
} بــريوت  – اعتبـــرت مصـــادر أمنية لبنانية 
أن اجلانب األهم في توقيف الســـعودي أحمد 
إبراهيم املغســـل في بيروت ثم تســـليمه إلى 

الرياض، يكمن في توقيت العملية.
وأشـــارت إلى أن املغســـل املطلـــوب األول 
في جرميـــة تفجير اخلبر فـــي منتصف العام 
1996، ظّل طوال تسعة عشر عاما يتنقل بحّرية 
بـــني بيروت وطهران وذلـــك بحماية إيرانية – 

سورية مباشرة وعن طريق حزب الله.
والحظت أن عملية توقيف املغســـل، زعيم 
”حزب الله ـ احلجاز� واملطلوب من الســـلطات 
األميركية (مكتب التحقيق الفيدرالي) ما كانت 
لتحصل دون غض طرف إيراني، وذلك في ظّل 
حتّكم حـــزب الله في الوضع األمني في لبنان، 
خصوصا في مطار رفيق احلريري في بيروت 

الواقع في محاذاة الضاحية اجلنوبية.
وتعتبر الضاحية مـــن ”املربعات األمنية“ 
حلزب الله الذي يوصف بأّنه العني الســـاهرة 

إليران في لبنان.
وتســـاءلت املصادر ذاتهـــا ”هل هي صدفة 
أن يكون املغســـل أوقف في بيروت وسّلم إلى 
السعودية بعد أيام من توقيع االتفاق النووي 

بني إيران ومجموعة اخلمسة زائد واحد؟“.
وأوضحت أن الهدف مـــن توقيف املواطن 
الســـعودي فـــي بيـــروت هـــو إظهـــار إيـــران 
لألميركيـــني جديتها في املشـــاركة في احلرب 
على اإلرهاب، خصوصا أن معظم قتلى تفجير 
اخلبـــر كانوا مواطنني أميركيـــني يعملون في 

السعودية.
وكشـــف املصدر األمني اللبناني معلومات 
متتلكها الســـعودية عـــن أن اإلعـــداد لتفجير 
اخلبـــر فـــي 1996، كان في مزار الســـت زينب 

الشيعي في إحدى ضواحي دمشق.
وأشـــرف على التنســـيق بـــني املجموعات 
التي شاركت في العملية اإلرهابية عماد مغنية 
الـــذي كان مســـؤوال عن العمليـــات اخلارجية 

حلزب الله.
وقتـــل مغنية في انفجـــار غامض وقع في 
إحدى ضواحي دمشـــق في فبرايـــر من العام 

.2008
ومنـــذ انفجـــار اخلبر، تطالب الســـعودية 
إيـــران بتســـليمها املغســـل، لكـــن الســـلطات 

اإليرانية تنفي وجوده لديها.
وذكـــر املصدر األمني اللبنانـــي أن أهّم ما 
في عمليـــة اخلبـــر كان التنســـيق القائم بني 
مجموعات إرهابية ســـّنية مثل تنظيم القاعدة 
وأخرى شيعية، وذلك بإشراف إيراني مباشر 

أو عبر حزب الله.

وجاء اإلعالن عن تسلم السعودية املغسل 
التابع حلزب  في وقت بـــّث تلفزيون ”املنـــار“ 
الله حديثا مع الرئيس الســـوري بّشار األسد 
أبدى فيه اســـتعداده ليكـــون طرفا في احلرب 
على اإلرهاب. وبدا احلديث ملراقبني سياسيني 
في بيروت محاولة مكشـــوفة لتبييض صفحة 
النظام السوري وإظهاره في مظهر الشريك في 

احلرب على اإلرهاب.
وخلص املراقبون السياســـيون في بيروت 
إلى التساؤل عن مدى جّدية إيران في الذهاب 
بعيدا في املشـــاركة في احلـــرب على اإلرهاب، 
ومـــا إذا كان تســـليم املغســـل حدثـــا معزوال 

يستهدف فقط طمأنة األميركيني إلى استعداد 
طهـــران لتغييـــر جلدهـــا بعد توقيـــع االتفاق 

النووي؟
وكان قاض احتـــادي أميركي أمر في 2006 
إيران بدفع تعويضات قدرها 254 مليون دوالر                                   

لعائالت 17 جنديا أميركيا قتلوا في الهجوم.
وتضمـــن احلكـــم الـــذي جاء فـــي 209 من 
الصفحات أن الصهريج املفخخ الذي استخدم 
فـــي الهجـــوم مت جتهيزه في قاعدة في ســـهل 
البقـــاع اللبناني تابعة حلـــزب الله واحلرس 
الثـــوري اإليراني وذكر أن الهجوم نال موافقة 

الزعيم اإليراني األعلى علي خامنئي.
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[ الرئيس التركي يتهرب من تكليف كليتشدار أوغلو بتشكيل الحكومة ليضمن صالحيات مطلقة
} أنقــرة – متكن الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان من الوصول إلى هدفه املأمول بإجراء 
انتخابات برملانية مبكرة، بعدما فشـــل رئيس 
وزراء احلكومة ذات التوجه اإلسالمي ورئيس 
حزب العدالة والتنميـــة أحمد داود أوغلو في 
عقد اتفاق مع أحد أحزاب املعارضة لتشـــكيل 

حكومة ائتالفية.
ويجيـــد أردوغان املناورة سياســـيا، وهو 
ما يعـــول عليه بشـــكل كبير فـــي تغيير مزاج 
الناخبني الذين رفضوا منح حزبه األغلبية في 

انتخابات السابع من يونيو املاضي.
وال يبدو أن مـــا يطمح إليه أردوغان قريب 
املنال، إذ أدت احلـــرب التي أطلقها ضد حزب 
العمـــال الكردســـتاني مؤخـــرا إلـــى التفـــاف 
األغلبيـــة الكردية في محافظات جنوب شـــرق 
البـــالد، حـــول حـــزب الشـــعوب الدميقراطي 
الـــذي يأمل أردوغان في االنتخابات املبكرة أن 

يفشـــل في تكرار تخطيه عتبـــة الـ10 باملئة من 
األصوات التي متكنه من الدخول إلى البرملان.
واحلملة العسكرية ضد األكراد هي سباق 
ســـاخر مع الزمن يحاول أردوغـــان من خالله 
استقطاب أصوات احملافظني والقوميني الذين 
اجتهوا في االنتخابات املاضية إلى التصويت 
لصالح حزبي الشـــعب اجلمهـــوري واحلركة 
القومية. وال يزال أردوغان بعيدا عن تقبل ”ال“ 
كجواب على ســـعيه احلثيث لالستحواذ على 

سلطات مطلقة.
وفـــي وقـــت ســـابق من هـــذا الشـــهر قال 
أردوغـــان ”إذا ما أحب النـــاس ذلك أو كرهوه 
فإن الصالحيات املطلقة انتقلت إلى الرئاســـة. 
هناك رئيس بشـــرعية األمر الواقع في البالد، 

وليس رئيسا شرفيا“.
وال تظهـــر اســـتطالعات الـــرأي أن حزب 
العدالـــة والتنمية، الذي ال يزال في حاجة إلى 

18 مقعدا كي يحقق األغلبية املطلقة، سيحصل 
على إجابة مختلفة من صندوق االنتخابات في 

نوفمبر املقبل.
وعلى عكس ذلك يرى مراقبون أن سياســـة 
أردوغان ال تتعدى اللعب بالنار من أجل ضمان 
تصويـــت بعـــض القوميـــني الذيـــن يرفضون 

عملية السالم مع األكراد.
ويقـــول الكاتـــب واحمللـــل التركـــي عمـــر 
نورالديـــن إن ”ما يجري فـــي تركيا اآلن ليس 
من قبيل االحترافية السياســـية لكنه من قبيل 
دهس القانون وانتهاك الدســـتور وجتاوز كل 
األعـــراف السياســـية والدميقراطيـــة من أجل 

غرض حتول إلى مرض“.
وأضاف ”أردوغان ســـعى إلى إشـــعال نار 
اإلرهـــاب مـــن جديـــد ليحقق حلمه الرئاســـي 
على جثث الشهداء من أبناء الوطن، وليكسب 

باحلرب ما خسره في صناديق االنتخابات“.

ونفـــذت تركيا، التـــي كانت دائمـــا معبرا 
للتكفيريني إلى سوريا، غارة واحدة على مواقع 
داعـــش في ســـوريا، وفي نفـــس الوقت كثفت 
من غاراتها علـــى حزب العمال الكردســـتاني 
حليف القوات الكردية السورية التي يعتبرها 

أردوغان أكثر خطرا من اجلهاديني.
وقبل ذلك متكن حزب الشعوب الدميقراطي 
مـــن احلصـــول علـــى أكثـــر مـــن 10 باملئة من 
األصـــوات بعدمـــا انهـــال التصويـــت علـــى 
مرشـــحي احلزب من قبـــل األكراد في اجلنوب 
الشـــرقي والشـــباب العلماني في غرب تركيا، 

معقل حزب الشعب اجلمهوري.
وكان احلـــزب الكردي ســـيتمكن من دخول 
البرملـــان بارتياح إذا مـــا اكتفى فقط بأصوات 
األكراد، وهو ما ال يفســـر الهجوم احلاد الذي 
يشنه أردوغان على حزب العمال الكردستاني 
الـــذي ســـيعزز من دعـــم األكـــراد لزعيم حزب 

الشعوب الدميقراطي صالح الدين دمرداش.
وقال الكاتب والباحث السياســـي التركي 
مصطفى أونـــال ”كان من املفتـــرض أن يكلف 
أردوغان كمال كليتشـــدار أوغلـــو زعيم حزب 
الشعب اجلمهوري بتشكيل احلكومة. لكنه لم 

يفعل ذلك، ولم يذكر السبب“.
وأضاف ”هذه ليســـت مفاجـــأة بالطبع. ال 
يخفى علـــى أحد أن الرئيـــس أردوغان خطط 
مســـبقا إلعادة االنتخابات، حتى أنه لم يخِف 
نوايـــاه. إذن فشـــهر نوفمبر ســـيحدد املصير 

السياسي لتركيا مرة أخرى“.

أردوغان يحاول أن يكسب بالحرب أغلبية خسرها في صناديق االنتخابات
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تسليم المغسل عربون صداقة إيراني سوري

} اجلزائر - كشـــفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
أن قيادات سياســـية وشـــخصيات مســـتقلة، 
جتري اتصاالت ســـرية لتوحيد موقفها قبيل 
إعالن مرتقب عـــن تنظيم انتخابات رئاســـية 
مبكرة في اجلزائـــر، وأن رئيس حزب ”طالئع 
علي بن فليس يشـــرف شـــخصيا  احلريـــات“ 
على تلك االتصاالت على أن يكون هو مرشـــح 

املعارضة.
وجتددت الشـــائعات حول صحة الرئيس 
اجلزائري عبدالعزيـــز بوتفليقة مجددا، وهي 
تتدعم بإشـــارات عن تكتم السلطة على تطور 

خطير في حياة بوتفليقة.
ولم تســـتبعد املصادر الســـابقة أن يكون 
حترك بن فليس في اآلونة األخيرة، ومباشرته 
لسلســـلة اتصـــاالت ســـرية مـــع حلفائـــه في 
املعارضـــة، مرتبطا بحصوله علـــى معلومات 
حول تطـــور هام يتعلـــق بتنظيـــم انتخابات 
مبكرة نتيجة لعجـــز الرئيس، خاصة وأنه ما 

زال مرتبطا ببعض املصادر في هرم السلطة.
ومنذ إصابتـــه بجلطة دماغيـــة في أبريل 
2013 وتنقله إلى فرنســـا للعـــالج، حيث مكث 
هناك 81 يوما، الحقت بوتفليقة إشاعات كثيرة 
كان يكذبهـــا بطريقته اخلاصة عبر اســـتقبال 
بعض الضيوف الرسميني وغير الرسميني في 
قصر املرادية، أو مبقر إقامته بضاحية زرالدة، 
وعلـــى رأس هـــؤالء وزير اخلارجية الســـابق 

والدبلوماسي املتقاعد األخضر اإلبراهيمي.
إال أن املالحـــظ إلى حـــد اآلن، أن العاصمة 
اجلزائرية وضواحيها تشـــهد وضعا طبيعيا، 
وليس هناك أي تعزيزات أو طوارئ أمنية، مبا 
ينبئ بحصـــول أمر في غايـــة األهمية، إال إذا 
كانت السلطة تتريث في ترتيب األمر إلى غاية 
مرور بداية الســـنة السياســـية واالجتماعية 
اجلديدة، وهو ما يتوافق مع تقديرات ســـابقة 
ذهبـــت إلـــى القول إن شـــهر ســـبتمبر املقبل 
سيكون موعدا إلماطة اللثام عما يجري داخل 

قصر املرادية.
يوجههـــا  التـــي  الرســـائل  وأصبحـــت 
بوتفليقة إلى الـــرأي العام عبر بعض الوزراء 
واملستشـــارين، محل جدل وانتقاد يذهب إلى 
حد التشـــكيك في أن يكون الرئيس نفســـه هو 
مصـــدر تلك الرســـائل، مبا تنطـــوي عليه من 
تناقضات في بعض األحيـــان، ال تعكس دهاء 

وحنكة الرجل في الظروف العادية.
وتشـــير تلك التناقضـــات بأصابع االتهام 
إلى مـــن يحيطون بالرئيـــس اجلزائري وعلى 
رأســـهم شقيقه ومستشـــاره الشخصي سعيد 
بوتفليقـــة، بـــإدارة شـــؤون البـــالد واتخـــاذ 
القرارات احلاســـمة باســـم الرئيس والتستر 

على وضعه الصحي.
وســـمح تكتـــم الســـلطة وعـــدم إطالعهـــا 
اجلزائريـــني على ما يدور في أروقتها، بتغذية 
الشـــائعات التي مـــا زالت متواصلـــة منذ 20 
يوليـــو املاضي، إثر احلادثـــة التي وقعت في 

مقر إقامـــة بوتفليقة في ضاحية زرالدة، حيث 
ُسمع إطالق رصاص تلته تدابير أمنية مشددة 

في املنطقة.
عـــدة  املتابعـــة  الدوائـــر  وتداولـــت 
ســـيناريوهات، منها من يقول بأنه اســـتعمال 
ســـالح بني الفاعلني األساسيني داخل القصر، 
إثر خالف نشب بينهم حول عدة مصالح، وبني 
مـــن يقول إنه محاولة اغتيـــال، وذهب آخرون 

إلى القول بأنه انقالب فاشل.
وتعـــزز التغييرات الســـريعة في احلكومة 
واملؤسســـة األمنية، أهمية وحساسية ما وقع 
فـــي قصـــر بوتفليقـــة، حيث عمد إلـــى تنحية 
حليفه أصيـــل منطقة القبائـــل، وزير التجارة 
عمارة بـــن يونس، وضباط ســـامني في األمن 
واألمـــن  اجلمهـــوري  واحلـــرس  الرئاســـي 
الداخلـــي، ويتعلـــق األمر باجلنـــراالت: جمال 
كحال مجدوب، وأحمد مـــوالي ملياني، وعلي 

بن داود.
وهي اخلطوة التي كانت ســـتتوج بتنحية 
قريبـــة للرجل القوي في جهاز االســـتخبارات 
الفريـــق محمد مدين املكنـــى بتوفيق، لتنتهي 
بذلـــك آخـــر جـــوالت الصراع بني مؤسســـتي 
الرئاســـة واالســـتخبارات لصالـــح بوتفليقة، 
بعد 25 ســـنة مـــن اخلدمة أداهـــا توفيق على 
رأس اجلهاز القوي وحولته إلى رجل لغز ظل 

يوصف خاللها بـ“صانع الرؤساء“.
وقالـــت مصـــادر مســـؤولة لـ“العـــرب“ إن 
مصالح الرئاسة اجلزائرية قامت بعد احلادثة 
بشـــراء أجهزة حماية أمنيـــة متطورة من بلد 
أوروبي لم تكشـــف عنـــه، وتتمثل فـــي جهاز 
كشف ومسح مندمج من أجل وضعه في إقامة 
بحي األبيار  الرئيس اجلديدة ”جنان امليثاق“ 

بالعاصمة.
وكشـــفت املصـــادر ذاتهـــا عـــن أن ”رحيل 
توفيق ســـيكون قريبا وأن بقـــاءه لن يكون إال 

مبعجزة“.
ورجـــح متابعون للشـــأن اجلزائـــري أنه 
مع التطـــورات األخيرة التي تغـــذت بالتعتيم 
والتكتـــم، واضطـــرار الســـلطة إلـــى تنظيـــم 
انتخابـــات مبكرة حتت طائلـــة تدهور صحة 
الرئيس أو وفاته، ســـتخلط األوراق من جديد 

وتبقي رجل االستخبارات القوي في موقعه.
وأعيـــد انتخاب بوتفليقة فـــي 2014 لفترة 
رئاســـية رابعة لكن املعارضـــة طالبت بإجراء 
انتخابات رئاســـية مبكـــرة قائلـــة إن اعتالل 
صحته عقبة رئيســـية أمـــام اضطالعه مبهام 
احلكم. لكن األطـــراف املؤثرة داخل الســـلطة 

متسكت باستمراره في الرئاسة.
وعمـــل احمليطون ببوتفليقـــة على إظهاره 
فـــي موقـــع املؤثر، وذلـــك من تغييـــر الوزراء 
واملســـؤولني، فضال عن التخلـــص من وجوه 

بارزة في املؤسسة العسكرية.
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اجلمعي قاسمي

} تونــس – قــــال النائب في البرملــــان الليبي 
املنعقــــد في طبــــرق أبوبكر بعيــــرة في حديث 
لـ“العــــرب“ التي التقته في تونس قبل توجهه 
إلى املغرب للمشاركة في اجللسات احلوارية 
التي ســــتعقد في الصخيــــرات املغربية، ”لقد 
وصلنا إلــــى مرحلة متقدمة فيهــــا الكثير من 
األمل، والتفــــاؤل بإمكانية اخلروج من املأزق 

الراهن“.
ولكنه اســــتدرك قائال ”صحيح أن جماعة 
املؤمتــــر الوطنــــي ُحتاول عرقلة تقدم املســــار 
التفاوضــــي، ولكــــن هناك اتفاقــــا بني ممثلي 
البرملان واألطراف الدولية على أنه إذا واصل 
املؤمتر عرقلة املســــار التفاوضي ســــوف يتم 

تركه هذه املرة، ولن يتم انتظاره طويال“.
وتوقــــع بعيــــرة أن تكــــون جلســــة اليوم 
اخلميــــس في الصخيرات جلســــة تشــــاورية 
بحيــــث لن يتــــم خاللها طرح أســــماء أعضاء 
حكومــــة الوفــــاق الوطنــــي التــــي ستشــــكل، 
وبالتالي ســــيتم تأجيل هذا األمر إلى جلســــة 
يوم اإلثنني املقبل التي سيتم خاللها التوافق 

على تشكيلة احلكومة الليبية اجلديدة.
ويعقــــد الفرقاء الليبيــــون اليوم اخلميس 
جلسة تفاوضية جديدة في مدينة الصخيرات 
املغربية ملواصلة مناقشة ما تبقى من القضايا 
العالقة، وهي جلســــة يصفها مراقبون بأنها 
حاسمة، وسيتحدد على ضوء نتائجها مالمح 

املرحلة املقبلة في ليبيا.
وأبلــــغ رئيــــس بعثة األمم املتحــــدة للدعم 
فــــي ليبيا برناردينو ليون في رســــالة وجهها 
للمؤمتــــر الوطنــــي العــــام املوالــــي جلماعة 
اإلخوان املسلمني، أن اجلولة القادمة ستتسم 

مبباحثات مباشــــرة لتســــريع عملية احلوار 
واالنتهــــاء من مناقشــــة املالحق ومرشــــحي 

احلكومة قبل نهاية الشهر اجلاري.
وحــــث املبعــــوث األممــــي، وفــــد املؤمتر، 
حلضــــور اجلولــــة اجلديدة فــــي الصخيرات، 
معربا عــــن أمله في أن تهيئ هــــذه املباحثات 

للمراحل األخيرة من احلوار.
غير أن املؤمتر بدأ يســــعى لعرقلة اجلولة 
اجلديدة مــــن احلوار في الصخيــــرات، حيث 
دعا البعثة األممية في ليبيا إلى عقد اجتماع 
عاجــــل اليــــوم باجلزائر، وذلــــك بالتوازي مع 
جلســــات احلــــوار املنتظــــر أن تنطلق مبدينة 

الصخيرات.
وقــــال املؤمتــــر في بيان وزعه مســــاء أول 
التي  أمس، إنه ”لم يلتمس استجابة ملطالبه“ 
وصفها بـ“العادلــــة واملنطقية والقانونية من 
قبل البعثة األممية في ليبيا التي من شــــأنها 

الوصول إلى حل متوازن“.
كما أعرب عن اســــتغرابه من متسك بعثة 
األمم املتحدة بنصوص مســــودة االتفاق التي 
مت التوقيــــع عليهــــا باألحرف األولــــى، وعدم 
قبولها البدء بإجــــراء تعديالت عليها ”بهدف 

الشروع في حوار مباشر بني طرفي النزاع“.
أبوبكــــر  اعتبــــر  الســــياق،  هــــذا  وفــــي 
مصطفــــى بعيرة فــــي حديثه لـ“العــــرب“، أن 
األســــبوع القادم ســــيكون حاســــما بالنسبة 
إلى مســــتقبل ليبيا، ألنه ســــيتم خالله اجناز 
تشــــكيل احلكومة، واالتفاق على ما تبقى من 
املســــائل اخلالفية املرتبطــــة مبالحق اتفاقية 
الصخيــــرات، والتوقيع عليها بشــــكل نهائي 
قبل إرســــالها إلى اجلمعيــــة العمومية لألمم 
املتحــــدة للمصادقــــة عليهــــا خالل األســــبوع 

الثالث من الشهر املقبل.

ولكنه اســــتبعد إمكانية تأجيل احلسم في 
القضايــــا املذكــــورة على ضوء تلكــــؤ املؤمتر 
الوطني، وقال إنــــه ”في صورة امتنع املؤمتر 
عن حضور جلســــات احلوار في الصخيرات، 
أو حاول عرقلة التوصل إلى اتفاق ”ســــنذهب 
دونــــه، خاصة وأن جميع األطراف ُجتمع على 

ذلك“، على حد تعبيره.
كمــــا قلــــل بعيــــرة مــــن إمكانيــــة أن حتد 
التحديــــات امليدانيــــة ارتباطــــا بالتطــــورات 
العســــكرية من حجــــم التفاؤل باجتاه حســــم 
امللفات العالقة، وعزا ذلك إلى وجود ترتيبات 
عديدة منها املســــار األمنــــي الذي اتفقت عليه 
الفصائــــل املســــلحة التي أبدت اســــتعدادها 

لتفاعل اإليجابي معه.
ومن جهــــة أخرى، اعتبر النائــــب الليبي، 
أن خيار التدخل العســــكري العربي في ليبيا 
يبقــــى واردا، ولكنــــه أعرب عــــن اعتقاده بأنه 
لــــن يكون تدخال بريا، وإمنــــا قد يقتصر على 

توجيه ضربات جوية محددة.
وشدد على أنه في صورة حدوث مثل هذا 

التدخل، فإنه لن يؤثر على املســــار السياسي، 
الفتــــا في نفــــس الوقت إلى أن أمــــراء احلرب 
الذين يرفضون املســــار السياســــي، أصبحوا 
اآلن فــــي عزلــــة ولن يكــــون لهــــم أي دور في 

املستبقل.
وكانــــت مصادر عســــكرية ليبية، قد أكدت 
أمــــس أن طائــــرات مجهولــــة قصفــــت ليلــــة 
الثالثاء-األربعــــاء مواقــــع لتنظيم داعش في 
مدينة سرت، أسفرت عن تدمير مواقع لداعش 
وســــقوط عدد كبير بني قتيل وجريح، بحسب 
ما ذكرته وكالة األنباء اإليطالية ”انســــا“ على 

موقعها.
ويأتي هــــذا التطــــور امليدانــــي فيما عاد 
موضــــوع التدخل العســــكري فــــي ليبيا إلى 
دائــــرة الضوء من جديد بعــــد ان خفت، حتى 
ان البعض من املراقبني والسياسيني الليبيني 
ذهبــــوا إلى حــــد القــــول إن تدخال عســــكريا 
فــــي ليبيا أصبح أمــــرا واقعيــــا، وأن تنفيذه 
بــــات وشــــيكا إلنقــــاذ ليبيا من برثــــن داعش 

وامليليشيات املتطرفة.

} اجلزائر - أعلنت وزارة الدفاع اجلزائرية عن 
مقتــــل أمير جماعة إرهابيــــة وصفته بـ“املجرم 
ونائبــــه والتحفظ على أســــلحة، في  اخلطير“ 
كمني لوحدة من القوات اخلاصة ببلدة الطاهير 

مبحافظة جيجل (350 كم شرق اجلزائر).
وكانت مصــــادر إعالمية كشــــفت، في وقت 
ســــابق، عن مقتل مســــلحني واعتقال ثالث في 

عملية لقوات األمن بوسط مدينة الطاهير.
وقالــــت الوزارة فــــي موقعهــــا اإللكتروني، 
أمــــس األربعاء، إنه بفضل االســــتغالل الدقيق 
للمعلومــــات وعلى إثر كمــــني مت نصبه من قبل 
مفرزة تابعة للقوات اخلاصــــة للجيش ببلدية 

الطاهير، مت القضاء على إرهابيني إثنني.
وأضافت أن األمر يتعلق بـ“املجرم اخلطير 
نفلــــة نورالدين أمير إحدى اجلماعة اإلرهابية، 
ونائبــــه بوحنيكة عبدالوهــــاب، اللذين التحقا 

باجلماعات اإلرهابية سنة 1994“.
وأوضحت أنه مت العثور خالل العملية على 
مسدسني رشاشني من نوع كالشنيكوف وقنبلة 
دفاعية وستة مخازن ذخيرة مملوءة وأغراض 

أخرى.
وأشــــارت إلى أن العمليــــات النوعية التي 
تنفذها قوات اجليش بكل من محافظتي جيجل 
وســــكيكدة شــــرقي البالد منذ بداية األسبوع، 
أدت إلى مقتل خمســــة إرهابيني والعثور على 
ثالثة مسدســــات رشاشة من نوع كالشنيكوف 
وتســــعة  وبندقية رشاشــــة من نوع ”اربي كا“ 
مخــــازن ذخيــــرة ومنظــــار ميــــدان وكميــــة من 

الذخيرة وأغراض مختلفة.
كمــــا أعلنــــت وزارة الدفــــاع اجلزائرية أن 
مفــــرزة للجيــــش ضبطت، أمــــس األول، كميات 
كبيرة من األســــلحة أثناء دورية اســــتطالعية 

قرب الشريط احلدودي مع مالي.
من جهــــة أخرى، ذكــــرت مصــــادر إعالمية 

محلية، أن مســــلحا ســــلم نفســــه رفقة زوجته 
وابنيــــه ألجهزة األمن مبنطقة تــــازة مبحافظة 

جيجل شرقي البالد.
وتشن وحدات عســــكرية مدعومة بأسلحة 
ثقيلة، عمليات متشــــيط واســــعة فــــي عدد من 
املناطــــق اجلبليــــة التــــي يتخذهــــا مســــلحو 
املنطقة كقواعد خلفية لالنطالق واالســــترجاع 
والتخطيــــط، وهو العمل الذي مكنها من تدمير 

عدة مخابئ وإتالف كميات من الذخيرة.
وقامــــت املصالــــح األمنية بنشــــر وتوزيع 
قائمات اســــمية لألشــــخاص املبحــــوث عنهم 
واملتابعني في مســــائل أمنية، مبحافظات غرب 
البالد، علــــى الدوائــــر األمنية احملليــــة، وذلك 
باملــــوازاة مع معلومات حتصلــــت عليها أثناء 
تفكيكهــــا لعــــدد من شــــبكات الدعم واإلســــناد 
وبعــــض اخلاليــــا النائمــــة، تضم أشــــخاصا 

ينحــــدرون مــــن املنطقــــة اختفوا فــــي ظروف 
غامضة.

مواجهتهــــا  فــــي  اجلزائــــر  تقتصــــر  وال 
للتهديــــدات اإلرهابية املتصاعدة على تشــــديد 
الرقابــــة األمنية في مختلــــف احملافظات وعلى 
احلدود وداخل املطارات واملنشــــآت احليوية، 
بــــل رّفعت فــــي حجــــم إنفاقها العســــكري عبر 

اقتناء أسلحة متطورة.
وفي هــــذا الصدد، أكدت تقارير إخبارية أن 
اجلزائر تتجه لتحديث منظومتها العســــكرية 
من خالل اقتناء أحدث األســــلحة واملعدات في 
ظل احلرب التي تشنها على اإلرهاب وشبكات 

التهريب.
وأعلنــــت اجلزائــــر في وقت ســــابق، نيتها 
اقتناء اجليل اجلديد مــــن الصواريخ املضادة 
للطائرات احملمولة علــــى الكتف ”فيربا“، التي 

تعتد روســــيا بصناعتها. وتعد صواريخ فيربا 
مــــن أكثر املنظومــــات الصاروخيــــة تطّورا في 
العالــــم وميكن لهذه الصواريخ أن تســــقط أي 
شــــيء يطير بســــرعة تصــــل إلــــى 500 متر في 

الثانية.
وســــبق أن كشــــفت دراســــة نشــــرها املركز 
الدولــــي ألبحاث الســــالم في ســــتوكهولم، أن 
اجلزائر تعتبر أول مستورد للسالح في القارة 
األفريقيــــة، خــــالل الفتــــرة بني ســــنوات 2010 

و2014.
وذكــــرت الدراســــة أن االضطرابــــات التي 
شــــهدتها منطقة الســــاحل وتداعيات الفوضى 
في البلدان العربية في سياق الثورات العربية 
دفعــــت احلكومــــة اجلزائريــــة التخــــاذ تدابير 
مســــتعجلة لتحديث جتهيزات األســــلحة التي 

يعتمد عليها اجليش الوطني الشعبي.
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editor@alarab.co.uk

◄ نقل أيوب الخزاني منفذ 
الهجوم الذي أحبط في قطار 

تاليس خالل رحلة بين أمستردام 
وباريس، إلى قصر العدل في 

باريس حيث سيوجه إليه قضاة 
فرنسيون تهما تتعلق باإلرهاب، 
في وقت يجري تحقيق مواز في 

بلجيكيا.

◄ قال مسؤولون ليبيون إن تركيا 
ستلزم الليبيين الراغبين في 

زيارتها بالحصول على تأشيرة 
دخول، وهو األمر الذي يزيد من 

عزلة الدولة الليبية.

◄ أكدت مصادر حكومية أن سبب 
االنقطاع المفاجئ لالتصاالت عن 
المنطقة الشرقية سيطرة داعش 
على مركز من المراكز الرئيسية 

لالتصاالت في ليبيا.

◄ أفاد وزيرا خارجية  كل من 
الجزائر وإيطاليا بأنه ينبغي 
على الليبيين ”تشكيل حكومة 

وحدة وطنية واسعة الصالحيات“ 
لمواجهة التحديات المطروحة 

أبرزها تغول تنظيم داعش 
واستشراء الفوضى.

◄ أكدت مصادر برلمانية من 
داخل المؤتمر الوطني العام 
بليبيا قبوله دعوة المبعوث 
األممي إلى ليبيا برناردينو 

ليون لحضور جلسات الحوار 
المقرر عقدها اليوم الخميس 

وغدا الجمعة بمدينة الصخيرات 
المغربية.

باختصار

الجيش الجزائري يضبط كميات من األسلحة على الحدود مع مالي
[ القوات العسكرية تقتل إرهابيا بارزا في كمين شرق البالد

تواصــــــل القــــــوات العســــــكرية اجلزائرية 
في عمليات التمشــــــيط وتعّقب اجلماعات 
باجلبال  املتحصنة  املتشــــــددة  اإلسالمية 
ّمما أدى إلى قتل العشرات من اإلرهابيني 
ومصــــــادرة كميات كبيرة من األســــــلحة، 
ــــــت مبحافظة جيجل  وآخــــــر العمليات كان
حيث متكن اجليش من القضاء على أمير 
إحدى اجلماعات املتطرفة وأحد ”املجرمني 
اخلطيرين“، حسب توصيف وزارة الدفاع.

وصف أبوبكر مصطفى بعيرة، النائب بالبرملان الليبي املعترف به دوليا، املسار السياسي 
في بالده الذي يســــــتأنف اليوم اخلميس جلساته احلوارية بني الفرقاء الليبيني في مدينة 
الصخيرات املغربية حتت إشــــــراف بعثة األمم املتحدة برئاسة برناردينو ليون، بأنه عملية 

صعبة وشائكة، ولكنه أعرب في املقابل عن تفاؤل كبير بإمكانية جناحه.

{االعتداء الـــذي تعرض إليه أعضاء حزب النهـــج الديمقراطي يدل 

على أن الديمقراطية ال تزال صورية في المغرب، ومشـــوار التغيير 

الديمقراطي ال يزال طويال}.

نبيلة منيب
األمينة العامة للحزب االشتراكي املوحد في املغرب

{الحـــرب ضـــّد اإلرهـــاب حرب طويلـــة وتتطلـــب اليقظـــة وطول 

النفـــس، وجاهزية كبري، في الوســـائل والماديات وتتطلب تعاونا 

مجتمعيا شامال}.

احلبيب الصيد
رئيس احلكومة التونسية

{المؤتمـــر القـــادم ســـيكون محطة فارقة فـــي حياة الحـــزب حيث 

ســـنحدد موقفنـــا مـــن حركـــة النهضة، تجمـــع الحزب حـــول رئيس 

الحكومة ال يعتبر تحالفا معها بل مجرد توافقات}.

منذر باحلاج علي
قيادي بحزب نداء تونس

} اجلزائر – يعتزم عمار سعداني األمين العام 
لجبهـــة التحرير الوطنـــي الجزائرية (الحزب 
الحاكـــم) اإلعالن عـــن اقتراح جديـــد يتضمن 
تشـــكيل جبهة وطنية لدعم برنامـــج الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة اإلصالحـــي على جميع 

المستويات.
ومـــن المنتظـــر أن يعرض ســـعداني هذا 
المقتـــرح أمام اللجنـــة المركزيـــة للحزب في 
دورتـــه المقبلة التي ســـتعقد يومـــي 18 و19 

سبتمبر المقبل لمناقشته والفصل فيه.
ويأتـــي هـــذا المقتـــرح، حســـب مصـــادر 
إعالميـــة، كبديل للمقترح الـــذي تقدم به أحمد 
أويحيى مديـــر الديوان الرئاســـي وأمين عام 
والمتعلـــق  الديمقراطـــي  الوطنـــي  التجمـــع 
بتشـــكيل تحالف يضم أحـــزاب المواالة لدعم 
بوتفليقة بعد تصاعـــد موجة االنتقادات التي 
طالته بسبب وضعه الصحي وأدائه الرئاسي.
وأكدت تقارير إخباريـــة أن المبادرة التي 
اقترحهـــا ســـعداني موجهـــة لـــكل األحـــزاب 
والجمعيات والتنظيمات المســـاندة والداعمة 
لبرنامـــج الرئيـــس، يكـــون هدفهـــا توحيـــد 
الجزائرييـــن حول قضايا بلدهـــم والدفاع عن 

أمنه وحدوده.
ويبـــدو من خالل هـــذا المقتـــرح الموازي 
التجمـــع  لحـــزب  األول  المســـؤول  لمقتـــرح 
الوطنـــي الديمقراطي أن الخالفـــات تأججت 
بين ســـعداني وأويحيى الذي تمّكن من إثبات 
نفوذه في مؤسســـة الرئاســـة وتأكيد قربه من 
الرئيـــس بعد توســـيع صالحياته بمرســـوم 

رسمي منذ أكثر من أسبوع.
يشـــار إلى أنه صدر في الجريدة الرسمية 
مرسوم يحمل رقم 15-203 ألحق بموجبه أربع 
مديريات بديوان رئاســـة الجمهورية كتعديل 
للمادة 13 من المرسوم الرئاسي عدد 197-01.

للتشـــريفيات،  العامة  المديرية  وأصبحت 
ومديريـــة  واالتصـــال،  الصحافـــة  ومديريـــة 
العرائض والعالقات مع المواطنين باإلضافة 
إلـــى مديريـــة الترجمـــة الفورية وفـــن الخط، 
بموجب هـــذا التعديل الجديـــد تحت وصاية 

أحمد أويحيى.
الجديـــر بالذكر أن هـــذه المديريات كانت 
تحـــت إشـــراف حبة العقبـــي المســـؤول عن 
الشـــؤون التنظيميـــة وشـــؤون الموظفين في 
الرئاســـة، والذي يعد أحد قادة جبهة التحرير 
الوطني مّما يحيل على تمّكن الحزب المنافس 
للجبهـــة والذي يقـــوده أويحيى علـــى تعزيز 

نفوذه داخل قصر المرادية.
ويرجـــح مراقبون أن تتصاعـــد الخالفات 
بين الحزبين المتنافســـين خاصـــة مع تواتر 
القراءات السياســـية التي تفيد بأن بوتفليقة 
كشـــف عن انحيـــازه الواضح لمديـــر ديوانه 
الرئاســـي بعـــد توســـيع صالحياتـــه بقراره 
األخيـــر، إلـــى جانـــب قـــرب موعـــد التجديد 
النصفي ألعضاء مجلـــس األمة وهو ما يضع 

الحزبين على صفيح ساخن.

جبهتان لدعم بوتفليقة 

تؤكدان الخالفات بين رجاله

الجيش الجزائري يقوم بعمليات نوعية لتطويق املتشددين

أبوبكر مصطفى بعيرة: إذا واصل املؤتمر الوطني التلكؤ سنتركه ولن ننتظره طويال

{العرب}: األسبوع القادم سيكون حاسما لمستقبل ليبيا برلماني ليبي لـ

مواجهـــة  فـــي  الجزائـــر  تقتصـــر  ال 

الرقابـــة  تشـــديد  علـــى  اإلرهـــاب 

األمنية، بل رفعت في حجم إنفاقها 

العسكري

◄
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} عراقي يبكي ابنه الذي قتل في مواجهة بين ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي وتنظيم داعش في جبهة بيجي من محافظة صالح الدين حيث الحرب 
تراوح مكانها منذ أشهر وال تسجل أي تقدم يذكر.

العاهل السعودي يزور 

واشنطن مطلع سبتمبر

} الرياض – أكد مصدر دبلوماسي أن العاهل 
السعودي امللك ســـلمان بن عبدالعزيز سيزور 
واشـــنطن مطلع ســـبتمبر القادم وذلك للمرة 
األولى منذ توليه سدة احلكم في يناير املاضي 

خلفا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.
وتأتي هـــذه الزيارة مبثابـــة دفعة جديدة 
للعالقات الســـعودية األميركية التي شـــابها 
فتور نسبي على خلفية تباعد في الرؤى بشأن 

امللفني السوري والنووي اإليراني.
ونقلت وكالة األنباء الفرنســـية عن املصدر 
الديبلوماسي الســـعودي قوله إن على جدول 
أعمال زيارة امللك ســـلمان للواليـــات املتحدة 
واملقـــررة للرابـــع من الشـــهر املقبـــل حضور 
منتدى ســـعودي أميركي ســـيعقد بني الرابع 

والسادس من سبتمبر في واشنطن.
وبحســـب املصـــدر ذاتـــه، فـــإن املنتـــدى 
«ســـيناقش عـــدة محاور مـــن أبرزهـــا الطاقة 

والبتروكيماويات وقضايا االقتصاد».
وكان امللك ســـلمان قد غاب عن القمة التي 
احتضنهـــا منتجـــع كامب ديفيد خالل شـــهر 
مايـــو املاضي وجمعت الرئيـــس باراك أوباما 
وقادة خليجيني. وقد اعُتبر غياب امللك سلمان 
عـــن تلـــك القمة دليـــال على تراجـــع العالقات 
بـــني اململكة وواشـــنطن على خلفية تســـارع 
اخلطوات حينها باجتـــاه اتفاق نووي نهائي 
مـــع طهران، فيمـــا كانت الســـعودية ترى عدم 

توفر الضمانات الّالزمة إلبرام ذلك االتفاق.

◄ أعلنت القوات املسلحة السعودية 
أمس في بيان عن اعتراض قوات 

الدفاع اجلوي امللكي بنجاح صاروخا 
بالستيا من نوع سكود بقطاع 

جازان. كما أّكد البيان حتديد القوات 
اجلوية السعودية مكان منصة إطالق 

الصاروخ داخل األراضي اليمنية 
وتدميرها.

◄ قالت النيابة العام البحرينية 
إّن التحقيقات بشأن تفجير حافلة 

للشرطة مبنطقة سترة والذي 
أودى أواخر يوليو املاضي بحياة 

شرطيني أثبتت قيام عضو في 
إحدى اجلمعيات السياسية (جمعية 

الوفاق) بجمع أموال من الداخل 
واخلارج ومتويل جماعات إرهابية 
من ضمنها اجلماعة التي ارتكبت 

تفجير سترة.

◄ بحث ولي ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي 
من الرئيس اليمني عبدربه منصور 

هادي سير العمليات العسكرية 
لتحرير مناطق اليمن من املتمردين 

احلوثيني وجهود إيصال املساعدات 
اإلغاثية لليمنيني.

◄ تبنى تنظيم القاعدة في اليمن 
عملية اغتيال العقيد عبدالرحمن 

األرياني الضابط في القوات البحرية 
املوالية للحوثيني مبحافظة احلديدة 

غربي اليمن.

◄ زار عبداللطيف الزياني األمني 
العام ملجلس التعاون اخلليجي 

أمس مركز ”اليوروبول“ في مدينة 
الهاي الهولندية حيث بحث مع مدير 

املركز روب واينرايت سبل تعاون 
جهاز الشرطة اخلليجية مع الشرطة 

األوروبية في مكافحة اجلرمية 
الدولية واإلرهاب.

باختصار

ّ

«فـــي عالم عربي يعاني من األزمات واالحتقانات تلعب دول الخليج 

العربيـــة دورا إيجابيـــا وقوميا لصالح وحدة الكلمـــة والصف. إنها 

مسؤولية نحملها بجدية وعزم».

أنور قرقاش
وزير الشؤون اخلارجية اإلماراتي

«التحديات التي تواجهها بعض الشـــعوب في ما يتعلق باألمور 

المعيشـــية تؤكد أن اســـتمرار دول الخليج في توفير الخدمات 

لشعوبها بجودة عالية نجاح لم تحققه كثير من الدول».

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«لســـت ضد إيـــران بل ضد سياســـتها. وقلـــت للســـفير اإليراني 

إنني لســـت عدوا إليـــران، لكني ال أقبل تدخالتها المباشـــرة وغير 

المباشرة في الدول العربية».

إياد عالوي
زعيم ائتالف الوطنية العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} موســكو - قـــرأ مراقبـــون روس وعرب في 
زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان لروســـيا وحضوره صحبة الرئيس 
فالدمييـــر بوتـــني افتتـــاح معـــرض الطيران 
تتجـــاوز  سياســـية  أبعـــادا  ”ماكـــس ٢٠١٥“، 
العالقـــات الثنائية اإلماراتية الروســـية –على 
أهميتها- لتشـــمل قضايـــا املنطقة ككّل وخلق 
مناخ يتمّيز بقدر من الوفاق بني بلدان اخلليج 
ودول االعتـــدال العربـــي عمومـــا مـــن جهة، 
وروســـيا االحتادية من جهة مقابلة، حول تلك 

القضايا وسبل حلها.
وأّكد هـــؤالء أن ما بات يلمـــس من تقارب 
نســـبي – قابـــل ملزيـــد التطوير- بني روســـيا 
والبلـــدان العربية بشـــأن القضية الســـورية 
واليمنيـــة، فضـــال عن الوفـــاق شـــبه الكامل 
بشـــأن الوضع في مصر ودعم جهود الرئيس 
السيســـي فـــي جتـــاوز مخّلفـــات فتـــرة حكم 
جماعـــة اإلخوان، يرجع في جزء كبير منه إلى 
دبلوماسية اليد املمدودة التي ثابرت اإلمارات 
علـــى انتهاجها حّتى فـــي أوج اخلالفات بني 
موســـكو وعواصـــم عربية حـــول الوضع في 

ليبيا وسوريا وغيرهما.
وعّلق أحـــد اإلعالميني الروس بأن النظرة 
االستشـــرافية لدولة اإلمارات هي التي جعلت 
العالقـــات الروســـية اإلماراتيـــة حتافظ على 
مســـتواها اجليد خالل السنوات املاضية، بل 
تشهد تطورا في التعاون في عّدة مجاالت مثل 
التصنيع العســـكري، فيمـــا تراجعت عالقات 
بلدان عربية أخرى، وحتى خليجية مع روسيا 

االحتادية.
وقـــال إّن أبوظبي لم ُتخـــف اختالفها مع 
موسكو بشأن عّدة قضايا عربية وإقليمية، إّال 
أّنهـــا فّضلت الهدوء وتنمية اجلانب اإليجابي 

في العالقة مع روســـيا االحتاديـــة باعتبارها 
قــــوة عاملية فاعلة في مناهضة التشـــّدد الذي 
عانـــت منه فـــي جوارهـــا القريـــب باألراضي 
األفغانيـــة وحتـــى داخـــل أراضـــي جمهورية 

الشيشان.
وانتقد اإلعالمي الروسي في املقابل رهان 
أطـــراف خليجية أخرى –يقصد قطر- بشـــأن 
القضيـــة الســـورية حتديدا، علـــى تركيا التي 
أفضـــى تدخّلهـــا إلى تشـــويه ثورة الشـــعب 
السوري والتمكني للمتشّددين داخل األراضي 
السورية، فضال عن الدور التركي بالغ السلبية 

ضّد جهود بسط االستقرار في مصر.
وقـــال إّن مثل هـــذه السياســـة اإلماراتية 
الهادئة ذات جدوى في تعديل املوقف الروسي 
من جهـــود التحالف العربي ألعادة الشـــرعية 
في اليمن، وإّنها سياســـة ستكون مفيدة أكثـر 
في دفع موســـكو نحـــو مواقف أكثـــر توازنـا 
ومراعاة ملصالح مختلف األطراف في العـالقة 

مع إيران.
ورأى أّن السياسة اإلماراتية جتاه روسيا 
تخدم عامل تنويع الشـــركاء عبر العالم وعدم 
االرتهان لشريك واحد، مع ما ينطوي عليه ذلك 
من مســـاوئ، مذّكرا في هذا الصدد بامتعاض 
دول اخلليـــج من تقّلب السياســـات واملواقف 

األميركية.
وشـــرح أّن الســـعي إلـــى توســـيع دائرة 
التعاون االقتصادي مع روســـيا جزء مهم من 
تلك السياســـة اإلماراتية ألنها تخلق مصالح 
مشـــتركة ســـتعمل موســـكو دون شـــك علـــى 
احملافظـــة عليها وحمايتها فـــي ظل التنافس 

االقتصادي الشرس بني القوى العاملية.
وكان الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيان 
ولـــي عهـــد أبوظبي حضـــر افتتـــاح معرض 
ماكـــس ٢٠١٥ الدولـــي للطيـــران والفضاء في 
العاصمة الروســـية موســـكو، حيث بحث مع 
الرئيـــس فالدميير بوتني عالقات التعاون بني 
البلدين وعددا من القضايا واملســـتجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية. واعتبر الرئيس 
الروســـي لقاءه بالشيخ محمد بن زايد ”فرصة 

ملناقشة القضايا اإلقليمية“.

كما شكر بوتني الشيخ محمد بن زايد على 
قبوله الدعوة للمشـــاركة في املعرض املذكور، 
قائال ”باعتقادي أن هـــذا األمر ممتع جدا لكم 

خاصة أنكم طيار محترف“.
ومـــن جانبه أّكد الشـــيخ محمـــد بن زايد 
اهتمام دولة اإلمارات العربية املتحدة بتطوير 
العالقات مع روســـيا في كافـــة املجاالت التي 
تخـــدم مصاحلهما املشـــتركة، مشـــيرا إلى ما 
شـــهده تعاون البلدين من منو خالل السنوات 
األخيرة، قائال إّن قيادتي البلدين متلكان رؤية 
شـــاملة جتاه مســـتقبل عالقاتهما خاصة في 
ما يتعلق باملجـــاالت االقتصادية والصناعية 
والتجاريـــة واالســـتثمارية من خـــالل متكني 
املؤسسات ذات الشـــأن في البلدين من القيام 
مبهامهـــا وأعمالهـــا مـــن أجـــل تطويـــر هذه 

القطاعات.

وأضـــاف أن اإلمـــارات وفـــق سياســـتها 
أفضـــل  إقامـــة  إلـــى  الهادفـــة  اخلارجيـــة 
العالقات مع الـــدول الصديقة تواصل تطوير 
تعاونهـــا الثنائي مع روســـيا لبناء مســـتقبل 
أفضـــل للعالقـــات السياســـية واالقتصاديـــة 
واالستثمارية والتجارية والطاقة وغيرها من 

املجاالت التي تخدم البلدين الصديقني.
وتطّرق حديث الرئيس الروسي مع ضيفه 
اإلماراتـــي إلى مجمـــل التطـــورات واألحداث 
الراهنـــة على املســـتويني اإلقليمـــي والدولي 
حيث تناول اجلانبان اجلهود الدولية املبذولة 
مـــن أجل ضمـــان حوار جـــاد وعملي بشـــأن 
القضيـــة الســـورية ينهي معاناة الســـوريني 
ويســـاعد على اخلروج بحل سياسي للقضية 
يتوافق ومتطلبات الشـــعب السوري ويضمن 
األمن واالستقرار في الدولة السورية واملنطقة.

وناقـــش اجلانبــــان عـــددا مـــن القضايا 
وامللفات السياسيـة واألمنيـة األخـرى وتبـادال 
وجهـــات النظـــر واآلراء حولهـــا خـاصـــة في 
ما يتعلـــق مبحـاربـــة اإلرهـــاب والتنظيمات 
املـتشـــّددة واحلفـــاظ علـــى األمــــن والســـلم 
فـــي دول املنطقـــة ودعـــم احلكومـــة اليمنية 
الشـــرعية ومتكينها من أداء أدوارهـا األمنية 

واالجتماعية والتنموية.

الدبلوماسية اإلماراتية الهادئة تشجع روسيا على التوافق بشأن أعقد القضايا

ــــــرة اخلالفات العربية  احلفاظ على مســــــتوى مقبول من العالقات مع روســــــيا في أوج فت
الروســــــية بشــــــأن أكثر ملفات املنطقة تعقيدا، جناح يحســــــب -وفق مراقبني- لسياســــــة 
إماراتية توصف باالستشرافية، وأثبتت التطورات جدواها في عدم االرتهان لشريك دولي 

واحد بعد ما بدا من تذبذب في املواقف األميركية جتاه قضايا املنطقة ومصالح دولها.

العالقة اإلماراتية الروسية تخدم مصالح املنطقة ككل وتدفع نحو حلحلة أزماتها

[ سياسة تخدم هدف تنويع الشركاء عبر العالم [ سعي إلضفاء التوازن على عالقات روسيا بكل من العرب وإيران

التحالف العربي يتجه نحو التدخل البري المحدود لتقصير أمد الحرب في اليمن
} عــدن – ُنقـــل أمس عن مصـــدر أمني ميني 
قوله إّن قوة عسكرية سعودية وصلت األربعاء 
إلـــى مطار مدينة عدن بجنوب اليمن والتي ّمت 
مؤخرا حتريرها من قبضة املتمّردين احلوثيني 
وانطلقت جهود إعادة االستقرار إليها وتركيز 

سلطات احلكومة الشرعية انطالقا منها.
وأوضـــح املصدر الـــذي نقلت عنـــه وكالة 
ألناضول دون الكشـــف عن هويتـــه ”أن القوة 
العســـكرية التـــي وصلت مطار عـــدن الدولي 
تضم ١٠٠ جندي ســـعودي مدعومـــني بآليات 

عسكرية من ضمنها كاسحات ألغام“.
ولم يبّني املصدر املهام التي ســـتكلف بها 
القوة العسكرية السعودية، وهل ستشارك في 

عمليات قتالية ضد املسلحني احلوثيني خارج 
عدن أم أنها ســـتتمركز في احملافظة اجلنوبية 
خالل الفترة احلالية، إّال أّن محّللني عسكريني 
ربطوا بـــني إنزال تلك القـــّوة وظهور عناصر 
تابعة لتنظيم القاعـــدة مؤخرا بحي التواهي 
فـــي عدن، مؤّكدين أن الســـعودية ومن ورائها 
التحالف العربي ال تتهاون بشأن ذلك الظهور 
وال تســـمح بانتكاس الوضـــع األمني في عدن 

بعد حتريرها.
ورّجح هـــؤالء أن يكون دور العناصر املئة 
تأطيريا للقـــوات اليمنية ومســـاعدا لها على 
حفظ األمن واالستقرار باملدينة التي أصبحت 

منطلقا رئيسيا لتحرير باقي مناطق اليمن.

وبشـــأن اآلليـــات الكاســـحة لأللغـــام قال 
احمللّلون العسكريون إنها ستكون ذات فاعلية 
كبيـــرة فـــي اقتحام مناطـــق جديـــدة يحتلها 
احلوثيـــون في إطـــار التـــدّرج نحـــو حترير 
العاصمـــة صنعـــاء، خصوصا بعـــد أن جلأت 
ميليشـــيات احلوثي بشـــكل كبير إلـــى خيار 
تفخيـــخ املنافذ والطـــرق املؤدية إلى شـــمال 

البالد وزرعها باآلالف من األلغام.
وتزامن نبأ اإلنزال الســـعودي في عدن مع 
أنباء عـــن توّغل قوات ســـعودية في محافظة 
صعـــدة اليمنية لعـــّدة كيلومتـــرات ومداهمة 
مواقع للحوثيني هناك يطلقون منها النار على 

مناطق داخل اململكة.

كمـــا راجـــت أنبـــاء عـــن وصول عـــدد من 
مروحيات أباتشي تابعة للتحالف العربي إلى 
مطار صافر شـــرقي محافظة مأرب للمشـــاركة 
في املعارك ضد احلوثيني والتي يجري اإلعداد 

لها خالل األيام القادمة.
ويرى مراقبون أن هـــذه التطورات تكّرس 
خيار التدّخل العســـكري احملـــدود واملرّكز من 
قبل قوات التحالف العربي بقيادة الســـعودية 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة بهدف تسريع 
جهـــود التحرير وتقصير مّدة احلرب ومعاناة 
اليمنيني منها بعد أن باتت ظروف ذلك التدخل 
مهيأة بفعل ما أصاب قوات املتمّردين من وهن 

وتراجع.

رهان البعض على تركيا بشـــأن 

القضيـــة الســـورية أفضـــى إلى 

الشـــعب السوري  تشويه ثورة 

والتمكني للمتشددين

◄

تقـارب نســـبـي بشـــأن القضية 

الســـوريـة واليمنيــــة، ووفــــاق 

بشـــأن الوضـع فـــي مصر ودعم 

جهود الرئيس السيسي

◄



العربيـــة،  اجلامعـــة  أعلنـــت   - القاهــرة   {
األربعـــاء، تأجيل اجتماع مجلس وزراء الدفاع 
واخلارجيـــة العـــرب الـــذي كان مقـــررا عقده 
بالقاهـــرة، اليوم اخلميس، إلقـــرار بروتوكول 
إنشاء القوة العربية املشتركة إلى موعد الحق 

بناء على طلب من اململكة العربية السعودية.
وقالـــت األمانة العامة للجامعة العربية في 
بيـــان إنه ”تقرر تأجيـــل االجتماع“ إلى ”موعد 
يحدد الحقا“، بعد تلقي اجلامعة العربية مذكرة 
من السعودية تطلب اإلرجاء الذي أيدته كل من 

البحرين وقطر والكويت واإلمارات والعراق.
وهـــذه املرة الثانية التي يتـــم فيها تأجيل 
هذا االجتمـــاع الذي ســـبق أن وجهت األمانة 
العامـــة للجامعة العربية دعـــوة لعقده في 29 
يوليـــو املاضي ”إلقـــرار بروتوكـــول اختياري 

إلنشاء القوة العربية املشتركة“.
ولـــم يوضح البيان أســـباب طلب الرياض 
تأجيل االجتماع، ولكن مصادر مطلعة حتدثت 
عن وجود انقســـامات بني الدول العربية حول 
القوة املشتركة، نتيجة اخلالفات القائمة فيما 
بينها حـــول عدد من امللفات فـــي املنطقة وفي 

مقدمتها سوريا وليبيا.
وال تخفـــي كل مـــن اجلزائر والعـــراق منذ 
البدايـــة حتفظاتهما على هـــذه القوة وإن كان 

ألسباب مختلفة.
فاجلزائـــر ترفض الدخول فـــي هذه القوة 
خشية منها أن تكون موجهة للتدخل في ليبيا، 
متعللة بأن عقيدة جيشـــها يقوم أساســـا على 
عدم التدخل العسكري في الصراعات الداخلية 

للدول.

وقـــد وقفـــت اجلزائـــر ضد تدخـــل احللف 
األطلســـي فـــي ليبيـــا فـــي 2011، وهـــي تصر 
اليـــوم علـــى رفـــض أي تدخل جديـــد في هذا 
البلد املجاور رغم تفاقـــم التهديدات اإلرهابية 
املتأتية من تنظيم الدولة اإلسالمية وغيره من 

اجلماعات اإلسالمية املتطرفة.
وهـــذا املوقـــف اجلزائـــري املتشـــدد مـــن 
التدخل العســـكري ضد اجلماعـــات اإلرهابية 
فـــي ليبيا، يتعـــارض وموقف عدد مـــن الدول 
وفي مقدمتهم مصر التي تعتبر أن تنامي نفوذ 
هذه اجلماعات يفترض تدخال حازما ألن األمن 

القومي لدول اجلوار بات مهددا.
أمـــا العراق الـــذي تقوده حكومـــة موالية 
إليران فتخشى من تداعيات تشكيل قوة عربية 
مشـــتركة، كأن تتدخل هذه القـــوة ضد النظام 

السوري حليفها وطهران.
وقد أعرب وزير اخلارجية العراقي في قمة 
شرم الشـــيخ األخيرة التي انعقدت في مارس 

املاضي، عن حتفظاته على اخلطوة.

وتقـــر مصادر مقربة مـــن اجلامعة العربية 
بوجـــود دول عربيـــة أخـــرى غيـــر متشـــجعة 
لتشكيل هذه القوة، التي كان الرئيس املصري  
عبدالفتاح السيسي أول من دعا إليها وحرص 

على قيامها.
والقـــوة العربيـــة املشـــتركة كان قد أعطي 
الضـــوء األخضـــر لتشـــكيلها خـــالل القمـــة 
السادســـة والعشـــرين للجامعة العربية التي 

انعقدت في 26 مارس بشرم الشيخ املصرية.
اجليـــوش  أركان  رؤســـاء  اجتمـــع  وقـــد 
العربية، فـــي القاهرة يـــوم 22 أبريل املاضي، 
وتوافقوا على ضرورة ”إيجاد آلية جماعية من 
خالل تشكيل قوة عربية مشتركة، تكون جاهزة 
للتدخـــل العســـكري الســـريع إذا مـــا اقتضت 
الضرورة“، قبل أن يجتمعوا مرة أخرى، في 24 
مايو املاضي، ويتفقـــوا على رفع ”بروتوكول“ 
تشـــكيل القـــوة إلـــى ”ترويـــكا رئاســـة القمة 
العربيـــة“، وعرضه الحقا علـــى مجلس الدفاع 

العربي املشترك.

وتضم ”ترويكا رئاسة القمة العربية“، كال 
مـــن الكويت(الرئيس الســـابق للقمة العربية)، 
ومصر(الرئيـــس احلالي)، واملغـــرب (املقرر أن 

تستضيف الدورة املقبلة في مارس 2016).
ومتت إحالة ”بروتوكول إنشاء قوة عربية 
مشـــتركة“، إلى احلكومات العربية للنظر فيه، 
وإبداء املالحظات، قبل اعتماده من قبل رئاسة 
القمـــة العربيـــة املقبلـــة، وعرضـــه الحًقا على 

مجلس الدفاع العربي املشترك.
ويقول خبراء بأن تشـــكيل القـــوة العربية 
املشـــتركة يعتبر ضرورة حيوية لألمن القومي 
العربـــي. ويضيف اخلبراء بأن تشـــكيل القوة 
يتطلب توحيد الرؤى بني األنظمة العربية إزاء 

مجمل قضايا املنطقة.
ويرجح هـــؤالء أن يتم تشـــكيل هذه القوة 
رغم الصعوبات املوجودة، الفتني في اآلن ذاته 
إلـــى أن معظم الـــدول العربية ســـتوافق على 
السير قدما في هذه اخلطوة ولكن دون ضمان 

مشاركة عدد منهم.

} بــريوت - يســـود الهدوء احلذر مخيم عني 
احللـــوة لالجئني الفلســـطينيني فـــي جنوب 
لبنان، بعد جناح اللجنة األمنية الفلســـطينية 
العليا مبشاركة لبنانية في التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطـــالق النار بـــني مقاتلـــي حركة فتح 

وجند الشام.
وأكـــد قائد القوة األمنية الفلســـطينية في 
لبنـــان اللواء منير املقـــدح ”توصلنا إلى قرار 

لوقـــف إطـــالق النار بعـــد سلســـلة اتصاالت 
شـــملت األطراف كافة“، مضيفا ”ملســـنا جدية 

من اجلميع إلخراج املخيم من دائرة التوتر“.
ومت التوصل إلـــى اتفاق على وقف إلطالق 
النار بعد ظهر الثالثاء إثر اشـــتباكات اندلعت 
الســـبت بـــني جماعة جند الشـــام اإلســـالمية 
وعناصر من حركة فتح، تســـببت مبقتل ســـتة 

أشخاص وإصابة 50 آخرين بجروح.
وتعـــود أســـباب جتـــدد االشـــتباكات بني 
اجلانبـــني إلـــى محاولـــة جند الشـــام اغتيال 
مســـؤول األمن الوطني الفلسطيني أبوأشرف 
الهرموشي، بحسب مسؤولني في حركة فتح.

وهذه ليســـت املرة األولى خالل هذا العام 
تندلع فيها مثل هذه االشتباكات داخل املخيم 

الذي يضم أكثر من 120 ألف الجئ فلســـطيني 
وسوري.

الفلســـطينية  التحـــركات  جنـــاح  ورغـــم 
اللبنانية في التوصل التفاق وقف إطالق النار 
بني اجلانبـــني، إال أن خبراء يتوقعون جوالت 

قتال جديدة.
ويعـــزو اخلبـــراء قراءتهم هذه للمشـــهد 
فـــي عني احللـــوة إلى انهيار اتفاقات ســـابقة 
لوقـــف إطالق نار آخرها الشـــهر املاضي، في 
ظل وجود صراع علـــى النفوذ بني اجلماعات 

اإلسالمية وحركة فتح داخل املخيم.
ويشـــهد املخيـــم تناميا لقـــوة اجلماعات 
اإلســـالمية األمر الذي يثير مخـــاوف فصائل 
فلسطينية تشـــارك في حفظ أمن املخيم ضمن 

القـــوة األمنيـــة املشـــتركة وأيضا الســـلطات 
اللبنانية.

ودفعت االشـــتباكات األخيرة التي شملت 
أحياء واســـعة من املخيم نحو 900 من سكانه 
بينهم عدد كبير من الوافدين من ســـوريا إلى 

الفرار في اجتاه مسجد في مدينة صيدا.
األمنيـــة  ”القـــوة  أن  املقـــدح  وأوضـــح 
القـــوى  معظـــم  مـــن  املشـــكلة  الفلســـطينية 
الفلســـطينية ستتخذ خطوات ميدانية للحفاظ 
علـــى الوضع األمني وتثبيت قرار وقف إطالق 
النار“. وأوقفت القوة األمنية في املخيم صباح 
أمس مسلحا ”أطلق النار عشوائيا في محاولة 
من دون  إلعـــادة التوتر األمنـــي إلى املخيـــم“ 

حتديد اجلهة التي ينتمي إليها، وفق املقدح.

االنقسامات العربية وراء تأجيل اجتماع تشكيل القوة املشتركة
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[ خبراء: القوة ضرورة حيوية لألمن القومي العربي

ويلز: مخازن الجيش األميركي 
مفتوحة أمام األردن

} عــامن - اعتبـــرت الســـفيرة األميركية لدى 
األردن أليـــس ويلـــز أن األردن يعيـــش حالـــة 
حرب، مشددة على أن مخازن اجليش األميركي 

مفتوحة أمامه.
يجريهـــا  نقاشـــات  عـــن  ويلـــز  وكشـــفت 
مســـؤولون أميركيون وأردنيـــون حول كيفية 
تســـريع إيصال املعدات العسكرية إلى األردن، 
حتى لو كان يعني هذا ”اســـتخدام معدات من 
مخزونات اجليش األميركي، ونقلها إلى األردن 
بســـرعة أكثـــر، نظـــرا حلاجـــات األردنيني في 

سياق احلرب ضد داعش“.
ورجحت السفيرة األميركية أن يصل حجم 
املســـاعدات العســـكرية األميركيـــة إلى األردن 
هذا العام إلى نصف مليار دوالر، مشـــيرة إلى 
الســـعي حاليا ألن يستفيد األردن من صندوق 

”شراكة مكافحة اإلرهاب“.
ويواجـــه األردن تهديـــدات أمنيـــة كبيـــرة 
يتقدمها خطر تنظيم الدولة اإلسالمية الذي ال 

يخفي رغبته في التمدد صوب اململكة.
وقامـــت عمـــان خـــالل األشـــهر األخيـــرة 
باســـتنفار قواتهـــا علـــى احلدود مع ســـوريا 
خاصة في ظـــل تنامي قوة تنظيمـــات موالية 
لداعش في اجلنوب السوري على غرار تنظيم 

شهداء اليرموك.
وقـــد جنـــح اجليـــش األردني فـــي إحباط 
العديد من محاوالت التســـلل لعناصر يشـــتبه 
في أنها تنتمي لتنظيمـــات إرهابية إلى داخل 

األراضي األردنية.
وقالـــت الســـفيرة األميركيـــة أليـــس ويلز 
”لدينـــا ثقـــة عالية بقـــدرة األردن علـــى حماية 
حـــدوده“، الفتة في اآلن ذاته أنـــه ”ال يجب أن 
يشـــكك أحد بالتـــزام الواليات املتحـــدة بأمن 
األردن، فاســـتقرار األردن مـــن مصلحة أميركا 

الوطنية“.
العالقـــات  ”عمـــق  علـــى  ويلـــز  وأكـــدت 
االســـتراتيجية بني البلدين، وأن العام املاضي 
كان تاريخيا في تطور هـــذه العالقات، وأظهر 

قيمة هذه الشراكة للطرفني“.
وأوضحت السفيرة األميركية أن ”الواليات 
املتحدة ملتزمة بأمن األردن، وبشـــراكة وثيقة 
معـــه، ملواجهة التحديـــات األمنية املشـــتركة، 
وأن اجليـــش األميركي لديه عالقة طويلة األمد 
مـــع األردن، لتطويـــر قدرات القوات املســـلحة 
األردنية، وتعزيز أمن احلـــدود، ودعم عمليات 

حفظ السالم، وجهود مكافحة اإلرهاب“.
ويشارك األردن بفاعلية في التحالف الدولي 
الذي تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم داعش 
في كل من سوريا والعراق، فإلى جانب مشاركة 
طيرانه احلربي في قصف مواقع التنظيم، فإن 
معظم طلعات الدول املشاركة في التحالف يتم 

انطالقا من قواعد عسكرية أردنية.

تحركات فلسطينية لبنانية تبعد شبح حرب املخيمات عن عني الحلوة مؤقتا
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◄ قتل شرطيان في مدينة العريش 
المصرية بشمال سيناء، حيث تواجه 

قوات الشرطة والجيش هجمات 
مستمرة متطرفين تابعين في 

معظمهم لتنظيم الدولة اإلسالمية.

◄ أكدت منظمة أطباء بال حدود 
الخيرية أنها عالجت أسرة سورية 

بدت عليها آثار التعرض لمواد 
كيماوية في منطقة شهدت معارك 

بين تنظيم داعش ومعارضين 
آخرين.

◄ قدمت وزارة الداخلية األردنية 
مشروع قانون جديد لألسلحة 
والذخائر إلى ديوان التشريع 

والرأي في رئاسة الوزراء يهدف 
إلى تغليظ العقوبات على مطلقي 

العيارات النارية ”دون داع أو سبب 
قانوني“.

◄ أجلت محكمة مصرية، نظر 
الدعوى المطالبة ببطالن اللجنة 
المشكلة لحصر أموال وممتلكات 

جماعة اإلخوان المسلمين، إلى 
جلسة 6 ديسمبر المقبل، وفق مصدر 

قضائي.

◄ بدأت الجبهة الشامية (تجمع 
فصائل المعارضة السورية في حلب 
شمالي سوريا)، عملية عسكرية ضد 

قوات النظام في قريتي باشكوي، 
ودوير الزيتون الواقعتين شمال 

منطقة حندرات بريف حلب.

◄ قرر وزير األمن الداخلي في 
إسرائيل، غلعاد إردان، تعيين ضابط 
الجيش السابق، والمتهم بالتقصير 
في حرب لبنان األخيرة غال هيرش، 

المفتش العام الـ18 للشرطة، خلفا 
لـيوحنان دانينو.

باختصار

{نطالــــب أعضــــاء مجلــــس األمن الدولــــي بضمان المســــاءلة عن 
أعمال العنف الجنســــي التي تحصل في سوريا، بغض النظر عن 

الفاعل أو جنس الضحية أو العرق أو الطائفة}.
جنيب الغضبان
قيادي باالئتالف السوري املعارض

{مصـــر تنظر إلى ما بعـــد المرحلة الحالية علـــى خلفية التدخالت 
األجنبية فـــي المنطقة العربية، والبد أن يكون هناك اســـتعداد 

على مستوى التقوية والتسليح، لخدمة الموقف المستقبلي}.
عبداملنعم كاطو
خبير استراتيجي مصري

{إن تحقيـــق العدالة وإخضاع الجميع لســـيادة القانون دون محاباة أو 
تمييـــز في تطبيق بنوده ســـيؤدي حتما إلى توفير البيئة المناســـبة 

للقضاء على الظواهر الجرمية}.
سالمة حماد
وزير الداخلية األردني

ــــــس وزراء الدفاع  يشــــــهد اجتمــــــاع مجل
بروتوكول  إلقــــــرار  العــــــرب  ــــــة  واخلارجي
إنشــــــاء القوة العربية املشــــــتركة التأجيل 
تلو التأجيل، نتيجة االنقسامات بني الدول 
العربية حول امللفــــــات احلارقة في املنطقة 
ــــــى غرار امللفني الســــــوري والليبي، بيد  عل
ــــــرون أن ذلك ال يعني فشــــــل  ــــــراء ي أن خب
املشروع العربي الذي بات ضرورة حيوية 

في ظل التحديات األمنية القائمة.

منير المقدح:
القوة الفلسطينية ستتخذ 

خطوات ميدانية لتثبيت 
قرار وقف إطالق النار

} موســكو - يرجـــح خبراء أن تشـــهد الفترة 
املقبلـــة تناميا للدور املصري في حلحلة أزمات 
املنطقة وفي مقدمتها األزمة السورية واليمنية.
وهـــذا الدور املرتقب ملصـــر تنظر إليه دول 
غربية مثل روسيا وفرنسا باهتمام شديد، وهو 
ما يفسر املســـعى الروسي والفرنسي لترسيخ 

عالقات وثيقة مع القاهرة.
وأكد، األربعاء، الرئيس الروســـي فالدميير 
بوتني فـــي مباحثات القمة الروســـية املصرية 
على دور مصر في أمن منطقة الشرق األوسط.

عن بوتني  ونقلت صحيفة ”روســـيا اليوم“ 
قوله مخاطبا الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي 
يزور موسكو منذ أربعة أيام ”أعول كثيرا على 
أنه سيتســـنى لنا خالل زيارتكم بحث مســـائل 
اقتصاديـــة، وكذلك مناقشـــة الوضـــع باملنطقة 
بشـــكل عام ومكافحة اإلرهـــاب، ومصر في كل 

هذه القضايا تلعب بالطبع دورا محوريا“.
مـــن جانبه قال الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســـي إن الشـــعب املصري ينظر بأمل إلى 
آفاق تطوير العالقات بـــني البلدين في املجال 
االقتصادي، وكذلك في مجال مكافحة اإلرهاب 
خاصـــة في تلـــك املنطقة التي تواجه مشـــاكل 

كبيرة تتعلق باإلرهاب والتطرف.
وتعتبر هذه الزيارة الثانية للسيســـي إلى 
موســـكو هذا العام. وتأتـــي زيارته في الوقت 

الذي تواصل فيها القيادة الروسية املشاورات 
حول مبادرة الرئيس بوتني لتشـــكيل حتالف 

ملواجهة ”داعش“ .
وأوضـــح بوتني أمس إن بـــالده اتفقت مع 
مصر على التعاون فـــي مكافحة اإلرهاب، في 
ظل تزايد نشـــاط املجموعـــات املتطرفة وعلى 
رأســـها تنظيـــم داعـــش، مؤكدا على مســـألة 
”تشـــكيل جبهة واســـعة ملكافحـــة اإلرهاب مع 
مشـــاركة الالعبني الدوليني واإلقليميني، ومن 
ضمنهم سوريا“. ويسجل املراقبون تقاربا في 
وجهات النظر الروســـية املصرية حول مجمل 
األزمات التي تشـــهدها املنطقة وفي مقدمتها 

األزمة السورية وخطورة استمرارها.
وتأمل موســـكو في أن يعـــزز هذا التقارب 
فـــي بناء عالقة اســـتراتيجية طويلة األمد مع 
اجلانب املصري إلدراكها العميق باملكانة التي 

حتتلها القاهرة في العالم العربي.
وشهدت الديبلوماسية املصرية خالل عهد 
الرئيـــس احلالي عبدالفتاح السيســـي حتركا 
مكثفـــا أعاد للقاهرة مكانتهـــا والتي تراجعت 

خالل حكم الرئيس اإلسالمي محمد مرسي.
هـــذا االهتمـــام بالتقـــارب مـــن القاهرة ال 
يقتصـــر فقط على روســـيا، فهنـــاك عدة دول 
غربية ال تخفي رغبتها في تعزيز العالقات مع 
مصـــر خاصة على الصعيد العســـكري، ولعل 

فرنســـا في مقدمتهم. وكشـــف أمس االربعاء، 
مصدر فرنسي أن فرنسا جتري محادثات لبيع 
حاملتي طائرات هليكوبتر طراز ميسترال إلى 
مصر بعـــد إلغاء صفقة بيعهما لروســـيا هذا 

الشهر.

وكان الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هوالند 
قد صـــرح الثالثاء، في خطاب ســـنوي يتعلق 
بالسياســـة اخلارجية ”فرنســـا اختـــارت أن 
تعتبر مصر العبا رئيسيا في الشرق األوسط… 

استقرارها ضروري“.

تنامي الدور اإلقليمي املصري يدفع روسيا وفرنسا إلى تعزيز عالقاتهما بالقاهرة

قمة بين السيسي وبوتين تناولت تعزيز العالقات بين البلدين وبحث قضايا المنطقة 

إعالن تأجيل اجتماع مجلس وزراء الدفاع والخارجية العرب جاء بطلب من المملكة العربية السعودية

ال تخفي كل مـــن الجزائر والعراق 
منـــذ البدايـــة تحفظاتهمـــا على 
هذه القوة وإن األمر كان ألسباب 

مختلفة

◄



وزراء  مـــن  مجموعـــة  دعـــت   - بروكســل   {
الخارجيـــة والدفـــاع الســـابقين حلف شـــمال 
األطلســـي وروســـيا إلى االتفاق علـــى قواعد 
مشـــتركة للتعامل مع المواجهات العســـكرية 
غيـــر المتوقعة للحـــد من خطر انـــدالع حرب 

محتملة بين الطرفين.
وتـــرى المجموعة التي ضمـــت 14 وزيرا، 
بينهم وزير الخارجية الروسي السابق إيغور 
إيفانوف ووزير الدفاع األلماني السابق فولكر 
روهه ووزراء من بريطانيا وفرنســـا أن قواعد 

االتصال في البحر والجو في غاية األهمية.
وطالـــب الـــوزراء الســـابقون فـــي تقريـــر 
نشـــرته مؤسســـة شـــبكة القيـــادة األوروبية 
البحثية، أمس األربعاء، إلى عقد اجتماع رفيع 
المســـتوى بين الحلف األطلســـي وروسيا في 

القريب العاجل.
ويعتقـــد مراقبـــون أنه مع تكثيـــف كل من 
العســـكرية  لمناورتهمـــا  والناتـــو  موســـكو 
علـــى حدودهمـــا بســـبب األزمة فـــي أوكرانيا 
زادت الحوادث والتحرشـــات بيـــن الطائرات 
العســـكرية المتنافسة في شـــرق أوروبا وفي 
منطقـــة البلطيق، وهـــذا األمر يزيـــد من حالة 

االحتقان وربما يقود إلى حرب.
وجـــاء في التقرير الذي يبدو أنه ســـيكون 
مثار جدل في األوســـاط الرافضـــة لمثل هكذا 
مقترحات وعلى رأســـها الواليات المتحدة أن 
”الوضـــع أصبح مهيـــأ الحتمال حدوث ســـوء 
تقديـــر خطير أو حصول حـــادث قد يؤدي إلى 
تفاقـــم األزمـــة أو يـــؤدي حتى إلـــى مواجهة 

عسكرية مباشرة“.

وتقول المجموعة إن االتفاق المحتمل الذي 
ربما يســـتند إلى اتفاق مماثل بيـــن الواليات 
المتحدة والصين سيضع حزمة من اإلجراءات 
لتفادي الحرب مثل إجراء محاكاة لشن هجوم 

قرب السفن والطائرات الحربية ألي طرف.
وإن جـــرت مثل هذه المنـــاورات أو إطالق 
أســـلحة باســـتخدام الذخيرة الحية فيجب أن 
تكون هنـــاك تحذيـــرات في الوقت المناســـب 

وترددات وإشارات السلكي متفق عليها.
والمناوشـــات بين الطرفين يمكن أن تمتد 
إلى الشـــرق األوســـط المتأزم إن لم تتم تهدئة 
التوتـــر وربما تكون المنطقة ســـاحة لتصفية 
الحســـابات خصوصا وأن روسيا لديها حلفاء 
في المنطقـــة وأبرزهم إيران التـــي بدأت تبرز 
بقـــوة بعد االتفـــاق النووي مســـتغلة في ذلك 
تراجع الـــدور األميركي هناك وميل العرب إلى 

المعسكر الشرقي.
وكانت المؤسســـة البحثية التي تتخذ من 

لنـــدن مقرا لها، أشـــارت في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر إلى أن الجانبين يتدربان على احتمال 

نشوب حرب.
وسجلت الشـــبكة حوالي 66 واقعة ”قريبة 
من المواجهة العسكرية“ بين القوات الروسية 
وقوات الحلف وبين روســـيا والسويد وفنلندا 

اللتين يعتبرهما الحلف شريكين.
وبدأت المؤسسة االحتفاظ بسجل للوقائع 
منذ مارس العام الماضي حينما أعادت روسيا 

شبه جزيرة القرم إليها من أوكرانيا. 
وفي الشـــهر التالي أي فـــي أبريل اندلعت 
حرب انفصالية في شرق البالد بين المتمردين 
الموالين لروسيا والقوات الحكومية الموالية 

للغرب.
وشـــكلت المناورات الروسية المفاجئة في 
مـــارس الماضي أحد أكبر مظاهر اســـتعراض 
الكرمليـــن للقـــوة منذ بدايـــة أزمـــة أوكرانيا 
ووضع أسطول الشـــمال على أهبة االستعداد 

القتالي الكامل في القطب الشمالي بالقرب من 
النرويج العضو في الحلف.

فـــي المقابل، أجرى الناتو تدريبات وإن لم 
تكن على نفس المســـتوى في أوروبا الشرقية 
ودول البلطيق بشكل أساسي. ويعتزم الحلف 
الذي يضم 28 دولة إلى جانب شـــركائه القيام 
في أكتوبر القادم بأكبر مناورة عسكرية منذ ما 

يربو على عشر سنوات.
ورفض حلف األطلسي في بيان هذا الشهر 
أي إشـــارة إلى أن مناوراته العسكرية قد تزيد 
احتمـــاالت نشـــوب حرب في أوروبـــا قائال إن 
روســـيا خططت إلجـــراء مناورات هـــذا العام 
تزيد عشـــرة أمثال عن المناورات التي يخطط 

الحلف إلجرائها.
جديـــر بالذكـــر أن حلـــف الناتـــو علق كل 
أشكال التعاون العملي والعسكري مع موسكو 
منـــذ قرابة العام، لكنه ال يزال يعقد اجتماعات 

سياسية.

ــــــر قواعــــــد الصراع بني املعســــــكرين  تغيي
الشرقي والغربي مطلب بات ملحا في نظر 
ــــــر املتصاعد.  ــــــني لكبح هذا التوت األوروبي
ــــــرة الفعل  ــــــرون أن دائ ــــــني ي إال أن املراقب
ورد الفعل بني حلف األطلســــــي وروســــــيا 
مستمرة وقد يكون من الصعب أن تتوقف 

على األقل في الوقت الراهن.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الناتو وروسيا في حاجة إلى قواعد جديدة للحد من خطر الحرب

 } أنقــرة - أظهـــر أحـــدث اســـتطالع للرأي 
أن حزب العدالة  أجرته مؤسســـة ”متروبول“ 
والتنميـــة الحاكم في تركيـــا لن يحصل خالل 
االنتخابـــات المبكـــرة المقررة فـــي األول من 
نوفمبر القادم علـــى األصوات التي تمكنه من 

تشكيل حكومة بمفرده.
وتوقـــع االســـتطالع حصولـــه علـــى 41.7 
بالمئة من األصوات فقط وهي نســـبة مرتفعة 
قليال قياســـا بما حصل عليها في االنتخابات 
التـــي أجريـــت في يونيـــو الماضي ليخســـر 
أغلبيته البرلمانيـــة للمرة األولى منذ وصوله 
إلى الســـلطة عـــام 2002 والمتمثلـــة في 40.9 

بالمئة.
وقـــال مديـــر ”متروبول“  أوزر ســـنغر في 
التقريـــر المرفـــق باالســـتطالع الذي نشـــرت 
نتائجـــه أمس األربعاء ”يبـــدو أن االنتخابات 
المبكرة لن ينتج عنها وضع سياسي مختلف 

عما أنتجته انتخابات السابع من يونيو“.
ويعتبـــر مراقبون أتراك أن ذلك ربما يكون 
لـــه تأثير في مســـتقبل البـــالد إذا ما تم ربطه 
مع األزمات التي تعصف بها من خالل الحرب 
التـــي أطلقتها أنقرة على كل من تنظيم الدولة 
وحـــزب العمـــال الكردســـتاني المدرجين في 

الئحتها لإلرهاب.
ويقـــول هـــؤالء إن عـــدم بروز شـــخصية 
”كاريزميـــة“ قويـــة فـــي صفـــوف المعارضـــة 
وتكـــون لهـــا مواقـــف حازمة ممـــا يجري في 
تركيـــا، وراء تغول الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الذي ال يزال يقود العدالة والتنمية، 

مخترقا بذلك الدستور.
وأشـــاروا إلـــى أن فشـــل تشـــكيل حكومة 
ائتالفيـــة يثبت أن المعارضـــة مجتمعة ليس 
فيها قائد مميز قادر على الحشـــد الجماهيري 
علـــى الرغـــم مـــن أن االنتخابـــات البرلمانية 
األخيرة بعثت بمؤشـــرات توحي ببداية نهاية 

”األردوغانية السياسية“.
وتشـــير مصادر مطلعة إلى أنه ربما تكون 
الشخصية المرشحة لقيادة تركيا في المرحلة 
المقبلـــة هـــي خلوصـــي أكار رئيـــس أركان 
الجيش التركي المقرب من واشـــنطن، إال أنه 
من الصعب أن يعاد انقالب عام 1998، حســـب 

المتابعين.
ويعمـــل داودأوغلو على تشـــكيل حكومة 
مؤقتة تتقاســـم فيهـــا األحزاب الســـلطة قبل 
االنتخابات المبكرة، لكن الحزبين المعارضين 
الرئيســـيين رفضا االنضمـــام إليها في حين 
شكك حزب الشـــعوب الديمقراطي الكردي في 

جدية ذلك المسعى.

املعارضة التركية الضعيفة 

وراء تغول أردوغان
[ تصاعد المخاوف من امتداد المناوشات بين الطرفين إلى الشرق األوسط المتأزم

◄ كشفت لجنة من الخبراء في 
األمم المتحدة عن بيع شركة 

أسلحة صينية مملوكة للدولة 
بقيمة تفوق 20 مليون دوالر 

لحكومة جنوب السودان في العام 
الماضي.

◄ أظهر أحدث استطالع للرأي 
لمؤسسة ”متروبول“ التركية أن 

حزب العدالة والتنمية لن يحصل 
خالل االنتخابات المبكرة على 

األصوات التي تمكنه من تشكيل 
حكومة بمفرده.

◄ أعلن حلف شمال األطلسي مقتل 
اثنين من جنوده األربعاء برصاص 
رجلين بلباس الجيش األفغاني في 

قاعدة في جنوب غرب أفغانستان.

◄ تدرس الحكومة المجرية 
استخدام الجيش للمساعدة في 
تأمين الحدود الجنوبية للبالد 
وهي منطقة تدخل منها أعداد 

متزايدة من المهاجرين إلى االتحاد 
األوروبي.

◄ توصلت صربيا وكوسوفو إلى 
اتفاق ”تاريخي“ في عدة مجاالت، 
في خطوة تشكل تقدما كبيرا على 
طريق تطبيع العالقات بينهما منذ 
الحرب وإعالن استقالل كوسوفو.

◄ قالت الصين إنها تعتقد أنه من 
الممكن أن تتخلى كوريا الشمالية 

عن برنامجها النووي، من خالل 
استئناف المحادثات السداسية 

المتوقفة منذ سنوات.

◄ أدرجت الواليات المتحدة أمس 
األول على الئحتها لإلرهاب، عزيز 
حقاني القيادي في شبكة حقاني 
المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي 

تتخذ من باكستان مقرا لها.

واقعة تحرش قريبة 

من المواجهة العسكرية 

بين الطرفين منذ مارس 

الماضي
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أخبار
«رصدنـــا تزايدا كبيرا في عدد الهجمـــات اإللكترونية. إن اللجوء 

إلى املواقع والتطبيقات األجنبية لتنفيذ مهمات متعلقة بعمل 

الحكومة يمثل خطرا حقيقيا». 

نيكوالي باتروشيف
أمني مجلس األمن الروسي

«نحن ال نرى في صفقة صواريخ {أس 300} بني روســـيا وإيران 

تطـــورا إيجابيـــا. لدينا إجراءات للتصرف في حال نشـــرت هذه 

املنظومات في إيران».

  بيتر كووك
املتحدث باسم البنتاغون

«لـــدي قناعة أن فرض حظر ارتداء النقـــاب في البالد أمر مهم لكن 

األمـــر متروك للمشـــرعني ليقـــرروا مـــا إذا كان ينبغـــي اتخاذ تلك 

الخطوة لتالفي أي عمل إرهابي».

رميوندس فيغونيس
رئيس التفيا

} واشــنطن – شرعت وزارة الدفاع األميركية 
التحقيق فـــي مزاعم تتعلق بقيام مســـؤولين 
عســـكريين بالتالعب في تقارير استخباراتية 
حـــول عمليـــات التحالـــف الدولـــي، بقيـــادة 
الدولـــة  تنظيـــم  ضـــد  المتحـــدة،  الواليـــات 

اإلسالمية في العراق وسوريا.
وقـــرر المفتـــش العام فـــي البنتاغون بدء 
التحقيق بعد تلقيه أكثر من شكوى من محللي 
وكالة اســـتخبارات الدفاع بقيام المســـؤولين 
المشـــبوه فيهـــم بتعديـــل وتغييـــر تقاريرهم 
التحليلية واالســـتخبارية عن الحملة الدولية 

التي تقودها بالده ضد داعش.
وتشـــير عـــدة معلومات نقال عـــن مصادر 
أميركية وصفت بأنها جديـــرة بالثقة إلى أنه 
تم تنقيح تلك التقارير إلظهار معطياتها بشكل 

تفاؤلـــي أكثر نحـــو الوصول إلـــى نهاية هذا 
التنظيم المتطرف.

وبحســـب تقريـــر نشـــرته صحيفـــة ”ذي 
نيويـــورك تايمـــز“ األميركيـــة علـــى موقعهـــا 
اإللكترونـــي أمـــس األربعاء فـــإن التحقيقات 
انطلقت بعـــد بالغ قدمه محلل اســـتخباراتي 
مدنـــي يوضـــح امتالكـــه أدلـــة تثبـــت قيـــام 
مســـؤولين حكومييـــن من القيـــادة المركزية، 
التي تشرف على عمليات التحالف الدولي ضد 
داعش، بوضع اســـتنتاجات خاطئة لمعطيات 
تم تجهيزها لتقديمها لمعدي سياسات البالد 

بمن فيهم الرئيس باراك أوباما.
وهذه المعلومات الجديدة، وفق المراقبين، 
تطرح تساؤالت عدة على الطريقة التي تتعامل 
بها اإلدارة األميركية في حربها التي تشـــنها 

على التنظيم المتطرف منـــذ قرابة العام، كما 
أن األمر يفســـر التصريحات المتناقضة جدا 
حول سير العمليات العسكرية ومدى نجاحها.
وكانـــت انتقـــادات عـــدة توجهـــت إلدارة 
أوبامـــا حول اإلنجازات التي حققتها الغارات 
الجوية، من دون إشارك قوات برية في العملية 

العسكرية، في سبيل إضعاف قوة التنظيم.
ومن غيـــر الواضـــح معرفة مـــا إذا كانت 
التقارير االســـتخباراتية اســـتنتجت ضرورة 
تواجد قوات برية أميركية على أرض المعركة 

في سبيل إحداث أي تغيير.
مكتـــب  لمديـــر  توجيهـــات  وبحســـب 
االســـتخبارات الوطنية التي تشـــرف على 17 
وكالة استخبارات أميركية يمنع ”تحريف“ أي 

تقييم تحليلي.

وتعيد هـــذه التقارير المعدلـــة والمضللة 
حسب المزاعم التي تتحقق منها وزارة الدفاع 
إلى األذهان سياســـات إدارة الرئيس السابق 
جورج بـــوش التـــي اعتمدت علـــى معلومات 
وتقاريـــر اســـتخبارية غيـــر صحيحـــة ادعت 
امتالك العراق ألســـلحة الدمار الشامل لتبرير 

غزوها له في عام 2003.

باختصارالبنتاغون يحقق في مزاعم تالعب بتقارير استخباراتية عن داعش 

إنهاء التوتر بين موسكو والناتو رهين استجابتهما لرغبات معسكر السالم

ّ

مخاوف داخل طالبان 

من االقتتال على الزعامة
} كابــول - حذر شــــقيق المال محمد عمر من 
االقتتــــال الداخلي في الحركــــة إذا لم يتم حل 
الخالفات التي طفت على السطح منذ اإلعالن 

رسميا عن مقتل زعيمها السابق.
ويقــــول المــــال عبدالمنان الــــذي يعارض 
انتخــــاب المــــال أختــــر محمد منصــــور خلفا 
للقائــــد األعلــــى لطالبــــان إن المــــال أختر لم 
ينتخب بأغلبية مجلس الشورى ولكن أنصاره 
يصرون على أن االنتخاب يستند على موافقة 

95 بالمئة من أعضاء المجلس.
ويرغب الشق الموالي للمال عبدالمنان في 
تنصيــــب ابن المال عمــــر، المال محمد يعقوب 
خليفة ألبيــــه على زعامة الحركة المتشــــددة، 
وفق مــــا نقلته وكالة أنبــــاء ”خاما“ األفغانية 

أمس األربعاء.
ويتخــــوف القــــادة البارزون فــــي الحركة 
من أن يتســــبب صراع األجنحة في إضعافها 
وهو ما قد يجعلها عرضة لالنهيار وسيجعل 
تنظيم الدولة اإلســــالمية يستغل ذلك االقتتال 

لصالحه ليتمدد أكثر.
وأكــــدت مجموعــــة مــــن رجــــال الدين في 
طالبان الذين يتوســــطون لــــرأب الصدع بين 
األطراف المتنازعة أنهم حصلوا على ســــلطة 
اتخاذ القرار من المعارضين ولكن المال أختر 

لم يوافق بعد على ذلك.

} مهاجرون يفترشـــون األرض على قارعة الطريق في مدينة بريســـيفو الصربية في وقت تتفاقم فيه مشكلة الهجرة السرية إلى أوروبا وسط تهاون 
املجتمع الدولي في معاجلتها.

بالغات من محللني استخباراتيني 

تضليـــل  تكشـــف  أميركيـــني 

نتائـــج  حكوميـــني  مســـؤولني 

الحرب على التنظيم

◄



أيمن عبدالمجيد

} أضحت اخلطط العسكرية التقليدية قاصرة 
أمـــام مواجهة املّد اإلرهابي وتهديداته لشـــبه 
جزيرة سيناء ومصر عموما، األمر الذي يدفع 
صّنـــاع القـــرار إلـــى البحث عـــن تطوير هذه 
اخلطط ورفدهـــا بخطط تكميليـــة أخرى، في 

مختلف املجاالت.
والتنمية، وفق األمنيني وخبراء االجتماع 
واالقتصاد، رأس حربة هـــذه اخلطط، خاصة 
فـــي ما يتعّلـــق باملناطق احلدودية املنســـية، 

التي تعتبر مصدر اخلطر الرئيسي.
إميانا منها بأن ســـيناء دون تنمية ستظل 
مصـــدرا للخطـــر على أمـــن البـــالد أصدرت 
الرئاسة املصرية، ضمن خطط دفع احلكومات 
واجلهـــات املعنية علـــى توســـيع إجراءاتها 
التنفيذيـــة حملاصـــرة التنظيمـــات اإلرهابية، 
مؤّخرا مرسوما بشـــأن قانون لتنمية سيناء، 

يسمح لألهالي بتملك األراضي.
تأتي هذه اخلطوة اســـتجابة ملطلب، طاملا 
ألّح عليـــه املواطنون لســـنوات طويلة، وكان 
ســـببا أحيانا لتحريض التنظيمات اإلرهابية 
ضد الدولة، بزعم أن مواطني سيناء يفتقدون 
حلقـــوق التملك التـــي يتمتع بهـــا غيرهم في 
محافظات مصر، وهو ما ســـّهل استقطاب فئة 
من الشـــباب لصفوف اجلماعـــات اإلرهابية، 
لضـــرب مؤسســـات الدولـــة ورجـــال اجليش 

والشرطة.
املقاربـــة التنموية اجلديدة ال تقتصر على 
سيناء، بل تتسع لتشـــمل مناطق حدودية في 
شـــرق مصر وجنوبها وغربها، حيث ستتولى 
الهيئـــات املعنية فـــي الدولة إنشـــاء وحدات 
سكنّية في منطقة الضبعة بالقرب من احلدود 
املصريـــة الليبيـــة، وفـــي النوبـــة القريبة من 
احلدود املصرية السودانية، فضال عن سيناء. 
وهـــو مـــا وصفـــه خبـــراء أمنيـــون بـ“القرى 
أن تلك القرى  الدفاعيـــة“، وأكدوا لـ“العـــرب“ 
التي ســـيتم إنشـــاؤها في املناطق احلدودية، 

متثل خط دفاع أول لألمن القومي املصري.
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيســـي قرارا 
بقانـــون رقـــم 95 لســـنة 2015 بتعديـــل بعض 

أحكام املرســـوم بقانون رقم 14 

لســـنة 2012 بشـــأن التنمية املتكاملة فى شبه 
جزيرة ســـيناء. وراعـــى القانـــون مقتضيات 
األمن القومي، بحظر متلك أراض بسيناء لغير 
حاملي اجلنســـية املصرية، واشـــترط في من 
يحق لـــه التملك أن يكون مـــن أصول مصرية 
حتى اجلد الثالث، لقطع الطريق على أصحاب 

األصول األجنبية، من متلك أراض هناك.
وقـــد أثيـــر جدل، فـــي وقت ســـابق، حول 
قضية منح جماعة اإلخوان، إبان حكم الرئيس 
األسبق محمد مرسي، اجلنسية املصرية لعدد 

من قاطني سيناء ذوي األصول الفلسطينية.
ويعيـــش فـــي املناطق احلدودية بســـيناء 
عـــدد من غيـــر حاملـــي اجلنســـية، ويتنقلون 
بني ســـيناء وصحراء النقب، وينتمون لقبائل 
مهاجـــرة، وتربطهم عالقات مصاهرة مع عرب 
إســـرائيل، إلـــى جانـــب وجـــود مجموعة من 
حاملي اجلنسية املصرية، اكتسبوها باإلقامة 
عشـــرات الســـنني، بينما ينتمي أجدادهم إلى 

جنسيات أخرى.

أمن قومي

أكـــد جنيب حســـن، األمني العـــام جلمعية 
املســـتثمرين بســـيناء، وأحـــد أبنـــاء مدينـــة 
العريـــش، أن التشـــّدد فـــي اشـــتراط إثبـــات 
اجلنســـية املصرية، يعيق حـــّق التملك ألبناء 
ســـيناء، ويبقي على األزمـــة قائمة ويعمق من 

شعور االضطهاد.
وقـــال جنيب، لـ”العـــرب“: نحن مصريون، 
وقبل العام 1967 لم تكن هناك ســـجّالت ألبناء 
ســـيناء، وعقب حتريرها عـــام 1973، مت وضع 
هذه الســـجالت، فكيف لهم أن يأتوا مبحررات 
رســـمية جلدهم الثاني والثالث للحصول على 
حق التملك، ومـــن أين يتم احلصول على هذه 

األوراق الثبوتية؟
ويؤكد جنيب أن التنمية أســـاس مواجهة 
اإلرهـــاب، علـــى أن حتقق القوانني املســـاواة 
بني املواطنـــني املصريني في ســـيناء وغيرها 
مـــن احملافظـــات، وتراعـــي طبيعـــة املواطن 
الســـيناوي، فـــال يجـــوز قصر التملك بســـعر 

ُجَنْيَهْني (نحو 23 ســـنتا) على 400 متر مملوكة 
بالفعل للســـيناوي بينما يضطر لشـــراء باقي 

منزله الذي ميلكه بالفعل، بسعر السوق.
فـــي رّد علـــى اجلـــدل الـــذي أثاره شـــرط 
اجلنسية املصرية لتمّلك األراضي في سيناء، 
قـــال اللـــواء صالح املصـــري، مســـاعد وزير 
الداخلية الســـابق لشمال ســـيناء، لـ”العرب“، 
إن إثبـــات األصـــول املصريـــة لبـــدو ســـيناء 
ميكـــن حتققـــه بســـهولة عبـــر تشـــكيل جلنة 
تضـــم مســـؤولني مـــن مصلحتي اجلـــوازات 
واالســـتخبارات العســـكرية، فضال عن شيوخ 
قبائل، وإزالة معوقات إثبات اجلنســـية حتى 

اجلد الثالث، وهي عملية لن تكون صعبة.
وشـــّدد على أن الغالبية العظمى من أبناء 
سيناء وطنيون، غير أن  هناك قبيلة العزازمة 
على احلـــدود مـــع اســـرائيل، أبناؤهـــا دون 
جنســـية، ونصف أعضاء القبيلة يعيشون في 
الطرف اآلخـــر، ويعملون ضمن حرس احلدود 
اإلســـرائيلي، أي أن أبناء عمومتهم جنود في 
جيش االحتـــالل، وهذا بالطبع يشـــكل خطرا 
علـــى األمـــن القومـــي للبالد. لذلك كان شـــرط 
اجلنســـية املصرية للتملك حتى اجلد الثالث، 
مســـألة ضرورية، فالتنميـــة حتاصر اإلرهاب، 
وتراعـــي مقتضيات األمـــن القومي. وقد عالج 
القانـــون اجلديـــد احتياجات األمـــن القومي 

اخلاصـــة باإلبـــرار العســـكري واحتياجـــات 
إخـــالء مناطـــق، كما حـــدث في رفـــح للقضاء 
علـــى األنفـــاق، حيث نـــص على أنـــه ”يحظر 
التملـــك أو حق االنتفاع أو اإليجار أو أي نوع 
مـــن التصرفات فـــي األراضـــي والعقارات في  
املناطق االستراتيجية ذات األهمية العسكرية 
والتي ال يجوز متلكها وفقا للقرار اجلمهوري 
رقم 152 لسنة 2001، واملناطق املتاخمة حلدود 

جمهورية مصر العربية“.

قرى دفاعية

األجانـــب  املســـتثمرين  القانـــون  ألـــزم 
الراغبني في االســـتثمار في مشـــروعات بشبه 
جزيرة ســـيناء، بالعمل عبر شركات مساهمة، 
ال تقـــل ملكيـــة املصريني في أســـهمها عن 55 
باملئة مـــن رأس املال، ويحـــق لغير املصريني 
احلصول على مســـاكن وأراض بحق االنتفاع 
ملدة أقصاها 50 ســـنة، ومع ذلك جتوز معاملة 
مواطنـــي الـــدول العربية معاملـــة املصريني، 
بقـــرار من رئيس اجلمهورية ألســـباب يقدرها 
وبعـــد موافقة جهاز تنمية ســـيناء، واألجهزة 

األمنية املعنية والقوات املسلحة.
أكـــد اللـــواء رجائي عطية، مؤســـس فرقة 
777 ملكافحة اإلرهاب، أن املشروعات التنموية 

باملناطق احلدودية، حتقـــق أهدافا أمنية، في 
مواجهة أي عدوان خارجي (تنظيمات إرهابية 
أو دول معادية)، ومـــن ثم يجب إقامة مصانع 
أمنية وقـــرى دفاعية، تكون مبثابة نقطة أولى 
لاللتقاء بالعدو، وصـــد هجماته عبر املقاومة 
الشـــعبية القاطنـــة فـــي تلـــك القـــرى واملدن 

الصناعية.
وأضاف عطية، في تصريحات لـ“العرب“، 
أن بنـــاء القرى الدفاعية واملدن الصناعية، في 
املناطـــق احلدودية، ســـوف يجعـــل قرابة 10 
ماليني مصري، يقيمون بشـــكل دائم، ينتجون 
فـــي مجـــاالت الزراعـــة والصناعـــة، ومن ثم 
يحققون دخال قوميا، مشيرا إلى أن كلفة بناء 
القرية لن يتخطى ثمن طائرة، من ثم فالتنمية 
الدفاعية أقل من تكلفة التســـلح، وتؤدي دورا 

كبيرا في احلفاظ على األمن القومي.
وشّدد عطية على أن خطر احلدود الغربية 
علـــى أمـــن مصـــر ال يقل عـــن خطـــر احلدود 
الشرقية، مع تنامي اإلرهاب في ليبيا، وسعي 
دول معادية إلى استهداف مصر عبر حدودها 

الغربية، من خالل تنظيمات إرهابية. 
ونـــوه إلى أهميـــة تنميـــة منطقة منخض 
القطـــارة بالصحـــراء الغربيـــة وإنشـــاء قرى 
دفاعية في منطقة الضبعة القريبة من احلدود 

الليبية.

[ تنمية سيناء.. ثالثة عقود من الوعود المؤجلة [ المشروعات التنموية الدفاعية أكثر جدوى أمنيا وأقل كلفة اقتصاديا
مصر تحاصر اإلرهاب بقرى دفاعية في المناطق الحدودية المنسية 

ــــــراء على ضرورة تنفيذ الوعود املؤّجلة بتنمية منطقة ســــــيناء، وكل احملافظات  يؤكد اخلب
احلدودية املنســــــية، لتكون خّط الدفاع األول ضــــــّد أي عدوان خارجي. وفي ظّل الظروف 
احلالية تعتبر املشاريع التنموية والتعليمية واالقتصادية رأس حربة املخططات العسكرية 

والدفاعية لصّد أي تهديد إرهابي.
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في 
العمق

محمد وديع

أن  لـ”العــــرب“  أمنــــي  مصــــدر  كشــــف   {
المعلومــــات التــــي تداولتهــــا بعض وســــائل 
اإلعالم بخصوص ســــحب قوات حفظ السالم 
العاملــــة في ســــيناء، تهدف إلــــى خلق بؤرة 
صداع جديــــدة للضغط على مصــــر واإليحاء 
بأن ســــيناء على وشــــك أن تدخــــل نطاق عدم 

السيطرة.
وقال المصدر إن مصر تعي أبعاد الحملة 
التي تقودها بعض وسائل اإلعالم األميركية، 
التــــي ترمــــي إلــــى الترويج لفكرة أن ســــيناء 
حافلة بالفوضى واالنفالت، بســــبب النشــــاط 
المحموم للجماعــــات اإلرهابية، مع أن قوات 
األمن حققــــت تقدما واضحا، وبــــدأت أجهزة 
الدولة تشــــرع في تدشين مشــــروعات تنموية 

طموحة، باستثمارات مصرية وأجنبية.
معروف أن قوات حفظ الســــالم في سيناء 
لعبت دورا حيويا في التزام مصر وإسرائيل، 
بالحفــــاظ على معاهدة الســــالم بين البلدين، 
ومع ذلك تصاعدت بعض األصوات األميركية، 
للمطالبة بســــحب هذه القوات، التي تســــاهم 
فيها الواليات المتحدة بنســــبة كبيرة، بهدف 
اإليحاء بأن ما يجري من مواجهات بين قوات 
األمن المصــــري والعناصــــر اإلرهابية، يمثل 

خطرا على القوات الدولية.
وكانت بعض وســـائل اإلعـــالم، ذكرت أن 
الواليات المتحدة تراجع بهدوء وضع قواتها 
في شـــبه جزيرة ســـيناء، بزعم أن قوات حفظ 
الســـالم أصبحت مســـتهدفة من قبل مسلحي 

تنظيم داعش، وأن اإلدارة األميركية قد تسحب 
القوات مؤقتا، حال وجدت الخطر وشيكا.

أن  أميركيـــة  مصـــادر  زعمـــت  بدورهـــا، 
المخاوف بشأن أمن قوات حفظ السالم، تزايد 
بعد وقوع هجوم يوم 9 يونيو الماضي بقذيفة 
هاون على مطار الجورة الواقع بشمال سيناء، 
والذي يجـــاور إحدى معســـكرات قوات حفظ 
الســـالم، إضافة إلى وصف تنظيم ما يســـمى 
قـــوات حفظ الســـالم بأنها  بـ”والية ســـيناء“ 

”قوات صليبية“ تدعم إسرائيل.
ترابـــط القوات األميركية في شـــبه جزيرة 
ســـيناء منذ توقيع معاهدة السالم بين مصر 
وإســـرائيل عام 1979، واليـــوم هناك نحو 700 
جندي أميركي ووحدات دعم لوجيستي، وهي 
مكّلفة بمهام الرصد والتنسيق، ولديها قدرات 

هجومية محدودة.
باســـم  المتحـــدث  تونـــر،  مـــارك  وكان 
الخارجيـــة األميركيـــة، قال إن بـــالده ”تدرس 
األوضاع األمنية المتدهورة في شـــمال شرق 
ســـيناء، حيث يتعـــرض المدنيـــون والقوات 
المصريـــة وقوات حفظ الســـالم الدولية هناك 

لخطر محتمل“.
من مصادر في واشنطن،  وعلمت ”العرب“ 
أن الجيـــش األميركي أرســـل تحذيرات إلدارة 
أوباما من ”إمكانية خطف جنود وقتلهم، على 

يد تنظيم داعش في سيناء“.
وتابعت المصـــادر ”تـــدرس إدارة أوباما 
طلب البنتاغون بشـــأن صعوبة االستمرار في 
ســـيناء، في ظل األوضاع الراهنة، وأن البديل 
لالنســـحاب هو ضخ أموال إلقامة تحصينات 
حول المواقـــع التي تتواجـــد داخلها القوات 

األميركية في سيناء“.
لكـــن المصادر أكدت لـ”العرب“ أن الرئيس 
أوبامـــا يتخـــوف من اتخـــاذ القـــرار في هذا 
التوقيت، حتى ال يتم تفســـيره على أنه تراجع 
في مواجهـــة تهديـــد التنظيمات اإلســـالمية 
المتشددة، وحتى ال تغضب القاهرة، وتتصور 
أن التلميحـــات اإليجابيـــة التـــي تلقتهـــا من 

واشنطن مؤخرا، تندرج تحت بند المناورات.
في تقديـــر بعض الخبـــراء أن قوات حفظ 
السالم الدولية بســـيناء، ليست مجهزة جيدا 
للتعامل مع التهديدات المتنامية في ســـيناء، 
لكـــن مصـــر وإســـرائيل تنظران إلـــى القوات 
األميركية تحديدا، على أنها ضمان مهم لألمن 

واالستقرار بين البلدين.
وقال محمود خلف، المستشـــار بأكاديمية 
ناصر العســـكرية، أن القـــوات تتوّلى متابعة 
التزام مصر وإســـرائيل ببنود اتفاقية السالم 
الموقعـــة بينهمـــا، وأن دعوة بعض وســـائل 
اإلعالم لســـحب هـــذه القوات تؤكـــد أن مصر 

تواجه حربا شرسة.
بدوره، أوضـــح أحمد أبوزيـــد، المتحدث 
الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن القاهرة 
اطلعت علـــى جميع التصريحـــات والمقاالت 
األجنبية، حول المطالبة بســـحب قوات حفظ 
السالم من سيناء، في ضوء ما وصفته بتردي 

األوضاع األمنية هناك.
أن هذا األمـــر لم يطرح  وأكـــد لـ”العـــرب“ 
مـــن قريب أو بعيد بشـــكل رســـمي، الفتا إلى 
أن القـــوات متعددة الجنســـيات موجودة في 
ســـيناء، وفقا التفاقية دوليـــة، وهناك أطراف 
لهذه االتفاقية، وأي قرار يتعلق بشأنها يجب 

أن يؤسس على مشاورات من هذه الدول.
في ســـياق متصل،  أشـــار طلعت مســـلم 
إلـــى صعوبة  الخبيـــر العســـكري لـ”العرب“ 
سحب قوات حفظ الســـالم من سيناء، إال بعد 
موافقة جميـــع األطراف، وأن القوات متمركزة 
في ثالث مناطق بين مصر وإســـرائيل، وبين 
مصر وفلسطين، وعند خليج العقبة، موضحا 
أن الجماعات اإلرهابية استهدفت قوات حفظ 

السالم أكثر من مرة دون وقوع إصابات.
وقال مســـلم إن قـــوات حفظ الســـالم هي 
قـــوات مراقبة من الدرجـــة األولى، وأن تقارير 
بعض وســـائل اإلعـــالم األميركيـــة المحرضة 
علـــى االنســـحاب، ”محاولة لتدويل مشـــاكل 

المتطرفين في سيناء“.

انسحاب قوات حفظ السالم صداع مفتعل في سيناء

} فـــي العـــام 1982، وبعـــد توقيـــع مصـــر 
وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد، اتفق الطرفان 
بموجبها على إنشاء قوات متعددة الجنسية، 
من مهامها حفظ ومراقبة الســـالم في سيناء. 
لكن اختـــالف أعضاء مجلس األمـــن الدولي 
على ضرورة إرســـال هـــذه القـــوات، والذي 
نتج عنه عدم إرســـالها، جعل واشنطن تتبنى 

إرسال قوات حفظ سالم هناك.
نصـــت المـــادة السادســـة، فـــي فقرتها 
الثامنة من الملحق األول في معاهدة السالم 
بيـــن مصر وإســـرائيل على ”يتفـــق الطرفان 
على الدول التي تشـــكل منها قوات ومراقبو 
األمم المتحدة، وسيتم ذلك من الدول غير ذات 
العضوية الدائمة بمجلس األمن التابع لألمم 
المتحـــدة، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق 

بيـــن الطرفين فـــي ما يتعلق بأحـــكام الفقرة 
الثامنـــة مـــن المادة السادســـة مـــن الملحق 
األول، فإنهمـــا يتعهـــدان بقبـــول أو تأييد ما 
تقترحه الواليات المتحدة األميركية، بشـــأن 

تشكيل قوات األمم المتحدة والمراقبين.
بناء على ذلك تم تشكيل قوات حفظ سالم 
في ســـيناء، تتخذ مـــن العاصمـــة اإليطالية 
روما مقرا رئيســـيا لها، وهـــي مكونة من 12 
دولة (الواليـــات المتحدة واســـتراليا وكندا 
وفرنســـا  وفيجـــي  وتشـــيكيا  وكولومبيـــا 
والمجر ونيوزيلنـــدا والنرويج وأوروجواي 
وإيطاليا). وللقوات مكاتب اتصال في كل من 
 ;i مصر واسرائيل. واســـمها المتعارف عليه
”القوة متعـــددة الجنســـيات والمراقبون في 

.(MFO) “سيناء

مهام قوات حفظ السالم

اإلرهاب يحارب بالمشاريع التنموية قبل األسلحة العسكرية

{التشـــدد فـــي اشـــتراط إثبـــات الجنســـية المصريـــة، يعيـــق حق 
التملك ألبناء ســـيناء، ويبقي على األزمة قائمة، ويعمق من شـــعور 

االضطهاد}.
جنيب حسن
األمني العام جلمعية املستثمرين بسيناء

{القضية التي تشغلنا بخصوص أهالي رفح بشمال سيناء ليست 
توفيـــر ســـكن فقط ولكـــن تحقيق جـــودة الحياة ألهالي ســـيناء 

ونعمل على توفير مجتمع عمراني.
سمية بهي الدين
عضو املجلس التخصصي للتنمية املجتمعية

{التنميـــة هـــي الحل األمثل للكثير من المشـــكالت بســـيناء، التي 
شـــهدت حالة من اإلهمال والالمبـــاالة خالل الفترات الماضية، مما 

ساعد على انتشار الجماعات اإلرهابية بها}.
عبدالله جهامة
عضو املجلس القومي للقبائل املصرية

إذا لم تكف الدولة عن 
معاملة السيناوي كمواطن 

من درجة ثانية فسيكون من 
الصعب احتواء كوارث اإلرهاب

◄

القـــوات  عـــن ســـحب  الحديـــث 
األميركيـــة غرضـــه اإليحـــاء بأن 
ســـيناء خـــارج نطاق الســـيطرة 

األمنية

◄

صالح المصري:
التنمية في سيناء وغيرها 

من المناطق الحدودية أهم 
آليات محاصرة اإلرهاب

ح1
ا

ا
ب
م

ن
من
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} هناك معركة مرتقبة في الكونغرس األميركي 
حيـــن يصوت األعضـــاء على االتفـــاق النووي 
اإليرانـــي خالل شـــهر ســـبتمبر المقبـــل، وقد 
يتصـــور البعض أن هذه المعركـــة تتعّلق فقط 
بانتصار الرئيس أوباما وفريقه الرئاســـي، أو 
انتصار الكونغـــرس بأغلبيته من الجمهوريين 

وحلفائهم في هذه المعركة.
الصورة ربما تبدو أوسع من ذلك، فوكاالت 
األنبـــاء العالمية تحصي عـــدد مواقف أعضاء 
الكونغـــرس واتجاهاتهم حيال االتفاق بشـــكل 
يومـــي. كما احتفـــى البيت األبيـــض، مؤخرا، 
بوصـــول عـــدد مؤيـــدي االتفـــاق مـــن أعضاء 
مجلس الشـــيوخ إلى 28 عضوا، مـــا يعني أنه 
لم يتبق ســـوى ستة أصوات كي يمكن للرئيس 
الرئاســـي  بـــاراك أوباما، اســـتخدام ”الفيتو“ 
لتجـــاوز رفـــض محتمل من المجلـــس لالتفاق 
النـــووي. حيـــث يحتاج الرئيـــس إلى أصوات 
ثلثي مجلســـي النواب والشـــيوخ كي يتصدى 

لمحاوالت الجمهوريين عرقلة االتفاق.
أما فـــي مجلس النـــواب، فيحتـــاج أوباما 
لتأييـــد 146 عضوا علـــى األقل لتأميـــن تمرير 
االتفـــاق فـــي المجلـــس، وهنـــاك نحـــو 69 من 
أعضاء مجلس النواب يؤيدون االتفاق بالفعل، 
والتنافس يدور غالبا حول اســـتقطاب مواقف 
نحـــو 140 عضوا لـــم يعلنوا مواقفهم بشـــكل 
نهائـــي من بين 435 عضوا، هم إجمالي أعضاء 

مجلس النواب األميركي.
مـــا يحدث فـــي أروقة السياســـة األميركية 
خـــالل الفترة الراهنـــة، ويدور فـــي دهاليزها، 
جدير بالمتابعة والبحث والتحليل كونه يسلط 
الضـــوء على ديناميكيات السياســـة األميركية 
ومحركاتهـــا وأدواتها وكواليســـها. ويكفي أن 
بعض المعلقين األميركييـــن يعتبرونه واحدة 
من المعارك السياســـية المحتدمـــة لجماعات 
الضغـــط ”لوبـــي“،  فضـــال عـــن كونـــه معركة 
موازية علـــى صعيد اســـتقطاب مواقف الرأي 
العـــام األميركـــي حيال االتفـــاق. والواضح أن 
أوبامـــا ال يخوض المعركة منفردا بل يشـــاركه 
فريقه الرئاسي، خصوصا وزير خارجيته جون 
كيـــري، وعدد كبيـــر من المنظمـــات األميركية، 
فـــي مواجهة الجمهورييـــن، وبجانبهم اللوبي 
األشـــهر فـــي الواليـــات المتحدة وهـــو لجنة 
الشؤون العامة األميركية ـ اإلسرائيلية (ايباك) 
التي اســـتنفرت طاقاتها الدعائية والسياسية 

والماليـــة للدفـــع باتجـــاه رفض االتفـــاق على 
المستويين البرلماني والشعبي.

إشـــكالية االتفـــاق النـــووي اإليرانـــي أنه 
غير قابـــل للمواءمات السياســـية، وال يخضع 
ســـوى للمعادلة الصفرية، بمعنى أن خســـارة 
طرف ال بد أن تعني بالضرورة مكســـبا للطرف 
اآلخر، فال مجـــال للتوافق الـــذي تمليه قواعد 
اللعبـــة السياســـية التقليدية. وتأثيـــر نتائج 
هذا التصويت، ســـلبا وايجابـــا، في انتخابات 
الرئاســـة األميركيـــة المقبلة عـــام 2016 يلعب 
دورا بارزا في تســـخين األجواء ودفع الطرفين 
إلى بذل أقصـــى طاقاتهما اإلقناعية والدعائية 
واالتصالية من أجل كسب المعركة. وليس أدل 
على ذلك من الســـعي الحثيـــث للرئيس أوباما 
إلقناع عدد من أعضاء الكونغرس خالل عطلته 
األخيـــرة، التي قضـــى أوقات كبيـــرة منها في 

التواصل مع بعض النواب.

توابع ثانوية مهمة

رفـــض االتفاق فـــي الكونغـــرس، حتى مع 
الرئاســـي وتمرير االتفاق،  استخدام ”الفيتو“ 
سيكون هزيمة سياســـة ألوباما، ولها توابعها 
بالطبع على الديمقراطيين، وستكون بالمقابل 
انتصارا سياســـيا ليـــس للجمهوريين فقط بل 
إلســـرائيل وجماعات الضغط المناوئة لالتفاق 
النـــووي، وفي مقدمتها ”ايباك“. ولكن المعركة 
بحـــد ذاتها لها توابـــع ثانوية مهمـــة ربما لم 
ينتبـــه إليها كثيرون، وفي مقدمتها أن الصراع 
الشـــرس من أجـــل الدفاع عن االتفـــاق يفرض 
على الديمقراطييـــن مراقبة تنفيذ بنود االتفاق 
النووي مع إيـــران بكل صرامة وحزم، حتى لو 
اقتضى األمر تصعيدا عســـكريا ضد إيران في 

حال أي انتهاكات لبنوده. 
وهـــذا األمر يصب في مصلحة دول الخليج 
العربيـــة التي تشـــعر بالقلـــق إزاء نتائج هذا 
االتفاق، بمعنـــى أن الرقابة الداخلية األميركية 
ومتابعـــة تنفيذ التعهدات التي قطعها الرئيس 
األميركـــي على نفســـه طيلة الفتـــرة الماضية، 
والتـــي ترتبـــط جميعهـــا بفكـــرة قـــدرة إيران 
على امتالك ســـالح نووي، ســـتخضع للرقابة 
والمحاســـبة في الداخل األميركـــي قبل حلفاء 

واشنطن وشركائها في المنطقة.
من المفارقات أيضـــا أن هذا االتفاق يضع 
بعض الغرمـــاء في مربع مصالـــح واحد، فهو 
يضـــع المتشـــددين اإليرانيين علـــى األرضية 
ذاتها التي يقف عليها الجمهوريين األميركيين، 
فمحافظو إيـــران والحرس الثـــوري المتضرر 

والناقـــد األهم لالتفـــاق يراهنـــون على نجاح 
الجمهوريين في إجهاضه ويترقبون ذلك.

في مواجهة القادم فـــي معركة الكونغرس، 
تطرح عدة سيناريوهات:

[ الســـيناريو األول، وهو األكثر  ترجيحا، 
ينطلق من تمرير االتفاق برفض ثلثي األعضاء 
وموافقـــة الثلث اآلخر، ولجـــوء أوباما في هذه 
الحالة إلى استخدام ”الفيتو“ الرئاسي وتمرير 
االتفاق بشكل دستوري رغم رفض الجمهوريين. 
والمنطقي فـــي هذا الحالـــة أن أوباما إذا كان 
يريـــد دخـــول التاريـــخ وربـــط اســـمه بإنجاز 
سياســـي ضخم، فإنه لن يغامر في المقابل بأن 
تكـــون محاولتـــه على هذا الصعيـــد بوابةـ  أو 
باألدقـ  ورطة تربط اسمه ـ  تاريخياـ  بانتكاسة 
كبيرة للسياســـة الخارجية األميركية في حال 
نجاح إيران في خداع واشنطن واإلفالت بقنبلة 
نووية تخلط أوراق إســـرائيل وتربك حسابات 
الجميـــع فـــي الشـــرق األوســـط. وبالتالي فلن 
يكون أوباما خالل الفترة المتبقية من رئاسته 
”بطة عرجاء“ فـــي التعامل مع إيـــران تحديدا، 
وسيسعى إلى فرض رقابة مشددة على تنفيذها 
لالتفاق، الســـيما أن المسألة ال تتعلق بتاريخه 
فقـــط بل بفرص الحزب الديمقراطي نفســـه في 
االنتخابات الرئاســـية المقبلة. كما ال يجب أن 
ننسى أن هناك عددا من النواب الديمقراطيين 
قـــد خرجـــوا ـ حتـــى اآلن ـ عن قاعـــدة االلتزام 
الحزبي وانضمـــوا إلى الجمهوريين في رفض 
االتفاق، مـــا يلقي بمســـؤولية وضغوط كبيرة 

على البيـــت األبيض إلبداء الحـــرص والحذر. 
وال يجـــب أيضا أن ننســـى أن األمر برمته ذي 
صلة وثيقة بأمن إسرائيل، والبيت األبيض قدم 
تعهدات دقيقة في هذا الشأن، ولن  يفّرط فيها، 
كـــون أي تهاون أو قصور ســـيوظف جيدا في 

االستحقاقات االنتخابية المقبلة.
[ السيناريو الثاني يتعلق بفشل أوباما في 
تأمين ثلث األصوات في مجلســـي الكونغرس، 
وبالتالي عدم مقدرته على اســـتخدام ”الفيتو“ 
الرئاســـي، بمـــا يعنـــي ذلـــك من فشـــل نهائي 
لالتفاق، وهذا الســـيناريو غيـــر مرجح في ظل 

الشواهد القائمة حتى اآلن.
[ السيناريو الثالث أن يخفق الجمهوريون 
في جمع غالبية الثلثين الالزمة إلبطال االتفاق 
في الكونغرس، ويتم تمرير االتفاق دســـتوريا، 
وهذه الصيغة هي األمثل بالنســـبة إلى البيت 
األبيض ولكن فرص تحققها تبدو غير واضحة.

املوقف العربي

موقف بعض الـــدول العربيـــة والخليجية 
المرحــــب باالتفـــاق مع التشـــديد علـــى تنفيذ 
بنـــوده والتزام طهـــران بها تمامـــا هو موقف 
عقالني، فالمعطيات جميعها تؤكد أن الواليات 
المتحدة ســـتكون رقيبا على نفسها في مسألة 
التنفيـــذ وليس هناك مجال كبير للتشـــكيك في 
ذلك بحكم قواعد اللعبة السياســـية في الداخل 

األميركي.

االتفـــاق النـــووي اإليراني الـــذي وقع قبل 
نحـــو عام ونصف فقط من انتخابات الرئاســـة 
األميركيـــة المقبلة، يثير أيضا تســـاؤالت حول 
مـــدى التـــزام الرئيـــس األميركـــي القـــادم به، 
خصوصا إذا جلس على كرسي البيت األبيض 
أحد المرشـــحين الجمهوريين الحاليين، حيث 
يتبـــارى هـــؤالء المرشـــحون فـــي تفنيد خطر 
االتفـــاق، فيما ذهب بعضهم إلـــى تقديم وعود 
بإلغائه، بل وصفه المرشـــح الجمهوري األبرز 

جيب بوش بأنه ”مهزلة“.
المرحلـــة االنتخابيـــة خاضـــع  ”خطـــاب“ 
وانتخابيـــة  دعائيـــة  واعتبـــارات  لحســـابات 
محضة، ولكن الجمهوريين بتاريخهم ومواقفهم 
وموروثهم السياسي، من الصعب أن يقفوا على 
أرضيـــة واحـــدة مع إيـــران، ما يجعـــل مصير 
االتفاق واحتماالت انهياره ـ  في حال التصديق 
عليها نهائيا ـ مثار تســـاؤالت مشروعة ومقلقة 

في آن واحد.

* كاتب وباحث إماراتي

من ينتصر في معركة الكونغرس

[ االتفاق النووي اإليراني إشكالية غير قابلة للمواءمات السياسية [ المحافظون والحرس الثوري يتطلعون لنجاح الجمهوريين
من املنتظر أن يصوت الكونغرس خالل األســــــابيع املقبلة على القرار بشأن إشكالية االتفاق 
ــــــووي اإليراني غير القابلة للمواءمات السياســــــية، وال تخضع ســــــوى للمعادلة الصفرية،  الن
مبعنى أن خســــــارة طرف ال بد أن تعني بالضرورة مكسبا للطرف اآلخر، فال مجال للتوافق 

الذي متليه قواعد اللعبة السياسية التقليدية.

في 
العمق

«موضـــوع النفايات في لبنان هو القشـــة التـــي قصمت ظهر 

البعيـــر، لكن القصة أكبر بكثير من هذه القشـــة، وهي قصة 

النفايات السياسية في البلد}.

متام سالم
رئيس الوزراء اللبناني

«االتفـــاق النـــووي الذي أبرمـــه الرئيس بـــاراك أوباما مع إيـــران يمول 

اإلرهـــاب. وفـــي حال الفـــوز فـــي االنتخابات الرئاســـية العـــام المقبل 

سأعمل على تمزيق هذا االتفاق الكارثي}.

تيد كروز
سيناتور جمهوري

«اإلدارة األميركية تســـعى لتحويل بعض األصوات المعارضة إلى 

أصوات مؤيدة من خالل تقديم عروض لتحســـين االتفاق النووي 

مع إيران}.

روبرت ساتلوف
املدير التنفيذي ملعهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى

ــوقــف بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة  م

التشديد  مــع  باالتفاق  المرحب 

على تنفيذ بنوده والتزام طهران 

بها موقف عقالني

◄

جون كيري يسعى إلقناع المتشككين في الكونغرس بجدوى الصفقة  مع إيران

} لم تنجح حملة ”طلعت ريحتكم“ التي 
كانت قد اتخذت من أزمة النفايات عنوانا 
لتحركها في اإلفالت من مصائد التطييف 

والتسييس، وغياب الرؤية الواضحة 
والعملية. وتحّول العنوان المطلبي 

المشروع والمحق إلى مطلب إسقاط النظام 
وإسقاط الحكومة، في حين أن الكالم كان 

يدور قبل ذلك حول إسقاط كل الطبقة 
السياسية.

الشـــعارات التي رفعت ضد السياســـيين 
اســـتثنت قائـــد حـــزب الله الســـيد حســـن 
نصرالله، ما ســـمح بإخراجها من الســـياق 
المطلبي العام والمحق والشـــعبي وإدراجها 
في الصراع السياسي الذي ينحاز لطرف ضد 

الطرف اآلخر.
بعـــد ذلك تـــم تفجير الحـــراك إثر دخول 
مـــن اصطلـــح على تســـميتهم بالمندســـين، 
وافتعالهـــم أعمال شـــغب، وتدميـــر وإحراق 
واصطدام مع القوى األمنية المكلفة بحماية 
الســـراي الحكومي. وانقلب المشـــهد تماما 
فبعـــد أن كان التعاطـــف العام يوم الســـبت 
الماضي لصالـــح المتظاهريـــن، وكان هناك 
مزاج عام يميل إلدانة تصرفات القوى األمنية 
واعتبـــار عنفها غير مبـــرر، انقلبت اآلية ليل 
األحـــد حيث لم يعـــد المتظاهرون يشـــكلون 
جســـما واحدا بل انقسموا إلى كتل متمايزة  
مجموعـــة  هنـــاك  وكأن  وبـــدا  ومتناقضـــة. 
أصلية، هي مجموعة ”طلعت ريحتكم“ تطالب 
باالنســـحاب وعـــدم االصطـــدام مـــع القوى 
األمنية، ومجموعة جديدة ترفع شـــعار ”بدنا 
وتصر على البقاء في الشـــارع،  نحاســـبكم“ 

ومحاولة اقتحام السراي الحكومي.

وأشـــارت مصـــادر عديدة إلـــى أن هؤالء 
المندسين بنتسبون مباشرة أو يوالون فريق 
الثامن من آذار، خاصة وقد امتألت الســـاحة 
بجماعة حركة أمل وسرايا المقاومة وبعض 
العونيين، إضافة إلى جماعة رئيس الحكومة 

السابق نجيب ميقاتي.
وأصبحـــت ســـاحة االحتجاج الشـــعبي 
مسرحا للصراع بين القوى السياسية، حيث 
يسعى كل طرف إلى استثمار اللحظة وجرها 

إلى التطابق مع شبكة مصالحه.
ظهـــرت القـــوى التي كانـــت تركب موجة 
الحراك الشعبي للتصويب على الحكومة في 
هيئـــة محرجة، حيث بدا أن المطلوب لم يكن 
إســـقاط الحكومة بالفعل، بل خلق أزمة تضع 
الحكومة في مواجهـــة الناس. وتبرئ القوى 
المعطلـــة الفعلية من تهمة شـــل البلد وشـــل 
الحكومة. وظهر جليا أن هدف التيار العوني 
وحـــزب الله من التصويب على الحكومة، هو 
تحميلها مسؤولية كل األزمات المتفاقمة في 
البلد وخاصة أزمة النفايات. وبشكل أدق كان 
المطلوب تحميل رئيس الحكومة تمام سالم 

وما يمثله هذه المسؤولية. 
وكان من المســـتغرب لجوء وزراء التيار 
العوني إلى دعم مطالب المتظاهرين واإلعالن 
عن تأييدهـــا، ومحاولـــة الوزيـــر أبوصعب 
النزول إلى الشارع وجر الحراك الشعبي إلى 
اإلقامة في حالة عونية، وكأن مطلب إســـقاط 
الحكومـــة هو مطلب عوني، وأن المتظاهرين 

ليسوا سوى عونيين رغما عنهم.
رئيـــس الحكومة تمام ســـالم ســـعى إلى 
إعـــادة التصويب على المشـــكلة األساســـية 
وهـــي أزمة النفايات. وقام بتقديم موعد فض 
العروض إلى نهـــار اإلثنين، وكانت النتيجة 
فوز شركات محســـوبة على جهات سياسية 
بكل المناقصات، وبأسعار أعلى من تلك التي 

كانت تقبضها شركة سوكلين عن كل طن.

رئيـــس المجلـــس النيابـــي أبـــدى عـــدم 
قبولـــه لألســـعار وطالب بتعديلهـــا أو إلغاء 
المناقصـــات وكذلـــك اعتبـــر النائـــب وليـــد 
جنبالط أن أســـعار المناقصات خيالية. فيما 
دعا مســـؤولو حملـــة ”طلعـــت ريحتكم“ إلى 

تجديد التظاهر.
ودعـــا رئيس الحكومة إلـــى تقديم موعد 
الجلســـة التـــي كانـــت مقـــررة الخميس إلى 
الثالثـــاء لبحث المواضيع الملحة والتوصل 
إلى حلول لهـــا تحت طائلة االســـتقالة التي 
ال يبـــدو أن أحـــدا مـــن األطراف السياســـية 
يســـتطيع تحمـــل تبعاتها، وخاصـــة بعد أن 
أســـفرت الصراعـــات بين القوى السياســـية 
علـــى خلفيـــة الحـــراك الشـــعبي أن األمـــور 
محسوبة ضمن شـــبكة معقدة من التوازنات 

التي ال تسمح بتجاوز حدود معينة.
هكذا يكون ما جرى قد حقق لكل طرف ما 

هدفا سياسيا سجله في مرمى خصومه.
الخـــالف الواضح بين رئيـــس المجلس 
النيابـــي نبيه بـــري والجنرال عـــون بما قد 
يفســـر لمـــاذا عمد الرئيـــس نبيه بـــري إلى 
السماح لمجموعة محســـوبة عليه، بالولوج 
في قلب الحشود المتظاهرة، وجر األمور إلى 
حالة الشـــغب التي تابـــع الجميع تفاصيلها 

على شاشات التلفزيونات.
وقرأ الرئيس بـــري لحظة عوننة التحرك 
فعمد بدهائه السياســـي إلـــى جره إلى حالة 
يصبح فيها شـــغبا خالصا غير مشـــروع، ما 
يعمـــق أزمة التيـــار البرتقالـــي ويضعه في 
مواجهـــة الشـــرعية والجيش، ويســـاهم في 

تداعي شرعيته وإضعافها.
قائد الجيش العماد قهوجي اســـتفاد من 
األزمـــة كذلـــك، وظهر في ثـــوب ضامن األمن 
والنظام، وحامي الشرعية، فاألمور لم تحسم 
حين بدأ التحرك يخرج عن السيطرة إال حين 
تدخـــل الجيش. هكذا فـــإن النجاح في ضبط 

األمور صب في نهاية المطاف في رصيد قائد 
الجيش الذي كان قد تعرض النتقادات قاسية 
وهجوم شـــرس من قبل الجنرال عون وعموم 

التيار البرتقالي.
تيار المســـتقبل الذي اســـتكمل جلسات 
الحـــوار مع حزب الله بعد كل هذه الحوادث، 
نجح في إعـــادة تصميم خطاب ينســـب فيه 
لنفســـه دور صمام األمان الـــذي يحول دون 

اندالع حرب أهلية طائفية.
حـــزب الله حـــرص علـــى عـــدم الظهور 
المباشر في الواجهة بل عاد للعزف على وتر 
عدم الســـماح بتجاوز حليفـــه الجنرال عون 
وكســـره. نجح الحزب في جعـــل األزمة كلها 
تتخذ في نهاية المطاف شكل الصراع السني 
المسيحي، أو شـــكل الصراع السني السني 
إثـــر تباين وجهـــات النظر بيـــن الوزير نهاد 
المشنوق وكتلة نواب عكار ورئيس الحكومة 

نفسه في ما يخص موضوع النفايات. 
شهدت جلســـة مجلس الوزراء انسحاب 
وزراء التيـــار العوني وحـــزب الله، اعتراضا 
على مـــا أســـماه وزيـــر الخارجيـــة جبران 
باســـيل ”مســـرحية تجـــري لحـــل مشـــكلة 
النفايات“، وتمخضت عن قرار يقضي بإلغاء 
المناقصـــات، وإعـــادة الملـــف إلـــى اللجنة 

الوزارية المكلفة بدراستها.
هكذا عادت األزمة إلى نقطة الصفر وعاد 
كل فريـــق إلى متراســـه األصلـــي.  حزب الله 
سيعود إلى ممارسة  لعبة شل الحكومة دون 
إسقاطها، والتيار العوني سيعود إلى العزف 
على وتر حقوق المسيحيين، والحكومة إلى 
رفع الصوت ضد التعطيل، والمســـتقبل إلى 
التحذيـــر من الفـــراغ، والتيـــار المدني كذلك 
ســـيعود إلى الشـــارع، في حين أن النفايات 

كانت وستبقى.

* كاتب لبناني

أزمة النفايات وإعادة إنتاج المحاصصة السياسية في لبنان

شادي عالء الدين

للمشاركة والتعقيب:
research@alarab.co.uk

◄ قالت مؤسسة هاريتاج إن 
االتفاق النووي مع إيران سيعزز 
فرص نشوب حرب في المنطقة. 

ولن يؤدي إلى وقف إيران جهودها 
للحصول على سالح نووي.

◄ يرى معهد الدراسات الحربية 
أنه سيكون من الصعب على 
القوات الدولية الحفاظ على 

المستويات الراهنة من االستقرار 
في أفغانستان في أعقاب وفاة المال 
عمر وصعود نجم الدولة اإلسالمية.

◄ ذكرت اليونسيف أن تواصل 
الحرب الضروس في سوريا 

والَحر القائظ الصيف الحالي، 
يزيدان من األدلة المتوفرة عن 
استخدام أطراف النزاع المياه 

كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية 
وعسكرية.

◄ ذكرت تقارير إعالمية أن 
الجيش الصيني يستعد للحلول 
محل القوات األميركية، في حال 

إخالء قاعدة ”أوبوك“، ثاني قاعدة 
أميركية في جيبوتي.

◄ نقلت صحيفة هارتس عن تقرير 
أممي أن السلطات اإلسرائلية تزود 

جيش جنوب السودان بأسلحة 
تمنع من الحد من العنف. واستند 
التقرير الذي أعده خبراء لمجلس 

األمن إلى توثيق مصور يظهر 
أسلحة من صناعة“شركة صناعة 

األسلحة إلسرائيل”.

باختصار

سالم الكتبي

{
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التشكيك بهذا الحراك لم 

يصدر عن طرف واحد من طرفي 

السلطة، بل جاء من قبل الطرفني، 

كل يحاول اتهامه بخدمة الطرف 

املقابل

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

عديد نصار 
} ها قد انفجر الشارع اللبناني في وجه 

ائتالف املافيات الغاصبة للسلطة، رغم كل 
احملاذير. ويستمر تصاعد االحتجاج رغم 

توسع القوى األمنية في ممارسة القمع 
لتخويف الناس من النزول إلى الشارع، ورغم 

محاوالت اختراق احلراك وتشويهه من قبل 
أزالم القوى النافذة.

تتبادل القوى املسيطرة على رمي 
االتهامات بحق ناشطي احلراك. فقوى 14 

آذار، تتخوف من استقالة احلكومة باعتبار 
ذلك يتيح لقوى 8 آذار، وباألخص حزب الله 
وحليفه التيار الوطني احلر بزعامة ميشال 
عون، أن متأل الفراغ بإحكام سطوتها على 

البالد في ظل الفراغ الكامل في املؤسسات، 
وبالتالي فرض ما يالئمها من حلول جتعل 

البالد حتت سيطرتها منفردة، فتتهم احلراك 
بالتواطؤ على إسقاط احلكومة، ومتهيد 

الطريق لتحقيق غايات حزب الله وحلفائه، 
وتكيل االتهامات لبعض الناشطني.

أما قوى 8 آذار وباألخص حزب الله الذي 
يخشى انفجار قواعده الشعبية خصوصا 
بعد اخلسائر التي يحصدها في حربه في 

سوريا، فتعمل على تشويه احلراك باعتباره 
موجها ضد املقاومة، وتتهم عددا من 

الناشطني بالعمل ملصلحة املشروع األميركي. 
ومن يتابع تعليقات اجليش اإللكتروني 

حلزب الله في صفحات التواصل االجتماعي 
املهتمة باحلراك الشعبي في لبنان ميكنه 
مالحظة كم االستفزاز الذي أصابه نتيجة 
عدم قدرته على حرف احلراك عن شعاراته 

الرئيسية التي تعتبر جميع القوى التي 
حتكم البالد منذ اتفاق الطائف حتى اليوم 
متورطة في القضايا الرئيسية التي يعاني 

منها الشعب اللبناني، وباألخص الفساد 
ونهب املال العام وانهيار اخلدمات العامة.

أما حركة أمل، بزعامة رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، فتمارس حيال هذا احلراك 

ما اعتادت عليه في مناسبات مماثلة طيلة 
السنوات املاضية. وهنا أذكر مبا قامت به 
عناصر من أمل في فبراير 2011 حني كان 
ناشطون يوزعون الدعوات حلملة إسقاط 
النظام الطائفي في بيروت. فقد اختطفوا 
بعض الناشطني وعنفوهم وهددوهم إن 

استمروا في توزيع املنشورات أو في حملتهم 
على النظام وقوى السلطة. أما حيال حترك 

هيئة التنسيق النقابية فكان دور عناصر أمل 
بث اإلشاعات واملعلومات الكاذبة للتشويش 

على التحرك في مواعيده وفي أولوياته 
وتفاصيل مطالباته. واليوم، تخترق عناصر 

من أمل برفقة مجموعات هامشية التظاهرات 
لتعمد اإلساءة إليها، والتهجم على 

القوى األمنية التي تلقت األوامر ملواجهة 
املتظاهرين بهذه احلجة. وكأن تنسيقا 

قائما بني من يحرك هذه العناصر وبني من 
يعطي األوامر للقوى األمنية يقوم على بدء 
االستفزاز من هنا، وإطالق عملية القمع من 

هناك لفض التظاهرة وإرهاب املشاركني فيها.
ورغم كل ذلك، فإن احلراك الشعبي 

يتواصل ويتوسع ليشمل مناطق مختلفة 
ومتعددة، إضافة إلى العاصمة بيروت، 

تعبيرا عن مدى السخط الذي يعتري 
املواطنني نتيجة تفاقم الوضع املعيشي 

وتعاظم الفساد والنهب للمال العام الذي بات 
ميارس بكل وقاحة وعلى رؤوس األشهاد.

صحيح أن قضية النفايات الصلبة 
وتراكمها في الساحات والشوارع كانت 

الشرارة التي أطلقت احلراك، ولكن ما تراكم 
من ضغوط وقهر وانهيار شامل للحياة 

االقتصادية االجتماعية كان الوقود الذي 
جعل هذه الشرارة تشعل الشارع وحتاصر 
قوى السلطة التي لطاملا نامت على حرير 
االنقسامات الطائفية والتوترات املذهبية 

التي حتصنت بها وحاصرت بها اللبنانيني.
أمام هذا التطور املتنامي برزت جملة 

نقاشات تتعلق بالنتائج املترتبة على 
تطور حركة الشارع واحتماالت رفع سقف 

املطالب املطروحة، وهنا البد من التأكيد على 
املالحظات التالية:

إن مقاربة التوقعات السياسية لهذا 
احلراك من وجهة نظر أطراف السلطة 

تختلف متاما عن مقاربة هذه التوقعات من 
قبل الشارع نفسه. وبالتالي ال ميكن احلديث 
عن مكاسب وخسائر لهذا الطرف السلطوي 

أو ذاك تترتب على هذا احلراك.
التشكيك بهذا احلراك لم يصدر عن طرف 

واحد من طرفي السلطة، بل جاء من قبل 
الطرفني، كل يحاول اتهامه بخدمة الطرف 

املقابل. هذه االتهامات ليست إال سالحا 
سلطويا واحدا بوجهْني يهدف إلى تشويه 

احلراك وجلم اندفاع اجلماهير.
إن قوى السلطة التي متتلك كل األسلحة 

من أدوات قمع ووسائل إعالم ومنّظرين 
متفرغني خلدمتها، و“شبيحة“ ميكن أن 

ُيطلقوا في قلب احلراك لتخريبه، لن تألو 
جهدا في تسخير كل تلك األسلحة إلجهاض 

هذا احلراك في مهده.
إن وجود ناشطني ”متحمسني“ ضمن 
املظاهرات، أو حتى ”مندسني“ مفترضني 

فيها، لن يكون إال بإيعاز قوى السلطة 
نفسها، أو إحداها، وبالتنسيق غير املعلن 
فيما بينها. وهذا بحد ذاته تبرير أقبح من 
ذنب لقمع املتظاهرين أو فرض حظر على 

التظاهر.
ورغم أن احلراك لم يصل إلى مستوى 

يهدد فعال النظام املافيوي بالسقوط، إذ 
أن لهذا النظام قوة احتياط مسلحة من 
خارجه (حزب الله) حتميه وهي ال تزال 

قادرة على منع إسقاطه، إال أنه، والختراقه 
اجلدران الطائفية واملذهبية، أقلق راحة 

القوى املسيطرة ودفعها إلى تشغيل محركات 
حكومتها املتوقفة، فكانت دعوة إلى انعقاد 

مجلسها، ثم دعوة إلى تقدمي موعد هذه 
اجللسة، والتي لم ُتفِض إلى نتائج ملموسة 
بالطبع، فكان على الشارع أن يواجه القمع 

وأن يستمر بتحركاته التي لن تتوقف قبل أن 
يلمس تغييرا مفيدا في سلوك السلطة أو أن 

يراها تتداعى.

فليس للشارع، الذي انتفض في وجه 
اجلميع، وأطلق حكمه على اجلميع، أن يضع 

تضحياته في خدمة قوى السلطة، أو أحد 
طرفيها املتحالفني ضده. وهنا تبرز جسامة 

املسؤولية التي يتنكبها الناشطون الذين 
يقودون هذا احلراك، القادمون من خلفيات 

سياسية وأيديولوجية متباينة، والتي تفرض 
عليهم تناسي تلك اخللفيات وقتيا، والعمل 

على وضع تنظيم يحمي هذا احلراك من 
جهة، وعلى حتديد أهداف واضحة تتسم 

بالواقعية واجلدية ميكن فرضها على القوى 
املسيطرة، ثم البناء عليها.

* كاتب لبناني

الشارع اللبناني ينتفض رغم المحاذير

هذه ليست ثورة وال انتفاضة بل 

مجرد تدويخ سياسي يصبح فيه 

الشيعة كل شيء، فهم الراقصون 

حول قاسم سليماني ببنادقهم، 

والسنة باملقابل مجرد دواعش 

والجئني

أسعد البصري
} حني عبر السنة عن مزاج قومي علماني 
بانتخابهم إلياد عالوي عام 2010، وفازت 

القائمة العراقية بقيادته بـ91 مقعدا، فجأة 
وقف االئتالف الشيعي في وجه خيار الشعب 
ومساندة مضادة ومطلقة لنوري املالكي بدعم 
من إيران. ورأينا بعد ذلك ممارسات وجرائم 

غاية في التطرف ضد السنة، األمر الذي 
فجر االعتصامات املليونية في احملافظات 
السنية اخلمس، وأخذ املالكي يصرح علنا 

بأن املعركة مستمرة بني أحفاد يزيد وأحفاد 
احلسني. األمر الذي أدى إلى تفاقم التوتر 
الطائفي وظهور الدولة اإلسالمية كأقوى 

خيار ضد التحدي الشيعي املتطرف.
فكما يصعب علينا أن نصدق بأن الشعب 

السني حتول من املزاج العلماني إلى 
الداعشي خالل أربع سنوات، يصعب علينا 
كذلك أن نصدق بأن الشيعة قد حتولوا من 
املزاج الطائفي إلى املزاج الليبرالي خالل 

أسابيع فقط.
أين اخلمسون ميليشيا التي كانت قبل 

أسبوعني فقط جتوب العراق؟ فجأة أصبحت 
تتبع مراجع أعجمية مثل الشاهرودي 

واحلائري واخلامنئي وليسوا من مقلدي 
السيستاني الوطني العروبي الدميقراطي. 

شيء ُيذهب العقل إذا علمنا بأن السيستاني 
إيراني اجلنسية والقومية، بينما الشاهرودي 

عراقي اجلنسية.
ثم أليس السيستاني هو صاحب فتوى 
اجلهاد واحلشد الشعبي لبى نداءه؟ فجأة 

صار السيستاني صاحب فتوى ”عيد احلب“، 
كيف؟ فَمن أحرق بيوت البوعجيل وتكريت 

وجرف الصخر؟ َوَمْن كان يحرق اجلثث 
ويقول بأنها مهداة إلى السعودية في تلك 

األفالم؟ وكيف ميكن ملليوني متطوع للجهاد 
أن يلبسوا طاقية اإلخفاء ويصبحوا حمامات 

سالم؟ وأبو عزرائيل وأبو درع هل هما 
باملظاهرات اليوم يطالبان مبكافحة الفساد؟

املقصود من هذا اللعب واضح جدا. 
تريدون إسالما؟ عندنا إسالم شيعي سياسي. 

تريدون مظاهرات ضد إيران؟ ال مشكلة عند 
الشيعة أن تقوم ضدهم املظاهرات. تريدون 

احتجاجا على الفساد؟ ال مشكلة ميكنهم 
تنظيم هذه االحتجاجات. تريدون دميقراطية؟ 

ال مشكلة أيضا ميكن لألحزاب الصفوية 
تنظيم حراك دميقراطي.

املهم أن السنة ال دور وال مكان لهم 
بالسلطة. إنهم يلعبون لعبة واحدة فقط، 
وهي االحتفاظ باحلكم للشيعة في بغداد، 

وعدم ترك أي فرصة للسنة الستعادة احلكم. 
ولن يفيد السنة حتى إعالن احلرب الشكلية 

على داعش، ألن احلكومة في النهاية لن 
تسمح بظهور قوة مسلحة سنية من أي نوع 
كان. ال ضد داعش، وال ضد العباس، وال ضد 
سيد مالك. السنة موال ال يتقلدون السيوف 
وال يرتقون اخليول، كما كان املوالي الفرس 

في العهد األموي.
اإلسالم السياسي الشيعي هو أسطورة 
سيربيروس، الوحش ذو الرؤوس الثالثة، 

رأس سليماني وميليشيات، ورأس 
دميقراطية ومظاهرات، ورأس املالكي 

وطائفيات. ال توجد إمكانية ألن تتقاتل 
رؤوس الوحش الشيعي فيما بينها حاليا، 

وهذا ضد النسق الطبيعي لألساطير. 
فالرؤوس الثالثة للوحش تتعاون ضد عدو 

مشترك. فهذا الوحش يحرس السلطة في 
بغداد بيد الطائفة.

لسنا ضد ما هو إيجابي إال أنني كخبير 
بالشأن الشيعي ال أستطيع أن أكتب أشياء 

تثير سخرية الناس حني يراجعونها بعد 
شهرين. مازال السنة، حصرا، ممنوعني من 

شراء العقارات في العاصمة بغداد، ومازالت 
إقامتهم في العاصمة بنظام اإلقامة والكفيل، 
ومؤخرا أوقفت احلكومة دفع الرواتب لآلالف 

من العوائل في املوصل واألنبار.
فما هي هذه املظاهرات الوهمية التي 
يتحدث عنها صبيان السياسة؟ مظاهرات 

مليونية سنية تهز األرض مبطالبها ووجعها 
سحقها املالكي بالدبابات نهاية 2013، فماذا 

ستكون نتيجة مظاهرات شيعية تقوم بها 
الطائفة بشعارات وطنية للحفاظ على احلكم 

في النهاية؟ مجرد مرونة سياسية ومترين 
على املشي وتخفيف الوزن مثل زياراتهم 

املليونية.
السؤال الفعلي هو ما مستقبل الشيعة 

بعد االتفاق النووي مع إيران؟ فمنذ عام 

1979 أخذ اخلميني الشيعة إلى الوراء بثورة 
عنيفة. لقد قادهم إلى القرون الوسطى 

مبوافقتهم، وها هم يعودون أقوى من زمن 
الشاه اإليراني، ومع التقارب مع أميركا 

والدول الغربية يبدو ربيع الشيعة واعدا. 
أي أن العودة اخلمينية إلى العصور املظلمة 
لفترة زمنية قدرها 35 سنة لم تكن مشكلة في 

احملصلة على مستقبل إيران.
من الواضح أن الدول العربية تضغط 

على إيران لتتصرف كدولة ال كثورة، أي تريد 
إيران داخل حدودها السياسية وليس داخل 

حدودها الشيعية.
إن جناح إيران يعتبر إحراجا للمجتمع 
الدولي العربي ألن الدواعش يريدون شيئا 

مشابها، عودة إلى القرون الوسطى وقطيعة 
مؤقتة مع العالم مع حروب عنيفة، كحروب 
اخلميني الداخلية واخلارجية، ثم العودة 
بعد ذلك إلى طاولة املفاوضات في ظروف 

أفضل كما تفعل إيران اليوم.
الدواعش يريدون تأسيس دولة دينية 
تقوم بتصدير الثورة مشابهة للخميني، 
املشكلة هي أن الواليات املتحدة تتجاهل 

اإلحراج الذي تضع فيه جميع الدول العربية 
بفتحها للعالقات واالتفاق النووي ورفع 

العقوبات عن إيران. هذا بشكل غير مباشر 
يعني منح شرعية للدولة اإلسالمية، بل دفعة 

قوية لإلسالم السياسي عموما.

ما يجري من احتجاجات في العراق 
ليس مواجهة للمشروع اإليراني وال إلصالح 
للفساد، هذا مجرد تدويخ تقوم به املنظومة 

اإليرانية على املنطقة، حتى يبدو األمر عكس 
ما هو عليه في احلقيقة.

الهزائم العسكرية للحشد الشيعي أمام 
داعش، وتصاعد رفض العرب للجرائم 

الطائفية بحق السنة، واستفحال الدولة 
اإلسالمية بسبب االستقطاب الطائفي، 

وهزمية احلوثيني في اليمن مع عجز إيران 
التام عن مساعدتهم، وتراجع شعبية حسن 
نصرالله، واقتراب بشار األسد من االنهيار 

الكامل، كل هذه العوامل مجتمعة تدفع إيران 
إلى سياسة أكثر مكرا وحذرا في العراق.

من وجهة نظر شعبي هو سنة العراق، 
هذه ليست ثورة وال انتفاضة بل مجرد 

تدويخ جديد لترسيخ احلكم الشيعي 
وجتريد السنة من كل شيء، حتى من كونهم 

معارضني للتوسع اإليراني ومعتصمني 
وأصحاب حقوق. تدويخ سياسي يصبح فيه 
الشيعة كل شيء، فهم الراقصون حول قاسم 

سليماني ببنادقهم، وهم املتظاهرون ضد 
قاسم سليماني بسواعدهم، والسنة باملقابل، 
مجرد دواعش والجئني. ال أهمية ألحفاد يزيد 

في هذه املظاهرات.

* كاتب عراقي

ال أهمية ألحفاد يزيد في المظاهرات العراقية

ليس للشارع، الذي انتفض 

في وجه الجميع، وأطلق 

حكمه على الجميع، أن يضع 

تضحياته في خدمة قوى 

السلطة، أو أحد طرفيها 

املتحالفني ضده

«ال بد من احترام الدســـتور كأساس ألي إصالحات، ألن العدالة ال 

تقوم إال على أســـاس ســـيادة القانون وشعور الشعب بأن هنالك 

حماية قانونية لحقوقه».

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«التعبير عن رفض فســـاد الدولة اللبنانية هو حق، لكن إســـقاط 

الحكومـــة هو الطريق لدس ســـم الحرس الثوري الفارســـي في ما 

تبقى من دولة لبنان الورقية».

محمد كبارة
نائب عن تيار املستقبل اللبناني

«من يمســـكون بزمـــام األمور في العـــراق، من داخـــل الحكومة أو 

خارجها، تابعون لجهات خارجية، والميليشـــيات التي تقاتل اليوم 

في العراق، ترى أن كل مسلم سني تابع لداعش».

رافع الرفاعي
مفتي الديار العراقية
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«حزب العمال ال يناضل من أجل اســـتبدال رئيس برئيس في إطار 

اإلبقـــاء على الوضـــع الراهن، ولكـــن من أجل القطيعـــة التامة مع 

النظام القائم الذي تحول إلى خطر على البالد».

لويزة حنون
األمني العام حلزب العمال اجلزائري

«الحركة المطلبية شـــيء واالنقالب على الشـــرعية والنظام شيء 

آخر، إذ أن إســـقاط هذه الحكومة في الشـــارع هو إدخال لبنان في 

المجهول وليس حال ألزمة النفايات».

فارس سعيد
األمني عام لقوى 14 آذار في لبنان

«مصر تتطلع إلى أن تكلل جهود الحوار السياســـي الليبي بالنجاح 

في جولة الصخيرات القادمة بالمغرب من أجل حقن دماء الشـــعب 

الليبي وإعالء مصلحته الوطنية».

أسامة املجدوب
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} األحداث األخيرة التي شهدتها العاصمة 
اللبنانية بيروت، من الصعب اختيار 

املدخل املناسب ملعاجلتها، وليس السبب 
هنا اخليارات احملدودة، بل الواسعة جدا 

والصحيحة متاما.
لبنان بلد املفارقات والعجائب، فالشباب 
غير الطائفي ثار غضبا من نظام احملاصصة 
والطائفية، ولسخرية القدر لم تتردد أحزاب 

احملاصصة والطائفية في التكالب على 
”الثورة“ واختطافها، ويبدو أن أرباب 

الطائفية اللبنانية من الواجب عليهم تكرمي 
نبيه بري رئيس حركة أمل أصالة ورئيس 

البرملان بحكم األمر الواقع، فالرجل بعد ان 
فشلت ميليشياه الرسمية (حرس البرملان) في 
ترويع املتظاهرين أو إبادتهم، سلط ”زعران“ 
احلركة واحلزب اإللهي الختراق املتظاهرين 
وتشويه حراكهم بالتخريب وبالشغب، وقد 
جنح إلى حد كبير، الطريف في املشهد أن 

نبيه بري حارس النظام الطائفي هو أكثر من 
دعا إلى إلغاء النظام الطائفي في مناسبات 

سابقة.
الشباب املتظاهرون مشهود لهم بالنزاهة 

وبالوطنية، ومبعاداة قوى 8 آذار بصورة 
تتجاوز خصومة 14 آذار، ولهم سابقة 

االحتجاج على التمديد للمجلس النيابي 
مرتني، ومنذ بدأت أزمة النفايات التي 

يجب تسميتها ”أزمة العموالت“ تظاهروا 
سلميا مرة تلو مرة رفضا للكارثة وال حياة 

ملن تنادي، وحني وجدت دعوتهم القبول 
والتعاطف والتأييد امتعض أركان النظام 

الطائفي عنفا وتهويال.
حاول التيار الوطني احلر، ممثال في 
قياداته كالوزير إلياس أبوصعب اختراق 

التظاهرة، لكن هذه احملاولة قوبلت بالسباب 
والطرد، جلأ التيار إلى بهلوانه ”جبران 

باسيل“ للتصريح تأييدا للثورة، لكن 
تصريحاته لم يعبأ بها أحد. حينها قرر 

التيار عبر محطته التلفزيونية الهجوم على 
التظاهرة واملتظاهرين ”تعاطفا“ مع القوى 

األمنية.
السيد وليد جنبالط، رجل أزمة النفايات 

األول، أعلن تأييده ملطالب الشباب احملقة 
ثم دعا شباب حزبه إلى االنسحاب من 

التظاهرات، في تصرف متناقض ال يجيده إال 
البك وحده، إذ ال يعقل أن يتظاهر اجلمهور 

ضد الزعيم، لكن هذا ال مينع الزعيم من 
التعاطف مع غضب اجلماهير األخرى.

حزب املقاومة اإللهي، اتهم بالوقوف خلف 

احلركة االحتجاجية، وهذا شرف ال يستحقه، 
ثم اتهم الحقا، في تناقض فاضح لقوى 14 

آذار، باختراق االحتجاجات لتخريبها، وهذا 
ليس مستغربا منه، لكن في كل األحوال كان 

بوقه اإلعالمي (قناة املنار) مؤيدا بالكامل 
للتعامل األمني مع التظاهرات.

لم ينجح شباب االحتجاج في تقدير 
املوقف بشكل صحيح حني طالبوا بإسقاط 

احلكومة رغم غضبهم احملق من التعامل 
معهم بالقوة وبالرصاص احلي، فهذه 

الدعوة أخرجت خطابهم من الهم املعيشي 
امللح واجلامع إلى وحول السياسة القائمة 

واالصطفافية، فضال عن أنها دعوة تقود 
البالد إلى فراغ كامل وتنحاز ملطلب قوى 8 
آذار بعقد مؤمتر تأسيسي يغير شكل لبنان 
وهويته، فأحيوا العصب الطائفي من حيث 

أرادوا إماتته، وكأن لبنان لن يتمكن من 
محاسبة حكامه إال إذا كانوا من طائفة ال 

وجود لها في لبنان، كالهندوس مثال، فينجح 
مجموع الطوائف اللبنانية في محاسبتها بال 

حساسية أو عصبية.
تعامل احلكومة مع األحداث كان مرتبكا 

وضعيفا، وفوق هّم التعطيل تراكم عيب 
التوتر وسوء التصرف، وال أدري سبب متسك 

رئيس احلكومة، متام سالم، بوزير بيئته 
الفاشل والرديء محمد املشنوق، الذي رمبا 

يكون صاحلا لكل الوزارات إال وزارة البيئة، 
كما كشفت األحداث احلقيقية اخلاوية لوزير 

الداخلية نهاد املشنوق الذي ميكن وصفه 
بـ”عون السنة“ أو ”جنرال تيار املستقبل“ 

نظرا لتلهفه على رئاسة احلكومة كولع 
اجلنرال عون برئاسة اجلمهورية، مما يعني 
انخفاض حظوظ ترقيته السياسية مستقبال.

النقطة التي غابت عن أرباب التحليل 
وأغلب وسائل اإلعالم، هي أن الشخصيات 
واجلهات املنظمة لفعالية ”طلعت ريحتكم“ 
هي في حقيقتها وجوه أصيلة في ثورة 14 

آذار، خرجت قبل 10 سنوات لتحرير لبنان من 
الوصاية السورية والنظام األمني املشترك 

والطائفية والفساد، لكن لبنان احللم لم 
يتحقق وتعاظمت كوابيسه، وقيادات 14 آذار 

تعرضت للتصفية أو خيبت األمل، فما كان 
من شباب ساحة الشهداء إال االعتصام عند 

ساحة بطل االستقالل رياض الصلح استقالال 
عن كل شيء ورفضا لكل شيء، ولله األمر من 

قبل ومن بعد.

* كاتب سعودي

إال الطائفية أعيت من يداويها

الزحف الداعشي في ليبيا شكل 

عامل ضغط على كل األطراف 

للتعجيل بالوصول إلى حكومة 

الوحدة الوطنية، التي ستكون 

بالضرورة، اللبنة األولى في صيرورة 

البناء والتأسيس للدولة الجديدة

د. أحمد إبراهيم الفقيه
} ما يبدو واضحا لكل متابع للشأن الليبي 

أن هناك إجماعا دوليا وإقليميا، مدعوما 
برغبة عارمة صادرة عن قوى شعبية ليبية، 

بضرورة أن تصل هذه األطراف المتنازعة في 
ليبيا إلى توافق حول إنشاء حكومة وحدة 
وطنية، تنهي الصراع وتمأل الفراغ، وتعيد 

البالد إلى المسار الذي يمكن أن يفضي 
إلى بناء الدولة واسترجاع األمن وتنشيط 

المؤسسات األمنية والعسكرية العاطلة 
والعاجزة عن أداء مهمتها.

نعم، لقد ضاق الرأي العام الليبي وقواه 
الشعبية، بهؤالء المتصارعين فوق أرض 
ليبيا، والذين ال يملك أغلبهم أي تفويض 

شعبي، وال يمثل إال مجموعات جهوية 
استولت على المشهد مغالبة وبقوة السالح، 
في مواجهة برلمان عاجز وحكومة تابعة له، 
ال تسيطر إال على جزء من شرق البالد، فكان 

ضروريا أن تتدخل قوى خارجية ودولية، 
لها نفوذ وقدرة على فرض إرادتها على هذه 
األطراف لكي تستجيب لصوت العقل، وتلبي 

حاجة المواطن الليبي البسيط الذي وجد 
نفسه مطحونا ومسحوقا وممزقا بين هذه 

القوى المحلية، وهي محلية اسما ولكنها في 
الواقع لها امتدادات في الخارج ولها أجندات 

مكلفة بتنفيذها، خاصة في الطرف الذي ال 
يمثل الشرعية وال يملك تفويضا من الناس، 
ولكنه يملك سالحا ورجاال اشتراهم بالمال 

السياسي، واستطاع أن يسيطر بهذا السالح 
وهذا المال السياسي وهؤالء الرجال الذين 

استمالهم بالمال أو بإثارة النزعة القبلية 
والمناطقية، في أن يكون رقما في المعادلة 
الليبية، وأن يدع األطراف الدولية تحسب 

له حسابا في المفاوضات والمشاورات 
والتسويات، ويضطر الجانب الذي يملك 
الشرعية، رغبة في إنهاء حالة االحتراب 

وحقنا لدماء الليبيين، أن يجلس معهم ويقبل 
الدخول في المفاوضات التي تديرها األمم 

المتحدة القتسام القرار السياسي الذي يرسم 
مصير البالد بحضورهم واإلنصات لرغباتهم.

ولعلهم جميعا لم يدخلوا هذه المفاوضات 
طواعية وال امتثاال لإلرادة الدولية، وال 

رضوخا إلرادة المواطن البسيط الذي ضاقت 
به سبل الحياة نتيجة هذه األوضاع المتردية، 
ولكن عجزا منهم على حسم الصراع عسكريا، 

فالميليشيات التي استطاعت تحقيق نصر 
على جماعات مسلحة أخرى، وأخرجتها 

من مواقعها في طرابلس لكي تصبح 
العاصمة تحت سيطرتها ونفوذها وتشكل 
حكومة ومجلسا تابعين لها، لم يكن ممكنا 
أن تستطيع مجابهة كامل الجيش الليبي 
متحالفا مع تلك الجماعات المسلحة التي 

أطردتها، وأقصى ما كانت تستطيع تحقيقه 
هو المحافظة على موقعها في العاصمة 

وبعض المدن في الجهة الغربية من البالد.
كذلك فإن الجيش الوطني الذي يخضع 
لسلطة البرلمان والحكومة المؤقتة والذي 
يواجه حربا ضروسا في مواقغ نفوذه في 

الشرق، لم يستطع حسم معارك بنغازي مع 
المتطرفين اإلسالميين، وال حسم المعركة 
في درنة مع الدواعش، ولم يكن ممكنا أن 

يحسم المعركة مع الجماعات المسلحة التي 
تهيمن على طرابلس بعد أن كانت متحالفة 
مع اإلسالم السياسي المعتدل كما يسمونه 
متمثال في جماعة اإلخوان المسلمين. ولم 

يحصل زحف هذه الميليشيات على طرابلس 
وإخراج الحكومة وعدم التمكين للبرلمان، 

إال بعد أن منيت هذه الجماعة بالخسارة في 
االنتخابات، وصار القرار أن ما ضاع عن 

طريق الصندوق، يجب تعويضه عن طريق 
القوة والسالح، ونجحت هذه السياسة 

في إبقاء هذه الجماعة فاعلة في المشهد 
السياسي، وفي السعي القتسام السلطة بعيدا 

عن صندوق االنتخابات.
وكانت المسألة ستراوح مكانها لوقت 

أطول، لوال دخول عامل جديد أفزع الليبيين، 
مثلما أفزع دول الجوار، وأفزع أيضا قوى 
المجتمع الدولي، هو هذا التمدد الداعشي 

واستشراؤه في ليبيا، إلى حد سيطرته على 
مدينة سرت التي كان نظام القذافي يعّدها 

لتكون عاصمة البالد، لما يتوفر لها من عوامل 
متمثلة في ميناء ومطار ومخازن لألسلحة 

ومجموعة من المؤسسات االقتصادية.
وبسبب رفض المجتمع الليبي لمثل هذا 
اإلسالم المتطرف، لجأت جماعة داعش إلى 

اإلجرام ومداهمة األحياء المدنية، وذبح 
المواطنين اآلمنين، مما أطلق صرخة فزع 

واستنكار ترددت أصداؤها في أركان األرض، 
لبشاعة ما حدث، وشكل هذا الزحف الداعشي 

عامل ضغط على كل األطراف للتعجيل 
بالوصول إلى حكومة الوحدة الوطنية، التي 

ستكون بالضرورة، اللبنة األولى في صيرورة 
البناء والتأسيس للدولة الجديدة.

سمعنا كلمات التفاؤل من مندوب األمين 
العام لألمم المتحدة في ليبيا، وحديثه عن 
قرب التوصل إلى المصالحة وتشكيل هذه 

الحكومة، عدة مرات دون أن نرى شيئا 
يتحقق على أرض الواقع، ولكن هذه المرة 
كان التصريح بقرب الوصول إلى الحل، لم 
يقتصر عليه بل جاء من كل القوى الفاعلة 

في المشهدْين الدولي واإلقليمي، سمعناه من 
متحدثين رسمين على المستوى اإلقليمي 
مثل األمين العام لجامعة الدول العربية، 
ووزير الخارجية المصري، كما جاء على 

لسان الناطق باسم االتحاد األوروبي ووزراء 
خارجية في دول االتحاد األوروبي، والبد 
أن هذه التصريحات التي تبشر بانتهاء 

المفاوضات إلى النتيجة المأمولة، لم تصدر 
من فراغ وإنما من معطيات حقيقية تحتم هذا 

الحل الذي ال بديل له إال الطوفان.

* كاتب ليبي

ليبيا.. الوفاق أو الطوفان

} يبدو أن رقعة المعارضة التقليدية ضد 
النظام الجزائري، المصاب بالكساح العام في 
ظل قيادة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المقعد 
جراء المرض على مدى شهور طويلة وزمرته 

المتعطشة للثروة والسيطرة السياسية، 
بدأت تتسع رويدا رويدا، وهاهي زعيمة 

حزب العمال، التروتسكية، لويزة حنون، التي 
كانت في الماضي القريب تضع كل بيضها 
في سلة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تعلن 

جهارا ”تكلمنا كثيرا يا بوتفليقة ولكن ال حياة 
لمن تنادي“، وأن ”الحكومة في واد والشعب 

الجزائري في واد آخر“، وأن ”تعديل الدستور 
قد تجاوزه الزمان“.

حسب تقييم لويزة حنون ألوضاع البالد 
فإنها استخلصت أن الذين يسّيرون شؤون 

الشعب، في ظل الغياب الفعلي للرئيس 
بوتفليقة وتغييب دور الدولة، هم مجموعة 

من رجال األعمال المتسلطين على االقتصاد 
الوطني، وجوقة من رجال الرئيس الذين 

يوجدون في مراكز السلطة على المستوى 
المركزي وفي الجزائر العميقة والمعروفين 

بالعجز في إدارة الدولة على أسس العلم 
والفكر الخالق.

وفي سياق نقد زعيمة حزب العمال 
الواضح ألداء الرئيس بوتفليقة فإنها لوحت 

أنه بإمكانها اللجوء إلى قيادة انتفاضة 
شعبية لتغيير الوضع الراكد. وهنا نتساءل 

هل تستطيع لويزة حنون أن تنجح فعليا في 
تحريك الشعب الجزائري ليقوم بانتفاضة 

شاملة وجدية، أم أن وعيدها هو مجرد صيحة 
في زجاجة مغلقة؟ ثم لماذا لم تنضّم إلى 

تنسيقية المعارضة إلى يومنا هذا رغم أن 
خطابها الرافض للوضع المتردي يلتقي في 
الجوهر مع خطابات األحزاب والشخصيات 

التي تتشكل منها تنسيقية المعارضة؟ 
وهل تملك حنون عصا سحرية تحرك بها 

شعبا مقيدا بموروث الصراع الدموي طوال 
العشرية السوداء التي تحولت اآلن إلى كابح 

ألي تحرك حقيقي؟
منذ البداية، نرى أن لويزة حنون ال تقرأ 
هذا العامل المهم الذي يمثل جزءا عضويا 
من الواقع الجزائري المأزوم قراءة علمية 
صحيحة، وبسبب ذلك فإنها تقع في سوء 

التقدير من جهة، وفي تقديم سراب يتمثل في 
إمكانية قيادة انتفاضة شعبية. إلى جانب هذا 
العامل الجوهري هناك عوامل أخرى مهمة ال 
تدرسها زعيمة حزب العمال الجزائري، منها، 
على سبيل المثال أَن حزب العمال ال يملك ما 

ندعوه بكتلة العمال الجزائريين القادرين فعال 
على إحداث الفرق االستثنائي في الوضع 

السياسي الوطني ألن تنظيم اتحاد العمال 
الجزائريين يوجد منذ عهد طويل في قبضة 

النظام الحاكم إداريا وتنظيميا ونقابيا. نقابة 
العمال الجزائيين التي يلعب بها النظام 

الحاكم، بواسطة أمينها العام عبدالمجيد 
سيدي السعيد، مبعدة عن الفعل السياسي من 

ناحية، وهي أيضا ليست جزءا عضويا من 
تركيبة حزب العمال من ناحية ثانية.

ومن هنا ندرك أن القوة العمالية 
الجزائرية مفككة تماما، وأصبحت بحكم 
الظروف التي تكبلها بدون دور تاريخي 

ينتصر للشرائح المفقرة، ونتيجة لهذا فهي 
خارج ساحة اللعبة السياسية. إذا أخذنا 
بعين االعتبار هذا العامل، فإننا نجد أن 

واقع حال القاعدة الشعبية، لحزب العمال، 
المفترضة أنها تلك المنضوية تحت تنظيم 

االتحاد العام للعمال الجزائريين غير موجودة 
كقوة موحدة عقائديا وفاعلة سياسيا. هكذا 
فإن اتحاد العمال الجزائريين ُأفرغت هياكله 

من كل النقابيين الوطنيين مما جعله أبعد ما 
يكون عن حلبة الصراع السياسي الميداني 
الحقيقي. وبعبارة أوضح فإن االتحاد العام 

للعمال الجزائيين لم يعد درعا للشريحة 
العاملة، بل تحول إلى أداة من أدوات النظام 

الذي جَرده من كل استقاللية، وزَج به في 
سيرك ”حراس“ الرأسمالية المتوحشة.

إذا كان هذا حال االتحاد العام للعمال 
الجزائريين فمن الذي سيكون إذن وقود 

االنتفاضة التي تلوح بها زعيمة حزب العمال؟ 
وهل تعَول حنون على شريحة الفالحين، مثال 
باعتبارهم الحليف التقليدي لشريحة العمال؟ 

إذا كانت تفكر هكذا فهذا يعني أن قراءتها 
لتضاريس الواقع الجزائري ليست إال ملمحا 

من مالمح الوعي الزائف، والسبب في ذلك 
هو أن هذه الشريحة ليس لها تنظيم مستقل 

وموَحد ومؤسس على أسس قوية وخارج 
قيود السلطة، وأكثر من ذلك فإن جيل الشباب 

غير المتعلم، والمفترض أن يكون منخرطا 
ميدانيا في عالم الفالحة والزراعة، لم يعد 

له أي عالقة بشريحة الفالحين الذين تقلص 
عددهم كثيرا كما تفيد التقارير واإلحصائيات. 
فالشباب الجزائري الذي يفترض أن يكون 

قوة عاملة أو فالحية منتجة، أفسده النظام 
الحاكم بسياسات القروض في إطار برنامج 

تشغيل الشباب حيث نجد تسعين بالمئة 
من هذا الجيل الشاب ال عالقة له بالفالحة 

أو بالعمل المنتج في المعامل والمؤسسات 
االقتصادية الكبرى والصغرى، بل إن القروض 

التي يتحصل عليها من الحكومة تهدر في 
شراء السيارات أو في فتح مكاتب اإلنترنت، 

أو في استيراد المالبس واإللكترونيات 
الرديئة. علما أن كل هذه البضائع تستهلك 

مبالغ ضخمة من العملة الصعبة وال تساهم 
في خلق دينامكية اقتصادية، وبالعكس فإن 
مثل هذه الممارسات تحولت إلى عبء على 

التنمية الوطنية، وإلى عامل تحريف للشباب 
األمر الذي أبعدهم عن معركة اإلنتاج المحرك 

للدورة االقتصادية المنتجة للثروة.
الدواعي الحقيقية التي كانت وراء اختراع 

النظام ”للمكتب الوطني لتشغيل الشباب“ 
تتلخص في سيناريو شراء ذمم الشباب الذي 
ُفرضت عليه البطالة، للحيلولة دون حدوث أي 

تمرد يمكن أن يطيح بالسلطة.

* كاتب جزائري

الجزائر: لويزة حنون وأوهام قيادة الثورة

أزراج عمر

هل تستطيع لويزة حنون تحريك 

الشعب الجزائري ليقوم بانتفاضة 

شاملة؟ وهل تملك عصا سحرية 

تحرك بها شــــعبا مقيدا بموروث 

العشرية السوداء التي تحولت إلى 

كابح ألي تحرك حقيقي؟

أحمد عدنان

الدعوة إلى إسقاط الحكومة، 

أخرجت خطاب شباب االحتجاج 

من الهم املعيشي امللح والجامع 

إلى وحول السياسة القائمة 

واالصطفافية



} هونــغ كونــغ - عـــاودت أســـواق األســـهم 
الصينية الهبوط أمس حيث فشل إجراء حتفيز 
قوي من جانب البنك املركزي الصيني في إقناع 
املستثمرين بقدرة بكني على انتشال ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم سريعا من حالة التباطؤ.
وقام بنك الشـــعب الصيني مســـاء الثالثاء 
بخفـــض أســـعار الفائـــدة وتخفيـــف القيـــود 
املفروضـــة على اإلقراض املصرفـــي بعد هبوط 
األســـهم بنحـــو 25 باملئـــة فـــي ما يربـــو على 

األسبوع بقليل.
الرئيســـيني  املؤشـــرين  اســـتجابة  لكـــن 
للبورصة الصينية كانت متفاوتة كاملعتاد حيث 
تباينت بني ارتفاع وانخفاض بأكثر من 3 باملئة 
قبـــل أن تنهـــي تعامالت اليوم علـــى انخفاض 

طفيف.

وتباين أداء املؤشـــرات العاملية الرئيســـية 
بحســـب فـــارق التوقيت، حيث عادت األســـهم 
األوروبية إلى االنخفاض أمس، بعد أن سجلت 
ارتفاعـــا كبيـــرا يوم الثالثاء. فـــي حني تكبدت 
األســـهم األميركية خسائر كبيرة يومي االثنني 
والثالثـــاء، لتعـــود أمس إلى إطفـــاء جانب من 

خسائرها.
وقـــال ليـــم ســـاي بـــون كبيـــر مســـؤولي 
االســـتثمار فـــي بنـــك دي.بـــي.أس، إن حـــذر 
املســـتثمرين غيـــر مفهوم حيـــث أن اإلجراءات 
املتعلقة بالسياسة النقدية تكون محدودة األثر 
على االســـتهالك في بلد مييل ســـكانه لالدخار 
أو االســـتثمار، في بلد اليد العليا فيه للحكومة 

وليس للقطاع اخلاص.
وزادت املخـــاوف بشـــأن االقتصاد الصيني 

بعد أن انكمش نشاط املصانع بأسرع وتيرة في 
نحو 6 أعوام ونصـــف العام وبعد أن قام البنك 
املركزي الصيني بتخفيض قيمة اليوان بشـــكل 

مفاجئ في وقت سابق هذا الشهر.
وقلص الدوالر مكاســـبه أمام الني واليورو 
أمس رغـــم إجراءات التيســـير التـــي اتخذتها 
بكني مع قلق معظم املســـتثمرين بشأن توقعات 

االقتصاد العاملي.
وقال محللون إن موجة البيع التي شهدتها 
األسواق العاملية في اآلونة األخيرة ساهمت في 
ارتفاع حدة التقلبات كثيرا، وقلصت احتماالت 
قيام مجلس االحتياطي االحتادي برفع أســـعار 

الفائدة األميركية.
ومتكنت أســـعار النفـــط اخلام مـــن إيقاف 
موجة الهبـــوط الطويلة، لكنها بقيت قرب أدنى 

مستوى لها في ســـتة أعوام ونصف العام بعد 
أن كبح حترك املركزي الصيني املخاوف بشـــأن 

تخمة املعروض.
كما تلقت أســـعار النفط دعما من انخفاض 
املخزونات األميركية مبقـــدار 7.3 مليون برميل 
األســـبوع املاضـــي، مخالفة توقعـــات احملللني 

بارتفاع بنحو مليون برميل.
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9اقتصاد
مليارات دوالر ســـددتها بغداد لشـــركات النفط العاملة في 

العـــراق عن مســـتحقات العام املاضي. وقالـــت إنها تتفاوض 

معها التخاذ إجراءات لخفض تكاليف اإلنتاج.
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باملئة نسبة انخفاض سعر برميل نفط خام برنت القياسي منذ 

بداية الشـــهر املاضي، حيـــث تراجع من نحو 63 دوالرا للبرميل 

إلى نحو 44 دوالرا حاليا.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أكدت وزارة الزراعة اإليرانية 
أن طهران لن تستورد قمحا خالل 

العام الحالي، بفضل توريدات 
كبيرة من المزارعين المحليين، 

يمكن أن تصل إلى نحو 8 مليون 
طن، بعد موسم حصاد جيد.

◄ أظهرت بيانات مكتب اإلحصاء 
المركزي اإلسرائيلي أمس أن 
نسبة البطالة ارتفعت بشكل 

طفيف في شهر يوليو مقارنة 
بالشهر السابق، لكنها تراجعت 

بمقارنة سنوية لتصل إلى 3 
بالمئة.

◄ تراجع اإلنتاج الصناعي في 
تركيا بشكل طفيف في شهر 

أغسطس الجاري مقارنة بالشهر 
الماضي، بسبب تزعزع ثقة 

الشركات الصناعية في االقتصاد، 
بسبب غموض اآلفاق السياسية.

◄ أظهرت بيانات اقتصادية 
ارتفاع ثقة المستهلكين في 

االقتصاد األميركي خالل شهر 
أغسطس بأكثر من المتوقع لتصل 

إلى ثاني أعلى مستوياتها منذ 
8 سنوات بسبب تحسن توقعات 

سوق العمل.

◄ أكدت شركة النفط الفرنسية 
العمالقة توتال أمس أنها أوقفت 

جميع أنشطة إنتاج الفحم 
األسبوع الماضي، بعدما وافقت 
حكومة جنوب أفريقيا على بيع 

عمليات الشركة الستخراج الفحم 
هناك.

◄ هبط الذهب واحدا بالمئة أمس 
مع صعود الدوالر وتعافي األسهم 

األوروبية من بعض خسائرها 
بينما يتابع المستثمرون عن 

كثب جهود الصين لدعم االقتصاد 
وإخراجه من التباطؤ الحالي.

باختصار

0.8
باملئة نسبة ارتفاع أســـعار األصول العقارية في املغرب خالل 

الربع الثاني من العام بمقارنة ســـنوية، بحسب البنك املركزي، 

الذي أرجعها الرتفاع أسعار األراضي.

} أبوظبــي - حقق مطـــار أبوظبي الدولي 
منوا قياســـيا فـــي أعداد املســـافرين خالل 
شـــهر يوليـــو املاضـــي بزيـــادة بلغت نحو 
23.3 باملئـــة مبقارنة ســـنوية، ليتجاوز عدد 
املسافرين حاجز مليوني مسافر خالل شهر 

واحد ألول مرة في تاريخ املطار.
وأظهـــرت البيانـــات أن إجمالـــي عـــدد 
املســـافرين من خالل مطار أبوظبي الدولي 
ارتفع إلى أكثر من 2.1 مليون مســـافر خالل 
الشـــهر املاضي، في وقت ارتفعت فيه حركة 
الطائرات بنســـبة 14 باملئة مبقارنة سنوية 

لتصل إلى 15059 حركة.
كما ارتفع حجم الشحن اجلوي في شهر 
يوليـــو بنســـبة 2.1 باملئة مبقارنة ســـنوية 

ليصل إلى نحو 69 ألف طن.
وقال أحمد الهدابـــي الرئيس التنفيذي 
للعمليات مبطارات أبوظبي ”نحن فخورون 
بتحقيق إجنازين عظيمني خالل شهر واحد 

وألول مرة في تاريخ املطار“.
وتوقـــع أن يســـتمر عدد املســـافرين في 
االرتفـــاع مبعـــدل ســـنوي. وأكـــد االلتزام 
بتطبيق أعلى معايير اخلدمات والســـالمة 
واألمـــن علـــى مـــدار الســـنة وعلـــى وجـــه 
اخلصوص فـــي األوقـــات املزدحمة لنحقق 
هدفنا في أن نكون شـــركة املطارات الرائدة 

في العالم.

مطار أبوظبي الدولي

يحقق نموا قياسيا

} املتعاملون في األســـواق األميركية متكنوا أمس من االبتســـام بعد استعادة الســـوق جانبا من خسائرها الكبيرة بسبب االضطرابات الواسعة في 
أسوق األسهم الصينية.

محمد حماد

الماليـــة  األوســـاط  أجمعـــت   - القاهــرة   {
المصريـــة علـــى أن المشـــاكل التـــي تعاني 
منهـــا البورصة المصريـــة، تتجاوز تداعيات 
التقلبـــات العالميـــة الكبيـــرة، وأنهـــا تمتد 
إلـــى ارتباك السياســـات وقلـــة جاذبية مناح 

االستثمار لألموال المحلية واألجنبية.
وتلقت البوصة ضربات شديدة في األيام 
الماضية لتخســـر نحو 10 مليارات دوالر من 

قيمتها منذ بداية الشهر الجاري.
وقـــال الخبراء إن موجـــة الهبوط القوية 
التـــي طالـــت البورصة المصرية من شـــأنها 
التأثير ســـلبا علـــى مناخ االســـتثمار بوجه 
عـــام، ألن البورصـــة من أهـــم األدوات لجذب 

االستثمارات غير المباشرة.
مســـؤولي  صمـــت  متعاملـــون  وانتقـــد 
ســـوق المال وعدم طرح أدوات مالية تشجع 
المستثمرين على تكوين مراكز مالية، وقالوا 
إن ذلك يرسل إشارة سلبية، في وقت انحدرت 
فيه مؤشرات الســـوق إلى أدنى مستوى لها 

خالل 20 شهرا.
وأكد رشاد عبده رئيس المنتدى المصري 
للدراسات االقتصادية لـ“العرب“ أن البورصة 
المصرية ليست بمعزل عن األسواق العالمية، 
وقد تأثرت بموجة الهبوط التي شملت غالبية 

البورصات العالمية.
وشـــدد على ضرورة تبني حمالت رسمية 
لنشر ثقافة االستثمار في البورصة بوصفها 
مرآة االقتصاد، وقال إنـــه ليس من المنطقي 
أن نستهدف معدالت نمو قوية، في ظل انهيار 

البورصة، الذي ينذر بكارثة تهدد االقتصاد.
وأعلـــن محمد عمـــران رئيـــس البورصة 
المصرية بداية األســـبوع أن القوائم المالية 
لنحو 135 شـــركة، أظهرت أنها حققت أرباحا 
بقيمة 1.9 مليار دوالر خالل النصف األول من 

العام الحالي.

وقـــال إيهاب رشـــاد العضـــو المنتدب 
لشـــركة مباشـــر-مصر لـــألوراق الماليـــة 
لـ“العـــرب“، إن البورصـــة تعكـــس الوضع 
االقتصـــادي وأن مؤشـــراتها تســـتطيع أن 

تقرأ المستقبل االقتصادي لنحو 6 أشهر.
االقتصاديـــة  األوضـــاع  أن  وأوضـــح 
ســـيئة، بدءا من ســـعر الجنيـــه المصري، 
حيـــث لم ينجـــح البنك المركـــزي المصري 
في الســـيطرة عليه، وهـــو عاجز عن توفير 

الدوالر للمستثمرين بالقدر الكافي.
وأشار إلى تراجع االحتياطات النقدية، 
التي بلغت نحو 18.5 مليار دوالر في نهاية 
يوليـــو الماضـــي، ألن البالد لـــم تجذب أي 
اســـتثمارات أجنبيـــة حقيقيـــة، فضال عن 
أن البيئـــة االســـتثمارية ال زالت غير مهيأة 

لدخول المستثمرين.

وأوضح أن الحكومة ال تتحرك لمساندة 
البورصة، وهي لم تروج لالســـتثمار فيها، 
كمـــا أنها لـــم تســـتغل األنبـــاء اإليجابية 
الخاصة بافتتاح قناة الســـويس الجديدة، 
ولـــم تجذب شـــركات للبدء في مشـــروعات 

تنمية محور قناة السويس.
وأكد أن تصريحات المسؤولين، تخالف 
المحقق على أرض الواقع، فمثال مشروعات 
المؤتمـــر االقتصادي، لم يتـــم البدء في أي 

منها خالل الفترة الحالية.
االقتصادي  المؤتمـــر  مصـــر  ونظمـــت 
العالمي في مـــارس الماضي وطرحت على 
المستثمرين نحو 60 مشـــروعا استثماريا 

في مختلف المجاالت.
وقالـــت رانيا يعقوب العضـــو المنتدب 
لتـــداول األوراق  فـــي شـــركة ”ثـــري.واي“ 
الماليـــة لـ“العـــرب“، إن البورصة ليســـت 
ضمن أولويات مســـؤولي الحكومة، الذين 
يقفون في صف المتفرجين على التراجعات 

القياسية التي يشهدها السوق.
تحـــركات  توجـــد  ال  أنـــه  وأوضحـــت 
نحو عقـــد اجتماعات مع مديـــري صناديق 
االســـتثمار ورجال األعمال، مثلما حدث من 
جانـــب الحكومة الصينيـــة عندما تراجعت 
بورصتهـــا بشـــدة، ونفـــس األمـــر قامت به 
الحكومـــة الروســـية، كمـــا لم يتـــم التحرك 
إلنشـــاء صندوق سيادي، لمســـاندة السوق 

وضخ سيولة جديدة.
وأكـــدت أن تأخر صدور القانون الخاص 
بتأجيـــل ضريبـــة األربـــاح الرأســـمالية في 
البورصة كان له مردود سلبي منذ فترة على 
الســـوق، ألن العديد من المؤسسات المالية 
فضلـــت الخروج من الســـوق، رغم الموافقة 

على القانون منذ نحو 3 أشهر.
وأصـــدر الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
يوم األحد قـــرارا يقضي بتأجيـــل الضريبة 
على الدخل الناتج مـــن التعامل في األوراق 

المالية المقيدة في البورصة لمدة عامين.
وأشـــارت إلى أن ذلك التأخير أثر ســـلبا 
على تعامالت المستثمرين العرب واألجانب، 
وعمق الفجـــوة بين اتخاذ القـــرار وتنفيذه 
علـــى أرض الواقـــع، األمر الذي تســـبب في 
عدم وضوح الرؤية وانتشـــار الشائعات في 

السوق.
وقـــال عمرو الفقـــي من شـــركة القاهرة 
إن ســـوق  لالســـتثمارات المالية لـ“العرب“ 
المـــال المصـــري، يعانـــي من غيـــاب ثقافة 
االســـتثمار من خالل صناديق االســـتثمار، 

مثلما هو موجود في األسواق المتقدمة.
وأشـــار إلـــى هناك ســـيطرة مـــن جانب 
األفراد على التعامالت، ما أدى إلى ســـيطرة 
تعامـــالت القطيع على الســـوق، التي تؤدي 
إلى التدافع في عمليات البيع والشراء بشكل 

عشوائي.
وأضاف أن على المســـتثمر أن يدرك أن 
األجل القصير لالســـتثمار، يتراوح بين يوم 
و6 أشهر، أما األجل المتوسط فيتراوح بين 
ســـتة شـــهور وعامين، أما المـــدى الطويل 
فيتـــراوح بيـــن عاميـــن و10 ســـنوات، ومن 

ثـــم فاألربـــاح لـــن تتحقق خالل أســـبوع أو 
أسبوعين كما يتصور البعض.

وأكد كريـــم عبدالعزيز من شـــركة األهلي 
إلدارة صناديق االستثمار لـ“العرب“ أن غياب 
دور البنوك المصرية في مســـاندة البورصة، 
مـــن خالل إنشـــاء صناديق اســـتثمار مغلقة 

ساهم في انهيار البورصة.

وأوضح أن صناديق االستثمار المغلقة يمكن 
أن تحقق مكاسب كبيرة رغم هبوط السوق.

وانتقـــد عدم الســـماح لألجانب بالدخول 
والخـــروج مـــن الســـوق بســـهولة، وكذلـــك 
تأخير صدور قانون تأجيـــل ضريبة األرباح 
البعـــض  اتهـــام  مســـتنكرا  الرأســـمالية، 

للمؤسسات بأنها سبب انهيار السوق.

حذر اقتصاديون من اســــــتمرار ارتباك تعامالت البورصــــــة املصرية التي فقدت نحو 10 
باملئة من قيمتها منذ بداية الشــــــهر احلالي وأكثر من 23 باملئة منذ بداية العام. وقالوا إن 

تعثر البورصة ميكن أن يربك اخلطط االقتصادية للحكومة املصرية.

تعثر البورصة المصرية يربك الخطط االقتصادية للحكومة
[ سوق المال المصري يعاني من غياب ثقافة االستثمار محليا [ انتقادات لغياب دور المصارف وقلة الصناديق االستثمارية

البورصة املصرية تائهة بسبب ارتباك التشريعات الحكومية

رانيا يعقوب: 

الحكومة المصرية تقف 

متفرجة على التراجعات 

القياسية في البورصة

رشاد عبده: 

البورصة مرآة االقتصاد 

ومطلوب تحرك سريع من 

قبل الحكومة إلنقاذها

إيهاب رشاد: 

سوء إدارة منظومة سعر 

صرف الجنيه المصري يهدد 

بمزيد من الخسائر

بكين تعجز عن إقناع األسواق بقدرتها على وقف تباطؤ االقتصاد

خفض املركزي الصيني 

ألسعار الفائدة وتخفيف 

قيود اإلقراض لم تكن 

كافية لطمأنة األسواق



قالت وزارة الخارجية الكويتية  } الكويــت – 
إنها استدعت القائم بأعمال السفارة اإليرانية 
لديها وســـلمته مذكرة احتجاج بسبب تقارير 
أشارت إلى قيام شركة النفط الوطنية اإليرانية 
بإصدار نشـــرة بشأن الفرص االستثمارية في 

إيران متضمنة أجزاء من امتداد حقل الدرة.
ونقلت وكالـــة األنباء الكويتية الرســـمية 
(كونا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية 

لم تسمه، نفيه أن ”يكون هناك تغيير في 
الوضع القائم والثابت لحقل الدرة 

المناطق  ضمـــن  الواقع  النفطي 
البحرية لدولة الكويت“.

أن  المصـــدر  وأضـــاف 
بأعمـــال  القائـــم  اســـتدعاء 
السفارة اإليرانية تم يوم األحد 

الماضي.
الخارجيـــة  وزارة  إن  وقـــال 

”تقوم باتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة 
بالمحافظة علـــى حقوق دولة الكويت الثابتة 
في إطـــار حرصها على تعزيـــز عالقاتها على 
المســـتويين اإلقليمي والدولي وبما يتوافق 

مع قواعد القانون الدولي“.
وكانت إيران قد أشـــارت ألول مرة في عام 
2012 إلى أنها ســـتطور الجزء الذي تســـيطر 
عليـــه من حقل الـــدرة الذي تطلق عليه اســـم 
أراش. وهنـــاك خالفـــات كثيرة بيـــن الكويت 
وإيـــران منذ عقود، ولم يتفقـــا حتى اآلن على 

ترسيم حدودهما البحرية في شمال الخليج.
ويقع حقـــل الدرة قرب المنطقـــة البحرية 
المتداخلـــة بين الكويت والســـعودية وإيران. 
لكن الخبـــراء يؤكدون أن كامل الحقل يقع في 

المياه اإلقليمية للسعودية والكويت. 

وكان اإلنتاج فـــي حقل غاز الدرة، الذي 
تقدر احتياطاته بنحو 200 مليار متر مكعب 
من الغاز الطبيعـــي، قد توقف منذ أكثر من 

سنة بسبب خالف بين البلدين.
وتعـــد االدعـــاءات اإليرانيـــة جديـــدة، 
حيث لم يســـبق لهـــا قبل العـــام الماضي، 
أن عارضـــت عمليـــات التنقيب الســـعودية 
الكويتيـــة، لعلمها بحســـب الخبـــراء بعدم 
أحقيتها في المشـــاركة ألن الحقل ال 

يقع ضمن حدودها.
صحفية  تقاريـــر  وذكـــرت 
اليوميـــن  خـــالل  كويتيـــة 
الماضييـــن أن إيران طرحت 
مشـــروعين لتطويـــر امتداد 
الشـــركات  أمام  الـــدرة  حقل 
الرفض  متجاهلـــة  األجنبيـــة 
الكويتي ألي مشاريع تطوير في 
الحقـــل قبل ترســـيم منطقة الجرف 

القاري بين البلدين.
وذكرت صحيفـــة الـــراي الكويتية يوم 
الثالثـــاء أن ”المفاجـــأة جاءت من كراســـة 
أمـــام  اإليرانيـــة  النفـــط  وزارة  طرحتهـــا 
ممثلي الحكومات األجنبية اســـتباقا لرفع 
العقوبات الدوليـــة المفروضة على طهران 
وفيهـــا مشـــروع الســـتخراج النفـــط وآخر 
الســـتخراج الغاز من امتداد حقل الدرة في 
المنطقـــة البحرية المتداخلـــة التي لم يتم 

ترسيمها بين الكويت وإيران“.
وأضافـــت أن إيـــران تســـعى من خالل 
هذه الخطوة إلى ”فرض أمر واقع� بأن لها 

حقوقا مسبقة في امتداد حقل الدرة.
المســـؤولين  أن  الصحيفـــة  وأكـــدت 
اإليرانييـــن الذيـــن زاروا الكويـــت خـــالل 
اآلونة األخيرة ســـمعوا ”مواقف حاســـمة 
من القيـــادة الكويتية برفـــض هذا المنطق 
الـــذي يعني اعتـــراف الكويـــت بحق إيران 
في ثروات المنطقة المتداخلة قبل ترســـيم 

الحدود البحرية بين البلدين“.

ويعـــود الخـــالف حـــول حقل الـــدرة إلى 
الســـتينات عندمـــا منحـــت الكويـــت االمتياز 
للشـــركة االنكلو إيرانية للنفط، التي أصبحت 
في وقـــت الحق جـــزءا من مجموعـــة بريتش 
بتروليوم، في حيـــن قامت إيران حينها بمنح 

االمتياز لمجموعة رويال داتش شل.
ويتداخـــل االمتيازان في الجزء الشـــمالي 

من الحقل.
وكان بـــدء التنقيـــب اإليراني في الدرة في 
عـــام 2001 قد دفـــع الكويت والســـعودية إلى 
اتفاق لترســـيم حدودهما البحرية والتخطيط 

لتطوير المكامن النفطية المشتركة.
وكان مـــرزوق الغانم رئيـــس مجلس األمة  
الكويتـــي (البرلمـــان) قد طالب يـــوم الثالثاء 

الماضي حكومـــة بالده بتوضيح مالبســـات 
موضوع حقل الدرة النفطي وتطوراته.

وقال إن علـــى الحكومة وضع النقاط على 
الحروف بشان اللغط الدائر حول الخالف مع 
الجانب اإليراني بشـــأن حقل الدرة وتوضيح 

مالبسات الموضوع بكل شفافية ووضوح.
وأضـــاف الغانـــم أن ”مثـــل تلـــك الملفات 
فـــي غايـــة الحساســـية ومـــن غيـــر المقبول 
إطالقـــا تركهـــا عرضة لتأويالت الـــرأي العام 

وتفسيراته“.
وتشـــتبك الكثيـــر مـــن دول المنطقـــة في 
خالفات على حقول النفط والغاز المشـــتركة، 
وقد أدى خالف بين الســـعودية والكويت إلى 
إغـــالق حقلـــي الخفجـــي والوفـــرة الواقعين 

فـــي المنطقة المحايدة بيـــن البلدين في مايو 
الماضي، بعد أن كانا ينتجان أكثر من 500 ألف 

برميل يوميا يتقاسمها البلدان بالتساوي.
وتم اإلعالن عن وقف اإلنتاج لمدة أسبوعين 
إلجراء أعمال صيانة، لكنه لم يستأنف نشاطه 
منذ ذلك الحين. وكانت السعودية أوقفت حقل 
الخفجي في شـــهر أكتوبر الماضي، وتحدثت 

عن مخاوف على البيئة.
الســـلطات  أن  نفطيـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
الكويتية مســـتاءة منـــذ قيام الســـعودية في 
عـــام 2009 بتجديـــد اتفاق مدتـــه 30 عاما مع 
شـــركة شـــيفرون العربيـــة الســـعودية، التي 
تؤمن اإلنتاج لحقل الوفـــرة النفطي، من دون 

استشارتها.
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◄ أكدت األمانة العامة لدول 
مجلس التعاون الخليجي 

أمس أنها بدأت العمل لوضع 
استراتيجية شاملة لألمن 

الغذائي، من جميع القطاعات 
وأن تشمل المجاالت الزراعية 

والتجارية والصناعية.

◄ قال الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين أمس إن بالده تنوي زيادة 

إمدادات القمح إلى مصر، التي 
قال إنها بلغت 4 ماليين طن من 

الحبوب في العام الماضي، وأنها 
غطت 40 بالمئة من احتياجاتها.

◄ ارتفعت طاقة إنتاج الكهرباء 
في المغرب في نهاية النصف 

األول من العام الحالي 1 بالمئة 
بمقارنة سنوية، بحسب بيانات 

رسمية أرجعت ذلك إلى نمو 
اإلنتاج الخاص بنسبة 18.1 

بالمئة.

◄ قفزت حركة النقل الجوي 
للمسافرين في مطار محمد 

الخامس الدولي في الدار البيضاء 
خالل شهر يوليو الماضي بأكثر 

من 21 بالمئة بمقارنة سنوية 
لتصل إلى نحو 769 ألف مسافر.

◄ وقعت الخطوط السعودية 
اتفاقية تعاون مشترك مع طيران 
إيروفلوت الروسي عضو تحالف 

”سكاي تيم“ العالمي. وقالت 
إنها تتضمن العديد من المزايا 

للمسافرين على خطوط الشركتين.

◄ ذكرت منظمة األقطار العربية 
المصدرة للبترول (أوابك) أمس 

أن نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط 
األنابيب يستأثر بنحو ثلثي 

صادرات الغاز في العالم، وأنه 
يعتبر من أفضل الطرق المتاحة.

باختصار

أثارت نشرة إيرانية تعرض على الشركات األجنبية فرص لالستثمار في أجزاء من حقل 
ــــــدرة البحري، غضب احلكومة الكويتية، التي نفت أن يكون هناك أي تغيير في الوضع  ال
ــــــدرة النفطي، الذي أكدت أنه يقع ضمــــــن املناطق البحرية لدولة  ــــــم والثابت حلقل ال القائ

الكويت.

أكد مواطنون كويتيون أن أســــــعار األســــــماك، تراجعت بنحو الثلث أمس بعد جناح حملة 
شــــــعبية ملقاطعة األسماك. وطالب بعضهم مبواصلة احلملة خلفض األسعار بشكل أكبر، 

وشن حمالت أخرى خلفض األسعار امللتهبة لعدد كبير من السلع الغذائية.

غضب كويتي من خطط إيرانية الستغالل حقل الدرة البحري
[ طهران تعرض أجزاء من الحقل على الشركات األجنبية  [ خبراء يؤكدون أن الحقل يقع في مياه الكويت والسعودية فقط

خالفات أخرى بني السعودية والكويت بشأن حقل الدرة أدت لوقف اإلنتاج في العام املاضي

مرزوق الغانم: 

على الحكومة الكويتية 

توضيح مالبسات موضوع 

حقل الدرة وتطوراته

مقاطعة الكويتيين لألسماك تجبر التجار على خفض األسعار

} الكويــت – أجبـــرت مقاطعة شـــعبية نظمها 
مواطنـــون كويتيـــون علـــى مواقـــع التواصل 
اإلجتماعي شركات الصيد والتجار على خفض 
أســـعار األســـماك احمللية التـــي ارتفعت خالل 

اآلونة األخيرة بشكل مبالغ فيه.
وانطلقت حملة ”خلوها تخيس� أي دعوها 
تتعفن، على موقع تويتر ذي الشـــعبية الكبيرة 
في الكويت وسرعان مع جتاوبت معها قطاعات 
واســـعة من املواطنني واملقيمني واملســـؤولني، 
بعـــد أن وصل ســـعر ســـمك الزبيـــدي املفضل 
لدى الكويتيني إلى نحـــو 50 دوالرا للكيلوغرام 

الواحد.
وفي مؤشـــر على قوة احلملة تراجع ســـعر 
الزبيـــدي بنحو الثلـــث، بعد تراجـــع املبيعات 
وضعف الطلـــب منذ انطالق احلملـــة قبل عدة 

أيام.
وأكـــد محمد العلي املنســـق العام للجمعية 
املدنية حلماية املستهلك لرويترز جناح احلملة 
ألن ”أســـعار األسماك في تضخم واضح“ وأنها 
بلغت مســـتويات يعجز معها املســـتهلكون عن 

شراء األسماك.
وقال بثقة إن ”أي ســـلعة ترتفع أســـعارها 
بـــدون أي ســـبب واضـــح أو من خـــالل ارتفاع 

مصطنع سوف نشن حمالت ثانية ضدها“.
ورغم املســـتوى املرتفع للدخل في الكويت، 
لكن أســـعار املواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير 
خـــالل الســـنوات القليلة املاضيـــة وتضاعفت 
أسعار األســـماك بســـبب الطلب املتزايد عليها 
وتضاؤل املعروض منها وعدم إقبال املستهلكني 

بقوة على األسماك املستوردة.
وجتاوبا مـــع احلملة أصدر مجلس الوزراء 
عقـــب اجتماعه األســـبوعي يوم االثنـــني بيانا 
أكد فيه تكليف جلنة اخلدمات العامة بدراســـة 
أســـباب ارتفـــاع األســـعار متهيـــدا التخاذ كل 
التدابير الالزمة الكفيلة بضمان الســـعر العادل 
للمـــواد الغذائيـــة األساســـية التـــي يحتاجها 
املواطن والعمل على توفيرها لتكون في متناول 

اجلميع.
وتقـــدم الكويت ملواطنيهـــا دعما للعديد من 
املواد الغذائية كاألرز والزيت والسكر والطحني 
وحليـــب األطفـــال وغيرهـــا من املـــواد، وحتى 
اللحوم االســـترالية املســـتودة، التـــي تبيعها 

شـــركة املواشـــي الكويتيـــة بأســـعار حتددها 
احلكومة. لكن الكويت ال تدعم األسماك.

ومتضـــي الكويـــت قدما في خطة لترشـــيد 
أنواع الدعـــم املختلفة التي تقول إنها ال تذهب 
ملســـتحقيها. واتخـــذت خـــالل العـــام املاضي 
العديد مـــن اخلطـــوات منها إلغـــاء الدعم عن 
الديـــزل والكيروســـني ووقـــود الطائرات حيث 
بدأ تطبيق األســـعار اجلديـــدة منذ بداية العام 
احلالـــي كما تـــدرس إلغاء الدعم عـــن البنزين 

والكهرباء واملاء.
وال تظهر أرقام التضخم الرسمية املعلنة من 
قبل احلكومة طفرات لكن املواطنني يشكون من 
ارتفاع الســـلع واخلدمات بشـــكل يرونه مبالغا 

فيه.

ويعتقـــد كثيـــرون أن احلملة جنحت في 
تخفيض أســـعار األســـماك لكنهم يطالبون 
باستمرار الضغط واملقاطعة لتحقيق املزيد 
من املكاسب كما يطالب العديد من الناشطني 
علـــى مواقع التواصل االجتماعي بتوســـيع 

نطاق احلملة لتشمل سلعا أخرى.
وقال إبراهيم محمد مرســـي الذي يعمل 
في سوق شرق لألسمالك، إن احلملة تسببت 
في هبوط أســـعار األسماك بنسبة تصل إلى 
40 باملئة، وأكد أن الهبوط شمل كل األنواع.

وأضـــاف أن تزامـــن احلملة مع موســـم 
اإلجازات الصيفية ســـاهم إلى حد كبير في 
جناحها حيـــث يقضي كثير مـــن املواطنني 
الكويتيني والوافدين عطالتهم خارج البالد.

وكشـــف جالل الشـــمري رئيـــس مجلس 
اإلدارة باإلنابة في االحتاد الكويتي لصيادي 
األســـماك إن ارتفاع األسعار يعود إلى نفوق 
كميات كبيرة من ســـمك امليد رخيص الثمن 

بسبب التلوث، وهو ما رفع الطلب على باقي 
األنواع، إضافة لتوقيف الســـلطات لنحو 90 

قاربا ومنعها من الصيد. 
وأكـــد أن الصيادين ليســـوا ســـببا في 
ارتفاع أســـعار األســـماك، وأنهم محكومون 
مبواســـم معينة للصيد إضافـــة إلى عوامل 

الطقس.

 200
مليار متر مكعب حجم 

احتياطات حقل الدرة من 

الغاز الطبيعي

محمد العلي: 

أي سلعة ترتفع أسعارها 

بدون سبب واضح سنشن 

حمالت ضدها

اقتصاد
سوق الكويت 

5.814.03

0.36%

4.329.94

0.10%

سوق مسقطسوق قطر

3.507.27

1.44%

5.782.04

0.38%

سوق السعودية

7.384.46

2.10%

سوق البحرين

1.303.34

0.05%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.957.62

0.48%

كساد مبيعات األسماك بسبب ارتفاع األسعار ملستويات فلكية

تويتر الكويتي يؤدب أسواق السمك

ص ١٩



} واشــنطن - أبدت عينة مــــن الناخبني في 
استطالع نظمته وكالتا ”رويترز“ و”إبسوس“ 

استعدادهم لتأييد نائب أوباما.
بأنــــه  املســــتجوبون  هــــؤالء  ووصــــف   
سياســــي مخضرم أمني وصادق تخلو سيرته 
مــــن الفضائح، رغم أنه أمضى العشــــرات من 
الســــنني في معترك السياســــة فــــي الواليات 

املتحدة.
ومن املمكــــن أن متنح هذه الصفات بايدن 
البالغ من العمر 72 عاما ميزة على املرشــــحة 
الدميقراطيــــة األبــــرز هيــــالري كلينتــــون في 
انتخابات الرئاسة املقبلة التي انخفضت أرقام 
مؤيديها في اســــتطالعات الــــرأي وأصبحت 

تواجه مشاكل في التصدي ملنتقديها.
وشــــاع عنها مؤخرا، أنها لم تكن صريحة 
بالكامل فيما يتعلق باســــتخدامها حلســــاب 
البريــــد اإللكترونــــي اخلاص بهــــا في إجناز 
بعض األعمال الرســــمية خالل توليها منصب 

وزيرة اخلارجية.
وتقول كلينتون إنها لــــم ترتكب خطأ ولم 
تستخدم حسابها اخلاص إال ألنه كان األنسب 

في تلك الظروف.
ويجري مكتب التحقيقــــات االحتادي“إف 
بــــي آي“  فتــــرة حتقيقات ملعرفــــة مدى تأمني 
جهــــاز اخلادم اخلــــاص بهــــا وأي معلومات 

سرية مخزنة عليه.
مــــع 22 من  وحتدثــــت وكالــــة ”رويتــــرز“ 
املشاركني في االســــتطالع اتفقوا جميعا على 
تأييد بايدن العضو السابق مبجلس الشيوخ 
وقالوا إنهم سيصوتون له حيث استخدم أكثر 
من نصفهــــم كلمات مثل ”صــــادق“ و“أصيل“ 

و“جدير بالثقة“ في وصف إعجابهم به.
ورغم أن اســــتطالعات كثيرة للرأي كانت 
تضع اسم بايدن بني املرشحني احملتملني منذ 
أشــــهر، فإنه لم يتحر منها ألســــباب شعبيته 

النسبية بني الدميقراطيني، سوى عدد قليل.

ويبــــدو أن أنصاره مســــتعدون للتغاضي 
عن نزوعه الرتكاب الهفــــوات التي قد تصبح 

معوقة له في حملة االنتخابات الرئاسية.
وقالــــت ماري المبرون (70 عاما) من نورث 
بروفيدنس فــــي رود آيالنــــد إن بايدن ”يقول 
ما يعنيه. وليس هذا مستســــاغا على الدوام 
لكنــــه صريح وأمني. رمبــــا ال ينطق مبا يجب 
أن يقوله لكن هذا هو ما يفكر فيه وأنا معجبة 

بذلك“.
وفي عام 2012، فاجأ بايدن الرئيس أوباما 
عندمــــا قال إنه ”مرتاح متــــام االرتياح“ لفكرة 
زواج املثليــــني، األمر الــــذي اضطر أوباما ألن 

يعلن على املأل تأييده للفكرة.
وحتــــدث 11 مــــن بــــني املشــــاركني اإلثنني 
والعشرين في االســــتطالع عما يرونه انعدام 
الشــــفافية عنــــد كلينتون وما يحيــــط بها من 
جدل، واعتبروا ذلك في غير صالح ترشيحها.
وطبقا لالســــتطالعات قال 64 في املئة من 
املســــتجوبني الذين مت اســــتطالع آرائهم هذا 
الشــــهر إن كلينتون ليســــت صادقة وليســــت 
جديرة بالثقة، وهي نسبة أكثر مما مت رصدها 

في أبريل املاضي والتي بلغت 54 في املئة.
وترفض آيسي فارنزويرث (53 عاما) وهي 
دميقراطيــــة مــــن مارتنزفيل بواليــــة فرجينيا 
تأييد كلينتون، وتقول إن ”مصداقيتها موضع 
تساؤل. هذه هي القضية الرئيسية. أنا ال أثق 
بها“. وأضافت أنها معجبة بســــجل بايدن في 

قضايا االقتصاد واحلقوق املدنية والتعليم.
وفي الشــــهر املاضــــي، وجهــــت كلينتون 
أصابــــع االتهــــام إلــــى ”ســــيل متواصــــل من 
االنتقــــادات التــــي يغذيهــــا اليمــــني إلى حد 
كبير وتصدر عنه“. وقالت حملطة ســــي إن إن 
اإلخباريــــة األميركية في مقابلــــة ”يجب على 

الناس أن يثقوا بي“.
ولــــم يعلن بايــــدن مــــا إذا كان سيرشــــح 
نفســــه خلوض ســــباق انتخابات الرئاســــة، 
لكن التكهنات تزايدت في العطلة األســــبوعية 
بأنــــه قد يتحــــدى كلينتــــون للفوز بترشــــيح 
الدميقراطيــــني عندمــــا يلتقي مع الســــناتور 
إليزابيث وارن التي تعد من أقوى الشخصيات 

بني الليبراليني.
وقطع املشــــاركون في ســــباق الترشــــيح 
شــــوطا كبيــــرا ومــــازال بايــــدن متخلفــــا عن 

كلينتون والسناتور الليبرالي بيرني ساندرز، 
ورغم كل شــــيء فــــإن مجرد تفكيــــر بايدن في 

ترشيح نفسه يزيد الطني بلة لكلينتون.
ولــــم يؤيد نائب الرئيس األميركي ســــوى 
13.3 فــــي املئــــة مــــن بــــني 690 دميقراطيا في 
اســــتطالع ”رويترز/إبســــوس“ الــــذي أجري 
عبر اإلنترنت. وأيــــد كلينتون 47 في املئة من 
املشــــاركني بينمــــا أيد 24.9 في املئة ســــاندرز 
الذي اجتذبت لقاءاته اجلماهيرية أعدادا أكبر 

بكثير من كلينتون.
خبيــــر  كوفينيــــس  كريــــس  ويقــــول 
االســــتراتيجية الدميقراطــــي الــــذي ال يعمل 
حلســــاب أي من املرشــــحني ”علــــى أقل تقدير 

ســـيحدث بالتأكيـــد تغييـــر كبير في الســـباق 
وســـيجعل طريق هيالري إلى الترشـــيح أكثر 

مشقة“.
وأضـــاف ”النـــاس حتبـــه، فهو شـــخصية 
آســـرة. وأقل ما يقال أن ســـيرته الذاتية مبهرة 

للغاية“.
وأشـــار عدد من املشـــاركني في االستطالع 
إلـــى بيـــو (46 عاما) جنـــل بايدن الـــذي توفي 
بســـرطان في الدماغ في مايـــو املاضي، وكانت 
وفاتـــه فصال مأســـويا جديدا فـــي حياة نائب 
الرئيـــس الذي فقـــد زوجته األولـــى وابنته في 
حادث سيارة عقب الفوز في انتخابات مجلس 

الشيوخ عام 1972.

ورغـــم أن لكلينتون خبرة واســـعة في عالم 
السياســـة، إال أن األعوام الــــ36 التي أمضاها 
بايـــدن عضوا فـــي الشـــيوخ ونائبـــا لفترتني 
شـــبه كاملتني للرئيس تعـــد نقطة لصاحله بني 

أنصاره إن ترشح لالنتخابات الرئاسية.
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كوربن يضع داعش والجيش األميركي في سلة واحدة

رمبا تكون ســــــمعة التســــــرع في الكالم التي التصقت بنائب الرئيس األميركي جو بايدن، 
ــــــت صراحته الزائدة عن احلد محل انتقاد في كثير من األحيان، واحدا من أقوى  الذي كان
أسلحته إذا ما قرر خوض املعركة أمام هيالري كلينتون للفوز بترشيح احلزب الدميقراطي 

في انتخابات الرئاسة املقررة في نوفمبر العام املقبل.

} لندن - أثـــار مقطع فيديو يظهر فيه عضو 
البرملـــان البريطانـــي واملنافـــس األوفر حظا 
لزعامـــة حزب العمـــال جيرمي كوربـــن، حالة 
من اجلدل حينما وضـــع جرائم تنظيم الدولة 
اإلســـالمية وتطرفـــه في ســـلة واحـــدة مع ما 
ارتكبتـــه القـــوات األميركيـــة إبـــان احتاللها 

للعراق في مارس ٢٠٠٣.
وانتشـــر الفيديـــو في شـــبكات التواصل 
االجتماعـــي بشـــكل كبير خالل أيـــام وتداوله 

الناشطون فيما بينهم في حلظات. 
والفيديـــو عبارة عن لقاء أجراه كوربن مع 
محطـــة ”روســـيا اليوم“ في يونيـــو من العام 
املاضـــي بعد أيـــام قليلة من اجتيـــاح تنظيم 

داعش ملدينة املوصل العراقية.

وعندما سئل حول كيفية استعادة القوات 
احلكوميـــة العراقية ما فقدته، أشـــار إلى أنه 
يجـــب عليهـــا أوال أن تتحد فيمـــا بينها حتت 
الراية الوطنية وأن تتفهم القيادات السياسية 
والعســـكرية لـــم تقبل ســـكان شـــمال العراق 
امليليشـــيات الداعشـــية رغم القسوة املعروفة 

بها؟
ويعتبـــر كوربـــن املعـــروف بتصريحاتـــه 
املثيرة للجدل داخل الســـاحة السياســـية في 
بريطانيـــا أن اجلرائم التـــي ارتكبها التنظيم 
القوات األميركية  ليست أسوأ من ”وحشـــية“ 
خـــالل خوضها العديد من املعارك في العراق، 
ومن أبرزها معركة الفلوجة الشـــهيرة أواخر 

.٢٠٠٤

وفي معرض حديثه عن احلرب في سوريا 
في املقابلة التي انتشـــرت مـــرة أخرى مؤخرا 
بني خصـــوم كوربن ومســـانديه، دعا إلى حل 
سياسي وعدم إرسال جنود إلى كل من سوريا 
والعراق ملا ســـيحمله ذلك مـــن عواقب كارثية 

تطيل أمد احلرب.
ومتسك املرشـــح الطامح إلى إعادة مسار 
احلـــزب إلى اليســـار التقليـــدي بالتوقف عن 
مـــد األطـــراف املتنازعـــة باألســـلحة والبحث 
عـــن فرصة للتنـــازالت السياســـية بني جميع 

املتورطني في احلرب األهلية.
هذا  االجتماعيـــون  الناشـــطون  وتـــداول 
الفيديو في وقت جترى فيه االنتخابات داخل 
حـــزب العمـــال الختيـــار زعيم جديـــد للحزب 

خلفـــا إلد ميليبانذ الذي اســـتقال من منصبه 
في مايـــو املاضي بعد ســـقوط احلزب املدوي 
فـــي االنتخابات التشـــريعية، إذ يتوقع أن يتم 
اإلعالن عن النتائج في الـ١٢ من الشهر القادم. 
ووعد كوربن في حال ترؤسه حزب العمال 
باالعتذار عن اشـــتراك بالده فـــي غزو العراق 

عندما كان توني بلير رئيسا للحزب.

أنصار بايدن يرون فيه صورة المنقذ للواليات المتحدة على النقيض من كلينتون

«بعـــض األوروبيني يحلمون اآلن بنظرة جديدة في ملفهوم 

الديمقراطية فـــي أوروبا. البد من العمل على دراســـة هذا 

املفهوم ملحاربة األعمال الفاسدة».

يانيس فاروفاكيس
وزير املالية اليوناني السابق

«هيـــالري كلينتون، إذا كانت تواجه اليوم عثرة سياســـية بســـبب 

أزمـــة بريدهـــا اإللكترونـــي، فإن تلك املشـــكالت من صنـــع يديها 

وعليها تحمل مسؤولية ذلك».

يوغني روبنسون
كاتب أميركي

«استبعاد جدي جان ماري لوبان من حزب الجبهة الوطنية أمر غير 

مقبول وأرفضه بشـــدة. كان من األجدى مناقشة أمر تصريحاته 

بشكل الئق».

ماريون ماريشال لوبان
حفيدة الزعيم السابق للجبهة الوطنية الفرنسية

[ خبرة نائب أوباما ترجح كفته في استطالعات الرأي [ غموض وزيرة الخارجية السابقة يحد من قدراتها على المناورة

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

باختصار

◄ حصلت الناشطة الباكستانية 

مالال يوسف زاي المدافعة عن 
حقوق الفتيات في التعلم والحائزة 

على جائزة نوبل للسالم على 
الشهادة العامة للتعليم الثانوي 
(جي سي أس إيه) في بريطانيا.

◄ كشف وزير الخارجية األلماني 
األسبق هانز ديتريش جينشر أنه 

دائما كان يحمل معه مسدسا حتى 
خالل تحركاته الدبلوماسية حول 

العالم.

◄ شوهد الرئيس األميركي األسبق 

بيل كلينتون قبل يوم من االحتفال 
بمولده الـ69 األسبوع الماضي 

وهو يخرج من مطعم بلو باروت 
المكسيكي في شرق نيويورك دون 

زوجته.

◄ أفادت تقارير إعالمية بأن حكما 
بالسجن لمدة عام صدر بحق أحد 

المقربين من الرئيس اإليراني 
السابق محمود أحمدي نجاد بتهمة 

سوء استغالل منصبه.

◄ نالت صور لرئيس الوزراء 
الروسي دميتري ميدفيديف على 50 

ألف ”اليك“، نشرها على صفحته 
الخاصة على ”إنستغرام“ وهو في 

إحدى القاعات الرياضية.

◄ طالب اآلالف من المتظاهرين 

في غواتيماال الرئيس أوتو بيريز 
باالستقالة بعد اتهامه من قبل 

النيابة بتزعم شبكة للفساد في إطار 
فضيحة تثير استياء كبيرا.

◄ مراهقة بريطانية عمرها 16 عاما 
التقطت سيلفي مع رئيس الوزراء 

البريطاني ديفيد كاميرون دون علمه 
أثناء سفره في الدرجة السياحية، 

وفق صحيفة ”اإلندبندنت“ 
البريطانية.

فابيوس يقع فريسة 

لنقص الراحة 
} براغ - وقع وزير الخارجية الفرنسي لوران 
فابيوس فريســـة لعدم الراحة جراء المجهود 
السياســـي الذي يبذله بشـــكل مفرط، وهو ما 
جعل البعض يشـــك في أنـــه يعاني من مرض 

األعصاب.
وقـــال فابيـــوس الـــذي أغمي عليـــه أثناء 
مؤتمر صحفي مع نظيره التشـــيكي لوبومير 
زاوراليك األحد الماضي عن تلك الحادثة إنها 

ال تعدو أن تكون بسبب اإلرهاق.
كما نفـــى المســـؤول الفرنســـي أن يكون 
مصابـــا بمـــرض ”باركنســـون“ الـــذي يعتبر 
االختالل في النظام الحركي لإلنسان من أبرز 

أعراضه.
وبثت محطة ”بي أف أم“ الفرنســـية اللقاء 
حيـــث يظهر فيه الوزير وهو في حالة ســـيئة 
دامت قرابة ثالثيـــن ثانية تقريبا قبل لحظات 
من بدء المؤتمر، وهو ما دفع المسؤولين إلى 

إلغائه بشكل مؤقت.
وتدور شـــائعات منـــذ فترة بـــأن الرئيس 
فرانســـوا هوالند يبحث عن وزيـــر لتعويض 
فابيوس (69 عاما) الـــذي يعاني فعال من ذلك 

المرض.
وتقول مصادر مطلعة إن الوزير الفرنسي 
دأب على تناول دواء كل ســـاعتين، وهو شديد 
التأثيـــر ومعـــروف بأعراضـــه الجانبية، مما 
يســـبب لفابيـــوس هســـتيريا حـــادة وصفها 

البعض بأنها تجعله رهين ”جنون العظمة“.
} خالل احلوار الشـــعبي حتت شـــعار ”حياة جيدة في أملانيا“، رحب ســـكان حي ماركسلوه في مدينة دويسبورغ باملستشارة األملانية أجنيال ميركل 

على طريقتهم اخلاصة حينما زارتهم عقب مالمح االنفالت األمني الذي جد بسبب عنف اليمني املتطرف جتاه تزايد أعداد الالجئني في املدينة.  

جيريمي كوربن:

جرائم داعش ليست 

أسوأ من وحشية القوات 

األميركية في العراق

صـــادق، أصيل، وجديـــر بالثقة 

مـــن  عـــدد  أطلقهـــا  أوصـــاف 

املســـتجوبني في استطالعات 

رأي أجريت مؤخرا

◄

لعنة حســـاب البريد اإللكتروني 

تطارد هيالري في ســـباقها نحو 

كســـب أســـبقية داخـــل حزبها 

تؤهلها لخوض االنتخابات

◄



} ستوكهولم - طائفة الروما القادمة من وسط 
أوروبا الشرقية، وهم أساسا من الرومانيين، 
تكشـــف بتعرضهـــا في المـــدة األخيـــرة في 
الســـويد العتداءات عنصرية عن تفشـــي هذه 
الظاهرة بشكل متصاعد في صفوف المنتمين 
إلى التيارات والجمعيات واألحزاب اليمينية، 
وذلك باســـتهدافهم األجانب وطالبي اللجوء 

وحتى المهاجرين بشكل قانوني.
ويســـتغل العديد من مواطني دول أوروبا 
الشـــرقية وأساســـا مـــن رومانيـــا وبلغاريا 
قدرتهم على السفر بحرية باعتبارهم من دول 
االتحاد األوروبي، للقدوم إلى بلدان كالسويد 
لتتكثف هجراتهم إليها وتصبح أعدادهم في 
تزايد دون العثور على عمل، األمر الذي سبب 
تشـــكل ظواهر لـــم يعهدها الســـويديون مثل 
التســـول والنوم في العراء، وقد أكدت العديد 
من الشـــهادات أنه رغم تلك الظروف القاسية، 
فإن اعتداءات وتهديدات المتطرفين دائما ما 

تالحقهم.
 وقال مواطن من رومانيا يدعى فاســـيلي 
عمـــره 38 عامـــا ويعيـــش علـــى أداء أعمـــال 
بصفة غيـــر قانونية في مجـــاالت مثل البناء 
فـــي مختلـــف أنحـــاء ســـتوكهولم ”االعتداء 
األول علـــي كان في نوفمبر من العام الماضي 
وكان بطلقـــات الخرطوش وقد اســـتمرت تلك 
االعتـــداءات علـــى غيري مـــن المهاجرين في 

العديد من أماكن عملهم“.
وتستقبل السويد أكبر عدد من طالبي اللجوء 
مقارنة بعدد الســـكان مـــن أي دولة أخرى في 
أوروبـــا، فقـــد بلغ عـــدد من تقدمـــوا بطلبات 

للجـــوء في البـــالد العـــام الماضـــي 81 ألفا 
وجاءت بذلك في المركـــز الثاني بعد ألمانيا. 
لكن في حين أن معظـــم طالبي اللجوء يأتون 
في األساس من دول مثل سوريا وأفغانستان 
وإريتريا ويحصلون على مساعدات حكومية 
فـــإن الكثير من المهاجريـــن الروما يحاولون 
كســـب لقمـــة العيش وادخـــار بعـــض المال 
للعـــودة به إلى بالدهم من خالل التســـول أو 

جمع الزجاجات.
وتقـــدر الحكومـــة أن هنـــاك نحـــو 5000 
مهاجـــر بعضهم أيضا مـــن المجر موجودون 
في السويد بغرض التسول، ويعيش كثيرون 
منهم في الشوارع أو في مخيمات تنتشر فيها 
األقذار، وفي الشهور األخيرة ألقى مهاجمون 
مواد كاوية على المتسولين وأحرقوا خيامهم 
وعرباتهم التي يســـتخدمونها بيوتا لإلقامة 
فيهـــا، األمـــر الذي أثـــار حفيظـــة الجمعيات 
الحقوقيـــة والمدافعيـــن عن حقوق اإلنســـان 

والمواطنة الكونية.
وبـــدأ الديمقراطيـــون في الســـويد حملة 
إعالنـــات فـــي محطـــات متـــرو األنفـــاق في 
قلب ســـتوكهولم يعتذرون فيها للســـياح عن 

”الفوضى“ التي أحدثها المتسولون. 
وكتب على الفتة أحد اإلعالنات ”حكومتنا 
ال تريد أن تفعل ما هو ضروري. لكننا سنفعل 
ذلك ونحن نتزايد بســـرعة قياسية“. واقتحم 
محتجون محطة القطارات في ما بعد ومزقوا 
الالفتات ووصفوهـــا بأنها إفراط في الخوف 

من الغرباء.
وقال ســـفين هوفمولر نائب رئيس منظمة 
هيم التطوعيـــة لدعم المهاجرين ”هم يريدون 
الفوضى، يريدون تقســـيم الناس في السويد 
وضرب مبدأ المواطنة والتســـامح الذي نعتز 
به، لكن المتطرفين لن يمروا ونحن نناضل“.

يقـــول المجلس الوطني الســـويدي لمنع 
الجريمـــة إن نحو 300 اعتداء تم اإلبالغ عنها 
وقـــع على طائفة الروما فـــي عام 2014 بزيادة 
نســـبتها 23 بالمئة عن العام السابق، وتقول 

الشـــرطة إن األرقـــام ال تكشـــف عـــن الحجم 
الحقيقي للمشـــكلة. وممـــا زاد من التوتر في 
الســـويد بســـبب الهجرة أن الشرطة صعدت 
إجراءاتهـــا األمنيـــة حـــول دور إقامة طالبي 
اللجـــوء في أغســـطس الجاري بعـــد أن وقع 
اعتداء بســـكين في متجر ســـقط فيه قتيالن. 
وكان المتهـــم من اليمينييـــن المتطرفين في 
الســـويد. ويرفـــض حـــزب الديمقراطيين في 
السويد اتهامات بأن أنصاره يصبون الزيت 
على النار، ويقول المتحدث باســـمهم هنريك 
فينغ إن الحملة اإلعالنية لم تتحدث سوى عن 

عصابات إجرامية تستغل الشحاذين.
ويريد الحزب خفـــض عدد طالبي اللجوء 
بنســـبة 90 بالمئة، في تواز مـــع ارتفاع عدد 
األصـــوات التـــي حصـــل عليها الحـــزب في 
انتخابات العام الماضي إلى الضعف، ليصل 

إلى نحو 13 بالمئة. وأظهر اســـتطالع للرأي 
أن الحزب أصبح اآلن أكثر األحزاب شـــعبية 
في الســـويد إذ يؤيده 25 بالمئة من الناخبين 
باســـتغالله لخطاب معاد للمهاجرين ويتبنى 

منهجا متطرفا في التعاطي معهم.
وقال مارتن فالفريدسون المنسق الوطني 
للمهاجريـــن فـــي الســـويد إن بـــالده التـــي 
أنفقـــت نحـــو 1.4 بالمئة مـــن ميزانيتها على 
سياســـات اللجوء في العام الماضي مازالت 
تحتفظ بقيمة التســـامح لكن عـــددا كبيرا من 
السويديين مســـتاءون من رؤية المتسولين. 
وتبحـــث الحكومـــة اتخـــاذ تدابير لتســـهيل 
طرد الناس من المســـتوطنات غير القانونية 
وتشـــديد القواعد الخاصة بتهريب البشـــر. 
كما صعـــدت الحكومة اتصاالتها مع رومانيا 
للتصـــدي  األوروبـــي  واالتحـــاد  وبلغاريـــا 

لهذه المشـــكلة.  وقد قوبلت هـــذه اإلجراءات 
الحكومية بقبول مـــن الجمعيات والمدافعين 
عـــن التســـامح والتعايـــش نظـــرا ”التباعها 
القوانيـــن وابتعادهـــا عن العنـــف“ الذي قال 
مراقبـــون أنـــه انتشـــر في صفـــوف األحزاب 
اليمينية والجماعات المتطرفة. التي تخيفها 

فزاعة اآلخر واإلرهاب.

} كييف - شـــكل مهرجان ”إيســـت فيســـت“ 
الـــذي أقيم فـــي العاصمـــة األوكرانية كييف، 
فرصة للجمهور للتواصـــل مع ألوان مختلفة 
من ثقافـــات الشـــعوب العربية واإلســـالمية 
وعاداتها، في ســـابقة تعد األولى من نوعها. 
وقـــد اعتبـــر منظمو هـــذا المهرجـــان فرصة 
للمسلمين من ثقافات غير عربية لالقتراب من 
ثقافة العـــرب وتاريخهم وفلكلورهم وتراثهم، 
وأيضـــا فرصة للعـــرب لتبـــادل الثقافات مع 
شـــعوب إســـالمية أخـــرى. ناهيك عـــن غير 

المسلمين.
وتضمـــن هـــذا الحـــدث الـــذي احتضنته 
قاعات المركـــز الثقافي اإلســـالمي وأروقته، 
أركانـــا تعبر عن طبيعة حياة هذه الشـــعوب 

وتقاليدها وعاداتهـــا وفلكلورها وحضارتها، 
سواء ما تعلق باألطعمة أو اللباس أو الشراب 
أو األزيـــاء واألثواب واإلكسســـوارات. حيث 
اشتمل المهرجان على قسم للمالبس الشرقية 
المصنوعة يدويا عبر الحياكة والتطريز، كما 
ضم قسم آخر أنواعا متعددة للعطور الشرقية 

والبخور وأدوات الزينة واألعشاب الطبية.
وتوجه المهرجان بحسب مديرته سابينا 
أفضل إلى الجمهور المســـلم وغير المســـلم، 
مشـــكال بذلـــك فرصـــة لتعريـــف األوكرانيين 
وأبناء الجيل الثاني من الهجرة عن قرب على 
الثقافة اإلسالمية بعيدا عن الصورة النمطية 
المغلوطة التي تروجها بعض وسائل اإلعالم، 
وبطريقـــة تفاعلية جاذبـــة، حيث أتيحت لهذا 

الجمهـــور فرصة تجربة بعـــض هذه العادات 
أو الممارسات الحياتية والفنية، فكان بإمكان 
الفتيـــات عيش تجربة نقش الحناء على اليد، 
أو ارتـــداء الحجاب، وللرجـــال تجربة ارتداء 
”الشـــورة“ والعقال، أو تناول عـــدد من أنواع 
األطباق التقليدية، أو شـــرب القهوة العربية. 

وخصـــص المهرجان جـــدران أروقته لعرض 
اللوحات الفنية التي تصور عددا من المعالم 
اإلســـالمية المقدســـة، إلى جانب منشـــورات 
تعريفية بأماكن مشـــهورة في الشرق العربي، 
وكذلك التعريف بمصنوعات حرفية رائجة في 

تلك البلدان.
المســـلمون  األوكرانيـــون  ســـاهم  وقـــد 
بالتعاون مع الجالية العربية والمســـلمة في 
أوكرانيـــا في إثـــراء المهرجان بسلســـلة من 
المحاضـــرات النظريـــة في التاريـــخ العربي 
اإلســـالمي، حيـــث قامـــت الجالية المســـلمة 
باســـتدعاء أئمة في مســـاجد أوكرانيا لمزيد 
تقديـــم قيم التســـامح والتعايـــش التي تقوم 

عليها مبادئ اإلسالم.

} بــراغ - تحاول أحزاب وحركات سياســـية 
تشـــيكية اســـتقطاب أصوات جديـــدة بإعالن 
معاداتها لالجئين المســـلمين بشـــكل صريح، 
بعدما كانوا يتعهدون سابقا بمحاربة الرشوة 
من أجل توطيـــن الالجئين في البالد، وفق ما 

ذكرته صحف محلية.
وتؤكد تقاريـــر حكومية أن بعض األحزاب 
اليمينية المتطرفة في تشـــيكيا ال تتوانى في 
استعمال تعابير ومصطلحات شديدة القسوة 
في حق الجاليات المسلمة خاصة في الخطاب 
اإلعالمـــي، والتي يمكن أن يواجهوا بســـببها 
مالحقـــة قضائيـــة بتهمـــة التحريـــض علـــى 

الكراهية ونشرها داخل المجتمع التشيكي.
وكتب مارتن كونفيكا، وهو أستاذ جامعي 
وزعيـــم حركة ”ال نريد اإلســـالم في جمهورية 
في صفحته الخاصة على الفيسبوك  التشيك“ 
”ينبغي إقامة معســـكرات العتقال المســـلمين 

إذا تحتمت علينا أسوأ األمور“.
وقد أجج هذا التصريح شـــعورا بالغضب 
ضد مـــا كتبـــه كونفيكا مـــن قبـــل الجماعات 
الحقوقية واليســـاريين في تشيكيا، وقد أدت 

تلـــك التصريحـــات إلـــى موجة مـــن التململ 
فـــي صفـــوف المســـلمين والالجئيـــن وحتى 

المهاجرين بشكل عام.
ولكـــن األخطـــر حســـب مراقبيـــن، هو أن 
التفاعل مـــع ما كتبه زعيـــم الحركة المتطرفة 
المعادية للمسلمين كان واسعا نسبيا، بما أن 
هـــذه التصريحات لقيت إعجـــاب أزيد من 146 
ألف شـــخص على موقع الفيســـبوك. ويعتزم 
تبعا لذلك مارتـــن كونفيكا خوض االنتخابات 
الجهويـــة المزمـــع عقدهـــا في خريـــف 2016 

بشعار ”أوقفوا تدفق الالجئين المسلمين“.
ونظـــم الحـــزب الوطنـــي الديموقراطـــي 
المتطرف غير المشارك في الحكومة الحالية، 
بشـــكل منتظم مظاهرات ليعبر فيها عن رفضه 
قبول الالجئين ورفع شعارات عنصرية، وقال 
زعيـــم الحـــزب آدم بارتوس ”ال نريـــد اليهود 
الجدد داخل جمهورية التشيك“. وتروج أيضا 
لفكـــرة محاربة  حركـــة ”أوردر أوف نايشـــن“ 
المهاجرين على الرغم من أنها لم تتأســـس إال 
حديثا فـــي آواخر عـــام 2014، وعبرت الحركة 
عـــن رؤيتها علـــى موقعها الرســـمي قائلة إن 
”الالجئين ال يأتون إلى التشـــيك بغية احترام 
القواعد والقوانين التي يسير عليها المجتمع، 

بل يقدمون بفكرة نشر قوانينهم وعاداتهم“.
وأفـــاد زعيم الحركـــة جوزيـــف زيكلر أنه 
ال يحـــارب دينـــا بعينـــه بل يريد فقـــط تعديل 
قانون الالجئين. وتحاول الحركة اســـتقطاب 
المواطنيـــن الذين يرون في الوطـــن والعائلة 

واألمـــة أولوياتهم، وحصدت إلـــى اليوم أكثر 
من 212 ألف معجب على صفحة الفيسبوك.

ومن خالل قراءة ســـلوك األحزاب اليمينية 
بشكل عام في أوروبا، فإنها أصبحت تستعمل 
ورقة الالجئين ومعادات األجانب والمسلمين 
للفـــوز فـــي االنتخابـــات، وهذا ســـلوك ابتعه 
اليمين في فرنســـا وألمانيـــا وهولندا وحتى 
إيطاليا، األمر الذي أصبح سمة تتسم بها هذه 
األحزاب، فهي ال تظهر بشـــعاراتها العنصرية 

سوى وقت األزمات لجلب األنصار. ويرى جان 
بوريس المتخصص في العلوم السياسية أن 
األحزاب التي تريد النجـــاح في وقت األزمات 
وتنتقـــي المواضيع األكثر حساســـية كالدين 
والعائلـــة والوطـــن، تلعب على هـــذه األوتار 
الحساسة الســـتقطاب أكبر عدد من األصوات 
اســـتعدادا لالســـتحقاقات االنتخابيـــة، األمر 
الذي يجعل صعودها هّشـــا ومتسما بالعنف 

والفاشية.
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أزمة تسامح تصيب السويد جراء انتشار الفقر في صفوف املهاجرين

الشباب األوكراني يتفاعل مع مهرجان {إيست فيست} للتعريف باإلسالم

اليمني التشيكي يصعد حملته ضد املسلمني لحسابات انتخابية

ماذا أصاب التســــــامح السويدي املعهود؟ ســــــؤال طرحه العديد من الناشطني احلقوقيني 
في مجال املســــــاواة ومقاومة العنصرية في الســــــويد بعد املوجة األخيرة من االعتداءات 
التي طالت املهاجرين وطالبي اللجوء في أكثر من مناسبة في البالد، األمر الذي دعا إلى 
تسليط الضوء على ما يحدث خاصة في ظل تطور بعض الظواهر التي لم يتعودها املواطن 

السويدي في شوارع مدنه، لعل أبرزها ظاهرة التشرد والنوم في العراء.

بيوت من قش وقصدير للمشردين في السويد إضافة إلى موجة العنصرية ضدهم

[ يمينيون متطرفون يعتدون بالعنف على الالجئني والحقوقيون ينددون [ إجراءات حكومية لخفض نسبة تشرد الالجئني

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت جبهة الوطنيين اليمينية 
المتطرفة في أستراليا مشاركتها 

السبت المقبل في مظاهرات ترفض 
بناء أول مسجد في مدينة بنديغو 

بعدما قادت مظاهرات مماثلة 
األسبوع المنصرم في ميلبورن.

◄ وقعت اشتباكات عنيفة أثناء 
مظاهرة لليمين المتطرف في 

ألمانيا ضد فتح مركز الستقبال 
الالجئين بمدينة هايدينو شرق 

ألمانيا وذلك بعد ساعات قليلة فقط 
من فتحه قبل أن تتدخل الشرطة 

لتنهي التظاهرة.

◄ دان الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هوالند االعتداء بالحرق على 

مسجد السالمة في مدينة أوش 
جنوب فرنسا معتبرا إياه اعتداء 

على قيم الجمهورية الفرنسية بعد 
أن أكدت التحقيقات أن الحرق كان 

متعمدا.

◄ طالبت الجالية المسلمة في 
بلجيكا السلطات في البالد إلى 

احترام شعائر المسلمين في ذبح 
األضاحي وذلك عبر عدم تدويخ 

الضحية بالكهرباء قبل ذبحها األمر 
الذي رفضته السلطات البلدية.

◄ نظمت الهيئة العالمية لتحفيظ 
القرآن الكريم بالتعاون مع مجلس 

مفتي روسيا بمركز المعارض 
لمدينة بيرم مسابقة قرآنية شارك 
فيها 50 متسابقا روسيا للتشجيع 

على التعايش بين الطوائف.

◄ أقدم تنظيم الدولة اإلسالمية 
اإلرهابي على هدم دير مسيحي 

تاريخي في وسط سوريا بعد 
سيطرته قبل أكثر من أسبوعين 

على مدينة القريتين في ريف 
حمص وقد أصدر الفاتيكان بيانا 

للتنديد.

باختصار

«صعـــود اليمين المتطرف جعل العنصرية أكثر قبوال في 

المجتمع السويدي وهو ما تمت ترجمته بالفعل في شكل 

هجمات متتالية ضد المساجد والمهاجرين بشكل عام».

أنكي أومان
كاتبة وحقوقية سويدية

« اإلســـالموفوبيا بلغـــت حدا لـــم يعد من املمكن الســـكوت عنه 

أخالقيا ألن األمر أصبح خطيرا ويهدد بانهيار النسيج االجتماعي 

األوروبي، خاصة في أوروبا الشرقية هذه األيام».

إيدوي بلينال
كاتب وإعالمي فرنسي

«الســـلطات في أوكرانيا ال تريد في أكثر األحيـــان أن تطفو قضايا 

من نـــوع التمييز العنصري واالعتداء علـــى األجانب نظرا لوضعيتها 

إقليميا والتزاماتها مع االتحاد األوروبي».

ماكسيم بوتكيفيتش
رئيس منظمة بال حدود احلقوقية األوكرانية

املهاجرين  آالف  تدفق  مثل 

وطـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء صــدمــة 

أصـــبـــح  إذ  لـــلـــســـويـــديـــني 

الشحاذون منتشرين في املدن

◄

ردة الفعل ال يجب أن تكون من 

خالل  العنف ضد املهاجرين بل 

إلشكاالتهم  حلول  عن  البحث 

وهمومهم اليومية

◄

األوكــــرانــــيــــون املــســلــمــون 

سلسلة  تنظيم  في  ساهموا 

نظرية عن تسامح  محاضرات 

الحضارة اإلسالمية

◄

األحزاب اليمينية في تشيكيا 

تســـتعمل تعابير قاســـية في 

حق الجاليات املسلمة

◄

تسامح

حملة لليمني التشيكي ملنع بناء املزيد من املساجد للمسلمني



} القاهــرة - تـــدور أحـــداث رواية ”المريض 
العربي“، لهـــدى توفيق من خالل واقع بطلين 
يمارســـان لعبة اإلنصات والحكي، عن طريق 
خلـــق عالم افتراضي مـــن مكانيهما الثابتين، 
نتيجة لعجـــز حركي أصيب بـــه االثنان، وقد 
انفصال عـــن العالم الخارجي لفترة من الوقت 
ليســـت بقصيرة، مما دفعهمـــا إلى البحث عن 
طريقـــة لمواجهـــة هذا التالشـــي والشـــعور 

الطاغي بالعجز النفسي. 

البطـــل األول من العراق واســـمه نور، يحاول 
مغادرة بغداد بأي شـــكل هروبـــا من مالحقة 
المليشـــيات اإلجرامية له، التـــي حاولت قتله 
أكثـــر من مرة حتى نجحت في إصابته ما أّدى 

به إلى فقدان الحركة.
أمـــا البطلـــة وردة فهـــي امـــرأة مصريـــة 
تتعـــرض هـــي األخـــرى إلى حادث مأســـاوي 
بالصدفـــة ونتيجة لســـلوك زوج حقير تخلى 
عنها وتـــزوج أخرى، فيصبـــح عالم األنترنت 

هو الوســـيلة الوحيدة لالتصال بينهما وبين 
العالم الخارجي والداخلي أيضا.
وردة جـــزء صغير مـــن هذا 
الوطن تعاني كما يعاني الوطن، 
شـــديدا  ألما  يعيشـــان  كالهما 
يصـــل إلى حـــّد االبتـــالء، وِلَم 
ال نـــؤرخ ما دام النـــص األدبي 
يســـمح بذلـــك حتى ال تنســـى 
الذاكرة ونتعظ به كدرس قاس 
ال يمكـــن أن يعاد مـــرة أخرى؟ 
هذا درس للتاريخ أوال وأخيرا 
أبـــدا،  ننســـاه  أن  يجـــب  ال 
بالتالي كان ال بّد من المباشرة 

والسرد بكل أريحية وفصاحة معلنة عن مدى 

فداحـــة مظاهـــر وتجليات هـــذا المرض الذي 
أصيب بـــه الوطن الذي تحّول لما هو أشـــبه 

باالبتالء.
”اقتبســـت  توفيق  هـــدى  تقول 
اســـم الرواية مـــن قصـــة المريض 
هو  العربي  فالمريـــض  اإلنكليـــزي، 
التعبير األمثل مـــن وجهة نظري عن 
مدى تـــرّدي الوطـــن العربـــي وحالة 
احتضـــاره، وهي الحالـــة التي يعيش 
عليهـــا اآلن جـــّراء اإلرهـــاب األســـود 
وخفافيـــش الظالم، حتـــى أصبح وكأن 
فيروســـا أصـــاب الوطن العربـــي، فحل 
بجســـده مرض عضال، نتمنى أن يشفى 

منه قريبا“.
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ثقافة
صـــدرت عـــن دار {ســـندباد للنشـــر والتوزيـــع}، بالقاهـــرة، املجموعـــة 
القصصية {بني ليلة وضحاها} للكاتبة األردنية سحر حمزة، جاء الكتاب 

في ١٢٠ صفحة من القطع املتوسط والغالف للفنان أحمد طه.

ســـتصدر عن دار {غرب للنشـــر والتوزيـــع}، خالل أيـــام، مجموعة 
قصصية بعنوان {قبـــل النوم بقليل} للكاتب املغربي عبدالحميد 

الغرباوي، املجموعة من القطع املتوسط.

أعلـــن املجلس الوطنـــي للثقافة والفنـــون واآلداب بدولـــة الكويت وضع 
اســـتراتيجية وخطـــة عمل جديـــدة لحفظ التـــراث الثقافي بعـــد انضمام 

الكويت إلى اتفاقية التراث الثقافي غير املادي أخيرا.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ يواصل مركز سلمان الثقافي، 
بالمنامة، البرنامج التدريبي 

”أجيال 2030“ والذي ينظمه المركز 
ضمن األنشطة والفعاليات التي 

تنظمها المؤسسة العامة للشباب 
والرياضة في فترة الصيف. 

◄ صدر ضمن سلسلة ”أوراق“ 
التي تصدرها وحدة الدراسات 

المستقبلية بمكتبة اإلسكندرية، 
كتاب بعنوان ”ثورة الزمن: 
الثورات العربية في الزمن 

االفتراضي“، للكاتب إبراهيم 
فرغلي. 

◄ أعلن فرع الجمعية العربية 
السعودية للثقافة والفنون 

بالطائف عن بدء التسجيل في 
دورة الخط العربي التي تقيمها 
لجنة الفنون التشكيلية والخط 

العربي االثنين 31 أغسطس 
الجاري، ويقّدمها الخطاط محمد 

علي الخوالني. 

◄ تشارك الهيئة المصرية للكتاب 
في احتفالية نجيب محفوظ، يوم 
30 أغسطس الجاري بإصدارها 
كتابا ألول مرة بعنوان ”نجيب 

محفوظ إن حكى“ للكاتب يوسف 
القعيد. 

◄ عن دار ”ميريت للنشر“، صدرت 
رواية بعنوان ”حب الرمان“ 

للروائية سماء زيدان، وتصميم 
الغالف للفنان عبدالله أحمد، 
الرواية من القطع المتوسط. 

◄ يشارك فيلم ”حراقة بلوز“ 
للسينمائي الجزائري موسى حداد 

في المنافسة الرسمية للمهرجان 
السينمائي بالسعيدية في المغرب 
خالل دورته األولى التي تستستمر 

إلى 29 أغسطس.

باختصار

تســــــتلهم رواية ”املريض العربي“، التي صدرت مؤخرا عن دار ”روافد للنشــــــر والتوزيع“ 
بالقاهــــــرة، للروائية والقاصة هدى توفيق، من واقع ال يتجاوز العامني، من عام 2012 إلى 

بداية عام 2014، أي خالل فترة حكم اإلخوان املسلمني في مصر.

احتضار {المريض العربي} تحت وطأة اإلرهاب األسود وخفافيش الظالم

فيصل عبدالحسن

} يتناول القاص العماني محمود الرحبي في 
مجموعته القصصية الجديدة ”مرعى النجوم“ 
التي صدرت في كتاب مستقل مع العدد األخير 

من مجلة نزوى 83 الصراع الحضاري 
وللقاص  العماني.  المجتمـــع  في 
الرحبي العديـــد من المجموعات 
القصصيـــة والروائية الســـابقة 
وبركـــة  البنـــي  ”اللـــون  منهـــا 
تمـــزح  ال  و“لمـــاذا  النســـيان“ 
زمنين“  فوق  و“أرجوحة  معي؟“ 
وروايات مثـــل ”خريطة الحالم“ 
و“فراشات  المسحورة“  و“درب 

الروحاني“.
الرحبي  محمـــود  القـــاص 
ينظـــر إلى هـــذا الصـــراع من 

زوايـــا عديـــدة، مـــن بينهـــا الصراع 
االقتصادي، واالجتماعي، والسياســـي، فتجد 
أبطال قصصـــه يواجهون اختيـــارات صعبة 
بيـــن الماضي، وما اعتاد النـــاس أن يفعلوه، 

وبين الحاضر ومسلماته.

القرية واملدينة

وأيديولوجية  وفكرية،  نفســـية،  صراعات 
نجدها تســـتعر في ثنايا كل قصة، والســـارد 
أحيانا يقف متحّيرا بيـــن رؤيتين، رؤية ترى 
فـــي الماضـــي الخيـــر والجمال كلـــه، ورؤية 
مناقضة تـــرى أن ذلك الماضـــي وّلى، وعلينا 
لكـــي نعيش أيامنـــا بحكمة وفي ســـعادة أن 
ننســـى ذلك الماضـــي، ونتعلم كيـــف نتعامل 
مـــع الحاضر ومتغّيراته، وفـــق ما وصلنا من 
وســـائل وتقنيات تكنولوجية حديثة لتسهيل 

أعمالنـــا وحياتنـــا. ومن خـــالل إعـــادة بناء 
هيكلة كل نص فـــي المجموعة إلبراز مكوناته 
األساســـية وترتيبها، وتدقيق مدى االنسجام 
بيـــن هيكلـــة النـــص، والظـــروف االجتماعية 
والثقافيـــة والتاريخيـــة، التـــي ســـاهمت في 
إفرازه، نستنتج الكثير من المسلمات الداللية، 
ومن بينها ما أشار بشكل ال يقبل 
الجـــدال، إلى االنحيـــاز العاطفي 
والفكـــري -الضمنـــي- للســـارد، 
نحو ذلك الماضـــي بكل صعوباته 

ومساوئه وعذابات ناسه.
وهذا ما دّل عليه أيضا استعمال 
الســـارد لقاموس لغـــوي في معظم 
قصـــص المجموعـــة، ينتمـــي إلـــى 
القريـــة العمانيـــة أكثر مـــن انتمائه 
إلى المدينة، وهو مـــا دّل بنيويا على 
االنحيـــاز للماضـــي، وتفضيـــل القرية 

على المدينة.
عناويـــن القصـــص التـــي وردت كعتبات 
نصّية دّلت على هذا االتجاه، ابتداء من اســـم 
المجموعة ”مرعى النجوم“ الذي هو مكان يقع 
بين الجبال، يســـير إليه أخو السارد مع غنمه 

لعّدة أيام، ليصل ذلك المكان النائي.
وفي ذلك المكان الرعوي يستطيع السارد 
وأخـــوه الراعـــي، وزوجته التمكـــن من رؤية 
بانورامية لنجوم الســـماء، ورعايـــة القطيع، 
الذي يقتات من أعشـــاب هذه المنطقة الجبلية 

الوعرة.
والقصـــة تحكي عـــن الطبيعـــة والناس، 
دخـــول  مـــن  بالرغـــم  التقليديـــة  والحيـــاة 
التكنولوجيا الحديثة، لتضيف لمســـة حانية 
على حياتهم، وتقلل مخاطر ما يواجهونه في 
حياتهـــم البدوية، ولكن هذه اللمســـة الحانية 
تصيـــر وباال حيـــن ال يجد الســـارد الكهرباء 
لشـــحن بطاريـــة هاتفـــه الجوال كـــي يتصل 

بأخيه، وهو في متاهات الجبال واألودية.
لقـــد تفنـــن القـــاص الرحبي فـــي وصف 
الطبيعة العمانية الغناء في الكثير من قصص 
المجموعـــة، من بينها: ممـــر العربات، حكاية 
الوالـــي وصائـــد الحمـــام، زوايـــا القمر على 
كمـــزار، وغيرها. ولقد وفق فـــي هذا الوصف 

الدقيـــق، الذي أســـتخدمه كقاموس لغوي داّل 
يصل بالقـــارئ والناقد إلى قناعات الســـارد، 
التـــي تؤكـــد علـــى جمـــال الحيـــاة البدوية، 
وانحيـــازه إليهـــا وإلـــى ناســـها، بالرغم من 
أحســـاس عميق بالتناقض تجـــده مبثوثا في 
عالقات الشـــخصيات القصصيـــة ضمن هذه 
القناعات، وفي الواقع الحياتي الذي يعيشـــه 

كواحد من أهل المدينة.

اإلشكالية النصية

في قصة ”مســـمار القيلولة“ يسرد القاص 
من خـــالل لغة مقتصـــدة، وخيال واســـع، ما 
يعيشـــه بطله سالم من ظروف بالغة الصعوبة 
من خالل عمله في مكان بعيد عن محل ســـكنه 
فـــي القرية. فهـــو يقطع كل يـــوم أكثر من مئة 
كيلومتـــر، فـــي الذهـــاب والعودة، إلـــى مكان 
وسيط يقضي فيه ليله ليعود مجددا إلى عمله 

في المدينة كراقن في إحدى المطابع.
وزوجته وعائلته يعيشـــون في قرية أبعد 
من ذلك المـــكان الوســـيط، وال يقضي عندهم 
سوى ساعات معدودة كل شهر بعد أن يقبض 
راتبـــه. والرحبـــي ال يتناول هذه اإلشـــكالية 
النصية بالرغـــم من كونها فـــي غاية األهمية 
بل يســـعى إلى ما يظنه المتسبب في كل هذا 

العذاب لبطله. 
فيجـــد في رجـــل األعمـــال الجديـــد، الذي 
اكترى كراجا لبيع الســـيارات تحت شقة سالم 
”اإلشـــكالية النصيـــة“ التي عليـــه تناولها في 
قصته، ليضعنا من خالل تلك اإلشـــكالية أمام 

حقيقة معاناة سالم في الواقع الجديد.
إذ تمنع سالم ضجة السيارات، وتزميرها 
المتواصـــل من نوم قيلولتـــه القصيرة، وهي 
في العادة تســـتمر لمدة ســـاعة بعد ساعتين 
من عذاب السفر بين مكان عمله، والشقة التي 

اكتراها كمكان وسيط يرتاح فيه.
 ومما أضاف للقصة بعدا تهكميا أن رجل 
األعمال ذاك طلب من سالم موافقته على وضع 
لوحة إعالنية ضخمة تضيء ليال مقابل نوافذ 

شـــقته، وأن يأخـــذ توصيلة كهرباء من شـــقة 
سالم لقاء تسديده فاتورة كهرباء الشقة. 

فـــي قصص ”ممـــر العربـــات“ و“يـــا أبي 
و“زوايـــا القمر على  ســـأضطر إلى حبســـك“ 
نقرأ أصـــداء الصـــراع بيـــن القديم  كمـــزار“ 
والجديـــد، القريـــة والمدينة، اآلبـــاء واألبناء، 

الروحي والمادي.
 ففي األولى يلخـــص لنا القاص من خالل 
مونولوج شـــعري، حياة طفل يتيم مات والده 
بعيدا عنه في دولة البحرين، وتركه في رعاية 
جـــده، فكان الجد معلمـــه األول، وكان للصبي 
خيـــال جامح، فهـــو دائم الرســـم فـــي خياله 
لعربـــات، كالتي يراها أبوه في الجنة أو كتلك 
التي رآها جده في زنجبار. وقد وضع القاص 

فـــي قصته الكثير من فولكلور ســـلطنة عمان، 
من خالل الحيـــاة اليومية لصبي يتيم يحاول 
أن يجد مكانا له في عالم الكبار، ومن خالل ما 
بدأ يؤديه من أعمال بإشراف جده، الذي علمه 
الصالة، وأهداه جحشـــا كمكافئة ليعمل عليه 

ويكسب رزقه.
تســـع قصص ضمتها المجموعة الجديدة 
للقاص محمود الرحبـــي نقلتنا إلى معالجات 
نفســـية واجتماعيـــة وفكريـــة لواقـــع عماني 

متغّير.
فالقـــاص الرحبي يحاول مـــن خالل نصه 
اإلبداعي اللحاق بتســـجيل ســـماته الجديدة، 
ومقارنـــة ذلـــك بما عاشـــه اآلباء مـــن ظروف 

حياتية صعبة.

قصص نفسية واجتماعية وفكرية لواقع عماني يتغير

معظم قصص مجموعة ”مرعــــــى النجوم“ اجلديدة، للقاص العماني محمود الرحبي تدور 
حول إشــــــكالية نصية أثيرة عند القاص، وهي الصراع التاريخي بني املاضي الذي يريد 
البقــــــاء على حاله، واجلديد الذي يكافح من أجــــــل إثبات أهليته ومالءمته ألوضاع العالم، 

وما تستجّد فيه من تطورات.

القاص يحاول اللحاق بتسجيل 
ومقارنـــة  الجديـــدة،  ســـماته 
ذلـــك بمـــا عاشـــه اآلبـــاء مـــن 

ظروف حياتية صعبة

 ◄

وصـــف  فـــي  تفنـــن  الرحبـــي 
الغنـــاء  العمانيـــة  الطبيعـــة 
ضمـــن الكثيـــر مـــن قصصه، 

مستخدما قاموسا لغويا داال

 ◄

صراعات نفسية وفكرية وأيديولوجية تواجه القراء والنقاد على حد سواء 

 [ محمود الرحبي يرصد مجموعة صراعات عبر زوايا عديدة  [ {مرعى النجوم} مواجهة اختيارات من بين معيشي الماضي والحاضر 

شعراء بورخيس اآلليون

} إنها االستعارة، شيطانة اللغة، حاجز 
الدفاع األخير ضد انتهاك اآلدمّي، وجتريده 
من اإلنسانّي فيه. متراسه ضّد ”حيونته“، 
وتعليبه، واختزاله في رقاقة صغيرة؛ حني 

يفقد البشر قدرتهم على االستعارة واملجاز، 
فإنهم يفقدون مشاعرهم، ويصبحون أّي 
شيء آخر، في هذه الطبيعة املتوحشة، 
الكاسرة. فهل تنجح املختبرات العلمّية 

في ”أنسنة“ اآللة؟ وهل تنجح في حتويل 
املضمر والباطن واخلفّي واملستتر إلى 

واصفات بيانية، أو ميتاداتا، تتعّلق بصور 
معّينة، تكون قادرة على تعليم اإلنسان اآللّي 

نظم الشعر على شاكلة البشر؟
 Poetry for) هذا ما يطرحه موقع

Robots)، الذي أطلقه مركز العلوم واملخّيلة 
بجامعة والية أريزونا األميركّية، رفقة 

مختبرات (Neologic) ومركز تطوير البرامج 
(WebVisions). منطلقني من احتمالّية 

برمجة اإلنسان اآللّي بطبيعة ”الشعرّي“ 
اخلاصة باللغة البشرية، أنشأ القائمون 

على البرنامج بنك صور يضّم مئة وعشرين 
صورة، وفق االستعارات األكثر شيوعا في 

القول الشعرّي وطرائق نظمه، ثم طلبوا من 
املهتّمني الضغط على أّي من الصور، وكتابة 

قصيدة تتعلق بها أو مستلهمة منها. ثم، 
وفي مرحلة الحقة، وعندما نبحث في قاعدة 
البيانات، سوف نعرف إن كان اإلنسان اآللّي 

قد تعّلم كيف نرى -نحن البشر- العاَلم، 
وكيف نصفه، وكيف نشعر حياله.

ولم تكن هذه الفكرة احلاملة مجّرد فكرة 
خيالية قفزت فجأة إلى ذهن التكنولوجّيني، 

بل هي محاولة لتجسيد ما حدس به الشاعر 
األرجنتينّي خورخي لويس بورخيس في 

محاضرة عن ”االستعارة“ ألقاها في جامعة 
هارفارد، ضمن سلسلة محاضرات نورتن 

(1967-1968)، والتي صدرت الحقا في كتاب 
بعنوان ”صنعة الشعر“.

حتدث بورخيس عن أهمية االستعارة 
واحتمالّياتها غير احملدودة في اللغة، ثم 

قال إنه، وعلى الرغم من هذه االحتمالّيات 
الالمتناهية، بالنسبة إلى الشعر، فإّن أمناطا 

ملحوظة وبّينة من االستعارات لم تكّف عن 
الظهور والنشوء، منذ بدء القول الشعري، 

وكان مثاله املفضل على ذلك املعادل 
االستعارّي للنجوم والعيون.

وكان بورخيس قد انطلق في احلديث 
عن االحتماليات غير احملدودة لالستعارة، 

مستلهما مثال ”اآلالف العشرة“، وهو 

”املجاز� الذي أطلقه قدماء الصينّيني على 
العاَلم؛ فهو، عندهم: ”أشياء اآلالف العشرة“، 
أو ”كائنات اآلالف العشرة“. فلو أخذنا الرقم 

”عشرة آالف“، كرقم قاعدّي ننطلق منه، فإّن 
”االحتمالّيات الالمتناهية“ ألّي استعارة، 
سوف تكون ”عشرة آالف“ مضروبة في 

(9999) مضروبة في (9998)، وهكذا دواليك…
هنا، ال تكون االستعارة ”مجّرد مصطلح 

أدبّي“، مثلما لم يسبق لها أن كانت كذلك، 
وفق مقولة ماري روفل، وإمنا تصبح ”حدثا“ 
ال متناهي الوجود. حدثا يتداخل فيه ”نسيج 

الوشائج العقلّية معا“، فتصبح االستعارة، 
حسب عالم األحياء واألنثروبولوجي 

غريغوري باتيسون، مسألة ”حياة“ في املقام 
األول، وفي صلب كينونتها.

وليست هذه هي املرة األولى التي 
يتعامل فيها التكنولوجّيون احلاملون 

مع ”السمات األسطورّية“ لبعض أفكار 
بورخيس. فقد كانت فكرة حتويل ”مكتبة 

بابل“ إلى حقيقة مرئّية، أول محاولة تقنّية 
لوضع ”حدوسه الفلسفّية“ موضع التجربة.
ففي قصته ”مكتبة بابل“، والتي نشرها 
عام 1941، تخّيل بورخيس مكتبة تتكون من 
حجرات سداسّية األضالع مرصوفة برفوف 

من الكتب. كل رّف يضّم خمسة وثالثني 
كتابا في نسق متماثل، وكل كتاب يتكّون 

من 410 صفحات، وكل صفحة تتكّون من 
أربعني سطرا، وكل سطر يتكّون من ثمانني 

حرفا مكتوبا بلون أسود. وكل كتاب، من 
هذه الكتب، مكّون وفق تركيبة مختلفة من 

األحرف، وفي احملصل تكون جميع الكتب قد 
حوت كافة تراكيب األحرف احملتملة، وفي 

النهاية تكون املكتبة محتوية على كل شيء.
نالت تلك الرؤية البورخيسّية اهتمام 

املؤلف واملبرمج اإللكتروني جوناثان باسيل، 
فقال إّن فكرة إنشاء ”مكتبة بابل“ متاحة 

على اإلنترنت وقد خطرت بباله وهو مستلق 
في السرير ذات ليلة، فظّن بأنها موجودة 

بالفعل، فهي تبدو كأنها امتداد طبيعّي 
لقدرات احلاسوب، والتي ال بّد أن أحدا ما 

كان قد فعلها من قبل. ولكّن رجاءه خاب 
حني بحث في اليوم التالي عن جتسيد مادّي 

للفكرة، فلم يعثر عليه. أصبحت ”مكتبة 
بابل“، منذ تلك اللحظة، قدرا مترددا بالنسبة 
إلى جوناثان باسيل، حتى حتقق ذلك القدر، 
فأتيحت، بحماسته الالمتناهية، املكتبة على 

اإلنترنت، فضّمت نّص كل كتاب محتمل 
يتكّون من 410 صفحات.

”فإلى أّي مدى يظل املعنى في العالم 
املادّي، وإلى أّي مدى يظل عالقا في عقولنا“؟

* كاتب من األردن
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ثقافة
 [ السرد مسلك إلخراج القارئ من أسر الجغرافيا

زكي الصدير

} الروائية الســــعودية زهراء الغانم تعّد من 
أبــــرز األصوات الســــعودية في عالم الســــرد، 
يقــــول عن اشــــتغالها األديب ياســــين رفاعية 
”تتجســــد رواية زهراء الغانم بخمســــة أبعاد 
ال أربعــــة، فآخر نظرية فــــي النقد تتحدث عن 
العمق الخلفــــي للعمل الروائي، أي ما تحدث 
من أثر في أعماق القارئ فيشعر أنه حقا أحد 

أبطالها“.
أصــــدرت الغانم مؤخرا عبــــر دار أطياف 
السعودية بالتعاون مع الدار العربية للعلوم 
ناشــــرون ببيــــروت روايــــة ”رائحــــة العطر“، 
وهي الرواية الثانية بعد رواية ”بين الشــــرفة 
وشــــجرة اللوز“ الصادرة عام 2012. وتشتغل 
الغانم علــــى مجموعة من القصــــص، تتطّلع 
إلى إصدارها قريبا، كما أن هناك نصا روائيا 
وليــــدا، تدور فكرته حول الصراع الفكري بين 

الشرق والغرب.

حول التجربة

تنتمــــي زهــــراء الغانم -مواليــــد القطيف 
(شــــرق الســــعودية) -1967 إلى جيــــل ثقافي 
عاش بدايات الطفرة االقتصادية المتســــارعة 
التي شّكلت الوعي الجديد للشعب السعودي، 
دون أن يقوم بمراجعة لطبيعة هذه التحوالت 
الجذرية في النســــيج الثقافــــي واالجتماعي 

القــــارئ  ويقــــف  الجديــــد، 
لروايــــات الغانم عنــــد منطقة 
واحــــدة من الســــرد الخاص 
بطبقــــة اجتماعيــــة محددة، 
االنفتاح  أبطالها  على  يغلب 
ورفــــض النســــق االجتماعي 
يــــرى  يــــكاد  وال  الســــائد، 
البروليتارية  الطبقــــة  تلــــك 
يعتبرهــــا  التــــي  الكادحــــة 
ســــيما  -ال  النقــــاد  بعــــض 
الشــــريحة  الشــــيوعيين- 
الحقيقية الكاشــــفة للعمق 
الوقوف  والمراد  اإلنساني 

عليه مــــن خالل األعمــــال الفنية واألدبية 
والسينمائية.

تقــــول الغانــــم ”هناك تركيز علــــى الطبقة 
الوســــطى من المجتمع، ذلــــك أن لهذه الطبقة 
الدور الفاعل في الكشــــف عن هموم اإلنســــان 
المعاصــــر، ومحاولته الدائمــــة للمواءمة بين 
همومه الخاصــــة والعميقة وبيــــن متطلبات 
العصــــر، وبالتالــــي فــــإن أّي مجتمع تتقلص 
فيه هــــذه الطبقة، يبدأ بالتخلــــف واالنحدار، 
بل واالضمحالل. صحيح أن بعض الروائيين 
ركــــز على الطبقــــة الكادحة في تصــــّور منهم 

أن لهــــذه الطبقــــة دورا فاعــــال فــــي النهوض 
بالمجتمع، لكن الواقــــع مختلف تماما، حيث 
أن الطبقــــة الكادحــــة منهكــــة، بــــل مطحونة 
بهمــــوم الحيــــاة اليومية، وفــــي الجري وراء 
توفيــــر احتياجاتها األساســــية. طبعا أود أن 
أوضح كي ال يكون هنــــاك لبس بأنني أحاول 
أن أقلل من دور الطبقــــة الكادحة في التغيير 
االجتماعــــي، لكننــــي أعني هنــــا التعبير عن 
الهموم الخاصة بالطبقــــة المثقفة، ال الهموم 
السياسية، واالطبقة الكادحة، والتي عادة ما 

يقودها أفراد من فئات المجتمع المختلفة“.
عندمــــا يتلمس القــــارئ جغرافيا األبطال 
الذين ينشــــطون فــــي فضــــاءات الرواية لدى 
الغانم، يجد مدنا في فرنسا، وفي مصر، وفي 
العــــراق لكنه لــــن يجد القطيف. ســــيعرف أن 
األبطال مروا بجامعــــات في المملكة وبأمكنة 
خاصــــة وعامة بها، لكــــن الغانم ال تســــّميها 
بأســــمائها، بل تترك للقارئ التكّهن بها. ربما 
دفعهــــا لذلك قلقها من الرقيب، وربما لرغبتها 
فــــي أن تكون فضاءاتها الســــردية منســــجمة 
مع تجــــارب إنســــانية كثيــــرة دون االكتراث 

بالجغرافيا.
تعّلــــق الغانم على ذلك ”فــــي الواقع إنني 
لــــم أفكر فــــي الرقيب. صحيــــح أن المكان من 
العناصر الرئيسية المكونة للرواية، لكن هذا 
ال يعني أن الكاتب مطالب بتسميته، إذ يكفي 
ذكر تفاصيل المكان من خالل السرد لتتمخض 
عن ذلــــك هوية المكان، ويعطــــي القارئ رؤية 
كاملــــة عن المناخ الــــذي تجري فيه 
أحــــداث الروايــــة، باإلضافة إلى 
أنني أرى في عدم تســــمية المكان 
مــــا يتيح للقــــارئ فرصــــة تصور 
إليها،  واالنطالق  أوسع،  مساحات 
ومــــن ثــــم تخرجــــه مــــن محدودية 
الجغرافيا، كمــــا تجعل المكان الذي 
تجــــري فيــــه أحــــداث الروايــــة أكثر 
خصوصيــــة، هــــذا باإلضافــــة إلى أن 
بعــــض الروائيين مثل الروائي الكبير 
عبدالرحمن منيف، لم يذكر المكان في 
أغلــــب رواياته، ولم يخــــّل ذلك باكتمال 

النص الروائي“.
رغــــم أن الخطــــاب الختامــــي ألبطال 
روايــــات الغانم كان أشــــبه برســــائل ترســــم 
معنى خاصــــا للهوية ولالنتمــــاء إلى األرض 
والوطن، مثال الرســــائل المســــكونة بالخوف 
مــــن المجهــــول، والقلقــــة مــــن الرهــــان على 
الالمضمــــون، والمرتابة من االرتهان إلى عدم 
الثبات على األرض الصلبة. رغم ذلك فالغانم 
ال تهتم بإيصال رسالة إلى القارئ وذلك ألنها 
تــــرى ”أن العمــــل الفني أيــــا كان نوعه، ليس 
بالضــــرورة يحمل بين طياته رســــالة ما، وإال 
لكنت كتبت مقالة بطريقة مباشرة، وضمنتها 
عددا من الرسائل، أو النصائح. لكن المعاناة 
التي يكابدها المبدع تســــتمر باإللحاح عليه، 
حتــــى تتبلور لديه فكرة مــــا، أو مجموعة من 
األفكار، ثم يرســــم لها قالبا فنيا يكون مالئما 
لتوجهــــه، وفي خضــــم عمليــــة الخلق تجري 
محاولــــة حثيثــــة من قبــــل الكاتــــب إلخضاع 
هــــذه الــــذات العصية، ومــــن ثم نقــــل أفكاره 

بطريقة غير مباشــــرة من خالل الشــــخصيات 
واألحداث“.

ال يشغل الغانم التوثيق الروائي للعادات 
والتقاليــــد االجتماعية بقدر انشــــغالها بخلق 
فضاء ومساحة تجري فيها األحداث وتتحرك 
الشــــخصيات بطريقــــة طبيعية منســــابة مع 
الزمان والمكان اللذين تجــــري فيهما أحداث 
الروايــــة دون أن يكون هنــــاك افتعال لحدث، 
أو إقحام لشــــخصية، ومن الطبيعي -حســــب 
رأيها- أن يتم رسم صور فوتوغرافية بطريقة 

غير مصطنعة لتؤطر الواقع المعيش.

 األدب النسوي

وفــــي ســــؤال لـ“العــــرب“ حــــول انعكاس 
العناصــــر  علــــى  الثــــوري  العربــــي  الربيــــع 
التقليديــــة للثقافة العربيــــة. تجيب الغانم ”ال 
يســــتطيع الكاتــــب أن يتنصل مــــن األوضاع 
التي تجــــري حوله ســــواء أكانت سياســــية، 
أم اقتصاديــــة، أم اجتماعيــــة، أم غيرهــــا، في 
الوقت ذاته ال يســــتطيع أن يسقط أيا من هذه 
األوضاع علــــى أدبه، وإال ألصبحــــت كتاباته 
باردة مفتعلة ال حياة فيها، وال روح، وبالتالي 
يســــتطيع أن يسيرها كما يشاء. من الطبيعي 
أن يتأثــــر الكاتب بجميــــع األوضاع المحيطة 
به، بطريقة مباشــــرة، أو غير مباشــــرة، ومع 
الوقت تتحول إلى هــــّم ال بد وأن يتحرر منه، 
ليتخلص مــــن ثقله، فيتبلور في فكرة، أو عدة 
أفــــكار، وهنا ال بّد مــــن قالب فني مالئم يحمل 

عبء هذه التجربة“.
وفي مداخلة حول مقوالت األدب النســــوي 
أمام حقوق المرأة فــــي المجتمعات الذكورية 

تؤكد ضيفتنا على أنه بالرغم من أن مصطلح 
األدب النسوي منذ أن ظهر في منتصف القرن 
التاســــع عشــــر كان الهدف منه نصرة المرأة، 
وإزالة العوائق التي تعترض طريقها، أال أنها 
تتحفــــظ على هذا المصطلــــح، وترى أن هناك 
أدبا إنســــانيا يشــــترك فيه كل مــــن الطرفين، 
ال رجولــــة فيــــه وال أنوثــــة، ذلــــك أن همــــوم 
اإلنســــان المعاصــــر واحــــدة، ومــــا يعبر عنه 
الرجل، تســــتطيع التعبير عنه المرأة بطريقة 
إنســــانية متكاملة. تقول الغانم ”عالم المرأة 
ال ينفصل عــــن عالم الرجل، كما أن النصوص 
الشعرية، والقصصية، والروائية التي عبرت 
عنهــــا المرأة رصــــدت التحوالت السياســــية 
واالقتصاديــــة واالجتماعيــــة التي طرأت على 
العالم العربي مثلهــــا مثل الرجل. في النهاية 
أنا ضد تصنيف األدب إلى أنثوي، أو ذكوري، 
فما يعبر عنه الرجل تســــتطيع المرأة التعبير 
عنــــه. وينبغي توجيه الحديث إلى المســــائل 
العميقــــة في األدب، والمعاناة التي يعيشــــها 
اإلنســــان المعاصر، والتمييز بين النصوص 
األدبيــــة الجيــــدة، وتلــــك الرديئــــة، بــــدال من 
االنشــــغال بالنص الذي ينتجــــه الرجل، وذلك 
الــــذي تنتجه األنثى، واســــتعارة أفكار غربية 

انتهت، وعفا عليها الزمن“.

} أبوظبــي - صـــدر عـــدد جديد مـــن مجلة 
”شـــاعر المليون“ عـــن أكاديمية الشـــعر في 
لجنة إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي، لشهر أغسطس، مواكبا 
لفعاليـــات مهرجـــان ليوا للرطـــب 11، حيث 

أسدل المهرجان ستاره.
وجـــاءت افتتاحيـــة العدد تحـــت عنوان 
”إطالق اســـم محمـــد خلـــف المزروعي على 
شـــارع رئيســـي في مدينـــة زايـــد بالمنطقة 
الغربيـــة“، وذلـــك تكريمـــا وتقديـــرا لجهود 
فارس الثقافة الحاضـــر الغائب محمد خلف 
المزروعـــي، فـــي خدمـــة اإلمـــارات وتخليدا 
لمســـيرة إنجازاته على المستويين المحلي 
والعالمـــي في مجال صـــون التراث الثقافي. 
وعرفانا لمكانته وعطاءاتـــه من قبل القيادة 

الرشيدة.
واشـــتمل العـــدد أيضا علـــى اإلعالن عن 
المسابقات التراثية الشيقة للمعرض الدولي 
للصيد والفروســـية 2015، التي ستحظى بها 
الدورة الثالثة عشـــرة من فعاليات المعرض 
وتقام تحت رعاية ســـمو الشـــيخ حمدان بن 

زايـــد آل نهيـــان، ممثل الحاكم فـــي المنطقة 
الغربية رئيس نادي صقاري اإلمارات.

كمـــا ضّم العـــدد جملـــة من الحـــوارات 
الالفتة مع شعراء من نجوم ”أمير الشعراء“، 
تصدرهـــا حوار الشـــاعر العمانـــي عبدالله 

العريمـــي، حيث أكد الشـــاعر في 
هذا الحوار أن الشـــعر بالنسبة 
إليه ليس جزءا من حياته بل هو 
حياتـــه كلها، وهو أجمل األقدار 
وأهـــم مبـــررات الحيـــاة، وهو 
الضفـــة التي يدافـــع من خاللها 

عن حقوقه في الحياة.
حوارا  العـــدد  ضـــّم  وكذلك 
ممتعـــا مع نجمـــة مـــن ”أمير 
السادس،  لموســـمه  الشعراء“ 
الشـــاعرة مناهـــل فتحـــي من 
حواء  تدعم  والتي  الســـودان، 

الســـودانية وتصّر على أنها قادرة على 
إدهاش العالم بأناقة لغتها وحضورها الذي 
يعكس حضارة بلد الســـودان. أما في مجال 
االســـتطالعات فتطرق العدد إلى اســـتطالع 

حول ما تشـــكله النخلة بالنســـبة إلى بعض 
من شـــعراء ”أمير الشـــعراء“، وتناول ثاني 
االســـتطالعات آراء شـــعراء ســـعوديين من 
”أميـــر الشـــعراء“ في مـــا جـــال بخواطرهم 
لحظـــة اإلعالن عن فوز الشـــاعر الســـعودي 

حيدر العبدالله.
فيما تناول ثالث االستطالعات في العدد 
ردود كوكبـــة مـــن نجـــوم ”أمير الشـــعراء“ 
حـــول جماليـــة غالف الديـــوان ومـــا له من 
تأثير إيجابي في شـــّد القـــارئ، والعديد من 
التســـاؤالت التـــي تتمحـــور 
وأسباب  الغالف  أسرار  حول 

اختياره.
من  مجموعة  العدد  ونشـــر 
قصائد الشعر النبطي والفصيح 
وشاعر  لشعراء ”أمير الشعراء“ 
التابوت  ”نبوءة  مثل:  المليون“، 
واليـــم“ لعـــالء جانـــب، ”حزين“ 
”درويشـــة  العونـــي،  لصقـــار 
البحـــر“ لرشـــا زقيـــزق، ”تشـــتت 
وانبعاث“ لعبدالله العمري، ”متخم 
باألمنيـــات“ لعبدالله آيت الصديق، 
”يد القلم“ لفالح الهاجري، ”شـــاطئ 
لعبدالمنعم األمير، ”رحيل  لنوارس الحلـــم“ 
ألحمد  لمبارك العازمي، ”الماشـــطة“  المزن“ 
األخـــرس، ”يمانـــي وأفتخـــر“ ألبوهاجـــس 

الهاروبـــي، ”المثيـــل“ إليمـــان عبدالهـــادي، 
”صـــدع جليد“ ألمجـــد بركات، ”ثـــورة أقالم“ 

لمنصور الشمري.
كمـــا أفرد هذا العدد من المجلة مســـاحة 
بالشـــاعرة  الخاصـــة  الفيســـبوك  لصفحـــة 
الســـورية قمر صبري الجاسم. وتناول ركن 
”تويتـــر“ العديد من التغريـــدات تحت عنوان 
”تغريـــدات فـــي فقيـــد المـــوروث والثقافـــة 

أبوخلف“.
وأخيرا اختتم العـــدد في فقرة ”ضفاف“ 
التي يكتبها رئيس التحرير سلطان العميمي 
مديـــر أكاديميـــة الشـــعر والتي أتـــت تحت 
عنوان ”مطالـــع القصائد النبطية“. يبّين من 
خاللهـــا العميمي كيف لجأ الشـــعراء البدو 
في الماضي إلى إدخال أســـمائهم في مطالع 
القصائد، ونسب القصيدة منذ أول بيت إلى 
الشاعر، حيث أن هذا النهج استمّر ألكثر من 

سبعمئة سنة.

دخلت الرواية الســــــعودية إلى األدب العربي عبر تناولها للحالة االجتماعية والثقافية كأداة 
فنية تناولت القضايا التي تشــــــغل املثقف السعودي على املستوى السياسي واالجتماعي 
ــــــات لم تتوقف عند احلالة اإلنســــــانية االجتماعية  ــــــر أن كثيرا من الرواي واالقتصــــــادي، غي
الكاشــــــفة ملناطق عمياء لدى القارئ، عبر ســــــبر أغــــــوار أبطالها ومواقفهــــــم حيال احلياة 
وقضاياها املتداخلة، والروائية السعودية زهراء الغامن واحدة من الروائيات الالئي حاولن 

أن يقدمن للقارئ مساحة جديدة للكشف عن أسرار اإلنسان في مجتمع مقموع.

القـــارئ لروايات الغانـــم يقف عند 
منطقة من السرد الخاص بطبقة 
اجتماعيـــة يغلـــب علـــى أبطالهـــا 

االنفتاح ورفض السائد

 ◄

املجلـــة احتفـــت فـــي افتتاحيتها 
بفارس الثقافة الراحل محمد خلف 
املزروعـــي وضمت قصائد مختلفة 

لشعراء عرب

 ◄

الرئيســـية  العناصر  املـــكان مـــن 
املكونة للرواية، لكن هذا ال يعني 
أن الكاتـــب مطالب بتســـميته، إذ 

يكفي ذكر تفاصيله 

 ◄

عـــن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت، صدر كتـــاب بعنوان 
{اإلرهاب وصناعه: املرشد/ الطاغية/ املثقف} للمفكر والكاتب 

علي حرب.

تحتفـــل وزارة الثقافة املصرية بذكرى وفاة األديب العاملي نجيب 
محفـــوظ، املوافقة لــــ٣٠ أغســـطس الحالي، وتتضمن مســـابقة 

ومعرضا ألدب نجيب محفوظ وإصدار كتاب عن سيرته الذاتية.

صدر عن مركز املغرب األقصى للدراسات واألبحاث تقرير بعنوان 
{الحالة الدينية في املغرب}، من إعداد وتنســـيق الباحثني منتصر 

حمادة وسمير الحمادي.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستضيف دولة اإلمارات 
العربية المتحدة مبادرة جائزة 

«أفضل ناشر للعام»، ويمكن 
للمهنيين المشاركة في هذه 

المبادرة من خالل نشر أعمالهم 
على شبكة «لينكد إن»، وسيكشف 

عن اسم الفائز في ديسمبر 
المقبل.

◄ صدرت عن جمعية ”نوافذ 
للترجمة والتنمية والحوار“ في 
القاهرة، رواية ”غراميات بائع 
متجول“، وهي الرواية الرابعة 

التي تصدر عن نوافذ للكاتب 
العراقي برهان الخطيب.

◄ وجه ناشطون عبر مواقع 
التواصل االجتماعي دعوات، 

إلى الشعراء واألدباء والمثقفين 
وإلى كل من يملك كتابا للمشاركة 

في تظاهرات ستلتئم بساحات 
بيروت التي سيجتمع فيها 

المشاركون، وذلك بإحضار الكتب 
وتقديمها إلى الحاضرين.

◄ رحل عن عالمنا هذا األسبوع 
الفنان التشكيلى المصري الكبير 
هاني المصري، وهو أول مصري 

يعمل في استديوهات ”والت 
ديزني“ بهوليوود، عن عمر يناهز 

الـ64 عاما.

باختصار

أبوبكر العيادي

} عندما يجلس الكاتب أمام حاســـوبه أو 
دفتره أو أوراقه، ويهم بتأليف عمل جديد، 
هل يساور ذهنه أنه مقدم على صياغة عمل 
عظيم سيخلد ذكره من بعده؟ في الحقيقة، 
تختلـــف اآلراء من كاتب إلى آخر، فإذا كان 
غابرييل غارســـيا ماركيز يقّر بإيمانه بتلك 
الغايـــة، واعتزامه تجاوز الســـابقين كلما 
أقبـــل على تأليـــف رواية جديـــدة (ولو أن 
التجاوز ال يصح إال في العلوم الصحيحة، 
أما في األدب فاإلضافة هي األنســـب)، فإن 
ميشـــيل هويلبيك يعترف من جهته بأنه ال 
يســـتطيع أن يحكم على كتابـــه حتى بعد 
اكتمالـــه، وأن النقـــاد والقـــراء هـــم الذين 
يصدرون فيه حكمهـــم، ويبّوئونه المكانة 

التي يستحقها. 
وكـــم مـــن كاتـــب طمـــوح باء ســـعيه 
بالفشـــل، فالنيـــة شـــيء، والنتيجـــة على 
أرض الواقـــع شـــيء آخـــر. ذلـــك أن األثر 
العظيم ال يســـتلزم الموهبة وحدها، وإنما 
يســـتلزم أيضـــا تخصيص الكاتـــب وقته 
وجهده لمشـــروعه، كما فعل تولستوي في 
”الحـــرب والســـلم“ وماركيز فـــي ”مئة عام 
ودوستويفســـكي في ”اإلخوة  من العزلة“ 
كرامازوف“وفلوبيـــر في ”مـــدام بوفاري“. 
فمثل هـــذه األعمال قد تعـــزل مؤلفيها عن 
الناس، وتمنعهم من االشتغال بشيء آخر، 
وتضطرهم إلى أن يعهدوا بمعيشتهم إلى 
زوجة أو صديق أو أقرباء، وقد تســـتغرق 
من أصحابها ســـنين طويلة كما هو الشأن 
مع رواية ”الجبل الســـحري“ التي نذر لها 

توماس مان عشر سنوات من عمره.
ولكن ليس شـــرطا أن الكتب الضخمة 
التـــي تســـتوجب وقتا طويال هـــي األجدر 
واألبقـــى، فإذا كان بعض الكّتاب قد خلدوا 
أســـماءهم بأعمـــال طويلة النَفـــس أفنوا 
جانبـــا من عمرهم في صياغتها، فإن كّتابا 
آخريـــن نالوا االعتراف عـــن كتب أرادوها 
اســـتراحة بيـــن شـــطري عمل ضخـــم، أو 
تســـلية على هامش مشـــروع طموح، ولم 

تأخذ منهم في الحالين كبير جهد. 
وأبـــرز مثال علـــى ذلك روايـــة ”زازي 
للفرنســـي ريمـــون كينو التي  في المترو“ 
وضعها لمجرد السخرية من شتى األشكال 
الروائية، فصارت مرجعـــا، وكتاب ”مديح 
الجنون“ إليراســـموس (1466 1536-) الذي 
أّلفه لتســـلية صديقه توماس مور (1478-
1535) وتذكيره بمكانة الجنون في حياتنا، 
كطريقة إلعادة كل من أسكرته لذة السلطة 
إلى الواقع. هذا الكتيب اســـتطاع أن يعبر 
القـــرون، وأن يجـــد لـــه حتـــى اآلن موقعا 
متقدما في تاريخ األفكار، والحال أن مؤلفه 
كان ينوي االستناد إلى أعمال أهّم لتخليد 

اسمه وفكره.
والخالصـــة أنه ال يمكـــن التكهن بمآل 
هذا الكتاب أو ذاك ولو تجّند له (أو ضّده) 
النقاد فـــور صدوره، فالتاريـــخ هو وحده 

القادر على فصل الحنطة عن الزؤان.

 * كاتب من تونس مقيم بباريس

األثر الباقي

زهراء الغانم ال تسمي األماكن بأسمائها، بل تترك القارئ يتكهن بها

الروائية السعودية زهراء الغانم: ال رجولة وال نسوية في األدب

العدد الجديد من مجلة {شاعر المليون} تنوع ثري
مجلة ”شــــــاعر املليون“ مجلة شهرية، تعنى بالشــــــعر واألدب واملوروث الثقافي، تصدر عن 
أكادميية الشــــــعر التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وقد دأبت منذ والدتها على دعم 

اإلنتاج األدبي العربي وفتح اآلفاق أمامه بهدف التجدد والتأصيل.
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اســـتضاف ملتقى إبـــداع الثقافي الخامـــس بالقطيف مؤخرا تشكيل
الفنان التشكيلي السعودي عبدالرحمن السليمان في أمسية 

بعنوان {التشكيل السعودي من القمة إلى الناشئة}.

كشـــف الفنان يوسف الســـادة رئيس مجلس إدارة الجمعية 
القطرية للفنون التشكيلية عن نية الجمعية إقامة معرضها 

السنوي {من قطر}، في السادس من سبتمبر القادم.

يشـــارك حاليا الفنان المغربي محمد العـــادي في أكبر تظاهرة 
عالميـــة لفنـــون النحت على الخشـــب باليابـــان، بوصفه الممثل 

الوحيد للدول العربية واإلسالمية واألفريقية في التظاهرة.

الخميس 2015/08/27 - السنة 38 العدد 10020

} بريوت - انتقل الشاعر والفنان التشكيلي 
الســـوري- اللبناني سمعان خوام من الشام 
إلى بيروت عندما كان في السادسة عشرة من 
عمره، هربا من قسوة النظام عندما استولى 

حزب البعث على الحكم.
حتى بعد مرور ســـنين علـــى مجيئه إلى 
لبنـــان وحصولـــه على الجنســـية اللبنانية، 
تعرض إلى الضرب المبّرح في وضح النهار، 
ألنه خـــّط إلى جانـــب ما رســـمه على حائط 
محّطة القطار القديمة فـــي منطقة الكرنتينا 

”عسكر، وبواريد، وجزمات“.
بالرغم من األســـى العميق الـــذي تركته 
هذه الحادثة في نفســـه، لم يكـــّف الفنان عن 
مناهضـــة العنف وقمع الحريات العامة، وقد 
عبـــر عن ذلك في الكثير مـــن أعماله ومواقفه 
التي ســـاند من خاللها الهاربين الســـوريين 

من أتون الحرب.

بني عاملني

بدأ سمعان خوام بكتابة الشعر ثم انتقل 
إلـــى الفن التشـــكيلي دون أن يغادر شـــغفه 
األول، بـــل على العكس. بـــات التعبير الفني 
في لوحته يســـير بمحاذاة شعره، بعيدا عن 

فّخ الترجمة البصرية للكلمات.
يكاد كالمه يكون عن هزائمه ضّد الظلم، إّال 
في اللوحات التي يرســـمها، المدخل األقصر 
واألرحـــب لمحاولـــة اســـتيعاب التحـــوالت 
والتناقضـــات التي تعّج بهـــا لوحاته، حتى 

تلك المرفقـــة بنصوصه الشـــعرية، إذ تبقى 
ممتنعـــة عن الصـــرف ألنها خـــارج المنطق 

العام لألشياء كما تعودنا على رؤيتها.
فال الطاولة طاولة فـــي لوحة الفنان، وال 
المقعـــد مقعد بشـــكل دائم، حتى المشـــاعر 
التي تولدها مشـــاهدة الكثير من لوحاته في 
النفس، هـــي مثيرة للحيرة. ال يتطلب الحزن 
الوقـــت الكثير ليتحول إلى فرح، ومن ثم إلى 
طرافة محببة التي بدورها لن تطيل مكوثها 
كذلك فـــي حقل الرؤية حتـــى تصير محاكاة 

لمأساة ال نهاية لها.
يصّور سمعان خوام في لوحاته الدوران 
في فلك األشـــياء المتحّولـــة، كأنه أمر عادّي 
جدا؛ فهـــذا الفلك الملون الـــذي تتأرجح فيه 
ألوانـــه ما بيـــن الداكـــن والفاقـــع، هو بيت 
رجراج يليق بالشخص البادي في اللوحات، 

الذي ال يكون إّال سمعان خوام ذاته.
بيت غرائبي يخترق جسده أحيانا ويحّل 
فيـــه أحيانا أخـــرى حتى يصير جـــزءا منه: 
النافذة المطلة على اآلخرين. فمزاج سمعان 
متحـــول ونزق ومتلّبد، كمـــزاج ”عصفوره“، 
والُمرّمـــم  الجـــارح  اللطيـــف،  النمـــرود/ 

للتكسرات، والذي نادرا ما يفارق لوحاته.

بيت القصيد

مشـــهد ال يفـــارق الذهـــن أمـــام أعمـــال 
ســـمعان خوام: مشهد لعصفور يطير منفردا 
تحت جنـــح الظالم بدل أن يغفـــو مع أترابه 
على غصن شـــجرة مورقة ومحملة باألزهار 

العطرة قبيل انعقاد الثمر.
ليس الحضور ”الجسدي“ لهذا العصفور 
في معظم لوحات الفنان ما يجعل منه صورة 
ذهنية مالزمة، بل لربما إحســـاس المشاهد 
بأن ذلك العصفور هو أهّم بكثير من حضور 

في اللوحات أو من غيابه عن بعضها.

إنه كائن ســـحرّي ينتحل شخصية فنان 
اسمه ســـمعان خوام، ال بّد أن يكون سحريا، 
إذ ما مـــن عصفور مرســـوم عرفته اللوحات 
التشـــكيلية يضاهـــي تعدد أشـــكال ظهوره 
المشبع بشـــحنات عالية من الشعرية، تفتح 
آفاق التأويـــل وتحور القصص التي أراد أن 

يسردها لنا بصريا ”سمعان العصفور“.
عبثـــا تحـــاول القبـــض علـــى معنى أو 
شـــكل دائم لعصفوره، هو دائمـــا يبدو فوق 

التصنيف وخارجا عن أي تأطير نهائي.
أكثر مـــا يميز أعمال الفنان هو عصفوره 
صاحـــب ألـــف مظهـــر ومظهر، هـــو جليس 
سمعان تارة، زائره، و“ساكنه“، وتارة أخرى 

هو غريمه وصانع جحيمـــه، لكنه في جميع 
األحوال يبقى في عين سمعان القمر في قعر 

البئر، وخيال الظل الُمرادف للحياة.

م. ع

[ فنان يصور في لوحاته الدوران في فلك األشياء المتحولة بسالسة المعتاد
سمعان خوام يمنح عصفوره السحري ألف لون وكلمة

التعبير الفني في لوحات سمعان 
خـــوام يســـير بمحـــاذاة شـــعره، 
بعيدا عن فـــخ الترجمة البصرية 

للكلمات

 ◄

ــــزاج ســمــعــان مــتــحــول ونـــزق  م
ومــتــلــبــد، كــمــزاج {عــصــفــوره}،  
للتكسرات  واملـــرمـــم  الـــجـــارح 

والذي نادرا ما يفارق لوحاته

 ◄

ميموزا العراوي

} انتشــــر الفــــن التجريدي فــــي المنطقة 
العربية ســــريعا بعد أن ُكــــّرس في الغرب 
وخاصــــة الواليــــات المتحــــدة فــــي فترة 
الخمســــينات من القرن الفائت، كردة فعل 
على الفن الواقعي/ االجتماعي الذي كان 

سائدا في روسيا آنذاك.
جاء الفن التجريدي العربي مشحونا 
بألــــوان مشــــرقية تتجلــــى علــــى ســــطح 
اللوحات كانقشاع ضوئي تأخذ المشاهد 
إلــــى ما هو أبعــــد من تجريدية المشــــهد 

المصّور.
كما دخلت الحروفية إلى فضاء العديد 
من األعمال الفنيــــة، مضيفة إليها أجواء 
صوفيــــة بعيــــدة كل البعد عــــن الزخرفية 

التزيينية.
ومــــع ذلــــك تكمــــن خصوصيــــة الفن 
التجريــــدي التعبيــــري اللبنانــــي فــــي ما 
هــــو أبعد مــــن ذلــــك، إذ ظهــــر منفلتا في 
العديد مــــن الحاالت من منظومة التجريد 
التعبيــــري ”التقليــــدي“ المتمثــــل عموما 
بتقنية التنقيط ورش األصباغ، أو رصف 
األلوان بتركيبات إيحائية، أو سكبها على 

القماش، إلخ…
الخصوصيــــة تكمــــن فــــي أنــــه حتى 
األعمال الفنية المصّنفة بأنها تشــــكيلية 
وغيــــر تجريديــــة، تحتــــوي علــــى نبض 
تجريــــدي كمــــا يحتــــوي الجســــد الروح 
البشــــرية. ولعــــل أهــــم الفنانيــــن الذيــــن 
جســــدوا هــــذه الخصوصيــــة الفنية هو 

الفنان فادي بّراج (1940/1988).
فادي بّراج صاحــــب الطيف الخفيف، 
واالبتســــامة الشــــاحبة الذي لــــم يصمد 
طويــــال علــــى وجــــه األرض فتوفــــي بعد 

صراع طويل من المرض.
اللبنانيــــة  الحــــرب  انــــدالع  عايــــش 
واســــتمرارها حتــــى أصابتــــه نيرانهــــا، 
فقضت على مرســــمه الخاص، الكامن في 
باب إدريس وسط المدينة، ملتهمة معظم 

أعماله الفنية.
البعــــض قــــال إن لوحاته تلــــك كانت 
تحمل في أجوائها النبرة المأساوية التي 
ألقــــت بلعنتها على الفنــــان وعلى مدينته 
بيروت، بعد فترة غيــــر طويلة على بداية 

نجاحه الفنّي.
صّنــــف الفنان بأنه تجريــــدّي الهوى، 
ولكــــن لوحاتــــه التــــي تجســــد وجوهــــا 
عن  وتصّور أشــــخاصا ال تقل ”تجريدية“ 

باقي أعماله.
لفادي بّراج عمل فني ”مغناطيســــي“ 
تشّرب اللون الوردي المتالشي والمطّعم 

بأحمر دموّي متخّثر. 
يجســــد الفنان في هذا العمل ”وجها“ 
يلتهــــم وكأنــــه تحت ســــطوة ســــحر ما، 
وبواســــطة ملعقــــة طبقــــا مــــن الطعــــام 

”المجّرد“ المجهول ماهيته.
لعله طعــــام كوني مؤلف من شــــظايا 
نيازك حادة وشبه مسحوقة، مما قد يبرر 
ظهور بقعــــة دم مموهة علــــى طرف عينه 

الشاخصة في الفراغ. 
أمــــا فمه ونظرتــــا عينيه، فليســــت إّال 
ثقوبا ســــوداء تســــتدرج الناظر إلى عمق 
اللوحة المســــطحة ليصطــــدم بحدودها، 

فيزداد الشعور باالختناق.
قد يكون هذا العمل من أروع اللوحات 
التي وقع عليها نظري، خاصة من ناحية 
احتوائها لخطاب التجريد األكثر حميمية 
في قالب تشــــكيلي وظيفي بحت، يقتصر 

هدفه على تظهير التجريد.
يســــتحيل أن تنظــــر إلــــى لوحة فادي 
بّراج هذه لترى الشــــخص المرسوم على 
أنه موضوع اللوحة.. مســــتعينا بســــحر 
خاص به، عرف الفنان كيف ”يهّمش“، في 
عين الناظر، الرداء الحســــي المتمثل في 
هيئة الشــــخص المرســــوم، كما تمّكن من 
محو واقعية وجهــــه وتغييبها عن دائرة 
بصــــر المتلقي، عبر التركيز على تعبيرية 

مالمحه.
هذا الوجه المرئي/ الالمرئي الصامد 
خلف التعبيرية المطلقة ال يمكن تحديده 
لمن يكون. يمكن أن يكون المرأة أو لرجل 
أو لولــــد يافــــع، وانطالقا مــــن ذلك تكمن 
أيضا قوته التجريدية المفتوحة على كل 

االحتماالت وفق نظرة المشاهد.
هذه التعبيرية التجريدية الكامنة في 
وجــــه فادي بّراج ليس لها زمان وال مكان، 
وال يمكــــن حصرها في شــــخص واحد له 

مالمح تشكيلية محددة.
وجــــه فادي بّراج ليــــس وجه جائع أو 
قلق، أو مفجــــوع… إنه وجــــه ”تجريدي“ 
فارق راســــمه ليقف شــــاهقا وسط جنون 
األلفية الثانية ليقول: أنا الجوع.. القلق.. 

أنا الخوف والفجيعة واالختناق.

* ناقدة من لبنان

رمز الفجيعة العربية 
ما بعد الحداثية 

} بعد أن تخرج من الجامعة سنة 1990 تاركا 
وراءه ذاكرة طويلة من رســـوماته األسبوعية 
التي كانت تالمس هموم الطالب وتطلعاتهم، 
التحق بقافلة الصحافة الســـعودية الرسمية 
رســـاما كاريكاتيريـــا في صحيفـــة الرياضي 
 2001) اليـــوم  صحيفـــة  ثـــم   ،(2000/  1998)
/2003)، ثـــم صحيفة الحيـــاة التي بدأ العمل 

بها من 2004 وال يزال.
توقفـــت مـــع فنـــان  صحيفـــة ”العـــرب“ 
الكاريكاتير ماهر عاشـــور للحديث معه حول 

تجربته خالل العقدين الماضيين.
يقول عاشـــور عـــن بداية تجربتـــه ”منذ 
أول  ومـــع  الجامعـــة  رســـالة  مـــع  بدايتـــي 
كاريكاتير تناولت من خاللها مشاكل الطلبة، 
كانت ردة فعل الطلبة غير متوقعة بالنســـبة 
إلّي؛ غيـــر متوقعة ألني لم أكـــن أنتظر مديح 

المتلقين، ولم أفكر فيها إطالقا“.
ويسترســـل ”بعد الجامعـــة توقفت لفترة 
بســـبب انشـــغالي بـــأول وظيفة رســـمية لي 
في الحكومة. ولكن بعـــد فترة راودتني فكرة 
العودة لممارســـة فن النقد مرة أخرى. وكان 
ذلك من خـــالل جريدة الرياضي المتخصصة 
فـــي مجـــال الرياضـــة والفـــن. وكانـــت هذه 
الجريـــدة نقلة لي إلى عالـــم االحتراف. فلقد 
كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس، وهذا ما 
لمســـته من خالل ردود أفعال المسؤولين في 

الجريدة ورؤساء أندية والعبين وقّراء“.
ويتابـــع عاشـــور ”تلقيت بعدهـــا عرضا 
ماديـــا أفضل في جريدة اليوم فانتقلت إليها، 
حيث كانت تتميز بانتشـــار كبير في المنطقة 
الشـــرقية. ومنها بدأ اسم ماهر عاشور يظهر 
في ســـاحة الصحافة كرســـام صاحب فكرة، 
لهذا الســـبب طلبت مني أسرة تحرير جريدة 
الحيـــاة المســـاهمة في إصدار أول نســـخة 
سعودية بالمملكة، وكانت تجربة ناجحة بكل 

المقاييس“.
وعن أســـرار انتقاله من الحيـــاة الدولية 
إلى المحلية بعد أن قّدم عاشـــور إلى القارئ 
العربـــي مجموعة قضايا حساســـة، يحدثنا 
قائـــال ”من بدايـــة عملي في جريـــدة الحياة 
وأنا أقوم برسم كاريكاتيريين للشأن المحلي 
أســـبوعيا، وأربعـــة أعمـــال لصفحـــة الرأي 
المهتمة بمختلف القضايا المحلية والدولية. 
فكنت أقوم خالل سنتين متواصلتين ببعض 

الرسومات ذات الشأن الدولي، ونقدها بشكل 
كبير“.

ويشرح متذكرا ”غير أنه في إحدى المرات، 
وحســـب ما أفادني به رئيـــس التحرير، فإن 
إحدى رســـوماتي أغضبت إحدى الســـفارات 
األجنبيـــة، ومنها تـــم تخصيصـــي للقضايا 

المحلية فقط“.
عادة، مـــا يجعـــل الرقيب مهمـــة المبدع 
صعبة، فهو يمأل مســـاحاته باأللغام. توقفنا 
مع عاشور على أثر هذا الرقيب في اشتغاالته 

الفنية، وهل يشعر بأنه محاصر؟
يجيب عاشور ”فعال، أكبر عائق ألي مبدع 
هـــو وضع خطوط حمراء تحّد وبشـــكل كبير 
من صياغته للعديد من األفكار والرســـومات 
بالطريقـــة التي يريدهـــا. والخطوط الحمراء 
لـــم تكن محددة لقضايا معينة فقط، بل تعّدت 
إلـــى عدم القيام بأي رســـم لبعـــض الجهات 
الحكوميـــة ومدرائها. فكنـــت أنتظر ردة فعل 

القراء حول بعض األعمال عند نشرها، ولكن 
كنت أتفاجأ بعدم نشرها ألني تجاوزت الخط 
األحمر فأشـــعر باإلحباط بشـــكل كبير. وهذا 

حتما سيؤثر على أعمالي الالحقة“.
يرســـم عاشـــور اآلن بشـــكل يومـــي فـــي 
صحيفـــة الحياة عـــن القضايا ذات الشـــأن 
العام في السعودية. األمر الذي ربما يستهلك 
الفنان ويحرق مستوى العمق الرؤيوي لديه. 
غير أن عاشور يرى بأن المتعب في األمر هو 
الفكرة، فما يؤرق رســـام الكاريكاتير المحلي 

هو الفكرة وتحويلها إلى رسمة جميلة.
يقـــول ”بطبيعـــة الحـــال فـــإن القضايـــا 
المحلية وإن كانت متشـــعبة ومتجددة، لكنها 
تختلف اختالفـــا كليا عن القضايـــا الدولية 
التـــي تكون أقـــوى وملهمة ألي فنان بشـــكل 
كبيـــر. والحمد للـــه أعتقد أنـــه بمقدوري أن 
أرســـم لســـنوات، وأعتقد أنه لـــم يحن موعد 

احتراقي بعد“.

ماهر عاشور يرسم الشأن العام السعودي بسخرية الكاريكاتير
منذ أن تنّبه لقدرته على السخرية بصورة 
فنية في صحيفة اجلامعة أثناء دراســــــته 
ــــــم النفــــــس فــــــي جامعة امللك ســــــعود  لعل
بالرياض، والفنان الكاريكاتيري السعودي 
ماهر عاشور لم يتوّقف عن التأمل والرسم 
حلــــــال األمة العربية واإلســــــالمية، متخذا 
ــــــة نافذة  ــــــد اليومي مــــــن صفحــــــات اجلرائ
يطّل عبرها على القارئ، ومســــــتلهما من 
معيشه الشخصي، ومن معاناة املواطنني 
وصبرهم على تقصير العديد من اجلهات 
ــــــه، باإلضافة إلى  ــــــة، مادة فنية ل احلكومي
ــــــة للكّتاب العرب واحملليني  متابعاته اليومي

الساخرين.

رسومات ماهر عاشور تنتصر للفكرة قبل اللون

يقول الشــــــاعر والفنان التشكيلي الســــــوري- اللبناني سمعان خوام ”لم أربح مرة واحدة 
ضد الطغيان أو القمع، كل ما قمت به هو أنني حولتهما إلى لوحات“، كلمات تختصر ما 
مّر به الفنان من جتارب حياتية قاسية وجدت طريقها إلى لوحاته بكثير من الشعر وقليل 

من البوح املباشر.

عصفور سمعان خوام هو بيت القصيد واللوحة

ماهر عاشور: 
أعتقد أنه بمقدوري أن 

أرسم لسنوات، إذ لم يحن 
موعد احتراقي بعد



} القاهــرة - أثبـــت باحثـــون أن أغلب املواد 
الفعالـــة فـــي التني مطهـــرة وملينة للجســـم 
داخليـــا وخارجيـــا. فيمكن اســـتخدام ثماره 

املجففة ملعاجلة اجلروح والقروح املتعفنة.
ويقول الدكتور أوليفر الباســـتر، مسؤول 
جمعيـــة الوقاية من األمراض في املركز الطبي 
التابـــع جلامعة جـــورج واشـــنطن، إن التني 
املجفف والـــذي يعد من أكثـــر الفواكه الغنية 
باأللياف يحتوي على مســـتوى عال من مركب 
الفينول الذي يستخدم كمطهر لقتل اجلراثيم.

وتتميز هذه الثمـــرة اللذيذة بقدرتها على 
مقاومة اإلمســـاك احلاد واملزمن. ويفيد التني 
املغلي فـــي عالج التهـــاب القصبـــة الهوائية 
واحلنجـــرة. كما أن تنـــاول كأس منه قبل كل 
طعـــام يفيد في تخفيف الســـعال التشـــنجي 

الديكي الذي يصيب األطفال.
ويعتبر التني من أكثر الفواكه واخلضروات 
التي حتتوي على نســـبة عالية مـــن األلياف، 
حيث حتتوي حبة واحدة من منه على غرامني 
من األليـــاف (20 باملئة مـــن االحتياج اليومي 
املوصـــى بـــه). ويوجد به نوعني مـــن األلياف 
وهي األلياف القابلة للتحلل والذوبان في املاء 

واأللياف غير القابلة للتحلل.
وقد أظهرت الدراســـات خـــالل أكثر من 50 
ســـنة مضت أن األليـــاف املوجودة في األغذية 
النباتيـــة تـــؤدي دورا فعاال في تنشـــيط أداء 
اجلهـــاز الهضمـــي ولهـــا دور هـــام فـــي أداء 

وظيفته الطبيعية، وتســـاهم فـــي التقليل من 
خطـــورة اإلصابة ببعض أنواع الســـرطانات. 
ومبا أن التني يعتبر غنيا باأللياف فقد وصفه 
أخصائيو التغذية كطريقة مثالية لزيادة نسبة 
ما يحتاجه جسم اإلنســـان من األلياف، حيث 
تعمل األلياف غيـــر القابلة للتحلل على تهيئة 
الطريق للمواد باخلروج من اجلسم من خالل 
األمعاء. وذلـــك بإضافة املاء إليهـــا. وبالتالي 
تســـاهم في زيادة ســـرعة اجلهـــاز الهضمي 

وتكفل استمرار وظيفته الطبيعية.
ولقـــد ثبت أيضا أن الغـــذاء الذي يحتوي 
على األلياف غير القابلـــة للذوبان ميتلك أثرا 
وقائيـــا ضـــد ســـرطان القولون. ومـــن ناحية 
أخـــرى فقد ثبت أن الغـــذاء ذو األلياف القابلة 
للذوبـــان يقلل من مســـتوى الكولســـترول في 
الدم بنســـبة أكثر من 20 باملئـــة. وعليه فإنها 
تعتبـــر ذات أهمية كبيرة في احلد من خطورة 

اإلصابـــة بالنوبات القلبية. وأظهرت دراســـة 
أخـــرى أجرتهـــا جامعة فـــي نيوجرســـي أن 
التني املجفف يحتـــوي على املركبني أوميغا 3 
وأوميغا 6 وهما يلعبان دورا كبيرا في التقليل 

من نسبة الكولسترول.
وأمـــا مـــن ال يهتـــم بالتغذيـــة الصحيـــة 
ويتنـــاول كميـــات كبيرة من اللحـــوم والقليل 
من اخلضـــراوات ويعيش فـــي ضغط عصبي 
متواصل، فإن التني يســـاهم في إحداث توازن 
بني األحماض املختلفة في اجلســـم والناجتة 

عن تناول األغذية املختلفة.
ويوضـــح د. طاهـــر حســـني، استشـــاري 
التغذية، أنه لتحقيق أقصى استفادة من التني 
يفّضل تناوله سريعا بعد الشراء، ألن تخزينه 
لعدة أيام يجعله يفقد مذاقه، وأيضا يفقد قدرا 
مـــن قيمته الغذائية. كما يفّضل شـــراء حبات 

التني ذات اللون الغامق.

سوسن ماهر

} كشـــفت الكثير من الدراسات أن هناك عددا 
كبيرا من املعلومات اخلاطئة والشـــائعة حول 
الفوائـــد الصحيـــة للماء. وتعد مـــن أهم هذه 
املعلومات فكرة أن املاء يســـاعد اجللد على أن 
يكون رطبا، حيث ســـاد االعتقاد أن املاء يحفز 
الوقايـــة من جفاف اجللـــد. واحلقيقة العلمية 
تفيد بـــأن تأثير املياه على اجللـــد قليل جدا. 
وشـــرب املياه بكميـــة كبيرة لـــن مينع جفاف 
اجللـــد. فجفاف اجللد ال يتأّثر بعوامل داخلية 
ولكن يتأّثر بعوامل خارجية، مثل نظافة اجللد 

والبيئة احمليطة.
وجدير بالذكر أنه من الشـــائع اخللط بني 
العطش واجلفاف املرتبطـــني باملاء. فالعطش 
يبـــدأ فـــي حالة زيـــادة تركيز املـــواد في الدم 
بنســـبة 2 باملئة. في حني أن اجلفاف يبدأ في 

حالة وصول التركيز إلى 5 باملئة.
ويشـــاع أيضا أن شـــرب املاء ميّد اجلسم 
بالطاقة في حالة ممارســـة الرياضة. فالكمية 
الكافيـــة مـــن الســـوائل أمر مهـــم للرياضيني 
مبختلف األعمار للقضاء على احلرارة الناجتة 
عن الرياضة، إال أن املاء ال يوفر طاقة للجسم، 

مثل السوائل األخرى والعصائر الطبيعية.
وبالنســـبة إلى املياه املعدنيـــة فهي قد ال 
حتتوي على الفلوريد الـــذي يضاف إلى مياه 

الصنبـــور. فالفلوريد عنصر مهـــم في عملية 
متعدن العظام واألسنان. وهو ما يجعل زيادة 
استخدام املياه املعدنية قد يؤدي إلى تسّوس 

األسنان.
وتوضـــح د. هنـــاء القراقصـــي، أســـتاذة 
الباطنة بطـــب قصر العينـــي، أن للماء فوائد 
كثيـــرة على جســـم اإلنســـان، فهـــو العنصر 
الرئيســـي الـــذي يعتمـــد عليه في الســـوائل 

وإشباع العطش.
ولفتت إلى أن االســـتهالك الكافي واملنتظم 
من املياه له العديد من الفوائد الصحية، إضافة 
إلـــى أنه ليس لـــه أي من الســـعرات احلرارية 

والدهون والكربوهيدرات أو السكريات.
وأشـــارت القراقصـــي إلى أن تنـــاول املاء 
يعّزز عمليـــات األيض. وهذا ما يســـاعد على 
عمـــل اجلهاز الهضمي بشـــكل جيد ويحّســـن 
حـــركات األمعاء العادية. كما أنه يســـاعد في 
تخفيف ومعاجلة الصداع النصفي، وحتسني 

حالة املزاج.
وحـــذرت مـــن أن اإلفراط في شـــرب املياه 
بكميـــات كبيرة ضـــار، خاصة بالنســـبة إلى 
األشـــخاص الذين يعانون من أمـــراض قلبية 
وارتفاع ضغط الدم، فعليهم االنتباه من زيادة 

كمية املاء في اجلسم.
وأوصــــت أبحــــاث طبيــــة املــــرأة بتناول 
لتريــــن من املــــاء أو حوالي 8 أكــــواب، يوميا، 

أمــــا الرجل فعليه تناول 3 لتــــرات من املاء أو 
12 كوبــــا من أّي ســــائل، ما يســــاعد في إزالة 
السموم من اجلسم. وعلى الرغم من أن املاء ال 
يعادل نسبة السموم في اجلسم، إال أن الكلى 
تســــتخدمه فــــي التخّلص من الســــموم. وفي 
حالة أن اجلســــم ال يحتوي على نسبه معّينة 
من املاء فإنه ســــيظل محتفظا بالســــموم. كما 

وظائف  املــــاء  يعّزز 
الكلــــى ويقّلــــل من 
احلصــــى  تكــــّون 
عن طريــــق إذابة 
واملعادن  األمالح 

في البول التي 
تسّبب حصى 

الكلى.
ويســــاعد 
فــــي  املــــاء 

الوزن،  إنقاص 
حيــــث أن شــــرب املاء 

تخفيــــض  فــــي  يســــاعد 
احلرارية،  الســــعرات  عدد 
باإلضافــــة إلى أنــــه يجعل 

باالمتــــالء  يشــــعر  اإلنســــان 
والشبع، هذا بجانب أنه يساعد في 

عــــالج الصداع، ويحســــن أداء اجلهاز 
الهضمي.

محمد رجب

} يحـــاول مريض البارانويا أن يقنع نفســـه 
ومن حوله بأنه ميتلـــك مواهب متمّيزة، منها 
أنـــه ميتلك عقال ذكيا أو صوتـــا عذبا. ويوهم 
اآلخرين بأنه يحوز أموال طائلة وأنه شخص 
ذو نفـــوذ وله عالقـــات مهمة مع شـــخصيات 
قيادية قـــد ال يكون لها أي وجود على األرض. 
وجدير بالذكر أن مريض جنون العظمة يتمّتع 

بقدرة على اإلقناع ويبدو كالمه منطقيا.
فالبارانويا عبـــارة عن اعتقاد جازم بفكرة 
خاطئـــة ميلـــك املصـــاب بهـــا جهـــازا معّقدا 
وتفصيليـــا يتمركز حول أوهـــام واقعية. هذه 
األوهـــام تقنعه بأنه مضطهد من قبل اآلخرين، 
وبأن الســـبب الرئيســـي الضطهاده من قبلهم 

هو كونه شخصا عظيما ومهما للغاية.
ومتتلك شـــخصية جنـــون العظمـــة قدرة 
عالية على إزعاج أو إغضاب اآلخرين، بســـبب 
التصّرفـــات غيـــر املرنـــة واجلامـــدة، والتي 
تعانـــي صعوبة في التأقلم مـــع محيطها. كما 
أن مريـــض البارانويا يكـــون دائما في موقف 
دفاعي ردا على انتقـــادات محتملة. ودائما ما 
يكون مشـــغوال بخفايا البشـــر ونواياهم. كما 
أنه عنيد ويشـــعر باالعتزاز غير املبرر واملبالغ 

فيه لنفسه.
ومن العوامل املساعدة على اإلصابة بهذا 
املـــرض، أن يصـــاب املرء بصدمة مـــا كنتيجة 
امتحـــان، أو أن زوجتـــه تركتـــه، أو محبوبته 
خانتـــه، يتعـــّرض إليهـــا الشـــخص فيصاب 
باهتـــزاز عميق ينجم عنه اإلحباط فيهرب إلى 
البارانويـــا. وينتج املرض أيضا عن الفشـــل، 
حيـــث أن بعض النـــاس ال يتحملـــون اخلطأ 
وأن الصـــواب حليفهم الدائـــم. وحني يقعون 
في اخلطـــأ يصرون عليـــه ويحاولون مع ذلك 
إيجاد مخرج. هذا بجانب تعّلم بعض العادات 
السلوكية اخلاطئة، مثل عدم االعتذار والتعّود 
علـــى اخلطأ واإلصـــرار عليه، أو االســـتهزاء 

باآلخريـــن واالنتقاد الدائم لهم. وبشـــكل عام 
فإن اضطراب احلياة األســـرية وســـوء عملية 
التنشـــئة االجتماعيـــة، يشـــّكالن بيئة خصبة 

لنشأة مثل هذا املرض.
وقـــد يتقّمص الطفل أثنـــاء طفولته أو من 
خـــالل مراحل بلوغه شـــخصية أبويه أو أحد 
أفـــراد عائلتـــه ممن يشـــكون من حالـــة وهم 
العظمة، أو قد يتقّمص شخصية ذات مميزات 
يتأّثر بها وبســـلوكياتها كشـــخصية سياسي 
كبير، أو قائد بارز أو ممثل أو مطرب مشهور، 
مـــا يخلق الصراع النفســـي بني حتقيق الفرد 
لرغباته وبني خوفه من الفشـــل في إشباعها. 
كذلـــك فـــإن التفوق الكبير قد يكون ســـببا في 

اإلصابة بجنون العظمة.
وتوّصلـــت دراســـة بريطانية إلـــى أن من 
يتعّرضون ملواقف اجتماعيـــة مخجلة ناجمة 
عن نقص فـــي شـــخصيتهم أو مظهرهم أكثر 
عرضـــة لإلصابـــة بجنـــون العظمـــة وعقـــدة 
النقص. وأشـــار علماء إلى أن جعل اإلنســـان 
يشـــعر بأنه قصير القامـــة افتراضيا ينقل له 
شعورا سيئا عن نفسه وخوفا من أن اآلخرين 
يريـــدون إيذاءه. كما أوضـــح باحثون أن عدم 
تقدير الشـــخص لنفســـه ميكـــن أن يؤدي إلى 

تفكير يتسم بجنون العظمة.
وينقســـم عالج هـــذا املرض النفســـي إلى 
ثـــالث مراحـــل: املرحلـــة األولى هـــي العالج 
النفســـي، كون أن جنون العظمة هو بالنهاية 
مرض نفســـي وليـــس عضويا، ومـــن ثم فإن 
العالج النفسي دائما يبقى األفضل. واملرحلة 
الثانية هي األدوية، حيث تســـتخدم املهدئات 

فـــي عالج البارانويا والصدمـــات الكهربائية. 
كمـــا تســـتخدم بعض وصفـــات األنســـولني 
املعـــدل. وتكمن صعوبة هـــذه الطريقة في أن 
مريـــض البارانويـــا ال يعتـــرف بأنـــه مريض 
ويرفـــض تناول العـــالج. أما املرحلـــة الثالثة 
فهي املســـاعدة الذاتية، وتعتبر نقطة البداية 
والنهاية فـــي عالج أّي مرض، فـــإذا لم يؤمن 
صاحب املـــرض بأنه مريض وعليه أن يتعالج 
ليتخّلـــص مـــن هذا املـــرض فلن يشـــفى منه. 
وتعتمـــد هـــذه الطريقة علـــى تعّلـــم املريض 
أســـاليب التوافق مع املجتمع، مع عدم القيام 
بسلوكيات تتعارض مع قيم ومعايير املجتمع 
حتى ال يزيد التوتر مع اآلخرين، وحتتاج هذه 
املرحلة تقديرا وتشـــجيعا مـــن املجتمع للمرء 

حتى الشفاء والوصول إلى بر األمان.

ويقـــول د. خليل فاضل، استشـــاري الطب 
النفســـي، إن مريض البارانويـــا يعيش حالة 
مـــن وهـــم االعتقـــاد جتعلـــه يرى نفســـه في 
مســـتوى أعلى وأرقى ممن حوله. وأوضح أن 
هذا املرض يرتكز على جانبني، األول مشـــاعر 
العظمـــة، فهو يســـتخف بالنـــاس ويحّقر من 
شـــأنهم، والثاني مشـــاعر االضطهاد، والتي 
تســـّبب للمريض الهذيان والشـــعور بالدونية 

فيعاجلها بهذا األسلوب.
ويشـــير د. خليـــل إلـــى أنـــه مـــن أعراض 
اإلصابـــة مبرض جنـــون العظمة، مـــا يعرف 
بالريبة الشـــديدة وغير املنطقية، أو االشتباه 
والشـــك فيما حوله، انطالقا من أنه أفضل من 
اآلخرين. وبالتالي حتوم حوله مشاعر سلبية 
تتمحور فـــي الشـــعور بالغضـــب والكراهية 

واخليانـــة، باإلضافـــة إلى وجـــود أوهام لدى 
املريض ملدة طويلة، وهو ما يجعل لهذا املرض 

مضاعفات خطيرة إذا لم يعالج في بدايته.
وتضيف د. رضوى إبراهيم، أســـتاذة علم 
النفـــس باجلامعة األميركية في القاهرة: حتى 
اآلن لـــم يتوّصـــل العلم لســـبب مـــا ينتج عنه 

اإلصابة بجنون العظمة.

جنون العظمة مرض ينفخ في صورة الذات بما ليس فيها
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

بعض الناس يتعرضون إلى إحباط شديد نتيجة صدمات نفسية بسبب الفشل في العمل 
أو الدراســــــة أو العالقات العاطفية فيهربون إلى اخليال ويلجأون إلى ابتداع جناح وهمي 
وعظمة خيالية تزيد األمر ســــــوءا وتفاقم تضررهــــــم صحيا واجتماعيا. ويطلق علميا على 
هذه احلالة اســــــم البارانويا أو جنون العظمة. وهو مرض نفسي يصيب اإلنسان، فيجعله 
يبالغ في وصف نفسه مبا يخالف الواقع، حيث يدعي الشخص امتالك قدرات جبارة أو 

مواهب ممّيزة أو أموال طائلة.

من يتعرضون لمواقف اجتماعية 
مــخــجــلــة نــاجــمــة عـــن نــقــص في 
أكثر  مظهرهم  أو  شخصيتهم 

عرضة لإلصابة بجنون العظمة

 ◄

ــعــوامــل الــمــســاعــدة على  مــن ال
اإلصابة بجنون العظمة أن يصاب 
امتحان  المرء بصدمة ما كنتيجة 

أو فشل عالقة أو عمل

 ◄

حبة واحدة من التين تحتوي على 
األلـــيـــاف، وتغطي  مــن  غــرامــيــن 
اليومي  االحتياج  من  بالمئة   20

الموصى به

 ◄

[ عدم تقبل الفشل يؤسس لإلصابة بالبارانويا [ املرض يرتكز على االستخفاف بالناس والشعور باالضطهاد

◄ وجد باحثون بريطانيون أن 
تناول الطعام أثناء السير في أي 
مكان يثير الرغبة في تناول طعام 

أكثر مقارنة باألكل أثناء أنشطة 
أخرى تشتت الذهن مثل مشاهدة 
التلفزيون أو التحدث مع صديق.

◄ يحذر خبراء في جمعية طب 
األسنان البريطانية من إمكانية أن 
تؤدي الطبيعة احلمضية ملشروب 

املاء الساخن بالليمون إلى تآكل مينا 
األسنان وبالتالي ظهور بقع على 

األسنان وتغير لونها.

◄ خلصت دراسة إلى أن املشي 
أو السباحة أو ركوب الدراجة ربع 
ساعة فقط في اليوم هي أفضل من 

عدم القيام بأي تدريبات بدنية لكبار 
السن، وأن ذلك يساعدهم على إطالة 

أعمارهم االفتراضية.

◄ أوضح أخضائيو التغذية 
أن الهندباء عشب يعمل مبثابة 

منشط قوي للكبد، وبالتالي ميكن 
استخدامه لعالج مرض الكبد 

الدهني، كما أنه يساعد على إزالة 
السموم والتخلص من الدهون 

املتراكمة في الكبد ويعزز وظائف 
الكبد السليمة.

◄ نبهت العديد من األبحاث الطبية 
من املخاطر الصحية للعبوات 

البالستيكية املستخدمة في تناول 
الطعام أو الشراب، وخاصة إذا كانت 
ساخنة ألن احلرارة املرتفعة تتسبب 
في نفاذ بعض املواد الكيميائية من 

البالستيك إلى الطعام والشراب، 
وهو ما يعد أمرا خطيرا للغاية.

◄ قالت مصادر طبية إن آخر 
املرضى املسجلني باإليبوال في 

سيراليون خرج من املستشفى، بداية 
األسبوع اجلاري، وبدأت فترة عد 

تنازلي حتى يعلن شفاؤه متاما من 
املرض.

ذكر باحثون فرنســـيون أن وجـــود عالقة ثقة بني املريض وطبيبه 
هي أفضل وســـيلة للعالج، ألنها قادرة على تنشـــيط إنتاج هرمون 

األندروفني القادر على تسكني األلم.

أكد علماء أميركيون أن الضحك يعطي نفخة من األوكسجني 
تؤثر علـــى جهاز القلب مثل الرياضة تماما، وأن دقيقة ضحك 

تعطي نفس فوائد ثالثة أرباع الساعة من االسترخاء.

مريض البارانويا يتميز بقدرة كبيرة على إقناع كل من حوله

خالفا للشائع الماء ال يمنع جفاف الجلد

التين يطهر الجسم ويعالج القروح المتعفنة

3 لتــــرات من املاء أو جل فعليه تناول
 من أّي ســــائل، ما يســــاعد في إزالة
من اجلسم. وعلى الرغم من أن املاء ال
سبة السموم في اجلسم، إال أن الكلى
مه فــــي التخّلص من الســــموم. وفي
ى إ م جل ي وم يب

اجلســــم ال يحتوي على نسبه معّينة
فإنه ســــيظل محتفظا بالســــموم. كما

وظائف  ــاء 
ي إ

ويقّلــــل من
و

احلصــــى 
ـق إذابة 
واملعادن
ل التي
صى 

ــاعد 
فــــي 

الوزن، 
ن شــــرب املاء

تخفيــــض  فــــي 
احلرارية،  ــــعرات 
ـة إلى أنــــه يجعل 

باالمتــــالء  يشــــعر  ن 
 هذا بجانب أنه يساعد في

صداع، ويحســــن أداء اجلهاز
.

كشــــف أطباء أملــــان أن البصل يمكن أن يخفــــف آالم التهاب 
األذن الوســــطى الذي تظهر أعراضه، فــــي البداية، في صورة 

ضغط أو الشعور باالمتالء في األذن.

ّ



} تونــس – قّدمــــت إعالميــــة ومقدمــــة أخبار 
القنــــاة الوطنيــــة األولــــى التونســــية مســــاء 
الثالثــــاء، اســــتقالتها فــــي اختتام النشــــرة 

الرئيسية لألنباء على الهواء مباشرة.
وأرجعت زينة اخلميري ســــبب استقالتها 
مــــن القنــــاة الوطنية إلى تعمــــد القناة إجبار 
فتحته  املقدمــــني علــــى اجتيــــاز ”كاســــتينغ“ 
مؤخــــرا، دون مراعاة ســــنوات العمل وعامل 
التجربــــة خاصــــة وأنها أمضت 14 ســــنة في 

تقدمي األخبار.
من جهتــــه، اعتبــــر الرئيس املديــــر العام 
ملؤسسة التلفزة مصطفى باللطيف أّن الشكل 
الــــذي اتبعته اخلميري في تقدمي اســــتقالتها 

هو استغالل غير قانوني ملرفق عام، مؤكدا أن 
ذلك يتعارض مع القوانني الداخلية للمؤسسة 

ويستحق املتابعة التأديبية.
وبني باللطيف أّن مسألة األقدمية ال تخول 
ألي صحفي داخل املؤسسة أن يحتكر وظيفة 

التقدمي التلفزي.
وشــــرحت اخلميري علــــى صفحتها على 
فيســــبوك أســــباب قرارها املتمثل في رفضها 
تدخــــل فــــرع النقابــــة الوطنيــــة للصحفيــــني 
باملؤسســــة فــــي قســــم األخبــــار، ”مــــن خالل 
الضغط على اإلدارة العامة للقيام بكاســــتينغ 
الختيار املقدمني وإخضاع كل املقدمني سواء 
باحلضور أو عبر تســــجيالت لهذا الكاستينغ 

دون احتــــرام ملقدمــــة في القســــم دامت أربعة 
عشر عاما“، 

وأضافت ”هذه إهانة لــــي من فرع النقابة 
ومن املؤسسة أيضا،  فال ميكن أن أشارك في 
كاستينغ من املفروض أن يكون لوجوه جديدة 
تقدم اإلضافة وتواصل املســــيرة، ثانيا ورغم 
أن اللجنة التي تؤكد إدارة املؤسســــة أنها من 
اختارتها وأشــــك في ذلك، قد اختارتني ضمن 
مجموعة من الصحفيني لتأمني النشــــرات في 
الفترة القادمــــة، إال أن اإلدارة العامة طالبتنا 
بتقــــدمي كل النشــــرات اإلخباريــــة أي في كل 
األوقــــات، فكيف يســــتوي من يقدم النشــــرات 

طوال سنوات مبن هو حديث التجربة“.

وتفاعلــــت قضيــــة االســــتقالة إعالميا في 
تونس. 

ودعمهــــا بعــــض اإلعالميــــني منهم محمد 
شــــلبي املدير العام السابق للتلفزة التونسية 
املالحق قضائيا في القضية املعروفة بقضية 

”كاكتوس“ منذ 5 سنوات. 

علـــى الهواء مباشـــرة، وأمام  } واشــنطن – 
الماليين من المشاهدين في الواليات المتحدة 
ودول الجـــوار، ممن كانوا يتابعـــون مؤتمرا 
صحفيا عقده الثالثاء، قام الملياردير األميركي 
دونالد ترامب، الحالم بالرئاسة خلفا للرئيس 
الحالـــي باراك أوباما، بـــإذالل نجم تلفزيوني 

شهير وطرده.
المطـــرود بأمـــر مـــن ترامب الـــذي تعهد 
بطرد المهاجرين غير الشـــرعيين من الواليات 
المتحـــدة إذا ما انتخبوه، هو جورج راموس، 
المكســـيكي  والكاتب  واإلعالمـــي  الصحفـــي 
المعروف، والمقيم فـــي ميامي، ممثل لمحطة 
Univisión  (يونيفيزيـــزن) الشـــاملة تغطيتها 
التلفزيونيـــة للواليات المتحـــدة وكندا ودول 
الناطقـــة  مـــن  وغيرهـــا  الالتينيـــة،  أميـــركا 
وأوروبا،  بأفريقيـــا  واألســـبانية  بالبرتغالية 
وهـــي أميركية تأسســـت ســـنة 1963 ومقرها 

بنيويورك.
بدأ الحادث حين وقـــف راموس، المولود 
في 1958 بالمكســـيك، والمعـــروف بانتقاداته 
غيـــر  بطـــرد  ترامـــب  لتعهـــد  التلفزيونيـــة 
الشـــرعيين، راغبـــا في طـــرح ســـؤال، فنهره 
ترامب باســـتفزاز مشـــهود، وقال لـــه ”لم تتم 

دعوتك. اجلس، اججلس. اججججلس“.
لكن راموس تابع ســـؤاله، لشـــعوره ربما 
بأنـــه لم يكن هناك مـــا يمنع حضوره للمؤتمر 

كسواه، فتجاهله ترامب بوضوح.
رامـــوس، الحائـــز علـــى ”جائـــزة إيمي“ 
 Maria الدوليـــة 8 مـــرات، إضافة إلى جائـــزة
Moors Cabot  للصحفييـــن، عانـــد وأصر وقال 
لترامـــب ”لي الحق في طرح ســـؤال“، فعاجله 
المرشح للرئاســـة األميركية ورد عليه: لم يتم 
اإلذن لك.. عد إلى يونيفيجين. في إشـــارة إلى 

المحطة.

ولمـــا أصـــر رامـــوس صاحـــب الخبـــرة 
اإلعالمية المقدرة بـ30 ســـنة، الـــذي اختارته 
األميركية هذا العـــام ”بين 100  مجلة ”تايـــم“ 
مؤثـــر وصانع للرأي العام“، التفت ترامب إلى 
أحـــد الحراس الذي تقدم مـــن راموس ورافقه 

إلى خارج القاعة.
يذكر أن محطة التلفـــزة األميركية ”ان بي 
كانت قد قطعت عالقاتها مع المرشـــح  ســـي“ 
الجمهـــوري لالنتخابـــات الرئاســـية دونالـــد 

ترامب.
وقررت عـــدم بث انتخابـــات ملكتي جمال 
الواليات المتحـــدة والكون اللتيـــن ينظمهما 
ترامب، وذلك إثر الهجمات المتكررة التي يقوم 
بها على المكســـيك والمهاجرين منها، آخرها 
كان في نيويورك أمام حشـــد من مناصريه في 
ترامب تاور، حيث قال ”حين أرسلت مكسيكو 
شـــعبها، فإنها لم ترسل افضل ما عندها. إنها 
لم ترســـلكم. إنها ترسل أناســـا لديهم الكثير 
من المشـــاكل ويجلبونها معهم إلينا. يجلبون 

المخدرات. إنهم مغتصبون“.
استنكرت ما  شبكة التلفزة ”يونيفيزيون“ 
كما تلفزيون  ترامب، معلنة –  أسمته ”شتائم“ 
أورا المكســـيكي الذي يملكـــه الثري كارلوس 

سليم – قطع العالقات معه.
كذلـــك فعلت محطة تيليفيـــزا وأهم محطة 
ناطقة باللغة األسبانية في العالم التي أعلنت 
أنها لن ترســـل أحدا لتغطيـــة انتخابات ملكة 

جمال الكون.
ترامـــب الـــذي أعلن أيضـــا أنه ســـيعمل 
على بناء جدار فاصل بين البلدين وســـيجبر 
بمالحقـــة  هـــدد  تمويلـــه،  علـــى  المكســـيك 

المؤسسات اإلعالمية المقاطعة قضائيا.
وتأتي هذه المواجهة بين ترامب وراموس 
بعـــد خـــالف أثـــار ضجة كبيـــرة بينـــه وبين 
األميركية  اإلعالمية في شـــبكة ”فوكس نيوز“ 

للتلفزيون ميغين كيلي.
ففـــي مناظـــرة المرشـــحين الجمهوريين، 
ســـألته كيلي عن تصريحاته ضد النساء، بما 
فيها قولـــه إنهن ”خنزيرات ســـمينات، كالب، 
قـــذرات، وحيوانات مقرفـــة“. في حينه، حاول 

ترامب التهرب من اإلجابة.

وحصلت مناظـــرة الحزب الجمهوري على 
24 مليون مشـــاهد، أعلـــى التصنيفات لحدث 
غيـــر رياضي فـــي تاريخ تلفزيـــون الكيبل في 

الواليات المتحدة.
ولكن في مقابلة الحقة مع شـــبكة ”سي أن 
أن“ األميركيـــة قال إّن معاملتـــه في المناظرة 
كانـــت ”غيـــر منصفـــة“. وقال موجهـــا كالمه 
لصحفيـــة شـــبكة فوكس نيوز، ميغـــان كيلي، 
إنه يرى الدم يتســـرب منها، في إشارة تحمل 
الكثير من اإليحاءات الجنسية، حسب ما رأى 

عدد من النقاد في وسائل اإلعالم األميركية.
ما دفع الصحفية إلى التفتيش في تاريخه 
المهين للنساء. كما هاجم ترامب قناة ”فوكس 
نيوز“ نفسها، معتبرا إياها ”ُتحارب نجاحه“.

لكن ســـرعان ما جرى اتصال بين ترامب، 
ورئيس شـــبكة ”فوكـــس نيوز“، روجـــر إيلز، 

قبل أســـبوعين ســـاهم في تنقية األجواء بين 
الطرفين. لكن يبدو أن ترامب، اختار المواجهة 
مجددا. وبعد هدنة امتدت ألسبوعين، شّن أول 
أمـــس على موقـــع تويتر، حملـــة جديدة على 
اإلعالميـــة األبرز في شـــبكة ”فوكـــس نيوز“، 

ميغن كيلي، انتقاما منها.
بعـــد عـــودة كيلي مـــن عطلتهـــا الصيفية 
وترقيتهـــا عبر نقل برنامجها إلى وقت الذروة 
المســـائية، بدأ ترامب انتقادها عبر تغريدات 

متتالية على موقع تويتر.
هذه المواقف دفعت روجر إيلز إلى إصدار 
بيان، اعتبـــر فيه أن ”تهجـــم ترامب المفاجئ 

على كيلي مقلق“.
وأضـــاف ”ميغين كيلي تمثل أفضل ما في 
الصحافـــة األميركية، وكلنا في شـــبكة فوكس 

نرفض اإلشارات الفظة“.

فـــي المقابل، قال ترامب ”أنا ال أتفق تماما 
مـــع بيـــان فوكـــس. ال أعتقـــد أن ميغين كيلي 

صحفية جيدة“.
ووفق محللين إعالميين فإن ترامب يعرف 
جديـــا ماذا يفعل وهو ممســـك بخيوط اللعبة 
بشـــكل جيد، فطرده لصحفي مكسيكي شهير 
ســـيزيد مـــن تســـليط الضـــوء عليـــه. كما أن 
انتقـــاده للصحفيـــة التي أصبح لهـــا برنامج 
في وقت الذروة محســـوب، فهو يسعى إلى أن 
يصبـــح نجم البرنامج حتى لـــو كان ذلك عبر 

انتقاده في كل حلقة.
ولـــم يخطـــف ترامـــب األضواء منـــذ بدء 
الحمالت فـــي يونيـــو الماضي صدفـــة، فهو 
متســـلح بخبرتـــه الطويلـــة كونه أحـــد رموز 
صناعة الترفيه وثقافة االستهالك التلفزيوني 

في الواليات المتحدة منذ أعوام.
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ميديا
[ الحالم بالرئاسة يختار الخصومات التي تبقيه في دائرة الضوء [ ترامب خرق الهدنة مع فوكس نيوز ألنها ليست في مصلحته

التهجم على اإلعالميين طريق سالك إلى الشهرة

المطرود بأمر ترامب هو جورج راموس، النجم التلفزيوني الشهير  الذي اختير ضمن أكثر المؤثرين في الرأي العام

في كل مرة يرتكب فيها حماقة، يبدو أن أرقام احلالم برئاســــــة الواليات املتحدة األميركية 
ــــــه“ ووقاحته بات ترامب ســــــيد الصفحات األولى  ــــــد ترامب تتحســــــن. فرغم ”فظاظت دونال
وموضوعا دائما في نشــــــرات األخبار والبرامج احلوارية، وعنوانا رئيســــــيا في نشرات 

أبرز القنوات اإلخبارية األميركية.

مقدمة أخبار تونسية تستقيل على الهواء مباشرة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قتل صحفيان اثنان من شبكة 
"سي.بي.أس" األميركية األربعاء رميا 
بالرصاص وذلك خالل بث مباشر في 

والية فرجينيا األميركية. 

◄ أصيب صحفي سوري يتعاون 
بانتظام مع خدمة الصور والفيديو 

في الوكالة الفرنسية لألنباء من 
منطقة حلب في سوريا، بجروح 

فيما كان يغطي معارك بني مقاتلي 
املعارضة وقوات النظام.

◄ لقي صحفي مراسل لقناة صالح 
الدين الفضائية العراقية مصرعه 
رميا بالرصاص على يد مسلحي 
تنظيم الدولة اإلسالمية في غرب 
مدينة املوصل، حسبما أفادت به 

مصادر أمنية عراقية.

◄ قال خالد البلشي عضو مجلس 
نقابة الصحفيني املصريني، تعليقا 
على قانون اإلرهاب األخير واملادة 
املتعلقة بالغرامة املالية ملن يكتب 

أخبارا عن اجليش دون الرجوع إلى 
املصادر الرسمية، ”إن مخاوف تأثير 
قانون اإلرهاب على الصحفيني بدأت 

مبكرا“.

◄ نشرت قناة العالم اإلخبارية 
اإليرانية، فيديو وصورا حلظة 

إصابة مراسل التلفزيون اإليراني 
محمد حسن حسيني بريف الالذقية 

الشمالي، بشظايا قذيفة هاون 
أطلقها مسلحون أثناء تغطيته 

للمعارك الدائرة هناك.

◄ نفى مصدر مسؤول بالشركة 
املصرية لألقمار الصناعية (النايل 

سات) ما تردد عن بث الشركة لقناة 
إباحية حتمل اسم ”شغف“، وأوضح 
املصدر أن هذه القناة تبث عبر القمر 

الفرنسي يوتلسات.

باختصار

«آخر معلومة تفيد بأن الصحفيني التونســـيني املختطفني في 

ليبيا بخير، ونحن اآلن نقوم باتصاالت إلطالق ســـراحهما منذ أن 

وردتنا املعلومة قبل أكثر من شهر».

 الطيب البكوش  
وزير اخلارجية التونسي

«اإلعـــالم يحتل دورا كبيـــرا في حياة األمم والشـــعوب ويؤثر تأثيرا 

مباشرا وغير مباشـــر في توجهاتها خاصة مع تعدد وسائل اإلعالم 

وتنوعها وتسارع انتشارها». 

محمد العمري 
مساعد مدير عام وكالة األنباء األردنية

«البد من التنســـيق بني وزارات التربية والشـــؤون الدينية والعدل 

ألجـــل تطوير حمالت توعية بأخطـــار املواقع اإلباحية وتلك التي 

تشجع على اإلرهاب». 

  يونس جرار 
مسؤول بوزارة اإلعالم واالتصال اجلزائرية

 تــرامــب لــم يــخــطــف األضــــواء 

بخبرته  متسلح  فهو  صــدفــة، 

صناعة  رمـــوز  كــأحــد  الطويلة 

الترفيه وثقافة االستهالك

◄

زينة الخميري:

ال يمكن أن أشارك في 

كاستينغ من المفروض أن 

يكون لوجوه جديدة

اليمن يشتكي إعالم الحوثي لألمم املتحدة بسبب طائفيته
} صنعــاء - قّدمت البعثة اليمنية الدائمة لدى 
األمم المتحدة أمـــس تقريرا مفصال بالجرائم 
التـــي ارتكبهـــا اإلعـــالم التابع لميليشـــيات 
الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وناشـــدت البعثـــة اليمنيـــة األميـــن العام 
لألمم المتحدة، بان كي مون، برفع الملف إلى 

مجلس األمن الدولي.
وأكد التقرير أن وســـائل اإلعـــالم التابعة 
لميليشـــيات الحوثي قامت بشّن حملة بهدف 
تعميق الفتنة الطائفية في البالد بالتحريض 

على أساس مذهبي ضد األهالي.
وكانـــت الحكومـــة حـــذرت مـــن المخاطر 
الكارثية لتأجيج النزعة المناطقية التي تقوم 
بها ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.

وحملـــت وزارة حقوق اإلنســـان في بيان 
بثتـــه وكالـــة األنبـــاء اليمنية هذا األســـبوع  
”الميليشيا االنقالبية المســـؤولية التاريخية 
والتحشـــيد  التعبئـــة  فيـــه  ستتســـبب  لمـــا 
المناطقـــي والمذهبي فـــي تمزيق ما تبقى من 
لحمة النســـيج االجتماعي فـــي اليمن والذي 
تعايـــش فيـــه الجميـــع بمختلـــف انتماءاتهم 

ومذاهبهم الدينية على مر التاريخ“.
وعدت الوزارة قيام الميليشـــيا بالترويج 
لألكاذيـــب والتلفيقـــات عن بعـــض الحوادث 
العرضية التي شهدتها بعض المدن المحررة 
يعكس حالة اإلفالس األخالقي والوطني التي 
وصـــل إليها ”التحالف الظالمـــي“ الذي يبدو 

أنه ”سيستخدم كل األساليب واألدوات القذرة 
لتدمير ما تبقى في اليمن أرضا وإنسانا“.

ويعبر واقع اإلعالم اليمني، إلى حد كبير، 
عن تطورات األزمة في اليمن، إذ ُيعد انقســـام 
المشهد اإلعالمي اليمني بين قسم داعم لحركة 
التمرد الحوثية، وآخر مؤيد لشـــرعية الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي، انعكاسا لحالة 
االســـتقطاب السياسي النشـــطة على األرض، 
ال ســـيما بعـــد نجـــاح حركـــة الحوثييـــن في 
فرض ســـيطرتها على بعض المـــدن اليمنية، 
واالســـتيالء على عدد من القنـــوات الفضائية 
للدولـــة،  المملوكـــة  والصحـــف  واإلذاعيـــة 
باإلضافـــة إلـــى القنوات والصحـــف الخاصة 
التـــي يملكها موالـــون لهـــم، أو حلفاؤهم من 

رجال النظام السابق.
وهـــذا األســـبوع، وصفت وســـائل اإلعالم 
الحوثية الحشـــود التي خرجت في محافظتي 
تعـــز وإب وســـط اليمـــن بأنها ”داعشـــيين“، 
في  وقبلهـــا وصـــف ســـكان منطقة ”دمـــاج“ 
محافظـــة صعدة التي هجرهـــم منها بعد ذلك 

بأنهم ”أجانب“.
وكانـــت أدوات الحوثييـــن اإلعالمية، إلى 
جانب وســـائل إعالم الرئيس السابق صالح، 
تصف المشـــهد في عمران ُقبيل ســـقوطها في 
أيـــدي الحوثيين في الـ8 مـــن يوليو الماضي، 
بأنـــه حـــرب بيـــن أهالـــي عمـــران، وبين من 
يســـمونهم ”التكفيريين“، في إشارة إلى رجال 

القبائل الذين يساندون الجيش في حربه ضد 
الحوثيين.

ويقول مراقبـــون إعالميون إن هذا الَنَفس 
الطائفي فـــي خطاب الحوثي يؤجج مشـــاعر 
عامة اليمنييـــن، الذين لم يخوضوا على مدى 
تاريخهم صراعا طائفيا على أســـاس مذهبي، 
وال يزالـــون يعتبـــرون الصراع مـــع الحوثي 

باعتباره ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون، 
وتتوســـع بقوة السالح، وليس باعتباره طرفا 
ـــّنية ذات  ”شـــيعيا“ في مواجهة األطراف السُّ

األغلبية في البلد.
ويبدي مراقبـــون تخوفاتهم من ُنذر حرب 
طائفيـــة في اليمـــن، في حال اســـتمر خطاب 

الحوثيين الطائفي.

اإلعالم الحوثي يتبنى خطابا تحريضيا يشجع على حرب طائفية



} الكويت – أجبرت مقاطعة شـــعبية نظمها 
مواطنـــون كويتيـــون على مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي شـــركات الصيد والتجـــار على 
تخفيض أسعار األسماك احمللية التي ارتفعت 

خالل اآلونة األخيرة بشكل مبالغ فيه.
وانطلقـــت احلملـــة التي اتخذت شـــعار 
”خلوهـــا تخيـــس“ -أي دعوها تفســـد- على 
موقع تويتر ذي الشعبية الكبيرة في الكويت 
وســـرعان مع جتاوبت معها قطاعات واسعة 
من املواطنني واملقيمني وانتقلت إلى الغالبية 
العظمى من الســـكان عبر الرســـائل املجانية 
لتطبيقـــات الهواتـــف الذكية مثل واتســـآب 
وفايبـــر وذلـــك بعـــد أن وصل ســـعر ســـمك 
الزبيدي املفضل لدى الكويتيني إلى ١٥ دينارا 
(نحو ٥٠ دوالرا) للكيلوغرام الواحد، ما يعني 
أنه بات يالمس السعر الذي وصل إليه برميل 

النفط في األسواق العاملية.
وفي مؤشر على قوة احلملة تراجع سعر 
الزبيدي إلى ما دون عشرة دنانير في ”سوق 
بالعاصمة والذي يعتبر أكبر ســـوق  شـــرق“ 
لبيع األســـماك فـــي الكويت حيـــث تراجعت 
أعداد رواد السوق واشتكى البائعون من قلة 

الزبائن وضعف الطلب.
وأمـــس نشـــر حســـاب خدمـــة الكويـــت 
نيوز علـــى تويتر تغريدة جاء فيها ”بشـــرى 
للمواطنـــني وصـــل ســـعر الكيلوغـــرام مـــن 
الزبيـــدي إلـــى خمســـة دنانير مع اســـتمرار 

املقاطعة“.
وكتبت مغردة ”الشعب في الدول املتقدمة 
يربي التاجر بإقباله على شـــراء البضاعة أو 
رفضهـــا، أّدب األرجنتينيـــون جتـــار البيض 
والبريطانيـــون جتار احلليب. ال تســـتهينوا 

باحلملة“.
وكتب مغرد ”لو تستمر (احلملة) أسبوعا 

إضافيا ميكن أن تنزل األسعار أكثر وأكثر“.
مغردة أخـــرى كتبت أن األســـعار ال تزال 
مرتفعـــة ال ســـيما أســـعار الزبيـــدي وقالت 
”العائلـــة الكويتيـــة هل يكفيهـــا كيلوغرام أو 

اثنان؟ (بالقطع) ال يكفي.. بكم نشتري؟“.
وأضافت أن هذه األسعار ميكن أن يشتري 

بها املواطن ”سوارا من الذهب أفضل“.
يذكر أن أســـباب ارتفاع األسعار إلى هذا 
احلد يعـــود إلى قيام خفر الســـواحل بحجز 
نحو مئة ســـفينة صيد من أصل مئة وستني 
ما دفع إلى انخفاض املعروض من األســـماك 

وبالتالي ارتفاع األسعار.
اجلهـــات  تغيـــب  إن  كويتيـــون  ويقـــول 
الرقابيـــة ممثلة في وزارة التجارة عن مراقبة 
األسعار سيدفعهم إلى تنظيم حمالت مماثلة 
بعد جناح هذه املقاطعة في حتقيق أهدافها.

وكان آلخريـــن رأي آخـــر. وكتـــب مغـــرد 
”صـــدق أحـــد الساســـة حـــني قـــال: إن حملة 
#خلوهـــا تخيـــس ملقاطعـــة األســـماك هدفها 
سياسي. اليوم سمك وغدًا غنم وشوية شوية 

قلب نظام احلكم“.

} الرياض – حيلـــة ذكية جلأت إليها مغردات 
ســـعوديات على موقع تويتر إلقنـــاع الرجال 
بأن يصبحوا هم ”امللوك“ بعد فشـــل احلمالت 
اإللكترونيـــة التي تطلق بـــني الفينة واألخرى 
للمطالبة بحقوقهن كحملة تطالب بإلغاء نظام 
الوالية عنهـــن وأخرى تطالب بالســـماح لهن 

بقيادة السيارة وغيرها.
واســـتغلت مغردات انتشار هاشتاغ حتت 
عنوان #فتاة تغتصب شـــابا على خلفية رواية 
لـــم تتأكد صحتها تشـــير إلى حتـــرش فتيات 

بعامل آسيوي، لنشر آرائهن حول الواقعة.
وحتول الهاشتاغ ســـاخرا حني استعارت 
املغـــردات كل املفـــردات التـــي توجـــه إليهـــن 
إلقناعهـــن بأنهـــن ”ملـــكات“، كســـبب إللغاء 
حقوقهن، لتوّجهها إلى الشـــباب الســـعوديني 

وتقنعهم بأنهم ”ملوك“.
وتنتشـــر عبارات رنانة علـــى اإلنترنت من 
قبيـــل ”أختي الكرمية: هـــل تعلمني أن احلرب 
املوجهـــة إليِك حـــرب ضروس يريـــدون منها 
اســـتعبادك وهتـــك عرضـــِك.. باســـم احلرية 
واملســـاواة فلمـــاذا يدعـــو هؤالء إلـــى حترير 
املـــرأة؟ ملـــاذا يســـتميتون إلخـــراج العفيفـــة 
مـــن بيتها.. ملـــاذا؟ لتنتهي حملـــة الوعظ بأن 

”حجابك رمز عفتك“.
وكتبت مغردة ”فتاة تغتصب شابا، لو أنه 
كان متسترا ولم يكن متعطرا ملا اغتصبه أحد؟ 
لكنه يرتدي ”شـــورت“ ثم يقول إنهن يتحرشن 

به“.
وقالـــت مغردة أخـــرى ”أكيد أنـــه فتنها ال 
ألومهـــا ملـــاذا لـــم يتحجب أويلبس شـــماغه؟ 
احللـــوى املكشـــوفة يتجمع حولهـــا الذباب؟ 

بينما احللوى املغطاة ال يقترب منها أحد“.
وأعـــادت املغـــردات إلى الواجهـــة نظرية 
”املـــرأة احملجبـــة التـــي تشـــبه احللـــوى غير 
املكشـــوفة فيما تعتبر املرأة غير احملجبة مثل 
احللـــوى املكشـــوفة يتجمع حولهـــا الذباب“، 
والنظريـــة تبرر حاالت التحرش التي شـــهدت 
زيادة ملحوظة ووثقت بالصور والفيديوهات 

ونشرت على الشبكات االجتماعية.

وعلى تويتر شـــبهت الســـعوديات الرجل 
”غير احملجـــب“ بأنـــه قطعة حلوى مكشـــوفة 

جتذب الذباب. 
وانتشـــرت نظريـــة أخرى تقـــول ”عزيزي 
الرجل أنت كالســـلك الكهربائي.. إذا لم تتستر 

سُتسبب صاعقة ودمارا“.
وانتقـــدت أخريـــات الشـــاب الـــذي ”خرج 
لوحده“ متسائالت ”أين إخوته، لم ال يخرجون 

معه؟!“.
في املقابـــل انتقدت مغردات املرأة. وكتبت 
إحداهـــن ســـاخرة ”مـــا عندك إخـــوة تخافني 

عليهم!“.
وقال مغرد ”يا دافع البالء عزيزي الشاب: 
إنهن ال يـــردن حريتك بل يردن حرية الوصول 
في إشـــارة إلى اجلملة الشـــهيرة التي  إليك“ 
تؤكد لنساء الســـعودية أن املنادين بحقوقها 
ال يريـــدون حريتها بل حريـــة الوصول إليها، 

وفق تعبيرهم.
وأقحمت هيئة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر في املوضـــوع كالعادة. وكتب معلق ”يا 
من تطالبـــون بإلغاء الهيئة فـــي هذه املواقف 

نعرف قيمتها يحمون عرضك وأنت مرتاح“.
وقـــال مغـــرد ”نحتـــاج قانونـــا للتحرش 

يحمينا مـــن املجتمـــع األنثوي، ال نســـتطيع 
اخلروج“، في إشـــارة إلى املطالبات الواسعة 
بإصدار قانون حترش رفضه متشددون كما أن 
املطالبات لم جتد آذانا صاغية من الســـلطات 

السعودية.
وقـــال مغـــرد ”في الغـــرب وال واحدة تفكر 
فـــي أن تتحرش بنا مع أننا منشـــي بشـــورت 

والسبب أن هناك قانونا“.
#وقالت مغـــردة ”فتاة تغتصب شـــابا، الله 
يهديه لو غطى عينيه ملا حترشـــن به“. وحذر 
مغرد ”نحن مســـتهدفون، إخوتي فـــي الله .. 

حتصنوا من املتحرشات“.
وقـــال آخر ”وال زال التغريب يفقد شـــباب 
بالدي حياءهم، ال تقـــل هن اغتصبنني بل قل 

أنا من تبرجت وسمحت لهن“.
وشرح مغرد ”تلبس ’شورت‘ بحجة حرارة 
الطقس وتخرج إلى الشـــارع ثم تقول حترشن 

بي!!“.
وخلصت مغردة ”عندما أرى فتى متســـترا 
أقول الله يزوجه، لكن عندما أرى رجال متبرجا 

فكأمنا يناديني“.
وصممت مغردات عبر برنامج فوتوشـــوب 
”لباسا شرعيا للرجل“ فمنهن من ألبسته برقعا 

أســـود مثل الذي ترتديه النساء في السعودية 
ومنهن من أضفن للباس السعودي ”الشماغ“ 

قماشا يغطي الوجه شبيها بالنقاب.
وطالب مغرد الرجال بعد اخلروج إال رفقة 

محرم.
واقترحت مغردات على الرجل الســـعودي 
أن يعيـــش كملـــك مثل املـــرأة الســـعودية فال 
يتخلى عن غطاء الرأس ألنه يحميه من أشـــعة 
الشـــمس احلارة فيبقي بشـــرته نضـــرة، كما 
يؤكـــدن أن عليـــه التخلي عن قيادة ســـيارته 
بنفســـه، مقترحات جلب ســـائق يقود سيارته 
ويتحمل عبء وعنـــاء القيادة وهو يجلس في 
الكراســـي اخللفيـــة معززا مكرمـــا كملك حتى 

يصل!
وأكـــدت الســـعوديات ”هنـــاك الكثيـــر من 
امليزات امللوكية التي تنعم بها املرأة السعودية 
دون غيرها من نســـاء األرض وبقية الكواكب، 
ميكنك أن جتربها أخـــي الرجل إذا اخترت أن 

تصبح ملكا!“.
يذكر أن هاشتاغ #فتاة_تغتصب_شابا، 
تصدر املراكـــز األولى في قائمة األعلى تداوال، 
في عـــدة دول عربيـــة منها مصـــر والبحرين 

والسعودية.
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@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب

لبنانسورياليبيا

اليمنمصر

تابعوا

@khaledcheibi  
مقتل، مقتل، مقتل.. أي من قتلهم؟

******
 @nbara5863   

ال يفصلنا عن مدة انتهاء البرملان 
غير ٥٠ يوما وسوف يبطل شرعيًا 
وليبيا مقســـمة اكثر من قبل. كّنا 
نطمح إلى أن يقـــع توحيد ليبيا 

ولكن ليبيا ضاعت.
******

@youssef13129082  
في لبنـــان وفي ليبيـــا احلكومة 
أخـــدت ميزانيـــة البلديـــات ولم 
تفعل شيئا والفرق أن الناس في 
لبنان خرجوا غاضبني وفي ليبيا 

ناموا غافلني.
******

@nbenotman  
العظيم  شـــعبنا  يشـــعر  عندمـــا 
باخلوف علـــى ليبيا من الضياع 
فإنه من حقهـــم أن يتطلعوا إلى 

قائد كبير بحجم تلك املخاوف.
******

@MahmudShammam  
مرشد اخوان ليبيا بشير الكبتي 
يعتبر تدخل قـــوات عربية غزوا 
خارجيا على أســـاس ان شـــذاذ 
االفـــاق الذيـــن يحاربوننـــا غزو 

داخلي.
******

@iHallucinate_e  
الميكننـــا احتالل شـــعب بعد أن 
جهلهم الطاغية ٤٠ سنة وجدناهم 

دكاترة في التحليل السياسي.

@Saa3dAlsalem  
ينخفض ســـعر البتـــرول، فيرعبنا 
املســـتقبل، ويصبـــح كل حديثنـــا 
حتســـرًا لتأخرنـــا فـــي تأســـيس 
إقتصاد ملرحلـــة مابعد النفط، وما 
إن يرتفع ننسى ونعود إلى النوم.!

******
@anwar_alrasheed  

يحـــان الغامـــدي الذي قتـــل ابنته 
برأتـــه احملكمة واعتبـــرت جرميته 

"إسرافا في التأديب"!!! إسراف.
******

@NawalAlhawsawi  
بعد واقعة االســـراف فـــي التاديب 
ميكننا اآلن االعتراف ان املعاهدات 
الدوليـــة املوقعـــة حلمايـــة املـــرأة 

والطفل ال تساوي قيمة احلبر.
******

@ghathami  
هناك حالة تنكيت على االنتخابات 
البلدية القادمة.... إن كنا سنستهر 
بكل (نصف خطوة) فإننا لن نصل 

إلى (أي خطوة) .
******

@almahfoodh20  
حتى لو كانـــت صالحية املجالس 
البلديـــة محـــدودة مشـــاركة املرأة 

بفعالية يقدم أكثر من رسالة.
******

@Mohamed__Othaim  
تكمن أهميـــة القبض علـــى أحمد 
املغســـل رئيس حـــزب الله املزعوم 
في احلجاز بعد ١٩ ســـنة من الفرار 

أنه بنك معلومات ال يقدر بثمن.

@gamaleid  
بشـــار األســـد: حريصـــون علـــى 
كمواطن  مصـــر!  مـــع  العالقـــات 
ســـقوطك  على  حريصون  مصري 

ومحاكمتك.
******

@shazlong81  
يجـــب إضافة هذه العبـــارة ملواد 
أي دســـتور "من حق كل شـــخص 
ان يكـــون لديه ما يخفيـــه"... تبًا 

للفضول.
******

 @mamoun1234  
مثلث جبل على، قناة الســـويس، 
عدن، يخلي املنطقة جنة اقتصادية 
لـــو عندنا دول قـــادرة على العمل 
معا والتنســـيق. لو سيطر العرب 
علـــى املـــاء سيســـيطرون علـــى  

االرض.
******

@HebaSaaleh  
ما هدف مظاهرات أمناء الشرطة؟ 
١- متكينهم من خدمة الشـــعب ٢- 
زيادة عدد امليكروباصات اململوكة 
لكل منهم ٣- رفع نســـبة اإلتاوات 

التي يجمعونها.
******

@mnabih123  
بعـــد انتحـــار والـــده لعـــدم قدرته 
املاليـــة.. محافظ يقـــرر عالج طفل 
مريض بالسرطان على نفقة الدولة،  

ملاذا الدولة مستعجلة هكذا؟
******

@M_ibr  
يجب علـــى الرئيس ان يســـتثمر 
وقتـــا وجهدا اكبر في "تأســـيس" 
مؤسسة تساعده أكثر في حتقيق 
أهدافـــه و ان تتواكـــب تطلعـــات 

املصريني فيه.
@UNICEFinArabic

منظمة اليونيسف

@RamadanSyria  
لـــدى إيران جيش يضـــم ٦٠٠ ألف 
جندي و٢ مليون احتياط ولم يقتل 
إســـرائيلي واحد علـــى يد هؤالء، 
لكنهـــم شـــاركوا في قتـــل مليون 

عراقي و٣٥٠ ألف سوري!
******

@eyad1949  
مـــا يتعـــرض له شـــعب ســـوريا 
يؤكـــد ان عصر التطهيـــر الفئوي 
واغتصـــاب األرض والتآمر القذر 
على الشـــعوب لم ينتـــه بعد! قال 

نظام عاملي!!
******

@AlkamiK  
احلكومة السورية تدين استعمال 
العنف ضد املتظاهرين في لبنان! 
طبعـــًا.. ألنهـــا تعتبر اســـتعمال 
"العنـــف" إضاعـــة للوقت وتفضل 

استعمال "القتل".
******

3anzehWalo6aret  
"اإلرهابيـــون أخطـــر مـــن الكيـــان 
صهاينة  يـــا  يعني  الصهيونـــي".. 
مســـتحيل تخدعوننـــا لندخـــل في 
حرب معكم ونترك اإلرهابيني.. الرد 

االستراتيجي نحن ال ننجر للرد.
******

@samikhaled_sy  
بعـــض العرب يشـــترون جوازات 
ســـفر أو هويـــات ســـورية حتى 
ويحصلوا  أوروبا  إلى  يســـافروا 
على حق  اللجوء محسودين حتى 

على اللجوء والتعتير.

@AlyaaGad  
لبنـــان فرقتها األديـــان ووحدتها 

الزبالة. حتيا الزبالة. 
******

@TheJu81  
عفوا! أي نظام بالضبط في لبنان 

الذي يريد الشعب إسقاطه!
******

@eyad1949  
ال ثقـــل فعليـــًا لتيـــار عـــون على 
الساحة السياسية في لبنان. إنه 
فقط القفاز الـــذي يخفي بصمات 
#حزب_الله فـــي مخطط الهيمنة 

على البلد... بأوامر إيران!
******

@aliamansour  
في واحد نـــزل يتظاهر الن لبنان 
به "كتير ســـوريني" طيب اسحبوا 
اللبنانيني الذين يقاتلون بسوريا 

حتى نرجع.
******

@TheLastBedouin  
ال أحـــد يجيـــب علـــى ســـؤالي: 
رفضتـــم أن يتســـلح الســـّنة في 
لبنـــان ألنه قـــد يقود إلـــى حرب 
أهلية، فأخبروني ما احلل إذا قرر 
حزب الله اســـتخدام سالحه ضد 

السّنة؟!
******

@Mohamed__Othaim 
استمرت احلرب األهلية اللبنانية 
خمس عشـــرة ســـنة من ١٩٧٥ إلى 
لبنـــان  حـــرب  وستســـتمر   ١٩٩٠

للتحرر من حزب الله مثلها.

السعودية

واقعة حترش فتاة بشــــــاب أثارت سخرية 
مغردات سعوديات استفدن منها، وأشرن 
إلى أن ”الســــــتر“ هو احلل للرجال حتى ال 

يتعرضون لالعتداء.

@mamoun1234  
فـــي اليمن البد مـــن التفريق بني 
عالـــم الســـاحل وعالـــم الداخل، 
بني ميـــن العثمانيني واجلبل في 
الداخل ومين البحر واإلنكليز في 

عدن. دول عالم ودول عالم.
******

@abdqatran  
يـــا مـــن تدعـــي اإلنصـــاف أيـــن 
إنصافـــك وانت تشـــاهد أشـــالء 
األطفال والنساء التي تتطاير من 
قذائف احلوثيني التي تستهدفهم 

في #تعز.
******

@maldhabyani  
الشـــاعر حســـن عنـــاب مخاطبا 
أطفالـــه وهو في ســـجن احلوثي 
: إن ســـجني ليس عارا فارفعوا 
اخترق  ســـوف  افتخارا  الـــرأس 

اجلداَر معلنًا َيْوَم انتصاري.
******

@alasaadim  
قلـــوب مجروحة ودماء وأشـــالء 
ودمـــار فـــي كل اليمـــن. ال ذنـــب 
ألطفالنا إال أنهم ولدوا هنا. حمى 

الله اجلميع. 
******

@ghurab77  
في اليمن البقاء لألقوى والشعب 
اليمني هو احللقة االضعف ليس 
ألنه ضعيف بـــل ألن املتصارعني 
دأبـــوا ومازالـــوا علـــى إضعافه 

وارهاقه وجتويعه وتخويفه.

تويتر الكويتي يؤدب سعوديات يتخلين عن دور {الملكة} لصالح الرجال

تجار السمك

مغردات سعوديات صممن عبر برنامج فوتوشوب {لباسا شرعيا للرجل}

#فتاة_تغتصـــب_ هاشـــتاغ 

شابا، تصدر المراكز األولى في 

قائمة األعلى تـــداوال، في عدة 

دول عربية

◄

[ هاشتاغ يستعير مفردات خاصة بالنساء ويوجهها للرجال

قضت محكمة القضاء اإلداري بمصر الثالثاء برفض دعوى تطالب بحجب موقع فيســـبوك في البالد، بحســـب مصدر قضائي. وكانت الدعوى موجهة ضّد 

رئيـــس الـــوزراء ووزير االتصاالت. وذكرت هيئة قضايا الدولة في ردها على الدعوى، بحســـب المصدر القضائي، {أن حجب فيســـبوك يتضمن المســـاس 

بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب}. وتعتبر مصر في الشرق األوسط هي األكثر استخداما لفيسبوك بأكثر من ١٢ مليون مشترك.

ّ



} لندن  - أظهرت دراسة أعدها مركز ”أرنكس“ 
لتحليـــل حركة المرور، شـــملت مدنا أوروبية، 
أن العاصمـــة البريطانيـــة لندن، شـــهدت أكبر 
ازدحـــام مروري علـــى مســـتوى أوروبا خالل 

العام الماضي.
ووفقا للدراسة، وصل معدل توقف سائقي 
المدينـــة فـــي االزدحـــام المروري، 96 ســـاعة 

العام الماضـــي، بزيادة 14 ســـاعة 
عـــن عام 2013، كمـــا يهدر التكدس 
المروري نحو 42 ســـاعة من حياة 

األميركيين سنويا.
النمـــو  أن  الدراســـة  وتـــرى 
االقتصادي المســـتقر، والتوسع 
معـــدالت  وارتفـــاع  الحضـــري، 
التوظيـــف، تـــؤدي إلـــى زيـــادة 

االزدحام المروري.
وجـــاءت في المركـــز الثاني، 
مدينة بروكســـل التي بلغ معدل 
توقف الســـائقين في المرور بها 
74 ســـاعة، وفي المركـــز الثالث 
كولونيـــا األلمانيـــة التي قضى 
ســـائقوها 65 ســـاعة في المرور 

خالل العام الماضي.
وال توّلد االزدحامات المرورية سوى اآلثار 
الســـلبية على األفـــراد والمحيـــط كاألصوات 

المزعجـــة والقلق، ولكن أيضـــا تكاليف كبيرة 
تؤثـــر علـــى اقتصـــاد البـــالد، والناجمـــة عن 
الوقت الذي يقضيه الســـائقون في سياراتهم 
بـــدال مـــن التواجد في مـــكان عملهـــم أو رفقة 

عائالتهم.
ووضعـــت الدراســـة مـــن ضمـــن أســـباب 
االزدحـــام المـــروري في لنـــدن، ارتفـــاع عدد 
التـــي  والشـــاحنات  الســـكان، 
تنقـــل لـــوازم مشـــاريع البناء 
فـــي المدينة، والعربـــات التي 
المواطنين  مشـــتريات  تنقـــل 
عبـــر اإلنترنـــت، وزيـــادة عدد 
المركبات في شوارع المدينة، 
مشـــيرة إلى أن 30 بالمئة من 
االزدحـــام المـــروري في لندن 
الذين  الســـائقون  به  يتسبب 
الصطفاف  مكان  عن  يبحثون 

سياراتهم.
وتفرض هيئة مرور لندن 
علـــى كل ســـيارة تمـــر عبـــر 
المدينة خالل ساعات الذروة 
أن تدفـــع، ويختلـــف المقابل 

حسب الساعة.
الدفـــع  تكنولوجيـــا  وباســـتخدام 
الســـيارات  ســـائقو  يشـــتري  اإللكتروني، 

جـــوازات مـــرور صالحة ليوم واحد، أســـبوع 
أو شـــهر، وتتـــّم المراقبـــة مـــن خالل شـــبكة 
مـــن الكاميـــرات مجهـــزة ببرامـــج للتعـــّرف 

األوتوماتيكي على لوحات التسجيل.
وبعد فرض هذه الرســـوم، تراجعت حركة 
المرور بنسبة 27 بالمئة في لندن في ظرف ست 
ســـنوات، كما انخفضت مّدة السفر وأصبحت 
أكثر ثباتـــا، لكنها خلفت أثارا ســـلبية تمثلت 
فـــي قفزة هائلـــة في حوادث ســـرقة أو تزييف 
لوحات أرقام الســـيارات بهدف خداع كاميرات 
الحركـــة المروريـــة التي تفرض رســـما يوميا 
مقابل الســـياقة في وســـط لندن باإلضافة إلى 
رسوم مقابل الخروقات والمخالفات المرورية 

األخرى.
وهنـــاك نظام كمبيوتـــري درج على مقارنة 
أرقـــام اللوحـــة التي يتـــم التقاطها بواســـطة 
الكاميـــرا مـــع األرقـــام المحفوظة في ســـجل 
الســـيارات، وإذا ما فشل مالك السيارة في دفع 
رســـوم االزدحـــام “عبر اإلنترنت أو بواســـطة 
الهاتف الجـــوال أو في أي من محطات التزود 
في اليوم التالي فســـوف يتلقى عبر  بالوقود“ 
البريـــد صورة لســـياراته ملحق بهـــا فاتورة 
الغرامـــة. لـــذا فقد أصبح بإمكان أي شـــخص 
يســـتخدم لوحة أرقام خاصة بشخص آخر أن 
يتجول فـــي جميع أنحاء المدينة بحرية كاملة 
قبـــل أن تذهب جميع الرســـوم والغرامات إلى 

حساب صاحب اللوحة الحقيقية.
وتتكلـــف حاليـــا القيادة بداخـــل المنطقة 
المزدحمة مبلغا قدره 11.50 جنيه إســـترليني 
فـــي الفترة بيـــن الســـاعة السادســـة صباحا 
والسادســـة مســـاء ما عدا أيـــام العطلة. ومن 

يرفض من ســـائقي المركبات دفـــع تلك القيمة 
خـــالل 28 يومـــا يتعـــرض لغرامـــة قدرها 130 

جنيها إسترلينيا.
ويرفـــض الدبلوماســـيون األجانـــب فـــي 
بريطانيـــا دفع رســـوم االختناقـــات المرورية، 
ما راكم 74 مليون جنيـــه غرامات غير مدفوعة 
إلى حدود سنة 2013، فثلث السفارات في لندن 
تجاهلـــت منذ 2004 دفع هذه الرســـوم بدعوى 
أنها ضريبة محليـــة هي معفاة منها، في حين 
أنها رسوم خدمة وليست ضريبة، ما يعني أن 

الدبلوماسيين مطالبون بدفعها.
وكشفت هيئة النقل في لندن أن األميركيين 
هـــم األكثـــر رفضا للدفـــع، وتبيـــن أن األموال 
المتراكمة فـــي صورة غرامات على الســـفارة 
األميركيـــة منـــذ العام 2003 وإلـــى حدود 2013 
تقـــدر بنحـــو 7.8 مليون جنيه إســـترليني، أي 

أكثر من 10 بالمئة من القيمة اإلجمالية.
وتلتهـــا ســـفارة اليابـــان بمبلغ قـــدره 5.4 
مليون جنيه، ثم سفارة االتحاد الروسي بمبلغ 
قدره 5 ماليين جنيه. وجاءت بعد ذلك ســـفارة 
نيجيريـــا بمبلغ قـــدره 4.3 مليون، ثم ســـفارة 

ألمانيا بمبلغ قدره 3.8 مليون إسترليني.
غاريـــت  قـــال  الدراســـة،  علـــى  وتعليقـــا 
إيمرســـون، المسؤول في هيئة مرور لندن، في 
بيان صادر عن الهيئة، إن المدينة تعد من أبرز 
مدن العالم في ما يتعلق باألعمال والســـياحة، 
وهو ما يســـهم فـــي زيادة االزدحـــام المروري 
فيها، الذي تفاقمه شـــوارعها الضيقة الناجمة 

عن تصميمها القديم.
وخصصـــت هيئـــة مـــرور لنـــدن، بدايـــة 
العـــام الجـــاري، 4 مليارات جنية إســـترليني، 

لتنفيـــذ برنامـــج لتطويـــر الطـــرق، يتضمـــن 
باإلضافـــة إلـــى تطويـــر الطـــرق والجســـور 
واألنفاق، إنشاء المزيد من مسارات الدراجات، 
لتشـــجيع الســـكان على اســـتخدامها بدال من 

السيارات.
يذكـــر أن بريطانيـــا قامت بتجربـــة فريدة 
لتخفيـــف االزدحام المـــروري، وذلك عن طريق 
تشـــجيع البريطانيين للمشـــاركة في ســـيارة 
واحـــدة للذهاب إلى العمل بدال من اســـتخدام 

السيارة بصورة فردية.
وتقوم السلطات المختصة بتنفيذ مشروع 
على الطرق الســـريعة يســـمح للمشاركين في 
االنتقـــال للعمـــل بســـيارة واحدة اســـتخدام 
حارة ســـريعة جدا مخصصة لهم فقط بينما ال 
يستطيع الشخص الموجود في سيارة لوحده 

استخدام هذه الحارة.

} نيروبي - يناضل أفـــراد األقلية النوبية منذ 
حوالي 50 عاما في كينيا من أجل الحصول على 
حقوقهم في الهوّيـــة وامتالك األراضي، بعد أن 
نقلتهم بريطانيا قبيـــل الحرب العالمية األولى 

من موطنهم األصلي السودان إلى كينيا.
والموطـــن األصلي لهم يقع في جنوب مصر 
وشـــمال السودان على ضفتي النيل وبالتحديد 
اليـــوم بين مدينة أســـوان المصرية والخرطوم 
عاصمة شمال الســـودان، ويحده البحر األحمر 

من الشرق والصحراء الليبية من الغرب.
وحســـب إحصاءات غير رســـمية يبلغ عدد 
المســـلمين النوبييـــن فـــي كينيـــا حوالي 100 
ألف، يقولـــون إن الدولة الكينية تمارس تمييزا 
عنصريا بحقهم. ويعيـــش النوبيون في البالد 
بال هوّية أو أرض، بعد أن ذادوا عن حمى كينيا 

إبان الحـــرب العالمية األولى ضـــد االحتاللين 
األلمانـــي واإليطالـــي، وســـاهموا فـــي تحقيق 
اســـتقاللها. كما لم تســـمح لهم بريطانيا، التي 
كانت تحتـــل كينيا آنذاك، بالعودة إلى موطنهم 

السودان.
بدأت معانـــاة النوبيين في كينيا مباشـــرة 
عقب االســـتقالل (1963) رغم مشاركتهم الفعالة 
فـــي تحقيقه، ففقدوا أراضيهم أوال، ثم تعرضوا 
للتهميش في الكثير من المجاالت، وعلى رأسها 
عـــدم الحصول علـــى الهوّية مـــن الدولة، التي 

حرمتهم بذلك من باقي حقوق المواطنة.
وقديمـــا عـــرف عـــن النوبييـــن مهاراتهـــم 
العســـكرية وقـــد قاتلـــوا فـــي األعـــم جيرانهم 
القـــوس  باســـتخدام  واشـــتهروا  المصرييـــن 
والســـهم، لذا فقد أطلـــق المصريون على أرض 

النوبة ”تا سيتي“ أي بالد القوس.
يقيـــم النوبيون اليـــوم في منطقـــة كيبيرا 
بالعاصمـــة نيروبي، ولم يعـــودوا يمتلكون إال 
300 هكتـــار فيها من أصل 4997 هكتارا منحتهم 
إياها بريطانيا. ويقولون إن السبب في ذلك هو 
تهجير الدولة الكينيـــة لهم من أراضيهم وبناء 
منـــازل جديدة فيها إضافـــة إلى قدوم قبائل من 
مناطق مختلفة واســـتيطانها أراضي المنطقة. 
وفيما يتمكن أفـــراد القبائل األخرى في كيبيرا 
من نيل وثائق التملك يواصل النوبيون كفاحهم 

من أجل الحصول عليها.
ويتعرض النوبيون للكثير من الممارســـات 
الظالمـــة مـــن جانـــب الحكومـــة، ويعيشـــون 
كالالجئيـــن، فـــال يســـتطيعون تأســـيس عمل 
ألنفســـهم لعـــدم امتالكهم الهوّيـــة، وال يمكنهم 
إجراء المعامالت الرسمية، والسفر إلى الخارج 
والعمـــل في أي من مؤسســـات الدولة. واضطر 
الكثير منهم إلى التســـمي بأســـماء مســـيحية 
واالنتساب إلى قبائل مسيحية كي يتمكنوا من 

الحصول على الهوية.

وقال رئيس هيئة شيوخ النوبيين في كينيا، 
عيسى عبدالفرج، إن منطقة كيبيرا في نيروبي 
هي منطقة خاصـــة بالنوبيين، وهـــي المنطقة 

الوحيدة في العالم التي يمكنهم اللجوء إليها.
وأوضـــح أن الحكومة الكينيـــة تعترف بهم 
كمواطنيـــن من الناحية النظرية، وهو أمر وارد 
في الدســـتور الكينـــي، إال أن التطبيق مختلف، 
وال يحصـــل النوبيـــون علـــى حقوقهـــم، داعيا 
البلـــدان األخرى إلى مطالبـــة الحكومة الكينية 

بوضع حد ”لهذا الوضع المخزي“.
بدوره، أوضح نائب رئيس الهيئة، إبراهيم 
عثمـــان ســـعيد، أن القبائل األخرى تســـتطيع 
تســـجيل مواليدها في النفـــوس بعد الحصول 
على وثيقة تعميد من الكنيســـة، فيما يطلب من 
النوبيين هوّيات لم يحصل أجدادهم عليها في 

أي وقت من األوقات.
مـــن جانبه، قال أحمـــد آدم أغاناس إنه ولد 
في حي النغاتا عـــام 1942، وأن الحكومة دمرت 

منزلهم عام 1984، وأخرجتهم من أراضيهم دون 
أن تعوضهـــم، موضحا أنه يعيـــش مع زوجته 
وأختـــه وأبنائه الســـتة فـــي بيت علـــى أرض 

صغيرة منحه صديقه إياها.
وأفاد محمد عيســـى، وهو نوبي يعيش منذ 
35 عامـــا بال هوّية، أنه ناضل على مدى 13 عاما 
من أجل نيل الهوّية، وأنه تراجع عن عزمه لعدم 
التوصـــل إلـــى أي نتيجة، مضيفـــا ”ال يمكنني 

الحصول على عمل ألنني ال أملك هوّية“.
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مســـؤول في هيئة مرور لندن ذكر أن املدينة تعد من أبرز مدن العالم في تحقيق

ما يتعلق باألعمال والســـياحة، وهو ما يســـهم في زيادة االزدحام املروري 

فيها، الذي تفاقمه شوارعها الضيقة الناجمة عن تصميمها القديم.

تصميم لندن القديم يضعها في إشكاالت يومية تعطل االقتصاد والحياة

النوبيون حرروا كينيا ليعيشوا فيها بمرتبة الالجئين

شوارع لندن تختنق بسياراتها في الصباح والمساء

R:إبراهيم عثمان سعيد

إن القبائل األخرى تستطيع تسجيل 

مواليدها في النفوس بعد الحصول 

على وثيقة تعميد من الكنيسة، 

فيما يطلب من النوبيين هويات لم 

يحصل أجدادهم عليها في أي وقت

تعاني بريطانيا بصورة عامة من مشاكل االزدحام املروري وخاصة العاصمة لندن، حيث 
أن غالبية البريطانيني يعيشــــــون في املناطق احملاذية للمدن مما يجعل الطرق املؤدية لهذه 
املدن مزدحمة بشــــــكل كبير للغاية رغم نظام احلارات السريعة املخصصة للسيارة املليئة 

بالركاب والرسوم اليومية على كل سائق يدخل وسط العاصمة البريطانية.

ســـاعة معدل التوقف املروري في لنـــدن عام ٢٠١٤، بزيادة ١٤ 

ســـاعة عن عام ٢٠١٣، تليها مدينة بروكســـل التـــي بلغ معدل 

توقف السائقني في املرور بها ٧٤ ساعة.
96

بدايـــة معانـــاة النوبيني فـــي كينيا رغـــم مشـــاركتهم الفعالة في 

اســـتقاللها، ففقـــدوا أراضيهـــم أوال، ثم تعرضـــوا للتهميش في 

الكثير من املجاالت، وحرمتهم الدولة من حقوق املواطنة.
1963

ــــــة األولى على محاربة  ــــــون األوائل في كينيا حملتهــــــم بريطانيا إبان احلرب العاملي النوبي
ــــــني األملاني واإليطالي، ثم لم تســــــمح لهم بالعودة إلى أراضيهم، فســــــاهموا في  االحتالل

حتقيق استقالل كينيا التي تنكرت لهم وسلبتهم أبسط حقوق املواطنة.

النوبيون في كينيا {بدون} 

[ العاصمة البريطانية أكثر المدن األوروبية ازدحاما [ 4 مليارات جنيه إسترليني لتطوير الطرقات

أسباب االزدحام املروري في لندن، تعود 

إلى ارتفاع عدد السكان، والشاحنات 

التي تنقل لوازم مشاريع البناء في 

املدينة، والعربات التي تنقل مشتريات 

املواطنني عبر اإلنترنت، وزيادة عدد 

املركبات في شوارع املدينة
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} الكويــت - توصلـــت دراســـة علمية إلى أن 
األطفـــال الخدج أكثر عرضة لصعوبات التعلم 
فـــي المرحلـــة االبتدائيـــة مقارنـــة بنظرائهم 
مكتملـــي النمو. كما أشـــارت إلـــى أن األطفال 
الخدج الذكور فاقوا نظراءهم اإلناث في نسبة 
شيوع صعوبات التعلم، مرجعة سبب ذلك إلى 
تأخر النمو الفسيولوجي للذكور بصفة عامة 

مقارنة باإلناث. 
جـــاءت هـــذه النتائـــج ضمـــن دراســـة علمية 
بعنوان ”نســـب شـــيوع صعوبـــات العلم بين 
الخدج ومكتملي النمو من مراحل (االبتدائي – 
المتوسط) في دولة الكويت“، أعدتها الباحثة 

معالي المطيري من الكويت.
هدفـــت الدراســـة إلى التعرف على نســـب 
شـــيوع صعوبات التعلم لدى المواليد الخدج 
في ســـن المدرسة مقارنة مع المواليد مكتملي 
النمو في نفس الســـن للكشف عن أثر الخداج 

كمسبب لصعوبات التعلم.

وكانـــت الصعوبـــات المتناولـــة فـــي هذا 
البحث الصعوبات األكاديمية في مادتي اللغة 
العربية والرياضيات فـــي مرحلتي االبتدائي 

والمتوسط للذكور واإلناث في دولة الكويت.
وتوصلـــت النتائج إلـــى أن 30 بالمئة من 
األطفال الخدج يعانـــون من صعوبات التعلم، 
مقارنة بـ 17 بالمئة فقـــط من األطفال مكتملي 
النمو ممن لديهم صعوبات في التعلم في ذات 

المرحلة العمرية.
وأوصـــت الدراســـة باالهتمـــام بالكشـــف 
المبكر عـــن احتماليـــة وجـــود صعوبات في 
التعلـــم لفئـــة األطفـــال الخدج فـــي مراحل ما 
قبل المدرســـة لتقليل أثر الصعوبة إن وجدت، 
ومتابعـــة نمـــو األطفال الخدج منـــذ المراحل 
العمريـــة المبكـــرة وتطوير بعـــض المهارات 
لديهم مثل اللغة والمهارات الحركية الدقيقة.

كما حثت علـــى تخصيص ملفات للمواليد 
الخـــدج توضح حالة الطفل الصحية ترفق مع 

ملف الطالب المدرســـي لتســـهل متابعته من 
الناحيـــة األكاديمية، واالهتمـــام بعمل برامج 

عالجية وتدخل مبكر لهذه الفئة.
وتابعـــت دراســـة أنجزت في وقت ســـابق 
أطفاال خدجا حتى سن الـ11 عامًا. ووجدت أنهم 
كانوا أكثر عرضة لمشـــاكل التعلم والســـلوك 
مقارنـــة باألطفال الذين ولـــدوا بعد فترة حمل 
كاملة. وأثبتت أنهم يواجهون مشـــاكل تتعلق 
بالذاكرة، واللغة، وحل المشاكل، وكانوا أكثر 

عرضة للمعاناة مع المواد الدراسية.
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◄ ابتكرت مجموعة من المصممين 
على إحدى صفحات موقع التواصل 
االجتماعى فيس بوك، طريقة جديدة 

لتشجيع صاحبات الوزن الزائد 
على تخسيس أجسامهن باستخدام 

الفوتوشوب، إال أنها قوبلت باالستهزاء 
من البدينات، وتم إغالقها.

◄ أكدت دراسة هولندية، أن البكاء 
للحظات معدودة قد يجعل المرء يشعر 
بالسعادة الحقا. وأوضحت أن ذلك قد 

يرجع إلى دور البكاء فى تغيير كيمياء 
المخ، كما أشارت إلى أن اإلنسان 

يحاول جاهدا بعد تعرضه لنوبات 
البكاء أن يشعر بالسعادة.

◄ كشفت دراسة حديثة عن أكثر 
الفئات العمرية ميال للكذب، وهي فئة 
المراهقين الذين يعدون األكثر براعة 

في الكذب واألكبر عددا مقارنة مع 
األعمار األخرى.

  
◄ أظهرت إحصائية بريطانية جديدة 
أن حوالي نصف البالغين ال يغسلون 
أسنانهم في المساء ويتذرعون بأنهم 

متعبون للغاية أو بأنهم نسوا ذلك.

◄ حذر فريق من األطباء األميركيين 
من تحول مرض السكري بنوعيه 

األول والثاني، والناجم عن تلف خاليا 
األنسولين في الجسم لتصبح عاجزة 

عن إنتاج األنسولين، إلى سبب رئيسي 
للعديد من المضاعفات في مقدمتها 

وأهمها العقم بين الرجال.

◄ ذكرت صحيفة ”ذا ستريتس تايمز“ 
التي تصدر في سنغافورة، أن عدد 

الجرائم الجنسية آخذة في االرتفاع 
في البالد على مدى السنوات األربع 

الماضية. وسجلت 272 قضية تشمل إما 
اعتداءات جنسية على قّصر تحت 16 

عاما أو اغتصاب.

وجدت دراســـة ســـويدية أن الضحـــك معد بالفعـــل، حيث واجه 
أغلـــب املشـــاركني فيها مشـــكلة في تحريك عضـــالت جبينهم 

إلعطاء إيحاء بالعبوس عندما كانوا بجانب أشخاص يضحكون.

نصح املختصون بغســـل أطباق الفضة باملاء الدافئ واملنظفات 
الخالية من الفوســـفات، وعدم استخدام املنظفات املحتوية على 

الليمون ألن منتجات الليمون قد تترك بقعا على الفضيات.

األطفال الخدج عرضة لصعوبات التعلم

} يتناقل الهولنديون هذه األيام فيديو 
لولية العهد الهولندية األميرة أماليا، ابنة 

ملك هولندا فيليم ألكسندر، وهي تخرج 
من القصر الملكي متوجهة إلى مدرستها 

الجديدة في أول يوم دراسي.
تبدو األميرة الصغيرة سعيدة على 
دراجتها الهوائية وهي تلوح لكاميرات 

المصورين، مرتدية بنطلون جينز عاديا، 
وأمامها صندوق بالستيكي من من ذلك 

الذي يوضع في مقدمة الدرجات الهوائية 
لحمل األغراض، وضعت فيه حقيبتها 

المدرسية.
سبب اهتمام الهولنديين باألميرة 

الصغيرة هو أنها تلتحق ألول مرة 
بمدرستها الثانوية، التي ال تبعد عن بيتي 

إال قليال، وواحدة من المدارس التي كان 
ابني، ذو األثني عشر عاما أيضا، ومثل 

األميرة يلتحق ألول مرة بالمدرسة الثانوية، 
يفكر فيها، لكنه فضل في النهاية مدرسة 

أخرى العتبارات تخصه، غير أن واحدة 
من زميالت فصله، واسمها كوليت التحقت 
بالمدرسة نفسها التي التحقت بها األميرة 

وكلها أمل في أن تكون زميلة لها في الفصل 
أيضا.

منذ شهرين تقريبا، خالل حفل نهاية 
السنة المدرسية، بكت أمهات كثيرات وهن 
ينظرن إلى أبنائهن يتودعون، بعد ثماني 

سنوات قضوها معا في المدرسة االبتدائية، 
يومها نظرت إلى أم كوليت ومازحتها 

قائلة ”أنت ال يجب أن تبكي، ألنك قريبا 
ستستقبلين ولية العهد في بيتك“، فردت 
ضاحكة وهي تمسح دموعها ”أستعد من 

اآلن، اشتريت مواد تنظيف إضافية لتلميع 
البيت والجدران“.

ومع أنها بدت مازحة، إال أن أم كوليت 
تعرف جيدا أن هذا ممكن جدا، بل وبديهي، 

إذا ما تصادف وجود ابنتها مع األميرة 
في نفس الفصل، ذلك أن كل شيء هنا معد 
لتعيش األميرة حياة طبيعية غير متكلفة، 
بدءا من الدراجة الهوائية البسيطة التي 

تشبه دراجة أي تلميذ والده يعمل كهربائيا 
أو بائعا في محل أو سائق ترام، إلى 

المدرسة المتاحة للجميع، دون استثناء 
أو تفرقة، والتي ال تجد مانعا من أن تجمع 

ابن الملك مع ابن السباك، إلى الطريقة 
التي تلتحق بها األميرة بالمدرسة صباحا، 

بال حراس، وال مرافقين وال سيارات تسد 
الطريق على العامة، وتغلق مخارج الشوارع 

ومداخلها، إلى نوعية الحياة التي تحياها 
األميرة داخل المدرسة، فهي كغيرها من 

بنات فصلها، تتمنى أن تكون محبوبة من 
الجميع وأن تتلقى دعوات من أبناء فصلها، 

لحفالت أعياد ميالدهم، أو لمشاهدة فيلم 
في السينما أو لتناول وجبة في مكدونالدز، 

وستقع األميرة في حب شاب من فصلها، 
كان يمكن أن يكون إبني، وتستقبلها عائلته 
بعطف ومحبة، وتحتضنها أمه وهي تمسح 

عن وجنتيها دموع أول انكسارات القلب، 
عندما يتركها الشاب سريعا لغيرها، كعادة 

األطفال في هذه السن.
كل شيء معد لتحيا األميرة حياة 

الشعب، تأكل ما يأكل وتلبس ما يلبس، 
وترتاد نفس األماكن وتبتهج لنفس 

األسباب، حتى إذا ما صارت ملكة علية، 
أحبها كأنها من الرعية، وأحبته كأنه الملك.

لمياء المقدم

مدرسة األميرة 

أسرة

باختصارموضة

إكسسوارت 2015 تمزج 
بين الماضي والمستقبل

} في مجموعة إكسسواراتها الخاصة 
بخريف 2015، برعت دار لويس فيتون 
في الجمع بين الماضي والمستقبل، 
من خالل مجموعة إكسسوارات تّم 
صنعها من مواد فاخرة أبرزها الجلد 
والفرو. كما تضّمنت مجموعة 
اإلكسسوارات الخريفية 
أحذية ”إسكاربان“ وأحذية 
شتوية عالية الساق 
تزّينت بالمسامير أو 
باألحزمة.

وكانت النظارات 
الشمسّية األكثر 
ابتكارا حيث 
تمّيزت بأحجامها 
الكبيرة 
وأشكالها 
الملفتة.

وقدمت دار 
كلوي لموسم 
خريف وشتاء 
2015، مجموعة 
من الحقائب 
متوسطة 
وصغيرة 
الحجم 
مصنوعة 
من 
الجلود 
بألوان 
حيادّية 
ودافئة 
تتناسب بامتياز مع 
األزياء الشتوية، كما 
تتميز هذه الدار بأحذيتها 
ذات الطابع الكالسيكي 
الذي تدخل عليه اللمسات 
العصرية بأسلوب مميز، 
والذي يتم تنفيذها بحرفية  

عالية.

} القاهــرة - كشفت دراسة أنجزت في جامعة 
شـــيكاغو األميركيـــة، شـــملت 10 أشـــخاص، 
تّمـــت متابعتهم على مدار خمس ســـنوات، أن 
الوحدة المبكرة في بداية الســـنوات الخمس 
كانت مؤشرا على ظهور االكتئاب الحقا خالل 
الســـنوات الخمـــس، وهـــو ما يشـــير إلى أن 
الوحدة ربما تكون ســـابقة ومسّببة لالكتئاب 

أكثر مما يكون االكتئاب مسّببا للوحدة.
وإذا لم يكن سبب الوحدة العزلة الجسدية 
مثـــل اإلقامة في مـــكان بعيد، فمـــن المنطقي 
االعتقاد بأن الوحدة قد يتسّبب فيها االنزعاج 
والخـــوف مـــن التعّرف علـــى اآلخرين ورفض 
المجتمـــع، وهـــو ما ُيطلـــق عليه اســـم القلق 
االجتماعـــي، وهناك أشـــكال متطّرفة من هذه 
المشكلة، مثل عدم القدرة على مغادرة المنزل، 
وعـــدم التحّدث مع اآلخريـــن، وربما مع األهل 
أيضا، وقد يكون الشعور بالوحدة هو السبب 
وراء األعـــراض األقل حـــدة للقلق االجتماعي، 
فربما تشـــعر أنك غير محبوب أو ال تســـتحق 
العالقات الجيدة، مما يســـّبب الخوف والقلق 
بشـــأن عملية تكوين تلك العالقات واالختالط 

بالمجتمع.
وقد أشـــار بحث حديث إلى أن األشخاص 
المنعزليـــن يتمّتعـــون في الحقيقـــة بمهارات 
اجتماعية تفوق مهارات َمْن ليســـوا وحيدين، 
وهو مـــا يعني أن الذين يعانـــون من الوحدة 
ليســـوا وحيديـــن ألنهـــم ال يعرفـــون كيـــف 

يتحّدثون مع اآلخرين.
وأوضحـــت النتائـــج أنهـــم يعانـــون من 
صعوبات في تكوين العالقات ألنهم يخشـــون 
إفســـادها، فهم يخافون قـــول األمور الخاطئة 
في المواقـــف االجتماعية، ما يؤكد أن الوحدة 
والقلـــق االجتماعـــي يكونـــان متداخلين، مما 
يصنع دائرة من العزلة والخوف من المجتمع. 
وُتعـــّد الوحدة مـــن العوامل المســـاعدة التي 

تســـّبب حـــدوث االكتناز، الـــذي ُيعرف بصفة 
عامـــة على أنه اضطـــراب وسواســـي قهري، 
حيـــث يعـــّوض المرء عنصر الفقـــد واأللم في 
ملء حياته باألشياء، عندما ال يكون قادرا على 
ملئهـــا باألصدقاء المقّربين واألســـرة، فيتجه 
إلى األشـــياء المريحة لملء هذا الفراغ، فكلما 

نما الفراغ قد ينمو معه جبل األشياء.
وذكر جوان هاري فـــي كتابه ”اليوم األول 
واألخير للحرب“، أن إدمان المخدرات قد يكون 
أكثر مـــن مجرد خطافـــات كيميائية في المخ، 
حيث يفترض أن اإلنســـان عندما يعيش حياة 
مليئة بالحميمية مع اآلخرين ال يصبح مدمنا 
على المخدرات، حتى عندما يتناول مســـكنات 
قوية للغاية بعد التعّرض لحادثة على ســـبيل 

المثال.
فـــي المقابـــل نجـــد أن العكـــس صحيح، 
فأولئك الذين يشـــعرون بالوحـــدة قبل تناول 
أّي مخـــدر أكثر عرضة بكثيـــر لإلدمان، وهذا 
مـــا يؤكـــده البروفيســـور بيتر كوهيـــن الذي 
يقـــول: إذا لم نســـتطع التواصـــل مع بعضنا 
البعض، سنتواصل مع أّي شيء نجده، سواء 
كان طنيـــن عجلـــة الروليت أو وخـــزة الحقنة 
والمخدرات، فمدمـــن الهيروين قد عقد رابطة 
مع الهيروين ألنه لم يستطع االرتباط بصورة 
كاملة بأّي شيء آخر، ومن هنا فمقابل اإلدمان 
ليـــس االعتـــدال، وإنمـــا التواصل البشـــري 

والصحة االجتماعية.
كما أشـــارت دراسة أميركية إلى أن الرجل 
الـــذي ال يحظى بعالقات وثيقـــة مع أصدقائه 
وأفراد أســـرته يكـــون أكثر عرضـــة ألمراض 
القلـــب، وأوضحت أن الرجـــل االنعزالي لديه 
مؤشـــرات فـــي الـــدم علـــى وجـــود التهابات 
تشـــير إلى ارتفـــاع معدل 4 مـــواد؛ منها مادة 

”إنترلوكين 6“.
وأكدت أنه ال يوجد خالف بين المرأة التي 
تعاني العزلة وتلك التي لها أنشطة اجتماعية 

من حيث انعكاس ذلك على قلبها.
وأشـــارت الدراســـة إلى بعـــض الوصايا 
لتخطـــي هـــذه المشـــكلة كأن يكون اإلنســـان 
اجتماعيا، فذلك هـــو األفضل للقلب، واألفضل 
للصحة العامة أن تكون لإلنسان عالقة وثيقة 
بأسرته وعائلته، وأن تكون له صالت بهيئات 

اجتماعيـــة ودينيـــة، وأن يكون له شـــريك في 
الحياة.

ومـــن جهتهـــا أظهـــرت دراســـة حديثـــة 
أجرتها جامعة لوند السويدية وجامعة َسري 
البريطانية أن كثيري السفر والترحال فريسة 
ســـهلة للتوتـــر العصبي بســـبب تحضيرات 
الســـفر والرحلـــة ذاتها، وغالبا ما يشـــعرون 
بالوحـــدة والعزلة، فضال عـــن صعوبة تكوين 
دائـــرة أصدقـــاء كبيـــرة وصعوبـــة التواصل 

الجيد مع شريك الحياة واألبناء.
وعّرفت الدراســـة، التي تناولت الجوانب 
الجســـمانية والنفســـية واالجتماعية، كثيري 
السفر والترحال باألشخاص الذين يسافرون 

بالطائرة مرة واحد على األقل شهريا.
وقـــال الباحـــث المشـــارك فـــي الدراســـة 
تيموثي ســـميث، وهو أســـتاذ في قســـم علم 
النفـــس في جامعة بريجهـــام يونغ في بروفو 

بوالية يوتا األميركية، إن األمراض مثل ارتفاع 
ضغط الدم والكولســـترول ال تؤدي إلى الموت 
المبكـــر بالقدر الذي تفعله العزلة االجتماعية، 

التي هي في الواقع أكثر خطورة.
وركـــز البحـــث الجديـــد علـــى 70 دراســـة 
أنجزت بين عامي 1980 و2014، والتي أظهرت 
كيف أن الشعور بالوحدة والعزلة االجتماعية 
يؤثـــر على طول العمر، وقد بلغ متوســـط عمر 
المشاركين في الدراسة 66 عاما، ونحو الثلث 

كافحوا مع المرض المزمن.
ويشـــير الدكتور محمود غالب، أستاذ علم 
النفـــس بجامعـــة القاهرة إلـــى أن الوحدة قد 
تكون سببا أو عرضا لألمراض النفسية، ففي 
مرحلة الطفولة تعتبر تربية الطفل بمعزل عن 
المجتمع سببا في نشـــأة شخصية انطوائية 
غير قادرة علـــى التعامل مع المجتمع. أما في 
حالة إصابة الشخص بأحد األمراض النفسية 

كاالكتئاب، فهنـــا تصبح الوحدة عرضا ناتجا 
عن هذا المراض، ورفض الشـــخص لالختالط 
بأقاربـــه،  أو  بأصدقائـــه  ســـواء  بالمجتمـــع 
موضحا أن السبب في الوحدة قد يكون مرتبطا 
بالتربية أو بحادثة أو بموقف اجتماعي خلق 
عند الفرد حالة مـــن الرفض المجتمعي، الفتا 
إلـــى أن معالجـــة الوحـــدة هي الحـــل إلطالق 
العنـــان للصحة العقلية والنفســـية، والوقاية 
من االضطرابـــات والحصول على شـــخصية 

سوية.
ويضيف الدكتـــور غالب قائال: إن التعّرف 
على مشكلة خاصة بالصحة العقلية والنفسية 
وتشـــخيصها ليـــس عملية ســـهلة أبدا، حيث 
ال تكون معظم الصراعـــات الخاصة بالصحة 
العقليـــة منعزلة، ويعانـــي الكثير من أفكار أو 
ميول مزاجية ســـلبية ال ُتعـــّد اضطرابات رغم 

أنها تشّكل تحديا.

[ العزلة االجتماعية سببها رهاب التعرف على اآلخرين [ الشخص المنعزل يتمتع بمهارات اجتماعية 
تؤدي الوحدة التي تنبع من فقدان العالقات البشــــــرية إلى عدة مشــــــاكل نفسية مزمنة، 
منها فقدان الثقة في النفــــــس واآلخرين ورفض المجتمع واالكتئاب، ما يفضي تدريجيا 

إلى أمراض عضوية خطيرة.

 الشعور بالوحدة يقصر العمر

الســـبب فـــي الوحـــدة قـــد يكون 
أو  بحادثـــة  أو  بالتربيـــة  مرتبطـــا 
بموقف اجتماعي خلـــق عند الفرد 

حالة من الرفض المجتمعي

◄

حذر الخبـــراء من تناول الخضروات التي تنتمـــي إلى العائلة القرعية 
مثل الكوسة والقرع والخيار في حال كانت مرة الطعم، ألنها تشير 

إلى زيادة نسبة مادة كوكربيتاسني السامة.

الوحدة تتسبب في اضطرابات نفسية وجسدية

ّ

30 باملئة مـــن األطفال الخدج 
يعانون مـــن صعوبـــات التعلم، 
مقارنة بـ 17 باملئة من األطفال 

مكتملي النمو

◄

ح
م
إ
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◄ قلص بادو الزاكي مدرب منتخب 
املغرب قائمة الالعبني احملترفني في 

اخلارج في تشكيلته التي تستعد 
خلوض مباراة في تصفيات كأس 
األمم األفريقية ٢٠١٧ إلى ١٨ العبا.

◄ أسند االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم مهمة إدارة مواجهة خلويا 

القطري والهالل السعودي املقبلة 
في إياب دور الثمانية من دوري 

أبطال آسيا، إلى طاقم حتكيم 
ياباني. ويدير ربوغي ساتو املباراة 
ويساعده تورو ساغا وأكاني ياغي.

◄ قرر عبدالعزيز الدوسري الذي 
يعتبر من أقدم رؤساء األندية في 

العالم واملنتهية واليته، عدم خوض 
االنتخابات املقبلة املزمع إقامتها 

اليوم اخلميس، لينهي مسيرة 
حافلة باإلجنازات استمرت ٣٨ عاما 
في رئاسة نادي االتفاق السعودي.

◄ اختتم منتخب الكويت تدريباته 
في الكويت على أن يشد الرحال 

غدا اجلمعة إلى قطر ملواجهة 
منتخب ميامنار ضمن منافسات 

اجلولة الثالثة من التصفيات 
املوحدة لنهائيات كأس العالم، ٢٠١٨ 

في روسيا وكأس آسيا ٢٠١٩ في 
اإلمارات.

◄ أعلن االحتاد الدولي أللعاب 
القوى أمس األربعاء في بكني بأنه 
أوقف العداءتني الكينيتني جويس 

زاكاري (٤٠٠ م) وكوكي مانونغا 
(٤٠٠ م حواجز) مؤقتا لثبوت 

تناولهما منشطات.

◄ أكد روالندو باالسيوس املمثل 
الوحيد لهندوراس في بطولة العالم 

أللعاب القوى بالعاصمة الصينية 
بكني، أنه ال يتلقى أي دعم من جانب 
حكومة بالده. وقال ”هندوراس تتبع 

هذا النظام الذي ال يقدم دعما“.

فضيتان مصرية وتونسية في افتتاح رصيد العرب من الميداليات

[ إيهاب عبدالرحمن يمنح مصر فضية رمي الرمح [ حبيبة الغريبي تنال فضية سباق ثالثة آالف متر موانع

} بكيــن - يحلم العداء اجلامايكي الشـــهير 
أوسيني بولت بإحراز لقبه العاملي الرابع على 
التوالي في ســـباق 200 م ضمن بطولة العالم 
أللعاب القوى اليوم اخلميس على ملعب عش 
الطائـــر. وأثبت بولت أنه حتى عندما ال يكون 
في قمة مســـتواه يتواجد دائما في املوعد في 
املناســـبات الكبيـــرة وخير دليـــل على ذلك أن 
أحدا لم يرشـــحه النتزاع ذهبية ســـباق 100 م 
قياســـيا باملســـتوى الذي ظهر به هذا املوسم 
واإلصابـــة التـــي أبعدتـــه عـــن املشـــاركة في 
ســـباقات عدة باإلضافة إلى تعثـــره في الدور 
نصـــف النهائي وهـــو األمر الـــذي كاد يكلفه 
خـــوض الســـباق النهائي. لكن بولـــت التقط 
أنفاســـه وحقـــق انطالقة مثالية في الســـباق 
النهائي ليتفوق على غرميه األميركي جاستني 
غاتلني الذي لم يكن قد خسر منذ أغسطس عام 

2013 ويطوق عنقه بالذهبية.
 ووصـــف بولـــت الفـــوز فـــي بكـــني بأنه 
األصعب له في مســـيرته وقال في هذا الصدد 
"ال شـــك بأنه أصعب سباق لي. حقق جاستني 
أرقامـــا رائعة هذا املوســـم. كنـــت أدرك متاما 
بأنه يتعني علي أن أخوض ســـباقا مثاليا لكي 

أهزمه وهذا ما حصل. أنا فخور بنفســـي. لقد 
عانيت الكثير من املشـــاكل هذا املوسم ومررت 

مبراحل هبوط وصعود".
وصعد النجم اجلامايكي بولت واألميركي 
جاســـتني غاتلـــني أمـــس األربعاء إلـــى الدور 
النهائـــي لســـباق 200 متـــر ضمن منافســـات 
البطولـــة. وفـــاز بولت، صاحب تســـعة ألقاب 
في سجل مشـــاركاته ببطولة العالم، في الدور 
قبل النهائي مسجال أفضل زمن له في املوسم 
(19.95 ثانيـــة)، كما تأهـــل غاتلني مبكرا حيث 
تفوق بزمن 19.87 ثانيـــة. وكان بولت قد توج 
بســـباق 100 م يوم األحد املاضي متفوقا على 

غاتلني بفارق 0.01 ثانية. 
وتأهل إلـــى نهائـــي 200 م أيضا اجلنوب 
أفريقي أناســـو جوبودوانا والبنمي ألونسو 
إدوارد والقطـــري فيمـــي أوجونودي والتركي 
راميـــل جولييـــف والبريطانـــي زارنيل هيوز 

واجلامايكي نيكل أشميدي. 
ليســـون  املخضرمـــة  األميركيـــة  وتبـــدو 
فيليكس بطلة العالم 8 مرات في ســـباقي 200 
م و400 م مرشـــحة فوق العـــادة إلحراز ذهبية 
الســـباق. وبعد أن كانت فيليكس تشـــارك في 

السباقني في بطولة العالم واأللعاب األوملبية، 
فضلت هذه املرة تركيز جهودها على مســـافة 
400 م فقط. وخاضت فيليكس ثالثة ســـباقات 
هـــذا املوســـم على هـــذه املســـافة فـــازت بها 
جميعها من بينها التجارب األميركية مسجلة 
50.19 ثانيـــة. وتواجه فيليكس منافســـة قوية 
من شـــاوني ميلر من باهاماس التي ســـجلت 

أفضل رقم هذا املوسم (49.92 ث) في لوزان.
وتبدو املنافســـة ثنائية في مسابقة الوثب 
الثالثـــي بـــني الكوبي بـــدرو بابلـــو بيكاردو 
واألميركي كريســـتيان تايلور وكالهما مرشح 
الجتياز حاجز الـ18 متـــرا ورمبا تهديد الرقم 
القياسي املسجل باســـم البريطاني جوناثات 

إدواردز قبل 20 عاما في غوتبورغ. 
ويغيب الفرنسي تيدي ماغو حامل ذهبية 
املســـابقة في موسكو لســـنتني بعد أن أصيب 
بتمزق فـــي وتر أخيل خالل لقـــاء الدوحة في 

مايو املاضي. 
ولن تنفرد املواجهـــة املثيرة بني النجمني 
اجلامايكي أوســـني بولت واألميركي جاستني 
غاتلني في سباق 200 م باألضواء وإمنا يتوقع 
بشكل كبير أن تسلط األضواء بشكل أكبر على 
نهائي الوثب الثالثي الذي رمبا يشهد حتطيم 

الرقم القياسي العاملي.
 وفي ظل املســـتويات التـــي قدمها كل من 
بيـــكاردو و تايلور، والصراع الشـــرس طوال 
هذا املوسم، يرجح بشكل كبير أن يشهد نهائي 
اليوم حتطيم الرقم القياســـي العاملي املسجل 
باســـم جوناثان إدواردز فـــي بطولة عام 1995 
عندما ســـجل 29.18 مترا. ويتصدر بيتشاردو 
املوســـم بتحقيقـــه 18.08 مترا، بينما ســـجل 
تايلـــور 18.06 متـــرا، وقد جذبـــا األنظار إلى 
الصراع احملتدم بينهما عندما فاز بيتشـــاردو 
في لقاء الدوحة مســـجال 18.06 م وتاله تايلور 

في املركز الثاني مسجال 18.04 م. بولت على موعد مع التاريخ

رياضة

بولت يغازل اللقب العالمي الرابع في سباق 200 م ببكين

بطولة العالم أللعاب القوى بكين 2015

متفرقات باختصار

} بكين - افتتح العرب رصيدهم من امليداليات 
في اليـــوم اخلامس من بطولـــة العالم أللعاب 
القـــوى في بكـــني عندما منح املصـــري إيهاب 
عبدالرحمـــن بـــالده أول ميدالية على اإلطالق 
بإحرازه فضية مســـابقة رمي الرمح مســـجال 
88.99 م، (أفضل رقم شخصي له هذا املوسم)، 
قبل أن حتذو حذوه العداءة التونســـية حبيبة 
الغريبي بعده بدقائق معدودة وحترز ميدالية 
مـــن املعدن ذاته فـــي ســـباق 3 آالف م موانع. 
وجنح عبدالرحمن في خطف امليدالية الفضية 
من محاولته الثانية، علما بأنه فشل بعدها في 
محاوالتـــه األربع األخيرة. وهـــي أول ميدالية 
عربيـــة أيضا في النســـخة احلالية من بطولة 
العالم فـــي بكني. وكانـــت الذهبية من نصيب 
الكيني يوليـــوس ييغو (92.72 م)، والبرونزية 
مـــن نصيب الفنلندي إيـــرو بيتكاماكي (87.64 
م). أمـــا ييغـــو فحقق رقما خارقـــا هو األعلى 
يسجل في هذا االختصاص منذ 16 عاما. وقال 
عبدالرحمن بعد نهاية السباق "أنا سعيد جدا 
وفخـــور بهذه النتيجة التـــي أهديها إلى كافة 
الشـــعب املصـــري". وأضاف "املنافســـة كانت 
قوية جدا وخضت املنافسات وتفكيري مشتت 
بسبب بعض املشاكل". وختم "على العموم أنا 
راض بالنتيجـــة خصوصـــا في ظل املنافســـة 
القويـــة بني أفضل رماة العالم، لكني واثق في 
قدرتي على حتسني مســـتواي من اآلن وحتى 
دورة األلعاب األوملبية العام املقبل في ريو دي 

جانيرو".
في املقابل نالت العداءة التونســـية حبيبة 
الغريبـــي فضيـــة ســـباق 3 آالف متـــر موانع 
للســـيدات في بطولـــة العالم أللعـــاب القوى. 
وقطعـــت حبيبة مســـافة الســـباق في تســـع 
دقائق و24.19 ثانية لتحتل املركز الثاني خلف 
الكينية هايفني كيينغ جيبكيموي التي أحرزت 
امليدالية الذهبية في تسع دقائق و11.19 ثانية. 
واحتلت األملانية جيســـا كراوزه املركز الثالث 
بعدما سجلت تســـع دقائق و19.25 ثانية وهو 
رقم قياسي شخصي. وجاءت املغربية سليمة 
الوالي فـــي املركز العاشـــر ومواطنتها فدوى 
سيدي مدان في املركز الـ14 وقبل األخير بينما 

احتلت البحرينية روث جيبيت املركز الـ11.

إيجابية واضحة

لم تبد العداءة التونســـية حبيبة الغريبي 
أي خيبة أمل وحاولت أن تتصف باإليجابية. 
كانت الضغوطات كبيرة على الطفلة املدللة في 
بالدها إلحراز املعدن األصفر وكانت مرشـــحة 

لذلـــك حتى أنها تصدرت الســـباق في األمتار 
الـ500 قبـــل أن ترتكب خطأ عنـــد أحد املوانع 
لكنهـــا كافحت في األمتـــار األخيـــرة لتكتفي 
بالفضيـــة. ونالـــت الغريبي  شـــرف أن تكون 
أول تونسية حترز ميدالية لبالدها في بطولة 
العالـــم وفـــي دورة األلعـــاب األوملبيـــة عندما 
توجت بفضية سباق 3 آالف م موانع في نسخة 
دايغو عام 2011، ثـــم مبيدالية من املعدن ذاته 
فـــي لندن 2012، قبل أن تضيـــف إليهما فضية 
ثالثة أمس األربعاء في بطولة العالم في بكني. 
وقالت الغريبي عما إذا كانت تشعر بخيبة أمل 
جراء اكتفائها بالفضية وهي التي كانت متني 
النفس باملعدن األصفر ”احلقيقة ال أشعر بأي 
خيبة أمل، هذه هي الرياضة، هناك دائما فائز 
وخاسر، لم أوفق لكنني سأبذل قصارى جهدي 

للتعويض في ريو دي جانيرو“. 
وأضافـــت ”كان الســـباق بطيئـــا للغايـــة 
وحصل بعـــض التدافع لدى اجتيـــاز املوانع. 
لكني ســـعيدة للغايـــة بهذه امليداليـــة، وأريد 
توجيه الشكر للشعب التونسي الذي ساندني 
بقوة من خـــالل مواقع التواصل االجتماعي“. 
مماثـــال  الطاهـــري  بوعبداللـــه  لســـان  وكان 
للغريبـــي  بقوله ”إذا مـــا أخذنا بعني االعتبار 
أنها تعرضـــت إلصابات متكـــررة عامي 2013 
و2014 ولـــم تتمكن بالتالي مـــن إبراز قدراتها 
على أعلى املستويات في سباقات النخبة، فإن 

ما حتقق يعتبر نتيجة إيجابية“.
وأضاف ”لكني أتفهم بالطبع أن يكون هناك 
خيبة أمل في داخلهـــا ألنها أهدرت فرصة أن 
تتوج بطلة للعالم، لكن األلعاب األوملبية العام 
املقبل ســـتكون حافزا هاما لهـــا للتعويض“. 
وعن الدور الذهنـــي الذي لعبه ”حتدثت معها 
قبل الســـباق وقلت لها بعـــدم االكتراث بغض 
النظر عن النتيجة. لكن ســـيناريو السباق لم 
يكن في مصلحتها حيث متيز بالبطء الشديد“.
 وتابـــع ”ســـأدعها تهضـــم هـــذه اخليبة 
تدريجيـــا، لقد قامـــت بتشـــريف بالدها التي 
متر بأوقات صعبة وهـــذا ما يجب أن حتتفظ 
به. يجب أن تشـــعر بفخر كبير جراء ما قدمته 
للشعب التونسي من صورة إيجابية. أنا واثق 
مـــن أنها ســـتعي أهمية ما حققتـــه في األيام 
املقبلة“. أما شـــقيقتها فاطمـــة قالت ”انتظرنا 
الذهـــب وحصلنا علـــى الفضية، أنا ســـعيدة 

وفخورة بها“.
وأضافـــت ”دائما تخوض حبيبة ســـباقا 
تكتيكيا وعندما حتني الفرصة تقوم بالسرعة 
النهائيـــة، لكـــن مـــا حصـــل أمـــس أن جميع 
منافســـاتها أعدين العدة جيـــدا ملواجهتها“. 

وعن ســـبب دموعهـــا قالت ”لقـــد بكيت عندما 
رأيتهـــا تقاتـــل وتكافح من أجـــل الذهبية في 
األمتـــار األخيرة ولـــم توفـــق“. وتابعت ”كنا 
نريد ســـماع النشـــيد الوطني التونســـي في 
أكبـــر حفـــل رياضي أللعاب القـــوى، لكن رمبا 
يحصل ذلك في ريو دي جانيرو العام املقبل“. 
وكشـــفت فاطمة بأنها ترافق شقيقتها منذ أن 
كانت طفلة وقالت ”أنا واثقة من أنها ستحول 
الضعف إلى قوة ألنها متلك شـــخصية قوية“. 
وختمت ”أنا فخورة بها والشـــعب التونســـي 
أي كثيرا باللغـــة احملكية“.  يحبهـــا ”برشـــا“ 
ســـتبقى الغريبي ”حبيبة“ الشـــعب التونسي 

على الرغم من الفضية.

تحد كبير

وحتدى العداء البريطاني مو فرح درجات 
احلـــرارة املرتفعة في الصبـــاح وتعثره خالل 
الركض وصعـــد إلى نهائي ســـباق 5 آالف م، 
كما حققت اجلنوب أفريقية كاســـتر سيمينيا 
أفضل زمن لها باملوسم لتتأهل إلى قبل نهائي 

ســـباق 800 م. وأحـــرز فرح املركـــز الثاني في 
اإلحمـــاءات خلف األثيوبي يوميف كاجيلشـــا 
مسجال 13 دقيقة و19.44 ثانية، ليقف على بعد 
خطوة واحدة من حتقيق إجناز غير مســـبوق 

باحلفاظ على ثنائية املسافات الطويلة.
وكان فـــرح قد تـــوج بســـباق 10 آالف متر 
مطلع األسبوع احلالي وفي حالة الفوز بسباق 
5 أالف متر يوم الســـبت املقبل، سيصبح أول 
العب فـــي تاريخ بطولة العالـــم أللعاب القوى 
يحرز الثنائيـــة في نســـختني متتاليتني، كما 
ســـيصبح أول العـــب يتوج بلقـــب 5 أالف متر 

ثالث مرات متتالية. 
وكان فـــرح قـــد توج بالســـباقني أيضا في 
دورة األلعاب األوملبية التي أقيمت بالعاصمة 
البريطانية لندن عام 2012. وقال فرح في إشارة 
إلى تعثره خالل اإلحماءات، وهو ما تعرض له 
أيضا في نهائي ســـباق عشرة أالف متر "كدت 
أسقط مجددا". وأضاف "شعرت أنني في حالة 
جيـــدة، واســـتعدت توازني بشـــكل جيد (بعد 
سباق عشرة آالف متر). إنني مستعد ولكن أي 
شـــيء قد يحدث عندما تقف على خط البداية". 

وواجهت اجلنوب أفريقية ســـيمينيا، املتوجة 
فـــي بطولـــة العالـــم 2009، منافســـة قوية في 
إحماءات 800 م التي شهدت فوز البيالروسية 
مارينا أرزاماســـوفا باملركز األول بزمن دقيقة 
و58.69 ثانية، بينما جاءت سيمينيا في املركز 
الثالـــث بزمـــن دقيقـــة واحـــدة و59.59 ثانية. 
وقالت ســـيمينيا "لم يكـــن تركيزي على الزمن 
الـــذي أســـجله، كنت أريـــد فقط التأهـــل، وقد 
فعلت، واآلن يجب علـــي التركيز فيما ميكنني 

تقدميه اليوم (في الدور قبل النهائي)".

جنح العرب في افتتاح رصيدهم من امليداليات في منافســــــات بطولة العالم أللعاب القوى 
في بكني، وذلك بطعم مصري وتونسي في انتظار تزايد التتويجات في قادم املنافسات.

بعد أن حطمت الرقم القياســـي 

العاملـــي تبـــدو البولنديـــة إنيتا 

بقـــوة إلحـــراز ذهبيـــة  مرشـــحة 

مسابقة رمي املطرقة

◄

العـــداء البريطانـــي فـــرح تحدى 

درجات الحرارة املرتفعة وتعثره 

خالل الركض وصعـــد إلى نهائي 

سباق خمسة آالف متر

◄

◄ لم يتمكن البولندي باول فاجديك 
من االستمتاع كثيرا بحصوله على 

امليدالية الذهبية في منافسات رمي اجللة 
ببطولة العالم أللعاب القوى، بعد أن 

اكتشف ضياعها ليلة حصوله عليها يوم 
األحد املاضي. وذكرت وسائل اإلعالم 
البولندية أن فاجديك نسي ميداليته 
في سيارة األجرة. وفي اليوم التالي 

وبعد أن استيقظ ليكتشف أنه ال يحمل 
ميداليته، قام بإبالغ الشرطة التي جنحت 

في العثور على سائق سيارة األجرة 
واستعادت امليدالية. وامتنع فاجديك عن 

تأكيد أو نفي املعلومات املتواترة عن 
القضية، بيد أن العديد من 

األسئلة تنتظر بطل 
العالم ملرتني عند 

عودته إلى 
موطنه.

◄ قالت األملانية كريستينا أوبرغفول 
بطلة العالم في رمي الرمح، إنها ستعتزل 

في نهاية دورة األلعاب األوملبية املقررة 
في ريو دي جانيرو العام املقبل. وقالت 

”هذا ما أخطط له اآلن“، وأشار زوجها 
ومدربها بوريس أوبرغفول إلى أن 

األوملبياد يشكل أفضل فرصة إلعالن 
االعتزال. وعادت أوبرغفول (34 عاما) إلى 

املنافسات هذا املوسم بعد أن 
وضعت مولودها في يونيو 
2014. ولم تستعد أوبرغفول 
حتى اآلن مستواها املعهود 

وال تزال غائبة عن أفضل 
10 محترفات في رمي 

الرمح هذا العام، 
ولكنها أكدت أنها 

لن تشعر بخيبة 
أمل.

ى إ ( ) و وبر و ز
ملنافسات هذا املوسم بعد أن 

ضعت مولودها في يونيو 
201. ولم تستعد أوبرغفول 
حتى اآلن مستواها املعهود 
ال تزال غائبة عن أفضل

1 محترفات في رمي 
رمح هذا العام، 
لكنها أكدت أنها 
ن تشعر بخيبة

مل.

ألسئلة تنتظر بطل 
لعالم ملرتني عند

عودته إلى
وطنه.

إيهاب عبدالرحمان يدخل مصر التاريخ
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تشونغ: االنتخابات النزيهة والشفافة بإمكانها إحياء سمعة فيفا
[ االتحاد الدولي يمر باألزمة األكثر خطورة في تاريخه [ الكوري الجنوبي يعلن ترشحه لخالفة بالتر

} باريس - حـــذر امللياردير الكوري اجلنوبي 
تشـــونغ مونغ-جون، املرشـــح لرئاسة االحتاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم، مـــن خطـــر التالعـــب 
باالنتخابـــات ”لدرجة غير مســـبوقة حتى في 
االنتخابات الرئاســـية الســـيئة السابقة التي 

عرفها فيفا“. 
وأصـــدر تشـــونغ بيانـــا تهجم فيـــه على 
التسريبات القادمة من داخل فيفا حسب رأيه 
والتي تؤثر ســـلبا على حملته، مشيرا إلى أنه 
فـــي حال لم تكـــن االنتخابـــات عادلة فصورة 

االحتاد الدولي ستبقى مشوهة. 
االنتخابـــات  كانـــت  إذا  ”ســـنرى  وقـــال 
الرئاســـية املقبلة لفيفا ستقام وفقا إلجراءات 
عادلة ومنصفة وشـــفافة أم ال، فذلك ســـيكون 
اختبـــارا حقيقيـــا إلمكانيـــة حتقيـــق إصالح 

حقيقي في فيفا“. 
وأضـــاف ”وحدهـــا االنتخابـــات النزيهة 
والشـــفافة بإمكانها إحياء ســـمعة فيفا التي 
قوضت بشكل خطير بسبب الفضائح القدمية 
واجلديدة. لســـوء احلظ، هناك دالئل متزايدة 
على أن االنتخابات تتحـــول كما جرت العادة 
إلى شـــأن من شـــؤون فيفـــا مع التســـريبات 
االنتقائيـــة ملـــا يســـمى معلومـــات ’ســـرية‘، 
واتهامات تســـتند على ’تقاريـــر غير مؤكدة‘، 

’مصادر‘ مجهولة و‘مطلعني'“.
وواصل ”التقارير الصحفية األخيرة التي 
تهاجـــم شـــخصية الدكتور تشـــونغ ونزاهته 
تستند على هذه املصادر املسربة وغير املؤكدة 

واملليئة بتشويه للوقائع“. 
وشـــدد البيان علـــى أنه ”خالفـــا للتقارير 
الصحفية األخيرة التي تســـتند إلى تسريبات 
فيفـــا، ال يواجه الدكتور تشـــونغ أي اتهامات 
جنائيـــة أو مزاعـــم رشـــوة واحتيال وفســـاد 
وشـــراء أصـــوات أو حتـــى القيام بـــأي خرق 
لقاعـــدة ’تضارب املصالح‘ التـــي ينص عليها 
قانـــون األخالقيـــات فـــي فيفا وتشـــرف على 

تطبيقه جلنة األخالقيات“. 
وواصـــل ”يضـــاف إلـــى ذلـــك أن الدكتور 
تشـــونغ ميتنع عن التعليق على أي إجراءات 
ممكنة للجنة األخالقيات احتراما منه لطلبات 
السرية التي يفرضها فيفا. مع ذلك، مع تسريب 
معلومات عبر مصادر ال ميكن أن تكون ســـوى 
مـــن داخل فيفا، فيفا ينتهـــك قواعده وأنظمته 
التـــي يفرضهـــا علـــى اآلخرين. هنـــاك خطر 
حقيقي بأن يتم التالعب باالنتخابات احلالية 
لدرجـــة غير مســـبوقة حتى فـــي االنتخابات 

الرئاسية السيئة السابقة التي عرفها فيفا“.

ويأتـــي بيـــان تشـــونغ بعد أيـــام معدودة 
علـــى االتهام الذي وجهته إليه صحيفة أملانية 
بأنه حاول ترجيح كفة ملف بالده الســـتضافة 
مونديال 2022، مشيرة إلى أنه مهدد باحلرمان 

من مزاولة أي نشاط رياضي. 
وسبق أن رد تشـــونغ السبت على االتهام 
املوجه إليه قائـــال ”هذا دليل آخر واضح على 
أن الرئيس (احلالي السويسري جوزف بالتر) 
يتدخل في انتخابات فيفا املقبلة، كما فعل في 
االنتخابات الســـابقة“. وتابع ”يشرع فيفا في 
محاولة لتخريب ترشيح الدكتور تشونغ، وذلك 
بعـــد هجماته األخيرة ضد ترشـــح الفرنســـي 

ميشال بالتيني رئيس االحتاد األوروبي“. 

استقالة فورية

وأضاف ”ينبغي أن يتوقف الرئيس بالتر 
عن التدخل في االنتخابات ويستقيل فورا“. 

وكانت كوريـــا اجلنوبية من الـــدول التي 
شـــاركت في السباق الستضافة مونديال 2022 
الـــذي ذهب إلى قطر بعد تغلبها على الواليات 

املتحدة في اجلولة األخيرة من التصويت. 
وأكدت الصحيفة األملانية أن تشونغ اقترح 
في رســـالة تعود إلى أكتوبر 2010 على أعضاء 
اللجنـــة التنفيذية في الفيفا إنشـــاء صندوق 
دولي لكرة القدم مع مشـــاركة كوريا اجلنوبية 
فيـــه تصل إلـــى 777 مليـــون دوالر حتى 2022 
لدعم مشـــاريع مختلفة في العالم، مشيرة إلى 
أنه ”اشترط مقابل هذا االلتزام بأن تكون كأس 
العالم من نصيب كوريا اجلنوبية“، ما يعتبره 

احملققون أمرا يستحق العقاب.
وأوضح أيضا أن رئيس غرفة التحقيق في 
الفيفـــا األملاني هانس-يواكيم إيكرت يجب أن 
يقرر بشـــأن اتخاذ مزيد من اإلجراءات في هذا 

الشأن. 
وأشـــارت الصحيفة أيضا إلى أن تشـــونغ 
أرســـل رســـالتني إلـــى بالتـــر رئيـــس الفيفا 
املستقيل من منصبه من أجل وقف التحقيقات 

املتعلقة به ولكن من دون جدوى. 
وتابع املتحدث باســـم تشـــونغ ”صندوق 
كرة القـــدم الدولي كان جزء من فئة تنمية كرة 
القـــدم التي كان ينبغي تقدميها من قبل الدول 
املرشحة. العديد من البلدان، مبا فيهم إنكلترا 
وقطـــر قدمت خطط تطوير لكـــرة القدم بنفس 
حجم خطط كوريا اجلنوبية إذا لم يكن أكبر“.

وأعلـــن تشـــونغ (63 عاما ونائـــب رئيس 
الفيفا بني 1994 و2011) ترشحه لرئاسة الفيفا 

في االنتخابات املقررة في 26 فبراير املقبل. 
وســـبق أن أعلن بالتينـــي رئيس االحتاد 
األوروبي ترشـــحه لالنتخابات ويعتبر األوفر 
حظـــا حلصوله على دعم احتادات قارية بارزة 

كاحتادات آسيا وأوروبا وأميركا اجلنوبية. 
واضطر بالتـــر إلى تقدمي اســـتقالته بعد 
أربعـــة أيام فقط علـــى إعـــادة انتخابه لوالية 
خامسة على التوالي في 29 مايو املاضي، إثر 

فضائح فساد هائلة تضرب الفيفا. 
وميـــر االحتـــاد الدولـــي باألزمـــة األكثـــر 
خطـــورة فـــي تاريخه منـــذ اعتقـــال 7 أعضاء 
فـــي جلنته التنفيذية في نهايـــة مايو املاضي 
في زيوريخ قبـــل ثالثة أيام من إعادة انتخاب 
بالتر، بطلب من القضاء األميركي بتهم فســـاد 

ورشاوى وابتزاز وتبييض أموال. 
وتضـــم اجلمعيـــة العموميـــة للفيفـــا 209 

احتـــادات موزعة على الشـــكل التالي: أوروبا 
تضـــم 54 عضوا لكن جبل طارق ال تســـتطيع 
التصويـــت ألن الفيفا لم يعترف بها رســـميا، 
أفريقيا (54)، آســـيا (46)، الكونـــكاكاف (35)، 
أوقيانيا (11)، وأميركا اجلنوبية (10 أعضاء).

دعم عربي

وأعلن االحتاد املصري لكرة القدم عن دعمه 
لألمير علي بن احلســـني رئيـــس احتاد الكرة 
األردنـــي في حالـــة خوضه انتخابات رئاســـة 
االحتـــاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وانســـحب 
األمير علـــي من اجلولـــة الثانيـــة النتخابات 
الفيفـــا األخيـــرة أمام منافســـه جوزيف بالتر 
بعـــد أن حصل األخير علـــى 133 صوتا مقابل 

73 صوتا لألمير األردني في اجلولة األولى.

وأوضح محمـــود الشـــامي عضو مجلس 
إدارة احتاد الكرة املصري أن دعم األمير علي 
لرئاســـة الفيفا هو شـــرف لكل العرب مشـــيرا 
إلى أن االحتاد املصري سيدعمه ويؤيده حال 
ترشحه مجددا. ووجه الشـــامي الدعوة لكافة 
االحتـــادات العربية لدعم األمير علي لرئاســـة 

الفيفا في حالة ترشحه مرة أخرى.

 تشونغ يحذر من خطر التالعب بانتخابات رئاسة فيفا

األخضر السعودي يعود للمدرسة الهولندية عبر فان مارفيك توتنهام يستضيف أرسنال 

في كأس رابطة األندية

ماسكيرانو: أرغب 

في ممارسة التدريب

} الريــاض - أضحى بيرت فان مارفيك املدرب 
الهولندي اخلامس الذي يشـــرف على املنتخب 
الســـعودي لكـــرة القدم بعدما حســـمت صفقة 
التعاقـــد معه ملـــدة عام خلفا للمـــدرب الوطني 
فيصل البديـــن الذي مت تكليفـــه بصفة مؤقتة 
بعد خـــروج املنتخـــب من الـــدور األول لكأس 

آسيا 2015. 
وسبق أن لعب املنتخب السعودي بالنكهة 
الهولنديـــة أربع مرات ســـابقا مع ليو بينهاكر 
فـــي 1994، ومارتن كومبان في 2002، وواندرلي 
فاندرليـــم بني 2002 و2004، وفرانك رايكارد بني 

2011 و2013. 
وبعـــد شـــد وجـــذب لثمانية أشـــهر، جنح 
االحتاد السعودي أخيرا في حسم ملف املدرب 
الذي ســـيتولى تدريب ”األخضر“ خالل الفترة 
املقبلـــة وأعلن عن تعاقده مع فان مارفيك الذي 
يعتبر مـــن املدربـــني الذين يتمتعون بســـجل 
تدريبـــي جيـــد. وبـــدأ فـــان مارفيك مشـــواره 
التدريبي مع فورتونا ســـيتارد الهولندي عام 
1998 واستمر حتى عام 2000 ثم تولى بعد ذلك 
تدريـــب فيينـــورد روتردام ملدة أربعة مواســـم 
وحقق معه كأس االحتاد األوروبي عام 2001. 

وفـــي الفتـــرة املمتدة مـــن 2004 حتى 2006 
قاد بوروســـيا دورمتوند األملاني لكنه لم يترك 
بصمة مؤثـــرة فعاد لقيادة فيينورد الذي حقق 

معه كأس هولندا.

وفي عـــام 2008 طلبـــه االحتـــاد الهولندي 
لقيـــادة منتخـــب الطواحـــني وجنـــح معه في 
إظهار شـــخصية رائعـــة، حيث قـــاده لنهائي 
مونديـــال 2010 بجنوب أفريقيا قبل اخلســـارة 
أمـــام أســـبانيا فـــي الوقت اإلضافـــي. وخالل 
الفتـــرة املمتدة من ســـبتمبر 2013 حتى فبراير 
2014، عاد لتدريـــب األندية من خالل هامبورغ 
األملاني لكن تلك الفترة كانت من أســـوأ مراحل 
مسيرته التدريبية إذ أشرف على الفريق في 17 
مبـــاراة ففاز خاللها فـــي أربع فقط وتعادل في 

ثالث وخسر عشر.
وأصبـــح فـــان مارفيـــك املـــدرب رقـــم 48 
املصـــري  كان  الـــذي  الســـعودي  للمنتخـــب 
عبدالرحمن فـــوزي أول مدربيه خـــالل الفترة 
مـــن 1957 وحتـــى 1961 وفيصـــل البدين الذي 
أشـــرف على األخضر في التصفيات املزدوجة 
املؤهلـــة لنهائيـــات كأس العالم وكأس آســـيا 
املقبلـــة، آخرهـــم. وينتمـــي املدربـــون الذيـــن 
تناوبوا على تدريب املنتخب لـ15 جنسية، وهم 
12 برازيليـــا و5 ســـعوديني ومثلهم هولنديني 
و3 مـــن إنكلتـــرا ومثلهم من مصـــر واثنان من 
األرجنتـــني ومثلهما من البرتغـــال وواحد من 
تونس واملجر واألوروغواي وأملانيا وتشـــيكيا 
وصربيا وأســـبانيا ورومانيـــا. كما أن بعض 
هـــؤالء املدربـــني خصوصا الســـعوديني منهم 
أشـــرفوا على املنتخب أكثر من مرة وهم ناصر 

اجلوهر (5 مرات) ومحمد اخلراشي (3 مرات) 
والبرازيلـــي كارلوس البرتو بيريـــرا (مرتان) 

واألملاني أوتو بفيستر (مرتان).
أما على مســـتوى حتقيق اإلجنازات فعلى 
الرغـــم مـــن وجود أســـماء عامليـــة، إال أنها لم 
حتقق النجـــاح املنتظـــر وكان النصيب األكبر 
يصب فـــي خانة املـــدرب الوطني الـــذي وفق 
في صناعة تاريخ الكرة الســـعودية ويأتي في 
مقدمتهـــم املـــدرب القدير خليـــل الزياني الذي 
قـــاد األخضـــر ألول بطولة فـــي تاريخه عندما 
تـــوج بلقب كأس آســـيا عـــام 1984 وكذلك قاد 
املنتخب إلى نهائيات أوملبياد لوس أجنليس. 
وسار املدرب محمد اخلراشي على نهجه وقاد 
املنتخـــب للفـــوز ببطولـــة كأس اخلليج للمرة 
األولـــى في تاريخه وســـاهم في تأهل املنتخب 
أيضـــا إلى نهائيـــات كأس العالـــم 1994 للمرة 
األولـــى، وبعـــده أكمـــل املهمة املـــدرب ناصر 
اجلوهر الذي قـــاد املنتخب للفوز بخليجي 15 
في الريـــاض والتأهل لنهائيـــات كأس العالم 

2002 للمرة الثالثة تواليا.
وفي املقابل حقـــق بعض املدربني األجانب 
بعض اإلجنازات مع املنتخب، حيث قاد املدرب 
الهولنـــدي فاندرليم املنتخـــب للفوز بخليجي 
16 فـــي الكويـــت والفوز ببطولـــة كأس العرب 
الثامنة بالكويت، كما ســـاهم املـــدرب األملاني 
فـــي فوز األخضـــر بكأس العرب الســـابعة في 
قطـــر والتأهل لنهائيـــات كأس العالم 1998 في 
فرنســـا. كما جنح املـــدرب البرازيلي كارلوس 
ألبرتو بيريرا فـــي قيادة املنتخب للفوز بكأس 
أمم آســـيا التي أقيمت بالدوحة عام 1988 وهو 
مـــا كـــرره البرتغالي نيلـــو فينغـــادا الذي قاد 
املنتخـــب الســـتعادة لقب أمم آســـيا عام 1996 
باإلمـــارات، بينمـــا كانت آخر اإلجنـــازات مع 
املدرب األرجنتيني غابرييل كالديرون الذي قاد 
املنتخب لبلـــوغ نهائيات كأس العالم 2006 في 

أملانيا.

} لندن - ســـيحل أرسنال ضيفا على توتنهام 
هوتســـبير وصيف بطل املوسم املاضي بعدما 
أسفرت قرعة الدور الثالث لكأس رابطة األندية 

اإلنكليزية لكرة القدم عن مواجهات مثيرة. 
وتقابل اجلاران ثالث مرات باملســـابقة في 
آخر عشـــر سنوات وفاز أرسنال في قبل نهائي 
2007 املكون من مباراتـــني فيما تفوق توتنهام 
في نفس املرحلة باملوسم التالي. وفي مواجهة 
الـــدور الثالـــث عـــام 2010 فـــاز أرســـنال على 
توتنهام بعد وقت إضافي. وســـيتقابل أستون 
فيال مع جاره برمنغهام سيتي املنتمي للدرجة 
الثانية. وســـيلتقي تشيلســـي خارج أرضه مع 

والسال الذي يلعب في الدرجة الثالثة. 
وفي مواجهات بني فرق من الدوري املمتاز 
ســـيلعب ســـندرالند على أرضه مع مانشستر 
ســـيتي املتصدر، ونوريتش ســـيتي مع ضيفه 
وســـت بروميتش البيون، وليســـتر سيتي مع 

وست هام يونايتد. 
وســـيتقابل ليفربول مع كارليسل يونايتد، 
ومانشســـتر يونايتـــد مـــع ابســـويتش تاون 

املنتمي إلى الدرجة الثانية.

} بوينــس آيــرس  - أكد خافيير ماســـكيرانو 
جنم وســـط ميدان املنتخـــب األرجنتيني لكرة 
القدم أنـــه يرغب في أن يصبـــح مدربا عندما 
يعتزل اللعب رسميا. وقال ”أرغب في أن أكون 
مدربا.. عندمـــا تكون العبا تنظـــر إلى األمور 
بشـــكل مبســـط ولكن األشـــياء تتعقـــد عندما 
تنتقـــل إلى اجلانب اآلخـــر.. أرغب في نقل كل 

ما تعلمته“.
ويلعب ماســـكيرانو في مركـــز املدافع في 
صفوف برشـــلونة، رغم أنه يشغل مركز العب 
الوســـط مع املنتخـــب األرجنتينـــي. وأضاف 
ماســـكيرانو قائـــال ”لـــم أرفض أبـــدا تغيير 
مركـــزي إذا كان املـــدرب يثق في هـــذا القرار 
باإلضافة إلـــى ثنائه على األداء“. وأوضح أنه 
لم يكن لديه ما يخســـره عندما وضعه جوزيب 
غوارديوال املدير الفني األســـبق لبرشلونة في 

مركز املدافع.

قال الكوري اجلنوبي تشونغ مونغ-جون إن االنتخابات النزيهة وحدها قادرة على إحياء 
سمعة فيفا ورد االعتبار للهيكل العاملي الكبير بعد ما زعزعت أركانه زوبعة فساد قوية.

◄ بات تشيلسي، بطل الدوري 
والكأس اإلنكليزية، واثقا من إتمام 
صفقة الدولي الفرنسي بول بوغبا 

العب وسط يوفنتوس اإليطالي، قبل 
إغالق نافذة االنتقاالت الصيفية.

◄ قالت إدارة نادي وست بروميتش 
في بيان إنها رفضت عرضا ثانيا 

يبلغ نحو 22 مليون جنيه إسترليني 
(18.18 مليون دوالر) من توتنهام 
للحصول على خدمات المهاجم 

اإلنكليزي سعيدو براهينو.

◄ سيتضمن عقد المهاجم المثير 

للجدل ماريو بالوتيلي مع ميالنو 
بندا يتعلق بالسلوك وسيحظر 

على الالعب قصات الشعر الغريبة 
والمالبس غير الالئقة وسيطالبه 

باتباع أسلوب حياة أكثر محافظة 
على الصحة.

◄ أكد األرجنتيني ريكاردو غاريكا 
المدير الفني لمنتخب بيرو األول 
لكرة القدم على انضمام المهاجم 

باولو غيريرو لقائمة فريقه 
استعدادا لمباراتيه الوديتين 

أمام كولومبيا والواليات المتحدة 
األميركية في سبتمبر المقبل.

◄ أعلن ريفر باليت، صاحب 
المركز الخامس حاليا في الدوري 
األرجنتيني لكرة القدم، أن المدرب 
مارسيلو غاالردو الذي قاد الفريق 
إلى الفوز بأول لقب قاري منذ 17 
عاما، مدد عقده مع النادي حتى 

.2017

◄ تحوم شكوك حول مشاركة 
مايل جديناك قائد أستراليا 

أمام بنغالدش وطاجيكستان في 
تصفيات كأس العالم 2018 بعد 

إصابته أثناء وجوده مع كريستال 
باالس المنتمي للدوري اإلنكليزي.

باختصار

ـــودي ســبــق  ـــســـع ــب ال ــخ ــت ــن امل

الهولندية  بالنكهة  لــعــب  أن 

بينهاكر،  مع  سابقا  مــرات  ــع  أرب

وكوبمان، وفاندرليم ورايكارد

◄

الفرنســـي بالتيني ســـبق أن أعلن 

ترشـــحه لالنتخابات ويعتبر األوفر 

حظا لحصوله علـــى دعم اتحادات 

قارية بارزة

◄

رياضة
23 الخميس 2015/08/27 - السنة 38 العدد 10020

«أنا ال أخشـــى شـــيئا، أشـــعر بأنني العب مهم داخل الفريق، سأعمل 

فقـــط بـــكل جهـــدي ملواصلـــة األداء الـــذي أقدمه، املنافســـة بني 

الالعبني تصب في النهاية في املصلحة العامة».

 خيسوس نافاس 
جناح مانشستر سيتي اإلنكليزي

«ال يمكـــن الدفـــاع عـــن دي خيـــا فقد رفـــض اللعب ملانشســـتر 

يونايتد، توجد الكثير من املشاكل في الكواليس، هناك أشياء 

تحدث بني لويس فان غال ودي خيا». 

إدوين فان دير سار 
أسطورة منتخب هولندا

«الدوري األسباني هو األكثر تكامال، فهو يتميز بالتنافس الكبير 

واملستوى العالي، وهو ما ال نالحظه في الدوريات األخرى، لذلك 

نرى سيطرة األندية األسبانية على املسابقات األوروبية». 

   سفيان فيغولي 
جنم نادي فالنسيا األسباني

فان مارفيك في تجربة جديدة
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} طهــران  - حيثمـــا يمـــر اإلســـكافي علـــي 
واكســـيما البالغ من العمر 42 عاما في مدينة 
طهران الكبيرة ذات الثالثة عشر مليون نسمة، 
يتحلـــق حوله المارة اللتقاط صور معه وقرب 
الحذاء األحمر ذي الكعب العالي الذي يقوده.

ويقول واكسيما، واسمه الحقيقي محمد علي 
حسن خاني ”أنا ماسح األحذية الوحيد الذي 

يجول على متن عربة في إيران“.
ويضيـــف ”قبل ثماني ســـنوات، راودتني 
فكرة صنع هذه اآللة لعملي في مسح األحذية“.
وقـــد أدخـــل علي علـــى مهنتـــه التقليدية 
وســـائل وتقنيات حديثـــة، فهو مثـــال يتلقى 
طلبات مســـح األحذية على الهاتف أو بالبريد 

اإللكترونـــي، وينشـــط للترويـــج لعملـــه على 
فيسبوك وإنستغرام.

وعلى الحـــذاء النســـائي األحمـــر الكبير 
الذي يقوده في الشـــوارع، كتبت أرقام هاتفه 
وعناوينه على مواقـــع التواصل االجتماعي، 
علما أن موقع فيسبوك محظور رسميا في 

الجمهورية اإلسالمية.

ويثيـــر مرور هـــذه العربة غريبة الشـــكل 
اهتمامـــا كبيرا بين المـــارة، منهم من يصرخ 
ترحيبا بها ودهشة، ومنهم من يتساءل ما إذا 
كانت عمـــال دعائيا إلحدى العالمات التجارية 

المنتجة لألحذية.
فـــي البداية، صمـــم علي الـــذي يعمل في 
شـــوارع طهـــران منـــذ 18 عاما، عربـــة بثالث 
عجالت، كانت على شكل حذاء للرجال، ثم قرر 
قبل ثالثة أشـــهر تحويلها إلى حذاء نســـائي 

مع كعب.
ومنذ ذلك الحين سجل إقباال كبيرا للزبائن 
وبلغ عدد متتبعيه على موقع إنســـتغرام 1500 
شخص، وصار لديه زبائن من النساء، إضافة 

إلى زبائنه الرجال. وقد عمل ماســـح األحذية 
األنيـــق هـــذا على مدى أكثر من شـــهرين على 
صنع الحـــذاء الجديد الذي تحـــول إلى معلم 
متحـــرك يجذب الكثير من الناس في شـــوارع 
طهـــران الخاليـــة عادة مـــن مظاهـــر الطرافة 

واألفكار الغريبة.
وأتاحت له هذه الفكرة توسيع أعماله إلى 
مجاالت جديدة أبعد من مهنة مســـح األحذية، 
ويقول ”صرت أتلقـــى طلبات لمهمات جديدة، 
طلبت مثـــال خمس مرات إلى حفـــالت زفاف، 
حيـــث أراد العروســـان التقـــاط صـــور وهما 
جالســـان داخل الحذاء مقابل خمســـة ماليين 

ريال (150 دوالرا)“.
ويقول ”عادة أكســـب 700 ألف ريال يوميا 
(20 دوالرا)“، وهو مبلغ جيد مقارنة بمتوسط 

األجور الذي يبلغ 15 دوالرا يوميا في إيران.
وردا على ســـؤال حول ما إذا كان يتعرض 
لمضايقـــات مـــن عناصر الشـــرطة في هذا 
البلد المحافظ، ضحك مليا ثم قال ”هم أول 

من يهرعون اللتقاط صور مع الحذاء“.
ويقـــول علـــي إنـــه يحلم بـــأن يذهب مع 
عربته الحذاء إلى فرنســـا، وأن يجول بها في 
جادة شانزيليزيه، حيث ال يشك بأنها ستجذب 
انتبـــاه الناس هنـــاك رغم أنـــه ال يعرف كلمة 

فرنسية واحدة.
يذكـــر أن العديـــد مـــن مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي ممنوعـــة في إيـــران، حيث يصل 
عـــدد المواقـــع المحجوبة إلـــى 15 ألف موقع 
50 بالمئـــة منهـــا هـــي األكثر مشـــاهدة حول 
العالم، من بينها تويتر وفيســـبوك ويوتيوب 
وغوغل وإنستغرام، باإلضافة إلى مواقع فنية 
واجتماعية، لكن اإليرانيين، خاصة الشـــباب 
منهم يخرقـــون هذا الحظر من خـــالل برامج 

مخصصة لذلك. 

إسكافي يجوب طهران في حذاء نسائي ويتصل بزبائنه على إنستغرام

الطماطم للركب في حرب {ال توماتينا} بأسبانيا 

عرض ألعاب فيلم 

{حرب النجوم}

الجديد على اإلنترنت

نحو عالم من زجاج

صباح العرب

إلـــى  مّيـــاال  الّراهـــن  المعمـــار  أصبـــح   {
اســـتعمال الّزجـــاج، ليـــس فـــي الواجهات 
فقـــط وإنما في األســـقف والّدعامات أيضا. 
ومع تطور تقنيات العزل الحراري انتشـــرت 
الظاهرة لتشمل مدن المناطق الحارة. ولهذا 
المنحـــى مغزى ودالالت. فضـــال عن جمالية 
األبنيـــة الزجاجية، وما تتيحه لقاطنيها من 
رؤية فسيحة واســـعة، ومن إضاءة طبيعية 
ناصعـــة، يمنـــح الزجـــاج للمعمـــار أبعادا 
هندســـية جديدة. ففي الوقـــت الذي يتناغم 
فيه اإلســـمنت مع أبعاد الهندسة التقليدية، 
حيث االمتدادات الخطية العمودية واألفقية، 
والّزوايـــا القائمة، والمكعبـــات، إلخ، يتيح 
الزجاج إمكانات كبيرة للتالعب الهندســـي 
وإبـــداع أشـــكال غير خطيـــة، بحيث يصير 
البناء أكثر بهاء، كما هو األمر بالنسبة إلى 
عدد من المتاحف الشـــهيرة في العالم. لكن 

هذا جانب واحد، وهناك جانب آخر.
المالحـــظ أن المؤسســـات الماليـــة هي 
األكثر ميال إلى استعمال الزجاج في تشييد 
بناياتهـــا. ال يتعلق األمـــر بمجرد اعتبارات 
جماليـــة ال تقليدية، وإنما هنـــاك اعتبارات 
أخـــرى تذكرنـــا بالرســـالة التـــي يريـــد أن 
يحملها الزجاج، رسالة الشفافية والنزاهة، 
أو هـــذا هو المـــراد. ولهذا الســـبب يفضل 
بعض المدراء أن يشـــيد مكتبه الداخلي من 
الزجاج، في تعبير عن الشفافية في التدبير، 
أو هذه هي النوايا. والمالحظ كذلك أن حتى 
المحاكم، ال ســـيما المحاكم التجارية، بدأت 

تنحو إلى استبدال اإلسمنت بالزجاج.
لكن، من ســـوء الحظ أّن الشكل ال يعكس 
دائمـــا المضمون، بل قد يكون التشـــدد في 

الشـــكل من باب التعمية والتعتيم. وهذا ما 
يصدق فـــي كل المجاالت، بدءا من العالقات 
الشخصية وانتهاء إلى المؤسسات الدولية. 
فالمالحظ أن المعامـــالت المالية العالمية، 
وأســـواق المال، والبنوك الدولية، ومنظمة 
التجـــارة العالميـــة، وما يســـمى بالجنات 
الماليـــة، وغيرهـــا، ال تعكـــس أي قـــدر من 
الشفافية التي قد يحملها المظهر الّزجاجي 
لواجهـــات البنايـــات. وهـــذه مفارقة كبرى. 
غير أّن من ســـوء حـــظ ”أســـياد العالم“ أن 
ثمة معطى آخر بـــدأ يتدخل لصالح الّزجاج 
هـــذه المّرة. لقـــد صّيرت تقنيـــات التواصل 
الحديثة العالم أكثر انكشـــافا؛ فاالختراقات 
ممكنة، والتســـريبات ممكنة، بل يبدو الحال 
كما لو أننا نقترب من عالم زجاجي بالفعل، 
عالـــم ال تصمد فيه األســـرار طويال، أو هذا 
ما تقوله ســـيولة التسريبات التي تكاد تبلغ 
درجـــة اإلســـهال، وهي تطال العشـــرات من 

المسؤولين في العالم.
إن التســـريبات التـــي تخـــص األرصدة 
المصرفية، والمعامـــالت المالية، والوثائق 
الســـرية، تضـــع العالـــم فـــي األخيـــر أمام 
خيارين واضحيـــن: إما المزيد من إجراءات 
الزجـــر والمنـــع والـــّردع أمـــال فـــي حماية 
”األســـرار“، وهـــذا توجـــه غير ممكـــن وغير 
حكيم؛ وإما المزيد من الشـــفافية والوضوح 
في المعامالت الماليـــة، والعالقات الدولية، 
والعالقـــات بين الـــدول، وهذا هـــو الممكن 
الذي يجب أن نناضـــل من أجله. وهو خيار 
معقول؛ ألنه يمنح للديمقراطية حياة أفضل، 
ويضمـــن فـــي األخير، لـــكل إنســـان، ولكل 
مؤسســـة، ولكل دولـــة، معاملـــة قائمة على 

الصدق والشفافية واالحترام.
قديمـــا قيل، إذا كان بيتـــك من زجاج فال 
تقـــذف الناس بالحجر. حينهـــا كانت بيوت 
الزجاج نادرة. غيـــر أننا جميعنا قد نضطر 

غدا إلى العيش في عالم من زجاج.

} مدريــد  - احتفلـــت بلـــدة بونـــول شـــرقي 
أســـبانيا أمس األربعاء بمهرجانها الســـنوي 
السبعين لحرب الطماطم ”ال توماتينا“، حيث 
يتراشـــق 22 ألف أسباني وســـائح بالطماطم 

ألكثر من ساعة.
وبســـبب ما يوصـــف بأنه ”أكبـــر معركة 
بالطماطـــم في العالـــم“، غطى اللـــون األحمر 
بالفعل البلدة وغطت شوارعها الطماطم التي 
ســـحقتها األقدام. وفي االحتفال هـــذا العام، 
جلبت الشاحنات كمية قياسية بلغت 150 طنا 

من الطماطم إلى وسط البلدة.
ويفتـــرض أن يعتصر المشـــاركون حبات 
الطماطـــم قبل رشـــق اآلخرين بهـــا. ويحمي 
الكثيرون أنفسهم بالنظارات الواقية وأغطية 

الرأس.
ويقام المهرجان على امتداد أسبوع كامل 
وتتخلله موســـيقى وعروض رقـــص وألعاب 
ناريـــة. وفـــي الليلـــة التي تســـبق المهرجان 
يتســـابق المشاركون في طبخ طبق ”الباييال“ 
الشهير. ومن تقاليد المهرجان ارتداء النسوة 
مالبس بيضاء لكن يمنـــع على الرجال ارتداء 
قمصـــان. وكان االحتفال يخلـــف إصابات في 

الماضي، ولكن لم يعد كذلك حاليا.

ووصل صيت مهرجان الطماطم األسباني 
إلى مدن عالميـــة أخرى قامت بتقليد المظاهر 
االحتفاليـــة نفســـها، مثل الواليـــات المتحدة 

والصين وكولومبيا وأستراليا.
ويعتقد بـــأن بدايـــة االحتفـــال بمهرجان 
”ال توماتينا“ تعود إلى شـــهر أغســـطس سنة 
1945 عندمـــا نشـــبت معركة بين الشـــباب في 
حشـــد مشـــارك في مهرجان، حيث تراشـــقوا 
بشـــكل عفوي بالفواكـــه والخضـــروات التي 
كانت تعرض في األكشـــاك، ليتحول األمر بعد 
ذلك إلى مهرجان. وحاول الرئيس األســـباني 
فرانشيســـكو فرانكو الذي عرف بدكتاتوريته 
حظر حـــرب الطماطم ألكثر من عقد من الزمن، 

ولكن في النهاية تم تشريعه في عام 1957.
وكان موقـــع غوغل خصص رســـم محركه 

البحثي للمهرجان.
ورغـــم األزمـــة االقتصادية التـــي تمر بها 
أســـبانيا في الســـنوات األخيرة إال أن مدينة 
بونـــول تســـتقبل وفودا وأعـــدادا ضخمة من 
ضواحيهـــا ومـــن مختلـــف أنحاء أســـبانيا 
والعالـــم لالحتفـــال بالمهرجان واالســـتمتاع 
بمظاهـــر الفرحـــة. كما أنـــه يحقـــق للمدينة 

عائدات كبيرة.

} لــوس أنجلس - يترقب محبو سلسلة 
(حـــرب النجوم)  أفـــالم ”ســـتار وورز“ 
بلهفة عرض الفيلم الجديد من السلسلة 
الشهيرة، لكنهم لن يضطروا إلى االنتظار 
حتى يحصلوا على األلعـــاب والتذكارات 
الخاصـــة بـــه ألن شـــركة والـــت ديزنـــي 
المنتجـــة بثت أمس األربعاء عرضا عالميا 

على اإلنترنت للكشف عنها.
وقالـــت ديزنـــي فـــي بيـــان صحفي إن 
األلعاب ستطرح لمدة 18 ساعة في 15 مدينة 

و12 دولة بدءا من الثالث من سبتمبر.
وتضمن العـــرض اإللكتروني عبر موقع 
يوتيوب فتح صناديـــق األلعاب على الهواء 

مباشرة.
وقالـــت كاثليـــن كنيدي رئيســـة شـــركة 
لوكاســـفيلم ”كان أللعاب حـــرب النجوم دور 
مهم في طريقة تعاطي محبينا مع السلسلة، 
وســـتواصل منتجـــات الفيلـــم الجديـــد (ذا 

فورس أويكنز) هذا الدرب“.
ويســـتعد محبو السلســـلة حول العالم 
لمشـــاهدة ”ذا فورس أويكنز“ الذي سيطرح 
يوم 18 ديسمبر في دور السينما، وهو األول 
في ثالثية جديدة ضمن السلسلة. وطرح أول 

أفالم سلسلة حرب النجوم عام 1977.
ويأتـــي الفيلم الجديد بعـــد 30 عاما من 

طرح آخر فيلم للسلسلة.
وقالت ديزني إن عرض األلعاب الجديدة 
ســـيبدأ فـــي بث حـــي مـــن مدينة ســـيدني 
األســـترالية ثم ينتقـــل عبر آســـيا وأوروبا 

وكندا وأميركا الشمالية والجنوبية.

سعيد ناشيد

يثير ماســــــح أحذية يركب عربة حمراء على شكل حذاء نسائي ضجة كبيرة حني مير في 
شوارع طهران، حيث يقدم خدماته للمارة بلباس أنيق وربطة عنق.
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طهــران  - حيثمـــا يمـــر اإلســـكافي علـــي  {
عاما في مدينة  واكســـيما البالغ من العمر 42

اإللكترونـــي، وينشـــط للترويـــج لعملـــه على 
فيسبوك وإنستغرام.

وعلى الحـــذاء النســـائي األحمـــر الكبير 
الذي يقوده في الشـــوارع، كتبت أرقام هاتفه 
وعناوينه على مواقـــع التواصل االجتماعي، 
علما أن موقع فيسبوك محظور رسميا في 

الجمهورية اإلسالمية.

مرور هـــذه العربة غريبة الشـــكل  ويثيـــر
اهتمامـــا كبيرا بين المـــارة، منهم من يصرخ 

األنيـــق هـــذا على
صنع الحـــذاء ال
متحـــرك يجذب ا
طهـــران الخاليـــ
الغريبة. واألفكار
وأتاحت له ه
مجاالت جديدة أب
ويقول ”صرت أتل
طلبت مثـــال خمس
حيـــث أراد العرو
جالســـان داخل ا
ريال (150 دوالرا)
”عادة ويقول
(20 دوالرا)“، وهو
األجور الذي يبلغ
وردا على ســ
لمضايقـــات م
البلد المحافظ
من يهرعون ال
ويقـــول علــ
عربته الحذاء إلى
جادة شانزيليزيه

شوارع طهران، حيث يقدم خدماته للمارة بلباس أنيق وربطة عنق.
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