة جبلية غرب القاعدة التي 

تبلغ مساحتها نحو ١٥ كيلومترا مربعا.
وســـبق الهجوم نشـــر مئات مـــن املقاتلني 
والعســـكريني فـــي محيـــط القاعـــدة تؤازرهم 
الدبابـــات واملصفحـــات والعربات العســـكرية 
املتطورة التي وفرتها قوات التحالف، وفق قائد 

القوات فضل حســـن. وانطلقت هذه القوات من 
عدن التي متت اســـتعادتها في منتصف يوليو 
املاضي بعـــد معارك بـــني املتمردين احلوثيني 
والقـــوات املواليـــة للحكومـــة الشـــرعية وذلك 
بهدف قطع طرق إمداد احلوثيني إلى اجلنوب.

ويأتي ذلك فيما أكدت مصادر مينية مطلعة 
بـــدء تنفيـــد عملية عســـكرية نوعيـــة مبعدات 
عسكرية ضخمة من قبل قوات اجليش الوطني 
واملقاومة الشـــعبية فـــي محافظتي حلج وأبني 

القريبتني من عدن.
وجاءت العملية بعد أن قامت قوات التحالف 
العربي بعمليات إنزال ملعدات عسكرية ضخمة 
إضافة إلى نشـــر ثالثـــة آالف جندي مبعداتهم 

الثقيلـــة لتأمني مدينة عدن التـــي مت حتريرها 
مؤخرا .

وذكرت التقارير الـــواردة من عدن أن قوات 
التحالـــف عززت املقاومة في املدينة بعشـــرات 
الدبابات احلديثة وعشرات املدرعات واملدفعية 
ذاتيـــة احلركة وكاســـحات األلغام اســـتعدادا 

ملعركة حترير قاعدة العند في حلج.
وأشـــارت إلى أن عملية اإلنزال التي جرت 
مبيناء البريقة بعـــدن مت خاللها إنزال دبابات 
لوكليـــر فرنســـية الصنـــع املتطـــورة وناقالت 
جنـــد ومدرعات وراجمـــات صواريخ باإلضافة 
إلى أسلحة متوســـطة وخفيفة وذلك استعدادا 

ملعارك أبني و حلج.
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تأكيد سعودي على التمسك 

بمضامني إعالن القاهرة

} الرياض -  شـــّدد مجلس الوزراء السعودي 
أمـــس على أهمية إعالن القاهرة الذي أكد على 
تعزيز االســـتقرار والعمل ســـوّيا على حماية 
األمن القومي العربي ورفض محاوالت التدخل 
فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول العربية، ومت 
خاللـــه االتفـــاق على وضع حزمة مـــن اآلليات 

التنفيذية في عدد من املجاالت.
وكان اإلعـــالن املذكور صـــدر إثر زيارة قام 
بها ولي ولي العهد السعودي األمير محمد بن 
ســـلمان األســـبوع املاضي إلى مصر واكتست 
أهمية بالغة كونهـــا أزاحت ما اعترى عالقات 
البلديـــن من شـــكوك أثارتها دوائر سياســـية 
وإعالمية معارضة للتقارب الكبير بني القاهرة 
والرياض وأقامتها على فرضية تغير سياسات 
األخيـــرة مع مجـــيء طاقم احلكـــم اجلديد في 

اململكة بقيادة امللك سلمان بن عبدالعزيز.
كما وصف إعالن القاهرة بأنه وضع إطارا 
عمليا واضحا لتعـــاون البلدين خصوصا في 
مجال حفظ األمن القومي ومواجهة التدخالت 

اخلارجية في شؤون بلدان املنطقة.
وقـــال وزيـــر الشـــؤون االجتماعيـــة وزير 
الثقافـــة واإلعـــالم بالنيابة ماجد بـــن عبدالله 
القصبي، في بيان عقب اجللســـة األســـبوعية 
التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة 
نائب امللك، ولـــي العهد األمير محمد بن نايف 
إن ”مجلس الـــوزراء نّوه بالعالقـــات الوثيقة 
والراسخة واملميزة التي تربط اململكة العربية 
الســـعودية ومصـــر بقيـــادة خـــادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس 

املصري عبدالفتاح السيسي“.
وأشـــار إلـــى أن مجلس الوزراء ”اســـتمع 
إلـــى نتائج زيارة األمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز ولـــي ولـــي العهد النائـــب الثاني 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء وزير الدفـــاع ملصر 

واجتماعه مع الرئيس املصري“.
وأضـــاف الوزيـــر القصبـــي فـــي بيانه إن 
مجلس الـــوزراء ”أثنـــى على إعـــالن القاهرة 

الصادر مبناسبة الزيارة ”.
وكان اجلانبان السعودي واملصري قد أكدا 
فـــي إعالن القاهرة احلرص علـــى تعزيز األمن 
واالســـتقرار فـــي املنطقة والعمل ســـوّيا على 
حماية األمن القومي العربي ورفض محاوالت 
التدخل في الشـــؤون الداخلية للدول العربية، 
ومت خالله االتفاق على وضع حزمة من اآلليات 

التنفيذية في عدد من املجاالت“.
وأوضـــح الوزيـــر القصيبـــي أن مجلـــس 
الـــوزراء ”شـــدد على أهميـــة إعـــالن القاهرة 
ملـــا يحمله مـــن مضامني عليـــا ومهمة لألمتني 

اإلسالمية والعربية“. 

في انتظار.. كيري

} الكويــت - أقـــر مجلس الـــوزراء الكويتي 
قانـــون البصمة الوراثية ليصبـــح بذلك نافذا 
وملزما وتســـري أحكامه على كافة المواطنين 

والمقيمين والزائرين للكويت.
وال ينفصل القانون الذي يتيح إنشاء بنك 
معلومات جينية عن مختلف األشـــخاص عبر 
أخذ عينات بيولوجية من أجســـادهم والعودة 
إليهـــا لتحديـــد الهويات عند الضـــرورة، عن 
التهديدات األمنية التي تحف بالبلد ال ســـيما 
تهديـــدات التنظيمات المتشـــّددة مثل تنظيم 

داعش.
ويتضّمـــن القانـــون الجديـــد التنصيص 
علـــى عقوبات متفاوتة بالحبس والغرامة لمن 
يمتنـــع دون عـــذر مقبول عن إجـــراء البصمة 
الوراثية، ولمن يزّور المحررات الخاصة بتلك 

البصمة أو يستعملها مع علمه بتزويرها.
كما يشير القانون إلى أن المعلومات سرية 
وال يجـــوز االطالع عليها، دون إذن من النيابة 
العامة، مشـــّددا على أن كل من أفشى سرا من 
أســـرار العمـــل أو بيانات البصمـــة الوراثية 

سيعاقب بالسجن 3 سنوات.
وتســـعى اإلدارة العامة لألدلـــة الجنائية 
الكويتية إلى امتالك التكنولوجيات والكوادر 
الفنيـــة الالزمـــة إلنجـــاز مشـــروع البصمـــة 
الوراثية الـــذي يتوّقع أن تبلـــغ كلفته المالية 

قرابة 380 مليون دوالر.

◄ يزور العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز روسيا 

قبيل نهاية العام الجاري وفق 
ما أعلنه المبعوث الخاص 

للرئيس الروسي إلى منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
نائب وزير الخارجية، ميخائيل 

بوغدانوف، الذي قال إن لقاء 
سيجري منتصف شهر أغسطس 

الجاري في موسكو بين وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبير 
ونظيره الروسي سيرغي الفروف، 

لمناقشة التحضيرات للزيارة.

◄ أعلنت الداخلية العراقية 
عزمها تشكيل أفواج قتالية من 
مديرية شرطة محافظة نينوى 

استعدادا الستعادة مدينة 
الموصل من سيطرة مسلحي 

تنظيم داعش. ويأتي ذلك بينما 
تراوح العملية العسكرية الكبيرة 

التي أطلقت منذ أسابيع في 
محافظة األنبار المجاورة لنينوى 
مكانها دون تحقيق تقّدم ملموس 

في تخليص المحافظة من سيطرة 
التنظيم.

◄ أكد مسؤولون أمنيون محليون 
بمحافظة ديالى العراقية أمس 
مقتل القيادي في تنظيم داعش 

قاسم غني الناصري مع 17 آخرين 
من التنظيم في عملية عسكرية 

شنتها قوة من الشرطة، كما 
قتل11 مدنيا في انفجار عبوتين 
ناسفتين في شمالي المحافظة.

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية 
أمس التوصل إلى اّتفاق بين 

العراق وبريطانيا بشأن تشكيل 
لجنة تتولى تقدير االحتياجات 

العراقية العسكرية ومتابعة العمل 
على توفيرها.

باختصار

} بغــداد - ســـلطت االحتجاجـــات الشـــعبية 
العارمة في عّدة محافظـــات عراقية على ترّدي 
التـــزود بالكهرباء،  اخلدمات وفـــي مقّدمتهـــا 
الضوء مجـــّددا علـــى قضية الفســـاد اإلداري 
واملالي الذي ينخر الدولة العراقية منذ أكثر من 
عقد من الزمان ويجعل من البلد الثري مبوارده 
فـــي عداد أفقـــر دول العالم من حيث مســـتوى 

العيش وتوفير اخلدمات للمواطنني.
وكســـائر القضايـــا العراقيـــة ســـرعان ما 
دخلـــت قضيـــة الفســـاد ضمن مســـار تصفية 
احلســـابات السياســـية خصوصا بـــني فرقاء 
العائلة السياسية الشـــيعية املوّسعة احلاكمة 

في البالد.
ورأت جهات حزبية محســـوبة على رئيس 
الســـابق ونائـــب رئيـــس  العراقـــي  الـــوزراء 
اجلمهوريـــة احلالـــي نـــوري املالكـــي فرصـــة 
لالنقضـــاض علـــى رئيـــس الـــوزراء احلالـــي 
حيـــدر العبـــادي واتهامـــه بالضعف والفشـــل 

واالستسالم للفاسدين من حوله.
ويأتي ذلك فيما تؤّكد دوائر سياسية عراقية 
أّن املالكي لـــم ينقطع على حتّني الفرص خللفه 
العبـــادي بهـــدف إســـقاطه وأن االحتجاجات 

الشعبية الراهنة متّثل بارقة أمل كبيرة له.
غير أن املالكي يصطدم بعقبة كبيرة تتمثل 
في شيوع قناعة بني أغلب العراقيني بأن أخطر 
ملفـــات الفســـاد مترّتبة عن فتـــرة حكمه التي 
استمّرت لواليتني متتاليتني على رأس احلكومة 
وبلغ فيها الفســـاد مســـتويات غير مســـبوقة 
وطال مختلـــف مفاصل الدولة مبا فيها القطاع 
العســـكري األمر الذي أّثر على مستوى القوات 
املسّلحة وأفضى في األخير إلى انهيارها أمام 

زحف بضع مئات من عناصر تنظيم داعش.
وتـــروج أنبـــاء بالداخـــل العراقـــي عن أن 
املالكي أهدر تريليون دوالر خالل سنوات حكمه 
في ظّل غياب تام آلليات الرقابة واحملاسبة، مع 
متتع رئيس الـــوزراء بحرّية تامة في التصّرف 

مبوارد الدولة.

وتضيف قضية التراشق بتهم الفساد سببا 
آخر للتناحر بني قادة األحزاب الشـــيعية التي 
تعيش هـــذه األيام علـــى وقع اخلالفـــات على 
رئاسة التحالف الوطني املكون من كتل برملانية 
شيعية والتي يتمّســـك نوري املالكي بأنها من 
حّق كتلته دولة القانـــون بحكم امتالكها العدد 

األكبر من النواب.
ومتتـــد اخلالفات إلى داخـــل األحزاب بحّد 
ذاتهـــا على غرار حزب الدعوة الذي ينتمي إليه 

كل من املالكي والعبادي.
وبـــرزت البرملانية العراقيـــة املنتمية لدولة 
القانون عالية نصّيف املقربة من نوري املالكي 
في مشـــهد االحتجاجـــات الشـــعبية على أزمة 
الكهربـــاء وذلك مبســـاندة تلـــك االحتجاجات 
وشّن حملة على الفساد، فيما توالت الردود من 
سياســـيني شـــيعة على نصّيف بأن املالكي هو 

من ”ارتقى بالفساد إلى مرتبة املؤسسة“.
وال يســـتبعد متابعون للشـــأن العراقي أن 
تأخذ قضية االحتجاجات علـــى أزمة الكهرباء 
بعدا طائفيا بأن متّثل فرصة لبعض املتشددين 
الشـــيعة داخل أروقة احلكم النتـــزاع مناصب 
وزاريـــة من الوزراء الســـنة ومـــن بينهم وزير 
الكهرباء قاســـم الفهداوي ووزيـــر الدفاع خالد 
العبيـــدي والـــذي لطاملا اتهم باملســـؤولية عن 

تعّثر احلرب على تنظيم داعش.
ويقـــول املدافعون عن الفهـــداوي إّن الرجل 
يتّصـــرف فـــي موضـــوع الكهرباء فـــي حدود 
املوازنة املرصودة لوزارته وأنه من املســـتحيل 
حتســـني مســـتوى التزويد بالطاقة الكهربائية 
بينمـــا ال يتوفر احلّد األدنى من البنية التحتية 
لذلـــك والتي تتطلـــب إعادة إنشـــاء بالكامل قد 

تستغرق سنوات من الزمن.
وّملـــح العبادي أمس إلى مســـؤولية ســـلفه 
فيمـــا آلت إليـــه أوضاع البالد كاشـــفا عن عدم 
وجود احتياطي نقدي لدى احلكومة العراقية، 
مشـــيرا إلى أن احلكومات الســـابقة أنفقت كل 

االحتياطي.
وقال العبادي في كلمة ألقاها خالل املؤمتر 
األول للتعايـــش بـــني الشـــباب إنـــه ”ال يوجد 
احتياطـــي نقدي لـــدى احلكومـــة العراقية منذ 

استلمنا رئاسة الوزراء في أيلول املاضي“.
وشـــكا العبـــادي أيضـــا من عـــدم جتاوب 
أعضاء حكومته مع مســـاعيه اإلصالحية قائال 

إن مســـؤولني رفيعي املستوى بالدولة رفضوا 
قـــرار مجلس الوزراء القاضي بخفض رواتبهم 
في مسعى لتقليل الفوارق بني سّلم الرواتب في 

الوظائف احلكومية.
وأضـــاف أن ”اخلطـــوات التـــي يتخذهـــا 
لإلصـــالح تقابـــل بالرفض من قبل مســـؤولي 
الدولـــة“، علما أن الغالبيـــة العظمى من هؤالء 
املسؤولني ينتمون لذات األحزاب الشيعية التي 

ينتمي إليها العبادي نفسه.
وأوضح أن املســـؤولني فـــي كل من مجلس 
النـــواب واحلكومـــة والرئاســـة رفضـــوا قرار 
احلكومة بخفض رواتبهم وشـــمول مســـاكنهم 

بالقطع املبرمج للكهرباء.

موجـــة  أن  مـــن  حـــّذر  العبـــادي  وكان 
االحتجاجات الشـــعبية التي تشهدها مختلف 
احملافظات بســـبب تراجع اخلدمات هي مبثابة 
”جرس إنـــذار“ للدولـــة، ووّجه املســـؤولني في 
حكومتـــه إلى العمل بســـرعة لتوفير متطلبات 

املواطنني.
ويعاني العراق مـــن أزمة مالية بعد تراجع 
أسعار بيع النفط في األسواق العاملية، وزيادة 
النفقـــات وخصوصـــا العســـكرية منهـــا، فيما 
توقفت املئات من املشـــاريع اخلدمية في جميع 
احملافظات، وأعلنت احلكومة عجزها عن سداد 
نحـــو ٧ مليارات دوالر قيمة الديون املســـتحقة 

ملقاولي الشركات.

أزمة الكهرباء تنشر الفوضى داخل األحزاب الشيعية في العراق

ــــــارة على هامش أزمــــــة الكهرباء فــــــي العراق تدخل مســــــار تصفية  قضية الفســــــاد املث
احلســــــابات السياسية بني فرقاء العائلة السياسية الشــــــيعية احلاكمة في البالد، وتغدو 

فرصة للمتربصني مبنصب رئاسة الوزراء لالنقضاض على حيدر العبادي وحكومته.

أزمات مزمنة عمرها من عمر العملية السياسية املشوهة

{مـــن خـــالل العمـــل المشـــترك الـــذي يجمعنا مع الســـعودية 

والـــدول الشـــقيقة بإمكاننـــا أن نحقـــق الكثيـــر علـــى صعيد 

استقرار دولنا وتنميتها وازدهارها}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

{نرفـــض أي شـــكل من أشـــكال العدوان على أي جـــزء من األراضي 

العراقية. وال نقبل على اإلطالق أن يكون العراق قاعدة أو منطلقا 

أو ممرا للعدوان على أرض وسيادة ومصالح دول الجوار}.

إياد عالوي
نائب الرئيس العراقي

{مرحلـــة التحـــرر ودخـــول اإلغاثة تليهـــا مرحلة اســـتعادة الدولة 
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نادية السقاف
وزيرة اإلعالم اليمنية

حيدر العبادي:

الحكومات السابقة 

لم تترك لحكومتنا 

احتياطيا نقديا

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ فرصة جديدة أمام المالكي لالنقضاض على حكومة سلفه حيدر العبادي

جهود تحرير المناطق اليمنية تبلغ سرعتها القصوى وتقرب نهاية االنقالب

إقرار قانون البصمة الوراثية 

في الكويت لدواع أمنية

ّ



} بــريوت - يعيش التيـــار الوطني احلر، هذه 
األيـــام، على وقـــع أزمات متالحقـــة باتت تهدد 

مستقبله السياسي على الساحة اللبنانية.
وفشـــل التيار، في حتقيق أيـــا من أهدافه 
التي ســـعى إلى حتقيقها عبـــر التصعيد الذي 

خاضه ضد احلكومة وتيار املستقبل.
وكان التيـــار بقيادة ميشـــال عون قد عمد 
إلى جتييش الشارع املسيحي وتعطيل جلسات 
من حليفه  مجلس الوزراء بدعم ”على مضض“ 
االســـتراتيجي حزب الله، وذلـــك بغية الضغط 
على فريق 14 آذار وعلى رأســـه تيار املســـتقبل 
للقبـــول بتعيني صهره شـــامل روكز على رأس 

املؤسسة العسكرية.
وحاول باتخاذه مثل هذه اخلطوات حشر 
متام ســـالم رئيس احلكومة في الزاوية، ولكن 
هذه التحركات التصعيديـــة التي قام بها عون 
أتت مبفعول عكســـي، فقد ساهمت بطريقة غير 
مباشـــرة في إبعاد كرســـي الرئاســـة عنه أكثر 
فأكثر، كما بات هناك شـــبه إجماع على التمديد 

للعماد جان قهوجي في قيادة اجليش.
ومـــن النتائـــج العكســـية األخـــرى لهذه 
التحـــركات التفاف الداخل واخلارج حول متام 
سالم وإصرار اجلميع على ضرورة دعمه للبقاء 
علـــى رأس احلكومة، نظـــرا ألن وضع البالد ال 
يحتمل في ظل استمرار األزمة السورية وأيضا 
نتيجة التوتر القائم بني إيران والدول العربية.
وشـــهدت األيام املاضية اتصـــاالت مكثفة 
بني سالم ومســـؤولني عرب وغربيني، أكدوا له 
دعمهم إياه، مشـــددين على أن اســـتقرار لبنان 

هو خط أحمر.
وقال النائب عمار حـــوري في تصريحات 
صحفية إن حلم رئيس تكتل التغيير واإلصالح 
النائب ميشـــال عون بالرئاســـة ســـقط نهائيا، 
مطالبـــا إيـــاه بتغليب املصلحـــة الوطنية على 
املصلحة الشخصية وتســـهيل انتخاب رئيس 

جديد للجمهورية.

وحول مسألة التعيينات أوضح حوري أن 
هناك توجها منذ البداية، تعزز اليوم، بالســـير 
فـــي التمديد جلان قهوجي، مشـــددا على تأييد 
خطـــوات رئيـــس احلكومة متام ســـالم إلعادة 

تفعيل عمل مجلس الوزراء.
وحمل عون مســـؤولية الكثيـــر من الدمار 

احلاصل في لبنان.
مـــن جانبه قـــال القيادي بتيار املســـتقبل 
جمال اجلراح، أمـــس اإلثنني، إن الدفع باجتاه 
انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية 
سقط، مشددا على أّنه لم يعد هناك أي أفق لهذا 

املشروع.
ويتوقـــع مراقبون أن ينكفئ ميشـــال عون 
على نفســـه في الفترة املقبلة بعد الفشـــل الذي 
القاه في تصعيده األخير، وبعد أن اتضح له أن 
حلفاءه غير راغبني فـــي مجاراة خطواته التي 

يصفها البعض بـ”املتهورة“.
وقـــد ظهر ذلك من خـــالل حرص حزب الله 
احلليف األقرب إليه على الســـاحة التأكيد على 
لســـان مســـؤوليه على عدم رغبته في إســـقاط 
احلكومة، وقد ترجم ذلك فعليا بعدم املشـــاركة 
في حتـــركات عون، وإن كان احلـــزب قد حاول 
اســـتغالل الظرف لتعميق الشرخ احلاصل بني 

التيار الوطني احلر واملستقبل.
ويقول محللـــون إن أزمة عون ال تقف عند 
حدود فشـــل حتركاته على الســـاحة السياسية 
والشـــعبية اللبنانية بل تعدتها إلى عالقته مع 

باقي مكونات حتالف 8 آذار الذي ينتمي إليه.
فقـــد كشـــف نهج عـــون األخير عـــن عمق 
االنقسام بينه وحركة أمل التي يتزعمها رئيس 

مجلس النواب احلالي نبيه بري.
ووجـــه نبيه بـــري في اليومـــني املاضيني 
انتقادات الذعة للتيـــار الوطني احلر وزعيمه، 
بلغت حد التأكيد أنه لن يصوت لصاحله إذا ما 

حصلت انتخابات رئاسية.
وقال رئيـــس حركة أمل ”أرفض التصويت 
ملـــن يقول عنـــي إنني غيـــر شـــرعي، وإذا كان 
اجلنرال يريد أن يتمســـك بهذا الطرح (اعتبار 
مجلس النواب غير شـــرعي)، فأنـــا من جهتي 

أمتّسك باحترام كرامتي وكرامة املجلس“.
وأعرب بري عن استغرابه كيف أن العماد 
ميشـــال عون ال يزال يصـــّر على اعتبار مجلس 

النواب احلالي غير شـــرعي، بســـبب التمديد، 
وفي الوقت ذاته ال يجد حرجا في أن يطلب من 

هذا املجلس انتخابه رئيسا للجمهورية.
وحمل بري النائب عون ضمنيا مسؤولية 
عدم انتخاب رئيس للجمهورية رغم مرور أكثر 
مـــن عام، قائال في هذا الصدد إن ”اللبنانيني ال 
يكتفون بالتخلي عن مســـؤولياتهم في معاجلة 
أزماتهم، بل هم حتى ال يبذلون جهدا لتحضير 
األرضيـــة من أجـــل مالقاة أي فرصـــة خارجية 
مواتية للحـــل، وليس تعطيـــل مجلس النواب 
وشـــل احلكومة سوى منوذج على هذا السلوك 

العبثي“.
وأوضح رئيس مجلس النواب في رســـالة 
إلـــى عـــون قبل أن تكـــون إلى ســـالم عن دعمه 

املطلق لألخير.

وصرح في هذا اإلطـــار ”على كل من يهمه 
األمر أن يعلم أنني وسالم واحد، وبالتالي فإن 
خيار اســـتقالته مرفوض، ومـــن يدفع في هذا 

االجتاه إمنا يدفع نحو اخلراب“.
وجديـــر بالذكر أن حزب اللـــه حاول، وفق 
مصادر مقربة منه، رأب االنقســـام بني الطرفني 
بيـــد أن محاوالته باءت بالفشـــل، وقد ظهر ذلك 

بوضوح في تصاعد نبرة بري املنتقدة لعون.
ويذهب متابعون إلـــى القول إن محاوالت 
حزب اللـــه تهدئة األجـــواء بني بـــري ورئيس 
التيـــار الوطنـــي احلر ليســـت جديـــة، ذلك أن 
احلـــزب الشـــيعي يجد فـــي موقـــف حركة أمل 

ورئيسها أحد املكابح للجم حتركات األخير.
وفضال عـــن األزمـــة التي يعيشـــها زعيم 
التيـــار الوطني احلر داخل حلفه، هناك أزمة ال 

تقل خطورة على مســـتقبله السياســـي في ظل 
تصاعد صراع األجنحة داخل حزبه مع اقتراب 
موعد االنتخابات الداخلية املقررة في سبتمبر.
ويوجد اليوم داخل التيار شقان يتنافسان 
على قيادة احلزب األول يقوده كل من نعيم عون 
وآالن عـــون والثاني يتزعمه وزيـــر اخلارجية 
جبران باســـيل الذي يبدو أنه يحظى بدعم من 

ميشال عون.
ويخشـــى الرئيس احلالي للتيار أن يؤدي 

هذا الصراع إلى انشقاق داخل احلزب.
وكان صـــرح فـــي وقت ســـابق ”إن معركة 
انتخابات التيار بدأت، ونتمّنى أن تكون معركة 
دميقراطيـــة وأن جتـــري بـــكّل روح تنافســـية 
ورياضية، هذه متّنياتنا، ولكن ســـنرى الوقائع 

كيف ستكون“.

} القاهــرة - أعطت التعديـــالت التي أحدثها 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي علـــى ”قانون 
تنظيم مباشـــرة احلقوق السياســـية“، الضوء 
األخضر للجنـــة العليا لالنتخابـــات البرملانية 
للتحرك استعدادا لهذا االســـتحقاق الذي يعد 
احملطة األخيرة فـــي خارطة الطريق التي أعلن 
عنهـــا اجليش عقب عـــزل الرئيـــس اإلخواني 

محمد مرسي في يوليو 2013.
وحذر أمس عمر مروان، املتحدث الرســـمي 
باســـم اللجنة العليـــا لالنتخابـــات البرملانية، 
األطراف املشاركة في االنتخابات البرملانية  من 
خرق القانون والقيام بنشـــاطات دعائية صلب 

دور العبادة وغيرها.
وقال مروان إنه ســـبق وأن مت تشكيل جلنة 
لرصد مخالفـــات الدعايـــة االنتخابية مهمتها 

رصـــد الدعاية قبـــل موعدها أو أثنـــاء احلملة 
االنتخابية بشكل مخالف، مثل ممارسة الدعاية 
داخل املســـاجد ودور العبـــادة واملرافق العامة 

وغيرها.
ودعـــا املتحـــدث الرســـمي باســـم اللجنة 
األحزاب السياسية واملواطنني إلى املشاركة في 
رصـــد وتوثيق أي مخالفـــة للدعاية االنتخابية 

واإلبالغ عنها.
وهنـــاك جهتان منوطة مبحاســـبة املخالف 
العليـــا  اللجنـــة  وهـــي  االنتخابيـــة  للدعايـــة 
لالنتخابـــات وجلنـــة رصـــد املخالفـــات فـــي 

احملافظات واحملليات.
وكان الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
قد أجرى تعديالت على ”قانون تنظيم مباشرة 
إجـــراء  يرعـــى  الـــذي  السياســـية“  احلقـــوق 

االنتخابات التشـــريعية، ممهـــدا بذلك الطريق 
أمام جلنة االنتخابات لتحديد مواعيد االقتراع، 

بحسب اجلريدة الرسمية الصادرة األحد.
ونشـــرت اجلريدة الرســـمية قرارا بقانون 
أصدره السيسي السبت، ويعمل به اعتبارا من 
اإلثنني ويتضمن تعديالت لبعض أحكام قانون 
تنظيم مباشـــرة احلقـــوق السياســـية أبرزها 
حتديد عدد أعضاء مجلس النواب بـ568 عضوا 
يجوز لرئيس اجلمهورية تعيني ما ال يزيد على 
5 باملئة منهم، في حني ينتخب 448 عضوا على 
أساس النظام الفردي و120 عضوا على أساس 

نظام القائمات املغلقة املطلقة.
لألحـــزاب  يحـــق  القانـــون  ومبوجـــب 
واملســـتقلني الترشح على أساس كال النظامني. 
وكان السيســـي قد وعـــد بإجـــراء االنتخابات 

التشـــريعية قبـــل نهايـــة 2015 ، ولكـــن هـــذه 
االنتخابـــات التـــي كان مقررا أصـــال إجراؤها 
بـــني 21 مارس و7 مايو أرجئـــت بعد أن قضت 
احملكمة الدســـتورية بعـــدم دســـتورية أحكام 
القانون االنتخابي، وال ســـيما تقســـيم الدوائر 

االنتخابية.
ويـــرى محللـــون أن هناك إصـــرارا من قبل 
النظام هـــذه املرة على إجـــراء االنتخابات في 
اخلريـــف املقبل، بيد أن الســـؤال املطروح هنا 
عن مدى استعداد األحزاب لهذا االستحقاق؟

ويقول املتابعون للشـــأن املصري إن هناك 
مشـــاورات موســـعة بـــني األحـــزاب لتشـــكيل 
حتالفات للمشاركة بهذا االستحقاق، وقد بدأت 
هـــذه املشـــاورات منذ فتـــرة، إال أن معظمها لم 

حتسم بعد.

تيار عون يواجه أزمة ثالثية تزعزع ثقله السياسي في لبنان
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أخبار
[ نبيه بري: لن أصوت لمن يقول عني غير شرعي [ صراع األجنحة داخل التيار الحر يتعمق مع اقتراب موعد االنتخابات الداخلية

تسارع االستعدادات لالستحقاق البرملاني في مصر يقابله بطء لدى األحزاب

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ حافظت الهيئة الرئاسية 
لالئتالف الوطني لقوى الثورة 

والمعارضة السورية، على تشكيلتها 
الكاملة بعد فوز أعضائها في 

االنتخابات التي جرت فجر اإلثنين، 
في مدينة إسطنبول التركية.

◄ قتل 12 شخصا حينما سقطت 
مقاتلة سورية على سوق مزدحم 

في بلدة أريحا التي تسيطر عليها 
المعارضة في محافظة إدلب بشمال 

غرب البالد.

◄ أعرب الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، عن دعمه لمساعي 
إنشاء قوة عربية مشتركة، وفق ما 

نقلت عنه وكالة األنباء الفلسطينية 
الرسمية.

◄ أكد مسؤولون أن ”الجانبين 
األردني والفلسطيني اتفقا على 

رفع مشروع قرار إلى مجلس 
األمن الدولي للمطالبة بتوفير 

حماية دولية للشعب الفلسطيني 
وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي“، ردا 
على إحراق الرضيع الفلسطيني 
علي دوابشة على يد مستوطنين 

متطرفين.

◄ أجلت محكمة مصرية، محاكمة 
494 من أنصار المعزول محمد 
مرسي، في القضية المعروفة 

إعالميا بـ“أحداث مسجد الفتح“ 
بميدان رمسيس إلى 4 أكتوبر 

القادم.

◄ قال رئيس آلية الوساطة 
األفريقية، ثامبو إمبيكي، اإلثنين، 
إنه بحث مع الرئيس السوداني، 

عمر البشير، قضايا الحوار الوطني 
واستئناف الحوار مع المتمردين، 

إضافة إلى العالقة بين دولتي 
السودان وجنوب السودان.

باختصار

{علينـــا النظـــر إلى النجاحـــات التـــي يحققها حلفاؤنا ضـــد داعش، 
وبالتالـــي فإن البديل األول لي هو تســـليح األردنييـــن والمصريين 

واإلماراتيين والسعوديين عوضا عن إرسال جنود أميركيين}.
كريس كريستي
املرشح النتخابات الرئاسة األميركية

«لم تعد هناك مفاوضات مع خاطفي العســـكريين، ونحن ننتظر 
جبهة النصـــرة لتعلن أنها تريد تنفيذ االتفـــاق والحكومة جاهزة 

لتنفيذه».
اللواء عباس إبراهيم
املدير العام لألمن العام اللبناني

{الحوار االســـتراتيجي بين مصر والواليـــات المتحدة األميركية يثبت 
عودة هيبة مصر واســـتقالليتها، وأصبح لنا دور مهم بالمنطقة، ولنا 

إرادة}.
وجدي زين الدين
كاتب صحفي مصري

إن فشــــــل التيار الوطني احلر في تصعيده األخير ضد احلكومة وتيار املســــــتقبل كشــــــف 
عن خطأ كبير في قراءته للمشــــــهد الداخلي كما اإلقليمي والدولي، ويقول متابعون إن هذا 

اخلطأ سيكلف التيار كثيرا سياسيا وحتى شعبيا.

جمال الجراح:
إن الدفع باتجاه انتخاب 

العماد ميشال عون رئيسا 
للجمهورية سقط

} واشــنطن - أعلـــن مســـؤولون أميركيون أن 
الواليات املتحدة قررت الســـماح بشـــن غارات 
جويـــة للدفاع عن مقاتلي املعارضة الســـورية 
الذين دربهم اجليش األميركي في مواجهة أي 
مهاجمـــني، حتى لو كانوا مـــن القوات املوالية 

للرئيس السوري بشار األسد.
وقـــال املســـؤولون الذيـــن اشـــترطوا عدم 
نشر أســـمائهم كي يتســـن لهم تأكيد تفاصيل 
القـــرار، إن الواليات املتحدة ستشـــن هجمات 
لدعـــم التقدم الـــذي أحرز ضد أهـــداف الدولة 

اإلسالمية.
ويأتي هـــذا القرار بعد أيام قليلة من إقدام 
جبهة النصـــرة التابعة لتنظيـــم القاعدة على 
مهاجمة الفرقة 30 التي تدربت بتركيا في إطار 
البرنامج األميركي لتدريب املعارضة السورية 

على مقاتلة تنظيم الدولة اإلسالمية.
ومن شأن القرار األميركي األخير أن يعمق 
دور واشـــنطن امليداني في الصراع الســـوري، 
والذي اقتصر إلى حد اآلن على قيادة التحالف 

الدولي لقصف مواقع داعش.
وقلـــل مســـؤولون أميركيـــون مـــرارا من 
احتمال إقدام القوات املوالية للرئيس السوري 
بشار األسد على اســـتهداف مقاتلي املعارضة 

املدعومني من الواليات املتحدة.
ولم تصـــوب القوات احلكومية الســـورية 
نيرانهـــا علـــى طائرات التحالـــف، ومع ذلك ال 

يســـتبعد األميركيون احتمال نشـــوب اشتباك 
غير مقصود.

األميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وامتنعـــت 
(البنتاغون) والبيت األبيض عن مناقشة القرار 
املتعلق بقواعد االشـــتباك أو تأكيد تصريحات 
املسؤولني األميركيني الذين لم ُتنشر أسماؤهم.

وقـــال أليســـتير باســـكي املتحدث باســـم 
مجلس األمـــن القومـــي األميركي إنـــه لم يتم 
تقـــدمي دعم واســـع النطـــاق إال للقـــوات التي 
دربتهـــا الواليات املتحدة، مبـــا في ذلك ”الدعم 
بنيران دفاعية حلمايتهم“، وأشـــار كدليل على 
ذلك إلى الغارات اجلوية التي شنتها، اجلمعة، 

الواليات املتحدة.
وأضـــاف ”ال ندخـــل فـــي تفاصيـــل قواعد 
االشـــتباك التي نتبعها، ولكن نقول دائما إننا 
ســـنتخذ اخلطوات الالزمة لضمـــان قدرة هذه 

القوات على تنفيذ مهمتها بنجاح“.
وتهربت أيضا الكوماندر إليســـا ســـميث 
املتحدثـــة باســـم البنتاغون مـــن التعليق على 
أن  بتوضيـــح  واكتفـــت  االشـــتباك،  قواعـــد 
البرنامج العسكري يركز ”أوال وقبل كل شيء“ 

على محاربة مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقالت سميث ”رغم ذلك نعرف أن كثيرا من 
هـــذه اجلماعات تقاتل اآلن علـــى جبهات عدة، 
مبا في ذلـــك ضد نظام األســـد وتنظيم الدولة 

اإلسالمية وإرهابيني آخرين“.

وبدأ اجليش األميركـــي برنامجه في مايو 
لتدريـــب مـــا يصل إلـــى 5400 مقاتل ســـنويا، 
فيما يعد اختبارا الســـتراتيجية أوباما بجعل 
الشـــركاء احملليني يحاربون املتطرفني وإبقاء 

القوات األميركية بعيدة عن خطوط املواجهة.
وواجـــه برنامـــج التدريـــب حتديـــات منذ 
البداية مع إعالن عدم أهلية مرشـــحني كثيرين 

بل واســـتبعاد البعـــض. وأدى شـــرط أوباما 
اســـتهداف متشـــددي تنظيم الدولة اإلسالمية 
فقـــط دون قوات األســـد إلى تهميـــش قطاعات 
كبيرة من املعارضة السورية التي تركز بدال من 
ذلك على محاربة القوات احلكومية الســـورية. 
وســـعت الواليات املتحدة إلى تفـــادي حدوث 

مواجهة مباشرة مع األسد.

واشنطن تقرر التدخل لحماية مقاتلي املعارضة من املتشددين وعناصر األسد

القرار األميركي جاء  ردا على هجوم  لعناصر النصرة استهدف مقاتلين دربتهم واشنطن

العالقة بين عون وبري تتجه نحو القطيعة



هجـــوم  علـــى  أســـبوعين  بعـــد   - أنقــرة   {
ســـوروتش الذي قلب المعطيـــات في تركيا ال 
شـــيء يبدو كفيال بوقف دوامة العنف الدامي 
بيـــن حـــزب العمـــال الكردســـتاني والجيش 
التركـــي، مـــا يضع أنصار الحـــوار في موقف 

يزداد صعوبة.
ويبدو أنـــه تم تجاوز نقطـــة الالعودة مع 
هجوم انتحاري األحد بجرار مفخخ استهدف 
مركز شـــرطة في شـــرق البالد وأدى إلى مقتل 
شخصين على األقل وإصابة 31 آخرين، حسب 

مصدر رسمي تركي.
وتبنى الهجوم حزب العمال الكردســـتاني 
الذي تحدث عن العشـــرات من الجنود القتلى، 
فيما أشـــارت الصحف الموالية للحكومة إلى 
أن االنتحاري قد يكون فتى منخرطا في حزب 

العمال الكردستاني.
وســـجلت هجمات جديدة صبـــاح االثنين 
اســـتهدفت إحداهـــا مستشـــفى عســـكريا في 

محافظة فان (شرق) لم يسفر عن ضحايا.
وكرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
تأكيد عزمه على المضي في الحملة التي أعلنها 
تحت مسمى الحرب على اإلرهاب واستهدفت 
باألســـاس حـــزب العمـــال الكردســـتاني وإن 

شملت تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتركزت العمليات التركية حتى اآلن بشكل 
أساسي على أهداف لحزب العمال الكردستاني 
الذي استهدفته عشرات الغارات فيما لم يعلن 
في المقابل سوى عن ثالث غارات على مقاتلي 

تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا.
وردا علـــى ســـؤال عـــن إمكانيـــة انفجار 
األوضـــاع إقليميا بعد قطـــع الهدنة مع حزب 

العمال الكردســـتاني أكد الرئيـــس التركي أن 
”الذيـــن يقولـــون ذلك يريـــدون أن توقف تركيا 
عملياتها العســـكرية لكنها ستواصلها طالما 

تعتبرها ضرورية“.
وينفذ الطيران التركي يوميا غارات مكثفة 
على مواقع للمتمردين في جبال شمال العراق 
حيث يتمركزون منذ ســـنوات. وقتل ما ال يقل 
عن 260 مقاتـــال كرديا وأصيب حوالي 400 في 

هذه الغارات، حسب أنقرة.
ووسط فوضى العنف، برزت مسألة مثيرة 
للجـــدل تتعلـــق بمعلومـــات متضاربـــة حول 
سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات التركية 
في العراق، إذ أكدت مصادر كردية مقتل عشرة 
مدنيين السبت بينهم أطفال، فيما نفى الجيش 
التركي استهداف أي مناطق مأهولة بالسكان.
وأطلـــق الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان 
حربـــا على اإلرهاب تســـتهدف حـــزب العمال 
الكردســـتاني كمـــا تنظيم الدولة اإلســـالمية 

المتهـــم بالوقـــوف خلف العمليـــة االنتحارية 
التـــي وقعـــت فـــي 20 يوليـــو في ســـوروتش 
(جنـــوب) وأدت إلـــى مقتل 32 من الناشـــطين 

الشبان األكراد.
وعلـــى إثـــر الهجـــوم رد حـــزب العمـــال 
الكردستاني بعمليات انتقامية ضد السلطات 
المركزيـــة متهما إياها بعدم حماية الســـكان. 
وانهـــارت هدنة كانت مطبقة بين الطرفين منذ 
2013 في نزاع أوقع أكثر من أربعين ألف قتيل 
في ثالثين عاما. وبعد أسبوعين يجد الرئيس 
الشـــاب المناصـــر للقضيـــة التركيـــة لحزب 
الشـــعوب الديمقراطي صالح الدين دمرداش 
المطالب بالحوار لحل النزاع التركي الكردي، 

نفسه في موقع سيئ.
فهو يعتبـــر عبر حزبه، الرابـــح األكبر في 
االنتخابات التشريعية التي جرت في السابع 
من يونيو، حيث أدى فوزه بمقاعد في البرلمان 
إلى حرمان الحزب اإلسالمي المحافظ الحاكم، 

حزب العدالة والتنميـــة، من األكثرية المطلقة 
في البرلمان.

ويســـعى أردوغان منذ ذلك الحين بال كلل 
إلـــى إضعافه اســـتعدادا النتخابات مبكرة قد 

يدعو إليها على أمل استعادة ما خسر.
وكتبت صحيفة حرييت واســـعة االنتشار 
االثنيـــن ”دمـــرداش عالق بين حـــزب العدالة 

والتنمية وحزب العمال الكردستاني“.
فبعـــد اتهـــام دمـــرداش بضعـــف إدانتـــه 
لهجمات التمرد وانتقاده على انخراط شقيقه 
في صفـــوف حزب العمـــال الكردســـتاني، قد 
يخســـر السياسي الشـــاب أصوات الناخبين 

المعتدلين الذين انتخبوه.
وقد أكد األحـــد أنه يريـــد توضيح األمور 
داعيـــا حزب العمـــال الكردســـتاني إلى وقف 
هجماتـــه علـــى الفـــور، وأضاف فـــي مؤتمر 
صحفي ”للدولة الحق في الدفاع عن النفس“. 
كما طالب التمرد والدولة باســـتئناف الحوار 

ألن البالد ”تقترب سريعا من عاصفة عنيفة“.
واتهـــم دمـــرداش أردوغـــان بأنـــه يخدع 
الغربييـــن عندما يقول لهم إنه يكافح جهاديي 
تنظيم الدولة اإلســـالمية فيمـــا أهدافه تتعلق 

بشكل بحت بالسياسة الداخلية.
وتتواصل المحادثـــات بين حزبي العدالة 
والتنمية والشعب الجمهوري لتشكيل حكومة 
ائتـــالف، لكن الصحافـــة تراهن على فشـــلها 
بإيعاز من أردوغان ما سيؤدي إلى انتخابات 

تشريعية مبكرة في نوفمبر المقبل.
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تتراجع فــــــرص وقف تدهــــــور املواجهات 
الدامية بني اجليش التركي ومقاتلي حزب 
العمال الكردستاني بعد نحو أسبوعني من 
القتال ما يضع مؤيدي إجراء محادثات في 
موقف محرج، ومن هؤالء الرئيس الشاب 
حلــــــزب الشــــــعوب الدميقراطــــــي املناصر 

للقضية الكردية صالح الدين دمرداش.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تراجع فرص الحوار لوقف تدهور األحداث في تركيا
[ المواجهات بين أنقرة واألكراد وصلت نقطة الالعودة [ دمرداش حائر بين التعاطف مع األكراد ومساندة الجيش

ارتفاع عدد القتلى من الجانبني يطيل أمد املواجهة

◄ مثل أمام محكمة مدينة سيله 
األلمانية أمس االثنين رجالن بتهمة 
االنتماء إلى تنظيم الدولة اإلسالمية 

المعروف إعالميا باسم داعش، 
وحسب بيانات الدعوى، سافر 

الرجالن نهاية مايو عام 2014 إلى 
سوريا عبر تركيا.

◄ بدأت أمس االثنين محاكمة 
جوليوس ماليما، أبرز معارض 
سياسي مثير للجدل في جنوب 

أفريقيا، التهامه بالفساد. ويواجه 
ماليما، تهما باالبتزاز واالحتيال 

والفساد وغسيل األموال.

◄ أنقذ الجيش النيجيري 178 
شخصا مختطفا من بينهم أكثر من 

100 طفل من أيدي جماعة بوكو حرام 
اإلسالمية المتشددة، حسبما ذكرت 
تقارير صحيفة محلية أمس االثنين.

◄ استبعد وزير داخلية والية 
ساكسونيا السفلى األلمانية وجود 

عالقة بين الهجمات على نزل 
الالجئين واإلرهاب، قائال إنه ال 
يرى بعدا جديدا للعنف اليميني 

في ألمانيا، رغم الهجمات على نزل 
الالجئين وتزايد التحريض ضد 

األجانب في ألمانيا.

◄ قال نائب رئيس وزراء تايالند 
االثنين إن االنتخابات العامة قد 

تتأجل حتى أبريل 2017 إذا ما 
رفضت جمعية اإلصالح الوطنية 

المقرر عقدها الشهر المقبل مسودة 
دستور جديد للبالد.

◄ دعا رئيس البرلمان األلماني إلى 
زيادة الفترة التشريعية للبرلمان 
من 4 إلى 5 أعوام. وذكرت تقارير 
أن ممثلي جميع الكتل البرلمانية 
أعربوا عن انفتاحهم على الدعوة.

باختصار

دمرداش يتهم أردوغان بخداع 

الغـــرب عندمـــا يقول لهـــم إنه 

يكافـــح جهاديي تنظيم الدولة 

اإلسالمية

◄

يوميا  الــتــركــي  الــطــيــران  ينفذ 

ــع  ــواق ــى م ــل غــــــارات مــكــثــفــة ع

حيث  العراق  شمال  للمتمردين 

يتمركزون منذ سنوات

◄

أخبار
«توقيـــع االتفاق التاريخي بني الحكومة و ناجا (جماعة انفصالية 

مسلحة) ينهي قضية ظلت عالقة على مدار ستة عقود وتركت 

أثرا بالغا على أجيال من شعبنا». 

ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي

«إذا كانـــت وقائـــع التجســـس األميركـــي علـــى اليابـــان صحيحـــة 

ســـيكون األمر مؤســـفا جدا بصفتنا حلفاء وطلبنا بحزم من مدير 

االستخبارات األميركية تأكيد هذه الوقائع». 

يوشيهيدي سوغا
الناطق باسم احلكومة اليابانية

«مالك العقـــارات الذين ال يلتزمون بطـــرد املهاجرين غير الحاصلني 

على حق البقاء في بريطانيـــا أو القيام بإجراء التدقيقات الالزمة حول 

وضعهم قد يعرضون أنفسهم للمحاكمة».

  جريك كالرك
وزير املجتمعات احمللية البريطاني

} باريــس - اتهـــم الرئيـــس األوكراني بترو 
بوروشـــنكو فـــي مقابلة بثت االثنيـــن نظيره 
الروسي فالديمير بوتين بأنه يريد كل أوروبا، 
مشـــيرا إلى أن هجوما روســـيا على فنلندا أو 

دول البلطيق ممكن.
وقال بوروشـــنكو في المقابلة التي بثتها 
إذاعـــة فرنســـا الدولية وأجريت مـــع عدد من 
الصحـــف األوروبيـــة أيضـــا إن ”بوتين يريد 
الذهاب إلى أبعد حد يســـمح لـــه به. إنه يريد 

كل أوروبا“.
وأضاف ”بضم القرم والعدوان على شرق 

أوكرانيا كسر بوتين النظام األمني الدولي“.
وتابـــع بوروشـــنكو ”هـــل االعتـــداء على 
فنلندا ممكن؟ نعم وفنلندا تدرك ذلك جيدا. هل 

االعتـــداء على دول البلطيـــق ممكن؟ بالتأكيد. 
هل االعتداء على مجال البحر األســـود ممكن؟ 
نعم“. وقـــال الرئيس األوكرانـــي ”لذلك عندما 
نتحـــدث عـــن األوكرانيين الذيـــن يقاتلون في 
شـــرق بلدي ال نتحدث فقـــط عن كفاح من أجل 
وحدة أراضي أوكرانيا وسالمتها واستقاللها 
بـــل نكافح مـــن أجـــل الديمقراطيـــة، من أجل 

الحرية ومن أجل أمن كل القارة األوروبية“.
وأســـفر النزاع بيـــن الجيـــش األوكراني 
والمتمرديـــن المواليـــن لروســـيا في شـــرق 
أوكرانيـــا وفقا لمكتب األمـــم المتحدة لحقوق 
اإلنســـان عن قتل نحو 7 آالف شخص وإصابة 
أكثر مـــن 17 ألفا آخريـــن منذ انـــدالع النزاع 

المسلح فيها قبل 15 شهرا.

وفي تصريحات صحفيـــة قالت المتحدثة 
باســـم المكتب سيســـيل بويي في جنيف إنه 
”منذ أواســـط أبريل 2014 وحتى أواخر يوليو 
2015 قتـــل ما ال يقـــل عن 6832 شـــخصا (بين 
مدنـــي وعســـكري)، وأصيب 17087 شـــخصا 
علـــى األقل بجروح فـــي منطقة النزاع شـــرق 
أوكرانيا“، ويشمل عدد القتلى الضحايا الـ298 

الماليزية. لكارثة طائرة ”بوينغ“ 
وقالت المتحدثة ”هذه اإلحصاءات ليست 
دقيقـــة وتعتمد على معلومـــات مقدمة من قبل 
كل من البعثة الدولية لمتابعة حقوق اإلنسان 
في أوكرانيا، ومنظمة الصحة العالمية وسبب 
عـــدم اكتمالها يعود إلى غيـــاب معلومات عن 
بعـــض المناطق الجغرافية وبعـــض الفترات 

الزمنية“، مضيفة أن بعثـــة المتابعة ومنظمة 
الصحـــة العالمية تعتبـــران أن عدد الضحايا 

الحقيقي أكبر من العدد المسجل.
وقـــال الرئيس بوروشـــنكو ”إنـــه عدوان 
حقيقي ضـــد بلدي وبينما نحن نتحدث، هناك 
تســـعة آالف جندي روســـي مجهزون بأسلحة 

روسية حديثة يحتلون أراضينا“.
وليســـت هذه المرة األولـــى التي يتحدث 
فيها الرئيس األوكراني عن اعتداءات روســـية 
محتملـــة، حيـــث تســـبب تصريـــح لـــه العام 
الماضي في جدل مثير بين القادة األوروبيين.

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو 
بإرســـال جنود ودبابات إلى شـــرق أوكرانيا 

لدعم االنفصاليين الموالين لروسيا.

كييف تتهم بوتني بالرغبة في السيطرة على كل أوروبا

الحكومة األفغانية تتردد في التفاوض مع طالبان مشتتة
} كابــول - قالت الحكومـــة األفغانية إنها لن 
تتفاوض مع فصائل منقسمة في طالبان التي 

تواجه خالفات على زعامتها.
وجاء فـــي بيان لمكتـــب الرئيس األفغاني 
أشـــرف غني أن اإلدارة ”سوف تتفاوض معهم 
علـــى أنهم متشـــددون مســـلحون مناهضون 
للحكومـــة“. وكان من المفتـــرض إجراء جولة 
ثانية مـــن المحادثات يـــوم الجمعة الماضي، 
ولكنهـــا تأجلـــت بعد إعـــالن نبأ وفـــاة زعيم 

طالبان المال عمر.
وأعلنـــت الجماعـــة المال أختـــر منصور، 
نائب المال عمر ســـابقا، زعيمـــا جديدا. ولكن 
عائلة الزعيم الراحل للجماعة نفت أنها بايعت 
المال منصور وطلبت اختيـــار الزعيم الجديد 
بمعرفة مجلس من العلماء المســـلمين شيوخ 

الجماعة.
وخالل االجتماع الذي عقدته حركة طالبان 
األســـبوع الماضـــي حيث اختيـــر المال أختر 
محمد منصور زعيما جديدا للحركة انســـحب 
عدد من كبار األعضاء في الحركة بينهم شقيق 
الزعيـــم الراحل المال عمر وابنـــه للتعبير عن 

احتجاجهم.
ويمثـــل التعبيـــر عـــن المعارضـــة داخل 
قيادة الحركة أوضح مؤشـــر حتـــى اآلن على 
التحديات التـــي يواجهها منصور في توحيد 

الجماعـــة المنقســـمة بالفعل بشـــأن مـــا إذا 
كان يجـــب أن تواصـــل محادثات الســـالم مع 
الحكومـــة األفغانية وتواجه خطـــرا خارجيا 

جديدا أال وهو تنظيم الدولة اإلسالمية.
ومن المرجح أن تتســـع هوة االنقســـامات 
داخل قيادة طالبـــان بعد أن تأكدت وفاة المال 

عمر مؤسس الحركة.
ويؤيـــد منصـــور – نائـــب عمر الـــذي كان 
الزعيـــم الفعلي للحركة منذ ســـنوات – إجراء 
المحادثات إلنهاء الحرب المســـتمرة منذ أكثر 
من 13 عاما. وأرســـل فـــي اآلونة األخيرة وفدا 
الجتماعـــات افتتاحيـــة مع مســـؤولين أفغان 
واســـتضافتها باكســـتان وجرت اإلشادة بها 

بوصفها انفراجة.
لكـــن منصـــور (50 عاما) يواجـــه خصوما 
أقوياء داخل الحركـــة يعارضون المفاوضات 
ويسعون ليتولى ابن المال عمر قيادة طالبان.
فـــي المقابـــل تلقـــى منصور دفعـــة قوية 
الجمعـــة حين حصـــل على تأييـــد مفاجئ من 
خصمـــه لفترة طويلـــة القائـــد الميداني عبد 
القيـــوم ذاكر الـــذي كان مســـجونا في معتقل 
غوانتانامو األميركي. وقال جريم سميث وهو 
كبير محللي الشـــؤون األفغانية في مجموعة 
األزمات الدولية إن منصور يقود أقوى فصيل 

في طالبان.

لكنـــه قال إن بعض مســـؤولي المخابرات 
يقدرون أن منصور ليســـت له سيطرة مباشرة 
ســـوى على نحو 40 بالمئة مـــن المقاتلين في 
الميـــدان. وقد يجعـــل هذا مـــن الصعب عليه 
تنفيذ أي اتفاق لوقف إطالق النار قد تتمخض 

عنه المحادثات في المستقبل.

وتهدد الخالفات بأن تنقسم طالبان رسميا 
كما تفتح المجال أمـــام داعش المنافس الذي 
اجتـــذب بالفعـــل قادة منشـــقين مـــن طالبان 
أفغانســـتان وباكســـتان. وبايعـــت حركتـــان 
أفغانيتان متشددتان تنظيم الدولة اإلسالمية 
هذا الشهر وقد تحذو جماعات أخرى حذوهما.

مواصلة املواجهة العسكرية بني كابول وطالبان خيار أكثر واقعية من املحادثات



مـــن  شـــهرًا  عشـــرين  بعـــد   - بيــروت   {
المفاوضـــات، توصلت إيـــران ومجموعة دول 
الخمســـة زائد واحد، التـــي تقودها الواليات 
المتحـــدة األميركية إلى اتفـــاق تاريخي يّحد 
ألكثر من عشـــر ســـنوات مقبلة قـــدرة طهران 
النوويـــة، مقابـــل رفـــع العقوبـــات الدوليـــة 
المفروضة على النفط واألموال اإليرانية. بيد 
أّن هذه الصفقة ال تمّس أنشـــطة العنف ذائعة 
الصيت التي تمارســـها إيران في المنطقة، ال 
ســـيما دور وكيلهـــا حزب اللـــه اللبناني، كما 
أّن شـــعوب الشـــرق األوســـط لم تحصل على 
أّي ضمانـــات بخصوص الحـــد من هذا النهج 

التوسعي الذي تتبعه إيران.
وإذا تّم البحث عن شيء يتعلق بحزب الله 
في النسخة اإلنكليزية من االتفاق، التي تضم 
159 صفحـــة، ســـتأتي نتيجة البحـــث صفرًا. 
فالصفقـــة اإليرانية ال تذكر حزب الله ولو مرًة 
واحدة. وإن كانت تقول شيئًا يتعلق بنشاطات 
إيران اإلقليمية، فهو أّنها لن تترك سوريا. بل 
على العكس من ذلك، ســـيؤدي رفع العقوبات 
إلى تعزيز العمليات العســـكرية اإليرانية في 
المنطقة، وبشـــكل أساسي عن طريق مواصلة 
دعمهـــا لحزب اللـــه، الذي يتنقل في ســـوريا 
بشـــيء من السرعة بين اســـتراتيجية وأخرى 
األرض  علـــى  المباغتـــة  التطـــورات  نتيجـــة 

والتقدم الذي يحققه الثوار.

تهافت األسطورة

عندما دخل حزب الله سوريا، كانت الخطة 
تقوم على الدفاع عن نظام األسد وضمان بقائه 
في السلطة. بيد أنه لم يتم إيصال هذه الخطة 
بشفافية إلى المسؤولين اللبنانيين أو الشعب 
اللبناني أو حتى القاعدة الشعبية لحزب الله. 
وبدال من ذلك، كان التصريح الرســـمي للحزب 

يؤّكد على ضـــرورة تدّخله من أجل الدفاع عن 
القرى الشـــيعّية الحدودية، والحقا الدفاع عن 

ضريح السيدة زينب في دمشق.
هذا التبرير كان ضروريا ألّن اعترافهم بأن 
تدخلهم في ســـوريا متعلق بالدفاع عن األسد 
كان ال يزال غير مقبول من الشـــعب اللبناني، 
فهو في نهاية المطاف تدخل في شـــؤون دولة 
أخـــرى. لكن هـــذا التبرير آذن ببـــدء الخطاب 
الطائفي لحزب الله الـــذي يتضمن الدفاع عن 
الشيعة وقراهم وأضرحتهم، واقتصار خطاب 
الحـــزب على حق طائفة واحدة بأن تكون آمنة 

ومحمية. 
ومع ذلك لم ير الشـــيعة المؤيدون للحزب 
فـــي لبنان في ذلـــك الخطاب بعـــدا طائفيا أو 
تدخال في شـــؤون دولة أخرى. وعلى العكس، 
بدا هذا التبرير الطائفي القائم على التخويف 
للمشـــاركة في الحرب، على الرغـــم من التزام 
الموقف الرسمي اللبناني الحياد، منطقيا عند 
القاعدة الشـــعبية الداعمـــة للحزب، حيث قيل 
لهم أّن العدو اليوم هم التكفيريون السّنة وأّن 

المعركة المقدسة هي في سوريا.
وتقـــوم خطة حـــزب الله في ســـوريا على 
التخويف كونه أفضل وسيلة لحشد الجموع، 
وقد كانت اللغة الطائفية المترافقة مع الخوف 
وسيلة مثالية للحفاظ على دعم الشيعة لمعارك 
الحزب داخل لبنان وفي سوريا. ولتحقيق ذلك 
بصفة مثالية، ُأضيـــف عنصر مقدس لخطاب 

الحزب.
ســـياق  فـــي  الحـــزب  قـــادة  ويســـتخدم 
اســـتراتيجيتهم تلـــك العديد من تلـــك الرموز 
الدينية لربط قتالهم في سوريا بمهمة مقّدسة، 
ال تتعلـــق هذه المرة بالدفاع عن الشـــيعة في 
ســـوريا أو عـــن اللبنانييـــن علـــى الحدود أو 
حتى عن المزارات الشـــيعّية فحسب، فالمهمة 
الحقيقة التي يسوقها حزب الله لمجتمعه هي 
إنقاذ الوجود الشيعي تماما كما فعل الحسين 

بن علي. 
فالقتـــال في ســـوريا قضية شـــيعّية وهي 
معركـــة الوجـــود الحتمية، وفق ما يســـوقه. 
وقـــد ُرســـمت حربهم في ســـوريا علـــى أّنها 
معركـــة إلهيـــة للدفـــاع عن المذهب الشـــيعي 
وتمهيـــد الطريق لظهور المهـــدي ”المنتظر“، 
إمام الشـــيعة الثاني عشر. وقد بنى حزب الله 

خطابه عن سوريا، ومن قبله خطاب المقاومة، 
على األســـاطير الدينية وروايات الخوف. لكن 
الخســـائر التي تلقاها في سوريا، إضافة إلى 
األجل غير المســـمى للنصـــر الموعود، جعل 
مـــن الصعب جدا علـــى الطائفة الشـــيعّية أن 
تبقـــى مختبئة في شـــرنقة ذاكـــرة جمعية من 

االنتصارات اإللهية والنداءات المقدسة.
ولطالما ارتبط خطـــاب حزب الله بالنصر 
(النصـــر اإللهي)، وّتم ربـــط الذاكرة الجمعية 
للشـــيعة مع النصر. فحتى معركة كربالء التي 
شـــهدت هزائم هائلـــة، تحولت إلـــى نوع من 
االنتصـــار. بيـــد أن هذا الجانب بـــات مفقودا 

اآلن ”الكرامة التي تسمو فوق الموت“. 
فبعيـــدا عـــن كل التهديـــدات الوجوديـــة 
والمعـــارك الوشـــيكة التـــي يدعمونهـــا، يرى 
الشـــيعة فقـــط جثـــث أبنائهم األحبـــاء تعود 
من ســـوريا في نعوشـــها. وحزب الله لم يعد 
منتصـــرا ال يقهـــر أو قـــادرا علـــى كل شـــيء 
كمـــا كان، ولم تعـــد األموال تتدفـــق من إيران 
كســـابق عهدها، فقد توسعت طموحات إيران 
اإلقليمية، وهي اآلن تسيطر على أجزاء كبيرة 
من لبنان وسوريا والعراق واليمن، باإلضافة 
إلـــى الميليشـــيات التي زرعتها فـــي عدد من 

بلدان المنطقة.
وعندمـــا ثبت بالملموس أن حزب الله غير 
قادر علـــى إبقاء ســـوريا بمجملها تحت ربقة 
األسد، قررت إيران االنتقال إلى الخطة باء، أو 
ما يســـمى بـ“سوريا المفيدة“ وهي باختصار 
حمايـــة الممر الذي يربط الســـاحل الســـوري 
بسلسلة جبال لبنان الشرقية، أي بحزب الله. 
وهـــي تدرك أن الســـيطرة على هـــذه المناطق 
ســـتؤمن لها ممـــرا اســـتراتيجيا تحتاج إليه 

لحماية مصالحها في سوريا.
ولكن حتى هذه الخطة تبدو صعبة المنال، 
وما يسمى ”ســـوريا المفيدة“ يبدو هشا أكثر 
ممـــا كان يعتقـــد البعـــض. فحتى لـــو عادت 
األموال تتدفق على األسد وحزب الله بعد رفع 
العقوبات، فإّن الحفاظ على هذا الممر يتطلب 
المزيـــد مـــن المقاتليـــن، األمر الـــذي يصعب 

تحقيقه أكثر فأكثر.
واليوم تقـــوم إيران بتجنيـــد مقاتلين من 
الهزارة (وهي أقلية فارســـية في أفغانستان) 
كانـــوا معتقليـــن في ســـجونها بتهمة تهريب 

المخدرات، وهي تسعى بيأس لتجنيد المزيد 
مـــن العناصر، وقد بدأت تفهـــم أن المال ليس 

كل شيء.
 ولهـــذا كله، فقد انتقل حـــزب الله مؤخرا 
إلى التفاوض مع الثوار السوريين. وقد أفادت 
تقارير صحفيـــة بأنه بدأ بالفعل محادثات مع 
مجموعـــات مقاتلة فـــي القلمون، ولـــو أنه لم 
يصل بعد إلى مســـتوى الحـــوار مع الهيئات 
السياسية المعارضة كاالئتالف الوطني، كون 
الحل السياسي ال يزال خارج حّيز االحتماالت 
المطروحة. ولكن هذا االنفتاح، حتى ولو كان 
على درجة محدودة مـــن الحوار، يعني أمرين 

اثنين؛ األول أن الحزب قلق حول الحفاظ على 
ســـيطرته على الممـــر المذكـــور، والثاني أّنه 
يفضل تأمين بعـــض االنتصارات التي حققها 
قبـــل أن يوضع الحل السياســـي على الطاولة 

الدولية.

إصرار إيراني على الدعم

ربطـــت إيران علـــى الدوام أمنهـــا القومي 
بوكالئهـــا في ســـوريا والعـــراق ولبنان. وقد 
أنفقت مليارات الدوالرات لدعم هؤالء الوكالء، 

حتى وهي تحت العقوبات. 
ـــد لها أحد ليوقفها عن تقديم  وإذا لم يتَصّ
المزيد من األموال في الســـنوات القادمة إلى 
حزب الله تحديدا، فما الذي ســـيجعلها تفعل 
ذلـــك؟ فقد بات واضحا أّنه كلما كان حزب الله 
في لبنان وســـوريا أكثر صالبـــة، كانت إيران 

أكثر قوة.
ولقـــد قال زعيم الحزب، حســـن نصر الله، 
مؤّخرا إّن ”إيران غنية وقوية وستستطيع أن 
تقف إلى جانب حلفائها وأصدقائها وشعوب 
المنطقة، وخاصة المقاومة في فلسطين، أكثر 
مـــن أي وقت مضى“. وإنـــه حديثه مفهوم في 
ســـياقاته، فإيران لن تضيع المليـــارات التي 
أنفقتها حتى اآلن على مشـــروعها التوسعي، 
وخاصـــة على حـــزب اللـــه الذي يضمـــن لها 
تواجـــدا مريحـــا علـــى ســـواحل المتوســـط 

الشرقية.
وفي لبنان، سوف يستمر حزب الله بلعب 
دور سياســـي يجعله قادرا على إبقاء قبضته 
محكمة على مؤسسات الدولة، وعلى القرارات 
السياســـية واألمنية والعسكرية كافة. وهو لم 
يعد يريد شـــيئا أكثر من لبنان، بما أن الحرب 

قد انتقلت اآلن إلى سوريا.
وفي إيران، ســـتلعب الحكومـــة اإليرانية 
دورا حســـن المظهر لتظهر للغرب أّنها تحترم 
االتفاق. ولكن ذلك سيســـتغرق وقتا، وســـوف 
يكون هنالـــك صعود وهبوط، علـــى أّن إيران 
قـــد حســـمت أمرها علـــى األرجح في مســـألة 
االنضمام إلى األســـرة الدولية، وسوف تفعل 

أي شيء لكي تبقى هناك.
ولكـــن بالمقابل، فمن المؤكد أّنها لن تلعب 
الدور الحسن نفسه في سوريا، فلو فعلت ذلك 
فإنها ستجبر حزب الله على العودة إلى لبنان 
مهزوما مجروحا، مما سيؤدي في النهاية إلى 
اختناقه ونهاية وجوده، ولن تسمح إيران بذلك 
حتما. خاّصة أّن جميع االتجاهات السياسية 
اإليرانية (المتشددون واإلصالحيون والموجة 
الثالثة التي يمثلها حســـن روحاني) يفضلون 

حزب الله قويا.
 خالصـــة القـــول، يمكن لالتفـــاق أن يغير 
إيـــران داخليا، قليال أو علـــى المدى الطويل. 
ولكـــن ال شـــيء فـــي االتفـــاق نفســـه وال في 
المناقشـــات التـــي تمـــت حوله، يوحـــي بأّن 
حزب الله والميليشـــيات اإليرانية األخرى في 
المنطقة ســـوف تعود إلـــى بلدانها وتكف عن 

العبث بأمن الدول.

[ خطابات الحزب تقوم على التخويف والمغالطات الدينية [ االتفاق النووي يغض الطرف عن عبث وكالء طهران بأمن المنطقة
إخفاقات حزب الله في سوريا تنسف أسطورة «النصر الدائم»

أســــــقطت احلرب الدائرة في سوريا العديد من األســــــاطير التي كانت تروجها إيران عن 
أذرعهــــــا وحلفائها فــــــي املنطقة، فبعد أن ظهر وهن نظام بشــــــار األســــــد أمام الضربات 
املتالحقة التي توجهها له فصائل املعارضة املسلحة، جاء الدور على حزب الله الذي ظن 
لوهلة أّنه قادر على قلب املوازين على األرض في ســــــوريا، فجنى بتدخله في تلك احلرب 
على نفســــــه وعلى أســــــطورة ”النصر الدائم واحلزب الذي ال يقهر“ التي لطاملا أوهم بها 

أنصاره، وفق دراسة للباحثة حنني غدار صادرة عن مبادرة اإلصالح العربي.
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في 
العمق

اللبنانيون سئموا التغرير بأبنائهم وتنشئتهم على لغة السالح

«أطـــراف النزاع الســـوري ليســـت مجهدة، بل علـــى العكس تحقق 

املعارضة تقدما على حســـاب النظام. ورغم كل ما عاناه املدنيون 

واملقاتلون إال أنهم يديرون دفة الحرب لصالحهم».

 جيمس روبن
مسؤول سابق في وزارة اخلارجية األميركية

«مفتاح االســـتقرار في البالد يكون بوقـــف التورط املتمادي في 

الحرب الســـورية، وإرســـال مئات الشـــباب اللبنانيني الذين تمت 

التضحية بأرواحهم».

سعد احلريري
رئيس الوزراء اللبناني األسبق

«قرار تدخل حزب الله في ســـوريا هو قـــرار إيراني، واملعارك التي 

يخوضوها في القلمون لها تأثير على ملف العسكريني اللبنانيني 

املخطوفني لدى كل من داعش وجبهة النصرة».

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

خسائر الحزب تجعل من الصعب 

أن  الشـــيعية  الطائفـــة  علـــى 

تبقى مختبئة في شـــرنقة ذاكرة 

جمعية من «االنتصارات»

◄

حـــزب اللـــه لم يعـــد منتصـــرا ال 

يقهر أو قادرا على كل شيء كما 

كان، ولـــم تعد األمـــوال تتدفق 

من إيران كسابق عهدها

◄

} لقد ُأريد للثورة في سوريا أن تكون 
خاتمة المرحلة الثورية التي انطلقت من 

سيدي بوزيد في تونس بتاريخ 17 ديسمبر 
2010، وعّمت بلدان الوطن العربي كافة 

وبأشكال ونسب متفاوتة على مدى يقارب 
الخمس سنوات. 

وقد أنطلقت أيادي نظام األسد تعمل 
تقتيال وتهجيرا، بدءا بالناشطين وصوال 

إلى عموم الشعب السوري الذي اقُتِلع 
حوالي نصف تعداده من أرضه. 

كما ُزّجت كل وحوش العالم في هذا 
الصراع لتنَشَب حروٌب متعددُة األطراف 

ُأريد لها أن تسحق الثورة باقتالع جذورها 
المجتمعية.

ولذلك يبدو أنه أريد للثورة السورية، 
بمآالتها المأساوية، أن تكون درسا للشعوب 

كافة في الخضوع والطاعة، وفي طلب 
الرحمة من قوى االستبداد المسيطرة مهما 

تغّول تسلُطها واشتدت دمويُتها.
وكان نصيب الساحة اللبنانية، التي هي 
أكثر الساحات تفاعال مع الساحة السورية، 
من هذا الدرس مؤلما، خاصة أّن حزب الله 
اللبناني كان وال يزال الشريك األبرز لنظام 

األسد في المقتلة السورية المتواصلة.
ويذكر هنا أّن أول تحرك تضامني 

مع الشعب السوري بتاريخ 2 أغسطس 
2011، والذي قامت به مجموعة من الشباب 

اليساري اللبناني باتجاه السفارة السورية 
التي كان مقرها في منطقة الحمراء في 

بيروت، كان تعّرض لحملة تنكيل شرسة من 
شبيحة األحزاب الحليفة لحزب الله، أسفرت 
عن إصابات بليغة في صفوف المتضامنين 

سلميا.
وكـان تحرك آخر ممـاثـل بتـاريخ 9 

يونيـو 2013، أمام السفارة اإليرانية رفضا 

لزج الشباب اللبناني في الحـرب على 
الشعب السوري، تعرض بدوره للقمع من 

أتباع حزب الله ما أسفر عن استشهاد 
الشاب هاشم سلمان وجرح أحد عشر 

آخرين.
وهكذا، وبعد هذه الحادثة، أصبح من 

المتعذر تقريبا الطلب من الناشطين التحرك 
ألّي سبب قد يكون االحتجاج فيه موّجها 
ولو مواربة إلى حزب الله وحلفائه (من 

ضمن ائتالف قوى السلطة) أو إلى النظامين 
السوري واإليراني.

ولن ينسى كذلك أّن أول ضحايا 
االستعصاء السورية، كان ذاك التحرك 

الكبير الذي باشره ناشطون لبنانيون في 
السابع والعشرين من فبراير 2011 في إطار 
األجواء اإليجابية التي تشكلت بعد سقوط 

كل من زين العابدين بن علي في تونس 
ورئيس النظام المصري حسني مبارك. وهو 
التحرك الذي تنامى لثالثة أشهر، ثّم توّقف 

بانتظار تطورات الحالة السورية، حتى 
أصبح طّي النسيان، تقريبا.

لقد وجد اللبنانيون متنفسا وحيدا 
بعد ذلك في التحرك الكبير لهيئة التنسيق 

النقابية الذي استمر لثالث سنوات وانتهى 
باالنقضاض على العناصر المكونة لتلك 

الهيئة، وفي مقدمها رابطة التعليم الثانوي، 
من قبل أطراف النظام المافيوية كافة، 

لنتبين أن ”الشعب اللبناني“ بات مقموعا 
تلقائيا وغيَر مسموٍح له بأي تحرك جامع 
في مواجهة العصابات الغاصبة للسلطة 

التي رهنت البالد وأبنائها إلى قوى الهيمنة 
الخارجية. وقد ظلت التحركات الوحيدة 

المتاحة، والتي بدأت تتقلص، وهذا 
إيجابي جدا، هي التي ترفع رايات طائفية 

أو مذهبية. أّما غير ذلك فقد أصبح من 
المحظورات ومن دون إعالن.

ونتيجة لذلك فقد أضحت بيروت، تلك 
العاصمة التي طالما تغنى بحيويتها 

ونضاليتها مثقفون وكتاب وشعراء 

لبنانيون وعرب، ُتفاِجئنا بموتها السريري 
النسبي، والمؤقت حسبما أتمنى، حين 
ندخلها هذه األيام لتزكم أنوفنا روائح 

النفايات المتراكمة في الشوارع، المتراصة 
جباال في كّل اتجاه. وتشعر أنك في مدينة 

ميتة فعال.

صحيح أن المسؤولية المباشرة تقع 
على عاتق المؤسسات المختصة بدءا 

بالبلدية وصوال إلى مجلس الوزراء، لكن 
الصحيح أيضا أنه بعد أسابيع من هذا 

الواقع الُمزري لم نلحظ تحركا فاعال 
من أهالي المدينة أو من قبل مؤسسات 

المجتمع المدني أو من النوادي الرياضة 
أو من الجمعيات الثقافية أو من المجتمع 

األهلي والروابط العائلية الكثيرة، فال 
مظاهرات عارمة، وال مبادرات جريئة وال 

اقتراحات حلول عملية.
وحتى التحركات االحتجاجية التي 

والتي  ظهرت تحت شعار ”طلعت ريحتكم“ 
جاءت من شباب غاضب، كانت عبارة عن 

ردات فعل غير مدروسة، وبالتالي فهي غير 
قادرة على التأثير أو الحشد أو المراكمة، 

كونها ال تصيب القوى المسؤولة فعليا عن 

تردي األوضاع على مدى عقود، من جانب، 
وكونها غير قادرة على تقديم حلول ولو 

وقتية لمثل هذه المأساة.
وبالمقابل كانت قوى السلطة قادرة على 
ابتزاز المجتمع في موضوع النفايات، كما 

في سواه، فبدَل أن تكون هذه األزمة فضيحة 
تهز أركانها، فقد وضعت اللبنانيين في 

مواجهة بعضهم بعضا. فكيف يتم التخلص 
من جبال النفايات المتنامية كل ساعة إذا لم 
يتم نقلها إلى مناطق خارج العاصمة والتي 
ال تمتلك مساحات كافية لطمرها والتخلص 
منها؟ ألم تحتضن العاصمة اللبنانيين من 

كافة المناطق؟
وهكذا يتم وضع أهالي بيروت في 

مواجهة المناطق التي انتفضت ورفضت 
نقل نفايات العاصمة إليها. وهؤالء الذين 

واجهوا قوى السلطة بالحجة الدامغة: 
انتظرنا اإلنماء المتوازن عشرات السنين 

منذ اتفاق الطائف، لنحصل في النهاية على 
”مجرد نفايات“.

وإذا كانت قضية النفايات الصلبة التي 
أزكمت األنوف ليست إال رأس جبل الجليد 

البارز، فإن تفاقم األوضاع االجتماعية 
واألمنية خصوصا، لم يؤّد إلى اآلن إلى 
أي تحرك شعبي احتجاجي واسع، في 

الوقت الذي تشهد فيه المناطق والقطاعات 
تحركات يومية متفرقة ال ُتراكم وال تتحول 

إلى حراك شعبي مؤثر. 
وحين تسأل، متى تنتفضون ضد هذا 
الفساد الذي بات يخنقكم؟ يأتيك الجواب: 
هل تريد لنا ما أصاب السوريين من دمار 

وقتل وتشرد؟
لقد فرض االستعصاء السوري نفسه 

على شعوب المنطقة كافة. هذا االستعصاء 
الذي لن يكسره سوى إسقاط نظام األسد، 

والذي سيسقط ولو بعد حين، مهما تمسكت 
به قوى الهيمنة اإلقليمية والدوليـة مكاِفئًة 

له على إنجازاته الكبيرة في مكافحة 
الثورات.

االستعصاء السوري وانعكاساته اللبنانية

عديد نصار

ُُ

االستعصاء السوري فرض نفسه على 

شعوب املنطقة ولن يكسره سوى 

إسقاط نظام بشار األسد والذي 

سيسقط ولو بعد حني مهما تمسكت 

به قوى الهيمنة اإلقليمية والدولية



} لندن - كتب المقرر السابق لحقوق اإلنسان 
باألمم المتحدة ريتشارد فالك منتقدا تطورات 
الوضـــع في الشـــرق األوســـط في الســـنوات 
األخيـــرة: ”بعـــد الربيع العربي كنـــت متفائال 
جدا بشـــأن عمليات التغيير الثورية، ولكن إذا 
نظرتم إلى الوضع في المنطقة اآلن، هناك جو 
من اســـتعادة االســـتبداد أو الحـــرب األهلية. 
هناك فوضـــى في حالة ليبيا، وإلى حد ما، في 

حالة اليمن أو في سوريا والعراق“.
ويبّيـــن فالـــك، أســـتاذ القانـــون الدولـــي، 
المعني بحالة حقوق اإلنســـان فـــي األراضي 
الفلســـطينية المحتلة، في كتـــاب صدر حديثا 
له بعنـــوان ”الفوضى والثـــورة المضادة بعد 
الربيع العربي“ أن السبب الرئيسي وراء حالة 
الفوضى التي استشرت في المنطقة يكمن في 
ما وصفه بـ”هوس أميركا بالتدخل العسكري“.
ويقتفي الكتـــاب أثر الكثير مـــن الفوضى 
اإلقليمية الحالية ليخلص فالك قائال ”ببساطة 
حيـــث يوجد النفـــط وحكومة معاديـــة للغرب 
في الســـلطة، يتبـــع ذلك لجوء إلـــى الخيارات 
العســـكرية أو على األقل تأكيد على العقوبات 
التـــي تهدف إلـــى أن تكون معيقـــة لالقتصاد 

ومغيرة لألنظمة“ (ص 204).
ويبرهـــن على ذلك بالتدخل العســـكري في 
العـــراق وليبيا الـــذي يعتبـــر تبريراته باطلة 
ولـــم يكن لـــه أي أســـاس أو مســـتند قانوني. 
ومـــن ثـــم يقـــول فالـــك إن الحـــرب األميركية 
البريطانيـــة في العراق لم تكـــن ”مجرد كارثة 
على سالم واستقرار الشرق األوسط، بل كانت 

كذلك انتكاســـة قوية لســـلطة القانون الدولي 
واستقاللية األمم المتحدة“.

وفـــي قراءتها لكتاب ريتشـــارد فالك، تقول 
الكاتبـــة والناشـــطة الحقوقية هيـــالري وايز 
إن مـــا يقدمه ريشـــارد فالك فـــي كتابه الجديد 
أكثـــر بكثير مما يوحي به العنوان. ربما يكون 
تركيـــزه منصبـــا على ما بعد الربيـــع العربي، 
لكنـــه يمكن أيضـــا أن يكون مقدمـــة للتيارات 
المسلحة  والصراعات  المتقاطعة  السياســـية 
التي زعزعت المنطقة على مدى الخمسين سنة 

الماضية.
وترى وايز أن فالك، الذي تشاطره االهتمام 
بوضعية حقوق اإلنسان في فلسطين، استفاد 
كثيرا من تجربته كمقّرر خاص لألمم المتحدة 
حول الشـــرق األوسط، بين سنتي 2008 و2014. 
فلـــم تمنحه هذه الســـنوات التـــي قضاها مع 
األمـــم المتحدة إضافة إلى مرجعيته القانونية 
وجهة نظر تحليلية فريدة من نوعها فحســـب، 
بل يمتلك فالك مؤهالت جّيدة بصفته ناشـــطا 
يعمل مـــن أجل نظام عالمي أكثـــر عدال. وهذه 
المؤهـــالت تكونت خـــالل معارضته على مدى 
عشـــر ســـنوات لحرب الفيتنـــام التـــي يراها 

بمثابة زرع بذور لسياســـة التدخل العسكري 
في الشرق األوسط وغيره.

ويعرف فالك لـــدى الكثيرين، خاصة لنقده 
المفصل والصريح لسياســـات إسرائيل ودعم 
الواليـــات المتحدة لها. وتقـــول  هيالري وايز 
في هذا السياق ”ومن سخرية المواقف أن قرار 
إســـرائيل القاضي بطرده في سنة 2008 هو ما 

دفعه إلى دراســـة أجـــزاء أخرى من 
المنطقة بعمق أكبر، مما أعطى 
إمكانيـــة لظهور هـــذا الكتاب. 
وهـــذا الكتاب هـــو فعال مؤلف 
’فلســـطين،  لكتابـــه  مصاحـــب 
مشـــروعية األمل‘ الذي ظهر في 
ســـنة 2014. التركيز هنا ينصب 
على البلدان األخرى في المنطقة 
مع تخصيـــص فصل خاص لكل 
من مصر وليبيا وسوريا وتركيا 

وإيران والعراق“.
وكان فالـــك معارضـــا لدعـــم 
بلـــده لشـــاه إيـــران، وتابع عن 
كثـــب ظهـــور الثـــورة اإليرانية 

بجذورها وفروعهـــا. ويقارن ذلك 
باالنتفاضتيـــن األخيرتين فـــي مصر وتونس 
”اللتيـــن اكتفتـــا بتخليص البالد مـــن الحاكم 
البغيـــض، لكن ســـعتا إلى تحقيـــق أهدافهما 
النظـــام  بإرســـاء  والمتعلقـــة  االقتصاديـــة 
الديمقراطـــي عبر النظـــام الراســـخ المرتبط 
بالنظام القديم“ (ص 202). ويقول فالك ضمنيا 
إن هذا هو أحد أسباب إخفاق ”الربيع العربي“ 

في مصر بالرغم من أنه يبقي على بعض األمل 
لتونس التـــي تمتلك موقعا اســـتراتيجيا أقل 
أهمية و“تنعم سياســـيا بغياب البترول“ (ص 
229)، ومن ثم هي أقل عرضة للتدخل األجنبي.
ورغم موقفـــه المعارض للنظـــام اإليراني، 
يعّلق فالك على التهديدات الموّجهة إلى إيران 
قائال ”ال وجود ألي حجة أو سابقة في 
القانون الدولي لتبرير مهاجمة دولة 
ذات ســـيادة ألنهـــا أصبحت نووية. 
وقبل كل شـــيء أصبحت إســـرائيل 
دولة تملك أسلحة نووية خفية قبل 
عقـــود دون أن تواجه أي معارضة 
من الغرب، والشيء نفسه ينطبق 
علـــى الهنـــد وباكســـتان وحتى 

شمال كوريا“ (ص 224).
وتشـــير هيالري وايز إلى أن 
فالك جمع مختـــارات كتابه من 
تدويناته التـــي بدأ يكتبها منذ 
سنة 2011 إلى سنة 2015، تاريخ 
إصدار الكتـــاب، معّلقة على ذلك 
قائلـــة إن ”شـــكل التدوينـــة يمنح 
تحليله نضارة وحينية… ويمّكن هذا األسلوب 
الذي يعتمده الكاتـــب القارئ من إيجاد طريقه 
عبـــر المتاهـــة المحيـــرة لصراعات الســـلطة 
والتحـــول في التحالفـــات التي تميز الشـــرق 

األوسط“. 
وفي كثير من الحـــاالت ثبت أن الهواجس 
التي نقلتها تدوينات فالك (مثل تحذيراته فيما 
يتعلق بتدخل الناتو في ليبيا) لها ما يبررها.

لذلك من غيـــر المفاجئ أن نجد ريتشـــارد 
فالك غير متفائل بخصوص مستقبل المنطقة، 
لكنـــه يقدم حال جزئيا للصراعـــات والتوترات 
إذ يقترح ”منطقة خالية من األســـلحة النووية 
بالتـــوازي مع اتفاقية إطاريـــة لألمن اإلقليمي 
المشـــترك تضم إيران وإسرائيل. وإذا تدعمت 
هـــذه الخطـــوات بضغـــط جيوسياســـي فعال 
لقبول مبادرة الســـالم العربيـــة التي وضعت 
في ســـنة 2002، ستتحســـن كثيرا آفاق السالم 

واألمن اإلقليمية“ (ص 18).
ويعتقد ريتشـــارد فالك أن الذي سيســـود 
فعال هـــو تواصل هـــوس الواليـــات المتحدة 
بالخيارات العسكرية من ضربات جوية بما في 
ذلك استعمال الطائرات دون طيار، واستخدام 
القوات البرية المحليـــة لتفادي الضحايا بين 
الجنـــود األميركيين مع عدم االكتـــراث لآلثار 
المدمرة على الســـكان المحليين. وكما تشـــير 
هـــالري وايز فقـــد طغت على الجمـــل األخيرة 
لتحليل فالك نبرة يأس، إذ يقول ”يحدث تكرار 
محبـــط بدال من تجديد يرفع المعنويات وتدور 

عجالت العنف بسرعة متزايدة“.
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شيرين الديداموني

} أحيـــا وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي جـــون 
كيري فـــي القاهرة، األحد الماضي، الشـــراكة 
االستراتيجية مع مصر القاضية بتعاون أمني 
لمكافحـــة اإلرهاب، األمر الـــذي وصفه الكاتب 
السياســـي ونقيـــب الصحفييـــن المصرييـــن 
األســـبق مكرم محمد أحمد بالنقلة المهمة في 
العالقات بين البلدين، بعد ما شهدته من توتر 
خـــالل الفترة الماضيـــة، على خلفيـــة إصرار 
إدارة الرئيس أوباما على دعم جماعة اإلخوان 

المسلمين.
وقال نقيب الصحفيين المصريين األسبق، 
فـــي حوار مع ”العـــرب“، إن جلســـات الحوار 
االســـتراتيجي بين مصر والواليات المتحدة، 
التـــي انعقدت بالقاهرة، توحـــي بأن الواليات 
المتحدة بدأت تقتنع بتـــّورط جماعة اإلخوان 

في العمليات اإلرهابية التي تشهدها البالد.
وأشـــار إلى أن أولويـــات مصر في الحوار 
كانت ضـــرورة احترام اإلدارة األميركية إلرادة 
الشـــعب المصـــري، التي عكســـتها ثـــورة 30 
يونيـــو، بالتالـــي التوقف عن محـــاوالت دعم 
اإلخـــوان، وإعـــادة النظر في رؤيتهـــا اعتبار 
اإلخوان جماعة إسالمية معتدلة بعد الجرائم 
اإلرهابية التي ارتكبتهـــا، إضافة إلى ضرورة 
إحيـــاء عملية الســـالم وإخراجها مـــن مأزقها 

الراهن، بسبب التعنت اإلسرائيلي.
وأضـــاف مكـــرم محمـــد أحمـــد قائـــال إن 
الواليـــات المتحدة أكـــدت دعمهـــا لمصر في 
حربهـــا ضد اإلرهاب وحرصها على اســـتقرار 
وتعميق العالقات معهـــا في مجاالت مختلفة، 
لذلك فإن تســـليم واشـــنطن لثمانـــي طائرات 
مـــن نـــوع إف 16 قبيـــل اســـتئناف الحـــوار 
االستراتيجي الذي تجمد لنحو سبع سنوات، 
يمثل بداية مهمة وتصحيحا للموقف األميركي 

إزاء األحداث في مصر.
وأوضـــح أن مصر تشـــهد تطـــورا نوعيا 
فـــي العمليـــات اإلرهابية التي تزايـــد اعتماد 
الجماعات المنفذة لها على السيارات المفخخة 

واستعمال كميات ضخمة من الديناميت، بلغت 
في حادث اســـتهداف مقر القنصلية اإليطالية 
أكثر مـــن 350 كيلوغراما، فـــي محاولة لزيادة 
الدمـــار والضحايا، ونشـــر الذعـــر بين جميع 
المصريين، كما أن هناك محاوالت لالســـتيالء 
على موقـــع أو مـــكان يرفع عليـــه اإلرهابيون 
أعالمهم الســـوداء ولو لســـاعة واحدة، إليهام 

الناس بقدرتهم على السيطرة.

اإلخوان واإلرهاب

عن صلـــة جماعـــة اإلخـــوان بالتنظيمات 
اإلرهابية المنتشرة حاليا، مثل داعش وجبهة 
النصرة وفجـــر ليبيا وغيرها، قال مكرم محمد 
أحمد إن جماعة اإلخـــوان تمول وتدبر وتنفذ، 
ســـواء من خالل التنظيـــم الدولـــي للجماعة، 
أو مجموعـــات دولية مختلفـــة؛ وهي صاحبة 
المصلحة األساسية في عدم استقرار المنطقة. 
وأبـــدى مكـــرم أســـفه الشـــديد، ألن العرب لم 
يستقروا بعد، ولم يتوافقوا على ضرورة إدانة 
اإلخوان المسلمين، باعتبارها جماعة إرهابية.
وأشـــار النقيـــب األســـبق للصحفيين في 
مصر، إلى أن اإلخوان موجودون في أو بالقرب 
مـــن بعـــض أنظمة الحكـــم، وإن كانـــت جميع 
الـــدول العربية تعاني من التنظيمات الســـرية 
والعلنيـــة، إال أن هناك من يؤثر الصمت رافعا 
شـــعار ”دع الفتنة نائمـــة“، لكن الجميع يعرف 
في قـــرارة نفســـه أن الجماعة تحتفـــظ دائما 
بوجهين، وجه معلن، طيب وبشـــوش للدعوة، 
يجنـــد الشـــباب ويســـتميل األصدقـــاء، وآخر 
خفى قبيح وشـــرير، يتمثل في التنظيم السري 
وذراع القوة العســـكرية، الـــذي يرتكب جرائم 
االغتيال والتفجير، ويشـــكل جزءا أساسيا من 
هويـــة الجماعـــة ووظيفتها، وتنهـــض أفكاره 
على تكفير المجتمعات اإلســـالمية، واعتبارها 
مجتمعـــات جاهليـــة يتحتـــم الخـــالص منها 

لتحقيق حلم الخالفة الكاذب.
وشـــدد على أنـــه ال ينبغي ألي مـــن الدول 
العربيـــة إعطـــاء اإلخـــوان المســـلمين مالذا، 
خاصة أن بعـــض الدول العربية ال تزال تغض 
الطرف عن أفعالها، وتدخل في تحالفات معها 
وتحاول كســـب ودها، بينما يعـــرف هؤالء أن 
الجماعـــة تضع ضمن أهدافهـــا االنقالب علي 
سلطة الحكم، وتنشر تنظيماتها السرية داخل 
أجهزة الشرطة والجيش، وال تخفي نياتها في 
الوثوب على الحكم، إذا ســـنحت لها الفرصة، 

فهي جماعة ال عهد لها.
 وقـــال ”كلنـــا يتذكر مـــا فعلتـــه الجماعة 
عندما كانت بالمنفى، وفي ضيافة الســـعودية 
وتمتعـــت بمســـاندة قويـــة منهـــا، عندما غزا 
صدام حسين الكويت وبدا أنه الورقة الرابحة 
القادمـــة، لذلك خانت الجماعة المملكة وذهبت 
مجموعات مـــن اإلخوان إلى بغـــداد ليباركوا 
لصدام غزوه للكويت“. ونوه إلى أن العمليات 
اإلرهابيـــة التي شـــهدتها مصر خـــالل الفترة 
الماضيـــة، لم تكن بمنأى عن اإلخوان. ووصف 

األصوات المطالبـــة بالمصالحة مع اإلخوان، 
بـــأن أصحابها ”من المتخاذليـــن والمنافقين“ 
بدأوا مرحلة الخروج من الشـــقوق، والمطالبة 

بمصالحة في غير أوانها.

انحسار اإلرهاب

يتوقـــع مكرم محمد أحمـــد أن يقوم تنظيم 
داعش بالتخطيط ألعمال إرهابية غير مسبوقة 
في مصر خالل الفترة المقبلة، مشـــددا على أن 
القضاء علـــى اإلرهاب يتطلب تكاتف المجتمع 

الدولي. 
وشّدد على أن جوهر الجماعات اإلسالمية 
المتطرفة واحد وهو اســـتخدام العنف وإكراه 
المجتمع على قبول ســـلطاتهم غير الشـــرعية 
وتكفيـــر كل مـــن يخالفهم الـــرأي وإهدار حكم 
القانون وتصورهـــم أنهم يحكمون بإرادة الله 
دون احتـــرام لحقوق اإلنســـان، أو حتى منحه 

حقه في الدفاع عن نفسه.
وعـــن دور الثـــورات العربية في تســـهيل 
ظهـــور تنظيم داعـــش وغيره مـــن التنظيمات 
المتطرفة، قال نقيب الصحفيين مكرم أحمد إن 
التفّكك الـــذي حدث، عقب اندالع ثورات الربيع 
العربي، هيأ األرضيـــة لبروز هذه التنظيمات، 
فما يحـــدث اليـــوم فـــي اليمن ســـاعد تنظيم 
القاعـــدة على االســـتيالء على مدينـــة المجلى 
في حضرموت وعـــّزز نفوذه في عدد من المدن 
اليمنية، خاصة محافظة أبين، ويستفيد تنظيم 
القاعدة من الحرب الدائرة اآلن بين الحوثيين 
والمقاومة الشعبية لبســـط نفوذه وتمدده في 

مناطق أخرى.

وفسر الكاتب السياســـي المصري عوامل 
تطور اإلرهاب وتصاعـــده بالقول ”إنه يواجه 
عالم مفكك، وال توجد خطة واستراتيجية دولية 
واضحـــة للتصدي لـــه، أو توافق على ضرورة 
أن يتضامـــن العالـــم لعدم إعطـــاء التنظيمات 
اإلرهابية والمتشـــددة مالذات آمنـــة. بالتالي 
تحقق هذه التنظيمات بعض االنتصارات، كما 
حدث في استيالئها على مساحات شاسعة من 
األراضي، في كل من العراق وســـوريا وليبيا، 
بهدف أن تتمكن من تحويلها إلى قواعد ارتكاز 
لضرب استقرار بعض الدول المجاورة، فليبيا 
مثـــال مـــن الممكن أن تكـــون خنجـــرا يضرب 
خاصـــرة مصر من الغـــرب، لذلك من حق مصر 

أن تضرب هذه الجماعات داخل ليبيا“.
وأرجـــع نقيـــب الصحفييـــن المصرييـــن 
األســـبق، تنامي نفوذ داعـــش وزيادة قوته في 
المنطقـــة إلى إعـــالن العديد مـــن التنظيمات 
اإلرهابية مبايعتها له، بدال من القاعدة، عالوة 
علـــى األموال الكثيرة التـــي يمتلكها التنظيم، 
ويأتي أغلبها من عائدات نفط العراق وسوريا 
وعائـــدات الجمـــارك والضرائـــب التـــي يصل 
دخلها اليومـــي إلى حدود مليـــون دوالر، كما 
يملك داعش كميات كبيرة من األسلحة والعتاد 
العسكري الذي تم االستيالء عليه من الجيشين 

العراقي والسوري.
وأضـــاف أن الطـــرف األكثـــر ضلوعـــا في 
مؤامرة داعش هو تركيا، عندما كانت تســـهل 
حكومة حـــزب العدالة والتنمية  عمليات مرور 
المتطوعين األجانب من األجيال الجديدة ألسر 
مســـلمة هاجـــرت إلى أوروبا، وحســـب بعض 
التقديـــرات يوجـــد نحو عشـــرين ألف متطوع 

عبـــروا الحدود التركيـــة والعراقيـــة، بمعرفة 
المخابرات التركية ومعاونتها.

وناشـــد الصحفي المصـــري جميع الدول 
التشـــدد في إجراءاتها األمنيـــة، وأعطى مثال 
على ذلك أن األوروبيين بدأوا يشـــعرون بخطر 
اإلرهاب، وأجبروا على التشـــدد مع الجماعات 
اإلســـالمية، والعمل على ســـد بعض الثغرات 
التي يستفيد منها اإلرهابيون، تجنبا لمخاطر 
الخاليـــا النائمة والقنابل البشـــرية الموقوتة 
التـــي أصبحـــت تهـــدد بعـــض المجتمعـــات 
الغربيـــة، من هنـــا جاء التضييق بشـــدة على 
الهجرة إلـــى أوروبا، وهناك إجمـــاع أوروبي 
على ضرورة غلق البـــاب أمام الهجرة القادمة 

من شمال أفريقيا.
وخلـــص مكـــرم محمـــد أحمد حـــواره مع 
”العرب“ مبديا تفاؤله بنجاح مصر في القضاء 
علـــى اإلرهـــاب، فمثلمـــا هزمته في الســـابق، 
يتـــم اآلن محاربة اإلرهـــاب بأنواعه وفصائله 
المختلفة على أيدي الجيش المصري ويسانده 
الشعب، الذي تتكتل كل قواه وجميع فئاته مع 
األمـــن، من المجتمع المدني واإلعالم والقضاء 
وغالبيـــة النخبـــة المثقفة، وهو مـــا يعني أن 

الحرب ضّده لن تستغرق وقتا طويال.

تفعيل الحوار بين واشنطن والقاهرة مرهون بالموقف األميركي من اإلخوان
[ مكرم محمد أحمد: داعش يخطط لعمليات غير مسبوقة في مصر [ جوهر الجماعات اإلسالمية واحد مهما اختلفت أسماؤها

ــــــر مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيني املصريني األســــــبق، أن داعش أو القاعدة أو  يعتب
أنصــــــار بيت املقدس أو أنصار اإلســــــالم أو بوكو حرام أو اإلخوان املســــــلمني، عناوين 
وأسماء لشيء واحد هو اإلرهاب. وهو اخلطر الذي يهّدد منطقة الشرق األوسط والعالم، 
والذي دفع الواليات املتحدة إلى مراجعة سياســــــتها جتاه مصر، والعمل على إعادة فتح 

قنوات احلوار االستراتيجي بينهما.

في 
العمق

«شـــعارات مثل «نحن نحارب االرهاب} من شـــأنها أن تؤثر ســـلبا 
على عملية تســـويق صورة مصر في الخارج، لذلك يجب تغييرها 

بأخرى أكثر تفاؤال وإيجابية مثل  «مصر بتتغير}}.
حسن احليوان
األمني العام ملجلس األعمال املصري األوروبي

«تفعيـــل القوة المشـــتركة ســـيكون عامـــال مهما فـــي مواجهة 
اإلرهاب والتصـــدي للمخططات األجنبية التي تســـتهدف أمتنا 

العربية باسم الديمقراطية وحقوق اإلنسان}.
مصطفى بكري
إعالمي مصري

«الهدف األساسي من الحوارات االستراتيجية هو تثبيت مفاهيم 
ووضع توقعات للمســـتقبل يكـــون بها قدر من االتفاق بين مصر 

والواليات المتحدة}.
محمد العرابي
وزير اخلارجية املصري السابق

الحديث عن المصالحة مع  جماعة 
اإلخوان المسلمين في هذا الوقت 
السياســـية  األزمة  غرضه تدويل 

في مصر

◄

تونس تمتلك موقعا استراتيجيا 
أقل أهمية وتنعم سياسيا بغياب 
البتـــرول لذلـــك هي أقـــل عرضة 

للتدخل األجنبي

◄

مصر تشهد تطورا نوعيا في العمليات اإلرهابية

ريتشارد فالك: األميركيون مهووسون بالتدخالت العسكرية

ر
هو ما 

تاب. 
عال مؤلف 
’فلســـطين،  بـــه
الذي ظهر في  األمل‘
2. التركيز هنا ينصب 
األخرى في المنطقة 
فصل خاص لكل 
سوريا وتركيا 

ــا لدعـــم  ض
بع عن 
رانية 
لك

صر وتونس
الح ـن

يعّلق

ال
ذات
وقبل

دولة تم
عقـــود دون
من الغرب، و
علـــى الهنـــد

(ص شمال كوريا“
هي وتشـــير

فالك جم
تدو

تسليم طائرات الـ {إف 16} قبيل 
استئناف الحوار االستراتيجي بداية مهمة 

لتصحيح الموقف األميركي إزاء مصر

◄

مكرم محمد أحمد:

ريتشارد فالك:
عجالت العنف في منطقة 

الشرق األوسط تدور 
بسرعة متزايدة
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{الواليـــات المتحـــدة صنفت إيـــران الراعـــي األول لإلرهاب في 

العالـــم، ولذلـــك يصبح من المهم للغاية لهذا الســـبب ضمان 

عدم حصولها على سالح نووي}.

جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

{اســـتبعد أن تتمكـــن الحكومة العراقيـــة الحالية برئاســـة حيدر 

العبـــادي من حل أزمـــة الكهرباء، ما لم تقض على الفســـاد المالي 

المستشري في هذا الملف}.

عقيل الزبيدي
عضو جلنة النزاهة النيابية في البرملان العراقي

{االتفـــاق النـــووي ســـوف يصنـــع أزمـــة تطـــال المجـــاالت االجتماعية 

واالقتصادية واإلقليمية. فالنظام اإليراني يعيش أزمات متسلســـلة، 

وحدوث تغيير في االتفاق سينتج آثارا على باقي المجاالت}.

موسى آفشار
املتحدث اإلعالمي للمقاومة اإليرانية

} مازال مهرجان الدعاية متواصال حول 
انتصار إيران في االتفاق النووي من قبل 
وسائل اإلعالم اإليرانية، واألكثر حماسة 

هي وسائل اإلعالم في بلدان العرب الموالية 
إليران ولدى بعض المعلقين العرب. فإيران 
وفق مفردات هذا المهرجان وبعضه مدفوع 
الثمن هي ”المنتصرة، وهو نصر الممانعة 

والمقاومة على أميركا وإسرائيل والسعودية، 
وبأن إيران ستصبح خالل األيام القليلة 

المقبلة محجًا لدول االستثمار الكبرى، بل 
إنها أصبحت إحدى الدول السبع الكبرى، 
وعلى العرب أن يتعاملوا مع هذه الحقائق 
الجديدة“. ولكثافة الضخ اإلعالمي اليومي 

في المنطقة تصدر في بعض األحيان مواقف 
وتعليقات سياسية رسمية من قبل البعض 

في المنطقة متأثرة بهذا المناخ وبردات فعل 
انفعالية وبخوف أحيانًا من السوط اإليراني 

القادم من معارضيها خصوصًا في العراق 
الذي تشهد ساحاته العسكرية والمدنية 

انقساما كبيرا.
وإذا كان ما تقوله وسائل إعالم المركز 
في طهران وبغداد ودمشق ولبنان، حسن 
نصرالله، ال يمثل حقيقة االنتصار الكبير، 

فهل الحقيقة هي غيرها أو نقيضها، أي أن 
القبول اإليراني باالتفاق هو بمثابة ”تجرع 

خامئني للسم النووي كمرجعه الخميني 
عشية 8 أغسطس 1988 حينما قال ”وافقت 
على تجرع كأس السم بالموافقة على وقف 
الحرب مع العراق“. لم يمر أسبوعان على 
توقيع االتفاق النووي حتى بدأت تتسرب 
الكثير من المعلومات والوقائع من داخل 

الواليات المتحدة خاصة في أروقة مجلس 
الشيوخ األميركي، وكذلك من الكثير من 

الباحثين في مراكز الدراسات القريبة من 
مراكز القرار األميركي، أو المعنيين بالشأن 

اإليراني، كلها تشير إلى أن ”إيران هي 
الخاسرة في هذه االتفاقية“ ولم يتمكن العبو 
المباحثات اإليرانيون (جواد ظريف ورئيسه 
حسن روحاني) من الوصول إلى أكثر مما تم 
التوصل اليه. والرواية الحقيقية بإيجاز هي:
تزّعم روحاني، بعد فوزه بالرئاسة، ملف 

عودة المفاوضات التي كانت متعثرة في عهد 
سلفه أحمدي نجاد الذي قاد حملة واسعة 

لبناء المفاعالت وأجهزة التخصيب بتوجيه 
من خامئني الذي كان يحلم بإنتاج القنبلة 

النووية، حيث كان يقول ”أنظروا كوريا 
الشمالية ماذا تملك شعبًا فقيرًا لكنه يردع 

أميركا بالقنبلة النووية، وإيران إذا امتلكتها 
مضافًا لما تمتلكه من ثروات وعدد نفوس 

(80 مليونًا) فستنتصر الثورة اإليرانية لحين 
ظهور المهدي“. ويعلق على قصة تحريم 

إنتاج القنبلة الذرية بالقول ”اليوم أجتهد 
بذلك، وغدًا يتغير األمر حسب المصالح 

اإليرانية العليا“ ولكن الصدمة التي أصيب 
بها خامئني هي خالصة التقارير التي 

تقدم بها إليه كل من روحاني وظريف ”بأن 
الذي نستطيع تحقيقه هو الذي خرجت به 

االتفاقية في مجاالت كمية وحجم اليورانيوم 
وإنزاله من 5000 كيلو إلى 300 كيلو، وإخراج 

البقية إلى روسيا وتنزيل درجة التخصيب 
إلى 3.5، وغيرها من التفصيالت التي أبعدت 

اإلمكانيات اإليرانية الممكنة من سنة إلى 
ثالث سنوات إضافة إلى الملف المهم وهو 

وضع كاميرات دائمة في المفاعالت، وإجراء 
تفتيشها بصورة فورية بعد إشعار الحكومة 
اإليرانية وكذلك المواقع العسكرية المشتبه 
بها، وإجراء مقابالت مع العلماء اإليرانيين 

المهمين. وهذا الملف (التفتيش ومقابلة 
العلماء) رجت إيران أن تبقى بنوده ّسرية، 
لتفادي إحراج خامئني أمام جمهوره، وتم 

لهم ذلك لكن معلوماته تسربت كالعادة، 
وصدم جمهور اإليرانيين بهذا التنازل، لكنهم 
أملوا باألموال التي ستصلهم وتنعش حالهم 

المتردي.
مع ذلك فإن الواليات المتحدة لم تقدم 

إليران قروضًا أو مساعدات أو غيرها، وما 
قامت به هو إطالق تدريجي لألموال اإليرانية 

المجمدة، وهنا يوجد اختالف في أرقامها 
لدى المسؤولين اإليرانيين ما بين 25 و100 
مليار دوالر. مع ذلك فقسم من هذه األموال 

ويقدر بنحو 35 مليار ال بد أن يذهب كإيفاء 
لديون شراء مواد تجارية من الصين والهند 

وكوريا الجنوبية، وفي مجال النفط فإن 

القطاع النفطي اإليراني يحتاج إلى مشاريع 
تجديد القطاع النفطي ستنجزها بها شركة 

TOTAL  الفرنسية.
هذه الوقائع ال تشير إلى ”انتصار كبير“، 

بل إلى هزيمة اإلخفاق في بناء القنبلة 
الذرية الموعودة، وإلى رضوخ الستجواب 

العلماء والتفتيش الفوري والخوف من 
السيناريو العراقي الذي امتد من عام 1991 

وحتى سقوط النظام 2003. ولعل المسؤولين 
الخليجيين، وفي مقدمتهم السعوديون قد 

عرفوا هذه الحقائق مباشرة من األميركان، 
ولهذا لوحظ ارتياح تدريجي لدى تلك الدول 

ومن بينها (السعودية واإلمارات) رغم 
تشديدهما على ضرورة وضع ضوابط شديدة 
على المراقبة، كما أن سلطنة ُعمان كان لديها 
علم مسبق بذلك، حيث لعب وزير خارجيتها 

يوسف علوي دورًا في زياراته المكوكية. 
هذه هي القصة فلماذا كل هذه الدعاية 

المضخمة؟ أهي من أجل تحويل األنظار 
عن الهزيمة-الصدمة في اليمن التي فاجأت 

خامئني، وهو الذي كان يحلم أن يجتمع 
(الخراساني وخامئني واليماني وعبدالملك 

الحوثي في المدينة) بعد سقوط الرياض 
ومكة. وقبيل سقوط صنعاء بيد الحوثيين 

بثالثة أيام، قال عضو البرلمان اإليراني علي 
رضا كازاني أمام حشد طالبي ”ثالث عواصم 

عربية أصبحت اليوم بيد إيران، وصنعاء 
أصبحت في طريقها لاللتحاق بالثورة 

اإليرانية، وبعد ذلك ستمتد بعد نجاحها إلى 
داخل السعودية“. كما قال حسين سالمي، 

نائب قائد الحرس الثوري بتاريخ 31 ديسمبر 
2014، ”إن في العراق وسوريا واليمن جيوشا 
شعبية مرتبطة بإيران يبلغ حجمها أضعاف 

حزب الله في لبنان“.
لقد كانت العملية العسكرية السعودية 

رغم المآسي التي تلحق بشعب اليمن بمثابة 
هزيمة لخامئني. حيث سبق للمملكة العربية 

السعودية أن قدمت عرضًا للحوثي بأن 
يأخذ رئاسة الوزارة وخمس وزارات، لكن 

خامئني منعه ووعده بأن يكون حاكم اليمن، 
مثلما هو حال حسن نصرالله في لبنان، 

كما سبقتها الهزيمة في البحرين، حيث كان 
السيناريو المعد هو القيام بتظاهرات كبيرة 
وواسعة تزحف نحو القصر الملكي وتسقط 

الملك وتقيم حكومة الجمهورية اإلسالمية 
البحرينية، لكن التدخل العسكري السعودي 
أسقط المشروع. المفاجأة المرة لخامئني لم 
تكن في اإلذعان لشروط االتفاق النووي، بل 
كانت في مفاجأة هزيمة المشروع اإليراني 
في اليمن. فأين انتصار إيران المزعوم؟

* كاتب عراقي

إيران المهزومة نوويا 

د.د. ماجد السامرائي

} ترتفع درجات الحرارة وتبلغ ذروتها 
في شهري يوليو وأغسطس، لتصل إلى 

ما فوق الخمسين درجة مئوية في بغداد 
والبصرة ومدن عراقية أخرى، ويموت 

الكثيرون دون إحصاءات تذكر من مراكز 
الدراسات أو البحوث أو اإلعالم، بل تتندر 

القنوات الفضائية لشعب يتناول الشاي 
الساخن وسط الشمس الالهبة واالزدحامات 
المرورية، مع ترد سافر في الخدمات، ومنها 

ما يثير األعصاب، ونعني بها معضلة 
توفير الطاقة الكهربائية وتدهور إنتاجها 

ونقلها وتوزيعها، على الرغم من تجاوز 
المخصصات المالية 50 مليار دوالر في 
سنوات ما بعد االحتالل، وهي مبالغ لو 
استخدمتها أي دولة حكم رشيد لوفرت 

الطاقة لضعف نفوس العراق.
درجات الحرارة في غضون العشرين 

أو الثالثين سنة الماضية، شهدت ارتفاعًا 
ملحوظًا يقابلها تدهور في منظومة إنتاج 

الكهرباء بسبب الحروب ومتغيرات في 
البيئة تشخصها المنظمات المعنية، المحلية 

والدولية، بتسميات التصحر وتمدده، وقلة 
النباتات الطبيعية وتفتت التربة والرعي 

الجائر وقلة المياه ونسب األمطار وتجفيف 
األهوار لسنوات وتناقص الفيضانات في 
مواسمها، إلى عوامل أخرى غير منظورة 

منها غياب الحدائق المنزلية لصالح البناء 
المتعدد لمعالجة مشاكل السكن وتعدد األسر 

وانشطارها وانعدام المساحات الخضراء.
وعدم وجود سياسات مهتمة بزراعة 

المصدات الطبيعية من أشجار الكاليبتوس 
وغيرها المقاومة للجفاف على شكل أحزمة 

أو حتى غابات كما كان معموًال بذلك في 
عهود سابقة، كقيام طالب المدارس في 

مختلف المراحل وحتى الجامعات، بزراعة 
نبتة أو شتلة شجرة في عيد الربيع وكان 
يسمى عيد الشجرة، وهذا النشاط يحظى 

باهتمام الدول لما فيه من إعادة إحياء 
تقاليد وتعاليم احترام الطبيعة والحياة 

واالرتباط باألرض بذاكرة خاصة في معاني 
االنتماء للوطن، بعيدًا عن الشعارات ونفاق 

الساسة المعروف في محصلته ونتائجه 
السلبية في حياتنا ومجريات واقعنا.

العراق في مطلع الخمسينات كان عدد 
نفوسه قرابة خمسة ماليين نسمة، وعدد 

نخيله يقارب 30 مليون نخلة كغابات تغطي 
مساحات كبيرة من أراضيه، خاصة في 

البصرة. أعداد النخيل اليوم ربما أقل من 3 
ماليين، والعراقيون، عمومًا، كانوا يتبرمون 

من درجات الحرارة المرتفعة ويربطونها 
بأيام معدودة، يعرفون تسميتها ويقسمونها 
إلى أرقام متواليات عشرية، كثير منها يتعلق 

بأنواع التمور وأصنافها التي تتجاوز 
المئات، ألنهم على دراية أن نضجها يحتاج 

إلى درجات حرارة معينة، حتى أن معظم 
البغداديين يتندرون فيما بينهم حول تبادل 

تمر بالدهم بانخفاض درجات الحرارة.
الكهرباء ليست مزحة ومفارقة دالل وغنج 

لعوائل وأطفال، هناك مشاكل ال ينتبه لها 
العالم المتنعم، تصل إلى الموت واألمراض 

والتلوث وفقدان األعصاب، وفقدان األعصاب 
هذا ال عالقة له بالمحاصصة الطائفية، 

وهو يوحد العراقيين ويعيدهم إلى رغبتهم 
بالثورة، لكن بمطالب متكررة في كل تموز 

من كل عام، وربما يقتل متظاهر وآخر، 
وسرعان ما ننتبه إلى أنه متآمر أو من أتباع 

النظام السابق الذي تم االنقالب عليه في 
ربيع 2003 ألن ”الثوار األميركان يحبون 

الجو البديع ثم يقفلون على كل المواضيع“.
دولة مشابهة للعراق، تقترب منها في 

النفوس والمساحة، وهي إحدى دول االتحاد 
السوفيتي وجدت نفسها بعد التفكك، 

بال محطة توليد طاقة كهربائية واحدة، 
فتعاقدت، بنزاهة ومهنية، مع ثالث شركات 

كبرى وتم توفير كل احتياجاتها وفائض 
لسنوات قادمة خالل أقل من سنة، وبدأت 
ثورة الصناعة واإلعمار لخدمة مستقبلها 

ووضع خطط متوازنة بدأت بالكهرباء، ألنها 
تعلم معنى األولويات وكانت ثورتها في 

سنتها األولى ثورة الطاقة، عصب الحياة 
والتنمية في كل المجاالت.

ثورة البصرة وغيرها، هي ثورات درجات 
الحرارة، وليست ثورة شعب ضد الفاسدين، 

والمقصود بهم الساسة والمنتفعون، وهؤالء 
ال ينتجون أبدًا مشروع شعب، بل ينتجون 

مشروعهم الخاص مع أحزابهم اليتيمة التي 
بال قواعد أو جذور متأصلة في الشعب، 

لهذا في العراق تزداد حركة دفع الناس إلى 
معارك متعددة منها التفاضل بين زعماء 
العراق السابقين، وصوًال إلى التفاضل 

بين الخلفاء الراشدين، وهناك من يترحم 
على نوري السعيد، ومنهم من يمجد الزعيم 

عبدالكريم قاسم، وآخرون يعددون مناقب 
صدام حسين حتى من أعدائه، والتدافع 

اآلخر يتكدس على أبواب المرجعيات الدينية 
فهي الرجاء، يلوذون بها في الدنيا من 

الساسة، ويتشبثون فيها وهم في طريقهم 
إلى اآلخرة والغريب أن أول المتدافعين هم 

ساسة العراق.
والناس يتقربون إلى النخب المالية، 
وهي سياسية بامتياز، اتخذت من العمل 
في السياسة طريقها إلى الثراء والفساد 

واإلفساد، وتملكت زمام خفايا العمل 
السياسي في العراق، وصلت إلى بيع 
المناصب وشراء المقاعد الوزارية أو 

البرلمانية أو القيادات العسكرية.
بعد كل العشو الليلي والنهاري الذي 

أصاب شعبنا، أصبح من الصعب االنتباه 
إلى الظواهر العامة المتغيرة في مجتمعنا، 

التي أبدلت طبيعة الحياة وحركة الناس 
وتواصلهم، وانعدمت العافية والصحة 

في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة 
الغائبة، وصوًال إلى البيت العراقي، بما 

يشبه مرض االنفصام في األسرة الواحدة، 
أو بين الفرد المصاب بخيبة األمل من وجوه 

السياسيين الذين ال يقدمون له إال المعاناة 
والخوف والجوع واالعتقال والموت.

لشعب العراق أؤكد، أن الثورة على الظلم 
والفساد ليست حرامًا، والشعوب الحية 
ربما ال تحتاج إلى أسباب كثيرة للثورة، 

وهي ليست مزاجًا مؤقتًا ورغبة، وعند 
زوالها تنتهي لتنصرفوا إلى أرزاقكم وزهدكم 

ولتستريحوا 10 أشهر في السنة لتفكروا 
للخروج في تظاهرة خجولة، مطالبين بفدرلة 

وعدالة توزيع ساعات بث رحمة الكهرباء.
نصف العراق بيد داعش، والنصف 

اآلخر بيد دواعش المنطقة الخضراء 
والميليشيات، والشعب كأنه يتأمل منصة 

عرض األزياء السياسي بتصاميمه الغريبة 
المصممة للعرض فقط، ألن الشعب ال يمكن 

أن يرتديها في الشارع أبدًا ألنها عارية، 
عارية جدًا حتى ولو في درجة ثورة 

الحرارة.

* كاتب عراقي

بقايا الثورات التموزية في العراق

حامد الكيالني

نصف العراق بيد داعش، والنصف 

اآلخر بيد دواعش املنطقة 

الخضراء وامليليشيات، والشعب 

كأنه يتأمل منصة عرض األزياء 

السياسي بتصاميمه الغريبة

املفاجأة املرة لخامئني لم تكن في 

اإلذعان لشروط االتفاق النووي، 

بل كانت في مفاجأة هزيمة 

املشروع اإليراني في اليمن. فأين 

انتصار إيران املزعوم

الثورة على الظلم والفساد ليست 

حرامًا، والشعوب الحية ربما ال 

تحتاج إلى أسباب كثيرة للثورة، 

وهي ليست مزاجًا مؤقتًا
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} في إصرارهم على اختالق تاريخ مواز 
للتاريخ المصري، يدعي ”اليهود“ أن رمسيس 

الثاني فرعون الخروج. أقول: اليهود ال 
الصهاينة، نظرا لإليمان اليهودي السلفي 
بحرفية ما ذكره العهد القديم عن الخروج، 
وهي قصة قرآنية، ولكن الفرق حسمته آية 

ُوِلي اْألَْلَباِب“، إذ  ”َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ألِّ
يقص على الناس ”أحسن القصص“، بهدف 
العبرة ال التثبت التاريخي، حيث تخلو كل 
المصادر التاريخية واألثرية من أي إشارة 

إلى وجود بني إسرائيل في مصر، أو هروبهم 
منها، ومطاردة ”فرعون“لهم. هذا ”الفرعون“ 
ال وجود له إال في خيال اليهود، وهو خيال 

منح سيسيل دي ميل الحق في أن يجعل بناء 
األهرام، السابق على الديانات اإلبراهيمية 
بمئات السنين، في عصر رمسيس الثاني.
دي ميل في ”الوصايا العشر“ (1956)، 

وستيفن سبيلبرج في ”أمير مصر“ (1998)، 
ريدلي سكوت في ”الخروج: آلهة وملوك“ 
(2014)، يكرسون توجها يهوديا يستهدف 

رمزا كبيرا، رمسيس الثاني، رغم وجود إشارة 
وحيدة إلى بني إسرائيل، إن صح تأويلها، في 
لوحة مرنبتاح ابن رمسيس الثاني وخليفته. 
ولكن العدو حين يستهدف شعبا وتاريخا، ال 

ينال إال من بطل شعبي.
ال يخرج من األمة بطل شعبي في كل 

جيل، ربما يمر ألف عام إلى أن تكتمل مالمح 
هذا البطل، عبر تراكمات من وقائع وأساطير 
وأشواق الناس، ثم يلعب الخيال العام دورا 

في تشكيل أسطورة البطل، ويستدعيه الوعي 
الشعبي كلما مرت األمة بأزمة مصيرية فتكون 

السيرة نافذة على األمل، إلهاما يتجاوز عن 
أخطاء للبطل، وخطايا سجلها التاريخ، كما 

جرى ويجري مع صالح الدين األيوبي.

صالح الدين رمز شهير لقائد تاريخي 
أصبح بطال شعبيا، وإذا حوكم اآلن على أدائه 
فمن السهل أن يتهمه داعشي أو سلفي وسطي 

بالكفر، بحجة أنه ”منع مساجد الله أن يذكر 
فيها اسمه“، إذ منع إقامة الجمعة في الجامع 

األزهر، رمز الدولة الفاطمية التي سعى إلى 
محو آثارها ومظاهرها، فأبطل المذهب 

الشيعي حين تولى حكم مصر عام 565 هجري 
(1169 ميالدي)، وعين القاضي الشافعي ”صدر 

الدين عبدالملك بن درباس“، فأفتى بعدم 
جواز إقامة خطبتين للجمعة في بلد واحد، 
ومنع صالة الجمعة في األزهر، وأقرها في 

جامع الحاكم بأمر الله. وبعد نحو مئة عام، 
أمر الظاهر بيبرس بإعادة صالة الجمعة إلى 

الجامع األزهر، يوم الجمعة 18 ربيع األول 665 
هجري (17 ديسمبر1267 ميالدي).

ولكن الداعشي والسلفي كليهما لن يفكر 
في اتهام صالح الدين بالقتل عام 1191 م، لن 

يتمتع أي منهما بجرأة بول إيلوار في الدفاع 
عن كل صاحب رأي لم يمارس عنفا، إذا ال 

تكفي مياه البحار ”لغسل نقطة دم واحدة من 
كاتب يسقط شهيد معتقداته“، ربما يعتبران 
موافقة صالح الدين على قتل السهروردي، 

بعد أن اتهمه فقهاء حلب بالزندقة، من مآثر 
صالح الدين، وكان شيخ اإلشراق يرى أن 
النور هو مصدر الكون، وأن الله هو النور 

األعلى، وأن ”الله قادر على أن يخلق نبيا ألنه 
ال حدود لقدرته“. هذه ”الواقعة“ أسقطها وعي 

شعبي ارتقى بصالح الدين إلى منزلة البطل.
جمال عبدالناصر والضباط األحرار كانوا 

على مرمى حجر من محاكمة بتهمة الخيانة 
العظمى، وأنقذتهم من ذلك المصير مصادفة، 

خطأ في تقدير ساعة الصفر، ليلة 23 يوليو 
1952، جعل يوسف صديق يتحرك بقواته 

إلى مبنى قيادة الجيش، حيث يعقد اجتماع 
لبحث صداع كان الضباط األحرار يسببونه 

للملك فاروق، فقبض على القادة وجرت األمور 
بأسرع مما يمكن استيعابه، فالضباط الشبان 

لم يفكروا في انقالب وال ثورة، بل إصالح 
الجيش، وفوجئوا بالدولة تسقط في أيديهم، 

ولم يبك على الملك أو يطالب ببقائه أحد، 
ورحل يوم 26 يوليو 1952، واختلف الضباط 

فاستقال يوسف صديق من مجلس قيادة 
الثورة، وغادر مصر بطعم المنفى، ثم عاد 

وكتب في عبدالناصر قصيدة تبدأ بهذا البيت:
”أفرعون مصر وجبارها – صحوت لها 

من وراء القرون“. وحين يموت عبدالناصر 
سيبكيه مناديا ”أبا الثوار“.

تلك دراما أو تراجيديا ثورة خرج منها 
عبدالناصر بطال أسطوريا، يصعب أن يتخذ 
منه المصريون موقفا محايدا، فهو مالك أو 

شيطان. يترسخ هذا المعنى، وفقا لنظرة 
روجيه جارودي إلى ”البطل األسطوري“، كلما 

أثيرت مشكلة عصرية، تستدعي معنى أو رد 
فعل يتجاوز الظرف التاريخي، ”فاألسطورة 
إذن ليست تكنيكا للخروج من التاريخ، بل 

على العكس هي تذكرة بما هو تاريخي فعال“.
البطل الشعبي ال تصنعه آالت الدعاية، وال 
اإللحاح، لكنه شفرة روحية خاصة تستعصي 

على الكتابة، ”محلها القلب“، أيا كانت 
”الخطايا“ بما فيها هزيمة في معركة، فليست 

الهزيمة عارا، لكنها جولة في حرب طويلة، 
والشعب قادر على الفرز. يرى سالمة موسى 
أن أبراهام لنكولن عظيم ”لم تعرف الواليات 

المتحدة قبله أو بعده… إنسان عالمي، 
إذ كانت حياته لحظة في تاريخ الضمير 

البشري“، على الرغم من قيادته الشماليين في 
”حرب دامية مزقت األرض، وحطمت المدن، 

ويّتمت األبناء، وعممت الدمار، ولكنها رفعت 
اإلنسان، بأن ألغت الرق“.

شيء شبيه بهذا أحدثته ثورة 1952، 
فأسقط الشعب أخطاء عبدالناصر، من 

مصادرة الديمقراطية، وأخذ بالشبهات إلى 
المعتقالت. شيء يفهم بالقلوب، يفسره 

هتاف ”يسقط حكم العسكر“، حين يطلقه من 
يحملون صورة عبدالناصر منذ 25 يناير 2011، 
متجاهلين تناقضا بين الهتاف ورجل عسكري 

صمدت سيرته رغم موته وتعرضه ألكبر 
حملة تشويه، اتفق فيها السادات ومثقفون 
محافظون محدودو الموهبة ورموز اليمين 

الديني، من مدفعية الوزير متولي الشعراوي 
إلى أشرطة عبدالحميد كشك. بنظافة اليد 

والعدالة االجتماعية ونشر التعليم وتكافؤ 
الفرص واإلصرار على االستقالل الوطني، 
اكتملت أسطورة عبدالناصر في الضمير 

العام، وازدادت رسوخا بالنقد والتكفيرين 
الديني والوطني، عكس رموز عربية ”تختلق 
اختالقا“، وال تصمد لنقد في مقال أو قصيدة 

تهدد عروش السلف. اكتسبت أسطورة 
عبدالناصر شرعيتها حين دافع عن مشروعه 

الوطني ضحايا معتقالته. كتب فؤاد حداد 
ديوان ”استشهاد جمال عبدالناصر“، وكان 

يوسف صديق يعالج في موسكو، ورثاه 
بقصيدة يقول مطلعها:

”أبا الثوار هل سامحت دمعي/يفيض 
وصوت نعيك ملء سمعي“.

 رحل الرجل وبقي الرمز خالدا بمقوالت 
تنافس المأثورات التاريخية: ”تؤمم الشركة 

العالمية لقناة السويس البحرية شركة 
مساهمة مصرية“.

* روائي مصري

مولد البطل الشعبي: {عبدالناصر صالح الدين} نموذجا

} ساهم التدّخل الوقائي للحد من الخسائر 
البشرية الناجمة عن المجازر واإلبادة 

الجماعية والكوارث الطبيعية واإلرهاب نموا 
وتطورا في سياق الدبلوماسية، التي تبّنتها 
األمم المتحدة منذ عام 1992، وذلك لمعالجة 

المسائل اإلنسانية المهّددة للسلم واألمن 
الدوليين، في قطع جذور مبدأ سيادة الدول 

المطلقة المستمدة من اتفاقية وستفاليا 1648 
التي أنهت حرب الثالثين عاما، والذي لم يعد 

صالحا لمواكبة المتغيرات التي أسس لها 
النظام العالمي الجديد.

تمكنت الواليات المتحدة األميركية من 
استخدام التدّخل الوقائي العسكري وشنت 

حروبها على أفغانستان والعراق وليبيا، 
بحجة الحفاظ على حقوق اإلنسان، والتي 

كانت ذريعة وأداة للتدّخل الشرعي لتحقيق 
أهدافها اإلستراتيجية من دون إيجاد حلول 

جّدية للمشاكل التي تواجهها اإلنسانية، 
مثيرة عاصفة من التساؤل والشكوك التي 

تنطبق على ما يسمى المناطق اآلمنة والتي 
ضمنت األمم المتحدة في مواثيقها ”إنشاء 
مناطق آمنة يحظر تخزين السالح فيها أو 

استعماله“، لكنها لم تضمن تجييرها لخدمة 
استراتيجية بعض الدول القوية.

الحديث عن منطقة ”آمنة في الشمال 
السوري“ لم يتوقف على امتداد الحرب 
السورية، وخصوصا أن سيادة الدولة 

السورية لم يعد لها وجود مع المد اإليراني 
وتكاثر الميليشيات متنوعة االنتماءات، 

لكنه عاد إلى الواجهة عبر التدخل العسكري 
التركي من بوابة محاربة إرهاب داعش، 

رغم ما يبدو جليا للجميع أن عالقة تركيا 
بداعش لم تكن بريئة طيلة السنوات السابقة، 

فهي تراه طرفا رئيسيا في إسقاط نظام 
األسد، وقد قدمت له التسهيالت الالزمة 

لجمع األسلحة والعمالت واألفراد انطالقا 
من أراضيها دون عوائق. لهذا فإن عودة 

اإلصرار التركي في هذا الوقت بالذات يجعل 
من محاربة داعش مجرد تفصيل صغير 

مقابل الهاجس الكردي الذي أطلقه نجاح 
األكراد في االنتخابات البرلمانية األخيرة في 
تركيا، وقدرتهم على محاربة داعش، وهو ما 

توضحه جغرافّية المنطقة التي يدور الحديث 
عنها. فهذه المنطقة ستكون كفيلة بمنع قيام 
كيان كردي ثان على الحدود الجنوبية لتركيا 

التي ترى في التحالف اآلخذ في التشكل 
بين األكراد والعالم الغربي تهديدا حقيقيا 

لدورها في المنطقة، وسيكون مقدمة لتغيرات 
قادمة في الشرق األوسط ويخنق معارضة 
الداخل السورية ويوقف قدرة تركيا على 
مدها بالسالح والعتاد، كما ستحول بين 

مناطق سيطرة ”داعش“ في ريف حلب، الذي 
يضم نحو 500 ألف من المواطنين السوريين 
التركمان، وبين الشريط الحدودي، ويمكن أن 
تتطور األحداث ويصبح الجيش التركي في 

قلب حلب التي مازال أردوغان ينظر إليها 
كوالية عثمانية.

رغم أن حدود هذه المنطقة اآلمنة مازالت 

قيد النقاش، إال أنها تلقى صدى واسعا لدى 
أطياف كبيرة من المعارضة السورية التي 

طالبت بالحماية الدولية منذ بداية األحداث 
(جمعة الحماية الدولية) والتي تجد فيها 
ضرورة ألسباب كثيرة يسقط في سياقها 

أن التدخل يتم توظيفه بوصفه أداة لخدمة 
مصالح القوى الكبرى والمتنفذة، وأن هذه 
المناطق ستكون ملجأ آمنا لقوى مسلحة 

جديدة تقع على عاتقها مهمة االنتشار 
وبسط النفوذ وضبط أمن هذه المنطقة، 
والتي تبرز بينها الحركات التي حافظت 

على نفسها بعيدة عن الدمغجة الجهادية، 
ومن بينها ”حركة أحرار الشام اإلسالمّية“ 

والفصائل التركمانّية ”كتيبة السلطان مراد 
وأحفاد الفاتحين“، ومن سيتم إعدادهم من 

المعارضة المعتدلة، وبهذا تتحول المناطق 
اآلمنة أرضا خصبة إلطالق مقاتلين جدد 

يمنعون اتصال الكانتونات الكردية، لكنهم 
لن يمنعوا شالل الدماء، إنما سيساهمون في 

إطالة أمد الصراع ومفاقمة األوجاع.
ما يجري تمهيده في المناطق اآلمنة هو 

تحويل األراضي السورية إلى كانتونات 
نار محمية، وسيفتح الطريق نحو إقامة 

كانتونات جديدة على الجبهة األردنية في 
مرحلة الحقة، لتكون يافطة المناطق اآلمنة 
هي التفاهم البدائي على التقسيم السوري 
الذي تساهم فيه المعارضة بشكل أو بآخر.

* كاتبة ورسامة سورية

كانتونات النار

ما يجري تمهيده في املناطق 

اآلمنة هو تحويل األراضي السورية 

إلى كانتونات نار محمية، وسيفتح 

الطريق نحو إقامة كانتونات 

جديدة على الجبهة األردنية في 

مرحلة الحقة

هوازن خداج

بنظافة اليد، والعدالة االجتماعية، 

ونشر التعليم، وتكافؤ الفرص، 

واإلصرار على االستقالل الوطني، 

اكتملت أسطورة عبدالناصر في 

الضمير العام

} تعرف تونس هذه األيام تزامن حدثين 
أحدهما داخلي يتمثل في حركة المحافظين 
وثانيهما خارجي هو الحركة الدبلوماسية. 
وهما حركتان على درجة عالية من األهمية. 

فالمحافظ هو ممثل سلطتي رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة في محافظته. والدبلوماسي 

هو ممثل لتونس ولمصالحها في الخارج.
ولكّن مسألة هاتين الحركتين تفلت 

دائما من األسئلة اإلشكالية لتتلخص في 
مسألة األسماء الجديدة، وفي طريقة توزيع 
المناصب. بينما السؤال المركزي الذي يقع 
تجاهله هو؛ أين محرار الثورة في تونس؟ 

هل يكمن دائما في مركز العقل المسير للشأن 
التونسي؟ الجواب هو: ال. لذلك فإن حركة 

المحافظين والحركة الدبلوماسية تختزالن في 
الجانب التقني وتمّران على التونسيين مرورا 

عابرا كغيرهما من األحداث.
هذا المرور العابر للحركتين وعدم 

االكتراث بالشأن الوطني، والذي الشك أنه 
يخدم السلطة باعتباره يعفيها من الضغط 

والمساءلة، هو المخيف والمريب. فهو دليل 
على أمور سلبية كثيرة منها غرق التونسيين 
في شؤونهم اليومية الملتبسة، وإقرارهم بال 
جدوى المسار من 17 ديسمبر 2010 إلى اليوم.

البد من اإلقرار بأن هناك مشاكل خطيرة 
طارئة على تونس البد من مواجهتها والحسم 

فيها ألنها ال تنتظر، مثل الخطر اإلرهابي 
وتعاظم شأن التهريب. ولكن ذلك ال يبرر ما 

يحدث مما تعمد إليه السلطات التونسية 
القائمة بعد انتخابات 2014 من إطفاء لجذوة 

الثورة ومن ابتعاد عن محرارها بخياراتها 
الدبلوماسية واالقتصادية وبطريقة إدارتها 

لشؤون الحكم.
فأي محرار ثوري في اختيار محافظي 
أكثر من 14 محافظة تونسية؟ هل تغيرت 
مقاييس االختيار عما كانت عليه في عهد 

زين العابدين بن علي؟ رئيس الحكومة كان 
قد أجرى منذ مّدة حركة جزئّية في محافظات 

عديدة بطريقة باردة. وبنفس الطريقة سيجري 
الحركة الكبرى. والنّية تتجه إلى اإلعفاء 

وتعيين وّالة جدد سيكون النصيب األوفر 
منهم لحزب نداء تونس الحاكم، وبعض 
النصيب لشركائه الثالثة حركة النهضة 

وحزب آفاق تونس واالتحاد الوطني الحر، 
إضافة إلى بعض اإلداريين من خارج أحزاب 

الحكم األربعة.
ولئن كانت حركة المحافظين تحت 

اإلشراف المباشر لرئيس الحكومة فإن الحركة 
الدبلوماسية من مشموالت رئيس الجمهورية، 

كما ينص على ذلك الدستور التونسي. 
فبمناسبة اإلعالن عن الحركة الدبلوماسية 
ألقى رئيس الجمهورية التونسية الباجي 

قائد السبسي كلمة تتلخص في توجيه 
أعضاء السلك الدبلوماسي التونسي الجدد 

نحو العمل على غاية واحدة هي خدمة 
المصلحة العليا لتونس. وأهم ما ورد في 

كلمة رئيس الجمهورية يتمثل في اإلقرار 
بصعوبة األوضاع في تونس، وبالعزم على 

مقاومة اإلرهاب بال هوادة. كما عاد السبسي 
لبروتوكول الشراكة والتعاون الذي أمضي 
في الربيع الماضي بين تونس والواليات 

المتحدة األميركية ليقول إن الرئيس األميركي 
باراك أوباما هو الذي طلب من تونس 

أن تكون الشريك غير العضو في الحلف 
األطلسي. وفي نبرة غاضبة أدان السبسي 

حملة االنتقادات الموجهة لخياراته الداخلية 
التي تتهمه، وحزبه، بإعادة النظام القديم 
بإدارته وبأعوانه ولخيارته الدبلوماسية 

أيضا، السيما المتعلقة ببروتوكول التعاون 
التونسي األميركي. وذّكر بكونه رئيسا 

منتخبا وبأنه يعرف مصلحة تونس ولن 
يترّدد في اتخاذ أي قرار وأي توجه لخدمتها.

ولم يكن السبسي مقنعا في رّده على 
منتقديه، وإنما بدا متوترا ممّنيا النفس 

بقبول أفضل لما يفعل، بل إنه رّد على 
منتقديه بانتقادات وّجهها بنفسه إلى اإلدارة 
التونسية متهما إّياها بالتباطؤ وبالعجز مما 
يعّطل ما سّماه اإلرادة في التغيير والتنمية. 

وهو يقصد التباطؤ في إجراء اإلصالحات 
الالزمة والتي تتطلبها صناديق التمويل 

والدول المانحة مقابل االستثمار في تونس.
هل أخذ رئيس الحكومة انتقادات رئيس 

الجمهورية لإلدارة التونسية في اعتباره وهو 
يختار محافظيه الجدد؟ وهل وضع رئيس 

الجمهورية نفسه انتقاداته أمام ناظريه 
وهو يختار سفراءه؟ وأي دور للمحافظين 

وللسفراء في تطوير اإلدارة التونسية؟ 
وهل يرتبط هذا التطوير بأداء المحافظين 
والدبلوماسيين أم هي مسألة خيارات وطنية؟
ما هو الخيار اإلداري الجديد لتونس؟ ال 

يوجد هذا الخيار الجديد، وإنما الموجود هو 
استمرار الوضع الذي كان. فتونس غارقة في 
الخيار اإلداري الفرنسي القائم على المركزية 
القاتلة، إذ ال يمكن لإلدارات والسلط الجهوية 

أن تتخذ أي قرار مهما كان بسيطا دون 
العودة إلى المركز. فالمسؤول الجهوي يقترح 

وينتظر أن يتكّرم عليه المركز ويقّر االقتراح 
أو يرفضه. بينما المركز ال يقترح وإنما يصدر 

القرارات دون تقدير لخصوصيات الجهات، 
وعلى هذه الجهات أن تنّفذ بال نقاش. فكيف 
سيقاوم المحافظون والدبلوماسيون الجدد 
هذه اإلعاقة اإلدارية دون خيار مركزي جديد؟

* كاتب وباحث سياسي من تونس

محرار الثورة وتزامن الحركة الدبلوماسية وحركة المحافظين في تونس

مصطفى القلعي

تونس غارقة في الخيار اإلداري 

الفرنسي القائم على املركزية، 

إذ ال يمكن لإلدارات والسلط 

الجهوية أن تتخذ أي قرار مهما كان 

بسيطا دون العودة إلى املركز

سعد القرش



} واشــنطن - كشـــف البيـــت األبيـــض أمس 
عـــن خّطة وصفهـــا بأنهـــا أكبر وأهـــّم خطوة 
اتخذتها واشـــنطن لمواجهة التغير المناخي، 
تتضمـــن قوانين بيئيـــة أكثر صرامـــة، بهدف 
خفـــض انبعاثات الغازات مـــن محطات الطاقة 
في الواليـــات المتحـــدة المســـببة لالحتباس 

الحراري.
ووضـــع الرئيـــس األميركي بـــاراك أوباما 
الطاقـــة  توليـــد  لمحطـــات  صارمـــة  قواعـــد 
الكهربائية، أكبر مصـــدر النبعاث غازات ثاني 
أوكسيد الكربون المسبب لالحتباس الحراري، 
ضمن أكبر خّطة في تاريـــخ الواليات المتحدة 
لمكافحـــة التلوث، ليجعلها جزءا أساســـيا من 

إرثه الرئاسي.
وقال أوبامـــا إن ”التغير المناخي لن يكون 
مشـــكلة جيل آخـــر“، مشـــددا علـــى أن التغير 
المناخي بـــات يمثـــل تهديدا لصحـــة ماليين 
األميركييـــن ورفاههـــم وأمنهـــم، مشـــددا على 
أن الوقـــت حان لمعالجة المشـــاكل المســـّببة 

لالحتباس الحراري.
وأضـــاف أن منشـــآت الطاقـــة هـــي أكبـــر 
مصدر منفرد للكربون الملوث وأحد األســـباب 
الرئيســـية للتغييـــر المناخـــي، موضحا أنه ال 
توجد حاليا حدود فيدرالية لكمية التلوث الذي 

يمكن لتلك المنشآت أن تلقي به في الهواء.
وأكـــّد الرئيـــس األميركـــي، الـــذي وعد في 
حملته االنتخابية عـــام 2008 بمكافحة التغيير 
المناخـــي، أنـــه مـــن دون وضع حدود لنســـب 
انبعـــاث الغـــازات ستســـتمّر منشـــآت الطاقة 
الحاليـــة فـــي إلقاء كميـــات غير محـــدودة من 

الكربون الملوث في الهواء أسبوعيا.
 وقال إنه ”من أجل أوالدنا، ولصحة جميع 

األميركيين وأمنهم، هذا سيتغير“.
وتتسبب منشـــآت توليد الكهرباء بنحو 40 
بالمئـــة مـــن انبعاثات ثاني أوكســـيد الكربون 
فـــي العالم، أكثر الغازات المســـببة لالحتباس 

الحـــراري والتغيير المناخي. ومع قرب انتهاء 
واليتـــه الرئاســـية، قـــال أوبامـــا إن الخطـــط 
ســـتخّفض كلفة الطاقة في المستقبل بالنسبة 
للمواطنيـــن العاديين وتخلق وظائف في قطاع 
الطاقة المتجددة وتضمن خدمات طاقة موثوق 
بها بشكل أكبر، وأكد أن على الواليات المتحدة 

أن تقود العالم في إنقاذ كوكب األرض.
ويأتـــي اإلعالن عـــن اإلجـــراءات األميركية 
لمكافحـــة االحتبـــاس الحـــراري قبـــل اجتماع 
كبير لقـــادة الدول الكبرى في باريس، مقّرر في 
ديســـمبر المقبل، حيث ستناقش هذه المسألة 

فقط.
وتضع الخطة الجديدة هدفا لخفض تلوث 
الكربون الناجم عن منشـــآت الكهرباء بنحو 32 
بالمئة بحلول 2030 مقارنة بمســـتويات 2005، 

بحسب صحيفة واشنطن بوست األميركية.
ونقلـــت الصحيفة عن مســـؤول في البيت 
األبيـــض لم تســـمه قوله ”هذا أهـــم تحرك ألي 
رئيـــس أميركـــي للحد مـــن الغازات المســـببة 
لالحتباس الحراري وســـيمثل حجر األســـاس 
لجهـــود البالد فـــي مكافحة التغييـــر المناخي 

لعقود قادمة“.
ووصفت صحيفة نيويورك تايمز األميركية 
مـــن جهتهـــا الخّطة بأنهـــا األقـــوى لمواجهة 
التغييـــر المناخي، بما تضمنتـــه من القوانين 
البيئية لخفض انبعاثات الغازات، من محطات 
الطاقة فـــي البالد، وإجراء تحـــول في صناعة 

الكهرباء بالواليات المتحدة.
وقالـــت الصحيفـــة إن القوانيـــن الجديدة 
هي النســـخة األكثر صرامة مـــن اللوائح التي 
اقترحتها وكالـــة حماية البيئـــة األميركية في 

عامي 2012 و2014.
وأضافـــت أنهـــا ســـوف تتضمـــن تغييرا 
شـــامال في سياســـات الواليات المتحدة، مما 
قد يؤدي إلى إغالق مئـــات من محطات الطاقة 
العاملة بالفحـــم، وتجميد بناء محطات أخرى، 
وكذلـــك إحداث طفـــرة في إنتاج طاقـــة الرياح 
والطاقة الشمســـية وغيرها من مصادر الطاقة 

المتجددة.
وقالت، إن أكثر البنود تشددا ضمن القوانين 
الجديدة سيكون إجبار محطات الطاقة العاملة 
حاليا على مســـتوى البالد بخفض االنبعاثات 

الغازيـــة، إضافـــة إلى إلـــزام محطـــات الطاقة 
باستخدام المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، 

مثل الرياح والطاقة الشمسية.
لكن الجهود التي يقودها أوباما، قد تواجه 
بمعارضة شرســـة من قبل العديد من الجهات، 
ومجموعـــات  السياســـيين  خصومـــه  منهـــا 
صناعية إضافة إلى تحديات قانونية محتملة.

ويعـــّد التغيـــر المناخـــي مـــن المواضيع 
الســـاخنة في السياسة األميركية، إذ أن خفض 
االنبعاثـــات مســـألة سياســـية حساســـة على 
اعتبار أن الفحم، وهو أحد أكثر مصادر الطاقة 
تلويثـــا، ال يزال من أهم القطاعـــات الصناعية 

األميركية.
وحتـــى مـــع زيـــادة الطلـــب علـــى الغـــاز 
الطبيعي، تنتشـــر المئات من منشـــآت الطاقة 
العاملـــة بالفحم في أنحـــاء الواليات المتحدة 
وتزود نحو 37 بالمئة من الكهرباء متقدمة على 

المفاعـــالت العاملة بالغـــاز الطبيعي والطاقة 
النووية.

وكانت دراســـة نشـــرت في العام الماضي، 
قـــد كشـــفت أن انبعاثـــات الغازات المســـببة 
لالحتبـــاس الحـــراري من أكبر 500 شـــركة في 
العالـــم زادت بنحو 3.1 بالمئـــة في الفترة بين 
2010 و2013 لتبقـــى بعيـــدة بشـــكل كبيـــر عن 

التخفيضات التي تحّث األمم المتحدة عليها.
ووضعـــت األمـــم المتحـــدة مســـارا يهدف 
إلـــى خفـــض ارتفـــاع الحـــرارة عالميـــا إلـــى 
درجتين مئويتين فوق مســـتوى ما قبل الثورة 

الصناعية، ما يعني خفض االنبعاثات العالمية 
بنسبة 4.2 بالمئة.

وحددت 200 دولة تقريبا درجتين مئويتين 
كحد أعلى لتقييـــد الزيادة في موجات الجفاف 
والفيضانـــات والموجات الحارة ومســـتويات 
البحر المتزايدة التي يرى العلماء أنها نتيجة 

لالحتباس العالمي.
وكانـــت الهيئـــة الدوليـــة المعنيـــة بتغير 
المناخ، قد حّذرت مـــن جهتها في أخطر تقرير 
تصـــدره منـــذ عام 2007 مـــن تداعيـــات التغير 
المناخي التي باتت ملموســـة وقـــد تتفاقم في 
حال لم تتخـــذ أي تدابير ســـريعة لمكافحتها. 
وقالـــت إنها تنذر بزيـــادة النزاعـــات وانعدام 

األمن الغذائي العالمي.
وتعـــّد الواليات المتحدة ثانـــي أكبر منتج 
النبعاثـــات غازات ثاني أوكســـيد الكربون بعد 

الصين.

} نيويورك – توصلت األمم المتحدة أمس إلى 
اتفـــاق عالمي يفتح آفاقا جديـــدة حول أهداف 
التنميـــة اإلنمائية المســـتدامة، والذي يعد من 
أهـــم القـــرارات الدولية فـــي تاريـــخ المنظمة. 
ومـــن المتوقع أن يمتد تأثيره إلى معظم أنحاء 

العالم.
ولعبت اإلمارات دورا مهما على المســـتوى 
الدولـــي فـــي مجـــال الدفـــع بعجلـــة األهداف 
المســـتدامة للتنميـــة مـــن قبـــل جميـــع الدول 
األعضاء فـــي األمم المتحـــدة، خاصة األهداف 
المســـتدامة  بالطاقـــة  المتعلقـــة  الجديـــدة 
والمساواة بين الجنسين، حيث قادت اإلمارات 
جهـــود المجموعة العربيـــة التي تضم 22 دولة 

في عملية المفاوضات.
وســـيتم تبني األهداف المستدامة للتنمية 
من قبل أعضاء األمم المتحدة البالغ عددهم 193 

بلـــدا خالل القمة التي تعقد في مدينة نيويورك 
مـــن 25 إلى27 ســـبتمبر المقبـــل، والرامية إلى 

التأثير على السياسات وإنفاق الحكومات.
األهـــداف النتائـــج التـــي يتعين  وتحـــدد 
تحقيقهـــا بحلـــول عـــام 2030، ضمـــن نطـــاق 
واســـع مـــن القطاعـــات االجتماعيـــة والبيئية 
واالقتصادية. وقالـــت مندوبة اإلمارات الدائمة 
لدى األمم المتحدة النا زكي نسيبة إن األهداف 
المســـتدامة للتنميـــة تمثل إنجـــازا من ناحية 
طريقة تفكير المجتمع الدولي بشـــأن ما يربط 

بين النمو واألعراف االجتماعية والبيئية.
وأشـــارت إلى تعهـــد كل بلـــد بتحقيق تلك 
األهداف محليا، حيث ستنظر التقارير السنوية 
للمنظمة في أداء مجموعة واسعة من القطاعات 
مثل معدالت االلتحـــاق بالمدارس وتوفير مياه 
الشـــرب والممارســـات الزراعية واالجتماعية، 

إضافـــة إلـــى تشـــجيع المســـتثمرين ومقدمي 
المساعدات الخارجية لمالءمة نشاطهم مع تلك 

األهداف.
وقالـــت إن اإلمارات ســـتتمكن مـــن الوفاء 
بأكبر عـــدد من هـــذه األهداف تلقائيا بســـبب 
ارتفاع مســـتويات التنمية فيها أصال ولوجود 

استراتيجية النمو الخضراء المتبعة حاليا.
وذكـــرت أن اإلمارات كانـــت أكبر المانحين 
الدولييـــن لمدة عامين علـــى التوالي في مجال 
المساعدات الخارجية كنسبة مئوية من الدخل 
القومـــي اإلجمالـــي لهـــا، مما أدى إلـــى تعزيز 

مواقفها بشأن المفاوضات .
وأكـــدت أن االســـتراتيجية المقبلة ســـوف 
تحـــدد الخطـــوط العريضـــة لكيفيـــة توجيـــه 
اإلمـــارات، تحـــت إشـــراف وزارة  مســـاعدات 
التنمية والتعاون الدولي. وقال ماجد السويدي 

المفاوض الرئيس بخصوص مســـائل المناخ 
والتنميـــة فـــي وزارة الخارجيـــة إن األهـــداف 
المســـتدامة للتنمية تواجه بعـــض التحديات 
التي تكمن في شح الموارد وتغير المناخ، مما 
يتطلـــب إيجاد حلول عالمية ســـريعة. وأضاف 
أن ”العديـــد مـــن دروس التنمية فـــي اإلمارات 
تم تضمينها في األهداف المســـتدامة للتنمية، 
مثل منح حقوق مماثلة للرجال والنساء لتعزيز 
اقتصادنا واستخدام موارد الطاقة المتجددة“. 
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113اقتصاد
تريليـــون دوالر أهدرته حكومـــة رئيس الوزراء العراقي الســـابق 

نوري املالكي على مدى 8 ســـنوات، بحســـب نائـــب رئيس الوزراء 

لشؤون الطاقة بهاء األعرجي.

باملئـــة نســـبة تراجـــع أربـــاح الشـــركات املدرجـــة فـــي البورصـــة 

الســـعودية خالل النصف األول من العام الجاري، بمقارنة سنوية، 

لتصل إلى نحو 14.07 مليار دوالر.

◄ عرض مساهمون في شركة 
إعمار مصر للتنمية التابعة 

إلعمار العقارية اإلماراتية إعادة 
أكثر من 487 مليون سهم لحساب 
دعم استقرار سعر السهم، وأدى 
ذلك الرتفاع السهم بشكل طفيف.

◄ تطلق القمة العالمية لطاقة 
المستقبل 2016 في أبوظبي، 

قسما خاصا بالنقل المستدام 
يهدف إلى تلبية الطلب المتنامي 
على المركبات المرشدة الستهالك 

الوقود في المنطقة ودعم خطط 
االستدامة.

◄ قالت حكومة إقليم كردستان 
العراق إنها ستخصص جزءا من 
إيرادات مبيعات النفط المباشرة 
للشركات األجنبية المنتجة، بدءا 

من سبتمبر في محاولة لطمأنة 
شركات النفط العاملة في اإلقليم.

◄ تراجع اليورو أمس دون حاجز 
1 دوالر، بعد أن تهاوت األسهم 

اليونانية بنسبة 23 بالمئة أمس، 
لدى عودتها للتداول، بعد 5 

أسابيع بفعل تجدد المخاوف من 
طرد اليونان من منطقة اليورو.

◄ أعلنت شركة الغاز الوطنية 
اإليرانية أمس، استئناف تصدير 
الغاز إلى تركيا بعد قيام الجانب 

التركي بإصالح األضرار في 
أنبوب نقل الغاز، الذي تعرض 
لهجوم تخريبي في 27 يوليو 

الماضي.

◄ ارتفع فائض ميزان الحساب 
الجاري لكوريا الجنوبية في 
شهر يونيو بنسبة 18 بالمئة 

مقارنة بشهر مايو السابق، لتصل 
إلى نحو 2 مليار دوالر، بسبب 

انخفاض الواردات بنحو 17 
بالمئة.

باختصار

باملئة من انبعاثات ثاني 

أوكسيد الكربون تأتي من 

منشآت توليد الكهرباء
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األول مـــن العام الحالي، بمقارنة ســـنوية، لتصل إلـــى 13.6 مليار 

دوالر بفضل أداء قوي في هونغ كونغ.

ــــــن الرئيس األميركي أمس عن قواعد صارمة لتوليد الطاقة والتحول إلى اســــــتخدام  أعل
الطاقات النظيفة، لكن اخلّطة قد تواجه معارضة شرسة من اللوبيات الصناعية واخلصوم 

السياسيني، إضافة إلى حتديات قانونية محتملة.

أوباما يضع قواعد صارمة لمحطات الطاقة األميركية

اإلمارات تقود الجهود العالمية لوضع أهداف جديدة للتنمية المستدامة

[ معارضة شرسة من اللوبيات الصناعية والخصوم السياسيين [ القواعد تهدد مئات المحطات العاملة بالفحم باإلغالق 

أوباما يروض الواليات املتحدة لتنسجم مع الجهود العاملية ملكافحة التلوث

باراك أوباما:

التغير المناخي بات يمثل 

تهديدا لصحة ماليين 

األميركيين ورفاههم وأمنهم

النا زكي نسيبة::

كون اإلمارات أكبر المانحين 

الدوليين أدى لتعزيز 

مواقفها في المفاوضات

غزو نسائي لعالم المال واألعمال في رواندا

} تمكنت نساء رواندا من كسر الهيمنة 
الذكورية في مجال األعمال، ليشرفن على 
مؤسساتهن الخاصة في مسعى لتحقيق 

االستقالل المادي، في خطوة أخرجت 
المناصب العليا في الشركات من نفوذ 

الرجال المهيمن في معظم الدول األفريقية 
حتى اآلن.

وشهد غزو النساء لمختلف القطاعات 
واألنشطة في البالد صعودا غير مسبوق، 
منذ خّصص اتحاد القطاع الخاص غرفة 

خاصة لصاحبات األعمال في عام 2005.
ويؤكد سكرتير اتحاد القطاع الخاص، 

دوناسيان مانغواريبا أن تلك الهيئة 
المستقّلة تضّم اليوم نحو 1700 سيدة أعمال، 

ما يعادل ثلث أصحاب األعمال في البالد.
وتركز تلك الغرفة على رفع مستوى 
األعمال لدى النساء، ومساعدتهن على 

ازدهار أنشطتهن، من خالل االعتماد على 
استراتيجية وأهداف محددة. وقالت تيريزا 
بيبونوبونو، المتحّدثة باسم غرفة سّيدات 

األعمال لألناضول، إن المنظمة تلتقي 

النساء لالطالع على أنشطتهن والتقّدم الذي 
يحرزنه، وكذلك اطالعهن على شهادات لنساء 

أخريات تمكن من النجاح.
وتسعى المنظمة إلى التعّرف على 

مواطن الضعف في إدارة مشاريعهن، وحّثهن 
على التقّدم، وعدم االستسالم للصعوبات 

الموجودة في جميع المهن، وهو توّجه 
تسانده ثقافة بأكملها.

وتحظى المرأة في رواندا بمكانة فريدة 
من نوعها مقارنة بنساء العالم، حيث 

استطاعت أن تهيمن على 64 بالمئة من 
مقاعد البرلمان، أي ما يقارب ثلثّي األعضاء.
ولم تحقق المرأة الرواندية هذه المكانة 
بسهولة، بل كابدت لتحصل عليها طيلة 10 

سنوات، تمّكنت خاللها من فرض نفسها 
في المعادلة السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية، لتحصد 51 مقعدا من أصل 80 
مقعدا في البرلمان.

ويرى االتحاد البرلماني الدولي أّن نسبة 
النساء في برلمان رواندا فريدة من نوعها 

في العالم، وتفوق الهدف الذي وضعته 
الواليات المّتحدة، التي أوصت رواندا قبل 
سنوات بتحديد سقف 30 بالمئة كحّد أدنى.

ويقف إلى جانب تمّيز نساء رواندا، 
العديد من المنظمات والشركاء التجاريين 

للبالد، حيث تعمل منظمة ”كار أنترناشيونال 
رواندا“ على تحسين ظروف عيش النساء 

في أنحاء البالد، وخصوصا المناطق 
الريفية، حيث تقوم بتنظيم دورات تدريبية 
مجانية، بالشراكة مع غرفة سيدات األعمال 

في رواندا.
وقالت سيسيل موكشهيمانا، وهي 

سّيدة أعمال رواندية ناشطة في المجال 
الزراعي والغذائي بمقاطعة نياغاتاري ”كان 

من الصعب علّي تدّبر أمري، حيث لم تكن 
لدّي موارد، وكنت أتكّفل بـ6 أطفال وزوج 

عاطل.. لكن وبفضل ذلك البرنامج، تمكنت 
من االستثمار في مجال بيع الذرة، فتحّسن 

وضعي، واليوم أشعر بالسعادة والرضا عن 
نفسي وعما أقوم به“.

وتؤكد فيستين يواماليا، وهي صاحبة 
شركة لالستيراد والتصدير في العاصمة 

كيغالي، إنها تشجع ”النساء على العمل في 
االستيراد والتصدير الذي كان حكرا على 

الرجال… أما اليوم، فقد تمكنا من التميز في 
هذا العمل، الذي يجعلك منفتحا على العالم، 

وال يتضّمن الكثير من اإلشكاالت“.
وأصبح نجاح النساء في عالم األعمال 

إحدى ركائز االقتصاد في رواندا، رغم 
قلة األرقام المتاحة حتى اآلن بخصوص 

مساهمتهن في نشاط القطاع الخاص في 
االقتصاد، والتي تقدر بنحو 30 بالمئة، وفقا 

للوكالة الرواندية للتنمية.
لكن، ورغم إشعاع النساء سيدات األعمال 

في رواندا، إال أن طريقهن التزال محفوفة 
بالكثير من المصاعب.

وتؤكد إيلي نغابونيزا، أستاذة االقتصاد 
النساء  في الجامعة الحّرة في كيغالي، أّن “ 

يواجهن صعوبات في الحصول على 
القروض، فالبنوك التزال مترّددة في منح 

مبالغ كبيرة ليس فقط للمستثمرين بصفة 
عامة، وإنما للنساء على وجه الخصوص“.

وأشارت إلى أنه ”رغم تحّسن ظروف 
حياة النساء، إال أّن الكثير من أزواجهن 
يعارضون فكرة سفر زوجاتهم من أجل 

العمل“.
وبحسب السلطات الرواندية، فإنه من 

المنتظر خلق 200 ألف موطن شغل سنويا، 
خاصة للنساء والشباب، وذلك ضمن 

التوجهات العامة للبالد، والتي تهدف إلى 
بلوغ مصاف البلدان الناشئة بحلول العام 

2020. وتعول رواندا على ديناميكية قطاعها 
الخاص في تحقيق ذلك، وخاصة على 

المشاريع النسائية التي استطاعت أن تحقق 
طفرة هائلة خالل السنوات األخيرة.

هنري ديماري
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شريف إسماعيل يؤكد انتهاء المنح البترولية الخليجية لمصر
[ القاهرة تؤكد توقيع 56 اتفاقية نفطية خالل عام ونصف  [ تراجع مستحقات الشركات األجنبية وتسديدها بالكامل العام المقبل

} القاهــرة – قـــال وزيـــر البتـــرول املصري 
شـــريف إســـماعيل أمس إن بالده تستهدف 
خفـــض مســـتحقات شـــركات النفـــط والغاز 
األجنبيـــة من 3.5 مليـــار دوالر إلى 2.9 مليار 
بنهاية أغســـطس، وأنها عازمـــة على إكمال 

تسديدها في نهاية عام 2016.
وأضـــاف أن مصـــر تتوقـــع االنتهاء من 
اتفاق جتـــاري مـــع الســـعودية أو اإلمارات 
أو الكويت هذا الشـــهر لتمويـــل احتياجات 

البـــالد من املـــواد البترولية ملدة 
عام بتســـهيالت ائتمانية وفترة 

سماح في الدفع.
وقال إن بـــالده التي تعمل 
بقوة علـــى إنشـــاء الكثير من 
اجلديدة  الكهربـــاء  محطـــات 
ستطرح مناقصة جديدة خالل 
تغييز  مركب  الســـتئجار   2016

ثالثة جديدة لسد حاجة محطات 
اخلاصـــة  اجلديـــدة  الكهربـــاء 

بشركة سيمنس األملانية.
ويشهد إنتاج مصر تراجعا منذ منتصف 
التســـعينات، وال ســـيما من احلقول القدمية 
بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات 
جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي 
ســـاهمتا جزئيـــا فـــي تعويـــض جـــزء مـــن 

االنخفاض.
التي  اجلديـــدة  االتفاقيـــات  وستســـاهم 
أبرمتهـــا مصـــر فـــي مؤمتر شـــرم الشـــيخ 
مارس املاضي مع شـــركات بي.بي وبي.جي 
وإينـــي وغيرها من شـــركات النفط األجنبية 
العاملـــة بالبالد فـــي زيادة عمليـــات البحث 
واالستكشـــاف مبـــا يعـــزز اإلنتـــاج ويقلـــل 

االعتماد على الواردات.

مستحقات الشركات
ويقـــول مســـؤولو الشـــركات األجنبيـــة 
العاملة فـــي مصر إن شـــركاتهم تقوم بضخ 
اســـتثمارات في قطاع النفط على أن تســـترد 
األموال التي أنفقتها من خالل احلصول على 

نسبة من اإلنتاج من حقول النفط والغاز.

وأكد الوزير أنه ”سيتم االنتهاء من كامل 
سداد مديونية الشركاء األجانب بنهاية العام 

املقبل“.
ســـداد  إرجـــاء  إلـــى  مصـــر  واضطـــرت 
مســـتحقات شـــركات النفـــط والغـــاز بفعل 
املتاعـــب االقتصاديـــة بعـــد أكثـــر مـــن أربع 
سنوات من عدم االســـتقرار عقب ثورة يناير 

.2011
وكشـــف إســـماعيل لرويتـــرز أن بـــالده 
”وقعـــت 56 اتفاقيـــة منـــذ عام 
ونصف العـــام… ما بني متديد 
اتفاقيـــات قدميـــة أو تعديـــل 
اتفاقيـــة  أو  الغـــاز  ســـعر 
جديـــدة أو تعديـــل نســـب 
اقتسام اإلنتاج. وأن الهدف 
من تعديل االتفاقيات حتفيز 
الشـــريك األجنبـــي للعمـــل 

واالستثمار“.
 9 ”هنـــاك  أن  وأضـــاف 
علـــى  معروضـــة  اتفاقيـــات 
مجلس الـــوزراء اآلن وأتوقـــع إصدارها 
في شـــكل قوانني خالل أغســـطس وسبتمبر 
وسيتم اإلعالن قريبا عن 10 اتفاقيات جديدة 
لنصـــل إلى 75 اتفاقية تهـــدف حلفر 300 بئر 

على األقل“.
وتهيمن الشـــركات األجنبية على أنشطة 
استكشـــاف وإنتاج النفط والغـــاز في مصر 
ومنها بي.بـــي وبي.جي البريطانيتان وإيني 

اإليطالية.

نهاية المنح الخليجة
وقال إســـماعيل إن ”املنـــح البترولية من 
دول اخلليـــج انتهـــت وما نتحـــدث عنه اآلن 
اتفاقيات جتارية نقوم فيها بســـداد قيمة ما 

نحصل عليه“.
وقدمت اإلمـــارات والســـعودية والكويت 
مساعدات بعشرات مليارات الدوالرات ملصر 
منذ اإلطاحة بحكومة اإلخوان املســـلمني قبل 
عامـــني، وتضمن ذلك الكثير من املســـاعدات 

البترولية. 

وأضاف الوزير أن مصر تتفاوض اآلن مع 
الســـعودية واإلمارات والكويت إلبرام اتفاق 
جتـــاري مع إحدى هذه الدول من خالل اتفاق 
ملدة عام بتسهيالت ائتمانية وفترة سماح في 
الســـداد. وتوقع التوصل التفاق خالل الشهر 

احلالي.
وتعاني مصر من ارتفـــاع فواتير الطاقة 
بســـبب الدعم الكبير للوقود الذي حول البلد 
البالغ عدد سكانه 88 مليون نسمة من مصدر 
صـــاف للطاقة إلى مســـتورد صاف لها خالل 

السنوات القليلة املاضية.
وقال الوزير إنه سيتم اإلعالن عن مناقصة 
جديدة الســـتئجار محطـــة ثالثة الســـتقبال 
واردات الغـــاز املســـال العـــــام املقبل، بعدما 
أبرمت أمس اتفــاقا مع شـــركة بي.دبليو غاز 

النرويجـية للحصـول على محطة ثانية.
ووقعـــت مجموعـــة ســـيمنس الصناعية 
األملانية فـــي يونيو املاضي صفقـــة بقيمة 9 
مليـــارات دوالر لتوريد محطات كهرباء تعمل 
بالغاز وطاقة الرياح بهدف زيادة طاقة توليد 
الكهربـــاء في البالد بنحـــو 50 باملئة. ورجح 
إسماعيل أن تبدأ محطات سيمنس العمل في 

سبتمبر 2016.
وتوقع أن تتوقف بالده عن استيراد الغاز 
الطبيعي املســـال فـــي عام 2020 مـــع اكتمال 
مشـــروعات تطويـــر احلقول وظهـــور نتائج 
االتفاقيات التي وقعتها مصر مع الشـــركات 

األجنبية.

زيادة إنتاج الغاز
وقـــال إســـماعيل إن إنتـــاج بـــالده مـــن 
الغـــاز يبلـــغ 4.4 مليـــار قـــدم مكعبـــة يوميا 
وأنهـــا تســـتهدف زيادتـــه إلـــى 5 مليـــارات 
بحلـــول منتصف العام املقبـــل، نتيجة بعض 
االكتشافات في منطقة دلتا النيل شمال مصر.

وحاولـــت القاهرة معاجلـــة نقص الطاقة 
من خالل صفقات اســـتيراد الغـــاز الطبيعي 
املســـال هـــذا العـــام ومنح القطـــاع اخلاص 
الضوء األخضر الســـتيراده في خطوة ميكن 
أن تشجع االستثمار اخلاص في قطاع الطاقة 

وتخفيف النقص في اإلمدادات.
وأضـــاف الوزير أن بالده ســـتعلن خالل 
الشهر احلالي عن الشـــركات الفائزة بتوريد 
45 شـــحنة من الغاز املســـال بعد إغالق باب 

تلقي العروض يوم األحد. 
وقـــال إن الهيئة العامة للبترول ســـتعلن 

خـــالل ”أكتوبـــر أو نوفمبـــر من هـــذا العام 
عـــن مزايـدة جديـدة للتنقـيـــب عن النفـط في 

مصر“.
وأضـــاف أن احلكومـــة بـــدأت بدراســـة 
عـــروض التنقيب عـــن النفط والغـــاز في 12 
قطاعـــا في البحر املتوســـط، بعد إغالق باب 
تقدمي العروض يوم اخلميس املاضي، وأنها 

ســـتعلن عن الشـــركات الفائزة خالل الشـــهر 
احلالـــي. وأضـــاف أن لـــدى مصـــر إمكانات 
واعـــدة في إنتـــاج النفط والغـــاز وأن ”هناك 
مناطق لم تستكشـــف بعد وخاصة في البحر 
املتوســـط ودلتا النيل والصحـــراء الغربية، 
إضافـــة إلى خليج الســـويس، الـــذي  مازلنا 

نحقق فيه اكتشافات جديدة حتى اآلن“.

انهيار بورصة اليونان
بعد عودتها للتداول

صادرات األردن تعود إلى العراق عبر الكويت

} أثينــا – عـــادت البورصـــة اليونانية للعمل 
أمس بعد 5 أســـابيع من اإلغالق، لتفقد في 
أول أيـــام التداول نحو 23 باملئة من قيمتها، 
بســـبب فـــرض قيـــود حكوميـــة ال تســـمح 
للمستثمرين بشـــراء األسهم، إال بأموال من 

خارج البالد فقط أو بالدفع نقدا.

} عــامن - قالت جمعيـــة املصدرين األردنيني 
أمس إن الســـلطات الكويتية، بدأت بالسماح 
بالبضائـــع  احململـــة  األردنيـــة  للشـــاحنات 
لألســـواق العراقية باملرور مـــن أراضيها إلى 

العراق، دون أي معيقات.
وأكد رئيـــس اجلمعية عمر أبووشـــاح أن 
الشـــاحنات األردنية بدأت فعـــال بالدخول إلى 
األراضـــي الكويتية، ونقـــل البضائع احملّملة 
إلى داخل األراضي العراقية بشـــكل مباشـــر، 
دون احلاجـــة لتفريغ احلموالت في شـــاحنات 

كويتية كما كان سابقا.
وأوضـــح أن الشـــاحنات األردنيـــة التـــي 
تصـــل إلى مدينة صفـــوان العراقية عبر منفذ 

العبدلي احلدودي على اجلانب الكويتي، تقوم 
بتفريغ حموالتها بشاحنات عراقية، في منطقة 
التبـــادل التجاري بني العراق والكويت، لتنقل 
بعدها إلى وجهاتها. وأشـــار أبووشـــاح، إلى 
أن التســـهيالت الكويتية، ســـتقلل من تكاليف 
تصديـــر البضائـــع األردنية إلـــى العراق، عن 
طريق األراضـــي الكويتية، مبا ال يقل عن ألف 
دوالر للشـــاحنة الواحدة، إضافة إلى اختصار 
الوقت الذي يستغرق بعد تلك التسهيالت من 

7 إلى 10 أيام.
وكان أمير الكويت الشـــيخ صباح األحمد 
قد أكد لوفد أردني األسبوع املاضي، استعداد 
بالده ملســـاعدة األردن، وأنه ال يوجد ما يحول 

دون إجابـــة الطلب األردني املتعلق بتســـهيل 
نقـــل البضائـــع األردنيـــة إلـــى العـــراق، عبر 
األراضي الكويتية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لذلك.
واجتـــه األردن للتصدير إلـــى العراق، من 
خـــالل األراضـــي الســـعودية والكويتية، بعد 
اإلغالقات املتكررة حلدوده مع العراق، والذي 
أغلق حـــدوده نهائيا مع اجلانب األردني، منذ 

16 الشهر املاضي، ألسباب أمنية خاصة به.
وتراجعـــت صـــادرات األردن إلـــى العراق 
بنســـبة 25 باملئة خالل اخلمسة شهور األولى 
مـــن العـــام احلالي، مبقارنة ســـنوية بســـبب 
املخاطر األمنيـــة واإلغالق املتكرر للحدود بني 

البلديـــن. وأدى ســـقوط محافظـــة األنبار في 
قبضة تنظيم داعش إلى قطع الطريق احليوي 
الـــذي يربـــط احلـــدود األردنيـــة بالعاصمـــة 
العراقية وأدى إلـــى توقف حركة التجارة بني 
البلديـــن، وتوقـــف واردات األردن مـــن النفط 

العراقي أيضا.

بورصة اثينا

أكدت احلكومة املصرية انتهاء املنح البترولية من دول اخلليج، وأنها تتفاوض معها بشأن 
اتفاقات جتارية بشــــــروط ميسرة. وكشــــــفت أنها وقعت 56 اتفاقية في مجال النفط والغاز 
منذ بداية العام املاضي، وأنها متكنت من خفض مســــــتحقات الشــــــركات األجنبية، التي 

تسعى إلى تسديدها بالكامل بحلول نهاية العام املقبل.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.212.88
0.38%

سوق قطر
6.498.55

0.87%

سوق مسقط
11.750.29

1.14%

سوق السعودية
8.820.65

0.15%

سوق البحرين
1.329.39

0.07%

سوق دبي 
4.120.05

0.39%

سوق أبوظبي
4.821.27

0.63%
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شريف إسماعيل: نتفاوض مع الدول الخليجية لشراء المنتجات البترولية تجاريا

} رجل في زي بابا نوئيل ومســـاعدة له حتمل الهدايا إلى متجر ســـيلفريدجز في وســـط لندن أمس، لدى بدء موسم التسوق ألعياد امليالد والسنة 
اجلديدة بشكل مبكر جدا هذا العام.

عمر أبووشاح:
الشاحنات لم تعد بحاجة 

لتفريغ الحموالت في 
الكويت كما كان سابقا

مليارات قدم مكعبة 
يوميا إنتاج الغاز 

املستهدف بحلول 
منتصف العام املقبل
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◄ أعلنت المديرية العامة 
للجوازات السعودية تصحيح 

أوضاع أكثر من 407 آالف يمني 
مخالف في السعودية حتى يوم 

أمس في جميع مراكز التصحيح 
في أنحاء البالد منذ بدء عمليات 

التصحيح.

◄ أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي 
عن انضمام 8830 شركة جديدة 

إلى مجتمع األعمال في دبي خالل 
النصف األول من العام الحالي، 
في ظل استمرار إقبال العالمي 

المستثمرين على سوق دبي.

◄ ارتفع إنتاج سلطنة عمان من 
النفط خالل النصف األول من العام 

الجاري بنسبة 9 بالمئة بمقارنة 
سنوية ليصل إلى نحو 176 مليون 

برميل، بحسب مركز اإلحصاء 
والمعلومات العماني.

◄ قالت وزارة البترول المصرية 
إن شركة بي.دبليو غاز النرويجية 

فازت بمناقصة لتزويد البالد بثاني 
سفينة عائمة لتحويل الغاز المسال 

المستورد إلى غاز طبيعي لتلبية 
حاجة السوق المحلية.

◄ أكدت تركيا استئناف ضخ 
النفط عبر خط األنابيب العراقي 

الذي ينقل النفط الكردي وخام 
كركوك إلى موانئها على البحر 

المتوسط، جزئيا بعد هجوم شنه 
متشددون في األسبوع الماضي.

◄ أعلنت شركة طيران اإلمارات 
أمس أنها أطلقت رحلتها اليومية 

الثالثة إلى مدينة برمنغهام 
البريطانية، ليرتفع بذلك عدد 

رحالتها بين دبي والمملكة 
المتحدة إلى 119 رحلة في 

األسبوع.

باختصار



قالت مصادر صحفية إن آالفا من  }القاهرة -
رجال الشرطة المصرية يشـــاركون في توفير 
األمن لحفـــل افتتاح قناة الســـويس الجديدة 

الذي سيقام يوم الخميس المقبل. 
وقالـــت التقاريـــر نقال عن مصـــادر أمنية 
أن ”عشـــرة آالف ضابـــط وفـــرد شـــرطة و230
مجموعـــة قتالية وقوات أمن مركزي قد جهزت 

لتأمين احتفالية قناة السويس الجديدة“.
وقبـــل عام بـــدأت مصر شـــق فـــرع لقناة 
الســـويس بمحافظة اإلســـماعيلية طوله نحو 
35 كيلومتـــرا ضمن ما تقول إنها مشـــروعات 
قنـــاة  وســـمتها  ســـتطلقها  كبـــرى  تنمويـــة 

السويس الجديدة. 
وتقول مصر إن قادة أجانب بينهم الرئيس 
الفرنسي فرانسوا هوالند سيحضرون الحفل 

الذي دعيت لحضوره وفود عربية وأجنبية.

ســـيناء  شـــمال  محافظـــة  فـــي  وينشـــط 
المتاخمة للمشـــروع إســـالميون متشـــددون 
يمثلـــون تحديا أمنيا للحكومـــة التي يقودها 
الرئيس  عبدالفتاح السيســـي الذي أعلن عن 
قيام المشـــروع الســـنة الماضيـــة وفي وقت 

قياسي تم إكماله.
وقالت وكالـــة األنباء الرســـمية المصرية 
الشـــرق األوســـط، إن وزارة الداخليـــة بـــدأت 
إجراءات توفير تأمين الحفل منذ أول يوليو. 

ومضت تقـــول إن هناك شـــقين إلجراءات 
تأميـــن الحفـــل، الشـــق األول يتمثل في شـــن 
حمالت أمنية موســـعة بمحافظات الســـويس 
القناة  (محافظات  وبورســـعيد  واإلسماعيلية 
الثالث) لضبط كل ما من شأنه اإلخالل باألمن 
العام وتمشيط شـــرق المجرى المالحي لقناة 
الســـويس المتاخم لمنطقة شمال سيناء على 

نطاق واســـع، باإلضافة إلى فحـــص أكثر من 
40 مزرعة ومنطقة مأهولة وكذلك فحص نزالء 
الفنادق وقاطني الشقق المفروشة والتأكد من 

هويتهم.

أما الشـــق الثاني مـــن الخطة فقـــد تمثل 
في تشـــديد اإلجراءات األمنية بالتنســـيق مع 
القـــوات المســـلحة بمحيـــط كافة المنشـــآت 

الهامـــة والحيوية على مســـتوى الجمهورية 
على مدار الـ24  ساعة (يوميا). 

وتابعـــت التقاريـــر أنه من بين المنشـــآت 
التـــي خضعت لإلجـــراءات المتصلـــة بتأمين 
الحفل مبانـــي البرلمان والحكومـــة واإلذاعة 
والتلفزيون والبنك المركزي في وسط القاهرة 
ومحطـــات توليـــد الكهرباء ومحطـــات المياه 

الرئيسية في مختلف أنحاء البالد. 
وقالت الوكالـــة إن المرحلـــة النهائية من 
خطة التأمين لحفل افتتاح المشروع بدأت في 
األول من أغسطس الحالي قبل خمسة أيام من 

إقامة االحتفال. 
وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في 
هجمات متشددي شمال سيناء خالل العامين 
الماضيين. وأبـــرز الجماعات المتشـــددة في 
المحافظة المتاخمة لألراضي المحتلة وقطاع 

غزة جماعة والية ســـيناء التي كانت تســـمي 
ثم غيرت اسمها  نفسها ”أنصار بين المقدس“
في نوفمبر مـــع إعالنها البيعة لتنظيم الدولة 
اإلسالمية الذي استولى على أجزاء واسعة من 

العراق وسوريا. 
ويقول الجيش المصـــري إنه قتل المئات 
مـــن المتشـــددين في حملـــة بمشـــاركة قوات 

الشرطة.
وتأتي هذه الحمـــالت بطريقة تكون معها 
االحتفـــاالت بافتتـــاح الفـــرع الجديـــد لقناة 
الســـويس فرصة لمزيـــد التضييق على منافذ 
اإلرهـــاب والجماعات المســـلحة فـــي منطقة 
ســـيناء، وتأتي هذه الجهود بعـــد أن رصدت 
القـــوات األمنيـــة جملة مـــن التحـــركات التي 
من الممكن أن تســـتهدف مواكـــب االحتفاالت 

بهجمات إرهابية.

تسخير اآلالف من الشرطة املصرية لتأمني حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

الثالثاء 2015/08/04 - السنة 38 العدد 129997

يحضرون  ســـوف  أجــانــب  ـــادة  ق

حــفــل االفــتــتــاح، وبــالــتــالــي فــإن 

إجــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة قد 

اتخذت

◄

أضداد
«افتتاح قناة السويس الجديدة أمام املالحة العاملية يعتبر  الحدث 

األهم في القرن الحالي ســـواء بالنسبة للمصريني أو لألمة العربية أو 

جميع الدول في العالم».

هاني ضاحي
وزير النقل املصري

«الشـــعب املصـــري هـــو البطـــل الحقيقـــي لإلنجـــاز العظيم 

واالحتفـــال بافتتـــاح قنـــاة الســـويس الجديدة ســـوف يكون 

بمشاركة الشباب وكافة فئات الشعب». 

عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

«قناة الســـويس الجديدة ليســـت قنـــاة منفصلة وإنما هـــي موازية 

للقناة القديمة، وهي تحسني وإضافة قوية للقناة الرئيسية وسوف 

تساهم في إنعاش االقتصاد املصري».

أحمد الشامي
خبير اقتصادي ومالحي مصري

قناة السويس بني طمع االستعمار وطموح املصريني لجني املكاسب

} يرتبـــط الفريق مهاب مميش مع عبدالفتاح 
السيسي رئيس مصر احلالي بعالقة زمالة من 
خالل عملهما معا أغلب ســـنوات عمريهما في 
صفوف اجليـــش املصري، ويتشـــارك اإلثنان 
فـــي قناعتهما الوطنيـــة التي انعكســـت في 
اإلصرار على أن يكون مشـــروع القناة 
اجلديـــدة مصريـــا مئة باملئة، ســـواء 
فـــي متويلـــه الـــذي مّثل صـــورة من 
صور إميان الشعب بثرواته، عندما 
أقبل املصريون علـــى االكتتاب في 
املشـــروع ودفعوا أكثـــر من 8.5
مليار دوالر خـــالل ثمانية أيام 
فقـــط قبل أن تعلـــن احلكومة 
فـــي  أو  االكتتـــاب،  إقفـــال 
تنفيذه الـــذي تولته الهيئة 
الهندسية للقوات املسلحة 
املصريـــة حتـــت إشـــراف 
واالستعانة  نفسه،  مميش 
بشـــركات أجنبيـــة متنوعة 
تؤدي كل منهـــا مهاما محددة 

لها ضمن املشروع.
أوال  هـــذا  ويشـــكل 
الفرق  شـــيء  كل  وقبل 
بـــني الفريـــق مميـــش 
فردينانـــد  والفرنســـي 
فالفريـــق  ديليســـبس، 
خلفيات  لـــه  تكـــن  لـــم 
ذاتية في تخليد اسمه، 

فالتمويـــل كان شـــعبيا والكفـــاءات مصريـــة 
باألســـاس، واإلشـــراف أيضـــا كان مـــن قبله، 

مصريا خالصا مئة في املئة.
وال ميكن طبعا أن ننسى املدة التي حددت 
لتدشـــني قناة الســـويس اجلديدة، فلئن كانت 
القنـــاة األولى قد اســـتغرقت عشـــر ســـنوات 
الفتتاحها، فإن القناة الثانية اجلديدة لم تبق 
ســـوى عام واحد رغم أن الدراســـات أكدت أن 
املدة الكافية هي ثالث سنوات. وهو أمر جلب 
الكثيـــر من حمـــالت التشـــكيك خصوصا من 
إعالميني تابعني جلماعة اإلخوان املسلمني في 
قدرة مميش واملصريـــني على االلتزام باملوعد 
احملـــدد، وفـــي األخير التزم فعـــال باألمر وفي 

صمت.
أمـــا عن ذاكرة ”الســـخرة“ التي تتمثل في 
مـــوت آالف املصريني جـــراء اجلوع والعطش 
واملرض أثناء احلفر في القرن التاســـع عشر، 
فـــإن مميش لم يتبع تلـــك الطريقة أبدا، بل إن 
الفريق أشـــرف علـــى تشـــغيل آالف الطاقات 
املصريـــة وإعطائهـــا حياة أخرى بـــدل املوت 
الـــذي أشـــرف عليه الدبلوماســـي الفرنســـي 

فرديناند. 
فقـــد كان الفريـــق مميـــش حريصـــا على 
اإلشـــادة بالعامـــل املصـــري فـــي تصريحات 
لوســـائل اإلعالم قبل أيام قال فيها إن ”العامل 
املصري يحقق املعجزات، واشتغل في الشمس 
والبـــرد، وأجنز ويعـــود بقوة مـــن خالل هذا 

املشروع“. 

وقد فرضت النشأة العسكرية على الفريق 
مميـــش االقتنـــاع بأن اإلجنـــاز هو الســـبيل 
للنجاح، وأن حتقيق الهـــدف اجلماعي معيار 

النجاح الفردي.

هـــذا الفـــارق فـــي طبيعة الرجلـــني ميكن 
تلمســـه بســـهولة في نظرة كل منهمـــا لقناة 
السويس التي بنت فلسفة كليهما في التعامل 
معها، فمميش الذي تخرج من الكلية البحرية 
عـــام 1971 تعرف على القناة ألول مرة عن قرب 
خالل مشـــاركته فـــي حرب أكتوبر عـــام 1973
عندما تولت القوات البحرية التي كان يقودها 
وقتهـــا الفريق محمد علي فهمي مهمة وصفت 
باملســـتحيلة كانـــت تتمثل في ســـد مواســـير 
النابالم التي كان اجليش اإلسرائيلي أوصلها 
حتـــت مجرى القناة ليتمكن مـــن حتويل املمر 
املالحـــي إلى كتلة من النار، إذا فكر املصريون 
في عبـــوره، وهي مهمة جنحـــت فيها القوات 
البحريـــة بامتياز وكانت مـــن عوامل حتقيق 
النصر العربي على اإلســـرائيليني في الصراع 

العسكري بينهما، ثم شارك مجددا مع زمالئه 
فـــي تطهير مجـــرى القنـــاة من األلغـــام عقب 
احلـــرب متهيـــدا إلعـــادة افتتاحهـــا للمالحة 

مجددا عام 1975.
التـــي  األمانـــي 
رافقـــت حفـــر القنـــاة 
اجلديـــدة فـــي حتويل 
مصر إلى مركز جتارى 
عاملـــي،  ولوجيســـتي 
القناة  عائـــد  وزيـــادة 
إلى 13.226 مليار دوالر 
وزيـــادة   ،2023 عـــام 
ألبناء  العمـــل  فـــرص 
مـــدن القناة و ســـيناء واحملافظـــات املجاورة 
مـــع خلق مجتمعـــات عمرانية جديـــدة ينتظر 
املصريون حتقيقها على أحر من اجلمر، وذلك 
بعكس ما ذهب إليه ديليســـبس الذي وعد ولم 

يحقق.
إن االنتمـــاء إلى الوطن الـــذي تخرج منه 
رجاالت القـــوات المســـلحة المصرية والذين 
أشـــرفوا على بناء قنـــاة الســـويس الجديدة 
هو الـــذي يقف وراء هـــذا التشـــييد بامتياز. 
فالمصلحـــة الذاتية ال يمكـــن إقامة اعتبار لها 
أمـــام القوة العامة والجمعيـــة التي عملت في 
وقت قياسي على حفر القناة الثانية والتوصل 
إلى حلول تمكن السفن من مزيد التدفق بأكثر 
أريحيـــة وكثافة وســـرعة، األمر الذي ســـوف 

يغذي المالحة العالمية بممر جديد.

}الدبلوماســـي الفرنسي الداهية الذي كانت 
تربطـــه عالقـــة صداقـــة قديمة مـــع الخديوي 
ســـعيد، وذهبت بعض األقاويـــل إلىالحديث 
عن أنه كان ممتنا لصديقه الفرنســـي بإطعامه 
أطبـــاق ”المكرونة“ في صبـــاه دون علم والده 
محمد علي باشا الذي كان يحرم عليه تناولها 
بســـبب بدانته، لم يكتف باالمتيازات الهائلة 
التـــي حصـــل عليها مـــن حاكم مصـــر، إنما 
أقنعه بـــأن تؤول ملكية القناة الجديدة إلى 
الشركة العالمية التي أسسها ديليسبس 
لمدة 99 عاما، تحصل خاللها مصر على 
15 بالمئـــة مـــن األرباح ســـنويا، على 
أن تعـــود ملكية القنـــاة إلى الحكـومة 
المصريــــة بعـــد ذلك مقابـــل تعويض 

يتفق عليه الطرفان.
يؤلـــم  مـــا  أكثـــر  ”الســـخرة“  وتعـــد 
المصريين في تاريخ حفر القناة، حيث استغل 
ديليسبس عالقته الوثيقة بالخديوي إلجبار 
مـــا يقـــرب مـــن مليون 
علـــى  مصـــري  شـــاب 
العمل فـــي الحفر، دون 
أن يكلـــف نفســـه عناء 
المناسب  الغذاء  توفير 
لهم،  الطبية  والرعايـــة 
بـــل كان فـــي كثير من 
األحيـــان يتراجـــع عن 

دفـــع أجورهم الزهيـــدة، ما أدى فـــي النهاية 
لوفاة ما يقرب من 120 ألف عامل منهم، بسبب 
الجوع والعطش واألوبئة والمعاملة الســـيئة، 
معظمهـــم دفن فـــي الصحراء أو تحـــت مياه 
القناة، وتذكـــر المصادر التاريخية أنه نتيجة 
لكثـــرة الموتى فشـــلت الشـــركة العالمية في 
بعض األحيان في إيجاد عدد كاف من الرجال 

لرفع الموتى من أماكن الحفر.

العلمـــاء  كافـــة  عـــن  المعـــروف  ومـــن 
والدبلوماسيين الفرنســـيين الذين مروا على 
مصر، وكانت لهم عالقات مع ملوكها وحكامها، 
أنهـــم ســـعوا إلى صنـــع مجدهم الشـــخصي 
وتخليد أســـمائهم بحفر قناة السويس وبذلك 
يحققـــون أهدافـــا ذاتية واســـتعمارية الهدف 
منها نهب ثروات الشعوب وإخضاعها األبدي 

إلى التبعية. 
وقد سبق الدبلوماسي فرديناند ديليسبس 
عدد من الدبلوماســـيين اآلخريـــن في محاولة 

شق القناة، ومن بينهم علماء الحملة الفرنسية 
على مصر عام 1798، ثم السان سيمونيين عام 

.1832
وقـــد كان ديليســـبس دبلوماســـيا ماهرا، 
يقتضي عملـــه اختيار الـــكالم المنمق إلقناع 
محدثـــه بما يريـــد إقناعـــه به، حتـــى لو كان 
غير حقيقي، وهـــو تقريبا ما حدث بالفعل في 
قصة إقناع الخديوي ســـعيد بحفر القناة، كما 
تعتمد  عملـــه  طبيعـــة  أن 
الفرديـــة  القـــدرات  علـــى 
وتعظمها، وقد كان السبب 
احتـــالل  فـــي  الرئيســـي 
اإلنكليز لمصـــر. فقد كان 
ضمان المـــرور في القناة 
هـــو  عملهـــا  واســـتمرار 
الشغل الشـــاغل للفرنسي 
ديليسبس، حتى ولو كان الثمن الذي يتوجب 
دفعـــه من أجل ذلك هو التواطـــؤ مع اإلنكليز، 

وتسهيل مهمة احتالل مصر عليهم. 
ويذكـــر التاريخ أنه في عـــام 1882، وبينما 
كان الجيش المصري بقيادة أحمد عرابي في 
عز حربه مـــع الجيش اإلنكليـــزي الذي وصل 
البالد بنية احتاللها، فكر عرابي في غلق قناة 
الســـويس لمنع التقـــاء الوحـــدات اإلنكليزية 
القادمة من الهند عبر البحر األحمر مع القوات 
القادمة من البحر المتوســـط، لكنه استســـلم 

لخداع ديليســـبس الذي أقســـم بشـــرفه على 
ضمان عدم مرور ســـفينة إنكليزية واحدة من 
القنـــاة. وبينما كان ديليســـبس دائم االتصال 
بعرابي، إلقناعه بأن القناة طريق حر للمالحة 
العالمية ال يمكن ارتـــكاب أعمال حربية فيها، 
وأن اإلنكليز لو سولت لهم أنفسهم أن يخرقوا 
حيادهـــا، فســـوف يتعرضون لســـخط العالم 
بأســـره، إذ بســـفينة حربيـــة إنكليزيـــة تعبر 
القناة ليلة الســـابع من أغســـطس 1882، بين 
السويس وبحيرة التمســـاح، والمدهش أنها 
لم تمر فقط دون الحصـــول على تصريح إنما 
دون دفع رســـوم العبور، فكان ذلك أول خطوة 
على طريق تمكين اإلنكليز من احتالل مصر. 

الفرنســـي  بالدبلوماســـي  وانتهـــى األمر 
فردينانـــد إلى أن واكب احتالل اإلنكليز لمصر 
بالكامـــل وإعـــالن الحكومـــة في ذلـــك الوقت 

إفالسها.
وللتذكير، فإن كل الموظفين األجانب الذين 
مروا بقناة الســـويس أثناء حكم االســـتعمار 
اإلنكليـــزي لمصـــر لـــم تكـــن لهـــم أي والءات 
أخالقيـــة أو قيم تتحكم فـــي قراراتهم، بل كان 
الهدف الرئيســـي من إدارة القنـــاة هو الربح 
المـــادي من جهة وابتـــزاز القوى العالمية من 
جهة أخرى، فقناة الســـويس شـــريان رئيسي 
يضخ الحياة لكل منطقة شمال الكرة األرضية 

خاصة القارة األوروبية والقارة األميركية.

صداقة مزيفة وطمع وراء اإلشراف على حفر قناة السويس

املصلحة الوطنية وراء اإلشراف على حفر قناة السويس الجديدة
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فرديناند ديليسبس
ولـــد بضاحية فرســـاي بباريـــس ســـنة 1805، وهو مهندس 

فرنسي بدأ في اإلشراف على حفر قناة السويس سنة 1856 

بعد استغالله لعالقته املقربة مع الخديوي سعيد.

مهاب مميش
ولد ســـنة 1948 باألســـكندرية وهو القائد الســـابق للقوات 

البحرية املصرية وعضو املجلس األعلى للقوات املســـلحة، 

تم تعيينه على رأس هيئة قناة السويس سنة 2012.

الصداقة املزيفة مع الخديوي سعيد والطمع 

في الشهرة واملال كانا الدافعني وراء شق قناة 

السويس في القرن الـ١٩

زمالته للمشير عبدالفتاح السيسي وحب الوطن 

املصري والعمل على النهوض به هي الدوافع وراء 

اإلشراف على حفر قناة السويس الجديدة

عند ذكر قناة السويس، ينبغي التوقف أمام هذا االسم الذي يرمز إلى أهم 
ممر بحري في العالم. فكل األطماع االستعمارية التي استهدفت مصر في 
السابق كانت باألساس موجهة إلى تلك القناة. كيف ال وقد صاغ اإلنكليز 
أهم قاعدة اســــــتعمارية في مدرســــــتهم التي تؤكد على أن ”الذي يســــــيطر 
على البحر، يسيطر على العالم“. يترقب المصريون واألمة العربية والعالم 
ــــــس حدثا عاديا بكل  هــــــذه األيام افتتاح قناة الســــــويس الثانية ألن ذلك لي

المقاييس، فهو مناسبة اســــــتثنائية في ذاتها، وفرصة الستذكار البدايات 
األولى لهذا المشروع. وفي هذا االستذكار عودة إلى تقاطع المبادئ التي 

دفعت المشرفين لشق قناة السويس األولى والثانية. 
فالسياسيون الغرب في العهد االستعماري لم تكن لهم أي محركات للقيام 
بمثل هذه المشــــــاريع سوى المحركات الشــــــخصية، أما المشرفون اليوم، 

وهم من المصريين، فمحركهم وطني بامتياز.

ــــــذ البدايات، ولعل الشــــــخصيتين المتقابلتين هذه المرة  التناقض يبدأ من
بعيدان نوعا ما في الزمن. فاألول كان الدبلوماســــــي الفرنســــــي فرديناند 
ديليســــــبس الذي أشرف على شق قناة الســــــويس في القرن التاسع عشر 
وكان دافعه األساســــــي الطمع في الثروة. أما الرجــــــل الثاني فهو الفريق 
مهاب مميش، الذي أشــــــرف على افتتاح قناة الســــــويس الثانية في القرن 

الحادي والعشرين، ودافعه في ذلك فقط حب مصر.



} داكار - ركـــز المؤتمـــر الدولـــي لإلســـالم 
والسالم الذي حضره كل من العاهل المغربي 
محمـــد الســـادس والرئيس الســـنغالي ماكي 
بالطبقـــات  النهـــوض  أهميـــة  علـــى  ســـال، 
الفقيرة وإخراجها مـــن دائرة الحاجة المادية 
والمعرفية التي تضعها في ظرف قابل للتطرف 
واالســـتقطاب من قبل الخاليا المتطرفة. وقد 
تمت الدعوة بمناسبة هذا المؤتمر إلى إنشاء 
”صنـــدوق مـــن أجل الســـالم واالســـتقرار في 
العالم اإلســـالمي، للقضاء علـــى التطرف عبر 

الحد من الفوارق االجتماعية“.
وقـــال البيـــان الختامي للمؤتمـــر ”ندعو 
قـــادة الـــدول ورؤســـاء الحكومـــات األفريقية 
التي تأوي عددا كبيرا من المســـلمين، وجميع 
قـــادة دول العالم، والمنظمات الدولية من أجل 
الســـالم، وأصحاب النوايا الحســـنة من ذوي 
البر واإلحســـان، إلى المشـــاركة بشـــكل فعال 
فـــي إنشـــاء وإدارة صندوق من أجل الســـالم 
واالستقرار“. وأشار مشـــاركون في المؤتمر، 
عبر البيان الختامي وقد أطلقت عليه تســـمية 
”إعالن داكار“، إلى أنه سيتم تمويل الصندوق 
بشـــكل جزئي، عبر أموال الزكاة التي ســـيتم 

جمعها عبر دول العالم قاطبة.
وشـــارك في المؤتمر الذي تـــم تمويله من 
قبل العاهل المغربي محمد السادس والرئيس 
السنغالي ماكي سال نحو 500 خبير جامعي، 
فضال عن رجال دين، قدموا من أنحاء مختلفة 
بالتأثير  مـــن العالـــم. ونـــدد ”إعـــالن داكار“ 
الســـلبي للصراعـــات على الطبقـــات الفقيرة، 
في وقـــت تمـــارس فيـــه جماعة بوكـــو حرام 
انتهاكاتها في حوض بحيرة تشـــاد، ال سيما 

فـــي نيجيريـــا والكاميرون، عبـــر انتداب فئة 
المهمشين من السكان.

وكان الرئيـــس الســـنغالي ماكـــي ســـال، 
قـــد افتتح أعمـــال المؤتمر،  بكلمـــة ندد فيها 
بالتطرف الديني، مشيرا إلى أن ”اإلسالم دين 
ســـالم وتضامن“، فيما شهد المؤتمر عددا من 
الجلسات، تمحورت حول ”اإلسالم والسالم“.

وأكد وزير األوقاف والشـــؤون اإلســـالمية 
المغربـــي، أحمد التوفيق، أن مؤسســـة محمد 
الســـادس للعلماء األفارقة عـــززت، بإيمانها، 
األهميـــة الملحـــة للقيـــام بالواجب وإرســـاء 
شـــراكة أخالقيـــة وفعالـــة بيـــن كل القـــوى 
الفاعلة في القارة األفريقية من أجل التســـامح 
والتعايش بين المســـلمين وغيرهم من أتباع 
األديـــان األخرى. وأوضـــح التوفيق، في كلمة 
خـــالل افتتـــاح المؤتمـــر أن مؤسســـة محمد 
الســـادس للعلماء األفارقة، ولتحقيق أهدافها، 
لديهـــا كل ”المؤهـــالت في ما يتصـــل باإلرث 
التاريخي المشترك وإذكاء قراءة محينة لمهام 
الدين، وكذا في التأكيد على أهمية المعطيات 
الميدانية والوضع الحالـــي للمجال الديني“، 
مشـــيرا إلى أهمية تحصين هـــذا المجال من 

تقلبات السياسة على المدى القصير.
 وأضـــاف الوزير أن ”العمـــل الذي يتعين 
علينـــا فعلـــه مـــن أجـــل تعبئـــة الجميع هو 
إرســـاء تعاون مبتكر في هـــذا المجال“. وأكد 
أن اإلســـالم في أفريقيا يتغذى باســـتمرار من 
الحكمة الصوفية، التي هي في األساس حكمة 
الســـالم و“واحدة من أهم القواسم المشتركة 
األساســـية بين المغـــرب والســـنغال وبلدان
أفريقيـــة أخرى“. في هذا الصدد، ذّكر التوفيق 
بأواصـــر ”االعتـــراف والتقدير“ بيـــن الملكية 
المغربيـــة والطـــرق الصوفيـــة في الســـنغال 
وبلـــدان أفريقية أخرى، مشـــيرا إلـــى أن هذه 

العالقات تندرج في سياق ”روحي بحت“.
وأضـــاف أن الطرق الصوفيـــة مدعوة إلى 
التجـــاوب مـــع متطلبـــات العصر فـــي العالم 

وتحدياته  للدفاع عن القيم التي هي حارســـة 
أمينة عليها، مشـــيرا إلى أن السبيل الصوفي 
يتميـــز بتغذيـــة الســـالم الداخلي عبـــر الفرد 
وبناء قيم السالم، وأضاف أن اإلسالم هو دين 
التسامح والســـالم، معربا عن تنديده بأعمال 
العنف التي يشهدها العالم واألفعال الهوجاء 
التـــي يرتكبها المتطرفـــون الذين يرغبون في 
الســـطو على الديـــن وارتهانه. وقـــال في هذا 
الصدد ”لقد آن األوان إلســـماع صوت السالم 
بالمســـتوى  واالرتقاء  اإلنســـانية،  واألخـــوة 
األخالقـــي والمعنـــوي والفكري للبشـــرية من 

خالل إذكاء القيم األصيلة لإلسالم“.

ودعـــا المتدخلون وهم من األئمة والعلماء 
وأســـتاذة متخصصين في األديـــان المقارنة 
وعلـــم االجتماع بعـــد أن أوضحـــوا أن األمن 
واالستقرار شرطان ضروريان لتحقيق أهداف 
التنمية، إلى بناء مجتمعات تطبعها التعددية 
ويســـودها الســـالم واالســـتقرار والتماســـك
 االجتماعـــي. كمـــا دعـــوا إلى حـــل النزاعات 
التي تهز القارة األفريقية بالوسائل السلمية، 
مبرزين دور الشباب وأهميته في الحفاظ على 
الســـلم واالستقرار في البلدان اإلسالمية وفي 
تعزيز قيم اإلســـالم المرتكزة على الوســـطية، 

والنهوض بها.

وأكدوا أن اإلســـالم، المشـــتق اســـمه من 
كلمـــة ”الســـالم“، ال يمكـــن أن ينســـجم مـــع 
بعـــض الصـــور الســـلبية التـــي تـــروج عنه، 
والتـــي تربطـــه بالعنف، مشـــددين على أنه ال 
يمكن تحميل الدين اإلســـالمي مســـؤولية كل
ما يرتكب باســـمه، وعلى أن اإلســـالم ال يقبل 

الظلم واإلساءات الصادرة عن أعدائه.
المؤتمـــر  أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر   
ينظـــم مـــن قبـــل برنامـــج ”جمعيـــة أنصـــار
الديـــن بالســـنغال“ بمشـــاركة 500 ضيف، من 
بينهم شـــخصيات مرموقة قدمت من مختلف 
أنحاء العالم للمشاركة في حوار بين الديانات.

} تورينــو (إيطاليا) - هاجم عضوان منتخبان 
في المجلس المحلي لمدينة تورينو اإليطالية 
مقـــرا ينظـــم فيـــه مؤتمـــر حـــول ”العـــادات 
واألزيـــاء اإلســـالمية“، وذلك بإزالة  ســـجادة 
كانـــت موضوعة في غرفـــة مخصصة لصالة 
المسلمين، وتهشيم بعض النماذج من التحف 
التقليديـــة العربية التي كتبت عليها أشـــعار 
صوفية. وقـــد أدى هذا االعتداء إلى موجة من 
الغضب لدى الســـكان المحلييـــن المعروفين 

بتسامحهم وتعايشهم مع المهاجرين.
وانتقـــد عمدة المدينة، بيرو فاســـينو، ما 
أقدم عليه النائبان المحليان، فابريزيو ريشـــا 
وريكاردو كاربونيـــرا، وهما من أعضاء حزب 
عصبة الشمال اليميني والمعادي للمهاجرين، 

واعتبره هجومـــا متخلفا. وقال عمدة المدينة 
إن مـــا جرى كان ”هجوما علـــى المدينة ذاتها 

وعلى ضيوفها ومظهرا من مظاهر الجهل“.
ونشـــرت صفحة الحزب المتطرف مقطعا 
مصورا للنائبين وهما يزيالن سجادة الصالة 
من الغرفة المخصصة لذلـــك داخل مقر إدارة 
المدينـــة على هامـــش مؤتمر حـــول العادات 
واألزياء اإلســـالمية. وأكد منظـــم المؤتمر من 
جهته أن المشاركين كانوا في غرفة أخرى ولم 
تتأثـــر أعمال المؤتمر بما حـــدث، ولكنه أدان 
هذا الســـلوك بشدة خاصة وأن مقطع الفيديو 
الذي صور للنائبيـــن كان يتضمن تهكما على 

المسلمين ونعتا لهم بأبشع النعوت.
وقالت صحيفة الســـتامبا التي تصدر في 

تورينـــو فـــي افتتاحيتها إن ”تصـــرف نائبي 
حزب عصبة الشـــمال يعبر عن أفكار سياسية 
عنيفة وشعبوية“، وحذرت الصحيفة من أن ما 
جرى قد يجلب على المدينة خسائر اقتصادية 
بإبعاد استثمارات العالم اإلسالمي. وقد نقلت 
الصحيفـــة أقـــوال أحد النائيبـــن الذي صرح 
”إذا كان أحدكـــم يريد الصـــالة، فهناك العديد 
من المراكز اإلســـالمية، فلتذهبـــوا إليها، فال 
يقيم المسيحيون كنائس كلما نظموا مؤتمرا 
عن المســـيحية“. وقد أثارت هذه التصريحات 
هجومـــا مضادا من قبل الســـكان والنشـــطاء 
في تورينـــو، وهي المدينة التـــي تعرف بقوة 
نقاباتها وميلها إلى األحزاب اليســـارية نظرا 

لتركز القوة الصناعية اإليطالية فيها.

وحافـــظ حزب عصبة الشـــمال المتشـــدد 
علـــى مكانته كأقوى أحـــزاب اليمين اإليطالي 
فـــي االنتخابات المحلية األخيـــرة. وقد أظهر 
اســـتطالع للرأي أجرته مؤسسة بيو لألبحاث 
األميركيـــة أن 63 مـــن مواطني غـــرب أوروبا 

يكنون العداء للمسلمين واإلسالم.

} بكين - أظهرت دراســـة نشرت مؤخرا تزايد 
نسبة معتنقي األديان في الصين لدى شريحة 
الشباب، وأن اإلسالم يحتل النسبة األعلى من 
األديان المعتنقة في أوســـاط الشباب، مقارنة 
بأتبـــاع الديانات األخرى. وصدرت الدراســـة 
المســـحية حول وضع األديـــان بالصين لعام 
2015 عن المركز الوطني للدراســـات والبحوث 
التابع لكلية الفلســـفة بجامعة الشعب ببكين. 
وشمل المســـح نحو 4382 من المواقع الدينية 
ودور العبـــادة في 31 إقليمـــا ومقاطعة تغطي 
مجمل مســـاحة األراضي الصينية، واستغرق 

إعداد الدراسة نحو العامين.
وبينت الدراسة أن أتباع الديانة المسيحية 
البروتستانتية يستحوذون على أكبر عدد من 
الكنائس ودور العبادة، بينما يشكل البوذيون 

العدد األكبر من معتنقي األديان.
وخلصت إلى أن شريحة الشباب دون سن 
الثالثين لـــدى المســـلمين الصينيين وصلت 
إلـــى 22.4 بالمئـــة مقارنة بمعتنقـــي الديانات 
الكبـــرى  الخمـــس  والوضعيـــة  الســـماوية 
بالصين، وهي البوذية والتاوية والكاثوليكية 
احتـــل  وقـــد  واإلســـالم.  والبروتســـتانتية 

الكاثوليك المرتبة الثانية بنسبة 22 بالمئة.
وأرجـــع خبـــراء الســـبب وراء ذلـــك إلـــى 
سياســـة الطفل الواحد التي تفرضها الصين 
منذ ثالثـــة عقود على مواطنيها المنتمين إلى 
قومية الخان التي تشـــكل أكثـــر من 90 بالمئة 
من عدد الســـكان. لكن تلك السياســـة ال تطبق 

على أكثر من خمســـين أقليـــة قومية صغيرة 
أخرى، ويســـمح لهم القانون بإنجاب أكثر من 
طفل ومن ضمنهم عشر أقليات تعتنق اإلسالم. 
ويضيف الخبراء ســـببا آخر، وهـــو أنه قلما 
تجد مســـلما يتحول عن دينـــه العتناق ديانة 
أخرى، لذلك حافظ حضور اإلســـالم على ثباته 

بين األديان األخرى في الصين.
ويـــرى وو فـــان الباحـــث فـــي الشـــؤون 
اإلســـالمية بالصين أن ”انتشـــار اســـتخدام 
شـــبكة اإلنترنـــت واتســـاع نطاقهـــا، وكذلك 
ازدياد تأثير مواقـــع التواصل االجتماعي من 
األســـباب الرئيســـية وراء اعتناق الكثير من 
الشـــباب الصيني لإلسالم والديانات األخرى، 
خاصة في مجتمع يعاني من الخواء الروحي 
الحـــزب  أن  ويذكـــر  الصينـــي“.  كالمجتمـــع 
الشيوعي الصيني الذي يحكم البالد منذ ثورة 
ماو تســـي تونغ في خمسينات القرن الماضي 
يميل إلـــى االبتعاد عن التدين وتقديس العمل 

وهو المرتكز النظري الماركسي المعروف.
توقعـــات، أن أعداد المســـلمين  وترجـــح 

في الصين تجاوزت حاجز الخمســـين مليون 
نســـمة على أقل تقدير، لكن إحصاءات رسمية 
تقـــدر أعدادهـــم بنحو 24 مليون نســـمة فقط، 
حيـــث يشـــكلون 1.8 بالمئـــة مـــن مجمل عدد 
السكان، وينتمون إلى عشر أقليات قومية، هي 
قومية خوي األكثر تعدادا واألوســـع انتشارا، 
وتليها اإليغور واألوزبك والطاجيك والقازاق 
والقرغيز والتتار وباوآن ودونغشيانغ وقومية 

ســـاالر وهي أقلهم تعدادا. ومـــن المتوقع أن 
تصل أعداد مســـلمي الصين إلى نحو ثالثين 

مليون نسمة بحلول عام 2030.
ويعـــد هذا الرقـــم المتوقـــع الوصول إليه 
مـــن حيث عـــدد المســـلمين فـــي الصين أحد 
المؤشـــرات التي على ضوئها يدعـــو العديد 
من النشـــطاء الســـلطة الصينية إلـــى تغيير 

سياستها تجاه التدين في الصين.
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املؤتمر الدولي لإلسالم والسالم يعزز الدور املغربي في محاربة التطرف

استياء بعد اعتداء متطرفني إيطاليني على رموز إسالمية

األقليات الدينية في الصني تصبح أكثر إلتزاما بأديانها 

البحث امليداني املســــــتمر في شــــــؤون التدين وتفاصيل حياة املســــــلمني في أفريقيا، يعد 
الوسيلة األمثل لالقتراب من حياة الناس ومعرفة مشاغلهم ومتثلهم للدين اإلسالمي. ومن 
خــــــالل هذا االقتراب، يتمكن العلماء والفقهاء من بلورة قراءة محّينة لإلســــــالم على ضوء 
حاجة املسلم للطاقة الروحية وإبعاده متاما عن التطرف والتعصب. هذه خالصة األهداف 
التي توصل إليها املؤمتر الدولي لإلسالم والسالم املنعقد في العاصمة السنغالية داكار 

والذي أشرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة.

مقاربة مغربية تركز على تحييد الساحة األفريقية عن التطرف ونشر قيم التسامح

اإلسالم في الصني يعتبر نافذة لالطالع أكثر على املحيط والعالم

[ إعالن داكار يدعو إلى إنشاء صندوق ملحاربة الفقر والتطرف [ للصوفيني دور رئيسي في تشكيل الوعي الوسطي ومحاربة التكفير

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ تستعد مدينة مسيسوجا 
الكندية، التابعة لمنطقة تورنتو 
الكبرى، احتضان حدث ”مسلم 
تست“ أكبر المهرجانات التي 

تشهدها أميركا الشمالية والذي 
تقدم فيه قيم اإلسالم السمحة 

والمستنيرة.

◄ذكرت صحيفة 
”ديرتاجستسايتونغ“ األلمانية، 

أن مظاهر جديدة معادية 
لإلسالم في رومانيا أخذت 

منحى تصاعديا مع تنظيم حزب 
اليمين الجديد ”نوياداراباتا“ 

المتطرف مظاهرة معادية 
لتأسيس مركز إسالمي جامع 
لألقلية المسلمة في العاصمة 

بوخارست.

◄كشف مسؤول األمن القومي 
في الهند أرفيند غوبتا أن 

عدد المسلمين في بالده بلغ 
180 مليون شخص، وذلك لدى 
اجتماعه بالشيخ أحمد الطيب 

شيخ األزهر أثناء زيارته 
األخيرة للهند.

◄ أثار إغالق مسجد تم إنشاؤه 
داخل كنيسة سابقة في إطار 

عمل فني صممه فنان أيسلندي 
بمدينة البندقية انتقادات 

عديدة، حيث يسعى مركز الفنون 
إلعادة فتح فوري لهذا العمل 

الفني بعد مطالبات شعبية 
بذلك.

◄ بمناسبة مرور عام على 
مأساة قرى نينوى في السابع 

من أغسطس 2014، دعا بطريرك 
بابل للكلدان مار لويس روفائيل 
األول ساكو «جميع المسيحيين 
في العالم لالنضمام إلينا بهذه 
المناسبة للصالة معنا من أجل 

السالم في العراق وسوريا».

باختصار

تسامح
«نشـــدد على ضرورة حماية العقيدة اإلسالمية والوحدة الروحية 

للشـــعوب األفريقيـــة مـــن كل النزاعـــات والتيـــارات واألفـــكار 

التضليلية التي تمس بقدسية اإلسالم وتعاليمه ومقاصده».

محمد السادس
العاهل املغربي

«نؤكـــد علـــى حريـــة املواطنـــني املســـلمني الصينيـــني فـــي إقامة 

إقامـــة شـــعائرهم  مـــن  الدينيـــة ألن منـــع املســـلمني  شـــعائرهم 

سينعكس بالسلب على الصني ومكانتها بني الدول».

أحمد الطيب
شيخ األزهر

«دائمـــا ما نؤكد للعالم كله أن اإلســـالم ديـــن ال عالقة له بالتطرف 

واإلرهاب، ولكنه دين محبة وســـالم، ونحن نعتبر من يقومون بتلك 

األفعال اإلرهابية الشنيعة قتلة وليسوا متدينني».

روبارتا بينوتي
وزيرة الدفاع اإليطالية

ـــي حـــزب  ـــب ـــائ تــــصــــرف ن

عن  يعبر  الشمال  عصبة 

عنيفة  سياسية  أفــكــار 

وشعبوية

◄

أتبـــاع املســـيحية يســـتحوذون 

على أكبر عدد من الكنائس بينما 

يشـــكل البوذيون العـــدد األكبر 

من معتنقي األديان

◄

أحمد التوفيق:

اإلسالم في أفريقيا يتغذى 

باستمرار من الحكمة 

الصوفية



زكي الصدير

} أكد ســـلطان البازعي في كلمته، بمناســـبة 
تدشـــين بوابة الثقافة والفنـــون على ضرورة 
االهتمـــام بالمبدعيـــن الشـــباب والعمل على 
تقديـــم كل ما يذلل الصعاب أمامهم رغم ضيق 
الدعم والتمويل للمشاريع الثقافية والفنية في 
المملكة. يقول البازعـــي ”الجمعية التي تدير 

16 فرعا تغطي جميع مناطق المملكة، وتطمح 
إلـــى أن تكون موجـــودة فـــي كل محافظة من 
محافظات مناطقنا اســـتجابة للطلب المتزايد 
من شـــباب وشـــابات هذه البـــالد الذين يزيد 
تعدادهم علـــى 13 مليونا بنســـبة تتجاوز الـ 
60 بالمئة من الســـكان، ترى فـــي هذه الفروع 
نوافذ للضوء ومنصات يكتشف فيها الشباب 
مواهبهم ويمارسون إبداعهم، وعلى الرغم من 

محدودية اإلمكانـــات والنقص في المرافق إال 
أن هـــذه الفروع قامت وتقـــوم بعمل خارق في 
أداء مهامها بأكثر مما هو متاح لها في أحيان 

كثيرة“.
وقـــال الدوســـري فـــي كلمته ”ســـوف لن 
تتحـــول هذه الرؤيـــة إلى واقـــع، إن لم أطبق 
القاعـــدة التي عشـــُت ال أطبـــق غيَرها، وهي 
الرهـــان على الشـــباب فـــي تحقيـــق المنجز 
المســـتحيل. ولحســـن طالعي، فأمامي اليوم، 
فريق عمل متوهج بإمكانه تجاوز كل العقبات 
(وأهمها عنصر التمويل)، في سبيل الوصول 
إلى الحلم المشـــترك بصناعة مشروع صحفي 
إلكتروني، مقروء ومسموع ومرئي، رائد عربيا 

وعالميا، معظم مصادره غير متاحة ألحد“.
ويأتـــي هـــذا المشـــروع بهدف تشـــجيع 
المواهب، وإلهام الممارســـين، وصقل معايير 
المحليـــة، واالحتفاء باألعمال  األعمال الفنية 

واإلنجازات الفنية الوطنية، وإنشـــاء وتعزيز 
ثقافة معرفيـــة وطنية تتعلق بصناعة األعمال 
الفنية كاألفالم وأعمال التشكيل والخط العربي 
والصور الفوتوغرافية والموسيقى والمسرح، 
وخلق أجواء تبادل األفـــكار والمعلومات بين 
أعضاء جمعيـــات الثقافة والفنون والمهتمين 
من ســـكان المملكة الذين يعملون في مجاالت 

الفنون التي تشملها برامج الجمعية.
تهدف ”ف“ أيضا إلى بلوغ ذروة االستفادة 
من البرامج واسعة النطاق التي تقدمها فروع 
الجمعيـــة والتي تعطي األعضـــاء والجمهور 
العديـــد من الفـــرص الكبيرة للتعلم مباشـــرة 
من أجود الممارســـين المحليين والعالميين، 
وتقـــدم للمهتميـــن بالفنـــون البيئـــة العملية 
للتواصـــل واالســـتفادة من بعضهـــم وتبادل 
المعرفة والمشاركة في المشاريع الفنية التي 

يعملون عليها.

لطفية الدليمي

} كان الرئيس الهندي الراحل البروفيســـور 
زين العابديـــن عبدالكالم بنزوعـــه الروحاني 
العميق يحيا ببســـاطة وتواضـــع كمتصوف 
درويش، يقـــدس المعرفة ويفكـــر برفعة عالم 
جليل، لـــم ينغمس في انحياز سياســـي، ولم 
يتحدث باسم دين أو طائفة أو قومية أو عرق، 
ألنه داعية علم ومعرفة، وحالم ال يشغله سوى 

مستقبل بالده.
حّدد البروفيسور عبدالكالم في حوار معه 
ســـمات القيادة الناجحة التـــي ال بّد أن تتوفر 
فـــي قيـــادة مشـــاريع التكنولوجيـــا والقيادة 

السياسية بما يلي:
.(VISION) 1 - أن يمتلك القائد الرؤية

2 - أن يطرق وســـائل غير مستكشـــفة من 
قبـــل اآلخرين؛ فالنـــاس يستســـهلون الطرق 
المطروقة كـــي ال يدفعوا الثمـــن المترتب عن 

مغامرة التجريب.
 3 - أن يعـــرف القائـــد كيـــف يتعامـــل مع 
النجـــاح، واألهـــم من ذلـــك كيـــف يتعامل مع 

الفشل.
4 - أن يتحّلى بالشجاعة في اتخاذ قرارات 

مسؤولة.
5 - أن يكـــون شـــّفافا ومرئيـــا مـــن قبـــل 
الجميع، ويختلط بالنـــاس يوميا، وينبغي له 

دوما أن يكون وثيق الصلة بشعبه غير معزول 
عنه باألسوار والحماية والحواجز.

6 - أن يعمـــل بنزاهة كاملة وســـط محيط 
من المساعدين والمستشارين الذين يناظرونه 

نزاهة ليتمّكن من تحقيق األهداف المؤّشرة.
يقول البروفيســـور عبدالكالم في قصيدة 
بســـيطة عن أهمية التعليم واإلبداع المفضي 

إلى المعرفة:
التعّلم يمّهد السبيل لإلبداع
اإلبداع يقود إلى التفكير
التفكير يخلق المعرفة

المعرفة تجعلك شخصا عظيما…
 عمـــل عبدالكالم علـــى تطويـــر البرنامج 
النـــووي الهنـــدي والصواريـــخ الباليســـتية 
واعتبره الهنود بطال قوميـــا حقق تطلعاتهم 
في امتـــالك التقنية والقوة لتحقيق الســـالم، 
واعتمدته الحكومة الهندية مستشـــارا علميا 
لهـــا قبـــل أن يختـــاره الهنود -وهـــو الرجل 

المسلم- رئيسا. 
وكان بحـــق جديـــرا برئاســـة بلـــد متعدد 
الثقافات ألنه من الرجـــال القالئل في التاريخ 
اإلنســـاني ممـــن جمعوا بين العلـــم الميداني 

والفكر المستقبلي وقيادة بلد.
و عبدالـــكالم هـــو مـــن وضـــع الخطـــوط 
الرؤيويـــة لمســـتقبل الهند حتى عـــام 2020، 
العلـــم  أعـــالم  مـــن  بأنـــه  عالميـــا  ويعـــرف 

والتكنولوجيـــا فـــي عصرنا، فاســـتحق لذلك 
ثالثيـــن درجة دكتـــوراه من جامعـــات العالم 

العلمية.
 يقـــول عبدالـــكالم ”إن من أهـــم الدروس 
التـــي تعلمتها فـــي برنامج الهنـــد الفضائي 
والصاروخي هـــو أن ال نكتفـــي بالتعامل مع 
النجاح، بـــل ينبغي أن نتعّلم كيف نتعامل مع 
الفشـــل أيضـــا، وأوّد كثيرا أن يدرك الشـــباب 

كيف يتعاملون مع الفشل“.
 لعبدالـــكالم عدد من الكتـــب أبرزها كتاب 
وكتاب ”الهند  ســـيرته الذاتية ”أجنحة النار“ 
2020: رؤية لأللفية الجديدة“، وكتاب ”رحلتي“ 
وكتـــاب ”العقول النيرة: اســـتغالل الطاقة في 

الهند“.
 كـــرس الرجـــل حياتـــه للبحـــوث العلمية 
والمنجـــزات التقنيـــة فلم يتـــزوج، ولم يعرف 
عنه أّي انحياز لموقف سياسي سوى االنتماء 
للهند ومســـتقبلها، في وقت يتهافت رؤســـاء 
دولنـــا على صغائـــر األمـــور، ويفصحون عن 
عوزهـــم للمعرفـــة، ويتباهـــون بانتماءاتهـــم 
السياســـية الضيقـــة علـــى حســـاب مصلحة 
أوطانهـــم، فـــال يعتنـــون بالثقافـــة والتعليم 

ومستقبل الوطن.
بينما يفخر الراحل زين العابدين عبدالكالم 
فـــي محاضرة عـــن تجربتـــه وتجربـــة الهند 
مـــع الثقافـــة والمعرفة، بأنـــه ”أثبت حضوره 

ونجاحـــه عن طريق العلم“، وكأنه يشـــير إلى 
أن بـــالده ذات األكثرية الهندوســـية وديانات 
أخـــرى عديدة لم ترفعه إلـــى المركز األول في 
الهند -وهو المســـلم- إال بالعلم والتفوق وما 
عرف عن زهده ونزاهته، وطوال فترة رئاسته 
وبعدها ظل يدعو إلى أن يمتلك كل بيت مكتبة، 
وأن تتاح للجميع حرية القراءة واختيار نمط 

التعليم المناسب لكل فرد.

الثالثاء 2015/08/04 - السنة 38 العدد 149997

ثقافة
تستضيف املؤسسة الفنية السويسرية {جيانادا} في مدينة مارتيني 
معرضا فنيا مخصصا ألعمال الرســـام الفرنســـي الراحـــل هنري ماتيس 

بعنوان {زمن ماتيس} ويستمر املعرض حتى ٢٢ نوفمبر القادم.

صـــدر عـــن {الهيئـــة املصريـــة العامة للكتـــاب}، الجـــزء األول من 
{مختصر دراسة للتاريخ} تأليف الراحل أرنولد توينبي، ترجمة فؤاد 

محمد شبل ومراجعة محمد شفيق غربال.

ســـتكون الجماهير السوسية والتافراوتية املغربية، على موعد مع الدورة 
العاشـــرة ملهرجان تيفاوين، الذي ســـيتم تنظيمه فـــي الفترة املمتدة ما 

بني ٦ و ٩ أغسطس الجاري.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ أصدرت مكتبة اإلسكندرية 
طبعة جديدة من كتاب 

”روائع الخط العربي بجامع 
البوصيري“، لكل من الكاتبين 

خالد عزب ومحمد الجمل.

◄ أطلقت مؤسسة ”بتانة 
المصرية“ مسابقة أدبية في 
مجال القصة القصيرة، وذلك 

بالتعاون مع اإلدارة العامة 
للشؤون األدبية بالمجلس األعلى 

للثقافة. وأعلنت المؤسسة 
أن آخر موعد لتقديم األعمال 

المشاركة في المسابقة سيكون 
يوم 15 أغسطس الجاري.

◄ في عددها الجديد، أغسطس 
2015، تستعيد مجلة ”الهالل“ 
ذكرى الشاعر التونسي أبي 

القاسم الشابي، بالتذكير 
بقدرة اإلبداع على الصمود، 

وتجاوز راهنية كتابته وكاتبه، 
باستدعائه في المواقف 

واللحظات المفصلية في تاريخ 
األمم.

◄ أصدرت دار ”منشورات 
المتوسط“ مجموعة من 

الكراسات التي تحمل عنوان 
”كراسات الماركسية“، وذلك في 

إطار مشروع يعيد تقديم سلسلة 
من االتجاهات الفكرية والمعرفية 

واألدبية من خالل مجموعة من 
الكراسات.

◄ صدر، حديثا، عن دار ”العين 
للنشر والتوزيع“، كتاب بعنوان 

”رحلة المرأة من التقديس إلى 
التبخيس“، للكاتب هشام حتاتة.

◄ عن دار ”سما للنشر 
والتوزيع“، صدر، حديًثا، كتاب 

بعنوان ”اإلنسان وفقدان االتزان 
بين الروح والمادة“، للكاتب عبد 

الحميد شرف.

باختصار

بحضور عدد كبير من املســــــؤولني والفنانني واملثقفني واإلعالميني دشنت اجلمعية العربية 
السعودية للثقافة والفنون في مقرها بالرياض أواخر يوليو املاضي، موقع ”ف“، والتسمية 
ترمز للبوابة اإللكترونية للثقافة والفنون باململكة على اإلنترنت، وّمت على هامش التدشــــــني 
تكرمي الكاتب عبدالعزيز الســــــماعيل املدير العام الســــــابق للجمعية، ومشاركة ست فرق 
شــــــعبية من أعضاء اجلمعية بوصالت اســــــتعراضية فلكلورية. كما حتّدث رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية ســــــلطان البازعي ورئيس التحرير للبوابة الكاتب سعد الدوسري وآخرون 

عن املشروع وأهدافه وعن اآلمال املستقبلية التي عّلقت عليه.

المملكة السعودية تدشن بوابتها للثقافة والفنون

العلم الميداني والفكر المستقبلي والشعر

ار المأمون عمّ

} جـــورج أبوزيد يقـــّدم في روايتـــه الجديدة 
”تانغـــو الياســـمين“ حكايـــة تجمـــع ذكريات 
الحـــرب األهلّيـــة اللبنانيـــة إلى جانـــب مافيا 
أميركّية لتنتهـــي الحكاية أيضا كفيلم أميركي 

بانتصار الخير وتحقيق العدالة للجميع.
تبدأ الرواية في بناء الياسمين وهو المكان 
الذي يجمع الشـــخصيات حيث نراها تمارس 

وانشـــغاالتها  اليوميـــة  حياتهـــا 
كالواجبات  واالجتماعية  المهنية 
متطلبات  مـــن  وغيرها  األســـرّية 
الحيـــاة، لتبدأ فجـــأة التغيرات 
وصول  مـــع  وذلك  والتحـــوالت 
ميمو ابنة السفير الفرنسية ثم 
رجل األعمال األميركي بول، أّما 
إيلي وزوجته جوسلين قاطني 
البناء أيضا فيبدو التوتر في 
عالقتهما بســـبب عمل إيلي 
فـــي  وانشـــغاله  كصحفـــي 

أغلب األوقات.
 نكتشـــف الحقا أن بيل 

هـــو أبوعبدو، المقاتل في الحرب األهلية الذي 
تمكن من الفرار إلى أميركا، وهناك جمع ثروة 
غامضـــة المصدر وعـــاد إلى لبنان ليؤســـس 
عمـــال يســـاعد فيـــه رفـــاق الحـــرب القدامى، 
أمـــا جوســـلين، ونتيجة لعمل زوجهـــا، نراها 
تقع في غوايـــة زميلها المـــدرس لتعيش معه 
مغامرة غرامية ليوم واحد، تكون فاتحة الحقا 

النفصالها عن زوجها الذي تتصاعد مشاكلها 
معه بعد أن كّلفه بيل بتدوين قصة حياته التي 
َتكشف تورطه مع المافيا األميركية وعمله في 
االغتياالت السياســـّية، بحيث تتحول القصة 
إلى كتاب يفتضح فيه شـــبكة مافيا باسم {ذي 

باتريوت- الوطني}.

نهاية بطولية

 ميمـــو القادمـــة من فرنســـا تســـاعد بيل 
فـــي مشـــروعه التجـــاري وتتعرض 
لالغتصاب بصورة غير مبررة ضمن 
الحكايـــة، ليبـــدو هذا الحـــدث عابرا 
وموجـــودا فقط ليدعم شـــخصية بيل 
المافيوية إذ تتالشى آثاره بسرعة من 
شـــخصية ميمو، لتقـــع بعدها في غرام 
إيلي وتنتقل معـــه إلى منزل عمه حديث 
الوفاة في ضيعة خارج بيروت حيث كان 
يعمل على كتاب بيل ويدّبر شـــؤون عمه، 
ثـــم يذهبان ســـوية إلى باريـــس من أجل 

العمل على نشر الكتاب.
هنـــاك تصبح عالقتهما أكثـــر حميمية، 
ويـــزداد إهمال إيلـــي لزوجته التـــي تذهب 
إلى كندا لزيارة أهلهـــا وتلتقي حبيبها األول 
فـــي الجامعـــة. ونتيجـــة للمســـافات، ولموت 
بيـــل وتهديـــد المافيا إليلـــي نـــرى أن عالقة 
ميمـــي وإيلي تتعمق، أما جوســـلين وحبيبها 
فيســـتعيدان ذكريـــات حّبهمـــا، لتطلـــب هذه 
األخيرة الطـــالق بهدف الزواج مـــن حبيبها، 
بالتزامن مع نشر الكتاب والضجة التي نالها 
إثـــر إلقاء القبض على أفـــراد المافيا، لتنتهي 
الروايـــة برضى الجميع وتحقيق ما يســـعون 
إليه وكأننا في فيلم عصابات ينتهي بانتصار 

الخير على الشر.
الروايـــة مليئـــة بالتفاصيـــل واألحاديـــث 
الفرعية والشخصيات الهامشّية، التي ال تبدو 

أحيانا ذات أهمّية فـــي دفع الحبكة، وما يميز 
الرواية أيضا هو األنماط التي تتضمنها وهذا 
ما ينعكس في حواراتها فهي تتحدث العربية 
واإلنكليزيـــة والفرنســـية واللبنانية المحكّية، 
لتبدو لغة الرواية قريبة جدا من الواقع وأقرب 

إلى لغة المسلسالت التلفزيونية.
 فالشـــخصيات تسير وفق قالب التشويق، 
وأحيانـــا تفضح األحداث المســـتقبلّية، مما ال 
يترك لها مجـــاال للتصرف علـــى حريتها، مما 
يجعل القارئ قادرا على التنبؤ بما ســـيحصل 
مـــع الشـــخصيات، لتدخل الروايـــة في خضم 
الثرثـــرة والســـطحية، إذ أن الشـــخصيات ال 
تتطـــور واألحداث ال ُتدفع إلـــى ألمام إال بحكم 
المصادفـــات التـــي تحـــدث فجـــأة، وتســـير 
بالشـــخصيات وتحكم حياتها وخياراتها، بل 
وتصـــل أحيانا إلـــى حّد الغرابـــة، فالصحفي 
الناجـــح إيلـــي ال نـــراه يتأثر بعمق لخســـارة 

زوجته، بل يتجاوز الصدمة مع وجود عشيقته 
الجديـــدة، صحيح أن المشـــكالت الزوجية مع 
زوجتـــه كثيرة، لكن الظـــروف هي التي حددت 
خيـــارات الشـــخصيات ال دوافعهـــا الذاتّيـــة، 
فخســـارة إيلـــي ألوالده ال تبدو مهمـــة له أمام 
تفانيه تجاه عمله، ويبدو أن كل قدرته وحنكته 
لـــم تجعلـــه يتنّبـــأ بما ســـيحصل، ومـــا يثير 
التســـاؤالت حول بنية هذه الشـــخصية ومدى 

إدراكها لما يحصل.

مرجعية تاريخية

تحضر الحرب األهلّية في لبنان وذكرياتها 
ضمـــن صفحات الروايـــة، لنتعرف عبرها على 
المنســـيين الذيـــن تضـــرروا من الحـــرب إلى 
جانـــب طبيعـــة تفاصيل حياتهـــم واجترارهم 

للنوستالجيا والخسارات التي كابدوها.

 كما نرى فـــي الرواية األماكن بأســـمائها 
الحقيقيـــة واألحداث الحقيقيـــة التي مرت بها 
الشـــخصيات أثنـــاء الحـــرب األهلّيـــة، ليكون 
الواقـــع مرجعية تاريخية للســـرد في حين أن 
شـــخصية بيل تحضـــر بوصفها رومانســـية 
وخياليـــة ألنـــه الوحيد الذي تمكـــن من الفرار 
مـــن الحـــرب ليتحول إلـــى مرتـــزق يعمل في 
االغتيـــاالت السياســـية، بالرغـــم مـــن ذلـــك ال 
تستعرض الرواية العمق الذي تحويه الحياة 
مـــا بعد الحرب وخصوصـــا أن األحداث تدور 
عـــام 2001 مع اســـتدعاء لحادثة 11 ســـبتمبر 
ضمن الرواية واإلحـــاالت لها على الصعيدين 
ال  الروايـــة  أن  إال  والسياســـي،  االجتماعـــي 
تحاكم هذه األحـــداث والمرجعيات التاريخية، 
بل تكتفي باســـتخدامها لبناء الفانتازيا حيث 
تطغـــى صيغـــة الترفيه عوضا عـــن المحاكمة 

واالنتقاد.

رواية عن عوالم المافيا بين لبنان وأميركا

أقــــــرب إلى األفالم األميركّية تتشــــــابك األحداث وتتداخل الشــــــخصيات في رواية ”تانغو 
الياسمني“، للكاتب جورج أبوزيد، الصادرة عن ”دار التنوير“، لنرى أنفسنا أمام مغامرات 
ــــــني بيروت وباريس ومونتريال، لترســــــم حبكة التشــــــويق ثم ال تلبث أن تتالشــــــى وتبدو  ب
األحداث متوقعة، مما يجعل الغموض ينكشف، فنقف أمام سرد ألحداث تتبّدى تباعا على 
ألســــــنة شــــــخصيات منطّية، تتداخل حياواتها وتتوّرط مهنيا وحميميا لتكون الرواية نصا 

مغلقا ال ميكن أن تكون نهايته إال كما كتبت.

الشـــخصيات تســـير وفـــق قالب 
التشويق، وأحيانا تفضح األحداث 
املســـتقبلية، ممـــا ال يتـــرك لهـــا 

مجاال للتصرف على حريتها

 ◄

القارئ يجد نفسه أمام مغامرات بين بيروت وباريس ومونتريال، لترسم حبكة التشويق ثم ال تلبث أن تتالشى وتبدو األحداث متوقعة

 [ جورج أبو زيد يصور فيلما هوليووديا ينتهي بانتصار الخير  [ {تانغو الياسمين} سيرة مقاتل من الحرب األهلية اللبنانية 

الراحل عبدالكالم جمع بين السياسة والعلم
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ثقافة
عن دار {الحضارة للنشر}، صدرت السيرة الذاتية لحيدر إبراهيم 
علي، األســـتاذ فـــي علـــم األنثروبولوجيـــا والباحـــث والكاتب في 

الشؤون السودانية، بعنوان {أزمنة الريح والقلق والحرية}.

أعلن الكاتب املصري صنع الله إبراهيم أنه سينشـــر رواية كتبها 
عام ٦٨، أي منذ نحو ٤٧ عاما، وهي بعنوان {٦٧}، آثر عدم نشرها 

خشية من أن تستغلها بعض التيارات السياسية وقتها.

وقـــع الروائي ســـمير قنبر عقد روايتـــه الجديدة «املارشـــال»، مع 
الباحـــث عيـــد إبراهيـــم عبداللـــه، مالك ومديـــر مؤسســـة إبداع 

للترجمة والتدريب والنشر والتوزيع.

العرض العالمي الال لونا ضمن فعاليات صيف البحرين السابع

 [ أفكار نصر حامد أبوزيد في مواجهة الخطاب التحريمي للفنون

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ احتفاال بافتتاح قناة السويس 
المصرية الجديدة قرر البيت الفني 

للمسرح تقديم جميع عروضه مجانا 
أمام الجمهور مساء غد األربعاء 
الخامس من أغسطس، احتفاال 

بتدشين القناة.

◄ أسست الصحفية الليبية، عبير 
اليسيري، أول صالون ثقافي نسائي 
يعقد كل يوم خميس في مدينة المرج 

بليبيا إيمانا منها بدور المرأة في 
هذه المرحلة الحساسة التي يمر 

بها بلدها.

◄ أعلن الشاب شريف الصيرفي، 
المتهم بتأسيس حركة «بالك بلوك»، 

إبان حكم اإلخوان، عن بدء العمل في 
طباعة كتابه «مشاغب في المعتقل» 

بدار كنوز للنشر والتوزيع.

◄ عن دار النسيم للنشر والتوزيع 
صدرت للكاتبة المصرية أسماء 
شهاب الدين مجموعة قصصية 

جاءت بعنوان ”لو خرجت مني.. 
وقصص أخرى“.

باختصار

اآلداب الوطنية

مفيد نجم

} ترافـــق ظهور ما ســـمي بالدولة الوطنية 
العربية مـــع محـــاوالت النظام السياســـي 
العربـــي لتكريس الحالة الُقطرية سياســـيا 
وثقافيـــا واجتماعيا وتربويـــا. هذا التوجه 
ســـاهم في تكريس البعد القطـــري للثقافة، 
من خـــالل العمل على تعزيز الهوية القطرية 
للثقافة ومحاوالت تشـــكيل عناصر وجودها 
واســـتمرارها عبر مؤسسات العمل الثقافي 

القطري التي أنشأها لهذه الغاية
من أولى ثمـــرات هذا التوجه كان ظهور 
ما ســـمي باآلداب الوطنيـــة، الذي تطور في 
مالحق الحقة عبر مجموعة من المصطلحات 
التي شاعت في الحياة الثقافية والدراسات 
األدبية العربية مثل مصطلح الشعر العراقي 
والشـــعر المصـــري والروايـــة الســـعودية 
والروايـــة الســـورية، دون أن يكشـــف لنـــا 
أصحـــاب هـــذه النزعـــات عـــن الخصائص 
والسمات التي تجعل الشعر العراقي مختلفا 
عن الشـــعر المصـــري، والرواية الســـورية 
عن الرواية الســـعودية حتـــى يمكننا تبرير 

مشروعية استخدام هذه المصطلحات.
النظـــام السياســـي العربـــي الذي كرس 
حالـــة العزلـــة الثقافيـــة كجزء مـــن الحالة 
الُقطريـــة، كان مســـؤوال عـــن غيـــاب حالـــة 
التواصـــل والتفاعل بيـــن جغرافيات العرب 
مشـــرقا ومغربـــا، وقـــد عـــزز هـــذا الواقع 
الصراع السياسي الذي كان يحكم العالقات 
العربية-العربية، حتى أصبح وصول مجلة 
ثقافية تصدر في هذا البلد إلى بلد آخر نوعا 
من المستحيل، ما ساهم في تكريس الحالة 
الثقافيـــة الُقطريـــة وفرض علـــى المثقفين 

العرب واقعا من العزلة واالنغالق.
هـــذا الواقع السياســـي العربي ال يعفي 
المثقف العربي من مســـؤوليته، فقد انخرط 
المؤسســـات  فـــي  المثقفيـــن  هـــؤالء  جـــل 
الثقافيـــة الرســـمية، وأصبحـــوا يدافعـــون 
عـــن توجهاتهـــا وسياســـاتها حتـــى داخل 
مؤسســـات العمـــل الثقافي العربـــي، خدمة 
لمصالح النظام السياســـي وتوجهاته، مّما 
أفقد الثقافة العربية ومعها هؤالء المثقفين 
أيـــة اســـتقاللية في العمـــل، أو قـــدرة على 
تحريـــر الثقافة من هيمنة السياســـي عليها 

وتوظيفها لخدمة مصالحه.
وهكذا أصبح مـــن الطبيعي في ظل هذا 
التناحر السياسي الُقطري أن تعكس الثقافة 
العربية المدجنة والمقولبة في مؤسســـات 
رســـمية هذا الواقع، وبالتالي أن تعمل على 
تعطيل أّي عمل ثقافي عربي يمكنه أن يحقق 
حالـــة التفاعـــل والتواصـــل علـــى الصعيد 
القومي، ويزيد من حالة االنفتاح والثراء في 

الحياة الثقافية العربية.
إن فشل منظمة الثقافة والعلوم واآلداب 
العربيـــة (األلكســـو) فـــي تحقيـــق أهدافها 
والغايـــات التي قامـــت من أجلهـــا، يعكس 
واقـــع العمـــل الثقافـــي العربـــي المحكوم 
بغياب اإلرادات الرســـمية فـــي الخروج من 
الحالة الُقطرية، إلـــى فضاء الحالة الثقافية 
العربية األوســـع، التي تلغي البعد الُقطري 
للثقافة واآلداب، بصورة تتعمق فيها الهوية 
العربية للثقافة واألدب، ويشعر معه المثقف 
العربي أنه ابـــن هذه الثقافة العريقة انتماء 
وسلوكا وإبداعا، وليس هو ابن تلك الهوية 
الُقطريـــة التي أصبحت تـــالزم حضوره في 

المشهد الثقافي العربي.
 * كاتب من سوريا

عواد علي

} لقـــد قارب العديد مـــن المفكرين المتنورين 
الخطـــاب التحريمـــي للفنـــون، ووقفـــوا على 
جـــذوره، وكانت أطروحة نصـــر حامد أبوزيد 
أكثـــر عمقـــا مـــن أطروحـــات أقرانـــه، ففيها 
يتســـاءل: لمـــاذا يســـبب الفن فزعـــا لخطاب 
التحريـــم، ويحـــاول محاصرتـــه ومصادرته؟ 
ويجيـــب على تســـاؤله بأن الفن هـــو المجال 
األخصـــب لممارســـة الحرية، وحيـــن تصبح 
المجتمعـــات فزعـــة مـــن الحرية يكـــون الفن 
ضحيـــة هذا الفـــزع، ذلك أن ممارســـة أقصى 
مستويات الحرية، يمارس اإلنسان فيه أقصى 
درجات التحرر من قيود الجســـد في الرقص، 
من قيـــود الرتابة فـــي الموســـيقى، من قيود 
المادة في الفن التشـــكيلي، ومـــن قيود اللغة 

التداولية في الشعر واألدب.

الخلط الضار

يرى أبوزيد أن إنسانية اإلنسان في عالقته 
بالكـــون تتحقق في الفن، حيث يســـتعيد ذاته 
من غربتـــه التي فرضتها الثقافـــة بمفاهيمها 
وأعرافهـــا ومؤسســـاتها وقيمهـــا. وفي الفن 
وحده يتحرر اإلنسان ليعيد بناء عالمه ويطّور 
ثقافتـــه. لذا من أجل هذه الحرية الخّالقة يكره 
المتشددون الفن، ويمارسون ضّده كل ضروب 
االضطهاد، وفي أحســـن األحوال يضعون في 

طريقه األشواك والمحاذير.
يعزو أبوزيد الخطاب التحريمي للفن إلى 
ثالثـــة جذور: تحريم أفالطون للشـــعر، النحو 
المعيـــاري، والخلـــط بيـــن الحقيقـــة الدينية 

والحقيقة الفنية. 
لقد وضـــع أفالطون ”الحقيقـــة“ في ”عالم 
المثل“، وعّد الواقع تشويها لها بما هو صورة 
انعكاســـية لعالم المثل. وبما أن الشاعر يتخذ 
مادته الشـــعرية من الواقع، الـــذي هو صورة 
مشـــّوهة للحقيقة، فإن الشعر يصبح تشويها 
مرّكبـــا للحقيقة. هكذا لم يميـــز أفالطون بين 
وتجلياتهـــا المختلفة،  مســـتويات ”الحقيقة“ 
و“الحقيقـــة  الفلســـفية“،  ”الحقيقـــة  فهنـــاك 
السياســـية“،  و“الحقيقـــة  االجتماعيـــة“، 
الدينية“،  و“الحقيقـــة  الثقافية“،  و“الحقيقـــة 

و“الحقيقة الفنية“.

كل هـــذه الحقائـــق ال تتماثـــل وإن كانـــت 
تتقاطع وتتفاعل. مشكلة أفالطون أنه جعل من 
”الحقيقة الفلسفية“ معيارا للحكم على الشعر. 
لكن أرســـطو انتبه إلى الفارق بيـــن الحقيقة 
الفلسفية والحقيقة الشعرية باكتشافه وظيفة 
الشـــعر -الدرامـــا والكوميديا على الســـواء- 
بأنها ”التطهير“ عبر إثارة االنفعاالت. ليســـت 
مهمة الشعر أن يعكس الحقيقة الفلسفية التي 
يمكـــن التوصل إليها بالفكـــر، إنما يقوم الفن 
اإلنســـاني، فيرى اإلنسان  بوظيفة ”التطهير“ 

عالمه بشكل أكثر براءة.
عـــن النحـــاة واللغوييـــن، الذيـــن تتبعوا 
الشـــعراء، في ما عّدوه أخطـــاء، يذهب أبوزيد 
إلى أنهم كانوا يتحولـــون أحيانا إلى حراس 
للقواعد التي اســـتنبطوها من استقرائهم لغة 
الـــكالم والتواصـــل، اللغة العاديـــة، من دون 
إدراك لمســـألة جوهرية هي أن في لغة الشعر 
كسرا لقواعد هذه اللغة العادية من أجل تجاوز 
إطارهـــا المعرفي إلى آفـــاق جمالية ومعرفية 
تأبى قـــدرة تلك اللغـــة العادية علـــى حملها. 
فقواعـــد اللغة ال تنكســـر فقط على مســـتوى 
النحو وقواعده المعيارية، بل يخترق الشـــعر 
إمكاناتهـــا الداللية والتعبيرية بتوليد معان ال 
يمكن أن تتحقق إال باختراق الداللة المعيارية 
من خالل االســـتعارة والكناية والتشبيه، هذا 
فضال عن البناء الســـردي في القصيدة. وهذا 
مـــا يصطلح عليه النقد الحديـــث بـ“االنزياح“ 

الشعري.
يســـتنتج أبوزيـــد مـــن ذلك أن ثمـــة دائما 
عالقـــة توتـــر بيـــن المعيـــاري والفنـــي على 
كل المســـتويات. محاكمـــة الفن على أســـاس 
”المعيـــار“، ســـواء أكان المعيـــار لغويـــا أم 
أخالقيا أم فلسفيا أم دينيا، هو خلط للمعايير 

وخلـــط للحقائـــق: وهـــو خلـــط ضـــاّر بالفن، 
ويشّكل أساس التحريم في كل الخطابات التي 
تســـعى إلى تأبيد الواقع وتكـــره التغيير، أي 
تريد أن تجمد اللحظة التاريخية، السياســـية 
وتجعلهـــا  الفكريـــة،  الثقافيـــة  االجتماعيـــة 

”أبدية“.

تجريف العقل

أمـــا في مـــا يتعلـــق بموقف اإلســـالم من 
النحـــت والتماثيل، فقد جاء، كما هو معروف، 
دعوة ضـــد الوثنية والشـــرك، ومـــن هنا كان 
الحرص علـــى تحطيم التماثيل فـــي الجزيرة 
العربية، لكن العرب لـــم يفعلوا ذلك في البالد 
التـــي فتحوها، ألنهم كانوا مشـــغولين بإقامة 
اإلمبراطورية، التي تحتاج إلى التعايش ومد 
جســـور الثقة مع الثقافـــات األخرى في البالد 
المفتوحة، وإال ما احتفظت المعابد المصرية 

وال المعابد البوذية بتماثيلها.
واليـــوم، كما يـــرى أبوزيـــد، ال خوف على 
المســـلمين من العودة إلى الشـــرك، فال مجال 
للتحريـــم. ويدعم رؤيته هذه بمـــا قاله محمد 
عبده وآخرون في بداية القرن العشـــرين، فقد 
أفســـحوا المجال لإلبداع الفني المصري في 
مجالي التصوير والنحت، ”هكذا أبدع محمود 
مختـــار تمثال «نهضـــة مصر»، وهكـــذا تبرع 
فّالحو مصر من قليل قروشـــهم إلقامة تماثيل 
للزعيم سعد زغلول بعد وفاته في كل مديريات 

(محافظات) مصر المحروسة“.
في هذا الســـياق أيضا يكشف أبوزيد عن 
الصلـــة العضوية بيـــن الدين والفن، مشـــيرا 
إلى فن العمارة، كمـــا يتجلى في بناء المعابد 
والكنائس والمساجد، حيث الفخامة والجالل. 

وفـــي الفضاء الداخلي بضوئه الناعم وضمان 
امتـــداد الصوت في كل األرجـــاء، حرصا على 
وصول صـــوت الواعظ والقارئ إلى المصلين 
(قبـــل اختـــراع مكبـــرات الصـــوت، التـــي ال 
يـــزال معظـــم الكنائـــس الكبرى فـــي العالم ال 
تستخدمها). هذا إضافة إلى النقوش الملونة 
التـــي تزخرف زجـــاج النوافذ فتزيـــد الضوء 

نعومة.
وعلـــى الرغم من أن ”التشـــخيص“ لم يكن 
شـــائعا في الثقافـــة العربية، بســـبب ظروف 
موضوعيـــة، فإنـــه لم يكـــن كذلك فـــي الثقافة 
اإلســـالمية. وثمـــة اليـــوم خلـــط شـــائع بين 
الثقافتين العربية واإلسالمية، فهما ليسا أمرا 
واحـــدا، بل إن العرب أصبحوا اليوم أقلية في 

اإلسالم.
يخلص أبوزيد في أطروحته إلى أن الدين 
حياة، بالمعنى الشـــامل للحياة، وأنه يصعب 
على المرء تصّور حياة بال فن، ألنها ســـتكون 
خواء بـــال معنـــى، وثمة عالقـــة عضوية بين 
الدين والفـــن، والخلل دائما يكمـــن في الفهم 
القاصر للدين. وقد كانت للفن مكانة كبيرة في 
الحضارة اإلســـالمية، فالصلوات واالبتهاالت 
لغويـــة  وصياغـــات  أدبيـــة  نصـــوص  هـــي 
وموســـيقية، كما أن الخط العربي واألرابيسك 
هما تصوير في األســـاس. لكن مكمن الداء في 
الذي  مجتمعاتنـــا العربيـــة هو ”االســـتبداد“ 
تمارسه قوى تظن أنها تملك الحقيقة المطلقة، 
في حين أن االســـتبداد وغياب الحرية يؤديان 
إلى ”تجريف العقـــل“ وجعله يتوقف تدريجيا 
عن التفكير، ومن ثم يحتاج في كل خطوة إلى 
مرشـــد يوجهه، وفتوى يتحرك على أساسها. 
كما أن هذا التجريف للعقل يحّول الدين وقودا 

يحترق لتدور عربة السياسة.

} المنامة - مستمرا بنشر الفرح والجمال في 
ربـــوع مملكة البحرين، أطلـــق مهرجان صيف 
البحرين الســـابع أواخر األسبوع المنقضي، 
أولـــى عـــروض المســـرح العالمـــي الفكاهي 
”الال لونـــا“ وذلـــك فـــي الصالـــة الثقافية التي 
اســـتضافت عرضين متتاليين مليئين بالمرح 

للعائلة.
وشـــهدت الصالة الثقافية تفاعال كبيرا ما 
بين مقدم العرض واألطفال الحاضرين، حيث 
أن تستدرج  اســـتطاعت القصة في ”الال لونا“ 
األطفـــال نحو المســـرح ليشـــاركوا أحالمهم، 
أفكارهـــم والمرح فـــي شـــخصياتهم مع بطل 

المسرحية.

القادم من أســـتراليا،  العـــرض ”الال لونا“ 
هو مـــن تأليف الكاتـــب المســـرحي والممثل 
وولـــف بـــووارت، وهـــو يجمع بين الســـيرك 
والمسرح والســـينما، إلى جانب الشعر ولغة 
الجســـد واالســـتعراض الهزلـــي الفريـــد من 
نوعه. ويخاطب العرض فـــي تفاصيله الكبار 

والصغـــار على حّد ســـواء، حيث يســـاهم في 
إشـــراك الجماهير فـــي التجربة المســـرحية 
وإذهـــال الحضـــور وحّثهـــم علـــى مشـــاركة 

أحالمهم والمرح في شخصياتهم.
من الجدير بالذكر أن العرض استمر خالل 
األيام 1 و2 و3 من أغسطس الجاري، وذلك على 

خشـــبة الصالة الثقافّية، وقد حدد سلفا السن 
األدنى للحضور بست سنوات فما فوق.

ســـبق لـــه أن قـــّدم   عـــرض ”الال لونـــا“ 
مســـرحياته الفنّيـــة حول العالـــم، كما حصد 
العديد مـــن الجوائـــز األوروبية واآلســـيوية 
كجائـــزة أفضـــل عرض للناشـــئين فـــي العام 
2010 وجائزة الجمهور للعام 2008. كما حصل 
العـــرض على زمالـــة التنميـــة اإلبداعية التي 

تمنحها دائرة الثقافة والفنون في أستراليا.
يذكـــر أن مهرجـــان صيـــف البحرين يمتد 
حتـــى 31 أغســـطس 2015، ويوفـــر العديد من 
الفعاليات واألنشـــطة من خـــالل حديقة نخول 
الواقعـــة بجانـــب مجمـــع ســـترة التجـــاري، 
وعروضـــه الفنية والموســـيقية فـــي الصالة 
الثقافيـــة كعرض بارنـــي، الباليـــه الفلبيني، 
شـــارع السمســـم، حفـــل تيتي روبـــن، وفرقة 

أوركسترا ريكنغ كرو.
كل هـــذا البرنامـــج يأتي في ســـياق خلق 
أجـــواء البهجـــة والســـرور في ربـــوع مملكة 
البحرين والتي تســـعى هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار إلى صناعتها خالل أشـــهر السنة عبر 
إرساء بنية تحتية ثقافية، تجسدها مهرجانات 
عدة منهـــا مهرجـــان ربيع الثقافـــة، مهرجان 
البحرين الدولي للموسيقى، مهرجان التراث، 
مهرجـــان تـــاء الشـــباب وغيرها مـــن مواعيد 

أصبحت ركيزة في جذب السياحة الثقافية.

محاكمة الفن على أساس المعايير تأبيد للواقع وتجميد للتاريخ

االستبداد وغياب الحرية يؤديان إلى {تجريف العقل} وجعله يتوقف تدريجيا عن التفكير

يعارض املتشــــــددون، جهال وتخلفا، باسم 
ــــــن كل أشــــــكال الفنون واالســــــتمتاع  الدي
ــــــاس إلى كراهية اجلمال  بها، ويدفعون الن
كي ال يحبوا الدنيا، ويتوهم البســــــطاء من 
املســــــلمني، بتأثير من اخلطــــــاب الظالمي 
لهؤالء املتشددين، أن الدين ضّد السعادة، 
ــــــل من حب اآلخرة، بل  وأن حب الدنيا يقل
إن رهطــــــا من هــــــؤالء املتشــــــددين ”أفتى“، 
في سلســــــلة فتاوى غبية ومسمومة، حتى 
بتحرمي أمناط كثيرة من الرياضة بوصفها 
مفســــــدة ومنكرا، مثل الشــــــطرجن والتنس 

واجلمباز.

 عرض الال لونا يساهم في إشراك الجماهير في التجربة المسرحية

ــــــف البحرين هــــــو مهرجان  مهرجان صي
ســــــنوي ثقافــــــي تعليمي ترفيهــــــي، تنظمه 
ــــــة في صيف كل  وزارة الثقافــــــة البحريني
عــــــام. مت تنظيم هذا املهرجــــــان ألول مرة 
في عام 2009، ومن يومها واملهرجان على 
عاداته ســــــنويا، متميزا بفعالياته املتنوعة 
والتي تناســــــب جميع األعمــــــار وعادة ما 
توجد فعاليات تعليمية وأخرى ثقافية. ويتم 
تخصيص مركز لفعاليات األطفال سنويا 

ضمن هذه التظاهرة.

الدين  بــني  عضوية  صلة  هــنــاك 
العمارة  فن  في  يتجلى  كما  والفن 
وبناء املعابد والكنائس واملساجد 

وفي الخطابات الدينية

 ◄



أمير العمري

} البندقية (إيطاليا) - يشمل البرنامج الرسمي 
لمهرجـــان فينيســـيا فـــي دورته الــــ72 والتي 
ستنعقد أوائل شهر ســـبتمبر القادم، 56 فيلما 
موزعة على النحو التالي: المســـابقة الرسمية 
(21 فيلمـــا) التي تتنافـــس أفالمها على جائزة 
”األســـد الذهبـــي“ وغيرها من جوائـــز التمثيل 
واإلخراج، وقســـم ”آفاق“ (أوريزونتي) ويشمل 
18 فيلما والذي يعّد أكثر انفتاحا على سينمات 
العالـــم خـــارج أوروبا وأميـــركا، وينظم أيضا 
مسابقة تمنح منذ ســـنوات، عددا من الجوائز 
علـــى غرار قســـم ”نظرة ما“ فـــي مهرجان كان 
السينمائي، ويشـــمل البرنامج الرسمي أيضا 
األفالم التي تعرض خارج المسابقة (17 فيلما) 
بما فيهـــا فيلما االفتتاح والختـــام والعروض 

الخاصة.
تقام تظاهرة  وخارج ”البرنامج الرســـمي“ 
ينظمهـــا اتحاد الســـينمائيين اإليطاليين على 
فـــي مهرجان  غرار ”نصف شـــهر المخرجين“ 

”كان“، وهي تظاهرة ”أيام فينيسيا“.
ويديـــر المهرجان ألبرتـــو باربيرا منذ عام 
2012، أي أن فتـــرة تعاقـــده تنتهي هـــذا العام، 
وقد يجدد له بينالي فينيسيا (الجهة المنظمة) 
ألربع سنوات أخرى، فهو ليس مديرا لدورة (أو 
بالـــدورة!) كما يحدث في مصـــر وتونس مثال، 
أي في مهرجاني القاهرة وقرطاج، حيث يصدر 
قـــرار وزاري لـــدورة واحـــدة، طبقا للسياســـة 
البيروقراطيـــة التـــي أفشـــلت كل المهرجانات 

بانتظام مثير للدهشة.
باربيرا أعلن أنه حرص على التنوع الكبير 
في اختياره ألفالم المسابقة، التي تضم أفالما 
روائية وتســـجيلية وفيلما من أفالم التحريك، 
لكنه اهتـــم أيضا بجذب عدد كبيـــر من األفالم 
األميركيـــة الجديـــدة، للعـــرض داخـــل وخارج 
المســـابقة، وهي تبدأ عادة من فينيسيا لتنال 
ترشـــيحات ثم جوائز األوســـكار، كما حدث مع 
أفـــالم ”البجعة الســـوداء“، و“جاذبية األرض- 

غرافيتي“، و“بيردمان“ كأمثلة فقط.

أفالم املسابقة

تضم المسابقة الرســـمية 21 فيلما، موزعة 
علـــى النحو التالـــي: 4 أفالم أميركيـــة، وفيلم 
بريطانـــي- أميركي مشـــترك، و4 أفالم إيطالية 
(منها فيلمان من اإلنتاج المشترك مع فرنسا)، 
وفيلمـــان من فرنســـا، وفيلم واحـــد من كل من 
أســـتراليا وتركيا وإسرائيل وبولندا وأسبانيا 
واألرجنتيـــن وفنزويال وجنـــوب أفريقيا وكندا 

والصين.
ومعظم هذه المجموعة األخيرة من األفالم، 
من اإلنتاج المشترك، أي يدخل في إنتاجها عدد 
من الـــدول األخرى مثل قطر التي شـــاركت في 
إنتاج الفيلم التركي، وألمانيا التي شاركت في 
إنتـــاج الفيلم الكندي، وهكـــذا، لكن من األفضل 
أن ينســـب الفيلم إلى مخرجـــه، خاصة إذا كان 
موضـــوع الفيلم يدور في الدولـــة التي ينتمي 

إليها المخرج.
بمعنى أن فيلم المخـــرج الكندي (من أصل 
مصـــري) أتوم إيغويان يمثـــل (كندا وألمانيا)، 
لكننا اعتبرناه فيلمـــا كنديا ألن مخرجه كندي 
وأحداثـــه كنديـــة، وفيلم المخرج اإلســـرائيلي 

عاموس غيتاي من اإلنتاج المشترك مع فرنسا، 
لكن مخرجه إســـرائيلي وموضوعه إسرائيلي 
أيضـــا، وهذا هـــو المعيار األصـــح من وجهة 
نظـــري فـــي تصنيف األفـــالم، فقـــد يصل عدد 
الشركات المســـاهمة في إنتاج فيلم واحد إلى 
ست أو ســـبع شـــركات من بلدان مختلفة، مما 
يجعـــل التصنيـــف طبقا لجهـــات اإلنتاج أمرا 

مستحيال.
مـــن األفـــالم األميركيـــة التي تشـــارك في 
المسابقة فيلم ”متســـاوون“ للمخرج األميركي 
الشـــاب دريـــك دورمـــوس، الذي ســـبق أن فاز 
بالجائزة الكبرى للجنـــة التحكيم في مهرجان 

صاندانس عن فيلمه ”كالمجنون“ (2011).
والفيلم الجديـــد من نوع الدراما العاطفية، 
ويـــدور فـــي المســـتقبل القريـــب، مـــن بطولة 
كريستين ستيوارت ونيكوالس هولت. ويشارك 
أيضا فيلم ”وحوش بال أمة“ للمخرج األميركي 
ببطولتـــه الممثـــل  ويقـــوم  فوكوناغـــا،  كاري 
البريطانـــي األفريقي األصل، إدريس إلبا، وهو 
عمـــل درامي يصور تجربة جندي شـــاب توّرط 

في حرب أهلية بدولة أفريقية.
المخرج البريطانـــي دينيس هوبر (مخرج 
فيلم ”خطـــاب الملك“) يشـــارك في المســـابقة 
بفيلمه الجديـــد ”الفتـــاة الدنماركية“، بطولته 
إيـــدي ردمين -الذي حصل على األوســـكار عن 
فيلـــم ”نظرية كل شـــيء“- الذي قـــام فيه بدور 
عالـــم الرياضيـــات اإلنكليزي ســـتيفن هوكنغ، 
وهو يقوم في هذا الفيلم بدور رجل من الجنس 

المتحّول، متزوج بعد قصة حب طويلة.
مـــن كبـــار المخرجين الذين يشـــاركون في 
المســـابقة المخرج اإليطالـــي المرموق ماركو 
بيللوكيو بفيلم ”دم دمي“، والمخرج الروســـي 
ألكســـندر ســـوكوروف الـــذي يشـــارك بفيلـــم 
أو ”اللوفـــر تحـــت االحتـــالل  ”فرانكومانيـــا“ 
األلمانـــي“ الـــذي صـــور داخل متحـــف اللوفر 
الشـــهير، ويتناول العالقة بيـــن الفن والحرب، 
وهو من اإلنتاج الفرنسي المشترك مع ألمانيا 

وهولندا.
يـــرزي  البولنـــدي  المخـــرج  ويعـــود 
سكوليموفســـكي بفيلمه الجديد ”11 دقيقة“، 
الـــذي يروي مـــا يحدث خـــالل 11 دقيقة من 
حياة أشـــخاص عـــدة. والفيلم مـــن اإلنتاج 
المشـــترك مـــع أيرلنـــدا، وبطولـــة الممثـــل 
األيرلنـــدي رتيشـــارد دورمر. ويعـــود أيضا 
المخرج الكندي أتوم إيغويان بفيلم ”تذكر“ 

بطولة كريستوفر بالمر ومارتن النداو.
وفي المســـابقة أيضا فيلـــم ”أنوماليزا“ 

للمخرج األميركي شـــارلي كوفمـــان، وهو من 
أفـــالم التحريك، وبـــأداء صوتـــي تمثيلي من 
جنيفـــر جيســـون لـــي وديفيد ثيوليـــس وتوم 
نونـــان. وهنـــاك الفيلـــم التســـجيلي الطويل 

”بيموث“ للمخرج الصيني تشاو ليانغ.
ويعرض ضمن المسابقة الفيلم اإلسرائيلي 
”رابين: اليوم األخير“ للمخرج عاموس غيتاي، 

الـــذي يعيـــد تمثيل مـــا كان ينبغـــي أن تقوم 
به لجنـــة التحقيـــق الحكومية التي شـــكلتها 
الحكومـــة للتحقيق في اغتيـــال رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي إسحاق رابين عام 1994، فقد اكتفت 
اللجنة بالتحقيق في االغتيال نفســـه متجاهلة 
المنـــاخ الذي أّدى إليه. ويفتح غيتاي هنا ملف 
المناخ المشـــحون، ويرصد المالبســـات التي 

أّدت إلى اغتيال رابين.
ويرأس لجنة تحكيم المســـابقة الرســـمية، 
المخرج المكســـيكي ألفونســـو كوارون مخرج 
”جاذبيـــة األرض“، وعضويـــة كل مـــن الممثلة 
األلمانية ديان كروغر بطلة ”أوغاد مجهولون“، 
والمخـــرج التركي نوري بيلـــج جيالن مخرج 
”البيات الشـــتوي“، والمخـــرج البولندي باول 

والمخـــرج  ”إدا“،  مخـــرج  باولكوفســـكي 
التايواني الكبير هو هتسياو هتسين 

والمخرجـــة  ”المغتـــال“،  مبـــدع 
كاريـــر،  إيمانويـــل  الفرنســـية 
والمخرج اإليطالي فرنشيسكو 
”األرواح  صاحـــب  مونـــزي 
والمخرجـــة  الســـوداء“، 
البريطانية لين رامزي مخرجة 

”يجب أن نتكلم عـــن كيفين“. أي 
أن اللجنة في غالبيتها العظمى من 

المخرجين.
ويمنـــح المهرجـــان هـــذا العـــام ”األســـد 
الذهبـــي“ التـــذكاري إلـــى المخرج الفرنســـي 
الكبير برنار تافرنييه، تقديرا إلســـهامه الفني 
على مـــدار مســـيرته الســـينمائية، كما يحيي 
المهرجـــان الذكـــرى المئوية لميـــالد المخرج 
اإليطالـــي الراحـــل ماريو مونتشـــيللي (1915 

.(2010/
باربيرا حرص على استقدام أفالم أميركية 
تضمن له أيضا حضـــورا أكبر لعدد من نجوم 

هوليوود البارزين ابتغاء جذب الجمهور الذي 
أصبـــح أيضـــا يتجمع أمـــام البســـاط األحمر 
لمشـــاهدة النجوم، وهم يعبـــرون في طريقهم 
إلى داخل قصر المهرجان الذي أنشـــئ في عهد 
موسوليني (عام 1936) وتّم تجديده واستعادة 

بهائه القديم.
ومن األفالم التي ستعرض خارج المسابقة، 
للمخرج  أولهـــا فيلـــم االفتتـــاح ”إيفريســـت“ 
األيســـلندي بالتـــازار كورماكـــور، ومن بطولة 
جاك غلينهال وكيرا نايتلي وجيسبون كالرسك 
وجـــوش برولين وجون هوكـــس وروبين ريان 
وكيرا نايتلي وإميلي واطسون. ويروي الفيلم 
قصة محاولة من طرف شخصين ال عالقة لهما 
ببعضهما البعض، يســـعيان للوصول إلى قمة 
إيفريست الشـــهيرة في ظروف عاصفة 

ثلجية.
تعرض  المســـابقة  وخارج 
6 أفـــالم روائيـــة، و8 أفـــالم 
واحـــد  وفيلـــم  تســـجيلية، 
يعـــرض عرضـــا خاصا هو 
للمخرج  ”إنســـاني“  فيلـــم 
الفرنســـي يان أرثو برتران، 
والختـــام  االفتتـــاح  وفيلمـــا 

بالطبع.
ومن األفـــالم الروائية المنتظرة 
الـــذي يروي قصة  فيلم ”الكتلة الســـوداء“ 
”هوايتي“ أحد كبار المجرمين في والية جنوب 
بوسطن، وكان شـــقيقا لحاكم الوالية ثم تحول 
إلى مرشد لحساب مكتب المباحث الفيدرالية. 
ويقـــوم ببطولة الفيلم جونـــي ديب، إلى جانب 
الممثل البريطاني بنديكـــت كامبرباتش (بطل 
فيلم ”لعبـــة المحـــاكاة“) وداكوتا جونســـون 

(بطلة فيلم ”50 ظال لغراي“).
وهناك أيضا الفيلم األميركي ”اذهب معي“ 
الذي يضم عددا من النجوم منهم جونا ستايلز 
وروي ليوتـــا وأنتونـــي هوبكنـــز وألكســـندر 
لودفيـــغ. وينتظـــر بالطبع حضـــور كل نجوم 
هذه األفالم التي ذكرناها إلى المدينة العائمة، 
والظهور أمام جمهور المهرجان، والمشـــاركة 
في المؤتمرات الصحفية التي تعقب العروض 

لمناقشة األفالم مع النقاد.
ويحضـــر إلـــى المهرجان المخـــرج الكبير 
مارتـــن سوكورســـيزي الذي يعـــرض له خارج 
المسابقة فيلمه التسجيلي القصير (16 دقيقة) 
”اختبـــار الممثليـــن“ ويظهـــر فيـــه روبرت دي 
نيرو وليونارد ديكابريو وبراد بيت إلى جانب 

سكورسيزي نفسه. 

مسابقة آفاق

18 فيلمـــا، من  يتضمـــن برنامـــج ”آفـــاق“ 
للمخرج الجزائري  أهمها فيلم ”مدام شجاعة“ 
مرزاق علواش، وهو من اإلنتاج المشـــترك بين 
الجزائـــر وفرنســـا واإلمـــارات. وتذكـــر بعض 
المعلومـــات القليلـــة المتوفرة عـــن الفيلم أن 
اسمه يرمز الســـم نوع من المخدرات يتعاطاه 
بطلـــه الصغير. وضمن ”آفـــاق“ أيضا، يعرض 
فيلمـــان من إســـرائيل، األول هـــو فيلم ”جبل“ 
للمخرجـــة يائيـــل كيـــام، ويصور حيـــاة فتاة 
تعيـــش مع والدتها في منطقة المقابر في جبل 
الزيتون، تتأمل في المصائر البشرية، وتبحث 
عن معنى الحيـــاة، والثاني بعنوان ”يا إلهي.. 

يـــا إلهي.. لماذا تخليت عني؟“ للمخرجة هادار 
مـــوراغ. وبهذا يبلـــغ عدد األفالم اإلســـرائيلية 
في المهرجان 3 أفالم. أمـــا الفيلم اإليراني في 
برنامج ”آفـــاق“ فهو بعنوان ”األربعاء 9 مايو“ 

للمخرج وحيد غاليلفاند.
ويعـــرض الفيلـــم األميركي ”رجل ســـقط“ 
بطولـــة شـــيا البـــوف فـــي دور جندي ســـابق 
مـــن جنود المارينـــز، وهو من إخـــراج روبرت 
باتنســـون، والفيلـــم الفرنســـي ”تـــاج محـــل“ 
للمخرج نيكوال سادا، وهو من أفالم التشويق، 
وتـــدور أحداثه علـــى خلفية التفجيـــرات التي 
وقعت عام 2008 في مدينة بومباي بالهند، وهو 
من بطولة ستاســـي مارتن. وهناك أفالم أخرى 
مـــن الهند وأوروغواي وأندونيســـيا واليونان 

والبرازيل وبلجيكا وإيطاليا وفرنسا. 

أيام فينيسيا

يضم قســـم ”أيام فينيســـيا“ 21 فيلما منها 
10 أفالم داخل المســـابقة، ويعـــرض 18 فيلما 
للمرة األولى عالميا، من بينها الفيلم التونسي 
”علـــى حلـــة عينـــي“ (أي كلمـــا فتحـــت عيني) 
للمخرجـــة ليلـــى بوزيد (أخرجـــت ثالثة أفالم 
قصيـــرة) وحصل فيلمها ”زكريـــا“ (2013) على 
جائـــزة أفضل فيلم قصير في مهرجان أبوظبي 

السينمائي.
ويشـــارك في ”أيام فينيسيا“ الفيلم الجديد 
للمخـــرج األســـباني الكبيـــر كارلوس ســـاورا 
”األرجنتيـــن“، وهـــو فيلم تســـجيلي عن رقصة 
التانغـــو، يواصـــل مـــن خالله رصـــد الرقص 
الشـــعبي في عدد من الثقافات الالتينية سواء 
على مســـتوى الفيلم الروائي أو التســـجيلي، 
وهـــو االهتمام الذي تبـــّدى من قبل في عدد من 
أفالمـــه الســـابقة ”الزفاف الدامـــي“ و“كارمن“ 

و“فادوس� و“فالمنكو.. فالمنكو“.
ويعـــرض فيلـــم قصيـــر جديـــد للمخرجة 
الفرنســـية أنييس فـــاردا، وتفتتـــح التظاهرة 
بالفيلـــم األســـباني ”العقـــاب“ للمخـــرج داني 
دو ال تـــور، الذي ســـيعرض داخل المســـابقة، 
وهو أول أفالم المخرج  وتختتم بفيلم ”االبنة“ 
األسترالي سيمون ستون، عن مسرحية الكاتب 
هنريك إبسن ”البطة البرية“، بطولته جيوفري 

راش، وسيعرض خارج المسابقة.
ويختتم المهرجان بالفيلم الصيني ”مستر 
للمخرج غوان هو، الذي يصور العالقة  ســـتة“ 
بيـــن جيلين مـــن أفراد عصابات الشـــوارع في 

بكين.
ومن المقرر أن يأتي إلى فينيســـيا الكاتب 
التركـــي الكبير أورهان بامـــوق الحاصل على 
جائـــزة نوبل، لحضور عرض الفيلم البريطاني 
للمخرج غرانت غي  الجديد ”براءة الذكريـــات“ 
المأخـــوذ عن رواية باموق ”متحـــف البراءة“، 
وســـيعرض الفيلم فـــي احتفالية خاصة ضمن 

”أيام فينيسيا“.
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سينما
[ فيلم جزائري في {آفاق} وآخر تونسي في {أيام فينيسيا} [ 3 أفالم في عرضها األول من إسرائيل 
حشد كبير من نجوم السينما في الدورة 72 لمهرجان فينيسيا

أعربـــت نجمة بوليـــوود كارينا كابور عن رغبتهـــا في العمل 
مع المخرج الباكســـتاني الشهير شعيب منصور في يوم من 

األيام، مؤكدة إعجابها الكبير بطرحه السينمائي.

تم االختيار على المخرج الســـينمائي عمر عبدالعزيز لرئاســـة 
لجنـــة تحكيم مهرجان اإلســـكندرية الســـينمائي لدول البحر 

المتوسط، والذي سيقام من 2 إلى 8 سبتمبر المقبل.

أعلنت شـــركة {يونيفرســـال بيكتشـــرز} عن نيتها إنتاج فيلم 
جديـــد مـــن سلســـلة {حديقـــة الديناصـــورات} والذي ســـيتم 

إطالقه في دور العرض العالمية بحلول 22 يونيو 2018.

الثالثاء 2015/08/04 - السنة 38 العدد 9997

ـــرج الــــروســــي ألــكــســنــدر  املـــخ
بفيلم  ـــشـــارك  ي ســــوكــــوروف 
داخل  صور  الذي  {فرانكومانيا} 

متحف اللوفر الشهير

 ◄

باربيـــرا يحـــرص على اســـتقدام 
أفالم أميركية تضمن له حضورا 
أكبـــر لعدد مـــن نجـــوم هوليوود 

البارزين ابتغاء جذب الجمهور

 ◄ مـــن األفـــالم الروائيـــة املنتظرة 
فـــي املهرجـــان فيلـــم {الكتلـــة 
الســـوداء} وهو من بطولة جوني 

ديب وبنديكت كامبرباتش

 ◄

ــــــرا مدير  ــــــن ألبرتو باربي ــــــام، أعل ــــــل أي قب
مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أقدم 
املهرجانات السينمائية في العالم (تأسس 
عام 1932)، تفاصيل البرنامج الرســــــمي 
للدورة اجلديدة التي ســــــتقام على شاطئ 
ــــــدو في الفترة مــــــن 2 إلى 12  ــــــرة اللي جزي

سبتمبر املقبل.

ملصق الدورة الـ72 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي
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فيلم االفتتاح {إيفرست} للمخرج بالتازار كورماكور مشهد اجتماع اللجنة من الفيلم اإلسرائيلي {رابين: اليوم األخير}

فيلما تشارك ضمن برنامج 
{آفاق} من أهمها فيلم 
{مدام شجاعة} للمخرج 
الجزائري مرزاق علواش
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أحمد حافظ

} وفقا لقانون التعليم، فإنه يحق للوزارة فصل 
الطالب نهائيا من المدرســـة في حال تغيبه 15 
يوما متصلة، و30 يوما منفصلة، كما ال يحق له 
دخول االمتحانـــات كطالب نظامي، إنما يعامل 

معاملة الطلبة المنزليين.
لكن حالـــة التراجع التي ســـادت نظام التعليم 
في مصر في الســـنوات الماضية خلقت أجواء 
من عدم االلتزام بالحضور المدرســـي، ســـواء 
مـــن الطلبـــة أو حتى المعلمين، بعـــد أن باتوا 

يستنفدون أوقاتهم في الدروس الخصوصية.
وزاد مـــن حرج الموقـــف أن محب الرافعي 
وزيـــر التعليم الحالي تجـــول أكثر من مرة في 
مـــدارس المرحلـــة الثانويـــة، دون أن يجد في 
الكثير منها طالبا واحدا، بدعوى اعتماد الطلبة 
علـــى الدروس الخصوصية، ثـــم تال ذلك إعالن 
الطلبة األوائل بالثانوية العامة على مســـتوى 
الجمهورية، أنهم لم يذهبوا إلى المدرسة طوال 
العام الدراســـي، سوى ما يساوي أسبوعا فقط 
أو عشـــرة أيام على األكثر، ما كرس صورة عن 

أن التعليم في المدارس لم يعد ذا قيمة.
النظام الجديد أثار جدال واسعا بين خبراء 
التعليم حول جديته في إعادة الطلبة للمدرسة 
المؤسســـات  واســـتعادة هيبة  أخـــرى،  مـــرة 
التعليمية، مطالبين الوزارة بدراســـة أســـباب 
عـــزوف الطلبـــة عن المـــدارس بدال مـــن إنزال 
عقوبة علـــى المتغيبين منهـــم، خاصة في ظل 
تعمـــد بعـــض المعلميـــن التقصير في شـــرح 
الدروس حتى يتغيب الطلبة، ويكون لدى هؤالء 
المعلمين المبرر الكافي للغياب عن المدرســـة 
والذهـــاب إلى مراكـــز الـــدروس الخصوصية 

بحجة أن المدارس خاوية من الطلبة.
كذلك هـــدد عدد من طلبـــة الثانوية العامة، 
بتنظيم مظاهرة أطلقـــوا عليها ”ثورة الغضب 
ضد الدرجات العشـــر“ إذا لـــم تتراجع الوزارة 
عن قرارهـــا، ووجـــه بعضهم رســـالة للرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي عبـــر صفحـــة أنشـــئت 
على موقـــع التواصل االجتماعي ”فيســـبوك“ 
قالـــوا فيهـــا ”نحن طلبـــة ال ننتمـــي ألي تيار 

سياســـي، هدفنـــا إلغـــاء قـــرار تخصيص 10 
درجـــات للحضـــور، ألن الوزارة اتخـــذت هذا 
القـــرار، وهـــي فـــي انفصال تـــام عـــن الواقع، 
فالمعلمون سوف يســـتغلون القرار لصالحهم 
بالضغط على الطلبـــة وإجبارهم على الدروس 
الخصوصية وإال ســـيحرمونهم من الدرجات“، 
وهدد الطلبة بتنظيم مظاهـــرة إلكترونية على 
صفحة السيسي على فيسبوك في توقيت واحد 

لالعتراض على القرار.
رضـــا منتصر الخبيـــر التعليمي، اعتبر أن 
الهدف من القرار إيجابي للغاية، مطالبا بزيادة 
نسبة الدرجات لتكون 25 درجة وليس 10 فقط، 
لكنه حـــذر مـــن أن تفعيله يوجـــب غلق جميع 
الثغرات أمام المعلمين لتفادي استغالله بشكل 
ســـلبي، من خالل وضع ضوابط دقيقة لتطبيقه 
لضمـــان عدم التحيل للحصـــول على الدرجات 
بالوســـاطة، وحتى ال يصـــل األمر إلى بيع هذه 

الدرجات بمقابل مادي.

وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن تخصيص درجات 
للحضور، معمول به في بعض الدول األوروبية، 
لكن طريقـــة التطبيـــق مختلفة حيـــث يحصل 
الطلبـــة على هذه الدرجات من خالل األنشـــطة 
الرياضيـــة والثقافيـــة والفنية، التـــي تحببهم 
فـــي المدرســـة، وتحـــول دون تســـربهم منها، 
مشـــيرا إلى ضرورة قيام وزارة التعليم بإجراء 
اســـتطالع للرأي بين الطلبة، لمعرفة أســـباب 
عزوفهم عن المدرســـة وتذليل كل العقبات التي 

أفصح عنها الطلبة في إجاباتهم.
ظاهرة هروب الطلبة من المدرســـة، وظهور 
القاعات الدراســـية خالية كأنها مدينة أشباح، 
يعتبرهـــا الخبير التربوي كمـــال مغيث ”كارثة 
حقيقية“، مؤكـــدا ترحيبه بالقـــرار الذي تأخر 
كثيـــرا، مما ضاعف الدروس الخصوصية التي 
تكلـــف أولياء األمور ســـنويا نحـــو 1.8 مليار 
دوالر، بدعـــوى أن المدرســـة ال تقـــدم جديـــدا 
للطالب، مطالبا بوجود أنشـــطة جاذبة للطلبة 
داخل المدرســـة حتى ال يكـــون الحضور نوعا 
من العقوبة. وقـــال ”من غير المنطقي أن تكون 
هناك مدارس بدون مالعب أو غرف للموسيقى، 
وتكـــون حصة األلعاب عبـــارة عن الجلوس في 

فناء المدرسة تحت أشعة الشمس“.

وشـــهدت بعـــض المـــدارس حـــاالت وفاة 
لتالميـــذ خالل العام الدراســـي المنصرم هزت 
الـــرأي العام، بلغـــت 25 حالة بســـبب اإلهمال 
فـــي صيانـــة األبـــواب والنوافذ، حيث ســـقط 
بعضهـــا على الطلبة، فقرر بعض أولياء األمور 
منـــع أبنائهم من الذهاب للمـــدارس خوفا على 
حياتهـــم، ما دفـــع رئيس الجمهوريـــة للتدخل 
والمطالبـــة بصيانة جميع المـــدارس قبل بدء 
الموسم الجديد وإعداد فصول آدمية، وتطبيق 

أي قرارات متعلقة بدرجات الغياب.
محمـــد رجب الخبير التربوي، أكد أن جذب 
الطلبة للمدرسة من خالل الدرجات ”لن يجدي“ 
ألن إقناعهـــم بالحضور البـــد أن يكون بأدوات 
الترغيـــب ال وســـائل التهديد، مشـــيرا إلى أن 
ذلك سيساهم في زيادة الدروس الخصوصية، 
عكـــس ما تخطـــط لـــه الـــوزارة، باعتبـــار أن 
الدرجات ســـتصبح في يد المعلـــم، وحتى إذا 
كانت في يد إدارة المدرســـة، فإن ذلك قد يفتح 

الباب للوساطة.
ونوه إلى أن الحـــل في تطبيق نظم جديدة 
لكشـــف الطلبة المتغيبين عن المدرســـة، مثل 
تطبيـــق نظـــام الغيـــاب اإللكترونـــي بـــدال من 
”الورقة والقلم“، مع مراقبة ذلك عبر ربط الموقع 
الرســـمي لوزارة التعليم بالمـــدارس، بحيث ال 
يمكن التالعب، مع مراقبة أداء المعلمين داخل 

الفصول ومعاقبة المقصرين منهم.
محـــب الرافعـــي وزيـــر التربيـــة والتعليم 
رد علـــى المخـــاوف فـــي تصريحـــات خاصـــة 
قائال: ســـيتم وضـــع قواعد صارمة  لـ“العرب“ 
لمنـــع التالعب فـــي حضور الطلبـــة، وتطبيق 
مبـــدأ المســـاواة بيـــن الجميـــع، ولـــن يتـــرك 
األمـــر للمعلم يتحكـــم في مســـتقبل أي طالب، 
ولـــن يســـمح بأن تكـــون المـــدارس خاوية من 
الطلبـــة طوال العام الدراســـي، مع مراقبة أداء 
المعلمين داخل المدرسة، وربط رواتبهم بمدى 
التزامهم بالشـــرح وعدم إضاعة الوقت والوفاء 

بالتزاماتهم تجاه الطلبة والمدرسة.

} لنــدن  – تعد بريطانيا أبـــرز وجهات التعليم 
العالـــي للطلبة العرب إال أن تشـــديد القوانين 
التي تستهدف الطلبة األجانب وقوانين الهجرة 
بصفة عامة سوف تقلص بال شك نسب إقبالهم 
عليها. هذه القوانيـــن المتتابعة منذ عام 2012 
خلقت جدال واســـعا في األوســـاط السياســـية 
البريطانيـــة أمـــام انخفـــاض أعـــداد الطلبـــة 
األجانب في السنوات األخيرة لفائدة الواليات 

المتحدة األميركية وأستراليا.
وإلـــى حدود عـــام 2012 كان بإمكان الطالب 
األجنبـــي فـــي بريطانيـــا الحصول علـــى فيزا 
بســـنتين للعمل هناك وقد تم إلغاؤها وأصبح 
ال يحـــق له العمل هناك بعـــد التخرج بل يجب 
عليه أن يغادر خالل أشـــهر محدودة من انتهاء 

دراسته وإال يرغم على المغادرة.
السياســـيين  مـــن  عـــدد  اعتـــراف  ورغـــم 
والخبراء االقتصاديين بأهمية إســـهام الطلبة 
األجانـــب في اقتصـــاد البـــالد ومطالبة رجال 
األعمـــال باالســـتفادة من الخريجيـــن األجانب 
الراغبيـــن فـــي البقـــاء والعمل فـــي بريطانيا 
وبإزالـــة الطلبة األجانب مـــن خانة المهاجرين 
المســـتهدفين بقوانين الحد من الهجرة، إال أن 
قـــرارات الحكومة الهادفة إلى تقليص أعدادهم 

متواصلة ومتجددة.
واليـــوم يمـــر الطلبة األجانب فـــي المملكة 
المتحـــدة بوقـــت عصيـــب مع اإلعـــالن األخير 
لوزيـــرة الداخليـــة تيريـــزا مـــاي عـــن إدخال 
تغييرات جديدة على قوانين الهجرة. وحســـب 
صحيفـــة الغارديـــان البريطانيـــة فقـــد كتبت 
الوزيرة في رســـالة سرية حديثة، أن الجامعات 
يجـــب أن ”تطور نمـــاذج التمويل المســـتدامة 
بحيث ال تعتمد علـــى الطلبة األجانب“. إضافة 

إلى مـــا كان قد قاله وزير التجـــارة البريطاني 
ســـاجد جاويد لراديو هيئة اإلذاعة البريطانية 
”بي بي ســـي راديو 4“ في وقت ســـابق من هذا 
الشـــهر من أنه يريد ”فك االرتباط“ بين اإلقامة 

للدراسة واإلقامة للعمل في المملكة المتحدة.
منذ وصولها إلى السلطة، حاولت الحكومة 
جعـــل إقامـــة الطلبـــة األجانـــب فـــي المملكة 
المتحدة بعد اســـتكمال دراســـتهم أمـــرا أكثر 
صعوبـــة، وذلك كجـــزء من خطتهـــا في خفض 
الهجـــرة إلى أقـــل من 100 ألف مهاجر ســـنويا 

والحد من عمليات الغش في منح التأشيرة.
وحســـب الغارديان فـــإن القوانين الجديدة 
تختلف في الواقع عما أشارت له تقارير وسائل 
اإلعالم من أنه ســـوف يتم طرد الطلبة األجانب 
بمجرد أن تنتهي دراســـتهم بســـبب القوانين 
الجديـــدة، ألنهـــا تنطبق فقط علـــى الطلبة في 
وليســـت  الخاصـــة،  الدراســـات  أكاديميـــات 
مفروضة علـــى طلبة الجامعات وعموما يرتبط 

تطبيقها بمكان الدراسة.
وتوجد تغييرات تشمل الطلبة األجانب في 
الجامعـــات البريطانية تتمثل فـــي أن الطالب 
األجنبـــي ســـيحتاج إلـــى مزيـــد مـــن األموال 
المدخرة بمجرد وصوله ذلك أن تكلفة الدراسة 
في المملكة المتحدة ســـوف ترتفـــع بداية من 
شـــهر نوفمبر القادم. وهذا ينطبق على الطلبة 
األجانب إذا أرادوا تمديد فترة إقامتهم، وكذلك 
القادمين للمرة األولى، وســـوف يكون المقدار 
أعلى بالنسبة للطلبة في لندن. وتشمل التكلفة 

تسديد رسوم الدراسة وتكاليف المعيشة.
وتبدو القوانين المتعلقة بالتقدم األكاديمي 
أكثر صرامة وســـتصبح سارية المفعول بداية 
من شـــهر أغســـطس الحالـــي ذلـــك أن الطلبة 
الراغبيـــن فـــي تمديـــد تأشـــيراتهم لمواصلة 
دراســـتهم في نفس المســـتوى ال يمكنهم ذلك 
إال إذا كان مســـارهم الدراسي المقترح مرتبطا 
بأحد المســـارات التي درســـوها في الســـابق، 
أو إذا كان المســـار المقتـــرح يدعم طموحاتهم 
الوظيفيـــة على النحو الـــذي تحدده جامعتهم. 
أمـــا التغييـــرات الموجهـــة لطلبـــة أكاديميات 

الدراســـات الخاصـــة فتتمثل فـــي أن هؤالء ال 
يمكنهـــم تمديـــد تأشـــيراتهم أو تحويلها إلى 
تأشيرات عمل في المملكة المتحدة ولن يكونوا 
قادرين على تمديد دراستهم ما لم يتم تسجيلهم 
في مؤسســـة على عالقـــة رســـمية بالجامعة. 
وســـوف يبدأ تنفيذ هذا اإلجـــراء بداية من 12 
نوفمبـــر القادم، وهو ما من شـــأنه أن يحد من 
عدد طلبة أكاديميات الدراسات الخاصة لصالح 
الجامعات. كما سيتم حظر العمل بدوام جزئي 
عليهم وســـوف يتم تطبيـــق القوانين الجديدة 
علـــى الطلبة الذيـــن يتقدمـــون للحصول على 
تأشيرة من الصنف 4، في الثالث من أغسطس 
من هذا العام، ولكن لن يتم تطبيقها بأثر رجعي 
على الطلبة الموجودين هناك. كما ســـوف يتم 
خفض تأشيرات أكاديميات الدراسات الخاصة 

مـــن ثالثـــة أعوام إلـــى عامين بداية من شـــهر 
نوفمبر القادم.

وللطلبـــة األجانـــب داعمين أقويـــاء داخل 
الحكومـــة من بينهم نائـــب رئيس الوزراء، كان 
نيك كليغ الذي عارض خطة الوزيرة ماي عندما 
طرحتهـــا ألول مرة في العام الماضي ودعا إلى 
إبعـــاد الطلبة األجانـــب عن أهـــداف الحد من 
الهجرة وحث الحكومـــة على اعتماد نهج مرن 

في تقديم التأشيرات إليهم.
من ناحية أخـــرى أعرب كبار رجال األعمال 
مثـــل جيمس دايســـون عن معارضتـــه لموقف 
الوزيـــرة ماي مـــن خريجي الجامعـــات ويقول 
دايســـون إنـــه مـــن الصعـــب الحصـــول على 
مـــا يكفي مـــن المهندســـين الشـــباب من ذوي 
المهارات من خالل النظام الحالي للتأشيرات، 

كما أدانت العديد من الجامعات القوانين التي 
تم تغييرها، وانتقد البروفيســـور بول ويبلي، 
مدير جامعة سواس، الخطط الجديدة للحكومة 
فيما يخص الطلبة األجانـــب قائال ”إن الطلبة 
األجانب يجلبون المال وإذا أقاموا في المملكة 
المتحـــدة فســـوف يكونون بمثابـــة مواهب لن 

تستطيع البالد استقطابها بطريقة أخرى“.

قوانين جديدة تضيق اآلفاق أمام الطلبة األجانب في بريطانيا
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تعليم
حالـــة وفـــاة للتالميـــذ شـــهدتها املـــدارس املصريـــة خالل 
العام الدراســـي املنصرم بســـبب اإلهمال في صيانة األبواب 

والنوافذ، حيث سقط بعضها على الطلبة.

يومـــا متصلـــة و30 يومـــا منفصلة من غيـــاب الطالب عن 
املدرســـة تمنحهـــا الحق فـــي فصله نهائيا مـــن املدارس 

املصرية، وفق قانون التعليم. 

ألف طالب أجنبي يتوافدون على الجامعات البريطانية 
سنويا رغم تشديد قواعد منح التأشيرات واإلقامة منذ 

عام 2012.

منذ عام 2012 تالقي القوانين البريطانية المتعلقة بتأشيرة الطلبة األجانب معارضة واسعة

يشــــــعر الطلبة األجانب بأنهم ليســــــوا موضع ترحيب في بريطانيا خاصة في ظل تشديد 
قوانني الهجرة خالل الســــــنوات القليلة املاضية، ويرون أن ذلك يضيق آفاق إيجاد شــــــغل 
أمامهم في ســــــوق العمل البريطانية، وتزداد وضعيتهم ســــــوءا مع القوانني اجلديدة التي 
ســــــنتها احلكومة احلالية والتي تهدف للحد من الهجرة وتصّعب ظروف اإلقامة والدراسة 

على الطلبة الوافدين من اخلارج إلمتام دراستهم في اململكة املتحدة.

بســــــبب احلرج البالغ الذي تعرضت له وزارة التعليم املصرية خالل إعالن الطلبة األوائل 
في الثانوية العامة قبل أيام وما كشــــــفه أغلبهم، عن أنه لم يكن حريصا على االنتظام في 
مدرسته، أقرت الوزارة نظاما جديدا للحضور املدرسي يلزم الطلبة بعدم الغياب ألكثر من 

أسبوع طوال العام الدراسي، أو التعرض خلصم 10 درجات من مجموعه.
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ــمــيــات الـــدراســـات  طــلــبــة أكــادي
تــمــديــد  يــمــكــنــهــم  الـــخـــاصـــة ال 
ــى  إل تــحــويــلــهــا  أو  تــأشــيــراتــهــم 

تأشيرات عمل في بريطانيا

◄

من الصعب الحصول على ما يكفي 
من املهندســـني الشباب من ذوي 
املهارات مـــن خالل النظام الحالي 

للتأشيرات

◄

البـــاب  فتـــح  الجماعـــي  الغيـــاب 
الزدهار الدروس الخصوصية التي 
تكلف أولياء األمور نحو 1.8 مليار 

دوالر سنويا

◄

وزارة التعليم المصرية تقاوم ظاهرة {مدارس األشباح} بنظام الحضور اإلجباري

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ خالل ندوة حول ”تقييم اإلصالح 
التربوي“ في الجزائر األسبوع 

الماضي، اقترح بعض الخبراء إدراج 
اللهجة الجزائرية في الطور االبتدائي 

من التعليم بدل اللغة العربية الفصحى، 
ما حول القضية من نقاش تربوي إلى 

نقاش سياسي.

◄ بدأت جامعة أبوظبي تنفيذ مشروع 
بناء مرافق سكنية جديدة على الحرم 

الجامعي بأبوظبي بقيمة 35 مليون 
درهم وذلك الستيعاب الزيادة في أعداد 

كوادر الهيئتين التدريسية واإلدارية 
التي تعتزم الجامعة استقطابها من 

أرقى مؤسسات التعليم العالي ومراكز 
البحث العلمي حول العالم خالل العام 

األكاديمي المقبل.

◄ دعا مؤتمرون في افتتاح فعاليات 
مؤتمر التطوير التربوي في عمان، 

والذي بدأ أعماله السبت، إلى ضرورة 
تطوير وتحديث المناهج الدراسية 

كأساس للعملية التربوية والتعليمية، 
لجعلها مواكبة للعصر والمستجدات 

أكثر من ذي قبل.

◄ يستكمل مجلس الشارقة للتعليم 
مبادرة “برنامج مهارات“ من 26 يوليو 

إلى 08 أغسطس المقبل، والتي تقوم 
على ابتعاث مجموعات من طلبة 

المدارس الحكومية في إمارة الشارقة 
من صفوف التاسع حتى الحادي 

عشر إلى إحدى الدول الناطقة باللغة 
اإلنكليزية خالل اإلجازات من أجل 

إكسابهم مهارات في القيادة.

◄ دعت دراسة تربوية مشتركة بين 
وزارة التربية الكويتية والمعهد العربي 
للتخطيط إلى ضرورة مراجعة وإصالح 

منظومة األجور في القطاع الحكومي 
الكويتي حسب قطاعات العمل، مشددة 
على أهمية توافق األجر مع المستوى 

التعليمي.

باختصار

الفصول الدراسية الخالية دفعت الوزارة التخاذ قرارات تهم الحضور اإلجباري



} عمان –  يحارب برنامج تلفزيوني كوميدي 
بالضحـــك ويواجه  عراقـــي تنظيم ”داعـــش“ 
الخـــوف الـــذي يعـــد أبـــرز أســـلحة التنظيم 
اإلرهابي بالسخرية، ويخرج عن تقاليد سائدة 

في البرامج التلفزيونية العراقية .
نجح البرنامج في استقطاب أكثر من 18 مليون 
مشاهد بفضل األزمة األمنية والسياسية التي 
تعصـــف بالعراق منـــذ ســـيطرة التنظيم في 
يونيـــو الماضي على مســـاحات شاســـعة من 

شمال البالد وغربها.
ويقـــول مقـــدم البرنامـــج أحمد البشـــير 
(30 عامـــا) ”نحـــاول بـــكل بســـاطة أن نجعل 
العراقيين يضحكون ويبتســـمون ويعيشـــون 
حياتهـــم اليوميـــة بشـــكل عادي وأن ينســـوا 
همومهم وأحزانهـــم والمصائب الكبيرة التي 
حلت بهم“. وأضاف البشير الذي ساعده شكله 
القريب من الممثل الكوميدي البريطاني روان 

اتكينســـون الشهير بشـــخصية ”مستر بين“، 
أن ”العراقيين ملوا الطريقة الكالســـيكية في 
عـــرض األخبار ونحن نعـــرض عليهم األخبار 

بطريقتنا الخاصة فنضحكهم“.
وأشـــار إلـــى أن البرنامج الـــذي يبث من 
عمان ”يهاجم ويسخر من كل ما هو سلبي في 
من المسؤولين والسياسيين السيئين  بلدنا“ 
ومـــن الفاســـدين والطائفييـــن والمتطرفيـــن 

والجماعات المسلحة.
ويقول البشـــير ”نحن نقاتل تنظيم داعش 
بالكوميديا الســـاخرة، مثلمـــا يقاتل الجيش 
اإلرهابيين بالســـالح. فعناصر التنظيم أناس 

عاديون يمكننا أن نسخر منهم ونهزمهم“.
وفـــي أحد المشـــاهد يقوم أحـــد الممثلين 
الملتحين بســـرد النكات فيما يقف آخر حامال 
بندقية كالشـــينكوف ليقوم بإطالق النار على 
كل مـــن ال يضحك علـــى تلك النـــكات. وتلقى 

البشير تهديدات عديدة بالقتل بسبب برنامجه 
وسخريته الالذعة. 

ويؤكد اإلعالمي البشير أن ”أغلب التهديدات 
جاء من التنظيم وموالين للميليشـــيات، وهي 
تهديـــدات بالقتل وتحذيرات مـــن العودة إلى 

العراق“.
وأشـــار إلى أن آخر ”تهديد لتنظيم الدولة 
كان ’ســـوف نقطع رأســـك ونضعه على ظهرك 

ونجعل الكالب تأكل لحمك'“! 
وفي العراق، يواجه الصحفيون تهديدات 
متعددة، وقـــد تعرض العديد منهـــم للقتل أو 
اإلصابـــة أو الخطف على أيدي الميليشـــيات 

المسلحة وتنظيم داعش المتطرف.
ويصنـــف العراق في المرتبة 158 من أصل 
180 دولـــة، في مؤشـــر حريـــة الصحافة الذي 
تعده المنظمة الدوليـــة. وكان مقدم البرنامج 
نفســـه الذي عمل مراسال صحفيا لعدة قنوات 

فضائيـــة عراقيـــة بعـــد عـــام 2003، قـــد نجا 
بأعجوبة عـــام 2011 من تفجير انتحاري حين 
كان يغطي مهرجانا شعريا في مدينة الرمادي 
(100 كلم غرب بغداد). وأدى التفجير إلى مقتل 

سبعة من زمالئه.
وعنـــد بدء كل حلقة يحرص القائمون على 
البرنامـــج على وضع عبـــارة أن ”هذا برنامج 
كوميـــدي ســـاخر يعمل وفق المـــادة الـ38 من 
الدســـتور العراقـــي“ التـــي ”تكفـــل بموجبها 

الدولة حرية التعبير عن الرأي“.

} القاهرة  - حذر خبراء اإلعالم واألكاديميون 
مـــن خطورة محتوى وســـائل اإلعالم العربية 
وتأثيـــره الســـلبي على الرأي العـــام، في ظل 
تكثيف خطاب الكراهيـــة والحقد والتحريض 
علـــى العنف فـــي المنابر اإلعالميـــة العربية، 
حسب تقرير أصدره مؤخرا المرصد اإلعالمي 

في الشرق األوسط.
وكشـــف التقريـــر الصـــادر عـــن مرصـــد 
اإلعالم في شـــمال أفريقيا والشـــرق األوسط، 
بعنـــوان ”رصد خطاب الحقـــد والكراهية في 
الصحافة المكتوبة“، تلّقـــي المواطن العربي 
أكثر من خمســـة خطابات للحقـــد والكراهية 
في الصحافة العربية بشـــكل يومي، وشـــمل 
التقريـــر خمس دول، مصـــر وتونس والعراق 
واليمـــن والبحريـــن، حيـــث تـــّم رصـــد حال 
الصحف اليومية واألسبوعية ونوعية المادة 
التـــي تقّدمها في الفترة مـــن 6 إلى 26 يونيو، 
وتّم إحصاء المرات التي تكرر فيها استخدام 

خطاب الكراهية في تلك الصحف.
وأشـــار جهاد حرب، مدير المرصد إلى أّن 
القارئ العربي يســـتهلك تقريبا ستة خطابات 
كراهية يوميا من كل صحيفة، مشـــيرا إلى أّن 
هذا المعدل يبرز الخطر المحدق بالممارســـة 
الصحفيـــة وضوابـــط المهنة فـــي الصحافة 
العربية، األمـــر الذي ينعكس علـــى المجتمع 
المتقّبل للمادة المشحونة بالحقد والكراهية، 
ويتأّثر بهـــا ويحّولها إلى واقع مليء بالعنف 

واالنقسامات المجتمعية.
وأوضـــح حـــرب أّن أكثر مـــن 30 في المئة 
مـــن خطابات الكراهية فـــي الصحف اليومية 
المرصودة يأتي في إطار الصراع السياســـي، 
والشـــخصيات  األحـــزاب  تســـتهدف  حيـــث 
السياســـية فيمـــا يتصـــّدر محور السياســـة 
والقضايـــا األمنيـــة بأكثـــر من 70 فـــي المئة 
الخطابات المرصودة في الصحف األسبوعية 

العربية.

وشـــمل الرصـــد كل المـــادة المقّدمـــة في 
الصحف، أّي كل المنتوجـــات الصحفية، وما 
حّرر فـــي صفحاتها، نصـــا وعنوانا وصورة 
خطابـــات  وتوّزعـــت  كاريكاتيريـــا،  ورســـما 
الكراهيـــة نوعيا بين تحريض بنســـبة 49 في 
المئة، وسب بنســـبة 16 في المئة، ودعوة إلى 
العنـــف وتحريـــض على القتل بنســـبة 14 في 

المئة، وتمييز وإقصاء بحوالي 8 في المئة.
وبّيـــن التقرير أّن 50 في المئة من خطابات 
الحقـــد والكراهيـــة المرصودة فـــي الصحف 
األســـبوعية، تندرج في خانة مقـــاالت الرأي، 
كمـــا أّن 22 فـــي المئة من خطابـــات الكراهية 
تلك تســـتهدف ”األنظمة السياســـية السابقة 
والرؤساء“، دون التمييز بين خطاب الكراهية 

والنقد السياسي.
وتصـــّدرت الصحافـــة اليمنيـــة المكتوبة 
قائمـــة خطابات الحقـــد والكراهيـــة، وأيضا 
الدعـــوة إلى العنف والتمييز بنســـبة وصلت 
إلـــى 40 في المئـــة، ثم العراق بنســـبة 20 في 
المئة، فيما بلغت نســـبة الحقد والكراهية في 

الصحافة التونسية والمصرية 16 في المئة.
المســـتهدفين  أّن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الرئيسيين بمواد الكراهية سواء في الصحف 
المملوكة للدولـــة أو الخاصة هم المعارضون 
وخاصة  توجهاتهـــم،  بمختلف  السياســـيون 
أوالئـــك الذيـــن كان لهم دور فّعـــال في ثورات 
الربيع العربي، كما أوضح المرصد في تقريره 
أن الُكّتـــاب والصحفيين هم مصـــدر أكثر من 

نصف هذه الخطابات.
ويقـــول محمد المرســـي، األســـتاذ بكلية 
اإلعـــالم جامعـــة القاهرة: إّن اإلعـــالم بصفته 
المؤثر الرئيســـي والمشـــّكل لـــرأي المواطن 
العربي ووجدانه، يتحّمل المسؤولية الرئيسية 
عن انتشـــار الكراهية والرفـــض المتبادل بين 
فئات المجتمع المختلفة، موضحا أن انتشـــار 
الفضائيات الخاصة المملوكة لرجال األعمال 
وبعض األجهزة االستخباراتية، جعل اإلعالم 
يفقد الكثير من مقوماته وحياديته ورســـالته، 
حيث أصبح موّجها بشـــكل كبير نحو تحقيق 

أهداف وسياسات معّينة.
ويضيف المرسي: إّن تقرير مرصد اإلعالم 
يســـتهدف توعيـــة الصحفيين والمؤسســـات 

حول خطورة إنتاج خطابات الحقد والكراهية، 
وعواقب ذلك علـــى وحدة المجتمعات العربية 
وسالمتها. الفتا إلى ضرورة توعية الصحفيين 
حول كيفية الكتابة من دون نشـــر ثقافة الحقد 
وشحن المقاالت الصحفية بخطاب الكراهية، 
وذلك ســـعيا لضمان حـــق المواطن في إعالم 
حـــر ومســـتقل عـــن أّي ضغـــوط، موضحا أن 
الصحافة فقدت القدرة على التفريق بين النقد 
السياســـي، وبث الكراهية والحث على العنف 

وتقسيم المجتمع.
بينما تـــرى هويدا مصطفى، عميد المعهد 
الدولي العالي لإلعـــالم، أّن مقاييس الكراهية 
والحقـــد التي اعتمدها التقريـــر غير واضحة 
وغيـــر مفهومـــة، حيـــث خلطـــت بيـــن النقد 
والمعارضـــة والكراهية والحـــث على العنف، 
كمـــا أّن التقريـــر تضّمن إخـــالالت منهجية ال 
تـــؤدي إلى نتائـــج موضوعية، الفتـــة إلى أّن 
تقرير المرصد يســـتهدف صحفا معّينة تابعة 
ألحـــزاب وشـــخصيات سياســـية، مـــن خالل 

التغاضي عن ممارسات صحف أخرى، حادت 
بشكل فاضح عن أبجديات العمل الصحفي.

وتابعـــت ”تحميل اإلعالم مســـؤولية حالة 
الكراهية واالنقســـام في المجتمعات العربية 
شـــيء مرفوض، فاإلعالم العربي يقوم بدوره 
فـــي توعيـــة المواطن ورفع مســـتواه الثقافي 
والمعرفـــي علـــى الرغـــم مـــن وجـــود بعض 
التجـــاوزات التـــي قد تخدم أجنـــدات خاصة، 
وتتســـّبب في انتشـــار العنف والكراهية بين 
مكّونـــات المجتمـــع“، موضحـــة أن االنفتاح 
اإلعالمي وانتشـــار الفضائيات ساعدا بشكل 
كبيـــر علـــى ارتفـــاع إدراك المواطـــن العربي 

ووعيه.
وقـــد رصـــد التقريـــر صحـــف ”المصري 
و“الوطن“  و“الجمهورية“  و“الدستور“  اليوم“ 
وروز اليوسف“، وأســـبوعيات ”صوت األمة“ 
في مصـــر. أما في  و“األســـبوع“، و“الفجـــر“ 
تونس فتّم رصد صحف ”الضمير“ و“المغرب“ 
وأســـبوعيات  و“التونســـية“،  و“الصريـــح“ 

و“L’audace“، وشملت  و“آخر خبر“  ”المساء“ 
البحرينيـــة، ”أخبار  الصحـــف  الدراســـة من 
و“البالد“. و“الوســـط“  و“األيـــام“  الخليـــج“ 

وفي العراق راقـــب التقرير صحف ”الصباح“ 
و“المشرق“ و“الزمان“ و“المدى“ و“المواطن“.

وفي اليمن شـــمل التقرير صحف ”األولى“ 
و“14 أكتوبر“  و“أخبار اليوم“  و“الجمهورية“ 
و“األيام“، وأسبوعيتي ”الناس“ و“األهالي“ .

[ الصحفيون مصدر أكثر من نصف خطابات التحريض [ المعارضون السياسيون المستهدف الرئيسي بمواد الكراهية
تتصدر المواضيع السياسية واألمنية المحتوى اإلعالمي العربي وهو ما يجعل الخالف 
السياسي بما يحتويه من تحريض على الكراهية والعنف مادة أساسية يتلقاها المشاهد 
المســــــتعد أساســــــا لقبول هذا الخطاب في ظل معاناته من األوضاع األمنية والسياسية 

المزرية في الكثير من الدول العربية.

الصحافة العربية فقدت القدرة على التفريق بين النقد السياسي وبث الكراهية

خطاب الكراهية في اإلعالم يصيب المجتمع العربي في الصميم

هويدا مصطفى:

تحميل اإلعالم مسؤولية 

حالة الكراهية واالنقسام 

شيء مرفوض

أحمد البشير:

العراقيون ملوا الطريقة 

الكالسيكية في عرض 

األخبار
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ميديا
{يبقـــى دور المـــرأة اإلعالمـــي رهنـــا بإطـــالق قدراتهـــا بعيدا عن 

النمطية بعد كل ما لحق بصورتها كإنســـان من تشويه وضربت 

حولها أطواق الممنوعات متعددة الدوافع واألهداف}.

هنا األعرج
إعالمية أردنية

{الحديث عن اإلعـــالم الرقمي، ليس معناه وبالضـــرورة اعتباره إعالما 

حداثيا متطورا، ما دام هناك حضور لوسائل إعالم كالسيكي يظهر 

على هواتفنا النقالة كمواقع الجرائد واإلذاعات}.

سناء العاجي
صحفية مغربية

{االهتمـــام بالتواصـــل االجتماعي لم يتم اســـتعماله في الكويت 

إال لتكســـير الحواجز بين الرجل والمرأة، والقضاء على الخوف من 

الخوض في تابوهات كثيرة ومتعددة، والبحث عن حرية الحوار}.

فاطمة السالم
أستاذة مساعدة بقسم اإلعالم بجامعة الكويت

}  ليس جديدا أن يساق الصحفيون في 
العالم العربي إلى المحاكم، فالبد من إسكات 
األصوات التي ال تسبح بحمد ما هو سياسي 
سواء أكان نظاما أو فردا، وفي العراق كانت 

هنالك فصول وفصول من هذا النوع من 
التتبع المثابر للصحفيين وإحصاء أنفاسهم 

وكلماتهم والنبش في تاريخهم وشن 
حمالت التسقيط بحقهم لغرض أن يكونوا 
عبرة لمن يعتبر، فمثال ترك رئيس الوزراء 

السابق المهام الثقال المتعلقة بشعب مبتلى 
بكوارث بيئية وخدمية واجتماعية وإنسانية 

وأمنية وانصرف لمقاضاة أحد المواقع 
اإللكترونية وطالبه بتعويض قدره مليون 

دوالر ال غير، وانفض السامر على خير بعد 
قيل وقال وجدال وكل ترك لحية صاحبه 

كما يقول المثل. كانت تلك الواقعة سببا في 

تتبع ظاهرة محاكم النشر في العراق التي 
مارست نوعا من المكارثية المشوهة كان من 
مفاعيلها ما أشيع عن وجود قرابة 50 مذكرة 
وشكوى وقبض في حق صحفيين عراقيين 

في عهد الحكومة السابقة حتى إذا أزيح 
الغبار عن تلك الحقبة وجاءت حكومة جديدة 

عاد الوسط الصحفي للحديث عن واقعة 
أخرى أدهى وأمر وهي دعوى قضائية رفعها 

”مستشار لألمن القومي“ سابقا وبرلماني 
حاليا ضد مدير إحدى الفضائيات وهو 

في نفس الوقت معد ومقدم برامج حوارية 
ناجحة ويحظى بقبول وشعبية واسعة، 

فضال عن كونه أستاذا جامعيا في اإلعالم، 
ظل ذلك البرلماني يالحق الصحفي بال هوادة 
بدعوى التشهير بسبب برنامج  تلفزيوني لم 

يستطع النائب أن يتحمله فانتفض وجلب 
المحامين لإليقاع بالصحفي وعقابه لكي 

يكون عبرة لمن يعتبر.
هذا المشهد الهزلي ليس غريبا بالطبع 

ولو اطلعت على تفاعل الرأي العام من خالل 
مواقع التواصل االجتماعي ألدركت مدى 

هزال ورداءة المشهد برمته المرتبط بالعالقة 
بين السياسي واإلعالمي في عراق اليوم، 

فالسياسي يريد إما إعالميا بوقا وإما أمعة 
ساكتا على الفشل الحكومي وفشل أغلب 

من زجوا بأنفسهم في مواقع المسؤولية، 
وستجد من التعليقات الساخرة الشيء 

الكثير.
وال يكاد يطرح اسم سياسي أو برلماني 

إال وانهالت عليه عبارات السخرية والتشنيع 
ولست أدري هل أن أولئك الساسة المعنيين 
يقرؤون ويطلعون على ما يكتبه الناس في 

حقهم ألنهم لو اطلعوا حقا وسكتوا بال أدنى 
رد فعل لكانت كارثة، ولكن يبدو أن ال أحد 

منهم يقرأ ما يكتب ضدهم هناك.
لم ينته المشهد عند هذا الحد، فبينما 
يمضي هذا البرلماني في نزاله القضائي 

الذي مازالت فصوله تتراءى، ظهر برلماني 
آخر مطالبا بالرقابة على اإلنترنت بحجة أن 

الناس يستخدمون الشبكة العنكبوتية لدخول 
المواقع اإلباحية.

بل إن البرلماني بدا فرحا بأنه جمع 

العشرات من التواقيع من أصدقائه 
البرلمانيين الذين يشاطرونه تلك الزوبعة، 

هذا في وقت يتلظى فيه الناس من سوء 
الخدمات وانقطاع الكهرباء. ولهذا قيل حدث 

العاقل بما يعقل، فأنى للناس أن يدخلوا 
المواقع اإلباحية في صيف قائظ وصلت فيه 
درجة الحرارة إلى الخمسين وال يوجد أصال 

تجهيز للكهرباء إال لساعات معدودات؟
هذا هو الصحفي في التراجيديا 

العراقية، ليس أمامه أفق يحلم عبره بأن 
تتوسع مؤسساته الصحفية وأن تثمن 

جهوده في كشف الفساد والمفسدين بل 
بالعكس، يساق إلى المحاكم وتضيق عليه 

مساحة االستقصاء والتحري، واإلنترنت 
الذي يستخدمه يتعرض للمراقبة بفضل 

ثلة من السياسيين الذين ال يستوعبون وال 
يريدون أن يستوعبوا معنى الصحافة الحرة 

التي دبجوا أحلى الكالم في حقها زورا في 
بياناتهم االنتخابية كما يبدو، ثم سرعان ما 

تنصلوا عن تلك البيانات والتعهدات بعد 
الوصول إلى السلطة.

املحاكمة تنتظر املزيد من الصحفيني

إعالمي عراقي يواجه تهديدات داعش بجرعات من السخرية
◄ ذكرت تقارير صحفية أن هارالد 
راجنه املدعي العام األملاني كان قد 

مت حتذيره من وزارة العدل في وقت 
مبكر من فتح باب التحقيقات حول 
صحفيني من بوابة ”نتسبوليتيك“ 

السياسية اإللكترونية بتهمة إفشاء 
أسرار للدولة.

◄ اعتقلت مليشيا احلوثي صحفيا 
جديدا يعمل مراسال لوكالة شهاب  

الفلسطينية شمال العاصمة صنعاء. 
وقالت مصادر إعالمية إن ميليشيا 
احلوثي قامت باقتياده إلى سجن 

بني احلارث.

◄ أرجأت محكمة مصرية أول أمس 
النطق باحلكم على ثالثة صحفيني 

في قناة اجلزيرة القطرية إلى ٢٩ 
أغسطس، وكان يفترض أن يصدر 

احلكم اخلميس املاضي لكن اجللسة 
تأجلت إلى األحد بسبب إصابة 

القاضي حسن فريد بوعكة صحية.

◄ أعلن اإلعالمي العراقي نبيل 
جاسم، عن رد محكمة النشر واإلعالم 

لدعوى النائب عن ائتالف دولة 
القانون موفق الربيعي املقامة ضده. 

وقال جاسم  إن ”محكمة النشر 
واإلعالم ردت الدعوى ومتت تبرئتي 

من كل التهم املنسوبة لي“.

◄ أعلنت مديرية اإلعالم التابعة 
لإلدارة الذاتية الكردية شمال شرق 

سوريا، إلغاء كافة بطاقات العمل 
للصحفيني املستقلني، مؤكدة التزام 

جميع مؤسسات اإلدارة أخالقيا 
مبساعدة الصحفيني املعتمدين 

رسميا وحتسني عالقتها مع 
وسائل اإلعالم بعيدا عن املمارسات 

االسترضائية لصحفيني معينني على 
حساب آخرين.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

49 في المئة تحريض

١٦ في املئة سب

١٤ في املئـــة دعوة إلى العنف وتحريض 

على القتل

٨ في املئة تمييز وإقصاء

توزيع خطابات الكراهية

◄

◄

◄

◄

طاهر علوان



} طهــران  – أثــــارت لعبــــة إيرانيــــة جديدة 
نشــــرها موقــــع إيراني متخصــــص في مجال 
بيــــع األلعــــاب اإللكترونيــــة، حتمــــل عنوانًا 
عنصريــــًا واضحــــًا متثل في عبــــارة ”اضرب 
واشــــتم العربي“ جدال واســــعا على الشبكات 

االجتماعية.
وســــمح املوقــــع للجميع بتحميــــل اللعبة 

باملجان.
وامللفت أن املوقع واسمه ”ساجو“ مسجل 
في مركز تنظيم املواقع اإللكترونية اإليرانية، 
التابــــع لــــوزارة الثقافة واإلرشــــاد في إيران، 
ويقدم نفســــه على أنه موقع ترفيهي ينشــــط 
طبقا لقوانني اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، 
مؤكــــدا أنــــه ســــيحذف أي كتابــــة تعــــارض 

”القوانني اإلسالمية“.
وتتكــــون اللعبة من قســــمني؛ األول أطلق 
عليــــه ”أطعــــم الرجل العربــــي“ والثاني حمل 

عنوان ”اضرب العربي“.
ورغم أن االســــم الرســــمي يؤكــــد على أن 
اللعبــــة موجهة ضــــد العــــرب دون متييز، إال 
أنــــه حتســــبا الحتمال إثــــارة غضــــب العرب 
األهوازيــــني وضع بني القوســــني أمام اســــم 
مــــن  الكثيــــر  أن  إال  العــــرب (الســــعوديون)، 
العرب األهوازيني الذين تعتبرهم اجلمهورية 
اإلسالمية حسب قوانينها مواطنني إيرانيني، 
نشــــروا تعليقــــات على هذه اللعبــــة معتبرين 
أنهــــا معادية للعــــرب بغض النظــــر إن كانوا 

أهوازيني أو سعوديني أو غيرهم.
وكتب الناشط األهوازي محمد مجيد على 
تويتــــر ”لعبة إيرانية بعنــــوان اضرب العرب 
وشعارها قم بضرب وسب العربي في اللعبة، 
عنصرية فارسية حاقدة على كل ما هو عربي“.
وقال معلــــق ”أوال هكذا لعبة ســــتزيد من 
احلقــــد وبالتالي املــــوت والكــــره األبدي ولن 
تســــاهم بالتوصل لتهدئة النفوس والقلوب. 

هل هذا ما تريده الدولة الفارسية“؟
وتســــاءل معلق ”ماذا لو قام العرب بصنع 
لعبــــة مماثلة في حق أصحــــاب العمائم، ماذا 
ســــتكون ردة فعلهم؟ ســــتكون بقتل املزيد من 
أطفال ونســــاء ورجال املســــلمني فــــي الوطن 

العربي. القتل واحلقد صنعتهم“.
وقــــال معلق ”العرب منهــــم آل البيت ومن 
العرب شيعة وسنة وإيران تدعو لشتم وضرب 
العرب بغــــض النظر عن رموزهــــم التاريخية 
ومذاهبهم، فاملسألة القومية في إيران يعرفها 
الشيعي الذي يزورها قبل السني وباعتقادي 
أن اخلطــــاب اإليرانــــي ســــيتطرف أكثــــر في 
قوميتــــه وتعصبه بعــــد االتفاق النــــووي، إذ 
يشعر اإليرانيون أنهم حققوا اجلزء األهم من 

مشروعهم التاريخي“. 
وكتب معلق ”متى يستفيق الشيعة العرب 

ويدركون أنهم لعبة في يد إيران“؟
واعترض مغــــرد ”العنصرية هي تفضيل 
ديــــن على دين وعرق على عــــرق وجنس على 

جنس، ليس اإليرانيون وحدهم عنصريني“.

} دمشــق – حتـــت شـــعار ”ينقصنـــا شـــوية 
كرامـــة“، ضجت مواقع التواصـــل االجتماعي  
بصور زيـــارة الفنانني الســـوريني دريد احلام 
وســـالف خوارجي إلى أحد معسكرات اجليش 
العربي الســـوري في دمشـــق مبناسبة ”عيده 

الوطني“ الذي صادف غرة أغسطس.
و”ناقصنا شوية كرامة“ عبارة أطلقها دريد 
حلام في املســـرحية الشهيرة (كاسك يا وطن)، 
وارتبطت بشـــخص دريد حلام (املمثل) ووجد 

فيها املواطن السوري محاكاة لواقعه املؤلم.
وبدايـــة  الســـبعينات  منتصـــف  وفـــي 
الثمانينـــات من القرن املاضـــي انطلقت موجة 
و”الساخرة“  من األعمال املســـرحية ”الناقدة“ 
من املشـــهد الســـوري الذي كانت تهيمن عليه 
القبضة األمنية ألجهزة املخابرات زمن الرئيس 
حافظ األســـد، وكان دريد حلام (غوار الطوشة) 
النجـــم األول لهما دون منـــازع. لكن مع مرور 
األيـــام اتضـــح أن ما كان يقدم فـــي ذلك الوقت 
لم يتعد كونه تنفيســـا، وحقنا مخدرة خرجت 
من أفرع املخابرات بجرعة محددة ســـلفًا تولى 

حلام إيصالها.
ويقـــول مغـــردون ”عندمـــا انطلقـــت ثورة 
احلرية والكرامة اكتشـــف السوريون أن دريد 
حلام  ممثل كبير، وإنســـان صغير، كما وصفه 

الكاتب الراحل محمد املاغوط“.
واطلـــع الفنانـــان أثناء الزيارة على ســـير 
العمليات في املعسكر وعلى عمل اجليش خالل 

األحداث الدائرة في سوريا.
ووردت أنباء غير مؤكدة عن استقبال ماهر 
األسد، شقيق الرئيس السوري للفنانني، كونه 
يتقرب إلى الوســـط الفني كثيـــرًا ويعمل على 
”استعمال“ جنومية الفنانني لتحسني سمعته.

وبحسب ما أفادت صفحات مؤيدي األسد، 
فـــإن الصـــور تعود إلـــى ”ســـهرة خاصة“ مع 
الضباط والعناصر بعنوان ”املتراس“، وسيتم 
بثها الحقًا عبر القنوات التلفزيونية الرسمية، 
واملتكررة لرفع  في إطار احملاوالت ”الفاشـــلة“ 

املعنويات املنهارة أساسا لدى مؤيديه.

يذكـــر أن زيـــارة فواخرجـــي وحلـــام متت 
بالتنســـيق ما بني نقابة الفنانني الســـوريني، 
وقيـــادة احلرس اجلمهـــوري، ووزارة اإلعالم، 

وإدارة املخابرات في العاصمة السورية.
وعلـــى الرغم من معرفة الســـوريني ملواقف 
الفنانني املؤيدة باملطلق للنظام السوري، مهما 
كان عـــدد القتلى كبيرًا، إال أن الســـخط العارم 

كان العالمة األبرز على تلك الزيارة.
فقـــد عّبـــر الســـوريون عـــن ســـخطهم ملا 
قامت به فواخرجي وحلـــام، بصفتهما فنانني 
ســـوريني، ال يجب أن يحجبا ”نظريهما عن أن 
الدمار احلاصل في ســـوريا هو بسبب سياسة 

وأوامر بشار“.
ووصفـــت الزيارة بـ”املشـــؤومة“. وســـخر 
مغرد ”اجليش العربي الســـوري،  العربي هل 
أنتم متأكدون“؟ في إشارة إلى محاربة مرتزقة 

جلبتهم إيران مع اجليش السوري.
#عيد_اجليـــش_ هاشـــتاغ  وضمـــن 
العربي_السوري علق مغرد ”يستحق جيش 
بشـــار أن يدخل غينيس لألرقام القياســـية مت 
بنـــاؤه وإعداده وتدريبه على مدى أعوام، كلف 

املليارات، وذاب في ثوان“.
 واعتبـــرت الزيارة حتديـــا واضحا للرأي 
العـــام اجلريح، وحازت ســـخرية علـــى تويتر 

فكتب مغـــرد ”دريد حلام وســـالف فواخرجي 
يرفهـــان عن اجليش الســـوري، طيب ســـالف 
ترفه، دريد شو يعمل ينظم حركة املرور مثال“؟
وكتـــب اإلعالمي اللبناني إياد أبو شـــقرا  
”زيـــارة ســـالف فواخرجـــي ودريد حلـــام إلى 
قوات األســـد شـــبيهة بترفيه مارلـــني مونرو 
وبوب هوب عـــن القوات األميركية في فيتنام. 

خسرت أميركا وسقط الترفيه“.
واعتبـــر مغردون أن االنحياز إلى األســـد، 
هو انحياز ”آللـــة القتل“. ونـــددت التعليقات 

باملواقف السياسية والالإنسانية للممثلني.
وكتب معلق سوري على فيسبوك ”بإمكاني 
متثيـــل دور احلر والثائر، لكن ال أســـتطيع أن 
أفعلها في الواقع..! أنا أخاف السجن، االسم: 
دريد حلام، الوظيفة: ملهي الرعيان. خمســـون 
عامًا على مســـيرة حلام الفنيـــة الطويلة وهو 
يحدث العرب والســـوريني عـــن احلرية وقمع 
الطغـــاة العرب لشـــعوبهم، إال أنه ومنذ بداية 
الثورة الســـورية يؤكـــد  للجميـــع أنه مجرد 

ممثل“.
وغـــرد مصـــري علـــى تويتر ”دريـــد حلام 
وعادل أمـــام وغيرهم من أراجوزات الســـلطة 
لم ُيْضِحُكوا الشـــعوب العربية وإمنا َضحكوا 
علـــى الشـــعوب العربيـــة، بعد أن ســـخرتهم 

حكوماتهـــم لهذه األدوار، فأنشـــأتهم ورعتهم 
حتى حان وقت استكمال وظيفتهم اليوم“.

وكان حلام،  نشر الصور على صفحته على 
فيسبوك. وكتب تعليقا على الصورة ”زيارتي 
مع الفنانة ســـالف فواخرجي إلى إحدى قطع 

النظام العسكرية في دمشق“.
ثم عـــاد ليتســـاءل ”هل باتْت منشـــوراِتي 
تزعجكـــم.. أفتقد الكِثير ِمـــْن متاِبعّي.. اضَغْط 
الْيـــك ملـــن يِريـــد االســـِتمَراْر ًفـــي ُمَتاَبَعتَنا“. 
وينشـــر حلـــام يوميا علـــى صفحتـــه مقاطع 
من مســـرحياته وأعماله القدميـــة إضافة إلى 
مقـــوالت وردت على لســـانه وعلقت في أذهان 

املشاهدين.
وبني ”األدعية“ التي ضجت بها الشـــبكات 
االجتماعيـــة املتراوحـــة بني ”اللـــه يحميكم“ 
التي يصـــدح بها أنصار األســـد وبـــني ”الله 
ياخذكـــم“ التي يكررها معارضوه، وقف شـــق 

آخر متفرجا.
وكتـــب أحدهـــم ”متى ميكـــن أن ينتهي ما 
يّســـمى صراع اجلّبارة، ألن الشـــعب السوري 

وصل إلى ما يّسمى حافة االنقراض“؟
وفســـر آخر ”مللنـــا رمي التهـــم فإن كنت 
مـــع النظام فأنت شـــبيح وإن كنت ضده فأنت 

إرهابي“.
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اليمنالعراقمصر

ليبياتونس

@rody_sobhy  
واضح ان هذا األسبوع ستحطم 
فيه كل أرقـــام التطبيل والتهليل 

املصرية والعاملية.
******

@M_ARahman  
ضـــاع إخوان مصر حني فشـــلوا 
في إثبات وطنيتهم، وعجزوا عن 
االرتقـــاء إلى مســـتوى إخوانهم 
في تونس واملغرب الذين أعلنوا 

أن الوطن فوق اجلماعة.
******

@soha_saman  
ال أفهـــم كيف حتـــارب احلكومة 
التوك توك في نفس الوقت الذي 
يقول فيه ابراهيم محلب أن على 
الشباب أن يشتغلوا على تكاتك. 

بالها تعليم ولنركز في التكاتك.
******

@Ternz  
ضابط راكب سيارته مع عائلته، 
يطلعوا عليه ويقتلوا ابنته (أربع 
ســـنني) بالرصـــاص. لكـــن ربنا 
سيغفر لهم طبعًا ألن كل هذا كان 

في سبيله والنية طيبة.
******

@a_sayyad  
علـــى  احلفـــاظ  علـــى  احلـــرص 
املكتسبات ليس "إحباطا"، بل هو 

إدراك لقيمة هذه املكتسبات.
******

@bo0oroq  
كانـــت أنثـــى حتى قـــال لها انت 

محتاجة تخسي يا روحي.

@ghathami
من راقب النـــاس مات ضحكا ومن 

راقب تويتر غرد قسرا.
******

@abuahmedalqarni  
أعـــرف من اآلبـــاء من أرســـل ابنه 
مـــع أختـــه املتبعثـــة ليحميها من 
االنحراف فصـــارت هي من حتمي 

أخوها، فهل وعينا الدرس؟!
******

@Louis__GA  
دواعـــش الداخل بيننا وفي بيوتنا 
بـــل يحتلـــون مؤسســـة حكوميـــة 

مستقلة..  أنظمة الهيئة اجلديدة.
******

@Besoo_f16  
كيف تعـــرف أن البنت تزوجت؟ إذا 
بدأت تنتقد حـــركات البنات وتقلل 
مـــن قيمتهن املشـــكلة انهـــا تنتقد 

حركات كانت تفعل ألعن منها.
******

@alfaisalrgad  
ُهناك فســـاد حكومي؟ نعـــم. ُهناك 
تبديد ثروة؟ نعم. ُهناك ُأسرة متلك 
األخضـــر واليابس؟ نعـــم. كل هذا 
ال يعني أن ُأعـــادي وطني، أرضي، 

هوّيتي، نفسي.
******

@mansour_y  
باحللـــم  أشـــبه  أصبـــح  الســـكن 
بالنســـبة للشـــباب، من وين لوين 
جتمـــع مليون ريال لتشـــتري بيت 

على قدك!! حتتاج 700 ألف سنة.

@Na7kiTounsi  
الفـــل  مشـــموم  حضـــور  نســـبة 
والياســـمني في هدايا التونسيني 
لزوارهـــم عند النزهـــة 100 باملئة 

#هكا_طبيعتنا.
******

@hakim1zed  
األساســـي  التعليـــم  نقابـــات 
والثانوي تهـــدد مبقاطعة العودة 
املدرســـية. ال تستســـلم يا وزير. 

البطالة ياسر االولياء يساندوك.
******

@hakim1zed  
أطبـــاء توليـــد يرفضـــون العمل 
فيقـــع  القصريـــن  مبستشـــفى 
تســـخيرهم. ما تنفـــع كان القوة. 

برافو وزير الصحة.
******

@hakim1zed  
عليـــا  شـــهائد  املغفـــل!  عزيـــزي 
ودكتوراه وابحـــاث قد الدنيا. ثم 
تقف امام شـــيخ اجهل من حذائه 

فيجعلك تبكي لسماع خطبته.
******

  @hakim1zed  
كانـــت تقّدم لهـــن دروســـا دينية 
فـــي منزلها.. القبـــض على منّقبة 
تســـتدرج الفتيـــات للجهـــاد في 

سوريا. قلنا لكم النقاب ارهاب. 
******

@amalouh1  
لـــم أرك ولم ترنـــي احلكاية ماتت 
هنـــا كتاب «ارتكاب مصيبة»  باب 

«التهرب من العقاب» .
******

@jiop
قالها يوما «تعليم بنت تونســـية 
أهم مـــن امتـــالك طائـــرة نفاثة»  

احلبيب بورقيبة.

@OfficialAdele
أديل

مغنية انكليزية

@Nedal_147  
نشـــكر العراقيني والفـــن العراقي 
اجلديد لوالكـــم ماعرفنا على ماذا 

كنا نرقص.
******

@For_Basim  
أفضـــل  فـــي  اللصـــوص  ابنـــاء 
جامعات العالم وأبناء الفقراء في 

اخطر جبهات القتال.
******

@Search4truth77  
حـــرام  التمثيـــل  حـــرام  الغنـــاء 
التصويـــر حـــرام الرســـم حـــرام 
النحت حرام لكن بيع البشـــر في 

أسواق النخاسة حالل حالل!! 
******

@ahmad_khalil  
اســـتيالء داعش على املوصل، أي 
ما يعـــادل ثلث العراق مســـاحًة، 
وثلث سالح اجليش العراقي غير 

موازين القوى في املنطقة!
******

@Maithamkraidi 
مقترح يتضمن زيادة الرسوم على 
اجهزة التبريد بنســـبة 200 باملئة 
حتى ال يشتريها املواطن. عبقرية! 

ساستنا تفوقوا على ابليس.
******

@mgsiraq 
الوعـــي املدني بدأ ينتشـــر! وكان 
هـــذا واضحـــا باملظاهـــرات التي 
حدثت فـــي 5 محافظات حيث كان 
الشـــعار األبرز هو أســـقاط جتار 

الدين والعمائم السياسية.

@Forster_B_52  
"احتلوا  للمغفلني  يعتذر  احلوثي 
عـــدن بالغدر في إجـــازات العيد" 
عقبال اليمن كله في العيد الكبير.

******
@omarabdalrzaak  

بعـــد هـــدم الدولة وتدميـــر املدن 
وقتل وتشـــريد االالف من الشعب 
اعتـــرف احلوثـــي بـــأن عليه أن 
يجنح للحل السياسي ويقر بأنه 

ليس وصيًا على اليمنيني.
******

@iranianaffairs  
اليوم هو التوقيت املناســـب لبث 
اعترافـــات الضبـــاط اإليرانيـــني 
املقبـــوض عليهم لنرى ماذا يقول 

كيري والفروف وظريف. 
******

@KeNt_977  
دمـــر احلوثيون اليمـــن عن بكرة 
أبيه أحرقـــوا األخضر واليابس.. 

ال تصدقوهم أبدا!
******

@AlkamiK  
إيـــران تدفـــع أقـــل منـــا بكثيـــر 
وحتصد عوائد سياسية أكثر منا 
بكثيـــر حقيقة ال ميكـــن إنكارها، 

ولبنان واليمن شاهدان.
******

@DrAlnefisi  
لألســـف الواليات املتحـــدة دائما 
تنظر لألزمات بعني واحدة. فرغم 
تداخل وتشـــابك أزمة اليمن فأهم 
هدف لديها: احلرب على القاعدة.

السعودية

تابعوا

ظهرت صور للفنانْني دريد حلام وســــــالف 
ــــــة عســــــكرية، أثارت  فواخرجــــــي فــــــي ثكن
احتجاجــــــات على الشــــــبكات االجتماعية. 
واعتبر مغردون أن الفنانْني في مهمة عاجلة 
لرفــــــع معنويات اجليش فيمــــــا قال آخرون 

إنهما يتحديان مشاعر شعب بأكمله.

 @nbenotman  
بهـــا  تســـببت  التـــي  األزمـــات 
السياســـي  اإلســـالم  جماعـــات 
وميليشيات فجر ليبيا في البالد 
عميقة جدًا والزالت حتت الرماد.

******
@snezzal  
منـــح «17 فبراير» صفـــة «الثورة 
املباركـــة» قبـــل أن تؤتـــي ُأكلها، 
وضع املدافعون عنهـــا في َحَرٌج 
حيث أثمـــرت «َحْنَظال» مشـــابها 

لـ«َحْنَظُل الفاحت».
******

  @loayomran  
الســـاعدي: «يا شـــيخ..» الشيخ: 
«أنـــا مـــش شـــيخ..!» أكثر حلظة 

وصادقة في فيديو التعذيب.
******

@_Maghrawi  
مهزلة إهانة الساعدي في سجون 
طرابلـــس جرمية اخـــرى تضاف 

جلرائم ما بعد فبراير.
******

 @Ben_Mussa  
ينجـــب طفـــال ويطلقـــه ليربيـــه 
وبعدها يقول «شـــعب  الشـــارع، 

متخلف ونصفه مجرمون»!!
******

 @aliwahida 
االحتـــاد االوروبي يعلن عن مبلغ 
6 مليون يورو لتقدمي مســـاعدات 
مـــن  للمتضرريـــن  «إنســـانية» 

النزاع: بالد غرقت وانتهت!!!

{إضرب العربي} ال شيء يعلو فنانون سوريون في مهمة عاجلة لرفع معنويات الجيش
فوق القومية الفارسية

على الرغم من معرفة مغردين سوريين بمواقف الفنانين، إال أن االنتقادات كانت العالمة األبرز على الشبكات االجتماعية

بيـــن {األدعيـــة} التي ضـــج بها 
تويتـــر المتراوحـــة بيـــن {اللـــه 
يأخذكـــم}  و{اللـــه  يحميكـــم} 

وقف شق آخر متفرجا

◄

[ صور دريد لحام وسالف فواخرجي تغزو الشبكات االجتماعية وتثير ضجة

أضافت شـــركة خدمات اإلنترنت األميركية العمالقة غوغل خاصية جديدة، تتيح للمســـتخدم اكتشاف أوقات ازدحام المطاعم 
والمقاهي والمتاجر وغير ذلك من األماكن التي يتردد عليها قبل الذهاب إليها. وذكر موقع {بي.ســـي ماغازين} المتخصص في 

موضوعات التكنولوجيا أن الخاصية الجديدة التي أضافها {غوغل} بسيطة لكنها مفيدة للغاية.



} باريــس - ال تنفصل عن روعـــة هذا المكان 
مناظر رســـاميه المبعثرين في أرجاء ســـاحة 
”تارتر“، التي صارت تسمى، نسبة لهم ”ساحة 
الفنانين والرسامين“، فهي جزء قار من هوية 
حـــي مونتمارتر، حيـــث تجدهم يســـتوقفون 
الســـياح الذين يمـــرون منها، ليجســـدوا في 
لحظـــات، ابتســـامات وجوههم، علـــى ورقهم 

المقوى، مقابل بعض اليوروهات.
يبلغ عدد رسامي حي مونتمارتر، نحو 300 
رســـام، يتقاسمون ســـاحة تارتر فيما بينهم، 
وبعضهم يسكن المكان منذ زمن ليس بالبعيد، 
بينما اآلخر ألفه منذ سنوات، وفيه يستلهمون 
أفكارهـــم. ومـــن زواره يصنعون شـــخصيات 
لوحاتهم. فقد صنع الرسامون الذين استقروا 
فـــي المـــكان صيتا واســـع االنتشـــار لمنطقة 
مونتمارتـــر منذ عشـــرات الســـنين، حتى أن 
الرسامين الكبار في تاريخ الفن مروا من هناك 
بكامل ثقلهم الفني المعروف. فقد كان بيكاسو 
الرســـام األسباني من رواد الساحة، ومن قبله 
فان غوغ وعدد آخر من الرسامين المعروفين.

أمـــا اآلن فقصص الرســـامين تختلف من 
واحـــد إلى آخـــر، فمنهم من أتت بـــه الحاجة 
ليجمع بعض اليوروهات طيلة اليوم بعد بيع 
لوحاته للسياح، ومنهم من يأتي إلشباع رغبة 

داخلية فنية لم يستطع كبح جماحها.
الرســـام ســـليم مثال، وهو شيخ خمسيني 
فرنســـي من أصل مغربي، مر على قدومه إلى 
باريس وقـــت طويل، درس فيـــه علوما كثيرة 

من المحاســـبة إلـــى القانـــون فالكيمياء، إلى 
أن انتهى به الزمن إلى ركن من أركان ســـاحة 
تارتـــر حامال ترخيص بلدية فرنســـا رقم 325 
وبين يديه الكثير من الموهبة. وتجد ســـليم، 
يتحدث بشغف وحميمية، عن أقالم الرصاص 
التي ظلت رفيقـــه ”الوحيد والمخلص“، طيلة 
عقود، وال يفتر حماســـه وهو يصف قوة تأثير 
وحضور ساحة الرســـامين في حياته، والتي 
جاءهـــا يبحث عـــن دفء أســـرة تحتضنه في 
غربة أفقدته كل شيء، وفيها يكسب الكثير من 
المـــال بفضل المبالغ التـــي يتلقاها من بعض 

السواح العرب لقاء رسوماته.
أمـــا نبيل الحمـــاد، الفنان الســـوري، فقد 
حط رحاله في مونتمارتر منذ 12 عاما، ويمثل 
الرسم بالنســـبة إليه، موهبة ورثها من والده 
الذي كان يشتغل محاضرا في الفن التشكيلي 
في ســـوريا. وكان الحماد قد جاء إلى فرنســـا 
قادمـــا من تركيـــا، التـــي قصدهـــا باحثا عن 
مســـتقبل أفضل من ذلك الـــذي تركه وراءه في 
أقدم عاصمة في التاريخ وهي دمشـــق. ويقول 
في هذا الخصوص ”كنت أســـمع، بينما أجول 
في البلدان المختلفة، خارج بلدي سوريا، عن 
مونتمارتر، بأنها ســـاحة في أعالي العاصمة 
باريـــس، يلتقـــي فيهـــا الفنانـــون واألدبـــاء 
والرســـامون، وصدفة، وجدت نفسي فيها. إن 
الحياة لصدفة جميلة حقا، فها أنا في المكان 
الذي مر منـــه كبار الفنانين، كبيكاســـو وفان 
غـــوغ، وال يزالون يمـــرون حتى اليـــوم، فهي 

مدرسة عالمية مفتوحة على الجميع، تنسجم 
فيها األجنـــاس وتمتزج فيها اللغـــات“. وأما 
عن تنظيم العمل في هذه الســـاحة، فقد قررت 

الســـلطات الفرنســـية في عـــام 1990، محاربة 
العمـــل غير الشـــرعي، وفرض بطاقـــة مهنية 
ســـنوية على الرســـامين الذين يرغبون العمل 

في الســـاحة وتمنح مـــن قبل بلديـــة باريس، 
وفقا لملف يتقدم به الرسام، يشرح فيه سيرته 

الذاتية ومؤهالته.

أيمن عبد المجيد

} سيشارك يخت المحروسة الذي كان شاهدا 
علـــى أحـــداث تاريخية مـــرت بهـــا مصر، في 
احتفاالت افتتاح قناة السويس الجديدة، وهو 
نفس اليخت الذي دخل به الخديوي إسماعيل 
القنـــاة عنـــد افتتاحهـــا في 16 نوفمبـــر 1869، 
ليكون أول قطعة بحرية تدخل القناة الجديدة.

وأمـــر الخديوي إســـماعيل ببنـــاء اليخت 
الملكـــي عام 1863، ليســـتقله في رحلته األولى 
إلى أوروبا عـــام 1865 لدعوة ملوكها وقادتها، 
لحضور حفل افتتاح قناة السويس، ثم يستقله 
مجددا بصحبة ضيوفه ليكون أول عائمة تعبر 
القناة العالمية. وكانت رحلة إسماعيل األخيرة 
على متن يخت المحروســـة إلى ميناء نابولي 

بإيطاليا ومنها لمنفاه األخير باألستانة.
وتشـــاء الصدف أن يكون يخت المحروسة 
شـــريكا في كل لحظات انكســـار حـــكام مصر 
مـــن أســـرة محمد علي باشـــا، فبعد أن شـــيع 
الخديوي إســـماعيل إلـــى منفاه عـــاد ليحمل 
الخديـــوي عباس حلمي الثانـــي إلى منفاه في 
األستانة بتركيا عام 1914، بعد أن قرر اإلنكليز 
عزله من الحكم بســـبب مواقفه المؤيدة لتركيا 

والمعادية لهم خالل الحرب العالمية األولى.

ثالث مشاهد االنكسار كانت عام 1952 حين 
حمل اليخت فاروق آخر ملوك أسرة محمد علي 
وعدد من أبناء أســـرته وحاشيته، إلى أوروبا 
بعد تخليه عـــن العرش البنه الملك أحمد فؤاد 

الذي كان حديث الوالدة وقتها.
وعقب نجاح ثورة يوليو 1952 وعزل الملك 
وتحـــول البالد من ملكية إلـــى جمهورية، غير 
الرئيس جمال عبدالناصر اسم اليخت الملكي 
فـــي داللة على  من المحروســـة، إلى ”الحرية“ 
نضال الشعب الذي واصل مساعيه نحو الحرية 
حتى أجبـــر االحتالل اإلنكليـــزي على الجالء 
عن أرض مصر، وظل اليخت محتفظا باســـمه 
الجديـــد حتى أعاد الرئيس األســـبق حســـني 
مبـــارك اســـمه القديم عام 2000، وتم الســـماح 
للجمهور بزيارته كأحد اآلثار المصرية القابعة 
إلى جوار قصر التين باإلســـكندرية، وبلغ عدد 

زواره قرابة 10 آالف زائر.
ويؤكـــد الدكتور ناصر الكيـــالوي الباحث 
فـــي التاريـــخ والحضارة المصريـــة الحديثة، 
أن اليخت يعد كنـــزا وطنيا، كونه  لـ”العـــرب“ 
أقدم قطعة بحرية فـــي العالم ال تزال محتفظة 
برونقها، وقادرة على اإلبحار، إلى جانب كونه 
شـــريكا أساســـيا في تاريخ مصر، ومصاحبا 
لملوك مصر ورؤســـائها فـــي رحالتهم الهامة 

حـــول العالـــم على مـــدار 150 عامـــا انقضت، 
وسيكون شاهدا على الحفل العالمي، بافتتاح 

قناة السويس الجديدة.
جمـــال  الرئيـــس  أن  الكيـــالوي  أضـــاف 
عبدالناصـــر اســـتقله في رحـــالت هامة، منها 
رحلته للمشـــاركة في مؤتمر دول عدم االنحياز 
في العاصمـــة األندونيســـية جاكرتا، ومؤتمر 
الـــدار البيضـــاء، ومؤتمر الربـــاط، إلى جانب 

رحلته إلى أميركا.
وذكـــر الكيالوي أن اليخت صممه الســـير 
أوليفـــر النـــج بناء علـــى طلب مـــن الخديوي 
إســـماعيل، فيما تولت ترسانة سامودا بورس 
بإيطاليا بنـــاءه في عام 1865، حيث يبلغ طوله 
145.72 مترا ويتكون من 5 طوابق، وتم تزويده 
بجهـــاز تلغراف الســـلكي وهاتف عـــام 1912، 
ليصبح أول يخت عالمي مزود بوسائل اتصال 

السلكية في ذلك الوقت.
وضم األسطول المصري في عهد إسماعيل 
14 ســـفينة حربية من بينهـــا اليخت الذي زود 
بثمانية مدافع من العيار المتوســـط، وفي عام 
1950 تـــم تجديده كامال في عهـــد الملك فاروق 
ملـــك مصـــر والســـودان، وظـــل لســـنوات في 
مينـــاء اإلســـكندرية ضمن الترســـانة البحرية 
تحت حراســـة غواصات وسفن سالح البحرية 
المصريـــة، ثـــم أجريت لـــه تغييرات شـــاملة 

لتحديثه عام 1992.
وقـــال الكيـــالوي إن المحروســـة يحتوي 
كنوزا أثرية، بينها بيانو نادر صنع في ألمانيا 
خصيصـــا إلمبراطورة أوجيني زوجة نابليون 
بونابـــرت حاكـــم فرنســـا، وعندمـــا حضـــرت 

للمشاركة في الحفل األسطوري لالفتتاح األول 
لقناة الســـويس عـــام 1869، أهداها الخديوي 
إسماعيل البيانو الذي عزفت عليه في حضور 
ملوك العالـــم، وهذا البيانـــو التاريخي قطعة 
فنية تاريخيـــة ال تزال بحالة جيدة، إلى جانب 
احتـــواء اليخـــت الـــذي يضـــم 5 طوابق على 
لوحـــات فنية نادرة رســـمها أشـــهر الفنانين 
تنتشر على جدران قاعاته، ترصد تاريخ مصر 

منذ العصر الفرعوني حتى العصر الملكي.
وشـــهد اليخـــت فـــي العهـــد الجمهوري، 
حوادث تاريخية، فقد أدت حرب تحرير سيناء، 
وتدمير خط بارليف، إلى وجود مخلفات حرب 
وحطام آليات، وانهيـــارات لخط بارليف الذي 
تهاوى أمام ضربات الجيش المصري، وهو ما 
تطلب عاميـــن لتطهير مجرى القناة قبل إعادة 
افتتاحها عام 1975، وكعادته كان المحروســـة 
شريكا أساســـيا في االحتفال الذي أقيم يوم 5 
يونيو في نفس يوم ذكرى نكســـة 67، فظهر في 
أبهى حلة وفي عنفوان شـــبابه ليشـــق القناة 
المحـــررة للمـــرة الثانيـــة حامال علـــى متنه، 

الرئيس المصري محمد أنور الســـادات، معلنا 
عـــودة القناة للمالحـــة الدولية، وقد اســـتقله 

السادات في رحلة تالية في زيارته إلى حيفا.
واحتضـــن المحروســـة قيـــادات تاريخية 
عالمية، ففـــي حفل االفتتـــاح األول للقناة عام 
1869 كان اليخـــت أول مـــن عبرها، وعلى متنه 
لفيف من ملـــوك وأمراء أوروبا من بينهم أمير 
وأميـــرة هولنـــدا، وولـــي عهد ألمانيـــا األمير 
فريدريـــك، واإلمبراطـــورة أوجيني إمبراطورة 

فرنسا، وإمبراطور النمسا فرنسوا جوزيف.
وعـــام 1939 جـــاء علـــى متنـــه محمد رضا 
بهلوي شـــاه إيران الراحل متوجها إلى مصر 
لعقد قرانـــه على األميرة فوزية شـــقيقة الملك 

فاروق األول ملك مصر والسودان.
وبأمـــر من الملك فاروق أبحر المحروســـة 
إلـــى ميناء جدة بالمملكة العربية الســـعودية، 
ليحمـــل الملك عبدالعزيز آل ســـعود مؤســـس 
المملكـــة في زيارته لمصـــر، حيث وصل الملك 
ميناء بور توفيق في السادس من يناير 1946.

كما اســـتقله العديد من زعمـــاء العالم في 
رحالت بحرية أبرزهم السلطان قابوس سلطان 
عمان، والملك حسين ملك األردن، وخروشوف 
رئيس مجلس السوفييت األعلى وتيتو رئيس 
يوغســـالفيا. وبعد 150 عاما، يدلي المحروسة 
بشـــهادة جديدة على التاريـــخ المصري، عبر 
مشـــاركته فـــي حفل االفتتـــاح الثالـــث للقناة، 
بافتتاح فرعها الجديد، في وقت ســـتطلق فيه 
ســـفينة في كل ميناء على وجه الكرة األرضية 
صافرتها تحية للقناة الجديدة حسبما تقضي 

بروتوكوالت البحرية.
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تم الســـماح للجمهور بزيارة يخت املحروســـة كأحـــد اآلثار املصرية تحقيق

القابعـــة إلى جوار قصر التني باإلســـكندرية ســـنة ٢٠٠٠، حيث بلغ 

عدد زواره قرابة ١٠ آالف زائر.

٣٠٠ رســـام هو عدد الرســـامني الذين لهم تراخيص للعمل في ساحة 

تارتر بمونتمارتر والتي أصبحت تســـمى ساحة الفنانني الرسامني منذ 

الخمسينات نظرا لكثرة توافد الرسامني عليها.

يعـــد اليخت امللكي املحروســـة كنـــزا مصريا، كونـــه أقدم قطعة 

بحريـــة في العالم ال تزال محتفظة برونقها، وقادرة على اإلبحار، إلى 

جانب كونه شريكا أساسيا في تاريخ مصر.

منذ رحلته األولى كأول مركب يبحر في قناة الســــــويس القدمية عند افتتاحها في نوفمبر 
عام ١٨٦٩، وحتى رحلته املنتظرة في الســــــادس من أغســــــطس اجلاري كأول مركب يبحر 
في قناة السويس اجلديدة، يظل اليخت امللكي احملروسة شاهدا حيا على تفاصيل مهمة 
في التاريخ املصري. ومعايشا للعديد من حلظات االنتصار لشعبها واالنكسار حلكامها.

يخت {المحروسة} الملكي شاهد على أفراح مصر وأتراحها
[ مركب ينتظر المشاركة الثالثة في احتفالية قناة السويس [ 3 حكام مصريين سافروا على يخت المحروسة بعد عزلهم

سليم بصدد رسم مالمح سائحة

األمر أشــــــبه بالســــــحر، فكلما مت االقتراب أكثر من أزقة مرتفعات مونتمارتر بباريس، بعد 
أن تتجاوز احلديقة والكنيسة الضخمة، يزداد املكان هدوء ولطفا، مشفوعا بنغمات شارل 
أزنافور التي تعيد الزائر إلى الفترة الذهبية للفن في فرنسا. ورغم كثرة املقاهي واملطاعم 
والزائرين، إال أن الصمت يحكم املكان ليتجانس جمال رســــــوم الفنانني على األرصفة مع 

صوت املوسيقى القدمية، واملطلوب فقط هو اجللوس في مقهى ومراقبة املكان.

أزقة الفنون بمونتمارتر تحتضن رسامي العالم

اليخت يتكون من ٥ طوابق تضم 

قاعات ملكية ومقتنيات فنية، وهو أول 

سفينة زودت بجهاز السلكي في العالم



 يمينة حمدي

} أرجع خبراء األســــرة االنتحار في صفوف 
الصغار إلى كثرة المشــــاكل التي بات يعاني 

من وزرها األطفال في المجتمعات الحديثة.
وأشــــاروا إلى أن كثرة الضغوط النفسية 
على الطفل تجعله يفكر في عقاب نفسه بطرق 

عنيفة تصل إلى حد االنتحار.
ونبهوا إلــــى أن األطفــــال بحاجة إلى من 
يلجــــؤون إليه عند الشــــدائد وأثنــــاء المحن 
التــــي يمرون بها قبل أن يعبروا الخط األحمر 

وينزلــــوا عقابــــا بأنفســــهم قــــد ال تحمد 
عقباه.

يتأثرون  األطفــــال  أن  وأكدوا 
كمــــا الكبــــار باألحــــداث التــــي 
تحيط بهــــم، وبالعقوبات التي 
والمشــــاكل  لهــــا  يتعرضــــون 
التي تحــــدث بين األبوين، ومن 

غضبهم  يوجهــــوا  أن  المحتمل 
نحو أنفسهم بمحاولة إيذائها.

وفــــي هــــذا الصــــدد دعــــا بيتــــر 
ويلســــون، مديــــر جمعية الصحــــة العقلية 

لألطفال بالمملكة المتحدة، اآلباء إلى ضرورة 
تفهــــم عمــــق تأثيــــر المشــــاكل العائلية على 

أبنائهم.
وأوضح ”دائما نتصور أن األطفال قادرون 
على تحمل المصاعب، لكنهم يتحملون ألنهم 
ال يمتلكون خيارا سوى التحمل غير أن هؤالء 
األطفال الذين يقدمون على االنتحار أو إيذاء 
أنفسهم إنما يقولون لآلخرين إنه من الصعب 
عليهــــم أن يواصلوا الحياة مــــع الصعوبات 

التي يواجهونها“.
تزايــــد  إلــــى  دوليــــة  أبحــــاث  وأشــــارت 
الســــلوكيات العنيفــــة فــــي صفــــوف األطفال 
الذيــــن تتراوح أعمارهم ما بيــــن 5  و 14  عاما، 
فيما تضاعف خطــــر التفكير في االنتحار في 
صفوف األطفال الذين تتــــراوح أعمارهم بين 

سن 12 و13 عاما، بواقع خمس مرات.
وكشــــفت اإلحصائيــــات أن 75 بالمئة من 
األطفال البريطانيين دون العاشــــرة من العمر 
قــــد لجأوا إلى إيذاء أنفســــهم جســــديا، فيما 

يعانــــي واحد مــــن بين كل خمســــة أطفال في 
أوروبا من القلق ومن مشاكل نفسية بالجملة، 
ويقــــدم واحــــد من كل عشــــرة علــــى االنتحار 

بسبب تراكم الضغوط عليه.
أما فــــي البلدان العربية فعلــــى الرغم من 
غياب إحصائيات دقيقة وأبحاث علمية حول 
حجم الظاهرة، إال أن وسائل اإلعالم تعلن من 
حين إلى آخر عن حوادث انتحار في صفوف 
األطفــــال، وترجعهــــا في الغالب إلــــى عوامل 

اجتماعية ونفسية واقتصادية.
وربــــط علمــــاء االجتماع الظاهــــرة بالفقر 
وانعــــدام األمن النفســــي وغياب فرص 
المجتمعات،  بعــــض  فــــي  الترفيه 
فيمــــا أرجع علمــــاء النفس ذلك 
إلى المشاكل األسرية التي من 
شأنها أن تجعل األطفال أكثر 
عرضــــة لالكتئاب وعدم تقدير 

الذات مستقبال.
أميركيــــة  دراســــة  ولفتــــت 
حديثة أجريت على 273 طفال أن 
الســــلوكيات العنيفة التي يعبر بها 
األطفال دون ســــن المدرســــة عن غضبهم 
من الممكن أن تتســــبب لهم في مشاكل نفسية 

واجتماعية في مرحلة البلوغ.
وأشــــارت إلــــى أن طفــــال من بيــــن كل 20 
يعاني من مشاكل ســــلوكية، ونحو 50 بالمئة 
من هــــؤالء األطفال ولــــدوا لعائالت ذات دخل 
منخفــــض، ونحــــو 57 بالمئة منهم يعيشــــون 
مع أحد األبويــــن، وحوالي النصف من هؤالء 
األطفال تعرضوا للعنف الجسدي أو اإلهمال.
واعتبــــر الباحثون أن الســــلوك العدواني 
لدى األطفال عالمة إنذار ويســــتدعي عرضهم 
على مختصين من أجــــل حمايتهم من العنف 
الذي قد يتطور إلى مشاكل نفسية واجتماعية 

على المدى الطويل.
كما وجدت دراســــة أخرى نشرت في مجلة 
”جاما بيدياتركس التــــي تعنى بطب األطفال، 
أن أكثر األطفال قلقا من الناحية العاطفية هم 
الذين نشــــأوا في دول تعانــــي من الصراعات 
والحروب والفقر، مؤكدة أن النشــــأة في بيئة 

فقيرة تنطوي على آثار ضارة بالدماغ.

وكتبت جوان لوبي أستاذة الطب النفسي 
بجامعــــة واشــــنطن مقاال مصاحبا للدراســــة 
قالــــت فيــــه إن ”التدخــــل المبكر فــــي مرحلة 
الطفولــــة لدعم بيئــــة غذائية لهــــؤالء األطفال 
البــــد أن يصبــــح اآلن علــــى رأس أولويتنــــا 
فيمــــا يتعلق بالصحــــة العامة من أجل صالح 

الجميع.
ومن خــــالل متابعتهــــا ألطفال يعيشــــون 
حياة تتســــم بالفقر، تمكنــــت لوبي وزمالؤها 
من تحديــــد التغييــــرات في تركيبــــة الدماغ، 
والتــــي يمكن أن تؤدي إلى مشــــاكل تســــتمر 
مدى الحياة، وتتمثل فــــي اإلصابة باالكتئاب 

وصعوبات في التعلم ومحدودية القدرة على 
التغلب على التوتر.  وأوضحت بناء على هذا 
البحــــث قائلة ”أصبحت لدينــــا خارطة طريق 
فريــــدة من نوعها تكفل الحفــــاظ والدعم ألهم 

إرث في مجتمعنا أال وهو الدماغ النامي“.
واألمــــر الــــذي يبعــــث علــــى القلــــق ـ في 
البلــــدان العربيــــة تحديدا- هــــو أن 11 مليون 
شــــخص يعيشــــون على أقل مــــن دوالر واحد 
في اليــــوم، وهو ما يمكن أن يكــــون له نتائج 
ســــلبية طويلة األمد على تطور أدمغة األطفال 
وصحتهم الوجدانية وتحصيلهم الدراســــي. 
ودقت األبحاث األخيــــرة ناقوس الخطر حول 

حاجــــة األطفــــال الفقــــراء لإلحاطة النفســــية 
واالجتماعيــــة قبــــل فــــوات األوان، داعية إلى 
العمل على مساعدتهم ودعمهم نفسيا وماديا 
لتقليــــل تعرضهــــم إلى مشــــاكل فــــي الصحة 

العقلية.

} ميونيخ (ألمانيا) - أشار خبراء سيكولوجيا 
الطفل أن الســـفر يتعدى كونه وســـيلة ترفيه 
لتنميـــة  ذهبيـــة  فرصـــة  ليصبـــح  لألطفـــال 

مهاراتهم اللغوية والمعرفية واالجتماعية.
وخروج الطفل أو المراهق من بيئته التي 
تعود العيش فيها وانتقاله إلى مكان آخر ذي 
حضارة وشـــعب مختلفين يطرح داخله جملة 
من األسئلة تكشـــف له في المقام األول معنى 

االختالف.
وكشـــفت إحدى الدراســـات أن حوالي 99 
بالمئة من اآلباء الذين تم اســـتجوابهم قالوا 
إن مشـــاهدة األماكـــن والثقافـــات المختلفـــة 
ســـاعدت أطفالهـــم علـــى تطويـــر مهاراتهـــم 
اإليجابية  شـــخصياتهم  وسمات  االجتماعية 
مثل الفضول والثقة والتسامح مع االختالفات 
الشـــعبية والقدرة على تكوين صداقات وحب 

الحيـــاة واإلبـــداع واالمتنـــان. ويعتقد بعض 
اآلبـــاء أن أبناءهم اكتســـبوا جملة كبيرة من 
الخبـــرات خالل العطلة أفرزت الحقا تحســـنا 
ملحوظا فـــي أدائهم في العلوم والدراســـات 
االجتماعية  والدراسات  والرياضيات  الدينية 
والسياســـية واالقتصـــاد المنزلـــي والتنمية 
الشـــخصية واالجتماعية والعاطفية ودروس 

التصوير الفوتوغرافي.
وجدير بالذكر أن اســـتخدام اســـطوانات 
تعليم اللغات األجنبية ال يعادل الوجود داخل 
مجتمـــع كامل يتحدثهـــا، فعندما يكون الطفل 
في دولة أجنبية يكتســـب اللغة من خالل عدة 
عوامل منها مثال الفتات الشوارع، التلفزيون، 
الراديو، إضافة إلى المحادثات اليومية التي 
يســـمعها، فالطفل متعطش ولـــه فضول كبير 
الكتشـــاف مـــا حوله وطـــرق التواصـــل معه، 

فهو يلتقط بدقـــة النبرة التي تعتمد في اللغة 
الجديدة عليه.

وعندمـــا يســـافر األطفال لفتـــرات طويلة 
يكتســـبون مهـــارة مهمة قـــد يحتاجونها في 
حياتهم الحقـــا وهي التأقلم مـــع المتغيرات. 
ويدركون حينها أن التغيير ليس ذلك الشـــبح 
المجهول الذي ننظر إليه بريبة وخشية وإنما 
هو جزء من الحياة ينبغي أن نوفر له العوامل 
التي تجعل منه إضافة مميزة إلى شخصيتنا 

ومكاسبنا.
وعـــالوة علـــى المشـــاهد الجميلـــة التي 
يتعرف عليها الطفل عن قرب بعيدا عن الصور 
الجامـــدة التي يراها فـــي الكتب أو المتحركة 
التـــي يتابعهـــا عبر التلفزيون، فإنه ســـيربط 
عالقـــة حميمة مـــع الطبيعة بـــكل اختالفاتها 

وخصوصياتها ومذاقاتها. 

} لنــدن - كانـــت علبة تجميل المـــرأة قديما 
تزخر بالمســـتحضرات الطبيعية مثل الكحل 
والحناء والســـواك والنباتـــات على اختالف 
أنواعها. وكانت تتمتع ببشـــرة نضرة وشعر 
انســـيابي المـــع دون الخـــوف مـــن أي آثار 

جانبية للمواد التي كانت تستخدمها.
وخـــالل العقود الماضية طـــور الباحثون 
والصيادلة جملة من المستحضرات وأضافوا 
إلى تركيبتها عددا من المواد الكيميائية التي 
تبيـــن الحقـــا أنها تخلف بعض الحساســـية 

والطفح الجلدي وغيرهما من األضرار.
وبعد مجموعة من الدراســـات والبحوث 
المخبرية عاد األطباء إلـــى تغليب المواد 
تركيبـــة  علـــى  واألعشـــاب  الطبيعيـــة 
مســـتحضرات التجميل. وفي مقابل نفور 
الســـيدات من أغلب المنتجات الكيمائية 
استرجعن ولعهن بالطبيعة ونباتاتها 
المســـتحضرات  يقتنيـــن  وصـــرن 
المحتوية على أقل النسب من المواد 

المصنعة.
ويشـــرح يواخيـــم بانتســـهاف، 
رئيس هيئة إيكوكونتـــرول األلمانية 
أن  الطبيعية،  المستحضرات  لتراخيص 
المســـتحضرات الطبيعية الحقيقية تمتاز 
بأن جميـــع مكوناتها ذات قاعـــدة نباتية، 
أما المســـتحضرات التقليدية فتعتمد على 

قاعـــدة من زيـــت معدنـــي. وأكد بانتســـهاف 
أن إنتاج مســـتحضرات التجميـــل الطبيعية 
ال يمكـــن أن يتـــم بـــدون الخضـــوع لعمليات 
كيميائيـــة على اإلطالق، فعلى ســـبيل المثال 
حتـــى يتم مزج المـــاء والزيـــت والدهون في 
مستحضر تجميل، يحتاج األمر إلى استخدام 

مستحلبات، وإال فال يمكن إنتاج كريم.

وأوضح أن هذه المستحلبات المستخدمة 
في صناعة المستحضرات الطبيعية يجب أن 
تكون مستخلصة من مواد نباتية فقط، مشيرا 
إلى أن إنتاج هذه المستحضرات يعتمد على 
عمليات كيميائية مختارة تحدث في الطبيعة 
أيضا، أي أن هذه المستحلبات دائما ما تكون 

شبيهة بالمواد الطبيعية.
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◄  يوصي األطباء األم بأن تتحدث 
مع طفلها بشكل طبيعي دون دلع، أو 
تخفيف للحروف بعد أن يكمل عامه 

األول، وذلك لتعويده على صوت 
الحروف الطبيعي وتدريبه على نطقها 
مما يجنبه اإلصابة باضطرابات الكالم.

◄  تشير األبحاث إلى أن أفضل توقيت 
للفصل بين الحمل واآلخر ال بّد أن 

يكون من 18 إلى 24 شهرا، وال يزيد 
عن خمس سنوات، وذلك لتفادي خطر 
حدوث مضاعفات الحمل وغيرها من 

المشاكل التي يمكن أن تتعرض لها األم 
والجنين.

◄ كشفت دارسة بريطانية حديثة أن 
مشاهدة التلفاز لفترات طويلة تحّسن 
من األداء المدرسي عند األطفال على 

عكس ما هو معروف منذ وقت طويل، 
حيث يسعى األهل للحد من مشاهدة 

أطفالهم له لتحسين مستواهم في 
المدرسة.

◄ أثبت فريق من الخبراء في معهد 
التعلم أن األطفال الذين يبدأون في 

تعلم السباحة في سن مبكرة يظهرون 
تفّوقا في القدرات المعرفية والبدنية 

واللغوية.

◄ أشارت دراسة أميركية إلى أن تناول 
الحوامل للمكسرات يوفر مناعة ضد 

الحساسية التي قد يعاني منها األطفال 
لبعض أنواع الطعام.

◄ أعلن باحثون من جامعة ميشيغان 
في أميركا أن النساء الحوامل اللواتي 

يحفز مخاضهن أو يسرع بالطلق 
االصطناعي، تزداد لديهن مخاطر 
إنجاب أطفال مصابين بالتوحد، 

خاصة إذا كان المولود ذكرا.

◄ كشفت دراسة حديثة أن تناول بعض 
األدوية المسكنة يمكن أن يتسبب في 

العقم أو الضعف الجنسي لدى الرجال. 

أشار علماء بريطانيون إلى أن إنجاب األطفال يزيد حاالت الشجار 

والخالفات بني املتزوجني في بريطانيا بنسبة 40 باملئة، ويجعل 

اآلباء الذين رزقوا بطفلهم األول يتشاجرون يوميا.

حذر باحثون من ضرورة عدم التهاون مع آالم الرأس التي تصيب النســـاء 

أثناء الحمل وفي فترة ما بعد الوالدة، ونبهوا إلى إمكانية أن تكون مؤشرا 

على أمراض خطيرة.

السفر ينمي المهارات االجتماعية واللغوية لألطفال

المرأة تعود إلى الطبيعة لتستلهم مستحضرات تجميلها

أسرة

باختصارموضة

األزياء المخططة بالطول 

تعطي شكال أنحف

} ال تزال األزياء المخططة أو ما يطلق 
عليها المقلمة موضة شـــائعة، ال سيما 
خـــالل الصيف الذي تميل فيه النســـاء 
إلى إضافة اإلكسسوارات واأللوان أكثر 

من بقية المواسم.
ويوصي خبـــراء الموضة للحصول 
علـــى إطاللة أكثر أناقـــة، باتباع بعض 

الحيل البسيطة على الشكل.
ارتـــداء  أن  المصممـــون  وأوضـــح 
القطـــع المخططة بالطول فـــي األماكن 
الممتلئة من الجسم تمنح قواما رشيقا، 
فمثـــال إذا كنـــت تعانيـــن مـــن األرداف 

المخططة  فالتنـــورة  الممتلئـــة، 
ســـتكون األمثل لك ألنها تعمل 
علـــى إعطـــاء شـــكل أنحـــف 

للجسم.
الوقت  فـــي  أنه  ويذكـــر 
الذي تســـاعد فيه الخطوط 
الطولية على تنحيف شكل 

الجســـم تزيـــد الخطوط 
العريضة من عرضه.

بعـــض  وهنـــاك 
األزيـــاء التـــي ال يمكن 

أن تغيب عن أي موســـم 
فـــي عالـــم الموضة، كما 
أنهـــا تعتبر مـــن القطع 
يجب  التـــي  األساســـّية، 

كّل  خزانـــة  في  وجودهـــا 
امـــرأة، ومـــن بيـــن هذه 
األزياء القمصان المقلمة، 
التي تسيطر حاليا على 
عالـــم الموضة كقميص 
أن  يمكـــن  أساســـّي، 
معظـــم  مـــع  ترتديـــه 

اإلطالالت واألزياء.
الــبــلــوزة  أن  كــمــا 
الــمــقــلــمـــــة تـــــتــوافــق 
ــجــاهــات  ـــل ات مـــع ك
تليق  فهي  الموضة، 
ـــى الــــتــــنــــورات  ـــل ع
الــجــيــنــز الــقــصــيــرة 
في  أزرار  صف  ذات 

المنتصف.

[ كثرة الضغوط النفسية تجعل الطفل يفكر في إ يذاء نفسه [ الفقر يغذي ظاهرة انتحار األطفال في الدول العربية
أبحاث علمية تدعو إلى مساعدة األطفال الفقراء ودعمهم ماديا ونفسيا لتقليل تعرضهم 

لمشاكل في الصحة العقلية يصعب الشفاء منها على المدى الطويل.

هموم الصغار سببها مشاكل الكبار

أظهرت دراسة بحثية قامت بها الخبيرة كريستينا داي من جامعة 

نيوكاســـل ببريطانيـــا، أن الطفل فـــي عمر الســـنتني إلى الثالث 

سنوات يستخدم النحو في وقت أبكر بكثير من املتوقع.

البيئة األسرية واالجتماعية تبني وتهدم مستقبل الطفل

المستحضرات الطبيعية تغذي البشرة وتحفظ شبابها

75
 باملئة من األطفال 

البريطانيني دون 

العاشرة من العمر 

لجأوا إليذاء أنفسهم

مليون شخص في الدول 

العربية يعيشون على 

أقل من دوالر واحد في 

اليوم
11
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◄ أكد نادي إف سي زيوريخ  
السويسري، أمس االثنني، على 
موقعه الرسمي رسميا انضمام 
العبه الدولي التونسي ياسني 
الشيخاوي إلى فريق الغرافة 

القطري.

◄ أعلن االحتاد العربي السعودي 
لكرة القدم تعيني اإلنكليزي هوارد 

ويب رئيسا للجنة التحكيم اعتبارا 
من املوسم املقبل، ضمن جهود 

االحتاد لتطوير التحكيم. 

◄ أفاد وائل جمعة مدير الكرة 
بنادي األهلي املصري أن النية ال 

تتجه للتفريط في خدمات عماد 
متعب مهاجم الفريق األحمر في 

املوسم اجلديد. 

◄ عبر سعيد قابيل رئيس فريق 

الدفاع اجلديدي لكرة القدم عن 
استيائه من اخلطوة التي أقدم 

عليها الكوكب املراكشي بعد أن قرر 
االنسحاب من دوري الشركي، كما 

استغرب رفض الفريق املراكشي 
خوض مباراة نصف النهائي أمام 

اجلديدي.

◄ يشد املنتخب اإلماراتي 
للشباب لكرة القدم الرحال غدا 

األربعاء متجها إلى صربيا إلقامة 
املعسكر اخلارجي الذي يأتي في 
إطار استعدادات أبيض الشباب 

للمشاركة في التصفيات املؤهلة إلى 
نهائيات كأس آسيا حتت ١٩ عاما.

◄ أعلن االحتاد التونسي لكرة القدم 
أن الكنفيدرالية األفريقية قررت 

إجراء مباراة تونس وليبيريا في 
إطار اجلولة الثانية من التصفيات 

املؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا لألمم 
الغابون ٢٠١٧، يوم ٥ سبتمبر ٢٠١٥ 

مبلعب أنطوانيت تيومان.

صراع الثأر يتجدد بين األفريقي والنجم في سباق كأس تونس  

[ الصفاقسي يخوض اختبارا صعبا ضد البنزرتي [ الترجي في مهمة سهلة بحثا عن الترضية  

احلبيب مباركي

} تخـــوض الفرق التونســـية الكبرى ســـباق 
الكأس حيـــث يالقي النـــادي األفريقي املتوج 
بطـــال لنســـخة الـــدوري هـــذا العـــام غرميه 
التقليـــدي النجم الرياض الســـاحلي، وســـط 
تكهنـــات الشـــارع الرياضـــي التونســـي بأن 
املباراة ســـتكون ســـاخنة خاصة بعد سلسلة 
املشـــادات الكالميـــة والتصريحـــات الناريـــة 
األخيرة بخصـــوص لقب الـــدوري، الذي وإن 
بدا أن األفريقـــي قد حصل عليه بعد انتصاره 
في اجلولة األخيرة من البطولة بصعوبة على 
فريق ترجي جرجيس أو كما يلقبه التونسيون 
بـ“ترجي اجلنوب“، إال أن إدارة فريق جوهرة 
الساحل وعلى رأســـه املدرب فوزي البنزرتي، 
كانت قد شـــككت في مصداقيـــة الهدف الثاني 
مـــن اللقـــاء واعتبـــرت أن فريق بـــاب اجلديد 

”سرق“ منها اللقب.

لقاء ثأري

وهـــذا اجلـــدل الكبيـــر حول مـــدى أحقية 
الفريقـــني بنيل لقب الدوري ســـيجعل املباراة 
تأخذ طابعا تشـــويقيا يصفه بعض املتابعني 
فـــي الشـــارع الرياضي التونســـي بلقاء الثأر 
خاصة أنه سيدور في مدينة سوسة الساحلية.
وفي ســـياق متصل قرر االحتاد التونسي 
لكرة القدم رفض طلـــب تأجيل مقابالت الدور 
الــ16 لبطولة كأس تونس واإلبقاء على املوعد 
احملدد مســـبقا، وهـــو يومي 4 و5 أغســـطس 

احلالي.
وجتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن بعـــض الفرق 
التونســـية تقدمت بطلـــب التأجيل إما للتفرغ 
لإلعداد إلـــى املواجهات املقبلة حلســـاب دور 

املجموعـــات في كأس االحتـــاد األفريقي لكرة 
القدم على غرار النجم الساحلي الذي تنتظره 
مبـــاراة هامة ضـــد األهلي املصـــري والنادي 
الصفاقســـي أو بســـبب عـــدم اجلاهزية على 
غرار مستقبل قابس الذي خير في النهاية عدم 

املشاركة في املسابقة مفضال االنسحاب.
ويأتي هـــذا القرار بســـبب رفض االحتاد 
التونســـي لكرة القدم تأجيل املبـــاراة بعد أن 
أعلـــن مســـتقبل قابس عـــدم جاهزيـــة فريقه. 
وعلق رئيس مســـتقبل قابس غسان املرزوقي 
قائال ”فريقي غير جاهز خلوض مباراة الكأس 
وهـــذا ما أكده لي اجلهاز الفني املشـــرف على 
الفريق والذي أفادني بأنه يلزم 10 أيام أخرى 
مـــن التحضيرات حتى يكون مســـتقبل قابس 

جاهزا خلوض مباراة رسمية“.
الســـاحلي  النجـــم  إدارة  وجهـــت  كمـــا 
التونســـي لكـــرة القـــدم مكتوبا إلـــى االحتاد 
التونســـي، تطلب فيـــه تأجيل مبـــاراة فريق 
جوهرة الساحل ضد النادي األفريقي في إطار 

الدور الــ16 لبطولة كأس تونس.
ويأتـــي طلـــب التأجيـــل للســـماح للنجم 
الســـاحلي للتفرغ واإلعداد إلى مباراة اجلولة 
الرابعـــة لـــدور املجموعـــات لـــكأس االحتاد 
األفريقي لكرة القدم والتي ســـتجمعه باألهلي 
املصري يوم الســـبت القادم. وأشـــارت إدارة 

النجم الســـاحلي في مكتوبها إلى أن املسابقة 
األفريقية متت برمجتها قبل منافســـات الدور 
الـــــ16 لبطولـــة كأس تونـــس والـــذي كان مت 
تأجيله لشـــهر أغســـطس بعـــد أن كان مقررا 

إجراؤه في شهر مايو املاضي.
يذكـــر أن النجـــم الســـاحلي كان قـــد مني 
بهزمية أمام األهلي املصري بهدف دون رد في 
إطـــار اجلولة الثالثة لـــدور املجموعات لكأس 
االحتـــاد األفريقي ّمما جعله يخســـر الصدارة 

وينحدر إلى املركز الثاني بــ6 نقاط.

تدعيم الصفوف

وفـــي ســـياق مـــواز أّمت النـــادي األفريقي 
التونســـي مســـاء اجلمعة املاضـــي انضمام 
الالعـــب اجلزائـــري إبراهيـــم شـــنيحي إلى 
صفوفـــه بعقد ميتد إلـــى غاية يونيـــو 2018. 
وكان رئيس النادي األفريقي ســـليم الرياحي 
قد اســـتقبل مبكتبه الالعب اجلزائري واضعا 
بذلك حدا لكل اإلشـــاعات التي كانت تشير إلى 
تعثر املفوضات وإمتام الصفقة بســـبب رفض 

فريق العلمة تسريحه.
وأعلـــن رئيـــس األفريقـــي عـــن االنضمام 
الرسمي للشـــنيحي لفريق باب اجلديد، حيث 
كتب علـــى صفحته الرســـمية على فيســـبوك 

”مبروك علينا.. إبراهيم شـــنيحي“. كما واصل 
النـــادي األفريقي صفقاته الكبيرة اســـتعدادا 
للموســـم اجلديـــد بالتعاقـــد مـــع عبدالقـــادر 
الوســـالتي العب أتلتيكو مدريد الســـابق ملدة 

ثالثة مواسم.
وبدأ الوســـالتي الذي يحمل اجلنســـيتني 
التونســـية والفرنســـية مســـيرته في صفوف 
الشـــباب بنادي ســـبورتنغ طولون الفرنســـي 
قبل أن ينضم في عام 2009 إلى أتلتيكو مدريد 
األســـباني، لكنه لم يظهر إال نادرا في تشكيلة 
الفريق. ولعب الوســـالتي في املوسم املاضي 
في صفوف نومانســـيا األســـباني على سبيل 

اإلعارة من أتلتيكو مدريد.
ويطمـــح فريق باب جديـــد إلى النجاح في 
اللعـــب على أكثر من واجهـــة أولها الدفاع عن 
لقب الـــكأس احمللي وإضافتهـــا للقب الدوري 
والعـــودة للمنافســـة بجدية علـــى لقب دوري 
أبطـــال أفريقيـــا بعد غياب طويل في املوســـم 
املقبل. وجدير باإلشـــارة أن بقية مقابالت هذا 
الـــدور تختتم غدا األربعاء 5 أغســـطس، حيث 
تتقابـــل القلعـــة الرياضية مـــع جمعية جربة 
وتستضيف شبيبة القيروان امللعب التونسي 
ويواجه نادي حمام األنف مســـتقبل املرســـى، 
فيما ينزل الترجي الرياضي التونســـي ضيفا 

على شبيبة سكرة.

قمة نارية تعيد إلى األذهان لقاءات الصراع على الدوري

ــــــوم الثالثاء الدفعــــــة األولى من  تنطلق الي
ـــــــ16 لبطولة كأس تونس  مباريات الدور الـ
يتصدرهــــــا لقــــــاء قمة ســــــيجمع الغرميني 
ــــــني النجــــــم الرياضي الســــــاحلي  التقليدي
والنادي األفريقي، فيما يجمع اللقاء الثاني 

النادي البنزرتي والنادي الصفاقسي .

الجدل الكبير حـــول مدى أحقية 

الفريقـــني بنيـــل لقـــب الـــدوري 

ســـيجعل املبـــاراة تأخـــذ طابعا 

فرجويا على امليدان

◄

باختصار

رياضة
{كنـــت أفكر منـــذ فترة طويلة فـــي خوض هـــذه التجربة، لكن 

تكليف اتحاد كرة القدم العام الماضي بالعمل كمدير لمنتخب 

مصر منعني من ذلك، ولهذا أنا سعيد اليوم}.
أحمد حسن
 قائد منتخب مصر السابق

{النادي األفريقي ســـيكون بوابـــة االحتراف في أوروبـــا وأتمنى من 

مســـيري الفريق التونسي أن يســـهلوا لي المهمة في ذلك. أتمنى 

حظا موفقا لمولودية الجزائر هذا العام}.
إبراهيم شنيحي
 مهاجم فريق األفريقي التونسي

{بالتأكيـــد اللعـــب في الدوري الســـعودي يبقى طمـــوح كل العب، 

فنحن نعلم بأنه الدوري األقوى عربيا، ولهذا فأنا في قمة ســـعادتي 

كوني سأتواجد في المالعب السعودية}.
جهاد الباعور 
العب الوحدة السعودي

متفرقات
◄ اجتاز األرجنتيني الدولي جنم إنخيل 

دي ماريا مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
لكرة القدم، الكشف الطبي بنجاح متهيدا 

لالنتقال إلى باريس سان جيرمان 
بطل الدوري الفرنسي. وكان مانشستر 

دفع 59.7 مليون 
إسترليني لفريق 

ريال مدريد 
األسباني لضم 

دي ماريا 
(27 عاما)، 

ولكن النادي 
اإلنكليزي وافق 
على بيع الالعب 

إلى سان جيرمان 
مقابل 44 مليون 
إسترليني فقط. 

◄ أسندت جلنة احلكام باالحتاد األفريقي 
لكرة القدم (كاف) إدارة مباراة النجم 
الساحلي التونسي واألهلي املصري 

إلى طاقم حتكيم مغربي. ويدير املباراة 
بوشعيب األحرش كحكم ساحة ويعاونه 

رضوان أشيك كمساعد أول وهشام 
أبوعيط كمساعد ثان. أما مباراة ليوبار 
الكونغولي والزمالك املصري فسيديرها 

طاقم إثيوبي بقيادة بامالك تيسيما 
ويعاونه مروا رينج وكيندي موى. في 
حني يدير مباراة مازميبي الكونغولي 
وسموحة السكندري 

احلكم البوركيني 
جوستي زيو ويعاونه 
مواطنه سيدو تياما 

كمساعد أول 
ويحيى محمدو 

من النيجر.
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} قــازان (روســيا)  - أكـــدت الصني هيمنتها 
على مســـابقات الغطس بإحرازها 10 ذهبيات 
من أصل 13 وزعت في بطولة العالم للســـباحة 
املقامـــة فـــي مدينة قـــازان الروســـية حتى 9 

أغسطس.
وبدأت الصني اليوم األخير من مســـابقات 
الغطـــس بإحـــراز ذهبيـــة الغطـــس اإليقاعي 
املختلط من منصة 3 أمتار بفضل الثنائي وانغ 

هان ويانغ هاو.
وحصـــل الثنائـــي الصيني علـــى 339.90 
نقطة في الصدارة أمام الثنائي الكندي جنيفر 
ابيل وفرنســـوا إميبـــو- دوالك (317.01 نقطة) 
والثنائـــي اإليطالي تانيـــا كانيوتو ومايكول 

وبالذهبيـــة  نقطـــة).   315.30) فيرتســـوتو 
التاســـعة، عادلت الصني اإلجناز الذي حققته 
في بطولتـــي العالم لعامـــي 2007 في ملبورن 
و2013 فـــي برشـــلونة ثـــم متكنت فـــي ختام 
منافســـات الغطس من رفـــع رصيدها إلى 10 
ذهبيات وعادلت إجنازهـــا في 2011 من خالل 
تتويجهـــا بلقب منصة 10 أمتـــار للرجال عبر 
كوي بو (22 عاما) الذي توج باللقب للنســـخة 
الثالثة على التوالي بعدما جمع 587.00 نقطة، 
متقدما علـــى األميركي ديفيد بوديـــا (560.20 

نقطة) والبريطاني توم دالي (537.95 نقطة).
وكانـــت الذهبيـــة األولـــى في منافســـات 
الســـباحة من نصيب الصني أيضا عبر سون 

يانـــغ الـــذي احتفـــظ بلقب ســـباق 400 م حرة 
بعدما سجل 3.42.58 دقائق.

وتقدم ســـون الفائز بذهبية أوملبياد لندن 
2012 أيضا على البريطاني جيمس غاي الذي 
ســـجل 3.43.75 دقائق والكندي راين كوشران 
الـــذي نال البرونزية بعد أن ســـجل 593.44.59 

دقائق.
وحقق الســـباح الصينـــي البالغ من العمر 
23 عامـــا أول أهدافه في هـــذه البطولة، إذ أنه 
يشـــارك أيضا فـــي ســـباقات 200 و400 و800 
و1500 م حـــرة، علما أنه متكـــن قبل عامني في 
مونديال برشلونة من نيل الذهبية في سباقات 
400 و800 و1500 م حرة، فيما نال ذهبيتي 800 

و1500 م حرة في مونديال 2011. وتتجه األنظار 
إلى ســـباق 1500 م حرة بشكل خاص إذ يحمل 
ســـون رقمه القياسي العاملي الذي حسنــه في 

أوملبيــاد لندن 2012 بتحقيقه 14.31.02 دقيقة.
ويسعى ســـون إلى فرض نفسه أحد أبرز 
جنـــوم املونديال الروســـي من أجـــل أن يضع 
خلفه فضيحة 2014 عندما أوقف لثالثة أشـــهر 

بسبب سقوطه في فحص املنشطات.
للســـويدية  أيضـــا  مميـــزا  اليـــوم  وكان 
ســـارا سيوســـتروم التي لم تتجاوز احلادية 
والعشـــرين من عمرهـــا، إذ اســـتعادت الرقم 
القياســـي العاملي لســـباق 100 م فراشة وذلك 
بعد تســـجيلها 55.74 ثانية فـــي الدور نصف 

النهائي.
وكانت سيوستروم، الفائزة باللقب العاملي 
في هذا السباق عامي 2009 في روما و2013 في 
برشلونة، حطمت الرقم القياسي مرتني خالل 
بطولـــة العالم في روما عام 2009 بتســـجيلها 
56.44 و56.06 ثانية على التوالي لكن األميركية 
دانا فوملر انتزعته منها في أوملبياد لندن 2012 

بتسجيلها 55.98 ثانية.
واحتفظت األميركية كايتي ليديكي بذهبية 
400 متر حـــرة بعدما ســـجلت 3.59.13 دقائق. 
وتقدمت ليديكي (18 عامـــا) التي حتمل الرقم 
القياســـي العاملـــي في هذا الســـباق والفائزة 
بأربع ذهبيات خالل مونديال برشـــلونة 2013 
(فـــي 400 و800 و1500 و4 مـــرات 200 م حرة)، 
على الهولندية شارون فان روويندال (4.03.02 

دقائق) واألسترالية جيسيكا أشوود.
واحتفظت فرنســـا بذهبيـــة البدل 4 مرات 
100 م حـــرة عند الرجال، مســـتفيدة من غياب 
منافســـتها األبـــرز الواليات املتحـــدة، حاملة 
الرقم القياســـي في هذا الســـباق (11 ذهبية)، 
وذلك بســـبب فشـــلها في التأهل إلى النهائي 
بعـــد أن حلت فـــي املركز احلادي عشـــر خالل 
الدور نصف النهائي (سجلت 3.06.01 دقائق). بكين تواصل هيمنتها على حصد الذهب بفضل الثنائي وانغ هان ويانغ هاو

الصين تفرض سيطرتها على مسابقات الغطس في مونديال 2015

◄  قلل جوزيه مورينيو املدير الفني 
لتشيلسي من الفوز الذي حققه أرسنال 
الذي توج بدرع اخليرية بهدف نظيف، 
مشيرا إلى أن املباراة تبقى مجرد لقاء 

حتضيري للموسم اجلديد وليست 
ذات أهمية كبيرة. وقال مورينيو في 

تصريحات عقب املباراة ”طبعا املباراة 
تبقى حتضيرية للموسم 

اجلديد، لكن ال شك أن 
الفوز مهم وخاصة من 
الناحية املعنوية، لكن 
ما حدث لن يغيير أي 
شيء على اإلطالق“. 

وأضاف أن فريقه 
قدم مباراة 

جيدة، مشيرا 
إلى أن فريقه 

كان األفضل على 
الرغم من اخلاسرة. 

ة للموسم
شك أن 
صة من
ية، لكن 
يير أي
الق“.
يقه

ى 
سرة.

الصـــني عادلت بفضـــل الذهبية 

التاسعة اإلنجاز الذي حققته في 

بطولتي العالم لعامي 2007 في 

ملبورن و2013 في برشلونة

◄
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تأجيل خليجي 23 لمدة عام والتنظيم باق في الكويت بدل قطر
[ طالل الفهد: التأجيل مرده عدم جاهزية المالعب [ أحمد الخميس: االجتماع شهد تفهما خليجيا لكافة الظروف

} الكويــت - وافـــق أمنـــاء ســـر االحتـــادات 
اخلليجيـــة والعراق واليمن لكـــرة القدم، أمس 
االثنني، على طلـــب تأجيل بطولة كأس اخلليج 
الـ23 ملدة عام، وذلـــك في اجتماع عقد بالكويت 
التـــي احتفظـــت بحـــق التنظيم بعـــد أن تردد 

إمكانية إسناد املهمة لقطر.
وكان أمناء السر قد قاموا برفع توصية إلى 
رؤساء االحتادات الذين أجروا اجتماعهم أمس 
بالكويت، طالبوا فيه بتأجيل البطولة الســـيما 
أن الكويت أبدت حاجتها لبعض الوقت لترتيب 

أمر االستضافة بشكل مناسب.
ووضـــع أمناء ســـر االحتـــادات اخلليجية 
عامل الوقت في احلســـبان، وهو ما منعهم من 
التصويت حـــول نقل البطولة لقطـــر لتقام في 
موعدها املقرر. وحســـم رؤســـاء االحتادات في 
اجتماعهم أمس الفصل في مسألة التأجيل ومت 

نقل االستضافة بالكامل إلى الكويت.
وجديـــر بالذكـــر أن الكويـــت حلـــت بديلة 
للعـــراق والـــذي كان مقـــررا له أن يســـتضيف 
البطولة، لكن نظرا للظـــروف األمنية التي مير 
بهـــا مت نقل الدورة إلى الكويت، والتي واجهت 
هـــي األخـــرى بعض العقبـــات، كعـــدم مالءمة 
املالعـــب الســـتضافة مثل هذا احلـــدث، كما أن 
األزمة األكبر انفجرت بني احتاد الكرة الكويتي 
وبـــني هيئة الشـــباب والرياضة املســـؤولة عن 
التمويل، األمر الذي حدا باحتاد الكرة الكويتي 

إلى تقدمي طلب التأجيل.
وقال الشيخ طالل الفهد في مؤمتر صحفي 
عقب االجتماع إن ”الســـبب فـــي التأجيل يعود 
إلى عدم جاهزية أســـتاد جابـــر وكذلك ملعبي 
ناديـــي الشـــباب والنصـــر، ونظـــرا إلى ضيق 
الوقت إلعداد املالعب خاصة أن امللعب الوحيد 
فـــي الكويت الـــذي يعتبـــر جاهـــزا حاليا هو 
أستاد نادي الكويت لكن من الصعب استضافة 
اللقـــاءات كافـــة ألن مباريات عدة ســـتقام على 
أرضه أبرزها في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
وتصفيات كأس العالم 2018 وكأس آســـيا 2019 

باإلضافة إلى املباريات احمللية“.
وكشـــف الفهـــد أن ”افتتـــاح أســـتاد جابر 
الدولي ســـيتم في فبراير املقبل فـــي احتفالية 
تقيمهـــا الهيئـــة العامـــة للشـــباب والرياضة 
(جهـــة حكومية)، وبعدها سنتســـلمه وجنهزه 

بصورة نهائية بالتنسيق مع االحتادين الدولي 
واآلســـيوي للعبة خاصة أن هناك شروطا فنية 
يجب توافرها، وبالتالي هناك متسع من الوقت 

لتجهيزه“.
واســـتطرد ”يتوجب تقدمي الضمانات كافة 
كي تبقـــى البطولة في الكويت وفـــي مقدمتها 

توقيع العقود الرســـمية مع الشركات لالنتهاء 
مـــن األعمـــال اإلنشـــائية فـــي املالعـــب كافـــة 
وتقدميها لرؤساء االحتادات اخلليجية كضمان 

على جدية الكويت في االستضافة“. 
وأشـــار إلـــى أن الكويـــت ســـتكون جاهزة 
الســـتضافة ”العـــرس اخلليجي“ في ديســـمبر 

2016 أو يناير 2017.
من جهته، كشـــف سكرتير االحتاد الكويتي 
لكرة القدم ســـهو الســـهو عن أنه يتوجب على 
الكويـــت توقيـــع العقـــود مـــع الشـــركات قبل 
ديسمبر املقبل وإال ســـيتم سحب الدورة منها 

وحتويلها إلى دولة قطر.
وأكد أمـــني عام االحتـــاد الســـعودي لكرة 
القـــدم، أحمد اخلميس أن قـــرار تأجيل بطولة 

والعشـــرين  الثالثـــة  العربـــي  اخلليـــج  كأس 
(خليجـــي 23) حتى العام املقبل، جاء باإلجماع 
من كافة أمناء االحتـــادات اخلليجية واحتادي 

اليمن والعراق.
وقـــال اخلميس في تصريـــح خاص لوكالة 
األنبـــاء األملانية عقب انتهـــاء اجتماع األمناء، 
بالكويـــت ”كان اجتماعا إيجابيا للغاية شـــهد 
تفهمـــا خليجيا لكافـــة الظروف التـــي تواجه 
االحتاد الكويتي لكرة القدم والتي استعرضها 
الشـــيخ طالل الفهد أثنـــاء االجتماع، ولذلك مت 
اتخاذ قـــرار باإلجماع إلعطـــاء الكويت فرصة 
حتى ديســـمبر املقبـــل، إلكمال كافـــة متطلبات 
االستضافة التي ســـتكون العام املقبل، خاصة 
أن الوقت ضيـــق الختيار دولـــة بديلة للكويت 

التي نأمل في أن تتجاوز الظروف وتستضيف 
البطولة“.

وحـــول اســـتمرار مشـــاكل التنظيـــم حتى 
ديسمبر، قال اخلميس ”لن نستبق األحداث، كل 
ما يهمنـــا اآلن أن نقف مع الكويت التي نتطلع 

ألن تنهي ملف اإلعداد قبل ديسمبر املقبل“.
وحول املوقف السعودي من ملف استضافة 
خليجي، أكد اخلميس أن السعودية تقف دوما 

مع اإلجماع اخلليجي للصالح العام. 
وقد اســـتقر األمر داخل اجتماع أمناء ســـر 
االحتادات اخلليجية واملنعقـــد أمس بالكويت 
علـــى تأجيل بطولـــة خليجي 23 ملـــدة عام، أي 
نهاية العام املقبل، بدال من إقامتها بني شـــهري 

ديسمبر املقبل، ويناير من العام اجلديد.

قرار التأجيل جاء بإجماع أمناء سر االتحادات الخليجية

باخ يلوح بمحاسبة من تحوم حوله شبهة المنشطات
يوفنتوس يغازل 

المغربي بنعطية
} كواالملبــور - تعهد رئيـــس اللجنة األوملبية 
الدوليـــة األملاني توماس بـــاخ، أمس االثنني، 
من كواالملبور بعدم التســـامح مع أي رياضي 
أوملبي حتوم حوله شبهة املنشطات، فيما رأى 
رئيس االحتاد الدولي أللعاب القوى السنغالي 
المني دياك أن ما نشـــر مؤخرا يشكل جزءا من 

حملة تهدف إلى إعادة توزيع امليداليات.
وبثـــت القنـــاة التلفزيونية الرســـمية في 
عـــن  يتحـــدث  وثائقيـــا  دي“  إر  ”أي  أملانيـــا 
منشطات في ألعاب القوى الروسية والكينية، 
وذلك قبل 3 أسابيع فقط من إقامة بطولة العالم 
أللعاب القوى في بكني (22 إلى 30 أغسطس).

وأكـــدت هـــذه االتهامـــات التـــي تناولتها 
أيضـــا صحيفة ”صنداي تاميـــز“ البريطانية، 
أنه رغم تأكيد الرســـميني الـــروس على نظافة 
ألعاب القوى في بالدهم، ”ال يزال الرياضيون 
املتنشطون واحملرضون لهم في حماية دائمة“.

ويخص الوثائقي العداءة ماريا سافينوفا 
بطلـــة أوملبياد لنـــدن 2012 في ســـباق 800 م، 
مستندا إلى تسجيل صوتي تعترف فيه بأنها 

تناولت هرمونات النمو.
ويعتمد الوثائقي أيضـــا على تصريحات 
ســـجلتها الكاميرا اخلفية للعداءة الروســـية 

أناســـتازيا بازديريفا االختصاصية في سباق 
800 م أيضا، وتقول فيها ”مع استخدام املواد 
احملظورة، أصبح لدي عضـــالت صلبة، لكني 
أســـتطيع اجلـــري. هذه مســـألة صعبـــة لكن 
األمور تسير بشكل جيد. يشعر (املتنشط) بأنه 

شخص مختلف مع استخدام هذه املواد“.
وكان فريق الكاميـــرا اخلفية قد زار كينيا 
أيضـــا وصـــور هنـــاك احلقن مبواد منشـــطة 
”خطيـــرة“. واهتـــزت كينيا مؤخـــرا بفضيحة 
تنشط جنمة املاراتون ريتا جيبتو التي أوقفت 

ملدة عامني.
وكان رئيس االحتاد الروسي أللعاب القوى 
فالنتني باالخنيتشـــيف الذي اتهم في وثائقي 
أول بعالقتـــه باملنشـــطات، قـــد اســـتقال من 

منصبه في فبراير املاضـــي، لكن احتاد بالده 
قام مبالحقة قضائية للقناة األملانية الرسمية.
وتطـــرق باخ إلى هـــذه التقارير قائال ”إذا 
كانـــت هنـــاك أي حـــاالت تتعلـــق بنتائج في 
األلعاب األوملبية، ســـتتصرف اللجنة األوملبية 
الدوليـــة دون تســـامح توافقا مع سياســـتنا 
املعتادة، لكن في الوقت احلالي ال يوجد هناك 
ســـوى إدعاءات ويجـــب احترام مبـــدأ براءة 

العدائيني حتى إثبات العكس“.
وبـــدوره قـــال دياك فـــي اجتمـــاع اللجنة 
األوملبيـــة الدولية إن االحتـــاد الدولي أللعاب 
القوى ســـيبحث في هذه اإلدعـــاءات، مضيفا 
”هنـــاك خلـــف كل ما يحصـــل رغبة فـــي إعادة 
توزيـــع امليداليـــات“، متوجها إلـــى األوملبية 

الدولية بـ“ضرورة االهتمام بهذه املسألة“.
وهذه املرة الثانية في غضون سبعة أشهر 
فقط التي يجـــد فيها االحتـــاد الدولي أللعاب 
القوى نفســـه في موقف دفاعـــي عن العدائني 
بعـــد أن ســـبق لقنـــاة ”أي إر دي“ أن حتدثت 
في ديسمبر املاضي عن حاالت منشطات كثيرة 

عند العدائني الروس.
وعبرت الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 
عن قلقها مـــن هذه االتهامات، وقال رئيســـها 
كريـــغ ريـــدي إن الوكالة ”قلقة جـــدا“ بعد بث 
وثائقـــي ”أي إر دي“ الـــذي ”يحتوي اتهامات 
جديدة تتعلق بتنشـــيط واسع املدى في ألعاب 
القوى“، مؤكدا أنه ”سيتم فتح حتقيق موسع 

حول ألعاب القوى الروسية“.
وأكد ريدي أن االتهامات اجلديدة ”ستنقل 
على وجه السرعة إلى اللجنة املستقلة التابعة 
للوكالـــة الدولية من أجل فتح حتقيق موســـع 
في هذا اخلصوص“. وأضاف ”هذه االتهامات 
تتطلب فحصا سريعا وواضحا من أجل حتديد 
ما إذا كان هناك انتهاك للقانون العاملي ملكافحة 
املنشطات واإلجراءات التي ميكن اتخاذها في 

حال ثبوت ذلك“.
و“صنـــداي  يذكـــر أن قناتـــي ”أي أر دي“ 
تاميـــز“ تتحدثان عن حصولهمـــا من مجهول 
علـــى بيانات 12 ألف فحص منشـــطات تخص 
5 آالف رياضـــي، وبأن هـــذه البيانات أظهرت 
مستوى تنشـــط كبير خصوصا عند العدائني 
الـــروس إذ أن ”80 باملئة مـــن العدائني الروس 
الفائزين مبيداليات كانت نتائجهم مشـــبوهة 

خالل مرحلة من مسيرتهم“.

} روما - يســـعى نادي يوفنتـــوس اإليطالي 
للتعاقـــد مع الدولي املغربـــي املهدي بنعطية، 
مدافـــع بايرن ميونيـــخ األملانـــي لتدعيم خط 
دفاعه، ويرصد السيدة العجوز مبلغ 25 مليون 

يورو إلمتام التعاقد مع النادي البافاري.
وكانـــت تقارير صحفيـــة إيطالية قد أكدت 
أنه بعد انتقال التشـــيلي أرتورو فيدال لبايرن 
ميونيخ ســـيكون من الســـهل على يوفنتوس 
احلصـــول علـــى موافقـــة الفريـــق البافـــاري 
بالتفـــاوض على ضم بنعطية لفريق الســـيدة 

العجوز مقابل 25 مليون يورو.
ويراقب نادي باريس سان جيرمان بنعطية 
منذ أن كان مدافعا متألقا مع أودينيزي وروما 
وكاد أن يتعاقـــد معه لـــوال أن فريق العاصمة 
الفرنســـية فضل البرازيلي ديفيد لويز، العب 
تشيلســـي الســـابق على بنعطية الذي انتقل 
لبايـــرن فـــي ذلـــك الوقـــت، ويســـعى الفريق 
الباريســـي لضـــم بنعطية هو اآلخـــر بجانب 
يوفنتوس القريب من حسم الصفقة في األيام 

املقبلة.
يذكـــر أن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري 
األملاني لكرة القـــدم، كان قد توصل إلى اتفاق 
لضم الالعب الدولي التشـــيلي أرتورو فيدال، 
جنم فريـــق يوفنتوس بطل الـــدوري والكأس 
اإليطاليـــة، ملـــدة أربعـــة أعـــوام خـــالل فترة 

االنتقاالت الصيفية احلالية.
مســـؤولو  قـــرر  منفصـــل  ســـياق  وفـــي 
يوفنتـــوس، صـــرف النظر عن ضم دراكســـلر 
العـــب فريق شـــالكه. وكان مســـؤولو شـــالكه 
ســـمحوا ملســـؤولي يوفنتـــوس باحلديث مع 
دراكســـلر والذي توصل إلى اتفاق بالفعل مع 
مسؤولي النادي اإليطالي، إال أن شالكه رفض 
العـــرض الذي تقـــدم به مســـؤولو يوفنتوس 

والذي ُقدر بـ15 مليون يورو.
ويســـعى النادي البافاري هذا املوسم إلى 
نســـيان أحداث املوســـم املاضـــي وخصوصا 
في بطولـــة دوري أبطال أوروبـــا عندما خرج 
من نصف النهائي أمام برشـــلونة األســـباني، 
وقبلها مبوســـم كان قد خرج أمام األســـباني 
اآلخـــر ريال مدريـــد في نفس الـــدور، ويبحث 
الفريـــق على العودة إلـــى الواجهة األوروبية 
بقـــوة مـــن خـــالل الصفقـــات التـــي أجراها 

وسيجريها هذا املوسم.

اســــــتقر األمر داخل اجتماع أمناء ســــــر 
االحتادات اخلليجية املنعقد بالكويت على 
تأجيل بطولة خليجي 23 ملدة عام بدال من 
إقامتها بني شهري ديسمبر املقبل ويناير 
من العام اجلديد، وســــــط إجماع من كافة 
ــــــت إقامة  ــــــى أن تتولى الكوي ــــــه عل أعضائ

العرس اخلليجي.

◄ عاد المهاجم الفرنسي جيمي 

بريان إلى بالده من أجل الدفاع عن 
ألوان غانغان بعقد يمتد لعامين 

بعد أن أمضى الموسم الماضي في 
الدوري األلماني مع هانوفر. واعترف 

بريان بأنه فضل غانغان على فريق 
رين الذي بدأ مشواره الكروي معه 

عام 2001.

◄ ذكرت وسائل اإلعالم األسبانية أن 
بيدرو رودريغز نجم برشلونة اقترب 
بشدة من الرحيل لصفوف مانشستر 

يونايتد اإلنكليزي خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية الحالية.

◄ قال رئيس نادي أولمبيك ليون 
الفرنسي لكرة القدم، إن الفريق بات 

على وشك ضم المدافع البرازيلي 
رفائيل من مانشستر يونايتد 

اإلنكليزي. وأضاف ”وصل رفائيل من 
مانشستر يونايتد. ننتظر موافقته 

على صفقة االنتقال“.

◄ انتقد أندريا ديال فالي مالك 
نادي فيورنتينا الالعب المصري 

محمد صالح ومدرب الفريق السابق 
مونتيال، وذلك بعد فوز فريقه وديا 
على نادي برشلونة األسباني بطل 
أوروبا والدوري األسباني بهدفين 

مقابل هدف واحد.

◄ علم من مصدر مطلع فضل عم 

كشف هويته أن مفاوضات االتحاد 
السعودي لكرة القدم مع المدرب 

األرجنتيني أليخاندرو سابيال لتولي 
تدريب المنتخب األخضر، اقتربت من 

مرحلة الحسم.

◄ يبدو أن مدرب ريال مدريد بينيتيز 
عازم على التضحية بحارس مرمى 

فريقه نافاس، خاصة بعد اقتراب 
النادي الملكي من حسم صفقة انتقال 

الدولي األسباني ديفيد دي خيا.

باختصار

رئيـــس االتحاد الروســـي أللعاب 

القـــوى الـــذي اتهم فـــي وثائقي 

استقال  باملنشـــطات،  بعالقته 

من منصبه في فبراير املاضي

◄

ــة لــلــعــراق  ــل ــدي ــت حــلــت ب ــوي ــك ال

أن يستضيف  له  مقررا  كان  الذي 

األمنية  الــظــروف  لكن  البطولة، 

التي يمر بها حالت دون ذلك

◄

«االتحاد الســـعودي سيعود إلى وضعه الطبيعي في الفترة املقبلة 

من خالل تحقيق اإلنجازات إلســـعاد جماهيره، حينها سيكون الرقم 

واحدا في اململكة».

منصور البلوي 
املشرف العام لالحتاد السعودي

«لســـت راضيا عن األداء، هنالك بعض املشـــاكل الدفاعية التي 

يجـــب أن نعالجها، لقـــد حاولنا حلها من قبل لكـــن علينا التركيز 

أكثر لتفاديها في املباريات املقبلة». 

  لويس إنريكي 
مدرب برشلونة األسباني

«في غضون خمســـة أو ستة أعوام سوف يصبح الدوري األميركي 

لكرة القدم إحدى البطوالت األكثر أهمية في العالم، فقط يكفي 

إلقاء نظرة على الالعبني بأنديته». 

   ديفيد لويز 
مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي

  رئيس اللجنة الدولية يتعهد بتطبيق قوانين اللعبة األولمبية
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} ال أكتمكم أن لدي أصدقاء أنذاال. عندي 
أصحاب أوغاد أيضا وهناك كذابون ضمن 
الجوقة. المســـألة هي أني أرى أن األوغاد 
يحتاجـــون أصدقاء أيضـــا، مثلنا. وإذا لم 
أصادقهم أنا فمن يصاحبهم. وهكذا أمنح 
صداقتي بدال عن نـــاس كثيرين ال تروقهم 
صحبتهـــم. هذه تضحيـــة ال أنتظر مكافأة 

عليها. فّي شيء من الفدائي.
لـــي فلســـفة قديمة فـــي هـــذا الصدد 
تقـــوم على أنك ال تخشـــى نذالـــة أحد وال 
كذبـــه طالمـــا عرفـــت طبيعته. النـــذل لن 
يؤذيك طالمـــا صنفتـــه تصنيفا صحيحا 
ووضعتـــه فـــي موقعـــه الصحيـــح ضمن 
تلـــك الخانات الصغيـــرة التي نصنف بها 
النـــاس. هنـــاك صناديق تشـــبه صناديق 
البريد في العمـــارات، وهي مبوبة ونودع 
فيهـــا عالقاتنا، كل إنســـان ضمن تبويبه 
الصحيح. هنا الصادق النقي وهنا الوفي 
وهنا الوغد والنذل والشـــهم إلى آخر تلك 
السمات. وتعرفون أن النذل يحتاج الشهم. 
النذالة مرهونة بالشـــهامة مثل الســـالب 
والموجـــب. وإذا لم يكن هنـــاك طيبون ما 

كان هناك أوغاد.
عنـــدي قصـــص كثيرة عـــن أصدقائي 
األوغـــاد ولي صديق كذاب من النوع الذي 
إذا كان رأســـه يوجعه يقول بطني يؤلمني 
وإذا أفطر بيضا مســـلوقا يقول إنه أفطر 
بيضا مقليا. كذب قراح ال فائدة من ورائه. 
وال ينبغي االسترســـال في ســـرد حكايات 

األوغاد ألنها ال تسر.
الطيبـــون مـــن األصدقـــاء هـــم الذين 
يبادلـــون اإلنســـان ودا بـــود وهـــم الذين 
يصغـــون إليـــك بصفـــاء وتصغـــي إليهم 
بصفاء أيضا ويحدســـون متـــى يحملون 
كالمك محمـــل الجد ومتى يضحكون منك. 
قبل نحو شهر طرأت على بالي فكرة جديدة 
مفادها أن الناس يشبهون أحذيتهم. قلتها 
لصديـــق يعيـــش في تونس وهـــو من فئة 
الطيبين فوعد جادا بـــأن ينظر في وجوه 
الناس وينزل بنظره إلى أحذيتهم ليتحقق 
من األمر بنفسه. لم يقبل كالمي على عالته 
لكنه عامله كما ينبغي؛ فكرة جادة صارمة 
يخضعهـــا  والتدبـــر  التحقـــق  تســـتحق 

لالختبار العلمي واإلحصائي.
الفكـــرة جاءتني حين حاولت تفســـير 
ســـرعة تعـــرف الرجل الذي يرعـــى أحذية 
المصلين في المســـاجد علـــى صاحب كل 
حـــذاء في عهدته. راعـــي األحذية والنعال 
يسمونه في العراق ”كيشوان“، وهي كلمة 
يبدو أنها فارســـية. الناس يســـرفون في 
وصف ذكائه وفطنته ودقة ذاكرته. اكتشفت 
أن األمر ال يتطلب ذكاء وذاكرة استثنائية 
ألن الناس يشـــبهون أحذيتهم وما أســـهل 
التعرف على صاحب أي حذاء مثلما يمكن 
بسهولة نســـب كل طفل إلى أبيه في حفلة 
مزدحمة بالتقاط الشـــبه، وهو نفس مقدار 

الشبه بين الحذاء وصاحبه.
هنا ينبغي االســـتطراد قليال لتوضيح 
نقطـــة مهمة، وهـــي أن ذكاء راعي األحذية 
وفطنته ال يستحقان الثناء واإلعجاب. هي 
ذكاوة ال تفضي إلى أكثر من تسليم األحذية 
إلى أصحابهـــا. الـــذكاء الموظف توظيفا 
تافها ال يســـمو كثيرا علـــى الغباء، فهناك 
أدباء يملكون ناصية العربية، مثال، لكنهم 
يوظفونها في رواية أو قصيدة ســـيئة. لو 
كان ذكاء راعي األحذية مستخدما في بناء 

الجسور الحترمته. 

وقفة مع األنذال والطيبني

صباح العرب

حسين صالح

ح

وفاة مغربي هرب ألسبانيا في حقيبة
} مدريــد – قالـــت الحكومة األســـبانية أمس 
االثنين إن شـــابا مغربيا اختنق أثناء محاولة 
تهريبه إلى أسبانيا في حقيبة كانت موضوعة 

في صندوق سيارة.
وعثر على الشاب البالغ من العمر 27 عاما 
ميتا بعد وصول الســـيارة إلـــى ميناء المرية 
على متن عبارة من جيب مليلية األسباني في 

شمال أفريقيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة في المدينة 
إن صاحـــب الســـيارة -وهـــو شـــقيق الرجل 

الميت- ألقي القبض عليه بتهمة القتل.
واســـتغاث األخ إلنقاذ أخيه عندما رســـت 
العبـــارة في أســـبانيا لكن خدمـــات الطوارئ 

عجزت عن إنعاشه.
ويعتقد أن 3500 من المهاجرين والالجئين 
القـــوا حتفهـــم فـــي البحـــر المتوســـط العام 
الماضـــي وأن قرابـــة ألفين لفظوا أنفاســـهم 
خالل الرحلة المحفوفـــة بالمخاطر حتى اآلن 
هذا العام. ويهرب كثيـــرون من الفقر والعنف 

في الشرق األوسط وأفريقيا. ودعت بريطانيا 
وفرنسا األحد دوال أخرى في االتحاد األوروبي 
لمســـاعدتهما في التصـــدي ألزمة متنامية في 
شـــمال فرنسا ســـببها آالف المهاجرين الذين 
يحاولـــون العبور أيضا إلى بريطانيا بشـــكل 

غير مشروع.
كما تنـــوي الحكومـــة البريطانيـــة تقديم 
مشـــروع قانـــون إلـــى البرلمـــان ينـــص على 
معاقبة أصحـــاب البيوت التي يؤجرونها إلى 
مهاجريـــن، بالســـجن. وقال ســـكرتير الدولة 
للشـــؤون المحليـــة إن هـــذا اإلجـــراء ينـــص 
على الســـجن لمدة يمكـــن أن تصل إلى خمس 
سنوات، وتنوي الحكومة تقديمه إلى البرلمان 

في الخريف.
وكان مشـــروع القانـــون ينـــص حتى اآلن 
على غرامات للمالكين، ويمكن أيضا مصادرة 
رواتـــب العامليـــن بطريقة غيـــر قانونية في 
بلد تشـــكل فيـــه الهجرة واحدة مـــن القضايا 

األساسية.

} عــكار (لبنان) – رســـم الزمـــن خطوطه على 
وجه المعمر اللبناني محمد المل لكنه عجز عن 
الوصول إلى قلبه النابض بالشـــباب، إذ يتخذ 
من زوجته الثانية الســـند ومـــن أبنائه الثالثة 

عشر العضد.
ويقول المل، البالغ من العمر 117 عاما، وهو 
في عكار، شمالي لبنان،  من بلدة ”حكر جنين“ 
إنه ”لـــوال خوفي مـــن االســـترزاق، وصعوبة 
إطعام الولد الجديد وإكســـائه، ألقدمت مجددا 

على اإلنجاب“.
وتتكـــون عائلـــة المل من 8 أبنـــاء، منهم 3 
بنات و5 أوالد، أكبرهم في السادسة والثمانين 
من العمر، من زوجته األولى المتوفية، إضافة 
إلـــى 5 أبناء، منهم ابنتـــان و3 أوالد أصغرهم 
يبلغ مـــن العمر نحو 5 ســـنوات، مـــن زوجته 

الثانية.
ويختلـــف المعمـــر اللبنانـــي عـــن غيـــره 
بالنظرة إلـــى الحياة والعائلـــة، وهو باألمس 
القريب فقط، توقف عن إنجاب األطفال، بسبب 
فقـــدان زوجته لجنينها، بعـــد أن وقعت أرضا 

منذ 4 سنوات.
ويؤكـــد ”الحـــاج“ المل أن زوجتـــه األولى 
ســـميرة، والتي توفيت قبل سنوات إثر مرض 
عضـــال، كانت ”مثاال يحتذى في تربية األبناء، 

ومواجهة شظف العيش“.
لكن القدر خطف منـــه ومن أبنائه، الزوجة 
واألم، ليجـــد نفســـه وحيدا عاجـــزا عن تربية 
أطفالـــه، األمر الذي دفعه وبـــإرادة ربانية إلى 
الـــزواج مـــن الشـــريكة الثانية، التـــي تحمل 
االســـم نفســـه، ما جعله يعتقد أن اسم سميرة 
كالقديسين، ويعني له النعم والهناء، والوفاء، 

والتضحية، على حد تعبيره.

وال يحدد المل زمنا لوالدته، كون العائالت 
لم تكن في الماضي، تسجل مواليدها فورا في 
دائرة النفوس، لكنه يقول إن عمره يترواح بين 

115 و117 عاما.
بهمتـــه وقوته وصموده  وُيفاخر ”الحاج“ 
وصبره ، قائال ”السر هو في األكل ونوعيته. ال 
آكل كيفما اتفق، أو كل ما يقع عليه ناظري من 
أطعمة. ال آكل طعامـــا ال أعرفه، والطعام الذي 
أعـــرف أن ال فائدة صحية فيه أتجنبه كليا. كل 

مـــا أتناوله يجب أن يكون من الزيت الطبيعي، 
أي زيـــت الزيتـــون األصلي، ال أتنـــاول الزيت 

االصطناعي، هناك أكالت مضرة بالصحة“.
المل إن حليـــب الماعز  ويقـــول ”الحـــاج“ 
ولبنها دواء يســـاعد علـــى اإلنجاب، ويضيف 
مازحـــا ”إلـــى اآلن ال أزال أنجـــب أطفـــاال ولو 
كنت في بلد أجنبي لكانت لي مكانة وســـمعة، 
وموضع اهتمام، ولتلقيت مســـاعدات. عتابي 
الشديد على الدولة، فبهذه الّسن، وبشيخوختي 

هذه، وشيبتي، وال أتمتع بحقوق، فللشيخوخة 
حقوق على الدولة“. ويضيف وهو يشـــد على 
قبضتـــه ”جيلنـــا مختلف عن الجيـــل الحالي، 
الذي أتضرع إلى اللـــه وأدعوه أن يزينه بنور 
العقل، ويسهل حياته، ويرشده إلى العمل على 
مصلحة وطنه، ويمأل حياته هدوءا وسكينة“.

وحـــول ما إذا كانت النســـاء يجذبنه حتى 
اآلن، يـــرد الحـــاج ضاحـــكا ”مـــن ال يحبهـــن، 

ولكنني أخاف من زوجتي، فهي ’بالء'“.

} ســان فرانسيسكو – يقتني ماتيو ماركوس 
الذي يعمل لدى شـــركة بيمبيت للتكنولوجيا 
الحيويـــة قرنـــا لوحيد القرن يســـاوي اآلالف 
من الدوالرات في الســـوق الســـوداء ألن أحد 
الصياديـــن قـــرر المجازفة بحياتـــه لقتل هذا 
الحيـــوان المهدد باالنقـــراض للحصول على 
قرنه، لكن الحقيقة أن القرن لم يؤخذ من وحيد 
القرن فـــي مناطق الســـافانا األفريقية، وإنما 
جاء نتاج الهندســـة الحيوية بأحد مختبرات 

سان فرانسيسكو.
وتتكـــون قرون وحيـــد القرن أساســـا من 
مـــادة الكيراتين، وهو مركـــب كيميائي ضمن 
عائلـــة البروتينـــات يدخل أيضا فـــي تركيب 
الشـــعر واألظافر. ويشـــتد اإلقبال على قرون 
وحيـــد القـــرن فـــي مناطق مـــن آســـيا حيث 
يســـتخدم كأحـــد مكونـــات الطـــب الشـــعبي 

التقليدي.
ونجح ماركوس وشريكه جورج بوناتشي 
في الحصول على قرن حقيقي وهما يستعينان 
بأحـــدث التقنيـــات فـــي مجـــال التكنولوجيا 
الحيوية الستنســـاخه بدرجـــة فائقة من الدقة 

على نحو يحسبه المرء قرنا أصليا.
وقال ماركـــوس ”ال تزال هناك بعض نقاط 
االختالف. لم نصـــل بعد إلى درجة الكمال في 
االستنساخ البيولوجي، ولكن يبقى ذلك هدفا 
منشـــودا. وقد جعل أحد األهـــداف المرحلية 

سعره عاليا“.
وإذا نجـــح الباحثان في إتقـــان هذا العلم 
فإن النية تتجه إلى بيع القرون المعدلة وراثيا 
فيمـــا يضع ماركـــوس عينيه علـــى الصيادين 

الحاليين بوصفهم أفضل العمالء.
وقـــال ماركوس ”ال يمكننا فـــي واقع األمر 
التحكـــم في ما يحدث للقرون بمجرد خروجها 
مـــن نقـــاط التوزيع الخاصـــة بنا. لـــذا فثمة 
احتمـــاالت بـــأن يأخـــذ البعض هـــذه القرون 

ويعيد توصيفها على أنها قرون برية“.
وأضـــاف ”هنـــاك حراس الغابـــات وهناك 
الدوريـــات وهنـــاك سياســـات بإطـــالق النار 
بقصد القتل، وهدفنا هو أن نقنع هؤالء بأنهم 
ليســـوا مضطرين بعد إلى التوجه إلى مناطق 
عيـــش حيوانـــات وحيـــد القرن كـــي يقتلوها 
ألن القـــرون تمثـــل صفقـــة مجزية بالنســـبة 

إليهم“.
والمستفيدة الوحيدة من ذلك هي حيوانات 
وحيـــد القرن مع وجـــود تقنيات الستنســـاخ 
قرونها ومن المأمول أن يكون الدافع وراء قتل 

هذه الحيوانات قد انتفى.
ويعتـــزم ماركوس وزميله في المســـتقبل 
استنســـاخ منتجات نادرة أخرى باالســـتعانة 
بالتقنيات الحيوية مثل عظـــام النمر وأنياب 
الفيل العاجية على أمل إنقاذ األنواع المهددة 

باالنقراض.
وكانـــت مدينـــة نيويـــورك األميركيـــة قد 
عرضت صور عدد من الحيوانات على واجهة 
مبنـــى ”إمباير ســـتيت“، في ســـياق تصوير 
فيلم وثائقي لتســـليط الضوء على الحيوانات 

المهددة باالنقراض.
واســـترعى العرض الذي دام ثماني دقائق 
يوم الســـبت، انتباه حشـــود ضخمة، توقفت 

لمشاهدته والتقاط صور خاصة.

استنساخ قرون وحيد القرن لحمايته من االنقراض

زيت الزيتون وحليب الماعز وصفة معمر لبناني لإلنجاب 
ال يزال احلاج سليمان املل اللبناني الذي 
جتاوز عمــــــره القرن، ينجــــــب األطفال من 
ــــــغ عمر أصغر  ــــــة، حيث يبل ــــــه الثاني زوجت
أبنائه الثالثة عشــــــر خمسة أعوام، وتزداد 
نظرته إلى احلياة تفاؤال ومتسكا بها يوما 

يعد يوم.

المهرج المصري أحمد صابر البالغ من العمر 29 عاما يضبط إيقاع 

طبلته لتشجيع كلبته على وصلة رقص وسط شوارع مصر الجديدة 

شمال شرق القاهرة.

عائلة الحاج سليمان المل البالغ من العمر 117 عاما
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