
اجلمعي قاسمي

} تونــس – رفـــض خليفـــة الغويـــل رئيـــس 
احلكومة املنبثقة عن املؤمتر الوطني املنتهية 
واليتـــه واحملســـوب علـــى جماعـــة اإلخوان 
املســـلمني، تخليه عن الســـلطة لفائدة حكومة 
الوفاق الوطني برئاســـة فايز الســـراج، وذلك 
ساعات بعد بيان نسب إليه وأعلن فيه تسليم 

السلطة.
ويعكس هـــذا التناقض فـــي التصريحات 
وجود ضغـــوط كبرى متـــارس علـــى الغويل 
للتنحي وفســـح املجال لفائدة الســـراج، وأن 
جهات محســـوبة على ميليشيا فجر ليبيا، قد 
تكـــون وراء البيان األول لوضـــع الغويل أمام 
األمر الواقع وتأكيد امتالكها سلطة القرار في 
العاصمة الليبية ما يســـمح لها بتنفيذ صفقة 
مـــع املبعوث األممـــي إلى ليبيـــا مارتن كوبلر 

جرى حولها الكثير من احلديث.
وتصـــف مصـــادر ليبيـــة محاولـــة إجبار 
الغويـــل على اإلقالة وحماية حكومة الســـراج 
بأنهـــا متثـــل احللقـــة قبـــل األخيـــرة لتمكني 
احملـــور القطـــري التركي من إحكام ســـيطرته 
على املجلس الرئاســـي الليبي وفقا ملخرجات 
تلك الصفقة التي ُنســـجت خيوطها في تونس 

ومدينة إسطنبول التركية.
وكانـــت حكومـــة خليفـــة الغويـــل أعلنت 
تخليهـــا عن الســـلطة، لتفســـح املجـــال أمام 
حكومة الوفاق الوطني لتســـلم احلكم بعد أقل 

من أسبوع على دخولها طرابلس. 
وقالـــت فـــي بيـــان وزعتـــه ليلـــة الثالثاء 
إنهـــا قررت التخلي عن الســـلطة ”تأكيدا على 
حقـــن الدمـــاء وســـالمة الوطن من االنقســـام 
والتشـــظي“، وإنها ”تخلي مسؤوليتها وتبرأ 
أمـــام الله تعالى وأمام الشـــعب الليبي من أي 

تطورات قد حتدث مستقبال“.
غيـــر أن مراقبـــني اعتبـــروا أن صيغة هذا 
البيـــان تنم على أنه ُفرض على هذه احلكومة، 
وهو مـــا ُيفســـر امتنـــاع خليفـــة الغويل عن 
التوقيـــع عليه، ما يعني أن الصفقة التي متت 
لـــم تكتمـــل فصولها بعد، وهـــي بصدد وضع 

اللمسات األخيرة عليها في طرابلس.
ولفـــت املراقبـــون إلـــى أن الصفقـــة يتـــم 
وضـــع تفاصيلهـــا بعيـــدا عن الســـراج الذي 
يخضع للتراتيب التـــي يضعها مبعوث األمم 
املتحـــدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، وينفذ خططه 
وتعليماتـــه مبـــا فـــي ذلك قـــرار العـــودة إلى 

طرابلس.

عبدالرحمـــن  انتخـــاب  األربعـــاء  ومت 
السويحلي احملسوب على إخوان ليبيا رئيسا 
ملجلـــس الدولة، مـــا يزيد من املخاوف بشـــأن 
هيمنة امليليشـــيات واجلهات السياسية على 

مؤسسات الدولة املختلفة.
وقـــال الناشـــط السياســـي الليبـــي كمال 
مرعاش لـ“العرب“، إنه منذ اإلعالن عن اجتماع 
إســـطنبول الذي جمع كوبلر مع عدد من أمراء 
ميليشـــيات ”فجر ليبيا“، بدا واضحا أن هناك 
صفقـــة يجري العمل علـــى متريرها تصب في 
مصلحة بقاء نفوذ احملور القطري التركي في 

املشهد الليبي حتت ُمسميات جديدة.
وســـبقت هذا االجتماع مشـــاورات مكثفة 
في تونس أجراها وزير خارجية قطر الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمن بن جاســـم آل ثاني، مع 
عدد من الوجوه السياســـية وقادة ميليشيات 

ليبية.
وبعد ذلك، تولى املبعوث التركي إلى ليبيا 
أمرالله شـــالر، تدعيـــم هذه الصفقـــة بإجراء 
مشـــاورات في طرابلس شملت رئيس املؤمتر 
الوطنـــي املنتهيـــة واليته نوري أبوســـهمني، 
واملفتي السابق الصادق الغرياني، فيما كثف 
املستشار األمني لكوبلر، اجلنرال باولو سيرا، 

من اجتماعاته مع أمـــراء احلرب في طرابلس 
استكماال ملا مت في اجتماع إسطنبول التركية.

وبحســـب كمال مرعاش، فإنه مت خالل تلك 
االجتماعـــات التطرق إلى مســـائل سياســـية 
وأخـــرى أمنية منهـــا، متكني امليليشـــيات من 
توفير احلماية األمنية حلكومة السراج، وعدم 
املالحقـــة القانونيـــة للذين أجرمـــوا في حق 
الشـــعب الليبي، باإلضافة إلـــى ”انتزاع تعهد 
سري باســـتبعاد الفريق أول خليفة حفتر في 

وقت الحق“.
واعتبر مرعاش أن احملور القطري-التركي 
”جنح بذلـــك في مترير شـــروطه، وفرض األمر 
الواقع باحتضان حكومة الســـراج وحمايتها، 
وبالتالي الســـيطرة عليها، إلى جانب انتزاع 
تعهـــد منها بـــأن تكون الشـــريعة هي املصدر 

الوحيد للتشريع في البالد“.
وكشـــف املراقبـــون عـــن أن قبـــول حماية 
امليليشـــيات للحكومـــة ال يهدف إلـــى تثبيتها 
وتقوية شوكتها، وإمنا من أجل ترويضها من 

قبل حكومة الوفاق.
وأشـــاروا إلى أن هذه امليليشيات وضعت 
نفســـها حتت عباءة حكومـــة الوفاق من أجل 
التخلـــص من املالحقـــات القانونيـــة الدولية 

خصوصا بعد أن وضع االحتاد األوروبي عددا 
من قادتها على قائمة اإلرهاب.

وفيما حذر مرعاش من خطورة هذا الوضع، 
أكدت مصادر ليبية لـ“العرب“ أن العقيد محمد 
الشريف، انسحب من جلنة الترتيبات األمنية 
برئاسة العميد ركن عبدالرحمن الطويل، وذلك 
بعد أن مت تأسيس غرفة تأمني حماية املجلس 
الرئاســـي تضـــم عناصر محســـوبة على تلك 
امليليشيات، وإبعاد ضباط اجليش والشرطة.

ويتوقـــع املراقبـــون أن يســـتمر البرملـــان 
الليبـــي املعتـــرف به دوليا فـــي رفض حكومة 
الوفاق ما لـــم حتصل على ثقته خالل اجتماع 
في مقره احلالي بطبرق، فضال عن اســـتمرار 
اجليـــش الليبي في معاركه ضـــد املجموعات 
املتشـــددة في الشـــرق، وأن البالد ستدور في 
ذات احللقة بـــني حكومتني إلى أن تنتهي إلى 
حل سياســـي متوازن يحفـــظ مصالح مختلف 

األطراف.
وأعلـــن حفتر أنه ســـيدعم حكومة الوفاق 
الوطنـــي إذا ما حصلت على ثقة البرملان، لكنه 
حّذر في تصريحات نشـــرت له األربعاء من أنه 
لن يقف متفرجا ”إذا قادت العملية السياسية 

البالد إلى الهاوية“.

} بــريوت – لم يكـــن محمد صفوت يتوقع أن 
يأتي اليوم الذي يقف فيه وحيدا يتذكر والده 
ووالدتـــه وثالثا مـــن أخواته الذيـــن ابتلعهم 
البحـــر قبل أســـبوعني فقـــط وهـــم يحاولون 
جميعـــا ركوب أمواج البحر للهروب من لبنان 
وســـط أمواج أخـــرى من الالجئـــني احلاملني 

بالوصول إلى أوروبا.
وقـــال محمد، الـــذي كان يتحدث ملراســـل 
البريطانية وهو واقف  صحيفة ”الغارديـــان“ 
في شرفة منزل العائلة في الضاحية اجلنوبية 
ببيروت ”هذا هو قضاء الله، ماذا سنجني لو 
بكينا وبكينا وبكينا. أكره منظر البحر اآلن“.

ولكّن كره البحر ليس إحساسا عاما، ففي 
مدينة طرابلس الشـــمالية ذات األغلبية السنة 
كان هناك مطرب محلي يبتســـم وهو يســـتمع 
إلى رســـالة صوتية وصلته للتو على واتسآب 
مـــن حفيدتـــه البالغـــة مـــن العمر 4 ســـنوات 

فور وصولهـــا مع عائلتها إلـــى إحدى اجلزر 
اليونانية.

وقالت الفتاة الصغيرة التي يسيطر عليها 
احلمـــاس ”جدي إني أفتقدك كثيرا! املياه أتت 
علي ودخلت القارب ثم شعرت بالغثيان“، قبل 
أن يأتي صـــوت والدها من اخللف وهو يقول 

”قولي جلدك مع السالمة يا عزيزتي“.
وباتت العائالت اللبنانية على اســـتعداد 
أكثر مـــن أي وقت مضى ملصاحبـــة العائالت 
الســـورية في ركوب األمواج بحثا عن الضفة 
األخـــرى فـــي أوروبـــا. ويتوقـــع مســـؤولون 
لبنانيون أن مؤشـــر هذه الظاهرة يتجه نحو 

الصعود هذا العام.
وبعـــد مرور خمســـة وعشـــرين عاما على 
انتهـــاء احلـــرب األهلية التي أطلقت شـــرارة 
موجـــة من املهاجريـــن إلى أوروبـــا وأفريقيا 
وأميـــركا اجلنوبية، عاد الشـــباب اللبنانيون 

إلى البحث عن طرق للفرار مرة أخرى.
وتتركز دوافع فرارهم هذه املرة في فســـاد 
مستشـــر وفـــراغ سياســـي ومعـــدالت بطالة 

متزايدة وعدم مساواة ومعدالت فقر مرتفعة.
ويســـافر اللبنانيون أوال إلـــى تركيا على 
منت عبارة أو طائرة من طرابلس أو بيروت، إذ 
ال يحتاجون إلى تأشـــيرة دخول إلى األراضي 

التركية.
ومـــن هناك، يبدأون في البحث عن مهربني 
محليني حيث يقومون بدفع ألف أو ألفي دوالر 
ثمن اســـتقالل مركب صغيـــر إلى أقرب اجلزر 
اليونانيـــة. ومـــع االقتراب من الشـــاطئ يقفز 
املهاجرون إلى املاء الستكمال املسافة املتبقية 

سباحة.
ويتوجه أغلب املهاجريـــن إلى أثينا، ومن 
هناك إلى أملانيا أو الســـويد على منت قطار أو 

سيرا على األقدام.

ويعانـــي لبنان من غياب االســـتقرار على 
مدار خمســـة أعـــوام من احلرب في ســـوريا، 
التـــي أثرت على املجتمـــع الصغير املكون من 
18 طائفة، ويعيش فيه أكثر من مليون سوري.
ويعطل حـــزب الله، امليليشـــيا املســـلحة 
التي حتظى بدعم ومتويل ســـخيني من إيران 
وتهيمن علـــى الطائفة الشـــيعية فـــي لبنان، 

انتخاب رئيس للبالد منذ مايو 2014.
وقـــال محلل لبناني لـ“العرب“ إن لبنان ”ال 
يزال من الصعب إلغـــاؤه وحتويله إلى مجّرد 
تابع إليـــران، على الرغم مـــن تراكم الفضائح 
بـــكّل أنواعهـــا وأشـــكالها، بـــدءا بفضيحـــة 
اإلنترنـــت والنفايـــات والدعـــارة واملتاجـــرة 
بالبشر واإلهمال الذي يتعّرض له مطار رفيق 
احلريـــري… ووصوال إلـــى الفضيحـــة األكبر 
املتمثلـــة في منع حزب اللـــه اللبنانيني من أن 

يكون لديهم رئيس للجمهورية“.

وأدى هذا الشلل السياسي إلى غياب قدرة 
احلكومـــة على اتخاذ أي قـــرارات مبا في ذلك 
إزالة تـــالل من القمامة املتراكمة في شـــوارع 

بيروت.
ونتـــج عن ذلـــك محاولة عائـــالت لبنانية 
الهـــروب مـــن الروائـــح الكريهـــة واألمراض 
الناجتـــة عـــن القمامـــة واملخاطرة بالتســـلل 

للعيش داخل بلدات آمنة نسبيا في سوريا.
ويقول ســـائق مـــن طرابلس، ســـافر ابنه 
على منت قـــارب إلى اليونان، ومتكن الحقا من 
الوصـــول إلى الســـويد بعد رحلة اســـتغرقت 

أسبوعني ”أنا سعيد ألن ابني في أوروبا“.
وأضـــاف ”لـــو جنح فـــي احلصـــول على 
اجلنســـية فرمبا يتمكن من أخذنـــا معه. ماذا 
لدينـــا هنـــا لنبقى من أجله؟ لدينـــا الكثير من 
القصـــص املشـــابهة هنا ألنه ال أحـــد يريد أن 

يبقى في لبنان“. 
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بعد ٢٥ عاما من انتهاء الحرب األهلية، اللبنانيون يعاودون الفرار

مسيحيو الشرق: الغويل يسلم طرابلس، الغويل ال يسلم طرابلس

األسلمة تخيفنا

} لندن – تصاعدت مخاوف مســـيحيي الشرق  
بخصوص مستقبلهم في املنطقة، خاصة بعد 
صعود جماعات وتيارات اإلســـالم السياسي 
التي تتبنـــى القصاص الطائفي من خصومها 

بدل التعايش.
وأجمع رجال ديـــن وممثلون عن الكنائس 
في تصريحات لـ"العرب" على خشـــيتهم من أن 

تخلو منطقة الشرق األوسط من املسيحيني.
وعزا هاري هاكوبيان، مستشـــار الكنيسة 
الكاثوليكيـــة فـــي بريطانيا لشـــؤون الشـــرق 
األوســـط، هذه املخـــاوف إلى كـــون جماعات 
اإلسالم السياســـي ”ترفض االعتراف بالهوية 
للمســـيحيني  اإلميانيـــة  والقيـــم  والتاريـــخ 
بصفتهـــم  معهـــم  وتتعامـــل  ومؤسســـاتهم، 
مواطنني مـــن الدرجـــة الثانية“، مشـــيرا إلى 
أن ”هذا ما يشـــعر به املســـيحيون، سواء كان 
ذلك صحيحـــا أم ال، وهو أمـــر ال يقبله معظم 

املسيحيني“.
ورغم التفاؤل الذي أبداه املسيحيون جتاه 
الشعارات التي رفعت في احتجاجات 2011 في 
دول مثل تونس ومصر وسوريا حول احلريات 
والتعايش الســـلمي، لكن ســـيطرة اجلماعات 
املرتبطـــة باإلخـــوان املســـلمني متحالفـــة مع 
مجموعات سلفية حتولت في ما بعد إلى حركة 
عنف مسلح مثل داعش أطاحت بهذا التفاؤل.

وقـــال األب نـــدمي نصـــار، مدير مؤسســـة 
وعي، إنـــه ”فجأة بدأت الشـــعارات تتغير من 
شـــعارات وطنيـــة علمانيـــة حتترم النســـيج 
االجتماعـــي اخلاص لكل بلد في الشـــرق، إلى 
شـــعارات متطّرفة إقصائية إلغائية، ليس فقط 
للمســـيحيني أو األقليات، بل لكل من يخالفها 

الرأي“.
واتهـــم األب نصـــار لإلســـالم السياســـي 
بأنه ”لم يفرز فكرا مســـتنيرا يرســـل رســـائل 
االطمئنان واالحترام واحملبة لألقليات الكثيرة 
املوجودة في الشـــرق، وما أرســـله كان ينتمي 

إلى خطاب اإلقصاء والتهديد والوعيد“.
ويقفز اإلســـالميون علـــى التاريخ الطويل 
من التعايش مع املسيحيني، ويخططون إللغاء 
التنوع الديني، بل وفرض األســـلمة حتى على 
املســـلمني ممن يحملـــون أفـــكارا مختلفة مع 

تأويلهم املتشدد.
وأشـــار املطـــران داؤد، مطران الســـريان 
فـــي اململكـــة املتحدة إلـــى اخلشـــية واحلذر 
”من تســـييس الديـــن أو من يسيســـون الدين 
ويســـتغلونه  خاصة  لغايـــات  ويســـتعملونه 

لتمرير أفكارهم وتطّلعاتهم“.
وأضـــاف ”بصراحـــة اإلســـالميون زجوا 
بالديـــن في موقف صعب واســـتخدموا بعض 
اآليـــات التي قيلت في حينهـــا والتي ليس من 

املمكن تطبيقها على عالم اليوم“.

[ مسيحيو الشرق: لسنا مع الدكتاتوريات 
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السويدي وعبداملجيد ويقطني وراشد ويحيى ودار الساقي يفوزون بجازة الشيخ زايد للكتاب 



شـــن مقاتلـــو تنظيـــم الدولـــة  } دمشــق – 
اإلســـالمية هجمات على مناطق تسيطر عليها 
الحكومة الســـورية قرب العاصمة دمشق، ليل 
األربعاء، ردا في ما يبدو على الخســـائر التي 
مني بها التنظيم المتشـــدد فـــي مواقع أخرى 
بســـوريا. وقال التنظيم في بيان له على وكالة 
أعمـــاق لألنباء التابعة له ”في عملية مباركة .. 
تمكـــن جنود الخالفة مـــن الهجوم على محطة 
(كهرباء) تشرين الحرارية الواقعة شرق دمشق 
استطاعوا خاللها تدمير الثكنة المعدة لحماية 
المحطة“. وتقع المحطة على بعد 50 كيلومترا 
شـــمال شـــرقي دمشـــق. وأقر مصدر عسكري 
سوري بأن التنظيم شـــن هجمات لكنه قال إن 

كل من شارك فيها قتل. وذكر المصدر أنه يبدو 
أن الهجمات التي وقعت خارج دمشق محاولة 
مـــن جانـــب التنظيم للـــرد علـــى الهزائم التي 

لحقت به في تدمر.
وطردت القوات الســـورية وحلفاؤها بدعم 
من الضربات الجوية الروســـية مقاتلي تنظيم 
الدولة اإلســـالمية من بلـــدة القريتين على بعد 
100 كيلومتـــر غربـــي مدينـــة تدمـــر التاريخية 
التي اســـتعادتها القوات الحكومية األســـبوع 

الماضي.
كما تراجـــع التنظيم أمام القـــوات الكردية 
الحليفة للواليات المتحدة في شـــمال ســـوريا، 
وفي األيام القليلـــة الماضية مني بهزيمة على 

يـــد جماعات من المعارضـــة مدعومة من تركيا 
تقاتل التنظيم في معركة منفصلة شمالي حلب.

وذكر المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
أن مقاتلي الدولة اإلســـالمية استخدموا خمس 
عربات ملغومة، وقصفوا مواقع عســـكرية قرب 
مطار جنوب شـــرقي دمشق مما أسفر عن مقتل 

12 جنديا.
وأعلن تنظيم الدولة اإلســـالمية في بيان له 
على وكالة أعماق لألنباء مسؤوليته عن هجوم 
انتحاري قائال ”عملية استشهادية تضرب رتال 
لقوات النظام خـــالل محاولته التقدم من مطار 
الضميـــر نحو تل أبو الشـــامات فـــي القلمون 

بريف دمشق“.

وقـــال المرصد إن القـــوات الحكومية ردت 
بالقصـــف والغـــارات الجوية، كما اســـتهدفت 
الطائـــرات بلدة الضمير الواقعـــة على بعد 40 
كيلومترا شـــمال شرقي دمشـــق والتي يسيطر 
عليهـــا فصيل معـــارض متعاطف مـــع الدولة 

اإلسالمية.
وأضـــاف المرصد أن الغارات أســـفرت عن 
مقتل تسعة مدنيين على األقل، كما قتل نحو 15 
من مقاتلي الدولة اإلسالمية وقائدي السيارات 

الملغومة الخمس في االشتباكات.
وقـــال المصدر العســـكري الســـوري إن 13 
من مقاتلـــي التنظيم قتلوا في اشـــتباكات في 

المنطقة قرب بلدة الضمير.

أحمد جمال

الصراع المكتوم داخل تحالف  } القاهــرة – 
”دعـــم مصر“ بـــدأ يخرج إلـــى العلـــن، ويهدد 
بانفـــراط عقده، بعد أن كان يرى فيه الكثيرون 
ضابـــط اإليقـــاع الرئيســـي داخـــل البرلمان، 

والغطاء السياسي المستتر للحكومة.
فقد جاءت وفاة ســـامح سيف اليزل رئيس 
التحالـــف أخيرا، لتعمق جراحه السياســـية، 
وتمنح فرصة للمنافســـين بأن يتقدموا لتقليم 
أظافره، مســـتفيدين من الخالفات التي ظهرت 
علـــى جســـد التحالف عنـــد انتخـــاب رئيس 
مجلـــس النواب والوكيلين، وإقـــرار القوانين 
التي صـــدرت في غياب البرلمـــان، ناهيك عن 
الصراع المتوقع حول رئاسة اللجان النوعية.
وتولى ســـيف اليـــزل، (71 عاما)، تشـــكيل 
قائمـــة ”في حـــب مصر“، والتـــي تحولت، في 
وقت الحق، إلى ائتـــالف تحت القبة النيابية، 
يضـــم األغلبية البرلمانيـــة، وفاز عن االئتالف 
رئيـــس البرلمـــان بمنصبه الحالـــي، ووكيله 

السيد الشريف.
ورجح بعض المحللين أن تكون الحكومة 
المصرية الخاسر األكبر من احتدام الخالفات، 
فـــإذا فقدت هذا الظهير السياســـي، ســـتكون 
األخـــرى  األحـــزاب  نـــواب  البتـــزاز  عرضـــة 

والمستقلين.
ويقول مراقبون للشأن السياسي المصري 
إن وفاة زعيم ”ائتـــالف دعم مصر الذي يضم 
نحو ثالثمئة وخمســـين نائبـــا، يمثلون أكثر 
من نصـــف أعضاء البرلمـــان أربكت اطمئنان 
حكومة شـــريف إســـماعيل التي بدأت تخشى 
من نجاح قوى سياســـية مناوئة لبرامجها في 
اســـتقطاب عدد من نواب االئتـــالف، ما يهدد 
باصطدام برامج الحكومة بحائط رفض أقوى.
وتحدثـــت تقاريـــر إخباريـــة فـــي اآلونـــة 

األخيرة عن أن االئتالف يواجه مشـــاكل كبيرة 
قـــد تهدد بانفراط عقده وذلك بســـبب خالفات 
حـــادة بين أعضـــاء بارزيـــن فيه علـــى الفوز 
برئاســـة لجان برلمانية، مـــا دفع البعض إلى 
التهديد بترك االئتالف في حال عدم الترشـــح 
إلى رئاســـة إحدى اللجـــان النوعية، ومن أهم 
هذه اللجـــان التى تواجه صراعـــا كبيرا بين 

أعضاء االئتالف هي لجنة الشؤون العربية.
واعتـــرف محمود الشـــريف وكيل مجلس 
النـــواب وأحـــد أعضاء تحالـــف ”دعم مصر“، 
قبل أيام بأن البرلمان في شـــراكة حقيقية مع 
الحكومـــة، وأنه ليس في صـــدام مع الحكومة 
في الوقـــت الحالـــي. وهو ما اعتبـــره بعض 
المراقبين مخالفا لـــدور البرلمان الذي يراقب 
أداء الحكومـــة، ومن حقه ســـحب الثقة منها، 
حـــال عدم تطبيـــق البرنامج الـــذي تقدمت به 

لمجلس النواب.
وقـــال جمـــال عبدالجـــواد أســـتاذ العلوم 
السياســـية بالجامعة األميركية فـــي القاهرة 
لـ“العـــرب“ إن هنـــاك نوعا مـــن الخضوع من 
قبل البرلمان تجاه الحكومة، فرئيس البرلمان 
علـــي عبدالعـــال أكد ذلـــك في بعـــض مواقفه 
وتصريحاتـــه، خاصـــة التي أثنـــى فيها على 

السلطة التنفيذية بشكل عام.
ووجـــه عدد من النواب المســـتقلين، منهم 
النائب محمد أنور الســـادات، انتقادات حادة 
لرئيـــس مجلس النواب، وأنـــه منحاز بامتياز 
للحكومـــة، قائـــال ”انطباعي بأنـــه يدافع عن 

الوزراء كأنه أحد الوزراء“.
وأضـــاف عبدالجواد أن التصريحات التي 
تخـــرج من رئيس البرلمـــان ووكيليه تقلل من 
دور البرلمـــان تجاه الحكومـــة، خصوصا أن 

مهمته الرقابة عليها.
 لكـــن وفقا للموروث السياســـي قبل ثورة 
يناير 2011، للســـلطة التنفيذية في مصر اليد 
العليا، وهو ما يتأثر به البرلمان الحالي، لذلك 
يبدو مترددا في القيام بأدواره تجاه الحكومة 

حتى اآلن.
وتوقع عبدالجواد أن تحدث وفاة ســـامح 
ســـيف اليزل تصدعا داخل تحالف دعم مصر، 
ومؤشراتها بدأت تظهر في محاوالت البعض 

القفز على مقعده، فيما  قلل آخرون من احتمال 
تأثيره على الحكومة، ألن العالقة بين الطرفين 
مرجح أن تســـير في االتجاه الســـابق نفسه، 
الذي يقتـــرب مـــن التوافق مـــع الحكومة في 
السياسيات واإلجراءات خالل الفترة المقبلة.

وقـــال مراقبـــون لـ”العرب“ إن مـــدى تأثر 
عالقة البرلمـــان بالحكومة ســـيكون محكوما 
بحجـــم الخالف داخـــل التحالف الـــذي يمثل 
األغلبية. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف االئتالف 
وانســـحاب عدد مـــن النواب لالنضمـــام إلى 

ائتالفات أخرى يمكن أن تظهر قريبا.
ومـــن جانبه، قـــال حماد عبداللـــه المحلل 
الجهـــات  بعـــض  تتدخـــل  ”قـــد  السياســـي، 
المؤسســـة لتحالـــف األغلبية إلنقـــاذه من أي 
تفكك محتمـــل، للحفاظ علـــى العالقة المتينة 

بين البرلمان والحكومة“.

وأكد فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، أن دعم 
مصر بعد رحيل زعيمه يواجه أزمات حقيقية، 
أبرزهـــا تجاوز عقبة اختيـــار رئيس التحالف 
باالنتخاب، والحفاظ على تماسكه في ظل بدء 
البرلمان األحد القادم مناقشـــة بيان الحكومة، 
التي ســـوف تنتهي بمنح الثقـــة للحكومة أو 
ســـحبها منهـــا. لـكـــن الكثير مـــن المتابعين 
توقعوا موافقة البرلمان على برنامج الحكومة 

الذي قدمته في 27 مارس الماضي.
وكانت اللجنة الخاصة المشـــكلة لدراسة 
بيـــان الحكومة أعلنـــت موافقتهـــا على بيان 
الحكومـــة، مبررة ذلك بأنها ”موافقة الضرورة 

وليس االختيار“.
مصـــر  دعـــم  بتحالـــف  مصـــادر  وقالـــت 
لـ”العـــرب“ الثابت لدى أعضائـــه ”دعم رئيس 
الجمهورية وتأييد سياســـياته، مع االحتفاظ 

بالحقـــوق في مواجهـــة الحكومة متى اضطر 
إلى ذلك“.

وعلى الرغم من اهتزاز تقف فئات واســـعة 
مـــن الشـــعب المصري فـــي نجـــاح البرلمان 
المصري في لعب دوره الحقيقي، فإن مراقبين 
يؤكـــدون حاجة الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
لدعـــم التحالـــف القـــوي لتمريـــر جملـــة من 
القوانين والتشريعات التي تساعد في إنجاح 

برامجه التي وعد بها في حملته االنتخابية.

التوافق بني البرملان والحكومة في مصر على املحك
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◄ وصل إلى القاهرة، األربعاء، 
إبراهيم غندور وزير خارجية 

السودان قادما من إثيوبيا في زيارة 
لمصر تستغرق يومين في ختام 

جولة خارجية بدأت قبل أكثر من 
أسبوع وشملت زيارة سويسرا 

والكويت وإثيوبيا، يبحث خاللها 
دعم عالقات التعاون.

◄ قالت تقارير صحافية إن الرئيس 
اإلسرائيلي رؤوبين ريفلين قدم 

طلبا إلى الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين، للمساعدة في جلب رفات 

جاسوس إسرائيلي مدفون في 
سوريا منذ سنوات طويلة.

◄ دعت الواليات المتحدة روسيا 
للضغط على حليفها نظام الرئيس 

السوري بشار األسد من أجل السماح 
بإدخال المساعدات اإلنسانية إلى 
المدنيين في المناطق المحاصرة.

◄ أكد نائب رئيس سلطة الطاقة 
الفلسطينية ظافر ملحم، األربعاء، أنه 

تم االتفاق مع الجانب اإلسرائيلي 
على تجميد قرار تقليص التيار 

الكهربائي عن الضفة الغربية 
بسبب تراكم الديون على الجانب 

الفلسطيني لصالح شركة الكهرباء 
اإلسرائيلية المزودة للطاقة.

◄ وصل إلى القاهرة، األربعاء، 
المبعوث الشخصي للرئيس الروسي 

إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ميخائيل بوجدانوف في زيارة لمصر 

تستغرق ثالثة أيام  لبحث آخر 
التطورات في منطقة الشرق األوسط.

◄ سافر وفد مصري مساء األربعاء 
إلى إيطاليا لعرض نتائج تحقيق بدأ 
قبل أكثر من شهرين في قضية مقتل 

الباحث اإليطالي جوليو ريجيني 
على عدد من المسؤولين اإليطاليين.

باختصار

ائتالف دعم مصر صاحب األغلبية في البرملان املصري يواجه حتديات واســــــعة بعد وفاة 
زعيمه، ما يضع الدعم الذي حتظى به حكومة شــــــريف إســــــماعيل على احملك، مع إمكانية 

جناح كتل نيابية معارضة في استقطاب أعضاء من االئتالف احملسوب على املواالة.

{ األردن ملتزم بالحرب على اإلرهاب انطالقا من قناعته بأن هذه الحرب هي حربنا وحرب المســـلمين 
بالمقام األول ضد العصابات اإلرهابية التي تقوم باألعمال اإلرهابية باسم الدين الذي هو منها براء}.
عبدالله النسور
رئيس الوزراء األردني

{البيانـــات المعلنة لطرفي الصراع في اإلخوان تؤكد وجود صراع وانقســـام رأســـي حـــاد تواجهه الجماعة، 
يتفاقم مع امتالك مجموعة محمود عزت لوسائل القوة من المال والتنظيم}.

كمال حبيب
اخلبير املصري في شؤون احلركات اإلسالمية

داعش يفاجئ النظام بهجمات قرب دمشق ردا على االنتكاسات األخيرة

المهم النتيجة

جمال عبدالجواد:
هناك نوع من الخضوع 
من قبل البرلمان تجاه 

الحكومة

حماد عبد الله:
قد تتدخل بعض الجهات 

المؤسسة لتحالف األغلبية 
إلنقاذه من أي تفكك محتمل

} عامن – بدأ حلف شـــمال األطلســـي (ناتو) 
وبدعـــم األمـــم المتحـــدة تدريـــب 350 ضابطا 
عراقيا في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب 

العمليات الخاصة في عمان.
وأوضح بيـــان صادر عن الحلـــف أن هذا 
التدريب ”يأتي في إطار جهود الناتو لمساعدة 
العـــراق، على بناء قدراتـــه الدفاعية وإصالح 
قطاع األمن، وزيادة قدراته على المساهمة في 

االستقرار اإلقليمي“.
ويســـتمر التدريب مدة ســـتة أشـــهر، يتم 
خاللـــه تدريب 350 من الضباط العراقيين، كما 
سيبدأ التدريب بالتركيز على الطب العسكري، 
والتخطيط العســـكري المدني وعلى مواجهة 

العبوات الناسفة.
وقال عضـــو لجنـــة العالقـــات الخارجية 
فـــي مجلس النـــواب األردني باســـل العالونة 
فـــي تصريحات صحافيـــة إن تدريب الضباط 
العراقييـــن يأتـــي في ظل معطيـــات أمنية في 
العراق دفعت ناتو إلـــى اختيار األردن للقيام 

بالمهمة.
وأضاف العالونة أن التعاون االستراتيجي 

بين الحلف واألردن في مجال محاربة اإلرهاب 
أقر فـــي اجتمـــاع للمنظمـــة العســـكرية قبل 

شهرين.
ومن جهته اعتبر الناطق الرســـمي باسم 
الحكومة محمـــد المومنـــي أن األردن يمتلك 
أفضـــل مراكـــز التدريب في العالـــم، ويتدرب 
فيهـــا اآلالف مـــن كافـــة الجنســـيات“، وقال 
”األردن يســـتقبل المتدربين بشـــكل مســـتمر 

ومن كافة الدول“.
وأشار المومني، في تصريحات صحافية 
إلـــى أن هذا ”داللـــة على مهنيـــة واحترافية 
أجهزتنا العســـكرية واألمنية، التي اكتسبت 
مكانة عالميـــة مرموقة، والتي دعت الكثيرين 
ليأتوا للتدريب على يديها، وهي تدعى أيضا 
للمشـــاركة بقوات حفظ السالم بالعالم، حيث 
يعتبر األردن من أعلى ثالث دول مشـــاركة في 

هذه القوات بالعالم“.
ومـــن جانبها، رحبت الواليـــات المتحدة 
بإعالن حلف شـــمال األطلســـي، بـــدء عملية 
تدريـــب القـــوات العراقية فـــي األردن، وقال 
مبعـــوث الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا الخـــاص 
للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 
”داعش“ بريت ماكغروك، فـــي تغريدة له على 
”تويتـــر“، إن واشـــنطن ”ترحب ببـــدء الناتو 
عملية التدريب التي تشمل 350 ضابطا خالل 

األشهر الستة المقبلة“.
وتعهـــد حلف شـــمال األطلســـي (الناتو) 
في بداية الشـــهر الماضي خالل زيارة ألمينه 

العـــام ينس ســـتولتنبرغ إلى بغـــداد بتقديم 
المزيـــد من الدعم للقوات العراقية في حربها 
ضـــد تنظيم داعـــش، وذلك بتدريـــب عدد من 

أفرادها.
وأكــــد ينس ســــتولتنبرغ فــــي زيارته أن 

”الحلف يرحــــب بالتقدم الذي أحــــرزوه، فقد 
دحروه وتمكنوا من استعادة األراضي“. كما 
أكد أيضــــا أن ”العراق ال يقــــف وحيدا“، ألن 
التحالــــف الدولي ضد داعــــش وحلف الناتو 

وحلفاءه يدعمون جهوده في هذا الشأن.

األردن يحتضن تدريبات الناتو لضباط عراقيني

خبرات الناتو تحت تصرف الجيش العراقي
محمد المومني:

األردن يمتلك أفضل مراكز 
التدريب في العالم، ويتدرب 

فيها اآلالف



} بغــداد - أرجعت مصادر سياســـية متعّددة 
ســـبب صمود رئيس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي فـــي موقعـــه علـــى رأس احلكومة، 
رغم مســـاعي اإلطاحة به من صقـــور العائلة 
السياسية الشيعية مبن في ذلك قيادة احلزب 
الـــذي ينتمي إليه، إلى وفـــاق إيراني أميركي، 
مبنـــي علـــى التقـــاء مصالـــح دون أن يكـــون 

بالضرورة وليد اتفاق مسبق.
ومن مصلحة واشـــنطن وطهـــران احلفاظ 
علـــى اســـتقرار وتواصل العملية السياســـية 
اجلارية في العراق والقائمة على احملاصصة 
احلزبيـــة والطائفية والعرقيـــة، وهي العملية 
التي كانت في األصل وليدة وفاق ســـابق بني 
الطرفـــني يعود إلى فترة غـــزو العراق من قبل 
الواليات املتحـــدة واإلطاحة بنظـــام الرئيس 
السابق صّدام حســـني الرافع للواء العلمانية 
والدولة الوطنية، وتنصيب نظام ديني بقيادة 
األحزاب الشـــيعية، التي تواصل إيران دعمها 

واحلفاظ على حّد أدنى من وحدتها.
وقد ســـاهمت هذه العملية السياسية إلى 
حـــّد بعيد فـــي إضعاف الدولـــة العراقية على 
مختلف املســـتويات ومنع العراق من العودة 

كطرف فاعل وقوي في املعادلة اإلقليمية.
واصطـــدم رئيـــس الـــوزراء العراقي وهو 
يحـــاول االســـتجابة قـــدر املســـتطاع ملطالب 
الشـــارع باإلصالح إنقاذا للدولة العراقية من 
االنهيـــار، مبصالح كبـــار الساســـة النافذين 
واملادية  السياســـية  مبكاســـبهم  املتمّســـكني 
ومبواقعهـــم فـــي احلكـــم، واملتوّجســـني من 
احملاســـبة في قضايا فســـاد متراكمة منذ ١٣ 

سنة.
ومع تقـــدمي العبـــادي مقترحـــه بحكومة 
تكنوقراط بديلـــة عن حكومة املتحّزبني تعالت 
األصوات مطالبة بتنّحيه، ومنها صوت سلفه 
علـــى رأس احلكومـــة نوري املالكي. وكشـــف 
اخلصمـــني  أن  ودبلوماســـيون  سياســـيون 
العتيدين، واشنطن وطهران، مارستا ضغوطا 

على حلفائهما في العراق كي يوقفوا مساعيهم 
لتنحية العبادي.

وذكـــرت مصـــادر مطّلعـــة علـــى كواليس 
السياســـة العراقيـــة أن املســـاعي األميركيـــة 
واإليرانية ســـاعدت، األســـبوع املاضي، على 
وأد محاولـــة إلبعاد العبادي عـــن منصبه قام 
بهـــا املالكي األمني العام حلـــزب الدعوة الذي 

يسيطر على حوالي ثلث مقاعد البرملان.
وقدم العبـــادي، اخلميس املاضي، للبرملان 
قائمة تضم ١٤ اســـما مقترحا لشغل املناصب 
الوزاريـــة فـــي حكومـــة التكنوقـــراط أغلـــب 
أصحابهـــا أكادمييـــون، فـــي خطـــوة تهدف 
لتخليص الوزارات من براثن نخبة سياســـية 
اســـتغلت نظام احلصـــص العرقية والطائفية 
الذي أرســـي بعد الغزو الـــذي قادته الواليات 
املتحدة عام ٢٠٠٣ في تكوين الثروات والنفوذ 

بطرق ملتوية.
وأحدثـــت تلك اخلطـــوة التي تهـــدف إلى 
إضعاف شبكات احملسوبيات التي تبقي على 
الثروة والنفـــوذ في أيدي الصفوة، صدمة في 
املؤسســـة السياســـية التي حتكم العراق منذ 
اإلطاحة بصدام حســـني ومنهـــا حزب الدعوة 
الـــذي ينتمـــي إليه العبادي نفســـه، واملجلس 

األعلى اإلسالمي واالئتالف الكردي.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عن مصـــادر ”على 
دراية بســـير األمور“ القول إن جو بايدن نائب 
الرئيس األميركي واجلنرال قاســـم سليماني 
قائد فيلق القدس في احلرس الثوري اإليراني، 
أوضحـــا بالفعـــل قبـــل اإلعالن عن التشـــكيل 
الوزاري العراقي اجلديد أنه ينبغي عدم القيام 
بأي محاولة لتنحية العبادي حفاظا على قوة 

الدفع في احلرب على تنظيم داعش.
وقال سجاد جياد وهو محلل يقدم املشورة 
لرئيـــس الـــوزراء إن األميركيـــني واإليرانيني 
والسيســـتاني كان لهـــم جميعا نفـــس الرأي 
الذي يتلّخص بأن ”يبقى العبادي في السلطة 

ويعني وزراء جددا“.
ومســـاء األربعـــاء املاضي، وقبل ســـاعات 
مـــن إعـــالن العبادي عـــن تشـــكيلته الوزارية 
اجلديدة، أشـــار نوري املالكـــي إلى أن رئيس 
الـــوزراء قد يطاح به مبوافقـــة تكتالت أخرى 
وذلك حســـبما صرح مســـؤولون كبـــار. وقال 
حســـني الشهرســـتاني وزير التعليـــم العالي 

في احلكومـــة احلالية إن املالكـــي كان يطالب 
بتغييـــر كامل ملجلس الوزراء يشـــمل العبادي 
نفســـه. وذكر النائب الشـــيعي البـــارز موفق 
الربيعي أن األمر بلغ باملالكي حد االســـتعداد 
لقبول شـــخصية حتل محـــل العبادي ولو من 

خارج حزب الدعوة.
وقال متحدث باســـم املالكـــي ”ال نعارض 
إذا شـــكل العبادي الكابينـــة الوزارية. أما إذا 
كانت رغبة القوى السياســـية اســـتبداله، فإن 
دولة القانون ال تقف موقفا معارضا طاملا متت 

احملافظة على سير العملية السياسية“.
لكن العبادي صمـــد ودعمته دعوة أطلقها 
بايدن قال جيـــاد إن مغزاهـــا كان ”أنت أملنا 

األخير في العراق“.
وحني ســـئل أحـــد مســـاعدي بايـــدن في 
واشـــنطن عن الدعوة قال ”إّن اإلدارة أشـــارت 
على كافة املســـتويات إلى أن مســـاعي إبدال 

رئيس الـــوزراء أو اتخاذ خطـــوات أخرى من 
شأنها أن تشـــل حركة احلكومة ستأتي بآثار 
عكســـية متامـــا بالنســـبة الســـتقرار العراق 

واحلملة املشتركة لدحر داعش“.
املســـاعي  إن  غربـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
األميركية لضمان عدم ســـقوط العبادي كانت 
حثيثـــة في األيـــام التي ســـبقت إعـــالن يوم 

اخلميس املاضي.
وقـــال الربيعي إن األمر يتطلب اســـتمرار 
هذا خالل األســـبوع احلالي القتناص موافقة 

األكراد والسنة على احلكومة اجلديدة.
وناقـــش بريت ماكغورك املبعوث األميركي 
للتحالـــف املناهـــض لتنظيـــم داعـــش األزمة 
السياســـية مع مسعود البارزاني رئيس إقليم 
كردســـتان العراق، األحد، قبل أن يزور بغداد 
إلجراء محادثات مع مسؤولني آخرين. والتقى 
أيضـــا وفد زائـــر مـــن الكونغـــرس األميركي 

مبســـؤولني من احلكومـــة واجليش من بينهم 
العبادي.

كذلـــك حتّدثـــت مصـــادر عراقية عـــن لقاء 
غيـــر معلن عنـــه جمـــع، األحد املاضـــي، بني 
نـــوري املالكي والســـفير األميركي في العراق 
ستيوارت جونز في منزل وزير التعليم العالي 

حسني الشهرستاني باملنطقة اخلضراء.
وقال دبلوماســـي أميركـــي كبير في بغداد 
إن هنـــاك رغبة في وجود حكومة عراقية قوية 
يرأســـها العبادي ميكنهـــا أن تواصل احلرب 

على تنظيم داعش.
ونقلت إيران رســـالة مماثلة للمســـؤولني 
العراقيني. وقال سياســـي شيعي إن سليماني 
اجتمع مـــع ممثلني للمالكي ومع عمار احلكيم 
زعيم املجلـــس األعلى اإلســـالمي. وقال جياد 
”كل مـــن األميركيـــني واإليرانيـــني يريد جتنب 

إزاحة العبادي عن منصبه“.

للمشاركة والتعقيب
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وفاق إيراني أميركي يمنع اإلطاحة بالعبادي من رئاسة الحكومة العراقية
[ وأد محاولة من نوري المالكي لتغيير رئيس الوزراء [ مصلحة مشتركة في حماية العملية السياسية رغم مساوئها

◄ أفاد مصدر طبي عراقي، األربعاء، 
بوفاة ستة مدنيين بينهم ثالثة أطفال 
نتيجة الحصار والقصف الجوي على 

مدينة الفلوجة الخاضعة لسيطرة 
تنظيم داعش. ونقل عن طبيب 

بمستشفى المدينة قوله إّن السبب 
المباشر لوفاة األطفال الثالثة هو 

الجوع وسوء التغذية.

◄ أعلن، األربعاء، في قطر عن تحرير 
أحد أفراد األسرة الحاكمة ومرافق له 
يحمل جنسية بلد آسيوي، كانا ضمن 

المختطفين في العراق أثناء رحلة 
صيد في ديسمبر الماضي، وورد في 
بيان للخارجية القطرية أن ”الجهود 

مازالت مستمرة لتحرير باقي 
المختطفين الستة والعشرين“.

 تقدمت وزارة الداخلية الكويتية ببالغ 
جديد إلى النائب العام ضد النائب 
بالبرلمان عبدالحميد دشتي، وذلك 

إلساءته مجّددا إلى المملكة العربية 
السعودية بعد صدور أمر الضبط 
واإلحضار على خلفية بالغ سابق 

بنفس التهمة.

◄ اعتدت قوة تابعة للميليشيا 
الشيعية عصائب أهل الحق بالضرب 

المبرح على رئيس مجلس محافظة 
صالح الدين أحمد الكريم وأعضاء 
آخرين بالمجلس، أثناء مشاركتهم 

في اجتماع مخصص للنظر في إقالة 
المحافظ الحالي رائد الجبوري 

وإعادة المحافظ السابق أحمد عبدالله 
الجبوري للمنصب، بعد أن فقد 

منصبه كوزير لشؤون المحافظات.

◄ أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل 
شخصين بنيران مصدرها األراضي 

اليمنية استهدفت منطقة حدودية 
داخل أراضي المملكة، في أحدث خرق 

من قبل المتمّردين الحوثيين التفاق 
بشأن التهدئة على الحدود.

باختصار
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أخبار

إيران والواليات املتحدة اللتان أنتج التوافق بينهما العملية السياسية اجلارية في العراق 
ــــــى البلد، ما تزاالن على وفاقهما بشــــــأن حماية تلك العملية  ــــــكل ما جّرته من كوارث عل ب

وضمان استقرارها مادامت حتقق لهما أهدافا مشتركة.

«ســـتواصل -الدولة الســـعودية- بحول الله وقوته البناء وإكمال هذه املســـيرة بالســـعي 

املتواصل نحو التنمية الشاملة واملتوازنة في مناطق اململكة كافة}.

امللك سلمان بن عبدالعزيز
 العاهل السعودي

«إننا ذاهبون إلى الكويت من أجل صنع الســـالم الدائم الذي يؤسس لبناء مستقبل اليمن 

الجديد واستئناف العملية السياسية واستكمال االستحقاقات الوطنية}.

عبدربه منصور هادي
 الرئيس اليمني

إيران تواجه الحزم الخليجي بخطاب متشنج

في حمايتنا.. ال أحد يقترب منه

} الريــاض - صّعـــدت إيران بشـــكل الفت من 
خطابهـــا الموّجـــه لـــدول الخليج إلـــى درجة 
الخروج عن اللياقة الدبلوماســـية باستخدام 
الشـــتائم، والجنوح إلى لغة التهديد والوعيد، 
متجـــاوزة بذلك خطـــاب الدعوة إلـــى الحوار 
والمصالحـــة الـــذي حاولت حكومـــة الرئيس 
حســـن روحانـــي االلتـــزام به في إطـــار حملة 
لتحســـين الصورة السلبية التي الزمت البالد 
منذ ســـنة 1979 ووسمتها بســـمة المروق عن 

المجتمع الدولي.
وهاجم الجنرال محمـــد علي جعفري قائد 
الحرس الثوري اإليراني دول مجلس التعاون 
الخليجـــي بشـــّدة، وخّص كال من الســـعودية 

والبحرين بعبارات تضمنت شتائم واضحة.

كمـــا وّجه تهديـــدات مبطنة عبر اإلشـــارة 
إلـــى ”أن الصواريخ اإليرانيـــة باتت أكثر دقة 

وتدميرا من السابق“.
ووصـــف النائـــب الكويتـــي أحمـــد مطيع 
العازمـــي التصريحات التـــي أطلقها جعفري 
والتي يهدد فيها الســـعودية والبحرين بأنها 

”وقحة ومستفزة وغير مسؤولة“ .
ونقلـــت صحفية الـــرأي العـــام الكويتية، 
األربعاء، عن العازمي قوله إن هذه التصريحات 
”تؤكـــد للجميع ما تضمره إيران من عداء تجاه 

دول الخليج العربي“.
وعزا مراقبـــون درجة التشـــّنج المتزايدة 
في الخطاب اإليرانـــي تجاه دول الخليج، إلى 
اإلجـــراءات العمليـــة التي بدأت هـــذه الدول 

تتخذها بشـــكل جماعي تجاه إيران، وأتباعها 
في المنطقة أفـــرادا وتنظيمات، وبدأت تؤتي 
نتائـــج عملية في محاصرة محـــاوالت التمّدد 

اإليراني.
وبعد أن بـــادرت دول الخليج إلى تصنيف 
حـــزب اللـــه اللبناني الموالي إليـــران تنظيما 
عناصـــره  مالحقـــة  فـــي  وشـــرعت  إرهابيـــا 
والمتعاونيـــن معه وتجفيف منابـــع تمويله، 
تتجه بعض تلك الدول إلى محاصرة المصالح 

االقتصادية اإليرانية.
وفي حين أعلنت المملكة العربية السعودية 
منع شركة طيران إيرانية من استخدام أجواء 
المملكة ومطاراتها، أعلن في الكويت عن منع 
أعادة تصدير السلع والمنتجات اإليرانية عبر 

منافذها إلى السعودية تطبيقا لقرار المقاطعة 
االقتصادية التي اتخذته الرياض تجاه إيران.
ويظـــّل ما يجـــري باليمن، وفـــق مراقبين، 
درســـا تطبيقيا في الحزم الخليجي بمواجهة 
تدّخـــل إيران في شـــؤون المنطقـــة وتهديدها 
الســـتقرارها، حيث أفضت العملية العسكرية 
التـــي ينفذها تحالـــف عربي داعم للشـــرعية 
بقيادة السعودية إلى هزيمة عسكرية لجماعة 
الحوثي الموالية إليران وقّلصت من سيطرتها 

على مناطق البالد.
وبدت إيـــران عاجزة عن اتخـــاذ إجراءات 
عمليـــة لدرء الهزيمـــة عن أتباعها ســـواء في 
لبنـــان أو اليمـــن، األمر الذي يفســـر تشـــّنج 

خطابها تجاه بلدان الخليج.

سجاد جياد:

واشنطن وإيران 

والسيستاني لهم نفس 

الموقف الداعم لبقاء العبادي

شركة أجنبية ملراقبة 

ظروف عمال منشآت 

املونديال القطري

} الدوحــة - تم االســـتنجاد بشـــركة أجنبية 
لمراقبة شروط عمل اآلالف من العمال األجانب 
المشـــتغلين في مشاريع إنشاء البنى التحتية 
لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر التي ظلت 
تتعـــّرض النتقـــادات حاّدة من قبـــل منظمات 
دولية بشـــأن أوضـــاع هؤالء العمـــال، رغم ما 
أعلنـــت عنه الدوحة من إجـــراءات كثيرة قالت 

إّنها أّدت إلى تحّسن كبير في ظروف العمل.
وحّولـــت تلك االنتقادات المناســـبة الرياضية 
الكبرى التي فازت قطر بامتياز تنظيمها، إلى 

سبب لدعاية مضادة عكس المنتظر منها.
واختيـــرت شـــركة ”امباكـــت“ ومقرهـــا لندن 
كـ”طـــرف ثالـــث مســـتقل“ لتقييـــم المســـائل 
خصوصـــا  العمـــال  بمصلحـــة  المرتبطـــة 

التوظيف وشروط العمل والسكن.
وقال حســـان الـــذوادي رئيس اللجنـــة العليا 
لتنظيم المونديال ”طبقـــا لمتابعة التزاماتنا 
لتحقيق تقدم ملموس يتعلق بمصلحة العمال، 
فإن تســـمية مراقـــب خارجي مســـتقل خطوة 
مهمة لنا“. وأضاف ”ســـنواصل التحسين في 
كل مرحلة من عملنا مع التأكد من أن مقاربتنا 
لتحسين مصلحة العمال شفافة وأن معاييرنا 

المستحدثة تطبق بشكل فعال ودقيق“.

} طفل يمني من عشـــرات اآلالف الذين يعانون مثله ســـوء التغذية جراء الحرب الدائرة في البالد منذ تنفيذ المتمردين الحوثيين بالتعاون مع قوات 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح انقالبهم في سبتمبر 2014.



 صابر بليدي

} الجزائــر  - يواصـــل األســـاتذة املتعاقدون 
لليـــوم الثالـــث علـــى التوالـــي إضرابهم عن 
الطعـــام، في ظروف صعبـــة بضاحية بودواو 
(20 كلـــم شـــرقي العاصمة)، بســـبب التقلبات 
اجلويـــة وحصار قـــوات األمن، مـــن أجل منع 

”مسيرة الكرامة“ من التوجه نحو العاصمة.
ورغم حالة التعاطف املســـجلة في الشارع 
اجلزائري مع األســـاتذة املتعاقدين، حيث لقي 
احملاصـــرون فـــي ضاحيـــة بـــودواو، تضامن 
الطبقـــة السياســـية والنقابيـــة واألهلية، فإن 
احلكومة تســـير عكس التيار، ولم يتم احتواء 
املوقـــف إلـــى حـــد اآلن، حيـــث فشـــلت جميع 
جلسات املفاوضات بني الطرفني، نتيجة متسك 

كل طرف بوجهة نظره.
ففيمـــا تصـــر وزارة التربيـــة على ضرورة 
تقدم هؤالء إلـــى مناظرة التوظيف املقررة هذا 
الشـــهر، كغيرهم مـــن املترشـــحني، مع ضمان 
شـــفافية ونزاهـــة املناظرة، يـــرى املعنيون أن 
األولوية لهـــم، ألنهم يشـــغلون مناصبهم منذ 
ســـنوات، ومن غير املعقول أن يتم التعامل في 
املســـألة بني أصحاب اخلبـــرة، وبني من يريد 

التقدم ألول مرة المتهان التدريس.
وقالـــت في هـــذا الشـــأن األســـتاذة فاكية 
بن محمـــد من محافظـــة بجاية، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ ”أملـــك فـــي رصيـــدي 15 عاما من 
اخلبـــرة، وقـــد يكون مـــن يحاصروننـــا اليوم 
من أفراد الشـــرطة والدرك قد تلقوا دروســـهم 

عنـــدي، فكيف يتم وضعي فـــي نفس اخلط مع 
من تخـــرج حديثا من اجلامعـــة، وكيف إلدارة 
الوظيفـــة العموميـــة أن تطبق القانـــون بأثر 
رجعي، فقانون التوظيف األخير ال بد أن يطبق 

من تاريخ صدوره وليس من تاريخ سابق“.
وأفاد الناطق باســـم األســـاتذة املتعاقدين 
بشـــير ســـعدي، في تصريح لـ“العرب“، بأنهم 
ينتظـــرون تدخال مـــن رئيـــس اجلمهورية أو 
رئيـــس الـــوزراء، قبل انـــزالق الوضـــع نحو 
األســـوأ، في ظل توجه الـــوزارة إلى املزيد من 
التعقيـــد والتأزمي، بعد شـــروعها في إرســـال 
إنـــذارات الطرد لألســـاتذة املتعاقدين، بدعوى 
إهمال مناصبهم مبا أنهم مشاركون في مسيرة 

الكرامة.
وكانت وزيـــرة التربية نوريـــة بن غبريط، 
قـــد أعلنت منـــذ أســـابيع عن تنظيـــم مناظرة 
للتوظيف تضم قرابة 30 ألف منصب، في حني 
يضـــم قطاعها حوالي 20 ألف أســـتاذ متعاقد، 
وهـــو ما خلق حالة من التوتر، قد تهدد مصير 
الفصل الدراســـي الثالث، بعـــد تلويح عدد من 
النقابات املســـتقلة بالدعوة إلضراب شـــامل، 

تضامنا مع فئة األساتذة املتعاقدين.
وكانـــت احلكومـــة قد قررت وقف مســـيرة 
الكرامة في ضاحية بـــودواو، باإليعاز حملافظ 
العاصمة بتســـخير قوات األمن، ملنع األساتذة 
مـــن إكمال مســـيرتهم نحو العاصمـــة، بعدما 
مرت بسالســـة في محافظات بجاية والبويرة 
دائـــرة  توســـع  خشـــية  وذلـــك  وبومـــرداس، 
التضامن االجتماعي معهـــا، وامتداد العدوى 

إلى فئات اجتماعية أخرى.
وفي هذا الشأن توجهت تنسيقية عقود ما 
قبل التشـــغيل، التي كانت تبرمها مؤسســـات 
حكوميـــة مع الشـــباب العاطل عـــن العمل منذ 
ســـنة 2011، املقـــدر تعدادها بأكثـــر من مليون 
شاب، إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بنداء 
من أجل دمجها في مناصبها ضمانا ملستقبلهم 

وحفاظـــا على اســـتقرار أوضاعهم، بعد توجه 
احلكومـــة إلى فســـخ تلك العقـــود، األمر الذي 
يشـــكل فتيل قنبلة اجتماعية تهـــدد باالنفجار 
فـــي أي حلظة، بعدمـــا عجـــزت احلكومة، عن 
االستمرار في سياسة شراء السلم االجتماعي، 

عقب نفاد مخزون صناديق الريع النفطي.
وفـــي امتـــداد للهيب اجلبهـــة االجتماعية 
في اجلزائـــر، انتفض أعوان احلـــرس البلدي 
وأفراد التعبئة، في مســـيرات شـــملت العديد 
مـــن محافظـــات اجلمهورية في غضـــون هذا 
األســـبوع، من أجل دفـــع احلكومة إلى االلتزام 
بوعود التكفل مبطالبهم املهنية واالجتماعية، 
فـــي ظـــل التهميـــش الـــذي يالقونـــه منذ حل 

إدارتيهما منذ مطلع األلفية.
ويعود تأسيس فئة احلرس البلدي وأفراد 

التعبئـــة إلى حقبة العشـــرية احلمـــراء، حيث 
استعانت بهم الدولة آنذاك حملاربة اجلماعات 
اإلرهابية إلى جانـــب وحدات اجليش واألمن، 
ومت حلهما بعد إقرار ميثاق السلم واملصاحلة 
الوطنية سنة 2005، حيث عرضت عليهم حينها 
جملة من اآلليات املهنية واالجتماعية، لم تكفل 
لهم العيش الكرمي وتعويض التضحيات التي 

قدموها أثناء العشرية احلمراء.
وتقدر إحصائيات غير رسمية تعداد هؤالء 
بحوالي 150 ألف منتسب، منهم من قضى خالل 
احلرب على اإلرهـــاب، ومنهم األطفال اليتامى 
واألرامل، واملعّطلون فـــي الظرف الراهن، وقد 
سبق للتنســـيقية التي ترفع أرضية مطالبهم، 
أن توصلـــت إلـــى اتفاقات ســـابقة مـــع وزارة 
الداخليـــة للتكفل بانشـــغاالتهم، إال أن رئيس 

التنســـيقية حكيم شـــعيب، كشـــف في اتصال 
لـ“العرب“، بأن ”احلكومة تسير نحو التملص 
من التزاماتها السابقة، وتوظف بعض األفراد 
الختراق صفوفنا، وأننا مستعدون للعودة إلى 

الشارع إلى غاية تلبية جميع مطالبنا“.
وكانت احلكومـــة اجلزائرية قد جلأت منذ 
ســـنة 2011، إلـــى تدابيـــر اجتماعيـــة من أجل 
احتـــواء حالة الغضـــب االجتماعـــي، املتفجر 
حينها في ما يعرف بأحداث ”الزيت والسكر“، 
من أجل تالفـــي موجة الربيـــع العربي آنذاك، 
ولـــم تبادر إلـــى خلق آليات حقيقيـــة وناجعة 
المتصاص البطالة والســـكن واخلدمات، رغم 
السياســـية  والطبقـــة  املختصـــني  انتقـــادات 
مـــن مغبة اإلفراط في سياســـة شـــراء الســـلم 

االجتماعي.
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◄ أعلن مجلس النواب الليبي 
(البرلمان) المنعقد في طبرق، رفضه 

للعقوبات الدولية التي فرضها 
االتحاد األوروبي مؤخرا، على رئيس 
المجلس عقيلة صالح قويدر، مطالبا 

االتحاد بإلغائها.

◄ قرر الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي تعيين نورالدين بن تيشة 

مستشارا أّول لدى رئيس الجمهورية 
مكلفا بالعالقة مع مجلس نواب 

الشعب واألحزاب السياسية.

◄ أفادت مصادر إعالمية ليبية 
بأن أعضاء مجلس الدولة انتخبوا، 

األربعاء، عبدالرحمن السويحلي 
رئيسا للمجلس.

◄ جّددت منظمة ”العفو“ الدولية، 
األربعاء، دعوتها إلى المغرب إللغاء 

عقوبة اإلعدام، وخالل مؤتمر صحافي 
في الرباط، قال محمد السكتاوي، 
مدير فرع المنظمة في المغرب إنه 

”يتوجب على الحكومة المغربية 
إلغاء عقوبة اإلعدام، واحترام حق 

اإلنسان في الحياة ألن الدستور 
المغربي ينص في مادته رقم 20 على 

احترام الحق في الحياة“.

◄ أكدت الحكومة األسبانية أن 
التعاون األمني مع المغرب ضد 

اإلرهاب لن يتأثر، كما أن التزامات 
الرباط مع مدريد بهذا الخصوص 

لم يطالها أي تغيير، في إشارة إلى 
الخالفات بين المغرب واالتحاد 

األوروبي بخصوص ملف الصحراء.

◄ أكدت مصادر إعالمية بأن روسيا 
ستنتهي من تسليم الجزائر ومصر 

أنظمة ”بريزيدينت-إس“ لحماية 
الطائرات، بحسب ما صّرح به مديرعام 

شركة التكنولوجيا اإللكترونية 
المصنعة لتقنيات ”بريزيدينت“، 

نيكوالي كوليسوف، للصحافيين، 
األربعاء.

باختصار

بوادر انفجار اجتماعي وشيك تربك السلطات الجزائرية
[ سياسة شراء السلم االجتماعي تصطدم بجدار األزمة االقتصادية [ مسيرة الكرامة تنقل عدوى اللجوء إلى الشارع لفئات أخرى
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} تونــس - مازالـــت حالـــة الشـــّد واجلـــذب 
متواصلة بـــني احلكومة التونســـية والقضاة 
الرافضني لتدخل السلطة التنفيذية في السلطة 
القضائية مما يحّد من استقاللها ويحول دون 

بناء دولة القانون املنشودة في تونس.
ولم تســـاعد مصادقة البرملان على القانون 
األساســـي للمجلس األعلى للقضاء في شـــهر 
مارس املنقضي، على تهدئة األجواء وامتصاص 
االرتبـــاك احلاصل، بل كانت املصادقة على هذا 
القانون املثير للجدل تتويجا للخالف املشحون 

بني الطرفني.
وشـــارك عدد من القضاة، في وقفة صامتة 
بالعاصمـــة تونـــس، رفضـــا لقانـــون املجلس 

األعلى للقضاء، الذي مت إقراره مؤخرا.
وجاءت هذه الوقفة االحتجاجية اســـتجابة 
لدعـــوة من جمعية القضاة التونســـيني (هيكل 

ممثـــل للقضاة فـــي تونس)، والتـــي دعت إلى 
احتجاجات مماثلة أمام محاكم االستئناف في 

جميع محافظات البالد.
ورفع عدد من املشـــاركني الفتات منددة مبا 
اعتبـــروه ”تدخـــال“ من الســـلطة التنفيذية في 
اســـتقالل القضاء فـــي البالد، وأخـــرى تنادي 

بضرورة التراجع عن هذا القانون.
وقالت رئيســـة جمعية القضاة التونسيني، 
روضة القرافي، في تصريحات صحافية، ”هذا 
القانون انتكاسة الســـتقاللية القضاء واملسار 

الدميقراطي في البالد“.
وأوضحـــت قرافـــي أن ”اختيـــار القضـــاة 
لتكميـــم أفواههم بوضع لصقـــات عليها، يبرز 
أهميـــة رمزية الصمـــت، وللتأكيد على خطورة 
ما يقرر فـــي صمت حتت قبـــة البرملان بذريعة 

اإلجماع والتوافق“، حسب قولها.

وأثار القانـــون املؤســـس للمجلس األعلى 
للقضـــاء، جدال بـــني قطاع القضـــاء واألحزاب 
الرئيسية في البرملان بسبب تنازع االختصاص 

بني السلطتني القضائية والتنفيذية.
ورافـــق النقـــاش حـــول مجلـــس القضـــاء 
الكثير مـــن التجاذبـــات ملا يفتحـــه من حديث 
حول إصـــالح املنظومة القضائيـــة في تونس 
ومعضلة اســـتقاللية القضاء التي حســـم فيها 
الدستور بالتنصيص على أنه ”سلطة مستقلة 
تضمن إقامة العدل وعلوية الدســـتور وسيادة 
القانون“، إّال أن تركة الفســـاد والرشوة الثقيلة 
في صفوف بعض القضاة واملوروثة من العهد 

السابق حتيل دون عملية اإلصالح املنشودة.
واتهمـــت جمعية القضـــاة وبعض أحزاب 
املعارضة، في وقت ســـابق، االئتـــالف احلاكم 
بالتقليـــص مـــن صالحيـــات املجلـــس األعلى 

للقضاء ما يهدد باحلد من استقالليته كما شن 
القضـــاة في كافة احملاكـــم إضرابا على امتداد 
خمســـة أيام في شـــهر ماي املاضي احتجاجا 

على مشروع القانون.
ولإلشارة، فإن البرملان التونسي صادق في 
شـــهر مارس املنقضي على القانون األساســـي 
إلحـــداث املجلـــس األعلـــى للقضـــاء. وتعتبر 
مصادقة البرملان على هـــذا القانون الثالثة، إذ 
مت الطعـــن فيه في مناســـبتني من قبـــل الهيئة 
الوقتية ملراقبة مشـــاريع القوانني في شـــهري 

يوليو وديسمبر من سنة 2015.
وتقـــول جهـــات نقابية ممثلـــة للقضاة في 
تونـــس إن القانـــون تضمـــن ”تراجعـــات عن 
املكتســـبات الدستورية ومساســـا بالضمانات 
األساســـية الستقالل القضاء وملبدأ الفصل بني 

السلطات.

} الربــاط - أّدت الصراعات وحرب الزعامات 
التـــي رافقـــت جميع مراحل تأســـيس جمعية 
الســـلفيني فـــي املغـــرب والتـــي اختـــار لهـــا 
مؤسســـوها مثل حســـن اخلطاب وعبدالرزاق 
ســـوماح اســـم اجلمعيـــة املغربيـــة للكرامـــة 

والدعوة واإلصالح، إلى إجهاض املشروع.
ويبـــدو أن ســـلفيي املغرب عاجـــزون عن 
االجتمـــاع حتت ســـقف واحـــد خاصة في ظل 
غياب مشـــروع مشـــترك يجمع بينهم بســـبب 
الصـــراع املعلن حول رئاســـة اجلمعية والذي 
دفع عبدالواحد بخوت إلـــى مغادرة اجلمعية 
ليلتحق به محمد الفزازي ثم أخيرا عبدالرزاق 

سوماح أبرز مؤسسيها.
وأفاد بيـــان صادر عن اجلمعية الســـلفية 
بـــأن ســـوماح غادرها بســـبب تفضيله العمل 
السياســـي على النشـــاط اجلمعوي، وهو ما 
تعتبـــره اجلمعية خطا أحمـــر، ”لذلك كان من 

الطبيعي أن ينسحب وإال سيطرد منها“.
وبـــدأت االتهامات تأخـــذ منحى تصاعديا 
من الطرفني، حيث أكد فؤاد شـــكري املنســـق 
العام للجمعية أن املنســـحبني منهـــا ”أرادوا 
مهاجمـــا  متعـــددة“،  لغايـــات  التشـــويش 
عبدالواحد بخوت بالقول إنه ”لم يسبق له أن 
اعتقل، ومعروف أنه متخصص في إفشال أي 
عمـــل جمعوي، إذ كان ســـابقا مع النهضة، ثم 

التحق بحزب عرشان ثم طرد منه“.
ومن جانبـــه أكد بخوت أن انســـحابه من 

اجلمعيـــة جاء بســـبب غيـــاب اجلـــو املالئم 
لالشـــتغال، وعـــدم اتفـــاق عدد من النشـــطاء 
السلفيني على ترؤس حسن اخلطاب للجمعية.
ولإلشـــارة تضم هيئة جمعية الســـلفيني 
في رئاســـتها أبرز رموز الســـلفية في املغرب 
والذيـــن احتوتهم الدولة ضمن اســـتراتيجية 
أمنية شـــاملة لضبط اخلطـــاب املتطرف، ومن 
بينهم محمد الفزازي الذي ّمت اعتقاله على إثر 
تفجيـــرات الدار البيضاء ســـنة 2003 وحكمت 
عليه احملكمة بالســـجن 30 عامـــا قضى منها 
تسع ســـنوات ليخرج من السجن بعفو ملكي 
ســـنة 2012، وعبدالرزاق ســـوماح املُدان بـ20 
ســـنة ســـجنا بتهمة تكوين ”حركة املجاهدين 
باملغـــرب“ قبل أن ُيفرج عنه هو أيضا مبوجب 
عفـــو ملكـــي ســـنة 2012، إلـــى جانب حســـن 

اخلطاب زعيم خلية ”أنصار املهدي“.
ومعلوم أن حســـن اخلطـــاب وعبدالرزاق 
ســـماح أشـــرفا على امتداد عامني أثناء فترة 
اعتقالهمـــا بالســـجن احمللـــي ســـال2، علـــى 
مشـــروع ”مراجعـــة ومصاحلة“ داخـــل التيار 
الســـلفي اجلهادي، حتت اسم ”التيار السلفي 

اإلصالحي“.
وأفـــادت مصـــادر إعالميـــة محليـــة بـــأن 
اخلالفـــات تصاعـــدت بـــني الفزازي وحســـن 
اخلطـــاب الـــذي كان من املفتـــرض أن يترأس 
جمعية الســـلفيني وحتقيق املصاحلة الشاملة 
بينهـــم وبـــني الدولة، لكن الفـــزازي دخل على 

اخلط وقام بالتنســـيق مع عبدالرزاق سوماح 
ليتفقا بعدها على منح الفزازي صفة املرشـــد 

العام للجمعية على أن يترأسها سوماح.
ويعّد ملف املعتقلني السلفيني أحد امللفات 
العالقة في املغرب نظرا ألهميته وحساسيته، 
فمن جهة حتاول الســـلطات إعـــادة النظر في 

مقاربتها األمنية بخصوص التعامل مع أبناء 
هذا التيار بغيـــة إعادة إدماجهم في املنظومة 
املجتمعية والعقائدية الســـائدة والبعيدة عن 
العنـــف والتطـــرف، ومن جهة أخـــرى تفرض 
عليهم إجراءات أمنية مشـــّددة ّمما قد يدفعهم 

إلى القيام بأعمال إرهابية انتقامية.

قضاة تونس يخوضون معركة حاسمة من أجل استقاللية القضاء

حرب الزعامات تشق صفوف سلفيي المغرب

ــــــدت عدوى االحتجاجــــــات االجتماعية في اآلونة األخيرة، بشــــــكل يوحي بثقل األعباء  امت
امللقاة على عاتق احلكومة، بعد إفالس صناديق سياســــــة شراء السلم االجتماعي، نتيجة 
ــــــل اخلزينة إلى أقل من 30 مليار دوالر، بســــــبب تدهور أســــــعار النفط في  ــــــص مداخي تقل
األسواق الدولية، فمن مســــــيرة الكرامة لألساتذة املتعاقدين، إلى أعوان احلرس البلدي، 
ــــــش اجلزائر بوادر انفجار اجتماعي تفتح الوضع على جميع  ومرورا بأفراد التعبئة، تعي

االحتماالت.

{كنـــا نتمنـــى أال تصدر العقوبات األوروبية في هذا الوقت الحرج والحســـاس بالذات، الذي يتم فيه أخبار

بذل جهود حثيثة من أجل رأب الصدع وتحقيق وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد}.

محمد الدايري
وزير خارجية احلكومة الليبية املؤقتة

ـــد حكومة الوفـــاق الوطنـــي في ليبيـــا، وســـتعمل على إيجـــاد الحلول 
ّ
{تونـــس تدعـــم وتؤي

السياسية من خالل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في هذا البلد}.

محمد الناصر
رئيس مجلس نواب الشعب في تونس

تلقين الحكومة درسا

اتفق السلفيون على أال يتفقوا

الجزائريـــة  األمـــن  قـــوات 

ق مســـيرة األســـاتذة 
ّ

تطو

المتعاقديـــن وتمنعها من 

الوصول إلى العاصمة

◄



} واشــنطن- منـــي قطـــب األعمـــال األميركي 
دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية هيالري 
كلينتون بخســـارة في االنتخابـــات التمهيدية 
للحزبيـــن الجمهـــوري والديمقراطي في والية 
ويسكونســـن (شـــمال)  في مواجهة تيد كروز 

وبيرني ساندرز على التوالي.
وحقق ســـيناتور تكســـاس تيد كروز فوزا 
بفارق كبير بفضل تأييد مسؤولين محليين من 
الحزب الجمهوري قـــرروا في اللحظة األخيرة 

دعم مرشح حزب الشاي اليميني المتشدد.
وحصل كـــروز على تأييـــد 48.3 بالمئة من 
األصوات في مقابـــل 35 بالمئة لترامب، بينما 
حصل حاكـــم أوهايو جـــون كاســـيك على 14 

بالمئة، بحسب نتائج جزئية.

وســـارع ترامب إلى اتهام منافسه بالغش 
وبالتواطؤ مع القيادات التقليدية للحزب.

ورغـــم هـــذا الفوز الكبيـــر إال أنـــه ال يزال 
متأخرا كثيرا في عدد المندوبين، إذ صار لديه 
510 من المندوبين في مقابل 743 لترامب بينما 

كاسيك ليس لديه سوى 145 مندوبا.
وبدا الحزب الجمهوري مدركا لهذا العائق، 
إال أنه يريد حرمـــان ترامب من حصد األغلبية 
المطلقة من المندوبين (1237) والتي تضمن له 
ترشيح الحزب قبل المؤتمر الوطني العام في 

كليفالند في يوليو القادم.
وصرح كـــروز في ميلووكـــي ”الليلة نقطة 
تحول، ســـنحصل على غالبية المندوبين قبل 

كليفالند أو قبل مؤتمر الحزب في كليفالند“.

وفي المعسكر الديمقراطي، حقق سيناتور 
فيرمونـــت بيرنـــي ســـاندرز فوزا ســـهال على 
هيـــالري كلينتـــون التـــي منيـــت بالخســـارة 
السادســـة لها في 7 انتخابـــات تمهيدية. فقد 
كانـــت منطقـــة البحيرات الكبـــرى أكثر تأييدا 
لســـاندرز من واليات الجنوب، حيث ســـاعدت 
أصوات الناخبين الســـود كلينتون في تحقيق 

انتصارات كبيرة في فبراير ومارس.
وصـــرح ســـاندرز فـــي وايومينـــغ ”هـــذه 
الحملة تمد الماليين مـــن األميركيين بالطاقة 
والحماســـة“. وتابع أن هـــذه االندفاعة تعطيه 
”فرصة ممتازة للفوز في كاليفورنيا وأوريغون 
وواليـــات أخرى“. وحصـــل ســـاندرز على 56 
بالمئـــة مـــن األصوات فـــي مقابـــل 44 بالمئة 

لكلينتون. وســـيوزع المندوبون بشكل نسبي 
مما يخفف من وطأة الخســـارة على كلينتون. 
ويذكر أن هذه هـــي المرة الثانية التي يحصل 
فيها ســـاندرز على تأييد الشباب، إذ صوت 81 
بالمئـــة من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 

عاما لصالحه.
وتتفوق وزيـــرة الخارجية الســـابقة التي 
تأمل في أن تصبح أول امرأة تتولى الرئاســـة 
فـــي الواليـــات المتحدة على ســـاندرز في عدد 
المندوبيـــن، وهـــي تركـــز علـــى االنتخابـــات 
التمهيديـــة المقبلة في نيويـــورك، حيث كانت 
تشغل منصب سيناتور بين 2001 و2009 وتعتبر 
األوفـــر حظـــا بالفوز، بحســـب اســـتطالعات 

الرأي.

} بروكســل - بعـــد بـــذل مســـاع علـــى مدى 
أشـــهر لمحاولـــة إيجاد تســـوية عاجلة ألزمة 
الهجـــرة التـــي أخّلـــت بنظـــام اللجـــوء فـــي 
االتحاد األوروبي، تعرض بروكســـل األربعاء 
”الخيـــارات“ المختلفـــة المتاحـــة لمراجعـــة 
معّمقة لهذا النظام بهدف تخفيف الضغط عن 

دول الجنوب.
والهـــدف هو إصـــالح ”نظام دبلـــن“ الذي 
يحـــدد البلد المســـؤول عن النظـــر في طلبات 
اللجوء، وهو نظام يثير انتقادات منذ سنوات.
ومـــع موجة الهجـــرة المفاجئـــة والكثيفة 
التي شـــهدت تقديم أكثر من 1.25 مليون طلب 
عام 2015، ظهرت بصورة فاضحة الثغرات في 
نظام شّكل ضغطا هائال على نقطتي ”الدخول 
وخصوصـــا  إيطاليـــا  للمهاجريـــن،  األول“ 
اليونـــان التـــي تعانـــي باألســـاس مـــن أزمة 

اقتصادية تسعى جاهدة للخروج منها.
وأفـــاد مصـــدر دبلوماســـي أوروبـــي بأن 
المفوضية األوروبية تســـتعد لطرح خيارين، 
يســـتند الخيـــار األول إلـــى النظـــام القائـــم 
فيبقـــي على وجوب تقديـــم طلبات اللجوء في 
بلـــد الدخول األول مع إيجـــاد مخرج في حال 
التدفـــق الكثيـــف للمهاجرين كالذي تشـــهده 
أوروبا حاليـــا من خالل آلية ”إعـــادة توزيع� 
كالتي تفاوضت بشـــأنها الدول األعضاء الـ28 

بصورة عاجلة مرتين عام 2015.
وقـــال المصدر األوروبي إن ”المطلوب هو 
تثبيت اآلليـــة العاجلة“، موضحـــا أن الميزة 
الرئيســـية فـــي هـــذا الخيـــار هي أنـــه يبقي 
المســـؤولية على عاتـــق دولة الدخـــول التي 
تميـــل أكثر من ســـواها إلى ممارســـة مراقبة 
أفضـــل على حدودها، وبالتالـــي على الحدود 

الخارجية لالتحاد األوروبي.
أما الحل الثاني، فيعود إلى ”إعادة توزيع 
(طالبـــي اللجـــوء) بصـــورة متواصلـــة“ عبر 
نظام أشـــبه بنظام حصص. وقال المصدر إن 
هذا الخيار يحظى بتأييد ألمانيا والســـويد، 
الدولتيـــن اللتيـــن اســـتقبلتا أكبـــر عـــدد من 

الالجئين منذ سبتمبر الماضي.
وأقـــرت آلية إعادة التوزيع بصورة عاجلة 
وبصعوبـــات كبيرة وترافـــق إقرارها مع عدة 
انتقـــادات. وبعدمـــا اتفقت الدول الــــ28 على 
إعـــادة توزيع حوالي 160 ألـــف الجئ وصلوا 
إلـــى اليونان وإيطاليا في مـــا بينها، فإنها لم 

تتكفل سوى بـ1111 شخصا فقط حتى اآلن.
مفهـــوم  إلـــى  المســـألة  جوهـــر  ويعـــود 
التضامـــن األوروبي الـــذي اهتـــز بفعل أزمة 

هجرة غير مسبوقة منذ العام 1945.
وأقر المفوض األوروبي المكلف بالهجرة 
ديميتريس أفراموبولوس، مؤخرا، بأنه يتحتم 
إيجـــاد ”توزيع عادل لألعبـــاء“، فيما اعتبرت 

المستشـــارة األلمانية أنجيـــال ميركل أن آلية 
دبلـــن ”عفا عليها الزمن في شـــكلها الحالي“، 
فـــي كلمة ألقتها أمام البرلمـــان األوروبي، في 

وقت سابق.
وكشـــفت أجوبة مختلف الـــدول األعضاء 
التي غالبا ما يتـــم جمعها بصورة فردية، عن 
حدود التنســـيق بين دول االتحاد في مواجهة 
أزمة باتت تشـــكل بالنســـبة إلى العديد منها 

رهانا في قلب سياستها الداخلية.
وقال الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هوالند 
األلمانية،  في مقابلة نشـــرتها صحيفة ”بيلد“ 
األربعاء، إنـــه ”من غير الوارد تكرار ما حصل 

عام 2015 في العام 2016“.
وأثنـــى علـــى جهـــود ألمانيا الســـتقبال 
الالجئيـــن، غير أنه اعتبر أن ”الرد ال يمكن أن 
يكون أوروبيا حصرا“، محذرا بأن اســـتمرار 
الوضع علـــى ما هو ســـيعني ”نهاية (فضاء) 
شـــنغن والعودة إلـــى الحـــدود الوطنية، أي 

تراجعا تاريخيا“.

وأبعـــد من نظام اللجوء، تدرس بروكســـل 
أيضـــا إمكانية تحول مكتـــب الدعم األوروبي 
للجـــوء إلى كيان ”فوق وطنـــي“ مكلف بإدارة 
طلبـــات اللجوء، على غرار المكتب الفرنســـي 
لحمايـــة الالجئيـــن وعديمي الجنســـية، وفق 

مصدر أوروبي.
ومـــن جانبـــه يســـعى االتحـــاد األوروبي 
بشتى الوسائل إلى احتواء تدفق المهاجرين، 
مســـتندا إلـــى تطبيـــق اتفـــاق مـــع تركيا تم 
التوصـــل إليه بعد جهود شـــاقة في منتصف 
مـــارس الماضـــي، وينص على إعـــادة جميع 
المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بصورة 
غير شـــرعية بعد 20 مـــارس، بمن فيهم طالبو 

اللجوء السوريون إلى تركيا.
ونـــددت منظمـــات حقوقيـــة بشـــدة بهذا 
العليـــا  المفوضيـــة  شـــككت  كمـــا  االتفـــاق، 
للمهاجرين التابعة لألمم المتحدة في قانونية 
إعادة 13 شـــخصا كانوا يودون طلب اللجوء، 

من بين أول دفعة من المهاجرين المبعدين.

قــــــرر االحتــــــاد األوروبي إصــــــالح نظام 
اللجــــــوء، وذلك بهدف احتواء أزمة الهجرة 
غير الشــــــرعية من خــــــالل التوزيع العادل 
ــــــف الدول  ــــــى مختل ــــــات اللجــــــوء عل لطلب

وتخفيف الضغط عن دول اجلنوب. 

للمشاركة والتعقيب
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االتحاد األوروبي يبحث عن نظام أكثر عدال الحتواء الالجئين
[ أوروبا تقرر إصالح نظام اللجوء لتطويق أزمة الهجرة [ ثغرات اتفاقية دبلن تثير انتقادات حادة  

محاولة صعبة لتوحيد األصوات

◄ احتجز خفر السواحل في تركيا 
40 مهاجرا عراقيا، األربعاء، عند 

محاولتهم اإلبحار إلى جزيرة 
ليسبوس اليونانية وسط تكثيف 
تركيا للدوريات البحرية في إطار 
اتفاق مع االتحاد األوروبي يهدف 

إلى منع الالجئين من خوض الرحلة 
المحفوفة المخاطر باتجاه أوروبا.

◄ ذكرت السلطات الباكستانية، 
األربعاء، أنه تم اعتقال العشرات من 

المهاجرين األفغان غير الشرعيين 
من بينهم نساء وأطفال في إقليم 

بلوشيستان جنوب غرب باكستان، 
طبقا لما ذكرته وكالة ”باجوك“ 

األفغانية لألنباء.

◄ دعا األمين العام لحلف شمال 
األطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ 

أرمينيا وأذربيجان إلى االلتزام 
بوقف إطالق النار الذي تم إعالنه 

بين البلدين، الثالثاء.

◄ يعتزم وزير الخارجية األلماني 
فرانك فالتر شتاينماير زيارة الصين 

قبل اجتماع وزراء خارجية الدول 
الصناعية السبع الكبرى األسبوع 

المقبل في اليابان.

◄ ألقى رئيس الوزراء الباكستاني 
نواز شريف خطابا عبر التلفزيون 

للدفاع عن ممارسات تجارية تخص 
عائلته ونفى ارتكاب أي مخالفة 

ووصف مزاعم الفساد بأنها 
”اتهامات قديمة يتم تكرارها بين 

الحين واآلخر“.

◄ يتوجه وزير الخارجية الروسي 
سيرجي الفروف في 15 أبريل الحالي 

إلى طوكيو للقاء نظيره الياباني 
والتحضير لقمة بين فالديمير بوتين 

وشينزو آبي، وفق ما أعلنته وزارة 
الخارجية الروسية األربعاء.
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أخبار

باختصاركروز وساندرز ينعشان حظوظهما في مواجهة ترامب وكلينتون

«أملانيا مطالبة بتخصيص موارد لجيشها للتدخل خارج حدود أوروبا. دعونا ال نعتمد على قوة 

أخرى حتى وإن كانت صديقة للتصدي إلى اإلرهاب». 

فرانسوا هوالند
الرئيس الفرنسي

«تدمير تنظيم الدولة اإلســـالمية ال يزال أولوية قصوى، ونحن مســـتمرون في إضعاف قيادتهم 

وشبكاتهم املالية وبناهم التحتية. سوف نطبق الخناق عليهم ونهزمهم».

باراك أوباما
الرئيس األميركي

املستشارة األملانية أنجيال ميركل، في استقبال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، األربعاء، بالعاصمة برلني

تأهب إسرائيلي تحسبا 

لهجمات إلكترونية

األمنيــــة  األجهــــزة  وضعــــت   - أبيــب  تــل   {
اإلســــرائيلية فــــي حالــــة تأهــــب، األربعــــاء، 
بســــبب احتمــــال هجمات إلكترونيــــة من قبل 
”أنونيمــــوس“، الخميس، بعد أن اســــتهدفت 
مجموعــــة القراصنــــة الدولــــة العبريــــة يوم 

السابع من أبريل في السنتين األخيرتين.
وتمكنــــت هــــذه الهجمات التي تم شــــنها 
تضامنا مع الفلســــطينيين فــــي الماضي من 
حجــــب مواقــــع إلكترونيــــة حكوميــــة، بينها 

وزارتا الدفاع والخارجية.
وقال مســــؤول فــــي جهاز األمــــن الداخلي 
”نحن مســــتعدون لكافــــة أشــــكال الهجمات“، 

مضيفا أن ”إسرائيل تتمتع بحماية جيدة“.
وفي السابق، تم حجب المواقع الحكومية 
وتلك الخاصة بالشــــركات وتم قرصنة مواقع 
لعرض صور وفيديو لمجموعة ”أنونيموس“ 
كما تمت قرصنة بيانات وجملة من اإلعالنات 
تخصها، بحســــب ما أعلن ميني بارزيالي من 
مركز أبحاث المعلوماتية في جامعة تل أبيب.

وســــيجتمع العشــــرات مــــن الخبــــراء من 
القطاعيــــن الخــــاص والعام وكذلــــك قراصنة 
معلوماتيــــة الخميــــس فــــي تل أبيــــب، لرصد 
الهجمــــات المحتملة وتقديم المســــاعدة إلى 

الشركات والمؤسسات المستهدفة.

} أثينا - بـــدأ االتفاق الذي أبرم بني االحتاد 
األوروبي وتركيا فـــي حتقيق بعض النتائج 
املتمثلة في إبطاء تدفق املهاجرين على اجلزر 
اليونانيـــة رغم محاولة العديد من املهاجرين 

عبور بحر إيجة.
أن  الهجـــرة  وزارة  بيانـــات  وأظهـــرت 
عـــدد الوافدين اجلدد على اجلـــزر اليونانية 
املواجهة لتركيـــا انخفض بعد ثالثة أيام من 
بـــدء تنفيذ االتفاق إلى ٦٨ شـــخصا خالل ٢٤ 
ســـاعة حتى صباح األربعاء من ٢٢٥ شخصا 

في اليوم السابق.
وفي هلســـنكي قال رئيس الوزراء التركي 
أحمد داودأوغلـــو، األربعاء، إن تراجع أعداد 
املهاجرين غير الشـــرعيني الذين يصلون إلى 

جزر اليونان يعكس جناح االتفاق.
وحتـــدث داودأوغلو خالل زيارة رســـمية 
يقوم بها إلـــى فنلندا وقال إن عدد املهاجرين 
غير الشرعيني الذين وصلوا إلى اليونان من 
تركيا انخفض إلى ٣٥٠ في اليومني املاضيني.

وتختلـــف األعداد كل يـــوم ولم يتضح ما 
إذا كان التراجـــع مرتبطا مباشـــرة باالتفاق 
الذي يقضي بأن تســـتعيد تركيـــا املهاجرين 
والالجئني الذيـــن يعبرون بحر إيجة بطريقة 

غير شرعية للوصول إلى اليونان.
وقال جورج كيريتســـيس، املتحدث باسم 
احلكومة اليونانية، ”شـــهدنا تدفقا منخفضا 
للغاية من اجلانب اآلخر من بحر إيجة، وهو 

ما نعتبره أمرا إيجابيا“.
وتقول الســـلطات في أثينا إنـــه منذ بدء 
تنفيـــذ االتفـــاق أعيـــد ٢٠٢ مـــن األشـــخاص 
غالبيتهـــم من باكســـتان. ويقول مســـؤولون 
يونانيون وأتـــراك إن املزيد من املهاجرين قد 

يعودون هذا األسبوع.
لكن رغـــم إعادتهـــم وتشـــديد اإلجراءات 
األمنيـــة على امتداد الســـاحل التركي، مازال 

املهاجرون يحاولون العبور.
ومبوجب االتفاق الـــذي مت التوصل إليه 
الشـــهر املاضي بني االحتاد األوروبي وأنقرة 
سيســـتقبل االحتـــاد اآلالف مـــن الالجئـــني 
الســـوريني من تركيا مباشـــرة وســـيمنحها 
مســـاعدات ماليـــة وســـيمنح مواطنيها حق 
الســـفر لدولة دون تأشـــيرة دخول وسيسرع 
من وتيرة محادثات انضمام أنقرة لعضويته.

تراجع في عدد المهاجرين 

القادمين من تركيا

مساع أوروبية حثيثة لتثبيت 

نظام  إلصــالح  عاجلة  آليات 

اللجوء  بقواعد  الخاص  دبلن 

ومواجهة أزمة الهجرة

◄



} صنعاء - في مبنى مكّون من عدة طوابق في 
قلب الضاحية الجنوبية ومن داخل استوديو 
متواضع في شـــقة تقع بين مقـــر قناة المنار 
التابعة لحزب الله وقناة المســـيرة الحوثية، 
كان المذيـــع يتلـــو، بصـــوت عال هـــز أرجاء 
المبنى، خطابا حماســـيا ألحد قـــادة الحراك 

الجنوبي.
استمر المذيع في إلهاب حماس الجماهير 
الذين احتشدوا أمام شاشة صغيرة في مقهى 
شـــعبي في أحد أحياء مدينـــة المكال، قبل أن 
تحـــّل محّله مذيعـــة لبنانية ترتـــدي الحجاب 
الذي يميـــز مذيعات قناة المنار لتقرأ نشـــرة 

أخبار الجنوب العربي.
كان الصيـــف قائظـــا فـــي ذلـــك الوقت من 
الســـنة، وكانـــت األحـــداث السياســـية علـــى 
الســـاحة اليمنية تشـــهد حالة غير مســـبوقة 
مـــع اســـتمرار االحتجاجات التي دعـــا إليها 
المجلـــس األعلى للحـــراك الجنوبي المطالب 

بانفصال جنوب اليمن.
تحولت شوارع عدن والمكال والضالع على 
وجه التحديد إلى ســـاحات مواجهة مستمرة 
بيـــن قـــوات األمـــن، وبيـــن مجاميـــع غاضبة 
مـــن المحتجيـــن الذين دأبوا علـــى رفع أعالم 

وشعارات وصور الحراك الجنوبي.
في العام 2007 بـــدأت مالمح حركة منظمة 
وصاخبـــة تظهـــر في األفـــق، وكانـــت البداية 
عندمـــا أعلن عدد مـــن ضباط ما كان يســـمى 
بجمهوريـــة اليمن الديمقراطية الشـــعبية عن 
البدء بسلســـلة احتجاجات تجاه ما اعتبروه 
اســـتهدافا ممنهجا إلقصاء الكوادر الجنوبية 

من القوات المسلحة واألمن.
ويـــرى الكثير مـــن المراقبيـــن أن ما عرف 
بجمعيـــة المتقاعدين العســـكريين واألمنيين 
التـــي تـــم اإلعالن عنهـــا في ذلك العـــام كانت 
بمثابة الجذوة التي حولت مطالب الجنوبيين 

من نطاق الهمس إلى مرحلة الصراخ. 
وفي العام 2008 اتسعت حركة االحتجاجات 
بشكل متسارع، وسارعت القوات األمنية إللقاء 

القبض على العشـــرات من قادة الحراك، وهو 
األمر الذي فاقم من حالة االحتقان الشعبي في 
جنوب اليمن وســـاهم في إذكاء جذوة ”الكفاح 
الذي ظل خالل العقود الماضية أبرز  الثوري“ 

سمات الشخصية اليمنية الجنوبية.
كان نائـــب الرئيس اليمني الســـابق علي 
ســـالم البيض يراقـــب األحداث عـــن كثب من 
قصره الفـــاره في إحدى ضواحـــي العاصمة 
العمانية مســـقط، وبـــدأت روح التحدي التي 
عرف بهـــا تســـري مجددا فـــي عروقـــه التي 

أوشكت على التجمد.
لـــم ينتظر علي ســـالم البيـــض طويال فقد 
شـــعر بـــأن الفرصـــة باتـــت ســـانحة للعودة 
مجـــددا إلى دائرة الضـــوء واختطاف اللحظة 
التاريخيـــة التـــي منحتهـــا له حالة الســـخط 

الشعبي التي اجتاحت الشارع الجنوبي. 
وفي ذكرى قيام الوحدة بين شطري اليمن 
فـــي الحادي والعشـــرين من مايـــو 2009 ظهر 
علي ســـالم البيض مجددا بعد اختفاء استمر 
لسنوات ليعلن عبر خطاب تلفزيوني هو األول 
من نوعه، تم بثه من مدينة ليستبو النمساوية 
عـن اســـتجابته لدعـــوات الحـــراك الجنوبي 
وســـعيه لالنفصـــال وفك االرتبـاط مع شـــمال 
اليمن، باعتباره الرئيس الشـــرعي لجمهورية 
اليمـــن الديمقراطية الشـــعبية، مطالبا بعودة 

الوضع إلى ما قبل مايو 1990.
خالل أعوام قليلة، شـــهد الحراك الجنوبي 
العديد من التحـــوالت. وبينما اكتفى البعض 
باســـتجابة الرئيـــس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح لمطالب عودة العســـكريين المسرحين، 
توّســـعت دائرة المطالب بشـــكل سريع لتصل 
إلى المطالبـــة بعودة دولة الجنـــوب، غير أن 
ظهـــور آخر رئيس جنوبي قبل الوحدة ونائب 
رئيـــس مجلـــس الرئاســـة بعدها منـــح حركة 

االحتجاجات الجنوبية زخما جديدا.
وتعـــززت المطالـــب السياســـية وتمّكـــن 
علي ســـالم البيض من منـــح تحركاته طابعا 
دبلوماســـيا وإعالميـــا مـــن خـــالل مطالبتـــه 
المنظمات والهيئات العربيـــة والدولية بدعم 
انفصال جنوب اليمن؛ لكنه لم يفلح في تحقيق 
اختـــراق حقيقي وخصوصا فـــي دول اإلقليم 
التي لم تتحمس أبدا لمغازالت البيض معتبرة 
أن دعم الحركات االنفصالية في المنطقة يمكن 

أن يشجع على خلق المزيد منها.
فـــي مكتبه فـــي الضاحيـــة الجنوبية، كان 
مســـؤول اإلعـــالم الخارجـــي في حـــزب الله 
اللبناني ناصر أخضر يســـتقبل للمرة األولى 
مبعوثا خاصا من الرئيس الجنوبي الســـابق 
علي ســـالم البيـــض، وكان النقاش يدور حول 
كيفية دعم الحزب لمطالـــب الحراك الجنوبي 

السياسية واإلعالمية على وجه الخصوص.

تســـرب اليـــأس إلى علـــي ســـالم البيض 
من عـــدم جدوى حصوله علـــى أي التفاتة من 
دول الخليج التي كانت غير متحمســـة للغاية 
لمناقشـــة خيار االنفصال، بـــل إن بعض دول 
الخليج شنت حمالت أمنية لمنع تدفق األموال 
إلى الحراك الجنوبي في الداخل إثر شـــكاوى 

تقدم بها الرئيس علي عبدالله صالح.

دور حزب الله 

كان حـــزب اللـــه وإيران يراقبـــان الموقف 
وألســـباب يظل الكثير منها غامضا قررا فتح 
قناة اتصال مع علي سالم البيض، وهو األمر 
الذي فســـره البعض برغبة إيران في استثمار 
حالة الفوضى الخالقة التي بدأت تتشـــكل في 

جنوب اليمن.
وعـــرض أخضر على من يعتقـــد أنه مدير 
مكتب علي ســـالم البيض أن يقـــّدم حزب الله 
خدماتـــه من خالل تدريـــب العديد من عناصر 
الحراك الذين يرشـــحهم البيـــض، كما اقترح 
اســـتضافة الحزب لقنـــاة الحـــراك الجنوبي 

وتقديم الدعم المادي والفني لها.
في العـــام 2011 ومع تصاعد االحتجاجات 
المطالبة برحيـــل الرئيس علي عبدالله صالح 
اعتبر العديد من قادة الحراك الجنوبي وعلى 
رأســـهم أمين عـــام المجلس األعلـــى للحراك 
العميد عبدالله الناخبي، أن مطالب االنفصال 
لم تعد منطقية وأن األجدر الوقوف مع الثورة 
الشبابية إلســـقاط نظام الرئيس علي عبدالله 
صالـــح الـــذي اعتبـــره الســـبب الحقيقي في 
معانـــاة الجنوبييـــن. وأثار موقـــف الناخبي 
غضب العديد من أجنحة الحراك التي سارعت 

في أول اجتماع لها في شبوة في يونيو 2011 
باستبدال الناخبي بأحد صقور الحراك.

في شقة جديدة تم افتتاحها في ذات المبنى 
الذي يضم قنوات المنار والمسيرة والساحات 
كانـــت قناة عـــدن اليف تبث نوعـــا جديدا من 
الخطابـــات التي لـــم يعهدهـــا اليمنيون، وقد 
ســـاهم هذا الخطاب وفقا لمراقبين في تغيير 
مزاج الشارع الجنوبي وجعله أكثر تشددا، بل 
وصـــل األمر إلى وصـــف اليمنيين بالمحتلين 

وحتى إنكار يمنية الجنوب.
وكان علي ســـالم البيض قد قـــرر االنتقال 
إلى بيـــروت برعايـــة وحماية من حـــزب الله 
اللبناني، وتحولت بيروت إلى مركز رئيســـي 

ألنشطة الحراك وفعالياته.
وفـــي العـــام 2013 ومـــع رحيـــل الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح وتولي عبدربه 
منصـــور هادي ســـدة الرئاســـة باعتباره أول 
جنوبي يتولـــى هذا المنصب، شـــهد الحراك 
الجنوبـــي في الداخل موجـــة تراجع إضافية، 
وكان القيـــادي الجنوبـــي البـــارز محمد علي 
أحمد هـــذه المرة أبرز وجوههـــا، حيث وافق 
على قيادة فريـــق الحراك الجنوبي في مؤتمر 
الحـــوار الوطنـــي الشـــامل في ظـــل معارضة 
شـــديدة في صفـــوف أفراد الحـــراك الجنوبي 

الذين قالوا إن هذا الحوار ال يعنيهم.
وفـــي العـــام 2013 مـــر الحـــراك الجنوبي 
بأضعـــف مراحلـــه وبـــدا علي ســـالم البيض 
يغّرد وحيدا خارج الســـرب من مقر إقامته في 
بيـــروت، في حين بدأ حـــل القضية الجنوبية 
يلوح في األفق من خالل طرح قضية الفيدرالية 
التي رأى الكثير من الجنوبيين أنها ســـتكون 
حال عـــادال وممكنا، مع اســـتحالة دعم مطلب 

االنفصـــال إقليميـــا ودوليا. لـــم يقف البيض 
مستســـلما فقد وجه أنصاره إلى إحراق صور 
الرئيس عبدربه منصور هادي وخصوصا في 
عدن والمـــكال، كما تحدثت الكثير من التقارير 
عن تواصل البيض مع زعيم الجماعة الحوثية 

بهدف تنسيق الجهود بين الطرفين. 
وبدأت نتائج هذا التنسيق من خالل تبني 
الحوثيين إعالميا لمطالب الجناح المتشـــدد 
في الحـــراك الجنوبي، فيما أخـــذ حراك علي 
ســـالم البيض يتغنـــى بمظلوميـــة الحوثيين 

وحقهم في نشر فكرهم.
وظل الشـــارع الجنوبي منقـــادا لتوجهات 
قياداته التي انخرط الكثير منها في صراعات 

جانبية. 
وتوزعـــت خارطة الـــوالءات بشـــكل حاد؛ 
فبينمـــا لزمـــت قيادات بـــارزة الصمـــت مثل 
الرئيـــس الســـابق علي ناصـــر محمد، ظهرت 
قيادات أخـــرى غير راضية عـــن التقارب بين 

بعض أجنحة الحراك وإيران وحزب الله. 

انقالب الحوثيين

اســـتمرت حالـــة العبـــث والتخبـــط حتى 
ســـقوط صنعاء فـــي الحادي والعشـــرين من 
ســـبتمبر 2014. ورحـــب الجنـــاح األبـــرز في 
الحـــراك الجنوبـــي الـــذي يقوده علي ســـالم 
البيـــض ضمنيا بهـــذه الخطـــوة، انطالقا من 
التنسيق السابق مع الحوثيين واعتقادا منهم 
بأن الحوثي ســـيفي بوعـــوده المعلنة في ما 

يتعلق بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم.
فـــي خطابـــه األول بعـــد الســـيطرة علـــى 
العاصمة صدم عبدالملك الحوثي الجنوبيين، 
عندما اســـتعار لســـان الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح وجوهر شـــعاره الشهير الذي 
رفعـــه في حرب صيف 94 ”الوحدة أو الموت“. 
وسرعان ما تحولت شعارات الحوثي إلى أمر 
واقـــع عندما وصلـــت طالئع ميليشـــياته إلى 
مشارف مدينة عدن في مارس من العام 2015.

وتعرضـــت مدينـــة عـــدن ومـــدن الجنوب 
عمومـــا لحالـــة دمار غيـــر مســـبوقة وصمت 
الحـــراك الجنوبي ولم يصدر مجلســـه األعلى 
الـــذي يقيـــم معظم قادته في بيـــروت أي بيان 
يذكر، فيما شعر الجنوبيون بخيبة أمل فائقة 
عندمـــا التزمت قنـــاة عدن اليـــف الصمت بل 
ولم تخف انحيازها للحوثيين الذين نشـــروا 

الخراب في مدن الجنوب.
فكـــر الجنوبيون بقادة الحـــراك الجنوبي 
الذيـــن تبيـــن أن الكثيـــر منهـــم قـــرروا ربط 
مصيرهم بمحور إيران على حســـاب قضيتهم 
وفضلـــوا االلتفـــاف هـــذه المرة حـــول القادة 
الميدانييـــن للمقاومة الجنوبية التي فرضتها 
الحـــرب، وهو ما تســـبب في نهايـــة المطاف 
في والدة جيل جديـــد من القادة أكثر التصاقا 

بالشارع الجنوبي وهمومه.
الحـــراك  صقـــور  بعـــض  الحقـــا  وظهـــر 
التقليدييـــن فـــي بيـــروت وظهر آخـــرون في 
صنعاء يحظون برعاية الميليشيات الحوثية، 
غير أن الحرب كشفت عن خارطة قوى جديدة، 
كما غيرت المزاج الشـــعبي مجددا وهو األمر 
الذي تســـبب عمليا في خسارة حزب الله ومن 
ورائه إيران لرهان مصادرة الشارع الجنوبي، 
الذي بات أكثر عدائية لكل ما يتصل بالمشروع 

اإليراني في المنطقة.

[ الجنوبيون باتوا أكثر عدائية لكل ما يتصل بالمشروع اإليراني [ فشل تحالف حزب الله والحوثيين وعلي سالم البيض 
تحوالت الحراك الجنوبي.. ورقة أخرى عصية على إيران

ميثل اليمن، إلى جانب العراق وســــــوريا، وجهة اســــــتراتيجية تصــــــب في عمق األهداف 
ــــــة من األحداث الكبرى التي  ــــــة فــــــي املنطقة، وهو ما دفعها إلى االنخراط في جمل اإليراني
جــــــرت وجتري في هذا البلد، مبا في ذلك احلراك الشــــــعبي اجلنوبي الذي حاولت تغيير 
مســــــاره وفق مــــــا يخدم مصاحلها، لكن يبدو أن الكثير مــــــن الفاعلني اليمنيني ميدانيا قد 

انتبهوا لهذا البرنامج، وأغلقوا املنافذ أمام املد اإليراني جنوب اليمن.
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في 
العمق

كل الظروف باتت ضد إيران في اليمن

علـــي ســـالم البيض ينتقـــل إلى 

بيروت برعاية من حزب الله الذي 

حـــول بيروت إلـــى مركز رئيســـي 

ألنشطة الحراك وفعالياته

◄

الحرب كشـــفت عن خارطة قوى 

جديـــدة ممـــا تســـبب عمليـــا في 

خسارة حزب الله ومن ورائه إيران 

لرهان مصادرة الشارع الجنوبي

◄

{ســـقوط اليمن يعني فتح شـــهية اإليرانييـــن للتمدد في دول عربية أخرى وال ســـيما دول مجلس 

التعاون الخليجي، التي ستكون محاطة بأنظمة موالية لطهران من الغرب والشمال والشرق}.

عبدالله املدني
باحث بحريني

{إيـــران هزمـــت عســـكريا في الجنـــوب على يـــد دول التحالـــف العربي والمقاومة الشـــعبية 

الجنوبية وانكسر مشروعها التوسعي على أسوار عدن}.

سعيد سالم بافرج
قيادي في احلراك اجلنوبي

} المــكال (اليمن) - يزيد انعدام االستقرار 
السياســـي في اليمن تنظيـــم القاعدة جرأة، 
وهـــو الذي يخوض حرب وجـــود مع تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية الـــذي نجح في ســـحب 
البســـاط من تحت أقـــدام التنظيـــم األصل. 
ويعتبـــر اليمن الحصن األخير للقاعدة وفيه 

تترّكز أقوى فروع التنظيم.
ومـــن أبرز المناطق التي يســـيطر عليها 
تنظيـــم القاعـــدة مدينـــة المـــكال، عاصمـــة 
محافظـــة حضرموت، شـــرقي اليمـــن، التي 
دخلـــت عامها الثاني، تحت ســـيطرة تنظيم 
القاعدة، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الضربات 
الجويـــة األميركية والعربية لمواقع التنظيم 

في المدينة الساحلية.
تعّد حضرموت، أكبـــر محافظات اليمن، 
إذ تمثـــل ثلـــث مســـاحة البـــالد، وتنقســـم 
إداريا وعســـكريا إلى منطقتين هما ســـاحل 
حضرموت، التي تخضع لســـيطرة القاعدة، 
حضرمـــوت،  وصحـــراء  وادي  ومديريـــات 
وتســـيطر عليها القـــوات الموالية للحكومة 

اليمنية.
وشـــن مســـلحو القاعدة فـــي الثاني من 
أبريـــل 2015 هجومـــا واســـعا علـــى المكال 
ومقراتها الســـيادية انتهى بانسحاب قوات 

األمن والجيش اليمني.
وبات التنظيم يدير شـــؤون المدينة، منذ 
ذلك الحين وحتى اللحظة، ويفرض سيطرته 
علـــى أهم المواقـــع فيها كالمينـــاء والقصر 
الجمهوري واأللوية والمعســـكرات والمقار 
األمنيـــة، كما يشـــرف على كافة مؤسســـات 
الدولة المدنية كالصحة والكهرباء والتعليم.
وشـــهد مينـــاء المـــكال والشـــحر، خالل 
ســـيطرة تنظيـــم القاعـــدة، حركـــة تجارية 
غير مســـبوقة، وباتت العشـــرات من السفن 

المحملة بالمشـــتقات النفطية والســـيارات 
ومـــواد الغذاء ومســـتلزمات البناء ترســـو 
يوميـــا علـــى الميناءيـــن، األمر الذي شـــكل 
مصدر دخـــل للتنظيم، من خـــالل الضرائب 
الجمركية الكبيرة الذي يفرضها على دخول 

البضائع.
وأنشـــأ تنظيم القاعدة جهاز الحســـبة، 
يحمل شـــعار ”األمر بالمعـــروف والنهي عن 
المنكـــر“؛ تقـــوم عناصره بتجهيز ســـيارات 
وتضـــع عليها مكبرات للصـــوت، تطوف في 

شوارع المدينة واألسواق العامة. 
إضافـــة إلى جهاز الحســـبة، أقام تنظيم 
القاعدة محكمة للفصل في قضايا الســـكان، 
وأصدرت المحكمة منذ تأسيســـها أحكاما، 

منها الجلد واإلعدام والرجم.
تماشـــى الســـكان المحليون مع الوضع 
الجديـــد للمدينـــة، بعد خضوعها لســـيطرة 
وحكـــم تنظيم القاعدة، وفقا ألحد ســـكانها، 
ويدعى يونس عبدالله. وقال عبدالله ”أغلب 
شـــرائح المجتمع ال يؤيدون تنظيم القاعدة، 
لكن الخوف يســـيطر عليهم، ألن من يحكمهم 

ال يعرف غير القوة”.
أمـــا لطفـــي منير، أحـــد ســـكان المدينة 
أيضـــا، فيـــرى أن تنظيم القاعـــدة نجح في 
صنع حاضنـــة لـــه، واســـتقطب العديد من 
الشـــباب ذوي التوجهات الســـلفية وآخرين 
عاطليـــن عـــن العمـــل، مرجعـــا ســـبب عدم 
انتفاضة الســـكان ضد التنظيم إلى الخوف 

من بطشه.
ويتخّوف الســـكان من أن يتخذ التنظيم 
قرار المواجهة المسلحة مع قوات الحكومة 
إذا قررت مهاجمة المدينة، وما سيخلفه ذلك 
مـــن دمار واســـع في المدينة، علـــى غرار ما 
حـــدث في العام 2011، فـــي مدينة ”زنجبار“، 

عاصمة محافظة أبين جنوبي البالد، عندما 
سيطر عليها التنظيم، وشنت الحكومة حربا 
واسعة الســـتعادتها، خلفت ضحايا وخرابا 
كبيرا بالمدينة. لكن مع ذلك يؤمن اليمنيون 
بـــأن أمر اســـتعادة المكال ومختلـــف المدن 
والمحافظات اليمنية الخارجة عن ســـيطرة 
الحكومة الشـــرعية أمر ضـــروري، مهما كان 
ثمنـــه باهظـــا، فما من شـــّك فـــي أن الوضع 
الحالي بقدر ما يســـتمر يـــزداد معه الوضع 

سوءا ويتفاقم الفقر ونقص التنمية.
ومنذ سيطرته على المكال، ظهر التنظيم 
مكشـــوف الظهر، ما جعلـــه عرضة لهجمات 
شنتها طائرات أميركية دون طيار، وأسفرت 
عـــن مقتـــل العديد مـــن قياداتـــه وعناصره 
العســـكرية، أبرزهـــم زعيم التنظيـــم، ناصر 

الوحيشـــي، الـــذي قتل بغـــارة جوية في 12 
يونيو الماضي، في مدينة المكال.

وأعلـــن الجيش األميركي فـــي 23 مارس 
الماضي، أنه شـــّن هجوما على معسكر قال، 
إنه ”يتبـــع تنظيم القاعـــدة باليمن“، وخّلف 
أكثر مـــن 40 قتيال من عناصـــر القاعدة و30 

جريحا، بحسب مصادر طبية. 
ورد التنظيم على التصريحات األميركية، 
بالقول، إن ”المعســـكر المستهدف كان عاما 
ويتـــدرب فيه متطوعـــون لقتـــال الحوثيين 
وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح“. 
وانضمـــت مقاتـــالت التحالـــف العربي، 
بقيـــادة الســـعودية، خالل األيـــام الماضية، 
إلى الطائرات األميركية في استهداف مواقع 

القاعدة، بالمدينة. 

صالح البيضاني
كاتب من اليمن

الجهاديون يحكمون قبضتهم على المكال وأهلها

المكال اليمنية: هنا القاعدة
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[ ال الغرب وال المسلمون ينظرون إلى انتمائنا بأنه أصيل في بالدنا  [ المواطنة حماية لمسيحيي الشرق ولمسلميه وكل طوائفه
مسيحيو الشرق: لسنا مع الدكتاتوريات واألسلمة تخيفنا

في 
العمق

{تعزيز وحماية حقوق األشـــخاص المنتمين إلى األقليات يســـاهم في تعزيـــز اندماجهم بمجتمعاتهم 
وبالتالي تحقيق االستقرار السياسي واالجتماعي وتجنب الصراعات}.

نائل جرجس
باحث لبناني

{قتل التنظيمات اإلرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش لألقباط في ليبيا والشرق األوسط ليست إبادة 
جماعية، وإنما يقوم على أساس سياسي في المقام األول}.

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

} يعيـــش املســـيحيون هـــذه األيـــام مخاض 
الراهن بدينامية خاصـــة، ذلك أنهم مواطنون 
أصيلـــون وجـــزء مـــن تاريخ وراهـــن املنطقة 
وهمومها، وبالتالي جزء من حراكها. كما أنهم 
ينتمون إلى أقلية عددية تخشـــى هيمنة مزاج 
األكثريـــة، خصوصا حني يتلـــّوث ذلك املزاج 
بعقلية تطـــرف وتعصب وإقصـــاء وفوقية ال 
تقبل باآلخر وجودا وثقافة وفكرا ومنط عيش.

يرفض الدكتور هاري هاكوبيان، مستشار 
الكنيســـة الكاثوليكية في بريطانيا لشـــؤون 
الشرق األوســـط، وضع جميع املسيحيني في 
املنطقـــة في ســـّلة واحدة، لكنه مـــع ذلك يؤكد 
أن ”املســـيحيني فـــي مصـــر ولبنـــان واألردن 
وفلســـطني، يواجهون مجموعة من التحديات 
ال تختلف بشـــكل كبيـــر عن التحديـــات التي 

واجهوها قبل الربيع العربي“.
يتوّقـــف هاكوبيان عند حال املســـيحيني 
في ســـوريا، حيـــث املعاناة مـــن وطأة احلرب 
والعنف والتشرد، ويلفت إلى أن ذلك ”مؤسف 
بالنســـبة إلى ســـوريا، ذلـــك أن مجتمع البلد 
متعـــدد، وغياب املســـيحيني ســـوف لن يغير 
فقط التركيبة الدميغرافية لســـوريا، بل أيضا 

اجلانب السيكولوجي للمجتمع“.
ويعتبر هاكوبيان أن احلالة األسوأ هي في 
العراق، حيث كان استهداف املسيحيني مركزا 
وعنيفا، ”وكان ســـابقا على الربيـــع العربي، 
أي منـــذ غـــزو العراق عـــام 2003. وقد تعّرض 
املســـيحيون إلـــى جانـــب األقليـــات األخرى 
األصغـــر حجما، مثـــل الصابئـــة واإليزيديني 
أو املندائيـــني، إلـــى أخطـــار مباشـــرة جعلت 
وجودهم غير آمن. وتتحدث األرقام حاليا عن 
أن عدد املسيحيني يبلغ 300 ألف نسمة تقريبا، 
مبـــا ميثل نصف ما كان ميّثلـــه في بداية هذا 

القرن“.

يـــروي األب نـــدمي نصار، مدير مؤسســـة 
وعي، أنه ”حني بدأ ما يسمى بالربيع العربي 
في تونس وانتشر تدريجيا في منطقة الشرق 
األوســـط، استبشـــر الناس خيرا وتوقّعوا أن 
التغيير قادم بعد طول انتظار“. ورصد نصار 
تعطشـــا فـــي املنطقـــة لتحقيـــق احلداثة مبا 
هي ”حرية الـــرأي و حرية العمل السياســـي 
و ضـــرورة االنتقـــال من احلكـــم األحادي إلى 
احلكـــم التعـــددي، كل هذا شـــجع املاليني من 

الناس على متابعة هذا احلراك بأمل التغيير“.
من جهته ال يعتـــرف املطران داؤد، مطران 
الســـريان في اململكة املتحـــدة، بذلك ”الربيع� 
ويعتبـــره ”عاصفـــة هوجـــاء عصفـــت بأهل 
املنطقة بشكل عام واملسيحيني بشكل خاص“. 
يتحـــدث داؤد عن حال التشـــريد الذي أصاب 
املســـيحيني، فيقول ”أصبح املاضـــي تاريخا 
يحنون إليه، وبات املســـتقبل مجهوال، وضاع 
مـــن يدهـــم التـــراث والتقليد والوطـــن. وهذا 
الربيـــع الذي ينادون به ليس زراعة وبذرا، بل 

هو اقتالع وإلغاء“.

املسيحيون والربيع العربي

 يرى هاكوبيان أن املســـيحيني في الشرق، 
وبحكـــم كونهـــم أقليـــة، ”مالـــوا إلـــى حتري 
احلماية لدى حكام البالد التي يعيشون فيها“. 
ويشـــدد على أن األقلية الدينيـــة عامة تفّضل 
”التمســـك بحاكم يســـمُح لها مبمارسة بعض 
احلقوق احملدودة (مثل العبادة)، بدل الطموح 
إلى حتصيل احلقوق األساسية مثل املساواة  

واحلريات املدنيـــة التي ميكن أن 
ترتد ضدها في املستقبل“.

ميكن  أنه  هاكوبيان  ويضيف 
فهم ذلك كرّد فعل بشـــري فطري، 
لكنه يســـتدرك بأن ذلك ”يخالف 

العديد من املعايير، ال ســـيما 
تعاليم الســـّيد املسيح 

للتضامن  تدعو  التي 
مع الفقير والضعيف 
الغنـــي  مـــع  وليـــس 

والقوي“.
وضع  نصار  ويرفض 
املسيحيني في املنطقة في 

قالب واحـــد، ذلك أنهم ”ينتمـــون إلى تيارات 
سياسية وفكرية مختلفة متاما مثلهم مثل كل 
املواطنني اآلخرين من األديان األخرى“. ويرى 
أن مشـــاعر املســـيحيني إزاء ”الربيع العربي“ 
كانـــت مرّحبة ”كنـــا نظن ونأمـــل أن مثل هذا 
احلراك ســـيخلق وحدة صّف بني كل مكّونات 
املجتمع ويزيدها حلمة وتعاضدا وانسجاما“.

لكـــن املطران داؤد ال يرى في هذا ”الربيع� 
إال مؤامرة لتفتيت اللحمة الوطنية وتقســـيم 
املنطقـــة وزرع الفـــنت والطائفية بـــني األديان 
والقوميات“، وهو يقول ”إننا نحن املسيحيني 
نرفض هـــذا الربيع شـــكال ومضمونـــا“، وال 
يعتبـــره إال مخّصبا بـ“أجندات تخدم مصالح 
وأطماع وسياســـات“، متمنيا من املســـوؤلني 
فـــي الشـــرق أن يكونوا ”أكثـــر نضجا وحذرا 
لتجنيـــب املنطقة النزاعـــات التي ال مبرر لها، 
وأن يخدمـــوا مصالـــح شـــعوبهم ال مصالح 

الغرباء“.
وال شـــك، ودون أي مواربـــة، أن شـــوائب 
الربيع العربي كما يســـتنتجها املســـيحيون 
تســـتنُد على ظواهر األســـلمة التـــي أنطلقت 
وفـــق عناويـــن مختلفة، بحيث جـــرى اخللط 
بني اإلســـالم واإلســـالم السياســـي من جهة، 
كما وضع املســـيحيون وجها لوجه أمام واقع 
هيمنة الدين على اللغة السياسية في املنطقة.

يذّكر هاكوبيـــان بالتعايش التاريخي بني 
األديـــان في املنطقـــة، لكنه يذهـــب إلى صلب 
املوضوع ”املشـــكلة هي مع اإلسالم السياسي 
الذي يرفـــض االعتـــراف بالهويـــة والتاريخ 
والقيم االميانية للمســـيحيني ومؤسســـاتهم، 
ويتعامل معهم بصفتهم مواطنني من الدرجة 
الثانيـــة، أو أهل ذمة في أحســـن األحوال، أو 
كفارا غير مرغـــوب بوجودهم وجب اعتناقهم 
اإلسالم أو قتلهم. هذا ما يشعر به املسيحيون، 
سواء كان ذلك صحيحا أم ال، وهو أمر ال يقبله 

معظم املسيحيني“.
في هذا الشـــأن يالحظ نّصـــار أنه ”فجأة 
بدأت الشـــعارات تتغير من شـــعارات وطنية 
علمانية حتترم النســـيج االجتماعي اخلاص 
لكل بلـــد في الشـــرق، إلى شـــعارات متطّرفة 
إقصائية إلغائية، ليس فقط للمســـيحيني أو 
األقليـــات، بل لكل مـــن يخالفها الـــرأي (…). 
اســـتطاع اإلســـالم السياســـي أن يخفي أنه 
ليـــس مختلفا عـــن األنظمـــة الدكتاتورية 
الفاسدة (…) وهو أنه آت ليقمع الشعوب، 

ولكن هذه املرة باسم الدين وباسم الله“.
مـــن جهتـــه يدعـــو املطـــران داؤد إلى 
اخلشـــية واحلـــذر ”مـــن تســـييس الدين 
أو مـــن يسيســـون الدين ويســـتعملونه 
لتمريـــر  ويســـتغلونه  خاصـــة  لغايـــات 
أفكارهم وتطّلعاتهـــم“. ويضيف ”بصراحة 
اإلســـالميون زجوا بالدين في موقف صعب 
واســـتخدموا بعـــض اآليات التـــي قيلت في 
حينها والتي ليس مـــن املمكن تطبيقها على 

عالم اليوم“.

 يـــرى هاكوبيـــان أن عالقـــة املســـيحيني 
بأنظمة احلكـــم نابعة من احلاجـــة إلى األمن 
واالستقرار التي تبرر، رمبا، التمسك باحلاكم 
الذي خبروه بديال عن املخاطرة بالعيش وفق 
نظام عيش غير مضمـــون، غير أن األب نصار 
يؤكـــد مـــن جهته أن املســـيحيني في الشـــرق 
”لـــم يقبلـــوا يومـــا أن يكونـــوا حتـــت حماية 
دكتاتوريـــات املنطقـــة، ورفضـــوا باســـتمرار 
أن يكونـــوا أتباعـــا حلـــكام معينـــني، معتبرا 
أن ”انتماءنا كمســـيحيني هـــو انتماء للوطن 
واملجتمـــع، وليـــس انتمـــاء سياســـيا حلاكم 

بذاته“.
يقـــول نصار إن منطلقات املســـيحيني هي 
”املواطنة التي تعطـــي وتصون احلق للجميع 
في اختيار اجتاهاتهم الفكرية والدينية وحتى 
األيديولوجية، وتفتح لهم املجال في املنافسة 
في احلقل السياســـي خلدمة املجتمع والعمل 
علـــى ارتقائـــه“، ثـــم يخلـــص ”جاء اإلســـالم 
السياســـي ليلغي مفهوم املواطنة ويستعيض 
عنه بإعـــادة اجلدل حـــول حتويـــل األقليات، 
مرة أخرى، إلى أهـــل الذمة و جعلهم يدفعون 

اجلزية“.
يقتـــرب نصار من وطنه ســـوريا ليقول إن 
”األحـــداث برهنت أن احلّل العســـكري لم يكن 
الطريق األمثل للتغيير الذي يتوق إليه الناس، 
ولم يحقق الشعارات التي يرفعها اجلميع من 
حرية ودميقراطية وحياة أفضل للناس، وإمنا 
أظهر التكالب الهائل نحو الســـلطة واملال، ما 
دفـــع البلد إلـــى هاوية ونفـــق مظلمني ال أحد 

يعرف كيف اخلروج منهما“.
ويواصـــل األب نصـــار انتقاده لإلســـالم 
السياسي ويتهمه بأنه ”لم يفرز فكرا مستنيرا 
يرســـل رســـائل االطمئنان واالحترام واحملبة 
لألقليـــات الكثيـــرة املوجـــودة فـــي الشـــرق، 
ومـــا أرســـله كان ينتمي الى خطـــاب اإلقصاء 

والتهديد والوعيد“. 
ويرفض املطران داؤد أي تلميح باستئناس 
املســـيحيني بالدكتاتوريـــة حتريـــا للحماية. 
فهو حاســـم في أن ”الدكتاتورية هي استعباد 
وأنانيـــة، ونؤمـــن أن الســـّيد املســـيح حـــرر 
اإلنســـان من العبودية وأعطاه مفاهيم جديدة 

وقّيم حتى يعيش احلرية“. 
ويذّكـــر املطـــران داؤد أن ”العالـــم  اليوم 
أصبـــح مثقفا ومتعلمـــا وحضاريا، فولى ذلك 

الزمان اإلقطاعي والدكتاتوري (…). عانينا من 
هكذا حكام، لكن ال ميكن القبول بالقضاء على 

الدكتاتورية الستبدالها بحكام متطرفني“.

بني الشرق والغرب

 في ما يتم تداوله حول انتماء املســـيحيني 
بني شـــرق وغرب، يرى الدكتور هاكوبيان أنه 
”من اخلطأ القول ببساطة إن املسيحيني يحبون 
الغـــرب“، مضيفـــا أن املســـيحيني ”عانوا مع 
املسلمني من االستعمار والهيمنة واالحتالل“. 
ويشـــير إلى مـــا كتبه مثقفون مســـيحيون عن 
أزمات الشـــرق األوسط ومسؤولية السياسات 
الغربية في ذلك، كما عن ”ارتيابهم من الدوافع 
الغربيـــة، ومدى متســـكهم بالبقـــاء في منطقة 
الشرق األوســـط“. ومع ذلك يرى هاكوبيان أن 
املسيحيني ”يحتاجون إلى الشعور باألمان أو 

أنهم موضع ترحيب في أوطانهم“.
ويشـــكو األب نصار من أنـــه ”ال الغرب وال 
مســـلمو الشـــرق ينظرون إلـــى انتمائنا بأنه 
أصيل في بالدنا املشرقية، فنحن بعيون الكثير 
من املسلمني امتداد للغرب املسيحي، والبعض 
يذهـــب إلـــى أبعد من ذلـــك ليعتبرونـــا عمالء 
للغـــرب املســـيحي، أما الواقع فهـــو أن الغرب 
ليس مســـيحيا ونحن ال نشـــكل في اهتماماته 

ومصاحله في الشرق أي ثقل“.
من جهته يذهب املطران داؤد إلى لّب املسألة 
”نحن شـــرقيون ويهمنا بلدنا، ولكن الناس، كل 
الناس، تتطلع اليوم نحو الغرب للعيش بسالم 
ولتأمني مســـتقبل األوالد وممارســـة احلقوق 
بكل حريـــة“، لكن داؤد ال تغشـــيه املظاهر ذلك 
أنه ال يغفل أن ”حكومات الغرب هي جزء كبير 
من مشاكلنا“، مضيفا ”دائما نحن كمسيحيني 
نتهم بالتبعية للغرب على أساس أنه مسيحي، 
وهذا غيـــر صحيح، والسياســـة الغربية ليس 
لها أي اجتـــاه ديني، والغرب لـــم يقدم لنا أي 
خدمة أو مساعدة، وكثيرا ما نكون ورقة جتارة 
بيـــده“. يقارب هاكوبيان األمـــر من حقيقة أنه 
”عندما يحتفل املســـيحيون بعيد امليالد أو عيد 
الفصح فهم يتطلعون نحو بيت حلم والقدس، 

وليس سيدني أو لشبونة!“.
فـــي شـــهادة رجـــال علـــى متاّس مباشـــر 
بالهّم املســـيحي في املنطقة، تبرز معالم كارثة 
تاريخية تهّم كل شعوب املنطقة، ذلك أن إفراغ 
املنطقـــة املنهجـــي أو العبثي من مســـيحييها 
هو تشـــويه جذري لهوية هذا الشـــرق وتعدده 
وثرائـــه الروحـــي والثقافـــي. رمبـــا فـــي تلك 
الصرخات املسيحية الصادرة من وجع أصيل 
مـــا يجـــب أن يوقظ في عمـــوم املنطقـــة وعيا 
اســـتثنائيا لوقف نزيف الوجود املسيحي في 
كل املنطقـــة. صحيح أن كـــوارث املنطقة تطيح 
حاليـــا مبواردها من بشـــر وحجـــر، دون كثير 
تفريق بني الطوائف واملذاهب واألديان، بيد أن 
وقع الكارثة على األقلية، بصفتها أقلية، أشـــد 

إيالما ووقعا، من بقية املكونات االجتماعية.

أجراس كنائس الشرق ستظل تقرع وصدى ترانيمها لن يخفت

يلقي الربيع العربي بثقل مقلق على وضع 
ــــــك أنه في عملية  ــــــات في املنطقة، ذل األقلي
ــــــا، انهيار  ــــــوالدة اجلديدة اجلارية حالي ال
ــــــم ومؤسســــــات وعقائد طاملــــــا نظّمت،  لقي
ــــــش الطوائف  ــــــي، تعاي ــــــو بشــــــكل جزئ ول
ــــــن توّلت  واجلماعــــــات في مــــــا بينها. ولئ
األيديولوجيات تارة، وســــــيف االســــــتبداد 
ــــــك التعايش واحلّد  تارة أخرى، فرض ذل
من توتراته، فإن سقوط االثنني معا تداعى 
سلبا على عالقة األقليات مع األكثرية، كما 

على عالقة األقليات باألقليات.

المطران توما داؤد: 
المسيحيون يرفضون الربيع 

العربي ويعتبرونه مخصبا 
بأجندات تخدم مصالح وأطماعا

األب نديم نصار: 
اإلسالم السياسي لم يفرز فكرا 

مستنيرا، وخطابه ينتمي إلى 
فكر اإلقصاء والتهديد والوعيد

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني

يـــروي األب نـــدمي نصار، مدير مؤسســـة 
”حني بدأ ما يسمى بالربيع العربي  وعي، أنه
في تونس وانتشر تدريجيا في منطقة الشرق 
األوســـط، استبشـــر الناس خيرا وتوقّعوا أن 
التغيير قادم بعد طول انتظار“. ورصد نصار 
تعطشـــا فـــي املنطقـــة لتحقيـــق احلداثة مبا 
هي ”حرية الـــرأي و حرية العمل السياســـي 
و ضـــرورة االنتقـــال من احلكـــم األحادي إلى 
احلكـــم التعـــددي، كل هذا شـــجع املاليني من 

واحلريات املدنيـــة التي ميكن أن 
ترتد ضدها في املستقبل“.

ميكن  أنه  هاكوبيان  ويضيف 
فهم ذلك كرّد فعل بشـــري فطري، 
”يخالف  لكنه يســـتدرك بأن ذلك
العديد من املعايير، ال ســـيما

تعاليم الســـّيد املسيح
للتضامن  تدعو  التي 
مع الفقير والضعيف 
الغنـــي  مـــع  وليـــس 

والقوي“.
وضع نصار  ويرفض 

املسيحيني في املنطقة في 

فـــي الش
لتجنيـــب
وأن يخد
الغرباء“
وال ش
الربيع ال
تســـتنُد
وفـــق عن
بني اإلسـ
كما وضع
هيمنة الد
يذّكر
األديـــان
املوضوع
الذي يرف
والقيم اال
ويتعامل
الثانيـــة
كفارا غير
اإلسالم أ
سواء كان
معظم املس
في ه
بدأت الش
علمانية
لكل بلـــد
إقصائية
األقليـــات
اســـتطا
ليـــس
الفاس
ولكن
م
اخلش
أو م
لغايــ
أفكاره
ي

اإلســـال
واســـتخ
حينها و
عالم اليو

300 ألف 
نسمة تقريبا عدد المسيحيين في 

العراق، بما يمثل نصف ما كان يمثله 
في بداية هذا القرن

د. هاري هاكوبيان: 
المسيحيون يحتاجون إلى 

الشعور باألمان وأنهم موضع 
ترحيب في أوطانهم
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} إذا كانت الراحلة زها حديد قد صممت 
ألف مشروع في أربعني بلدا منها السعودية 
واإلمارات وقطر واملغرب، وكانت تدير شركة 

يعمل حتت إدارتها ٤٠٠ متخصص في 
الهندسة بكلفة سنوية تقدر بـ٤٤ مليون باوند، 

فمن الطبيعي أن هذه العبقرية العراقية لم 
حتمل طفال بني ذراعيها، كان اإلبداع ولدها 

الوحيد.
عاشت عزباء ال يتوقف ذهنها عن التفكير 
في العمل، وماتت بسكتة قلبية من اإلرهاق، 
فاألمر يبدو هنا كما قال جدها املتنبي ”وإذا 

كانت النفوس كبارا/ تعبت من مرادها 
األجساُد“.

ما يقوله عنها املتخصصون الكبار بأنها 
رحلت في بداية الطريق رغم عظمة ما أجنزته، 

فهي أعظم رابع معماري ينال امليدالية 
الذهبية للمملكة املتحدة. لقد وضعت اسمها 

بني األسماء الكبرى في فن املعمار إال أن 
الرحيل في سن ٦٥ يعتبر مبكرا جدا في هذا 
املجال. فال توجد طفرات في هذا التخصص 

ألنه صعب ويحتاج إلى تراكم خبرات طويلة. 
وعادة ما يستمر العطاء في املراحل املتقدمة 
من العمر. خسارة عاملية كبيرة الرحيل املبكر 

لدماغ بهذه القدرات.
زها عراقية مبعنى الكلمة فهي مولودة 
في بغداد عام ١٩٥٠ ولم تغادره حتى إكمال 

املرحلة الثانوية. أي أن كل ما هو متعلق 
بتكوين الشخصية والوعي األهم قد تشكل 

هناك من ماء العراق وطينه. املختلف في 
زها أنها لم ُتضع الكثير من الوقت حني 

خرجت من بالدها، فقد درست الرياضيات في 
اجلامعة األميركية ببيروت، ثم دخلت الهندسة 

املعمارية في لندن.
بكل أسف ال أستطيع كتابة دراسة 
متخصصة عن فنها كما يشجع الوزير 

اإلماراتي أنور قرقاش حيث قال ”هل سيغطي 
اإلعالم العربي بحرفية ومعرفة سيرة املبدعة 

الراحلة زها حديد؟ أم سنراه متكلسا متكاسال 
في مساحات األزمات السياسية التي حبس 
نفسه فيها؟“، رمبا املتخصصون بالهندسة 

والنقد املعماري يسمعون دعوة الوزير 
اإلماراتي وميتلكون األدوات لتلك الكتابة 

املتخصصة التي هي بعيدة املنال عن أمثالنا 
من الكتاب البسطاء.

ترحل زها ومدينة أسالفها املوصل 
بيد الدواعش، ومسقط رأسها بغداد بيد 

امليليشيات وإيران. إن املدن التي ساهمت 
في جعل هذه العبقرية ممكنة، تتعرض لغزو 

بربري على يد أبشع الهادمني للحضارة 
والهوية العربية هذه األيام.

وإذا كانت اإلمارات قد أطفأت األضواء 
على اجلسر الباهر الذي صممته زها في 

أبوظبي تأبينا وحزنا، فإن األضواء في 
املوصل وبغداد تنطفئ لفترات طويلة بسبب 

ظالم العقول التي هيمنت على البالد بعد 
احتالل العراق. وكم من طفلة موصلية 

وبغدادية مبوهبة زها وعبقريتها ذبحتها 
سكاكني الدواعش وامليليشيات بغير ذنب.
الراحلة كانت تصمم املباني بطريقة 

فريدة وكأنها قادمة من املستقبل، من عصر 
لم يبدأ بعد. تبدو وكأنها بنايات في حالة 

حركة، وأشكالها غريبة كاملنحنيات والدوائر 
واالنعطافات التي تأخذ معها األنفاس.

سمعنا كلمة تأبني من الرئيس العراقي 
فؤاد معصوم بهذا املصاب، وقد وقف البرملان 
العراقي دقيقة صمت تكرميا لرحيلها. إال أن 

احلكومة العراقية لم تكرم نفسها ووطنها 
ونساءها والعاصمة بغداد ببناء من تصميم 

الراحلة زها حديد كما فعلت دول عربية 
ناجحة كالسعودية مثال.

شهد العالم كلمات تأبني كبيرة من 
شخصيات بريطانية ويابانية وأملانية 

وصينية وفرنسية متخصصة في فن الهندسة 
املعمارية. الراحلة زها كرمت نفسها بنفسها 

من خالل هذه الطاقة التي حملتها بعناد، 
وطوعت بها اإلسمنت واحلديد، وجعلت 

من مفاخر الدول واألمم العظمى جزءا من 
مفاخرها وخيالها.

لقد استمعت إلى كلماتها بوجهها العراقي 
القوي، وعينيها الواسعتني الثابتتني، 

ومنحتني الثقة باإلنسان العراقي واإلبداع. 
فهي ال تهتز وترفض احلديث عن شيء آخر 

سوى العمل. تقول إنها أبدا ال تخلو مع 
نفسها حتى في السرير فهي مأهولة أبدا 

بإبداعها. ال شك بأنها أتعبت قلبها كثيرا بهذا 
الطموح العالي املشرف.

ليس من اخلطأ القول بأنها من أهم 
املعماريني في العالم، ألنها فازت بأرفع 

اجلوائز اخلاصة بهذا الفن، وهي بكل تأكيد 
أهم معمارية على اإلطالق بني نساء العاملني، 

وأيضا أهم عقل معماري عربي وصل إلى 
أعلى درجة ممكنة في حتويل الفضاء إلى 

معالم وروائع باقية لزمن طويل. فهي مدرسة، 
وصاحبة أسلوب، وروح مؤثرة في عصرنا 

والعصور القادمة. يا فتيات بغداد َويا فتيات 
املوصل والعراق؛ هذه زها من أعظم الرموز 

التي تبعث فيكن الطموح نحو احلرية والعلم 
والتفوق.

نحتاج إلى منوذج من خارج الفضاء 
العراقي اجلنائزي املسموم، منوذج صحي 

وعراقي أصيل مثل زها إللهام الشعب العراقي 
وبعث الروح فيه من جديد، خصوصا وأن 

اإلسالم السياسي قد حّول الرموز الدينية إلى 
مصدر كراهية واحتراب وفرقة. نحتاج إلى 

زها كنموذج يتجاوز النقشبنديات والزينبيات 
والداعشيات إلى فضاء أبعد؛ فضاء الطموح 

األوسع والسالم. خصوصا وأن زها حديد قد 
مت تكرميها كإحدى رموز السالم في العالم.

وداعا زها.

زها حديد لم تحمل طفال فاإلبداع طفلها الوحيد

{رحيل المعمارية العبقرية زها حديد وهي في ذروة عطائها وحيويتها الفنية خسارة كبيرة 

للعراق والعالم ال يعوضها إال دوام ذكرها الطيب}.

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

{المشـــكالت العديدة التي يمر بها لبنان تســـاعد على نشـــوء مثل هذه الشـــبكات، وندعو 

القوى األمنية إلى العمل على مالحقة المرتكبين قبل أن يتمكنوا من إنشاء عصاباتهم}.

عاطف مجدالني
نائب عن كتلة املستقبل اللبنانية

} لم يربط تعليق واحد اكتشاف شبكة 
االجتار بالبشر في فنادق جونيه في لبنان 

بانتقام لبنانيني من سوريا من خالل املتاجرة 
بلحم بنات سوريات حتت غطاء شبكة دعارة.

فكرة االنتقام واردة لوال أن الدعارة 
والقوادة ”اقتصاد ظل“ سبق تكون 

املجتمعات. لكن الدعارة سابقة ملهنة القوادة، 
بل كانت محترمة بطريقة ما قبل وصم األديان 

للمهنة باملهانة، حتى أن ملحمة جلجامش 
كانت تصف البغي باملقدسة، تخصيصا 

للبغايا اللواتي وضعن أنفسهن في خدمة 
املعبد.

وفكرة االنتقام غير واردة لكون أعداء 
سوريا األسد باألمس، في معظمهم، هم 

أصدقاؤها اليوم، والعكس بالعكس، فمن 
هو املنتقم؟ دع عنك أن مخترعي كذبة 

جهاد النكاح لهم ارتباط ما بهذه الفضيحة 
اإلنسانية التي لم تكشف خيوطها حتى اليوم.

وإذا كان عمل الشبكة من باب البزنس، 
لكونها تنتمي لعالم جتارة الرقيق الذي يدر 
سنويا حوالي ٥٠٠ مليار دوالر على ممتهنيه 
عبر العالم، بالتساوي مع املخدرات، فإن ذلك 
يفرض االعتناء بـ”أدوات العمل“، واالعتماد 

على عقود بني الراغبة/ الراغب في العمل 
ورب العمل، بحيث يحفظ كل منهما حقوقه 
ما أمكن، مع إدراك كل من الطرفني أن هذا 

العمل غير قانوني، فالقواد ال يدفع ضريبة، 
والعاهرة كذلك، ومن هنا ال تعترف الدساتير 

الغربية بأي عمل ال يساهم في اخلزينة 
العامة، ولذلك هو اقتصاد ظل، يدر دخال غير 
قانوني، ويساهم في انفالت التضخم إن لم 

تكن احلكومات تتحسب له.
ال ميكن أن تكون شبكة جونيه مجرد شبكة 

دعارة، فهي أوال خارج حسابات أي شخص 
خارجها، وخاصة الدولة، إن جاز القتصاد 

الظل أن يكون جزءا من سوق، وثانيا ال إرادة 
حرة للفتيات الـ٧٥ للدخول واخلروج من 

هذه السوق التي تشرف عليها الدولة، لكون 
السوق تتيح الدخول فيها واخلروج منها 

بحرية. رمبا دخل البعض من هؤالء الفتيات 
في الشبكة بإرادتهن، وفي ظروف عادية 

بالنسبة لبعضهن، بغض النظر عن ظروف 
املقتلة السورية، مبعنى أن إحداهن على األقل 

كانت مقتنعة مبمارسة مهنة الدعارة إلعالة 
نفسها، ومقتنعة أن مواهبها ودراستها ال 

تتيح لها عمال أفضل أخالقيا، وأسهل، وبدخل 
جيد ميكنها من مساعدة أشخاص تعيلهم. 

هنا، كان اإلنساني أن تخرج أي فتاة من هذه 
السوق/ الشبكة بإرادتها، وعندها ستكون 

األمور عادية.
املعلومات املتاحة بعد كشف الفضيحة 

تؤشر إلى استغالل مجموعة من رجال 
األعمال/ القوادين لفتيات تائهات في لبنان 
دون عمل أو يقني أو عائل، وإجبارهن على 

تقدمي أجسادهن ملدة ١٥ ساعة يوميا، ضمن 
شقق وفنادق محروسة، وفي ظروف اعتقال 
رهيبة نتردد في تصديق كل تفاصيلها، حني 

يقال إن القواد قطع لسان إحدى الفتيات 
عندما رفضت تنفيذ أوامره، الشك في 

تصديق ذلك جلهة عدم تصور وجود مثل هذه 
الوحشية، وإن كان مبدأ القواد ال يقف عند 

حد من اخلسة، على كونه بال كرامة حتى في 
ما يتعلق بعرضه هو نفسه. التفاصيل غير 
الكاملة لم تتكلم على أعمار الفتيات، ومتى 
تورطن في هذا العمل، فقط مت الكشف عن 

مكان الشقق والفنادق والتعذيب والترهيب، 
وحاالت اإلجهاض الـ٢٠٠ لـ٧٥ امرأة/ فتاة.

يعرف العاطل عن العمل بأنه من يرغب في 
العمل ويبحث عنه وال يجده. وللبطالة أنواع، 

كأن جتد عمال ال يحقق لك االستقرار املادي 
فال يرضيك، أو ال يحقق طموحك، فتتركه.

في حالة فتيات شبكة جونيه لم تبحث 
الفتيات السوريات عن هذا العمل، وحتى ال 
نبالغ، رمبا كان عدد منهن مجبرا سلفا على 

ذلك بحثا عن املال، ورمبا املتعة، أو وهم 
املتعة، أو ألسباب أخرى، وأعرف شخصيا 

قصصا تعود إلى ما قبل عام ٢٠٠٥، عن فتيات 
سوريات كن يسافرن مرة في األسبوع أو أكثر، 

إلى لبنان للعمل في الدعارة بلبنان، والعودة 
مساء إلى بيوتهن أو جامعاتهن. رمبا بحث 

بعضهن عن هذا العمل بشكل فردي، لكن 
وجود ٧٥ منهن في شبكة واحدة ينسف فكرة 

أنهن سعني إلى هذا العمل بإرادتهن. ثم إن 
القواد، كمدير أعمال لهن، فرادى وجماعة، 

يفرض أن يقدم لهن احلماية، وينظم أمورهن 
مقابل أجر، فهذا مبرر وجوده، ما ينفي صفة 

شبكة الدعارة، ويثبت فكرة االجتار بالبشر.
اكتشاف الشبكة لم يكن مفاجأة للسوريني، 

حتى مع الصدمة التي شكلها، ولم يكن 
مفاجئًا ملن تابع القضية، إال ملن يعتقد أنه 
يعيش في مجتمع خرج من املختبر معقما 

منذ حلظات، فدكتاتور الشرق، وتوحش املال 
في الغرب، ساهما في تكبير حجم القطاع 

املوجود منذ آالف السنني، وليست املفاجأة 
أيضا في وجود قوادين سوريني ولبنانيني، 

أحدهم كان محققا في املخابرات اجلوية 
السورية، وليست مفاجأة أن تقع سوريات في 

قبضة عصابة رقيق، بإرادتهن أو مجبرات، 
فقبلهن وقعت فتيات روسيا بعد تفكك االحتاد 

السوفييتي، وفتيات عراقيات بعد احتالل 
العراق، في قبضة العصابات نفسها في 

الشرق والغرب؛ املفاجأة ستكون في إفالت 
املجرم القواد من العقاب، في لبنان هذه املرة.

لبنانيون عاملون في مجال حقوق اإلنسان 
حذروا من ذلك، كما حذروا من تواطؤ محتمل 

لنافذين في الدولة اللبنانية في ”لفلفلة“ 
القضية بعد فراغ اإلعالم منها، كما حدث 

مرارا مع شبكات االجتار باألطفال في مهنة 
التسول، أما وزير الشؤون االجتماعية في 
لبنان رشيد درباس، فقد بدا خارج الواقع، 

األحد املاضي على قناة اجلزيرة، حني ادعى 
أن دولة لبنان لم ُتضيق على سوري واحد في 

حياته ومعيشته، ولم تبعد سوريا من لبنان 
ألنه خالف شروط اإلقامة.

ملاذا يجد السوريون والسوريات، أنفسهم، 
عراة أمام شبكات الدعارة والتسول في لبنان 
احلريات التي ال ُتطاق، يا رشيد درباس؟

اقتصاد االتجار بالبشر في لبنان الذي ال تطاق حرياته

ترحل زها ومدينة أسالفها الموصل 

بيد الدواعش، ومسقط رأسها بغداد 

بيد الميليشيات وإيران. إن المدن 

التي ساهمت في جعل هذه العبقرية 

ممكنة، تتعرض لغزو بربري على يد 

أبشع الهادمين للحضارة والهوية 

العربية

أسعد البصري
كاتب عراقي

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

} في خطابهم السياسي يبدأ اإلسالميون 
بالقول إن املشكلة هي مشكلة ثقافية، لكنهم 
في ممارساتهم العملية ينتهون إلى خالصة 

معاكسة، وهي أن الثقافة هي املشكلة. 
ومختلف احلركات اإلسالمية في العالم 

العربي ينتفخ لديها اجلانب التنظيري في ما 
يتعلق بتشخيص عناصر املشكلة الثقافية كما 

تفهمها، غير أن رؤيتها الثقافية هي جزء من 
الرؤية السياسية لديها، بحيث ال جتد فصال 
بني االثنتني، وهذا ما يجعل اإلسالميني حني 

يصلون إلى احلكم يفكرون في مصادرة الشأن 
الثقافي وطرد الثقافة من املجال العام؛ بحيث 

يصبح األمر بني خيارين، إما خروج الثقافة 
من هذا املجال، أو التبعية للسلطة السياسية.

مناسبة هذا الكالم هي التصريحات 
الغريبة التي أطلقها رئيس احلكومة املغربية 

عبداإلله بن كيران، أمني عام حزب العدالة 
والتنمية اإلسالمي، خالل هذا األسبوع أثناء 

إشرافه على توقيع اتفاقيات تهّم القطاعات 
املهنية في املغرب. فقد قال بن كيران إن البالد 
ليست بحاجة إلى مثقفني أو فالسفة وشعراء، 
بقدر حاجتها إلى تقنيني. وكان وزير التعليم 

العالي احلسن الداودي، من احلزب نفسه، 
قد صرح قبل أشهر هو اآلخر بأن شعبة 

األدب العربي في اجلامعات املغربية غير ذات 
أهمية، ومن األفضل إلغاؤها لصالح الشعب 

العلمية.
قد تبدو هذه املواقف غريبة لدى 

الكثيرين، لكن بتفحص منظور اإلسالميني 
للمسألة الثقافية تصبح القضية مفهومة في 

إطارها اخلاص. فاإلسالميون ال يعيشون 
حالة مصاحلة حقيقية مع املسألة الثقافية، 
والقضية عندهم تبدأ بالنقد العدمي للحالة 

الثقافية وتنتهي عند تنظيم داعش بالهجوم 
على كل ما ينتسب إلى الفن واإلبداع. فإذا 
كانت الثقافة ترتبط باحلرية والنقد وطرح 

التساؤالت، فإن احلرية والتساؤل هما العدو 
الرئيس للجماعات اإلسالمية، التي تنشأ منذ 

اليوم األول وعلى لسانها احلقيقة املطلقة 
التي تريد أن ميشي الناس وراءها.

عاش اإلسالميون حالة تخبط واضحة 
مع موضوع الفكر والثقافة منذ عقود، 

فقد سيطر عليهم هاجس التأصيل كشعار 
سطحي، ومن ثم انبروا إلى مهاجمة الفكر 

والثقافة املوجودين مبشرين بالبديل. أرادوا 
أن ميسحوا الطاولة قبل أن يؤسسوا للبديل 

الثقافي الذي بشروا له، لكنهم ظلوا يتخبطون 
في شعارات جوفاء لم تعمل سوى على تدمير 

الثقافة. فخالل السبعينات والثمانينات من 
القرن املاضي انتشرت بعض املفاهيم التي 
سار وراءها أبناء احلركة اإلسالمية، مثل 
الفن اإلسالمي واألدب اإلسالمي واملسرح 

اإلسالمي، لكن اإلنتاجات التي ظهرت خالل 
تلك الفترة عكست حالة من األزمة العميقة 
التي تضرب جسم هذه اجلماعات الدينية، 
بحيث بقيت تلك اإلنتاجات في أدنى سلم 

اإلبداع املتعارف عليه عامليا. الظاهرة 
التي تستحق االنتباه أن اإلسالميني اليوم 
يتهافتون على األدب العاملي املترجم وعلى 

اإلبداع الذي يصدر عن أدباء عرب من خارج 
التيارات الدينية، بل من املخاصمني لها، 

ألن هذه اجلماعات عجزت عن أن توجد لهم 
البديل املبشر له، وألن إبداعها ظل غارقا في 

السطحية والنزعة التبشيرية وفقر اخليال.
على نفس الدرب ابتكر بعض الباحثني 

احملسوبني على التيارات اإلسالمية مفاهيم 
فكرية جديدة كأسلمة املعرفة، منطلقني 

من انتقاد املدارس الفكرية السائدة، لكن 
اإلنتاجات التي وضعت في هذا الشق ظلت 

تعاني أزمة بنيوية عميقة، طابعها الرد على 
تلك املدارس دون التأسيس، وبقيت تراوح بني 

رّد الفعل وبني محاولة تلّمس الطريق.
يفسر لنا الهجوم على الثقافة واإلبداع 

والفن لدى اإلسالميني جانبا من جوانب 
الفشل السياسي في ممارساتهم العملية وهم 

في السلطة، بل وكذلك فشلهم في السلطة 
التنظيمية داخل تلك اجلماعات قبل الوصول 

إلى سلطة الدولة. فبالنظر إلى حالة العداء 
للثقافة والفكر يفتقرون إلى رؤية ثقافية 

لإلصالح والتغيير، بحيث تصبح تلك الرؤية 
لديهم مجرد رؤية تقنية تتعامل مع املجتمع 

وكأنه كائنات مشوهة أو رؤوس فارغة 
مفتوحة من األعلى ميكن حشوها بأي شيء، 

ولذلك ليس غريبا أن يكون عدوهم الرئيس 
هو حرية البحث العلمي واإلبداع الذي يطرق 

األسئلة املؤرقة ومحاكمة املثقفني واملفكرين.
ال يعني هذا أن الساحة الثقافية في 

العالم العربي بخير، هذا إن لم نقل إن العقلية 
اإلسالمية ناجتة في جزء كبير منها عن املناخ 
الثقافي السائد، ولكن املقصود أن اإلسالميني، 

الذين يرفعون عقيرتهم بالصراخ عن األزمة 
الثقافية واملعرفية، هم أول من يكرس التخلف 

في املجال الثقافي، فهم يجعلون الثقافة 
خادما للسياسة، ومن ثم يزيدون في تعميق 

مشكلتنا مع تبعية الثقافي للسياسي.

اإلسالميون بين 

السياسة والثقافة

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

اكتشاف الشبكة لم يكن مفاجأة 

للسوريني، حتى مع الصدمة الكبيرة 

التي شكلها، ولم يكن مفاجئا ملن 

تابع القضية، إال ملن يعتقد أنه يعيش 

في مجتمع خرج من املختبر معقما منذ 

لحظات
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آراء
} نؤكد منذ سنوات على متانة العالقات 

السعودية املصرية وأن مصر تعتبر العمق 
االستراتيجي للسعودية وأنها إحدى أهم 

الدول العربية التي ال تسمح الظروف 
إال باالقتران معها بشكل ال يقبل أنصاف 

العالقات أو تذبذبها، بل ال يقبل سوى الثبات 
واالستمرار على خط سير واحد وموحد. 

حاولت السعودية، حني حكم اإلخوان مصر، 
أن تتعامل مع احلكم اإلخواني بشكل أقرب ما 
يكون إلى اجلار الثقيل الذي فرضته الظروف، 
ولكنها فوجئت بحكام مصر يسلمون رقابهم 

إلى ماللي قم وطهران، مهما بدا للمخالفني 
غير ذلك. وهو ما دعا السعودية إلى الصبر 

فلعل الله يكتب أمرا فالشعب املصري ال 
ميكنه أن يقبل مبا كان يحدث، وبالفعل حدثت 

الثورة املصرية وجاءت حكومة تصحيح 
املسار الدميقراطي لتعود العالقات كما كانت، 

وإلى مسارها الطبيعي الذي تفرضه مقولة 
امللك الراحل عبدالعزيز آل سعود رحمه الله. 

تلك املقولة التي غدت شعارا يردده العرب 
عن مصر حيث قال ”ال غنى للعرب عن مصر 

وال غنى ملصر عن العرب“، والسعودية ال 
شك إحدى القيادات العربية الفاعلة واملؤثرة 
على الساحة الدولية، ليس فقط اقتصاديا بل 

وسياسيا واجتماعيا ودينيا، إضافة إلى ثبات 
مواقفها وعدم تغيرها.

زيارة العاهل السعودي للقاهرة تأتي في 
وقت يعقد فيه املجلس التنسيقي السعودي 

املصري لقاءه السادس، والذي سيتم فيه 
توقيع عدد من االتفاقات مت التفاهم حولها 

خالل اجللسات التنسيقية السابقة. وتهدف 
تلك االتفاقات إلى حتسني وضع االستثمار 
السعودي في القاهرة مبا يحقق املصلحة 

االقتصادية للطرفني. الزيارة السعودية تأتي 
في وقت غاية في األهمية حيث أن األوضاع 

السياسية والعسكرية واالقتصادية في منطقة 
الشرق األوسط تعاني من نتائج وعقبات 

اخلريف العربي. والزيارة في حد ذاتها متثل 
صفعة سعودية في وجه املغرضني الذين 

حاولوا ضرب إسفني في العالقات السعودية 
املصرية طيلة السنوات املاضية لصالح 

اإلخوان املسلمني وبعض الدول التي كانت 
حكوماتها تقف في وجه احلكومة املصرية.

اللقاء الذي سيتم بني العاهل السعودي 
سلمان بن عبدالعزيز والرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي سيبحث مجموعة 
من امللفات املهمة على الساحة العربية 

واإلسالمية ومنها امللف السوري والوصول 
إلى حلول حول ما يبدو أنه خالف حول 

بعض النقاط الهامة والتي أعتقد أن الطرفني 
سيصالن إلى نقاط مشتركة حيالها. وكذلك 
احلال مع امللف العراقي واليمني والليبي 
واللبناني ومحاربة اإلرهاب الذي في تلك 

الدول والوقوف في وجه صانعه ومستورده، 
خاصة وأن بعض املصادر تتحدث عن إنشاء 

غرفة أمنية مشتركة بني الدولتني تضم 
الداخلية والدفاع. كما أن اللقاء سيتضمن 
بحث مسألة القوة العربية املشتركة وكذلك 

إنشاء جلنة مستقلة تكون مسؤولة عن 
الالجئني. هاتان األخيرتان مسألتان يتم 

بحثهما للمستقبل العربي املشترك الذي 
يحتاج إليهما في قادم األيام. ال شك أيضا 

أن اللقاء سيتضمن بحث العالقات املصرية 
القطرية بعد التغيير القطري والرغبة في 

إصالح احلال مع الشقيقة مصر. وكذلك احلال 
العالقات املصرية التركية بعد توجه األخيرة 

نحو التهدئة مع مصر وما مت عرضه منها 
خالل الشهور القليلة املاضية. احلقيقة أن 

السعودية هي من ميكنه العمل على إصالح 
تلك العالقات بني األطراف الثالثة، مصر وقطر 
وتركيا. ونأمل ذلك فاألمة العربية واإلسالمية 

في حاجة إلى جتاوز اخلالفات.
ستشمل هذه الزيارة إمتام االتفاقات التي 

هيأها مجلس التنسيق السعودي املصري، 
كما سيتم توقيع اتفاقية لتمويل احتياجات 
مصر من البترول خلمس سنوات بنحو ٢٠ 
مليار دوالر. هذه اتفاقية ضخمة وال ميكن 
النظر إليها بأقل مما تستحق، وهي تعتبر 

دعما اقتصاديا ضخما ملصر ال ميكن التقليل 
من حجمه أو أهميته. كما سيتم أثناء هذه 
الزيارة وضع حجر األساس جلامعة حتمل 
اسم امللك سلمان في محافظة سيناء. وفي 

إطار اهتمام خادم احلرمني الشريفني بتنمية 
سيناء وإبعاد مجتمعها عن التنظيمات 

اإلرهابية سيتم تقدمي قرض لتنميتها بنحو 
مليار ونصف املليار دوالر.

من خالل ما سبق ميكننا القول بأن الوقفة 
التي وقفها خادم احلرمني الشريفني سلمان 

بن عبدالعزيز مع أخويه فهد وتركي أثناء 
العدوان الثالثي على مصر عام ١٩٥٦ ضمن 

صفوف القوات املصرية املقاتلة لم تكن سوى 
إشارة إلى ما سيحمله املستقبل من وقفات 
عديدة مع مصر، ليس أقلها حرب رمضان، 

ودعم ثورة ٣٠ يونيو، وزيارات سعود الفيصل 
رحمه الله لتوضيح طبيعة هذه الثورة للدول 

األوروبية. وأيا كان احلال فال ميكننا إال 
تأييد مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن 
السعودية ومصر هما جناحا األمن العربي. 

تاريخ البلدين يثبت صحة هذه املقولة ويؤكد 
أن املواقف املتبادلة بني الدولتني، منذ الثورة 
املصرية عام ١٩٥٢، مرورا بالوقفة املصرية في 
حرب حترير الكويت وكذلك املواقف السعودية 

حتى تاريخه، عبارة عن وثائق لصالح 
الدولتني ولصالح أهدافهما االستراتيجية 

ولصالح رسم سياسة مستقبلية للشرق 
األوسط بعد أحداث اخلريف الغربي.

هذه املواقف شهادة على أن الدولتني 
بينهما أخّوة ال يفهمها اإلخوان، كما أنهما 
ستعمالن على إيقاف التدخالت اخلارجية، 

من إيران أو سواها، في املنطقة وستساهمان 
في تأكيد وقوفهما سويا ضد من يحاولون 
أن يوهموننا بوجود خالفات بينهما أو من 

يزعمون بأن العالقة السعودية مع مصر هي 
عالقة أشخاص ال كيانات، وهم موجودون 

بالفعل وينظرون إلى مصر ويحاكمونها من 
خالل رئيسها. هؤالء هم أصحاب القراءة 

اخلاطئة لألشخاص ولألحداث، وهم كذلك 
أصحاب الفكر التآمري أو املتأثرين به. 

أبعدنا الله وإياكم عن هكذا أقوام وحمى الله 
السعودية ومصر من كل شر.

مصر تستقبل خادم الحرمين

{الدســـتور المصـــادق عليه أقر أحكامـــا تضمنت تقوية للوحدة الوطنية والشـــخصية 

الجزائرية من خالل دسترة األمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية}.

عبداملالك سالل
الوزير األول اجلزائري

{الســـعودية ومصر هما جناحا األمة وبهما ســـيعود االســـتقرار إلى الشـــرق األوسط، ووحدة 

الرؤى بين الرياض والقاهرة أحد العوامل الهامة التي تحفظ استقرار األمة العربية}.

أحمد بن عبدالعزيز القطان
سفير اململكة العربية السعودية لدى مصر

الزيارة تمثل صفعة سعودية في وجه 

المغرضين الذين حاولوا ضرب إسفين 

في العالقات السعودية المصرية طيلة 

السنوات الماضية لصالح اإلخوان 

المسلمين وبعض الدول التي كانت 

حكوماتها تقف في وجه الحكومة 

المصرية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al Arab Publishing House

املكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre

66 Hammersmith Road

London W14 8UD, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

لإلعالن

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

د. جمعان الغامدي
كاتب سعودي

} ألول مرة يحدث في العالم املتقدم واملتأخر 
وبني بني، أن يأتي رئيس وزراء إلى البرملان 
متأبطا حكومته موضوعة في مظروف مغلق 
ويسلمه باحلفظ والصون إلى رئيس البرملان 
الذي احتضنه وامتنع عن فتحه لدواع رمبا 
دينية باعتبار أن االثنني من قيادات حزبني 

إسالميني، الدعوة الشيعي واإلخوان السني.
ولم يكد ميضي وقت طويل على احلدث 

الغرائبي الذي جرى حتت قبة البرملان، حتى 
بدأت أسماء وزراء املظروف املغلق تتقافز 

وتلتقطها وسائل اإلعالم، وتبني أن ”العراب“ 
فيها هو املرشح لوزارة املالية والتخطيط 

(بعد دمج الوزارتني) علي عالوي الذي رشحته 
جلنة مقتدى الصدر تزامنا مع رغبة البنك 

الدولي لشغل هذا املنصب اخلطير، وفي هذا 
الوقت بالذات حيث يرزح العراق حتت وطأة 
عجز مالي بات يهدد بحجب رواتب املوظفني 

واملتقاعدين.
وابتداء فإن علي عالوي لم يسجل له أي 

جناح يذكر في ثالث وزارات توالها عقب 
االحتالل (التجارة والدفاع واملالية) ولم يترك 

بصمات فيها توحي بأنه ”تكنوقراط“ أو مهني 
بالفعل، وإمنا كان ظل خاله أحمد اجللبي في 
جميع املواقع التي شغلها وفق املثل الشعبي 
العراقي ”ثلثني الولد على اخلال“ وهو للعلم 

صاحب مشروع إلغاء البطاقة التموينية الذي 
لم ير النور خوفا من انعكاساته الشعبية 

وحتسبا من ردود الشارع العراقي الغاضبة 
ضده. ويكاد يكون علي عالوي الوحيد الذي 
ســّفه برنامج البطاقة التموينية عندما تولى 
وزارة التجارة في حكومة برمير ويصفه بأنه 
مشوه وغير كفء، رغم أن هذا البرنامج حظي 

وما زال بتقدير اخلبراء الدوليني والدوائر 
االقتصادية العاملية لنجاحه املذهل في إعالة 

املاليني من العراقيني وتوفير الطعام لهم 
بيسر وبأسعار متدنية على مدى ثالثة عشر 

عاما سادها حصار جائر وعقوبات ظاملة.
وكان عالوي وهو يسعى إلى إلغاء 

البرنامج اإلنساني مدفوعا بتحقيق غرضني؛ 
أولهما تلبية شروط البنك الدولي الذي يطالب 

دائما برفع الدعم احلكومي عن املستلزمات 
األساسية من غذاء وخدمات، وثانيهما 

التخلص من شبح وزير التجارة الذي سبقه 
البعثي محمد مهدي الراوي الذي يعد مهندس 

البطاقة التموينية ومنفذ جناحاتها املدوية.
لم يعرف عن علي عالوي نشاط سياسي 
ضد جمهوريات ما بعد ١٤ يوليو ١٩٥٨ التي 

قوضت مواقع أسرته احلكومية الرفيعة ابتداء 
من والده وزير الصحة األسبق عبداألمير 

عالوي، مرورا بجده من أمه عبدالهادي 
اجللبي عضو مجلس األعيان املزمن، وانتهاء 

بخاله رؤوف اجللبي وزير اإلعمار، ويبدو 
أنه اقتدى بأبيه رحمه الله الذي اعتزل العمل 

السياسي وانصرف إلى تخصصه الطبي.

وقد ُسمع باسم علي عالوي كسياسي 
معارض للنظام السابق ألول مرة في يوليو 

٢٠٠٢ عندما شارك مع موفق الربيعي وصاحب 
احلكيم في إصدار بيان سمي ”إعالن شيعة 

العراق“ دعا، على استحياء، إلى إنشاء إقليم 
شيعي في العراق، لم يجد قبوال في أوساط 
الشيعة وسرعان ما تهاوى وسحب كثيرون 
تواقيعهم منه بعد أن فاحت رائحته، إال أن 
علي عالوي ما زال يذكره بفخر، ويعده أول 

تيار يفصح عن وعي شيعي منفصل لتأسيس 
وضع خاص للشيعة في العراق.

ومن إجنازات علي عالوي التي يعترف 
بها، أنه كتب تقريرا في نهاية عام ٢٠٠٢ شرح 

فيه كيفية اجتثاث حزب البعث عقب ”التغيير“ 
في العراق، وقد اعتمدت سلطات االحتالل 

التقرير وتبناه احلاكم املدني بول برمير الذي 
أنشأ هيئة لالجتثاث وضع على رأسها خاله 
أحمد اجللبي يساعده نوري املالكي وجالل 

الصغير ومثال األلوسي وآخرون. اتسم عمل 
هيئة االجتثاث بنزعة انتقامية شملت اآلالف 

من املوظفني والعمال واألطباء واملهندسني 
واملعلمني ومنتسبي اجليش واألجهزة األمنية، 

ولم تخُل إجراءات الهيئة من انحياز طائفي 
واستثناءات لقيادات بعثية متلونة، بينما 

ركزت على اجتثاث البعثيني السنة والشيعة 
العرب دون تفريق بني قيادي أو نصير بسيط.

واملثير في ترشيح علي عالوي وزيرا 

للمالية أن جهتني تبدوان متناقضتني ظاهريا 
على األقل، هما من دفعتا به إلى الواجهة 

واتفقتا على توزيره، األولى التيار الصدري 
برئاسة مقتدى الصدر، والثانية البنك الدولي 

الذي زار رئيسه بغداد برفقة األمني العام 
لألمم املتحدة نهاية الشهر املاضي، وال 

يعرف إن جاء ترشيحه من اجلهتني مجرد 
توارد خواطر أو اتفاق عن ُبعد، رغم أن ثمة 

مؤشرات تفيد بوجود اتصاالت بينه وبني 
ممثلني صدريني ال يستبعد أن يكون من 

ضمنهم زميل عالوي في حكومة برمير وجاره 
اللندني الشيخ سامي املعجون وزير العمل 

األسبق ورئيس جلنة مقتدى الختيار الوزراء.
إن ترشيح علي عالوي لوزارة املالية، 
يشكل معطيات توحي بأنه سيكون رجل 

املرحلة املقبلة مبا حتمله من مسارات تبدو 
غير مسبوقة وقد يحقق حلمه القدمي اجلديد 

ويعجل بإعالن اإلقليم الشيعي برئاسة مقتدى 
الصدر ويتولى هو رئاسة حكومته، وتهديدات 
زعيم التيار الصدري للنواب من مغبة رفضهم 
مترير احلكومة املرتقبة ال حتتاج إلى تفسير.

حكومة المظروف المغلق وعرابها علي عالوي
هارون محمد
كاتب عراقي

} رغم االعتراف السياسي احملتشم باللغة 
األمازيغية وترسيمها دستوريا على مضض 

من طرف النظام اجلزائري في الشهور 
املاضية، فإن اللغة الفرنسية املوروثة عن 

احلقبة االستعمارية تظل الظاهرة املهيمنة في 
املنطقة األمازيغية وخاصة في احمليط العام 

الذي يتوقف عليه أمر نشر هذه اللغة. من 
البديهي القول إنه بسبب هذه الهيمنة سيبقى 

هذا الترسيم مجرد حبر على ورق. وفي 
الواقع فإن هذا الترسيم شكلي ألن النظام 
اجلزائري لم ينشئ املؤسسات التي تقوم 

بتنفيذ بنود هذا الترسيم.
من الواضح أيضا أن عدم تدخل النظام 
اجلزائري إلحالل اللغة العربية واألمازيغية 

محل اللغة الفرنسية السائدة في احمليط 
االجتماعي العام، يعني أن التيار املتفرنس 
في أجهزته املركزية ال يزال قويا ومسيطرا 
على إدارة الشأن السياسي الوطني وهكذا 
يتجلى أيضا أن النظام اجلزائري ميارس 

فقط لعبة احتواء املعارضة األمازيغية وتقليم 
أظافرها وال يسعى بصدق إلى حترير الهوية 

األمازيغية من التبعية لفرنسا وتراثها 
الثقافي الذي تركته بعد خروج جيشها احملتل 

من األراضي اجلزائرية.
من املعروف أيضا أن ثمة مسؤولني في 
الدولة، وهم بقايا الكولونيالية، قد عرقلوا 

وما زالوا يعرقلون بطرق ملتوية حتويل هذا 
االعتراف والترسيم إلى حقيقة على الواقع. ال 
شك أن ترسيم اللغة األمازيغية قد كشف شيئا 
مهما وهو أننا لم نشاهد أي مظاهرة صغيرة 

أو كبيرة تعارض ترسيم اللغة األمازيغية 
من طرف املعّربني أو العرب الذين يتهمون 

دائما بأنهم ضد اللغة والثقافة األمازيغيتني. 

وبهذا اخلصوص ينبغي أن ندرك أن تأخير 
االعتراف باللغة األمازيغية قد ساهم فيه، 

منذ االستقالل، مسؤولون منحدرون من 
أصول أمازيغية كانوا رؤساء وزراء، ووزراء، 

وشخصيات سياسية لها نفوذ في الدولة 
وهؤالء معروفون لدى العام واخلاص.

من الواضح أن املهمة قد تبدو أكثر 
صعوبة من ذي قبل ألن ترقية اللغة 

األمازيغية، وجعلها لغة العلوم والفكر 
والتقنية والفنون واآلداب يتطلبان تكاتف 

اجلهود، والدعم املالي والبحث العلمي 
وتفعيل الترجمة والشروع في االتفاق على 

احلروف التي ستكتب بها، وتوحيد اللهجات 
التي ستثري قاموسها. ولكن ينبغي إدراك أن 
عملية إحياء وتطوير أي لغة تخضع لشروط 

كثيرة في مقدمتها بناء محيط لغوي في القرى 
واملدن يكون منسجما، ويترافق، مع اللغة 

العربية مبا يخدم رفاهيتهما معا.
إن عدم خلق النظام اجلزائري للمحيط 

اللغوي األمازيغي في املنطقة األمازيغية 
يعني تفريغ الذاكرة الثقافية األمازيغية من 

محتواها، ألن اللغة الفرنسية في احملافظات 
األمازيغية في شمال البالد وفي األوراس 

واملنطقة الصحراوية تطل برأسها في احملالت 
املختلفة مبا في ذلك مقاهي اإلنترنت ومعاهد 

التعليم التابعة للقطاع اخلاص.
هذه الظاهرة تتكرر بشكل منطي في كتابة 
أسماء القرى التي ترفق بهذه العالمات حيث 
أغلبها مكتوب بالفرنسية أيضا، واألدهى هو 
التسميات واألسماء املكتوبة باللغة الفرنسية 

احملرفة األمر الذي يطمس هويتها.
 هذا الطمس والتالعب يحدثان مباركة 
النظام احلاكم وفصيل من الفرنكوفونيني 

املندسني بني صفوف دعاة األمازيغية الذين 
يتنزهون بدورهم، ومنذ سنني طويلة، على 

املوت البطيء للغة األمازيغية. وهنا نتساءل: 
هل أن مقاصد النظام اجلزائري من ترسيم 
اللغة األمازيغية هي إحياء هذه اللغة التي 

همشها طوال مرحلة االستقالل أم أن الهدف 
احلقيقي الذي يخفيه هو استخدام هذه اللغة 

كحصان طروادة إلخفاء بقايا االستعمار 
الفرنسي املتمثلة في اللغة الفرنسية؟ 

ال بد من القول أن التيار املتفرنس في 
اجلزائر، الذي له ممثلوه في قمة هرم السلطة، 

يدرك أن االستعمار الفرنسي لم ينب ولو 
مدرسة واحدة لتعليم األمازيغية طوال قرن 

وثالثني سنة. وفي هذا السياق ينبغي التذكير 
بأن املسؤولني في احملافظة السامية التي 
نصبها النظام في اجلزائر منذ سنوات لم 

يقدموا شيئا للثقافة األمازيغية عدا االنتفاع 
باملناصب والظهور في وسائل اإلعالم. هذه 

احملافظة السامية لم تقم بتنفيذ برنامج تعميم 
اللغة األمازيغية في احمليط الشعبي الذي هو 
الضمانة احلقيقية لربط األجيال بهذه اللغة، 

كما أنها لم تنجز ترجمة العناصر املشكلة 
للثقافة األمازيغية إلى اللغات احلية مبا في 

ذلك اللغة العربية للتعريف بهذا املوروث املهم 
لدى األجيال املعربة على املستوى الوطني 
وفي العالم العربي، كما أنها لم تقم بإحياء 

املعمار األمازيغي املغمور ولم يتم إبرازه في 
البنايات التي تفرض عليها أشكال املعمار 

الغربي الذي يبدو وكأنه شبح يهدد الهوية 
ويدمر الذوق واخليال. 

كل هذه املمارسات والظواهر جتعل من 
ترسيم النظام اجلزائري للغة األمازيغية مجرد 

شعار فضفاض.

النظام الجزائري.. األمازيغية وحصان طروادة
أزراج عمر
كاتب جزائري

اا أأزز
ري جز ب

عدم تدخل النظام الجزائري إلحالل 

اللغة العربية واألمازيغية محل اللغة 

الفرنسية السائدة في املحيط 

االجتماعي العام، يعني أن التيار 

املتفرنس في أجهزته املركزية ال 

يزال قويا ومسيطرا على إدارة الشأن 

السياسي الوطني

ترشيح علي عالوي لوزارة المالية وإلحاق 

وزارة التخطيط بها، وهو المعروف 

بهواه األميركي وتشبثه الطائفي 

وموقعه االستشاري في البنك الدولي، 

يشكل معطيات توحي بأنه سيكون 

رجل المرحلة المقبلة بما تحمله من 

مسارات تبدو غير مسبوقة
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اآلســـيويون إلى شـــراء املزيد من اخلام الثقيل 
من الشـــرق األوســـط خالل العـــام احلالي مع 
ارتفـــاع تكلفة اإلمـــدادات القادمة مـــن أميركا 
الالتينية قياســـا إلـــى اخلامـــات األخرى، في 
حـــني أدت توقفات املوانئ واإلنتاج إلى تعطيل 

صادرات فنزويال وبيرو والبرازيل.
ورفـــع الطلب القـــوي على بدائـــل خامات 
أميـــركا اجلنوبية عـــالوات التســـليم الفوري 
خلامـــات مثل البصرة الثقيـــل العراقي حتميل 
شـــهري أبريل ومايو، في حني يتطلع املشترون 
بشـــكل متزايد أيضا إلى الســـعودية والكويت 
وإيران بحثا عن نفط مبواصفات جودة مماثلة.

ويأتي التحول في ظل ارتفاع أسعار النفط 
األميركـــي مقابـــل خامـــات القيـــاس اإلقليمية 
األخرى منذ أواخر العام املاضي، بعد أن رفعت 
واشـــنطن حظر تصدير النفط اخلام في خطوة 
قد تســـاعد املنتجني في الواليات املتحدة على 

تصريف فائض املعروض في السوق احمللي.
فـــي غضون ذلك أدت التوقفات املفاجئة في 
املوانـــئ وخطـــوط األنابيب وأعمـــال الصيانة 
الضروريـــة في حقول النفط فـــي أنحاء أميركا 
اجلنوبية إلى شح الصادرات من منطقة تضخ 
مـــا يصل إلـــى 10 في املئة من إمـــدادات النفط 

العاملية.
وقـــال توشـــار بانســـال احمللل في شـــركة 
أف.جي.إي إن ”هذا الوضع يتركز في فنزويال، 
حيث أدى توقف ميناء رئيسي إلى فقدان نحو 

300 ألف برميل يوميا من صادرات اخلام“.
وأضـــاف أن إنتـــاج فنزويال قـــد يهبط مبا 
يصل إلـــى 400 ألف برميل يوميـــا خالل العام 
احلالي بسبب نقص االستثمار في قطاع املنبع 
وعـــدم توافـــر التمويـــل الكافي لشـــراء النفط 

اخلفيف من أجل مزجه بالنفط الثقيل. وتراجع 
حجـــم مبيعات خامـــات أميـــركا الالتينية في 
األســـواق اآلسيوية بنســـبة واحد في املئة في 
األشهر الثالثة األولى من العام احلالي مقارنة 

مبستويات الفترة املماثلة من العام املاضي.
في املقابل ارتفعت صادرات الشرق األوسط 
إلى آســـيا بنســـبة 7 في املئة خالل الربع األول 
األول من العام احلالي بحسب بيانات تومسون 

رويترز.
وشـــهدت الهنـــد أكبر تراجع فـــي إمدادات 
أميـــركا الالتينية، حيث انخفضت بنســـبة 13 
باملئـــة في الربع األول، لكن الصني أكبر مشـــتر 
آسيوي خالفت االجتاه العام بتسجيلها زيادة 
نســـبتها 11 باملئة فـــي الـــواردات القادمة من 
أميركا اجلنوبية والتي يأتي جزء منها ســـدادا 

لقروض حكومية.
وقال متعامل مقيم في سنغافورة ”ليس من 
السهل أن يجد خام أميركا الالتينية سبيله إلى 
آســـيا“، مشيرا إلى تقلص فرق السعر بني خام 
غرب تكســـاس الوســـيط وبرنت بعد أن رفعت 
الواليـــات املتحـــدة احلظر عن تصديـــر النفط 
اخلام. وأضاف أن شركات التكرير الهندية على 
ســـبيل املثـــال تعمد بدال من ذلـــك إلى اقتناص 
البديل األرخص التالي متمثال في خام البصرة 

الثقيل القادم من العراق.
وأكد متعاملـــون أن الطلب القوي على هذا 
اخلام رفع عالوة التســـليم الفوري إلى ما بني 
دوالر ودوالريـــن للبرميـــل للشـــحنات حتميل 
أبريـــل ومايـــو، حتى فـــي ظل ازدحـــام موانئ 
البصرة بالناقالت مبا يؤخر خروج الشحنات.

ويحدث كل هذا في الوقت املناسب بالنسبة 
إليران بعد رفع العقوبـــات املتعلقة ببرنامجها 

النووي في يناير املاضي.
ويرى محللون أن املزيد من معروض اخلام 
الثقيل قد يأتي من حقل اخلفجي الذي تشـــترك 

في إدارته السعودية والكويت.
وكانت الكويت قد أعلنت في أواخر الشـــهر 
املاضي أنها توصلت إلى اتفاق مع الســـعودية 
إلعادة تشغيل احلقل املتوقف منذ أكتوبر 2014 
بعد إنهـــاء اخلالف املزمن بني البلدين بشـــأن 

إدارة احلقل.
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◄ قال وزير التموين والتجارة 
الداخلية في مصر خالد حنفي إن 

بالده قد تلجأ الستيراد األرز باألمر 
المباشر في حالة استمرار ارتفاع 

األسعار في المناقصات، والتي 
أدت إلى إلغاء بعض الصفقات.

◄ توصلت إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية إلى اتفاق مؤقت 

إلعادة إمدادات الطاقة بصورة 
كاملة إلى الضفة الغربية، بعد 

انقطاعات فرضتها شركة الكهرباء 
اإلسرائيلية األسبوع الجاري 

بسبب الديون.

◄ أكد حسن إدريس أحمد المرشح 
المستقل لرئاسة جيبوتي أن 

معدل البطالة يبلغ نحو 48 بالمئة 
في جميع أنحاء جيبوتي، ويصل 

بين الشباب ألى 54 بالمئة وفي 
المناطق الريفية إلى 70 بالمئة.

◄ ذكرت مصادر عراقية أن فرق 
إخماد الحرائق تمكنت الليلة 

الماضية من إطفاء الحرائق التي 
اندلعت في أحد آبار حقل خباز 

النفطي غربي مدينة كركوك وأنها 
تعمل حاليا على إعادة تشغيل 

البئر.
◄ فرضت الحكومة الصينية 

قيودا تجارية على كوريا الشمالية 
بموجب تطبيق العقوبات التي 
أقرها مجلس األمن الدولي بعد 
التجربة النووية، التي أجرتها 

بيونغ يانغ وقيامها بإطالق 
صاروخ.

◄ أعلنت شركتا فايزر وأليرجان 
لألدوية فسخ اتفاق اندماجهما 
البالغة قيمته 160 مليار دوالر، 

انتصارا للرئيس األمريكي الذي 
يعارض صفقات االندماج إلى 
تهدف تقليص الضرائب التي 

تدفعها.

باختصار

{اإلدارة األميركية ال تخطط وال تنوي السماح إليران باستخدام النظام المالي األميركي والقيام 

بالمعامالت الدوالرية}.

مارك تونر
املتحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية

{العالـــم أنفـــق 1676 مليار دوالر على األســـلحة في العـــام الماضي ما يعكـــس التصعيد الذي 

تشهده الصراعات المسلحة في الكثير من بقاع العالم}.

سام بيرلو
املشرف على تقرير معهد ستوكهولم ألبحاث السالم

قال محللون إن حصة الشرق األوسط من األسواق اآلسيوية تتجه لالرتفاع، على حساب 
تراجع اإلمدادات القادمة من أميركا الالتينية، التي فقدت الكثير من مزاياها التنافســــــية 

بسبب ارتفاع سعر اخلام األميركي مقارنة باخلامات القياسية األخرى.

آسيا تتجه للشرق األوسط بعد تراجع معروض نفط أميركا الجنوبية
[ زوال الخالف الكويتي السعودي يمهد إلمدادات من حقل الخفجي [ ارتفاع سعر الخام األميركي يقلص الميزة التنافسية للخامات الالتينية

توشار بانسال:

إنتاج فنزويال قد يهبط 

بنحو 400 ألف برميل 

يوميا العام الحالي

} باريــس - تعهد قادة غربيون، أمس، بالعمل 
علـــى مكافحـــة التهـــرب الضريبـــي لألثرياء 
ورجـــال األعمـــال والشـــخصيات السياســـية 
النافـــذة، مـــع اســـتمرار تداعيـــات الفضيحة 
املدويـــة التـــي كشـــفتها ”أوراق بنمـــا“ حول 

املالذات الضريبية.
ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند إلى 
تعزيز التعـــاون الدولي ملكافحة هذه الظاهرة. 
وقال خالل اجللسة األسبوعية ملجلس الوزراء 
”ســـواء كان في مجموعة العشرين أو في إطار 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ستعمل 

فرنسا على أن يتم تعزيز التعاون“.
جـــاء ذلك مع إعالن مكتب احملاماة البنمي 
موســـاك فونســـيكا وهو في صلب الفضيحة 
التي كشـــفها، األحد، ”لوبـــي“ من الصحافيني 

االســـتقصائيني حـــول العالـــم، أنـــه تعرض 
لعمليـــة قرصنة معلوماتيـــة متت من ”هاكرز“ 

في اخلارج.
ويبـــدو أن تعقـــب األموال أمـــر صعب في 
نظر اخلبراء بســـبب سياســـة املكيالني التي 
تتبعها الدول الغربية. ففي حني تفرض رقابة 
مالية وضريبية صارمة على املواطنني، لكنها 
تصـــرف النظر عـــن بنوك وشـــركات املالذات 
اآلمنة كباب خلفي لزيادة االستثمارات وبطرق 

غير مشروعة.
وتسبب قرار احلكومة الفرنسية، الثالثاء، 
بـــإدراج بنمـــا مجـــددا علـــى الئحـــة املالذات 
الضريبيـــة في رد ســـريع من حكومـــة الدولة 
الواقعـــة في أميركا الوســـطى التي قالت إنها 

تفكر في رد اقتصادي ضد باريس.

ولـــم يقف األمـــر عند ذلك احلـــد بل طالب 
وزير املالية الفرنســـي ميشال سابان، منظمة 
التعـــاون والتنميـــة االقتصاديـــة إلـــى القيام 
باألمـــر ذاته. وقال ”لألســـف بنمـــا متقلبة في 
تعاطيها مع هذه املســـألة، وهذا األمر ال ميكن 

أن يستمر“.
لكن ألفارو إليمان الوزير املكلف بشـــؤون 
الرئاســـة في بنما رد قائال ”هنـــاك قانون في 
بنمـــا يحدد إجراءات رد ضـــد دول تدرج بنما 
على لوائـــح رماديـــة“، أي غيـــر متعاونة في 

مجال التهرب الضريبي.
ورفضت بنما اتهامات أجنل جوريا األمني 
العام ملنظمـــة التعاون والتنميـــة االقتصادية 
الـــذي وصفها، االثنني، بأنهـــا ”املالذ األخير“ 
لشـــركات ”األوف شـــور“، ونـــددت باتهامات 

”ظاملة وتنطوي على متييز“.
هـــي شـــركات  وشـــركات ”األوف شـــور“ 
متخصصـــة فـــي إخفـــاء األمـــوال عـــن أعني 
املالحقـــة الضريبيـــة، حيث تســـاعد األثرياء 
وزعماء دول وسياســـيني نافذين على تهريب 

أموالهم وحمايتها مـــن حقوق الضرائب، كما 
تخفي هويتهم حتى ال تتم مالحقتهم قضائيا.
واعتبـــر الرئيس األميركي بـــاراك أوباما، 
الثالثـــاء، أن التســـريبات تظهـــر أن التهرب 
الضريبي مشكلة عاملية. وقال إن ”األثرياء من 
أفراد وشركات يســـتغلون أنظمتهم من خالل 
اســـتخدام املـــالذات الضريبيـــة التي ال ميكن 

لدافع الضرائب العادي استخدامها“.
وأكد أن الشـــركات األميركيـــة التي تندمج 
مع شركات أجنبية ملجرد خفض الضرائب ”ال 
تدفـــع حصتها املفروضة“ من الضرائب مقابل 

االستفادة من االقتصاد األميركي.
وعلـــى الرغم مـــن أن اســـتخدام املالذات 
الضريبية ســـلك طريقا قانونيا مشروعا، لكن 
معظم ما كشـــفت عنه التســـريبات يدور حول 
إخفـــاء هوية أصحاب االســـتثمارات وأصول 

األموال وتفادي دفع الضرائب عنها.
وكان رئيـــس الـــوزراء اإليســـلندي ديفيد 
غونلوغسون أول ضحية سياسية للفضيحة، 

حيث استقال حتت ضغط الشارع.
وكشـــفت صحيفة سودويتشـــه تسايتونغ 
أن بني زبائن مكتب احملاماة ”مهربو مخدرات 
من املكســـيك وغواتيماال وأوروبا الشـــرقية“ 
وشركات تخضع لعقوبات أوروبية وأميركية.

وأشـــارت إلـــى أن ضمـــن هـــذه الوثائـــق 
”مســـؤوال ماليـــا يعتقـــد أنـــه من حـــزب الله 
وأشخاصا يدعمون البرامج النووية اإليرانية 
والكورية الشـــمالية وشخصني يشتبه بأنهما 
يدعمـــان رئيس زميبابوي روبـــرت موغابي“، 

لكنها لم تذكر أسماءهم.
وتظهـــر الوثائق املســـربة أن 22 شـــخصا 
على األقل و24 شركة حول العالم تعامل معها 
مكتب موســـاك فونســـيكا وكانوا على لوائح 

مستهدفة بعقوبات أميركية أو أوروبية.
وكانت هيئـــة اإلذاعـــة البريطانيـــة ”بي.

كشـــفتا  وصحيفـــة ”ذي غارديان“  بي.ســـي“ 
عن أنشـــطة تتجـــاوز التهـــرب الضريبي عبر 
التأكيد أن بني زبائن مكتـــب احملاماة البنمي 
شركة وهمية كورية شمالية تستخدم لتمويل 

البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

وثائق بنما تطلق تحركا دوليا لمكافحة التهرب الضريبي

شركة تحت الئحة الحظر 

األميركي أو األوروبي 

تعامل معها مكتب 

موساك فونسيكا
24

عندما تفوح رائحة الفساد

حركت وثائق بنما للمالذات الضريبية املجتمع الدولي من أجل وضع استراتيجية ملكافحة 
احليل التي يســــــتخدمها ًأصحاب النفوذ حول العالم إلخفــــــاء أموالهم بعيدا عن الرقابة، 
لكن األمر يتطلب مجهودا كبيرا قد يحتاج سنوات، فما ظهر ليس سوى قمة جبل اجلليد 

”العمالق“، كما يقول اخلبراء.

} البصــرة (العراق) – يشـــهد ميناء البصرة 
تكدسا شديدا لناقالت النفط العمالقة، حيث 
اصطفت 30 ناقلـــة في طابور االنتظار خارج 
الميناء بســـبب حـــاالت التأخيـــر في جدول 

تحميل الناقالت.
ووصلت مدة انتظار بعض الناقالت إلى 
3 أســـابيع، في وقت بلغت فيـــه التكلفة التي 
تتحملها شركات التشغيل نحو 75 ألف دوالر 

للناقلة الواحدة يوميا.
وتوقعـــت مصـــادر مالحية فـــي الميناء 
حـــدوث المزيد من التأخيرات خالل الشـــهر 
الجاري، في وقت تواجه فيه منشآت المدينة 
مشاكل في مجاراة الزيادة الهائلة في إنتاج 

العراق من الخام.

وفاقم استمرار نقص صهاريج التخزين 
في الصين من مشاكل التحميل في البصرة، 
إضافة إلى زيادة أســـعار الناقالت العمالقة 
بين الشـــرق األوسط وآســـيا إلى مستويات 
موســـمية قياســـية،  فـــي وقـــت أدت فيـــه 
التأخيـــرات إلـــى تعطيـــل جـــداول المالحة 

المستقبلية.
وأظهرت بيانات الشـــحن لدى رويترز أن 
27 من الناقالت العمالقة بطاقة إجمالية تبلغ 
43 مليون برميل تنتظر قبالة ميناء البصرة.

وصدر العـــراق 3.26 مليون برميل يوميا 
فـــي المتوســـط مـــن المرافـــئ الجنوبية في 
مـــارس مقابل 3.22 مليون برميل في الشـــهر 

السابق ونحو 2.5 مليون في عام 2010.

وقالت مصـــادر إن فترة االنتظار الحالية 
لشحن خام البصرة الثقيل تبلغ نحو 19 يوما 
مقابل متوسط زمن انتظار يتراوح بين 5 إلى 

10 أيام في األحوال العادية.
ولـــدى مرفـــأ البصرة النفطـــي 7 أرصفة 
للتحميل لكن واحدا فقط يســـتخدم لتحميل 
الخـــام العراقـــي الثقيل. وأكد أحد وســـطاء 
الناقـــالت في ســـنغافورة أن 3 أرصفة مغلقة 

إلجراء أعمال الصيانة.
وأدى انتظار السفن خارج ميناء البصرة 
إلـــى ارتفاع أســـعار الناقـــالت العمالقة في 
مطلع الشهر الحالي إلى 74 ألف دوالر يوميا 
بحسب بيانات الشحن، مقارنة بنحو 37 ألف 

دوالر في بداية مارس الماضي.

تكدس ناقالت النفط في ميناء البصرة بانتظار التحميل



} الشــارقة – أعلنت شـــركتا دانـــة غاز ونفط 
الهـــالل اإلماراتيتـــان، أمـــس، نتائـــج تقرير 
الفوائـــد االجتماعية واالقتصادية الذي أعدته 
املؤسسة االستشـــارية العاملية، برايس ووتر 
هاوس كوبرز، حول تأثير اســـتثماراتهما في 
مشـــاريع النفط والغـــاز في إقليم كردســـتان 
العراق بالشـــراكة مع شـــركاء ائتـــالف بيرل 

بتروليوم.
وأشـــار التقرير إلى أن تلك االســـتثمارات 
متكنت من حتقيق مســـاهمة كبيرة في مسيرة 
التنمية االقتصاديـــة واالجتماعية في اإلقليم 
شـــبه املســـتقل، ومواصلتهـــا دعـــم أولويات 
السياســـة والتنميـــة االســـتراتيجية حلكومة 
أربيل علـــى املســـتويات احملليـــة واإلقليمية 

والدولية.
وكشـــف التقرير أن إجمالي اســـتثمارات 
االئتالف بلغـــت أكثر من 1.2 مليار دوالر حتى 
اآلن وأنهـــا تركزت في تطوير حقلي خور مور 
وجمجمال، وهو أحد أكبر استثمارات القطاع 

اخلاص ضمن قطاع النفط والغاز العراقي.
 ويتيح املشـــروع إمـــداد محطـــات توليد 
الطاقـــة بالغـــاز لتوليـــد مـــا يصل إلـــى 1.75 
غيغاواط مـــن الكهرباء، وهو مـــا وفر الطاقة 
الكهربائية زهيدة التكلفة للماليني من السكان 

في إقليم كردستان.
كمـــا مكنـــت تلـــك االســـتثمارات حكومة 
أربيل من توفيـــر ما يزيد على 3.4 مليار دوالر 
ســـنويا من إيرادات موازنات حكومة اإلقليم، 
املخصصة الســـتيراد الوقـــود لتوليـد الطاقة 
إلـــى جانب توفير نحـــو 16 مليـــار دوالر منذ 
بداية املشـــروع في عام 2008 وحتى نهاية عام 

.2014
وأشـــار التقرير إلى املزايا البيئية املتمثلة 
في تقليل انبعاثات الغازات املســـببة لظاهرة 
االحتباس احلراري، وذلك نتيجة الســـتخدام 

الغـــاز الطبيعي كوقـــود نظيف فـــي محطات 
توليـــد الطاقـــة وبلغـــت قيمـــة خفـــض تلـــك 

االنبعاثات نحو 300 مليون دوالر سنويا.
وقدر التقرير أن املشـــروع مكن اإلقليم من 
احلصول على استثمارات إضافية من القطاع 
اخلاص بلغـــت أكثر من 30 مليار دوالر، وأنها 
أســـهمت فـــي حتقيق منـــو كبير فـــي الناجت 
احمللي اإلجمالي، إضافة إلى مساهمة مشروع 

الغاز في زيادة توفير الطاقة الكهربائية.
وذكـــر أن التقديرات تشـــير إلى أن التأثير 
االقتصـــادي للنشـــاطات الفرعيـــة املرتبطـــة 
مبشـــاريع الغاز يتراوح بـــني 9.6 مليار دوالر 
إلى 15 مليارا، وأن ذلك ميثل نسبة تتراوح بني 
40 إلى 66 في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي 
إلقليـــم كردســـتان العراق وفـــق تقديرات عام 

.2011
وقال مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة 
نفـــط الهالل وعضو مجلس إدارة شـــركة دانة 
غاز إن التحالف ”يفخر مبا حققته استثماراته 
من فوائـــد هامة إلقليـــم كردســـتان العراق ال 
سيما من خالل توفير تكاليف استيراد الوقود 
عبر توفير الطاقة الكهربائية زهيدة التكلفة“.

وأضاف أن ذلك أدى إلى سلسلة فوائد غير 
مباشرة نتج عنها ضخ املزيد من االستثمارات 

وحتقيق املزيد من الفوائد االقتصادية.
وأكـــد أن التقريـــر، الـــذي أعدتـــه شـــركة 
استشـــارات عاملية مرموقة، جاء ليحدد حجم 
وتأثير تلك الفوائد، وأن حتالف الشركاء يأمل 
في توسعة استثماراته وإنتاجه واملضي قدما 
في تنفيذ العقد املوقـــع مع حكومة اإلقليم، ملا 
فيه مصلحة شعب كردستان والشعب العراقي 

بشكل عام.
من جانبه قال باتريـــك أملان وارد الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة دانة غاز ”إن تلـــك النتائج 

الكبيـــرة حتققت رغم التحديات التي واجهتنا 
مبا فـــي ذلك عدم كفايـــة املدفوعـــات وتأخير 
سداد دفعات مستحقاتنا املالية أحيانا لفترات 

طويلة“.
أثبتـــوا  التحالـــف  شـــركاء  أن  وأضـــاف 
التزامهـــم الراســـخ جتـــاه إقليـــم كردســـتان 
العراق وحكومته من خالل مواصلة العمليات 

واإلنتاج.
وأضاف أن ”الشركات تأمل في تعزيز تلك 
العالقة خالل الســـنوات القادمـــة، خاصة في 
ظل وجـــود إمكانات كبيرة للمزيـــد من النمو 
عبر االســـتفادة من موارد الغاز، التي حتققنا 
من وجودها من خـــالل تقييمنا للالحتياطات 

املؤكدة في مكامن الغاز“.
ويبلغ متوسط إنتاج دانة غاز ونفط الهالل 

بصفتهما اجلهة املشتركة التي تتولى تشغيل 
حقل خور مـــور بالنيابة عن ائتـــالف ”بيرل“ 
نحو 84 ألف برميل من املكافئ النفطي يوميا، 
إضافـــة إلى نحـــو 340 مليون قـــدم مكعب من 

الغاز يوميا.
وتشـــير البيانات إلى أن الشـــركتني قامتا 
بإنتاج أكثر مـــن 150 مليون برميل من املكافئ 
النفطي منذ بداية اإلنتاج املتواصل في أكتوبر 

عام 2008 حتى اآلن.
وتشـــمل قائمة اإلجنازات الفنية الرئيسية 
للمشروع، النجاح في مد خط أنابيب الضغط 
العالـــي بطـــول 180 كيلومتـــرا لنقـــل الغـــاز 
عبـــر أرض جبليـــة وعـــرة مليئـــة باملعوقات 

والتحديات.
وقام التحالف بإزالة حقول األلغام، ومتكن 

من بـــدء إنتاج الغـــاز بعد 16 شـــهرا فقط من 
العمـــل واحلفر بنجاح في بنية االحتياطي من 

املستوى الثالث على عمق 2300 متر.
ومن أجـــل ذلك قـــام التحالف باســـتيراد 
وتركيب أكثر من 64 ألف طن من املعدات، التي 
مت نقلهـــا عبر خطـــوط الشـــحن الدولي بحرا 
وجوا وبرا عبر أكثر من 3500 حمولة شاحنة، 
إضافة إلى إنشاء مصنع حديث ملعاجلة الغاز 

مت استيراده من الواليات املتحدة.
كما صاحب املشـــاريع االســـتثمارية عدد 
كبير من املشـــاريع اإلنســـانية التي قامت بها 
جمعيات خيريـــة من اإلمـــارات، وخاصة منذ 
تفجـــر أزمة الالجئني فـــي اإلقليم بعد احتالل 
تنظيم داعش ملساحات واسعة من العراق في 

منتصف عام 2014.
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◄ كشفت وزارة البترول المصرية 
أن مستحقات شركات النفط 

األجنبية لدى الحكومة، بلغت نحو 
2 مليار دوالر في نهاية مارس 

الماضي مرتفعة بنحو 200 مليون 
دوالر عن مستويات ديسمبر 

الماضي.

◄ أظهر مؤشر مدراء المشتريات 
لبنك اإلمارات دبي الوطني، 

تراجع نشاط القطاع الخاص 
غير النفطي المصري في مارس، 

للشهر السادس على التوالي، 
ليصل إلى أدنى مستوياته في 31 

شهرا.

◄ ارتفع نشاط القطاع الخاص 
غير المنتج للنفط في اإلمارات 

خالل مارس الماضي للشهر 
الثاني على التوالي، مسجال أعلى 

مستوى في أربعة أشهر.

◄ كشف تقرير صادر عن صندوق 
النقد العربي أن القيمة السوقية 
لألسهم المسجلة في البورصات 
العربية، فقدت نحو 1 من قيمتها 

خالل الربع األول من العام الحالي، 
أي نحو 75.7 مليار دوالر.

◄ اتسع العجز التجاري في 
الواليات المتحدة بأكثر من 

المتوقع في فبراير وبنسبة 6 
بالمئة ليصل إلى 47.1 مليار 

دوالر حين طغت زيادة الواردات 
على التعافي الهش في قطاع 

الصادرات.

◄ قدمت قطر عرضا لشراء دار 
األزياء الفرنسية بالمان بقيمة 

500 مليون يورو، وذلك بعد عام 
على وفاة مديرها السابق أالن 
هيفالن، لكنها تواجه منافسة 

من مجموعة صينية ومستثمر 
أميركي.

باختصار

اقتصاد
{إيـــران تحتـــاج إلى اســـتثمارات بقيمة 55 مليـــار دوالر لتمويـــل نحو 60 مشـــروعا في قطاع 

البتروكيماويات في السنوات العشر القادمة}.

مرضية شاهدائي
نائبة وزير النفط اإليراني

{دول الخليج تخطط إلنفاق 100 مليار دوالر سنويا في استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة 

خالل العشرين عاما المقبلة}.

سميرة أحمد عمر
مدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية

برامج اقتصادية واجتماعية لشركات النفط اإلماراتية في كردستان العراق

ــــــرة، التي نتجت عن  ــــــة واالجتماعية الكبي ــــــد االقتصادي ــــــر دولي حجم الفوائ أظهــــــر تقري
اســــــتثمارات حتالف دولي تقوده شــــــركتا دانة غــــــاز ونفط الهالل. وقــــــدر التقرير حجم 

االستثمارات التي تدفقت إلى اإلقليم نتيجة تلك املشاريع بنحو 30 مليار دوالر.

[ مشاريع دانة غاز ونفط الهالل جذبت استثمارات بقيمة 30 مليار دوالر [ إمدادات الغاز توفر 1.75 غيغاواط من الكهرباء لسكان اإلقليم

بوابة لتدفق االستثمارات

مجيد جعفر:

استثماراتنا حققت فوائد 

هامة عبر توفير الطاقة 

الكهربائية زهيدة التكلفة

باتريك ألمان:

نتائج كبيرة رغم تأخير 

سداد دفعات مستحقاتنا 

المالية أحيانا لفترات طويلة

واصل اجلنيه املصري انحداره  } القاهــرة – 
الســـريع في تعامالت السوق الســـوداء، التي 
حتدت جميع إجراءات البنك املركزي، لتتســـع 
الفجوة الكبيرة بني الســـعر الرسمي وأسعار 
الســـوق املوازيـــة، فـــي ظـــل نقـــص كبير في 

العمالت األجنبية.
وقال 11 متعامال في الســـوق السوداء في 
أماكن مختلفـــة من القاهرة إن اجلنيه املصري 
واصل مساره النزولي احلاد ليصل إلى 10.20 
جنيه للدوالر أمس وسط طلب قوي على شراء 

العملة األميركية.
وكان البنك املركزي قد خفض قيمة اجلنيه 
بنســـبة 14.5 باملئة في 14 مارس املاضي، وعاد 
بعـــد أيـــام ليرفعه بشـــكل طفيف جـــدا ليضع 
السعر الرسمي عند 8.78 جنيه للدوالر. وأعلن 

أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة.
ولـــم تنجح خطـــوات املركزي، ســـواء في 
خفـــض العملـــة أو العطاءات االســـتثنائية أو 
إغـــالق شـــركات الصرافـــة، في القضـــاء على 
السوق الســـوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط 
اجلنيه فيهـــا. ويقول خبراء إن ســـعر اجلنيه 

مازال مبالغا في قيمته.
وقال ســـبعة متعاملني إنهم باعوا الدوالر 
بســـعر 10.20 جنيـــه بينما قـــال أربعة آخرون 

إنهم باعوا بأسعار بني 10.15 و10.18 جنيه.
وكان البنك املركزي قد أغلق خالل الشهرين 
املاضيني خمس شـــركات بنكية بشـــكل نهائي 

بسبب اتهامات بالتالعب في األسعار.
وقال طارق عامر محافظ املركزي في مقابلة 
تلفزيونية الشـــهر املاضي إنـــه ”ال توجد أزمة 

عملة في مصر بل أزمة إدارة في سوق العملة. 
لدينـــا خطط بديلة خالل الثالثة أشـــهر املقبلة 

لتنظيم السوق“ لكنه لم يقدم أي تفاصيل.
وتسارع هبوط سعر صرف العملة املصرية 
في السوق السوداء منذ يوم الثالثاء املاضي، 
وسط شائعات بأن البنك املركزي يعتزم إجراء 
خفـــض جديد للعملة في مـــزاد، أمس، وهو ما 

لم يحدث.
ويسمح البنك رسميا ملكاتب الصرافة ببيع 
الدوالر بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع 
الرســـمي، لكن من املعروف أن مكاتب الصرافة 
تطلب سعرا أعلى للدوالر عندما يكون شحيحا.
وقـــال متعامـــل فـــي الســـوق املوازية إن 
”األســـعار ارتفعت بشـــدة. نبيع الدوالر اليوم 
بنحو 10.20 جنيه ونشتري بسعر 10.15 جنيه. 

نفذنا أكثر من طلب على كميات تتراوح بني 50 
إلى 100 ألف دوالر لتجار حديد وقمح“.

وتعاني مصر كثيفة االعتماد على الواردات 
مـــن نقص فـــي العملة الصعبة منـــذ انتفاضة 
وأدت  أعقبتهـــا  التـــي  واالضطرابـــات   ،2011
إلى عـزوف الســـياح واملســـتثمـرين األجانب، 
وتـراجع إيرادات قناة السويس والعاملني في 

اخلارج.

سقوط حر للجنيه المصري في السوق السوداء

قطر تزود الكويت

بالغاز ألربع سنوات
} الدوحــة – أعلنت شـــركة ”قطر غاز 2“ أنها 
أبرمـــت اتفاقا مع مؤسســـة البترول الكويتية 
أمس، لتزويدها بنصـــف مليون طن من الغاز 

الطبيعي املسال ملدة 4 أعوام.
وذكرت الشركة، التي بدأت اإلنتاج في عام 
2009، أنها ســـتقوم بتوريد الكميات املطلوبة 
من الغاز الطبيعي املســـال علـــى منت ناقالت 
الغاز الطبيعي املسال من طراز ”كيو.فليكس“ 

املستأجرة من قبل قطر غاز.
وأضافـت أنهـا ستقـوم بتسليـم الشحنـات 
إلـــى محطــــة اســـتقبـال مؤسســـة البتـــرول 
الكويتية للغـــاز الطبيعـي املســـال في مينـاء 
األحمــــدي في الكويـــت، لتلبيــــة احتيـاجـات 
البـــالد املتـزايــــدة إلى الطـاقـة خـالل أشـــهـر 

الصيف.
وأوضح بيـــان قطر غاز 2، وهي مشـــروع 
مشـــترك بني قطر للبترول وشـــركتي إكســـون 
موبيل األميركية وتوتال الفرنسية، أن االتفاق 
ينص على أن يكون موعد التوريد بني شهري 

مارس ونوفمبر من كل عام.
وكانـــت قطر غاز قد قامت بتوريد النصيب 
األكبـــر مـــن احتياجـــات الكويـــت مـــن الغاز 
الطبيعي املســـال على مدى األعوام اخلمســـة 
املاضيـــة، من خالل عقد صفقات مباشـــرة مع 
مؤسسة البترول الكويتية أو من خالل أطراف 

ثالثة.
ريتشارد يوو المدير التنفيذي لشركة هواوي الصينية يقدم أمس الهاتف الذكي الجديد {هواوي بي 9} في مركز باترسي ايفولوشن في لندن

طارق عامر:

ال توجد أزمة عملة في مصر 

بل أزمة إدارة في سوق 

العملة



العائلة الملكية األسبانية تعاني أزمة ثقة لكثرة فضائحها
} مدريــد – تثير قــــرارات وتصرفات العاهل 
األســــباني امللك فيليبي الســــادس املتناقضة 
هذه األيام حيــــرة األســــبان، خصوصا وأنه 
تعهــــد عند اعتالئــــه العرش منتصــــف 2014

بتحســــني صــــورة القصــــر، في حــــني تعاني 
البالد من أزمة اقتصادية.

وتســــبب قرار امللك الشــــاب برفــــع راتبه 
ورواتب أعضاء األســــرة احلاكمة بنســــبة 1
باملئة ضجة واســــعة في البالد، لكن ال يعرف 
ما إذا كانت شــــقيقته األميرة كرســــتينا التي 
جردت من لقبها بسبب فضيحة فساد طالتها 

وزوجها مشمولة بهذا األمر.
ويبــــدو أن األمر لن يقف عنــــد ذلك احلد، 
فبعد تأكيد وجود بيالر دي بوربون عمة امللك 

ضمن تســــريبات أوراق بنما أعلنت مصلحة 
الضرائب األســــبانية أنها حتقق بشكل دقيق 
في املعلومات التي كشفت عنها تلك الوثائق 

املثيرة.
األسبانية، فإن  ووفقا لصحيفة ”الراثون“ 
راتب امللك فيليبي بعد الزيادة سيكون بحدود 
237 ألف يورو سنويا، بينما عقيلته ليتيسيا 
فراتبهــــا أصبح 130 ألف يورو، كما زاد راتب 
والده ليصل إلى 189 ألف يورو وراتب والدته 

صوفيا إلى 106 ألف يورو خالل هذا العام.
وتقول عدة مصادر مهتمة بالعائلة امللكية 
إن القصر امللكي سيتلقى خالل العام اجلاري 
قرابة 7.7 مليون يورو من اخلزانة األسبانية، 

وهو املبلغ الذى يتلقاه منذ عامني.

وحتــــى يعطــــي انطباعــــا لألســــبان بأن 
هنــــاك إصالحــــات جوهرية يقوم بهــــا امللك، 
نشــــر القصر امللكي للمرة األولى قائمة بـ362
هديــــة تلقاها أفراد العائلة املالكة خالل العام 
املاضي من بينها ألعاب أطفال وربطات عنق.

وقــــال قصــــر آرانخويث امللكــــي في بيان 
إن ”هذه القائمة هي جــــزء من التدابير التي 

أعلن عنها امللك فيليبي الســــادس لتحســــني 
صــــورة القصر، وهي تشــــمل مراجعات عامة 
حلســــابات القصر وقواعد ضــــد تلقي هدايا 

باهظة الثمن“.
وكان امللــــك البالــــغ (58 عامــــا) قد أصدر 
قرارا في وقت سابق بأال يتلقى أحد من أفراد 
أســــرته هدايا من شــــأنها اإلضرار بســــمعة 

امللكية.
وتولــــى امللــــك فيليبي الســــادس العرش 
خلفــــا لوالده امللك الســــابق خــــوان كارلوس 
الذي شــــهد حكمه املمتد ألربعة عقود فضائح 
عــــدة، وتضمنــــت الهدايا التــــي تلقاها خالل 
فتــــرة حكمــــه ســــيارتني مــــن طــــراز فيراري 

ويخوتا فاخرة.

} نيويــورك – يســـود اجتـــاه عام بـــني الدول 
األعضـــاء فـــي املنظمـــة األممية التـــي تضم 
أكثـــر من 190 بلدا إلى تفضيل ترشـــيح امرأة 
للمنصب الذي هيمن عليـــه الرجال منذ العام 

1945، أي تاريخ تأسيس األمم املتحدة.
وبـــدأت االســـتعدادات علـــى قدم وســـاق 
للجمعيـــة العمومية ومجلـــس األمن منذ فترة 
النتخاب األمني العام التاسع للمنظمة الدولية 
مع نهاية ديسمبر القادم، بحسب ما أعلن عنه 

املسؤولون على موقع األمم املتحدة.
وبإعـــالن رئيســـة الـــوزراء النيوزيالندية 
السابقة هيلني كالرك، االثنني، ترشحها خلالفة 
األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون، يرتفع 
عدد املرشـــحني إلـــى ثمانية ولتصبـــح املرأة 

الرابعة التي تنافس على هذا املقعد.
ورشـــحت نيوزيلندا السياسية كالرك (66
عاما)، رئيســـة الوزراء السابقة، التي ترأست 
حكومة وســـط اليسار في البالد لثالث واليات 
متتاليـــة من الفترة الفاصلـــة بني 1999 وحتى 
2008، كمـــا أنهـــا تتقلد حاليـــا منصب املديرة 

العامة لبرنامج األمم املتحدة للتنمية.
لكن يبدو أنها ســـتكون في منافسة شرسة 
بحســـب مراقبني مع عدد من الدبلوماســـيني 
املرشـــحني للمنصـــب وفـــي مقدمتهـــم ثالث 
ســـيدات مـــن بلغاريـــا وكرواتيـــا ومولدوفا 
ويطمحن بدورهن إلى قيادة األمم املتحدة في 

املرحلة املقبلة.
فقد رشـــحت كرواتيـــا وزيـــرة خارجيتها 
علـــى  متحصلـــة  وهـــي  بوســـتش،  فيســـنا 
الدكتوراه في علم االجتماع من جامعة زغرب، 
كما أنها سياســـية متمرســـة منذ أكثر من 20 
عاما وشغلت خاللها عدة مناصب دبلوماسية 

إضافة إلى خبرتها األكادميية واالجتماعية.
كمـــا مت ترشـــيح إيرينـــا بوكوفـــا من قبل 

احلكومـــة البلغارية، وهي ناشـــطة في حقوق 
اإلنسان شـــغلت ســـابقا منصب األمني العام 
والعلـــوم  للثقافـــة  املتحـــدة  األمم  ملنظمـــة 
(اليونسكو) لفترتني، وكانت أول امرأة تتولى 

هذا املنصب.
وكانت بوكوفا املتحصلة على املاجســـتير 
فـــي العالقـــات الدوليـــة مـــن معهد موســـكو 
للعالقـــات الدوليـــة، نائبة لوزيـــر اخلارجية 
واملنســـقة الرئيســـية لعالقـــات بالدهـــا مـــع 
االحتـــاد األوروبـــي بـــني 1995 و1997 قبل أن 
تصبـــح وزيرة للخارجية من نوفمبر 1996 إلى 

فبراير 1997.
أمـــا املرشـــحة الرابعـــة للمنصـــب فهـــي 
املولدوفيـــة نتاليـــا جيرمان والتـــي تعمل في 
احلقل السياسي والدبلوماسي منذ حوالي 25 
عاما إلى جانب نشـــاطها في مجال الدفاع عن 
حقوق اإلنسان، ورغم ذلك تبقى حظوظها أقل 

في الفوز، وفق املتابعني.
وكانـــت جيرمـــان احلاصلـــة علـــى درجة 
املاجســـتير في الدراسات احلربية من جامعة 
لندن، قد خدمت كنائب لرئيس الوزراء لبالدها 
ومـــن ثم وزيرة للخارجية وشـــؤون االنضمام 

لالحتاد األوروبي.
وتبقى حظوظ املنافسات وافرة إلى جانب 
املنافســـني الذكـــور وهـــم املقدوني ســـرجان 
كرمي الذي شـــغل منصب السفير السابق لدى 
األمم املتحـــدة وترأس الدورة الــــ62 للجمعية 
العامـــة خـــالل عـــام 2008 إلى جانـــب إيغور 
لوكشيش رئيس وزراء اجلبل األسود السابق 
والدبلوماسي البرتغالي أنطونيو غوتيريس، 
الذي عمل ملدة عشـــر ســـنوات كمفوض ســـام 
لشـــؤون الالجئني، وعمل كرئيس للوزراء في 
البرتغال ملدة 7 سنوات منذ 1995 حتى استقال 

في 2002.
وكان رئيـــس اجلمعيـــة العامـــة ومجلس 
األمن، موجينـــس ليكيتوفت، قد دعا في مطلع 
مارس املاضي الدول األعضاء في املنظمة إلى 
تقدمي مرشـــحيها للمنصب، وســـط زوبعة من 
فضائح الفســـاد تفجرت مؤخرا وطالت سبعة 
دبلوماسيني يعملون في هياكل األمم املتحدة.

ويحدد ميثـــاق األمم املتحـــدة فترة والية 
املنصب األممي بخمس سنوات قابلة للتجديد، 
وإلى اآلن أمضى األمناء العامون الســـابقون 
واليتـــني متتاليتني باســـتثناء بطرس بطرس 

غالي، الذي شغل املنصب لوالية واحدة.

وينهي بان كي مون األمـــني العام احلالي 
واليتـــه الثانيـــة واألخيـــرة مع نهايـــة العام 
احلالـــي ويعـــود قـــرار اختيار األمـــني العام 
اجلديـــد الـــدول اخلمس دائمـــة العضوية في 

مجلس األمن وهي الواليات املتحدة وروســـيا 
وفرنسا وبريطانيا والصني التي تتمتع بحق 
النقض (الفيتو)، وال ترشح هذه الدول مرشحا 

خاصا بها.

أربع سيدات يقتحمن معركة قيادة األمم المتحدة

تدخل أربع ســــــيدات من نيوزيلندا وكرواتيا وبلغاريا ومولدوفا غمار املنافســــــة بعد أشهر 
خلالفة األمني العام احلالي لألمم املتحدة الكوري اجلنوبي بان كي مون في مســــــعى إلى 

كسر هيمنة الرجال على املنصب منذ إنشاء املنظمة قبل سبعة عقود.

إلعطاء نفس جديد للمنظمة

[ املرشحات ينافسن ثالثة دبلوماسيني للفوز باألمانة العامة للمنظمة الدولية

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ عرض موقع ”أوتو تراد“ 
لبيع السيارات، سيارة فاخرة من 
طراز بنتلي تعود لملكة بريطانيا 

الملكة إليزابيث الثانية، التي 
حصلت عليها خالل احتفاالت 
اليوبيل الماسي في عام 2012.

◄ كشف الرئيس الشيشاني 
رمضان قادروف على حسابه على 

إنستغرام أنه حصل على ”هدية 
ال تقدر بثمن“ من ابنته عائشة 

(18 عاما) تتمثل في بدلة رياضية 
صنعتها بناء على رغبته.

◄ قضت محكمة مصرية بحبس 
البرلماني السابق توفيق عكاشة 

شهرا بتهمة عدم سداد نفقة 
بقيمة 700 دوالر شهريا، بما 

فيها أجرة مسكن وحضانة نجله 
يوسف من مطلقته المذيعة رضا 

الكرداوي.

◄ يتطلع الرئيس األميركي 
باراك أوباما إلى أخذ فترة راحة 
تتراوح ما بين شهرين أو ثالثة، 

حيث يخلد خاللها للنوم قبل 
أن يستأنف بعض األعمال بعد 
انتهاء فترة واليته الثانية في 

يناير المقبل، حسبما قال.

◄ ألزمت المحكمة الدستورية في 
جنوب أفريقيا الرئيس جاكوب 

زوما مؤخرا بسداد فاتورة 
إصالحات منزله التي دفع ثمنها 
من خزينة الدولة، واعتبرت أنه 

خرق الدستور بهذا التصرف.

◄ زعمت تقارير وجود عالقة 
غرامية بين الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين وويندي دانغ 

زوجة أسطورة اإلعالم األميركي 
روبرت مردوخ السابقة، وذلك 

بعد أن تم التقاط صور لهما في 
جزيرة سانت بارث الفرنسية.

باختصار
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{ذكرياتي مع تشـــيزاري العظيم بدأت كمشـــجع له في ميالن حينما فـــاز بالكأس األوروبية في 

1963. تلك اللحظة كانت نقطة االنطالق بالنسبة لنا نحو المزيد من اإلنجازات}.

سيلفيو برلسكوني
رئيس الوزراء اإليطالي األسبق

{من غير الالئق أن يطالب رئيس دولة بالحد من الحقوق الديمقراطية ألنه شعر بأن هناك 

سخرية منه. يجب أن يتعايش السياسيون مع السخرية حتى أردوغان نفسه}.

مارتن شولتز
رئيس البرملان األوروبي

– يدرس  لــوس أنجلس (الواليــات املتحدة) {
القائمون على ممر املشـــاهير في هوليوود في 
سحب النجمة املخصصة للمرشح اجلمهوري 
احملتمـــل للرئاســـة األميركية دونالـــد ترامب 
بعد تعرضها باســـتمرار للتخريب وللتدنيس 
بالقـــاذورات مـــن كل نـــوع، وحتى مـــن براز 

الكالب.
األميركي أن  وقال موقع ”يو.أس أنـــكات“ 
النجمة التي حتمل الرقم 2327 ومت تدشـــينها 
في العام 2007 لإلشـــادة باملنتج الســـينمائي 
ترامب املثير للجدل تتســـبب في إرباك النظام 

العام باملظاهرات املعادية لها ولصاحبها.
ويعلـــق املتابعـــون على النجمـــة التي لم 
تكـــن تلقى أي اهتمـــام، بأنهـــا أصبحت منذ 
بضعة أشـــهر قبلة لكل الناقمني على املرشـــح 
اجلمهوري، لـــذا تفكر بلدية لـــوس أجنلوس 
التابعة لواليـــة كاليفورنيا في التخلص منها 
”إذا اســـتمرت االضطرابات التي متس النظام 

العام“.
ويعد قطب العقارات األميركي ثاني مرشح 
للرئاســـة األميركية القادم من عالم الســـينما 
والفن بعد الرئيس األربعني للواليات املتحدة 
رونالد ريغان الذي حكم من 1981 ولغاية 1989.

وبعد أسبوع صعب على ترامب في حملة 
االنتخابات التمهيدية للسباق الرئاسي، هبت 
زوجته ميالنيا للدفاع عنه، الثالثاء، مشـــيدة 
بـ“قائـــد عظيـــم“ يتعامل مع الـــكل ”على قدم 

املساواة، من رجال ونساء“.
لكن لعنة املســـتائني مـــن تصرفاته تزداد 
اتســـاعا وبدأت في مطاردته بشـــكل متســـق 
قبل املراحل األخيرة مـــن دخول اجلمهوريني 
في معترك اختيار مرشـــحهم احملتمل ملنافسة 

مرشح الدميقراطيني لدخول البيت األبيض.
وشـــبه تيد كروز غرميه ترامـــب بأنه كيم 
كارداشيان املرشـــحني الرئاسيني، في إشارة 
لكونهـــا أشـــهر النجمـــات تعامال مـــع موقع 
التواصل االجتماعي تويتر. وقال إنه ”يجلس 
على توتير ويحدث الكثير من الضجيج ولكن 

ليس لديه أي حلول للمشاكل“.
وفـــي إشـــارة إلى قصـــر التغريـــدات قال 
كروز إن ”دونالد شـــخص مريض ال يستطيع 
أن يتحـــاور في مضمـــون القضايا بل يفضل 
التواصـــل عبـــر 140 حرفا أو أقـــل“، في حني 
وصلت احلرب بني املتنافســـني على ترشـــيح 
احلزب اجلمهوري إلـــى تويتر حيث يهدد كل 

منهما بنشر فضائح زوجة اآلخر.
وبدأت معركـــة فضائح الزوجـــات عندما 
نشـــرت جماعـــة سياســـية مســـتقلة إعالنـــا 
تظهر فيـــه عارضـــة األزياء ميالنيـــا ترامب، 
الســـلوفينية األصل، وهي عاريـــة مع تعليق 
يقول ”إليكم ميالنيا ترامب.. الســـيدة األولى 

القادمة“.

 نجمة ترامب مهددة 

باإلقتالع من رصيف هوليوود

} في ســـاحة القديس بطرس في الفاتيكان ظهر البابا فرانســـيس، األربعاء، وهو يداعب الطفلة األميركية إليزابيث ليزي مايرز (5 ســـنوات) التي 
تعاني من مرض وراثي نادر يعرف باسم متالزمة آشر األمر الذي يؤدي إلى العمى وفقدان السمع.

برلمانية تتخطى ترودو 

في اإلنفاق االنتخابي

} أوتاوا – كشـــفت صحيفة ناشيونال بوست 
الكنديـــة أن البرملانيـــة إليزابيـــث ماي أنفقت 
مبلغـــا مـــن املـــال يفوق مـــا أنفقـــه أي زعيم 
حزب فيدرالي آخر، لتســـتعيد منصبها خالل 

انتخابات أكتوبر املاضي.
وأظهرت تقاريـــر مالية تخص االنتخابات 
أن زعيمة حزب اخلضر صرفت 230 ألف دوالر 
لتحافظ علـــى مقعدها في البرملان عن بريتش 
كولومبيا، وهي الوحيدة من مرشحي احلزب 

التي استطاعت دخول البرملان.
وبذلـــك تكون هـــذه السياســـية (62 عاما) 
قـــد جتاوزت ما أنفقه رئيس الـــوزراء الكندي 
جاســـنت ترودو الـــذي قـــاد الليبراليني نحو 
النصر، حيث أنفق قرابة 183 ألف دوالر خالل 

حملته االنتخابية.
وبينما أنفـــق رئيس احلكومـــة احملافظة 
الســـابق ستيفن هاربر الذي مني بهزمية غير 
متوقعة فقط 117 ألف دوالر، كان زعيم احلزب 
الدميقراطـــي اجلديد تـــوم نيوكلير قد صرف 
نحـــو 105 آالف دوالر متكـــن مـــن خاللها من 

احلفاظ على مقاعده السابقة.
وكان إجمالي ما أنفقه كل زعيم سياســـي 
يتضمن النفقـــات اخلاضعة للســـقف احملدد 
فـــي احلمالت االنتخابية، إضافـــة إلى نفقات 
أخـــرى مت اإلبـــالغ عنها وتقع خـــارج احلملة 

االنتخابية.

الملك فيليبي يقرر زيادرة 

رواتب األسرة الملكية رغم 

األزمة االقتصادية وعمته 

متهمة بالتهرب الضريبي

 المرشحات للمنصب

◄ النيوزيالندية هيلين كالرك

◄ الكرواتية فيسنا بوستش

◄ البلغارية إيرينا بوكوفا

◄ المولدوفية نتاليا جيرمان



ن  - اختتم المؤتمر اإلقليمي الشـــبابي  } عامّ
الهادف إلطالق حمالت تعزيز ثقافة التعايش 
بيـــن األديـــان أعمالـــه، االثنيـــن، بالعاصمة 
األردنية عمان بعد مشاركة شباب من جنسيات 
عربية مختلفة تحت رعاية مركز الملك عبدالله 
بـــن عبدالعزيز العالمـــي للحوار بيـــن أتباع 
األديان والثقافات، وقد ركزت أشغال المؤتمر 
على مقاومة الجرائـــم الناجمة عن التعصب، 

خاصة المتعلقة بالدين.
ونظرا الستفحال ظاهرة التطرف بمختلف 
أشكاله الطائفية والدينية والسياسية، خاصة 
في الفترة التي يمر بها الوطن العربي حاليا، 
فـــإن التركيز علـــى فعالية الحوار واكتســـاب 
ثقافة التواصل الســـلمي يعد من أهم األهداف 
التي يجب الوصول إليهـــا خالل كل الندوات 
المتعلقـــة بملـــف التســـامح، فقـــد تـــم خالل 
مؤتمـــر تعزيز ثقافـــة التعايش بيـــن األديان 
تدريب 300 شـــاب وشـــابة من مختلف الدول 
العربيـــة على أســـاليب الحـــوار ونبذ العنف 
والتطرف، حسب بيان مركز الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز العالمي، وذلك بإشراف 60 ناشطا 
من الفاعلين في المؤسسات الدينية والمدنية 
وخبراء الحوار من األردن ولبنان وفلســـطين 

وسوريا.
ويتطلـــب تدريب فئـــة الشـــباب التي تعد 
الفئة الرئيســـية المعنية بمثل هذه الدورات، 
العمل علـــى المحاور التي تســـترعي اهتمام 
الشـــباب العربـــي، خاصـــة محـــور التواصل 

على المواقع االجتماعيـــة، فهي البوابة التي 
يتسرب منها خطر التطرف من جهة وهي ذات 
البوابات التي يمكن أن تكون الســـالح الفعال 
ضد التعصب الديني والدعاية اإلرهابية. وفي 
نفس السياق، قال مدير المركز فهد أبوالنصر 
إن ”فكرة انطالق المؤتمر تأتي في ظل تنامي 
دور شـــبكات التواصل االجتماعي، وتأثيرها 
على الشـــباب، وفي هذا الفضـــاء اإللكتروني 
نســـعى إلى إطالق حوار يهدف إلى التعايش 
السلمي، والعيش المشترك بين أتباع األديان 

في منطقتنا“.
الدينـــي  التنـــوع  علـــى  الحفـــاظ  ويعـــد 
والطائفـــي في المنقطة العربيـــة أكثر المهام 
إلحاحـــا علـــى األجهـــزة الحكوميـــة ودوائر 
القرار السياســـي العربي حاليا، وال يمكن أن 
تكون تلك المهمة ناجعة في ظل غياب شـــراكة 
حقيقيـــة مـــع المجتمـــع المدني والنشـــطاء 

الحقوقيين والشباب. 
وأوضح فهد أبوالنصر في ذات الســـياق 
أن ”خبراء فـــي الحوار من دول األردن ولبنان 
وفلســـطين وســـوريا، قاموا بإعـــداد وتقديم 
برنامـــج يســـتهدف 300 متـــدرب ومتدربة من 
مختلف البلـــدان العربية علـــى دعم وتعميق 
وترســـيخ  المشـــتركة،  المواطنـــة  مفهـــوم 
التعايـــش الســـلمي والتفاهـــم والتعاون في 
الـــدول التـــي يتعايش فيهـــا أتبـــاع األديان 
والثقافـــات المتنوعـــة، وذلـــك حفاظـــا علـــى 
التنـــوع الدينـــي والثقافي من خـــالل تطوير 
طرق استخدام وســـائل التواصل االجتماعي 
وتســـخيرها لخدمة أهداف الحوار بين أتباع 

األديان والثقافات“.
وأكد عدد من المدربين والباحثين أن العمل 
على ترســـيخ ثقافة التسامح لدى الشباب هو 
تركيز علـــى الحاضر وليس فقط المســـتقبل، 
فالشـــباب اليوم يمثل أوسع الشرائح العمرية 

واالجتماعية في الدول العربية جميعا تقريبا، 
األمر الذي يجعل من ضرورة التعجيل بوضع 
برامـــج مقاومة التطرف مســـؤولية اإلطارات 
والحكومات العربية، وهو ما تم فعال. وسوف 
يكون لمؤتمـــر ”حمالت تعزيز ثقافة التعايش 
بيـــن األديان“ عدد من النشـــاطات في القريب 

العاجل.
وأكد حســـن أبوالنصر أن المؤتمر ســـطر 
برنامجـــا يهدف إلى إطالق حمالت إلكترونية 
إقليمية، عمادها المتدربون الشباب، لمواجهة 
العنف بكل أشـــكاله، وخصوصا المرتكب منه 
باســـم الديـــن، ومكافحة التطـــرف واإلرهاب، 
بمشـــاركة قيادات دينية وخبراء في شـــبكات 
التواصـــل االجتماعـــي والحوار بيـــن أتباع 
األديـــان والثقافات، وبدعـــم من بعض الرموز 
المؤثرة في مواقع التواصـــل االجتماعي في 

مختلف البلدان العربية. وضمن الهدف ذاته، 
لفـــت مدير المركز إلى أنه ســـتتم االســـتعانة 
بمدربين وخبراء من مصر واإلمارات والعراق 
وتونس لتدريب مجموعات أخرى من الشباب 

والشابات.
وقالت مايا خضـــرة ذات الـ28 عاما، وهي 
إحـــدى المتدربات المشـــاركات فـــي المؤتمر 
مـــن لبنـــان، إن ”هناك الكثير مـــن الصراعات 
في منطقتنـــا العربية ســـببها طائفي وإثني، 
وهذا األمر يجـــب أن نعالجه، وأن ال نخفيه“. 
وقـــد ركـــزت فـــي مداخالتها وأســـئلتها على 
كيفيـــة العمل داخل المناطق الســـكانية التي 
تتميـــز بتنوع طائفي ودينـــي من أجل ضمان 
عـــدم حدوث أي صـــراع بين تلـــك المكونات، 
أو االنـــزالق نحو االنتقام المتبـــادل الذي لن 
ينتهـــي. وأضافت خضـــرة أن أهمية المؤتمر 

”تأتـــي كي نتخطـــى ذواتنا ونصـــل لآلخرين 
ومحاورتهـــم، وهـــو أمر ضروري فـــي الوقت 
الحاضر بمنطقتنـــا العربية، حيث نعاني من 
االقتتـــال والصراع الطائفـــي، ما يحتم إيجاد 
جيل قادر على التحاور والتفاهم كي ال نقع في 
ذات األخطاء التي أدت إلى االقتتال الحالي“.

وكان مركـــز الملك عبدالله بـــن عبدالعزيز 
العالمـــي للحوار بين أتباع األديان والثقافات 
بهـــذا  التدريبيـــة  برامجـــه  أول  أطلـــق  قـــد 
الخصـــوص فـــي األردن فـــي ســـبتمبر 2015 
بمشـــاركة رجال دين مســـلمين ومســـيحيين، 
وآخرين يمثلون األقليات في المنطقة العربية. 
ويذكر أن المركز الذي أسسه الملك السعودي 
الراحل، عبدالله بـــن عبدالعزيز عام 2011، قد 
بدأت فكرة تأسيســـه حين عقـــد مؤتمر القمة 

اإلسالمية في مكة المكرمة عام 2005.

} باريس - شـــّبهت وزيرة األســـرة والطفولة 
وحقوق النساء في فرنسا لورانس روسينول، 
مؤخـــرا، بعض النســـاء المحّجبات بحال من 
كانوا ”زنوجا في الواليات المتحدة األميركية، 
وكانوا في الوقت نفسه يساندون االستعباد“. 
جـــاء ذلك فـــي تصريحات أدلت بهـــا الوزيرة 
الفرنسي،  الفرنســـية لـ“راديو مونتي كارلو“ 
حول النســـاء اللواتي يضعن الحجاب وحول 
ما يسمى بـ“الموضة اإلســـالمية“. ولئن كان 

السياق الذي جاء فيه التصريح ضد الحجاب 
ســـياقا نقديا لبعض الشـــركات التي تستغل 
انتشـــار الحجاب لتحقيق أرباح في مبيعاتها 
لهذا اللبـــاس، إال أن ذلك لم يمنع الوزيرة من 
الســـقوط في مطب التصريحـــات العنصرية 
التي تمس من خصوصية شـــريحة كبيرة من 

المجتمع الفرنسي.
وأضافت لورانس روســـينول متحدثة عن 
الحجاب ”أرى أن هناك من النساء من يخترن 

ارتداءه، ولقد كان هناك أيضا زنوج أميركيون 
يســـاندون االســـتعباد، أعتقـــد أن الكثير من 
النســـاء المحجبات هن مناضالت في اإلسالم 
السياسي، وأنا أواجههن على مستوى األفكار 
وأندد بمشـــروع المجتمع الذي يحملنه، أرى 
أن هناك نساء يضعن الحجاب عن إيمان وأن 
هناك نســـاء يرغبن في فرضـــه على الجميع، 
ألنهن يجعلـــن منه قاعدة عامـــة“. ولم تنجح 
الوزيـــرة خالل تصريحاتها فـــي التفريق بين 
المحجبـــات عن إيمان والمحجبات ألســـباب 
سياســـية، ألن موضوع الحجاب كما اإلسالم 
يعد خارج دائرة النقد في ما يتعلق بانتشـــار 
التطـــرف، فـــال الحجاب وال الدين اإلســـالمي 
يعبران بشكل أو بآخر عن الموقف المتعصب.
وفـــي الوقت الـــذي تقبل فيه أشـــهر دور 
األزياء العالمية أمثال ”دولتشـــي غابانا“، في 
األشـــهر األخيـــرة، على ما يســـمى ”الموضة 

اإلسالمية“، والتي تعد من األسواق الواعدة، 
بحسب مختصين اقتصاديين، إال أن الوزيرة 
الفرنســـية رأت أن تلـــك العالمـــات التجارية 
”غيـــر مســـؤولة“ ألنها تســـاهم فـــي الترويج 
جســـد المرأة، على حد قولها.  لفكرة ”حبس“ 
وقد ســـبق أن نشـــرت صحيفـــة ”لوفيغارو“ 
تحقيقا حول الشـــركات العالمية التي تستغل 
موجـــات التدين في العالـــم لتصنع أكبر عدد 
ممكن مـــن األلبســـة المخصصـــة للمتدينين 
ونجاح تلـــك الشـــركات في تحويـــل اللباس 
المعّبر عن التدين إلى موضة وســـلع تجارية. 
وأكدت ”لوفيغارو“ أن حجم الســـوق العالمية 
للموضة اإلســـالمية قدر بـ230 مليار دوالر في 
2014، ويمكن أن يبلغ مستوى 320 مليار دوالر 

في غضون 2020.
وفي المقابل، أثـــارت تصريحات الوزيرة 
الفرنســـية انتقـــادات واســـعة فـــي مواقـــع 
التواصـــل االجتماعي، حيث اســـتنكر العديد 
من رواد هذه المواقـــع المقارنة التي أجرتها 
الوزيـــرة بين النســـاء المحجبـــات والعبيد، 
إضافة إلى اســـتخدامها لمصطلح ”الزنوج“، 
متهميـــن إياها بالعنصرية ومعاداة اإلســـالم 
أو ”اإلســـالموفوبيا“، كمـــا طالبوهـــا بتقديم 
اســـتقالتها، مؤكدين أن لورانس روســـينول 
ال يمكـــن أن تكون في حكومة محســـوبة على 
اليســـار، ألن خطابهـــا ال يختلـــف عن خطاب 

مارين لوبان.
ومن جانبه، نفى الوفـــد المرافق للوزيرة 
الفرنسية، في اتصال مع األسبوعية الفرنسية 
”لكســـبرس“، وجود أي رغبة في ”االســـتفزاز 
من طرف الوزيرة، أو أي قصد يرمي إلى إثارة 
صدمة“. ونقلت تقارير لوسائل إعالم فرنسية 
عن أحد المقربيـــن من الوزيرة قوله إن ”كلمة 
زنجي تســـتخدم في معناهـــا التجريدي الذي 
يستعمل أكثر للحديث عن العبودية، في إشارة 
إلى إحدى كتابات مونتســـكيو وهو فيلسوف 
فرنســـي معروف من الحقبة التنويرية، وهذا 
المصطلح ال تستخدمه الوزيرة في أي ظروف 
أخرى، ولم تقّدر بأن اإلشارة لم تكن واضحة“.
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تدريب الشباب على قيادة معركة التسامح مهمة عربية عاجلة

استهداف حريات املسلمني: سير عكس القناعات في فرنسا

حتويل املجتمع املدني والقوى العربية الشــــــبابية الفاعلة إلى حالة نشاط في مجال تعزيز 
ــــــني الطوائف واألديان العربية، يعد مهمة عاجلة وجب اســــــتكمالها  التعايش والتســــــامح ب
فــــــي هذه الفترة الدقيقة التي مير بهــــــا الوطن العربي. فالصراعات الطائفية والدينية التي 
تسببها التيارات واألحزاب املتطرفة دينيا أصبحت حدثا يوميا، وال ميكن مواصلة العيش 
ــــــم القضاء التام على هذه الظاهرة. وفي هذا الســــــياق، يتنزل املؤمتر اإلقليمي  دون أن يت
ــــــز ثقافة التعايش بني  ــــــة عمان، الهادف إلطالق حمالت تعزي الشــــــبابي بالعاصمة األردني

األديان في األردن.

تأثرت الطبقة السياسية الفرنسية في الفترة األخيرة باخلطاب اليميني في أوروبا بشكل 
عام ضد عادات وتقاليد ورموز املســــــلمني في القــــــارة العجوز، فقد أضحت التصريحات 
النارية التي ال تخلو من نبرة عنصرية، السمة البارزة للخطاب السياسي لبعض املسؤولني 
الكبار، حتى احملســــــوبني منهم على اليســــــار أو اليسار الوسط الذي عرف تاريخيا مبيله 
ــــــوع والدفاع عن املهاجرين ومصاحلهم، ولعل التصريحات األخيرة لوزيرة األســــــرة  للتن

الفرنسية تدل على ذلك.

صفوف دفاعية في مواجهة التمييز

[ األردن يحتضن مؤتمرا شبابيا للتخطيط لحمالت تشجيع التعايش [ تكثيف رسائل التسامح سالح فعال لحماية املجتمعات العربية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ تناقش الدورة الثالثة عشرة 
لمؤتمر القمة اإلسالمية التي 

تستضيفها مدينة إسطنبول في 
تركيا خالل الفترة من 10 إلى 
15 أبريل الجاري مجموعة من 

التوصيات للتصدي لظاهرة 
اإلسالموفوبيا من خالل العمل 
الدبلوماسي المكثف خاصة مع 

الغرب.

◄ رحبت المنظمة اإلسالمية 
للتربية والعلوم والثقافة 

(إيسيسكو) بموافقة أسبانيا 
إدراج برنامج دروس عن اإلسالم 

في التعليم، من أجل الحد من 
التطرف الديني، والترويج 

لوسطية اإلسالم واعتداله، كما 
تضمن بيان اإليسيسكو إشادة 

لتفهم السلطات األسبانية.

◄ دان مرصد اإلسالموفوبيا، 
التابع لدار اإلفتاء المصرية 

الجريمة العنصرية التي ارتكبها 
أحد المتطرفين في بلجيكا عندما 

أقدم على دهس سيدة مسلمة 
من ذوي االحتياجات الخاصة 

بسيارته في حي مولنبيك 
ببروكسل.

◄ تداولت مواقع التواصل 
االجتماعي شريط فيديو يظهر 
رجال يصرخ في وجه مجموعة 
من المسلمين بمدينة ميشغان 

”اقتلوا المسلمين“، ”يحيا 
ترامب“، وفق ما نشر موقع 

”أنترناشيونال بيزنس تايمز“ 
األميركي.

◄أطلق مجلس الشؤون العامة 
للمسلمين، بمدينة ألبرتا، في 
كندا، خطا هاتفيا بعد ارتفاع 

ظاهرة معاداة المسلمين وزيادة 
أعمال التخريب والتدنيس ضد 

المساجد والمراكز اإلسالمية.

باختصار

أن  يمكن  ال  روسينول  لورانس 

تكون في حكومة محسوبة على 

يختلف  ال  خطابها  ألن  اليسار 

عن خطاب مارين لوبان

◄

لورانس روسينيل.. عندما يعمل اليمين مع اشتراكية الرئيس

{نؤكد على ضرورة االتحاد ملناهضة العنف باســـم الدين لحماية التنوع الديني والثقافي 

عبر إرساء قيم املواطنة املتساوية ونزع أسباب التعصب الديني والسياسي}.

فيصل بن عبدالرحمن بن معمر
أمني عام مركز امللك عبدالله بن عبدالعزيز

{الوزيرة التي اســـتهدفت املســـلمات في لباســـهن ال تعلم أن فرنســـا دولة تحترم بشدة 

الحريات الشخصية، وأن اإلرهاب ليس ظاهرة مرتبطة بأي دين على اإلطالق}.

جون لوك ميلونشون
زعيم جبهة اليسار الفرنسية تسامح

ظاهـــرة  الســـتفحال  نظـــرا 

التطـــرف لدى الشـــباب، فإن 

التركيـــز علـــى ثقافـــة الحوار 

يعد أهم المحاور في المؤتمر

◄
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينظم المعهد الفرنسي بالقاهرة 
مؤتمرا لمناقشة عدد من األبحاث 

التي أجراها دارسون حول الموسيقى 
في مصر، وذلك على مدار يومي 13 

و14 أبريل الحالي. 

◄ عن دار الجنان للنشر والتوزيع، 
صدر حديثا للكاتبة والباحثة األردنية 

خديجة فرحان الحميد كتاب بعنوان 
”المخالفة في االتباع مظاهرها 

ودالالتها“. 

◄ افتتح في مقر ”جاليري 1“ بمدينة 
رام الله، معرض بعنوان ”التفاف“، 
للفنان التشكيلي الفلسطيني رأفت 

أسعد. 

◄ تحتضن مدينة طنجة، بداية شهر 
مايو القادم، فعاليات الدورة السابعة 

لملتقى هواة الموسيقى األندلسية، 
المنظم من طرف جمعية ”نسائم 

األندلس لهواة الطرب الموسيقي“.

◄ صدر حديثا عن الهيئة العامة 
لقصور الثقافة، ضمن سلسلة 

إصدارات خاصة، كتاب بعنوان 
”التراث وقضايا العصر“، للكاتب 

والباحث محمود إسماعيل.

◄ افتتح المعرض الشخصي 
الخامس للفنانة التشكيلية آمال 

جلوقة المعنون ”ترحال“، وذلك في 
جاليري زارة بجبل عمان. 

◄ اختتمت فعاليات الدورة التاسعة 
للمعرض الجهوي للكتاب والقراءة 

لمدينة أوالد تايمة المغربية، والمنظم 
من طرف المديرية الجهوية لوزارة 
الثقافة، بتنسيق مع مديرية الكتاب 
والخزانات والمحفوظات بالوزارة.

باختصار

الرواية العربية.. ملتقى األسئلة في بيروت 

} ينشغل املشهد الثقافي العربي كله 
بالرواية العربية ومعطياتها املتعددة، كما 

لم ينشغل سابقا إال بحداثة الشعر وقصيدة 
النثر في ستينات القرن املاضي، في جو 

يكاد يكون طقسيا إلى حد كبير ومعتنى به 
في تسابق ملحوظ إلبراز القيمة اجلمالية 
للسرد العربي الناهض في جتلياته الفنية 

املختلفة، بدءا من اجلوائز االعتبارية 
واملادية وليس انتهاء بالندوات املستمرة في 

هذا املكان العربي أو ذاك.
وفي هذا اجلو الطقسي الذي يشير 

إلى مقارباتها الفنية واجلمالية وحتوالتها 
السردية في ظروف عربية غير مستقرة 

ستنّظم اجلمعية اللبنانية للفنون التشكيلية 
”أشكال ألوان“ امللتقى األول للرواية العربية 
في بيروت، في الفترة املمتدة من 29 أبريل 
إلى 2 مايو 2016، بتوصيف شاهد على أّن 

الرواية العربية تشهد ازدهارا غير مسبوق، 

كّما ونوعا وأن ”ازدهار فن الرواية صاحبه 
أيضا ازدهار القراءة واملقروئية وتوسع 
ملحوظ في سوق الكتاب العربي وازدياد 

عدد الطبعات وتطور تقنيات الطباعة 
والعناية الفنية باألغلفة والورق“.

وفي هذا الرصد املباشر ثمة طرفان 
يتنازعان هذه التحوالت اإليجابية للسرد 
العربي هما الكاتب والقارئ الذي توضح 
دوره أكثر في اإلقبال على هذه الروايات 

والترويج لها عبر مواقع التواصل 
االجتماعي واحلث على انتشارها لصناعة 
النجوم الذين أسهمت اجلوائز األدبية في 

جنوميتهم بال شك.
خمسة محاور سيتضمنها هذا 

امللتقى الروائي األول في بيروت تكفي 
لتبّني االستعدادات اجلدية إلجناح هذه 

التظاهرة السردية من كل زواياها اجلمالية 
املوضوعية والفنية عبر أسئلة كثيرة 

ومتعددة واصفة بأهميتها، وهي تتقصى 
هذا النوع األدبي في تاريخيته من جهة وفي 
حتوالته املنطقية بسيادته على الشعر وبقية 

الفنون اجلمالية؛ فما هي أسباب ازدهار 

الرواية العربية؟ وهل باتت هي التعبير 
الثقافي األول عن التحوالت االجتماعية 
والسياسية والثقافية؟ وما هو التطور 
األبرز الذي ميكن مالحظته في تقنيات 

السرد بالرواية العربية؟ وإلى أي حد كان 
للثورات واحلروب واالضطرابات السياسية 

دور في إعادة االعتبار للرواية الواقعية 
والطابع التسجيلي للسرد، بل وأيضا 

في إعادة االعتبار للخطاب السياسي في 
الرواية؟ وهل صحيح أن الرواية العربية 

سيرة ذاتية ومذكرات واعترافات شخصية؟ 
وهل جتاوزت السجال القدمي حول الثالوث 

احملرم (جنس – دين – سياسة) فلم يعد 
محّرما كما في العقود السابقة؟

ثم ما هو أثر ازدهار الترجمة من وإلى 
العربية على اإلنتاج الروائي؟ من يخاطب 

الروائي؟ ما هو قارئه االفتراضي؟ وما هي 
نظرة القارئ األجنبي للرواية العربية، وملاذا 
يقرأها؟ وما هي أسباب إقبال الدور األجنبية 
على إصدار الروايات العربية املترجمة؟ وهل 

الرواية العربية هي اليوم أساس الصناعة 
الثقافية؟ وإلى أي مدى كانت السبب 

املباشر في توسع وازدهار النشر والطباعة 
والتوزيع واملكتبات؟ وهل أصبحت اجلوائز 
املؤثر األقوى، إيجابا أو سلبا، على اإلنتاج 

الروائي بشهادات وجتارب الروائيني 
املشاركني؟

وفي محور آخر يركز امللتقى على 
اجتماعية الرواية العربية ودورها املؤثر 

في صياغة اخلطاب األخالقي العربي، فهل 
الرواية هي حتديدا خطاب أخالقي مضاد؟ 

وهل هي انتصار خليار الفرد وحريته؟ 
وهل هي حصرا بنت املدينة ووعي الطبقة 

الوسطى وأحوالها؟
هذا امللتقى إذن هو ملتقى أسئلة وجدل 

وحوارات وشهادات ومواجهات في األثر 
الفني واجلمالي السردي العربي الذي 

استفاق على حساب الشعر حتديدا، بحيث 
هاجر الشعراء إليه في مسرودات ذاتية 
أو ِسَيرية اجتماعية رائية حلال الواقع 

ومتجلية معه إلى حد كبير.
ملتقى بيروت سيكون ملتقى جماليا 
وسيترك أثره في املسار الروائي العربي 

بال شك.

عـــن دار ميزوبوتوميا للنشـــر والتوزيـــع ببغداد صدرت  أخيرا للشـــاعرة 
والفنانـــة التشـــكيلية العراقية رملة الجاســـم مجموعة شـــعرية بعنوان 

«ترانيم إلى جدتي إنخدوانا}.

اســـتضاف مركـــز الشـــيخ إبراهيم للثقافـــة والبحوث في بيت الشـــعر بيت 
إبراهيـــم العريـــض، بالعاصمـــة البحرينيـــة املنامـــة، الشـــاعرة واإلعالمية 

اللبنانية ماجدة داغر، التي قدمت باكورة أعمالها. 

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

مصريان وإماراتي ومغربي وعراقي يتوجون بجائزة الشيخ زايد للكتاب
[ الجائزة تلقت 1169 مشاركة قبل منها 120 في قوائمها الطويلة  [ تنافست على الجائزة أعمال مختلفة من 33 بلدا عربيا وأجنبيا

} أبوظبي - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
األربعـــاء عـــن الفائزين في دورتها العاشـــرة 
2015-2016، وقـــال أمين عـــام الجائزة علي بن 
تميم إن مجلـــس األمناء وانطالقـــا من تقرير 
”الهيئـــة العلميـــة“، اعتمد الكتـــب الفائزة في 

ستة فروع من الجائزة.

ستة فروع

فاز بجائزة الشـــيخ زايد فـــي فرع التنمية 
وبناء الدولة جمال سند السويدي من اإلمارات 
مـــن منشـــورات مركز  عـــن كتابه ”الســـراب“ 
اإلمارات للدراســـات والبحوث االستراتيجية، 
أبوظبـــي 2015. وتتنـــاول الدراســـة ظاهـــرة 
الجماعات الدينية السياســـية في مســـتويات 
بحـــث متعـــددة، فكريـــة وسياســـية وثقافية 
واجتماعيـــة وعقائدية، ويرصدها الباحث من 
منظور تاريخي، متوقفـــا عند ذروة صعودها 
السياســـي في بداية العقد الثانـــي من القرن 
الحـــادي والعشـــرين. كما تســـعى إلى تفكيك 
العديد من اإلشـــكاليات التـــي أعاقت التنمية 
والتنوير والحداثة والتقدم ووســـعت الفجوة 

الحضارية بين العالم العربي والغرب.
أما جائزة الشـــيخ زايد لآلداب، فقد كانت 
هذا العام مـــن نصيب إبراهيم عبدالمجيد من 
مصـــر، عن عملـــه ”ما وراء الكتابـــة: تجربتي 
من إصـــدارات الـــدار المصرية  مع اإلبـــداع“ 

اللبنانيـــة، القاهـــرة 2014. ويمثل هذا الكتاب 
ســـيرة تتناول بالعرض التحليلي المالبسات 
التـــي شـــكلت أعمـــال إبراهيـــم عبدالمجيـــد 
الروائيـــة، وهـــو شـــهادة إبداعيـــة موســـعة 
عابـــرة لألجناس األدبية، يعبـــر عن الحوارية 

جماليتها  تستمد  التي  والتعددية 
من مختلف األجناس.

جائـــزة  وآلـــت 
للفنون  زايد  الشـــيخ 

ت  ســـا ا ر لد ا و
إلـــى  النقديـــة، 
المغربي ســـعيد 
عـــن  يقطيـــن، 
”الفكـــر  كتـــاب 
العربي:  األدبي 
ت  لبنيـــا ا
 “ ق نســـا أل ا و

منشـــورات  مـــن 
ضفاف-بيـــروت، 

األمان-الرباط،  دار 
االختالف- منشورات 

وتنشـــغل   .2014 الجزائر 
هذه الدراسة بتأسيس مفهوم 

الفكر األدبي العربي الذي يجمع بين 
التنظيـــر والتطبيق. والكتـــاب يتميز بالجدة 
فـــي الموضوع والدقـــة في التنـــاول، إضافة 
إلى االنضبـــاط المنهجي وشـــمولية العرض 
والتحليل وتنـــوع طرائق الباحث في التعامل 
مـــع مادته النقدية. فضال عـــن تنوع المصادر 
والمراجـــع بيـــن اللغـــة العربية والفرنســـية 
واإلنكليزية وحســـن اســـتخدامها وتوظيفها 

بمستويات مختلفة من التوظيف.
ورابع فروع الجائزة وهو جائزة الشـــيخ 
زايـــد للترجمـــة، فاز بهـــا كيان أحمـــد حازم 
يحيـــى مـــن العـــراق، لترجمة كتـــاب ”معنى 
المعنـــى“ عن اإلنكليزية، والكتـــاب من تأليف 
أوغـــدن ورتشـــاردز، وإصـــدارات دار الكتاب 
الجديد، بيروت 2015. وهي دراســـة ألثر اللغة 
فـــي الفكر وِعلـــم الرمزّية لوريتشـــاردز. وُيعّد 
الكتاب من كالســـيكّيات النقد الجديد، وتمتاز 
لغتـــه بالصعوبـــة والكثافـــة الفكريـــة ووفرة 

المصطلحـــات، وقد تصـــدى المترجـــم لهذه 
الجوانب بجدّية فقدم نصـــا متينا وواضحا، 
واختتـــم ترجمته بجرد واســـع للمصطلحات 

وآخر لألعالم.
وتحصل على جائزة الشـــيخ زايد للثقافة 
األخـــرى،  اللغـــات  فـــي  العربيـــة 
رشدي  الفرنســـي  المصري/ 
راشد، عن كتاب ”الزوايا 
باللغـــة  والمقـــدار“ 
والعربية  الفرنسية 
منشـــورات  ومـــن 
غرويتير  دي  دار 
برلين. يمثل هذا 
تتويجا  الكتاب 
علمـــي  لمســـار 
هذا  فـــي  طويل 
ويتوجه  الحقل، 
إلـــى المختصين 
المختصين.  وغير 
ينطلـــق مؤلفـــه من 
أن  يرى  فكـــري  موقف 
الحضـــارة إرث مشـــترك، 
وأن العـــرب فـــي عصورهـــم 
الزاهرة قد أســـهموا إسهاما حقيقيا 
في هذا اإلرث. وعلى هذا األساس يعيد النظر 
فـــي تاريـــخ الرياضيـــات والفلســـفة ويدرس 
الزوايـــا والمقدار، ال ســـيما مســـألة الزاوية 

في عالقة الرياضيات بالفلســـفة، حين ال يجد 
الرياضي جوابا عن مسألة من مسائله فيبحث 
عن حلـــول لها في الفلســـفة. وتعتمـــد إعادة 
النظر هـــذه على عدد كبير مـــن المخطوطات 
التي لم يتم نشـــرها من قبـــل، يجدها القارئ 
مثبتة في أصولها العربية ومترجمة إلى اللغة 

الفرنسّية.
ســـادس فروع الجائزة وهو جائزة الشيخ 
زايد للتقنيات الثقافية والنشر، فازت بها دار 
الســـاقي، حيث تمتاز الدار منذ إنشـــائها في 
لنـــدن عام 1979 ومن ثم فـــي بيروت عام 1990 
بصدورها عن مشروع فكري يتسم باالنفتاح، 
كما أن منشـــوراتها المتميزة شكال ومضمونا 
تغطـــي مجـــاالت معرفية متعـــددة تجمع بين 
اإلبـــداع والفكـــر والعلـــم والفـــن، فضال عن 
حضورها الفاعل في الحياة الثقافية العربية 
وتواصلهـــا الدائم مع وســـائل اإلعـــالم. وقد 
ســـبق لعدد من منشوراتها أن فاز في أكثر من 

حقل من حقول جائزة الشيخ زايد للكتاب.

توصيات املحكمني

وأعلنـــت الجائـــزة حجب فرعـــي ”جائزة 
الشـــيخ زايد ألدب الطفل والناشئة“ و“جائزة 
الشـــيخ زايـــد للمؤلـــف الشـــاب“، بنـــاء على 
توصيات المحكمين الذين رأوا أن المشاركات 
التـــي وصلت فـــي هذا الفـــرع لم ترتـــق إلى 

معايير المنـــح المتبعة في الجائزة. وأضافت 
بأن جائزة شـــخصية العام الثقافية ســـتعلن 

خالل أيام قليلة.
ويقـــام حفل تكريم الفائزيـــن في األول من 
مايـــو 2016 بالتزامـــن مـــع معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب والذي يقـــام خـــالل الفترة 
مـــن 27 أبريـــل وحتى 3 من مايـــو 2016، حيث 
يمنح الفائز لقب ”شـــخصية العام الثقافية“، 
”ميدالية ذهبية“ تحمل شـــعار جائزة الشـــيخ 
زايد للكتاب وشهادة تقدير باإلضافة إلى مبلغ 
مليـــون درهم إماراتي، في حين يحصل الفائز 
في الفـــروع األخرى علـــى ”ميداليـــة ذهبية“ 
و“شـــهادة تقدير“، باإلضافة إلى جائزة مالية 

بقيمة 750 ألف درهم.
يذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تلقت ما 
يصل إلى 1169 من المشاركات في كل فروعها 
المعلنة ووصلت عدد المشاركات المقبولة إلى 
120 مشـــاركة تم إعالنها في القوائم الطويلة. 
وقـــد جـــاءت األعمـــال المختلفة مـــن 33 بلدا 
عربيـــا وأجنبيا، منها؛ اإلمارات والســـعودية 
والبحريـــن والكويت واألردن وقطر وســـلطنة 
عمـــان والجزائر والعـــراق والمغرب وتونس 
واليمن وســـوريا وفلســـطين ولبنـــان ومصر 
وليبيا وأذربيجان وبلجيكا وتنزانيا وتشـــاد 
ونيوزلندا وكندا والنمسا والسويد والمملكة 
األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات  المتحـــدة 

وفرنسا وهولندا.

جائزة الشيخ زايد للكتاب جائزة مستقلة، 
ُمتنح كل ســــــنة لصناع الثقافة واملفكرين 
واملبدعــــــني والناشــــــرين والشــــــباب، عــــــن 
مساهماتهم في مجاالت التنمية والتأليف 
والترجمة في العلوم اإلنســــــانية التي لها 
ــــــاة الثقافية  ــــــراء احلي أثر واضــــــح في إث
ــــــة، وذلك وفق معاييَر  واألدبية واالجتماعي
ــــــة. وقد تأسســــــت هذه  ــــــة وموضوعي علمي
ــــــزة بدعم ورعاية مــــــن ”هيئة أبوظبي  اجلائ
للسياحة والثقافة“. وتبلغ القيمة اإلجمالية 

لها سبعة ماليني درهم إماراتي.

حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ 
زايـــد ســـيقام فـــي األول مـــن مايو 
2016 بالتزامن مع معرض أبوظبي 

الدولي للكتاب 

 ◄

} المصـــري إبراهيم عبدالمجيـــد، في عمله 
”مـــا وراء الكتابة: تجربتي مـــع اإلبداع" قدم 
شـــهادة إبداعية موســـعة عابـــرة لألجناس 

األدبية.

} المغربي سعيد يقطين أسس في كتاب 
”الفكر األدبي العربي: البنيات واألنســـاق" 
مفهـــوم الفكر األدبـــي العربي الذي يجمع 

بين التنظير والتطبيق.

} المصري/ الفرنســـي رشدي راشد أوضح 
في مؤلفه ”الزوايا والمقدار“ باللغة الفرنسية 

والعربية أهمية الرياضيين العرب.

} اإلماراتي جمال ســـند السويدي يتناول 
فـــي كتابـــه ”الســـراب“ ظاهـــرة الجماعات 
الدينيـــة السياســـية، كما يفـــكك العديد من 

اإلشكاليات التي أعاقت التنوير والحداثة.

.وفرنسا وهولندا وــق إلىت فـــي هذا الفـــرع لم ترتــ فـــي هذالتـــي وصلتــألة الزاوية  ت ي ر و ي ززو

ن
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و ي إب ه و و ي رو
عابـــرة لألجناس األدبية، يعبـــر عن الحوارية 

جماليتها  تستمد  التي  والتعددية 
من مختلف األجناس.

جائـــزة  وآلـــت 
للفنون زايد  الشـــيخ 
ت  ســـا ا ر لد ا و

إلـــى  النقديـــة، 
المغربي ســـعيد 
عـــن  يقطيـــن، 
”الفكـــر  كتـــاب 
العربي:  األدبي 
ت  لبنيـــا ا
“ ق نســـا أل ا و

منشـــورات  مـــن 
ضفاف-بيـــروت،

األمان-الرباط،  دار 
االختالف- منشورات 

وتنشـــغل  .2014 الجزائر 
هذه الدراسة بتأسيس مفهوم 

الفكر األدبي العربي الذي يجمع بين 

م ر و
وتحصل على جائزة الشـــيخ زايد للثقافة 
األخـــرى،  اللغـــات  فـــي  العربيـــة 
رشدي  الفرنســـي  المصري/ 
راشد، عن كتاب ”الزوايا 
باللغـــة  والمقـــدار“
والعربية  الفرنسية
منشـــورات  ومـــن 
غرويتير  دي دار 
برلين. يمثل هذا 
تتويجا  الكتاب 
علمـــي  لمســـار 
هذا  فـــي  طويل 
ويتوجه  الحقل، 
إلـــى المختصين 
المختصين.  وغير
ينطلـــق مؤلفـــه من 
أن  يرى  فكـــري  موقف 
الحضـــارة إرث مشـــترك، 
وأن العـــرب فـــي عصورهـــم 
الزاهرة قد أســـهموا إسهاما حقيقيا 

خ 
و 
ي 



زكي الصدير

} مـــرت تجربة الشـــاعرة والمترجمة اليمنية 
ميســـون اإلرياني بأكثر من شـــكل من أشكال 
الهندســـة الشـــعرية بيـــن التفعيلـــة والنثر، 
وأصـــدرت مؤخـــرا مجموعة ”ِحَيـــْل “عن دار 
مخطوطات في الهاي هولندا، وهي مجموعتها 
الرابعـــة المتوقع صدورها بنســـخة مترجمة 
لإلنكليزية منتصف العام الحالي. وتأتي هذه 
المجموعة بعد ”ســـأثقب بالعاشقين السماء“ 
2009، و“مـــدد 2010“، و“المـــوارب من الجنة“ 
2013. كما أن لها نصوصا شعرية ضمن كتاب 
”بوسع قلبي: قصائد وقصص قصيرة جدًا من 
الصـــادر باللغة البولندية عن  العالم العربي“ 
دار مينياتـــورا في مدينـــة كراكوف، العاصمة 
الثقافيـــة لبولنـــدا 2008م، ونصوص شـــعرية 
أخرى ضمن موســـوعة ”قالئد الذهب“ لنماذج 
مـــن األدب العربـــي المعاصـــر الصـــادر فـــي 
رومانيا، والمترجم لثالث لغات. وتعكف حاليا 
علـــى عدة مشـــاريع أدبية خاصـــة بالصحافة 
والترجمة. لكن الشعر أيا يكن شكله كان دائمًا 
-حســـب اإلرياني- خاضعًا لمزاجها الصعب 

والحاد.

تأثير الكتابة

كتب عنهـــا الناقد العراقـــي حاتم الصكر 
”أحسب أن ديوان ’مدد‘ أدخل ميسون اإلرياني 

كاسم آخر في الكتابة الشعرية النسوية 
العربية ذات المحصول الطيب بمقياس 
النوع والكم، وقبل ذلـــك باالحتكام إلى 
الوعي النوعي بوضع المرأة من جهة، 
وبدور الشـــعر في تمثيـــل ذلك الوعي 

وإظهاره فنيا من جهة ثانية“.
نـــص اإلرياني مشـــغول بمحاولة 
وضع صياغـــة جديـــدة للعالقة بين 
األنثـــى والرجـــل، األنثـــى والعالم، 
األنثـــى والكتابـــة. وكأنهـــا تحاول 
ترميم العالم، وفي حديثها معنا عن 
مناخات تجربتهـــا تختار اإلرياني 

الهرب من كل ما يحدث في العالم من مآالت ال 
إنســـانية وتلوذ لحالة الشعر اإلنساني، تقول 
”مناخات إنســـانية بحتة في ظـــل حرب ظالمة 
لإلنســـان والثقافة، فمن الحب إلى الحرب إلى 
الخوف إلى الرغبة في العزلة والغياب عن كل 
ما يجري فـــي هذا العالـــم والوضع المخيف 

والمتشابك“.
وتتابـــع ”أؤمن بـــأن األنثى هـــي العالقة 
الصرفة التـــي تربط بين كل من العالم، الرجل 
والكتابة، فـــال العالم بذكوريته يســـتطيع أن 

يتخلـــى عن الحيـــاة كأنثى ترفـــده بالكينونة 
والوجود، وال الرجل كان ليكون موجودا لوال 
األنثى التي يحـــب ويرغب قيها لتكون له تلك 
األحـــرف الفاتنة التي تجره جـــرًا لإلبداع من 
كتابة ورســـم ونحـــت ولحن، هـــي األنثى من 
تشـــكل تلك العالقة وتصوغها. أما عن ترميم 
تلـــك العالقـــة فاإلشـــكالية تكمن فـــي ذكورية 
المجتمـــع والذي يرفض أن يتعاطى مع العقل 
ويرى في الجسد األنثوي غايته ومبتغاه، نعم 
أعتقد أن الكتابة ستحدث تأثيرًا لكنها تحتاج 

للكثير من الوقت لتتمكن من ذلك“.
وعن قراءتها الخاصة عن تحّوالت جيلهم 
الشـــعري فـــي اليمـــن الـــذي يمتلـــك تجربته 
الخاصة ووعيه المختلف عن أجيال ســـبقته 
في ذروة األيدلوجيات السياسية والتحزبات 
الثقافية تتســـاءل اإلرياني ”إلى متى ســـيتم 
تهميـــش وإقصـــاء وإلغـــاء الحالـــة الجديدة 
للشـــعر بمختلف تســـمياته وتصنيفاته؟ ولَم 
يجب علينا االرتهان ألســـماء شعراء سابقين 
للنجـــاح كمبدعين يحملـــون لغاتهم الخاصة 
وهمومـــا أدبيـــة قـــد تختلـــف أبجدياتها عن 
هموم من سبقونا؟ متى سيفقد الورق والحبر 

رونقهما في ظل اجتياح التكنولوجيا؟“.
وتعتّز اإلرياني باألجيال الثقافية السابقة 
وتعتبرها قامات كبيرة وثرية وخصبة، لكنها 
ترى أنهـــا تحاول -تعني األجيال الســـابقة- 
جاهدة السطو على األصوات الجديدة بأبوية 
مفرطـــة إلى حـــد ما. تقـــول اإلريانـــي ”تبقى 
األجيال السابقة صاحبة فضل بطريقة 
ما أو بأخرى على فكرة الشعر 
لدينا وتمرده وكســـره لحاجز 
النصية  بالجغرافيا  اإلحساس 
للحرف والصوت، وهذا ما دفع 
بالعديد من الشـــعراء الشـــباب 
نحـــو خلق منـــاخ خـــاص بهم 
يصنعـــون من خاللـــه تحوالتهم 
والخارجة  والجديـــدة  الخاصـــة 
أحيانـــا عن التقليـــد أو المألوف. 
هـــذا المنـــاخ ليـــس معيبـــا فـــي 
تمـــرده لكنـــه فـــي أحيانـــا كثيـــر 
األصوات  بخبرة  االستعانة  يرفض 
الســـابقة نتيجـــة األبوية مما خلـــق نوعا من 
التنافر غير المستحب وكأننا في حالة صراع 
معنـــا نحن ومـــاذا نريد وماذا ُيرغـــب بنا أن 

نكون أو نصبح“.

حالة نادرة

وتتفـــق ضيفتنا مع الـــرأي الذي يقول إن 
إشـــكالية النـــص الجديد هو غيـــاب القضايا 
القومية والوطنية الكبيرة، واهتمامه بشـــكل 
مباشـــر بكل ما هو مشـــخصن ضمـــن تجربة 
الشـــاعر أو الشـــاعرة في حدودهما اليومية. 
لكنها تتســـاءل ”لماذا هذه الحالة من الغياب 
لهـــذه القضايا في الوجـــدان، إن طرحت هذا 
السؤال على أي شـــخص يمر أمامك ستأتيك 
اإلجابـــة الصادمـــة والموجعـــة، ألن الواقـــع 

المعيـــش ألغـــى القضايـــا العامـــة والوطنية 
والقوميـــة بقتلـــه للفكـــرة ولإلنســـان، فبات 
الوجدان العربي مســـلوب الحرية في رغباته 
وما يريده، وأسيرًا للحاجيات المادية للحياة 
بكرامـــة. لكن صدقني الزال في ذاكرة الوجدان 
هموم جمعية ســـيحين دورها حين ننتهي من 

مشاريع الموت والترهيب في بلداننا“.
وفي ســـؤال عن مـــدى معانـــاة المثقفين 
اليمنيين من االنقســـام الداخلي في المواقف 
على خلفية األحداث في اليمن، وهل هنالك من 
استطاع أن يحّيد الثقافي عن السياسي وسط 
األزمـــة. تجيب اإلريانـــي ”المثقف اليمني هو 
حالة نادرة أساســـًا، فهو منقســـم على نفسه، 
متشـــرذم علـــى رغباته، متشـــظ علـــى أفكاره 
وميوالته قبل الحرب وأثناءها وبعدها أيضا. 
فاليســـاري بأفكاره يمينـــي بتصرفاته منفتح 
بمقاالته مناطقي بممارساته صاحب لغة حرة 
وأسيرة لمشـــيخيات وأسياد وأصحاب نفوذ، 
إال قّلة، الحرب فقط كانت عامل كشف للمستور 
ال أكثر، والســـاحة تضج بأسماء وأدلة، وإلى 
اآلن لـــم أَر من يمكنني أن أقول عنه بأنه فصل 

بين السياسي والثقافي“.
وســـط هـــذا االنقســـام، وبحكـــم القـــرب 
الجغرافـــي التاريخـــي بيـــن مثقفـــي اليمـــن 
والســـعودية الذي رســـم ومـــا يزال تشـــابهًا 
كبيرًا فـــي معالم التجربة الثقافيـــة والفكرية 
بينهما. ترى اإلريانـــي أن ”التواصل الثقافي 
والتاريخـــي ال يمكن لحرب واحـــدة، وال لعدة 
حـــروب أن تفصله أو تبتـــره، لكنها قد تحده 

وتخفف منه. وسرعان ما يعاود العمل لترميم 
ما فقـــد. وأخوتنا في الســـعودية وأهلينا في 
جنوبها ال تصنع الحـــروب منهم خصوما لنا 
وأعداء وأن تخاصمت األنظمة وتناحرت حتى 
في هذه الحرب الزال لي عالقتي الطيبة بكتاب 
مـــن أرض الخليج عامة، فالحـــرب ال تقتل إال 
اإلنســـان الهش وتنال من روحه. لكن اإلنسان 
كحالة وجدانية ال تكســـره حروب عالمية وإن 

طالت“. 

عبدالله مكسور

} أمام السؤال الذي طرَحتُه مجلة الجديد في 
عددها األخير الذي تساءل عّم يكتبه الروائيون 
وخيوط الدم تحاصر المكان الجغرافي وتجعل 
الزمان متثاقال نحو الســـقوط الحر في تكوين 
المخيـــال األدبي، أمام ذلك الســـؤال تراوحت 
إجابات الكّتاب العرب ولكنها انتظَمت في خطٍّ 
رفيـــع يتقارب في نقاِطِه بـــأن الحدث أكبر من 
كتابته، فكيف تســـرق قارئًا انشدَّ نحو التلفاز 
يتســـابُق مـــع الحدث إلـــى عالم يفـــِرُض فيه 
الروائيُّ الحَدَث ويديـــُره في مخالفة واضحة 
لصيرورتـــه الزمانيـــة والمكانيـــة على أرض 

الواقع.
ال بـــد من اإلقرار أنه فيما لو طَلبت شـــركة 
إنتاج ســـينمائية من ُمخِرٍج فذ إنجاز مشاهد 
درامية تمتـــد عبر خمس ســـنوات لدمار بالد 
كاملة واحتـــراق مدن بتكوينهـــا الديمغرافي 
والعرقي، لَما اســـتطاع ذلـــك المخرج بأدواته 
كافـــة، إكمال فيلـــم يصل فـــي تراجيدّيِته إلى 
الواقـــع الـــذي نـــراه بـــأم العين، حيـــث نحن 
الشهود حاملي القلم فكنا على هامش الحدث 
بينمـــا صار أصحاب الســـالح هم متن النص 

وحواشيه.
مـــن هنا يمكـــن االعتـــراف أن الواقع أكبر 
مـــن كل احتمـــال، لكن مـــاذا على مـــن اكتوى 
بما حدث ويحـــدث أن يفعل من موِقِعه ككاتب 
أتَقـــن صنعتـــه، فالقصص الروائيـــة منثورة 
اليوم على قارعـــة الطرق بانتظار ناقل مغامر 

لحـــدث لم يكتمل بل ُوِلد ناضجـــًا بكل أبعاده 
اإلنســـانية، فهل يكون الحدث في هذه الحالة 
هو الحامـــل الموضوعي للنص أم أنَّ التقنية 

المغايرة لما هو ســـائٌد تكون 
بطاقة العبور لنص جديد.

يمكـــن  الشـــكل  بهـــذا 
االلتفـــات إلى انتبـــاه العالم 
مؤخرًا إلى اختراق األدوات 
يحملها  قد  التي  الصحافية 
لعالـــم  الروائـــي  الكاتـــب 
ربمـــا  األدبـــي،  المخيـــال 
جـــاء ذلك فـــي أعقاب فوز 
ألكســـفيتش  ســـفيتالنا 
لـــآلداب،  نوبل  بجائـــزة 
وهـــي التي قّدمـــت أدبًا 
ال يشـــبه الســـائد بيـــن 
أبناء جيلهـــا، فمازجت 
الصحافي  العمـــل  بين 
والبناء الروائي لتكون 
تقريرا  عندها  الرواية 
على  يعتمد  موســـعا 
الريبورتـــاج  تقنيـــة 
وخصائصـــه الفنية، 
هـــذه الخلطـــة التي 

رحب بهـــا العالم، هاجَمها 
ـــاب العرب انطالقـــًا من طهرانية  غالبية الكتَّ

عه عن الصحافة وتقنياتها. األدب وترفُّ
الممازجـــُة بيـــن أدوات الصحافة واألدب 
بارتكاز القول والحكاية إلى الواقع وشـــهوده 

وضحايـــاه وجالديـــه بذات الوقـــت ما يمكنه 
من اســـتيعاب التســـارع الحاصـــل من نقطة 
اإلنطـــالق نحو الدال والمدلـــول، نحن كُكّتاب 
اكتوينـــا بما حدث ويحـــدث علينا أن نتجاوز 
نظرية تشومســـكي فـــي االتصال 
بيـــن  وقطبيهـــا 
منـــه  المرســـل 
إليـــه،  والمرســـل 
نظريـــة  لتكـــون 
خالصـــة  عربيـــة 
الرواية  كتابـــة  في 
الكاتب  ألن  الحديثة 
وهو  المتلقـــي،  هو 
جزء  الوقـــت  بـــذات 
التـــي  اللعبـــة  مـــن 
شـــخوصها،  ُيديـــر 
حيث يكـــون بكينونته 
اإلنســـانية  الحقيقيـــة 
نســـخة أصلية أو طبق 

األصل من أبطاله.
اليـــوم  غرابـــة  ال 
الحـــدث  أن  عِلمنـــا  إن 
والعراقـــي  الســـوري 
يشـــكل  بـــات  تحديـــدًا 
للحكايات  كامـــًال  منبعـــًا 
التي يســـتقي منهـــا أدباء 
الغـــرب أحداث نصوصهم، فمنـــذ فترة ُدعيُت 
إلى مركِز بوزار الثقافي في بروكســـل إلجراء 
قراءات أدبية بمناســـبة يوم الكاتب السجين، 

حينهـــا وقفت في مواجهـــة صادمة مع الكثير 
اب من مختلف قاّرات العالم  من النصوص لكتَّ
يتحّدثـــون عـــن فضـــاءات ســـردية تجري في 
أحياء حمص وحلب والموصل والشام، كانت 
األدوات الصحافيـــة ظاهرٌة في تلك النصوص 
ســـواء من خـــالل التقنيات أو مـــن خالل أحد 
أصوات السرد الرئيسية التي تأتي على لسان 
صحافـــي ينقل األحـــداث آلخرين مـــن ُمنَطَلق 

السارد العليم.
اب العـــرب يقبلون نصوصا  النقـــاد والُكتَّ
ِتِهـــم يتناولـــون  مـــن آخريـــن خـــارج جغرافيَّ
مـــن خاللها أحداثـــًا تدور في شـــوارع مدننا 
العربيـــة بينمـــا يمنعـــون حـــق التنـــاول عن 
كاتـــب عربـــي ارتبـــط بذاكرِتِه كاملـــًة في تلك 
الضواحـــي التي تنهـــار اليـــوم ومعها ترحُل 
أجـــزاء من ذاكرتنا، يرفضـــون ذلك من الكاتب 
العربي تحت عنوان عريض مفاُده ”إنَّ الحدث 
لـــم يكتمل أو لـــم ينُضـــج“، وكأنَّ على األديب 
العربي انتظار اكتمال دائرة النار على األرض 
واإلنســـان معـــًا ليحقَّ لـــُه القول عـــن جراِحِه 

وآالِمه.
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ثقافة
تنظـــم اللجنة الثقافيـــة بنقابة الصحافيني املصريني الخميس ندوة ملناقشـــة رواية 
«البصـــاص} لألديب مصطفى عبيد. ومن املقرر أن يشـــارك في الندوة عدد من كبار 

النقاد واألدباء والصحافيني.

نوه الناقـــد واألكاديمي املصري، صالح فضل، بمســـتوى رواية «نوميديا} للكاتب 
املغربـــي طارق بـــكاري، وقال إن هذه الرواية الصادرة عـــن «دار اآلداب} في بيروت 

لفتت إليها األنظار ملستواها اإلبداعي املتميز.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تم مؤخرا، بمقر معهد العالم 
العربي في باريس، تسليم 

جائزة اإلبداع العربي المعاصر 
”سايما“، للفنان الفرنسي من 

أصل مغربي سليمان إسماعيلي 
علوي على عمله ”تجريدات 

مسترشدة“، الذي سيقدم في 
معرض ”حدائق الشرق“ يوم 19 

أبريل الجاري.

◄ انطلقت أول الثالثاء 
الماضي فعاليات ”ملتقى النقد 

األدبي في المملكة العربية 
السعودية“ في دورته السادسة 

بعنوان ”القصة القصيرة في 
المملكة: مقاربات في المنجز 
النقدي“، الذي ينظمه النادي 

األدبي بالرياض.

◄ انطلقت، مؤخرا بوجدة، 
فعاليات الدورة السادسة 
لمهرجان الفن المعاصر 

بوجدة ”أوريونطا“ بتنظيم 
معرض خاص باللوحات الفنية 

والتشكيلية برواق الفنون 
بالمدينة. 

باختصار

املفارقات العجيبة

} نحار أحيانا في فهم تناقض المواقف 
لـــدى من نحســـبهم قـــدوة، ونعنـــي هنا 
فريقا من المربين والكتـــاب والمفكرين، 
فهـــم عادة ما يدعـــون طلبتهم ومريديهم 
وقراءهم إلى إعمال العقل وتنمية الوعي 
وإذكاء الفكر النقدي، وعدم التســـليم بما 
يقـــرؤون أو يســـمعون تســـليم المفتون 
بوحي يوحى، ولكن صدورهم تضيق إذا 
مـــا صدر عن الطالب أو المريد أو القارئ 
رأي يخالـــف مـــا يعتقـــدون، فال تتســـع 
حتى لتدارك ســـهو أو تصويب، فما بالك 
بالنقد، وكأن ما ينصحون به كالٌم مجّرد، 
يساق في المطلق أسوًة بمقوالت فالسفة 
يمكـــن  وال  تربيـــة،  وعلمـــاء  ومنّظريـــن 
التوّســـل به في معارضتهم ولو من باب 

استكمال الفهم بحًثا عن اليقين.
مـــن مّنـــا ال يتذكـــر أســـاتذتنا وهـــم 
يحدثوننـــا حديـــث اإلعجاب عـــن أدباء 
وشـــعراء ومفكرين تمـــّردوا على أوضاع 
عصرهم ومعتقـــدات مجتمعاتهم وثبتوا 
رغـــم ما نالهم من ضيـــم واضطهاد، فإذا 
ما رمنا التمّرد نحن أيضا على الســـائد، 
لنحّلـــق نحو عوالم غير مألوفة تناســـب 
تطلعات جيلنا، كســـروا أجنحتنا وشّلوا 
هّمتنا وتوّعدونا بالنقمة عند االمتحان. 

ومـــن منـــا عـــارض يوما مفّكـــرا من 
مفكرينا الذين طالمـــا عابوا على الوعي 
النقـــدي عند العـــرب قصـــوره أو غيابه 
أصـــال، ولم يأتـــه رّد صاعـــق َيردعه عن 

تكرار المحاولة.
ويحضرنا في هذا الباب مثال صارخ 
عـــن مثقف فـــي قمـــة الهـــرم األكاديمي، 
إدارّيا، كّنا نحســـب مـــن خالل ما نقرأ له 
من كتابات نقدية وتحاليل أدبية ومقاالت 
فكرية أنه كاتب مســـتنير وناقد حصيف 
وباحث ُطَلعة كمـــا تقول العرب، فإذا هو 
يسلك ســـلوكا يناقض ما كان يدافع عنه 
ويدعو إلـــى اتباعه، حينمـــا تعلق األمر 
بعمـــل إبداعـــّي صاغـــه على غيـــر عهده 

بنفسه.
ما نتحدث عنه هو رواية اســـتملحها 
البعض واستهجنها البعض اآلخر، فكان 
يقابل من يمدحهـــا بترحاب كبير، فينقل 
المدائح مباشرة على جداره بالفيسبوك 
حتـــى يعلم مـــن ال يعلم قيمـــة ما جاد به 
يراعـــه، ويلقـــى مـــا ال يروقه بنـــوع من 
التشـــّفي الّســـادي، إذ يعمد إلى نشـــره 
هو أيضا، على الجدار نفســـه، مع عبارة 
”مقـــال ســـلبّي“، فينبري طلبتـــه وخّالنه 
وزمـــالؤه في الجامعة يســـلقون صاحب 
المقال بألسنة ِحداد وكأنه أتى جرما َتذّل 

أمامه أبشع الجرائم. 
ال نـــدري مـــا المـــراد بالســـلبية تلك 
والنقد باألساس، كما يقول نيكوال بوالو، 
يتعقـــب الخلل الـــذي حـــال دون اكتمال 
األثر أكثر مما يشـــيد بمحاســـنه، إال إذا 
كان المؤلف، كحال الحاكمين بأمرهم، ال 
ينتظر من الناس غير المديح، وإال نالهم 

عقابه.
كذلك هم، مستبّدون بالرأي ال يقبلون 
خالفه، ونتســـاءل بعدئذ مـــن أين جاءنا 

االستبداد، وهو طبع فينا.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

[ األنثى عالقة صرفة تربط بين كل من العالم والرجل والكتابة
 تعّد الشــــــاعرة واملترجمة ميسون اإلرياني واحدة من أبرز األصوات الشعرية في اليمن، 
فرغــــــم حداثة ســــــنها (مواليد 1987) إال أنها تركت وراءها منذ 2008 مجموعات شــــــعرية 
رســــــمت بصمة خاصة في جتربتها، ونالت من خاللها مجموعة من اجلوائز والتكرميات 
املســــــتحقة. ”العرب“ توقفت مع اإلرياني في حوار عن الشعر والثقافة واليمن وعن الربيع 

العربي.

العربيـــة  املجتمعـــات  إشـــكالية 
تكمن في الذكورية والتي ترفض 
أن تتعاطـــى مـــع العقـــل وترى في 

الجسد األنثوي غايتها ومبتغاها

 ◄

يقبلـــون  العـــرب  والكتـــاب  النقـــاد 
نصوصا من آخرين تتناول ما  يدور في  
مدنهم بينما يمنعون حق التناول عن 

الكاتب العربي

 ◄

الكتابة ستحدث تأثيرا لكنها تحتاج للكثير من الوقت

الشاعرة ميسون اإلرياني: المثقف اليمني حالة نادرة

الواقع أكبر من كل احتمال

ال تؤمنوا بي
النجمة خبرتني أني سأندثر
ويزرعني الصيف نعيا

ال تؤمنوا بي
فالوطن الجائع
ال تكفيه ذاكرتي،
تاريخي األعرج

وال النافذة المعطلة،
المدرجة

في فهرس أصابعي..
ال تؤمنوا بي

فأنا تحت شجرة التفاح
أقضم صوتي،

أزرع زهرة..
هي ذاتها

ال تريد الحياة.

نص مليسون األرياني
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} قـــال الفنـــان هوغو ســـيمبرغ عن إحدى 
لوحاتـــه التي جـــرى على تســـميتها الحقا 
بـ“المـــالك الجريـــح“، إنـــه أراد عبـــر عـــدم 
تســـميتها أن يفتـــح بـــاب التأويـــل علـــى 
مصراعيـــه أمام الناظرين إليهـــا. يظهر في 
اللوحة ولدان يلبســـان األسود يحمالن على 
حمالة خشبية مالكا صغيرا، مكمم العينين 

ومجروح الجناحين، إلى وجهة مجهولة.
اليوم، وبعد مرور أكثر من مئتي ســـنة، 
أرى فـــي هذه اللوحـــة رمزا عظيمـــا لتعثر 
الحّب المتمثـــل بالجريح ُمكمم العينين كما 
”كوبيـــد“ مـــالك الحـــّب، في لوحـــات عصر 

النهضة.
لم يعد الحـــّب يملك أجنحتـــه، هي اآلن 
جريحة وتتالشـــى بعيـــدة عنه وهو يمضي 
بعيدا عنها في متاهة التحوالت المعاصرة. 
ربما لذلك أضاع الحب طريقه إلى اللوحات، 
بعدما أضاع الـــدفء طريقه إلى القلوب. إن 
وجد الحّب ســـبيله إلى اللوحات فهو غالبا 
مـــا يكـــون مهيضـــا وباحثا عمـــا يعيد إلى 

أجنحته خّفة الخفقان.
ال يظهـــر الحـــّب فـــي معظـــم اللوحات 
العربية المعاصـــرة إّال مصّدعا بالتباعد أو 
الجفـــاء الذي يعيشـــه الطرفان العاشـــقان. 
تـــرى الحّب في معظم لوحـــات الفنان بهرام 
حاجو يمّد جســـورا لونيـــة ضئيلة، يحاول 
عبرها ردم المســـافة القائمة بين العاشقين، 
أو يحـــاول تمويـــه مالمحهمـــا ونظراتهما 
الوحشـــة  أو  بالذنـــب  بالشـــعور  المثقلـــة 
بألوانـــه الســـحرية. أما في معظـــم لوحات 
الفنـــان إســـماعيل رفاعي والفنـــان عمران 
يونس فيظهر الحّب مســـكونا بحزن عميق 

ومرصودا على التفتت القادم ال محالة.
ليس الحب في أفضـــل حال عندما تعثر 
عليـــه من خالل ”غيابه“ فـــي لوحات أخرى. 
أنـــت ال تجده، بل تستشـــعر وطـــأة غيابه. 
غيـــاب يترتب عليه إقصاء للون لتحل مكانه 

العتمة بنفوذها المطلق.
فالحـــب هـــو الغائـــب/ الحاضـــر دوما 
في لوحـــات الفنـــان صفوان دحـــول، وهو 
”الشـــبحي“ الصامد في أعمـــال الفنان نهاد 
التـــرك، وهو الذي يصل صليلـــه المؤلم في 
لوحـــات الفنـــان العراقي صـــادق الفراجي، 
حيث يهيم مخلوقه األسود في فضاء لوحته 

بحثا عمن يلفظ اسمه ويفتح له ذراعيه.
ويبقـــى حلول الحب في هـــذه اللوحات 
أفضـــل حـــاال مـــن ظهـــوره ُمكّبـــال بأصفاد 
الضرورة والتالحـــم الخانق الذي ال يعكس 
إّال انتفـــاء القدرة على الوجـــود دون اآلخر، 
نعثر على هذا الصنف من الحب في لوحات 

للفنانة ريما سالمون المغسولة بالقلق.
كانـــت ثيمة الحب ”الُمجنـــح“، إذا صح 
التعبيـــر، حاضـــرة فـــي اللوحـــات العربية 
الصوفيـــة  مـــن  الكثيـــر  وفيهـــا  الحديثـــة 
والحّســـية علـــى الســـواء وتتمتـــع بنكهة 
مشرقية تفوح منها عطور التوابل والورود.

من تلك اللوحات ما اتســـم بالمباشـــرة 
كالعديـــد مـــن لوحـــات الفنان الفلســـطيني 
إسماعيل شـــموط، حيث امتزج حب األرض 
بـــكل أنـــواع الحـــب البشـــري، ومنهـــا ما 
تمتـــع بغموض آثر صّعد من نبرة الشـــغف 
المتخالط مع حروفيـــة وزخارف تحيل إلى 
حميمية إنســـانية، كمعظم لوحـــات الفنان 
الســـوري الراحـــل نذير نبعـــة، حيث الحب 
نبرة، ولكن شـــديدة العمـــق، وحيث اللهفة 

نظرة، ولكن كثيرة البوح.
ساهم االنفتاح على المجتمعات الغربية، 
كمـــا ســـاهمت األزمـــات المتواصلـــة التي 
يعيشـــها الفنان العربي المعاصر في والدة 
لوحات ينتفي فيها الحب ”المتوّرد“، ليترك 
فراغا هائال تكهربه األســـئلة حول المصير 

والهوية، واإلحساس بالفقدان.
األمـــر ليـــس مماثـــال عندما ننظـــر إلى 
فمعنـــى  المعاصـــرة،  الغربيـــة  اللوحـــات 
الحـــب تحول في واقـــع المجتمـــع الغربي 
وليس بســـبب الحروب والهجرات القصرية 

والجوع، كما تغير أسلوب التعبير عنه.
يمكـــن اختصـــار الموقـــف حيـــال هذا 
التحول عبر ما قالته الفنانة هيتي دوغالس 
التي أقامـــت معرضا تناولت فيه ســـطحية 
وهشاشـــة الحـــب العصري، تقـــول الفنانة 
”فـــي هذا المعـــرض أحـــاول اســـتيعاب ما 
تعني العالقـــة الغراميـــة العصرية، أجدها 
غريبة جدا ومثيرة لالهتمام، شـــديدة، ولكن 
سامة، فيها المرح والهشاشة وقدر فظيع من 

المرضية“.
ســـامة هي معظـــم عالقات الحـــب التي 
تتســـم بالمعاصرة، وهي ربما على مستوى 
الســـموم التي تطلقها نحو المشاهد، نظرة 
أحـــد الصبييـــن في لوحـــة  الفنـــان هوغو 
سيمبرغ، وهو منهمك بحمل المالك الجريح 
إلى وجهة مجهولة. وجهة قد تكون مجهولة 
لـــه، ولكنها في عين الناظر إلـــى اللوحة ما 
هي إّال المكان الذي وصل إليه مفهوم الحب 

الُمتعثر في اللوحات المعاصرة.

الحب، مالكا متعثرا 
في اللوحات

} بريوت – أول ما يقابل زائر معرض ”حوار 
بصوت واحد“ للتشكيلية اللبنانية كارال سالم 
بالعاصمة اللبنانية بيروت،  بصالة ”أجبـــال“ 
هـــو هـــذا االلتباس الشـــعري ما بـــني الورق 
”احلـــّي“ الـــذي صنعته يدا الفنانـــة والكلمات 

واألحرف املخطوطة على سطحه.
من هو األهـــم؛ الكلمة أو حاضـــن الكلمة؟ 
ما يلبـــث الزائر أن يكتشـــف أن محور العمل 
املعـــروض مبجملـــه ليـــس هو فنيـــة األعمال 
املعروضة، بقدر ما هو  الصلة التي جتمع بني 
االثنني، أي الورق والكلمـــات، وتبادل األدوار 
البطوليـــة بينهما كل واحـــد منهما في احلّيز 

والزمن الذي خصصته له الفنانة.

املاء ووعاؤه

رمبـــا يذهب ذهن الزائـــر إلى أبعد من ذلك 
ليتخيـــل أو يتمنى للحظات أن كل التناقضات 
التي يعيشها هو، أو يتخبط فيها وطنه قادرة 
على أن ترتقي إلى هذا التالقى النبيل الذي ال 
يرجو وال يســـعى فيه أي طـــرف من األطراف، 

للقضاء على اآلخر.
هذا ما سيشـــعر به زائر املعرض بعد فترة 
قصيـــرة من وجـــوده فيـــه، أي عندما يغوص 
شـــيئا فشـــيئا في املاء الصامت املُتمثل ليس 
في تزاوج، بل في تالق ألحرف يابانية بأحرف 
عربيـــة، اختالف شـــديد وجتاور نبيل يشـــّع 

توازنا خارقا.
تصف كارال ســـالم بالكلمـــات التالية هذا 
التالقـــي كمن يصـــف لقـــاء عاطفيـــا تغيرت 
بعـــده مجمل فصـــول حياته ”كنـــت أنظر إلى 
هـــذه األوراق من خالل النور، ألرى وأكتشـــف 
أســـاطير وحكايات.. كتبتهـــا أو أكملتها.. لم 
أدر حينها ما كنت أشعر.. هل كانت نار حترق 
الورقـــة عندما أكتب عليها؟.. ال أعرف.. ولكن.. 
كل ورقـــة صنعتها كانت تقـــول لي، حتادثني، 

كانت تهمس برفق“.
ثمة حالة ُتقارب الصوفية تشـــكلت عبرها 
كتابـــات الفنانة علـــى ورق يرجتف من حتت 
أصابعهـــا، فهي قـــد امتصت رحيـــق الثقافة 
اليابانية املُقّدرة للصمت والســـكون واملتمثلة 

فـــي الرضـــوخ لفكرة هشاشـــة أشـــياء العالم 
وعبـــور فاضمحـــالل اللحظـــات، بالكثير من 

القبول القدري/الشعري.
تبنـــت الفنانـــة هـــذا املنطـــق ”الياباني“ 
وســـقته بوهج احلروفية العربية التي ال تقل 
صوفية وشعرية، تبّنت هذه ”الطريقة“ وعكفت 
علـــى تنمية جذورهـــا، وأغصانهـــا وأوراقها 
فظهرت مخطوطتها، شذرات من نفس أصغت 
مليا إلى أدنى إيقاعـــات العالم، قبل أن تلوثه 

الضوضاء والفوضى البشرية.

ضوء وورق

ليست اللغة اليابانية كما الثقافة اليابانية 
هي شـــائعة في هـــذا اجلزء مـــن العالم الذي 
نحيا فيه، لذلك قد يكون من الصعب استيعاب 
جوهـــر األعمال املعروضـــة، أو حتى جدواها، 
من دون تقدمي أو توصيف وإن بسيط حليثيات 

وعناصر العمل الذي قدمته كارال سالم.
أمضت سالم سبع سنوات في اليابان بعد 
أن نصحها بذلك أســـتاذها احلروفي والفنان 
اللبنانـــي املُبتكـــر ســـمير صايـــغ، وذلك بعد 
اقتناعـــه بـــأن الفنانة بحاجة إلـــى دفع جديد 
يعّمـــق ويصقل من حساســـيتها جتاه الورق 
كحضور حّي يتأثر بأدنى نقطة حبر يتلقاها، 
فالـــورق بالنســـبة إلـــى الفنان ســـمير صايغ 
وبالنســـبة إلى تلميذته كائن نزق بشخصيات 
متعددة وأمزجة متباعدة ال ميكن جتاهلها، إن 

هو أراد التعامل معها.
خـــالل بقائها فـــي اليابان عّمقـــت الفنانة 
معرفتهـــا باللغة اليابانيـــة والثقافة اليابانية 
علـــى الســـواء، ومن ثـــم وّظفـــت خبرتها في 
أعمالهـــا الفنيـــة التـــي مزجت فيهـــا األحرف 
اليابانية واخلطوط واألحرف العربية، فجاءت 
وترويســـات األحرف العربية مبثابة  ”املّدات“ 
تتويج ُمرهف ملجمـــل األحرف اليابانية، التي 
رمبا هي فـــي عني الناظر العربـــي غير املتقن 
للغة اليابانية أشبه بأعمدة مغروسة متباينة 
الســـماكة، تتخللهـــا نوافذ ُمتفلتـــة األطراف 

وزائغة األبعاد.
اشـــتغلت الفنانة لوحاتها احلروفية على 
أوراق ”واشـــي“ صنعتهـــا بنفســـها بعـــد أن 
متّعنت،  بتأثرها حني تّرق أو تتكثف بالضوء 
احمليط، غير أن ثمة أمرا آخر كان على الفنانة 
االنتبـــاه إليه، وهو أن األحرف والكلمات التي 
اختـــارت أن تخطها على هذا النوع من الورق 
شديد التأثر بالضوء، تتغير أطوارها وتتبدل 

ســـطوة حضورها حســـب تعاظـــم أو خفوت 
الضـــوء القادم من خلـــف الـــورق، إذ إن يرّق 
حـــرف أو كلمة حتى يكاد أن يتالشـــى ليظهر 
ما هو مخطـــوط في خلفيته من حرف أو كلمة 
أخـــرى، وأحيانا يحـــدث العكس، لـــذا وجب 
على الفنانـــة أن تدرس االحتمالني لتبني على 

أساس ذلك نصها البصري.
حول هذا الورق اخلاص جدا تكتب الفنانة 
”ســـنة ٢٠٠٥، بدأت أتعرف على الورق احلقيقي 
وصناعتـــه الشـــاقة التي تســـتدعي الفصول 
األربعة لنتاج سنوي.. مضن ولكن راق وحّي، 
نتيجته تســـتوحي وُتوحي فـــي الوقت عينه، 
ُيصنع الورق من شـــجرة التـــوت التي ُتدعى 
”كوزو“ باليابانيـــة، ويحوي هذا الورق عروقا 
طويلة جتعله متماسكا وصلبا ذا استعماالت 
عديـــدة داخل البيوت من أبواب وأدوات إنارة 

ونوافذ..“.
األعمال التي اختارت تقدميها الفنانة، هي 

نوع مـــن التأكيد على ترافـــق أعمالها الفنية، 
مع دراســـتها وأبحاثها حـــول صناعة الورق 

وعالقتها بالطباعة احلريرية.
ُيذكر أن كارال ســـالم حصلت على شـــهادة 
الدكتوراه من جامعة طوكيو للفنون، ورســـالة 
الدكتـــوراه التي قدمتها كانـــت حول الطباعة 
املطلية واملصقولة عبر اســـتخدام ورق ُمصّنع 

يدويا.
وفي النهايـــة، إذا كان كل حوار املُراد منه 
الوصول إلى نوع من التفاهم عبر سلسلة، أو 
أقل، من التنـــازالت املُشـــتركة، فاحلوار الذي 
قدمته لنا كارال ســـالم في أعمالها ال يطلب إّال 
أن يحاذي كل عنصر في العمل الفني، العنصر 
اآلخـــر، دون أن يتخلى عن أي من مواصفاته، 
بل يبقى ويشّع بصمت، وهو في أوج اختالفه 

عنه.

* م.ع

كارال سالم شاعرة الورق والحوار النبيل باللون والحرف

فتحت صالة ”أجيال“ البيروتية أبوابها لفترة ال تقل عن أســــــبوعني لكارال سالم وأعمالها 
الورقية الرقيقة، تقديرا منها خلصوصية الورق وشاعريته حينما تصنعه يدا فنانة أدركت 
بدورها أن الورق ميكن أن يكون حامل الكلمات، والكلمات احملمولة في اآلن ذاته، أكثر من 
مئتي عمل ورقي جمعتها الفنانة حتت عنوان واحد ”حوار بصوت واحد“، عنوان  يفشي 

الكثير عن ماهية املعرض وأجوائه اخلاصة جدا.

[ صوفية تشكلت عبرها الكتابات على ورق يرتجف من تحت أصابع فاعلتها

منطق ياباني بوهج الحروف العربية

احتفـــى مديـــر {غاليري مصر} محمـــد طلعت باألعمـــال الجديدة للتشـــكيلي املصري حنفي 
محمود، وســـط حضور كوكبة من التشكيليني والجمهور وعدد من الصحافيني في املعرض 

الذي أتى بتقنية املجسم ثالثي األبعاد لنجمات ونجوم الزمن الجميل.

يتواصل بقاعة {أحمد العدواني} في ضاحية عبدالله الساملي في العاصمة الكويت، 
معرض الفنان عبدالوهاب العوضي، حيث رســـم املرأة وبعض خصوصياتها كحركة 

الجسد أو متعلقاتها الشخصية، أو أزيائها الخاصة وغيرها من التفاصيل النسوية.

نسرين بايمان ترسم الوجوه نفسها باللون نفسه

إبراهيم حسو

} ترسم التشكيلية الســـورية نسرين بايمان 
وجوهـــا تحمـــل تلعثمـــا أو طيبـــة زائدة عن 
حجمهـــا، إّال أنهـــا وجوهنا نحـــن، وغرابتنا 
نحن، وال يمكن إخفاؤها أو حجبها عن اآلخر، 
وإّال انفلتـــت اللوحة من مالمحها األساســـية 
وغدت سطحا بارزا أو درجا ال يفضي إلى أي 

مكان.
ترســـم نســـرين الوجـــوه تأكيـــدا للغرابة 
الطبيعيـــة التي فيها، وتقـــدم في نفس الوقت 
األلفـــة والهـــدوء والتناســـق الجمالـــي على 
حوافها، كأنها تعـــرف أن ثمة أرواحا حقيقية 

تسكنها وتلعب بها كيفما دارت واتجهت.
أرواح مجربـــة وواضحة ككف طفل، تعبث 
وتحيك للمشـــاهد ما لم تمســـه هـــذه األرواح 
الســـاعة،  دوام  علـــى  والمتطايـــرة  المـــدارة 
ذلـــك ليـــس تجريبـــا روحانيـــا علـــى مالمح 
شخصياتها، بقدر ما هو بساطة ما مفتعلة أو 
عفوية، ال يهم طالما أن لكل شـــخصية وراءها 

قصة ما، تذكار أو ذكريات دون تفصيل.
ليست للجســـد هنا داللة تفصيلية ومعنى 
تمثيلـــي إنما احتـــواء فراغي لعمق الجســـد 
وكتلته المكانية، فاللون الواحد ليس تجريبا 

جماليا للوجوه، إنه أســـاس تشكيلي بمنطق 
الجمال المتعارف عليـــه، وفي أغلب اللوحات 
التي فصلتها نسرين تبرز هذه الجمالية وهذا 

العمق الداللي للمالمح.
أجســـاد مبعثـــرة بـــرأس ثابـــت، طقوس 
بصرية تشـــبه األســـاطير والحكايات الغريبة 
الطريفـــة، مرونـــة التفاصيل لكل جســـد، دون 
أن تكـــون للون مفـــردة أو نســـق، فاألصفر له 
حكاية واألزرق له لســـان يحكي ويقص سيرا 
وحروبـــا طويلة، واألحمر ما هو إّال لغة الذهن 

في أحسن حاالته.
كل لون له مخيلة وتأمل ال حدود لهما، وال 
دور للعيـــن هنا إّال دور المشـــاهد االفتراضي 
الذي يقيس كل شـــيء وفق المســـافة اللونية 
بينـــه وبين ضوء اللوحة، فاللوحة تحدث فيك 

ما ال يمكن للعين إحداثه.
الكل يبتكر أدوات تواصله بالطريقة ذاتها 
في ترتيـــب الخيال وكيل اللـــون معتمدا على 
هذا التعبير الشـــعري الكامن فينا، بهذا القدر 
اللوني الشـــفيف الذي يشـــبه طـــراوة حلمنا، 
إننـــا نحاول دائما اإلمســـاك بالحلم من خالل 
الفكرة واللون واألثر البصري، نتبع حواســـنا 
كـــي تقودنا إلـــى ضالتنا في كشـــف الحكاية 
اإلنســـانية وفك رمزيتها بالطريقة التي تحمل 

معها ذواتنا وعمقنا.
نحـــن بحاجة إلى هـــذه الرمـــوز من أجل 
تمكيـــن خـــط حياتنـــا األمامية، نقدم نفســـنا 
للضـــوء على أنه الطريق إلى الجمال، فتتضح 
خفـــي مفعم  الصـــورة علـــى شـــكل ”موديل“ 
باالنفعال التعبيـــري دون أن يكون هناك ترف 
لونـــي أو خطابي، بل في أغلب لوحات بايمان 
نعثـــر على تقشـــف وبخل لونـــي، محاولة أن 

تختصـــر الفكـــرة بلون أو بلونيـــن ال يحمالن 
خطوطا وخلفيات مكشوفة وال مساحة ”زيتية 
أو مائية“ يمكن االشتغال عليهما أو االنطالق 
منهمـــا، إذ دائمـــا ثمة توليفة مـــا من خطوط 
تجـــري خلـــف كل لوحة، خطـــوط آنية تنتهي 

وتختفي بظهور الوجوه وإشراقاتها.
وتمثل نسرين بايمان (قامشلي 1973) جيال 

من الفنانات التشكيليات اللواتي اعتمدن على 
الذاكرة اللونيـــة وعلى البورتريه واألشـــكال 
البشـــرية فـــي كل تجلياتهـــا، حيـــث تنـــّوع 
التشـــكيلية مواضيعها من لوحـــة إلى لوحة، 
وأحيانـــا نجد فـــي اللوحة الواحـــدة أكثر من 
فكرة وحدث وهدف، وللفنانة أكثر من معرض 

في خارج سوريا، وهي المقيمة في ألمانيا.

ال تخطط الفنانة التشكيلية الســــــورية نسرين باميان خطوطا مبدئية إلبراز شخوصها أو 
كائناتها اللونية، هي تضع اللون مقابل الفكرة أو الهدف، وتصنع لونا آخر مرادفا، ليس 
هذا لعبا تشــــــكيليا، إمنا هو اســــــتعارة للغرابة احملتملة واستعادة للجمال الذي فيها، في 

رغبة أكيدة في إضفاء حياة أخرى أكثر متاسكا وانبهارا.

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

نســـرين ترســـم الوجـــوه تأكيدا 
للغرابـــة الطبيعيـــة التـــي فيها، 
وتقـــدم أيضـــا األلفـــة والهـــدوء 

والتناسق الجمالي على حوافها

 ◄

لكل لون حكاية ومخيلة

كارال سالم: 
كل ورقة صنعتها كانت تقول 

لي، تحادثني، كانت تهمس 
برفق



} لندن - يقوم الدماغ بعملية تصفية أو غسيل 
لكم الذكريات املخزونـــة داخله ومبجرد رصد 
السيئة منها يصدر األمر مبسحها والتخلص 
منهـــا وهو بذلـــك ال يعتـــرف بوجودها متاما 
وهـــو ما كان العلماء يعتقدونه، في الكثير من 
احلاالت، نســـيانا. وقد توصلت دراسة جديدة 
إلـــى أن أدمغتنا ميكـــن أن تعمل بنفس طريقة 
البريـــد اإللكتروني بأرشـــفة األفكار العرضية 
فـــي مجلد ســـلة مهمالت باجلهـــاز العصبي. 
ونســـيان الذكريـــات ميكـــن أن يكـــون نتيجة 
لعملية حذف فعلية وليس نتيجة اإلخفاق في 

التذكر.
وتشـــير نتائـــج الدراســـة البريطانية إلى 
طرق جديـــدة ملعاجلة فقدان الذاكـــرة املتعلق 
بحاالت مرضية مثل ألزهامير وأنواع اخلرف 
األخرى. كما ميكن أن تســـاعد الدراســـة، التي 
أجريـــت على فئران املختبـــر، العلماء في فهم 
ســـبب بقاء بعـــض الذكريـــات الطويلـــة غير 
املرغوبـــة، مثل تلك التي تبقى لدى أشـــخاص 

يعانون من ”اضطرابات ما بعد الصدمة“.
ُيشـــار إلـــى أن الذكريات حتفظ بواســـطة 
إشـــارات كيميائية بني خاليا املخ التي تعتمد 
على مستقبالت متخصصة تسمى مستقبالت 
أمبا. وكلما زادت هذه املستقبالت على السطح 

الذي تتصل به خاليا املخ زادت قوة الذاكرة.
وقد اكتشـــف العلماء بجامعـــة إدنبره أن 
عملية املســـح الفعلي للذكريات حتدث عندما 
تزيل خاليا املخ مستقبالت أمبا من الوصالت 

بـــني خاليا املـــخ. ومع مـــرور الزمـــن، إذا لم 
ُتسترجع الذاكرة قد يقل عدد هذه املستقبالت 

وتضمحل الذاكرة تدريجيا.
واجلدير بالذكر أن العقاقير التي تستهدف 
إزالـــة مســـتقبالت أمبـــا يجـــري تفحصهـــا 
كعالجات محتملـــة ملنع فقـــدان الذاكرة، ومع 

ذلك يوصي الباحثون بضـــرورة إجراء املزيد 
مـــن التدقيـــق لفهم ماهية عواقـــب عرقلة هذه 
العملية على القدرة على اســـتيعاب معلومات 

جديدة واسترجاع الذكريات القائمة.
وكشف علماء سويديون أن بإمكان الناس 
أن يدربـــوا أدمغتهـــم علـــى محـــو الذكريات 

احملرجـــة مـــن أذهانهـــم. وأجرى علمـــاء من 
الســـويدية دراســـة استنتجوا  جامعة ”الند“ 
خاللها أن قمع الذكريات الســـيئة وقتا طويال 

ميكن أن يساهم في نسيانها نهائّيا.
واســـتعمل العلماء املسح املقطعي ملراقبة 
أجـــزاء مـــن الدمـــاغ تنشـــط عندمـــا يحاول 
متطوعون نســـيان شـــيء ما، حســـبما ذكرت 
صحيفـــة ”ديلـــي ميـــل“ البريطانيـــة. ومتكن 
العلمـــاء من حتديد الوقت الذي ”تنســـى“ فيه 
الذكريـــات. وزعموا أن القمع الطويل لذكريات 

محددة هو الطريقة املؤكدة حملوها دائما.
وقـــال الفريـــق الـــذي أجرى الدراســـة إن 
”التحكم جيـــدا بهذه التقنية، ميكـــن أن يكون 
مفيدا لألشـــخاص الذين يشكون من االكتئاب 
أو من اضطراب إجهاد ما بعد التعرض ألزمة“.

غيـــرد  الرئيســـي  الدراســـة  ُمعـــد  وقـــال 
والدهاوســـر ”نحن نعلم أن املشـــاعر املنسية 
أو املقموعـــة، غالبا ما تظهر فـــي ردود أفعال 
فســـيولوجية. وجرى تدريـــب متطوعينا على 

نسيان معلومات“.

} برلني - في الوقت الذي يعتقد فيه الكثيرون 
أن الثآليل هـــي مجرد تغيـــرات جلدية عابرة 
تتكـــون تلقائيا وال ضير منهـــا على الصحة، 
أثبتـــت البحوث العلميـــة والتجارب املخبرية 
أنها نتاج عدوى فيروســـية تسللت إلى داخل 

الشقوق أو اجلروح.
إيغـــرت  األملانـــي  البروفيســـور  وأكـــد   
شـــتوكفليت أن اإلصابـــة بالثآليـــل تنجم عن 
عـــدوى فيروســـية، موضحا أن الفيروســـات 
املســـببة للثآليل تنتقل من شـــخص إلى آخر 
وميكـــن أن تبقـــى حيـــة علـــى األرضيـــات أو 
مقابـــض األبواب ملدة تتـــراوح بني يومني و3 

أيام.
وأردف شـــتوكفليت، مدير عيادة األمراض 
اجللديـــة في مستشـــفى ســـانت جوزيف في 
مدينة بوخوم األملانية، أن الفيروسات تتغلغل 
من خـــالل اجلـــروح الصغيرة أو التشـــققات 

البسيطة في السطح اخلارجي للبشرة وحتفز 
منـــو اخلاليا، نظرا الحتياجها إلنزمي التكاثر، 
مـــا ينجم عنه تورم البشـــرة في صورة ثآليل. 
وتختلف أشـــكال هذه التورمـــات، فهناك مثال 
”الثآليـــل الشـــائعة“، والتي تشـــبه القرنبيط، 
و“الثآليل املســـطحة“ وهي صغيرة مثل رأس 
الدبوس، ولكنها عادة ما تظهر بأعداد كبيرة. 
وتنمو ”الثآليل األخمصية“ كأنها لدغة شديدة 
وصغيرة في اجللد، وعلى النقيض من الثآليل 
الفيروســـية األخرى تنجم ”املليساء املعدية“ 

عن طريق االتصال بأحد أفراد األسرة احلامل 
لفيروس اجلدري.

وأضـــاف الطبيب األملانـــي أولريش فيغلر 
أن ”املليســـاء املعديـــة“ تســـمى أيضا باســـم 
”ثآليل حمام الســـباحة“، مما يدل على الطريقة 
الشـــائعة النتقال الفيروس املسبب لها، وذلك 
نظرا لوجود العديد من مســـببات اإلصابة في 
أرضية املســـبح، باإلضافة إلـــى أن لني اجللد 

املبلل يسهم في سهولة اختراقها للجلد.
وأشـــار فيغلـــر، عضـــو الرابطـــة األملانية 
ألطبـــاء األطفـــال واملراهقني، إلـــى أن الثآليل 
الصغيرة متتلئ بالفيروســـات، التي تنتشـــر 
مســـببة العـــدوى، عندما يقـــوم الطفل بحكها 
مثـــال، ولذلك ينبغـــي معاجلتها علـــى الفور، 
وخاصة التي تظهر على اليد، وكذلك ”الثآليل 
التي تتســـبب فـــي آالم في باطن  األخمصية“ 

القدم.

ولتجنـــب خطر العـــدوى املرتفـــع، ينبغي 
على يد أحد  كشط أو تفريغ ”املليساء املعدية“ 
األطباء، أمـــا الثآليل الناجمة عن فيروســـات 
الورم احلليمي البشـــري فيمكن معاجلتها من 
خالل طريقتـــي التبريد أو التـــآكل التدريجي 
باســـتعمال بعض املـــواد الفعالة، مثل حمض 
الساليسيليك، وكالهما يقضي على الفيروس، 

ولكن يتطلب الصبر واملثابرة.
وباإلضافة إلى ذلك، أوضحت الصيدالنية 
األملانيـــة أورســـوال زيليربـــرغ أن اســـتعمال 
احملاليـــل الكحولية املتوفرة فـــي الصيدليات 
أو  الساليســـيليك  حمـــض  علـــى  احملتويـــة 
الالكتيك ملدة أســـابيع وشهور بانتظام يسهم 

أيضا في محاربة الثآليل.
وتســـاعد هـــذه احملاليل على لـــني طبقات 
اجللـــد املتقرنـــة طبقة تلـــو األخـــرى وميكن 

إزالتها في حمام ماء دافئ.

} كولونيــا (أملانيــا) - أوصـــت رابطـــة أطباء 
األطفـــال األملانية اآلباء بوضـــع الطفل الفاقد 
للوعي في الوضعية اجلانبية الثابتة، شـــرط 
أن يكون تنفســـه بشـــكل طبيعـــي. وأوضحت 
الرابطة األملانية أن هـــذه الوضعية التي ينام 
فيهـــا الطفل على اجلانب مـــع اجتاه الفم إلى 
األســـفل، تقلل خطر دخول الســـوائل للقصبة 

الهوائية.
وينصح األطباء بتوخي احلذر الشديد عند 
تعرض أبنائهـــم حلاالت االختنـــاق أو فقدان 
الوعي واتباع خطوات محددة وآمنة تســـاعد 

على كسب الوقت إلى حني قدوم املسعفني.
ويحـــدد األطبـــاء حالـــة االختنـــاق عنـــد 
التعرض لســـعال مفاجئ أثناء األكل أو اللعب 
والتوقف املفاجئ عن الكالم وصعوبة التنفس 
وتغيـــر لون الوجه وميله إلـــى الزرقة وفقدان 

الوعي.
وإذا كنا أمـــام حالة اختناق وبدأ الرضيع 
في إخراج جســـم غريب بواســـطة السعال أو 
الصراخ، فال يجب أن نتدخل ونراقب فقط عن 
كثـــب ألن تدخلنا املفاجئ قـــد يقود إلى إدخال 
هذا اجلســـم للداخل باخلطأ. وينصح األطباء 
مبراقبـــة الفم، فإذا ظهر شـــيء ميكن في هذه 
احلالة التدخل وإخراجـــه باإلصبع من جانب 
باطـــن اخلد بطريقـــة املنجل، وإن لم نشـــاهد 

شيئا فال ينبغي القيام بأي خطوة.
ويكون التدخل فقط عندما يتوقف الرضيع 
عن الســـعال والصراخ ويبدو غيـــر قادر على 
التنفـــس. وفـــي هـــذه احلالـــة يفضـــل وضع 
الرضيـــع على الســـاعد األيســـر ورأســـه إلى 

األســـفل ووجهـــه وصدره العلـــوي على راحة 
اليد اليسرى ومنسك بالفك السفلي باألصابع 
ونضرب خمس ضربات متتالية ســـريعة على 
الظهر بني الكتفني بكعب اليد اليمنى. ثم ننظر 
إلـــى وجه الرضيع وصدره، فـــإن صرخ وبكى 
وعاد إلـــى التنفـــس، من خالل ارتفـــاع جدار 
الصدر إلى األعلى واألســـفل بحركات الشهيق 
والزفيـــر، يعنـــي خروج اجلســـم األجنبي من 
مكانه ورمبا إلى خارج الفم أو إلى داخله وفي 
هذه املرحلة يجـــب التدقيق مليا في الفم، فإن 
شـــاهدنا اجلســـم األجنبي ندخل إصبعنا من 

جانب باطن اخلد بطريقة املنجل ونخرجه.
وإذا فقد الطفل الوعي ننظر إلى فمه، فإذا 
وجدنا جســـما أجنبيـــا أخرجناه ثم نباشـــر 
عمليـــة اإلنعـــاش القلبي الرئـــوي على جميع 
األحـــوال، ملدة دقيقـــة، ثم نتصل باإلســـعاف 
أو نتوجـــه إلى أقرب مركز طبي مع اســـتمرار 

املناورات وتكرار العملية.
وتعد عمليـــة اإلنعاش القلبي الرئوي بحد 
ذاتها عملية لكســـب الوقـــت، حيث يتم تزويد 
الرئـــة باألوكســـجني والقلب بالـــدم إلى حني 
وصول سيارة اإلســـعاف، وبذلك تكون فرص 
املصـــاب في البقاء على قيـــد احلياة قد زادت. 
وفي حالـــة بقاء املصاب دون إســـعاف أولي، 
فان دماغه يبدأ باملوت في فترة زمنية تتراوح 
مـــن 4 إلى 6 دقائق، ولكن ينبغي أن نعرف بأن 
اإلنعاش القلبي الرئوي وحده ال ميكن أن ينقذ 
حياة املصـــاب إمنا هو واحد ضمن سلســـلة 
من اإلجراءات الواجب إتباعها والتي تشـــمل 
العنايـــة الطبية التي تقدم عـــن طريق الطاقم 
الطبي في سيارة اإلسعاف وعن طريق األطباء 
في املستشفى، لذا فإن طلب العناية الطبية في 

وقت مبكر يعد ضروريا للغاية.
وفي حالة عـــدم تأكد اآلبـــاء من التصرف 
السليم حيال الطفل الفاقد للوعي، فإن الرابطة 
األملانيـــة تنصح باالتصـــال برقـــم الطوارئ. 
ويحـــذر األطباء مـــن أن الضـــرب بلطف على 

الوجـــه أو تنبيه الطفـــل باالهتـــزاز قد ميثل 
خطرا.

ويجـــب قبل وضـــع الطفل فـــي الوضعية 
اجلانبيـــة الثابتة التحقق مـــن معدل ضربات 
القلـــب والتنفـــس، والتأكـــد قدر اإلمـــكان من 
دخـــول وخروج الهـــواء عبر مجـــرى التنفس 

بشكل سليم.
وتعتمد إمكانية إنقاذ إنســـان توقف قلبه 
على أول شخص شاهد ما قد حدث. وكل دقيقة 
متر على املصاب دون إســـعاف تقلل من فرص 
هـــذا املصاب فـــي النجاة أو البقـــاء على قيد 
احليـــاة، لذا فإن الوقت هنـــا يعني الفرق بني 

احلياة واملوت.

وجتدر اإلشارة إلى أن دماغ اإلنسان وقلبه 
ال يستطيعان حتمل انقطاع الدم واألوكسجني 
عنهما ألكثر من ســـت دقائـــق، حيث أن خاليا 
الدمـــاغ والقلب تبـــدأ باملوت بعـــد مرور هذه 
الدقائق الســـت. وكل دقيقة تأخيـــر في البدء 
بعملية إســـعاف املصاب أو محاولة اإلنعاش 
القلبـــي الرئوي له تقلل مـــن فرص إعادة قلبه 
للعمـــل بنســـبة 10 باملئة أي أنه مبرور عشـــر 
دقائق دون البدء في اإلســـعاف تصبح فرصة 

املصاب بالبقاء على قيد احلياة ضئيلة جدا.
األوليـــة  اإلســـعافات  صنـــدوق  ويعتبـــر 
ضـــرورة ال ميكن االســـتغناء عنهـــا في املنزل 
أو الســـيارة أو العمل أو الرحالت، فوجودها 

يساعد على إســـعاف املصاب بسرعة وجتنب 
تدهـــور حالتـــه وتفـــادي حـــدوث املضاعفات 
املترتبة عـــن اإلصابة. فمعظم اإلصابات ميكن 
التعامـــل معها بســـهولة وبقليل مـــن اخلبرة 

والكثير من العناية.

اإلسعافات األولية المناسبة تنقذ حياة الرضع
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باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــر من األحيان إلى ممارســــــات خاطئة إلنقــــــاذ أطفالهم من حاالت  يلجــــــأ اآلباء في الكثي
االختناق وفقدان الوعي، فيلطمونهم أو يهزونهم ويحركونهم بشدة وال يعلمون أن في ذلك 

خطرا شديدا عليهم قد يكلفهم في بعض األحيان حياتهم.

عملية اإلنعـــاش القلبي الرئوي 
كســـب للوقت ألنها تزود الرئة 
باألوكسجين والقلب بالدم إلى 

حين وصول سيارة اإلسعاف

 ◄

الفيروسات تتغلغل عبر الجروح 
الصغيـــرة وتحفـــز نمـــو الخاليا، 
الحتياجهـــا إلنزيـــم التكاثـــر، ما 
ينجم عنه التورم في شكل ثآليل

 ◄

الذكريـــات تحفـــظ بواســـطة 
بيـــن  كيميائيـــة  إشـــارات 
خاليـــا المـــخ التي تعتمـــد على 

مستقبالت متخصصة

 ◄

قبل وضع الطفل فـــي الوضعية 
الجانبية الثابتـــة، ينبغي التحقق 

من معدل ضربات القلب

 ◄

[ هز الطفل وتحريكه يفاقمان حالة االختناق وفقدان الوعي [ كسب الوقت يساعد على نجاح عملية اإلنقاذ

◄ أفادت دراسة علمية بأن املصابني 
بارتفاع ضغط الدم واملعرضني بشكل 

ما لإلصابة مبرض القلب ميكنهم 
خفض خطر اإلصابة باجللطات 

والنوبات القلبية 40 باملئة بتناول 
دواء ضغط الدم مع آخر خلفض 

نسبة الكوليسترول.

◄ أكد باحثون أن استبدال صمام 
الشريان األورطي بالقلب، مع اتباع 
احلد األدنى من التدخل اجلراحي، 

يتفوق على جراحات القلب 
املفتوح لدى من يعانون من مخاطر 

مضاعفات اجلراحة.

◄ أفادت دراسة أميركية حديثة أن 
االكتئاب يزيد من احتمال اإلصابة 
بأمراض القلب في املستقبل، وأن 
عالجه في وقت مبكر، قد يساعد 

على التقليل من فرص تطور املرض، 
وأوضح الباحثون مبركز عالج القلب 

الطبي مبدينة سولت اليك سيتي 
األميركية، أن األشخاص الذين عانوا 
من االكتئاب هم أكثر عرضة لإلصابة 

مبشاكل في القلب.

◄ أفادت الرابطة املهنية ألطباء 
األعصاب األملانية بأن ارجتاف العني 

يعتبر من األمور التي ال تبعث على 
القلق، إال إذا صاحبت ذلك أعراض 

أخرى مثل الشلل أو التشنج.

◄ أشار مركز اجلودة في الرعاية 
الصحية إلى ضرورة محاولة خفض 

درجة احلرارة إلى ما دون 38.5 
درجة عند إصابة كبار السن باحلمى 
وأوصى بضرورة استشارة الطبيب 

عند ظهور املزيد من األعراض، أو 
إذا استمرت احلمى ألكثر من يومني 
أو عند معاناة املريض من الضعف 

واإلجهاد بشكل عام.

◄ أشارت نتائج دراسة أميركية إلى 
أن من املتوقع أن يؤثر تغير املناخ 

على زيادة املعدالت السنوية للوفيات 
الناشئة عن الظروف الصحية 

بالبالد. 

أشار جهاز حماية املستهلك بوالية هيسن األملانية إلى أن حصول املرء على جرعات زائدة من 
عنصر الحديد في الوجبات الغذائية قد يتسبب في حدوث أضرار صحية على املدى الطويل.

كشـــف أطباء أن سيالن األنف املســـتمر ينذر باإلصابة بحمى القش، ال سيما خالل موسم انتشار 
حبوب اللقاح، وأوصوا بعدم االستهانة بالحمى، ألن عدم عالجها قد يؤدي إلى اإلصابة بالربو.

الدماغ يمسح ذكرياته السيئة وال ينساها

الثآليل تشوهات جلدية معدية وليس طفحا عرضيا

الذكريات السيئة في سلة المهمالت

الهدوء عند القيام باإلسعافات األولية.. ضرورة

كش



} ديب - أعلنـــت وزارة اخلارجية البريطانية 
عن إطـــالق نشـــرات إخبارية موجـــزة باللغة 
العربيـــة على شـــبكات التواصـــل االجتماعي 
”بهدف تعميـــق التواصل مع اجلمهور العربي 
وإيصال أنشـــطة وأخبار احلكومة البريطانية 
فـــي املنطقة إلـــى أكبر عدد ممكن مـــن الناس 

وبأحدث الوسائل التقنية املتوفرة“.
وقال مركـــز اإلعالم والتواصـــل اإلقليمي 
التابـــع للحكومـــة البريطانية ومقـــره دبي إن 
”النشرة اإلخبارية ستكون موجزة بحيث تقدم 
أهم األخبار واألنشـــطة للحكومـــة البريطانية 
في الشرق األوسط بأسلوب إخراجي متطور“.
وأضـــاف فـــي بيان ”بـــدأ إطالق النشـــرة 
األولـــى األربعـــاء علـــى حســـابات اخلارجية 

البريطانية بالعربية على تويتر وفيسبوك“.

وقـــال إدويـــن ســـموأل املتحـــدث باســـم 
احلكومـــة البريطانيـــة في الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيا ”النشـــرة األولى سوف ترّكز 
علـــى أخبـــار ميدانية حـــول إحلـــاق الهزائم 
بتنظيـــم داعش في عدد مـــن األماكن بالعراق 

وسوريا“.
وأشار إلى أن ”النشرة سوف تتطور الحقا 
لتكـــون هناك نشـــرات إخباريـــة عامة وأخرى 
خاصـــة فقط باألخبـــار حول محاربـــة تنظيم 
داعش فكريا وعسكريا وماليا، وستكون هناك 

نشرات بأصوات إذاعية“.
وأضاف ”نســـعى للوصول إلـــى أكبر عدد 
ممكـــن من الناس في املنطقـــة من أجل إيصال 
أخبار وأنشـــطة احلكومة البريطانية لهم عبر 
استخدام تقنيات ووســـائل متطورة يفّضلها 

متابعو وســـائل اإلعـــالم االجتماعي حيث أن 
مقاطـــع الفيديـــو من أبـــرز احملتويـــات التي 

يفضل قراء فيسبوك متابعتها“.
وتابع ســـموأل ”لدينـــا العديد من اخلطط 
اإلعالميـــة اخلاصة بالوصـــول إلى اجلمهور 
العربـــي عبـــر وســـائل التواصل هـــذا العام، 
وســـنعمل على إطالقها تباعا“. وفيما تتوجه 
بريطانيـــا إلـــى اجلمهور العربي في الشـــرق 
األوســـط، اتخذت عـــدة دول أوروبية مبادرات 
إعالميـــة للتواصل مع الوافديـــن اجلدد إليها 

بعد موجة اللجوء الكثيفة التي اجتاحتها.
وظهـــرت العديـــد من املنصـــات اإلعالمية 
ملخاطبـــة الالجئني والتواصل معهم وشـــرح 
قوانني البالد سعيا إلى إدماجهم والتكيف مع 
الواقـــع اجلديد، فأطلقت القنـــوات والصحف 

بالعربية واملواقع والتطبيقات لالجئني.
وفـــي ديســـمبر مـــن العـــام 2015 أعلنـــت 
قناة دويتشـــه فيله األملانية إطالق نســـختها 
الفضائيـــة الناطقـــة بالعربية. كمـــا اتخذت 8 
قنـــوات تلفزيونية هولندية، قـــرارا بفتح قناة 
مختصـــة ملســـاعدة الالجئـــني الواصلني إلى 
هولنـــدا فـــي االندماج فـــي املجتمـــع احمللي 
عن طريـــق تعريفهم بتاريخ البـــالد وثقافتها 

ولغتها.
واســـتمر هـــذا التوجه في اليونـــان التي 
التلفزيونيـــة مؤخرا  أعلنـــت شـــبكة ”إ.ر.ت“ 
برنامـــج ”األخبـــار لالجئني“ باللغـــة العربية 
والـــذي يتحدث مـــن خاللـــه الصحافيون عن 
األوضـــاع على احلـــدود اليونانيـــة املقدونية 

وفي مخيم إيدوميني لالجئني.

نـــددت منظمـــة مراســـلون بـــال  } تونــس – 
حدود بشـــّدة بالهجمة اإللكترونّية على موقع  

أنكيفادا املستقّل.
املكلف بنشر اجلزء  وكان موقع ”أنكيفادا“ 
التونســـي من ”أوراق بنما“، الثالثاء تعرض 
لالختراق بعد نشـــره أولـــى الوثائق املتعلقة 

بالسياسي التونسي محسن مرزوق.
وتبـــرأت إدارة املوقـــع، في بيان نشـــرته 
على حســـابها في موقع التواصل االجتماعي 
فيســـبوك مـــن الوثائـــق التي نشـــرت باســـم 
أنكيفـــادا وتتهم سياســـيني ورجـــال اقتصاد 

تونسيني.
يذكر أن موقع أنكيفادا هو ممثل ”االحتاد 
فـــي  الدولـــي للصحافيـــني االســـتقصائيني“ 
تونس، وقد شـــارك صحافيان من العاملني في 
املوقـــع، وهما مالك اخلضـــراوي مدير املوقع 
وســـناء الســـبوعي رئيســـة حترير النســـخة 
الفرنســـية للموقـــع، في العمل االســـتقصائي 

املعروف بـ“أوراق بنما“.
وقالـــت ياســـمني كاشـــا، مســـؤولة مكتب 
منظمة مراســـلون بال حدود بشـــمال أفريقيا 
”نحن ننّدد وبشـــّدة بهـــذه الهجمة اإللكترونّية 
التـــي توّضح إلى أي مـــدى مازالت الّصحافة 
االســـتقصائية مخيفـــة في تونـــس. والزالت 
البـــالد في أمـــّس احلاجـــة لهذه النشـــرّيات 
الشـــجاعة التي تدّعم احلق فـــي معلومة حّرة 

وتعطي املثال في املنطقة“. وتتمتع الصحافة 
االســـتقصائية بأهمية كبرى نظرا ملساهمتها 
فـــي تدعيم احلكم الدميقراطـــي من خالل دور 
الرقيب على احلكومة والكشف عن االنحرافات. 
لكن هـــذه الوظيفة ترتبط بقـــدرة الصحافيني 
في التعامل مع املعلومات املتاحة وبالتمســـك 
مببادئ أخالقية والتمكن من أساسيات املهنة 
الصحافيـــة، إذ ميكن أن يؤدي نشـــر الصحف 

إلـــى اتهامات غير مدعومة بأدلـــة، إلى تدمير 
سمعة األفراد واملؤسسات.

اإلعالمـــي  الشـــأن  فـــي  خبـــراء  ويتهـــم 
الصحافـــة االســـتقصائية فـــي تونـــس بأنها 
مسرح لتصفية احلسابات الشخصية و“نشر 
رجال األعمال، فضال عـــن محاوالت  غســـيل“ 
تطويـــع الصحافيـــني جلهـــات معينة لنشـــر 
بعض األخبار أو التسريبات خدمة ملصاحلها 

وأجندتها السياسية اخلفية. ويرتبط حتقيق 
أهـــداف الصحافـــة االســـتقصائية ألهدافهـــا 
بفرض اســـتقالل وسائل اإلعالم عن السلطات 
السياسية واملالية. فقد أثبتت اإلحصائيات أن 
وســـائل اإلعالم اململوكة للدولة أقل حرية من 
وسائل اإلعالم التابعة للقطاع اخلاص، بسبب 
الضغـــوط السياســـية التي حتول دون نشـــر 

الفضائح التي متس أركان السلطة.
أما ضغـــط الســـلطات املاليـــة فيكون من 
خالل اإلعالنات. فالعديد من األخبار اخلطيرة 
املتعلقة بفســـاد القطاع اخلاص ال تنشر خوفا 

من انقطاع العائدات املالية لإلعالنات.
ويعتبـــر محمـــود الـــذوادي رئيـــس مركز 
تونـــس حلريـــة الصحافة أن ظهور شـــبكات 
إعالمية، لدعـــم الصحافة االســـتقصائية كان 
بهدف إجنـــاز حتقيقـــات معمقة حتّســـن من 
واقع املجتمعات وتعزز مفهوم احلكم الرشيد 
وتفّعـــل من دور اإلعالم كســـلطة رابعة غير أن 
ذلك ال يحجب املشاكل والعراقيل األخرى التي 
يتعرض لها الصحافيون في تونس في ظل ما 

تتطلبه من إمكانيات ورأس مال.
يذكر أن ســـتة أســـماء عربية فقط، شاركت 
في أكبر حتقيق اســـتقصائي في العالم، كشف 
ضلوع 72 شـــخصية سياســـية في العالم على 
األقل، في التهرب الضريبي وتبييض األموال، 

وأعده 400 صحافي حول العالم.

شادي عالءالدين

} بــريوت - أعلنـــت إدارة ”نايل ســـات“ أنها 
أبلغـــت وزارة االتصـــاالت اللبنانية عن نيتها 
وقـــف بث قناة ”المنـــار“ التابعـــة لحزب الله 
اعتبـــارا من صبـــاح، األربعاء، ألنهـــا خالفت 
شـــروط العقد الموقع معها، وتنتهج سياســـة 
تحريريـــة تقـــوم علـــى بـــث برامـــج طائفية، 
باإلضافـــة إلى انتهاء مدة العقـــد الموقع بين 

الطرفين وعدم الرغبة في تجديده.
وقال مســـؤول فـــي نايل ســـات، ردا على 
سؤال حول أسباب توقيف بث القناة، إن ”على 
جميع القنوات أن تلتزم بعدم بث أي مضمون 

عنفي أو عنصري“.
وأضاف أن ”القيود النمطية المعمول بها 
من جانب الشـــركة تقول إنه يحظر اســـتخدام 
الحّيز الفضائي في بث برامج تدعو إلى العنف 

أو العنصرية أو إثارة النعرات الطائفية“.
وبدورهـــا أوضحـــت ”الوكالـــة الوطنيـــة 
الرســـمية اللبنانيـــة أن ”إدارة نايل  لإلعالم“ 
ســـات عزت ســـبب طلـــب توقيف القنـــاة إلى 
مخالفتهـــا االتفاق الموقع معهـــا وبث برامج 

تثير النعرات الطائفية والفتن“.
ويســـتجيب قـــرار وقف البث مـــن محطة 
جورة البلوط في لبنان لإلجراءات الســـعودية 
والخليجية التي تســـتهدف حـــزب الله، ولكن 
تأثيراتهـــا قد تطال معظم القنـــوات اللبنانية 

التي تبث على النايل سات.
وكان وزراء الخارجيـــة العـــرب قد أعلنوا 
خالل االجتمـــاع الذي عقد في مارس الماضي 
بمقر الجامعة العربية في القاهرة عن تصنيف 
حـــزب اللـــه كمنظمـــة إرهابية، وســـبق لدول 
مجلس التعـــاون الخليجـــي أن اتخذت قرارا 

مماثـــال، يقضي باعتبار منظمة حزب الله بكل 
قياداتهـــا، وفصائلها والتنظيمات التابعة لها 

والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية.
ويتجـــه مســـار األمور إلـــى اقتصار وقف 
البـــث على قنـــاة المنار و“أن بـــي أن“ وربما 
”قنـــاة أو تي فـــي“ واإلبقاء على بـــث القنوات 

اللبنانية األخرى.
وعلق وزير اإلعـــالم اللبناني رمزي جريج 
في تصريحات على هذا الموضوع، معتبرا أن 
”هنـــاك اتفاقا بيـــن المنار ونايل ســـات إذا تم 
فســـخه يتحمل الفريق المخطئ مسؤولية هذا 

الفسخ“.
وأكد أنه لن ”يوفر جهدا في ســـبيل حماية 
القنوات التلفزيونيـــة اللبنانية“. كما أعلن أن 
هذه اإلجراءات ســـتطال بشـــكل مباشر قناتي 
”المنار“ و“أن بي أن“ وقد تشـــمل قناة ”أو تي 
في“ كذلك، ولكنها لن تطال التلفزيون الرسمي.

ووعـــد الوزير بإجـــراء اتصاالته مع مدير 
المجلـــس األعلى لإلعالم المصري ومع رئيس 
مجلـــس إدارة نايل ســـات للمطالبـــة بإرجاء 
تنفيذ قـــرار وقف البث الفضائـــي عبر جورة 
البلوط، مؤكدا أنه ”لن يوفر جهدا في ســـبيل 

حماية القنوات التلفزيونية اللبنانية“.
ومـــن جهتـــه رصـــد مديـــر مؤسســـة أمم 
لألبحـــاث والتوثيق والكاتب والناشـــر لقمان 
ســـليم حيثيـــات هذا القـــرار، وقـــال إن ”هذا 
اإلجـــراء هو جزء مـــن تدابير عامـــة تتخذها 
الـــدول العربية ضد حـــزب اللـــه. وحدوده ال 
تتعلق بوقف بث قناة المنار وحسب، ألن قناة 

المنار ليست سوى رأس جبل الجليد“.
وأضـــاف أن ”النيـــة في اتخـــاذ مثل هذا 
القـــرار تعود إلى فترة ســـابقة، والســـبب في 
تأجيل تنفيـــذه كان التدخـــل المصري، ولكن 
القرار الســـعودي والخليجي الحاسم في هذا 
الصدد دفع مصر إلى وقف الوســـاطة في هذا 

المجال“.
وأضاف ســـليم معلومات جديـــدة في هذا 
الخصـــوص وكشـــف أن ”هنـــاك حوالي 154 
محطة تلفزيونيـــة وإذاعية تابعة إليران تتخذ 
من الضاحية الجنوبية للبنان مقرا للبث، وهذا 
القرار يســـتهدف هذه الفضائيات واإلذاعات، 

وهي التي تسببت بالغضب السعودي“.
وبعـــد أن اتخذ القـــرار الخليجـــي بوقف 
التعامـــل مـــع أي مكـــون مرتبط بحـــزب الله، 
قام الســـفير اإليراني بزيارة إلى وزير اإلعالم 
اللبنانـــي، وتقول مصادر مقربة إن الهدف من 
الزيـــارة كان محاولـــة إنقاذ هـــذه المحطات، 
ولم يكن الحديث يتناول فقط مســـألة تلفزيون 
المنـــار، وإنما شـــمل هـــذه الباقـــة اإلعالمية 
الكبيرة، حيث تشـــكل الرئة التي تتنفس منها 

إيران في المنطقة“.
ويؤكد مدير مؤسســـة أمم أن ”موازنة هذه 
الباقة اإلعالمية تبلغ حوالي نصف مليار دوالر 
سنويا، وإيران تدفع هذا المبلغ ألنه يكفل لها 

مخاطبـــة الرأي العام العراقي والفلســـطيني، 
واللبنانـــي واليمني، إضافة إلـــى إحياء دائم 
للطقوس الدينيـــة الخاصة بها، لذلك ال تعتبر 

هذه الكلفة باهظة بالنسبة إليها“.
وأشـــار ســـليم إلى أن ”كالم وزير اإلعالم 
اللبناني حول الدفاع عـــن القنوات اللبنانية، 
وتأكيده على اســـتمرار كل القنوات اللبنانية 
فـــي البث، هو كالم ال معنـــى له، وال يقرأ واقع 
األزمـــة  المتضخم وحدودهـــا، والتي لم يعد 
لبنان أمام توسع دائرتها يمثل سوى تفصيل 
عابـــر، ال قـــدرة له علـــى التأثير علـــى مجرى 

األمور“.
ويأتـــي القرار من نايل ســـات بعد أشـــهر 

مـــن صـــدور قـــرار مماثل مـــن ”عرب ســـات“ 
التـــي أوقفت بـــث المنار وقامت بنقـــل الباقة 
اللبنانية بكاملها إلى خارج لبنان، معتبرة أن 
األمـــر مرتبط بـ“قرار اســـتراتيجي مبني على 

اعتبارات تجارية بحتة“.
اللبنانية  ”الســـفير“  صحيفـــة  وحاولـــت 
المقربـــة من حزب الله الحصـــول على رد من 
مديـــر عام قناة ”المنار“، إبراهيم فرحات، لكن 
األخير فضل عدم التعليق بانتظار المفاوضات 
بيـــن الجانَبين اللبناني والمصـــري، لكّنه أّكد 
أّن القنـــاة، إن تـــم تنفيـــذ إجـــراءات الحجب، 
”ستســـتمّر في البـــّث عبر أقمار أخـــرى، منها 

القمر الروسي“.

الخميس 2016/04/07 - السنة 38 العدد 1810238

ميديا

انطفأت الشعل

انكيفادا يتبرأ من أوراق بنما

فتح قرار إيقاف شــــــركة نايل ســــــات املصرية لقناة املنار، قضايا القنوات الفضائية التي 
تديرهــــــا أو متولها إيران من لبنان لتكون لها بوقا في املنطقة ووســــــيلة ملد ذراعها وإثارة 

الفوضى والنعرات الطائفية في الدول العربية.

الخارجية البريطانية تتواصل مع الشرق األوسط بمنصات أخبار عربية

قرصنة أنكيفادا: الصحافة االستقصائية «مخيفة» في تونس

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت نقابة الصحافيني املصريني، 
إنها ترفض ”تربص“ وزارة الداخلية 

بأعضاء النقابة وعلى رأسهم خالد 
البلشي، عضو املجلس ورئيس 

جلنة احلريات، وذلك إثر إصدار 
النيابة العامة قرارا قضائيا بضبطه 
وإحضاره للتحقيق معه في عدة تهم 

بينها ”إهانة الشرطة“، و“الدعوة 
لقلب نظام احلكم“.

◄ مت إلغاء رسوم استخدام املوقع 
اإللكتروني لصحيفة ساوث تشاينا 

مورنينغ بوست الصادرة باللغة 
اإلنكليزية اعتبارا من األربعاء 

املاضي وذلك بعد استحواذ مجموعة 
علي بابا غروب الصينية العمالقة 

خلدمات اإلنترنت عليها.

◄ قال محمد مصطفى الضو، رئيس 
جلنة العالقات اخلارجية السودانية، 
إن توقف صحيفة التيار ال يعني أنه 

ال توجد حرية صحافة في البالد، 
معتبرا أنه ”ليس هناك ما يزعج في 
قضايا احلريات في البالد“، مشيرا 
إلى أن هنالك اختالفا حول مفهوم 

احلرية، على حد تعبيره.

◄ قال وزير الشؤون القانونية 
ومجلس النواب املصري، مجدي 
العجاتي، إن ما نسب إليه بشأن 
مشروع القانون املوحد لتنظيم 

الصحافة واإلعالم وإعداده 
ومراجعته بعيدا عن نقابة 

الصحافيني أمر عار متاما عن 
الصحة، وأضاف أنه لم يدل بأي 

تصريحات في هذا املعنى.

◄ دعا نواب في البرملان اللبناني، 
القضاء إلى القيام مبسؤولياته في 
ملف اإلنترنت غير الشرعي مبعزل 
عن أي تدخل سياسي، حيث حمل 
وزير االتصاالت التقصير بكشف 
الشبكة املخالفة لألجهزة األمنية.

باختصار

[ شروط «نايل سات» تحظر بث برامج تثير النعرات الطائفية [ مجموعة إعالمية كبيرة في لبنان تشكل متنفسا إليران
وقف املنار مقدمة لإلطاحة باملنابر اإلعالمية اإليرانية في املنطقة

«يجـــب أن تتكاتـــف املنابـــر اإلعالمية مـــع منظمـــات املجتمـــع املدني للتصـــدي ملحاوالت 

التشويش على صورة مصر، والعمل جاهدة على تصحيح هذه الصورة الذهنية للعالم أجمع». 

ملياء كامل
الرئيس التنفيذي لشركة سي سي بالس لالستشارات اإلعالمية

«مـــن غيـــر املعلوم إلى أين يتجه اإلعالم الحربي اآلن؛ هل هو إعالم لنقل الحقيقة أم إعالم لصناعة 

الحرب والدعاية النفسية بالضد من دعاية الجماعات اإلرهابية».

هشام الهاشمي
باحث عراقي في الشؤون األمنية واجلماعات املتطرفة

إيـــران تدفـــع نصف مليـــار دوالر 

ســـنويا موازنـــة الباقـــة اإلعالمية 

التـــي تكفل لهـــا مخاطبـــة الرأي 

العام وال تعتبر الكلفة باهظة

◄



} واشــنطن - أعلنت شـــركة واتسآب خلدمة 
التراســـل الفوري أنهـــا بدأت تشـــفير جميع 

اتصاالت املستخدمني عبر تطبيقها الثالثاء.
ومبوجب هذه اخلطوة اجلديدة ســـيجري 
تشـــفير الرســـائل على مســـتوى املســـتخدم 
النهائي فور إرســـالها من املستخدم وال ميكن 

فك الشفرة إال من خالل جهاز املرسل إليه.
وســـيحول هـــذا دون قراءة الرســـائل إذا 
جرى اعتراضها على ســـبيل املثال من جانب 

عناصر إجرامية أو جهات إنفاذ القانون.
وقالت واتسآب، التي يصل عدد مستخدمي 
تطبيقها للمحادثة الفورية إلى مليار شخص، 
إن عمليـــات حتويـــل احملادثـــات واالتصاالت 

الصوتية سيجري تشفيرها أيضا.
وأكـــدت الشـــركة، اململوكة لفيســـبوك أن 
حمايـــة االتصاالت اخلاصة متثـــل واحدة من 

”مبادئها الرئيسية“.
وأصبح التشفير قضية ساخنة في جميع 
أنحـــاء العالـــم. فاخلـــالف بـــني آبـــل ومكتب 
التحقيقـــات الفيدرالي أثار جـــدال حادا خالل 
املفاضلـــة بني خصوصية األفـــراد ومتطلبات 

إنفاذ القانون.
وطلـــب مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي من 
شـــركة آبل مســـاعدته في الدخول إلى بيانات 
هاتف آيفـــون الذي اســـتخدمه ســـيد فاروق 
منفذ هجوم كاليفورنيا الذي وقع في ديسمبر 
املاضي وأودى بحياة 14 شخصا. آبل رفضت 

الطلب وحاربت أمرا من احملكمة.
وقالـــت الشـــركة إن الطلـــب يجبرها على 

إنشاء ”باب خلفي“ قد يسمح للحكومة 
أو للقراصنة باقتحام الهواتف.
وتـــرك مكتـــب التحقيقات 

الفيدرالي في نهاية املطاف 
القضيـــة بعد أن متكن من 
الوصـــول إلـــى الهاتـــف 
مبســـاعدة طـــرف ثالـــث 

مجهول الهوية.
تعارض  آبـــل  ولكـــن 
قبل  مـــن  مماثلة  مطالـــب 

املكلفـــني بإنفـــاذ القانـــون 
االحتـــادي بالواليات املتحدة 

في ما ال يقل عن 12 حالة أخرى.
يذكر أن واتسآب كانت قد دعمت 

موقف آبل، كما فعل العديد من شـــركات 
التكنولوجيـــا الكبـــرى األخرى، مبـــا في ذلك 

غوغل.

وقالـــت واتســـآب عـــن التشـــفير ”الفكرة 
بســـيطة، حينما ترسل رســـالة، فإن الشخص 
الوحيد الذي ميكنه قراءتها هو الشـــخص أو 
املجموعة التي ترســـل لها الرسالة، وال ميكن 
ألي شخص رؤية محتوى هذه الرسالة، سواء 
كانـــوا مجرمي إنترنـــت أو قراصنة أو أنظمة 

حكم قمعية، وال حتى نحن“.
وجرى إبالغ مستخدمي أحدث 
نســـخة مـــن تطبيق واتســـآب 
بهـــذا التغيير حينمـــا بدأوا 
إرسال رسائل عبر التطبيق 
الثالثاء، وتتوافق إعدادات 
اجلهاز مع هـــذه اخلاصية 

اجلديدة بشكل تلقائي.
فـــإن  ملصـــادر  ووفقـــا 
فكرة تشـــفير جميع رســـائل 
واتســـآب جاءت بعـــد اعتقال 
فـــي  فيســـبوك  رئيـــس  نائـــب 
البرازيل، وإجباره على تقدمي بيانات 
رسائل كانت موجودة على تطبيق الواتسآب.

ووصفـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة هذه 
اخلطوة بأنها ”انتصار كبير“ حلرية التعبير.
وقالت املنظمة في بيان لها إن ”اســـتخدام 

واتســـآب للمرة األولى لبروتوكول اإلشـــارات 
لتمنح تشفيرا على مستوى املستخدم النهائي 
ملليار من مســـتخدميها في أنحاء العالم ميثل 
دفعة قوية لقدرة األشـــخاص على التعبير عن 

أنفسهم واالتصال مع غيرهم دون خوف“.
وأضافت ”هذا انتصار كبير للخصوصية 
وحرية التعبير خاصة للنشطاء والصحافيني 
الذيـــن يعتمـــدون علـــى االتصـــاالت الفعالة 
واجلديـــرة بالثقـــة للقيـــام بعملهـــم دون أن 

تتعرض حياتهم ملخاطر كبيرة“.
ورحب مســـؤولون في األمـــن اإللكتروني 
أيضـــا بقـــرار واتســـآب. وقال لي مونســـون 
الباحث األمني في شـــركة ”كومباري تك“، إن 
”املتصنتـــني علـــى املكاملات منزعجـــون، على 
خـــالف املواطنـــني امللتزمـــني بالقانـــون فهم 
يبتهجـــون لإلعالن األحدث لواتســـآب والذي 

ميثل انتصارا خلصوصية االتصاالت“.
وأضـــاف ”مـــن خـــالل منع الوصـــول إلى 
البيانـــات حتى عن الشـــركة التـــي تقف وراء 
التطبيق، فإن وكاالت إنفاذ القانون التي تفتقد 
للمعلومـــات علـــى األرجح هي التي ستشـــكو 
مـــن ”اإلرهابيني“ بينما ستســـتمع اجلماهير 
بالرســـائل النصية والصور ومكاملات الفيديو 

والهاتـــف املشـــفرة، وهـــو األمر الـــذي كانوا 
يطالبـــون بـــه منذ أن كشـــف إدوارد ســـنودن 

الغطاء عن الرقابة احلكومية“.
ومن املرجـــح أن تثير هذه اخلطوة غضب 
وكاالت إنفـــاذ القانون، وخاصـــة وزارة العدل 
األميركيـــة التي عبرت مؤخرا عـــن قلقها إزاء 

املعلومات ”التي ال ميكن الوصول إليها“.
ويقول املدعي االحتادي األميركي السابق 
جوزيـــف دي ماركو إن احلكومـــة األميركية ال 

تريد وقف التشفير.
لكن دي ماركو الذي تخصص في اجلرائم 
اإللكترونية يتساءل ”ماذا ستفعل عندما تبتكر 
شـــركة نظاما للتشـــفير يجعل من املســـتحيل 

للمحاكم تنفيذ أمر صدرت بشأنه مذكرة؟“.
ومـــن بـــني تطبيقـــات املراســـلة األخـــرى 
التي تشـــفر رســـائلها على مستوى املستخدم 

النهائي هو تطبيق ”تليغرام“.
كمـــا أوردت أخبـــار أخـــرى مـــن مواقـــع 
تكنولوجيـــا متعـــددة أن العمل يجـــري حاليا 
علـــى تطويـــر آليـــة لزيـــادة تشـــفير كل مـــن 
تطبيقات غوغل وفيســـبوك وسناب شات، إال 
أنه حتـــى اآلن ال توجد تفاصيل واضحة بهذا 

اخلصوص.

19الخميس 2016/04/07 - السنة 38 العدد 10238

@alarabonline
ــــــدء تشــــــفير جميع  ــــــن عن ب واتســــــآب يعل
اتصاالت املســــــتخدمني فــــــي خطوة قد ال 
ــــــون خاصة في  تروق جلهــــــات إنفاذ القان
الواليات املتحدة املتعــــــودة على اعتراض 

الرسائل وكشف محتواها.

} دمشــق – ال تـــزال ”نكتـــة“ رغبـــة االحتاد 
الســـوري لكـــرة القدم في التعاقـــد مع املدرب 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو، لتدريب املنتخب 
الوطنـــي؛ تتفاعـــل علـــى مواقـــع التواصـــل 

االجتماعي بني السوريني.
واستعرض املعلقون مهاراتهم في التندر 
من الفكرة في حد ذاتها، وكتبوا خالل اليومني 
املاضيني املئات من التدوينات الساخرة على 
موقعـــي فيســـبوك وتويتـــر ضمن هاشـــتاغ 

مورينيو:
وقال معلق على فيسبوك:

وسخر آخر:

وسخر مغرد:

وتساءل مغرد:

وتساءل آخر:

ووجـــه بعضهـــم النصائـــح إلـــى املدرب 
البرتغالي الشهير، تلفت نظره إلى التغييرات 
التـــي قـــد تطال حياتـــه في ما إذا قـــرر قبول 
العـــرض، وأخـــرى توصيـــه ببعـــض األمور 
لضمـــان تكّيـــف أفضل مـــع احليـــاة في ظل 
احلرب القائمة، أو حتّذره مـن مغّبة التـســـّرع 

بالـرفض.
وسخر معلق على فيسبوك:

يذكر أن صحيفة مترو البريطانية وضعت 
تصويتا ساخرا على موقعها اإللكتلروني جاء 
فيه ”من سيدرب مورينو؟ اخليارات: سوريا – 
مانشيستر يونايتد – أرسنال – ريال مدريد

وكان تصويـــت القـــراء لصالـــح املنتخب 
السوري بنسبة ٧٩ باملئة.

واتسآب على خطى تليغرام: ال تجسس بعد اليوم
} لنــدن – أزال موقع تويتر تغريدة اكتســـبت [ هل ينذر التشفير بمعركة قريبة بين عمالقة التكنولوجيا وجهات إنفاذ القانون

شـــعبية واســـعة كتبهـــا املرشـــح الرئاســـي 
اجلمهـــوري لالنتخابـــات األميركيـــة دونالد 
ترامـــب، ألســـباب خاصـــة بحقـــوق التأليف 
والنشـــر، حيـــث أن ترامـــب اســـتخدم مـــع 
التغريـــدة مؤثـــرات صوتية مـــن لعبة ”ماس 
إفكـــت“ الشـــهيرة التي مت تطويرهـــا من قبل 
اســـتديوهات EA التي قدمت شـــكوى رسمية 
ملوقع تويتر وعلى أساس هذه الشكوى قامت 

الشركة باتخاذ موقف.
والتغريدة عبارة عن فيديو متعلق باحلملة 
االنتخابية اخلاصة والتي تســـتخدم شـــعار 
”اجعـــل أميـــركا تصبـــح عظيمة مـــرة أخرى“ 
اســـتخدم في هذا املقطع صـــوت اللعبة املميز 

دون أن يحصل على ترخيص من الشركة.
مـــن جانبه، منـــع مغني الـــراب األميركي 
إيفرالســـت، ترامـــب، مـــن اســـتخدام أغنيته 

”جامب أراوند“ خالل لقاءاته االنتخابية.
وفي سلســـلة مـــن الرســـائل الالذعة عبر 
شبكات التواصل االجتماعي، أعلن إيفرالست، 
بغضب، أن محاميه أبلغوا امللياردير األميركي 
أنـــه ال يحـــق له اســـتخدام األغنيـــة الناجحة 
العائدة إلى العام 1992 والتي غناها الفنان مع 

فرقته السابقة ”هاوس أوف باين“.
وكتب مغني الـــراب ”أمتنى لو أراك وجها 
لوجه ألنتزع عن رأســـك خصلة الشـــعر هذه“، 
ناعتا دونالد ترامب بأنه ”جاهل“ و“عنصري“. 
كمـــا انتقد أنصار ترامب لتداولهم املقطع عبر 

تويتر. 
يذكر أن منافس ترامب املرشـــح الرئاسي 
اجلمهوري، تيد كروز، وصف ترامب بأنه ”كيم 

كارداشيان“ املرشحني الرئاسيني.
وقال كـــروز خالل مقابلة لـــه على برنامج 
للراديو، إن ترامب ”يجلس على تويتر ويحدث 
الكثيـــر من الضجيـــج، ولكن ليســـت لديه أي 
حلول للمشـــاكل“، ردا على ســـؤال للمقدم قال 

فيه إن ”ترامب يجذب املشاهدين“.
وكان كـــروز، كـــرر نظريته التـــي تقتضي 
ترامـــب  يعطـــي  الليبرالـــي  ”اإلعـــالم  بـــأن 
الدعاية املجانية ألن اإلعالم يريده أن يكســـب 
االنتخابـــات احلزبيـــة، لتســـتطيع هيـــالري 
كلينتون أن تهزمـــه في االنتخابات العامة في 

نوفمبر القادم“.
وفي إشـــارة إلى قصـــر التغريـــدات، قال 
كروز إن ”دونالد مريض باثالوجي ال يستطيع 
أن يتحـــاور في مضمـــون القضايا، بل يفضل 

التواصل عبر 140 حرفا أو أقل“.
ووصلـــت احلـــرب بـــني دونالـــد ترامـــب 
وتيد كروز، املتنافســـني على ترشـــيح احلزب 
اجلمهـــوري إلى ســـباق الرئاســـة األميركية، 
إلى موقع تويتر، حيث يهدد كل منهما بنشـــر 

فضائح زوجة اآلخر.
وكانـــت ميالنـــي زوجـــة ترامـــب طالبته 
باالبتعـــاد عـــن موقـــع تويتـــر، موضحـــة أن 
”تغريداته تورطه أحيانا في مشـــكالت هو في 

غنى عنها“.

تويتر في صلب المعركة 
االنتخابية األميركية

وســـعت شـــركة فيسبوك نطاق خاصية البث المباشر "فيسبوك اليف" ليحتل مكانا مميزا في تطبيقها، حيث طرحت خصائص جديدة تجعل من 
السهل على المستخدمين البحث والتعليق في الزمن الحقيقي. كما أضافت الشركة خصائص منها خارطة بمقاطع الفيديو التي تبث حول العالم، 

باإلضافة إلى  توسيعها عملية البحث.

هاشتاغ اليوم
مورينيو مدربا للمنتخب السوري.. فكرة حلوة

أبرز تغريدات العرب

salbarghouthi nemro1  maryam1001  

Nada_Fadel   tounsiahourra kwabil

khansaaelobidi  LilasSwaidann
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FarahFCO

ZahiZahiwehbe  

LASTWISDOM1  

كل ما يجري في وطنك العربي أموال 
طائلة لتجار السالح وجتار املخدرات، 

السالح ملن يطلب احلرية واملخدرات 
كي ال يطلب احلرية.

في وقتنا ال يوجد تعريف دقيق 
لإلرهاب فقد أصبح البطل إرهابيًا

وأصبح اإلرهابي بطًال 
بتأثير من: إعالم مضلل، دين أو طائفة 

(الشخص)، مصالح سياسية.

في اجلاهلية عبدوا األصنام ليتقربوا 
بها إلى الله، واليوم يعبدون بشرا 
ليتقربوا عن طريقهم إلى الله

اجلاهلية باقية 
مخطئ من يظن أنها زالت.

ال أحد ميوت ناقص عمر 
ولكننا منوت ناقصني حياة.

اجلهتان الصحافيتان التونسيتان 
املشاركتان في استقصاء وثائق بنما 

اختارتا الصمت و"التثبت" قبل النشر، 
في املقابل من لم يشارك يكتب

عن "احلقيقة".

في كل دول العالم: ُتناقش األمور
ومن ثم يقع إقرارها

عندنا: ُتقر األمور ومن ثم ُتناقش!!
خصوصية سعودية!!

ذات اللصوص مبناصب مختلفة
#ليبيا.

فرح دخل الله
املتحدثة باسم وزارة اخلارجية
البريطانية باللغة العربية

الفساد في كل املستويات وصفته 
واحدة. شخص أو منظومة فاسدة 

تخلق شبكة مصالح لكثيرين
في بقاء الفساد والفاسدين.

وثائق بنما تكشف فساد أعداء
احلاج باراك أوباما، أما حلفاؤه األبرار 

االطهار مثل طيب رجب اردوعان 
وجنله فال حديث عنهم.. سبحان الله 

#حتيا_بنما.

الشاعر الذي أحب البالد
كما لم يحبها أحد...

#أوالد_أحمد وداعًا، وِلتونس أحّر 
العزاء.

#الصغير_أوالد_أحمد.

إذا كنت حتلم بتأسيس (دولة حديثة 
حرة دميقراطية) ال تنس
أن كلمة دولة تأتي دائما

في بداية اجلملة.

تتتابعوا
@syria7ra

احتاد الكرة يقدم عرضا لـمورينيو ليدرب 
منتخب سوريا. 

شو رأيكن نرجع حلضن الوطن بعد
هذه القفزة النوعية إلصالح الرياضة.

ا

 @abohonood89

”االحتاد الســــــوري لكــــــرة القــــــدم يفاوض 
ــــــو لتولي تدريب املنتخب الســــــوري“  موريني

الفكرة من أين حصلوا على رقمه؟

”

@SulymanAlMasri

ــــــو درب منتخــــــب  ــــــرض أن موريني لنفت
سوريا، هل سيعطونه الراتب بالدوالر أو 
بالليرة! وإذا صرفــــــوا له الراتب بالليرة 
سيكون على سعر املصرف املركزي أو 

السوق السوداء؟

ل
Mohammed Ali Alshamali

حلوة الفكرة: طلب االحتاد الســــــوري لكرة 
ــــــدرب منتخبنا…  القدم مــــــن  # مورينيو أن ي
شجعني على طلب يد  # ماريا شاربوفا. شر 

البلية ما يضحك.

ح

شيروان مسلم

”منتخب بااليد.. أحسن من مانشستر فوق 
الشجرة! تعا ّحلق حالك“.

”

Eias Al Johmani

ــــــب  # مورينيو  فــــــي املرحلة األولى من تدري
للمنتخب الســــــوري ســــــيضطر لدراســــــة 
وحتليل أشهر طريقة لعبة سورية وأفضل 
ــــــك متبع ”دفاع شــــــتت وهجــــــوم دبر  تكتي

رأسك“ وربي يسر.

ف

ن

التشفير أصبح قضية 
ساخنة في جميع أنحاء 

العالم، بدأت مع األزمة بين 
آبل ومكتب التحقيقات 

الفيدرالي األميركي

ضد النظام



} صنعــاء - ببســـاطة اسحب هاتفك من جيبك 
وصـــور فيديـــو أو صـــورة تعكـــس الجانـــب 
اإليجابـــي لليمـــن، صـــور كل مـــا يبعث على 
التفاؤل واألمل والســـعادة دون أن تنســـى أن 

تضيف الهشتاغ ”#بتلفوني“.
أطلـــق شـــباب يمني مقبـــل علـــى الحياة 
مشروع هشتاغ #بتلفوني عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، يدعو فيه إلـــى تصوير الجوانب 
اإليجابيـــة في اليمن اليوم ليطلع عليها الذين 
ملـــوا صـــور الحـــرب والدمار التي تنشـــرها 

التلفزيونات المحلية والعربية واألجنبية.
نذيـــر الحمادي، موظف قطـــاع خاص في 
صنعاء، يقول إنه توقف مؤخرا عن مشـــاهدة 
التلفـــاز وما تبثـــه القنـــوات التلفزيونية من 

صور وتقارير عن اليمن.
ويضيف الحمادي ”كلما شـــاهدت التلفاز 
رأيـــت اإلعالم ينقـــل األحداث الســـلبية التي 
تجـــري في اليمن دون االلتفات إلى أي شـــيء 
إيجابي. أنا ال أنكر أن هناك إشـــكاليات كبيرة 
في اليمن، ولكني أتوق أيضا لمشـــاهدة صور 
أو مشـــاهد إيجابية عن اليمـــن وكيف يحاول 

اليمنيون التكيف بشتى الوسائل مع األوضاع 
الراهنة“.

ويشـــير الحمادي إلـــى أن النـــاس الذين 
يعيشـــون خارج اليمـــن يعتقـــدون أن الحياة 
متوقفة تمامـــا في كافة المحافظـــات ألنهم ال 

يرون وال يسمعون إال القتل والدمار.
ويوافقه فـــي الرأي عبدالولـــي المقطري، 
وهو مواطن يمنـــي، ويؤكد أنه من الضروري 
نقل الجانـــب اإليجابي عن اليمـــن في الوقت 

الراهن.
ويقـــول المقطـــري ”بالرغـــم مـــن الحرب 
الدائـــرة في اليمـــن، إال أن الحياة مســـتمرة، 
والطالب يذهبون إلى مدارســـهم والمواطنون 
يســـتميتون للعيش بســـعادة. كل هذه الصور 
والمشـــاهد يمكـــن أن نصنـــع منهـــا أفالمـــا 
وثائقية أو مقاالت مصورة لننقل للعالم كفاح 
اليمنييـــن، ونخبرهـــم بـــأن هنـــاك اآلالف من 
المواطنين الذين ينشدون السالم وال يؤيدون 

هذه الحرب“.
حاجة المجتمع إلى نقل الصور والمشاهد 
اإليجابيـــة مـــن اليمـــن بالرغم من اســـتمرار 
الحـــرب، دفعت مجموعة من الشـــباب اليمني 
اللتقاط الصور  إلى إطالق مشروع ”بتلفوني“ 
والفيديوهات اإليجابية عن اليمن وبثها على 
نطاق واسع داخل اليمن وخارجه عبر وسائل 

التواصل االجتماعي.
وتقول ســـارة الزوقـــري، مديرة مشـــروع 
بتلفوني، إن الوضع السياســـي واإلنســـاني 
واالقتصـــادي المتدهور فـــي اليمن خلق حالة 
من االكتئـــاب واإلحباط واليأس في أوســـاط 

الكثير من اليمنيين.
وتضيف ”بالنظر إلى الرسائل التي تبثها 

الوســـائل اإلعالميـــة التـــي تغطـــي األحداث 
الراهنـــة في اليمن، يمكـــن القول إن 90 بالمئة 

من تلك الرسائل هي رسائل سلبية“.
وتشـــير الزوقري إلى أن الكثيرين يغطون 
الجانب الســـلبي في اليمن، ولكن ال يوجد من 
يركـــز على النواحـــي اإليجابيـــة ”بالرغم من 
كافة األحداث الجارية في اليمن، ال تزال هناك 
أمثلة كثيرة تمثل مصـــدرا للصمود واإللهام، 
ونحـــن كيمنيين في الداخـــل والخارج نحتاج 
إلـــى األمل في هذه المرحلـــة الحرجة أكثر من 

أي وقت مضى“.
وواجـــه هـــؤالء الشـــباب في بـــادئ األمر 
صعوبـــة في حمـــل الكاميـــرات والتجول بها 
بحريـــة اللتقاط الصور، حيـــث بات من يحمل 
الكاميـــرا ويلتقط الصور خالل الفترة الراهنة 

عرضة لالعتقال ومصادرة الكاميرا.
وللحفاظ على سالمتهم، قرر هؤالء الشباب 
اســـتخدام كاميرات الهواتـــف الذكية في نقل 
صـــورة إيجابية عن اليمن وســـكانه، بدال من 

استخدام الكاميرات الرقمية.
وبما أن مشـــروع بتلفوني جاء ليركز على 
الجانـــب اإليجابي فـــي حيـــاة المجتمع، كان 
ال بد من إشـــراك أفـــراد المجتمـــع فيه، حيث 
أطلق القائمون على المشـــروع حملة تفاعلية 
مع الجمهور عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
وطلبوا منهم التقاط صور أو مشـــاهد جميلة 
وإيجابيـــة عـــن اليمن ونشـــرها في وســـائل 

التواصل االجتماعي تحت هشتاغ #بتلفوني.
وتقول الزوقـــري ”كان التفاعل كبيرا جدا، 
حيث وصلنا أكثر من 400 صورة وفيديو خالل 
خمســـة أيام، كمـــا قام العديد من الناشـــطين 
بنشـــر الحملـــة عبـــر صفحاتهم علـــى مواقع 
التواصـــل االجتماعي، و تـــم اختيار عدد من 
الصـــور والفيديوهات التي شـــارك بها أفراد 
المجتمع وتم نشـــرها في عدد من الحسابات 
اليمنية التـــي لديها اآلالف من المتابعين مثل 
يمـــن فانز، وشـــباب وبنات اليمـــن، وال زالت 

الحملة مستمرة“. 
وفي إطار مشروع بتلفوني، نظم القائمون 

على المشـــروع ورشة عمل استهدفت 15 شابا 
وشـــابة يمنيين من المهتمين بصناعة األفالم 
فـــي صنعـــاء بدعم مـــن منظمة دعـــم اإلعالم 

الدولي.
وقد تلقى المشاركون في الورشة تدريبات 
حول كيفية استخدام الهواتف الذكية وبعض 
البرامـــج بطريقة احترافيـــة لصناعة األفالم، 
كما ركـــزت الورشـــة على طريقـــة البحث عن 
األفكار والقصـــص اإليجابية فـــي المجتمع، 
واعتمدت  والمونتاج،  التصوير  وأساســـيات 

على أسلوب التطبيق العملي.
وتوضـــح الزوقـــري أن مشـــروع بتلفوني 
ســـيكون منصة أفالم جديـــدة لعرض قصص 
واقعية عن المجتمع اليمنـــي، يتم تصويرها 
من قبل مصورين مبدعين باستخدام الهواتف 

الذكية.
وســـتقدم هذه المنصـــة القصصية أمثلة 
إيجابية، وتســـلط الضوء على الموضوعات 
الملهمة في أوســـاط المجتمـــع اليمني، كما 
ســـتكون بمثابة شاشـــة محلية تنقل للعالم 
الجانب المشرق للمجتمع اليمني من زوايا 

مختلفة، وسيتم نشـــر جميع األفالم التي 
ستنتج في المنصة الخاصة بالمشروع، 
وبشـــكل أوســـع عبـــر مواقـــع وســـائل 
التواصـــل االجتماعي، مثـــل اليوتيوب 

واإلنستغرام والفيسبوك.
المصوريـــن  مـــن  العديـــد  ويـــرى 
وصانعـــي األفالم في اليمـــن أن فكرة 
مشـــروع بتلفونـــي ســـيكون لهـــا أثر 
إيجابـــي كبير في ظـــل الوضع الراهن 

الذي تشهده البالد.
ويرى عبدالرحمن السباعي، صانع أفالم، 
أنـــه كان من المفتـــرض تنفيذ فكرة مشـــروع 
بتلفوني منذ زمان بعيد، وذلك ألن اســـتخدام 
كاميرا الهواتف الذكية يسهل كثيرًا من عملية 

التصوير كونها غير الفتة لألنظار.
ســـمر علـــي، مصـــورة يمنية،تقـــول إنها 
متحمســـة جـــدا للفكرة، وقـــد بـــدأت بالفعل 
بتصوير مقاطـــع فيديو باســـتخدام هاتفها، 

وهي اآلن في طور إعـــداد فيلم وثائقي قصير 
عن األطفال في المدارس. وتضيف ”استخدام 
كاميرا الهواتف لنقل أحداث اليمن ســـيعطي 
مســـاحة كبيـــرة لليمنييـــن في كامـــل البالد 
لنقل صـــور إيجابية عن بالدهـــم كما يرونها 
بأعينهـــم، وتســـليط الضـــوء علـــى األوضاع 
اإلنســـانية وحياة المواطن البسيطة ونشرها 

بسهولة وبسرعة“.
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احلياة ال تتوقف أينما حطت احلرب أوزارها وخاصة في اليمن الذي يعرف أهله باإلقبال 
ــــــي يواجهونها، لذا كانت هذه املبادرة الشــــــبابية  ــــــاة والفرح رغم املصاعب الت على احلي
اجلديدة محاولة للتغلب على املوجات السلبية التي تبثها األحداث السياسية والصراعات 

في الفترة األخيرة بالصور ونشر الوجه اجلميل للحياة في احملافظات اليمنية.

شـــباب يمني يطلق مشـــروع هشـــتاغ #بتلفوني عبر مواقع التواصل االجتماعي، يدعو فيه إلى 

تصوير الجوانب اإليجابية في اليمن اليوم ليطلع عليها الذين ملوا صور الدمار.

بوتيك 33 يحتوي على 33 مشـــروعا نســـائيا في الكويت، حيث تدعم الدولة النســـاء خصوصا املبادرات 

وصاحبات املشاريع الصغيرة حتى يستطعن النهوض بهذه املشاريع.

} الكويــت –  ســـمي بوتيك 33 الحتوائه على 
33 مشروعا نسائيا، حيث تدعم الدولة النساء 
خصوصا المبـــادرات وصاحبات المشـــاريع 
الصغيرة منهن حتى يستطعن النهوض بهذه 

المشاريع.
بوتيك 33 مشروعا يهدف إلى دعم مبادرات 
الكويتيات، حيث يوفر لهن الدورات التأهيلية 
والمكان الذي يعرضن فيه مشاريعهن دون أي 

مقابل.
البداية كانـــت مع مديرة البوتيك شـــعاع 
القصيبـــي التـــي قالـــت ”بوتيـــك 33 بـــه 33 
مبادرة من الســـيدات الكويتيـــات الراغبات 
في العمـــل الحر، ولذلك ســـمي المبنى على 

عدد المبادرات، ونقوم في البوتيك باستقبال 
المبـــادرات وتصنيفهـــن ثـــم إعطائهـــن عدة 
دورات للتدريـــب على إدارة العمـــل الحر، ثم 
نقـــوم بتوفير مكان يكون نافـــذة عرض وبيع 
لمنتجـــات المبادرات“، مضيفـــة أن بوتيك 33 
يتبع لـــوزارة الشـــؤون االجتماعيـــة والعمل 
التي تقـــوم بتوفير الدعم الكامـــل للمبادرات 

والمعارض مجانا.
القصيبي  وأشـــارت 

إلـــى أن هـــذا الدعـــم 
مقدم إلـــى الكويتيات 
مـــن أجـــل أن يتميزن 

في العمل الحر ويتمكن 
من زيادة دخل المـــرأة، إن لم يكن لديها عمل، 

فهو تشجيع للمرأة الكويتية.
وعن المشـــاريع المقامة داخـــل البوتيك، 
قالـــت المديـــرة ”لدينا عـــدة مشـــاريع داخل 
البوتيـــك مثـــل مشـــروع الخياطـــة، وصناعة 
الصابون، والكيك، والبهارات بأنواعها، وغير 

ذلك من المشروعات“.
شـــروط  مـــن  أن  القصيبـــي  وأضافـــت 
االحتضـــان أن يكـــون المتقدم للعمـــل داخل 
البوتيـــك متفرغا وليس لديه عمـــل آخر، وأن 
يكون العمل الذي يريد أن يشـــتغل به المبادر 

عمال يدويا.
وأوضحـــت أن البوتيـــك لديـــه نوعان من 
الـــدورات التدريبية األولـــى دورة للمبتدئات؛ 
وهـــي التي تتعلم فيها المبـــادرة كيفية إدارة 
المشـــروع ليكون مشـــروعا ناجحا، والدورة 
الثانيـــة للخريجات، حيث يتـــم تدريبهن على 

كيفية تسويق منتجاتهن خارج البوتيك.
وحـــول نجـــاح البوتيك قالـــت القصيبي 
”كثيـــر مـــن المشـــروعات التـــي انطلقـــت من 
البوتيك أصبحت ناجحة، وعلى سبيل المثال، 
فإن المبادرة التـــي تختص في مجال تفصيل 
العبـــاءات تشـــترك اآلن في القريـــة العالمية 
بمدينـــة دبي، وأيضا المبـــادرة التي تختص 
في مجال الحلي حصلت على شـــهادة تدريب 
معتمـــدة واآلن تعطي دورات تدريبية في قطر 

وعمان ودبي“.
وقالت ”نقـــوم بدعم المتقدمـــات للبوتيك 
بالمـــكان الذي يقام عليه المشـــروع، وأحيانا 
بالمعـــدات المطلوبـــة للمشـــروع، وذلك مدة 
االحتضان فقط التي ال تتجاوز ثالث سنوات، 
مع العلم أنـــه خالل هذه المدة ندعمهن خارج 
البوتيك في األماكن التي تجعل المشروع أكثر 

حركة“.

أمـــا المبادرة هنادي عبدالرزاق الســـلمان 
فتقـــول ”التحقـــت بالبوتيـــك منـــذ شـــهرين 
ومشروعي هو ’كافي شـــوب‘، حيث أن ابنتي 
تهـــوى عمـــل ’الكـــب كيـــك‘ فلذلـــك فكرنا في 
إنشـــاء مكان يســـوق لهذا المنتـــج، وتقدمت 
إلـــى إدارة البوتيـــك وتمـــت الموافقـــة علـــى 
المشـــروع ودخلت التجربـــة واعتبرها تحديا 

جديدا“.
وتضيـــف ”كنت ال أعرف شـــيئا عن أنواع 
القهـــوة وال الشـــاي وال المشـــروبات، فبدأت 
أســـأل وأتلقـــى دورات وأذهب إلـــى أصحاب 
الخبرة فـــي مراكز عملهم وأســـألهم عن طرق 
التحضيـــر حتـــى تعلمت وأصبح المشـــروع 

الخاص بي ينال إعجاب الزبائن“.
وحول نظرة المجتمع إلى المرأة الكويتية 
التي تنشئ مشروعا وتعمل فيه بنفسها، قالت 
الســـلمان إن ”المجتمـــع اآلن تغير وأصبحت 
الخاصـــة  مشـــاريعهن  لهـــن  اآلن  الفتيـــات 
وحساباتهن على مواقع التواصل االجتماعي 
للترويـــج لمنتجاتهن، وهـــذا مفيد جدا للفتاة 
حيث يكـــون المشـــروع منقذا عنـــد الظروف 

الصعبـــة، باإلضافـــة إلـــى أن الفتـــاة التـــي 
تنشـــئ مشـــروعا خاصا تتعلم كيفية التعامل 
مع النـــاس وتعرف قيمة المـــال وكيفية إدارة 
حياتها وهو شـــيء مفيد ألنه يثبت شخصية 

المرأة بغض النظر عن الماديات“.
وأشـــارت إلـــى أن األهـــل تقبلـــوا عملها 
وساعدوها على تخطي العقبات التي قابلتها 
وال تنســـى دور زوجهـــا الـــذي كان متفهمـــا 

وداعما لها.
ووجهـــت الســـلمان رســـالة إلـــى المرأة 
الكويتية طالبتها فيهـــا بعدم اليأس وبتنمية 
الهوايـــات واإلصـــرار على النجـــاح والتطور 
المســـتمر وال يجـــب أن تعتمد علـــى الوظيفة 
فقـــط، بـــل ال بد مـــن تعـــدد مصـــادر الدخل، 

خصوصا من المشاريع الخاصة. 
وعـــن دور الدولـــة فـــي دعم المشـــروعات 
الصغيرة، قالت السلمان ”على الدولة االهتمام 
أكثر بمشروعات الشباب، حيث ال توجد توعية 
كافية بدورها في دعم المشـــروعات الصغيرة، 
المختلفـــة  اإلدارات  بيـــن  يحتـــار  فالشـــاب 
في الـــوزارات لكـــي يجد الطريق لمشـــروعه، 

باإلضافة إلى أن الشروط الحالية غير مناسبة 
لتنمية المشـــروعات الصغيـــرة“. وقال مدير 
إدارة المشـــاريع الصغيرة فـــي برنامج إعادة 
الهيكلة بالدولة المهندس فارس العنزي ”نحن 
نقدم حزمة من الخدمات الضخمة، تبدأ براتب 
شـــهري لـــكل كويتي لديـــه عمل حـــر، من 450 
دينارا إلـــى 800 دينار، وال توجد دولة بالعالم 

تعطي مبلغ هذا الدعم لمواطنيها“.

ــــــدان العمل  ــــــات يخرجــــــن إلى مي الكويتي
اخلــــــاص بأفــــــكار ومشــــــاريع تدعمهــــــا 
احلكومة الكويتية مثل مشــــــروع اخلياطة، 
والبهارات  ــــــك،  والكي الصابون،  وصناعة 
بأنواعها وغير ذلك من املشروعات، ويوفر 
مشروع بوتيك ٣٣ لهن الدورات التأهيلية 
واملكان الذي يعرضن فيه مشاريعهن دون 

أي مقابل.
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أمحد حافظ

} منعـــت وزارة الداخلية المصرية تســـجيل 
أســـماء األطفـــال التـــي تحمل دالالت تســـّبب 
لألطفـــال أذى نفســـيا في ما بعـــد، في خطوة 
تعتبر األولى من نوعها، فيما منعت األســـماء 
التي تســـيء لألديـــان، على غـــرار عبدالنبي، 
عبدالرســـول، باعتبـــار أن اإلنســـان عبدللـــه 

وحده.
وتنتشر األسماء التي تحمل معاني قبيحة 
وإســـاءة ألصحابهـــا بالمناطـــق الريفية في 
مصر، ومنهـــا ”الجحش والغبـــي والمهيطل 
والعبيـــط والمجنـــون وغيرهـــا“، اعتقادا من 
األسر بأن اســـم الطفل كلما كان غريبا وشاذا 
ســـوف يجلب له حســـن الحظ والرزق ويمنع 

عنه الشرور، ويحّصنه من الموت.
غيـــر أن الحاصل اآلن، أن األحوال المدنية 

التـــي تتبع وزارة الداخليـــة والمراكز 
وزارة  تتبـــع  التـــي  الصحيـــة 

إدراج  تمنـــع  ســـوف  الصحة، 
هذه األســـماء في سجالتها، 
وفي حال إصـــرار الوالدين 
على تسمية طفلهما بأسماء 
إبـــالغ  ســـيتم  ممنوعـــة، 
الجهات األمنية للتعامل مع 
أســـرة الطفل وفقا للقانون، 

باعتبارهمـــا يهـــدران حقوقه 
ويســـيئان لســـمعته، من خالل 

اإلصـــرار علـــى تســـميته باســـم 
مشين.

أحمـــد عبدالعليم، عضـــو مجلس إدارة 
االئتـــالف المصـــري لحقوق الطفـــل، وصف 
هذه الخطوة بـ“العظيمـــة“، واعتبرها بمثابة 
انتصـــار تاريخي للطفل المصـــري الذي كان 
يعاني بشـــدة من اســـمه الـــذي يحمل معاني 
مسيئة، ما يدفع بعضهم عند الكبر إلى تغيير 
أســـمائهم بأنفســـهم من دون علـــم األب واألم 

بذلـــك، وهذا حق كفلـــه القانون لألشـــخاص 
بعد بلوغهم ســـنا معينة. وأضاف عبدالعليم  
لـ“العرب“ أن بعض األســـر قـــد ال تلتزم بهذه 
التعليمات، ويمكن أن تطلق على الطفل اسما 
غير مســـيء، في حيـــن أنه عنـــد ”الدلع“ فقط 
يطلقون عليه االســـم المســـيء، وبالتالي فإن 
التوعية بخطورة هذه األســـماء ال بد أن تكون 

بالتوازي مع عملية المنع نفسها.
وحول أســـباب تســـمية األســـر ألطفالهم 
بأسماء قبيحة، قال عبدالحليم، إن كثيرا منها 
يرتبط بالعادات والتقاليـــد واألفكار القديمة، 
فهناك من يعتقد أن إطالق االســـم السيء على 
الطفـــل قد يجّنبه المـــوت، خاصة في الحاالت 
التي تنجب فيها بعض األسر في فترة متأخرة 
من الزواج. وفي حيـــن أن البعض اآلخر يظن 
أن االسم المســـيء يحّصن الطفل من الحسد، 
وهناك فريق ثالث يذهب إلى أن تسميته باسم 
غريب يجلب له الحـــظ والمال ويكون 
في المستقبل من صنف األغنياء.
وأشـــار إلـــى أن كل هـــذه 
ســـببا  تكـــون  األســـماء 
بين  الطفـــل  من  للســـخرية 
أصدقائـــه وأفـــراد عائلته، 
وحتـــى فـــي المدرســـة أو 
محـــط  يكـــون  الجامعـــة 
اســـتهزاء، خاصة أن اســـما 
الغباء،  يعني  ”الجحش“  مثل 
ما يؤثـــر عليه في مرحلة النشء 
األولـــى، ألن الطفل في هذه المرحلة 
يرتبـــط بكل الصفات التي تطلـــق عليه، فإذا 
شـــعر من اآلخرين بـــأن الـ“غبـــاء“ هي صفة 
الســـم على مسمى، فإنه حتما سوف يسير في 
الطريق الخطأ، وإذا حصـــل العكس وأطلقت 
عليه صفة الذكاء سوف يحارب ألجل أن يثبت 

هذا الذكاء.
واعتبر أن السخرية من الطفل واالستهزاء 
به يعتبران من بين أشـــكال العنف الذي يظل 

مرافقا الطفـــل طوال حياته، خاصة أن العنف 
اللفظي أوقع تأثيرا من العنف الجســـدي في 
الكثيـــر من األحيان، ما يجعـــل الطفل معاديا 
ألسرته والمجتمع وكارها لهما، وبدل أن يكون 
اجتماعيا، تراه يفضل االنطواء واالبتعاد عن 
الجميع ألنه يعتبرهم مســـؤولين عن وصوله 

إلى هذه المرحلة.
والحل فـــي وجهـــة نظـــر عبدالعليم، هو 
أن يتـــم الترويـــج لحملـــة توعيـــة يقـــوم بها 
أوال الجهـــاز اإلعالمـــي فـــي الدولـــة، وتكون 
المؤسســـات الدينية اإلســـالمية والمسيحية 
من الشـــركاء األساســـيين فيها، على أن يكون 
علماء النفـــس واالجتماع والمثقفون أكثر من 
يتحدثون عن خطورة هذه األسماء على حياة 
الطفل في ما بعد، وأن يتم استهداف المناطق 
والمناطق  بالخصوص  والريفيـــة  الصعيدية 
التي ترتفع فيها نســـبة األمية، إذ أن ذلك يظل 
مرتبطـــا دائما بتـــدن في معـــدل الوعي لدى 

بعض األسر.
وفـــي حين، قالـــت بثينة مجاهد، أســـتاذ 

علم اجتماع األســـرة بجامعة الوادي الجديد، 
إن انتشـــار األســـماء الغريبـــة علـــى األطفال 
في المناطـــق النائية والريفيـــة، يكون بدافع 
الشـــهرة وجعلهم ممّيزين عـــن باقي األطفال. 
وهـــو أمر مرتبط بالتخلف ومعدل الوعي لدى 
بعض األســـر، ال ســـيما أن البعـــض يرى في 
ارتباط اسم ابنه بالحيوان نوعا من الشجاعة 
والقدرة على التحّمل ومواجهة الصعاب مثل 
”الحمـــار“، ”األســـد“، ”الغشـــيم“، وهناك نوع 
آخر مرتبط بتخليد اسم العائلة، مثل ”البغل“، 

”الزفت“، ”قنديل“، ”أبوجاموس“.
أن القانون  مجاهـــد أضافـــت لـ“العـــرب“ 
وحده غيـــر كاٍف للقضاء على هـــذه الظاهرة، 
وأن بعض األســـر تعتبر هذه األسماء مخّلدة 
وال يحـــق ألي قـــوة أن تمنعهـــا، مـــا يعّجـــل 
بضرورة تفعيـــل األخصائييـــن االجتماعيين 
لندوات وحلقات نقاش مكّبرة مع هذه األســـر 
فـــي المناطق التـــي تنتشـــر فيها مثـــل هذه 
األســـماء، للتوعية بخطورتها على اســـتقرار 
المجتمـــع في مـــا بعد، خاصة أنهـــا قد تدفع 

بالطفل إلى االنتقام من أسرته، ومعاداتها، في 
ظل حالة التحرر التي يشهدها المجتمع.

ومـــن ناحيتـــه، اعتبـــر الدكتـــور صبري 
الشـــافعي، أســـتاذ العقيدة اإلسالمية باألزهر 
الشـــريف، أن إطالق أســـماء قبيحة ومسيئة 
علـــى األطفـــال يخالف اإلســـالم، وأن االســـم 
الحســـن من حقوق الطفل في اإلســـالم، التي 
أوجبتهـــا الديانة اإلســـالمية علـــى الوالدين، 
والواجـــب عليهمـــا أن يختارا البنهما اســـما 
حســـنا ينادى به بيـــن الناس وٌيمّيـــز به عن 
أشقائه وأقرانه، وأوجب أن يحمل االسم صفة 

حسنة أو معنى محمودا.
أن النبـــي محمد قال  وأضـــاف لـ“العرب“ 
”إنكم تدعون يوم القيامة بأســـمائكم، وأسماء 
آبائكم، أال فأحســـنوا أســـماءكم“، ما يعني أن 
هذه رسالة من الدين اإلسالمي بأن يتقي اآلباء 
رّبهم في أبنائهم ويطلقون عليهم أسماء تبعث 
بداخلهم الســـرور والبهجـــة وأن يبتعدوا في 
اختيارهم عن كل األســـماء التي تحمل دالالت 

ساخرة وتحط من شأنهم في المجتمع.

}  واشنطن - أوضحت دراسة أميركية مبدئية 
أن احتمال إصابة األطفال المولودين بتقنيات 
اإلخصاب الصناعي بتشوهات المواليد أكبر 
من أولئك الذين ولدوا طبيعيا، بيد أن الدراسة 
أشارت إلى احتمال لعب كبر سن األم وعوامل 

صحية أخرى دورا في ذلك.
وأشـــارت نتائج دراســـة أميركيـــة إلى أن 
النســـاء الالتي يلجأن إلـــى تقنيات اإلخصاب 
للصحـــة  األخـــرى  واألســـاليب  الصناعـــي 
اإلنجابيـــة، تتزايد لديهـــن احتماالت اإلصابة 
بتشـــوهات المواليـــد بالمقارنة مـــع أقرانهن 
الالتـــي ينجبن بالوســـائل الطبيعيـــة. وحذر 
واضعو الدراســـة من أن هـــذه النتائج ال تزال 
مبدئيـــة بحيث ال تمنع النســـاء مـــن محاولة 

الحمل واإلنجاب بهذه الطرق.

بيـــد أن الدراســـة قالت إن تزايـــد مخاطر 
المضاعفـــات ربمـــا يرجع في جـــزء كبير منه 
إلى كبر سن األم وعوامل صحية أخرى تجعل 
النساء يلجأن إلى أساليب الصحة اإلنجابية. 
وقالـــت شـــيري بوليه، خبيرة الصحة بقســـم 
الصحـــة اإلنجابيـــة فـــي المراكـــز األميركية 
لمكافحـــة األمـــراض والوقايـــة منهـــا والتي 
أشرفت على البحث، إن الدراسة لم تحدد على 
وجـــه الدقة أســـباب زيادة مخاطر تشـــوهات 

األجنة.
وأضافـــت بوليه أيضـــا ”دراســـتنا تقول 
إن هـــذه العوامـــل ترتبط بتراجـــع الخصوبة 
ما يدعـــو الزوجين إلى اللجوء إلى أســـاليب 
اإلخصـــاب الصناعـــي التـــي تزيـــد من فرص 

تشوهات األجنة“.

وتلقـــت بوليه وفريقها البحثي بيانات من 
أكثـــر من 4.6 مليـــون حالة والدة فـــي واليات 
فلوريـــدا وماساتشوســـتس وميشـــيغان بين 
عامـــي 2000 و2010. وأوضحـــت الدراســـة أن 
نحـــو 1.4 بالمئـــة من هـــؤالء األطفـــال، أي ما 
يعادل 65 ألف طفل، ولدوا بأساليب اإلخصاب 

الصناعي. 
وخلصـــت إلـــى أن معظم النســـاء الالئي 
لم يســـتخدمن اإلخصـــاب الصناعي هن دون 
الثالثيـــن مـــن العمر، فيمـــا كان معظم الالئي 
اســـتخدمن أســـاليب الصحة اإلنجابية فوق 
35 عاما. وحتى مع قيام الباحثين باحتســـاب 
عمر األم والظروف الصحية كان 28 بالمئة من 
األطفـــال الذين ولدوا باإلخصـــاب الصناعي، 

أكثر عرضة لتشوهات المواليد.
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◄ تمكن باحثون يابانيون من 
استنبات بقعة من الشعر ذات غدة 

زهمية بعد استئصال خاليا جذعية 
لفئران، وهي تجربة يمكن أن تمهد 
الطريق أفضل لزراعة الشعر لدى 

البشر في المستقبل، وخاصة لمن 
تعرضوا لحروق.

◄ أكدت وزارة الداخلية التونسية 
أنه تم تسجيل 804 حاالت اختفاء 

لألطفال في سنة 2015، وتمكنت 
قوات األمن من إرجاع 801 منهم إلى 

عائالتهم. وتحتل الفتيات المراهقات 
المرتبة األولى في عدد األطفال 

المختفين.

◄ أعلنت مجموعة كيرينج المالكة 
لبيت أزياء إيف سان لوران، عن 
اختيار مصمم األزياء البلجيكي 

أنتوني فاكاريلو كمدير لقسم اإلبداع 
في بيت األزياء الفرنسي الشهير 

خلفا لهيدي سليماني. وقالت 
فرانيسيكا بيليتيني المدير التنفيذي 
بالشركة، إن ”حّسه الجمالي العصري 
النقي يتناسب مع دار أزياء إيف سان 

لوران بشكل مثالي“.

◄ دعت مفوضة الحكومة األلمانية 
لمكافحة المخدرات كارلينه مورتلر 

إلى حظر اإلعالنات الخارجية 
لمنتجات التبغ قريبا، وعّبرت خالل 

عرض دراسة عن االنجذاب للمخدرات 
بين المراهقين عن قلقها إزاء 

استمرار حاالت الشرب حتى الثمالة 
بين هذه الفئة العمرية.

◄ أكدت دراسة أميركية حديثة أن 
الكتابة بالقلم تزيد من تركيز التالميذ 

في الفصل وتدعم العملية التعليمية 
بصورة أفضل ال يستطيع مستخدم 

الالب توب تحقيقها، حيث وجدت 
أن التالميذ الذين يستخدمون الورق 
والقلم في الفصل هم أكثر تفوقا من 
نظرائهم الذين يدونون الدروس عبر 

الكمبيوتر أو الالب توب.

ميثل اســــــم الطفل أحــــــد أهم حقوقه التي كفلتهــــــا له الديانات الســــــماوية قبل أن تكفلها 
قوانني الدول، حيث أن اختيار اسم حسن للطفل يظل مقترنا به طوال حياته ويعتبر باعثا 
للراحة النفسية والطمأنينة في قلبه. وعلى العكس، فإن تسميته باسم مشني يبعث بداخله 
التدهور النفسي واإلساءة البالغة، وهو أمر تطّرقت له مؤخرا وزارة الداخلية املصرية بعد 

تنامي ظاهرة إطالق األسماء املسيئة على األطفال من جانب أسرهم.

موضة

جاكيت الجلد املدبوغ 
تسود موضة الرجال

أشار مختصون إلى أن تجهيزات اإلضاءة املوجودة في الردهة باملنزل، ينبغي أن تنير املرآة بقيمة 
ال تقل عن 80 ملؤشر ترجيع اللون، حتى تبدو البشرة وألوان املالبس كأنهما في الضوء الطبيعي.

املشط ذو األسنان املتباعدة يمكن استخدامه لجميع أنواع الشعر، ويستخدم أيضا للشعر الجاف 
واملبلل ألنه يمنع تكسر الشعر وتساقطه أثناء التصفيف، كما يفضل استعمال مشط غير حاد.

} أشارت مجلة ”األقمشة والمنسوجات“ 
األلمانية إلى أن الجاكيت المصنوعة من 
الجلود المدبوغة تســـود موضة الرجال 
خالل فصل الربيع الحالي، وتشتهر هذه 
الجاكيت بظهورها في أفالم رعاة البقر 

األميركية بكثرة.
أن  األلمانيـــة  المجلـــة  وأضافـــت 
جاكيـــت الجلد المدبوغ تظهر خالل هذا 
الموســـم بدرجات اللون الترابي الدافئة 
مثل البني والكراميـــل، كما تتوافر 
بعض الموديالت منها باللون 

الرمادي.
وتتنوع قصات جاكيت 
الجلد المدبوغ بدءا من 
 Slim” القصات الضيقة
Fit“ ووصوال 
إلى الموديالت 
الواسعة 
مع تسليط 
الضوء على 
األكتاف. 
وتمتاز 
الجاكيت 
المصنوعة من 
الجلد المدبوغ 
بظهور ألياف 
الجلد كأنها شعر 
رقيق على سطح 
الجلد.

أطفال األنابيب أكثر عرضة ملخاطر التشوهات

أسرة
[ إصرار األسر على اختيار أسماء مشينة هدر لحقوق أبنائها [ السخرية من الطفل شكل من أشكال العنف

مصر تحظر تسجيل األسماء المسيئة تحصينا لألطفال من السخرية

} عدد ال بأس به من الدراسات والبحوث 
يحاول في السنوات األخيرة الكشف عن 

سر تفوق البنات على األوالد في المدارس، 
فاإلحصائيات تشير إلى أن نسبة الفتيات 
الالتي يكملن تعليمهن الجامعي تصل إلى 

71 بالمئة في حين ال تتجاوز 61 بالمئة 
بالنسبة إلى الذكور، وهي ظاهرة تكاد تكون 

موجودة في كل المجتمعات الحديثة.
بعض التفسيرات تقول إن السر يكمن 

في طريقة تربية األوالد والبنات، حيث 
بات واضحا أنها ال تتماشى مع وقتنا 

الحالي ومتطلباته، ففي العالم كله تقريبا 
هناك إجماع على أن الذكور ُيفضلون 

ممارسة الرياضة واأللعاب اإللكترونية 
وسباق السيارات أو الدراجات، في حين 

أن الفتيات تربين على الموسيقى والرقص 
وتعلم اللغات والتصميم والرسم وركوب 

الخيل، وغيرها من المهارات التي أصبحت 
في السنوات األخيرة مضّمنة في المناهج 
التعليمية كمواد أساسية تعطى للجنسين 

على حد السواء.
العامل المميز لهذه التربية هو أن 

الفتيات يسمح لهن بتفريغ الشحنة العاطفية 
والنفسية لديهن، عكس األوالد الذين ُيمارس 

عليهم نوع من الكبت المتوارث، بحكم 

االعتقاد بضرورة تربيتهم تربية ”قوية“، 
فضال عن أن هذه التربية تصبح الحقا عامال 
مساعدا للفتيات الستيعاب المواد والمناهج 

التعليمية وعامال معيقا لألوالد.
جميعنا تقريبا، بنات وذكورا، نتذكر 

عبارات سمعناها في بيوتنا توجه ألبناء 
العائلة من الذكور من قبيل ”ال تبك أنت 

رجل، الرجل ال يبكي“ أو ”لماذا تبكي مثل 
البنات؟“، أو ”الرجل ال يخاف“، وفي الغالب 

يتم تحويل حزن الذكر إلى غضب، وخوفه 
إلى ”تعنت“، وهي قنوات الصرف البديلة، 

التي اعتقد اآلباء أنها أفضل للرجل. فغضب 
الولد أفضل من بكائه وانفعاله أفضل من 
ضعفه، وهكذا فقد تربى األوالد على كبت 
مشاعرهم، والتحايل عليها وصرفها عبر 
قنوات خاطئة، مع أنها، في الحقيقة، ال 

تختلف كثيرا عن مشاعر البنات، وفيها نفس 
القدر من األلم والضعف، والحب، والكره، 
والخوف، بل إن علم النفس الحديث أظهر 

أن األوالد تحت سن 4 سنوات يتميزون 
بحساسية أعلى من البنات، وانفعاالتهم 

أشد، غير أن الذي يوجه هذه العملية 
الشعورية هو نحن، المجتمع الذي يبدأ في 
سن مبكرة في نهر الولد من إبداء مشاعره 
وتشجيعه على إخفائها. وبديهي أن هذه 

المشاعر ال تختفي، بل تتراكم في مكان 
عميق داخل الطفل، فتعيق نموه النفسي 

والجسدي.
علماء النفس يقولون إن الوقت قد حان 

لجعل األوالد، يلتحقون بمدارس الموسيقى، 
والرقص، والتصميم، واللغات، على غرار 

البنات الالتي اخترقن بدورهن قاعات 
الرياضات العنيفة، واأللعاب اإللكترونية، 
ويتابعن دراساتهن الجامعية في العلوم 

الصحيحة والتكنولوجيا، واإللكترونيات، 
ومعظم المواد التي كانت حكرا على الذكور. 

الفوارق في طريقها إلى أن تختفي، وهي 
ليست فوارق بيولوجية طبيعية، بقدر ما 

هي فوارق مكتسبة بحكم التربية والموروث. 
ولم يعد من مصلحة أحد اإلصرار على هذه 
التربية، فال أحد يستفيد من تشويه هوية 
أبنائنا الذكور وطمس معالمها الصحية 

المستديمة. ماذا تفعل المجتمعات برجل 
”قوي“، بعد أن انتفت الحاجة إلى القوة 

كعامل أساسي للتغلب على الطبيعة 
الخشنة، وأصبح الذكاء الحسي والذهني 

هو ما يكرس الطبيعة ويطوعها، ويجعلها 
أكثر أمنا وإنسانية، وليست القوة؟

ال بأس من أن يبكي الطفل الذكر أو 
يخاف أو يتألم إذا ما انتابته مثل هذه 

المشاعر، واألفضل أن يطلق لها العنان، دون 
خشية أن تمارس عليه رقابة، أو يهزأ منه 
أحد. ولو تركنا أبناءنا الذكور يتصرفون 

وفق مشاعرهم، سنالحظ أن حجم الغضب 
”القناة البديلة“ قد قل، وأن طريقة التعامل 
أسهل والتواصل معهم أفضل بكثير، وهو 

ما من شأنه أن يوجد مجتمعات أكثر توازنا، 
وأقل عدوانية وحروبا.

البكاء من حق الرجل أيضا
لمياء المقدم

ث ال ا ا ال أ ال {

أسماء تبعث على السخرية.. وامللل

بعض األسر تعتقد أن 
إطالق االسم السيء 
سوف يجنبه املوت 
ويحصنه من الحسد 

ويجلب له الحظ 
واملال

باختصار
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بعد فضائح بنما.. الشرطة تقتحم مكاتب يويفا
[ إنفانتينو: لن أقبل أن تكون نزاهتي عرضة للتشكيك

} الريــاض - يتطلع فريـــق األهلي إلى الظفر 
بثـــالث نقاط جديدة يؤمن بها الصدارة عندما 
يحل ضيفا الســـبت على فريـــق الفيصلي، في 
ختـــام مباريات املرحلـــة الثانية والعشـــرين 

لدوري احملترفني السعودي. 
ويدرك األهلي متصدر الترتيب بـ48 نقطة، 
أن أي تعثـــر حتـــى ولـــو بالتعادل قـــد يعيد 
الصدارة ملطارده املباشـــر فريـــق الهالل الذي 
يواجه الشـــباب في اليوم نفسه. ومير األهلي 
بفتـــرة رائعة بعد فوزه علـــى غرميه التقليدي 
االحتـــاد 4-2 في ديربي جدة الســـبت املاضي 
ليواصـــل ســـعيه نحو إحـــراز لقـــب الدوري 
الســـعودي ألول مرة منذ 34 عاما، إال أنه تلقى 
خسارته الثالثة على التوالي في دوري أبطال 
آســـيا وسقط أمام ضيفه العني اإلماراتي 2-1. 
ويســـعى األهلـــي الذي يقف علـــى بعد خمس 
خطوات مـــن التتويج، لتعويض جماهيره عن 
اخلسارة اآلســـيوية وذلك مبواصلة الصدارة، 
ال سيما وأن منافسه املباشـــر تنتظره مباراة 
قوية أمام الشباب الساعي هو اآلخر لتعويض 

نتائجه املخيبة لآلمال هذا املوسم.
في املقابـــل مير الفيصلي بفتـــرة من عدم 
التوازن بعدما بدأ املوسم بشكل جيد. وخسر 
الفريـــق فـــي مباراتـــه األخيرة أمـــام مضيفه 
الرائد 0-5، ويســـعى للخروج ولو بنقطة أمام 
األهلي لتأمـــني موقفه بعيدا عن الفرق املهددة 
بالهبوط. ويدخل الفيصلـــي املباراة وهو في 
املركز التاســـع برصيد 26 نقطة متقدما بفارق 
6 نقاط عن الوحدة العاشـــر. وفي اليوم نفسه 
يســـتقبل الهـــالل نظيره الشـــباب فـــي أقوى 
مباريات املرحلة. وتعتبر املباراة مهمة للهالل 
الـــذي ينافس بقوة على اللقـــب وينتظر تعثر 
األهلي في أي وقت لالنقضاض على الصدارة، 
ولهـــذا ســـيكون تركيـــزه منصبا على حســـم 
النقـــاط الثـــالث. ويعتبر الهالل أكثـــر الفرق 
حتقيقـــا لالنتصارات بواقـــع 15 انتصارا من 
أصل 21 مبـــاراة لعبها هذا املوســـم، وتعادل 
في مباراتني وخســـر في 4 مواجهات، وسجل 
مهاجموه 43 هدفا كثانـــي أفضل خط هجوم، 
ودخل مرماه 16 هدفا كثاني أفضل خط دفاع.

وعاتـــب اليونانـــي دونيس مـــدرب الهالل 
جماهيـــر فريقه لعدم حضورها بكثافة ملؤازرة 
الفريـــق في املباريات التـــي تقام في الرياض، 
وقـــال ”تواجد اجلماهير أمر مهم ســـواء كان 
خـــارج الريـــاض أو داخلهـــا، وجماهيرنا في 
القصيم وجـــدة والدمام تتواجد بشـــكل كبير 
جـــدا، لكـــن ال أفهـــم ســـر قلـــق اجلماهير من 
احلضور في العاصمة الرياض التي نحتاجها 
في كل أوقاتنا خاصة وأننا نلعب على أرضنا، 

لكننا نفتقد ميزة احلضور اجلماهيري“.
ونظـــرا لنتائـــج الفريقـــني فـــي املباريات 
األخيـــرة فإن كفـــة الهالل تبقى هـــي األرجح 
لتحقيق الفوز، لكن الشـــباب لـــن يكون صيدا 
ســـهال وقد تكون له كلمة لتعويض خســـارته 
على ملعبه أمام القادســـية. بدوره عقد رئيس 
الشـــباب عبدالله القرينـــي اجتماعا مع مدرب 
الفريـــق التونســـي فتحي اجلبـــال، ناقش من 
خالله أســـباب اخلسارة أمام القادسية، فضال 
عن تراجع مســـتويات الالعبني فـــي اللقاءات 
األخيـــرة، كما اطلـــع الرئيس الشـــبابي على 
حتضيرات املدرب للقاء الهالل ومدى جاهزية 

الالعبني للمباراة. 
ووصف القريني املرحلة احلالية التي مير 
بهـــا فريقه باملزعجة، مشـــيرا إلـــى ”أن نهاية 
املوسم ستشهد قرارات حاسمة وسيتم العمل 
علـــى إعداد فريـــق قوي قادر على املنافســـة“. 
وقال القريني عقب اخلســـارة أمام القادســـية 
التـــي وصفها أيضا باملؤملـــة ”الفريق لم يقدم 
املســـتوى املأمـــول منـــه ويحتـــاج إلـــى عمل 
وتضحيـــات وبناء، ونحن نحتـــاج إلى الوقت 
والعمـــل، ولدينا قرارات شـــجاعة، وســـيكون 
هناك تغيير في أغلب العناصر واالعتماد على 

الالعبني الشباب“. 
وتفتتـــح مباريات املرحلة، اخلميس، بلقاء 
يجمـــع الوحـــدة عاشـــر الترتيب بــــ20 نقطة 
بضيفه الرائد، احلادي عشر بـ19 نقطة، بينما 
تســـتكمل مباريات املرحلة بلقاءي القادســـية 
وجنـــران، ويلعب التعـــاون مع هجـــر متذيل 
الترتيب، والذي بات قاب قوســـني من الهبوط 
للدرجة األدنى. وتقام باقي املباريات الســـبت 
حيث يســـتضيف الفتح نظيره النصر، بينما 

يلعب االحتاد مع اخلليج.

} كوااللمبــور - أكد االحتاد اآلســـيوي لكرة 
القـــدم حتذيره إلـــى االحتـــادات األعضاء فيه 
بضرورة احملافظة على اســـتقالليتها وجتنب 
أي تدخالت خارجية في شؤونها، وذلك خالل 
اجتماع عقد األربعاء مبقره في كواالملبور. ولم 
يحدد االحتاد اآلســـيوي آي طرف في التحذير 
الذي أطلقه، لكـــن من الواضح أنه يتحدث عن 
االحتاديـــن الكويتي واإلندونيســـي املوقوفني 
منذ العام املاضي بسبب التدخل احلكومي في 
شـــؤونهما. وعقد، األربعاء، اجتماعا ملجموعة 
عمل االحتادات الوطنية األعضاء التي شددت 

على أهمية استقاللية االحتادات الوطنية.
وترأس االجتماع رئيس االحتاد الفلبيني 
ماريانو أرانيتا جونيور، نائب رئيس مجموعة 
العمل والذي قـــال ”احتاداتنا الوطنية تعاقب 
على تصرفات خارج نطاق ســـيطرتها، ليست 
احتاداتنـــا األعضـــاء التـــي تخـــرق األنظمة، 
هي تعاقب بســـبب القـــرارات التـــي تتخذها 

حكوماتها“. 
وأضـــاف ”إنـــه أمـــر مدمـــر الحتاداتنـــا 
األعضـــاء التي ال حترم فقط من لعب كرة القدم 
على املســـتوى الدولي، بل إنها أيضا تخســـر 
التمويـــل من البرامـــج. تأثر التطوير بشـــدة 
فـــي هذه االحتادات الوطنيـــة من خالل فقدان 
الدخل املتحقق مـــن الرعاة، وكذلـــك التمويل 
من االحتادين اآلســـيوي والدولي لكرة القدم، 
وهذا يؤدي بدوره إلى فقدان املوظفني وإلغاء 

املشاريع“.
وتابع قائال ”انعكاسات التدخل اخلارجي 
فـــي شـــؤون احتاداتنـــا الوطنية أمـــر جدي 
للغايـــة، وهو فـــي النهاية يهـــدد تطوير كرة 
القدم اآلسيوية. يجب أن ندعم هذه االحتادات 
لضمان عـــدم تراجع كرة القدم لديها. يجب أن 
نقـــوم أيضا بـــكل اخلطوات الالزمـــة لتفادي 
تدخـــل األطـــراف اخلارجيـــة فـــي احتاداتنا 
الوطنية األعضاء“. وبحثت اللجنة العقوبات 
املفروضـــة على االحتـــادات املوقوفـــة نتيجة 
تدخـــل أطراف خارجيـــة، ومت التأكيد على أن 
االحتـــادات املوقوفة يجب أن تكـــون رغم ذلك 
مؤهلة للحصـــول على دعـــم التطوير والدعم 

املالي من االحتادين اآلسيوي والدولي.

رياضة

االتحاد اآلسيوي يحذر األهلي يواصل سعيه نحو لقب الدوري السعودي

من التدخالت الخارجية

باختصار

} بوينــوس آيرس - أعلـــن االحتاد األوروبي 
لكـــرة القـــدم أن الشـــرطة السويســـرية قامت 
بتفتيـــش مقـــره فـــي نيـــون. وجاء فـــي بيان 
لالحتـــاد األوروبـــي "أن االحتاد يؤكـــد زيارة 
الشـــرطة االحتادية السويســـرية إلى مكاتبه 
مبوجب أمر قضائي". وتابع "طلبت الشـــرطة 
اإلطـــالع علـــى العقود بني االحتـــاد األوروبي 
وشـــركة كروس تريدينغ وأيضا شـــركة تيلي 

أمازوناس. 
واتســـعت رقعة أعضاء العائلة الرياضية 
وخصوصـــا كرة القـــدم في أميـــركا الالتينية 
كثيـــرا بعد الكشـــف عن أوراق بنما املســـربة 
منـــذ األحد. إذ حتـــول خوان بيـــدرو دامياني 
عضـــو جلنـــة األخالقيـــات التابعـــة لالحتاد 
الدولـــي لكرة القـــدم ورئيس نـــادي بينيارول 
مونتيفيديو من محقق إلى مشـــتبه فيه. عمل 
مؤخـــرا علـــى فضائح الفســـاد التـــي تضرب 
املنظمة الدوليـــة وخصوصا في احتاد أميركا 
اجلنوبيـــة. كشـــفت أوراق بنمـــا عمـــل مكتب 
احملاماة التابع له إلنشـــاء شـــركات أوفشـــور 
لرجلي األعمال األرجنتينيني هوغو وماريانو 
جينكيس املتهمني من قبـــل القضاء األميركي 
بدفع رشاوى ملسؤولي احتاد أميركا اجلنوبية 
مقابل احلصول على حقوق البث التلفزيوني. 
وفضـــال عن هوغـــو وماريانـــو جينكيس، 
فـــي  اجلبريـــة  اإلقامـــة  حتـــت  املوضوعـــني 
األرجنتـــني فيمـــا يطالـــب القضـــاء األميركي 
بتســـليمهما إلـــى الواليـــات املتحـــدة، ظهـــر 
اســـم أليخاندرو بورزاكو املتهـــم من القضاء 
األميركي بتقدمي رشـــوة إلى مســـؤولي احتاد 
أميـــركا اجلنوبية للحصول على حقوق البث. 
كما برز أيضا اســـما نائبي الرئيس السابقني 
في احتـــاد أميـــركا اجلنوبيـــة الباراغوياني 
نيكـــوالس ليـــوز واألوروغويانـــي أوجينيـــو 

فيغويريدو املتهمني باحلصول على رشاوى.
كذلك بحســـب أوراق بنما، فقد ظهر اســـم 
املدافع األرجنتيني السابق غابريال هاينتسه 
(مرســـيليا وباريس ســـان جرمان الفرنسيان، 
مانشســـتر يونايتـــد اإلنكليزي وريـــال مدريد 
األســـباني)، واملهاجم التشيلي السابق إيفان 

زامورانو (ريـــال مدريد)، الراغبني في خدمات 
مكتب ”موســـاك فونسيكا“ إلنشاء شركات في 

جنات ضريبية. 
وظهـــر أيضا األرجنتيني ليونيل ميســـي، 
أفضـــل العب في العالم خمس مرات، باعتباره 
شريكا مع والده في ملكية شركة وهمية مقرها 
في بنما تدعى ”ميغا ستار انتربرايزز“ لم تكن 
معروفـــة في الســـابق لدى احملققني األســـبان 
الذيـــن يحققون في مخالفـــات ضريبية لالعب 
برشـــلونة. وأوضح جنم برشـــلونة األسباني 
”الشـــركة البنمية املذكورة ال تقوم بأي نشـــاط 

وليست لديها أموال“. 
وشـــملت االتهامات أيضـــا رئيس االحتاد 
األوروبي لكرة القدم (ويفا) الفرنســـي ميشيل 
بالتينـــي املوقـــوف عـــن العمل بســـبب دفعة 
مالية مبليوني دوالر من رئيس فيفا الســـابق 
السويســـري جوزيـــف بالتر. مـــن جانب آخر 
لم ينعم السويســـري جاني إينفانتينو طويال 
مبنصبه اجلديد كرئيس لالحتاد الدولي لكرة 
الذي يعيش منـــذ مايو املاضي  القدم ”فيفـــا“ 

أسوأ ازمة في تاريخه. 
وســـرب فـــي األوراق أن إينفانتينو، الذي 
انتخب في فبراير املاضي رئيســـا لفيفا، وقع 

في 2006 و2007 حني كان مســـؤوال عن القســـم 
القانونـــي في االحتـــاد األوروبي لكـــرة القدم 
عقدا مـــع اثنني مـــن رجال األعمـــال املتهمني 
باحلصول على رشـــاوى، وهما مالكا شـــركة 
”كـــروس ترايدينـــغ“ األرجنتينيـــان جينكيس 
اللذان حصـــال على حقوق البـــث التلفزيوني 
لدوري أبطـــال أوروبا لكرة القـــدم في أميركا 
اجلنوبية، ثم باعاها على الفور بحوالي ثالثة 
أضعاف الســـعر. لكـــن األمني العام الســـابق 
لالحتـــاد األوروبي نفـــى أي ارتكابات مخالفة 
للقوانني ”أشعر باالســـتياء ولن أقبل بأن يتم 
الشـــك بنزاهتي من قبل بعض وسائل اإلعالم، 
خصوصا أنه سبق لالحتاد األوروبي أن كشف 

بالتفصيل كل احلقائق بشأن هذه العقود“.
وكشـــفت وســـائل إعـــالم مســـتندة علـــى 
املعلومـــات املســـربة مـــن وثائـــق بنمـــا، أن 
إنفانتينو قـــام بالتوقيع على عقود في الفترة 
ما بـــني عامي 2006 و2007 مـــع رجلي األعمال 
جينكيس،  وماريانـــو  هوغـــو  األرجنتينيـــني 
اللذيـــن ألقي القبض عليهما في إطار فضيحة 
الفساد التي ضربت الفيفا في الفترة املاضية. 
وذكرت صحيفة ”ال ناســـيون“ األرجنتينية أن 
إنفانتينـــو، الـــذي كان يشـــغل منصب رئيس 

الشـــؤون القانونية في االحتاد األوروبي لكرة 
القـــدم ”يويفا“ في تلك الفتـــرة، دعم من خالل 
توقيعـــه عملية بيع حقوق البـــث التلفزيوني 
احلصرية للمنافسات األوروبية في اإلكوادور 
فـــي الفترة ما بني عامـــي 2006 و2009 لصالح 
متتلـــك  التـــي  تريدينـــغ“،  ”كـــروس  شـــركة 
اســـتثمارات فـــي جزيرة نييـــوي بنيوزيلندا، 
والتـــي تتمتع بنظام ضريبـــي مميز ”املالذات 
الضريبيـــة“. ومت التوقيـــع علـــى العقد األول 
في سويسرا في 13 ســـبتمبر عام 2006 مقابل 
111 ألف دوالر نظير احلصول على حقوق بث 
مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، حســـبما 

أفادت صحيفة ”زودتشه تسايتونغ“. 
الثانـــي،  العقـــد  وفـــي 

املوقـــع فـــي مـــارس 2007، 
لنفـــس  ”اليويفـــا“  بـــاع 
الشركة حقوق بث مباريات 

والســـوبر  الدوري  بطولتي 
األوروبـــي مقابـــل 28 ألـــف دوالر. 

وبعيـــدا عن كـــرة القـــدم ظهرت في 
التســـريبات أسماء خمسة العبي غولف وعدد 
مـــن العبـــي الـــدوري األميركـــي للهوكي على 

اجلليد.

قامت الشرطة السويســــــرية بتفتيش مقر 
ــــــي لكرة القــــــدم بعد أن  االحتــــــاد األوروب
كشــــــفت "أوراق بنمــــــا" فضيحــــــة حقوق 
النقل التلفزيوني لدوري أبطال أوروبا في 

أميركا اجلنوبية.

الحيرة تربك حسابات  إنفانتينيو

اليد في اليد لتحقيق المجد

متفرقات
◄ أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 
أن املـــدرب األســـكتلندي أليكـــس ماكليش 
مســـتمر في منصبه. وقرر منصور أن يكون 
هو املســـؤول األول عن الكـــرة بالنادي مع 
يوســـف  إســـماعيل  إعفـــاء 
منصبه  مـــن  الكرة  مديـــر 
منصـــب  فـــي  وتعيينـــه 
رئيـــس قطاع الكـــرة، على 
أن يكـــون عبداحلليـــم علي 
قائمـــا بأعمـــال مدير الكرة 
وحذر  الالعبني.  وشـــؤون 
منصـــور العبـــي الفريـــق 
من االستهتار في املرحلة 
املقبلة، مؤكدا أنه سيقوم 
باستبعاد أي العب مقصر 
فـــي ظل رغبـــة الفريق في 
الدوري  بلقبـــي  االحتفاظ 

والكأس.

◄ فجر فريق مينيسوتا تيمبرولفز املتعثر 
مفاجـــأة من العيـــار الثقيل عندمـــا فاز في 
الوقت اإلضافي على مضيفه غولدن ستيت 
وريـــورز حامـــل اللقـــب ومتصدر القســـم 
الغربي 124-117 في دوري كرة السلة 
األميركـــي للمحترفـــني. وانتفـــض 
الضيف مينيسوتا في الربع األخير 
وأحرز العبه إندرو ويجينز تســـع 
اإلضافي  الوقت  في  نقاط 
الفوز،  ليحقـــق 
كان  أنـــه  رغـــم 
متأخـــرا بفـــارق 
15 نقطة في الربع 
 17 وبفـــارق  األول 
 18 قبـــل  نقطـــة 
نهاية  من  دقيقة 

زمن املباراة.

◄ يفتتـــح العـــداء اجلامايكي األســـطورة 
أوســـني بولت موســـمه األوملبي باملشاركة 
فـــي بطولة جـــزر كاميـــان الدوليـــة في 14 
مايو املقبل. وقال منظمو البطولة إن بولت 
سيشـــارك في سباق 100 متر وأن األميركية 
أليســـون فيليكـــس جنمة ســـباقات العدو 

ستشارك أيضا في البطولة. 
”ســـتكون  بولـــت  وقـــال 
بطولتـــي الدولية األولى 

فـــي 2016.. أســـتمتع 
دائما باملنافسة في 
وأتطلع  الكاريبـــي 
للقـــاء املشـــجعني 

كاميـــان“.  فـــي 
بولت  ويتطلـــع 

29 عاما إلى تكرار 
ثالثيته التاريخية 
األوملبية  بالدورات 

والتتويـــج مجـــددا 
بامليداليات بأوملبياد 
2016 فـــي ريـــو دي 

جانيرو.

بعيدا عـــن كرة القـــدم ظهرت في 

التســـريبات أســـماء خمســـة العبي 

غولـــف وعـــدد مـــن العبي الـــدوري 

األميركي للهوكي على الجليد

◄

«تصرفـــي يعود إلى غيرتي على الفريق، وخوفي مـــن الهزيمة، أتمنى أن تقبل كل الجهات 

في النادي اعتذاري وأن تتفهم الحالة التي كنت أشعر بها}.

رشيد تيبركانني 
مهاجم فريق أوملبيك خريبكة املغربي

«من املســـتحيل أن أعود إلى الدوري الســـعودي، وهناك العديد من العروض االحترافية 

في الخليج، ولكني لم أفكر بها بشكل قاطع، ألن املوسم لم ينته بعد}.

حمزة الدردور 
محترف فريق بنادي الكويت الكويتي

◄ توصلت إدارة أولمبيك آسفي 
المغربي التفاق مع هشام الدميعي 

لتولي مهمة قيادة الفريق، خلفا 
لعزيز العامري. ووافق الدميعي بعد 
طول مفاوضات، بعدما رفض المدرب 

توقيع عقد يمتد لنهاية الموسم، 
وطالب بعقد يمتد لموسمين.

◄ أظهرت الفحوصات أن هداف 
الترجي التونسي طه ياسين 

الخنيسي يشكو من إصابة عضلية 
ستفرض عليه الراحة 15 يوما، 

وسيغيب الالعب عن مباراة كأس 
الكونفيدرالية التي سيخوضها 

الترجي ضد أزام التنزاني.

◄ وصلت بعثة فريق مولودية بجاية 
الجزائري إلى القاهرة استعدادا 
لمواجهة فريق الزمالك، السبت، 

بذهاب الدور الـ16 من بطولة دوري 
أبطال أفريقيا. وسوف تقام مباراة 
العودة يوم 19 من أبريل بالجزائر.

◄ أبدى عادل طعيمة، رئيس قطاع 
الناشئين بالنادي األهلي المصري، 

استياءه من األنباء التي رددها خالد 
الغندور العب الزمالك األسبق حول 
قيام رمضان صبحي مهاجم األهلي 

بتزوير عمره الحقيقي.

◄ يدرك الصفاء أنه سيكون أمام 
اختبارات صعبة في الربع األخير 
من بطولة لبنان في كرة القدم، إذ 
ستكون مبارياته مليئة بالتنافس 
بدءا من المرحلة السابعة عشرة.

◄ يرى جاكسون تواي، رئيس 
اتحاد ألعاب القوى الكيني أن بالده 
لن تعاقب باإليقاف عن المشاركة في 
المنافسات الدولية، بعد النجاحات 

التي حققتها في برنامج مكافحة 
المنشطات.
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} برشــلونة - وصـــف األرجنتينـــي دييغـــو 
ســـيميوني املديـــر الفنـــي ألتلتيكـــو مدريـــد 
األسباني مباراة فريقه في ذهاب دور الثمانية 
لبطولـــة دوري أبطـــال أوروبا أمـــام مضيفه 
برشـــلونة بـ“املوقـــف الغريب“، بعـــد أن لعب 
فريقه بعشـــرة العبني فقط خالل ساعة تقريبا، 
إثر طـــرد املهاجـــم فيرناندو توريس بســـبب 

حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. 
وقـــال ســـيميوني ”املباراة فـــي كالديرون 
سيكون لها شكل آخر، سنبذل أقصى ما لدينا 
لكي نتأهل، بالرغم من أن املجهود الذي بذلناه 
ســـيكون له بالغ األثر علينا في مباراة السبت 
(في الدوري األســـباني)، ألننا لعبنا 70 دقيقة 
تقريبا بعشـــرة العبني، لكننـــا أقوياء رغم هذا 

املوقف الغريب“.
وحاول املدرب األرجنتيني -وقد ارتسمت 
على وجهه ابتســـامة لم تخل من الســـخرية- 
جاهـــدا أن يحتفـــظ بهدوئه وعـــدم اإلفصاح 
عـــن كل ما يجـــول في تفكيره وعّما يشـــعر به 
ناحية حكـــم اللقاء، حيث لـــم يتطرق لتقييمه 
بشـــكل مباشـــر. وأضاف ”أحاول الســـيطرة 
علـــى تفكيري قدر املســـتطاع، لســـت أقول كل 
ما أريـــد أن أقوله“. وعوضا عـــن التحدث عن 
حكم املبـــاراة، اختار ســـيميوني اإلعراب عن 
فخـــره بقيـــادة أتلتيكو مدريـــد والتأكيد على 
أن فريقـــه يحظى بإمكانية حســـم التأهل على 
ملعبه. وتابع ”لقد كنا متيقظني عندما سنحت 
لهم إمكانية تسجيل هدف آخر وهم يتمتعون 

بزيادة عددية ولكنهم لم يفعلوا، هذا من شأنه 
أن يزيد من التطلعات، مبارة العودة ســـتكون 
رائعة، أنا فخور بهذا الفريق الذي يســـتطيع 
أن يواجـــه جميـــع الظـــروف والصعوبات وال 

يكتفي باحلديث ولكن باألفعال احلقيقية“.
اعترض العبو أتلتيكو بشـــدة على قرارات 
حكـــم املبـــاراة، خصوصـــا املهاجـــم فرناندو 
توريـــس الذي طـــرد فـــي الشـــوط األول بعد 
افتتاحه التســـجيل. وعلق توريس على طرده 
واكتفاء احلكـــم األملاني فليكـــس بريش برفع 
البطاقـــة الصفـــراء بوجـــه ســـواريز لضربه 
البرازيلـــي فيليبي لويس من دون كرة وجناته 
من اشـــتباك مع خوانفران ”لم يكن ينبغي رفع 
البطاقات. لـــو كان ذلك في الطرف املعاكس لم 
يكـــن احلكم ليرفعها. مع 11 العبا كنا ســـنفوز 

دون أي شك“.
وفـــي املبـــاراة الثانية على ملعـــب أليانز 
أرينا، حيا األســـباني بيـــب غوارديوال جهود 
العبي بايرن ميونيـــخ األملاني بعد الفوز على 
ضيفهم بنفيـــكا البرتغالي (1-0) ”أنا ســـعيد 
جدا ألني أعرف مستوى اخلصم. حتية كبيرة 
لفريقـــي. في ربع نهائـــي دوري األبطال تكون 
مبـــاراة اإلياب دوما حاســـمة. سنســـافر إلى 
لشـــبونة مـــن أجل حتقيـــق الفوز“. ويســـعى 
بايـــرن إلى بلوغ دور األربعـــة للعام اخلامس 
على التوالي وطمأنة جماهيره بعدما كان قاب 
قوسني أو أدنى من اخلروج في الدور السابق 
على يد يوفنتوس اإليطالي، فيما يريد بنفيكا 

تـــذوق هذا الطعـــم ألول مرة منـــذ 1990. وقال 
التشـــيلي أرتورو فيدال صاحـــب هدف الفوز 
”كانت مبـــاراة مميزة. لقد عانينـــا كثيرا. كان 
بنفيكا منضبطا. نحن راضون عن هذا الفوز. 

تبدو مباراة اإلياب معقدة“. 
ورأى مهاجـــم بايـــرن تومـــاس مولـــر ”لم 
نحصـــل علـــى عـــدد كاف مـــن الفـــرص التي 

متنيناها. كنا نرغب في إضافة الهدف الثاني، 
لكننا نخوض اإليـــاب متقدمني بفارق هدف“. 
أما روي فيتوريا مدرب بنفيكا فقال ”لقد طبق 
الالعبون االستراتيجيا املوضوعة بشكل جيد. 
أنا فخور جدا ألننـــا قدمنا مباراة جيدة جدا. 
كل االحتماالت واردة وســـنقاتل حتى النهاية 

في لشبونة“.

} رومــا - أكـــد الدولـــي األســـباني ألفـــارو 
موراتـــا كواليـــس خروجه من ناديه الســـابق 
ريـــال مدريـــد، وما حـــدث ليغّيـــر وجهته من  
فولفســـبورغ األملاني إلى يوفنتوس اإليطالي 

في فترة االنتقاالت الصيفية عام 2014. 
ولم ينكر صاحب الــــ23 عاما أنه كان على 
بعد خطـــوة واحدة من االنتقـــال إلى صفوف 
وصيـــف أملانيا املوســـم املاضـــي، خصوصا 
بعـــد اجتماعه برئيس النـــادي األملاني، إال أن 
دخول زعيم إيطاليا على املســـتوى احمللي في 

الوقت املناسب، جعله يصرف النظر عن فكرة 
الذهاب إلى فوكســـفاغن أرينـــا. وقال موراتا 
”فولفســـبورغ أراد ضّمـــي حقـــا، وعرض علّي 
عرضا ممتازا من الناحيـــة املادية، لكني كنت 
منجذبا للسيدة العجوز ولتاريخ هذا النادي، 
وفرصـــة اللعـــب فـــي دوري األبطـــال والفوز 
بالـــدوري اإليطالي“. وختـــم ”لقد فزت بالفعل 
بثالثة ألقاب مع يوفنتوس، وأمتنى أن تصبح 
خمســـة ألقـــاب مع نهايـــة هذا املوســـم، وأنا 

سعيد جدا بهذا االختيار“.

} باريس - امتدح إدينســـون كافاني، مهاجم 
فريق باريس ســـان جرمـــان، زميله في الفريق 
ماركو فيراتـــي. وقال كافانـــي ”فيراتي زميل 
لي خالل مســـيرتي في كرة القـــدم“. وأضاف 
”فيراتي ظاهرة، ميكنـــه أن يلعب ألي فريق في 
أوروبـــا، إنه أفضل زميل لي في املالعب، ليس 
فقط بســـبب الطريقة التـــي يلعب بها“. وتابع 
”لكن أيضا بســـبب الطريقة التي يتصرف بها 
خارج امللعب، إنه شـــخص جّيد، ومتفائل جدا 

ومستواه عال للغاية“.

وأضـــاف ”إذا اســـتمّر على هـــذا املنوال، 
ســـوف يصبح واحدا من أفضل العبي العالم، 
شـــرف كبيـــر أن ألعب معه“. وتطـــرق كافاني 
للحديث عن األخبار التي تربطه باالنتقال إلى 
يوفنتوس، قائال ”هناك دائما شائعات حولي، 
هـــذا أمر جّيد مـــن جانب، وســـيء من جانب 
آخر“. وبّني ”هذه الشائعات تعني أني مطلوب 
مـــن األندية، ولكنها تكون ســـيئة عندما يقول 
البعض إنني لســـت ســـعيدا في املـــكان الذي 

ألعب فيه، فهذا غير صحيح“.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

كلوب.. محط األنظار 

في الدوري األوروبي

[ إشبيلية يواصل رحلة البحث عن لقبه الثالث

} نيــون (ســويرسا) - يعود مـــدرب ليفربول 
احلالي األملاني يورغن كلـــوب ملواجهة فريقه 
الســـابق بوروســـيا دورمتوند اخلميس وذلك 
في مباراة الذهـــاب من الدور ربع النهائي من 

الدوري األوروبي (يوروبا ليغ). 
وكان كلـــوب اســـتقال من منصبـــه مدربا 
لدورمتوند نهاية املوســـم املاضي بعد أن قاده 
إلى العديد مـــن األلقاب احمللية ونهائي دوري 
أبطـــال أوروبا الذي خســـره عـــام 2013 أمام 
بايـــرن ميونيخ (1-2). واســـتلم كلوب تدريب 
ليفربـــول في أكتوبر املاضـــي خلفا لأليرلندي 

الشمالي براندن رودجرز. 
وكان كلـــوب يأمل قبل عملية ســـحب قرعة 
ربع النهائي بتحاشي مواجهة فريقه السابق 
وقـــال في هذا الصدد ”بطبيعـــة احلال ال أريد 
مواجهـــة أقـــوى فريق في الـــدور التالي. لدّي 
اتصـــال بأصدقائي في دورمتونـــد واجلميع 

يريد أن نلتقي في املباراة النهائية في بال“. 
وقـــدم ليفربـــول عروضـــا متفاوتـــة هـــذا 
املوســـم في مختلف املســـابقات لكنه دائما ما 
كان على املوعد في املباريات القوية وحتديدا 
ضد مانشستر ســـيتي وتشيلسي في الدوري 
احمللي وضد مانشســـتر يونايتد في املسابقة 

األوروبية. 
وأكد العب وسط ليفربول املخضرم جيمس 
ميلنر عن ثقته بقـــدرة فريقه على الوقوف ندا 
عنيـــدا لدورمتونـــد وقال ”ال نخـــاف مواجهة 
أي فريـــق وقد أثبتنا هذا املوســـم قدرتنا على 

التفوق على أي فريق“. 
وأضاف ”يتعني علينـــا أن نكون في كامل 
تركيزنا وإذا جنحنا في اللعب مبستوانا فإن 
حظوظنا قائمة وعالية“. وأوضح ”بالطبع كل 
شـــيء يتعلق بنتيجة مبـــاراة الذهاب. يتعني 
علينا العـــودة بنتيجة إيجابيـــة ويتمثل هذا 

األمر بتسجيل هدف بعيدا عن قواعدنا“.

 ويبدو دورمتوند املرشـــح األقوى في هذه 
املباراة من الناحية النظرية حيث يحتل املركز 
الثاني في جـــدول البندســـليغا بفارق خمس 
نقاط فقط خلـــف بايرن كما حقـــق الفوز دون 
عنـــاء على توتنهام اإلنكليزي في دور الســـتة 
عشـــر للـــدوري األوروبـــي. كما يعـــزز فرص 
الفريق تألق مهاجمـــه الغابوني بيير إميريك 
أوبامياجن الذي ســـجل 36 هدفـــا في مختلف 
البطـــوالت خالل املوســـم احلالـــي حتى اآلن. 
ويبدو الفوز بلقب الدوري األوروبي هو األمل 
الوحيـــد لدى ليفربول من أجل املشـــاركة على 

الساحة األوروبية في املوسم املقبل. 
الفنـــي  املديـــر  توشـــيل  تومـــاس  وقـــال 
لدورمتوند ”إنها مســـيرة كاحللم بالنسبة إلى 
مشـــجعي كرة القـــدم من الناحيـــة الرياضية. 
إنه حتّد هائل. ســـنحتاج إلى عرضني بارزين 
(ذهابا وإيابا) من أجل اجتياز عقبة ليفربول“. 
وســـبق لدورمتوند التغلـــب على ليفربول 
(2-1) إلحـــراز لقـــب بطولـــة أوروبـــا لألندية 
أبطال الكـــؤوس عام 1966. وكانـــت املواجهة 
األوروبية األخرى الســـابقة بـــني الفريقني في 
دور املجموعـــات بـــدوري األبطال في موســـم 
2001-2002 حيث تعـــادال ذهابا في دورمتوند 

وفاز ليفربول (2-0) على ملعبه إيابا.
وفـــي مواجهة أســـبانية خالصة، يســـعى 
إشـــبيلية إلى التقدم خطوة على طريق كتابة 
التاريـــخ بأن يواصل الفريـــق تقدمه في رحلة 
الدفـــاع عن لقبه على أمل أن يصبح أول فريق 
يتوج بلقب البطولة ثالث مرات متتالية. ومتثل 
املواجهـــة مع بلباو، خطوة صعبة للغاية على 
طريق إشـــبيلية نحو بلـــوغ النهائي في بازل 
يـــوم 18 مايو املقبل خاصـــة وأن بلباو ميتلك 
خبـــرة جيدة في البطولة حيث ســـبق له بلوغ 
النهائي في 2012. وتوج أشـــبيلية في املوسم 
املاضـــي بلقـــب البطولـــة للمـــرة الثانية على 
التوالـــي والرابعة في تاريـــخ بطولة الدوري 

األوروبي (كأس االحتاد األوروبي سابقا). 
وتشهد هذه املواجهة أيضا عودة املخضرم 
فيرناندو يورينتي مهاجم إشبيلية إلى ملعب 
فريقه السابق بلباو حيث لعب لهذا الفريق من 
2005 إلى 2013. وقال يورنتي ”ســـيكون غريبا 
بالنســـبة إلّي أن ألعب أمام النادي الذي بدأت 

فيـــه مســـيرتي الكروية. ولكننـــي اآلن أحاول 
تقدمي كل ما بوســـعي ملســـاعدة أشبيلية على 
الفوز بلقب الدوري األوروبي للموســـم الثالث 

على التوالي“.
ويعلق إشبيلية آماال عريضة على مهاجمه 
املخضرم أريتـــز أدوريز الـــذي يتصدر قائمة 

هدافـــي الـــدوري األوروبـــي برصيـــد ثمانية 
أهداف حتى اآلن. وقال أدوريز ”ال أعلم بالفعل 
إلى أي وقت سأستمر في املالعب. أحاول فقط 
االســـتمتاع بكل مباراة كما لو كانت مباراتي 
األخيرة“. ومثلما هو احلال في دوري األبطال، 
متتلـــك الكرة األســـبانية ثالثة فـــرق في دور 

الثمانية للدوري األوروبي هي إشبيلية وبلباو 
وفياريال الذي يحل ضيفا على ســـبارتا براغ. 
أما املواجهة األخرى في دور الثمانية فتشـــهد 
صراع سبورتينغ براغا البرتغالي الذي خسر 
نهائي البطولة في 2011 مع شاختار دونيتسك 

الفائز بلقب البطولة في 2009.

تســــــتأثر قمة بوروسيا دورمتوند األملاني وليفربول اإلنكليزي اخلميس باهتمام بالغ ضمن 
منافسات مســــــابقة الدوري األوروبي، حيث يعود يورغن كلوب املدير الفني لليفربول إلى 
ملعب فريقه السابق، فيما يتطلع إشبيلية إلى استكمال رحلة البحث عن لقبه الثالث على 

التوالي عندما يحل ضيفا على أتلتيك بلباو.

◄ يسعى جوزيه مورينيو إلى 
الحصول على ضمانات من إدارة 
مانشستر يونايتد، بأنه سيكون 

المدير الفني للشياطين الحمر. إذ 
أنه مازال هناك انقسام في الرأي 

في مانشستر بشأن موضوع تدريب 
مورينيو للفريق.

◄ ألغى االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم 
بطاقة الطرد الحمراء التي خرج 

بسببها شيجو كوياتي العب وست 
هام يونايتد من مباراة فريقه التي 
انتهت بالتعادل (2-2) مع كريستال 

باالس في الدوري اإلنكليزي الممتاز.

◄ دعا حارس مرمى برشلونة تير 
شتيغن أنصار النادي للكف عن 
تداول التقارير التي تنشر حول 

قرب رحيله عن كامب نو وانتقاله 
إلى الدوري اإلنكليزي، مؤكدا عزمه 

البقاء ألطول فترة ممكنة من مسيرته 
االحترافية.

◄ سينضم دانيال ديدافي العب وسط 

شتوتغارت األلماني إلى فولفسبورغ 
في نهاية الموسم. وسجل ديدافي 10 
أهداف وقام بـ5 تمريرات حاسمة في 
25 مباراة في الدوري مع شتوتغارت 

الذي يحتل المركز الثاني عشر.

◄ بدأ مسؤولو نادي روما اإليطالي 
االستعداد للميركاتو الصيفي، في 

ظل رغبة اإلدارة في تعويض التخبط 
الذي حدث للفريق هذا الموسم، قبل 

تعيين لوتشانو سباليتي بدال من 
الفرنسي رودي غارسيا، والمنافسة 

على لقب الدوري الموسم المقبل.

◄ يستعد نادي نابولي لتقديم 
استئناف ضد عقوبة إيقاف مهاجمه 

األرجنتيني غونزالو هيغواين، بـ4 
مباريات بعد اعتراضه على حكم 

مباراة أودينيزي مطلع هذا األسبوع.

باختصار

رياضة
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كفانا ظلما

سنكافح حتى النهاية

«رحيل سينيسا ميهايلوفيتش لن يحل األزمة، هناك مشاكل أخرى في الفريق. ميالن يمر 

بموسم سيء، ولكن إذا استطاع الفوز بكأس إيطاليا فسيصبح موسما جيدا».

  أليساندرو نيستا
 أسطورة دفاع ميالن اإليطالي السابق

«رومينيغـــه رئيـــس نـــادي بايرن ميونيخ قـــال إن دوري األبطال ال يجب أن يكون ســـوى من 

أجل أكبر 4 أندية في أوروبا، وربما اليويفا أراد تطبيق تلك الفكرة بالنظر ملا شاهدناه».

 إنريكي سيريزو 
رئيس نادي أتلتيكو مدريد األسباني

سيميوني يترفع عن انتقاد حكم مباراة برشلونة

كافاني يكيل المديح لفيراتيموراتا: فضلت تاريخ يوفنتوس على األموال

املواجهـــة األخـــرى تشـــهد صـــراع 

ســـبورتينغ براغـــا البرتغالـــي الذي 

خسر نهائي البطولة في 2011 مع 

شاختار الفائز بلقب 2009

◄



فرنســـيتان  ســـيدتان  حتـــاول   - باريــس   {
مســـلمتان أن تثبتا أن ارتداء املالبس الطويلة 
ال يتعارض مع األناقة في الوقت الذي يســـود 
فيه نقاش في فرنســـا منذ أكثر من أســـبوعني 
حول املالبس اإلســـالمية املصممة من ماركات 

غربية.
وفي العام 2014، أطلقت ايلني اجيســـيالس 
ومليكة مازا شـــركة ”فرينغاديـــن“ التي تطرح 
مالبـــس تتوافق مع متطلبات الزي اإلســـالمي 

من جهة واجلمال من جهة أخرى.
ومتضي هاتـــان الســـيدتان أوقاتهما بني 
املكتـــب في ســـان دوني في ضاحيـــة باريس، 
ولندن حيث مقر الشركة، لتلبية ”الطلب الكبير 

من النساء األوروبيات“، كما تقوالن.
ومعظـــم زبونـــات الشـــركة مـــن النســـاء 
املســـلمات، لكن غير املســـلمات أيضـــا يبدين 
اهتمامـــا مبـــا تنتجـــه هـــذه الشـــركة، وفقـــا 
للســـيدتني اللتني تعربان عن أسفهما للنقاش 
الدائر حول ميل ماركات غربية مثل ”يونيكلو“ 
و“ماركس أند سبنسر“ و“دولتشي أند غابانا“ 
إلى تصميـــم مالبـــس مخصصة للمســـلمات 

احملجبات.
ففي فرنسا، حيث يحظر النقاب في الشارع 
واحلجـــاب في املـــدارس، وحيـــث مينع وضع 
الرمـــوز الدينيـــة الواضحة من قبـــل املوظفني 
الرســـميني وتالميـــذ املـــدارس العلمانية منذ 
العام 2004، أثار طرح بعض الشـــركات ملالبس 
ســـباحة تالئـــم احملجبات اســـتياء في بعض 
األوســـاط الفرنســـية، في حني اعتبر مسلمون 
أن هذا اجلدل الذي وصل إلى أوســـاط املوضة 

”ينطوي على متييز سلبي“.
وتقول ايلني ”نحن نرى أن املوضة يجب أن 
تكون متنوعة ومفتوحة لكل الناس، وبصراحة 

نحن ال نفهم سبب هذا اجلدال العقيم“.

وتقول شـــريكتها مليكة التـــي ترتدي ثوبا 
طويـــال وحجابا وردي اللون وســـترة مخملية 
”منـــت املوضـــة احملتشـــمة فـــي بريطانيا قبل 

فرنسا، ولم يثر األمر هناك أي مشكلة“.
في  وتضيـــف ”هناك فـــرص كبيرة جـــدا“ 
فرنســـا، مشـــيرة إلى دراســـة تتحـــدث عن أن 
األمـــوال التـــي ينفقها املســـلمون فـــي العالم 
املقدرة بنحو 266 مليـــار دوالر ميكن أن ترتفع 

إلى 484 مليارا في العام 2019.
ويعيش في فرنسا 5 ماليني مسلم يشكلون 
أكبر جتمع للمسلمني في أوروبا، ويؤدون إلى 

توسيع نطاق سوق املأكوالت ”احلالل“.

وفي الوقت الذي يعارض فيه البعض بقوة 
تصميم مالبس خاصة باحملجبات، وصوال إلى 
دعوات إلى مقاطعة الشركات التي تصمم هذه 
املالبـــس، ترى ايلني ومليكـــة أن هذه الدعوات 
تنطوي علـــى صورة منطية بحـــق احملجبات 

وعلى ترهيب لهن أيضا.
وتقـــول مليكـــة ”لقد اختـــرت احلجاب من 
تلقـــاء نفســـي، وتابعت دراســـتي، وأدافع عن 
حقوق النساء، ولدي الكلمة الفصل في املنزل“.

ويقـــول املـــدون املســـلم فـــاحت كيمـــوش 
إن  اإلســـالمي  االقتصـــاد  فـــي  املتخصـــص 
”العشـــرات مـــن العالمـــات التجاريـــة في هذا 

النوع مـــن املالبس بدأت تظهر في الســـنوات 
األخيرة في فرنســـا مثل ’ميســـتورا‘ و’ايناس‘ 

و’امللتزمون‘ و’حجاب غالم‘ “.
وتتعاون الســـيدتان، وهما في األربعينات 
مـــن العمر، مـــع مصممة أزياء ويجـــرى تنفيذ 
التصاميـــم فـــي فرنســـا، ليكون ســـعر الثوب 

الواحد في حدود 150 يورو في املعدل.
وتعمل ايلني ومليكة على أن تكون مالبس 
شـــركتهما مختلفـــة عـــن مالبـــس احملجبات 
الســـائدة وخصوصا في الشـــرق األوسط، وال 
ســـيما من خالل املواد املســـتخدمة والزخارف 

واأللوان الزاهية.
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} فجأة ومن دون ســــابق إنذار قطعت 
حبيبتي اتصالها بي وال أدرك السبب، 
لكنــــي بدأت أراجــــع نفســــي وألومها؛ 
تــــرى هــــل بدر منــــي خطــــأ جتاهها أم 
إنها ســــافرت إلى بالد بعيــــدة دون أن 

تشعرني بذلك؟
الســــفر مضن لكنه أفضل من مقالب 
الزمان… املرض أو غيره ال سامح الله، 
والغريب أنها لم تنقطع عني هكذا حتى 
في أشد حاالت مرضها، فهي وإن كانت 
مريضة بيننا اتصاالت هاتفية ونقضي 
سويعات من الليل وأفواهنا تغرد مثل 

طيور الكناري.
أســــبوع لــــم أكحل عينــــي برؤيتها 
وأشــــنف أذناي بســــماع تغريدها وهو 
ميألهما دندنة كعود نصير شــــمه حني 
تعشــــق أوتاره نغمة احلنني والريشــــة 

ترقص على األوتار جيئة وذهابا.
الوقت ميضي والدقائق بيننا زمنا 
طويــــال حني يســــكننا الضجر صيرني 
التفكير فيها بوصلة تنبئ مبكان قريب 

أو بعيد تقصده هي بالذات.
أسبوع كامل وهاتفها النقال مغلق 
يــــارب أعني على صبــــري وأعنها على 
صبرهــــا، قلبــــي ال يطيــــق الصبــــر وال 
يطيقني، أنا هذا القلب ســــمعته ينادي 
بني أضالعي، ســــافر إليها يا رجل أجل 
ســــافر إليها وقف ســــاعات أمام بيتها 
علك حتظى برؤيتها أو رؤية من ينوب 
عنها؛ أخيهــــا الصغير همــــزة الوصل 
بينك وبينها وابعث معه قصاصة ورق 

صغيرة حتمل أحاسيسك املرهفة.
وســــافرت لهــــا وطال وقوفــــي أمام 
بيتهــــا لســــاعات طــــوال دون العثــــور 
علــــى خيط من األمــــل يجمعني وإياها، 
من بعيد فتح بــــاب بيتها وإذا بأخيها 
مرســــول الغرام يجد الســــير باجتاهي 
وصرخت كاجلنون غير آبه بكل الناس 
الذين ميلؤون املكان ”ســــالم… ســــالم“ 
وحــــني اقترب حبســــت أنفاســــي التي 
تكاد أن تغادرنــــي وقتها وقلت بصوت 
مرتفع مــــا خطــــب ليلى؟ وملــــاذا تغلق 
هاتفها؟ ابتسم مرسول احلب وقال هي 
تنظر إليك من الشــــباك اتبعني لتراها 
فأبي منع عنها اخلروج وكســــر هاتفها 

النقال.
البيــــت  جتــــاه  كمجنــــون  هرعــــت 
وأدركت الشباك من اخلارج وإذا بالقمر 
يســــطع نهارا رأيتها وقــــد تغير لونها، 
وحــــني متعنــــت النظر فّي شــــعرت بأن 
لوعة ما ســــتحرق جوفها، قلت بعفوية 
الطفل ”سالمات حبيبي مو على بعضك 

سالمات“.
قالــــت بدايــــة جيدة ألغنيــــة جديدة 
أكتبها وأود سماعها وأوصدت الشباك.
عــــدت أدراجي وأنا أفكــــر مبا قالته 
حبيبتي، أكملت األغنية وأنا في طريقي 
إلى البيت، وقلت في نفسي ترى من هو 
صاحب احلظ الذي تنطلق تلك األغنية 

من حنجرته؟
في املساء ذهبت إلى استوديو وليد 
الشامي الذي قام بتلحينها عدة أحلان 
وطلب منــــي الرأي فحســــمت األمر ”يا 
وليد، اللحن األول هو األفضل“، وهكذا 
سمعها الفنان راشــــد املاجد وانطلقت 
األغنيــــة بصوتــــه ضمن ألبومــــه الذي 
واتفقت معه على  أســــماه ”ســــالمات“ 
أغنية أخرى وكان له ما أراد، فقد اختار 
مني أغنيــــة ثانية ”هي هلي وان جارت 

الدنيا عليه“.

سالمات راشد املاجد

صباح العرب

كاظم السعدي

فرنسيتان تثبتان أن الحجاب ال يتعارض مع األناقة
ــــــذي يبديه الغربيون  في خضم الرفض ال
جتــــــاه املســــــلمني وخاصة في مــــــا يتعلق 
مبظهرهــــــم اخلارجي كاحلجــــــاب والنقاب 
تكتســــــح املالبس اإلســــــالمية األســــــواق 
ــــــى أكبر دور  ــــــة ووصــــــل صداها إل العاملي

األزياء.

جدال عقيم نتائجه عكسية

} أوسنابروك (ألمانيا)  - قالت الشرطة مبدينة 
إيســـترفيجن األملانيـــة إن تلميـــذا فـــي الــــ11 
مـــن عمره أخذ معـــه إلى املدرســـة قنبلة قابلة 

لالنفجار.
وقـــال خبيـــر املفرقعـــات األملانـــي، كليمنز 
شتولته ”إن مدير املدرسة متاسك نفسه وحمل 
املقذوف الذي يبلغ طوله 17 سنتيمترا إلى قبو 
املدرســـة ثم أبلغ الشرطة التي استدعت خبراء 

املفرقعـــات“. وأوضحـــت الشـــرطة أن القنبلة 
أميركيـــة الصنـــع وتعود إلى احلـــرب العاملية 
الثانية، مشـــيرا إلـــى أنها كان مـــن املمكن أن 
تنفجر أثنـــاء اللعب بفتيلها أوســـقوطها على 

األرض.
وعثـــر والـــد التلميذ على هـــذه القنبلة في 
هولندا قبل أكثر من 30 عاما وهو الذي أعطاها 

البنه ليعرضها على زمالئه في املدرسة.

} األقصر(مصــر) - تنطلـــق مبدينة األقصر 
التاريخيـــة بصعيـــد مصر، مســـاء اخلميس، 
فعاليـــات مهرجان نفرتيتـــي الدولي للموضة 
والثقافـــة بحضـــور نخبـــة من جنـــوم مصر 
والعرب والعالم، ومشاركة مجموعة من أشهر 

مصممي وعارضي األزياء في العالم.
وقالـــت منظمة املهرجـــان مصممة األزياء 
اإلماراتيـــة، منـــى املنصـــوري ”إن املهرجـــان 
يســـعى الســـتحضار صورة مصـــر القدمية، 
وثقافتهـــا وفنونهـــا وأزيائها التي تســـجلها 
جدران معابـــد ومقابر ملـــوك وملكات ونبالء 
الفراعنـــة فـــي مدينة األقصر، مشـــيرة إلى أن 
النساء في مصر القدمية عرفن أدوات التجميل 
والعطور وقص الشـــعر، ومـــا يعرف من طرق 
حديثة اليوم في تقوية الشـــعر وتنعيم بشرة 
اجلسم، إلى جانب ارتدائهن املالبس الشفافة، 

واملالبس املطرزة بقطع من احللى.
وأشـــارت إلى أن ”هذه صـــور حتفظها لنا 
نقوش ورســـوم الفراعنة، التي تنتشـــر داخل 
معابدهم ومقابرهم التي شـــيدوها في األقصر 
وغيرها من مدن مصـــر التاريخية قبل اآلالف 

من السنني“.
وأضافت املنصوري أن املهرجان يشـــارك 
فيـــه 600 من جنوم مصـــر والعـــرب والعالم، 
ومن مصممـــي وعارضي وعارضـــات األزياء 
املشـــهورين، وعشـــاق فنون املوضة من بلدان 
العالـــم، وأن العـــرض الذي ســـيقام في معبد 
األقصر الفرعوني مســـاء اخلميس، سيشارك 
فيه 9 من أشـــهر مصممي األزياء العامليني من 
فرنسا وأســـبانيا وإيطاليا وبلغاريا والعراق 

واألمـــارات ولبنـــان، باإلضافة إلى مشـــاركة 
مجموعة من شباب املصممني املصريني.

ومن أبـــرز الشـــخصيات التي ستشـــارك 
في فعاليات املهرجان الذي سيســـتمر يومني، 
الشـــيخة نـــورة بنـــت عبدالعزيـــز آل خليفة، 
والفنانات صفية العمري وإلهام شاهني ووفاء 
عامـــر وفيفـــي عبـــده وهالة صدقي وبوســـي 
وعبير صبري وداليا مصطفى وبوسي شلبي 

وإميي وهبة األباصيري من مصر.
ومـــن اإلمـــارات املطربة رويـــدا احملروقي 
واملطربة أريام واملطربة رانيا شعبان، وشفيقة 
العامري مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي 
، ومـــن ســـوريا املطـــرب خالد احلجـــار، ومن 
لبنان املطرب هشـــام حجـــاج، ومصمم األزياء 
املعروف جيتـــو، والكاتبة ماريا معروف، ومن 
اجلزائر املطربة ســـهيلة بلشهب، ومن املغرب 
املطربة سكينة. ومن أوروبا تشارك ملكة جمال 
السياحة األوروبية وعارضة األزياء التشيكية 
لينكا جوزيفيوفـــا، واملطربة الفرنســـية دياز 
التـــي ســـتغني باللغـــة العربيـــة، واملطربـــة 
البريطانية ناتاشا التي سترتدي زيا فرعونيا 

وستقدم أغنية خاصة عن امللكة نفرتيتي.
وسيشـــهد عرض األزياء ارتداء املنصوري 
ثوبا خاصا يـــؤرخ بتصاميمه ملســـيرة املرأة 
اإلماراتية، وجناحاتها املتواصلة عبر التاريخ 
وحتـــى اليوم، كمـــا يرمز الثوب حلب شـــعب 
وحكومـــة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحدة 
للسالم، كما ستؤكد عروض احلفل على هوية 
األوطـــان والربط بني األزيـــاء وتاريخ وثقافة 

الشعوب.

ألماني يقدم قنبلة البنه لعرضها على زمالئه في المدرسة

مصممة إماراتية تجمع نجوم الفن والموضة في األقصر

المغنية والممثلة األميركية فانيسا هادجنز خالل حضورها افتتاح 
استوديوهات هوليوود العالمية في لوس أنجلس لمنتزه مميز لعشاق 

فيلم المغامرات الشهير هاري بوتر
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