
} بــريوت – ال يخفـــي حـــزب الله أنـــه يواجه 
الســـعودية ومن ورائهـــا دول اخلليج كوكيل 
إليران فـــي املنطقة، وأن تدخله في اليمن جزء 
من هذه الوكالة وفي محاولة منه لفك احلصار 

املفروض على احلوثيني.
يأتي هـــذا فيما ميضـــي رئيـــس الوزراء 
السابق ســـعد احلريري في سعيه للحوار مع 
حـــزب الله رغـــم قرار دول اخلليـــج بتصنيف 
احلـــزب منظمة إرهابيـــة، ومن ثمة توســـيع 
دائـــرة العقوبات ضده لتصبح خليجية ورمبا 

تأخذا بعدا عربيا.
وأبدى نصرالله الثالثاء عدم اهتمامه بأي 
إجراءات قد تتخذها الســـعودية في اجلامعة 

العربية، أو منظمة التعاون اإلسالمي، ضده.
وتبنى مجلـــس وزراء الداخلية العرب في 
تونس تصنيف حـــزب الله منظمـــة إرهابية. 
وفاجأ وزير الداخلية اللبناني نهاد املشـــنوق 

املجلس بإعالن حتفظه على هذا التصنيف.
وقال "أعترف أمامكم بأن حكومتي لم توفق 
في موقفها خـــالل اجتمـــاع وزراء اخلارجية 
العرب وفـــي منظمـــة املؤمتر االســـالمي. إن 
محاســـبة لبنان، مهما بلغت مشـــروعيتها، ال 
تتـــم بتجميد اللحظة الراهنـــة واقتطاعها من 
شـــريط األحداث املمتد منذ العـــام 1980 حني 
بدأت تتضح معالم املشـــروع اإليراني وليس 
عـــام 2005 فقـــط حني اغتيـــل الشـــهيد رفيق 
احلريـــري وصوال إلـــى اغتيال اللواء وســـام 

احلسن والوزير محمد شطح". 
ويعتبر  حزب الله اليمن مشروعه اجلديد 
خاصـــة بعد أن خرجت األمور في ســـوريا من 
يـــده ويد حليفتـــه إيران، وتتجه روســـيا إلى 
فـــرض حل سياســـي على مقـــاس مصاحلها، 
ومن ثمة ســـتفرض على امليليشيات األجنبية 
االنسحاب ســـواء أكانت داعمة للمعارضة أو 

لنظام الرئيس السوري بشار األسد.
ورمبا اختار نصرالله أن ينتقل إلى اليمن 
ســـريعا قبل أن تتوقف العمليات في ســـوريا 
ويبدأ بإحصاء خســـائره خاصـــة أن قيادات 
بـــارزة قتلت فـــي املعـــارك دون حتقيق نتائج 
ملموســـة. وافتعال مواجهة مع السعودية في 
اليمن قـــد يعفيه، ولو إلى حـــني، من مواجهة 
جمهور احلزب وأهالي مئات القتلى واجلرحى 

من مقاتليه في سوريا.
وجـــاء رد دول مجلس التعاون على تدخل 
احلزب في اليمن باإلعالن عن إجراءات مطبقة 
عمليا، ولكنها سياســـيا تقول إن الرسائل بني 
احلـــزب وبني اخلليجيني صـــارت متبادلة في 

اليمن ولبنان على حد سواء.
ولم يسع احلزب إلى تبرئة نفسه في اليمن 

من األدلة التي قدمتها حكومة الرئيس عبدربه 
منصور هادي عن تورطه في تســـليح وتدريب 

املتمردين احلوثيني.
وال يهتم نصرالله ملصير لبنان واللبنانيني 
بتحديه لإلجراءات العقابية التي أعلنت عنها 
الســـعودية وتلتهـــا فيهـــا بقيـــة دول مجلس 
التعـــاون، ومـــا يعنيـــه مباشـــرة هـــو رفض 
التســـليم بأي دور للرياض فـــي لبنان تنفيذا 

ملصالح طهران ليس أكثر.

ورغـــم أن حزب الله ال يبـــدي هنا أي قيمة 
تذكر للبنانيتـــه أمام ضـــرورات دوره كوكيل 
إيراني، إال أن رئيس الوزراء اللبناني السابق 
ســـعد احلريري بدا حريصا على االســـتمرار 
باحلـــوار مع احلزب الشـــيعي من منطلق أنك 

حتاور عدوك وال حتاور صديقك.

} بغــداد – تتصاعـــد تدريجيـــا املخـــاوف في 
العراق من انهيار وشـــيك لســـد املوصل الذي 
يقول مهندسون قضوا حياتهم في العمل على 
صيانتـــه إن قرب انهياره وعـــدد الضحايا قد 

يكونان أكبر من توقعات التقارير الشائعة.
ويتعرض جســـم الســـد إلى ضغـــط كبير 
بالتزامـــن مـــع ذوبـــان اجلليـــد فـــي املنابـــع 
الشـــمالية لنهر دجلة وتدفـــق املزيد من املياه 
إلى بحيرة التخزين الواقعة خلف السد لتصل 
إلى ســـعتها القصـــوى، بينما ظلـــت بوابات 

تسمح مبرور املياه أسفل السد مغلقة.

وقال مهندســـون عملوا ســـابقا في السد 
إن فشـــل احلكومـــة في تعويـــض اآلالت التي 
مت نهبها، وفي زيادة عـــدد العمال الذين فروا 
منذ الســـيطرة املؤقتة لداعش على الســـد قبل 
نحو عام، يعني أن حجم الفتحات في القاعدة 

الصخرية للسد صار أكبر وأكثر خطورة.
وحذر املهندســـون من أن تقديرات ضحايا 
أي انهيار مفاجئ للســـد قـــد تتخطى توقعات 
احلكومة مبقتل نصف مليون شـــخص، بفعل 
الهيســـتيريا التـــي ســـتجتاح العراقيني على 
وقع أمواج عاتية يصل ارتفاعها إلى 20 مترا، 
وتضرب مدينة املوصل أوال ثم تتجه مســـرعة 

إلى بغداد مرورا مبدينتي تكريت وسامراء.
ووصف أحد املهندسني العراقيني املقيمني 

في أوروبا خطة اإلخالء بأنها ”سخيفة“.
وتقوم اخلطة العراقية في حال انهار السد 
علـــى الطلب من الســـكان احملليـــني باالبتعاد 

ملسافة 6 كيلومترات عن ضفتي نهر دجلة.
ومنذ بنائه عام 1984 يحتاج ســـد املوصل 
إلى عمل على مدار الســـاعة مللء ثغرات تظهر 

في قاعدته، في ما يعرف بعملية ”احلشو“.
وقال نصرت أدامو املهندس االستشـــاري، 
الذي كان يعمل في الســـابق رئيســـا ملهندسي 
الســـد ”كان لدينـــا 300 عامل يعملـــون ملدة 24 
ساعة على ثالث ورديات حلشو الثغرات التي 
تظهر في قاعدة الســـد، لكـــن القليل منهم فقط 
عـــادوا بعد حترير الســـد من قبضـــة داعش. 

أعتقد أن لديهم اآلن 30 عامال فقط“.
وذكر أدامو الذي يقيم ويعمل في السويد، 
البريطانيـــة إن ”آالت  لصحيفـــة ”الغارديان“ 
احلشـــو تعرضـــت للنهب، وتوقفـــت إمدادات 
اإلسمنت، ومن ثم فالعمال ال يستطيعون فعل 
أي شـــيء. املوقف يتجه من ســـيء إلى أسوأ، 
وكل ما نســـتطيع القيام بـــه اآلن هو أن نضع 

أيدينا على قلوبنا“.
وبدأ االرتفاع التدريجي في منسوب املياه 
املخزنة في الســـد على إثـــر ذوبان اجلليد في 

منابع دجلة يشكل خطرا حقيقيا.
وتقول بيانات حكومية إن طاقة استيعاب 
السد القصوى تصل إلى 12 مليار متر مكعب، 
بينما تؤكد تقارير أخرى أن مخزوناته احلالية 

ال تزيد على 4 مليارات متر مكعب.
وكان من املمكن اســـتيعاب تلك الكمية في 
ظـــل انخفاض منســـوب املياه فـــي وادي نهر 
دجلـــة ”العميق“ على األقل فـــي املئة كيلومتر 
األولـــى بعد موقع الســـد، إضافـــة إلى وجود 
ســـد الثرثار وبحيرتـــه العمالقة على بعد 300 

كيلومتر من سد املوصل.
لكن تفريـــغ املياه كان من املمكن أن يصبح 
حال إذا ما لم تكن بعض بوابات الســـد مغلقة. 
ويحتوي جســـم السد على 8 بوابات مسؤولة 

عن عمليات تسريب املياه.
ويقول أدامو ”عندما تكون إحدى البوابات 
مغلقـــة يجب أن تكون البوابات األخرى مغلقة 
أيضا. يجب أن تعمل البوابات كلها معا، وإال 
سيحدث تدفق غير متماثل سيسرع من عملية 

تآكل القاعدة“.
وأعـــرب نذير األنصـــاري، وهـــو مهندس 
ســـابق في السد، ويعمل اآلن أستاذا للهندسة 
التكنولوجية في الســـويد  في جامعة ”لولي“ 
عن قلقه قائال ”إذا ســـقط السد فستصل املياه 
املتدفقة إلى املوصل خالل 4 ساعات، وستصل 

إلى بغداد خالل 45 ساعة“.
وأضاف ”البعض يقـــول إنه من املمكن أن 
تتســـبب هذه الكارثة في مقتـــل نصف مليون 
عراقـــي، والبعض اآلخر يقـــول إن عدد القتلى 
قد يصل إلـــى مليون. أتخيل أن عدد الضحايا 

سيكون أكبر في غياب خطة إخالء محكمة“. 
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انهيار سد املوصل يدمر نينوى خالل أربع ساعات وبغداد بعد ٤٥ ساعة

رسائل متبادلة بني السعودية وحزب الله 

في اليمن ولبنان
} عــامن – ال تبـــدو العمليـــة، التـــي نفذتهـــا 
القوات األردنية األربعاء وقتلت فيها مجموعة 
من املتطرفني كانت تخطط الســـتهداف مواقع 
حساســـة في اململكة، مبعزل عن موقف األردن 
فـــي امللف الســـوري، وخاصـــة معارضته ألي 
دور للمجموعات املتشددة مثل داعش وجبهة 

النصرة.
وقـــال مصدر أمني األربعاء إن قوات األمن 
األردنية قتلت سبعة متشددين في مدينة إربد 
الشـــمالية قرب احلدود مع سوريا في واحدة 
مـــن أكبـــر العمليات ضـــد خاليا املتشـــددين 

النائمة.
للمتطرفـــني  دائمـــا  هدفـــا  األردن  وكان 
اإلســـالميني ســـواء مـــن عناصـــر وافـــدة من 

اخلارج أو من خاليا أردنية محلية.
لكن التحرك اجلديد للمجموعة املتشـــددة 
التـــي مت القضـــاء على ســـبعة مـــن أعضائها 
واعتقـــال آخريـــن، لـــه ارتباط وثيـــق مبوقف 
األردن مـــن الوضـــع فـــي ســـوريا والعـــراق 
ومعارضته لسيطرة املجموعات املتطرفة على 

أي جزء من أراضيهما.
وأكدت دائرة املخابـــرات العامة األردنية، 
فـــي بيـــان متكـــن الســـلطات بعـــد متابعـــة 
استخبارية دقيقة، من إحباط مخطط تخريبي 
مرتبط بتنظيـــم داعش كان يســـعى لالعتداء 
علـــى أهداف مدنية وعســـكرية داخـــل اململكة 

وزعزعة األمن الوطني.
وكشـــف البيـــان قيـــام القـــوات األمنيـــة 
املختصـــة بتتبع املجموعة وحتديـــد مكانها، 
مشـــيرا إلـــى اختبائها وحتصنهـــا في إحدى 
العمـــارات الســـكنية في مدينـــة إربد، ورفض 

عناصرها تسليم أنفسهم.
وقتـــل ضابـــط مـــن الشـــرطة األردنية في 
العملية األمنية التي قال مصدران أمنيان إنها 
اســـتهدفت باألساس أعضاء في تنظيم الدولة 
اإلســـالمية. ومت اعتقال 30 مشـــتبها بهم على 

األقل.
وذكر مســـؤولون أن العملية بدأت مســـاء 

الثالثاء وانتهت فجر األربعاء.
وانضم األردن إلى الواليات املتحدة ودول 
إقليمية في شـــن غارات جوية على مســـلحي 
تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية فـــي ســـوريا في 

سبتمبر عام 2014.
والعاهل األردنـــي امللك عبدالله الثاني من 
بني أكثر زعمـــاء املنطقة الذين علت أصواتهم 
في التعبير عن االنزعاج بشـــأن التهديد الذي 
يشـــكله تنظيم الدولة اإلسالمية الذي يسيطر 

مقاتلوه على مناطق في سوريا والعراق.
وقال خبـــراء في اجلماعات املتشـــددة إن 
انضمـــام األردن إلـــى التحالـــف الدولي هدفه 
بالدرجـــة األولـــى حمايـــة حدوده من تســـلل 
مسلحي داعش ومتدد التنظيم داخل أراضيه 
واســـتغالله بيئـــة جماعة اإلخوان املســـلمني 

احلاضنـــة لـــكل أنـــواع التطـــّرف، فضال عن 
اســـتقدام عناصر التيار السلفي ذي احلضور 
القـــوي في اململكـــة خاصة في الزرقـــاء التي 
ينتمي إليها زعيم القاعدة السابق أبومصعب 
الزرقـــاوي الذي قتل في العراق عام 2006. وقد 
الحقته القوات األردنية اخلاصة داخل العراق 

ولعبت دورا في التخلص منه.
وعزز مقتل الطيار األردني معاذ الكساسبة، 
الذي أســـره التنظيم في ديسمبر 2014 ثم قتله 
بوحشية، عزم احلكومة األردنية على مواجهة 

التنظيم بقوة في الداخل واخلارج.
ويريـــد األردن أن يظهـــر إمكانياتـــه فـــي 
مواجهة اإلرهـــاب والتعامل معـــه خاصة أنه 
يحتاج إلى إســـناد ودعم أمني ومادي إقليمي 
ودولـــي فـــي مثل هـــذه العمليـــات، فضال عن 
قدرته على املساعدة في احلرب اإلقليمية على 

اإلرهاب، وبالذات في سوريا والعراق.
وليس مستبعدا أن يكون لتحرك املجموعة 
املتشددة عالقة مبا يجري في سوريا، وموقف 
األردن الذي اتســـم بدعم املعارضة الســـورية 
ولكـــن بحـــدود معينة. فقـــد كان لديـــه دائما 
هاجس سيطرة املتطرفني على هذه املعارضة.

وبان بالكاشـــف اآلن أن املخاوف األردنية 
كانـــت فـــي محلهـــا بعـــد أن غطـــت أنشـــطة 
املجموعـــات اإلســـالمية املتشـــددة عســـكريا 
وسياســـيا وإعالميـــا علـــى األدوار احملدودة 

للفصائل املعتدلة.
وال يســـتبعد املراقبـــون أن تبـــدأ القوات 
األردنيـــة حملة واســـعة علـــى مناطق جتمع 
املتطرفـــني خشـــية أن يقيمـــوا خاليـــا داخل 
األراضـــي األردنيـــة خصوصـــا فـــي املناطق 
املعروفـــة بـــأن فيها جتمعـــا كبيـــرا جلماعة 
اإلخوان املسلمني التي مثلت تاريخيا أرضية 
اســـتقطاب للشباب املتدين وشـــحنه باألفكار 

املتشددة.
ودعـــا مالـــك العثامنة اإلعالمـــي األردني 
املقيم في بروكســـل فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إلى فتح حرب واســـعة على هؤالء، معتبرا أن 
احلرب ليســـت جبهة أمنية أو عســـكرية فقط، 
ال بد من حروب إســـناد فـــي الداخل، وفي كل 
مؤسســـات املجتمـــع والدولـــة“، حاثـــا على 
مواجهة املتشـــددين في املساجد واجلامعات 

ومناهج التعليم.
وكان األردن يتوقـــع مـــن البداية أن تكون 
للملف السوري تداعيات على احمليط اإلقليمي 
وعليه هو بالذات، ولذلك بادر بإقامة مخيمات 
خاصة لالجئني السوريني وعزل هذه املخيمات 
عن الداخل األردني خوفا من عمليات التســـلل 

التي ميكن أن تنفذها داعش أو النصرة.
وأصدرت محاكم أردنية أحكاما بالســـجن 
على العشرات من املتشددين وأغلبهم أردنيون 
عـــادوا مـــن ســـوريا وبعضهم جندتـــه جبهة 

النصرة أو داعش.

األردن يدفع ضريبة موقفه

من الملف السوري
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} دمشــق – قتل 18 عنصرا من فصيل سوري 
معارض، األربعاء، جراء تفجير استهدف أحد 
مقراتهم في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، 
فـــي اليوم الخامس من ســـريان وقف األعمال 

العدائية.
وقال المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
”قتـــل 18 عنصرا من جبهة ثوار ســـوريا بينهم 
أربعـــة قـــادة، جـــراء تفجير ســـيارة مفخخة 
اســـتهدفت مقـــرا للفصيـــل في قرية العشـــة 
بالريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة“، القريبة 
مـــن الحدود مع الجـــوالن المحتل. ولم يتمكن 
المرصـــد مـــن تحديـــد الجهة المســـؤولة عن 

التفجيـــر. ويعد فصيل ”جبهة ثوار ســـوريا“، 
وفق مدير المرصد رامي عبدالرحمن، من بين 
الفصائل األكثر نفوذا فـــي محافظة القنيطرة 
إلى جانب جبهة النصرة، وهو يتلقى دعما من 
دول غربية وعربية، خصوصا األردن المجاور.
وســـاهم فصيل جبهـــة ثوار ســـوريا إلى 
جانب مجموعات أخرى في طرد تنظيم الدولة 
اإلســـالمية من محافظة القنيطرة منذ أكثر من 

عام.
وفـــي نوفمبر 2014 تمكنـــت جبهة النصرة 
(ذراع تنظيـــم القاعـــدة في ســـوريا) من طرد 
هـــذا الفصيل الذي كان يعد مـــن أكبر فصائل 

من معقلـــه في ريف  المعارضـــة ”المعتدلـــة“ 
محافظة إدلب (شـــمال غرب). وباتت إدلب منذ 
الصيف الماضي تحت سيطرة جبهة النصرة 

وفصائل إسالمية.
ورجح صهيـــب الرحيل، المتحدث باســـم 
ألويـــة الفرقـــان التـــي تعمـــل فـــي محافظـــة 
القنيطرة، وقوف ”خاليا نائمة تابعة لداعش“ 
وراء الهجـــوم الـــذي اســـتهدف جبهـــة ثوار 

سوريا.
وقـــام تنظيم الدولة اإلســـالمية على مدار 
الســـنتين الماضيتيـــن بتصفيـــة العديـــد من 
قادة وعناصر فصائـــل المعارضة المناوئة له 

خاصة في حلب وريف دمشق.
ونفى المتحدث باســـم ألويـــة الفرقان أن 
يكون هناك صلة بيـــن الحادث والوقف القائم 
لألعمـــال القتاليـــة بيـــن القـــوات الحكومية 
الســـورية وحلفائهـــا والجماعات المســـلحة 

المعتدلة.
ويســـتثني اتفاق وقف األعمـــال العدائية 
الـــذي دخـــل حّيـــز التنفيذ فـــي ســـوريا ليلة 
أميركـــي  اتفـــاق  بموجـــب  الجمعة/الســـبت 
روســـي، تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية وجبهة 
النصـــرة، وبالتالـــي فإنـــه ال يشـــمل محافظة 

القنيطرة لتواجد األخيرة فيها.

} الريــاض – قـــررت دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي اعتبار حزب اللـــه اللبناني، بكافة 
قادتـــه وفصائلـــه والتنظيمـــات التابعـــة لـــه 
والمنبثقـــة عنـــه، منظمة إرهابيـــة. كما اتخذ 
وزراء الداخليـــة العرب خالل أشـــغال دورتهم 
الثالثة والثالثين األربعاء، نفس اإلجراء فيما 
تحّفظ وزيرا الداخلية اللبناني والعراقي على 

القرار.
ومن شـــأن هذين القراريـــن أن يؤثرا على 
داخـــل  والمؤسســـاتي  السياســـي  الوضـــع 
لبنـــان بما أن حزب الله مشـــارك في الحكومة 

والبرلمان.
وقـــال األميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون 
عبداللطيف بن راشد الزياني األربعاء، ”اتخذ 
هذا القرار جراء اســـتمرار األعمـــال العدائية 
التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات (حزب 
اللـــه وأذرعـــه) لتجنيد شـــباب دول المجلس 
للقيام باألعمال اإلرهابية، وتهريب األســـلحة 
والتحريـــض  الفتـــن  وإثـــارة  والمتفجـــرات 
علـــى الفوضـــى والعنـــف في انتهـــاك صارخ 
لســـيادتها وأمنها واســـتقرارها“. كما أعرب 
وزراء الداخليـــة العرب في البيـــان الختامي 
الجتماعهم فـــي تونس ”عن إدانتهـــم الكاملة 
لحـــزب اللـــه اإلرهابـــي لـــدوره فـــي زعزعـــة 

االستقرار في المنطقة العربية“.
واعترض وزيـــر الداخليـــة اللبناني نهاد 
المشـــنوق على وصف حزب الله بـ”اإلرهابي“ 
فـــي المقررات النهائية وذلك ”صونا لما تبقى 

من مؤسسات دستورية في البلد“.
وانســـحب وزير الداخليـــة العراقي محمد 
الغبان من االجتماع قائال ”نحن هنا لمناقشة 
خطـــط مشـــتركة للتصـــدي لإلرهـــاب ووضع 
استراتيجيات عمل وتنسيق الجهود ال إصدار 
بيانـــات سياســـية لخدمـــة أطراف سياســـية 

معينة“ في إشارة للسعودية على األرجح.
وتشـــكل سياســـات حزب اللـــه وانتماؤه 
العضـــوي إليـــران وأجندتهـــا التدميرية في 

المنطقـــة تهديـــدا ال فقـــط علـــى دول الخليج 
العربي بل على المنطقة ككل.

وال يبـــدي الحـــزب أي تجـــاوب مع القوى 
السياســـية اللبنانيـــة التـــي تطالبـــه بتغيير 
سياســـاته، وقد ترجم  ذلك فـــي خطاب أمينه 
العـــام األخيـــر الذي هاجـــم فيـــه دوال عربية 

وباألخص المملكة العربية السعودية.
وأطل نصرالله، مساء الثالثاء، في خطاب 
مطول خصص جزءا كبيرا منه النتقاد سياسة 

المملكة في لبنان ودول المنطقة.
وبدا األمين العام لحـــزب الله مصرا على 
نبرتـــه التصعيدية ضد الريـــاض، رغم إدراكه 
بتداعيات ذلك السلبية سواء على لبنان أو في 

إذكاء الفتنة الطائفية بالمنطقة.
واعتبر نصرالله أن أشرف وأعظم ما فعله 
في حياته هو خطابه ”في ثاني يوم من الحرب 
الســـعودية على اليمن“. مدعيا أن ”السعودية 
ترتكـــب المجـــازر اليومية في اليمـــن والعالم 
صامـــت لكن ال يمكننا نحن أن نصمت عن هذه 

الجرائم“.
ولـــم يتـــورع الزعيم الشـــيعي عـــن اتهام 
المملكة بتدبير الهجمات بالسيارات المفخخة 
داخـــل لبنان، زاعما أن ”الســـيارات المفخخة 
التي كانت ترسل إلى بعض المناطق اللبنانية 

كانت تدار من السعودية“.
وقال إن ”ما يهم السعودية هو مصلحتها 
وليس ما يحصل في بعض البلدان“، زاعما أن 
”الرياض غاضبـــة من حزب الله وهذه المعركة 
ليست جديدة، وهي مستمرة منذ العام 2005“، 
وأن ”إسرائيل والسعودية وجهات أخرى تريد 

فتنة سنية شيعية في لبنان“.
ويقول محللون إن نصرالله يشـــعر بورطة 
أوقعـــه فيهـــا قرار الســـعودية بوقـــف جميع 
مســـاعداتها للجيـــش اللبنانـــي وهـــو قـــرار 
ســـاندتها فيـــه دول الخليـــج، بـــأن جعله في 
مواجهة مباشـــرة مع مختلف القوى اللبنانية 
الرافضة لســـلوكه االســـتفزازي والســـتهانته 

بالدولة اللبنانية وبداعميها األساسيين.
وجمدت الســـعودية في فبراير مساعدات 
بقيمة ثالثة مليـــارات دوالر للجيش اللبناني 
بعـــد موقـــف الخارجية اللبنانيـــة في جامعة 
الدول العربية ومجلس التعاون اإلسالمي في 
يناير الماضي حين رفضـــت إدانة إيران على 

خلفية التهجم على سفارة السعودية بطهران 
وقنصليتها بمشهد.

وعكس هـــذا الرفـــض حقيقـــة مفادها أن 
القرار اللبناني بات مصادرا من قبل حزب الله 
وحليفه االســـتراتيجي التيـــار الوطني الحر 

(يملك حقيبة وزارة الخارجية).
ومـــن المرجـــح أن يضاعف قـــرار مجلس 
التعـــاون الخليجـــي ووزراء الداخلية العرب، 
بتصنيـــف الحـــزب منظمـــة إرهابيـــة، حجم 

الضغوط الداخلية عليه.
ورغم تصريح رئيس الوزراء األسبق سعد 
الحريـــري بأنه مســـتمر في الحـــوار الثنائي 
مـــع الحـــزب، إال أن محللين يـــرون أن األمور 
تتجه فـــي الداخل نحو المزيـــد من التصعيد 

السياسي.
واعتبر الحريري أن األعمال التي يقوم بها 
حـــزب الله في بعض الدول في المنطقة دفعت 

إلى تصنيفه بـ ”اإلرهابي“.
وتوقع محللون أن تتدحرج كرة العقوبات 
لتشـــمل فـــي األيـــام المقبلة إصدار قـــرار من 
جامعـــة الـــدول العربية بوضـــع الحزب على 
القائمة الســـوداء. وهذا األمر ســـيزيد الواقع 

السياسي في لبنان غموضا والتباسا.
وقـــال عضـــو المكتب السياســـي في تيار 
المســـتقبل راشـــد فايد لـ“العرب“ ”المشـــكلة 
الكبيـــرة التي يثيرها القراران تكمن في كيفية 
وضعهمـــا قيـــد التنفيذ، وتداعيـــات ذلك على 
لبنان، حيث أن حـــزب الله ممثل في الحكومة 
وله وزيران، يضـــاف إلى ذلك أنه متحالف مع 

جهات سياسية أخرى“.
وأوضـــح فايـــد أن قرار تصنيـــف الحزب 
منظمة إرهابية سيتسبب بإرباك سياسي كبير 
داخل الحكومة، فكيف يمكن أن تكون الحكومة 

مع اإلجماع العربي وحزب الله مشارك فيها.

واعتبـــر أن بـــاب الحلول موصـــد حاليا، 
فقبـــول حزب الله بخروج وزرائه من الحكومة 
مستبعد، كما أن استقالة الحكومة غير ممكنة 
دستوريا بسبب غياب رئيس الجمهورية. وال 
يمكـــن مصالحة الدول الخليجية والعربية في 

ظل وجود حزب الله في الحكومة.
وفشل البرلمان اللبناني، األربعاء، مجددا  
في انتخـــاب رئيس للبالد، في ظل اســـتمرار 
مقاطعة حـــزب الله وحلفائه الجلســـات. وتم 

إرجاء الجلسة إلى 23 مارس.
ويرى سياســـيون آخرون أن تردي الواقع 
السياســـي في لبنان بلغ مـــداه، وأنه ال بد من 
وقفة حازمة تجاه الحزب فأنصاف الحلول لم 

تعد تجدي نفعا.
وأوضـــح في هـــذا الصدد النائـــب نضال 
طعمة لـ“العرب“ ”أؤكد أن القرارين سيتسببان، 

ويجب أن يتسببا في سقوط الحكومة“.

مجلس التعاون ووزراء الداخلية العرب يصنفون حزب الله تنظيما إرهابيا
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أخبار
[ رفض لبناني وتحفظ عراقي على القرار [ الخطوة تزيد الوضع السياسي في لبنان إرباكا 
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◄ قال مصدر قضائي إن إيطاليا 
تدرس استدعاء فريق قانوني بعثت 

به إلى القاهرة الشهر الماضي 
للتحقيق في مقتل الباحث اإليطالي 

جوليو ريجيني بسبب ما قاله 
بأن هناك عدم تعاون من جانب 

السلطات المصرية.

◄ أيد وزير الخارجية البلجيكي 
ديدييه ريندرز توسيع المقاتالت 

البلجيكية مشاركتها في التحالف 
ضد الدولة اإلسالمية لتشمل 

سوريا.

◄ قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو إنه يأمل في 

الحد من موجة هجمات يشنها 
فلسطينيون بطرد أسر المهاجمين 

التي يثبت أنها حرضتهم على 
مهاجمة إسرائيليين إلى غزة.

◄ بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي األربعاء، زيارة رسمية إلى 
سول تستغرق 3 أيام. وتأتي ضمن 
جولته اآلسيوية التي شملت أيضا 

كازاخستان واليابان.

◄ ذكرت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية ماريا زخاروفا 

األربعاء، أن وقف العمليات القتالية 
في سوريا انتهك 31 مرة خالل 

األيام الثالثة األخيرة.

◄ ادعى الجيش والشرطة 
اإلسرائيليان أن فلسطينيين تسلال 

إلى مستوطنة في الضفة الغربية 
المحتلة وجرحا مستوطنا قبل أن 

يقتلهما جنود إسرائيليون.

◄ أوقفت قوى الجيش اللبناني 
شمال البالد 17 شخصا سوريا 

لتجولهم بطريقة غير شرعية.

باختصار

يشكل قرار كل من مجلس التعاون اخلليجي ومجلس وزراء الداخلية العرب بإدراج حزب 
ــــــه ضمن التنظيمات اإلرهابية ضربة قاســــــمة له، ســــــتكون تداعياتها كبيرة عليه وعلى  الل

الوضع السياسي اللبناني ككل.

{نتمنـــى أن يفضي املؤتمر الدولي بني الفلســـطينيني واإلســـرائيليني إلى آلية تشـــرف على الحل 

السياسي أسوة بما تم بني املجتمع الدولي وإيران وكما جرى أيضا بالنسبة إلى سوريا وغيرها}.
محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية

{أوروبا تواجه تحديا كبيرا، فكل من روســـيا ونظام األســـد يقومان عن عمد، باســـتخدام التهجير كسالح 

لخلخلة البنى، وكسر العزيمة األوروبية}.
اجلنرال فيليب بريدالف
القائد األعلى لقوات حلف شمال األطلسي في أوروبا

مقتل قادة في جبهة ثوار سوريا بالقنيطرة

} عــامن – تواجـــه القاهرة صعوبـــات كبيرة 
في حربها المعلنة علـــى التنظيمات اإلرهابية 
في شـــمال ســـيناء، مع تواتـــر أعـــداد القتلى 

والمصابين من الجنود (ثالثة قتلى األربعاء).
وذكـــرت مصـــادر أمنية وشـــيوخ قبائل أن 
محاولة الجيش المصـــري تجنيد مقاتلين من 
قبائل سيناء وتسليحهم للتصدي إلى اإلرهاب 
في سيناء تتعثر، في ظل مخاوفهم من ”عيون“ 
التنظيمات المتشددة وبخاصة ”والية سيناء“ 

فرع داعش في مصر.
وكان الجيش المصري قد بدأ هذا البرنامج 
العـــام الماضـــي وســـط تعهد شـــيوخ القبائل 
بتقديم المئات من المقاتلين، لكن مصادر أمنية 
قالت إن عدد المقاتليـــن في الميدان ال يتجاوز 

العشرات.
ويمثل ذلك تعثرا لجهود الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي الذي وعد بشن حرب بال هوادة على 
المتطرفين الذين يعتبرون خطرا وجوديا على 

مصر.
وفي بيانـــات ومقاطع فيديـــو أعلنت والية 
ســـيناء، التـــي بايـــع مقاتلوها تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية، أنها أعدمت 17 شخصا على األقل 

هذا العام.
وفـــي 28 فبراير الماضي حـــّذرت الجماعة 
عبر قناتها على موقع ”تليغرام“ من أنها أقامت 
حواجز أمنية في سيناء لتعقب كل من يتعاون 

مع الجيش ويستهدف عناصره.
وفي ينايـــر كتب تنظيم الدولة اإلســـالمية 

فـــي مجلة ”النبأ األســـبوعية“ التـــي يصدرها 
وينشر فيها أنباء من فروع التنظيم المختلفة، 
أن فرع ســـيناء قتل 1400 فرد من رجال الجيش 
والشـــرطة والمتعاونين واللجان الشعبية على 

مدى األشهر الخمسة عشر الماضية.
ويأمل القائمون على الجيش المصري بأن 
يحققـــوا بفضل الخطة الخاصة بســـيناء التي 
بـــدأوا تنفيذهـــا في أبريل الماضـــي تفوقا في 

شبه جزيرة سيناء التي تمتد من قناة السويس 
غربا حتى حدود قطاع غزة وإسرائيل شرقا.

وأبـــدى الجيـــش رغبة كبيرة فـــي التعاون 
مع زعماء القبائـــل والمقاتلين المحليين الذين 

يعرفون تضاريس المنطقة.
وقـــد وعـــد المقاتلـــون المحليـــون بتزويد 
الجيش بنحو 300 رجل يمكنهم توفير معلومات 
والمســـاعدة في إغالق الطرق المستخدمة في 

تهريب السالح من الدول المجاورة.
وكانـــت الخطـــة تقضـــي بانتظـــام هؤالء 
المقاتليـــن في ما يطلق عليـــه الجيش ”اللجان 

الشعبية“.
لكـــن باحثا في شـــؤون مكافحـــة اإلرهاب 
يراقب التطورات في ســـيناء عـــن كثب، قال إن 
هذه االستراتيجية تتعثر. وأضاف أن ”اللجان 

مبادرة فاشلة“.
وفي ضوء الســـجل الحافـــل باالضطرابات 
بين البـــدو والجيش لم يكـــن متوقعا أن يكون 
تنفيذ الخطة ســـهال. ويقـــول زعماء قبليون إن 
البعض في الحكومة ينظر إلى بدو سيناء على 
أنهم طابور خامس وفي الوقت نفســـه يشـــعر 
رجال القبائـــل منذ فترة طويلة بـــأن الحكومة 
المركزية أهملتهم. لكن السبب الرئيسي في ما 
يواجهه الجيش من صعوبات في تجنيد المزيد 
من مقاتلي القبائل يظل العقاب القاســـي الذي 
واجهه كل من انضمـــوا إلى صفوف المقاتلين 

عندما وقعوا بأيدي مسلحي والية سيناء.
ورغـــم األخطـــار ما يـــزال بعـــض مقاتلي 
القبائل متحمسين لمساعدة الجيش. ففي يوم 
من أيام يناير وقف مســـلحان ملثمان وكان كل 
منهما يرفع بندقية هجومية للحراسة على بعد 
100 متر وكان االثنان من أعضاء لجنة شعبية.

وقال أحدهمـــا ”نحن مجموعة من شـــباب 
مدينة العريش وقرى الشـــيخ زويد ورفح نقوم 
منذ أكثر من شهرين بدورنا في حماية عائالتنا 

مما يفعله المسلحون في سيناء“. 

عيون داعش تعرقل جهود الجيش في تجنيد أبناء القبائل بسيناء

الماء والطقس المعتدل.. وداعش

حان وقت الحساب

 نضال طعمة:

 القراران سيتسببان، 

ويجب أن يتسببا في 

سقوط الحكومة
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} بغداد - تســـتمر املعارك في محافظة صالح 
الديـــن العراقيـــة لليوم الثالث علـــى التوالي، 
حيث تركزت في غربي ســـامراء وجنوبيها في 
منطقة االســـحاقي وغربي العوجة في منطقة 
الضباعي وغربي تكريت وشمال غربي قاعدة 

سبايكر وصوال إلى غربي الصينية.
وبلغت حصيلة اليـــوم األول من العمليات 
أربعـــة قتلى من القوات واحلشـــد وإصابة ١٨ 
بينهم ضابط كبير، فيما بلغت خســـائر داعش 
أكثـــر من ٢٤ قتيال في جميع احملاور فضال عن 

أسلحة بكميات كبيرة تركتها عناصر داعش.
وبحســـب مصـــادر أمنيـــة، فقـــد متكنـــت 
القوات العراقية مـــن التوغل بعمق يزيد على 
٢٠ كيلومترا في معظم املناطق وســـط مقاومة 
ضعيفـــة من عناصر داعـــش ال تتعدى حواجز 
لإلعاقـــة وعبوات ناســـفة وســـيارات مفخخة 
متت معاجلتها دون خسائر، وأجنزت القوات 
تطهير خط الالين في محور مكيشـــيفه وقرى 

فرحان العلو وكرمي الزيدان.
وفي شـــمال ســـبايكر طهرت القوات قرية 
الســـالم بالكامـــل والتي تعد من أهـــم معاقل 
داعش في محيـــط تكريت وتفكيك ثالثة منازل 
مفخخة وتفجير ٢٥ عبوة ناسفة وتدمير معمل 
لتصنيـــع املفخخات في جزيـــرة غرب تكريت، 
كمـــا أمتـــت حترير منطقـــة الضباعـــي غربي 

العوجة والسيطرة على كميات من األسلحة.
فـــإن  اســـتخباراتية،  مصـــادر  وبحســـب 
عناصـــر داعش بدأوا باالنســـحاب نحو قرية 
عني الفرس/ ٥٠ كم غربي تكريت/ الواقعة على 
بحيرة الثرثـــار التخاذها موقعا دفاعيا بوجه 

القوات املتقدمة.
وألقـــت طائـــرات عراقية منشـــورات على 
جميع املناطق املستهدفة في الهجوم تتضمن 
تعليمـــات عن ســـبل مغـــادرة مناطـــق القتال 

وإجراءات السالمة بالنسبة إلى املدنيني.
كما أعلـــن مصدر أمني عراقـــي مبحافظة 
صالح الديـــن، األربعاء، إصابـــة النائب فالح 

اخلزعلي في معارك غربي سامراء.
وقـــال املصـــدر إن النائب فالـــح اخلزعلي 

معاون قائد ســـرايا سيد الشهداء والنائب عن 
محافظة البصرة ضمـــن ائتالف دولة القانون 
بزعامـــة نـــوري املالكي أصيب فجـــر الثالثاء 
بســـقوط قذيفة هاون في معارك غربي سامراء 

ومت نقله إلى املستشفى للعالج.
 وقـــال أحد قادة القـــوات اجلوية ”لم تكن 
هناك مقاومـــة مبعنى املقاومة هناك مفخخات 
وبعـــض املعوقـــات، طائرتنـــا كانـــت جتوب 
املناطق على كافة احملاور والعملية مستمرة“.
وبدأت قـــوات األمـــن العراقيـــة وفصائل 
شـــيعية عملية، الثالثاء، لطرد عناصر تنظيم 
الدولة اإلسالمية املتشدد من مناطق صحراوية 
شـــمال غربي بغداد وقطع طرق إمداداتهم بني 

محافظة األنبار ومدينة املوصل الشمالية.
وحتولـــت اجلهود التـــي تبذلها احلكومة 
العراقية والتحالف الداعم لها بقيادة الواليات 
املتحدة إلى املوصل وهي أكبر مدينة خاضعة 
لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية الذي استولى 

على مســـاحات كبيرة في العراق. واستعادت 
القوات احلكومية السيطرة على مدن رئيسية 

مثل تكريت وبيجي والرمادي العام املاضي.
وأطلقـــت العمليـــة اجلديدة التي ســـميت 
(أمـــن اجلزيـــرة) مـــن غـــرب مدينتـــي تكريت 

وسامراء بشمال البالد.
وقـــال العميد يحيى رســـول وهو متحدث 
باسم اجليش العراقي ”هذه العمليات لها دور 
كبير بقطع جميع إمدادات املجاميع اإلرهابية 
فـــي املناطق التـــي ال تزال حتت ســـيطرة تلك 

املجاميع اإلرهابية“.
وقـــال مســـؤولون إن الهجـــوم يهدف إلى 
طرد املتشـــددين من الصحـــراء املفتوحة التي 
تســـتخدم لنقـــل اإلمـــدادات وشـــن هجمـــات 
بانتظـــام علـــى مدينتـــي ســـامراء وتكريـــت 

اخلاضعتني لسيطرة احلكومة.
وقال العقيد ركن محمد األســـدي املتحدث 
باســـم اجليش في محافظة صالح الدين التي 

تضـــم تكريت إن الهجوم يهدف أيضا إلى منع 
املتشـــددين من االنتقال مـــن منطقتي الفلوجة 
والثرثار في الغرب باجتـــاه تكريت واملوصل 

في الشمال.
وأضاف األسدي ”يشارك اجليش العراقي 
والشـــرطة االحتادية و قوات مكافحة اإلرهاب 
مع احلشد الشعبي على اجلبهات وبإسناد من 
طيران القوة اجلوية وطيران التحالف في هذه 

العملية“.
ويتألـــف احلشـــد الشـــعبي مـــن حتالـــف 
مليليشيات شيعية تدعمها إيران بشكل رئيسي 

وتكون حملاربة تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقال األســـدي إن املتشـــددين حاولوا شن 
ثالث هجمات بســـيارات ملغومة على القوات 
العراقيـــة التي تتقدم غربـــي تكريت لكن جرى 
اعتراضها بغارات جوية. وأعلن تنظيم الدولة 
اإلسالمية مســـؤوليته عن الهجمات في بيان 

تداوله أنصار التنظيم على اإلنترنت.

القوات العراقية تحرز تقدما طفيفا في عملية «أمن الجزيرة»
[ العبوات الناسفة والحواجز سالح داعش إلبطاء تحرير مناطق من سيطرته

سيارات جمع الغنائم!

◄ استقبل الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان وزير الخارجية والتعاون 
الدولي اإلماراتي ينس ستولتنبرغ 

أمين عام حلف شمال األطلسي 
”الناتو“. واستعرض الجانبان 

مجاالت التعاون والتنسيق بين دولة 
اإلمارات والناتو وتطوير سبل هذا 

التعاون بما يخدم السالم واالستقرار 
اإلقليمي والدولي.

◄ استعرض الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء 

في مملكة البحرين وعبدالرضا 
عبدالله الخوري سفير اإلمارات في 

البحرين سبل تعزيز وتطوير العالقات 
بين البلدين في كافة المجاالت. كما 

بحث الجانبان مختلف القضايا 
الثنائية التي تهم البلدين الشقيقين.

◄ التقى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية الكويتي 

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 
مع األمين العام لمنظمة التعاون 

اإلسالمي الدكتور أياد أمين مدني 
الذي يزور الكويت حاليا. وبحث 

الجانبان االستحقاقات القادمة ألعمال 
المنظمة.

◄ عقد العاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز، األربعاء، جلسة 
مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء 
الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق، 
الذي يزور المملكة حاليا، تركزت 
على بحث تطورات األوضاع في 

المنطقة إضافة إلى تعزيز التعاون 
بين البلدين.

◄ لقي 20 عنصرا من ميليشيات 
الحوثي وصالح، مساء الثالثاء، 

مصرعهم برصاص قوات المقاومة 
الشعبية برداع في محافظة البيضاء، 

وسط اليمن.

باختصار
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أخبار

البرملان املصري يفصل عكاشة بعد لقائه سفير إسرائيل بالقاهرة
أيمن عبدالمجيد

} القاهــرة - أثبت مجلـــس النواب المصري 
الذي فرضت عليه الظروف السياسية مواجهة 
أزمـــات متعددة منذ بدء انعقـــاده قبل حوالي 
شـــهرين، األربعاء، أنه يستطيع ضبط انفالت 

نوابه، ويعاقب بشطب العضوية.
وتمثلـــت أحـــدث أزمـــة واجههـــا مجلس 
النواب فـــي التصويت، األربعـــاء،  على إلغاء 
عضويـــة النائب توفيق عكاشـــة، الذي كان قد 
أحيل إلـــى لجنة تحقيـــق، بعد لقائـــه حاييم 

كورين السفير اإلسرائيلي في القاهرة.
وأوصت اللجنة التي تشكلت للتحقيق مع 

عكاشة بوقف حضوره الجلسات لدورة كاملة، 
وهـــو مـــا رفضه أعضـــاء المجلـــس وطالبوا 
بالتصويت على إسقاط عضويته، التي جاءت 

نتيجتها ساحقة ضد النائب المصري.
وتـــم التصويـــت وفقـــا للمـــادة 110 مـــن 
الدســـتور، التـــي تنص علـــى أنـــه ”ال يجوز 
إســـقاط عضويـــة أحـــد األعضـــاء، إال إذا فقد 
الثقة واالعتبار أو فقد أحد شـــروط العضوية 
التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، 
ويجب أن يصـــدر قرار إســـقاط العضوية من 

مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه”.
وأشـــاد مصطفى بكري النائب البرلماني 
واإلعالمـــي المعروف فـــي تصريحات خاصة 

بـ“العرب“ بأهمية إسقاط عضوية عكاشة، ألنه 
أصدر تصريحـــات تهدد األمـــن القومي، على 
خلفية لقائه مع السفير اإلسرائيلي بالقاهرة.

عضويـــة  إســـقاط  أن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
عكاشة ستكون ســـابقة، يمكن أن تردع الكثير 
من النـــواب الذين درجوا على المشـــاغبة في 
البرلمان، مســـتفيدين من عدم انســـجام الكتل  

السياسية التي تشكل البرلمان المصري.
وأضاف بكري، وهو يملك سجال حافال من 
األنشطة المناهضة للتطبيع، أن الئحة مجلس 
النـــواب الحاليـــة ال تتضمن عقوبـــات رادعة 
لما اســـتجد من تجـــاوزات، كمـــا أن الالئحة 
الجديدة تخلو من مقترحات بناءة لعالج خلل 

ســـابقتها، لكن المادة 337 من الالئحة القديمة 
تبيح للمجلس معاقبة النائب الذي يفقد الثقة 

واالعتبار ويخل بواجبات العضوية.
وفـــي ما يتعلق بلقاء ســـفراء أجانب، يعد 
النائـــب المفصـــول تدخال في عمل الســـلطة 
التنفيذيـــة، ألن وزارة الخارجيـــة هي المعنية 
بمثـــل هذا النوع من اللقاءات، وبناء عليه فإن 
عقوبة هذه المخالفة يحددها أعضاء البرلمان.
وأكد مراقبون أن المجلس حاول أن يثبت 
عدم عجـــزه، وقدرته علـــى مواجهة التحديات 
السياســـية، خاصة أنه لـــم يتعرض حتى اآلن 
لنصوص تشـــريعية تخدم المواطن أو تواجه 

األزمات المختلفة التي تمر بها الدولة.

ــــــة األمنية الواســــــعة التي دشــــــنتها  العملي
ميليشــــــيات  مبســــــاندة  العراقية  القــــــوات 
ــــــدأت بإعطــــــاء نتائج  احلشــــــد الشــــــعبي ب
على األرض بالرغم من اعتماد مســــــلحي 
تنظيم الدولة اإلسالمية على زرع العبوات 
ــــــر األراضي  الناســــــفة إلبطاء عملية حتري

اخلاضعة لسيطرته.

«ملف حقوق اإلنسان في اإلمارات إيجابي وهذا االنطباع يتأصل لدى املتابعني ملبادراتنا 

وممارســــاتنا وتوجهاتنا، نموذج اإلمارات بقعة ضوء في املنطقة}.

أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون اخلارجية باإلمارات

«آفة اإلرهاب التي تتســـع اليوم تســـتهدف اإلنســـان بكافة االنتماءات، وهذا األمر يجعلنا 

أمام تحديات لرص الصف وتفويت الفرصة أمام الذين يريدون تدمير دولنا}.

سليم اجلبوري
رئيس البرملان العراقي

} الكويــت - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيـــر الدفاع الكويتي الشـــيخ خالد الجراح 
الصبـــاح، األربعـــاء، عمق العالقـــات الثنائية 
بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية 

وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.
ويأتي ذلك بعد تصريحـــات مماثلة لوزير 
الخالد  الخارجيـــة الكويتي الشـــيخ صبـــاح 
الصبـــاح قـــال فيها إن مـــن يحاول اإلســـاءة 
للعالقة بين الكويت والسعودية عليه أن يفكر 
فنحن أثناء الشـــدة  وينظر إلى عمق العالقة“ 

والرخاء شعبان نساند بعضنا البعض“. 
وقـــال الخالد فـــي كلمة لـــه، الثالثاء، أمام 
البرلمان الكويتي أثناء الجلســـة التي تناقش 
تصريحات النائب الشيعي عبدالحميد دشتي 
بحق الســـعودية ”إن اإلساءة إليها هي إساءة 
إلى الكويـــت والحكومة جادة وحازمة باتخاذ 

اإلجراءات لكل من يسيء إلى عالقاتنا“.
وأضـــاف ”إننـــا وفـــي غمـــرة االحتفاالت 
والنشـــوة الوطنية يأتي النائب دشتي ليعكر 
علينا صفو االحتفاالت باإلســـاءة إلى أشقائنا 

في السعودية“.
وطلب عدد من نواب مجلس األمة الثالثاء 
مـــن رئيـــس المجلس مناقشـــة تعمـــد النائب 
عبدالحميد دشـــتي اإلســـاءة إلى الســـعودية 

ودول الخليج العربي.
يذكـــر أن النائـــب الكويتـــي عبدالحميـــد 
دشـــتي كان قد أثار جدال فـــي المملكة العربية 
الســـعودية بعدما وجه انتقادات إلى المملكة 
خـــالل مداخلة له فـــي فضائية تابعـــة للنظام 
الســـوري، حيث طالب بضرب السعودية بزعم 
أنهـــا مســـؤولة عن اإلرهاب في ســـوريا األمر 
الذي جعل الســـفارة الســـعودية فـــي الكويت 
تتقدم بمذكرة رســـمية إلـــى وزارة الخارجية 
الكويتية للمطالبة بمحاســـبة النائب وتقديمه 

للقضاء، نظرًا إلساءته.
مـــن جهته شـــدد ســـفير الســـعودية لدى 
الكويت عبدالعزيـــز إبراهيم الفايز على أن ما 
يربط بين المملكة والكويت هو أكبر بكثير من 

الذين يسعون لإلساءة إلى تلك العالقات.
وقال الفايز ”هذه اإلســـاءات التي صدرت 
من حفنة قليلة، شـــخصًا أو شـــخصين بحق 
المملكـــة هي إســـاءات موجهـــة بالمقام األول 
إلـــى الكويت بقدر مـــا هي موجهـــة للمملكة، 
وأجـــزم أنها محاوالت فاشـــلة إلحداث شـــرخ 
فـــي العالقات بين الدولتين الشـــقيقتين، فهي 

عالقات تاريخية وأخوية“.
وتابع قائال ”ال تخامرنا أي شكوك بصالبة 
الموقف الكويتي رســـميا وشعبيا مع المملكة 

في كل الظروف واألحوال“.

العالقات بني الكويت 

والسعودية فوق 

أي خالفات

الرياض تخطط للتعويض 

عن الوافدين باملواطنني 

في الوظائف الحكومية

} الرياض - أعلنت الســـعودية، األربعاء، عن 
إنهاء عقود 3793 وافـــدا في وظائف حكومية، 
وتعويضهم بمواطنين سعوديين، خالل 2015.
يأتـــي ذلـــك، تزامنـــا مـــع تراجع أســـعار 
النفط فـــي األســـواق العالمية، الـــذي تعتمد 
عليه الســـعودية في توفير نحو 80 بالمئة من 
إيراداتها المالية الشهرية، وتأجيل العديد من 

المشاريع خاصة في قطاع الطاقة.
 3286 المدنيـــة،  الخدمـــة  وزارة  وأنهـــت 
وظيفة لوافدين في القطاع الصحي الحكومي، 
واســـتبدلتهم بمواطنين، موزعيـــن بين 1089 

موظفًا من الذكور، و2197 موظفًا من اإلناث.
وتـــدرس الريـــاض، فصل المستشـــفيات 
الحكوميـــة العاملة فـــي المملكة، عـــن وزارة 
الصحة، وإعادة هيكلتها على شـــكل شركات، 
وفـــق تصريحـــات ســـابقة،  لوزيـــر الصحـــة 
الســـعودي خالد الفالح، في إطار اإلصالحات 

الحكومية، لضبط النفقات.
وجـــاءت وظائف أعضاء هيئـــة التدريس، 
والمحاضرين والمعيديـــن، ثانيًا، بإنهاء 344 
عقـــدًا، فيمـــا كانـــت الوظائـــف التعليمية في 
المرتبة الثالثة وإنهاء عقود غير السعوديين، 

من خالل 89 عقدًا للرجال، و12 عقدًا للنساء.

} أطفـــال يمنيـــون في مخيم للنازحين بمحافظة مأرب وســـط اليمن في انتظار العودة إلى بيوتهم مع أول وقف إلطـــالق النار بين القوات الموالية 
للرئيس عبدربه منصور والحوثيين.



} الرباط - اتفق مشـــايخ الســـلفية في املغرب 
من املعتقلني الســـابقني بتهـــم تتعلق باإلرهاب 
قبـــل القيـــام مبراجعات فكرية، علـــى أن حتمل 
اجلمعية اجلديدة للســـلفيني والتي من املنتظر 
أن يتم اإلعالن عنها رسميا خالل األيام القادمة، 

اسم ”اجلمعية املغربية للدعوة واإلصالح“.
وتضم هيئة جمعية الســـلفيني في رئاستها 
أبرز رموز السلفية في املغرب والذين احتوتهم 
الدولة ضمن اســـتراتيجية أمنية شاملة لضبط 
اخلطـــاب املتطرف، ومن بينهـــم محمد الفزازي 
الـــذي ّمت اعتقالـــه علـــى إثـــر تفجيـــرات الدار 
البيضـــاء ســـنة 2003 وحكمـــت عليـــه احملكمة 
بالســـجن 30 عاما قضى منها تســـع ســـنوات 
ليخـــرج من الســـجن بعفـــو ملكي ســـنة 2012، 
وعبدالرزاق ســـوماح املُدان بـ20 ســـنة ســـجنا 
قبل  بتهمة تكوين ”حركـــة املجاهدين باملغرب“ 
أن ُيفرج عنه هو أيضا مبوجب عفو ملكي سنة 
2012، إلـــى جانب حســـن اخلطـــاب زعيم خلية 

”أنصار املهدي“.
ومعلـــوم أن حســـن اخلطـــاب وعبدالرزاق 
ســـوماح أشـــرفا علـــى امتـــداد عامـــني أثنـــاء 
فتـــرة اعتقالهما بالســـجن احمللي ســـال2، على 
داخـــل التيار  مشـــروع ”مراجعـــة ومصاحلة“ 
الســـلفي اجلهادي، حتت اســـم ”التيار السلفي 

اإلصالحي“.
وأفادت مصادر إعالمية محلية بأن اخلالفات 
تصاعـــدت بني الفزازي وحســـن اخلطاب الذي 
كان مـــن املفترض أن يترأس جمعية الســـلفيني 
وحتقيق املصاحلة الشاملة بينهم وبني الدولة، 
لكـــن الفزازي دخل على اخلط وقام بالتنســـيق 
مع عبدالرزاق ســـوماح ليتفقا بعدها على منح 
الفزازي صفة املرشـــد العـــام للجمعية على أن 

يترأسها سوماح.

وفي هذا الصدد، قال عبدالرزاق سوماح إن 
حســـن اخلطاب ليس وحده من قـــام بالتأصيل 
لهذا املشـــروع، بل شاركت في ذلك مجموعة من 
الشـــيوخ، مؤكدا أن إســـناد صفة املرشد العام 
حملمـــد الفـــزازي مت االتفاق عليه بني الشـــيوخ 
بســـبب الرمزية، التي يحظى بهـــا واملراجعات 

الفكرية التي قام بها.
وأوضـــح أن عدم تـــرؤس حســـن اخلطاب 
للجمعيـــة اجلديدة ليس انتقاصا من قيمته، بل 
إن قيمته محفوظة وسيكون له دور مهم داخلها.

ويعّد ملف املعتقلني الســـلفيني أحد امللفات 
العالقة في املغرب نظرا ألهميته وحساســـيته، 
فمـــن جهة حتاول الســـلطات إعـــادة النظر في 
مقاربتها األمنية بخصـــوص التعامل مع أبناء 
هـــذا التيار بغية إعادة إدماجهـــم في املنظومة 
املجتمعيـــة والعقائدية الســـائدة والبعيدة عن 
العنـــف والتطـــرف، ومـــن جهة أخـــرى تفرض 
عليهـــم إجراءات أمنية مشـــّددة ّمما قد يدفعهم 

إلى القيام بأعمال إرهابية انتقامية.
وســـبق أن أكد مصطفى الرميد وزير العدل 
املغربي عن عزمه فتح حوار وطني هدفه بلورة 
مقاربة شـــاملة تســـاعد على حّل ملف املعتقلني 

السلفيني وإزالة االحتقان الذي يصاحبه.
وأمام انفتاح احلكومـــة التي يقودها حزب 
العدالة والتنمية اإلســـالمي على تيار السلفية 
اجلهادية وسعيها إلنهاء أزمة املعتقلني، أسست 
ني  مجموعة من احلقوقيني والفاعلني السياســـيّ
الهيئة الوطنية للمراجعة واإلدماج، وتركز هذه 
الهيئة على إقناع الســـلفيني مبراجعة أفكارهم 
وتطالـــب الدولة باعتماد احلـــوار معهم خاصة 
إذا لـــم ُيثبت ضلوعهم فـــي أعمال عنف ممنهج 
وهو نفس الطرح الـــذي تبناه املجلس الوطني 
حلقوق اإلنســـان والذي دعا إلى تثبيت سياسة 

تصاحلية مع السلفيني.
ورافـــق إحداث هذه الهيئة جدل واســـع في 
املغرب، حيث اعتبر شّق من املغاربة أن املنتمني 
إلـــى التيار الســـلفي مبثابة القنابـــل املوقوتة 
التـــي تهّدد األمن القومـــي للبالد، موضحني أن 
اجلهـــاد يعّد أحد ركائـــز أدبياتهم الفكرية لذلك 
وجب التعامل معهم بحذر وضمن مقاربة أمنية 

صارمة.

وكان املغـــرب قد شـــهد موجـــة اعتقاالت 
طالـــت، حســـب منظمـــات حقوقيـــة مغربية 
ودولية مســـتقلة، أكثر من 3 آالف شخص في 
صفوف ما بات يعرف بـ“السلفية اجلهادية“ 
على خلفية التفجيـــرات التي هزت العاصمة 
االقتصاديـــة للبـــالد الدار البيضاء (شـــمال) 
فـــي 16 مايـــو ســـنة 2003 وأودت بحيـــاة 42 
شـــخصا بينهـــم 12 من منفـــذي التفجيرات، 
و8 أوروبيني، فـــي هجمات انتحارية وصفت 

باألسوأ واألكثر دموية في تاريخ البالد.
ومباشرة بعد هذه األحداث متت املصادقة 
فـــي البرملان علـــى قانون مكافحـــة اإلرهاب، 

رغـــم املعارضة التـــي كان يلقاها قبيل وقوع 
التفجيـــرات، وأبرمت وزارة العـــدل املغربية 
إلى جانب مؤسســـات حكومية أخرى اتفاقا 
مع ممثلي الســـجناء في 25 من شـــهر مارس 
2011 يقضي باإلفراج عنهم على عدة دفعات.

وأفرجت الســـلطات املغربيـــة بالفعل عن 
عدد من أبرز قادة التيار الســـلفي في البالد، 
لكـــن اللجنة املشـــتركة للدفاع عـــن املعتقلني 
اإلســـالميني تتهـــم الســـلطات بـ“التأخر في 
تنفيذ باقـــي بنود االتفـــاق“، وال يعرف على 
وجـــه الدقة عدد املعتقلـــني الذين يقبعون في 

السجون.
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◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن 
وحدة من الجيش تمكنت من القضاء 
على إرهابيين اثنين إثر عملية بحث 

وتمشيط بالقرب من بلدة القادرية 
التي تقع على مسافة 90 كيلومترا 

شرق البالد.

◄ قتل 28 مدنيا في ليبيا في يناير 
وفبراير نتيجة أعمال العنف في هذا 
البلد الذي يشهد نزاعا مسلحا على 
السلطة وخطرا جهاديا متصاعدا، 

بحسب ما أعلنت األربعاء بعثة األمم 
المتحدة.

◄ أصدرت الخارجية األميركية، 
إشعارا جديدا حذرت فيه مواطنيها 
من السفر إلى تونس، كما نصحت 

رعاياها المقيمين في البالد بتوخي 
الحذر الشديد.

◄ قررت الحكومة التونسية تأجيل 
اجتماع دولي حول األزمة الليبية، كان 
من المقرر عقده يوم 8 مارس الجاري، 

وفقا لصحفية ”الشروق“ التونسية.

◄ كشفت وثائق حصلت عليها القوات 
الخاصة األميركية عندما داهمت مخبأ 
أسامة بن الدن في باكستان عام 2011 
ونشرتها الحكومة األميركية بأن قادة 

تنظيم القاعدة ناقشوا خطة لإلعداد 
التفاق سالم مع حكومة موريتانيا.

◄ طلبت النيابة الجزائرية إنزال 
عقوبة السجن لمدة ستة أشهر بحق 

الداعية اإلسالمي المتشدد عبدالفتاح 
زراوي حمداش بعد أن أهدر دم الكاتب 

كمال داود.

◄ أعلنت مجموعة من النواب 
المنشقين عن حزب نداء تونس، 

بقيادة أمينه العام السابق محسن 
مرزوق، األربعاء، عن والدة حزب جديد 

يحمل اسم ”حركة مشروع تونس“.

باختصار

رموز السلفية في المغرب من الجهاد إلى اإلصالح
[ الفزازي مرشدا عاما لجمعية الدعوة واإلصالح
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الجمعي قاسمي

} تونس - لم متر تصريحات راشـــد الغنوشي 
رئيس حركـــة النهضة اإلســـالمية، التي متنى 
فيهـــا لو كان األمن التونســـي هـــو الذي ضرب 
أفـــراد تنظيـــم داعش في ليبيا، في إشـــارة إلى 
عمليـــة صبراتة الليبية التـــي نفذتها الواليات 
املتحـــدة، دون إثـــارة ردود فعـــل تباينـــت في 
تشـــخيص أبعادها، ارتباطا ُمبجريات الّصراع 

الليبي وانعكاساته اُحملتملة على تونس.
وعـــادت تلـــك التصريحـــات لتطفـــو علـــى 
الســـطح مـــن جديـــد، عندمـــا رد وزيـــر الدفاع 
التونســـي فرحـــات احلرشـــاني ضمنيـــا على 
تلـــك التصريحات بالقـــول إن تونس ال تتدخل 

عسكريا أو أمنيا خارج أراضيها.
وقال احلرشـــاني فـــي تصريحات ُنشـــرت 
األربعـــاء، إن تونس ”ال تتدخل عســـكريا خارج 
أراضيهـــا، وإنها حتارب اإلرهـــاب واإلرهابيني 
على أراضيها، وهـــي في حتالف ضد هذه اآلفة 
التي أضحت عابرة للـــدول والقارات، ما يجعل 

مكافحته هي أيضا عابرة للدول وللقارات“.
وشـــدد في املقابـــل على ضـــرورة ”محاربة 
املشـــروع الثقافي لإلرهـــاب، ومحاربة جذوره 
واجتثاثها عبر مشـــروع مضاد، والكشـــف عن 
األســـباب الكامنة وراء التحاق شبان تونسيني 

ببؤر التوتر في اخلارج“.
لســـان  علـــى  ورد  مـــا  مراقبـــون أن  ورأى 
وزير الدفاع التونســـي هـــو مبثابة الرد املُبطن 
والضمني على تصريحات الغنوشي التي أثارت 
مواقـــف تراوحت بني االســـتياء واالســـتهجان 
وســـط تعليقات ”ســـاخرة“ في مواقع التواصل 
االجتماعي، ترافقت مع رسوم كاريكاتيرية تهزأ 

من الغنوشي.
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 
قد شـــدد خالل مؤمتر صحفي عقـــده األحد في 
مدينة صفاقس، في أعقاب إشرافه على املؤمتر 
اجلهوي العاشر حلركته، على ”ضرورة محاربة 
كل مـــن يتربـــص بأمن تونس مـــن خالل إحكام 

خطط األمن الوقائي وذلك قبل أن ُنغزى في عقر 
دارنا“، على حد تعبيره.

وتابع قائال في إشارة إلى التونسيني الذين 
ُقتلوا في الغارة اجلويـــة األميركية على مدينة 
صبراتـــة الليبية، إن ”هـــؤالء الدواعش ضربوا 
تونس أكثـــر من مرة في عقر دارهـــا، وكان من 

الواجب مالحقتهم في كل مكان“.
ولـــم يكتف بذلك، وإمنا أضاف ”كنت أمتنى 
لـــو أن األمـــن التونســـي هو الذي قـــام بضرب 
الدواعش التونسيني في ليبيا“، ثم يعود لُيعبر 
عن استيائه من قيام القوات األميركية بقصفهم، 
في موقف متناقض قائال إن ”التدخل العسكري 
في ليبيا وغيرها ليس هو احلل األمثل للقضاء 

على تنظيم داعش اإلرهابي“.
وتعرضـــت مدينة صبراتـــة الليبية اجلمعة 
املاضـــي لقصف جوي نفذته طائـــرات أميركية 

اســـتهدفت فيه أحد معاقل تنظيم داعش، أسفر 
عـــن مقتل نحـــو 50 ُمســـلحا أغلبهـــم يحملون 
اجلنســـية التونســـية كانوا يخططـــون لتنفيذ 
أعمـــال إرهابية في تونس بحســـب مســـؤولني 

عسكريني أميركيني.
التونســـي  السياســـي  احمللـــل  وبحســـب 
منـــذر ثابـــت، فإن مـــا ورد على لســـان راشـــد 
الغنوشـــي، ”فيه الكثير من الغمـــوض، وكذلك 
أيضا التناقض املُبهـــم الذي ال يخضع للمنطق 

السياسي واألمني على حد السواء“.
واعتبر في تصريـــح لـ“العرب“، أن متنيات 
الغنوشـــي ال تخـــرج عـــن ســـياق املزايـــدات 
السياســـية املكشـــوفة لتلميع صورته وصورة 
حركتـــه، في ظل تراجع حجم وتأثير حركة نداء 

تونس في املشهد السياسي العام للبالد“.
ولكنه اســـتدرك قائال إنه ”بقـــدر ما حتمله 

تلك التصريحات من مزايدة سياسية، ومحاولة 
ألخذ مســـافة بعيدة عن التنظيمات اإلســـالمية 
املتشـــددة، فإنها حتمل بالقدر نفســـه رســـائل 
وطنية مفادهـــا أن النهضة هي املعنية أكثر من 
غيرها بالتوجهات السياسية واألمنية للحكومة 
احلاليـــة برئاســـة احلبيب الصيـــد، باعتبارها 
أكبر قوة سياســـية وحزبيـــة داعمة لها، خاصة 
بعد احتجاجـــات أفراد قوات األمن التونســـي 

التي أحرجت احلكومة“.
وكان الغنوشي قد تصدر املشهد السياسي 
في الدفاع عـــن احلكومة في أعقاب احتجاجات 
أفراد األمـــن، حيث أعرب عن اســـتهجانه لتلك 
االحتجاجـــات التـــي نظمتها النقابـــة الوطنية 
لقـــوات األمـــن الداخلـــي، كما  ثمن مـــا وصفه 
بـ“املوقـــف احلضـــاري والدميقراطـــي لرئيس 

احلكومة املتمثل في اللجوء إلى القضاء“. 

وزير دفاع تونس يرد على الغنوشي: نحن ال نتدخل خارج أراضينا

من املنتظر أن يعلن أبرز رموز الســــــلفية في املغرب عن مشــــــروعهم اجلديد الذي اختاروا 
له اســــــم ”اجلمعية املغربية للدعوة واإلصالح“ آخر األســــــبوع اجلاري، لينتقلوا بذلك من 
اجلهاد إلى اإلصالح بعد قيامهم مبراجعات فكرية وتعهدهم بالعمل السلمي وهو ما دفع 

العاهل املغربي امللك محمد السادس إلى العفو عنهم ضمن استراتيجية أمنية شاملة.

ــــــى تصريحات راشــــــد الغنوشــــــي  رّدا عل
ــــــس حركــــــة النهضة والتي قــــــال فيها  رئي
ــــــت لو كان األمن التونســــــي هو الذي  ”متني
ضــــــرب أفراد داعش فــــــي صبراتة“، أكد 
ــــــر الدفاع فرحات احلرشــــــاني رفض  وزي

تونس للتدخل العسكري.

أخبار

تهذيب اللحى.. والعقول

رجل المناورات المكشوفة

{انفجـــار األوضـــاع الداخلية في بعض الـــدول ينذر بتهديد المنطقة بمخاطر تفشـــي الفوضى 

وانعدام األمن وهو ما يستوجب تعزيز التعاون األمني بين الدول العربية}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{الســـلطة تســـتمد قوتهـــا من القمـــع والفســـاد وبتواجدها فـــي كل مســـتويات الدولة 

بالتزوير، وهي اليوم غير عابئة بالمخاطر المحدقة بالجزائر، بل وتدير لها ظهرها}.

محسن بلعباس
رئيس التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية في اجلزائر

تضـــم جمعيـــة الســـلفيين في 

رئاســـتها أبـــرز رموز الســـلفية 

في المغرب ومـــن بينهم محمد 

الفزازي وحسن الخطاب

◄

} اجلزائــر - أكدت مصادر مّطلعة أن روســـيا 
ســـّلمت اجلزائر قائمة اسمية لقرابة 27 إرهابيا 
خطيرا ينشطون في صفوف داعش في سوريا، 
ومـــن املرجح أن يعـــودوا إلى اجلزائـــر للقيام 
بعمليات إرهابية خاصـــة بعد تضييق اخلناق 
على التنظيم بسبب الغارات اجلوية الروسية.

وحسب هذه املصادر فإنه في إطار التعاون 
األمني بـــني البلدين حّذرت أجهـــزة املخابرات 
الروســـية اجلزائـــر مـــن إمكانية عـــودة هؤالء 
املقاتلني واحتمال تنشيطهم جلند اخلالفة الذي 
بايـــع داعش وقضت قوات اجليـــش اجلزائري 

على أغلب قياداته.
وتفـــرض اجلزائـــر رقابة خاصـــة على كل 
الوافديـــن إليها مـــن أوروبا وســـوريا وتركيا 
على وجه اخلصـــوص باعتبارها منفذا مروريا 
للمتشـــددين الراغبني في االلتحاق بداعش في 

العراق أو بجبهة النصرة في سوريا.
وسلمت الشـــرطة الدولية (اإلنتربول)، منذ 
أشـــهر، اجلزائر قائمة تضم أسماء 1500 مقاتل 
من داعـــش، محذرة من محـــاوالت دخولهم إلى 

اجلزائر بجوازات سفر مزورة.
وكانت اجلزائر حصلت نهاية العام املاضي 
علـــى قائمـــة مصغـــرة بـ“اســـتمارات حمراء“ 
ألسماء وهويات متطرفني ومقاتلني في داعش، 
بهدف توزيعها على املطـــارات واملوانئ ونقاط 
احلدود التفتيشية، قصد اعتقالهم عند عبورهم 
أي حـــدود، إلـــى جانب تدقيق جميـــع جوازات 
الســـفر بـ“صفة منهجيـــة“، ومقارنتها بقاعدة 
بيانـــات األنتربـــول لوثائق الســـفر املســـروقة 

واملفقودة في مراكزها احلدودية.
وخســـر تنظيـــم القاعـــدة في بـــالد املغرب 
املتمركـــز في اجلزائـــر، مواقـــع لصالح داعش 
الـــذي متدد على حســـابه، كان آخرهـــا مبايعة 
كتيبـــة ”األنصـــار“ لتنظيم الدولـــة. وبانفصال 
”األنصار“، فقدت القاعـــدة، أبرز وأقوى كتائبها 

على اإلطالق، بحسب خبراء أمن جزائريني.
وتعـــد هـــذه الكتيبـــة، املجموعة املســـلحة 
الرابعة التي تعلن انشقاقها عن تنظيم القاعدة 
واالنضمـــام لداعش في اجلزائـــر، وفق بيانات 
متفرقة تنشـــرها مواقع جهادية محسوبة على 

تنظيم داعش.
منـــذ  اجلزائريـــة  األمـــن  قـــوات  وتواجـــه 
تســـعينات القـــرن املاضي، تنظيمـــات جهادية 
أبرزهـــا تنظيم القاعـــدة في بـــالد املغرب، لكن 
نطـــاق نشـــاط هـــذه اجلماعـــات انحصر خالل 
الســـنوات األخيرة، في مناطق جبلية شـــمالي 
البالد، وفي مواقع بعيدة عن املدن، فضًال عن أن 
بعضها نقل حتركاته إلى مناطق شمالي مالي.

روسيا تحذر الجزائر من 

عودة متشدديها من سوريا



قال دبلوماســــيون إن االتحاد  } بروكســل – 
األوروبي يمارس ضغوطا على تركيا لخفض 
عــــدد المهاجرين الذين يصلــــون إلى اليونان 
عــــن طريــــق البحر إلــــى أقل من ألــــف مهاجر 

يوميا مقابل أخذ الجئين من تركيا مباشرة.
ويتأهــــب األوروبيــــون لعقد قمــــة جديدة 
طارئة، االثنيــــن المقبل، لمناقشــــة األزمة مع 
تركيــــا وذلك في أعقاب اتصاالت دبلوماســــية 
مكثفــــة مع أنقرة إلنقــــاذ اتفاق أبــــرم يوم 29 

نوفمبر الماضي.
وعــــرض االتحاد، األربعــــاء، للمرة األولى 
خطة جديدة لتقديم مســــاعدة إنسانية لدوله 
األعضاء وخصوصا اليونان لمواجهة التدفق 

الكثيــــف للمهاجريــــن ومنهــــم آالف ال يزالون 
عالقين على الحدود اليونانية-المقدونية. 

والعرض الذي قدمته المفوضية األوروبية 
بقيمة 700 مليون يورو على مدى ثالث سنوات 
لتلبية االحتياجات اإلنسانية في دول االتحاد 
األوروبــــي التي تواجه تدفقا للمهاجرين وفي 

مقدمتها اليونان.
ومن ضمن هذه المساعدة هناك 300 مليون 
يــــورو مخصصة لهــــذه الســــنة و200 مليون 
سنويا للسنتين التاليتين. وسيتم توزيع تلك 
األمــــوال على األرجح بيــــن دول التكتل بنفس 
الطريقة التي تســــتخدم بهــــا لمواجهة األزمة 

خارج أوروبا.

يأتي ذلك في حيــــن حذرت منظمات إغاثة 
دولية مــــن بينها مفوضية شــــؤون الالجئين 
التابعــــة لألمــــم المتحــــدة مــــن وقــــوع كارثة 
إنســــانية بســــبب تزايــــد أعــــداد المهاجرين 

المتدفقين على الحدود التركية.
ودعت المفوضية األوروبيــــة دول التكتل   
وهيئــــات  األوروبــــي  والبرلمــــان  األوروبــــي 
الموازنة لدى االتحاد إلــــى دعم هذا االقتراح 

”سريعا“.
وبالرغــــم من تلقــــي اليونان في األشــــهر 
الماضيــــة أمــــواال أوروبيــــة لمواجهــــة تدفق 
المهاجريــــن، لكن االتحــــاد األوروبي ال يملك 
حاليا آلية موازنة تتيــــح له تلبية احتياجات 

إنســــانية طارئة في دولة عضو، كما يمكنه أن 
يفعل بالنسبة إلى دول أخرى.

وفــــي محاولــــة لوضع حــــد للفوضى، بدأ 
رئيس المجلس األوروبي دونالد توســــك من 
النمســــا جولة في دول البلقان وسيتوجه إلى 

تركيا الخميس قبل القمة الحاسمة.
وتــــزداد الضغوط لوضع خطة لمســــاعدة 
المهاجرين، إذ طالبــــت منظمة العفو الدولية 
حكومــــات االتحــــاد بتصرف ســــريع في أزمة 
الالجئيــــن الذيــــن تقطعــــت بهــــم الســــبل في 
اليونان، مشددة على ضرورة تطبيق االتفاقات 
المبرمة ســــابقا بشــــأن توزيع الالجئين على 

دول التكتل.

} واشنطن – هيمن المرشح الجمهوري دونالد 
ترامـــب والديمقراطية هيـــالري كلينتون على 
التمهيدية،  نتائج انتخابات ”الثالثاء الكبير“ 
التـــي تعتبر مفصلية في الســـباق نحو البيت 
األبيـــض وباتا بذلك المرشـــحين األوفر حظا 

لخوض االنتخابات الرئاسية.
وأمـــام كل منهمـــا اآلن أن يثبـــت أنه قادر 
على توحيد أصوات حزبه وتفادي انقسامات 
”كارثيـــة“ فـــي صفوفه قد تضـــر بموقفهما في 
انتخابات الرئاســـة األميركية التي ســـتجرى 
فـــي الثامن من نوفمبر القـــادم النتخاب خلف 

للرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
ويقـــول مراقبـــون إن فاز ترامب كمرشـــح 
للحـــزب الجمهوري في المرحلـــة المقبلة، فإن 
ترجيح فوز كلينتون بالرئاســـة ســـيكون قويا 
أكثر، بيد أن ذلك قد ال يكون سهال نظرا آلدائه 

الذي فاق التوقعات في كل مرحلة.
وأقـــر محللـــون بـــأن آداء ترامـــب القوي 
فـــي ”الثالثـــاء الكبيـــر“ حيث صـــوت ماليين 
الديمقراطييـــن والجمهورييـــن فـــي 12 والية 
الختيـــار مرشـــحهم يضعـــه على طريـــق نيل 

ترشيح حزبه خالل مؤتمره في يوليو.
وحينئـــذ ســـتكون المعركـــة ثنائيـــة ضد 
المرشـــح الديمقراطي وفي هذه الحالة يرجح 
أن تكـــون كلينتون التي فازت على منافســـها 
بيرني ســـاندرز في ســـبع واليات من أصل 11 

صوتت لصالحهما.
وللوهلـــة األولـــى قـــد تبدو حنكـــة وزيرة 
الخارجية الســـابقة كافية لتحملها إلى التقدم 
على منافســـها الذي يفتقر للخبرة السياسية 
والمثير للجدل والذي ال يزال يتعين عليه رسم 

الكثير من سياساته.
وقال نورمان أورنشتاين الباحث في معهد 
أميركان انتربرايز عن احتمال تســـمية ترامب 
مرشـــحا للحزب الجمهـــوري إنه ”ســـيكون 

بالتأكيد أمرا جيدا للديمقراطيين“.
وأظهر اســـتطالع لشـــبكة سي إن 

إن أجـــري في اآلونـــة األخيرة أن 
كلينتون ستهزم ترامب بنسبة 
52 بالمئة مقابل 44 بالمئة في 

حال جـــرت المنافســـة بينهما، 
وهو ما خلصت إليه اســـتطالعات 

مماثلة على مدى أشهر.

لكن أورنشـــتاين حذر من أن فوز كلينتون 
في انتخابات نوفمبر ”ليس أمرا محســـوما“. 
وقـــال إن ”االنقســـامات العميقـــة في صفوف 
الجمهوريين تصب في مصلحة الديمقراطيين 
لكـــن هذا ال يعنـــي أنـــه إذا كان دونالد ترامب 

مرشح الحزب فبالتأكيد سيخسر“.
واســـتطاع المرشـــح الجمهـــوري المثير 
للجدل حشـــد مؤيدين عبر خطابه الخارج عن 
أصول السياســـة حول المهاجرين والتجارة، 
لكنـــه في المقابل أحدث انقســـاما في صفوف 

الحزب بسبب مواقفه العدائية.
ونعـــت ترامـــب البعض من المكســـيكيين 
بأنهـــم ”مغتصبـــون“، ودعا إلـــى حظر دخول 
المســـلمين مؤقتـــا إلـــى الواليـــات المتحدة، 
كمـــا خصص مســـاحات كبيرة مـــن خطاباته 
للســـخرية مـــن النســـاء والمعوقين، مـــا أثار 

تنديدا واسعا في صفوف قاعدة الحزب.
واعتبر الكثير مـــن المحللين أن اإلهانات 
التي وجهها ترامب والمبالغات في مواقفه قد 
تؤثر سلبا على حظوظه في المرحلة الفاصلة 
من الســـباق الرئاسي بعد تســـعة أشهر، لكن 
يبـــدو أنه ينشـــط في واقـــع بديـــل وال تثنيه 

القواعد السياسية التقليدية.
االنتخابيـــة  الحمـــالت  علـــى  وســـيطر 
لمرشـــحي الجمهوريين الغضب الشـــديد من 
سياسة مسؤولي اإلدارة الديمقراطية الحالية، 
وهذا األمر ناســـب كثيرا هذا الدخيل (ترامب) 
على السياســـة الذي أمضى أشهرا في انتقاد 

سياسات بالده.
ويقـــول الخبير لـــدى الجمهورييـــن براد 
مارســـتون من ماساتشوستس إن ترامب لديه 
قدرة جذب واسعة رغم أن لديه سلبيات كثيرة، 
لكن المواطنين من اليمين أو اليســـار على حد 

سواء سئموا من كذب قادتهم.

وتعتبـــر كلينتون، التي أثيـــر حولها جدل 
واســـع بســـبب بريدها اإللكتروني، مرشـــحة 
المؤسســـات القائمة في واشـــنطن، وخطابها 
غير مقنع لدى الناخبين حول النزاهة والثقة.

وأشار مارستون إلى أرقام قياسية سجلت 
في نســـبة المشـــاركة فـــي أول أربـــع عمليات 
انتخابـــات تمهيديـــة التـــي بـــدأت فـــي أيوا 
ونيوهامشـــير. وقال ”النـــاس يظهرون 
بشـــكل مفاجـــئ للتصويـــت لصالح 

ترامب“.
ســـيليرز،  بكاري  ويعتقد 
الديمقراطـــي  النائـــب 
فـــي  المحلـــي  الســـابق 
والية كاروالينـــا الجنوبية 
يمكن  الجمهوريين  تخبـــط  أن 
أن يعطـــي زخما للديمقراطيين في 

االنتخابات الرئاســـية. وقال لـ“سي إن إن“ إن 
”أكبـــر دفع للناخبين من القاعـــدة الديمقراطية 

لكي يخرجوا ويصوتوا يتمثل بترامب“.
وأضاف ”لم يكن لدينا أبدا مثل هذا الدافع 
القوي لدى األميركيين مـــن أصول أفريقية أو 
التينية للتصويـــت للديمقراطييـــن، منذ فترة 

طويلة“.
وبـــدأت كلينتـــون تركيز خطابهـــا من اآلن 
علـــى االنتخابـــات العامـــة، إذ انتقدت بشـــدة 
الجمهورييـــن، الثالثاء، في مينيســـوتا ألنهم 
”خاضـــوا حمالتهم علـــى أســـاس اإلهانات“. 
وقالت ”ال أعتقد أن هذه أمور مناسبة في حملة 

انتخابات رئاسية“.
لكن ترامب أبـــدى في المقابل اســـتعداده 
لمعركـــة ضـــد كلينتون مقـــرا بأن المنافســـة 

بينهما ستكون ”قاسية جدا“.

ووجه مارستون رسالة إلى الديمقراطيين 
لكي ال يقللوا من أهمية المرشـــح ترامب. وقال 
”هناك احتمـــال بأنه يجري التقليل من شـــأنه 
كثيـــرا والكثيـــر من النـــاس الذيـــن يصدرون 

التقديرات ال يكنون له المودة أساسا“.
ورحب البعض مـــن الديمقراطيين بنتيجة 
االنتخابـــات معتبريـــن أن المنافســـة تتجـــه 
لتنحصـــر بين كلينتـــون وترامـــب، لكن فريق 
حملـــة وزيـــرة الخارجيـــة الســـابق ال يـــزال 
مستنفرا. وأكد مدير حملتها االنتخابية جون 
بوديســـتا أن الحزب أخذ على الـــدوام دونالد 

ترامب على محمل الجد.
ونصـــح ديفيد اكســـلرود، مهنـــدس حملة 
باراك أوباما في 2008 بأنه على الديمقراطيين 
مهاجمة ترامب فـــي مجال األعمال وانتهازيته 

بدال من تحديه حول قضايا أخرى ال يفهمها.

ــــــج الثالثاء العظيم خلفه وبدأ في  رمى فريق املرشــــــحة الدميقراطية هيالري كلينتون نتائ
إعداد اســــــتراتيجية جديدة لترويض منافســــــه اجلمهوري املثير للجدل دونالد ترامب عبر 
الترويج بأنه رجل أعمال قاس وغير مناسب للرئاسة وذلك بعد فوزه غير املتوقع في هذه 

املرحلة املفصلية من السباق نحو البيت األبيض.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

كلينتون وترامب يستعدان للمعركة الحاسمة لدخول البيت األبيض
[ المرشحان يقتربان من الحصول على بطاقة الترشح النهائية [ انقسامات الجمهوريين تصب في مصلحة الديمقراطيين

◄ نفى المتحدث باسم الخارجية 
التركية تانجو بيلغيج، األربعاء، 
تقارير إعالمية تحدثت عن منع 

بالده لسفن حلف الناتو من دخولها 
مياهها اإلقليمية لمراقبة شبكات 

مهربي المهاجرين بين تركيا 
واليونان.

◄ كشفت نائب رئيس الوزراء 
الروسي دميتري روغوزين، األربعاء، 
عن التصاميم األولى لمقاتلة الجيل 
السادس من طائرات سوخوي وأن 
تطوير قاذفة تو 160 االستراتيجية 

سينجز عام 2019.

◄ أعلنت جماعة األحرار، وهو فصيل 
من طالبان الباكستانية، األربعاء، 

مسؤوليتها عن هجوم بعبوة ناسفة 
قتل اثنين من الموظفين المحليين 

في القنصلية األميركية بمدينة 
بيشاور الباكستانية.

◄ فرض مجلس األمن، األربعاء، 
سلسلة من العقوبات على كوريا 

الشمالية بعد التجربتين النووية 
األخيرتين اللتين أجرتهما بيونغ 

يانغ، بهدف كبح الطموحات 
العسكرية للدولة الشيوعية.

◄ قالت صحيفة جيروزاليم بوست 
اإلسرائيلية، األربعاء، إن مفاوضات 
تعويضات هجوم مافي مرمرة بين 

تركيا وإسرائيل وصلت إلى مراحل 
متقدمة، وأعادت أنقرة إلى إسرائيل 

من خالل صفقات لشراء األسلحة.

◄ ضرب زلزال بقوة 7.9 درجات 
جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا، 
األربعاء، بحسب ما أفاد به مركز 

المسح الجيولوجي األميركي، 
ووجهت السلطات إنذارا من حدوث 

تسونامي، فيما لم يتحدد عدد 
القتلى.
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أخبار

باختصارضغوط أوروبية على تركيا لتنفيذ االتفاق بشأن الالجئني

«املخابرات األميركية تســـتخدم أدوات معلوماتية كثيرة إلضعاف قدرة تنظيم داعش على 

العمل والتواصل في ساحة املعركة االفتراضية لقطع الطريقه أمام توسعه». 

آشتون كارتر
وزير الدفاع األميركي

«نحن نعلم أن هناك نوابا من حزب الشعوب الديمقراطي سعوا ويسعون إلى التعاون مع إرهابيي 

منظمة حزب العمال الكردستاني لجر تركيا نحو الفوضى».

أحمد داودأوغلو
رئيس الوزراء التركي

دونالد ترامب
املرشح اجلمهوري

هيالري كلينتون
املرشحة الدميقراطية

مستعد للمعركة 
القادمة ضد كلينتون، 

والمنافسة معها 
ستكون قاسية جدا

البعض خاض حملته 
بإهانة الناس وهذا 

ليس مناسبا في حملة 
انتخابات رئاسية

منافسة شرسة للوصول إلى الرئاسة

} فــــي حيــــن يبحث رجب طيب أردوغان كيفيــــة التصدي لإلرهاب في دول غرب أفريقيا، ازداد غضب األكراد فــــي ديار بكر من قمع الرئيس التركي 
بدعوى مكافحة اإلرهاب.

الناتو يخطط لتعزيز 

تواجده في أوروبا

} واشــنطن – قــــال الجنرال فيليــــب بريدالف، 
القائــــد العــــام لقــــوات الناتو فــــي أوروبا إن 
تتخــــذ  الحلــــف  المتحــــدة ودول  ”الواليــــات 
خطــــوات لكي تكون جاهزة لمواجهة روســــيا 

عسكريا في أوروبا إذا لزم األمر“.
واعتبــــر في لقــــاء صحافــــي، األربعاء، أن 
مســــعى واشــــنطن على مــــدى عقديــــن لجعل 
موسكو شــــريكا باء بالفشل، وأن إدارة باراك 
أوباما لم تعد لديها الموارد العســــكرية التي 

تحتاجها في أوروبا للتصدي للروس.
وفي حين لم يكشــــف عن تلــــك اإلجراءات 
إال أنــــه أوضح أن خطــــوات تتخذ لتعزيز أمن 
الحلفاء والتي تقتضي بقاء قوات أميركية في 

أوروبا على أساس دوري.
وبحســــب بريــــدالف الــــذي تحــــدث أيضا 
في جلسة اســــتماع عقدتها لجنة الكونغرس 
لشــــؤون القــــوات المســــلحة، فــــإن ”أوروبــــا 
تواجــــه تحديــــات أمنيــــة من جانبيــــن“، هما 
”روسيا العدوانية المنبعثة شرقا“ و“التهديد 
اإلرهابــــي المتمثل بتنظيم الدولة اإلســــالمية 

جنوبا“.
ونفى الكرملين مرارا هذه المزاعم مشيرا 
إلى أن حملتها العســــكرية في سوريا موجهة 
ضد مســــلحي داعش وغيره مــــن التنظيمات 

اإلرهابية فقط.



[ تطهير عرقي في العراق وتحالف مع مختلف األطراف في سوريا  [ دعم غربي أعمى لألكراد يحفز نزعتهم االستقاللية ويتغاضى عن مشاكلهم
صراعات المنطقة المحتدمة: انهيار فكرة المقاتل الكردي النبيل الشجاع
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في 
العمق

{واشـــنطن باتت أكثر حذرا في صالتها بمقاتلي وحدات حماية الشـــعب الكردية الســـورية وأنقرة 
الحظت بعض التغييرات في موقف واشنطن من هذه العالقة}.

إبراهيم كالني
املتحدث باسم الرئاسة التركية

{ما شهدناه خالل األسابيع األخيرة هو أدلة مقلقة للغاية على التنسيق بني القوات الكردية السورية 
والنظام السوري وسالح الجو الروسي، وهو ما يجعلنا ال نشعر بارتياح واضح من دور األكراد}.

فيليب هاموند
وزير اخلارجية البريطاني

استقاللية السلطة القضائية رهان املغرب الستكمال مشروعه الديمقراطي
فاطمة الزهراء كريم اهللا

} مـــازال مشـــروع إصـــالح العدالـــة وفصل 
السلط من الرهانات الكبرى للمغرب الستكمال 
مشـــروعه الدميقراطي، حيث أضحى إصالح 
القضـــاء باملغرب، يتصدر البرامج اإلصالحية 
التي ترســـم مالمحهـــا الرباط، مـــن أجل رفع  
املســـتدامة  والتنميـــة  الدميقراطـــي  البنـــاء 
وحتقيق  االقتصـــادي  واالســـتقرار  واحلداثة 
العدالة االجتماعية التي يشكل القضاء الفعال 

والنزيه شرطا أساسيا لتحقيقها.
ومثلت دعوة العاهـــل املغربي امللك محمد 
الســـادس إلى إصالح منظومة العدالة ترجمة 
واألهـــداف املتعلقة بإصالح  للمبـــادئ  فعلية 
القضـــاء، إذ حـــددت هـــذه الدعـــوة، خارطـــة 
طريق لتحقيق عدة أهداف تتمحور حول دعم 
ضمانات اســـتقاللية القضاء مـــن خالل منح 
املجلس األعلى للقضـــاء الصالحيات الالزمة 
لتدبير املســـار املهني للقضاة بشـــفافية، عبر 
متكينـــه مـــن عضوية تكفـــل لهذه املؤسســـة 

شـــروط النزاهة، فضـــال عن مراجعـــة النظام 
األساسي للقضاة.

واعتبر خالد اإلدريسي الباحث واحملامي 
بهيئـــة الربـــاط، في حديـــث مع ”العـــرب“ أن 
إصـــالح منظومـــة العدالـــة مـــن اإلصالحات 
الكبرى التي داعا إليها العاهل املغربي. وقال 
إن ”مـــن بني األهـــداف الكبرى لدســـتور 2011 
االرتقـــاء بالقضاء من مجـــرد مرفق إلى درجة 
ســـلطة  كاملة موازيـــة للســـلطتني التنفيذية 
والتشـــريعية، إلـــى جانب إقـــراره لضمانات 
دستورية تساعد القضاة على ممارسة مهامهم 

بكل  جترد واستقاللية“.
وأكد أن ”استقاللية القضاء حتددها بعض 
املســـائل منها ما هو ذاتي متعلـــق بالقاضي 
نفســـه مبعنى التحلي باحليـــاد أثناء مزاولة 
مهامه، وقدرته على أن يحيط نفســـه بحصانة 
ماديـــة ومعنويـــة. ومنها ما هـــو موضوعي، 
مبعنى الســـعي لتقوية القضاء بالشكل الذي 
يرتقي به إلى مصاف السلطة احلقيقية شأنه 
في ذلك شأن الســـلطات األخرى، وضمان عدم 
التدخـــل في مهامـــه واختصاصاتـــه من قبل 
الســـلطات األخرى كالســـلطة التشـــريعية أو 

السلطة التنفيذية“.
ويرى بعض القضاة أن مشـــاريع القوانني 
التـــي أقرهـــا مصطفـــى الرميد، وزيـــر العدل 
القضائيـــة  بالســـلطة  املتعلقـــة  واحلريـــات، 
تضمنـــت عـــددا من الفصـــول والبنـــود التي 
متنع تأســـيس اجلمعيات املدنية وتســـييرها 
بأي شكل من األشـــكال، وجتيز رقابة السلطة 
التشـــريعية علـــى النيابـــة العامـــة وبالتالي 
الرقابـــة علـــى القضاء، وتعطـــي وزارة العدل 

صالحيـــة تقييم املســـؤولني القضائيني، وفي 
هـــذه اإلجـــراءات مســـاس مباشـــر بحريتهم 
واستقالليتهم، وهيمنة سياسية لوزير العدل.

واعتبـــر نـــادي قضاة املغـــرب، أن تخويل 
صالحية تقييم الوزير للمسؤولني القضائيني، 
وتخويـــل حق حضوره ألشـــغال املجلس متى 
طلب ذلك، وإعدام أي اســـتقالل إداري أو مالي 
ســـواء للمجلس أو للمحاكم تصـــب في إطار 
انتهاك اســـتقاللية القضاء التي ينشدها هذا 

القطاع.
وقـــال محمد الهيني، املستشـــار الســـابق 
باحملكمـــة اإلداريـــة  بالربـــاط وعضو جمعية 
عدالـــة لـ ”العرب“، إن ”أول عقبة تواجه عملية 
اإلصـــالح هي وزارة العدل ذاتها، ألن إدراجها 
بهذه الطريقـــة داخل الســـلك القضائي يهيئ 
األرضية ويتيح الفرصة لألطراف السياســـية 
واحلزبيـــة للتحكـــم فـــي كل ما هـــو قضائي، 
وبالتالي سيبقى مطمح الفصل بني السلطتني 
التنفيذية والقضائية شيئا بعيد املنال وحلما 
قد يتبخر نظرا لغياب العقلية الدستورية التي 
تؤمن باســـتقاللية القضاء وســـيادة القانون، 
وبحق القضاة فـــي التعبير والتنظيم، وبحق 
املواطـــن في قضاء مســـتقل ومحايـــد وكفء 
بعيدا عن عقلية الهيمنة السياسية لدى وزارة 
العدل. وألن محاولة تكبيل للقضاء وإبعاده عن 
دوره الطبيعي في حماية احلقوق واحلريات، 
ستحول دون حتقيق ســـلطة قضائية مستقلة 

ودون الفصل بني السلط“.
حتقيـــق  ميكـــن  ”ال  الهينـــي  وأضـــاف   
قضـــاة  اختيـــار  دون  القضـــاء  اســـتقاللية 
أصحـــاب كفاءات وقـــدرات تعليمية وتدبيرية 

هامة، فضال عن منح القاضي ســـلطة حقيقية 
تتجاوز السلطة الشكلية املمنوحة اليوم. كما 
أن اســـتقاللية القضاء تتطلب تأمني ضمانات 
خاصة بحماية القضاة من أي تدخل سواء من 
السلطة التشـــريعية أو السلطة التنفيذية في 
مواجهـــة أعمالهم أو ترقيتهم أو حتى عزلهم، 
إلى جانب ضرورة وجود هيئة مستقلة تسهر 
على اختيـــار القضاة وتعيينهم على أســـاس 

الكفاءة“.
وشـــدد على أن املغرب، في الفترة احلالية، 
في حاجة ماسة إلى إطار جديد ملنظومة عدالة 
قـــادرة على طرح رؤية تضمـــن كرامة املواطن 
املغربي عمال مبختلـــف املواثيق والنصوص 
الدوليـــة التي صادق عليهـــا املغرب من جهة، 
ووفق املقتضيات الدستورية التي نص عليها 
دســـتور 2011، املؤســـس ملبدأ ربط املسؤولية 

باحملاسبة واستقاللية القاضي والقضاء.
وفي خضم اجلدل املثـــار في املغرب حول 
والقانـــون  القضائيـــة  الســـلطة  اســـتقاللية 
التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، 
توجـــه بعض القضـــاة واحملامـــون والعدول، 
إلى تشـــكيل نســـيج للدفـــاع عن اســـتقاللية 
الســـلطة القضائيـــة وتقدمي مذكـــرة تتضمن 
عـــدة مالحظـــات حـــول مشـــروعي القانونني 
التنظيميني املتعلقة باملجلس األعلى للســـلطة 
القضائيـــة والنظام األساســـي للقضاة، بينها 
مراعـــاة مقاربـــة النـــوع االجتماعـــي بضمان 
متثيليـــة منصفة  للنســـاء القاضيات، وإقرار 
مبدأ التفرغ ألعضاء املجلس األعلى للســـلطة 
القضائيـــة، وهـــو مـــا أدى إلى تأديـــب وعزل 

العديد من قضاة الرأي.

} لندن - سالح على الكتف ووقفة على إحدى 
الصخرات اجلبلية تزيد مـــن صرامتها نظرة 
غامضة، تلـــك هي الصـــورة التقليديـــة التي 
يتم اســـحضارها عند احلديث عن أســـطورة 
احملـــارب الكـــردي، لكن بـــول وود، الصحافي 
يؤّكد أن  واحملّلل فـــي مجلة ”دو ســـبكتاتور“ 
هذه الصـــورة تغّيـــرت كثيرا وبانـــت حقيقة 
خرافـــة املقاتل الكردي الشـــجاع والنبيل منذ 
أن أصبـــح هـــذا احملـــارب جزءا مـــن الصراع 
الدائر في سوريا والعراق، وحتّول إلى حليف 
رئيســـي للحكومات الغربية فـــي حربها ضّد 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقـــد قـــام بـــول وود بزيـــارة إلـــى إقليم 
كردســـتان العراق، حتّدث عن تفاصيلها ضمن 
تقريـــر حمل عنوان ”أســـطورة املقاتل الكردي 
املقـــدام“، جاء مبثابة حتذيـــر إلى احلكومات 
الغربية التي ترى فـــي األكراد حليفا قويا لها 
ضـــّد تنظيم الدولـــة اإلســـالمية دون أن تعي 
مخاطـــر مـــا بعد احلـــرب، حيث يقـــول بوول 
وود فـــي مطلع تقريره، ”حلفاؤنا في ســـوريا 
والعراق يواجهون مشاكل داخلية وميارسون 
التطهيـــر العراقـــي في بلدانهم“، مشـــيرا إلى 
أن األكراد اســـتفادوا من تغطيـــة حربهم ضّد 
اجلهاديني، لكن ذلك يؤّدي إلى مشاكل خطيرة 

يجري التغاضي عنها.
عن أسطورة املقاتل الكردي محارب اجلبل 
املقدام، يتحّدث بول وود مشيرا إلى أنه خالل 
احلرب ضـــد داعش قبل عامـــني، والتي بدأت 
بشـــكل غير محكم، تراجع مقاتلو البيشـــمركة 
الذيـــن يّدعـــون أنهم مـــن الذيـــن ”يواجهون 

املوت“، العديد من املرات.
وينقـــل وود عـــن أحـــد احملللـــني  قوله إن 
مجندي البيشـــمركة، متاما مثل املراهقني في 
أي مكان من العالم، تعاملهم مع السالح أقرب 
إلى ممارســـة لعبة ”كـــول أوف ديوتي“ (نداء 
الواجـــب) من اســـتخدام الســـالح احلقيقي.  
وقد اعترف أحد الدبلوماســـيني الغربيني بأن 
املقاتلـــني األكراد فـــّروا من ســـنجار، وتركوا 
اإليزيديـــني يواجهـــون مصيرهـــم، وفي أبرز 
حتـــّوالت احلـــرب، بـــدا وكأنهـــم تخّلـــوا عن 
عاصمتهـــم أربيل؛ ولـــم يتمكنوا مـــن الثبات 
إال بعـــد أن قامـــت الواليات املتحـــدة بدعمهم 
عســـكريا وتوجيـــه الضربـــات اجلويـــة ضد 

داعش.
بعـــد الدعم الغربي، جنـــح األكراد في دفع 
تنظيم داعـــش إلى التراجع من األراضي التي 
يأملون في أن يقيموا عليها دولتهم املستقلة، 

لكنهم فـــي املقابل بدأوا ميارســـون سياســـة 
تطهيـــر عرقـــي ضّد العـــرب الذين يعيشـــون 
هنـــاك على اعتبار أنهم يشـــّكلون تهديدا لهذا 
الطموح. ويستشـــهد الصحافي بتقرير صدر 
عـــن منظمة العفـــو الدولية، الشـــهر املاضي، 
تضمـــن تذكيرا للحكومات الغربية، التي تدعم 
األكراد، بأنها تتدخل ملساعدة طرف دون آخر.

واتهمـــت منظمـــة العفو الدوليـــة القوات 
الكرديـــة بأنهـــا ”دمـــرت قـــرى بأكملهـــا“ في 
مناطق استعادتها من قبضة داعش في شمال 
العـــراق، وهو أمر تقول إنـــه يرقى إلى جرائم 
احلرب. ونقلت عن أحد السكان العرب ”عندما 
اســـتعادت قـــوات البيشـــمركة قريتنـــا كانت 
البيـــوت قائمة. في وقت الحـــق قاموا بجرف 
القرية. ولم يبق شـــيء“. وتؤكد صور باألقمار 
الصناعية، قبل معركة البيشـــمركة مع داعش 
وبعدها، كيف مت تدمير 95 في املئة من املباني.

وينقل بول وود عن أحد اجلنراالت األكراد 
قولـــه إن 90 فـــي املئة من تلـــك املناطق هم من 
العرب، وأغلبهم يتعاطـــف مع داعش، ويعّلق 
علـــى ذلك قائال ”رمبا كان علـــى حق، لكن ذلك 
ال مينحه أي مبرر الرتـــكاب اجلرائم، ويعطي 
األكراد احلق في تلك الشعارات املنتشرة على  
اجلـــدران وعليها عبارة ’األكـــراد فقط، العرب 

يرحلون'“.
وكان رئيـــس كردســـتان العراق مســـعود 
البارزاني انتهز الفرصة التي أتاحتها احلرب 
ضّد تنظيم الدولة اإلســـالمية، واعدا باملضي 
قدمـــا فـــي إجـــراء اســـتفتاء حول اســـتقالل 
كردستان، ويرى بول وود أن في هذه اخلطوة 
محاولـــة من البارزاني لصـــرف انتباه الناس 
عـــن البـــؤس االقتصـــادي، واملناورة لكســـب 
األكراد في صفه بإحيـــاء رغبة قدمية وعميقة 
في إقامة دولتهم املســـتقلة. ويثير هذا القرار 
حفيظة احلكومات الغربية التي تأمل أال يكون 

البارزاني جادا في تصريحاته.

خالفات الداخل

النقطة األخرى التي يتحّدث عنها بول وود 
في تقريره، ويحّذر من خاللها من مغّبة الدعم 
الغربـــي ”األعمى“ لألكـــراد تتعّلق باخلالفات 
الداخليـــة وانقســـام البيشـــمركة إلـــى قوتني 
مختلفتني، واحدة موالية للحزب الدميقراطي 
الكردســـتاني والثانية تتبـــع االحتاد الوطني 
الكرديـــان  احلزبـــان  وهمـــا  الكردســـتاني، 
الرئيســـيان، وقد حارب بعضهمـــا بعضا في 
فترة التســـعينات، التي تصفها ممثلة األكراد 
في واشنطن، بيان ســـامي عبدالرحمن، بأنها 
من ”أحلك الفترات في تاريخ كردستان العراق 

وأكثرها خزيا“.
ورغم ما يبدو من هدوء ظاهر بني احلزبني 
إال أن ذلـــك ال يعني أن األمن مســـتتب بينهما، 

حيـــث يقـــول الباحـــث البريطانـــي غاريـــث 
ستانســـفيلد ”لســـت مقتنعا على اإلطالق بأن 
احلـــرب األهلية بني األكراد قـــد انتهت. هذا ال 
يعني أنهم على وشـــك وقف القتال ضد داعش 
والبـــدء في التقاتـــل في ما بينهـــم. ولكن هم 
فقط ابتعـــدوا خطوة عن العودة إلى طريقتهم 
القدميـــة. اجلميـــع يعـــرف مـــن هـــو احلزب 
الدميقراطي الكردســـتاني واالحتـــاد الوطني 

الكردستاني. وهذه مشكلة كبيرة جدا“.
ومت خـــرق االتفـــاق الهـــش بـــني القوتني 
الكرديتـــني في اخلريـــف املاضـــي عندما قرر 
الرئيـــس مســـعود البارزانـــي، رئيس احلزب 
الدميقراطي الكردســـتاني البقاء في منصبه، 

على الرغم من انتهاء واليته الثانية.
 وكان هذا األمـــر حافزا خلروج مظاهرات 
انطلقـــت  العـــراق،  كردســـتان  شـــوراع  فـــي 
كاحتجاجـــات سياســـية لكنهـــا حتّولـــت إلى 
األجـــور  تراجـــع  ضـــّد  شـــعبية  مظاهـــرات 
واالقتصاد الهّش بســـبب تراجع سعر النفط، 
الـــذي يعتبر املصدر الرئيســـي للدخل كما أن 
احلكومة املركزية في بغداد توقفت عن حتويل 
األمـــوال إلى األكراد. ومنذ شـــهور لم يتم دفع 
أجـــور العاملـــني فـــي احلكومة، مبـــا في ذلك 

القوات املسلحة.
وينتقد بول وود ازدواجية الساسة األكراد 
من خالل استحضار موقف حصل خالل إحدى 
حفالت العشـــاء التي أقامها مســـؤول كردي، 
حيث يقول نقال عن أحد الزوار األجانب الذين 
كانوا حاضرين أنه شـــاهد عـــدة زجاجات من 
خمر رفيع يتراوح سعر الزجاجة الواحدة منه 

بني 200 و1200 جنيه إسترليني.
وأفاد شاهد العيان أن أحد الوزراء األكراد 
قال له وهما يحتسيان ذلك اخلمر الفاخر ”إننا 
ال منلك املال الكافي لندفعه للبيشمركة“. ويّعلق 
وود علـــى ذلك قائال ”يتطرق الدبلوماســـيون 
بدقة إلى قضايا الشـــفافية، في حني أن مأدبة 
العشـــاء هذه، والتي ضّمت أعضاء من احلزب 
الدميقراطـــي واالحتاد الوطنـــي، هي نوع من 
الفســـاد املستشـــري فـــي الطبقة السياســـية 
برمتها، والذي ســـيقود، كما قال ستانسفيلد، 

إلى ’الربيع الكردي فيما بعد'“.

أزمة سوريا أعمق

تعتبـــر أزمة أكراد العراق بســـيطة مقارنة 
بســـوريا، وفق بول وود، الذي يشـــير إلى أن 
امليليشـــيات الكردية الســـورية، التي تســـمى 
وحـــدات حماية الشـــعب، هي القـــوات البرية 
األكثـــر فعالية ضد تنظيم الدولة اإلســـالمية. 
ولكن وحدات حماية الشـــعب متحالفة ضمنيا 
مع نظام األســـد. وهذه الوحدات حتّقق تقدما 
ليـــس ضـــد داعش فقـــط ولكن ضـــد جماعات 
املعارضة املسّلحة أيضا، مبا في ذلك الوحدات 

التي قـــام بتســـليحها األميـــركان، مبا يجعل 
الواليات املتحدة متورطة فـــي حرب بالوكالة 

ضد نفسها في سوريا.
مـــن جانبها قـــد ال تكون وحـــدات حماية 
الشـــعب حريصة جـــدا على اســـتقالل األكراد 
في العراق، نظرا للخالف التاريخي بني أكراد 
الكردســـتاني،  الدميقراطي  واحلزب  ســـوريا 
وهـــم متحالفون مـــع حزب االحتـــاد الوطني 
املنافس له. وتشـــعر وحدات حماية الشـــعب 
بالقلق من تركيـــا أكثر من العراق، وهذا ليس 
مســـتغربا ألن هذه الوحدات، قريبة من حزب 

العمال الكردستاني. 
ومبـــا أن حـــزب العمـــال محظـــور دوليا، 
ومصّنف على أنـــه منظمة إرهابية، ينبغي أن 
تبّني بريطانيا واحلكومات الغربية األخرى أن 

االثنـــني؛ حزب العمال الكردســـتاني ووحدات 
حماية الشـــعب، مختلفان، و“هـــذا ضرب من 
اخليال“، حســـب بول وود، الذي ينهي تقريره 
قائال إن األكراد يعملون على استغالل املعركة 
ضد تنظيـــم داعش لصاحلهـــم، وكل ما ميكن 
للحكومـــات الغربية القيام بـــه، هو أن تغض 

الطرف في هذا الوقت بسبب تلك احلرب.

أنا وابن عمي على الغريب

بعد مرور حوالي قرن على فقدان األكراد فرصة تكوين دولة مستقلة إثر تفكك االمبراطورية 
ــــــة في أعقاب احلرب العاملية األولى وانتشــــــارهم فــــــي عدة دول أصبح ذلك احللم  العثماني
فجــــــأة أقرب إلى الواقع يغــــــذي آمال حتقيقه دعم الغرب لهم باعتباره حليفا رئيســــــا في 
احلرب ضّد تنظيم الدولة اإلســــــالمية متغاضيا عن ممارســــــاتهم ضّد العرب في املناطق 
املســــــتعادة من داعش وعن أزماتهم الداخلية التي تنذر بعودة احلرب األهلية بينهم، وهي 
النتيجة التي خرج بها بول وود، الصحافي واحملّلل البريطاني إثر زيارة قام بها للمنطقة.

غاريث ستانسفيلد: 
لست مقتنعا على اإلطالق بأن 
الحرب األهلية بين األكراد قد 

انتهت

على بريطانيا والحكومات الغربية 
العمال  حــزب  أن  تبني  أن  األخــرى 
حماية  ووحــــدات  الــكــردســتــانــي 

الشعب مختلفان

◄

استغالل  على  يعملون  األكـــراد 
لصالحهم،  داعــش  ضد  املعركة 
وكل ما يمكن للحكومات الغربية 

القيام به  هو أن تغض الطرف 

◄

الرهان على محامي الشعب
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[ سياسة أميركية متراجعة في المنطقة.. موقف خليجي أقوى  [ ولى عهد السياسات الحذرة إزاء األزمات اإلقليمية
شرق أوسط جديد في انتظار الرئيس األميركي القادم

في 
العمق

{تحتاج الواليات املتحدة لفهم ما يجري في الشـــرق األوسط، فاملشاكل فيها لم تبدأ من ترتيبات 
سايكس بيكو أو األحقاد التاريخية القديمة، ولكنها جاءت مع الدولة الحديثة}.

كينيث بوالك
محلل سابق في وكالة االستخبارات األميركية املركزية

{أيا يكن من يصبح الرئيس الـ٤٥ ألميركا، فإنه لن يســـتطيع ببســـاطة أن يتحمل كلفة البقاء جاهال 
بالشرق األوسط. ولن يكون طالق الواليات املتحدة من مشاكله خيارا}.

كيم غطاس
صحافية لبنانية مقيمة في واشنطن

التدخل العسكري في ليبيا: الخطر املزدوج على دول املنطقة

} متر منطقة شمال أفريقيا بتحديات 
متنامية، منها األمني واالقتصادي 

واالجتماعي، وليبيا اآلن أكثر دول املنطقة 
إغراء بتدخل عسكري غربي حتت مبرر 

تفشي الظاهرة الداعشية ومتدد اجلماعات 
املسلحة. وبالطبع أي تدخل عسكري سيؤثر 
سلبا على كل دول املنطقة وباخلصوص تلك 
التي جتمعها بها حدود قريبة. وتأتي تونس 
في مرتبة الدول احملاذية لليبيا التي ستتأثر 

بحدة من ظرف كهذا.
بالنسبة إلى املغرب فقد بذل جهودا 

كبيرة في تشجيع احللول السياسية عبر 
املفاوضات بني األفرقاء السياسيني الليبيني، 

وكانت مدينة الصخيرات املغربية محطة 
متت فيها أغلب جوالت احلوار بينهم، ومت 

خلق جو متوافق عليه إلخراج حكومة تنتظر 
الظروف املواتية ملباشرة عملها.

وهذا االتفاق الذي مت على أرض اململكة 
املغربية يحتاج إلى دعم متواصل من جميع 

املتدخلني داخليا وخارجيا في املسألة 
الليبية وإال بقيت الكلمة العليا للغة التطرف 

وامليليشيات واجلماعات املسلحة.
إن التدخل العسكري الغربي في ليبيا 

ليس حال سحريا ميكن أن يعيد للبالد 
استقرارها ويعطي لسكانها فسحة من األمن 

واألمل. ولم يكن دوما السالح هو الفيصل 
في استتباب األمن، والدليل هو التدخل 
األميركي في العراق والصومال الذي لم 

ينتج إال املزيد من التشرذم واملآسي، ولم يزد 
تدخل روسيا وإيران في سوريا إال خرابا 

وتهجيرا.
أي ضربة عسكرية في ليبيا ستكون 

عواقبها كارثية على املنطقة باسرها. 
الضربة العسكرية الغربية ستكون مبثابة 

حقنة تهييجية لسرطانات التطرف واإلرهاب 
ونقطة ارتكاز لكل األيديولوجيات املتطرفة 

لتبرير عنفها واكتساب مساحات داخل 
نفسيات شباب املنطقة وجغرافيتها.

كيف ستتعامل الدول الغربية مع جحافل 
املهاجرين بعدما تنزل حمم القنابل على 
بنغازي وسرت وطرابلس بدعوى كنس 

وجتفيف منابع اإلرهاب الداعشي؟ ما معنى 

أن تبحث جل الدول الغربية على تأمني 
داخلها وحدودها من هجمات اإلرهاب، 

وهي تعمل على بعثها من حتت رماد الدمار 
الذي يحدثه تدخلها العسكري؟ وخير دليل 

ما يحدث في العديد من بؤر التوتر التي 
استفحلت أكثر بالضربات العسكرية.

كل املتابعني للشأن الليبي يعتبرون احلل 
السياسي يستدعي املتابعة والتشجيع. 

وكل محاولة لتقسيم البالد عمليا هي مقدمة 
لضرب استقرار املنطقة بأسرها. 

وتونس هي أول الدول التي تعاني من 
إشكالية عدم استتباب األمن في جارتها 
ليبيا، وأي تدخل عسكري غربي سيدمر 

كل محاوالت تونس لترسيخ منوذجها في 
الدميقراطية وسينعكس أكثر على اقتصادها 

الهش وسياحتها املتضررة أصال من 
ضربات اإلرهاب في السنوات األخيرة.

لقد رفضت تونس أي نوع من التدخل 
العسكري في املسألة الليبية، ولن تساهم 
في أي مجهود يساهم في هذا األمر، وهذا 

ما أكده باحلرف وزير الدفاع، فرحات 
احلرشاني، على أن تونس لن تشارك في 

أي تدخل عسكري يستهدف ليبيا، كما أنها 

لن تقدم أي مساعدات عسكرية في إطار 
التحالف الدولي.

املغرب بدوره عبر عن رفضه ألي تدخل 
عسكري خارجي، وشدد وزير الشؤون 

اخلارجية والتعاون، صالح الدين مزوار، 
على ”ضرورة إعطاء األولوية للحل 

السياسي، ودعم احلكومة الليبية التي 
مت التوصل إلى اتفاق بشأنها في مدينة 

الصخيرات“. ونرى أن املغرب كان حريصا 
منذ بدء األزمة الليبية على حتقيق نوع من 

التوازن في رؤيته ومنطلقات تسوية املشاكل 
املترتبة عن انهيار نظام القذافي.

إن حكومة الوفاق الليبية معلقة اآلن، 
والبلد يئن حتت وطأة مشاكل باجلملة 

أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والليبيون هم 
أصحاب القرار. لكن في هذه النقطة الفرقاء 

السياسيون بليبيا ما يفرقهم حاليا أكثر مما 
يجمعهم. 

ويبقى أن دول املنطقة املغاربية تستطيع 
التأثير في جعل احلل السياسي يتغلب على 
أي محاولة إلدخال املنطقة املغاربية في أتون 

جحيم لن تخرج منه ساملة. الدول املغاربية 
واعية متاما بأنها مستهدفة في هويتها 

واستقرارها وأمنها، وجند أن خطر التدخل 
األجنبي ال يقل خطورة عن متدد اخلاليا 

اإلرهابية، واملساهمة في زيادة انفجار 
األوضاع.

والنظرية القائلة إن االتفاق السياسي 
مقدمة لتأسيس شرعية جديدة، حتتاج أكثر 

إلى املزيد من التنازل والتوافق بني جميع 
املساهمني في األزمة الليبية.

ليبيا اآلن عاجزة عن حتقيق الكثير من 
االستقرار في ظل غياب سلطة تستطيع 

فرض النظام وضبط احلدود والسيطرة على 
قطع األسلحة املنتشرة، ووجود أكثر من 

200 ألف مسلح، وتنوع اجلهات اخلارجية 
املتدخلة واختالف مصاحلها وطريقة 

دفاعها عن تلك املصالح، وتناسل اجلماعات 
اإلرهابية وتنامي الفكر املتطرف.

إال أن هذا الوضع الليبي يستدعي 
تكثيف اجلهود وبذل كل املساعي احلميدة 

من جميع دول احتاد املغرب العربي على 
اخلصوص لتحقيق مصاحلة داخلية شاملة 

دون إقصاء أو إكراه. فخطر التدخل األجنبي 
ومتدد التطرف يعتبران خطرا مزدوجا على 

املنطقة املغاربية بأسرها.

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

االنتخابـــات  مـــع  بالتزامـــن   - واشــنطن   {
التمهيديـــة وفـــي خضـــم حمالت املرّشـــحني 
الدميقراطيـــني واجلمهوريني، والتي أســـفرت 
إلى اآلن عن تقدم هيالري كلينتون، عن احلزب 
الدميقراطـــي، التـــي شـــغلت منصـــب وزيرة 
اخلارجيـــة في الفتـــرة األولى حلكـــم أوباما، 
ودونالد ترامـــب، عن احلزب اجلمهوري، الذي 
يعتبر أن بالده هي ”من دّمر الشـــرق األوسط“، 
الدراســـات  ومراكـــز  معاهـــد  اهتمـــام  ترّكـــز 
واألبحاث، التي تلعب دورا استشاريا هاما في 
صناعـــة القرار األميركي، على ملف السياســـة 
اخلارجية في الشـــرق األوســـط والعالقات مع 
إيران ودول اخلليج العربـــي وكيف أّثر منهج 
الرئيس الدميقراطي بـــاراك أوباما في تراجع 
االنخراط األميركي فـــي املنطقة، وماذا ينتظر 
الرئيس اخلامس واألربعني للواليات املتحدة؟

مـــن بـــني املراكـــز البحثية التـــي طرحت، 
الشـــرق  مجموعـــة  األســـئلة  هـــذه  مؤخـــرا، 
االستشـــارية (ميـــدل إيســـت بريفينـــج)، وقد 
أجابـــت عليهـــا ضمن دراســـة أّكـــدت على أن 
الفتـــرة القادمة ســـتحّدد املالمح املســـتقبلية 
للعالقات بني الواليـــات املتحدة ودول املنطقة 
وأن هناك صياغات جدية يجب أن تســـتحدث 
على مستوى السياســـة اخلارجية والعالقات 

بني واشنطن ونظرائها اخلليجيني باألساس.

تغيير املوقف األميركي

 بروز قـــوة إقليمية أو انهيار أخرى دولية 
هي تغيرات نوعية لها درجات وآثار متفاوتة، 
لكن أيا من احلالتني يفرض انصرافا عنيفا عن 
قواعد راسخة سواء على املستوى اإلقليمي أو 
الدولـــي. وهذا االنصراف فـــي مراحله األولى 
يشجع اختبار الطرق التجريبية لرسم احلدود 
ملـــا ينظر إليه على أنه توازن جديد للقوة. وفي 
آخر املطـــاف يتوصل األطـــراف املعنيون إلى 

”طريقة عمل“ تتالءم مع الواقع اجلديد.
وعـــادة مـــا يتوقـــف طـــول هـــذه الفتـــرة 
التجريبية علـــى مجموعة من العوامل املركبة، 
ومن بينها هامش حريـــة التحرك الذي تتمتع 
به القوة السياسية في البلدان املعنية. وعندما 
يكون هذا الهامش كبيرا نســـبيا بفضل شـــكل 
احلوكمة ميكننـــا أن نرى أن اخليارات الذاتية 

تلعب دورا كبيرا.
في منطقة اخلليج العربي مثال نرى حاليا 
تخلـــي بلدانها عـــن املقاربة الســـابقة احلذرة 
إزاء األزمـــات اإلقليميـــة، صحيـــح أن ذلـــك لم 
يحدث فقـــط حتت وطأة إنهاء إيـــران لعزلتها 
واستمرارها في سياستها اإلقليمية العدوانية 
في اآلن نفســـه، بل وأيضا من أســـباب حدوث 
التغيير فـــي مقاربة مجلس التعاون اخلليجي 
جتاه البيئـــة اإلقليمية، شـــعور حكوماته بأن 
الواليـــات املتحدة ليســـت مســـتعدة ملواصلة 

دورها السابق في الترتيبات األمنية اإلقليمية 
فـــي صورة حـــدوث اختبار جـــدي، إلى جانب 
التغيرات في دوافع واشـــنطن للتحرك وكذلك 

التدخل اإليراني املتنامي في املنطقة.
عنـــد دراســـة التغير احلاصل فـــي املوقف 
األميركـــي اإلقليمـــي، وداخل املنطقة نفســـها، 
ســـننتهي إلـــى اســـتنتاج كبير يتمثـــل في أن 
طبيعـــة توازن القـــوة بصدد التغيـــر، ومن ثم 
يتطلب تفكيرا جديدا في إحداث تغيرات موازية 
في املبـــدأ األمني فـــي املنطقة، وفـــق التقرير 
األميركي الذي يضيف موضحا: بعبارة أخرى، 
هناك شـــيئان يحدثان في نفس الوقت؛ ازدياد 
عدوانيـــة إيـــران (دورها في العراق وســـوريا 
ولبنان واليمن كمثـــال)، وتغير نظرة الواليات 
املتحدة جتاه كيفية احلفاظ على توازن القوة. 
وهذا يحدث في إحدى الفترات األشـــد خطورة 

في تاريخ املنطقة احلديث.
أصبحت هذه الدينامية أكثر تعقيدا بحكم 
أن الواليات املتحدة كانت، بصفة غير مباشرة 
علـــى األقل، محفزا على جعـــل اإليرانيني أكثر 
عدوانية ســـواء عبر الغزو األميركي للعراق أو 
عبر رفـــع العقوبات عن إيران دون أي إشـــارة 
إلـــى كبـــح سياســـتها اإلقليميـــة القائمة على 
التدخل في شـــؤون الدول األخرى. وسرعان ما 
أدى هذا الوضـــع املتمثل في غياب أميركا عن 
املنطقة من األحداث الكبرى إلى التدخل العلني 
إليـــران فـــي كل من العـــراق وســـوريا، ثم إلى 
وقوف الروس إلى جانب اإليرانيني وتوســـيع 

دورهم في املنطقة مللء الفراغ.
وظهـــرت حقيقتان بوضـــوح منبثقتان عن 
السياســـة األميركية اجلديـــدة، تتمثل األولى 
فـــي وجوب إعـــادة تعريف دور املـــوازن الذي 
كانـــت تتعهد به الواليات املتحدة، أما احلقيقة 
الثانية فهي الدعوة إلى سياسة أكثر استباقية 
من قبـــل بلدان مجلس التعـــاون اخلليجي من 
أجـــل احلفاظ علـــى األمـــن اإلقليمـــي في ظل 
غياب املكونات األمنية الكبرى بســـبب الربيع 
العربي، والسياســـة األميركيـــة املتعلقة مببدأ 
”ال تفعل شـــيئــا“، والدور اإليــراني الذي يزداد 

عـدوانيـة.
كان دور املـــوازن حقيقـــة راســـخة إلى حد 
السنوات األخيرة وكان هذا الدور يعرف سابقا 
على أنـــه احتواء إليران وحتمل جزء من األمن 
اإلقليمي، وبنيت هذه اخلاصية الراسخة على 
التجارب السابقة وعقود من تركيز املؤسسات. 
لقد كانت املعيار، لكن يبدو أن األشـــياء تغيرت 
اآلن، حيـــث برز ســـؤال ملح فـــي كل مكان من 
املنطقة: كيف للواليـــات املتحدة أن تلعب دور 
املـــوازن بني معســـكرين متورطـــني في صراع 

يزداد قوة ضّد بعضهما البعض.
كان للمهمـــة الواضحة املتمثلة في احتواء 
إيـــران آلياتها اخلاصة بهـــا وخلقت األرضية 
لتكويـــن عالقـــات متينة بني مجلـــس التعاون 
اخلليجي والواليات املتحدة، أما اآلن فاملسألة 
يلفها الغموض، فمن الناحية النظرية ال يعني 
دور املـــوازن بالضرورة احلياديـــة، بل إن فهم 
هذا الدور باملعنى املوســـع يعني االتفاق على 
التي حتـــدد توازن  مجموعة مـــن ”القواعـــد“ 
القوة اإلقليمي أو باألحرى القواعد التي تنظم 
اللعبـــة. وعندما ال تضـــع الواليات املتحدة أي 

قواعـــد باالتفاق مع املجتمـــع الدولي والقوى 
اإلقليميـــة من أجل حتديـــد اخلطوط العريضة 
لتوازن القوى علـــى الصعيد اإلقليمي وتنظيم 
طـــرق حملاولة تعديل طبيعتـــه، فذلك يعني أن 
الواليـــات املتحدة تتخلى طواعيـــة عن دورها 
كقوة دولية وتســـمح للبلـــدان اإلقليمية وقوى 
عاملية أخرى (مثل روســـيا) مبحاولة تشـــكيل 
املنطقـــة وفقـــا ملصاحلها (كما هـــو احلال مع 

إيران في سوريا أو العراق).

مطلوب ضمانات فعلية 

التطمينات الكالمية ومبيعات األســـلحة ال 
جتدي نفعا ألنه أصبح واضحا أنه من الصعب 
أن تكون قوة توازن بني طرفني متصارعني دون 
التدخل املتواصل بينما يكون كل منهما حليفا 
أو حليفـــا محتمال. لقد فهم العرب بســـرعة أن 
الضمانات األمنية األميركية أصبحت مشكوكا 
فيهـــا في أفضـــل احلاالت إذ لم تبـــد الواليات 
املتحـــدة أي حساســـية للديناميـــات اجلديدة 
التي تســـببها الكثير من العوامل مبا في ذلك 
أفعالها هي بالذات (مثل غزو العراق واالتفاق 
النووي مع إيران). لقد برهنت واشنطن مرارا 
وتكرارا أنها مركزة على التأويالت املتســـرعة 
قصيـــرة املدى ليس فقط للوضـــع اإلقليمي بل 

وكذلك ملصاحلها بعيدة املدى.
ال تصـــاغ السياســـات فـــي الفـــراغ مـــن 
خـــالل العمـــل الفكـــري لعبقـــري أو مجموعة 
من العباقـــرة، بل تخلق من أجـــل التعامل مع 
أوضـــاع واقعية محـــددة وباعتبـــار املصالح 
الوطنية وأهداف صانعي هذه السياسات؛ أما 
بالنســـبة إلى مجلس التعاون اخلليجي فهناك 
حاجـــة إلى وضع سياســـة تعتمـــد على الدور 
املتغير ألميركا والطموحات اإلقليمية اإليرانية 
والعالقـــات املقامة حديثا بـــني أميركا وإيران 
واألثـــر العميق للربيـــع العربي علـــى الهيكل 

األمني اإلقليمي.
وال غرابة في وجود املئات من الدراســـات 
القيمة التي تقترح جملة من املقاربات املختلفة 

بخصوص مهمة إعادة بناء العالقات اخلليجية 
التغيـــرات في  األميركيـــة بطريقة تســـتوعب 
املنطقـــة وفـــي دور كل مـــن إيـــران والواليات 
املتحدة. املســـألة صعبة إذ يجب إعادة تعريف 
دور املـــوازن، كمـــا يجب األخذ بعـــني االعتبار 
عصـــر ما بعـــد الربيع العربـــي احملّمل بصور 
الثـــورات األخيـــرة. ويجب التفكيـــر جيدا في 
الطبيعة التجريبية لهذه اللحظة التاريخية في 
اجلانبني مبا أنه يبدو أن هامش اخلطأ أصبح 

أضيق بكثير.
لو نظرت إلى املســـألة من أي زاوية تشـــاء 
ســـتبقى العالقات األميركيـــة اخلليجية جزءا 
مهمـــا جدا مـــن املصلحـــة القوميـــة للطرفني. 
وبســـبب مـــا يجري في الشـــرق األوســـط من 
إرهاب وطائفية وتطـــرف حتتاج املنطقة دورا 
جديدا من الواليات املتحدة كقوة توازن عادلة 
تضع الصراعات اإلقليميـــة على مجموعة من 

القواعد األساسية املتفق عليها دوليا.

وباســـتطاعة الدبلوماســـيني من الواليات 
املتحـــدة ودول مجلس التعـــاون اخلليجي أن 
يظهروا معا بالقدر الذي يشتهون ويتصافحون 
ويكررون العبارات املعتادة من ”الصداقة التي 
و“الشراكة الصلبة“، لكن أي جولة  ال تتزعزع“ 
فـــي املنطقة ستكشـــف على الفور أن خســـارة 
مصداقيـــة واشـــنطن التي زادتها سياســـات 
الرئيس أوباما تفاقما بلغت درجة عالية جدا. 
والســـبيل الصحيـــح الوحيـــد الســـتعادة 
رأســـمال الثقـــة الضائـــع بـــني دول اخلليـــج 
والواليـــات املتحدة يتمثل فـــي القيام بتحليل 
رصني ألســـباب انعدام الثقة بني الطرفني. كما 
يجب أن تقام السياســـة اجلديـــدة على درجة 
من املرونة الســـتيعاب احلقائـــق اجلديدة في 
املنطقـــة وعلى جملـــة من القواعـــد الواضحة 
لبنـــاء عالقات إقليمية وإدارة األزمات بشـــكل 
جماعي. وســـيكون هـــذا هو أحـــد أولى مهام 

اإلدارة اجلديدة في واشنطن.

} واشــنطن –  يصــــف مايكل ســــينغ، املدير 
اإلداري ملعهد واشــــنطن لدراســــات الشــــرق 
األدنى، احملسوب على تيار احملافظني اجلدد، 
ما يجري في منطقة الشــــرق األوســــط اليوم 
بـ“االنحالل الكبير“، محّمال واشــــنطن جزءا 
هامــــا من املســــؤولية في ما جــــرى ويجري، 
حيث يرى أن الواليــــات املتحدة تخّلت فعليا 
عن اســــتراتيجيتها طويلة األمــــد، ولكنها لم 

تتبع أي استراتيجية بديلة واضحة.
ونظــــرا إلى تــــرّدد الواليــــات املتحدة في 
التحــــرك أو في بناء حتالفــــات إقليمية فعالة 
ونتيجة ملا أحدثته سياســــتها، شــــّكلت قوى 
املنطقة بنفســــها تكتالت خاصة بها، وسعت 
جاهدة إلى التفــــّوق، مســــتخدمة اإلمكانات 
املتوفــــرة لديهــــا – مبا في ذلك الــــوكالء (كما 
في ســــوريا) والتدخالت املباشــــرة (كما في 

اليمن)- ومن دون مشاورة واشنطن في أغلب 
األحيان. 

وســــعت هذه التكتالت أيضــــا إلى تنويع 
عالقاتها الدولية، ملتفتة بشــــكل متزايد إلى 
روسيا والصني، لتوسيع حّيز املناورة لديها 
واحلد مــــن خســــائرها نظرًا إلى السياســــة 
األميركيــــة التــــي ال ميكن التنبــــؤ بها جتاه 

املنطقة.
من هنا، يرى ســــينغ أن الرئيس األميركي 
القادم يجب عليه أن يواجه هذه الوقائع وأن 
يبني استراتيجية للتعامل معها. ومن املفيد 
إعادة إحيــــاء بعض عناصر االســــتراتيجية 
األميركية الســــابقة، على سبيل املثال، ميكن 
أن تســــاهم اجلهود األكثــــر وضوحا واألكثر 
تضافرا ملواجهة إيران في تعزيز االســــتقرار 
اإلقليمي وزيادة ثقة حلفاء الواليات املتحدة.

مايكل سينغ: على األميركيين 
التأقلم مع المنطقة

ه ى و

ال شيء يمكن أن يظهر عدم الثقة أكثر

يقول املرّشــــــح اجلمهوري جون كاســــــيتش {ينبغي على من يكون رئيسا للواليات املتحدة 
أن يطلع على التاريخ العربي، وأن يحيط نفســــــه باملستشــــــارين الذين لديهم قدر كبير من 
املعرفــــــة}، وهو بهذا التصريح يلّخص نقطة ضرورية ومهمــــــة يجب أن تتوّفر في الرئيس 
األميركــــــي القادم، فكل املؤشــــــرات والتجارب تؤّكد أن ال مجــــــال ألميركا لتحول وجهتها 
عن الشــــــرق األوســــــط. ومهما كان توجه الرئيس الـ45، فإنه لن ينجح في حال كان جاهال 
باملنطقة، لذلك، وكما تشــــــير احملللة في مجلة فورين بوليسي كيم غطاس، يحتاج الرئيس 

التالي للواليات املتحدة، أيا يكن أو تكن، إلى البدء في القراءة والتحضير منذ اآلن.

السبيل الستعادة رأسمال الثقة 
الضائع بني دول الخليج والواليات 
املتحدة يتمثل في القيام بتحليل 

رصني ألسباب انعدام الثقة

◄
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} وصلت األزمة في سوريا إلى مرحلة مفصلية 
في الصراع اإلقليمي والدولي وهي مرحلة 

المراجعة والفرز والتصنيف ألسباب ومكونات 
األزمة التي بدأت قبل العام 2011، بين الالعبين 

الرئيسيين روسيا والواليات المتحدة؛ 
والحلفاء اإلقليميين؛ والمعارضة السورية؛ 
والحكومة السورية. كل طرف من األطراف 

األربعة يخضع لعملية مراجعة وفرز وتصنيف 
حاسمة تؤسس للمستقبل بعد خمس سنوات 

من النجاح والفشل في الصراع السياسي 
والعسكري، وقد شهدنا بعضا من نتائج 

المراجعة خالل العام الماضي وستستمر، 
كما ستشهد األيام القادمة التي تلي جنيف 4 

مزيدا من المراجعة لنتائجها إضافة إلى الفرز 
والتصنيف، خصوصا بعد الهدوء النسبي 

للقتال، وتوقيع قرابة 100 فصيل على الهدنة.
صدور القرار األممي 2268 بتعديل طفيف 

يرضي غرور بعض األطراف وإدراج وثيقة 
جنيف 1 التي تتعلق ببعض نصوصها 

أطراف المعارضة لوجود بند خاص ”بهيئة 
الحكم االنتقالي“، هما ما جعال الهيئة العليا 

للمفاوضات في قائمة الرياض تتصور نفسها 
هيئة الحكم المذكورة في وثيقة جنيف 1. 

لكن المفاجئ أن شطب اسم ”قائمة الرياض“ 
كهيئة عليا للتفاوض من بندين في النسخة 
النهائية للقرار األممي، وعدم ذكرها كممثل 

شرعي ووحيد للشعب السوري أصابا ”قائمة 
باإلحباط. كما أن أفرادا من قوائم  الرياض“ 

موسكو والقاهرة واألكراد ومعارضة الداخل 
سيشاركون كأطراف فاعلة في المفاوضات 

القادمة بشكل مباشر أو غير مباشر، عاجال 
أو آجال. األهم من ذلك، أنه لم يعد رحيل بشار 
األسد مطروحا بشكل قانوني وأممي، ولم تعد 

القوى العظمى تعتبر ذلك شرطا، بل تعتبر 
الرئيس والنظام القائم جزءا أساسيا من الحل.

تغّير اللهجة اإلعالمية والنبرة الخاصة 
بالتدخل البري، والتلويح بالخطة (ب) في 

بعض تصريحات وزير الخارجية األميركي 
التي يسّوقها إرضاء لبعض الحلفاء اإلقليميين 

وحفظ لماء الوجه، وما عدا ذلك فهي ال تستند 
على واقع سياسي أو عسكري أو قانوني. 

تشتمل الخطة المزعومة، التي تم تسريبها 
لوسائل اإلعالم األميركية، على سيناريو أشبه 

بأفالم الواقع االفتراضي، وهو دخول قوات 
خاصة برية مزودة بحماية ذاتية من صواريخ 

أرض – جو والتعاون مع بعض الفصائل 
المسلحة السورية، لتحقيق أربعة أهداف: 

1 - اصطياد الرئيس السوري على غرار ما تم 
مع الرئيس العراقي صدام حسين. 2 - تأمين 
المناطق المحررة من المجموعات اإلرهابية. 

3 - خلق مناطق عازلة في الشمال السوري 
على الحدود مع تركيا. 4 - تنفيذ مناطق حظر 

طيران يشمل مناطق معينة ذات لون خاص.
في الوقت ذاته، نسي وزير الخارجية 

األميركي: أن هذه الخطة تتطلب قرارا أمميا 
يتضمن البند السابع، وما عداه فهو خرق 

للقانون الدولي؛ ونسي ثانيا، أن بالده أشبه ما 
تكون بـ“البطة الرابضة“ لمدة عامين قادمين 

على األقل لثالثة أسباب: 1 - استراتيجية 
الرئيس باراك أوباما التي تتناقض مع أي 
رأي لتدخل عسكري حتى لو كان خاطفا أو 

مضمون النتائج؛ 2 - أن عام 2016 هو العام 
األخير لإلدارة األميركية الحالية، وقد تكون 

األخيرة للحزب الديمقراطي، مما يتطلب 
وقتا ليس بالقصير لإلدارة القادمة سواء من 

الحزب الديمقراطي أو الجمهوري. 3 - األقليات 
الكردية في سوريا التي تدعمها الواليات 

المتحدة بشكل علني ومباشر ساهمت بشكل 
فّعال في محاربة داعش. كما نسي وزير 

الخارجية األميركي، ثالثا، أن روسيا جاءت 
إلى سوريا لحماية الدولة والشعب والنظام 

والرئيس حتى لو لم تصرح بذلك ولن تسمح 
بأي خطط أميركية. ولذا فإن محاوالت وزير 
الخارجية األميركية لم ُتجد نفعا في تخفيف 
حنق الحلفاء اإلقليميين، كما لم توقع الهلع 

لدى الرئيس السوري والحكومة والجيش 
السوري.

يبدو من اجتماع روسيا وأميركا الذي 

أفرز القرار األممي 2268 أن هناك تصورا 
شامال للمنطقة يعنى بأكثر من الملف السوري 

الذي يتوقع له أن يدخل شيئا فشيئا إلى 
العادية واإلجرائية والسكون، وسينشط 

العمل على ملفات اليمن والعراق والعالقات 
السعودية اإليرانية ولبنان وليبيا، وبأهمية 

خاصة، الصراع العربي اإلسرائيلي الذي 
يشكل الهدف غير المرئي وغير المعلن خلف 
كل هذا التوتر في المنطقة. فمع نجاح وقف 

العمليات العدائية (وقف إطالق النار) ألول مرة 
منذ خمس سنوات، ستنتقل األزمة السورية 
إلى المحلية ضمن ضوابط ومعايير معينة. 
وستنشغل تركيا بموضوع األكراد مع لجم 
لحكومة رجب طيب أردوغان حول الحدود 

التركية السورية؛ كما ستقوم روسيا وأميركا 
بالمساعدة في إنهاء االحتراب في اليمن.

نجاح االنتخابات في إيران وتفوق 
اإلصالحيين والمعتدلين سيمهدان لتغيير في 

المنطقة وسيمنحان حكومة حسن روحاني 
شيئا من القوة والمرونة في بعض من 

اتجاهات السياسة الخارجية اإليرانية، بالرغم 
من سلطة المرشد اإليراني شبه المطلقة، 

وسيتم التركيز على الجانب االقتصادي الذي 
يشكل األولوية القصوى للشعب اإليراني. هنا 
تسنح الفرصة لعالقات أفضل بين السعودية 
وإيران لتقديم التنازالت وإجراء المقايضات 

في قضايا تراها الدولتين حساسة مثل اليمن 
وسوريا ولبنان، ونظن أن إيران ستتمكن من 
تقديم مرونة في هذا الصدد، مقابل مرونة من 

السعودية في قضايا حيوية مثل النفط والغاز 
والتجارة. كما سنشهد تحوال ولو طفيفا في 

اللهجة الدبلوماسية والتراشق اإلعالمي، 
والعمل على تخفيف حدة الصراع بين 

السعودية وإيران.
من جانب آخر، تشكل الصين الهدف 

الرئيس في استراتيجية الواليات المتحدة، 
ومن هذا المنطلق تتجه الواليات المتحدة 
نحو تعيين وكيل معتمد لديها في الشرق 

األوسط قادر على مسك زمام األمور وإعادة 
النظام لهذه المنطقة المضطربة. ولذا تجد 

الواليات المتحدة في إيران ذلك الوكيل 
المعتمد وتحاول أميركا تهيئة إيران في 

جانب، وحلفائها اإلقليميين في جانب آخر، 
لتقبل هذا الوضع الجديد. الواليات المتحدة 
ال تثق بأي من حلفائها في الشرق األوسط: 
السعودية وأيديولوجيتها السنية، أو تركيا 

ونظرتها اإلمبراطورية، أو إسرائيل وأطماعها 
التوسعية، لالضطالع بهذه المهمة. وبالرغم 

من األيديولوجية العقدية للساسة في إيران، إال 
أن الواليات المتحدة كدولة مصالح قادرة على 
التعامل مع ماللي إيران ونزقهم أحيانا، أفضل 

من العرب أو األتراك أو اليهود.
أخيرا، تراجع أهمية الملف السوري ال 

يعني عودة السالم إلى سوريا، لكنه يعني نقل 
األزمة في سوريا إلى موضعها الطبيعي وإلى 
المحلية والتعامل معها على أنها شأن سوري 

– سوري، وااللتفات لحل القضايا الجانبية 
التي كانت سببا في األزمة وليس نتيجة لها، 

وأثرت وتؤثر على المواقف بين طرفي النزاع، 
والخشية من أن تتطور وتخرج عن السيطرة 

ثم تكون أكبر حجما من األزمة في سوريا.
تقليم أظافر أطراف النزاع لألزمة في 

سوريا، وتحييد أو استبعاد الدول اإلقليمية، 
وفرض الحل في سوريا، هي المحصلة التفاق 

القوى العظمى، فاتفاقية ”دايتون“ التي فرضت 
في أوروبا الزالت تعلق بالذاكرة السياسية.

فصل جديد لألزمة في سوريا

{الجرائم التي يقوم بها نظام بشـــار األســـد في سوريا منذ خمس ســـنوات لها ما يشبهها 

أيضا في إيران.. فنظام األسد وماللي إيران من مدرسة واحدة}.

نغم غادري
نائب رئيس االئتالف الوطني السوري املعارض

{ال معنـــى لالنتخابـــات في الديكتاتورية الحاكمـــة في إيران، ألن المرشـــحين التابعين لجناح 

الولي الفقيه يعادون الديمقراطية ويؤيدون ممارسات النظام في القمع وتصدير اإلرهاب}.

سنابرق زاهدي
رئيس جلنة القضاء في املجلس الوطني للمقاومة اإليرانية

} عام 2009 وأمام أنظار وسائل اإلعالم 
اشتعلت شوارع العاصمة اإليرانية طهران 

ومدن أخرى بتظاهرات نظمها الحراك 
اإلصالحي احتجاجا على قيام ”األصوليين“ 

بتزوير االنتخابات الرئاسية لمصلحة الرئيس 
األسبق محمود أحمدي نجاد، وقد أدت تلك 
التظاهرات واالحتجاجات إلى موجة عنف 

انتهت بسحق المتظاهرين ومحاصرة قادة 
التيار اإلصالحي، ثم وضع بعضهم تحت 
اإلقامة الجبرية، كما حدث مع المرشحين 

الرئاسيين مير حسين موسوي ومهدي 
كروبي. وقد سجلت بعض المنظمات اإليرانية 

إحصاءات بأعداد قتلى ومعتقلين، بعضهم 
خضع الحقا للمحاكمة، فيما يقبع الكثيرون 

في السجون دون محاكمة، وقد نظر الكثير من 
المراقبين وقتها، إلى تلك الحركة االحتجاجية 

على أنها بداية فعلية لربيع إيراني قد يكون 
قادرا على إخراج الجمهورية من تحت عباءة 

المرشد الثقيلة، والتي ال يجرؤ أحد على 
مسها، والتي يخرج من تحتها أصوليو 

السلطة ومعتدلوها أو إصالحيوها.
التهليل الغربي اليوم بتمكن اإلصالحيين 

من الفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية في 
االنتخابات النيابية التي أجريت نهاية 

الشهر الماضي، ال يختلف عن تهليلهم في 
مرات سابقة لمثل هذا الصعود اإلصالحي. 

بدأ األمر حين تعاملت بعض المؤسسات 
الغربية وربما العربية مع الرئيس اإليراني 

األسبق محمد خاتمي على أنه حامل راية 
اإلصالح في جمهورية المرشد، وصحيح أن 

خاتمي استطاع أن يتجول في العديد من 
العواصم طارحا رؤيته لحوار الحضارات، 
ومبشرا بعصر جديد إال أن كل ما قاله ظل 
حبرا على ورق، فقد شهدت إيران في زمنه 

”اإلصالحي“ تمددا غير مسبوق خارج حدود 
الدولة، وبرز الحرس الثوري العبا أساسيا 
في الحالة العراقية المضطربة غداة الغزو 

األميركي، وعبثت ميليشياتها الطائفية بكل ما 
يمكن العبث به، وما زالت باقية وتتمدد على 
حساب دماء العراقيين ووحدة وطنهم، وقد 

تدخلت إيران في كل كبيرة وصغيرة في شأن 
الجار المنهك. كما أن تورط إيران الواضح 

في الخراب الذي تشهده بعض الدول العربية 
والتي تأتي سوريا في مقدمتها ثم اليمن 

بطبيعة الحال، مع استمرار تدخلها في كل 
من لبنان والعراق، ومحاولتها الدؤوبة العبث 

بأمن مملكة البحرين، كل هذا يحدث في عهد 
الرئيس اإلصالحي أيضا حسن روحاني، لتؤكد 

جمهورية المرشد أن حالة اإلصالح ليست 
سوى ذر للرماد في العيون المتصاص نقمة 

محتملة في الشارع المنغلق بفعل سيف الرقابة 
المسلط على كل شيء.

ولذلك فإن إشاعة الديمقراطية اإليرانية، 
التي لم تمانع بعض وسائل اإلعالم الغربية 
من استخدامها خالل توصيفها لالنتخابات 

اإليرانية األخيرة، ال تعدو كونها جزءا ال 
يتجزأ من مسعى غربي، من بعض الدول على 
أقل تقدير، للفوز بأعطيات إيران االقتصادية 
واستثماراتها التي باتت متاحة بعد توقيع 
االتفاق النووي، ولعل هذا بالتحديد ما دفع 

دولة منهكة اقتصادية مثل إيطاليا لطمس 
معالم عصر النهضة، وفرض الشادور على 

بعض مالمحها الحضارية حرصا على مشاعر 
ضيفها ”الغني“، وهو ما لم تفعله سابقا.

فما الذي سيفعله اإلصالحيون إذن؟ اإلجابة 
بكل بساطة ال شيء، ألن القرار النهائي مرتبط 

كما هو معلوم بيد المرشد األعلى علي خامنئي 
والذي ترتبط بمكتبه أجهزة المخابرات 

والحرس الثوري، وجميع مقومات القوة في 
الدولة، بل إن أي اتفاقية اقتصادية ينبغي أن 
تمر تحت أنظاره كي يجيزها أو يصدر فتواه 

بتحريمها، وهو لن يتخلى عن دوره هذا، والذي 
يستمده من ”الولي الفقيه“ بشكل مباشر، وهو 

لذلك لن يسمح لتجمع التيارات اإلصالحية 
التي تحاول منذ سنوات التمّلص من قبضته 

بالتحرك، وقد يكون ما حدث لرجله المقرب مير 
حسين موسوي خير دليل على ذلك.

إيران تغير وجهها فقط، تضع قليال من 
الماكياج على مالمحها كي تناسب وضعها 

االقتصادي الجديد الذي بدأ باإلفراج عن 
مليارات الدوالرات التي ظلت مصادرة 

لسنوات في البنوك الغربية، ال تريد أن يبدأ 
الشارع بالتحرك كما حدث في مرات سابقة، 

ولذلك اتخذت خطوة استباقية وسمحت 
لإلصالحيين بالصعود إلى السطح، وستكون 

مهمتهم محصورة في تحسين األوضاع 
المعيشية القاسية التي يعاني منها المواطنون 

اإليرانيون منذ سنوات. إيران تغير وجهها 
لكن ال تغير وجهتها التي رسمها الخميني منذ 

استولى على ثورة اإليرانيين.

إصالحات في جمهورية المرشد

طراد بن سعيد العمري
كاتب سعودي

} تدفع اجلغرافيا العربية لوحدها ثمن 
صناعة تاريخ وحاضر ومستقبل القوى 

اإلقليمية األجنبية وفاتورة التدخل العسكري 
والسياسي واالستراتيجي للفاعلني الدوليني 

على أرضها.
على وقع صراع القوى الناعمة تنفرط 

الوحدة الترابية وتنخرم السيادات وتضمحّل 
الهويات الوطنية واجلماعّية مستولدة هوّيات 
هجينة، تفضي بدورها إلى كيانات سقيمة هي 

في احملصلة عبارة عن ”نصف دولة، نصف 
جيش، ونصف شعب“.

باألمس فقط اعتبرت موسكو على لسان 
نائب وزير خارجيتها سيرجي ريابكوف 

أّن الفيدرالية هي احلّل األمثل واألوحد في 
سوريا ما بعد احلرب، وأّن هذا النموذج من 

النظام السياسي هو األقدر على إخراج البالد 
من حالة االستعصاء الثقافي واحلضاري 

والعسكري التي تعيش على وقعها منذ أزيد 
من 5 سنوات من عمر األزمة.

التصريح يعّد األخطر من الدبلوماسية 
الروسية على مدى سنني املعضلة الشامية، 

وفي مستوى اخلطاب السياسي ملوسكو يعتبر 
متناقضا مع املدونة الدبلوماسية الروسية 

والوحدة  التي تقوم على مفردات ”السيادة“ 
الترابية“ في سوريا.

التصريح الروسي باإلمكان مقاربته في 
سياق متّثل موسكو لوصفة السالم في البالد 

قياسا على النموذج السوفياتي الذي انتقل من 
حالة االحتاد بني اجلمهوريات السوفياتية إلى 

الفيدرالية صلب روسيا القيصرّية، وقد جنح 
النموذج الفيدرالي في احملافظة على العديد 
من الكيانات السياسية على شاكلة الشيشان 
ضمن الفضاء الروسّي، إضافة إلى متكنه من 
ضّم القرم إلى جناحه خالل الصيف املاضي.
بيد أّن الالفت في هذا املقترح أّنه يكشف 
عن تقاطع جوهري استراتيجي بني موسكو 

وواشنطن على اعتبار التقسيم الناعم من 
خالل إفراد احلكم الذاتي لإلثنيات املتمايزة 

عن السواد األعظم للشعب، واملتمّيزة سياسيا 
عن السلطة املركزّية كمنظومة للتسوية 

السياسية في املنطقة العربية.
صحيح أّن املقترح الروسي إلرساء 

اجلمهورية الفيدرالية يأتي في سياق املناكفة 
السياسية واالستراتيجية لتركيا، حيث 

تعمل موسكو على تأبيد الصراع التركي 
الكردستاني من خالل إنشاء حكم ذاتي 

ألكراد سوريا يغذي حلم االنفصال، ويتحّول 
مبقتضى الواقع إلى أدنى سقف تفاوضي بني 
أنقرة وأكراد شرق األناضول في حال السعي 

إلى إنهاء االقتتال الدائر منذ ثالثة عقود.
وصحيح أيضا أّن موسكو تريد من خالل 

هذا املقترح فسخ وتقويض ودحض كافة 
احملاوالت السياسية للتسوية بني املخابرات 

التركية من جانب، وعبدالله أوجالن رئيس 
حزب العّمال الكردستاني من جانب ثان، 

والتي أفضت إلى مسوّدة للتسوية راوحت 
مكانها بفعل الغارات التركية على معاقل 

”الكردستاني“ في تركيا وفي العراق أيضا.
غير أّن الصحيح أيضا أّن موسكو تهّدد 

سوريا بالتقسيم الناعم والتفّكك وتسحب 
النموذج العراقي على السياق السورّي وكأّن 

مصير البلدان العربية املنكوبة أّن تستبدل 
املركزّية املطلقة بفيدرالية التفتيت والتشرذم.
لم يرفع أكراد سوريا ليوم واحد عنوان 

احلكم الذاتي كشعار حتّرك سواء قبل األزمة 
أو خاللها، غير أّن التسويق للفيدرالية سيفتح 

شهّيتهم ال فقط لالنفصال عن العاصمة 
املركزّية وإمنا أيضا إلى تكوين كيان كردي 
أقوامّي مع كردستان العراق وأكراد تركيا. 
على اجلغرافيا السورية تتصارع مشاريع 

”الفيدرالّية“ بني منوذج تركي ساع إلى 
االستيالء على املنطقة الشمالية باسم الكيان 
السنّي، وبني منوذج روسّي يبتغي فيدرالية 

سورية إلنشاء الكيان الكردّي ال لتعميم السالم 
وإّمنا ملنع املشروع الفيدرالي التركّي في 

سوريا وإحيائه في شرق األناضول.
هي الفيدرالية الزاحفة على سوريا وليبيا 

أيضا، حيث تسّوق الفيدرالية كحّل سياسي 
وعسكرّي وإثني لغوّي لليبيا اجلديدة. ليبيا 

ما بعد التدّخل العسكرّي الغربي الذي يعّد 
له اليوم من احلدود اجلنوبية التونسية، 

حيث يحضر املراقبون األملان والبريطانيون 
للتحضير للعملية العسكرية املرتقبة.

هي الفيدرالية الزاحفة أيضا على اليمن، 
حيث أّن احلوارات القائمة لن تخرج عن 

مسودة دستور 2015 الذي نّزل اليمن السعيد 
في مقاربة األقاليم بني اجلنوب والشمال.
كّل سيادة مخترقة تفضي إلى تسوية 
مختلقة، الوطن وحده يتحدث مع أبنائه 

كمواطنني ويبرم معهم، ولصاحلهم، 
املصاحلات، أّما األجنبّي فينظر إلى الشعوب 

بعني الكيانات واجلماعات واإلثنيات 
والطوائف والهويات، ولئن حتدث الوطن 

باسم التعدد داخل الوحدة، فالثاني يصّر على 
الوحدة داخل الكيانات املتعددة. وهكذا يضيع 

املكان واإلنسان والزمان.

الفيدرالية الزاحفة

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

أمين بن مسعود

ي ر ي

كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

إيران تغير وجهها فقط، تضع قليال 

من املاكياج على مالمحها كي تناسب 

وضعها االقتصادي الجديد الذي بدأ 

باإلفراج عن املليارات من الدوالرات 

التي ظلت مصادرة لسنوات في البنوك 

الغربية

تراجع أهمية امللف السوري ال يعني 

عودة السالم إلى سوريا، لكنه يعني 

نقل األزمة في سوريا إلى موضعها 

الطبيعي وإلى املحلية والتعامل 

معها على أنها شأن سوري – سوري، 

وااللتفات لحل القضايا الجانبية التي 

كانت سببا في األزمة



} كيف نفهم دوافع الصراع الذي يندلع هذه 
األيام بين عمار سعداني األمين العام لحزب 

جبهة التحرير الوطني، وأحمد أويحيى 
األمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني 

الديمقراطي ومدير ديوان الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة؟ وهل هو صراع مبدئي يمكن أن 

يؤدي إلى زلزال داخل بيت السلطة وأدواتها 
الحزبية؟ أم أن الخالفات بين الرجلين هي 

مجرد مماحكات شخصية ال تتعدى عتبة 
التناقضات المزاجية العابرة؟ كيف نفهم 

دواعي هجوم عبدالرزاق مقَري زعيم حزب 
مجتمع السلم ”حمس“ على عمار سعداني، 
علما أن حزب ”حمس“ قد تقاسم الحكم في 

الماضي القريب مع حزب جبهة التحرير 
الوطني في إطار الوالء المطلق لحكم الرئيس 
بوتفليقة، وأنه بسبب ذلك لم يقدر حتى اآلن 

أن يقنع الشعب الجزائري بأنه تخلص من هذا 
الميراث الذي ال يزال شبحه يطارده إلى اليوم؟

الملفت أن عهد الرئيس بوتفليقة يتميز 
بتثبيت قاعدة سياسية أساسها الرجل الواحد 

في مكان الحزب الواحد التقليدي، وبإحداث 
شرخ عميق في المشهد السياسي العام يتمثل 

في تقسيم األحزاب إلى أحزاب مواالة رسم 
لها الدور الذي تلعبه مسبقا كمجرد بيادق 
تتحرك وفق إرادته، وإلى أحزاب معارضة 

شكلية تعاني من تناقضات حادة في ما بينها، 
سواء بسبب االنتماء العقائدي المتناقض 

والمتشظي أو جراء الطموح الشخصي 

للوصول إلى الحكم على نحو فردي. ويبدو 
أن المظهر الجديد في الحياة السياسية 

الجزائرية يتمثل في ما يحدث اآلن داخل 
أحزاب المواالة، ومن تنافر بين بعض رؤساء 
أحزاب المعارضة وبين بعض رؤساء أحزاب 

المواالة.
في هذه األيام بدأ رؤساء أحزاب المواالة 

يشَهرون ببعضهم البعض ويعلنون أمام 
المأل عن عدم انسجامهم وعن تنافرهم على 

نحو ملحوظ. ال شك أن هجوم رؤساء أحزاب 
المواالة على بعضهم البعض يعد سابقة لم 

تعهدها الساحة السياسية الجزائرية، ويبدو 
أن المحرك األساسي لمثل هذا التصادم يدخل 

في إطار المنافسة الشخصية، وقرع الطبول 
قبل موعد االنتخابات الرئاسية القادمة.

هذه الصراعات داخل أحزاب المواالة 
ليست أيديولوجية بأي معيار من المعايير 

ألنها متفقة جميعا على العمل بالنهج 
الرأسمالي المستورد وتطبيقه بطريقة بدائية 

ومتوحشة، وليست أيضا مبدئية خاصة أن 
هذه األحزاب تنصلت منذ زمن طويل من مبادئ 

وميراث حركة التحرر الوطني الجزائري، 
وليست كذلك بسبب اختالف وجهات النظر 

بخصوص التنمية الوطنية التي لم تحقق أي 
تحديث وتأصيل عصري. وفضال عّما تقدم، فإن 

أحزاب المواالة شاركت في تكريس التخلف 
االقتصادي والثقافي والتربوي..

وفي الواقع فإن هذه األحزاب ال تملك ثقافة 

النقد الذاتي في داخل هياكلها التنظيمية، 
وال تعتنق أخالقيات االعتراف بإخفاقاتها 

علما أنها هي التي قامت وال تزال تقوم بصنع 
القرارات وبتطبيقها، وهي التي ترسخ عمليات 

تصفيح بنية النظام الحاكم الكلية، وتزويق 
صورة السلطة الحاكمة التي هي جزء عضوي 

منها، فضال عن تورطها في تعميم البؤس 
السياسي والمادي والثقافي في الجزائر. 

وهكذا ندرك أن الصراعات الناشبة هذه األيام 
بين رئيسي أكبر حزبين تابعين للسلطة 

الحاكمة ليست إال صراعات شخصية حينا، 
مثل التنافس على االنفراد بالمشهد السياسي، 
وحينا آخر من أجل المنافسة على الوالء غير 

المشروط للرئيس بوتفليقة وللنظام الحاكم.
ففي واقع األمر فإن دوافع الهجوم الذي 

يشنه عمار سعداني، األمين العام لحزب جبهة 
التحرير الوطني هذه األيام على غريمه أحمد 
أويحيى األمين العام لحزب التجمع الوطني 
الديمقراطي تتصل بصراع الحزبين اللذين 

يعتبران جزءا عضويا من الواجهة السياسية 
للنظام الحاكم على المناصب الحساسة مثل 

البرلمان الذي يوجد في قبضة جبهة التحرير 
الوطني، ومجلس األمة الذي يستولي عليه 

حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والوزارات 
السيادية التي تتقاسم كعكتها أحزاب المواالة، 

وبعض الشخصيات المدنية المعروفة 
بانتسابها للنظام الحاكم ودعمها له، ومنصب 
رئيس الوزراء التابع مباشرة لرئيس الدولة. 

ومن الواضح أن خالف عمار سعداني، زعيم 
حزب السلطة التقليدي، مع أحمد أويحيى 

زعيم حزب آخر أنشأه جهاز المخابرات، يترجم 
ترجمة أمينة فولكلور النظام الحاكم المؤسس 

على بنية ال تحكمها عالقات داخلية مترابطة 
تؤّمن وحدتها، بل تتميز بأنها بنية مؤسسة 
على تجاور ”كانتونات“ متناقضة ال يجمعها 

سوى الوالء للنظام ولسلطة الرئيس بوتفليقة 
وعائلته وحوارييه في مختلف األجهزة الكبرى 

للدولة وخاصة الجيش والمخابرات.
إذا كان أحمد أويحيى كمدير لديوان 

الرئيس بوتفليقة خطرا على البالد ويزعج 
هذا عمار سعداني، فلماذا ال ينتقد هذا األخير 

من عّين أويحيى مباشرة في هذا المنصب 
السيادي وهو بوتفليقة نفسه؟

أما انتقادات عبدالرزاق مقري زعيم حزب 
مجتمع السلم لعمار سعداني، فتتميز بأنها 
ردود أفعال، أكثر مما هي تعبير عن الموقف 

األيديولوجي الذي يمس طبيعة النظام في 
الجزائر وجوهره الرأسمالي المتوحش 

والمحطم لهوية المجتمع الجزائري الثقافية 
واألخالقية واالجتماعية ولشخصيته التاريخية 

المناهضة لالستغالل الرأسمالي، وليست 
أيضا معارضة ألسلوب الرئيس بوتفليقة 
الفردي في تسيير شؤون البالد الداخلية 

والخارجية. 

} الهجمات الناجحة التي حققها الجيش 
الليبي في بنغازي ضد أوكار اإلرهاب 

والتطرف الداعشي، أفرحت كل الليبيين، 
وبالذات أهل بنغازي، الذين يتوقون إلى أن 
تحقق هذه الضربات الناجحة ضد اإلرهاب 
عودة السالم إلى مدينتهم وإعادة النازحين 

إلى مناطقهم ومنازلهم، وقد بدأ بعضهم 
في العودة فعال، وتأخر بعضهم رغم خروج 

اإلرهابيين منها، ألنهم زرعوا فيها خطر 
األلغام، فصار ال بد من تنظيفها من هذا الزرع 

الشيطاني قبل رجوع أصحابها إليها.
هذا النجاح الذي أحرزه الجيش في 
معارك بنغازي ضد عصابات المتطرفين 

يضعنا أمام مجموعة من الحقائق، تأتي في 
أولها، أن المؤسسة العسكرية الليبية التي 
تعاني التشظي والتقسيم تحت حكومة في 
غرب البالد وأخرى في شرقها، قادرة ودون 
تدخل خارجي، على دحر تنظيم داعش عن 

كامل التراب الليبي، إذا توفرت حكومة 
مركزية، تستطيع توحيد عناصر المؤسسة، 

المبعثرة شرقا وغربا وجنوبا، على أن يتولى 
المجتمع الدولي، ودون حاجة إلى جيوش، 
دعم المؤسسة العسكرية الليبية بالسالح، 
وتعزيز قدراتها القتالية بأجهزة االتصال 
الحديثة والتقنيات العسكرية المتطورة 
والدعم اللوجستي والتدريب والخبراء.

الحقيقة الثانية، تقول إن دولة اإلرهاب 
الداعشي، دولة ال جذور لها في ليبيا، وال 

وجود لحاضنة اجتماعية لها بين أهل 
البالد، وتتشكل أغلب عناصرها وكوادرها 
من إرهابيين قادمين من خارج البالد، من 

دول الجوار ودول العمق األفريقي، ومن دول 
إسالمية آسيوية، كما تقول الشواهد وما يتم 

التعرف عليه من قتلى أو أسرى.
الحقيقة الثالثة هي أن ما تحقق في 
بنغازي رغم أن الجيش ما يزال يواصل 

مهمته ولم يكمل إنجازها بعد، يمكن تعميمه 

على مناطق في ليبيا، بل وهناك بوادر نجاح 
تتحقق للجيش في مدينة أجدابيا، باعتبار 

أن دولة اإلرهاب الداعشي وجدت فراغا لعبت 
فيه وقامت باستغالله، بسبب انهيار الدولة، 

وتخلي ما تبقى من مؤسساتها وأجهزتها 
عن مسؤولياتها، ومعالجة هذا الفراغ، ولو 
بصورة مبدئية، ستحقق ما تريده المعركة 

من أهداف، فما حصل في بنغازي يشير إلى 
أن الفضل في الكثير من هذه النجاحات 

يرجع إلى التنسيق بين المؤسسة العسكرية 
والمجتمع المدني، عندما قام أهل المدينة 
أنفسهم وبادروا بمعاونة الجيش، وإكمال 
مهمات لم يستطع الجيش إتمامها، إال إذا 

وجد بيئة شعبية تنشط في مجال المقاومة 
وفي تقديم المعلومة وسحب الغطاء عن أي 

إرهابي ينشد حماية أهل المنطقة.
لذلك نقول إن أولويات حكومة الوحدة 

الوطنية، إذا تحققت والدتها المتعسرة، هي 
هذا اإلرهاب الذي لن يتحقق في وجوده 

أي استقرار وال أمان وال فرصة لبناء أركان 
الدولة، وقيام هذه الحكومة سيوفر أرضية 

النطالق المعركة بأكثر فعالية وستشمل 
كل المناطق التي وصل إليها تنظيم داعش 

لحسم المعركة معه واستئصاله من كامل 
التراب الليبي، إال أن هناك قضية أخرى ال 
مجال لالنتظار فيها حتى تحسم المعركة 

مع اإلرهاب، وهي التي تتصل بتردي الحالة 
اإلنسانية، التي وصفها علي الزعتري 

المنسق الدولي للشؤون اإلنسانية في ليبيا، 
بأنها حالة مزرية جدا ويصف ليبيا قائال إنها 

في غرفة اإلنعاش، وإن لم ننقذها فسندفع 
الثمن جميعا، ألنه كما يقول في تصريحاته 
هناك مليون ونصف مليون ليبي يواجهون 

خطر الموت، من واقع مليوني ونصف 
تقريبا في حالة عوز، هم في أمس الحاجة 

للغذاء والخدمة الصحية والتعليم ألطفالهم، 
والحماية لهم، وتأمين مكان لهم في مناطق 

هجرتهم ولجوئهم، ويضع لومه على الحراك 
السياسي في ليبيا.

المشكلة أن أهل هذا الحراك ال يرون هذه 
الحالة التي يراها الموظف الدولي، المعني 
بمثل هذه األمور والذي يستنجد بالضمير 

اإلنساني ويحاول استنفار الضمير الوطني، 
وهو مثلما يشير إلى تردي الحالة اإلنسانية 

يحمل في مضمونه اتهاما ألهل الحراك 
السياسي بممارسات مأساوية يقومون 
بها، لعل آخرها البلطجة التي رأيناها 

في مجلس النواب يوم جلسة التصويت 
على إقرار حكومة الوحدة الوطنية، عندما 

عطلت مجموعة تعارض قيام الحكومة عمل 
المجلس، ومنعت بقية األعضاء من الدخول، 

وحالت دون تصويت األغلبية لصالح 
الحكومة، فذهبوا إلى خارج مقر المجلس 
يعلنون مصادقتهم بهذه األغلبية الكبيرة، 
ولألسف فإن رئيس مجلس النواب لم يكن 

من حقه أن يتستر على موقفهم، عندما تكلم 
قائال إن ما حدث يحصل في كل برلمانات 

العالم، ولعله صادق في الشق الذي يتحدث 
عن الخالفات والصراعات، ولكن كالمه 

يجافي الحقيقة إذا قصد منع التصويت، ألن 
طبيعة البرلمانات هي أن تحسم خالفاتها 

بالتصويت، ولم نر برلمانا في العالم حجبت 
مجموعة منه، حق التصويت على مجموعة 

أخرى، وإال لتحول البرلمان إلى مهزلة 
ومسخرة وليس لتمثيل الناس بتفويض 
منهم، واتخاذ قرارات مصيرية تؤثر في 
مستقبلهم وترسم مقدرات بالدهم. وهي 
مسؤولية جسيمة نأمل أن نرى مجلس 

النواب الليبي يرتفع إلى مستواها، ويؤدي 
واجبه نحو الناس الذين أوصلوه إلى 

هذا المكان، وأن نرى جلسة إلقرار حكومة 
الوفاق الوطني يتوفر فيها احترام االختالف 

واالحتكام إلى صندوق التصويت وتغليب 
الوطن على التجاذبات العشائرية والمناطقية.

} تعتمد االستراتيجية األميركية في تطبيق 
أي تغيير تسعى إليه على آلية األمر الواقع 

الذي يتم تهيئة الرأي العام إليه.
ويعتبر نعوم تشومسكي هذه االستراتيجية 

أحد الوجوه األخرى للديمقراطية في الواليات 
المتحدة، حيث يقول في كتابه ”السيطرة على 
اإلعالم“ ”المفهوم اآلخر للديمقراطية أن يمنع 
العامة من إدارة شؤونهم وكذا إدارة وسائل 

اإلعالم التي يجب أن تظل تحت السيطرة 
المتشددة“ ومن أهم هذه األوجه ”حرف الرأي 

العام من خالل الترويج لمجموعة من المفاهيم 
تسوق ألحداث يتم التخطيط العتمادها“.

وفق هذه االستراتيجية تسير الواليات 
المتحدة في حسمها لألمور في العراق بعد 

تعّقد الموقف األمني وعدم قدرتها على حسم 
وجود داعش وتمدده في العراق وغيره، وإعالن 

الدوائر األمنية والسياسية األميركية عدم 
قدرتها على تحمل الضغوط األوروبية التي 

تتهم الواليات المتحدة بتأسيس داعش وبقية 
تيارات التشدد في المنطقة كرد فعل عكسي 

لغزو العراق واحتالله خارج إطار الوفاق 
الدولي في منظمة األمم المتحدة عام 2003.

هذه المقدمة هي كل ما تسعى الواليات 
المتحدة إلى تطبيقه في العراق مستخدمة 

”سد الموصل“ كذريعة في التغيير القادم. وإذا 
استطلعنا تدّرج التصعيد األميركي تجاه سد 

الموصل، فإنه قد بدأ بعدم االكتراث ال من بعيد 
وال من قريب إضافة إلى خلو التصريحات 
األميركية من أي خطر أو تعليق حول سد 

الموصل. ومع تمكن القوات العراقية وقوات 
المتطوعين والتشكيالت المسلحة من السيطرة 

على مناطق في صالح الدين وتطور المشهد 
السياسي في العراق لصالح قوى إيران 
الجديدة، بدأ الحديث عن خطر قد يحدث.

ومع تحشد القوات العراقية عند الرمادي 
واكتشاف وهن داعش وبقية الفصائل 

المتشددة، ظهر الرئيس األميركي باراك أوباما 
الواليات المتحدة من انهيار  ليفصح عن ”قلق“ 

سد الموصل، لكن مع سيطرة الشيعة على 
ديالى ووصولهم إلى بيجي وتهديدهم لألتراك، 

بدأت الواليات المتحدة عبر تصريحات وزير 
خارجيتها التحدث عن خطر جدي يتهدد سد 

الموصل من انهيار ربما يكون وشيكا.
وصوال إلى قمة التصعيد في التدرج 

المذكور جاء التحذير األميركي وتبليغ الرعايا 
األميركان بعدم التواجد في العراق خشية 

انهيار السد ألن التقارير تشير إلى احتمال 
ارتفاع المياه إلى 21 مترا في المناطق القريبة 

من بغداد وخالل ساعة فقط. هذا التصعيد 
جاء بعد االتفاق األميركي الروسي على تقاسم 

النفوذ وحسم معركة سوريا واإلذعان لقوة 
”إيران – روسيا – الشيعة“ في المنطقة.

السياقات التمويهية والفبركات اإلعالمية 
هي من أهم ركائز السياسة التي تستخدمها 

الواليات المتحدة للسيطرة على العقول 
واإلعالم. وعلى سبيل المثال يسوق تشومسكي 

أيضا مثال التزييف للمذابح التي ارتكبها 
األلمان مثل موضوع األطفال البلجيكيين ذوي 

األذرع الممزقة والتي روجت لها، وقتذاك، 
وزارة الدعاية البريطانية والتي كانت مهمتها 
”توجيه فكر معظم العالم“، وبعد ذلك السيطرة 

على فكر األفراد وتحويل األفعال من هادئة 
إلى هستيرية. ليتم تقبل تداعيات الحدث 

ويقول تشومسكي إنها كانت الموضوع األهم 
في حرف الرأي العام وتعبئته للوقوف بوجه 

النازية.
ما تحاول اإلدارة األميركية أن تفعله من 
تدرج التصعيد بتهديد انهيار سد الموصل 

هو ”توجيه فكر معظم العالم والعراقيين 
والمنطقة“، وهو مشروع استخدام الماء بدال 

من السالح وإفراغ المناطق الساخنة قبل 
إعالن اإلقليم السني والشروع بتفكيك العراق 

إلى أربع إدارات وسلطات مؤقلمة، ويمكن 
االلتفات إلى أن المنطقة السنية العراقية اليوم 

مهيأة تماما لالنفصال ولكنها تحتاج إلى 
بغداد، وهو ما يعطلها. وما يجري من حديث 

في أروقة اإليرانيين واألميركان هو بغداد فيما 
يصر اإليرانيون على أن األمر ال يعني بغداد 

البتة، وإنما يعني المناطق المحيطة بسامراء، 
لكن االختراقات األمنية األخيرة دللت على أن 

بغداد ما زالت هي محور النقاش والخالف.
وفي محاولة من الروس للدخول على طريق 

التقسيم وفقا لمصالحهم، نوه قبل أيام وزير 
الخارجية الروسي سيرجي الفروف صراحة 

بأن الفيدرالية ستكون الحل األنجع لسوريا إن 
فشل نموذج الدولة القائمة منذ عقد، األمر الذي 

يعزز المشروع األميركي في العراق.
إذن المياه قادمة لتطهير العراق وفق 

نظرية الحل األميركي المبلل وتغيير 
ديموغرافيته وتحويله إلى مناطق نفوذ إيرانية 

وتركية وأميركية. وما لم تستطع النيران 
فعله ستحسمه المياه، حيث أن حل األزمة من 
األرض هذه المرة سيختلف كثيرا عن حسمها 
من الجو، فالمياه ستجرف قوة وجود داعش 

وتفقده جدوى الدفاع عن مناطق تغمرها 
المياه، وتجعل المواجهة بينه وبين عامة 

المبتلين به من سكان المناطق التي يحتلها 
إجبارية، وال وجود لتطبيق شريعة في ظل 

وضع متأزم واستثنائي على غرار الفيضانات.
كما سيلفت غرق المناطق الساخنة 
المجتمع الدولي إلى االهتمام بإعمارها 

والشروع في بنائها وتقوية روابطها مع 
الجهات التي يتم انتقاؤها لتكون فاعلة مع 

اإلقليم السني في المستقبل.
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{تحقيـــق الســـالم واألمن واالزدهـــار على نحو دائم ومســـتدام فـــي ليبيا، يتطلـــب جهود جميع 

األطراف والتزامها بشكل جماعي، بوضع المصالح الوطنية الليبية فوق كل االعتبارات األخرى}.

بان كي مون
األمني العام لألمم املتحدة

فولكلور رؤساء األحزاب الجزائرية

ليبيا: جيش ونواب وحكومة تنتظر التصديق

ما لم تفلح فيه النار.. ستحسمه المياه

{بعد تحرير سد الموصل من قبضة داعش، أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت العمل من 

أجل عودة السد إلى العمل بشكل طبيعي، وإصالح األضرار التي لحقت به}.

مهدي رشيد مهدي احلمداني
مستشار وزارة املوارد املائية العراقية

املياه قادمة لتطهير العراق وفق 

نظرية الحل األميركي املبلل وتغيير 

ديموغرافيته وتحويله إلى مناطق نفوذ 

إيرانية وتركية وأميركية

خالف عمار سعداني مع أحمد أويحيى 

يترجم ترجمة أمينة فولكلور النظام 

املؤسس على بنية ال تحكمها عالقات 

داخلية مترابطة، بل تتميز بأنها 

بنية مؤسسة على تجاور {كانتونات} 

متناقضة ال يجمعها سوى الوالء للنظام

املؤسسة العسكرية الليبية التي 

تعاني التشظي والتقسيم قادرة 

ودون تدخل خارجي، على دحر تنظيم 

داعش من كامل التراب الليبي، إذا 

توفرت حكومة مركزية تستطيع 

توحيد عناصر املؤسسة

أزراج عمر
كاتب جزائري

د. أحمد ابراهيم الفقيه
كاتب ليبي

محمد السيد محسن
كاتب وإعالمي عراقي
ن الال



} صنعــاء - قـــال جتـــار مينيـــون إن احلـــرب 
املتواصلـــة في اليمـــن قوضت إنتاج العســـل، 
بعـــد أن أدت إلى نزوح الكثيـــر من منتجيه من 

مزارعهم.
ويشـــتهر اليمـــن بإنتاج بعض مـــن أجود 
وأشـــهر وأغلى أنواع عســـل النحل في العالم، 
والـــذي كان يـــدر أرباحا كبيرة علـــى املنتجني 
والتجـــار مـــن املبيعات فـــي الســـوق احمللية 

والتصدير للخارج.
لكن إنتاج وبيع العســـل تأثر بشـــكل كبير 
باالضطرابات السياسية والصراع املستعر في 
البـــالد، الذي أدى إلى إغالق الكثير من محالت 
العســـل، لعـــدم توفر األمـــوال لـــدى اليمنيني 

لشرائه.
وقال تاجر يدعى فهد حفظ الله إن انخفاض 
صادرات العســـل أثر تأثيرا كبيرا على أعماله 

هو وغيره من التجار.
وأضاف ”كان يتم تصدير العســـل باألطنان 

إلـــى خارج البالد. لكن احلـــرب املتواصلة أدت 
إلى تراجع الكميات املصدرة بنســـبة تصل إلى 
80 باملئة، بســـبب احلصار املفـــروض في البر 

واجلو والبحر“.
وال ميثل تراجع الصادرات ســـوى مشـــكلة 
واحـــدة من املشـــكالت التي تواجـــه من يربون 
النحل في اليمن. فقد أجبرت االشـــتباكات بني 
احلوثيني والقوات اليمنية املاليني على النزوح 

من بيوتهم وبينهم أصحاب مزارع النحل.
العباســـي  مرشـــد  العســـل  تاجـــر  وقـــال 
”املـــزارع تأثـــرت بشـــكل كبير جـــدا. النحالون 
كانـــوا يتنقلون من منطقة إلـــى أخرى من أجل 
رعاية النحل وجتميع العســـل. لكنهم أصبحوا 

يتنقلون بحثا عن األمن واالطمئنان“.
وأكد بائع العســـل مشـــير إبراهيم ”أصبح 
املواطـــن ال يســـتطيع شـــراء أي مـــن حاجاته 
األساســـية، فما بالك بالعســـل. لقـــد اضطررت 

لبيع محل بيع العسل بثمن بخس“.

وينتج اليمن تشـــكيلة متنوعة من عســـل 
النحل أشهرها عسل السدر األغلى ثمنا والذي 

ُيعتقد أن له فوائد عالجية كثيرة.
وكان ســـعر الكيلوغرام الواحد من عســـل 
الســـدر قبل احلرب يصل إلى 160 دوالرا بينما 
يصل ســـعر كيلوغرام شـــمع العسل إلى أكثر 

من 180 دوالرا.
لكن اآلن ومع اســـتمرار الصـــراع اليمني 
يعانـــي بائعو العســـل مثل كل ســـكان اليمن 
ومحبي العسل اليمني في العالم من عدم توفر 
ما يعتبره كثير من اليمنيني إحدى أهم السلع 

الثمينة في بالدهم.
ويعانـــي معظم ســـكان البالد مـــن أزمات 
اقتصاديـــة خانقة بســـبب احلرب املســـتعرة 
بني قـــوات التحالف التي تقودها الســـعودية 
مـــن جهة وبني املقاتلـــني احلوثيني وجماعات 
املســـلحني التابعـــني للرئيس املخلـــوع علي 

عبدالله صالح.

وتعاني البالد من شـــح في املوارد املالية 
بســـبب توقـــف تصديـــر النفـــط الـــذي كانت 
إيراداته تشـــكل 70 باملئة مـــن إيرادات البالد، 
إضافة إلى توقف معظم املساعدات اخلارجية 

واالستثمارات األجنبية وعائدات السياحة.
وتهـــاوى الريال اليمني بشـــكل متواصل 
منـــذ بدايـــة احلرب أمـــام الـــدوالر والعمالت 
األجنبية في ســـوق الصرف احمللية، وخاصة 
بعـــد قرار البنـــك املركزي في الشـــهر املاضي 
وقـــف ضمانات واردات الســـكر واألرز للتجار 

والشركات.
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◄ قّدرت هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات السعودية حجم اإلنفاق 

على خدمات االتصاالت وتقنية 
المعلومات في البالد بنحو 32 

مليار دوالر في عام 2015 بارتفاع 
نسبته 7 بالمئة بمقارنة سنوية.

◄ وقعت مجموعة سيمنس 
األلمانية اتفاق شراكة مع مجموعة 

”مابنا“ اإليرانية للمساهمة في 
تحديث البنى التحتية في قطاع 
الطاقة وتوسيع وتحديث نظام 

الطاقة والكهرباء اإليراني بشكل 
كامل.

◄ أظهرت بيانات أن صادرات 
كوريا الجنوبية واصلت الهبوط 

في فبراير للشهر الرابع عشر على 
التوالي منخفضة بنسبة 2 بالمئة 

لتصل إلى 36.42 مليار دوالر بسبب 
تباطؤ النمو في الصين.

◄ تراجع إنفاق اليابانيين في 
يناير بنسبة1 بالمئة بمقارنة 

سنوية، في حين انخفضت األجور 
بنسبة 1.3 بالمئة في الشهر 
المذكور، رغم إعالن عدد من 

الشركات الكبيرة عن زيادات في 
األجور.

◄ دعت غرفة تجارة وصناعة 
أبوظبي أمس، الشركات 

والمؤسسات الصناعية في المجر 
لالستفادة من الفرص المتاحة 

في أبوظبي في ختام اجتماعات 
اللجان االقتصادية المشتركة بين 

البلدين.

◄ وافق برنامج تمويل التجارة 
العربية على تمويل صفقات تجارية 

متنوعة للدول العربية األعضاء 
بقيمة 246 مليون دوالر لتصل قيمة 

التمويالت إلى 811 مليون دوالر 
منذ بداية العام الماضي.

باختصار

{خط استيراد العراق للطاقة الكهربائية من إيران خرج من الخدمة بسبب عمل تخريبي وقع في 
محافظة ديالى شرق بغداد}.

مصعب املدرس
املتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية

{تراجع ثقة المستهلكين واستمرار النمو الضعيف لألجور أجبر المتاجر البريطانية على خفض 
األسعار للحفاظ على حصتها في السوق}.

هيلني ديكنسون
املديرة التنفيذية الحتاد شركات التجزئة البريطانية

بالمئة نسبة انخفاض 
صادرات العسل اليمني 

مقارنة بمستويات 
ما قبل الحرب

80
الحرب تقوض إنتاج العسل اليمني الشهير

} أبوظبــي - قال خبــــراء ووكالء في قطاع 
الســــياحة إن رحالت الســــفاري وســــياحة 
الصحــــراء فــــي دول اخلليج تشــــهد إقباال 
كبيرا من الســــياح األوروبيني واآلسيويني، 

خصوصا في أشهر الشتاء.
وأكدوا أن أكثر من 70 باملئة من السياح 
القادمــــني إلــــى منطقــــة اخلليــــج أصبحوا 
يقصدون رحالت الصحراء السياحية، التي 
ســــجلت هذا الشتاء منوا يزيد عن 50 باملئة 

مقارنة باألعوام القليلة املاضية.
ويقضي الســــائحون رحالت بســــيارات 
الدفــــع الرباعي فــــوق الكثبــــان الرملية في 
صحراء الربع اخلالــــي، وتنظم لهم وكاالت 
الســــياحة ليالي فنية في عمق الصحراء في 

اإلمارات وقطر وسلطنة عمان.
واستقطبت ســــياحة الصحراء في دبي 
وأبوظبي والدوحة مشاهير الرياضة والفن 
في العالــــم، مثل جنوم الســــينما توم كروز 
وجيرمــــي رينــــر وبــــوال باتــــون، وجنم كرة 
القدم مارادونــــا، ومهاجم فريق ريال مدريد 
كريســــتيانو رونالــــدو، والنجم الســــويدي 
زالتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس ســــان 

جرمان، وجنوم رياضة التنس.
وقــــال اخلبيــــر الســــياحي فــــي منطقة 
اخلليج معتز اخلياط إن القطاع الســــياحي 
في اخلليج بات محركا رئيســــا في اقتصاد 
اخلليج، خــــالل الســــنوات املاضيــــة، لذلك 
تتســــابق دول املنطقة على طــــرح منتجات 
ســــياحية جديدة لرفع حصصهــــا من وفود 

السياح األجانب.
وأضاف أنــــه ”من واقع عملــــي اليومي 
في مجال السياحة، رصدت إقباال كبيرا من 
الوفود السياحية التي تأتي خصيصا لدول 
اخلليج لقضاء الوقت األكبر من رحلتها في 

الصحراء“.

وأشـــار إلـــى أن وكاالت الســـياحة فـــي 
اإلمـــارات وقطر، جنحـــت في إعـــداد برامج 
ســـياحية متميزة في الصحراء، تشمل توفير 
مركبـــات رباعيـــة الدفع للتجول فـــوق كثبان 
الرمـــال، ورحـــالت بالدراجـــات النارية، إلى 
جانب رحالت باإلبل، وإنشاء مناطق للتخييم 

في عمق الصحراء.
الســـياح ”يجـــدون  اخليـــاط إن  وتابـــع 
الطـــرق منارة فـــي قلب الصحـــراء مع توافر 
كافـــة اخلدمات الترفيهيـــة، التي تلبي جميع 

احتياجاتهم“.
وقـــال مســـؤولون فـــي وكالـــة ”جوري“ 
للسياحة، إن الســـائح حني يصل إلى املطار، 
يجد خدمة ”الرزمـــة الواحدة“ والتي تقدم له 
تطبيقـــات الهاتف التي تســـاعده في رحلته، 
وحجز الفنـــدق وبرنامـــج رحلة الســـفاري، 
ومواقع التخييم في الصحراء وتناول العشاء 

فيها أو ركوب اإلبل والصيد بالصقور.

ومع تزايد اإلقبال على سياحة الصحراء، 
اجته املســـتثمرون الســـياحيون إلى إنشـــاء 
فنـــادق من فئـــة اخلمس جنوم فـــي املناطق 

الصحراوية.
وقال باتريـــك انطاكي، مدير ”فندق املها“ 
في صحراء دبي، إن الفندق يســـتقطب املئات 
من الســـياح الذين يأتـــون خصيصا لقضاء 

عطالتهم في صحراء اخلليج الدافئة.
وأضاف أن ”الفندق يســـتقبل سياحا من 
مختلـــف الـــدول األوروبية، الذيـــن يفضلون 
ســـياحة الصحراء، على اإلقامـــة في الفنادق 
الفاخـــرة داخل املـــدن“، وقال إن هـــذا النوع 
من الســـياح ”يبحث عن اجلو الدافئ اجلاف، 
ويســـتمتع بهدوء الصحـــراء، واالبتعاد عن 

صخب املدينة لعدة أيام“.

وأشار انطاكي إلى أن ”الفندق يستقطب 
العديد من الشــــخصيات العامة واملسؤولني 
احلكوميــــني، ومشــــاهير الفــــن والرياضــــة 
من أنحــــاء العالم، الذين يقضــــون إجازات 
طويلة في فيالت مقامة بــــني كثبان الرمال، 
ويتمتعون بخدمات فندقية من فئة 5 جنوم“.

ورفض انطاكي الكشــــف عن أسماء هذه 
الشخصيات، مؤكدا أن سياسة اخلصوصية 
التــــي يطبقهــــا الفنــــدق، متنع الكشــــف عن 

أسماء نزالئه.
وفــــي صحراء إمــــارة رأس اخليمة، يقع 
فنــــدق ”بنيان تري“ الذي يضم أكثر من 100 

فيال فندقية بني كثبان الرمال.
ويقول مدير الفندق اكســــل جاروش إن 
سياحة الصحراء تشهد تزايدا مستمرا في 
الطلــــب، وأصبح هناك ســــائحون يقصدون 
املدن اخلليجية خصيصا لالســــتمتاع بهذه 

السياحة.
وأضاف أنه ”مع تزايد هؤالء السائحني، 
الفنــــادق  مــــن  املزيــــد  إقامــــة  أصبحــــت 
الصحراويــــة، أمــــرا ملحا لتوفيــــر الراحلة 

الكاملة لهم“.
وتابع أن الســــياح ”يأتــــون إلى صحراء 
إمارة رأس اخليمة بحثا عن املتعة البصرية 
لكثبــــان الرمال ومشــــاهدة حيوانــــات املها 
والظبــــاء واإلبــــل وهــــي تتحــــرك أمامهــــم 
بحرية، ويستمتعون بالهدوء الكامل املريح 
لألعصــــاب، إلــــى جانب االســــتمتاع باجلو 

الصحراوي اجلاف“.
وأضــــاف أن فنــــدق بنيان تــــري ”يتيح 
لنــــزالء الفنــــدق رحــــالت ركــــوب اخليل في 
قلــــب الصحراء، ورحالت املرور بني الكثبان 
الرمليــــة ضمــــن قافلة من اإلبــــل، إلى جانب 

مشاهدة عروض الصيد بالصقور“.
وقــــال إن معظم الســــياح ”يســــتمتعون 
باحلفالت العربية على أضواء القمر وأنغام 
املوســــيقى الشــــرقية، وهي أنشــــطة تسعد 
الســــائحني خصوصا القادمــــني من البلدان 

األوروبية“.

أكدت شــــــركات ســــــياحية خليجية أن معظم الســــــياح األجانب، الذين يزورون دول اخلليج 
ــــــك أدى إلى قفزة كبيرة في هذا  أصبحوا يقصدون رحالت الصحراء الســــــياحية، وأن ذل

القطاع، الذي أصبح رافدا أساسيا لتنويع االقتصاد في دول املنطقة.

سياحة الصحراء الخليجية تستقطب 70 بالمئة من زوار المنطقة
[ زيارات نجوم السينما والرياضة والفن تسهم في إنعاش القطاع [ ارتفاع العوائد السياحية يعزز الجهود المبذولة لتنويع االقتصاد

اصطياد متعة فريدة

معتز الخياط:
دول الخليج تتسابق على 

طرح منتجات سياحية 
جديدة لتنويع االقتصاد

باتريك انطاكي:
األوروبيون يستمتعون 

بهدوء الصحراء واالبتعاد عن 
صخب المدينة لعدة أيام

شركات النفط الروسية تدعم تجميد اإلنتاج لكنها ترفض خفضه

} أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك أن شركات النفط الروسية تساند 

فكرة تجميد اإلنتاج عند المستويات شبه 
القياسية المسجلة في يناير لكنها ال تؤيد 
أي مقترحات لخفض إنتاج الخام من أجل 

رفع األسعار العالمية.
جاء ذلك بعد أن التقى الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين برؤساء كبار المنتجين في 
البالد مثل إيغور ستشين الرئيس التنفيذي 

لروسنفت ووحيد علي كبيروف الرئيس 
التنفيذي وأحد مساهمي لوك أويل وآخرين 
لالستماع إلى وجهات نظرهم بشأن مقترح 

الشهر الماضي لتجميد اإلنتاج.
وذكر نوفاك الذي تفاوض على أول 

اتفاق نفطي عالمي محتمل في 15 عاما في 
الدوحة أن بوتين وشركات النفط، التي 

ضخت بمستوى قياسي مرتفع جديد لما 
بعد الحقبة السوفيتية بلغ 10.88 مليون 

برميل يوميا في شهر يناير، ناقشوا االتفاق 
في الكرملين.

وأبلغ نوفاك الصحافيين بعد 
االجتماع أن ”الشركات أكدت دعمها لهذه 
المبادرة وبوجه عام سيبعث هذا بإشارة 

إيجابية للسوق“.
وأضاف أن الشركات الروسية ”ال 

تقترح إجراءات جذرية… كما تعلمون هذا 
أمر صعب بسبب ظروفنا المناخية، إذا 

كان المقصود مقترحات لخفض اإلنتاج… 
ناقشنا هذا الخيار أيضا… لكن الجميع 
أيد الفكرة التي ناقشناها في الدوحة“.

وكانت مصادر ومندوبون في منظمة 
أوبك قد أبلغوا وكالة رويترز يوم الثالثاء 

أن من المستبعد أن تخفض المنظمة 
اإلنتاج خالل اجتماعها القادم في يونيو 
ألن من السابق ألوانه معرفة مدى سرعة 

زيادة اإلنتاج اإليراني.
وذكرت المصادر أن دول أوبك مثل 

السعودية تريد اختبار مدى التزام روسيا 
بتجميد اإلنتاج قبل أخذ أي خطوات 

جديدة لتحقيق استقرار األسعار.
وقال بوتين في مستهل أول اجتماع 

رسمي مع شركات النفط منذ اتفاق 
الدوحة إن ”مهمتنا هي المحافظة على 
استقرار قطاع النفط الروسي وتطويره 

وتنفيذ المشاريع طويلة األجل“.
وأكد رغبته في االستماع إلى وجهات 
نظر شركات النفط بشأن المقترح بشكل 
شخصي. وقال إن نوفاك أبلغه بموافقة 

جميع الشركات على التجميد. لكن 
روسنفت ولوك أويل وباشنفت وغازبروم 

أحجمت عن التعليق.
وإذا أبقت روسيا على متوسط إنتاج 

النفط هذا العام عند مستويات شهر 
يناير الماضي، فسوف تكون قد زادت 

اإلنتاج بنسبة 1.5 بالمئة فوق متوسط 
إنتاج العام الماضي، الذي يعد هو اآلخر 

مستوى قياسيا مرتفعا لما بعد الحقبة 
السوفيتية.

ويرى نوفاك أن تخمة المعروض في 
أسواق النفط العالمية تبلغ حوالي 1.5 
مليون برميل يوميا، لكن التجميد في 

حالة تطبيقه سيكبح الفائض لتتقلص 
فترة أسعار النفط المنخفضة بمقدار عام.

ولم يذكر متى قد تستعيد السوق 
توازنها، لكنه قال إن من المستبعد أن 

تعود األسعار إلى مستويات ما فوق المئة 
دوالر للبرميل واصفا النطاق بين 50 و60 

دوالرا بالمثالي، في وقت تحركت فيه 

العقود اآلجلة لخام برنت القياسي أمس 
حول 37 دوالرا للبرميل.

وأضاف نوفاك أن 73 بالمئة من الدول 
المصدرة للنفط مستعدة لالنضمام إلى 
االتفاق لكن الكثير يتوقف على مواقف 

الدول األخرى تجاه إيران.
وقال الوزير، الذي سيزور إيران 

الحقا هذا الشهر ”من الحقيقي أن إليران 
وضعا خاصا ألنها عند أدنى مستوياتها 

اإلنتاجية. لذا يبنغي في رأيي التعامل 
معها على انفراد وبقرار منفصل“.

وطرحت سلطنة عمان غير العضو 
في أوبك وبعض المصادر داخل المنظمة 

فكرة استثناء إيران من تجميد اإلنتاج، 
وهو النهج الذي عومل به العراق في 

السابق بعد خروجه من العقوبات 
الدولية. لكن حتى اآلن لم تتلق طهران أي 
عروض لشروط استثنائية وفقا لمصادر 

في أوبك.
وبحسب نوفاك فإن روسيا تنوي 

التفاوض مع الدول األخرى داخل أوبك 
وخارجها بخصوص اجتماع محتمل في 

مارس الجاري، لمحاولة االتفاق على قرار 
نهائي بشأن اتفاق التجميد.

فالديمير سولداتكين

اكسل جاروش:
إقامة المزيد من الفنادق 

الصحراوية أمر ملح مع تزايد 
إقبال السياح



} القاهــرة - أعلنـــت ثالثـــة بنـــوك مصريـــة 
حكومية، هـــي ”األهلي“ و”مصر“ و”القاهرة“، 
أن شـــهادات االدخار التي طرحتها للمغتربني 
في اخلارج، ستكون آلجال سنة و3 و5 سنوات.
وقالـــت إن عائـــد شـــهادات ســـنة واحدة 
ســـيكون عنـــد 3.5 باملئة و3 ســـنوات عند 4.5 
باملئة، فيما بلغ عائد شـــهادات 5 ســـنوات 5.5 
باملئـــة، وأن احلـــد األدنى لالكتتـــاب هو 100 

دوالر، دون حد أقصى.
وال ميكن اســـترداد الشـــهادة ألجل ســـنة 
قبل تاريخ اســـتحقاقها، بينما ميكن استرداد 
الشهادة ألجل 3 سنوات بعد 6 أشهر من تاريخ 

اإلصدار، وبعد سنة ألجل 5 سنوات.
وتوقعـــت دراســـات أجرتهـــا البنـــوك أن 
تتـــراوح حصيلة الشـــهادات بـــني 500 مليون 
إلى مليار دوالر في شهور الصيف، التي متثل 

موسم إجازات املصريني املغتربني.
العائدين  للمصريـــني  البنـــوك  وســـمحت 
مـــن اخلـــارج باالكتتاب فيها، شـــرط أن يكون 
امتالكهم حلســـاب أو وعـــاء ادخاري بالدوالر 

منذ 6 أشهر.
وشــــهدت أســــواق الصــــرف حالــــة مــــن 
االرتباك، تزامنت مع إعالن البنك املركزي عن 
ضمانات للمغتربني باسترداد األموال املودعة 
وعوائدها بالدوالر وليــــس باجلنيه املصري، 
وســــط تفاؤل من البنوك بارتفاع اإلقبال على 
الشــــهادات، خاصة أن نســــبة الفائــــدة تبدو 

مغرية للغاية.
ويحتســـب العائد اعتبارا مـــن يوم العمل 
التالي ليوم الشـــراء، ويتم بيع الشـــهادة من 
خالل الفـــروع اخلارجيـــة ومكاتـــب التمثيل 
التابعة لكل من البنك األهلي وبنك مصر وبنك 

القاهرة، ومن خالل الوكالء بالدول العربية.
ويتـــم بيـــع الشـــهادة مـــن خـــالل املواقع 
اإللكترونية للبنوك الثالثة عن طريق حتويالت 

مصرفية مـــن اخلارج أو من خـــالل البطاقات 
االئتمانية الصادرة من بنوك خارجية.

لكـــن رئيس البنك الوطني الســـابق أحمد 
قورة، قال إن الشـــهادات الدوالرية حل مؤقت 
ألزمـــة نقص تدفق النقـــد األجنبي، وتعني أن 
احلكومة تريد جمـــع املزيد من الدوالرات دون 
اللجـــوء إلى صندوق النقـــد الدولي، باللجوء 

إلى أبنائها في اخلارج.
واســـتبعد فـــي تصريحـــات لـ”العرب“ أن 
تســـاهم اخلطـــوة في خفـــض ســـعر الدوالر 
فـــي الســـوق املصريـــة، إذا كان اإلقبـــال على 
الشهادات ضعيفا، أما في حالة اإلقبال الشديد 
ســـينخفض ســـعر الـــدوالر، ويصبح ســـوق 
الصـــرف املوازي فـــي ورطـــة، ألن لديه أمواال 

هائلة جمعها خالل الفترة املاضية.
وحذر قورة من أزمة مالية عند اســـتحقاق 
صـــرف عوائـــد الشـــهادات، وأن يواجه البنك 
املركزي مشـــكلة توفير تلك األمـــوال بالدوالر، 
خاصة إذا ارتفع سعر صرف الدوالر في موعد 

استحقاق تلك الشهادات.
وقـــال إن البديـــل هـــو إقنـــاع املصريـــني 
املغتربني بالتخلي عن الـــدوالر مقابل اجلنيه 
املصري، لكن بسعر مرتفع نسبيا، مبعنى منح 
املغتربني 9 جنيهات للدوالر، حني يكون سعره 
8.5 جنيـــه، وفي هـــذه احلالة ســـيكون هناك 
إقبـــال أكبر على التنازل عـــن الدوالر من أجل 

احلصول على مقابل أعلى.
لكن رشاد عبده أستاذ االقتصاد باألكادميية 
العربية للعلـــوم املالية واالقتصادية، حذر من 
أن تقود جماعة اإلخوان املسلمني في اخلارج 
حملة ضد هذه الشهادات، بتخويف املغتربني 
من أن الدولة لن تعيد لهم أموالهم مرة أخرى، 

وإنها قد تعيدها لهم بالعملة املصرية.
كما حذر من تقدمي شركات توظيف األموال 

ســـعرا أعلى للدوالر، وقد يستغل رجال أعمال 
اإلخوان تلك الشركات حملاربة البنوك املصرية 
برفع سعر تغيير الدوالر، وقطع الطريق عليها 

من جمع العمالت األجنبية.
وقال رشـــاد لـ”العرب“ إنه يستبعد اإلقبال 
الكثيف على الشـــهادات، ألســـباب عدة تتعلق 
بفقـــدان الثقة في اجلهاز املصرفـــي، واعتقاد 
بعضهـــم أن إعـــادة املدخرات بنفـــس قيمتها 
الدوالريـــة غير مضمون من األســـاس، إضافة 
للتشـــكك فـــي إمكانيـــة احلصـــول علـــى تلك 

العوائد املرتفعة.
وأضاف أن احلل األمثـــل هو إعالن البنك 
املركـــزي املصري عـــن بنود محـــددة ومقنعة 
ومطمئنة أنـــه الضامن احلقيقي لهذه األموال 

وفي أي وقت.

وعلـــى النقيـــض، قالـــت فائقـــة الرفاعي 
وكيـــل البنك املركزي ســـابقا، إن دخول البنك 
املركـــزي طرفا أصيال في ضمان عودة األموال 
للمغتربـــني وبنفس العملة، ســـوف يطمئنهم 
ويساهم في زيادة عدد اإلقبال على الشهادات.

واســـتندت في ذلك إلى أن الفائدة احملددة 
”مغريـــة“، فضال عـــن أن الكثير مـــن املغتربني 
كانـــوا قد طالبوا بذلك، مـــا يعني أن التخوف 

من قلة اإلقبال أمر مستبعد.
لهـــا  القضيـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
بعـــد وطنـــي، ألن املغترب سيشـــعر أنه يخدم 
بلده، مـــن منظور وطني باإليـــداع في البنوك 
احلكوميـــة، ومـــن ناحية أخرى يســـتفيد من 

العائد االستثماري الكبير.
يذكـــر أن هـــذه املبادرة ليســـت األولى من 

نوعهـــا، فقـــد مت إطالق شـــهادات اســـتثمار 
مشـــابهة عام 2012 بعد انخفـــاض احتياطات 
النقد األجنبي ملســـتويات تغطي 3 أشهر فقط 
من واردات البالد، وقـــام البنك األهلي حينها 
بإصدار شـــهادات استثمار دوالرية حتت اسم 
”املصـــري“ موجهـــة للمغتربني، بهـــدف ”دعم 
االقتصـــاد الوطنـــي ومتويل خطـــة التنمية“، 

بحسب البنك املركزي.

إن  مصريـــون  جتـــار  قـــال   - القاهــرة   {
البيروقراطية تزيد تعقيد أزمة واردات القمح 
املصريـــة، رغـــم أن تخمة معـــروض احلبوب 
العاملـــي، من املفترض أن جتعل شـــراء القمح 
سهال ورخيصا، يالنسبة ألكبر مستورد للقمح 

في العالم.
وترفض اإلدارة املركزيـــة للحجر الزراعي 
الســـماح بدخول حبة قمح واحـــدة، إذا كانت 
مصابـــة بطفيل اإلرجـــوت الشـــائع، الذي قد 
يؤدي إلى الهلوســـة والســـلوك غير العقالني 
عنـــد تعاطيه بكميات كبيرة، لكن املســـتويات 

الضئيلة منه غير مضرة باإلنسان.
وعطـــل االرتباك بشـــأن موقـــف مصر من 
مســـتويات اإلرجـــوت مناقصـــات القمح، مما 
يثيـــر احتمـــال نقص في اإلمـــدادات قد يفجر 

مشكلة سياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، 
بســـبب اعتماد الفقـــراء الكثيـــف على اخلبز 

املدعم.
ويســـتخدم مســـؤولو إدارة احلجر لوائح 
ترجـــع إلى عـــام 2001، وحتظر الســـماح بأي 
نســـبة من اإلرجوت. وكانت املرة األولى التي 
تستخدم فيها تلك اللوائح لرفض شحنة قمح 

في ديسمبر املاضي.
وقال سعد موســـى رئيس اإلدارة املركزية 
للحجـــر الزراعي إن ”تشـــريعاتنا تقول إنه ال 
بد أن تكون الشـــحنة خالية من اإلرجوت ألننا 
نحافـــظ على الثروة الزراعيـــة“. لكن املتحدث 
باســـم وزارة الزراعة عيد حـــواش قال إنه ”ال 
علم له باللوائح التي يعتمد عليها موسى، وأن 
الوزارة تقبل نسبة 0.05 باملئة من األرجوت“.

املصريـــني  املســـؤولني  معظـــم  وميتثـــل 
ملواصفات مختلفـــة أصدرتها الهيئة املصرية 
العامة للمواصفات واجلودة في 2010، وتسمح 
بتلك املستويات الضئيلة، وهو املعيار الشائع 
عامليـــا وما تعمـــل به الهيئـــة املصرية العامة 

للسلع التموينية.
وأكـــد ممـــدوح عبدالفتـــاح نائـــب رئيس 
هيئة الســـلع التموينية لرويترز ”ما يحكمني 
هـــو املواصفات املصريـــة“، مشـــددا على أن 
مواصفات 2010، وهي األحدث، مقبولة عامليا.

وبـــدأ القلق ينتشـــر فـــي أوســـاط التجار 
بعـــد أن رفضـــت إدارة احلجـــر الزراعـــي في 
ديسمبر شـــحنة من القمح الفرنسي اشترتها 
هيئة الســـلع التموينية بسبب احتوائها على 

مستويات ضئيلة من اإلرجوت.

واضطرت الهيئة إلى إلغاء مناقصتني بعد 
عـــزوف التجـــار واملوردين غيـــر املتيقنني من 
خلو شـــحناتهم من اإلرجـــوت واملتخوفني من 

التكلفة الباهظة لرفض الشحنات.
وبعـــد أســـابيع من االرتباك حـــاول وزيرا 
الزراعة والتموين تطمني السوق في 7 فبراير 
بأن مصر ستقبل كل الشحنات التي تقل نسبة 

اإلرجوت فيها عن 0.05 باملئة.
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◄ دشنت شركة إسمنت أفريقيا 
المغربية وحدة اإلنتاج الثانية في 

ساحل العاج التابعة لمجموعة 
الضحى المغربية، التي ستمكنها 

من مضاعفة اإلنتاج ليصل إلى 
نحو مليون طن من اإلسمنت 

سنويا.

◄ وقعت منظمة العمل الدولية 
اتفاقية شراكة مع الجمعية 

المغربية للثقافة المالية بهدف 
تعزيز الثقافة المالية في أوساط 

الشباب والنساء والمهاجرين 
والمشاريع الصغيرة جدا 

والصغيرة والمتوسطة.

◄ قال الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية إن المشاريع 

الزراعية استحوذت على نسبة 
تصل إلى 18 بالمئة من النشاط 

التمويلي للصندوق منذ إنشائه، 
والتي بلغت نحو 466 مليون دوالر.

◄ بدأت شركة ”دانة غاز“ بيع 
الغاز المنتج من حقل الزوراء 

البحري في إمارة الشارقة، الذي 
بدأ اإلنتاج في 14 يناير الماضي. 
ومن المتوقع أن يبلغ معدل تدفق 
الغاز 40 مليون قدم مكعب يوميا.

◄ أظهرت بيانات رسمية 
صدرت بمناسبة انطالق أعمال 

المؤتمر العربي لسياحة األعمال 
والمؤتمرات، أن إمارة دبي 

استأثرت بنسبة 27 بالمئة من 
سوق صناعة المعارض في دول 

الخليج.

◄ تراجعت تحويالت األجانب إلى 
الخارج في يناير بنسبة 5 بالمئة 

بمقارنة سنوية لتصل نحو 3.2 
مليار دوالر، وهو أدنى مستوى 
لها منذ أكتوبر الماضي بحسب 
صحيفة االقتصادية السعودية.

باختصار

اقتصاد
{الكويت ستحدد موقفها من حضور االجتماع المقرر لمنتجي النفط من داخل أوبك وخارجها 

بناء على طبيعة الدعوة التي تتلقاها}.
أنس الصالح
وزير النفط الكويتي بالوكالة

{منتجـــو النفط في روســـيا اتفقوا على إبقاء إنتاج النفط هذا العام عند مســـتويات يناير في إطار 
سعي موسكو لدعم أسعار الطاقة المنخفضة}.

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

فائقة الرفاعي:
ضمانات البنك المركزي 

ستطمئن المغتربين وتزيد 
اإلقبال على هذه الشهادات

رشاد عبده:
مخاوف من أن تقود جماعة 

اإلخوان المسلمين في 
الخارج حملة ضد الشهادات

سعد موسى:
تشريعاتنا تقول إنه ال بد 

أن تكون الشحنة خالية 
تماما من طفيل اإلرجوت

أحمد قورة:
البنك المركزي سيكون 
في ورطة عند استحقاق 

أجل تلك الشهادات

البيروقراطية واللوائح القديمة تفاقمان أزمة واردات القمح المصرية

البنوك المصرية تلجأ للمغتربين لزيادة احتياطات العمالت األجنبية
[ تأجيل األزمة بطرح شهادات {بالدي} بالدوالر بفائدة مغرية [ مخاوف من عرقلة اإلخوان المسلمين لفرص نجاح اإلصدار

وســــــط حالة من التخبط التي يعيشها سوق الصرف املصري، طرحت بنوك محلية مصرية 
ــــــادة احتياجيات النقد األجنبي،  شــــــهادات ادخارية بالدوالر للمغتربني، كأحد احللول لزي

وخفض سعر الدوالر الذي وصل إلى مستويات قياسية مقابل اجلنيه.

الحاكم الفعلي

سيارة من طراز المبرغيني {هاركان أفيو} معروضة أمس في معرض جنيف للسيارات

أسعار النفط تقاوم نمو
املخزونات األميركية

} لندن - حافظت أســــعار النفط العاملية على 
معظم مكاســــبها، ليســــتقر مزيــــج برنت قرب 
37 دوالرا للبرميــــل، رغــــم ارتفــــاع املخزونات 
األميركيــــة بنحــــو 10 ماليــــني برميــــل لتصل 
ملستويات قياســــية. وتلقت األسعار دعما من 

خطط املنتجني للتصدي لتخمة اإلمدادات.

برمل نفط برنت في لندن



العروض تنهال على نائب مصري لشراء {حذاء عكاشة}
} القاهــرة – بعد أكثر من عقد، يتكرر مشـــهد 
العـــرض الذي تقـــدم به مـــدرب منتخب العراق 
الســـابق لكرة القـــدم عدنان حمد لشـــراء حذاء 
الصحافي العراقـــي منتظر الزيدي الذي ضرب 
به الرئيس األميركي األسبق جورج بوش خالل 

مؤمتر صحافي، مببلغ 100 ألف دوالر.
فقد كشـــفت وســـائل إعالم محلية مصرية نقال 
عـــن النائب املصري كمال أحمد أنه تلقى عرضا 
لبيع احلذاء الذي ضرب به زميله النائب املتهم 
بالتطبيع مع إســـرائيل توفيق عكاشـــة، األحد، 

حتت قبة البرملان.
وقـــال النائب إن شـــخصا اتصل به عارضا 
شـــراء احلذاء الذي ضرب به عكاشـــة في مزاد، 

فـــكان رده ”أنـــا موافق بشـــرط أن يتـــم التبرع 
بثمن احلـــذاء مناصفة بني صندوق حتيا مصر 

والقضية الفلسطينية“.
ولم يكشـــف املســـؤول عـــن قيمـــة العرض 
أو الشـــخص الذي يريد شـــراء احلذاء، غير أن 
البعـــض من املتابعـــني قـــال إن عروضا أخرى 
كثيرة قـــد تنهال على النائب الذي أحدث ضجة 
كبيرة في مصر بتصرفه الغريب وغير املسبوق.
وكان مجلـــس النـــواب املصري قـــد وافق، 
اإلثنني، على حرمان عكاشـــة من احلضور عشر 
جلسات بعد حتقيق أجرته جلنة برملانية خاصة 

رأت أنه أهان املجلس ورئيسه علي عبدالعال.
ووقع هذا اجلزاء على النائب املثير للجدل 

بتصرفاته وتصريحاته، في اليوم التالي، بعد 
إحالته إلى جلنة التحقيق الستضافته السفير 
اإلســـرائيلي حاييم كورين في منزله مبحافظة 

الدقهلية إحدى محافظات دلتا النيل.
وفـــي األيام األولى من عمـــر البرملان الذي 
تشـــكل قبل نحو شهرين وضع عكاشة شريطا 

الصقا على فمه كتـــب عليه ”ممنوع من الكالم 
بأمـــر احلكومـــة“، زاعمـــا أن رئيـــس املجلس 

مينعه من الكالم في اجللسات.
وتثيـــر آراء عكاشـــة السياســـية جدال بني 
املصريني. وقبل نحو أســـبوع قـــال لصحيفة 
مستقلة في شريط مســـجل نشر على موقعها 
”هذه حكومـــة عاجزة. حكومة ضعيفة. حكومة 
ال تصلـــح أن تتبـــوأ مكانها. وعلـــى الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي إذا أراد أن يســـتمر أن 

يقيل هذه احلكومة“.
يذكر أن عكاشة وصف نفسه بعد فوزه في 
انتخابات مجلس النواب في شـــريط مســـجل 

نشر على يوتيوب بأنه ”مفجر ثورات“.

ســــخرت وزيــــرة اخلارجيــــة  } واشــنطن – 
الســــابقة هيالري كلينتون حينما حلت ضيفة 
الذي  علــــى برنامج ”ســــترداي نايت اليــــف“ 
يعرض على شــــبكة أن بي سي األميركية قبل 
أشــــهر من طريقة كالم منافســــها اجلمهوري 
الصعــــب دونالــــد ترامــــب وطريقــــة حديثــــه، 

بتقليده وهو يقول ”أه أنتم خاسرون“.
كمــــا حاولت حشــــد التأييد لهــــا بطريقة 
مثيرة الستفزاز اجلمهوريني حينما حثت هذه 
السياســــية ”املاكرة“ طيلة حملتها االنتخابية 
التمهيديــــة الناخبــــني األميركيــــني على عدم 
التصويــــت ملنافســــها املغرور الــــذي وصفته 

باملتحرش بالنساء.
لكن من الواضح أنها فشلت في مساعيها 
فبعد أن اعتبرت على نطاق واسع الشخصية 
األقرب إلى ترشيح الدميقراطيني لها قبل عام 
واحد، جتد نفسها اآلن في مواجهة صعوبات 
أشد كثيرا من تلك التي تصورها أي شخص، 
مبــــا في ذلك هي شــــخصيا بعد أن اســــتطاع 
ترامب حتقيق نصر كبير في الثالثاء العظيم.

وتشــــير التوقعات إلى أن تســــمية ترامب 
مرشــــحا على األرجح للحزب اجلمهوري هذا 
الصيف ستقدم الرئاســــة على طبق من فضة 
لكلينتون، لكن األمر قد ال يكون بهذه السهولة 
نظرا آلدائه الذي فاق التوقعات في كل مرحلة.
”املتعجرف“  اجلمهوري  املرشــــح  ومازال 
احملتمــــل ملنصــــب الرئاســــة موضــــع تنــــدر 
وسخرية من خصومه بشكل لم يسبق له مثيل 
في االنتخابات األميركية ســــواء بني صفوف 

حزبه أو في الفريق اآلخر.

وقد صبت املنافسة على بطاقة الترشح عن 
احلزب الدميقراطي كلينتون، جام ســــخريتها 
على ترامب وعلى ســــذاجته السياسية، بينما 
جعله خصمه من نفس الفريق اجلمهوري تيد 
كروز موضوعا ملجموعة إعالنات ساخرة بدأ 

بثها في والية كارولينا اجلنوبية مؤخرا.
وتعتقد كلينتون أن جهل ترامب بالسياسة 
يجعلــــه يعتقد أنــــه كلما زاد مــــن تصريحاته 
العنصرية ومواقفه املتطرفة فإن ذلك يساعده 
على كســــب األصــــوات. فعندما ســــألها أحد 
التالميذ خالل جولتها في مدينة دينمارك في 
كارولينا اجلنوبية كيف سيكون شعورها إذا 
اجتمعت بترامب وجها لوجه، ردت قائلة ”أنا 

أعرفه من قبل ولم يكن كذلك“.
ويبدو أن وزيرة اخلارجية الســــابقة التي 
تطرح نفسها بأنها مدافعة عن حقوق النساء 
وتريــــد أن تكون أول امرأة تصــــل إلى البيت 
األبيض غير قادرة على جذب هذه الفئة املهمة 

مــــن الناخبني لالقتراع الرئاســــي، كما أثبتت 
االنتخابات التمهيدية.

وعلى العكــــس من ذلك يجد دونالد ترامب 
املثيــــر للجــــدل بســــبب عنصريتــــه ومعاداته 
للمهاجرين واملسلمني، نفسه محظوظا كثيرا 
الشــــعارات  باســــتخدامه  بجذب الناخبني له 
الشــــعبوية التي تعود لفتــــرة الثالثينات من 

القرن املاضي.
والالفــــت في كل ذلك أن املرشــــحني األبرز 
للرئاســــة األميركية يحققــــان تقدما للوصول 
إلى املراحل القادمة من السباق الرئاسي رغم 
أنهمــــا متورطان في عدد من القضايا بعضها 

ميس األمن القومي للواليات املتحدة.
ومؤخرا، نشــــر موقع ويكليكس الشــــهير 
وثيقة سرية جاء فيها أن املخابرات األميركية 
وباقتــــراح مــــن كلينتون حينمــــا كانت وزيرة 
للخارجية، كانت تتجســــس على األمني العام 

لألمم املتحدة بان كي مون.

ولفت مؤســــس املوقــــع جوليان أســــاجن 
االنتبــــاه إلــــى االجتماعات الشــــخصية لبان 
كي مون، وحتديدا بشــــأن قضايا تغير املناخ، 
وأكــــدت تســــريباته أن املخابرات جتسســــت 
عليهــــا بغــــرض حمايــــة الشــــركات النفطية 

األميركية العمالقة.
أما ترامب فمالحــــق قضائيا بتهم تتعلق 
بالفساد حيث كشف موقع ”فوكس“ األميركي، 
األربعاء، أنــــه قد يقوم باإلدالء بشــــهادته في 
ثالث قضايا منفصلة بشــــأن مزاعم االحتيال 
التي تتعلــــق بـ“جامعة ترامــــب“، وذلك قبيل 

انتهاء احلملة االنتخابية.
وميكن أن تشــــمل هذه القضية أدلة تعود 
لســــتة أعوام تثبــــت املمارســــات اخلادعة ملا 
كان يعرف في الســــابق باسم جامعة ترامب، 
وهــــي عبارة عن شــــركة للتعليــــم اإللكتروني 
تقدم دورات دراسية للراغبني في دراسة املال 

واألعمال برسوم تصل إلى 35 ألف دوالر.

السخرية سالح كلينتون وترامب في السباق الرئاسي

الفائزان  ــــــان  األميركي املرشــــــحان  اتخذ 
ــــــاء العظيم من الســــــخرية وســــــيلة  بالثالث
نعتمــــــد  فبينمــــــا  أهدافهمــــــا،  ــــــوغ  لبل
ــــــالري كلينتون الكوميديا  الدميقراطية هي
السياســــــية جلــــــذب املزيد مــــــن املؤيدين 
لها، يتوخى منافســــــها اجلمهوري دونالد 
ترامب أســــــلوب الدمياغوجية واالستهزاء 

حتى من منافسي حزبه.

الماكرة والمحتال

 [ المزاح أمام الجمهور طريقة مثلى للمرشحين لحصد أصوات الناخبين األميركيين

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أثارت صورة سيلفي للعاهل 
السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز مع طفلة خالل رعايته 
للمهرجان السنوي لسباق الخيل 

على كأس الملك عبدالعزيز في 
ميدان الفروسية بالجنادرية إعجاب 

الكثير من السعوديين.

◄ نشر رئيس الحكومة اللبنانية 
األسبق سعد الحريري عبر 

صفحته في تويتر صورة تجمعه 
بمواطن لبناني يدعى بيار أبي 

زيد شبيه والده رفيق الحريري، 
أثناء استقباله في بيت الوسط في 

بيروت.

◄ أوعز الرئيس التركماني قربان 
غولي بردي محمدوف بتقديم 

مكافأة مالية لنساء البالد بمناسبة 
عيد المرأة العالمي، وفقا لمواقع 

إلكترونية تركمانية، حيث 
ستحصل كل امرأة على مبلغ 

140 دوالرا.

◄ اعتلى نائب الرئيس األميركي 
جو بايدن وزوجته المسرح في 

افتتاح حفل األوسكار لتقديم 
المطربة ليدي غاغا، التي شدت 

بأغنيتها المرشحة لألوسكار والتي 
تتحدث عن االعتداءات الجنسية في 

الجامعات.

◄ دشنت الرئيسة البرازيلية ديلما 
روسيف حسابا على موقع ويبو، 
الذي يعد بديال لشبكة تويتر في 

الصين، بهدف الترويج لدورة 
األلعاب األولمبية في مدينة ريو دي 

جانيرو صيف هذا العام.

◄ شبه الرئيسان السابقان 
للمكسيك فيلبي كالديرون وفيسينت 

فوكس، المرشح الجمهوري 
للرئاسة األميركية دونالد ترامب 

بالزعيم النازي أدولف هتلر بسبب 
عنصريته تجاه المهاجرين.

باختصار
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{المخرجة تشـــينوي رفعت اسم باكســـتان عاليا بحصولها على األوسكار عن فيلمها الذي يبرز 

قضية إنسانية مهمة في مجتمعنا وال سيما في ما يتعلق بحقوق المرأة}.

ممنون حسني
الرئيس الباكستاني

{ثقـــة قيـــادات اإلمارات فـــي تعييني في منصبي الجديـــد زادتني تصميما علـــى أداء واجبي 

وتحمل مسؤولياتي تجاه بلدي واإلسهام في تحقيق رؤية دولتنا وتجسيد أحالم شعبنا}.

نورة بنت محمد الكعبي
وزيرة شؤون املجلس الوطني االحتادي اإلماراتي

كلينتون المدافعة عن النساء 

أصواتهن  حصد  فــي  تفشل 

وجهل ترامب بالسياسة يرفع 

من أسهمه

◄

استبعدت قائمة ديبريتس السنوية  } لندن – 
ألكثر 500 شخصية مؤثرة في بريطانيا، الشهر 
املاضي، اسمي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 
وزعيم املعارضة جرميي كوربني، بينما ضمت 
الوزيرة األولى في إســـكتلندا نيكوال ستيرجن 
ووزيـــر اخلزانـــة جـــورج أوزبـــورن ووزيرة 

الداخلية تيريزا ماي.
قد يبـــدو هذا األمـــر غريبـــا للبعض، لكن 
آخريـــن يعتقـــدون أن مكانهمـــا خـــارج هـــذا 
الالمســـؤولة  تصرفاتهما  جـــراء  التصنيـــف 
أحيانا أو رمبا لعدم قدرتهما على اإلقناع، رغم 
أنهمـــا فازا العام املاضي في محطتني مهمتني 

في مسيرتيهما السياسيتني الطويلتني.
صـــراع الرجلني بـــدأ في الفتـــرة املاضية 
يحمـــل الكثير من االنتقادات بســـبب املواقف 
املتناقضة حول السياســـة العامة لبريطانيا، 
بل وصل بهمـــا األمر إلى الســـخرية والتهكم 
من مظهر بعضهما البعض، ولهذا السبب قرر 
اليساري كوربني التعامل مع خصمه احملافظ 

كاميرون بطريقة مختلفة.
وكشـــف زعيم حزب العمال عن نيته إهداء 
”أســـوأ ربطـــة عنـــق فـــي العالم“ إلـــى رئيس 
الـــوزراء، وذلك ردا منه على اســـتخفاف زعيم 

احملافظني مبظهره في البرملان مؤخرا.
وخالل إطالق حملة حزب العمال النتخاب 
مفوض اجلرمية والشـــرطة في برمنغهام، قال 
كوربني للصحافيني ســـاخرا أثنـــاء محاولته 
تعديل ربطة عنقه ردا على كاميرون ”إنه غيور 

من السترة التي أرتديها“.
وأضاف ”أتعلمون ما الذي يغير منه.. من 
أنني أستطيع الذهاب إلى التسوق في أفضل 
سوق في العالم في هولواي رود، بينما ال يزال 

عالقا في بوند ستريت“.
وكـــرر ذلـــك عندما زار مدينـــة واريك غرب 
إنكلترا، حيث أهداه أنصاره هنالك ربطة عنق 
مثيرة للضحك بســـبب تنافر ألوانها، وما كان 
منـــه إال أن قبل الهدية، قائال ”ســـتكون هدية 

جميلة لرئيس الوزراء“.
وتقول صحيفـــة ”ذي صن“ البريطانية إن 
رئيـــس حكومة الظـــل بذلك إمنا يرفع أســـهم 
”املشاحنة على املوضة“، التي جرت بينه وبني 
كاميـــرون. ويبدو أن هـــذا التباغض لن يكون 

األخير بني الرجلني.
وكان كوربني قد تعرض في جلسة مساءلة 
كاميرون األسبوعية لهجوم ساخر من األخير 
بسبب مظهره املهلهل واملثير للسخرية، حيث 
قال لـــه كاميـــرون ”ارتد بذلة أفضـــل، واحكم 

ربطة عنقك جيدا وغن النشيد الوطني“.
يشـــار إلـــى أن فوز كوربني برئاســـة حزب 
العمال أثار حفيظة املتابعني، بعدما أزاح ثالثة 

مرشحني في انتخابات احلزب قبل أشهر.

كوربين يهدي ربطة 

عنق قبيحة لكاميرون

 الملكة البلجيكية ماتيلد خالل زيارتها مستشفى الملك أستريد العسكري في العاصمة البلجيكية بروكسل، الثالثاء

عدوى تقشف موخيكا 

تطول رئيس سلوفاكيا
يبـــدي أندريـــه كيســـكا،  } براتيســالفا – 
منذ  رئيـــس ســـلوفاكيا التزامـــا ”صارما“ 
انتخابـــه قبل عامني بالتبـــرع بكامل راتبه 
الفقـــراء واحملتاجني، فـــي تقليد  لصالـــح 
واضـــح للملقب بأفقر رؤســـاء العام رئيس 

األورغواي السابق خوسيه موخيكا.
الســـلوفاكي،  الرئاســـة  قصـــر  وأكـــد 
الثالثاء، أن الرئيس كيســـكا قام في فبراير 
املاضـــي أيضا بتوزيع كامـــل راتبه والذي 
يقـــدر بحوالـــي 6 آالف دوالر علـــى عشـــر 
عائـــالت محتاجـــة، وفقـــا لوســـائل إعالم 

محلية.
وعلـــى عكـــس طريقـــة موخيـــكا التي 
تكون عـــادة عشـــوائية في تقســـيم راتبه، 
الســـلوفاكية، حسب  فإن اختيار العائالت 
قصـــر الرئاســـة، يتم بناء علـــى اقتراحات 
يتلقاها كل شهر من منظمات غير حكومية 

وجمعيات خيرية تهتم باملعوزين.
ويحظى هذا السياســـي بشعبية جارفة 
في ســـلوفاكيا من خالل األعمـــال اخليرية 
التي قام بها، إذ تفيد املصادر أنه أسس في 
2006 ”جمعية املالئكة اخليرية“ التي قدمت 
مساعدات ألكثر من 140 ألف مريض مصاب 

بالسرطان.
ويعد كيســـكا (53 عاما) مـــن بني أغنى 
املواطنني السلوفاك وكان من رجال األعمال 
البارزين، قبل تســـلمه الرئاسة، وهو األمر 

الذي جعل السلوفاك ينتخبونه رئيسا.

كمال أحمد:

هناك من اتصل بي 

عارضا شراء الحذاء الذي 

ضربت به عكاشة



} فيينــا - أفاد خبراء فـــي أوروبا بأن ظاهرة 
العداء للدين اإلســـالمي المنتشـــرة في القارة 
األوروبية وصلت مرحلة مثيرة للقلق، معربين 
عن اعتقادهم بأّن إدراج اإلسالموفوبيا ضمن 
قائمة جرائم الكراهية سيساهم بشكل إيجابي 

في حل هذه المشكلة.
وفي هذا الســـياق أشـــار رئيـــس دار فكر 
”ســـينكوت“ في بلجيكا، بكر غونش، إلى زيادة 
التعصب والتمييز ضّد المسلمين في أوروبا، 
خاصة بعد تفجيرات باريس التي جرت أواخر 
العـــام الماضـــي. وأوضح غونـــش أن أوروبا 
بدأت بإيالء المزيد من االهتمام بالسياســـات 
األمنيـــة، وأن ”هـــذه السياســـات تقيد حقوق 
المســـلمين بشـــكل تلقائي“، داعيـــا إلى عدم 

تقييد حقوق المسلمين بحجة اإلرهاب.
ولفـــت غونش إلى عـــدم وجـــود عقوبات 
رادعة في أوروبا من شأنها الحد من االعتداء 
اللفظي والجسدي تجاه المسلمين، حيث قال 
فـــي هذا الصـــدد ”ال توجد فـــي أوروبا لوائح 
قانونيـــة تفـــرض عقوبات رادعة علـــى الذين 
يعتدون على المســـلمين، وإننا طالبنا منظمة 
األمـــن والتعاون في أوروبـــا بإجراء بحث عن 
االعتداءات على المسلمين في الدول األوروبية 

والعقوبات الصادرة بحق المعتدين“.
وتذكـــر العديد مـــن التقاريـــر الصحافية 
والحقوقية أن الجمعيات والمنظمات اليمينية 
المتطرفة المنتشـــرة فـــي دول أوروبا جميعا 
تقوم بحمالت ممنهجة ضد القادمين من خارج 
أوروبا سواء كانوا الجئين أو عماال أجانب أو 
حتى مواطنين أوروبيين من أصول عربية أو 
مســـلمة. وقد لفت هذا األمر انتباه العديد من 

األحزاب اليســـارية والحقوقيين الذين طالبوا 
بدورهـــم البرلمانـــات المحلية والمؤسســـات 
األوروبية بإيجـــاد حلول قانونية عاجلة لهذه 
التجـــاوزات التي تعتبرهـــا المنظمات ”تمس 
من تـــراث أوروبا فـــي العقالنية والتســـامح 

والعلمانية“.
وتابـــع غونش تفســـيره لظاهـــرة الفراغ 
القانونـــي الـــذي يجـــب أن يســـد للوقاية من 
المزيـــد مـــن الجرائم العنصريـــة ”هناك فراغ 
قانوني في هذا الخصوص، ففي أماكن كثيرة 
ال نســـتطيع رفـــع دعوى قضائيـــة، وال تصدر 
عقوبـــات رادعة بحـــق المعتديـــن، فالمحاكم 
تقوم بتخفيف العقوبات أو تؤجلها، لذا يجب 

إجراء تعديالت قانونية في هذا الصدد“.
وتؤكـــد مصادر عديدة أن الشـــكاوى التي 
تصـــل إلى القضاء غالبا مـــا يتم تأجيلها إلى 
أشـــهر وأحيانا إلى ســـنوات حتى تنسى تلك 
القضايا ويسقط موجب الدعوى فيها، ناهيك 
عن حديـــث الكثيرين عن إمكانـــات كبيرة من 
محامين ونشـــطاء يقومون بالضغط من أجل 
عدم محاكمة المذنبين في القضايا العنصرية.
ومن جانبه أكد باشـــي قريشـــي أمين عام 
منظمـــة ”مبـــادرة مســـلمي أوروبا مـــن أجل 
التكامل االجتماعي“، أن ظاهرة اإلسالموفوبيا 
عبارة عن أيديولوجيا ناتجة عن مفهوم ينص 
على ”أن كافة المســـلمين ســـيئون“. ويســـود 
هذا االعتقاد الخاطئ أوســـاط شرائح واسعة 
مـــن المجتمع األوروبـــي خاصة فـــي ألمانيا 
وشمال إيطاليا وفرنسا في بعض المحافظات 
الجنوبيـــة وهولنـــدا. فقد ســـاهمت الحمالت 
الدعائيـــة لحـــزب رابطـــة الشـــمال اإليطالية 
واليمين الفرنســـي الذي تقـــوده مارين لوبان 
وغيرهما من المتطرفيـــن األوروبيين في ربط 
صـــورة المســـلمين بتلك الصور المتوحشـــة 
لتنظيـــم ما يســـمى الدولة اإلســـالمية وخلق 

التباس لدى الرأي العام.
بـــأن  اعتقـــاده  عـــن  قريشـــي  وأعـــرب 
اإلســـالموفوبيا تســـتند إلى خلفية تاريخية، 

وأن اإلعـــالم والسياســـيين يقومـــان بتعميق 
هذا الفكـــر، داعيا في هذا الصدد إلى ”وجوب 
العمل مع كافة شـــعوب أوروبا لوقف انتشار 
هـــذه الظاهـــرة“. وحذر قريشـــي من نشـــوب 
مشـــاكل كبيرة للمجتمع األوروبي في حال لم 

يتم الحد من انتشار اإلسالموفوبيا.
وأوضح بدوره زكريا ألتوغ مدير العالقات 
الخارجيـــة فـــي االتحـــاد اإلســـالمي التركي 
للشؤون الدينية في ألمانيا أن مسلمي أوروبا 
ال يســـتطيعون أداء واجباتهم الدينية بحرية، 
األمر الذي يدفع الجيل الناشئ إلى الوقوع في 
فخ أنظمة متطرفة مثل داعش وغيره، أو أنهم 
يضيعون هويتهم اإلســـالمية ويتورطون في 
جرائـــم مختلفة. ولفت ألتـــوغ إلى أن محاولة 
القضاء على الثقافة اإلسالمية، تعني تشجيع 

التطـــرف، الفتـــا إلـــى أن القوانيـــن المتعلقة 
بالمســـلمين فـــي النمســـا مثـــال تدفعهم إلى 

العزلة واالبتعاد عن المجتمع.
ويناقش البعض من النواب النمســـاويين 
حزمة القوانين األخيـــرة التي تزيد من تأطير 
الفضـــاءات الدينيـــة للمســـلمين بالقـــول إن 
القوانيـــن األخيـــرة التي أقرهـــا البرلمان من 
شـــأنها قطع التمويالت الخارجية المشبوهة 
للمســـاجد وبالتالـــي قطـــع التواصـــل بيـــن 
الخاليـــا اإلرهابيـــة المحتملـــة بينهـــا وبين 
بعض في النمســـا وباقـــي أوروبا، وهو األمر 
الذي عارضته كل القيادات المســـلمة في البلد 
بالتأكيـــد أن حماية المجتمع النمســـاوي بما 
فيـــه المســـلمون النمســـاويون مـــن اإلرهاب 
شـــأن أمني، أما العبادات فهـــي حريات ذاتية 

وال دخـــل للتمويل في مســـألة اإلرهاب البتة. 
وصـــّرح ألتوغ بـــأن حل هذه المشـــكلة يكمن 
فـــي اعتنـــاق المســـلمين مبادءهـــم الحقيقية 
وتمسكهم بهويتهم األصلية، إضافة إلى تقديم 

الدعم المطلوب لهم.
النســـاء  معانـــاة  إلـــى  ألتـــوغ  وتطـــرق 
المســـلمات خالل العمـــل خـــارج المنازل في 
أوروبـــا، قائال ”ليس اآلباء واألزواج هم الذين 
يبعـــدون النســـاء المســـلمات عـــن العمل في 
أوروبـــا، إنما النظام القائم في قطاعات العمل 
والسياســـات المتبعة من قبل الحكومات هي 
التي تحول دون عمل المسلمات في الخارج“. 
لكـــن تبقى تلـــك الحجج محل نقـــاش بالنظر 
إلـــى أن المســـلمين هم الوافـــدون على الدول 

األوروبية التي لها أنظمة سابقة الوضع.

يوسف حمادي

} الرباط - شـــدد الباحث األميركي بول هيك 
رئيس مركز دراســـات األديان عبر الحضارات 
بجامعـــة جـــورج تـــاون بواشـــنطن علـــى أن 
طبيعـــة المجتمـــع المغربي تعـــد األقرب إلى 
النمـــوذج العالمي الذي يتميز بمالمح الثقافة 
الخاصة والمنفتح في ذات الحين على العالم 
والكونيـــة مـــن خـــالل مواكبة التطـــور ونبذ 

العنـــف والتطـــرف والغلو في الدين. وأشـــار 
األســـتاذ الجامعي األميركي فـــي لقاء تربوي 
جمعـــه بتالميذ وطلبة مغاربة بمدينتي ســـال 
والدار البيضاء، حـــول موضوع التربية على 
التســـامح وحقوق اإلنســـان، إلى أن االنفتاح 
وحب اآلخر وقبول اختالفه عن األنا هي القيم 
الرئيســـية األساسية وكل ما يحتاجه اإلنسان 
ليعيش إنســـانيته كاملة دون عنف أو إرهاب. 
وأكد بول هيك أن الفلسفة العالمية اآلن تعتبر 

تحـــدي الكراهيـــة مســـألة مطروحـــة بإلحاح 
على القيـــادات الفكرية الدوليـــة والتي تغذي 
السياســـيين وقيادات الدول ومراكز البحوث 
باألفكار التي من شـــأنها ضمـــان الحد األدنى 
مـــن التعايش والتفاهم بيـــن مختلف مكونات 

هذا العالم.
وأشـــاد هيـــك بالمجهود اإلعالمـــي الذي 
يثابـــر علـــى نشـــر القواعد الصحيحـــة التي 
تشـــيد بروح التســـامح ونبذ ثقافـــة الكراهية 
الطبقـــي،  التفـــاوت  وتكريـــس  والعنصريـــة 
وذلـــك عبر المخرجات اإلعالميـــة واالتصالية 
في المغرب، معتبرا الشـــعب المغربي شـــعبا 
معروفا عالميا بالتســـامح، ويتميز بصداقته 
التاريخيـــة الطويلة مـــع الواليـــات المتحدة 
األميركية، مشـــيدا بآليات ترســـيخ ثقافة قيم 
التسامح لدى المغاربة، وتوفر بلدهم على عدد 

من اإلمكانيات ووجود زمرة من الراسخين في 
العلم، مؤكدا أن تاريخ الشعب المغربي يحفل 

بالقيم اإلنسانية ويتشبث بالمساواة.
وخـــالل نـــدوة مدينة ســـال فـــي موضوع 
”التربية على التســـامح عماد حقوق اإلنسان“ 
التي حضر أشـــغالها عدد كبير من األســـاتذة 
المختصين واإلعالميين المتابعين والتالمذة 
والطلبة الباحثين، أكد األســـتاذ أحمد كيكيش 
منـــدوب وزارة التربيـــة الوطنيـــة والتكويـــن 
المهنـــي فـــي المدينـــة التاريخيـــة، أن تبيان 
لمفهـــوم  والدقيقـــة  الصحيحـــة  التعاريـــف 
التســـامح وعالقتـــه الســـببية والتكاملية مع 
حقوق اإلنســـان، ودورها الفعـــال في اإلعالء 
والتشـــييد باإلنسان باعتباره كائنا اجتماعيا 
بامتياز تصب كلها في بناء مجتمع إنســـاني 
خـــال من العنـــف واإلرهـــاب أي مجتمع خّير 

يسير في طريق السلم والتسامح.
أكد الدكتور أحمد  وفي تصريح لـ”العرب“ 
عبادي األمين العام للرابطة المحمدية للعلماء 
أنه فـــي لقاءات مماثلة حول التســـامح عقدت 
بمدينة فاس سبق االهتمام بالجانب التربوي 
للناشـــئة، و بلـــورة بدائل معرفيـــة ووظيفية 
لمحاربـــة التطـــرف وتقديم الدين اإلســـالمي 
في صـــورة جمالية ســـمحة، وتربيـــة الحس 
النقدي لـــدى النـــشء، وكلها مكونـــات يجب 
العمل بها لدحض مختلف المزاعم التي تروج 
لهـــا التيارات المتطرفة في صفوف الشـــباب، 
وأضـــاف العبادي أن ”هذه الـــدورة التكوينية 

أيضا تعد إضافة إلى ذلك المخزون“.
وأشـــاد رئيس الرابطـــة المحمدية لعلماء 
المغرب بسمعة بلده المغرب المستقر واآلمن 
وما تبذله المملكـــة من جهود حثيثة لمحاربة 
التطـــرف واإلرهـــاب مـــن خـــالل المؤسســـة 
الروحيـــة إلمـــارة المؤمنيـــن التـــي يرأســـها 
العاهـــل المغربي، منوها بما تقوم به مختلف 
المؤسســـات الدينية المغربيـــة وفي مقدمتها 
فـــي  اإلســـالمية  والشـــؤون  األوقـــاف  وزارة 
مجاالت الحوكمة والتدبير والبحث والتكوين 
والتأطيـــر وإشـــاعة القيـــم الســـمحة للديـــن 

اإلسالمي.
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فراغات تشريعية واسعة تغذي انتشار اإلسالموفوبيا في أوروبا

التجربة املغربية في التسامح واالنفتاح تثير انتباه العالم

يطرح إشــــــكال انتشار اإلســــــالموفوبيا في الدول األوروبية العديد من الزوايا التي ال يتم 
تناولها في الغالب، وهي باألساس كيفية إيجاد حلول وسطية بني السياسات األمنية التي 
تنتهجهــــــا أوروبا بعد تعرضها لهجمات إرهابية عديدة وبني احلفاظ على احلريات الدينية 
للمســــــلمني وعدم جتاوز احلقوق الفردية في التدين، وقد أفاد خبراء في هذا السياق بأن 

أوروبا اليوم تعاني فعال من فراغ تشريعي في هذا األمر.

ــــــز املغرب بخصائص ثقافية محلية متناغمة مع التطــــــور العام للقيم العاملية، فهو من  يتمي
ــــــور والفنون والثقافة  جهة يعــــــد حاضنة لثقافة مميزة، فيهــــــا الصوفي والعلمي والفولكل
وغيرها، وهو في ذات احلني مساحة منفتحة على العالم األفريقي والغربي والعربي بشكل 
مفعم. هذا النموذج كان محل إشــــــادة من قبل العديد من الباحثني املختصني، من بينهم 

بول هيك املختص في احلضارات في جامعة واشنطن.

السير نحو المسلمين

[ خبراء يؤكدون تزايد العنصرية ضد املسلمني بشكل خطير [ التأقلم واالندماج ضروريان لحياة املسلمني في النظام األوروبي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قامت مجموعة من القادة 
الدينيين بزيارة المركز اإلسالمي 

لمدينة ماديسون البريطانية، 
وقدمت ألعضاء المركز رسالة 
تحمل أكثر من 400 توقيع من 

سكان المدينة يعبرون فيها عن 
تضامنهم مع الجالية المسلمة 

ضد العنصرية.

◄ أفاد تقرير لجنة مدافعة عن 
حقوق اإلنسان، بأن عدد جرائم 

الكراهية ضد المسلمين التي 
يتم اإلبالغ عنها في مقاطعة 

لوس أنجلس األميركية في تزايد 
مستمر منذ اعتداءات باريس 

وسان بيرناردينو بجنوب 
كاليفورنيا األخيرة.

◄ أطلق اتحاد مساجد مدينة 
النكشاير البريطانية، االثنين 

الماضي، رقما هاتفيا لضحايا 
العنصرية واالعتداءات الدينية، 

نظرا ”لغياب ثقة غالبية أفراد 
الجالية المسلمة بعناصر 

الشرطة“، حسب تقرير موقع ”دو 
البريطاني. فيسيتر“ 

◄ ألغت أعلى محكمة في 
إيطاليا، األسبوع الماضي، 

قانونا كان مطبقا في منطقة 
لومبارديا وصف بأنه ”مناهض 

للمساجد“ لتخفف بذلك 
اإلجراءات التي تحكم بناء أماكن 

العبادة في شمال البالد.

◄ قال هاينز فاسمان نائب 
رئيس جامعة فيينا المكلف 

بشؤون البحث العلمي إن 
تدريس الدين اإلسالمي 

بالجامعة سيبدأ ألول مرة 
خريف عام 2017 وذلك تعبيرا عن 
انفتاح الجامعة على كل األديان 

والحضارات وذلك للدفاع عن 
صورة اإلسالم.

باختصار

السياســـات األمنيـــة فـــي أوروبا 
تقيد حقوق املســـلمني بشكل 
تلقائي وال تفـــرق بني املتدينني 

واإلرهابيني

◄

زرع البذور واالنتظار لحصد الثمار

{املقاربـــة التاريخيـــة للمغرب في مجال إصـــالح الحقل الديني ومحاربـــة األفكار املتطرفة 
تشكل {نموذجا}  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا}.

رشاد حسني
املبعوث اخلاص لباراك أوباما لدى منظمة املؤمتر اإلسالمي

{املوقف السلبي من املسلمني ال يعكس درجة التحسس من اإلرهاب وكراهيته والتنديد 
به بقدر ما يعكس ارتباك املتعصبني وعدم فهمهم لطبيعة اإلسالم واألديان}.

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية تسامح

بول هيك:
الفلسفة الكونية تعتبر 
الكراهية تحديا توجبت 

مقاومتها بكل السبل
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ثقافة

عبدالله مكسور

} عبـــر بوابات الزمن تطوف الكاتبة املصرية 
إميـــان ماضي مع عتبة مجموعتها القصصية 
”التـــوب األخضـــر“ أجياال كاملـــة اختصرتها 

في شـــخصية اجلـــدة التـــي تروي 
القصـــة بضميرها احلاضر، لتجعل 
الشخوص اآلخرين، على بساطتهم 
أبطـــال  وكأنهـــم  احلـــدث،  فـــي 
الكاتبة  تســـتحضر  له،  صانعون 
فـــي ســـبيل ذلـــك تراثـــا مصريا 
عميقا فـــي شـــعبيته وانثياالته 
التي تلتقط من خاللها الصورة 
الكاملـة لبعـــض العادات التي 
دخلت اليوم في طـور املـدنيـة، 
املفارقـــات هنا تســـعى إليها 
ضيفتنـــا وال تنتظر حدوثهـا 
أو رويهــــا، بــــل تدخــــل في 

سبيلها إلى دهاليـز اجلـدة لتحكي عمـا كانـت 
شاهدة عليه.

البساطة والتعقيد

إميـــان ماضـــي كاتبة مصريـــة، ُولدت في 
القاهرة عام 1978 ودرســـت في جامعة األزهر 
حيث تخرجـــت من كلية الصيدلـــة عام 2001، 
صدرت لها مجموعة قصصية واحدة بطبعتني 
حملـــت األولى اســـم ”آيس كـــرمي بالكراميل“ 
والثانيـــة جاءت موســـومة بعنـــوان ”التوب 

األخضر“. 

البســـاطة التـــي تصنع اجلمـــال، من هذا 
املفصـــل تنطلق الكاتبة املصرية إميان ماضي 
في مجموعتها القصصيـــة ”التوب األخضر“ 
الصـــادرة مؤخرا في طبعتهـــا الثانية عن دار 

ليان للنشر والتوزيع في القاهرة.
عـــن هذا تقـــول ضيفتنا إن 
عليها  ارتكزت  التي  البســـاطة 
فـــي طـــرح القصـــص متثل في 
عمقها كل األمور وكل األشـــياء 
في احلياة ألن النفس البشـــرية 
تعشـــق البســـاطة بينمـــا الدماغ 
هو من يسعى إلى التعقيد ليشعر 

نفسه باألهمية بحسب ضيفتنا.
ثنائيـــة  عـــن  ماضـــي  حديـــث 
الطرح في البســـاطة والتعقيد قادنا 
إلى ســـؤالها عن املوروث الشـــعبي 
املصـــري، القدمي واحلديـــث على حّد 
ســـواء، باعتبـــاره نقطة ارتـــكاز في 
املجموعة، لتقول ”إن احلياة مبا حتمله 
مـــن تفاصيل صغيرة بكل مراحلها تصنع تلك 
التأثيرات العميقة وبعيدة األثر“، ومن هنا كان 
بحث ضيفتنا عن الصور املختلفة أو احليوات 
املكتملة لتســـتطيع من خاللها اإلمساك بحبل 
الســـرد بهدف إيضـــاح رؤيتها للحيـــاة التي 
تعتمد فـــي جوهرها على طـــرح احللول التي 

ميكن إيجادها فقط باإلنصات إلى ما حولنا.

حكايا اآلخرين

في الكثيـر مـن القصــص ضمـن املجموعة 
يبـــدو واضحـــا أن إميـــان ماضـــي تلجـأ إلى 
اآلخرين لتحكي عنهم بلســـان الكاتبـة، وميكن 
مالحظة هذا من األفـــكار املنثـورة في الكتاب 
من حيـــث اجلـــدة واحلداثـة التـــي تكمن في 
املعاجلـــة والطرح، عـن هــــذا تعتـرف ضيفتنا 
أن ذاكرتها وذاكرة احمليطني بها شكلتا نسبة 
كبيـــرة جدا مـــن العمود الفقـــري للمجموعة، 

هذه اخللطة الســـرية التي شـــابها اخليال في 
بعض األحيان كان ال بّد لها أن تأتي هكذا، ألن 
حكايات اآلخرين -كما تراها الكاتبة املصرية- 
حتتـــاج إلى مـــن يرويها بكل مـــا حتمله بني 
طياتهـــا من تفاصيـــل وأحداث، فهـــؤالء -أي 
أصحاب احلكايا البسيطة- هم صناع التاريخ 

وإن كانوا في حلظة حدوثه على هامشه.
روح  بهــــا  متســـك  األخضــــر“  ”التــــوب 
واحـدة مـن انطـــالق قصصهـا حتى النهـاية، 
عــــن هـذا تقـول ضيفتنـا إن التعمـد هـو الـذي 
جـاء بـذلـك، فمن خالل نســـج القصص أيقنـت 
ضيفتنــــا أن نقاط النور تنتشـــر في كـل مكـان 
ومــــا علـى اإلنســــان إال أن يفتــــح قلبـه قبـل 

عينيـه لهـا.
رمبا ال يفاجأ قارئ قصصها أنها تخرجت 
من كلية الصيدلة، فالتفاصيل املشغولة بعناية 
بالغـــة التعقيد ضمـــن أنســـاق احلكاية التي 

تتناسل منها حكايات عديدة ترتبط بشخصية 
الكاتبة ومحيطها، كلها تشـــير إلى قدرة بالغة 
على خلط القوارير ببعضها وصوال إلى العقار 
الصحيح الذي يقوم على اإلنسان وقدراته الال 
محـــدودة، مهما كان هـــذا اإلنســـان خّيرا أو 
شريرا إال أنه يســـتطيع إحداث الفعل وتغيير 
مســـار األفعال األخرى كمـــا في قصص ”آيس 
كرمي بالكراميل“ و”شارع البركة“ و”بوتوجاز“ 

و”الرابعة عصرا“.
كل تلك القصص التي تشكل في مجموعها 
ســـبع عشرة قصة قصيرة جلأت فيها ضيفتنا 
إلى التكثيف الذي يقوم على منع االســـتطراد 
-رغم لزومه في بعض األحيان- وكأنها تسعى 
مباشـــرة إلى القارئ من الداخل عبر مسارات 
احلكاية التي تتفرع فجأة إلى حكايات عديدة 
تعتمد على اجلانـــب التاريخي أو االجتماعي 

أو االقتصادي وغيرها.

مخاطبـــة الكاتبـــة للنفـس البشـــريـة مـن 
خــــالل احتمـــاالت البقاء والفنـــاء واالنتصار 
واالنكســـار جاءت منســـجمة إلى حد بعيد مع 
الثنائيات التي رســـختها في عتبـة املجموعة 
ضمـــن قصـــة ”اجلـــدة“ التـــي حتـــاول إفراغ 
ذاكرتها قبل النســـيان أمـــام حفيدتهـا، هكذا 
تضعنـا إميـان ماضي ضمـــن إصدارها األول 
في لعبة الذاكرة وما حولنا من حاضر تنســـاه 

البهجة.

 البسطاء في قصص إيمان ماضي يلهمون بأقدارهم األدب

القصص واحلكايا موجودة في كل تفاصيل احلياة، في كل مكان، في الطريق، في البيت، 
في الشــــــوارع، وأينما كانت هناك حياة ال بّد من قصة حتدث، وما على الكاتب إال التقاط 
هــــــذه احلكايا من بيئاتها والعمل عليها لتقدميها إلى القارئ. لكن يبقى منشــــــأ احلكايات 
األول املرتبط أساســــــا بالطفولة ودهشــــــتها اللتني ال تغيبان مطلقا عن الكاتب، هو حضن 
اجلــــــدات، حضن تلك النســــــوة احلكيمات الالتي ميثلن خــــــزان احلكايات األول. ”العرب“ 
التقت الكاتبة املصرية إميان ماضي مبناســــــبة إصدارها مجموعتها القصصية اجلديدة 
ــــــع قصصها، فكان لنا  ــــــوب األخضر“، التي كانت فيها اجلدة والهامشــــــي من أهم مناب ”الت

معها هذا احلوار كقراءة في عملها.

[ الخيال والواقع خلطة سرية لقصص «التوب األخضر» [ سرد يكشف أعماق النفس البشرية واحتماالت البقاء والفناء

عـــن دار العربـــي للنشـــر والتوزيع، صـــدرت حديثا، الطبعـــة الثانية من الجـــزء الثاني 

لألعمـــال الكاملـــة للكاتب التشـــيكي الراحـــل فرانـــز كافـــكا (1883 /1924). قام 

بالترجمة الباحث خالد البلتاجي.

بعد مجموعتها الشعرية األولى «دال النشيد.. ياء األقاصي»، صدر للشاعرة املغربية 

دنيا الشـــدادي ديوان بعنوان «تســـير خطاي.. وال أســـير»، وهي نصوص تتوزع بني 

الشكلني العمودي والتفعيلة.

الهامشيون هم صناع التاريخ

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ في رابع حلقات "شاعر المليون" 
تأهل كّل من الشاعر الكويتي بدر 
نايف الكبيح والشاعرة اإلماراتية 
زينب البلوشي، فيما ينتظر بقية 

الشعراء الستة تصويت الجمهور 
على مدى أسبوع كامل.

◄ أعلن مركز الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم للتواصل 

الحضاري، باإلمارات عن إطالق 
أولى مسابقاته السنوية التي تعنى 
بتأليف القصص الخيالية والحكايا 

األسطورية.

◄ احتفل في المركز الثقافي 
الملكي، بالعاصمة األردنية عمان، 

بإشهار ديوان ”أرني أنظر إليك“ 
للشاعر خلدون امنيعم، الصادر 

حديثا عن اآلن ناشرون وموزعون 
ودار أزمنة بعمان.

◄ حددت وزارة الثقافة الفلسطينية 

السابع من مايو القادم موعدا 
النطالق معرض فلسطين الدولي 

للكتاب، في دورته العاشرة، والذي 
يقام تحت شعار ”فلسطين تقرأ“ في 

محافظتي رام الله والبيرة.

◄ يقـام بمعرض اإلسكندريـة 
للكتاب الخميس 4 مارس الجاري، 

حفل توقيع كتاب ”الفيسبوك.. 
للكاتب والباحث  قضايا ومشكالت“ 

في مجال الثقافة الرقمية محمد 
سيد ريان والصادر عن مؤسسة 

بتانة. 

◄ أعلن مدير معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة فيصل الحفيان 

عن انطالق فعاليات الدورة 
السنوية الرابعة لـ”يوم المخطوط 

العربي“، وذلك في شهر أبريل 
القادم بمشاركة عدد من مراكز 

المخطوطات من مصر وخارجها.

باختصار

} أبوظبــي - أعلنـــت األمانـــة العامة جلائزة 
الشيخ زايد للكتاب أمس عن القائمة القصيرة 
لفرعـــي اآلداب و“أدب الطفل، عقب اجتماعات 
الهيئة العلمية. وتشـــتمل كل قائمة على ثالثة 
عناويـــن أجمـــع عليها احملكمون فـــي اللجان 

املختصة للفروع املختلفة.
تشـــمل القائمة القصيرة في فـــرع اآلداب 

ثالثة أعمال من اليمن والعراق ومصر هي:
للكاتب اليمني علي  رواية ”بخور عدنـــي“ 
املقري، الصادرة عن منشـــورات دار الســـاقي 
ببيروت (2014). وهي رواية تســـتلهم التاريخ 

االجتماعي والسياسي ملدينة عدن.
كما ضّمـــت القائمـــة روايـــة ”ذئبة احلب 
للكاتـــب العراقي محســـن الرملي،  والكتـــب“ 
الصـــادرة عن منشـــورات دار املـــدى لإلعالم 
والثقافـــة والفنـــون ببغـــداد (2015). وتتجلى 
أهميـــة الرواية فـــي كونها تعالج مـــا يعانيه 

اإلنسان العراقي في الشتات واملنفى.
أما الكتـــاب الثالث فـــي القائمة القصيرة 

لفـــرع اآلداب فهـــو روايـــة ”مـــاوراء الكتابة: 
للكاتب املصري إبراهيم  جتربتي مع اإلبداع“ 
عبداملجيـــد، مـــن منشـــورات الـــدار املصرية 
اللبنانية بالقاهرة (2014). وميكن نسب العمل 
إلى حقل الســـرد، إذ يعّد سيرة أدبية للمؤلف، 
وتتضمن السيرة األدبية شهادة أدبية، يقدمها 
املؤلـــف إلى قرائه بعد جتربة طويلة في كتابة 

القصة القصيرة والرواية.
أما بالنسبة إلى القائمة القصيرة جلائزة 

الشـــيخ زايد للكتـــاب في فرع 
أدب الطفـــل، فقـــد اشـــتملت 
بدورها على ثالثة أعمال من 
والسعودية،  وسوريا  لبنان 

هي:
”طائر الوروار“، للكاتب 
حســـن عبدالله مـــن لبنان 
ومن منشـــورات أكادمييا 
ببيـــروت  انترناشـــونال 
(2015). وتتمحور أحداث 

القصـــة حول الرفق باحليوان واحملافظة على 
البيئة.

أمـــا الكتـــاب الثانـــي فهو قصـــة بعنوان 
”البحث عـــن الصقر غنام“، للكاتبة الســـورية 
لينا هويان احلســـن، من إصدارات دار اآلداب 
للنشـــر والتوزيع ببيروت (2015). حيث تدور 
القصـــة حول الفتى صباح، ذي األربعة عشـــر 
عاما، الذي يواجه الضياع ملدة سبعَة أّيام في 

الصحراء.

أمـــا ثالـــث الكتـــب فهـــو كتـــاب ”عيد في 
إبريـــق“، للكاتبة الســـعودية نوف العصيمي، 
من منشـــورات كادي ورمادي للنشر والتوزيع 
بجـــدة (2014). تـــروي حكايته قّصـــة الّطفلة 
ســـما التي تعيش في بيت واسع مع عائلتها، 
مصحوبـــة دائما بإبريق صغيـــر تتخّيل أّنها 
ُتقيم معـــه عالقـــة خاّصة. ويكتشـــف القارئ 

أسئلة كثيرة تطرحها الفتاة حول محيطها.
يذكـــر أّن ”جائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتاب“ 
ســـتعلن عن القوائم القصيرة 
جلميـــع الفروع خـــالل األيام 
املقبلة، على أن يلي ذلك إعالن 
الكتـــب الفائـــزة ودور النشـــر 
وشـــخصية العام الثقافية بعد 
اعتمادهـــا من مجلـــس األمناء. 
علما أن حفلها الســـنوي سيقام 
أبوظبي  معـــرض  هامـــش  علـــى 
الدولي للكتاب الذي سيقام بني 27 

أبريل و3 مايو 2016.

يمني وعراقي ومصري يتنافسون على جائزة الشيخ زايد للكتاب

وذاكــــــرة  الكـــاتبـــــة  ذاكــــــرة 

املحيطـــني بها شـــكلتا نســـبة 

كبيرة جـــدا من العمـــود الفقري 

ملجموعتها القصصية

 ◄

ميليشيا الثقافة.. املفردة وضدها

} في التعريف القاموسي ملفردة ميليشيا 
نطالع إنها تنظيم مسلح وقوات غير نظامية 

تعمل بأسلوب حرب العصابات وتكون 
تابعة ألحزاب سياسية أو جماعات دينية 
متطرفة. وهو تعريف سيبدو قاصرا إلى 

حّد ما في العراق حينما تشكلت مثل هذه 
اجلماعات الال نظامية وسادت في الشارع 
العراقي، بل وحتكمت في مصائر مجتمع 

خرج من كابوس الدكتاتورية ودخل في 
كابوس امليليشيات، لتفرز أسوأ ما عندها من 
عقد نفسية مريضة في الوالءات والنظر إلى 

اآلخر نظرة هامشية تسقيطية.
واآلخر هو املواطن الذي عاش ويعيش 

هذه القسوة املفرطة حتى اليوم، لكنه يتطلع 
إلى حلول وإن كان منها ما هو تعبيري 
وسيط لردم الفجوة احلاصلة بينه وبني 

املجتمع ومفاصل احلياة املتعددة، وليس 
هناك ما هو أكثر من الثقافة رادمة لهذه 

الفوضى، مثلما هي حاضنة للجمال والفكر 
واألخالق، والثقافة مبعناها الشمولي 

الفياض باألمل واحللم، أن تكون احلياة أكثر 
شفافية وجماال وأداء في اختراق السائد من 
احلياة املوصوفة، وبأنها حياة ميليشياوية 

مع سبق اإلصرار.
احلياة الثقافية العراقية التي مّر عليها 

داء الطائفية وأطياف امليليشيات ذات 
األسماء واأللقاب الرنانة حتاول -وبجهاد 

أحيانا- أن تتخلص من هذه السوداوية 
لتنأى بعيدا عّما ميكن أن يصيبها من هذه 

األمراض السياسية والدينية والطائفية 
لتعيد شيئا من سمعتها بحضور آخر 

يخترق هذه اللوحة الرمادية ويؤسس جلمال 
آخر نقيض ما هو حاصل اليوم.

وبعد أن أخذ السرد الروائي مساحته 
الواسعة في تصدر املشهد الثقافي منذ 

عام 2003 حتاول مفاصل أدبية أخرى أن 
جتد طريقها الصحيح وسط هذا الركام في 

فوضى احلياة اليومية، ولعل الشعر هو 
األقرب إلى مثل هذه احملاوالت بعد انتكاسته 
غير املبررة ألكثر من عقد كامل، ال سيما وأن 

جيال جديدا أخذ يتنفس مثل هذه املتغيرات 
ويعيش حالة الفوضى الوطنية من كل 

أبوابها بوعي جديد ورؤى أكثر نفاذا للواقع 
واملجتمع املتناقض بسياساته الكثيرة 

املربكة واملرتبكة، ليستعير بجدية مفردة 
امليليشيا املسلحة ذات الوقع الكريه في 

املجتمع، ويحّولها إلى مفردة جمالية أكثر 
التصاقا باحلياة، ويقلب مفهومها إلى الضّد 

منه ويتعامل معها كفريق مسلح بالشعر 
واجلمال.

ميليشيا الشعر سالح ليس جديدا 
مبفهومه الشائع لكنه جديد مبفهومه 

اإلنساني، وهو يحفر في املنت االجتماعي 
والنفسي لغة تستقطب احلب واحلياة 

واجلمال بدال من الرعب والرصاص واخلوف 
واملوت، لتكون مجموعة من الشباب الشعري 
حاملة هذه املهمة الشعرية/ اجلمالية كسالح 

ملواجهة اخليال املسلح الذي ضرب جوهر 
احلياة وأحالها إلى ركام.

كاظم خنجر ومازن املعموري وأحمد 
ضياء وحسن حتسني ومحمد كرمي وعلي 

تاج الدين وأحمد جبور، هذه هي املجموعة 

املسلحة شعريا التي ارتدت القصيدة لباسا 
وعنوانا، وعبأت أنفاسها بكل شيء حي، 
وانبرت تتحرك في زوايا مختارة راصدة 

وناقدة ونافذة أيضا بتجربة جديدة تستحق 
االنتباه والرصد واإلشارة إليها.

جيل امليليشيا الشعري هذا، هو مجموعة 
ال تريد االنضباط املتعارف عليه لكنها تسعى 

إلى خلق فوضى شعرية منفلتة عن اإلطار 
العام الذي اعتدناه مع جماعات شعرية 
سابقة، ومن دون احلاجة إلى التنظير 

والتفلسف، فالواقع املتداخل مع العصابات 
املسلحة واقع يحتاج إلى مثل هذا االنفالت 
اجلمالي كمحاولة لترميم ثغرات كثيرة فيه، 

ومحاولة المتصاص تلك املفردة اللعينة 
وما حتمله من دمار وموت، وجعلها مفردة 

أكثر قبوال عبر الوسيط الشعري الذي أخذت 
ميليشيا الشعر على عاتقها أن تذّوب لعنتها 
التدميرية ووضعها في إطار آخر له بصمته 

اجلمالية في أقل تقدير.
إنها محاولة معقدة أن تقلب مفهوم 

املفردة إلى ضّدها، لكنها محاولة جريئة 
وجميلة على كل حال.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

مشـــغولة  القصـــص  تفاصيـــل 

بعنايـــة بالغـــة التعقيـــد ضمـــن 

أنســـاق الحكايـــة التي تتناســـل 

منها حكايات عديدة

 ◄
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ثقافة
نظمـــت دار الثقافـــة مولود معمـــري بوالية تيزي وزو، شـــرق الجزائـــر، ملتقى وطنيا 

بمناســـبة مـــرور الذكرى الـ27 لرحيـــل الباحـــث والروائي مولود معمري، وشـــارك في 

امللتقى عدد من الباحثني واألساتذة من تخصصات مختلفة.

ناقشـــت ندوة أدبية في متحف محمود درويش بمدينة رام الله، مؤخرا، رواية الكاتب 

الفلســـطيني أســـامة العيســـة «قبلة بيت لحم األخيرة»، التي تعد مزيجـــا من التاريخ 

والنضال والعالقات االجتماعية.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ حتل اليونان ضيف شرف على 

معرض الرياض الدولي للكتاب 
الذي متتد فعالياته من ٩ إلى ١٩ 

مارس اجلاري، وسيتضمن املعرض 
في دورته احلالية خدمات جديدة 

تقدم ألول مرة هذا العام.

◄ تنظم جامعة نيويورك بأبوظبي 
مجموعة من الفعاليات املتاحة 

للجمهور مجانا طوال شهر مارس 
اجلاري، وتتضمن عروضا مسرحية 

ومعارض فنية ومحاضرات فكرية 
وعلمية، مبركز الفنون.

◄ انتهت فعاليات املهرجان 
السادس للكتاب املستعمل 

بالشارقة، بعد ٥ أيام شارك خاللها 
زواره بأكثر من ٣٠٠ ألف كتاب، في 
مختلف املجاالت الثقافية، والفنية، 
والدينية، والفلسفية، والتاريخية.

◄ حتتضن الدار البيضاء في 

الفترة ١٠-٣٠ أبريل املقبل، املعرض 
الوطني للكتاب املستعمل الذي تقام 
دورته التاسعة حتت شعار "الكتاب 

والهوية املغربية".

◄ التقى حبيب الصايغ األمني العام 
الحتاد الكتاب العرب مجموعة من 

مثقفي وكتاب تونس يوم أمس 
في مقر احتاد الكتاب التونسيني 

بالعاصمة التونسية.

باختصار

} يختلف تصور األدباء للعملية اإلبداعية، 
باختالفهم في عالقاتهم بها، فهي وإن كانت 
لدى بعضهم إشـــراقا وتجليا واســـترجاعا 
لحيوات كائنة أو اســـتباقا ألخرى مفترضة، 
واالســـتبداد  الظلـــم  لمقاومـــة  ســـالحا  أو 
والدفاع عن إنســـانية اإلنسان لدى بعضهم 
اآلخر، ال تنأى كثيرا عن كونها نشاطا يأتيه 
بكثير من اللذة وبقدر غير قليل من االنتشاء 
عندمـــا يبلغ أربه، ألن الكتابـــة في جوهرها 

إشباع لرغبة.
ولكنها عندنا، نحـــن األدباء العرب، هي 
محـــض معاناة، معاناة فـــي عيش التجربة، 
تعقبها معاناة فـــي تحويلها إلى نص فني. 
وحســـبنا أن نقرأ أو نسمع أحاديث أغلبهم 
فـــي وســـائل اإلعالم لنـــدرك المشـــقة التي 
ترافـــق عملهم اإلبداعـــي، أو هكذا يزعمون، 
إذ عـــادة ما تتـــردد على ألســـنتهم عبارات 
كـ”المكابـــدة“ و”المعاناة“ و”النزف“ وحتى 
”الذوبان كالشـــمعة“ و”الموت قطرة قطرة“، 
فيخيـــل إليك أن الجميع ســـيزيف زمانه، أو 
برومثيـــوس عصره، وفي أحســـن الحاالت 

هولدرلين األمة.
صحيح أن من العمالقة من عاش تجربة 
في الحياة أليمة، كالروســـي دوستويفسكي 
والســـوفييتي  ليفـــي  بريمـــو  واإليطالـــي 
سولجنســـتين ولكـــن هؤالء لـــم يعانوا من 
الكتابة إال بمقدار ما يعاني النحات والرسام 
والموسيقي في تقديم إبداع على غير مثال.

ونحن مع ميشـــيل فوكـــو الذي يقول في 
كتابـــه ”الغريبة الكبرى“ إن في الكتابة قوال 
ورغبة، ولكننا لسنا معه حين يجعلها دافع 
انتهـــاك وتدمير، وال نوافقه حين يرى أن أّي 
فعل أدبـــّي جديد يتضمن ”أربـــع محاوالت 
قتل“، األولـــى ضد أدب اآلخريـــن، والثانية 
ضـــد فكرة أن شـــخصا آخر يمكـــن أن ينتج 
أدبـــا، والثالثة ضد إمـــكان أن يصبح المرء 
نفســـه كاتبـــا، والرابعـــة ضد خطـــر إنجاز 
شيء آخر عند الكتابة غير ما يسميه ”القتل 

المنتظم“. 
قـــد يكون هـــذا خاصا به وحـــده، ولكّنه 
ال يمكـــن أن يكون قاعدة عامـــة ينطلق منها 
ســـائر الكّتاب. ونحمد اللـــه أن األدب ليس 
علما صحيحا يقوم علـــى قواعد ثابتة، وإال 
ألزيح كل خارج عن الصراط، وحذف اســـمه 

من سجل األدباء.
يقول الرســـام الفرنســـي جان ميشـــيل 
ألبيـــروال ”نحـــن ال نرى أكثر منكـــم، ولكننا 
نعطي شكال لرؤانا، ونجسدها“. أي أننا في 
النهاية ال نختلف عمن عاشوا مثلنا تجارب 
غنية فـــي الحياة إال بـــاألدوات الفنية التي 
نتوسل بها إلعادة تشكيل الواقع أو صياغة 
عالـــم جديد انطالقا من تجليات ذلك الواقع، 
أو مـــن رؤيـــة مخصوصة له، مـــع قليل من 
الموهبة، فطرية كانت أم مكتســـبة، ونصيب 
من الخيال، وقدر مـــن الجهد، ولكن دون أن 
العرب،  نحتاج في صياغتها إلى ”مكابدات“ 

وال ”محاوالت اغتيال“ فوكو.

القول والرغبة

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

[ الكتابة تاريخ من األخطاء والتصحيحات التي ال تنتهي

مخلص الصغير

} قدم كتاب ومفكـــرون مغاربة أعمال الكاتب 
املغربـــي عبدالفتـــاح كيليطـــو، التـــي صدرت 
مجتمعـــة عـــن دار توبقال للنشـــر، وقد أجمع 
املشـــاركون في هذا اللقـــاء على االختالف في 
ما بينهم، بحيث قـــارب كل واحد منهم أعمال 
كيليطـــو من زاوية مـــا، أو رؤية معينة أو غير 
معينة، على أســـاس أنه لو شارك كتاب ونقاد 
آخـــرون في هذا اللقاء االســـتثنائي لذهب كل 
واحـــد منهـــم مذهبـــا آخر فـــي قـــراءة أعمال 
كيليطو، ألنهـــا تفتح أكثر من أفـــق لتناولها، 
وتشـــرع أمام القارئ أكثر من نافذة يطّل منها 

على مضامينها.

الخطأ واملرض

”هي أعمال، وليســـت أعمـــاال كاملة“، هكذا 
يقول عبدالفتاح كيليطو في مســـتهل شهادته 
عن أعماله الصادرة حديثـــا، وينبئنا كيليطو 
أنه اشـــتغل عليها مدى ستة أشهر، إلى جانب 
مترجمه عبدالكبير الشرقاوي واملفكر املغربي 
عبدالســـالم بنعبد العالي، والناقد عبداجلليل 
ناظـــم، صاحـــب فكـــرة نشـــر هـــذه األعمال، 
ومساعديه في دار توبقال للنشر. نصف سنة، 
يقـــول كيليطو ”لم أقرأ فيها شـــيئا ولم أكتب 
فيها شيئا، باستثناء هذه األعمال“، كان عمال 
جماعيا حسبما يضيف الكاتب ”لم أحتدث فيه 
مع أقربائي وأصدقائي سوى عن التصحيح“.

يحكـــي كيليطـــو، ألن النقد عنـــده حكاية 
”في صباي كنـــت خطاطا، تخيلـــت أنني كنت 
قردا خطاطـــا، وحتّولت اآلن إلى قرد مصحح. 
وتبّني لي أن اخلطأ ليس شيئا عرضيا، وليس 
شيئا استثنائيا، وأنه هو املكّون األساسي في 
الكتابـــة، إنه معدنها وطبعها؛ أن تكتب معناه 
أن تخطئ. فـــي البدء كان اخلطأ“. وهنا، ينقل 
الباحث عن أستاذه روالن بارت أنه تساءل عن 
تلك الســـكرتيرة التي ال ترتكـــب خطأ، فأجاب 

بأنه ”ليس لديها وعي“.
ومثلما انطلق كيليطو مـــن أنه ”في البدء 
كان اخلطأ“، يضيف ”فـــي البدء كان املرض“. 
يذكرنا املتحدث مبســـرحية ”كنوك أو انتصار 
جلول رومني. وفيها يحّل طبيب مزيف  الطب“ 
بقرية مـــن القرى ليعّوض الطبيب الرســـمي. 
وكان كلما دخل عليه مريض يشـــكو من وعكة 
طفيفة خرج مـــن عنده منهارا يائســـا منهكا، 
وقد أخبره الطبيب كنـــوك بأن مرضه عضال، 

ال شفاء له منه. إلى درجة أن كنوك هذا، سوف 
يقنع الطبيب الرسمي، لدى عودته بأنه مريض 

هو اآلخر مبرض ال سبيل إلى العالج منه.
هنا، يقـــول كيليطـــو، يكـــون ”املرض هو 
األصل“، والعافية عـــرض ومجّرد حدث عابر. 
العافيـــة خطأ، في مـــا يقول املتحـــدث ”هكذا 
بـــدت لي كتاباتي وأنا أعيد كتابتها، نصوصا 
مريضـــة يتعّني عالجها، والعالج ال نهاية له“. 
وهنا، أيضا، ينتهي املتدخل إلى تعريف جديد 
للنـــص األدبي كونه ”هو ما ال يفتأ يعالج بكل 
معاني الكلمة“. وتبعا الســـتعارة الكاتب، ”قد 
يقضي الشاعر عمره كله وهو يصحح قصيدة، 
وقد ميوت وفي نفســـه شـــيء منهـــا. وميوت 
وهـــو يعتقد بأنهـــا لم تنته بعـــد“، وعليه فإن 
تاريـــخ األدب هو تاريخ من التصحيح وإعادة 
التصحيح؛ تصحيح اخللف ملا كتبه الســـلف، 

وتصحيح الالحقني ملا أنتجه السابقون.

الفاصلة واللسان

فـــي تقـــدمي أعمالـــه الكاملـــة، ومغامـــرة 
التصحيح تلك، يتوقف عبدالفتاح كيليطو عند 
نقطـــة هامة في نظره، وهي ”النقطة الفاصلة“ 
مبا هي عالمة كتابية (؛). ويتساءل الكاتب عن 
ســـّر غيابها عن الكتابـــة العربية األدبية منها 
وغير األدبية، والصحافية أيضا. وذلك بخالف 
عالمات التعجب مثال، والتي قد ترد في نهاية 
اجلملـــة الواحدة مكررة ثـــالث مرات مثال. بل 
يســـجل الكاتب أن الفاصلة بدورها تبدو شبه 
غائبـــة أحيانا، هذه الفاصلة التي كانت تؤرق 
غوســـتاف فلوبير، بحيـــث كان ال ينام أحيانا 

بسبب فاصلة.
يحكي كيليطو عن روجيس دوبري أنه قال 
”النقطة الفاصلة هي جوهر العمل األدبي“ هي 
كنهه األساس وحجر زاويته، يضيف الكاتب؛ 
ذلـــك أن النقطة الفاصلة تنهي اجلملة دون أن 
تتمها، تنتهي وهي تتطلع في الوقت ذاته إلى 

شيء زائد، إلى إضافة.

ويختـــم كيليطـــو، في هـــذا البـــاب، قائال 
”أحّس بأن كل ما كتبته يشبه النقطة الفاصلة، 
وهو عبـــارة عن نص لم ينته بعُد، ولم يكتمل. 
أحـــّس بأنني لم أنته مـــن أّي عمل ما، إال وأنا 

أتطلع إلى املزيد واجلديد“.
قبـــل كيليطو، تناول الكلمـــة ثالثة مغاربة 
لتقـــدمي كيليطـــو وأعماله: عبدالســـالم بنعبد 
العالي وهو مفكر، ومترجم كيليطو عبدالكبير 

الشرقاوي، والناقد احملجوب الشاوني.
وقـــد انطلق الكاتب واملفكـــر بنعبد العالي 
من الكتاب األول الـــذي تصدر أعمال كيليطو، 
بعـــد نشـــرها مجتمعة، وهـــو كتاب ”لســـان 
آدم“. هنا، اســـتعار املتدخل من كيليطو عبارة 
”اللســـان املزدوج“ أو ”اللسان املفلوق“، لسان 
احلية التي أغوت ابـــن آدم، فخرج من اجلنة، 
وتشتت بني اللغات والقبائل، وكان عقابها أن 
انفلق لسانها إلى لسانني. كذلك حال كيليطو، 
وهـــو يكتب بلغتـــني، يكتب بالفرنســـية، فيما 
هـــو يكتـــب بالعربية أصال، ألنـــه ”ال ميكن أن 
ّمتحـــي لغة املولد“، يقـــول بنعبد العالي. على 
أســـاس أن هنالـــك ذهابا وإيابـــا لغويني لدى 
كيليطـــو في مختلف كتاباته. يتســـاءل بنعبد 
العالي: بـــأي لغة يكتـــب كيليطـــو؟ ويلتمس 
اجلواب عند الناقد والروائي اإليطالي أمبرتو 
إيكو، حني تســـاءل عن اللغة التـــي يتكلم بها 
كل األوروبيـــني، ما داموا قـــد وحدوا عملتهم 
ووحدوا ســـوقهم االقتصادية املشتركة، فبأي 
لغـــة يتحدثون جميعهم دفعـــة واحدة. يجيب 
إيكـــو: إنها الترجمة، تلـــك اللغة التي يتحدث 

بها كل العالم، وبها يتحدث كيليطو.
هـــذه الترجمـــة ال بد لها مـــن نبرة خاصة 
بهـــا، يقول املترجم األثير لعبدالفتاح كيليطو، 
وهـــو عبدالكبير الشـــرقاوي، الـــذي ترجم كل 
أعماله بال اســـتثناء. ويرى مترجم كيليطو أن 
مهمـــة املترجم هي البحث عـــن كاتب له نظرة 
ونبرة مميزتان. والشـــرط الثاني، يأتي في ما 
بعـــد، وهو أن يقوم املترجـــم باالجتهاد ألنه ال 
توجد ترجمة مباشـــرة في نظره. على أساس 

أن الترجمـــة حـــوار وعراك وصـــراع وإخفاق 
أحيانا. مـــن هنا، اختار الشـــرقاوي كيليطو، 
ألنـــه ميتلك تلك النبـــرة اخلاصة وتلك النظرة 

املائزة، والفرادة عمن سواه.
أما الناقد املججوب الشـــاوني، فقد توقف 
عند أعمال كيليطو، وعند الكتابة لديه مبا هي 
لعب. غير أن كيليطو إمنا ”يلعب بجدية الطفل 
الذي يلهو“، كما يقول بورخيس، أحد أساتذة 

كيليطو عن بعد.
واعتبـــر الناقـــد فـــي مداخلتـــه أن حلظة 
إصـــدار األعمال احلالية مـــن قبل كيليطو هي 
مهمة اســـتعادة وإعادة كتابة من جديد. عودة 
إلى املـــكان األول، كأمنا يتعـــّرف على أعماله 
وعلى نفســـه من جديد. ويورد املتدخل مقولة 
لكيليطـــو، ذهـــب فيها إلـــى أنه يشـــك في أن 
يكـــون هو الـــذي كتب ما كتبـــه. وهنا، ال تظل 
الكتابة حول األدب مجرد بحث ودراســـة، من 
قبل كيليطو، ولكنها ترتبط بخياله وبأحالمه، 
وهـــي أحالم بال ضفـــاف. ويتوقف الناقد عند 
كتـــاب كيليطـــو ”األدب والغرابـــة“، ليقول لنا 
إن الكتابـــة عن كيليطو مقترنة دوما بالغرابة، 
ومنها الغـــروب والتغرب وهـــذا املغرب الذي 
ينتمي إليه كيليطو، هذا املغرب الغريب، وهذا 

الكاتب الغريب أيضا.
ويؤكد كيليطو في النهاية أن كتاب ”األدب 
يكاد يكون هو الكتاب الوحيد الذي  والغرابة“ 
كتبـــه، وكل الكتب التي جـــاءت من بعده إمنا 
هي تصحيح لهذا الكتاب، ما دام تاريخ األدب 
عنـــده أو تاريـــخ الكتابة لديه هـــو تاريخ من 

األخطاء والتصحيحات التي ال تنتهي.

ــــــة اإلبداعية أو النقدية عابرة للغات،  الكتاب
حيث تبقي على قوتها ومتانتها مهما طال 
ســــــفرها من لغة إلى أخــــــرى، وهكذا هي 
كتابات الناقــــــد املغربي عبدالفتاح كيليطو 
ــــــب كيليطــــــو باللغتني  ــــــة، حيث يكت النقدي
ــــــني هاتني اللغتني  العربية والفرنســــــية، وب
حتافظ كتاباته على بريقها وجذوتها وقوة 

فكرتها.

ما كتبته يشبه النقطة الفاصلة

عبدالفتاح كيليطو: أن تكتب يعني أن تخطئ

مـــن  تاريـــخ  هـــو  األدب  تاريـــخ 

التصحيـــح،  وإعـــادة  التصحيـــح 

كتبــــه  لمــــا  الخلـــف  تصحيـــح 

السلف

 ◄

الشـــاعر قـــد يقضي عمـــره كله 

وهو يصحح قصيدة، وقد يموت 

وفي نفسه شـــيء منها معتقدا 

أنها لم تنته بعد

 ◄

ان - يسعى مشروع التسجيل الصوتي  } عمّ
للنصوص األدبية الذي أطلقه الشاعر السوري 
املقيـــم فـــي العاصمـــة األردنية عّمـــان أحمد 
قطليش قبل عامني، إلـــى إيجاد منصة عربية 
أدبية صوتية، في ظـــل افتقار املكتبة العربية 
إلـــى هذا النوع من املدونات األدبية الصوتية، 
وغياب االحترافية عن املشاريع املثيلة، والتي 
يتـــم فـــي معظمها تســـجيل الكتـــب بقراءات 

تقريرية أو إخبارية.
فقـــد أطلق قطليش مشـــروعه هـــذا عندما 
استشـــعر أهمية إيصـــال األدب إلـــى املتلقي 
العادي من خـــالل تقدمي اإلبداعـــات الكتابية 
احلديثـــة، العربية واملترجمة، بشـــكل صوتي 
مقـــروء بطريقـــة مســـرحيـة تالئـــم طبيعــــة 
مضمـــون كل نـــص، مـــع االعتنـــاء باجلانب 
املوســـيقي، ونشـــر هــــذه التســـجيـالت كـــي 
يتسنـى للشـــبـاب التعرف على الكتـاب وعلى 
والبحـــث عنهم والقراءة  اإلبـداعي،  إنتاجهـم 

لهم أكثر.
ولكن التحّدي األبرز الذي يواجه الشـــاعر 
السوري في مشروعه هو ”تكريس ثقافة األدب 
املســـموع“، كما يقول، مقرا بـــأن هذه الثقافة 
موجـــودة فـــي مجتمعاتنا، خاصة أن الشـــعر 
العربي صوتي في أصله، لكن من يعملون على 

إحيـــاء صوت األدب دائما ما يذهبون إلى عدد 
محدود من الشعراء القدماء ويهملون التطور 
احلاصل في الشـــعر العربـــي واألدب العربي 
احلديـــث. ومن التحديـــات والصعوبات التي 
واجهها املشروع أيضا، إيجاد النص املناسب 
الذي يعّبـــر عن الكاتـــب وقدراتـــه اإلبداعية، 
والـــذي يكون قريبا مـــن املتلقي، وميكن إعادة 
إنتاجـــه صوتيـــا. ويوضـــح قطليـــش أن هذا 
األمـــر ”يأخـــذ الكثير مـــن الوقـــت“، وهو ما 
يتكرر عند البحث عن املوســـيقى املناسبة لكل 
نـــص. كما أنه ليس من الســـهل اإلملام بإنتاج 
الكتـــاب اجلـــدد أو اختيار نصـــوص متنوعة 
ليتم تســـجيلها، فاختيار نص مناسب يتطلب 
الكثيـــر مـــن البحـــث، إذ يعتمـــد قطليش في 
اختيـــاره للنصوص على معاييـــر عدة، منها 
”أهمية النص، وحداثتـــه، ولغته، وإمكانية أن 

يكون صوتيا“.
يحـــرص قطليش على التنـــوع في اختيار 
الكّتاب مع تنوع أساليبهم وإنتاجاتهم األدبية 
من شـــعر وقصة ومسرح ورسائل أدبية، ومن 
ثم يعمـــل على ترجمـــة أعمال غربيـــة حديثة 
وتســـجيلها، إضافـــة إلـــى محاولة مســـاندة 
الكتاب الشـــباب الذين لديهم مشاريع حقيقية 

من خالل تسجيل نصوصهم ونشرها.

أمـــا النص املوســـيقي، فيحاول املشـــرف 
على هذا املشـــروع عند اختياره أن يخرج عن 
املفهوم املتعارف عليه في املوسيقى املصاحبة 
للنصـــوص املقـــروءة، حيـــث يتم فـــي العادة 
استخدام مقطوعات موسيقية يتم تكرارها في 

كل وقت مهما اختلف النص. 
لذا قام باســـتخدام مقطوعـــات من أنحاء 
العالـــم ومبا يعبـــر عن االجتاهـــات واألمناط 
واآلالت املوســـيقية املختلفة، لتعريف املتلقي 
باملوســـيقى العربيـــة واآلســـيوية واإليرانية 
واألفريقيـــة، إلـــى جانـــب األمنـــاط الشـــائعة 
فـــي أميركا الالتينيـــة وأوروبـــا، وغيرها من 

املوسيقات غير املعروفة.
ويبقـــى إيصـــال هـــذه النصـــوص إلـــى 
املهتمـــني، حتّديا آخر واجهـــه قطليش، الذي 
وجـــد أنه ال بـــّد من البحث عن طـــرق متعددة 
للنشـــر، خاصة وأن هذا املنتـــج الثقافي قليل 
التـــداول، ثم إن التدرب علـــى برامج املونتاج 
كي يكون احملتوى احترافيا، سواء من ناحية 
الهندسة الصوتية أو من ناحية دمج الصوت 

باملوسيقى، يحتاج إلى دعم مالي وتفرغ.
وكان قطليـــش قد بـــدأ مشـــروعه بتمويل 
ذاتـــي، حيث قـــام ببناء أســـتوديو صغير في 
منزلـــه وزوده بأحـــدث األدوات، إضافـــة إلى 
بدأ من   “SoundCloud” شراء قناة على منصة

خاللها نشر تسجيالته بني الشباب.
وجاء اختيار قطليش بشـــراء هذه القناة، 
بـ”ثقافـــة  أشـــبه   “SoundCloud” موقـــع  ألن 

الراديو“ التي ال تندثر، فالناس بحاجة إلى ما 
تسمعه في الطريق وأثناء العمل أو الدراسة، 
وهذا املوقع يحقق انتشـــارا جيدا خاصة بني 
الشـــباب، و“من املمكن أن يســـمعك الكثيرون 
ويتابعـــوك وهـــم ال يعرفـــون شـــيئا عنك أو 
عن مشـــروعك“، باإلضافة إلـــى أن هذا املوقع 

”منصة جيدة للمستقبل“.
يؤكـــد أحمد قطليش أنه ليس من الســـهل 
تســـجيل أي نص، فهذه ”عمليـــة مرهقة“ على 
حّد تعبيـــره، مضيفا ”أعتمد فـــي العادة على 
تســـجيل نصـــوص قصيـــرة جلـــذب املتلقي 
ولتقدمي مادة دســـمة بأســـلوب إبداعي قريب 

منه وال ينتقص من العمل بأّي شكل“.
ومن التســـجيالت التي أجنزهـا قطليش، 
ما يقع في باب ”أدب الـرســـائل“، مثل رسائل 
غسان كنفاني إلى غـادة السمان، ورسالـة مـن 
هنري ميللـــر إلى أنـاييس نـن، ورســـالـة مـن 
الروائي الروسي نابوكـوف إلى زوجتـه فيـرا.

وهناك تســـجيالت متنوعة من أدب أنطون 
تشـــيخوف ومســـرحياته، وقصائـــد مترجمة 
للشاعر اإليراني خالد رحمتي، وقصائد لهنري 
ميشـــو، و”نصائح إلى أديب“ للكاتب الروسي 
أليكسي تولستوي، وقصائد مترجمة للشاعر 
األفغاني إلياس علـــوي، باإلضافة إلى قصائد 
ونصـــوص ســـردية خلالد أبوخالد، وحســـن 
مرمي، وعامر علي الشـــقيري، وســـوزان علي، 
وبســـام حجار، وعدد كبير مـــن األدباء العرب 

املعاصرين ومن اجليل الشاب أيضا.

«األدب مسموعا» مشروع عربي ينطلق من األردن
مع التطور الذي شهده العالم وظهور الطباعة حتول األدب العربي من الشفاهي واملسموع 
إلى املكتوب. لكن الثقافة السماعية مازال لها حضورها، حتى وإن خفت بشكل كبير، إذ 

ميثل السماع طريقة أخرى إليصال األدب املكتوب.
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} ”ذاكرة البستان هي الجذور التي صنعت 
المفاهيـــم واألشـــكال والرموز التـــي تراها 
اليـــوم في لوحاتـــي، فلو كان العمر شـــريط 
فيديو ورجعنا به إلى الوراء، ســـتكون فترة 
طفولتي هي من أجمل أّيام عمري، تلك الفترة 
قّضيتها في بســـتان جدتي في المزة، القرية 
المشـــكلة من بيـــوت طينية، وليـــس على ما 
تراه اليوم من إســـمنت أكلها عـــن آخرها“، 
هذا ما قاله يوما الفنان التشـــكيلي السوري 
الكبير نذير نبعة الذي توفي منذ بضعة أيام 
عندما ُسئل عن مصدر مفردات لوحاته الفنية 

األكثر إلحاحا على الحضور في لوحته.
ولعـــل نبعة في كالمـــه هذا يشـــّيد أمام 
عيون المخيلة مشـــهدا طبيعيا عميقا يكتنز 
بأريج األرض الربيعيـــة ويتهادى إليه غمام 
شـــفاف وردّي اللون، شـــبيه بالغمام الرقيق 
الـــذي يغّلف مجمـــل أعمالـــه الفنيـــة مهما 
اختلفت مواضيعها أو تباعدت األزمنة التي 

ُأنجزت فيها.
يحلو للناظر إلى لوحاته أن يبصر ”ذاكرة 
البســـتان“، وهي ُملتحفة بحمرة وردية ُتذكر 
كثيرا بتدرجات ألوان فاكهة الرمان وأزهاره 
وعطره الحاد األخـــاذ. وقد أحب الفنان هذه 
الفاكهة القادمة من طفولته وبستانها المليء 
بها وبغيرها مـــن الفاكهة واألزهار والورود 
الجورية واألعشـــاب العطرية، لذلك أكثر من 
استحضارها في فضاء لوحاته حيث تنتمي 

لونيا ودالليا.
إن كان الرمـــان هو إحـــدى فواكه الجّنة، 
فهـــو كذلك في لوحـــة الفنـــان.. ولعل أجمل 
لوحاتـــه هـــي تلك المزركشـــة تمامـــا بغنى 
النســـوة  فيهـــا  تبـــدو  والتـــي  التفاصيـــل 
الدمشقيات بصحبة هذه الفاكهة المشحونة 
باإلشارات والرموز التي تتراوح معانيها ما 
بين الخصوبـــة والحيوية والوفرة والخلود 

والجمال.
كل مـــا علـــى الناظـــر إلى لوحـــات نذير 
نبعة، وخاصة تلك التي تنتمي إلى مجموعة 
”الدمشـــقيات“ التي اشـــتهر بها، هو التمعن 
في تلـــك الحمرة التـــي تكاد تغشـــى جميع 
آفاقها حتى تلك التي اســـتخدم فيها الفنان 
اللون األزرق واألخضر بشـــكل كبير، وحتى 
عن لوحاته،  عندما يغيب الرمان ”جســـديا“ 
تبقـــى صبغتـــه وأثره فـــي عامـــة اللوحات 
الناطقة بحميمية الشرق وبحيوية األساطير 
التي حيكت خيوطها فـــي حضارات بالد ما 

بين النهرين.
لـــم يتوقـــف الفنان عـــن نســـج حكاياته 
الدمشقية داخل أســـوار األبنية الطينية، لم 
يتوقـــف عن ذلـــك حتى في مرحلـــة التجريد 
التـــي وصل إليهـــا في نهاية مطافـــه الفني، 
زركـــش أفاق لوحاتـــه بالتمائم التي تشـــبه 
الحلي الفضية، وبالحلي الفضية التي تشبه 

المدن الشرقية وخاصة مدينته دمشق.
أدخل نذير نبعة إلى لوحاته ”تقميشـــة“ 
الدمشـــقي الغني بالخيوط الدقيقة  النسيج 
الصناديق  بمحـــاذاة  ووضعهـــا  والملونـــة 
النهـــري  بالصـــدف  الموشـــاة  الخشـــبية 
والبحـــري على الســـواء، غابت تـــارة معالم 
هـــذه الموجودات واألشـــياء فـــي اختزاالت 
كبرى وظهرت بوضوح في مواطن أخرى من 

لوحاته.
اليـــوم، أعمالـــه الفنيـــة، صارت تشـــبه 
أكثر ســـوريا المضرجة بدمائها والمتجمرة 
بأحالم وكوابيس أهلها الذين هاجروا قسرا، 

أو صمدوا في مدنها وقراها على السواء.
لوحاته الشهيرة باتت اليوم ناطقة أكثر 
من قبـــل بهذه الحمـــرة الورديـــة التي تذكر 
حينـــا بلون الورد الجـــوري، وأحيانا أخرى 
بماء الرمان البراق، فقط الضليع في شؤون 
األلوان وأطيافها يدرك تماما كيف يمكن لهذا 
اللون بشـــكل خاص أن يكون قاتما ومضيئا 
في اآلن ذاته، إذا ما تجاورت أطيافه وتحددت 
معالمه بخطوط بنية أو برونزية اللون، كما 
في لوحـــات الفنان، كل ذلك حاضر في لوحة 
نذير نبعة التي تأخذ الناظر إليها إلى ما هو 
أبعد من المرئي، لذلك ال يمّل مشـــاهدها من 
النظر والتساؤل عن معانيها، خالفا للصور 
أو اللوحات التي يمكن تســـميتها باللوحات 

التراثية/ السياحية.
كتب الكثير عن الفنان التشكيلي السوري 
نذيـــر نبعة بعيـــد وقبل رحيله خالل شـــهر 
فبراير الماضي، وســـيكتب أيضـــا أكثر عن 
فنـــان، لوحته هي وطنه؛ لوحة تملك لســـان 
حال أشجار الرمان المشرقية ومنطقها ”غدا 
تتـــورد أزهاري وينعقد الياقوت في ثمراتي، 

غدا الحياة.. غدا القيامة“.

منطق الرمان

} دمشــق - تتشـــكل املســـيرة الفنيـــة لـــكل 
فنان رائد من سلســـلة حتوالت في األســـلوب 
وفـــي املضمون، كذلك تبلورت مســـيرة الفنان 
التشـــكيلي الســـوري الراحل نذيـــر نبعة منذ 
بداياتها في حقبة الستينات من القرن املاضي، 
حتى آخر مجموعة رســـومات أجنزها باحلبر 
الصيني عّما يســـمى بتنظيم داعش واجلرائم 

التي ما انفك يقترفها في حق اإلنسانية.
كانت هـــذه آخـــر رســـومات أخرجها إلى 
العلن قبيـــل وفاته في الثاني والعشـــرين من 
فبراير املاضي، عن عمر يناهز ثمانية وسبعني 
عاما في قلب مدينته دمشق الغارقة في روائح 
القتـــل والدمار، املدينة التـــي أحبها ونهل من 
صورها وتاريخها ما جعـــل من لوحاته عمال 
فريدا، ليس ألنه يزخر بالعراقة التاريخية، أو 
ألنه يصور مشاهد دمشقية قدمية اندثر الكثير 
من معاملها، وهو أمر اشـــترك فيـــه الكثير من 
الفنانني على اختالف درجات براعتهم الفنية، 
بـــل ألن عمله الفنـــّي جاء ضاربا فـــي أعماق 
الالوعي اجلماعي، ومفعما باإليحاءات ومثقال 
باملعانـــي، واألهم من ذلك، هـــو أن لوحته هي 
لوحة نضرة ومنقشعة اآلفاق والوجدان حتى 
وهي في عـــّز غموضها ومتتمـــات تفاصيلها 

املنمقة بدراية وولع كبيرين.

الواقعية السحرية

انشـــغال الفنان السوري نذير نبعة الدائم 
بغـــزل التفاصيل في لوحاتـــه، رمبا كان مرّده 
الرغبـــة فـــي اإلكثار مـــن املفـــردات البصرية، 
التي تريـــد التأكيد على حضـــور كان حقيقيا 
وموجودا وليس من صنـــع اخليال، ولكن مع 
مرور الزمـــن وتتالي النكبات ُأتلف العديد من 
معاملـــه دون أن ُيقضى عليـــه كليا، ألنه جزء ال 
يتجزأ من إرث بالد ما بني النهرين، وجزء من 

كيان الفنان الشخصي على السواء.
ألجـــل كل ذلك رمبـــا ال يغلب جـــّو احلنني 
على لوحاتـــه، حتى تلك األكثر شـــاعرية، ألن 
مـــا يصّوره نذير نبعة ليـــس موغال في الزمن 

وال يزال يطفو بني الفينة واألخرى على سطح 
الوجدان معاكســـا رمادية التيارات املعاصرة 

املفضية إلى بحر العاملية.
 نبعة مولـــع بالتفاصيل، ولكنه مولع أكثر 
باســـتراتيجية االســـتعادة، إذا صّح التعبير، 
اســـتعادة ما عاشـــه الفنان، وما شـــاهده وما 
شعر به، فلوحاته ليست كأغلب اللوحات، التي 
صنفت باالستشـــراقية، تهيم في رومانســـية 
لبقة، أو في خياالت حســـية ونزقة ال أســـاس 
لهـــا من الصحـــة، ولكن هي لوحـــات حقيقية 
ألنها وليدة ذاتها، أي أن مبدعها ينتمي إليها، 
وإلى ذكرياته الشـــخصية، خاصـــة تلك التي 
تعود إلى مرحلة طفولته التي احتضنت كيانه 
وغذت هويتــــه الفنية، كما يتغـذى اجلنني في 

رحم أمه.
وحتـــى لوحاتـــه التي انتمت إلـــى مرحلة 
”الواقعية الســـحرية“، والتي رسم فيها الفنان 
نســـاء عاريات الصدر ومزدانات بشتى أنواع 
احللي التراثي، ليس فيها أّي ابتذال، وال ترّدنا 
إلى اللوحات االستشـــراقية التي تصّور املرأة 
كأداة جنسية متخايلة، ففي لوحات نذير نبعة 
تلـــك جتد املرأة في كامل زينتها وبهائها ألنها 

نبض احلياة، وأصله ودوامه.
فالنسوة حاضرات بقوة في جميع طقوسه 
الشـــكلية، يتصدرن املشاهد البصرية، ويلعنب 
أدوارهن الطبيعية في اســـتكمال دورة احلياة 
السورية، مبا ميثلن من رمزية املكان السوري 
وأصالته. قـــد يغلب على العديـــد من األعمال 

الفنيـــة العربية التي تنتمي إلـــى زمن الفنان 
التركيز علـــى إظهار غنى األلوان، وال ســـيما 
الدافئة منها، وكذلك االشتغال على التفاصيل 
والزخـــارف املشـــرقية، ولكن نـــادرا ما زخرت 
تلك األعمال بهـــذا الصخب العاطفي والداللي 
الذي يخترقه وُيعلي من شأنه عنصر الترميز، 

وكأنه صفة عادية وروتينية من صفاته.

مفتاح سري

ال ميكـــن للمتابـــع التمعـــن فـــي لوحة من 
لوحـــات التشـــكيلي نذير نبعـــة، إّال وأن يعثر 
على مفتاح ســـرّي دّســـه الفنـــان منتظرا منه 
أن يعثـــر عليـــه بجهده الشـــخصي وبخلفيته 
الثقافية ليفتح بابا من األبواب املوصدة على 
عوالـــم فكرية، وأقاصيص ال خواتيـم لهـا أبت 
أن تستعرض ذاتها بتفاهة التـرويج السياحي 
الذي تعتمـــده البلـــدان لرفـع عــــدد الزائرين 

إليها.
نعثـــر على هـــذه اخلصوصيـــة في مجمل 
لوحات الرســـام الســـوري نذير، التي تنتمي 
إلى حقب زمنية متباعدة نســـبيا وأمناط فنية 
مختلفة، انتقل عبرها الفنان من الواقعية إلى 
الســـوريالية وإلى الغنائية فالرمزية، ومن ثم 
الواقعيـــة الســـحرية حتى يصـــل أخيرا إلى 
التجريد، أعماله ظلت حتتفظ بنبرته اخلاصة 
وملّوناتـــه املفضلـــة مهما تباعـــدت العناوين 

واألساليب التي اعتمدها في فترات مختلفة.

الفنيـــة  أعمالــــه  مواضيــــع  أن  صحيـــح 
تغيـرت بعد نكسة يـونيو سنـة ١٩٦٧، مثـل مـا 
حــــدث مـع الكثيـر مـن الفنـانني التشـــكيليـني 
العــــرب، ليتصـــدر ”الفـدائـــي الفلســـطيني“ 
املكـانــــة األولـى في لوحـاتــــه، ولكـن ذلـك لـم 
يخـــرج الفنـان من خصوصية ريشـــته، ال، بـل 
دفعه إلى تطـويـــر ألوانهـا وخطوطهـا لتـالئم 

مـواضيعه.
ويذكـــر أن الفنـــان انخـــرط فـــي املقاومة 
الفلســـطينية، حيـــث شـــارك فيها مـــن خالل 
فنـــه وكان لـــه عـــدد كبيـــر مـــن الرســـومات 
ومنها  السياســـية،  وامللصقات  والتخطيطات 
شـــعار ”العاصفة“ الذي ال تزال منظمة ”فتح“ 

تستخدمه حتى اآلن كشعار لها.
تتالت النكبـــات في املنطقة العربية ليكون 
نذير نبعـــة من الفنانـــني التشـــكيليني الذين 
تأثروا بهـــا، فقّدموا أعماال فنيـــة خالدة نذكر 
منهـــا تلك اللوحات املســـتوحاة مـــن احتالل 
الواليات املتحدة األميركيـــة للعراق، ومجزرة 
قانا فـــي اجلنوب اللبناني التي تســـبب فيها 
اإلســـرائيلي، وأخيرا جـــراح احلرب  العـــدو 

السورية.
رحل الفنان السوري نذير نبعة عن العالم 
وعـــن مدينته دمشـــق، وهي غارقـــة في نارها 
ودخانهـــا، رحل تـــاركا خلفه إرثـــا فنيا ثمينا 
يتلو القصص احلقيقية عن مآثر شـــرق ذهبي 

حّير الغرب وأشعل نار غيرته وجشعه.
م.ع

التشكيلي السوري نذير نبعة: نقيض الصورة النمطية

الرسام السوري الراحل نذير نبعة هو أحد 
رّواد احلداثة التعبيرية السورية املميزين، 
أقــــــام مجموعــــــة مــــــن املعــــــارض الفردية 
واجلماعية، لوحاته التصويرية خارجة من 
جالبيب ذاكرة األمكنة السورية البصرية، 
يجوب فيها ومعها رحاب التيارات الواقعية 
ــــــة التأثيرية الرمزية،  ــــــة، والتعبيري التعبيري
ــــــارات مواضيعه  املتناســــــقة كلهــــــا مع خي

املطروحة في لوحاته.

اللوحات،  لوحاته ليست كأغلب 

هي لوحـــات حقيقيـة ألنها وليدة 

ذاتهــــا، أي أن مبـدعهــــا ينتمـــي 

إليها 
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[ لوحات حقيقية وليدة ذاتها [ مفاتيح سرية في أيقونات ابن دمشق

تعبيرية تأثيرية رمزية

افتتح باملركز الثقافي الروســـي في القاهرة مؤخرا معرض للفنان التشكيلي املصري 

أحمد بيومي، الذي يحمل عنوان «أرض األحباب»، وقد شـــهد حفل تدشـــني املعرض 

حضورا فنيا هاما، على غرار املوسيقار املصري حلمي بكر.

افتتح في مراكش متحف الفن والثقافة الذي يعنى بالفن التشـــكيلي، ويتواصل على 

امتداد أكثر من شهرين (من 24 فبراير املاضي إلى 8 مايو املقبل)، بحضور العديد 

من الشخصيات، وعلى رأسها رئيس معهد العالم العربي في باريس جاك النغ.

علي البزاز يرسم لوحاته بألوان الحنين إلى العراق

فيصل عبدالحسن

} الفنانون العراقيون وضعوا بصماتهم على 
املشهد التشكيلي، وأثروا بطرائق رسمهم في 
التشـــكيل العربي خصوصا ممـــا خلقوه لدى 
الفنانني الشباب املغاربة من مثال، وملا حملته 

جتاربهم من إرث عراقي حضاري رصني.
املغربية  الفـــن“  جمعيـــة ”محبي  اختارت 
مؤخـــرا، معرض الرســـام العراقي علي البزاز 
كنمـــوذج للمعارض التـــي أقامهـــا مغتربون 
باملغرب، وعرضوا فيها مشاعر احلنني للوطن، 
فاملعـــرض األخير للبزاز فـــي املركز الهولندي 
”نيمـــار“ مبدينـــة الربـــاط، والذي عـــرض فيه 
جميع جتاربه مع اللون، واســـتخدام الفرشاة 
والكنفاس كوســـيلة أثيرة لديه لنشر اجلمال، 

عكس هذا اجلانب من اإلبداع العراقي.
وأقامـــت هذه اجلمعيـــة العديد من روابط 
التواصـــل مـــع الفنانني املغتربني ســـواء من 
املغاربة خـــارج وطنهم، وغيرهم من املغتربني 
العرب واألجانب داخل املغرب، وذلك من خالل 
نشر أخبار معارضهم، وعرض مناذج مصغرة 

للوحاتهم في صفحات الفيسبوك.

والبزاز فنان وشاعر عراقي يقيم في املغرب 
منذ خمس ســـنوات، ويزاول نشاطه الفني في 
العاصمـــة املغربية الرباط، وينشـــر نصوصه 
فـــي الصحافـــة املغربيـــة والعربيـــة، واضعا 
فيهـــا جتربتـــه احلياتيـــة التي أمضـــى منها 
فترة طويلة في املهجر الهولندي، واســـتطاع 
أن يحـــّول ذكرياتـــه في هولنـــدا إلى نصوص 
ولوحـــات حتاكي مرارات املنفـــى، والبعد عن 
الوطن واألهل واألصحاب، فهو يستعير القلم 
بدال من الفرشـــاة حني يجد أن اللون وحده ال 

يكفي لبث ما ينتابه من مشاعر وأفكار.
معـــارض البزاز الســـابقة، ومنها معرضه 
مبدينة  الشـــخصي فـــي صالـــة ”باحنينـــي“ 
الرباط عام 2013، واملهرجان التشكيلي الدولي 
في ســـطات املغربية لعامي 2014 و2015، وفي 
املركـــز الهولنـــدي، جميعهـــا حكت عـــن رؤية 
هذا الفنان للحيـــاة بعيدا عن الوطن، وأزمات 
العيش مـــع اآلخر، فاآلخر ليـــس اجلحيم كما 
وصفه ســـارتر، بل إن اآلخر في مفهوم الفنان 
وبالرغـــم من االختـــالف معه مـــرآة نرى فيها 

وجوهنا احلقيقية.
األلوان الســـاخنة التي اســـتخدمها معظم 
الفنانـــني العراقيـــني باملغرب كخالـــد اجلادر، 
نزيهة رشيد، حسني أبواملعالي، أحمد عباس، 
جـــواد العادلي، علـــي البـــزاز، وغيرهم نقلت 
ملشـــاهدي لوحاتهـــم مشـــاعر رقيقـــة حتاكي 
جمال احلياة بالرغم من قســـوتها، وذلك يبدو 
واضحا من خالل اســـتعمالهم اللون األحمر، 
أو البرتقالـــي، أو األصفر، بعـــد مزجه بألوان 
باردة كاألخضر، واألزرق، والبنفســـجي، وهم 

بذلك يقولون للغربة عن الوطن، نعم مبعنى ال.
التجــــارب الفنيــــة كتجـربتـــي الفنـانـــني 
الرائديـــن العراقيـــني، خالد اجلـــادر ونزيهة 
رشـــيد فـــي املغـــرب، وهمـــا من جيـــل جواد 
سليم وشاكر آل ســـعيد، وممن درسوا الفنون 
التشـــكيلية فـــي أكادميية الفنون فـــي بغداد، 
وعاشوا ســـنوات كثيرة خارج العراق قبل أن 
يرحال، األول توفي سنة 1998 ودفن في مقبرة 
الشـــهداء مبدينة الرباط، واألخرى رحلت إلى 
أميركا قبل ســـنوات، وافتتحـــت صالونا فنيا 
في نيويورك، وتركت في املغرب لوحات كثيرة 
من إبداعهـــا، هما وغيرهمـــا أمثلة على غربة 

الفنان العراقي في األربعني عاما األخيرة.
وامتـــازت لوحات علي البـــزاز عن لوحات 
غيـــره بكبر حجمهـــا، مما أعطى ذلـــك للفنان 

فرصـــة إلبـــراز مهاراته فـــي الرســـم بالزيت، 
فوضع في ألوانه مشـــاعر الفرح، والتوق إلى 
معانقـــة احليـــاة، ومـــزج كل ذلك في أشـــكال 
جتريدية، ّممـــا نراه عادة في ظـــالم احلقول، 
وحيواته املشـــعة في الظالم، التي خلقها الله 
تعالى ليجســـد فيها اجلمال ويكمل بها دورة 

احلياة.
واتبع البزاز في كثيـــر من لوحاته طرائق 
املدرســـة االنطباعية األوروبية، واملعروف أن 
هذه املدرســـة تنهج منهجا خاصـــا، وذلك من 
خالل تأمل فنانيها تفصيـــالت لوحاتهم أكثر 
مـــن اهتمامهـــم مبوضوعاتها، فهـــم يتأملون 
الطبيعـــة من خالل إحساســـهم بها، كما تبدو 
لعيونهـــم، بألوانها وأشـــكالها، وهذا ما فعله 

معظم فناني العراق باملغرب أيضا.

ــــــس باألمر الهني، إال  مما ال شــــــك فيه أن خــــــوض غمار احلياة بعيدا عــــــن الوطن األم لي
أن محــــــاوالت وضع تراجيديا وتصور لهــــــا من خالل اللوحات الفنية املعّبرة والرســــــوم 
التشــــــكيلية املرتسمة في مخّيلة الرسام تخفف من ثقل االغتراب لدى الفنانني املهاجرين، 

ومنهم الرسام العراقي علي البزاز.

لوحات مشبعة بمذاق االغتراب

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

لوحات البزاز تحكي رؤيته للحياة 

وأزمـــات  الوطـــن،  عـــن  بعيـــدا 

العيـــش مـــع اآلخـــر، فاآلخـــر في 

مفهومه مرآة نرى فيها وجوهنا

الناظر إلى لوحات نبعة يحلو له أن ◄ 

يبصر «ذاكرة البستان»، وهي ملتحفة 

بحمرة وردية أشبه بفاكهة الرمان



} لنــدن - توصلت جملة من البحوث العلمية 
إلـــى أن العقل شـــبيه إلى حد مـــا بالعضالت، 
أي أنه كلما قل نشـــاطه وجهـــده تراجع أداؤه 
وجاهزيته. فالعضـــالت بحاجة متواصلة إلى 
التدريـــب والتماريـــن لتحافـــظ علـــى لياقتها 
وإال ســـتجتاحها حالة من اخلمول والكســـل 
وتصبح بذلك أرضية جاهزة لتراكم الســـموم 
والدهـــون وتصيـــر معرضة لإلصابة بالشـــد 
والســـمنة. يقول باحثون إن تنشـــيط الذاكرة 
وحتفيز التفكير لفترة طويلة يشـــبهان تدريب 
العضـــالت على رفع األثقال. فتشـــغيل الدماغ 
باستمرار واستفزازه حلل األحجية واملعادالت 
الرياضيـــة أو تعلم لغة جديدة أو مهارة فكرية 
معقـــدة يحافظ علـــى منو اخلاليـــا العصبية 

ويبعد عنه شبح اخلرف.
وأشـــار أطباء إلى أنه كلما زاد املســـتوى 
التعليمي، تتراجع فرص اإلصابة باخلرف. وقد 
توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن األشخاص 
الذين يرتقون في مستويات حتصيلهم العلمي 
حتى 18 عاما، هم األقل إصابة مبرض اخلرف 
فـــي وقت الحق مـــن احلياة. ووفقا للدراســـة، 

التي نشـــرت في مجلة نيـــو انغالند جورنال 
أوف ميديســـني، فـــإن الوصول إلـــى التعليم 
اجلامعي يســـاعد اإلنسان على احملافظة على 
سالمة وكفاءة وظائفه العقلية، بل يقي، أيضا، 
من التغيـــرات العصبيـــة التي تتعـــرض لها 
خاليا املخ واملساهمة في زيادة فرص اإلصابة 

بالزهامير.
ويـــرى الباحثـــون أن التغيرات املناســـبة 
في منـــط احلياة وحتســـني الصحـــة البدنية 
ميكـــن أن يســـاعدا، فـــي نهاية املطـــاف، في 
تأخير فرص التعرض خلرف الشـــيخوخة أو 
منعـــه متاما. وقال الدكتور دوغ براون، رئيس 
جمعية الزهامير، إن هذا التقرير يشير إلى أن 
األشخاص الذين يحملون جني ”أباو 4“، تزداد 
فرص إصابتهم مبرض الزهامير، ويبدون في 
حالـــة صحية أفضل في حال اســـتمرارهم في 

أنشطة تشغل عقولهم طوال حياتهم.
وكانت دراسة بريطانية سابقة قد أظهرت 
أن تعلـــم لغـــة أجنبيـــة ولو في ســـن متأخرة 
قـــد يجنب اإلنســـان اإلصابة مبـــرض اخلرف 
ومرض الزهامير. ونشـــرت نتائج الدراسة في 

مجلة ”أنالس أوف نيورولوجي“.
وتوصل باحثـــون في جامعـــة إدنبرة في 
أســـكتلندا إلـــى أن تعلم لغة أجنبيـــة أو عدة 
لغات يقلل مـــن إمكانية اإلصابة باخلرف عند 

التقدم في السن.
وكتـــب الباحث توماس بـــاك وزمالؤه في 
املجلـــة املتخصصة في الصحة، أن تعلم اللغة 
األجنبيـــة وإن مت في الكبر فإنـــه يحافظ على 

اخلاليا العصبية ومينعها من التلف السريع.
ودرس الفريـــق البحثـــي بيانات دراســـة 
مواليد العـــام 1936، والتـــي أجريت على 835 
شخصا ولدوا عام 1935 في إدنبره األسكتلندية 
ويتحدثون اإلنكليزية كلغة أصلية. وقد خضع 
هـــؤالء األشـــخاص الختبار الـــذكاء عام 1947 
وفـــي بداية الســـبعينات وبـــني 2008 و2010. 
وتعلم 262 ممن شـــملتهم الدراسة لغة أجنبية 

واحدة على األقل، منهم 65 تعلموها في ســـن 
متقدمة.

وقـــد أظهـــرت النتائـــج أن املشـــاركني في 
الدراســـة ممن تعلموا لغـــات أجنبية متتعوا 
بقـــدرات ذهنيـــة وإدراكيـــة أكثر مـــن غيرهم، 
وجتلى ذلك بوضوح في الذكاء العام والقراءة 
وشمل أيضا األشخاص الذين تعلموا اللغات 

األجنبية في الكبر.

} شــتوتغارت - يحـــث الكثيـــر مـــن األطباء 
على ضـــرورة التوقف عن التدخني، ال ســـيما 
مع التقدم في الســـن وأكدوا أنه كلما كان ذلك 
مبكرا كلما زادت فرصة النجاة من السرطانات 
واملوت املبكر. وأشـــارت دراسة جديدة إلى أن 
مخلفات الســـجائر شـــديدة الشراســـة وتظل 
تالحـــق صاحبهـــا حتـــى بعـــد التوقـــف عن 

التدخني.
وقال طبيـــب األمراض الصدريـــة األملاني 
توماس فوسهار إن خطر سرطان الرئة يهاجم 
املدخنـــني حتى بعد مرور ســـنوات طويلة من 
اإلقـــالع عن التدخني. لذا ينبغي على املدخنني 
السابقني إجراء فحوصات سرطان الرئة حتى 

بعد مرور 15 سنة على إقالعهم عن التدخني.
وعلـــى الرغم من أن خطر اإلصابة يبدأ في 
االنخفـــاض بعد مرور 10 ســـنوات من اإلقالع 
عن التدخني، إال أن اخلطر يكون مرتفعا حتى 

بعد مرور 15 ســـنة في حال التدخني الشره أو 
التدخني ملدة طويلة، أي تدخني علبة ســـجائر 

يوميا على مدار 30 سنة.
وكشفت دراسة علمية حديثة أن األشخاص 
الذيـــن يقلعون عـــن التدخني في أو قبل ســـن 
األربعني قد يدرؤون عن أنفســـهم خطر املوت 

املبكر.
وبينما يفقـــد املدخنون -الذيـــن ال يكفون 
عن ممارســـة تلك العادة- عشـــر ســـنوات من 
متوسط أعمارهم املتوقعة، فإن من يقلعون عن 
التدخني ما بني ســـن 35 و44 عاما يسترجعون 
تسع سنوات من عمرهم كانوا سيفقدونها لو 

أنهم واصلوا عادتهم.
وأظهرت الدراســـة أيضا أن فوائد اإلقالع 
عن تلـــك العادة متتـــد حتى متوســـط العمر. 
فاملقِلعـــون عن التدخني فـــي األعمار ما بني 45 
و54 سنة يســـتعيدون ستا من سنوات عمرهم 

الضائعة، وأولئك الذيـــن تتراوح أعمارهم ما 
بني 55 و64 سنة يكسبون أربع سنوات.

وكلما أقلع املدخن -وهو شاب قبل سن 35 
ســـنة- فإنه يتجنب فقدان عشر سنوات كاملة 

من متوسط عمره املتوقع.
وحتذر صحيفة واشنطن بوست األميركية 
-اختصاصـــي  جهـــا  برابـــات  لســـان  علـــى 
الوبائيات في مركز األبحاث الصحية العاملية 
فـــي تورنتو بكندا- املدخنني الشـــبان من عدم 
الركون إلى االعتقاد بأن بإمكانهم االســـتمرار 
فـــي التدخـــني حتى ســـن األربعـــني، ذلك ألن 
مخاطـــر اإلصابة بســـرطان الرئـــة وأمراض 
اجلهاز التنفســـي األخرى تظل قائمة لسنوات 

بعد إطفاء آخر سيجارة.
وقد نشـــر برابـــات جها -الذي قـــاد فريق 
العلماء الذين أجروا الدراســـة- نتائج عملهم 
في مجلة نيو إنغالند جورنال أوف مديســـني 

علـــى اإلنترنت، على أن معظم املكاســـب التي 
يضيفهـــا املقِلع إلى ســـنوات عمـــره املتوقعة 
ســـببها أن خطـــر اإلصابـــة بأمـــراض القلب 

والسكتة ينخفض حال توقفه عن التدخني.
وجتدر اإلشـــارة إلـــى أن أمـــراض القلب 
والســـكتة حتـــدث ألن تدخني منتجـــات التبغ 
الثانوية يتسبب في جتلط الدم في الشرايني، 
وهي عملية ميكن إيقافها باإلقالع عن التدخني.

محمد رجب

} مييـــل اإلنســـان بطبعـــه ككائـــن اجتماعي 
إلى العيش وســـط جماعة معينـــة واالختالط 
باألمـــان  بينهـــم  يشـــعر  حيـــث  باآلخريـــن، 
واالســـتقرار والطمأنينة، وتشبع حاجته إلى 
االنتماء، وتتشـــكل شـــخصيته مـــن خاللهم. 
ونتيجة خللل نفسي ما أو حادث معني يتنازل 
الشـــخص عن احتياجاته االجتماعية ويفضل 
العيش وحيدا في عزلة عن املجتمع، ما يلحق 
به أضرارا نفســـية وصحيـــة تصل في بعض 

األحيان إلى الوفاة.
وأظهرت دراسة أميركية جديدة أن العزلة 
وال ســـيما لدى كبار الســـن مضـــرة بالصحة، 
وقـــد تزيد احتمـــال الوفاة املبكرة بنســـبة 14 
باملئة. وأشارت نتائجها إلى أن مخاطر العزلة 
االجتماعيـــة معروفة منذ فتـــرة طويلة، إال أن 
انعكاساتها اجلسدية املضرة لم تكشفت حتى 

اآلن، بحسب ما أوضح الباحثون.
وكشـــف الباحثـــون آليـــات تأثيـــر هـــذه 
الظاهرة على مســـتوى اخلاليا، بعد دراســـة 
أداء بعـــض جينات خاليا النظام املناعي التي 
حتمي اجلســـم مـــن البكتيريا والفيروســـات، 
حيث حددوا وجود رابـــط بني العزلة وازدياد 
اجلينات املســـؤولة عن اإلصابة بااللتهابات، 
فضال عن تراجع في الدور الذي يلعبه اجلسم 
في محاربة الفيروسات، ومن ثم تسمح العزلة 
بتوقف نشاط هذه اجلينات املختلفة ملدة عام. 
ويبـــدو أن ثمة رابطا مباشـــرا بـــني أداء هذه 
اجلينات التي حتفز الكريات البيضاء والعزلة، 

ما يجعل األشـــخاص الذين يعيشون في عزلة 
يعانون مـــن نظام مناعي أضعـــف ويصابون 

بأمراض أكثر من األشخاص اآلخرين.
وقـــال د. جـــون كاســـيوبو، عالـــم النفس 
بجامعة شيكاغو، وأحد املشاركني في الدراسة 
إنه تبني أن أخطار العزلة على الصحة ليست 
أقل من أخطار التدخني، فتأثير العزلة يشـــبه 
تأثير تدخني 15 ســـيجارة فـــي اليوم. وضرر 
العزلة يســـاوي الضـــرر الناجم عـــن تعاطي 

الكحوليات بشكل يومي.
وقد أوصت الدراســـة التي أجرتها جامعة 
شـــيكاغو بالتعاون مـــع األكادمييـــة القومية 
للعلوم (بناس)، كبار الســـن بأن يكّونوا دوائر 
اجتماعية، ويتواصلوا مع اآلخرين، ويقصدوا 
باألنشـــطة  ويقومـــوا  املشمســـة،  املناطـــق 
الرياضية واحليويـــة، وأن يكونوا فاعلني في 
األعمال التطوعية، ما يبعدهم قدر املســـتطاع 

عن العزلة والبقاء على انفراد.
وهنـــاك أنـــواع مختلفة من العزلـــة، منها 
العزلـــة الشـــخصية، حيث يعكـــف الفرد على 
العيش وحيـــدا دون التفاعل االجتماعي حتى 
مع أفـــراد األســـرة، وهنـــاك العزلـــة الفكرية 
والتـــي متنـــع الفـــرد مـــن التطـــور والتقدم، 
وتتمثـــل في عدم التشـــجيع الفكري من خالل 
القراءة، واالطالع على اإلنترنت. وتعد العزلة 
االجتماعية تلك التي تفرضها بعض العائالت 
على أفرادها، بحيث ال يســـتطيعون التواصل 
مســـتقبال مع محيطهـــم االجتماعـــي، كما أن 
هناك مجتمعات معزولة، وُتعرف باملجتمعات 
املغلقة، بحيث ال تسمح ألفرادها باخلروج من 

القرية أو االختالط بأفراد آخرين.
وتشـــير اإلحصائيات إلى أن ما يقرب من 
16 باملئـــة مـــن البشـــر يصابون فـــي فترة من 
فترات حياتهـــم بالعزلة واالكتئـــاب املرضي. 
وهو ما ميكن ترجمته إلى عشرات املاليني من 
البشـــر املصابني بالعزلة، حيث تصل النسبة 
في الواليات املتحدة إلى 6.5 باملئة من النساء، 

و3.3 باملئة من الرجال، وفي كندا هناك 5 باملئة 
مـــن الســـكان يعانون مـــن العزلـــة واالكتئاب 
املرضي. وفي بريطانيا يصاب شـــخص واحد 
من بني كل خمسة أشخاص بالعزلة في مرحلة 
ما من حياته، بينما تتراجع النســـبة إلى أقل 

من 2 باملئة في الدول العربية.
ويعّرف د. مصطفى مرتضى، أســـتاذ علم 
النفس االجتماعي بجامعة عني شمس، العزلة 
االجتماعيـــة بأنهـــا غياب قـــدرة الكائن احلي 
علـــى التواصل مع مجتمعه، ورغبة اإلنســـان 
فـــي العيش منفردا بعيدا عـــن الناس، وفقدان 
القـــدرة على التعامـــل معهم، حيـــث قد يصل 
األمـــر في بعـــض األحيان إلى مالزمـــة املنزل 
لفترة طويلـــة قد تصل إلى أســـابيع عدة، مع 
عدم التواصل مع أي شـــخص، سواء كان من 

األسرة أو األصدقاء.
ولفت مرتضى إلـــى أن العزلة تبدأ إرادية 
ثـــم تصبـــح ال إرادية بســـبب الوقـــت الكبير 
الذي يعزل فيه الشـــخص نفســـه عن محيطه 
االجتماعـــي، فيعتـــاد علـــى الوحـــدة، ويجد 
صعوبة فـــي التأقلم مع املجتمـــع مرة أخرى. 
وأشـــار إلى أن أعـــراض العزلـــة االجتماعية 
كثيـــرة، منها شـــعور الشـــخص باإلحباط، إذ 
يعانـــي مريض العزلـــة االجتماعية في العادة 
إحباطا شديدا وتسيطر عليه أفكار تشاؤمية، 
فـــال يـــرى إال اجلانب املظلم من كل شـــيء، أو 
قد ُيصاب بتغيـــرات مزاجية حادة غير مبررة 
األســـباب، فيفقد، شـــيئا فشـــيئا، القدرة على 
التواصل مع من حوله ونسج عالقات جديدة، 
حيث يفتقر مريـــض العزلـــة االجتماعية إلى 
الـــذكاء االجتماعـــي بشـــكل واضح، ويشـــعر 
بالتالي بغربة شـــديدة عندمـــا يتواجد في أي 

جتمع بشري.
وأوضح مرتضـــى أن االنطواء ميثل بداية 
مرحلـــة العزلـــة لدى الشـــخص، والـــذي يبدأ 

باالنطـــواء التدريجـــي ثـــم يتحول إلـــى عزلة 
تامة بحيـــث تصبح في بعـــض األحيان حالة 
مرضيـــة، وأن انعـــدام التوافـــق االجتماعـــي 
للفرد في عالقاته مـــع اآلخرين يجعله يتجنب 

االتصاالت االجتماعية، ويتأثر بالتالي تفاعله 
االجتماعـــي مـــن حيث عـــدم تطويـــر عالقات 
الصداقة أو احلفـــاظ عليها، فيهرب الفرد إلى 

عامله الشخصي املتمثل في العزلة الفردية.

العزلة االجتماعية {أقصر الطرق} نحو الوفاة المبكرة
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

حذر أخصائيون نفسيون من خطر االنعزال عن احمليط واملجتمع وكشفوا أن هذا السلوك، 
إذا اســــــتمر لفترة طويلة، فإنه يجعل أصحابه أكثر هشاشــــــة أمام األمراض وااللتهابات 

والهزات النفسية وقد يتسبب في وفاتهم مبكرا.

رابــط  ــود  وج اكتشفوا  باحثون 
الجينات  وازديــــاد  الــعــزلــة  بين 
ــــة  الــــمــــســــؤولــــة عـــــن اإلصــــاب

بااللتهابات

 ◄

أو  الشـــره  التدخيـــن  حـــال  فـــي 
التدخيـــن لمـــدة طويلـــة، خطر 
اإلصابة بالسرطان يظل مرتفعا 

حتى بعد مرور 15 سنة

 ◄

تعلـــم اللغـــة األجنبيـــة، وإن تم 
في الكبـــر، يحافظ علـــى الخاليا 
العصبيـــة ويمنعهـــا مـــن التلف 

السريع

 ◄

ــة يـــعـــادل الــضــرر  ــعــزل ضـــرر ال
الكحوليات  تعاطي  عن  الناجم 

بشكل يومي

 ◄

[ تأثير العزلة يشبه تأثير تدخني 15 سيجارة في اليوم [ االنطوائيون يصابون بأمراض أكثر من األشخاص اآلخرين

◄ توصل علماء في األمراض 
العصبية مبدينة لوس أجنلوس 

األميركية إلى لصقة طبية تخفف 
بنسبة 30 باملئة أعراض اضطراب 
ما بعد الصدمة. ويقول األطباء إن 

هذه اللصقة متثل إجنازا طبيا ألنها 
األكثر فعالية.

◄ أوضحت طبيبة أعصاب كندية 
بجامعة مونتريال أن الصداع 

النصفي الذي يصيب من 10 إلى 
15 باملئة من السكان يتسبب في 

تشوهات باملخ تظهر في تغير حجم 
املخ.

◄ كشفت دراسة طبية حديثة أشرف 
عليها باحثون من جامعة شيكاغو 
أن قلة النوم لها نفس تأثير تدخني 

سجائر احلشيش في ما يتعلق 
بتحفيز الشعور باجلوع، وخاصة 

خالل فترة الليل.

◄ قال باحثون إن والدة جنني ميتا 
من أم مصابة بعدوى زيكا تثير 
شكوكا بأن الفيروس قادر على 

إحداث املزيد من التلف ألنسجة 
اجلنني بدرجة أكبر مما كان يعتقد 

من قبل. وأوضحت الدراسة اختفاء 
مخ اجلنني، وبدال من وجود أنسجة 
كانت جتاويف املخ مملوءة بسائل.

◄ شددت الرابطة األملانية ألطباء 
األمراض اجللدية على ضرورة 

استشارة الطبيب فور مالحظة ظهور 
شامة جديدة وذات مظهر غريب؛ 
حيث أنها قد تشير إلى اإلصابة 

بسرطان اجللد األسود وأضافت أن 
هذا األمر يسري أيضًا في حال منو 

شامة موجودة بالفعل.

◄ قالت الرابطة األملانية ألطباء 
العيون إن الغلوكوما املعروفة أيضًا 

باملياه الزرقاء تهاجم األشخاص، 
الذين يعانون من ِقصر النظر 

واألشخاص، الذين يرتفع لديهم 
ضغط العني الداخلي، باإلضافة إلى 

كبار السن واألشخاص، الذين أصيب 
أحد أقاربهم بها من قبل.

أوردت مجلة {سنيورين راتغيبر} األملانية أنه يمكن لكبار السن مواجهة متاعب السيقان وتورم 
الكاحل من خالل ممارسة األنشطة الحركية وليس الركون إلى الراحة، بخالف االعتقاد الشائع.

أوصـــى أخصائيـــون بأال يتـــم تعاطي األدويـــة املحتوية على املـــادة الفعالـــة {لوبراميد} لعالج 
إسهال املسافر ملدة تزيد على 48 ساعة، ألن هذه املادة توقف نشاط األمعاء.

األحجيات واللغات تدرب الدماغ على مقاومة الخرف

اإلقالع عن التدخين ال يبعد خطر السرطان

الشباب شباب الروح

سجن اختياري كبير

أ
ا



} أنقرة – ذكرت تقارير صحافية تركية أنه مت 
إغالق ست وســـائل إعالمية تركية بعد فرض 
”وصايـــة“ على 5 منهـــا تابعة لشـــركة واحدة 
وقطع البث عـــن محطة تلفزيونيـــة منفصلة، 
وســـط قلـــق متزايد بشـــأن حريـــة اإلعالم في 

تركيا.
التركية  وذكرت صحيفـــة ”توداي زمـــان“ 
أن الصحيفتـــني ”بوجـــون“ و“ميليت“ إضافة 
إلـــى محطتـــي التلفزيون ”بوجـــون“ و“كانال 
تـــرك“ ومحطـــة راديو ”كانال تـــرك“، جميعها 
اإلعالميـــة،  ”أبيـــك“  مجموعـــة  إدارة  حتـــت 
ســـتغلق أبوابها بعد خمســـة أشهر من فرض 
الدولة ”حراســـة إدارية“ على إدارة الوســـائل 
اإلعالميـــة. وأعلنت مجموعة ”أبيك“، في بيان 
عبر موقع تويتر، أن ”مجموعة أبيك اإلعالمية 

إحدى وســـائل اإلعـــالم ذات القيمة في تركيا، 
كانت حـــرة ودميقراطية ودائمـــا ما احترمت 
حقوق اإلنســـان وحرية التعبير.. وحينها مت 
فـــرض إجـــراءات صارمة عليها واآلن ســـيتم 
إغالقهـــا“، وأضافت ”لم تكن لتنجو في وجود 

طوق حول عنقها بأي حال من األحوال“.
وأشـــارت الصحيفة إلى أنه في 26 أكتوبر 
املاضـــي، قضـــت محكمة فـــي أنقـــرة بوضع 
مجموعـــة ”أبيـــك“ التـــي تدير 22 شـــركة من 
ضمنها املجموعة اإلعالمية، حتت احلراســـة 
اإلداريـــة، علـــى أن يتـــم تســـليم اإلدارة إلـــى 
”أوصياء“ أو حراس قضائيني معينني من قبل 

احلكومة التركية.
وقـــام األوصياء بتغيير اخلـــط التحريري 
و“ميليت“  ”بوجون“  اليوميتـــني  للصحيفتني 

لتصبحا ناطقتني بلســـان احلكومة، ما تسبب 
في انهيار حاد فـــي توزيعهما بني املواطنني، 
حيث انخفضت مبيعات صحيفة ”بوجون“ من 

104 آالف نسخة يوميا إلى 5600 نسخة.
ومنـــذ تولـــي ”األوصيـــاء“، إدارة املنافذ 
اإلعالميـــة قاموا بطرد أكثـــر من 100 صحافي 

بعد أن رفضوا االنصياع ألوامرهم.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم أن الدستور 
التركي يحظر االستيالء على منافذ اإلعالم، إال 
أن احملكمة التركية بررت قرارها بأن مجموعة 
”أبيك“ متول ”جماعات إرهابية“، مشـــيرة إلى 
أن وســـائل اإلعالم املغلقة كانت تتخذ مواقف 

ناقدة شديدة ضد احلكومة.
وفي هذا السياق، أشـــارت الصحيفة إلى 
أنـــه في صبـــاح األربعـــاء مت  قطـــع البث عن 

احمللية من قبل  محطة تلفزيون ”بنجو تـــرك“ 
الشـــركة التركية لالتصـــاالت الفضائية ”ترك 

سات“ اململوكة للدولة.
بأن  وصـــرح رئيـــس قنـــاة ”بنجو تـــرك“ 
”اإلغالق نـــاجت عن بنود العقـــد املبرم مع ترك 
ســـات“، مؤكدا أنه ”ليس لديه مـــا يقوله ضد 
الشـــركة احلكوميـــة“، آمال فـــي أن يكون هذا 
القطع ”لفترة قصيرة وأال يصبح بشكل دائم“.
وذكرت الصحيفة أن ”بنجو ترك“ املعروفة 
بأنهـــا قريبـــة مـــن حـــزب احلركـــة القوميـــة 
املعـــارض، انقطـــع البـــث عنها بعـــد أيام من 
إيقاف شـــركة ”ترك سات“ حملطة تلفزيون ”آي 
إم ســـي“ املستقلة بناء على طلب النائب العام 
في أنقرة خالل حتقيقه باتهامات تتعلق بدعم 

اإلرهاب.

د. ياس خضري البيايت

} اتســـع خطاب الكراهية في اإلعالم العراقي 
وتشـــعب وانتشر بشكل واســـع، وأصبح أداة 
خطيـــرة للتحريض على اآلخر، وبدا وكأنه هو 
احملرك السياســـي للشـــارع العراقي من خالل 
تعميقـــه للصورة الســـلبية للعنـــف والتطرف 
والطائفيـــة، وبدت الشـــخصية العراقية تتأثر 
ســـلبا بتكرار الصور ومشـــاهد العنف والقتل 
والتحريض الطائفي، وتنسحب على سلوكياته  

وتصرفاته اجتماعيا ونفسيا.
نشـــأ اإلعالم العراقي من رحم نظام سياســـي 
ديني فاســـد وطائفي، وفي ظل دستور ملغوم 
يلغـــي املواطنـــة كصيغـــة وجـــود وتعايـــش، 
فانتشـــرت آفاق النزاع الطائفـــي والديني في 
معظـــم وســـائل اإلعـــالم العراقية بشـــكل غير 

مدروس.
لتبـــادل  ســـاحات  الصحـــف  وأصبحـــت 
االتهامـــات، من خالل نقل تصريحات شـــديدة 
اللهجة حتمل الكراهية والبغضاء، واســـتغلت 
جماعـــات متشـــددة وســـائل اإلعالم في نشـــر 
األفكار املتطرفـــة والتكفيرية والطائفية، مثلما 
ساهمت الفضائيات في نقل مشاهد حية للقتل 
والذبح، كأنها شـــريكة في العملية تتسابق في 
عـــرض الصور والتصريحـــات وفي الكثير من 

األحيان دون التأكد منها.
كما ســـاهمت وســـائل اإلعالم الدينية في 
تثويـــر الطائفية والتحريض علـــى العنف من 
خالل برامجهـــا وحواراتها، وقيامها بحمالت 
إعالمية منظمـــة وممنهجة للتحريض الديني، 
خاصـــة أثنـــاء األزمـــات الطائفيـــة واملعـــارك 
العســـكرية، ساعدها في ذلك متويل مالي كبير 
كي تعمل وفق منهج أو خط ديني محدد. نتيجة 
لهذا، ســـاهم اإلعـــالم، وال يزال فـــي انعكاس 
النزاع الديني املذهبي (شـــيعي – ســـني) على 

العديد من احملطـــات التلفزيوينـــة وبرامجها 
اإلخباريـــة واحلواريـــة وتغطيتهـــا لألحداث، 
وانحازت محطـــات تلفزيوينة بشـــكل واضح 
وعلنـــي في عمليـــات تأجيج النـــزاع الطائفي 
مما خلق توترا لدى العامة، من خالل السجال 
الديني الـــذي تتبناه بعض القنوات الفضائية 
الدينيـــة والـــذي يركـــز على بعـــض اجلوانب 
العقائدية والطقوسية والرمزية، ونقد العقائد 
الدينيـــة املخالفـــة وجتريحهـــا ، باإلضافة إلى 
الكـــذب الصريح الذي ال ميكن إرجاعه فقط إلى 
ضعف املستوى املهني للكثير من العاملني في 
وسائل اإلعالم، ولكنه اختالق قصدي ألخبار ال 

أصل لها، إلثارة الناس ضد مجموعة معينة.
واجتاحت وسائل اإلعالم العراقية مؤخرا 
ظاهرة اســـتضافة رجـــال الدين فـــي البرامج 
احلواريـــة، وإثارتهم للموضوعـــات الطائفية، 
وزاد األمر ســـوءا بعد أن منحتهم الفضائيات 
مســـاحة مجانية لتفســـير األمور على هواهم، 
حتى أولئك الذين مازالوا في بداية الطريق، وال 
ميكن االستناد إلى رأيهم في التحليل وإعطاء 
األحـــكام في قضايا حديثة علـــى االجتهاد، ثم 
انفلـــت اخليط، وفســـحت الفضائيـــات لهؤالء 
فرصة بنشـــر األفكار املتطرفـــة، وإلغاء اآلخر، 
وإشـــعال فتنـــة طائفيـــة كانت خامـــدة لقرون 

عديدة بني املذاهب.
ويبـــرز األمـــر األخطر وهو دفاع وســـائل 
اإلعالم عن أفكارهـــا املذهبية، من خالل نقلها 
معـــارك الفضائيـــات العربيـــة الدينيـــة إلـــى 
اجلمهور العراقـــي، حيث حتولت الفضائيات 
الدينية إلى ساحات حروب طاحنة بني الشيعة 

والسنة وبني الصوفية والسلفية.
فـــي  املصطلحـــات  حـــروب  وأصبحـــت 
وســـائل اإلعالم جزءا من احلـــروب العقائدية 
اســـتعارة  ومت  املذاهـــب،  بـــني  والنفســـية 
مصطلحـــات مـــن التنظيمـــات اإلرهابيـــة أو 
امليليشـــيات الطائفية لتكون جزءا من العنف 
والتحريض الطائفي، حيث ظهرت العشـــرات 
مـــن املصطلحات التي تكفر باآلخر أو تســـيء 
إلـــى املذاهـــب، أو مصطلحـــات اســـتخدمت 
تاريخيـــا لوصـــف جماعـــات اعتبـــرت خارج 
و“اخلوارج“. كما  الدين، أبرزهـــا ”النواصب“ 
و“الوهابيني“  برزت مصطلحات ”التكفيريني“ 
و“الرافضة“ و“املجوس“ و“الصفويني“، وكلها 

هدفها بناء اســـتراتيجية طويلـــة األجل لنزع 
اإلنســـانية عن الطرف املقابل، وإشـــعال فتيل 

احلروب الطائفية باستمرار.
وتتســـابق وسائل اإلعالم في نقل وتغطية 
األحـــزاب  تطلعـــات  مـــن  القريبـــة  األخبـــار 
وأفكارها، فـــي انتقائية متعمـــدة، مما يخلق 
حالة يأس عنـــد اجلمهور، أو تعصبا لألفكار، 
لينتهي أحيانـــا بالعنف خاصة عند اجلمهور 
الذي يشـــعر بالتهميش واإلقصاء السياســـي 
واملادي واالجتماعي، باإلضافة إلى االنتقائية 
فـــي اختيار احملاوريـــن واحملللني ذوي امليول 
الطائفيـــة الذيـــن يســـاهمون فـــي التحريض 

وإثارة العنف.
كما مت اســـتثمار رجال السياسة لوسائل 
اإلعالم في التعبير عن برامجهم السياســـية، 
وأفكارهـــم احملرضة علـــى العنـــف الطائفي. 

وحاولت هذه الوسائل كسب تأييدهم ملصالح 
مختلفة، وأصبحـــت ناطقا رســـميا للطائفية 
السياسية. وال تزال ماثلة مقولة رئيس الوزراء 
الســـابق نوري املالكـــي ”أبناء يزيـــد، وأبناء 
احلســـني“ في حروبه مع املدن الغربية وكيف 
نقلت بعـــض الفضائيات أقوال السياســـيني 
في االعتصامات التي حترض على ”الشـــيعة 
الصفويني“. وكلها ســـاهمت في تعميق الشد 
الطائفي وإثارة األحقاد بني مكونات الشـــعب 

العراقي.
وكان مـــن أكبر أخطـــاء اإلعـــالم العراقي 
تركيـــزه على احلـــدث أكثر مـــن التركيز على 
الظاهرة، فهو يعطي اهتماما لعمليات العنف 
بأنواعه أكثر من االهتمام الذي يعطيه للعنف 
واإلرهـــاب كظاهـــرة لها أســـبابها وعواملها، 
مـــع هيمنة الطابـــع اإلخباري علـــى التغطية 

اإلعالمية لعمليات العنـــف واإلرهاب، وتقدمي 
تغطيـــة متعجلـــة وســـريعة، ورمبـــا أحيانـــا 
سطحية، تهتم أساسا بتقدمي جواب عن سؤال: 
ماذا حدث؟ حيـــث تغيب، في الغالب، التغطية 
اإلعالمية ذات الطابع التفســـيري والتحليلي، 
كما تغيب التغطية ذات الطابع االستقصائي، 
األمر الذي يـــؤدي إلى بقاء املعاجلة اإلعالمية 

على سطح احلدث والظاهرة.
وتتـــوارى فـــي الغالـــب، معاجلـــة جذور 
الظاهـــرة اإلرهابيـــة والطائفيـــة وأســـبابها 
العميقة السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
والدينية، وهذا ما يجعل الظاهرة تبدو وكأنها 
مجـــردة ومطلقـــة، وتقع خارج حـــدود الزمان 
واملـــكان واملجتمـــع، وهـــذا ما يضعـــف قدرة 
التغطيـــة على اإلقنـــاع، ألنه يفقدهـــا طابعها 

امللموس.
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ميديا

موائد الطائفية العامرة

انعكس املشــــــهد السياسي العراقي املضطرب على خطاب وسائل اإلعالم التي أصبحت 
مرآة لالجتاهات السياســــــية املتصارعة، خاصة تلك اململوكة ألحزاب سياسية متنفذة، أو 
تتبع أجندات دول خارجية، وحتولت إلى ســــــاحات معارك طائفية ومحرضة على كل من 

يخالفها.

الطوق الحكومي يجبر وسائل إعالم تركية على اإلغالق

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أوقفت السلطات التركية 11 
شخصا في إطار التحقيق حول 

هجومني وقعا في 11 فبراير املاضي 
في إسطنبول واستهدفا مقري 
صحيفتني مقربتني من النظام 

اإلسالمي احملافظ، وفق ما أفادت 
به وكالة أنباء األناضول شبه 

احلكومية.

◄ اعتقل مدير بشركة فيسبوك 
في البرازيل لرفضه التعاون مع 
مسؤولي إنفاذ القانون، حسبما 
ذكرت صحيفة ”فولها دي ساو 

باولو“ على موقعها اإللكتروني، 
وكان قاض قد طلب من الشركة 
تسليم حوار من خدمة الرسائل 
”واتس آب“ بني اثنني يشتبه في 

كونهما جتاري مخدرات، إال أن شركة 
فيسبوك رفضت.

◄ تواجه شركة ”غوغل“ األميركية 
احتمال محاكمة خمسة من مديريها 

في إيطاليا، بتهمة التهرب الضريبي، 
بشأن املمارسة املثيرة للجدل 

اخلاصة بتحويل األرباح إلى أيرلندا 
منخفضة الضرائب. وأفادت وسائل 
اإلعالم، بأن اإلدعاء العام في ميالنو 
اتهم املدراء بعدم إعالنهم عن مبالغ 
للضرائب اإليطالية خالل الفترة بني 

2009 و2013.

◄ دشن نواب في البرملان املصري 
حملة توقيعات إلغالق قناة 

”الفراعني“ التي ميتلكها اإلعالمي 
والنائب توفيق عكاشة، بعد أن هاجم 

عددا من زمالئه اإلعالميني والنواب 
في برنامجه قبل يومني، ووجه إليهم 
اتهامات مخلة بالشرف. وأعد النواب 

مذكرة لتقدميها للمنطقة احلرة 
التابعة للهيئة العامة لالستثمار 
إلغالق قناة عكاشة ومنع ظهوره 

مجددا.

باختصار

[ األزمات والمعارك فتحت الباب للفضائيات لتنطلق على هواها [ تغطية متعجلة وسريعة وسطحية لألحداث اإلرهابية
الراجمات الطائفية: وسائل إعالم في مهمة سياسية

«اليـــوم يتســـاءل الكثير مـــن املهنيني فـــي الجزائر عن وضعيـــة قطاع اإلعالم في ظـــل الفوضى 

وانعدام النية لدى الحكومة التخاذ تدابير إجرائية لتنظيمه وترتيب بيت الصحافيني الداخلي». 

إسالم كعبش
كاتب وصحافي جزائري

«ضعـــف األداء العـــام فـــي بعض املؤسســـات اإلعالمية، ليس بســـبب ضعف الكـــوادر، بل لعدة 

أسباب، أبرزها ضعف البناء املؤسسي وارتباك السياسات، وتواضع برامج االستقطاب».

خالد بن فيصل الفرم
أستاذ اإلعالم بجامعة امللك سعود

} رئيس األورغواي السابق خوسيه 
موخيكا، عدل خالل أحد لقاءاته الصحافية 

صياغة سؤال اعتبره خاطئا، كانت قد 
طرحته عليه إحدى مذيعات شبكة ”سي إن 

إن“ اإلخبارية األميركية عندما وصفته بأفقر 
رئيس في العالم، إذ أدرك هذا السياسي 

املتقشف أن املذيعة ليست سوى ببغاء تردد 
ما قيل دون أن تخضع املعلومة ملقارنة أو 

تدقيق.
رغم أن موخيكا أراد حينها تصحيح 

االنطباع املأخوذ عن حياته؛ ليس ألنه 
ال يحب املال أو ال يعرف كيف يدير دفة 

السياسة، إال أن رده حمل في ثناياه تذمرا 
من هذه الصحافية وكأنه يقول إن املذيع 
أو الصحافي أو الكاتب ال يجب أن يكون 

آلة ناسخة، بل عليه أن يحرك كتلة املواقف 
واألحاسيس الدفينة بداخله وأن يتلمس 

طريق املعلومة قبل بثها للناس دون مغالطة.
الغالبية الساحقة من الناس حول العالم 

هي من البسطاء والسذج واألغبياء الذين 
يصدقون ما يبث دون البحث عن دليل 

يقنعهم، إذ أنهم يصدقون املبررات فقط 
لكون ناقلها إعالميا يحمل رسالة نبيلة في 

مجتمع يعج بلوبيات املنافقني حتى لو بدت 
غير عقالنية بالنسبة إليهم. فعقول هؤالء 

البسطاء منهكة من التفكير في كيفية إكمال 
مسيرة حياتهم وهم جياع.

هذه الغالبية تتكاثر بشكل الفت وسريع، 
فهي تورث طباعها في ما بعد إلى جيل 

جديد يحمل نفس اجلينات، جينات البساطة 
والسذاجة والغباء ويتوارثها بعد ذلك جيل 
آخر سيكون أتعس من سابقه، لكن هل ميكن 
قلب هذه الصورة النمطية السائدة والبحث 

في ما إذا كان اإلعالمي نفسه ساذجا في 
السلسلة املتعارف عليها في صناعة اخلبر؟

إن العملية تبدو مستحيلة بعض الشيء، 
إذ من الصعب أن يكون الصحافي ناقل 

اخلبر أبلها أو مصابا بالذهان الصبياني 
أو ساذجا، فاملنطق سيكون سيد املوقف 

في حالة االلتباس في املعلومة، والصحافي 
اجليد كما يوصي بذلك كبار اإلعالميني 
هو الذي يشكك في املعلومة حتى لو لم 

يصاحبها لبس عبر دراستها وحتليلها قبل 

نشرها للجمهور وفق رؤية وسيلة اإلعالم 
التي يعمل لصاحلها.

ومع ذلك، يبقى للمجتمع تأثير كبير، 
فهناك العديد من اإلعالميني والصحافيني 
السذج واألغبياء في وطننا العربي رمبا 
لعدم إدراكهم ملا يقومون بفعله أو لنقص 

التجربة واخلبرة أو ألنهم يقعون حتت 
ضغوط التلقني. فقد يتقبلون أحيانا إشارات 

أو دالالت من رؤسائهم في العمل عن طرح 
حول موضوع ما إلظهاره برؤية صاحب تلك 

الوسيلة، غير أن البعض منهم يفشل وال 
يحسن حتليل تلك النصيحة ويضّيع بذلك 

مدخل من أين تؤكل الكتف؟
عند تصفح املئات من املواقع اإلخبارية 

اإللكترونية يشد الفضول املتابعني لصاحبة 
اجلاللة مهما تنوعت التوجهات، إذ تقع 

أنظارهم على عناوين ملفتة وجذابة وتبدو 
صياغتها أنيقة. وكما هي العادة يدفعهم 

فضولهم لتصفح مضامني تلك القصص، فقد 
حتمل معلومات قيمة وجديدة ومفيدة، لكن 
يتفاجأون بإسفاف صحافي ال يحترم نفسه 
وتبدو معه القصة خالية من منطق التعبير 
الدقيق والعرض السليم والرواية الصادقة 

واحلقيقة ويظهر في طياتها أسلوب املبالغة.

مجافاة األخبار لدالئل العلم واملنطق 
والتحليل والعمق تكشف مبا ال يدع مجاال 
للشك السذاجة املفضوحة لناقل املعلومة 

وحتول املتابع حينها من إنسان متعقل إلى 
إنسان متعجب ومذهول بسبب ما حتتويه 
من هرطقة وهوس في تلك السطور تشعر 

القارئ في الكثير من األحيان بحسرة وألم 
ليس لغياب االحترام للمتابع، ولكن لفقدانها 

أيضا ألي حكمة قد تفيد أو تبيان فيه قول 
فصل أو فائدة يرجى منها أو أي تقدير 

جلموع املتصفحني.
ومع اإلميان القوي للبعض بحرية 

التعبير واالختالف في الرأي، إال أنه في مثل 
هذه األمور شيء من توجيه الرأي والتشويه 

والدسيسة والضحك على عقول الناس. 
وهذه األفعال تعودنا قراءتها وسماعها من 

الذين ال يحترمون أنفسهم وال ميلكون البتة 
احتراما ألحد في قولهم وفعلهم. وهنا يغيب 

االحترام للعقل وتختفي معه نواميس الكتابة 
والتحليل والنقل وشرف مهنة املتاعب وقد 
صدق من قال إذا كان املخبر مجنونا فال بد 

أن يكون املتلقي عاقال.

* كاتب وإعالمي تونسي

هل اإلعالمي ساذج

رياض بوعزة

ــعــارت  ـــل اإلعــــــالم اســت وســـائ

ــحــات الــتــنــظــيــمــات  مــصــطــل

من  جــزءا  وأصبحت  اإلرهــابــيــة 

الحروب العقائدية والنفسية

◄



} واشنطن – تســـعى وزارة الدفاع األميركية 
الختبار أجهزتها األمنية اإللكترونية، ملكافحة 

أي اعتداء أو قرصنة محتملة في املستقبل.
وأعلنت الـــوزارة، األربعاء، أنها ســـتدعو 
قراصنة مخضرمني الختبار األمن اإللكتروني 
لبعض مواقع الوزارة العلنية في إطار مشروع 
جديد الشهر املقبل، وهو األول من نوعه الذي 

تدشنه احلكومة.
واســـتلهمت الوزارة فكرة مشروع اختراق 
مواقعهـــا مـــن مشـــاريع اختـــراق الشـــركات 
األميركيـــة الكبـــرى مثل شـــركة ”كونتننتال“ 
القابضة والتي تهدف إلى اكتشـــاف الثغرات 

األمنية في شبكاتها.
وتتيـــح مثل هـــذه البرامج خلبـــراء األمن 
اإللكتروني حتديد املشـــاكل قبل أن يســـتغلها 
القراصنـــة، وهـــو األمر الذي يوفـــر على هذه 
الشـــركات األمـــوال والوقـــت في حـــال جرى 

اختراق الشبكة.
وقال وزير الدفاع األميركي آشـــتون كارتر 
في بيـــان وهو يعلن عن البرنامج اجلديد ”أنا 
على ثقة من أن هذه املبادرة اخلالقة ســـتعزز 
دفاعاتنـــا الرقمية وفي نهاية املطاف ســـتعزز 

أمننا القومي“.
وذكر مســـؤول دفاعي كبير أنه من املتوقع 
أن ينضـــم آالف مـــن املشـــاركني املؤهلني إلى 

املبادرة.
وصرحت الوزارة أنها ال تزال بصدد إعداد 
التفاصيـــل والقواعد املتعلقة باملشـــاركة لكن 
املنافسة بني قراصنة التســـلل اإللكتروني قد 

تتضمن جوائز مالية.
وتبـــذل الوزارة األميركية جهودا واســـعة 
والدعايـــة  اإلرهـــاب،  مكافحـــة  فـــي  أيضـــا 
اإللكترونيـــة التـــي جنـــح تنظيـــم داعش في 
اســـتغاللها لتجنيد مقاتلـــني واالنضمام إلى 

صفوفه.
وقـــال كارتـــر قبـــل أيـــام إن األميركيـــني 
يستخدمون أسلحة معلوماتية في حربهم ضد 
التنظيـــم املتطرف. وأكد فـــي مؤمتر صحافي 
عقده في البنتاغون ”إننا نســـتخدم أســـلحة 
معلوماتيـــة إلضعـــاف قـــدرة تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية على العمل واالتصال في ســـاحة 

املعركة االفتراضية“.
وأوضح ”أن األمر يتعلـــق بإفقادهم الثقة 
في شـــبكاتهم، وإرهاق شبكاتهم كي ال تتمكن 
مـــن العمل، وفعل كل هذه األمـــور التي توقف 
قدرتهـــم على قيـــادة قواتهم والســـيطرة على 

شعبهم واقتصادهم“.
اجليـــوش  أركان  هيئـــة  رئيـــس  وقـــارن 
جـــو دنفورد، وهـــو إلى جانب وزيـــر الدفاع، 
بـــني محاصرة تنظيـــم الدولة اإلســـالمية في 
معاقله في املوصل بالعراق والرقة بســـوريا، 

ومحاصرته في املجال اإللكتروني.
وقال ”نحاول عزل تنظيم الدولة اإلسالمية 
ماديـــا وافتراضيـــا“. لكن املســـؤولني رفضا 
إعطـــاء املزيـــد مـــن التفاصيل عـــن العمليات 

االفتراضية للجيش األميركي.

} الريــاض – انتشر هاشـــتاغ إصابة الداعية 
عائـــض القرني في وقـــت قياســـي، األربعاء، 
في موقع تويتر، وتفاعل الناشـــطون مع خبر 
إصابة الداعية الســـعودي فـــي عملية إطالق 
نار بعد فراغه مـــن محاضرة ألقاها في مدينة 
زانبوانغا في الفلبني إلـــى جانب إصابة عدد 
من مرافقيه، بحســـب ما تناقلته وسائل إعالم 
ســـعودية. كما أصيب مدير مكتب الدعوة في 

الفلبني الشيخ تركي الصايغ.
وأفـــاد مســـؤول فلبيني أن الشـــيخ بخير 
ويتعافـــى وأنه ال يزال باملستشـــفى. وأضاف 
املســـؤول أنـــه مت تصفيـــة املهاجـــم، وأكد أن 

التحقيقات مستمرة ملعرفة هوية املعتدي.
وجتـــاوزت التغريـــدات التـــي علقت على 
اخلبر سقف املليون تغريدة، وفي أول تغريدة 
له بعد محاولة اغتياله، كتب الشيخ السعودي 
عائض القرني، صباح األربعاء، على حســـابه 
اخلـــاص فـــي موقـــع التواصـــل االجتماعي 
”تويتـــر“، قائـــال ”أبشـــركم أني طيـــب وبخير 

واحلمد لله“.
وعلى هاشـــتاغ ”عائض القرني“ قال أنور 
مالـــك ”ندعو اللـــه تعالى له بالشـــفاء العاجل 

والرحمـــة وملن قتلوا فـــي حادثة إجرامية 
وقعت بالفلبني التي صارت تشهد 

متددا شيعيا مخيفا“.
تغريـــدة  فـــي  وأضـــاف 

أخرى ”مهمـــا كانت اجلهة 
التـــي ســـتتبنى محاولـــة 
القرني،  عائـــض  اغتيـــال 
لنشاط  التنويه  يجب  فإنه 
إيراني كبير لنشر التشيع 
فـــي الفلبني حتـــى صارت 

لها خاليا هناك“.
بتـــال  اإلعالمـــي  وغـــرد 

بتبســـمي.. أطفـــأت  القـــوس “ 
ألـــف ضغينـــة..  وزرعـــت في قلب 

الغليل ودادا..  للدكتور الشـــيخ عايض 
القرني“.

”علماؤنـــا  التويجـــري  أحمـــد  وقـــال 
مستهدفون .. يجب أخذ احليطة عند زياراتهم 
اخلارجيـــة“، فـــي حـــني رأت رمي ”فـــي ناس 
لألســـف في الســـعودية فرحـــوا باخلبر، بس 
أبشركم الدعاة مســـتمرون والدعوة مستمرة 

وما حصل يزيد دعاتنا ويزيدنا إصرارا“.
وفي تغريدة لالستشـــاري األســـري طارق 
احلبيـــب، جـــاء فيها ”احلمد لله على ســـالمة 
شيخنا، الشيخ عايض القرني، ونسأل الله له 

دوام الصحة والعافية“.

وكانت أنباء انتشـــرت فـــي البداية، تقول 
إن ٥ مرافقـــني للقرني لقوا حتفهم في محاولة 
االغتيـــال، مصدرهـــا تعليقات عشـــوائية في 
مواقع التواصل االجتماعي، وما لبثت وسائل 
اإلعـــالم أن نفت هذه األخبـــار، قائلة إن اثنني 
فقط تعرضا لإلصابة، أحدهما الشيخ القرني 
الذي أصيب في كتفه األمين وذراعه اليســـرى 
وصـــدره أثناء ركوبه الســـيارة وهـــو يغادر 
اجلامعـــة بعـــد انتهائه من إلقـــاء احملاضرة، 
وبقـــي بعد االعتداء ”خـــارج اخلطر“، وفق ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنســـية عن املتحدث 

باسم الشرطة الفلبينية، هيلني غالفيس.
وغرد الداعية اإلســـالمي نبيـــل العوضي 
”حفـــظ الله الشـــيخ عائض القرنـــي ومرافقيه 
ممـــن أرادوا النيـــل منهـــم وهـــو فـــي رحلته 
الدعويـــة في الفلبني… اللهـــم رَدّ كيد أعدائهم 
فـــي نحورهم“، فـــي حني قـــال الداعية محمد 
العريفي ”ســـالمتك يـــا أبا عبدالله وســـالمة 
مرافقيـــك الكـــرام، اللهـــم احفظهـــم بحفظك 

واكألهم بعينك التي ال تنام“.
وعلـــى الهاشـــتاغ ذاتـــه علـــق اإلعالمي 
بـــالل أحمـــد عـــالم ”ســـلمك الله من كل شـــر 
النيـــل  أرادوا   … #عايض_القرنـــي  يـــا 
منـــه رســـالة واضحـــة… علماؤنا 
كان  والتالحـــم  مســـتهدفون… 
الرســـالة املوحـــدة وال عزاء 

للشامتني…“.
ورأى مغرد أن ”الشيخ 
ومثله  القرنـــي،  عائـــض 
كثر مـــن دعـــاة االعتدال، 
قوة ناعمـــة للمملكة ولهم 
دور هـــذه األيـــام وتشـــهد 
يحتفـــي  كيـــف  الســـفارات 
بهم عامة املســـلمني ويرحبون 

بهم“.
وقـــال مغـــردون إنه يجـــب التنويه 
لنشـــاط إيـــران الكبيـــر بنشـــر التشـــيع في 
الفلبني، وقال مســـاعد بن حمـــد الكثيري ”في 
ظل التحريـــض الذي يتعرض لـــه دعاتنا في 
اخلـــارج والداخـــل، يتطلب األمـــر منهم أخذ 

احليطة واحلذر“.
وأورد مغرد خبر إصابة الداعية عن وكالة 
فارس اإليرانية جاء فيـــه ”إصابة رجل الدين 
الوهابي عائض القرنـــي بجروح بإطالق نار 
عليـــه في الفلبـــني“،  أي أن الوكالـــة اعتبرته 
كافـــرا، والتخلص منه ســـّنة حميـــدة !، على 
حد تعبيـــر املغرد. وذكر آخر في تغريدة ”لكي 
تعرفوا أننا مستهدفون في علمائنا… حسبي 

الله ونعم الوكيل“. وقـــال علي صيام من غزة 
”حفظـــك الله وحماك شـــيخنا وأدامك شـــوكة 
في حلوق الصهاينة والصفويني وقطع يد من 

أراد بك شرا …غزة_حتبك“.
من جانبها أوضحت الســـفارة السعودية 
لـــدى الفلبني في بيان نشـــرته وكالـــة األنباء 
الســـعودية، أن عائـــض بـــن عبداللـــه القرني 
تعرض لطلـــق ناري خالل وجـــوده في مدينة 
زامبوانغا فـــي جمهورية الفلبـــني التي تبعد 
عن العاصمة مانيال ســـاعة ونصف الســـاعة 
بالطائرة، وذلك أثناء وجوده بالســـيارة املقلة 
له ومرافقيه بعد االنتهـــاء من إلقاء محاضرة 
في املدينة، حيث تســـلل أحـــد اجلناة بالقرب 
من الســـيارة التي يســـتقلها وأطلق عليه عدة 
طلقـــات، مما تســـبب في إصابته فـــي ذراعه، 

ومت على الفور نقله إلى أحد املستشـــفيات في 
مدينة زامبوانغا.

وجـــاء فـــي البيـــان الصادر عن الســـفارة 
أن عائـــض القرني كان في زيـــارة جلمهورية 
الفلبـــني بناء على دعوة شـــخصية من إحدى 

اجلمعيات الدينية في مدينة زامبوانغا.
وأضـــاف أن الســـفارة قامت علـــى الفور 
بالتنســـيق مع اجلهات املختصـــة في الفلبني 
مبباشـــرة احلادث، كما قامت بإرســـال طائرة 
خاصـــة لنقل القرني ومرافقيـــه إلى العاصمة 

مانيال الستكمال الفحوصات الطبية.
يذكر أن القرني من مواليد قرية آل شـــريح 
مبحافظـــة بلقـــرن جنـــوب اململكـــة العربيـــة 
الســـعودية، ويحمـــل دكتـــوراه فـــي احلديث 

النبوي، وهو مؤلف وداعية إسالمي شهير.
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@alarabonline

تعرض الداعية السعودي املعروف عائض القرني إلى اعتداء في الفلبني، مع مجموعة من 
مرافقيه، وانتشــــــر اخلبر في وسائل اإلعالم العربية املختلفة، وتفاعل معه الناشطون على 

مواقع التواصل االجتماعي، مشيدين بالداعية.

البنتاغون يختبر اختراق مليون تغريدة لنجاة داعية سعودي من االغتيال في الفلبين
مواقعه على اإلنترنت

من يريد اغتيال الداعية...

[ ناشطون يحذرون: علماؤنا مستهدفون 

تداول نشطاء مواقع التواصل االجتماعي صورة معكوسة للمغنية العالمية أديل، بعد أن عرضت شكل النجمة الجميل الذي يتحول إلى وجه قبيح 
عند قلب الصورة. واســـتوحت الصورة من صورة األلبوم األخير ألديل، ونشـــرت الصورة عبر حســـاب يدعى {The Shade Room} عبر إنستغرام، 

وعلق عليها ٩ آالف شخص من بين ٣٫٥ ماليين متابع للحساب.

} القاهرة - تصدر هاشتاغ #وات أبوت يور 
فيرست أوســــكار (ماذا عن أول أوسكار لك؟) 
مواقع التواصــــل االجتماعي في مصر، حيث 
تعرضت صحافية مصرية للســــخرية بسبب 
فيديو يصور مداخلتها خالل مؤمتر صحافي 
لطرح سؤال على النجم ليوناردو دي كابريو 
بعد حصولــــه على جائزة األوســــكار ألفضل 

ممثل عن فيلم ”العائد“.
وقاطعــــت الصحافيــــة املصريــــة مقدمــــة 
احلفل قائلة بإنكليزية غير ســــليمة ”أنا أول 
صحافية مصرية تغطي األوســــكار، ماذا عن 
فوزك بأول أوسكار؟“ (وات أبوت يور فيرست 

أوسكار؟).
ورد عليها دي كابريو بدهشــــة في البداية 
”آســــف، أنــــا لــــم أفهــــم ســــؤالك“. وحاولــــت 
الصحافيــــة التوضيح بنفــــس الصيغة ”ماذا 
عن أول أوســــكار؟“. فقال صاحب األوســــكار 
ضاحكا ”إنه لشــــعور مذهل“، ليضحك كل من 
في القاعة، مبن فيهــــم أليغاندرو جونزاليس 

مخرج فيلمه.
وتفاعل املصريون مع الهاشــــتاغ بطريقة 
طريفــــة غلبت عليها الســــخرية بســــبب لكنة 
الصحافيــــة عنــــد حتدثها باللغــــة اإلنكليزية 
معتبريــــن أن إرســــالها ملواكبــــة حدث بحجم 
حفل األوســــكار خطأ فادح لعــــدم كفاءتها في 

طرح أسئلة جيدة على حد تعبيرهم.
وسخرت مغردة قائلة:

وهاجم ناشط املذيعة بالقول:

وقالت أخرى:

وجاء في تغريدة:

وانتقد أحدهم املذيعة:

وكان املثـيــــر  فــــي األمــــر أن صـــحيفــــة 
”اليوم السابع“ التي أرســــلت املذيعة أشادت 

بصحافيتها.
وكتبت الصحيفة في مانشــــيت لها حتت 
عنــــوان انفــــراد النجم العاملــــي ليوناردو دى 
كابريو في تصريحات خاصة فخور بحصولي 

على أول جائزة أوسكار في حياتي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

صحافية مصرية تخطف األضواء من صاحب األوسكار mojebsaid bandar_naji msawa_3000

JamalhusA sharif_hijazi OlfaYoussef

aliamansour KFAlMutawa

Reedah303

MonaAbouHamze

LibyanP

hakim1zed

أجمل ما في باريس وعشاقها أنها 
حتب احلياة اجلميلة أكثر مما تخاف 

من اإلرهاب. ولذا قلت لزوجتي البارحة 
إن السينما احلقيقية موجودة خارج 

القاعة!

فلننته من قصة إبريق الزيت؛ نحن ال 
نريد رئيسا للجمهورية. ال عون وال 
فرجنية وال حتى مار مارون نفسه.

مثلما نحن ال نستطيع التمييز 
بني الفلبينيني أيضا أهل الفلبني 
ال يستطيعون التمييز بني عائض 

وعوض.

أعتقد لو يدخل أّي من سكان عاملنا إلى 
”كوكب الصدق“ حيث ال يكذب فيه أحد 

سيشعر بالرعب وسيهرب فورا من هذا 
الكابوس!

السعودية تكتب شهادة وفاة حزب 
الله.

لم يفهم نفسية التونسيني أحد قدر ما 
فهمها الدوعاجي.. بورقيبة، ملا عاش 

آخر سنواته، يتمنى في عنبة كيف 
مات جابوا له عنقود. وهكذا هي بالد 

الكاهنة ال تكرم األحياء إال بعد رحيلهم.

حتية إلى األحرار الذين هتفوا في 
سوريا ولبنان قبل ٥ أعوام ”إرهابي 

إرهابي نصرالله واحد إرهابي“.

منى أبو حمزة
إعالمية لبنانية

نحن أمة ال نتعلم من األخطاء وال من 
جتارب اآلخرين وال نعمل بالوقاية خير 

من العالج نحن من نتسبب في وقوع 
اجلرائم التاريخية ثم نتبرأ منها.

مريهان حسني: إلي شفته ومثلته في 
األفالم عن الشرطه أرحم بكثير من إلي 
شفته في احلقيقة! حتي لو غلطانة ما 
ينفعش يتعمل فيها كده! حسبي الله!

متى نصل إلى القناعة إننا كشعب 
جزء من مشكلة ليبيا.

خلي احلرب تصير على دواعش ليبيا. 
على األقل يأتوننا هاربني مشتتني خير 
من أن يأتون في كتائب منظمة مسلحة 

وعندها خطط.

تتتابعوا
 @milBeshay

عنك  حيعفي  ربنا  و  مــرات   ٥ ورايـــا  قــول 
ده عمل  ”واط أبــاوط يور فرصط أوصكر“ 

مش سؤال يقطعك.

ق

@igi_5555
صحافيه  أول  أن  يــومــا  الــتــاريــخ  سيذكر 
األوسكار. حفل  لتغطية  سافرت  مصرية 
مــاخــدتــش غــيــر حــرفــني إنــكــلــيــزى وهــي 

مسافرة واط أبوت.. يا ولّية عيب عليك.

س

@Nadiaglory
بتغطي  مصرية  أول  أنا  قالت:  حاجة  أهم 
األوسكار وبعدين #وات_أبوت_يور_
فيرست_أوسكار؟ سؤال صحافية اليوم 
أول  فضائح  كابريو  دي  ليوناردو  السابع 

زا تامي.

أ

@AhmadEltaweel
ــــســــؤال مــعــفــن مــبــتــعــرفــوش  أســــلــــوب ال
تـــديـــروا حـــوار وداخــلــيــنــهــا واســطــة يبقا 
مــتــفــضــحــونــاش بـــرة رغـــم إن فــيــنــا اللي 

أحسن منكو مليون مرة.

أ

 @AhmedElsebaay
اسحب يا بني منو األوسكار واكتب سوء 

استماع وسخرية.
ا

مصادر عشوائية 
في مواقع التواصل 
االجتماعي تناقلت 

أنباء عن مقتل مرافقي 
الداعية ما لبثت أن ثبت 

عدم صحتها



} الكويــت - يهوى الزراعة منـــذ صغره، كان 
يذهب مع والده إلى المزرعة ويشاهد منتجاته 
المميزة فنشـــأ في بيئة تعشق الزراعة، من هنا 
كان اهتمامـــه بالمنتجـــات الزراعية فعمل على 
تطويرها ليكون أشـــهر مزارع في الكويت؛ إنه 
يوســـف ســـويلم الكريباني مـــزارع المنتجات 

النادرة في الكويت.
في البداية قال الكريباني ”كانت دراســـتي 
بالواليات المتحدة األميركية ،وأثناء تســـوقي 
فـــي بعـــض المحـــالت الحظت وجـــود بعض 
الخضروات والفاكهة النادرة فبدأت أبحث عن 
مصدرهـــا وكيفيـــة زراعتها، حيـــث أني مزارع 
ووالـــدي من كبـــار المزارعين فـــكان ذلك دافعا 
صريحا إلى هـــذا االهتمام ومعرفة مصدر هذه 
الخضروات والفاكهة النادرة، وكيفية زراعتها. 
من هنا بـــدأت تراودني فكرة زراعتها بالكويت 
وزاد إعجابـــي بالفكرة عندمـــا بحثت عن هذه 
الخضـــروات والفاكهة النادرة فلـــم أجدها فى 
أي دولـــة مـــن دول الخليج، بـــل إن المزارعين 
في الشـــرق األوســـط بأكملـــه ال يعرفونها وال 
يزرعونها، فبدأت الفكرة في العام 2012 إلى أن 
وصلت إلى إنتاج عدد كبير من هذه الخضروات 
والفاكهـــة النـــادرة“. وفـــي ما يتعلـــق بأنواع 
المحاصيـــل التي تـــم إنتاجها قـــال الكريباني 

”لدينـــا عدد كبيـــر منها مثـــل الفلفل األســـود، 
والطماطـــم الســـوداء، والجـــزر البنفســـجي، 
البنفســـجية  والزهـــرة  األصفـــر،  والجـــزر 
والبرتقاليـــة والخضراء، والفراولـــة البيضاء 
والتـــي تحتل المركز األول فـــي المبيعات، كما 
أنها األكثر قبوال في األســـواق األوروبية حيث 
أن طعمها نفس طعم فاكهة األناناس“، وأضاف 
أنه تمت زراعة مـــا يقرب من 28 ثمرة تم حصد 
16 نوعا منها والباقي يتم حصده في الموســـم 

الثاني في شهر مارس.
وعن المشـــاكل التي تواجه الكريباني قال 
”إنها البذور، فالمصـــادر التي تزودنا بها ال بد 
أن تكـــون موثوقة، ألنه من الممكن أن نشـــتري 
بعض البذور على أنها تنتج زهرة بنفســـجية 
ونفاجـــأ بعـــد نضجهـــا بأنها زهـــور بيضاء، 
فنحن نحرص على استيراد البذور من هولندا 
والواليـــات المتحدة األميركيـــة، فهما من أكثر 
األماكن ثقة فـــي إنتاج البذور، أيضا من بعض 
المشـــاكل أن إنتاج هـــذه الخضروات والفاكهة 
النـــادرة قليـــل ويظهر ذلك فى إنتـــاج الفراولة 
البيضـــاء التي نجدها غالية الثمن ألن إنتاجها 

20 بالمئة من الفراولة الحمراء“.
وأضـــاف الكريباني ”نحن نشـــجع وندعم 
بقوة من يريد مشـــاركتنا في هـــذا العمل الذي 
يكمـــن هدفه فـــي االكتفاء الذاتي، في مواســـم 
معينة ال على اإلطـــالق، ألننا نعلم أنه ال توجد 
دولة على مســـتوى العالم تمتلـــك اكتفاء ذاتيا 
في جميع متطلبات الحياة ولكننا نســـعى إلى 

تحقيق بعض االكتفاء في مواسم معينة“.
وقـــال الكريبانـــي إن المؤثـــرات الطبيعية 
تلعـــب دورا كبيـــرا فـــي المنتجـــات الزراعية 
”حيـــث أننا نعمل في طقس غير جيد بالنســـبة 
إلـــى الزراعة نظـــرا الرتفاع درجـــات الحرارة 
فـــي الكويت وقلـــة المياه، وعدم وجـــود أنهار 
باإلضافـــة إلى عـــدم خصوبـــة األرض، ولكننا 
تغلبنا على هذه المشـــاكل ويرجع هذا الفضل 
إلى بعـــض الجهـــات المعاونة لنـــا مثل هيئة 

ســـواء  الزراعييـــن  والمهندســـين  الزراعـــة 
الكويتييـــن أو الوافديـــن، فهـــم يعملـــون مـــع 
المزارعين ليل نهار وأيضا بعض الشركات من 
القطاع الخاص، كل هؤالء ساهموا في منتجات 
الكويـــت الزراعية، مما جعلنا نعمل على زراعة 
الصحـــاري ونحولهـــا إلـــى بســـاتين بجهود 

حكومية ومبادرات شخصية من المزارعين“.
وحـــول مشـــكلة الميـــاه قـــال الكريبانـــي 
”تعاملنـــا مـــع مشـــكلة المياه عن طريـــق الري 
بالتنقيط واســـتخدام األســـاليب الحديثة كما 
أننا نمتلك البيـــوت المحمية المبردة وخبرات 

زراعية أخرى“.
وأوضح الكريباني أن الخضروات والفاكهة 
النادرة تحتاج إلـــى مؤثرات تختلف عن زراعة 
الخضروات العادية، على سبيل المثال تحتاج 
الزهرة البنفســـجية موسما مختلفا عن الزهرة 
البيضـــاء. وأيضـــا تختلـــف زراعـــة الطماطم 
الســـوداء عن الطماطم الحمـــراء حيث أنها ال 
تنضج سوداء من أول محاولة ألنها تحتاج إلى 

معاملة وطرق خاصة أثناء زراعتها.
وحول الخطط المســـتقبلية قال الكريباني 
”أريد تســـويق الخضـــروات والفاكهـــة النادرة 
فـــي كل دول الخليج، وســـوف أبـــدأ في مرحلة 
التصدير إلى جميع الدول، وأيضا سوف نزرع 
العيش األســـود والُمكنى بـ“الطعـــام المحرم“ 
وقد سمي كذلك ألنه كان مقتصرا على إمبراطور 
الصين فكان محرما على الشعب وكان يزرع في 

حدائق القصر“.
وحـــول مشـــاركته فـــي مهرجـــان اإلمارات 
الغذائـــي يعتبـــر الكريبانـــي هـــذا المهرجان 
هـــو األكبـــر على مســـتوى الشـــرق األوســـط، 
قائال ”هـــو مهرجان ســـنوي تقيمـــه اإلمارات 
العربية المتحدة وتشـــارك فيه جميع الشركات 
واألشـــخاص المهتمين بالغذاء، وأنا مشـــارك 
فـــي الجانـــب الزراعي وتـــم اختيـــاري ضمن 
أربعة مرشـــحين لنيل جائزة الشـــرق األوسط 
الزراعية عن فئة االبتكار الزراعي. وقد وصلت 
إلى المنافســـة حيث أتنافس اآلن مع شـــركات 
فرنسية وأوزباكســـتانية وإماراتية على الفوز 
النهائي الذي ســـوف يعلن في الثالث عشر من 
مارس، وأنا فخور بأنني أول كويتي يصل إلى 

هذا المركز“.

} أبوظبــي  - تعتبر شـــبه الجزيـــرة العربية 
وبالد الشـــام الموطن األصلي الوحيد للمهاة 
العربيـــة، وقد اشـــتق هـــذا الحيوان اســـمه 
العربي منها ألن توزيعه الطبيعي يقتصر على 

هاتين المنطقتين.
وكانـــت حيوانـــات المهاة تنتشـــر بأعداد 
كبيـــرة فوق الصحـــارى الصخريـــة والكثبان 
الرمليـــة والموائـــل البيئية الجافة عبر شـــبه 
الجزيـــرة العربية حتى أوائل قرن العشـــرين 
حينمـــا أدى الصيـــد الجائر وتدهـــور البيئة 

الطبيعية إلى انقراضها في البرية.
ومع حلول الســـتينات من القرن الماضي 
تبعثـــرت هـــذه الحيوانـــات إلـــى مجموعات 
صغيرة متناثرة في األجزاء الجنوبية من شبه 
الجزيرة العربية إلـــى أن انقرضت في البرية 

في عام 1972.
وللمهـــا العربية خصائـــص فريدة مكنتها 
علـــى مر العصـــور من التعايـــش والتأقلم مع 
الظروف المناخية، ومن أهمها لونها األبيض 
الذي ساعدها في التغلب على حرارة الشمس 
الحارقة، لكن هذا اللون جعلها فريســـة سهلة 
للصياديـــن وهـــدد بانقراضها لـــوال الجهود 

والبرامج التي ساهمت في تكاثرها.
وألهميـــة هـــذا الحيـــوان وحرصـــا مـــن 

اإلمارات العربية المتحـــدة على الحفاظ عليه 
كجزء من التراث الحضاري والطبيعي للدولة، 
فقـــد تم إنشـــاء برامـــج خاصة تعنـــى بإكثار 
المهـــا والعناية بها بهـــدف التمهيد إلعادتها 
إلى محميـــات طبيعية واســـعة ضمن مناطق 
انتشـــارها فـــي الماضي وتكويـــن مجموعات 
متجـــددة تســـتطيع أن تتجـــول بحريـــة فـــي 
مواطنهـــا الطبيعية مـــع إدارة فعالة وطويلة 

األمد.
وتعتبـــر محميـــة أم زمـــول، بالقـــرب من 
الحدود مع ســـلطنة عمان والسعودية، والتي 
تمتد على مســـاحة 8900 كيلومتر مربع مكانا 

لتربية وإكثار المها العربية.
وتعتبـــر المها العربية مـــن أكبر الثدييات 
الصحراويـــة التي تعيش في المنطقة العربية 
وهي تســـمى أيضا بالبقر الوحشي وهي نوع 
كبير من الظباء يتراوح وزنها ما بين 80 و100 
كيلوغـــرام ويصـــل ارتفاعها عنـــد الكتف إلى 

نحو 1.5 متر.
وتحمل الذكور واإلناث منها قرونا طويلة 
ومقوســـة قليال وحادة عنـــد األطراف يتراوح 
طولها بين 60 و75 سنتيمترا، تستخدم كسالح 

ضد األعداء وفي القتال ما بين الذكور.
وأهم ما يميز جمال المها العربية عيونها 

والبقع الداكنة الضاربة إلى الســـواد والزرقة 
على األنف وحول العينين.

وبمقدورها شم المياه من على بعد أميال، 
ولديها حوافر عريضة تســـاعدها على التنقل 
بســـهولة فـــي الرمال المتحركـــة، وتعيش في 
قطعـــان صغيرة تتكون من ثمانية إلى عشـــرة 

حيوانات.
وألن انقراض هذا الحيوان العربي األصيل 
يشـــكل خســـارة كبيرة علـــى صعيـــد التنوع 
الحيوي في شـــبه الجزيرة العربية، تضافرت 
جهـــود التعاون بين الدول التي تنتشـــر فيها 
هذه الحيوانات، والجهات والمنظمات البيئية 
اإلقليميـــة والدوليـــة، مـــن أجل إكثـــار المها 

العربية وإعادة توطينها.
وتقـــول المديرة التنفيذيـــة لقطاع التنوع 
البيولوجي البري والبحـــري في هيئة البيئة 

– أبوظبـــي شـــيخة الظاهري ”تمثل 
ثقافيا،  رمـــزا  العربيـــة  المهـــا 
منطقتنا  فـــي  طبيعيا  ومعلما 
انقراض  شـــكل  وقد  العربية، 
العربـــي  الحيـــوان  هـــذا 
خســـارة  البراري  من  األصيل 
كبيـــرة ليس فقـــط على صعيد 
التنـــوع الحيـــوي فـــي شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة، وإنما على 
في  الثقافي  الموروث  مســـتوى 
ونتيجـــة  بأســـرها،  المنطقـــة 
لجهـــود التعـــاون في مـــا بين 
يعيـــش  التـــي  االنتشـــار  دول 

فيهـــا المها العربي، وبالتنســـيق مع الجهات 
والمنظمات البيئية الدولية، اســـتطاعت دول 
االنتشار إكثار المها العربية وإعادة توطينها 

في عدد من دول منطقتنا العربية“.
وعلى الرغـــم من التحديات التي تواجهها 
وجهـــود صـــون المهـــا العربيـــة  مبـــادرات 
بالمنطقـــة، مثـــل تدهـــور الموائـــل الطبيعية 
والصيـــد الجائـــر، إال أنـــه فـــي 
الوقـــت نفســـه يوجـــد الكثير 
مـــن فـــرص التعـــاون والعمل 
الجماعـــي في مجاالت اإلكثار 
التوطين  وإعادة  األســـر  في 
البريـــة،  فـــي  واإلطـــالق 
إضافـــة إلى بنـــاء القدرات 
والكفاءات الوطنية وتبادل 
والمعلومـــات  الخبـــرات 
بدول  المختصيـــن  بيـــن 

االنتشار.
األمانـــة  وأظهـــرت 
المهـــا  لصـــون  العامـــة 
العربيـــة أن  اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة تـــأوي حوالـــي 6 آالف 
رأس مـــن المها العربيـــة ما أدى إلى 
تغيير حالة المها العربية من ”مهددة 
إلى ”معرضة لالنقراض“،  باالنقراض“ 
وفقا للقائمـــة الحمراء لالتحاد الدولي 

لحماية الطبيعة.
ومن أجل ســـهولة إدارة القطعان 
على  المســـؤولين  فإن  ومراقبتهـــا، 

هـــذه البرامج يقومون بحفظ ســـجالت عن كل 
حيوان، يشـــتمل على تاريخ الـــوالدة وتاريخ 
النفـــوق ورقم الحيوان، باإلضافة إلى التاريخ 
الطبي ورصد حركة تنقالت الحيوانات ما بين 

القطعان المختلفة.
وللمهـــا العربية نظام تغذية بســـيط يقوم 
على الحشـــائش الخضراء واألعالف المركبة، 
يضمن تمتع الحيوانات بصحة جيدة، كما يتم 

تزويد قطعان المها بالماء واألمالح الالزمة.
وتســـاهم برامج المها العربية في الكثير 
مـــن حمالت التوعيـــة والتعليـــم البيئي، فمن 
خـــالل التنســـيق مـــع المناطـــق التعليميـــة 
والهيئات البيئية، تـــم تحضير برامج توعية 
خاصة تعنى بالمها العربية وأهميتها وقصة 
انقراضها وإعـــادة توطينها والتحديات التي 
تواجههـــا وكيفيـــة المحافظة عليهـــا. وتنظم 
المدارس والجمعيـــات التطوعية والتجمعات 
الشـــبابية زيارات للتعرف علـــى هذا الحيوان 

الفريد.
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ــــــدأت اجلهود التي أطلقتهــــــا اإلمارات العربية للحفاظ على املهــــــا العربي من االنقراض  ب
جتني نتائج تضمن لهذا احليوان االســــــتمرار في أراضي اجلزيرة العربية وبالد الشام، 
خاصة أن الهيئات املعنية في أبوظبي تنشر الظباء في صحاري البالد والبلدان املجاورة.

أصبحت الزراعة تخضع للتجارب املخبرية التي ساهمت في إنتاج أشكال وألوان جديدة 
من اخلضروات والفواكه بطعم مختلف. املزارع الكويتي يوسف سويلم الكريباني ألهمته 

إقامته في الواليات املتحدة فكرة إنتاج زراعات نادرة.

في الكويت: طماطم سوداء وجزر بنفسجي وفراولة بيضاء

تختلف زراعة الطماطم السوداء 

عن الطماطم الحمراء حيث أنها لم 

تنضج سوداء من أول محاولة ألنها 

تحتاج إلى معاملة وطرق خاصة أثناء 

زراعتها

جمال املها العربي في عيونها والبقع 

الدكناء الضاربة إلى السواد والزرقة 

على األنف وحول العينني

اإلمـــارات العربية تـــأوي حوالي 6 آالف رأس من املها العربي ما أدى إلى تغيير حالة املها العربي 

من {مهددة باالنقراض} إلى {معرضة لالنقراض}.

مزارع كويتي ينتج خضروات وفواكه نادرة كالطماطم السوداء و الفلفل األسود، والجزر البنفسجي، والجزر 

األصفر، والزهرة البنفسجية والبرتقالية والخضراء، والفراولة البيضاء.

الصحراء اإلماراتية تنقذ املها من اإلنقراض
[ جهود إماراتية لحماية غزال القرنين الطويلين [ ارتفاع عدد الظباء في محمية أم أزمول

الصحراء تولد فاكهة جديدة

ثروة بيضاء وسط فضاء رملي

ى إ ي

لحيوان العربي األصيل 
علـــى صعيـــد التنوع  ة
جزيرة العربية، تضافرت 
لدول التي تنتشـــر فيها 
هات والمنظمات البيئية 
 مـــن أجل إكثـــار المها 

ها.
تنفيذيـــة لقطاع التنوع
بحـــري في هيئة البيئة 

”ظاهري”تمثل
ثقافيا،  زا 
منطقتنا 
نقراض 
لعربـــي 
خســـارة 
ى صعيد 
ي شـــبه

إنما على 
في  ثقافي 
ونتيجـــة 
مـــا بين 
يعيـــش

و و وج ب
مثـــل تدهـــور بالمنطقـــة،،،،
والصيـــد الج
الوقـــت نف
مـــن فـــرص
الجماعـــي
األس في 
واإلطـــال
إضافـــ
والكفا
الخبــ
بيـــن
االنتش
و
العام
العربيـــة أن
المتحـــدة تـــأ
رأس مـــن المها
تغيير حالة المها
”م إلى باالنقراض“
وفقا للقائمـــة الحم

لحماية الطبيعة.
ومن أجل ســـ
فإن ومراقبتهـــا، 



فيصل عبداحلسن

} ســـاهمت موجة االنتشار الســـريع لألخبار 
عبر وســـائل التواصل االجتماعـــي في تعزيز 
خوف اآلباء، ال ســـيما وأنها مـــا انفكت يوميا 
تتناقـــل أخبـــارا تم اســـتقصاؤها من مختلف 
أنحـــاء العالم، ضحاياها أطفـــال وقع التغرير 

بهم عبر مواقع اإلنترنت.
وتستهدف الجماعات المنظمة لـ“الجريمة 
األطفال الذيـــن تتراوح أعمارهم  اإللكترونية“ 
بين 11 و18 عاما، حيث يعملون على استدراج 
األطفال عبر ما يســـمى بغرف الدردشة أو من 
خالل عرض المضامين والصور والفيديوهات 
الخليعة، أو من خالل تبادل الملفات أو التأثير 
علـــى الطفل  لتشـــغيل ”الويبـــكام“ أو إقناعه 
بإرسال صور تجسده في وضعيات غير الئقة.

وغالبـــا ما يقـــع اســـتغالل هـــذه الصور 
والملفـــات الخاصـــة البتـــزاز الطفـــل 

والسيطرة عليه كليا لتنفيذ كل ما 
يطلب منه دون أدنى اعتراض، 

وإن حاول التملص والرفض 
يهدد بنشر صوره الفاضحة 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر 
صفحات  وعلى  االجتماعي، 

األقارب واألصدقاء.
وتشكل الشريحة العمرية 

مـــن 13 إلـــى 16 ســـنة الفئـــة 
األكثر وقوعا في شـــرك مجرمي 

اإلنترنت، ال سيما وأن هذه الفترة 
من العمر تتسم بأنها فترة حرجة يمر 

فيها الطفل بما يعرف بسن المراهقة ويكون 
قابال لالنجراف نحو كل المغريات، خصوصا 
إذا مـــا كان ينتمي إلـــى عائلة محافظة ال تترك 

له متنفسا لتعبير بشكل صريح عن مشاعره.
وفـــي هذا الصدد، تقول خديجة مفتوح، أم 
لثالثة أطفـــال تعيش بمدينة الـــدار البيضاء، 
وهي من الناشـــطات فـــي جمعيـــة ”ماتقيش 
ولـــدي“ -أي ال تتحرش بابني ـ ”يوميا تصلنا 
أخبار من مختلف وســـائل اإلعالم عن اختفاء 
طفل أو التغرير به من قبل من يفوقه ســـنا عبر 
شـــبكة التواصل أو من خـــالل مختلف مواقع 
اإلنترنـــت األخرى، وغالبا مـــا تطالعنا أخبار 
عـــن تعرض هـــؤالء األطفـــال ألفظـــع الجرائم 

كالتحرش الجنسي أو إجبارهم على المتاجرة 
فـــي الممنوعات كبيع ’حشيشـــة الكيف‘. لذلك 
صرنا نخـــاف على أوالدنا وصـــارت اإلنترنت 
أو ’جهازالويفي‘ مصدر قلق اآلباء واألمهات“.

 ونقـــال على مـــا قامت د. ليلـــى القجيري، 
أستاذة المعلوماتية وتحليل النظم في جامعة 
محمد الخامس بالرباط، بنشـــره مؤخرا كدليل 
علـــى المخاطر المرتبطـــة بجرائـــم اإلنترنت 
المحدقـــة بالطفل، قولها ”تعـــّرف الجريمة في 
اإلنترنت بأنها الجريمة، التي يكون الكمبيوتر 
موضوعا أو وســـيلة أصلية القتـــراف الجرم، 
وتنقســـم إلى قسمين: الصنف األول يكون فيه 
الكمبيوتر موضوعا للجريمة، ويشـــمل جرائم 
محددة ترتبط بأجهزة الكمبيوتر أو بالشبكات. 
ويتعلـــق األمر هنـــا بأعمال إجراميـــة ترتبط 
بتقنيـــات المعلومات واإلنترنـــت، ويدخل في 
هذا البـــاب القرصنة المعلوماتية أو ما يعرف 
باالستخدام غير المشروع للمعلوماتية، 

بغرض األضرار بالغير.
الثانـــي  الصنـــف  وأمـــا 
فيكون فيه الكمبيوتر وســـيلة 
اقتراف الجرم. ويشـــمل هذا 
الصنـــف الجرائـــم التـــي ما 
فتئـــت دوائـــر حفـــظ النظام 
الواقع،  عالـــم  فـــي  تحاربها 
لها،  تتصـــدى  اليـــوم  وهـــي 
وعلى نحو متزايد، في الفضاء 
تعلق  سواء  لإلنترنت  االفتراضي 
األمـــر بالمـــواد الخليعـــة لألطفال، أو 
التحّرش اإلجرامـــي أو الغش، أو خرق قانون 
حماية الملكيـــة الفكرية، أو االتجـــار بالمواد 

المحظورة“.
 كما يوضـــح الباحث عبدالعزيز بن عثمان 
التويجري، المدير العام لمنظمة اإليسيســـكو 
بالرباط، جانبا من المشكلة، في قوله ”إن عدد 
األطفال الذين يســـتخدمون اإلنترنت في دولنا 
يتزايـــد يومـــا بعد يوم، وإّن مـــا نخافه هو أن 
تصبـــح هـــذه الشـــريحة االجتماعية فريســـة 
ســـهلة، وهدفا مكشـــوفا لمجرمـــي اإلنترنت، 
ولتيـــارات االنحـــراف الخلقـــي والســـلوكي. 
كمـــا قد يقـــع األطفال ضحية لألفـــكار الهدامة 
والتعصـــب والحمالت التي تشـــنها جماعات 
الغلّو والتطرف، ساعية ما وسعها الجهد، إلى 

زعزعة اســـتقرار المجتمعـــات وأمنها، وإعاقة 
نموها وازدهارها“.

والجديـــر بالذكـــر، أن الطفـــل كثيـــرا مـــا 
يدمـــن ألعابـــا إلكترونية مبرمجـــة على القتل 
االفتراضي للكائنات البشـــرية وأحيانا تحمل 
رســـائل خفية تحاكـــي الهجمـــات االنتحارية 
الشـــائعة مؤخـــرا بكامل أنحـــاء العالم، وهذه 

األلعاب تغزو بكثرة شبكة اإلنترنت.
 ويحمل الفوز الطفل على توغل أكثر فأكثر 
في اللعبة اإللكترونية، للحصول على أكبر عدد 
ممكن مـــن النقاط في كل مرة، ممـــا يؤثر على 
ســـلوكه، ويدفعه إلى ترجمة ما تعلمه من عنف 
افتراضي على أرض الواقع، فيفقد بذلك التميز 

بين اللعب والواقع.

وتفاديـــا لوقـــوع األبنـــاء فـــي مثـــل هذه 
المخاطر التـــي تحيق بهم قـــدم د. عبدالكريم 
عطـــا، باحث فـــي الطـــب النفســـي، جملة من 
التوصيات التي قد تســـاعد اآلبـــاء واألمهات 
علـــى ذلك منها فتـــح باب الحوار مـــع الطفل، 
ومده ببعض المعلومات التي قد تساعده على 

كفل سالمته الشخصية.
وال يـــرى عطـــا ضررا مـــن تثقيـــف الطفل 
من خالل ســـرد قصـــص له تحمـــل نماذج عن 
االســـتغالل الجنســـي أو لفـــت انتباهـــه إلى 
األضـــرار التي قـــد تطاله من تســـجيل فيديو 
لجســـده عاريـــا أو لصوره، وتخويفـــه من أن 
الصـــور والفيديوهـــات ال تمحى من الشـــبكة 
أبـــدا، ومن أنها ستشـــكل له مســـتقبال مصدر 

وعائلتـــه،  أصدقائـــه  أمـــام  وخجـــل  إزعـــاج 
ودعوته لضـــرورة احترام خصوصياته، وعدم 
عرضها أمام من ال تربطه بهم ســـوى العالقات 

االفتراضية.
وتقـــول الباحثـــة االجتماعية والنفســـية، 
أمينة جمال، العاملة بإحـــدى مدارس الرباط، 
”مـــن خالل خبرتي في عملي مع األطفال بين 11 
و18 عاما، وجدت أنه ال تكاد تمر أربع وعشرون 
ســـاعة دون أن تكون هناك أخطار تحدق بهذه 
الفئـــة العمرية من األطفال، بســـبب اإلنترنت، 
ولذلك من واجب اآلباء تقديم النصح واإلرشاد 
ألبنائهم قبل الســـماح لهم باســـتخدامها، مع 
ضرورة اطالعهم على محتوى الشـــبكة وحظر 

بعض المواقع عنهم“. 

حممد رجب

} كشـــفت دراســـة أميركية حديثـــة عن أن ما 
يقرب من نصف النســـاء محرومات من النوم 
ويعانيـــن من األرق والنـــوم المتقطع، غير أن 
أغلبيتهـــن يعانين في صمت دون شـــكوى من 

ذلك.
ومع ارتفاع معدالت القلق والتوتر وتزايد 
ضغـــوط الحيـــاة، أصبح هناك عـــدد كبير من 
النساء يعانين من اضطرابات النوم المختلفة 
وعدم القدرة على النوم بشكل صحي ومنتظم، 
ما جعله مشـــكلة تفرض نفســـها علـــى واقع 
المـــرأة، والتي تعود أســـبابها إلى المشـــاكل 
اليوميـــة وضغوطـــات الحياة، مـــا قد يصيب 
المرأة باضطرابات نفســـية تؤثر على قدرتها 

على النوم، إلـــى جانب اضطرابات بيولوجية 
تصاحبها في فترات معينة.

وكانت دراســـة بريطانيـــة أجرتها جامعة 
أكســـفورد، قـــد أفـــادت ســـابقا أن الكثير من 
النســـاء المحرومـــات مـــن النـــوم ال يطلبـــن 
المشورة الطبية ألنهن يعتقدن أن األمر ال يعدو 
أن يكون من اآلثار الجانبية للتقدم في الســـن، 
إذ أن النوم يعتبر مشكلة للنساء مع اقترابهن 
من ســـن اليأس، ويمكن أن تـــؤدي التغييرات 
في مســـتويات الهرمونات إلى التعرق الليلي 
والتغيرات في المزاج وإلى صعوبة في النوم.

وقـــد شـــملت هذه الدراســـة مـــا يقرب من 
4100 شـــخص مـــن البالغين، وكانـــت النتائج 
على نحـــو أن 46 بالمئة من النســـاء يواجهن 
صعوبة فـــي النوم، مقارنة مـــع 36 بالمئة من 

الرجال يواجهون تلك المشـــكلة، وأن النســـاء 
أكثر عرضة لالســـتيقاظ أثناء الليل بنسبة 36 

بالمئة.
وأشـــار الباحثون إلى أن امرأة واحدة من 
بين كل 6 نســـاء لديها مشكلة في النوم، حيث 
يقول البروفيســـور جون ســـترادلينج، أستاذ 
أمراض النوم بجامعة أكســـفورد والمشـــرف 
على الدراســـة: إنه في كثير من األحيان تعتقد 
النســـاء أن الشعور باإلرهاق ناتج عن ضغوط 
الحيـــاة، في حين أنـــه يمكن أن يكون شـــيئا 
أكثـــر خطـــورة، الفتا إلى أن ترك هـــذه الحالة 
دون عالج يمكن أن يؤدي إلى مشـــاكل صحية 
أكثر خطورة مثل الســـكتة الدماغية أو األزمة 
القلبيـــة، هذا باإلضافـــة إلى االكتئـــاب وآالم 

الصداع.
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◄ كشفت دراسة حديثة أن تعرض 
الحوامل لدرجات حرارة شديدة 

االرتفاع يؤدي إلى انخفاض وزن 
أطفالهن، كما أنه يزيد بشكل طفيف 

من فرص الوالدة المبكرة، وأن 
تعرضهن لموجات شديدة البرودة 

يؤدي إلى إنجابهن أطفاال أقل 
طوال.

◄ حذرت دراسة علمية حديثة 
أشرف عليها باحثون أميركيون، 

من أن تغيير التوقيت الصيفي 
يترتب عليه رفع فرص اإلصابة 

بالسكتة الدماغية بمعدل 8 
بالمئة، وذلك بسبب تغيير الساعة 
البيولوجية الذي يصاحب تغيير 

التوقيت.

◄ كشفت دراسة طبية حديثة أن 
السجائر اإللكترونية تحتوي على 

ضعف كمية السموم الموجودة في 
الهواء الملوث، مما يسبب العقم 

ومشاكل اإلنجاب، وحدوث خلل في 
تكوين الجنين واضطراب الغدة 

الدرقية.

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة، 
أن مكمالت الحموض الدهنية 

”أوميغا 3“، يمكن أن تخفض خطر 
إصابة النساء البدينات بسرطان 

الثدي خاصة بعد سن اليأس، 
ووجدت أن هذه المكمالت لها 

تأثير مضاد لاللتهابات المرتبطة 
بالسمنة أيضا.

◄ أجرى علماء جامعة بنسلفانيا 
األميركية دراسة جديدة اتضح 

من نتائجها أن المشي يوميا في 
الهواء الطلق يطيل العمر، إال أنهم 
لم يحددوا مستوى النشاط الالزم 

والسرعة الالزمة أثناء السير لمنع 
الوفاة مبكرا.

ــــــى تصفح مختلف مواقع اإلنترنت دون وعي منهم مبخاطر بعضها،  منذ دأب األطفال عل
والعديد من اآلباء واألمهات ال يشــــــغلهم ســــــوى التفكير في ســــــبل وقاية أبنائهم من هذا 

اإلبحار العشوائي.

موضة

أقراط سوار األذن 
تخطف األنظار ٢٠١٦

ينصح إلزالة آثار كتابات األطفال على الجدران، برش مثبت الشـــعر على مكان الكتابة واستخدام 
قطع قماش جافة ملسح بقايا الكتابة التي سرعان ما تنحل بفعل الرذاذ.

أفـــاد خبـــراء التجميل أن احتواء زيت جوز الهنـــد على حمض اللوريك يجعله مـــن مضادات البكتيريا 
الفعالة، وبذلك يصلح كبديل مثالي ملزيالت العرق الكيميائية.

} أوضحت خبيــــرة الموضة األلمانية، 
يوليا تسيربل، أن األقراط تطل في 2016 
بتصاميــــم جذابة تخطــــف األنظار، مثل 
ســــوار األذن ”ايــــر كاف“، والذي يحيط 

بصيوان األذن من أعلى إلى أسفل.
وأكدت تسيربل أن ارتداء قرط واحد 
فقــــط أو المــــزج بيــــن قرط كبيــــر وآخر 
صغير من أكثر اإلطــــالالت الرائجة هذا 

العام أيضا.
األلمانية  الموضة  خبيرة  وأشــــارت 
إلى أن موضة األقــــراط ذات الموديالت 
الطويلة تشهد عودة قوية هذا الموسم.

أوضحــــت  للخامــــات،  وبالنســــبة 
الكالســــيكية  الخامــــات  أن  تســــيربل 
كالفضــــة والذهب األصفــــر تهيمن على 
عرش موضة األقــــراط، كما تعود الآللئ 

بوجه جديد.

النساء أكثر تكتما على املعاناة من قلة النوم 

أسرة
[ الفضاء االفتراضي يستقطب األطفال إلى عالم الجريمة [ األلعاب اإللكترونية تعلم الطفل العنف

ال بديل للعائلة رقيبا على األبناء من الوقوع في محاذير مواقع التواصل

} أقرأ هنا وهناك احتجاجات واعتراضات 
على برنامج ”ذا فويس كيدز“ الشهير، الذي 
يتسابق فيه األطفال من أجل الحصول على 

المرتبة األولى في األداء والصوت. بعض 
االحتجاجات وصلت إلى حد دعوة اآلباء 

إلى التفكير جديا في مقاطعة البرنامج وعدم 
التقدم للمسابقة. ومنبع االعتراض هو ما 

يشعر به الطفل من ألم وحرقة وانهيار عندما 
يتم اقصاؤه من البرنامج، فضال عن مشاهد 

البكاء والدموع التي ”تقطع القلوب“.
لم أتابع النسخة العربية من البرنامج إال 
في ما ندر وعلى شكل فيديوهات متفرقة على 

النت، لكنني كأي أم، تابعت البرنامج مع 
طفلي في نسخته الهولندية، وهي النسخة 

األصلية، ألن الشركة المنتجة والمسوقة 
هولندية كما هو معروف للجميع.

وطبعا، ال داعي ألن أشير إلى أن 
األطفال يتشابهون في كل العالم، فحتى 

أطفال هولندا كانوا يبكون ويتألمون في 
مشاهد متكررة ومعتادة، غير أن الفرق أننا 

كمشاهدين، ومع أننا أمهات، لم نكن نشعر 
بألم من هذه المشاهد، كانت تبدو طبيعية 

جدا وشجاعة، وليس بها ما يثير الشفقة أو 
الحزن. بالعكس كانت دموعا جميلة وأنيقة 

من أطفال دخلوا مسابقة شرسة وقوية 
وتابعهم الماليين، واجتهدوا وتدربوا على 

أيدي فنانين كبار، وقطعوا طريقا مليئة 
بالتشويق والتنافس والتحدي، لكنهم لم 

يصلوا إلى خط النهاية. فما الذي يؤذي في 
ذلك؟

بالتأكيد البرنامج تجاري وغايته الربح، 
سواء في نسخته للكبار أو للصغار، وقد 
حقق أرباحا خيالية ووزع في دول كثيرة 

ويعرض بلغات عدة، لكن المؤكد أيضا أنه 
ال يمكن بأي شكل من األشكال أن يسيء 

إلى الطفل أو يتسبب له في عاهة نفسية، 
فهذا خط أحمر في الدول المتقدمة، ومنطقة 

ال تحتمل الشك أبدا، ولو أن خبيرا واحدا 
أطلق صيحة فزع، أو لمح حتى من بعيد 

إلمكانية الضرر النفسي، لتوقف البرنامج 
إلى حين البت في األمر.

هذا الجدل لم يدر في هولندا على 
اإلطالق، ولم ألتقط مالحظة واحدة حول ”ألم 

األطفال“ الذي ”يفتت األكباد“، وال وجود 
لشفقة غير مبررة، ألطفال صغار بأصوات 

كبيرة (شعار البرنامج)، وفي هذا البلد 
الصغير الذي يبلغ سكانه 16 مليون نسمة، 

يصل عدد متابعي ذا فويس كيدز أحيانا إلى 
3 ماليين مشاهد.

ما هو إذن، هذا الفرق بين الثقافات 
الذي يجعلنا ننظر لطفل يتألق وينافس 
ثم ينسحب، في بلد ما، على أنه ”بطل“، 

و“ضحية“ في بلد آخر؟
اإلجابة حسب رأيي تكمن في نظرتنا 

ألبنائنا وفي مفهومنا للحياة وفكرة 
المنافسة، وقيمتي النجاح والفشل. أطفالنا 

ليسوا كائنات هشة، سهلة التكسر، مثيرة 
للشفقة، كما نعتقد، بل قوة وطاقة حياتية 

قاهرة بإمكانها أن تطحن العالم لتستمر، ال 
مانع من أن يفشلوا، ويبكوا ويتألموا، ما 

داموا يفعلون ذلك ألجل البقاء واالستمرار 
في لعبة مفروضة عليهم هي لعبة الحياة. 

أما الفشل فقيمة ثمينة مثله مثل النجاح، ال 
يضر وال يؤذي، بل يحفز ويدفع إلى األمام، 
وهو من القيم الموجودة بقوة النقيض أي 
أنه ال معنى للنجاح، إذا لم يكن هناك فشل، 

وال للخير إذا لم يكن هناك شر، وال للحياة إن 
لم يكن هناك موت. وتبقى المنافسة النزيهة 
أسمى القيم وأجملها، مهما اختلفت اللعبة 
وتنوعت شروطها، فال تخافوا عليهم منها.

أطفال «ذا فويس كيدز} وأطفال الحياة 
لمياء المقدم

باختصار

الواقع صار غير قادر على منافسة العالم االفتراضي

«الجريمة اإللكترونية} 
تستهدف األطفال 

الذين تتراوح أعمارهم 
بني 11 و18 عاما
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التمييز العنصري ظاهرة تغزو المالعب العالمية
[ إيبينغيه: بإمكاننا أن نلعب لكن ال يسمح لنا بأن نتولى مهمة قيادية

} باريس - بدأ القضاء الفرنسي التحقيق في 
مزاعم فســـاد في منح أوملبيادي 2016 إلى ريو 
دي جانيـــرو و2020 إلى طوكيو زهناك شـــبهة 
ضلوع رئيس االحتاد الدولي الســـابق أللعاب 
القوى الســـنغالي األمني ديـــاك فيها. وذكر أن 

األمر يتعلق بالتحقق من ارتكاب مخالفات.
مـــن جهته، قـــال املتحـــدث باســـم اللجنة 
األوملبيـــة الدولية في لـــوزان إنه ”حتى اآلن ال 
يوجد أي دليـــل“، مؤكدا أن اللجنة ”ســـتبقى 
في  على اتصال وثيق مع العدالة الفرنســـية“ 

هذا امللف. 
ويتبـــع التحقيـــق الـــذي فتحتـــه النيابة 
العامة املالية، مـــا قامت به مطلع نوفمبر ضد 

السنغالي دياك. 
ويتهم دياك (82 عاما)، الذي أمضى 15 عاما 
رئيســـا لالحتاد الدولي، بتغطيته، لقاء مبالغ 
ماليـــة وصلت إلـــى مليون يـــورو، اختبارات 
لعدائـــني  املنشـــطات  عـــن  إيجابيـــة  كشـــف 
روس. ويالحـــق ديـــاك، الـــذي تـــرك منصبه 

في أغســـطس املاضـــي، بتهم قبول الرشـــوة 
املســـتترة وتببيض األموال. وحسب صحيفة 
”غارديان“، يتهم احملققون دياك، عضو اللجنة 
األوملبيـــة الدولية بني 1999 و2013، وجنله بابا 
ماســـاتا دياك، بلعب دور الوســـيط بني املدن 
املرشحة الســـتضافة األلعاب األوملبية وبعض 

أعضاء اللجنة األوملبية الدولية. 
ومنحـــت ريو دي جانيرو في 2009 شـــرف 
اســـتضافة أوملبيـــاد 2016، وطوكيو في 2013 

تنظيم أوملبياد 2020.

وغيـــر دياك، الذي دعم في بادئ األمر ملف 
إسطنبول 2020، رأيه بعد توقيع شركة يابانية 
عقـــد رعاية كبيـــر مع االحتـــاد الدولي أللعاب 

القوى. 
وعمل بابا ماساتا دياك على مساعدة قطر 
الستضافة أوملبياد 2016 الذي سيقام الصيف 
املقبـــل في البرازيـــل. وأوقف دياك، مســـؤول 
التســـويق الســـابق في االحتاد الدولي، مدى 
احليـــاة في 7 ينايـــر من قبل جلنـــة القيم في 
االحتـــاد، وهو موضوع مذكـــرة توقيف دولية 
صـــادرة عن فرنســـا. وأكـــد نهايـــة فبراير أن 
مزاعم اتهام والده هـــي ”أكبر كذبة في تاريخ 

الرياضة العاملية“. 
أما اللجنة املنظمة أللعاب ريو 2016 فذكرت 
أن ”ريو حصلت على شرف االستضافة، ألنها 
املدينـــة التي قدمت أفضل مشـــروع“. وحتقق 
النيابـــة العامة املالية أيضا في شـــروط منح 
مونديال 2021 أللعاب القوى املقررة في يوجني 

األميركية.
ومـــن احملتمـــل أن يطـــال هـــذا التحقيق 
الرئيـــس احلالـــي لالحتـــاد الدولـــي اللـــورد 
البريطاني سيباستيان كو، الذي تخلى مطلع 
ديســـمبر املاضي عـــن دوره ســـفيرا لنايكي. 
وأشـــارت الوكالة الدولية ملكافحة املنشـــطات 
في تقرير بالغ القســـاوة في يناير املاضي إلى 
أن ”الفساد كان جزءا كبيرا في االحتاد الدولي 
أللعاب القوى“. وقـــد يلقي التحقيق في ملفي 
ريـــو 2016 وطوكيو 2020 بظالله على ســـمعة 
املؤسســـات الرياضية الكبرى، في وقت تهدد 
االحتـــاد الدولي لكـــرة القدم (فيفـــا) فضيحة 

فساد تاريخية. 
مـــن جهة ثانية يواجه االحتـــاد البلجيكي 
لكـــرة القـــدم حتقيقـــا قضائيا أوليا بســـبب 
"اختالســـات مالية" محتملة، حســـب ما أشار 
القضـــاء األربعـــاء مؤكـــدا تقاريـــر الصحف 
احملليـــة. وذكرت النيابة العامة في بروكســـل 
"تؤكد النيابة العامة فتح حتقيق في ما يتعلق 
مبعلومات حول اختالســـات مالية في االحتاد 
البلجيكـــي لكـــرة القـــدم". وأضافـــت أن "عدة 
أشـــخاص مت اســـتجوابهم في هذه القضية" 
التي تشـــرف عليها الشرطة القضائية، حسب 

النيابة العامة. أنا بريء

رياضة

القضاء الفرنسي يضع دياك تحت المجهر
باختصار

} باريس - انتقل جدل التمييز العنصري إلى 
مالعب كرة القدم بسبب غياب املدربني السود 
عـــن البطـــوالت األوروبيـــة احملليـــة اخلمس 
الكبرى. ”بإمكاننا أن نلعب لكن ال يســـمح لنا 
بـــأن نتولى مهمـــة قيادية، رمبـــا خلق الرجل 
األســـود من أجل تنفيذ األوامر وحسب“، هذا 
مـــا قاله بامتعاض مـــدرب جمهورية الكونغو 
الدميقراطيـــة فلوران إيبينغيه، مضيفا ”يجب 
أن تسألوا املالكني (األندية). إنهم موجودون، 
هنـــاك مدربون مبا فيه الكفاية لكن ال أحد يثق 

بهم“. 
ويأتي هـــذا االمتعاض بعـــد أيام معدودة 
على اجلدل الـــذي حصل في الواليات املتحدة 
بســـبب غياب أي ممثل أســـود عن ترشيحات 
جوائز أوســـكار، ما دفع عدة شخصيات بارزة 
في مجال الســـينما إلى مقاطعة حفل تســـليم 
اجلوائز الـــذي أجري في 28 فبرايـــر، أبرزها 
املخـــرج ســـبايك لـــي الذي نـــال هذه الســـنة 
”أوســـكار“ فخرية عن مجمل مســـيرته واملمثل 

ويل سميث وزوجته جادا بينكيت-سميث.
وبـــدوره قـــال سامســـون سياســـيا الذي 
استلم األســـبوع املاضي مهمة تدريب منتخب 
نيجيريا مؤقتـــا ”األندية األوروبيـــة نادرا ما 
متنحنا الفرصة وهي ال تثق بنا. العديد منا لم 
يكتفوا وحســـب باللعب على أعلى املستويات 

في أوروبا، بل أبدعوا أيضا“. 
وواصـــل ”لكـــن حتى عندمـــا نحصل على 
إجازاتنـــا التدريبيـــة هنـــاك (أوروبـــا)، فهذه 
األندية ال متنحنـــا الفرصة التي نحتاجها من 
أجـــل إظهار ما بإمكاننا حتقيقه خارج أرضية 

امللعب“.
وال يوجـــد فـــي الوقت احلالـــي أي مدرب 
أسود في الدوري اإلنكليزي املمتاز والهولندي 
جيمـــي فلويد هاســـلبانك هو املدرب األســـود 

الوحيد في دوري الدرجة األولى اإلنكليزي. 
كمـــا يغيـــب املدربون الســـود عـــن دوري 
الدرجة األولى في فرنسا ووحده مدرب باريس 
ســـان جرمان الســـابق أنطوان كومبواريه من 
البشـــرة السمراء في دوري الدرجة الثانية مع 

فريق لنس. 

أما املالعب اإليطالية، فغاب عنها املدربون 
السود منذ رحيل الهولندي كالرنس سيدورف 
عن ميالن عام 2014 بعد أربعة أشهر فقط على 
اســـتالمه منصبه، في حني ال يوجد أي مدرب 

من البشرة السمراء في الدوري األملاني.
”أصبح من الواضح ملاذا ال يتم اختيارنا“، 
هذا ما قاله في أكتوبر املاضي كريس رامسي 
الذي أشـــرف لفترة قصيرة على تدريب كوينز 
بـــارك رينجرز في الـــدوري اإلنكليزي املمتاز، 
وذلك في إطار تسليط الضوء على الصعوبات 
التـــي تواجه املدرب األســـود. وأضاف ”كانت 
رحلـــة طويلـــة وصعبـــة للغاية. يجـــب عليك 
أن تواصـــل مشـــوارك وأن حتـــرص على عدم 
االستســـالم. في بعض األحيـــان، هناك اجتاه 
إلحراج النـــاس من خالل عدم إخفاء الســـبب 

الذي يقف خلف عدم اختيارهم“.
”ال أريد أن أســـمي ما يحصل، لكن شيئا ما 
ليس صحيحا“، هذا ما قاله سياسيا الذي دافع 
عـــن ألوان نانت الفرنســـي ولوكرن البلجيكي 
قبل أن يتحـــول إلى التدريب، متســـائال ”اين 
هو جـــون بارنز مع كل ما حققـــه في ليفربول 
ورغـــم أنه ترعرع في إنكلتـــرا؟ لم مينح فرصا 

كثيـــرة هناك كمدرب“. ودعـــت رابطة الالعبني 
احملترفـــني في إنكلتـــرا إلى االحتـــكام لنفس 
قاعـــدة ”رونـــي“ التـــي طبقت فـــي دوري كرة 
القـــدم األميركيـــة منذ 2003 وأجبـــرت األندية 
على إجراء مقابالت مع مرشحني من األقليات 
عندما تكون هناك مناصب شاغرة في التدريب 

أو اإلدارة.
ومتت تســـمية هذا القانون على اسم دان 
روني، مالك نادي بيتســـبورغ ستيلرز ورئيس 
جلنـــة التنـــوع العرقي فـــي دوري كـــرة القدم 
األميركية، وذلك بســـبب تاريخـــه الطويل في 
منـــح األميركيني مـــن أصل أفريقـــي مناصب 

قيادية في الفريق. 
وردت رابطة الدوري اإلنكليزي املمتاز على 
هذه املطالبة باإلشـــارة إلى إنها لن تطبق هذه 
القاعدة في املستقبل القريب لكنها ستطلب من 
أندية الدرجات الدنيا البدء باختبارها. ويؤكد 
مهاجـــم إنكلترا الســـابق ليـــس فرديناند أن 
أندية الـــدوري املمتاز أصال ال جتري مقابالت 
عمل للمناصب الشـــاغرة إال في حاالت نادرة، 
مضيفا ”عادة، أنها تعرف الرجل التالي الذي 

تريده“ بعد أن يصبح املنصب شاغرا.

ويرى العالم االجتماعي الفرنسي باسكال 
بونيفاس الـــذي أصدر كتابا مع باب ضيوف، 
الرئيس األســـود السابق لنادي مرسيليا، بأن 
الالعب األســـود لن يتكبد مشـــقة املرور بكافة 
املراحـــل ”الدبلوماســـية“ إذا ”كنت لن أحصل 

على أي عمل في كافة األحوال“.
ومن جهته، يشير سياسيا إلى أن ”الكثير 
منـــا ميلكـــون ســـجالت جيـــدة كالعبـــني ثم 
كمدربني، لكن ألن األندية األوروبية ال تثق بنا، 
ينتهي بنا األمر باالكتفاء بشـــيء آخر، وحتى 
عندمـــا متنحنا (األنديـــة األوروبية) الفرصة، 
فهي سرعان ما تتخلص منا“. وحتى أن عددا 
كبيرا من الفرق األفريقيـــة تفضل التعاقد مع 
مدربني أوروبيني، على غرار املنتخب املغربي 
الذي تعاقد مع الفرنســـي هيرفيه رينار الذي 
ســـبق له أن قاد ســـاحل العاج وزامبيا للفوز 

بكأس األمم األفريقية. 
ويرى إيبينغيـــه أن على االحتاد األفريقي 
االســـتثمار بشـــكل أكبر في تدريـــب املدربني 
الســـود، مضيفـــا ”نحـــن كأفارقـــة، نطلب من 
قادتنـــا عدم التســـامح بعد اآلن مـــع املعايير 

التمييزية مثل العرق واجلنسية“.

ال يزال التمييز العنصري قائما من خالل 
ــــــي غزت عديد  بعــــــض املظاهر الغريبة الت
ــــــرة األخيرة،  ــــــة في الفت املالعــــــب األوروبي
وال شــــــك أن مثل هــــــذه التصرفات تتطلب 
ــــــة من قبل الســــــاهرين على  معاجلة فوري

الرياضة العاملية. 

إيبينغيه ولوروا اليد في اليد

متفرقات

◄ أكد ديفيد روديشا البطل األوملبي 
أن سبب مشكالت كينيا جراء املنشطات 

يعود إلى شبان ”أغبياء“ لديهم رغبة 
جارفة في الفوز سريعا بالسباقات 

وجني األموال، لكنه قال إنه 
يأمل أن تكون بالده على 

الطريق الصحيح الستعادة 
سمعتها. وشعر روديشا 
(27 عاما) الفائز بسباق 
800 متر بأوملبياد لندن 

2012 برقم قياسي 
عاملي- باالستياء 
من مزاعم تتعلق 

بتعاطي املنشطات والفساد 
في كينيا. وحققت كينيا 

جناحا كبيرا في السباقات 
املتوسطة والطويلة على مدار 
عقود من الزمن، وال تزال قوة 

عاملية في سباقات املاراثون.

◄ وضعت األميركية فينوس وليامس 
حدا ملقاطعتها املشاركة بدورة إنديان ويلز 

األميركية الدولية لكرة املضرب والتي 
استمرت 15 عاما من خالل مشاركتها فيها 
األسبوع املقبل، وذلك كما فعلت شقيقتها 

الصغرى سيرينا املصنفة 
أولى في العالم والتي عاودت 

املشاركة بهذه الدورة العام 
املاضي. وكانت فينوس 
توقفت عن املشاركة 

بدورة إنديان ويلز منذ 
عام 2001. وفي هذا 
العام بالذات، كان 

من املقرر أن تلتقي 
الشقيقتان وليامس 

في الدور نصف 
النهائي لدورة انديان 
ويلز، وبسبب إصابة 

في الركبة قررت 
فينوس االنسحاب.

◄ سجل كالي طومسون 26 نقطة منها 
سبع نقاط في الوقت اإلضافي وأحرز 

ثالثية قبل دقيقتني و54 ثانية من النهاية، 
ليقود غولدن ستيت واريورز إلى الفوز 

على أتالنتا هوكس 109 – 105 ضمن 
منافسات دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني. وحقق واريورز بذلك 
االنتصار 43 على التوالي في 
املباريات التي يخوضها على 

ملعبه، الذي يستضيف 
25 مباراة أخرى للفريق 
هذا املوسم. وقد عانى 
واريورز أمام هوكس 

لكنه واصل كفاحه 
ليحقق انتصاره 

السادس على 
التوالي و17 خالل 

آخر 18 مباراة.

التحقيـــق فـــي ملفـــي ريـــو 2016 

وطوكيو 2020 قـــد يلقي بظالله 

على املؤسســـات الكبرى، في وقت 

تهدد الفيفا فضيحة فساد

◄

«حـــني قدمت للفريق قلـــت إننا نحتاج لـ20 نقطـــة لضمان البقاء، حصلنا علـــى واحدة أمام 

الوداد وأمامنا فرصة لبلوغ نقاط أكثر باملواجهات املقبلة وال خوف على الجديدي}.

عبدالرحيم طاليب 
مدرب الدفاع اجلديدي املغربي

«نحـــن مجموعـــة متالحمـــة، وال يهم من يســـجل األهداف فـــي الفريق، ولكن مـــا يهمني في 

مسيرتي مع النصر هو أن أظفر بلقب كأس الجزائر مع نصر حسني داي}.

أحمد قاسمي 
العب فريق نصر حسني داي اجلزائري

نهائي مرتقب بين المحرق 

والرفاع في كأس البحرين

} املنامــة - يصطـــدم فريـــق احملـــرق بنظيره 
الرفاع في مواجهة قوية مرتقبة جتمعهما في 
املباراة النهائية على لقب النســـخة التاســـعة 
والثالثني من بطولة كأس البحرين، اخلميس، 

على ملعب البحرين الوطني بالرفاع.
واملواجهة هي الرابعة التي جتمع الفريقني 
في النهائي خالل الســـنوات العشـــر املاضية، 
وكان آخر نهائي جمعهما معا في موسم 2013 
وحينها فاز احملرق 4-3 بالركالت الترجيحية 
(الوقـــت األصلـــي 2-2)، وقبلهـــا أيضا تفوق 
احملرق علـــى الرفـــاع 3-1 في نهائي موســـم 
2012، وتفـــوق احملرق أيضا في موســـم 2009 
على الرفاع بنتيجة 9-8 بالركالت الترجيحية 

(الوقت األصلي 1-1).
وكان الرفـــاع حقق آخر لقب له في موســـم 
2010 على حســـاب البســـيتني بفوزه برباعية 
نظيفة. ويذكـــر أن احملرق هـــو الفريق األكثر 
فوزا بالكأس (17 مرة) ثم يليه األهلي والنجمة 
(5 مـــرات) والرفـــاع (4) والرفاع الشـــرقي (3 
مـــرات) واحلالة مرتني والشـــباب واحلد مرة 

واحدة لكل منهما.
اللقـــاء األخيـــر للفريقـــني انتهـــى لصالح 
الرفـــاع بهـــدف دون رد، وكان فـــي املرحلـــة 
اخلامســـة من الدوري، ويحتـــل احملرق املركز 
اخلامس في ســـلم الترتيـــب برصيد 20 نقطة 
وبفارق خمس نقاط عـــن املتصدر احلد، فيما 

يحتل الرفاع املركز الثالث برصيد 16 نقطة. 
وســـيخوض احملرق بقيادة مدربه احمللي 
عيســـى الســـعدون اللقاء بطموح اســـتعادة 
اللقـــب من جديد واســـتعادته بعـــد غيابه عن 
منصـــة التتويـــج في آخر موســـمني، واملدرب 
السعدون سبق له وحقق الكأس قبل موسمني 
مع الرفاع الشـــرقي في 2014، ويأمل في الفوز 
بالـــكأس ليضمـــن خروجه بإجنـــاز على أقل 
تقدير، واضعا في اعتباره صعوبة املنافســـة 
على لقب الدوري احمللي بســـبب فارق النقاط 

اخلمس بينه وبني املتصدر.
من جهته يســـعى مدرب الرفاع التونســـي 
ســـمير بن شـــمام هو اآلخر للخـــروج بإجناز 
لفريقـــه الرفـــاع ويقوده ملنصـــة التتويج بعد 

غياب نحو ستة مواسم. 
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◄ يعود نادي القنيطري المغربي 
الستقبال منافسيه على ملعبه البلدي 
بالقنيطرة بعدما خاض مبارياته في 

األشهر الماضية على مالعب سال 
والخميسات وفاس بسبب خضوع 

ملعبه لترميمات كبيرة.

◄ أعلن عبدالعزيز عبدالشافي 
”زيزو“ رئيس قطاع الكرة بالنادي 

األهلي المصري تفاصيل التعاقد مع 
الهولندي مارتن يول مدربا جديدا 

للفريق األحمر، مؤكدا أنه شخصية 
عالمية وله تاريخ طويل.

◄ أكد إبراهيم البلوي رئيس نادي 
االتحاد السعودي أن مستوى 
التحكيم اآلسياوي مع األندية 

الخليجية يحمل أكثر من عالمة 
استفهام، كما أشاد بالروماني 

فيكتور بيتوركا المدير الفني للفريق.

◄ شهدت مباريات هذا األسبوع 

تألق عدد من المحترفين الليبيين في 
الدوريات المختلفة، سواء األوروبية 
أو العربية. يأتي على رأس الالعبين 
المتألقين عبدالسالم الفيتوري الذي 

أحرز 3 أهداف في الدوري العراقي.

◄ قرر االتحاد التونسي لكرة اليد 
تعيين مدير فني مؤقت لمنتخب 
تونس. ويأتي هذا القرار بسبب 

العقوبة الصارمة التي وقعها االتحاد 
األفريقي للعبة على المدير الفني 
لمنتخب نسور قرطاج، الفرنسي 

سيلفيان نوي، وهي اإليقاف 6 أشهر.

◄ تأهل حسن عبدالجواد العب 
المنتخب المصري أللعاب القوى 

إلى دورة األلعاب األولمبية بريو دي 
جانيرو ضمن منافسات المطرقة، 

وذلك من خالل مشاركته في ملتقى 
ألعاب القوى بجنوب أفريقيا.

سامسون سياسيا:

األندية األوروبية نادرا ما 

تمنحنا الفرصة وهي ال 

تثق بنا



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

رانييري: ليستر جاهز للصراع
[ بوكيتينيو يرفض الحديث عن اللقب

} لنــدن - أوضـــح املـــدرب اإليطالي كالوديو 
رانييـــري أن فريقه ليســـتر ســـيتي مســـتعد 
للمعركة على لقب الـــدوري اإلنكليزي املمتاز، 
وذلـــك بعـــد التعـــادل املخيـــب أمـــام وســـت 
بروميتـــش ألبيون (2-2) فـــي املرحلة الثامنة 

والعشرين. 
ورغـــم التعـــادل املخيب، أكـــد رانييري أن 
معنويـــات العبيه ما زالت مرتفعة مع بدء العد 
العكســـي نحو اللقب. وكان ليســـتر يستحق 
الفـــوز في مبـــاراة الثالثاء لكـــن احلظ عانده 
بعدما وقفـــت العارضة في وجهـــه مرتني، ما 
جعل رانييـــري متفائال ”كانت مبـــاراة رائعة 
وأنا ســـعيد جدا بأدائنا. مـــا افتقدنا إليه هو 
التســـجيل لكننا خلقنا الكثير من الفرص. كنا 
غيـــر محظوظني بعض الشـــيء لكني أكثر ثقة 
حني  خصوصا بعـــد املباراة أمـــام نوريتش“ 
انتظر فريقه حتى الثواني األخيرة من مباراة 
املرحلة السابقة لتسجيل هدف الفوز. وواصل 
”ضـــد نوريتـــش، فزنا باملبـــاراة فـــي نهايتها 
لكننـــا خلقنا عددا قليال مـــن الفرص. في هذه 
املباراة (ضد وســـت بروميتش) خلقنا الكثير 
من الفرص لكننا اكتفينا بالتعادل. األمر ليس 
ســـيئا. أربع نقاط مـــن مباراتني هـــي نتيجة 
رائعـــة“، مؤكـــدا أن فريقه في وضـــع معنوي 
ممتاز اســـتعدادا ملا ينتظره في القسم األخير 
من املوســـم بـــدءا من لقاء الســـبت على أرض 

واتفورد.
ومـــن املفتـــرض أن تكـــون الطريق ممهدة 
أمام رجال رانييري ألنهم يخوضون مواجهات 
فـــي متناولهم وصـــوال إلى 30 أبريـــل عندما 
يصطدمون مبانشســـتر يونايتـــد في املرحلة 
السادســـة والثالثـــني قبـــل اختتام املشـــوار 
مبواجهة إيفرتون ثم تشيلســـي بطل املوســـم 

املاضي في ”ستامفورد بريدج“. 
وأكـــد رانييري ”إني ســـعيد، ليس ألننا لم 
نحصل علـــى النقاط الثـــالث. ال ميكنك دائما 
أن حتصل علـــى النقاط الثـــالث.. أداؤنا كان 
ممتـــازا. مـــن البديهـــي أن الالعبني ليســـوا 

ســـعداء لكني قلت لهم بأننـــا على قيد احلياة 
وقدمنا أداء مذهـــال. اآلن، عليهم التركيز على 
واتفورد“. وســـبق لرانييـــري أن قال قبل لقاء 
وســـت بروميتش إن فريقه هو األقل حظا في 
املنافســـة على اللقب رغم تصدره الترتيب منذ 
أســـابيع عدة، ثم أكد بعد تعادل الثالثاء أن ما 
قاله ســـابقا كان صحيحـــا، مضيفا ”أعتقد أن 
الفـــرق التي تنافس على اللقب هي أرســـنال، 
توتنهام ومانشســـتر ســـيتي. وهناك ليســـتر 
الصغير الذي يصارعهـــا على اللقب. أريد من 
اجلميع أن يتذكر أيـــن بدأنا“. وواصل ”نحن 
واثقون من أنفســـنا. نحـــاول تقدمي أفضل ما 
لدينا. في هذه املباراة (ضد وست بروميتش)، 
لم نكـــن محظوظني لكن قد نكـــون محظوظني 
فـــي مبارياتنـــا العشـــر األخيرة. ملـــا ال؟ لنكن 

إيجابيني“.
املـــدرب  رفـــض  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
األرجنتينـــي ماوريســـيو بوكيتينـــو احلديث 
عـــن أن فريقـــه مرشـــح للقـــب. ورد بوكيتينو 
على رانييري بالـــذات ألن اإليطالي اعتبر بأن 
توتنهام هو األوفر حظا للفوز بلقبه األول منذ 
1961، قائـــال ”إنهـــا نكتة. لقـــد ضحكت بعض 
الشـــيء… الهـــدف الـــذي وضعناه فـــي نهاية 
املوســـم كان تقليص الهوة التـــي تفصلنا عن 
فرق الطليعة“. وواصل ”بالنســـبة إلي، ليستر 
فـــي القمة وهم حتت الضغـــط أيضا كما حال 
جميع الفـــرق التي تتخلف عنـــه، لكن األمر ال 
ينطبـــق علينـــا. املهم بالنســـبة إلينـــا هو أن 
نحافظ فقـــط على أعلى مســـتوياتنا، لياقتنا، 
ذهنيتنا، وســـنرى ماذا ســـيحصل؟ من املبكر 

احلديث عن نهاية املوسم“.
ونفى نادي أرســـنال اإلنكليـــزي ما ذكرته 
تقاريـــر حول إجراء خمســـة أنديـــة إنكليزية 
بـــارزة مناقشـــات لبحث إطـــالق بطولة حتت 
مســـمى ”دوري الســـوبر األوروبـــي“. وذكرت 
البريطانية أن ممثلني عن  صحيفة ”ذا صـــن“ 
أندية أرسنال ومانشســـتر سيتي ومانشستر 
يونايتد وتشيلسي وليفربول التقوا املليونير 
العاصمـــة  فـــي  روس  ســـتيفن  األميركـــي 
البريطانية لندن الثالثاء ملناقشـــة األمر. ورغم 
أن أرسنال كشف أن االجتماع عقد بالفعل، قال 
متحدث باســـم النادي ”لم جتـــر أي محادثات 
بشـــأن االنفصال عن الدوري اإلنكليزي املمتاز 
أو بـــدء بطولـــة دوري ســـوبر أوروبيـــة. إننا 

نعارض بشدة أي انفصال“.

بالتيني يواصل القتال لتلميع صورته
} لوزان (ســويرسا) - جلأ الفرنســـي ميشال 
أعلى  بالتيني إلـــى محكمة التحكيـــم ”تاس“ 
سلطة قضائية رياضية لالحتجاج على اإلبقاء 
على عقوبته من مزاولة أي نشاط كروي والتي 
خفضتهـــا جلنة االســـتئناف التابعة لالحتاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا) من 8 إلى 6 أعوام. 
وســـبق لبالتيني أن أعلن أنه سيقاتل من 
أجل تبرئة نفســـه وتلميع صورته، معتبرا أن 
”األمر يتعلق بقرار مهني ومخجل وحرمان من 
احلقوق، في احلقيقة هو قرار سياســـي اتخذ 
من طـــرف بيروقراطية حقيقية للجنة ليســـت 

لديها سلطة داخل هذه املنظمة“. 
وكانت جلنة األخـــالق التابعة لفيفا قررت 
في 21 ديســـمبر املاضي إيقاف رئيس االحتاد 
الدولي الســـابق السويســـري جوزيف بالتر 
وبالتيني الذي ســـحب ترشـــيحه لالنتخابات 
الرئاسية، 8 أعوام عن مزاولة أي نشاط كروي 
بســـبب دفعة غير مشـــروعة مـــن األول بقيمة 
مليونـــي دوالر ســـددها عـــام 2011 لقـــاء عمل 
استشاري قام به الثاني بني 1999 و2002 ومن 
دون عقـــد مكتوب. ورفضت جلنة االســـتئناف 
طلبي بالتر وبالتيني فـــي 24 فبراير املاضي، 
معتبـــرة أنهمـــا متهمـــان بخـــرق 4 بنود في 
قانـــون األخالق خصوصا تضـــارب املصالح، 
واكتفت بتخفيف العقوبة إلى 6 أعوام بالنظر 
إلى ”اخلدمـــات التي قدماهـــا لفيفا واالحتاد 

األوروبي وكرة القدم خالل سنوات عديدة“.

ومـــن جانـــب آخـــر أعلنـــت غواتيماال عن 
تســـليم رئيس احتاد كرة القدم السابق براين 
خيمينيز املتهم بقضايا فساد متعلقة بفضائح 

االحتاد الدولي (فيفا) إلى الواليات املتحدة. 
وأوقف خيمينيـــز في 12 يناير املاضي في 
شقة بالضاحية اجلنوبية للعاصمة، حيث كان 
يختبئ منذ 3 ديســـمبر، تاريـــخ طلب القضاء 
األميركي تســـليمه. وقبع منـــذ ذلك الوقت في 
ســـجن ”ماريسكال زافاال“، وهو ثكنة عسكرية 

سابقة حتولت إلى مركز احتجاز. 
وكان خيمينيز، عضو جلنة اللعب النظيف 
واملســـؤولية االجتماعيـــة فـــي فيفا ســـابقا، 
متورطـــا علـــى غرار 15 مســـؤوال مـــن أميركا 
الالتينية فـــي قضايا فســـاد وتبييض أموال 

تهز فيفا منذ مايو املاضي. 
وتتضمن القائمة العديد من الشـــخصيات 
علـــى غـــرار رئيس احتـــاد أميـــركا اجلنوبية 
الســـابق ونائـــب رئيـــس فيفـــا الباراغوياني 
خاون إنخل نابوت، ورئيس احتاد كونكاكاف 
السابق الهندوراســـي ألفريدو هاويت اللذين 

وافقا على تسليمهما إلى الواليات املتحدة. 
كمـــا أوقف األمـــني العام الســـابق الحتاد 
غواتيمـــاال هكتـــور تروخيـــو (62 عاما) خالل 
رحلـــة بحرية عائلية في فلوريدا في ديســـمبر 

قبل أن يطلق سراحه بكفالة.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى أعرب السويســـري 
جيانـــي إنفانتينو، الرئيـــس اجلديد لالحتاد 

الدولي لكرة القدم ”فيفـــا“، عن تأييده إلدخال 
التكنولوجيا إلى عالم اللعبة الشـــعبية األولى 
ملســـاعدة احلكام. وقال املســـؤول السويسري 
”علينـــا أن نـــرى كيف ستســـاعد التكنولوجيا 
لعبة كرة القـــدم“. كما أضاف إنفانتينو، الذي 

اختيـــر اجلمعة املاضي كرئيـــس جديد للفيفا 
”ال ميكننا أن نغلق أعيننـــا أمام التكنولوجيا، 
علينا أن جنري اختبارات في احلياة الواقعية، 
علينا أن نرى تأثيـــر التكنولوجيا على تطور 

اللعبة“.

حافظ كالوديو رانييري املدير الفني لفريق ليستر سيتي على ابتسامته والتزم الهدوء رغم 
إهدار فريقه لنقطتني بعد تعادله مع ضيفه وســــــت بروميتش ألبيون، وذلك في ظل ســــــعيه 

إلى إحراز لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم ألول مرة.

◄ قال أرسين فينغر مدرب أرسنال، 
إن سانتي كازورال العب وسط فريقه 

المنافس في الدوري اإلنكليزي 
الممتاز لكرة القدم، تعرض لمشكلة 

في أربطة الكاحل خالل التدريب، 
ستؤدي إلى تأخير عودته لصفوف 

الفريق األول.

◄ أكد مجلس إدارة اللجنة األولمبية 
الدولية أن لجنة مشكلة من خبراء 

المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“، 
ستضطلع بمهمة التحقيق في قضايا 

المنشطات بدءا من دورة األلعاب 
األولمبية القادمة ”ريو 2016“.

◄ بدأت األمور تتضح أكثر بشأن 
الالعبين المهددين بالرحيل من 

ريال مدريد بسبب النتائج المخيبة 
لآلمال في الموسم الحالي، حيث 

جعلت الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد 
قادة النادي الملكي يخططون للقيام 
بثورة حسبما أكدته وسائل اإلعالم 

األسبانية.

◄ أعلن االتحاد األوروبي لكرة 
القدم (ويفا) األربعاء أنه أبعد نادي 
قلعة سراي التركي عن المسابقات 

األوروبية للموسمين المقبلين، لعدم 
احترامه معايير اللعب النظيف.

◄ أشاد دييغو مارادونا، أسطورة 
نابولي والمنتخب األرجنتيني 

السابق، بالمدير الفني لفريق نابولي 
اإليطالي ماوريتسيو ساري، قائال إن 

ساري يعرف فريقه جيدا ومن الواجب 
على الالعبين تنفيذ أفكار المدرب.

◄ عين األسباني فرناندو ألونسو 

بطل العالم مرتين سفيرا لجائزة 
أوروبا الكبرى المقررة في 19 يونيو 

المقبل على حلبة باكو. وأعلن 
المنظمون عن زيارة سائق ماكالرين 

هوندا للحلبة في 8 مارس الجاري 
ليصبح أول سائق يزور الحلبة.

باختصار

ــام  الــطــريــق ســتــكــون مــمــهــدة أم

يخوضون  ألنــهــم  رانــيــيــري  ـــال  رج

مواجهات في متناولهم وصوال إلى 

لقاء مانشستر يونايتد

◄
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شبح مكسور

لن أقبل االستسالم

«لســـوء الحظ لم أســـتطع رؤية بيليه وهو يلعب. ال أعتقد أن قدمي سيئة، لكن مع كل 

االحترام لكريستيانو، ُأفضل الحصول على قدم ميسي اليسرى».

  نيمار دا سيلفا
جنم فريق برشلونة األسباني

«لن أترك روما رغم الشـــائعات التي تنتشـــر حولي، وليســـت هناك عروض رســـمية. وهذا 

الوقت ليس مناسبا للرجوع إلى البرازيل، كان الجميع يريد التعاقد معي منذ سنتني».

لياندرو كاستان
مدافع نادي روما اإليطالي

باروس مدربا جديدا لبوكا جونيورزإنريكي: أتلتيكو يزيد من شدة المنافسة 

} برشــلونة (أســبانيا) - قال لويـــس إنريكي 
املدير الفني لبرشـــلونة األسباني، إن املسيرة 
الطيبـــة لنـــادي أتلتيكو مدريـــد تزيد من حدة 
توتر فريقـــه وتبقي جميـــع االحتماالت قائمة 

حول بطولة الدوري األسباني. 
وقال إنريكـــي ”مباريات أتلتيكو مدريد وفارق 
النقاط اخلمس عامالن يزيدان من حدة التوتر 
كالعادة، إنهم ال يخفقون وباتوا أفضل، هناك 
منافســـة على بطولة الدوري ولم نقل العكس 
أبدا“. وافتتح أتلتيكو مدريد املرحلة السابعة 
والعشـــرين مـــن مســـابقة الدوري األســـباني 
الثالثاء بتحقيق فوز سهل بثالثية نظيفة على 

ريال سوســـيداد، في انتظار ما ستســـفر عنه 
مباراة برشلونة أمام رايو فايكانو على ملعب 

األخير اخلميس. 
وأضاف إنريكي الذي أشـــار إلـــى أن فريقه ال 
ميلك خيـــار التراخي وفقـــدان الدافع ”الفرق 
األخـــرى تخلـــق لنا املشـــكالت وفـــي كل مرة 
وحتاول فعل أشـــياء أكبر، مســـتوى املدربني 
األســـبان يرتفـــع وأصبحوا يجربون أشـــياء 
جديدة“. واختتم املدرب األســـباني قائال ”مع 
رايو يقلقني فقدان االستحواذ، سيكون عامال 
ثانويـــا ألن األولويـــة ســـتكون خللـــق فرص 

التهديف والفوز باملباراة“.

} بوينــس آيــرس - عـــّني جويرمـــو باروس 
ســـكيلوتو مديـــرا فنيا جديـــدا لنـــادي بوكا 
االجتمــــاع  بعـــد  األرجنتيـنـــي  جونيــــورز 
الـــذي عقـد بينه وبـــني رئيس النـــادي دانيل 
أنخيليســـي. وسوف يتم تقدمي املدرب اجلديد 
لوســـائل اإلعالم واجلماهير بشكل رسمي في 

القريب العاجل. 
وســـيحل باروس سكيلوتو، الذي لعب في 
صفوف بوكا جونيورز في الفترة ما بني عامي 
1997 و2007، بـــدال من زميلـــه القدمي رودولفو 
أروبارينـــا في منصـــب املدير الفنـــي للفريق 
األرجنتينـــي، بعـــد إقالـــة األخير إثـــر هزمية 

الفريق أمام منافســـه راســـينج في مســـابقة 
الدوري احمللي. 

وســـيتولى باروس سكيلوتو مهمة اإلدارة 
الفنيـــة لبـــوكا جونيـــورز بعد فتـــرة قصيرة 
مليئة باإلحباط قضاهـــا كمدير فني لباليرمو 
اإليطالي، بداعي عـــدم حصوله على الرخصة 

الالزمة ملمارسة مهنة التدريب في إيطاليا. 
وقـــال رئيس بـــوكا جونيـــورز ”جويرمو 
كان يشـــغل تفكيـــري دائمـــا، لقـــد كان أحـــد 
أيقونات بـــوكا جونيورز، نشـــعر باحلزن من 
أجل أروبارينا، إنه شـــخص رائع، أعتقد أننا 

اتخذنا القرار الصحيح“.



} مراكش (المغرب) – تركز الدورة السادسة 
ملهرجان ”بينالي مراكش“، التي جذبت فنانني 
عامليني ومحليـــني، هذا العام على اســـتخدام 
الســـاحات العامة في مدينـــة مراكش املغربية 
لتعرض أعمالهم في عدة معارض عبر خمسة 

أماكن تاريخية في املدينة احلمراء.
وفي قصـــر الباهية الذي ُبنـــي في أواخر 
القرن التاســـع عشـــر عرضت فنانة من جنوب 
أفريقيـــا تدعى دنيو سيشـــي بوبابـــي عملها 
الفنـــي املكون من تـــراب جمعته مـــن القاهرة 

وكيب تاون ومدغشقر واملغرب.
وقالـــت بوبابـــي إن مراكـــش مـــكان مميز 

بثرائه التاريخي والثقافي واملعماري. 
وأضافت ”املـــكان مذهل متاما. أدهشـــني 
عنـــد وصولي ألول مرة ورؤية الســـاحة. إنها 
كبيـــرة وجميلة. رائعـــة اجلمـــال لدرجة أني 
احتجت بعض الوقت ألمتكن من التأقلم وبدء 

العمل فيها“.
وجـــذب املهرجـــان أيضا عددا مـــن الزوار 
الذيـــن قالـــوا إنهم تأثـــروا بنظـــرة البينالي 

اجلديدة للفن املعاصر.
وقـــال زائـــر للمهرجـــان يدعى يو ســـيف 
”الفنانـــون يأتون إلى هنـــا وعليهم أن ينتجوا 
عمـــال مـــن هنـــا. ال يجلبـــوا أعمالهـــم معهم. 
بالتالـــي فإنه منهج فريـــد أن تقيم معرضا في 
مدينة. الفنانون يقضون بضعة أســـابيع هنا 
وعليهـــم أن ينتجـــوا أعمالهـــم من مـــواد في 
منطقـــة مراكـــش. وبالتالي فإنهـــم يتفاعلون 

جيدا مع السكان احملليني ومراكش“.
ومـــن بني األعمـــال التي كانت أشـــد جذبا 
للزوار في املعرض أعمال الفنانة املغربية يطو 
برادة التـــي حتتفي بالشـــاعر املغربي الكبير 
عبدالرحمـــن املجـــذوب الذي عـــاش في القرن 

السادس عشر.
وتنـــاول املجـــذوب فـــي كتاباتـــه قضايا 
سياســـية واجتماعية طرح مـــن خاللها آراءه 
في احلب واملوت واملشـــاعر والنساء والعلوم 

والتعليم والدين.
وحتظى أشـــعار املجذوب بشعبية عريضة 

لدرجـــة أنها تعتبر جزءا مـــن األمثال اليومية 
للمجتمع املغربي.

وقالت برادة التي صورت أشعار املجذوب 
علـــى أعالم والفتـــات، إن أعمالـــه متثل جزءا 

كبيرا من الثقافة املغربية.
وأضافت ”معروف باسم املجذوب. ثقافته 
ذائعة الصيت حيث يحفظ الناس أشعاره عن 
ظهر قلـــب. لذا اخترت بعـــض القصائد. ومن 
القصائـــد بدأت العمل مع قطع نســـيج. عرفت 
أننا ســـنعرض في قصـــر الباهية ولذلك بدأت 
أبحث عن قماش مغربي قدمي. قطع أثاث غرفة 

املعيشـــة اخلاصة بخالتي. قطيفـــة من جنوا 
تغطي غرفة معيشـــة أخرى وحرير وبدأت في 

إجناز أبسطة“.
وعلى الرغم من املشاركة املتنامية لفنانني 
من أرجاء أفريقيا على مر السنني، يقول بعض 
النقاد إن متثيـــل فناني منطقة أفريقيا جنوب 

الصحراء ال يزال ضعيفا.
وقال ناقد فني مـــن الكاميرون يدعى إيف 
تشـــاتاب ”نهتم جدا باملغـــرب في املهرجانات 
الفنية التـــي تقام في مناطـــق أفريقيا جنوب 
الصحراء ألنها جزء من أفريقيا. لسوء الطالع 

أدركنا أن العكس يحدث هنا. سنسأل املنظمني 
مـــا إذا كانوا أخطأوا في اختياراتهم. إذا كان 
ما عرضـــه الفنانون األفارقة جيـــدا أم خاطئا 
في مـــا يتعلـــق بقرارهم. أمر االســـتجابة من 
عدمـــه في مـــا يتعلـــق باالختيار متـــروك لهم 
وحدهم وكذلك بالنســـبة إلى القـــرارات التي 

يتخذونها“.
الذي  ويســـتمر مهرجان ”بينالي مراكش“ 
انطلـــق يـــوم 24 فبرايـــر املاضي إلـــى الثامن 
من مايو ويســـمح للزوار بالدخول مجانا في 

مسعى للترويج لفكرة أن الفن للجميع.

24 الخميس 2016/03/03 
السنة 38 العدد 10203

} أســـبوع عن وجودي في إندونيســـيا، كان 
كافيا لكي أنســـى كل مشاكل ومشاغل الشرق 
األوســـط، والذي ال أحد يعرف ماذا يتوســـط 
بالضبط. أســـبوع في إندونيســـيا كان كافيا 
لكي أنسى كل شـــيء، لكنه لم يكن كافيا لكي 
أعرف كل شـــيء عن أكبر أرخبيل في العالم. 
كان الهدف الذي رســـمته لنفسي بسيطا، أن 
أفرغ الســـلة كما أوصانا الســـيد ديكارت، أن 
أنسى كل ما تعلمته، بل أنسى أسئلة الوجود 
واحلياة والدين واإلرهاب. سأشـــعر ببعض 
اإلثم وال شك، لكن سيكون األمر لبعض الوقت 
أو حلني، سيكون زواج متعة مع احلياة بعقد 

محّدد اآلجال.
داخـــل حيز وجيز، كان علّي أن أستســـلم 
لغوايـــة احلياة وأرى ما الذي ميكن أن تفعله 
بي، كان علّي أن أمنحها نفسي وحواسي بال 
قيـــد، وأهيم على وجه البســـيطة بني اجلبال 
اخلضـــراء واملنتجعات الغنـــاء ونغمات لغة 
رقيقة موشـــومة برنني حرف النـــون الناعم، 
والتي تشبه أصوات املياه الدافقة بني شعاب 
تلك البقاع. وهكذا أفرغُت السلة بكل سالسة. 
لكـــن لرمبا ألن عقل اإلنســـان مثـــل الطبيعة 
عند أرســـطو، بدوره يخشى الفراغ، فسرعان 
مـــا تعلم عقلي شـــيئا جديدا: آداب الســـلوك 
عند أهل إندونيســـيا. تعلمت عـــادات لطيفة 
سأكتســـبها من باب تغيير الذات ولو قليال. 
أمكنني أن أفهم كيف جتعل بعض الشـــعوب 
مـــن التواصل اليومي دســـتورا غير مكتوب 
حتترمـــه بأريحيـــة، ومن دون طمـــع في أي 
نوع من اجلزاء غير احترام الناس، واحترام 

الذات أوال.
مـــن قـــال إن التصور الكانطـــي لألخالق 
كان مثاليـــا؟ لعلـــي مـــن باب تســـهيل األمر 
علـــى كل زائر ألرض إندونيســـيا، ســـأحاول 
أن أصـــوغ دســـتور التواصـــل اليومـــي كما 
يعتمدونه وعلى النحو التالي: أوال، ال تتكلم 
مع أي شـــخص إال وأنت ترســـم على وجهك 
ابتســـامة خفيفة، فهذا هـــو اللطف. ثانيا، ال 
تشـــر بســـبابتك وأنت تؤشـــر على أي مكان 
معني، أشـــر بإبهامك، فهذا هـــو األدب. ثالثا: 
إذا كنت ســـتمّر من أمام أشـــخاص جالسني 
علـــى األرض حاول أن تنحني قليال، فهذا هو 
االحترام. رابعا: إذا رافقتك امرأة إندونيسية 
ليســـت زوجتك وال حبيبتك، فإنها ستمشـــي 
عـــن ميينـــك وليس عـــن يســـارك، ال حتاول 
تغيير الوضع، إنها تترك يسارك لزوجتك أو 
حبيبتـــك، وتترك ميينها فـــي املقابل لزوجها 
أو حبيبهـــا، فهذه ترتيبات مهذبة. خامســـا: 
ال حتاول أن تداعب أي إندونيســـي مبســـح 
رأســـه ال ســـيما إن كان طفال، ألنهم يعتبرون 
هذا األمر وقاحة. سادســـا: إذا كنت تســـوق 
الســـيارة وأردت أن تســـأل عـــن الطريق، قم 
بركن الســـيارة أوال وترّجل عنها ثانيا وبعد 

ذلك اسأل كما تشاء، فهذا من آداب الطريق.
كان علّي أن أكتســـب زخما مـــن العادات 
اجلميلة. كان علّي أن أنســـى أيضا عبوسنا. 
كان علـــّي أن أتـــرك شـــبكات القـــراءة التـــي 
تعلمتهـــا، فأرى في انحنائهـــم للتحية رفعة، 
وفي رّقتهـــم أثناء الكالم قوة، وفي متجيدهم 
للعمل اليدوي شهامة. كان علّي أن أنظر إلى 
آدابهم من الداخل، ألتفادى ســـوء الفهم، فال 
ينطبق علّي املثل السعودي ”عنز بدو طاحت 
فـــي مريس“، واملقصـــود، ذلـــك التيس الذي 
عاش في الصحراء وفجأة حملوه إلى مزرعة 
جميلة، وبدأوا يخدمونه ويدللونه ويوفرون 
لـــه كل حاجياته من مـــاء وكأل ونظافة، فظّن 
نفســـه ســـيد املكان والزمـــان. وهنـــا بدأت 

املشاكل.. وهذه رسالة أخرى للكثيرين. 

آداب السلوك

في إندونيسيا

صباح العرب

سعيد ناشيد

ميادين مراكش رواق للوحات مشاهير الرسامين
حتولت مدينة مراكــــــش املغربية إلى نقطة 
ــــــزوار باســــــتضافتها املهرجان  جــــــذب لل
الدولي للفنون التشكيلية ”بينالي مراكش“ 
ــــــذي يقام كل عامني ويجمع كوكبة رائعة  ال
مــــــن املبدعني في مجال الفن واملوســــــيقى 

والتمثيل واملسرح.

في مراكش الفن متاح للجميع

} نيويــورك - أفادت مجلــــة فوربس أن عدد 
أصحــــاب املليارات في العالــــم انخفض قليال 
هــــذا العــــام، في حــــني ال يــــزال األميركي بيل 
غيتس أغنــــى رجل في العالم للســــنة الثالثة 

على التوالي.
وأحصت الالئحة السنوية ملجلة ”فوربس“ 
1810 مــــن أصحــــاب املليارات للعــــام 2016 أي 
أقــــل بـ16 مليارديــــرا مقارنة بالعــــام املاضي. 
أما ثروتهــــم اإلجمالية فقــــد انخفضت أيضا 
خالل عام بـ570 مليــــار دوالر لتصل إلى 6480 

مليارا.
وأوضحت املجلة أيضــــا أن معدل ثروات 
أصحاب املليــــارات انخفض للمرة األولى منذ 
العــــام 2010 ليصبح 6.3 مليــــار دوالر أي أقل 
بـــــ300 مليــــون دوالر عّما كان عليــــه في العام 

املاضي.
وتعــــزو املجلة هذا التراجع النســــبي إلى 
عدم استقرار البورصة وانخفاض سعر النفط 

وارتفاع قيمة الدوالر.
ويبقى بيل غيتس أحد مؤسســــي شــــركة 
مايكروســــوفت أغنى رجل في العالم للســــنة 
الثالثــــة علــــى التوالــــي، إذ بلغــــت ثروته 75 
مليار دوالر بتراجع قيمته 2.4 مليار عن العام 

املاضي.
ويأتي األسباني أماسيو أورتيغا، مؤسس 
في املرتبة الثانية بثروة  ماركة الثياب ”زارا“ 

بلغت 67 مليار دوالر بتراجع قدره 5.64 مليار 
عن العام السابق، يليه رجل األعمال األميركي 
وارن بافيــــت الــــذي احتفــــظ مبركــــزه الثالث 
بثروة بلغت 60.8 مليــــار دوالر بتراجع قيمته 

9.11 مليار عن العام السابق.
املكســــيكي مــــن أصــــل لبناني  وتراجــــع 
كارلوس ســــليم من املركز الثانــــي إلى املركز 

الرابع بثروة بلغت 50 مليار دوالر.
قفــــز  والثالثــــني  احلــــادي  عامــــه  وفــــي 
مؤســــس موقع فيســــبوك مارك زوكربيرغ من 
املركــــز الســــادس عشــــر إلى املركز الســــادس 
وارتفعت ثروته من 2.11 مليار دوالر إلى 6.44 

مليار.
ودخل قائمة العشــــرين امللياردير الصيني 
وانغ جيالني الذي ميتلك مســــارح "أ م ســــي" 
والــــذي ســــيمتلك قريبــــا شــــركة "ليجاندري 

بيكتشرز."
ومــــن ضمن املنضمــــات للقائمــــة الكورية 
تشــــو كونفــــي، وهي واحــــدة من 190 ســــيدة 
شملتهن القائمة، وتعتبر أغنى امرأة عصامية 
في العالم، بثروة 5.9 مليارات دوالر وكســــبت 

ثروتها من شاشات الهواتف الذكية.
وتبقى الواليــــات املتحدة البلد الذي يضم 
أكبــــر عدد من أصحاب املليــــارات (540) تليها 
الصني (251) ثم أملانيا (120) وبعدها روســــيا 

(77) وهونغ كونغ (69) والبرازيل (23). 

} الهــور – قتل والـــد ابنتـــه بطلقة رصاص 
لصون ”شـــرف العائلة“ في مدينة الهور غداة 
فـــوز وثائقي باكســـتاني عن جرائم الشـــرف 

بجائزة أوسكار، على ما أعلنت الشرطة.
وأفادت عناصر التحقيق األولى بأن محمد 
رحمـــات الـــذي الذ بالفرار، قتـــل ابنته كومال 
بيبي البالغة مـــن العمر 18 عاما ألنها رفضت 
أن تقـــول له أيـــن أمضت الســـاعات اخلمس 

األخيرة.
وقال محمد يعقوب املســـؤول في الشرطة 
احملليـــة ”الذ الوالد بالفـــرار بعد أن قتل ابنته 
وتقوم الشـــرطة بالبحـــث عنه“، مشـــيرا إلى 

”أنهـــا جرمية شـــرف على ما يبـــدو“. وقد نال 
فيلم ”إيـــه غيرل إن ذي ريفر: ذي برايس أوف 
فورغيفنس“ (فتاة في النهر، ثمن املغفرة) الذي 
يروي قصة فتاة جنت من جرمية شرف جائزة 
أوســـكار أفضل فيلم وثائقي قصير األحد في 
هوليـــوود. والتقت مخرجته شـــارمني عبيد-
شـــينوي منذ فتـــرة وجيزة برئيـــس الوزراء 
الباكســـتاني نواز شـــريف الذي تعهد بإنهاء 

هذه املمارسات ”املذلة“ و“الشنيعة“.
وتقتـــل املئـــات من النســـاء كل ســـنة في 
باكســـتان على أيدي أقربائهـــن بحجة صون 

”شرف العائلة“.

أصحاب المليارات في تراجع وغيتس يبقى األغنى

باكستاني يقتل ابنته بسبب فيلم فاز باألوسكار

فتاتان تلتقطان سيلفي بالزي التقليدي الكوري {الهانبوك} أمام قصر 

جيونغ بوك غونغ شمال عاصمة كوريا الجنوبية سول
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