
} لنــدن - تتخذ قطـــر موقفا جتاه إيران يزداد 
ابتعـــادا مـــع الوقت عـــن املوقف الســـعودي 
واخلليجي الصارم، خاصة بعد توصل القوى 
الغربيـــة التفـــاق نهائـــي حول ملـــف طهران 

النووي الشهر املاضي.
وعقـــب تراجع تأثير جماعة اإلخوان، التي 
لطاملا اعتمدت الدوحة عليها لتوسيع نفوذها 
في املنطقة عبر ملفات شـــائكة، يقول مراقبون 
إن قطـــر بـــدأت تفّضـــل االقتـــراب مـــن إيران 
التي تطمـــح إلى التمدد فـــي املنطقة بعد رفع 

العقوبات االقتصادية املفروضة عليها.
ودعا وزير اخلارجية القطري خالد العطية 
دول اخلليـــج، إلـــى إطالق ”حوار جـــدّي“ مع 
إيران في ضـــوء االتفاق النـــووي بني طهران 

ودول مجموعة الست.
وقـــال العطيـــة فـــي مقابلـــة مـــع وكالـــة 
أسوشـــيتد برس األميركيـــة ”ينبغي علينا أن 
نضطلع بحوار جدّي مـــع جيراننا اإليرانيني 
لكي نطـــرح على الطاولة كل ما يســـاورنا من 

قلق ونحاول إيجاد حلول للمشكلة معا“.
واملوقـــف القطـــري، الـــذي يبـــدو محاولة 
ملســـاعدة األميركيني على تقدمي إيران كالعب 
مقبول في املنطقـــة، يأتي بالتزامن مع مبادرة 
إيرانية حول امللف الســـوري التي تهدف إلى 
وقـــف إطـــالق النار، والســـيطرة علـــى حدود 
سوريا ومنع دخول املقاتلني األجانب والسالح 
إليها، وفتح األبواب أمام املساعدات، واملوافقة 

على حكومة انتقالية.

وقال حســـني أمير عبداللهيان، نائب وزير 
اخلارجية اإليراني إن املبادرة ستعرض قريبا 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
لكن شـــخصيات فـــي املعارضة الســـورية 
تعتقـــد أن املبـــادرة اإليرانيـــة تعكـــس تباعد 

طهران عن موسكو في املوقف من سوريا.
ومن بني هؤالء بسام العمادي، سفير سوريا 
إنه  السابق في الســـويد، الذي قال لـ“العرب“ 
”في الوقت الذي طـــرح فيه الفروف في الدوحة 
مبادرة حلل سياسي للوضع في سوريا. سارع 
مســـاعد وزير اخلارجية اإليراني لإلعالن عن 

مبادرة إيرانية كحل سياسي.“
ويعتقـــد العمـــادي أن إيـــران تتخوف من 
أن تتفاهم روســـيا مع الواليات املتحدة ودول 
اخلليج على حل توافقي يتم تبّنيه في مجلس 
األمن مما يضعف النفوذ اإليراني في سوريا.

وأضـــاف ”التدخل التركي العســـكري في 
سوريا وانهيار قوات النظام على عدة جبهات 
عوامل وضعت الدول املؤيدة للرئيس السوري 
بشـــار األســـد في موقف أدركت فيه خسارتها 
الـــروس  ســـارع  لـــذا  احلتميـــة.  العســـكرية 
واإليرانيـــون فـــي محاولـــة لوقف اخلســـائر 
وحتقيـــق نصر سياســـي لم يســـتطع دعمهم 

العسكري حتقيقه“.
وتأمـــل طهران فـــي احلصول علـــى تأييد 
ملبادرتها اجلديدة من دول عربية، كقطر، التي 
ترســـل تصريحات املســـؤولني فيها رســـائل 
تعكس اســـتعدادها لتقارب حـــذر مع طهران، 

وهو ما ال تشـــعر دول خليجية وعلى رأســـها 
السعودية باالرتياح الكبير جتاهه.

والتصريحـــات القطريـــة املضادة للموقف 
العربي لم تشـــمل العالقات مع إيران فحسب، 
بـــل امتـــدت للتحفـــظ علـــى موقـــف اجلامعة 
العربيـــة الرافض لقصف تركيـــا ملواقع حزب 

العمال الكردستاني في شمال العراق.
وعبرت الدوحة أمس في بيان عن تضامنها 
الكامل ”مع اجلمهورية التركية الشقيقة في ما 
تتخـــذه من إجراءات وتدابير حلماية حدودها 
وحفـــظ أمنها واســـتقرارها“، وفق مـــا نقلته 

وكالة األنباء القطرية.
وتدفـــع طهـــران لتحويـــل وجهـــة احلرب 
فـــي ســـوريا إلى مواجهـــة دولية مـــع داعش 
وتأجيل حـــّل الصراع القائم حاليا بني النظام 
ومعارضيـــه، وتراهـــن في ذلك علـــى توظيف 
ســـيطرة داعـــش علـــى مســـاحة واســـعة من 
األراضي السورية تتمركز فيها أهم آبار النفط 
وحقـــول القمح والقطن، ما يجعل الســـوريني 

مجبرين على البدء مبواجهته.
وســـبق أن اتهمـــت شـــخصيات معارضة 
نظام األســـد بفســـح املجال أمام تقدم ســـهل 
ومثيـــر لالســـتغراب للتنظيـــم املتشـــدد فـــي 
مختلف املدن بهـــدف حرف األنظار عن الثورة 
املشـــتعلة ضده، متاما مثلما جرى في العراق 

على أيدي األحزاب املرتبطة بإيران.
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[ 400  ألف وثيقة عثمانية نادرة أحرقت [ الدبابات األميركية دمرت 4000 كتاب نادر ومخطوطة
} بغــداد – مازالت األوراق الصفراء واملجعدة 
تتجمـــع أســـفل مداخـــن يغطيها التـــراب في 
الغـــرف اخللفيـــة للمكتبة الوطنيـــة العراقية 
التي يحـــاول املســـؤولون العراقيون إعادتها 

مرة أخرى إلى احلياة.
وهـــذه األوراق هي وثائـــق ثمينة تتحدث 
عـــن حقب تاريخيـــة مختلفة، وحتمل أســـرار 
حكم الســـالطني وامللوك العراقيني واالحتالل 

واالستقالل، واحلرب والسالم.
ويعمل أكادمييون ومتخصصون ليل نهار 
على إعـــادة الوثائـــق الباقيـــة، التي تلخص 
تاريـــخ العراق املمتـــد، إلى حالتهـــا األصلية 

بعدما ُدّمرت آالف الوثائق خالل غزو 2003.
ويكافـــح متخصصون في بغـــداد لالنتهاء 
من مشروع كبير حلفظ ورقمنة وثائق تاريخية 

تعود إلى ألف عام.
وقال جمـــال عبداملجيـــد عبدالكرمي، وكيل 
مدير مكتبات وأرشيف بغداد، إنه ”خالل غزو 

العـــراق كان لدينا موقع بديل للكتب والوثائق 
املهمة فـــي وزارة الســـياحة“، مضيفـــا ”لكن 
مجموعة مـــن الكتب والوثائق املهمة تعرضت 
للغـــرق والتلف مـــن جراء القصـــف األميركي 

الذي أدى إلى كسر أنابيب املياه“.
ويقول مازن إبراهيم إسماعيل رئيس قسم 
املايكروفيلم فـــي املكتبـــة إن ”األمناء يجرون 
تصويـــر وثائق وزارة الداخليـــة العراقية في 
عهد امللك فيصل الثاني الذي حكم العراق بني 

أعوام 1939 و1958.“
وأضاف في تصريح لوكالة أسوشيتد برس 
األميركية، إنه ”حاملا يتم إعداد وإصالح بعض 
الوثائـــق القدمية التي تعود للعصر العثماني 
قبل 200 إلى 250 عاما ســـنبدأ تصويرها على 

املايكروفيلم“.
وعملية إعادة تأهيـــل الوثائق والكتب في 
املكتبة ليســـت جراحة قصيـــرة، والتلف الذي 

حلق بكل وثيقة تقف وراءه قصة أو لغز.

نتيجـــة  دّمـــرت  املخطوطـــات  فبعـــض 
االستعمال اخلاطئ أو عوامل الزمن، وبعضها 
تعـــرض للحـــرق أو االّتســـاخ بعـــد محاوالت 

لتخريب هذه املخطوطات أو سرقتها.
فاطمـــة  الترميـــم  قســـم  مديـــرة  وقالـــت 
خضيـــر ”إنها تبدو وكأنهـــا صخور كبيرة مت 

استخراجها من األرض“.
وأضافت ”تلك الكتب والوثائق هي األكثر 
صعوبة في إعادة اإلصالح ونحن نطبق تقنية 
البخـــار باســـتخدام أدوات متخصصة لفصل 
الصفحـــات. لكـــن في بعـــض األحيـــان يكون 

الضرر كبيرا لدرجة ال ميكن معها اإلصالح“.
وتعرض قســـم كبير في املكتبـــة الوطنية 
العراقية، التي مت إنشـــاؤها في العشـــرينات 
من القرن املاضي، للضرر نتيجة االضطرابات 
التي تبعت عـــام 2003، فقد مت تدمير 25 باملئة 
من الكتب و26 باملئة من أرشيف املكتبة مبا في 
ذلك الســـجالت العثمانية التـــي ال تقدر بثمن، 

بينمـــا حتّول أرشـــيفها من عـــام 1997 وحتى 
2003 إلى رماد بعد إحراقه.

وهناك 400 ألف وثيقة نادرة تعود للعصر 
العثمانـــي قـــد أحرقـــت، و4000 كتـــاب نـــادر 
ومخطوطـــة تعرضـــت للتلـــف نتيجـــة تدمير 
الدبابـــات األميركية ألنابيـــب املياه في محيط 
املكتبة، وشـــملت هـــذه الوثائـــق املخطوطات 
العبريـــة التـــي مت نقلها الحقا إلى واشـــنطن 

إلعادة ترميمها.
وتأسســـت املكتبة الوطنيـــة العراقية في 

بغداد عام 1920 خالل االحتالل البريطاني.

وانتشـــرت الفوضى في شوارع بغداد بعد 
الغزو األميركي مباشـــرة. وفي هـــذه األثناء، 
أشـــعل مجهولون النار في املكتبة، وأّدى ذلك 
إلى تدميـــر 25 باملئة من الكتـــب، وحوالي 60 
باملئـــة من األرشـــيف، الذي كان يضـــم وقتها 

مخطوطات حتيي حقبة احلكم العثماني.
وعـــالوة علـــى ذلـــك، حتولـــت الوثائـــق 
واملخطوطات في األرشيف، التي تعود خاصة 
إلى ما بني سنتي 1977 و2003 إلى رماد، بينما 
أنقذت الوثائـــق، التي تضم أوراقا حساســـة 
لـــوزارة الداخليـــة العراقية بـــني عامي 1920 
و1977، عبـــر حفظها في أكيـــاس األرز الكبيرة 

وتخبئتها.
وزار فريـــق خبراء من مكتبـــة الكونغرس 
األميركي الحقا ملساعدة بغداد في حتديد مدى 
الدمـــار الذي حلق بالوثائـــق والكتب النادرة، 
وأوصـــى الفريـــق الحقا ببنـــاء مكتبة جديدة 

متاما.

المكتبة الوطنية العراقية تعود إلى الحياة من تحت األنقاض
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

جولة األمير محمد بن سلمان قطر تساعد واشنطن في تسويق إيران للمنطقة

تعيد ترتيب األولويات السعودية
} الريــاض – قالت مصـــادر مقربة من الديوان 
امللكي السعودي إن الهدف من زيارة ولّي ولّي 
العهد الســـعودي األمير محمد بن سلمان إلى 
مصر واألردن هو إعادة ترتيب األولويات لدى 
القيـــادة اجلديدة في الســـعودية التي لم جتد 
الوقت الكافي إلجراء لقاءات ومشـــاورات مع 

شركائها اإلقليميني لتبيان استراتيجيتها.
ومنذ تسلم العاهل السعودي امللك سلمان 
بن عبدالعزيز مقاليد احلكم في يناير املاضي 
كان هدفـــه األول مواجهة ســـيطرة احلوثيني 
على اليمن، وهي سيطرة كانت طهران تديرها 
من وراء الســـتار في محاولة لتطويق اململكة 

بسبب مواقفها الرافضة للتمدد اإليراني.
وفـــي 27 مـــارس بـــدأ التحالـــف العربي 
الذي تقوده الســـعودية في شـــن غارات على 
املتمردين املدعومني من إيران ما ســـاعد على 
طردهـــم مـــن عدن في خطـــوة أولـــى بانتظار 

استعادة صنعاء.
وانشـــغل امللـــك ســـلمان من جهـــة ثانية 
بالعالقـــة مع الواليات املتحـــدة في ظل ما بدا 
ميـــال مـــن إدارة الرئيـــس بـــاراك أوباما إلى 
تســـريع العالقة مع إيران وتقدمي إغراءات لها 
في عمليـــة التفاوض حول ملفها النووي دون 
مراعاة مصالح الشركاء اخلليجيني، وهو أمر 
دفع الرياض إلـــى التلويح بتنويع الشـــركاء 

االقتصاديني وتنويع مصادر شراء األسلحة.
وعملت اململكة في خطوة أولى على تقوية 
الصـــف اخلليجـــي واحلـــؤول دون أن تؤثـــر 
اخلالفات الثانوية بشـــكل سلبي على املواقف 
اجلماعيـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون. وتتجه 
القيـــادة الســـعودية اآلن إلى تقويـــة الصف 
العربي ومتتـــني العالقة مع الـــدول التي لها 
روابط قوية معها تاريخيا مثل األردن ومصر.

وقال مراقبـــون إن زيارة األمير محمد إلى 
األردن ولقـــاءه العاهل األردنـــي امللك عبدالله 
الثاني يعكســـان رهـــان الرياض علـــى الدور 
املفصلـــي لألردن فـــي إجناح خيارهـــا ببناء 
حتالف عربي قـــوي مبواجهة خطط إيران من 
جهـــة، وضرب متدد داعش ومختلف التيارات 

املتشددة األخرى في املنطقة.
ويحـــوز األردن علـــى دور محـــوري فـــي 
التنســـيق اإلقليمي ضد املجموعات املتشددة، 
وخاصـــة داعـــش والقاعـــدة، ودارت لقـــاءات 
ومشـــاورات خـــالل الســـنتني املاضيتني بني 
الســـعودية واألردن مـــن أجـــل توحيد الصف 
ضد التطرف والتعاون حلماية حدود البلدين 

خاصة أنهما يواجهان نفس العدو.
وأكـــد امللـــك عبداللـــه الثانـــي، واألميـــر 
محمـــد بن ســـلمان الثالثاء رفضهمـــا القاطع 
”حملاوالت تدخل إيران في الشـــؤون الداخلية 
للـــدول العربيـــة، والهادفة إلـــى زعزعة األمن 

واالستقرار فيها“.
وشـــددا في بيان مشترك عقب اللقاء الذي 
جمعهما علـــى أن األردن والســـعودية اتفقتا 

علـــى ”أهمية تعزيـــز التعاون االســـتراتيجي 
واألمني  والعسكري  واالقتصادي  السياســـي 
بينهمـــا، وأهمية العمل املشـــترك في مكافحة 

اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية“.
ومتتلك عّمـــان مفاتيح التأثيـــر في امللف 
الســـوري ســـواء من ناحية تســـهيل العالقة 
مـــع املعارضة ومع العشـــائر الســـنية، أو من 
ناحية خنق املجموعات املتطرفة التي تسللت 
إلى ســـوريا وكانت ســـببا في تشويه صورة 

املعارضة املعتدلة ومطالب الشعب السوري.
ويزيد طول احلدود األردنية الســـورية عن 
375 كـــم، تتخللها العشـــرات مـــن املنافذ غير 
الشـــرعية، التي كانت وال زالت معابر لالجئني 
السوريني، الذين يقصدون األردن، ما جعله من 

أكثر الدول تأّثرا باألزمة السورية.
وينحـــو املســـؤولون األردنيـــون بالالئمة 
على املجتمع الدولي لتقصيره في دعم بالدهم 
جتاه مخّلفات األزمة الســـورية وخاصة تدفق 
أكثر من مليون الجئ، فضال عن ثقل التحديات 

األمنية لهذه األزمة.
ويتخوف األردن من انفالت الوضع األمني 
في ســـوريا بشـــكل دائم، ويتعامـــل بحذر مع 
اخلطط اإلقليمية والدولية في امللف السوري.

وكان األمير محمد بن ســـلمان جنح خالل 
زيارته إلى القاهرة اخلميس املاضي في إزالة 
مـــا حّف بالعالقات الثنائية مع مصر من فتور 
وغمـــوض بخصـــوص اســـتراتيجية اململكة 
العربية الســـعودية جتـــاه جماعـــة اإلخوان 
خاصة في ظـــل وجود قنـــوات تواصل بينها 
وبني إخوان اليمن (حزب اإلصالح)، باإلضافة 

إلى التباس العالقة مع تركيا.
والتقى ولّي ولّي العهد السعودي بالرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي، وتوجت الزيارة 
ببيان مشـــترك حمل اســـم ”إعـــالن القاهرة“ 
نص على ”تطوير التعاون العســـكري والعمل 
على إنشـــاء القوة العربية املشـــتركة، وتعزيز 
التعاون املشترك واالســـتثمارات في مجاالت 

الطاقة والربط الكهربائي والنقل“.
وفيمـــا بـــدا دعما مـــن الســـعودية ملوقف 
مصر ورغبة في طمأنتها، أدان بيان للجامعة 
العربيـــة القصف التركي على مناطق شـــمال 

العراق.
وقـــال مراقبون إن البيان لـــم يكن ليصدر 
لوال دعـــم الرياض، وهي رســـالة إلـــى أنقرة 
مفادها أن االلتقاء الســـعودي التركي الظرفي 
فـــي املوقف مـــن امللـــف الســـوري، وضرورة 
تنحي بشار األسد، ال يبرر التدخل التركي في 

أراضي العراق.
وبهـــذا تؤكد اململكـــة للقاهـــرة على وجه 
اخلصوص أن التنســـيق مع تركيـــا محدود، 
ولن يكون على حســـاب العالقة االستراتيجية 
مع مصر، وأنه لن يكون مدخال لفتح أّي عالقة 
مع اإلخوان املســـلمني كما تسّوق لذلك أبواق 

اجلماعة.

} رهينة كرواتي اختفى من أحد شـــوارع القاهرة منذ أيام، يقف بجواره أحد عناصر تنظيم داعش في ســـيناء الذي هدد في بيان ألقاه في مكان غير 
معلوم بقتله خالل 48 ساعة إن لم تفرج السلطات املصرية عن معتقالت ينتمني لتنظيم اإلخوان املسلمني.
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} الرباط - تعتزم احلكومة املغربية برئاســـة 
عبداإللـــه بن كيـــران اإلعالن عن خطة شـــاملة 
ملكافحة الفساد والرشوة بعد موجة االتهامات 

التي طالتها بخصوص هذا امللف.
وأكد فـــي هذا الصدد محمـــد مبديع وزير 
الوظيفة العمومية وحتديـــث اإلدارة املغربية 
أن احلكومة ســـتفرغ قريبا مـــن إعداد اخلطة 

النهائية حملاربة الفساد.
وأشـــار إلـــى أن اخلطة شـــملت 33 إجراء 
حملاربة الفســـاد باإلدارات ومؤسسات الدولة 
خالل الســـنوات العشـــر املقبلة، أهمها وضع 
إطار تشـــريعي وتنظيمي دقيق يضمن ضبط 
اجلناة وعدم إفالتهم مـــن العقاب، إلى جانب 
وضع نظام للشـــكاوى وآليات بسيطة تضمن 
عدم إيـــذاء املتضررين من الفســـاد وأصحاب 

الشـــكاوى، وكذلك آليات تضمن ســـرعة تنفيذ 
األحكام القضائية وتطبيق القانون.

وتضطلـــع املنظومة القضائيـــة بدور مهم 
في محاربة الفساد واحلّد منه، فدوره يتراوح 
بني الـــردع اخلـــاص وذلك بتكريس ترســـانة 
من القوانني الزجرية التي تســـهل محاســـبة 
املتهمـــني وبـــني الـــردع العـــام الـــذي يحمل 
طابعا وقائيا من املمارســـات املخلة بتماســـك 

مؤسسات الدولة.
واعتبـــر مراقبـــون أن تفعيل اســـتقاللية 
الســـلطة القضائيـــة ســـيجعلها قـــادرة على 
الكشـــف عن جرائم الفساد واجتثاثه مبعاقبة 
مرتكبيها، مؤكدين علـــى وجوب تكريس مبدأ 
عـــدم اإلفالت مـــن العقاب. وبعد مـــرور ثالث 
ســـنوات على والية حكومة بن كيران، مازالت 

الســـاحة السياســـية في املغرب، تشهد تبادال 
لالتهامات وجتاذبات بني احلكومة واملعارضة 
حـــول ملفات عديدة من بينها ملفات الفســـاد، 
فاملعارضة تعتبر أن بن كيران لم يف بالتزاماته 
ووعوده بخصوص محاربة الفســـاد، في حني 
تؤكد احلكومة أنها تعمل جاهدة لتوفير إطار 

قانوني زجري يجتّث الفساد.
ومـــع اقتراب موعـــد االنتخابـــات احمللية 
أعـــادت أحزاب املعارضة طرح قضية الفســـاد 
مطالبـــة احلكومة التي لم تقـــدر على معاجلة 
هـــذا امللـــف احلســـاس، باتخاذ اإلجـــراءات 
الالزمة حملاسبة مبّددي املال العام واملوظفني 

الضالعني في جرائم تتعلق بالرشوة.
يشـــار إلـــى أن حـــزب العدالـــة والتنمية 
اإلســـالمي الـــذي يقـــود التحالـــف احلكومي 

احلالـــي تبنـــى قبـــل فـــوزه فـــي االنتخابات 
التشـــريعية سنة 2011، شعار ”محاربة الفساد 
واالســـتبداد“ أبـــرز الشـــعارات التـــي رفعها 
محتجو حركة 20 فبراير في ذلك العام، ويبدو 
أن احلزب الذي تبنى هذا الشـــعار وجعل منه 
مفتاح حملتـــه االنتخابية لم يفلح في تطبيقه 

ومعاجلته بشكل ناجع.

} باماكــو - دفعـــت التهديـــدات التي أطلقتها 
جماعـــة أنصـــار الدين ضّد وحـــدات اجليش 
املالي، السلطات الرســـمية إلى التفكير جديا 
في تغيير سياســـتها مع هـــذه اجلماعة التي 

متارس سطوتها على الطوارق في الشمال.
الســـلطات  وحســـب مراقبني فـــإن إفراج 
املوريتانيـــة عن القيـــادي البارز فـــي أنصار
الدين سنده ولد بواعمامه كان نتيجة لوساطة 
مالية للحـــد من تصاعد الهجمـــات اإلرهابية 
على قوات اجليش في إطار تســـوية سرية مع 

الطوارق في الشمال.
وأفرجت موريتانيا عن ولد بواعمامه الذي 
ســـبق وأن قاد متردا في مالي ســـيطرت إثره 
اجلماعات املتشـــددة على مدن بشمال البالد، 
بعد أن ألغت الســـلطات املالية مذكرة توقيف 

دولية كانت قد صدرت بحقه.
وتتخـــوف احلكومـــة املاليـــة مـــن عـــدم 
احلـــركات األزوادية باتفاق الســـالم  التـــزام 
وهـــي املنصاعة حلركة أنصـــار الدين وتأمتر 
بإمرتها، خاصة إذا لم تستجب لطلب اإلفراج 
عـــن قادتها في الســـجون املاليـــة أو حتى في 
ســـجون دول أخـــرى وذلـــك ضمن وســـاطات 

وتعهدات بعدم املساس بأمن دول اجلوار.
وتتـــوزع فـــي شـــمال مالـــي العديـــد من 
املتطرفـــة  اجلهاديـــة  والكتائـــب  احلـــركات 
املقّربـــة أو التابعة تنظيميـــا للقاعدة، وتعمل 

هذه املجموعـــات وأبرزها حركة أنصار الدين 
على تأجيج النـــزاع بني الفصائـــل األزوادية 
واحلكومـــة املركزيـــة حفاظا علـــى مصاحلها 
وخوفـــا من املالحقات العســـكرية خاصة بعد 

تفعيل اتفاق السالم بني أطراف النزاع.

يشـــار إلى أن مصـــادر أمنية أفـــادت، في 
وقت ســـابق، بأن حركة أنصـــار الدين املقربة 
من تنظيم القاعدة متـــارس عمليات حتريض
 واسعة النطاق في مدن إقليم أزواد ضّد اتفاق 
الســـالم الهادف إلى إنهاء األزمة السياســـية 

بـــني دعاة االنفصـــال من الطوارق والســـلطة 
الرسمية املمثلة في حكومة باماكو.

وتســـتغل حركـــة أنصـــار الديـــن التي ال 
يشـــملها اتفاق السالم، نفوذها القبلي خاصة 
علـــى قبيلة ايفوغـــاس (كبرى قبائـــل طوارق 
إقليم أزواد) ملنعها مـــن التوقيع على االتفاق 
وإنهاء األزمة املتشعبة، وهو ما يجعل مسألة 
إقناع القاعدة الشـــعبية للفصائـــل األزوادية 

ببنود االتفاق أمرا شديد الصعوبة.
وأكـــد آغ طاهر عـــزي، أحد أعيـــان مدينة 
كيدال شمال مالي وعضو حركة حترير أزواد، 
فـــي تصريحات صحفية ســـابقة، أن جهادّيي 
أنصـــار الديـــن ”يتخوفون من زيـــادة حمالت 
املالحقة األمنية والعسكرية ضدهم بعد توقيع 

اتفاق السالم.
وأضاف بأنهم يرغبـــون في إبقاء الوضع 
السياسي في شـــمال مالي على حاله من أجل 
مواصلـــة القتال ضد اجليـــش املالي والقوات 

األفريقية والفرنسية“.
ورغـــم تراجع الـــدور العســـكري ألنصار

الديـــن في املنطقة إال أنها تظـــل حركة مؤثرة 
في املشهد السياســـي، باعتبار أن مرتكزاتها 
الفكريـــة تســـتجيب للبعـــد القبلـــي القومي 
االنفصالي الذي يهيمن على الطوارق وتتناغم 
مع الدعوة الســـلفية اجلهادية املنتشـــرة في 

املنطقة بشكل واضح.

} اجلزائــر- أكـــدت تقارير أمنية تونســـية أن 
مجموعات متشـــددة ناشـــطة في ليبيا متكنت 
من تهريب شـــحنات كبيرة من األســـلحة إلى 
تونس واجلزائر لدعم الكتائب املنضوية حتت 

لواء القاعدة و داعش هناك.
وأفـــادت مصـــادر إعالميـــة بـــأن إرهابيا 
أوقفتـــه أجهـــزة األمن التونســـية كشـــف عن 
دخـــول شـــحنات من األســـلحة عبـــر احلدود 
الليبية إلى تونس في انتظار توجيه كمية منه 

إلى اجلزائر.
وتعاني ليبيا من معضلة الســـالح بسبب 
غيـــاب الدولـــة واستشـــراء الفوضـــى، فمنذ 
اإلطاحة بنظـــام القذافي أصبحت ليبيا خّزانا 
لألسلحة استثمرها املتشددون في مخططاتهم 

التوسعية.
وشـــكلت ليبيا املالذ اآلمن لتنظيم أنصار 
الشريعة الفرع التونسي، لكي يدرب عناصره 
علـــى مختلـــف أنـــواع األســـلحة، إضافة إلى 
تهريـــب كميـــات كبيرة مـــن املتفجـــرات عبر 
احلـــدود الليبيـــة إلـــى مختلـــف احملافظـــات 

التونسية.
وانتشرت األسلحة في تونس بعد االعتداء 
على املقرات األمنية في كامل تراب اجلمهورية 
إّبـــان الثورة حيـــث متكن عدة أشـــخاص من 
احلصـــول على أســـلحة رجال األمـــن املخبئة 

داخل املراكز ومناطق األمن.
وبعد ذلك أصبحت ليبيا املنفذ الرئيســـي 
لدخول األسلحة إلى تونس عن طريق التهريب 
فـــي ظل االنفالت األمني فـــي البلدين وضعف 

املراقبة احلدودية بينهما.
وتنتشر على طول احلدود البرية املشتركة 
بني تونـــس وليبيا التجـــارة املوازية (جتارة 
غير رســـمية) وتهريـــب احملروقات والســـلع 

املختلفة وأيضا األسلحة.
ففي مطلع هذا األسبوع قال وزير الداخلية 
التونســـي ناجم الغرسلي إن ”اإلرهاب يتغذى 

من التهريب، والتهريب يتعايش مع اإلرهاب“.
وكشف تقرير سابق، للبنك الدولي أن قرابة 
3800 ســـاكن من أهالي بن قردان يشتغلون في 
التجارة املوازية والتهريب وهي نســـبة متثل 
20 باملئة من الســـكان القادرين على العمل في 

املنطقة.
وتســـتغل اجلماعات املتشددة هذا الوضع 
لتقيـــم حتالفات مـــع  بعض التّجـــار لتهريب 
األســـلحة إلى تونس واســـتعمالها فيما بعد 
ضـــّد وحـــدات األمـــن واجليش، فقد ســـّجلت 
الســـلطات عديد العمليـــات اخلاصة بتهريب 
األســـلحة واملخـــدرات عبر املنافـــذ احلدودية 

الرابطة بني تونس وليبيا.
ومـــن جهتهـــا رفعـــت الســـلطات األمنية 
حالـــة التأهب إلى  اجلزائريـــة،  والعســـكرية 
الدرجة القصوى، حتسبا ألعمال انتقامية من 

قبل اجلماعات اإلسالمية املتطرفة.
وقامـــت املصالـــح األمنية بنشـــر وتوزيع 
قوائـــم اســـمية لألشـــخاص املبحـــوث عنهم 
واملتابعني في مسائل أمنية، مبحافظات غرب 
البـــالد، على الدوائـــر األمنيـــة احمللية، وذلك 
باملـــوازاة مع معلومات حتصلـــت عليها أثناء 
تفكيكهـــا لعدد من شـــبكات الدعم واإلســـناد 
وبعـــض اخلاليـــا النائمـــة، تضم أشـــخاصا 

ينحدرون املنطقة اختفوا في ظروف غامضة.
وتشن وحدات عســـكرية مدعومة بأسلحة 
ثقيلة، عمليات متشـــيط واســـعة فـــي عدد من 
املناطـــق اجلبليـــة فـــي محافظتـــي تلمســـان 
وســـيدي بلعبـــاس التـــي يتخذهـــا مســـلحو 
املنطقة كقواعد خلفية لالنطالق واالســـترجاع 
والتخطيط، وهو العمل الذي مكنها من تدمير 

عدة مخابئ وإتالف كميات من الذخيرة.
وأمـــام حالـــة التأهـــب القصـــوى لقوات 
اجليـــش اجلزائريـــة فـــي خضـــم التهديدات 
املتصاعـــدة، أكد الفريـــق أحمد قايـــد صالح 
رئيـــس أركان اجليـــش الوطني أن املؤسســـة 
العســـكرية تعمـــل ليال نهـــارا لتأمني احلدود 
ومنع تســـلل املتشـــددين وتســـريب األسلحة. 
وتعهد قايد صالح في كلمة ألقاها أمس األول، 
بتطهير اجلزائـــر من اإلرهابيـــني باعتبارهم 
خونة ومجرمني، مشددا على أن قوات اجليش 

ستكون دائما في مستوى ثقة الشعب فيها.
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◄ أكدت الشرطة البريطانية، 
أمس، وجود صلة بني الهجوم 
اإلرهابي على متحف باردو في 
تونس في 18 مارس والهجوم 

الذي استهدف فندقا في 
سوسة.

◄ ألغى الرئيس املالي إبراهيم 
أبوبكر كيتا زيارة كانت مقررة 

ملصر ”ألسباب تتصل باألمن 
الداخلي“، وذلك بعد هجومني 
جهاديني تعرض لهما اجليش 

في ثالثة أيام وأسفرا عن مقتل 
13 جنديا.

◄ أعلن وزير النقل التونسي 
محمود بن رمضان، عن إعادة 
فتح املجال اجلوي التونسي 
مع ليبيا واستقبال الطائرات 
القادمة من ليبيا خالل األيام 

القليلة املقبلة.

◄ قالت وزارة الداخلية 
التونسية إن قوات األمن 

فككت خلية إرهابية كانت 
تعتزم تنفيذ هجمات بعد أن 
شددت إجراءاتها األمنية في 

أعقاب هجوم مسلح على فندق 
سياحي قتل فيه عشرات من 

السياح األجانب.

◄ أفادت قوات خفر السواحل 
اإليطالية بأن قاربا يقل 

مهاجرين من أفريقيا انقلب في 
البحر املتوسط أمس األربعاء.

◄أكدت تقارير إخبارية بأنه 
مت العثور على جثة القاضي 

الليبي، املستشار محمد سالم 
النملي، وعليها آثار طلقات 

نارية بالقرب من مقبرة منطقة 
أبوهادي (20 كيلومترا جنوب 

مدينة سرت).

حكومة بن كيران تعتزم اإلعالن عن خطة وطنية ملكافحة الفسادباختصار

تسويات سرية بني السلطات املالية وقادة أنصار الدين

معضلة السالح في ليبيا تؤرق دول الجوار
[ شحنات كبيرة من األسلحة تمر عبر الحدود الليبية [ إمدادات األسلحة تدفع الجزائر إلى تشديد الرقابة األمنية

وقوع األسلحة في يد املجموعات املتشددة خطر على أمن دول الجوار

أنصار الدين اشتد عودها بعد الهجمات اإلرهابية األخيرة على وحدات الجيش املالي

ــــــؤّرق دول اجلوار خاصة مع تصاعــــــد التهديدات  مازالت معضلة الســــــالح فــــــي ليبيا ت
اإلرهابية من قبل تنظيم داعش الذي بســــــط ســــــيطرته ونفوذه على عدد من املدن واملناطق 

احملورية في ليبيا.

«أدعـــو المجتمـــع الدولـــي إلـــى عدم تـــرك ليبيـــا أكثر ممـــا مضى 

بالضغـــط على أطـــراف الحوار من أجل تشـــكيل حكومـــة توافق 

بشكل سريع}.

اولو جانتيلوني
وزير اخلارجية اإليطالي

«الهجمات اإلرهابية ستقوي إرادة وعزيمة جميع مكونات الشعب 

المالي ومؤسســـاته من أجل مكافحـــة اإلرهاب والمضي قدما على 

طريق المصالحة الوطنية واستكمال مسار السالم}.

عبدالعزيز بن علي شريف
الناطق باسم اخلارجية اجلزائرية

«الحكومـــة المغربيـــة ســـتلعن قريبـــا عـــن خطة وطنية تشـــمل 

إجـــراءات متعددة لمحاربة الفســـاد والرشـــوة بمختلـــف اإلدارات 

ومؤسسات الدولة}.

محمد مبديع
وزير الوظيفة العمومية املغربي
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أحمد قايد صالح:

سنطهر الجزائر من 

اإلرهابين والخونة 

المجرمين

ليبيا على طاولة املباحثات بني أوباما وبان كي مون

} طرابلس – أفاد املوقع اإللكتروني اخلاص 
بالبيـــت األبيـــض بـــأن الرئيـــس األميركـــي 
بـــاراك أوباما تباحث مـــع األمني العام لألمم 
املتحـــدة بان كـــي مون حول تطـــورات امللف 

الليبي.
وشـــدد الطرفـــان علـــى وجـــوب توحيد 
صفوف الفرقاء من أجل تشكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة قادرة علـــى إنهاء األزمة السياســـية 

وتثبيت مؤسسات الدولة.
وقـــال الرئيـــس األميركي حســـب ما جاء 
في موقع البيت األبيض ”ناقشـــنا التطورات 
الطفيفـــة في جهود توحيـــد األطراف الليبية 
املختلفة، التي خلقت فراغا تســـبب في أزمة 

الالجئـــني وخلق مالذا آمنـــا لتنظيمات مثل 
داعش“.

يشار إلى أن العديد من اخلبراء األمنيني، 
عّبروا عن اســـتيائهم من التراخي الدولي في 
التعامـــل مع امللـــف الليبي، وســـط تهديدات 
جدّيـــة مرّدهـــا اختراق داعش حلـــدود ليبيا 
ومتّكنه مـــن القيام بهجمـــات إرهابية مكّثفة 

والسيطرة على بعض املناطق واملدن.
وتوجـــه االنتقادات عمومـــا إلى الواليات 
املتحدة التي يعتبر موقفها من األزمة الليبية 
غير واضـــح، إذ تقتصر اإلدارة األميركية في 
تعاملها مع ما يحصل من اقتتال وتخريب في 
بنغازي وطرابلس على اإلدانات والتنديدات 

شـــديدة اللهجة والتصريحات حول ضرورة 
إحالل الســـالم وتغليب احلل السياسي على 

التدخل العسكري.
ويشـــوب املوقـــف األميركـــي إزاء أعمال 
العنـــف التي اجتاحـــت أغلب املـــدن الليبية 
الكثيـــر مـــن الغمـــوض والضبابيـــة، ففـــي 
الوقـــت الـــذي تلعب فيـــه الواليـــات املتحدة 
دورا محوريـــا في شـــّن حرب ضـــّد اإلرهاب 
في ســـوريا والعراق، ُيالحظ عدم حتمســـها 
للتدخل مباشـــرة لوقف نزيـــف الدم في ليبيا 
فهـــي تراقـــب عـــن كثب مـــا يجـــري وتصدر 
تصريحـــات عادية ال تعكس املوقف احلقيقي 

للسياسة األميركية جتاه اإلرهاب.



} الدوحــة - أعلنـــت قطر حتفظها على موقف 
جامعة الـــدول العربية الذي اســـتنكر القصف 

التركي على شمال العراق.
وجـــاء املوقف القطري الـــذي عّبر عنه بيان 
لـــوزراة اخلارجية تضمن أيضـــا دعم الدوحة 
الكامـــل لتركيـــا، انعكاســـا للعالقـــات املتينة 
التي تربط قطر بتركيا وتنســـيقهما الكبير في 
عّدة ملفات ال ســـيما دعمهما حلركات اإلســـالم 

السياسي في املنطقة.
وفي ســـبتمبر املاضي وضعت كل من أنقرة 
والدوحة إطارا عمليا لعالقتهما املتينة بإنشاء 
مجلس أعلى للتعاون االســـتراتيجي برئاســـة 

الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان وأمير 
قطر الشـــيخ متيم بـــن حمد آل ثانـــي، ”لبحث 
ســـبل تطويـــر العالقات بني البلديـــن ومتابعة 

املوضوعات في كافة املجاالت“.
وينّفذ الطيران احلربي التركي غارات على 
مواقع حزب العّمال الكردســـتاني املعارض في 
جبال قنديل بشمال العراق وقد أعلنت سلطات 
إقليـــم كردســـتان العـــراق عن ســـقوط مدنيني 
جـــراء ذلك القصـــف التركي الـــذي يجري دون 
إذن وتنســـيق مسبقني مع الســـلطات العراقية 
وهـــو ما رفضته بغداد داعية تركيا إلى احترام 

سيادة البلد.

ووقفت اجلامعة العربية إلى جانب العراق 
بإدانتها الثالثـــاء القصف التركي على مناطق 
في الشـــمال العراقـــي مطالبة أنقـــرة باحترام 

سيادة العراق على أراضيه.
ويعتبر موقـــف اجلامعة العربيـــة مبدئيا، 
وإن كان مـــن دون تبعات ونتائج عملية حيث ال 
متتلك اجلامعية آلية لوقف أي تدخل عســـكري 

أجنبي على األراضي العربية.
وخرجـــت قطر عن اإلجمـــاع العربي املعّبر 
عنه فـــي بيـــان اجلامعـــة العربيـــة معربة في 
بيان خلارجيتها نشـــرته وكالة األنباء القطرية 
الرســـمية عن حتفظهـــا ”على البيـــان الصادر 

عن نبيـــل العربي األمني العـــام جلامعة الدول 
العربية، بشـــأن استنكار جامعة الدول العربية 
للقصف التركي على مناطق في شمال العراق“.
وأكـــدت اخلارجيـــة القطريـــة أن ”البيـــان 
الصادر باسم اجلامعة العربية لم يتم التشاور 
حوله مع الدول األعضاء في اجلامعة“، مشددة 
علـــى ”تضامن دولة قطر الكامل مع اجلمهورية 
التركيـــة في مـــا تتخذه من إجـــراءات وتدابير 
حلمايـــة حدودها وحفظ أمنها واســـتقرارها“. 
كمـــا أكد ذات البيان ”على حق تركيا في الدفاع 
عن نفســـها، والقضاء على مصدر التهديد، من 

أي جهة أتى“.
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} عراقيون يحتجون في مدينة العمارة مركز محافظة ميســـان بجنوب شـــرق بغداد على أزمة الكهرباء وتردي الخدمات عموما، فيما تتفاعل في عدة 
محافظات أخرى إرهاصات ثورة عارمة ضد الفساد الحكومي الذي جعل البلد الغني بموارده الطبيعية أحد أفقر البلدان.

} أبوظبــي - ســـّلمت دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة مصـــر 100 مدرســـة جديـــدة مهيأة 
المراحـــل  مختلـــف  مـــن  الطـــالب  الســـتقبال 
التعليميـــة وذلـــك بعـــد االنتهـــاء مـــن بنائها 
وتجهيزها في مناطق ريفية نائية بـ18 محافظة 

مصرية.
وورد في بيان للمكتب التنسيقي للمشاريع 
التنموية اإلماراتية في مصر أن اإلمارات قامت 
أيضـــا بتســـليم 78 وحدة لطب األســـرة في 23 
محافظة مصرية، و4 جســـور تم تشييدها في 3 
محافظات، و600 حافلة للنقل الجماعي لصالح 

هيئة النقل العام بالقاهرة.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة 
المشاريع التنموية اإلماراتية في مصر، والتي 
”تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر 
مـــن 10 ماليين من المصرييـــن وتوفر ما يزيد 

على 900 ألف فرصة عمل“.
وأوضـــح البيان أن المدارس الجديدة التي 
تم تسليمها للحكومة المصرية تسهم في تلبية 
نحـــو 7 بالمئة مـــن الطلب علـــى المدارس في 

المناطق الريفية والنائية.
وأكد أن الجســـور الجديـــدة تقدم خدماتها 
لحوالـــي 3 ماليين مواطن مصري في المناطق 
المســـتفيدة مباشرة من إنشـــائها، فيما تسهم 
الحافـــالت الجديـــدة فـــي الحد مـــن تحديات 
ازدحام الطرق والمواصالت العامة، ويستفيد 

منها ما يزيد على 600 ألف مواطن.

◄ أدانت رابطة العالم اإلسالمي أمس 
في بيان ما وصفته بالتصريحات 

الطائفية التي صدرت عن نائب الرئيس 
العراقي نوري المالكي واتهم فيها 

السعودية بدعم اإلرهاب، معتبرة أنها 
صدى لمواقف إيرانية ساعية إلشعال 

الفتنة.

◄ قّرر مجلس الوزراء العراقي 
تخفيض أعداد الحراسة الخاصة 

بمسؤولي الدولة ضمن خطة لتقليل 
النفقات المالية، حيث تكلف حماية 
المسؤولين ميزانية الدولة 6 مليار 

دوالر سنويا وتخصص الحكومة نحو 
300 عنصر حماية لكل وزير، ونحو 700 

عنصر حماية لكل من رئيس الوزراء 
ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

◄ أفادت المقاومة الشعبية في 
محافظة عدن جنوبي اليمن أن 

الحوثيين نقلوا األسرى الذين كانوا 
محتجزين لديهم في قاعدة العند 
العسكرية التي تم تحريرها من 

قبضتهم إلى صنعاء.

◄ أصدرت المحكمة الجزائية 
المتخصصة بالسعودية حكما ابتدائيا 
بحق متهمين سعوديي الجنسية قضى 

بسجن أحدهما 30 عاما والثاني 8 
سنوات بعد إدانتهما بعدة تهم من 

بينها اشتراكهما في إطالق النار على 
مركز شرطة ببلدة العوامية في المنطقة 

الشرقية وتلقيهما أمواال من جهة 
أجنبية إلثارة اضطرابات في القطيف.

◄ أّكد مصدر في مفوضية حقوق 
اإلنسان العراقية قطع عدد من الدول 

والمنظمات المانحة مساعدتها 
للعراق بسبب الفساد المستشري في 
مؤسساته وتحويل أموال المساعدات 

إلى جيوب أشخاص ومنع وصولها 
إلى مستحقيه.

باختصار

صالح البيضاني

} صنعــاء - دخلـــت حرب حتريـــر اليمن من 
قبضة االنقالبيـــني احلوثيني أمـــس منعرجا 
جديدا حاسما، بسيطرة املقاومة الشعبية على 
أجزاء واســـعة من محافظـــة تعز ذات األهمية 
االستراتيجية الكبيرة جلهة املوقع اجلغرافي 

الذي حتتله والثقل الدميغرافي الذي متثله.
ليدعـــم  امليدانـــي  التطـــور  هـــذا  وجـــاء 
انتصارات املقاومة واجليش الوطني في عدن 
وحلج والضالع، وليشـــّرع للمتابعني للشـــأن 
اليمنـــي احلديـــث عـــن اقتراب موعـــد معركة 
حتريـــر العاصمة صنعاء واإلجهـــاز النهائي 
على االنقالب وإعادة تركيز السلطات الشرعية 

للدولة اليمنية.
ولم يتـــرّدد مختصون في الشـــأن اليمني 
في اخلوض مبســـتقبل  حتّدثـــوا لـ“العـــرب“ 
الدولـــة اليمنية فـــي مرحلة مابعـــد االنقالب 
آملني في جتاوز أخطاء املاضي بالتخفيف من 
ســـيطرة املركز وإقرار التقســـيم الفدرالي إلى 

ستة أقاليم.
وواصلـــت القـــوات املوالية للشـــرعية في 
اليمن مســـنودة باملقاومة الشعبية ومدعومة 
بطيران التحالف العربي أمس تقدمها في أكثر 
من محور في ظل انكســـار واضح مليليشـــيات 
احلوثيـــني والرئيس الســـابق علـــي عبدالله 

صالح.
من  وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة لـ“العـــرب“ 
محافظة حلج شمال عدن متّكن قوات الشرعية 
واملقاومة من تطهير كامل احملافظة األمر الذي 
يعتبره محللون عســـكريون نتيجة مباشـــرة 
الستعادة قاعدة العند اجلوية االستراتيجية.

وبتحرير محافظة حلـــج انتقلت املواجهة 
إلى محافظة تعز حيـــث متكنت املقاومة أمس 
من حتقيـــق تقدم كبير بقيادة الشـــيخ القبلي 

حمود سعيد املخالفي.

وفي األثناء أكدت مصادر قبلية لـ“العرب“ 
من محافظة البيضاء متكن املقاومة من حترير 
كامل مديريـــة الزاهر مع اشـــتداد املعارك في 
عدد من مديريـــات احملافظة بني رجال القبائل 

واحلوثيني.
وتنطـــوي محافظة البيضـــاء على أهمية 
اســـتراتيجية نظرا ملوقعهـــا اجلغرافي. وكان 
احلوثيون ركـــزوا جهودهم للســـيطرة عليها 
نظرا لتوســـطها ثماني محافظـــات أربع منها 
جنوبيـــة وأربـــع شـــمالية حيـــث كان يهدف 
االنقالبيـــون إلـــى حتويلها إلى مركز إســـناد 
وإمداد لتحركاتهم العسكرية في عدة مناطق.

وعلـــى صعيـــد التطـــورات امليدانيـــة في 
السياســـي  الناشـــط  قـــال  مـــأرب  محافظـــة 
إن ”احلرب  عبدالوهـــاب بحيبـــح لـ“العـــرب“ 
تـــراوح مكانهـــا في جبهة اجلفينـــة واملخدرة 
والبلـــق وقـــد شـــهدت هـــذه املناطـــق معارك 
عنيفـــة حيـــث يـــزج احلوثيـــون بـــاآلالف من 
عناصـــر ميليشـــياتهم إلســـقاط مـــأرب حتى 
يرفعـــوا معنويـــات أتباعهم بعـــد الهزائم في 
اجلنـــوب، غيـــر أنهم لـــم يســـتطيعوا التقدم 
بســـبب شراســـة املقاومـــة. وقـــد مت األربعاء 
ضبط ناقلة كانت متجهة إلى مواقع احلوثيني 
وعلى متنها أجهزة اتصـــاالت حديثه إيرانية 

املصدر“.
وتعاني قوات احلوثيني وصالح من انهيار 
هائل فـــي املعنويات إثـــر الهزائم التي حلقت 
بها في العديـــد من اجلبهات عقب اســـتعادة 
قاعدة العند االســـتراتيجية التي يقول احمللل 
العســـكري محســـن خصروف لـ“العرب“ إنها 
”مثلـــت فاحتـــة انتصـــارات تالية لـــن تقف إال 
باســـتعادة الدولـــة املخطوفة مـــن االنقالبني، 
ألنها متثـــل نقلـــة نوعية ســـتتبعها حتوالت 
وانتصـــارات نوعيـــة لـــن تقتصر علـــى حيز 
جغرافي بعينه، ولن يوقف هذه االســـتمرارية 
في انتـــزاع االنتصـــارات إّال تخلي االنقالبني 
عن القتـــل والعنف وطلب العودة صراحة إلى 

املسار السلمي“.
ومـــن ناحيتـــه يـــرى احمللـــل السياســـي 
اليمنـــي معـــاذ األهدل أن ”الهزائـــم التي مني 
بهـــا احلوثيون وصالـــح كانت أمـــرا متوقعا 
مع األخذ بعـــني االعتبار العبثية السياســـية 

التي تعاملت بها جماعـــة احلوثي بالتحالف 
مع النظام الســـابق قبل وأثنـــاء وبعد انقالب 
٢١ مارس املاضي وما جلبته تلك املمارســـات 
من حالة رفض شـــعبي وإقليمي، والذي يظهر 
من خالل تطور األوضاع على األرض والتقدم 
املتســـارع لقوات اجليش الوطنـــي واملقاومة 
الشعبية في أكثر من جبهة بالتزامن مع تهيئة 

سابقة وتغطية مباشرة من قوات التحالف“.
ويضيـــف األهـــدل ”إننـــا بصـــدد مرحلة 
احلســـم، حيث كانت املرحلة الســـابقة مرحلة 
إعداد وتدريـــب للجيش الوطني واســـتنزاف 
قـــوة االنقالبيني، وهـــذه املرحلة دشـــنت من 
خـــالل حترير مدينـــة عدن وتأمينهـــا بتحرير 
قاعـــدة العند التي ســـتكون البديل املؤقت عن 
صنعـــاء واحلديدة للتعامل مع الداخل اليمني 
إغاثيا وأرضـــا صلبة النطالق اإلمدادات نحو 
املقاومـــة فـــي بقيـــة املناطق، وقد ســـبق هذه 
املرحلة خطوة مهمة متثلـــت بإدماج املقاومة 
مـــع اجليـــش الوطنـــي حتـــت قيـــادة األخير 

لتجنيـــب اليمـــن ســـيناريو تشـــرذم املقاومة 
وتعدد فصائلها وفق السيناريو الليبي، حيث 
أن الهدف الرئيســـي للتحرير هو كامل اليمن 

وليس شطره اجلنوبي فقط“.
وعن الســـيناريو املرتقب فـــي إقليم تهامة 
ومينـــاء احلديـــدة الـــذي يعد الرئـــة األخيرة 
للحوثيني يقـــول الباحث واحمللل السياســـي 
معاذ األهدل ”ســـيتم التحرك قريبا نحو إقليم 
تهامة الذي تنمو فيه املقاومة بشـــكل ملحوظ 
مـــن خـــالل عملياتهـــا النوعية التي تكتســـي 
طابـــع العمليـــات الهجومية املنفـــردة، وكذلك 
تنامي الرفض الشـــعبي مليليشـــيات االنقالب 
بعـــد أن اتضح زيف الشـــعارات التي رفعتها 
فـــي الســـابق ومـــا تســـببت فيه مـــن انعدام 
اخلدمات بنهبها املشتقات النفطية املخصصة 
املجهـــود  بحجـــة  األساســـية  لالحتياجـــات 
احلربي وممارســـاتها الالأخالقيـــة مثل الزج 

بأطفال تهامة في جبهات القتال“.
وعـــن الســـيناريوهات احملتملـــة ملعركـــة 

صنعاء التـــي باتت تتحدث عنهـــا العديد من 
وسائل اإلعالم يضيف األهدل ”في ذات الوقت 
الذي يضيق اخلناق على صنعاء من بوابتيها 
اجلنوبية والشرقية، سيجعل التمدد املتنامي 
والسريع للمقاومة الشعبية واجليش الوطني 
معركة حترير العاصمة تقترب بشـــكل أســـرع 
ممـــا يتوقعه الكثيرون بـــل وبتكلفة أقل، نظرا 
لفقـــدان االنقالبيني حلاضنتهم الشـــعبية في 
أكثر احملافظات التي تشـــكل لهم مددا بشـــريا 

وخزانا استراتيجيا“.
وباالســـتناد إلى أّن ســـقوط االنقالب بات 
أمـــرا محتومـــا تطـــّرق محّدثنا إلـــى التفكير 
في مســـتقبل اليمن قائال ”املســـار السياسي 
ســـينطلق من حيـــث توقف الســـتكمال تنفيذ 
مخرجـــات احلوار الوطني ممـــا يجعلنا أمام 
دولـــة احتادية من ســـتة أقاليـــم تنتهي معها 
ســـيطرة املركز على قـــرارات األطراف ملعاجلة 
الكثيـــر من االختالالت التي حدثت في املاضي 

وتسببت في الكثير مما وصلنا إليه اليوم“.

نزيف الحوثيين يتواصل ومعركة تعز تفتح الطريق إلى صنعاء

ــــــث عن قرب اإلجهاز النهائي على االنقالب احلوثي في اليمن يجد مشــــــروعيته في  احلدي
سلســــــلة االنتصارات السريعة واملتتالية التي حققتها القوات املساندة للشرعية بدعم من 
التحالف العربي والتي بلغت أمس منعرجا جديدا حاسما بتحرير جزء كبير من محافظة 

تعز االستراتيجية.

عتاد جديد للجيش الوطني واملقاومة ساهم في قلب موازين القوى بمعارك الجنوب

{عملية إعادة األمل لليمن ثمرة حقيقية وواقعية نتلمســـها اليوم من 

واقع التضامن والتكاتف والعمل العربي المشـــترك الذي سيؤســـس 

لمرحلة جديدة عنوانها االستقرار والتنمية في المنطقة}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

أنا واثق من أن الســـالح النووي ســـيكون بعيدا عـــن متناول إيران. 

لكني أتفهم تماما قلق شركائنا وحلفائنا في الخليج بشأن سلوك 

إيران التي تذهب إلى أبعد من القضية النووية}.

فيليب هاموند
وزير اخلارجية البريطاني

{اإلرهاب ال يســـتهدف العراق فحســـب، بل يســـتهدف المجتمع 

الدولـــي والقيم اإلنســـانية، والبد مـــن التعاون للقضـــاء على هذا 

الخطر الكبير}.

أسامة النجيفي
 نائب الرئيس العراقي

محسن خصروف:

سلسلة االنتصارات لن 

تقف إال باستعادة الدولة 

المخطوفة من االنقالبين

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ إدماج المقاومة ضمن الجيش جنب اليمن السيناريو الليبي [ هدف التحرير كامل اليمن وليس شطره الجنوبي فقط

قطر تصطف مع تركيا في قصفها لشمال العراق

10 ماليين مصري يستفيدون 

من مشاريع تنموية إماراتية

ّ



} دمشــق  – أكدت حركة أحرار الشام إجراءها 
ملفاوضات مباشـــرة مع اجلانب اإليراني حول 

مدينة الزبداني بريف دمشق الغربي.
يأتي ذلك في ضوء عجز حزب الله، املسنود 
من طائـــرات النظام الســـوري، علـــى اختراق 
املدينة رغم مرور أكثر من شهر على حصارها.

وقالـــت احلركـــة اإلســـالمية إنهـــا أجرت 
محادثـــات مـــع وفـــد إيرانـــي تتعلـــق مبدينة 
الزبداني، لكن املفاوضات توقفت نظرا إلصرار 
الطرف املقابل على إفـــراغ املدينة من املقاتلني 

واملدنيني وتهجيرهم إلى مناطق أخرى.
واعتبـــرت احلركة، في بيانهـــا ”أن إصرار 
إيران على تفريغ الزبداني من سكانها ما هو إال 
خطة لتفريغ دمشـــق وما حولها وكافة املناطق 
املتاخمة للحدود مع لبنان من الوجود السني“.

وشـــددت على أن ”املفاوضات التي شاركت 
فيها فصائل املعارضة املتواجدة في الزبداني، 
جتـــاوزت حـــدود املدينة ومســـؤولية احلركة، 
لتصبح قضية ســـوريا بأكملها“، معتبرة أنها 
”أكبـــر صخرة في مواجهة مشـــروع التقســـيم 

والتهجير الطائفي في سوريا“.
جميـــع  املفاوضـــة  الفصائـــل  وطالبـــت 
أقطـــاب املعارضـــة الســـورية دون اســـتثناء، 
بـ“إشـــعال اجلبهات، والســـيما في دمشق وما 

حولها“.
من جانبـــه، ذكر أحمد قره علي، املســـؤول 
اإلعالمي في احلركـــة، في تصريحات األربعاء، 
أن مطالـــب اإليرانيـــني تتمثل بنقل ســـكان كل 
مـــن الزبداني وكفريـــا والفوعـــة (ذات أغلبية 
شيعية، شـــمال ســـوريا) إلى مناطق أخرى لم 

يتم حتديدها.
ولفت إلـــى ”أن مطالب احلركة كانت تتمثل 
بإيقاف احلملة العسكرية على الزبداني، مقابل 
إيقـــاف احلملة على الفوعة و كفريا، والوصول 

إلى هدنة.
وإجـــراء إيـــران ملفاوضـــات مـــع فصائـــل 
إســـالمية مســـلحة في ســـوريا ليـــس بجديد، 

ويعيـــد التذكير مبـــا حدث في حمـــص، حيث 
لعبت طهران دورا مركزيا في االتفاق الذي وقع 
بني النظام السوري وعدد من فصائل املعارضة 
والذي مت مبوجبه رفع احلصار عن املدينة، بعد 

أن فشلت قوات األسد في اختراقها.
ولكن الالفت وفق املتابعني هو مفاوضاتها 
مـــع حركـــة أحـــرار الشـــام املقربة مـــن جبهة 
النصـــرة، وهو ما يذكـــر بالعالقـــة التي كانت 
سائدة بني تنظيم القاعدة املتطرف وطهران في 

أفغانستان.
وأحرار الشام هو تنظيم مسلح أسسه قادة 
من القاعدة عادوا من أفغانستان، ويسعى هذا 
التنظيـــم اليوم إلى الظهور مبظهر املعتدل، في 
محاولة جللب األضواء إليه، خاصة بعد إصرار 
الغـــرب وعدد من الـــدول اإلقليمية املؤثرة على 
رفض النصرة كشـــريك في احلرب على داعش 

أو حتى األسد.

وتطمح أحرار الشام اليوم إلى تعبئة فراغ 
فرع القاعـــدة في ســـوريا، خاصـــة وأن لديها 

اآلالف من املقاتلني في صفوفها.
والنقطة الثانية املثيرة في هذه املفاوضات 
هـــو طلـــب إيـــران ”املفضـــوح“ مـــن احلركـــة 
اإلسالمية نقل سكان الزبداني إلى جهة أخرى، 
ما يؤكد عملية التهجير املمنهجة التي تقودها 
في سوريا في سياق تثبيت فرص تقسيم البالد 
جغرافيا وعلى أســـاس طائفي، وهو ما يشـــبه 

نسبيا الوضع في العراق (ديالى مثاال).
ويقول خبراء إن إيران تولي محيط دمشـــق 
وحتـــى احلدود مـــع لبنان أهميـــة قصوى ألنه 
أيضـــا يجعل من هذه املنطقة الشاســـعة حتت 
سيطرة كلية من طرف حزب الله الذي سيسهل 

عليه نقل السالح إلى الداخل اللبناني.
ورغـــم حديـــث أحرار الشـــام عـــن انقطاع 
املفاوضـــات إال أن مراقبـــني يقولون إن طهران 

ســـتعاود فتح أبواب التفاوض مجددا، خاصة 
وأن الوضـــع امليدانـــي لذراعها حـــزب الله جد 

صعب وسط تواتر اخلسائر في صفوفه.
وقـــد فضح امتحـــان الزبداني نقاط ضعف 
احلزب اللبناني، وأســـقط اإلدعـــاء القائل بأنه 

”ما دخل معركة إال وحسمها“.
ولوحظ فـــي الفترة األخيـــرة إقدام احلزب 
على الدفع مبقاتلني صغار الســـن، ليسوا على 

دراية بالقتال، وقد قتل عدد منهم.
وقد جلـــب هذا التطور مزيـــدا من الغضب 
الشـــعبي جتـــاه احلـــزب، ترجم بطـــرد أهالي 

القتلى لوفود رسمية من احلزب قدمت للعزاء.
هـــذا الوضع املتـــردي الذي وجـــد احلزب 
نفســـه فيه دفعه إلى الطلب من احلرس الثوري 
اإليرانـــي زيـــادة عديـــد اخلبراء العســـكريني، 
إضافة إلى مقاتلني إيرانيني مدربني على حرب 

العصابات.

} نيويورك - اعتبر فرحان حق، نائب املتحدث 
الرسمي باســـم األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون، أن القرار باعتقال الرئيس السوداني 
عمر حســـن البشـــير حـــال ذهابـــه لنيويورك 
حلضور اجتماع اجلمعية العام لألمم املتحدة، 
يعـــود لواشـــنطن، حاثـــا على وجـــوب اتخاذ 
مذكرات االعتقال الدولية الصادرة بحق البشير 
علـــى محمل اجلد. وقال حق، ”إن مســـألة إلقاء 
القبـــض على الرئيـــس الســـوداني، يعود إلى 

حكومة الواليات املتحدة األميركية“.
ودعا ”الدول األعضاء في احملكمة اجلنائية 
الدولية، أن تأخذ بجدية املذكرات التي تصدرها 
احملكمة، بشأن محاكمة املشتبه بهم، وترحيلهم 

إلى هولندا، حيث يقع مقر احملكمة“.
وأعلـــن اإلثنـــني، نائـــب مندوب الســـودان 
بـــاألمم املتحدة أن البشـــير سيشـــارك في قمة 

التنمية املستدامة في 26 سبتمبر املقبل.
وظهـــر اســـم الرئيـــس الســـوداني، عمـــر 
البشـــير، باعتباره رئيس الدولة الذي ســـيلقي 
كلمة السودان في جدول أعمال متهيدي خاص 

بالقمة.
وأردف حـــق، قائال ”نحـــن واضحون هنا، 
وقد كرر األمني العام (بان كي مون)، تصريحات 
مفادها، أنه يتعني على الدول األعضاء أن تأخذ 

بجدية أكثر مذكرات احملكمة اجلنائية الدولية، 
وهناك أيًضا قـــرارات صادرة من مجلس األمن 
الدولي بهـــذا اخلصوص (في إشـــارة للقبض 

على الرئيس السوداني)“.
واســـتدرك قائـــال، ”لكننا في هـــذه املرحلة 
ال نعلـــم الترتيبات املتعلقـــة بإلقاء كلمات قادة 
الدول األعضاء، ســـوف نســـتمر مـــن ناحيتنا 
فـــي التعامل بجدية مـــع املوضـــوع، إن قائمة 
املتحدثـــني فـــي اجتماعـــات اجلمعيـــة العامة 
ميكن أن تتغير في اللحظات األخيرة عن طريق 

بعثات الدول األعضاء هنا في نيويورك“.
وحـــول اتفـــاق الدولة املضيفـــة املوقع بني 
األمم املتحـــدة وواشـــنطن، قـــال حـــق، ”يجب 
علـــى الدولـــة املضيفـــة منح تأشـــيرات دخول 
جلميـــع قادة الدول األعضـــاء باملنظمة الدولية 

الراغبـــني في القدوم إلى مقـــر املنظمة الدولية 
في نيويورك“.

وتابـــع، ”حتـــي اآلن ال نعـــرف إن كانـــت 
واشـــنطن منحت الرئيس الســـوداني تأشيرة 
دخـــول حلضـــور اجتماعات اجلمعيـــة العامة 
الشـــهر املقبـــل أم ال، كما أننـــا ال نعرف إن كان 
الرئيـــس الســـوداني قـــد تقـــدم أصـــًال بطلب 

للحصول على تأشيرة دخول“.
وكانـــت احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة قـــد 
أصدرت مذكرة اعتقال عام 2009، بحق البشير، 
متهمة إيـــاه بـ“ارتكاب جرائم حـــرب، وجرائم 
ضد اإلنسانية“، أثناء فترة الصراع في دارفور، 
الـــذي أّدى إلـــى مقتل نحو 300 ألف شـــخص، 
وتشـــريد نحو مليونـــني آخرين، طبًقـــا ألرقام 

األمم املتحدة.

إيران تنحو نحو التفاوض على الزبداني بعد فشل الرهان على حزب الله
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أخبار
[ طهران طالبت أحرار الشام بنقل السنة من محيط دمشق [ خسائر الحزب اللبناني في سوريا تدفعه إلى تجنيد صغار السن

نائب بان كي مون: اعتقال الرئيس السوداني قرار أميركي

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ بث الفرع المصري لتنظيم الدولة 
اإلسالمية شريط فيديو، يهدد فيه 

بإعدام كرواتي يعمل في شركة 
فرنسية، خطفه التنظيم نهاية يوليو 

في إحدى ضواحي القاهرة. 

◄  قال السفير السعودي لدى عمان 
سامي الصالح، األربعاء، أن زيارة ولي 
ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز إلى األردن، ولقاءه الملك 
عبدالله الثاني تأتي في إطار التنسيق 
المستمر بين البلدين حيال التطورات 

بالمنطقة، وخاصة تلك التي تتسم 
بالدقة والحساسية.

◄ قرر القاضي أحمد جمال الدين 
عبداللطيف رئيس محكمة النقض، 

رئيس مجلس القضاء األعلى، تحديد 
جلسة الخميس األول من أكتوبر 
المقبل للنظر في الطعن بالنقض 

في القضية المعروفة إعالميا ”غرفة 
عمليات رابعة“.

◄ قالت وزارة الدفاع األميركية 
(البنتاغون) ”إننا نمتلك أدلة على 
اختطاف جبهة النصرة، المقاتلين 

السوريين المدربين في تركيا“.

◄ سقطت طائرة استطالع تابعة 
للجيش اللبناني ليل الثالثاء في بلدة 

إيعات شرق لبنان بسبب عطل فني، 
وفق مصادر لبنانية.

◄ توعد جهاديان يتكلمان األلمانية، 
أعلنا انتماءهما إلى تنظيم الدولة 

اإلسالمية في سوريا، بشن هجمات 
ضد ألمانيا، وذلك في شريط فيديو 

بث األربعاء.

◄ أطلقت الخرطوم سراح قسين من 
دولة جنوب السودان بعد أن برأتهما 

محكمة سودانية من تهم التجسس 
وتقويض النظام الدستوري.

باختصار

{حزب الله عازم على تجنيد السكان المحليين من الجوالن، وهذه 

ليســـت المـــرة األولى التي يســـتخدم فيهـــا الحـــزب مقاتلين من 

الخارج إلخفاء وجوده على الحدود مع إسرائيل}.
نداف بوالك
محلل مبعهد واشنطن

«أنا وســـيط فقط لحل مشـــكالت الســـودانيين وليس لدي حل 

ســـحري لهـــذه المشـــكالت، وأدعو جميـــع األطراف إلـــى التحلي 

بالمسؤولية واإلرادة السياسية الالزمة».
ثامبو مبيكي
رئيس آلية الوساطة األفريقية لدفع احلوار بالسودان

{هنـــاك اســـتهدافات عديدة لقيـــادات فلســـطينية موضوعة على 

أجندة المشروع المشبوه المتمثل في اغتيال عدد من كوادر الحركة 

ومنها القيادي طالل بالونة في مخيم عين الحلوة مؤخرا}.
محمد الشبل
القيادي بحركة فتح بلبنان

دفع فشــــــل حــــــزب الله في اقتحــــــام مدينة 
الزبداني طهران إلى التدخل مباشرة على 
اخلط عبر فتح باب املفاوضات مع حركات 
إســــــالمية معارضة في مقدمتهــــــا أحرار 
الشام، مشــــــترطة لفك احلصار عن املدينة 
تهجير أهل السنة من محيط دمشق وحتى 

حدود لبنان.

 حزب الله يمنع مسيحيني

من االحتفال بعيد مار إلياس
موىل القايض

} بريوت – أكدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
إقـــدام حزب الله على منع احتفال ديني كان 

يقيمه أهالي إحدى البلدات جنوب لبنان.
وذكرت املصـــادر أن عناصر من احلزب 
اقتحمـــوا احتفـــال أهالي بلـــدة مليخ بعيد 
”مار إلياس“، مطالبني إياهم بالكف عن هذا 

االحتفال ووقف املوسيقى والتراتيل.
ولفتت إلى أن ”عناصر احلزب رأوا بأن 
االحتفال ال يجـــوز في ظل وجود الكثير من 
قتاله في البلدة ومحيطها، كما أن املوسيقى 
ممنوعة بزعم أنها ال حتترم الشـــهادة، ومن 
ثـــم عملوا علـــى طرد اجلميع من الكنيســـة 
(التـــي وقع بها االحتفال) إلـــى منازلهم من 

دون أن يستطيع أحد ردعهم“.
وتقول املصادر إن هذه اخلطوة ليســـت 
باجلديـــدة فاحلزب يحـــاول الظهور مبظهر 
املسيطر واملتحكم في هذا الشطر من لبنان، 

وال كلمة تعلو فوق كلمته.
وحـــاول حزب الله التبـــرؤ من احلادثة، 
حيـــث قالت مصـــادر قريبة منـــه ”إن اخلبر 
الـــذي مت تداوله بشـــكل كبير علـــى مواقع 
التواصل االجتماعي وعلى وســـائل اإلعالم 
كان حتريضـــا بامتيـــاز، حيـــث أزاح وقائع 

أساسية من احلادثة“.
وزعمت هذه املصادر أن ســـبب اإلشكال 
الذي حصل شـــخص معروف بعصبيته في 
البلـــدة وهـــو مؤّيد حلزب الله مـــن دون أن 
يكون من بـــني أعضائه، وقد حضر بشـــكل 
فردي إلى مدخل الكنســـية وحـــاول افتعال 
املشـــاكل مع احلضور طالبـــا خفض صوت 

املوسيقى وادعى أنه في احلزب“.
وعـــادة ما يتهرب حـــزب الله من حتمل 
مسؤولية أفعال مشـــابهة يرتكبها عناصره 
من خـــالل الترويج بـــأن من قـــام بها ليس 

عضوا به.
ويقـــول متابعون إن حادثـــة مار إلياس 
تكشـــف زيف االدعاءات التي يسوقها بشأن 
احترام احلريات العامة وخصوصا الدينية 

منها.

فرحان حق:

على الدول األعضاء أن 

تأخذ بجدية أكثر مذكرات 

المحكمة الجنائية الدولية

} القاهــرة - تفتتـــح مصـــر، اليـــوم اخلميس، 
الفـــرع اجلديد لقناة الســـويس، بحضور دولي 
وعربـــي الفـــت يترجم الثقـــل السياســـي الذي 

حتظى به القاهرة.
ويأتـــي هذا االفتتاح بعد 11 شـــهرا من بدء 
اجليش املصري العمل في حفر القناة اجلديدة 
بتكلفـــة ثمانيـــة مليـــارات دوالر والتي ســـتمر 
مبحاذاة القنـــاة األصلية التي يعـــود تاريخها 

إلى 145 عاما.
ويأمل الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
أن تســـهم قناة الســـويس اجلديدة فـــي زيادة 
التبادل التجاري عبر أســـرع ممـــر مالحي بني 

أوروبا وآسيا.
ويعتبـــر إجنـــاز قنـــاة ثانيـــة بالســـويس 
حدثا بـــكل املقاييـــس، كما أنه يعكـــس اإلرادة 
السياسية الصلبة للرئيس عبدالفتاح السيسي 
الـــذي ركز منذ تولـــي إدارة البالد على اجلانب 
االقتصـــادي بالتـــوازي مع إعـــادة تثبيت دور 

مصر اإلقليمي.
ويرى 74 باملئة من املصريني وفق استطالع 
للـــرأي أجراه مركز ”بصيـــرة“ املصري لبحوث 
الرأي العام، أن هذا اإلجناز ســـيكون له التأثير 

إيجابي عليهم وعلى أسرهم.
وبدأت الوفود املشاركة في حفل افتتاح قناة 
الســـويس اجلديدة بالتوافد على مصر، وســـط 

تعزيزات أمنية مشددة.

وقد تســـلمت قـــوات احلـــرس اجلمهوري، 
األربعـــاء، موقع حفـــل افتتاح قناة الســـويس 
للوقـــوف على آخـــر إجـــراءات تأمـــني القناة، 
حيث ســـيتولى احلرس، بالتنسيق مع األجهزة 
األمنيـــة األخرى، مهمة تأمني االحتفال والوفود 

املشاركة.
وأكدت الرئاســـة املصرية أن ماال يقل عن 30 
من زعماء العالم سيحضرون احلدث، باإلضافة 

إلى ماال يقل عن 90 وفدا رسميا.
وتأكدت مشاركة كل من الرئيسني الفرنسي 

فرانسوا هوالند، والروسي فالدميير بوتني.
وتعبـــر زيـــارة هوالند األولـــى ملصر، وهي 
جتسد الرغبة الفرنسية في تقوية العالقات مع 

إحدى الدول احملورية في املنطقة.
أمـــا بالنســـبة للرئيس الروســـي فتعد هذه 
الزيـــارة الثانية فـــي عهد الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي، وال يخفي بوتني اهتمامه هو اآلخر 
بتطوير العالقات مع اجلانب املصري وقد ترجم 
في تزايد مستوى التنسيق بني البلدين في عدد 

من ملفات املنطقة أبرزها امللف السوري.
وعلـــى الصعيـــد العربي سيشـــارك في هذا 
بالنســـبة للمصريني كل  احلـــدث ”التاريخـــي“ 
من ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، وولي ولي العهد السعودي األمير محمد 
بن سلمان، وأمير الكويت الشيخ صباح األحمد 
الصبـــاح، والعاهـــل البحريني امللـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة، والعاهل األردني امللك عبدالله 
الثاني بن احلسني. 

دولـــة  وبخاصـــة  اخلليـــج  دول  وتعتبـــر 
اإلمارات والســـعودية والكويـــت أبرز الداعمني 

ملصر اقتصاديا وسياسيا، وقد متكنت القاهرة 
بفضل هذا الدعم من ترســـيخ أقدامها والعودة 
بقوة إلـــى الســـاحة العربية بعـــد أن تراجعت 

مكانتها خالل حكم اإلخوان.

حضور ثالثني زعيما في افتتاح قناة السويس يعكس ثقل مصر اإلقليمي

قناة السويس الجديدة إنجاز مصري مئة بالمئة

تزايد االحتقان داخل بيئة حزب الله في ظل ارتفاع عدد قتالها



} أنقــرة - بموازاة االشـــتباكات المتواصلة 
بيـــن الجيـــش التركي ومقاتلي حـــزب العمال 
الكردســـتاني، ال تـــزال تركيا غارقـــة في أزمة 
سياســـية خانقـــة بـــدأت مـــع ظهـــور نتائج 
االنتخابات التشـــريعية في يونيـــو الماضي 
التـــي حرمـــت حـــزب العدالـــة والتنميـــة من 

األكثرية المطلقة.
وتعتبـــر المعارضـــة وقســـم من وســـائل 
اإلعـــالم أن هـــذا التعثـــر السياســـي لحـــزب 
العدالـــة والتنميـــة، يمكن أن يفســـر الحماس 
حاليا بالدخول في حلقة جديدة من العنف مع 

المتمردين األكراد.
ويبـــدو أن أردوغان اختار ”إســـتراتيجية 
اســـتعدادا النتخابات تشـــريعية  الفوضـــى“ 
مبكـــرة يأمل بأن تعيد لحزبه األكثرية المطلقة 
عبـــر اســـتنهاض الناخبين ضـــد المتمردين 

األكراد ودفعهم إلى االلتفاف حول حزبه.
ويقول المحلل السياســـي مراد يتكين في 
صحيفة حرييـــت ”إن انتخابات الســـابع من 
يونيـــو التي أفقـــدت حزب العدالـــة والتنمية 
األكثريـــة المطلقة، منعت أردوغان من إمكانية 
العمـــل علـــى تعديل الدســـتور إلقامـــة نظام 

رئاسي“.
ويرغب أردوغان بشـــدة في تجنب تقاسم 
الســـلطة التنفيذية مع أي حـــزب آخر، لمنعه 
من االطالع على أعمال الوزارات التي تسلمها 
حزبه طيلة 13 عاما وشابت أعمالها الكثير من 

تهم الفساد والمحاباة.
وباشـــر حزب العدالة والتنمية في الثالث 
عشـــر من يوليـــو محادثات مع حزب الشـــعب 
الجمهوري – االشـــتراكي الديمقراطي – القوة 
الثانية في البرلمان لتشكيل حكومة ائتالفية.

وال بـــد مـــن إنهاء هـــذه المحادثـــات قبل 
الثالث والعشـــرين من أغســـطس، ألن الكلمة 
عندهـــا تعود ألردوغان التخـــاذ القرار المقبل 

في حال فشل هذه المحادثات.

وبعـــد ثالثـــة أســـابيع مـــن المفاوضات 
اتهـــم كمـــال كيليتشـــدار أوغلو  زعيـــم حزب 
الشـــعب الجمهوري أردوغان علنا بالعمل في 

الكواليس إلفشال هذه المحادثات.
وقال األحد في تصريح صحفي إن الزعيم 
الحالي لحزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء 
أحمد داود أوغلو ”يريد فعال تشـــكيل حكومة 
وتســـوية المشـــاكل في البالد إال أن الشخص 

الذي يتسلم منصب الرئاسة ال يسمح بذلك“.
وفي حال لم يتـــم التوصل إلى اتفاق على 
ائتـــالف حكومي فـــي الثاني والعشـــرين من 
أغســـطس يمكن ألردوغان أن يطلب من رئيس 
الحكومة تشـــكيل حكومة أقليـــة معتمدا على 
موقف نواب حـــزب العمل القومـــي اليميني، 
وهـــو الحـــزب الذي يدعـــو إلى التشـــدد ضد 

التمرد الكردي.
إال أن االحتمال الذي ترجح وسائل اإلعالم 
حصوله هو الدعوة إلى انتخابات تشـــريعية 

مبكرة يمكن أن تجري في نوفمبر.
ومنذ ظهـــور نتائج االنتخابـــات األخيرة 
أصبـــح حـــزب الشـــعب الديمقراطـــي المؤيد 
لألكـــراد برئاســـة صـــالح الديـــن دمـــرداش 
العـــدو اللدود للســـلطات التركية التي تحمله 
مســـؤولية فقـــدان حـــزب العدالـــة والتنمية 

لألكثرية المطلقة.
فقـــد جمـــع هـــذا الحـــزب 13 بالمئـــة من 
األصـــوات، أي تخطـــى عتبة العشـــرة بالمئة 
المطلوبـــة لدخـــول البرلمان فحصـــل على 80 

مقعدا.
ويالحق القضـــاء دمـــرداش حاليا بتهمة 
”الحـــض علـــى العنـــف“ و“اإلخـــالل بالنظام 
العـــام“ في حين يؤكد هو أن هـــذه االتهامات 
سياســـية لحظـــر حزبه وإبعاده عن الســـاحة 

السياسية.
إال أنـــه من غيـــر المؤكد أن اســـتراتيجية 
أردوغان ستكون ناجحة، إذ تفيد استطالعات 
رأي عـــدة نشـــرتها صحـــف المعارضـــة بأن 
الناخبيـــن ال يزالون على مواقفهـــم األخيرة. 
حتى أن أحد هذه االســـتطالعات أعطى حزب 
الشـــعب الديمقراطـــي 15 بالمئة بـــدال من 13 
بالمئة، في حين أن حزب العدالة والتنمية نزل 

إلى ما دون األربعين بالمئة.

وقـــال ضيـــا ميـــرال الخبير في الشـــؤون 
التركية والباحث في مركز السياسة الخارجية 
فـــي لنـــدن ”إن االنتخابات المبكرة ستشـــكل 
مجازفـــة كبيـــرة لحـــزب العدالـــة والتنمية“. 
ويرجـــح أن يلجأ أردوغان إلـــى حكومة أقلية 

تعطيه بعض الوقت.
وحصـــل حـــزب العدالـــة والتنميـــة خالل 
انتخابات السابع من يونيو األخيرة على 40،8 
بالمئة مـــن األصوات أي بتراجع عشـــر نقاط 

وحصل على 258 مقعدا من أصل 550.
وجـــاءت الحـــرب الحالية نتيجـــة النهيار 
هدنـــة كانـــت مســـتمرة منـــذ 2013 بين حزب 
العمال الكردستاني وتركيا قبل أسبوعين اثر 
اعتداء دام وقع في ســـوروتش (جنوب) في 20 
يوليو ونسب الى تنظيم الدولة اإلسالمية وقد 
رد عليـــه المتمردون األكـــراد بمهاجمة قوات 
األمـــن التركية المتهمة بعدم حماية الســـكان 

المحليين.
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تسير األزمة السياسية في تركيا نحو مزيد من التعقيدات بإعالن رئيس البالد رجب طيب 
ــــــا على اإلرهاب، ويؤكد مراقبون أن من أهم أهداف احلرب املعلنة كســــــب  أردوغــــــان حرب
مزيد من التأييد الشــــــعبي يســــــمح بترجيح كفة العدالة والتنمية في صورة مت اللجوء إلى 

انتخابات مبكرة في اخلريف املقبل.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

المواجهات مع حزب العمال الكردستاني تعمق األزمة السياسية في تركيا
[ اتهامات ألردوغان بالسعي إلفشال التوصل إلى ائتالف حكومي [ التعثر السياسي يقف وراء الحماس المفرط في مواجهة األكراد

أردوغان يأمل في أن ترجح حربه الحالية كفة حزبه في انتخابات مرتقبة

◄ قدمت روسيا وثيقة إلى األمم 
المتحدة تطلب فيها تأكيد سيادتها 
على منطقة إضافية تبلغ مساحتها 

1،2 مليون كيلومتر مربع من الجرف 
القاري القطبي الشمالي، في منطقة 
تتزايد المطالب بشأنها بين الدول.

◄ قالت الحكومة المحلية في إقليم 
شينجيانغ الصيني إن نحو 109 

من اإلويغور العائدين إلى الصين 
من تايالند الشهر الماضي هاجموا 
الشرطة الصينية والتايالندية أثناء 

نقلهم بطائرة إلى اإلقليم لظنهم أنهم 
سيعدمون لدى عودتهم إلى هناك.

◄ أكدت متحدثة باسم الناتو 
اعتزام الحلف تخفيض عدد مقاتالته 
المكلفة بحماية دول البلطيق من 16 
في الوقت الراهن إلى ثمان اعتبارا 
من سبتمبر المقبل وذلك على الرغم 

من تكثيف روسيا مناوراتها.

◄ ذكر مسؤولون عسكريون في 
الصومال األربعاء أن رجال الجيش 
الصومالي وقوات االتحاد األفريقي 

قتلوا أكثر من 50 عنصرا من 
جماعة الشباب اإلسالمية المتشددة 

في سلسلة من الهجمات الجوية 
والبرية.

◄ مثل الداعية المتشدد انجيم 
شوداري البالغ من العمر 48 عاما 

أمس األربعاء أمام محكمة في 
لندن بتهمة الترويج لتنظيم الدولة 
اإلسالمية، على ما أعلنت الشرطة 
البريطانية ومكتب النيابة العامة.

◄ أعلن خفر السواحل اإليطاليون 
األربعاء أن مركب صيد يقل المئات 
من المهاجرين انقلب األربعاء قبالة 

ليبيا، الفتين إلى انتشال حوالي مئة 
ناج من الماء على الفور.

باختصار

أخبار
«إنشاء محكمة تابعة لألمم املتحدة لتولي التحقيق في إسقاط 

الطائرة املاليزية ال يمثـــل اآللية الصحيحة للوصول إلى حقيقة 

ما حدث في شرق أوكرانيا العام املاضي». 

سيرغي الفروف
وزير اخلارجية الروسي

«إيران تدعم النشـــاطات اإلرهابية وتحيك املؤامرات ضد أنظمة 

في الشـــرق األوسط وهذه النشاطات تشـــكل خطرا على العالم 

بأسره ونحن ال نقف لوحدنا أمام التهديد اإليراني».

  رؤفني ريفيلني
الرئيس اإلسرائيلي

«ينبغـــي أال تتحول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى قطع شـــطرنج 

في أيدي السياســـة الخارجيـــة األميركية ألن ذلـــك يضر بمصداقية 

الوكالة في التعامل ككيان محايد». 

حسن أسفري
املتحدث البرملاني اإليراني للشؤون اخلارجية

كمال كيليتشدار أوغلو :

رئيس الحكومة يريد 

تشكيل ائتالف إال أن 

أردوغان ال يسمح بذلك

} بكــني - طلبـــت الصيـــن دعمـــا أميركيـــا 
في محاربة متشـــددين إســـالميين فـــي إقليم 
شينجيانغ الواقع في أقصى غرب البالد قائلة 
إنهم يشكلون أيضا تهديدا للواليات المتحدة.
ويقـــول مســـؤولون صينيـــون إن حركـــة 
تركستان الشـــرقية اإلســـالمية تقوم بتجنيد 
األويغـــور وهـــم أقليـــة عرقيـــة مســـلمة فـــي 
شـــينجيانغ وتدربهم مع متطرفين في سوريا 
والعراق بغرض إعادتهم إلى الصين للجهاد.

غيـــر أن خبـــراء أجانب كثيرين يشـــككون 
في وجود حركة تركســـتان الشرقية اإلسالمية 
كتنظيم متماســـك علـــى النحو الـــذي تزعمه 

الصين.

وقالـــت وزارة الخارجيـــة الصينيـــة بعد 
اجتمـــاع بين نائب وزيـــر الخارجية الصيني 
شينغ غوبينغ مع الســـفيرة المتجولة لمكتب 
مكافحة اإلرهاب بـــوزارة الخارجية األميركية 
تينا قايدانوف إن خطر اإلرهاب يصبح ”أكثر 

تعقيدا وشدة يوما بعد يوم“.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الصينية ”تؤكد 
الصيـــن خطـــر حركـــة تركســـتان الشـــرقية 
اإلســـالمية والتنظيمات اإلرهابية األخرى في 
تركســـتان الشـــرقية على الصيـــن والواليات 
المتحـــدة والمجتمـــع الدولـــي وطلبـــت مـــن 
الواليـــات المتحدة أن تدعـــم بقوة الصين في 
حربهـــا ضـــد مســـاعي القـــوى اإلرهابية في 

تركستان الشرقية وأن تنسق معها“. وأضافت 
الـــوزارة أن الجانبيـــن اتفقـــا علـــى محاربة 
اإلرهاب اإللكتروني والتطرف العنيف وتعزيز 
تبادل معلومات المخابرات لمكافحة اإلرهاب.

وعبـــر المئات وربمـــا اآلالف من األويغور 
الحـــدود الصينيـــة بطريقة غير شـــرعية في 
السنوات القليلة الماضية ليسافروا إلى تركيا 

عن طريق جنوب شرق آسيا.
هـــؤالء  إن  حقوقيـــة  جماعـــات  وتقـــول 
المهاجريـــن يشـــعرون بالعنـــف العرقـــي في 
شـــينجيانغ وإن الصين تتحكم في ممارستهم 
لشـــعائرهم الدينيـــة وثقافتهـــم وهـــي مزاعم 

تنفيها بكين.

وقتل المئات في إضرابات في شـــينجيانغ 
في الســـنوات الماضية وتلقي بكين بالالئمة 

على متشددين إسالميين في هذه األعمال.
لكـــن المســـؤولين الصينيين لـــم يقدموا 
ســـوى أدلة قليلـــة على صلة حركة تركســـتان 
الشرقية اإلسالمية بالعنف. واعتبرت الواليات 
المتحدة الحركة جماعة إرهابية بعد هجمات 
11 ســـبتمبر 2001. وعـــززت الصيـــن جهودها 
لمحاربة اإلرهاب في أعقاب هجمات قاتلة في 
الســـنوات القليلة الماضية. ورفعت الحكومة 
حالة التأهب قبـــل بطولة دولية أللعاب القوى 
في بكين هذا الشهر واستعراض عسكري يقام 

أيضا في بكين الشهر القادم.

طلب صيني من واشنطن ملساعدتها في محاربة التشدد

} أنقــرة - انتهـــت، أمـــس األربعـــاء، فـــي 
العاصمـــة التركيـــة أنقرة، اجتماعـــات اليوم 
الثالث واألخير لمجلس الشـــورى العســـكري 
التركي األعلى، برئاســـة رئيس الوزراء أحمد 
داود أوغلو، وبمشـــاركة وزيـــر الدفاع وجدي 

غونول، وكبار القادة العسكريين.
وتمخضت االجتماعـــات عن مجموعة من 
القرارات، أبرزهـــا، تعيين قائد القوات البرية 
الفريـــق األول خلوصـــي آكار رئيســـا ألركان 
الجيش التركي، خلفا لرئيس األركان السابق 

نجدت أوزال.
كمـــا قام المجلـــس بتعييـــن الفريق األول 
عابدين أونـــال قائدا للقـــوات الجوية، وقائد 
الجيـــش األول صالـــح زكـــي جـــوالق  قائدا 
للقـــوات البرية، وقائد قوات منطقة بحر إيجة 

الفريـــق األول غالب مندي قائـــدا عاما لقوات 
الـــدرك، فيما تم تمديد فترة والية قائد القوات 
البحرية األميرال بولند بوسطان عاما إضافيا 

واحدا.
ومن المقـــرر أن ُتعرض القرارات المتخذة 
في االجتماعات على رئيس الجمهورية، رجب 

طيب أردوغان، للمصادقة عليها.
الجديـــر بالذكر أن االجتمـــاع، الذي يعقد 
كل ســـتة أشـــهر، ينظـــر في وضـــع الضباط، 
باالنضبـــاط،  تتعلـــق  بقضايـــا  المتهميـــن 
واإلخـــالل باللوائـــح واألنظمـــة العســـكرية، 
إضافة إلى العديد مـــن القضايا األخرى التي 
تخص القوات المسلحة، حيث يتخذ المجلس 
قرارات متعلقة بالخدمة العســـكرية، من قبيل 

الترقيات والعقوبات والتقاعد.

تغييرات كبرى في قيادة الجيش التركي تزامنا مع إعالن الحرب على األكراد

انشغال طالبان بانقساماتها ال يوقف نزيف القتلى في أفغانستان
} كابول - ســـجل عـــدد الضحايـــا المدنيين 
للنـــزاع في أفغانســـتان رقما قياســـيا جديدا 
في النصف األول من العـــام مع نهاية المهمة 
القتالية للحلف األطلسي، على ما أعلنت األمم 
المتحـــدة األربعاء، فيما تمـــزق حركة طالبان 
المدعوة إلى محادثات ســـالم خالفات داخلية 

حول زعامتها.
بين األول من ينايـــر و30 يونيو قتل 1592 
شـــخصا وأصيـــب 3329 شـــخصا فـــي أعمال 
العنف، على ما أعلنت بعثة األمم المتحدة في 
أفغانســـتان في تقرير بهذا الخصوص تنشره 
كل نصف عام. وأحصت البعثة تراجعا بنسبة 
6 بالمئة في عدد القتلى مقارنة بالنصف األول 
مـــن العام 2014، لكـــن عدد الجرحـــى ارتفع 4 
بالمئة في المعارك بين المتمردين وقوى األمن 

األفغانية، والهجمات واالغتياالت.
باإلجمـــال ارتفع عـــدد ضحايـــا النزاع 1 
بالمئة مقارنـــة بالعام الفائت وبلغ 4921 قتيال 
وجريحا، وهو الرقم األعلـــى منذ 2009، العام 
الذي بدا فيه جمع هذه اإلحصاءات واشـــتعال 
العنـــف مجددا في أفغانســـتان. واألكثر إثارة 
للقلق بيـــن ضحايـــا العنف هـــو ارتفاع عدد 

النساء إلى 23 بالمئة واألطفال إلى 13 ٪.
بيـــن  األرض  علـــى  المعـــارك  وتعتبـــر 
المتمردين وقوى األمن األفغانية أكثر ما يوقع 
قتلـــى وجرحى بين المدنيين األفغان، حســـب 

الوثيقة التي تشـــير كذلك إلى إن 70 بالمئة من 
القتلى والجرحى من مسؤولية المتمردين.

منذ ديســـمبر األخير ونهاية مهمة الحلف 
األطلســـي القتاليـــة بـــات الجيش والشـــرطة 
األفغانيـــان وحدهما في مواجهة المســـلحين 

اإلسالميين وأغلبهم من حركة طالبان.
 وأصبحـــت طالبـــان أكثـــر جرأة، حســـب 
غرايمي ســـميث الخبير في مجموعة األزمات 
الدوليـــة لألبحاث. ومن ثمـــة ارتفع كذلك عدد 

الضحايا في صفوف الجيش والشرطة.
وتعكس أرقام األمم المتحدة كذلك انتشار 
المعارك فـــي مناطق أفغانســـتان كافة، ففيما 
يعتبر جنوب البالد وشـــرقها، معقلي طالبان، 
األكثـــر تضررا من العنـــف، تكاثرت الهجمات 
والمعـــارك في األشـــهر األخيرة في شـــمالها 
وشـــمال شـــرقها فـــي مناطق كانت مســـتقرة 

نسبيا في السابق.
لكـــن بالرغـــم من هـــذا الوجـــود المتزايد 
على األرض تشـــهد حركة طالبان أزمة داخلية 
تتعلـــق بخالفة زعيمها التاريخـــي المال عمر 
والتي كانت أولى نتائجها اإلرجاء في حسمها 
إلى أجل غير مسمى لمشاركتها في محادثات 
الســـالم مع الحكومة األفغانيـــة التي انطلقت 

في يوليو في باكستان.
وأدى اإلعالن في األسبوع الفائت عن وفاة 
المـــال عمر وتعيين المال اختـــر منصور خلفا 

له إلى بروز جناح رافض في طالبان تتصدره 
عائلـــة المال عمـــر التي رفضت بشـــكل قاطع 

مبايعة الزعيم الجديد للتمرد اإلسالمي.
لكـــن في غياب الحد األدنى من الوحدة من 
الصعـــب أن تعود طالبان ســـريعا إلى طاولة 

المفاوضات، حســـب المحلليـــن. غير أن هذه 
المحادثات هي ”الخيـــار الوحيد الذي يتمتع 
بمصداقية“ إلعادة الســـالم إلى المنطقة، على 
ما أكـــد قائد الجيـــش الباكســـتاني الجنرال 

راحيل شريف هذا األسبوع.

املتمردون تخلوا عن حرب العصابات بخروج األطلسي وعادوا إلى املواجهات املباشرة



} واشــنطن - تحتـــاج أي ثورة في الشـــؤون 
العســـكرية والمدنيـــة في الوقـــت الراهن إلى 
إعـــادة تعريف األمن الدولي من خالل الوقوف 
علـــى عـــدة عوامـــل. وتشـــمل هـــذه العوامل 
الشـــكوك الجديـــدة فـــي أوروبـــا والتوترات 
المتصاعدة في آســـيا، والنزاعات العســـكرية 
والمدنية الوحشية الجارية في شمال أفريقيا 
والشرق األوسط وآسيا الوسطى، حيث أّن كّل 
منطقة تشـــهد تهديدات جديدة هي في حاجة 

إلى أشكال جديدة من األمن.
ويعتبر التطرف الديني العنيف واإلرهاب 
الدولي واألدوار المســـتحدثة للجهات الفاعلة 
غير الحكوميـــة، تأكيدا جديدا على أّن الحرب 
لم تعد متكافئـــة باالعتماد على مفهوم الحرب 
التقليدية، وهو ما يدفـــع إلى إعادة النظر في 
هذا المفهوم وفي كل أشكال التعاون المتاحة 
في مجال األمن الوطنـــي والقومي، واألدوات 
التـــي يتـــم اســـتخدامها فـــي مواجهـــة هذه 

التهديدات المتغيرة.
وقـــد أجبر صعـــود الجهـــات الفاعلة غير 
الحكوميـــة بالتزامـــن مـــع تنامي المشـــاكل 
الطائفيـــة المتصاعـــدة والصراعـــات األهلية 
القائمة هنا وهناك، الجميع على إعادة التفكير 
فـــي دور هذه الجهات المدنيـــة ومدى قدرتها 
على المســـاهمة في التقليص مـــن وطأة تلك 
التهديدات ومجابهـــة األخطار. وهو ما فرض 
بدوره التفكيـــر في خلق آليات جديدة للتعليم 
والتدريب وخطط للعمل المشـــترك قادرة على 

التأقلم مع كل المستجدات.
وتواجه الواليات المتحدة وحلفاؤها، على 
ســـبيل المثال، اآلن تهديدات مـــن الدول التي 
فشلت فيها مراحل االنتقال الديمقراطي والتي 
أضحت تشهد صراعات أهلية حادة وتشملها 
حالة مـــن الفوضـــى العارمـــة، باإلضافة إلى 
تهديدات المتطرفين الدينيين الكونية، وكّلها 
تســـتوجب لمجابهتهـــا خصائص عســـكرية 
متطـــورة تعتمد على المعاضدة المدنية، التي 
يسهم فيها المواطن الفرد أو المنظمة المدنية 

غير الحكومية بطـــرف، والتي تتطلب بدورها 
اّتبـــاع نهج أوســـع للتعـــاون فـــي المجاالت 
األمنيـــة. ويعني هذا وجـــود حاجة ملّحة إلى 
التفكير والتصرف والتركيز على القيام بثورة 

تتعلق بمفهوم الحرب وبآليات تسييرها.
 ولذلـــك يعـــّد تحقيـــق ثورة في الشـــؤون 
العســـكرية والمدنية اســـتجابة للدور الجديد 
غيـــر  واإلقليمييـــن  الوطنييـــن  للفاعليـــن 
الحكوميين، إلى جانب العمل على االستغالل 
المنظم لالنقســـامات والتوترات بين السكان 
من دول ومناطـــق معينة. ويحتـــاج التصّدي 
إلى التهديدات الجديدة المتنامية إلى صياغة 
مفهـــوم جديد للحـــروب العســـكرية واألدوار 
المدنيـــة، وإلى إقامة شـــراكات أكثـــر مرونة 
وتكّيف في مجال األمن بين الطرفين (األمنيين 

والمدنيين).

نجاعة املعاضدة املدنية

تفرض التحديات األمنية الجديدة أن يكون 
للجهود األمنية الوطنية واإلقليمية، سواء تلك 
التـــي تقـــوم بها القـــوات العســـكرية أو قوى 
األمن الداخلي، شـــركاء من المدنيين، يتبنون 
نهج الحكومات بشـــكل كامل فـــي التعامل مع 
أســـباب كل التهديدات وعلى رأســـها التطرف 
الديني وجل المشاكل األخرى التي نتجت عن 
االضطرابات الواســـعة التي حدثت في العالم 
منذ العام 2011. وتحتاج الجهود المبذولة في 
سبيل توفير األمن الدائم واالستقرار، إلى بعد 

مدني وسياسي كبير يعاضدها.
ويمكن أن تتم مســـاعدة الحكومات وقوات 
األمـــن الوطنـــي علـــى إنجـــاز مهامهـــا زمن 
الّصراعات عبر المساهمة في رأب االنقسامات 
أســـباب  مـــع  والتعامـــل  المجتمـــع،  داخـــل 
انحياز الســـكان، ومعالجة العوامل التي يتم 
استغاللها من جانب الجماعات المتطرفة مثل 
للمتطوعين.  واســـتقطابها  تمويلها  تســـهيل 
وتأتـــي هذه الحاجة إلـــى المعاضدة المدنية، 
التي أثبتـــت نجاعتها منذ التجـــارب األولى، 
في ظّل عجز األســـاليب القمعيـــة لوحدها عن 
حل تلك القضايا الشـــائكة، كما يجب أن تكون 
أي إجراءات أو استراتيجيات تعتمدها قوات 
األمن خاضعة لسيادة القانون، ولنهج جديدة 
في االعتقال والحكم بالســـجن، إلى جانب بذل 
جهـــود أكبر من أجـــل اســـتعادة المتطوعين 

والمؤيديـــن للتطـــرف. ويعّد كّل تمرد واســـع 
النطـــاق أو حـــرب أهلية أو حالـــة وجد فيها 
تحذيـــرات  بمثابـــة  قـــدم،  موطـــئ  اإلرهـــاب 
للحكومـــات والجهـــود األمنيـــة، تنبههم إلى 
أّن التركيـــز ال يجـــب أن ينصب بشـــكل كامل 
وحصري علـــى المتطرفين الدينييـــن كما لو 
أّنهـــم المصدر الوحيد لمثل تلـــك التهديدات، 
فهنالك عوامل أخرى ال تقل أهمية عنهم وجب 

التنبه إلى خطرها.
ولكـــي تنجح دولة ما في الحّد من األخطار 
المحدقـــة بها إلـــى أقصى الحـــدود الممكنة، 
عليها أن تعالج تأثير الضغوط الديموغرافية 
الداخلية وحركات التحضر والسكان والتنمية 
االقتصاديـــة المحدودة وســـوء توزيع الدخل 
والخدمات الحكوميـــة، باإلضافة إلى مجابهة 
غول البطالة واستشـــراء الفساد، والتهديدات 
الهيكلية األخرى لألمـــن الداخلي، والتي أّدت 
إلى تقســـيم الـــدول ودفعتها إلـــى الصراعات 
األهلية. كما يجب أن تقّيم قوات األمن الوطني 
هـــذه العوامـــل تقييمـــا موضوعيـــا، وتطّوع 
أســـاليبها لخدمة الجهود العسكرية والمدنية 

المشتركة التي تبذلها.
وال يعّد هذا األمر سهال خاّصة في البلدان 
التي شـــهدت حاالت مـــن الصراع وشـــملتها 
تدخالت عّدة وإجـــراءات من عدد من الفاعلين 
الدولييـــن، حيث تم تقســـيمها بشـــكل مطرد 
اســـتنادا إلـــى أســـس طائفيـــة أو عرقيـــة أو 
قبليـــة أو إقليمية، حيث أّن هذه االنقســـامات 
لو ذهبـــت بعيدا ووجدت من يشـــحذها، فهي 
كفيلـــة بـــأن تســـتعصي على أفضـــل الجهود 
األمنية الداخليـــة التي تهدف إلى منع حدوث 
اضطرابات سياســـية بمقدورها أن تدّمر بنية 
الحكم والقواعد السياسية، كما أنها يمكن أن 
تمنع ظهـــور قادة وطنيين جـــدد قادرين على 

بناء الوحدة الوطنية.

شراكة استراتيجية

ال منـــاص أّن الحاجـــة إلى نهج عســـكري 
مدني أوســـع لتحقيق األمـــن القومي، تتطلب 
إحداث ثورة كبرى في الشـــؤون العســـكرية، 
أو بشـــكل أدق ثورة في الشـــؤون العســـكرية 
المدنيـــة، على غرار  التغيـــرات الحاصلة في 

األشكال التقليدية للحرب.
ويتطلب هـــذا التحول أشـــكاال جديدة من 
التعاون الدولي من أجل إيجاد أفضل الســـبل 

العســـكرية المدنيـــة لهذه المشـــكلة. وهو ما 
يحتاج بدوره إلى أشكال جديدة من التخطيط 
الجهـــود العســـكرية والمدنية، وإلى  لتكتمل 
استراتيجية تتضمن استخدام أفضل الطرائق 
لتنفيذها، وتقييم فعاليـــة بقية الطرائق التي 
تتطلب المزيد من النفقات. وكل ذلك في حاجة 
إلى أشكال جديدة من التدريب الرسمي وكذلك 
إعداد دراسات مناسبة الستخدامها في مجال 

دراسة األمن القومي.
ويمكـــن لتوســـيع دور االســـتخبارات أن 
يكـــون ناجعا في هذا الســـياق، إلـــى أبعد من 
مجرد تحديد التهديـــدات اإلرهابية وعمليات 
التمرد، بل إلى أبعد من ذلك بكثير. وهذا يعني 
أن القوات العســـكرية يجب أن تقوم بأكثر من 

مجـــرد تحقيق نجاح تكتيكي وإيجاد شـــركاء 
لمواجهـــة التطـــرف والتمـــرد وإقامـــة جهود 
عســـكرية ومدنية من أجل كسب دعم دائم من 
السكان المحليين، وهو ما من شأنه أن ُيسهم 
في ترســـيخ الحلـــول الدائمة، ضمن شـــراكة 
اســـتراتيجية دائمة وواضحـــة المعالم، بدل 
التعويل على الحلول الظرفية قصيرة المدى.

كمـــا يتطلب ذلـــك صياغة مقاربـــة جديدة 
والتعليـــم  والتدريـــب  والتحليـــل  للتعـــاون 
والتخطيـــط  والتقييـــم  واالســـتخبارات 
والعمليـــات التي تركـــز على البعـــد المدني، 
واأليديولوجـــي، والحـــرب غيـــر المتكافئـــة، 
والجهـــات الفاعلـــة غيـــر الحكومية، بشـــكل 
يختلف عما كان سائدا في الحروب التقليدية.

[ تحديات أمنية تستوجب ثورة في مفهوم الحرب وآلياتها [ المعاضدة المدنية للجهود العسكرية أساس الحل الناجع
الحروب التقليدية قاصرة عن مجابهة تهديدات القرن الحادي والعشرين

ــــــة الكبرى وحلفاؤها فــــــي حاجة ملّحة إلى اســــــتراتيجية واضحة  أضحــــــت القوى الدولي
ــــــم ملراعــــــاة التغييرات اجلذرية التي تتســــــم بها التهديدات األمنية فــــــي القرن الـ21،  املعال
ــــــورة“ تتعلق مبفهوم احلرب  ــــــر من أي وقت مضى، ”ث ــــــي أصبحت تتطّلب اآلن، وأكث والت
ــــــدور املعاضد الذي ميكن أن تقوم به القوى املدنية، فــــــي ظّل تنامي األخطار الكونية  وبال
ــــــب املزيد من التعاون مبــــــا يضمن تعزيز األمن  اآلخــــــذة فــــــي التغيير والتي أضحت تتطّل
واالستقرار العامليني، وفق دراسة للباحث أنتوني كوردسمان صادرة عن مركز الدراسات 

االستراتيجية الدولية.
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في 
العمق

تنامي التطرف الديني أحد أخطر التهديدات التي تحف باألمن العالمي

«التعـــاون فـــي مجال جمـــع املعلومات يعد أحد األســـاليب التي 

تعـــول عليها مصر في حربها ضـــد اإلرهاب الذي يتهدد منطقة 

الشرق األوسط».

 عالء عز الدين
خبير في الشؤون العسكرية

«معالجة أزمة اإلرهاب ال يمكن أن تكون بالطريقة األمنية فقط، 

بل يجب أن تأخذ بعني االعتبار عدة أبعاد أخرى ثقافية اجتماعية 

اقتصادية وعقائدية».

مختار بن نصر
رئيس املركز الّتونسي لدراسات األمن الّشامل

«يجـــب أن تتـــم تقوية أجهزة املخابـــرات وأن يقع تعزيـــز التعاون 

األمني على املســـتوى اإلقليمي بني الدول املهددة بآفة اإلرهاب، 

عبر تشكيل لجنة خبراء وإصالح لبناء وكالة لألمن القومي».

مازن الشريف
خبير استراتيجي في الشؤون األمنية والعسكرية

الشـــؤون  فـــي  ثـــورة  تحقيـــق 

يعـــد  واملدنيـــة  العســـكرية 

استجابة للدور الجديد للفاعلني 

غير الحكوميني

◄

واإلرهـــاب  الدينـــي  التطـــرف 

الدولـــي يؤكـــدان أن الحـــرب لم 

تعـــد متكافئـــة باالعتمـــاد على 

مفهوم الحرب التقليدية

◄

} القاهــرة - تتمثـــل أهـــم التحـــوالت التـــي 
شـــهدها النظـــام اإلقليمي فـــي النصف األول 
مـــن عام 2015، في تمدد حدود منطقة الشـــرق 
األوســـط خارج النطاقـــات التقليديـــة، حيث 
تماهت الحدود الفاصلة بين المنطقة وأفريقيا 
جنوب الصحراء، وبين منطقة الخليج العربي 
والجوار الجغرافي في آســـيا، وهو ما تجلى 
في رغبة دول مثل الســـنغال في المشاركة في 
عملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية، 
واســـتدعاء أدوار قوى آســـيوية للمشاركة في 
العملية مثل باكســـتان، وتمـــدد تنظيم داعش 
في دول خـــارج النطاق الجغرافـــي للمنطقة، 
وفق دراسة للباحث محمد عزت رحيم صادرة 
عن المركز اإلقليمي للدراســـات االستراتيجية 

بالقاهرة.
وتؤكد األنشطة العابرة للحدود التي قامت 
بها بعـــض التنظيمات اإلرهابيـــة أّن الحدود 
بين الشـــرق األوســـط والجوار الجغرافي لم 
تعـــد ذات داللة، خاصـــة عقب الهجـــوم الذي 
شنته حركة الشباب المجاهدين في الصومال 
على جامعـــة جاريســـا الكينيـــة، انتقاما من 
الحكومة التي تشـــارك فـــي مواجهة اإلرهاب 
فـــي الصومال، في شـــهر أبريـــل 2015، وراح 
ضحيتـــه نحو 148 شـــخصا، وهو مـــا يماثل 
شـــبكات التحالفات بين حركـــة تحرير أزواد 
في مالي وتنظيم الموقعون بالدم في المناطق 

الحدودية بين مالي والمغرب.
ويمكن اإلشـــارة إلـــى أربع دوائر تشـــكل 
تهديـــدا جغرافّيـــا رئيســـّيا لألمـــن اإلقليمي 
لمنطقـــة الشـــرق األوســـط نتيجـــة تصاعـــد 
أنشـــطة اإلرهاب العابر للحدود والميليشيات 
المسلحة، وانتقال تأثيرات الصراعات األهلية 
فـــي هذه البؤر الجغرافية إلى منطقة الشـــرق 

األوسط. وتتمثل هذه الدوائر الجغرافية في:
[ أوال الغـــرب األفريقـــي الـــذي يعتبر من 
أكثـــر مناطق العالم تعرضا لعدم االســـتقرار، 

خاصة في نيجيريا حيث تنشـــط حركة بوكو 
حـــرام اإلرهابيـــة وفـــي شـــمال مالي تنشـــط 
حـــركات متعـــددة، مثـــل الطـــوارق، والحركة 
الوطنية لتحرير أزواد، وجماعة أنصار الدين، 

باإلضافة إلى حركة التوحيد والجهاد.
[ ثانيا القرن األفريقي وخاصة الصومال 
الـــذي يعتبر بيئة خصبة النتشـــار مثل هؤالء 
الالعبيـــن الجـــدد. وتعتبـــر حركـــة الشـــباب 
الصوماليـــة هـــي الحركـــة األبرز فـــي القرن 
األفريقي، التـــي قامت بالعديد مـــن العمليات 
اإلرهابيـــة فـــي الداخل الصومالـــي وفي دول 
الجوار، خاصة كينيـــا، باإلضافة إلى عمليات 
القرصنة التي بدأت في 2005، بعد نشـــأة هذه 
الحركـــة بعام واحد، والتـــي تقوم بها الحركة 

في المحيط الهادي.
[ ثالثا الجنوب اآلســـيوي وخاصة الهند 
وباكســـتان وأفغانســـتان؛ ففي الهند تنشـــط 
العديد مـــن الجماعات المتمـــردة، مثل حركة 
الهندي  الشـــيوعي  والحزب  الناكســـاالتيين، 
(المـــاوي) وذراعه المســـلحة جيـــش تحرير 
الشعب، فضال عن الحركة الطالبية اإلسالمية 
بالهند، وحركـــة مجاهدي الهند، وهي حركات 
تمـــرد تنتهـــج العنـــف وتســـعى إلـــى تغيير 
الحكومة من خـــالل الحروب الشـــعبية، وفي 
باكســـتان تنشـــط العديد من الجماعات، مثل 
عســـكر طيبة، وعســـكر القهار، باإلضافة إلى 
حركة تحريك الخالفة، وهي أجنحة مســـلحة 
لجماعـــات دينيـــة في باكســـتان يشـــتبه في 

تورطهـــا فـــي العديد من العمليـــات اإلرهابية 
الكبيرة، ربما أشهرها تفجيرات قطار مومباي 

عام 2006.
[ رابعا آســـيا الوســـطى والقوقاز والتي 
تعتبـــر من أكثر مناطق العالم تأثرا باإلرهاب؛ 
ليس لقربها فقط من مراكـــز اإلرهاب العالمي 
بباكســـتان وأفغانســـتان، بل ولوجود منطقة 
جغرافيـــة وعـــرة تعتبر مالذا آمنـــا لمثل هذه 
الجماعات، وتنشـــط بها العديد من الجماعات 
األصولية العنيفـــة، مثل حركة أوزباكســـتان 
اإلسالمية، وحزب التحرير اإلسالمي، وإمارة 
القوقاز اإلســـالمية، ومنظمة اإلكرامية، وهي 
جماعـــات أصولية على عالقـــة وثيقة بتنظيم 
القاعـــدة وطالبان. هذا باإلضافـــة إلى العديد 

من الحركات األصولية في البوسنة الشيشان 
وداجستان.

وقد دفع وجود مثل هذه التهديدات القريبة 
جغرافيا، دول منطقة الشرق األوسط إلى تبني 
سياسات متعددة لمواجهتها، تتصدرها زيادة 
اإلنفـــاق العســـكري وأولوية األبعـــاد األمنية 
في السياســـات اإلقليمية. وقد أشارت تقارير 
متفرقـــة إلـــى أّن إجمالي اإلنفاق العســـكري 
في الشرق األوسط لســـنة 2014 تخطى حاجز 
196 مليـــار دوالر من إجمالي 1776 مليار دوالر 
لإلنفاق العســـكري العالمي، لتشـــكل المنطقة 
منفردة نســـبة 11 بالمئة مـــن إجمالي اإلنفاق 
العالمي على شراء األســـلحة، كما شهد كذلك 
ارتفاعا ســـنة 2015 مقارنة بالســـنة الماضة. 

أما االتجـــاه الثاني في السياســـات الوقائية 
فتمثـــل فـــي ضبط نشـــاط التيـــارات الدينية؛ 
حيـــث اتجهـــت العديد مـــن الـــدول إلى حظر 
أنشـــطة الجماعـــات اإلســـالمية والمنتميـــن 
إلـــى تيـــار اإلســـالم السياســـي، مثلما حدث 
فـــي مصر من حل جماعة اإلخوان المســـلمين 
واعتبارها جماعة إرهابية ومالحقة عناصرها 
وقياداتهـــا، وهو األمر الذي أيده عدد كبير من 

دول المنطقة.
وفي الســـياق ذاته، فقد تصاعدت الحاجة 
إلى التنســـيق بيـــن دول المنطقـــة والتعاون 
متعدد األطراف فيمـــا بينها من أجل مواجهة 
تهديـــدات الجوار، خاصة التعاون في جوانب 
تتعلق بتبادل المعلومات، والتعاون في مجال 
ضبط الحدود، واتباع إجراءات أكثر احترافية 
في الدخول والخروج من المطارات والموانئ، 
وكذلـــك ضرورة التعاون فيما يتعلق بتســـليم 
المشـــتبه بهـــم والمتورطين فـــي أعمال عنف 
وتهريـــب عابرة للحدود أو في التخطيط لمثل 

هذه األنشطة.
خالصة القول، إّن تصاعد تهديدات الجوار 
لألمـــن اإلقليمـــي ال ينفصل عن صعـــود دور 
أطراف إقليمية ذات تأثيـــرات عابرة للحدود، 
تمـــارس أدوارا جديـــدة على درجـــة عالية من 
الخطورة في المناطـــق الجغرافية المتاخمة. 
ويحتم ذلك على دول الشرق األوسط أال تتبنى 
سياســـات تقليدية في التعامل مع مخاطر غير 
تقليدية، وهو ما يزيد من أهمية إنشـــاء قوات 
عربية موحدة ســـريعة االنتشار والتدخل؛ من 
أجل مواجهة هؤالء الالعبين الجدد لمواجهة 
اندمـــاج الجماعـــات المســـلحة فـــي الشـــرق 
األوســـط ومثيالتهـــا علـــى حـــدود المنطقة، 
وهـــو األمر الذي ســـوف يؤدي إلـــى تهديدات 
وجوديـــة لدول عديدة، باإلضافة إلى انتشـــار 
الســـالح والمخدرات وتفجير الحروب األهلية 

واختراق الحدود.

إنشاء قوة عربية موحدة سريعة االنتشار والتدخل مطلب عاجل

الشرق األوسط في قلب خارطة التهديدات اإلرهابية العابرة للحدود

دول الشـــرق األوســـط مطالبة 

بأال تتبنى سياســـات وأســـاليب 

تقليدية في التعامل مع مخاطر 

غير تقليدية

◄
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} واشــنطن - يعمل الرئيس األميركي باراك 
أوبامـــا علـــى حشـــد تأييد لالتفـــاق النووي 
االيراني باعتبـــاره أفضل خيار لالســـتقرار 
فـــي الشـــرق األوســـط، زاعمـــا أن ”إفشـــال 
االتفاق ســـيكون خطأ تاريخيا“. لكن تكشف 
االصطفافـــات السياســـية األميركيـــة أن مـــا 
توّصلت إليه مجموعة 1+5 مع إيران، الشـــهر 
الماضـــي، فـــي جنيـــف، خطـــوة صغيرة في 
طريـــق توقيع اتفاق نهائي ال رجعة فيه حول 

الملف النووي اإليراني.
وخلـــق الجـــدل الدائـــر حـــول البرنامج 
النووي اإليراني انقســـاما بين الجمهوريين 
والديمقراطييـــن داخـــل الكونغـــرس حيـــث 
يواجـــه معارضة شـــديدة مـــن الجمهوريين 
الذيـــن يســـيطرون علـــى المجلســـين.  وأّكد 
أعضـــاء بارزون فـــي الحـــزب الجمهوري أن 
مجلـــس النـــواب الـــذي يتمتع فيـــه الحزب 
بأغلبية سيصوت على مشروع قانون لرفض 
االتفـــاق النووي الموقع بيـــن القوى الدولية 
وإيران حين يعود األعضاء إلى واشنطن في 

سبتمبر.
وقال العضو الجمهوري إد رويس رئيس 
لجنـــة الشـــؤون الخارجية بمجلـــس النواب 
وهو الذي تقدم بمشروع قانون رفض االتفاق 
”هـــذا االتفاق يقـــدم الكثير لبلـــد إرهابي. إنه 

يجعل العالم أقل أمنا واستقرارا“.
وبموجــــب قانــــون مراجعة اتفــــاق إيران 
النووي الــــذي وقعه الرئيس باراك أوباما في 
مايــــو فإن أمام الكونغرس حتى 17 ســــبتمبر 
ليقــــر أو يرفــــض االتفاق النــــووي بين إيران 

والقوى العالمية الذي أعلن في 14 يوليو. 

وقد يتســــبب صدور قانــــون بالرفض في 
عرقلــــة االتفاق مــــن خالل تجريــــد أوباما من 
القدرة علــــى رفع معظم العقوبــــات األميركية 
علــــى إيــــران بشــــكل مؤقــــت. ووعــــد أوباما 
باســــتخدام حــــق الرفــــض فــــي حالــــة تمرير 

الكونغرس القانون.
ومـــن بين إحـــدى نقاط الدفاع الرئيســـية 
عـــن االتفاق النووي مع إيـــران هو أنه أفضل 
من البدائـــل األخرى، مهما كانت عيوبه. ولكن 
مايكل ســـينغ، المدير اإلداري لمعهد واشنطن 
لدراســـات الشـــرق األدنى، يؤّكد أن القول إن 
التوصـــل إلى اتفاق ما عبـــر التفاوض أفضل 
مـــن البدائل األخرى، كالصراع العســـكري أو 
اإلذعان، شـــيء، واالدعاء بأن هذا االتفاق هو 
أفضل صفقة يمكن التوصل إليها شـــيء آخر 

تماما.

وقال ســـينغ، في شـــهادته التي أدلى بها 
أمام ”لجنة الخدمات المســـلحة“ في ”مجلس 
النـــواب األميركـــي، في هـــذا الملـــف ”ليس 
لدّي شـــك بأنه لو تم االعتمـــاد على تكتيكات 
مختلفـــة، لكان مـــن الممكـــن التوصـــل إلى 
اتفاق أفضل بكثير. وفـــي الواقع، أعتقد بأن 
تشـــويه الخيارات األميركية األخرى والعجز 
عـــن التصّور بثقة ما هـــي العواقب المترتبة 
على إيران، ســـواء كان ذلك عبر العقوبات أو 
التدخل العســـكري، بسبب عدم التزام طهران 
النووية،  أنشـــطتها  الصارمـــة على  بالقيود 
همـــا في رأيي العامالن اللـــذان أديا أكثر من 

سواهما إلى ضعف هذا االتفاق“.
وأضاف المدير ســـابق لشـــؤون الشـــرق 
األوســـط في مجلس األمـــن القومي األميركي 
مؤّكـــدا أن الفكـــرة القائلة بأن إيـــران كانت 
ســـتتقدم ال محالـــة نحو صنع ســـالح نووي 
لـــو لم يتم التوصل إلى هذا االتفاق، تتجاهل 
الرادع الكبير الذي كانت ستشـــكله العقوبات 
اإلضافية والتهديد العســـكري الحقيقي على 

عملية صنع القرار في إيران.

تطبيق االتفاق

الســـؤال األكثر أهمية في الوقت الحالي 
هو ما إذا كان يجب تطبيق االتفاق أم ال. فإذا 
لم يحظ االتفاق بدعم محلي كاف، يجب إعادة 
التفاوض حوله، مثله مثـــل أي صفقة أخرى 

يتم رفضها. 
وليـــس هنـــاك ســـبب فعلي يمنـــع إعادة 
التفـــاوض، إال أنـــه من المرجـــح أن تعارض 
األطراف األخرى ذلك. ومن الطبيعي أن يطلب 
هؤالء األطراف مشـــاركة الواليـــات المتحدة 
إلنهـــاء العقوبـــات الدوليـــة، إال أن جزءا من 
القـــرار األخير الـــذي اعتمـــده مجلس األمن 
الدولـــي والقاضـــي بتبني االتفـــاق ووضع 
جـــدول زمني لرفع العقوبـــات يطرح إمكانية 
تطبيق االتفاق حتى من دون أن تفي الواليات 
المتحدة بالتزاماتهـــا، حيث أن نص االتفاق 

غير واضح حول هذا الموضوع.
ومن الممكن أيضا، وفق سينغ، أن ترفض 
إيران تطبيق التزاماتها إذا رفضت الواليات 
المتحدة االتفاق، وستجد طهران تعاطفا من 

قبل شركاء مثل الصين وروسيا. 
ولكـــن بســـبب التـــزام حلفـــاء الواليات 
المتحدة بمنع إيران من تطوير ســـالح نووي 
حتى في حالـــة مماثلة، فهم لن يستســـلموا 

أمام عـــدم التزام طهـــران باالتفاق، بل 
سيؤدي ذلك إلى استئناف الجهود 

السابقة لحل األزمة عبر السبل 
والضغـــوط.  الدبلوماســـية 

وبالطبـــع إن جميـــع هذه 
الســـيناريوهات صعبـــة، 

التـــي  السياســـة  أن  كمـــا 
حتى  المتحدة  الواليات  تتبعها 

اآلن لن تكون دون عواقب.

وحّذر ســـينغ من أنه في حـــال تم تطبيق 
االتفـــاق النـــووي، فســـيكون علـــى صانعي 
السياســـة األميركييـــن أن يقارعـــوا الواقع 
الجديد. وســـيضطر الرئيس األميركي القادم 
إلـــى إيجاد طـــرق لتعزيـــز مكانـــة الواليات 
المتحدة في الشرق األوسط وتقوية حلفائها 
الـــردع  مصداقيـــة  الســـتعادة  اإلقليمييـــن، 
العســـكري األميركـــي، ولمواجهـــة تحركات 
إيـــران اإلقليميـــة، والرد بســـرعة على خرق 
إيران اللتزاماتها النووية وعلى أنشطة مثل 
التجـــارب الصاروخية االســـتفزازية التي ال 

يشملها االتفاق.
وفـــي الحقيقة، كان يجب علـــى الواليات 
المتحدة أن تسعى إلى تحقيق هذه األهداف 
منذ سنوات – وليس كنتيجة لالتفاق النووي 
فحســـب – ولكنها تجاهلتهـــا. أما الصعوبة 
األكبر التي ســـيواجهها الرئيـــس األميركي 
القـــادم فهي أنه ســـيجد أن القيـــود النووية 

المفروضة على إيـــران من خالل هذا االتفاق 
غير مرضية، إن لم يكن لســـبب آخر سوى أن 
مدتهـــا ســـتبدأ باالنتهاء لـــدى انقضاء فترة 
والية الرئيس إذا أعيـــد انتخابه لفترة والية 
ثانية. وبالتالي، سيضطر الرئيس إلى إعادة 
حشـــد الدعم الدولي لتعزيز هذه القيود بعدد 
أقـــل من األدوات المتاحة لـــه، وفي ظل مناخ 

دولي أقل مالءمة من السابق.
وختم مايكل ســـينغ شـــهادته أمام ”لجنة 
في ”مجلـــس النواب  الخدمـــات المســـلحة“ 
األميركي مشـــيرا إلى أن السياسة الخارجية 
الرشـــيدة تخدم بوضوح المصالح األميركية 
بأقل كلفة مـــن الفوائد المتوقعـــة منها. لكن 
ليـــس من الواضـــح إن كان االتفـــاق النووي 
مع إيران يلبي هـــذه المعايير، فهو ال يحقق 
تمامـــا هدفـــه المعلـــن، أي منـــع إيـــران من 
امتالك ســـالح نووي، وال يكّمل استراتيجية 
الواليات المتحدة األوسع في الشرق األوسط 
األســـلحة  انتشـــار  لمنع  واســـتراتيجيتها 
النوويـــة فـــي العالم. وبـــدال من ذلك، 
ينطوي هذا االتفـــاق على تكاليف 
بشـــكل  تبريرها  يتـــم  كبيـــرة 
أساســـي عبر اســـتحضار 
شـــبح حرب أكثر تكلفة، 
لم يعتقد أي محلل أنها 

وشيكة.
في ذات الســـياق المنتقد، 
أبقـــت مؤسســـة هاريتـــاج علـــى 

خطابهـــا السياســـي تجـــاه الملـــف النووي 
وقالـــت في أحـــدث تحليالتهـــا ”كان عدد من 
الخيـــارات األخـــرى متوفـــرا، وينبغـــي على 
الواليات المتحدة بلورة سياســـة نحو إيران 
تحرمهـــا من التطـــور نحو مقـــام دولة لديها 

أسلحة نووية وإلى األبد“.
وأضافت المؤسسة البحثية األميركية أن 
االتفاق الموّقع ســـيضع الرؤساء األميركيين 
المقبلين في مواقـــف أضعف للحد من تطور 

برنامج إيران النووي.
وأشـــارت إلى أنه ينبغي علـــى الواليات 
المتحدة االنســـحاب من االتفاقية مع اإلدراك 
بأنها ســـتتعرض إلـــى حملة اســـتنكار على 
المدى القصير، وبالمقابل ســـتتعرض لمزيد 
مـــن الضغـــوط فـــي المـــدى المنظـــور حين 
تتوصل إيران األفضل تســـليحا وتمويال إلى 
الحصول على ســـالح نووي يهدد اســـتقرار 

المنطقة بأسرها.

جدل في الكونغرس بسبب نووي إيران
[ غالبية في مجلس النواب األميركي ترفض االتفاق مع طهران [ أوباما يلوح بالفيتو في حال عرقل الجمهوريون مساعيه

أيدت غالبية في مجلس النواب األميركي، التي يشــــــكلها احلزب اجلمهوري، نصا يرفض 
االتفاق النووي الذي مت التوصل إليه مع إيران. ورغم أن عدد هؤالء يظل أدنى من الثلثني 
ــــــوب لتعطيل االتفاق إال أن تبني هــــــذا القرار يبدو مضمونا في مرحلة أولى قد تدفع  املطل

أوباما إلى استعمال الفيتو.

في 
العمق

«إذا مـــرر الجمهوريون قـــرارا بعدم الموافقة فـــي محاولة لعرقلة 
االتفاق النووي فإن الرئيس أوباما سينفذ تعهده باستخدام حق 

الرفض ’الفيتو‘ ضد القرار}.
نانسي بيلوسي
زعيمة الدميقراطيني في مجلس النواب األميركي

«إيران لن تلتـــزم بما ورد في االتفاق النـــووي والرئيس األميركي 
بـــاراك أوباما لن يلجأ إلى القوة ضدها، بل ســـيعود إلى سياســـة 

تطبيق الحظر عليها}.
جون بولتون
قيادي في تيار احملافظني اجلدد في الواليات املتحدة

«تطبيـــق االتفاق الـــذي أبرمه الرئيس باراك أوبامـــا مع إيران من 
شأنه أن يجعل اإلدارة األميركية بمثابة ممول لإلرهاب المتطرف 

الرائد في العالم}.
تيد كروز
سيناتور جمهوري

هل يتجاوز كيري عقبة الكونغرس بعد أن تجاوز بصعوبة عتبة مفاوضات جنيف

االتفـــاق ينطوي علـــى تكاليف 
يتـــم تبريرهـــا بشـــكل  كبيـــرة 
أساســـي عبر اســـتحضار شـــبح 

حرب أكثر تكلفة

◄

االتفاق الموقع سيضع الرؤساء 
ــيــن الــمــقــبــلــيــن في  ــركــي ــي األم
تطور  من  للحد  أضعف  مواقف 

برنامج إيران النووي

◄

هل سيتجاوز نووي إيران عتبة الكونغرس

إد رويس
عضو مجلس النواب األميركي

باراك أوباما
الرئيس األميركي

االتفاق النووي 
اإليراني يجعل العالم 

أقل أمنا واستقرارا 

إفشال االتفاق النووي 
الموقع مع إيران 

سيكون خطأ تاريخيا

ّ

} من الجّيد أن تشير التقارير الواردة من 
واشنطن إلى استقرار رأي اإلدارة األميركية 
بشأن استراتيجية جديدة لمواجهة تنظيم 

الدولة اإلسالمية، لكن، ال بد من اإلشارة إلى 
أن هذه اإلستراتيجية يمكن أن تخدم أهدافا 

متناقضة ويمكن أن تكون مكلفة الستقرار 
العراق والهدف األميركي بإسقاط نظام 

بشار األسد في سوريا.
أحيانا يكون أمر مواجهة عدو واحد 

وتجنب تقديم مزايا لعدو آخر، أقل جاذبية؛ 
فهكذا تسامحت إنكلترا مع صعود ألمانيا 

النازية، التي شكلت تهديدا متزايدا لها، 
بدال من أن تواجهها لصالح البلشفية 

الروسية. ويعتبر الشرق األوسط، اليوم، 
أدل مثال على اعتماد سياسة الكيل 

بمكيالين، لكن ال يمكن لألميركيين ارتكاب 
حماقة إسقاط نظام بشار األسد ألن الخراب 

الذي سوف يخلفه ذلك يمكن أن يعطي 
فرصة ثمينة لتنظيم داعش.

وهذا الخطر هو ما يجعل األميركيين 
مترددين في اتخاذ بعض التدابير 

العدوانية ضد تنظيم داعش في العراق 
وسوريا، ألن ذلك من شأنه أن يفسح 
المجال أمام طهران لبسط المزيد من 

نفوذها على بغداد ودمشق. وفي ظل هذا 
الوضع، يعيش األميركيون حالة من الشلل 

جراء تفضيلهم تسبيق تحقيق المكاسب 
على الصبر على الخسائر طويلة المدى.

وهذه اإلستراتيجية هي بمثابة النفور 
من الخسارة. وقد أّكدت العديد من األبحاث 

في االقتصاد السلوكي أن أغلبية الناس 
يفّضلون التخلي عن المكاسب بدال من 

تحمل الخسائر. وعلى سبيل المثال، أثبت 
عدد من علماء النفس في العديد من المرات 

أن األغلبية الساحقة من الناس يفضلون 
تجنب رسم إضافي بقيمة 1 دوالر بدال 
من الحصول على خصم بنفس القيمة. 

وبالمثل، ربما تحجم الدول عن المجازفة، 
وهو ما من شأنه أن يقّدم مزايا إلى عدو، 

حتى لو أدى هذا التقاعس إلى تحقيق ربح 
لعدو آخر. هذه الالعقالنية هي أكثر من 
محل اهتمام أكاديمي عندما يتعلق األمر 

بالتخلي عن مكاسب محتملة من شأنها أن 
تفوق الخسائر.

ولكن، يمكن للمرء أن يعترض، بحجة 
أن الدول ال تخضع للعلوم النفسية. لكن 

قادتها يخضعون لهذه العلوم، وبإمكانهم 
تحديد مكاسب دولهم وخسائرها. 

والحروب التي تم خوضها للدفاع عن شرف 
وطني قد يكون هذا أساسها. وال يجوز 
ألحد أن يعترض على عدم فقدان شيء 

جراء التراخي ألن الدول تمتلك شيئا من 
النسبية.

يتم تشجيع هذا التراخي واستحسانه 
ألن الدول ال تستغل الخيارات المتاحة 

أمامها خاصة إذا كانت محفوفة بالمخاطر. 
يعتبر البعض أن تجنب القيام بعمل ما 

يؤدي إلى تجنب جعل األمور أكثر سوءا. 
ولكن هؤالء يتجاهلون حقيقة أن األمور قد 
تزداد سوءا إذا ما تراخينا وتقاعسنا عن 
إنجاز أعمالنا، وقد تكون تكلفة ذلك أكبر 
بكثير على مصالحنا، ألننا لم نتمكن من 

تخفيف الخسائر عبر تدخلنا. 
إن قرار عدم التدخل قد يكون هو القرار 

الخاطئ ويؤدي إلى نتائج عكسية جراء 
التراخي. 

قد يكون التدخل هو الحل األمثل حيث 
أن تكاليف التقاعس عن التدخل قد تفوق 
في كثير من األحيان التكاليف المباشرة 

للتدخل. كثيرا ما يقال إن شركاء الواليات 
المتحدة ال يتفقون على بعض تصرفاتها 
التي يصفونها بالمتهورة، وهذا بال شك 

أمر صحيح. ولكن على من تعتمد الواليات 
المتحدة في األزمات: على الشريك الذي 

يقف في صفها في كل آن وحين لمساعدتها 
والوقوف جانبها أم على الشريك الذي 

يضع مصلحته في الحسبان وينتظر نتائج 
كل خطوة؟

هذا أمر صعب. كيف يمكن للواليات 
المتحدة قياس هذا األمر غير القابل 

للتقدير؟ كيف يمكنها تحقيق مكسب باتخاذ 
إجراءات أكثر حزم تجاه إيران في ظل 
”تهاوي“ تنظيم الدولة اإلسالمية؟

هذا المثال على ظاهرة ”النفور من 
الخسارة“ – ربما هو أفضل من حيث الفكر 

وليس على سبيل التحليل االقتصادي- 
ويتجلى ذلك في المفاوضات حول 

االتفاق مع إيران لتقييد قدراتها النووية. 
األميركيون قلقون بحق من ضخ أكثر من 

50 مليار دوالر من أجل تعزيز سلطة الدولة 
الدينية في طهران، والتي يمكن أن تجد 
طريقها إلى القوى اإلرهابية، خصوصا 

وأن النظام اإليراني ساهم في إقامة خاليا 
إرهابية على غرار حزب الله في لبنان 

والحوثيين في اليمن.
يبدو أن األميركيين مستعدون للتخلي 

عن نظام العقوبات الذي كان إنجازا 
رائعا نظرا التساع نطاقها وتماسكها. 

إن العديد من النقاد درسوا فوائد توقف 
تطوير النووي اإليراني لمدة 15 عاما أكثر 

من الخسارة الناجمة عن رفع العقوبات 
التي تقيد الكثير من أنشطة النظام 

األخرى. لألسف، ال يمكن االعتماد على 
فاعلية العقوبات الحالية، ويجب أن تفشل 

المعاهدة ليتم سن عقوبات أخرى أكثر 
نجاعة، ومن المرجح أن يجني األميركان 

أسوأ النتائج، وهي: تطوبر برنامج 
نووي غير مقيد من جانب دولة إيرانية 
سوف تصبح غنية جراء رفع العقوبات 
التي ال تتحكم فيها الواليات المتحدة، 

إلى جانب، إهمال تأثير ذلك على حلفاء 
الواليات المتحدة الذين يمتازون بالنفور 

من الخسارة، وفي سياقات أخرى يمكن أن 
يتم التثبت جيدا حتى تكون النتائج أفضل 

بالنسبة إلى الجميع. على النقيض من 
ذلك، وفي أعقاب االتفاق النووي اإليراني، 
تعتبر مسألة استعادة الثقة في العالقات 

األميركية مع إسرائيل واألردن ودول 
الخليج على رأس جدول أعمال الواليات 

المتحدة.

* محلل اسراتيجي بمركز ستراتفور

تحقيق التوازن بني اآلمال واملخاوف في الشرق األوسط
فيليب بوبيت

ال يمكن االعتماد على فاعلية العقوبات 
الحالية، ويجب أن تفشل املعاهدة ليتم 

سن عقوبات أخرى أكثر نجاعة، ومن 
املرجح أن يجني األميركان أسوأ النتائج

قلق أميركي من ضخ أكثر من ٥٠ مليار 
دوالر من أجل تعزيز سلطة الدولة 

الدينية في طهران، والتي يمكن أن 
تجد طريقها إلى القوى اإلرهابية



} في أوائل 2010 استعمل سيف اإلسالم 
القذافي نفوذه من خالل مؤسسة القذافي 

لألعمال الخيرية واإلنسانية إلطالق سراح 
عدد من قادة الجماعة اإلسالمية المقاتلة 

من بينهم عبدالحكيم بلحاج وخالد الشريف 
وسامي الساعدي، بعد أن كان قد صدر في 
حقهم حكم باإلعدام من قبل القضاء الليبي 

الذي شهد مصطفى عبدالجليل، رئيس 
المجلس االنتقالي سابقا، بأنه كان قضاء 
عادال ونزيها، مؤكدا أنه طيلة عمله وزيرا 
للعدل لم يتلق أي أوامر بالتدخل في سير 

المحاكم أو في قرارات القضاة.
وعندما تم اعتقال سيف اإلسالم القذافي 

ونقله إلى الزنتان، زاره عدد من الوجهاء 
وقادة الثوار وسمعوا منه كالما لم يصدقوه 
في وقته، فقد أكد لهم أنهم يعتلون الموجة 

التي نزل منها، وأنهم لن يعطوا لإلخوان 
والجماعة المقاتلة أكثر مما أعطاهم، وطلب 

منهم أن ينتظروا قليال ليشهدوا كيف 
سُيلدغون من ذات الجحر، فال أمان لإلخوان 

وال عهد وال ميثاق للمتدثرين بغطاء الدين.
لم يطل الزمن كثيرا قبل أن يعلن 

إسالميو ليبيا الحرب على الزنتان، وقبل أن 
يخونوا حلفاءهم السابقين في حرب الناتو 
لإلطاحة بنظام القذافي، فكانت حرب إخراج 
الزنتان من طرابلس وتدمير المطار وحرق 

الطائرات، واستباحة مناطق ورشفانة 
وعموم المنطقة الغربية وحرق وتدمير 
8 آالف مسكن في مدن وقرى العزيزية 

والزهراء والحشان وصياد وإنجيلة وغيرها 
وتهجير أكثر من مئة ساكن بتهمة تحالف 

لواء ورشفانة العسكري مع مقاتلي الزنتان.
بعد تلك األحداث، عاد األعيان وقادة 
الثوار إلى سيف اإلسالم ليسألوه: كيف 

عرفت أن رفاق األمس سينقلبون علينا؟ فكان 
جوابه بسيطا: لقد فعلوها معي سابقا.

يوم الثالثاء الماضي، حكمت محكمة 
استئناف طرابلس الخاضعة لنفوذ الجماعة 

اإلسالمية المقاتلة والواقعة داخل ثكنة 
يسيطرون عليها في العاصمة المغتصبة، 

بإعدام سيف اإلسالم القذافي و8 آخرين من 
رجال النظام السابق، والغريب أن من كانوا 

وراء هذا الحكم هم أنفسهم من كان سيف 
اإلسالم وراء العفو عنهم وإطالق سراحهم 

في مارس 2010 وعلى رأسهم بلحاج 
والشريف.

األغرب من ذلك، أن النظام الليبي 
السابق، كان فتح أبواب التواصل مع قادة 

الجماعات اإلسالمية، وكانت طائراته قد 
عادت برموزهم من سجن باغرام األفغاني 

ومن معتقل غوانتنامو األميركي داخل 
أراضي كوبا، وأطلق سراح اإلرهابيين 

المسجونين لديهم ومنحهم مبالغ مالية 
وصلت إلى مليون دينار للشخص الواحد 

منهم، وتم تأمين مساكن لمن ال مساكن 
لهم، وسيارات لمن ال سيارات لهم، أما عن 

قادة جماعة اإلخوان الليبية في الخارج 
فقد منحهم النظام ماال ليشتروا مساكن 

وليحققوا الكفاية، وكان شعار القذافي في 
ذلك: أعطوهم ماال حتى ال يسقطوا في شباك 

أجهزة المخابرات األجنبية.
وبمعنى آخر، فإسالميو ليبيا استفادوا 
من النظام السابق أكثر من قيادات اللجان 
الثورية ومن أنصاره المهجرين اليوم في 

الدول المجاورة، كما أن القذافي كان كريما 
مع إخوان دول عربية أخرى سرعان ما 

انقلبوا عليه وكفروه وأهدروا دمه قبل أن 
يرقصوا على جثته.

القرضاوي وعدد من أفراد زمرته حصلوا 
على عطايا وهبات من القذافي وصلت 

مجتمعة إلى 16 مليون دوالر مقابل إشرافهم 
على ما سمي آنذاك بالمراجعات داخل 

السجون، وأشاد دعاة اإلسالم السياسي 
من قبيل العودة والعريفي والقرني وغيرهم 
بنظام القذافي واعتبروه نموذجا فريدا في 
تطبيق الشريعة ورعاية اإلسالم، ثم انقلبوا 
عليه وكفروه بعد أن ثبت لهم أن الحكم في 

تونس ومصر سيؤول إلى اإلخوان.
وحتى أردوغان نال في 29 نوفمبر 2010 

جائزة القذافي الدولية لحقوق اإلنسان 
وقيمتها مليون دوالر أميركي، وبعد 

اشتعال األزمة الليبية، شارك في الحرب 
ضد القذافي، ورفض أن يعيد الجائزة إلى 

الشعب الليبي الذي كان يّدعي مساندته.
هذا غيض من فيض مما ناله اإلخوان 

وحلفاؤهم من نظام القذافي قبل أن ينقلبوا 
عليه، ولو بحثنا في التفاصيل لوجدنا ما 

يحرج عددا مهما ممن يعتبرون أنفسهم 

اليوم ثوارا وقادة وزعماء لمرحلة ما 
يسمى بالربيع العربي، ومن يبحث يجد في 
سجالت المتاجرين بالدين إشارات واضحة 

على أنهم ال يوفون بالعهد وال يعترفون 
بالجميل وال يحترمون المواثيق، واللعب 
معهم كاللعب بالنار، أو النوم في فراش 

األفعى، ومصيره لن يختلف عن مصير ذلك 
الضفدع الذي يحكى أنه التقى مع عقرب 

على ضفاف نهر فطلب العقرب من الضفدع، 
أن ينقله على ظهره إلى الضفة الثانية من 
النهر، قائال يا صاحبي هل لك أن تنقلني 

إلى الضفة الثانية من النهر؟
رد الضفدع كيف أنقلك، وأنت المعروف 

بلدغتك وغدرك وُسُمَك القابع في جوفك؟ 
ومن يضمن لي أنك لن تلدغني وسط النهر 

وتقتلني؟ قال العقرب كيف لي أن ألدغك، 
وأنا راكب على ظهرك فإن لدغتك سنغرق 

سويا. قال الضفدع بينه وبين نفسه أعطه 
فرصة، عله يصدق هذه المرة، ثم رد على 

العقرب ال بأس لقد أقنعتني اركب على 
ظهري، ألوصلك إلى الضفة األخرى.

ركب العقرب على ظهر الضفدع، وانطلق 
الضفدع سابحا وفي وسط النهر بدأت 

غريزة العقرب تتحرك، وشهوته في اللدغ 
تشتعل، فكان يصّبر نفسه حتى يعبر النهر، 

ولكن شهوته لم تسكن، ونفسه ما زالت 
تأمره وتوعزه على اللدغ. فلدغ الضفدع 

وبدأ االثنان في الغرق. فقال له الضفدع لم 
لدغتنى؟ فقد قتلت نفسك، وقتلتني معك! 

فقال له العقرب أمرتني شهوتي، فاستجبت 
لها! وال تنس أنني عقرب. كذلك هم اإلخوان 

ومن واالهم، من صّدقهم مات بسمهم.

* كاتب صحفي تونسي
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{ســـنراجع الخيارات الخاصة بكيفية توفيـــر دعم أكبر لجهود 

األمـــم المتحدة في ليبيا، وعلى الذيـــن يقومون بدور في النزاع 

الليبي أن يسحبوا مبادراتهم لصالح مبادرة األمم المتحدة}.

جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

{الطيران الليبي ســـيكون جاهزًا لتجفيف منابع اإلرهاب والقضاء 

على الميليشيات، واألكاذيب التي تروجها ميليشيا فجر ليبيا عبر 

اإلعالم اإلخواني تهدف لبث التفرقة بين القبائل الليبية}.

خليفة حفتر
القائد العام للجيش الليبي

{التناغـــم بين تيار اإلســـالم السياســـي فى تونس والحكومـــة الليبية التي 

ترأسها اإلخوان بعد الثورة سهل خروج التونسيين للقتال في الخارج، حيث 

كانت أماكن التدريب في ليبيا معروفة لشباب تونس}.

علية العالني
خبير تونسي مختص في اجلماعات اإلسالمية 

} من الصعب أن نصدق التهديد الناري 
الذي أطلقه جون كيري وزير الخارجية 

األميركي من القاهرة ضد ميليشيات فجر 
ليبيا متوعدا ”بإجراءات عقابية مشددة إذا 

لم تنخرط، على نحو مسؤول، في مفاوضات 
السالم، وتوافق على اتفاق السالم الذي تم 

توصل اليه بمدينة الصخيرات المغربية، 
وتوقيعه دون تأخير، من أجل الشروع في 

إنقاذ ليبيا من حالة الفوضى، ومن اإلرهاب 
الذي انتشر فيها على نحو خطير مستفيدا 

من انهيار مؤسسات الدولة“.
وذلك ألن الواضح من بين سطور كلماته 
أنه ال يريد ”إنقاذ ليبيا من حالة الفوضى، 

ومن اإلرهاب الذي انتشر فيها على نحو 
خطير مستفيدا من انهيار مؤسسات 

الدولة“، بل يريد العكس.
فهو بكالمه الجديد يبرهن على أنه كان 

فاهما جدا حقيقة الوضع الليبي، ولكنه 
”طنش“ ثالث سنوات عن حفالت القتل 

والحرق والتخريب والتهريب، وما زال. فقد 
لخص أساس المشكلة الليبية حين قال ”ال 
يمكن السماح لمجموعة جامحة أو اثنتين 

أو ثالث لم تحقق كل أهدافها التي كانت 
تأمل في تحقيقها عبر القتال بأن تحققها 

من خالل تدمير العملية برّمتها“.
والسيد جون كيري أكثر الناس معرفة 

بأن هنالك نوعين من السلطة ال ثالث لهما، 
سلطة الدولة، وسلطة الالدولة. وهو خير من 
يعرف مواصفات أي من النوعين، على األقل 

من خبرته وتجربته في العراق.
فقد أصرت إدارة رئيسه باراك أوباما 
(الديمقراطية)، وقبلها إدارة جورج بوش 

(الجمهورية)، على جعل العراق ”دولة 
الالدولة“، في خلطة نادرة بين العقل 

والالعقل، بين الفأر والثعبان، بين الصيف 
والشتاء، والنار والماء. 

دولة فيها رئيس جمهورية ورئيس 
وزراء ونواب ليس ألٍي منهم وزن أو 

لون أو طعم أو رائحة. يجيء رؤساؤها 
ووزراؤها ونوابها، جميعا ودون استثناء، 
في انتخابات يشرف عليها ويحرس مقرات 

صناديق االقتراع فيها حملة السكاكين 
والخناجر والسيوف والمفخخات والمدافع 

المضادة للطائرات.
وفي ظل ديمقراطية العراق الجديد 
ُجعلت وزارة حماية األمن والقانون من 
نصيب ميليشيا بدر، ووزارة النفط من 

حصة فارس مصرف زيونة، واألمن القومي 
لنوري المالكي، وعلى أبواب كل وزارة 

ومصرف ومؤسسة، مسلحون من حزب أو 
من ميليشيا.

ثم اكتملت الديمقراطية األميركية في 
العراق بظهور الحشد الشعبي الذي أفتى 

به المرجع األعلى، وتسلمه قاسم سليماني 
وهادي العامري وقيس الخزعلي، ليصبح 
جيشا يقود جيش الدولة، وحكومة تقود 

الحكومة، وسلطة قانون خارجة على 
القانون.

والسيد جون كيري وحلفاؤه األوربيون 
والمبعوث األممي إلى ليبيا برناردينو 

ليون يريدون حال ليبيا، على الطريقة 
العراقية، يجمع بين عائدين من كهوف 

أفغانستان ومعتقالت اإلرهابيين، أمثال 
عبدالحكيم بلحاج (بسالحه ومطاره 

الخاص)، وطاقم قيادة أنصار الشريعة 
والحلبوص والمحجوب وأبو عبيدة الزاوي 

قائد ”غرفة ثوار ليبيا“، في خلطة وطنية 
واحدة مع سياسيين مدنيين قادمين من 

مقاعد الجامعة، أو من منصات القضاء، أو 
المشافي والمصانع ال يجيدون استخدام 

حتى بنادق صيد الغزالن.

يعني حكومة نصُف وزرائها متمرسون 
في القتل والحرق واالغتيال، وُمثقـَلون بكل 

أنواع السالح التركي والقطري المتطور 
الحديث، ونصُف وزرائها الثاني حملة أقالم 
وأفكار، ومبشرون بالتداول السلمي للسلطة، 

وبدولة الحرية والمساواة، ودعاة الحوار 
والتسامح وسلطة القانون.

إن الدعوة إلى المصالحة في ليبيا 
تعني القفز على بحور الدم والدموع، 

وعلى متراكمات الكراهية والتزمت الفكري 
الظالمي المتعصب الرافض ألي تسامح 
وتفاهم وحوار. وتعني، أيضا، توسيع 
مساحات الصراع، وإخراجه من حدود 

المعسكرات إلى ساحات الوطن المفتوح. 
بعبارة أخرى، تقديم رقاب غير المسلحين 

هدايا لسكاكين المسلحين.
فالحكومة التي يريدها جون كيري، 

وحلفاؤه، تعني منح الشرعية للجماعات 
”الجهادية“ المحاصرة حاليا في درنة 
ومصراتة وسرت وطرابلس، وُتلبس 
”مجاهديها“ ثياب رجال أمن الدولة 

وجيشها، وتعطيهم سالح الحكومة، 
وُتجيز لهم دخول منازل المواطنين العزل 
المسالمين ليغتالوا ويعتقلوا ويختطفوا 
ويغتصبوا، جهارا نهارا، وباسم الدولة 

ودستورها وقوانينها المقدسة.
والسؤال الذي يوجه إلى السيد كيري 

وحلفائه األوروبيين معه هو؛ لماذا كل هذا 
اإلصرار على استحمار الناس واستغفالهم، 
وهو يعرف، ونحن نعرف، وهم يعرفون، أن 
اإلطفاء الفوري والناجز للنار الليبية جاهز 
ومتوفر ومتاح فقط ألميركا، وحدها وبجرة 

قلم؟
وهل في العالم اليوم أقدر من جون 
كيري وحلفائه الغربيين على اجتثاث 

الفتنة، بسهولة وبساطة وسرعة فائقة. 
وهل غير دولته الباطشة يمكن أن تغلق 

الموانئ والمطارات والحدود التي يتدفق 
وأكوام السالم وقناطير  منها ”المجاهدون“ 

األموال، وأن تمنع ”األصدقاء“ و“الحلفاء“ 
من تمويل العصابات اإلرهابية وتسليحها 

وتدريبها؟
فبكل المعايير والمقاييس والبراهين 

ثبت بالوجه الشرعي أن ال أحد سوى قطر 
وتركيا وراء كل ما جرى للشعب الليبي 

ويجري من أربع سنوات. 
فهل يعقل أن تكون ”امبراطورية 

تعاندان أميركا  قطر“ و“سلطنة أردوغان“ 
وتناطحانها في ليبيا وتعجز أميركا عن 

الرد؟ هل إن أميركا تريد وقطر ال تريد؟ 
أميركا تشاء وأردوغان ال يشاء؟ هل هذا 

معقول؟

* كاتب عراقي 

جون كيري وحل {دولة الالدولة}

إبراهيم الزبيدي

من يبحث في سجالت 

املتاجرين بالدين سيجد أنهم 

ال يوفون بالعهد وال يعترفون 

بالجميل وال يحترمون املواثيق

الدعوة إلى املصالحة في ليبيا 

تعني القفز على بحور الدم 

والدموع، وعلى متراكمات 

الكراهية والتزمت الفكري 

الرافض ألي تسامح وحوار

سيف االسالم واإلخوان وقصة العقرب والضفدع

الالحالحبيب األسود

إسالميو ليبيا استفادوا من 

النظام السابق أكثر من قيادات 

اللجان الثورية ومن أنصاره 

املهجرين اليوم في الدول 

املجاورة

كيري ال يريد إنقاذ ليبيا من حالة 

الفوضى، ومن اإلرهاب الذي انتشر 

فيها على نحو خطير مستفيدا من 

انهيار مؤسسات الدولة، بل يريد 

العكس
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{إشـــاعة اعتماد العاميـــة في التعليم االبتدائـــي هي مجرد ضجيج 

غيـــر مقبول، اللغة العربيـــة تبقى اللغة المدرســـية األولى، ثم إن 

الدستور هو الفيصل في هذا المجال}.

نورية بن غبريط
وزيرة التربية الوطنية في اجلزائر

{االئتالف وثق حاالت االنتهاك المرتكبة من قبل النظام السوري 

والتنظيمـــات اإلرهابية، وتم تقديم الملفـــات لمحكمة الجنايات 

الدولية ولكن منعت روسيا والصين وصوله عبر حق النقض}.

مروان حجو الرفاعي
عضو اللجنة القانونية في االئتالف السوري املعارض  

{إثـــارة مســـألة التدريـــس بالعاميـــة عوض اللغـــة العربية فـــي الطور 

االبتدائي موضوع خطير يشـــد الرأي العام، وهو ما تســـتغله السلطة 

التي تسعى لتمرير مشاريع تكرس بقاءها وتخدم مصالحها}.
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} كيف نفسر انفجار قضية اللغة واللهجات 
العامية والتعددية اللغوية في األسبوع 

الماضي في الجزائر؟ وهل يعود سبب هذا 
الحدث إلى زلة لسان مسؤول كبير في وزارة 

التربية أم أنه معطى من معطيات أزمة الهوية 
الوطنية العميقة والمؤجلة دائما والتي ال 
تزال قلقة ولم تعثر بعد على مرفأ األمان؟

وفي الحقيقة فإن مشكلة اللغة العربية 
والتعددية اللغوية في الجزائر هي مشكلة 

سياسية بالدرجة األولى، وهي مطروحة منذ 
االستقالل بشكل مغلوط، وعلى نحو شللي، 
ووفق منطق المصالح وبعيدا عن العقالنية 

والمنطق التاريخي والتحدي الحضاري، 
واختزلت في الشكليات ولم تحسم باعتبارها 

قضية جوهرية ذات صلة بالهوية وتشكيل 
الوجدان الوطني.

ففي جزائر ما بعد االستقالل طرحت 
قضية اللغة العربية إما كقضية خبز ووظيفة، 

أو في إطار مساومات التيار الذي روج، وال 
يزال يروج، للدعاية المغرضة التي تنشر في 
صورة الجملة القائلة ”إذا عَربت خَربت“، أما 
اللغة األمازيغية فتقدم غالبا على أساس أنها 

تمثل صندوق بارود يهدد الوحدة الوطنية. 
أما اللغة الفرنسية التي هي تركة استعمارية 

فتقدم من قبل التيار الفرنكفوني على أنها 
المنقذة من ضالل التخلف، علما وأن هذا 

التيار، الذي يملك منذ االستقالل إلى يومنا 
هذا ممثلين له في سدة الحكم في أجهزة 

الدولة العليا والمركزية، لم ينجز بواسطة 
اللغة الفرنسية عقال حداثيا جزائريا، أو 

تنمية متطورة في جميع المجاالت في المشهد 

العام للمجتمع الجزائري. ففي ظل غياب 
هيبة الدولة في مسرح الحياة السياسية وأي 
قواعد ضابطة للقرارات التي تتخذ عشوائيا 
وللتصريحات التي يدلي بها المسؤولون في 

الوزارات على نحو متناقض غالبا، فقد شهدت 
الجزائر األسبوع الماضي انفجار زوبعة 
المشكلة اللغوية التي لم يحسمها النظام 

الحاكم منذ سنوات االستقالل إلى إلى اليوم.
يعود سبب انفجار هذه الزوبعة إلى 

تصريح مسؤول في وزارة التعليم االبتدائي 
والثانوي، برتبة مفتش عام للشؤون التعليمة، 

كان قد أدلى به لوسائل اإلعالم فور انتهاء 
أشغال الندوة البيداغوجية التي كرست لبحث 

ظاهرة ضعف المنظومة التربوية الجزائرية. 
وفي الواقع فإن هذا التصريح أكد بشكل 
ال لبس فيه أنه ابتداء من العام الدراسي 

القادم سوف يتم الشروع في تدريس المواد 
الدراسية في التعليم التحضيري التمهيدي 

وفي المدارس االبتدائية باللهجة العامية 
بدال من اللغة العربية الفصحى التي رّسمها 
الدستور والميثاق الوطني بعد االستقالل. 

ولكن وزيرة التربية الجزائرية، نورية بن 
غبريط، لم تتدخل لنفي تصريح أحد كبار 

المسؤولين في الوزارة إال بعد خروج عدد 
كبير من اإلعالميين والكتاب الجزائريين 
للتصدي ومعارضة ضرب اللغة العربية.

الوزيرة اكتفت بالقول بأن ما قيل ليس 
سوى مجرد إشاعة ال أساس لها من الصحة، 

دون أن يتزامن تصريحها مع أي إجراء 
عقابي للمفتش العام الذي تسبب في إرباك 

الجزائريين والجزائريات، ويعني هذا أن كل 

مسؤول في الجزائر يصرح بما يشاء وحينما 
يشاء، ولكن الحقيقة هي أن سيناريو إدراج 
العامية في التعليم الجزائري لتحطيم اللغة 
العربية ليس مشروعا حديث العهد، بل كان 

مخططا له في العهد االستعماري منذ عام 
1905، وبرز بعد االستقالل على مستوى األفراد 

وبعض الدعاة من الباحثين والباحثات.
وهكذا يمكن اعتبار تصريح المفتش 

العام نجادي بمثابة بالون اختبار ويدخل في 
إطار تحسس ردود الفعل من طرف النخب 

المعربة والمجتمع المدني. من الواضح أن 
ربط ضعف المستوى اللغوي في المنظومة 

التعليمية باللغة العربية الفصحى، وتحميل 
هذه اللغة مسؤولية تخلف هذه المنظومة 
ليس أمرا بريئا، وإنما هو ترجمة للنوايا 

المغرضة التي ما فتئت تمعن في التشكيك 
في قدرة اللغة العربية في أن تكون قوة األداء 
الحضاري، ومن جهة أخرى فإن ثمة ”طابورا 

خامسا“ يعمل في الخفاء في مؤسسات الدولة 
المركزية والقاعدية وفي الهرم األعلى للسلطة 

لزعزعة األمن الثقافي والتعليمي الجزائري، 
خاصة منذ اإلعالن عن إدراج اللغة األمازيغية 
كلغة وطنية دون أن يتطور ذلك إلى ترسيمها 

لغة وطنية ثانية إلى جانب اللغة العربية.
الشك أن في الجزائر تيارا تغريبيا 

ممأسسا ومؤثرا تزعجه اللغة العربية واللغة 
األمازيغية، ولكن هذا التيار المندس في 

المناصب الحساسة ال يتحرك بمفرده بل له 
عَرابوه وحَراسه األقوياء في قمة هرم رئاسة 
الجمهورية وفي الوزارات، وعلى نحو خاص 
في وزارة الخارجية والداخلية والمالية، وفي 

المؤسسات التجارية واالقتصادية التابعة 
للقطاع الخاص والقطاع العام. والالفت 

للنظر أن المجلس األعلى للغة العربية قد 
تأسس بصفة هيئـة استشارية لدى رئاسة 

الجمهورية الجزائرية بموجـب األمر رقم 96 
/ 30 المؤرخ في 21 ديسمبر 1996، المعدل 

والمتمم للقانون 91 – 05 المؤرخ في 16 يناير 
1991، وهو مجلس يتكون من أعضاء ورئيس 

وتتلخص مهامه في ترقية استعماالتها، ولكن 
هذا المجلس حصرت مهامه في التنشيط 
الثقافي البسيط، وفي عقد الندوات ذات 

الطابع األدبي. وإذا تمعنا في تسميته كهيئة 
استشارية وليس كهيئة رقابة وتنفيذ، فإننا 

ندرك أن هذا المجلس مستبعد من رقابة 
وفرض استعمال اللغة العربية الفصحى بقوة 
القانون في مختلف مؤسسات الدولة، ويعني 

هذا أن وظيفته شكلية ال أكثر وال أقل.
قلت سابقا بأن مشروع جعل اللغة 

األمازيغية لغة وطنية له معارضوه، والدليل 
على ذلك عدم إدراج هذه اللغة في المنظومة 
اإلدارية، وتعميمها في المحيط العام، حيث 

نجد أسماء المحالت والمؤسسات تكتب 
إما بعربية مشوهة وبخطوط غير موحدة 
وطنيا، وإما باللغة الفرنسية خاصة في 

المدن والقرى بالمنطقة األمازيغية ولم يتدخل 
المسؤولون في جميع أجهزة الدولة بما في 
ذلك المحافظة السامية لألمازيغية التي هي 
مؤسسة أكاديمية حكومية جزائرية، لتغيير 

هذا الوضع المخالف للقانون.

* كاتب جزائري

أزمة سياسات الهوية تنفجر في الجزائر مرة أخرى

} ”َدْفُع الصائل“، الذي ”فاجأنا“ به أبو محمد 
الجوالني في مقابلتْيه مع الجزيرة في مايو 

الماضي، استدعى مني مطابقة لفظية قد 
تكون تعسفية مع رسالة ”الصاهل والشاحج“ 

ألبي العالء المعري.
ودفع الصائل، حسب أئمة الفقه، السلفي 

خاصة، يعني الدفاع عن نفسك ومالك ضد 
جار لك، أو أي آخر، مقارنة بـ“جهاد الدفع“، 
وهو الدفاع عن النفس والمال والدين وكل 

شيء ضد عدو يغزو البالد.
والصائل هو الذي يتعدى على غيره. 

والصؤول من الرجال هو الذي يضرب الناس 
ويتطاول عليهم. أما الصاهل والشاحج 

فهما الحصان والبغل، واالسمان ”الصاهل 
والشاحج“ هما صوت كل منهما على التوالي.
والمثل المعروف يقول ”إذا قيل للبغل من 

أبوك، قال: خالي الحصان“.
وُيقال إن البغلة (األنثى) كانت في زمن 
أبي العالء وما قبل ”مرسيدس“ ذلك الزمان 
للتريض والنزهة لدى األغنياء والموسرين.

َوَضع أبو العالء ”رسالة الصاهل 
والشاحج“ على لسان فرس وبغل، وصور 

فيها جفلة أهل حلب من طاغية الروم، 
نها عرضا ألحوال المجتمع  باسيل، وضمَّ

وأوضاعه وطبقاته حين تسقط عنها أقنعتها 
من الخوف. وضمن المعري في نصوص 

الكتاب خالصة مالحظاته في علمْي العروض 
والقافية، بحيث يمكن أن يستخرج منه كتاب 
حافل بمصطلحات العروض وغرائب األوزان.

المطابقة نفسها تستدعيها وفاة زعيم 
طالبان، المال محمد عمر، قبل أيام. ُهَو من 

هو كرأس مساو ألسامة بن الدن قبل ثالث 
سنوات، بالرغم من أن رأس األخير كان 

يساوي عند أميركا خمسين مليون دوالر، أي 
خمسة أضعاف ما كانت ستقدمه لمن يسلم 

رأس بن الدن قبل ”ارتحامه“.
في هذا التثليث، الذي ال يتطلب منهجا، 

هنا على األقل، ينبغي أن نقر بأن الزمن يبدأ 
من المعري، وصوال إلى بن الدن والمال محمد 

عمر، ثم الجوالني. رغم أن كالم الجوالني 
مؤسس زمنيا على ما قاله ابن تيمية نقال 

وإفتاء باالستناد إلى سلفه الصالح هو اآلخر.
صاهل المعري أو فرسه، يروي بالكناية 
عن زمن تردت فيه أبواب السياسة والحياة، 
فدخل األعداء من األبواب نفسها. أما صائال 

بن الدن، وكافله المال عمر، فال أبواب لهما 
وال شبابيك، رفعهما األميركان الصائلون 

أصالة، ليحاربوا الصائل السوفيتي الطارئ، 
ثم أخفضا لهما باعتبار األول مؤسس 

التنظيم الهالمي المسمى للتبسيط ”القاعدة“، 
والثاني زعيم حركة طالبان األم في أفغانستان 

ومؤسسها. صائل الجوالني ينتمي إلى ما 
تدعوه العامة في المثل السائر ”دود الخل منه 
وفيه“، والخل هنا إما نظام بشار األسد، وإما 

داعش. وأيهما اخترت فقد هلكت.
أراد زعيم ”جبهة النصرة ألهل الشام“ 
أن يحارب صائال برأس واحدة هو النظام 

السوري، كعدو للسوريين والعرب والمسلمين 
واألميركيين.. إلخ. وبعد خلع الجوالني لطاعة 

”الدولة اإلسالمية في الشام والعراق“، أي 
”داعش“، أعلن صراحة مبايعته لزعيم القاعدة 

أيمن الظواهري. وهنا سيرى الجوالني، 

عاجال، أن الشعب السوري صائل يجب 
محاربته.

اآلن لدى الجوالني، و“النصرة“، جمهرة 
من األعداء، تبدأ بأبي العالء المعري، 
وال تنتهي بداعش، من بينها زواحف 

وديناصورات ”إسالموية“، وصائدو جوائز 
تختلف الروايات في شأن من يقف وراءهم.
كل هؤالء يدعون أنهم يقاتلون الصائل 
بشار األسد. لكن نتائج المعارك التي بدأت 

عام 2013 والمستمرة حتى اليوم لم تقل شيئا 
بعد غير ما يقوله ممول هذه الجهة، أو تلك، 

في رقعة الشطرنج السورية.
الجوالني في مقابلتيه مع ”الجزيرة“ 

ألمح إلى تتلمذه على مقولة ”الوالء والبراء“ 
التي أعاد اإلخوان المسلمون االعتبار لها 

بعدما اعتبرها ابن تيمية، وآخرون، من 
شروط اإليمان (الوالية هي النصرة والمحبة 

واإلكرام واالحترام والكون مع المحبوبين 
ظاهرا وباطنا، والبراء: هو البعد والخالص 

والعداوة بعد اإلعذار واإلنذار).
في زمن داعش والنصرة وبشار األسد، 

اختلط حابل الصائل بصاهل النابل، فلم 
نعد نعرف راعي الجند من راعي اإلبل، ولم 

نعد نعرف من نوالي، وممن نتبرأ. حكمة 
المعري وعلمه، بصاهله وشاحجه، بالحجة، 

وبالفسحة بين الفكرة والفكرة، هي ما 
نحتاجه لفهم داعش والنصرة أوال، قبل 

التشفي فيهما في يوم إسقاط مغناطيس جذب 
التطرف في قصر الروضة الدمشقي.

* كاتب وصحفي سوري

صاهل المعري وصائل الجوالني

في زمن داعش والنصرة وبشار 

األسد، اختلط حابل الصائل 

بصاهل النابل، فلم نعد نعرف 

راعي الجند من راعي اإلبل، ولم نعد 

نعرف من نوالي وممن نتبرأ

علي العائد

مشكلة اللغة العربية والتعددية 

اللغوية في الجزائر مشكلة 

سياسية مطروحة منذ االستقالل 

بشكل مغلوط وعلى نحو شللي 

ووفق منطق املصالح، وبعيدا عن 

العقالنية واملنطق التاريخي

} يتسع مفهوم رشاد الحكم ونزاهته ويضيق 
تبعا للمنظومة السائدة في كل مجتمع على 

حدة، فهناك من ُيدرج في مفهوم رشاد الحكم 
الشفافية والمساءلة فقط، وهناك من يتوسع 
أكثر في هذا المفهوم ويضيف إليه القوانين 
الحاكمة آلليات السوق والوظيفة االقتصادية 

والسياسية للدولة.
إن رشاد الحكم يعكس مستوى العالقة 

بين السلطة والمجتمع، أي بين الحاكم 
والمحكوم، وقد تحدث عن ذلك قبل ثالثمئة 

عام ونيف فالسفة كثر منهم الفيلسوف 
الفرنسي مونتيسكو صاحب نظرية فصل 

السلطات الذي تعتمده غالبية األنظمة حاليا، 
والفيلسوف البريطاني جون لوك صاحب 
النظريات السياسية الليبرالية الذي حدد 

الوظائف العليا للدولة.
لم يضع أحد من الفالسفة ورجال 

السياسة رشاد الحكم بديال عن الديمقراطية، 
فالحكم الرشيد يمكن أن يكون ديمقراطيا 

الطبقي  أو تسلطيا، والطابع االجتماعي – 
للسلطة هو الذي يحدد مساحة شرعتها، إذ أن 
جوهر السلطة ال ينفصل عن النظام السياسي 

الذي تمارس من خالله مهامها االقتصادية 
والسياسية.

فالسلطة الرشيدة هي التي تعكس مصالح 
الشرائح العريضة من المجتمع، وتتبنى 

الديمقراطية بالمعنى العريض للكلمة، 
وإذا ما توافر هذان الشرطان فإن الجهاز 
المؤسسي للسلطة سيكون أكثر حصانة 

في مقاومة عناصر الفساد. ال شك أن الدولة 
الرشيدة ال تخلو من الفساد، بيد أنه ال يتحول 

إلى ظاهرة بل يبقى في حقل الممارسات 
الفردية المحدودة والتي يمكن الحد منها 
بسهولة ومكافحتها عبر تطبيق العقوبات 
الرادعة، أما في الدول غير التعاقدية وفي 
الدول البيروقراطية التي ُتمارس الهيمنة 

والتسلط، كالكثير من الدول العربية، فسرعان 
ما تقوم فيها رابطة غير مقدسة بين السلطة 

والمال، وحالة كهذه تجعل من الفساد ظاهرة 
يستعصي استئصالها إال بتغيير آليات الحكم 

حتى وإن كان رشيدا.
ينطوي مفهوم رشاد الحكم على قدر كبير 

من الضبابية واللبس والغموض في آن واحد، 
وقد خضع مفهوم رشاد الحكم الجتهادات 

لغوية ال حصر لها ألقت عليه ظالال من الخلط، 
لكن الثابت أن الُحكم الجيد ُيمارس في فضاء 
المشاركة والشفافية والمساءلة وعبر احترام 

القانون وسيادته على قاعدة التبادلية بين 
مؤسسات الحكم الثالث، الدولة، ومؤسسات 

المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث توفر 
الدولة اإلطار السياسي والقانوني للمجتمع، 
وُيفّعل المجتمع المدني الحياة االقتصادية 

والسياسية، فيما يوّفر القطاع الخاص فرص 
العمل.

الحكم سواء كان صالحا أم سيئا ال يعمل 
من فراغ، فهو يتأثر ويؤثر في البيئة المحلية 

والدولية السائدة، وحين ينتظم الحكم 
ويستقر ُيفترض أن تقوم شراكة حقيقية بين 

مؤسسات الحكم الثالث، وأن تتضافر جهود 
المؤسسات الثالث من أجل إنجاز أهداف 

التنمية االقتصادية والسياسية المستدامة 
عبر توفير المناخ االستثماري الذي ُيسهم في 
توظيف الموارد الطبيعية والطاقات البشرية 

على نحو أمثل وفي توزيع الثروة والدخل 
بطريقة عادلة.

إن صالح الحكم وسالمة بنيانه ال 
يقدمان حال سحريا لجميع التحديات التي 
تواجه المجتمع، فإذا كان الفساد منتشرا 
في أوساط األحزاب والحركات السياسية 

وفي المؤسسات اإلدارية والمدنية، فإن األمر 
يحتاج لممارسة القوة في إطار المؤسسات 

كافة بهدف التوجيه والسيطرة وحشد 
األنشطة وتسخيرها في خدمة المجتمع، مع 

العلم بأن الفكر السياسي المعاصر ينظر 
إلى الُحكم من زاوية إدارة العملية السياسية 

أي بوصفه أسلوبا إلدارة الشؤون العامة 
والموارد العامة، وهو من اختصاص السلطة 

السياسية التي ُيعّد مفهومها أشمل من مفهوم 
الحكم كون السلطة السياسية تعنى بمهمة 

الحفاظ على النظام االجتماعي داخل الدولة، 
باإلضافة إلى ممارسة الحكم وقوننته.

وعليه يمكن االفتراض بأن رشاد الحكم 
يتحقق في حال توافر ثالثة شروط: الشرعية 

ـ الشفافية ـ المساءلة. فالشرعية تعني 
حق الدولة في ممارسة سلطتها ونفوذها 
على مواطنيها والتي تستمدها من العقد 
االجتماعي، ليلتزموا بواجبات المواطنة 

ويتقيدوا بالنظام العام ويحترموا القانون 
ليبقى الفساد محصورا في حقل االستثناء.
وبخصوص الشفافية التي كثر الحديث 
عنها في األدبيات السياسية واالقتصادية 

والحقوقية في السنوات األخيرة تحت تأثير 
ثورة االتصاالت والمعلوماتية، فإنها تعني 
ببساطة شديدة تدفق المعلومات وغزارتها 

وعالنية تداولها عبر وسائل اإلعالم كافة 
والتي تسهل من اإلحاطة بأي ظاهرة بما في 

ذلك ظاهرة الفساد.
المساءلة تعني كفاءة ممارسة النفوذ 

وفاعليتها، أي تعّبر عن العالقة بين السلطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية، واألخيرة 

ُيفترض أن تصدر التشريعات الناظمة 
لمحاسبة مرتكبي الفساد وعلى نحو صارم.

وهكذا فإن العالقة الثالثية بين (الشرعية 
ـ الشفافية ـ المساءلة) بوصفها كال ال يتجزأ 

تشترط بعضها بعضا، ووجودها ُيعّبر عن 
رشاد الحكم وصالحه، وغيابها يعكس فساد 

الحكم، بينما نالحظ أن كثيرا من العرب 
ينفون الترابط بين هذه الثالثية ورشاد 

الحكم، ويجزمون بأن الحكم يمكن أن يكون 
رشيدا دون أن تتوافر فيه هذه الثالثية.

* كاتب سوري

ثالثية رشاد الحكم

باسل العودات

الفكر السياسي املعاصر ينظر 

إلى الحكم من زاوية إدارة العملية 

السياسية أي بوصفه أسلوبا 

إلدارة الشؤون واملوارد العامة

أزراج عمر
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100 5اقتصاد 55
باملئة نسبة ارتفاع طاقة الشحن الجوي عامليا في شهر يونيو، 

رغم أن الطلب ارتفع بنســـبة 1.2 باملئة فقط بمقارنة ســـنوية، 

بحسب االتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).

مدرســـة جديدة، سلمها مكتب املشاريع اإلماراتية في مصر، 

بعـــد االنتهاء من بنائها وتجهيزها في املناطق الريفية في 18 

محافظة، إضافة إلى 600 حافلة للنقل.

ألف مســـافر نقلتهم الخطوط امللكية املغربية في أول يومني 

من الشـــهر الجـــاري من خـــالل 418 رحلة، معظمهـــا عبر مطار 

محمد الخامس، لتسجل مستويات قياسية.

◄ قفز الدوالر أمس إلى أعلى 
مستوياته في أكثر من 3 أشهر 

أمام سلة من العمالت العالمية، 
بعدما أبدى عضو في مجلس 

االحتياطي االتحادي دعمه لزيادة 
سعر الفائدة في سبتمبر المقبل.

◄ ارتفعت أسعار النفط أمس 
لليوم الثاني على التوالي ليتجاوز 
خام برنت حاجز 50 دوالرا للبرميل 

بعدما أظهرت بيانات تراجع 
مخزون الخام األميركي، لكن 

ارتفاع الدوالر حد من مكاسب 
الخام.

◄ تراجع الذهب أمس إلى أدنى 
مستوياته منذ بداية عام 2010 بعد 
ارتفاع الدوالر بدعم من تصريحات 

لمجلس االحتياطي االتحادي، 
رجحت احتمال رفع أسعار الفائدة 

األميركية الشهر المقبل.

◄ توقع رئيس المفوضية 
األوروبية جان كلود يونكر أمس 

أن يتم التوصل إلى اتفاق بين 
اليونان ودائنيها قبل 20 أغسطس 

الجاري. وأكد أن المفاوضات 
تجري ”بشكل يدعو إلى االرتياح“.

◄ انخفضت احتياطات كوريا 
الجنوبية من النقد األجنبي في 

نهاية يوليو بنحو 3.9 مليار دوالر 
عن الشهر الذي سبقه ليبلغ نحو 
371 مليار دوالر، بسبب انخفاض 

قيمة أصوله غير الدوالرية.

◄ تباطأ نشاط قطاعي الخدمات 
والصناعات التحويلية في فرنسا 
في شهر يوليو الماضي إلى أدنى 
مستوى له في 3 أشهر مع تراجع 

الطلبيات الجديدة وفق مسح 
لمؤسسة ماركت ألبحاث السوق.

انتقادات للشروط الجديدة

لقروض البنك الدولي

} واشــنطن – نــــددت منظمــــات غير حكومية 
بالشروط االجتماعية والبيئية الجديدة، التي 
أقّرها البنك الدولي ضمن تعديالته لشــــروط 
اإلقــــراض. وقالــــت إنها ســــتضعف المعايير 

التي تحكم آليات تمويل البنك.
وتتضمــــن القواعــــد الجديــــدة 10 مبادئ 
رئيســــية ستطبق لفترة تجريبية، بينها شرط 
أن تحصل الدولة المقترضة لتمويل مشروع، 
على موافقة السكان المحليين على المشروع.
كما سيشــــترط البنــــك ألول مــــرة على أن 
تضمــــن الدول ضمــــان حقوق العمــــال وعلى 
رأسها حّق تشكيل نقابات أو االنضمام إليها 

وفي إجراء مفاوضات جماعية.
كمــــا عــــدل البنك اقتراحا ســــابقا بشــــأن 
المعايير البيئية التي سبق وأن أثارت غضب 
العديــــد من منظمــــات المجتمــــع المدني في 

يوليو من العام الماضي.
وتتيح الشــــروط الجديدة للبنك، المطالبة 
بتعويضات عندما تتســــبب المشــــاريع التي 
يمولها في أضرار بيئية، مع تشديده على أن 
تلك التعويضات ســــتكون آخر خياراته، وأنه 

باإلمكان رفضها في بعض الحاالت.
وأعلن، أنــــه يتعين على الــــدول األعضاء 
الـ188 تلبية شــــروطه، إذا ما أرادت الحصول 
علــــى قروض في مجال التنميــــة االقتصادية. 
وقــــال إن اعتماد هذه القواعــــد الجديدة بعد 
ســــنوات طويلة من المفاوضات يشكل خطوة 
كبــــرى إلى األمــــام على طريق حمايــــة البيئة 

والسكان.
لكن العديد مــــن المنظمات غير الحكومية 
ســــارعت إلى التنديد باإلجــــراءات الجديدة، 
مؤكدة أنها تمثل عــــودة خطيرة إلى الخلف. 
وقالــــت 19 منظمــــة في بيان مشــــترك، إن تلك 
القواعــــد ســــتضعف كثيــــرا حماية الســــكان 
المعنييــــن والبيئــــة في آن واحــــد، في الوقت 
الذي يعتــــزم فيه البنك الدخول في مشــــاريع 

عالية المخاطر.
ويواجــــه البنــــك الدولي وصنــــدوق النقد 
الدولــــي، اللذيــــن تهيمــــن عليهمــــا الواليات 
المتحــــدة، منافســــة متزايدة من مؤسســــات 
تمويليــــة. وقــــد تضعــــف شــــروط االقتراض 
الجديــــدة التــــي أقّرهــــا، وضعــــه كمؤسســــة 
تمويلية دولية، في ظّل بروز مؤسسات مالية 
جديــــدة تتبنى سياســــية معلنه تهــــدف إلى 
كســــر الهيمنة األميركية علــــى النظام المالي 

العالمي.
ومن تلــــك المؤسســــات البنك اآلســــيوي 
لالستثمار الذي تقوده الصين وانضمت إليه 
عشــــرات الدول بما فيها دول أوروبية حليفة 
لواشنطن، والبنك الذي أنشأته دول مجموعة 

بريكس.

باختصار

الجزائر تضطر لتشديد الرقابة على تهريب العملة
[ 800 قضية فساد أكثر من نصفها يرتبط بتهريب العملة وغسيل األموال

} الجزائــر - أكــــدت تقاريــــر جزائريــــة، أن 
إجــــراءات صارمة لمراقبة  الحكومة اتخذت 
حركــــة الواردات والصــــادرات، ودعت وزراء 
الطاقم االقتصــــادي إلى التعجيــــل بتطبيق 
قــــرارات أخــــرى كانت قــــد أقرتهــــا تداعيات 
لمواجهة األزمة الماليــــة الناتجة عن تراجع 

عوائدها النفطية.
ودعا رئيــــس الوزراء عبدالمالك ســــالل، 
إلى تســــريع تنفيــــذ تلك اإلجــــراءات تمهيدا 
إلصدار قوانين تتعلق بالجوانب التنظيمية 
للشروع في تطبيق العفو الضريبي للراغبين 
في تســــوية أوضاعهم اعتبــــارا من منتصف 

الشهر الجاري.
وتعــــول الســــلطات الجزائريــــة على تلك 
اإلجراءات في توفيــــر مصادر مالية إضافية 
لخزينــــة الدولــــة، التي تشــــكو عجــــزا كبيرا 
بســــبب تداعيــــات انخفــــاض أســــعار النفط 

المورد األساسي للموازنة.
وأكدت صحف محلية، أن وزارة التجارة 
بــــدأت هــــذا األســــبوع بفــــرض الرقابة على 
التجارة الخارجية مــــن خالل اعتماد رخص 
االســــتيراد والتصدير لوقف نزيــــف العملة 
الصعبــــة، حيث كشــــفت مصالــــح الجمارك 
أن مبالــــغ ضخمة من العملــــة الصعبة جرى 

تهريبها من خالل عمليات استيراد وهمية.
وقالــــت إن تلــــك العمليــــات إلــــى جانب 
تراجع إيرادات البالد النفطية، تســــببت في 
تراجع احتياطــــات البالد من النقد األجنبي، 
وانخفــــاض مداخيــــل الدولــــة إلــــى النصف 
تقريبــــا مقارنــــة بما كانــــت عليه فــــي العام 

الماضي.
وأشــــارت إلى أن تقريــــرا رفعته مصالح 
الجمــــارك إلى رئاســــة الوزراء، أكــــّد أن أكثر 
مــــن 50 مليون يورو تم تهريبها عبر عمليات 
احتيال، واكتشــــفت أن العديــــد من حاويات 
الشــــحن إمــــا مليئــــة بالحجــــارة أو بســــلع 
رخيصــــة ال تعــــادل قيمــــة المبالــــغ التي تم 
تحويلهــــا بالعملة الصعبة أو أنها ســــلع ال 

تحتاجها السوق المحلية.

وأكد مصدر من المديرية المركزية للرقابة 
التابعــــة لإلدارة العامة للجمارك، أن المديرية 
تحقــــق حاليا في 800 قضية فســــاد، أكثر من 
نصفهــــا تتعلــــق بعمليــــات تهريــــب للعملــــة 
الصعبــــة وتبييــــض لألموال، تورطــــت فيها 
محليون  ومســــتوردون  اقتصادية  مؤسسات 
وأجانب، فيمــــا بلغ عدد القضايا التي أحيلت 

إلى السلطات القضائية 1234 قضية.
ويقــــّدر حجــــم األموال التــــي هّربت خالل 
العام الماضي بنحــــو 120 مليون يورو، فيما 
يتوقع أن يرتفع حجمها بنهاية العام الحالي 
في ظــــل حالــــة التراخــــي الحكومــــي، وبقاء 
مسؤولين يعتقد أنهم متواطئون مع موردين، 

في مناصبهم.
وتعكــــف وزارة التجــــارة منذ فتــــرة على 
تحضيــــر النصــــوص التنظيميــــة المتعلقــــة 
بشــــروط وكيفيــــات الحصــــول علــــى رخص 
االســــتيراد والتــــي يرجــــح أن تخــــص قائمة 
بحوالــــي 20 ســــلعة، مــــا يعني فــــرض قيود 

صارمة على منح رخص التوريد.
وأوضحــــت أن القائمــــة تضم الســــيارات 
وبعض المواد االســــتهالكية األخــــرى، التي 
تشّكل الجزء األكبر من قيمة فاتورة الواردات.

وتقــــول مصادر مــــن الجمــــارك، إن معظم 
عمليــــات االحتيال تتعلــــق بتصريحات كاذبة 
عن قيمة السلع الموردة وأصنافها ومنشأها، 

وأخرى تتعلق بفواتير مزورة.
وعّمق تراجع اإليرادات النفطية وتداعيات 
فضائــــح الفســــاد المالــــي واإلداري، األزمــــة 
االقتصادية ودفع خبــــراء االقتصاد للمطالبة 
بتجميــــد أو إلغــــاء الدعم الحكومي ألســــعار 
الوقود والماء والكهرباء، وهي خطوط حمراء 

قد تجد السلطة نفسها مضطرة لتجاوزها.
ودعــــا علي حــــداد رئيس منتدى رؤســــاء 
المؤسسات الجزائريين الحكومة إلى تجميد 
دعــــم الوقــــود والمــــاء والكهرباء فــــي الوقت 
الراهــــن كإجراء لتخفيف األعبــــاء عن موازنة 

الدولة.
وقال ســــعدان شــــبايكي رئيــــس الجمعية 
إنــــه  الجزائرييــــن  لالقتصادييــــن  الوطنيــــة 
”مــــن غيــــر الطبيعــــي أن تواصــــل الحكومــــة 
دعــــم الوقود في وقت يكلــــف إنتاجه أضعاف 
ســــعر بيعه“، وأن عليهــــا التحقق من وصول 
الدعم لمســــتحقيه من ذوي الدخل المتوســــط 

والمحدود.

وبلغ العجز التجاري للجزائر في النصف 
األول من العام الجاري نحو 7.78 مليار دوالر 
مقابل فائض بقيمة 3.2 مليار دوالر في الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وتكافـــح الجزائـــر لجذب االســـتثمارات 

األجنبيـــة في قطـــاع النفط لتزيـــد إنتاجها 
الـــذي أصابه الجمـــود لســـنوات، ومنحت 
تراخيـــص ألربع مناطق فقـــط من 31 منطقة 
طرحتها في جولة عطاءات في ســـبتمبر من 

العام الماضي.

بدأت احلكومة اجلزائرية سلســــــلة إجراءات لتشديد الرقابة على التجارة اخلارجية، بعد 
الكشف عن عمليات استيراد وهمية، وتفعيل إجراءات أخرى ملواجهة تراجع عوائد النفط، 

وسط دعوات لرفع الدعم عن الوقود واملياه والكهرباء.

لوبيات االستيراد واجهة للفساد وتهريب العملة

أكد صندوق النقـــد الدولي أمس  } أبوظبــي – 
أن حكومة اإلمارات ســـتوفر القليل من املال عن 
طريـــق إصالحات نظام ســـعر الوقود في العام 
احلالي، لكنه رجح أن يرتفع حجم ما ســـتوفره 

بشكل كبير في األعوام املقبلة.
وقال زين زيدان املستشـــار في إدارة الشرق 
األوســـط وآســـيا الوســـطى في صندوق النقد، 
إن اإلصالح اإلماراتي ســـيوفر نحو 500 مليون 
دوالر حتـــى نهاية العـــام احلالـــي، لكنه توقع 
أن ترتفـــع الوفورات الســـنوية بقوة على املدى 
املتوسط لتصل إلى حوالي 3 مليارات دوالر، أي 
ما يعادل 0.6 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي.

وحتولـــت اإلمـــارات في األســـبوع املاضي 
من نظام األســـعار احمللية الثابتـــة واملدعومة 

للبنزيـــن والديـــزل إلـــى نظام يتضمـــن تعديل 
األسعار شـــهريا بناء على االجتاهات العاملية. 
وقد انعكس ذلك في ارتفاع سعر البنزين بنحو 
24 باملئـــة وانخفاض ســـعر الديزل بنســـبة 29 

باملئة.
ويعد القرار أول إصالح كبير لنظام تسعير 
الوقود في بلد عربـــي خليجي غني بالنفط منذ 
عدة ســـنوات. وقد أثار تكهنات بأن حتذو دول 
أخرى حذو اإلمـــارات لتخفيف األعبـــاء املالية 

للدعم.
وتدرس الكويت وســـلطنة عمان والبحرين 
إصالح الدعم ويعتقد محللون أن السعودية قد 

تأخذ خطوة في نهاية املطاف.
وتفترض توقعات صندوق النقد أن متوسط 

ســـعر تصدير النفـــط اخلام اإلماراتي ســـيزيد 
تدريجيا مـــن 61.5 دوالر للبرميل هذا العام إلى 
67.2 دوالر في العام القـــادم وإلى 75 دوالرا في 

عام 2020.
ومبوجـــب النظـــام اجلديـــد لـــن تضطـــر 
اإلمارات إلى إنفاق مبالغ متزايدة إلبقاء أسعار 
الوقود منخفضة، عندما ترتفع أســـعار النفط، 

حيـــث تســـتطيع الســـماح لهـــا باالرتفاع مما 
سيزيد الوفورات في ميزانيتها.

وتوقـــع صندوق النقد أن تســـجل امليزانية 
العامة املجمعـــة لإلمارات عجزا قدره 2.9 باملئة 
مـــن الناجت احمللي اإلجمالي هذا العام بســـبب 
تراجع أســـعار النفط العاملية وهو ما ســـيكون 

أول عجز لها منذ 2009.
وقال زيدان إن انخفاض أســـعار النفط في 
األســـابيع املاضية إلى أدنى مســـتوياتها منذ 

يناير، قد يفضي إلى عجز أكبر من املتوقع.
وأضاف أن اإلمارات تستطيع توفير الكثير 
من املال عن طريق تقليص دعم الغاز الطبيعي. 
وقـــال إن إصالح نظام تســـعير الغاز ســـيكون 

ممكنا في املستقبل.

صندوق النقد يتوقع أن يحقق إصالح أسعار الوقود مكاسب كبيرة لإلمارات

سعدان شبايكي:

على الحكومة التحقق من 

وصول الدعم إلى مستحقيه 

من ذوي الدخل المحدود

زين زيدان: 

ما ستوفره اإلمارات من 

إصالح دعم الوقود سيرتفع 

في السنوات املقبلة

صندوق البنتاغون يفسد الموازنة األميركية

} رغم أن عدد الجنود األميركيين المنتشرين 
في مناطق الحرب في أدنى مستوياته منذ 

عقود، إال أن الكونغرس أقر زيادة بنسبة 
38 بالمئة في ميزانية الحرب خالل العام 

الماضي.
ذلك التعارض هو إرث صندوق طارئ 

لتمويل الحرب أنشئ بعد هجمات 11 سبتمبر 
2001 وأصبح وسيلة واشنطن المثلى لتجاوز 

القيود على اإلنفاق العسكري.
ويقول مسؤولون أميركيون حاليون 
وسابقون ومحللون إن صندوق عمليات 

الطوارئ في الخارج (سي.أو.سي) استخدم 
في ضخ عشرات المليارات في برامج مثار 

تساؤالت أو ال عالقة لها بالحرب.
ولطالما غض الكونغرس الطرف عن 
انحراف تمويل الصندوق، لكن مواجهة 
وشيكة تتعلق بالموازنة العامة، سلطت 

الضوء من جديد على تمويل الحرب الذي ال 
يعرف عنه الكثير خارج واشنطن.

وفي مناورة لزيادة اإلنفاق الدفاعي أقر 
الكونغرس تلك الزيادة من خالل إنفاق آخر 

للبنتاغون ال يتعلق بالحرب، ليفتح بابا 
سحريا أمام ميزانية صندوق الطوارئ، ال 
يفسد سقف الموازنة فيما يتعلق باإلنفاق 

الذي فرض في 2011.
وتريد اإلدارة إسقاط سقف الميزانية عن 
اإلنفاق الدفاعي والمحلي. وهذه إحدى نقاط 
الخالف الرئيسية في صراع على الميزانية 

في واشنطن يمكن أن يترك الحكومة بال 
تمويل بعد 30 سبتمبر.

ويقول مسؤولون ومحللون إن األمر 
ليس مجرد نزاع بين خبراء المحاسبة على 
كيفية توزيع األموال على البنود المختلفة، 

وأنه ”أسوأ شيء يمكن أن يحدث لقواعد 
الموازنة“.

ويحذر مسؤولو البنتاغون من أن 
الشكوك المحيطة بالموازنة ستقوض عملية 

التخطيط في وقت تواجه فيه واشنطن 
تحديات متعددة بدءا من تنظيم داعش 
وانتهاء بتوسع بكين في بحر الصين 

الجنوبي.
ووعد أوباما في حملته االنتخابية لعام 

2008 بإنهاء ”إساءة استخدام“ الرئيس 
جورج بوش للموازنات التكميلية لتمويل 
الحروب. وتمكن بدرجة ما من كبح جماح 
إنفاق أو.سي.أو الذي بلغ ذروته عام 2008 

حين بلغ 187 مليار دوالر.

وقال مسؤول سابق بالبيت األبيض 
”الصعوبة هي أن تعيد الجن إلى المصباح“ 

وخاصة بعد سقف الميزانية الذي فرض عام 
.2011

واقترح أوباما تخصيص 51 مليار دوالر 
للصندوق للسنة المالية التي تبدأ في أكتوبر 
إضافة إلى 534 مليار دوالر معتاد تخصيصها 

لميزانية الدفاع.
لكن مسؤولين أميركيين أكدوا لرويترز أن 
حوالي 25 مليار دوالر فقط ستتوجه مباشرة 
لتمويل العمليات المرتبطة بالحرب، وخاصة 

إبقاء نحو 9800 جندي في أفغانستان هذا 
العام وقتال داعش في العراق وسوريا.

وقال مارك كانسيان المسؤول السابق في 
البيت األبيض إن مثل هذه البرامج ال تندرج 
تحت تعريف تمويل الحرب، وأن الكونغرس 

واإلدارة خالفا المعايير عندما كان من 
مصلحتهما أن يفعال ذلك“.

وأنفقت الواليات المتحدة 1.6 تريليون 
دوالر على حربي العراق وأفغانستان بين 

عامي 2001 و2014 بحسب بيانات الكونغرس، 
التي أكدت 81 مليار دوالر منها ”غير مرتبطة 

بالحرب“. ومن المرجح أن يكون الرقم 
الحقيقي أكبر بكثير: فأموال أو.سي.أو ال 

تخضع للمراجعة الحسابية بحيث يتم التأكد 
من استخدامها في عمليات الحرب.

وأقر روبرت وورك نائب وزير الدفاع 
العام الماضي ”هناك قدر كبير من المال في 
أو.سي.أو كان ينبغي أن يكون في الموازنة 

األساسية… هذا يحدث منذ 12 عاما“.
وقال روبرت هيل وهو مراقب سابق 

بالبنتاغون إن مشروعات قوانين الموازنات 
التكميلية يفترض أن تغطي ”التكاليف 

اإلضافية للحرب“. ويمكن إدراج تكاليف 
المخاطر الخاصة التي تواجهها القوات 

وتكاليف نقل المركبات المدمرة لكن ال ينبغي 
إدراج الرواتب المنتظمة أو أنظمة األسلحة 

الجديدة.
ويقول الخبراء إن إجراء حساب كامل 

لألوجه المثيرة للتساؤالت في إنفاق أو.سي.
أو قد يكون مستحيال.

ويذكر مسؤولون سابقون ومحللون 
أكتوبر 2006 كتاريخ لبدء توسيع نطاق 

تعريف اإلنفاق الحربي. فقد أصدر غوردون 
إنغالند نائب وزير الدفاع آنذاك توجيهاته 
لقادة الجيش باستخدام ميزانيات تكميلية 

لتمويل الحرب على اإلرهاب، وليس فقط 
حربي العراق وأفغانستان.

ويرى تود هاريسون من مركز التقييمات 
االستراتيجية أن ”الرسالة كانت: فكروا بأفق 

أوسع في زيادة ما تضعوه في ميزانياتكم 
الحربية. وقد فعلوا“.

وارن ستروبل
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◄ أكدت حكومة إقليم كردستان 
العراق أمس أنها صدرت في 

المتوسط نحو 517 ألف برميل يوميا 
من النفط في أنابيب إلى تركيا في 
يوليو وهو ما يقل بنحو 10 بالمئة 

عن صادرات الشهر السابق.

◄ أوقفت الشركة الليبية للحديد 
والصلب (ليسكو) اإلنتاج بسبب 
نقص الكهرباء. وقالت إن القرار 
اتخذ بالتعاون مع الحكومة في 

طرابلس للمساعدة في التغلب على 
صعوبات شبكة الكهرباء العامة.

◄ اعتمد البنك السعودي للتسليف 
واالدخار، خالل النصف األول من 

عام 2015، قروضا لتمويل أكثر من 
118 ألف قرض اجتماعي، تجاوزت 
قيمتها 7 مليارات ريال (1.87 مليار 

دوالر).

◄ تراجعت أرباح شركة دو، ثاني 
أكبر شركة اتصاالت في اإلمارات 

خالل الربع الثاني من العام الحالي 
بنسبة 3 بالمئة، مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 
نحو 137 مليون دوالر.

◄ وصفت مجموعة سي.أم.أي.سي.
جي.أم الفرنسية، ثالث أكبر مجموعة 

لنقل الحاويات في العالم، افتتاح 
قناة السويس الجديدة بالحدث 

الكبير. وقالت إن حركة النقل 
ستصبح أكثر انسيابية.

◄ ارتفعت أرباح مجموعة والت 
ديزني األميركية خالل الربع الثاني 
من العام الحالي بنسبة 11 بالمئة 
بمقارنة سنوية لتصل إلى5 مليار 
دوالر، بفضل األداء القوي لقطاع 

اإلنتاج السينمائي.

باختصار

} الرباط – أعلن بنك المغرب المركزي أمس أن 
صافي االحتياطات الدولية من النقد األجنبي 
ارتفعت بنسبة 15 بالمئة حتى تاريخ 24 يوليو 
الماضي مقارنة بمســـتوياتها في ذلك التاريخ 

من العام الماضي.
وأوضح البنـــك المركزي في بيان يتضمن 
احتياطـــات النقد  األســـبوعية أن  مؤشـــراته 
األجنبـــي بلغت فـــي 24 يوليـــو الماضي نحو 
20.2 مليار دوالر، مســـجلة ارتفاعا بنسبة 0.4 

بالمئة عن األسبوع السابق.
وأعلن البنك أنه ضخ في االقتصاد المحلي 
ما يعادل نحو 3.79 مليـــار دوالر خالل الفترة 
الممتـــدة من 23 إلى 29 يوليـــو، تتضمن نحو 
2.14 مليار دوالر في شـــكل ضمانات للعروض 
لمدة 7 أيام، وذهب المبلغ المتبقي كضمانات 
قروض في إطار برنامج دعم تمويل الشـــركات 

الصغيرة والمتوسطة.
في هـــذه األثنـــاء أفادت مديريـــة الخزينة 
والمالية الخارجيـــة التابعة لوزارة االقتصاد 
والماليـــة، بأن الحاجيـــات المتوقعة للخزينة 
خالل شهر أغســـطس الجاري ستبلغ نحو 10 

مليارات درهم (مليار دوالر).
وأوضحـــت فـــي بيـــان أن األمـــر يتعلـــق 
باللجوء إلى ســـوق مزادات أذون الخزانة في 

الشهر الجاري، لتوفير المبلغ المذكور.

قفزة لالحتياطات

النقدية في المغرب

} جانـــب من تظاهرات اللبنانيين أمس أمام مقر الحكومة في بيروت، احتجاجا على اســـتمرار غـــرق العاصمة اللبنانية في النفايات، في ظل عجز 
الحكومة عن إيجاد حل لألزمة بسبب الشلل السياسي.

} الكويــت – يعتزم البنـــك األهلي الكويتي 
التقـــدم لهيئـــة الرقابـــة املاليـــة املصريـــة 
األسبوع املقبل بطلب لالستحواذ على باقي 
أســـهم األقلية في بنـــك بيريوس مصر بعد 
أن حصل على موافقة املركزي املصري على 
شـــراء 98.5 باملئة من أســـهم البنك من بنك 
بيريـــوس اليونـــان في صفقـــة قيمتها 150 

مليون دوالر.
وفي حال إمتام الصفقة فإن البنك األهلي 
الكويتـــي الذي يحتـــل املرتبة الســـابعة في 
الكويـــت من حيـــث قيمة األصول ســـيحصل 
على فرصة لتنويع النشـــاط جغرافيا ودخول 
الســـوق املصرية فـــي ظل ســـعي الكثير من 
البنـــوك اخلليجيـــة للخـــروج من أســـواقها 

احمللية التي تعاني من احتدام املنافسة.

وقال شريف ســـامي رئيس الرقابة املالية 
فـــي مصـــر لرويترز ”نحـــن في انتظـــار تقدم 
األهلـــي الكويتي بعرض شـــراء إجباري… ألن 
هناك 1.5 باملئة مازالت مع صغار املستثمرين 
في البنك والبد عند االستحواذ التقدم بعرض 

شراء إجباري جلميع أسهم املستثمرين“.
وقـــال البنـــك الكويتي في بيـــان لبورصة 
الكويـــت أمس إن ”مجلس إدارة البنك املركزي 
املصري وافق على طلبه بشأن االستحواذ على 
حصة مسيطرة بنسبة 98.5 باملئة من رأسمال 

بنك بيريوس مصر“.
وأكد فـــوزي الثنيان املديـــر البنك األهلي 
أمـــس أن البنك ســـيقدم عرضا لشـــراء جميع 
األســـهم لكن األمر بعدها سيتوقف على رغبة 
املساهمني املالكني حلصة 1.5 باملئة في البيع.

} ديب – أكـــدت شـــركة أرابتـــك للمقـــاوالت 
اإلماراتية أمس أن تفاصيل مشـــروع املليون 
وحدة ســـكنية في مصر ال تزال قيد التفاوض 

مع اجلانب املصري.
وقالت إن تفاصيـــل البدء باملرحلة األولى 
من املشـــروع واملكونـــة من 100 ألـــف وحدة 
ســـكنية، واألراضـــي التـــي ســـيقام عليهـــا 
املشـــروع مازالت قيد التفاوض بني الشـــركة 

ووزارة اإلسكان املصرية.
وتوقعـــت صحف مصرية أن تتغير بعض 
عناصر املشـــروع، كاملدن التي ســـيتم تنفيذ 
الوحـــدات فيهـــا وطـــرق متويـــل املشـــروع. 
ورجحـــت أن تطلب أرابتك إدخال شـــريك في 
املشروع، أو تقليل عدد الوحدات املتفق عليها 

في املشروع.

وأضافـــت أرابتك املدرجة في ســـوق دبي 
املالـــي، فـــي بيانها أنه ســـيتم اإلعـــالن فور 

التوصل إلى أي اتفاق في هذا الشأن.
وكانـــت الشـــركة قـــد حصلت فـــي أبريل 
املاضـــي على موافقة مجلس الوزراء املصري 
على تنفيذ املرحلة األولى من املشـــروع التي 
تتألف من 100 ألف وحدة ســـكنية في مدينتي 

العبور وبدر.

أرابتك والقاهرة تراجعان مشروع المليون وحدة سكنيةاألهلي الكويتي يحكم قبضته على بيريوس مصر

شركة أرابتك:

األراضي المخصصة للمشروع 

مازالت قيد التفاوض مع 

وزارة اإلسكان المصرية

محمد حماد

} القاهــرة – كشف مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
أن عددا من رجال األعمـــال المصريين قاموا 
بزيـــارات للواليـــات المتحـــدة خـــالل الفترة 
الماضية، لترتيب مشـــاركة منظمات األعمال 
في فعاليات الحوار، لكن قرارا رسميا أقصى 
مشـــاركة القطـــاع الخاص قبل ســـاعات من 

انطالق الحوار بالقاهرة.
وقـــال أنيـــس أكليمندوس رئيـــس غرفة 
التجـــارة األميركية إن القطـــاع الخاص لعب 
دورا قويا خالل الفتـــرة الماضية في تقريب 
وجهـــات النظر بين البلديـــن وتعزيز عالقات 

مصر مع الواليات المتحدة بشكل كبير.
وأكد أن غرفة التجارة كانت همزة الوصل 
التي ال تنقطع رغـــم كافة التحديات، وخاصة 
في أوقات األزمات السياســـية بيـــن البلدين 

منذ ثورة يناير 2011.
وقال حســـين صبور رئيس جمعية رجال 
إن فعاليات  األعمال المصرييـــن لـ“العـــرب“ 
الحوار ركزت على محاربة اإلرهاب والقضايا 
األمنيـــة بشـــكل كبيـــر، ولم تتطـــرق للجانب 

االقتصادي إال في نطاق محدود.
وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص كانت 
ضروريـــة للغاية لتعزيز التقارب بين البلدين 
من خالل االستثمارات المشتركة والعمل على 
زيادتهـــا، إلى جانب وضع حلول للمشـــكالت 
التي تحول دون تدفق االســـتثمارات والعمل 

على حلها بشكل سريع.
وأشار إلى أن اســـتبعاد القطاع الخاص 
من فعاليات الحوار رســـالة سلبية للشركات 
األميركية التي تنوى االستثمار بمصر خالل 

الفترة المقبلة.
وأوضـــح أن مصـــر مقبلـــة علـــى مرحلة 
جديـــدة مـــن االنفتـــاح علـــى العالـــم بعـــد 
المشروعات العمالقة التي أعلنتها في مؤتمر 

شرم الشـــيخ االقتصادي في مارس الماضي، 
ما يستلزم حتمية مشـــاركة المستثمرين في 
كافة القضايا باعتبارهم شـــريكا أساسيا في 

عملية التنمية.
االســـتثمارات األميركية  يذكـــر أن نمـــو 
فـــي مصر العـــام الماضي يرجع إلى نشـــاط 
قطاعات الهندســـة المعماريـــة والتصميمات 
واالستشـــارات الهندســـية وقطـــاع األدويـــة 
الجديـــدة  والطاقـــة  الصحيـــة  والخدمـــات 
والمتجددة واالتصاالت ونظم معالجة المياه.

وأكـــد أحمـــد أبوعلي نائـــب رئيس غرفة 
وزيـــر  أن  لـ“العـــرب“  األميركيـــة  التجـــارة 
الخارجيـــة األميركـــي جون كيـــري أكد على 
دور القطـــاع الخاص فـــي تعزيز التنمية بين 
البلدين أمام أكثر من 450 رجل أعمال مصري 
وأميركـــي خـــالل لقائـــه بالغرفـــة التجارية 
ومجلس األعمال المشترك على هامش مؤتمر 

شرم الشيخ.
وأضاف أنه رغم اهتمام اإلدارة األميركية 
بتعزيز التعـــاون االقتصادي مع مصر، جرى 
اســـتبعاد القطاع الخاص مـــن الجانبين من 
المشاركة في فعاليات الحوار االستراتيجي، 

دون سبب محدد.
جماعـــة  رئيـــس  علوبـــة  عمـــرو  وقـــال 
إن  لـ“العـــرب“  االستشـــاريين  المهندســـين 
مـــا يدعـــو للعجب في قـــرار رفض مشـــاركة 
القطاع الخاص في الحوار االســـتراتيجي أن 
توصياته دعت لضرورة تعزيز االســـتثمارات 
األميركية في مصر، وهو ما يدعو للتســـاؤل 

عن كيفية حدوثه في غياب القطاع الخاص.
وأكدت أمنية حلمـــي كبيرة االقتصاديين 
بالمركـــز المصـــري للدراســـات االقتصادية 
لـ“العـــرب“ أن هنـــاك فرصـــا كبيـــرة لتعزيز 
العالقـــات االقتصادية مع الواليات المتحدة، 

ودفع الصادرات المصرية.
وأشـــارت إلـــى أن هناك نظـــام يطلق عليه 
النظام المعمم للمزايا، ويعد من أهم الوسائل 
لزيادة الصادرات إلى الســـوق األميركية، لكن 
نحو 80 بالمئة من صادرات مصر إلى الواليات 

المتحدة ال تستفيد منه حاليا.
وتمنح أميركا مـــن خالل ذلك النظام إعفاء 
جمركيا لنحو 3509 ســـلعة مســـتوردة من 132 

دولة مصنفة ما بين دول نامية ودول أقل نموا.
وتتضمـــن قوائم الســـلع المعفـــاة بعض 
المصنعـــة  وشـــبه  المصنعـــة  المنتجـــات 
والمنتجـــات الزراعيـــة واألســـماك، ومنتجات 
أخـــرى يتم فرض تعريفـــة جمركية عليها على 
مســـتوى كافـــة الـــدول األعضاء فـــي منظمة 

التجارة العالمية.
وطالبت بضـــرورة دراســـة كيفية تضمين 
الصادرات المصرية في قوائم السلع المعفاة، 
الفتـــة إلـــى أن نســـبة العشـــرين بالمئـــة من 
الصادرات التي تتمتع بذلك النظام استطاعت 
أن تدفع الصادرات المصرية للسوق األميركية 

للنمو بنحو 5.4 بالمئة خالل العام الماضي.
وأوضحـــت حلمـــي أنـــه كان مـــن الممكن 
مناقشـــة مـــدى تعميم هذا النظـــام على جميع 
الصـــادرات المصرية للســـوق األميركية خالل 
فعاليات الحوار، مما يعزز بشكل عملي جهود 

دفع حجم التجارة بين البلدين.
ويشـــير تقرير للمكتب التجاري بالسفارة 
األميركية أن حجم االســـتثمارات األميركية في 
مصر بلغت نحو 21.1 مليار دوالر، وهي تعادل 
32 بالمئة من إجمالي االســـتثمارات األميركية 

في قارة أفريقيا.
المتلقيـــن  أكبـــر  مـــن  مصـــر  أن  وتؤكـــد 
لالســـتثمارات األميركية فـــي أفريقيا والثانية 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط بعد اإلمـــارات. 
وبلغ حجم المســـاعدات التي تلقتها مصر من 
واشـــنطن في العـــام الماضي نحـــو 1.5 مليار 
دوالر. ووصل عدد الشركات األميركية العاملة 
فـــي مصر إلى 1151 شـــركة، فيمـــا بلغت حجم 
رؤوس األمـــوال التـــي تم ضخها خـــالل العام 

الماضي نحو 2.24 مليار دوالر.
وتعـــد مصـــر الشـــريك التجـــاري رقم 53 
للواليات المتحـــدة بحجم تبادل تجاري وصل 

إلـــى 7.9 مليـــار دوالر خـــالل العـــام الماضي، 
بزيادة بلغت 16.5 بالمئـــة، مقارنة بعام 2013، 
وهـــي تعـــادل 2.8 بالمئـــة مـــن حجـــم الناتج 

المحلي اإلجمالي لمصر.
وتعـــادل الصـــادرات المصريـــة للســـوق 
األميركية نحو 1.3 بالمئـــة من حجم صادرات 
مصـــر لمنطقة الشـــرق األوســـط، فيمـــا تمثل 
واردات مصر من الواليـــات المتحدة نحو 7.5 
بالمئـــة مـــن إجمالـــي واردات منطقة الشـــرق 

األوسط من السوق األميركية.

سيطرت حالة من الغضب واالستياء على غالبية منظمات األعمال في مصر، بعد استبعاد 
القطاع اخلاص من املشاركة في احلوار االستراتيجي بني مصر والواليات املتحدة، الذي 

عقد في القاهرة األحد املاضي بحضور وزيري اخلارجية في البلدين.

استياء القطاع الخاص المصري من استبعاده من الحوار مع أميركا
[ انتقادات لتجاهل المزايا التي تمنحها واشنطن للصادرات المصرية  [ مطالبات بأن يقود االقتصاد العالقات الثنائية بين البلدين

تجاهل الجانب االقتصادي في الحوار املصري األميركي األخير يثير تساؤالت محيرة

أنيس أكليمندوس:

القطاع الخاص كان همزة 

الوصل بين مصر وأميركا 

خالل األزمات

أمنيه حلمي:

مطلوب تعميم نظام 

المزايا األميركي على كافة 

الصادرات المصرية

اقتصاد
سوق الكويت 

6.238.49

0.23%

4.842.69

0.64%

سوق مسقطسوق قطر

11.836.75

0.21%

4.164.69

1.66%

6.429.83

0.57%

سوق السعودية

8.790.77

0.24%

سوق البحرين

1.331.51

0.08%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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حممد وديع

} واشــنطن -  فـــي خيمتهـــا التـــي أنهكتهـــا 
آثـــار الشـــمس ومزقـــت األمطار أجـــزاء منها، 
الســـيدة التي جتاوزت  التقى محـــرر ”العرب“ 
الســـبعني من عمرها، واستقبلته بابتسامة من 
اعتـــادت اللقـــاءات اإلعالميـــة، دون أن تتحرك 
مـــن مقعدهـــا اخلشـــبي أو تتـــرك مـــن يديها 
الالفتات التـــي حتملها للتنديـــد بالصهيونية 
والتدخـــل األميركي في شـــؤون الدول  األخرى 
وضد الهيمنة اإلمبريالية واســـتمرار التجارب 

النووية.
بيسوتو ضئيلة احلجم لكن عينيها تلمعان 
بفضل احلماســـة، تتحـــدث اإلنكليزيـــة بلكنة 
أسبانية وترتدي شعرا مستعارا (باروكة) بني 

اللون تغطيه بوشاح.
وبالرغـــم من أن  صيف واشـــنطن شـــديد 
احلرارة هـــذا العـــام، إال أنها ترتـــدي مالبس 
صوفية نقشت عليها كلمات تعبر عن الغضب، 
مرتبـــة وحريصة جدا على نظافة املكان احمليط 
بهـــا وتنظيمه، وتقـــوم كل فتـــرة بإزالة أوراق 
الشـــجر مـــن حولها، وقبـــل أن ينقضـــي الليل 
جتمع أشـــياءها خلف الالفتات لتعود فتنثرها 

في الصباح التالي.
رحبت بيسوتو بإجراء احلوار عندما علمت 
أنه سينشر في جريدة عربية، كاشفة أنها كثيرا 
ما دافعت عن قضايا العرب، ووقفت مع القضية 
الفلســـطينية، ورفعت الكثير من الالفتات التي 
حملت عبارات تأييد لفلسطني وحقوق شعبها 
املشروعة، وأخرى تدعو لرفع احلصار عن غزة، 

وأخرى مناهضة ألفعال إسرائيل اإلجرامية.
وقالت إنها بـــدأت اعتصامها في األول من 
أغســـطس عـــام 1981، مع بداية حكـــم الرئيس 
الراحـــل رونالد ريغـــان، وذلك مـــع صديق لها 
يدعى توماس كونـــي، وكان احتجاجها وقتها 

على استخدام  األسلحة الكيمائية.
اعتصامهـــا  ظـــروف  بيســـوتو  وتســـرد 
وتعرفها إلى صديقها، فقالت: إنها في أحد أيام 

صيف 1981 شـــديد احلرارة جمعت متعلقاتها، 
واســـتقلت إحدى احلافالت إلـــى املنتزه، حيث 
عســـكرت فيه فـــي مواجهـــة البيـــت األبيض، 
وبعدهـــا بوقـــت قصيـــر انضم إليهـــا توماس 
الذي كان قد بدأ التظاهر قبلها بعام، وطرد من 
بريطانيا، بعد أن مزق جواز ســـفره األميركي، 
اعتراضا على أمور سياســـية عدة، معلنا أنه ال 

ينتمي ألي دولة.
أضافـــت أن الرئيـــس ريغـــان وافـــق على 
اعتصامها وصديقها في خيمة بحديقة الفاييت 
املواجهـــة للبيت األبيض، مؤكـــدة أن الطقوس 
التي متارسها لم تتغير منذ 34 عاما، حيث تقف 
أمام اخليمة منذ الصباح الســـتقبال الســـياح 
الذيـــن يتوافـــدون علـــى احلديقـــة، وكانت في 
الســـابق حتاول لفت انتباههـــم لقضيتها، قبل 
أن تتحـــول هي بحد ذاتها إلى معلم ســـياحي 

ال تكتمل زيارتهم للحديقة دون املرور عليها.
أنهـــا ال متلك أي دخل  وكشـــفت لـ“العرب“ 
خاص بها، وتعيش على التبرعات  التي تصل 
إلـــى 15 دوالرا في اليوم الواحـــد، تنفقها على 
شراء الطعام واأللوان اخلاصة لكتابة الالفتات، 
كما تعتمد على ما يحضره املتعاطفون معها من 
طعام ومشروبات، كذلك بعض السائحني الذين 

يعطونها القهوة واحللوى واخلبز يوميا.
وأوضحـــت أنها تســـتحم كل بضعـــة أيام 
في ملجأ للمشـــردين بوســـط املدينة، وتنام ما 
ال يزيد عن 3 ســـاعات فقط فـــي اليوم، مضيفة 
أن مشاكلها املعيشـــية تزداد في الشتاء، حيث 
ال متلك مالبـــس حتميها من برودة الطقس، ما 
يضطرهـــا لتمضية معظم الليالـــي بالقرب من 
احملالت املواجهة للمنتزه جتنبا للسعات البرد 

القاسية.
تتذكر أنها وصديقهـــا توماس الذي توفي 
قبل ســـنوات قليلة كانـــا يوزعان املنشـــورات 
ويتحدثان مع املارة ويعرضان لوحات والفتات 
للمطالبة باتخاذ موقف ضد التجارب النووية، 
ولم تدفعها وفـــاة صديقها للتفكيـــر في إنهاء 
اعتصامهـــا، وأكـــدت أنها ســـتظل مصرة على 
إكمال ما بدأته، حتى تتحقق مطالبها أو ترحل 

عن الدنيا مثل توماس.
بنبرة تتســـم باحلدة  وأضافـــت لـ“العرب“ 
”لقـــد ضحينا بالكثير بالفعل، ومســـتعدة ملزيد 
مـــن التضحيات ألن القضايـــا التي أدافع عنها 

تستحق الكثير“.

ورغم أنـــه مت حظـــر التظاهر أمـــام البيت 
األبيض منـــذ تفجيرات أوكالهومـــا عام 1995، 
فـــإن أحدا لم يســـتطع االقتراب من بيســـوتو، 
التـــي تفتخر بأنه وال حتـــى الرئيس األميركي 
ميكنه إزاحتها من مكانها بعد أن أصبحت أحد 
مالمـــح املكان، مثل التماثيل التي تزين املتنزه، 
لكـــن األمر ال يخلو من مشـــاكل، حيث تعرضت 
لالعتقال عدة مرات من قبل الشرطة، كما اعتدى 

عليها لفظيا غرباء.
وأشـــارت إلى أنها من وقـــت آلخر تتعرض 
لوابل من احلجارة يلقيها عليها شباب يهودي 
مســـتاء من تعاطفها مـــع العـــرب، وقالت ”إال 
أنني أبلغ الشـــرطة عنهم“، وفي بعض األحيان 
يتخطى األمر احلدود اآلمنة ليصل إلى االعتداء 
عليها جســـديا مثلما حدث قبل ســـنوات قليلة 

حني وجه إليها شاب لكمة قوية على وجهها.
ورغم تقـــادم عمر اخليمة بفعل الســـنوات 
والظـــروف املناخية، إال أنه يبـــدو أنها أجريت 
لها الكثير مـــن عمليات الصيانـــة والتحديث، 
كمـــا بدت بيســـوتو متابعة لكل مـــا يحدث في 
العالم أوال بأول.ولدت بيســـوتو في أســـبانيا، 
حيث فقـــدت والديها في ســـن مبكـــرة وتولت 
جدتهـــا أمرها إلى أن ماتت هي األخرى فقررت 
املراهقـــة الطموحة الهجرة ألميـــركا، ووصلت 
الواليات املتحدة في سن 18، وعملت في البداية 
كســـكرتيرة في قنصلية بلدها، ثم في عمر الـ21 
تزوجـــت رجل أعمال إيطالي لكن زوجها طلقها 
بعـــد أقل مـــن عامـــني، لتجد نفســـها وهي في 
الرابعة والعشـــرين تقريبا بال زوج أو عائلة أو 
وظيفـــة وال حتى منزل. أمضت 7 ســـنوات بني 

محاكم منهاتن ونيويورك، ومدريد  في محاولة 
يائســـة للحصول علي حضانة ابنتها، وعندما 
وجـــدت أن القضاة ينحـــازون لطليقها صاحب 
النفوذ (من وجهة نظرها) قررت أن تأخذ حقها 
من الشـــوارع، حيث بدأت تتظاهـــر خالل أيام 

إجازاتها أمام البيت األبيض.
وطالبـــت الرئيس األميركـــي وقتها جيمي 
كارتـــر بالعدالة، وكتبت خطابات لليليان والدة 

كارتر تطلب منها املساعدة
وبالتدريج حتولت بيســـوتو مـــن املطالب 
الشـــخصية، إلـــى املطالبـــة بوقـــف االنتشـــار 
النووي، كما زاد حماسها للقضية العربية، بعد 
أن تابعت مجازر صبرا وشـــاتيال في مخيمات 
الفلســـطينيني في بيروت عـــام 1982، وقضايا 

حقوق اإلنسان في العالم.
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البيكيني يثير حفيظة نساء البرملان املغربي

بقيت بيســــــوتو التي تنتمي ألقلية الهيسبانيك (االسم الذي يستخدمه األميركيون لوصف 
أصحاب األصول األســــــبانية)، صامدة طوال 34 عاما في خيمتها املهترئة املصنوعة من 
البالســــــتيك في ســــــاحة متنزه الفاييت املواجه للبيت األبيض، دون أن يحبط عزائمها عدم 

اهتمام كل من توالوا على سكناه مبقابلتها أو اإلصغاء ألسباب اعتصامها.

} الرباط – تســـعى البرملانيات في املغرب إلى 
الدفاع عن حقـــوق وحريات بني جلدتهن مهما 
كلفهـــن ذلك مـــن انتقادات من بعـــض الرجال، 
والسيما السياسيني الرافضني لعدة ممارسات 

يعتبرونها مخلة باآلداب.
وآخر ما أثير من ضجة قبل أيام ما اصطلح 
علـــى تســـميته ”قضية مايـــوه البحـــر“ والتي 
تسببت في جدل كبير حتت قبة البرملان، بعد أن 
طالبت النائبـــة نزيهة الصقلي باحترام مالبس 
النساء على البحر وعدم معاقبة الفتيات وتقييد 

حريتهن.
وتأتـــي مطالبـــة وزيرة التضامن واألســـرة 
الســـابقة املثيرة للجدل بعد األحـــداث األخيرة 

التي شهدها املغرب إثر قيام مواطنني في بعض 
شـــواطئ البالد بدور أجهزة الدولـــة في تنفيذ 
القانـــون، مما أحلق ضـــررا كبيـــرا باحلريات 

الفردية.
وتقول الصقلـــي أن من حـــق املغربيات أن 
يلبســـن املايوه والتنورة واجلينز مثل الرجال 
الذيـــن ال مينعهم أحـــد من لبس ما يشـــاؤون، 
مؤكـــدة أن ذلـــك يرســـخ ثقافـــة املســـاواة بني 

اجلنسني.
وانتقـــد وزير العـــدل واحلريـــات مصطفى 
الرميد موقف البرملانية بشدة، وقال إن املواطن 
ال ميكن أن يعتبر نفســـه في محل الدولة ويقوم 
بإنفـــاذ القانون ألن احلقوق واحلريات ســـواء 

جماعية أو فردية محميـــة، إال أن املرأة ميكنها 
أن تلبس ما تشـــاء دون أن يصل ذلك مرحلة من 
العـــري الذي يعاقـــب عليه القانون وأن ينشـــر 

الفتنة مبا يستفز اآلخرين.
وعالقة الوزيرة السابقة املثير للجدل بالعري 
واللباس املخل باحلياء ليس وليد اليوم، حيث 
تدخلت إبان نشر نادية الركيت زوجة نور الدين 
الصايل مدير املركز الســـينمائي املغربي سابقا 
صـــورة لها وهي عارية من أي لباس، وقد صور 
نصفها العلوي واضعة يدها على ثدييها ببطن 

حامل على مجلة ”فام دي ماروك“.
واعتبرت السياسية املغربية حينها الصورة 
التي صدمـــت الكثيرين وأحدثت نقاشـــا حادا 

أنها ”صـــورة عادية متامـــا.. وطبية في جانب 
كبير منها، وال حتمل مالمح اإلثارة اجلنسية“.

وســـبق أن طالبـــت الصقلـــي عنـــد تقلدها 
منصبـــا في حكومـــة  كيران ”البحـــث عن مبرر 
شـــرعي ملنع أذان صالة الصبـــح ألن ذلك يقلق 

راحة السائحني“.

بيسوتو تؤكد أنها لن تنهي اعتصامها قبل تحقيق مطالبها أو وفاتها

[ مطالب بيسوتو تحولت سياسية بعد مجازر صبرا وشاتيال [ فشل الرؤساء األميركيين في إنهاء أطول اعتصام في العالم
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ساعة املتحدث باسم بوتني 

تثير جدال واسعا في روسيا

} البابا فرانسيس يبارك لدى استقباله لطليقين أعادا التزوج ثانية هذه الخطوة التي كانت من المحظورات حتى وقت قريب، وذلك خالل مقابلة عامة 
في قاعة بولس السادس في الفاتيكان.

} موســكو – أثارت ساعة ديمتري بيسكوف، 
المتحدث باســـم الرئيس الروســـي فالديمير 
بوتين، والتي حملها فـــي حفل زفافه وبلغت 
قيمتها 620 ألف دوالر، مطالب من المعارضة 
الروسية للمساءلة حول تمويلها، في ما نفى 

المتحدث شراءها وقال إنها أهديت له.
وتحدث زعيم المعارضة الروسي أليكسي 
نافالني عالنية عن ساعة بقيمة 620 ألف دوالر 
رصدت علــــى معصم ديمتري بيســــكوف، في 
صور التقطت له يوم زفافه في اآلونة األخيرة.
وتــــزوج بيســــكوف، البالغ مــــن العمر 47 
عاما، مــــن صديقتــــه بطلة التزلــــج األولمبية 
الســــابقة تاتيانا نافــــكا (40 عاما) مؤخرا في 

منتجع سوتشي المطل على البحر األسود. 
وحضر الحفل الفخم حشــــد من الساســــة 
الــــروس ورجــــال األعمــــال ونجــــوم صناعــــة 
الترفيه، في ما أطلق عليه المعلقون ووسائل 

اإلعالم ”زفاف العام“.
ومع ذلــــك، أثيرت نقاشــــات كثيــــرة حول 
ســــاعة يد بيســــكوف التي ظهرت في الصور 
على فستان زفاف نافكا  على وسائل التواصل 

االجتماعي. 
وقــــال نافالني في تعليق على اإلنترنت إن 
بيسكوف كان يحمل ساعة من طراز ”ريتشارد 
ميــــل آر.إم 52-�01، التــــي يعتقــــد أن قيمتها 
تبلــــغ 620 ألف دوالر ولم يصنع منها ســـوى 

30 ساعة. 

التبرعات  على  بيسوتو  تعيش 

بضعة  كــل  وتستحم  والــهــدايــا 

أيام في ملجأ للمشردين

◄

◄ كرمت أبوظبي مستشار الثقافة 
والتراث بديوان ولي عهد أبوظبي 

محمد خلف المزروعي الذي رحل في 
نوفمبر العام الماضي بإطالق اسمه 

على أحد شوارع مدينة زايد.

◄ فصلت السلطات الصينية نائب 
رئيس اللجنة المركزية العسكرية 

الصينية السابق غوه بوه شيونغ من 
الحزب الشيوعي الحاكم وإحالته إلى 

القضاء العسكرى بتهمة الفساد.

◄ كشف مصفف الشعر المشهور 
نيكي كالرك عن وجود شعرات بيضاء 
على رأس دوقة كامبريدج األميرة كيت 
ميدلتون زوجة األمير وليام، واكتشف 

هذا الشيب في فبراير الماضي.

◄ تدور شائعات بأن خالفا دب بين 
الرئيس المكسيكي أنريك بينا وزوجته 

أنجليكا ريفيرا، حيث ظهر ذلك خالل 
زيارتهما األخيرة إلى فرنسا، وفق 

صحيفة ”الباييس� األسبانية.

◄ دافع رئيس الوزراء اليوناني 
ألكسيس تسيبراس عن نزاهة وزير 
ماليته السابق المثير للجدل يانيس 
فاروفاكيس، المتهم بأنه أراد إخراج 

البالد من منطقة اليورو.

◄ أنهت بريطانيا تحقيقا استغرق 
عاما في وفاة الجاسوس الروسي 
المنفي ألكسندر ليتفينينكو رغم 

إصرار المحامين على أن لموسكو 
دورا في تسميم موكلهم عن طريق 

نظير مشع نادر.

◄ دافعت ابنة الرئيس المؤسس 
ألندونيسيا سوكارنو، عن قرارها 

بمنح الزعيم الكوري الشمالي جائزة 
لمقاومته االستعمار الجديد، بعد أن 

أثارت هذه الخطوة انتقادات وسخرية 
في الداخل والخارج.

باختصار

نزهة الصقلي:

من حق المغربيات أن 

يلبسن المايوه والتنورة 

والجينز

«أعتقـــد أنني رئيس جيد للغاية، ويمكنني الفوز بالرئاســـة حال 

ترشحي، فهناك الكثير أود القيام به للواليات املتحدة، لكن ال 

أحد فوق القانون حتى الرئيس ذاته».
باراك أوباما
الرئيس األميركي

«الواليـــات املتحدة وجورجيا وعدد من الدول األوروبية ســـاعدت 

روســـيا على منـــع هجمات إرهابيـــة محتملة ضد منشـــآت األلعاب 

األوملبية في سوتشي».
ألكسندر بورتنيكوف
مدير هيئة األمن الفدرالية الروسية

«نحـــن نقف ضـــد التصريحـــات العنصرية املهينة التـــي تعد انتهاكا 

لحقـــوق النســـاء التركيـــات. أرينـــج لم يحتـــرم حرمة البرملـــان وعليه 

االعتذار  عما بدر منه». 
سيلني سايك بوك
نائب زعيم حزب الشعب اجلمهوري



} موســكو - تحـــاول الجاليـــة المســـلمة في 
روسيا، نســـاء ورجاال، التنويع من مبادراتها 
لدحض األفكار الخاطئة عن اإلســـالم، والرفع 
مـــن مكانـــة المـــرأة المســـلمة اجتماعيا، في 
محاولة لتحســـين صورة اإلســـالم في روسيا 
والتي تســـببت الجماعات اإلرهابية المتطرفة 
في الشـــرق األوسط في تشـــويهها ووضعها 

محط انتقاد وتجنب من قبل اآلخرين.
ولعـــل األشـــكال التـــي من خاللهـــا يدافع 
المسلمون الروس عن صورة اإلسالم كانت فن 
األزيـــاء، وذلك من خالل معرض لتقديم األزياء 

اإلسالمية المنفتحة للروس.
وقالـــت ناتاليـــا اياشـــيفا مســـؤولة عـــن 
العالقـــات العامة فـــي المعـــرض ”إننا نرغب 
فـــي أن نكـــون ســـباقات إلـــى تعزيـــز مكانة 
المرأة المســـلمة اجتماعيا في روسيا وإبراز 
أهميتها“. وتشرف ناتاليا اياشيفا على تنظيم 
مهرجان الموضة المخصص لألعمال الخيرية 
الـــذي ينظم فـــي العاصمة موســـكو، ويحاول 
المهرجان الترويج للثقافة اإلسالمية والتنوع 
القائمـــة عليه، وهو الهدف الرئيســـي من هذا 

النشاط.
وتؤكـــد اياشـــيفا أن هـــذا المعرض ليس 
ســـوى جزء من خطة اتصاليـــة كاملة تبنتها 
أبرز الوجوه المسلمة في روسيا، وهذه الخطة 
االتصاليـــة تهدف إلـــى تغيير الصـــورة التي 
انطبعت لدى الكثيرين عن اإلسالم، باستعمال 
الفن واالتصال المباشـــر واالجتماعات العامة 
بالمواطنين وتوزيع كتيبات صغيرة للتعريف 
باإلســـالم بأكثر دقة. وقد شـــهد هذا المعرض 
”نجاحا هاما“ حسب تأكيد القائمين عليه، ”إذ 

شـــاركت فيه المرأة المســـلمة في روسيا بكل 
أناقتها، وعّرفت اآلخرين بأزيائها اإلسالمية“، 
حســـب تصريح اياشـــيفا. وقد ســـهرت على 
الحـــدث مجموعة من النســـاء المســـلمات من 
موســـكو إلظهار الصورة الحقيقية لإلســـالم 

ومحاولة التعريف به من وجهة نظر مغايرة.
وقالـــت زولفيا روبوفا، إحـــدى المنظمات 
”من الرائع كســـر الحواجز واألفكار المســـبقة 
عن اإلســـالم بهـــذه الطريقة“. وأكـــدت هؤالء 
الناشـــطات أن الجالية المســـلمة في روســـيا 
أتيحت لها فرصة التعريف بنفســـها من جديد 
بعد األحداث األخيرة بين روســـيا وأوكرانيا، 
ما شـــجعهن على تكرار المبـــادرات للتعريف 
بالدين اإلســـالمي، فأصبح بالتالي من السهل 
على المســـلمات الترويج لثقافتهن وأزيائهن 

لغير المسلمين.
هذه النشـــاطات والجهود االتصالية التي 
تقوم بها الجالية المســـلمة في روســـيا تأتي 
أيضا في ســـياق لفـــت انتباه الســـلطات إلى 
اإلشـــكاالت التي تعيشـــها الجاليـــة، وخاصة 
مســـألة نقص المســـاجد التي لـــم يعد عددها 
يكفـــي إليواء المصلين الذيـــن يتزايد عددهم. 
ورغـــم الجهـــود المبذولة إلعـــادة تحديد دور 
اإلســـالم، فـــإن بعض المســـلمين يقـــرون أن 
االندماج الكلي في المجتمع الروســـي الحالي 
ال يـــزال يواجه بعـــض التحديـــات. وفي هذا 
الصدد، قال محمد علي مواطن مسلم يقيم في 
موســـكو ”يمكنني الصالة بشـــكل عادي، لكن 
المساجد قليلة جدا في موسكو، ويؤكدون لنا 
أنه ال وجود لمســـاحات خالية لبناء مســـاجد 
بينما هناك مســـاحات متاحة لبناء األســـواق 

التجارية“.
وأكـــد راويـــل عيـــن الدين رئيـــس مجلس 
اإلفتاء الروســـي أن إشـــكالية نقص المساجد 
تعـــد أبرز النقـــاط التي يعمل عليهـــا اآلن مع 
الســـلطات الروســـية من أجل تحســـين وضع 
المســـلمين الروس في البلد، وقد أشار إلى أن 

الرأي العام في روســـيا يقـــف منحازا لنظرية 
تحديد وضع المســـلمين وعـــدم االلتفات إلى 
مطالبهـــم جميعـــا ”كأن المســـلمين ليســـوا 

مواطنين روسا“، حسب قوله.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس اإلفتـــاء أن علـــى 
الحيـــاة  فـــي  أكثـــر  المشـــاركة  المســـلمين 
االجتماعية الروسية بشكل عام، قائال ”إن من 
بين أهم األســـباب التي تعيق بناء المســـاجد 
فـــي روســـيا ضعـــف مســـاندة الـــرأي العام 
لألســـف، فعندمـــا نحصل علـــى قطعة أرض 
إلقامة مســـجد نواجـــه معارضـــة كبيرة على 
البناء“، مضيفا ”غالبا ما أشـــجع المســـلمين 
على أن يكونوا فاعلين في المجتمع وألومهم 

على قلة مشاركتهم وضعف دورهم فيه“.

ومـــن بين الجهـــود األخـــرى الرامية إلى 
إيجاد دور أكثر فاعلية فـــي المجتمع، أعلنت 
الجاليـــة المســـلمة إطـــالق مخيـــم لألطفـــال 
الذكور فـــي كل أنحاء روســـيا، ومن المنتظر 
أن يســـجل حوالي 150 طفال تتراوح أعمارهم 
بين 9 و13 سنة في هذا المخيم، الذي سيجمع 
بين أنشطة ترفيهية ورياضية وأخرى دينية. 
ويرتكـــز برنامـــج التوعيـــة الدينيـــة لألطفال 
حســـب القائمين على هـــذا المخيم على القيم 
النبيلة لإلســـالم وأفق التســـامح والتعايش 

الذي يحويه هذا الدين.
 وقـــد اختـــار منظمـــو المخيـــم أن يكون 
األطفال المســـلمون جنبا إلى جنب مع أطفال 
من أديان أخرى كالمســـيحيين وآخرين وذلك 

لتنميـــة الشـــعور باالنتمـــاء إلـــى الوطن قبل 
الطائفة.

وتعـــد الجالية المســـلمة األكثـــر نموا في 
روسيا، واألكثر تنوعا عرقيا في البالد، ويبلغ 
عددهم اإلجمالي في العاصمة موسكو حوالي 

1.5 مليون شخصا. 

} القاهــرة - أعلن شـــيخ األزهر، الدكتور 
أحمـــد الطيـــب عـــن زيـــادة المنـــح للطلبـــة 
المســـلمين فـــي الفلبين من 11 إلـــى 25 منحة 
للدراســـة بمختلف معاهـــد األزهـــر وكلياته. 
وقد جاء ذلك خالل لقاء شـــيخ األزهر بالقاهرة 
بوفد اللجنة الوطنية لمسلمي الفلبين برئاسة 
ياســـمين بورسان الو رئيســـة اللجنة، وأطلع 
الوفـــد الفيليبيني شـــيخ األزهـــر على أحوال 
المسلمين بالفلبين والذي يقدر عددهم بعشرة 

ماليين مسلم.
وأبدى الدكتـــور الطيب اســـتعداد األزهر 
لتقديـــم كافـــة الدعـــم للمواطنين المســـلمين 

بالفلبين لنشـــر الفكر الوسطي الذي يعبر عن 
ســـماحة اإلســـالم ويســـره، وكذلك االستعداد 
الســـتقبال أئمة مســـلمي الفلبيـــن وتدريبهم 
على مواجهة التحديات المعاصرة والتصدي 

لألفكار المتشددة.
ولـــم يقتصـــر الدعـــم المصري لمســـلمي 
الفلبين فقط على تطوير مجال البحث العلمي 
في األبحاث اإلسالمية في جامعات األزهر، بل 
تجاوز األمـــر ذلك إلى مبادرة مـــن دار اإلفتاء 
المصريـــة بحل يخـــص المتطلبـــات الدينية 

للجاليات المسلمة في جميع أصقاع العالم.
فقـــد دعا بـــدوره مفتي الديـــار المصرية، 

الدكتور شوقي عالم، إلى إنشاء مركز لفتاوى 
الجاليات المسلمة، يضم في عضويته ممثلين 
عـــن جميـــع الجاليـــات واألقليات المســـلمة، 
يعمل على إيجاد حلول شـــرعية لفتاويهم في 

مجتمعاتهم غير اإلسالمية.
وأبـــدى المفتي، خـــالل اســـتقباله للوفد 
الفلبينـــي الـــذي التقى شـــيخ األزهـــر أحمد 
الطيـــب، اســـتعداد دار اإلفتـــاء لتقديـــم كافة 
أشكال الدعم والتعاون للمسلمين في الفلبين، 
وإعداد برامج ودورات إلعداد المفتين، وتبادل 
األبحاث وكل ما من شأنه نفع المسلمين سواء 
في الفلبيـــن أو في باقي أنحـــاء العالم. وأكد 

المفتي، خالل اللقـــاء أن دار اإلفتاء المصرية 
تعايش مشكالت األمة، وتقدم الحلول الشرعية 
لها، مشيرا إلى أن الدار تسعى إلى مد جسور 
التعاون مع مختلف المؤسسات خارج مصر. 

} بروكسل -أوردت منظمة العمل ضد كراهية 
اإلسالم ببلجيكا في تقريرها السنوي، أن سنة 
2014 سجلت حوالي 185 عمال معاديا لإلسالم 
في البالد، فضال عن أكثر من ألف حالة اعتداء 
علـــى المســـلمين ســـواء ماديـــا أو لفظيا في 
بلجيكا. وأعلنت المؤسسة بعدما اعتمدت في 
تقريرهـــا على أرقام للمركـــز االتحادي لتكافؤ 
الفـــرص أن هـــذه الظاهرة فـــي تزايد ملحوظ 
وقد ارتفعـــت بـ 94 في المئة منـــذ 2011، وفق 
ما ذكر موقـــع ”بيلج 24 المتخصص في رصد 

االعتداءات العنصرية في البالد.
وأوضح المركـــز االتحادي لتكافؤ الفرص 
فـــي تقرير له في مارس الماضـــي أنه في عام 
2014، قام المركز بفتح 260 ملفا جديدا لحاالت 
التمييز والتعبير المحرض على الكراهية ضد 
المســـلمين. ومن بين هذه الملفـــات، وجد 52 
ملفا تم تحديدها بوضوح كجرائم أو خطابات 
محرضـــة علـــى الكراهية الدينيـــة التي يحذر 

منها القانون البلجيكي.
وأضافـــت منظمـــة العمـــل ضـــد كراهيـــة 
اإلسالم في بلجيكا أن من بين 205 من الحاالت 
المتبقيـــة نجـــد 130 حالة تقع ضمـــن ظاهرة 
اإلســـالموفوبيا دون وجود جريمـــة، وطلبت 
من المركز االتحـــادي تعيين هذه الحاالت في 
المســـتقبل، ال سيما وأن موقعه على اإلنترنت 
يعرف مصطلح اإلســـالموفوبيا بأنه ”الخوف 
من اإلسالم والمسلمين أو من يشتبه في أنهم 

مسلمون“، وليس مجرد الخوف من اإلسالم.
وذكـــرت المنظمة أن بلجيكا ســـجلت 185 

عمـــال معاديا لإلســـالم في ســـنة 2014 مقابل 
139 عمال فـــي 2013  و115 عمال في 2012، و95 
عمـــال فقط في 2011، معربـــة عن قلقها من هذا 
اإلرتقاع الملحـــوظ داخل المجتمع البلجيكي. 
واســـتنكر المســـؤول عن التقرير هذه األرقام 
قائـــال ”من 2011 إلـــى 2013، كان فـــي بلجيكا 
عمالن معاديان لإلسالم على األقل كل أسبوع، 
ويخرق كل واحد منهما بشـــكل واضح قانون 
مكافحة التمييز. وفـــي 2014، أصبح ما ال يقل 
عن ثالثة أعمال معادية لإلسالم في األسبوع، 
بمعدل عمل واحد معاد لإلســـالم كل يومين“، 
محذرا مـــن أن ”الســـلطات العمومية ال تدرك 
مدى انتشـــار هـــذه الظاهـــرة وتأثيرها على 

التماسك االجتماعي والحريات العامة“.
وتطالـــب منظمـــة العمـــل ضـــد كراهيـــة 
اإلسالم الحكومات باالعتراف رسميا بظاهرة 
اإلسالموفوبيا في القانون البلجيكي باعتباره 
انتهاكا للحقـــوق األساســـية، ومخالفا لنص 
الدســـتور الذي تقوم عليه المملكـــة. وقد أكد 
العديد من النشـــطاء الحقوقيين واليساريين 
أن مسألة اإلســـالموفوبيا يجب أن تحسم من 

خالل التعليم والنوادي الثقافية وخاصة عبر 
وســـائل اإلعالم التي تتيح للجميع المعلومة 
واالقتراب أكثر من حقيقة المسلمين التي هي 
علـــى العكس تماما مما يقع ترويجه للمجتمع 
الغربـــي على أن اإلســـالم هو تهديـــد للواقع 
الذي تعيشـــه أوروبا في مستوى الديمقراطية 
والحريـــات. وعلى غـــرار ما وقع في فرنســـا، 
تسعى القوى المدنية الناشطة ضد العنصرية 

في بلجيـــكا إلى تضمين اإلســـالموفوبيا في 
المعاجم الرسمية والعلمية في كل الخطابات 
والمقـــررات العلميـــة للتحســـيس بخطـــورة 
هذه الظاهـــرة، وقد بدأت فعال نشـــاطـات في 
الـواليـــات المختلفـــة مـــن بلجيكا تســـتهدف 
التعريـــف باإلســـالم وتغييـــر الصـــورة التي 
روجـــت لـــدى الرأي العـــام من قبـــل منظمات 

يمينية متطرفة.
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مسلمو روسيا يعرفون بحقيقة اإلسالم ويلفتون نظر السلطات إلشكاالتهم

األزهر يزيد من استقطاب الطلبة الفلبينيني لنشر أفكاره الوسطية عن اإلسالم

منظمات حقوقية بلجيكية تندد بالعنصرية ضد املسلمني

قبل إعالن املســــــيحية األورثوذكســــــية دينا رســــــميا لروســــــيا مع اعتناق األمير فالدميير 
األول للمســــــيحية سنة ٩٨٨ ميالدي، اعتنق سكان حوض نهر الفولغا الواقع غرب روسيا 
اإلســــــالم كمعتقد إمياني ثابت إلى أيامنها هذه، إذ تعود عراقة وجود اإلســــــالم في تلك 
املناطق إلى املئات من الســــــنني. ويعبر قدم وجود اإلسالم في املنطقة الروسية عن أصالة 
هذا املكون الديني والروحي في املجتمع الروســــــي، الذي يتعايش فيه املسلمون مع باقي 

أتباع األديان بتآلف فريد رغم بعض الصعوبات.

املئات من املصلني يؤدون صالة العيد في أحد شوارع موسكو نظرا لقلة املساجد

مسلمون يتظاهرون ضد اإلسالموفوبيا ويلفتون االنتباه إلى معاناتهم

[ معارض فنية لجذب انتباه املواطنني إلى انفتاح اإلسالم [ مفتي روسيا يؤكد وجود صعوبات في بناء املساجد

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال رئيس اتحاد المسلمين في 
والية سكسونيا األلمانية محذرا 

من الخطباء المتطرفين إنه يتعين 
على الدولة أن تعلن أننا نقف ضد 
الخطباء المتطرفين وضد أي شكل 

من أشكال التطرف في ألمانيا.

◄ تحفظت سلطات مدينة برادفورد 
البريطانية على طلب إنشاء مسجد 
خاص بالنساء تقدمت به مجموعة 

من النسوة والذي سوف يكون نواة 
لمركز إسالمي مستقل للنساء، 

وبررت السلطات تحفظها بأن هذا 
المشروع ”تمييز ضد المرأة“.

◄ دعا رئيس الكتلة البرلمانية 
لحزب الخضر األلماني، أنتون 

هوفرايتر، المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل إلى التدخل 

لمواجهة كراهية األجانب في ظل 
تزايد الهجمات على مقرات إقامة 

الالجئين في ألمانيا. 

◄ أفاد شاهد عيان أن السجانين 
في ميانمار وداخل سجون مدينة 
أراكان يقومون بإجبار المسلمين 

المعتقلين على تغيير دينهم 
ومنعهم من القيام بطقوسهم 

الدينية حسب المواثيق القانونية 
الجاري بها العمل.

◄ أعلنت الشرطة األلمانية تراجع 
عدد المشاركين في مظاهرات حركة 

”بيغيدا“ اليمينية بشكل ملحوظ 
ما يشير إلى تراجع شعبية الحركة 
التي تواظب منذ أشهر على تنظيم 

مظاهرات. 

◄ تجمع عدد كبير من النشطاء 
والحقوقيين في ميدان حقوق 

اإلنسان في العاصمة النمساوية 
فيينا للتنديد بتعاظم ظاهرة 

اإلسالموفوبيا ومعادات المسلمين 
في أوروبا.

باختصار

«إن ظاهـــرة التكفيـــر تعانـــي منهـــا األمـــة اإلســـالمية والعربية 

واألفريقيـــة، فالتكفيـــر أصبـــح وســـيلة مـــن وســـائل المعارك 

كالنباتات الطفيلية التي تريد االستحواذ على الدين».

صفا طلعت تاج الدين
مفتي روسيا 

«ال توجد لدينا أي مطالب سوى أن نعيش بشرف وكرامة وأن نكون 

جـــزءا من املجتمع البلجيكي وننعم باملســـاواة مـــع اآلخرين في كل 

شيء».

فؤاد بن يخلف
رئيس منظمة حقوق املسلمني في بلجيكا

«األزهر يحارب التطرف الذي تقوم به الجماعات التي تدعي انتماءها 

إلـــى اإلســـالم، وفي الحقيقة إن اإلســـالم بريء من اإلســـالم الغريب 

الذي يعتنقه هؤالء».

عبداملنعم فؤاد
عميد كلية العلوم اإلسالمية باألزهر

راويل عين الدين:

نقص المساجد يعد أبرز 

النقاط التي نعمل على 

تجاوزها مع السلطات

النشـــاطات التـــي تقـــوم بها 

الجالية املســـلمة في روســـيا 

تأتـــي في ســـياق لفـــت انتباه 

السلطات لعدة مشاكل

◄

األزهر يؤكد الدعم للمسلمني 

ــفــكــر  بـــالـــفـــلـــبـــني لـــنـــشـــر ال

الــوســطــي الــــذي يــعــبــر عن 

سماحة اإلسالم ويسره

◄

منظمـــة العمل ضـــد كراهية 

اإلســـالم تطالـــب الحكومات 

رســـميا  باالعتراف  األوروبيـــة 

بظاهرة اإلسالموفوبيا

◄

تسامح



} بيــروت - المجموعـــة الشـــعرية ”كما لو 
أني نجوت“، لتمـــام هنيدي، الواقعة في 136 
صفحـــة من القطع المتوســـط، هي عبارة عن 
مجموعـــة التقاطات وأســـئلة هادئة صامتة 
تحاول أن تترك أثرا وســـط كّم األسئلة الذي 

أنتجه الحدث السورّي، يطرحها هنيدي.
يســـتفيد هنيـــدي مـــن البيئـــة الصامتة 
القاسية شمال العالم حيث يعيش في المنفى 
الســـويدّي، بعد نجاته غير المحســـومة كما 
يقول عنوان مجموعته! وفي تشـــّكك يشي به 
العنوان، يكتب الشاعر تمام هنيدي نصوصا 

ال تنتمي إلى الثورة الســـورية أو إلى زمانها 
الزاخر باالنفجارات فحســـب، بل تستفيد من 
فعل الشجاعة الذي تنطوي عليه هذه الثورة، 

لتعلن الرفض حينا والحزن حينا آخر. 
محاولـــة  المجموعـــة  نصـــوص  تبـــدو 
استشـــفاء شـــعرية مـــن اآلثار التـــي تركتها 
البالد الموبوءة بالموت الّرخيص على جسد 

الشاعر.
وتتراوح نصوص المجموعة من القصير 
جدا كلقطات سريعة من الذاكرة السورية، أو 
نصوص طويلة كتبها في المنفى الســـويدي 

حيـــث يعيش منـــذ حوالـــي العامين ونصف 
العام.

والمجموعـــة الجديـــدة، هـــي نصـــوص 
شـــعرية والتقاطات ســـريعة، سمح 
الوقت الطويل في المنفى بإنجازها.
هـــذه  أن  هنيـــدي  ويوضـــح 
المحاولة، هي استشفاء من الذاكرة 
الشخصية أكثر من أن تكون شعرا 
”االستشفاء  ويضيف  والتقاطات، 
من الذاكرة القديمـــة التي ال أزال 
أمتلكها مـــن قبل انـــدالع الثورة 

السورية“.
ويبيـــن هنيدي، أن تســـعين 
بالمئة مـــن نصوص المجموعة 
تـــم إنجازها بعـــد وصوله إلى 
السويد عام 2013، حيث سمحت 

السويد والوقت الذي كان متاحا، إضافة إلى 

الهـــدوء، بالتفكير فـــي أدق التفاصيل. وعن 
المقاربة مع الواقع الســـوري، يؤكد هنيدي، 
أن المقاربة ضمن هذه المجموعة، شـــخصية 
وتمســـه قبل أن تمـــس الواقع 
الســـوري، وتلتصق به هو غير 
البعيـــد عـــن الواقع الســـوري، 
وهي قريبة من الواقع بمقدار ما 

يتاح لها ذلك.
وتمام هنيدي، شـــاعر وكاتب 
ســـوري مقيم فـــي الســـويد، من 
مواليـــد الســـويداء فـــي الجنوب 
السورّي، يكتب في الشعر والسرد، 
وقد نشرت بعض نصوصه في عدد 
من الدوريات العربية. كما ترجمت 
إلى  وقصائـــده  نصوصـــه  بعـــض 
اإلنكليزية والســـويدية، وصدرت له 

مجموعة ”وشوم الضباب“.
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ثقافة

كتاب يطرح أسئلة حول 
شخصية عمر الشريف

{دمى الماتريوشكا التقليدية الروسية}، معروضة في متحف بموسكو مجموعة من الدمى الخشبية تعرف بـ

العربيـــة“،  ”مصـــر  دار  عـــن   - القاهــرة   {
يصـــدر، كتـــاب بعنوان ”عمر الشـــريف.. بطل 
من تأليف الكاتبـــة والناقدة  أيامنا الحلـــوة“ 

السينمائية ناهد صالح.
يتنـــاول الكتـــاب ســـردًا تحليليًا لســـيرة 
الفنان الراحل عمر الشريف يكشف عن جذوره 
العائلية واالجتماعية وكيف أثرت في تكوينه 
الفني، وعالقته بأمـــه التي كانت لها النصيب 
األكبر في تشكيل حياته وكذلك عالقته بالفنانة 
فاتـــن حمامـــة وانطالقه إلى عالـــم النجومية 
في مصـــر والعالـــم العربي ومنـــه إلى فضاء 

العالمية.
كمـــا يحكـــي الكتاب عـــن مشـــوار غربته 
والشواهد األسطورية التي أحاطت به، عالقته 
بالنساء والقمار والسينما، ويطرح العديد من 
األسئلة الســـاخنة التي تزيل جانبًا كبيرًا من 
الغموض حول شخصية النجم رفع اسم مصر 
في الســـينما العالمية ومحافلها خالل مســـار 
طويل مـــن التحّديات وذلك فى تســـعة فصول 
ترســـم بورتريهـــًا لشـــخصية عمر الشـــريف 
اإلنســـان والفنـــان وتحتوى علـــى الكثير من 
التفاصيل والمعلومات عنه وعلى خلفية زمنه 
الذى بدأ فيه مشـــواره الفني وحتى اللحظات 

األخيرة في حياته قبل الرحيل.
يذكر أن عمر الشربف غادرنا يوم 10 يوليو 
الماضي، بعد أن ترك لنا عشـــرات األفالم لعل 
أشهرها ”صراع في الوادي“ و“أيامنا الحلوة“ 

و“لورانس العرب“ و“حسن ومرقص“.

ســـوف يطرح كتاب للموظف الســـابق بوكالة األمن القومي اآلميركية 
إدوارد ســـنودن املوجود حاليا في روســـيا، بعنوان {أبناء قابيل} وذلك 

بعد صدور كتاب أول عنه بعنوان {عصر األخطبوط}. 

تقيم مكتبة ديوان بالزمالك، بالقاهرة،  مســـاء األحد ٩ اغسطس 
الجاري، حفال لتوقيع كتاب {بث مباشر من جهنم} للكاتب تامر أبو 

عرب، وذلك بحضور عدد من الكتاب والنقاد.

تســـتعد مدينة إفران املغربيـــة، الحتضان مهرجان تورتيت الســـنوي في 
دورتـــه التاســـعة بداية من الســـادس حتى الثامن من أغســـطس الجاري، 

املهرجان اختير له شعار {الطبيعة في ملتقى الثقافات}.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تصدر دار ”الساقي للطبع 
والنشر“، ببيروت، قريبا كتاب 

نجدة فتحي، بعنوان ”صالح جبر“ 
الذي يتناول السيرة الذاتية لرجل 

السياسة العراقي صالح جبر.

◄ أصدرت الهيئة العامة 
لالستعالمات المصرية، كتابا 
جديدا بعنوان ”قناة السويس 

الجديدة: هدية مصر للعالم“ يوثق 
أعمال حفر قناة السويس الجديدة، 
ويعرض أهم محطات الحفر الجاف 

والتكريك خالل عام كامل.

◄ انطلقت مساء أمس، فعاليات 
مهرجان شبيب للثقافة والفنون، 

في المدرج الروماني، بعّمان 
وتستمر فعالياته حتى السبت 8 

أغسطس الجاري.

◄ يسجل مهرجان وهران الدولي 
للفيلم العربي حضوره في تظاهرة 
”قسنطينة عاصمة الثقافة العربية“ 

بتنظيم دورة خاصة بعنوان 
”أيام الفيلم العربي المتوج“ في 

األسبوع األخير من ديسمبر المقبل.

◄ أكد المشاركون في افتتاح 
الدورة األولى للصالون الوطني 

للصورة الفوتوغرافية التي 
افتتحت، مؤخرا، بسوق أهراس 
الجزائرية، على ضرورة االرتقاء 

بالصورة الفوتوغرافية في 
الجزائر.

◄ أعلن مجلس أمناء جائزة الملك 
عبدالله الثاني األردنية لإلبداع أن 
موضوع الجائزة لدورة العام 2015 

/2016 خصص في حقل اآلداب 
والفنون حول ”الشخصية العربية 

في الرواية العربية المعاصرة“.

◄ صدر عن "الهيئة المصرية 
العامة للكتاب"، فى مشروع 

مكتبة األسرة ضمن سلسلة علوم 
اجتماعية كتاب "تجليات اإلعاقة 

في التراث الشعبي المصري" 
تأليف مجموعة من الكتاب. 

باختصار

يحاول الشــــــاعر السورّي ّمتام هنيدي في مجموعته الشعرية اجلديدة املوسومة بـ“كما لو 
أني جنوت“، الصادرة، حديثا، عن ”منشــــــورات املتوسط“، ببيروت،  إيجاد صيغة جديدة 
ــــــو أنه حالَة صّماء ال ميكن تغييرهــــــا، فيفتح الباب على ذاكرته  ــــــف مع املاضي كما ل للتآل

ملواجهتها واالنتقال منها نحو ”اآلن“.

لوال ضوء القذائف لما رأينا الطريق

رضاب نهار

} تتـــوزع نصـــوص كتاب ”صـــالة“ لعبدالله 
الســـبب علـــى قســـمين: الصهيل ذو 
الرئـــة الرماديـــة، والطـــواف حـــول 
الذاكـــرة، وفيهما يتخذ الســـبب من 
مناســـبات الرحيل -رحيل الشعراء 
األصدقاء- مـــادة للتأمل في قضايا 
والصداقـــة،  والجمـــال،  اإلبـــداع، 
والمـــوت،  والحيـــاة،  والحـــب، 
والحضور، والغياب. يقع «صالة» 
فـــي الترتيـــب الــــ11 فـــي قائمة 
إصدارات الســـبب التي تراوحت 
بين الشـــعر، والقصة، والدراسة 

النقدية.

الحنني والذكرى

”صالة“ كتاب في الشـــعر وللشعر. وفضال 
عن كونه نصوصا شعرية مركزة، اجتهد فيها 
الســـبب ليقـــدم تجربة جديـــدة تغني رصيده 
الشـــخصي، كمـــا تغنـــي الرصيـــد اإلماراتي 
عمومـــا، فإنـــه ُمهدى إلـــى الشـــعراء ممثلين 
بأربعة مـــن رموزه في اإلمـــارات وهم: خليفة 
محمد خليفة، وجمعة الفيروز، وعلي العندل، 

وأحمد راشد ثاني.
هو كتاب للحنين والذكرى، يختصر غياب 
األصحـــاب ويعيـــد حضورهـــم عبـــر الكلمة. 
قد تتنفس بيـــن صفحاته رائحـــة من رحلوا، 

ممزوجـــة بميـــاه الخليج العربـــي ومعجونة 
بنكهـــة موائد اإلماراتيين. فـ“صالة“ للشـــاعر 
اإلماراتي عبدالله الســـبب، يطـــوف حول من 
وجوده  يستحضر  بعيدا،  سافر 
شـــعر،  مـــن  قصائـــد  ويكتبـــه 

ونصوصا من نثر وسرد.
شـــكال  الكتـــاب  ينقســـم 
ومضمونـــا إلـــى قســـمين، األول 
يحمل عنـــوان ”الصهيل ذو الرئة 
الرماديـــة“، ويتضمـــن مجموعـــة 
من النصوص تســـبقها أو تتبعها 
إضاءات لإلشـــارة إلى مـــا تتخلله 
وعالمـــات.  وأماكـــن  دالالت  مـــن 
بينمـــا يحمل القســـم الثاني عنوان 
”الطواف حول الذاكرة“ ويحوي إلى 
جانـــب النصوص، كتابات يســـردها 
السبب مستعيدا لقاءاته القديمة مع أصدقائه 
الراحليـــن إلى األبـــد: الشـــاعر خليفة محمد 
خليفة، الشـــاعر جمعة الفيروز، الشـــاعر علي 

العندل، والشاعر أحمد راشد ثاني.

تكرار املفردة

يقـــول عبداللـــه الســـبب في حديثـــه إلى 
”العـــرب“ عن الكتـــاب: أردت أن أركز من خالل 
التنويـــع الحاصل في صفحـــات ”صالة“ على 
إستراتيجية اإلهداء. ففي حين كنت أقّدم عملي 
ألربعة شـــعراء رحلوا، كان مـــن الضروري أن 
أعّرف بهم أمام القارئ العربي، ناقال مقتطفات 
من قصائدهم مع إشارة إلى المصدر. وحسب 
رأيي فإن هذه الطريقة كنت ســـأعتمدها حتى 

لو لم يكن المهدى إليهم شعراء أو كّتاب.
ويضيف ”في الفصـــل الثاني من الكتاب، 
تجـــدون أكثر من جنـــس أدبي. فبين الشـــعر 
دّونـــت  الذاتيـــة،  والســـيرة  التراجـــم  وأدب 
مشـــاعري تجـــاه صحبـــة رحلوا، مســـتعينا 

بالقصيدة والســـرد. األمر الذي أعطاني مجاال 
واسعا للبوح والحب والرثاء وغير ذلك“.

يعتمد الســـبب في نصوص هـــذا الكتاب، 
على تكرار المفردة أكثر من مرة. ليؤكد وقعها 
على روحه أوال وعلـــى اللحظة الحالية ثانيا. 
وكأنه يرددها ليسمع صداها مدويا في أنحاء 
المـــكان. وتـــراه ينحـــت منها معانـــي أخرى 
ومفردات على ذات الوزن والنســـق سواء في 
المعنى أو حتى في اللحن الموســـيقي. األمر 
الـــذي ينطبق على عنوان معظم نصوصه. فقد 
جاء في نص ”قبورنا.. قرارنا“. يقول عبدالله 
الســـبب ”نافلة أوراقنا/ أرزاقنـــا/ وأعناقنا/ 

نافلة أسرارنا/ أسفارنا/ وإسرافنا“.

أسلوب البوح

يقترب أســـلوب الشـــاعر عبدالله الســـبب 
إلـــى البوح واالعتـــراف أكثر منـــه إلى النمط 
الشـــعري. فكل ما يكتبه هنـــا هو مراٍث للوقت 
الذي جمعه بأولئك الشـــخوص. لذا يذهب إلى 
عـــدد من المفاهيم الثقافيـــة وعدد من األماكن 
التي احتضنت حضورهم الســـابق ويناجيها 
ويعلـــن حزنـــه لهـــا. ويضعنـــا أمام أســـماء 
وعناويـــن كثيـــرة نعرفها وأخـــرى ال نعرفها. 
ففـــي نصه يا ”جمعـــة“، يبدأ الســـبب بالقول 
”ماذا لو../ أن رأس الخيمة/ أن المســـرح/ أن 
”شؤون ثقافية“/ أن ”شؤون أدبية“/ أن اتحاد 

الكتاب“.
وهكذا يســـرد عشـــرات المفـــردات الدالة 
على المشـــهد الثقافي في المجتمع اإلماراتي، 
والـــذي كان فضاء أصدقائـــه المثالي وخاصة 
الراحـــل جمعة الفيـــروز، ليوضح أنه أضحى 
وحيدا خاليا من ضحكته، معلنا حزنه الكبير 

عبر السطور.

تأخـــذ العالقـــة بين الســـبب ورفاقه طابع 
الروحانيـــة فـــي تفاصيلها. فقال في القســـم 
الثاني مـــن الكتاب: لم أكن ألتقيـــه كثيرا، بل 
لقاءات نـــادرة، واتصاالت غيـــر متصلة وغير 
متواصلـــة، لكنها لقـــاءات مشـــحونة بالحب 
والمودة والعتابات الصادقة الصائبة، لقاءات 

تشـــيع بالطمأنينة والمـــرح، طمأنينة الحوار 
ومـــرح الكالم، كيـــف ال، وهو القائـــل الزبدي: 
”السبب، مشكلته في اســـمه؟!“ ويعرج بالقول 
إلى الهمس الضحوك: ”إذا كنت أنت الســـبب 
عبدالله محمد، فمن المؤكد أن النتيجة اســـم 

المرأة!“.

الشاعر اإلماراتي عبدالله السبب يدون مشاعره تجاه صحبة رحلت

تقف نصوص كتاب ”صالة“، للشــــــاعر اإلماراتي عبدالله محمد السبب، الصادر، حديثا، 
عــــــن احتاد كّتاب اإلمارات،  وبالتعاون مع وزارة الثقافة والشــــــباب وتنمية املجتمع، على 
التخوم في عالم الكتابة اإلبداعية، ففيها الشــــــعر كما هو معّرف ومعروف، وفيها السيرة، 

وفيها اليوميات، والذكريات، واحلكاية، واخلبر، وفيها غير ذلك.

كتـــاب يختصر غيـــاب األصحاب، 
قد تتنفـــس بني صفحاتـــه رائحة 
من رحلوا، معجونـــة بنكهة موائد 

اإلماراتيني

 ◄

عبدالله الســـبب يطوف حول من 
ســـافر بعيـــدا يســـتحضر وجوده 
ويكتبه قصائد من شعر ونصوصا 

من نثر وسرد

 ◄

كتاب للحنين والذكرى يختصر غياب األصحاب ويعيد حضورهم عبر الكلمة

 [ {صالة} كتاب لذكرى اللقاءات القديمة  [ نصوص تجمع بين الشعر وأدب التراجم والسيرة الذاتية
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ثقافة
 [ الدراما العربية تمر من مطابخ فيها الكثير من السكاكين

آرام

} يعتبـــر الفنان الســـوري رافي وهبي أحد 
ألمع األســـماء في عالـــم الكتابـــة الدرامية، 
الشاب الذي تخرج من المعهد العالي للفنون 
المســـرحية ســـنة 1997، والذي تحول اليوم 
إلى كاتب ســـيناريو تلفزيونـــي محترف، لم 
يكن بوســـعه إال أن يضيف لمسته السحرية 
علـــى واقع الدرامـــا الســـورية، وال نبالغ إذا 
قلنـــا إنه كان أحد المســـاهمين فـــي إنقاذها 
مـــن النمطية التي وقعت فيها خالل مراحلها 

األخيرة.
يقول رافـــي وهبي الذي خـــص صحيفة 
التلقائيـــة  منتهـــى  فـــي  بـــكالم  ”العـــرب“ 
والمصداقية ”إن الفنان مهما كان موقعه هو 
في النهاية ناقل رســـالة فنية وفكرية“، وإنه 
منذ البدء كان لديه شعور بأنه يمتلك القدرة، 
ليس فقط ليكون مرسوال أو حامل رسالة، بل 

أحد كّتابها.

متعة املسرح

رافي وهبي عمل فـــي التمثيل واإلخراج 
في المســـرح وفي التلفزيـــون ويحضر لفيلم 
سينمائي منذ سنتين تقريبا، استقّر به األمر 
فـــي عالم الكتابة األقرب إلـــى قلبه وطبيعته 

المرهفة. 
يقـــول ”لـــم أجـــد المتعـــة فـــي اإلخراج 
التلفزيوني كما وجدتها في المسرح أو ربما 
لـــم أجد لدّي نفـــس الرغبة وربمـــا الكفاءة“، 
هكذا يتحدث كاتب ومخرج مسلســـل ”حارة 
ع الهوا“ بكل شـــفافية عـــن الكتابة الدرامية 

السورية وقد أصبح اليوم أحد أهم كّتابها.
نشأ رافي وهبي في كنف عائلة متوسطة، 
عائلة ذات توجه يســـاري، شيوعي على وجه 

التحديد.
وهكـــذا نما وعيه فـــي أجـــواء األحزاب 
اليســـارية إذ كان ناشـــطا في ما كان يسمى 
باتحاد الشـــباب الديمقراطي، لكن ســـرعان 
مـــا اكتشـــف أن ميولـــه الثقافيـــة وعالقتـــه 
الوطيدة بالقراءة والمعرفة، كانت أكبر وأهم 
مـــن أي مـــكان يمكـــن أن يأخذه إليـــه العمل 
السياسي، لكنه يعترف بأهمية تلك المرحلة 
بالنســـبة إليه، والتي كـان لها بالغ األثر على 

شخصيته.

يعتبـــر الفنان وهبـــي أن عبـــارة التمّرد 
االجتماعي المطلبي، هي األقرب إلى قناعاته 
متحدثـــا عن األحداث التي بدأت في ســـوريا 
عـــام 2011 ضمـــن ســـياق ما عـــرف بالربيع 
العربـــي، يقـــول كنا جميعا في حالة دهشـــة 
ومفاجـــأة كبيـــرة، دهشـــة مصحوبة بخوف 
كبيـــر مـــن التعبير عـــن الموقف، الـــذي كان 

الجميع مطالبا به.
 ويضيـــف أن هنـــاك شـــريحة كبيـــرة لم 
تتمكـــن مـــن التعبيـــر عـــن موقفها بســـبب 
الخوف، ال ســـيما في خضم تسارع األحداث 

وضخامتها.
ذهـــب رافي إلى بيـــروت ليخرج قليال من 
ضغوط األحداث، يقول ”كان لدينا شعور أنا 
ومعظم األصدقاء الذين التقيتهم هناك بأننا 

سنعود قريبا إلى دمشق بعد شهر ربما“.
ويســـتطرد وهبي، الذي بقي عاما كامال 
عاجـــزا عن كتابة أي كلمة، قائال: هناك بدأت 
وألسباب  فكرة مسلسل ”ســـنعود بعد قليل“ 
تتعلق بالعمل، وبالطبع بســـوء األوضاع في 
بلدي، بقيت في بيروت شهرا بعد شهر، لكن 
لبيـــروت آثارهـــا اإليجابية أيضـــا، إذ أنني 
هناك شعرت بقدر أكبر من الحرية، وال سيما 
عندما أحسست ببعدي عن مركز الرقابة، ذلك 
الشـــيء الذي أفسح أمامي مجاال ألكون أكثر 

نشاطا على مستوى الذهن والكتابة.
فـــي رمضـــان المنصـــرم كان يفترض أن 
يعرض عمل يحمل اســـم ”خبز ملح ودم“ من 
كتابـــة رافي وهبي وإخراج الليث حجو، لكن 
كالعـــادة الظـــروف اإلنتاجية كانت الســـبب 
في تأجيل العمـــل إلى العام القادم، ويتطرق 
العمل إلـــى العالقة المعقدة والشـــائكة بين 
ســـوريا ولبنـــان، كمـــا يتحدث عـــن معاناة 
الالجئيـــن هنـــاك، ويعتبر وهبـــي أن العمل 
صعب ومعقد ال سيما في خضم مرحلة بدأت 
فيها مالمح انهيار ما يسمى الدول الوطنية، 

على حد تعبيره.

الفن والراهن

ال أكتـــب أعمـــاال ترضـــي الجميـــع، وال 
أســـتطيع أن أكتـــب عمال دراميـــا ال يالمس 
تجربتـــي الشـــخصية، هكـــذا يعلـــن كاتـــب 
الذي يعتبره األقرب  مسلســـل ”حالوة روح“ 
إلى قناعاته في النظر إلى الحدث الســـوري، 
يتحـــدث عن الرقابة بوصفهـــا جزءا عضويا 

من العقل العربي.
ويؤكـــد أن الرقابـــة الذاتية تبقى أســـوأ 
أنواع الرقابة على اإلطالق، يقول: المسلسل 
التلفزيوني يمر من خـــالل مطبخ فيه الكثير 
من البرادات واألفران والســـكاكين، إذ يقّر أن 
هناك الكثير من المشاهد التي تحذف من قبل 

محطات تمارس نوعا من الرقابة السياســـية 
أو الدينيـــة، ويعتبر أن تســـويق عمل درامي 
يتنـــاول األحداث الســـورية مهمة شـــاقة، ال 

سيما أن كل محطة ترتبط بسياسة ما.
يقول كاتب مسلســـل ”نادي الشـــرق“ إن 
”ســـفينة نوح“ هو االسم الذي اقترحه لنصه، 
لكن تم اســـتبدال االسم بســـبب اعتراضات 
دينيـــة. من ناحية أخـــرى يعتبر رافي وهبي 
أنه ضـــد دراما الشـــعارات، مؤكـــدا على أن 
المسلســـل التلفزيوني ليس بيانا شخصيا، 
وعلـــى الكاتب أن يتميز بســـوية فنية عالية، 
ويوضح في النهاية أن المسلسل التلفزيوني 
هو سلعة يجب أن تتوفر فيها جميع الشروط 
المناسبة، ومن هنا تكون مساحة الحرية في 
الروايـــة أو القصة واألدب عموما أكبر بكثير 
من الكتابة الدرامية لعمل يعرض على ماليين 

المشاهدين ويصل إلى مختلف األعمار.
يقول وهبي ”ما الفائدة إذا كتبنا أعمالنا 
بشكل صريح ومباشر، ولم تجد طريقها إلى 

العرض وإلى الجمهور“.

ويعتبـــر أن الكتابـــة عـــن األوضـــاع في 
ســـوريا اآلن هي مسألة في غاية الحساسية، 
إذ أن الجـــرح مازال مفتوحـــا، وأن مقاربته 
بشـــكل قاس قد تكون لها نتائج اســـتفزازية 

وتحريضية.
 ويلفت إلى أن هناك انقســـاما حادا على 
مستوى العالم العربي حول معطيات الربيع 
العربـــي ومجرياته ونتائجه، وأن لذلك أيضا 
تأثيره على الكتابة، ويختم بأن على الفن أن 
يتفاعل مع األحداث، ويســـاهم في خلق حالة 
من الوعي، وأن يســـاهم في إضاءة الصورة 

وإضاءة الزوايا المعتمة.

للترجمة  } أبوظبي - أصدر مشروع ”كلمة“ 
التابـــع لهيئـــة أبوظبي للســـياحة والثقافة 
كتابا جديدا بعنوان: ”إمبراطورية التفويض 
الســـماوي: الصين بين القرنين الرابع عشر 
والتاســـع عشـــر“، للباحث اإليطالـــي باولو 

سانت أنجيلو، وترجمه إلى العربية، 
ناصر إسماعيل.

ورغم األهمية الكبيرة والمتنامية 
التـــي باتـــت تحتلهـــا الصيـــن في 
التاريـــخ العالمـــي للقـــرن الواحد 
الدولي  المشهد  وفي  والعشـــرين، 
الراهـــن، إال أن مكتبتنـــا العربية 
ال تزال تفتقر إلى أعمال رصينة، 
تتنـــاول بالبحـــث والتمحيـــص 
الحضـــارة الصينية، وال ســـّيما 
خـــالل الفترة ما قبـــل الحديثة 

والمعاصرة.
 فـــي الواقع، ال ســـبيل لفهم 

الصيـــن المعاصـــرة ســـواء كان هـــذا على 
مستوى البعد الجغرافي السياسي، أو على 
مســـتوى القوة االقتصادية، أو على مستوى 
الهويـــة االجتماعيـــة والثقافيـــة بمعزل عن 

تاريخ اإلمبراطورية الصينية.
وانطالقا من ذلك فإن هذا الكتاب لمؤلفه 
أســـتاذ تاريخ شرق آســـيا في جامعة روما 

اإليطالية، باولو ســـانت أنجيلو، وأحد أهم 
في  المتخّصصيـــن  اإليطالييـــن  الباحثيـــن 
الدراســـات الصينية، يأتي ليســـّد نقصا في 
المكتبـــة العربيـــة، ويتيـــح خيـــارا متجددا 

للقارئ العربي.
يتناول العمل في ثالثة عشر 
فصـــال كافـــة مظاهـــر الحياة 
والمجتمـــع فـــي اإلمبراطورية 
الصينيـــة، في الفتـــرة ما بين 
والتاسع  عشـــر  الرابع  القرنين 
عشـــر خالل حكم ســـاللتي مينغ 
وتشـــينغ. فيعـــرض أوال لتاريخ 
األوروبية،  الصينيـــة  العالقـــات 
منذ إرهاصاتهـــا األولى في القرن 
هـــذه  وتطـــور  عشـــر،  الســـادس 
العالقات مـــن خالل مقاربة تتجاوز 
النزعة المركزية األوروبية التقليدية 
التي دأبت على التعاطي مع التاريخ 
الصينـــي، وفـــق قوالب نمطية استشـــراقية 

قديمة.
 وينتقـــل بعدهـــا المؤلـــف إلى تســـليط 
الضوء علـــى تنظيم الســـلطة اإلمبراطورية 
في تلك الفترة، وعلى عالقاتها مع الشـــعوب 
التابعـــة والمجـــاورة لهـــا، وتقديـــم شـــرح 
مفصـــل للحيـــاة االقتصاديـــة واالجتماعية 

والفكرية وتطورها مـــع التركيز على تحليل 
العوامـــل التي ســـاقت إلى خســـارة الصين 
لتفوقها العلمـــي والثقافي، وإلى اضمحالل 
الغربيـــة  الضغـــوط  أمـــام  اإلمبراطوريـــة 

واليابانية في القرن التاسع عشر.
كما كـــّرس الكاتب بعض الفصول لتناول 
التقسيم الطبقي والهرمي للمجتمع الصيني، 
مبـــرزا دور البيروقراطيـــة الصينية والمرأة 
والعشـــيرة والتنظيمات النقابيـــة في حياة 
الصينيين، إبان حكم ساللتي مينغ وتشينغ.

ورّكزت الفصول الختامية على الجوانب 
الدينيـــة والفكرية لإلمبراطوريـــة الصينية، 
والمـــدارس  الثقافيـــة  المؤسســـات  وعلـــى 
الفكريـــة واألدبية، التي بلغت قدرا مدهشـــا 
مـــن التطـــور في تلـــك الفتـــرة، وســـاهمت 
مساهمة رئيســـية في إثراء الحياة الثقافية 

والسياسية.
وترجـــع أهمية هذا العمـــل إلى محاولته 
الجادة والحثيثة إلعادة النظر في التصورات 
واألحكام الشـــائعة عن الحضـــارة الصينية، 
اســـتنادا إلى رؤية شاملة ومتعددة األقطاب، 

لكافة مظاهر هذه الحضارة.
مؤلف العمـــل هو باولو ســـانت أنجيلو 
أستاذ تاريخ شرق آسيا والدراسات الصينية 
في جامعـــة رومـــا اإليطالية، السابيينســـا، 
والمشـــرف على بعـــض الدوريـــات العلمية 
الهامة والمتخصصة في الدراسات الصينية 
واآلســـيوية، عالوة على نشره للعشرات من 
األبحاث والدراســـات العلمية في العديد من 
الدوريـــات األكاديمية الدوليـــة. من مؤلفاته 
األخرى في هذا الشأن ”العواطف في الصين 

(1997)، و“مشـــاعر الحب في  اإلمبراطورية“ 
الصيـــن من خالل بعـــض األعمـــال األدبية“ 
(2005)، و“تاريخ  (1999)، و“تاريخ الصيـــن“ 

الفكر الصيني“ (2012).
أما مترجم الكتاب فهو المترجم المصري 
ناصـــر إســـماعيل، والحائـــز علـــى درجـــة 
الدكتوراه من جامعة كالياري في ســـردينيا، 
يـــدرس اللغـــة واآلداب العربية فـــي جامعة 
جنوة اإليطالية، سبق أن ترجم كتاب ”الفكر 
الجمهوري“، وروايتـــي ”اإلقالة من الحياة“ 
و“حكاية الدّهان“، وصدرت هذه الكتب ضمن 

منشورات مشروع ”كلمة“.

ال ضوء ميكنه أن يكشــــــف الزوايا املعتمة أمام الوعي البشــــــري غير الفن، الفن الذي ميثل 
النور األمثل لصقل الوعي وإرشــــــاده إلى مناطق مدفونة حتت ركام اجلهل والقيود، لذلك 
غالبا ما يكون الفنان أيا كان مجاله الفني، أول ضحايا االســــــتبداد والقوى الظالمية، ذلك 
ــــــه هو وحده األقدر على ريادة العقــــــول والقلوب وقيادتها إلى حيث ضوء احلرية الرطب.  أن
”العرب“ التقت الفنان الســــــوري رافي وهبي أحد أهم كتاب الدراما السوريني، وكان لنا معه 

هذا احلوار حول واقع األحداث السورية والكتابة الدرامية.

هناك انقســـام حاد على مســـتوى 
العربـــي حـــول معطيـــات  العالـــم 
الربيع العربي، وهذا له تأثيره على 

الكتابة والفن

 ◄

{خبـــز ملـــح ودم} من كتابـــة رافي 
وهبي يتطرق إلى العالقة املعقدة 
والشـــائكة بني سوريا ولبنان، كما 
يتحدث عن معاناة الالجئني هناك

 ◄

قـــال الناقـــد والباحث املصـــري جابر عصفور إنـــه ينتظر خالل 
األســـابيع املقبلة صدور كتابني لـــه، أولهما بعنوان {املقاومة 

{الثقافة والحرية}. بالكتابة} وثانيهما موسوم بـ

عن دار الروسم للنشر والتوزيع صدرت رواية بعنوان {سيرتها 
األولـــى} للكاتب العراقي عادل مثنى خلف، الكتاب من القطع 

املتوسط.

صـــدر باللغـــة البولنديـــة، أخيـــرا، كتـــاب عـــن روايـــة الكاتب 
الســـوري عدنان فرزات «كان الرئيس صديقي» للمؤلفة كاميال 

يانتشيك، وإشراف الباحث يوسف شحادة.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ أقّر مجلس إدارة النادي 
األدبي بالرياض تكريم القاص 
المعروف جبير المليحان في 

الدورة السادسة من ملتقى النقد 
األدبي التي ستنعقد في شهر أبريل 

2016 بعنوان ”القصة القصيرة 
في المملكة العربية السعودية: 

مقاربات في المنجز النقدي“.

◄ استضافت مؤخرا دار 
العين للنشر والتوزيع الكاتب 

والسيناريست محمد رفيع، 
والشاعرة هبة عصام، وذلك ضمن 

برنامج كاتب وكاتبة.

◄ كسب العراق الدعوى الخاصة 
بكنز النمرود المقامة في المحكمة 

الدولية بباريس التي أقامتها 
شركة دنماركية، وقد طالبت 

الوزارة بتعويض يصل إلى 100 
مليون دوالر بسبب عدم تنفيذ بنود 

العقد بينهما.

◄ أدان المؤتمر الدولي لوزراء 
الثقافة الذي استضافه معرض 
أكسبو ميالنو 2015 على مدار 

يومين، بشدة، استخدام العنف 
ضد التراث الثقافي العالمي مطالبا 
االلتزام بمبادئ االحترام والتسامح 

المتبادلين.

باختصار

أبوبكر العيادي

} جـــرت العادة، في البلـــدان المتحضرة، 
أن يتصل المشـــرفون على المجالت ودور 
النشر بكل من يقترح عليهم مادة، ليعلموه 
بتلقيهم إياها، وموعد نشـــرها إن حظيت 
بموافقة لجنة القـــراءة، وال يجدون حرجا 
فـــي إحاطته علما برفضهـــا، إما لكونها ال 
تدخـــل في اهتمامات المؤسســـة، أو ألنها 
ال تســـتجيب لشروط النشـــر. ولي في هذا 
المجال تجربة مع دور النشـــر الفرنســـية، 
بعضها رّحـــب بمخطوطاتـــي واتصل بي 
لمناقشـــة بنود العقـــد، وبعضها اعتذر لي 
لعدم توافر سلسلة تناسب ما اقترحت، بل 
إن من الناشرين من كتب إلّي يشكرني على 
جهدي، وينصحني بالتوجه إلى دور نشر 

معينة تهتّم بالمواضيع التي أطرقها.
فـــي مقابل ذلـــك، كم يهـــدر الكاتب من 
جهده ووقته وماله كي يعلم بقرار الناشـــر 
المحترم، فقد يمّر عام وزيادة دون أن يأتيه 
منه رّد ال بالقبـــول وال بالرفض، وقد ينفد 
صبر الكاتب فيحّول مخطوطه إلى ناشـــر 
آخـــر، فإذا هو يلقاه بالصمت نفســـه، وإن 
نطق فبتسويف وإرجاء. يحدث هذا عندنا 
في تونـــس، حيث يضطّر الكاتـــب أحيانا 
إلى المساهمة في تكاليف النشر، ويحدث 
في ســـواها من البالد العربيـــة، ولي فيها 
عناوين صدرت دون عقد وال إشعار، ولوال 
األصدقـــاء لمـــا علمت، وما تلقيت نســـخا 

اقتنوها وأرسلوها من مالهم الخاص.
مواعيد  ولكن  موجودة،  االســـتثناءات 
ناشـــرينا في العادة عرقوبيـــة، حتى وإن 
كانت العقـــود موقعة أســـود على أبيض. 
وفســـخها من جانـــب واحـــد وارد، ولتوّل 
وجهك عندئذ شطر أّي محكمة تريد، فأنت 
خاســـر ال محالة، ولو كسبت القضية. ولي 
فـــي هذا البـــاب أيضا تجربـــة، وعناويني 
المتراكمة في رفوف الناشرين ثمانية، وال 
يعلم إال الله متى ســـيفرج عنها، ولكن إذا 
كان الناشر في الغالب مجّرد تاجر ال يملك 
هّمـــا ثقافيا، فما البال بمثقفين يســـّيرون 
مـــع  ويتعاملـــون  والمجـــالت،  الصحـــف 

زمالئهم بتعال واستهانة وتجاهل.
وأغـــرب مـــا حدث لـــي دعـــوة خاصة 
تلقيتهـــا فـــي خريـــف العـــام الماضي من 
رئيـــس تحريـــر مجلـــة عريقـــة، طلب مني 
إمداده ببعض المواد، فلبيت طلبه. ومرت 
األســـابيع والشـــهور بغير رّد، فبعثت إليه 

برسالة هذا نصها:
”طلبت صداقتـــي فقبلت، وعرضت علي 
بمواضيع  ووافيتك  فاستجبت،  المساهمة 
متنوعة، ألني ال أعرف بالضبط خط المجلة 
وال نوعيـــة المـــواد التي تفضل نشـــرها، 
نظرا إلى عـــدم توافرها في المهجر. ورغم 
مراســـلتين اثنتين لم يأتنـــي منك رّد، على 
األقل كي تعلمني أن المواد التي اقترحتها 
ال ترقى إلى مســـتوى المجلة، وهذا أبسط 
التعامـــل الحضـــاري مـــع الكتـــاب، حتى 
المبتدئين منهم“. ومّر اآلن ما يقارب العام، 

وال جواب.

* كاتب من تونس مقيم بباريس

التعامل الحضاري

أنا ضد دراما الشعارات فالمسلسل التلفزيوني ليس بيانا شخصيا

رافي وهبي: الرقابة جزء عضوي من العقل العربي

مشروع {كلمة} يصدر كتابا عن إمبراطورية الصين لإليطالي باولو سانت أنجيلو
ــــــة في العمق لغزا محيرا أمام كل من يريد  لطاملا بقي الشــــــرق بحضارته العريقة والضارب
اإلطالل على ماضيه ليفهم حاضره، من هذه احلضارات الشرقية تبرز احلضارة الصينية 
التي يظل فهمنا لها وملخزونها املادي والفكري فهما منقوصا، يحتاج إلى أكثر من دراسة 

ومتحيص.
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الفتـــرة تشكيل خـــالل  المغربيـــة،  بمراكـــش  رواق {127}  يحتضـــن 
الممتـــدة ما بين 25 أغســـطس الجـــاري و15 أكتوبر المقبل، 
أول معرض فردي للفنان الفوتوغرافي المغربي أشرف بزناني.

قدمت الفنانة التشـــكيلية المغربية فـــدوى برادة أكبر لوحة 
تشـــكيلية في تاريخ المغرب، التـــي يصل طولها إلى 50 مترا 

وبارتفاع مترين، وتعرض حاليا بكورنيش الدار البيضاء.

يشـــارك 46 مصـــورا فوتوغرافيا يقيمون في دولـــة اإلمارات ما 
بيـــن محترف وهـــاو، في الـــدورة الثالثة من معرض {الشـــارقة: 

وجهة نظر} الذي تنظمه مؤسسة {الشارقة للفنون}.

الخميس 2015/08/06 - السنة 38 العدد 9999

} بــريوت - الفنانـــة اللبنانية ناديا صفي 
الديـــن هي مـــن مواليد داكار في الســـنغال، 
وهـــي تعيـــش حاليا فـــي بيـــروت. تميزت 
أعمالها السابقة بسوداوية لم تغادرها حتى 
اآلن. ســـوداوية عرفـــت الفنانـــة كيف تظهر 
أبعادهـــا، عبر احتداد أو خفـــوت فصولها، 
بخبـــرة فنيـــة راكمتها بشـــغف واضح. كما 
أن استخدامها لأللوان الزيتية عبر توظيف 
خاصية الكثافة الحسية لتلك المادة اللونية 

هو من أقوى ما يميز عملها الفني.
درســـت ناديا صفـــي الديـــن الفنون في 
الجامعة اللبنانية، معهد الفنون الجميلة، ثم 
شـــاركت في معارض عدة في لبنان، ألمانيا، 
فرنســـا وأســـتونيا، كمـــا اختيـــرت إحدى 
لوحاتهـــا لتكون من ضمن المجموعة الفنية 

التي يمتلكها البنك الدولي.

تدرجات األسود

يكتشـــف الناظـــر إلـــى لوحـــات ناديـــا 
صفي الدين المعروضـــة في صالة ”أجيال“ 
البيروتيـــة بـــأن اللـــون األســـود لـــه هيئة 
ُمبتكـــرة من حيث ما يشـــير إليه. فحضوره 
النافذ الُمتجلي بمخيلته الحســـّية وبتقشف 
تدرجاتـــه وصـــوال إلـــى ”حياديـــة“ اللـــون 
الرمادي هو المضيء وليس اللون األبيض، 
وال كل مـــا يمـــّت إلى اللـــون األبيض بصلة 
روحية كبضعة ســـنتيمترات من مســـاحات 
لونيـــة هزيلـــة اقتصـــر ســـبب وجودها في 
اللوحات على خدمة حضور األسود وتقديم 
الـــوالء المطلـــق لـــه. أمـــا هيئـــات الثقوب 
الســـوداء الموجودة في الفضاء الخارجي، 

فقد اســـتقدمتها الفنانة إلـــى قلب لوحاتها 
لتعكس قوانينها العلمية ولتقنع الُمشـــاهد 
بمصداقيـــة رؤيتهـــا الخاصـــة، إذ جعلتها 
تجسيدا بصريا لفضائها الداخلي المسكون 

بسوداوية عارمة.
من المعلوم أن عيون الثقوب السوداء في 
الفضـــاء الخارجي هي األبلغ ظالما، واألقدر 
على جـــذب وابتالع كل ما يقتـــرب منها من 
كائنات مشـــعة أو غير ُمشـــعة على السواء، 
لكن الثقوب الســـوداء الخاصة بناديا صفي 
الدين هي مؤلفة من تيارات عنيفة وشطحات 

لونية غامقة.
حضورهـــا  فـــي  ُمختصـــرة  أنهـــا  إّال 
وتمدداتهـــا، منفذة بتقنية فنيـــة عالية تبدأ 
واســـعة لتصول وتجول فـــي أرجاء اللوحة 
حتى تضيق وتتكثف كلما اقتربت من وسط 
اللوحـــة، حيـــث يصبـــح اللون أقل ســـوادا 

وأخف حدة.
أمـــا ”الفاجعة“ المشـــهدية التي تقدمها 
لنـــا الفنانة هناك فـــي ”نهاية“ اللوحة، وفي 
تمام عمقها المغناطيسي هو تشّكل لمالمح 
بشرية لصورة رجل واحد وعمالق في هيئته 
وبنيته الجســـدية يحـــدق بعين المشـــاهد 

ويستدعي انتباهه إليه بقوة.

عناوين الفتة

تتعـــدد  انشـــغاالت الرجـــل- العمالق.. 
انشـــغاالت ”واهيـــة“ تشـــي بعكـــس ما هو 
عليه في لوحات الفنانـــة. نراه في لوحاتها 
إما يســـتعّد كمحارب فظ لقتـــال مهاجم غير 
مرئـــي، أو كمحاور يكظم غيظه أمام متحدث 
مجهول، أو يظهر منهمكا بتمزيق شـــيء ما 

بيديه الغليظتين وغير المتمكنتين.
تعطـــي الفنانـــة ألعمالهـــا عناوين الفتة 
لتبقي بعضهـــا خارج محدودية التســـمية، 
نذكر من هذه العناوين ”في الظل“، ”الشاعر 
الملعون“، ”حانق ولكن فخور“، ”الملعون“، 

”الجرذ السكران“ و“المفترس“.

قـــد تكون اللوحة التي ”تخـــون“ الفنانة 
وتظهـــر العمـــالق األســـود علـــى حقيقتـــه 
المخالفة لمظهره الخارجـــي، هي تلك التي 
والتـــي يظهر فيها  تحمل اســـم ”المفترس“ 
حامـــال ما بيـــن ذراعيه ضحية ما، شـــديدة 

الغموض وكثيرة البياض.
تحيـــل اللوحـــة المشـــاهد إلـــى قصـــة 
”الجميلـــة والوحـــش“ وما تحمـــل من معان 
ورموز شعرية تناقض تماما ما بين الظاهر 

والباطـــن. عبثا تحـــاول الفنانـــة أن تعطي 
صفـــات عدائيـــة أو إجرامية للرجـــل غليظ 
المنكبيـــن وطويـــل القامـــة من خـــالل هذه 

التسميات التي تطلقها عليه. 
يبقى في صميـــم لوحاتها مدججا بقوة 
طاردة لتلك الصفـــات. فهو عين األلم الدامع 
ومرآة كآبة الفنانة وكل ما يعتمل في نفسها 
مـــن مشـــاعر متضاربـــة تكنها إلـــى.. رجل 

اللوحات.

[ فنانة تجعل من األسود مصدر ضياء  [ جميلة ترسم براءة الوحش غير المعلنة
الرجل التجريدي يصبغ على قماشة ناديا صفي الدين فرادتها

اللون األبيض يقتصر وجوده في 
لوحات صفي الديـــن على خدمة 
حضـــور األســـود وتقديـــم الوالء 

املطلق له

 ◄

ميموزا العراوي

} يوم رســـم الفنـــان النرويجـــي إدوارد 
مونـــش لوحتـــه الشـــهيرة التـــي تحمل 
اســـم ”الصرخة“ تســـبب في بلبلة كبيرة 
لقراءتهـــا، لتصبح  متعـــددة   ومحاوالت 
لوحة عالمية تحرك مخيلة المبدعين إلى 

يومنا هذا.
وجد النقـــاد في هـــذه اللوحة تمثيال 
مباشـــرا لصرخة وجودية أطلقها الفنان 
فـــي وجه الوحـــدة والقلـــق، خاصة على 
خلفيـــة األزمات النفســـية التـــي ما برح 
الفنـــان يصارعها حتى يـــوم وفاته. ومع 
ذلـــك تكمن قوة هذه اللوحة ليس في ذلك، 
بقدر ما تكمن في هذه الصرخة المرسومة 
وغير المســـموعة والتـــي يطلقها من فم 

شّله الرعب.
تحيلنـــا هـــذه اللوحة إلـــى الكابوس 
الذي يراود أي إنســـان ولـــو لمرة واحدة 
في حياته. كابوس يرى فيه نفسه تصرخ 
دون صوت، ودون مغيـــث يتقدم نحوها. 
هو جّل ما  لعل هذا الصـــراخ ”الصامت“ 
تختنق به آفاق لوحة إدوارد مونش، وهو 
شبيه بضجيج الصمت الُمتمثل في وجوه 
شخوص رسمها فنانون تشكيليون عرب 
في لوحات جســـدت المأســـاة اإلنسانية، 
خاصة بعد تراكـــم آالمها في ظل الصمت 

العالمي.
نذكر مـــن هـــؤالء الفنانيـــن اللبناني 
منصور الهبر، اللبنانية أنني كوركيجيان، 
العراقي صادق الفراجي، الفنان السوري 
صفوان دّحول والفنان الســـوري عبدالله 
العمري فـــي معظم لوحاته التي يجســـد 
فيها الطفل الســـوري، هذا الُمقيم- الملك 
في جحيـــم القتـــل اليومي، فـــي لوحات 
يطغـــى عليها صـــراخ العينيـــن وامتناع 

الشفتين عن أي همسة لوم أو ألم.
وإذا كان الصمت الذي اتسم به العالم 
على مدى الســـنين هو صمت ذليل وعقيم 
ال براعـــم له، فصمت الشـــخوص في عدد 
كبير من لوحات التشـــكيليين العرب هو 
كمثـــل صمت ملـــك نبيل تحلـــى بالحكمة 
التـــي اجترحها من خبراته الشـــخصية، 
ريثما يسيطر على النيران التي شبت في 

قصره.
فـــي اللوحات العربية  صمت ”الملك“ 
مقـــرون بصبر ال ُترى له تشـــنجات، ال بل 
لـــه براعم قدرية تنمـــو من يقين الخالص 

واالنتصار على الوحوش المتربصة به.
أما إذا كان الفنـــان النرويجي إدوراد 
مونـــش قد عبر في لوحـــة ”الصرخة“ عن 
آالم نفســـية عايشها طويال، فإن الصرخة 
الصامتـــة التـــي يطلقها إنســـان اللوحة 
العربيـــة لها نبرة ُمحـــارب يقصي خارج 
دائـــرة البصر والتأويل كل ما ال يمّت إلى 
بطولـــة صمتـــه بصلة متينـــة. ال حضور 
فـــي اللوحـــات إّال لهذا الصمـــت الصامد 
في وجـــه الموت اليومـــي. الصمت الذي 
يبث عطره في نفـــس الناظر فيدعوه إلى 

التماهي مع رؤاه.
يقول الفنان التشكيلي منصور الهبر 
”الصمـــت هـــو حالـــة جديـــدة للوجود“. 
عايش هذا الرسام اللبناني جميع فصول 
الحرب اللبنانية واستل من أتونها هدوءا 
”تصّفح“ به ضّد األزمـــات المتتالية التي 
تشعبت وال تزال من حرب لم تلق بعد كل 

أوزارها.
تبـــدو الكائنات البشـــرية فـــي معظم 
لوحاتـــه فـــي حركـــة طـــواف فـــوق األلم 
المحيط به كتيـــارات مائية جارفة. ترمق 
المشـــاهد بنظـــرات ســـاكنة وناطقة على 
حّد ســـواء. نظرات تقول ”اطمئن، لســـت 

بغريق!“.
للفنـــان العراقـــي صـــادق الفراجـــي 
حـــوار من نوع آخر مع الصمت، فقد كّثف 
حضوره  في لوحاته المتتالية جاعال منه 
الناطـــق األول واألخير بنظـــرات كائناته 
الشعرية الُمتمثلة بخيال الظالل. كائنات 
ال خـــوف عليها من الهزيمـــة، ألنها تكتنز 
مـــن أراد بها  طاقة مغناطيســـية ”ُتخدر“ 

سوءا.
ليســـت تلـــك الطاقـــة المغناطيســـية 
التي تشـــع من كائناته طاقة سحرية، بل 
مرّدها طول التكيف مع المأســـاة العامة 
والرغبـــة في النجاة منها. أما شـــخوص 
الفنان صفوان دحول فلعلها أبلغ من عبر 
عن الصمت المالئكي أمام الشر بالمعنى 

الُمطلق للكلمة.
لعل اللوحـــة التي يرســـم فيها مالكا 
عمالقـــا و“بشـــريا“ ينظـــر مـــن عليائـــه 
وبعينين واسعتين وساكنتين إلى أطفال 
ســـوريين قتلـــوا باألســـلحة الكيمياوية، 
هي األكثر تعبيـــرا عن منطق الصمت في 
أعمالـــه. إنه الصمت المـــدّوي الذي يعيد 

ابتكار اإلنسانية من رحم موتها الدامي.

* ناقدة من لبنان

ملوك الصمت في اللوحات

فيصل عبداحلسن

} المعرض األخير في رواق ”النادرة“ بمدينة 
الربـــاط المغربية للفنان التشـــكيلي المغربي 
توبي صـــالح الدين، أدهـــش زائريه بلوحات 
أعـــادت ثيمـــة رســـم المتصوفيـــن والفقـــراء 
وأصحـــاب الحـــرف الشـــعبية والمهمشـــين 
إلـــى الواجهة في  والمجذوبيـــن ”المجانين“ 
معـــارض الفنـــون التشـــكيلية فـــي المغرب، 
فالوجوه المرســـومة والهيئات التي بدت في 
كثير من لوحات المعرض تحيلك إلى ما أبدعه 
فنانون أتراك وإيرانيون وجزائريون ومغاربة 
في القرن الثامن عشر وما تاله، وهم يبحثون 

في ما هو غريب وغير مألوف.
الفنـــي  االهتمـــام  مـــن  النـــوع  وهـــذا 
بموضوعـــات صوفيـــة وأناس هامشـــيين له 
مواصفـــات خاصة، منهـــا اســـتخدام الفنان 
التشـــكيلي لأللوان الباردة: األخضر واألزرق 
والبنفسجي بشـــكل مبالغ فيه، وأحيانا يمزج 
الفنان بين األلوان الباردة والساخنة كاألحمر 
والبرتقالي واألصفر، ليخفف من حدة األلوان 
الســـاخنة، ويجعلها أكثر حياديـــة، وحلمية، 
واللوحات المعبرة عن هذا النشـــاط الروحي 
ال تعكـــس فرحـــة الحياة فحســـب، بل تعكس 
انطالق الـــروح في فضاءات الكـــون، وتعطي 
لنبض الحركة قداسة خاصة، كما أنها تعكس 
انتظام المخلوقات بأنساق جميلة، بالرغم من 

بؤسها الظاهر، وبساطة مظهرها.
ويجـــدر بمســـتخدم األلـــوان لهـــذا النوع 
من الرســـومات قبل المـــزج أن يراعي كل هذه 
االعتبارات المطلوبة في لوحة تنتمي إل عالم 
يضع في أولوياته عالم الخيال، واالنطالق في 
ملكوت الله تعالى الواســـع، ويجعلها معبرة 
عـــن كل ذلك، بلغة بصرية تقـــودك إلى الخيال 

أكثر مما تجعلك تقرأ الواقع القاسي.
المعرض ضــــم مجموعة لوحــــات الفنان 
صالح الدين الكاملة، التي رســــمها بعيدا عن 
األضــــواء في مرســــمه الخاص خــــالل الفترة 

الممتــــدة بيــــن عامــــي 1996 و2015، أي خالل 
تســــعة عشــــر عاما مــــن العزلة، وهــــي فترة 
طويلــــة صبر فيها الفنــــان على عرض أعماله 
الفنيــــة، فالفن مهما يكن مســــتواه الفني هو 
ملك للجمهــــور، وليس ملكا للفنان وحده بعد 
اكتمــــال عملية الرســــم، ومن حــــق الجمهور 
االطالع والحكم عليه، وال يحق للفنان حجبه 
عن الجمهور كل هذه الســــنوات ليظهره بعد 

ذلك.
لقد مــــات الكثير من الشــــواهد العاطفية 
والنفســــية التي سيجدها الجمهور في لوحة 
قديمة شــــحبت ألوانها، وشــــحب موضوعها 
بتقــــادم الســــنوات ولــــم يعد يســــتطيع أحد 
تخمين الحالة العاطفية والنفسية التي حاول 

الفنان عكسها في كل لوحة من هذا النوع.
ومــــع ذلــــك يبقــــى مــــن غرائب ما رســــمه 
ومــــا أبدعه صــــالح الديــــن أن العديد من تلك 
اللوحات ال تــــزال تحتفظ بقيمتها وحيويتها 
مــــن بين لوحــــات المعرض، وهــــي اللوحات 
الروحانية، التي رســــمت وفيها ما يمت لروح 
اإلنسان ومقدساته، التي تجدها مبثوثة فيها 
هنــــا وهناك، وهي تمثــــل الجوامع والمناظر 
الطبيعية، وأعمال الناس، كالحياكة والزراعة، 
الخشــــبية  واألبــــواب  الصوفــــي،  والرقــــص 
التراثية المغلقة، لقد ولع الفنان برســــومات 
تحيلك إلى زوايا وتكيات الجوامع، والرقص 
الفولكلــــوري، وحــــركات فــــارس ”التبوريدة“ 
-احتفاالت الفروســــية في المغرب- على ظهر 
جواده، واألعراس وحفــــالت الختان، وأعياد 
المسلمين كعيد الفطر واألضحى، واحتفاالت 

الصوفيين بالمولد النبوي المشرف.
كل هــــذه الموضوعات تضــــع المهتم بفن 
هذا الفنان يعود بفكره إلى رسامي الصوفية 
األتــــراك واإليرانييــــن، الذين اهتموا برســــم 
راقصي المولوية، ســــواء فــــي منمنماتهم أو 
تشخيصاتهم لحفالت الدراويش، وهم يؤدون 
رقصاتهم محاولين أن يعكســــوا في لوحاتهم 
التســــامي الروحي، الذي يشــــعر به الراقص 

خالل دورانه حول شيخه في حفالت الرقص 
والسماع الصوفي.

مــــن جماليــــات اللوحات التــــي رآها زائر 
المعرض هي ما تحيل المشاهد إلى اللوحات 
الواقعيــــة في التشــــكيل األوروبــــي كلوحات 
غوســــتاف كوربيــــه، جــــون فرنســــوا مليت، 
ودوميه هونور، وغيرهــــم من رواد الواقعية، 
فالفنان اختزن في ذاكرته الكثير من اللوحات 
العالميــــة، وحــــاول أن يضــــع روحيــــة تلــــك 
اللوحــــات في ما قدمه من لوحات في معرضه 

الحالي.
وتعود هذه اللوحات التي رســــمها الفنان 
إلى مرحلة مبكرة من بداياته في الرسم، وعلى 
ســــبيل المثال، فــــإن لوحته حائكــــة الصوف 
رســــمها الفنان  العجــــوز ”صاحبــــة المغزل“ 
صالح الدين في العام 1997، ولوحته ”ضارب 

وغيرهما  ولوحته ”المرأة المحجبة“  الطبل“ 
من اللوحات، كلها تنتمــــي لذات الفترة التي 
رســــم فيها الفنــــان ”حائكة الصــــوف“ أو في 
بداية العام 2000، أي قبل خمســــة عشر عاما، 
وتبقــــى ميزة معــــرض الفنــــان توبي صالح 
الدين األخير استفادته من تقنيات المينياتور 
لرســــم تكيات الصوفية وكشف  ”المنمنمات“ 

أسرار مريديها.
إن اإلحالــــة ضرورية فــــي حالة المعرض 
األخير للفنــــان توبي صالح الديــــن لتقنيات 
المينياتــــور ”فن المنمنمــــات“، خصوصا لما 
جاء به هــــذا الفن الراقي، وما أبدعه الفنانان 
اإليرانيان حسين طاهر زاده وهادي تجويدي، 
مــــن لوحات أطرت الكتــــب الدينية والتراثية، 
وهنــــاك فنان آخر أبدع هــــذا اللون أيضا من 

فن المينياتور هو محمد راسم من الجزائر.

توبي صالح الدين يضفي على المهمشين ألوانه الحارة
ثالثون لوحة ضمها املعرض األخير للفنان املغربي توبي صالح الدين، معظمها ينتمي إلى 
املدرسة االنطباعية، والقسم اآلخر إلى الواقعية، وبعضها اآلخر ينتمي إلى التعبيرية التي 
رسم فيها الفنان لوحاته، وقد رسم ما يوازي املوديل، أي أنه حاول التعبير عن مكنونات 
كل شخصية رآها، وأحب أن يرسمها، ولم يهتم كثيرا بالشكل اخلارجي للموديل، ومعظم 
موديالته تخطيطات لوجوه حاول الفنان من خاللها عكس مشــــــاعر الغضب أو احلزن أو 

الفرح.

لوحات مرسومة بتقنيات المينياتور

ــــــب الفنانة اللبنانية ناديا صفي الدين عبر مجموعة من اللوحات الزيتية املعروضة في  تقل
صالة ”أجيال“ البيروتية، سلسلة من املعادالت رأسا على عقب، وُتدخل ببراعة فنية وتقنية 
متمكنة من ذاتها، املشاهد إلى عاملها التشكيلي ”الشرير“، حيث ال هدوء ما بعد العاصفة 

وال سالم في آخر النفق.

فضاء داخلي مسكون بسوداوية عارمة



} أثينــا - إضافة إلى فوائـــد القيلولة املتمثلة 
فـــي جتديـــد النشـــاط واالســـترخاء، توصـــل 
باحثون إلى أن املواظبة عليها، ثالث مرات في 
األسبوع، تقلل احتمال اإلصابة بأمراض القلب 

مبعدل 37 باملئة.
وتشـــير الدراســـة إلى أن الرجال على وجه 
التحديـــد هـــم األكثر اســـتفادة مـــن نومهم أو 

قيلولتهم في املكاتب من النساء.
وتركـــز البحث على األثر الصحي للقيلولة، 
وشمل 23681 مواطنا يونانيا بالغا، واستغرقت 
ست سنوات، حسب ما ذكرته األسوشيتد برس.
الذيـــن  أولئـــك  أن  الدراســـة  وأظهـــرت 
يســـتغرقون في النوم فـــي مكاتبهم ملدة نصف 
ســـاعة تقريبا ثالث مرات أســـبوعيا ينخفض 
معـــدل وفاتهم جراء إصابتهم بأعراض صحية 

قلبيـــة بحـــدود 37 باملئـــة عن نظرائهـــم الذين 
يظلون مستيقظني أثناء العمل.

وقال الباحثون إن قيلولة النهار في املكتب 
تفيد القلب ألنها تقلل من اإلجهاد واالضطراب، 

حيث يشكل العمل املصدر الرئيسي لإلجهاد.
وأوضح الدكتور دمييتريوس تريكوبولوس 
املسؤول عن الدراسة والباحث في كليتي الطب 
بجامعتي هارفارد وأثينا، أن عدد النســـاء من 
عينة الدراســـة واللواتي قضني نحبهن بلغ 48 
امرأة، منهن ست نساء من العامالت، مقابل 85 

رجال، منهم 28 عامال.
وقال تريكوبولوس: نصيحتي لكم هي: إذا 
كان بإمكانكم النوم قليال فقوموا بذلك، وإذا كان 
لديكـــم أريكة في مكاتبكم وأمكنكم االســـتراحة 
فاســـتغلوا الفرصـــة. وتراوحت أعمـــار عينة 

الدراســـة بني 20 و86 عاما. وكانـــوا يتمتعون 
بصحة جيدة عندما بدأ تنفيذ الدراسة.

وقـــال مارفني ووتـــن اختصاصي النوم في 
مستشـــفى كولومبيا ســـانت مـــاري، إن عينة 
الدراســـة علـــى األرجح هم أشـــخاص يهتمون 

أكثر بصحتهم، األمر الذي يفيد القلب.
جدير بالذكر أن هناك بعض الشركات التي 
تســـمح لعمالها واملوظفني فيهـــا بأخذ قيلولة، 
وعبـــر الكثيـــر منهـــم أنها تســـاعد فـــي زيادة 
اإلنتاجية. وقامت شركة يارد ميتالز األميركية 
لتوزيع املعادن بتخصيـــص غرفة للقيلولة في 
مقرها الرئيســـي، كجزء من برنامجها املتعلق 

بصحة املوظف.
وقال املهندس في الشـــركة مارك إيكنبيرغر 
إنه كثيرا ما يتردد على تلك الغرفة لينام نصف 

ســـاعة بناء على أوامر طبيبه مـــن أجل تقليل 
اإلجهاد، مشـــيرا إلى أن ذلك يساعد على بقائه 

نشيطا بقية اليوم.
وتؤكد أغلب الدراســـات أن املدة املناســـبة 
للقيلولـــة هي من 15 إلى 20 دقيقة وأن التوقيت 
األفضل لها هو ما بني الســـاعة 13 والساعة 15 

بعد الزوال.

} باريــس - تزايدت خطورة أشـــعة الشـــمس 
خـــالل الثالثـــة عقـــود املاضيـــة، وتضاعفـــت 
أضرارهـــا التي متتـــد على كافة املواســـم وال 

تقتصر على فصل الصيف.
ويتفـــق خبـــراء اجللد علـــى أن الوســـيلة 
األجنع للوقاية من األشعة البنفسجية الضارة 
هي تفـــادي التعرض لها خالل فتـــرة الظهيرة 
التي متتد من الساعة 11 صباحا وحتى الثالثة 
ظهـــرا. وتكون األشـــعة في تلك الفتـــرة كثيفة 
ولها تأثير مباشـــر على اجللد والعيون، وهي 
تؤدي إلى شـــيخوخة اجللـــد املبكرة واإلصابة 
بالســـرطان، وضعف اجلهاز املناعي، وإصابة 

اجللد بالبقع والتجاعيد التي جتعله رقيقا.
وجديـــر بالذكر أن لون البشـــرة يتغير إلى 
األسمر بفعل التعرض ألشعة الشمس. وهو في 
الواقع عالمة الستجابة اجللد لتأثيرات األشعة 
وأضرارها. حيـــث يبدأ اجللد بإنتاج املزيد من 
الصبغ الذي يوفر بعـــض احلماية -دون احلّد 

الكافي- ضّد اإلصابة بحروق الشمس.
وبغض النظر عن لون البشرة، جميع البشر 

معرضون لإلصابة بحروق الشمس.
وطلبت طبيبة األمراض اجللدية الفرنسية 
كاتريـــن أوليفيـــر جوتي -من املعهـــد الوطني 
للوقاية والتعليم للصحة- من األشخاص الذين 
ال يســـتطيعون جتنب هـــذه الفتـــرة بضرورة 

البحـــث عن املناطـــق املظللة وارتـــداء مالبس 
تغطـــي اجلســـم، مثـــل املالبـــس ذات األكمام 
الطويلة والقبعة والبنطلون ونظارة الشـــمس، 

حتـــى يتفادوا أضـــرار هذه األشـــعة. ويوصي 
اخلبراء، عنـــد مالحظة تغير في لون البشـــرة 
بالّتنظيـــف اليومـــي لهـــا من خالل اســـتخدام 

الّصابون الطبي الذي يخلصها من الغبار ومن 
الّسموم العالقة عليها.

وينصحـــون أيضـــا باســـتعمال منتجـــات 
تقشـــير البشـــرة ألنهـــا تتخلـــص مـــن الّطبقة 
املتلونة فهي تعمل على تفتيح لون البشرة إلى 
لونها الّطبيعي. ومن الّطرق األخرى للمحافظة 
على البشـــرة من الّشـــمس ميكن االستفادة من 
األقنعـــة املغذيـــة التي تعمل علـــى توحيد لون 
البشرة بلون واحد. وينصح بقناع اللنب وقناع 
العسل املغذي واملجدد لنضارة البشرة واملقاوم 

للترهالت والّتجاعيد.
ويشـــار إلى أن األشـــعة فوق البنفســـجية 
متثل املصدر الرئيســـي ملعظم حروق الشـــمس 
واحمـــرار اجللد. وتـــزداد كثافتهـــا في أوقات 
معينة من اليوم، حيث تبلغ أوجها في الساعات 
ما بني العاشـــرة صباحا والرابعة مساء خالل 

فصل الربيع والصيف ومطلع اخلريف.
واعتقد العلماء أن األشعة فوق البنفسجية 
ذات الطول املوجي القصير هي مصدر اخلطر. 
وظهـــر ت أدلـــة حديثـــة تبني أن األشـــعة ذات 
الطـــول املوجـــي العالي ميكـــن أن تضّر اجللد 
والعـــني. ومن خـــالل تدمير احلمـــض النووي 
خلاليـــا اجللـــد تتفاقـــم احتمـــاالت اإلصابـــة 
بســـرطان اجللد واملاء األبيض (إعتام عدســـة 

العني) والشيخوخة املبكرة للجلد.

سعاد محفوظ

} يقول د. خالد الوتيدي، استشـــاري التغذية 
العالجية والصحة العامة إن بعض األشخاص 
يحرصون على تناول أدوية مضادات االلتهاب 
غير الســـتيروئيدية (أدوية ذات مفعول مسكن 
وخافض للحـــرارة ومضادة لاللتهابات)، دون 
وصفات طبية، رغم أن تناولها دون تشخيص 
عالجي قد يعـــّرض املريض إلى أزمة قلبية أو 

سكتة دماغية.
ويشـــّدد على أهميـــة حتـــّدث املريض مع 
الطبيـــب املعالـــج قبـــل التوّقـــف فجـــأة عـــن 
تنـــاول أي أدوية، خاصة املســـكنات، وأدوية 
الكورتيزون. والطبيب هو الوحيد القادر على 
منـــح خيارات أخرى أكثـــر طمأنينة للمريض، 
خاصـــة وأن التوّقف عن تنـــاول األدوية فجأة 

يعّرض املريض النتكاسات جسدية خطيرة.
ويوضح أن اإلفراط في تناول أدوية األرق، 
مثل دايفينهايدرامني وبينادريل، وكذلك بعض 
مضادات االكتئاب دون وصفة طبية، ميكن أن 
يرفع خطر اإلصابة باخلرف بنســـبة تزيد عن 

50 باملئة.
ويوضح د. معتز أسامة، استشاري أمراض 
الصدر، أن انخفاض مستويات املغنسيوم في 
اجلسم يسّبب دوخة وتشّنجات وعدم انتظام 
ضربـــات القلـــب، وميكن أن يزيـــد من مخاطر 
اإلصابة بااللتهاب الرئـــوي والتهاب األمعاء. 
وبالتالي قد يلجأ الشـــخص إلى تناول جرعة 
ملواجهـــة األعـــراض التي يشـــعر بهـــا ولكنه 
بالطبـــع ال يدري ما ســـيحدث داخل جســـمه 

بســـبب اجلرعة املتناولة، والتي قد تسّبب 
تضاربا فـــي التفاعالت الكيميائية على 

أجهزة اجلسم.
ويشير إلى أن األرق ميكن 
أن يكـــون عالمة ومقدمة على 
أخـــرى، مثل  مشـــاكل  ظهور 
ولتفادي  واالكتئـــاب.  القلق 
ذلك يســـارع الشخص إلى 
على  تساعده  أدوية  تناول 
النوم. وقـــد يصبح مدمنا 

على تناولها. ويشـــّدد على 
أهمية تغييـــر العادات اليومية 

اخلاصـــة للحصـــول على نوم مريـــح وهادئ 
-على ســـبيل املثال- عدم مشـــاهدة التلفزيون 

في السرير.
ويحّذر أسامة من اإلفراط في تناول أدوية 
مزيالت احتقان األنف عن طريق الفم. وحتتوي 
جميع هذه األدوية على مادة الكورتيزون التي 
تســـّبب أعراضا خطيرة على املـــدى الطويل. 
وتنـــاول مثل هـــذه العقاقير، دون استشـــارة 
الطبيب، يعّرض حياة املريض للخطر. ويقول: 
فـــي حـــال تناولهـــا املريض دون تشـــخيص 
عالجي، يجب عدم استخدامها لفترة أطول من 

الفترة الزمنية املدونة على امللصق.
ويؤكد أن تناول مضـــادات االحتقان التي 
حتتوي على مادة السودوإيفيدرين عن طريق 
الفـــم على املـــدى الطويل، يؤدي إلى مشـــاكل 
أخرى، مبا في ذلك النوبات القلبية والهلوسة 

والصداع واألرق.
وأوضـــح د. إبراهيـــم جميل، استشـــاري 
األمـــراض النفســـية والعصبيـــة، أن تنـــاول 
مضـــادات االكتئاب دون العـــودة إلى األطباء، 
يســـبب آثارا جانبية خطيرة، مثل األرق وقلة 

الرغبة اجلنسية.
وتابع أن مضـــادات االكتئاب بصفة عامة 
آمنة جـــدا لالســـتخدام على املـــدى الطويل، 
ولكـــن تغاضي الشـــخص 
عـــن عـــدم العـــالج يكون 
أكثر ضـــررا، وقـــد يلجأ 

املرض إلى االنتحار.
أن  الباحثـــون  يـــرى 
التفاعـــل بـــني أكثـــر مـــن 
دواء أو عـــدم التزام بعض 
التي  باجلرعـــات  املرضـــى 
يحددهـــا الطبيـــب هما ســـبب 
الكثيـــر من املشـــاكل الصحيـــة التي 

حتـــدث لهم. وبالرغـــم من أن األدويـــة هدفها 
العالج إال أنها قد تزيد من سوء حالة املريض 

وأحيانا تكون خطرا على حياته.
ولقد ثبت باإلحصائيـــات أن عدد الوفيات 
املرتبطـــة بالتأثير الضـــار لألدوية يفوق عدد 

الوفيات التي تسببها حوادث الطرق.
والدواء ســـالح ذو حدين فبقدر ما قد يفيد 
في عالج األمراض بقدر ما قد يســـبب الضرر 
ألســـباب كثيرة من أهمها اإلهمـــال في تنفيذ 
التعليمات املتعلقة باســـتعمال الدواء أو سوء 
اســـتخدامه أو حفظه مما قد يترتب عنه تدني 
فعاليتـــه أو انعدامها وخصوصا إذا جتاوزت 
صالحيتهـــا. فقـــد يتحول الـــدواء بعدها إلى 

مادة سامة.
اتخـــاذ  أهميـــة  علـــى  د.جميـــل  وشـــّدد 
املريض خطوات إضافية فـــي العمل واحلياة 
االجتماعيـــة ملواجهـــة االكتئـــاب، باإلضافـــة 
إلى ممارســـة الرياضة، واتبـــاع عادات النوم 

اجليـــدة لراحة اجلســـم والعقـــل، خاصة وأن 
أدوية االكتئاب بعضها يتم تناوله لســـنوات. 
وحذر من التوّقف عـــن تناول األدوية املضادة 

لالكتئاب دون التحّدث مع الطبيب املعالج.
ويقول د. وائل حمدي، استشـــاري أمراض 
القلـــب والباطنـــة، إن عددا كبيـــرا من الناس 
يحرصون على تناول أدوية بشـــكل عشـــوائي 
للتخّلـــص من ارتفـــاع درجة حرارة اجلســـم 

والصداع وارتفاع ضغط الدم.
ويوضح أن بعض الناس يأخذون العقاقير 
املخفضة للكولسترول أو أدوية مرض السكري 
ويعتمدون على الكشـــف السابق عند الطبيب، 
وســـط جتاهل تـــام إلمكانية حـــدوث تطّورات 

للمرض داخل اجلسم.
ويؤكـــد أن معظـــم األدويـــة تســـّبب آثارا 
جانبيـــة، لكن بعضهـــا يكون ظهـــوره خفيفا 
وغيـــر واضح للمريض، بينمـــا البعض اآلخر 
تكـــون آثـــاره اجلانبية خطيرة على اإلنســـان 

وقد تهّدد حياته. ولذلك البد من تناول األدوية 
حتت إشـــراف طبي، نظـــرا ألن الطبيب يقوم 
بتشـــخيص العالج وفق حالة أعضاء اجلسم، 
وعمـــر املريـــض ووزنـــه ومدى تقّبـــل اجلهاز 
املناعـــي لبعـــض املضـــادات احليويـــة. هذا 
باإلضافـــة إلى أن الطبيـــب والصيدلي قادران 
على حتديد ومعرفة املادة الفّعالة املســـتخدمة 
في العـــالج وتأثيرها على اجلســـم، وبالتالي 
يصـــف الطبيـــب اجلرعة املســـتخدمة، ومدى 

تالؤم تناولها مع أدوية أخرى.

التناول العشوائي لألدوية يضاعف خطورة آثارها الجانبية
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يقدم كثير من األشــــــخاص على تناول األدوية بدون استشارة الطبيب املختص، وهو ما قد 
يعّرض حياتهم للخطر، ال ســــــيما وأن التناول العشوائي لألدوية يزيد من احتماالت آثارها 
اجلانبية الســــــلبية على وظائف اجلســــــم، بســــــبب تضارب تفاعالتها، أو بسبب جرعة غير 

مالئمة من الدواء.

معظـــم األدويـــة تســـبب آثـــارا 
جانبيـــة، لكـــن بعضهـــا يكـــون 
واضـــح  وغيـــر  خفيفـــا  ظهـــوره 

للمريض

 ◄

وحدهما  والــصــيــدلــي  الطبيب 
ألنهما  األدويــة،  لوصف  مخوالن 
يــدركــان حــجــم الــتــفــاعــالت بين 

المواد الكيميائية في العقاقير

 ◄

التوقيت األفضل ألخذ قيلولة هو 
الواحدة والساعة  ما بين الساعة 

الثالثة بعد الزوال

 ◄

[ التوقف عن تناول األدوية فجأة يسبب انتكاسات جسدية خطيرة [ التفاعالت الكيميائية بني العقاقير قد تؤدي إلى التسمم

◄ جنح علماء صينيون في 
استخدام نوع من البكتيريا ملنع 

تكاثر البعوض املسبب حلمى 
الضنك.

◄ أظهرت دراسة للمرة األولى أن 
إمعان النظر في األسماك العائمة 

يساعد على خفض ضغط الدم 
ومعدل ضربات القلب، مما يعني 

أن األطباء يضعون أحواض 
أسماك الزينة في غرف االنتظار 

بعياداتهم لتهدئة أعصاب املرضى.

◄ كشفت دراسة طبية أجريت في 
جامعة التكنولوجيا بوالية أوريون 

األميركية أن التمارين املساعدة 
على اإلقالع عن التدخني مثل 

التأمل تسهم بصورة مباشرة في 
ضبط النفس.

◄ أكد أطباء أن األشخاص الذين 
يجلسون دون حركة ساعات 

يوميا رمبا يكونون أكثر عرضة 
لإلصابة مبرض السكري مقارنة 

مبن يتحركون فترات أطول خالل 
الـيوم.

◄ قال علماء إن من يكابدون 
كوارث نووية أكثر عرضة لإلصابة 

باضطرابات نفسية حادة منها 
االكتئاب وكرب ما بعد الصدمة.

◄ حذرت الرابطة األملانية ألطباء 
األعصاب مريض السكري من 

خطورة املشي حافي القدمني، ألن 
السكري عادة ما يكون مصحوبا 
بتلف األعصاب أو قصور الدورة 
الدموية، وهو ما يتسبب في عدم 

شعور املريض باجلروح الصغيرة، 
الناجمة عن املشي حافي القدمني، 

أو قد يتم الشعور بها في وقت 
متأخر جدا.

أثبتـــت دراســـة حديثـــة أن فيتامـــني بـــي 12 يندرج ضمـــن قائمة 
العوامل املتسببة في زيادة حب الشباب ألنه يؤدي إلى خلل جيني 

في البكتيريا املوجودة على الجلد.

 يؤكـــد االختصاصـــي األملاني فـــي القلب ميشـــائيل بوم أن 
فقـــدان خمســـة كيلوغرامات من الوزن يـــؤدي إلى انخفاض 

ضغط الدم االنقباضي بمقدار أربعة مليمترات زئبقية.

 ي
ف

ض

اإلفراط في تناول أدوية األرق يرفع احتمال اإلصابة بالخرف

تجنب شمس الظهيرة يحمي الجلد من الشيخوخة المبكرة

المواظبة على القيلولة تحصن القلب ضد األمراض

األشعة فوق البنفسجية تكون أكثر كثافة من الساعة الحادية عشرة إلى الثالثة ظهرا

كشـــف فريق من الباحثـــني أن خل التفاح يحـــارب جفاف فروة 
الـــرأس، ويقلل من الحكة، ويقي مـــن العدوى، ويحد من تكون 

القشرة، ويكسب الشعر ملعانا وبريقا.

ج ل ي ي
 املتناولة، والتي قد تسّبب 
فاعالت الكيميائية على

ن األرق ميكن 
 ومقدمة على 
أخـــرى، مثل 
ولتفادي  ب. 
شخص إلى 
على  ساعده 
صبح مدمنا

يشـــّدد على 
لعادات اليومية

ي جل ب ر
وتابع أن مضـــادات االكتئا
آمنة جـــدا لالســـتخدام على ا
ولكـــن تغاض
عـــن عـــدم
أكثر ضـــر
املرض إلى
ا يـــرى 
التفاعـــل بـ
دواء أو عـــد
باجل املرضـــى 
يحددهـــا الطبيـ
الكثيـــر من املشـــاكل ا



} برليــن – أعلـــن وزير العـــدل األلماني إقالة 
النائـــب العـــام الفدرالـــي لتنديـــد األخير بما 
اعتبـــره تدخـــال للـــوزارة فـــي تحقيـــق ضد 

صحفيين اثنين يعمالن في مدونة إخبارية.
واعتبـــر وزيـــر العدل هيكو مـــاس من الحزب 
االشـــتراكي الديمقراطي في تصريح مقتضب 
فـــي برلين أن ثقته بهارالد رانغه النائب العام 
فقـــرر إقالته من  الفدرالـــي ”اهتـــزت كثيـــرا“ 

منصبه ”باالتفاق مع المستشارية“.
وكان المدعـــي العـــام رانغـــه اتهـــم وزير 
العدل بالتدخل السياسي في النظام القضائي 
خـــالل التحقيقـــات ضد صحفييـــن من مدونة 
”نيتســـبوليتيك دوت أورج“ األلمانيـــة بتهمة 
خيانة الدولة على خلفية نشر أسرار حكومية.

وقال رانغـــه أمس إنه تلقى أمرا من برلين 
بوقف أخـــذ رأي خبير خارجي في التحقيقات 
على الفور. وكان من شأن هذا الخبير المستقل 
البـــت فيما إذا كانت الوثائق التي تم نشـــرها 

تتعلق بأسرار الدولة أم ال.
وأضاف، ”أن التأثير على التحقيقات، ألن 
نتيجتهـــا المحتملة تبدو أنها غير مناســـبة، 

يعد تدخال ال يطاق في استقالل القضاء“.
وتابع أنه لهذا الســـبب يطلع الرأي العام 
حاليا علـــى ما حدث، وأوضح أنـــه لبى األمر 

الذي تلقاه.
ونشـــر الصحفيون في المدونـــة األلمانية 
وثائق ســـرية عن هذا الشـــأن. وتقدمت هيئة 

حماية الدستور ببالغ. 

وتولـــى رانغـــه إجـــراء التحقيقـــات ضد 
المدونة الصحفية بتهمة خيانة الدولة، وطلب 
أخذ رأي خبير مســـتقل. ولكن تسبب ذلك في 
اســـتياء الكثيرين واعتبروه تعديا على حرية 

الصحافة.
وأوضح رانغه أمس أن الخبير المســـتقل 
توصل في تقييمه األولي إلى أن الوثائق التي 
تم نشـــرها في الـ15 من شـــهر أبريل الماضي 

تتعلق بأسرار الدولة. 
وأضاف أنـــه نقل هذا التقييـــم أول أمس 
إلى وزارة العدل ”على الفور“، ثم تلقى بعدها 

األمر بوقف أخذ رأي خبير خارجي.
وأكـــد فـــي بيانـــه أن مهمة القضـــاء هي 
مراقبـــة االمتثـــال للقوانين، وقـــال، ”ال يمكن 

تحقيـــق هـــذه المهمة إال إذا تحـــرر (القضاء) 
من النفوذ السياســـي“. وأشـــار إلى أنه لهذا 
الســـبب تتم حماية اســـتقالل القضاء وحرية 

الرأي والصحافة بموجب الدستور.
وأكد أن حرية الصحافة تعد أمرا جيدا للغاية، 
ولكنه شدد على ضرورة أن يلتزم الصحفيون 

أيضا بالقوانين.

} أنقــرة – وجهت السلطات التركية اتهامات 
لمجموعة مـــن الصحفيين بالترويج لإلرهاب، 
وذلك لنشـــرهم صورة مســـؤول قضائي وهو 
محتجـــز تحـــت تهديـــد الســـالح علـــى أيدي 
متشـــددين مـــن أقصـــى اليســـار فـــي مارس 

الماضي.
وذكرت وســـائل إعـــالم تركيـــة أن االدعاء 
طالب بســـجن 18 صحفيا لمدد تصل إلى سبع 
ســـنوات ونصف للصحفيين الذيـــن يعملون 
في تســـع صحف مختلفـــة. وأضافت أنه جاء 
في صحيفـــة االتهام أن الصحفييـــن حاولوا 
تصويـــر منظمـــة إرهابيـــة على أنهـــا ”قوية 

وقادرة على التحرك“.
رئيس  بينهـــم  المتهمـــون  والصحفيـــون 
تحريـــر صحيفـــة جمهوريـــت القريبـــة مـــن 
المعارضـــة، جان دونـــدار الـــذي يواجه عدة 
شـــكاوى من الرئيس رجب طيب أردوغان في 
إطـــار تغطيتـــه الصحافية. وبيـــن المتهمين 
كذلك محررون من صحيفتي بوســـتا اليومية 

وبيرغون اليسارية.
وقـــال دوندار إنه نشـــر الصـــورة إلظهار 
الوجـــه األســـود القبيـــح لإلرهـــاب. وذكـــرت 
وردت  الذيـــن  الصحفييـــن  كل  أن  التقاريـــر 
أسماؤهم في الئحة االتهام تمسكوا ببراءتهم.
وانتشـــرت صـــور خاطفيـــن وهـــم يصوبون 

الســـالح إلى رأس المدعي العـــام التركي في 
اسطنبول محمد سليم كيراز بشدة على شبكة 
اإلنترنـــت. واحتجز النائب العام كيراز رهينة 
بأيدي عضوين في حزب/جبهة تحرير الشعب 
الماركســـية الثورية في مكتبه في قصر العدل 

في اســـطنبول فـــي 31 مارس. وقتـــل الثالثة 
عندما اقتحمت الشـــرطة المحكمة في ظروف 

لم تتضح بعد.
وانتشـــرت الصور على مواقـــع التواصل 
االحتجـــاز  عمليـــة  أثنـــاء  فـــي  االجتماعـــي 

ونشـــرتها عدة صحف ومواقع إخبارية تركية 
ما اغضـــب رئيس الوزراء أحمـــد داود أوغلو 
وبـــدأت النيابة التحقيق مـــع الصحف بتهمة 

”الترويج لإلرهاب“.
وأصدرت الســـلطات التركيـــة أوامرها في 
بادئ األمر لفيســـبوك وغوغـــل ومواقع أخرى 
بإزالـــة الصورة التي انتشـــرت بصورة كبيرة 
علـــى اإلنترنت وهـــو ما قوبـــل باتهامات من 
جانـــب األكاديمييـــن والمدافعيـــن عن حقوق 

اإلنسان بشن حملة قمعية.
وقـــال داود أوغلـــو أنـــه رفض شـــخصيا 
الســـماح لوسائل اإلعالم التي نشرت الصورة 

بتغطية تشييع القاضي كيراز.
وهنـــاك مخـــاوف بشـــأن تدهـــور حريـــة 
الصحافة في تركيا وخصوصا مع تنامي عدد 
القضايا المرفوعة ضد صحفيين بتهمة إهانة 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأثـــار أردوغان احتجاجا خالل انتخابات 
7 يونيـــو عندما قال أن دوندار ”ســـيدفع ثمنا 
باهظا“ بعد نشر مقال على الصفحة األولى من 
صحيفة جمهوريت عن إرســـال تركيا أسلحة 

إلى تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا.
واتخـــذت تركيا موقفا متشـــددا من وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي تحـــت حكـــم الرئيس 
أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي أسسه.

محمد بن امحمد العلوي

} أكـــد عبد الحكيـــم قرمان، الخبيـــر الدولي 
في الملكيـــة الفكريـــة أنه ينبغـــي النظر إلى 
مشـــروع إحداث المجلـــس الوطني للصحافة 
بالمغرب كمنجز هام للبالد، ومســـاهمة أكيدة 
في تعميق المســـار الديمقراطي للمغرب، فهو 
أحـــد أهم المداخل المؤسســـاتية المنوط بها 
القيام بالتنظيم الذاتي للمهنة٬ باإلضافة إلى 
كونه سيشـــكل إطاًرا لتعزيز استقاللية العمل 

الصحفي.
وأشـــار قرمـــان وهو الكاتب العـــام لمركز 
الدراســـات واألبحاث عزيز بالل، في حوار مع 
”العـــرب“، بأن النقاش بشـــأن هذا المشـــروع 
الهام ليس وليد اللحظة، فقد تبلورت مالمحه 
األولى مع انطالق تجربة التناوب السياســـي 
بالمغرب منذ أواسط تسعينات القرن الماضي 
واتضحـــت معالمه الكبرى مع إعـــالن الدولة 
عن رفع االحتكار للمجال اإلعالمي، الســـمعي 
البصـــري، بإحـــداث الهيئة العليا للســـمعي 
البصـــري، وصـــدور قانـــون تحريـــر القطاع، 
بمـــوازاة فتح ورش التـــداول وإصالح قانون 
الصحافة والنشر، منذ أكثر من عقد من الزمن.
وصـــادق المجلـــس الحكومي، األســـبوع 
الماضـــي، علـــى مشـــروع يقضـــي بإحـــداث 
المجلـــس الوطنـــي للصحافة. وينـــدرج هذا 
المشروع في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من 
الدستور الذي ينص على أن السلطات العامة 
تشـــجع على تنظيـــم قطاع الصحافـــة بكيفية 
مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع 

القواعد القانونية واألخالقية المتعلقة به.
ويـــرى قرمان، أن هـــذا المشـــروع، يمكن 
اعتبـــاره، محصلـــة جيـــدة لحصاد ســـنوات 
طويلة مـــن النضال والحوار والشـــراكة بين 
المعنيين (حكومات متعاقبة، ممثلي الجســـم 
الصحفي ومهنيي النشـــر بالقطـــاع) ومما ال 
شـــك فيه أن إحداث هيئة مرجعية ومســـتقلة 

للتنظيم الذاتي والوســـاطة والتحكيم ووضع 
المعايير المهنية المســـتجيبة لثنائية الحرية 
والمسؤولية، سيكون لها تأثير إيجابي سواء 
في مجال الممارســـة الســـليمة مهنيا، وكذلك 
ســـتتيح إمكانيـــات مهمة في مجال توســـيع 
حريـــة الـــرأي بالبالد وتيســـير الولـــوج إلى 
المعلومة في نطـــاق منظومة قانونية وميثاق 

لألخالقيات ووفق الضمانات الدستورية.
وردا على االنتقادات بشـــأن توقيت إخراج 
مشـــروع إحداث المجلس الوطني للصحافة، 
إن الســـياق  قال الخبيـــر اإلعالمي لـ“العرب“ 
الزمني الذي تمت خالله المصادقة الحكومية 
على هذا المشـــروع، والـــذي يتزامن مع فترة 
االنتخابـــات المحليـــة وفـــي أفق االســـتعداد 
لالنتخابـــات البرلمانية الســـنة المقبلة 2016، 
فهذا أمر ال ينبغـــي االلتفات إليه بهذه الرؤية 
الظرفية، ذلك أن مجمل هذه المشـــاريع، ليس 
مـــن اختراع هذه التجربـــة الحكومية بعينها، 
بـــل هـــي خالصـــة مسلســـل عمـــل تشـــاركي 
ممتد لســـنوات خلت، وينبغـــي أن ينظر إليه 
كمنجز هام للبالد، وهو تجســـيد للمقتضيات 
الدستورية ومساهمة أكيدة في تعميق المسار 
الديمقراطي للمغرب وتوسيع مجال الحريات 

في نطاق دولة القانون والمؤسسات.
وأشـــاد قرمـــان، بالرجـــوع إلى اســـتقراء 
مختلف المواقـــف والمقاربـــات المعبر عنها 
طيلة مسار التداول واإلنضاج لهذا المشروع، 
وخصوصا ما يتصل بالتحفظات واالنتقادات 
الموجهة لوزارة االتصال من شركائها، سواء 
في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أومن 
بعض المكونات اإلعالمية والحقوقية بالبالد.
يتبيـــن أن هنـــاك قضايا وأســـئلة الزالت 
مطروحـــة مـــن حيـــث المنهجيـــة المعتمـــدة 
من الـــوزارة، وكذلـــك األمر بالنســـبة لبعض 
المقتضيـــات القانونيـــة والوظيفية المتصلة 
الصحافـــة  لمدونـــة  الجديـــدة  بالمضاميـــن 
والنشر، أو بإحداث ومأسسة (البناء واألداء) 

”المجلس الوطني للصحافة“.
وبالرغم من هذا يعتبر الخبير اإلعالمي أن 
المشروع، مكســـبا ديمقراطيا للبالد، وإنجازا 
مشـــرفا لمســـار طويل من النضـــال الحقوقي 
والسياســـي ألجيال من نســـاء ورجـــال مهنة 
المتاعب ”صاحبة الجاللة“، بحسب تعبيره. 

وتنـــاول الحديث قضية إبـــدال العقوبات 
الحبســـية ضـــد الصحفـــي بأخـــرى ماديـــة، 
واالنتقادات التي طالتها بأنها تحايل وليست 
مكســـبا للصحفيين، فأوضح قرمان لـ“العرب“ 
أن مســـألة اســـتبدال العقوبات الحبسية في 
حق الصحفيين بالغرامات في حاالت اإلخالل 
بأعراف ومعايير المهنية، يجد مبرراته في ما 
تم تسجيله من بعض ”الهفوات والممارسات“ 
الغيـــر مســـتجيبة للحرفيـــة والموضوعيـــة 
والنزاهة الفكرية و“ســـوء اســـتعمال المهنة“ 
في بعض األحيان ألغـــراض أخرى، وبالتالي 
فـــإن الحرص علـــى ضمـــان احتـــرام حقوق 
كل المواطنيـــن علـــى قدم المســـاواة بموجب 
الدستور، ال يجعل الصحفي ”مواطنا من نوع 

خاص“.
وتـــم إحداث ”المجلس الوطني للصحافة“ 
كهيئة مستقلة وناظمة لخيوط ممارسة المهنة 
عبـــر وضـــع مكوناتها اإلعالميـــة والصحفية 
المشـــكلة لها، بشـــكل ديمقراطي ومستقل عن 

الوصايـــة الحكومية، وهو ما يراه الخبير أنه 
ســـيمكن من إدارة وتدبير المجال بشكل ذاتي 

أوسع.
وسيلزم مكوناته اإلعالمية والصحفية من 
عدم بث أو ترويج أو نشر أي شكل من أشكال 
الممارسة الصحفية بغرض اإلساءة أو المس 
بحقوق المواطنين أو التشـــجيع على العنف 

والكراهية والتمييز بين الناس.
وكان وزيـــر االتصـــال المغربـــي مصطفى 
الخلفي قد تحدث في وقت ســـابق عن لوبيات 
ماليـــة تحكـــم اإلعـــالم وتوجهـــه بمـــا يخدم 
مصالحهـــا، ففســـرها قرمان من خـــالل ثالثة 

مستويات:
األول يكمن في تكريس نوع من الممارسات 
غير المهنية، وتراكم هذه الممارسات المختلة 
لعقود من الزمن لتشـــكل في النهاية ”أعرافا“ 

و“تقاليد“ في ثنايا القطاع.
ثانيـــا، فـــي هيمنـــة بعض قـــوى الضغط 
االقتصادية والسياســـية أحيانا فـــي التأثير 

وصياغـــة المشـــهد اإلعالمـــي والصحفي في 
مراحل ســـابقة تميزت بالصـــراع والمناقضة 
من أجل فرض توجهات معية الحتكار القطاع.
وثالثا، في ارتباط المجال اإلعالمي عموما 
والصحفي خصوصا، بمرحلة احتدام الصراع 
في الحقل السياسي في ”زمن الرصاص“، لما 
اعتبـــر حينها بأنه ”المجال الحيوي“ للضغط 
وحسم المعارك السياسية وتشكل الرأي العام 

لفائدة هذا الطرف أو ذاك.
واعتبر قرمان أن من الطبيعي، أن تشـــكل 
طيلة هذه المراحل لوبيات مالية مؤثرة تسعى 
على الدوام للتأثير في هذا االتجاه أو ذاك، لكن 
المغرب اليوم وفي ظـــل المتغيرات التي أتى 
بها العهد الجديد، وبالنظر للتحوالت القيمية 
والمجتمعيـــة للمكونـــات الحقوقية والمهنية 
للقطاع، الدافعة باتجـــاه تكريس المقتضيات 
الدستورية المتقدمة في مجال ضمان ممارسة 
وحماية المهنة، يبشر بمرحلة جديدة وواعدة 

في إصالح وتنظيم وتطوير المهنة.

[ استبدال عقوبة الحبس بالغرامة له مبرراته عند سوء استعمال المهنة [ المشروع يساهم في تيسير الولوج إلى المعلومة
يعتبر مشــــــروع إحداث المجلس الوطني للصحافة في المغرب محصلة مهمة لســــــنوات 
طويلة من النضال والحوار والشراكة بين المعنيين من حكومات متعاقبة وممثلي الجسم 

الصحفي، وسيتيح إمكانيات مهمة في مجال توسيع حرية الرأي بالبالد.

إحداث هيئة مرجعية ومستقلة لتنظيم اإلعالم سيكون له تأثير إيجابي في توسيع الحريات

تنامي القضايا المرفوعة ضد صحفيين بتهمة إهانة أردوغان يثير المخاوف على حرية الصحافة

مشروع المجلس الوطني للصحافة محصلة للتناوب السياسي بالمغرب

عبد الحكيم قرمان:

المشروع إنجاز مشرف 

لمسار طويل من النضال 

الحقوقي والسياسي

هارالد رانغه:

حرية الصحافة أمر جيد 

لكن  يجب أن يلتزم 

الصحفيون أيضا بالقوانين
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ميديا
ا، وما يشـــهده من 

ً
{اإلعالم اإللكتروني شـــهد طفرة كبيرة مؤخر

تعدد في اآلراء يعد ظاهرة صحية تظهر ما في عقول المواطنين، 

والسعودية نجحت في ترشيد هذه المواقع اإللكترونية}.

عبدلله اجلاسر
نائب وزير الثقافة واإلعالم السعودي

عد نقلة كبيرة في 
ُ
{القانـــون الموحـــد لتنظيم الصحافة واإلعالم ســـي

مجال اإلعالم المصري، كما ســـيتيح أكبر قدر من الحرية، وســـيضمن 

لوسائل اإلعالم استقالليتها الكاملة}.

حسن مكاوي
وكيل املجلس األعلى للصحافة املصري

{ليـــس باســـتطاعة أحد إيقـــاف آالف المواقع الداعشـــية، لكن 

األهـــم صياغة خطاب إعالمي يرد عليها، كما أن الخطاب الموجه 

لألطفال، والرسوم المتحركة فيها دعوات واضحة للعنف}.

علي قاسم الشعيبي
خبير إعالمي إماراتي

قضية التحقيق مع صحفيين تطيح بالنائب العام األلماني

أردوغان وجد ضالته لالنتقام من الصحفيين في الترويج لإلرهاب

◄ وثقت ”الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان“ في تقريرها الشهري أول 

أمس، مقتل ستة إعالميني في سوريا 
خالل يوليو املاضي، وقال التقرير إن 
قوات النظام السوري كانت مسؤولة 

عن مقتل ٣ إعالميني بينهم إعالمي 
واحد فارق احلياة بسبب التعذيب.

◄ يستغل فلسطينيون صغار في 
رام الله بالضفة الغربية العطلة 

الصيفية في تعلم مهارات جديدة 
تتعلق باإلنتاج اإلعالمي وكتابة 

النصوص. ويشارك نحو ٢٠ طفال في 
دورة تدريبية ملدة أسبوعني ينظمها 

مقر مؤسسة ”عتبة فن“ اإلقليمية في 
األراضي الفلسطينية.

 
◄ انتهت اللجنة الوطنية للتشريعات 

الصحفية في مصر، أول أمس، من 
مراجعة كافة نصوص القانون املوحد 

لتنظيم الصحافة واإلعالم، وستقوم 
بعقد مؤمتر مبشاركة كافة أعضائها، 

األربعاء املقبل، إلعالن تفاصيل 
التشريعات اجلديدة.

◄ قالت صحيفتان في جنوب 
السودان أن احلكومة أوقفت عملهما 

في حملة واضحة على وسائل اإلعالم 
املستقلة. وقال نيال بول رئيس 

حترير صحيفة املواطن، إن جهاز 
األمن الوطني أمره بوقف الطباعة 

بسبب مقاالت نشرت حتث الرئيس 
على توقيع اتفاق سالم مع املتمردين.

◄ أكد رئيس جلنة البرامج في 
احتاد اإلذاعات االسالمية سعد راشد 

الفندي أهمية الدور الذي تؤديه 
وسائل اإلعالم في إبراز الصورة 

احلقيقة لإلسالم ومواجهة محاوالت 
تشويه صورته. وذلك خالل ترؤسه 

االجتماع الثاني للجنة أول أمس.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} نيويــورك – قوة الشـــبكات ظهـــرت مجددا، 
كانت أكثـــر وضوحا هذا األســـبوع في قضية 
املمثل الكوميدي بيل كوسبي (٧٨ عاما)، املتهم 

باالعتداء اجلنسي على نساء.
الشـــبكات االجتماعية  عاضد مســـتخدمو 
مجلـــة ”نيويورك“ التي قررت فضح كوســـبي 
في عددها األســـبوعي (٢٢ يوليو – ٩ أغسطس 
٢٠١٥)، مـــن خالل التقاط صور ضحايا وإجراء 
مقابالت معهن روين خاللها تفاصيل اغتصاب 
كوسبي لهن على مدى السنوات الـ٤٠ املاضية، 
إذ يقال إن كوســـبي اســـتخدم املخدر لالعتداء 

على ضحاياه.
على غـــالف املجلة صورة جتمع ٢٥ ضحية 
خالل جلوسهّن على كراس في غرفة، باإلضافة 
إلى كرســـي فـــارغ. وتضّمن التحقيـــق فيديو 
وصورا فوتوغرافية ومقـــاالت تروي تفاصيل 

االعتداء املزعوم.
وصـــف الغـــالف بالتاريخي، حيـــث أظهر 
نســـاء بلباس أســـود جالســـات علـــى كراس 
متقاربة، في أربعة صفوف متتّد من األعلى إلى 

األسفل.
وفي زاوية الصورة، كرســـي شـــاغر يشكل 
نهاية لصف املعتدى عليهن، ولكنه ميثل بداية 
لســـؤال عن كل اللواتي آثـــرن الصمت في هذه 

القضية، وفي غيرها من القضايا املماثلة.
كّل تفصيـــل فـــي الغـــالف لم يكـــن صدفة، 
اختير اللباس األســـود في الصور اجلماعية، 
واألبيـــض في الصـــور اخللفية لعدم تشـــتيت 
انتباه القـــارئ. أّما ترتيب اجللـــوس فبدأ مع 
أول امرأة قـــّررت أن تروي قّصتها علنا ليصل 

تباعا إلى آخر املعترفات.
اســـتغرق التحضير للغالف ســـتة أشهر، 
بعدها نظمت املجلة جلسات تصوير جماعية.

وقال مدير التصوير في املجلة جودي كون 
صاحـــب فكرة الغـــالف، إن العمل تطلب جهدا 
كبيـــرا، بدءا مـــن التصوير بعدســـة املصورة 

أماندا دميي، فـــي أول عمل لها لصالح املجّلة، 
إلـــى كتابة القصـــة وجتميع الشـــهادات التي 

أعدتها الصحفية نورين مالون.
طريقة  لم يغفل فريـــق مجّلة ”نيويـــورك“ 
بث القصة على الشـــبكات االجتماعية واعتمد 

أسلوب عرض مناسب لكل منصة.
على إنستغرام اختيرت تسجيالت صوتية 
قصيرة مرفقة بصور النســـاء وبجمل مكتوبة 

بخّط عريض من اعترافاتهن.
أما على فيسبوك وتويتر فنشرت صورهن 

مرفقة بأقوالهن.
أثـــار الغالف منـــذ صدوره، تفاعـــال كبيرا 
بـــني  االجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
متضامـــن مـــع الضحايـــا ومشـــجع بعضهن 
على مشـــاركة جتارب مشـــابهة عبر هاشتاغي 

#TheEmptyChair  (الكرسي الفارغ)
 و#٣٥BillCosby (بيل كوســـبي ٣٥)، في 
إشارة إلى عدد النساء الالتي شاركن قصتهن.
على تويتر تداول مغردون اســـم كوســـبي 
”املُغتصـــب األميركي“، ليغّير بذلـــك إلى األبد 
لقـــب ”الوالد األميركي“ الـــذي لطاملا ُعرف به 
كوســـبي خـــالل تأديتـــه بطولة مسلســـل ”ذا 

كوسبي شو“ (١٩٩٤_٢٠٠٢).
وورد في إحدى التغريدات ”ما زلنا نتبنى 

ثقافة إدانة الضحية“.
من جانـــب آخر، تعرض موقـــع املجلة إلى 
القرصنـــة ولـــم يكن مـــن املمكن الدخـــول إليه 

يومي األحد واالثنـــني املاضيني. وحتدث أحد 
القراصنـــة املفترضني لصحيفـــة ”ديلي دوت“ 
عبر ســـكايب قائال ”كان يجب فعل شيء ألجل 
بيل كوســـبي“، وقـــال أيضـــا ”قرصنت موقع 
املجلة ألني أكـــره نيويـــورك – املدينة، وليس 

املجلة“، وفق تعبيره.
واســــتقطبت املجلة بعد إصــــالح العطب 

نصف مليون زائر.
ولعب اإلعالم االجتماعي الدور األكبر، فقد 
ساعد على انتشار القصة إبان قرصنة املوقع 
وجعــــل القضية تتخــــذ بعدا إنســــانيا، وهو 

أقوى سالح في هذه املعركة.
الكوميــــدي الــــذي لــــم ُيتهم جنائيــــا بعد، 

استمر بنفي االتهامات مرارا وتكرارا.
 حــــاول إحياء حملة على وســــائل اإلعالم 
االجتماعية كان أطلقهــــا في نوفمبر املاضي، 
ونشــــر صورة لنفســــه على تويتر مع عنوان 
”أمضي قدما!“، إال أنها أتت بنتائج عكســــية 
عندما أهمل مغــــردو تويتر احلملة متاما، بل 
إن من اهتموا بها نشــــروا حولها نكات مقيتة 

على غرار ”أمضي قدما في االغتصاب“.
وقال مغرد ”الالمباالة بقضايا االغتصاب 
والتحــــرش أصبحــــت من املاضي. الشــــبكات 
االجتماعية تغيــــرت جذريــــا ورجحت ميزان 
القــــوى لصالح الضحايــــا“. وعبرت إحداهن 
عن فرحتهــــا بدعم تويتر وقالــــت ”هذا يفتح 
البــــاب لنا جميعــــا للتحدث علنا ضــــد ثقافة 

االغتصــــاب في مجتمعنــــا، الصمت هو أعظم 
سالح للمغتصب“.

تناقــــل املغردون بعــــض الشــــهادات ورد 
فــــي إحداها ”طلــــب مني أن أغلــــق فمي، من 
أنــــت ليصدقك النــــاس، األلم واملهانــــة اللذان 
شعرت بهما ال ميكن وصفهما“، وروت أخرى 
”ال ميكنني أبدا نســــيان صوت ســــقوط حزام 

كوسبي على األرض“.
يذكر أن معظم اعتداءات كوســــبي املشــــار 
إليها حصلت بني ســــتينات وتسعينات القرن 
املاضي، ولكن تكمن أهميتها اليوم، بكســــرها 

حاجز الصمت.
”الشــــبكات  قائلــــة  إحداهــــن  وتصــــف   

االجتماعية كسرت حاجز اخلوف واخلجل“.
وعبــــرت أخــــرى ”لقد جــــردت املعتدي من 
ســــالحه املتمثــــل فــــي احلصانــــة املعنويــــة، 
فبمجــــرد انتمائه إلى عالم املشــــاهير، تواجه 
الضحيــــة تهمــــة جاهــــزة تتمثل في تشــــويه 
صورة جنم أو الســــعي إلى كسب الشهرة أو 

املال“.
واتفق مغــــردون علــــى أن ”قصص هؤالء 
النســــاء الشــــجاعات هــــي جــــزء صغيــــر من 
القصص التي عانتها نســــاء مع مشــــاهير أو 
مــــع مغتصبني من أنــــاس عاديني، وينتظر أن 
تشــــجعهن هذه القصص علــــى التخلص من 
الصمت املقيت ومشــــاركة قصصهن، ال لشيء 

سوى ملعاقبة املجرم“.
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تونسسوريا

@Fanunx  
#تزوجوا_مثنى_وثـــالث_

وربـــاع صيروا رجاال اول شـــيء 
ولن نختلف على الباقي.

******
@abdal  

ملـــاذا  دوالر.  مبليـــون  ســـؤال 
يكرهـــون املرأة إلـــى درجة أنهم 
ويتكاتفون  جميعـــا  يتعاونـــون 
لكـــي يحرموها مـــن حقوقها؟ لم 

النذالة؟
******

@HsnFrhanALmalki  
الذي ألقى معشـــوقته من ســـابع 
دور ألنها ســـبت ابن بـــاز ال يدل 
هذا على (بذرة دين) كما يظنون! 
وإمنـــا بعـــض الدشـــير والزناة 

حلقهم بعض إجرام الغالة!
******

@abuahmedalqarni  
رغم أن مخطوطة القرآن بجامعة 
برمينغهـــام من أقدم املخطوطات 
لم تســـمع بأن أحد رجال األعمال 
املســـلمني قـــدم عرضـــا مغريـــا 
لالحتفـــاظ بهـــا، وهـــذا عـــزوف 

غريب.
******

@Kalbadrany  
”الدولـــي“  العســـل  مهرجـــان 
بالباحـــة شـــارك بـــه 50 نحـــاال 
مشـــاركات  وأربـــع  ســـعوديا 
خارجية اذا نتكلـــم عن مهرجان 
دولي اعتقد 50 أن نحاال عدد قليل 

حتى لفعالية محلية.

@loayomran  
حكمـــة اليوم.. تبـــدأ احلرية حيث 

ينتهي اجلهل.
******

  @youssef13129082  
األلـــم أن متتلك قلبـــا بحجم الكون 

وتعجز عن مساعدة من حتب.
******

@MatogSaleh  
ال أعـــرف كيف يدافع شـــخص عن 
شـــيء أخـــذ منـــا أغلى مـــا منلك، 
شـــبابا في عمـــر الزهـــور، أمهات، 
آباء، أطفـــال، كهرباء وماء اقتنعوا 

بأنها ماتت وابدأوا من جديد.
******

@2011ben  
إذا أراد الليبيـــون حقـــًا إنقـــاذ ما 
تبقى من #ليبيا عليهم العودة إلى 
التـــي انطلق منهـــا اآلباء  املبادئ 
املؤسســـون، إلى دســـتور 51 . إلى 

األصل. #ليييا_عبث
******

 @omartobgi  
وزير الصحة في احلكومة املؤقتة: 
حكومة األمر الواقع في #طرابلس 
خصصت 6 مليارات دوالر لشـــراء 
األســـلحة ورفضـــت شـــراء أدوية 

للمواطنني.
******

@SMZ2011ben  
شعب يعشـــق الشعارات الفارغة... 
الشعارات واأليديولوجيات ال تبني 
دوال هـــذا يريد فبرايـــر وذاك يريد 

الفاحت وال أحد يريد ليبيا.

@anwarmalek  
منذ مدة لم أسمع أي خبر عن قلق 
#األمني_العام_لألمم_املتحدة 
#بان_كي_مون وهذا بحد ذاته 
يثيـــر القلـــق خاصة مـــع تصاعد 
مجازر #األسد ببراميله املتفجرة!

******
@aliamansour  

شـــهر  خـــالل  الثانيـــة  للمـــرة 
يفشلون  #احرار_الشـــام  تقريبا 
مخـططـــات ايـــران ونظام األســـد 
لتقسيم سوريا واحداث اي تغيير 
دميوغرافي... ســـوريا موحدة لكل 

السوريني.
******

@iranianaffairs  
أي تفـــاوض مع إيران على مناطق 
عربية؟ فإيران مؤكدا الرابح األكبر. 
من ســـيتفاوض اليـــوم على اليمن 
مقابل سوريا سوف يتفاوض غدا 

على البحرين مقابل العراق.
******

@wassilaoulmi
”األسد  سنوات:  أربــع  قبل  قالوا 
أنهم  ــدو  ــب ي معدودة“!  أيــامــه 
ــا  ــن ــادي أي ”لألسد  ــون:  ــول ــق ســي

ممدود“!! 
******

@OmawiLive  
ملاذا تبكـــني يا صغيريتـــي؟ ألني 
عائدة إلى البيت ولم أستطع جلب 
الطعام وال يوجد شـــيء نأكله هنا 

#الغوطة_الشرقية.
 ******

@KeNt_977  
الثائر اُحلر ال يبكي وال يســـتجدي 
وال يـتنازل عن حقـه، وإمنا يفرضه 
وينتزعه وإن كان بالقوة.. ال تنازل 

ال حوار مع النظام ورمـوزه!

@Nellykarim_1
نيللي كرمي
ممثلة مصرية

@esmeil80  
عندمـــا تكـــون إنســـانا عفويا قد 
تقع في كثير من املشكالت لم تكن 
تتوقعها، ألن النقاء الذي بداخلك 
لم يتوافق مـــع التلوث الذي تعج 

به عقول بعض البشر.
******

 @mohamedelkomy  
هـــذا الشـــهر احلكومـــة ســـتكمل 
تركيب مولدات كهرباء غاز في 44 
موقعا باجلمهورية، اشـــتغلوا 24 
ســـاعة في اليوم بدايـــة من يناير 

هذه هي االفعال ال األقوال.
******

@DolcyEmara  
قرأته  موضوعـــي  حتليـــل  أكثـــر 
”املكســـب االكبـــر للمشـــروع هو 
عـــودة الروح ملصر واســـتعادتها 
قدرتهـــا علـــى اإلجناز فـــي وقت 
قياسي بعد سنوات من اجلمود“.

******
@zoooska  

تقريبا  والســـتينات  اخلمسينات 
كانت البنات والســـيدات يلبســـن 
فســـاتني قصيـــرة لـــم يكـــن غير 
جحمبات.. شيخ االزهر نفسه كانت 

زوجته وبنته غير جحمبتني.
******

@__MAN_  
أهـــم ملـمح وانت تتابـــع االخبار 
التـــي عـــن مصـــر فـــي الصحف 
األجنبيـــة تعرف حاجة مهمة جدا 
أن العالم كله ”قبيضة“ ويقبضون 

ويكتبون ما تريد.

@Dr_3edan  
لـــم أَر أســـفه وأتفه من سياســـي 
(بكذب)  النـــاس  ويتهم  يتفرعـــن 
وحينمـــا تنتقده يبكي ويشـــتكي 
(بكـــذب)، وحينما ترفض احملكمة 
لقـــد  ويقـــول  (يكـــذب)  شـــكواه 

توسلوني!!
******

@laythemadmouhse  
أن  يجـــب  املظاهـــرات  منظمـــو 
يصـــدروا بيانا عامـــا ينبه أن أي 
صورة ترفع لشـــخصية دينية او 
سياســـية أثناء املظاهرة من جهة 
حزب أو جماعة معينة سينسحب 

املتظاهرون.
******

@awadhalabdan   
في اكبر سرقة في تاريخ البشرية، 
معهـــا  ومـــن  العـــراق  حكومـــة 
يســـرقون 1000 مليار دوالر خالل 
12 عامـــا فقط من أموال الشـــعب 

العراقي.
******

@Altabtabie  
محافظ البصرة مشكور ال يصافح 
الشـــيطان  النســـاء لكنه يصافح 
ويقتـــل علـــى الهويـــة، وال يحكم 

بالسوية!!
******

@sajakarim 
الولـــي الفقيـــه عاجز عـــن توفير 
الكهرباء للرعية بعد 12 عامًا. هل 
في نيتهم انتظـــار خروج املهدي 

ليحل املشكلة؟

ليبيا

تابعوا

أثبتت الشــــــبكات االجتماعية مجددا أنها 
الســــــالح األقوى في القضايا اإلنسانية، 
خاصة قضية احلــــــال املتعلقة باغتصاب 
ممثل كوميدي مشــــــهور لنســــــاء متكن من 
كسر حاجز اخلوف واخلجل لدى املعتدى 
عليهــــــن أوال وجردن املعتدي من ســــــالحه 

املتمثل في احلصانة املعنوية ثانيا.

@hajikc  
من يشـــتغل باالرهاب ال يحق له 
املطالبة بأي حق. من ينتزع حق 
االخرين في احلياة يعامل باملثل 

أو أقسى. ال حقوق للشياطني.
******

@hakim1zed  
ولكـــي يعيش االغنيـــاء في مأمن 
من الفقراء فإنهم يروجون كالما 

من نوع القناعة كنز ال يفنى. 
******

 @salahn71  
اذا لم نعلم أوالدنا أن يتعايشـــوا 
ويحترموا ويناقشوا املختلف في 
الدين والفكر والشـــكل واجلنس 

وان يتقبلوه كما هو فلن نتقدم.
******

@abu_lateef  
الكاتب الذي يتهافت الناس على 
شـــراء كالمه رجٌل مهم، والكاتب 
الذي يتهافت الناس على شـــراء 

صمته رجٌل أهم".
******

@NaymaMC  
في  ــيــســت  ل الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
في  ”حتى  احلكومية  املؤسسات 

اخلاصة ماعندك ما تقول“.
******

@___Amina__
ال ثورة ال ربيع، 14 يناير يجب أن 
نحتفل به على الطريقة الشيعية، 
نقف أمـــام وزارة الداخلية ونبدأ 

بضرب أنفسنا.

{الكرسي الشاغر} قصة صحفية ضد مغتصب يدعمها تويتر

{التاريخي» متخصصون وإعالميون وصفوا غالف المجلة بـ

وصف  األميركي»  «المغتصـــب 
تداوله المغردون متخلين بذلك 
عـــن لقـــب «الوالـــد األميركـــي» 

الذي عرف به كوسبي

◄

} رام اللــه – ”فلســـطني ليســـت قضيتـــي“، [ الشبكات االجتماعية خط الدفاع األول في القضايا اإلنسانية
هاشـــتاغ أثار جدال واسعا على تويتر واحتل 

صدارة الهاشتاغات املتداولة.
وتباينت التعليقات ضمن الهاشتاغ، وكتب 
مغرد مصري ”كيف تكون قضيتي وهي أصال 
ليســـت قضية أبنائها؟!، الذين هم في الداخل 
منقســـمون بـــني حماس وفتح، أمـــا الذين في 
اخلارج فيعيشون حياتهم بالطول والعرض“. 
وتســـاءل مغرد جزائري ”مـــاذا تعرف عن بلد 

املليون شهيد؟!“. 
وجـــزم معلـــق ”منافق من يقول فلســـطني 
قضيتي“، متسائال ”مب نصرمت فلسطني أكثر 

من تغريدات وتغيير صورة بروفايل؟“.
بل ذهب البعض منهم ليتهم الفلسطينيني 

بأنهم باعوا أرضهم.
فيمـــا غردت معلقة عراقية ”#فلســـطني_
ليست_قضيتي، كل من قال فلسطني قضيتي، 
عملت لـــه بلوك، وودعته بعبـــارات النصر أو 

الشهادة، فقد ذهب ليحرر فلسطني“.
وكتب آخـــر ”مت اســـتعباد العرب باســـم 
قضية فلســـطني، اآلن يتم ذبحهم وتشـــريدهم 
وبيعهم في أســـواق النخاســـة باسم تطبيق 

الشريعة، #فلسطني_ليست_قضيتي“.
فيما اعتبـــر آخر ”مـــن أراد التغطية على 
قضايـــا الفســـاد والفقر واالســـتبداد واألمية 
وكل كارثة ومصيبة في الوطن العربي، فليذكر 

قضية فلسطني“.
وأكـــد مغـــردون مـــن عـــدة دول عربية أن 
بلدانهم هي قضيتهم األولى في ظل ما تعانيه 
من أزمـــات. وبرر البعض اآلخـــر بأن القضية 
الفلســـطينية قضية إنســـانية فقط، ليس لها 

عالقة بالدين وال بالقومية العربية.
واتهـــم مغـــردون علـــى تويتر الســـلطات 
اإلســـرائيلية بالوقوف وراء إطالق الهاشتاغ، 
ليطرح مغردون أسئلة على غرار ”هل االحتالل 
هو شماعتنا دائما؟“ وإن كانت اإلجابة ال، فمن 
أيـــن جاء هذا الكم من الغضب والكره للقضية 
الفلسطينية؟ ما وراء كل التوصيفات السلبية 

التي أطلقت بحق الفلسطيني؟“.
وكتـــب محمـــد الرفرافـــي في تغريـــدة له 
”هاشتاغ #فلسطني_ليست_قضيتي وضعه 
مغـــّرد/ة إّما: صهيوني مســـتعرب، وإما ناقم 
على شـــخص فلســـطيني ’تهاوش‘ معه، وإما 
ساذج التفكير، هاشتاغ ال يستحق االهتمام“.

وتســـاءل الكاتـــب الســـعودي إبراهيم بن 
جريشـــان ”ملاذا هذا الهاشـــتاغ اآلن؟ هل هو 
جس نبض للشـــارع العربي؟ هل فعال ما زالت 
فلسطني هي الهم الشـــاغل للعرب واملسلمني؟ 

شارك برأيك“.
وكان الـــرد األكثـــر انتشـــارا  ”فلســـطني 
قضية الشرفاء“. جتدر اإلشارة إلى أن انتشار 
جاء  ”#فلسطني_ليست_قضيتي“  هاشتاغ 
بعد اشـــتعال تويتـــر بهاشـــتاغ ”احرقوا_

الرضيع“ والذي كان له الدور األبرز في نشـــر 
جرمية حرق مستوطنني لرضيع فلسطيني.

فلسطين ليست قضيتي..
األولويات تغيرت

كشـــف بحـــث أن مدينـــة لندن هي أكثر مدينة فـــي العالم ُيبحث عنها في محـــرك البحث غوغل على اإلنترنـــت لمعرفة معارضها، 
وعروضهـــا الفنية، وتصاميمها المبدعة. وتعد متاحف العاصمة لنـــدن أكبر ثالثة متاحف ُيبحث عنها في غوغل في العالم، وفي 

صدارتها متحف العلوم. وقد بدئ في البحث الذي تم مؤخرا بمناسبة موسم لندن الثقافي في الخريف.



} طوكيــو - قليلــــة هي األمــــور التي يمكن 
أن يســــتمر الجدل حولها رغــــم مرور 70 عاما 
على حدوثها كما هو حال استخدام الواليات 
المتحــــدة للقنابــــل الذريــــة فــــي هيروشــــيما 
في الســــادس من أغســــطس من عام 1945 ثم 
ناغازاكــــي بعدهــــا بثالثة أيام. فأثــــار الدمار 
الــــذي ألحقتــــه أول تجربة للســــالح النووي 
على البشر في التاريخ ال تزال إلى يومنا هذا 

مثخنة في ضررها ضد اإلنسان.

األمر بشع جدا

وقد قال علمــــاء كثيرون إن مــــن يكابدون 
كــــوارث نوويــــة هــــم أكثــــر عرضــــة لإلصابة 
باضطرابات نفســــية حــــادة منهــــا االكتئاب 
وكــــرب ما بعد الصدمة وهــــي اإلصابات التي 
تفوق في حجمها أي ضرر جســــدي ناجم عن 

اإلشعاع.
وقال العلماء في دراسات نشرت نتائجها 
في دورة ”النســــيت“ الطبية بمناسبة الذكرى 
الســــنوية الـ70 لقيام الواليات المتحدة بإلقاء 
القنبلة الذريــــة على هيروشــــيما وناغازاكي  
”إن من بين العوامل التي تضاعف اإلحســــاس 
بالصدمة حالة الهلع واالضطرار إلى النزوح 
عــــن الديار“. وبالتالي فقوة التأثير الســــلبية 
علــــى النفســــية أقــــوى بكثير مــــن اإلصابات 
الجســــدية التــــي تخلفهــــا القنابــــل النووية 

وتبعاتها.
وتتعــــارض هــــذه النتائــــج مــــع مفاهيــــم 
خاطئــــة تقــــول إن الكوارث النووية تســــببت 
في وفيــــات وأمراض بدنية فقــــط، فيما وجد 
الباحثون أن تداعيــــات الصحة العقلية كانت 
األكثــــر قــــوة. وقالت أكيــــرا أوهتســــورو من 
جامعــــة فوكوشــــيما الطبية إنــــه ”في معظم 
الحوادث النووية يتعرض قلة من األشخاص 
لجرعات من اإلشعاع تهدد حياتهم، لكن األمر 
فظيع فيما يتعلــــق بالذاكرة والتوازن العقلي 

والصحة النفسية“.

وبالبحــــث في تاريخ الكوارث اإلنســــانية 
المتعلقــــة بالســــالح النووي، فــــإن الحوادث 
النووية غير شائعة لكن 5 منها أدرجت خالل 
األعوام الستين الماضية على قائمة الحوادث 

”الشــــديدة“، وهي حادثة كيشتيم 
في روسيا عام 1957، وويندسكيل 
ببريطانيا عام 1957، وثري مايل 
آيالنــــد بالواليــــات المتحدة عام 
1979، وتشرنوبيل في روسيا عام 
1986، وفوكوشــــيما باليابان عام 
2011. وقال كويتشــــي تانيجاوا 

فوكوشــــيما  جامعــــة  مــــن 
النووية الذي أشرف على 
الدراســــات  هــــذه  إحدى 
للذين  النفسي  العبء  إن 

يعيشــــون فــــي المناطــــق 
المنكوبــــة غالبا ما ال يلتفت إليــــه أحد، ”لكن 
واقعهــــم صعــــب للغايــــة“. وتوصــــل منتدى 
تشرنوبيل التابع لألمم المتحدة عام 2006 إلى 
أن المســــألة األكثر تأثيرا على الصحة العامة 

هي الضرر الذي يلحق بالصحة العقلية.
وعلى الرغم من مرور العديد من السنوات 
علــــى هــــذه الحوادث فــــإن معــــدالت اإلصابة 
باالكتئــــاب واضطرابات كرب ما بعد الصدمة 
ال تزال أعلــــى من معدالتهــــا الطبيعية. وبعد 
حادثة فوكوشيما سنة 2011، رصدت مشكالت 
مماثلة منها أن نســــبة البالغين الذين يعانون 
من االضطرابات النفســــية زادت بواقع خمس 
مــــرات تقريبا بين منكوبــــي الكوارث النووية 
أي بنسبة 14.6 بالمئة مقارنة بنسبة 3 بالمئة 
بيــــن الســــكان اآلخرين. يقــــول الباحثون إنه 
تــــم إجالء 170 ألف شــــخص من الســــكان من 
دائــــرة نصف قطرها 30 كيلومترا حول محطة 

فوكوشيما النووية.
وإذا كان األمر بالنسبة لفوكوشيما هكذا، 
علمــــا وأن تلك األزمة لم تكــــن اعتداء خارجيا 
علــــى اليابــــان مثلما حــــدث في هيروشــــيما 
وناغازاكي  وإنما تســــربا فــــي مجمع نووي 
يابانــــي، فإن هجوم الحــــرب العالمية الثانية 
يمثل إلى حــــدود اآلن جرحا غائرا في أعماق 
الناس الذين ال يزالون على قيد الحياة والذين 
نجوا من ذلك الهجوم بأعجوبة، فأكثرهم ليس 

في حالة مستقرة على المستوى النفسي.
وفي الســــياق، مّس متحف أميركي شهير 
وترا حساســــا داخل نفسيات الناس منذ أكثر 
من 20 عاما عندما عرض الطائرة التي أسقطت 
أول قنبلة ذرية في العالم على اليابان. وكان من 

المخطط أن يعرض المتحف الوطني للطيران 
والفضاء التابع لمؤسســــة سميثسونيان في 
عــــام 1995 قاذفة القنابــــل ”إينوال جاي“ وهي 
التــــي حملت القنبلــــة النوويــــة التي قصفت 
مدينــــة هيروشــــيما اليابانية، قبيــــل الذكرى 
الـ50 لقصف مدينتي هيروشــــيما وناغازاكي  
في أغســــطس عام 1945، إال أنه سرعان ما تم 
التراجع عن خططه بعد أن تلقى مجموعة من 

ردود الفعل الغاضبة.
وتعــــرض جناح ”الركن اإلنســــاني“ الذي 
كان من المخطط عرضه، والذي يضم ساعات 
محترقة وســــاعات حائط مكســــورة ومجسم 
صنــــدوق طعــــام متفحــــم إلحــــدى التلميذات 
للضحايــــا،  الطبيعــــي  بالحجــــم  وصــــورا 
أن  رأى  الــــذي  الجيــــش،  مــــن  العتراضــــات 
التصويــــر العاطفــــي للضحايــــا يقوض من 
الضــــرورة التكتيكية إللقاء القنبلة. 

ودعــــت الخطة المقترحة إلــــى تجميع إفادات 
من ناجين يابانيين، ونصحت بمراقبة عائلية 

لألطفال الزائرين.
ويذكــــر أن القنبلتيــــن تســــببتا في مقتل 
من 100 إلى 120 ألف شــــخص في ذلك الوقت 
ومثلهــــم قبــــل نهايــــة ذلــــك العــــام متأثرين 
بإصابات إشعاعية وجروح وصدمات نفسية 
عميقــــة أدت إلــــى فقدانهــــم التــــام لمداركهم 
العقليــــة وحــــاالت انتحــــار ضخمــــة، وكانوا 

جميعهم تقريبا من المدنيين.
”كان يمكــــن أن ينتهــــي الصراع بســــرعة 
دون استعمال القنبلة النووية“، هكذا تحدث 
هربرت بيكس، الحاصل عــــل جائزة بوليتزر 
”هيروهيتــــو  كتــــاب  وصاحــــب   2001 لعــــام 

واألستاذ الفخري  وصناعة اليابان الحديثة“ 
بجامعــــة بينجهامتون في نيويــــورك. ونفى 
بيكس بشــــدة أن يكون التدميــــر الذري الذي 
حدث في المدينتيــــن ضروريا إلنهاء الصراع 
خــــالل تلك الفتــــرة، وقــــال إن الحــــرب كانت 
اســــتخدام  محالــــة حتــــى دون  ســــتنتهي ال 
الســــالح النــــووي. وأضــــاف ”منــــذ اللحظة 
التــــي علم فيهــــا الرئيس األميركــــي حينذاك 
هاري ترومان أنه يمتلك هذا الســــالح الجديد 
في ترســــانة الواليــــات المتحــــدة وأنه جاهز 
لالستخدام 
الفعلي، أصبح 
الخيار النووي 
يشكل سياسته 
الخارجية. 

لقـــد كان األميركيـــون على عجلـــة، وكان 
لديهم رسالة يريدون إرسالها ليس فقط لقادة 

اليابان وإنما أيضا االتحاد السوفييتي“.
ورغـــم أن الجميـــع يعتـــرف بـــأن إلقـــاء 
هيروشـــيما  علـــى  الذريتيـــن  القنبلتيـــن 
وناغازاكـــي من قبل األميركيين كان مأســـاة 
رهيبـــة علـــى الشـــعب اليابانـــي ومـــا تزال 
عواقبهما الوخيمة مســـتمرة، فهم يمرضون 
ويموتـــون حتى يومنـــا هـــذا، إال أن الجدل 
ال يزال مســـتمرا حول ما إذا كان اســـتخدام 
القنابل الذرية ضد اليابان عمال مبررا. فعلى 
سبيل المثال هناك اعتقاد سائد في الواليات 
المتحدة مفاده أنه ما من شـــيء مثل اإلبادة 
النووية في هيروشـــيما وناغازاكي، أجبرت 

اليابـــان علـــى االستســـالم، وهذا هـــو الذي 
أنقذ حياة عدة آالف مـــن الجنود األميركيين 
والســـوفييت،  الصينييـــن  والبريطانييـــن، 

وحتى اليابانيين أنفسهم.

ال مبرر الستعمال النووي

وفــــي الوقــــت نفســــه يمكن العثــــور على 
تصريح لرئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت 
ونســــتون تشرشــــل يفيد أن اليابــــان أجبرت 
على االستســــالم ليس بســــبب القنبلة الذرية 
األميركية، وإنما دخول االتحاد الســــوفييتي 
الحرب، وهذه وجهة نظر معروفة من قبل 
أي طالب روســــي للتاريخ أو للسياسة، 
ولكنهــــا أصبحت في غياهب النســــيان 
فــــي الغرب. ولذلــــك، بدت مقالــــة المؤرخ 
البريطاني وارد ويلســــون بعنوان ”ســــتالين 
في غضــــون أربعة أيام اســــتطاع أن يفعل ما 
لم تتمكن الواليات المتحدة من فعله في أربع 

سنوات“ وحيا لكثير من القراء الغربيين.
وقد أكد هذه القــــراءة ما دار في المجلس 
األعلــــى إلدارة الحــــرب، عندمــــا قــــال رئيس 
الوزراء الياباني كانتارو ســــوزوكي في اليوم 
ذاتــــه الذي حدث فيــــه الهجوم أي الســــادس 
مــــن أغســــطس 1945 ”إن انخــــراط االتحــــاد 
الســــوفييتي في الحرب هذا الصباح يضعنا 
فــــي وضــــع حــــرج ويجعل مــــن المســــتحيل 
مواصلة الحرب“، وبالتالي فإن اليابان ذاتها 
كانت قــــد قررت الخروج من الحــــرب تلقائيا، 
مــــا يجعل خيار اســــتعمال الواليات المتحدة 
للقنبلــــة النوويــــة خيــــارا ال مبــــرر لــــه وغير 

إنساني بكل المقاييس. 
وبعـــد أن أصبحـــت الواليـــات المتحدة 
األميركية أنموذجا في تقديم الوجه الســـيئ 
في توظيف العلم لصالح األغراض السياسية 
التوســـعية التي من خاللها تريد الســـيطرة 
على العالم، أصبحت العديد من الدولـ  أسوة 
بأميركاـ  تســـعى إلى الحصول على األسلحة 
النووية لتبرير وجودها وخلق حصانة بقوة 
الواقـــع للبقاء، والمســـألة في هذا الســـياق 
مناطة بعهـــدة األنظمة ال الشـــعوب، وال أدل 
علـــى ذلك اليوم من النمـــوذج اإليراني، الذي 
يســـعى إلى امتالك القوة العسكرية النووية 
لوضعها في واجهة مشـــروعه التوسعي في 
المنطقة العربية، بعد أن تمكنت إسرائيل من 

ذلك.
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”صبي صغير ورجل بدين“.. رمبا هي كلمات ميكن أن تعترض أســــــماع الناس بشكل يومي 
وعــــــادي، في تعبير عن حياة طبيعية في املجتمع اليومي املعاش. لكن األمر يصبح مرعبا 
وبشعا بشكل مفاجئ ومهول، عند وضع كلمتي الصبي الصغير والرجل البدين في سياق 
تاريخ السادس من أغسطس من سنة ١٩٤٥ وحتديدا على الساعة الثامنة والربع صباحا 
فوق ســــــماء مدينتي هيروشــــــيما وناغازاكي. إذ أن الكلمتني هما رمزا للقنبلتني النوويتني 

اللتني أسقطتا على اليابان إلنهاء احلرب العاملية الثانية.

بعد 70 عاما.. اليابان تبكي هجوما نوويا ال مبرر له
[ مؤرخون يؤكدون عبثية الخيار النووي األميركي ضد اليابان  [ مخلفات الهجوم على هيروشيما وناغازاكي ال تزال ماثلة إلى اليوم

أحد النشطاء يطالب بكشف الحقيقة كاملة حول الهجوم النووي األميركي على اليابان  لم تبق سوى الصلوات على أرواح املفقودين كي تشفي صدور اليابانيني

علـــى  الســـلبية  التأثيـــر  قـــوة 

مـــن  بكثيـــر  أقـــوى  النفســـية 

اإلصابات الجســـدية التي تخلفها 

القنابل النووية وتبعاتها

◄

ســـتالين في أربعة أيام استطاع 

أن يفعل ما لم تتمكن أميركا من 

فعله في أربع سنوات ودون سالح 

نووي

◄

ألف شـــخص هم ضحايا اليوم األول فقط من ســـقوط القنبلة 

النووية فوق مدينة هيروشيما، وبنهاية العام التحق بهم 140 

ألف ضحية آخرين بعد وفاتهم تأثرا بجراحهم. 80
و15 دقيقة هو التوقيت صفر إلنزال القنبلة النووية األولى على 

هيروشـــيما وقد ســـميت {الصبي الصغير}، نظرا لصغر حجمها 

مقارنة بالقنبلة األخرى وهي {الرجل البدين}. 8
أطنـــان هي وزن القنبلـــة النووية التي ســـميت {الرجل البدين}، 

والتـــي اســـتهدفت مدينـــة ناغازاكي، وكانـــت قاذفـــة القنابل 

األميركية {إينوال جاي} هي من حملت القنبلة. 4

قاذفة القنابل {إينوال جاي} هي التي 

حملت القنبلة النووية التي قصفت 

مدينة هيروشيما اليابانية

املبنى الحكومي نفسه بعد ٧٠ عاما من هجوم أميركا النووي على هيروشيما مبنى حكومي يتوسط مدينة هيروشيما بعد أيام من الهجوم النووي 



  

محمد رجب

} تواجـــه المـــرأة القويـــة المســـتقلة عـــادة 
صعوبة فـــي اختيار الرجل المناســـب ليكون 
شـــريك حياتها، فهـــي ال تحتاج لهـــذا الرجل 
الذي يدعمها ماديا أو يحميها، ال سيما وأنها 
تتمّتع باالستقالل المالي والشخصية النافذة 

على المستوى االجتماعي.
ويشـــير متخصصون إلـــى أن هناك بعض 
الخصائـــص التي يجـــب أن يتمّتع بها الرجل 
الذي يجذب انتباه المرأة القوية. ومن أهمها: 
الثقـــة فـــي النفـــس، والقـــدرة علـــى القيادة، 
والتمّتـــع بالطمـــوح، والنجـــاح االجتماعـــي 
والعملـــي، والقدرة علـــى النقـــاش والحوار. 
هذا إضافة إلى ضرورة أن يراعي خصوصية 
المرأة ويدعـــم طموحها، ويملـــك القدرة على 

الموازنة بين دعمها وحمايتها.
ويرى باحثون في علم االجتماع أن الرجل 
الذي يحتاج التدليل والتأكيد على أهميته، لن 
يجد ضالته مع المرأة القوية ذات الشـــخصية 
المستقلة. ففي الوقت الذي يمكن أن تظهر فيه 
المرأة القوية مشـــاعر الحب واالهتمام تجاه 
الرجل، يظل يفتقد الشـــعور بكونها في حاجة 
إليه. فالمرأة المســـتقلة ال تشـــعر باالنجذاب 
لرجـــل يحتاجهـــا وإنمـــا تفضل مـــن يقدرها 

ويشعرها بتميزها. 
وجدير بالذكر أن المرأة الناجحة غالبا ما 
تتمّتع بمنصب قيادي، ولها كلمة مسموعة في 
مكان عملها، لكن هذا ال يعني أنها ترغب دائما 
في تولي اإلدارة والقيـــادة في البيت. فالمرأة 

فـــي النهاية بحاجة لوجود رجـــل في حياتها 
يتولـــى التخطيـــط والقيـــادة ويتحّمـــل عنها 
وحاجتها  بأنوثتها  ويشـــعرها  المســـؤولية، 
إليه. هـــذا بجانب أن المرأة ذات الشـــخصية 
القويـــة تحتـــاج لرجـــل يعاملهـــا بمســـاواة، 
ويحترم إنجازاتها وال يقّيمها من منظور أنها 
امـــرأة، بل كإنســـان يمكنـــه أداء نفس المهام 

وبنفس الكفاءة.
وغالبا ال يناســـب أســـلوب حيـــاة المرأة 
الطموحة الناجحة كافة الرجال. فمن الصعب 
على الرجل تفّهم سبب قضاء زوجته لساعات 
طويلة في العمل واالستيقاظ فجرا، واستقبال 
العديد من المكالمـــات التي لها عالقة بالعمل 
في ساعات تواجدها في المنزل. ولذلك فالرجل 
الذي يرغب في االقتراب من امرأة طموح يجب 
أن يتمّتع بدرجة طموح تفوق طموحها، حتى 
يحـــدث تـــوازن بينهما فـــي المكانـــة العملية 

واالجتماعية.
وال تحتاج المـــرأة المســـتقلة لرجل لديه 
مواقـــف واضحـــة فـــي الحيـــاة فحســـب، بل 
لديه أيضـــا القدرة على تبرير هـــذه المواقف 
بمنطقيـــة، وأن يكون قادرا علـــى الدخول في 
مناقشات وتوضيح وجهات نظره بشكل مقنع. 
كما أن المرأة، بشـــكل عام، بحاجة لرجل قادر 
على التعبير عن مشـــاعره. وفي الوقت نفسه 
يســـتمع إلى ما تقوله ويفهم ما تشعر به حتى 
دون أن تقولـــه من خـــالل التواصـــل الفكري 

بينهما.
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن المـــرأة القوية 
الناجحـــة في عملها هي إنســـان فـــي النهاية 
وبحاجـــة إلى المرح والضحـــك، وال تميل إلى 
االرتباط بشـــخص جاد طـــوال الوقت، كونها 
تحيـــا في األســـاس حيـــاة في أغلبهـــا جادة 
وعملية. ويوضح د. جمال فتحي، المتخصص 
في العالقـــات الزوجية، أن المـــرأة حتى وإن 
كانت تتمّتع بقوة الشـــخصية واالســـتقاللية 
والنجـــاح فـــي الحيـــاة، فهي بحاجـــة إلى أن 

تشعر بقوة الرجل، الذي يمكنها االعتماد عليه 
واللجوء إليه، وهو ما يجعله يكتسب االحترام 

والتقدير والحب لديها.
ولفت إلى أن شـــيئا واحـــدا ينقص المرأة 
القوية، وهو أن تشـــعر بأنوثتها أمام الرجل، 

وأن يحميها ويدعمها.
لذلـــك فهي تبحـــث عن هذا الرجـــل القوي 
الواثق من نفســـه، الذي تشعر معه أنها أنثى. 
ويضيف د. جمال: تحتاج المرأة القوية لرجل 

يدعمهـــا فـــي أحالمها وطموحاتهـــا، ويعرف 
متى يقف خلفهـــا ليدعمها ومتى يقف أمامها 
ليحميهـــا؟ فـــي تـــوازن يحافظ علـــى العالقة 

ويحميها.
 ويذكـــر أن نمـــوذج المـــرأة الناجحـــة قد 
يلقـــى قبـــوال أكبر لـــدى الرجـــال فـــي الدول 
المتحـــررة والتـــي تعـــي تمامـــا أهميـــة دور 
المرأة في دفع عجلـــة االقتصاد وتوفير مناخ 
مـــادي أفضل لألســـرة، بصفة خاصـــة. ولكن 

بعض الدول األخرى، ال ســـيما الشرقية، ذات 
النظرة الذكورية، ال يحبذ الســـواد األعظم من 
شبابها االرتباط بالمرأة المتفوقة والمستقلة 
والمتحـــررة والتي تعتلـــي مناصب رفيعة في 
عملهـــا، ألن هذه الصورة تكســـر في أذهانهم، 
وفق بحـــوث اجتماعيـــة كثيرة، رمـــز الرجل 
القوي الـــذي يريد أن تظـــل زوجته في حاجة 
شـــديدة إليه وأنهـــا ال يمكن أن تصـــل بعيدا 

دونه.

} القاهــرة - التناغـــم التـــام بيـــن الزوجين 
والتطابق في كل شـــيء قد يؤديان إلى الملل 
والفتـــور فـــي العالقـــة. األمـــر الذي يكســـب 
الخالفات الزوجية نقطة لفائدتها، باعتبارها 
تمتلـــك بعضـــا مـــن البهـــارات التـــي تعطي 
دفعـــة جديـــدة للحياة بين الطرفيـــن، لكن مع 
الحرص على التحكم في حجم هذه الخالفات 

وتوقيتها.
وعلـــى الرغم مـــن أن الكثيرين يتمنون أن 
تشـــهد عالقاتهم الزوجية أقل قـــدر ممكن من 
الخالفـــات، إال أن الدراســـات الحديثة ترصد 
فوائـــد للخالفـــات الزوجية، حيـــث توّصلت 
دراســـة أميركية إلى أن متوسط عمر األزواج 
الذيـــن يتشـــاجرون أكبر من الذين ال تشـــوب 

عالقاتهم الخالفات والمشاكل.
وأرجعت الدراســـة السبب في ذلك، إلى أن 
الخالفات الزوجية تساعد في خروج الغضب 
مما يحســـن الحالة النفســـية للزوجين، على 
عكس األزواج الذين يكتمـــون غضبهم تجّنبا 
للشـــجار. وهو ما يزيد من الضغوط واألعباء 

عليهم. وحّدد الباحثـــون هذه الخالفات بتلك 
الخاليـــة مـــن التجريـــح واإلهانـــة أو العنف 
الجســـدي، مع الحرص على أال تحدث بشـــكل 
متكرر، مما قد يحدث شـــرخا حقيقيا وفجوة 

بين الزوجين.
كما أكدت دراســـة أجرتهـــا جامعة لوزان 
السويســـرية على أهمية الخالفات الزوجية. 
وأوضحت أن الخالفـــات الزوجية لها فوائد، 
ألنهـــا من وجهة نظر القائمين على الدراســـة 
فرصـــة حقيقية ليتعـــّرف من خاللهـــا كل من 
الزوجيـــن علـــى مـــا يغضـــب الطـــرف اآلخر 

ويزعجه.
للخالفـــات  اإليجابيـــة  الجوانـــب  ومـــن 
الزوجية، أنها تساعد على التخّلص من الملل 
فـــي الحياة الزوجية الروتينيـــة، فعلى الرغم 
من أن التناغم مســـألة مهمة في العالقة، لكن 
العالقـــة المتناغمة بشـــكل تـــام والخالية من 
أّي مشـــاكل أو خـــالف في وجهـــات النظر أو 
المواقف المختلفة، تؤدي إلى حالة من الملل 
والرتابـــة في العالقة. لذا فـــإن الخالفات بين 

الحيـــن واآلخر قادرة على طرد هذا الملل. كما 
أن الخالفـــات تجعل كال من الزوجين يفكر في 
وجهـــات نظره فـــي الحياة، وتجـــاه القضايا 
المختلفـــة محل الخـــالف، مما يجعلـــه أكثر 

انفتاحا على الرأي اآلخر.
وتســـاعد الخالفـــات الزوجيـــة على رؤية 
الطرف اآلخر بشـــكل واقعـــي ودون أوهام أو 
تصّنـــع. وتســـاهم أيضا في تطويـــر العالقة 
الزوجيـــة، ألنها تعّزز من قـــدرة كل طرف على 
التفاوض، وتقّبل الحلول الوسط، والتخّلص 

من العناد والتفكير في الذات فقط.
وتشير د. ســـامية الجندي، أســـتاذة علم 
النفـــس االجتماعـــي بجامعة األزهـــر، إلى أن 
الخالفـــات الزوجية أمـــر وارد في العام األول 
من الزواج، حيث يبدأ كل من الزوجين في هذا 
العام في التعّرف على شـــخصية اآلخر بشكل 

كامل وأكثر وضوحا بال تغيير أو تظاهر.
وأوضحت أن المشـــكالت الزوجية تساعد 
كل طـــرف على التعـــّرف على مـــا يغضب أو 

يسعد الطرف اآلخر . 
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◄  أظهرت دراسة جديدة أن 
متوسط العمر بالنسبة لبدء 

بلوغ الفتيات قد انخفض إلى 
7.9 سنوات، بينما بلغ المتوسط 

بالنسبة للفتية 11.3 سنوات.

◄ توصل الباحثون بجامعة 
هلسنكي في فنلندا إلى أن األبوة 

قبل سن الـ25 تزيد خطر الوفاة 
المبكرة في منتصف العمر، 

ويعتقدون أن التوتر واألعباء 
المالية إلعالة أسرة جديدة لهما 

األثرالطويل األجل على صحة 
اآلباء الشباب.

◄ أكد أخصائيون نفسيون أن 
أغلب السيدات ينتبهن للجانب 
العقلي في الرجل ويركزن على 

مدى ذكائه ودهائه أكثر بكثير من 
شكله، مثل ما كان يعتقد.

◄ ذكر تقرير إخباري أن 38 أما 
مرضعة شاركن في نشاط خيري 

للرضاعة الطبيعية في مدينة 
غوانتشو بإقليم غوانغدونغ 
جنوبي الصين، قمن بالتبرع 

بكمية من لبن الرضاعة.

◄ كشف أطباء نفس األطفال أن 
من أهم األخطاء التي يقع فيها 

الكثير من اآلباء هي تعاملهم مع 
أبنائهم بطريقة النهي وإصدار 

األوامر والحال أن األطفال 
ال يريدون أن يشعروا بأنهم 

موجهون. وعليه فإن أسلوب 
التشاور والحوار يفضي إلى 
نتائج أنجع وأكثر تقبال من 

األبناء.

◄ يقول الدكتور عمرو األهواني، 
استشاري الذكورة والعقم بقصر 

العيني، إن التدخين يعد أحد 
العوامل التي تتسبب في حدوث 

إجهاض متكرر مبكر للسيدات.

أظهـــرت دراســـة أميركية حديثـــة أن األطفال الذيـــن يتقبلون 

بصعوبـــة تنـــاول الطعـــام يواجهـــون ازديـــادا واضحـــا في خطر 

مواجهة مشكالت عاطفية الحقا تتطلب تدخال طبيا.

يحذر األطباء الحامل من تناول اللحوم املصنعة ألنها تضر الجنني بشدة، 

وقد تتســـبب في الضعف الذي يؤدي في النهاية إلى اإلجهاض، بســـبب 

البكتيريا املتكونة نتيجة سوء تصنيعها.

الخالفات الزوجية تنفس عن الزوجين وتقوي عالقتهما

أسرة

باختصارجمال

أحذية لوبوتان تغازل

 ألوان الطبيعة

} تتميـــز أحذيـــة لوبوتـــان الشـــهيرة 
بتصاميمها األنيقـــة وألوانها المبهجة 
التي تجمع بين ألوان الطبيعة الزاهية 

والتي تتماشى مع جميع المالبس.
يقول خبراء الموضـــة إن مجموعة 
لوبوتان تتميز عـــن غيرها من األحذية 
الـــذي  خاصـــة  والتصميـــم  باأللـــوان 
يجعلنـــا من النظـــرة األولى نـــدرك أنه 
واستوحى  لوبوتان.  كريستيان  لماركة 
المصمـــم ابتكاراته من إنجازات ثقافية 
رائـــدة تبدأ مـــن رواية لوليتـــا للكاتب 
الروســـي األميركي فالديمير نابوكوف، 

إلى فن الهندسة المعمارية.
وتجلـــى ذلـــك عبـــر التداخـــل بين 
األنســـجة واإليحـــاءات الفنية واأللوان 

المتناسقة والمتناغمة.
ويشـــار إلى أن مجموعـــة لوبوتان 
أعـــادت إلـــى األذهان موضة ســـتينات 
القـــرن الماضي. واســـتلهم موديالتها 
مـــن موضة الكترو بامـــب والكتروبوت 
وموديـــل صـــوداد وفاولو بـــوط. وتم 
تزينهمـــا بمســـامير ذات أقماع معدنية 
تـــم العثور على صورها في أرشـــيفات 

لوبوتان.
 ولـــم تقتصـــر األوان الزاهية على 
تشـــكيلة الربيع وإنما تعمـــد المصمم 
لموســـمي  عليهـــا  يبقـــي  الشـــهير أن 
الخريف والشـــتاء اللذين تعودنا فيهما 

على التصاميم ذات األلوان الداكنة.
وشملت تشكيلة أحذيته، شتاء هذا 
العـــام، ألوانا صارخـــة مثل األصفر، 
الســـماوي،  األزرق  البرتقالـــي، 

والوردي الناعم.
القوية  المـــرأة  تـــزال  وال 
تؤثر على ابتكارات لوبوتان 
فالمنحنيات  الموسم  هذا 
الجريئـــة أضفـــت علـــى 
رشـــاقة  األحذية  جلود 

ومرونة في الحركة.

[ االستقالل المادي للمرأة الناجحة يزيدها ثقة وطموحا [ األنثى القوية والنافذة تحتاج رجال يشعرها بأنوثتها وسحرها
 قوة شخصية المرأة ونجاحها في حياتها المهنية واالجتماعية يفرضان عليها مواصفات 
ــــــة العمر. هذه  خاصــــــة للرجل الذي تفكر في االرتباط به وتقاســــــم مكتســــــباتها معه بقي
المالمح والشــــــروط تختلف إلى حد كبير مع ما ترنو إليه المرأة العادية التي قد تكتفي 
بالبحث عمن يضمن لها صورة اجتماعية مقبولة داخل المجتمع حتى وإن كانت أحيانا 

على حساب المستوى المادي الذي كانت تحلم به.

 االقتراب من المرأة القوية يتطلب شخصية قوية وواثقة

ــرجــل ال  ــقــويــة تــحــتــاج ل الـــمـــرأة ال

بل  امرأة،  أنها  منظور  من  مها 
ّ
يقي

كإنسان يمكنه أداء نفس المهام 

وبنفس الكفاءة

◄

يوصي خبـــراء التجميـــل بتناول البطيـــخ، ألنه يعد مـــن األطعمة 

الهامـــة التـــي تحتوي علـــى الليكوبـــني املضاد لألكســـدة والذي 

يكسبه لونه اللون األحمر، ويساعد على تخفيف التجاعيد.

قيادة المرأة للرجل في العمل ال تعني تكرار الصورة ذاتها في البيت

} أتجول هذه األيام في سوسة التونسية 
بتفاؤل ومحبة كبيرين، سوسة التي ضربها 

اإلرهاب في قلبها منذ أسابيع، فاندلقت 
منه الحياة في كل ركن وجانب بال تحفظ. 

دائما كنت أعرف مدى حب التونسيين 
للحياة واحتفائهم بها، ودائما كنت أعرف 

أن التونسي يكره العنف والدم، ويميل إلى 
التسامح والمحبة، لكن ما أشاهده هذه 

األيام في سوسة التونسية مذهل حقيقة، 
عائالت، نساء، رجال وأطفال يملؤون 

المدينة ليال نهارا، الحياة ال تتوقف لحظة، 
كأن الكل اتفق على نبذ الخوف، وعدم 

االنصياع للترهيب، الشوارع والمقاهي 
والمطاعم والبارات والشواطئ تعج 

بالتونسيين وضيوفهم من الجزائريين 
والليبيين، المدينة صاخبة صاخبة، كأنها 
لم تتلق ضربة مؤلمة منذ أيام قليلة، كأن 
الحياة التي تسكن كل شريان فيها ترفع 

التحدي في وجه كل من يعيقها.
ما أضعف أعداء الحياة، وما أقوى 
محبيها، ما أجبن الموت، وكم هو هش 

وبائس ومهزوم الذي يظن أنه يملك حق 
سلب البشر بهجة الحياة.

أتابع بعيني عائلة تونسية تجلس 
قريبا مني في مقهى ال يكاد يخلو كرسي 
فيه. أنظر إليهم كأنني أرى هذا المشهد 

ألول مرة، عائلة بسيطة بال تفاصيل كثيرة، 
األب يشرب شاي الصنوبر، واألم تتكلم في 

الهاتف، واألطفال يمرحون، يجلسون في 
دعة وأمان وثقة، ومن دون إشارة واحدة 

تدل على خوف مترسب في النفوس.
لقد انهزم اإلرهاب، ليس فقط بسبب 
إصرار األشقاء من الجزائر وليبيا على 

قضاء إجازاتهم في تونس، كالعادة، ومن 
دون تردد، ولكن بسبب هذه الروح الجميلة، 
المقاتلة، المصرة على انتزاع حق الحياة، 

الطيبة، التي يتحلى بها التونسي هذه 
األيام.

لم أشاهد سوسة بهذه الضخامة من 
قبل، لم أرها بمثل هذا القلب في حياتي، 

حتى أعوان األمن الذين ينتشرون في 
الشوارع ومداخل المرافق العمومية 

والمباني ال يتوقفون عن االبتسام والحديث 
مع المواطنين، بوجوه منبسطة وأريحية 

غير معهودة. سائقو التاكسي، الذين كانوا 
يرفضون الوقوف للتونسي، ويفضلون 

عليه األجنبي ألنه يدفع أكثر، يقفون اليوم 
بمحبة كبيرة، ويعاملون التونسي معاملة 
الحريف المبجل. أحدهم أخبرني بعد أن 

فتح لي باب سيارته، أنه كان ينوي الذهاب 
لبيته لتناول الغداء، لكنه عدل عن ذلك، 

عندما راني، مع الطفلين، نقف تحت الحر 
الشديد.

عمال الشواطئ ألطف، ونادلو المقاهي، 
وبائعو الياسمين، وبائعو التحف ومالبس 

الجلد والجرائد والموسيقى، ربما ألن 
الذين ظنوا أن غياب السائح األجنبي 

يعني خراب بيوتهم، فوجدوا في النهاية 
أن خراب البيوت أهون وألطف من خراب 

األرواح..
الكل يحتفي، مجبرا أو عن طيب خاطر 

بالتونسي،..فهو الخيار األبقى.

لمياء المقدم

 الخيار األبقى
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◄ جنحت إدارة نادي الوحدة 

السعودي لكرة القدم في التعاقد 
وبشكل رسمي مع الالعب التونسي 

زهير الذوادي، لتدعيم صفوف 
الفريق األول لكرة القدم خالل 

املوسم املقبل.

◄ وصل فريق أهلي اخلليل إلى 
قطاع غزة خلوض مباراة الذهاب 

لكأس فلسطني التي تقام بني بطلي 
الضفة الغربية وقطاع غزة. يذكر 

أن أهلي اخلليل كان قد فاز ببطولة 
كأس فلسطني ألندية الضفة الغربية 

للموسم السابق ٢١٠٤ـ٢٠١٥.

◄ واصل النجم الساحلي حملة 
دفاعه عن لقب كأس تونس لكرة 

القدم بعد أن أطاح بغرميه األفريقي 
بتغلبه عليه ١-٠. وأحرز اجلزائري 

بوجناح هدف املباراة الوحيد 
متوجا سيطرة النجم الساحلي على 

إيقاع اللعب خالل فترات اللقاء.

◄ تلقى فريق الهالل السوداني 
توجيها من االحتاد األفريقي لكرة 

القدم ”كاف“ بضرورة حضور 
املؤمتر الصحفي املخصص للحديث 

عن مباراة الفريق ضد املغرب 
التطواني املقرر لها اجلمعة املقبل 

ضمن اجلولة الرابعة من بطولة 
دوري أبطال أفريقيا.

◄ متكن نادي الزمالك املصري من 

التعاقد مع اجلناح املصري أحمد 
حمودي احملترف في صفوف فريق 

بازل السويسري ملدة عام على 
سبيل اإلعارة، ضمن فترة سوق 

االنتقاالت الصيفية احلالية.

النصر يخوض ثالث اختباراته تمهيدا لكأس السوبر السعودي

[ فرصة الجهاز الفني لمراجعة اختياراته قبل موقعة الهالل

} نيقوســيا - يخوض فريق النصر السعودي 
ثالـــث مبارياتـــه الوديـــة أمام فريق الشـــعب 
اإلماراتـــي، وذلـــك علـــى ملعب وينجـــر ويج 
مبدينـــة شـــفت الرن جنوب ميونيـــخ، متهيدا 
للقاء الســـوبر الســـعودي الذي ســـيحتضنه 
ملعـــب لوفتس رود في العاصمـــة البريطانية 

لندن يوم 12 أغسطس احلالي.

تكثيف النشاط البدني

اســـتأنف الفريق الســـعودي قد تدريباته 
بعد يـــوم راحة متتع بـــه الالعبـــون إثر لقاء 
الســـد القطـــري الـــودي، وجـــاءت التدريبات 
على فترتني صباحيـــة خصصها املدير الفني 
للفريق داسيلفا جلوانب اللياقة املكثفة بهدف 
زيـــادة املخـــزون البدني لالعبني بعـــد أن بدأ 
التدريـــب باجتماع معهم، وجـــه خالله املدرب 
مالحظاتـــه الفنيـــة بخصوص مباراة الســـد، 
ثم بدأ التدريب بالتركيز على تكثيف النشـــاط 
البدني، قسم إثره الفريق ألربع مجموعات تلى 
ذلك جري مكثف حول امللعب بسرعات متفاوتة 
حتى نهاية التدريب، فـــي الوقت الذي تواجد 
إبراهيم غالب ونايف هزازي في صالة احلديد 

واملسبح.
وجاءت الفترة املســـائية بتمارين لإلحماء 
قســـم بعدهـــا الالعبـــني إلـــى مجموعتني كل 
مجموعة جتري متارين تكتيكية على جزء من 
امللعب واختتم التدريـــب مبناورة كروية على 
نصف امللعب، وشـــارك الكابـــنت نايف هزازي 
في أجزاء من التماريـــن اجلماعية التكتيكية، 
وذلك فـــي إطـــار برنامجه التأهيلـــي املعد له 
من قبـــل اجلهاز الطبي في حـــني قام إبراهيم 
غالب باجلـــري حول امللعب مـــع تأدية بعض 
التدريبـــات اخلاصـــة حتت إشـــراف طبي من 
قبل عازم ذيب فـــي الوقت الذي خضع حراس 
املرمى لتدريبات مكثفة من قبل مدرب احلراس 

هيقيتا.

الهزازي في املوعد

وأصـــر طـــالل النجـــار املنســـق اإلعالمي 
لفريق كرة القدم بنادي النصر، على أن مهاجم 
بطـــل الـــدوري الســـعودي للمحترفـــني نايف 
هزازي ســـيكون جاهزا ملواجهة الهالل ضمن 
كأس السوبر السعودي بالعاصمة البريطانية 
لندن، مشـــيرا إلى أن الســـادس من أغسطس 
احلالـــي، هو التاريخ احملدد لوصول احملترف 

األوروغوياني رودريغو مورا.
وقال طـــالل النجار ”تبقـــت مواجهة ودية 
لنـــادي النصـــر فـــي معســـكره االســـتعدادي 
بالنمسا، واألمور تســـير وفق ما خطط له من 
قبل إدارة النـــادي واجلهاز الفنـــي، ويبقى 5 
أشـــخاص من اجلهازين الفني والطبي لم يتم 
حتى اآلن إصدار تأشـــيرات دخولهم إلى لندن 

وإدارة النادي بذلت جهدا مضنيا“.
وعن احملترف األوروغوياني مورا، أضاف 
”النصر وقع اتفاقية ملزمـــة مع مورا، ولن يتم 
التوقيـــع النهائـــي معه حتى إجراء الكشـــف 
الطبي واجتيازه، والسادس من أغسطس هو 

التاريخ احملدد لوصوله إلى النادي“.
يذكـــر أن إدارة نـــادي النصر الســـعودي 
وقعت في مأزق بسبب املهاجم األوروغوياني 

رودريغـــو مـــورا العـــب نـــادي ريفـــر بليـــت 
األرجنتيني، والذي أعلن النادي السعودي عن 

التعاقد معه مؤخرا.
وكانت إدارة النصر أكدت على أن التعاقد 
مت بشكل رسمي مع الالعب، على أن ينضم إلى 
معسكر الفريق اخلارجي التحضيري للموسم 
الكـــروي اجلديـــد املقام في النمســـا، لكي يتم 
حتضيره للمشـــاركة في مباراة كأس السوبر 
السعودي أمام الهالل في ملعب (لوفتس رود) 
معقل نادي كوينز بارك رينجرز اإلنكليزي في 

الشهر احلالي.

مورا خارج الحسابات

اإلدارة النصراويـــة شـــعرت باحلـــرج من 
عـــدم  جنـــاح الصفقـــة بعـــد إصابـــة الالعب 
مؤخرا مع ناديه األرجنتيني، وتشـــترط حاليا 
خضوع الالعب للكشـــوفات والفحص الطبي 
قبل التعاقد معه بشـــكل رسمي. ويعاني مورا 
مـــن اإلصابة في أوتـــار الركبة ومـــن املرجح 
أن يغيب عـــن املباراة النهائيـــة لبطولة كوبا 
ليبرتادوريـــس مع ناديه األرجنتيني بنســـبة 
كبيـــرة. وكان رئيس النـــادي األرجنتيني أكد 

مســـبقا في تصريحـــات إعالميـــة، أن الالعب 
ســـيبقى في صفوف الفريق في حـــال التأهل 

إلى كأس العالم لألندية في نسخته املقبلة.
ويبحث النصراويون حاليا عن اسم بديل 
للتعاقد معه كبديل ملورا إذا فشـــل في اجتياز 
الفحوصـــات الطبية، علما أنه لن يشـــارك في 

السوبر السعودي بأي حال من األحوال.
وبخصوص إصابـــة نايف هزازي أشـــار 
املســـؤول اإلعالمـــي إلـــى أن“نايـــف يخضع 
حاليـــا لبرنامـــج تأهيلي وبإذن الله ســـيكون 
جاهز للمشاركة في مباراته ضد الهالل بكأس 

السوبر السعودي“.
وختم النجـــار تصريحاته قائـــال ”ال أعلم 
إن كانـــت إدارة النـــادي رفعت طلب مشـــاركة 

املوقوفني في السوبر السعودي أم ال“.
وفي ســـياق متصل حتوم الشـــكوك حول 
حلاق الالعب ناصر الشـــمراني مبباراة كأس 
السوبر الســـعودي أمام نادي النصر، بسبب 

اإلصابة.
يذكـــر أن فريـــق الهـــالل بطـــل النســـخة 
املاضيـــة للكأس، ســـيخوض مباراة الســـوبر 
السعودي أمام النصر بطل دوري عبداللطيف 
جميـــل، على ملعب لوفتـــس رود في العاصمة 

البريطانية لندن يوم 12 أغسطس احلالي.

الكتيبة الصفراء تكثف جهودها للقاء السوبر

فريق الشرطة ممنوع من الهزيمة لضمان اللقب

يخوض فريق النصر الســــــعودي برنامجا 
ــــــا مكثفــــــا اســــــتعدادا للقــــــاء كأس  تأهيلي
السوبر ضد خصمه الهالل، وذلك بإجراء 
لقاء ودي مــــــع نظيره الشــــــعب اإلماراتي 
ــــــج مبدينة  ســــــيحتضنه ملعــــــب وينجر وي

ميونيخ في أملانيا.   

طالل النجار أشار إلى أن الهزازي 

يخضـــع حاليـــا لبرنامـــج تأهيلـــي 

مبـــاراة  فـــي  جاهـــزا  وســـيكون 

السوبر ضد الهالل

◄

باختصار

رياضة
{أنا ســـعيد جدا بهذه المهمة الوطنية التي يتمناها كل مدرب 

عراقـــي، فحلم الصعـــود لنهائيات كأس العالـــم يتطلب تعاونا 

بين وزارة الشباب والرياضة واالتحاد العراقي}.
يحيى علوان 
مدرب املنتخب العراقي

{لقـــد اخترت اللعب للنـــادي األهلي لقناعتي بأنـــه أكبر األندية في 

مصـــر وأفريقيا. فتجربة ”جدو“ الكبيرة شـــجعتني على االنضمام 

للفريق، وأتمنى كتابة مجد مع القلعة الحمراء}.
محمد حمدي زكي
 مهاجم األهلي املصري

{إنهـــا خطوة تاريخيـــة تتزامن مع منظومة العمـــل االحترافي الذي 

تطبقه االتحادات العالمية الناجحة، وسنواصل العمل بقوة إلنجاح 

مسيرة التحكيم السعودي}.
عمر املهنا
 رئيس جلنة احلكام باالحتاد السعودي

متفرقات
◄ ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن 

مهاجم فريق شالكه األملاني كيفن برانس 
بواتينغ وصل إلى العاصمة لتوقيع عقد 
مدته عامان مع سبورتينغ لشبونة. وكان 

كيفن برانس بواتينغ (28 عاما) انضم 
إلى شالكه في 2013، لكن ناديه تخلى 

عنه في مايو املاضي. ودافع بواتينغ عن 
ألوان هرتا برلني، ثم لعب مع بوروسيا 

دورمتوند وبورتسموث 
اإلنكليزي 

قبل 
االنتقال 

إلى ميالن 
اإليطالي 

ولعب معه 
101 مباراة، وأخيرا مع 

شالكه (60 مباراة). 

◄ كشفت تقارير صحفية عن رغبة 
فريق روما اإليطالي بالتعاقد مع الدولي 

البرتغالي 
فابيو 

كوينتراو 
مدافع ريال 

مدريد وصيف 
ترتيب الدوري 

األسباني، خالل 
فترة االنتقاالت 

الصيفية 
احلالية. 
وأجرى 

مسؤولو روما اتصاالت 
مكثفة مع إدارة ريال 
مدريد للظفر بخدمات 

الظهير األيسر فابيو 
كوينتراو بنظام اإلعارة مع 
إمكانية الشراء النهائي، إال 

أن النادي امللكي يفضل أن يكون 
الشراء إلزاميا بحلول العام 2016. 

◄يخوض فلويد مايويذر رحلة الدفاع عن 
سجله اخلالي من الهزائم عندما يواجه 

أندريه بيرتو في الس فيغاس يوم 12 
سبتمبر املقبل، حيث سيكون آخر نزال 

له في مسيرته مع املالكمة. وسيضع 
مايويذر، الذي هزم ماني باكياو في مايو 

فيما لقب بـ“نزال القرن“، لقبي مجلس 
املالكمة العاملي ورابطة املالكمة العاملية 
في وزن الوسط على احملك أمام منافسه 

صاحب اللكمات القوية وبطل العالم مرتني 
في وزن الوسط (30-3). ثم إن انتصار 

مايويذر سيجعله يعادل الرقم القياسي 
لبطل الوزن الثقيل روكي مارسيانو 
الذي اعتزل 

بسجل 
يبلغ 49 

انتصارا 
دون 
أي 

هزمية. 

برلني، ثم لعب مع بوروسيا 
وبورتسموث

، وأخيرا مع 
مباراة).

ع ب ي إلي رو ريق
البرتغ
فابي
كوين
مدافع
مدريد وصي
ترتيب الدو
األسباني،
فترة االن
الصيف
احلال
وأجر
مسؤولو روم
مكثفة مع إدار
مدريد للظفر بخ
الظهير األيسر فا
كوينتراو بنظام اإل
إمكانية الشراء النها
أن النادي امللكي يفضل
الشراء إلزاميا بحلول ال

الذي
بسج
يب

ه

} دمشــق  - حســـم فريق الشـــرطة السوري 
ديربي العاصمة واعتلى الصدارة بفوزه على 
جـــاره اجليش 1-0 في دمشـــق، ضمن املرحلة 
الرابعة قبل األخيرة من الدور النهائي لبطولة 

سوريا في كرة القدم.
وأهـــدر الوحـــدة فرصـــة الدفاع عـــن لقبه 
بســـقوطه في فخ التعادل مع مصفاة بانياس 
2-2، وفاز املجد على جاره احملافظة الدمشقي 

.2-3
وجاءت مباراة الشـــرطة واجليش ساخنة 
ومثيـــرة، حيـــث أهدر الشـــرطة فـــي دقيقتها 
األولى فرصة مباشـــرة عبر رعـــد فرام قبل أن 
ينحصر اللعب في وســـط امللعب إلى أن حترك 
اجليش وأهدر فرصة مناسبة عن طريق باسل 

مصطفى.
وفي الشـــوط الثاني الذي خال من الفرص 
املباشـــرة، حتـــرك الشـــرطة في ربع الســـاعة 
األخير بهجمات ساخنة جاء من إحداها هدف 
الفوز الوحيد عندما سدد وسيم بوارشي كرة 

باجتاه املرمى فأبعدها مهاجم اجليش باســـل 
مصطفـــى بيـــده قبـــل دخولها املرمـــى ليعلن 
احلكـــم الدولي ركلة جـــزاء وأرفقهـــا ببطاقة 
حمراء جنح مهاجم الشرطة أحمد األسعد في 

ترجمتها بنجاح لهدف.
وارتـــد اجليـــش مهاجمـــا وســـط دفـــاع 
مستميت من جانب الشرطة، وتوترت األجواء 
مـــع مطالبة اجليش بركلة جزاء عندما تعرض 
العبه عزالدين عوض خلشـــونة داخل املنطقة، 
وتوقفـــت املبـــاراة لدقائـــق قبل أن تســـتكمل 
وتنتهي وســـط أجواء مشـــحونة بالفرح توج 
من خاللها الشـــرطة بتصدره برصيد 11 نقطة 

مقابل 10 نقاط للجيش في املركز الثاني.
وبات لقب البطولة قريبا من الشـــرطة في 
حال فـــوزه على الوحدة اجلمعـــة في املرحلة 
اخلامسة األخيرة. وأهدر الوحدة فرصة كبيرة 
لالحتفـــاظ بلقبـــه عندما أضـــاع مجموعة من 
الفرص الســـهلة ليخرج متعادال بعد أن سيطر 

على معظم مجريات املباراة.

وزار الوحدة شباك منافسه بعد 10 دقائق 
عبر هدافه محمد حمدكو قبل أن ينجح املصفاة 
في إدراك التعادل من أول هجمة له عبر محمد 
دياربكرلي. كما كثـــف الفريق من هجماته في 
الشـــوط الثاني، وعلى عكـــس املجريات أخطأ 
حمدكو في قطع كرة عرضية فأســـكنها مرماه 
خطأ مانحا التقـــدم للمصفاة قبل أن يصحح 

خطأه وينجح في إدراك التعادل.
وســـيطر الوحـــدة بعدهـــا متامـــا وأهدر 
مهاجمـــوه ماجد احلـــاج وحمدكو وأســـامة 
أومـــري عـــدة فـــرص ســـهلة فبقـــي التعادل 
مســـيطرا.  ورفع الوحـــدة رصيده إلى 8 نقاط 
فـــي املركز الثالث مقابـــل 3 نقاط للمصفاة في 

املركز السادس األخير.
وفـــاز املجـــد علـــى احملافظة بعـــد مباراة 
مثيرة تقدم فيها األخير من ركلة جزاء ترجمها 
رائد كردي ورد املجد بهدف التعادل بواســـطة 
بشار أبو خشروف. وسجل محمد قلفاط هدف 
التقدم الثانـــي للمحافظة قبل أن يعادله املجد 

بواسطة رامي عامر.
واســـتمرت اإلثـــارة فـــي الشـــوط الثاني، 
وســـنحت للمحافظة فرصة كســـر التعادل من 
ركلـــة جزاء أهدرها رائد كـــردي في القائم إلى 
أن حملت الدقيقـــة األخيرة هدف الفوز للمجد 
عبر إياد عويد. ورفع املجد رصيده إلى 8 نقاط 
في املركز الرابـــع مقابل 4 نقاط للمحافظة في 

املركز اخلامس.
جتـــدر اإلشـــارة البطولـــة تختتـــم، غـــدا 
اجلمعة، فيلتقي الشرطة مع الوحدة واجليش 
مـــع احملافظـــة واملجد مـــع مصفـــاة بانياس. 
ويحتاج الشـــرطة للفوز ليضمن اللقب بغض 

النظر عن نتيجة اجليش مع احملافظة.

الشرطة يقترب من التتويج بطال للدوري السوري

◄ متكنت األملانية أجنيليك كيربر 
من التأهل إلى الدور الثاني من دورة 

ستانفورد األميركية لكرة املضرب البالغة 
جوائزها 731 ألف دوالر أميركي، وذلك 
بفوزها على الروسية داريا غافريلوفا 

6-1 و6-3. وتلتقي كيربر في الدور 
املقبل الكرواتية آنا كونيوه الفائزة على 
الصينية سايساي جينغ 6-3 و6-4. ولم 

تكن األملانية األخرى سابني ليسيكي 
موفقة بقدر كيربر، إذ ودعت 

من الدور األول بخسارتها 
أمام اليابانية املخضرمة 

كيميكو دات كروم (44 
عاما) 6-1 و7-6 (7-4) 
و2-6. كما تأهلت إلى 

الدور الثاني األوكرانية 
إيلينا سفيتولينا 

الثامنة بفوزها على 
األوكرانية كاتيرينا 

بوندارنكو.

◄ دافع املدير الفني الصربي سيسنيا 
ميهالوفيتش عن العب وسط ميالن دي 

يونغ عقب املشادة التي حدثت مع املدير 
الفني لبايرن ميونيخ غوارديوال، بني 
شوطي املباراة عقب تدخل قوي من 

الالعب الهولندي على جوشوا كيميج، 
التي أدت إلى خروجه مصابا بعد 20 من 
بداية اللقاء. واجته بيب غوارديوال نحو 
دي يونغ متحدثا إليه بعنف قائال ”هذه 
مباراة ودية ال نريد إصابات“. وصرح 
املدير الفني مليالن ميهايلوفيتش عقب 

انتهاء اللقاء قائال ”لم أر ما 
حدث بني بيب ودي يونغ، 

لكن كرة القدم ليست 
رقصا‘. 

ولم 6و4-6. ينغ 3-6
سابني ليسيكي

 ودعت 
رتها 
رمة

ية

ر م ه
حدث بني بيب ودي يونغ، 

لكن كرة القدم ليست 
رقصا‘.

الوحـــدة أهدر فرصـــة الدفاع عن 

لقبه بســـقوطه في فـــخ التعادل 
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يونايتد يخوض رحلة البحث عن التوازن في بطولة إنكلترا
[ فان غال يرفع سقف اإلنفاق هذا العام عاليا [ فريق «الشياطين الحمر» يطمح إلى المراهنة على لقب الدوري

} لندن - فور جناحه في العودة إلى املشـــاركة 
القارية التي يبدأها من الدور الفاصل ملســـابقة 
دوري أبطال أوروبا بعد إنهائه املوسم املاضي 
في املركـــز الرابع، يفرض مانشســـتر يونايتد 
نفســـه مـــن الفـــرق القـــادرة على الفـــوز بلقب 
الدوري اإلنكليـــزي املمتاز ملوســـم 2016-2015 

نتيجة التعاقدات التي أجراها حتى اآلن.
وأنفق املـــدرب الهولندي لويس فان غال ما 
يقارب 77 مليون جنيه إســـترليني بهدف تعزيز 
صفـــوف الفريق للموســـم املقبـــل وكانت أبرز 
تعاقداته ضمه األملاني باستيان شفاينشتايغر 
والفرنســـي مورغان شـــنايدرلني، ليرتفع حجم 
إلى 230 مليون جنيه  إنفاق ”الشياطني احلمر“ 
إسترليني منذ رحيل املدرب االسكتلندي ديفيد 

مويز قبيل نهاية موسم 2014-2013.
وبعد رحيل املهاجمني الهولندي روبن فان 
بيرسي والكولومبي راداميل فالكاو عن الفريق 
وفي ظل تهميش املكســـيكي خافيير هرنانديز 
”تشيتشـــاريتو“، يجد واين روني نفسه وحيدا 
في حمـــل عبء الهجـــوم، لكن القائد الســـابق 
للفريق براين روبســـون يرى أن القوة الضاربة 
املوجـــودة في خط الوســـط قد تؤمـــن اخللفية 
املناســـبة جلعل الفريق منافســـا علـــى اللقب 
للمرة األولـــى منذ رحيل االســـكتلندي أليكس 

فيرغوسون عام 2013.
”لقد بنى املدرب منطقة خط الوســـط لدرجة 
أننـــا أصبحنا أقوياء مبا فيـــه الكفاية من أجل 
فرض وتيرة املباريات“، هذا ما قاله روبســـون 
الـــذي يعمـــل اآلن كســـفير للنـــادي، مضيفـــا 
”شفاينشـــتايغر وشـــنايدرلني تعاقدان جيدان 
جدا. سيشـــكالن نقطـــة قوة يونايتـــد في خط 
الوســـط وهذا األمر ســـيجعلنا في موقع جيد 

خالل املوسم“.
ولطاملـــا حن جمهور يونايتد أليام الالعبني 
املميزيـــن فـــي خـــط الوســـط أمثال روبســـون 
واأليرلندي روي كني، لكـــن البكاء على األطالل 
قـــد انتهـــى على األرجـــح هذا املوســـم في ظل 

التخمة املوجودة في هذا اخلط.
وجلأ فـــان غال خالل جوالتـــه التحضيرية 
إلـــى تشـــكيلة 1-3-2-4 لكن املـــدرب الهولندي 
تعهد بالعودة إلى تشـــكيلة 3-3-4 التي حققت 

النجاح في أواخر املوسم املاضي.
مـــا هو مؤكـــد أن املنافســـة ســـتكون على 
أشدها على ثالثة مقاعد أساسية في خط وسط 
الفريق بني شفاينشتايغر وشنايدرلني ومايكل 
كاريـــك واألســـباني أندير هيريـــرا والبلجيكي 

مروان فاليني الذي يغيب عن املباريات الثالث 
األولى للموسم بسبب اإليقاف.

ولن تنحصر املنافســـة على املراكز الثالثة 
في قلب الوســـط بل علـــى طرفي امللعب في ظل 
وجود الوافد اجلديد الهولندي ممفيس ديباي 
الذي كلف يونايتد 25 مليون جنيه إســـترليني 
للتعاقـــد معه مـــن إيندهوفـــن، وآشـــلي يونغ 
واألســـباني خوان ماتا واألكـــوادوري أنتونيو 
فالنســـيا والبلجيكـــي عدنان يانـــوزاي ورمبا 
األســـباني بـــدرو رودريغيز املرجـــح انضمامه 
إلى فريق فان غال من برشـــلونة بطل أسبانيا 

وأوروبا.
وبعـــد توقيعـــه عقـــد رعايـــة جديـــد مـــع 
”أديـــداس“ بقيمة 750 مليون جنيه إســـترليني، 
لم يعد التمويل مشـــكلة بالنســـبة إلى يونايتد 
الذي يســـتعد للتخلي عـــن جناحه األرجنتيني 
أنخيل دي ماريا لباريس سان جرمان الفرنسي 
بعـــد عام فقـــط علـــى ضمه مـــن ريـــال مدريد 
األســـباني في صفقة قياسية بلغت 59.7 مليون 

جنيه إسترليني.
ورحيـــل دي ماريا عن الفريـــق يأتي ضمن 
عملية غربلة أدت إلـــى رحيل البرتغالي لويس 
ناني وفان بيرســـي وتوم كليفرلي والبرازيلي 

رافايل دا سيلفا.
وحتـــى أن حتضيـــرات يونايتد للموســـم 
اجلديد في رحلته األميركية كانت أكثر تشـــددا 
من قبل فان غـــال، حيث عمل بدقة على برنامج 
تنقل الفريق جتنبا لإلرهاق الذي عانى منه في 

جولة العام املاضي.
واســـتغل فان غـــال املعســـكرات التدريبية 
لكـــي يبني فكرة عـــن صورة الفريق للموســـم 
املقبـــل وإدخال تعديالت فـــي خط دفاعه، حيث 
نقل مواطنه دالـــي بليند إلى مركز قلب الدفاع، 
وأوكل إلـــى لوك شـــو مهمـــة الظهير األيســـر 
والوافـــد اجلديـــد من تورينـــو اإليطالي ماتيو 

دارميان مهمة الظهير األمين.
لكـــن مع فشـــل يونايتد في ضم األســـباني 
ســـيرجيو رامـــوس من ريال مدريـــد، يرى قلب 

الدفاع الســـابق ريو فرديناند أن اخلط اخللفي 
ال يزال نقطة ضعف ”الشـــياطني احلمر“، قائال 
”ال أعتقد أنه (فان غـــال) يعلم ما هو خط الدفاع 
األفضل للفريق.. هذه هي املشكلة بحد ذاتها“، 
معربـــا عـــن رغبته في أن يضم فريقه الســـابق 

مدافع إيفرتون الدولي جون ستونز.
وفي ظل ارتباط انتقال راموس إلى يونايتد 
بتخلي األخير عن حارســـه األسباني دافيد دي 

خيا إلى ريال مدريد، يجد فان غال نفســـه أمام 
معضلة وذلك ألن حارســـه يرغب بشدة االنتقال 

إلى ”سانتياغو برنابيو“.
ومـــن املفتـــرض أن يتواجـــد دي خيا الذي 
انتخـــب أفضل العـــب فـــي يونايتد للموســـم 
املاضـــي، بـــني اخلشـــبات الثالث عندمـــا يبدأ 
فريق فان غال مشـــواره في الدوري، لكن املدرب 
الهولنـــدي اســـتعان باألرجنتينـــي ســـيرخيو 

روميـــرو ليكون احلـــارس البديل مـــا يزيد من 
تهميش األسباني فيكتور فالديز.

جتدر اإلشارة إلى أن يونايتد يبدأ مشواره 
علـــى أرضه أمـــام توتنهام هوتســـبير بعد غد 
الســـبت على أن تكون في انتظاره بعدها بأيام 
رحلـــة ذهاب الدور الفاصل من مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا، وبالتالي لن يكون باســـتطاعته 

حتمل بداية متعثرة مشابهة للموسم املاضي.

عودة اللقاء بين فان غال وشفاينشتايغر في يونايتد بعد بايرن ميونيخ

غالوي وغوميز ينشدان العالمية بالسير على خطى الكبار
ناكيد يعتزم الترشح 

لرئاسة «فيفا»
} لندن - أظهر الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة 
القدم طوال املواســـم األخيرة أنه قبلة النجوم 
الكبار من الويليزي راين غيغز إلى هاري كاين 
مـــرورا مبايكل أوين، فواين روني وصوال إلى 

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقبل انطالق موســـم الدوري اجلديد تبرز 
في األفـــق مجموعة من العناصر الالمعة التي 
ينتظر منها تقدمي الكثير من ناحية ومن ناحية 
ثانية فقد علقت عليها آمال كبيرة للنسج على 

منوال النجوم سالفة الذكر.
فقد تعـــرف جمهور إيفرتـــون على موهبة 
غالوي في أواخر املوســـم املاضي عندما لعب 
أساســـيا في مباراتيه األخيرتني في الدوري. 
وولـــد غالوي في زمبابوي وانتقل إلى إنكلترا 
حني كان في السادســـة من عمره. وانضم إلى 
إيفرتـــون عـــام 2014 بعـــد أن دافع عـــن ألوان 
ميلتون كينس دونز الذي ســـجل معه بداياته 
وهو في اخلامســـة عشـــرة من عمره. ويحكى 
بأن مدرب إيفرتون األسباني روبرتو مارتينيز 
يعتزم االعتماد علـــى غالوي في مركز الظهير 
األيســـر، لكن في حال رحيل جون ســـتونز عن 

الفريق فقد يحظى هذا الالعب الشاب بفرصة 
شـــق طريقه إلى التشـــكيلة األساسية للفريق 

األول من بوابة قلب الدفاع.
وانضـــم غوميز إلـــى ليفربول فـــي يونيو 
املاضـــي قادما مـــن تشـــارلتون أتلتيك مقابل 
5 ماليـــني يـــورو. وتتحـــدث وســـائل اإلعالم 
البريطانية عن احتمال أن يكون غوميز ضمن 
التشـــكيلة األساســـية لفريق املدرب األيرلندي 
مشوارهم  برندن رودغرز عندما يبدأ ”احلمر“ 
في الدوري األحد املقبل أمام مضيفهم ســـتوك 
ســـيتي، وذلك بعد األداء املميز الذي قدمه في 
املباريات التحضيرية. وشغل مدافع املنتخب 

اإلنكليزي لدون 19 عاما مركزي الظهير األمين 
وقلـــب الدفـــاع خالل مشـــواره قبـــل وصوله 
إلـــى ليفربول لكـــن األخير أوكلـــت إليه مهمة 
الظهير األيســـر خالل مبارياتـــه التحضيرية. 
”من الناحيـــة املثالية قلب الدفـــاع هو مركزي 
األساســـي لكني ســـأكون ســـعيدا باللعب في 
مركز الظهير األمين أو األيسر إذا رأى املدرب 
أنـــه باســـتطاعتي مســـاعدة الفريـــق في هذا 
املركـــز“، هذا ما قاله غوميـــز لصحيفة ”إيكو“ 

احمللية.
كما انضم بيريرا، املولود في بلجيكا لكنه 
يدافع عن ألوان املنتخب البرازيلي للشـــباب، 
إلـــى يونايتد عـــام 2011 قادما مـــن إيندهوفن 
الهولندي، وهو مرشـــح ليكـــون من العناصر 
التي ســـيعتمد عليها املدرب الهولندي لويس 
فان غال بعد املســـتوى املميز الـــذي قدمه في 
املباريات التحضيرية. ومن املؤكد أن املنافسة 
في وسط ملعب ”الشياطني احلمر“ أشرس من 
أي وقت مضى لكن التاريخ يؤكد بأن فان غال 
يحبذ دائما االعتماد علـــى العناصر الواعدة، 
ما يعزز مـــن حظوظ بيريرا لشـــق طريقه إلى 
الفريـــق األول هذا املوســـم. وخـــاض بيريرا 
مباراتني املوسم املاضي مع الفريق األول وقد 
وقـــع في مايو املاضي عقـــدا لثالثة أعوام مع 
النادي. ”ميلك أندريـــاس جميع الصفات لكي 
يصبح جزءا ال يتجزأ من الفريق األول: موهبة 
طبيعية كبيرة مرفقة برغبة جيدة للتعلم“، هذا 

كان رأي املدرب الهولندي في العبه الشاب.
ومعلوم عن أرســـني فينغر أنه يعول دائما 
على الالعبني الشبان في تشكيلة الفريق األول 
منـــذ وصوله إلى النادي اللندني، ولن يختلف 
موســـم 2015-2016 عن غيره من املواســـم وقد 
يكون مواطنه الشاب جيف رين-أديليد من أبرز 
الالعبني الشبان الذين سيتركون بصمتهم في 
وسط ملعب ”املدفعجية“. فقد لعب العب لنس 
الســـابق دورا هامشـــيا في املبـــاراة التي فاز 
فيها فريقه على لنس الفرنسي 6-0 استعدادا 
للموسم املقبل، لكن ذلك لم مينعه من أن يكون 
أساســـيا ضد فولفسبورغ األملاني وقد استغل 
هـــذه الفرصـــة على أكمـــل وجه بعـــد أن لعب 
دورا حاســـما في الهدف الوحيد الذي ســـجله 
تيـــو والكـــوت. فينغر وصف مواطنه الشـــاب 
بـ“املميـــز“ ورفض إعارته من أجل أن يشـــرف 

شخصيا على تطوير مواهبه.

} بــريوت - يعتـــزم املهاجـــم الترينيـــدادي 
الســـابق ديفيد ناكيد الترشح لرئاسة االحتاد 
خلفا للسويســـري  الدولي لكـــرة القدم ”فيفا“ 
جوزيـــف بالتر الذي أعلن نيته في االســـتقالة 
بســـبب فضيحة فســـاد هزت عـــرش املنظمة 
الدولية، بحســـب مـــا ذكرت تقاريـــر صحيفة 

لبنانية أمس األربعاء.
وذكـــرت الصحيفة أن ناكيـــد الذي ”ميلك 
شـــبكة عالقات واســـعة في احتاد كونكاكاف 
وحتديدا مع دول البحر الكاريبي التي تشـــكل 
الغالبيـــة في االحتـــاد املذكور، فاحت ناشـــطا 
كرويا دوليا متحدثا عن قوة ناخبة ثابتة لديه. 
وألف العب الوســـط السابق فريق عمل صغير 
لدراســـة وضعـــه االنتخابـــي، وزار العاصمة 
البريطانيـــة لندن في األيـــام القليلة املاضية، 
حيث أفيـــد عن تواصلـــه مع شـــريحة كروية 

أوروبية“.
ناكيـــد (51 عاما) في  ويعيش ”احملامـــي“ 
لبنان، بعـــد احترافه مع نـــادي األنصار على 

فترتني في نهاية القرن املاضي.
وحمـــل ناكيـــد مطلـــع التســـعينات ألوان 
غراســـهوبر زيوريـــخ، حيـــث يتخـــذ االحتاد 
الدولـــي مقرا لـــه في سويســـرا، واحترف في 

بلجيكا واليونان والواليات املتحدة.
وباإلضافة إلى ويب، الذي كان نائب رئيس 
فيفـــا يعتبـــر الترينيدادي جـــاك وارنر رئيس 
كونكاكاف ونائب رئيس فيفا الســـابق أيضا، 
من أكبر املتورطني في قضايا فساد في تاريخ 

اللعبة وهو مطلوب من القضاء األميركي.
ويعتبـــر الفرنســـي ميشـــال بالتينـــي من 
أقوى املرشـــحني خلالفة بالتر في االنتخابات 
املقررة في 26 فبراير 2016، بعد أخبار عن دعم 
أربعة احتـــادات قارية له هي أوروبا وآســـيا 

وكونكاكاف وأميركا اجلنوبية.
لكن رئيس االحتاد الكاريبي ديريك كشـــف 
عـــن رفض مبايعة بالتيني، مؤكدا أنه لم تعقد 
أي صفقة مع رئيس االحتاد األوروبي ”أعلم أنه 
لم يتحدث أي شـــخص معنا بطريقة جماعية. 
ال ميكن أن يكون قد وعد أحدهم بأي شـــيء“، 
معتبـــرا أن اإلدعـــاءات هي ”فقط سياســـية“. 
وأضاف ”الناس يحاولون خلق أجواء معينة، 
وإذا جنحوا في خلق هـــذا التصور، ميكن أن 

يصبح حقيقة وينبغي السير فيه“.

يستعد فريق مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني املخضرم لويس فان غال إلى االنطالق 
في رحلة البحث عن اتزانه من معقله في الدوري اإلنكليزي يتخللها الدور الفاصل ملسابقة 
دوري أبطال أوروبا، معوال في ذلك على عناصره اجلديدة التي تنتظر من قائدها شــــــارة 

االنطالق.

◄ أعلن نادي كريستال باالس 
اإلنكليزي لكرة القدم أنه ضم الجناح 

الدولي المالي بكاري ساكو لثالثة 
مواسم. وكان ساكو (27 عاما) قد ترك 

ولفرهامبتون من الدرجة األولى في 
يونيو الماضي.

◄ أكد غوستافو ماسكاردي وكيل 
أعمال الالعب األرجنتيني خافير 
ماسكيرانو، أن الالعب يرغب في 

إنهاء مسيرته الكروية في أحد الفرق 
الكبيرة في الدوري اإليطالي.

◄ أعلن االتحاد اإليطالي لكرة القدم 
أن الحكم الدولي لوكا بانتي سيدير 

لقاء كأس السوبر اإليطالي الذي 
سيجمع بين بطل الدوري يوفنتوس 
ووصيف بطل الكأس التسيو السبت 

المقبل بشنغهاي الصينية.

◄ استبعد سانتي كازورال نجم وسط 
أرسنال اإلنكليزي فكرة أن يتعاقد 
الفريق مع الدولي الفرنسي كريم 

بنزيمة مهاجم ريال مدريد األسباني 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

الجارية، مشيرا إلى أن ”الجانرز“ 
ال يحتاج إلى أي إضافة في الوقت 

الحالي.

◄ أبدى ماريو غوتزه الفائز مع 
المنتخب األلماني بلقب كأس 

العالم 2015 لكرة القدم، تذمره من 
عدم المشاركة بالشكل الكافي مع 

بايرن ميونيخ بطل الدوري األلماني 
(بوندسليغا)، وألمح إلى إمكانية 

انتقاله إلى فريق آخر.

◄ قرر االتحاد الكولومبي لكرة القدم 
دعم ترشح الفرنسي ميشيل بالتيني 
لرئاسة االتحاد الدولي للعبة (فيفا). 

وصدر هذا القرار بواسطة اللجنة 
التنفيذية لالتحاد الكولومبي.

باختصار

جمهـــور إيفرتـــون تعـــرف علـــى 

موهبة غالوي في أواخر املوســـم 

املاضي عندما لعب أساســـيا في 

مباراتيه األخيرتني بالدوري

◄

ســـتكون  املنافســـة  أن  املؤكـــد 

علـــى أشـــدها فـــي خـــط الوســـط 

بني شفاينشـــتايغر وشـــنايدرلني 

ومايكل كاريك وهيريرا وفاليني

◄

«أنـــا أدرك أهميـــة تخطي الدور ربع النهائي مـــن دوري أبطال أوروبا 

مع ســـان جيرمان، وأنـــا ذاهب إلى باريس لتســـخير قدراتي من أجل 

خدمة الفريق».

أنخيل دي ماريا 
العب باريس سان جرمان الفرنسي

«بالتأكيد أنا أعشـــق الدوري اإليطالي، وأحب الحياة في إيطاليا، 

كل شئ من املمكن حدوثه في املستقبل، لكن أؤكد لكم أنني 

سعيد في الوقت الحالي مع بايرن ميونخ». 

مهدي بنعطية 
مدافع بايرن ميونخ األملاني

«ربمـــا أكـــون مخطئا لكني أعتقـــد أن بطل الدوري هذا املوســـم 

ســـيجمع عـــددا أقل مـــن النقاط، في حني تســـتثمر باقـــي الفرق 

بشكل ضخم وهذا ليس معتادا». 

   جوزيه مورينيو 
مدرب تشيلسي اإلنكليزي

  الموهبة غالوي يشق طريقه بثبات لحجز مقعد في تشكيلة إيفرتون
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] الســــــؤال األّول: هل يجوز للّزوج أن يضرب 
زوجته؟

[ جـــواب داعش: نعم، يجـــوز للّزوج أن 
يؤدب زوجته ســـواء بالعصـــا أو بغير 
العصا. وهو حـــّق ضمن حقوق القوامة 
التي منحها الشـــرع للّزوج المسلم. وال 
ينكـــر هذا الحق أو يجـــادل فيه إال كافر 

أو زنديق.
[ جـــواب النصرة: نعم، يجوز للزوج أن 
يضرب زوجته في بعـــض الحاالت، لكن 
على أســـاس أال يظلمها، وأال ُيسبب لها 

عاهة مستديمة.
[ جـــواب اإلخوان: نعم.. ال.. نعم.. لكن.. 

المهم.. ممممم.

ــــــي: هل تقطــــــع المرأة صالة  ] الســــــؤال الثان
الّرجل، مثل الحمار والكلب األسود؟

[ جواب داعش: نعم، من معلوم الشـــرع 
بالضرورة أن المرأة تقطع صالة الرجل. 
وهـــذا حكم ال يقبل الجـــدال في أي حال 

من األحوال.
[ جـــواب النصـــرة: نعم، تقطـــع المرأة 
صالة الرجل، لكن إذا كانت المرأة ترتدي 
لباســـا ”شرعيا“ ال لبس فيه، ومّرت على 
مســـافة بعيدة من الرجل بحيث ال تثيره 

وال تفتنه، فصالته جائزة بإذن الله.
[ جـــواب اإلخوان: نعم.. ال.. نعم.. لكن.. 

المهم.. ممممم.

] الســــــؤال الثالث: هل يدعو اإلسالم إلى قتل 
المرتد؟

[ جواب داعش: نعـــم، لقد أجمع علماء 
الســـلف على أن المترد يقتل، وال يجوز 
لنا مخالفة ذلك الحكم الشرعي أو الشك 

فيه.
[ جـــواب النصـــرة: نعـــم، لكـــن بعد أن 
ُيستتاب، فإن تاب توبة نصوحا ال لبس 
فيها نظرنا فـــي أمره وقبلنا توبته، وإال 

فإنه يقتل بعد إقامة الحجة عليه.
[ جـــواب اإلخوان: نعم.. ال.. نعم.. لكن.. 

المهم.. ممممم.

ــــــع: هل إقامــــــة الخالفة اآلن  ] الســــــؤال الراب
ضرورة شرعية؟

[ جـــواب داعـــش: نعم، إقامـــة الخالفة 
ضرورة شـــرعية وأصل ثابت من أصول 
واتفـــاق  الصحابـــة  بإجمـــاع  الديـــن، 
التابعين وإقرار تابعي التابعين. وغياب 
الخالفة يجعل اإلسالم ناقصا والجميع 

آثما، وهذا ما نخشاه.
[ إجابة النصرة: نعم، لكن ممممم.
[ جواب اإلخوان: ممممم لكن، نعم.

] السؤال األخير: ما رأيك في هذه األسئلة؟

[ جواب داعش: إنها أسئلة مشروعة وال 
يطرحها إال مســـلم حريـــص على معرفة 

دينه، فنجيبه عنها بال لبس وال حرج.
[ جواب النصرة: إنها أســـئلة مشروعة 

إذا خلصت النوايا وَحُسن اإليمان.
[ جـــواب اإلخوان: إنهـــا تفاصيل ليس 
ضروريـــا طرحها اآلن، طالما ”اإلســـالم 

هو الحل“.

تفصيل البيان في الفرق بني 

داعش والنصرة واإلخوان

صباح العرب

سعيد ناشيد

ح

روبرت داوني أعلى الممثلين أجرا في العالم
} نيويورك – احتل الممثل األميركي الشهير 
روبـــرت داونـــي جـــي آر (50 عامـــا) المرتبة 
األولـــى في قائمة مجلـــة ”فوربس“ األميركية 
االقتصادية ألعلـــى الممثلين أجرا في العالم 
للمرة الثالثة على التوالـــي. وضمت القائمة 
ألول مرة ممثلين من بوليوود وهوليوود معا.
الثالثـــاء أن إيرادات  وذكرت ”فوربـــس“ 
نجـــم سلســـلة أفـــالم ”الرجـــل الحديـــدي“ 
بلغت نحـــو 80 مليون دوالر  و“المنتقمـــون“ 
خالل الفترة من يونيو عام 2014 حتى يونيو 

عام 2015 مدفوعا بنجـــاح فيلمه هذا العام 
”افينجـــرز: ايـــدج اوف التـــرون“ الذي 

جنـــى أكثر مـــن 1.3 مليـــار دوالر 
مـــرة  وألول  العالـــم.  بأنحـــاء 
تأخـــذ المجلـــة فـــي اعتبارها 
خالل إعداد القائمة ممثلين لم 
يشـــاركوا هذا العام في أفالم 
أميركيـــة، حيـــث حـــل ممثل 
الحركة الصيني جاكي شـــان 
(61 عاما) في المرتبة الثانية 

بإيـــرادات بلغـــت حوالـــي 50 
مليـــون دوالر. وكان من بين أول 

عشـــرة أســـماء في القائمة ثالثة 

نجوم مـــن الهند، حيث حل أميتاب باتشـــان 
وســـلمان خان في المرتبة السابعة بإيرادات 
بلغت 33.5 مليون دوالر لكل منهما، وأكشـــاي 
كومار فـــي المرتبة التاســـعة بإيرادت بلغت 

32.5 مليون دوالر.
كما حل ضمن العشرة األوائل في القائمة 
فين ديزل وبرادلي كوبر وآدم ســـاندلر وتوم 

كروز ومارك فالبرج.
وبحســـب بيانات المجلة، شملت القائمة 

34 ممثال من سبع دول.
وتستند المجلة في تقديرات 
إيرادات الممثلين إلى بيانات 
ألبحـــاث  ”نيلســـن“  شـــركة 
السوق وموقعين إلكترونيين 
متخصصيـــن فـــي المجـــال 
السينمائي وبيانات ممثلين 
ووكالئهم ومديري أعمالهم 

ومحاميهم.
ــة  ــم ــائ ــق وتـــقـــتـــصـــر ال
الممثلين  أسماء  على  المعلنة 
الرجال. على أن تنشر قائمتها 
ألعلى الممثالت ربحا للمال في 

وقت الحق.

} لنــدن –  ألغـــت الســـلطات البريطانية أول 
عروض مســـرحية تدور حول األســـباب التي 
تحفـــز بعـــض الشـــباب لاللتحـــاق بتنظيـــم 
الدولة اإلســـالمية بالعراق والشـــام المعروف 

بـ“داعش“.
وكان من المقرر أن تعرض مسرحية ”هوم 
التـــي تتضمن فريقا من 112 شـــخصا  غروو“ 
تتـــراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما وغالبيتهم 
من أقليـــات عرقية، في بريطانيـــا. لكن القرار 
بعـــدم تقديمها جـــاء قبل أســـبوعين من ليلة 
االفتتاح، وســـط ادعاءات من قبل فريق العمل 
بالمسرحية بأن هذه الخطوة جاءت إلسكاتهم 

عن مناقشة هذه القضية المهمة.
البريطانية  ”الغارديـــان“  صحيفة  وذكرت 
أن المسرحية تم إلغاؤها دون سابق إنذار من 

قبل المنتج وهو ”المسرح الوطني للشباب“.
وقالت مخرجـــة المســـرحية نادية لطيف 
وكاتبهـــا عمر الخيري إن العـــرض تم إلغاؤه 
أن  موضحيـــن  خارجيـــة  ضغـــوط  بســـبب 
الســـلطات المحلية والشـــرطة تمت إحاطتهم 
علما بكل ما يتعلق بالمســـرحية خالل مراحل 

اإلعداد.
العـــرض  يتـــم  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
األصلي للمســـرحية في مدرسة تقع في بنتال 
غريـــن التي تبعـــد أمياال فقط عـــن األكاديمية 
التي كانت تدرس فيها كل من شـــميمة بيغوم، 
وخديجة ســـلطانة، وأميرة عباســـي، اللواتي 
يعتقد أنهن ســـافرن إلى ســـوريا فـــي فبراير 
الماضي لالنضمام إلى تنظيم داعش والزواج 
من جهاديين ينتمون إليه، وهي القضية التي 

ألهمت منتجي المسرحية.
وقالـــت ”الغارديان“ على لســـان المخرجة 
ومؤلف العرض المسرحي إن العمل تم إعداده 
من خالل مجموعة مـــن ورش العمل للممثلين 

الشـــبان، في سعي لمناقشـــة قضية الزوجات 
الجهاديات، وكذلك المواقف تجاه اإلسالم في 
المملكة المتحدة والعمل المســـرحي بعيد كل 
البعد عن التطرف بل كان بمثابة مناقشة فنية 
ذكية لمســـألة مهمة جدا تثير اهتمام وخوف 
المجتمـــع البريطاني كما العالم، حيث تحتاج 
قضية التطرف للطرح وشـــرحها للعموم لفهم 

أسبابها“.
وقالـــت نادية لطيف مخرجـــة العرض ”لم 
يكن هنـــاك إنذار، تلقينا بريدا اليكترونيا يوم 
الخميس الماضي يقول إن العرض تم إلغاؤه، 
وأبلغنـــا فريـــق الممثليـــن بذلك فـــي صباح 

يوم الجمعـــة“. وأضافت ”كانـــت صدمة فعال 
وخاصـــة أننا لم نكن نتوقع هذا على اإلطالق، 
بالتأكيد هناك بعض الضغوط الخارجية غير 

العادية التي أدت إللغاء إنتاج المسرحية“.
وكانـــت الصحـــف البريطانيـــة قـــد أولت 
موضـــوع الفتيـــات اللواتـــي يتـــم تجنيدهن 
لاللتحاق بداعش اهتمامـــا ملفتا، حيث قالت 
صحيفـــة ”إندبندنـــت“ إن داعـــش يســـتهوي 
الفتيـــات من أجل الجنس، ويتم اســـتقطابهن 
عن طريـــق مواقع التواصـــل االجتماعي مثل 

تويتر وفيسبوك.
وأضافـــت أن عدد الفارات إلى ســـوريا من 

المملكة المتحدة يبلغ حوالي 60 سيدة وفتاة، 
مشـــيرة إلى أنه ال يجب االستهانة بالحمالت 
الدعائيـــة التـــي يشـــنها داعش علـــى مواقع 

التواصل االجتماعي لتجنيد الفتيات.
وكشـــفت ميالني ســـميث، الباحثة بمركز 
دراســـة التطـــرف بجامعـــة كينغـــز كوليـــدج  
البريطانية، أن أعضاء التنظيم يســـتخدمون 
لجمـــع المعلومات  مواقع مثل ”اســـك.اف ام“ 
حول الشـــابات المسلمات ويســـألونهن حول 
حياتهـــن العاطفيـــة وعن وصف أجســـادهن، 
وتشـــجيع بعضهن على إرسال صور لهن من 

أجل تمريرها على أعضاء التنظيم.

} عمــان – يســـتمتع الكبـــار والصغـــار على 
حد الســـواء بتخفيف مؤقت في درجة حرارة 
الجـــو الملتهبة هذه األيام في شـــوارع عمان 
عندما يرش موظفو بلديـــة العاصمة األردنية 
الشـــوارع والمارة بالماء لتهدئة اإلحســـاس 

بموجة الحر الملتهبة.
وقـــال عامل في أمانـــة عمـــان ُيدعى نادر 
الحراسيس ”الحملة هدفها تخفيف الحر على 
المـــارة. طلب منـــا أمين عمان رش الشـــوارع 

والمواطنين بالماء لتخفيف موجة الحر“.
وتعاني منطقة الشـــرق األوسط من موجة 
شـــديدة الحرارة هذه األيام. ووصلت الحرارة 
42 درجـــة مئوية في عمـــان األحد و45.5 درجة 
فـــي العقبة االثنين. وتعرضـــت بعض مناطق 
المملكـــة األردنيـــة أيضـــا لعواصـــف رمليـــة 

وأمطار نتيجة ارتفـــاع درجات الحرارة. ومن 
المتوقع أن تستمر حتى اليوم الخميس.

ويقوم رجال الشـــرطة في عمـــان بدورهم 
لتخفيـــف إحســـاس النـــاس بالحـــرارة حيث 
يوزعون زجاجات ماء بارد وينصحون المارة 
بالحفـــاظ علـــى ترطيـــب أجســـادهم وتفادي 
التعرض للشـــمس. وقال الرائـــد محمد خنان 
رئيس قسم سير غرب عمان ”نصيحتنا تكون 
مرورية أوًال ثم ننصح بالتقليل من الحركة قدر 
الُمســـتطاع إال للضرورة. كما نقدم المساعدة 

بتوزيع قوارير المياه على المحتاجين“.
وبلغت درجة الحرارة في إيران األســـبوع 
الماضـــي 72 درجة مئويـــة بينما أعلن العراق 
عطلـــة عامة لمـــدة أربعة أيام بســـبب تجاوز 

درجة الحرارة 50 درجة مئوية.

} نيودلهي – تراجعت الهند جزئيا عن حجب 
مئات المواقع اإلباحية بعد جدل على وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي إال أن الحكومة أمرت 
الشـــركات المقدمـــة لخدمـــة اإلنترنت بإغالق 
المواقع التي تروج الستغالل األطفال جنسيا، 

عقب موجة غضب إزاء هذه الخطوة.
وفي األســـبوع الماضي طلبـــت الحكومة 
من مشـــغلي اإلنترنت حجب الدخول إلى 857 
موقعا للبالغين على أساس األخالق وااللتزام 
ما أدى إلى رد فعل غاضب على تويتر ونقاش 

بشأن الرقابة في أكبر ديمقراطية بالعالم.
وقـــال متحـــدث باســـم وزارة االتصـــاالت 

فـــي الهنـــد أمس إنه ســـيتعين على مشـــغلي 
الخدمة اآلن إعادة معظم هذه المواقع لكن مع 
اإلبقاء على تعطيل عمـــل المواقع التي تروج 

لالستغالل الجنسي لألطفال.
وأثـــار التراجع عن القـــرار غضب مقدمي 
خدمة اإلنترنت الذين طلب منهم التأكد وتقرير 
أي المواقـــع يتعيـــن حجبهـــا. والرقابة على 
محتـــوى اإلنترنت أمر متعارف عليه في الهند 
لكن أمـــر اإلغالق األخيـــر كان أول حملة على 

االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت.
التواصـــل  وســـائل  اســـتخدام  ويتزايـــد 
االجتماعي والهواتف الذكية سريعا في الهند.

السلطات األردنية ترش المارة بالماء لتخفيف حرارة الجو

الهند تتراجع عن حجب المواقع اإلباحية بسبب االحتجاجات

بريطانيا تمنع عرضا مسرحيا تناول ظاهرة تجنيد الفتيات لدى داعش
قبل أســــــبوعني من موعــــــد عرضها منعت 
مسرحية تتناول أســــــباب التحاق فئة من 
الشــــــباب وخاصة الشابات بتنظيم داعش 
املتطــــــرف، مــــــن تقــــــدمي أول عروضها في 
بريطانيا وســــــط تذمر القائمني عن العمل 

الفني واملمثلني.

ممثالت من المسرح الوطني البريطاني للشباب شاركن في مسرحية {هوم غروو} التي لم يسمح بعرضها

2014 حتى يونيو خالل الفترة من يونيو عام
مدفوعا بنجـــاح فيلمه هذا العامم 2015 عام
”افينجـــرز: ايـــدج اوف التـــرون“ الذيي

3جنـــى أكثر مـــن 1.3 مليـــار دوالر 
مـــرة  وألول  العالـــم.  بأنحـــاء 
تأخـــذ المجلـــة فـــي اعتبارها
خالل إعداد القائمة ممثلين لم 
يشـــاركوا هذا العام في أفالم
أميركيـــة، حيـــث حـــل ممثل
الحركة الصيني جاكي شـــان

عاما) في المرتبة الثانية  61)
بإيـــرادات بلغـــت حوالـــي 50

مليـــون دوالر. وكان من بين أول 
عشـــرة أســـماء في القائمة ثالثة

34 ممثال من سبع دول.
وتستند المجلة في تقديرات 
إيرادات الممثلين إلى بيانات 
ألبحـــاث  ”نيلســـن“ شـــركة 
السوق وموقعين إلكترونيين 
متخصصيـــن فـــي المجـــال 
السينمائي وبيانات ممثلين 
أعمالهم ووكالئهم ومديري

ومحاميهم.
ــة  ــم ــائ ــق وتـــقـــتـــصـــر ال
الممثلين  أسماء  على  المعلنة 
الرجال. على أن تنشر قائمتها 
ألعلى الممثالت ربحا للمال في 

وقت الحق.
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