
الكالم عن {الدولة العربية 

الصغيرة} أدى غرضه

امتنع وزير الداخليـــة اللبناني  } بــريوت – 
نهاد املشـــنوق في مؤمتر صحفي عقده أمس 
فـــي بيروت عـــن تســـمية قطر بصفـــة كونها 
”الدولـــة العربية الصغيرة“ التـــي تلعب دورا 

في إثارة االضطرابات في لبنان.
واكتفى املشـــنوق، في مؤمتـــره الصحفي 
بالقـــول إّنه ”لـــم يســـّم قطـــر“. وكان املؤمتر 
مخصصـــا في األصل لكشـــف املعلومات التي 
فـــي حوزة وزارة الداخليـــة والتي تؤكد الدور 
الـــذي تلعبـــه الدوحة في تأجيـــج التظاهرات  
وســـط بيـــروت عبـــر وســـائل إعـــالم لبنانية 
محددة. وتعتبر وســـائل اإلعالم هذه، وبينها 
محطتان تلفزيونيتـــان معروفتان، في تصّرف 

اإلعالم القطري وتعمل بناء على توجيهاته.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية أن امتنـــاع 
املشـــنوق عن تســـمية قطـــر، جاء بنـــاء على 
تدخل من الرئيس سعد احلريري، رئيس تيار 

املستقبل الذي ينتمي إليه وزير الداخلية.
وكان احلريـــري، املوجـــود خـــارج لبنـــان 
والـــذي تربطه عالقة طّيبة بأمير قطر الشـــيخ 
متيم بن حمد آل خليفة وكبار املســـؤولني في 
الدولة، طلب من املشنوق عدم الذهاب إلى حّد 
تســـمية قطر. وحرص احلريري في تغريدتني 
له على ”تويتر“ على القول ”قطر دولة شـــقيقة 
يعنيها اســـتقرار لبنـــان وهي لـــم تتأخر عن 
مســـاعدته في كل الظروف“ و“الشائعات التي 
تزج باســـم دولـــة قطر في األحـــداث اللبنانية 

مجردة بالتأكيد عن أي صلة باحلقيقة“.
وصرح سياسي لبناني قريب من املشنوق 
بأنـــه، بغض النظر عن االمتنـــاع عن ذكر قطر 
باالســـم، أّدت تصريحات وزيـــر الداخلية في 
شـــأن ”الدولـــة العربيـــة الصغيـــرة“ الغرض 

املطلوب. 
وكانت هذه التصريحات مبثابة رسالة إلى 
الدوحة فحواها أن الســـلطات اللبنانية متتلك 
كّل املعلومـــات واألدلة التـــي تثبت مدى تورط 
قطـــر في إثارة االضطرابات في وجه احلكومة 
اللبنانيـــة بهـــدف إحراجهـــا. ومـــن بني هذه 
املعلومات زيارات حديثة ملســـؤولي احملطتني 
التلفزيونيتـــني للدوحـــة وتدريـــب عـــدد مـــن 
النشطاء على كيفية الدخول في مواجهات مع 
قوات األمن، فضال عن كيفية استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي إلثارة البلبلة.
ومعروف أن هناك معهدا خاصا في الدوحة 
يدرب على مثل هذا النوع من النشاطات كانت 

اشتكت منه السعودية في العام املاضي.
وبّررت األوســـاط السياسية اللبنانية منع 
احلريـــري الوزير املشـــنوق عن تســـمية قطر 
بحرص رئيس الوزراء الســـابق على عالقاته 
الشـــخصية بكبار املســـؤولني في الدوحة من 
جهـــة وتخوفه من أن تؤدي تســـمية قطر إلى 
إحلـــاق أذى باللبنانيني الذين يعملون في تلك 

الدولة اخلليجية من جهة أخرى.

} دمشــق – امتـــدت العمليات العســـكرية في 
ســـوريا لتصل إلى قلب مدينة الالذقية إحدى 
أكبر مدن الطائفة العلويـــة التي ينتمي إليها 
الرئيس الســـوري بشـــار األســـد ويخطط ألن 
يجعلها عاصمة للدولة العلوية التي قد تكون 

بديال عن خسارته للسيطرة على كل سوريا.
وبالتـــوازي، اســـتمر اســـتهداف دمشـــق 
بقذائف الهاون في مشـــهد يثير الشكوك حول 
قدرة النظام على حماية قلب العاصمة خاصة 
بعد العملية النوعية التي قالت أحرار الشـــام 

إنها قتلت فيها ضابطا رفيعا.
وسقط عدد من القتلى واجلرحى في انفجار 
ســـيارة مفخخة في مدينة الالذقية، بحسب ما 

ذكرت وكالة األنباء الرسمية (سانا).
ونقلـــت الوكالة عـــن مصدر فـــي محافظة 
الالذقيـــة ”أن إرهابيني فجروا ســـيارة محملة 
بكميـــة كبيرة مـــن املواد املتفجرة في ســـاحة 
احلمـــام على أطراف مدينـــة الالذقية، ما أدى 
إلى استشـــهاد عشـــرة أشـــخاص وإصابة 25 

آخرين بجروح متفاوتة“.
وأشـــار مديـــر املرصـــد الســـوري حلقوق 
اإلنســـان رامي عبدالرحمن إلـــى أن االنفجار 
هـــو ”األضخم فـــي املدينة منذ بدايـــة النزاع 

السوري“، وقد وقع في شمال شرق املدينة.
وقالـــت تغريد احلجلـــي، وزيـــرة الثقافة 
وشؤون األسرة السابقة في احلكومة السورية 
املؤقتـــة، إن حـــدوث تفجير بهـــذا احلجم في 
املنطقة اآلمنة على الساحل السوري يعني أن 
هنـــاك حتركا من داخل املنطقة التي تســـكنها 
أغلبية علوية ضد النظام الســـوري، ويؤشـــر 
بـــني أروقة النظام على متلمل كبير بني األقلية 

العلوية بشكل عام.
وأضافت في تصريحات لـ“العرب“ أنه ”إذا 
كانت املعارضة املسلحة هي من تقف خلف هذا 
التفجير فهو مؤشـــر إيجابي على قدرتها على 
اختراق حتصينـــات النظام في هـــذه املنطقة 

التي ظلت هادئة منذ اندالع الثورة“.
لكنها لـــم تســـتبعد أيضا أن يقـــف خلفه 
علويون باتوا مدركني أن انهيار النظام مسألة 
وقـــت، الفتة إلى أنـــه ”إن كان هـــذا صحيحا 
فســـيكون أفضل بكثيـــر، ألن ذلك يعني انهيار 

النظام من الداخل بشكل كبير“.
وبـــات الســـوريون معتاديـــن علـــى هذه 
الســـيناريوهات التي تقول احلجلي إن تفجير 
الالذقيـــة أمس قد يكون أحدهـــا لدفع الطائفة 

العلوية التي ينتمي إليها األسد إلى التماسك.
وأشـــارت إلى أن النظام قـــد يكون هو من 
يقف خلف هـــذا التفجير. وأنـــه هو ”هو اآلن 
في حاجة ماسة لكسب الرأي العام في منطقة 
الســـاحل لصاحله بالتزامن مـــع تصاعد حدة 
القلـــق واخلوف والغضب التي تســـيطر على 

السكان احملليني هناك“.
وبقيت محافظة الالذقية الساحلية، معقل 
الطائفـــة العلويـــة التـــي تتحدر منهـــا عائلة 
األسد، مبنأى نســـبيا عن النزاع الدامي الذي 

تشهده البالد منذ منتصف مارس 2011.
ونـــزح العديد من الســـوريني إلى الالذقية 
هربـــا مـــن املعـــارك، كما نقـــل رجـــال أعمال 

استثماراتهم إلى احملافظة.
وســـعى النظام إلى حماية الالذقية وبقية 
املدن والقرى الســـاحلية بالدعوة إلى تشكيل 
درع الســـاحل على أن يكون من أبناء الطائفة 
العلوية، لكن الدرع لم ينجح، واضطر األســـد 
إلى استدعاء عناصر احلرس الثوري اإليراني، 

وميليشيات حزب الله حلماية املدينة.
وتوجد فصائل مقاتلـــة في ريف احملافظة 
الشـــمالي ال ســـيما في منطقتي جبـــل األكراد 
وجبـــل التركمان. ويتســـلل عناصرها أحيانا 
إلى مناطق حرجية يطلقون منها صواريخ في 

اجتاه مدينة الالذقية.
وأطلـــق انتصـــار املعارضـــة فـــي إدلـــب 
ووصولهـــا إلى ســـهل الغاب مخـــاوف جدية 
لدى العلويني من أن األمن الذي عاشـــوه طيلة 

السنوات األربع األخيرة لم يعد مضمونا.
وبـــدأت الســـلطات تضيـــق على شـــباب 
الطائفة ومتنعهم من السفر خوفا من الهروب 
إلى اخلارج والتهرب من املشـــاركة في املعارك 
خاصة في ظل تهرب واسع لهؤالء الشباب من 

التجنيد اإلجباري.
وعرفـــت الالذقيـــة متلمـــال واضحـــا ضد 
النظـــام بعدما فشـــل فـــي تأمـــني املدينة، وقد 
انعكس هذا التململ في ردود الفعل الغاضبة 
بعـــد إقدام أحـــد املقربني من األســـد على قتل 

ضابط باجليش لسبب تافه.
وشهدت املدينة مظاهرات يومية للمطالبة 
مبحاكمـــة ســـليمان األســـد، وهو أحـــد قادة 
ميليشـــيا الدفـــاع الوطني (الشـــبيحة) الذي 
يتهمونه بقتل العقيد في قوات النظام حسان 

الشيخ إثر خالف مروري داخل املدينة.
ولم يقف التحدي العسكري للمعارضة عند 
الالذقية، فقد امتد إلى دمشق، وأفاد ناشطون 
بأن قذيفتي هاون ســـقطتا على مبنى هندسة 
التصميم والعلوم في كلية الهمك بدمشـــق، ما 

أدى إلى مقتل طالبني وإصابة 15 آخرين.
وأشارت املصادر إلى سقوط قذيفتي هاون 
في حي باب توما، ما أســـفر عن إصابة ســـتة 
أشـــخاص كحصيلـــة أولية، في حني ســـقطت 

ثالث قذائف أخرى في مدينة جرمانا.
وتشـــهد أحياء العاصمة دمشق اخلاضعة 
لســـيطرة النظام فـــي الفترة األخيرة ســـقوط 
عشـــرات القذائف مجهولة املصـــدر، في حني 
اتهم ناشـــطون نظام األســـد بالوقـــوف وراء 

عمليات القصف لصالح املشروع اإليراني.
واعتبر محللـــون أن املعارضة تريد تأكيد 
قدرتها على اســـتهداف العاصمة دمشـــق في 

رســـالة رمزية إلـــى العالم مفادهـــا أن النظام 
صار عاجزا عـــن حماية العاصمة، ومن ثمة ال 
داعي للتمســـك ببقائه كشرط ألي حل سياسي 

كما تفعل روسيا وإيران.
وكانت حركة أحرار الشام أعلنت منذ أيام 
عـــن اغتيال ضابـــط رفيع فـــي اجليش، وهي 
عمليـــة عدها املراقبون مربكة لألســـد ومؤكدة 

على محدودية سيطرته األمنية على دمشق.

} طهــران  – قبـــل عامني، كان األمل يســـيطر 
على قطاع واســـع من اإليرانيني الذين نظروا 
إلى انتخاب رئيـــس إصالحي جديد باعتباره 
خطوة إلى األمام نحو تغيير واقع أليم يهيمن 

عليه نظام إسالمي متشدد.
وأغـــرق املرشـــح ورجـــل الديـــن حســـن 
روحاني، الـــذي ُأعلن في عـــام 2013 فوزه في 
االنتخابات الرئاســـية خلفا للرئيس احملافظ 
محمـــود أحمدي جناد، جماهيره بوعود بنيت 
على إصالحات اقتصادية واجتماعية واسعة.
واليـــوم يعتقد أغلب اإليرانيني أن شـــيئا 
لم يتحقق على الصعيـــد الداخلي، بعدما ركز 
روحاني كل جهود حكومته على التوصل إلى 
اتفـــاق نهائي مـــع القوى الغربيـــة حول ملف 
إيران النووي الذي يعول عليه خللق مزيد من 
فرص العمل وتبني انفتاح أوسع على مجتمع 

يعاني العزلة منذ عقود.
وفـــي ضاحيـــة خاني عبـــاد بالقـــرب من 
احلديقـــة العامة، يعبر علـــي البالغ من العمر 

39 عاما على دراجته البخارية القدمية شـــارع 
الثامن والعشرين في يوم شديد احلرارة.

وبعد خروجه من الســـجن الذي قضى فيه 
أربعة أعوام بتهمة السرقة، أجريت انتخابات 

2013 التي كان يعقد عليها أماال كبيرة.
واقترح شقيق علي األكبر انتخاب روحاني 

الذي كان ينظر إليه كـ“رجل صلب“.
ويقـــول علي ملراســـل صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة ”كانت البلد فـــي حالة يرثى لها، 

وكانت أحوال كل الناس سيئة للغاية“.
وأضاف ”رأى شـــقيقي أن روحاني سيوفر 
الكثير من فرص العمل، لذلك قررت أن أصوت 

لصاحله“.
وفي نهاية أغسطس املاضي أكمل روحاني 
عامـــه الثاني في الســـلطة، لكـــن ال يزال علي 
يعتقد أن وعوده لم تترجم إلى إجنازات بعد.

ويقول ”قبل عامني كنا جالسني هنا ندخن 
السجائر حول دارجتي البخارية، واآلن مازلنا 
نفعل الشـــيء نفســـه. قبـــل أن أحاكـــم بتهمة 

الســـرقة كنت أعمـــل ميكانيكيـــا وكنت أعرف 
القليل عن أعمال الكهرباء أيضا كإصالح مبرد 
أو مروحـــة. لكن مازلت لم أمتكـــن من العثور 

على أي عمل منذ خروجي من السجن“.
وإلـــى جانـــب الوعـــود االقتصاديـــة، رفع 
روحاني قبل انتخابه آمال الكثيرين في إيران 
بتخفيـــف القبضـــة األمنيـــة وتوســـيع دائرة 
احلريات الشـــخصية التي ال يبدو أنها حققت 

هي األخرى أي تقدم حتى اآلن.
وتقول مارجان، الســـيدة األربعينية التي 
تعيـــش في شـــارع شـــريعتي قـــرب ضاحية 
غالهاك في شمال طهران، إنها دخلت في حرب 
مع الشرطة الدينية الرافضة حلجابها منذ أن 

بلغت السادسة عشرة.
واســـتدركت مبـــرارة ”لقـــد منحت صوتي 
لروحانـــي كي يجـــري إصالحـــات اقتصادية 
ويســـحب هـــؤالء األغبياء من الشـــوارع. لكن 
خـــالل هذا العام وحـــده مت اعتقالي من قبلهم 

ثالث مرات“.

وبعد اعتقالهـــن، يجبر عناصر الشـــرطة 
ال  حجابهـــن  أن  يعتقـــدون  الالئـــي  النســـاء 
يتناسب مع تعاليم رجال الدين على الصعود 
إلـــى حافـــالت تقف طوال الوقـــت في صفوف 
علـــى جوانب الطرقات الرئيســـية في وســـط 
وشـــمال طهران، وبعـــد ذلـــك يقتادونهن إلى 
مراكز الشرطة كي يتم استجوابهن وإجبارهن 

على دفع غرامة مالية.
ويعول روحاني بشـــكل كبير على االتفاق 

النووي في أن يفتح مجاالت أوسع لتنشيط 
االقتصـــاد املتدهـــور، وقبل ذلـــك في منح 
منظمـــات املجتمـــع املدنـــي حريـــة أكبر 
للحركة، وهو عادة ما يغضب املتشـــددين 

وعلى رأسهم قوات احلرس الثوري.
وســـيكون عليه في األيـــام املقبلة أن 
يتعامـــل مع نظرة تشـــوبها الريبة جتاه 
سياســـاته األكثر تصاحليـــة من جناد، 
وأن يحـــاول إقناع مؤيديه أن وعوده لم 

تكن مجرد دعاية انتخابية.
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} نواكشــوط – دعـــت الرئاســـة املوريتانية 
أحـــزاب منتدى الدميقراطيـــة والوحدة، أكبر 
ائتـــالف للمعارضة في البالد، إلى املشـــاركة 
فـــي جلســـات متهيديـــة للحوار السياســـي، 
والتـــي من املقـــرر أن تنطلق في الســـابع من 
الشـــهر اجلاري وتســـتمر ما بني أســـبوعني 

وثالثة أسابيع.
وقال أمني عام الرئاسة املوريتانية موالي 
ولـــد محمد لقظف املســـؤول عن ملف احلوار 
عن احلكومة لوسائل إعالم محلية، إن الهدف 
من احلـــوار املرتقب ”إحـــداث تنمية حتتاج 
إلى نظام سياســـي تشـــاركي من شأنه تقوية 
اللحمة والوحدة الوطنية والتناوب السلمي 
على الســـلطة“، مضيفا أن احلكومة ستسعى 
إلى تذليل كل العقبات سعيا إلجناح احلوار.

مبختلف  السياســـية  األحـــزاب  وطالـــب 
املعـــارض  املنتـــدى  خاصـــة  توجهاتهـــا 
بـ“الدخول في حوار يؤســـس لنظام سياسي 

االســـتقرار  ملوريتانيـــا  يضمـــن  تشـــاركي 
والتنميـــة ومشـــاركة جميـــع أبنائهـــا فـــي 
بنـــاء مســـتقبل أفضل“ وأبدى رفضه لفشـــل 
اختبـــار  اجلميـــع  وعلـــى  احلـــوار  ”هـــذا 
جدية النظام من خالل الدخول معه في حوار 
حول ما مت االتفاق عليه كأســـاس للنقاشـــات 

في احلوار“.
وأوضـــح لقظف أن جلســـة الســـابع من 
ســـبتمبر ليست انطالقا للحوار وإمنا جلسة 
متهيدية ملســـار سيســـتمر ملدة أسبوعني أو 
ثالثة، مفيدا بأن األغلبية جاهزة وستســـعي 
لتذليـــل كل العقبات ســـعيا إلجنـــاح احلوار 

املرتقب، على حد تعبيره.
وترفض أحـــزاب املعارضـــة الدخول في 
حوار مع احلكومـــة املوريتانية إلنهاء األزمة 
السياســـية القائمـــة فـــي البالد قبـــل تنفيذ 
مطالبهـــا األساســـية ومن بينها حـــل كتيبة 
احلرس الرئاســـي حيث ترى أنها املســـؤولة 

عن جميع االنقالبات العسكرية التي شهدها 
تاريـــخ موريتانيـــا احلديث. وهـــو ما رفضه 
الرئيـــس املوريتاني، محمد ولـــد عبدالعزيز، 
معتبـــرا أن احلـــوار ال يجـــب أن يكون مقيدا 

بضمانات وال مبمهدات.
وقبـــل توليـــه رئاســـة اجلمهوريـــة كان 
محمـــد ولـــد عبدالعزيز قائـــد كتيبة احلرس 
الرئاسي لسيدي ولد الشـــيخ عبدالله ومدير 
ديوانـــه العســـكري في نفس الوقـــت، قد نفّذ 
فـــي أغســـطس ســـنة 2008 انقالبا عســـكريا 
لالســـتيالء على احلكم مســـتغال الصراعات 
بني ولد الشـــيخ وكتلـــة األغلبيـــة البرملانية 

حلزب التحالف الشعبي التقدمي.
للدميقراطيـــة  الوطنـــي  املنتـــدى  وكان 
والوحدة املعارض قد تقدم بشـــروط للدخول 
في حوار سياسي مع السلطة طالب فيها من 
بني أمور أخرى بحل كتيبة احلرس الرئاسي 
بحكـــم عالقتها الوثيقـــة بالرئيـــس احلالي 

وبتحرمي ممارسة اللعبة السياسية على أفراد 
القـــوات املســـلحة. وتضمنـــت الوثيقة التي 
تقدمت بها احلكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة 
من أهمها: بناء الثقة بني السلطة واملعارضة 
وإعادة النظر في تشـــكيل املجلـــس وتنظيم 
انتخابـــات برملانيـــة وبلديـــة توافقية ومنع 
تدخـــل اجليـــش فـــي األنشـــطة السياســـية 
ومواضيـــع محاربة الفســـاد والشـــفافية في 

تسيير املال العام.
وقاطعـــت أطياف واســـعة مـــن املعارضة 
التـــي  الرئاســـية  االنتخابـــات  املوريتانيـــة 
جرت في يونيـــو 2014، احتجاجا على رفض 
السلطات االستجابة لبعض الشروط املتعلقة 
باإلشراف السياســـي عليها، وحياد اجليش 
واألجهـــزة األمنيـــة، وإعادة النظـــر في مهام 
وعمل الوكالة املســـؤولة عن الوثائق املدنية، 
واملجلـــس الدســـتوري الذي يعـــد احلكم في 

قضايا االنتخابات.

} اجلزائــر –  أكـــد عبداملالـــك ســـالل رئيـــس 
الـــوزراء اجلزائري، أن األمير الســـابق ملا كان 
يسمى اجليش اإلسالمي لإلنقاذ، مدني مزراق، 

ال ميكنه تأسيس حزب سياسي.
وقال ســـالل، فـــي تصريـــح للصحافة على 
هامش افتتـــاح الدورة اخلريفية للبرملان أمس 
األربعـــاء، ”لن تكون هناك أي عودة إلى الوراء 
وســـنواصل مكافحـــة اإلرهـــاب حتـــى نطوي 

صفحة املأساة الوطنية بصورة نهائية“.
وأضـــاف قولـــه ”أؤكد أننا لن نســـمح ألي 
شـــخص بقوة القانون ومؤسسات اجلمهورية 
بالعودة إلى العشرية السوداء، هذا غير ممكن 
وال نســـمح ألي شـــخص تورط في هذه األزمة 

(موجة العنف) بالعودة“.
وأكـــد أن ”املـــادة الــــ26 من ميثاق الســـلم 
واملصاحلـــة واملـــادة اخلامســـة مـــن قانـــون 
االنتخـــاب ال تســـمحان لهـــؤالء األشـــخاص 
املتورطـــني بتأســـيس حزب، ويجـــب على كل 
شـــخص احتـــرام إجـــراءات ميثـــاق الســـلم 

واملصاحلة“.
يشـــار إلى أن مدني مزراق، أعلن عن عزمه 
تأســـيس حزب سياسي حتت مســـمى ”جبهة 

اجلزائر للمصاحلة واإلنقاذ“.

وأفادت مصادر إعالمية بأن مزراق كشـــف 
عن اســـم حزبه السياســـي، خالل جتمع ببلدة 
قاوس مســـقط رأســـه مبحافظة جيجل شـــرق 
اجلزائر، حضره قياديون في اجليش اإلسالمي 
لإلنقاذ وقيادات من الصف الثاني والثالث من 
اجلبهة اإلســـالمية املنحلة بقرار قضائي منذ 

مطلع تسعينات القرن املاضي.
يشار إلى أن اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ تعّد 
املتهـــم رقم واحـــد في القيام بأعمـــال إرهابية 
في ســـنوات التسعني التي ســـمّيت بالعشرية 
الســـوداء نظرا إلى توّرط موالـــني لها إضافة 
إلى فصائل إسالمية متشـــددة في مذابح ضّد 

مدنيني في جنوب اجلزائر وفي مناطق أخرى، 
وكّلف متّرد اإلســـالمّيني املتشـــددين خســـائر 
بشـــرية تقّدر بـ 100 ألف إلـــى 200 ألف مواطن 

وخسائر مالية مباليني الدوالرات.
وقال مزراق إن القانون يسمح له وألتباعه 
بالنشـــاط السياسي، موضحا أن توجه ”جبهة 
هو ”إســـالمي  اجلزائر للمصاحلـــة واإلنقاذ“ 

وطني دميقراطي“.
وقاد مدني مزراق اجلناح املســـلح جلبهة 
اإلنقاذ، بعد دخول شيوخ اجلبهة إلى السجن 
سنة 1992. وبعد سنوات من احلرب في اجلبال 
دخل مزراق في حوار مع اجليش انتهى ســـنة 
2000 بإنزال 7000 مسلح من اجلبال مقابل عفو 

رئاسي.
وعموما لم يستبعد قادة اجلبهة اإلسالمية 
عودتهم إلى النشاط السياسي سواء من خالل 
تكويـــن جمعيات دعوية مثـــل جمعية ”الدعوة 
التي كشـــف الهاشـــمي سحنوني  واإلصالح“ 
أحد أبرز قادتها عن إطالق تنظيمها سنة 2011 
أو من خالل تكوين أحزاب سياســـية قانونية، 
وقد بـــدأت اجلبهة متهد لعودتهـــا منذ إعادة 
فتح ملف معتقليها الضالعني في أعمال العنف 

املمنهج منذ سنوات.

} طرابلــس - دعـــا املمثل اخلـــاص لألمني 
العام لألمم املتحدة في ليبيا برناردينو ليون 
املؤمتر الوطني العام وهو الهيئة التشريعية 
طرابلـــس  فـــي  احلاكمـــة  الســـلطات  فـــي 
املنضوية حتت لواء اإلخوان املســـلمني، إلى 
اإلســـراع فـــي ”التوصـــل إلـــى حل“ ملســـألة 
اعتراضه على مســـودة االتفـــاق وموقفه من 

جلسات احلوار.
ولم يؤكد ليون فـــي مؤمتر صحفي عقده 
في أعقاب لقاء مع أعضاء في املؤمتر الوطني 
العـــام املنتهية واليته في إســـطنبول مســـاء 
يوم الثالثاء، مشـــاركة املؤمتر في جلســـات 
احلـــوار املقبلة فـــي جنيف اليـــوم اخلميس 

وغدا اجلمعة.
وقال ليون حســـب ما نقل عنه بيان لبعثة 
األمم املتحـــدة، أمس األربعاء، إنه جرى خالل 
لقاء إسطنبول بحث املالحظات واالختالفات، 
لكنه شـــدد على أنـــه لم يتم التطـــرق إلى كل 
املســـائل الواجب بحثها، وأن اللقاءات يجب 

أن تتواصل.
ودعا ليـــون املؤمتر إلى ”االســـتمرار في 
االنخـــراط والبحـــث وعرض وجهـــات نظره 
واالســـتمرار في محاولة التوصل إلى حل في 
أســـرع وقت ممكن“، مشـــددا على أن ”الوقت 
ضيـــق ونحـــن بحاجـــة إلـــى اإلســـراع“ في 

التوصل إلى االتفاق.
ومـــن جانبـــه، قـــال رئيس وفـــد املؤمتر 
الوطنـــي العام في املشـــاورات، محمد تقاله، 
إنهـــم اجتمعوا من أجـــل التوصل إلى اتفاق 
سياســـي يضمن حقوق جميـــع األطراف في 

ليبيا.
ورّدا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان املؤمتـــر 
سيوقع وثيقة االتفاق السياسي خالل الفترة 
املقبلـــة، أجاب تقالـــه بأن املســـؤول األممي 

أبلغهم خالل االجتمـــاع احلالي بأن التوقيع 
شـــكلي، وأن احلوار واملباحثات بني األطراف 
ما تزال مســـتمرة، مضيفا أن الوفد املوجود 
في إســـطنبول غير مخول الصالحية، وإمنا 
الوفـــد املفاوض الرئيســـي الذي ســـيتناول 

جميع القضايا بكل التفاصيل.
وتستعد بعثة األمم املتحدة لرعاية جولة 
جديدة حاســـمة مـــن احملادثات فـــي جنيف 
اخلميـــس واجلمعـــة على أمـــل التوصل إلى 
اتفـــاق ميهد الطريـــق أمام توقيـــع األطراف 
املتنازعـــة على اتفاق لتشـــكيل حكومة وحدة 

وطنية تتولى امللفات العالقة.
ولم يشارك املؤمتر الوطني العام املنتهية 
واليتـــه والذي يطالب بإدخـــال تعديالت على 
مســـودة اتفاق وقعـــت من طـــرف واحد قبل 
أســـابيع، في جولـــة احملادثـــات األخيرة في 
مدينة الصخيرات املغربية األسبوع املاضي.

وتعيـــش ليبيا منذ ســـقوط نظـــام معمر 
القذافـــي فـــي 2011 على وقع فوضـــى أمنية 
ونـــزاع علـــى الســـلطة تســـببا في انقســـام 
البالد قبل عام بني ســـلطتني، حكومة وبرملان 
معتـــرف بهما دوليـــا في الشـــرق، وحكومة 
وبرملان يديران العاصمة مبساندة مجموعات 

إسالمية متشددة حتت مسمى فجر ليبيا.
وتأمـــل بعثة األمم املتحدة فـــي أن يؤدي 
احلـــوار بني طرفي النزاع إلـــى التوقيع على 
اتفاق بحلول 20 ســـبتمبر احلالي، والبدء في 
تطبيقه خالل فترة شهر أي بحلول 20 أكتوبر 

املقبل.
ويقوم االتفاق على تشكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة تقود مرحلـــة انتقاليـــة متتد لعامني 

وتنتهي بانتخابات تشريعية.
وبينمـــا تتعالى أصـــوات فـــي طرابلس 
رافضـــة االتفاق مـــن بينها ميليشـــيات فجر 
ليبيا التي تفرض ســـيطرتها العسكرية على 
العاصمة، اعتمد مجلس النواب املعترف به، 

املرشحني حلكومة الوفاق.
وأعلـــن املجلـــس، أمس األربعاء، أســـماء 
مرشحيه لتولي رئاسة وزراء حكومة الوفاق 

الوطني في حال تشكلها.

وقـــال النائـــب أبـــو بكـــر محمـــود، فـــي 
تصريحـــات صحفيـــة، إن املجلـــس اختـــار 
13 اســـما، من أصل أكثر من 30 اســـما جرت 

مداولتها في عدد من اجللسات.
وأفـــادت مصـــادر برملانيـــة، فّضلت عدم 
كشـــف اســـمها، بأنها حرصت على أن يضم 
املرشـــحون، عناصـــر نســـائية، وممثلني عن 
األقليات الثقافية مثل األمازيغ والتبو، إضافة 
إلـــى شـــخصيات وطنية توافقية مـــن أقاليم 

البالد الثالثة.
واألسماء املقدمة حســـب ما ذكر العضو، 
هـــي ”أبوبكر بعيـــرة، وعبدالرحمن شـــلقم، 
وفتحي املجبري، ومحمـــد املنفي، وجاد الله 
الطلحـــي، وعثمان البصير، وضو بوضاوية، 
وعـــارف النايض، وعبدالســـالم عبداجلليل، 
ومصطفى الهوني، ونبيل الغدامسي، ومحمد 

عبيد، وآمال الطاهر احلاج“.
وزادت اخلالفات السياســـية بني الفرقاء 

وتباين مواقفهم بخصوص احلوار وحكومة 
الوحدة مـــن تعقيد الوضـــع الداخلي خاصة 
على املســـتوى األمنـــي، في ظل تـــرّدد دولي 
بخصوص توجيه ضربات ضّد تنظيم داعش 
الـــذي متكن من فرض ســـيطرته على عدد من 

املناطق االستراتيجية.
هذا وضبطت الســـلطات اليونانية، أمس 
األول، سفينة حتمل كمية كبيرة من األسلحة، 
كانـــت في طريقهـــا من تركيا إلى الشـــواطئ 
الليبيـــة، في حادثـــة تدعم املوقف الرســـمي 
ملســـؤولني ليبيـــني صّرحـــوا في مناســـبات 
عديدة بـــأن تركيـــا تلعـــب دورا محوريا في 

تغذية الصراع وتأجيج الفوضى في ليبيا.
الســـواحل  خلفـــر  تابـــع  زورق  وداهـــم 
الســـفينة يـــوم الثالثـــاء على بعـــد 20 عقدة 
بحرية إلى الشمال الشرقي من جزيرة كريت. 
ومتـــت مرافقـــة الســـفينة، التي يصـــل عدد 
أفـــراد طاقمها إلى ســـبعة وأبحرت من ميناء 

اإلســـكندرونة التركي، إلى ميناء هيراكليون 
على اجلزيرة اليونانية.

ولـــم يقـــدم خفـــر الســـواحل املزيـــد من 
التفاصيـــل بشـــأن نوع األســـلحة التي كانت 
على منت السفينة أو مالكها، إال أنه أشار إلى 
أن من كانوا على متنها ال يحملون أي وثائق 

تشير إلى هوياتهم.
وتتهم احلكومة الليبية املؤقتة تركيا مبّد 
امليليشـــيات اإلسالمية بالســـالح عن طريق 
بواخر ترســـو في املوانئ التي تسيطر عليها 

فجر ليبيا والكتائب املوالية لها.
وفـــي أغســـطس املاضي، صـــرح الناطق 
باســـم اجليش الليبي، الرائد محمد حجازي، 
بأن ”تركيا متد امليليشـــيات احملســـوبة على 
جماعـــة اإلخـــوان والتنظيمـــات اإلرهابيـــة 
الليبية بصواريخ حرارية مضادة للطائرات، 
عبـــر ســـفن ويخـــوت حتميهـــا قطـــع تابعة 

لسالحها البحري“. 
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◄ كذبت وزارة  الدفاع الفرنسية 
المعلومات التي أدلت بها الصحفية 

كاترين غراسيي، والتي قالت فيها 
إنها تتوفر على وثائق صادرة عن 

المخابرات الفرنسية حول تحركات 
الملك محمد السادس في فرنسا.

◄ حذرت وزارة الخارجية 
األميركية، في بيان، مواطنيها من 
مخاطر السفر إلى تونس، ودعت 

رعاياها المتواجدين بتونس، إلى 
توخي الحذر وأرجعت الخارجية 

األميركية هذا القرار إلى ”عدم 
استقرار الوضع األمني في البالد 

واحتمال وقوع هجمات جديدة“.

◄ أكد بيان رسمي للجيش الليبي 
أن الحكومة المؤقتة برئاسة 

عبدالله الثني منعت اليمنيين 
واإليرانيين والباكستانيين من 

دخول البالد.

◄ طالب الرئيس التونسي 
السابق، المنصف المرزوقي، 

أبناء بلده وجميع األمم العربية 
بالتدخل ألجل مساعدة السوريين 

في محنتهم، السيما الفارين من 
الصراع السوري.

◄ أعلنت 11 منظمة حقوقية 
تونسية، إطالقها مبادرة بعنوان 
”شبكة العدالة االنتقالية للنساء 

أيضا“ تهدف إلى تفعيل دور 
المرأة في مسار العدالة االنتقالية، 
والتعريف باالنتهاكات التي طالت 
الضحايا من النساء خالل العقود 

الماضية.

◄ قتل جنديان ماليان وأصيب 
آخر في هجوم إرهابي استهدف 

حاجزا للجيش في تمبكتو شمال 
مالي، حسب ما أفادت به الحكومة 

المالية.

باختصار

بعثة األمم المتحدة تدعو حكومة طرابلس إلى التعجيل في حل أزمة الشرعية    
[ مجلس النواب يعلن عن أسماء مرشحيه لحكومة الوحدة [ شحنة أسلحة جديدة تؤكد دعم تركيا لمتشددي ليبيا

يبحث املؤمتر الوطني العام املنتهية واليته، املشاركة في جلسات احلوار املقررة في جنيف 
اليوم اخلميس واجلمعة من عدمها، وذلك غداة لقاء في إسطنبول عقده بعض أعضائه مع 
بعثة األمم املتحدة، في ظل تزايد أعمال العنف املمنهج واجلرمية املنظمة في مختلف مدن 

ليبيا وتزايد إمدادات األسلحة القادمة من تركيا للجماعات املتشددة.

{قضية ابتزاز ملـــك المغرب خطيرة جدا وتمثل فضيحة على جميع 

المســـتويات خاصة وأن المنطقة حساســـة من حيـــث انعدام األمن 

وتنامي اإلرهاب}.

رشيدة داتي
وزيرة العدل الفرنسية السابقة

{الســـياق الحالي يستدعي العمل الجاد لتحقيق العدالة االجتماعية 

والتمســـك بأهداف الثـــورة من أجل التغيير الفاعـــل في ظل تراجع 

نهج العدالة االنتقالية وتواصل السياسات القديمة}.

زياد خلضر
أمني عام حزب الوطنيني الدميقراطيني في تونس

{المكاســـب السياســـية التـــي حققتهـــا تونـــس تســـتحق الدعـــم 

المســـتمر من قبل الواليات المتحدة الملتزمة بمســـاندة تونس في 

مسارها االنتقالي}.

طوم مالينوسكي
مساعد وزير خارجية الواليات املتحدة

اليونان تضبط كميات من األسلحة قادمة من تركيا لدعم امليليشات املتطرفة

بمقتضى القانون مدني مزراق ممنوع من النشاط السياسي

الرئاسة الموريتانية تفتح باب الحوار مع المعارضة

الحكومة الجزائرية ترفض عودة أمير الجيش اإلسالمي إلى العمل السياسي

المبعـــوث األممـــي  يتوقـــع التوصل 

إلـــى توافـــق بيـــن الفرقـــاء الليبيين 

خالل أسابيع

◄
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الثمانـــي  خـــالل  العـــراق  شـــهد   - } بغــداد 
واألربعـــني ســـاعة املاضية عمليتـــي اختطاف 
كبيرتـــني اســـتهدفت أوالهما مســـاء الثالثاء 
معتقلـــني كانـــوا بصـــدد الترحيل من ســـجن 
مبحافظة صالح الدين إلى بغداد، واستهدفت 
الثانية أمس عماال أتراكا كانوا يشـــاركون في 

بناء ملعب رياضي بأحد أحياء العاصمة.
وجمعت بني العمليتني عّدة قواسم مشتركة 
متثلـــت فـــي مـــكان حدوثهمـــا فـــي منطقتني 
خاضعتني لنفوذ الساســـة وقادة امليليشـــيات 
الشيعية، وفي تنفيذهما من قبل مسّلحني على 
درجة عالية من التنظيم والتسليح وباستخدام 
أزياء موّحدة وســـيارات دفـــع رباعي ال تتوفر 
عادة لعصابات اجلرمية املنظمة ولكنها متاحة 
للميليشـــيات. كما أن املستهدفني باخلطف في 

العمليتني من الطائفة السنية.
وفـــي محافظة صالح الدين التي تســـيطر 
ميليشيات شيعية على أجزاء واسعة منها منذ 
استعادتها قبل أشهر من يد تنظيم داعش، قام 
الثالثاء حوالي خمسني مسّلحا يرتدون لباسا 
أسود موّحدا ويستقلون ٢٠ سيارة دفع رباعي 
ويحملـــون أســـلحة متطـــورة بإغـــالق طريق 
بغداد-الدجيل وجتريد ضباط وجنود اجليش 
والشـــرطة من أســـلحتهم وهواتفهـــم النقالة 
واختطفوا ٤٢ شـــخصا كان يجـــري نقلهم إلى 
بغداد بعد أن ظلوا معتقلني في ســـجن محلي 

بتهمة اإلرهاب.
وعلـــى الفـــور توّجهـــت أصابـــع االتهـــام 
للميليشـــيات الشيعية التي ســـبق أن رفضت 
تســـليم معتقلـــني ســـّنة متهمـــني باإلرهـــاب 
للسلطات الرسمية بحّجة أّن القضاء يتساهل 
معهـــم، وأن أحـــكام اإلعـــدام التي قـــد تصدر 

بحقهم ال يجري تنفيذها.
وفـــي حي احلبيبيـــة مبدينـــة الصدر ذات 
الغالبية الشيعية أقدم أمس مسلحون يرتدون 
مالبس ســـوداء ويستقلون شـــاحنات صغيرة 
على خطف ١٨ موظفـــا وعامال تركيا من موقع 

بناء ملعب لكرة القدم في شـــرق بغداد. وكثيرا 
ما يثيـــر تنقل منفذي عمليـــات االختطاف في 
مواكب كبيرة ومكشوفة للعيان أسئلة عن دور 
القوات األمنية خصوصا في مدينة مثل بغداد 
تخضع أغلـــب مناطقها لرقابة أمنية مشـــددة 
ينفذهـــا عشـــرات اآلالف مـــن اجلنـــود ورجال 

الشرطة.
وهذه هي املـــرة الثالثة التي يتعرض فيها 
مواطنـــون أتـــراك للخطف في العـــراق خالل 

السنة ونصف األخيرة.
وبادر متابعون للشـــأن العراقي إلى الربط 
بني حادثـــة االختطاف والظروف السياســـية 

السائدة في العراق ومن حوله.
ولفتـــوا إلى أن احلادثة تأتـــي في جّو من 
االســـتعداء الشـــديد لتركيـــا من قبل ساســـة 
عراقيني شـــيعة، مشـــيرين إلى رئيس الوزراء 
الســـابق نوري املالكي الذي بادر باتهام أنقرة 
وأيضا أربيل بالتواطؤ في عملية سقوط مدينة 
املوصـــل بيد تنظيم داعش في يونيو من العام 
املاضـــي، متهمـــا علـــى وجه التحديـــد رئيس 
إقليم كردستان العراق املنتهية واليته مسعود 
البارزاني والذي تربطه عالقات وثيقة بالقيادة 

التركية.
ورّددت وسائل إعالم وشخصيات محسوبة 
على املالكي وحزبه، حزب الدعوة اإلســـالمية، 
الدعوات إلى قطع العالقـــات مع تركيا وإلغاء 
التعـــاون معها في مختلف املجاالت باعتبارها 

من القوى الداعمة لتنظيم داعش.
وتعتبـــر مواقـــف بعض القـــادة العراقيني 
الشـــيعة مـــن أنقرة صدى مباشـــرا ملا يســـود 
العالقات التركية اإليرانيـــة في الوقت الراهن 
من توتـــر، حيث أن هـــؤالء القـــادة معروفون 

بوالئهم إليران.
ومن جهة ثانية يفّســـر جلوء نوري املالكي 
إلى اســـتعداء تركيا وبعض األطراف األخرى 
مثل القيـــادة الكردية العراقيـــة مبحاولة فتح 
األساســـية  جبهـــة ثانوية، بجانـــب ”املعركة“ 
املفتوحـــة فـــي العـــراق حاليا، وهـــي معركة 
محاربـــة الفســـاد التـــي تعني املالكي بشـــكل 
مباشر باعتباره مطلوبا للمحاسبة على نطاق 
واســـع من قبل احملتجني في ساحات التظاهر، 
وحتى من قبل شركاء له في العملية السياسية.

وكانت عّدة مصـــادر عراقية رّجحت جلوء 

املالكـــي وعدد آخـــر مـــن السياســـيني وقادة 
امليليشـــيات إلـــى مختلـــف الوســـائل للنجاة 
مـــن احملاســـبة ولقطـــع وتيـــرة االحتجاجات 
املتصاعدة، مبـــا في ذلك اســـتخدام الفصائل 

الشيعية املسّلحة.
وراجت خـــالل األيـــام املاضيـــة أنباء عن 
ســـحب بعض امليليشيات الشـــيعية مقاتليها 
املشـــاركني ضمن احلشد الشـــعب في مواجهة 
تنظيـــم داعش اســـتعدادا الســـتخدامهم ”في 
مهمـــات داخليـــة“، تشـــمل حســـب البعـــض، 
عمليـــات اغتيال وخطف وترهيب للمشـــاركني 

في االحتجاجات داخل املدن.
ولم يســـتبعد عراقيـــون أن يكون اختطاف 
رعايـــا دول عربيـــة وأجنبيـــة ضمـــن املهمات 

املوكولة لهـــؤالء املقاتلني في إطار عملية خلط 
أوراق كبـــرى تهدف إلى إنقـــاذ حكم األحزاب 
الشـــيعية الذي أصبح محـــل انتقاد احملتجني 

في ساحات التظاهر.
وأوردت وكالـــة العباســـية نيوز أمس نقال 
عن مصـــادر عســـكرية فـــي قاعـــدة احلبانية 
مبحافظة األنبار أن فصائل من احلشد الشعبي 
من ضمنها ميليشـــيا بدر قد انســـحبت فجأة 
بداية األسبوع من مواقعها في منطقة حصيبة 

شرقي الرمادي.
وســـارع حتالف القوى العراقية أمس إلى 
التحذيـــر مـــن تصاعد عمليـــات اخلطف خالل 
األيـــام القليلـــة املاضيـــة. وقـــال رئيـــس كتلة 
التحالف البرملانية أحمد املســـاري في بيان إن 

”هـــذه اجلرائم تأتـــي متزامنة مـــع التظاهرات 
الغاضبة احتجاجا على تفشي ظاهرة الفساد 
املالـــي واإلداري، وتـــردي األوضـــاع األمنيـــة 
واالقتصاديـــة، وانعـــدام اخلدمـــات فـــي ظل 
غيـــاب إصالحـــات حقيقية تســـتجيب ملطالب 
املتظاهريـــن املشـــروعة“، معربـــا عـــن إدانته 
لـ“عمليـــات اخلطـــف التـــي اســـتهدفت علماء 
دين وشـــخصيات اجتماعية وشبابا من مكون 
بعينـــه من قبل ميليشـــيات مســـلحة تســـتقل 

سيارات رباعية الدفع“.
كما اعتبر املساري أن ”هدف من يقوم بتلك 
اجلرائم حتويل األنظار عن مطالب املتظاهرين 
ومنـــع رئيـــس احلكومة مـــن اتخاذ قـــرارات 

حقيقية وفاعلة إلحداث التغيير املنشود“.

موجة اختطافات تسلط الضوء على تغول الميليشيات في العراق

«مهمات» داخلية [ محاولة ترهيب الشارع وقطع وتيرة االحتجاج [ مقاتلون ينسحبون من مواجهة داعش للتفرغ لـ

امليليشيات هي األقدر على تنظيم عمليات اختطاف على درجة عالية من االحترافية

◄ أعلنت اللجنة الدولية للصليب 
األحمر وقف أنشطتها في اليمن 

بعد مقتل إثنين من موظفيها 
أمس برصاص مسلحين في شمال 
العاصمة صنعاء. وقالت المتحدثة 

باسم المنظمة ريما كمال إن 
الموظفين قتال بينما كانا عائدين من 

صعدة بشمال البالد إلى العاصمة 
في مركبتين تحمالن بشكل واضح 

شارة لجنة الصليب األحمر.

◄ أصدرت محكمة النزاهة العراقية 
أمس مذكرة استقدام بحق وزير 

الكهرباء قاسم الفهداوي بتهم من 
بينها تبديد أموال الدولة، وهي 

تهم تشملها المادة 340 من قانون 
العقوبات العراقي وتنص على عقوبة 
بالسجن لكل موظف في الدولة تثبت 

بحّقه تلك التهمة.

◄ أعلنت المديرية العامة للدفاع 
المدني السعودي أمس عن إصابة 

سبعة من ركاب ثالث سيارات مدنية 
تعرضت لقذيفة انطلقت من داخل 

األراضي اليمنية أثناء سيرها على 
أحد طرق محافظة جازان.

◄ حددت محكمة الجنايات الكويتية 

موعد الخامس عشر من سبتمبر 
الجاري موعدا لجلسة الحكم في 

قضية تفجير مسجد الصادق، بعد أن 
استكملت االستماع لمحامي الدفاع 

عن المتهمين.

◄ برأت المحكمة الجنائية 
البحرينية أمس خمسة من رجال 
شرطة متهمين بتعذيب موقوف 

على ذمة قضية متاجرة بالمخدرات 
والتسبب له بعاهة جسدية، ورفضت 

الدعوى الجنائية بحق جميع 
المتهمين.

باختصار

ّ ّ
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أخبار
«العالقة بني اململكة املتحدة ودولة اإلمارات ومنطقة الخليج 

العربـــي يجب أن تكون عالقة شـــركاء اســـتراتيجيني مســـتمرة 

ألجيال قادمة وليست فقط في مواجهة تحديات الحاضر».
توباياس الوود
 الوزير البريطاني لشؤون الشرق األوسط

«الديمقراطية ليســـت مجرد صندوق اقتـــراع. فكم من صندوق 

انتخابي أفـــرز أعـــداء للديمقراطية. وكم مـــن مغامرين تظاهروا 

بالديمقراطية للوصول إلى السلطة». 
مرزوق الغامن
 رئيس مجلس األمة الكويتي

«التفجيـــر اإلرهابي الذي وقع بقرية كرانة يبعث برســـالة واضحة لكل 

أهـــل مملكـــة البحريـــن بأنهـــم مســـتهدفون دون تمييز بـــني طائفة 

وأخرى». 
محمد األحمد
 برملاني بحريني

أحمد المساري:

هدف من يقوم بتلك 

الجرائم تحويل األنظار 

عن مطالب المتظاهرين

قطر تتفادى االنتقادات بالشروع في إصالح أوضاع العمال

} الدوحــة - تبدأ قطر بتطبيق قانون يضمن 
دفع رواتـــب العمال في وقتها وذلك ابتداء من 
مطلع نوفمبر القادم، حســـب ما أفاد به أمس 

مسؤولون في وزارة العمل القطرية.
واإلجـــراء اجلديد واحد مـــن اإلصالحات 
الكثيـــرة التـــي تعّهـــدت قطـــر بإجنازها بعد 
أن تعّرضـــت لسلســـلة انتقادات حاّدة بشـــأن 
أوضـــاع العمـــال األجانب لديهـــا وخصوصا 
املشـــتغلني مبنشآت كأس العالم ٢٠٢٢، بعد أن 
قالـــت منظمات حقوقية إن األوضاع الســـيئة 
لهؤالء العمال أدت إلى هالك أعداد منهم، وأّن 
من املمارســـات بحّقهم ما يرتقي إلى العبودية 

احلديثة.
كما تأتـــي اإلصالحات في ســـياق حرص 
قطر على احلفـــاظ على حّق تنظيم املناســـبة 
الرياضيـــة العامليـــة التـــي حتّملهـــا أبعـــادا 

سياسية وتريد منها وسيلة للدعاية.
إّال أّن قضايـــا اضطهـــاد العمـــال قلبـــت 
الدعاية املرجـــّوة إلى دعاية مضادة ضّد قطر، 
األمـــر الذي اضطرهـــا إلى تطبيـــق مطالبات 
جهات دولية بإصالح أوضاع العمال، وهو ما 

شرعت فيه بشيء من التأخير.

وتأخـــر البـــدء فـــي تطبيق نظـــام حماية 
األجـــور الذي تعتبره احلكومـــة تعديال كبيرا 
على قوانـــني العمالة، والذي كان مقررا في ١٨ 
أغسطس املاضي وذلك إلتاحة مزيد من الوقت 

للشركات لالستعداد للتغيرات.
ويعد هذا واحدا من العديد من اإلجراءات 
التي يتوقع أن تتخذها قطر لتحســـني ظروف 
العمـــال بعد انتقـــادات من جماعـــات حقوق 

اإلنسان بسبب معاملة العمال األجانب.
وصرح ســـعيد صالح الشـــاوي املســـؤول 
فـــي وزارة العمل في مؤمتـــر صحفي األربعاء 
بالقول ”ســـنبدأ في تطبيق القانون في الثالث 

من نوفمبر“.
ومبوجـــب نظـــام حماية األجـــور اجلديد 
فســـيتلقى العاملون أجورهم مرتني في الشهر 
أو مـــرة في الشـــهر، بحيث يتـــم حتويل تلك 
األجور عبر اإلنترنت إلى حساباتهم املصرفية.
وســـتجبر البنـــوك علـــى فتح حســـابات 
للعمال وحتويل أجورهم فـــور دفعها من قبل 
شـــركاتهم. وأضاف الشاوي أن جميع البنوك 
العاملـــة في قطر ستشـــارك في نظـــام حماية 
األجور، وســـيتم تشـــكيل فرق تفتيش ملراقبة 

انتهـــاك أي شـــركة للقوانـــني. وتترتـــب على 
الشـــركات املخالفة عقوبات من بينها ســـجن 
مدرائهـــا ودفـــع غرامات تصل إلـــى ما يعادل 

١٦٥٠ دوالرا، حسب الشاوي.
كمـــا ميكن أن تتعرض الشـــركات املخالفة 
ملنعها من توظيف أي عاملني أو موظفني جدد.
وســـتراقب فرق التفتيش التي ستشـــرف 

عليهـــا وزارة العمل، تطبيـــق النظام اجلديد 
وحتدد أي شـــركات ال تلتـــزم بالقوانني. وأكد 
الشاوي ”نحن مستعدون“. ويعتقد أن النظام 

اجلديد يطال ما يزيد عن مليون عامل.
ويعتبر عدم دفع أجور العاملني في وقتها 
احملدد إحدى الشـــكاوى الرئيســـية جلماعات 

حقوق اإلنسان املوجهة ضد قطر.

قلق وتوتر يسودان صنعاء قبل معركتها الفاصلة
} صنعاء - تســـود حالة من الترقب املشـــوب 
باخلوف ســـكان العاصمة اليمنية صنعاء مع 
توارد األنبـــاء عن قرب معركة حترير مدينتهم 

من قبضة احلوثيني.
وتطمـــح قـــوات التحالف العربـــي بقيادة 
السعودية، واجليش الوطني املوالي للحكومة 
الشـــرعية، أن حتـــل الذكـــرى األولى لســـقوط 
املدينة في يد احلوثيني يوم ٢١ ســـبتمبر وقد 

باتت العاصمة محررة.
وفيما لم تعلن السلطات الشرعية في اليمن 
عن موعـــد محدد ملعركة حتريـــر صنعاء التي 

تقرع طبولها منذ أسابيع، قال وزير اخلارجية 
رياض ياســـني فـــي تصريحـــات صحفية من 
العاصمة املصرية القاهرة األســـبوع املاضي 
إن «هناك مؤشـــرات فعلية ملموســـة عن قرب 

حتقيق احلسم في العاصمة صنعاء».
وقبـــل ذلك، قال املتحدث باســـم احلكومة، 
راجـــح بـــادي، لوكالة ألناضـــول، إن حكومته 
«تســـعى لتحريـــر كل اليمـــن مـــن احلوثيني، 
وبسط هيبة الدولة على كامل أراضي الوطن».
والســـبت املاضي، قـــال اللـــواء عبدالرب 
الشـــدادي، قائد املنطقة الثالثـــة املتمركزة في 

مأرب بشرق البالد في تصريحات صحفية إن 
«احلسم بات قريبا، وإن اجليش سيكون جنبا 
إلـــى جنب لتحرير محافظتـــي مأرب واجلوف 
والتقـــدم نحـــو العاصمـــة، لدحـــر احلوثيني، 

واستعادة هيبة الدولة».
وخـــالل األيـــام املاضية، حتدثـــت مصادر 
أمنيـــة، وأخـــرى فـــي املقاومة الشـــعبية عن 
وصول إمدادات عسكرية من قبل التحالف إلى 

محافظة مأرب.
وبدأت تلمس استعدادات السكان للمعركة 
حيـــث أّكـــد عامل في أحـــد املـــوالت التجارية 

وجود حركة بيع وشـــراء نشطت في اليومني 
املاضيني.

وقـــال هذا العامـــل «هناك من بدأ بشـــراء 
احتياجـــات قـــد ال يجدها في موطـــن نزوحه 
مـــن مالبس ومواد غذائيـــة، وهناك من يراقب 
بحذر ويشتري خوفا من انفجار الوضع بشكل 

مفاجئ، وإغالق األسواق واملستودعات».
وتتصدر مشـــاكل النزوح مخاوف ســـكان 
صنعـــاء حيـــث بـــدأ البعـــض منهـــم بإطالق 
مبادرات تطالـــب جميع األطراف بالذهاب إلى 

حل سياسي وعدم االقتتال في العاصمة.

العمال األجانب في قطر عانوا كثيرا قبل البدء بتحسني أوضاعهم

أصابع االتهام تتجه بقّوة إلى امليليشــــــيات الشــــــيعية في عمليات االختطاف التي تتم في 
العراق على أيدي مسّلحني على درجة عالية من التنظيم والتسليح بهدف تصفية حسابات 

مع أطراف محلية وإقليمية، وبغرض ترهيب الشارع وقطع وتيرة غضبه املتصاعدة.

ــــــة انقلب إلى دعاية مضادة بعد تفّجر  تنظيم كأس العالم الذي أرادته قطر وســــــيلة للدعاي
سلســــــلة قضايا اضطهاد العمال األجانب خصوصا العاملني في بناء منشآت التظاهرة، 
وهو ما تسعى الدوحة إلى تفاديه بالشروع في تطبيق إصالحات ألوضاع هؤالء العمال.



} واشــنطن - جددت الواليات املتحدة رفضها 
إشراك جبهة النصرة في التحالف ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية، نافية ما مت تداوله من أنباء 

تفيد اعتزامها التعاون مع اجلبهة.
وقال املتحدث باســـم اخلارجية األميركية 
مارك تونر إن واشـــنطن ”لم تفكر في التعاون 
مع جبهة النصرة، لكونها منظمة مصنفة على 

أنها إرهابية“.
كما أوضح أنه ليست هناك أي نية للتعاون 
بني الواليـــات املتحدة مع أفـــراد ينتمون إلى 
املنظمـــة التي تعتبـــر أحد فـــروع القاعدة في 
ســـوريا، بدًال من التعاون مع املنظمة بشـــكل 
عـــام مجددا تأكيده على عـــدم وجود مثل هذه 

الفكرة.
وكان اجلنـــرال املتقاعـــد ديفيد بترايوس، 
املديـــر الســـابق لـ”ســـي آي إيه“، قـــد صرح 
الثالثـــاء أن على واشـــنطن أن تســـعى لضم 
”بعـــض مقاتلـــي“ جبهة النصرة، فـــرع تنظيم 
القاعدة في ســـوريا، إلى التحالف الذي تقوده 

ضد اجلهاديني في هذا البلد.
وقـــال بترايـــوس، الـــذي كان أيضـــا قائد 
القـــوات األميركية فـــي العراق، فـــي تصريح 
لشـــبكة ”ســـي آن آن“ اإلخبارية إنه ”ال ينبغي 
علينـــا حتت أي ظرف مـــن الظروف أن نحاول 
استخدام أو اســـتمالة جبهة النصرة، التابعة 
للقاعدة في ســـوريا، بصفتهـــا تنظيما معاديا 

للدولة اإلسالمية“.

وأضـــاف ”ولكـــن بعـــض مقاتلـــي“ هـــذه 
اجلماعـــة ”انضمـــوا إليها بدوافـــع انتهازية 
أكثـــر مما هي دوافـــع أيديولوجية“، وبالتالي 
ميكن للواليـــات املتحدة أن جتتـــذب املقاتلني 
”الذي يرغبـــون بترك جبهة النصرة وااللتحاق 
بصفـــوف املعارضـــة املعتدلـــة ضـــد النصرة 
والدولـــة اإلســـالمية و(نظام الرئيس بشـــار) 

األسد“.
وأتـــى تصريـــح بترايوس لشـــبكة ”ســـي 
آن آن“ بعد أن نشـــر موقع ديلي بيســـت مقاال 
مفاده أن اجلنرال املتقاعد أوصى مســـؤولني 
أميركيني كبارا باالســـتعانة مبقاتلني سابقني 

في جبهة النصرة.
وذكـــر املقـــال أن جوهر مقتـــرح اجلنرال 
السابق نابع من جتربته في العراق عام 2007 
عندما أقنع أبناء العشـــائر الســـنية لتشـــكيل 
ما يعـــرف بالصحوات للمســـاهمة مبواجهة 
تنظيم ”القاعدة“ (الدولة اإلسالمية في العراق 

حاليا).

وجديـــر بالذكـــر أن بترايـــوس كان مديرا 
للمخابـــرات األميركية في عام 2011 عندما بدأ 
الصراع في ســـوريا، وفي تلك الفترة تقدم مع 
وزيرة اخلارجية الســـابقة هيـــالري كلينتون 
ووزير الدفاع ليون بانيتـــا باقتراح حّثا فيها 
إدارة أوباما على تدريـــب اجلماعات املعتدلة 

في املعارضة السورية.
وتطرح دعوته األخيرة في أذهان احملللني 
عدة أســـئلة عن كيفية قيـــام بترايوس بفصل 

املعتدلني عن املتطرفني في النصرة.
والنصـــرة هـــي تنظيـــم متطـــرف ينتمي 
للقاعـــدة، وقـــد أدرجتـــه الواليـــات املتحـــدة 
األميركية في 2013 ضمن اجلماعات اإلرهابية.

وعملـــت الدوحـــة وأنقرة، خالل األشـــهر 
املاضيـــة، علـــى إقنـــاع الغرب بهـــذا التنظيم 
مبـــررة ذلـــك بأنه األكثـــر قـــوة وتنظيما على 

الساحة السورية.
للقاعـــدة  الدمـــوي  التاريـــخ  ولكـــن 
وأيديولوجيتها التي ال تبتعد كثيرا عن تنظيم 

داعش جعلت الواليات املتحدة ودول أوروبية 
حاســـمة في رفض التعامل مع هـــذا التنظيم 

بسوريا.
وإزاء ذلك عدلت الدولتان اإلقليميتان، عن 
هذه الفكرة بالدفع بحركة أحرار الشام القريبة 
مـــن النصرة إلى دائرة الضـــوء، قبل أن تعيد 
النظـــر في األمر وحتـــاول مجددا اخلوض في 

املسألة مع املسؤولني األميركيني.
وال يســـتبعد البعـــض أن تكـــون محاولة 
الدولتـــني  مـــن  بإيعـــاز  جـــاءت  بترايـــوس 
اإلقليميتـــني، خاصـــة وأنهما تراهنـــان على 
قاعدة ســـوريا والفصائل التي تدور في فلكها 
لضمان حضور قوي في املشهد ما بعد األسد.

وفـــي ذلك ســـيناريو شـــبيه بليبيا حينما 
دعمـــت فصائل متطرفة هناك إلســـقاط العقيد 
معمـــر القذافي قبل أن حتتكم هـــذه الفصائل 
املتطرفة على أجزاء واســـعة في ليبيا جعلتها 
ذات تأثير في املعادلة العســـكرية والسياسية 

الليبية.

} بــريوت - ميـــر لبنان بوضـــع دقيق، جراء 
تصاعد موجة االحتجاجات التي بلغت ذروتها 
باحتالل مقار ســـيادية، قابلها وزير الداخلية 
نهاد املشـــنوق بلهجة حازمة حني قال ”إن أي 
احتالل أو اعتداء على مؤسسة عامة سيحسم 

بالقوة إذا لزم األمر“.
ورغم ما يشـــوب هذه التحركات من شكوك 
وتســـاؤالت حول األطـــراف احملركة لها، إال أن 
هـــذا لم مينـــع سياســـيني لبنانيني مـــن رؤية 
جوانب مضيئة بهـــا، كأن تكون احلافز للبننة 
االســـتحقاق الرئاسي الذي ال يزال رهني حزب 

الله ومن خلفه طهران.
وأكد الرئيس السابق ميشال سليمان، أمس 
األربعـــاء، ”على ضرورة أن تقـــوم املجموعات 
احملتجة بتصويب خطابهـــا وحتركها باجتاه 

مكمن اخللل األساســـي، أي الفراغ الرئاســـي 
الذي يتسبب بتراكم املشكالت ووضع العصي 
أمام انعقـــاد مجلس الوزراء بدال من تســـهيل 
أعمالـــه ليقوم بواجبه لناحيـــة تأمني املطالب 

احلياتية املُلّحة“.
وشدد سليمان على أهمية ”الضغط باجتاه 
انتخـــاب رئيـــس اجلمهورية فـــورا، وحينها 
تتحقق املطالب احملقة وتتشكل حكومة جديدة 
ُميثـــل فيها املجتمـــع املدني، وهذا ما ُيشـــكل 

بداية خارطة طريق سيتم اقتراحها الحقًا“.
بـــدوره طالب رئيس حزب الكتائب ســـابقا 
أمني اجلميل فـــي الذكرى الــــ95 إلعالن لبنان 
الكبير، بتسريع انتخاب رئيس للبالد قائال ”ما 
أحوجنا لاللتزام مبرجعية الدولة والدســـتور، 
فنقصـــر التنفيذ علـــى أوامرهما مـــن دون أي 

أمـــرة أخرى، ومـــا أحوجنا إلـــى انتظام عمل 
املؤسسات املعطلة باخليار ال باالضطرار“.

وكان نبيه بـــري، رئيس مجلس النواب قد 
دعـــا هو اآلخر إلى اســـتغالل مبـــادرة احلوار 

التي طرحها للبننة االستحقاق الرئاسي.
وقـــال وفق مـــا نقل عنـــه نـــواب األربعاء 
”من خـــالل احلـــوار املرتقب، أمامنـــا الفرصة 
األخيرة للبننة االستحقاقات الداخلية وأولها 

االستحقاق الرئاسي“.
وأعلن بـــري، الذي كان أحد الشـــخصيات 
التـــي احتـــج ضدها ناشـــطو حملـــة ”طلعت 
ريحتكـــم“، مؤخرا عـــن مبادرة إلجـــراء حوار 
يجمع بني رئيس الوزراء متام ســـالم ورؤساء 
الكتـــل النيابية وتتضمـــن النقاش حول جملة 

من القضايا في مقدمتها الفراغ الرئاسي.

ويقول مراقبون إن على بري إقناع حلفائه 
في 8 آذار بداية لفك عقد الرئاسة، إن كان جادا 

في هذا احلوار ولبننة االستحقاقات.
وأخفق البرملان اللبناني، األربعاء، وللمرة 
الـ28، في انتخاب رئيس للبالد بسبب مقاطعة 
حـــزب الله وحليفه احلر، مـــا اضطر بري، إلى 
حتديد يوم 30 ســـبتمبر اجلاري كموعد جديد 

النعقاد اجللسة التي ستحمل الرقم 29.

واشنطن: ال مكان للنصرة في الحرب على داعش
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أخبار
[ قطر وتركيا تستعدان لمشهد ما بعد األسد

حماد يخطف األضواء 
من رئيس الوزراء األردني

} عــامن - مثلـــت حتـــركات وزيـــر الداخلية 
ســـالمة حماد مـــادة دســـمة تتناقلهـــا أروقة 
الساحة السياسية في األردن، ساحبة األضواء 

تدريجيا من رئيس الوزراء عبدالله النسور.
وتولـــى حمـــاد وزارة الداخلية فـــي مايو 
املاضـــي خلفا حلســـني هـــزاع املجالـــي الذي 
استقال بسبب ”تقصير إدارة املنظومة األمنية 

بالتنسيق في ما بينها“.
وحرص حماد علـــى إدخال ديناميكية على 
عمل املنظومة األمنية التي اتسمت بالروتينية 
وغيـــاب التنســـيق بـــني هياكلهـــا وأجهزتها 

وانتشار مظاهر الفساد بها.
وقـــد رفـــع الرجل املعـــروف بشـــخصيته 
الصلبة شـــعار استئصال الفساد من املؤسسة 
األمنية، بضوء أخضر واضح من امللك عبدالله.
حتركات حماد لم تقتصر فقط على اجلانب 
األمنـــي بل المســـت كذلـــك العمل السياســـي 
واالجتماعـــي من خالل وضـــع برنامج زيارات 
للمحافظـــات األردنيـــة لإلطالع علـــى أوضاع 

التنمية بها.
كمـــا أجرى خـــالل اآلونة األخيـــرة زيارات 
لدول باملنطقة وآخرها زيارته مطلع األســـبوع 
احلالي إلـــى الدوحة ولقائه برئيـــس الوزراء 
القطري عبداللـــه بن ناصر بن خليفة آل ثاني، 
وقبلها كان أدى زيارة إلى الكويت قابل خاللها 
مســـؤولني كبـــارا بالدولة، ووصفهـــا اإلعالم 

األردني بـ“الناجحة“.
واعتبـــر محللون أردنيـــون أن صعود جنم 
حماد ينطوي علـــى الكثير من املعاني في هذا 
التوقيـــت بالـــذات، وذهب البعـــض منهم حد 
القول أن وزير الداخلية احلالي سيكون خليفة 

النسور في املستقبل القريب.
ويواجـــه النســـور خالل األشـــهر األخيرة 
ضغوطا تطالب بتنحيته من منصبه، بســـبب 
سوء إدارة حكومته لعديد امللفات، كما أن هناك 

شبه قطيعة بينه والبرملان.
املضيئـــة  النقطـــة  إن  محللـــون  ويقـــول 
الوحيدة التي ســـجلت حلساب رئيس الوزراء 
احلالي خـــالل الفترة األخيرة هـــو إعالنه عن 
القانون االنتخابي اجلديـــد الذي وضع نهاية 

لنظام ”الصوت الواحد“، املثير للجدل.
وقد القى القانون اجلديد استحســـان قوى 
حزبية وشخصيات سياسية أردنية على غرار 
الوزير األسبق مروان املعشر الذي دعا في مقال 
نشره، أمس األربعاء، إلى ضرورة دعم وإسناد 

احلكومة محذرا من قوى الشد العكسي.
ورأى محللـــون أنه ميكن القول إن القانون 
االنتخابـــي أجـــل رحيـــل النســـور وحكومته، 
ولكن لم يلغها في ظل اســـتمرار تدهور عالقته 

بالبرملان.

سياسيون يدعون إلى اقتناص اللحظة ولبننة االستحقاق الرئاسي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تنفذ وكالة االستخبارات 
المركزية األميركية ”سي آي إيه“ 
والقوات الخاصة األميركية حملة 

سرية تستخدمان فيها طائرات 
بدون طيار الستهداف قادة تنظيم 
الدولة اإلسالمية في سوريا، وفق 

صحيفة واشنطن بوست.

◄ كشف مصدر مسؤول في 
القيادة العامة للقوات المسلحة 

األردنية بأن قوات حرس الحدود 
”تعاملت“ مع متسللين اثنين من 

األراضي السورية، حيث قتلت 
أحدهم وأصابت اآلخر.

◄ كشف مسؤول نقابي محلي 
عن اختفاء 30 صيادا مصريا، 

قرب السواحل الليبية، فيما 
تقول الخارجية المصرية إنها 

تجري اتصاالتها لمتابعة القضية 
والتحقق من صحة ذلك.

◄ دعا العاهل األردني الملك 
عبدالله الثاني إلى تضافر 

الجهود الدولية من أجل استئناف 
مفاوضات السالم المتعثرة بين 

الفلسطينيين واإلسرائيليين، 
حسبما أفاد بيان صادر عن 

الديوان الملكي األردني.

◄ قرر القضاة الفرنسيون 
المكلفون بالتحقيق في وفاة الزعيم 

الفلسطيني ياسر عرفات «قتال» 
رد الدعوى المرفوعة وفقا للنيابة 

ومحامي أرملته.

◄ نجا أحد ضباط الشرطة 
المصرية، بعد استهداف سيارته 
بعبوة ناسفة، دون وقوع خسائر 
بشرية، حسبما أفاد مصدر أمني 

مصري.

باختصار

{التعـــدي علـــى أي مرفق عام للدولـــة أو أمالك خاصـــة هو عمل 
مشـــبوه يراد منه تعكير أمن البالد، والتعبير الســـلمي ينبغي أن 

يلتزم حدوده لتحقيق أهدافه وال يكون بالفوضى والتخريب}.
عبداللطيف دريان
مفتي لبنان

{اســـتمرار الصراع في سوريا ســـيمكن إيران من إحكام قبضتها 
كليا على ســـوريا ولبنـــان مذهبا وأرضا وجيشـــا وحكمـــا وموقعا 
استراتيجيا كما سيؤدي إلى تقسيمها لدولتين علوية وسنية}.
محمد داودية
وزير أردني أسبق

{إن أعضــــاء الحــــزب الوطنــــي المنحــــل يشــــاركون فــــي االنتخابــــات 
البرلمانيــــة تحت مســــمى المســــتقلين وأعدادهم كبيــــرة ولكن لن 

تكون لهم الغلبة فى البرلمان المقبل}.
محمد غنيم
عضو املجلس االستشاري العلمي التابع للرئاسة املصرية

تشــــــهد أروقة البيت األبيض والكونغرس 
جــــــدال حول جبهــــــة النصرة فــــــرع تنظيم 
ــــــر اجلنرال  القاعــــــدة في ســــــوريا، ويعتب
ــــــد بترايوس مصــــــدر هذا  املتقاعــــــد ديفي
اجلــــــدل حينمــــــا حــــــاول مؤخــــــرا إقناع 
ومشرعني  األميركية  باإلدارة  مستشارين 
بالكونغرس بأهمية استقطاب عناصر من 
ــــــم املتطرف في احلرب على داعش،  التنظي
ــــــة األميركية أن مجمل ما  وتؤكد اخلارجي
يحدث حول املوضوع لن يغير من املوقف 

الرافض جتاه التنظيم.

} القاهــرة - كشفت رســـالة املتحدث الرسمي 
باســـم جماعة اإلخوان املسلمني مبصر، محمد 
منتصر، والتي جاءت مبثابة ”صرخة فزع“، عن 

عمق األزمة الدائرة داخل اجلماعة.
وتشـــهد جماعة اإلخوان، املصنفة إرهابية 
في مصر، أزمـــة عميقة اتخـــذت منحى جديدا 
خـــالل األســـبوعني املاضيـــني بـــني شـــبابها 

والقيادات القدمية، ما يهدد باضمحاللها.
وقال محمد منتصر في رســـالة وجهها إلى 
أعضـــاء اجلماعة البد ”أن نكون على قلب رجل 

واحد“، مشيرا إلى أنه ”النصر بال وحدة“.
وهذه هي الرســـالة األولى لـ“منتصر“ التي 
نشرها في الساعات األولى من صباح األربعاء، 
علـــى صفحتـــه الرســـمية مبوقـــع التواصـــل 

االجتماعي فيسبوك.
وجاءت هذه الرســـالة بعد فشـــل محاوالت 
رأب الصـــدع بني ما يســـمى الهيئة الشـــرعية، 
واللجنـــة املركزية لشـــباب اجلماعـــة من جهة 
وقيـــادات عليـــا أبرزهـــا محمود عـــزت القائم 
بأعمال مرشـــد اإلخوان محمد بديع املســـجون 
على ذمة عـــدة قضايا، وإبراهيـــم منير األمني 

العام للتنظيم الدولي للجماعة.
وفي بيان بعنوان رســـالة إلى اإلخوان قال 
منتصـــر ”إن ما متر به دعوتنا في هذه اللحظة 

العصيبـــة من تاريـــخ هذه األمـــة يتطلب صفًا 
ربانيا مؤمنا مخلصا متجردا مجاهدا متحابا 

رّجاعا إلى احلق“.
وتطرق املتحدث باسم اإلخوان في الرسالة 
ذاتها إلى نقطتي اختالف ظهرتا داخل إخوان 
مصر فـــي الفترة األخيـــرة، متعلقتني باحترام 
نتائج االنتخابات األخيرة التي أجريت بحسب 
مصـــدر باجلماعة منذ أكثر من شـــهر، بجانب 

حسم اخلالف حول استكمال مواجهة الدولة.
وتشهد اجلماعة منذ أشهر خالفات بداخلها 
على خلفية صـــراع النفوذ بـــني قياداتها، وقد 
هدأت هذه اخلالفات نســـبيا عندما مت التوافق 
في ما بينها على إقرار تهدئة وإقرار بالشورى 
التـــي أفرزتهـــا االنتخابات التـــي متت مؤخرا 
باجلماعة قبل أن تظهر قبيل نهاية هذا الشـــهر 
أزمة جديـــدة بني شـــباب وشـــيوخ باجلماعة 
يتخذون موقفا معارضا ألسلوب إدارة ”عزت“ .
ويتهم شباب اإلخوان هذه اإلدارة باحتكار 
ســـلطة القرار وعدم تشـــريك الشـــباب، فضال 
عـــن رفضها االعتـــراف بهيئات شـــرعية داخل 

اجلماعة كاللجنة املركزية لشباب اجلماعة.
وأصدر شـــباب اجلماعة األســـبوع املاضي 
بياًنا، أعلنوا فيه انقالبهم على منير قائلني إنه 

يسيء لإلخوان.

وشـــككوا في أحقيـــة تعيينـــه قائلني ”من 
املســـتغرب مـــا أعلـــن عن تعيـــني منيـــر نائًبا 
للمرشـــد خلًفا جلمعة أمني (نائب املرشد)، دون 
أن يوضح اجلهة التى اختارته وآليات اختياره 

أو الالئحة التى اختير على أساسها.
ويرى محللـــون أن هذه األزمـــات املتعاقبة 
التي تشهدها جماعة اإلخوان أثرت بشكل كبير 

عليها وأن اســـتمرارها يعنـــي نهاية اجلماعة 
وذهابها نحو التشـــضي. وسجل تراجع الفت 
جلماعة اإلخوان فـــي مصر حيث بات تأثيرهم 
في الشـــارع غير موجود، وقد فســـر ذلك بنهج 
العنف الذي اتبعوه منذ ثورة 30 يونيو، فضال 
عن صراع الزعامة داخلها والذي انعكس بشكل 

كبير على العالقة مع شبابها.

البيت اإلخواني في مصر يتهاوى على وقع الصراعات بني الشباب والشيوخ

شباب اإلخوان ينقلبون على قياداتهم

فسحة استراحة للمعارضة السورية في مارة شمالي حلب قبل جولة قتال جديدة مع داعش

ــقــاعــدة  ــل ــــوي ل ــــدم الـــتـــاريـــخ ال
تبتعد  ال  الــتــي  وأيديولوجيتها 
وراء  داعـــش  تنظيم  عــن  كثيرا 

إصرار الغرب على رفض النصرة

◄

ميشال سليمان:
على المجموعات المحتجة 
أن تصوب تحركها باتجاه 

الفراغ الرئاسي



}  واشنطن - صوت واحد فقط يفصل مؤيدي 
االتفـــاق الدولي مـــع إيران بشـــأن برنامجها 
النووي عن حشـــد تأييد كاف لحماية االتفاق 
في الكونغرس األميركي، والذي سيمهد لرسم 

عالقة جديدة بين البلدين.
وفيمـــا لـــم يهنـــأ كثيـــر مـــن المشـــرعين 
األميركيين بعطلتهـــم الصيفية، إذ كان عليهم 
التفكيـــر في مـــا إذا كانوا ســـيصوتون بنعم 
أو ال، أكـــد عضـــوان ديمقراطيـــان في مجلس 
الشيوخ هما بوب كيسي وكريس كونز، مساء 

أمس األول، أنهما سيؤيدان االتفاق.
وبناء على ذلك، فإن تأييد هذين العضوين 
يعنـــي أن 33 نائبـــا في مجلس الشـــيوخ و31 
ديمقراطيا ومســـتقالن، يؤيدون حاليا االتفاق 
الـــذي ينظـــر إليـــه على أنـــه اإلنجـــاز األبرز 
والمحتمـــل في السياســـة الخارجية للرئيس 

الديمقراطي باراك أوباما.
ويحتاج مؤيـــدو االتفاق إلى 34 صوتا في 
مجلـــس الشـــيوخ للمحافظة علـــى حق نقض 
(فيتو) إدارة األميركية، إذا تمت الموافقة على 
مشروع قرار يتبناه الجمهوريون في مجلسي 

الشيوخ والنواب.
إال أن طمـــوح أوباما بات يغلفه الكثير من 
الغموض أكثر والســـيما بعد أن كشـــف تقرير 
نشـــرته صحيفـــة ”الديلي بيســـت“ األميركية 
علـــى موقعها اإللكتروني، أمـــس األربعاء، أن 
الحروب الســـرية بين االستخبارات األميركية 

وإيران تشهد حاليا بعض التوقف.
ويقـــول مراقبـــون إن هذه االســـتراتيجية 
التـــي جاءت فـــي ضـــوء االنفراجـــة النووية 
وتصاعـــد خطـــر تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية 

ربمـــا تدفـــع الطرفان إلـــى تطويـــر تعاونهما 
العسكري واالســـتخباراتي في الفترة القادمة 
سرا لمجابهة ميليشيات التنظيم المسلح في 

المنطقة.
وال يشكك هؤالء في أن استعراض السياق 
التاريخـــي لطبيعـــة العالقات بين واشـــنطن 
وطهـــران يؤكد حدوث تقارب مصلحي بينهما 
في العديد من ملفات المنطقة. وبالتالي تمثل 
األزمـــات الراهنة في الشـــرق األوســـط فرصة 

لتقوية العالقة من أجل تحقيق عدة مكاسب.
وعـــادة مـــا يتـــم التكتم مـــن قبـــل الدول 
علـــى معلومات مثـــل هذا النوع وتشـــكك في 
مصداقيتهـــا حتى ال يتســـبب ذلـــك في عرقلة 
برامجها على المدى البعيد. فالجميع يحتاج 
إلى التجســـس علـــى اآلخر لتســـجيل النقاط 

والتوسع أكثر.
ودأبـــت القـــوات األميركيـــة الخاصة على 
تنفيـــذ عمليـــات اغتيـــاالت لمـــن وصفتهـــم 

باإلرهابييـــن المدعومين من قبل إيران لقعود 
خلت، في محاولة الختراق المنشـــآت النووية 

ومعرفة ما يدور بداخلها من أنشطة.
ولـــم يكن ذلك األمـــر الوحيد الـــذي تلهث 
وراءه واشـــنطن، بـــل اقتنـــاص عائلـــة زعيم 
تنظيم القاعدة الراحل أســـامة بـــن الدن التي 
اتخـــذت من إيران مـــالذا بعد غـــزو الواليات 
المتحدة ألفغانســـتان عـــام 2001، كان من بين 

األهداف المهمة.
ولعل ما كشـــفت عنه تقاريـــر أمس من أن 
وكالة االســـتخبارات المركزية األميركية ”سي 
آي إيـــه“ إلى جانب قـــوة خاصة تتعاونان من 
أجل اغتيال قادة تنظيم أبي بكر البغدادي في 
ســـوريا، يؤكد صحة تأجيل حـــرب الظل بين 

الواليات المتحدة وإيران.
وتوزيـــع المهـــام، حيـــث يتـــرك لقيـــادة 
العمليـــات الخاصـــة المشـــتركة مهمـــة إدارة 
الضربـــات، يتفـــق مع هـــدف إدارة أوباما في 

تمكيـــن الـ“ســـي آي إيه“ من تركيـــز جهودها 
على األنشطة االســـتخبارية بدال من االنخراط 
في أنشطة شـــبه عســـكرية كالتصفيات التي 

تنفذها عن طريق طائرات بدون طيار.
وكانت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) 
أعلنـــت األســـبوع الماضـــي عن مقتـــل العقل 
اإللكترونـــي لداعش البريطاني جنيد حســـين 
(21 عاما) في ســـوريا وقبلها بشهرين تقريبا 
أعلنت عن مقتل القيادي التونســـي الجنسية 
أبو ســـياف المســـؤول على بيع نفط داعش، 

واعتقال زوجته.
تجدر اإلشـــارة إلـــى أن غزو العـــراق في 
مارس 2003 كان فرصة ســـانحة إلدارة القوات 
الخاصة المشـــتركة األميركيـــة للتواصل مع 
أجهـــزة االســـتخبارات الكرديـــة مثـــل جهاز 
”أســـايش“ الكـــردي الـــذي أمـــده بالعديد من 
المعلومات الحيوية عـــن التحركات في داخل 

إيران.

ــــــوادر معركة  ــــــع املؤشــــــرات ترجح ب جمي
ــــــة داخل الكونغرس بشــــــأن االتفاق  حامي
ــــــووي. فرغم أن أوبامــــــا يحتاج لصوت  الن
ــــــو نهائيا، إال أن  واحــــــد لتجاوز عقبة الفيت
ــــــرون أن فوزه بالرهــــــان ليس  ــــــني ي مراقب
جناحا لسياســــــته اخلارجية فحسب، بل 
سيؤجل حروب الظل بني واشنطن وطهران 

إلى حني القضاء على داعش.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مكافحة داعش تؤجل حروب الظل بين واشنطن وطهران

} بكني- كشــــف الرئيس الباكستاني ممنون 
حســــين األربعاء أثناء زيارته إلــــى بكين عن 
القضــــاء على جماعة حركة شــــرق تركســــتان 
اإلســــالمية لمتطرفي األويغور في باكستان، 
في خطوة ربما ستعزز التقارب بين البلدين.

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقب لقائه 
بالرئيس الصيني شــــي جين بينغ إن ”عملية 
شــــنت في اآلونــــة األخيرة لمحاربــــة اإلرهاب 
نجحــــت في القضاء على اإلرهاب في بالدنا“، 

وفق وكاالت األنباء.
وتابــــع بالقول ”ســــاعدت العمليــــة كثيرا 
أيضــــا في القضــــاء مجملها من حركة شــــرق 
تركســــتان اإلســــالمية وأعتقد أنه تم القضاء 
علــــى كل عناصرها وربمــــا إن تبقى أي منهم 

فعددهم قليل“.
ويبدو أن إســــالم آباد رفعت من منســــوب 
رقابتها على الحــــركات التكفيرية الناشــــطة 
علــــى أراضيهــــا والســــيما بعد الحــــرب التي 
أطلقتهــــا منتصف العام الماضي على طالبان 
في شــــمال غرب البالد، بيد أن مراقبين يرون 
إعالن إســــالم آباد القضاء على المتشــــددين 
األويغــــور، إنما هو قربان للصين بغاية الفوز 
بمصالح أخــــرى ولعل القطاع االقتصادي في 

مقدمتها.
وتلقي الصيــــن باللوم فــــي االضطرابات 
العنيفــــة بمنطقــــة شــــينجيانغ بأقصى غرب 
البالد على جماعات إســــالمية انفصالية مثل 
هذه الجماعة التي تريد تأسيس دولة مستقلة 
تحت اسم شرق تركستان ولها قواعد في دول 

مثل باكستان وأفغانستان.
ولكــــن الكثيــــر من الخبــــراء في شــــؤون 
الجماعات المتشــــددة شــــككوا فيما إذا كانت 
حركة شــــرق تركستان اإلســــالمية لها وجود 

أصال كجماعة متماسكة مثلما تزعم الصين.
وتقول الصين إن الحركة المتشددة تجند 
األويغور وتســــاعدهم على الســــفر إلى تركيا 
ليتــــم بعد ذلك تدريبهم مــــع جماعات متطرفة 
تنشــــط في سوريا والعراق بهدف العودة إلى 

إقليم شينجيانغ و“الجهاد“ ضدها.
وتركيــــا المتهمــــة بدعــــم هــــذه الجماعة، 
تعهــــدت علنا قبل أشــــهر بأن تبقــــي أبوابها 
مفتوحة أمام المهاجريــــن من أقلية األويغور 
المســــلمة ”الذين يهربون مــــن االضطهاد في 
الصين“ وهو موقف أثار موجة من الجدل بين 
البلدين بشــــأن معاملة بكين لألقلية المسلمة 

التي يتحدث معظم أفرادها اللغة التركية.
ومنــــذ 2009، يشــــهد اإلقليــــم الصيني ذي 
الغالبية المســــلمة أعمال عنف دامية بســــبب 
مطالبة الســــكان باالنفصال عن البالد، حيث 
يتهمون الحكومة الشيوعية باحتالل أرضهم 

في 1949.

باكستان تقضي على متطرفي 

األويغور قربانا للصني

«سي آي إيه» تقود قوة أميركية خاصة الصطياد قادة التنظيم في المنطقة  [ الـ

تعاون سري بني طهران وواشنطن للقضاء على اإلرهاب في الشرق األوسط

◄ قال البنتاغون إن 50 جنديا على 
األقل من قوات االتحاد األفريقي 

قتلوا في هجوم حركة الشباب، أمس 
األول، على قاعدة عسكرية في جنوب 

الصومال وفقد 50 آخرون.

◄ أعلنت الشرطة البريطانية، 
األربعاء، اعتقال أم وأطفالها األربعة 
في تركيا، حيث يعتقد أنهم كانوا في 

طريقهم إلى سوريا لالنضمام إلى 
تنظيم داعش.

◄ قتل جندي تركي واعتبر آخر 
في عداد المفقودين إثر إطالق نار 
مصدره منطقة في سوريا يسيطر 

عليها تنظيم داعش، وفق ما أعلنت 
عنه هيئة أركان الجيش أمس.

◄ بدأت الـ“سي آي إيه“ وباالشتراك 
مع قوات العمليات الخاصة القيام 
بعمليات تعقب منفصلة عن جهود 

التحالف لقادة داعش في سوريا 
باستخدام طائرات بدون طيار.

◄ اعتقلت السلطات في أذربيجان، 
األربعاء، 5 أشخاص عليهم أحكام 

بالسجن لمدد تصل إلى 13 عاما 
إلدانتهم باالنتماء إلى تنظيم الدولة 

اإلسالمية.

◄ انطلقت، أمس، في مقاطعة 
أستراخان بجنوب روسيا مناورات 

عسكرية تشمل إطالق صواريخ 
”إسكندر“، بحسب ما ذكرته وزارة 

الدفاع الروسية.

◄ الشرطة الماليزية قررت استدعاء 
رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد 
للتحقيق معه بشأن اتهامات تتعلق 

بالفساد وجهها لرئيس الوزراء 
الحالي نجيب عبدالرزاق.

األزمــــــات الـــراهـــنـــة فـــي الــشــرق 

لتقوية  فــرصــة  تمثل  األوســـط 

وتحقيق  البلدين  بــني  الــعــالقــة 

العديد من املكاسب

◄
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أخبار
«هـــؤالء املهاجريـــن مـــروا بعـــدة حواجـــز وعراقيل وعانـــوا تلك 

املشقة للوصول إلى أملانيا، ليس لنعيدهم من حيث جاؤوا. لن 

أعيد أي الجئ إلى بالده». 

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

«االتحـــاد األوروبي يشـــهد حالة اســـتيقاظ من حماســـه الزائد 

تجـــاه أوكرانيـــا، ومـــع أن تلـــك الصحوة جـــاءت متأخـــرة لكنه 

سيواصل دعمه لقادتها على الرغم من ذلك».

فالدميير تشيغوف
املندوب الروسي لدى االحتاد األوروبي

«علينـــا أن نضمن دومـــا أن الكوريني الشـــماليني يفهمـــون أن أي 

اســـتفزاز من جانبهم ســـيلقى ردا منا، وأن ليست لديهم أي فرصة 

لالنتصار في مواجهتنا عسكريا».

  آشتون كارتر
وزير الدفاع األميركي

} باريــس - أعلـــن قصر اإلليزيـــه عن تعيين 
مريم الخمري وزيرة الدولة المكلفة بسياســـة 
المدينـــة في منصب وزيرة العمل والتشـــغيل 
والتعليـــم المهني والحـــوار المجتمعي خلفا 

لفرنسوا ربسامين.
وبهـــذا التعيين تصبح الخمري أول امرأة 
من أصـــل عربي على رأس هـــذه الوزارة، كما 
أنهـــا العضـــو الثاني مـــن أصـــل مغربي في 
حكومـــة رئيـــس الـــوزراء مانيـــول فالس إلى 
جانب وزيرة التعليم نجاة فالو بلقاسم، وهي 

حالة نادرة لم يسبق تسجيلها.
وجـــاء تعيين مريـــم الخمـــري البالغة من 
العمـــر 37 عاما لهذا المنصـــب مفاجئا، حيث 

أن اسمها لم يرد ضمن المرشحين المحتملين 
وهم وزير االقتصاد الحالي إيمانويل ماكرون 
ورئيـــس الكتلة االشـــتراكية بالبرلمان برونو 
لـــورو ووزيـــر النقـــل أالن فيداليـــس ووزيـــر 

الزراعة ستيفان لوفول.
ويعـــد عكس منحنى البطالة من أبرز مهام 
الوزيـــرة الجديدة، وهـــو الوعد الـــذي قطعه 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند على نفسه 
قبل تولـــي منصبه فـــي يوليـــو 2012 وجعله 

شرطا أساسيا للترشح لوالية رئاسية ثانية.
 ويرى متابعون أن الخمري لها مســـتقبل 
سياســـي كبيـــر خالل الفتـــرة القادمـــة، نظرا 

لعملها الدؤوب وطموحها الال محدود.

ومريـــم الخمـــري مـــن مواليـــد العاصمة 
المغربية الرباط، حيث عاشت لسنوات طويلة 
برفقـــة والدتها التي كانت تشـــتغل أســـتاذة 
بمدينـــة طنجة، قبل أن يقـــررا الرحيل لمدينة 

ثوارس الفرنسية.
وكانـــت الوزيـــر الفرنســـية انتقلت للعمل 
بمكتب عمدة باريس مباشرة بعد تخرجها من 
الجامعة، كما تم انتخابها مستشارة في بلدية 

باريس لمرتين. 
ويرجع البعض ســـبب وصولهـــا إلى تلك 
المناصـــب كان جـــراء عضويتها في المجلس 
الوطني للحزب االشـــتراكي الحاكم في فرنسا 

والذي ساهم في صعودها بشكل كبير.

الخمـــري وبلقاســـم ليســـتا المغربيتيـــن 
اللتين نالتا لقب وزيرة في فرنســـا، فرشـــيدة 
داتي أشـــهر وزيرة فرنســـية من أصل مغربي 
كانـــت أول امرأة من أصل عربي تتولى حقيبة 
وزاريـــة في حكومـــة فرنســـية منتمية للحزب 
الجمهوري بزعامة نيكوال ساركوزي منذ 2006.

فرنسا تعني مغربية للمرة األولى على رأس وزارة العمل

} غرق هذا الطفل في المتوسط ولفظه بحره إلى سواحل مدينة بودروم في جنوب شرق تركيا، يختزل كارثة ضحايا الهجرة الذين يلقون بأنفسهم 
في ”الجحيم“ من أجل مستقبل أفضل في أوروبا.

انضمام 5 هولنديني شهريا 

للجهاديني في الشرق األوسط

} أمســتردام - أظهرت دراســـة أعدتها لجنة 
التنسيق الوطني لألمن ومكافحة اإلرهاب في 
هولندا، أن خمســـة مواطنين يغادرون البالد 
شـــهريا لالنضمام إلى جماعـــات جهادية في 

سوريا والعراق.
والغريب أن تقرير اللجنة كشف عن تحليل 
صـــادم بناء علـــى متابعة وضعيـــة العائدين 
وكذلك الذين لم يمكنوا من السفر إلى ساحات 
القتـــال، حيث قـــال إن ”الذين لـــم يتمكنوا من 
القيام برحلتهم إلى ساحات القتال في سوريا 
والعراق أخطر من الذيـــن يغادرون إلى هناك 

ويعودون“.
ويشـــير التقريـــر، الذي يبدو أنه ســـيثير 
ضجـــة، إلى أنـــه حتـــى األول من أغســـطس 
الماضـــي توجـــه 210 هولنديين إلى الشـــرق 
األوسط لالنضمام إلى جماعات متطرفة تقاتل 
هناك، الفتا إلى أنه قتل منهم 38 بينما عاد 35 

آخرون إلى البالد مجددا.
ويقـــول مديـــر اللجنة ديك ســـوف إنه في 
النصف األول من هذا العام لم تســـجل حاالت 
عـــودة، مرجعـــا ذلك إلـــى صعوبـــة الحصول 
علـــى تصريح للخـــروج من ”دولـــة الخالفة“، 
في إشـــارة إلى األراضي التي يســـيطر عليها 
داعش، إضافة إلى خطر المالحقة في هولندا.

باختصار

 السياسية مريم الخمري 

تصبح ثالث وزيرة عربية 

من أصل مغربي في إحدى 

الحكومات الفرنسية



} القاهــرة - في أول أيام فتح باب الترشـــح 
لالنتخابات البرلمانية في مصر، شهدت أمس 
غالبية مقار فـــروع اللجنة العليا لالنتخابات، 
فـــي 27 محكمـــة ابتدائية على مســـتوى كامل 
مصـــر، إقباال متوســـطا من راغبي الترشـــح، 
لالســـتحقاق الثالث في خارطـــة الطريق التي 
وضعتهـــا قوى مصرية، عقـــب اإلطاحة بحكم 
اإلخوان، اســـتجابة لثورة شعبية انطلقت في 

30 يونيو 2013 أيدها الجيش.
بدا المرشـــحون حريصين علـــى التواجد 
منذ الســـاعات األولى أمام المحاكـــم، لتقديم 
طلبات ترشـــحهم، والتمكن من الحصول على 
الرمـــوز االنتخابية األفضل، مـــا دفع المحاكم 
إلى إعداد كشـــوف لتســـجيل زمن حضور كل 
شـــخص. وأدى تزاحـــم بعـــض المرشـــحين 
ووكالئهـــم إلـــى مشـــادات كالمية بيـــن عدد 
كبير من المتقدمين، بينمـــا خصصت اللجنة 
العليا لالنتخابـــات أربع محاكم لتلقى طلبات 
مرشحي القائمات، المتنافسة على أربع دوائر 

على مستوى الجمهورية.
قـــررت اللجنة العليـــا لالنتخابـــات تلقي 
طلبـــات الترشـــح لمـــدة 12 يومًا، بـــدأت أول 

ســـبتمبر الجاري، من التاســـعة صباحًا حتى 
الخامسة مساء، عدا اليوم األخير سيغلق فيه 

باب التقدم في الثانية ظهرا.
حول تفســـير التزاحم في الساعات األولى 
لتلقـــي طلبات الترشـــح، في محاكـــم القاهرة 
والجيزة وأســـيوط والبحيرة، قال عمر مروان 
المتحدث باسم اللجنة العليا لالنتخابات، إن 
التعاون بين القضاة وراغبي الترشـــح، أنهى 
األزمة وأعاد األمور إلى طبيعتها سريعًا، أمام 

اللجان التي شهدت تكدسا.
وأضـــاف مروان في بيان حصلت ”العرب“ 
على نســـخة منه، أن الزحـــام كان قاصرا على 
عدد من المحاكم، واإلقبال كان متوسطا بصفة 
عامة، وســـتوافي اللجنة وســـائل اإلعالم في 
اليوم التالـــي باألعداد التي تقدمت للترشـــح 

بصفة دورية، حتى انتهاء فترة الترشح.
خاصة  الحدوديـــة،  المحافظـــات  وحـــول 
ســـيناء التي تخوض قـــوات األمن بها معارك 
ضـــد اإلرهـــاب، قال مـــروان ”مناطق ســـيناء 
وأسوان ومطروح شهدت إقباال عاديا، وتلقت 
لجنة محافظة شمال سيناء أيضا طلبات عدد 

من المواطنين راغبي الترشح“.

كانـــت وزارة العـــدل قـــررت نقـــل العمـــل 
بمحاكم ونيابات شـــمال سيناء، إلى محافظة 
اإلســـماعيلية المطلة على قناة السويس، بعد 
استشهاد ثالثة قضاة بسيناء، حيث استهدف 
إرهابيـــون حافلة كانت تقلهـــم لجهات عملهم 
فـــي مايو الماضي، ما دفـــع اللجنة العليا إلى 

إرســـال لجنة تلقي طلبات الترشـــح إلى هذه 
المحافظة.

وكان مـــن المقـــرر أن تجـــرى انتخابـــات 
مجلس النواب في مارس الماضي، وبعد فتح 
باب الترشـــح أصدرت المحكمة الدســـتورية 
العليـــا قرارا ببطالن بعض المواد في قوانين 

االنتخابـــات، األمر الـــذي أدى إلـــى تأجيلها 
لحين تصويب المواد من محل البطالن.

كما كان من المقرر أيضـــا إجراء المرحلة 
المقبلـــة  البرلمانيـــة  لالنتخابـــات  األولـــى 
للمصريين في الخارج يومـــي 17 و18 أكتوبر 
المقبل، وفـــي الداخل يومـــي 18 و19 أكتوبر، 
بينمـــا تجرى المرحلـــة الثانية خـــارج مصر 
يومـــي 21 و22 نوفمبر، وداخلها يومي 22 و23 

نوفمبر المقبل.
وبدا الفتا أمس قيام عدد من رموز الحزب 
الوطني المنحل وقيادات سياسية ظهرت أيام 
عهد الرئيس األســـبق حســـني مبارك، بتقديم 
طلبات الترشـــح، بينهم حسين مجاور رئيس 
اتحـــاد عمال مصـــر األســـبق، ونائب مجلس 
الشـــعب األســـبق عن الحزب الوطني، ورجب 
هالل حميدة عضو مجلس الشـــعب الســـابق، 
وأحد من تـــم اتهامهم في قضية محاولة فض 
ميدان التحريـــر بالقوة، في القضية المعروفة 
إعالميـــا بـ”موقعـــة الجمـــل“ فـــي الثاني من 

فبراير 2011.
وتواصـــل القـــوى الحزبيـــة اجتماعاتها 
لحسم أعداد مرشحيها وبرامجها االنتخابية 
وتحالفاتهـــا علـــى القوائـــم، بعـــد أن داهمها 

الوقت وانطلق ماراثون االنتخابات رسميًا.
وتوقـــع مراقبون في تصريحات لـ”العرب“ 
أال تسفر االنتخابات المقبلة عن برلمان معبر 
عن كافة القوى السياسية، في ظل عجز واضح 
لفصيل أو تيار بمفرده للحصول على األكثرية.

} لندن - يشتد اجلدل هذه الفترة حول قانون 
املصاحلـــة االقتصاديـــة الذي طرحـــه الرئيس 
التونســـي الباجـــي قائد السبســـي للمصادقة 
عليه مـــن طرف مجلـــس النواب. ففـــي الوقت 
الذي يصر السبســـي وحزبه ودائرته املوسعة 
علـــى جدوى مترير هذا القانـــون، اتفقت أغلب 
مكونـــات املعارضـــة التونســـية حـــول رفضه. 
وانطلقـــت فـــي تنظيم حمـــالت ســـبقت عودة 
البرملانيني من عطلهم الســـنوية بهدف الضغط 
علـــى أصحـــاب املشـــروع لســـحبه والتراجع 
عنه. وإن كانت كل املؤشـــرات تقر بعبثية هذه 
احملاوالت لعدة اعتبـــارات أهمها أن املعارضة 
تشكل أقلية متثيلية داخل قبة املجلس، وهذا ما 
يعيه الباجي قائد السبسي جيدا ويحمله على 
املراهنة على دعم شـــركائه في احلكم أصحاب 
األغلبيـــة البرملانية وال ســـيما حركـــة النهضة 
اإلســـالمية. هذا دون أن ننسى صعوبة التوجه 
إلى خيار النزول إلى الشـــارع وإشراك الشعب 
في التصدي إلى هذا القانون في هذا التوقيت، 
بســـبب حالة الطوارئ التي تخول للســـلطات 

الرسمية قمعها.
ويـــرى املراقبون أن بعـــض املتابعني لهذا 
امللـــف يســـتنكرون موقـــف املعارضـــة حتـــت 
تعلـــة أن املصاحلة هي أبرز خطـــوات العدالة 
االنتقاليـــة التـــي ما تـــزال مطلب التونســـيني 
جميعـــا. لكن يغيب عنهم أن مشـــروع الرئيس 
التونســـي والذي ينص على العفـــو عن رجال 
األعمال في عهد الرئيس األسبق زين العابدين 
بن علي، بهـــدف دفعهم لالســـتثمار من جديد، 
وإعادة إدماجهـــم في الـــدورة االقتصادية، لن 
يصب في إطار املسار الطبيعي ملشروع العدالة 
االنتقالية في تونس، وإمنا ســـيصب في دائرة 
خيارات الباجي قائد السبســـي وحلفائه. فمن 
جهة يسعى السبسي جاهدا حتت وطأة ازدياد 
وتيـــرة احلرب على اإلرهـــاب، والضغوط التي 
متارس على تونس من قبل املؤسسات الدولية 
املانحة والدول الغربية واملصاعب االقتصادية 
فـــي الداخل، إلـــى مللملة الوضع بـــني مكونات 
املشـــهد السياســـي واالجتماعي واالقتصادي، 
بشكل يطوي امللفات الكبرى التي ما تزال محل 
خالف، وبشـــكل يبـــدو نظريا حافـــزا لتحريك 

الوضعية الكارثية لالقتصاد في البالد. 
وفـــي انتظـــار املصادقة على هـــذا القانون 
الذي ســـيمر في نهاية املطاف، يكون مشـــروع 
املصاحلـــة الوطنيـــة فـــي تونس قد ســـقط في 
مستنقع احلســـابات السياسية الضيقة وضل 
الطريق إلى مســـاره الصحيح. وسيسقط معه 
حلم بنـــاء الدولة الدميقراطيـــة التعددية التي 
تنتهـــج خيـــارا اقتصاديا واجتماعيـــا جديدا 

يجســـد القطيعـــة مـــع اخليـــارات االقتصادية 
واالجتماعيـــة املنحرفة في عهـــد الرئيس زين 
العابديـــن بن علـــي التي أدت إلى إثـــراء أقلية 
من العائـــالت املرتبطة بالســـلطة وكبار رجال 
األعمال على حساب إفقار معظم طبقات الشعب 
التونســـي مبا فيها الطبقة املتوسطة التي تعد 

أكبر طبقة اجتماعية موجودة في تونس.

ليبيا أمل في العودة

وإذا كانت احلسابات السياسية تلعب دورا 
كبيرا في حســـم مشـــروع املصاحلـــة الوطنية 
في تونـــس، فإن هـــذا املشـــروع يتخبط حتت 
وزر اخلالفـــات العميقـــة املتفاقمة بني مكونات 
املجتمع الليبي مبا في ذلك املشـــهد السياسي 
واألمني. ورغم اجلهـــود احلثيثة واملفاوضات 
املتتالية في الداخـــل واخلارج لتقريب وجهات 
النظر حول مشـــروع يجمعها، إال أن التعنت ما 
يزال يحكم الفرقاء ويعيق مباشـــرة العمل على 
طرح جـــدي يضمن مصاحلـــة حقيقية وعملية 
بعد أربع ســـنوات مـــن االختـــالف كان ثمنها 
هدر األمن العام وانتشـــار الفوضى واكتســـاح 

اإلرهابيني ملساحات واسعة من البالد.
ويقـــر احملللون أن الليبيـــني اندفعوا حتت 
وطـــأة احلماســـة الثوريـــة التي تلت إســـقاط 
معمـــر القذافي إلى جتســـيد مبـــدأ تصفية كل 
من لـــه صلة بعيدة أو قريبة بالقذافي ومحيطه 
العائلي والسياسي، وهو ما أسقطهم في خانة 
العنف والقتـــل. وتطور هذا املشـــهد حتى بلغ 
مســـتويات قصوى جعلت العالقة بني الليبيني 
تصـــب فـــي دائـــرة العدائية املفرطـــة، وهو ما 
عرقل قيام مشروع املصاحلة الوطنية إلى غاية 
اليوم. ورغـــم تعدد جلان املصاحلـــة وتنوعها 
وكثرة مجالس احلكماء والشـــورى ورغم تعدد 
املؤمتـــرات املنعقـــدة حتـــت شـــعار املصاحلة 
الوطنية، إال أن معظـــم هذه املجهودات لم ترق 
إلى مســـتوى احلدث ولم تتوصـــل إلى إيجاد 

احللول ومعاجلة القضايا املختلف حولها.
كما أن انقسام املشهد السياسي إلى حكومة 
شـــرعية تتخذ لها مقرا في أقصى شرق البالد، 
وأخـــرى ترفض القبـــول بنتائـــج االنتخابات 
وتنصب نفســـها بالقوة كحكومـــة موازية في 
العاصمـــة طرابلـــس، زاد من حـــدة اخلالفات. 
وإن كان املتابعـــون للمشـــهد الليبـــي يرون أن 
الليبيـــني وبالنظـــر إلـــى مـــا آل إليـــه الوضع 
األمني ال ســـيما بعد العمليات اإلجرامية التي 
أقدم عليها تنظيم الدولة اإلســـالمية، بدأوا في 
التغاضـــي عن بعض النقـــاط اخلالفية الكبرى 
التي فرقتهم باألمس على غرار التقسيمات بناء 
على الـــوالءات للقذافي وعائلته. وحتسســـوا 
أهميـــة التقائهـــم حـــول مشـــروع يجمعهـــم، 
وطبعـــا وحدهـــا املصاحلـــة الوطنيـــة الكفيلة 
بلم شـــتات الفرقاء واخلـــروج من خندق املوت 
الذي ينصبه الليبيـــون لبعضهم البعض، هذا 
عـــالوة عن اجلماعات اإلرهابية التي تســـتثمر 
هذا الوضع ملزيد بســـط نفوذهـــا. وبهذا ميكن 

الترجيح بأن مشـــروع املصاحلـــة الليبية الذي 
تقول كل التقارير أنه وصل إلى طريق مسدود، 

قد ينفض الغبار عنه من جديد.

العراق الطائفية تغرق البالد

العـــراق هو اآلخر لم يصـــل بعد إلى بلورة 
مشـــروع املصاحلة الوطنية رغم مرور 12 سنة 
على ســـقوط صدام حســـني ودخول البالد في 
مستنقع العنف. حيث انساقت السلطات بإيعاز 
من الواليات املتحدة األميركية أوال إلى مســـار 
اجتثـــاث حزب البعـــث، حيث مت بعـــث الهيئة 
الوطنية العليا الجتثـــاث البعث بقانون صادر 
عن ســـلطة االئتـــالف املؤقتة برئاســـة احلاكم 
األميركـــي بول برميـــر بتاريـــخ 16 أبريل 2003 
الجتثاث هيكل حـــزب البعث في العراق وإزالة 
قياداته مـــن مواقع الســـلطة. وكانت وظيفتها 
أساســـا العمل على توفير معلومات تكشف عن 
هوية البعثيني من ذوي درجات عضوية محددة 
ليتم فصلهم من مرافـــق الدولة. فتم وفقا لذلك 
حل اجليش وطرد آالف املدرسني واملوظفني من 
وظائفهم وحرمان كل من يعتقد أنه كان عضوا 
في حزب البعث من تولي الوظائف احلكومية.

واســـتغل هـــذا الهيكل موقعه ليســـقط في 
العديد من التجاوزات التي تعدت مسألة رقابة 
أتباع حزب البعث وسقطت في مطب الطائفية، 
حيث تؤكد أغلب التقارير أن الهيئة عملت على 
استغالل القانون لصالح العراقيني الشيعة فيما 
ظلم الكثير من الســـنة فـــي بالد الرافدين حتت 
غطاء االنتماء حلـــزب البعث. وتدريجيا حتول 
هذا املشهد إلى أعلى هرم السلطة التي كرست 
الطائفية وغذتها ال سيما خالل فترة حكم نوري 
املالكي، وهو ما أودى بالبالد في منحدر حروب 
راح ضحيتها اآلالف من األبرياء. ووسط كل ذلك 
كانت املصاحلة الوطنية العنوان الكبير خلطب 
للسياســـيني في العراق. ولكـــن ورغم األموال 
الطائلة التي خصصت لهذا املشـــروع في فترة 

حكم املالكـــي، ورغم بعث هيئة عليا للمصاحلة 
وجلان تنفيذ ومتابعة للمشروع في كل مناطق 
العراق وتعيني مستشار لرئيس الوزراء خاص 

باملصاحلة الوطنية إال أنها باءت بالفشل.
مشـــروع  وجهـــة  أن  احملللـــون  ويعتبـــر 
املصاحلة الوطنية في العراق ســـتظل مسدودة 
ما دام املاسكون بزمام الشأن والقرار السياسي 
لم يصلوا بعد إلـــى الوعي إلى خطورة أمرين، 
األولى انسياقهم وراء التيارات الطائفية داخل 
العملية السياسية عبر ما يدرجوه من قرارات، 
وخارجها بتكوينهم امليليشـــيات املسلحة التي 
تضرب أمـــن البـــالد وترهب الشـــعب. وثانيا 
عـــدم مراعاتهـــم وضعية املواطـــن العراقي في 
أحلـــك الظروف، وال االنتبـــاه إلى مصيره حني 
يقتل ويهجر ويخطـــف ويلقى خلف القضبان. 
في األثناء يأمـــل املراقبون أن تكون املظاهرات 
الشـــعبية القائمة في الفترة األخيرة في بغداد 
وبعض احملافظـــات األخرى مؤشـــر عن بداية 
وعي شـــرائح واســـعة من العراقيني بضرورة 
وقف ســـيل الصـــراع الطائفـــي والتوجه نحو 

املصاحلة الوطنية كخيار وحيد.

لبنان.. الدولة المهترئة ميليشيويا

املصاحلـــة فـــي نســـختها اللبنانيـــة، لها 
عوائقهـــا التـــي تنطلق من اعتبـــارات التاريخ 
والسياسة والطائفة. إذ أن الدولة، تعرضت إلى 
مســـار طويل من التعدي من قبل قوى سياسية 
سعت، وتسعى، إلى اختطاف ومصادرة العديد 
من مجاالت نفوذ الدولة. اخلالفات السياســـية 
تـــداُر وفق هذا املعطى واملعيـــار، أي أن القوى 
السياســـية اللبنانية، ذات الطابع امليليشياوي 
العســـكري املســـلح واملددججـــة فـــي أغلبهـــا 
بأدبيـــات دينية طائفية ومذهبية، ال تتســـاوى 
مع غيرها من األحزاب السياســـية التي تنحو 
منحـــى العمل املدني الســـلمي علـــى غرار كل 

التجارب السياسية في العالم.

األحـــداث األخيرة فـــي لبنـــان، التي بدأت 
من االحتجـــاج على تراكـــم النفايات، ووصلت 
إلى حـــد املطالبة بإســـقاط احلكومـــة من قبل 
بعض القوى، والدعوة إلى إســـقاط النظام من 
قبـــل قوى أخـــرى، كانت الشـــجرة التي تخفي 
غابة األزمات السياســـية العميقة: االستحقاق 
الرئاســـي املعطـــل منـــذ أكثـــر من عـــام بفعل 
حســـابات سياســـية تدين بالوالء للخارج أكثر 
من انضباطهـــا ملصلحة الوطـــن الصغير، هو 
املدخل احلقيقي للحديث عن مصاحلة سياسية 
لبنانية. هنا يحضر، حزب الله، وشـــركاؤه من 
قـــوى لبنانيـــة وإقليمية، ليمثل، بـــكل ما يرمز 
إليه من روافد عســـكرية وسياسية وتنظيمية، 
حجر العثرة الرئيســـية أمام إجناز االستحقاق 
الرئاســـي الذي يعني احترام مؤسسات الدولة 

وتفادي الشغور.
هذا احلالة اللبنانية املوســـومة بالعطالة، 
والتـــي تترجم عبـــر مظاهر عديـــدة، من غياب 
رئيـــس للدولـــة وصوال إلـــى تراكـــم النفايات 
وغيرهما من الشـــواهد الدالة على عمق األزمة، 
حتيل أيضا إلى أن املصاحلة الوطنية تقتضي 
-أوال- النظر إلى الوطن بوصفه مجاال مشتركا 
يقوم علـــى املواطنة ال على االنتماء املذهبي أو 
الدينـــي، وحتيـــل كذلك إلى أن النظـــر إلى غير 
الوطـــن بقدر ما يبـــدد كل إمكانيات املشـــاركة 
واملصاحلـــة، فإنـــه يحـــول الوطـــن ذاتـــه إلى 
كانتونات صغيرة منزوية سياسيا واجتماعيا، 

وهو ما من شأنه أن يعمق األزمة ويؤبدها.
نخلـــُص إلى أن إرســـاء املصاحلة الوطنية 
مبـــا تعنيه من إعالء قيمـــة الدولة، ومبا حتيل 
إليـــه من جتـــاوز للطائفية واملذهبيـــة والتوتر 
الديني وغيرها من التعبيرات التي تنتمي إلى 
زمـــن ما قبل الدولة، يعاني أساســـا من عوائق 
وكوابـــح هي نفســـها التي تســـعى مشـــاريع 
املصاحلة إلى جتاوزها. هي مفارقة سياســـية 
عربيـــة، أن تصطدم مشـــاريع بناء وطن حديث 

مبكبالت كانت تسعى إلى إلغائها.

[ الوالءات الخارجية تقوض مشاريع المصالحة [ دول الثورات العربية عجزت عن بناء عالقات سياسية سوية 
السياسة والطائفية تبددان حلم المصالحة الوطنية في الدول العربية

بينما تتجه األنظار إلى امللفات األمنية باملنطقة العربية، تطفو على السطح ملفات أخرى قد 
تكون أكثر أهمية بل إن التغاضي عنها قد يعمق اإلشكاالت القائمة. ولعل ملف املصاحلة 
ــــــة الذي يأخذ حيزا من االهتمام حينا ويختفي أحيانا يعد أحد أبرز هذه املســــــائل  الوطني
التي ظلت مبتورة في جميع الدول العربية، باســــــتثناء تونس التي روجت للعالم أن مسار 
املصاحلة الوطنية سيأخذ نهجه الطبيعي على غرار الدول الدميقراطية. ولكن يبدو أن هذا 

املشروع يعيش مخاضا صعبا قد يحيد به عن طريقه.

االنتخابات البرملانية املصرية املقبلة، املزمع إجراؤها على جولتني بدءا من 18 و19 أكتوبر 
ــــــن إنهاء زمن الثورة  ــــــل، ينتظر منها أن تثبت املؤسســــــات السياســــــية املصرية، وتعل املقب
ودخول زمن الدولة، خاصة بعد طي صفحة اإلخوان، سياسيا وقضائيا وشعبيا، وتعالي 

األصوات املنادية لوجود أحزاب دينية.
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في 
العمق

تجارب الحوار السياسي المنطلقة من مصلحة الوطن ال غير أثبتت القدرة على تذليل كل العوائق

{السياسيون في العراق يعطلون المصالحة الوطنية ألن مصلحتهم 
ومصالح أحزابهم ومصالح الدول التي دفعت بهم إلى ســـدة الحكم، 

تحتم عليهم تجاوز كل شيء في سبيل عدم تحقيقها}.
محمد القاسم
خبير سياسي عراقي

{نحـــن مع مشـــروع المصالحات لكننـــا ال نتغاضى عن المحاســـبات، 
وقانون المصالحـــة الوطنية في المجالين االقتصادي والمالي الذي 

اقترحه رئيس الجمهورية فيه نوع من االلتفاف}.
الصافي سعيد
مترشح سابق للرئاسة في تونس

{المصالحـــة الوطنية في ليبيا تأخرت كثيـــرا وكان ال بد للحوار أن 
يشمل جميع الليبيين، لكن اإلخوان المسلمين وحلفاءهم هم من 

يعرقلون سير الحوار الليبي – الليبي}.
أحمد العبود
املستشار السياسي ملجلس النواب الليبي

إرساء املصالحة الوطنية، يعاني 
مـــن عوائـــق هـــي نفســـها التـــي 
إلى  تســـعى مشـــاريع املصالحة 

تجاوزها

◄

مصر تنتظر أن تبوح االنتخابات البرلمانية المقبلة بأسرارها ليكتمل بناء المؤسسات الدستورية

ماراثون البرلمان المصري يتجه نحو نهاية الطريق
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أمني بن مسعود

} كانـــت حقبة الســـبعينات والثمانينات من 
القرن املاضي آذنة بانحدار املشـــروع القومي 
العربي ودخول العمل العربي املشترك مرحلة 
التقوقع والضعف، األمر الذي مّكن املشـــاريع 
اإلقليميـــة غيـــر العربيـــة مـــن التوطـــني في 
جغرافيـــا بال أفق اســـتراتيجي وبال منظومة 

عمل جامعة.

4 مشاريع قومية {غير عربية}

عربيـــة  غيـــر  قوميـــة  مشـــاريع   4 ورثـــت 
اجلغرافيا العربية، ابتداء من املشروع األميركي 
القائم على السيطرة على آبار البترول ومكامن 
الثورة الطبيعية، إضافة إلى حماية أمن الكيان 

الصهيوني ومصاحله في املنطقة العربية.
املشـــروع الثاني هو املشـــروع الصهيوني 
الســـاعي  إلى احليلولة دون وجـــود أي وحدة 
عربيـــة بني بالد الشـــام وشـــمال أفريقيا عامة 
ومصـــر خاصـــة، والرامي  إلى اســـترداد فكرة 
مـــن غياهب املاضي، ال من أجل تكريســـها على 
الواقع فحسب وإمنا لتأمني الدور الوظيفي في 

الشرق األوسط للسيد األميركي.
املشـــروع الثالـــث هو املشـــروع الفارســـي 
الشيعّي القائم على التوّسع في األقطار العربية 
عبر استغالل الروافد الدينية الشيعية للشعوب 
و“الطوائف“  العربية قصد حتويـــل ”األقليات“ 
إلـــى بيادق فـــي رقعـــة الشـــطرجن الدولية، أو 
خطـــوط دفاع متقدمة عن املشـــروع الفارســـي، 
وهو مـــا ّمت، فعال، في لبنـــان، ويتم، حاليا، في 

اليمن وسوريا والعراق.
أما املشـــروع الرابع فهو املشـــروع التركي 
وفق الطـــرح ”األردوغاني“ ويقـــوم هذا اخليار 
املتمثلة  على فكرة ”اخلالفة الباردة اإلخوانية“ 
فـــي حتـــّول إســـطنبول – وليـــس أنقـــرة- إلى 
واإليديولوجية  والسياســـية  الفكرية  املرجعية 
للتيارات اإلخوانية احلاكمة في البلدان العربية 
عبر تعميم ”النموذج التركي“ القائم على ثنائية 
املزاوجة بني الدميقراطية واإلسالم. وهو ما ّمت 
فعال في العديد مـــن األقطار العربية في تونس 
زمن الترويـــكا وليبيا فتـــرة ”املؤمتر الوطني“ 

ومصر خالل أيام حكم اإلخوان.
كّرس الربيع العربي  مقولة ”تقاسم املشاريع 
للجغرافيا العربية، ذلـــك أّن تفكيك  اإلقليميـــة“ 
اجليـــوش العربيـــة وتفتيت الســـيادة الترابية 
املعارضـــات  وحتـــّول  امليليشـــيات  وتســـليح 
السياســـّية إلـــى مجالـــس انتقالية مســـنودة 
بالســـالح وباالعتراف الدولي ومســـتولية على 
جزء من التراب الوطني، يضاف إلى ذلك إرساء 
عواصم رديفة للعواصم املركزّية الشـــرعّية، كّل 
هذا مّكن املشـــاريع األربعـــة األجنبّية من مزيد 
تقســـيم الرقعة العربّية، وحّول مناطق التماس  

إلى مناطق وتسويات بني الفاعلني الكبار.
ولئـــن كانـــت الوظيفية اإلســـتراتيجية هي 
اخليـــط الناظم لطبيعة العالقـــات بني الواليات 
الباحـــث  طـــرح  وفـــق  وإســـرائيل،  املتحـــدة 
عبدالوهاب املســـيري، فـــإّن التفاهمات حكمت 
العالقـــات التوســـعّية بـــني تركيا وإيـــران في 
املنطقة العربّية. بعيـــدا عن التصعيد اإلعالمي 

والسجال اخلطابي بني تركيا وإيران، والذي قد 
يوحي بوجود تناقضات في السياسة واملصالح 
واإلســـتراتيجيات بـــني الطرفني، فـــإّن الوقائع 
تؤكد أّن التفاهم في تقاســـم مراكز النفوذ حكم 

العالقة بني املشروعني التوسعني.
فســـوريا التي اســـتحالت بفعل التدخلني – 
التركي لصالـــح املعارضـــة، واإليراني لصالح 
النظام – إلى ملعب إقليمي، متثل أحســـن عينة 
متثيليـــة لواقع التفاهـــم التركـــي اإليراني في 
مســـتوى إضعاف الدولة الســـورية ومتكنهما 

بذلك من مقومات قّوة ونفوذ في الشام.
تركيـــا وإيران –  كان ”حتالـــف األعـــداء“ – 
ديباجـــة أساســـّية إلســـقاط النمـــوذج القومي 
األخير في املنطقة العربية عقب ســـقوط العراق 
في 2003، وليبيـــا في 2011، وبذلك تكريس مبدأ 
”البديل“، سواء أكان هذا البديل شيعيا فارسيا 
يتمثل دمشق كعاصمة خامسة في اإلمبراطورية 
اإليرانية بعد صنعاء وبغداد وبيروت وطهران، 
أو كان هذا البديل تركيا يقارب سوريا من زاوية 
اإلرث االستعماري العثماني ويسعى إلى تأبيد 
احتالل لواء اإلسكندرون وضّم مناطق هامة في 

الشمال السوري.

تحالف {األعداء} في سوريا

ومبنطق التفاهم في تقاســـم مراكز القوى، 
كانـــت تركيا تؤّمـــن مصاحلهـــا ووجودها في 
الشمال السوري وتنّسق مع املسلحني املؤيدين 
لها الذيـــن فككوا العديد مـــن املصانع احللبية 
وأدخلوها إلى تركيا وســـرقوا اآلثار الســـورية 
وباعوا النفط الســـوري بأسعار بخسة لصالح 
أنقـــرة. فيمـــا كانت طهـــران تغـــرق االقتصاد 
السوري – في مناطق سيطرة النظام – بسلعها 
وبرجـــال أعمالها وتدعم حضورها العســـكري 

واالستخباراتي املباشر وغير املباشر أيضا.
قـــد تكـــون مشـــهدّية الدخـــول العســـكري 
امليليشوّي الشيعي – ممثال في القوى اإليرانية 
والقوى التابعة لها – إلى ريف دمشـــق حلماية 
مقام الســـيدة زينب، املكان املؤســـس لوجدانية 
التشّيع في الشرق األوسط، والدخول العسكري 
التركـــي حلماية ضريح ســـليمان باشـــا، اجلّد 
املؤســـس للخالفـــة العثمانيـــة، فـــي الشـــمال 
الســـوري، ومـــن ثّمة إخراجه، واحـــدة من أبرز 
مشـــهديات التقاســـم التركي اإليراني لسوريا، 

رمزا ووجدانا، بعد تقاسمها نفوذا واقتصادا.
وكمـــا ورثـــت تركيا وإيـــران، ســـوريا بعد 
أفول املشـــروع القومي العربي، ورثت القوتان 
العظميـــان كردســـتان العـــراق عقـــب ســـقوط 

املشروع القومي في العراق في 9 أبريل 2003.

{الصراع المدروس} في كردستان

علـــى الرغم مـــن خطـــاب التحفـــظ التركي 
اإليراني من إمكانية استقالل كردستان العراق، 
وما يحمله من اســـتتباعات خطيرة على وحدة 
البلديـــن علـــى اعتبـــار وجـــود أقليـــات كردية 
قلقـــة في إيران، وثائرة فـــي تركيا، إال أّن حجم 
الوجـــود االقتصادي والسياســـي للدولتني في 
كردســـتان العراق يجعل من خطاب االمتعاض 
من االنفصال الكردي عن العراق خطابا مراوغا.

  التقديرات االقتصادية تشير إلى أّن تركيا 
وإيران تتقاســـمان 60 باملئة من سوق كردستان 

العراق بواقع 35 باملئة لتركيا و25 إليران.
وتؤكـــد أحدث أرقـــام اقتصاديـــة تركية أن 
حجـــم التبـــادل التجـــاري بني العـــراق وتركيا 
بلـــغ في 2014 نحو 20 مليـــار دوالر، 70 في املئة 
منه مـــع إقليم كردســـتان أي بواقع أكثر من 12 
مليار دوالر، فيما تشـــير املصـــادر االقتصادية 
اإليرانية إلى أن حجم التبادل التجاري العراقي 
– اإليرانـــي وصل في ذات الســـنة إلـــى 15 مليار 

دوالر، نصفه تقريبًا كان مع إقليم كردستان.

تكشف لغة األرقام، أّن أكثر من 1300 شركة 
تركيـــة تعمـــل في كردســـتان العـــراق، بواقع 
أكثـــر من نصف الشـــركات األجنبيـــة العاملة 
فـــي اإلقليم، فيما يؤكد املتحدث باســـم احتاد 
مستثمري كردستان العراق ياسني محمود أن 
عدد الشركات اإليرانية العاملة في اإلقليم أكثر 
من مئتي شـــركة تعمل فـــي مختلف املجاالت. 
وأضـــاف أن إيـــران تبني مدينـــة صناعية في 
مدينة الســـليمانية تضم مئتـــي معمل، وتبلغ 

كلفتها ثالثة مليارات دوالر.
في هـــذا املفصل االقتصـــادي يؤكد رئيس 
رابطة التنميـــة وتطوير التجـــارة والصناعة 
فـــي إقليم كردســـتان العراق طه حمه رشـــيد 
أن العالقـــات التجارية بـــني اجلانبْني (يقصد 
اإليرانـــي الكـــردي) قدميـــة وتوطـــدت خالل 
احلصار االقتصـــادي على العـــراق. وأضاف 

أن إيران لها دور كبير في تنمية املشـــاريع في 
اإلقليم. وقال إن ازدهار العالقات التجارية بني 

اجلانبني يعود للروابط العائلية.
الوجـــود التركـــي اإليراني في كردســـتان 
العـــراق لـــه وجوه سياســـّية تعاضـــد الوجه 
االقتصـــادي، ذلك أّن طهران وأنقرة تقاســـمتا 
املشـــهد السياسي الكردســـتاني استباقا ألي 
توّجه يفضي إلى اســـتقالل رسمّي فعلي يجد 

صدى انفصاليا لدى أكراد الدولتني.
ذلـــك أن تركيا تضـــع نفوذها السياســـي 
البارزانـــي  مســـعود  وراء  واالقتصـــادي 
رئيـــس اإلقليـــم، وزعيم احلزب الكردســـتاني 
الرمـــزي  نفـــوذه  مســـتغلة  الدميقراطـــي، 
والسياسي على أكراد العراق وسوريا وتركيا 
قصد حتقيـــق مآرب عديـــدة من بينهـــا مزيد 
توســـيع الهّوة السياسية بني النظام السوري 
والقـــوى الكردية، وبالتالي تســـهيل الوصول 
إلى تســـوية سياســـية في البـــالد دون وجود 
النظام أو أركانه على األقل، إضافة إلى تأمني 
الدعم اللوجســـتي الالزم لتحقيق هدنة دائمة 
بني ”العّمال الكردستاني“ واملخابرات التركية، 
ســـيما وأّن الزعيـــم التركي الكـــردي عبدالله 
أوجـــالن فقد الكثير من الكاريزما السياســـية 
التـــي تخّولـــه لتوقيع ”اتفاق الشـــجعان“ مع 

نظام رجب طيب أردوغان.
فيمـــا تضع إيـــران بيضها السياســـي في 
سّلة حزب االحتاد الوطني الكردستاني بقيادة 
الرئيـــس العراقي الســـابق جـــالل الطالباني 
ســـاعية بذلك إلى تأمني عّدة أهـــداف لعل من 
بينها حتجيم دور مسعود البارزاني املعارض 
األكبر للنظام الســـوري واحملّرض سابقا على 
انتفاضة أكراد ســـوريا على النظـــام والقابل 

بـ“عسكرة“ الثورة ضّد دمشق.
وقد تكون حالة الفراغ في كرســـي الرئاسة 
التي يعيشـــها اليوم اإلقليم واحدة من مشاهد 
التنافس املدروس بـــني طهران وأنقرة، والذي 
سينتهي إلى تســـوية سياسية اقتصادية بني 

الطرفني جتعل لإلقليم ”رئيسا“، وللعاصمتني 
مزيدا من ”النفوذ“ واملصالح.

إجماع حول نقطتين

الالفـــت  أّن الطرفـــني يخوضـــان حالة من 
”الصراع املدروس“ على البلدان العربية وحّتى 
األفريقيـــة والالتينية، وباإلمكان دراســـة حالة 
التنافـــس بـــني أنقـــرة وطهران وتـــل أبيب في 
أفريقيا وفي أميركا الالتينية، إال أّن املشروعني 

متفقان على نقطتني على األقّل.
األولـــى كامنة في عدم التدخل في شـــؤون 
الدولة األخرى بأي شكل من األشكال، ميكن هنا 
العودة إلـــى انتخابات 2009 في إيران ومراقبة 
املوقف التركي احلـــذر جّدا، أما النقطة الثانية 
فتتمثل في التكامل الوظيفي بني الطرفْني حيث 
أّن تركيا تفضل التعامل مع األحزاب اإلخوانية 
اإلسالموية، فيما حتّبذ إيران اللعب واخلوض 
في املرّبع اإلســـالمي مهمـــا كان لونه لقربه من 
طرحها بغض النظر عن التباين العقائدي، هنا 
يطرح املثال املصري خير مثال على ذلك، فرغم  
معارضة إيران لسياســـة اإلخـــوان املدعومني 
تركّيا في سوريا، إال أّنها تفضلهم عن التيارات 
اليسارية والقومية ناهيك عن القوى العسكرّية.
كثيرا ما يتطّرق سياسيو تركيا وإيران إلى 
”ســـايكس بيكو“ على أنها نقطـــة تفتت الدولة 
اجلامعة على أنقاض تقاسم فرنسا وبريطانيا 
للخالفة العثمانية بينهما عقب احلرب العاملية 
األولـــى، بْيد أّنهم في احلقيقة ميارســـون ذات 
ويطرحون وينفذون  سياسة ”ســـايكس بيكو“ 
فـــي العالم العربي خارطة قـــوى  جديدة قائمة 
علـــى الهويـــات القدميـــة املتجـــّددة واجلديدة 
املتأســـلفة، واحلقيقة األشـــد إيالمـــا أّن العالم 
العربي ســـيعيش ”ســـايكس بيكـــوات أخرى“ 
بفاعلني جـــدد ودول أخرى غير عربية طاملا أّنه 
ارتضى لنفســـه موقـــع ”اجلغرافيـــا اجلامدة“ 

لصانعي التاريخ واحلاضر واملستقبل. 

إيران وتركيا وتقاسم النفوذ في {الجسد العربي المحتضر}

[ استدعاء التاريخ يفضي إلى بعثرة الجغرافيا العربية [ خالفات تكتيكية ال تخفي التكامل الوظيفي بين المشروعين
ــــــة القطرّية في  مبوازاة انكســــــار املشــــــروع القومي العربي وانحســــــار املشــــــاريع الوطني
العواصم العربية، باتت جغرافيا الشــــــرق األوســــــط ساحة ملكاســــــرة مشاريع إقليمية بني 
الالعبني الكبار وفي الكثير من األحيان اســــــتحالت إلى ملعب للمفاهمات والتسويات بني 

الفاعلني اإلقليميني.

األزمة الســــــورية املتفاقمة، توســــــعت مفاعيلها من دول اجلوار السوري، لتطال شظاياها 
دول االحتاد األوروبي. نتائج لم تقتصر على اجلانب امليداني املتمثل في تكدس اآلالف من 
الفارين من أهوال الوضع الســــــوري على حدود األقطار األوروبية، بل أثارت أيضا أسئلة 

قانونية وسياسية متصلة باالحتاد األوروبي وأسس وحدته.

في 
العمق

العالم العربي سيعيش {سايكس 

بيكوات أخرى} بفاعلين جدد ودول 

ارتضى  أنه  أخرى غير عربية طالما 

الجامدة} {الجغرافيا  موقع  لنفسه 

لصانعي التاريخ والمستقبل

◄

شعار تصدير الثورة استحال في العرف اإليراني إلى تدخل ووالءات ووكالء محليين

«هناك شـــائعات بـــأن أملانيا ترســـل القطـــارات إلى بودابســـت لنقل 

الالجئـــني، ومـــن املهم أن توضح أملانيـــا موقفها بشـــأن قواعد اللجوء 

وتبلغ املهاجرين في املجر بأن الئحة دبلن لم يتم تعليقها».

يوهانا ميكل
وزيرة الداخلية النمساوية

«مـــن مصلحة أنقـــرة وطهران إحـــداث تغييرات ديمغرافيـــة في الداخل 

الســـوري يطرد بمقتضاها الشـــيعة من الشـــمال خدمـــة للجانب التركي 

وطرد السنة من الجنوب بما يخدم املصالح اإليرانية». 

غسان إبراهيم
إعالمي سوري

«ال بد لتركيا من دعم العراق باملجال العسكري واللوجستي وتضييق 

الخناق على عناصر داعش وعدم الســـماح لهم باملرور داخل األراضي 

التركية بغية إنهاء املسلسل الدموي في العراق واملنطقة».

فارس الفارس
برملاني عراقي

} برليــن – يشكل عدم توصل األوروبيين إلى 
حل مشـــترك ألزمة المهاجريـــن خطرا حقيقيا 
قـــد يدفع إلـــى انهيـــار مجال منطقـــة التبادل 
الحر ”شـــينغن“ الذي يضمن حرية التنقل في 

االتحاد األوروبي.
تحـــاول بعـــض األحـــزاب األوروبية لفت 
نظـــر مختلف مكونات االتحـــاد األوروبي إلى 
هذه المســـألة، مشـــددة على ضرورة التحرك 
المشـــترك قبل أن تتفاقم األوضاع وتصب في 
مطـــاف انتهاء هـــذه المنطقة الواســـعة التي 

تضم 26 بلدا أوروبيا.
يذكـــر أن المستشـــارة األلمانيـــة أنجيال 
ميركل كانت من بين المســـؤولين األوروبيين 
الذين كرروا دعواتهم من أجل التحرك السريع 
فـــي اتجاه لملمـــة األزمـــة وتجنـــب التبعات 
الجانبيـــة الخطيرة. وفي هذا الســـياق قالت 
ميركل في تصريح إعالمي ”إذا لم نتوصل إلى 
توزيع عادل لالجئين في أوروبا فإن مســـتقبل 
منطقة التبادل الحر ”شـــينغن“ ســـتكون على 

المحك ونحن ال نريد ذلك“.
ويشـــار إلى أن ألمانيا توقفـــت عن إعادة 

الالجئين الســـوريين إلى الدول التي وصلوا 
إليهـــا، وهو ما دفع كال مـــن إيطاليا واليونان 
والمجر التي تواجه تدفقـــا كبيرا للمهاجرين 
منذ أيام، إلى السماح لطالبي اللجوء بالتوجه 
إلـــى ألمانيا. فيما هنـــاك دول أخرى تفكر في 

استعادة سلطة مراقبة حدودها.
ونـــدد وزيـــر الخارجيـــة اإليطالـــي باولو 
جنتيلونـــي منـــذ أيام قليلـــة بتهـــاون الدول 
األوروبية في التعامل مع ملف الهجرة، محذرا 
بأن ذلك قد يكون أبرز بـــوادر انهيار منظومة 
”شـــينغن“، أحـــد األركان األساســـية لالتحاد 
األوروبي، والتي تســـمح بحريـــة الحركة بين 

معظم أنحاء أوروبا.

وكانت فرنسا قد تمسكت برفضها اقتراحا 
عرضتـــه المفوضية ســـابقا لتوزيع الالجئين 
وفق حصص محددة بين الدول األعضاء، على 
أن يتـــم ذلك من خالل معايير موضوعية تأخذ 
فـــي االعتبار الحجم الديموغرافي ومســـتوى 
الدخل الفردي ومعدل البطالة ونسبة األجانب 
فـــي كل بلـــد. كمـــا اعترضـــت كل دول أوروبا 
الشـــرقية، تقريبا، على هذا االقتراح، في حين 
رفضت بريطانيا بشـــدة فكرة المســـاهمة في 
تخفيف العـــبء الذي تتحملـــه كل من ألمانيا 
وإيطاليـــا واليونـــان ومقدونيا في اســـتقبال 

الوافدين.
هـــذا وفتحـــت المفوضية حوالـــي ثالثين 
قضية تتعلق بمخالفات ارتكبتها دول أعضاء 
ووجهت رسائل إنذار إلى عدد منها خالل هذا 
األسبوع. فيما عرضت مساعدتها على المجر 
على اعتبار أنها تواجه وضعا حرجا بســـبب 

تدفق المهاجرين.
من جهتها ســـمحت الســـلطات الهنغارية 
لحوالـــي 2000 مهاجـــر عالقين منـــذ أيام في 
محطـــات قطارات فـــي العاصمة بودابســـت، 
بالرحيـــل علـــى متن قطـــارات دوليـــة متجهة 
إلـــى النمســـا وألمانيا. وأشـــارت تقارير إلى 
أن المهاجرين، وقســـم كبير منهم ســـوريون، 
قـــد هرعوا إلى القطـــارات المتجهة إلى فيينا 

وميونيخ وبرلين.

ويـــرى ماتيـــو تارديـــس المتخصص في 
قضايا الهجرة في المعهد الفرنسي للعالقات 
الدوليـــة أن األزمـــة الراهنـــة التـــي تفاقمـــت 
في األشـــهر األخيرة كشـــفت عن غيـــاب للثقة 

المتبادلة بين الدول األوروبية، وهو ما يفرض 
على المسؤولين األوروبيين البحث عن آليات 
حقيقية يمكن أن تبرهن عن قناعتهم بأن حرية 

التنقل أساسية لالتحاد األوروبي.

أزمة الهجرة تهدد التنقل الحر في أوروبا

ــيــن فــرضــت على  ــســوري هــجــرة ال

عن  البحث  األوروبيين  المسؤولين 

حرية  بــأن  قناعتهم  تؤكد  آلــيــات 

التنقل أساسية لالتحاد األوروبي

◄
أزمة الهجرة السورية هددت مبدأ أساسيا قام عليه االتحاد األوروبي وهو حرية التنقل 



} دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني، 
نبيه بري، القوى السياسية للحوار، وحدد 

تاريخ التاسع من أيلول الجاري موعدا 
النطالق أولى جلساته. بنود الحوار تتضمن 

سبع نقاط هي؛ البحث في موضوع رئاسة 
الجمهورية، والبحث في آلية عمل المجلس 

النيابي، والبحث في آلية عمل مجلس 
الوزراء، وإيجاد صيغة لقانون انتخابات 

جدية، ومناقشة قانون استعادة الجنسية، 
البحث في مشروع الالمركزية اإلدارية، 

وموضوع دعم الجيش اللبناني.
تلقفت القوى السياسية دعوة بري 

للحوار، والتي ستقتصر على رؤساء الكتل 
النيابية، كغريق يتمسك بقشة. اتخذت هذه 

الدعوة شكل مبادرة إنقاذية في ظل حراك 
الشارع المتصاعد، والذي كان قد أعطى 

الحكومة مهلة 72 ساعة لتنفيذ مجموعة من 
المطالب تحت طائلة التصعيد. انتهت المهلة 

بعد ظهر الثالثاء وباشر الحراك الشعبي 
بتنفيذ تصعيده حيث احتلت مجموعات 

شبابية مركز وزارة البيئة في محاولة لدفع 
الوزير إلى االستقالة.

قرأ البعض مبادرة بري بوصفها تتماهى 
مع أجواء التسويات الكبرى في المنطقة 

وتبني عليها، خصوصا بعد وردود أخبار 
تفيد بقرب انطالق ورشة حوار سعودية 

إيرانية في مسقط.
اعتقد البعض اآلخر أن مشروع بري 

للحوار يستجيب لتداعيات االتفاق النووي 
اإليراني، والذي كان الرئيس األميركي باراك 

أوباما قد دافع عنه أمام منتقديه، بالتركيز 
على فكرة مفادها أنه سيشكل مدخًال للحل في 

كل المنطقة وفي سوريا بشكل خاص.
ال يغيب الشأن الداخلي عن أسباب توقيت 

الحوار المتزامنة مع حراك شعبي يتناول 
باإلدانة كل الطبقة السياسية، ويحملها 

مسؤولية ما آلت إليه األوضاع. عجز 
السلطات السياسية والحزبية عن مصادرته 

والقضاء عليه قد يكون واحدا من أسباب 
إطالق الحوار.

يريد بري من هذا الحوار أن يكون 
بديًال ليس عن الحكومة فحسب، ولكن عن 
السياسة ككل في البالد، وأن يضبط إيقاع 

األزمات الكبرى على ساعة الحوار التي 
أثبتت التجارب السابقة أنها معطلة وواقفة 

ومشلولة. يريد أن يكون الشلل العام الذي 
وقعت فيه الحكومة صيغة عامة تسيطر على 

كامل الحياة السياسية وتطبعها بطابعها، 
وأن يهب هذا الشلل شكل الحيوية والنشاط 

في مواجهة مطالب الشارع.
الحوار ال يؤجل الحلول ولكنه يجمدها، 

وهذا بالضبط ما تحتاجه كل القوى 
السياسية، وخاصة تلك التي تملك القدرة على 

التعطيل.
يأتي هذا الحوار في اللحظة التي يعيش 

فيها حزب الله كابوس تركه لمصيره من 
قبل إيران. نجاح فرع المعلومات اللبناني 

في القبض على أحمد المغسل أحد أبرز 
المطلوبين من السعودية، والمتهم بتنفيذ 

تفجيرات الخبر التي تسببت بمقتل أكثر من 

19 أميركيا، كان بالنسبة للحزب مؤشرًا مرعبا 
على نية إيرانية ببيع أميركا كل المطلوبين 

في جرائم إرهابية أودت بحياة أميركيين.
يعلم الحزب أن جل قياداته التي تقود 

المعارك في سوريا ينطبق عليها هذا 
التوصيف، ويعيش هاجس وجود بنود غير 
معلنة في االتفاق النووي، تقضي بأن يكون 

رأس هذه القيادات من ضمن الصفقة.
يضاف إلى كل ذلك أن مسار األمور 
عسكريا في سوريا يتخذ مسارا مغايرا 

لطموحات الحزب، لدرجة أن دوره تقلص 
إلى حدود لم يعد فيها طرفًا في مواجهة 

المعارضة السورية، بل تقلص حجمه إلى 
حدود الفصيل الصغير الذي يتلقى تعليماته 

وأوامره من القيادة اإليرانية. عدم تمكينه 
من التفاوض في الزبداني يؤكد تقلص دوره 

ووظيفته، ويشي أن إيران لن تسمح ألي شيء 
أن يقف في وجه مصالحها وصفقتها الكبرى 
مع الشيطان األكبر الذي صار أخا أكبر بقدرة 

قادر.
عودة حزب الله إلى لبنان مهزوما من 

سوريا تفترض أن لبنان سيكون ساحة أخيرة 
له، ما يعني أن ال بديل له عن التأزيم. هكذا ال 
يمكن أن نقرأ في الحوار سوى مقدمة لبلورة 

مطالب مستحيلة من قبل الحزب ال يمكن 
القبول بها، وتشكل مدخال وحجة يعتمدها 

قبل الركون إلى خيار تفجير األوضاع.
مؤشرات هذا التفجير المتوقع تكمن 

في ما يحدث في عين الحلوة، حيث كشفت 

المعارك األخيرة عن وجود أسلحة متطورة 
في يد القوى اإلسالمية لم تكن تملكها من 
قبل، ما يطرح سؤاال خطيرًا حول الجهة 

التي أوصلت هذه األسلحة لها. مصدر 
فلسطيني بارز اعتبر أن الالفتة اإلسالمية 

المرفوعة ليست سوى غطاء لقوى أمنية 
محلية وإقليمية، وأّكد أن تفجير الوضع في 

عين الحلوة يرتبط بالتطورات العسكرية 
في سوريا، وخصوصا ما يجري في محيط 

العاصمة دمشق.
موقف حزب الله المتحايل من الحراك 

الشعبي، الذي أعلن عنه رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة النائب محمد رعد، رحب شكًال 

بالحراك،  ولكنه ألقى في وجهه جملة 
تساؤالت مسمومة من قبيل عدم رفعهم 

الصوت ضد التكفيريين واإلرهابيين 
والصهاينة. أتبع تساؤالته المسمومة بالغمز 

من قناة قيادة الحراك والراية التي يرفعها.
كان من الالفت أن كالم رعد تزامن مع 

تصريحات لوزير الداخلية نهاد المشنوق، 
يعلن فيها أن هناك دولة عربية صغيرة تقوم 

بدور فعال في التمويل والتحريض على 
التظاهر.

ال يخفى على أحد أن الدولة المقصودة 
هي قطر التي يتهمها الحزب بدعم التكفيريين 

واإلرهابيين. هكذا يكون الوزير نهاد 
المشنوق قد أعطى حزب الله، من حيث يدري 
أو ال يدري، الحجة لضم الحراك الشعبي إلى 

قائمته التخوينية، ما يستتبع أنه سيسعى 

حكمًا إلى إفشاله وقمعه. يعلم الحزب أن 
توسع مدى الحركة الشعبية من شأنه في 

مستقبل قد ال يكون بعيدًا جدًا أن يضع 
حزب الله العائد من سوريا أمام استحقاق 
المسؤولية الكبرى عن الفساد، ما من شأنه 

أن يسحب من رصيده الطائفي الشيعي قدرا 
كبيرا من التأييد، وخصوصا بعد أن اتضح 
أن جل المشاركين في تظاهرة السبت كانوا 

من المسيحيين والشيعة.
يلعب الحزب لعبة الحوار ليس من أجل 
تأجيل التفجير بل يستخدمه كجسر للعبور 

إليه في ظل عجزه التام عن ممارسة السياسة 
التي ال يمكن ألي حوار فعلي أن يقوم إال على 

أساسها.

* كاتب لبناني 
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أسعد البصري
} دائمًا نفكر بإسرائيل من وجهة نظرنا 

كمسلمين، لماذا ال نفكر بهذه التجربة من 
وجهة نظر اليهود أنفسهم. أن يعود بنو 

اسرائيل بعد ألفي عام من الشتات والعذاب 
واأللم إلى هيكل سليمان، وأورشليم، وحائط 

المبكى، وتابوت العهد. يعودون من كل أنحاء 
العالم بمزامير داود، وذكريات السبي البابلي 
الحزين، ونشيد اإلنشاد، وأغاني التوراة التي 

تتحدث عن كفاح أنبيائهم.
جاء اليهود من كل القوميات واألعراق 

واللغات واألوطان واختاروا الجنسية 
اإلسرائيلية، نراهم يتعاونون، معا، لبناء 
وطن قومي جديد تحت الشمس. إسرائيل 

دولة جديدة تخرج من رحم أسطورة، وبما أن 
مواطنيها من كل أنحاء العالم، فإن ذلك منح 

األربعة ماليين اسرائيلي تلك الخبرة العالمية 
التي قهروا بها مليار مسلم.

بقوة المهاجرين وليس بقوة المحليين، 
أصبح كل اليهود حول العالم بقدراتهم 

العلمية واالقتصادية قوة ومؤسسات 
عبارة عن سفارة سياسية متقدمة ومخلصة 
إلسرائيل، التي هي في نظر اليهود الدولة 

الحلم، واألسطورة، والوطن القومي.
لو كانت التجربة االسرائيلية إسالمية 

وليست يهودية هل يؤيدها المسلمون أم ال؟ 
هذا ما سنعرفه من خالل تجربة داعش.

معظم الدواعش متأثرون بقصة موسى 
تحديدا، يقولون إن تيه وشتات بني إسرائيل 

هو مصدر قوة العقيدة، ألن التيه ألربعين 
عاما قد أهلك الجيل القديم الذي نشأ على 
العبودية في مصر، ونشأ جيل جديد قادر 

على دخول األرض وهزيمة الكنعانيين. 
لهذا المشكلة اليوم في عبور أوروبيين 

إلى الدولة االسالمية، وال توجد مشكلة في 
عبور مسلمين الجئين إلى أوروبا. وتسمع 

الدواعش يكثرون من ترديد تلك اآليات 
المتعلقة باستبدال الله للمحليين بقوم 

آخرين إذا كانوا مترددين.
وبعد أن يهاجر السكان المحليون إلى 

الخارج، ويبني المستوطنون األجانب بالدا 
جديدة، هل يحق للمحليين العودة والمطالبة 
باألرض أم ال؟ دولة جديدة مبنية على عقيدة 
دينية وتستقبل مهاجرين وال حدود واضحة 
لها؟ البد أن يذكرنا ذلك بشيء ما أليس كذلك؟
الغريب أن كل ما يجري يصب في النهاية 

لصالح الدواعش، فإذا تم فتح اللجوء إلى 
الغرب لمنع الشباب السوري والعراقي من 

االنتماء للدولة اإلسالمية تحت ضغط اليأس، 
فإن ذلك سيؤدي إلى تردد الشباب في القتال 

ضد الدواعش أيضًا. فلماذا تقاتل وتموت 
وغيرك يراقص الشقراوات، ويفجر الشامبانيا 

في الس فيغاس؟
ثم إن المشايخ الذين نصحوا السنة 

بتجنب القتال والفتنة ماذا سيفتون حين 
يعظم شأن الدواعش اإلرهابيين؟ هل 

سيغيرون رأيهم ويشجعون السنة على 
القتال؟ إن تركيز الدواعش على األجانب جعل 

المعركة بينهم وبين األميركان تدور حول 
األرض َوَمْن عليها، أي ”وراثة األرض“ بمعنى 

أن المحليين أصبحوا مجرد مادة للصراع 
ولم يعودوا العنصر الحاسم فيه.

لقد تعلم الدواعش كثيرا من تجربة 
الصحوات التي تقاتلهم من السنة، تمامًا كما 

استفاد ابن سعود (توفي 1953) في التاريخ 
الحديث من تجربة سقوط الدولة السعودية 

األولى والثانية، التي كانت بسبب خيانة 
القبائل واستعدادهم لالنقالب مع القوي في 

أي لحظة. لهذا تم تأسيس الهجر على أساس 
عقائدي، تلك المعسكرات التي انطلق منها 
في ما بعد إخوان َمن أطاع الله. نجد بأن 

الدواعش، من جهتهم، قد أسسوا المعسكرات 
االنتحارية والمقاتلين األجانب ليكونوا سيفا 
على رقاب شيوخ القبائل، الذين يكونون عادة 

الحليف المنشود ألي مشروع متعلق بقتال 
المتطرفين.

نحن ال نستطيع تجاهل ما يجري على 
أرض الواقع. خصوصا وأننا أمام تجربة 

تصدير للثورة وتهديد للهوية الوطنية 
والسلم األهلي كالخمينية تمامًا. فما هو 

الخميني؟ أرض اسمها إيران، وشتات 
شيعي محيط بإيران وحول العالم من اليمن 
إلى العراق، هذا الشتات المذهبي هو مادة 

المشروع الصفوي، وركيزته منذ أكثر من 
ثالثة عقود.

وهناك في المنطقة المشروع االسرائيلي 
وشتاته حول العالم. بينما العرب يغنون 
”بالدي بالدي احتلها األميركان“، ”وطني 

العظيم يقصفه العلويون بالبراميل 
المتفجرة“، ”المجد للوطن يحكمه السيد 

حسن“، ”وطني وطني متى نصل تهريبا إلى 
دول اللجوء األوربية“؟

لوال الضغط العالمي على اإلرهابيين فال 
شك عندي بأنهم سيبنون دولة غنية، معظم 
المليارات هي عند المتطرفين اإلسالميين، 

ويمكن للحماسة الدينية الوهابية أن تتحول 
إلى رافعة اقتصادية وتكنولوجية بوقت 

قياسي. لقد الحظنا ذلك في تجارب متطرفة 
كثيرة في التاريخ الحديث منها الستالينية 

الشيوعية وألمانيا النازية وإسرائيل. ال 
يوجد شك في قدرة هؤالء على خلق طفرات 

اقتصادية وعمرانية وتكنولوجية، إال أن 
المشكلة طبعا تكمن في خطرهم على العالم 

والسالم، وأيديولجيتهم العدائية للحياة.
االحتجاج بأن الحركة الصهيونية 

علمانية، رغم أن هدفها بناء وطن قومي للدين 
اليهودي ال يعني شيئا، فهذه إيران تقوم، 

اليوم، بإنزال الشعارات المعادية ألميركا من 
جدران المساجد بعد االتفاق النووي. أي 

أن هذه المشاريع العقائدية الطموحة عادة 
ما تتمتع بالمرونة في رفع وخفض درجة 
التطرف الديني بحسب المصالح. ويمكن 

للدواعش بعد خمسة عقود أن يتحولوا إلى 
مؤسسة عقالنية أيضًا، كل شيء جائز.

نحن نعيش اليوم في أساطير العهد 
القديم وليس في القرن الواحد والعشرين. 
األحداث أسرع من قدرتنا على الفهم. أحد 
األصدقاء، وهو دكتور في الفلسفة، لخص 

أفكاري لهذا اليوم بسطر واحد بعد أن أصغى 
باهتمام قائال ”يا أسعد خالصة القول إن 

الدولة اإلسالمية قد انتقلت بالمنطقة القلقة 
بعد عام واحد من فكرة الخوف، إلى الخوف 

من الفكرة“.

* كاتب عراقي  

العراقيون من فكرة الخوف إلى الخوف من الفكرة

شادي عالء الدين

الحوار ال يؤجل الحلول ولكنه 

يجمدها، وهذا بالضبط ما تحتاجه 

كل القوى السياسية، وخاصة 

تلك التي تملك القدرة على 

التعطيل
حزب الله يعلم أن توسع مدى 

الحركة الشعبية من شأنه، أن 

يضع الحزب العائد من سوريا أمام 

استحقاق املسؤولية الكبرى عن 

الفساد

لبنان: الحوار جسرا للعبور إلى التفجير

{األولويـــة فـــي الحـــوار الـــذي دعونا لـــه يجـــب أن تكون لرئاســـة 

الجمهوريـــة، وإذا ارتأى المتحاورون البحث في بنود أخرى تســـاعد 

على معالجة بند رئاسة الجمهورية فال مانع}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

{ندعـــو إلى إصالحـــات حقيقية وجذرية ومعالجات جدية في تحســـين 

الواقـــع المعيشـــي وتحقيـــق األمـــن وتقديـــم الخدمـــات ومكافحـــة 

المحاصصة ومحاسبة  المفسدين، ونحذر من أي خرق للدستور}.

اياد عالوي
رئيس ائتالف الوطنية العراقي

ؤدي إلى تحريك 
ُ
{الحوار أفضل من أي شـــيء آخر، وربما قد ي

الوضـــع في لبنان، والمناخ في رأيـــي مهيأ لحل بعض األزمات 

عبر الحوار}.

سمير اجلسر
عضو كتلة املستقبل اللبنانية

إيران تقوم بإنزال الشعارات 

املعادية ألميركا من جدران 

املساجد بعد االتفاق النووي، هذه 

املشاريع العقائدية عادة ما تتمتع 

باملرونة في رفع وخفض درجة 

التطرف الديني حسب املصالح



} كيف نفهم تصريحات مرزاق مدني، األمير 
السابق للجيش اإلسالمي، الذي تأسس 

بقيادته في عام 1993 كجناح عسكري لجبهة 
اإلنقاذ اإلسالمية المنحلة في نهاية عام 1991 

بعد إلغاء المرحلة الثانية من االنتخابات 
التشريعية، التي أدلى بها خالل األيام القليلة 

الماضية وأعلن فيها أنه قد أسس حزبا 
مفتوحا لرفاقه القدامى في جبهة اإلنقاذ 

اإلسالمية، ولكل الجزائريين، قبل اعتماده 
رسميا وسماه ”جبهة الجزائر للمصالحة 

واإلنقاذ“؟
ثم لماذا اكتفى وزير الداخلية في تعليقه 

على هذا الحدث بالقول إنه ال يريد أن يسابق 
الزمان قبل تسلمه طلب اعتماد هذا الحزب، 

وإنه، في األخير، لن يفعل أي شيء سوى 
تطبيق قانون األحزاب حينما يمثل بين يديه 

هذا الطلب وفقا لبرتوكول قبول اعتماد أو 
رفض اعتماد هذا الحزب أو ذاك؟

في ظل هذا اإلعالن عن تشكيل حزب جديد 
نالحُظ أن األحزاب اإلسالمية الجزائرية 

المعتمدة تواصل صمتها، ولم تقل كلمتها 
في الموضوع، كما أن رئاسة الجمهورية 

والبرلمان ومجلس األمة والمجلس الدستور 
لم تحسم األمر بالقبول أو بالرفض.

والحال أن من يتمعن في المضمون 
العام لتصريحات مرزاق مدني الصريحة، 

والتي أكد فيها أوال أنه بصدد تهيئة المناخ 
للدفع بملف هذا الحزب إلى وزارة الداخلية 
العتماده رسميا، وأبرز فيها ثانيا أنه، هو 

وجماعته، يؤمنون أن شرعية إنشاء هذا 
الحزب توجد بين أيدي الشعب، يدرك أن 

هذا الرجل، أي مرزاق، يرسل أكثر من رسالة 
مشَفرة إلى كل من المتشددين في عقر دار 
النظام الحاكم، وإلى األحزاب والجمعيات 

والشخصيات التي تعارض عودة جبهة 
اإلنقاذ اإلسالمية إلى المشهد السياسي ولو 
بتنازالت جوهرية وفي صدارتها التخلي عن 

توظيف الدين كمضمون وكشعار عقائدي 
لبرنامج وأدبيات الحزب.

ر مرزاق مدني  وعالوة على هذا فقد ذَكّ
الرأي العام الجزائري في الحديث الذي أدلى 

به ليومية  الخبر بمظالم النظام الجزائري 
في عام 1991، قائال إنه ”قد انقلب على إرادة 

الشعب ووقع الصدام والصراع واالعتقال في 
الصحراء، ثم جاءت المصالحة التي بعيوبها 

أعادت األمن، لكن الظلم ما زال باقيا على 
التيار الذي انتخبه الشعب، وحان الوقت 

لرجوع الحق إلى أصحابه“.
قبل النظر في دواعي صمت  الجهات 

الرسمية، والخطاب المعارض لبعض 
الشخصيات القيادية سابقا في الجيش 

اإلسالمي لإلنقاذ إلنشاء هذا الحزب، فضال 
عن المواقف المعارضة الصادرة عن مجموعة 

من الناشطات والناشطين السياسيين 
والسياسيات المنضوين في الجمعيات 

المدنية، وخاصة  جمعية ضحايا العشرية 
السوداء ورابطة حقوق اإلنسان الجزائرية،  
سنتوقف قليال عند دالالت هذا االسم الجديد 

لهذا الحزب الذي أعلن مرزاق مدني عن 
تأسيسه.

من الواضح أن الصياغة الجديدة لالسم 
الكلي لهذا الحزب قد أبقت على كلمة ”جبهة 

“ وكلمة ”اإلنقاذ“ اللتين كانتا من مكونات 
االسم الكامل السابق لحزب جبهة اإلنقاذ 

اإلسالمية المحظورة.
ونتيجة لها فإن الجديد في الصياغة 

الجديدة يتمثل في اإلبقاء على كلمة ”اإلنقاذ“ 
وفي تعويض كلمة ”اإلسالمية“ بكلمتين 

وهما ”الجزائر“ و“المصالحة“، وذلك بهدف 
عدم التعارض مع الدستور الحالي الذي 
يمنع تأسيس أي حزب تحت شعار ديني 

من جهة، ومن أجل جعل كلمة ”المصالحة“ 
منسجمة مع شعار المصالحة الوطنية الذي 

يؤكد عليه الدستور نفسه، والذي يعتبره 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مشروعه 

التاريخي الذي بموجبه حكم، وال يزال يحكم، 
البالد ألربع عهدات متتالية.

ويفهم من هذا التكتيك، الذي يوظفه 
مرزاق مدني اآلن ويفَعله في تصريحاته 

العلنية، أنه يريد أن يقنع الرأي العام 
الجزائري أن حزبه هو حزب مدني محض 
ومفتوح للجميع وال صلة له، ولو ظاهريا، 

بأي عقيدة دينية كبرنامج أيديولوجي 
جوهري يقوم عليه االنتماء إليه من جهة، 

ومن جهة أخرى فإنه يعني بهذا التكتيك أنه 
حريص على مطابقة مضمون حزبه، شكال 

ومحتوى، لقوانين الجمهورية التي تشترط 
المحتوى المدني فقط لجميع األحزاب التي 

تطمح في الحصول على رخصة االعتماد 
الرسمي من طرف وزارة الداخلية.

ولكن المدهش في األمر هو أن مرزاق 
مدني قد صرح، بكل وضوح، أن هذا الحزب 
الجديد الذي أعلن عنه اآلن ليس جديدا من 

حيث الممارسة، بل إنه موجود كفعالية حيث 
أنه قد مارس من قبل، وال يزال يمارس حاليا، 

النشاط السياسي في البالد. وفي الحقيقة 
فإن قوله هذا له ما يبرره في الواقع، كما 

يستند إلى حقائق ال يمكن تجاهلها منها أن 

وزير الدولة ومستشار رئيس الجمهورية 
أحمد أويحيى، كان قد دعا مرزاق مدني 

رسميا كشخصية سياسية وطنية من العيار 
الثقيل، لكي يأخذ رأيه في مضمون دستور 

البالد الذي يعد له منذ زمن طويل، ولكنه لم 
يقّدم إلى يومنا هذا سواء لالستفتاء الشعبي 

أو للمصادقة من طرف البرلمان.
إن هذا االستدعاء المقدم لمرزاق مدني 

من طرف رئاسة الجمهورية في شخص 
يمثلها، وهو وزير الدولة أحمد أويحيى، 
ال يعقل أن يكون مجرد تعبير عن عالقات 
عامة أو تحرك فردي خيري، بل هو فعل 

سياسي بامتياز، وإجراء مقصود ومخطط 
له وصادر أساسا عن الهرم األعلى للنظام 

الحاكم، وتحديدا عن الرئيس بوتفليقة 
بموافقة قيادتي الجيش واألمن، وبمباركة 
المجلس الدستوري. علما أن هذه الجهات 

الرسمية العليا تعرف جيدا أن إشراك 
مرزاق مدني، األمير السابق في الجيش 
اإلسالمي لجبهة اإلنقاذ اإلسالمية، في 

األمور السياسية المفصلية، يتعارض، كليا 
ومبدئيا، مع مضامين دستور البالد، وقانون 

األحزاب، وقانون المصالحة الوطنية التي 
قام بإخراجها وتصميمها النظام نفسه وعلى 

مقاسه تماما.
وهكذا يدرك الرأي العام الوطني أن الذي 

خرق القوانين ليس األمير السابق لجيش 
اإلنقاذ مرزاق مدني، بل هو النظام الحاكم 

صاحب المقاصد والغايات المسطرة في 
أجندته المضمرة وفي مقدمتها بعثرة ما 

تبقى من فسيفساء اإلسالميين، وتحويلهم 
إلى ملل ونحل مجهرية تأكل بعضها بعضا، 
أو تتوارى مثل الجزر المتباعدة والمنعزلة 

في محيط سياسي متشظ وهزيل أصال.
بناء على ما تقدم، فإنه يبدو أيضا أن 
معارضة نفر من الشخصيات التي كانت 

سابقا جزءا من قيادات جبهة اإلنقاذ 
اإلسالمية لمشروع حزب مرزاق مدني تدخل، 

في جزء كبير منها، ضمن لعبة التناقضات 
الشخصية وتصفية الحسابات القديمة.

أما ما صدر من طرف بعض األحزاب، 
ومن قبل الشخصيات المدنية المدعوة 

بالعلمانية التي استهجنت إعالن مرزاق 
مدني عن تشكيل حزب له، ستبقى ظاهرة 
صوتية غير مؤثرة على الرأي العام ألنها 
توجه انتقاداتها ومعارضتها إلى عنوان 

خاطئ، بدال من ممارسة النقد الفاعل ضد  
النظام الحاكم الذي يستخدم جميع األوراق 
للبقاء في الحكم إلى يوم الدين بما في ذلك 

أوراق اإلسالميين المبعثرين، والطابور 
الخامس المتمثل في أحزاب المواالة، 

واألحزاب الموسمية التي تعرض في واجهة 
المناسبات لالستهالك السياسي ال غير.
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} عراقيون كثيرون منزعجون من خطيب 
وإمام جمعة بغداد السيد رسول الياسري 

ألنه طالب حكومة حيدر العبادي بأن تباشر 
بغلق بارات الخمور والمالهي، ضمن 

خطتها اإلصالحية، لتثبت احترامها لدين 
هذا الشعب وهويته، ألنه بلد المقدسات. 

ويتساءلون، هل انتهت مشاكل العراق كلها، 
وتحقق األمن واألمان، وسقطت المحاصصة، 
والطائفية، والفساد، وتوفرت الخدمات، ولم 
يبق لنا سوى هموم البارات والمالهي؟

أما أنا فلم أغضب من هذه الدعوة، بل 
أناصر فضيلة السيد الياسري، وبقوة، وال 

أطالب بإغالق بارات الخمور فقط، بل بإعدام 
روادها وزبائنها أجمعين.

وعذري وعذر السيد الياسري أن بارات 
الخمور والمالهي هي أساس خراب الوطن، 

وسبب ضياع استقالله وسيادته وكرامة 
أهله، وسبب دخول ضباط الحرس الثوري 
وجنود الولي الفقيه إلى تكريت والفلوجة 
وغيرهما من مدن الوطن الذي كان عزيزا 

وعصيا على الغرباء.
نعم إنها علة العلل، ومصدر جميع 

أنواع الخطر على حضارة العهد العراقي 
الديمقراطي الجديد، ونزاهة حكامه، وعدالة 

قضائه، وهيبة رئاسة جمهوريته ورئاسة 
وزارته وبرلمانه العتيد.

فأصحاب بارات الخمور والمالهي 
وزبائُنهم هم الذين أجبروا العم سام على 

غزو العراق. وهم الذين حلوا الجيش 
العراقي، وألغوا وزارة الدفاع واإلعالم، وهم 
الذين سمحوا بـ“فرهدة“ المتاحف والبنوك 

والوزارات والجامعات وقصور صدام 
وأوالده وكبار معاونيه.

وهم الذين أسسوا نظام المحاصصة، 
بوا عبدالعزيز الحكيم، ومن بعده ولده  ونصَّ

النبيه عمار الحكيم، وإبراهيم الجعفري 
ونوري المالكي وأحمد الجلبي ومحمد بحر 

العلوم وإياد عالوي ومسعود البارزاني 
وجالل الطالباني وأسامة النجيفي وصالح 

المطلق و(الكربولي إخوان) قادة للعراق 
وزعماء لشعبه المنحوس. وهم الذين كانوا 

ال يكتفون بتقبيل خد بول بريمر، بل يصرون 
على لثم شفتيه الورديتين، وعلى شاشات 

التلفزيون.
وهم الذين قالوا لفرسان المعارضة 

العراقية القادمين من مقاهي طهران ودمشق 
وعمان ولندن: عليكم بقصور العهد البائد، 

ومنازل رجاله، فاقتحموها واحتلوها 
وخذوها لكم، حالال بالال، فهي من حق 

الغالب على المغلوب.
وهم الذين اخترعوا لعبة تقسيم الشعب 
العراقي، طائفيا وعرقيا، بما أسموه مجلس 

الحكم العتيد، وأسسوا عهد الضغينة 
واألحقاد، ودشنوا مواسم المفخخات 
واألحزمة الناسفة والكواتم، وأحرقوا 

األسرى وهم أحياء.
وفي بارات الخمور والمالهي تمَّ إعطاء 

الشطار الكبار السبعة، رؤساء مجلس 
الحكم، حقَّ القتل واالغتيال والسرقة 
واالختالس وتهريب اآلثار والنفائس 
والمخطوطات التاريخية النادرة، إلى 

الخارج دون حساب وال كتاب. ووزعوا 
عليهم الوزارات والمؤسسات والمحافظات 

والسفارات حصصا وإقطاعيات.
وهم أول من أمر وزير داخلية إياد 

عالوي، وزوج أخته، نوري البدران، بتهريب 
أول شحنة ضخمة من الدنانير العراقية 
الجديدة إلى لبنان، بحجة شراء معدات 

لوزارة الداخلية.
وأصحاب بارات الخمور والمالهي 

وزبائنهم هم الذي أمروا المناضل أيهم 
السامرائي، وزير كهرباء إياد عالوي، 

بتهريب مئات الماليين من الدوالرات (كاش) 
من األموال المخصصة للكهرباء، وبترِك 

العراقيين يستمتعون بجمال الظالم وسحره 
الفتان. وحين اعُتقل وحوكم وسجن هم 

الذين انتزعوه من سجنه، ووضعوه على أول 
طائرة، وأوصلوه إلى نيويورك بأمان.

ولوال بارات الخمور والمالهي لما ”لهط“ 
وزير دفاع إياد عالوي، حازم الشعالن، حفنة 
ماليين من الدوالرات، والخروج بها من مطار 

العاصمة، بالسالمة، إلى عاصمة بريطانيا 
العظمى، و“ال من شاف وال من دري“.

ولوال بارات بيع الخمور والمالهي 
وتأثير خمورها الُمعتقة، لما ورث حزب 

الدعوة العربي االشتراكي غرفة نوم صدام 
حسين. ولما طاح حظ العراق ليجلس 

إبراهيم الجعفري على مقعد رئاسة دولة 
العراق ويقود شعبها المنكوب.

وأصحاب بارات الخمور والمالهي هم 

الذين عّلموا أحمد الجلبي اللعب بالبيضة 
والحجر، ودربوه على تشليح البنوك 

والمصارف، والرقص على حبال األميركان 
واإليرانيين، معا، وال يستحي.

ولوال بارات الخمور والمالهي لما 
تمكن كاكا مسعود من االستقالل بمملكته 

ته  البارزانية العامرة، والمجاهرة بأخوَّ
الصادقة مع آل صهيون.

وبارات الخمور والمالهي هي التي 
جعلت جالل الطالباني، ثم فؤاد معصوم، 

رئيسْين لجمهورية العراق (العظيم).
والخمارون، والمخمورون، هم الذين 
انتخبوا نوري المالكي وهادي العامري 
وصالح المطلق وآل كربولي واألخوين 
نجيفي وحنان الفتالوي وصدر الدين 

القبانجي وباقي شلة العيارين لكي يصبح 
االختالس وتهريب األموال وتشكيل 

الميليشيات والعصابات من مقومات السلطة 
وأصول الوجاهة والقوة والصولجان.
وهم الذين عّينوا بيان جبر وزيرا 

لإلسكان، ثم وزيرا للداخلية، ثم المالية، 
وحاليا وزير نقل. ومن يدري غدا ماذا 

سيكون؟
وهم الذين نصبوا هوشيار زيباري وزيرا 

لخارجية العراق طيلة إثنتي عشرة سنة، 
بالتمام والكمال، ثم نقلوه منها إلى وزارة 

أموال العراق.
وهم الذين قاموا بسرقة مصرف الزوية، 

وعينوا بطلها وزيرا للنفط وأمينا على 
بيعه أو تهريبه. وهم الذين هجموا على 

خيم المعتصمين في األنبار وصالح الدين 
ومزقوها، واعتقلوا جميع أصحابها، وقتلوا 

منهم الكثير.
وهم الذين أوصوا أهالي الرمادي 

والفلوجة بأن يحتموا بداعش ويصبوا فيها 
أفضل خبرات أبنائهم القتالية والمخابراتية 

لقتل جنود الحكومة وضباطها واحتالل 
وتدمير المدن اآلمنة وقطع الرؤوس وحفالت 

شواء األسرى الخارجين على الخليفة 
والدين. وهم الذين نفذوا مجازر الحويجة 

والفلوجة وتكريت والبيجي وقرية ”بروانة“ 
وقرية ”نهر اإلمام“ في قضاء المقدادية 
في ديالى. وأصحاُب بارات الخمور هم 

الذين ارتكبوا جرائم حرق المنازل، واتالف 
المحاصيل الزراعية، لمنع أصحابها من 

العودة إليها.
وهم المسؤولون عن وجود مئات اآلالف 
من الفضائيين في وزارات الدفاع والداخلية 

والصحة والزراعة والكهرباء.
وهم الذين علموا الناس كيفية تهريب 

العملة، وترتيب العقود الوهمية لمنح 
”الحبايب“ واألقارب مئات الماليين من 

الدوالرات بال ضمانات.
وهم الذين أنشأوا وسلحوا ودربوا 

ومولوا فيلق بدر والعصائب وحزب الله 
العراقي وكلفوهم بارتكاب المحرمات 

الضرورية لخدمة الله ورسوله وآله 
األكرمين.

ولوال خمور البارات والمالهي لما صال 
قاسم سليماني وجال، في العراق (العظيم) 

يأمر ويطاع.
وخمور البارات جعلت قيس الخزعلي 
يتطاول على رئيس الوزراء، ويتحداه، وال 

أحد رد عليه بشيء.
وبارات الخمور والمالهي هي التي 

فرَّخت وأطعمت وسقت المجاهدين 
الذاهبين للدفاع عن السيدة زينب في دمشق 

والزبداني ودرعا وحلب وحماة.
ومحالت بيع الخمور والمالهي هي 

المسؤولة عن تسليم الموصل والرمادي 
والفلوجة وتكريت وبيجي والشرقاط لحفنة 

أشقياء مكللين بالسواد.
أجل، أنا أعارض الغاضبين على دعوة 

فضيلة خطيب وإمام جمعة بغداد السيد 
رسول الياسري، علنا، وعلى طول الخط، 
وأبصم عليها بالعشرة. فبارات الخمور 

والمالهي هي أصل الخراب ومنبت 
الشرور. وعلى بطل التغيير رئيس حكومة 
االحتجاجات، السيد حيدر العبادي، لكي 

يثبت إخالصه للوطن، واحترامه لدين 
الشعب، أن يأمر، وعلى الفور، ال بغلقها 

فقط، بل بحرق أصحابها وزبائنها أجمعين. 
فبغير هذه المكرمة لن يستقيم اإلعوجاج، 
ولن يتوب الخائنون، ولن يعف اللصوص، 
ولن يسترجل الجبناء، ولن تتحرر الرمادي 
والفلوجة وبيجي والموصل. أجازك الله يا 
سيد رسول الياسري وحياك وبياك، وعلى 

ُخطبكم، كلنا، سائرون.

* كاتب عراقي

نحن وبارات الخمور والمالهي

الجزائر: خلفيات إنشاء مدني مرزاق لحزب جديد

أزراج عمر

بعض األحزاب والشخصيات التي 

استهجنت إعالن مدني مرزاق 

عن تشكيل حزب له، وجهت 

انتقاداتها إلى عنوان خاطئ، بدل 

نقد النظام الحاكم الذي يستخدم 

جميع األوراق للبقاء في الحكم

إبراهيم الزبيدي

بارات الخمور واملالهي هي أساس 

خراب الوطن، وسبب ضياع 

استقالله وسيادته وكرامة أهله، 

وسبب دخول ضباط الحرس 

الثوري وجنود الولي الفقيه إلى 

تكريت والفلوجة وغيرهما



} املنامة – أجلت البحرين ملدة شهر خطة مثيرة 
للجـــدل لرفع الدعـــم عن اللحوم فـــي دليل على 
العقبات السياســـية التـــي تواجهها حكومات 
دول اخلليج العربية’ في محاوالت تقليص املنح 

االجتماعية السخية لتوفير األموال.
وذكـــرت وكالة أنبـــاء البحريـــن أن اخلطة 
التي كانت ستدخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 
اجلاري ســـيتم تأجيلها إلـــى أكتوبر بناء على 
أوامر رئيس الوزراء الشـــيخ خليفة بن سلمان 

آل خليفة.
برملانيـــة  حكوميـــة  جلنـــة  أن  وأضافـــت 
ستســـتغل الوقـــت اإلضافي لدراســـة البيانات 
وبحـــث كافة البدائـــل واخليـــارات ذات الصلة 

بدعم اللحوم.
وشـــأنها شـــأن دول خليجية أخـــرى تقدم 
البحرين دعما ســـخيا للوقود والكهرباء واملياه 
والســـلع األساســـية، لكن هبـــوط عوائد النفط 
جعل احلكومـــات تواجه صعوبـــة متزايدة في 

توفيـــر الدعـــم وبخاصة البحريـــن التي متتلك 
احتياطيات نفطية ونقدية أقل مقارنة بجيرانها.
وأعلنـــت احلكومـــة الشـــهر املاضـــي أنها 
سترفع الدعم عن اللحوم على أن تدفع تعويضا 
ماليا للمواطنني وليس األجانب الذين يشكلون 
نحو نصف عدد الســـكان البالغ نحو 1.3 مليون 

نسمة.
لكـــن القـــرار واجـــه معارضة فـــي البرملان 
وعرقـــل املوافقـــة علـــى موازنة العـــام احلالي 
ملدة 6 أشـــهر. ووافقت احلكومة على استشارة 
املشرعني بشأن خطط الدعم للخروج من األزمة.

قالت وكالة ســـتاندرد آند بورز  } الريــاض – 
للتصنيـــف االئتمانـــي إن انخفـــاض أســـعار 
النفـــط ســـيبدأ قريبا فـــي التأثير ســـلبا على 
البنوك السعودية املرجح أن تشهد ارتفاعا في 

القروض املتعثرة بحلول نهاية العام.
وخالفـــت املصـــارف الســـعودية توقعات 
احملللني حتى اآلن بإعالنهـــا عن نتائج جيدة 
بصـــورة عامة رغم فقدان أســـعار النفط لنحو 
60 فـــي املئة مـــن قيمتها منـــذ منتصف العام 

املاضي.
وذكرت الوكالة أن ظهور املشـــاكل املتعلقة 
بجـــودة األصـــول عادة مـــا يســـتغرق بضعة 

فصول في االقتصادات األقل مرونة.
وقال تيموســـني إجنني محلل البنوك لدى 
ســـتاندرد آند بورز ”خالل الســـنوات القليلة 
املنصرمة شهدنا استقرارا في جودة األصول. 
لكـــن نعتقـــد أننـــا سنشـــهد اآلن ارتفاعا في 

خسائر االئتمان.“

وارتفعـــت نســـبة القـــروض املتعثرة من 
إجمالي القروض في الربع األول إلى 1.2 باملئة 
من 1.1 باملئـــة في العام املاضي، وفقا لبيانات 
مؤسســـة النقد العربي السعودي. وميثل هذا 
انخفاضـــا من الـــذروة البالغـــة 3.3 باملئة في 
منتصف 2010 حينمـــا عاني القطاع املالي من 

تبعات األزمة املالية العاملية.
وأشارت الوكالة إلى أنه بعد تهاوي أسعار 
اخلام إلـــى قـــرب 30 دوالرا للبرميل في أواخر 
2008 تضاعفـــت نســـبة القـــروض املتعثرة إلى 

أكثر من املثلني في الشهور التالية.
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مليارات دوالر املســـتويات التي قاربتها تحويالت املغتربني 

اللبنانيني في العام املاضي بعد ارتفاعها بأكثر من 13 باملئة 

بمقارنة سنوية، بحسب بيانات البنك الدولي.
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مليـــارات دوالر ســـددتها بغداد لشـــركات النفـــط العاملة في 

العـــراق عن مســـتحقات العـــام املاضي، وقالت إنهـــا تتفاوض 

معها التخاذ إجراءات لخفض تكاليف اإلنتاج.
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◄ وافقت شركة ترانس إيرو، 
ثاني أكبر شركة طيران في روسيا 

على عرض االستحواذ المقدم 
من منافستها األكبر أيروفلوت. 

وأكدت الشركة في بيان أن لجنة 
النقل الجوي وافقت على صفقة 

االستحواذ.

◄ حذرت مجموعة ممثلة لمصالح 
شركات كاتالونيا من تحويل 

انتخابات محلية إلى استفتاء على 
استقالل اإلقليم، قائلة إن االنفصال 

عن أسبانيا قد يهدد عالقة 
كاتالونيا مع االتحاد األوروبي 

ومنطقة اليورو.

◄ تصدرت سيارات لكزس التي 
تنتجها مجموعة تويوتا اليابانية 

مبيعات السيارات الفارهة في 
السوق األميركية خالل أغسطس 

الماضي، بعد أن ارتفعت بنسبة 2.1 
بالمئة لتصل إلى 33487 سيارة.

◄ تعكف وزارة المالية األلمانية 
على إعداد تقديرات جديدة لتكاليف 

إسكان الالجئين، وسط توقع 
المسؤولين بأن تتجاوز مليار يورو 

سنويا، بسبب األعداد المتزايدة 
التي بدأت على سوق العمل 

والسكن.

◄ أظهرت إحصاءات رسمية أن 
االقتصاد اإليطالي نما بمعدل 0.3 

بالمئة في الربع الثاني ليفوق 
جميع التوقعات مع توفير المزيد 

من الوظائف. وكانت التوقعات 
ترجح نموه بنسبة 0.1 بالمئة.

◄ أعلنت مجموعة دايملر األلمانية 
للسيارات أن مبيعاتها في الواليات 
المتحدة عادت لالرتفاع في الشهر 
الماضي بنسبة 3.2 بالمئة، لتبلغ 
31250 سيارة بعد انقضاء مرحلة 

قصيرة من ضعف المبيعات.

باختصار
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بســـبب برامج تطوير الكومبيوتر داخل السيارة، بحسب داني 

شابيرو، مدير قسم السيارات في شركة نيفيديا.

ضعف التضخم يضغط على البنك المركزي األوروبي لتحفيز االقتصاد

} يعقد مجلس محافظي البنك المركزي 
األوروبي اليوم اجتماعه الدوري في ظل 

ضعف معدل التضخم بمنطقة اليورو 
وتجدد حالة الغموض التي تحيط 

باقتصادات وأسواق المال في منطقة 
اليورو، مما يزيد الضغوط على البنك 

التخاذ خطوات من أجل تحفيز اقتصادات 
المنطقة وقطع الطريق على دخولها دائرة 

الكساد.
ويتوقع المحللون أن يعلن مجلس 

المحافظين المكون من 25 عضوا اإلبقاء 
على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه 

المنخفض القياسي البالغ 0.05 بالمئة دون 
تغيير.

ويأتي ذلك بعد أن أكد كبير خبراء 
االقتصاد في البنك المركزي األوروبي بيتر 
برايت األسبوع الماضي أن البنك مستعد 

لتمديد أو زيادة حجم برنامج تحفيز 
االقتصاد البالغة قيمته 1.1 تريليون يورو 
(1.2 تريليون دوالر) الذي يشتري سندات 

عامة وخاصة لضمان الوصول بمعدل 

التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى 
المستهدف عند 2 بالمئة سنويا.

ولذلك يعتقد الكثير من المحللين أن 
يدفع معدل التضخم المنخفض رئيس 

البنك المركزي ماريو دراغي إلى استغالل 
مؤتمره الصحفي الدوري الذي يعقده بعد 
اجتماع مجلس المحافظين إلعداد أسواق 

المال التخاذ إجراءات طارئة.
ويرى كارستن برزيسكي كبير المحللين 
االقتصاديين في بنك آي.أ.جي أنه ”في ظل 
توقعات معدل التضخم المنخفض وزيادة 

الغموض، فإن دراغي من وجهة نظرنا 
سيفتح الباب أمام تسريع سياسة التيسير 

النقدي“.
أما ميشائيل شوبرت المحلل 

االقتصادي في كوميرتس بنك، فيؤكد أن 
هذا يمكن أن يشمل أيضا إعالن البنك 

المركزي خطة تمديد برنامج مشتريات 
السندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا إلى 

ما بعد موعده األصلي وهو سبتمبر من 
العام المقبل.

وكان البنك قد أطلق برنامج شراء 
السندات في مارس الماضي بهدف تعزيز 
النمو االقتصادي في منطقة اليورو التي 
تضم 19 دولة من دول االتحاد األوروبي 

ودفع معدل التضخم إلى االرتفاع ليصل 
إلى المستوى المستهدف.

ومنذ إطالق هذا البرنامج أدى انخفاض 
أسعار النفط العالمية إلى بقاء معدل 

التضخم عند مستويات بالغة االنخفاض إلى 
جانب تباطؤ وتيرة نمو االقتصاد الصيني 

وغيره من االقتصادات الصاعدة مما عزز 
المخاوف من آفاق نمو االقتصاد العالمي.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 

خالل شهر أغسطس الماضي نحو 0.2 
بالمئة، في حين أدى اضطراب أسواق المال 

الصينية خالل األشهر الثالثة األخيرة إلى 
اضطرابات في أسواق المال العالمية خالل 

األيام الماضية.
وقال شوبرت إن ”كل تلك العوامل تدعم 

توقعاتنا بأن البنك المركزي األوروبي 
سيواصل برنامج شراء السندات حتى 

سبتمبر 2016 وربما يزيد حجمه قبل ذلك 
التاريخ“.

ويأتي ذلك فيما أظهرت بيانات نشرت 
يوم الثالثاء تراجع معدالت البطالة في 

منطقة العملة األوروبية الموحدة إلى 10.9 
بالمئة خالل شهر يوليو الماضي، وهو 

التراجع األول في ثالثة أشهر.
وتراجع معدل البطالة موسميا إلى أدنى 

مستوى له منذ شهر فبراير من عام 2012، 
وذلك نتيجة للجهود المبذولة لتخفيض 

النسبة عن مستواها القياسي والتي وصلت 
إلى 12 بالمئة في عام 2013 .

ووفقا لمكتب إحصاءات االتحاد 
األوروبي (يوروستات)، فإن عدد العاطلين 
عن العمل انخفض عن حاجز 17.5 مليون 

شخص في شهر يوليو، متراجعا بنحو 213 
ألفا عن الشهر الماضي. وكان محللون قد 

توقعوا ثبات معدل البطالة عند 11.1 بالمئة.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في فئة 
الشباب أقل من 25 عاما نحو 3.1 مليون 

شخص في يوليو، لتبلغ نسبة بطالة الشباب 
نحو 21.9 بالمئة.

وسجلت ألمانيا المعدالت األقل، حيث 
بلغ معدل البطالة اإلجمالية نحو 4.7 بالمئة 

وبطالة الشباب نحو 7 بالمئة.
أما اليونان، التي تعاني أزمة ديون، 

فسجلت المعدالت األعلى، رغم تراجع 
المعدل اإلجمالي للبطالة إلى 25 بالمئة في 
شهر مايو، وهي أحدث البيانات المتاحة، 
وتراجعت بطالة الشباب إلى 51.8 بالمئة.

وفي دول االتحاد األوروبي (28 دولة)، 
تراجعت البطالة إلى 9.5 بالمئة ليبلغ عدد 

العاطلين عن العمل نحو 23 مليون شخص.

أندرو ماكاثي

ز ال نك ال افظ ل ق {

رئيس الوزراء األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة أعلن 

أمس تأجيل رفع دعم اللحوم 

الى الشهر المقبل

} أبوظبي – أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة 
النوويـــة البـــدء فـــي إنشـــاء محطـــة الطاقة 
النوويـــة الرابعة في أبوظبي، في إطار ضمن 

”أكبر برنامج إنشائي نووي في العالم“.
وقالـــت أمس إن اإلمـــارات حققـــت رقما 
قياســـيا جديدا في مســـيرة تنفيذ البرنامج 
النـــووي الســـلمي اإلماراتـــي، إذ أصبحـــت 
محطـــة براكة للطاقـــة النووية الســـلمية في 
أبوظبي أول موقع في العالم يجري فيه بناء 
أربع محطات نووية متطابقة في وقت واحد.

وأضافت المؤسسة أن ”المحطة الجديدة 
سوف تدخل حيز التشغيل في عام 2020، فيما 
ســـيتم تشـــغيل المحطات الثالث األخرى في 

األعوام 2017 و2018 و2019 على التوالي“.
وأشـــارت خالل حفل أقيم بموقع االنشاء 
إلى أنه ”مع بدء األعمال اإلنشـــائية للمحطة 
الرابعة، سيتقدم موقع براكة للطاقة النووية 
على المواقع النوويـــة في الصين والواليات 
المتحدة وبريطانيا وروســـيا، ليصبح بذلك 
أكبر موقـــع يضـــم عمليات بنـــاء 4 محطات 
نووية متطابقة في موقـــع واحد وفي الوقت 

ذاته“.
وقـــال ســـهيل المزروعـــي وزيـــر الطاقة 
اإلماراتـــي إن ”الطاقة النووية ســـيكون لها 
دور كبير في توفير طاقة مســـتدامة لإلمارات 
فـــي المســـتقبل، وقـــد نجحت اإلمـــارات في 
تنفيذ مشـــروعات تســـتوفي أعلى متطلبات 
يضمـــن  بمـــا  واألداء،  والجـــودة  الســـالمة 
تحقيق االستدامة للبرنامج النووي السلمي 

اإلماراتي على المدى البعيد“.
وأضـــاف أن مؤسســـة اإلمـــارات للطاقة 
النووية ”ركزت منذ تأسيسها عام 2009، على 

التطبيق اآلمـــن للبرنامج النووي الســـلمي، 
التـــي  الصعوبـــات  ُتديـــر  أن  واســـتطاعت 
واجهتها فـــي الموقع بخبـــرة عالية لضمان 
توافق جميع عمليات البناء مع أعلى معايير 

السالمة والجودة“.
وأكد محمد الحمـــادي الرئيس التنفيذي 
للمؤسســـة أن ”الجهود منصبة على التركيز 
على ثقافة الســـالمة في البرنامج اإلنشـــائي 
المكثـــف وفي جميـــع األنشـــطة الجارية في 
فـــي موقع براكة، لتوفير بيئة عمل آمنة آلالف 

الموظفين في الموقع يوميا“.
وأوضـــح أنـــه مـــع انطـــالق العمليـــات 
اإلنشائية للمحطة الرابعة، ستصبح مؤسسة 
اإلمـــارات للطاقة النووية مســـؤولة عن أكبر 
برنامج إنشـــائي نووي فـــي العالم، اذ يعمل 
نحو 18 ألف موظف في الموقع لتحقيق رؤية 
المؤسسة التي تسعى إلى توفير طاقة نووية 

آمنة وصديقة للبيئة في عام �2017.

ومـــن المقرر أن توفـــر المفاعالت األربعة 
نحـــو 5600 ميغاواط من الطاقـــة الكهربائية، 
وتجاوزت نســـبة إنجاز المحطـــة األولى 75 
بالمئـــة ، فـــي حين وصلـــت النســـبة الكلية 

إلنجاز المشروع إلى أكثر من 50 بالمئة .
وفي عام 2020، ســـيكون فريق مؤسســـة 
اإلمارات للطاقة النووية مسؤوًال عن تشغيل 
المحطات التي ســـتوفر نحو ربع احتياجات 
اإلمـــارات من الكهرباء، وستســـهم في تقليل 
االنبعاثـــات الكربونية بنحـــو 12 مليون طن 

سنويا.
وكانت المؤسسة قد فازت مؤخرا بالمركز 
األول فـــي الجائزة العالميـــة إلدارة المخاطر 
لعام 2015 الصادرة من معهد إدارة المخاطر، 
وذلك في فئة “ تطوير قدرات إدارة المخاطر“ 
مما يعكس التزام المؤسسة بأعلى المعايير 

الدولية للسالمة والجودة وإدارة المخاطر.
وتعتمد المؤسسة برنامجا مكثفا لضمان 

الجودة للتأكد من االلتـــزام بأفضل المعايير 
ومتطلبـــات التراخيـــص فـــي قطـــاع الطاقة 
النووية في جميع عمليات اإلنشاء والتشغيل 

منذ انطالقها.
وخصصـــت المؤسســـة حتـــى اآلن أكثر 
من 41 ألف ســـاعة عمل لعمليات التدقيق في 
الجودة على جميع مراحل البرنامج .ويجري 
تطبيـــق تلك المعايير علـــى جميع المقاولين 
الرئيســـيين والفرعيين الذين يعملون ضمن 

سلسلة اإلمداد لديها.
وتعمـــل المؤسســـة وفـــق أعلـــى درجات 
الشفافية، حيث يظهر دليل المؤسسة لضمان 
الجـــودة جميـــع المتطلبات والمســـؤوليات 
المتعلقة بالجودة لألنشـــطة التي تنفذها أو 
المنفذة بالنيابة عنها ويشـــمل ذلك اإلشراف 
على موقع المقاول الرئيسي الشركة الكورية 
للطاقـــة الكهربائيـــة (كيبكـــو) والمقاوليـــن 

الفرعيين والموردين.
وأشارت المؤسســـة إلى أن االستعدادات 
لبدء إنشـــاء المحطة الرابعة، شملت األعمال 
التحضيرية طوال األشهر السبعة الماضية، 
تحضيـــرا  األساســـات  تجهيـــز  وتضمنـــت 
لصب الخرســـانة وعوازل المياه وتجهيزات 
األنابيـــب  لحمايـــة  الكاثوديـــة،  الحمايـــة 
المعدنية من التـــآكل نتيجة الصدأ، وتركيب 

الحديد المسلح.
وستجري عمليات إنشـــاء مبنى المفاعل 
في األعوام الثالثة المقبلة وستدخل المحطة 

حيز التشغيل في عام 2020.
وحققت المؤسســـة حتى أمـــس 13 هدفا 
من األهداف الرئيســـية للمشـــروع في الوقت 
المحدد، وهي تركـــز اآلن على تحقيق الهدف 
الرئيســـي المقبل بأمان وفي الوقت المحدد، 
وهو تحميـــل أول دفعة للوقـــود النووي في 

المحطة األولى في عام 2016.
وســـيؤكد هذا اإلنجاز المهم عند تحقيقه 
قدرة المؤسســـة على التنســـيق بين اإلنشاء 
والتشـــغيل والوظائـــف األخـــرى وعلى أنها 
تعمـــل بطريقة فعالة للحصول على أول دفعة 

من الوقود النووي في اإلمارات.

دخل املشــــــروع النووي الســــــلمي في اإلمارات مرحلة جديدة أمس بإعالن بدء أعمال بناء 
احملطة الرابعة، ليصبح أكبر مشروع للطاقة النووية في العالم. وقد جتاوزت نسبة اإلجناز 

في املشروع العمالق حاجز 50 باملئة.

اإلمارات تبدأ إنشاء المحطة الرابعة في أكبر مجمع نووي في العالم
[ أول موقع يجري فيه بناء 4 محطات نووية متطابقة في وقت واحد [ نسبة اإلنجاز تجاوزت 50 بالمئة من مجمل أعمال المشروع

املشروع النووي اإلماراتي حائز على الجائزة العاملية إلدارة املخاطر

سهيل المزروعي: 

الطاقة النووية سيكون لها 

دور كبير في توفير طاقة 

مستدامة لإلمارات

محمد الحمادي: 

مؤسسة اإلمارات للطاقة 

النووية تعتمد أعلى معايير 

السالمة وإدارة المخاطر

تيموسين إنجين: 

نعتقد أننا سنشهد ارتفاعا 

في خسائر االئتمان في 

المصارف السعودية

البحرين تؤجل خطة لرفع الدعم عن اللحوم تأثير هبوط سعر النفط يمتد للمصارف السعودية

حقائق املشروع النووي اإلماراتي

توفير ربع حاجة اإلمارات من الكهرباء

تشغيل المحطات بين 2017 – 2020

طاقة المحطات 5600 ميغاواط        

توفير 12 مليون طن سنويا من 

االنبعاثات

◄

◄

◄

◄



محمد حماد

} القاهــرة – لم تحقـــق حملة ”بالها لحمة“ (ال 
حاجة للحوم) أي نتائج تذكر، رغم انتشـــارها 
في كثير من مدن المحافظات المصرية وقراها، 
والتي أطلقها عدد من نشطاء مواقع التواصل 
االجتماعي مع حركـــة ”مواطنون ضد الغالء“ 
منذ 4 أســـابيع تقريبا، كرد فعل شـــعبي تجاه 

االرتفاع الكبير في أسعار اللحوم.
وكانت أســـعار اللحوم قد بلغت مستويات 
قياســـية منذ شهر رمضان، حيث تجاوز سعر 
الكيلو في كثير من المناطق الشـــعبية بمصر 
حاجـــز 12 دوالرا ألول مـــرة، بينمـــا شـــهدت 
المناطـــق الراقيـــة وبعض المدن الســـاحلية 
ارتفاعا ملحوظا، ووصل سعر الكيلو إلى 15.5 

دوالرا.
والتجــــارة  التمويــــن  وزارة  وحاولــــت 
الداخليــــة ضــــخ كميــــات كبيرة مــــن اللحوم 
المســــتوردة من إثيوبيا والســــودان بأسعار 
تبدأ مــــن 6.5 دوالر للكيلو فــــي محاولة لكبح 

جماح األسعار.
وتزايــــد القلــــق بين محــــدودي الدخل من 
حدوث طفرة غير محســــوبة في األســــعار مع 
اقتــــراب عيد األضحى المبارك والذي يشــــهد 
طلبا مرتفعا على اللحــــوم الحمراء باعتباره 
”عيد اللحمة“ كما يعرفه المصريون البسطاء.

وقد اســــتبعد محمد وهبة رئيس شــــعبة 
القصابيــــن باتحاد الغرف التجارية المصرية 
في تصريحــــات لـ“العــــرب“ أن تنجح الحملة 
فــــي الســــيطرة علــــى األســــعار، ألن موجــــة 
التضخم سببها الفجوة الكبيرة بين معدالت 
االســــتهالك واإلنتاج، وهي خارجة عن إرادة 

القصابين أنفسهم.

وكشـــفت دراســـة صـــادرة عـــن الجهـــاز 
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن نســـبة 
االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء تبلغ نحو 

74 بالمئة.
وأوضـــح وهبـــة أن االرتفـــاع الكبيـــر في 
أســـعار األعـــالف، وقـــرارات البنـــك المركزي 
المصـــري بتقييـــد توفيـــر العملـــة الصعبـــة 
للمستوردين أدت إلى تراجع حجم االستيراد 

الخارجي وهو من أهم األسباب وراء األزمة.
ويضع البنك المركزي قيودا على التعامل 
بالدوالر األميركي وال يســـمح إال بإيداع أكثر 
من 50 ألف دوالر شهريا لألفراد بهدف القضاء 
على الســـوق الموازية لســـعر صرف الدوالر، 

مقابل الجنيه المصري.
وأشـــار وهبة إلى أن ارتفاع ســـعر صرف 
الدوالر مقابل الجنيه المصري خالل الشـــهور 
الماضيـــة كان وال يـــزال يتصـــدر األســـباب 
الرئيســـية في رفع أسعار عدد كبير من السلع 
التـــي يتم اســـتيرادها مـــن الخـــارج، ومنها 

اللحوم الحمراء.
وقـــال إن القصابيـــن ال يتعمـــدون زيـــادة 
أســـعار اللحوم، إال أن اإلنتاج المحلي وحده 

ال يكفي حاجة االستهالك.
وقدرت دراســـة للجهاز المركـــزي للتعبئة 
العامـــة واإلحصـــاء عـــن اللحـــوم الحمـــراء، 
إجمالـــي حجم اإلنتـــاج الحيوانـــي في مصر 
بنحـــو 965 ألـــف طـــن، بينما يصـــل إجمالي 
االستهالك إلى أكثر من 1.3 مليون طن سنويا، 
مـــا يعني وجود فجوة غذائيـــة تبلغ نحو 335 

ألف طن سنويا.
وأضافت الدراسة أن عدد رؤوس الماشية 
فـــي مصـــر تقـــدر بنحـــو 18.5 مليـــون رأس، 
تبلـــغ نســـبة األبقار منهـــا نحـــو 25.6 بالمئة 
والجامـــوس نحـــو 21.1 بالمئـــة واألغنام 30 
بالمئـــة والماعـــز 22.4 بالمئة، بينمـــا التزيد 

نسبة اإلبل على واحد بالمئة.
وتحتـــاج الماشـــية في مصر ســـنويا إلى 
40.4 مليون طن مـــن األعالف الخضراء ونحو 

16 مليون طن من األنواع األخرى.

وقال محمد شكري رئيس غرفة الصناعات 
المصريـــة  الصناعـــات  باتحـــاد  الغذائيـــة 
لـ“العـــرب“ إن اإلنتـــاج المحلـــي مـــن اللحوم 
الحمراء شـــهد حالـــة تذبذب خالل الشـــهور 

الماضية، نتيجة تراجع اإلنتاج.
وأضـــاف أن ارتفاع أســـعار األعالف كان 
لـــه أثر ســـلبي كبير علـــى صناعتـــي اللحوم 

والدواجن على السواء.
وأوضـــح أن الكثير مـــن المصانع تأثرت 
ســـلبا باألزمة خاصة مع ارتفاع ســـعر صرف 
الـــدوالر وهـــي المصانـــع العاملة فـــي مجال 
تصنيع اللحوم مثل الالنشـــون والبســـطرمة 
والسوســـيس والبرغر، التي تعتمد ُكليا على 

اللحوم المجمدة والمستوردة من الخارج.
وأشار إلى أن تراجع االستيراد بشكل كبير 

نتيجـــة صعوبـــة توفير العملـــة الصعبة دفع 
شـــريحة من تلك المصانع إلى شـــراء اللحوم 
البلديـــة، وهو ما أدى إلى قلة المعروض منها 

في األسواق خالل الشهور األخيرة.
وتعـــد مصـــر مـــن أكبـــر الـــدول العربية 
اســـتيرادا للحوم، بينما تعتبر البرازيل أكبر 
الدول المصـــدرة للحوم الحمـــراء إلى مصر، 
حيث تصـــل قيمة صادراتها إلـــى نحو مليار 
دوالر ســـنويا طبقـــا لبيانات الغرفـــة العربية 

البرازيلية للتجارة.
وقال طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات 
المصريـــة والعضو المنتدب لشـــركة القاهرة 
إن تراجع المعروض من  للدواجن لـ“العـــرب“ 
اللحوم وارتفاع أســـعارها سيؤديان بطبيعة 
الحال إلـــى زيادة الطلب علـــى الدواجن التي 

تشـــهد أزمة حقيقية نتيجة اســـتمرار تبعات 
مرض أنفلونزا الطيور.

وأضـــاف أن صناعة اللحـــوم بحاجة إلى 
إســـتراتيجية قومية تساهم في زيادة اإلنتاج 
وخفـــض تكاليف اإلنتاج من خالل اســـتخدام 
واالســـتعانة  الحديثـــة  العلميـــة  األســـاليب 
بالخبـــرات العالميـــة فـــي ذلك المجـــال، مع 
ضرورة العمل على تحقيق االكتفاء الذاتي من 

األعالف.
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◄ كشفت وزارة السياحة المصرية 
أن عدد السياح اإلماراتيين إلى 

مصر ارتفع خالل األشهر السبعة 
األولى من العام الحالي بنسبة 
6 بالمئة بمقارنة سنوية لتحتل 

المرتبة األولى بين السياح العرب.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر 
سوق دبي المالي سجل خالل الشهر 

الماضي انخفاضا بلغت نسبته 
6 بالمئة، لتتراجع بذلك القيمة 

السوقية لألسهم المدرجة بأكثر من 
100 مليار دوالر.

◄ ارتفعت االحتياطات الدولية 
الصافية لدى المغرب في 21 

أغسطس بنسبة 19 بالمئة بمقارنة 
سنوية لتصل إلى نحو 5 مليارات 
دوالر بحسب بيانات صدرت أمس 

عن بنك المغرب المركزي.

◄ أوقفت مؤسسة الموانئ الكويتية 
أمس حركة المالحة البحرية في 

الموانئ الثالثة (الشويخ والشعيبة 
والدوحة) بسبب سوء األحوال 

الجوية وانخفاض مستوى الرؤية 
إلى أقل من نصف ميل بحري.

◄ تتواصل في مطار محمد الخامس 
الدولي في الدار البيضاء منذ يوم 
الثالثاء فعاليات معرض الطيران 

الخاص وطيران رجال األعمال، 
والذي يركد الدور المتنامي للمغرب 

في صناعة الطيران العالمية.

◄ أظهرت دراسة لشركة 
ماستركارد، الراعي الرئيس 

لمهرجان مفاجآت صيف دبي، أن 
مدينة دبي حلت في المركز الرابع 

عالميا من حيث عدد المسافرين 
الدوليين الذين يزورون المدن خالل 

العام الحالي.

باختصار

ــــــة مقاطعة اللحوم احلمراء فــــــي مصر في حتقيق نتائج ملموســــــة لتخفيض  فشــــــلت حمل
األسعار، التي يرى خبراء أن ارتفاعها لم يكن بسبب جشع التجار، بقدر كونه انعكاسا 
للفجــــــوة الكبيرة بني معدالت اإلنتاج واالســــــتهالك، التي قدروهــــــا بحوالي 335 ألف طن 

سنويا.

حملة مقاطعة اللحوم المصرية تفشل في خفض أسعارها
[ عجز إنتاج اللحوم محليا يبلغ 335 ألف طن سنويا  [ دعوات لوضع استراتيجية لزيادة اإلنتاج وخفض التكاليف

الفجوة بني اإلنتاج واالستهالك املحلي لم تسمح بانخفاض األسعار

محمد وهبة: 

ارتفاع األسعار ناتج عن الفجوة 

بين اإلنتاج واالستهالك 

وليس عن جشع التجار

رئيس شركة جاغوار الندروفر وأول سائق هندي في سباقات فورميوال ١ والعب كريكيت، يقدمون في مومباي أمس سيارة الندروفر ديسكفري الجديدة

نفـــت شـــركة أرابتك  } دبــي (اإلمــارات) – 
اإلماراتيـــة للبناء أمـــس التقارير اإلعالمية، 
التي ذكرت أنها ســـتنفذ املرحلة األولى فقط 
من مشـــروع بناء مليون وحدة ســـكنية في 

مصر.
وكانت الشـــركة قد أعلنـــت قبل أكثر من 
عام عن اتفـــاق مبدئي مع احلكومة املصرية 
علـــى بناء مليـــون وحدة ســـكنية في مصر 
لكنها تســـعى إلـــى إمتام الصفقـــة منذ ذلك 

احلني، بسبب خالفات حول التفاصيل.
وقالـــت أرابتك في بيـــان للبورصة أمس 
إنه ”ال توجد أي مســـتجدات حول مشـــروع 
اإلســـكان في مصر وبالتالي تنفي الشـــركة 
اخلبـــر املذكور أعاله“ لكنها لم حتدد مصدر 

التقرير الذي أشارت إليه.
وكان مســــؤولون مصريون قــــد ذكروا 
أن إجمالــــي تكلفة املشــــروع ســــتبلغ نحو 
36 مليــــار دوالر. وفي أبريــــل قالت أرابتك 
إن املرحلــــة األولى ستشــــمل بناء 100 ألف 

وحدة سكنية.
ويتســـاءل احملللـــون عـــن قدرة شـــركة 
أرابتـــك ومدى توافر املوارد لديها لتســـليم 
املليون وحدة بحلول املوعد النهائي احملدد 
لذلك في عام 2020، خاصة بعد إعادة الهيكلة 

التي شهدتها الشركة خالل العام األخير.

أرابتك تنفي حل خالفات        

مشروع اإلسكان المصري

طارق توفيق: 

مطلوب إستراتيجية واضحة 

للحوم قبل أن تقترب من 

سوق الدواجن

اقتصاد
سوق الكويت 

5.763.31

0.59%

4.352.21

0.53%

سوق مسقطسوق قطر

3.513.95

1.97%

5.750.88

0.93%

سوق السعودية

7.367.55

0.95%

سوق البحرين

1.298.98

0.03%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغالق 02 سبتمبر 2015األسواق املالية في دول مجلس التعاون الخليجي

11.385.90

0.26%

} القاهــرة – احتفلـــت مصر واإلمـــارات أمس 
بإجنـــاز املشـــروع املشـــترك للتدريـــب من أجل 
التشغيل، بحضور الوزير اإلماراتي املسؤول عن 
تنسيق املشـــاريع التنموية اإلماراتية في مصر 

سلطان أحمد اجلابر.
ومت تنفيذ املشـــروع فـــي 27 محافظة على 4 
مراحل بالتعاون بني املكتب التنسيقي للمشاريع 
التنمويـــة اإلماراتية ومجلس التدريب الصناعي 
املصـــري وهيئـــة تنميـــة صناعـــة تكنولوجيـــا 
املعلومات وانطلقت أولى دوراته في يونيو 2014.
وشهد املشـــروع تدريب 80 ألفا من الباحثني 
عن العمل في مختلـــف القطاعات اإلنتاجية ومت 
تشـــغيل نحو 60 باملئة منهم في القطاع اخلاص 

واألعمال احلرة وشركات االتصاالت.

وســـاهم املشـــروع  في توفير نحو 50 باملئة 
مـــن احتياجـــات التدريـــب املهنـــي في ســـوق 
العمل وأحدث نقلة نوعيـــة في قدرات ومهارات 
املتدربـــني الذيـــن اكتســـبوا مهـــارات تتيح لهم 

مواكبة االحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وقـــال اجلابر ”إننـــا نحتفل اليـــوم بإجناز 
واحد من املشـــاريع التي تكتسب أهمية خاصة 
حيـــث تعاونت اإلمـــارات مع اجلانـــب املصري 
لتمكني جيل الشـــباب واملرأة من خالل تدريبهم 
وتأهيلهم ومســـاعدتهم في العثـــور على فرص 

عمل تناسب كفاءاتهم ومهاراتهم.
وتعد اإلمارات مـــن أكبر الداعمني ملصر منذ 
اإلطاحة بحكومة اإلخوان املسلمني في منتصف 
عام 2013، وهي تشـــرف بشكل مباشر على تنفيذ 

مشـــاريعها، مـــن أجل حتقيـــق آثـــار اقتصادية 
واجتماعيـــة إيجابية تســـهم في زيـــادة اإلنتاج 

وحتقيق التنمية املستدامة.
وأكـــد اجلابـــر أن تأثير املشـــروع اإليجابي 
سيســـتمر في زيادة فرص احلصـــول على عمل 
لدى شرائح الشـــباب واملرأة وتلبية احتياجات 
القطاعـــات االقتصاديـــة واإلنتاجيـــة وتأهيـــل 

األيدي املاهرة مبا يضمن زيادة اإلنتاج ويحقق 
طموحات الباحثني عن العمل من اجلنسني.

وأضـــاف أن ”املشـــروع لـــه مكانـــة خاصة 
حيـــث تعلمنا من قيادة اإلمارات أن االســـتثمار 
في اإلنســـان والتعليم هو أفضل اســـتثمار ألن 
اإلنسان هو عماد احلضارة، كما أن متكني املرأة 

هو متكني للمجتمع�.
وتتجلى أهمية املشروع من خالل إجنازه في 
وقت قياســـي بفضل اإلقبال الكبير على مختلف 
برامـــج التدريب وأيضا بفضـــل النموذج الفريد 
في أســـلوب العمـــل لتنفيذ املشـــاريع التنموية 
اإلماراتيـــة فـــي مصر والـــذي متيز باملســـتوى 
العالـــي مـــن التعـــاون والتنســـيق املتواصـــل 

واملتابعة الدؤوبة.

إنجاز المشروع اإلماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل

سلطان أحمد الجابر: 

تأثير المشروع اإليجابي 

سيستمر بزيادة فرص العمل

للشباب من الجنسين



} لنــدن - ســـتتجاوز امللكـــة إليزابيث الثانية 
حكم قريبتها امللكـــة فيكتوريا التي بقيت على 
العـــرش 63 عامـــا و216 يومـــا (22 يونيو 1837 
و20 ينايـــر 1901) عندما حتل الســـاعة الرابعة 

والنصف بتوقيت غرينتش األربعاء املقبل.
ووفق املؤرخني والسياســـيني فإن التوصل 
إلى حتديد الســـاعة بشكل دقيق أمر صعب ألن 
امللك جورج الســـادس والـــد امللكة، توفي أثناء 
نومه في ســـاعة لـــم يعلن عنهـــا القصر امللكي 

أبدا.
وتأمل ملكة بريطانيا في إحياء هذا احلدث 
بعيدا عن املراسم واالحتفاالت وستكون بحلول 
توقيته في أســـكتلندا، حيث متضي عادة فصل 

الصيف هناك، ويتزامن ذلك اليوم مع تدشينها 
خطا جديدا لسكك احلديد.

ويعتقد البريطانيون أن هذا النشاط يعكس 
صـــورة حكمها الذي متيز منـــذ توليها العرش 
في 1952 بروح الواجب وهو أسلوب ورثته عن 

والدها وجدها جورج اخلامس.
ويعتبـــر املـــؤرخ ديفيد ســـتاركي أن امللكة 
إليزابيـــث الثانيـــة حققـــت رقما قياســـيا في 
االســـتقامة التـــي ال غبار عليهـــا وهي حتظى 
باحترام كبير جدا. وقـــال ”تؤدي دورها بعزة. 
وفـــي حقبة التعبير املفرط عن املشـــاعر، حتكم 

البالد بنهج قدمي بعض الشيء“.
كما يلفت أندرو غيمســـن الـــذي أصدر قبل 
فترة قصيـــرة كتابا عن امللوك البريطانيني منذ 
العـــام 1066 إلـــى أنه من غير املعتـــاد أن يتوج 
امللك شـــابا ويعيش لفترة طويلة جدا. وصرح 
لوكالة الصحافة الفرنسية قائال إنه ”بشكل عام 
ال يتـــوج امللك أو امللكة في عمر شـــاب أو أنهم 
يتوجون في عمر شاب لكنهم ميوتون أيضا في 

سن مبكرة“.

وهـــو يرى أن حكم امللكة احلالية ســـيعتبر 
إجنـــازا رائعا ألنها متكنت من البقاء راســـخة 
علـــى العرش طـــوال فترة متيـــزت بالكثير من 
التغيـــرات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة الهائلة 

طيلة عقود.
وفي حني شهد عهد امللكة فيكتوريا وصول 
اإلشعاع البريطاني إلى ذروته مع إمبراطورية 
عاملية وتوســـع صناعـــي صاروخي، متيز عهد 

امللكة إليزابيث الثانية بتقلص أفق البالد.
فقد طبع عهد امللكـــة احلالية بعملية إعادة 
اإلعمار التي تلت احلرب العاملية الثانية وتفكك 
اإلمبراطورية البريطانية والتقارب مع أوروبا، 
فضال عـــن االنهيار االقتصادي في ســـبعينات 
القـــرن املاضي وعـــودة النمو فـــي الثمانينات 
واالضطرابـــات فـــي أيرلندا الشـــمالية وتدفق 

املهاجرين بأعداد هائلة ما غّير وجه البالد.
ولعـــل األزمة الشـــخصية التـــي واجهتها 
امللكة كانت من أبرز احملطات السيئة التي مرت 
بها، مع طالق ثالثة مـــن أوالدها األربعة وعدم 
فهم كامل من البريطانيني لتأخر ردة فعلها على 
وفـــاة األميرة ديانا، فـــي تناقض تام مع موجة 
التأثـــر التي عمت الشـــعب، إال أنها عرفت بعد 

ذلك كيف تستميل تأييده.
ومع استمرارها لهذه الفترة الطويلة، باتت 
العائلة املالكة تضم اآلن أربعة أجيال وهو أمر 

غير مسبوق منذ عهد امللكة فيكتوريا.

ويحمل ابن امللكة البكر األمير تشـــارلز (66 
عاما) رقما قياســـيا وطنيا أيضـــا وهو وريث 
العـــرش الذي ينتظر تولـــي املنصب منذ أطول 
فترة، فهو ولي العهد منذ كان في ســـن الثالثة، 
فيمـــا يحتل ابنه األكبـــر األمير وليـــام املرتبة 
الثانيـــة في الترتيب ويليـــه ابنه األمير جورج 

البالغ سنتني.
وتقول الباحثة في جامعة ”بليموث“ غوديث 
روبوثام إن امللكة حكمت البالد لفترة طويلة جدا 

يصعب معها تصور البالد من دونها.
ذي  ”إليزابيـــث:  كتـــاب  متهيـــد  وفـــي 
وهـــي ســـيرة جديـــدة للملكـــة  ستيدفاســـت“ 
البريطانيـــة وضعها وزير اخلارجية الســـابق 
دوغالس هيـــرد، يقول دوق كامبريـــدج األمير 
وليـــام إن جدتـــه تعد قـــدوة حياة فـــي خدمة 

الشعب، وحيا لطفها وحسها الفكاهي.
وإلى جانب اململكة املتحدة، حتكم امللكة 15 
بلدا آخر من بينها كندا وأســـتراليا وجامايكا، 
وهي عميدة ســـن امللـــوك وامللكات فـــي العالم 
منذ وفاة العاهل الســـعودي امللـــك عبدالله بن 
عبدالعزيز في يناير املاضي عن عمر ناهز الـ90 

عاما.
إال أنهـــا ليســـت صاحبة أطـــول عهد على 
الصعيـــد العاملـــي، فملـــك تايالنـــد بوميبـــول 
أدوليـــادي البالـــغ 87 عاما، اعتلـــى العرش في 

العام 1946 أي قبلها بست سنوات.
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امللكة رانيا العبدالله تشرك معجبيها في االحتفال بميالدها الـ45

سبعة أيام فقط تفصل امللكة إليزابيث الثانية لتصبح العاهل البريطاني الذي تولى العرش 
أطول فترة بني ملوك اململكة التي ال تغيب عنها الشمس، وهو رقم قياسي تنوي االحتفال 
به دون أي بهرج، ويبدو أنها ســــــتكتفي بالتزاماتها الرســــــمية املدرجة في نشاطها امللكي 

املعتاد.

} عامن - أطفأت امللكة األردنية رانيا العبدالله 
االثنني املاضي شـــمعتها الــــ45، لتكرس بذلك 
مســـيرة حافلة بالتميز في مجـــاالت عدة منذ 
تولي زوجها امللـــك عبدالله العرش في فبراير 
1999، حيـــث أشـــركت محبيها فـــي االحتفال 
باملناسبة عندما نشرت صورها في حساباتها 

اخلاصة على الشبكات االجتماعية.
وسيكون نشاطها حافال في عامها اجلديد 
إذ ستبدأ العام املقبل بجني ثمار ملساتها على 
أجندا التنمية العاملية بعد أن اختارها األمني 
العـــام لألمم بـــان كي مون لتكـــون عضوا في 
اللجنة االستشـــارية رفيعة املستوى عام 2012 

في هذا اخلصوص.

وقبل يوم من االحتفال مبيالدها، انضمت 
ســـيدة األناقة، كمـــا يلقبها البعـــض، إلى 42 
يتيما ويتيمة مع مشـــرفيهم في ”بيت ســـتي“ 
الذي تأســـس فـــي 2010 فـــي جبـــل اللويبدة 
بالعاصمـــة عمان إلعداد بعـــض أطباق الغداء 

ومن ثمة تناولها.
وخـــالل عـــام مضـــى، تفاعلـــت امللكة مع 
متابعيها على الشـــبكات االجتماعية ونشرت 
صـــورا ركزت من خاللها على عدة محطات في 
حياتها، ســـواء مع أبنائها أو مشـــاركتها في 

الفعاليات الشبابية والنسائية واالجتماعية.
ورمبـــا تكون أبرز الصـــور املتميزة والتي 
القت تفاعال كبيرا صورة ”سيلفي“ التقطت في 

الســـيارة جمعتها بامللك األردني وولي العهد 
األمير حســـني بن عبداللـــه الثاني بعد انتهاء 

االحتفال بعيد االستقالل.
وكان لنبـــذ عنف املتطرفـــني حّيز كبير في 
خطاباتها خالل حضورها الالفت في احملافل 
االجتماعية. ولعل مشـــاركتها فـــي مظاهرات 
التنديد مبقتل الطيار األردني معاذ الكساسبة 
علـــى يد داعش في فبراير املاضي من بني أهم 

احملطات املضيئة للملكة الشابة.
وســـلطت خـــالل مشـــاركتها فـــي مؤمتر 
جتمع رجال األعمال الفرنســـيني ”ميديف“ في 
العاصمة الفرنســـية باريس اخلميس املاضي 
الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب 

العربي وأهمية االستثمار فيه وضرورة منحه 
الفرص، مؤكدة أن ”أفضل وقت لالستثمار في 

الشرق األوسط هو اآلن“.
وانتقـــدت خالل كلمة ألقتهـــا أمام املؤمتر 
بحضـــور ابنتها األميرة إميان العبدالله حجم 

مساهمة املسلمني في مواجهة داعش.

لم يسبق أن تربع أحد ملوك المملكة المتحدة على العرش مدة 64 عاما

[ تقلبات سياسية واقتصادية وشخصية رافقت الملكة إليزابيث الثانية منذ توليها العرش

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

مباراة كرة قدم تجمع 

زعماء دول البلقان

} الرئيس الروسي فالديمير بوتين في استعراض للقوة خالل أدائه للتمارين الرياضية بالمقر الرئاسي الصيفي في منتجع سوتشي على ضفاف البحر 
األسود، في وقت يجري فيه حلف الناتو مناورات عسكرية على الضفة األخرى في أوكرانيا.

} فيينــا - عرفـــت الليلـــة األولى مـــن قمة غرب 
البلقان فـــي العاصمة النمســـاوية، مباراة كرة 
قدم بيـــن الزعمـــاء والرؤســـاء، شـــكلها فريقا 
االتحاد األوروبي المستقبل واالتحاد األوروبي، 
وأدارها المفوض األوروبي لشـــؤون سياســـة 

الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان.
وضمت تشـــكيلة الفريق األول في المباراة 
التـــي أطلـــق صافرتهـــا هـــان رئيس الـــوزراء 
الصربي ألكســـندر فوســـيتش ورئيس الوزراء 
األلباني أيدي رامـــا، ورئيس الوزراء المقدوني 

نيكوال جروفسكي.
أما تشـــكيلة الفريق الثانـــي فضّمت رئيس 
الـــوزراء الســـلوفيني ميـــرو ســـيرار ووزيـــر 
الخارجية النمســـاوي سيباستيان كورتس إلى 

جانب سياسيين أوربيين آخرين.
وانتهى اللقاء بفوز فريق االتحاد األوروبي 
المســـتقبل بــــ4 أهـــداف مقابل هدفين، ســـجل 
رئيـــس الـــوزراء المقدوني نيكوال جروفســـكي 
هدفين، وســـجل وزير التكامل الكوسوفي باكيم 

تشوالقو الهدفين اآلخرين.
وأدلـــى رئيس الوزراء الكوســـوفي هاشـــم 
تاتشـــي بتصريحات طريفة عقـــب المباراة قال 
خاللها إن هذا الفوز يظهر مدى الحاجة الماسة 

إلى العبين جدد داخل االتحاد.
يذكر أن القمة الطارئـــة التأمت على خلفية 
تنامـــي تدفق المهاجرين الســـريين نحو القارة 

العجوز بشكل غير مسبوق.

تميز  يعكس  املــلــكــة  نــشــاط 

ــة عـــقـــود بـــروح  ــل حــكــمــهــا طــي

عن  ورثته  أسلوب  وهو  الواجب، 

والدها وجدها

◄

◄ طلبت الرئيسة الكورية الجنوبية 
باك كون هيه من الشعب مساعدتها 

في تسمية خمسة جراء ولدتها 
كلبتها األليفة سايروم في قصر 

الرئاسة قبل أيام.

◄ استنكر الكاتب األميركي 
المخضرم تشارلز كروثامر برود 

الرئيس األميركي باراك أوباما، حيال 
ما وصفه بكره الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين ألوباما.

◄ أعربت الوزيرة البريطانية في 
حكومة الظل العمالية أليسون 

ماكفرن عن دهشتها النتقادها بأنها 
بالغت في الكشف عن صدرها خالل 

مناظرة تلفزيونية.

◄ اتهم وزير الهجرة األسترالي بيتر 
دوتون مؤسسات إعالمية أسترالية 

بشن حرب ”جهاد“ ضد حكومته، 
قبيل انتخابات فرعية ينظر إليها 
على أنها بمثابة اختبار للحكومة.

◄ تعهدت اإلعالمية الفلبينية 
كورنيا سانشيز بطرد مراسل محطة 

”سي أن أن“ في حال نالت منصب 
السيدة األولى، إن أصبح زوجها 

وزير الداخلية مار روكساز رئيسا 
للبالد.

◄ المسؤولة السابقة في وزارة 
الدفاع الروسية يفغينيا فاسيليفا 
أطلق سراحها مؤخرا قبل انتهاء 

محكوميتها، وذلك بعد قضائها 
3 أشهر ونصف الشهر فقط في 

السجن.

◄ أنكر هانتر بايدن، ابن نائب 
الرئيس األميركي، أن يكون لديه 

حساب على الموقع الجنسي ”آشلي 
ماديسون“، رغم اكتشاف القراصنة 

لعنوان بريد إلكتروني يطابق 
عنوانه.

} تونس - لم يدر في مخيلة التونســـيني يوما 
أن تشـــغل زيارة أحـــد وزراء حكومات ما بعد 
الثـــورة القاصي والداني، بـــل طالب البعض 
منهم بتكـــرار مثل هذه الزيارات للوقوف أكثر 
على األوضاع املزرية التي تعيشـــها البالد مع 

االنكماش غير املسبوق لالقتصاد.
وأثارت زيارة وزير العدل التونســـي محمد 
صالح بن عيســـى إلى أحد ســـجون العاصمة 
التونســـية األســـبوع املاضـــي جـــدال كبيـــرا 
خصوصا أنه زاره مرتني في غضون ٢٤ ســـاعة 

فقط بسبب احلالة املتردية لوضعية املطبخ.
وخّلفـــت حالة املطبخ في ســـجن ”الرابطة“ 
حالة من االســـتياء والغضب لدى الوزير الذي 
توعد مبحاســـبة املســـؤولني عن ذلـــك اإلهمال 
واحلـــال أن عـــدد الســـجناء ال يتعـــدى بضع 
العشـــرات، حيث يفتـــرض أن تكـــون الظروف 

أفضل والوضعية أحسن.
وفاجـــأ ابن عيســـى مســـؤولي املؤسســـة 
الســـجنية حينما دخل برفقة وفد وزاري خالل 
يوم عمل عادي وعاين إقامة الســـجناء، محمال 
القائمـــني علـــى الســـجن مســـؤولياتهم جتاه 

املقيمني فيه.
وأمهل الوزير مدير السجن يوما واحدا كي 
يعمل على جتاوز النقائص التي اكتشفها خالل 
زيارته، قبـــل أن يعلن عن نيته العودة في وقت 

الحق للتأكد من مدى تدارك النقائص.
وتتنـــزل هـــذه الزيـــارة في إطـــار مواصلة 
تشـــخيص حكومـــة احلبيـــب الصيـــد للوضع 
الصعـــب فـــي العديد مـــن القطاعـــات وخاصة 
الســـجون بهدف العمل علـــى تطوير املنظومة 
الســـجنية وحتســـني أوضاعها ضمن برنامج 

إصالح القضاء والسجون.
وكغيره من الســـجون املنتشـــرة في تونس 
يعاني سجن ”الرابطة“ من الكثير من اإلخالالت 
يرجعهـــا متابعـــون إلـــى إهمـــال احلكومـــات 
املتعاقبة لهذا القطاع إلى جانب النقص الفادح 
في التمويل من خالل رصد ميزانيات ضعيفة ال 

تضمن عملها على الوجه املطلوب.
وكان تقرير لألمم املتحدة، أشـــار بداية هذا 
العام إلى أن نســـبة االكتظـــاظ جتاوزت داخل 
الســـجون التونســـية ١٥٠ في املئـــة، وأن هناك 
غرفا تأوي ١٢٥ سجينا رغم أن طاقة استيعابها 

ال تتعدى الـ٥٠.
كما أن هناك ســـجنا ينزل فيه أكثر من ٥٠٠ 
ســـجني رغم أنه ال يســـتوعب إال ٤١٤ ســـريرا، 
وهو ما يساهم في انتشـــار األمراض اجللدية 

وارتفاع نسبة العنف.
ودأبت منظمات حقوقيـــة دولية على اتهام 
الســـلطات التونســـية منذ زمن بعيد بالتخاذل 
في حتســـني وضعية الســـجون، وأشـــارت في 
تقريرهـــا إلى أنها الحظت أن معظم الســـجناء 
يحتجزون في زنازين سيئة التهوية وال تخضع 

للمعايير الدولية.

وزير العدل التونسي مستاء 

من تردي مطبخ للسجناء

باختصار

التنديد بعنف المتطرفين 

وخاصة داعش بعد قتله 

الكساسبة من المحطات 

األبرز للملكة خالل عام مضى

«ال ينبغـــي أن ينزعـــج الرئيس جوكـــو ويدودو فـــي التعامل مع 

االضطراب االقتصادي في إندونيســـيا. مـــن األفضل أن يلتزم 

الهدوء وأن يحل املسألة بترو».
سوسيلو بامباجن يودويونو
الرئيس اإلندونيسي السابق

«إعصـــار كاترينا ما كان يفتـــرض أن يحدث أبدا في بالدنا. أدركنا 

أن هذه الكارثة طبيعية، هي أساسا من صنع اإلنسان جراء إخفاق 

الحكومة في االعتناء بمواطنيها».
باراك أوباما
الرئيس األميركي

«من لم يتمكنوا من تقديم حلول واقعية ملشاكل الشعب، يحاولون 

التنصل من املســـؤولية عبر استهدافي في حياتي الخاصة، في حني 

أنني لن أشارك في االنتخابات». 
رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي



} القاهرة - أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح 
السيســـي والسنغافوري تون تان على أهمية 
إعالء قيم التعايش الســـلمي والتصدي بقوة 
وفاعليـــة لإلرهـــاب الذي أشـــارا إلى مضاره 
الفكرية واالجتماعيـــة واالقتصادية بإطناب. 
وشـــدد السيســـي علـــى أن أعمـــال العنـــف 
والقتل والتخريـــب هي أبعد ما تكون عن قيم 
اإلســـالم الســـمحة النبيلة التـــي تحض على 
الرحمـــة والتســـامح وقبـــول اآلخـــر، قد جاء 
ذلك خالل لقاء السيســـي الذي زار سنغافورة 
مع الرئيس تون تان. وبحســـب السفير عالء 
يوســـف المتحدث باسم الرئاســـة المصرية، 
أعـــرب الرئيـــس الســـنغافوري عـــن توافقه 
مـــع رؤية الرئيس السيســـي بشـــأن مكافحة 
اإلرهـــاب وأهمية التعايش الســـلمي، منوها 
إلى أن بالده تســـتوعب العديـــد من الديانات 
والثقافـــات وتحرص على التعـــاون وتحقيق 

التوافق المجتمعي.
وقال تون تان إن بالده تحرص دائما على 
متابعـــة طلبتها في جامعة األزهر لتســـتفيد 
منهم ومـــن تجاربهم العلميـــة بطريقة تجعل 
من األزهـــر مرجعية في إنشـــاء واقـــع ديني 
سليم داخل البالد، مرتكزا إلى مبادئ اإلسالم 
السمحة واالعتدال والوسطية التي يتميز بها 
األزهر، وهو األمر الذي دأبت عليه سنغافورة 
منذ زمن. وتؤكد العديد من التقارير الصادرة 
عـــن المؤسســـات المصرية المعنية بالشـــأن 
الدينـــي واالجتماعي، وعلى رأســـها األزهر، 
أن اإلســـتراتيجية الجديـــدة التـــي وضعتها 
مصـــر عبـــر االنفتـــاح على العمق اآلســـيوي 
واألفريقـــي في اســـتقطاب الطلبة ودارســـي 
العلوم الدينية والشرعية، إنما تهدف أساسا 
إلى إنشاء قاعدة نيرة من الخبرات والباحثين 
فـــي المجال الديني إلعادة نشـــرها في دولها 

األصليـــة والعمـــل على متابعة نشـــاطهم في 
الدعوة إلى التسامح والتعايش ونبذ التطرف 

في الخطاب الديني.
واعتبر رئيس سنغافورة زيارة السيسي، 
وهـــي األولى التـــي يقوم بهـــا رئيس مصري 
لبالده، مثابـــة انطالقة كبيـــرة للعالقات بين 
البلديـــن. وأكد في معرض حديثه أن النموذج 
المصـــري فـــي التدريس الدينـــي ”يعد منارة 
يجب االهتداء بها“، مشـــيرا إلـــى أن جامعة 
األزهـــر تحظى في التعليم الديني اإلســـالمي 

بمكانة مرموقة.
ومن جانبهـــا، أكدت جامعـــة األزهر أنها 
بصدد دراســـة العديد من الملفات إلدماج عدد 
مـــن الطلبة اآلخرين من جنوب شـــرق آســـيا 
وأفريقيا وإعطائهم منحا للدراســـة والسكن، 
مؤكـــدة أن األمر يعـــد تنفيذا إلســـتراتيجية 
األزهر في توســـيع قـــادة الطلبـــة لديها وفق 
معيار العالمية، األمر الذي سيساهم في نشر 
الفكر الوســـطي المعتدل الـــذي يتبناه األزهر 
في مواجهة التنظيمـــات اإلرهابية والخطاب 
المتشـــدد والممارســـات المتطرفـــة لبعـــض 

الجماعات المحسوبة على المسلمين.
زيارة السيســـي إلى ســـنغافورة استهلت 
بزيارة تفقدية لمركز الوئام الديني الذي أقيم 
بمبادرة من المركز اإلســـالمي في سنغافورة، 
حيـــث التقـــى بمفتي ســـنغافورة وعـــدد من 
خريجـــي جامعـــة األزهـــر بمصـــر. وتعرض 
السيســـي في معـــرض حديثه إلـــى القائمين 
علـــى مركـــز الوئام الدينـــي، إلـــى أن ”مصر 
محرك للتســـامح بين كل المسلمين بمختلف 
طوائفهم وانتماءاتهم وبين المسلمين وباقي 
األديان“، مؤكـــدا أن الدور الـــذي يضطلع به 
اإلســـالم في الديـــار التي يحل بها هي نشـــر 
التآلف والحكمة والتعايش بين الجميع دون 

أي سلوك عنيف أو متجاوز لقناعات اآلخرين 
ومعتقداتهـــم. وأوضحت الســـفيرة المصرية 
فاطمة جالل في تصريحات لها أن سنغافورة 
بها 10 ديانات رئيسية قام معتنقوها بإنشاء 
مركـــز الوئـــام الدينـــي، الفتـــة إلـــى أن هناك 
مدرســـتين ثانويتيـــن أزهريتيـــن ونحو 300 

سنغافوري يدرسون سنويا في األزهر.
وأشـــاد المسؤلون الســـنغافوريون بدور 
األزهـــر الشـــريف باعتبـــاره منارة لإلســـالم 
الوســـطى المعتـــدل، مثنيـــن علـــى جهـــوده 
المبذولـــة للتعريـــف بصحيح الديـــن، حيث 
سبق أن أجرى اإلمام األكبر األسبق والمفتي 
الحالـــي شـــوقي عبدالكريـــم عـــالم وعدد من 

علمـــاء األزهر عـــدة زيارات إلى ســـنغافورة، 
فضال عن نجاحهم في اســـتقطاب المئات من 
الطلبة الســـنـغافوريين بالدراسة فـي األزهـر 

الشـريف.
 ويعد مركز الوئام الديني في ســـنغافورة 
نقطـــة مهمة في منطقة آســـيا لتقديم البحوث 
والدراسات المســـتمرة إلى المراكز اإلسالمية 
في المنطقة، والقيام بزيارات للجامعات في كل 
ماليزيا وإندونيســـيا ودول أخرى ذات غالبية 
مســـلمة أو ســـكان مســـلمين، وذلك في سبيل 
اإلدمـــاج الوطني للمســـلمين داخل مجتمعات 
تزخر بالتنـــوع الديني والعرقـــي، األمر الذي 
يجعـــل مـــن دور األزهر في هـــذا المجال مهما 

باعتباره المؤسسة اإلسالمية األبرز عالميا في 
البحـــوث األنتروبولوجيـــة والثقافية التي من 
خاللها يتلخص دور اإلسالم في نشر التسامح 

والوئام بين األديان واألعراق والقوميات.

} الكويــت  - قال عثمان الذي يعمل في نفس 
الوقت مستشـــارا بوزارة األوقـــاف الكويتية، 
ومســـارح  ســـينما  دور  إلنشـــاء  دعوتـــه  إن 
داخل المســـاجد تم تحريفهـــا بصورة أخلت 
بالمضمـــون المقصـــود، فقـــد كان حديثه عن 
المســـجد الحضـــاري الذي هـــو بمثابة مركز 
منهـــا  كالتوعويـــة  األدوار  متعـــدد  ثقافـــي 
والثقافيـــة، يضـــم فـــي ملحقاته مســـتوصفا 
طبيا ومركز إرشـــاد اجتماعـــي، وقاعة عرض 
بها أحدث وســـائل عرض الوسائط اإلعالمية 
كأجهزة فيديو لعـــرض األفالم، وتعليم الحج 
والصـــالة والوضوء، وربما األفـــالم العلمية 
التي تتطرق مثـــال لقضايا اإلعجـــاز العلمي 

بضوابط شرعية.
وأوضـــح القميحي أن ســـياق الكالم كان 
أعمق من هذا المقترح ”الســـطحي“، فقد كان 
يدور حول الفاعلية المؤسسية، ”وهي قضية 
يعرفهـــا أهل الجودة الشـــاملة وتعني جودة 
المخـــرج الدعوى مـــن خالل عدة مؤشـــرات 
تقاس بها الفاعلية، من أهمها وجود أنشـــطة 
تمارس بأحدث األدوات وأكثرها تطورا، فكان 
الحديث عن فاعلية المســـجد من حيث أدوات 

نشر رسالته القيمة وأهدافه السامية“.
وأضـــاف قائال ”ما قلته ليـــس بجديد فما 
من مسجد من مساجد الحركات اإلسالمية إال 
وبها قاعات فيديو عرضت قديما أفالم الجهاد 
في أفغانستان والبوســـنة والشيشان وأفالم 
اإلعجاز العلمي وتعليم الصالة، فأين الجديد 
في مقترحي؟“، مشـــيرا إلـــى أن المتطرفين ال 

يريـــدون أن تفتح أعيـــن وعقول المســـلمين 
بشكل جاد.

وأشـــار القميحـــي فـــي معـــرض حديثه 
إلى أن الفكر اإلسالمي بحاجة إلى  لـ“العرب“ 
ثورة دينية، شريطة أن تكون ذات رؤية شاملة 
ومدروسة تستوعب جميع مجاالت الحياة وال 
تكتفي بالقشـــور أو اإلجـــراءات التي ال يكون 
لها أثر ملموس علـــى حياة الناس، مؤكدا أن 
الدعـــوة إلى تجديد الخطـــاب الديني تحتاج 
لمشـــروع وطني كبير ذي خطة إســـتراتيجية 
ومؤشـــرات وتقييم ”وهو يبنى على شـــقين، 
أولهما اإلصالح الديني الذي يعالج إشكاليات 
الفهـــم والتنزيل ألحكام اإلســـالم على الواقع 
بخطـــاب حضـــاري يراعي مقاصد التشـــريع 
في الخلق والكون وســـلوك ممنهج للتعايش 
الســـلمي قائم على مبدأ التعارف اإلنســـاني 

وليس التحارب والعدوان.
 والشـــق الثاني، يتعلـــق بضبط منظومة 
األداء الدعـــوي من خالل بناء مشـــروع دعوي 
واعـــد يأخذ فـــي اعتباره المقاييـــس الدولية 
المعتمـــدة، حتـــى يتـــم حمايـــة الدعـــوة من 

التطرف والغلو“.
وأكـــد األميـــن العـــام للهيئـــة العالميـــة 
لضمان جودة الدعـــوة وتقييم األداء، أن عدم 
تجديد فقه السياســـة الشـــرعية بما يتناسب 
وواقع الدولـــة الوطنية المختلـــف تماما عن 
األفكار الظالميـــة والمتطرفة، مثل فكر الدولة 
اإلسالمية اإلرهابي، سوف يتسبب في انتشار 

األمية والجهل والتطرف. 
وحول رؤيته لتنظيم الدولة اإلسالمية في 
العراق والشـــام، أكد القميحي وهو مشـــرف 
على مشروع ”بصائر“ للتحاور مع المتطرفين 
عبر اإلنترنت، أن نجاح التنظيم في استقطاب 
الشـــباب من الدول العربيـــة والغربية، يعود 
إلى انتشار فكر التطرف على شبكة اإلنترنت، 
واســـتخدام اآللة اإلعالمية بصورة محترفة، 
فضـــال عن عدم وجود أنشـــطة واقعية تراعي 

واقـــع الشـــباب وتســـتنفذ طاقاتهـــم، وعزف 
تنظيمـــات التطرف على وتر تجســـيد الصور 
التاريخيـــة لفتـــرات القـــوة والنصـــر التـــي 

عاشتها الدول اإلسالمية.
وعـــن رؤيته لكيفيـــة القضاء علـــى أفكار 
تنظيم داعش وحماية األمة منه، قال القميحي 
إنه يجـــب البـــدء بوضـــع معاييـــر للخطاب 
اإلســـالمي المعتـــدل، وهو أمـــر يتطلب عمال 
شـــاقا وجهدا مضنيـــا، من خالل التأســـيس 
لمنهـــج علمي فـــي قيـــاس وتقييـــم وتطوير 
المنظومـــة الدعويـــة بما يســـاهم في تحقيق 
مبـــدأ اإلتقان في العمل والتطوير المســـتمر، 

وتحســـين األداء وفـــق مقاييـــس معتمـــدة، 
تهدف إلى تحســـين المنتج النهائي للدعوة، 
عبر تحســـين ظروف العمل لكل العاملين في 

المؤسسة أي المسجد.
وحـــول الخطة التـــي يمتلكهـــا لمواجهة 
األفكار المتطرفة بالعالم اإلسالمي، أكد األمين 
العام للهيئـــة العالمية لضمان جودة الدعوة، 
أن هيئته ليســـت جهة تنفيذية وإنما مهمتها 
وضع معايير واقتراح قياسات لتجويد العمل 
الدعوي بصورة مســـتمرة، مع وضع معايير 
لرســـالة المسجد برؤية وسطية معتدلة تمنع 

دعوات التطرف من االنتشار.
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سنغافورة تعتبر األزهر مرجعية لها في الوسطية واالعتدال والتعايش

عبدالرحيم القميحي لـ{العرب}: اإلخوان جدار صد أمام تجديد الخطاب الديني

تبعا إلســــــتراتيجية دقيقة وضعتها مؤسســــــة األزهر الشــــــريف في مصر بعد ثورة يونيو 
الشعبية التي أطاحت باإلخوان من سدة احلكم، فإن خطاب األزهر الداعي إلى التسامح 
والوســــــطية أصبح مداه أكثر عمقا وإســــــتراتيجية، على مســــــتوى االنتشــــــار اجلغرافي 
واملضامني الدينية. ولعل الزيارات املســــــتمرة التي يقوم بها مســــــؤولون من األزهر وعلى 
رأســــــها الزيارة األخيرة التي قام بها عبدالفتاح السيســــــي إلى سنغافورة، تعد جزءا من 
اإلستراتيجية العاملية التي يتبعها األزهر للقضاء على مسببات التطرف واإلرهاب، وتقدمي 
خطاب بســــــيط ومفهوم صحيح عن الدين اإلســــــالمي بعيدا عن خطــــــاب التطرف والغلو 

واجلماعات اإلرهابية.

التأكيد على ضرورة محاربة اإلرهاب كان محورا رئيسيا لزيارة السيسي لسنغافورة

[ زيارة السيسي لسنغافورة كشفت أهمية دور مصر في التسامح [ خريجو جامعة األزهر لهم دور كبير في دول جنوب شرق آسيا

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ حذر رئيس المجلس الفرنسي 
للديانة اإلسالمية أنور كبيباش في 
حوار صحفي له الطبقة السياسية 

الفرنسية من مخاطر بعض 
الخطابات التي تخلط بين اإلرهاب 

والمسلمين خاصة لدى اليمين.

◄ ناشدت المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل المواطنين في بالدها 

االبتعاد عن المعادين لألجانب 
ودعواتهم التحريضية لمظاهرات 

ضد الالجئين، وقالت ”ال تتبعوا من 
يدعون لمثل هذه المظاهرات“.

◄ قال الناطق الرسمي باسم 
الحكومة األردنية محمد المومني 

إن محاربة التطرف في المنطقة 
يستحق جهدا استثنائيا لمواجهته 

وتبييض صفحة الدين الحنيف 
وترسيخ قيم التسامح والسالم في 

المجتمعات العربية.

◄ قالت وكالة أراكان اإلخبارية إن 
سلطات ميانمار قامت بشن حملة 
جديدة ضد المسلمين في بورما 

وذلك بشن اعتقاالت تعسفية حسب 
الهوية واقتحام البيوت وإلحاق 

أضرار مادية ومعنوية بالمسلمين 
في المنطقة.

◄ أعلنت سلوفاكيا والتشيك 
وبولندا رفضها قبول استقبال 
الالجئين السوريين المسلمين 

داخل أراضيها بتعالت أمنية، األمر 
الذي أثار حفيظة الحقوقيين الذين 
ردوا بالنزول في تظاهرات للتنديد 

بالقرار في الشوارع.

◄ قال رئيس معهد البحوث 
االقتصادية التابع للحكومة 

النمساوية كارل آيجينجر إنه على 
السلطات النمساوية العمل على 

نشر خطاب التسامح مع الالجئين 
ألن أوروبا تحتاجهم فعال.

باختصار

«التجديـــد في الخطاب الديني اإلســـالمي أمر ملح للغاية، 

وعلى جميع الكفـــاءات الدينية في الوطن العربي والعالم 

أن تنخرط في ورشة عالمية إلنقاذ صورة اإلسالم».

أحمد الطيب
شيخ األزهر

« نحذر مـــن تنامي مجموعات تنتهج التطـــرف الفكري وتعتمده 

منهاجـــا لعقيدتهـــا، باتخـــاذ بعض النصـــوص الشـــرعية مطية 

لتحقيق مآربها اإلرهابية العنفية».

يعقوب الصانع
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتي

«زيارة الرئيس السيســـي إلى سنغافورة تتضمن التعريف باملبادئ 

الســـمحة للديـــن اإلســـالمي، وتعزيـــز الحـــوار بني مختلـــف األديان 

واملعتقدات والتحفيز على محاربة التطرف».

عالء يوسف
املتحدث الرسمي باسم رئاسة اجلمهورية املصرية

السلمي  التعايش  قيم  إعــالء 

والـــتـــصـــدي بـــقـــوة وفــاعــلــيــة 

لإلرهاب، هدف رئيسي لخطاب 

األزهر في العالم

◄

إلى  يحتاج  اإلســالمــي  الفكر 

ثورة دينية شريطة أن تكون 

لتستوعب  شاملة  رؤيــة  ذات 

جميع مجاالت الحياة

◄

تسامح

الداعية القميحي من أعالم دعاة التجديد واالنفتاح في الخطاب اإلسالمي

ّ

كانت دعوة عثمان عبدالرحيم القميحي، األمني العام للهيئة العاملية لضمان جودة الدعوة 
وتقييم األداء في الكويت، إلى إنشاء فضاءات ثقافية وشاشات سينما ودور مسرح داخل 
املســــــاجد ملزيد تثقيف املسلم على مواد العقالنية والتســــــامح واالنفتاح، سببا في ردود 
أفعــــــال عنيفة على مقترحه خاصة من قبل جماعة اإلخوان املســــــلمني في الكويت وبعض 
رموز التشــــــدد الذين أوغلوا في انتقاد القميحــــــي ومقترحه وذلك بـ“حتريفه وإخراجه عن 
سياقه السليم“. ولتتبع حلقات هذا املوضوع التقت ”العرب“ بالقميحي ليشرح رؤيته نحو 
جتديد اخلطاب الديني وحقيقة دعوته إلقامة شاشــــــات عرض ومسارح باملساجد والدور 

الذي تقوم به هيئة ضمان اجلودة.



} أبوظبــي - يعنـــى كتـــاب ”ديـــوان مصبح 
الكنـــدي المرر“، لعلـــي أحمد الكنـــدي المرر، 
بالذين اشـــتهروا في قديم الزمان بشـــعرهم، 
وســـاهموا في إثراء الساحة األدبية بكلماتهم 

وشعرهم الفذ.
وبقيـــت قصائـــد بعـــض هؤالء الشـــعراء 
محفوظة في قلوب أهل الظفرة ســـنين طويلة 
لم تكتب أو تســـجل في ديوان، ولهذا تالشـــى 

الكثير منها مع النســـيان. ولذا حاول المؤلف 
مجتهدا حســـب طاقتـــه في أن يوثـــق قصيد 

شعراء الظفرة.
ويتضمـــن اإلصـــدار الجديـــد إلـــى جانب 
المقدمـــة، الســـيرة الذاتية لحيـــاة مصبح بن 
الكندي بن علـــي المرر، حيث يذكـــر المؤلف، 
أن مصبح الكندي ولد سنة 1917، في المنطقة 
الغربية بإمـــارة أبوظبى في دولـــة اإلمارات، 

حيـــث مقـــر أهله وعشـــيرته، ونشـــأ في كنف 
والديـــه فـــي محاضر ليـــوا والمناطـــق التي 

حولها، وتوفي سنة 2005 بمدينة زايد.
والجديـــر بالذكر أنـــه كان قاضيا 
وقد ُعـــرف بهذه المهنة مـــع أنه كان 
ضليعـــا بالشـــعر وخبيرا بـــه، وهو 
حفيد القاضي الشيخ علي بن سالم 
بوملحـــا قاضـــي منطقـــة الظفـــرة 
وشـــاعرها وأحد رجـــاالت الراحل 
الشيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان 

حاكم أبوظبي.
الشـــعر  الديـــوان  يجمـــع 
النبطي لمصبـــح الكندي، حيث 
يقع في 123 صفحـــة من القطع 
فصلين،  متضمنـــا  المتوســـط، 

الفصـــل األول للقصائـــد والفصـــل الثانـــي 

للمســـاجالت الشـــعرية، حيـــث تطـــرق فصل 
القصائـــد بعرض العديد من القصائد متنوعة 
األهـــداف واألغـــراض الشـــعرية، منها 
”زايد عرين المجـــد“، ”الورقا“، 
”البيـــت  أســـايرهم“،  ”ودي 
خالـــي“، ”الهـــوى“، ”حجـــاب“، 
”تســـتاهل  العـــود“،  ”حســـين 

الناموس“، ”الوقت يتحداني“.
فيما جاءت بفصل المساجالت 
القصائد  مـــن  مجموعة  الشـــعرية 
مجموعة  أعّدهـــا  التـــي  الشـــعرية 
قصائـــد  علـــى  ردا  الشـــعراء  مـــن 
مصبح الكندي، ومـــن هذه القصائد 
العامـــري“،  ”بنـــت  ”يادحابـــي“، 
”ســـامحوني واعذروني“،“يالمطوع“، 

”يا ابن أحمد“.
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ثقافة
عن دار {الســـاقي للنشـــر}، ببيروت، صدرت الطبعـــة الثالثة من كتاب 
{العرب والسياســـة: أيـــن الخلل؟}، ملؤلفه الكاتـــب والباحث البحريني 

محمد جابر األنصاري. 

دفع املسؤولون في جامعة {أوسنت}، بوالية تكساس األميركية، 
مبلغـــا قدره مليون دوالر من أجل الحصول على األرشـــيف الخاص 

للروائي البريطاني من أصل ياباني كازو إيشيجورو.

استضافت دائرة املكتبة الوطنية األردنية، ضمن نشاط كتاب األسبوع، 
املؤلفة رنا زكريا للحديث عن مجموعتها القصصية {قربت عيناك تشـــق 

ستار الحزن} بحضور عدد من املهتمني.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنطلق في العاصمة اإلماراتية 
أبوظبي األسبوع المقبل فعاليات 
دورة لجان تحكيم جوائز اإليمي 

الدولية، حيث تعقد اجتماعات 
لجان التحكيم لتقييم األعمال 

المشاركة. 

◄ يقيم نادي البحرين للزيبرا 
فينش وتحت رعاية مظلة االتحاد 
البحريني لطيور الزينة معرضه 

السنوي اليوم الخميس 3 سبتمبر 
الجاري، حيث يستقبل كل مربي 

أنواع طيور الزيبرا في مملكة 
البحرين ودول الخليج العربي 

والمنطقة العربية. 

◄ ظهرت في المكتبات المصرية 
المجموعة القصصية ”بائع 

الحنين“ للقاص حسام الدين 
فاروق عبدالهادي، والصادرة 

عن دار ”روافد للنشر والتوزيع،“ 
بغالف متميز لمصممة األغلفة 

داليا عزيز. 

◄ ينظم اليوم الخميس 3 سبتمبر 
الجاري، بإحدى قاعات مركب 
”ميغاراما“ السينمائي بالدار 

البيضاء العرض االفتتاحي لفيلم 
عبدالقادر لقطع الجديد ”نصف 
السماء“، من بطولة أنس الباز 
وصونيا عكاشة وقدس اللعبي 

وآخرين. 

◄ أعلنت جائزة الباحة السعودية 
لإلبداع والتفوق، في دورتها 

الرابعة للجهات الحكومية واألفراد 
تمديد استقبال طلبات المشاركة 

في فرع األداء المتميز، حتى يوم 5 
سبتمبر الجاري. 

◄ نظم نادي أسرة القلم الثقافي 
في الزرقاء األردنية، أمسية أدبية 

بعنوان ”الشهيد علي فوده: شاعر 
الثورة واإلنسان“.

باختصار

صدر عن أكادميية الشــــــعر فــــــي جلنة إدارة املهرجانات والبرامــــــج الثقافية والتراثية في 
أبوظبى ”ديوان مصبح الكندي املرر“ ضمن سلســــــلة شــــــعراء مــــــن الظفرة، جمع محتواه 
وشــــــرحه علي أحمد الكندي املرر، الذي يوضح في مقدمة الكتاب أّن أهمية إصدار هذا 
ــــــوان وجتميع هــــــذه القصائد تعود من باب حفظ تراث منطقة الظفرة، ونشــــــر وإتاحة  الدي
الفرصة لألدباء واملثقفني ومتذوقي الشــــــعر ومحبيه للتعرف على بعض من شعراء الظفرة 

الفطاحل واألدباء الكبار.

كتاب عن شاعر الظفرة الراحل مصبح الكندي المرر

فيصل عبدالحسن

} نجح الكاتـــب الراحل عبدالله خليفة (1948 
/2014)، ضمـــن روايتـــه ”اغتصاب كوكب“ في 
نقـــل الواقع األســـري الخليجي إلـــى القارئ 
مـــن خـــالل طرحـــه ســـير عائـــالت بحرينية 

ألوضاعها  معالجاتـــه  وجـــاءت  فقيرة، 
مـــن خالل تقاليـــد األدب ”االجتماعي“ 
الفودفيلـــي. وهـــذا النوع مـــن األدب 
يركز على الســـلوك االجتماعي، وما 
يبدر من األفراد من ردود أفعال حول 
والسياســـية  الفكرية  التناقضـــات 

التي يعيشونها.
والرواية تقع فـــي 118 صفحة 
وهـــي  المتوســـط،  القطـــع  مـــن 
قصيـــرة بالنســـبة إلـــى رواياته 
الطويلـــة الســـابقة. فقـــد أصدر 
مســـيرته  طوال  خليفة  عبدالله 
ســـنة  العشـــرين  في  اإلبداعية 
من  روائيـــة  أعمـــاال  الماضيـــة 

مئـــات الصفحات، نذكر من بينهـــا ”الينابيع� 
و“الآللـــئ“ و“الضبـــاب“ و“األقلف“ و“نشـــيد 
و“أغنية  و“عنترة يعـــود للجزيـــرة“  البحـــر“ 

الماء والنار“ وغيرها.

اغتصاب كوكب

يقـــدم لنـــا الكاتب فـــي روايـــة ”اغتصاب 
العائلـــة بتقاليدهـــا وتراثها القيمي،  كوكب“ 
ويضعنا على ميثولوجيا ال تزال تقاوم للبقاء 
بالرغم من ظروف األزمة التي يمر بها العالم.

فعالقات اإلخوة والحب العائلي واألنساق 
األبوية، التي تعيشها األســـرة، ال تزال تقاوم 
لتبقى في ظل أزمة أخالقية وفلسفية يعيشها 

العالـــم بالطول والعرض. بالرغـــم من انتماء 
عبدالله خليفة إلى المجتمع البحريني كأديب 
معـــروف، بل كأول روائي فـــي المملكة، إال أنه 
كان مفكرا وصاحب رؤية سياســـية وفلسفية، 
وكثيرا مـــا اصطدمت رؤاه بـــآراء وتوجهات 
معارضيـــن لـــه. ولـــو كان حيا لعانـــى كثيرا 
مـــن ردود األفعال في طرحه إلشـــكالية نصية 
فـــي هـــذه الروايـــة تعتبـــر من 
التابـــوات، فالجنـــس أحد هذه 
التابـــوات، في مجتمـــع محافظ 

كالبحرين.
فـــي  االغتصـــاب  فإشـــكالية 
الوســـط العائلي، التي طرحها في 
هذه الرواية، جعلـــت إزميله يغور 
عميقا في جســـد األســـرة األبوية، 

لينحت فيها أخدودا عميقا.
لم يسرد الكاتب حادثة اغتصاب 
كوكب من قبل الســـيد عمران، خطيبة 
أخيه إســـماعيل فـــي بدايـــة الرواية، 
لمجرد اإلثارة بـــل جاءت بداية ُمنفرة، 

ليبني عليها أحداثا أفقية وعمودية.
يرســـم عبدالله خليفة نفســـية الُمغتصب، 
وهـــو يخطـــط لفعلتـــه، ويصف هـــذه الرغبة 
المريضـــة بـ“عالم كوكب يســـيطر عليه يجعل 
أظافـــره الحـــادة تتقلـــص وروحـــه تصعـــد 
للنجوم“. وليس االغتصاب اإلشكالية النصية 
الوحيدة في الرواية بل هي تعبير مادي للفكر، 
ة- ســـيطرت على  الُمعبر عن براغماتية -َنْفِعيَّ

سلوكات الشخوص.

أبسن ومحفوظ

الشـــخصيات في الرواية، سواء، كانت من 
المتدينين كالشيخ مصطفى وعمران وسكينة، 
والســـائق جعفـــر، أو مـــن غيـــر المتدينيـــن 
كمنصـــور والد عمـــران وإســـماعيل وكوكب 
والصحفـــي أحمد، ومريم أخـــت عمران، التي 
”رأتهـــا كوكب فـــي فندق مشـــبوه مع ســـائح 
أجنبـــي“، وعدنـــان اليســـاري، زوج كوكـــب 
الســـابق، الذي ُقتل في ظروف غامضة. يروي 
الســـارد ظروف مقتله ”اســـتلف نقودا وماطل 

فـــي دفعها، فُقتل في مشـــاجرة بعـــد أن دفعه 
الدائـــن، فســـقط على أرض حجريـــة“. مبادئ 
عدنان أثـــرت في الكثيرين مـــن المحيطين به 
”لنســـتمتع بالحياة، كم مرة ســـنعيش؟“ وهذا 
مـــا فعله الصحفـــي أحمد أيضا ويشـــير إليه 
بـ“غاب طويال عن البالد، وحين عاد انعزل في 

فيال مع عائلته الصغيرة“.
الروائـــي وهـــو يبني شـــخصياته: كوكب 
وإســـماعيل وعمـــران، اقتفـــى آثار نـــورا في 
مســـرحية بيت الدمية لهنريك أبســـن. فكوكب 
تطلق صرختها عبر مقولة نورا في المسرحية 
”ال بّد لإلنســـان أن يكون كمـــا يريد، وليس كما 
يريد لـــه اآلخرون، ذاتي ملكي وعلّي أن أعيش 

ألجلها“.

املرأة األرستقراطية

 مالمـــح شـــخصية كوكـــب مـــن المـــرأة 
األرســـتقراطية، التـــي ال تعيـــر اهتماما لحب 
المقامر، في رواية دوستويفســـكي الشـــهيرة، 
وكذلـــك لها مالمح إحســـان زوجـــة محجوب 
عبدالدايـــم فـــي روايـــة ”القاهـــرة الجديدة“ 
لنجيب محفوظ. والرواية تحكي ســـيرة عائلة 
تعمل في األرض، فـــاألب منصور يعمل فالحا 

في أرض أجداده التي اغتصبت منهم.
كمـــا طرحـــت الروايـــة ثيمتين مـــن خالل 
والســـرد  المباشـــرة،  غيـــر  المونولوجـــات 
المباشـــر: الثيمة األولى تدور حول اغتصاب 
كوكب، ومـــا تبع ذلك من انهيـــار للعالقة بين 
األخوين عمران وإســـماعيل، والثيمة الثانية 
مهدت النهيار العائلـــة، وتدور حول اغتصاب 

أرض العائلة، وخلط الدين بالسياسة.
ورتب الكاتـــب لتدهور عمـــران األخالقي، 
بســـبب فرض والده عليـــه الدراســـة الدينية 
خارج البحرين، بدال من االنخراط في الجامعة، 
التـــي كان يرغب في االنتماء إليها واســـتأثره 
بدار العائلة، وتحويلها إلى عمارات لتأجيرها 
للعمال األجانب، واالنحدار األخالقي للمعلمة 

كوكـــب بعـــد اغتصابهـــا من خـــالل عالقاتها 
المشبوهة بالرجال.

 روايـــة اغتصـــاب كوكـــب تثيـــر أكثر من 
ســـؤال حول مصيـــر األخـــالق، ودور الدين، 
والتأثير الســـلبي لمن يعتمده في غير محّله، 

كاشـــتغال سياســـي على المجتمع. أطلق من 
خاللهـــا كاتبها الراحـــل عبدالله خليفة جرس 
اإلنـــذار لحماية األســـرة الخليجيـــة من خطر 
البراغماتيـــة والتطـــرف الدينـــي، وأثارهمـــا 

السيئة على السلم االجتماعي.

رواية بحرينية تدق جرس اإلنذار لحماية األسرة الخليجية

رواية ”اغتصاب كوكب“، للكاتب البحريني الراحل عبدالله خليفة، والتي صدرت قبل وفاته 
بشهر واحد عام 2014، عن دار ”فضاءات للنشر والتوزيع بعّمان، حملت ومضات لتجربة 

روائية مهمة، إذ أن الكاتب قّدم من خاللها رؤية شاملة عن سنوات حياته األخيرة.

عبدالله خليفة في نقل للواقع 
إلـــى القارئ  األســـري الخليجي 
من خالل طرحه ســـير عائالت 

بحرينية فقيرة

 ◄

الروايـــة تثير أكثر من ســـؤال 
ودور  األخـــالق  مصيـــر  حـــول 
الديـــن والتأثير الســـلبي ملن 

يعتمده في غير محله

 ◄

الرواية حملت ومضات لتجربة مهمة قدم من خاللها الكاتب رؤية شاملة عن سنوات حياته األخيرة

 [ عبدالله خليفة يقتحم عالما يعتبر من التابوهات في مجتمع محافظ  [ {اغتصاب كوكب} سرد ينبه إلى خطر البراغماتية والتطرف

بطلة الراحل ستيج الرسون 
تعود مرة أخرى

مجسم بالستيكي ألخطبوط، من تصميم شركة مسرح الشارع الفرنسية، معروض في حديقة الفيليت، شمال باريس

} ســتوكهولم – عند وفاتـــه في نوفمبر 2004، 
تـــرك الكاتـــب والصحفي الســـويدي ســـتيج 
الرســـون ثالث روايات غير منشـــورة تشـــكل 
وبطلتهـــا إليزابيث  ثالثية بعنـــوان ”األلفية“ 
ســـاالندر ”الفتـــاة ذات وشـــم التنيـــن“، هذة 
الثالثيـــة أصبحت بعد وفاته من أفضل الكتب 
مبيعا في العديد من الـــدول األوروبية وكذلك 
في أميركا، حيث يســـرد فيها الرســـون متأثرا 
بما شهده عندما كان عمره 15 عاما، من وقائع 
جريمـــة اغتصاب جماعي لفتاة، ولم يســـامح 
نفســـه أبدا ألنه لم يتدخـــل إلنقاذ الفتاة، التي 
كان اســـمها إليزابيث، مثل البطلة الشابة في 
كتبه، والتي هي أيضا ضحية اغتصاب، وهي 
التـــي ألهمـــت موضوع العنف الجنســـي ضد 

النساء في كتبه.
وعـــادت إليزابيث ســـاالندر بطلـــة ثالثية 
ســـتيج الرســـون للســـطوع مجددا في رواية 
رابعة لكنها ليســـت من تأليف الرســـون وإنما 
لمواطنه السويدى ديفيد الجيركرانتز بعنوان 
”فتاة على الشـــبكة العنكبوتيـــة“، وبطال هذه 
الرواية همـــا الصحفي ميكائـــل بلومكفيتس 
وقرصانة اإلنترنت الشـــابة إليزبيث ساالندر، 
وإلطالق هـــذه الرواية نظمـــت إحدى مكتبات 
ستوكهولم حملة مبيعات لها بدأت منذ أواخر 

شهر أغسطس الماضي.

ّ
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ثقافة
 [ آفة مؤسساتنا الجحود والنكران واإلهمال

اج النابي ممدوح فرّ

} وتجربة الكتابة عند الراحل نجيب محفوظ 
كما يقــــول الغذامي الذي قرنــــه بالجاحظ في 
مواجهة الّنســــق المتشــــعرن في ثقافتنا «هي 
عمل واقعّي وتمثيل معيشــــّي يومّي» فقد عّبر 
بالمجاز الّســــردي عن الواقــــع، وهذا المجاز 
الذي يعــــّري وال يغطــــي كما يقــــول الغذامي 
«هو مجاز غير خيالــــّي ولكنه نقدي وتلقائي، 
وعبــــر تلقائيته النقدية، فإنه يشــــّخص الّداء، 
وال يســــّمى الورم شحما -كما اّدعى الفحول- 

ولكنه يعلن عن العّلة ويمنحها اسما».
مع أهمية كتابات محفوظ إال أن الســــؤال 
الــــذي يتجدد مع ذكرى رحيلــــه: ماذا بقي من 
نجيــــب محفوظ بعد رحيله؟ قبــــل اإلجابة عن 
هذا الســــؤال نقّر بأنــــه ال يوجد كاتب ضاهى 
نجيــــب محفــــوظ في حجــــم الدراســــات التي 
تناولــــت أعماله، حتى أن الناقد لويس عوض 
وصف هذا الســــيل مــــن الكتابــــات بـ«كورس 
النقــــاد»، ورغم ما يحملــــه الوصف من تبكيت 
وســــخرية مــــن هــــذه الكتابــــات إال أنهــــا في 
الحقيقــــة جاءت معظمهــــا متنّوعــــة وحاوية 
لكافة المناهج التي أخرجتها النظرية األدبّية 
علــــى مدار تاريخهــــا، لكن األهّم مــــن هذا كله 
هــــو ثــــراء العوالــــم القصصّيــــة، وعالقاتها 
المتعــــّددة اللــــذان يجعــــالن منهــــا أفقا قابال 
للتفســــير وحّماال للتأويل المتعــــّدد، وهو ما 
يدفع إلى رحابة في التفســــير والتحليل. ومع 
كون األسباب الّســــابقة قد تكون حائال يعوق 
الباحثيــــن الجّدد عــــن االقتراب مــــن العوالم 
اإلبداعّيــــة عند نجيــــب محفــــوظ، إال أّنها في 
الوقت ذاته بمثابة الحافز لمواجهتها ودافعا 
إلــــى إعــــادة قــــراءة نتاجاته، وفق ســــياقات 
جديــــدة، فرضتهــــا تلك الدالالت التــــي توّلدت 
وأفرزتها قراءة النصوص مما جعلها صالحة 

لكل زمان ومكان.

ميزة نجيب محفوظ

فالميــــزة التــــي اّتســــم بها إبــــداع نجيب 
محفــــوظ خاصــــة -وهي ما ســــاهمت إلى حّد 
بعيــــد فــــي أن يحافظ على ديمومتــــه وازدياد 
الطلــــب على قراءته، رغم اختالف الســــياقات 
الثقافيــــة والسياســــّية واالجتماعّيــــة التــــي 
توّلدت فيها نصوصه، وكذلك اختالف األجيال 
واألذواق األدّبية- هي تجاوز إبداعه لزمكانيته 
وقابليتــــه للتأويل والتفســــير الجديدين، مع 
إعطــــاء دالالت تحيــــل إلى وقتنــــا الراهن رغم 
اختالف زمن الكتابة، وهي الّصفة التي تدفع 
بإبداع نجيب محفوظ إلى القّمة والريادة دون 

منازع، وتجعله محّلقا بتعّدد دالالته واتســــاع 
رؤاه، وتشابك قضاياه مع انشغاالتنا الحالية 
بتنّوعها سياســــيا واجتماعّيا وأيديولوجيا، 
رغم مــــا تطرحه المكتبة العربيــــة من كتابات 
جديــــدة، لكن ظّلت (وتظــــّل) إبداعات محفوظ 
بمثابــــة الّذاكرة الحّيــــة واألمينــــة، لتاريخنا 
الوطنــــي بنضاالته وإخفاقاتــــه وانتصاراته، 
وبتغّيــــر (أو انحراف) مســــاراته الّسياســــية 
واأليديولوجّيــــة وهــــو مــــا أوقعنا فــــي مآزق 

كبيرة وجسيمة.
كانــــت كتاباته نبراســــا لتفــــادي االنزالق 
فيها، لكن لألســــف لــــم يلتفــــت القائمون إلى 
بصيرتــــه الثاقبة التــــي كانت ترســــم بعناية 
فائقة مآلنــــا الحالي (راجع حلــــم 60، 202 من 
أحالم فترة النقاهة) وتحذيراته التي لم تؤخذ 
مأخذ الجــــد، كما تجلت في نهاية «رادوبيس» 
حيث الســــهم الطائش مجهول المصدر الذي 
حاد عن هدفه، في إشارة إلى إمكانية إصابته 
الهدف لو تضافرت الجهود كما تجلى بصورة 
واضحة في «كفاح طيبة»، أو حتى تلك الدالالت 
التــــي قصدها من رمزية التــــوت والنبوت في 
«الحرافيش» والتي سّجل فيها قّصة الضمير 
اإلنساني، في إشارة واضحة، إلى أن مثل هذه 
األمة لــــن تحصل على حريتهــــا المرجوة، إال 
بقوة العلوم واالســــتنارة، أو إعالنه أن رحلة 
اإلنسان للبحث عن الحرية والعدل والجمال، 
ال تتحّقق إال باإلنسان نفسه، وسعيه لهذا من 
خالل التســــّلح بقوة العلم، والتشــــّبع بالقيم 
الروحيــــة، التــــي تبعثها األديــــان في نفوس 
البشر، وبالحوار المستنير مع اآلخر وقبوله 
كما رأينا في «رحلة ابن فطومة»، وأيضا كانت 
بمثابة الّروايــــة «الّصادقة» والّراوية «األمين» 
لواقعنا االجتماعي وللتغّيرات التي لحقت به 

وبمساره الديمقراطي والتحّرري.
 كمــــا ظّلت هــــذه اإلبداعات علــــى تنّوعها 
وثرائهــــا بمثابة حائط الّصّد المقاوم لتغريب 
الهوية وطمسها في بعض حاالتها على نحو 
ما كانت الثالثّية االجتماعّية (بين القصيرين، 
قصر الشــــوق، الســــكرية)، وقبلهــــا الثالثّية 
التاريخّيــــة (عبــــث األقدار، رادوبيــــس، كفاح 
طيبــــة)، فهي شــــاهدة على النســــيج الوطني 
وتكاتفــــه من أجل هدف وحيد هو االســــتقالل 
والحصول على الحرية، وظلت أيضا إكسيرا 
مقاومــــا للنســــيان، في كّل شــــيء، بــــدءا من 

ذاكرتنا وانتهاء بنكران الجميل.

الجحود

نعــــود للجواب علــــى الســــؤال المطروح 
ســــابقا، فــــال أجد أفضــــل من إشــــارة نجيب 
محفــــوظ ذاته على لســــان أحد أبطــــال رواية 
«أوالد حارتنــــا» بــــأن «آفة حارتنا النســــيان»، 
فمع قسوتها إال أّنها الحقيقة التي تفّسر حالة 
النكــــران أو الجحود التي صار عليها الجميع 
(وهو األمر الــــذي لحقه بعد وفاته). نعم، كان 
نجيب محقا عندما وصــــف حال الحارة التي 

هي عالم مصّغر للعالم الذي نحيا فيه.

أريــــد أن أتســــاءل وســــؤالي إلــــى هؤالء 
الذين حرمونا مــــن متعة الجلوس في حضرة 
الرجل واســــتأثروا به ألنفسهم أو على األدق 
احتكــــروه ألنفســــهم، ســــؤالي ليــــس بمنطق 
المكســــب والخســــارة ماذا أخذتم من الرجل 
وماذا أبقيتم له؟ وحتى ال أكون قاســــيا: ماذا 
فعلتم لشيخكم كما كان يحلو لكم تلقيبه؟! هل 
من قبيل الّصدفة أن يعترف أحد جلســــائه في 
حــــوار له مع مجلة العربــــي بعد رحيل نجيب 
محفوظ بأنهــــم وال نعرف مــــن يقصد «ظلمنا 

نجيب محفوظ».
أي مفارقــــة هذه؟! تصّدر للمشــــهد وإعالن 
الحفــــاوة في وجــــود الرجــــل، ثم اســــتغالل 
االســــم مرة ثانية بعد وفاته لتصّدر المشــــهد 
والبقــــاء في الّصورة علــــى الدوام. لم يبق من 
األشــــياء التي تحافظ على ميراث الرجل عدا 
دورية باســــمه يشــــرف عليها الدكتور حسين 
حمــــودة ويصدرها المجلس األعلــــى للثقافة 
علــــى اســــتحياء -وإن جاء متأّخــــرا- إضافة 
إلى الّسلســــلة التي تحمل اســــمه، وتصدرها 
الهيئة العامة للكتاب، ومع األســــف حادت عن 
هدفهــــا بإخــــراج الجديد الذي يحمــــل القيمة 
ويضيف إلى إبداع الرجل، إلى إعادة طبعات 
كتابات الّصفوة ممن يتربحون باســــم الرجل 
حتــــى اآلن. هل تراث نجيــــب محفوظ اختزل 
في مجلــــة وكتاب؟ الجــــواب: ال وألف ال. كفى 
عبثــــا بهذا الكنز الذي ال نســــتحقه. فمحفوظ 
لــــو كان في أّي بقعة أخرى لكانوا قد وضعوه 

في المكانة الالئقة على المستويين اإلبداعي 
والقيمــــي كرمز. العجيب أنهــــم ضّيعوا علينا 
فرصة اللقاء والتزّود من هذا المبدع العظيم، 
ومن ثّم لم يبق لنا ســــوى االقتراب من نجيب 
عــــن طريق غير مباشــــر، باالقتراب من أعماله 
الخالــــدة، نعم، رحل نجيــــب محفوظ لكن بقي 
إبداعه خالدا وشــــاهدا علــــى موهبة أصيلة، 

ورؤى حاضرة متجّددة.
رحــــل نجيــــب محفــــوظ، وبقــــي إبداعــــه 
وســــيبقى، رغم أنف المتحذلقيــــن والّنفعيين 
اســــتفادات  اســــتفادوا  الذين  والمتحّوليــــن، 
جّمة من الّرجــــل دون أن يبذلوا جهدا ليرّدوا 
له ما أغــــدق عليهم به فــــي حضرته، أو حتى 
يرّدوا عليه بضاعته أو بعضا منها، لكن تبقى 
جملتــــه األثيرة تتــــرّدد وكأّنهــــا بمثابة الفعل 
المحــــّرض (والمؤّنــــب في الوقــــت ذاته) ضّد 
تخاذلنا في حــــّق قيمة الّرجــــل وربما تنّكرنا 
لــــه، بأّن «آفــــة حارتنا النســــيان»، ويمكننا أن 
نقــــول تتّمة لقوله و«آفة مؤسســــاتنا الجحود 

والّنكران واإلهمال».

وسيم السلطي

} ما يجعلنا على مســـافة مـــن االطالع على 
تاريخنـــا وقســـماته، هـــو مـــا تحتويه كتب 
التاريخ من أرقام وتواريخ وأسماء بكثرة، ما 
يعتري ذهن القارئ من التشـــويش واالبتعاد 
عن الفكـــرة، إضافة إلى إيـــراد تفاصيل غير 
مهمـــة أحيانا قد ال تشـــّد القارئ العادي غير 

المتخصص.
لكـــن تجد المؤلف ”برنابي روجرســـون“ 
في كتابـــه ”ورثة محمد“ والذي صدر مؤخرا 
عن ”مكتبة األســـرة“، يلجـــأ في عرضه ألكثر 
مســـائل التاريخ اإلســـالمي أهميـــة أال وهي 
”جذور الخالف السني الشيعي“ إلى أسلوب 
أقرب إلـــى الرواية، وذلك تماشـــيا مع ميلنا 
العـــام في اســـتقبال التاريـــخ، معتمدا على 
ذكر الحـــوادث والمواقف بالتاريخ الميالدي 
دون الهجـــري، حتى تكون أقرب إلى التاريخ 
العام، وبالرغم من عدم ذكر المؤلف للمصادر 
فـــي الحواشـــي والتي عادة ما تكـــون مليئة 
بالتواريـــخ والمراجعـــات واألســـماء كباقي 
كتـــب التاريـــخ، إال أن جـــل ما يذكـــره -عدا 

تحليله- نستطيع أن نجده في أمهات الكتب 
”السيرة الهشامية، تاريخ الطبري، الطبقات، 
إلخ…“، وما ذلك إال تبسيط من قبل المؤلف.

بالنســـبة إلى محور الكتـــاب وموضوع 
بحثه ”جذور الخالف السني الشيعي“، ظهر 
المؤلف محايدا غيـــر متحيز ألحد األطراف، 
محترمـــا كل الروايات، ”لذا فقـــد كان هدفي 
هو احترام كلتا الروايتين (التراثين: السني 
والشـــيعي)، وأن أجلس ألكون خياطا وأرتق 
قطعتيـــن من القمـــاش ألجعـــل منهما قطعة 
واحـــدة مرتوقـــة، فمن الممكـــن أن يكون كال 
التراثين صحيحا“. متســـائال بعد هذا، بأن 
كال التراثيـــن هما في الحقيقة يمثالن عقيدة 
واحـــدة أو دينـــا واحدا، وال يـــدري ما الذي 
جعلهمـــا منفصلين؟ موكال إلى نفســـه مهمة 

اإلجابة عن هذا التساؤل.
لذا ترى المؤلف ال يعير من خالل عرضه 
وتحليلـــه أيـــة أهميـــة للفـــروق الدينية بين 
الطرفين، فهو يجـــد أنها تكاد تكون معدومة 
أحيانـــا، مثـــال، جل العبـــادات مـــن ”صوم 
وصالة وحج“ وما يقابلها من زيارات للقبور 
والصالحين متشابهة بين الطرفين، حتى أنه 

يجد ما حصل مـــن تناقل للروايات من موت 
للنبي محمد ”ص“ بأنه مات في نحر عائشة 
أو علـــى كتف علي ال تشـــكل فارقا كبيرا، لذا 
ال قيمـــة لهذا كله مـــن أن تكون ســـببا لهذا 
الخالف، وأن هناك أسبابا أخرى سببت هذا 

الصدع، محاوال أن يلقي الضوء على 
األسباب السياسية.

قد يتخلـــل ذهن القارئ الشـــك، 
بســـبب أن مؤلـــف كتـــاب ”ورثـــة 
ليس بعربـــي، خاصة وأن  محمد“ 
المؤلـــف قد أســـهب فـــي تحليله 
لشـــخصية علـــي بن أبـــي طالب 
ملقبا إيـــاه بالصحابي األول في 
الكتـــاب، ومركزا أشـــد التركيز 
على دور الســـيدة عائشـــة بنت 
أبي بكر زوجة النبي ”ص“ في 
هذا الخالف، ولكنه في الوقت 
نفســـه ال يقلـــل مـــن أهميـــة 
باقي الصحابـــة فتراه عندما 

يتحدث عن الخليفة عمر بن الخطاب يفرد له 
فصال كامال يوقره فيه ويبدي له كل االحترام 
ويؤكد أنه مؤســـس الدولة اإلســـالمية بحق 
وأنه رجل دولة لم ير التاريخ مثيال له، وكذا 
األمر عندما يكون الكالم عن الخليفة أبي بكر 
في الفصل المخصص لـــه من علمه وصدقه 
وإخالصـــه للرســـول، وعلـــى هـــذا المنوال 
يكـــون الكالم في تحليله لشـــخصيات أخرى 
خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، الحســـن، 

الحســـين، معاوية، وغيرهم ممن يرد ذكرهم، 
فهو ال يعطي أحكاما اعتباطية وإنما منهجه 
التحليل وعرض صفات الشـــخصية في ذلك، 
لذا ومن أجل ذلك كله ارتأت ”مكتبة األسرة“ 
أن يرافق القارئ فـــي هذه الرحلة التاريخية 
-من وفاة النبي ”ص“ وحتى اســـتالم 
معاوية للحكم- األســـتاذ عبد 
المعطي محمد بيومي، معلقا 
ومصححـــا فـــي الهوامش من 
أجـــل التنبيه على مـــا قد يقع 
عليـــه المؤلـــف مـــن أخطاء في 
ذكر األحـــداث وخاصة الروايات 
فصول  أعقبـــت  وقد  الضعيفـــة، 
هـــذا الكتـــاب تعليقات وشـــروح 
ونصوص مـــن كتب التـــراث لمن 

يريد الرجوع إليها واالستزادة.
إن التعـــرف علـــى التاريخ لهو 
أمر مهم، ويشـــكل أحد أهم الفوارق 
بيننـــا وبين المثقـــف الغربي، حيث 
ضئيلـــة  التاريـــخ  عـــن  معلوماتنـــا 
وقصصيـــة وغيـــر مدعمة باألدلـــة، وبالرغم 
من توافـــر التكنولوجيا ومحـــركات البحث 
الســـريعة إال أنها تعطينا معلومات تاريخية 
غير دقيقة ومن دون أدنى اســـتقصاء عنها، 
أمـــا المثقـــف الغربـــي فأهم ميزاتـــه والتي 
ساهمت في نهضته أنه كان على دراية بكامل 
تاريخه وإال ما كان لـــه القدرة على االنقالب 

والنهضة.

ــــــزة نوبل جنيب محفوظ  ــــــب العربي الوحيد الفائز بجائ ــــــذ أيام ذكرى رحيل األدي مــــــّرت من
ـ 30 أغســــــطس 2006)، ومع مرور تســــــع سنوات على رحيله يحضر جنيب محفوظ  (1911ـ 
-احلاضر دوما- بأفكاره ورؤاه التي مازالت ترســــــم مآلنا، فلقد كشــــــف إبداع الرجل عن 
رؤيته الّسياسية ومواقفه إزاء التحّوالت التي مّرت بها مصر عبر تاريخها العريض، وكيف 
اّتخذ من هذا التاريخ الّضارب في القدم دليال ومرشدا حلاضر مصر ومستقبلها، ومن ثّم 
ال نغالي إذا قلنا: إننا إزاء حالة خاّصة من حاالت اإلبداع قّلما تتكّرر في إبداعنا املعاصر.

كتابـــات نجيب محفوظ ظلت على 
تنوعهـــا وثرائـهـــا بمثـابـــة حائـــط 
الهوية  لتغريـــب  املقـــاوم  الصـــد 

وطمسها

 ◄

ثـــراء العوالم القصصيـــة للكاتب، 
وعالقاتهـــا املتعـــددة يجعالنهـــا  
أفقا قابال للتفسير وحماال للتأويل 

املتعدد

 ◄

عن دار زينب للنشر والتوزيع بتونس صدرت منذ أيام رواية بعنوان 
{خلـــدون ميشـــال}، للكاتب التونســـي الشـــاب محمد الحباشـــة. 

الرواية من القطع املتوسط.

عـــن مجلة دبـــي في عدد ســـبتمبر ٢٠١٥ صدرت للشـــاعر حســـن 
إبراهيم الحســـن املجموعة الشـــعرية الفائزة بجائـــزة دبي لإلبداع 

{غامض مثل الحياة وواضح كاملوت}.

أصـــدرت الهيئة املصرية العامة للكتاب كتاب {نجيب محفوظ إن 
حكى.. ثرثرة محفوظية}، للروائي يوسف القعيد، بمناسبة ذكرى 

وفاة األديب الحاصل على نوبل، الراحل نجيب محفوظ.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ وقع عدد من المثقفين واألدباء 
التونسيين بيانا استنكروا فيه 
تقصير وزارة الثقافة وتجاهلها 

للكاتب التونسي، مطالبين بالّنظر 
جّديا في مقترح بعث مجلس أعلى 

للثقافة.

◄ أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة عن استمرار الخصومات 
التي أطلقتها ”دار الكتب“ التابعة 

للهيئة، في 12 يوليو الماضي 
إلى 30 أكتوبر 2015 على جميع 

إصداراتها بنسبة تصل إلى �50.

◄ تقام الثالثاء القادم فعاليات 
حفل توزيع جائزة الشاعر محمد 

الثبيتي لإلبداع في دورتها الثانية، 
والتي فاز بها عدد من األدباء كانت 

هيئة الجائزة قد أعلنت في وقت 
سابق عن أسمائهم.

◄ تنفيذا لمبادرة الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو 

المجلس األعلى حاكم الشارقة 
بتأسيس بيوت الشعر في األقطار 

العربية، يفتتح اليوم 3 سبتمبر 
2015 بمدينة نواكشوط في 

موريتانيا ثاني بيوت الشعر ضمن 
هذه المبادرة.

باختصار

أبوبكر العيادي

} النظريـــات التـــي تؤكـــد أن األســـطورة 
شكل من أشـــكال المعرفة ووسيلة لبلوغها 
قديمـــة قدم تأويل األســـطورة. وقد برز منذ 
فالسفة اإلغريق اتجاهان، أولهما ينظر إلى 
األســـطورة كنمط من اإلدراك يخالف أنماط 
المعرفـــة العقالنيـــة والمنطقيـــة، أو كنمط 
معرفي ســـابق للمعرفة العقالنية، والثاني 
كمفهوم ثقافـــي ومنطقي. فلوســـيان ليفي 
بروهـــل مثـــال يؤكد على ما يســـميه ذهنية 
سابقة للمنطق، ويرى أن الشعوب البدائية، 
فـــي غيـــاب أي لفظيـــة منطقيـــة، تكتســـب 
معرفتها بالعالم من خالل مشاركة روحانية 
ضمن الواقع، وتعبر عبر أساطيرها عن تلك 
المعرفة. أما ميرســـيا إليـــاد فيطرح تأويال 
عقالنيا منطقيا وتخيليا حدسيا في الوقت 
ذاته، فاألسطورة في رأيه هي أونطولوجيا 
بدائيـــة، تفســـر طبيعة الكائـــن، وتعبر من 
خالل الرمـــوز عن معرفة تامة ومتناســـقة. 
ورغـــم مظهرها البســـيط الـــذي ال يخضع 
لقواعـــد، فإنها تتيح العـــودة إلى األصول، 
الكتشـــاف -أو إعـــادة اكتشـــاف- طبيعـــة 
اإلنســـان. وهو ما يؤيده فيه بول ريكور إذ 
يعتبر أن وجود األسطورة ضروري للوقوف 

على أصول الفكر البشري وسيرورته.
وتكمـــن أهميـــة األســـاطير فـــي كونها 
نتجت عن مجموعة مـــن األفراد أو األقوام، 
يمكن الّتأّكد من وجودهـــم عبرالتاريخ، أي 
أنهـــا أقّل عرضـــة للتزييف مـــن اإلبداعات 
التي تنســـب إلى شـــخص بعينـــه. وأنها، 
وإن كانت من نســـج الخيال، ليست أوهاما 
وخرافات، وإنما إبداعات تنطلق من الواقع 
وإليه تعود، بل هـــي في نظر مبدعيها عين 
الحقيقـــة. وهـــي في كل األحوال شـــكل من 
أشكال التعبير الّرمزي، النابع من المخيال 
الجمعـــي، والمعـــرب عـــن الضميـــر العام. 
وتتمّيز بكونها ذات صيغ مختلفة، والقاسم 
المشـــترك بينها هو التعبيـــر عن المقّدس، 
والحقيقـــة، ووحـــدة أصحابهـــا المؤمنين 
بهـــا قـــوال وفعال. ومن ثـــّم، فإن دراســـتها 
يمكن أن تقّدم صورة صادقة عن الشـــعوب 
ورؤيتها  عيشـــها،  ونمـــط  والمجتمعـــات، 
للكـــون، في مرحلـــة من مراحـــل وجودها، 
وتفّســـر موقفهـــا من المشـــكالت الطبيعّية 
المعّقدة، فتغدو مصدرا من مصادر المعرفة.

ونظـــرا ألهمّيتها، اســـتفاد منها األدباء 
والمفّكرون في الماضي والحاضر، فشـــكل 
األســـطورة هو ما اختـــاره ابن المقّفع مثال 
في كليلـــة ودمنة، وابن ســـينا في رســـالة 
الطيـــر، وفريدالديـــن العطـــار فـــي منطق 
الطيـــر، وابن طفيل في حـــّي بن يقظان. وال 
يزال المعاصـــرون يغرفون منهـــا للتعبير 
عن آراء فلسفية، أو عن حقائق يصوغونها 
فـــي قانون لغوّي آخـــر. وإذا كانت المعرفة 
العلميـــة قد ســـعت عبـــر مراحـــل التطّور 
اإلنســـاني إلى نفي األســـطورة أو التقليل 
من شـــأنها، فإنها لم تلغهـــا تماما، إذ ظّلت 
تتخّفـــى وراء األقنعـــة، وال يزال اإلنســـان 
يلوذ بهـــا للتعبير عن قضايـــاه الوجودية 

والمعرفية.

* كاتب من تونس مقيم بباريس

األسطورة مصدرا للمعرفة

رحل نجيب محفوظ لكن إبداعه بقي خالدا وشاهدا على موهبة أصيلة، وعلى رؤى حاضرة متجددة

بعد كل هذا العطاء ماذا بقي من نجيب محفوظ

برنابي روجرسون يبحث في جذور الخالف السني الشيعي
إن اإلملام مبسائل التاريخ العربي واإلسالمي وأحداثه، ليس باألمر اليسير، وذلك ملا يكتنفه 
هذا التاريخ من عدم إجتماع على رأي فيه أو حوله، وما يزيد األمر صعوبة هو كثرة الفرق 
واملذاهب واألحزاب، وتشــــــعب اآلراء واملواقف وأحيانا قيام احلروب حول مشهد تاريخي 

معني، كل هذا يجعل من االعتماد على مصدر تاريخي واحد أمرا مشكوكا فيه.

ّ
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افتتحت مديرية الثقافة الســـورية بالتعاون مع نادي الرابطة تشكيل
الفنيـــة بحماة مؤخرا معرضا تشـــكيليا بعنوان {مـــن بيوتنا}، 

تحية للتشكيلي السوري الراحل موريس سنكري.

ســـجل الفوتوغرافي الســـعودي ناصر الربيعي اســـمه كأول 
فائـــز بالجائـــزة المســـتحدثة من االتحـــاد العالمـــي للتصوير 

الفوتوغرافي.

شـــاركت الفنانـــة التشـــكيلية البحرينيـــة مريـــم حاجـــي من 12 
أغسطس الماضي إلى 2 سبتمبر الجاري في ورشة لقاء الفنانين 

السادسة التي تجمع عددا من فناني العالم العربي في الصين.

الخميس 2015/09/03 - السنة 38 العدد 10027

} بــريوت - فـــي تعليق الفنان التشـــكيلي 
صفحتـــه  علـــى  رفاعـــي  رؤوف  اللبنانـــي 
الفيســـبوكية بقوله ”ثورة الدراويش“، هناك 
إشـــارتان: إشـــارة إلى المظاهرات الشعبية 
ضد فســـاد الســـلطة الحاكمة بداية من أزمة 
تصريـــف النفايات فـــي لبنان التـــي خرقت 
ســـريعا بتخريـــب ممنهـــج قامـــت به بعض 
األطـــراف السياســـية القابضـــة علـــى عنق 

البالد.
أمـــا اإلشـــارة الثانيـــة فهي نســـبة هذه  
المظاهرات فـــي انطالقتها إلى ”الدراويش“ 
الذين ذكرهم الفنان رؤوف  وما ”الدراويش“ 
رفاعـــي، إّال هـــؤالء الذين اجتاحـــوا لوحاته 

التشكيلية منذ فترة ال تقل عن 6 سنوات.
تطورعمل الفنان التشـــكيلي عبر السنين 
مـــن مواضيـــع تتعلق بالبيئـــة وتلوثها، عن 
وحدة اإلنسان وعزلته في عالم ُمتغير يقضي 
على خصوصيته. ثم حّط  الرحال أخيرا على 
موضوع، أو ثيمة الدراويش التي هي الجمع 
الجامـــع لكل مـــا هجس به من أفـــكار وآراء 
حول االهتـــراء العـــام الذي يصيـــب العالم 

بأسره والعالم العربي بشكل خاص.
األلـــوان  وتبدلـــت  أســـلوبه  تطـــور 
الُمســـتخدمة كمـــا تغير نمط حركة ريشـــته، 
فطغى الرســـم حينا على حســـاب التشـــكيل 
درويشه  اللوني، ليأسر فيصور ”بهلونيات“ 
وســـرعة تقلباته في فضاء اللوحة، وأحيانا 
أخرى يعود اللـون ليســـــترجع أولويتــه في 

الخطــاب الفني. 

بـــه، أي باللـــون، اصطبغـــت المواقـــف 
الوجوديـــة بنارها الثائرة تارة، وتارة أخرى 
ببـــرودة اليــــأس من حاضـــر قاتم ال خالص 

منه.
”الخطـــاب“ هو جّل ما تنبض به اللوحات 
وهي في ظاهرها صمت وســـكون، ولكن من 
داخلها ُيطلق أكثر من سهم إلى قلب الُمشاهد 
ليحـــدث وجعا ”فكاهيا“، إذا صـــّح التعبير، 
بـــات مع مرور الســـنوات جـــزءا طبيعيا من 

شكل الحياة التي يعيشها الفرد اللبناني.
الخاص بالفنان رؤوف  خطاب ”درويش“ 
رفاعـــي هو خطـــاب هزلي ينتهـــك ذاته أوال 
قبـــل أن يتعرض إلى اآلخرين الناظرين إليه، 
والذيـــن يشـــكلون للمفارقة أفـــرادا ُكثرا من 

دائرته الواسعة.
في الوطن ”قائال“  إنه ينظر إلى ”أهلـــه“ 
أنا مســـخرة المســـاخر، هل هنـــاك ما تريد 
إضافتـــه؟. لن ينبـــس الناظر إلـــى اللوحات 
بكلمـــة واحدة، بل ســـينقل نظـــره من لوحة 
إلى ُأخـــرى محـــاوال العثور علـــى بصيص 
أمـــل ُيخرج الدرويش من حلقته المتوســـعة 
والمشـــحونة بالجنون فيحقق بذلك خالصه 

هو.
هكـــذا، وبهـــذا المنطق، تشـــكل ”كوكب“ 
الالمباالة الخاص بالفنان، كوكب يعيش على 
سطحه شعب كامل فصول ملهاة كوميدية ال 

تلوح لها حتى اآلن أية نهاية.
تختلـــف وضعيات ظهـــور الدرويش في 
اللوحات، إذ يتبدل من درويش صوفي يخط 
من حوله خيـــوط الفراغ الخانقـــة والكاتمة 
لصوتـــه، إلـــى ”أراجـــوز“  بليـــد، فُمنتحـــل 
للجنـــون، ثـــم بهلـــوان خبيث، إلـــى بهلول 
مســـكين، فمهّرج متألم وضاحك، متهتك بات 
يرى في السهام القاتلة الموجهة منه وضده 
أسهما نارية ومفرقعات ملونة تزركش الجو 
بمـــرح، لكنه مرح ال يمت إلـــى معنى الترفيه 

بشـــيء. ال يغـــرق الفنان فـــي آفـــة التكرار، 
إضافة إلـــى تقلبات مالمح الدرويش الذي ال 
ينفك يبدل القبعات والمالبس، فهو يظهر في 
انشـــغاالت وظروف مختلفة: مكمم الفم حينا 
والعينيـــن حينا آخـــر، يتقلب على كرســـي، 
يتمطى ليبلغ أقســـى اللوحـــة أو ”ينضغط“ 
حتى يصير جزئية هزلية على وشك التدحرج 

خارج اللوحة.
نراه فـــي لوحات أخرى يقفـــز في فضاء 
اللوحة بعيدا عن مقعده، وفي لوحات أخرى 

تغشى عالمه حمرة مليئة بالبواريد.
درويـــش رؤوف رفاعـــي يشـــبه إلى حد 
كبير في بنيانه النفسي وهزليته المأساوية  
مالييـــن  وتتبعـــه  رآه  الـــذي  ”المواطـــن“ 
المشاهدين مؤخرا على صفحات الفيسبوك، 

وهو يقدم رقصة غرائبيـــة، وخلفه الحرائق 
المشتعلة في ساحة رياض الصلح اللبنانية 
وأمامه مراسل تلفزيوني ضابط لنفسه، يلقي 
بخبره بكل جدية أمام الكاميرا وعلى رأســـه 

خوذة ربما لتحميه من  دراويش آخر زمن.

م. ع

[ ثيمة الدراويش جمع جامع لكل ما طال لبنان من اهتراء عام
رؤوف رفاعي يسمع لوحاته ضحكة الدرويش المدوية 

الفنان ال يغرق فـــي آفة التكرار، 
مالمـــح  تقلبـــات  إلـــى  إضافـــة 
الدرويـــش الـــذي ال ينفك يبدل 

القبعات واملالبس

 ◄

ــف  ــواق ــون اصــطــبــغــت امل ــل ــال ب
بنارها  رفــاعــي  عــنــد  ــوجــوديــة  ال
ببرودة  أخرى  وتارة  تارة،  الثائرة 

اليأس من حاضر قاتم 

 ◄

ميموزا العراوي

} فعـــل الســـخرية مـــن اآلخر لـــم يعتده 
المواطـــن العربي بشـــكل عـــام واللبناني 
بشكل خاص، بقدر اعتياده على السخرية 
من ذاتـــه كلمـــا دفعته إلى ذلـــك الظروف 
االجتماعية والسياسية والبيئية واألمنية 

القاسية.
يتجلى ذلك في غـــزارة التوليف الفني 
والذكي لصور فوتوغرافية مأخوذة لكارثة 
حدثـــت ألهل البلـــد ومن ثم نشـــرها على 
مواقـــع التواصل االجتماعـــي، وغالبا ما 

تكون تلك الصور ُمرفقة بكلمات ساخرة.
ومـــع ذلك أثبـــت الفن التشـــكيلي في 
الســـنوات األخيرة أنه األقـــدر على إبراز 
عمق الســـخرية التي يعيشـــها المجتمع 
أكثر مـــن أي صـــورة مؤّلفـــة أو مظاهرة 
شـــعبية، ســـيقت خارج معناهـــا لصالح 
قوى سياســـية دون غيرهـــا.. فهو يتحكم 
بالمعنـــى الُمـــراد إيصاله مهمـــا اختلفت 

اآلراء حوله.
أمـــا إذا كانـــت المظاهـــرات وأعمـــال 
الشـــغب خاضعة ”للمزاجية العربية“، إذا 
جـــاز التعبير، ولتبدل الظـــروف فإن الفن 
بطبيعتهـــا غير  التشـــكيلي كـ“تظاهـــرة“ 
محـــددة بزمن معيـــن، قادرة على كشـــف 
صانعـــي األزمـــات وتســـليط الضوء على 
تأثيرات األزمـــة  الُمكونة لمجتمع ال يزال 

يخضع لفساد السلطة الحاكمة.
إن مســـاحة الحرية التـــي نعم بها وال 
يزال لبنان مقارنة مع باقي الدول العربية، 
مّكنت الفن التشـــكيلي من التطرق ألقصى 

األمور جدلية وأكثرها أهمية للشعب.
الالفت في معظم تلك األعمال التشكيلية 
التي تطرقت لموضوع الفساد بكل أشكاله 
وتناولت مقترفيه وضحاياه على السواء، 
هو أن تجســـيده يأتي في هيئة ُمهرج، أو 
معتوه، أو أراجوز، أو درويش، أو مســـخ 
بشـــري يحتل فضاء العمل على أنه الملك، 

السلطان أو الحاكم بأمر الله.
من الالفت أيضـــا أن معظم ”مهرجي“ 
اللوحـــات اتســـموا بمالمح وحشـــية أو 
بأقنعـــة منفـــرة ال تقل رعبا عمـــا يختفي 
خلفهـــا. مـــن هـــؤالء الفنانين يبرز اســـم 
الفنـــان شـــوقي فـــرن ووجوهـــه المقنعة 
الضاحكة والحاملة ألقسى معاني الوجود 

درامية.
ندرج أيضا اســـم الفنان رؤوف رفاعي 
الُمجسد للمواطن الساذج أو  و“درويشه“ 
غير الفاعل أمام هول الفساد  أو اإلجرام. 
ونذكـــر أيضـــا الفنـــان والشـــاعر شـــارل 
شهوان الذي رسم شخصه وكأنه معجون 
من األلوان الفاقعة، يتلوى بجسده النحيل 
ونظراته الفارغة الُمحدقة بالالشـــيء. أما 
الفنان شربل عون فقد اشتهر بشخصياته 
البهلوانيـــة والمنخورة التـــي تناول بها 

شخصية المرشح الرئاسي اللبناني.
نضجـــت خـــالل الســـنوات األخيـــرة 
تجـــارب تشـــكيلية مختلفـــة فـــي العالـــم 
العربي، جـــاءت نتيجة التعـــّرض للهيب 
مـــرآة ســـحرية ُتّســـيل المالمـــح لتعيـــد 
تشـــكيلها أو تظهر حقيقتهـــا على نبض 

األزمات والفظائع المتتالية.
ربمـــا كنتيجة لذلـــك ُغيبـــت المالمح 
اإلنســـانية عن الكثير من ”البشر“ ساكني 
اللوحات، لتحل مكانها وجوه تشبه وجوه 
المهرجيـــن أو بســـطاء العقـــول وقليلي 
الحيلـــة، أو مجانين اســـتطاعوا بالذكاء 
التأقلم مع األلم، أو هي وجوه تجرأت على 
البوح بما تختزنـــه من آفات، فأطلت على 
المشاهد إما مشـــحونة باالزدراء والتهكم 

أو مجبولة بالعنف والجشع الُمبطن.
نذكـــر مـــن الفنانين الذيـــن برعوا في 
تصوير مهرج بتقاسيم عربية ُمشككة بما 
يحيـــط بها، الفنان التشـــكيلي عبدالعزيز 
درويش، أما الفنان ســـبهان آدم فقد رسم 
”مهرجـــه“ صعلوكا مثيـــرا للريبة يضحك 

من فرط األلم.
للفنان  نذكر أيضـــا عمل ”الشـــبيحة“ 
يظهـــر  أن  أراد  الـــذي  بطيحـــي  طـــارق 
”الشـــبيح“ كمهـــرج عديـــم القـــوة. ونذكر 
أيضـــا الفنان بطـــرس المعـــري ومهّرجه 
المتراخي بطربوشـــه على كرســـي مقهى 

”النوفرة“.
أمـــا الفنان بســـيم الريس فقـــد يكون 
أبرعهم لناحية رســـم  بهلـــوان يكتنز كل 
معالـــم التيـــه والحـــزن والفـــرح والخّفة 
أطلـــق  ”يتوّحـــش“.  أن  دون  والدراميـــة 
الفنان عليه اســـم ”مســـتر واي“، ويصفه 
الفنان بأنه ”الشـــخصية التي خرجت من 

األلم لتنشر الفرح“.
مهرج بســـيم الريس يبدو في لوحاته 
وكأنـــه يقـــول بلســـان هنـــري برغســـون 
”شـــاهدوا الحياة كمتفرج ال مبال: الكثير 

من المآسي تتحول إلى كوميديا“.

 * ناقدة من لبنان

ملهاة أمام املرآة

ناهد خزام

} يتبّدى الحس التراكمي عند الفنان المصري 
عمـــرو هيبة في طريقة بنائه للوحة كعمل فني 
منفـــرد، والمتتبع ألعمال الفنان يســـتطيع أن 
يلمح هـــذا التراكم مـــن خالل التطـــور الفني 

واألسلوبي في أعماله.
فهـــو تطـــور ال ينفـــي ما ســـبقه، بـــل يتم 
البناء عليه علـــى نحو تراكمي، كما ال ينطوي 
علـــى طفرات أو تحـــوالت مفاجئة، وهو نفس 
األســـلوب الذي يتبعـــه في عمليـــة الصياغة 
وبنـــاء اللوحة. فاللوحـــة لديه هي نتاج تراكم 
لطبقـــات فوق بعضهـــا من اللـــون والعناصر 

والمفردات والخطوط.

معركة محتدمة

إنه يرسم ثم يهدم ما بدأه، ليعيد البناء من 
جديد، يبدل تراكيب العناصر دون اللجوء إلى 
الحذف، وهكذا يســـتمر تفاعله مع المســـاحة 
في آلية دينامكية ال تتوقف، فتبدو اللوحة كما 
لو أنها ســـاحة لمعركة محتدمـــة بين فراغات 
ومســـتويات عـــدة من ناحيـــة، وبيـــن اللون 
والعناصـــر والمفردات المرســـومة من ناحية 

أخرى…
بين المســـاحات الملونة المســـكوبة على 
مساحة الرســـم، وبين تلك الخطوط المحددة 
لألشكال المرســـومة، هذه األشكال التي تبدو 
كمـــا لو أنها تأبـــى الخضوع لتلـــك اآللية من 
العمـــل التي يتبعها الفنـــان، فتظهر الطبقات 
الدرجـــات  وتشـــف  بعـــض،  فـــوق  بعضهـــا 
الصريحـــة من اللـــون عما تحتها مـــن عوالم 

وفضاءات غير محدودة.
يمكنـــك أن تلمـــح فـــي مـــا بينها ســـحبا 
رماديـــة، وآفاقـــا ممتدة، ودياجيـــر أرجوانية 
تظهر وتختفي، ومســـاحات شاســـعة يتباهى 
فيها األحمر بســـطوته وعنفوانـــه وحضوره 
الملتهب، لكنه ال يلبث أن يتوارى أمام سطوة 
األسود الصريح، فتراوح األعمال بين عالمات 

وإشارات القسوة والسكون والقتامة.
في أعمال عمـــرو هيبة تتداخـــل تفاصيل 
وأجزاء من لوحات مكتملة، لتشـــكل معا بناء 
جديـــدا، قد يبدو متناقضا وفوضويا، لكنه في 
أغلـــب األحيان يحمل تناغمـــا من نوع خاص، 
هو تناغم قابل للتفكيـــك وإعادة الصياغة من 
جديد، ففـــي تجربة هيبة التصويرية ال تكتمل 

اللوحة أبدا، فبإمكانه اإلزالة والبناء من جديد 
في كل مرة يقف فيها أمام العمل.

وتمثـــل مجموعته األخيـــرة التي عرضها 
تحت عنـــوان أحـــالم ســـعيدة ذروة التجربة 
الفنية لديه، هذه التجربة التي بدأها بدراســـة 
الغرافيك في ألمانيا، وولعه برسم الشخوص، 
حينها كانت اختياراته اللونية تتميز بالحدة، 
ثـــم بدأت تلـــك الحدة اللونية تتســـلل شـــيئا 
فشـــيئا إلى الخطوط المكونة للعناصر، وإلى 

المساحات. 
وتطورت المعالجة الفنية لديه من التناول 
شـــبه المباشـــر لهؤالء األشـــخاص القريبين 
علـــى ما يبدو من دائـــرة اهتمامه إلى نوع من 
التحريـــف، أكســـب المالمح والتكوين شـــكال 
دراميـــا في تفاعله مـــع األلوان الحـــادة التي 

غلبت على األعمال.
بدا عمرو هيبة مولعا كذلك برسم المحيط 
الخاص به من أشـــخاص ومفـــردات وعناصر 
حميمية تشـــاركه الوجود فـــي الحيز المكاني 
المحـــدود داخـــل محترفه، من حامل الرســـم 

وأدواته إلى متعلقاته الشخصية.

قناص اللحظة

تظهـــر الدمى فـــي مجموعـــات كثيرة من 
أعماله، وهي عادة ما تكون مشـــوهة، مبتورة 
األطـــراف، أو معطوبـــة الوجه علـــى نحو ما. 
وبقـــدر ما لهـــذه الدمى من رمزيـــة، وبقدر ما 
تحمله أيضا من مســـحة إنسانية ذات مغزى، 
إّال أن هيبة ينفي هذه الرمزية عن أعماله، فهو 
ال يتعمد تقديم رســـالة ما، وال يحاول اإلمعان 
فـــي الحكـــي، هو فقـــط يحاول اقتنـــاص تلك 
اللحظة التي تمثل ذروة توحده مع ذلك العالم 

الصغير الذي يحيط به.
فـــي أعماله الســـابقة كان الفنان يراوح ما 
بين المباشـــرة والمعالجـــة العفوية لعناصر 
العمـــل، مســـتغرقا في حالة مـــن الجدل تصل 
أحيانـــا إلـــى درجـــة الصـــراع، وتضفي على 
اللوحة مسحة درامية شديدة القسوة في كثير 

من األحيان.
ومع ذلك ما لبث أن صار أكثر تجريدا للشكل 
واألشـــخاص، وإن اســـتمرت القـــوة الدافعة 
فـــي ضربـــات الفرشـــاة الســـريعة والطبقات 
التراكميـــة من اللـــون وغيرها مـــن العناصر. 
تراجعـــت الشـــخوص على حســـاب العناصر 
األخرى، صارت اللوحـــة غارقة في االنفعاالت 

العارمـــة، واختفـــت المالمـــح والتفاصيل في 
مقابـــل االحتفـــاء باللـــون والمعالجـــة الحرة 
للمســـاحة والتقاطعـــات الخطيـــة والعالمات 
واألحرف الالتينية واألطياف الشبحية للبشر 

في خلفية المشهد.
في أعمـــال هيبة يتنحى المعنى والمفهوم 
من الواجهة، ليتيح براحا مناســـبا للمعالجة 
والمهارة في التعامل مع مفردات الرسم، وهو 
يرى أن ذلك األمر كفيل بمنحه بعض السكينة 
وسط فوضى األحداث من حوله، فالطاقة التي 

يستنفدها في صراعه مع العمل، كما يقول، هي 
عالجه الوحيد من كل هذا. لذا فهو يترك نفسه 
على ســـجيتها فـــي تعامله مع تلك المســـاحة 
المهولـــة في قدرتها علـــى اختصار العالم من 
حوله، هو يرســـم ويزيل، يخطط المســـاحات، 
ثـــم ينثـــر العناصـــر على ســـطح العمـــل إلى 
جـــوار بعضها البعض، ومـــا إن يكتمل البناء 
حتى يعاود هدمه من جديد، لينشـــئ آخر على 
أنقاضه التي ال تزال آثارها باقية في الخلفية 

تنبئ بوجودها على مسطح العمل.

عمرو هيبة يقتنص اللحظة ويرسمها بتوتر صاخب
تتميز أعمال الفنان املصري عمرو هيبة بســــــمة تراكمية على مســــــتوى التجربة ككل، من 
بدايتها وحتى انعكاساتها األخيرة، وهو ما جتّلى في أعماله التي عرضها بقاعة ”مشربية 

للفنون“ في القاهرة حتت عنوان ”أحالم سعيدة“.

لوحات هيبة تنطلق بالرسم فالهدم ثم إعادة البناء

كتب الفنان التشــــــكيلي اللبناني رؤوف رفاعي على صفحته الفيسبوكية منذ فترة قصيرة 
هــــــذه الكلمات ”ثورة الدراويش“، وأرفق الكالم بصورة فوتوغرافية مأخوذة عن مظاهرات 

وسط بيروت األخيرة. 

وجع فكاهي على وضع بائس يزداد سوءا

ُ



} أنقــرة - أكدت مجموعة مـــن الباحثني في 
قســـم األعصاب بكلية الطب بجامعـــة تراقيا 
التركية، أن النوم أقل من املعدل الطبيعي لعدد 
ســـاعات النوم التي تتراوح بني 6 و8 ساعات، 
يتســـبب في العديد من املشاكل الصحية، على 
رأســـها اإلصابة بالســـكري، وزيـــادة الوزن، 

واالكتئاب.
جـــاء ذلك خـــالل مؤمتر صحفـــي عقد في 
مستشـــفى اجلامعـــة، وحـــذر املشـــاركون في 
املؤمتر مـــن قلة النوم مؤكديـــن أنه ”في حال 
لم ينم الشـــخص يومني أو ثالثة أيام متتالية، 
فهـــو معرض لإلصابـــة بالعديد من املشـــاكل 

النفسية، التي قد يتبعها املوت“.
وأشـــاروا إلى أن النوم لفتـــرات أطول من 
املعـــدل أيضا له مضاره، إذ أن النوم ألكثر من 

10 أو12 ســـاعة، ال يـــؤدي إلى راحة اجلســـم، 
مؤكديـــن أهمية جـــودة النـــوم باإلضافة إلى 
مدته، حيث أشاروا إلى أنه من أجل االستمتاع 
بنـــوم جيد خـــالل الليل، ينبغي ”عـــدم تناول 
املشروبات املنبهة مساء، وعدم القيام بأعمال 
تتطلب مجهودا بدنيا قبل النوم، والتوجه إلى 
السرير عند الشعور بالنعاس، وعدم االستلقاء 

في السرير قبل الشعور بالرغبة في النوم“.
وفي معـــرض توصياتهـــم للحصول على 
نوم عميـــق نبهوا إلى ضـــرورة ”تعتيم غرفة 
النـــوم، وعـــدم وضع جهـــاز تلفزيـــون فيها، 
واحلـــرص علـــى اقتناء ســـرير مريح وجتنب 
قراءة كتب تتطلب جهدا للفهم أو التفكير قبل 
النوم“. ولألرق أســـباب عديـــدة، أولها حاجة 
اجلســـم إلى وقت لالعتياد على ساعات النوم 

الطبيعيـــة، أو التوتـــر والتفكيـــر املتزامن مع 
وقت النوم.

أما االســـتيقاظ في منتصف الليل بشـــكل 
متكرر قد تقف وراءه مثال احلاجة إلى الذهاب 
إلـــى دورة املياه لعدة مرات أثناء الليل، وهذه 
احلالـــة ميكن جتنبها بشـــرب كـــوب من املاء 
املخلوط مـــع قليل من امللح غيـــر املكرر، فهذا 
يساعد في حفظ اجلسم للماء وعدم االضطرار 

إلى التبول مرارًا.
أيضا، قـــد تســـبب احلـــرارة املرتفعة في 
الغرفـــة صعوبـــة فـــي النـــوم، واالســـتيقاظ 
بشـــكل متكرر أثناء الليل. لـــذا ينصح بتبريد 
الغرفـــة قبل النوم، واالســـتحمام ليًال خلفض 
حرارة اجلســـم، ومن أكثر األخطاء الشـــائعة 
املسببة لألرق هي اســـتعمال الهاتف اجلوال 

وقت النوم، ملشـــاهدة جديـــد مواقع التواصل 
االجتماعـــي مثًال، ألن الهواتـــف تصدر ضوءًا 
يعيق إفراز اجلســـم للميالتونـــني، أو هرمون 
النوم. وإذا كان االبتعاد عن هاتفك اجلوال قبل 
النوم من األمور املســـتحيلة، ينصح بتخفيف 
اإلضاءة الصادرة من الشاشة وإبعاد الهاتف 

عن العينني قدر املستطاع لتخفيف األثر.

} لنــدن - ابتكـــر علمـــاء بريطانيـــون تقنية 
جديـــدة تقلـــل بشـــكل ملحوظ من إحســـاس 
الكثيريـــن باأللم والرهبـــة الناجتة عن مثقاب 

األسنان ومحقن التخدير.
وقالت شركة رميينوفا إن التقنية ستعالج 
األســـنان دومنا ألم وســـتعيد ترسيب املعادن 

املفقودة من السن إلى طبقة املينا اخلارجية.
وعادة ما يســـهم فقد األسنان للمعادن في 
جعلهـــا أضعـــف وأكثر هشاشـــة ويحدث ذلك 
عندمـــا تعمـــل البكتريا التي تعيـــش في جير 
األســـنان على تكسير الســـكريات في الفم ما 
ينتـــج عنه تكـــون حمض يســـحب املعادن من 
داخـــل الســـن وإذا لم يعالج ذلك فـــي مراحله 

األولى فسيؤدي إلى تسوس األسنان.
ويعالـــج هـــذا عـــن طريـــق حفـــر املنطقة 
املصابـــة من الســـن وتعويضها باحلشـــوات 
املعدنية (األمالغم أو الكومبوزيت) لتبدأ رحلة 
طويلة مـــن العالج وتعويـــض اجلزء املصاب 

بالتسوس من السن.
وقالـــت ريبيكا موازيز مـــن كلية كينغز في 
لندن ”الطريقة التقليدية للتعامل مع التسوس 
هي حفر اجلزء املصاب بالتسوس وتعويضه 
مبادة احلشـــو لكن مشـــكلة هـــذه الطريقة أنه 
خالل التعامل مع التســـوس مبجرد البدء فيه 
فإنه لن يســـتمر لألبد حيث حتتاج احلشوات 
للتجديـــد أو االســـتبدال مـــن حني إلـــى آخر 
بحشـــوة جديدة“. وتعتبر إعادة ترميم السن 
عـــن طريق تعويض املعادن التـــي فقدت منها 

عملية طبيعية تتم عن طريق املعادن املوجودة 
فـــي اللعاب وبعـــض املأكوالت التي تترســـب 
داخل مينا السن لتجعلها أقوى وأكثر صالبة.

ويســـتطيع منـــوذج جهـــاز رميينوفـــا أن 
يســـّرع هـــذه العملية ليســـتغرق نفس الوقت 
املستهلك في عمل حشوات السن لكن دون ألم 
ودون احلاجة للتخدير وال حلفر السن. وحتت 
إشـــراف جيف رايت املدير التنفيذي للشـــركة 
ومديرها نايـــل بيتس فإن منـــوذج رميينوفا 
جنـــح في العمليـــة الطبيعية إلعادة ترســـيب 

املعادن داخل السن.
ويقول رايت ”لقد وجدنا طريقة جلعل هذه 
العملية أسرع. سحب الكالسيوم والفوسفات 
ليترســـب داخل طبقة املينا عـــن طريق عملية 
طبيعيـــة.. هـــذه هـــي الفكرة“. ويتـــم تنظيف 
ومعاجلة سطح السن باستخدام بعض املواد 
إلزالة التســـوس وأي مواد عضوية مترســـبة 
نتيجـــة التســـوس. ومبجـــرد تنظيف الســـن 
تصبح مينا األســـنان جاهزة للعالج. وتسمى 

هذه العملية ”إعادة ترسيب املعادن كهربيا“.
ويســـتخدم فيهـــا تيار كهربـــي ضعيف ال 
يشـــعر به املريض إلدخال املعـــادن الطبيعية 
للجزء املصاب من السن ويدفع التيار الكهربي 
األيونات املعدنية لتجويف األســـنان وبالتالي 
يســـاعد علـــى إعادة ترســـيب املعـــدن ألعمق 
جـــزء من الســـن. وأضاف رايـــت أن التجارب 
اإلكلينيكيـــة قيد االختبار ومتت تهيئة ظروف 
مشـــابهة لفم اإلنســـان من أجل اختبار مناذج 

مختلفـــة. وتقـــول شـــركة رميينوفـــا إن هذا 
العالج ال يغني عن غســـل وتنظيف األســـنان 
لكنـــه طريقة جديـــدة لعالج التســـوس وتأمل 
الشـــركة أن يكون جزءا من الفحص الروتيني 
لطبيب األسنان حيث يستطيع حتديد عالمات 

التسوس املبكر. 

وتســـعى الشـــركة ملزيد من االســـتثمارات 
لتطوير النموذج األولي للجهاز. وتصل نسبة 
املصابني بتســـوس األســـنان حوالي 98 باملئة 
في بعض املراحل من احلياة لذا ترى الشـــركة 
أن هـــذا سيســـهل تســـويق هذا اجلهـــاز عبر 

العالم جلراحات األسنان.

محمد رجب

} التدخني يفتك بصحة اإلنسان ويتسبب في 
أمراض القلب واألوعية والشـــرايني والتنفس 
العقليـــة  الصحـــة  يضـــر  وكذلـــك  وغيرهـــا. 
والنفســـية للمدخـــن وهـــو ما أثبتته دراســـة 
جديدة ربطت بني تدخني الســـجائر واإلصابة 
مبرض انفصام الشـــخصية ”السكيزوفرينيا“ 

وما تصاحبه من اضطرابات عقلية.
وخلصـــت الدراســـة التي أجراهـــا معهد 
الطب النفســـي ”بكينغز كوليـــدج“ بلندن، إلى 
أن التدخني قـــد يزيد فـــرص اإلصابة مبرض 
انفصام الشـــخصية مبعدل ثالث مرات، وهو 
مـــرض يعاني فيـــه املرضى مـــن اضطرابات 
عقلية، تصاحبها وساوس وهواجس وأوهام 
مثل ســـماع أصوات خيالية. ويعتبر انفصام 
الشـــخصية مرضا نفســـيا يصيب املخ حيث 
يؤّثـــر على طريقـــة تفكير وتصّرف اإلنســـان، 
وغالبًا ما تطـــرأ تغّيرات حادة على املصابني، 
ممـــا يؤّثـــر على العديـــد من جوانـــب احلياة 
كالنواحي االجتماعيـــة واملهنية، وعلى الرغم 
من تســـمية املرض بهذا االســـم، إال أنه -على 
عكـــس التصـــور الشـــائع– تكـــون للمريـــض 
شـــخصية واحدة ال متلك القدرة على التمييز 
بني الواقعـــي واخليالي، حيث ينعزل املريض 
عـــن واقعه، ويبـــدأ بتخّيل أصوات ومشـــاهد 
وأحاسيس وأفكار غير موجودة في احلقيقة.

وكشـــف العلماء فـــي بحثهم عـــن العالقة 
بـــني التدخني واإلصابة بانفصام الشـــخصية 
عن احتمـــال وجود عالقة ســـببية بني تدخني 

الســـجائر وهـــذا املـــرض النفســـي العقلـــي، 
حيث وجدت الدراســـة أن حوالي 60 باملئة من 
الذين يصابون بهذا املـــرض ألول مرة هم من 

املدخنني.
وُأجريت الدراسة على حوالي ثالثمئة ألف 
شـــخص، منهم خمسة عشـــر ألفا من مدخني 
الســـجائر، ومئتان وثالثة وســـبعون ألفا من 
غير املدخنني، قّســـموا إلـــى مجموعتني، وقال 
الباحثـــون: إنه يبـــدو أن التدخني يزيد فرص 

اإلصابة باملرض.
وخالل الدراســـة قام فريـــق البحث وعلى 
رأســـه البروفيســـور جيمس مكابي، بتحليل 
معدالت التدخـــني لدى َمـــْن يصابون باملرض 
ألول مـــرة، ووجـــدوا أن 57 باملئـــة منهـــم من 
املدخنني، وكان من بينهم من يصابون مبرض 
الفصـــام ألول مرة أكثر احتمـــاًال بواقع ثالث 

مرات باملقارنة باملجموعات األخرى.
ويوضـــح د. جيمـــس مكابـــي، اخلبير في 
الطب النفســـي مبعهد الطب النفســـي بكينغز 
كوليدج والقائم على الدراسة، أنه من الصعب 
حتديـــد اجتاه العالقة الســـببية بني التدخني 
والسكيزوفرينيا، إال أن النتائج تشير إلى أنه 
يتعـــّني أن نأخذ التدخـــني بجدية كعامل خطر 

لإلصابة بالذهان.
وأضـــاف د. مكابـــي: االضطرابات العقلية 
التي أّثرت على مئة شـــخص خالل الدراســـة 
تبدأ عادة في ســـنوات املراهقـــة األولى، ومن 
أكثر أعراض املرض شيوعًا اضطراب التفكير 
واإلدراك، كما أن املرضى قد تكون لهم جتارب 

سابقة تتعّلق باألمراض النفسية.
فـــي حني يقـــول د. روبني موراي، أســـتاذ 
أبحاث الطب النفســـي مبعهد كينغز كوليدج، 
وأحد املشـــاركني في البحث إن نشاط منظومة 
مـــادة ”الدوبامـــني“ فـــي املـــخ قد ميّثـــل أحد 
التفســـيرات للعالقـــة الســـببية احملتملة بني 
التدخـــني ومـــرض الســـكيزوفرينيا، موضحًا 
أن زيـــادة الدوبامني أفضل تفســـير بيولوجي 

بالنســـبة لإلصابة مبرض انفصام الشخصية 
”الذهـــان“، ومـــن املمكـــن أن يكـــون التعّرض 
للنيكوتني وزيادة إفراز الدوبامني قد تســـّبب 
في ظهور املـــرض، واإلصابـــة باالضطرابات 

العقلية والنفسية.
وهنـــاك دراســـات وأبحاث أخـــرى ربطت 
بـــني إدمـــان املخـــدرات واإلصابـــة بانفصام 
الشـــخصية، لكـــن اجلدل ال يزال يدور بشـــأن 
وجود عالقة ســـببية أو احتمال وجود جينات 
مشـــتركة جتعـــل اإلنســـان أكثر عرضـــة عند 
تعاطي املخـــدرات لإلصابة بالفصـــام، إال أن 
النتائـــج اجلديدة عن التدخني، تشـــير إلى أن 
التبغ قد يكون هو اجلاني احلقيقي، واملسّبب 
الرئيســـي لالضطرابات العقليـــة، ألن مدمني 

املخدرات غالبًا ما يقرنون بينها وبني التبغ.

ومن جانبه، يشير د. محمود عبد السميع، 
استشاري الصحة النفســـية، إلى أن التدخني 
يزيد الضغوط النفسية على الشخص، ويبدو 
أن زيـــادة الضغوطات فـــي احلياة تزيد فرص 
اإلصابة مبرض انفصام الشـــخصية، وهو ما 
يدعم فرضية الدراســـة بـــأن التدخني بجانب 
األضرار الصحية الكثيرة التي يضر بها القلب 
والصدر، فهو أيضًا مسّبب لألمراض النفسية 
واالضطرابـــات العقلية، الفتـــًا إلى أن مرضى 
الســـكيزوفرينيا يعانون مـــن اضطراب عقلي 
شديد، يؤّثر على سلوك وتفكير املريض وقدرته 
علـــى اإلدراك، ويصاحبـــه فـــي الغالب حدوث 
أعـــراض ذهانية مثل الوســـاوس والهواجس 
وسماع األصوات أو التوهم. ويفسر د. طارق 
كامل، األستاذ بطب قصر العيني، العالقة بني 

التدخـــني وحـــدوث اضطرابات عقليـــة، بأنها 
ترجـــع إلـــى مـــادة الدوبامني في املـــخ، حيث 
إن التعـــّرض للنيكوتـــني من خـــالل التدخني، 
يزيـــد من إفراز الدوبامـــني، وهو ما يؤّثر على 
منظومـــة هذه املادة، فيســـّبب اضطرابات في 

عمل املخ وأداء الدماغ لوظائفه.

التدخين يزيد احتماالت اإلصابة باألمراض العقلية
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــني التي تؤثر على الدماغ وجتعل  التدخــــــني يرتبط في األذهان باإلدمان على مادة النيكوت
اإلنســــــان غير قادر على االســــــتغناء عنها. ورغم وعي غالبية املدخنني بالضرر الذي يلحق 
باجلسم جراء هذه اآلفة إال أنهم يواصلون ممارسة هذه العادة غير الصحية. ولعل النتائج 
التي توصلت إليها البحوث العلمية والتي أكدت في مجملها مضار التدخني لم تتوقف عند 
الضرر البدني بل وصلت لدراسة تأثيراته السلبية على الصحة النفسية والعقلية لإلنسان.

التدخين،  عن  الجديدة  النتائج 
يكون  قــد  الــتــبــغ  أن  إلـــى  تشير 
والمسّبب  الحقيقي،  الجاني  هو 

الرئيسي لالضطرابات العقلية

 ◄

حــوالــي  أن  ـــــدت  وج ــــدراســــة  ال
يصابون  الــذيــن  مــن  بالمئة   60
بانفصام الشخصية ألول مرة هم 

من المدخنين

 ◄

الطبيعي  المعدل  من  أقل  النوم 
يتسبب في العديد من المشاكل 
الصحية، منها اإلصابة بالسكري، 

وزيادة الوزن، واالكتئاب

 ◄

[ املدخنون يعرضون أنفسهم لخطر األمراض النفسية والعقلية [ النيكوتني املتهم الرئيسي بإيذاء الجسم والعقل

◄ أيد خبراء أوروبيون في أمراض 
القلب إمكانية استخدام مرضى 

األزمات القلبية لعدة أدوية تساعد 
على سيولة الدم ألكثر من عام. 

ويأتي التحرك بعد تقييم لتجربتني 
سريريتني أظهرتا أن العالج املطول 

بنوعني من الدواء قد يقلص خطر 
تكرار األزمات القلبية.

◄ طور علماء في اسكتلندا مادة 
من البروتني الطبيعي ميكن أن 

حتفظ املثلجات بحيث تظل متجمدة 
لفترة طويلة في الطقس احلار 

قبل ذوبانها. واكتشف فريقان في 
جامعتي أدنبرة ودندي أن البروتني 
املعروف باسم (BSIA ) يعمل بربط 

الهواء والدهن واملاء في اآليس كرمي.

◄ أكدت وزارة الصحة السعودية 
اإلبقاء على االستعدادات اخلاصة 
مبكافحة فيروس متالزمة الشرق 

األوسط التنفسية (كورونا) 
واستمرار بذل اجلهود بالتعاون مع 

جميع األطراف مبا في ذلك املجتمعية 
والصحية، في الوقت الذي تستعد 

فيه البالد الستقبال موسم احلج.

◄ أعلنت شركة ميدترونيك أن 
دراستني حددتا جينا مرتبطا 

باحتمال حدوث لغط غير عادي في 
القلب يؤدي إلى الوفاة. وقالت إن 
الدراستني قامتا بتقييم املعلومات 

الوراثية لتحديد التشوهات اجلينية 
املرتبطة بعدم انتظام ضربات القلب 

التي قد تؤدي إلى الوفاة املفاجئة 
بسبب خلل في وظائف القلب.

◄ أصدرت اجلمعية األميركية لعلم 
األورام اإلكلينيكي قواعد إرشادية 

ألطباء السرطان حتدد لهم متى 
يلجأون لالختبارات اجلينية اجلديدة 
التي ترصد جينات سرطانية متعددة 
في آن واحد وكيف يقدمون املشورة 
للمرضى بشأن اجلينات التي تسهم 

في اإلصابة باملرض.

حذرت دراســـة طبية من أن النســـاء الالتي تقـــل أعمارهن عن 45 
عاما ويعانني من الســـكري، قد يصبحن أكثر عرضة بمعدل ســـتة 

أضعاف لإلصابة بالنوبات القلبية.

بينت دراســــة بريطانية جديدة أنه يكفي أن يشــــرب كل من 
يعانــــي من البدانة نصف لتر من املاء قبل تناول الطعام بـ30 

دقيقة ليخفض وزنه.

أضرار التدخين ال تتوقف عند أعضاء الجسم بل تصل إلى العقل

ترميم األسنان بمعادن اللعاب عالج جديد يغني عن استخدام الحشوات

باحثون: قلة النوم تسبب االكتئاب

الخوف من الحقن ومثقاب األسنان يجعل المرضى يتجنبون  زيارة طبيب األسنان

أظهرت أحدث األبحاث الطبية، أن األشـــخاص الذين يتناولون 
أكثـــر من أربعة أكواب من القهوة يوميا، يصبحون أكثر عرضة 

لإلصابة بنوبات قلبية وأمراض األوعية الدموية.



} باكــو - اعتبـــرت منظمة العفـــو الدولية أن 
الســـلطات األذربيجانيـــة تتالعـــب بالنظـــام 
القضائـــي، بعد العقوبة القاســـية التي طالت 
الصحفيـــة االســـتقصائية املعارضة للفســـاد 
خديجة إســـماعيلوفا، واحلكم عليها بالسجن 
سبع سنوات ونصف سنة إلدانتها في قضايا 
فساد أكدت أنها حيكت ضدها، وفق محاميها.

وقـــال املدير املســـاعد للمنظمة في أوروبا 
وآسيا الوســـطى دنيس كريفوشـــييف ”إنها 
محاكمـــة أخرى ظاملة تســـتند إلـــى اتهامات 
مفبركـــة“. وأضاف أن ”احلكومة األذربيجانية 
تكثف قمعها الوحشـــي للناشطني السياسيني 

والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان“.
وصرح فريـــز منازلي محامـــي الصحفية 
منهـــا  اقتصاديـــة  بجرائـــم  ”أدينـــت  أنهـــا 
ممارسة األعمال بشـــكل غير قانوني والتهرب 

الضريبي“. وأضاف ”سنستأنف احلكم“.

وشـــغلت إســـماعيلوفا (39 عاما) منصب 
رئيـــس حترير الفـــرع احمللي إلذاعـــة أوروبا 
احلرة التي متولها الواليات املتحدة بني 2008 

و2010.
وفـــي اإلجمـــال، حكـــم علـــى ســـبعة مـــن 
للحكومة  املعارضني  والصحفيني  الناشـــطني 
بعقوبات قاســـية، منـــذ مطلع العـــام احلالي 

غالبيتهم بجرائم اقتصادية.
وفـــي 13 أغســـطس، حكم على الناشـــطة 
البـــارزة فـــي حقـــوق اإلنســـان ليلـــى يونس 
وزوجهـــا احمللل السياســـي املرمـــوق عارف 

بالسجن ثمانية وسبعة أعوام على التوالي.
واعتبرت إســـماعيلوفا منـــذ اعتقالها في 
ديسمبر أن قضيتها سياسية بهدف وقفها عن 

إعداد تقارير تنتقد فيها السلطات.
وفـــي مداخلتهـــا األخيرة أمـــام احملكمة، 
اإلثنـــني، قالت إن املدعني ومســـؤولي احملكمة 

”ســـاقوا املزيد مـــن األكاذيب والتهـــم املفبركة 
ضدها“.

وأضافت قبل أن يأمرها القاضي بالتوقف 
أن ”اتهـــام أحدهم بالتهـــرب الضريبي بينما 
كان يحقـــق باألمـــوال التـــي ســـرقتها عائلة 
الرئيـــس ووضعت في حســـابات أوف شـــور 
(…) أمـــر مضحك“. وتابعـــت ”لن ينجحوا في 
إسكاتي حتى وإن حكموا علي بالسجن 15 أو 

25 سنة“.
من جهتها، دعت منظمات دولية السلطات 
للحكم،  األذربيجانيـــة إلـــى ”إلغـــاء فـــوري“ 

وصفته بأنه ”معيب“.
بدوره أعلـــن األمني العـــام ملجلس أوروبا 
ثوربورن ياغالند أنه ســـيطلب مـــن باكو ”كل 
التفاصيل“ واألدلة التي سيقت ضد الصحفية 

األذربيجانية.
وكـــرر مجلس أوروبا في بيان اإلعراب عن 

”قلقه حيـــال النظـــام القضائـــي األذربيجاني 
واالرتفاع املقلق في عـــدد املالحقات املفتوحة 
بحق مدافعني عن حقوق اإلنســـان وصحفيني 
ما يلحق الضرر بحرية التعبير“ في أذربيجان.
وأعدت إســـماعيلوفا تقارير اســـتقصائية 
عـــن ثـــروة الرئيس الهـــام علييـــف وعائلته. 
ويقول مناصروها إن احلكومة ســـاقت التهم 
ضدهـــا إلســـكات أحـــد األصـــوات الصحفية 
القليلـــة املســـتقلة فـــي الدولـــة الســـوفياتية 

السابقة الغنية بالنفط.

يوسف محادي

} قال عبدالله البقالي، رئيس النقابة الوطنية 
للصحافـــة املغربيـــة، إن الصحفي الفرنســـي 
إيريك لوران الذي أصـــدر العديد من املؤلفات 
االســـتقصائية، مـــن بينها ”اجلانـــب اخلفي 
للنفـــط“ و“بـــوش وإيـــران والقنبلـــة“، برفقة 
زميلتـــه الصحفيـــة كاتريـــن غراســـييه، إمنا 
يبتغي الصيد في عرين األسد، كما يقول املثل 

العربي.
وكان الصحفـــي الفرنســـي إيريـــك لوران 
قد اتصـــل بالديوان امللكي ليعلـــن أنه بصدد 
التحضير لنشـــر كتاب حول املغرب بالتعاون 
مع كاترين غراســـييه، لكنه أعرب، في املقابل، 
عن اســـتعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه 

مبلغ ثالثة ماليني يورو.
وعلق البقالي في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
الصحفي إيريك، الذي ســـبق له أن اســـتهدف 
العاهـــل املغربي امللك محمد الســـادس بكتابه  
”Le roi prédateur“ أو ”امللـــك املفتـــرس“ فـــي 
2012، اســـتخف بـ“صمـــت العقـــالء الذين إذا 
ســـبهم جاهـــل جتاهلـــوه“، فظـــن أن ابتزازه 
لرئيـــس دولة أمر ســـهل وهـــني. وأضاف أن 
الصحفيـــة كاترين غراســـييه، التـــي أصدرت 

بدورهـــا مؤلفـــات اســـتقصائية مـــن بينهـــا 
”ساركوزي، القذافي: التاريخ السري للخيانة“ 
وزميلها إيريك، أكدا مـــن خالل ما أقدما عليه 
جتاه امللك محمد السادس، أن هذا الرصيد من 
العمل االســـتقصائي الذي صدقه الرأي العام 
الفرنسي، والرأي العام في املنطقة برمتها، لم 
يكـــن غير حصان طروادة الذي جنى من ورائه 
اجلناة األمـــوال، وبذلك يحق القول على غرار 
عنـــوان كتاب إيريك لـــوران ”املبتزون يجنون 
املاليني ونحن جنني اإلحباطات واملغالطات“، 

فهاهما معا يجنيان ثمن ابتزازهما. 
وخلص البقالي فـــي تصريحه لـ“العرب“، 
إلـــى أن ما حدث مع هذين الصحفيني يســـيء 
بقوة إلى جميع الصحفيني الفرنســـيني، حيث 
قـــدم عنهم اجلنـــاة -مبعنـــى الذيـــن يجنون 
املاليني وليس مبعنى املجرمني- صورة رديئة 
ومتخلفة، إذ أكدا أن جزءا على األقل مما يخط 
على بياض في الصحافة الفرنســـية يتم على 
أســـاس اعتبارات وحســـابات أقل ما ميكن أن 

يقال عنها إنها ليست مهنية.
 وفـــي تطـــورات القضيـــة، نفـــت املديرية 
العامـــة لألمـــن اخلارجـــي بفرنســـا أن تكون 
”أعـــدت ثم ســـلمت وثائق تســـيء للســـلطات 
املغربيـــة إلـــى الصحفيـــني لـــوران وكاترين 

و“االبتزاز“.   بـ“املساومة“  املتهمني  غراسييه، 
وأوضحت وزارة الدفاع الفرنسية أنها أبلغت 
أسبوعية لوجورنال دو دميانش نفيها القاطع 

لالدعـــاءات التـــي تزعـــم أن املديريـــة العامة 
لألمن اخلارجي قد تكون أعدت وثائق مسيئة 

للمغرب وسلمتها إلى صحفيني.

} أنقــرة - توالـــت ردود الفعـــل الغاضبة في 
تركيـــا والدول الغربية على الحملة الشرســـة 
التي شـــنتها الســـلطات بتعليمات مباشـــرة 
من الرئيس رجب طيب أردوغان ضد وســـائل 
اإلعـــالم، بالتزامـــن مـــع مناشـــدات األحزاب 
السياســـية إليقاف قمع األصـــوات الحرة في 

تركيا قبيل االنتخابات.
وقـــال مراقبـــون إن هذه الحملة الشرســـة 
تتجاهل األصـــوات المعترضة والمســـتنكرة 
قبيـــل االنتخابات، ألنها تبقـــى أقل تأثيرا من 
قـــوة اإلعالم في هذه المرحلة، والتي يخشـــى 
حـــزب العدالة والتنميـــة أن تضائل من فرصه 
االنتخابية أكثر فأكثر، في حين تفرغ الساحة 
لآللة اإلعالمية المناصرة للحزب، ويمكن بعد 
ذلـــك الحديث عـــن الديمقراطيـــة تحت جناح 

أردوغان.
ولم تســـتثن حملة القمع اإلعالم الحكومي 
أولكـــه  دنيـــز  التركيـــة  األكاديميـــة  وطالـــت 
على  أريبوغـــان مقدمة برنامج ”وجهـــة نظر“ 
قناة تي أر تـــي (TRT) الحكومية، التي أعلنت 
أنه تم فصلها من تقديم البرنامج بعدما نشرت 
على حســـابها في موقع التواصل االجتماعي 
تويتر رســـالة أدانت خاللهـــا حملة المداهمة 
التي شـــنتها قوات األمن علـــى مجموعة إيبك 

.(İpek) اإلعالمية
وكانـــت قوات األمن شـــّنت في الســـاعات 
األولـــى من صبـــاح أول أمس، حملـــة مداهمة 
اســـتهدفت مجموعة إيبك اإلعالمّية بتعليمات 
مباشـــرة مـــن أردوغان، رغبة منـــه في خوض 
االنتخابات المقبلة بوســـائل إعـــالم تابعة له 
دون وســـائل اإلعالم الحر التي تكتب وتكشف 

الحقائق.
وأدانت أريبوغـــان، مقدمـــة البرنامج في 
القناة الحكومية، حملة المداهمة عبر تغريدة 
لها علـــى تويتـــر، وقالت إنه تـــم فصلها بعد 

مرور ثالث ساعات على الرسالة التي نشرتها 
وقالت فيها ”الديمقراطية هي نظام يســـتحقه 
مـــن يليق بـــه ويحافظ عليه ويدافـــع عنه. وال 
يمكن الحديث عن الديمقراطية في جو ال ينعم 

فيه اإلعالم بالحرية“.
كما كتبت أريبوغـــان في تغريدتها التالية 
بعد مدة ”تم إنهـــاء مهمتي في برنامج وجهة 
نظـــر الذي أقدمه في قناة (TRT) منذ ســـنوات 
طويلة. وإن ذلك ســـبب فخر بالنســـبة لي، إذ 
أن ســـبب فصلـــي عـــن عملي هـــو دفاعي عن 

الديمقراطية والحرية“.
بدورهـــا أبـــدت األحـــزاب السياســـية في 
البـــالد علـــى اختـــالف تياراتهـــا؛ بـــدءا من 
األحزاب اليســـارية إلـــى القوميين واألحزاب 
الكرديـــة وصوًال لألحـــزاب اليمينية، ردة فعل 
شـــديدة على حملـــة المداهمة وقمـــع اإلعالم 
الحر، وقالـــت إنه لم يعد ممكنـــا الحديث عن 

الديمقراطية في تركيا.
وأفـــاد محمود طانـــال النائـــب البرلماني 
عن حزب الشـــعب الجمهـــوري بأنه في الوقت 
تســـتيقظ فيه تركيـــا كل يوم علـــى وقع أنباء 
العمليـــات اإلرهابية في كل المدن، تقوم قوات 

األمن بمداهمة المؤسسات اإلعالمية.
أما العـــب المنتخـــب التركي لكـــرة القدم 
النائب الســـابق حاقان ُشـــكور فقال ”ال يمكن 
أن يكون الشـــخص حرا في بلد ال ينعم إعالمه 
بالحريـــة أصال. وال يمكـــن ألحد أن يصدق أن 
االنتخابـــات في تركيا التي يتم فيها إســـكات 

وإخراس اإلعالم ستكون حرة“.
وانتقد باريـــش ياركداش أحد نواب حزب 
الشعب الجمهوري قرارات أردوغان والحكومة 
قائـــال إنهم ال يرغبـــون في إبقـــاء ولو صوت 
واحد معـــارض. وأرى أنه علـــى الرغم من أن 
رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو يزعم للوسط 
المقرب منه بأنه لن يتم مداهمة اإلعالم وقمعه 
إال أنه ليس لديه القدرة على اتخاذ أي قرارات 
وهـــو مجرد ُدمية؛ فإن القصـــر غير القانوني، 
(في إشارة ألردوغان)، هو الذي يدير العمليات 

بنفسه.
فيما قـــال أيهان بيلجين المتحدث باســـم 
إن  الكـــردي  الديمقراطـــي  الشـــعوب  حـــزب 

المؤسســـات اإلعالمية التي تنتقـــد الحكومة 
وتعترض علـــى إجراءاتهـــا وتعارضها أو لم 
تنشر أخبارا على هواها، واقعة تحت التهديد.
وصـــدرت عـــن العديد مـــن المؤسســـات 
السياســـية واإلعالمية الدولية وعلى رأســـها 
االتحـــاد األوروبـــي ردة فعـــل شـــديدة للغاية 
على حملة المداهمة التي شـــنتها قوات األمن 
التركيـــة صباح الثالثاء، علـــى مجموعة إيبك 

اإلعالمّية.
مـــن جانبهـــا، قالـــت مفوضيـــة االتحـــاد 
األوروبـــي إنهـــم يشـــعرون بقلـــق بالـــغ من 
المداهمـــات التـــي نفذتها الســـلطات التركية 
على الشركات التابعة لمجموعة ”كوزا- إيبك“ 

القابضة بتهمة تمويل اإلرهاب.
وأفادت المتحدث باســـم مفوضية االتحاد 
األوروبي ماجا كوسيانسيك في معرض ردها 
على ســـؤال حول الموضوع، بأنهم يشـــعرون 
بقلـــق العتقال ثالثة صحفييـــن أجانب بتهمة 

دعمهـــم لإلرهـــاب في مدينة ديـــار بكر جنوب 
تركيا، إلى جانب تخوفهم إزاء حملة المداهمة 

التي استهدفت مجموعة إيبك اإلعالمية.
فـــي الســـياق ذاتـــه، أدان اتحـــاد الكّتاب 
الدولي، بصورة حـــادة للغاية، قرار الحكومة 
التركيـــة بمداهمـــة قنوات وصحـــف ومكاتب 

مجموعة إيبك القابضة.
وقالـــت جـــو جلينفيـــل مديـــر االتحاد في 
بريطانيـــا في بيـــان خطي إن اتحـــاد الكّتاب 
الدولي يشـــعر بقلـــق كبير جـــراء المداهمات 
التي تشـــنها حكومة حزب العدالـــة والتنمية 
والمراســـلين  والكّتـــاب  الصحفييـــن  علـــى 
األجانب. فيما قال رفائيل حسينوف، سكرتير 
اتحاد الصحفيين الروســـي، إنهم يدينون كل 

أنواع عمليات القمع التي تستهدف اإلعالم.
وذكرت مصادر إعالميـــة تركية أن الحملة 
األمنية تســـتهدف صحف المعارضة سوزجو 

وبوغون، وذلك ضمن مخطط سابق.

وكانت محكمة تركية اتهمت رســـميا ثالثة 
من موظفي قناة فايس نيوز اإلخبارية بأن لهم 
صالت بمنظمـــة إرهابية، وذلـــك بعد أيام من 
اعتقالهم أثناء تغطية أحداث في جنوب شرق 

تركيا الذي يغلب األكراد على سكانه.
وقـــال كيفين ســـاتكليف رئيـــس البرامج 
اإلخباريـــة ألوروبـــا في قناة فايـــس في بيان 
”تستنكر فايس نيوز بأشد التعبيرات الممكنة 
محاوالت الحكومة التركية إلسكات صحفيينا 
الذيـــن يقدمـــون تغطيـــة حيويـــة لألنباء من 

المنطقة“.
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ميديا
[ رئيس الوزراء التركي غير قادر على الوفاء بوعوده في حماية اإلعالم [ فايس نيوز تستنكر محاولة إسكات صحفييها

التنديد بقمع اإلعالم أخف وطأة على أردوغان من سماع صوته

حملة المداهمة استهدفت صحف المعارضة سوزجو وبوغون ومؤسسات إعالمية أخرى

البقالي يعتبر أن إيريك لوران يبتغي الصيد في عرين األسد

شــــــنت السلطات التركية حملة قمع واســــــعة ضد وسائل اإلعالم املناهضة للحكومة قبيل 
ــــــات، حتت الذريعة الرائجة حاليا وهي الترويج لإلرهاب، ولم تعر اهتماما جلميع  االنتخاب

األصوات املستنكرة داخل تركية أو خارجها.

الصحافة االستقصائية عدوة الفساد والحكومة في أذربيجان

نقيب الصحفيين المغاربة: قضية لوران غراسييه أساءت للصحافة الفرنسية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ عّبر رئيس النقابة الوطنية 
للصحفيني التونسيني، ناجي 

البغوري، عن تضامنه املطلق مع 
املؤسسات اإلعالمية التي تعرضت 

إلى تهديدات من صفحات ناطقة 
باسم تنظيمات إرهابية، مشيرا إلى 

أن اإلعالم هو إحد أهم الوسائل 
التي حتارب اإلرهاب والتطرف 

والفكر التكفيري.

◄ أعلنت نقابة الصحفيني 
املصريني، عن دخول عدد من 

الصحفيني بجريدة التحرير في 
اعتصام مفتوح داخل مقر اجلريدة 
احتجاجا على قرار مالك اجلريدة 

بإغالقها.

◄ احتجزت قوة الردع الليبية 
اخلاصة مبديرية األمن الوطني 

طرابلس، أربعة مراسلني صحفيني 
يعملون لوسائل إعالمية مختلفة 

ملدة ثالث ساعات ونصف أثناء 
تصويرهم حلادث انفجار سيارة 
مفخخة وسط طرابلس. وتدخلت 

إدارة اإلعالم اخلارجي لإلفراج 
عنهم ألنهم صحفيون معتمدون 

لديها.

◄ قالت رابطة الصحفيني 
املوريتانيني إنها ترفض وتدين جر 
الصحفيني إلى القضاء بدون وجه 
حق، خاصة من طرف شخصيات 

سياسية ُيفترض فيها الوقوف مع 
حرية الصحافة في إنارة الرأي 

العام.

◄ استنكر وزير اإلعالم اللبناني 
رمزي جريج تعرض القوى األمنية 
اللبنانية ملراسلي بعض احملطات 
التلفزيونية الذين كانوا يقومون 
بتغطية االعتصام خارج وداخل 

وزارة البيئة اللبنانية. 

باختصار

«جماعة الحوثي حجبت كل املواقع اليمنية التي ال تتبعها وحزب 

الرئيـــس املخلـــوع علـــي عبدالله صالـــح، ووصل الحـــد إلى حجب 

املواقع العربية املختلفة في محاولة لطمس الحقائق».

 يسري األثوري
صحفي ميني

«مـــا أقدمت عليه املجموعـــات اإلرهابية ليس بغريـــب، ألنه واضح 

بعـــد اســـتهداف األمنيني أن اإلعالم ســـيكون أحد املســـتهدفني 

والتجارب أثبتت ذلك وأبرزها التجربة الجزائرية». 

الهادي يحمد
إعالمي وباحث تونسي

«القنـــوات الخاصـــة مملوكة ملجموعـــة من رجال األعمـــال الذين 

يبحثون عن حماية مصالحهـــم االقتصادية وزيادة ثرواتهم، حتى 

إذا تعارضت مع مصالح الدولة والشعب املصري». 

 محمد حبيب
إعالمي مصري

دنيز أولكه أريبوغان:

ال يمكن الحديث عن 

الديمقراطية في جو ال 

ينعم فيه اإلعالم بالحرية 

حاقان ُشكور:

ال يمكن تصديق أن 

انتخابات يتم فيها إخراس 

اإلعالم ستكون حرة

خديجة اسماعيلوفا:

لن ينجحوا في إسكاتي 

حتى وإن حكموا علي 

بالسجن 15 أو 25 سنة



} واشــنطن - تدعـــي مجموعـــة القراصنـــة 
غوست سيكوريتي، التي مت تشكيلها في وقت 
ســـابق من هذا العام، أنهـــا أحبطت هجومني 
إرهابيني كبيرين الشهر املاضي، وكذلك بأنها 
قد أعاقت حملة لداعش للتجنيد عبر اإلنترنت. 
وتقـــول املجموعة بأنها تبحث عـــن مزيد من 
املتطوعـــني لدعم جهودها فـــي مجال مكافحة 

اإلرهاب.
وقال ميكرو، أحد أعضاء املجموعة، والذي 
ميثلها في التعامل مع وســـائل اإلعالم، لقناة 
روســـيا اليـــوم كيـــف جنحـــت املجموعة في 
اعتراض االتصـــاالت على وســـائل التواصل 

االجتماعي بني اإلسالميني.
وجـــاء في نـــص حديثه ”فـــي تونس، كما 
هـــو احلال دائما، يتحدثـــون على تويتر حول 
ما هم على وشـــك القيام به، وعند التقاط تلك 
احملادثـــات، ميكنك جتميع خيـــوط اللغز معا، 
مثال في املرة الســـابقة بدأوا احلديث عن بلدة 
يهودية قدمية في تونس، مباشـــرة بعد تنفيذ 
الهجوم على الشاطئ، الذي مت فيه إطالق النار 
على ٣٨ شـــخصا في فندق في مدينة سوســـة 

خالل شهر يونيو املاضي“.
ويتابع ميكرو ”كثفنا من مراقبة احملادثات 
حول هـــذا املوضوع إلى أن اكتشـــفنا أنه يتم 
التخطيط لعمليـــة جديدة بالفعل، قمنا بإبالغ 
الســـلطات املختصة باملعلومـــات التي توفرت 
لدينـــا، وهـــم تولوا األمـــر بالفعـــل وأحبطوا 
العملية بعدها بعدة أيام، وأخبرونا أنها كانت 
حقا عمليـــة إرهابية كبيرة يجـــري التخطيط 

لها“.
وأوضـــح ميكرو إن املجموعة مضطرة إلى 
أن تكـــون أكثر حـــذرا حول عمليـــة نيويورك، 
قائـــال إن الفريق في حاجة إلـــى احلفاظ على 
سرية التفاصيل حول هذا املوضوع، لكنه أكد 
أن هنـــاك ”أســـبابا التخاذ هـــذا التهديد على 
محمل اجلد“، وادعى أن إبالغ السلطات حول 
هذه التفاصيل قد أصاب الراديكاليني بالرعب. 
وقد اســـتخدمت املجموعة وسيطا خاصا في 

تعاملها مع حكومة الواليات املتحدة.
وتؤكد املجموعـــة، التي لها صالت بحركة 
”مجهولـــون Anonymous“ األوســـع نشـــاطا، 
إنهـــا جنحت في اختـــراق الكثير مـــن أعمال 
داعش على اإلنترنت، ومتابعة نشاطه ونشاط 
عمالئه املتنامـــي في الفترة األخيرة، وجنحت 
في إغالق حســـابات تستخدم من أتباع تنظيم 
الدولة اإلسالمية لبث الفظائع وجتنيد األتباع 
اجلدد، ونتيجة لعمـــل املجموعة املتواصل مت 
إغـــالق ٥٩ ألف حســـاب على تويتـــر وتعطيل 
١٣٠٠ فيديو على يوتيوب و١٣٠ موقعا مستقال 

على شبكة اإلنترنت.
وتأمـــل املجموعة في إنشـــاء مصفاة على 
اإلنترنت، بحيث تكون قادرة على وقف نشـــاط 
املتطرفني، ومنعهم من الوصول إلى املنصات 
الســـائدة والقضـــاء على قدرتهـــم في جتنيد 

أعضاء جدد.

تعج مواقع التواصـــل االجتماعي  } لنــدن – 
بصور الالجئني السوريني الهاربني من جحيم 
االقتتال فـــي بالدهم نحو الدول األوروبية في 

رحلة بحث عن حياة أفضل.
ينظر إلى وســـائل التواصـــل االجتماعي 
ومنهـــا فيســـبوك وتويتر على أنهـــا بوصلة 

الالجئني في الطريق احملفوف باملخاطر.
وبعد أن كان فيســـبوك وغيره من وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي في وقت مـــن األوقات 
وسيلة حلشد الناس في انتفاضات ما يسمى 
بالربيع العربي فقد أصبحت هذه الوسائل في 
الوقـــت الراهن كنزا للمعلومـــات التي يبحث 
عنها الفارون من احلرب السورية وغيرها من 

صراعات املنطقة.
انطالق  ومواعيـــد  والعمـــوالت  األســـعار 
الرحالت والرشاوى وهواتف الوسطاء وصور 
املراكـــب وأماكن اخلطر ونقـــاط تواجد األمن 
كلها معلومات متوفـــرة على مواقع التواصل 
االجتماعـــي وخاصة فيســـبوك أمام الالجئني 

الراغبني في الوصول إلى أوروبا.
عـــالوة علـــى ذلـــك تســـاعدهم تطبيقـــات 
التراســـل مثل واتس آب وفايبـــر في الطريق 
على التواصل مع املهربني واألصدقاء واألسر 
بينمـــا تضمـــن خرائـــط اإلنترنـــت أال يضلوا 

الطريق.
ويستخدم الالجئون مجموعات على موقع 
فيســـبوك تضم عشـــرات اآلالف مـــن األعضاء 
ملشـــاركة صورهم وجتاربهـــم، وللبحث أيضا 
عن أرقام املهربني، وخرائط الطريق بني تركيا 
واليونـــان ومنهـــا إلى شـــمال أوروبا، وحتى 

لدراسة التكاليف.
ويبدو أن هـــذه املجموعات تتيـــح الكثير 
مـــن اإلجابات للراغبني في ركـــوب قارب يعبر 
بهـــم إلى اليونـــان أو معرفـــة تفاصيل أفضل 
املناطـــق لعبور احلدود الصربيـــة املجرية أو 
ثمـــن التهريب من تركيا إلى أملانيا مباشـــرة.
ومن األســـئلة التي تطرح؛ ما املنطقة األفضل 

في أملانيا؟ وهل يجب أن يســـلم الالجئ نفسه 
إلى الشـــرطة هنـــاك؟ وأي منطقة هي األفضل 
للحصـــول علـــى إقامة بســـرعة؟ كمـــا يطمئن 
أعضاء املجموعـــات بعضهم بعضـــا، فيكتب 

أحدهم إنه وصل إلى اليونان.
وفي أحـــد اإلعالنات التـــي رفعت مؤخرا 
عرض املعلن مكانـــا خاليا على زورق مطاطي 
ســـيرحل من مدينة أزمير على اجلانب التركي  

والسعر املطلوب هو ١٢٠٠ دوالر. 
وجـــاء فـــي اإلعـــالن ”الرحلـــة غـــدا مئة 
باملئة بكل تأكيد، وسيســـلمونكم ســـترة جناة 
مجانية“. وعرض إعـــالن آخر أماكن على منت 
ما وصف بأنه يخت سياحي به وسائل الراحة 

بسعر ٢٨٠٠ دوالر للفرد.
وقـــال محمـــد صالـــح علي رئيـــس رابطة 
التضامـــن مع الالجئـــني الســـوريني ومقرها 
أزمير إن موقع فيسبوك يرشد الالجئني حتى 

قبل أن يرحلوا عن سوريا.
وتطلب صفحات فيســـبوك مـــن الكثيرين 
التوجه إلى حي بســـمان الـــذي يعد املقر غير 
الرســـمي في تركيـــا للمهربـــني والراغبني في 
القيـــام برحلـــة العبور إلى اجلـــزر اليونانية. 
وللحفـــاظ علـــى هواتفهـــم مـــن التلـــف يقوم 

املهاجـــرون بلفهـــا فـــي أكيـــاس بالســـتيكية 
ملواصلـــة اســـتغالل مزاياها في استكشـــاف 
الطريـــق الطويلة بعـــد الوصول إلـــى اجلزر 

اليونانية.
وقـــال صالح علي ”يتمكنـــون من االتصال 
على فيســـبوك بوســـطاء. وما إن يصلوا إلى 
بســـمان حتى ميكنهم قضاء ثالثة أو خمســـة 
أيام في فنادق ويستكشفون اخليارات املتاحة 
أمامهـــم. ويتحدثون مـــع اآلخرين عن أرخص 
مهّرب أو املهّرب الذي ميكنه أن يضمن األمان“.

ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي تعتبـــر 
حاجة حيوية بالنســـبة إلـــى الالجئني الذين 
ال ميلكـــون أي أوراق قانونيـــة للوصـــول إلى 
أوروبـــا، كما يقـــول الجئ، ويضيـــف ”نلتقط 
صورا لـــكل خطوة نقوم بها فـــي هذه الرحلة 

ونرسلها إلى عائالتنا“.
ولعبـــت وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 
دورا شـــديد األهمية طوال االضطرابات التي 

اجتاحت العالم العربي منذ عام ٢٠١١.
وفـــي الرحلة إلى الشـــمال إلـــى دول مثل 
أملانيا والســـويد يأمل املهاجـــرون أن يجدوا 
فيها العون ال تزال هذه الوســـائل أداة تنظيم 
مهمة ووسيلة مساعدة عملية للمسافرين إلى 

منطقة شـــنغن التـــي تضم ٢٦ دولـــة من دول 
االحتاد األوروبي 

وقـــال الجئ ســـوري ذكر أن اســـمه أحمد 
في محطة للقطارات في بودابســـت ”نستخدم 
الهواتف الذكية في األســـاس حتى نســـتقبل 

إشارة حتديد املواقع وال نضل الطريق“.
وأضاف أحمد ”نستخدم وسائل التواصل 
االجتماعـــي مبا في ذلك واتـــس آب وفايبر أو 
فيســـبوك للتواصل مع الناس الذين نعرفهم. 
إذا وصلـــوا بالفعـــل إلـــى أوروبـــا الغربيـــة 
يرسلون لنا املعلومات ملساعدتنا على اجتياز 
وتابع ”وهذا يشـــمل معلومات عن  الطريـــق“ 
كيفية االتصال باملهربني أحيانا باإلضافة إلى 

األشياء التي يجب أن نحترس منها“.
كمـــا يتبادل مســـتخدمو فيســـبوك أحدث 
أخبـــار أزمـــة الهجرة في أوروبـــا مبا في ذلك 
قصة مشـــجعي كرة القـــدم األملان الذين رفعوا 
رايات ترحب بالالجئني. وقال الجئ مشيرا إلى 
هاتفه احملمول ”كما استخدمنا خرائط غوغل 
إذ كان النـــاس العابرون إلى املجر يرســـلون 
لنا عالمات إرشـــادية وإحداثيات. وفي الوقت 
احلالـــي توجد نقطتان جيدتـــان على احلدود 

وواحدة يحتمل أن تكون مصدرا للمشاكل“.
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أبرز تغريدات العرب

السعوديةتونسلبنان

سورياليبيا

تابعوا

@Sarah5mm
قطـــر تدعـــم  طلعت_ريحتكـــم، 
باألموال لتسليم لبنان إلى إيران 

وحزب الله.
******

@Dr_Walid_Ayoubi
بني ما شهدته بيروت خالل هذه 
األيـــام من تظاهرات، وما ســـبق 
وشـــهدته عواصـــم عربيـــة مثل 
تونـــس والقاهرة مـــن تظاهرات 
احتجاجية، وجه شبه قريب جدا.

******
@nizarmaaliki
الشـــرطة في خدمة الشعب: هذا 
الـــكالم مـــن زمان. اآلن الشـــرطة 
والشـــعب في خدمة الوطن، هذه 
أيضـــا جيدة، لكن الشـــرطة تفكر 

في أن السياسيني هم الوطن.
******

@anthony_awad
لبنان  يلزمه دكتاتورا عادال… ألن 
بهذه الطريقة الناس لن متشـــي 

في الطريق الصحيح.
******

@AlsayedSayed
شباب احلراك في لبنان في حاجة 
إلى حكمة بعض املجربني حتى ال 

تلتهمهم احليتان الكبيرة.
******

@FondationGt
صرخـــة الناس يجب أن تســـمع 
والتعـــرض للمتظاهرين ممنوع، 
كمـــا أن التعرض لهيبـــة الدولة 

وللممتلكات العامة ممنوع.

@ibahzad
عبثا  يحاولـــون  اإلخـــوان  مرتزقة 
الســـعودية  بـــني  الفتنـــة  إثـــارة 
واإلمارات من جهة وبني السعودية 

ومصر من جهة أخرى.
******

@Elzin72
أنا نفســـي النـــاس تخـــف الكالم 
عـــن السياســـة عايزيـــن نتكلم في 
املســـتقبل عايـــزن نفكر فـــي بكرة 

عايزن نبتكر لكي تفرح مصر.
******

@Bokl
اثنان اســـتاءا كثيرا من اكتشـــاف 
حقل الغاز وانطلقا في الســـخرية: 
اليهود واإلخوان، شـــيء محزن أن 

يتدنى البعض إلى هذا احلد.
******

@AFANDENATITO
ســـيظل التاريخ يخـــط للمصريني 
ســـطورًا جديدة من سطور الكفاح 
بدمـــاء ابطالهـــم فرحـــم اللـــه كل 

شهيـد.
******

@osamaahmed1000
القوات املسلحة شرف ألي مصري 
حر غيور علي دينـــه ووطنـه ولكن 
مثلهـــا مثل بقيه املؤسســـات يجب 

تطهيرها من اخلونة والعمالء.
******

@MoStaFaeLaDaw10
البالد املتقدمة وغيرها ال جند أبدا 
أفـــرادا آو مجموعـــات يقولون عن 

جيشهم حكم عسكر.

@mr000079
تضبـــط  اليونانيـــة  الســـلطات 
سفينة محملة بأنواع مختلفة من 
األســـلحة قادمة مـــن تركيا كانت 
فـــي طريقها إلى ليبيـــا يا إخوان 
فصـــول اجلرميـــة واإلرهـــاب في 

ليبيا ستنكشف.
******

@prideman_libya
إصـــالح ليبيـــا يكون مـــن داخل 
البـــالد ومـــن شـــبابها وناســـها 
وشـــيوخها ال بأشـــخاص تربية 
أوروبـــا وأميـــركا مـــن األخـــوان 

والليبراليني.
******

@Elhaddad212
ال أحـــد يقـــول لـــي بالدنـــا فيها 
خير بالدنا فيها الشـــر فقط ليبيا 

األشرار.
******

@E_m_3
مـــن ليبيا يأتي اجلديد؛ كل مدينة 
بها جامعـــة كأنها مدارس ثانوية 
التعليم إلى الهاوية وبالدي تنهار 

وواصلوا سكوتكم يا ليبيني.
******

@abdozirgina
الغرب يحـــارب ليبيا بكل شـــيء 
عبر دعمه للهجرة بدعمه لداعش، 
دعم أطـــراف الصراع، كذبة ليون، 
الليبيني  حرمـــان  نفط،  انخفاض 

من السفر والتشديد عليهم.
******

@MatogSaleh
عندما ال يستغل برملان خبر ضبط 
ســـفينة تركية محملة باالســـلحة 
متجهـــة إلـــى مصراتة مـــع قرار 
حظر التســـليح فاعلم أنهم أفشل 

الفاشلني!

@alarabonline
العرب اللندنية

@khalid_mussa
مشكلة اإلرهاب في تونس ال حتل 
بالردع األمني ألنه وقتي، البد من 
الوعي الديني في تونس لو جنح 

الوعي سيدوم احلل ألجيال.
******

@tounsiahourra
تونـــس ال زالت الوجهـــة العربية 
وتأتي  الفرنسيني  للسّياح  األولى 
وإيطاليا  أســـبانيا  بعـــد  الرابعة 

واليونان رغم اإلرهاب.
******

@ilyasTunis
ســـيقما  اســـتفتاءات  نرى  عندما 
كونســـاي نحس بأننا نعيش في 

بالد أخرى غير تونس.
******

@Souihli
يســـتغربون  توانســـيون  هنـــاك 
من عدم حترك العـــرب إزاء كارثة 
املهاجرين السوريني، نفس هؤالء 
جتدهـــم منزعجـــني مـــن الليبيني 

واجلزائريني املقيمني في تونس.
******

@NaymaMC
البوليس ومن ورائه الدولة تعتدي 
علـــى النقابـــي واملعلـــم والطلبة 
نعم  والصحفيـــني،  واحلقوقيـــني 

إنها دولة تونس العظيمة.
******

@MgHaithem
نداء تونس ميثـــل مصالح املافيا 
متثـــل  النهضـــة  االقتصاديـــة، 

مصالح الفاسدين واإلرهابيني.

@sarah_ekm
قطـــار احلجـــاز كان ســـيكون له 
مردود اقتصـــادي وثقافي وأمني 
كبير على الوطـــن العربي لو مت، 
أوروبـــا ازدهرت بســـبب شـــبكة 

القطارات التي تربطها.
******

 @anawint2
املجتمع يســـير إلـــى الهاوية ما 
إن ننتهـــي من صـــدى جرمية إال 
وتظهر جرمية أخرى أشنع منها!! 

فشل تربوي ملحوظ.
******

@Alhabayl
املخـــدرات أنهت عقول الشـــباب 
الحول والقوة إال بالله شاب يقتل 

والديه.
******

@115_hatem
مضحـــك جدا!! لـــو كانـــت اإلبل 
ســـبب كورونا النتشر املرض بني 
الرعاة وأهل اإلبل وال ينتشـــر في 

املدن واملستشفيات.
******

@abuaziz26
استبعاد أضاحي اإلبل في احلج، 
مصائب الكورنا عند اإلبل فوائد.

******
@fdeet_alnssr
يصفق ويرقص علـــى أول وزيرة 
مـحجبـــة فـــي تركيا، ويســـتنكر 
وميتعـــض مـــن مشـــاركة املنقبة 
فـــي االنتخابات البلديـــة اململكة 

العربية السعودية.

مصر

حتولت مواقع التواصــــــل االجتماعي إلى 
ــــــني من احلرب  بوصلة للســــــوريني الهارب
املســــــتعرة في بلدهم نحــــــو أوروبا، وفتح 
الوسطاء صفحات تشهد إقباال كبيرا من 
ــــــم االتفاق من  احلاملــــــني بحياة أفضل ويت
خاللها على مواعيد الرحالت وأســــــعارها 

ومواعيد االنطالق.

@GarageCP
من بهنـــاء يا صغيري وليســـقط 

العالم بأسره حتت قدميك.
******

 @Mahmood_Durmush
ســـوريا كانـــت دومـــا احلضـــن 
الدافـــئ لكل من دفعه اخلوف إلى 
الهجرة واللجوء، واليوم ال جتد 
قوافل #الالجئني_السوريني من 

يؤويهم!!.
******

@NajeebZamil
خـــذ ولـــدي ليعيـــش.. واتركني 

أموت!
******

 @i__ghaydaa
ســـوري يكتـــب؛ عندمـــا تنتهـــي 
ســـوريا  أبواب  ســـنغلق  احلرب 
ونضـــع الفتـــة عليهـــا ”ممنـــوع 
الدخول سنبكي من الفرح لوحدنا 
كما عشـــنا احلزن لوحدنا“ وُحّق 

له ذلك.
******

@saba7q8
الظالـــم  علـــى  الدوائـــر  تـــدور 
متســـبب  كل  الثمـــن  وســـيدفع 

ومتخاذل #سوريا.
******

@AAldagher
آه يا زمـــن حتـــى طفولتنا تأبى 
أن متـــوت فـــي أرضنـــا، عشـــت 
طيبا ومتوت طيبـــا يا صغيري. 

#سوريا.

مجموعة هاكرز تهدد فيسبوك بوصلة السوريين في رحلة الهروب نحو أوروبا

عرش داعش على اإلنترنت

الشبكات االجتماعية ساعدت الكثير من السوريين على الوصول إلى مهربي البشر

مجموعات على فيسبوك تضم 

مـــن األعضـــاء  عشـــرات اآلالف 

لمشـــاركة تجاربهـــم، وللبحـــث 

أيضا عن أرقام المهربين

◄

[ أسعار الرحالت ومواعيدها والوسطاء خدمات متوفرة على مواقع التواصل االجتماعي

أعلنت شـــركة فيسبوك اســـتخدام تقنية جديدة ملنع سرقات مقاطع الفيديو ونشـــرها على املوقع. وترصد التقنية الجديدة 

نشـــر أي مقطع فيديو على املوقع وترســـل تنبيها لصاحب الفيديو األصلي بأن هناك مســـتخدما آخر بث الفيديو على املوقع 

بدون إذنه. ورغم اإلجراءات الجديدة، أعرب مستخدمون عن شكوكهم في مدى فاعلية هذه اإلجراءات ملعالجة تلك املشكلة.



يوسف حمادي

} تزيين سيارات العرسان في المغرب موضة 
حّلـــت محل الناقـــة والهودج في 

احتفـــاالت األعراس، وأضحت 
العربـــات اليـــوم فـــي بـــالد 

ونهـــر  األطلـــس  جبـــال 
أبـــي رقـــراق، خصوصا 
الصيـــف،  أيـــام  فـــي 
العالية  بالفنيـــة  تحظى 
المثلـــى  والجماليـــة 

والديكور..  التزييـــن  فـــي 
يتداخـــل الورد مع القماش 
وأثواب الحرير والموسلين 

والشـــيفون واألورجنزا حتى 
تبدو الســـيارة كالعروس تتجاذب 

العـــروس  مـــع  والجمـــال  الحســـن 
الحقيقية التي تركبها. 

تابعـــت مزينـــة ســـيارات  ”العـــرب“ 
الزفاف الشـــابة يســـرى في مراحل إعدادها 

ســـيارة خروج عريســـين مغربييـــن من بيت 
عائلتهمـــا إلـــى فنـــدق لالحتفـــال بزفافهما 

الميمون.
كان كريم يلح على يســـرى لإلســـراع في 
تزيين السيارة التي ستخرج بأخيه العريس 

وعروســـه من بيت العائلة إلـــى فندق خمس 
نجـــوم وســـط مدينـــة طنجـــة، حيـــث إقامة 
بهما،  المحتفـــى  العروســـين 

لكن يســـرى كانت تنصح الملحـــاح بالصبر 
والتأني، ألن تزيين سيارة العرائس عمل فني 
يتطلب الدقة واإلتقان، وأن الُعرس مناســـبة 
غاليـــة في عمـــر اإلنســـان، تلتصـــق ذكراها 
بالعروســـين مـــدى الحياة، وأن من ســـيأتي 
بعدهمـــا مـــن األبنـــاء واألحفاد ستشـــكل له 
صور العرس وفيديوهاته ذكرى تاريخ حياة 

اجتماعية مرت مع السنين.
لذلك كانت يســـرى تنصح كريما بالصبر 
والتـــروي، مؤكـــدة عليـــه أن تزيين ســـيارة 
العروسين يتطلب مستوى رفيعا من الخدمة 
الفنية والجمالية التي تليق بمناســـبة زواج 

أخيه وذكراه التاريخية. 
ثم بعد ذلك نادت يســـرى على مســـاعدها 
ســـفيان، الشـــاب الذي وجدنـــاه منهمكا في 
فـــرز الجيـــد اليانع مـــن الورود، مـــن الذابل 
المتراخي، والذي كان ينفخ في صغار 
الـــورود حتى تنفتـــح وتتباعد 
عـــن  أكثـــر  وريقاتهـــا 
ثم  البعـــض،  بعضها 
الشوائب  عنها  يزيل 
العالقـــة بها، ويقلم 
فروعها الزائدة، ثم 
يسلمها إلى يسرى 
التـــي كانت تصنع 
من  قاعدة  للـــورود 
األخضر  اإلسفنج 
بالمـــاء  المبلـــل 
ولـــوج  لتســـهيل 
ســـيقان الـــورود فيه، 
َنة  الُمَزيِّ كانـــت  بعدما  هذا 
قد شـــدتها إلى الجهة األمامية 

للســـيارة، فـــوق غطـــاء المحـــرك مباشـــرة، 
بأشـــرطة اللصـــاق المقوى، بعدمـــا كانت قد 
غرســـت في جوانب اإلســـفنج لذلك أشـــرطة 
دوائر صغيرة ومتوسطة المقاسات، صنعتها 
يســـرى من قصب السمار اللين الطيع القابل 

للتشكيل.
وال تقتصـــر يســـرى وشـــريكها نوفل في 
تزييـــن ســـيارات العرســـان على االشـــتغال 
بالـــورود واألزهـــار فحســـب، بـــل تعتمد في 
زينة سيارات عرائسها على األثواب الشفافة 
رفيعة الصنع، فشـــرائط الحرير والموسلين 
بقـــوة  حاضـــرة  واألورجنـــزا،  والشـــيفون 
فـــي عمليـــة تهيئة زينة ســـيارة العروســـين 
وإعدادها، فقبضات األبواب تشـــد بأشـــكال 
تحاكي أشـــكال الورود وتقلدهـــا، إلى درجة 
أنها تجعل الســـيارة عربة استثنائية يعرفها 
مســـتعملو الطريق فيفســـحون لها الطريق، 
ويتوقفون لمرورها في أجواء عبور سيارات 
الفخامة، وهي تشـــبه مزارع الـــورد وجنات 
األزهـــار، بل هناك من المارة بشـــوارع محمد 
الخامس بالعاصمة الرباط، ومرس السلطان 
بالـــدار البيضاء، واللة رقيـــة بمراكش وولي 
العهـــد بفاس، من يقف مصفقا لمرورها وهي 
تمشـــي الهوينا مضيئـــة أضواءها كرموش 

العروس الحسناء التي تركبها.
تفتخر يســـرى  وفي تصريـــح لـ ”العرب“ 
بعملها، وتؤكد أنها شـــغوفة ســـعيدة به، إنه 
بالنسبة إليها شغل جليل يباركه الرب، لكونه 
عمال يساهم في االحتفال باستقرار ”حبيبين 
توفقـــا ونجحا في االنســـجام واأللفة، فأعلنا 
زواجهما لبناء أســـرة ســـعيدة وناجحة. إنه 

عمل جليل ومحترم من ورائه أجر عظيم“.

تقـــول يســـرى، إن الفـــن يخـــدم العائلة، 
فمن الخطأ اختزاله فـــي لوحة أو قصيدة أو 

منحوتة.
الفـــن دنيـــا فســـيحة يتجلـــى بعضه في 
تزيين ســـيارة العروســـين، احتفاء بحبهما 
وســـعادتهما، لذلك ”أجد نفسي، أنا وزمالئي 
وزميالتـــي العامليـــن والعامـــالت فـــي هذا 
المجال ”نقـــوم بعمل فني اجتماعي، يتمم ما 
قام به الشـــركاء والعدول في عملية االحتفال 

بالعروسين وإدخالهما القفص الذهبي“.
إن العـــرس ارتباط واقتـــران بين الرجل 
والمرأة، احتفت به كل الديانات الســـماوية، 
وقدسته ورفعته إلى مراتب عالية في الحياة 

االجتماعية.
إن الـــزواج فـــي نظر نوفل، زميل يســـرى 
في تزيين ســـيارات الزفاف، تركيبة رياضية، 
ومعادلة حســـابية ”شـــخصين فـــي واحد“، 
رجل زائد امرأة يســـاوي اســـتقرارا نفســـيا 
واجتماعيـــا، بل وماديا (ماليـــا) أيضا، لكنه 
اليـــوم أصبـــح يســـير فـــي طريـــق المنفعة 
والطمـــع  المفـــرط،  واالســـتغالل  الفرديـــة 
والجشـــع، ومهور الزواج أصبحت شـــيكات 
على بياض، لذلك نكتفي نحن بتزيين سيارات 
العرســـان، وندعو لهم بالسعادة واالستمرار 

واالستقرار. 

} بوجمبــورا (بورونــدي)  - مناجم الذهب 
فـــي بوروندي تحّولت إلى ما يشـــبه المقابر 
التي تلتهم العّمال الباحثين بنهم عن المعدن 

الثمين.
 الذهب من أجـــل الحياة.. معادلة انقلبت 
موازينهـــا لتصبح ”الحيـــاة مقابل  الذهب“، 
جّراء العمل دون اســـتخدام معّدات الحماية 

الالزمة لمثل هذا النوع من األنشطة.
ســـيتيبوك، إقليـــم يقـــع شـــمالي غربـــي 
بورونـــدي، يزخر بالثروات المعدنية، أبرزها 
الذهب، خصوصا في مواقع موجودة في قرى 

مابايي وموروي وبومينانيانا المجاورة.

وتاجر  مســـتثمر  هابيمانـــا،  جوناتـــون 
ذهب، قـــال ”إّن هذه المواقع كانت مســـرحا 
لعدد كبير من المآســـي، حيث يلج في العادة 
نحـــو 5 عمال فـــي حفرة واحـــدة، وليس من 
النادر أن يجد 3 منهم أنفسهم عالقين بسبب 

صخرة في عمق 20 أو 30 مترا. 
فـــي هـــذه الحالة، نحـــاول الحفـــر قصد 
نجدتهـــم، وفـــي بعـــض األحيـــان، تحصـــل 
المعجـــزة ونعثـــر عليهـــم أحيـــاء، ولكن في 
أغلب األحيـــان، وعند وقـــوع انهيار أرضي، 
من النادر العثور على أحياء (…)، نســـجل ما 
معّدله 3 ضحايا ســـنويا، وإذا مـــا علمنا أّن 
بلدة موروي تضّم لوحدها أكثر من 100 وحدة 
للبحث عن المعدن النفيس، فإّن المعّدل يرتفع 
قتيـــل   300 إلـــى 
فـــي  ســـنويا 
المتوسط في 
البلدة  هـــذه 

لوحدها“.
مـــن  شـــيخ 
نفســـها،  البلدة 
روى بكل حرقة، 
تفاصيل مصرع 
أحفـــاده األربعة 
بمرارة  قائال  معا 
”لـــم نعثـــر علـــى 
مشـــيرا  جثثهـــم“، 
المعدن  هـــذا  أّن  إلى 
”لعنة“  أضحى  الثمين 

على الباحثين عنه. 
آخرين  مناجـــم  عّمـــال 
قالوا إّن عـــدد الحوادث أكبر 
من ذلك الذي تتحدث عنه وســـائل 
اإلعالم، والسبب في ذلك هو أّن مواقع 
التنقيب تقـــع في مناطـــق مغلقة. وتعود 
الذاكـــرة بأوســـكار كابـــورا، أحـــد العمال 
المنقبيـــن عن الذهب في المنطقة، إلى شـــهر 

فبراير من عام 2013، حين هلك 7 أشخاص في 
موقع غافموبيجيتي. أما في يونيو الماضي، 
فقال إّن 4 أشـــخاص لقوا مصرعهم مختنقين 
فـــي حفـــرة بموقع نياروســـيبيي مـــن نفس 

البلدة، فيما أصيب 9 آخرون.
وتبـــدي الســـلطات المحلية قلقهـــا إزاء 
ارتفاع عـــدد هذه الحـــوادث، حيث قال جون 
مـــاري هاكيزيمانا، حاكـــم بلدة مابـــاي ”إّن 
االنهيـــارات األرضيـــة تحدث بشـــكل متواتر 
بالمنطقـــة، خصوصا خالل  موســـم األمطار، 
وإن المئـــات من عمال المناجـــم يقضون في 
مضيفـــا ”ندعو باســـتمرار  هذه الحـــوادث“ 
عمـــال المناجم إلـــى توخي الحـــذر، غير أن 
تعصيـــر هذا القطـــاع، يظّل الســـبيل األمثل 

لتفادي هذه الحوادث“.
وأبدى المسؤول أمله في أن يسهم قانون 
المناجـــم الذي ســـّنته الدولة فـــي 2013، في 

الدفع نحو تعصير طرق عمل القطاع.
زابولـــون باكوموكونـــزي، مســـتثمر في 
مجال اســـتخراج الذهب، أشار إلى أّن تفادي 
هذه المآسي، يســـتوجب ”القيام ببحوث في 
مجـــال التنقيـــب، وتوفير  تجهيـــزات أفضل 
للعمال“، خصوصا وأّن تقنيات التنقيب تظل 
بدائيـــة فضال عن نقص الموارد، الفتا إلى أّن 
”العمال ال يمتلكون -لألســـف- مصابيح آلية 
أو مطـــارق أو أوعية لفصـــل غبار الذهب عن 
الماء، كما أنهم ال يمتلكون قفازات أو خوذات 
ونظـــارات“ للقيـــام  بمهّمتهـــم فـــي أحســـن 

الظروف.
وفضـــال عن الخطـــر الذي تشـــكله عملية 
التنقيب عـــن الذهب في مثل هـــذه الظروف، 
تطفو إلى الواجهة معضلة أخرى، وهي إقبال 
عـــدد من تالميذ المدارس على مهنة التنقيب، 
غير مبالين باألخطار، حيث يقومون بالبحث 
عـــن المعـــدن النفيس الـــذي ســـيمكنهم من 
ابتياع كـــراس أو أقـــالم للتحضيـــر للعودة 

المدرسية. 
وفي هذا الشـــأن، قـــال أوداس روكوندو، 
تلميذ بالســـنة الثالثة من التعليم االبتدائي، 
وقد قبض على عصا يســـتعين بها في عملية 
التنقيب ”بفضل اللـــه، تمكنت من  الحصول 
علـــى بعض غبـــار الذهب، أبيعهـــا على عين 

المـــكان وأقـــدم األموال ألمي البتيـــاع قلم أو 
قميص“.

ويشكل األطفال بالنسبة إلى المستثمرين 
يـــدا عاملـــة أقل تكلفـــة، وإن كانـــت األخطار 
تشـــملهم أيضـــا بنفـــس الدرجة. وعـــن ذلك 
يقول أحد ســـكان كيروكا (لم يذكر اسمه) إن 
”األطفـــال ال يطالبـــون بأكثر مـــن دوالرين في 
اليوم، في حين يحصـــل العامل العادي على 

8 دوالرات يوميا“.
ورغـــم جملة هـــذه األخطـــار فـــإن عمال 
المناجـــم فـــي بورونـــدي يقبلـــون على هذه 
المهنة ويغامرون بالنزول إلى تحت األرض، 
بغـــرض الحصول على المعـــدن الثمين دون 
خوف أو وجل؛ ”لقـــد نزلت إلى عمق 50 مترا 
وال أجد إشـــكاال في إمضاء كامل اليوم تحت 
األرض، حتـــى الثعابين التي يمكن أن نجدها 
هنـــاك، ال تخيفنا“، يقول بكل فخر شـــاب في 
الثالثين مـــن عمره وقد مســـح حبات العرق 

المتناثرة على جبينه. 

ثادي سافييمانا، زميله في العمل ورئيس 
فريـــق العمل، وهو أيضـــا أب لـ 3 أطفال، قال 
”منـــذ 18 عامـــا لـــم أمـــارس مهنة غيـــر هذه، 
فأنـــا أنزل إلى الحفـــرة كل صباح، وال أخرج 
منها قبل 5 ســـاعات علـــى األقل“، مضيفا أنه 
يحصـــل على 12 دوالرا فـــي اليوم على األقل، 
وقـــد تمّكن بفضـــل ذلك من تشـــييد بيت من 

الصفيح.
ويبلـــغ ســـعر الكيلوغـــرام الواحـــد مـــن 
الذهب نحـــو 53 ألف دوالر، وفقا لـ هابيمانا، 
غير أن هذا الســـعر يخضـــع لمبدأ التفاوض 
اليومـــي، بما أنه يباع بالغـــرام، ومن النادر، 
بل من المســـتحيل جمع كميـــة كيلوغرام من 
الذهـــب. هابيمانا قـــال أيضا إنـــه ”في حال 
احتـــاج أحدهم إلى المال بشـــكل عاجل، فإنه 
ســـيفرط بالبيـــع في أي كميـــة يحصل عليها 
يوميا، وفي هذه الحالـــة، نقوم بالتفاوض“، 
مؤكـــدا أّن الرابح األكبر في العملية، هم كبار 

المستثمرين.
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 مســـتعملو الطريق يفســـحون املجال لســـيارة العرس، بـــل هناك من أماكن
املارة مـــن يقف مصفقا ملرورها وهي تمشـــي الهوينـــا مضيئة أضواءها 

كرموش العروس الحسناء.

سيارات أنيقة تشبه تطريز فستان العروس

مغامرة ال تنتهي إال في القبر

مزينو سيارات العرس في المغرب فنانون تكتمل بهم الفرحة

تواكب حفالت الزفاف في املغرب طقوس باذخة تشترك فيها كل الطبقات االجتماعية من 
ذلك السيارة الفاخرة التي تقل العروسني إلى بيت الزوجية وتكون مكللة بالزهور بأشكال 
مختلفة، وقد بلغ االهتمام بتزيني السيارة حتى أصبح اختصاصا وولد منافسة بني بائعي 
الزهــــــور، ويبرر املغاربة هذا البذخ بأن الزواج فرحة العمر، لذلك البد أن يرتبط بذكريات 

تسكن ذاكرة العروسني.

 تزيـــني ســـيارات العرســـان ال يقتصر علـــى االشـــتغال بالـــورود واألزهار، بل 

يعتمد أيضا على األقمشـــة  الشـــفافة رفيعة الصنع مثل  الحرير واملوسلني 

والشيفون واألورجنزا.

رغـــم   األخطار، فإن عمال املناجم في بوروندي يقبلون على مهنتهم ويغامرون 

بالنـــزول إلى حفر عميقة تحت األرض، بغرض الحصول على املعدن الثمني دون 

خوف أو وجل.

مهنة البحث عن الذهب تنطوي على أخطار كبيرة، غير أن العاملني فيها ال ينوون التخلي 
عنها رغم ما حتتويه من مآس حني يعلق العمال في عمق ٢٠ أو ٣٠ مترا، وحينها ال ينجو 

أحد منهم إال مبعجزة.

حني يصبح الذهب لعنة في مناجم بورندي

[ عمل دقيق ال يحتمل الخطأ [ سيارة فخمة لليلة العمر 
يسرى:

تزيين سيارة الزفاف شغل 

يباركه الرب لمساهمته في 

االحتفال باستقرار حبيبين
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الذاكـــرة بأوســـكار كابـــورا،
المنقبيـــن عن الذهب في المنطق



} لنــدن - أكدت الدكتورة إيمان أحمد حاجي، 
رئيســـة قسم الصحة المدرسية بإدارة الصحة 
العامـــة فـــي وزارة الصحـــة بالبحريـــن، أنـــه 
وبالرغـــم من ضـــرورة اختيـــار الحقيبة التي 
تكـــون محببـــة لـــذوق الطفل من حيـــث اللون 
والشـــكل، إال أنـــه مـــن المهم والضـــروري في 
اآلن ذاتـــه أن تكـــون الحقيبة المدرســـية ذات 
مواصفات صحية مثالية لتقي أبناءنا من آالم 
الظهر والرقبة وانحناءات العمود الفقري التي 
قد تصاحبه طوال حياتـــه، خاصة إذا لم تراع 

في حملها الطرق الصحيحة.
وأشـــارت الدكتـــورة حاجي إلـــى عدد من 
المواصفـــات التي يجـــب توافرها عند اختيار 
الحقيبة المدرســـية المثاليـــة المتمثلة في أن 
تكـــون خفيفة الوزن، وال تزيد في محتواها عن 
10 أو 15 بالمئة عـــن وزن الطفل، وأن تتضمن 
حزاميـــن للحمل محشـــوين وســـندا مناســـبا 
وقويـــا للظهر حتـــى يتم توزيع الوزن بشـــكل 
متـــواز على عضالت الظهـــر، وأال يزيد طولها 
عن أكثر من 10 سم من طول الخصر، وأن يكون 
الســـطح الذي يواجـــه الظهر مبطنـــا لضمان 
راحة عضـــالت الظهـــر. كما يجب عـــدم حمل 
الحقيبة لفترة طويلـــة على الظهر خاصة عند 
االنتظار ألكثر من 5 دقائق، حيث يجب إنزالها 

مع مراعاة عدم حملها على كتف واحد.
وأوضحـــت أن الحقائـــب ذات العجالت قد 
تكون مفيـــدة جدا لتقليل العـــبء على الظهر، 
إال أنه يجب أن يراعى فيها تناســـب طولها مع 
طول الطفل حتـــى ال يضطر لالنحناء، كما أنه 
يجـــب أن يراعى فيهـــا الحيطة والحذر خاصة 
عند الصعـــود والنزول من الســـاللم، ويفضل 
أن تكون من النوع الذي يستطيع الطفل حمله 

على ظهره.

مـــن ناحية ثانية يجب علـــى أولياء األمور 
مراقبة محتويات الحقيبة باستمرار واستبدال 
مـــا يمكن من حاجيات إلى أوزان أقل أو أصغر 
أو عـــدم وضع حاجيات أخـــرى كحمل مالبس 
الرياضـــة فـــي الحقيبـــة حتى ال يزيـــد وزنها 
عن الوزن المناســـب، مشـــيرة إلـــى أن للمعلم 
والمعلمـــات دورا فـــي توجيـــه الطلبـــة نحو 
اختيار الكتب التـــي عليهم حملها مع ضرورة 

توفير خزائن حافظة الكتب في المدرسة.
وقالـــت الخبيـــرة إن االلتـــزام بالشـــروط 
الصحية الختيار الحقيبة المدرســـية وطريقة 
استخدامها من األمور الضرورية، حيث أثبتت 
الدراســـات العلميـــة أن حمل الحقيبة بشـــكل 
خاطـــئ أو أوزان ثقيلـــة يجعـــل الطلبة عرضة 
لالنحناء وتقوس العمود الفقري وآلالم الظهر 
التي قد تدوم مدى الحياة. وفي هذا الســـياق، 
حذرت الهيئة األلمانية لمراقبة الجودة من أن 
الحقيبة المدرسية غير المناسبة، تهدد الطفل 
بآالم في الظهر وتشوهات في وضعية الجسد.
من جهتها قامت وزارة التعليم في المملكة 
العربية الســـعودية بحملـــة توعوية وجهتها 
ألوليـــاء أمـــور الطلبـــة والطالبـــات وضعـــت 
خاللها مواصفـــات آمنة للحقيبة المدرســـية. 
وجاء ضمن أبـــرز المواصفـــات التي حددتها 
وزارة التعليـــم في حملتها التوعوية، أن يكون 
ارتفاع الحقيبة لطلبـــة المرحلة االبتدائية 40 
ســـنتيمترا وعرضها 28 سنتيمترا وعمقها 12 
ســـنتيمترا، أما لطلبة المرحلتين المتوســـطة 
 45 ارتفاعهـــا  يكـــون  أن  فيجـــب  والثانويـــة 
سنتمترا، وعرضها 30 ســـنتيمترا وعمقها 12 
ســـنتمترا، وأن يكون حجم الحقيبة مناســـبا 
لعمر الطالب بحيث ال يتجاوز وزنها 15 بالمئة 

من وزن الطالب كحد أقصى.
وأكدت دراسة سعودية سابقة أن التغييرات 
التي حدثت فـــي توازن الطالبـــات أثناء حمل 
الحقيبة المدرسية سببها أن الحقيبة المتدلية 
تســـاعد في حدوث هذه التغيرات ألنها تتحرك 
بسرعة وتتأرجح أثناء قيامهن بالحركات، مما 
يدل على أن الحقيبة المدرســـية تحدث اختالال 
في التوازن قد يتسبب في سقوطهن واإلجهاد 

أيضا أثناء حمل الحقيبة. وكشـــفت الدراســـة 
أن نســـبة كبيرة من الطالبـــات يعانين من آالم 
في الكتف والرقبة وأســـفل الظهر. ويرجع ذلك 
إلى حمـــل حقيبة ثقيلـــة أو اختيـــار الحقيبة 
الخطـــأ وحملها بطريقة خاطئة، والســـبب في 
اختيارهـــن هـــذا النوع من الحقائـــب هو عدم 
القـــدرة على اختيار الحقيبة المثالية أو إتباع 

الموضة والتشبه بزميالتهن في المدرسة.
 كما أن ثقل الحقيبة المدرســـية يرجع إلى 
عدة أسباب منها عدد الكتب المدرسية، وحمل 
الطالبات أشـــياء غير ضروريـــة، وعدم مراقبة 
األهل والمعلمـــات للطالبات، وماذا يحملن في 

حقائبهن وعدم االلتزام بجدول دراسي ثابت.
ونصـــح المختصـــون باختيـــار الحقيبـــة 
المثاليـــة وهـــي الحقيبـــة التـــي تحمـــل على 
الكتفين خلف الظهر، كما شددوا على ضرورة 

اســـتخدام الطريقة الصحيحـــة لحملها وهي 
اســـتخدام الحزامين للحقيبة وتوســـيطها في 
منتصـــف الظهر. واختيـــار حقيبة مبطنة ذات 
أحزمـــة عريضة ومبطنـــة أيضـــا، واألهم هو 
مســـاعدة األهل لألبناء بمراقبة ماذا يحملون 

في حقائبهم وكيفية حملهم للحقائب.
وبينـــت دراســـة أنجـــزت فـــي إيطاليا أن 
متوســـط وزن الحقيبة التـــي يحملها الطالب 
تبلـــغ نحـــو 13 كيلوغراما، وفي بحـــث قدمته 
األكاديميـــة األميركيـــة للطب البدنـــي وإعادة 
التأهيل الصحي اكتشـــفت الطالب الذي يحمل 
حقيبتـــه تحتوي على أوزان تشـــكل 25 بالمئة 
من وزنه تظهر عليه مشكالت أثناء أداء أعماله 
العاديـــة والطبيعيـــة مثل صعود الســـاللم أو 
حتـــى فتح الباب، وهو مـــا يضاعف احتماالت 
ترنحه وســـقوطه علـــى األرض، وعلى العكس 

فإن األطفـــال الذين يحملون أوزانا تشـــكل 15 
بالمئة مـــن وزنهـــم يحافظون علـــى توازنهم 

ويؤدون أعمالهم الطبيعية باعتدال.
كمـــا لفتـــت دراســـة أســـبانية وبريطانية 
مشـــتركة، إلـــى أن الفتيـــات أكثـــر عرضة من 
الذكور لإلصابة باالنحناء في العمود الفقري. 

} القاهرة - أشارت دراسة أميركية من جامعة 
ماريالند إلى أن تقليل ســـاعات متابعة مواقع 
التواصل االجتماعي وخاصة اإلنستغرام يزيد 
من نســـبة الســـعادة، حيث أنه يقلل من نسبة 
المقارنة بين الذات واآلخرين، وهو ما يقلل من 

الشعور باإلحباط واالكتئاب.
كمـــا أشـــارت دراســـة أميركيـــة إلـــى أن 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي وخاصة موقع 
الفيســـبوك، يســـبب التفكك األسري ويزيد من 
خطر التعـــرض لموجات االكتئـــاب والنوبات 
القلبيـــة، حيث أثبتـــت الدراســـة أن قرابة 73 
بالمئة مـــن البالغين فـــي الواليـــات المتحدة 

يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي.
وأكد أســـتاذ علم االجتماع الدكتور سعيد 
صـــادق أنه ال يجـــب حصر وســـائل التواصل 
االجتماعـــي في إطـــار التواصل مـــع اآلخرين 
فحســـب، حيث أن لها الكثير من الفوائد، لكن 
في المقابل لها الكثير من السلبيات واألضرار.  
وفســـر قائال ”مـــن أهم إيجابيات وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي إتمـــام األعمـــال ونقل 
المعلومات، كما أنها أصبحت وســـيلة لتناقل 
األخبـــار وتبـــادل المعلومـــات، ومعرفـــة آخر 
التطورات في العالم، حيث أنه أصبح وســـيلة 
للتنقـــل بين أنحـــاء العالم، ويتم اســـتخدامه 

للتواصـــل مع األشـــخاص من أنحـــاء العالم، 
وتكوين الصداقات وتوســـيع آفـــاق التواصل 

والمعارف“.
وتابـــع قائال ”تســـاعد وســـائل التواصل 
االجتماعي على التحكم في المشـــاعر ومراعاة 
مشاعر اآلخرين والتعامل وفقا لحمايتها، كما 
يزيد من سرعة التفاعل والقدرة على التواصل“. 
وأشـــار إلى أن هناك أضرارا وســـلبيات لمثل 
هذه المواقع، أولها مضيعة الوقت دون فائدة، 
فضال عن االعتماد على األصدقاء االفتراضيين 
والغرق فـــي الحيـــاة االفتراضيـــة، وتقليص 
الحياة العامـــة والطبيعية، فضال عن االبتعاد 
عن األســـرة والعائلة، وزيادة حاالت االكتئاب 
واإلحبـــاط، نظـــرا ألن الحيـــاة تتلخـــص في 

الوضع االفتراضي.
وحول الحماية من ســـلبيات هذه المواقع 
قال صـــادق ”ينبغى التقليل من اســـتخدامها 
وقضـــاء الوقـــت مـــع العائلـــة بصـــورة أكبر، 
فضال عن االســـتعانة بالهوايـــات كالقراءة أو 
الرياضـــة، للتعويـــض عن السوشـــيال ميديا، 
وحماية الوقت من الضياع دون فائدة“. مؤكدا 
أن قضاء الوقت مع األســـرة يقلل من الشـــعور 
بالتوتـــر ويزيد من أوصال الصلـــة بين أفراد 
العائلة الواحدة، كما يزيد من قدرة الشـــخص 

على التعامل مع حياته الطبيعية، والعيش في 
القضايا الواقعية من حوله. ولفت إلى أن هناك 
بعض العالمات التي تشـــير إلـــى إدمان الفرد 
علـــى مواقع التواصل االجتماعي ويجب معها 
الســـيطرة على الوضع والتقليل منها، ومنها 
على ســـبيل المثال عدم القدرة على االستغناء 
عن الهاتف المحمول ومتابعة مواقع التواصل 
االجتماعي في أي وقت حتى وقت النوم، فضال 
عن تفضيل قضاء الوقت مع الهاتف المحمول.

وشـــدد على ضرورة متابعة األهل لألطفال 
والمراهقين قبـــل أن يصلوا إلى تلك المرحلة، 
وضرورة قضاء الوقت مع العائلة، وتخصيص 
يوم للخـــروج والتنزه ســـويا، أو حتى تناول 
الغـــذاء وقضـــاء اليـــوم بصـــورة كاملـــة دون 
استخدام السوشيال ميديا للحفاظ على متانة 

العائلة وتماسكها.
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◄ أقام مواطن أميركي في الس 
فيغاس دعوى قضائية للسماح له 
بالزواج من أربع نساء يعشن معه 

ويعتبرهن زوجاته، ويتبعون جميعا 
كنيسة تسمح بتعدد الزوجات، 

واستند في ذلك إلى قرار المحكمة 
العليا األميركية القاضي بالسماح 

بزواج المثليين جنسيا.

◄ أكد وزير العدل التونسي محمد 
صالح بن عيسى أن مشروع القانون 

الجديد المتعلق بالمخدرات الذي 
سيتم عرضه على مجلس نواب 

الشعب للمصادقة عليه، يقوم على 
فلسفة وقائية وعالجية واجتماعية 

بدل أسلوب العقاب.

◄ أعلنت الوكالة االتحادية للعمل 
في مدينة نورنبرغ األلمانية، أن عدد 

العاطلين عن العمل في شهر أغسطس 
بلغ 2.796 مليون عاطل، بزيادة 

قدرها 23 ألف عاطل عن شهر يوليو 
الماضي، وذكر أن السبب الرئيسي 

هو العطلة الصيفية.

◄ توصل العلماء إلى أن أحد األسباب 
الرئيسية التي تؤدي إلى ازدياد وزن 

النساء مع التقدم بالعمر في بريطانيا، 
هو تقلص حجم األعمال المنزلية التي 

تقوم بها، إذ أن الوقت الذي تصرفه 
على تنفيذ هذه األعمال أقل بـ 20 

بالمئة مما كانت تصرفه في ثمانينات 
القرن الماضي.

◄ انتهت دراسة ألمانية إلى أن 
المدخنين يسهمون في تخفيف أعباء 

بمليارات اليورو عن الصناديق 
االجتماعية ودافعي الضرائب. ويعود 

السبب في ذلك إلى أنهم يتوفون 
بصورة مبكرة بمقدار نحو 5 سنوات 

مقارنة بنظرائهم غير المدخنين، 
ومن ثم فال يتقاضون رواتب رعاية 

شيخوخة ورواتب تقاعد.

باختصار

[ اآلباء حائرون بين إرضاء ذوق األبناء وصحتهم  [ اختيار الحقيبة الخطأ يرهق جسد الطفل
تشــــــهد األماكن المخصصة القتناء وشراء الحقائب المدرســــــية في بداية كل عام دراسي 
ازدحامــــــا كبيرا ما يجعل االختيار صعبا على المشــــــترين، وهو ما يزيد من صعوبة تركيز 
اآلباء واألمهات على اختيار حقيبة تتوفر فيها الشــــــروط الصحية، بحيث تكون في شــــــكلها 

وطريقة وضعها مراعية لجسم حاملها وسنه، فال تؤثر سلبا على صحته.

موضة

ألوان قوس قزح أحدث 
صيحات صبغ الشعر

المواصفات الصحية أساس اختيار الحقيبة المدرسية

الحقيبة المدرسية عبء يثقل كاهل التلميذ واألسرة العربية

تنصح وكالة أملانية تعنى بالصحة كبار السن، باملشي على شكل 
ثمانيـــة باإلنكليزيـــة للحفاظ على توزانهم مما يســـاعد بالتالي في 

منع تعرضهم للسقوط.

حذرت دراســـة من أن النظام الغذائي الـــذي يتألف من خبز أبيض 
وأرز، مـــن املمكن أن يزيد من خطر اإلصابـــة باالكتئاب لدى كبار 

السن من السيدات.

تحتوي الفاصوليـــا على نوعني من األلياف، بعضهـــا قابل للذوبان 
وآخـــر غير قابل له إضافة إلى البروتني، ويعزز هذا املزيج الشـــعور 

بالشبع لفترات طويلة.

للحقيبـــة  الطالبـــات  اختيـــار 
الخطأ ســـببه عدم القدرة على 
اختيار الحقيبة المثالية أو إتباع 

الموضة والتشبه بزميالتهن

◄

الدراســـات العلميـــة أثبتـــت أن 
حمـــل الحقيبـــة بشـــكل خاطئ 
أو بـــأوزان ثقيلـــة، يجعل الطلبة 

عرضة لتقوس العمود الفقري

◄

االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
الفيســـبوك،  موقـــع  وخاصـــة 
تســـبب التفكك األسري وتزيد 

من خطر التعرض لالكتئاب

◄

} مثـــل ألـــوان قـــوس قـــزح أحـــدث 
صيحـــات صبغ الشـــعر حاليا لتمنح 
المـــرأة إطاللـــة ملفتة لألنظـــار على 
غرار النجمـــات العالميات مثل نجمة 
موســـيقى البـــوب بريتنـــي ســـبيرز 
والمغنية والممثلـــة البريطانية ريتا 

أورا.
وأوضحـــت مجلـــة ”إن ســـتايل“ 
األلمانية أن ألـــوان قوس قزح تعتمد 
علـــى توليفات لونيـــة صارخة تتألف 
مثال من األشقر واألخضر والبنفسجي 
والوردي  والبنفســـجي  السماوي  أو 

الفاقع.
وأضافت المجلة المعنية بشؤون 
الجمـــال والموضـــة أن موضة ألوان 
قـــوس قزح تغـــازل في المقـــام األول 
المرأة، التي تتمتع بشخصية جريئة 
ومتمردة، مشيرة إلى أن جاذبية هذه 
الموضـــة تتجلى مع الشـــعر الطويل 
متوســـط  أو 
ل  لطـــو ا
على أقل 
تقدير.

مواقع التواصل االجتماعي تسبب التفكك األسري

} ألنها تغسل وتمحو وتمنح المغفرة، 
وألنها تهب األمل لمن فقده وتضمد جراح 

المظلومين، فألمانيا هتلر هي نفسها ألمانيا 
ميركل. ميركل التي غسلت بدموعها التي 

ذرفتها من أجل الالجئين السوريين تاريخا 
طويال مؤلما من العار الذي لحق بألمانيا 
جراء سياسة هتلر النازية. ليس فقط عند 

العرب، بل إن بلدا مثل هولندا، حيث ال أحد 
يجرأ على نطق اسم هتلر، وحيث ترسبت 
لدى مواطنيها مرارة الهزيمة والذل، جراء 
ما لحقهم من تعذيب وتهجير وكراهية، ال 

تزال متاحف كثيرة تؤرخ له، حتى أن مدينة 

مثل روتردام التي كانت قد هدمت بالكامل 
في الحرب العالمية الثانية، ال تزال إلى 
اليوم تعاني من سيكولوجية المستعمر 
وتحفر الخنادق، وتدفن نصف شوارعها 

ومحالتها تحت األرض، هذا البلد يحتفي 
اليوم بإعالمه وشعبه ومسؤوليه، بإنسانية 
ميركل وموقفها الشجاع. لقد كسرت ميركل 

واحدا من بنود معاهدة دبلن التي تنص 
على أن يقدم الالجئ مطلبه في أول بلد 

أوروبي تطؤه قدمه، فجبرت قلوب الكثيرين 
من جرحه حديث ينزف ومن جرحه متأصل 

قديم.
بكت المرأة الصلبة، من أجل الالجئين 

السوريين فملكت قلوب الكل، وجعلت العالم 
يبدو ألطف مما هو عليه، وفي الوقت الذي 
فقد فيه الناس أي أمل في حياة كريمة في 

ظل مشاهد القتل والتعذيب والتهجير التي 

تمأل أبصارهم وصدورهم، أعادت ميركل 
األمل بدمعة ال تصدر إال عن زعيمة تعرف 

قيمة دموع الزعيمات في عالم متوحش يأكل 
بعضه البعض.

اليوم تمتلئ صفحات فيسبوك وتوتير 
بصور الزعيمة األلمانية، وتنهال عليها 

عبارات الثناء واالمتنان من كل جهة، وتؤلف 
حولها قصص تشبه تلك التي تؤلف حول 
األبطال، فهي تارة ترسل مراكب النتشال 

الغرقى، وطورا تنزل بنفسها إلى الساحات 
لتشارك في بناء مخيمات الالجئين، ووصل 
األمر إلى حد تناقل أقاويل وتصريحات على 

لسانها.
الزعيمات وحدهن قادرات على كل هذا، 

فأفسحوا لهن المجال، وامنحوهن الفرصة، 
فلربما فعلت دمعة واحدة منهن ما لم يفعله 

تاريخ طويل من الزعماء الفطاحل.

لمياء المقدم

لماذا العالم بحاجة إلى مزيد من دموع الزعيمات

أسرة

متوســـط  أو 
ل  لطـــو ا
على أقل 
تقدير.



رياضة
«الرياضة تجمعنـــا وال تفرقنا، وأبواب النادي مفتوحة لألشـــقاء 

في نادي القادسية وجميع األندية. نظرا للعالقات التي تربطنا 

بالنادي الكويتي وجماهيره».

عبدالله القريني
رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

«لقد ســـئمنا من هـــذا الوضع، هنـــاك من يفـــاوض العبينا خلف 

ظهرنا، لقد اتصل مســـؤولون بجاحوح وعرضوا عليه مبالغ مالية 

مغرية، ونحن داخل النادي لم يصلنا شيء رسمي».

عبداملالك أبورن
رئيس نادي املغرب التطواني

«دون شك ستكون مهمة التأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال 

آســـيا صعبة للغاية، ولكـــن في الوقت ذاته لـــن تكون مهمتنا 

مستحيلة وكرة القدم تبقى مفتوحة على كل االحتماالت».

جمال بلماضي
مدرب فريق خلويا القطري
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تستضيف ليبيريا أول مباراة 
دولية منذ رفع اإليقاف عنها بسبب 
فيروس إيبوال، عندما تواجه تونس 

في تصفيات كأس األمم األفريقية 
لكرة القدم في مونروفيا السبت. 

وكانت آخر مباراة للمنتخب 
الليبيري على أرضه في مايو ٢٠١٤.

◄ أكد نادي الزمالك املصري 
تراجعه رسميا عن التعاقد مع 

محمود عبدالرازق، شيكاباال، العب 
سبورتينغ لشبونة بعد أن مت االتفاق 

مع النادي البرتغالي على جميع 
تفاصيل ضمه.

◄ وصلت بعثة منتخب اإلمارات 
للشباب لكرة القدم إلى العاصمة 

القطرية الدوحة استعدادا للمشاركة 
في منافسات بطولة اخلليج احلادية 

عشرة. وتنطلق منافسات البطولة 
اليوم اخلميس، وتستمر حتى يوم 

التاسع من سبتمبر.

◄ غاب رياض محرز جنم نادي 

ليستر سيتي اإلنكليزي أول أمس 
الثالثاء، عن التمرين األول للمنتخب 

اجلزائري ضمن املعسكر اإلعدادي 
الذي بدأه مبدينة بريتوريا في 
جنوب أفريقيا حتسبا ملالقاة 

مضيفه ليسوتو يوم األحد.

◄ أصر محترف فريق النصر 
السعودي، األوروغوياني فابيان 
إستويانوف على تفضيله اللعب 

للنصر على أندية سعودية 
ومكسيكية وأسبانية.

◄ كشف املهاجم السوري فادي 
بيكو بأنه يدرس عرضا جديا من 

أحد الفرق املصرية التي تلعب في 
الدوري املمتاز، ومن املتوقع أن 

يتم حسم الصفقة خالل الساعات 
املقبلة.

اإلمارات تتوق إلى فوز ثان في تصفيات مونديال 2018

[ المنتخب السعودي يتطلع إلى مواصلة انطالقته القوية في التصفيات [ العراق يستهل مشواره في السباق بلقاء تايوان

} بكيــن - قـــال رئيس االحتادين اآلســـيوي 
والقطـــري دحالن احلمـــد إن جميع منشـــآت 
بالده التي ســـتحتضن بطولـــة العالم أللعاب 
القـــوى عام 2019 ســـتكون جاهزة قبل عام من 
احلـــدث الكبير، مؤكدا أن قارة آســـيا موحدة 

اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وكانـــت الدوحـــة قد تفوقت علـــى مدينتي 
برشـــلونة األســـبانية ويوجـــني األميركية في 
نوفمبـــر املاضـــي، ونالـــت شـــرف احتضان 
أول بطولـــة من هذا النوع في منطقة الشـــرق 
األوســـط. وســـتقام البطولة في الفترة من 28 

سبتمبر إلى 6 أكتوبر عام 2019.
 وقـــال احلمـــد ”بدأنا العمل مـــن اللحظة 
األولـــى التـــي نلنا فيها شـــرف االســـتضافة 
وســـتكون جميع املنشـــآت جاهزة بحلول عام 
2018 وعلى رأســـها ملعب خليفة الدولي الذي 
جتـــرى فيه عمليـــة ترميم واســـعة الحتضان 
مونديال أم األلعاب وكأس العالم في قطر عام 

.“2022
 وتابع ”الشـــعار الذي رفعناه هو االبتكار 
وقـــد ركزنا على هذا األمر في ملف الترشـــيح 
الذي تقدمنا به، ومن أبرز االبتكارات ســـيكون 
بناء قرية خاصة للرياضيني“. وأوضح ”قررنا 
أيضا إقامة سباق املاراثون للرجال والسيدات 

في الليـــل وهو ما ســـيحصل للمـــرة األولى. 
سيشـــكل املاراثون الليلي طفرة في ســـباقات 
الطريق، وحتســـبا ألي خلل وكـــون املاراثون 
ســـيقام في الليـــل للمـــرة األولى فـــي بطولة 
كبرى، سنقوم بتنظيم ماراثون ليلي عام 2018 
وندعو أبرز العدائني للمشاركة فيه، فمن جهة 
يتأقلمـــوا مع األجواء ومن جهة أخرى نحاول 
التعلم من األخطاء في حال وجدت لتحاشيها 
في بطولة العالم“. وتابع ”من الناحية اإلدارية، 
شكلت جلان لوضع امليزانية الحتضان بطولة 

بهذا احلجم“.
وعن اإلرث الذي ميكـــن للبطولة أن تتركه 
قـــال احلمد الـــذي أعيد انتخابـــه أيضا نائبا 
لرئيس االحتاد الدولي اجلديد سيباستيان كو 
لوالية جديدة من أربع ســـنوات ”التزمت دولة 
قطر في ملف ترشـــيحها ببناء 10 مالعب حول 

العالم في الدول احملتاجة.
 وكون قطر جنحت في اســـتضافة العديد 
من البطوالت الرياضية في السنوات األخيرة، 
فنحن ملتزمون من خالل هذه البطولة تطوير 
رياضة أم األلعاب حول العالم. والواقع أن كل 
حدث رياضي اســـتضفناه ترك إرثا في البالد 
وخيـــر دليل علـــى ذلك بطولـــة العالم األخيرة 
فـــي كرة اليد فـــي مطلع العـــام احلالي، حيث 

أن حديـــث النـــاس فـــي البالد متحـــور حول 
هذه البطولة وبـــات االهتمام أكبر باللعبة من 
قبل اجليل الشـــاب، وهـذا مـــا نـريد من خـالل 
اســـتضافـة بـطولـة العـالم أللعـــاب القــوى“.
 وتابع ”ستعزز هذه البطولة من تالقي الشرق 
والغرب وســـتكون في غاية األهمية بالنســـبة 
إلـــى دول املنطقـــة مـــن نـــواح عـــدة رياضية 

واقتصادية“.
واعتبـــر احلمد أن القارة اآلســـيوية كانت 
الفائز األكبـــر في انتخابات االحتـــاد الدولي 
التـــي أقيمـــت قبيـــل انطـــالق بطولـــة العالم 
األخيرة في الصني منتصف الشـــهر املاضي، 
وقال ”لو حســـبناها باألرقام فاننا منلك حاليا 
7 مقاعـــد من أصل 27 فـــي املجلس اجلديد أي 
أكثر مبقعدين من االنتخابات الســـابقة ونحن 

بالتالي منثل 25 في املئة“. 
وتابع ”لكن الرضى األكبر كان رؤية آســـيا 
موحدة أكثر من أي وقت مضى. لطاملا شهدت 
القارة الصفراء انقســـامات في الســـابق، لكن 
مهمتي األساســـية عندما انتخبت رئيسا قبل 
سنتني (جددت واليته ألربع سنوات جديدة في 
يونيو املاضي) كانت العمل على توحيد الرؤى 
واالســـتراتيجية العامة، وهنـــا كان االنتصار 
الكبير ألننا وجهنا رسالة إلى كل العالم بأننا 
نعمـــل من اآلن وصاعدا يدا واحدة ونعمل من 
أجل مصلحـــة اللعبة في العالـــم. منلك حاليا 

مجموعة ممتازة في االحتاد الدولي“.
 وعن اخلطـــوات املقبلة لالحتـــاد القاري 
قال ”ال نزال نعيش التحدي في تطوير آســـيا 
وحتسني النتائج الذي نعتبره األساس. منلك 
قـــدرات هائلة يجـــب اســـتغاللها ووضع لها 
البرامج الالزمـــة لتحقيق النتائج في احملافل 
الدوليـــة. الهنـــد مثال تعتبر قـــارة بحد ذاتها 
ومتلك قـــدرات كبيرة ويجب مســـاعدتها، كما 
نريـــد وضع برامـــج للدول الصغيـــرة التي ال 

متلك اإلمكانيات املادية“. دحالن الحمد يؤكد جاهزية قطر لبطولة العالم أللعاب القوى 2019

الحمـــد اعتبر أن قارة آســـيا كانت 

الفائز األكبر في انتخابات االتحاد

الدولـــي التي أقيمت قبيل انطالق 

بطولة العالم في الصني

◄

متفرقاتدحالن الحمد: آسيا موحدة أكثر من أي وقت مضى باختصار

} نيقوســيا - يطمـــح منتخب اإلمـــارات إلى 
حتقيـــق فـــوزه الثاني علـــى التوالـــي عندما 
يســـتضيف نظيره املاليزي اليوم اخلميس في 
أبوظبي، ضمـــن اجلولة الثالثة من التصفيات 
اآلســـيوية املزدوجة املؤهلة إلى مونديال 2018 

في روسيا وكأس آسيا 2019 على أراضيها.
وكانـــت اإلمارات التي أعفيـــت في اجلولة 
األولى حسب جدول مباريات املجموعة األولى 
فازت علـــى تيمور الشـــرقية 1-0 فـــي اجلولة 
الثانيـــة، لتحتل املركز الثالـــث برصيد 3 نقاط 

وبفارق األهداف عن فلسطني والسعودية.
أما ماليزيـــا األخيرة فتملـــك نقطة واحدة 
بعد مباراتني خاضتهما على أرضها فتعادلت 
في األولى مع تيمور الشـــرقية 1-1، وتعرضت 

في الثانية لهزمية قاسية أمام فلسطني -0 6.
وســـتكون اإلمارات مرشـــحة فـــوق العادة 
للفوز على ماليزيا، والســـيما أن تاريخ لقاءات 
الطرفـــني يصب ملصلحتها بعدمـــا هزمتها في 
أربع مباريات رســـمية ووديـــة أقيمت بينهما 
وخســـرت فـــي لقـــاء وحيـــد كان جمعهما في 

نهائيات كأس آسيا 1980.
كما ترغـــب اإلمـــارات في حصـــد العالمة 
الكاملة قبل مواجهة فلســـطني في 8 من الشهر 
احلالي في رام الله في لقاء قمة سيجعل الفائز 
األقـــرب إلى حصـــد إحدى بطاقتـــي املجموعة 

املؤهلة إلى الدور الثالث من التصفيات.
واختبر املدرب مهدي علي التشـــكيلة التي 
اســـتدعاها ملباراتي ماليزيا وفلسطني مبباراة 
وديـــة أمام ميامنار في 28 أغســـطس املاضي، 
انتهـــت بفـــوز ”األبيض“ بهدف وحيد ســـجله 
الشـــاب محمد العكبري. ويعد العكبري مهاجم 
الوحـــدة أحـــد الوجوه الواعدة في التشـــكيلة 
اإلماراتية مع أحمـــد العطاس مهاجم اجلزيرة 

ومحمد عايض مدافع الشباب. 

اختبار حقيقي

ســـتبدأ الســـعودية مشـــوارها مع املدرب 
اجلديـــد بيـــرت فـــان مارفيك فـــي أول اختبار 
حقيقي اليوم اخلميس، حني تستضيف منتخب 
تيمـــور الشـــرقية املتواضـــع فـــي التصفيات 
املشـــتركة املؤهلة لنهائيـــات كأس العالم لكرة 
القدم 2018 وكأس آسيا 2019. وتأمل السعودية 
في بعض االســـتقرار بعد تعيني الهولندي فان 
مارفيك الشهر املاضي، والذي أصبح املدرب 48 
لهـــا في أقل من 60 عامـــا. وال يزال فان مارفيك 
-الذي قاد هولندا لنهائـــي كأس العالم -2010 

يتحســـس طريقه في السعودية، وأكد أن عمله 
الفعلي ســـيبدأ بعد مواجهة تيمور الشـــرقية 
رغم أنه سيكون موجودا خارج خطوط امللعب. 
وقـــال ”ال منلك الكثير مـــن الوقت وحتدثت مع 
الطاقـــم التدريبي لتحفيز الالعبني أمام تيمور 
الشرقية.. وبعد ذلك ستبدأ مهمتنا قبل مباراة 

ماليزيا في الثامن من سبتمبر“.
ولـــم تضـــم أول تشـــكيلة لفـــان مارفيـــك 
تغييرات ضخمة عن الفريق الذي هزم املنتخب 
االفتتاحيـــة  مباراتـــه  فـــي   2-3 الفلســـطيني 
باملجموعة األولى في يونيو حزيران. لكن تعني 
علـــى املدرب الهولنـــدي إجراء عـــدة تغييرات 
متأخـــرة بعد اســـتبعاد نواف العابـــد ومعتز 
هوساوي ومصطفى بصاص واحلارس حسني 
شيعان بســـبب اإلصابة واستدعى محمد عيد 
مدافـــع النصـــر وعبدالفتاح عســـيري مهاجم 

االحتاد وعبدالله العويشير حارس الفتح.
ويبـــدأ املنتخـــب العراقـــي مشـــواره فـــي 
التصفيات املشتركة بلقاء نظيره التايواني في 
طهران، ضمن منافســـات املجموعة اخلامسة. 
ويخوض العـــراق مبارياته علـــى ملعب باس 
اإليرانـــي فـــي طهران الـــذي يتســـع ألكثر من 
ثمانية آالف متفـــرج، بعد اختياره من االحتاد 
العراقي لكرة القدم مكانا ملبارياته بدال من قطر 
واإلمـــارات اللتـــني كانتا حتتضنـــان مباريات 

أسود الرافدين. 
ويلعب املنتخـــب العراقي ضمن املجموعة 
اآلسيوية اخلامســـة التي يغيب عنها املنتخب 
األندونيســـي بســـبب معاقبته من قبل االحتاد 
الدولي، فيفا، لتدخالت سياسية في انتخابات 
احتاد الكـــرة، وتضم منتخبي فيتنام وتايالند 

أيضا.
وينتقـــل منتخـــب العـــراق بعـــد مواجهة 
تايوان إلـــى بانكوك ملواجهـــة مضيفه نظيره 
التايالندي في الثامن من سبتمبر قبل مواجهة 
فيتنـــام في الثامن مـــن أكتوبر املقبـــل. وأقام 
املنتخـــب العراقي معســـكرين تدريبيني ضمن 
برنامج اســـتعداداته ملباراة تايوان، األول في 
قطر اســـتمر أســـبوعني والثاني في العاصمة 
بيروت امتد ألســـبوع واحد خاض خالله لقاء 
وديا تغلب فيـــه بصعوبة على نظيره اللبناني 
3-2. وقـــال مـــدرب املنتخـــب العراقـــي يحيى 
علوان الذي أسندت إليه هذه املهمة بعد اعتذار 
البوســـني جمال حاجي املفاجئ عشية املباراة 
”انهينا فتـــرة اســـتعدادية ممتـــازة ولم يتبق 
أمامنا ســـوى تخطي تايوان اليـــوم وحتقيق 
بدايـــة قوية في مشـــوار التصفيات“. وحتدث 

علـــوان، الذي يواجه خالفا مـــع بعض األندية 
العراقيـــة، بتفـــاؤل مفرط قائـــال ”أصبحنا في 

جاهزية تامة وسنجتاز مباراة اليوم“.

مرشح فوق العادة

يســـتضيف منتخـــب الكويت فـــي الدوحة 
ميامنار ضمـــن اجلولة الثالثة من منافســـات 
املجموعة الســـابعة. وكان من املقـــرر أن تقام 
املباراة في الكويت إال أن االحتاد احمللي للعبة 
طلب مـــن نظيره اآلســـيوي نقلهـــا إلى خارج 
البالد بسبب مشـــاكل إدارية بينه وبني الهيئة 
العامـــة للشـــباب والرياضة (جهـــة حكومية)، 
بينها التأخر في اســـتخراج تأشـــيرات دخول 
لبعثـــة املنتخب الضيـــف وحكام اللقـــاء. وقد 
وافق االحتاد القطري على اســـتضافة املباراة 
علـــى ملعب نادي خلويا. وتقـــام أيضا مباراة 
ثانية ضمـــن املجموعة نفســـها فتلعب كوريا 
اجلنوبيـــة مع الوس. وعلـــى الرغم من خوضه 
املبـــاراة املفترضـــة على أرضـــه خارجها، فإن 
”األزرق“ يبـــدو مرشـــحا فوق العـــادة النتزاع 
النقـــاط الثالث نظرا إلى الفـــوارق الفنية بينه 
وبـــني ميامنـــار، فضال عـــن تطابـــق األجواء 
املناخيـــة بـــني الكويـــت وقطر، بيـــد أن مدرب 

الفريـــق، التونســـي نبيـــل معلول شـــدد على 
ضـــرورة احترام اخلصم خصوصا أنه خســـر 
أمـــام مضيفـــه اإلماراتي 0-1 فقط فـــي مباراة 

ودية أقيمت في أبوظبي قبل أيام.
وشـــهدت املباريـــات األربع فـــي املجموعة 
حتى اآلن خســـارة لبنـــان أمـــام الكويت 1-0، 
تعادل الوس مع ميامنار 2-2، خسارة ميامنار 
أمام كوريا اجلنوبيـــة 0-2، والوس أمام لبنان 
بالنتيجة ذاتها. وفي ضوء هذه النتائج، تتبوأ 
كوريا اجلنوبية صدارة الترتيب برصيد ثالث 
نقـــاط من مبـــاراة واحدة، متقدمـــة على لبنان 
(3 مـــن 2)، الكويت (3 مـــن 1)، الوس (1 من 2)، 

وميامنار (1 من 2).
واســـتقبلت شـــباك بوتـــان -التـــي تلعب 
في هـــذه املرحلة من التصفيـــات ألول مرة في 
تاريخهـــا- 13 هدفا في هزميتيهـــا أمام هونغ 
كونغ والصني في أول مباراتني لها باملجموعة 
الثالثة وســـتأمل قطر في مهرجان أهداف آخر 

أمام املنافس املتواضع في ملعب السد. 
وأعاد دانييل كارينيـــو مدرب قطر املهاجم 
سيباســـتيان ســـوريا لتشـــكيلته بعـــد غياب 
طويل واطمأن علـــى القدرات الهجومية لفريقه 
بانتصـــار ســـاحق 4-0 على ســـنغافورة وديا 
األســـبوع املاضـــي. وبعـــد اســـتضافة بوتان 

ســـيخرج املنتخب القطـــري -الذي هـــزم جزر 
املالديف خـــارج ملعبه فـــي مباراته األولى في 
يونيو حزيران- ملواجهة هونغ كونغ في الثامن 
من ســـبتمبر مع ســـعي الدولة املضيفة لكأس 
العالم 2022 إلى تأهل سلس للمرحلة التالية في 
التصفيات. وفـــي مباريات أخرى يلتقي األردن 
على أرضه مع قرغيزستان في املجموعة الثانية 
ويستضيف املنتخب العماني تركمانستان في 
الســـيب ضمن منافســـات املجموعـــة الرابعة، 
بينمـــا ســـيكون منتخب ســـوريا إلـــى جواره 
في مســـقط يواجه ســـنغافورة فـــي املجموعة 
اخلامســـة. وستســـعى البحرين إلى تعويض 
هزميتها أمام الفلبني عندما تســـتضيف كوريا 
الشـــمالية في املجموعة الثامنة التي ستشـــهد 

أيضا مواجهة صعبة لليمن في أوزبكستان.

تنطلق اليوم اخلميس، منافســــــات اجلولة الثالثة من التصفيات اآلســــــيوية املزدوجة املؤهلة 
إلى مونديال 2018 في روســــــيا وكأس آســــــيا 2019، وســــــتكون حظوظ املنتخبات العربية 

متباينة للمحافظة على أمل مواصلة السباق.

األبيض اإلماراتي في مهمة سهلة أمام منتخب ماليزيا

مرشـــحا  يبـــدو  الكويتـــي  األزرق 

النقـــاط  النتـــزاع  العـــادة  فـــوق 

الثالث نظرا إلى الفـــوارق الفنية 

بينه وبني منتخب ميانمار

◄

◄ متسك الالعب الفنزويلي يوهاندري 
أوروزكو محترف نادي االحتاد السعودي 
بآماله في املشاركة مع النادي السعودي 
باملباريات في املوسم احلالي. ويحاول 

النادي السعودي التعاقد مع العب أجنبي 
رابع وحتويل يوهاندري لالعب 

استثمار في املوسم احلالي، 
واقترب النادي من ضم العب 

وسط 
ساو 

باولو 
البرازيلي 

هينريك جانسو. وقال 
يوهاندري ”مرحبا بك 

شهر سبتمبر، لقد وصل 
هذا الشهر مبزيد من 
األمل لكل ما نريد أن 

نفعله“. واختتم ”أمتنى 
لكم أن حتققوا كل ما 

تتمنونه، ال تفقدوا األمل 
أبدا، ثقوا أن هناك فرصة 

لتحسني حياتنا دوما“.

◄ سجلت بطولة أميركا املفتوحة للتنس 
في دورها األول الذي شارف على االنتهاء 

سبعة انسحابات يوم اإلثنني، باإلضافة 
إلى أربعة انسحابات أول أمس الثالثاء. 
وفي اليوم األول من املنافسات، لم يتمكن 

كل من الفرنسي جايل مونفيس والروسية 
فيتاليا دياتشينكو واألوكراني الكسندر 

دولغوبولوف والكازاخي ميخائيل 
كوكوشكني واألملاني فلوريان ماير 

والتشيكي راديك ستيبانيك واألسباني 
بابلو أندوخار من استكمال مبارياتهم.

وقال أندوخار الذي انسحب من مباراته 
أمام الروسي تاميوراز 

جاباشفيلي ”لقد حقنت 
بالكورتيزون قبل مجيئي 
إلى هنا بسبب اآلالم التي 

الزمتني طوال اجلولة 
األميركية.. أعاني 
من قطع خفيف 
في وتر املرفق 

األمين“.

قاري 
ســـيا 
منلك 
لها  ع
حملافل 
ذاتها 
كما  ،
تي ال 

مي ي رو ا م أ
جاباشفيلي ”ل
بالكورتيزون
إلى هنا بسبب
الزمتني طوا
األميركي
من ق
في
األ

بي ج ب ع ي و
حتويل يوهاندري لالعب

في املوسم احلالي، 
لنادي من ضم العب 

ي 
جانسو. وقال 
ي ”مرحبا بك

تمبر، لقد وصل 
هر مبزيد من
 ما نريد أن
واختتم ”أمتنى

حتققوا كل ما 
ال تفقدوا األمل 

ا أن هناك فرصة 
حياتنا دوما“.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

هولندا تبدأ مغامرتها مع بليند في سباق تصفيات يورو 2016
[ إيطاليا تتطلع إلى الخروج من دوامة التعادالت [ بلجيكيا تسعى إلى استعادة توازنها

} نيقوســيا - ينطلـــق املنتخـــب الهولندي في 
مغامرتـــه مـــع مدربـــه اجلديد قائده الســـابق 
داني بليند اليوم اخلميس عندما يســـتضيف 
أيسلندا في مباراة ثأرية، فيما يسعى املنتخب 
اإليطالـــي إلى اخلـــروج من دوامـــة التعادالت 
على حســـاب ضيفه املالطي، وذلك في اجلولة 
الســـابعة مـــن التصفيـــات املؤهلـــة إلى كأس 

أوروبا 2016 التي حتتضنها فرنسا. 
وفـــي املجموعـــة األولـــى وعلـــى ملعـــب 
”أمســـتردام أرينا“، يأمل املنتخـــب الهولندي، 
احلالم بلقبـــه األول منذ أن تـــوج بطال للقارة 
العجـــوز عام 1988، بأن تكون بدايته واعدة مع 
مدربـــه اجلديد بليند الذي خلف غوس هيدينك 

بعد أن كان مساعدا له. 
ووقع بليند عقدا حتى األول من أغســـطس 
2018، أي إلى ما بعد كأس العالم في روســـيا، 
وذلـــك بعـــد تقدم هيدينـــك باســـتقالته نتيجة 
النتائـــج املتواضعة التي حققهـــا ”البرتقالي“ 
بقيادتـــه منـــذ أن خلـــف لويس فان غـــال بعد 
مونديال البرازيل 2014، حيث حلت بالده ثالثة 

دون أن تتلقى أي هزمية. 
ويحتل املنتخب الهولندي املركز الثالث في 
مجموعته بفارق 5 نقاط عن ضيفه األيســـلندي 
املتصـــدر و3 عن تشـــيكيا الثانية. وســـيتولى 
جنم املدرب ومدربه الســـابق ماركو فان باسنت 
مهمة مســـاعد بليند، الذي يأمل في أن يتمكن 
رجاله من اخلروج بالنقـــاط الثالث من مباراة 
اليوم التي ســـتكون ثأريـــة ملنتخب الطواحني 
الذي خســـر ذهابـــا بثنائيـــة نظيفة ســـجلها 
غيلفي سيغوردسون، مانحا بالده فوزها األول 
علـــى هولندا من أصل 11 مواجهـــة بينهما (9 

انتصارات لهولندا مقابل تعادل وهزمية). 
وستســـعى هولندا التي تلتقـــي األحد مع 
تركيا في اجلولة الثامنـــة، إلى جتديد تفوقها 
على أيســـلندا التي خســـرت جميع مبارياتها 
اخلمس الســـابقة على أرض ”الطواحني“ دون 
أن تســـجل أكثـــر من هـــدف واحد فيمـــا تلقت 

شباكها 17 هدفا في هذه املباريات.
وبعـــد أن اســـتهلت التصفيات بالســـقوط 
أمام تشيكيا (1-2) ثم أيسلندا (0-2 في اجلولة 
الثالثـــة)، اســـتعادت هولنـــدا توازنها بعض 
الشـــيء وخرجت بســـبع نقاط مـــن مبارياتها 
الثالث األخيـــرة بعد اكتســـاحها التفيا (0-6) 
ثـــم تعادلها على أرضها مع تركيـــا (1-1) قبل 

جتديد الفوز على التفيا (0-2). 
ويأمـــل الهولنديـــون فـــي احملافظـــة على 
ســـجلهم املميز علـــى أرضهم فـــي التصفيات 
القارية، حيث لم يخســـروا أيـــا من مبارياتهم 

الــــ37 األخيرة بـــني جمهورهم منذ ســـقوطهم 
األخيـــر أمـــام البرتغالي (0-2) فـــي 11 أكتوبر 

 .2000
ومن املؤكد أن املهمة لن تكون ســـهلة أمام 
أيســـلندا التي خرجـــت فائزة فـــي خمس من 
مبارياتها الســـت حتى اآلن، لكـــن رجال بليند 
عازمـــون علـــى االســـتفادة من عامـــل األرض 
واجلمهـــور لكي يقلصوا الفارق الذي يفصلهم 
عـــن منافســـيهم ورمبـــا إزاحـــة تشـــيكيا عن 
الوصافة في حال اخلسارة املستبعدة لألخيرة 

أمام ضيفتها كازاخستان. 
ومـــن جهتها، تســـعى تركيـــا التي حتتل 
املركز الرابع بفارق 7 نقاط عن أيسلندا و5 عن 
تشـــيكيا إلى احملافظة على حظوظها بالتأهل 
من خالل فوزها على ضيفتها التفيا اخلامسة، 
خصوصا أن بطل ووصيف كل من املجموعات 
التســـع يتأهالن مباشـــرة إلى النهائيات إلى 
جانب صاحب أفضل مركز ثالث، فيما تخوض 
املنتخبـــات الثمانية األخـــرى التي حلت ثالثة 

في امللحق الذي يتأهل عنه 4 منتخبات.

دوامة صعبة

وفـــي املجموعـــة الثامنـــة وعلـــى ملعـــب 
”أرتيميو فرانكي“ بفلورنســـا، يسعى املنتخب 
اإليطالي وصيف البطل إلى اخلروج من دوامة 
التعـــادالت عندما يتواجه مـــع ضيفه املالطي 
املتواضع. فبعد أن اســـتهل التصفيات بثالثة 
انتصارات متتاليـــة، أحدها على مالطا (0-1)، 
عجـــز املنتخب اإليطالي عن حتقيـــق الفوز إذ 
ســـقط في فخ التعادل على أرضه أمام كرواتيا 
(1-1) ثـــم تعـــادل مـــع بلغاريـــا (2-2) وأمـــام 

كرواتيا مجددا (1-1 خارج ملعبه). 
حاليـــا املركـــز الثاني  ويحتـــل ”اآلزوري“ 
برصيـــد 12 نقطـــة وبفارق نقطة عـــن كرواتيا 
املتصـــدرة التـــي خصمت مـــن رصيدها نقطة 
بســـبب التصرفـــات العنصرية فـــي مباراتها 
األخيـــرة مـــع اإليطاليـــني. كمـــا قـــرر االحتاد 
األوروبـــي أيضا أن تخوض كرواتيا املباراتني 
املقبلتـــني علـــى أرضها دون جمهـــور ومنعها 
مـــن خوض أي مبـــاراة لها ضمـــن التصفيات 
األوروبية على ملعب سبليت. كما غرم االحتاد 
األوروبـــي نظيـــره الكرواتـــي 100 ألـــف يورو 

ومنحه مهلة 3 أيام لالستئناف.
ولم تبق أمام كرواتيا سوى مباراة واحدة 
على أرضها في هذه التصفيات وستكون أمام 
بلغاريـــا فـــي 10 أكتوبر في اجلولة التاســـعة 
قبل األخيـــرة، إذ تلعب اليوم اخلميس واألحد 

املقبل فـــي ضيافة أذربيجـــان والنرويج التي 
تتخلف عنها بفـــارق ثالث نقاط ثم في ضيافة 
مالطا خالل اجلولة األخيـــرة. ومن املتوقع أن 
تخرج كرواتيـــا بالنقاط الثالث مـــن مباراتها 
أمـــام أذربيجـــان التي حتتل املركـــز اخلامس 
بأربعـــة نقاط، كما حـــال إيطاليا أمـــام مالطا 
أو حتـــى بلغاريا يوم األحد فـــي باليرمو لكن 
مـــدرب ”اآلزوري“ أنطونيو كونتي حذر العبيه 
من مغبـــة التفريط بفرصة حســـم التأهل إلى 
النهائيات هذا األســـبوع ألن الفوز باملباراتني 

سيضمن وصول رجاله إلى فرنسا 2016.

أسبوع حاسم

وقـــال كونتي ”إنه أســـبوع مهم بالنســـبة 
إلينا إذ بإمكاننا التأهل إلى النهائيات في حال 
فوزنا على مالطـــا وبلغاريا. أريد من الالعبني 
أن ينســـوا ما يحصل معهم مـــع أنديتهم. كل 
مـــا يهمنا اآلن هـــو الفوز بهاتـــني املباراتني“. 
وواصل ”أريد الفوز بجميع املباريات املتبقية 

من أجل تصدر املجموعة ألن هذا األمر سيعزز 
مـــن ثقتنا بأنفســـنا. مـــن املهم جـــدا اآلن أن 
نخـــرج بالنقاط الســـت ألن ذلك سيســـمح لنا 
بالتحضير منذ اآلن ليونيـــو املقبل (أي موعد 
كأس أوروبا). لقد حتسن منتخب مالطا كثيرا 
فـــي األعوام األخيـــرة. فهم يدافعـــون بثمانية 
العبني ويصعبون املهمة أمام الفرق املنافسة“. 
وســـبق إليطاليا التي لم تذق طعم الهزمية في 
التصفيات في 46 مباراة على التوالي وحتديدا 
منذ خســـارتها أمام فرنسا (1-3) في السادس 
من ديســـمبر 2006، أن خرجت فائزة مبارياتها 

الســـبع مع مالطا وقد سجلت خاللها 20 هدفا، 
فيما اهتزت شـــباكها مرتني لكنها عانت ذهابا 
للفوز 1-0 بفضل غراتســـيانو بيليه الذي كان 

يخوض مباراته األولى مع ”اآلزوري“.
وفي املجموعـــة الثانية، يســـعى املنتخب 
عندمـــا  توازنـــه  اســـتعادة  إلـــى  البلجيكـــي 
يستضيف نظيره البوســـني قبل االنتقال إلى 
نيقوســـيا ملواجهة قبرص يوم األحد. وأصبح 
املنتخب البلجيكي متخلفـــا بفارق ثالث نقاط 
عن نظيـــره الويلـــزي املتصدر بعد أن خســـر 
أمامـــه 0-1 فـــي اجلولـــة الســـابقة، وبالتالي 
سيســـعى رجال املـــدرب مـــارك فيلموتس إلى 
العودة ســـريعا لالنتصارات من خالل تخطي 
البوسنة التي تقبع في املركز اخلامس بثماني 
نقاط. ومن املؤكـــد أن فيلموتس مرتاح لوضع 
فريقـــه رغم اخلســـارة أمام ويلز التي تســـعى 
إلـــى مواصلـــة عروضها املميزة على حســـاب 
مضيفتهـــا قبـــرص، إذ يخـــوض ”الشـــياطني 
احلمـــر“ اختبارات فـــي متناولهم متاما خالل 

اجلوالت األخيرة.

منتخب هولندا يطمح إلى مواصلة هيمنته على أيسلندا

دي خيا يقترب من مواصلة الرحلة في جحيم فان غال
مشاركة كوستا مع أسبانيا 

أصبحت محل شك

فورالن: أوروغواي 

ال تقدم كرة جميلة

} لنــدن - ال يزال تعثـــر انتقال دافيد دي خيا 
إلى ريال مدريد، وصيف بطل الدوري األسباني 
لكرة القدم، يثير جدال كبيرا في وسائل اإلعالم 
األســـبانية. فحارس مرمى مانشستر يونايتد 
كان مصممـــا على االنتقال إلـــى النادي امللكي 
للخـــروج من جحيم لويس فان غال، لكنه عانى 

من خيبة أمل كبيرة عقب تعثر صفقته. 
وذكـــر أن قـــادة ريال مدريد ال يســـتبعدون 
متديـــد دي خيا لعقده مع مانشســـتر يونايتد، 
رغـــم أن النادي امللكي لم يغيـــر موقفه باجتاه 
الالعب، حيـــث يرغبون في التعاقـــد معه بعد 

انتهاء عقده في 30 يونيو 2016. 
ومن جانب آخر، أكدت الصحف األسبانية 
أن مانشســـتر يونايتد سيقدم عرضا آخر لدي 
خيا من أجل متديد عقده، وال يســـتبعد حارس 
مرمى أتلتيكو مدريد الســـابق متديد عقده في 

الوقت الراهن مع الشياطني احلمر. 
وتشـــير الصحف إلـــى أن دي خيا قد يجد 
نفســـه مهـــددا بتمديد عقـــده من طـــرف قادة 
يونايتد، حيث أنه لم ميدده فســـيظل مستبعدا 
من الفريق كما كان احلال في املباريات األولى 
بلدوري اإلنكليزي وفي الدور التمهيدي لدوري 

أبطال أوروبا.

وكان فـــان غـــال قـــد اســـتبعد دي خيا من 
املباريات في انتظار انتهاء ســـوق االنتقاالت، 
وســـتتوجه كل األنظار بعـــد املباريات الدولية 
إلى ما ســـيفعله املدرب الهولنـــدي بعد نهاية 
قضيـــة دي خيـــا، حيث فـــي حالة اســـتبعاده 
مرة أخرى فســـتكون رســـالة قوية من النادي 
اإلنكليزي حلـــارس املرمى كي ميـــدد عقده أو 
سيرى نفسه مســـتبعدا من الفريق، وهو األمر 
الذي يهدد مشاركته في كأس أمم أوروبا 2016. 
وعلـــى اجلانب اآلخر، يســـعى ريال مدريد 
إلى تأكيد صفقة دي خيا في شهر يناير املقبل، 
حيث أن قوانني الفيفا تســـمح لالعبني بتوقيع 
عقود مع أندية أخرى في حالة تبقي 6 أشـــهر 

على انتهاء عقدوهم.

طلب فيســـنتي ديل بوسكي، مدرب منتخب 
أسبانيا لكرة القدم، من احلارس ديفيد دي خيا 
وضـــع صفقة انتقاله الفاشـــلة من مانشســـتر 
يونايتـــد لريـــال مدريـــد جانبـــا والتصـــرف 

باحتراف. 
وقـــال ديل بوســـكي الذي أملـــح إلى أن دي 
خيا لن ينضم لتشـــكيلة املنتخب في حالة عدم 
املشاركة "ال أريد أن أقول أي شيء جذري بشأن 
ما سنفعله، يجب أن ننتظر لنرى ماذا سيحدث 
والشيء املهم أن ينظر ديفيد إلى املستقبل وأن 

يتصرف باحتراف". 
وأضاف لالذاعة األسبانية "يجب أن نتمنى 
مشـــاركة ديفيد مع يونايتد واللعب باستمرار 
كي نتمكـــن من االعتماد عليه في التشـــكيالت 
املســـتقبلية ألســـبانيا حتى يســـتطيع إظهار 

جودته كحارس".
وحققـــت األنديـــة اإلنكليزية رقما قياســـيا 
جديـــدا هـــذه املرة علـــى مســـتوى االنتقاالت، 
حيث أنفقت 870 مليون جنيه إســـترليني على 
الالعبني في ســـوق االنتقاالت الصيفية، وهو 
املعدل األعلى فـــي تاريخ البرمييرليغ، بارتفاع 

4 باملئة عن انتقاالت املوسم املاضي. 
وهذه املبالـــغ الكبيرة املدفوعة في إنكلترا، 
جاءت بفضل مانشستر سيتي اإلنكليزي الذي 
أنفق لوحـــده أكثر من 150 مليون إســـترليني 
بالتعاقد مع البلجيكـــي كيفني دي بروين بـ52 
مليون إســـترليني، واإلنكليزي رحيم سترلينغ 
بـ49 مليون إســـترليني واألرجنتيني نيكوالس 
أوتاميندي بــــ32 مليون إســـترليني، وفابيان 
ديلف بـ8 مليون إسترليني، وباتريك روبيرتس 
بـ8 مليون إسترليني، وإنيس أونال بـ2 مليون 

إسترليني. 
في حني أن بقية األندية بوجود مانشســـتر 
يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليفربول أنفقت 
720 مليون إســـترليني، ليكتســـح البرمييرليغ 
بقية املسابقات األوروبية الكبيرة فيما يخص 
حجم اإلنفاقـــات. ففي القـــارة األوروبية، جاء 
الـــدوري اإلنكليزي فـــي املقدمة بــــ870 مليون 
إســـترليني، وجاء في املركـــز الثاني بأقل من 
النصـــف من حيـــث حجم الصفقـــات الصيفية 
الـــدوري اإليطالي بـ405 مليون إســـترليني، ثم 
الدوري األســـباني بـ400 مليون إسترليني، ثم 
الدوري األملاني بـ290 مليون إسترليني وأخيرا 

الدوري الفرنسي بـ220 مليون إسترليني.

} مدريــد - أكـــد املهاجـــم األســـباني دييغـــو 
كوستا أن مشاركته مع منتخب بالده في الفترة 
القادمـــة أصبحت محل شـــك، حيـــث اعتبر أن 
أداءه الفني لم يرتق بعد إلى القدر املنتظر منه. 
وقال كوســـتا العـــب تشيلســـي اإلنكليزي 
”ينقصني تسجيل األهداف.. أعرف أنه ميكنني 
القيام باملزيد“. وأوضح كوستا أن أحد املشاكل 
التي يوجهها هـــي االختالف بني طريقة اللعب 
في تشيلســـي وبني األســـلوب الفني املتبع في 

املنتخب الوطني.
وأضاف املهاجم األسباني صاحب األصول 
البرازيلية ”هنا ميررون لك الكرة ويتركونك في 
مواجهة املرمى.. علي أن أســـتمر في حتســـني 
مستواي ألن مشـــاركتي مع املنتخب األسباني 
أصبحت محل شـــك.. لم أفعل شـــيئا حتى اآلن 
مع أســـبانيا“. ويواجه املنتخب األسباني يوم 
الســـبت نظيره الســـلوفاكي ثم يالقي مقدونيا 

يوم الثالثاء املقبل في مباراتني مصيريتني.

} مونتفيديــو  - دافـــع دييغـــو فـــورالن جنم 
فريـــق بينيـــارول األوروغوياني عن أســـلوب 
لعـــب منتخب أوروغواي األول لكرة القدم، رغم 

اعترافه بأنه ليس جماليا. 
وقال فورالن ”جميع املنتخبات تلعب بشكل 
أفضل ولكن هذا ال يعني أنهم يحققون النتائج 
التي يحققها منتخب أوروغواي“. وقال الالعب 
الســـابق ملنتخب أوروغواي (36 عاما)، والذي 
قـــرر مبحض إرادته االعتـــزال دوليا ”يطالبون 
املنتخـــب باللعـــب بشـــكل أفضـــل ولألســـف 

أوروغواي ال تقدم كرة جميلة“.
واختيـــر فـــورالن كأفضل العب فـــي بطولة 
كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010، وهي البطولة 
التي فجرت خاللها أوروغـــواي مفاجأة كبيرة 
واحتلت املركز الرابع ولكن دون أن تقدم عرضا 
مميـــزا. وأضاف فورالن ”دائمـــا ما نعتمد على 
الهجمات املرتدة ولدينا فريق يجمع العبني من 
أصحاب الســـرعات العالية ونحسن استغالل 
الكـــرات الثابتة، كمـــا لدينا مدافعـــني جيدين 
ومهاجمني رائعني ولكن عندما نســـتحوذ على 

الكرة يتعقد األمر وهذا ليس شيئا جديدا“.

تتواصل منافســــــات التصفيات املؤهلة لكأس أوروبا 2016 والتي حتتضنها فرنســــــا من 
خالل إجراء لقاءات اجلولة السابعة التي تتصدرها مواجهة هولندا وأيسلندا.

◄ دافع الدولي الفرنسي تيري هنري 
عن مواطنه آرسين فينغر المدير 

الفني ألرسنال اإلنكليزي، بعد موجة 
االنتقادات التي تعرض لها من 

جماهير ملعب اإلمارات، بعد غلق 
نافذة االنتقاالت الصيفية دون التعاقد 

مع أي مهاجم.

◄ أكد الدولي السويدي زالتان 
إبراهيموفيتش، مهاجم باريس سان 

جيرمان الفرنسي، أنه لم يتلق أي 
عروض رسمية من جانب أرسنال 

اإلنكليزي، وذلك خالل الساعات 
األخيرة قبل إغالق فترة االنتقاالت 

الصيفية.

◄ قال روبرتو مارتينيز مدرب 
إيفرتون اإلنكليزي أمس األربعاء إن 

العبه الجديد توم كليفرلي أصيب 
بتمزق في أربطة الكاحل وليس بكسر 

كما كان يخشى في البداية.

◄ يغيب الحارس الكوستاريكي كيلور 
نافاس عن صفوف منتخب بالده خالل 
وديتيه المقبلتين أمام كل من البرازيل 

ثم أمام أوروغواي بسبب الظروف 
التي أحاطت به خالل األيام األخيرة 

داخل ناديه ريال مدريد األسباني.

◄ عين نادي كروزيرو المنافس في 

الدوري البرازيلي مانو مينيزيس 
مدربا جديدا له في الوقت الذي يبذل 

فيه كل جهد مستطاع من أجل الهروب 
من شبح الهبوط بعد عام من فوزه 

بلقب الدوري األول للمرة الثانية على 
التوالي.

◄ انتهت العالقة المتوترة بين 
لودوغورتس والمدرب البرتغالي 

برونو ريبيرو بعدما أعلن بطل 
الدوري البلغاري الممتاز لكرة القدم 

إقالته أمس األربعاء بسبب عدم 
الوفاء بتعهداته.

باختصار

رقما  حققت  اإلنكليزية  األندية 

عــلــى مستوى  ــدا  جــدي قــيــاســيــا 

 870 أنفقت  حيث  االنــتــقــاالت، 

مليون جنيه إسترليني

◄

تركيـــا التي تحتـــل املركـــز الرابع 

بفارق 7 نقاط عن أيسلندا و5 عن 

تشيكيا، تأمل في املحافظة على 

حظوظها بالتأهل

◄

رياضة
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«ال يمكننـــي أن أكـــون ميســـي.. ال أتحمل هذا ألننـــي أعتقد أنه يجب 

أن تكـــون ذا طبيعة خاصـــة حتى تصبح مثله ولهـــذا فهو في مكانة 

مميزة».

 خافيير ماسكيرانو 
العب فريق برشلونة األسباني

«بالوتيلـــي أدرك أنهـــا الفرصة األخيرة له لكـــي يعود من جديد، 

ويســـتغل موهبته، وأنـــا متأكد أن تلك الفرصة لـــن تضيع منه، 

قدرته الفنية لن تحتاج إلى أسئلة كثيرة». 

أدريانو غالياني 
املدير التنفيذي لنادي ميالن اإليطالي

«لـــم يكن األمـــر صعبا نظرا لالهتمـــام الذي لقيته مـــن النادي.. 

لقد أشعروني دائما أنني شخص مرغوب فيه وأنني سأكون العبا 

مهما ولهذا لم يكن القرار صعبا». 

   خافيير هيرنانديز 
العب نادي باير ليفركوزين األملاني

االنتقاالت في الدوري اإلنكليزي
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} قــــد يكون هــــذا المعطى خبــــرًا منصفًا 
للكثيــــرات، قد يكون مفرحــــًا ألخريات، قد 
يبدو غريبًا مســــتغربًا لبعــــض العقليات، 
لكنه اكتشــــاف مفعم بالجّدة والجدية: سّن 
اليأس ال تقتصر على النساء كما كان الظّن 
شــــائعًا في الماضي، لكنها تشمل الرجال 
أيضًا، بنحو أشــــّد ضراوة أحيانًا، فتدمر 
الحيــــاة الزوجّيــــة، ثم ُيلقــــى باللوم -كما 
جــــرت العادة- على كاهــــل الزوجة، تماما 
مثلما يحــــدث في حال العقم الذي ال يكون 
معضلــــة إال حيــــن يرتبط الخلــــل بالّرجل 
وليــــس المرأة، ومع ذلــــك كان على المرأة 
باعتبارهــــا الحلقــــة األضعــــف أن تتحمل 

”الِوزر“ كله.
غيــــر أّن الِعلم رحمــــة للعالمين، ولعله 
أكثر رحمة للنســــاء كما يبــــدو. وبالفعل، 
فقد نجــــح العلم –وليس رجال السياســــة 
أو المنظمــــات الحقوقيــــة- فــــي إنصاف 
المرأة من جهــــاالت المجتمع الّذكوري في 
مواضع شــــّتى، من بينها مسؤولية الّرجل 
في عدم اإلنجاب، ومســــؤوليته في تحديد 
جنــــس المولود، وتمكين المرأة من موانع 
الحمل، فضال عّما بات ُيعرف بسن اليأس 

عند الّرجل.
وإذا كانــــت العالمــــة الفارقــــة لبلــــوغ 
ســــن اليأس عند المــــرأة تتعلــــق بتوقف 
الــــّدورة الشــــهرية، فعند الرجــــل ال وجود 
للحظــــة فارقة. وهنا الفرق األســــاس. لكن 
ُيعتقــــد بأّن ســــّن اليأس عنــــد الّرجل تبدأ 
مع توقــــف إنتــــاج الهرمونــــات الذكورية 
التستوســــتيرون. وهذا اضطراب يصيب 
الرجل بين سن األربعين والخمسين، فيما 
جرت العادة على تســــميته بأزمة منتصف 

العمر.
لكــــن ثّمة فــــرق آخــــر ُيحســــب لفائدة 
المــــرأة، ويلقي عليها فــــي نفس اآلن عبئا 
مضاعفا. فمــــن عادة الرجل أن يواجه قلق 
الموت بشــــجاعة أقل من شــــجاعة المرأة، 
وأن تنتابه وســــاوس الضعف الجنســــي 
بنحــــو أكبر مــــن المرأة، ال ســــيما بالنظر 
إلى أســــاطير المجتمع الذكــــوري. وبهذا 
المعنى يتحول الّرجل نفســــه إلى ضحية 
للمجتمــــع الذكوري. وبــــدل أن يتعامل مع 
مســــائل المــــوت والشــــيخوخة والجنس 
بتواضــــع أبيقوري، فقد يفضل إلقاء اللوم 
على المرأة، زاعمًا بأنها فقدت ”جاذبيتها“ 
أو لم تعد ”تغري“. وهذا ما يســــتدعي من 
المرأة في المقابل أن تتمتع بأعلى قدر من 

الحكمة والحيوية.
عند بلوغ ســــن اليــــأس، يبــــدأ الّرجل 
في التســــاؤل حول ما أنجــــزه في حياته، 
ويفكــــر في ما تبقى له مــــن العمر، فتدخل 
حياتــــه في دائــــرة التقييــــم. لكــــن، جّراء 
الشعور ”الوهمي“ الذي قد ينتابه بالفشل 
وبالفــــرص الضائعة، وطالما ”لكل شــــيء 
إذا ما تم نقصان“، فإنه قد يســــلك مســــلكًا 
مستغربا فيتصابى من جديد، وقد يغمره 
خليط من التصابي والتدين، وقد يغرق في 
تخّبط الفت ومحير، فيتخذ قرارات متهورة 

تتعلق بالمال أو المهنة أو بلد اإلقامة.
وألّن ”اليــــأس“ عنــــد المــــرأة أقل حّدة 
وأخف وطأة، فكثيرًا ما تتفوق المرأة على 
الّرجل بعد بلوغهما ســــّن اليأس في إدارة 
األمور التي تتطلب أكبــــر قدر من التعقل، 
وكثيرًا مــــا يكون عليها أن تمســــك بزمام 
األمور حتى ولــــو ُأرِغمت على طرد الّزوج 

”المتهور“ من البيت. وِلَم ال.

سن اليأس عند الرجل أيضا

صباح العرب

سعيد ناشيد

} بوســطن – فـــي مختبر بمستشـــفى أطفال 
بوســـطن ظهر إلى النور عالج جيني للصمم. 
ويقول الباحث األول جيف هولت إنه إذا سار 
كل شيء كما هو مخطط له لن يصاب بالصمم 
قط في المســـتقبل أطفال يفقدون هذه الحاسة 

نتيجة تحور جيني لديهم.
الباحثيـــن  زمـــالءه  إن  هولـــت  ويقـــول 
المنبـــع  فـــي  المشـــكلة  هـــذه  يهاجمـــون 
ويستخدمون فيروسات معدلة وراثيا إلصالح 
الجينات المعيبة التي تدخل في تركيبة األذن 

الداخلية.
ويقـــول هولت وهو أســـتاذ مســـاعد لطب 
”اســـتراتيجيتنا  والحنجـــرة  واألنـــف  األذن 
تقوم على أخذ ناقل جراثيم فيروســـي وإزالة 
الجينـــات الفيروســـية حتـــى ال تصيب أحدا 
بالمرض واستبدالها بتسلل الحمض النووي 

الصحيح لجين تي.إم.سي1“.
والتي.إم.ســـي1 هو جين له أهمية حيوية 
بالنســـبة إلى حاسة السمع فهو المسؤول عن 
فك شـــفرة البروتينات التـــي تحول األصوات 

إلى إشارات كهربائية يفهمها المخ.
واختبر هولت وفريقه برنامجهم العالجي 
على نوعين من الفئـــران الصماء لديها تحور 

لجين ”تي.إم.ســـي1“ مماثل لما يحدث للبشر. 
واســـتخدم الفريق فيروســـا معدال وراثيا هو 
”ايه.ايه.في1“ لتوصيـــل الجين الصحيح إلى 
األذن الداخليـــة لـــدى نموذجين مـــن الفئران 

الصماء.
وقال هولت ”اكتشفنا أن بوسعنا استعادة 
وظيفة الســـمع فـــي الحالتين وهما ألشـــكال 

مرتدة مهيمنة لتحور الجين تي.إم.سي1“.
ورغـــم أن االختبارات الجينية والنشـــاط 
الدماغـــي أظهـــرا أن العـــالج نجـــح، يقـــول 
الباحثـــون إن عليهم أن يتأكـــدوا مما إذا كان 
بوســـع الفأر أن يســـمع حقا ولذلـــك وضعوا 
الفأر الذي تلقى العالج في حجرة بها مجسات 

ومكبرات للصوت.
وقال هولت ”ال نســـتطيع أن نســـأل الفأر 
ما إذا كان يســـمع لكننا نعمل على أن ُنسمعه 
صوتـــا عاليا بشـــكل مفاجيء والفـــأر العادي 
يقفـــز وجال في هـــذه الحالة والفـــأر األصم ال 
يتحـــرك ووجدنا أنه بعـــد عالجنا الجيني بدأ 

الفأر األصم يقفز“.
ويقـــول هولـــت إن هناك مـــا ال يقل عن 70 
تحورا جينيا يتسبب في إصابة واحد من بين 

كل ألف شخص بالصمم.

عالج جيني يشفي فأرا من الصمم

} مارانهــاو (البرازيــل) – أصـــدرت محكمـــة 
برازيليـــة مذكـــرة اعتقال بحق عمـــدة بلدية 
بوم غارديم في والية مارانهاو شـــمال شـــرق 
البالد، وأيضا صديقها الذي كان مستشارها 
السياســـي الرئيســـي بعد اتهامها بســـرقة 

أموال مخصصة لتعليم األطفال.
وقـــال النائب العـــام إن رئيســـة البلدية 
الشـــابة، ليديان ليتي، اختلســـت أمواال تقدر 
بأربعـــة ماليين دوالر كانت مخصصة لتعليم 
أطفال المـــدارس في واليـــة مارانهاو والتي 
تعتبـــر واحـــدة من أكثـــر المناطـــق فقرا في 

البرازيل.
إن ليديان  وقالت صحيفـــة ”اندبندنـــت“ 
كانـــت تتواصل مع أعضاء مجلســـها البلدي 
فقط من خالل الرســـائل التي يتم تبادلها عبر 
”واتـــس آب“ وهي تواجه اآلن تهما بالفســـاد 

وإهدار المال العام.
وذكرت شـــبكة التلفزيون األميركية ”سي 
آن آن“ أن الفتاة الشابة التي لم تتجاوز الـ25 
عاما، وصلت لرئاسة البلدية عبر االنتخابات، 
إال أن ســـكان مدينـــة بـــوم غارديـــم خرجوا 
غاضبين إلى الشـــوارع للمطالبة بوضع حد 

للفساد الذي استشرى في عهدها.
وتـــرأس ليتـــي بلديـــة واحدة مـــن أفقر 
المناطـــق فـــي البـــالد، لكنها طالمـــا عملت 
على إظهـــار حياة الترف التي تعيشـــها عبر 
شـــبكات التواصل االجتماعي، حيث تواظب 
على نشـــر صورها وهي مســـتمتعة بالحياة 
رفقـــة عائلتهـــا وأصدقائهـــا فـــي المطاعـــم 

والحفالت الباذخة.
ويعرض حســـاب ليتي على إنســـتاغرام 
صـــورا لها وهـــي تحتســـي الشـــمبانيا في 
النوادي الليلية، وتلتقط صورا مع صديقاتها 

خالل عطل فاخرة.

وأفـــاد تقرير صادر عـــن صحيفة ”فولها 
دي ســـاو باولو“ البرازيليـــة أنها كتبت على 
إنســـتاغرام ”قبل أن أكون رئيسة بلدية كنت 
فقيرة، وكنت أملك ســـيارة الند روفر. اآلن أنا 
أستخدم سيارة من نوع تويوتا أس دابليو 4. 
وأرجو أن أشـــتري سيارة أفضل، ألنه بفضل 

الله المال لم يعد مشكلة“.
وذكرت شبكة ”سي آن آن“ أن حياة الترف 
التي تعيشها ليتي شارفت على النهاية، بعد 
أن تم ذكر اســـمها فـــي التحقيقات الفدرالية، 
التي كشفت أنه تم اختالس ما قيمته 650 ألف 

يورو من األموال في مخطط فساد.
وذكـــرت هيئـــة اإلذاعـــة البريطانية ”بي 
بي ســـي“ أن نظـــام التعليم في بـــوم غارديم 
قـــد انهـــار، وأن المعلمين لـــم يحصلوا على 

مرتباتهم.
وقال قاضي الوالية إنه سوف يسعى إلى 
إصدار مذكرة توقيف دولية إذا لم تسلم ليتي 
نفســـها في أقرب وقت. كما صدر أمر اعتقال 
لصديقها ومستشـــارها السياسي الرئيسي، 

بيتو روشا.
وتفيد األنباء أن ليتي حلت مكان صديقها 
كمرشـــح ســـابق فـــي االنتخابـــات البلديـــة 
لعـــام 2012، بعد شـــكوى فســـاد أجبرته على 

التنحي.
وبعد انتخابها رئيسة لبلدية بوم غارديم، 
ذهبـــت ليتي للعيش في عاصمة والية ســـاو 
لويـــس، التـــي تبعد أكثـــر مـــن 170 ميال عن 
المدينـــة التي تـــرأس بلديتها وهـــو ما أثار 
اســـتياء زمالئها في العمل ما دفعهم لإلبالغ 
عـــن حيـــاة البذخ التي تعيشـــها للســـلطات 

الرسمية.
وقـــال كارلوس بـــاروس، محامـــي ليتي، 
األســـبوع الماضـــي، إن موكلته تـــوارت عن 

أنظار الشـــرطة فـــي ”لحظة ذعـــر“، وفقا لما 
ذكـــره الموقع البرازيلي ســـيدادس إم فوكو. 
وأضـــاف أن قرارها كان مرتبـــكا جدا وأنها 
”محظوظـــة ألنه لـــم يتم العثـــور عليها“، وأن 

قرارها باالختباء بعيدا لم يكن متعمدا.
وادعى باروس أن موكلته ”صغيرة السن 

وتنقصها الخبرة عندما تولت منصبها، لذلك 
هـــي تفتقر إلى الثقة في النفس ما دفعها إلى 
تفويض العديد من المهام إلى السيد روشا“.
وأدى النائـــب الســـابق لليتـــي اليميـــن 
كرئيس بلديـــة يوم الســـبت الماضي، ووعد 

بفتح تحقيق كامل.

فرار رئيسة بلدية برازيلية كانت تدير مدينتها بالواتس آب الختالسها أمواال

} لنــدن – وجهـــت لورا ويتجينـــز، المديرة 
التنفيذية لبنـــك الحيوانات المنوية الوطني 
البريطاني في مدينة برمنغهام، نداء خاطبت 
فيـــه نخوة الرجال في بريطانيا لتشـــجيعهم 

على التبرع بحيواناتهم المنوية.
ودعـــا البنـــك فـــي حملـــة تحـــت اســـم 
”ســـوبرمان“ الرجـــال للتبـــرع بحيواناتهـــم 
المنوية لســـد النقص بعد أن ســـجل تســـعة 
رجال فقط أسماءهم كمتبرعين خالل سنة من 

افتتاحه.
البريطانية  وقالت صحيفة ”ذي غارديان“ 
إن شعار الحملة اإلعالنية المسمى سوبرمان 
يحمـــل رســـالة جـــادة، إذ يتعيـــن أن تكـــون 
للمتبرعين نطفة نشـــطة قادرة على الصمود 
في ظروف تجميـــد الحيوانات المنوية حتى 

يمكن إعادتها إلى حالتها األصلية.
واقترحـــت ويتجينز حملة مشـــابهة لتلك 
المطبقـــة في الدنمارك والتـــي تصور الرجل 
المتبـــرع، في فيلم رســـوم متحركة، على أنه 

”بطل خارق“.
وقالـــت ويتجينـــز إنه إذا نشـــرت إعالنا 
يقول ”هلموا أيهـــا الرجال وأثبتوا جدارتكم 
وبرهنوا لي على مدى كرمكم عندئذ سأستقبل 
المئات مـــن المتبرعين، إنه األســـلوب الذي 
يتبعه الدانماركيون إذ يقولون بشـــموخ إنه 
غزو الفايكنـــج ألن الدانمـــارك تصدر الجعة 

(البيرة) والمني. إنه مبعث للفخر“.
خـــاص  بنـــك  أكبـــر  ”كريـــوس“،  وقـــال 

للحيوانـــات المنوية في الدانمـــارك، إن لديه 
أكثـــر مـــن 450 متبرعا مســـجال وأنه يصدر 

النطفة إلى أكثر من 80 دولة.
وأوضحـــت ويتجينـــز إن مـــدى صرامة 
هذه العملية أحد أســـباب قلة عدد المتبرعين 
للبنك على الرغم من مرور عام على إنشـــائه، 
مشـــيرة إلى أن البنك يســـجل متبرعا واحدا 
مـــن بين كل 100 طلـــب، ويطلب من كل متبرع 
مســـجل مراجعـــة البنـــك مرتين أســـبوعيا 
طيلة أربعة أشـــهر وأن يحجم عن ممارســـة 
الجنـــس أو االســـتمناء قبـــل يوميـــن من كل 

زيارة للبنك.
ويتلقـــى كل متبـــرع مـــن البنـــك القومي 
البريطانـــي للحيوانـــات المنويـــة 35 جنيها 
إســـترلينيا (54 دوالرا) عـــن كل زيـــارة للبنك 
الذي هو مشـــروع مشـــترك بيـــن الصندوق 
الوطني للتبرع باألمشاج ومستشفى النساء 

في برمنغهام.
وتبـــاع النطفـــة البشـــرية لـــدى بعـــض 
الشـــركات الخاصة في بريطانيا بســـعر 950 
جنيها إسترلينيا للعينة الواحدة كما يجري 

بيعها أيضا عن طريق اإلنترنت.
الخاصة  البريطانيـــة  اللوائـــح  وتنـــص 
بالســـرية وإخفاء الهوية التي تطبق منذ عام 
2005. ومن حق األطفال الذين يولدون نتيجة 
التبرع بالحيوانات المنوية عند بلوغهم سن 
18 عامـــا التعـــرف على التفاصيـــل الخاصة 

بالمتبرع.

حملة تدعو البريطانيين إلثبات {فحولتهم} 

عبر التبرع بالحيوانات المنوية

ــــــة فاتنة منذ أســــــبوعني بعد أن مت اتهامها بســــــرقة أموال  اختفــــــت رئيســــــة بلدية برازيلي
مخصصة للتعليم وتسييرها لبلديتها عن بعد عبر تطبيق ”واتس آب“ للرسائل الفورية.

ليديان ليتي عمدة بلدية بوم غارديم البرازيلية اختفت منذ أسبوعين خوفا من السجن

عضو لجنة التحكيم 

في مهرجان البندقية 

السينمائي الممثلة 

األسبانية باز فيغا خالل 

وصولها لحفل افتتاح 

الدورة 72 من المهرجان 

في إيطاليا.
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