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} بغداد – كان ســـكان مدينة الصـــدر األربعاء 
يلملمـــون أشـــالء الضحايـــا وهـــم يطلقـــون 
صيحـــات غاضبة ضد السياســـيني العراقيني 
الذين أدخلوا البالد في أزمة سياسية سرعان 
ما انعكســـت على الوضع األمنـــي املنهار في 

العراق.
وقتـــل 64 شـــخصا وأصيـــب 82 آخـــرون 
بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة داخل سوق 
عريبة الشعبية في مدينة الصدر الشيعية في 
شـــرق بغداد. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته 

عن احلادث.
ولم تكـــد األنبـــاء تتواتر علـــى العاصمة 
حتى ســـمع دوي انفجـــار ســـيارتني أخريني 
يقود إحداهما انتحاري في منطقتي الكاظمية 
واجلامعة في شـــمال وغرب بغـــداد، قتل على 
إثرهمـــا 22 شـــخصا علـــى األقـــل، وأصيـــب 

العشرات بجروح.
وكثيرا ما أعلن تنظيم داعش مســـؤوليته 
عن هجمـــات مماثلة، لكن كثيريـــن يقولون إن 
التفجيـــرات في مناطق نفـــوذ التيار الصدري 
ترتبط بشـــكل وثيق بالنزاع السياســـي الذي 

لعـــب فيـــه زعيم التيـــار مقتدى الصـــدر دورا 
محوريا.

وقـــال محلل عراقي، طلب عدم ذكر اســـمه 
لـ“العـــرب“، إن ”ما حصل ليس أقل من تصفية 
حسابات، كان قد جرى تأجيلها بسبب ضغوط 
إيرانية، مورســـت في أوقات ســـابقة من أجل 
ضبط النفس. اليـــوم إذ رفعت إيران يدها عن 
التيار الصدري بشـــكل نهائي فإن خصوم ذلك 
التيـــار ال بد وأن يثأروا مـــن البيئة احلاضنة 

له“.
وحـــاول مســـؤولون إيرانيـــون التفاوض 
مـــع الصدر الذي ســـافر قبل أيـــام إلى مدينة 
قـــم في إيران، لكن لم يحدث أي تغيير حاســـم 
في األزمة التي اندلعت شـــرارتها بعدما فشل 
رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي فـــي مترير 
قائمـــة حكومته املكونة مـــن وزراء أغلبهم من 

التكنوقراط.
متظاهـــرون  اندفـــع  بســـاعات  وبعدهـــا 
مؤيـــدون للصدر إلـــى الشـــوارع، واقتحموا 
املنطقـــة اخلضراء احلصينـــة، ودخلوا مبنى 

البرملان الذي يشهد انقسامات حادة.

وتقول ماريا فانتابي، من مجموعة األزمات 
الدوليـــة، إن ”مناصـــري الصدر اســـتخدموا 
نزعتهم املعادية للطبقة السياسية كي يتمكنوا 

من تقوية موقعهم داخل هذه الطبقة“.
والتفجيرات في مدينة الصدر هي رســـالة 
أولى من سلسلة رسائل يتوقع أن تصل خالل 
األيـــام املقبلـــة إلى القاعـــدة الشـــعبية للتيار 
الصـــدري، التي ال تزال متـــارس ضغوطا على 

التحالف الوطني احلاكم من أجل التغيير.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه إذا لم يـــرد التيار 
الصـــدري فقـــد ال يشـــهد الوضـــع املزيـــد من 
التوتر. لكن االنهيار األمني يظل ممكنا في ظل 

الضعف احلكومي.
وقـــال احمللـــل العراقي لـ“العـــرب“ إن ”ما 
يشـــهده العراق اآلن هو حرب إرادات ضعيفة 
بني القوى الشـــيعية املختلفة فـــي توجهاتها 
التـــي تتعلـــق برؤيتها لصورة املســـتقبل في 

العراق“.

} لندن - توقف املراقبون عند الرســـائل التي 
حملتهـــا تصريحات وزير اخلارجية األميركي 
جون كيري لقناة ”ســـي أن أن“ األميركية حول 
املوقف من الشـــأن الســـوري، ال ســـيما الدور 

الروسي فيها.
وقال جون كيري، إن لدى روســـيا عددا من 
املصالح في ســـوريا، مؤكدا على أهمية دفعها 
في اجتاه التوصل إلى حل سياسي إذا أرادت 

تفادي ما وصفه بـ“املستنقع السوري“.
وأضاف ”روســـيا تتصيد احلل السياسي 
الـــذي تريـــده فـــي ســـوريا، وال يعنـــي هـــذا 
بالضـــرورة أن تلك معادلة ميكـــن العمل بها، 
ونحن نفهم ذلك جيـــدا، ولكن ما كان بإمكاننا 
التوصل إلـــى وقف إطالق للنـــار مبدئي دون 

روسيا، وذلك أدى إلى إنقاذ آالف األرواح“.
وحملـــت تصريحـــات كيـــري معاني ذات 
وجهني تـــرواح ما بني النصيحة والتهديد في 

معرض تقييم الوزير األميركي لألداء الروسي 
في سوريا.

وأشـــار إلى أن ”لدى روســـيا مصلحة في 
عدم انغماســـها في ســـوريا، ولديها مصلحة 
أيضا فـــي عدم التحـــول إلى هدف بالنســـبة 
للعالم السني بأكمله ويطاردها كل جهادي في 

املنطقة“.
ولم تفهم بعض األوســـاط الدبلوماسية ما 
إذا كانت تلك التصريحات احملذرة تســـتبطن 
تهديدا لروســـيا يذّكرهـــا بالدور الـــذي لعبه 
”اجلهاديون“ في تقويض الدولة الســـوفييتية 

أثناء احلرب األفغانية.
ورأى خبـــراء أنه ال مجـــال ملقارنة ظروف 
حرب أفغانســـتان بظروف احلرب في سوريا، 
ذلـــك أن اجلماعـــات اجلهاديـــة آنـــذاك كانت 
مدعومة من واشـــنطن ومـــن أجهزة عربية في 
إطار احلرب البـــاردة، فيما كافة هذه األطراف 

أجرت قطيعة تامة رسميا مع كافة اجلماعات، 
وهي تنسق نظريا في ما بينها احلرب احلالية 

ضد اإلرهاب.
إال أن محللني سياسيني روسا توقفوا عند 
كالم كيري الذي يشير إلى ضرورة دفع روسيا 
في اجتاه التوصل إلى حل سياسي إذا أرادت 

تفادي ما وصفه بـ“املستنقع السوري“.
ويرى مراقبون أن الوزيـــر األميركي يذّكر 
من خالل تصريحاته باملستنقعات التي غرقت 
فيهـــا بالده في فيتنام كمـــا في تلك الي غرقت 
فيها موســـكو في أفغانســـتان، علمـــا أنه كان 
للدولتني الدور األساســـي في إغراق بعضهما 

البعض في تلك املستنقعات.
ومـــع ذلـــك ال يرى كيـــري، حتـــى اآلن، أنه 
باإلمكان حتقيـــق وقف إلطالق النـــار وإنتاج 
عملية سياسية دون روسيا، رغم أنها ”تتصيد 
احلل السياســـي الذي تريده في ســـوريا، وال 

يعنـــي هذا بالضـــرورة أن تلـــك معادلة ميكن 
العمل بها، ونحن نفهم ذلك جيدا“.

وكان وزيـــر اخلارجية األميركـــي قد أدلى 
بتصريحات طالب فيها بشـــار األسد بالرحيل 
عن الســـلطة أوائل أغسطس املقبل، في تطور 
لـــم يفهـــم مـــا إذا كان ال يعدو كونـــه تهويال 
إعالميـــا أو يعكـــس خططـــا ُتعد لهـــا اإلدارة 

األميركية صيف هذا العام.
وتأتي نصائح كيري املقدمة بطعم التهديد 
بعد تطّور الفت للموقف األوروبي إزاء املسألة 
الســـورية ظهر مـــن خالل اجتمـــاع دعت إليه 
أملانيـــا عقد في برلـــني في الرابع من الشـــهر 
اجلـــاري، وضم املنســـق العام للهيئـــة العليا 
للمفاوضـــات املعارضة املنبثقة رياض حجاب 
ووزيري خارجية فرنســـا وأملانيـــا واملبعوث 
الدولي ســـتيفان دي ميستورا، وتاله اجتماع 
فـــي باريـــس ألصدقـــاء ســـوريا عقـــد االثنني 

املاضـــي ضـــم وزراء خارجيـــة وممثلـــني عن 
عشـــر دول لدعـــم املعارضة الســـورية، ناهيك 
عن الدعوة التـــي أطلقتها لندن وباريس لعقد 
اجتماع عاجل ملجلس األمن قبل ذلك ملناقشـــة 
الوضـــع في حلب. وقد اعتبر املراقبون أن ذلك 
يعبر عـــن امتعاض أوروبي خليجي من الدور 
الروســـي األميركي الذي يهيمـــن على املقاربة 

الدولية العسكرية والدبلوماسية في سوريا.
وكانت أوساط في املعارضة السورية حملت 
إلى عزم علـــى قيام حتالـــف أوروبي خليجي 

يقيم توازنا إزاء ثنائية موسكو وواشنطن.
ويرى دبلوماســـيون أن واشـــنطن تسعى 
من خـــالل ”نصائح“ كيري إلـــى التخفيف من 
وقع ”العتب“ األوروبي، ال ســـيما أن الواليات 
املتحدة ال ميكنها أن تكون شريكا ندا لروسيا 
في معاجلة الوضع السوري دون تغطية ودعم 
من الشركاء األطلسيني، خصوصا األوروبيني. 
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كيري يهدد موسكو أم يحذرها: ال تكرروا مستنقع أفغانستان في سوريا
[ معادلة {روسيا تتصيد الحل الذي تريده في سوريا} ال ترضي واشنطن [ ال وقف إلطالق النار وإنتاج عملية سياسية من دون روسيا

أحمـــد عدنـــان جمعـــان الغامدي محمـــد بن امحمد العلوي أزراج عمر أحمد إبراهيم الفقيه وارد بدر الســـالم هيثم حســـني أبوبكر العيادي أوس داوود يعقوب هشـــام الســـيد 

انتقام دام من التيار الصدري
[ تصفية حسابات بين أحزاب شيعية رغم الضغوط اإليرانية

الجيش والتحالف يعكفان 

على تحرير المكال من أزماتها
صالح البيضاين

} صنعــاء - تعود احلياة تدريجيا إلى مدينة 
املـــكال اليمنية الســـاحلية بعد مـــرور أقل من 
أســـبوعني علـــى حتريرها من قبضـــة تنظيم 
القاعـــدة، إذ يجـــري العمـــل على قدم وســـاق 
لضبـــط األمن وتوفيـــر اخلدمات األساســـية، 
وإعـــادة فتح املـــدارس واملصالـــح احلكومية 

واستقبال أطنان من املساعدات اإلنسانية.
وقالـــت مصادر محلية في املكال لـ“العرب“ 
إن مؤسسات رسمية بدأت في مزاولة عملها.

وخلت املدينة من وجود عناصر مســـلحة 
كانت جتوب في السابق شوارع املدينة، وتقيم 
حواجـــز تفتيش. وانتشـــرت قـــوات اجليش 
الوطني التابع للرئيس عبدربه منصور هادي، 
واملدعـــوم مـــن قـــوات التحالـــف العربي، في 

محاولة لتثبيت األمن.
وأواخـــر الشـــهر املاضي، متكنـــت قوات 
اجليـــش الوطني بقيادة عبدالرحمن احلليلي، 
مـــن طـــرد تنظيـــم القاعـــدة مـــن مناطـــق في 
حضرمـــوت، أبرزهـــا مركزهـــا مدينـــة املكال 
واملطار، ومناطق في ســـاحل احملافظة. وقتل 

800 عنصر في صفوف اجلهاديني.
ولعبـــت القوات اخلاصـــة اإلماراتية دورا 

أساسيا في استعادة املدينة.
ويقول مايـــكل نايتس، اخلبيـــر في معهد 
واشنطن لدراسات الشرق األدنى إن ”اإلمارات 
كان لها دور حاســـم في إجبار احلوثيني على 
التراجـــع عبر اللجـــوء إلى قدرات عســـكرية 
متطورة في مقدمتها كتائب مشـــاة ميكانيكية 

أثبتت فاعلية حاسمة“.
وأضاف ”كانت اإلمـــارات الالعب املركزي 
الرئيســـي في القتال البري“. وتعززت قدرات 
القـــوات اإلماراتية في مواجهة تنظيم القاعدة 
عبر سلسلة واســـعة من القبائل التي تتعاون 

معها على األرض.
وتوعد التنظيم باستهداف الضباط الذين 
شـــاركوا فـــي حترير املـــكال. واألربعـــاء، جنا 
احلليلي من تفجير انتحاري استهدف موكبه 
في جنوب شرق اليمن، وأدى إلى مقتل ثمانية 

من مرافقيه، بحسب مصدر عسكري.
وقال الصحافي أحمـــد احلاج من صنعاء 
إن القـــوات اليمنيـــة عملت حتت  لـ“العـــرب“ 
قيـــادة إماراتية خالل األيـــام الثالثة املاضية 
على ”مداهمة عدة منازل يعتقد أنها تستخدم 

كأوكار من قبل خاليا نائمة تابعة للقاعدة“.
وأضـــاف ”يبـــدو أن هنـــاك إصـــرارا من 
السلطات احمللية على ترتيب األوضاع األمنية 

بحسم“.
وقال مطيع بامزاحم، الصحافي املقيم في 
املـــكال لـ“العرب“، إن ”قوات اجليش تســـيطر 
بشـــكل واضح علـــى الوضع فـــي املدينة غير 

أن مديريـــات األمـــن لـــم تباشـــر عملها حتى 
اآلن، نظرا لعدم ترتيب قوات الشـــرطة واألمن 

الداخلي“.
وإلـــى جانب التحديـــات األمنيـــة، يعكف 
محافظ حضرموت أحمد بن بريك ومسؤولون 
محليون آخـــرون على إعادة فتـــح فرع البنك 
املركـــزي بعـــد أن تعرض في أبريـــل من العام 
املاضـــي لنهب واســـع علـــى أيدي مســـلحي 

القاعدة.
كمـــا حتـــاول الســـلطات إعـــادة توفيـــر 
اخلدمات األساســـية مرة أخرى رغم استقرار 

املدينة الهش.
ويقول بامزاحم إن ”اخلدمات األساســـية 
متوفـــرة ومســـتقرة إلى حـــد ما، باســـتثناء 
الكهرباء التـــي تكرر انقطاعهـــا بالتزامن مع 
دخول فصل الصيف، واســـتمراريتها من أبرز 

التحديات املطروحة أمام السلطات احمللية“.
وعاد مطـــار الريان الرئيســـي فـــي املكال 
إلى العمل مجددا، إذ اســـتقبل طائرات حتمل 
مســـاعدات، بعدما وصلت األحـــد أول طائرة 
إماراتيـــة محملة باثني عشـــر طنا من األدوية 

واملواد الطبية.
ويقول بن بريك إن املطار ســـيكون جاهزا 
الســـتقبال الرحالت املدنية خالل فترة ما بني 

ثالثة وخمسة أشهر.
وقال بامزاحـــم لـ“العرب“ إن ”ميناء املكال 
يعمل بشـــكل طبيعي وقد اســـتقبل الكثير من 
املســـاعدات التـــي تدفقت منذ حتريـــر املدينة 
خصوصا مساعدات الهالل األحمر اإلماراتي“.
ووفقـــا للســـلطات احمللية، مـــن املقرر أن 
تصـــل 17 باخـــرة محملـــة باملـــواد الغذائية 
ومولدات الكهرباء وســـيارات اإلسعاف مليناء 

املكال خالل أيام.
ومازال ميناء الضبة النفطي االستراتيجي 
متوقفـــا عن العمل، إذ ال يـــزال الطريق الرابط 
بـــني مدينتـــي املـــكال والشـــحر (68 كيلومترا 
شـــرقي املكال) مغلقا إثر انتشـــار ألغام زرعها 
اجلهاديـــون. وتقع منشـــأة الضبـــة النفطية 

احليوية في املنتصف بني املدينتني.
واســـتفاد جهاديـــو القاعـــدة وداعش، من 
النـــزاع املســـتمر في اليمن منـــذ أكثر من عام 
بني قوات الرئيس هادي املدعوم من التحالف، 
واالنقالبيـــني احلوثيـــني وحلفائهـــم املوالني 
للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، لتعزيز 

نفوذهم خصوصا في اجلنوب.
وســـعى احلوثيون مـــرارا إلى اســـتغالل 
وجود القاعدة في بعض مناطق اليمن احملررة 
في سعيهم إلثبات أنهم الطرف اليمني الوحيد 
القـــادر علـــى التصـــدي لإلرهاب. كما شـــكل 
حترير ســـاحل حضرموت مـــن قبضة القاعدة 
جناحـــا جيوسياســـيا مهمـــا نظـــرا لألهمية 

االستراتيجية للمحافظة األكبر في اليمن.
[ معركة الفلوجة رهن المزايدات السياسية 
والحسابات الطائفية ص 3
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} اخلرطــوم – ترى أوساط سودانية أن القرار 
المصري بإخضاع حاليب وشـــالتين لتقســـيم 
إداري جديـــد يعـــد ردا حاســـما، وقـــد يكـــون 
اســـتفزازيا، على مطالبات سودانية تصاعدت 
فـــي أبريل الماضي بإعـــادة المناطق المتنازع 

عليها مع مصر إلى السيادة السودانية.
وتملـــك الخرطوم أوراقا للضغط على مصر 
بشـــأن هذا الملف، ولعل من أهمها مشروع سد 

النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.
ويشكل المشـــروع صداعا مزمنا للحكومة 
المصرية خاصة وأنـــه يهدد بتقليص حصتها 
السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب).
وكان وزيـــر الخارجية الســـوداني إبراهيم 
غنـــدور قـــد أعلـــن أمـــام المجلـــس الوطنـــي 
(البرلمـــان) أن حكومته لن تتخلى عن ســـيادة 
الســـودان على مثلـــث حاليب، مضيفـــا أنه قد 
”اتخذنا اإلجراءات القانونية والسياســـية بما 

يحفظ حقوقنا“.
وتحتج الخرطوم على إدارة مصر لحاليب 
وشـــالتين الواقعتين على البحر األحمر اللتين 
يؤكد الســـودان ســـيادته عليهما منذ استقالله 

عام 1956.
وتطـــل منطقـــة حاليب على ســـاحل البحر 
األحمر على الحدود بين البلدين، وتضم حاليب 
وأبو رماد وشـــالتين، وتتجاوز مساحتها الـ20 
ألف كيلومتر مربع، ويناهز عدد ســـكانها الـ27 
ألفا. والمنطقة متنازع عليها تاريخيا بين مصر 
والســـودان وقد ارتفع منسوب هذا النزاع منذ 
عام 1995، حين قامت القاهرة بمحاصرة وطرد 
القوات الســـودانية من حاليب وفرض إدارتها 
على المنطقة، إثر اتهامات للســـودان بالوقوف 

وراء محاولة الغتيال الرئيس حسني مبارك.
وكانت الخرطوم طالبت القاهرة بالتفاوض 
المباشـــر حول مثلث حاليب وشـــالتين، أسوة 
بمـــا اتفقت عليه مع الســـعودية في الثامن من 
أبريل الماضي بإعادة ترسيم الحدود البحرية 

بينهما وما تضمنه ذلك من نقل لجزيرتي تيران 
وصنافير إلى الســـيادة السعودية، وهو اتفاق 

أثار ردود فعل كبيرة في مصر.
ولوحـــت الخرطوم باللجوء إلـــى التحكيم 
الدولـــي من أجل حســـم النزاع، فـــي حال عدم 

قبول التفاوض المباشر.
واتخـــذت مصـــر فـــي الســـنوات األخيرة 
قرارات ذات صبغة إدارية تكرس سيادتها على 
حاليـــب، ومنها قرارها بضم المنطقة لدوائرها 
في االنتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو 

.2014
وقبلهـــا كانـــت وزارة التعليـــم، فـــي عهد 
الرئيـــس المؤقت المستشـــار عدلي منصور قد 
اتخذت إجـــراءات عدت األولى مـــن نوعها في 
تاريخ التعليم المصـــري، وتقضي بطبع أغلفة 
مرســـومة على الكتب المدرسية عليها خريطة 
مصـــر، وتضـــم منطقتـــي حاليب وشـــالتين. 
كمـــا اتخذت الرئاســـة فـــي ذلك الوقـــت قرارا 
بالترخيص لوزير البتـــرول والثروة المعدنية 
بالتعاقد مـــع الهيئة المصريـــة العامة للثروة 
المعدنية، وشـــركة شـــالتين للثروة المعدنية، 
للبحث عـــن الذهـــب والمعـــادن الُمصاحبة له 
واســـتغاللها في مناطق، (جبـــل إيقات، وجبل 
الجـــرف ووادي ميســـح، وجبل علبـــة ومنطقة 

أسوان)، بالصحراء الشرقية.
وعندمـــا أجريت االنتخابات الرئاســـية في 
مصـــر، أصرت الحكومـــة المصرية على وجود 
لجـــان انتخابية فـــي حاليب وشـــالتين، األمر 
الذي تسبب في أزمة داخل البرلمان السوداني، 
واتهـــم عدد مـــن أعضـــاء البرلمـــان الحكومة 
الســـودانية، بالتهاون والتراخي مع السلطات 

المصرية، في ما يتعلق بالمثلث.
والظاهـــر أن الســـودان، وألســـباب تتعلق 
بأولوياتـــه اإلقليمية، أهمل هذا الملف أو جّمد 

إثارته بانتظار توافر ظروف أخرى.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الظـــروف باتت 
متوفـــرة وتقـــف وراء مطالبـــة وزيـــر خارجية 
الســـودان، الشـــهر الماضـــي، بتســـليم بالده 
نســـخة من االتفاقية المصرية السعودية التي 
بموجبها تخلـــت مصر عن جزيرتـــي صنافير 
وتيران إلى الســـعودية، موضحا أن بالده تريد 
أن تـــرى ”تأثيـــر هـــذه االتفاقية علـــى حدودنا 

البحرية“.

مســـألة  علـــى  بظاللهـــا  األزمـــة  وتلقـــي 
المفاوضات المتعلقة بســـد النهضة اإلثيوبي. 
فقد اعتبرت أوســـاط إعالمية مصرية أن حديث 
الرئيس الســـوداني عمـــر البشـــير للتلفزيون 
اإلثيوبي عن إيجابّيات الســـّد لبالده وإثيوبيا 
الشهر الماضي جاء بمثابة رد سوداني يعكس 
تصاعد أزمة مثّلث حاليب من جديد بين القاهرة 
والخرطـــوم، ال ســـيما أن تصريحات البشـــير 
تلت مباشـــرة مطالبـــة الخارجية الســـودانية 
بالّتفاوض المباشـــر (أو التحكيم الدولي لحّل 
األزمة) على منوال ما تم مع الســـعودية بشأن 

جزيرتي تيران وصنافير.
وتـــدور أســـئلة فـــي القاهرة حـــول مآالت 
التفاوض حول ســـّد النهضة فـــي حال تراجع 

الموقف السوداني.
يذكـــر أن اجتمـــاع اّللجنـــة الثالثّية لســـّد 
النهضـــة في الخرطوم فـــي فبراير الماضي قد 

شـــهد توّترا بين الوفدين المصري والسوداني 
بعد اعتراض مصر على اســـتخدام الشـــركات 
الفرنســـّية المنّفـــذة للدراســـات خرائط تظهر 
وقـــوع منطقة حاليب وشـــالتين داخل الحدود 

السودانّية.
وكانـــت تقارير متابعة للمفاوضات بشـــأن 
ســـد النهضة قد توقعـــت أن ترضخ مصر أمام 
التحالـــف الســـوداني ـ اإلثيوبـــي، متوقعة أن 
يستخدم الرئيس البشير ملف حاليب الستعادة 
شعبيته المتآكلة في البالد، معتبرة أن البشير 
يســـتخدم بمهـــارة ورقة ســـد النهضة للضغط 
علـــى القاهـــرة. وتقـــول التقاريـــر إن األوراق 
التـــي تملكهـــا مصـــر ضعيفة، في حـــال فقدت 
الدعم الســـوداني، ما ســـيضطرها إلى القبول 

بالمواصفات اإلثيوبية للسد دون أي تعديل.
وترى أوساط متخصصة أّن موقف السودان 
الذي عّبر عنه الرئيس السوداني شخصيا بات 

يجاهـــر بالتمايـــز عن الموقـــف المصري، وأن 
القاهرة تخســـر بذلك موقفا سياسيا أساسيا، 
وأنـــه لم يعد أمامها إال انتظـــار تقرير الجهات 
الفرنســـية االستشـــارية كمرجـــع دولي إلثبات 

أضرار سد النهضة.
ويعتبـــر مراقبون أن الســـودان ينتهز هذه 
القضيـــة للضغط على مصر في مســـألة مثلث 
حاليـــب، كمـــا ينتهز مســـألة االتفـــاق األخير 
حـــول جزيرتي تيران وصنافير مع الســـعودية 
الســـتدراج مقاربـــة مثيلـــة. وتتحدث أوســـاط 
مصريـــة مراقبة عـــن ظهور تحالف ســـوداني 
إثيوبـــي كانـــت مصر تشـــعر بـــه وتـــدرك أن 

الخرطوم تحاول إخفاءه قبل ذلك.
وتحذر مصادر دبلوماسية من تفاقم األزمة 
بين البلديـــن حول هذا النزاع، كمـــا تحّذر من 
تداعي ذلك على التحالفات االستراتيجية التي 

تسعى السعودية إلى تفعيلها.
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أخبار
[ البشير يصعد ضد القاهرة الستعادة شعبيته المتآكلة [ تفاقم األزمة يهدد تحالفات تسعى السعودية إلى تفعيلها
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◄ قال محققون دوليون في جرائم 
الحرب بسوريا في بيان ”يجب أن 

تمنع الدول التي تدعم عملية السالم 
في سوريا األطراف المتحاربة من 
مهاجمة أهداف غير مشروعة مثل 

المستشفيات“.

◄ قضت محكمة جنايات جنوب 
الجيزة، بالسجن المشدد من 3 إلى 
13 عاما على 13 من مسؤولي وزارة 

الزراعة في قضية رشوة اإلدارة 
المركزية للملكية والتصرف بالهيئة 
العامة لمشروعات التعمير والتنمية 

الزراعية.

◄ وجه وزير الدفاع اإلسرائيلي، 
موشيه يعالون، تحذيرا لحركة حماس 

التي تسيطر على قطاع غزة، خالل 
احتفاالت إحياء ذكرى قتلى إسرائيل 

من الجنود.

◄ أصدرت محكمة مصرية، األربعاء، 
أحكاما باإلعدام على 25 شخصا في 

قضية اشتباكات بين عائلتين في 
محافظة أسوان عام 2014، بحسب ما 

أفاد به مسؤولون في القضاء والنيابة.

◄ أحبطت الواليات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وأوكرانيا محاولة 

قامت بها روسيا في مجلس األمن 
الدولي إلدراج ”جيش اإلسالم“ و 
حركة ”أحرار الشام“ على قائمة 

المنظمات االرهابية واستبعادهما 
بالتالي من مفاوضات السالم بين 

النظام والمعارضة، كما أفادت مصادر 
دبلوماسية.

◄ قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء 
العدل العرب، تشكيل لجنة مشتركة من 

خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية 
في الدول العربية، لتحديث وتعديل 
االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب.

باختصار

ــــــك اخلرطوم بعــــــض األوراق القوية للضغط على مصر في مــــــا يتعلق بقضية منطقتي  متل
حاليب وشــــــالتني اللتني يقول الســــــودان بتبعيتهما له، ولعل إحدى أهم هذه األوراق ملف 

سد النهضة اإلثيوبي الذي يؤرق القاهرة.

{الحكومة الحالية لم يلمس األردنيون منها خيرا، فقد جاءت بالضرائب، وفاقمت المديونية، وبقيت 
آمال األردنيين معلقة على السراب، وعيونهم شاخصة إلى غد ال بشائر فيه}.

علي السنيد
نائب مبجلس النواب األردني

{جذور تيار المســـتقبل واضحة وليســـت بحاجـــة كل يوم إلى إثبات، وما حصل فـــي االنتخابات البلدية في 
بيروت جدير باستخالص العبر والدروس}.

فؤاد السنيورة
رئيس كتلة املستقبل في البرملان اللبناني

ما في القلب في القلب

} دمشــق – نجحـــت عناصـــر تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية فـــي اســـتغالل انشـــغال الجيـــش 
الســـوري في محافظـــة حلب، وقطعـــت طريق 
إمداد رئيسية تربط بين مدينتي حمص وتدمر.

وتهدف خطوة التنظيم إلى عزل مدينة تدمر 
التي اســـتعادها الجيش والتي أراد التسويق 
مـــن خاللها إلـــى أنه األقدر على طـــرد التنظيم 

المسيطر على الجزء األكبر من شرق سوريا.
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
”بوجـــود اشـــتباكات عنيفة بين قـــوات النظام 
والتنظيم في محيط مطار التيفور العســـكري“ 
غـــداة قطـــع التنظيـــم الطريـــق األبـــرز بيـــن 

المدينتيـــن. وبـــدأ التنظيـــم هجومـــا في ريف 
حمص الشرقي، األسبوع الماضي، تمكن خالله 
من الســـيطرة على حقل الشـــاعر للغـــاز، أبرز 

حقول النفط في سوريا.
ونقلـــت وكالة األنباء الســـورية الرســـمية 
”سانا“ عن مصدر عسكري، األربعاء، أن ”سالح 
الجو فـــي الجيش العربي الســـوري نفذ خالل 
الساعات القليلة الماضية سلسلة طلعات على 
تجمعات وتحـــركات إلرهابي تنظيم داعش في 

محيط حقل الشاعر.. وشرق مدينة تدمر“.
وال يزال داعش يسيطر على مواقع عدة في 
المنطقة الصحراوية المحيطة بتدمر، ما يمكنه 

من شن هجمات مضادة بين الحين واآلخر.
وقـــال المرصد”تمكـــن التنظيـــم مـــن قطع 
الطريـــق الرئيســـية بين حمص وتدمر يشـــكل 
دليـــال على أنـــه ال يـــزال قويا، كمـــا يظهر أن 
الجيش الســـوري ال يملـــك عديـــدا كبيرا على 
األرض وغير قادر على تحصين مواقعه بغياب 

الدعم الروسي“.
ويرى متابعون أن داعش بارع في اقتناص 
الفرص، الفتين إلى أن اشتعال الوضع في حلب، 
ســـاهم بشكل كبير في تشـــتيت النظام، خاصة 
بعد خســـارته الكبيـــرة للبلدة االســـتراتيجية 
خـــان طومان والتـــي أحدثت رجة نفســـية في 

نفوس مقاتليه، والقـــوى األجنبية الموالية له 
وعلى رأســـها الحرس الثوري اإليراني وحزب 
الله اللبنانـــي. وكان النظام يعول على بســـط 
ســـيطرته على كامل محافظـــة حمص والتمدد 

صوب دير الزور التي يسيطر عليها داعش.
وتشهد حلب، رغم سريان هدنة تنتهي فجر 
الخميس (اليوم)، معارك بين الجيش السوري 
وفصائل المعارضة تخبوا حينا وتطفوا حينا 

آخر.
وذكرت مصـــادر ميدانية أن هدوء نســـبيا 
شـــهته جبهة حلب األربعاء، بعـــد ليلة حامية 

بطلها سالح الجو النظامي.

حلب تربك حسابات األسد في حمص

أكـــد رئيـــس مجلـــس النـــواب  } بــريوت – 
اللبنانـــي نبيـــه بـــري، األربعاء، أنـــه باإلمكان 
إجـــراء االنتخابـــات البرلمانيـــة بعـــد انتهاء 

االستحقاق البلدي.
ويعيـــش لبنـــان هـــذا الشـــهر علـــى وقع 
انتخابات بلدية واختيارية، انطلقت صافرتها 
األحد، في العاصمة بيروت والبقاع، وتستكمل 
جوالتها الثالث الباقية في األيام القادمة حتى 

نهاية الشهر.
وشـــدد بري على أنه ”لن يكون هناك تمديد 
جديد لمجلس النـــواب مهما حصل، ونحن في 
هذه الحـــال أمـــام خيارين: إّمـــا الوصول إلى 
قانون انتخابي على أساس النسبية، وإّما أننا 
سنصل إلى قانون الدوحة الذي يسّميه البعض 

قانون الستين“.
وتمكنت اللجان النيابية، مؤخرا، من حصر 
مشـــاريع قوانيـــن االنتخابات، البالـــغ عددها 
الـ17 والتي جـــاوز عمر بعضها العقدين، في 4 
قوانين تقوم أساســـا على النسبية والمختلطة 
فـــي  مرونـــة  مؤخـــرا  وســـجلت  واألغلبيـــة. 
تصريحات بعض الفرقاء، ما أشاع بعض األمل 
حيال إمكانية التوصل إلـــى اتفاق على قانون 
انتخابـــي عصري يراعـــي الواقع السياســـي 

والطائفي في لبنان.
ولكن يبقى الوصـــول إلى هذا الهدف ليس 
ســـهال خاصة وأن هناك إصـــرارا لدى البعض 
وعلـــى رأســـهم حزب اللـــه على تقســـيم لبنان 
دائرة واحدة وفق النظام النســـبي، األمر الذي 

يرفضه المستقبل بشدة في ظل امتالك الحزب 
”للسالح“.

وقال رئيس مجلس النواب ”إننا في سباق 
مـــع الوقت ألّن والية المجلـــس الممددة تنتهي 
بعد نحو 10 أشهر، وقبلها يدخل المجلس في 6 
أشهر عطلة تنطلق خاللها الحمالت االنتخابية 
للمرشحين. ويبقى أمامنا 4 أشهر من اآلن مهلة 

الستيالد وإنتاج قانون االنتخاب الجديد“.

وأضاف بري أن ”المشـــروع المختلط الذي 
قدمته على أســـاس النظام النســـبي هو األكثر 

مقبولية وتوازنا“.
بـــري  تصريحـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
واستنهاضه همم األحزاب للتعجيل في التوافق 
علـــى قانـــون انتخابـــي وإجـــراء االنتخابات 
البرلمانيـــة، مرتبط باالنتعاشـــة التي أحدثتها 

المرحلة األولى من االنتخابات البلدية.

وأســـقطت المرحلة األولى من االستحقاق 
البلـــدي، تبريـــرات دعـــاة التمديـــد لمجلـــس 
النـــواب ورفعهم لفزاعـــة ”األمـــن“، كما قدمت 
شـــحنة معنويـــة للمترددين في خـــوض غمار 
هذا االستحقاق. وشـــهدت االنتخابات البلدية 
في انطالقتها، ببيـــروت والبقاع هدوءا أمنيا، 
المنافسة خاصة في بيروت بين  رغم ”حماوة“ 
الئحتـــي ”البيارتـــة“ التي يدعمها المســـتقبل 
التـــي يؤيدهـــا المجتمع  و“بيـــروت مدينتي“ 

المدني.
القائم  وانتهت باإلبقاء على ”الســـتاتيكو“ 
وإن كانت هناك بعض االختراقات في المشهد.

ويـــرى متابعـــون أن مرور باقـــي المراحل 
فـــي االنتخابـــات البلدية بنفس النســـق وعدم 
وقوع أي طـــارئ أمني ســـيضعان االنتخابات 

البرلمانية في أولوية المرحلة المقبلة.
ويعتقـــد متابعون أن القـــوى المترددة في 
خوض االســـتحقاق النيابي بسبب عدم ثقتها 
فـــي إمكانية تحقيق النتائـــج المأمولة في ظل 
التغيرات الملموســـة في المزاج العام اللبناني 
وفي ظل واقع إقليمي معقد أثر على اللبنانيين، 
ونتيجة للوضع المالي لعدد منها (المســـتقبل 
وحزب الله على ســـبيل المثال)، ستجد نفسها 
فـــي وضع يدفعها إلى إعادة النظر في مواقفها 

على ضوء ما حدث األيام الماضية.
وجديـــر بالتذكيـــر أن البرلمـــان اللبنانـــي 
تـــم التمديد له للمرة الثانية علـــى التوالي في 

سابقة من نوعها في هذا البلد.

االنتخابات البلدية في لبنان تعيد االستحقاق البرملاني إلى الواجهة

طفح الكيل

القاهـــرة  فـــي  أســـئلة  تـــدور 
حـــول مـــآالت التفـــاوض حول 
ســـد النهضـــة في حـــال تراجع 

الموقف السوداني

◄

ّ



} بغــداد - تتواتر أنباء مرّوعة بشـــأن الوضع 
اإلنساني داخل مدينة الفلوجة العراقية الواقعة 
حتت ســـيطرة تنظيـــم داعـــش واحملاصرة من 
اخلارج من قبل القوات احلكومية وميليشيات 
احلشـــد الشـــعبي، دون ظهور بـــوادر عن بدء 
عملية اســـتعادتها من التنظيم رغم مضي أكثر 
من شـــهر على إعالن جلنة األمـــن والدفاع في 
البرملان العراقي أوائل أبريل املاضي عن ”قرب 
حترير املدينة شـــبه الساقطة عسكريا“ بحسب 

توصيف اللجنة ذاتها.
ويعانـــي ســـكان املدينـــة نقصا حـــاّدا في 
مختلـــف مســـتلزمات احلياة من غـــذاء ودواء، 
ويتعّرضون بشـــكل مســـتمر لضغط شديد من 
عناصـــر تنظيـــم داعـــش ملنعهم مـــن املغادرة 

واإلبقاء عليهم دروعا بشرية.
واشـــتّد ذلك الضغـــط بعد فشـــل انتفاضة 
مســـّلحة حاول شبان بعض العشـــائر القاطنة 
بالفّلوجـــة تفجيرهـــا بوجه داعش فـــي فبراير 
املاضي، حيث متّكنوا من السيطرة على أجزاء 
من أحيـــاء اجلـــوالن والنزال والعســـكري مع 
تسّرب أنباء إليهم بأن القوات العراقية تستعد 
لهجوم شـــامل على املدينة وهو ما لم يتم ليجد 
املنتفضون أنفســـهم مبواجهة داعش وهم عّزل 
بعد نفاد ذخائرهم ما سّهل على التنظيم اعتقال 

العشرات من الشبان وإعدام أغلبهم.
وحسب مّطلعني على األوضاع في الفّلوجة، 
فـــإن تلـــك االنتفاضة رغم ما انطـــوت عليه من 
مقامـــرة خطـــرة، جـــاءت انعكاســـا لألوضاع 
املأســـاوية التي يعانيها الســـكان احملاصرون 
وحالـــة اليـــأس التـــي وصلـــوا إليهـــا، والتي 

تعكسها كثرة حاالت االنتحار في صفوفهم.
ودّشـــن تنظيم داعش بداية هذه األســـبوع 
حملة اعتقال جماعي للعوائل ببعض ضواحي 
املدينة بهـــدف نقلهم إلى داخلها لالحتماء بهم 
بعـــد رصده حتركات عســـكرية حـــول الفلوجة 
احلكوميـــة  القـــوات  هجـــوم  بقـــرب  أوحـــت 

وامليليشيات الشيعية عليها.
وكشـــف مدير مركز شـــرطة العامرية عارف 
اجلنابي عن انتحار امرأتني من قرية البوهوى 
بجنـــوب الفلوجة بعـــد رفضهما االستســـالم 
للتنظيم وإخـــالء منزليهما واالنتقال إلى مركز 

املدينة.

ومـــن جهته قال الشـــيخ محمد نوري نائب 
رئيس مجلـــس علماء الرباط احملمدي -مجلس 
علمـــاء دين في محافظـــة األنبار-لـ“العرب“ إن 
”مدينـــة الفلوجة باتت مقطوعـــة الطرق من كل 
مكان، وأن ســـكانها يواجهون مجاعة كبيرة“، 
مضيفا أن املدنيني وقعوا أسرى بني داعش من 

جهة والقوات العراقية من جهة مقابلة.
ويضاعف معاناة الســـكان مـــا تتعرض له 
بعـــض األحياء مـــن قصف عشـــوائي باملدافع 
والطائرات ”متهيدا القتحـــام املدينة“، وفق ما 

تعلنه القوات العراقية بشكل متكّرر.
وال يبدو ملراقبني مبّرر اخلوف على املدنيني 
ســـببا مقنعا لتأخيـــر عملية اســـتعادة مدينة 
الفّلوجـــة مـــن يد تنظيـــم داعش، علـــى اعتبار 
أّن مدنـــا عراقية أخرى لـــم تكن أفضل حاال من 
هذه املدينـــة جلهة اســـتحكام مقاتلي التنظيم 
بداخلهـــا وتفخيخهم عددا كبيـــرا من مبانيها، 
وهو ما لم مينع القوات احلكومية وميليشيات 
احلشـــد الشـــعبي من الزحف عليها على غرار 
مدينـــة تكريـــت مركـــز محافظة صـــالح الدين 
ومدينة الرمادي مركز محافظة األنبار التي يدّل 
حجم الدمار الذي حلقها جّراء عملية اقتحامها 
واستعادتها على مقدار حتّصن داعش داخلها.
وعلى هذه اخللفية تتواتر الشكوك بشأن وجود 
دوافع سياســـية، وحتى نـــوازع طائفية، وراء 

ترك أهل الفلوجة ملصيرهم وإطالة معاناتهم.
وأشـــار إلى ذلك بشـــكل صريـــح، املتحدث 
األمني باسم احلشد الشـــعبي يوسف الكالبي 
بقوله ”إن هناك فيتو سياســـيا من قبل البعض 
علـــى حتريـــر الفلوجة“ بحســـب مـــا نقل عنه 

األربعاء موقع السومرية اإلخباري.
ولـــم يشـــرح الكالبـــي ماهية هـــذا الفيتو 
ودوافعـــه، لكـــّن مّطلعني على الشـــأن العراقي 
يؤّكدون أّن احلشـــد الشعبي بحّد ذاته جزء من 
تعطيل قرار بدء معركة الفّلوجة الفاصلة، بفعل 
إصـــرار قادته علـــى الزج به فـــي املعركة، فيما 
ترفض جهات سياســـية محسوبة على الطائفة 
الســـنية، وأخرى تنتمي لعشائر األنبار دخول 
امليليشـــيات الشـــيعية املكّونة للحشـــد املدينة 
التـــي تعتبر مركزا للتدين الســـني في العراق، 
وقطبـــا ملعارضة حكم األحزاب الشـــيعية التي 
جاءت بهـــا العملية السياســـية التـــي أطلقها 

االحتالل األميركي والذي كانت الفلوجة أيضا 
مركزا كبيرا ملقاومته والتصّدي له.

وباتت الواليات املتحدة بحّد ذاتها متحّكمة 
فـــي زمام احلرب على داعش فـــي العراق، وفي 
حتديد مواعيدها ومن يشارك فيها. وقال ناشط 
عراقـــي على مواقع التواصـــل االجتماعي ”إنه 
لو كان لواشـــنطن أن تختـــار موعدا لتخليص 
الفّلوجة من داعش الختارت أن تترك ســـكانها 

إلى األبد في قبضة هذا التنظيم“.
وتـــرى شـــخصيات محّلية من األنبـــار أّن 
التعويـــل على عشـــائر احملافظة في اســـتعادة 
الفّلوجة سيكون ناجعا في كسب املعركة بأخف 

األضرار.
وأّكد الشـــيخ خضير الراشد عضو مجلس 
أن ”احلشـــد  ناحية عامرية الفلوجة لـ”العرب“ 
الشـــعائري واجليـــش فـــي العامريـــة بانتظار 
األوامـــر للتقـــدم باجتـــاه الفلوجة الســـتعادة 

األرض وتخليص الناس من داعش“.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

معركة الفلوجة رهن المزايدات السياسية والحسابات الطائفية

[ تأجيل غير مبرر للمعركة يطيل معاناة المدنيين [ معاقبة المدينة على مقاومتها االحتالل ومعارضتها الحكم الطائفي

◄ أعلن نائب كردي، األربعاء، 
مواصلة تعليق مشاركة الكتل 

الكردية في جلسات البرلمان العراقي 
والتي تقاطعها منذ اقتحام المجلس 

السبت قبل الماضي من قبل أتباع 
التيار الصدري واالعتداء على نواب 

أكراد. وشرح النائب أن القرار 
النهائي بشأن العدول عن المقاطعة 

أو اإلبقاء عليها رهن اجتماعات 
متواصلة تعقدها تلك الكتل.

◄ بدأ رئيس الوزراء الكويتي 
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، 

األربعاء، زيارة رسمية إلى اليابان 
المحطة الرابعة واألخيرة في جولته 
اآلسيوية التي بدأها في الثالث من 

شهر مايو الجاري من بنغالديش 
وشملت كال من فيتنام وكوريا 

الجنوبية.

◄ نفى مسؤول في الهيئة العامة 
للقوى العاملة بالكويت وجود أي 

توّجه لحل أي من النقابات العمالية 
في البالد، مشيرا إلى انتهاء الهيئة 

من إعداد قانون لتنظيم العمل 
النقابي في البالد.

◄ قتل األربعاء ستة جنود يمنيين 
ومدنيان في هجوم بسيارة مفّخخة 
استهدف موكب اللواء عبدالرحمن 

الحليلي قائد المنطقة العسكرية 
األولى بالجيش الوطني اليمني في 
وادي حضرموت. وقد نجا الضابط 

الذي سبق أن شارك في قيادة الحملة 
العسكرية األخيرة على تنظيم 

القاعدة من الهجوم.

◄ قال نائب المتحدث الرسمي باسم 
الخارجية األميركية مارك تونر خالل 

حضوره الخميس منتدى لإلعالم 
العربي في دبي، إن بالده «ملتزمة 
بعالقات دبلوماسية قوية وبّناءة 

مع دول مجلس التعاون الخليجي 
وبالعمل مع شركائها في المنطقة».
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أخبار

مأساة سكان مدينة الفّلوجة العراقية الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش وحصار القوات 
العراقية، على شّدتها، تبدو أيضا بال أفق ملخرج قريب نظرا لتجاوز معركتها االعتبارات 

العسكرية إلى احلسابات السياسية واخللفيات الطائفية.

«دولـــة اإلمـــارات واحـــدة من أكثر دول العالـــم أمنا واســـتقرارا. ويتطلب ذلك منـــا جميعا أفرادا 

ومؤسسات مواصلة العمل بعزيمة للحفاظ على نعمة األمن وحماية املكتسبات الوطنية}.

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
 وزير الداخلية اإلماراتي

«تدخل إيران في شؤون الدول واضح، ال سيما بعد قيامها بأعمال تخريبية في البحرين والعراق 

ودعمها األحزاب الضالة في لبنان، وزرعها الخاليا التجسسية في الكويت}.

علي اخلميس
 نائب كويتي

إعالن النصر قبل بدء المعركة

باختصار

 

السعودية ترفض التورط بتسليح ميليشيات في العراق

} الرياض - رفضت اململكة العربية السعودية 
بشـــكل قطعي وصريح التوّرط بأي شـــكل من 

األشكال في تسليح ميليشيات في العراق.
وجاء ذلك عبر السفير السعودي في بغداد 
ثامر الســـبهان الذي أّكد األربعاء في تغريدة 
على حســـابه بتويتر أن إنشـــاء امليليشـــيات 

ليس من سياسة بالده.
وقـــال الســـبهان ”في العراق مـــن يطالب 
بالســـالح  الدعـــم  أو  ميليشـــيات  بإنشـــاء 
وهذه ليســـت سياســـتنا، نحن نقول توحدوا 
وتســـامحوا واجعلـــوا الوطـــن املوحد همكم 

وهذا أنفع سالح لكم“.
كما أعلن الســـفير الســـعودي توّجه أولى 
طائرات املساعدات التي أمر بها امللك سلمان 

بن عبدالعزيز إلى بغداد.

وشـــرح في تغريداتـــه قائـــال ”تتجه إلى 
بغداد خالل الســـاعات القادمة أولى طائرات 
املســـاعدات التـــي أمر بهـــا خـــادم احلرمني 
الشـــريفني إلخواننـــا في العراق وســـتتوالى 

بعدها باقي الطائرات“.
وســـبق للسبهان أن أشـــار إلى أن البعثة 
الدبلوماســـية لبالده في العـــراق ”حتمل في 
أيديها رســـائل ســـالم ومحبة ومنـــاء وإخاء 
إلـــى الشـــعب العراقـــي“، قائال ”نســـعى إلى 
العمل علـــى تخطي الصعوبـــات والتحديات 
التـــي مير بها العراق، وأحيـــي في العراقيني 
جميعهم عروبتهم ووطنيتهم، ونسعد بالعمل 
معهم، ونتطلع إلى اإلسهام في تقريب وجهات 
النظر، وإبعاد مخاطر التطّرف واإلرهاب التي 

يعاني منها العراق“.

الرياض تحتضن ملتقى 

حول مواجهة اإلرهاب
} الريــاض - يفتتح رئيس مجلس الشـــورى 
الســـعودي الشـــيخ عبداللـــه بـــن محمـــد بن 
إبراهيم آل الشـــيخ، الخميـــس، في العاصمة 
الرياض، ملتقى ”اإلرهاب والتنظيمات: الخطر 

والمواجهة“ الذي ينظمه المجلس.
ووصف مشـــاركون في الملتقى بأنه ”وجه 
من وجـــوه الحـــرب الفكرية التـــي تخوضها 
الســـعودية على اإلرهـــاب، بالتوازي مع حرب 
ميدانيـــة ســـواء محليـــا عبر تفكيـــك الخاليا 
اإلرهابيـــة وتصيـــد عناصرهـــا، أو إقليميـــا 
بالمشـــاركة فـــي التحالـــف الدولـــي لمحاربة 
تنظيـــم داعش في ســـوريا والعـــراق، إضافة 
إلـــى مواجهة تنظيـــم القاعدة فـــي اليمن عبر 
التحالف العربي الذي تقوده السعودية ذاتها، 
فضـــال عن تشـــكيل الرياض تحالفا إســـالميا 

واسعا لمحاربة اإلرهاب“.
ويشـــارك فـــي الملتقـــى عدد مـــن أعضاء 
مجالس الشـــورى والنـــواب والوطني واألمة 
فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجي وعدد من 
الخبراء والباحثين في مجال مكافحة اإلرهاب.
وأوضح األميـــن العام لمجلس الشـــورى 
رئيـــس اللجنـــة المنظمة للملتقـــى محمد بن 
عبدالله آل عمرو، في تصريح له نشرته وكالة 
األنباء السعودية الرسمية أن ”تنظيم مجلس 
الشـــورى لهذا الملتقى يأتي في نطاق جهود 
المملكة لمواجهة اإلرهاب والتصدي له بكافة 

صوره وأشكاله“.

وفد الشرعية اليمنية في محادثات الكويت يقترح خروجا آمنا لقوات االنقالب
} الكويــت - كشـــف مصدر مطلع على ســـير 
املفاوضات اليمنية فـــي الكويت عن تقّدم وفد 
احلكومة الشرعية، مبقترح لتأمني خروج آمن 
للمســـلحني احلوثيني وقوات الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح من املناطق واملؤسســـات 

التي يحتلونها.
وبحســـب املصـــدر الذي نقلت عنـــه وكالة 
األناضول فإن وفد احلكومة اليمنية املشـــارك 
فـــي مشـــاورات الســـالم املنعقـــدة بالكويت، 
قّدم األربعـــاء، رؤيته لتنفيذ عملية انســـحاب 
احلوثيـــني وقـــوات صالح من املدن وتســـليم 

األسلحة وفقا للقرار األممي ٢٢١٦.
ونصت الرؤية التـــي قدمها وفد احلكومة 

للجنـــة األمنيـــة الفرعيـــة علـــى أن ينســـحب 
املعســـكرات  مـــن  وحلفاؤهـــم  احلوثيـــون 
والنقـــاط  العســـكرية  واملواقـــع  والـــوزارات 
الرئيســـية،  والطرقات  العامـــة  واملؤسســـات 
وأن يتم تأمـــني خروج آمن للمنســـحبني إلى 

مناطقهم بعد تسليم األسلحة.
وشددت الرؤية احلكومية على حظر وجود 
أي قوة غير نظامية أو جماعات مســـلحة، وأن 
احلكومة وحدها هي من تتحمل مســـؤوليات 

األمن.
كمـــا تضمنـــت الرؤية، إجـــراءات تنفيذية 
تقترح تشكيل جلنة عســـكرية وأمنية متعلقة 
باالنسحاب وتسليم األسلحة، يصدر الرئيس 

عبدربـــه منصور هادي قرارا بتشـــكيلها على 
أن تقـــوم مبهامها مبشـــاركة مراقبني دوليني، 

تندرج حتتها جلان فرعية في احملافظات.
ووفقا للرؤية نفســـها، فـــإن مهمة اللجنة 
العســـكرية واألمنيـــة، هـــي اإلشـــراف علـــى 
االنســـحاب مـــن العاصمـــة صنعـــاء، ومراكز 
احملافظات واملدن واملديريات والقرى وغيرها، 
بحيث تتســـلم قيادة املناطق العســـكرية التي 
حتددهـــا احلكومة جميع األســـلحة واملعدات 
العســـكرية مـــن احلوثيـــني وحلفائهـــم ومن 
الوحدات العســـكرية التي شـــاركت في القتال 
إلـــى جانبهـــم، كمـــا تقـــوم باإلشـــراف على 

االنسحاب.

وأجـــازت الرؤية للجنة ذاتها، االســـتعانة 
بقوات حفظ سالم مينية، كما التزمت بأن تقدم 
احلكومة كشـــوفات بجميع األسلحة واملعدات 

واآلليات التي حتصل عليها.
واقترحت الرؤيـــة أيضا إجراءات تنفيذية 
بتحديـــد زمن االنســـحاب بعد ٤٨ ســـاعة من 
دخـــول االتفاق حّيـــز التنفيـــذ، بحيث تصدر 
العســـكرية  للوحـــدات  توجيهاتهـــا  اللجنـــة 
لترتيب عمليات االنسحاب وما يترتب عليها، 
علـــى أن تقوم اللجنة بإصدار تعليمات لتنفيذ 
اإلجـــراءات علـــى العاصمة أوال، ثـــم احلديدة 
بغرب البالد وذمار بوسطها وصعدة وعمران 

بشمالها واحملويت وتعز بوسط.

} الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس اتحاد اللجان األولمبية الكويتية، في زيارة لفيديل كاسترو، قد ال تنفصل عن المعركة السياسية التي يخوضها 
الشيخ الفهد في بالده وتجعله معنيا بتسويق صورته إلى جانب الزعيم التاريخي لكوبا.



 صابر بليدي

الصحافيـــني  فريـــق  كشـــف  اجلزائــر-   {
االســـتقصائيني، القائـــم على ملـــف ”أوراق 
بنمـــا“ فـــي اجلزائر، عن تـــورط زوجة وزير 
النفط الســـابق جنـــاة عرفات، فـــي فضائح 
مالية جديـــدة، تتعلق بتورطهـــا في امتالك 
في بنما، أثناء تواجد  شـــركتي ”أوفشـــور“ 
زوجهـــا شـــكيب خليـــل، علـــى رأس وزارة 
الطاقة وشركة سوناطراك احلكومية، وأنها 
قامـــت ببيع إحـــدى الشـــركتني للمدعو عمر 
حبور، الوارد اسمه في ملفات سوناطراك 1 
و2، ويوصف بأنـــه من ”أقرباء عائلة الوزير 

السابق شكيب خليل“.
وجاء ذكر شخصية زوجة الوزير، ضمن 
قائمـــة أدرجـــت فيها 22 شـــخصية طبيعية 
ومعنوية، حتمل اجلنســـية اجلزائرية، على 
غرار توفيق بن جديد، جنل الرئيس الراحل 
الشاذلي بن جديد، وأمني زرهوني، جنل وزير 
داخلية ســـابق وقائد جلهاز االســـتخبارات  
نورالديـــن يزيـــد زرهوني، وجنـــاة عرفات، 
زوجة وزير الطاقة األسبق شكيب خليل، إلى 

جانب البنك الوطني اجلزائري.
وشـــكل كشـــف األوراق عن تـــورط جناة 
عرفـــات فـــي فضائـــح ماليـــة خـــالل حقبة 
تقلـــد زوجهـــا ملناصب رســـمية فـــي الدولة 
اجلزائريـــة، صدمة ألنصار حملـــة التأهيل 
السياسي واألخالقي لشكيب خليل، حتسبا 
مســـاعي  باعتبار  الرئاســـي،  لالســـتحقاق 
اإلفالت مـــن العقاب املبرمجة من قبل محيط 

الرئيـــس بوتفليقة، ومحـــاوالت طي صفحة 
اتهامـــات الضلـــوع في قضايا فســـاد عابر 
للحدود، ســـتصطدم بتأكيدات األوراق على 
ضلـــوع عائلته في القضايـــا املذكورة، وهو 
ما يعزز قانونية التهم السابقة التي وجهها 
جهـــاز القضاء ألفـــراد العائلـــة، وأصدر في 

حقها مذكرة توقيف دولية.
وكانت أحزاب من املعارضة وناشـــطون 
سياسيون، قد وجهوا انتقادات الذعة حلملة 
التأهيـــل، وطالبوا بإحالة امللف مجددا على 
القضـــاء لتجرمي وتبرئة الرجـــل، واعتبروا 
املوالية للســـلطة أمام  فتح أبواب ”الزوايا“ 
شكيب خليل الكتساب شرعية دينية، سلوكا 
سياسيا شاذا يتجاوز األعراف واملؤسسات 

الرسمية للدولة.
كما ســـعى كل من الناشطني رشيد نكاز 
وســـمير بلعربي، إلى إجهـــاض احلملة في 
زاويتني بكل من مدينتي عني الدفلى وعنابة، 
حيث خاطبه الثاني وســـط أنصاره بالقول 
”مكانك فـــي العدالة وليس فـــي دور العبادة 
وتعليـــم القـــرآن.. أنـــت تدنســـها مباضيك 
وفضائحك، واألجدر بك أن تبحث عن براءتك 

في احملكمة وليس في الزاوية ”.
”أجيـــري  اإلخبـــاري  املوقـــع  وكشـــف 
الناطق بالفرنســـية، واململوك  باتريوتيـــك“ 
لعائلـــة وزير الدفاع األســـبق اجلنرال خالد 
نـــزار، عن تفاصيل جديدة عـــن ثروة الوزير 
الســـابق شـــكيب خليل وزوجته في البنوك 
األميركية، تعكـــس متاما تصريحاته إلحدى 
الفضائيـــات املقربـــة مـــن محيـــط الرئيس 
بوتفليقة، حول حساباته في اخلارج ومقدار 

أمواله.
شـــكيب  ممتلـــكات  ”إن  املوقـــع  وقـــال 
خليل وزوجته وأحد مســـاعديه املدعو عمر 
حبور، واملودعة فـــي البنوك األميركية تقدر 
باملاليـــني من الـــدوالرات، وأن عمـــر حبور، 
ميلك ترخيصا يســـمح لـــه بإيداع أموال في 

حســـاب مملوك لنجاة عرفات زوجة شـــكيب 
خليل، في الواليات املتحدة، بحسب الوثائق 

التي بحوزته.
ونشـــر املوقع أرقـــام حســـابات ومبالغ 
ماليـــة وأســـماء بنـــوك فـــي عدد مـــن املدن 
األميركية، إلى جانب تواريخ حركة السحب 
واإليداع، إلى جانب حســـابات مشتركة بني 
الوزيـــر وزوجته جناة عرفـــات، في احلقبة 
التي كان شـــكيب خليل يشغل منصب وزير 
الطاقـــة ومدير عام شـــركة ســـوناطراك بني 

2000 و2010.

كما سبق للبرملاني حسن عريبي، املقرب 
مـــن املديـــر الســـابق جلهاز االســـتخبارات 
املنحـــل، اجلنـــرال محمـــد مديـــن ’توفيق‘، 
أن صـــرح مؤخرا بـــأن ”توفيق أكـــد له بأن 
التحقيقـــات التي أجراهـــا اجلهاز بني 2008 
و2010، كشـــفت عن تلقي حســـابات باســـم 
شـــكيب خليل في بنوك أجنبية، مببلغ يقدر 

بـ198 مليون دوالر“.
ويأتـــي احتـــدام الســـجال بـــني خصوم 
الرئيـــس بوتفليقة، وأنصار شـــكيب خليل، 
في خضم صفقة سياسية تطبخ في اخلفاء، 

من أجل حســـم خيار خليفة بوتفليقة، سواء 
بني أجنحة السلطة نفسها، أو بني املعارضة 
واملـــواالة، وإن متكنت الســـلطة مـــن إرباك 
املعارضة السياســـية، فـــإن دخول ما يعرف 
بـ“ضحايا الصراع“، على غرار وزير الدفاع 
األسبق خالد نزار ومدير جهاز االستخبارات 
اجلنرال توفيق، على خط الصراع، ســـيلغم 
طريـــق شـــكيب خليل، إلـــى قصـــر املرادية، 
وأن الســـجاد األحمر الذي فرش لســـلفه في 
1998، لـــن يكون هذه املـــرة بنفس اجلاذبية 

والنعومة.
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◄ أفادت مصادر محلية بأن تنظيم 
داعش أعدم، أربعة مواطنين رميا 

بالرصاص في أبوقرين، وجرى 
تعليقهم بالمنصة المخصصة لإلعدام 

في البلدة. ورجحت مصادر محلية  
لـ“بوابة الوسط“ أن يكون المواطنون 

األربعة من المنتمين إلى الدعوة 
السلفية الذين تم أسرهم من قبل 

التنظيم عند هجومهم على محمية 
أبوقرين منذ أيام.

◄ أحبطت الجمارك المغربية، 
في ميناء طنجة المتوسط، أحد 

أكبر موانئ حوض البحر األبيض 
المتوسط، ”محاولة إدخال كمية 

كبيرة من المخدرات القوية“ قادمة 
من أوروبا في اتجاه المملكة 

المغربية.

◄ طالبت المعارضة الموريتانية 
أنصارها باالستعداد للمراحل القادمة 

من النضال، بعد إصرار الحكومة 
على إجراء تعديل على الدستور.

◄ أفادت مصادر إعالمية بأن 
كتل المعارضة في مجلس النواب 

المغربي طالبت بإحالة مشروع 
القانون المتعلق بـ“محاربة العنف 

ضد النساء“، على المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان لطلب رأيه فيه.

◄ دخلت مدينة بنقردان جنوب 
تونس في إضراب عام، األربعاء، 

احتجاجا على غلق المعبر الرئيسي 
والحيوي للتجارة في المنطقة مع 
ليبيا منذ أسابيع. وأغلقت جميع 

المرافق العمومية في المدينة 
وأغلب المحال التجارية أبوابها 

األربعاء بينما تم استثناء المخابز 
والصيدليات والمستشفى الجهوي 

واختبارات طلبة الباكالوريا 
(الثانوية العامة) من اإلضراب.

باختصار

أوراق بنما تلغم طريق شكيب خليل إلى قصر المرادية

[ اتهام زوجة خليل بتهريب أموال [ المعارضة الجزائرية تطالب بمحاسبة الضالعين في قضايا فساد
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} تونــس - قتلـــت قوات األمن التونســـية، 
األربعـــاء، إرهابيـــني خطيريـــن وأوقفت 16 
آخريـــن وصـــادرت أســـلحة خـــالل عملية 
ملكافحـــة اإلرهاب مبحافظة أريانة (شـــمال 
شرق) قرب العاصمة تونس، حسبما أعلنت 

وزارة الداخلية.
وقالـــت الـــوزارة في بيان نشـــرته على 
صفحتهـــا الرســـمية فـــي فيســـبوك ”ُتعلم 
وزارة الداخليـــة أنـــه خـــالل عمليـــة أمنية 
معّقدة بوالية أريانـــة، متكنت صباح اليوم 
وحدات احلرس الوطنـــي (الدرك) مبختلف 

اختصاصاتهـــا من القضـــاء على عنصرين 
إرهابيني خطيرين مسّلحني“.

وأضافـــت أنه مت فـــي العملية نفســـها 
”القبـــض علـــى 16 عنصرا إرهابيـــا خطيرا 
مفّتش عنهم، من بينهم عناصر مسّلحة، إلى 
جانب ضبط كمية من األســـلحة. والعمليات 

متواصلة“.
وتبادلت قوات األمن إطالق النار حوالي 
ساعتني مع مســـلحني متحصنني في منزل 
بحـــي ”صنهاجـــي“ مبنطقـــة املنيهلـــة من 

محافظة أريانة.

يذكر أن االنتحاري حســـام العبدلي (26 
عامـــا) الذي فجر في 24 نوفمبر 2015 حافلة 
لعناصر األمن الرئاســـي في قلب العاصمة 
تونـــس وقتـــل 12 أمنيا كانوا علـــى متنها، 
في عملية تبناها تنظيم الدولة اإلســـالمية 
املتطـــرف، كان يقطـــن بأحد أحيـــاء منطقة 

املنيهلة.
وتواجـــه تونـــس منـــذ 18 مايـــو 2011 
عمليـــات إرهابيـــة أســـفرت عن العشـــرات 
من القتلـــى في صفوف القوات العســـكرية 
واألمنيـــة التونســـية والســـياح األجانـــب 

ومدنيني تونسيني. ووقعت أحدث العمليات 
اإلرهابية وأخطرها، فـــي 7 مارس املاضي، 
عندما هاجمت جماعات مســـلحة قادمة من 
اجلانـــب الليبـــي مقرات وثكنات عســـكرية 
وأمنيـــة في مدينة بنقردان، شـــرقي البالد، 
ودخلـــت فـــي مواجهـــات مع قـــوات األمن 
واجليـــش ُقتل خاللها 55 مســـلحا، و12 من 
قـــوات اجليش واألمـــن، و7 مدنيني، كما مت 
توقيف 52 مشتبها كانوا ينوون إقامة إمارة 
داعشـــية، وفقا لرئيـــس احلكومة، احلبيب 

الصيد.

} طرابلس - صرح  علي بوستة مدير املكتب 
اإلعالمـــي لغرفة عمليـــات ”عمـــر املختار“ 
التابعـــة للقيـــادة العامة للقوات املســـلحة 
الليبية بقيادة خليفة حفتر، بانطالق عملية 
البركان العسكرية، األربعاء، لتحرير مدينة 

درنة من بقايا اجلماعات املتشددة.
 وقـــال بوســـتة لوكالة األنبـــاء الليبية 
املســـلحة  الليبيـــة  القـــوات  إن  (وال)، 
والوحـــدات املســـاندة لها بـــدأت في عملية 
اقتحام مدينة درنة من اجلهات كافة، فضال 
عن مشاركة سالح اجلو الليبي في املعارك.

وجتدر اإلشـــارة إلـــى أن مقاتلي داعش 
انسحبوا في شـــهر أبريل املنقضي وبشكل 
مفاجئ من منطقتي الفتايح وحي 400 اللتني 
كانت عناصره تتمركز فيهما. وخرج سكان 

املدينة في تظاهرات احتفالية بالسيارات.
وشهدت املنطقة اشتباكات عنيفة خالل 
عـــدة أيام ومتكن مجلس شـــورى مجاهدي 
درنة والشباب املساند له من السيطرة على 
مواقع استراتيجية غرب الفتايح ومحاصرة 

مسلحي التنظيم قبل انسحابهم املفاجئ.
ولدرنـــة تاريخ من التشـــدد اإلســـالمي 
وكانت واحـــدة من أولى قالع تنظيم الدولة 

اإلسالمية في ليبيا.
علـــى  الســـيطرة  اجلماعـــة  وفقـــدت   
املدينـــة فـــي يونيـــو مـــن العـــام املاضـــي 
لصالح إســـالميني مســـلحني آخرين حتت 
مجاهـــدي درنـــة، لـــواء مجلـــس شـــورى 
 لكنها استعادت مواقع علـى أطراف املديـنة.

 وشـــنت قـــوات اجليش الليبـــي غارات 

متقطعة على الدولة اإلســـالمية في املنطقة 
على مدى األشهر املاضية.

وتخـــوض قوات اجليـــش أيضا معارك 
ضاريـــة في مدينـــة بنغازي علـــى بعد 250 
كيلومترا غربا حيث ســـيطرت على عدد من 
أحيائهـــا من قبضة مقاتلـــني موالني للدولة 

اإلسالمية وجماعات أخرى.
 وتتركـــز املجموعـــات املتشـــددة وأبرز 
التنظيمـــات اجلهاديـــة في مدينـــة بنغازي 
التـــي تعتبر ثانـــي كبريات املـــدن الليبية، 
ومهد االنتفاضة الشعبية التي دعمها الحقا 
حلف شـــمال األطلســـي (الناتو) سنة 2011، 

ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ومنذ بدء معركة حترير بنغازي منذ نحو 
سنة، جنح اجليش في السيطرة على معظم 
أرجـــاء املدينة، وطرد املســـلحني من مواقع 

استراتيجية، كاملطار وعدة معسكرات.
وباملوازاة مع حتركات اجليش امليدانية 
لتحرير املناطق التي يســـيطر عليها تنظيم 
الدولة، أكد متحدث باســـم قـــوات في غرب 
ليبيا أنها تســـتعد للزحف على مدينة سرت 

لتحريرها من قبضة املتشددين.
وأضـــاف أن املقاتلني الذين يتخذون من 
مدينـــة مصراتـــة قاعدة لهم يريـــدون دعما 
لوجيســـتيا للمســـاعدة فـــي اســـتعادة ما 
أصبحت أهم قاعدة للدولة اإلسالمية خارج 
سوريا والعراق، لكنهم لن ينتظروه لينفذوا 

العملية.
وقال العميـــد محمد الغســـري املتحدث 
باســـم غرفة عمليات تشـــكلت حديثا مبعية 

حكومة الوفاق في مصراتة ”نحن مستعدون 
وجنهز للترتيبات األمنية للهجوم في سرت“.
واســـتغلت الدولة اإلســـالمية االضطراب 
السياســـي والفـــراغ األمني بعـــد االنتفاضة 
التـــي أطاحـــت مبعمـــر القذافي قبـــل خمس 

سنوات إلنشاء قاعدة لها في ليبيا.
وكانت كتائب مصراتة موجودة في سرت 
حني بدأ التنظيم املتشـــدد بســـط ســـيطرته، 

لكنها انسحبت الصيف املاضي.
ورغـــم الصعوبـــة التي واجهتهـــا الدولة 

واالحتفـــاظ  التأييـــد  لكســـب  اإلســـالمية 
باألراضي في أجزاء من ليبيا فإنها تســـيطر 
على شـــريط يتجاوز طولـــه 250 كيلومترا من 
ساحل وســـط ليبيا الذي كان نقطة االنطالق 

لهجماتها إلى الشرق والغرب واجلنوب.
وخالل األســـبوع املاضي حقـــق التنظيم 
مكاســـب ونفذ هجمات انتحاريـــة في منطقة 
ذات كثافـــة ســـكانية منخفضـــة بني ســـرت 
ومصراتة، وشـــمل ذلك نقطة تفتيش رئيسية 

في أبوقرين.

مواجهات مسلحة مع قوات األمن التونسية تنتهي بمقتل إرهابيين

الجيش الليبي يطلق عملية {البركان} لتحرير درنة

في ذروة حملة التأهيل السياســــــي واألخالقي التي يخوضها وزير النفط السابق شكيب 
خليل، عبر جوالته املكوكية إلى مختلف الدور الصوفية، حتســــــبا خلوض غمار استحقاق 
خالفــــــة الرئيس بوتفليقة في 2019، اصطدم الرجل بحقائق جديدة، كشــــــفت عنها ”أوراق 
بنما“، حول تورط زوجته جناة عرفات، فلســــــطينية األصل وقريبة القائد الســــــابق ياســــــر 
عرفات، في فضائح فساد، قد تتحول إلى متاعب إضافية، تلغم طريقه إلى قصر املرادية.

{الوضـــع في ليبيا مشـــكلة كبيرة، ويجب الحذر مـــن التهديد اإلرهابي الذي يخيـــم على هذا البلد، أخبار

والذي قد يشكل خطرا على استقرار المنطقة برمتها، وبالتالي، على جنوب أوروبا}.

خوسيه مانويل غارسيا مارغايو
وزير الشؤون اخلارجية والتعاون األسباني

{الحكومـــة ســـتلتزم بإيصـــال جميع المـــواد الغذائية لســـكان القرى واألرياف، خالل شـــهر 

رمضان، حتى لو اضطر األمر لالستعانة بعناصر الجيش}.

محمد الوفا
وزير مغربي مكلف بالشؤون العامة واحلكامة

خليفة بوتفليقة المحتمل يتراجع خطوات إلى الوراء

مصرون على النصر

ــب خــلــيــل  خـــصـــوم شــكــي

فضائح  ــن  م يــســتــفــيــدون 

ــه  ـــفـــســـاد الـــتـــي تــطــال ال

وعائلته

◄

ّ



} برلــني – قالت الشـــرطة االتحادية األلمانية 
األربعاء إن السلطات تحقق في احتمال دخول 
40 متشـــددا إسالميا للبالد قادمين من الشرق 

األوسط خالل موجة اللجوء األخيرة.
وهـــذا هو ضعـــف عدد الحاالت الشـــبيهة 
التي دخلت منـــذ يناير الماضي مما ســـيزيد 
علـــى األرجح من المخاوف بشـــأن مســـتوى 
التهديـــد في ألمانيـــا التي لم تشـــهد هجوما 
لمتشـــددين إســـالميين بحجم الهجمات التي 
وقعت فـــي جارتيها فرنســـا وبلجيـــكا خالل 

األشهر الماضية.

وقللـــت الحكومـــة األلمانيـــة مـــن قبل من 
شـــأن خطر دخول عناصر مـــن تنظيم الدولة 
اإلسالمية إلى أوروبا ضمن وفود المهاجرين 
وذلك ألسباب منها تجنب إثارة القلق العام من 
تدفق المهاجرين الذين ســـجلوا رقما قياسيا 

بلغ 1.1 مليون شخص العام الماضي.
لكن رئيس المخابـــرات الداخلية األلمانية 
هانـــز جورج ماســـن قال فـــي مؤتمـــر انعقد 
األسبوع الماضي إن الدولة اإلسالمية أرسلت 
مقاتلين عبر مسار البلقان من اليونان بغرض 
نشـــر القلـــق مـــن الالجئيـــن “. وقال ماســـن 

”ال أخفـــي ســـرا حين أقـــول إني قلـــق من عدد 
المهاجريـــن الكبير الذين ال نعـــرف هوياتهم 
ألنـــه لم تكن بحوزتهـــم أي أوراق حين دخلوا 
إلـــى بالدنا“. وبلغ عـــدد المهاجرين الوافدين 
علـــى ألمانيا الذروة بوصول أكثر من 10 آالف 
شـــخص كل يوم فـــي الخريـــف الماضي لكنه 
تراجـــع بدرجة كبيـــرة في األشـــهر الماضية 
بســـبب إغالق الحدود اليونانية مع مقدونيا 

واتفاق بين االتحاد األوروبي وتركيا.
وخفف انخفاض أرقـــام الوافدين الضغط 
علـــى المستشـــارة األلمانيـــة أنجيـــال ميركل 

التـــي واجهت انتقادات حـــادة العام الماضي 
المهاجريـــن  مـــن  اآلالف  بمئـــات  لترحيبهـــا 
الهاربين من الحروب في الشرق األوسط تحت 

شعار ”يمكننا فعل ذلك“.
وقالت متحدثة باســـم الشـــرطة االتحادية 
إنها تلقت 369 تحذيرا بشـــأن دخول أشخاص 
يشتبه في أنهم من المتطرفين إلى ألمانيا منذ 
زادت أعـــداد الوافدين العـــام الماضي. وبين 
هـــؤالء 40 شـــخصا تطلبت حاالتهـــم تحقيقا 
إضافيـــا من الســـلطات االتحادية وســـلطات 

الواليات.

فـــي  األربعـــاء  صدامـــات  وقعـــت   – دكا   {
بنغالديش بين الشرطة والمئات من مناصري 
زعيم أكبر حزب إســـالمي أعدمته الســـلطات 
ليال، في بلد يشـــهد توترا شديدا بعد سلسلة 

عمليات اغتيال طالت أساتذة ومثقفين.
وأعدم مطيع الرحمـــن نظامي زعيم حزب 
الجماعة اإلسالمية شنقا ليل الثالثاء األربعاء 
بعد أيـــام على تثبيـــت الحكم عليـــه باإلعدام 
بتهمـــة ارتـــكاب جرائـــم حـــرب خـــالل حرب 

االستقالل.
واستخدمت الشـــرطة الرصاص المطاطي 
للتصـــدي للمئات من مناصـــري نظامي الذين 
كانوا يرشقون الحجارة في مدينة راجشاهي 
(شـــمال غرب) حيـــث اغتيل أســـتاذ الشـــهر 

الماضي على األرجح على أيدي إسالميين.
وقال مسؤول شـــرطة المدينة إن ”حوالي 
500 مـــن مناصري الجماعة اإلســـالمية كانوا 
يحتجون على اإلعدام. قمنا بالرد مستخدمين 

الرصاص المطاطي حين بدأوا بالعنف“.
وجرت مواجهات بيـــن مناصري الجماعة 
اإلســـالمية والحـــزب الحاكم في شـــيتاغونغ 
حيث كان 2500 إســـالمي يشـــاركون في حفل 

تأبين لنظامي.
ونظامي (73 عاما) كان وزيرا وهو خامس 
مســـؤول من المعارضة وأبرزهـــم، يعدم منذ 
إقامة المحكمـــة الدولية لجرائـــم بنغالديش، 

المثيرة للجدل في 2010. 
ونشـــرت الشـــرطة اآلالف مـــن عناصرها 
ونصبـــت حواجز على أبرز طرقـــات دكا لمنع 
وقوع أعمال عنف فيما تقوم قوات النخبة من 
كتيبة التدخل السريع بدوريات في العاصمة.

وقـــال الناطـــق باســـم شـــرطة العاصمة 
”لقـــد تم نشـــر اآلالف من عناصر الشـــرطة في 

العاصمة لتعزيز األمن“.
وتم تشديد المراقبة أيضا في منطقة بابنا  
التـــي يتحدر منها نظامي حيـــث نقل جثمانه 
وسط مواكبة مسلحة خالل الليل تمهيدا لدفنه 
في المدفن العائلي. وقال مسؤول الشرطة في 
بابنا ”تم توقيف 16 ناشطا من حزب الجماعة 

اإلسالمية ليل الثالثاء في إطار عملية أمنية“. 
ووجهت الجماعة اإلسالمية نداء إلى اإلضراب 

العام الخميس احتجاجا على إعدام زعيمها.
وكان إعدام 3 مسؤولين كبار في الجماعة 
اإلسالمية تسبب في مواجهات عنيفة عام 2013 
بين المناصرين اإلسالميين للحزب والشرطة. 
لكن من غير المرجح وقوع موجة عنف جديدة 
هذه المـــرة ألن الجماعة اإلســـالمية أضعفت 
جراء موجة اعتقاالت نفذتها حكومة رئيســـة 
الوزراء الشيخة حسينة واجد. وبات عشرات 
اآلالف مـــن مناصـــري الحزب في الســـجون. 
ورأى مبشـــر حسن األستاذ في جامعة الفنون 
الحرة أن إعدام نظامـــي قد يقضي على حزب 
الجماعة اإلســـالمية بشـــكل نهائي. وقال ”مع 
إعدام نظامي، يكون قد تم القضاء بشكل كامل 
على قيـــادة الجماعة اإلســـالمية التي أعادت 
تفعيل نشـــاط الحزب منذ فتـــرة ما بعد حرب 

1971“ مضيفا ”إنها ضربة قوية للحزب“.
لكن األســـتاذ الجامعي حـــذر أيضا من أن 

القمع ضد الجماعة اإلسالمية وهذا اإلعدام قد 
يدفعان أنصار الحزب إلى المزيد من التشدد.

وأضـــاف أن ”االســـتياء داخـــل الحزب قد 
يزداد وقد يؤدي إلى تشدد أكبر“.

ويأتي إعدام الزعيم اإلسالمي فيما تشهد 
بنغالديـــش فترة اضطرابات بعد سلســـلة من 
عمليـــات قتـــل اســـتهدفت نشـــطاء ليبراليين 
وعلمانييـــن ومـــن أقليـــات دينية علـــى أيدي 

أشخاص يشتبه بأنهم إسالميون متطرفون.
وتبنى تنظيم الدولة اإلســـالمية وفرع من 
تنظيم القاعدة في شـــبه القارة الهندية أعمال 
القتل هـــذه لكن الحكومة تنفـــي وجود هذين 
التنظيمين فـــي البالد وتنســـب الجرائم إلى 

مجموعات إسالمية محلية.
ومنذ الشهر الماضي، قتل بالساطور طالب 
من أنصار العلمانية وناشطان من المدافعين 

عن حقوق المثليين وأستاذ ليبرالي.
وكـــررت الجماعـــة اإلســـالمية فـــي بيان 
األربعاء القول إن االتهامات ضد نظامي باطلة 

وهدفها القضاء على قيادة الحزب.
في المقابل رحب المدافعون عن العلمانية 
فـــي بنغالديـــش بإعـــدام الزعيـــم اإلســـالمي 
وتجمع المئات منهم أمام السجن وفي إحدى 
ساحات دكا ليال لالحتفال ”بلحظة تاريخية“.

وتولـــى نظامـــي زعامة الحزب عـــام 2000 
ولعب دورا رئيســـيا في فوز حكومة متحالفة 

مع اإلسالميين في االنتخابات عام 2001.
وأدى النـــزاع عام 1971، أحد أكثر الحروب 
دمويـــة في العالـــم، إلى اســـتقالل بنغالديش 

التي كانت تعرف آنذاك بباكستان الشرقية.
وقـــال المدعـــون إن نظامي مســـؤول عن 
إنشـــاء ميليشـــيا البـــدر الموالية لباكســـتان 
التـــي قتلت كتابا وأطباء وصحافيين في أكثر 
الفصول المروعة في الحرب. وأدانته محكمة 
الجرائـــم الدوليـــة البنغاليـــة التي أنشـــأتها 
حكومة الشـــيخة حســـينة واجد فـــي أكتوبر 
2014. وأدانت تلك المحكمة أكثر من 12 قياديا 

من المعارضة بجرائم حرب.

ــــــش بنغالديش على وقــــــع اضطرابات  تعي
مــــــن املرجــــــح ارتفاع وتيرتهــــــا وذلك على 
خلفية إعــــــدام زعيم اجلماعة اإلســــــالمية 
مطيع رحمن نظامي بسبب إدانته بارتكاب 
جرائم حرب في سبعينات القرن املاضي، 
ويؤكد محللون أن إعدام نظامي ســــــيعزز 

فرص إنهاء اجلماعة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

اضطرابات في بنغالديش بعد إعدام زعيم الجماعة اإلسالمية
[ دفن مطيع رحمن نظامي يسرع بإنهاء أكبر األحزاب اإلسالمية

فوضى مرتقبة

◄ قضت محكمة في نيوجيرسي 
قرب نيويورك بسجن شاب 

أميركي 15 عاما إلدانته بتهمتي 
محاولة االلتحاق بتنظيم الدولة 

اإلسالمية ومساعدة شقيقه 
األصغر على السفر لالنضمام إلى 

التنظيم الجهادي.

◄ أعلن باحثون أميركيون 
األربعاء أن الصور التي التقطت 

باألقمار االصطناعية مؤخرا 
ال تشير إلى أي بوادر لتجربة 

نووية وشيكة خامسة في كوريا 
الشمالية رغم مخاوف العديد من 

المراقبين في هذا الصدد.

◄ قالت الصين األربعاء إن 
الحكومة الجديدة في تايوان 

ستتحمل المسؤولية عن أي أزمة 
قد تنشب مع بكين ما أن تتولى 

مهامها لتزيد بذلك الضغوط قبل 
تنصيب رئيسة جديدة للجزيرة 

من حزب مؤيد لالستقالل.

◄ وصل ابن رئيس وزراء 
باكستان السابق يوسف رضا 

جيالني إلى مدينة الهور 
الباكستانية وسط استقبال حافل 

األربعاء بعدما أنقذته القوات 
األفغانية واألميركية من أيدي 

متشددين تابعين لتنظيم القاعدة 
بعد 3 سنوات من خطفه في 

مسقط رأسه في باكستان.

◄ أعلنت الحكومة الكينية 
األربعاء إنها أفرجت عن عشرة 

ماليين دوالر في إطار مشروعها 
إلغالق مخيم داداب لالجئين، 
الذي تتهمه بإيواء إسالميين 

مسلحين أعضاء في حركة 
الشباب الصومالية.
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أخبار

باختصارتسلل العشرات من املتشددين ضمن موجة الهجرة إلى أملانيا

} بوخارســت - يبدأ اخلميس تشغيل الدرع 
الصاروخيـــة األميركيـــة األوروبيـــة بعد نحو 
عشر سنوات من اقتراح واشنطن حماية حلف 
شمال األطلســـي من الصواريخ اإليرانية على 
الرغـــم من التحذيرات الروســـية بـــأن الغرب 

يهدد السالم في وسط أوروبا.
ووســـط توتر متزايد بني روســـيا والغرب 
ســـيعلن مســـؤولون أميركيون ومـــن احللف 
تشـــغيل الدرع فـــي قاعـــدة جويـــة نائية في 
ديفيســـلو برومانيـــا بعد تخطيـــط على مدى 
الـــدوالرات  مليـــارات  واســـتثمار  ســـنوات 
ومحاوالت فاشـــلة لتهدئة املخاوف الروســـية 

من احتمال استخدام الدرع ضد موسكو.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروســـية لألنباء 
عن اخلارجية الروسية قولها إن قيام الواليات 
املتحدة بتركيـــب درع صاروخية أوروبية في 
رومانيـــا يخالـــف اتفاقية احلد من األســـلحة 

الصاروخية متوسطة املدى.
وقـــال روبـــرت بل مبعـــوث وزيـــر الدفاع 
األميركي آشتون كارتر إلى احللف ”لدينا اآلن 

القدرة على حماية حلف الناتو في أوروبا“.
وتابع قائال ”اإليرانيـــون يزيدون قدراتهم 
ويجب أن نسبق هذا. النظام ليس موجها ضد 

روسيا“
كمـــا ســـتبدأ الواليات املتحـــدة البناء في 
موقع ثـــان في بولندا اجلمعـــة ومن املقرر أن 
يكون جاهزا في ٢٠١٨ وهو ما ســـيوفر للحلف 
حماية دائمة على مدار الســـاعة باإلضافة إلى 
أجهزة الرادار والســـفن املوجودة بالفعل في 
البحر املتوســـط. وتشـــعر روســـيا بالغضب 
من اســـتعراض القـــوة الذي يقـــوم به خصم 
احلـــرب الباردة في شـــرق أوروبـــا الذي كان 
يحكمه الشيوعيون سابقا حيث كانت موسكو 
تتمتـــع بالنفـــوذ ذات يـــوم. وتقول موســـكو 
إن التحالـــف الـــذي تقوده الواليـــات املتحدة 
يحاول تطويقها بالقرب من البحر األسود ذي 
األهمية االستراتيجية الذي يوجد به أسطول 
بحري روســـي وحيـــث يدرس احللـــف زيادة 

الدوريات.
ويأتـــي جتهيز الـــدرع بينمـــا يعد احللف 
رادعـــا جديدا في بولندا ومنطقة البلطيق بعد 
أن ضمت روســـيا منطقة القرم عام ٢٠١٤. وفي 
مواجهة ذلـــك تعزز روســـيا جانبيها الغربي 

واجلنوبي بثالث فرق جديدة.
وعلى الرغم من تطمينات واشـــنطن يقول 
الكرملني إن الهدف احلقيقي للدرع الصاروخية 
هو حتييد الترسانة النووية ملوسكو. ويرفض 
املســـؤولون األميركيون وجهةالنظر الروسية 
وينحـــون بالالئمة على موســـكو فـــي توقف 
احملادثـــات مع احللف عـــام ٢٠١٣ والتي كانت 

تهدف إلى شرح كيفية عمل الدرع.

بدء تشغيل الدرع 

الصاروخية األوروبية

«املنـــاورات الحاليـــة مع أميركا وبريطانيا هـــي واحدة من أكبر املناورات التي تســـتضيفها بالدنا 

وهذا أكبر عدد من القوات على األرض وأكبر تركيز للمعدات العسكرية».

تينا خيداشيلي
وزيرة الدفاع اجلورجية

} إجراءات أمنية فرنسية مشددة تزامنا مع انطالق الدورة التاسعة والستين لمهرجان كان السينمائي األربعاء فيما ال تزال فرنسا في حالة تأهب 
بعد ستة أشهر على اعتداءات باريس.

تعنت تركي في 

تغيير قانون اإلرهاب

} أنقــرة – رفضـــت تركيـــا األربعـــاء تغييـــر 
قانون مكافحـــة اإلرهاب مثلما يطالب االتحاد 
األوروبي مشـــددة من موقفها في مواجهة مع 
االتحاد في ما يتعلق بالتعامل مع المتشددين 

والمهاجرين والسفر.
واتهم مســـؤولون من االتحـــاد األوروبي 
وجماعـــات مدافعة عن حقوق اإلنســـان تركيا 
باســـتغالل قانـــون مكافحـــة اإلرهـــاب لقمع 
المعارضيـــن لكـــن أنقرة تقول إنهـــا تحتاجه 
للتصدي للمســـلحين األكـــراد ولتنظيم الدولة 

اإلسالمية في العراق وسوريا.
وقال االتحاد األوروبي األســـبوع الماضي 
إن تركيـــا ال تـــزال مطالبـــة بتغييـــر بعـــض 
قوانينهـــا بمـــا فـــي ذلـــك تضييـــق تعريفها 
القانوني لإلرهاب كي يتسنى إعفاء مواطنيها 
من تأشـــيرات الدخول لدول االتحاد وهو أحد 
عناصر اتفـــاق متعدد البنـــود للحصول على 
مســـاعدة تركيا في وقف تدفق المهاجرين إلى 

أوروبا.
لكن فولكان بوزقر الوزير التركي لشـــؤون 
االتحـــاد األوروبي قال في مقابلـــة تلفزيونية 
األربعـــاء إنـــه ما من اتفـــاق لتعديـــل قوانين 
مكافحة اإلرهاب مقابل إمكانية السفر إلى دول 
االتحاد بال تأشيرات وقال إن القانون التركي 

يتماشى بالفعل مع المعايير األوروبية.
وقال بوزقر ”ال يمكننا القبول بأي تغييرات 

على قانون مكافحة اإلرهاب“.

«ربـــع املؤسســـات في أملانيا مهتمـــة بطرق مختلفة بقضايـــا االندماج. واندمـــاج الالجئني الذين 

لديهم فرصة للبقاء في أملانيا، يمثل قضية رئيسية في العام الحالي».

اجنيال ميركل
املستشارة األملانية



قبـــل أن تهب عواصـــف التغيير  } تونــس – 
على تونـــس منذ خمس ســـنوات، كانت مرمي 
اجلالصي تقوم يوميا على الســـاعة السادسة 
فجرا، لتعّد ما يكفي لســـّد رمق أبنائها الثالثة 

وزوجها العاطل عن العمل.
تتناول قليال من زيت الزيتون وقطعة ّمما 
بقـــي من رغيف عشـــاء الليلـــة املاضية، وقبل 
أن تخـــرج من بيتها املتكـــون من غرفتني فقط، 
تنّبه زوجها إلى ضرورة احلرص على سالمة 

األبناء عند مرافقتهم إلى املدرسة.

مصانع ضد المرأة

مصنـــع  فـــي  تعمـــل  اجلالصـــي  كانـــت 
للمنسوجات، حيث تقضي عشر ساعات يوميا 
وال تعـــود إلـــى بيتهـــا إال في حدود الســـاعة 
الســـابعة مساء، منهكة، لتجد األفواه اجلائعة 
فـــي انتظارها إلعداد العشـــاء. وقبل الســـاعة 
العاشـــرة تلقي بجســـدها املنهك على الفراش 
قبل أن تستيقظ من الغد لتبدأ من جديد رحلة 
يوم آخر من املشـــاق، ومع ذلـــك كانت راضية 
ألنها جتد على األقل حفنة من املال تســـاعدها 

على إسكات هذه األفواه.
لكن، منذ عام التحقت مرمي بزوجها العاطل 
بعد أن توقف مصنع النسيج عن العمل نتيجة 
األزمـــة االقتصادية التي تشـــهدها تونس في 
ظل مخاوف املستثمرين من هشاشة األوضاع 
االجتماعيـــة واألمنيـــة. ولـــم يعد مـــن مصدر 
ملرمي تقتات منه هـــي وعائلتها غير 200 دينار 
تونســـي (حوالي 99 دوالرا)، تصرف لها حتت 

عنوان منحة بطالة.
تعّد مـــرمي اجلالصي (47 عاما) واحدة من 
بني 250 ألف امرأة وفتاة يشـــتغلن في مصانع 
املنسوجات املنتشـــرة في املناطق الصناعية، 
حـــول األحيـــاء الشـــعبية للمـــدن التونســـية 
الكبـــرى، في غيـــاب أّي ضمانـــات اجتماعية، 
مجّردات من أبســـط حقوقهن املهنية، ليعكسن 
بذلك أحد األوجه اخلفية لواقع املرأة التونسية 
وما تتعرض له من استغالل وتهميش في بالد 
راهنت مند مطلع الستينات من القرن املاضي 

على حرية املرأة وحقها في املواطنة الكاملة.
ويعـــّد قطاع املنســـوجات قطاعا نســـويا 

بامتيـــاز حيث تظهر بيانات رســـمية أن املرأة 
متثـــل 87 باملئة من مجمـــوع العاملني، ينحدر 
97 باملئـــة منهـــن من فئـــات اجتماعية هشـــة 
ومعدومة تصارع الفقر واخلصاصة والبطالة 
فـــي تونس، التي ترتفع فيها نســـبة الفقر في 
عدد من األحياء الشـــعبية واجلهات احملرومة 
إلى أكثر من 60 باملئة، فيما تفتك البطالة بأكثر 

من مليون شاب وفتاة.
ويتمســـك أصحاب املصانع، التي ال تتوفر 
فيهـــا أبســـط شـــروط املؤسســـة الصناعيـــة 
بتشـــغيل الفتيات الفقيـــرات واألميات، ألنهن 
مكرهات على الشغل طيلة عشر ساعات يوميا 
بأجر زهيد ال يتعّدى في أحســـن احلاالت 400 
دينار تونســـي، أي حوالي 200 دوالر دون أّي 

منح إضافية أو امتيازات اجتماعية. 
ورغـــم أهميتـــه االقتصاديـــة فـــإن قطاع 
املنســـوجات يتصـــدر املراتـــب األولى ضمن 
قائمة القطاعات غير املهيكلة وغير املنظمة، ما 
جعله ”القطاع األشـــد استغالال للمرأة واألكثر 
استباحة حلقوقها املهنية واألشد تهميشا لها 
اجتماعيا“ حيث تتحكم فيه عالقات مهنية في 

الدرك األسفل من ”أالسترقاق“ و“التمييز�.
وكانـــت مـــرمي اجلالصـــي قبـــل التحاقها 
بســـوق البطالة تعد واحدة من بضع عشرات 
الالتي  من النســـاء العامالت ”احملظوظـــات“ 
تســـلحن بالصبر علـــى االســـتغالل واحليف 
والقهـــر وجنحن فـــي ”انتزاع� مـــا يعرف في 
تونس بـ“الترســـيم“ أي االنتـــداب، أما اآلالف 
الباقية فهن عرضة للطرد في أي حلظة ألبسط 
األســـباب مبا فيها مزاج صاحب املصنع الذي 

ال يخلو من شتى أشكال الضغوطات.
زجت مـــرارة الفقـــر واخلصاصـــة مبرمي 
اجلالصـــي في ســـن مبكرة مـــن عمرها للعمل 
مبصنـــع منســـوجات ومالبس تصـــدر كليا، 
يقع في حي بنعروس الشـــعبي جنوب تونس 
العاصمة منذ العام 1984 كـ“متدربة“ في سن لم 
تتجاوز 15 ســـنة بعد أن انقطعت عن الدراسة 
لتساعد أباها عمار اجلالصي على إعالة عائلة 
تتكون من عشرة أفراد بأجر شهري قيمته 400 
دينـــار، أي حوالـــي 200 دوالر، ال يكفي ضمان 

سد الرمق في ظل ارتفاع مشط لألسعار.
بعد عامني مـــن البطالـــة املقنعة اضطرت 
اجلالصـــي إلـــى فتـــح دكان لبيـــع املالبـــس 
املســـتعملة القادمة من البلدان الغربية، وهي 
”جتارة“ تـــكاد تكون رابحة يتكـــون زبائنها ال 
من الفقـــراء فقط بل أيضا من األجراء وصغار 
املوظفـــني الذين تدهورت مقدرتهم الشـــرائية 
خالل الســـنوات اخلمـــس املاضيـــة إلى أكثر 

من 47 باملائة وفق بيانات املنظمة التونســـية 
للدفاع عن املســـتهلك. وســـاعدتها ممارســـة 
التجارة الوضيعة على توفير تكاليف املعيشة 
من خالل توفير دخل يومي يتراوح بني 10 و20 
دينارا تونســـي، بـــني 5 و10 دوالرات، يصرف 
اجلـــزء األكبر منه لتكاليف دراســـة األبناء في 
مجتمع يراهن علـــى التعليم لتحقيق االرتقاء 
مـــن حالـــة الفقـــر  االجتماعـــي و“الهـــروب“ 

واخلصاصة. 
تتحـــدث اجلالصي عـــن أوضاعهـــا قائلة 
”خـــالل ثالثني عاما فكرت العديد من املرات في 
مغادرة املصنع، كنا نتعرض ملعاملة قاســـية؛ 
حالنـــا حال العبيد، نشـــتغل عشـــر ســـاعات 
يوميا، وفي آخر الشـــهر نحصـــل على أجر ال 

يكفي قوت يومنا“. 
وتضيـــف ”بعد توقف املصنـــع عن العمل 
لم أجـــد مهنة أخرى، لذلك فكرت في فتح دكان 
لبيع املالبس اجلاهـــزة، وضعي اليوم أفضل 
مما كان عليه على الرغم من أن دخلي بســـيط، 

املهم أنني أسدد تكاليف معيشة أبنائي“.

جشع رأس المال

تشير دراسة قام بها قسم علم االجتماع في 
جامعة 9 أفريل في تونس إلى أنه وبعد أحداث 

14 يناير، وانتشـــار الفكر السلفي في تونس، 
منـــع عدد من الرؤســـاء في مصانع لألقمشـــة 
النســـاء من العمل بدعوى أنـــه ”حرام“، وذلك 
انطالقا من فتوى ّمت إصدارها، حسب البحث.
وفـــي التحليـــل املخبـــري ملجموعـــة مـــن 
املالحظـــات دّونهـــا الباحثـــون في قســـم علم 
االجتماع في جامعة 9 أفريل، مت الوصول إلى 
أن تلك الفتوى قد صدرت في احلقيقة من أجل 
متكـــني أزواجهن من العمـــل مكانهن، في حني 

تبقى النساء بالبيت.
الباحـــث  عبداللـــه،  بـــن  ســـنيم  ويقـــول 
السوســـيولوجي التونســـي، إن ذلـــك يعنـــي 
أن ”قـــوة العمل التي يقدمهـــا العامل يريدها 
صاحـــب املصنـــع مضاعفة؛ قوة عمـــل الوقت 
اإلداري في املصنع، وقـــوة عمل خفية تقدمها 
الزوجة في البيت حتضيرا لزوجها ليوم عمل 

آخر“.
يكشـــف هـــذا التحليـــل ارتبـــاط الرؤيـــة 
الربحية اجلشـــعة لصاحب رأس املال وقبوله 
بتطويـــع الديـــن من أجـــل الربح املـــادي على 
حســـاب احلريـــات وحقوق املـــرأة، وهذه هي 
األركان اخلفية التي عجزت األنظمة التونسية 

على تنويرها.
صحيـــح أن املـــرأة التونســـية بـــدأت في 
الدخـــول إلـــى اجلامعـــات وســـوق الشـــغل 

والوصول إلى مراتب قيادية في الدولة بشكل 
مبكر، مقارنة بالعديد من الدول العربية وحتى 
األوروبيـــة األخرى (حـــق االنتخاب للمرأة في 
تونـــس صدر قبل بعـــض الـــدول األوروبية)، 
ولكن في املقابل فإن كتائب إرهابية متشـــددة 

تخضع بحالها لقيادة نساء من تونس.
وصحيح مـــا تذهب إليه بعض التحليالت 
في أن وجود قياديات تونسيات في التنظيمات 
اإلرهابية يعد استثناء وليس قاعدة في املرأة 
التونسية، لكن الســـياق العام الذي تأتي فيه 
تلك املعلومات يؤكد أن احلريات النســـوية في 
تونس تشهد تراجعا نتيجة عودة اإلسالميني 
إلى النشاط السياسي واالجتماعي. وفي ذات 
احلـــني ميهد هـــذا الواقع السياســـي اجلديد 
إلى مفارقة أخرى أكثـــر عمقا، تتعلق بابتعاد 
النخبـــة عن الواقـــع أو مفارقـــة القوانني عن 

احلياة اليومية.
رغم الترســـانة الضخمة من القوانني التي 
ســـنت في صالح املرأة؛ الدستور للبالد أو في 
قطاع القوانني الفرعية التي أضيفت إلى مجلة 
األحوال الشخصية، وواقع احلريات املتزايد، 
إال أن املكبالت تبقـــى أقوى إذا لم تترافق تلك 
القوانـــني بتأطير اقتصادي يجعـــل من املرأة 
فعال مواطنا مســـتقال بذاته وغير مجبر على 

أن يكون تابعا للرجل، 

املســـلحة  القـــوات  أنشـــأت   - واشــنطن   {
األميركيـــة منظمـــات مختلفة لتقدمي املشـــورة 
للقـــوات املســـلحة العراقيـــة واألفغانيـــة مـــن 
املستويات التكتيكية إلى املستويات الوزارية، 
وقد ارتكـــزت تلك املنظمات كلها إلى خبراء في 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية االقتصادية ولم 
تكن لها أي دراسة عســـكرية. ففي أبريل 2008، 
افتتـــح وزيـــر الدفاع األميركـــي روبرت غيتس 
مبـــادرة بحوث مينيرفا، التي أنشـــأت برنامج 
املنح فـــي اجلامعات لتشـــجيع الباحثني على 
دراســـة املوضوعـــات من بينهـــا األيديولوجيا 
اجلهاديـــة، إذ حتتاج وزارة الدفاع إلى خبرات 
إضافية في ذلك املجال، وفي عام 2009 أنشـــأت 
وزارة الدفاع برنامج هاندس بروغرام األفغاني 
الباكستاني، الذي مت تصميمه خللق خبراء في 
الفهم العميق لكل من أفغانســـتان وباكســـتان 

ولغاتهما وثقافاتهما.
ليســـت هـــذه املؤسســـات فقط هـــي التي 
خلقتهـــا املؤسســـة العســـكرية األميركية، بل 
إن العديـــد من املختصني والباحثني أسســـوا 
نظريات كاملة خاصـــة بعمل اجليش األميركي 
بهدف حتسني قدراته في االنتشار والتعامل مع 
الشـــعوب في العالم، لتســـهيل عملية االندماج 
والهيمنـــة انطالقا من قواعـــد األنثروبولوجيا 

واالقتصاد واللغات.
ففي بحث أجراه عالـــم في االقتصاد الكلي 
كريســـتوفر  األميركي  القياســـي،  واالقتصـــاد 
ســـيمز حتت عنوان ”األكادمييـــون في جحور 
الثعالب: احلياة واملـــوت في نظام التضاريس 
البشرية“، والذي ساهم في النقاش الدائر حول 
أداء اجليش األميركي في العراق وأفغانستان، 
وبشـــكل أكثر حتديـــدا، العالقة بـــني احلكومة 
األميركية واألكادمييني، يشـــير عدد من الكتاب 
الذيـــن جمعـــوا شـــهادات أكادمييـــني مدنيني 
وضباط عســـكريني إلـــى أن كال مـــن الباحثني 
واملمارســـني ميكنهـــم التعلـــم مـــن جناحـــات 

وإخفاقات نظام التضاريس البشرية.
ويعني مصطلح التضاريس البشرية معرفة 
دقيقة فـــي مجال طبيعـــة الشـــعوب وعاداتها 
وتقاليدهـــا ولغاتهـــا واألديان التـــي تعتنقها 
وتركيبة ســـكانها النفســـية بشـــكل عـــام. وقد 
مت إنشـــاء هذه املقاربة التـــي تظهر أنها ضمن 
العلوم اإلنســـانية لكـــن اســـتخداماتها كانت 
عسكرية سنة 2007، كاستجابة حلاجة اجليش 
األميركـــي إلى فهم أفضـــل للجغرافيا الثقافية 
والعرقية في العراق وأفغانستان بسبب نقص 
التركيز املؤسسي على العوامل الثقافية لفترة 
طويلـــة من الزمن، إذ وقعـــت القوات األميركية 
في ســـوء فهـــم لتركيبـــة املجتمعـــني العراقي 
واألفغاني، حتى أنها أغفلت في بعض األحيان 
كيفية دعم عمليـــات التمرد، وفي أحيان أخرى 
تســـبب جهـــل اجليـــش بطبيعة الســـكان في 
خسارة حلفاء له، ما أّدى إلى دفع تكلفة كبيرة.

وتهدف مقاربـــة التضاريس البشـــرية في 
أفقها األوســـع إلى تخفيض نســـب الفشل في 
العمليات التي يقوم بها اجليش، كما تســـاهم 
فـــي تخفيض حجم  معرفة ”ســـاحة املعركـــة“ 
اخلســـائر نظرا إلى أن الواليات املتحدة تقوم 
مبعركة ”بني الناس“ حســـب بحث كريســـتوفر 

سيمز.
وقد لعبت السياسات األكادميية اإلنسانية 
اخلاصـــة بالعســـكريني، وال ســـيما مثـــل هذه 
التدريبات جديـــدة، دورا مهما ولكنها لم حتظ 
كذلك بالتقدير الكافي. فخالل حرب فيتنام، كان 

التدريب االجتماعي والثقافي شـــرطا مســـبقا 
للتأهـــل للوظائـــف االستشـــارية، أو لاللتحاق 
ببرنامـــج ”العمليات املدنية والتطوير الريفي“ 
وهـــي مبادرة مت إطالقها في عام 1967 وجمعت 
بني مدنيني وعســـكريني من الواليـــات املّتحدة 
وفيتنـــام، وشـــملت تعليمـــا لغويـــا وثقافيـــا 
ومجتمعيا. وعلى النقيض من ذلك، في العراق 
مثـــال، اعتبر مثـــل هـــذا التدريب عائقـــا أمام 
التأهيل إلى الوظائف االستشارية التي تطلبت 
أقل ما ميكـــن من املعرفة اللغويـــة واإلقليمية، 

والثقافية بالبالد.
يحتـــاج اجليش إلى فهم الثقافات األجنبية 
لتحســـني قدرته، وسوف تظل الواليات املتحدة 
تشارك في عمليات مكافحة اإلرهاب في منطقة 
الشرق األوسط في املستقبل املنظور، ومن املهم 

فهم املعالم االجتماعية والثقافية للمنطقة. وفي 
الواقع فإن محاوالت صد الدولة اإلسالمية في 
العـــراق وســـوريا وخارجهما، قد تكـــون أكثر 
أهميـــة من احلـــدود السياســـية فـــي املنطقة، 
وســـتكون املهارات املتعلقـــة باألنثروبولوجيا 
مهمـــة في احلفـــاظ علـــى حتالفـــات الواليات 
املتحـــدة وتطويـــر عالقـــات جديدة في آســـيا 
وأوروبـــا وأفريقيـــا وأميـــركا اجلنوبية، نظرا 
إلى معرفة الفاعلـــني امليدانيني والقيادات بكل 

تفاصيل الواقع الذي تعيشه تلك الشعوب.
ويقتـــرح الباحث ســـيمز أن تزيـــد القوات 
املســـلحة األميركيـــة مـــن عـــدد األجانـــب في 
عناصرها، وأن تزيد من االطالع على الثقافات 
والبحـــوث األنثروبولوجية وأيضـــا أن يكون 
الضبـــاط قادرين على احلديـــث بلغات عديدة. 

ويفســـر ذلك قائال أنه ينبغـــي تعيني املزيد من 
املهاجريـــن واملّتحدثني باللغـــات األجنبية في 
وظائـــف عســـكرية. قد يكون األمـــر صعبا رغم 
قدرة الواليات املّتحدة األميركية على استقبال 
املهاجرين ودمجهم في نسيجها الوطني، حيث 
أن أغلـــب هؤالء الالجئني جـــاؤوا إّما هربا من 
البطش في بلدانهم، الذي فيه الكثير من القمع 
املســـلح، وال نّية لهم  لاللتحاق بقوات مسّلحة 
أخرى، وإما جاؤوا مـــن دول تعتبر فيها مهنة 

العسكري محتقرة.
كريســـتوفر  يـــرى  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
ســـيمز أنه يجب أن تشـــحذ الواليـــات املّتحدة 
خبراتهـــا الثقافيـــة واملجتمعيـــة مـــن خـــالل 
زيادة عـــدد الضباط املتخّصصـــني في العلوم 
اإلنســـانية واالجتماعيـــة، بـــدال مـــن التركيز 
احلالـــي علـــى تفضيل أصحـــاب التخصصات 
التقنيـــة والهندســـية. رغـــم أن محـــو األميـــة 
التكنولوجية يعتبـــر أمرا غاية في األهمية، إال 
أنـــه من الضروري أن يكـــون متوازنا مع غيره 

من املهارات.
كما يؤكد سيمز أنه على الرغم من أن وزارة 
الدفاع تقوم بعمل ممتـــاز من تدريس الضباط 
وتسجيل العســـكريني في معهد الدفاع للغات، 
إال أنه ينبغي توســـيع دائرة الدارســـني للغات 
األجنبيـــة من خـــالل معاهد القوات املســـلحة 
املتمّيزة، لتشـــمل ضباط األكادمييات البحرية، 
وضبـــاط االحتيـــاط، وكذلـــك توفيـــر مزيد من 
الفـــرص ألعضـــاء الهيئة العســـكرية للســـفر 
والعمل باخلـــارج. ومن خـــالل جتربة برنامج 
التضاريس البشرية، يبدو أنه من الصعب سّد 
الهوة الواسعة بني العســـكريني واألكادمييني 
في وقت قصيـــر، لكن الواليـــات املتحدة لديها 
فرصـــة حلشـــد جهودهـــا وحتســـني خبرتها 
املجتمعيـــة والثقافية، قبل أن ينشـــب الصراع 
القادم وسوف يتم التأكد حينها ّمما إذ اعتبرت 

الواليات املّتحدة من جتارب املاضي أم ال.

[ األزمة االقتصادية تزيد من مشكل تأنيث البطالة في تونس [ إجراءات تنفيذ القوانين مكبلة بقواعد المجتمع
المرأة التونسية: أول من يضحي وآخر من يستفيد

باحثون في ثقافات الشعوب يحسمون حروب أميركا

مقاربة التضاريس البشرية تهدف 

إلـــى تخفيض نســـب الفشـــل في 

العمليـــات التي يقـــوم بها الجيش 

عبر معرفة ساحة المعركة

◄

يصّور حضور املرأة التونســــــية في وســــــائل اإلعالم فكرة عن واقــــــع متميز ومتطور لها 
في تونس؛ لكن مجرد النزول إلى الشــــــارع والتركيز على مســــــار حترك النســــــاء ذهابا 
وإيابا فإن ذلك االنطباع ســــــيزول، وســــــيعوض بقناعة مفادها أن معاناتها أكبر وهمومها 
أوسع، خاصة وأن السياسيني واملشرعني ال ميكنهم سوى حتويل تلك املآسي إلى خطاب 

سياسي، وليس إجراءات ملساعدة امرأة قد تكون هي العائل الوحيد لعائلتها.
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في 
العمق

حيرة امرأة بين صعوبة الواقع ومثالية القوانين

 سنيم بن عبدالله: 

المرأة ضحية جشع صاحب 

رأس المال الذي يطوع الدين 

ضد مصالحها

هناك قراءة أخرى ألرض المعركة

{ســـاهم إطالق يد الجماعات اإلسالمية المتشددة في إضافة مشـــكل آخر للمرأة التونسية وهو 

الخوف من مقاومة البطالة بتأثير إرهاب الجماعات المتطرفة}.

راضية اجلربي
رئيسة االحتاد الوطني للمرأة التونسية

{سعينا من قبل إلى فرض المناصفة في االنتخابات البرلمانية وتمكنا بذلك من جعل حضور 

النساء في الحياة السياسية أمرا واقعا وهذا إنجاز حقيقي}.

بشرى باحلاج حميدة
نائبة في البرملان التونسي
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} الرباط - تعتبــــر التعددية احلزبية ظاهرة 
صحيــــة تعكس، إلــــى حّد ما، طبيعة املشــــهد 
السياسي في الدولة، واملمارسة الدميقراطية 
فيها، لكن، هذه الظاهرة قد ال تخلو من سلبيات 
وآثار جانبية حني يكون من بني أســــباب هذه 
التعددية التشــــرذم واالنقســــام داخــــل البناء 
احلزبــــي، وحــــني يطغــــى ضجيــــج األحزاب 
وخالفاتها على برامجها واجنازاتها؛ ولنا في 
التحّوالت الراهنة في املشهد احلزبي املغربي 

مثال واضح على ذلك.
سّجل أحدث انقسام في الساحة احلزبية 
املغربية، قبل أيــــام قليلة، متّخض عنه إطالق 
حزب البديــــل الدميقراطي املنشــــق عن حزب 
االحتاد اإلشــــتراكي اليســــاري، الــــذي عرف 
انشــــطارات متعددة منذ أن انشق بدوره عام 
1972 عــــن االحتاد الوطني للقوات الشــــعبية، 
وهــــذا األخير كان نتيجة انقســــام عرفه حزب 

االستقالل في العام 1959.
الراهنــــة،  األمثلــــة  مــــن  أيضــــا  ويذكــــر 
انشــــقاق حزب احلركة الشعبية، الذي يرأسه 
حاليــــا محمد العنصر، عن احلركة الشــــعبية 
الدستورية الدميقراطية الذي تولد منه حزب 
العدالــــة والتنمية الذي يتزعمــــه عبداإلله بن 

كيران رئيس احلكومة احلالية.
ويقّدر عــــدد األحزاب في املغــــرب، اليوم، 
بـ35 حزبا؛ مبا يترجم على أرض الواقع نص 
الفصل 7 من دســــتور 2011 الذي يؤّكد على أن 
”نظــــام احلــــزب الواحد غير مشــــروع“. وجاء 
في الفصل 10 أن الدســــتور يضمن للمعارضة 
البرملانيــــة املســــاهمة فــــي تأطيــــر ومتثيــــل 
املواطنــــات واملواطنــــني من خــــالل األحزاب 
املكونة لها. كما يشــــّدد الفصل 12 على حرية 

جميــــع املواطنــــني فــــي تأســــيس اجلمعيات 
واالنخــــراط في أي منظمة نقابية وسياســــية 

حسب اختيارهم.
مســــار  طبعــــت  عديــــدة  عوامــــل  هنــــاك 
االنشــــقاقات الذي عرفته األحــــزاب املغربية، 
ومردهــــا حســــب هشــــام معــــروف، الباحــــث 
املغربي في السياســــة االجتماعية، التباينات 
األيديولوجية واالختالفات الشــــخصية، وهي 
عوامــــل أّثــــرت بشــــكل أو بآخر علــــى صعيد 
التنظيمــــات النقابيــــة واجلمعيــــات املهنيــــة 
وغيرهــــا وليــــس فقــــط علــــى صعيد املشــــهد 

السياسي واحلزبي.
أن  لـ“العــــرب“  معــــروف،  هشــــام  وأكــــد 
هــــذه التباينــــات تعكس في احلقيقــــة التنوع 
االجتماعــــي الــــذي يطبع املغــــرب، معتبرا أن 
التعدديــــة احلزبية بالبالد قامت على أكثر من 
معيار وســــبب منها صراع األجيال والصراع 
الثقافــــي بــــني الكتــــل احلضريــــة والريفيــــة، 
والفئــــات والشــــرائح االجتماعية واالختالف 

اجلغرافي والعرقي.  
ويؤكد هشــــام معــــروف أنــــه ال ميكن في 
بلــــد اختار في مســــاره اعتمــــاد الدميقراطية 
والتعددية احلزبية الوقوف ضد ظاهرة تكاثر 
األحزاب، تاركا للمواطــــن الكلمة األخيرة في 
اختيار األنسب له حسب تطلعاته املستقبلية 
والبرامــــج احلزبيــــة املعروضة، وهــــذا أمر ال 
ميكن نقاشــــه باعتباره خاضعا ملسار قانوني 

ودستوري وسياسي.
ويوافق جمــــال أغماني، الوزير الســــابق 
حلــــزب البديل  السياســــي  املكتــــب  وعضــــو 
الدميقراطــــي، فــــي تصريح لـ“العــــرب“، على 
أن التعدديــــة هــــي ظاهــــرة صحيــــة فــــي كل 
الدول الدميقراطية وتقــــّنن من خالل األنظمة 
االنتخابيــــة ونظام االقتــــراع والعتبة وهو ما 
يحد من الظواهر السلبية التي ميكن أن تنشأ 

بسبب العدد الكبير من األحزاب.

ورغــــم أن هذا التواجــــد الكثيف لألحزاب 
يعتبــــر حالــــة طبيعيــــة ناجتة عــــن تضارب 
املصالح والرؤى واألفكار، إّال أنه يعتبر أيضا 
دليال على تفوق النمــــوذج التعددي واملتنوع 
للمجتمع املغربي، وفق ما صّرح به لـ“العرب“ 
أمني السعيد، الباحث في القانون الدستوري 
والعلوم السياسية، بجامعة محمد اخلامس.

ويدفــــع وجــــود خمســــة وثالثــــني حزبا، 
تعــــج بهم الســــاحة السياســــية املغربية، إلى 
التساؤل حول مدى مساهمة هذه التشكيالت 
السياســــية فــــي التواصــــل مــــع املواطنــــني 
وإقناعهم خــــالل العمليات االنتخابية وجذب 
شرائح مهمة للتفاعل مع برامجها وأفكارها. 
في هذا الســــياق، يقول جواد الرباع، الباحث 
في العلوم السياسية ومهتم بقضايا التنمية 
والسياســــات العامــــة بجامعــــة مراكــــش، إن 

”االنتخابات في التقاليــــد الدميقراطية حلظة 
سياســــية مهمة ورهان حقيقــــي للمواطن في 

تغيير واقعه ومساهمته في صناعة القرار“.
ثم يســــتدرك الرباع موضحا أن هناك فرقا 
شاســــعا بني االنتخابات في فضاء دميقراطي 
برهانات وتنافس سياسي بني أحزاب مرتبطة 
بتعــــدد البرامــــج والــــرؤى، وبــــني انتخابات 
تشــــارك فيها أحزاب دون رهانات سياســــية. 
ويستنتج أنه ال بد من توفير أجواء سياسية 
أكثر انفتاحا ميكن للمواطنني فيها املشــــاركة 
بنشــــاط في العملية الدميقراطية واملشــــاركة 
فــــي صناعــــة القــــرار العــــام من جهــــة، ومن 
جهة أخــــرى ال بد من وجــــود فاعلني حزبيني 
يتمتعون بثقافة سياســــية دميقراطية تساهم 
في الســــماح مبشــــاركة املواطن فــــي الفضاء 

العمومي واملساهمة في بلورة السياسات.

عنــــد احلديــــث عــــن األحــــزاب وتكاثرها 
واالنشقاقات التي بداخلها، يتبادر إلى الذهن 
ســــؤال احلوكمــــة السياســــية والدميقراطية 
الداخليــــة لتلك األحزاب، خصوصا مع ضعف 
النســــبة املســــجلة فــــي اللوائــــح االنتخابية 
والعــــزوف عن االقتراع واملوقف الســــلبي من 
بعض املنتخبني املنتمني سياســــيا إلى حزب 
معــــني. ويرى جواد الربــــاع أن ما يؤجج ذلك 
العــــزوف إمنا هــــو تدني اخلطاب والســــلوك 
السياســــي لدى جــــل األحزاب التــــي هيمنت 
عليها صراعات هامشية وجتاذبات شخصية.
ويعتقد أمني الســــعيد، أن تأســــيس حزب 
البديــــل الدميقراطي جــــاء في ســــياق غياب 
جواب حول جدية تدبير االختالف داخل حزب 

االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية.
وتطــــرح جتربة احلــــزب اجلديــــد البديل 
الدميقراطي، أســــئلة متعلقة بالقيمة املضافة 
التي سيقدمها هذا احلزب، وما الذي سيميزه 
عن باقي األحزاب، وكيف سيواجه اإلكراهات 
التــــي تطبع الشــــأن احلزبــــي وخاصة جدلية 

التوفيق بني النخب واألعيان.
في هذا الشــــأن، يوضح أمني الســــعيد أن 
صعوبــــة اإلجابة على هذه األســــئلة تكمن في 
إشــــكالية تأســــيس حزب البديل الدميقراطي 
الــــذي تزامــــن مــــع النقــــاش حــــول احلديث 
عــــن جتميع اليســــار، األمــــر الــــذي يؤكد أن 
االنقسامات في األحزاب تختزن فهما معطوبا 

للسياسة.

تكاثر األحزاب المغربية.. اختالالت داخلية تحول التعددية إلى كثرة دون فائدة

حرائق اليمن.. من انهيار دولة الجنوب إلى انهيار الدولة

في 
العمق

المواطن آخر االهتمام

[ كتاب جديد يسلط الضوء على المشهد السياسي اليمني المعاصر [ شهادات من الداخل عن الصراع والوحدة والجغرافيا والتاريخ 

السؤال يبقى دائما مطروحا حول 

القيمة المضافة التي ســـتقدمها 

الكثـــرة الحزبيـــة في المغـــرب وما 

الجدوى منها

◄

صدر عن دار العرب للنشــــــر والتوزيع ودار ناشــــــرون كتاب ”حرائق اليمن، شهادات من 
الداخل.. من انهيار دولة اجلنوب… إلى انهيار الدولة“، يســــــّلط من خالله الكاتب واحمللل 
السياســــــي خيرالله خيرالله الضوء على تواريخ وأحداث مهمة من تاريخ اليمن احلديث، 
كان خيرالله شــــــاهدا عليها ومتابعــــــا لها، وهو الذي يتابع الشــــــأن اليمني منذ أكثر من 
ثالثني سنة، زار خاللها اليمن، وشهد انهيار دولة اجلنوب، ثم مرحلة الوحدة اليمنية التي 
حتققت في 1990، وحرب صيف 1994 وصوال إلى االنقالب على النظام املعقد الذي أقامه 
علي عبدالله صالح في العام 2011 وصعود احلوثيني… أي إلى انهيار اليمن الذي عرفناه.

{نحـــن فـــي المغرب نحتـــاج إلى أحزاب متشـــبعة بالفكـــر الديمقراطـــي وقادرة علـــى تأطير 

المنخرطين ونشر قيم الحوار والمواطنة والتداول السلمي على المسؤولية الحزبية}.
موالي امحمد اخلليفة
قيادي سابق في حزب االستقالل املغربي

{المغـــرب من الدول القالئـــل التي أخذت بنظام التعددية الحزبية منذ وقت مبكـــر، فضال عن أن هذه التجربة مرت 

بمراحل متعددة من الصعود واالنكسار منذ االستقالل وأخذت الوقت الكافي والمناسب على صعيد التطبيق}.
محمود صالح الكروي
مؤلف كتاب التجربة البرملانية في املغرب

ممحمد بن أحمد العلوي
كاتب مغربي

} بريوت – يقول الكاتب والمحلل السياسي 
اللبنانـــي خيراللـــه خيرالله فـــي حديثه عن 
اليمـــن، ”خرجت، بعد ثالثين عاما من مرافقة 
شبه يومية للحدث اليمني بانطباع واحد هو 
اآلتي: كّلما عرفت اليمن واليمنيين، اكتشفت 

كم أنك تجهله وتجهلهم“.
ووّثق خيرالله خيرالله، الذي يقول أيضا، 
”لم أكن سوى صحافي شـــغوف باليمن أحب 
أهله وأحترمهم“، مؤّخرا هذا االطالع الواسع 
على الشـــأن اليمني في كتاب صـــدر عن دار 
العرب للنشر والتوزيع والدار العربية للعلوم 
ناشـــرون، بعنوان حرائق اليمن.. شـــهادات 
مـــن الداخل: من انهيار دولـــة الجنوب… إلى 

انهيار الدولة.
يسّلط حرائق اليمن الضوء على المشهد 
السياســـي اليمنـــي المعاصر، ويبـــدي رأيه 
حول الصراع والوحدة والجغرافيا والتاريخ 
وحتى حول الحجر والبشر من دون الدخول 
في تكهنات أو الخـــوض فيها؛ وهو يقول ما 

يعرفه فقط.
اهتـــم خيرالله باليمن منذ مـــا يزيد على 
ثالثـــة عقـــود، وزار البلد الـــذي كان دولتين 
مستقلتين للمرة األولى في مطلع العام 1986. 
والتقى كبـــار الشـــخصيات اليمنية وأجرى 
أحاديـــث صحافيـــة معهـــا بصفته رئيســـا 
للقسم العربي والدولي في صحيفة ”النهار“ 
اللبنانية بيـــن 1976 و1988، ومديرا للتحرير 
بيـــن 1988 و 1998 وكاتبا  لصحيفة ”الحياة“ 

عربيا مستقال من 1998 إلى اليوم.

وبقـــي اهتمامـــه منصّبـــا علـــى اليمـــن، 
الـــذي صـــار كاهتمام عاشـــق ببلد ال شـــبيه 
لـــه في العالـــم، من خالل مقاالته السياســـية 
التي تنشـــر في ”العـــرب“ اللندنية و“الرأي“ 

اللبنانية. الكويتية و“المستقبل“ 
وشـــهد الكاتب انهيار دولـــة الجنوب، ثم 
مرحلة الوحدة اليمنية التي تحققت في 1990، 
وحرب صيف 1994 وصوال إلى االنقالب على 
النظام المعقد الذي أقامه علي عبدالله صالح 
في العـــام 2011 وصعـــود الحوثيين، أي إلى 

انهيار اليمن الذي عرفناه.

 يمن علي عبدالله صالح

شاهد خيرالله خيرالله في الزيارة األولى 
التي قـــام بها إلى اليمن كيـــف تقاتل الرفاق 
الماركسيون في عدن، وسار بنفسه على دماء 
أعضاء المكتب السياسي للحزب االشتراكي 
التـــي غطت أرض القاعة التـــي ارتكبت فيها 
مجزرة حقيقيـــة يوم الثالث عشـــر من يناير 

.1986
لكـــن أبرز ما في الكتـــاب التحليل الدقيق 
لشخصية علي عبدالله صالح الذي حكم اليمن 
طوال ثالثـــة وثالثين عاما، وكيف اســـتطاع 
تحقيق الوحدة في العام 1990، وكيف كان في 
بحث دائـــم عن إقامة توازنات داخلية يتحّكم 
بهـــا من موقعـــه كرئيـــس للجمهورية وزعيم 

للحزب األقوى وهو المؤتمر الشعبي العام.
الكتـــاب  فـــي  الممتعـــة  الفصـــول  مـــن 
الصراع الـــذي قام بين علـــي عبدالله صالح 
واإلســـالميين (التجمـــع اليمنـــي لإلصالح) 
بعد حـــرب صيف 1994 التـــي انتهت بهزيمة 
المشـــروع االنفصالـــي الـــذي قـــاده الحزب 

االشتراكي بزعامة علي سالم البيض.
بعد حـــرب 1994، أراد علي عبدالله صالح 
إيجـــاد مـــا يواجه بـــه اإلخوان المســـلمين، 
الذيـــن كانوا حلفـــاءه في الحـــرب. وقد لعب 
الرئيـــس الســـابق دورا أساســـيا فـــي بروز 
العامـــل الحوثي في الشـــمال اليمنـــي، لكّن 

إيـــران ســـارعت إلـــى اســـتيعاب الحوثيين 
الذيـــن صاروا مرتبطين بهـــا أكثر بكثير من 

ارتباطهم بعلي عبدالله صالح.
وابتـــداء من العـــام 2004، خاض الرئيس 
اليمني الســـابق ســـت حروب مع الحوثيين. 
وحصـــل ذلك فـــي وقت كان مشـــروع توريث 
نجله العميد أحمد في الواجهة. وكان من بين 
المعترضين على التوريث حميد األحمر نجل 
الشيخ عبدالله بن حسين األحمر، زعيم قبيلة 
حاشد، وهو من اإلخوان المسلمين. اعترض 
كذلـــك علـــى التوريث أحـــد أبـــرز القيادات 
العسكرية اللواء علي محسن صالح األحمر، 
قائـــد الفرقة األولى / مدّرع الذي تربطه صلة 
قربـــى بعلي عبدالله صالـــح، كما لديه عالقة 

قوّية باإلخوان المسلمين والسلفيين.
 

اإلرياني وخط الشرعية

يتحـــّدث خيرالله عن عبدالكريم اإلرياني، 
الـــذي شـــغل ابتـــداء مـــن ســـبعينات القرن 
الماضي مناصب عليا في اليمن، بما في ذلك 
موقـــع رئيس الوزراء، لم تكـــن هناك مواقف 
محايدة مـــن الرجل، لم يكـــن اإلرياني يؤمن 
ســـوى بالوضوح والكالم المباشر، لذلك كان 
االنقســـام حوله بين معجب محّب، وكاره له 

في العمق.
يرى خيرالله أن ما فعله اإلرياني لليمن 
واليمنييـــن ال يقـــّدر بثمن. قـــاد اإلرياني، 
الـــذي ينتمـــي إلـــى عائلة شـــافعية من 
للدبلوماســـية  القضاة في محافظة إب، 
اليمنيـــة خالل حـــرب االنفصال صيف 
الـــوزراء  رئيـــس  وكان   .1994 العـــام 
بالوكالـــة، وقتـــذاك، الدكتـــور محّمد 
ســـعيد العّطار الذي لعـــب في حينه 
دورا محوريـــا فـــي تلميـــع صـــورة 

اليمن. كانت معرفـــة اإلرياني بطريقة عمل 
السياسة األميركية كافية لتفادي وقوع اليمن 
في أفخاخ كثيـــرة. وبعد توقف الحرب، لعب 
دورا رئيســـيا في المواجهة الدبلوماسية مع 
أريتريا التي احتلت جزيرة حنيش في العام 
1995، وكانت ترغـــب في جّر اليمن إلى حرب 
خاسرة ســـلفا. وكان بين مجموعة كبيرة من 
رجاالت الدولة الذيـــن أحاطوا بعلي عبدالله 
صالـــح لفترة طويلة وســـاعدوه فـــي اتخاذ 
قـــرارات تتســـم بالحكمة وذلك فـــي زمن كان 
مجلـــس الرئيـــس اليمنـــي يجمـــع اإلرياني 
وعبدالعزيـــز عبدالغنـــي ويحيـــى المتـــوّكل 
ومحّمد سعيد العّطار ومشايخ كبار من طينة 
الشـــيخ عبدالله بن حســـين األحمر، رحمهم 

الله جميعا.
هنـــاك خط دائـــم ربط بيـــن كّل تصّرفات 
عبدالكريـــم اإلريانـــي. هـــذا الخـــط هو خط 
الدفـــاع عن ”الشـــرعية“ ومؤسســـات الدولة 
في اليمـــن. وكان هـــذا الخّط ســـبب افتراق 
عبدالكريـــم اإلرياني وعلـــي عبدالله صالح. 

ثم صار مستشـــارا للرئيس االنتقالي عبدرّبه 
منصور، وغادر صنعاء بعد هجوم شّنه على 
الحوثيين الذين كان يعتبرهم منذ العام 2004 
”أشـــّد خطرا على اليمن مـــن االنفصاليين“؛ 
وقد قال فيهم ”أعرف هذه الفئة السياسية أو 
الحركة الحوثية أو أنصار الله. إّنهم يمثلون 
حركة سياسية غير مدنية تسعى إلى تحقيق 
العســـكرية.  والوســـائل  بالطـــرق  أهدافهـــا 
بالنســـبة إلي تلك األهداف غير معلنة أو غير 
معلومـــة ويبـــدو أنها غير محـــددة… ما نراه 
اليـــوم في كّل مؤسســـة وفـــي كّل وزارة هو 
تصّرفات لقوة سياســـية طابعها عسكري وال 
يحكمها القانون. يؤســـفني أن أكون قاسيا، 

لكن الكذب محّرم“.
رفض عبدالكريـــم اإلرياني أن يكذب على 

اليمنيين يوما. ورحل مطمئنا غير نادم سوى 
على أّنه لم يشـــاهد آخر مسرحية تعرض في 
نيويورك أو لندن. كان سياسيا يمنيا وعربيا 
من نوع مختلف ومن طينة أخرى تحّب ثقافة 
الحيـــاة. كان يســـتمتع بمجلـــس القـــات في 
صنعاء، حيـــث كانت نقطة ضعفـــه الوحيدة 
مراعاة أفراد أســـرته أكثر من اللزوم أحيانا، 
وال ينسى الكالم في الفن واألدب والسياسة، 
وآخـــر مطعم دخله في إحدى مـــدن الواليات 
المتحدة أو فـــي هذه المدينـــة األوروبية أو 
تلك… أو فـــي بيروت التي كان يكـــّن لها وّدا 

خاصا، بل خاّصا جّدا.

خيرالله خيرالله: 

كلما عرفت اليمن 

واليمنيين اكتشفت كم 

أنك تجهله وتجهلهم

18 مايو: خيرالله خيرالله يوقع كتاب حرائق 

اليمن: شهادات من الداخل في بيروت
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الكاتب شاهد على انهيار دولة 

الجنوب، ثم مرحلة الوحدة اليمنية 

التي تحققت في 1990، وحرب 

صيف 1994 وصوال إلى االنقالب 

على النظام املعقد الذي أقامه 

علي عبدالله صالح في العام 2011 

وصعود الحوثيني، أي إلى انهيار 

اليمن الذي عرفناه 
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} قبل أيام، في السادس من/ مايو، ألقى 
أمني عام حزب الله، السيد حسن نصرالله، 

كلمة أمام جموع ما يسمى بهيئة دعم 
املقاومة اإلسالمية، وكانت خطب نصرالله 

حتظى باحتفاء وسائل اإلعالم املوالية إليران 
وخلصومها، لكن احلال تبدل، متاما كمآل 

شعبية ”سيد املقاومة“ عربيا وإسالميا، فمن 
رمز متربع على عرش القداسة، إلى منوذج 

انقسام يطغى كارهوه على محبيه، كان 
نصرالله قاسما مشتركا بني طوائف املسلمني 
والعرب، وانتهى عنوان طائفة أكثر من كونه 

أيقونة طائفية، ومن قالوا عنه علما ملفاخر 
العروبة واإلسالم اكتشفوه ذيال إيرانيا 

ونتوءا إرهابيا.
وكان مضمون كلمته يشير – بال 

قصد– إلى أسباب انحدار صاحبها وانهيار 
صورته، رجل الوعد الصادق أصبح سيد 
األكاذيب، فبمجرد اشتعال اخلصومة بني 

السعودية وإيران لم تعد إسرائيل شرا 
أكبر، إمنا السعودية، ثم أشاد بها ساهيا، 

فالسعودية تتقهقر واملقاومة تتقدم، ومع ذلك 
فالسعودية تعطل احللول – من وجهة نظره 
– في اليمن وفي سوريا وفي لبنان وجتيش 

العالم ضد ”املقاومة“، وهو يقصد بذلك أنها 
توقف الزحف اإليراني وحتشد العالم خلف 

توجهها السياسي، وهذا دليل قوة ال ضعف، 
ومن تفصيالت كالم نصرالله نلمس انحياز 
السعودية التام ملنطق الدولة في اليمن وفي 

غيرها، فالشكر له على تأكيده.
يقول نصرالله إن ”املقاومة“ في أفضل 

أيامها، وعجبا من أيامها األفضل التي 
صنفتها باإلرهاب خليجيا وعربيا وإسالميا 
ودوليا، والعقوبات الدولية تتوالى لتجفيف 

منابعها املالية املشبوهة، والقبض على 
شبكات املخدرات وغسيل األموال التابعة 

لها من أميركا وفرنسا إلى كوملبيا واملكسيك 
وغينيا بيساو، مرورا باإلكوادور وأستراليا 

وأملانيا وهولندا، وشبكات جتسسها 
وإرهابها تسقط في دول اخلليج واحدة تلو 

أخرى.
حيرنا أمني احلزب اإللهي، هل السعودية 

عميلة ألميركا، أم أن أميركا عميلة للسعودية؟ 
اململكة تعطل انتخابات الرئاسة في لبنان 

مع أن النواب املقاطعني هم عمالء بشار 
األسد وإيران، وعلى ذكر طاغية دمشق، 
يقول نصرالله بأن املعارضة السورية ال 

وزن لها، والغريب أن ذلك الكيان الهالمي 
صامد رغم تآمر العالم عليه، وطاغية دمشق 

املدعوم، كليا وحقيقيا، من احلزب اإللهي 
واحلرس الثوري اإليراني وروسيا عاجز 

عن االستقرار، فمن بالله الذي ال وزن له؟ من 
الذي يتقدم ومن الذي يتقهقهر و“املقاومون“ 

يتحولون إلى أسرى في خان طومان وغير 
خان طومان؟

وبقيت النكتة التي قالها إن السعودية 
أصبحت تقيم عالقات مباشرة مع إسرائيل 

وهذا هراء صرف، فلقاءات األمير تركي 
الفيصل – الذي ال يحمل أي صفة رسمية– 
مع شخصيات إسرائيلية متت في محافل 

علمية، ووجهة نظره التي طرحها غير مرة، 
أكدت التمسك بالثوابت العربية وبالقضية 
الفلسطينية، وما فعله ليس خارجا عن فعل 

قيادات عربية وإسالمية منها اإليرانية ومنها 

السورية، لكن نصرالله ال يرى سوانا متغافال 
عن حلفائه ومرجعياته، ومنهم فالدميير 

بوتني الذي ينسق يوميا مع بنيامني نتنياهو 
على رؤوس األشهاد، ومنهم احلوثيون 

الذين باعوا يهود اليمن إلسرائيل، فصراخ 
نصرالله على قدر أمله، لكننا نقول ملن يصدقه، 

إن غياب تركي الفيصل عن تلك احملافل 
يعني، حتما وقطعا، سيادة وجهة النظر 

اإلسرائيلية وانتشارها من دون أن يكبحها 
رأي مضاد من شخصية وازنة، فالشكر له مع 

العرفان.
وال يحق لنصرالله أن يحدثنا عن 

إسرائيل بعد أن غدا حزبه وإيرانه أسوأ من 
إسرائيل، وجرائمهما في العراق وسوريا 
ولبنان شاهدة، ولن نذّكر بغير حصارهما 

ملضايا وتهجيرهما ألهالي الطفيل وغيرها، 
وليس بعد ذلك مذمة. ما يهمنا، أن توقيت 

كلمة السيد، جاء ليلة ذكرى فاضحة حلزبه 
وإليرانه، أحداث 7 أيار 2008، ومن الواجب 
التذكير بها، فذاكرة القطط أقوى من ذاكرة 

بعض اللبنانيني والعرب.
انتهى التمديد القسري للرئيس 

إميل حلود، وقبل ذلك وبعده قام احلزب 
اإللهي واألجهزة األمنية السورية باغتيال 
شخصيات لبنانية وطنية عارضت احتالل 
سوريا وإيران للبنان، لم تفرق االغتياالت 
بني مسلم ومسيحي، ولم متايز بني مدني 

وعسكري، استخدم احلزب اإللهي تابعه 
املسيحي، ميشال عون، الختالق الفراغ 

ومتديده كما يجري هذه األيام، كان مرشحا 
قوى 14 آذار هما بطرس حرب ونسيب حلود، 
رفضت قوى 8 آذار انتخاب أحدهما وأصرت 

على فرض عون، فطرح سعد احلريري قائد 
اجليش ميشال سليمان مرشحا للجمهورية 

بعد مبادرتني القتا فشال ذريعا؛ األولى 
أطلقتها جامعة الدول العربية، والثانية 

تبنتها فرنسا نيكوال ساركوزي، وافقت قوى 
8 آذار على املرشح اجلديد، لكنها استمرت 

في التعطيل، متاما كما يجري هذه األيام بعد 
قيام تيار املستقبل بترشيح سليمان فرجنية 

حليف حزب الله وبشار األسد.
وفي ظل الفراغ وقبله، عاصر اللبنانيون 

أحداثا مزلزلة، حرب متوز التي افتعلها 
حزب الله مع إسرائيل، وخرج لبنان منها 

ضعيفا ومنقسما ومديونا أكثر، قامت قوى 8 
آذار باالعتكاف عن احلكومة بغية إسقاطها 
وتعطيل احملكمة الدولية، وحاصر جمهور 

املمانعة السراي احلكومي، لكن صمود 
الرئيس فؤاد السنيورة كان مشرفا، وردا 

على صموده أطلق بشار األسد تنظيما عميال 
له شمال لبنان ضد اجليش في مخيمات 

النهر البارد ومنها، واتخذ السنيورة 
قراره التاريخي بدك جماعة ”فتح اإلسالم“ 
اإلرهابية املنتسبة زورا إلى فلسطني رغم 

معارضة نصرالله يوم قال ”النهر البارد خط 
أحمر“.

وفي خضم هذه التفاعالت العاصفة، 
اكتشفت احلكومة اللبنانية كارثتني؛ األولى 

هي شبكة اتصاالت سلكية غير شرعية تابعة 
حلزب الله خارج مسرح العمليات (والغريب 

أن احلزب اليوم يزايد في قضية كابل إنترنت 
غير شرعي)، والثانية هي اكتشاف كاميرات 
جتسس تابعة للحزب في حرم املطار، األمر 

الذي فسر أكثر من اغتيال مت بعد وصول 

سياسيني مباشرة إلى لبنان، ضغط وليد 
جنبالط التخاذ إجراءات صارمة، وبالفعل، 

استنادا إلى حقها السيادي  قررت احلكومة – 
الذي ال لبس فيه – إقالة مدير أمن املطار 

ووضع شبكة االتصاالت في عهدة اجليش، 
وهنا انكشف املستور.

أليام قام احلزب اإللهي باحتالل بيروت 
وترويع اجلبل، وقتل أقله 71 مواطنا لبنانيا، 
واعتدى على تلفزيون تيار املستقبل، وانتهك 

حرمة البيوت، وأطلق النار على جنازات، 
فعليه من الله ما يستحق، ومن حسن 

احلظ أن اجلبل أوقفهم عند حدهم وأثخن 
خسائرهم، وكالعادة وقف الرئيس السنيورة 

وسمير جعجع كاجلبال الراسخة، فانعقد 
مؤمتر الدوحة الذي عالج األزمة مؤقتا. وكان 

وزير اخلارجية السعودية األمير سعود 
الفيصل – رحمه الله – قد اقترح قبل مؤمتر 

الدوحة إرسال قوات عربية إلى بيروت، وليت 
املجتمع الدولي وافق على اقتراحه.

وكان احلزب اإللهي يصف السنة 
بامليليشيات، لكنهم أثبتوا أنهم أهل السلم 
والتحضر، وأسقطوا مع اللبنانيني األحرار 

والشرفاء من قوى 14 آذار، خيارات املشروع 
اإليراني في انتخابات 2009 حتت شعار ”ما 

مننسى والسما زرقا“.
7 أيار رمز لهوية احلزب اإللهي وجرائمه، 

وأزمة بعض قوى 14 آذار هي تقوقعها في 
ذلك اليوم وعجزها عن التحرر من ظروفه 
وتداعياته، في حني يصف نصرالله يوم 

7 أيار ”باليوم املجيد“، هذا هو نصر الله 
وحزبه وتلك هي مشكلتنا معهما، وسيعلم 

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

يوم تعرضت بيروت الحتالل إيراني دنيء

{الدور الذي لعبه حزب الله منذ تركه للحدود وتغيير هدفه من إســـرائيل إلى لبنان ودول 

المنطقة، أظهر للعالم حقيقة النوايا العدوانية لنظام والية الفقيه تجاه المنطقة}.

محمد علي احلسيني
األمني العام للمجلس اإلسالمي العربي في لبنان

{يرى البعض أن الخطر األكبر هو الجهاد الســـني، األمر الذي يستلزم التعاون مع إيران، لكن 

هذه الفكرة تهمل الدور الذي لعبته إيران في المساهمة في احتدام الطائفية}.

مايكل سينغ
املدير اإلداري ملعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

} مشكلتنا هي تصديق الكثير من أبنائنا 
العرب أن إيران حتارب األمويني في سوريا. 
لدى أولئك اإليرانيني هذا االدعاء وغيره من 

األعاجيب التي يستخدمونها للترغيب في 
القتال في كل من سوريا والعراق واليمن 

وغيرها.
هذه احلرب، من وجهة نظرهم، ليست 

أكثر من عملية متهيد لظهور املهدي وخروجه 
من سردابه العجيب والذي بدوره سيقوم 

بإنقاذهم من مظلوميتهم التاريخية ويرفعها 
عنهم. هذا األمر شديد الوضوح في سوريا 

التي شهدت تدخال إيرانيا مباشرا سواء 
من خالل صنيعتها ”الدواعش“، أو بواسطة 

قواتها التي تدفعها إلى الداخل السوري. 
املالحظ أنه ومنذ اندالع الثورة السورية 

واملراجع اإليرانية حتّرض على جتنيد 
الشباب الشيعي في كل مكان، ثم العمل على 

إرسالهم للقتال في سوريا حتت شعارات 
ال تبتعد كثيرا عن الشعار الرئيس ”الدفاع 
عن أهل البيت“. احلال لم يتوقف هنا، بل 

كان التحريض مستمرا حتى بلغ بهم األمر 
أن أصبحوا يحّرضون األطفال للقتال في 

سوريا. وقد سبق إليران الكشف عن وجود 
نحو مئتي ألف مقاتل حتت السيطرة وهم 

جاهزون ألي عمل تطلبه احلكومة اإليرانية 
في سوريا والعراق.

إضافة إلى ما سبق تقوم إيران بعمليات 
تدريب كبيرة ملختلف اجلنسيات في عدد 

من املراكز التدريبية في طهران ثم إرسالهم 
إلى حيث تريد. من ذلك ما اكتشفته الكويت 
من خاليا تعمل مع إيران وما اكتشفته من 

أسلحة وغيرها مما مت تهريبه من جارة 
السوء فارس. عمليات التدخل الفارسي في 

شؤون الدول األخرى هي جزء من سياسة 
النظام اإليراني الذي يسعى إلى تصدير 

ثورته للخارج. بل لعلها ضمن أجندة الدولة 
فقد بدأت هذه العمليات منذ الفقيه األول 
”اخلميني“، ولكنها اصطدمت مع البعث 

العراقي ألكثر من ثماني سنوات في حرب 
طاحنة ثم كادت تتوقف متاما حتى سقوط 
بغداد عام 2003 وتسليم العراق على طبق 
من ذهب إلى إيران، لتنطلق مرة أخرى في 

سياستها الرامية إلى التخريب والدمار. 
نتائج التدخل اإليراني في أي دولة، سواء 
كان ذلك التدخل عسكريا كما هو احلال في 
العراق وسوريا، أو كان بواسطة خالياها 

كحزب الله في لبنان واحلوثيني في اليمن، 
تساعد احلكومة اإليرانية على أن تكون جزءا 

من مكونات الدولة وتفرض عليها ما تشاء. 
رمبا، وإلى حد ما، ميكن استثناء اليمن 
بسبب ”عاصفة احلزم“ التي أوقفت ذلك 

التدخل ومحاوالت السيطرة اإليرانية على 
األرض اليمنية. املهم هنا هو أن أي عملية 

تقوم بها إيران ال ميكنها أن تنجح ما لم 
تهدف إلى – أو تسعى أثناء وجود – خراب 

ودمار ونوع من الفوضى لتكون املكان 
املناسب لتلك اخلاليا للسيطرة والتحكم، ثم 

ابتالع دروس الثورة اإليرانية التي تعمل في 
اخلارج الفارسي للتدمير وفي الداخل للبناء.
ولعل من املناسب اإلشارة إلى ما يسمى 

بفيلق القدس الذي يرأسه قاسم سليماني 
كأحد أهم املكونات الفارسية التي تعمل 

متجاوزة احلكومة اإليرانية وترتبط ارتباطا 
مباشرا بالولي الفقيه. هذا الفيلق يضم 

أكثر من مئة ألف جندي من احلرس الثوري 
ويعمل في العراق أساسا ويدخل سوريا 

لدعم جيش النظام السوري ولقتال من 
يصفونهم بأنهم أحفاد األمويني. يعمل هذا 
الفيلق على آليات تصدير الثورة اخلمينية 

للدول العربية املجاورة لفارس ويتلقى 
تعليماته مباشرة من الولي الفقيه، ولذلك 

فإن لرئيسه سليماني مكانة خاصة في إيران 
تسمح له بتجاوز الرئيس روحاني في الكثير 
مما يقوم به، رغم أن الرئيس اإليراني احلالي 

قد أجنز االتفاق النووي ومتكن بذلك من 
رفع بعض العقوبات عن دولته، مما يعطيه 
مساحة رضا جيدة عند وليهم الفقيه. وأيا 

كان، فإن املكون الرئيس لهذا الفيلق هو 
احلرس الثوري الذي له تاريخ سيء مع من 

يسمونهم باإلصالحيني، إضافة إلى دوره في 
قمع ”االنتفاضة اخلضراء“ قبل عدة أعوام. 
لكن هذه العداوات مع اإلصالحيني ال متنعه 
من الوقوف مع احلكومات الفارسية ودعمها 

ومساندتها، دون أن يتعارض ذلك مع سياسة 
احلرس الثوري وتوجهاته وأعماله وأهدافه، 

ودون تبرئة اإلصالحيني من األهداف 
الفارسية.

جميع ما تقوم به تلك األجهزة وقواتها 
تعتمد فيه على خياالت تاريخية وأوهام 

سقطت فيها أعداد كبيرة من الناس الذين 
يؤيدونها ويسعون إلى حتقيق ما تريده 
من متهيد لألرض التي سيخرج إليها، أو 
عليها، ذلك ”املسردب“ منذ ألف عام. ولكن 

املثير للدهشة هو ما يشاهده أولياؤها 
ومؤيدوها أمامهم من تدمير للحياة بكاملها 
لقناعات ال ميكن تنفيذها  كضريبة ”بسيطة“ 
على األرض، إال خارج الدولة الفارسية فقط، 
كالعراق وسوريا واليمن، ثم لبنان في فترة 

الحقة.

احلقيقة التي ال يحاول أولئك األقوام 
املؤيدون التعامل معها هي أن جميع ما 

يحدث ال عالقة له باملذهب الشيعي، إمنا مت 
املذهب كأداة ووسيلة  استخدام ”مظلومية“ 

لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للدولة 
األم. هل هناك من يشك في استفادة إيران من 
النفط العراقي مثال؟ وهل هناك من يظن بأن 

النفط العراقي لم يساهم في احلد من آثار 
العقوبات الدولية املفروضة على احلكومة 
الفارسية منذ سنوات طويلة، أو التخفيف 

من تلك اآلثار؟
هذه هي احلقائق التي يجب أن تصل 
إلى أذهان العرب املنساقني خلف املزاعم 

الفارسية مبحاربة بني أمية. قوم انتقلوا إلى 
عالم آخر منذ ألف سنة، وآخر مختف منذ 

ألف أخرى، تستغلهم فارس للتمدد والتوسع 
وحتقيق حلمها بالدولة الفارسية من قزوين 

إلى اخلليج العربي إلى البحر املتوسط، 
ويدعمها في ذلك أبناؤنا العرب الذين 

انساقوا خلف الدعاية الفارسية ذات املظهر 
املذهبي للتمهيد للمهدي واملخبر السياسي 

في التوسع وحتقيق احللم الفارسي.

إيران.. التمهيد للمهدي

7 أيار رمز لهوية الحزب اإللهي وجرائمه، 

وأزمة بعض قوى 14 آذار هي تقوقعها 

في ذلك اليوم وعجزها عن التحرر من 

ظروفه وتداعياته

أحمد عدنان
كاتب سعودي

د. جمعان الغامدي
كاتب سعودي

جميع ما تقوم به إيران ال عالقة له 

باملذهب الشيعي، إنما تم استخدام 

{مظلومية} املذهب كأداة ووسيلة 

لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية 

للدولة األم

التدخل الفارسي في شؤون الدول 

األخرى جزء من سياسة النظام اإليراني 

الذي يسعى إلى تصدير ثورته للخارج
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آراء
} منذ ثالثة أيام نقلت وسائل اإلعالم 
اجلزائرية الرسمية واخلاصة أن وزير 

الداخلية اجلزائري نور الدين بدوي أعلن أن 
اجتماع مجلس الوزراء القادم سينظر في 

قانون األحزاب وفي قانون االنتخابات، علما 
أن هذه القوانني التي تعني املجتمع اجلزائري 

كله لم تنزلها احلكومة إلى القواعد احلزبية 
الشعبية املنتخبة للنظر فيها ومناقشتها 
إلثرائها وتعديل ما ينبغي أن يعدل فيها، 
قبل الدفع بها إلى البرملان ومجلس األمة 

للمصادقة عليها وعلى البنود املعدلة.
هذا السلوك الفوقي الذي يسلكه النظام 

اجلزائري يعني أن شعار الدولة املدنية الذي 
يرفعه ليس إال سرابا. ومنذ مدة قصيرة 

دعا عدد من الكتاب واإلعالميني اجلزائريني 
إلى اإلسراع في بناء ركائز الدولة املدنية 

في اجلزائر وذلك لتعزيز احلريات وحقوق 
اإلنسان، ومن أجل سن القوانني العادلة 

التي مبوجبها يكون التداول السلمي على 
احلكم اإلطار الدميقراطي للعمل السياسي 

اجلزائري. ولكن هذه الدعوة وغيرها من 
الدعوات لم تلق آذانا صاغية سواء على 

مستوى الرئاسة أو على مستوى البرملان 
ومجلس األمة واملجلس الدستوري وغيرها 

من الهيئات التابعة للنظام احلاكم.
وفي الواقع فإن النظام اجلزائري، مبا 

في ذلك أحزاب املواالة التي توفر له الغطاء 
األيديولوجي، يجهل أبجديات أسس الدولة 

املدنية، كما أنه ال يستطيع أن يخلع عنه تراث 
االنفراد باحلكم الذي صار مع مرور السنني 

جزءا من هويته ومن وجوده السياسي، 
وبسبب ذلك جنده عاجزا عن التمييز بني منط 

الدولة املدنية وبني الدولة املركزية الشمولية 
التعسفية سواء كانت بقيادة الرجل الواحد 
وحاشيته، أو احلزب الواحد واأليديولوجيا 

الواحدة، أو بقيادة الطبقة املسيطرة على 
الرأسمال املادي والثقافي والسياسي.

الدولة اجلزائرية في واقعها الراهن تتحكم 
فيها ”العصبية“ املؤسسة على خليط متمثل 

في القرابة العائلية أو اجلهوية أو اإلثنية 
الضيقة والوالء الشخصي. إن العمل بهذا 

النمط من العصبية املركبة في اجلزائر أمر 
يتناقض مع مفهوم الدولة املدنية املشروطة 
بتشييد ”الوطنية املدنية“ التي تعَرف غالبا 
بأنها منط من النزعة الوطنية التي ال توجد 

فيها ”الكراهية لألجانب“ من جهة، ومن جهة 
أخرى هي الدولة التي ”حتترم قيم احلرية 

والتسامح واملساواة واحلقوق الفردية“.
ال بد من القول إنه منذ االستقالل إلى 

يومنا هذا لم تنجح اجلزائر في بلورة مفهوم 
”الوطنية املدنية“ التي تتمثل هويتها في 

دفاعها عن ”قيم الهوية الوطنية“ التي يحتاج 
إليها األفراد ”لكي يعيشوا حياة مستقلة ذات 

معنى“ كما يقول أحد املفكرين. ويعني هذا 
أنه ال يوجد فصل بني الهوية املدنية للدولة، 
وبني الوطنية املدنية ”حيث أنه في ظل هذا 

النوع من الدولة ال يصنَّف األفراد أو يعاملون 
مون قانونيا  كمجرد أشخاص بل إنهم يرسَّ
كمواطنني“، وبذلك تكون هذه الدولة دولة 

املواطنني واملواطنات بغض النظر عن النسب 
العرقي واإلثني والطبقي. وأكثر من ذلك فإنه 
في ظل كل هذا تكتسب ”الدولة شرعيتها من 
مشاركة مواطنيها ومواطناتها“ في انتخاب 

واختيار ممثليهم في جميع املؤسسات 

احليوية التي تصنع القانون وتطبقه، 
ومتارس فيها قيادة النشاط السياسي 

واالجتماعي والثقافي والتربوي، فضال عن 
ممارسة التعبير احلر عن الرأي.

ال شك أن إقصاء النظام اجلزائري 
للمواطنني وجمعيات وأحزاب املجتمع 

املدني من املشاركة الفعالة في صياغة وإثراء 
وتعديل قوانني األحزاب واالنتخابات أمر 

يعني مباشرة تغييب كل من الوطنية املدنية 
والدولة املدنية، ويعني أيضا إلغاء الشرعية 

السياسية. وفي احلقيقة إن النظام اجلزائري 
ال ميلك حتى املفهوم الليبرالي االجتماعي 
للدولة املدنية، بل إنه ال يزال يتشبث بقوة 

بأذيال نظام الدولة املؤسس على الرأسمالية 
املتوحشة املستوردة املعرقلة لالنتقال إلى 

طور بناء الدولة املدنية الدميقراطية.
بناء على ما تقدم فإن النظام اجلزائري 

يتمسك بالسيطرة املركزية وبدولة فسيفساء 
”العصب“ التي تتقاسم ريع النفط بشكل 

خاص، وبذلك عطل التحرر احلقيقي للمجتمع 
اجلزائري املتمثل في العيش املشترك في ظل 

تطبيق املساواة االقتصادية التي تتزامن 
معها، أو تنتج عنها، الدميقراطية.

هذا الوضع يذكرني بشهادة مكتوبة وردت 
في كتاب أحد الزعماء اخلمسة للثورة وهو 
الوزير اجلزائري الراحل مصطفى األشرف 

الذي يحمل عنوان ”اجلزائر: أمة ومجتمع“. 
تقول شهادة األشرف بأن اخلطأ الذي وقعت 
فيه اجلزائر بعد االستقالل مباشرة هو منح 

األسبقية لطور الدولة على حساب طور 
املجتمع املدني. ال شك أن األشرف قد نسي أن 
ما مت فعله في اجلزائر ليس بناء طور الدولة، 

وإمنا هو بناء أطوار النظام احلاكم. كما أنه 
لم يقل في كتابه كيف يبنى طور املجتمع وما 
هي هويته، ولم يحدثنا عن الفرق بني مفهوم 

احلكومة أو النظام احلاكم، وبني مفهوم 
الدولة التي تتضمن حتما املجتمع املدني 

الذي ال ميكن تصور وجودها بدونه وبدون 
العناصر األخرى املشكلة لها مثل السكان 

وهويتهم الثقافية والتاريخية، واجلغرافيا 
احملددة للبالد، والسيادة الوطنية، والتراث 

الروحي والتاريخي والثقافي، واملشروع 
املستقبلي الواضح، وكذلك استراتيجيات 
التخلص من كافة أشكال التبعية للخارج.
من هنا ندرك أن مفهوم الدولة املدنية 

يدل على مجموعة خصائص مثل ”مجموع 
املؤسسات املدعوة عموما باملؤسسات 
اخلاصة“ مثل وسائل اإلعالم اخلاصة، 

والنقابات واجلمعيات التطوعية، واألحزاب 
عندما ال تكون في السلطة التنفيذية، 

واملؤسسات الدينية غير التابعة للحكومة. أما 
األجهزة التابعة للحكومة أو للنظام احلاكم 

مثل جهاز القضاء، واملؤسسات القمعية مثل 
الشرطة والقوات العسكرية فهي ليست مدنية 

وال تنتمي إلى ماهية املجتمع املدني.
ال شك أن الدولة احلديثة واملعاصرة، في 
أي من بلدان العالم، لها بوليسها وجيشها 

وجهازها القضائي وسجونها، ولكن مدنيتها 
تقاس بقدر وظيفتها غير القمعية. على هذا 
األساس فإن الدولة اجلزائرية ال متلك بنية 

ذات هوية مدنية بل هي مجرد فسيفساء من 
حكم العشيرة، والرجل الواحد وجماعته، 
وأحزاب املواالة التي تتحكم في ثقافتها 

النزعة التوفيقية والتلفيقية.

لماذا فشلت الجزائر في بناء الدولة المدنية

{مســـاعي تطبيق الرئاســـة التنفيذية باطلة، وتهيئة األجواء النتخابات مبكرة بعد إعالن 

رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تنحيه تصل إلى حد الخيانة}.

دولت بهجلي
رئيس حزب احلركة القومية اليميني التركي

{المجلس الرئاســـي فـــي ليبيا يعمل على توســـيع قاعدة المشـــاركة السياســـية، والتصدي 

للجماعات اإلرهابية، وقد قطع شوطا كبيرا لحل األزمة في البالد}.
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} ال شك أن خمسة أعوام من الفوضى 
وانهيار احلالة األمنية، وتردي الوضع 

املعيشي للناس، وانسداد األفق االقتصادي، 
واالشتباكات املسلحة، قد أوصلت أفراد 

الشعب الليبي إلى حالة من اإلنهاك جعلتهم 
يرضون بأي حل يوقف النزيف ويضع حدا 
للمزيد من التردي، وقد باركوا دون حتفظ 

وبكثير من احلماس واألمل وصول األطراف 
املتنازعة إلى اتفاق الصخيرات، وتشكيل 

املجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني. 
ورغم تأخر املصادقة على احلكومة فقد كان 

وصول املجلس الرئاسي إلى طرابلس فرصة 
إلظهار الترحيب بهذه احلكومة التي تتوحد 

حتتها أجهزة الدولة في كامل البالد، وجتديد 
االلتفاف الشعبي حول مبادرة املصاحلة 

واملجلس املنبثق عنها، واستقباله في 
العاصمة بكثير من احلفاوة واحلماس.
اجلهود التي بذلها أعضاء مجلس 

النواب، املناصرون للمصادقة على حكومة 
الوفاق، كادت تنجح في الوصول إلى نتائج 

مبهجة للشعب الليبي، خاصة بعد خروج 
أغلبية تزيد عن مئة عضو يتعهدون بهذه 
املصادقة ويصدرون وثيقة مكتوبة حتمل 

توقيعاتهم.
ولكن عددا من املعارضني، أغلبهم من 

احلراك الفدرالي البرقاوي، جلأوا إلى 
أساليب غير قانونية وغير دستورية، ورمبا 
غير أخالقية، ملنع هذه األغلبية من ممارسة 

حقها حتت قبة البرملان، في إعطاء املصادقة 
للحكومة اجلديدة، فتعطلت هذه املصادقة 
ملدة تزيد عن سبعة أشهر منذ اختيار فايز 

السراج رئيسا حلكومة التوافق الوطني.

أثناء وجود املجلس الرئاسي في 
طرابلس طرأت أحداث زادت املشهد ارتباكا، 

فكما نعلم أن طرابلس كانت حتت حكم 
جماعات مسلحة تدين بالوالء لإلسالم 

السياسي، هي حتالف جماعات فجر ليبيا، 
وتخضع في معظمها لتيارات ذات هوية 

إسالمية مثل اجلماعة الليبية املقاتلة، 
وجماعة اإلخوان املسلمني، ولم يكن أمام 

املجلس الرئاسي وهو يدخل طرابلس إال أن 
يتعامل مع هذه القوى التي تتحكم في أجهزة 

غرب البالد اإلدارية واألمنية والعسكرية، 
وهي التي استعانت بها على استالم مباني 

الوزارات واإلدارات، ولم يكن غريبا أن يعتبر 
خصوم احلكومة أن ما يحدث هو ارتهان من 

احلكومة اجلديدة لإلسالم السياسي، وأنه 
مهما كانت الهوية املدنية السياسية لرئيس 

املجلس واضحة، فإن النفوذ والقوة سيبقيان 
في يد هذه القوة املتغلغلة في مفاصل اإلدارة 

واملتنفذة في عالم امليليشيات املسلحة، 
وأن املجلس الرئاسي لن يستطيع تفادي 

اخلضوع لسيطرة اإلسالم السياسي متمثال 
في اإلخوان واجلماعة الليبية املقاتلة، وهو 

رأي استطاع خصوم احلكومة في الشرق 
الليبي ترويجه والدعاية له وكسب أنصار في 

صفوف الشعب وداخل البرملان، خاصة بعد 
أن مت بطريقة ارجتالية إنشاء جسد اسمه 

املجلس األعلى للدولة، مبخالفة لالتفاق 
واستباق للتعديل الدستوري، واختيار رئيس 

له لم يحظ بقبول احلراك الشرعي في طبرق 
بسبب تصريحاته املناوئة للجيش وقياداته.

هناك تطوران اثنان دخال على املشهد 
في األيام األخيرة، أولهما كان اللقاء الذي مت 

في القاهرة بني الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي ورئيس املجلس الرئاسي الليبي 
فايز السراج ونوابه، والذي كان واضحا 

أنه مسعى من هذا املجلس للحصول على 
دعم الشقيقة الكبرى لألقطار العربية، ذات 
املوقع القيادي في اإلقليم، وذات العالقات 

املتميزة مع جماعات احلراك السياسي 
املدني في ليبيا، عدا اإلخوان، فهل تنجح 

مصر ورئيسها السيسي فيما فشل فيه 
املجتمع الدولي وقيادته في الغرب والشرق 

ومندوبه األممي، وقد مارسوا شتى الضغوط 
دعما حلكومة الوفاق، ودعوة ألهل احلراك 
السياسي الشرعي وخاصة مجلس النواب 

للمصادقة على هذه احلكومة، ومتكينها من 
العمل وتوحيد األجهزة اإلدارية والعسكرية 
واألمنية في البالد حتت سيطرتها ونفوذها؟

التطور الثاني هو تصاعد الدعاوي 
للدخول في احلرب مع داعش، املوجود في 

سرت، واستنفار احلشود العسكرية على 
مختلف مستوياتها الرسمي والشعبي 

وامليليشياوي، للدخول في معركة احلسم 
معه، وهي حالة استدعتها املنازلة التي 

دخلها اجليش الوطني ضد اإلرهاب الداعشي 
في بنغازي وأجدابيا، وإعالن قيادة اجليش 
مواصلة املعركة مع هذه العناصر اإلرهابية 
واالنتقال بها إلى مقرها الرئيسي في ليبيا 

وهو مدينة سرت، مما أثار حفيظة ميليشيات 
الغرب الليبي، وعلى رأسها ميليشيات 

مصراتة، التي أعلنت حالة االستنفار للقيام 
بنفس املهمة، لكي ال يذهب املجد إلى اجليش 

الوطني وقائده خليفة حفتر، ووقوع الهالل 
النفطي بكامله حتت سيطرته، وهو ما دعا 

رئيس املجلس الرئاسي إلى طلب التريث من 
أجل تنسيق القوى لدخول املعركة التي هي 
معركة الشعب الليبي بأكمله وليست معركة 

قوة عسكرية في شرق البالد أو غربها.
كانت معركة القرضابية عام ١٩١٥ في 
براري سرت أكبر معارك اجلهاد الوطني 

ضد اإليطاليني، ومنيت فيها جيوش الغزو 
بأكبر هزائمها، ألن الليبيني دخلوها متحدين  
حتت راية واحدة هي راية التحرير والكرامة 

لكل أبناء البالد، ولهذا السبب سميت 
معركة الوحدة الوطنية، واملعركة مع داعش 
فوق نفس األرض، ستكون انبعاثا للوحدة 
الوطنية  وحتقيقا لنصر جديد ضد أعداء 

البالد، لذلك فهي فرصة لنرى حالة نفير تعم 
كل مستويات احلراك السياسي، لتوحيد 

الصفوف ودخول املعركة ضد داعش، التي 
ستكون استئصاال لهذا السرطان الذي 

استشرى في جسد الوطن، ومرحلة جديدة 
يدخلها الليبيون لبناء دولتهم احلديثة.

ليبيا: الحاجة إلى قرضابية جديدة

أحمد فايز القدوة
كاتب صحفي فلسطيني

رئيس المجلس الرئاسي دعا إلى التريث 

من أجل تنسيق القوى والجهود لدخول 

المعركة ضد داعش، التي هي معركة 

الشعب الليبي بأكمله وليست معركة 

قوة عسكرية في شرق البالد أو غربها

د. أحمد إبراهيم الفقيه
كاتب ليبي
الالفقفقيه رااهيمم إبإ أأحممد د

أزراج عمر
كاتب جزائري

اا أأز
ري جز ب

} ال يستطيع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أن يجلس هادئا في قصره األبيض 
الذي شيده لالحتفاء برئاسة ”مدى احلياة“ 

من دون فرملة وسائل اإلعالم املختلفة للتأكد 
من خلّوها من أي انتقادات الذعة على أدائه 

املريب في السلطة.
الرجل يستطيع أن يحرك احملامني 

والقضاة في بلد أوروبي عريق من أجل 
”قصيدة“ تنتقد بطشه وحقده واستبداده ضد 

معارضيه. ال ميكن تصور بلد إسالمي مثل 
تركيا برئيس ميتلك هواية ”تذويب“ املعارضة 
وقمعها وإنهاء أي وجود فعلي لها. أردوغان 

تزعجه كثيرا األخبار التي تكشف سياسته 
الداخلية املستبدة وعالقاته املشبوهة مع 

جماعات متطرفة مختلفة حول العالم.
الرئيس التركي يعتقد أن اإلعالم املعارض 

”سرطان“ يهّدد عرشه السلطاني في أنقرة، 
حيث يعمل على إنهاء أّي معارضة داخلية 

وخارجية ملشروعه السلطوي.
أردوغان يقسو على اجلميع بال استثناء، 

وال يريد أن ينعم أحد باألمن طاملا أنهم 
يهددونه في عقر داره. باختصار شديد 

يريد سلطة ورئاسة بال معارضة. انتقادات 
املعارضني ألداء حكومته ورئاسته تقلقه كثيرا 

حتى لو كان املنتقدون من أشد املقربني إليه.
الرجل احلاكم منذ ١٤ عاما (رئيسا للوزراء 

ومن ثم رئيسا) اختلت لديه املوازين واختلفت 
شعاراته، ويبدو أنه يسلك طريقا سينتهي به 

إلى دكتاتور بال منازع. قمع تظاهرات بكل 
قسوة وحجب وسائل التواصل االجتماعي 
وقيد احلريات، بل تاجر بالالجئني من أجل 

مصالح شخصية. فماذا يريد بعد؟
ما يريده بكل تأكيد ليس ما يطمح إليه 

الناخب التركي الذي أوصله إلى كرسي 
الرئاسة. هو يريد رئاسة ”مدى احلياة“ أسوة 
بزعماء عرب مت خلعهم من مناصبهم. هو من 
غّنى كثيرا للثورات ولقادة اإلخوان ودعمهم 

ملواصلة التخريب في بلدانهم باسم ”اإلسالم 
واحلرية ومحاربة االستبداد“.

اليوم ماذا ميكن أن يجيب رجل ”القصر 
األبيض“ عن شعاراته السابقة وهو ميارس 
أدوات االستبداد بحق شعبه التركي وبحق 

حزبه وقادته الذين أوصلوه إلى ما هو عليه 
اآلن؟ ماذا سيقول ألحمد داود أوغلو، صاحبه 
وشقيقه ومحقق أحالمه، بعد أن اجتّزه أخيرا 
من رئاسة العدالة والتنمية. داود أوغلو يعرف 

قبل غيره هو أردوغان وماذا يريد.
رئيس تركيا الطامح إلى دخول االحتاد 
األوروبي لن يهدأ له بال قبل القضاء على 
جميع معارضيه. بدءا من كولن ولكنه لن 

ينتهي عند داود أوغلو. يريد نظاما رئاسيا 
بـ"صالحيات مطلقة لرئيس مستبد“. 

الداخل ليس أقل سوءا من اخلارج املنزعج 
كثيرا من سلوك رئيس بلد إسالمي كبير. 
حتالفاته غريبة مع أعداء العرب، يحارب 

داعش ويدعمه في اخلفاء. يتقرب من طهران 
في حلظات الصدام العصيبة مع العرب الذين 
من املفترض أنهم حلفاء وهو حصنهم املنيع. 
عن ماذا يبحث أردوغان في متاهات السياسة 

اجلديدة التي بدأت في منطقتنا منذ ٢٠١١.
ما يبحث عنه أردوغان يتعدى حدود 
تركيا. يريد زعامة إقليمية ال تنتهي عند 

أبواب دمشق، بل تتعداها لتصل إلى أبعد 
نقطة عربية. يريد إعادة إحياء ”إمبراطورية“ 

منتهية الصالحية. تغلغل في الصومال بحجة 
العمل اإلغاثي، دعم ميليشيات متشددة في 

ليبيا بحجة السالم، تاجر بعالقته مع حماس 
من أجل تطبيع مهني مع تل أبيب.

حديثه عن قتل ثالثة آالف عنصر من 
تنظيم داعش ال يخفي ثغرات أمنية كبيرة أدت 

إلى فرار قادة من التنظيم املتطرف من سجن 
تركي قبل نحو شهر، وقد ال ينهي اجلدل 

الدائر بشأن عالقات استخباراته بهذا الشر 
املستشري في العراق وسوريا.

أردوغان، الذي يتخذه البعض منوذجا في 
احلداثة اإلسالمية، أضحى موضع تساؤالت 

عميقة عن مدى قدرة منوذجه املترنح على 
الصمود في وجه عواصف املنطقة املتغيرة.

أردوغان.. دكتاتور يقاتل نفسه

رئيس تركيا الطامح إلى دخول االتحاد 

األوروبي لن يهدأ له بال قبل القضاء 

على جميع معارضيه. بدءا من كولن 

ولكنه لن ينتهي عند داود أوغلو. 

يريد نظاما رئاسيا كامل الصالحيات، 

{صالحيات مطلقة لرئيس مستبد}

الدولة الجزائرية ال تملك بنية ذات 

هوية مدنية بل هي مجرد فسيفساء 

من حكم العشيرة، والرجل الواحد 

وجماعته، وأحزاب املواالة التي 

تتحكم في ثقافتها النزعة التوفيقية 

والتلفيقية



} ديب - انطلقـــت في دبي أمـــس اجتماعات 
كبار املســـؤولني في الوزارات املعنية مبلفات 
العمـــل وتنقل العمالة فـــي الدول األعضاء في 
”مســـار حوار أبوظبـــي“ الذي ينظمـــه املكتب 

الدائم للحوار في اإلمارات.
ويركز احلوار أساســـا علـــى كيفية تطوير 
منـــاذج ملعاجلة االختـــالل الهيكلـــي للنماذج 
املعمول بها حاليا وإرساء التعاون احلكومي 
الثنائي واملتعـــدد األطراف لتطوير أســـاليب 
تخضـــع للرقابة الفعالة وتســـتند إلى معايير 

عاملية.
وتشارك في االجتماعات 16 دولة هي الهند 
ونيبال  وبنغالديـــش  وإندونيســـيا  وماليزيا 
وباكســـتان والفلبـــني وســـريالنكا وتايالنـــد 

وفيتنام، إضافة إلى دول اخلليج الست.
كمـــا تشـــارك أيضـــا وفـــود مراقبـــة مـــن 
احلكومة السويسرية ومنظمة الهجرة الدولية 
ومنظمة العمل الدوليـــة واللجنة االقتصادية 
االجتماعية لغرب آســـيا (اإلســـكوا) ومنتدى 
الهجرة في آسيا وخبراء من جامعات ومراكز 

بحثية من دول اخلليج والواليات املتحدة.
وتعاني ســـوق العمـــل اخلليجية من عدم 
جتانس القواعد التنظيمية واختالفها بني بلد 
وآخر، ما يكبد أصحاب العمل خســـائر فادحة 
فضال عـــن مســـاهمة احلكومات فـــي تغطية 

تكاليف العمالة الوافدة، بحسب اخلبراء.
ولتفـــادي هذه املشـــكلة تســـعى اجلهات 
املشاركة في احلوار إلى استكمال خططها عبر 
وضع اســـتراتيجيات وتوصيات تتناسب مع 

التغيرات احلاصلة في هذا القطاع احليوي.
وأكد مبارك الظاهـــري وكيل وزارة املوارد 
البشرية والتوطني اإلماراتي أن حوار أبوظبي 
الـــذي انطلـــق فـــي 2008 وما انبثـــق عنه من 
مبادرات وبرامج مشـــتركة أصبح يشكل مظلة 

للحوار بني الدول اآلسيوية في هذا امليدان.
وقـــال خالل افتتـــاح املؤمتـــر إن ”احلوار 

فرصـــة لدعم الشـــراكة بني الـــدول مبا يخدم 
أســـواق العمـــل ومبـــا يســـهم فـــي التعرف 
على أفضل املمارســـات الشـــفافة ومســـاعدة 
احلكومـــات األعضـــاء علـــى تطبيقهـــا عبـــر 
التعاون الثنائـــي واجلماعـــي لتعظيم فوائد 

تنقل العمالة“.
ويتطلـــع احلـــوار إلـــى وقف املمارســـات 
الســـلبية التي يتعرض لهـــا العمال من خالل 
التعـــاون بني احلكومـــات األعضـــاء وتعزيز 
أنظمة الرقابة على شركات التوظيف اخلاصة 
وحتقيق درجة عالية من الشـــفافية والتنسيق 
أدوار  واســـتثمار  الرقابيـــة  أنظمتهـــا  بـــني 

منظمات املجتمع املدني.
وطالـــب الظاهري باعتمـــاد آليات مبتكرة 
فـــي مجال تدريـــب وتأهيل العمالـــة ومواكبة 
التقنيـــات احلديثة في الشـــركات املســـتقدمة 
للعمالـــة والباحثـــني عن عمل بدول اإلرســـال 
واالســـتفادة من أفضـــل املمارســـات حلماية 
حقوق أطـــراف العالقـــة ”العمـــال وأصحاب 

العمل“.
وتشـــارك اإلمارات في املشروع التجريبي 
لتطويـــر منـــاذج مشـــتركة لتهيئـــة العمالـــة 
املســـتقدمة وكذلك فـــي املشـــروع النموذجي 
حول تطويـــر املهـــارات واالعتـــراف املتبادل 
بهـــا، والذي يجـــري تطبيقه حاليـــا في الهند 

وباكستان وسريالنكا واإلمارات.
كما تنكـــب منذ فترة على القيام بدراســـة 
ميدانيـــة كلفـــت بإعدادهـــا مـــن قبـــل منظمة 
الهجـــرة الدوليـــة عـــن صناعـــة اســـتقطاب 
وتوظيـــف العمالة اآلســـيوية بـــدول مجلس 
التعاون اخلليجي وتشـــخيص مواطن اخللل 

في ممارسات االستقدام وكيفية معاجلته.
وتعتبـــر العمالـــة الوافـــدة مكونـــا مهما 
وأساسيا في ســـوق العمل واحلياة التجارية 
في دول اخلليج عبر اإلســـهام بشكل كبير في 

املسيرة التنموية من خالل املشاركة في أعمال 
البناء واالســـتثمار واملســـاهمة فـــي دميومة 
أغلب القطاعـــات االقتصادية والبنية التحتية 

من بينها قطاع النقل.
وشـــكلت دول اخلليج العام املاضي فريق 
عمل يضـــم ممثلني عـــن احلكومـــات واحتاد 
الغـــرف اخلليجيـــة لوضع وثيقـــة عمل تنظم 
سوق االســـتقدام متهيدا إلطالق استراتيجية 

موحدة الستخدام العمالة الوافدة.
وقـــال عبداللـــه املطوطح نائـــب مدير عام 
الهيئـــة العامة للقوى العاملـــة في الكويت إن 
”الكويت أعدت معاييـــر للحد األدنى للمهارات 
املطلوبـــة للمهـــن املتواجدة في ســـوق العمل 

بهدف حماية طرفي االنتاج“.
وأكـــد أن تلك املعايير تنســـجم مع أهداف 
وغايـــات حوار أبوظبـــي حيث تقـــوم الهيئة 
العامـــة للقـــوى العاملة مبتابعة إعـــداد إطار 

معايير خليجية ومهنية موحدة لعدد من املهن 
من خالل أربع مراحل.

ورغم الدور الكبير الـــذي تقوم به العمالة 
الوافدة في تنمية دول اخلليج ظهرت – مبرور 
الوقـــت ومع النهضة التنموية التي شـــهدتها 
هذه الدول – مشكالت سلبية لتلك العمالة على 
أكثـــر من صعيد مما جعلها في بعض األحيان 

تبدو أزمة مستعصية احلل.
وتشـــير تقديرات إلى أن عـــدد العمالة في 
اخلليج يبلغ 14 مليون شخص مبا ميثل نحو 
80 باملئة من حجم القوى العاملة في اإلمارات 
وقطر والكويت ونحو 60 باملئـة في السعـودية 
حتويالتهـــا  وتصـــل  وعمـــان،  والبحريـــن 
ســـنويا إلى قرابة 35 مليــــار دوالر نصفها من 

السعودية.
ويؤكـــد ســـرياكو الغون زاد وكيـــل وزارة 
العمل والتشـــغيل في الفلبني رئيســـة الدورة 

السابقة للمســـار أن حوار أبوظبي يعد إطارا 
جيدا للتعاون بهدف تنســـيق اجلهود في هذه 

املسألة.
وقال إن ”النقاشـــات تركـــز على املبادرات 
اجلديـــدة لتعزيـــز التعاون الثنائـــي واملتعدد 
بني مختلف األطراف خالل الســـنوات القادمة 
لضمـــان ممارســـات التوظيف أكثر شـــفافية 

وقانونية للعمالة“.
وإلى جانب حكومات الدول املعنية شـــارك 
في اجللســـات باحثون ومتخصصون وخبراء 
من جامعات ومراكز بحثيـــة ومنظمة الهجرة 
الدولية ومنتدى آسيا للهجرة والفلبني والهند 
ومنظمة العمـــل الدولية وشـــركة ”بيت.كوم“ 
التـــي متتلك أكبر موقع للوظائف في الشـــرق 
األوســـط، فضال عن كبار املسؤولني في جهات 
احتاديـــة ومحلية إلى جانب مديرين تنفيذيني 

ملؤسسات من القطاع اخلاص.
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للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ حققت مجموعة تويوتا أكبر 
منتج سيارات في العالم، أرباحا 
قياسية في العام املالي املنتهي 

في 31 مارس، بلغت نحو 21 مليار 
دوالر، بزيادة نسبتها 6.4 باملئة 

بفضل إجراءات خفض التكاليف.

◄ سجل إنتاج املصانع البريطانية 

في مارس أكبر هبوط سنوي منذ 3 
سنوات، وبنسبة 1.9 باملئة مبقارنة 
سنوية، نتيجة توقف إنتاج احلديد 

بسبب الطاقة اإلنتاجية الزائدة 
على مستوى العالم.

◄ قالت هيئة التنظيم والرقابة 
البنكية في تركيا إنه يتعني 

دخول العبني جدد إلى البالد 
لبلوغ احلصة السوقية املستهدفة 

والبالغة 15 باملئة من حجم األنشطة 
البنكية في البالد بحلول عام 2023.

◄ عقدت وزارة املياه في جنوب 

أفريقيا شراكة مع إيران لبناء 
محطات حتلية مياه على طول 

املناطق الساحلية لزيادة إمدادات 
املياه، في وقت تعاني فيه جنوب 

أفريقيا من موجة جفاف.

◄ سجلت شركة نوكيا الفنلندية 

لصناعة معدات االتصاالت خسائر 
بلغت 583 مليون دوالر في الربع 
األول من السنة احلالية، ضمن 
أول تقرير لها منذ استحواذها 
على منافستها ألكاتيل لوسنت 

الفرنسية في يناير.

◄ وافق مجلس الوزراء األملاني، 
األربعاء 11 مايو اجلاري، على 

مشروع قانون ينص على فرض 
رسوم على الشاحنات في كافة 

الطرق السريعة، التي يصل طولها 
إلى 40 ألف كيلومتر اعتبارا من 

منتصف عام 2018.

باختصار

{إيران سترفع دعوى ضد واشنطن أمام القضاء الدولي بتهمة مصادرة ملياري دوالر من الودائع 

اإليرانية المجمدة في الواليات المتحدة}.

حسن روحاني
الرئيس اإليراني

{ال يمكـــن االنتصار في المعركة العالمية ضد الفســـاد بين ليلة وضحاها، األمر ســـوف يتطلب 

وقتا وشجاعة وتصميما}.

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

عــــــززت اإلمارات جهودها لقيادة اجلهود اإلقليمية العتماد آليات شــــــفافة في اســــــتقدام 
العمالة، بالتعاون مع دول اخلليج والدول اآلسيوية وعدد من املؤسسات الدولية. وتسعى 
تلك اجلهود إلى إعادة الهيكلة الشــــــاملة لســــــوق العمل في دول اخلليج لترســــــيخ منوذج 

مستدام يتناسب مع رؤيتها املستقبلية.

اإلمارات تقود جهود اعتماد معايير شفافة الستقدام العمالة
[ {مسار حوار أبوظبي} يجمع الدول الموردة والمستقبلة [ مشاركة 16 دولة وعدد كبير من المنظمات والمؤسسات العالمية

مبارك الظاهري:

الحوار فرصة لبحث أفضل 

الممارسات الشفافة واعتمادها 

في استقدام العمالة

عبدالله المطوطح:

أعددنا حزمة معايير 

للمهارات المطلوبة للوظائف 

المتاحة في سوق العمل

} لندن – أظهرت بيانات أن معظم الشـــركات 
إجـــراءات للتحوط من  اتخـــذت  البريطانيـــة 
مخاطر هبوط اجلنيه اإلســـترليني إذا صوت 
البريطانيـــون علـــى اخلـــروج مـــن االحتـــاد 

األوروبي.
جاء ذلك في مســـح أجرته مؤسسة إيست 
أند بارتنرز لألبحاث املصرفية، وشمل حوالي 
800 من بني أكبر ألـف شركة بريطانية. وأظهرت 
النتائـــج أن 80 باملئـــة من الشـــركات الكبيرة 
اتخذت خطـــوات للتحوط مـــن مخاطر هبوط 
حــــاد متوقـع فـي قيمـة العملـة البريطانية في 

حال االنسحاب من االحتاد األوروبي.
وعلى النقيض فإن املسح الذي نشر أمس، 
يشـــير إلى أن 83 باملئة من الشركات الصغيرة 

ومتوســـطة احلجم تعتقد أن اإلســـترليني لن 
يتضرر من خروج بريطانيا من االحتاد، الذي 

يضم 28 دولة.
وقالت 22 باملئة فقط من الشركات الصغيرة 

واملتوسطة إنها تتحوط ملثل تلك املخاطر.
باملئــــة   10 حوالـــي  اإلســـترليني  وفقـــد 
مــــن قيمته منـــذ بداية ديســـمبر مـــع حتـرك 
املستثمرين لألخذ في االعتبـار عنـد حسابهم 
لألسعار توقعات بـأن تصـويتـا باملـوافقة على 
تـرك االحتـاد األوروبـي ســـيـدفـع اإلستـرليني 
إلـــى الهبوط مبا يصـــل إلى 20 باملئــــة أمـام 

الدوالر.
هبــــوط  يتـأرجـــح  أن  املتوقــــع  ومـــن 
اإلســـترليني خـالل األســــابيع الســـتـة التي 

تفصـــل عـن مـوعد االســـتفتاء فـــي 23 يونيو 
املقبل، مع تزايد إجراءات التحوط التي تعني 
بيع اإلسترليني وشراء عمالت أخرى للحد من 
اخلســـائر إذا ما خرجت بريطانيا من االحتاد 

األوروبي.
وســـوف تتناســـب إجـــراءات التحوط مع 
اجتاهـــات اســـتطالعات الرأي، التـــي ترجح 
حاليـــا كفة البقاء في االحتـــاد األوروبي، مما 
يعنـــي تراجـــع املخـــاوف وتراجع إجـــراءات 

التحوط.
أن  محلـــي  اســـتفتاء  ألي  يســـبق  ولـــم 
حظـــي بهـــذا االهتمام العاملـــي، حيث صدرت 
حتذيرات واســـعة من جميع شركاء بريطانيـا 
االقتصاديـــني الكبار ومن جميع املؤسســـات 

االقتصادية واملاليـــة العاملية من خطر خروج 
بـريطانيـا على اقتصـادها واالقتصاد العـاملي.

ويبـــدو أن إيقـــاع التحذيـــرات ســـيرتفع 
مـــع اقتـــراب موعد االســـتفتاء مـــن أجل ثني 
البريطانيني عـــن التصويت ملغـــادرة االحتاد 
األوروبي، وهو احتمال يبدو مستبعدا في ظل 

إجماع األوساط االقتصادية على رفضه.

الشركات تتحوط لهبوط اإلسترليني إذا تركت بريطانيا االتحاد األوروبي

ديون الحكومة اليابانية

تبلغ 9.6 تريليون دوالر

ناشطة تحمل صورة المدير التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال في باريس أمس خالل جلسة استجوابه في البرلمان الفرنسي بشأن التهرب الضريبي

} طوكيــو – كشـــفت بيانـــات رســـمية أن 
الديـــن العـــام الياباني ارتفع بنحـــو 41 مليار 
دوالر خـــالل الربـــع األول من العـــام احلالي، 
ليصل إلى 9.6 تريليون دوالر في نهاية مارس 

املاضي.
وأرجعـــت وزارة املاليـــة اليابانية ســـبب 
االرتفاع إلى النقص في املوارد املالية وســـط 
تضخـــم تكاليف اإلعانات االجتماعية بســـبب 
زيادة أعداد املســـنني. وأوضحـــت أن الديون 
تتألـــف مـــن 8.38 تريليـــون دوالر على شـــكل 
ســـندات حكومية، والباقي على شـــكل قروض 
من املؤسســـات املالية وفواتير متويل وأذون 

خزانة قصيرة األجل.
وبلغـــت حصة الديـــن العام لـــكل فرد من 
سكان اليابان البالغ عددهم 127 مليون نسمة، 
80 ألف دوالر في نهاية السنة املالية في موفى 

مارس املاضي.
وتظهر األرقام أن نســـبة الدين العام تصل 
إلـــى 209 باملئـــة من الناجت احمللـــي اإلجمالي 
البالـــغ نحـــو 4.6 تريليـــون دوالر، لتواصـــل 
اليابان تصدرها لقائمـــة أكثر الدول مديونية 

في العالم.
وقالت الـــوزارة إن االحتياطيات األجنبية 
لدى البنك املركزي ارتفعت بشكل طفيف لتصل 
إلـــى 1.262 تريليـــون دوالر فـــي نهايـــة أبريل 

املاضي.

العمالة الوافدة.. تحديات ومخاطر

بالمئة نسبة الهبوط 

المتوقع في قيمة 

اإلسترليني إذا خرجت 

بريطانيا من االتحاد األوروبي
20



رانيا الجمل

} الظهــران (الســعودية) – كشـــفت مجموعة 
أرامكو الســـعودية أنهـــا أصبحت في املراحل 
األخيـــرة مـــن إعـــداد خيـــارات اخلصخصة 
اجلزئية التي ستعرضها على مجلسها األعلى 
قريبا، ووصفت اخلطـــوة بأنها حجر الزاوية 

في جهود السعودية إلصالح اقتصادها.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي أمـــني الناصر 
إن لـــدى أرامكـــو فريقـــا ضخمـــا يعكف على 
مقترحات لطرح عام أولي ألقل من 5 باملئة من 
قيمة الشـــركة، وأن من بني املقترحات إدراجا 
محليـــا منفـــردا وإدراجا مزدوجا مع ســـوق 

أجنبية.
وســـتقدم املقترحات ”قريبـــا“ إلى املجلس 
األعلى ألرامكو برئاسة ولي ولي العهد األمير 
محمد بن ســـلمان الذي يقـــود خطة اإلصالح 
االقتصـــادي ملواجهـــة هبوط إيـــرادات النفط 
والعجـــز املالـــي احلاد من خالل دعـــم القطاع 
اخلـــاص والقضـــاء علـــى الهـــدر احلكومـــي 

وتنويع موارد االقتصاد.
وأكـــد الناصر أن أرامكو، التـــي تعد أكبر 
شـــركة في العالم، تســـعى إلى التوسع عامليا 
عبر مشـــروعات مشـــتركة في آســـيا وأميركا 

الشمالية.
وأضـــاف ”نتطلع إلـــى الوضع احلالي في 
السوق، الذي وإن كان زاخرا بالتحديات، فإنه 

ميثل فرصة ممتازة للنمو“. 
وأوضح أنه يتطلع إلى فرص في الواليات 
وإندونيســـيا  والهنــــد  والصــــني  املتحـــدة 

وفيتنـام.
وكان الناصـــر يتحـــدث للصحافيني خالل 
جولة نادرة لوســـائل اإلعالم إلى مقر الشركة 

في الظهران اخلاضع حلراسة مشددة.
وإلـــى جانب مقترح بيع حصة في أرامكو، 
الذي ســـيتطلب اإلعالن عن بيانات حساســـة 

بشـــأن االحتياطيـــات، فقـــد كلفـــت احلكومة 
الســـعودية الشـــركة بـــدور كبير فـــي تطوير 
املشروعات الصناعية بهدف حتفيز القطاعات 

االقتصادية غير النفطية.
وفي الشـــهر املاضي قال األمير محمد إنه 
يتوقـــع أن يقيـــم الطرح العـــام األولي أرامكو 
بنحـــو ترليونـــي دوالر علـــى األقـــل، مضيفا 
أنـــه يعتقد أن هذا الرقـم ســـيرتفـع في نهايـة 

املطاف.
ومن املتوقع أن يأخذ أي تقييم في االعتبار 
توقعات أســـعار النفـــط وحجـــم احتياطيات 
الســـعودية املؤكدة مـــن النفط اخلـــام والتي 

تنفرد أرامكو بإدارتها.
وقال مســـؤولون في الشركة إن السعودية 
اكتشـــفت أكثـــر مـــن 805 مليـــارات برميل من 
النفط، بينها 403 مليارات ميكن استخراجها. 
وأكدوا أن الشـــركة أنتجت بالفعل نحو 141.5 

مليار برميل.
وتقدر ”االحتياطات املؤكدة“ وهو مصطلح 
يشـــير في قطاع النفط إلى االحتياطيات التي 
ميكن اســـتخراجها بشـــكل قاطـــع، بنحو 260 

مليار برميل.
فـــي  يأملـــون  أنهـــم  املســـؤولون  وأكـــد 
إضافـــة 100 مليار برميل أخـــرى إلى إجمالي 
االحتياطيـــات بحلـــول 2025 من خـــالل زيادة 
معدل االستخراج بني 50 و70 باملئة باستخدام 

التكنولوجيا اجلديدة.
وقال الناصر إن أرامكو تتوقع منو الطلب 
العاملـــي على النفـــط اخلام بنحـــو 1.2 مليون 
برميل يوميا هذا العـــام متوقعا زيادة الطلب 

في الواليات املتحدة والهند.
وأضـــاف أن أرامكـــو ســـتلبي الطلب على 
نفطهـــا وســـتزيد مـــن طاقتهـــا اإلنتاجية في 
املســـتقبـل إذا اقتضـــت احلاجة، لكنه أشـــار 
إلى أن الطاقـة اإلنتاجيـة املستـدامـة للشـركـة 
تبلــــغ حاليـــا 12 مليـــون بـرميـــل يـوميا وإن 
الطـاقـــة اإلنتاجيــــة اإلجمـالية للبــــالد 12.5 
مليــــون برميـــل يوميـــا. وذكر أن الســـعودية 
أنتجت 10.2 مليون برميل يوميا في املتوســـط 
خـــالل 2015، في وقـــت تراجع فيه فـــي إنتاج 
النفط غير التقليدي ولـــدى منتجني تقليديني 

آخرين أيضا.

وأكد أن توســـعات حقل خريص ســـتدخل 
اخلدمة فـــي 2018 وأنـــه من املقرر اســـتكمال 
أحـــدث مرحلـــة مـــن مشـــروع توســـعة حقل 
الشـــيبة في جنوب شــــرق البالد ”في غضون 

أسبوعني“.
وأشـــار إلى أن زيـــادة الطاقـــة اإلنتاجية 
250 ألـــف برميل يوميا التي ســـترفع إجمالي 
الطاقـــة اإلنتاجيـــة حلقل الشـــيبة إلى مليون 
برميل يوميا تهدف إلـــى موازنة جودة اخلام 
وتعويـــض تراجـــع اإلنتاج في حقـــول أخرى 

تدخل مرحلة النضج.
ويضم مجمع أرامكو الضخم في الظهران 
مدينة صغيرة مبجمع سكني كبير ومستشفى 

خاصا بها ومنشآت رياضية وترفيهية.
وينظر إلى مواصلة اســـتثمار أرامكو في 
مشـــروعات املصـــب كعنصـــر مهـــم في خطط 
تنويـــع االقتصاد. ومثال ذلـــك خطتها لتوقيع 
اتفـــاق قريبا مع شـــركة الســـعودية العمالقة 
التـــي  واملعـــادن،  البتروكيميائيـــات  إلنتـــاج 
تديرها الدولة بشـــأن مشروع مشترك لتحويل 

النفط إلى كيميائيات.
وينسجم املشـــروع الذي تصل تكلفته إلى 
30 مليـــار دوالر مـــع اجلهـــود املبذولة لتكامل 
قطاعـــي الطاقـــة والصناعة، بعد اســـتحداث 
وزارة جديـــدة للطاقـــة والصناعـــة والثـــروة 
املعدنية، الســـبت، لتحل محل وزارة البترول 

القدمية.
وهناك مثال آخر هو مجمع ضخم إلصالح 
وبناء الســـفن يجـــري بناؤه فـــي رأس اخلير 
على الساحل الشـــرقي، والذي قال الناصر إن 

تشغيله الكامل سيجري بحلول 2021.
وأوضـــح أن اجلــــزء األول مـــن املجمـــع 
ســـيكون جاهزا بحلـــول 2018 وســـيقـوم في 
النهـايـــة بتصنيـــع منصات احلفـــر وناقالت 

اخلام.
وأظهر عرض توضيحي للشركة أن املجمع 
ســـيوفر 80 ألف وظيفة وسيســـمح للسعودية 
بتقليـــص وارداتهـــا بواقـــع 12 مليـــار دوالر 
بينما ســـيرفع الناجت احمللي اإلجمالي بنحو 
17 مليـــار دوالر. ونقلت وكالة بلومبير لألنباء 

االقتصادية عن الناصر قوله إن أرامكو تعتزم 
زيـــادة إنتاجها خـــالل العام احلالي بنســـبة 
كبيرة إلى جانب الســـعي لتعزيز تواجدها في 

السوق العاملية.

التـــي  الســـعودية 2030“  وتركـــز ”رؤيـــة 
مت اإلعـــالن عنهـــا فـــي 25 أبريل علـــى تنويع 
االقتصاد وتقليل االعتماد على صادرات النفط 

في ظل تراجع أسعاره عامليا.
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◄ أظهر برنامج تحميل أولي أن 
العراق يعتزم زيادة صادرات خام 

البصرة من المرافئ الجنوبية 
إلى 3.47 مليون برميل يوميا 

في يونيو، ليتجاوز المستوى 
القياسي الذي سجله في نوفمبر.

◄ قال محامي شركة كورال 
بتروليوم، التابعة للملياردير 

السعودي محمد العمودي، والتي 
تملك مصفاة سامير المغربية، إن 
الشركة ملتزمة بضخ 680 مليون 

دوالر في محاولة منها إللغاء قرار 
تصفيتها.

◄ أعلن ”مصرف سوريا المركزي“ 
أنه سيلزم جميع شركات الصرافة 
على بيع الدوالر للسوريين بسعر 
620 ليرة دون تقاضي أي عموالت، 
في وقت حدد فيه السعر الرسمي 

عند 513 ليرة للدوالر.

◄ أكدت منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية أن لبنان 
والبحرين وبنما انضمت إلى 

نحو 100 دولة في التوقيع على 
اتفاقية تنص على التبادل التلقائي 
للمعلومات المالية بهدف مواجهة 

حاالت التهرب الضريبي.

◄ بدأ وزراء التخطيط والتنمية 
في دول مجلس التعاون الخليجي، 
األربعاء 11 مايو الجاري، اجتماعا 

في الرياض لمناقشة تعزيز التكامل 
االقتصادي وزيادة انسجام برامج 
التنمية الشاملة بين دول المجلس.

◄ توقعت وزارة الزراعة التونسية 
زيادة في محصول الحبوب بنسبة 
قد تزيد على 20 بالمئة هذا الموسم 

مقارنة بالعام الماضي، ورجحت 
أن يصل محصول الحبوب إلى 

أكثر من 1.6 مليون طن.

باختصار

اقتصاد
{االنهيار الحاد في ســـعر الليرة الســـورية مقابل الدوالر ناتج عن ســـريان شـــائعات بأن البنك 

المركزي لن يتدخل لدعمها بسبب نقص احتياطاته من العمالت األجنبية}.

جهاد يازجي
رئيس حترير النشرة االقتصادية ”سيريا ريبورت“

{إنتـــاج العـــراق من الغاز الجـــاف ارتفع إلى 1100 مليون قدم مكعب قياســـي يوميـــا، وإنتاج الغاز 

السائل إلى 5 آالف طن يوميا}.

حامد يونس
وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون صناعة الغاز

أرامكو تضع اللمسات األخيرة على أكبر طرح لألسهم في العالم

أكدت احلكومة السعودية أنها تسعى إلى زيادة إنتاجها النفطي في العام احلالي، وأنها 
تضع حاليا اللمســــــات األخيرة لطرح أقل من خمســــــة باملئة من أســــــهم شــــــركة أرامكو. 

وكشفت أنها تخطط للتوسع عامليا وخاصة في آسيا وأميركا الشمالية.

[ الخيارات تتأرجح بين طرح محلي وطرح مزدوج مع سوق أجنبية [ الشركة العمالقة تخطط للتوسع في آسيا وأميركا الشمالية

رهان مرتفع على التوسع في آسيا

صعوبة زيادة اإليرادات قد تعرقل خطة إصالح االقتصاد السعودي

} ارتفعت تكلفة التأمني على الـدين 
السيادي السعودي من خطر عدم السداد، 

منذ أعلنت الرياض عن خطة للحد من 
اعتمادها على صادرات النفط املتقلبة مما 

يظهر تخوف بعض املستثمرين من عدم قدرة 
الرياض على جمع إيرادات كافية إلجناح 

اإلصالحات.
وتتضمن اخلطة التي مت إعالنها في 25 
أبريل، تأسيس أكبر صندوق ثروة سيادي 

في العالم، وبيع أصول حكومية ونقل 
مسؤولية النمو إلى القطاع اخلاص غير 
النفطي في ظل عدم وضوح متى ينتهي 

هبوط أسعار النفط العاملية.
وقال ولي ولي العهد األمير محمد بن 

سلمان، مهندس ”رؤية 2030“ إن السعودية 
سوف تستطيع أن حتيا من دون االعتماد 

على النفط بحلول عام 2020.
وتبدو احلاجة إلى حتقيق هذا الهدف 

ملحة جدا. ففي العام املاضي بلغ عجز 
امليزانية نحو 98 مليار دوالر، ما يعادل 

15 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي وهو 
مستوى سيطلق جرس إنذار في األسواق 

املالية إذا استمر لعامني أو ثالثة أعوام 
أخرى. وتتوقع موازنة العام احلالي عجزا 

بقيمة 87 مليار دوالر.
ويتطلب جناح خطـة اإلصالح 

االقتصادية إيرادات جديدة بعشرات 
املليـارات من الـدوالرات مـن القطـاع 

اخلـاص، ليس لدعم امليزانية احلكومية 
فحسب، ولكن أيضا لتمويل اإلنفاق 

احلكومي على مشروعات التنمية، التي 
تتضمنها اخلطة.

وتشير تكلفة التأمني على الدين 
السعودي خلمس سنوات من مخاطر العجز 
عن السداد إلى أن األسواق املالية تعتقد أن 

ذلك مطلب كبير. فقد ارتفعت التكلفة إلى 
155 نقطة في األسبوعني األخيرين من 145 
نقطة وهو ما يظهر زيادة مخاطر التخلف 

عن سداد الديون بنسبة 10 باملئة على مدى 
السنوات اخلمس القادمة.

وقال ستيفن هيرتوج اخلبير بكلية لندن 
لالقتصاد ومؤلف كتاب عن البيروقراطية 

السعودية إن ”التحّدي الرئيسي للرؤية 
ولالقتصـاد السعـودي هو االستدامة 

املالية“.
وأضاف أن الضرائب املتوقعة من 

القطاع اخلاص أقل كثيرا من متطلبات 
اإلنفاق احلكومي ومن الصعب زيادتها في 
ظل اعتماد الشركات على العقود احلكومية 

وطلب املستهلكـني الذي تغذيه رواتب 
الدولة.

وقد يسهم البيع املزمع للبعض من 
األصول احلكومية مبا في ذلك ما يصل إلى 

5 باملئة من شركة النفط العمالقة أرامكو 
السعودية في سد جزء من عجز امليزانية 

حتى يتمكن القطاع اخلاص من دفع املزيد 
من الضرائب.

لكن أسواق املـال السعـودية صغيـرة 
ولذا سيتطلب بيع األصول قفزة في 

التدفقات النقدية األجنبية في الوقت 
الذي يثير فيه هبوط أسعار النفط قلق 

املستثمرين.
وتهدف اخلطة إلى زيادة اإليرادات 

احلكومية السنوية غير النفطية إلى نحو 
133 مليار دوالر على األقل بحلول عام 2020 

على أن ترتفع إلى نحو 267 مليار دوالر 
بحلول عام 2030.

ومتثل تلك األرقام قفزة 
كبيرة في اإليرادات التي 

بلغت في العام املاضي 
نحو 43.6 مليار دوالر. 

وبافتراض تعافي 
أسعار النفط إلى 
مستويات العام 
املاضي بحلول 

2020 فإن احلكومة 
ستحصل على 53 

باملئة من دخلها من 
املصادر غير النفطية 
في ذلك العام مقارنة 

مع 27 باملئة في العام 
املاضي.

وتقول وزارة املالية 
السعودية إن اإليرادات غير 

النفطية زادت بنسبة 29 باملئة في العام 
املاضي. لكن الزيادة ترجع كليا تقريبا إلى 

دخل االستثمارات إلى جانب ”إيرادات 
أخرى“ غير محددة وهي مصادر ال تستطيع 

احلكومة أن تتوقع ارتفاعها بشكل كبير 
ومستدام.

وتتطلع الرياض إلى زيادة عائدات 
استثماراتها من خالل إدارة أموالها بشكل 
أكثر جرأة. لكن البيئة العاملية احلالية لن 

جتعل ذلك أمرا سهال.
ويرى سانكار سينجام الرئيس التنفيذي 

ملجموعة ”كومبيتير لالستشارات“ أن 
السعودية ”لن حتصل على عائدات كبيرة 

في أنحاء العالم ألنه ما من أحد يحصل على 
مثل تلك العائدات“.

وسيتطلب األمـر إجـراءات جـديـدة 
لزيادة اإليـرادات غير النفطية بنحو 100 
مليار دوالر على مدى السنوات اخلمس 

القادمة.
وقال األمير محمد إن خفض دعم الطاقة 

والسماح بصعود أسعار الوقود احمللية 
واخلدمـات العامـة، وهي عملية بدأت 

بالفعل، رمبا يدّر 30 مليار دوالر بحلول عام 
.2020

لكنه قـال إن التغييرات الكبيـرة لن 
حتدث قبل أن تنفذ الرياض برنامجا 

لتعويض شريحة الثالثني باملئة 
األشد فقرا من السكان عن 

تآكل قيمة دخلهم. ورمبا 
يقلص ذلك صافي 

الوفـورات من خفض 
الدعم إلى نحـو 20 
مليـار دوالر فقط.

وهناك 10 
مليارات دوالر أخرى 
من املنتظر أن تأتي 

من فرض ضريبة 
القيمة املضافة في عام 

.2018
وتشير تقديرات 

صندوق النقد الدولي إلى 
إمكانية حتقيق ذلك الرقم. لكن 

تأثير إجراءات أخرى يبدو أكثر غموضا.
فهناك نحو 10 ماليني أجنبي يعملون 

حاليا في السعودية يتلقى معظمهم أجورا 
منخفضة في قطاعات اخلدمات والبناء. 

وتقول الرياض إنه ميكن أن حتصل على 
10 مليارات دوالر سنويا في صورة رسوم 

على الشركات التي تستخدم املزيد من 
العمال األجـانب و10 مليـارات أخرى من 

برنامج لبيع حقوق اإلقامة طويلة األجل إلى 
األجانب.

ومن املنتظر أن حتصل على 40 مليار 
دوالر سنـويا من ”إجراءات أخـرى“ وقد 
يكون معظم ذلك من عائدات اخلصخصة.
ويقـدر األمير محمد قيمة أرامكو مبا 
يزيد على تريليوني دوالر ولذا فإن بيع 

5 باملئة من أسهم الشركة رمبا يدّر نظريا 
100 مليار دوالر، أي نحو 20 مليار دوالر 
سنويا على مـدى خمـس سنـوات. لكـن 

أسعـار النفـط حـاليـا في مستويـات متـدنية، 
وهـو ما يضفي غمومضا على حجم أي 

خصخصة.
ومن املتوقع أن تدّر ضريبة جديدة 

على األراضي غير املطورة عدة مليارات 
من الدوالرات إضافة إلى أن الضرائب على 

السلع الفاخرة والتبغ ومنتجات أخرى، 
ستدّر أيضا املزيد من اإليرادات.

وإذا لم تتحقق القفزة املرجوة في 
اإليرادات غير النفطية فقد تظل الرياض 

قادرة على تفادي أزمة مالية، فتعافي خام 
برنت إلى 60 دوالرا للبرميل في املتوسط من 
53.60 دوالر العام املاضي سيضيف مليارات 

الدوالرات إلى اإليرادات.
وإذا اقتضت الضرورة تستطيع الرياض 

السحب من األصول األجنبية بوتيرة 
أسرع، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر 
تهدد استقرار األسواق، أو خفض اإلنفاق 
بشكل أكثر صرامة، وهو ما قد يؤدي إلى 
تباطؤ االقتصاد ويزيد صعوبة النهوض 

باالستثمار اخلاص.
ويرى بنك االستثمار كريدي سويس 

أنه يجب عدم احلكم على خطة اإلصالحات 
السعودية بناء على ما إذا كانت ستحقق 

جميع أهدافها أم ال.
وقال إنه ”حتى لو حتقق نصف األهداف 

فنعتقد أن ذلك سيشكل حتسنا كبيرا في 
هيكل االقتصاد السعودي“.

أندرو تورشيا

مليار برميل احتياطات 

السعودية {المؤكدة} 

رغم أن أرامكو اكتشفت 

805 مليارات برميل
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أمين الناصر:

أرامكو تتطلع إلى التوسع 

في الواليات المتحدة والصين 

والهند وإندونيسيا وفيتنام

{تكلفة التأمين على 

الدين السيادي السعودي 

ارتفعت منذ أعالن خطة 

اإلصالح بسبب المخاوف 

من عدم قدرة الرياض 

على جمع اإليرادات الالزمة 

إلنجاح اإلصالحات}



طحن بنائب رئيس برلمان فرنسا
ُ
لتحرشه بهن.. أربع برلمانيات ي

باريــس - اضطـــر نائـــب رئيـــس اجلمعية  {
الوطنيـــة الفرنســـية دنيـــس بوبـــان إلى ترك 
منصبه مطلع األسبوع بعد أن فضحت نائبات 

ممارساته الالأخالقية معهن.
واســـتقال بوبـــان (54 عامـــا) مـــن منصبه 
كنائـــب لرئيـــس مجلس النواب بعـــد اتهامات 
وجهتها له أربع زميالت بالتحرش اجلنســـي، 
فـــي خطوة نادرا ما حتصل في بالد تبقى فيها 

مثل هذه القضايا في العادة طي الكتمان.
لكن هذا السياسي املدافع عن البيئة بوبان، 
والذي لم يتخل عن مقعـــده في مجلس النواب 
نفى كل االتهامات املوجهة إليه في بيان نشـــره 

على موقعه اإللكتروني.

وأكـــد بوبـــان – وهو زوج وزيرة اإلســـكان 
اميانويـــل كـــوس وقـــد اســـتقال مؤخـــرا من 
حزب اخلضر جراء خالفـــات مع أعضائه على 
االستراتيجية – أّنه ترك منصبه حلماية سمعة 

البرملان والدفاع عن نفسه.
وقـــال محاميه في بيان ”على إثر االتهامات 
التى تداولتها وســـائل اإلعالم يرغب بوبان في 
أن يؤكد أن هذه األكاذيب تشـــهيرية وعارية من 
الصحة“، مشيرا إلى أن موكله يعتزم رفع دعوى 
تشهير ضد أربع نائبات اتهمنه بالتحرش ومن 

بينهن املتحدثة باسم حزب اخلضر.
وتعـــرض البرملانـــي الفرنســـي لضغـــوط 
مفاجئة دفعته لالستقالة بعد أن أطلقت زميالت 

له في احلزب وفـــي البرملان االثنني تصريحات 
فـــي وســـائل اإلعـــالم الفرنســـية ووجهـــن له 
اتهامـــات. وبينمـــا قالـــت ســـاندرين روســـو 
املتحدثة باســـم حزب اخلضـــر لراديو ”فرانس 
إنتر“ إنه ”في أحد أيام أكتوبر 2011 حترش بها 
جنســـّيا وحاول تقبيلها غصبا“، أكدت إيزابيل 

أتار عضو البرملان أن التحرش كان بشكل شبه 
يومي مع رسائل نصية مستفزة وبذيئة.

وفي فرنســـا نـــادرا مـــا تظهـــر االتهامات 
بالتحرش اجلنســـي املوجهة للسياســـيني إلى 
العلن، لكـــن كثيرا ما كانـــت الصحافة احمللية 

تفضح تلك املمارسات غير األخالقية.
وفـــي مايو العام املاضي نشـــرت مجموعة 
مـــن املندوبـــات الصحفيات الفرنســـيات مقاال 
استنكرن فيه التعليقات غير الالئقة والتحرش 
الذي كن يضطـــررن للتعامل معه خالل عملهن.
وأعطت املراسالت حينها أمثلة عما تعرضن له 
من مضايقات من دون تســـمية سياسيني نظرا 

حلساسية املوقف على ما يبدو.

لنــدن – وعد صادق خـــان املنتمي إلى حزب  {
العمـــال البريطاني بتركيز نصـــب للمرأة أمام 
مجلس العموم في ويستمنســـتر في العاصمة 
تكرميـــا للنســـوة بحقهن في ممارســـة احلياة 
السياسية وذلك بعد أيام من فوزه املثير بعمدة 

لندن.
األصـــول  ذو  املســـلم  السياســـي  وأكـــد 
الباكســـتانية خالل تصريح صحافي، الثالثاء، 
أنه سيســـعى جاهـــدا للعثور علـــى موقع بارز 
لتمثـــال يحيي الذكرى املئوية حلركة املطالبات 

بحق املرأة في االقتراع.
وإعالن خـــان جاء ردا على عريضة وقعتها 
شخصيات نسائية بارزة مثل جيه.كيه. رولينغ 
مؤلفة روايات ”هاري بوتر“ الشـــهيرة واملمثلة 
إميا واتســـون وتدعو إلـــى تركيز متثال المرأة 
في امليدان خارج البرملـــان، وهي منطقة ينفرد 

بها الرجال.
ويبـــدو أن املهمـــة ســـتكون األولـــى لهذا 
السياســـي الذي حقق فوزا مفاجئا األســـبوع 
املاضي أمام منافســـه احملافظ زاك غولدسميث 

ليصبح بذلك أول مسلم يتولى هذا املنصب.
وبدأت الناشطة النســـوية كارولني كريادو 
بيريز احلملة على اإلنترنت بعد جناح حملتها 
لطبـــع صورة الكاتبة البريطانية جني أوســـنت 
علـــى الورقة النقدية من فئة العشـــرة جنيهات 

اعتبارا من 2017.
وتقول الناشطة البارزة بيريز في عريضتها 
التي اســـتأثرت باهتمام واسع بني النسوة في 
بريطانيا إن هناك 11 متثاال في ســـاحة البرملان 

ليس من بينها أي متثال المرأة.
وأضافـــت أنـــه ”خـــالل عامني ســـيكون قد 
مضى قرن على فوز هؤالء النساء في معركتهن 
وحصـــول املـــرأة على حـــق التصويـــت للمرة 
األولى. إنهن يستحقن أن نتذكرهن. امنحوهن 

متثاال في البرملان“.
ومن املوقعني على العريضة املمثلة ناعومي 
هاريس التي متثل في سلســـلة أفالم ”جيمس 

بوند“، وآبي مورغـــان مؤلفة الفيلم البريطاني 
”سفراجيت“ الذي أنتج العام املاضي.

كما أن عددا من أعضاء البرملان البريطاني 
من النســـاء بينهن كارولني لوكاس عضو حزب 
اخلضر وستيال كريسي عضو حزب العمال من 

بني املوقعات على العريضة.
وكان خان (45 عاما) قد وصف نفســـه بأنه 
نصير للمرأة خالل حملتـــه لنيل منصب عمدة 
والتي توجت بفوزه خلفا لبوريس جونســـون 
املؤيد خلروج بريطانيـــا من االحتاد األوروبي 

والطامح للوصول إلى رئاسة احلكومة.
ويقول املتابعون ملســـيرة خـــان إنه منذ أن 
نشـــأ مع أشقائه وشقيقاته الســـتة في توتينغ 
احلي الشعبي في جنوب لندن كانت تظهر عليه 
عالمات اإلصرار فهو عنيد وباستطاعته القيام 
بأعمـــال كثيرة لصالح ســـكان لنـــدن وإحداث 

تغيير ملحوظ فترة واليته.
ورمبـــا يكون قـــد تأثـــر مبرحلة دراســـته 
الثانوية في مدرســـة إيرنســـت بيفن كوليدج، 
التـــي يصفهـــا بأنهـــا كانت مدرســـة قاســـية، 
واشتهرت بسوء ســـلوك طالبها وجميعهم من 

الذكور.
وقد اجنذب خان نحو السياســـة خالل تلك 
املرحلـــة وانضم إلى حزب العمـــال حينما كان 
عمـــره 15 عامـــا، واهتـــم بدراســـة الرياضيات 
والعلـــوم حتى يصبـــح طبيبا لألســـنان، لكنه 
انتقـــل لدراســـة القانـــون بعدما لفـــت معلمه 

انتباهه قائال ”أنت دائما تناقش وحتاجج“.
ويعتقـــد مقربـــون منـــه أنـــه تأثـــر كثيرا 
الدرامـــي  األميركـــي  التلفزيونـــي  باملسلســـل 
الشـــهير ”ال لوا“، الذي جســـد محامني يتبنون 

قضايا إنسانية ويدافعون عن املظلومني.
وتعهـــد احملامـــي والوزير الســـابق طيلة 
حملتـــه االنتخابيـــة مبواجهة املشـــاكل امللحة 
للعاصمة التي ارتفع عدد سكانها بحوالي 900
ألف نســـمة خالل ثمانية أعوام ليصل إلى 8.6 
ماليني، وفي مقدمتها مشـــكلة ارتفاع أســـعار 

املساكن ووسائل النقل املكتظة والتلوث.
ولقي انتخاب ابن سائق حافلة الذي ترشح 
عن دائرة توتينغ ترحيبا واســـعا في الصحافة 
الباكستانية. وكان خان انتقد احلملة الشرسة 
املوجهة ضده واضطر مرارا للدفاع عن نفســـه 

أمام االتهامات بامتناعه عن إدانة املتطرفني.

وأكد قبيل إعالن فـــوزه أنه يريد ”أن يكون 
رئيس البلدية الذي يوحد املدينة مجددا ويوحد 
املجموعـــات املختلفة“. وردا على ســـؤال حول 

كونه املســـلم األول الذي سيرأس املدينة وأبرز 
عاصمة غربية قال ”أنا لندني، أنا بريطاني، أنا 

مسلم الديانة وأنا فخور بإسالمي“.

خان يدشن واليته كعمدة لندن بنصب تمثال للمرأة

تقدمت مجموعة من الناشــــــطات في مجال حقوق املرأة وبرملانيات وكذلك جي.كي رولينغ 
ــــــر مألوف إلى عمدة لندن  مؤلفة السلســــــلة الشــــــهيرة "هاري بوتر" في بريطانيا بطلب غي
اجلديد صادق خان لتركيز نصب المرأة في ساحة البرملان لالعتراف بحقها االنتخابي. 

فهل يلبي طلبهن.

نصير المرأة

[ برملانيات وناشطات وشخصيات فنية تطالنب بتخليد ذكرى حصول املرأة على حق التصويت

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ نشرت األمينة العامة للحزب 
الديمقراطي التقدمي التونسي مية 

الجريبي مؤخرا صورة لها عبر 
حسابها على فيسبوك وهي في 
سن الـ12، حيث حظيت بإعجاب 

الكثير من الناشطين على الشبكة 
االجتماعية.

◄ ظهر الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين وهو يمسك بصورة والده مع 
أكثر من 500 ألف شخص في وسط 

العاصمة موسكو مؤخرا لتكريم 
قدامى المحاربين السوفييت في 

الحرب العالمية الثانية.

◄ فقدت ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية مصممة قبعاتها هيرتا 
غروفس (96 عاما) بعدما لقيت 
حتفها مؤخرا في حادث مرور 

مأساوي وسط العاصمة لندن أثناء 
انتهائها من حفل في قاعة ”فيغمور 

هول“.

◄ طلب البابا فرنسيس المعروف 
بنمط عيشه المتقشف خالل 

استقباله في الفاتيكان من أعضاء 
يعملون في جمعية ”أطباء مع 

أفريقيا“ غير الحكومية مؤخرا أن 
يصّلوا له حتى يصبح ”كل يوم أكثر 

فقرا“.

◄ أصيبت الفنانة األميركية إلما 
غور التي سرقت األضواء مؤخرا 

بفعل لوحة ”ترامب العاري“ بكدمات 
إثر تعرضها لضرب مبرح على يدي 

أحد أنصار المرشح الجمهوري 
دونالد ترامب.

◄ في أول تصريح لها بعد تعيينها، 
تعهدت سامية جاسم العنزي، وهي 

أول امرأة تدير بلدية محافظة مبارك 
الكبير في الكويت بالقضاء على كل 
مظاهر الرشوة والفساد والمزاجية 

في إنجاز المعامالت.

باختصار
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{األطفال الذين نشـــأوا على متابعة أفالم الكرتون الشهيرة توم وجيري وألعاب الفيديو يصبح 

العنف والقتل عندهم عاديين بل وممتعين وهذا ما يجعلهم ينساقون وراء التطرف}.

صالح عبد الصادق
رئيس الهيئة العامة لالستعالمات املصرية

{طموحاتي للترشح لوالية رئاسية جديدة لن تتأثر بما يدور من شائعات حول والد ووالدة 

زوجتي بأن لديهما شركة في بنما عملت منذ سنوات على التهرب الضريبي}.

أوالفور راجنار جرميسون
رئيس أيسلندا

} ملك السويد كارل جوستاف وعقيلته امللكة سيلفيا خالل جتوالهما مع رئيسة تشيلي ميشيل باشيليت، الثالثاء، في مركز ”فيشوشت“ لألنشطة 
الشبابية في العاصمة ستوكهولم.

دوقة كامبريدج كيت 

ميدلتون نجمة مئوية {فوغ}

} لندن- اختارت مجلة املوضة ”فوغ“ دوقة 
كامبريـــدج كيـــت ميدلتون لتكـــون صورتها 
على غـــالف الطبعـــة اجلديدة من النســـخة 
البريطانيـــة للمجلـــة الشـــهيرة لتحذو حذو 
األميـــرة الراحلة ديانا والـــدة زوجها األمير 

وليام.
وكشـــفت ”فوغ“ عن غالفها لطبعة الشهر 
املقبـــل على موقعهـــا على االنترنـــت والذي 
ســـيطرح للبيع، اخلميس. وقالت ألكساندرا 
شـــوملان رئيســـة حترير املجلة ”إنني أشعر 
بامتنان كبير ألنه بوســـعنا مواصلة تقليدنا 

في الصور امللكية البارزة“.
ومـــن املقـــرر أن ُتعرض صورتـــان لكيت 
من الصـــور التي التقطها املصور البريطاني 
جـــوش أولينز خالل حفل اللتقاط الصور في 
في  معرض ”ناشـــيونال بورتريـــت غاليري“ 
العاصمـــة لندن كجزء من معـــرض في مايو 

لالحتفال بالذكرى املئوية لفوغ.
ويظهـــر الغالف كيت مبتســـمة في خالء 
ريفـــي ترتـــدي قبعة خضـــراء وســـترة بنية 
وبلوزة بيضاء اللـــون. كما تظهر في صورة 
ثانية وهي متكئة على سياج خشبي واجلزء 
العلوي من ردائها مخطـــط باللونني األحمر 

واألسود.
وظهر أفراد األســـرة املالكـــة داخل املجلة 
ولكـــن ليس كنماذج للغـــالف، غير أن ”فوغ“ 
قالـــت إّن هذه أول صـــورة تلتقط لكيت ملجلة 

أزياء.

} رومــا - مـــا يزال رئيس الـــوزراء اإليطالي 
األسبق سيلفيو برلســـكوني يحظى باهتمام 
واســـع من وســـائل اإلعالم احمللية والعاملية، 
ليـــس لكونـــه أحـــد املســـؤولني اإليطاليـــني 
البارزيـــن، بل أيضـــا ألنه رئيـــس أحد أعرق 

األندية األوروبية لكرة القدم.
فقد توجه برلســـكوني إلى جماهير ميالن 
لكرة القدم في مقطع فيديو نشره على حسابه 
في فيســـبوك مؤخرا أكد فيه أنه يســـعى إلى 
تلبية نداء املطالبني ببيع النادي الذي يعيش 
أزمة مالية حادة، لكنه ال يريد بيعه لألجانب.

وقال ”لكل الذيـــن يقولون إنه يجب البيع، 
أقـــول لهم إنني أحاول القيـــام بهذا األمر منذ 
عام لكني أريـــد أن أترك ميالن في أياد أمينة، 
أيـــاد تضمـــن له أن يلعـــب مســـتقبال األدوار 
األولى“. واســـتطرد ”وأنا أفضل أن تكون هذه 

األيادي إيطالية“.
وجاءت تصريحاته بعدما كثر احلديث في 
اآلونـــة األخيرة عن أن مجموعة ”فينيفســـت“ 
التـــي ميلكها جتـــري مفاوضـــات متقدمة من 
أجل بيع النادي اإليطالي العريق ملســـتثمرين 

صينيني.
والالفت أن برلســـكوني الـــذي أثير حوله 
اجلـــدل لتصرفاتـــه الغريبة وكثـــرة فضائحة 
اجلنسية حينما كان رئيسا للوزراء لم يتطرق 
ولو ملرة واحدة إلى أي عرض مقدم من الصني، 

وذلك خالفا لوسائل اإلعالم احمللية.
وتؤكـــد تقاريـــر إيطاليـــة قـــرب التوصل 
إلى اتفـــاق مع املســـتثمرين الصينيني الذين 
سيستحوذون ومبفعول مباشر على 70 باملئة 
من أســـهم النـــادي والتي تقدر فـــي مجملها 
بحوالي 700 مليون يورو، على أن يباع القسم 

املتبقي في غضون عام.
وذكرت صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ 
أحد أثرياء العالم ومؤســـس  اســـم جاك ما – 
الصينيـــة العمالقة  مجموعـــة ”علـــي بابـــا“ 
فـــي مجـــال التجـــارة االلكترونيـــة – من بني 
املستثمرين الصينيني الساعني لشراء النادي.

للعقارات  كما أن مجموعـــة ”ايفرغراندي“ 
املتواجـــدة أصال فـــي عالم كرة القـــدم خالل 
بطـــل دوري أبطال آســـيا الســـابق غوانغجو 
ايفرغراندي الصيني من بني األطراف املعنية 
بعملية شـــراء ميالن الذي كادت تذهب ملكيته 
العـــام املاضي لرجل األعمـــال التايالندي بي 

تايشاوبول.
بعـــد  وبرســـلكوني امللقـــب بـ“الفـــارس“ 
التكـــرمي الـــذي حصل عليـــه كفـــارس العمل 
في عـــام 1977 من قبل الرئيس األســـبق جون 
ســـيراليون، والذي تخلى عنه في 2014 بسبب 
مثولـــه أمـــام القضـــاء، مشـــهور بنزواته مع 

املراهقات.

برلسكوني يفضل ترك 

ميالن في أياد إيطالية

دنيس بوبان: 

تركت منصبي لحماية 

سمعة البرلمان وحتى أدافع 

عن نفسي

كارولين كريادو بيريز: 

هناك 11 تمثاال في ساحة 

البرلمان ليس من بينها أي 

تمثال المرأة

ّ



صابر بليدي

اخلميس  اجلزائريــــة  الســــلطات  رفضــــت   {
املاضي، منح الترخيــــص ألعضاء في جمعية 
فرنســــية يهوديــــة لزيــــارة واليــــة تلمســــان 
احلدوديــــة، فــــي إطار جولة ســــياحية تنتهي 
بإقامة طقوس ســــنوية في معبد يهودي، وهو 
حج دأب أعضــــاء اجلمعية علــــى إقامته منذ 
العام ٢٠٠٥، في ضريح احلبر اليهودي ”أفرام 
الواقع بحي قباســــة مبدينة تلمسان،  نقاوة“ 

والذي يعود بناؤه إلى القرن الثالث عشر.
وعللت مصــــادر دبلوماســــية القــــرار، بحالة 
التوتــــر املشــــتعل بني اجلزائر وفرنســــا، منذ 
زيــــارة رئيس الوزراء مانويــــل فالس للجزائر 
منذ أســــابيع، ولشــــبهات حتوم حول نشــــاط 
أعضــــاء اجلمعية خــــالل زياراتهــــم املتكررة 
للجزائر، ال سيما وأنهم يضمون في صفوفهم 
أفراد املســــتوطنني القدمــــاء، الذين يخططون 
الستعادة أمالك وعقارات يزعمون ملكيتها في 
بعض املدن اجلزائرية، وأن الدولة اجلزائرية 
انتزعتهــــا منهــــم بالقوة بعد االســــتقالل في 

.١٩٦٢
وذهبــــت تعليالت املصادر الدبلوماســــية، 
عكــــس حالــــة التســــهيالت التــــي حظيت بها 
اجلمعية منذ العام ٢٠٠٥، حيث نظمت زيارات 
متوالية للبالد، كما أقامت طقوسها السنوية 
بكل أريحية، مستندة في ذلك ملكاسب شرعية 
انتزعتهــــا األقليات الدينية فــــي اجلزائر منذ 
العام ٢٠٠٦، حيث أقرت حينها وزارة الشؤون 
الدينيــــة، نصوصا تشــــريعية تكفل حقها في 
ممارســــة شــــعائرها الدينية، كمــــا وجه وزير 
القطاع محمد عيســــى في ٢٠١٢، نداء للجالية 
اليهودية من أجــــل ترميم معابدها وتفعيلها، 

وحتى الدستور اجلديد الذي زّكاه البرملان في 
مطلع شــــهر أغســــطس املاضي، كّرس حقوق 

األقليات في ممارسة شعائرها الدينية.
وذكر إمام ومســــؤول في وزارة الشــــؤون 
الدينيــــة واألوقاف، رفض الكشــــف عن هويته 
لـ“العرب“، بأّنه ال يجوز من الناحية الشرعية 
املنــــع لهــــذه اجلمعيــــة أو لغيرهــــا، إذا كان 
الغرض دينيــــا بحتا، وميكن أن يكون للحاكم 
رأي آخر، إذا رأى في األمر شيئا آخر، أو قدر 

أن غير ذلك هو ملصلحة شرعية.
وأضــــاف ”قد يكــــون قرار املنــــع مبررا أو 
معلــــال ويتعــــدى حــــدود املصالح الشــــرعية 
واملمارســــة الدينيــــة، خاصــــة وأن الكثير من 
التحــــركات لبعــــض اجلمعيات والناشــــطني، 
تشوبها بعض االستفهامات، كأن يكون احلق 
في التدين أو ممارســــة طقــــوس دينية، غطاء 

ألغراض وأهداف خفية ومشبوهة“.
وكانت تقارير سياســــية وحقوقية صدرت 
في عواصــــم غربية، قد انتقدت ما أســــمته بـ 
”التضييــــق املمــــارس مــــن طــــرف الســــلطات 
اجلزائريــــة، في حق األقليــــات الدينية، وعدم 
الســــماح لها بأداء طقوســــها وشعائرها بكل 
حريــــة وأريحيــــة ”، واســــتندت فــــي ذلك إلى 
تدابيــــر أقرتها منذ ســــنوات وزارتا الداخلية 
والشــــؤون الدينية، بشــــأن الترخيص ألماكن 
العبادة املسيحية، بعد انتشار مريب للتبشير 

باملسيحية خاصة في منطقة القبائل.
وعرفت الســــياحة اليهوديــــة ملعبد احلبر 
”أفــــرام نقــــاوة“ بتلمســــان، ازدهــــارا خــــالل 
الســــنوات األخيرة، وشكل موسم العام ٢٠٠٥، 
األكثر إقبــــاال مقارنة باملئات من اليهود الذين 
حّجــــوا إلــــى املعبد، مســــتفيدة فــــي ذلك من 
التقارب السياســــي والدبلوماسي بني باريس 
واجلزائــــر، واالنفتاح املســــّجل بني الطرفني، 
إلى غاية األزمة غير املعلنة منذ أســــابيع، في 
أعقاب زيارة رئيس الوزراء مانويل فالس إلى 
اجلزائر، ونشــــره للصورة املشهورة للرئيس 

بوتفليقة على حسابه في شبكة التويتر.
وتشــــير أرقام رســــمية إلــــى أن اليهودية، 
متثل أقلّية صغيرة جدا، ال تتعدى في أحســــن 

األحــــوال الواحــــد باملئة، ويشــــكل اإلســــالم 
األغلبية الســــاحقة، وهو الدين الذي تدين به 
الدولة، ومكرس في البند الثاني من الدستور، 
وأّن اليهوديــــة علــــى عراقتهــــا فــــي اجلزائر 
شــــهدت اندثــــارا منذ مطلع االســــتقالل حيث 
هاجر اليهــــود البالد نحو وجهــــات مختلفة، 
وحتــــى نداءات وزير الشــــؤون الدينية محمد 
عيســــى وضماناته، ألتبــــاع الطائفة من أجل 
ترميــــم معابدهــــم وتفعيلها لم يتــــم التفاعل 

معها.
ويرى الكاتب فوزي سعد الله، أن الوجود 
اليهــــودي في اجلزائر يعود إلى تاريخ ما قبل 
امليــــالد، حيث ســــجل حضوره مــــع التواجد 
البربــــري فــــي املنطقة، واســــتمر مــــع فترات 
الفتــــح اإلســــالمي، وجتّلى أكثر منذ ســــقوط 
غرناطة آخــــر القالع اإلســــالمية في األندلس 
فــــي ١٤٩٢، حيــــث مت تهجيرهــــم قســــرا نحو 
الضفة اجلنوبية، برفقة غيرهم من املسلمني، 
وأن وجودهم طيلــــة تلك القرون ترك بصمات 
واضحة في مجتمعات شمال أفريقيا، ال سيما 
مدن تلمســــان وقسنطينة.. وغيرهما، وظهرت 
إســــهاماتهم فــــي مختلــــف مناحــــي احليــــاة 

كاالقتصــــاد والتجــــارة والعمــــران واحلــــرف 
والفنون.

ويقول صاحــــب كتابي ”يهــــود اجلزائر- 
هؤالء املجهولون“، و“التاريخ العام لليهود في 
اجلزائر خالل الفترة الكولونيالية الفرنسية“، 
إن امللك فرديناند وامللكة إيزابيال وقعا في ٣١ 
مــــارس ١٤٩٢، قرارا يقــــول ”لقــــد عزمنا على 
أمر جميع اليهود رجاال ونســــاء بأن يغادروا 
ممالكنــــا وأال يعودوا إليها أبدا، وباســــتثناء 
الذين يقبلون بالتحــــول إلى النصرانية، على 
اآلخريــــن جميعــــا أن يخرجوا مــــن أراضينا 
في أجل أقصاه يوم ١ يوليو ١٤٩٢، وســــيكون 
القتل ومصادرة األمــــالك جزاء العاصني، وال 
ميكن لليهود أن يأخذوا معهم من أسبانيا، ال 
ذهبا وال فضة، وال أي شكل من أشكال النقود، 
وال حتى األشــــياء األخرى التي مينعهم منها 
القانون، باســــتثناء الســــلع املســــموح بها“. 
ويضيــــف الكاتــــب ”عشــــرات اآلالف من يهود 
األندلس اســــتقروا فــــي اجلزائــــر، وجتذروا 
فــــي مــــدن وحواضــــر كتلمســــان، اجلزائــــر 
العاصمــــة وقســــنطينة.. وغيرهــــا مــــن مدن 
الشمال اجلزائري، كما اختارت أقلية صغيرة 

الواحــــات الصحراويــــة، حيــــث كانت جتارة 
القوافل مع البلــــدان األفريقية الواقعة جنوب 
الصحراء في أوج نشاطها، وشاع تبادل امللح 

الصحراوي بالذهب األفريقي“.
وتابع ”لكــــن هذه املوجــــة اليهودية التي 
تدفقت في القرن اخلامس عشر على اجلزائر، 
لم تكن األولى من نوعها، وال أول عهد لليهود 
باجلزائر، ألن وجودهم فيها قدمي، ولم يشــــّكل 
الوافــــدون اجلدد ســــوى طبقة أرســــتقراطية 
جديدة، زادت في ثراء املشهد اليهودي وتطور 
البلد“. مبــــا يوحي باإلضافــــات التي حققها 
التوافــــد اليهودي علــــى اجلزائر، في مختلف 
املياديــــن االقتصادية والتجاريــــة والعمرانية 

واحلرفية والفنية.

حكيم مرزوقي

} يحيـــل فوز صادق خان (والذي كان منتظرا 
ومتوّقعـــا) باالنتخابات البلديـــة في لندن في 
أذهـــان دارســـي مســـألة التســـامح والقبول 
باملختلف والتي باتت تطرح بقّوة في عصرنا 
الراهـــن، إلـــى ما خّطـــه مواطنه الفيلســـوف 
اإلنكليزي جون لوك ســـنة ١٦٨٩ وهو“رســـالة 
فـــي التســـامح“ التـــي يعتبرهـــا الدارســـون 
فتحـــا مهّما وحجر زاويـــة، ويرجع له الفضل 
في بلورة األفكار التي ســـاهمت في تأســـيس 
مفهـــوم الدولـــة املدنية احلديثة فـــي أوروبا، 
والقائم على مبدأ الفصل احلاسم بني السلطة 

السياسية واملؤسسة الدينية.
ساهمت رســـالة جون لوك منذ ثالثة قرون 
في مجيء واســـتقرار أســـرة صادق خان من 
باكســـتان إلى أشـــهر عواصم التنّوع الثقافي 
والعرقي في العالم، ومّكنته عبر أفكار مؤلفها 
التي جتّســـدت واقعـــا وســـلوكا وقوانني من 
مشـــروعية احللم في الدميقراطيـــات العريقة 
وإمكانيـــة حتقيقـــه، دون أن يغّيـــر اإلنســـان 
رأسه أو جلده أو ميشي عكس السير.. السير 
اإلنكليزي الذي خبره والده جّيدا وهو يسوق 

احلافلة في شوارع لندن.
صـــار صادق خـــان احملامي يشـــرف على 
وضـــع اخلطـــط ورســـم السياســـات ملدينـــة 
يؤّمهـــا ٨٫٥ مليـــون ليـــال ويدخلهـــا قرابة ٣ 
ماليـــني نهارا كما ميّثلها في الداخل واخلارج 
ويدير ميزانيتها التي تقـــّدر بـ١٤ مليار جنيه 
إسترليني، إلى جانب صالحيات كثيرة أخرى 
جتعلـــه في الصفوف األولـــى ألصحاب القرار 

في اململكة املتحدة.
األمر الذي جعل من فوز صادق خان حدثا 
تتـــرّدد أصداؤه فـــي عواصم القـــرار ويتلّقاه 
العالـــم العربي واإلســـالمي بارتياح شـــديد، 

هـــو كونه أّول مســـلم يفوز بهـــذا املنصب في 
العاصمة البريطانية، ّمما أعاد حتريك ســـؤال 
اإلســـالموفوبيا وحقيقة ما يقـــال ويكتب عن 
هذا الرهاب الذي مـــا تنفّك أقالم عربية كثيرة 
تدلـــي بدلوهـــا فيه وتصـــّوره علـــى أنه واقع 
ملموس وحقيقة دامغة يعاني منها املسلمون 
فـــي أوروبا وتـــزداد حّدتها لتزيد مـــن الهّوة 

وجتعل التواصل متعّثرا.
لعّل أكثر مـــا يخلخل ويهّز هـــذا االعتقاد 
لدى غـــالة القائلني باإلســـالموفوبيا هو كون 
صـــادق خان مســـلم العقيدة والســـلوك، فهو 
يتمّســـك بشـــعائر الدين اإلســـالمي ويطّبقها 
فـــي حياته الشـــخصّية وفق تقاريـــر حتّدثت 
بالصـــالة  كالتزامـــه  اجلزئيـــات،  هـــذه  عـــن 
والصوم وعدم شـــرب الكحول، وكذلك النشاط 
االجتماعـــي واحلقوقي مع جمعيات مســـلمة 
داخل العاصمة البريطانية، على عكس صورة 
السياســـي املســـلم في بالد أوروبيـــة أخرى 
كفرنســـا مثال، والذي ال تتجاوز صفة املســـلم 
لديـــه أكثر ما يحيل إليه اســـمه أو هوية البلد 

الذي هاجرت منه عائلته.
لم يتوّقف األمر عند هذا الســـلوك العادي 
في شـــخص مواطـــن بريطاني اســـمه صادق 
خان، هذا الســـلوك الذي تضعـــه كل القوانني 
األوروبية فـــي خانة احلريـــة الفردية واحلق 
في ممارســـة املعتقد، بل جتاوزه إلى انتشـــار 
شـــبهات واتهامات حتوم حوله في الضلوع، 

وبشـــكل غيـــر مباشـــر، فـــي خطـــة إرهابيـــة 
مزعومـــة، إضافـــة إلـــى تعامله مـــع جماعات 
متطّرفة حتت رايات وشـــعارات سوداء، تثير 
مجّرد مشـــاهدتها التوّجس والّرهاب في نفس 
كل بريطانـــي، خصوصـــا وأنه قـــد عانى من 
هولها في هجمات لندن، لكّن جهاز املخابرات 
البريطانية الداخلي قد ســـبق له أن حّقق معه 
بشـــكل روتيني وانتهى إلـــى أّن األمر ال يعدو 
أن يكون مجّرد إشـــاعات يـــرّوج لها خصومه 
السياســـيون، وقـــد أجريـــت في هذا الشـــأن 

حتقيقات كثيرة مع مئات اآلخرين.
عّزز فوز صادق خان مفهوم ثقافة التسامح 
كواقع معيش، يطرد كوابيس اإلســـالموفوبيا 
ويضعفها كأسلحة يستخدمها غالة الطرفني، 
الطرف املســـلم الـــذي يصّور نفســـه كقابض 
علـــى اجلمر وضحيـــة للمظلومية مـــن جهة، 
والطـــرف اليمينـــي األوروبي الـــذي يتخذها 
ذريعة للقول باستحالة احلوار والتعايش مع 
ثقافة تتسم بالعدوانية وال ميكن أن تتجانس 
مع مجتمعاتنا. ولعّل هذا ما جعل صادق خان 
يـــرد على تصريحات دونالـــد ترامب التي قال 

فيها إنه ”قد يســـتثني العمدة املســـلم اجلديد 
من القرار ليســـمح له بالدخـــول رغم ديانته“ 
بقولـــه ”إّن وجهة نظـــر دونالـــد ترامب التي 
تتســـم باجلهل حول اإلســـالم ميكن أن جتعل 
بلدينـــا أقل أمنا، فهي تهّمـــش التيار اجلارف 
من املســـلمني حول العالـــم، وهو ما يصب في 
النهاية في صالح املتطرفني“، حسب ما نقلته 

النسخة البريطانية لـ“هافينغتون بوست“.
بني جون لوك ومواطنه صادق خان، ثالثة 
قرون مـــن التراكمـــات املعرفيـــة والصراعات 
والتجاذبـــات أفضـــت بدورها إلى تشـــريعات 
عـــن  التعالـــي  لثقافـــة  وأّسســـت  متطـــّورة 
االختالفـــات العرقية والدينيـــة التي تتضاءل 
أمام مســـتحقات احلياة وحاجات املجتمعات، 
وهذا ما جعـــل املجتمع اللندني يختار صادق 
خان مذّكرين مبا كتبه جون لوك حول أن ليس 
للحاكم املدني أن مينع من استعمال أي شعائر 
أو مراسم مقررة، ويؤكد أن حرية الضمير حق 
طبيعي لكل إنسان وأن لكل فرد السلطة العليا 
واملطلقـــة في احلكم لنفســـه في أمـــور الدين 

والعقيدة.
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قرون من التواجد اليهودي في الجزائر تنتهي بحج سنوي معزول

رسالة في التسامح يكتبها جون لوك ويطلقها صادق خان

أعاد رفض الســــــلطات اجلزائرية الترخيص ألعضاء جمعية فرنســــــية يهودية، من دخول 
أراضيها بغية ممارســــــة طقوس دينية سنوية مبعبد يهودي في مدينة تلمسان احلدودية، 
اجلدل حول احلريات الدينية في اجلزائر، وحقوق األقليات الدينية في ممارسة شعائرها 
وطقوســــــها، بعيدا عن املضايقات واحلسابات السياسية، ال سيما وأن الدستور األخير، 
وحتى القانون الذي ســــــبقه يكفل لألقليات حق املمارسات الدينية، بغض النظر عن إقرار 
الدين اإلســــــالمي الذي تدين به الدولة، يحفظ لهؤالء حقوقهــــــم الدينية، ونصوص القرآن 

والسنة تقر بذلك صراحة.

ــــــر ّمما يراد الترويج له عبر  فــــــوز صادق خان باالنتخابات البلدية في لندن يكشــــــف الكثي
ما يعرف باإلســــــالموفوبيا ويدحض الكثير مــــــن املبالغات لدى كل األطراف، لكنه ال يلغي 
ــــــل ميكن بالتأكيد أن يحّد منها من جهة تعّلق الناخب ببرامج املرّشــــــح وليس  وجودهــــــا، ب
ــــــه وتفاصيل طقوســــــه الدينية، وهو ما تصبو إليه ثقافة التســــــامح عبر تراكمات  مبعتقدات

تاريخية ومعرفية.

العيش في فرنسا والدفن في الجزائر (جنازة روجيه حنين فنان من يهود الجزائر)

[ التوتر بني الجزائر وفرنسا يضيق الخناق على طقوس اليهود السنوية [ االستعمار مسؤول عن تفكيك لحمة التعايش بني الديانتني

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أطلق ممثلو ديانات مختلفة 
نداء إلى كافة المؤسسات التعليمية 

والثقافية لتعزيز قيم السالم والحوار 
والكرامة والتنوع. وذلك خالل ملتقى 

حوار األديان الذي استضافه معهد 
السالم الدولي- للشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.

◄ في تقرير جديد لمنظمة العفو 
الدولية بعنوان ”ما سترون سيبكيكم: 
الحياة والموت في ثكنة جيوا“ نشر 

األربعاء، أفادت المنظمة بمقتل ما 
ال يقل عن 149 شخصا في معتقل 

مخصص لموقوفين يشتبه بانتمائهم 
إلى حركة بوكو حرام اإلسالمية.

◄ دعت تابيتا بطرس وزيرة الدولة 
بوزارة الموارد المائية والكهرباء 

السودانية إلى ترسيخ ثقافة 
التعايش الديني في المجتمعات 

السودانية الستدامة السالم 
االجتماعي.

◄ افتتح في جمهورية البوسنة 
مسجد تاريخي دمرته الحرب التي 
عرفتها البالد قبل 20 عاما، وأعيد 
بناء مسجد فرحات باشا بمدينة 
بانيا لوكا ليساهم في التعايش 

الديني والعرقي في بلد عرف 
حربا بين المسلمين والمسيحيين 

واألرثودوكس.

◄ أعلن في تونس عن إنشاء 
المركز الدولي للحضارات واألديان 

والتعايش السلمي، وأكد الشيخ 
الزيتوني، لطفي الشندرلي، أّن هذه 
المؤسسة ستعمل على نشر الفكر 
اإلصالحي ونبذ التطرف والغلو، 
موضحا أنه سيعمل على توسيع 

دائرة النقاش مع األكاديميين وعقد 
ندوات في الشأن الحضاري والديني.

باختصار

بني جون لوك وصادق خان، ثالثة 

املعرفية  الــتــراكــمــات  مــن  قـــرون 

رة 
ّ

متطو تشريعات  ــى  إل أفــضــت 

وأسست لثقافة التسامح

◄

المسلمون ومختلف األديان األخرى تحت سماء لندن

{رغـــم ما تعرضت لـــه الكويت من ظروف وأحـــداث من الغزو العراقي وصـــوال إلى تفجير 

مسجد الصادق إال أن أهل الكويت أثبتوا تماسكهم بغض النظر عن الدين والعرق}.

عمناويل غريب
راعي الكنيسة اإلجنيلية الوطنية في الكويت

{يمثل فوز صادق خان نقلة نوعية غير مســـبوقة في صعود املســـلمني في أوروبا، ونقطة 

فارقة مضيئة في الصراع ضد اإلسالموفوبيا والرهاب من اإلسالم واملسلمني}.

عبدالله خليفة الشايجي
أستاذ وباحث في العلوم السياسية تسامح

اليهودي ســـجل حضوره  الوجـــود 

مع التواجد البربـــري في المنطقة، 

واستمر مع فترات الفتح اإلسالمي، 

وتجلى أكثر منذ سقوط غرناطة

◄

نـــداءات وزارة الشـــؤون الدينيـــة 

وضماناتهـــا ألتبـــاع الطائفة من 

أجـــل ترميم معابدهـــم وتفعيلها 

لم يتم التفاعل معها

◄



هيثم حسين

} يحكي اليونانــــي ذيميتريس ذيميترياذيس 
في روايته القصيرة ”التحّول“ صور التحّوالت 
التــــي تجتــــاح المــــرء فــــي مختلــــف أحوالــــه 

الحياتية.
يســــتهل ذيميترياذيــــس الجــــزء األول من 
روايته، الصادرة عن المركز القومي للترجمة، 
ترجمة خالد رؤوف، بسؤال ”هل سـأكون المرأة 
نفسها عندما أعود؟“، وهو سؤال يحمل نظرة 
استشــــرافية من قبل بطلــــة الرواية التي تكون 
بصدد قضــــاء بعض أمورهــــا ومتابعة بعض 
شــــؤونها الحياتية، كما أنــــه يحمل في الوقت 
نفســــه نوعا مــــن المخاوف والوســــاوس التي 
تستبطن الخشية من التحول، والرغبة فيه في 
اآلن ذاته. ويفرض بدوره ســــؤاال آخر يمكن أن 
يثار لدى القارئ، وهو هل يكون مشــــوار واحد 
كافيًا لتغيير شخصية متبلورة المرأة يفترض 
بها أن تكون وصلت إلى مرحلة من النضج؟

مجاز وترميز

التحول الناشئ عن عوامل جوانية واآلخر 
الناشــــئ عــــن عوالــــم خارجية يكونــــان ميدان 
اشــــتغال ذيميترياذيس في عمله. فبطلته التي 
تخــــرج مــــن بيتها بطريقــــة اعتياديــــة، تصدم 
باســــتفزاز الخارج لها بطريقة فظيعة، تســــمع 
صوت ضحك غريب تخيلت أنه لم يكن مصدره 
إنســــانا، لكــــن زمنــــه الطويــــل غيــــر الطبيعي 
أعطاها الوقت لتفهم أن ثمة شــــخصًا يضحك، 
وبينمــــا كان الصــــوت يســــتمر بنفس الشــــكل 
والتوقيــــت كان يزداد لديها انطباع أنه لم يكن 
ضحكًا، بل كان يتشــــابه بشكل أكبر مع صرخة 

حيوان يعذب بآلة حادة بضراوة.
فــــي  تحــــول  شــــرارة  كان  الصــــوت  ذاك 
ضجيجهــــا  تضخيــــم  كان  وربمــــا  حياتهــــا، 
الداخلي نفســــه، هو نوع من المجاز والترميز 
بيــــن حالــــة الضجيج التي يعيشــــها المرء في 

داخله، والحالة التــــي يثيرها ضجيج الخارج 
بتقاطعاتــــه الكثيرة. تصل لديهــــا حالة الغربة 
إلى مســــتوى لــــم تعهــــده، تقع فريســــة عويل 
أعماقها من شــــدة قهر متراكم ال تســــتدل على 
سبب واضح معين له، بل يرجح أن يكون نتاج 
تقاطع عدد من األســــباب والعوامل التي تؤدي 
إليــــه وتفرزه في ســــياقه الزمانــــي والمكاني. 
الصوت الذي يتعاظم معها، ويخلق في داخلها 
ضجيجا مزعجــــا يلقي بظالله علــــى المدينة، 
يلــــون التفاصيــــل كلها بصخبــــه وعنفه وأذاه 
الذي يخلفه لديها ويحولهــــا إلى كائن مذعور 

كاره لنفسه ومحيطه.
تتمعــــن في مــــا حولهــــا وفي من 
حولها، كأنها تختصــــر رحلة حياة 
النــــاس في رحلــــة الحافلة المكتظة 
نفسها، تفكر في أسباب االستمرار 
والوقــــوف.  الصمــــود  ومقومــــات 
تــــرى الــــكل يهتز بشــــكل جماعي 
إثــــر اهتــــزاز الحافلة المســــتمر. 
الــــرؤوس تذهــــب فــــي مختلــــف 
الجميع  علــــى  تبــــدو  الجهــــات. 
عالمــــات اإلرهاق المفــــرط، إلى 
درجــــة جعلتهــــا تتســــاءل كيف 
يســــتطيعون الثبات في وضع 
الوقــــوف، بل ومن أيــــن تأتيهم 

القدرة ليمســــكوا بالمقابض، الشــــيء الوحيد 
الــــذي من الممكن أن يكون قد ثبتهم هو أن كًال 
منهــــم كان يثبــــت وضع اآلخر واقفــــا، هذا هو 
الســــبب الوحيد الذي يحافظ على توازنهم من 

السقوط.
بعيــــدا عن تبلــــور الشــــخصية ونضجها، 
تجد بطلة الرواية نفســــها أمام امتحان يومي 
ال خيار لهــــا فيه، تتجلى حلقة منــــه في بداية 
الجــــزء الثاني المعنــــون بـ“فهمتهــــا البائعة. 
لكــــن مــــاذا فهمــــت؟“، تشــــعر بكم مــــن العنف 
يتصاعــــد فــــي كل زوايــــا المدينــــة وأرجائها، 
ابتداء مــــن لحظة خروجها مــــن البيت، مرورا 
بالشــــارع ورؤيتهــــا لتفاصيلــــه اليومية التي 
تبدأ بتلبيســــها رؤاها العنفية، أو تصوراتها 
الذهنية السوداء، وينعكس األمر على تعاطيها 
مع الناس، فالبائعة تتبدى ذات ســــلوك عنفي 
لفظي غير معتاد معها، وتحار في ذلك، وتنبش 
فــــي أعماقها عــــن صورتها الخفية في ســــلوك 

البائعة نفسها.
الرجل العجــــوز الذي يبدو بســــيطا عليًال 

يســــتجدي الناس على الشــــارع، يثير شفقتها 
بدايــــة حين تمر بــــه، وتلحظ حالتــــه المزرية 
البائســــة، لكن تلك النظرة األولية لديها تتغير 
حين تعود وتراه في حالة ثانية، تراه متحديا 
رجال اإلســــعاف، يهددهم ويتوعدهم، ويرفض 
مرافقتهم ومساعدتهم، يتحول إلى وحش ضار 
يدافع عن بؤســــه بتلك الشراســــة التي أثارت 

لديها الكثيًر من االستغراب والغموض معا.

ظالل كافكا

تســــكن بطلــــة الروايــــة أصــــوات النــــاس 
المتصاديــــة فــــي مختلف أنحــــاء المدينة، في 
مواقف الحافالت والقطارات واألسواق، تراقب 
مشــــاهد الناس في حاالتهم المختلفة، تحاول 
قراءة أعماقهم بناء على تصرفاتهم وأعمالهم، 
تنغمــــس في اكتشــــاف الكثير مــــن التفاصيل 
والمشــــاهد اليوميــــة التي كانت تمــــر بها ولم 
تكــــن لتوليها اعتبارا كبيــــرا أو أهمية معينة، 
ألنها كانت تراها ثابتة وجزءا من 
ديكور المكان نفســــه، لكنها حين 
بدأت بتفســــير مــــا وراء المظاهر 
انصدمت بهول ما تراه وتعيشــــه، 

وكانت مفاجأة مفجعة لها.
العنــــف قــــار فــــي كل التفاصيل 
معها  تتعامل  البائعة  والممارسات، 
بعنف، ترى فيها صورة ذئبة تكشــــر 
عــــن أنيابها، تتجاوز دورها المحدود 
إلــــى دور مزعج، تثيــــر قلقها من ذلك، 
تتعجــــب إن كان قــــد تحول شــــيء ما 
فــــي مظهرهــــا دفــــع البائعة إلــــى هذا 
السلوك تجاهها، أم أن أفكارها السوداء 
انعكست على مالمحها وقامت بتظهير الخراب 

الذي يعترك في داخلها.
كذلــــك العجــــوز الذي تبــــدى لها بســــيطا 
مريضا محتاجا للمساعدة تحول إلى شخص 
آخر حين ظهر على السطح َمن يحاول انتزاعه 
من حيزه المألــــوف لديه، أخرج العنف الغافي 
فــــي داخله ليهدد َمن يفترض بأنهم يقدمون له 
المســــاعدة، ويكون التحول لديه الفتا بطريقة 

مثيرة للرعب والشفقة في آن.
المدينة نفســــها أمام تحول غريب، فالناس 
يتخلــــون عــــن هدوئهــــم وتعاملهــــم المحترم، 
يظهــــرون العــــداء إزاءهــــا، تتخيل َمــــن يحمل 
مقصــــا أو أّي آلــــة حادة ويقتــــرب منها ليفتك 
بهــــا، كما تتخيل نفســــها في مشــــهد تقع فيه 
في فخ أناس يعنفونهــــا وينكلون بها، يفرض 
عليها التخيل تحوًال لتشــــبه صــــورة المدينة 
التــــي تتخيلها، ال تلك التــــي تعيش يومياتها 
وروتينها وتفاصيلها، أصبح السواد والعنف 

من معالمها بطريقة لم تكن لتتصورها.

تتشــــابه عوالــــم روايــــة ذيميترياذيس مع 
أجــــواء روايــــة ”التحــــول“ لفرانــــز كافــــكا، إذ 
تجد بطلة الرواية نفســــها أمــــام تحول رهيب 
يجتــــاح داخلها من دون أن تدري له ســــببا أو 
منشــــأ واضحــــا، تكون مجموعة من األســــباب 
المتقاطعــــة مؤديــــة إلى هذا التحــــول، وتكون 
البطلة غير المســــماة صورة عن غريغور؛ بطل 
كافكا نفســــه المتحول إلى حشــــرة، ثم تحوله 
إلى عبء على غيره، وتخلصه من أعباء معينة 
أثناء تحوله، ورمزية التحول بين ما كان عليه 
وما أصبحــــه تاليا، وصرة الداخــــل والخارج 

ودورهما في الدفع إلى ذلك.
علــــى عكس كافــــكا الذي رمــــز إلى تخلص 

عائلة غريغور منه وإلقائها به خارجا، يحضر 
دور اآلخريــــن لــــدى ذيميترياذيــــس في إرجاع 
بطلته المأزومــــة إلى عزلتها ورميها في بيتها 
وإغالق الباب عليها بإحكام، ومن ثم التخلص 

من المفاتيح.
النهاية تحمــــل نذر عنف متصاعد بدورها، 
عنف التخلــــص من اآلخر بأّي وســــيلة ممكنة 
من دون حســــاب العواقب الوخيمة المحتملة. 
تصــــف كيف تم إنزالها من ســــيارة التاكســــي 
والصعــــود بهــــا إلى المنزل مــــن قبل بعضهم، 
فتحــــوا الباب وألقــــوا بها في الممــــر. أغلقوا 
البــــاب خلفهــــم خارجين. فــــي الشــــارع ألقوا 

بالمفاتيح في بالوعة.

} أبوظبــي - دارت مســـاء الثالثـــاء 10 مايو 
الجـــاري الحلقـــة قبـــل األخيـــرة مـــن نهائي 
مســـابقة ”شـــاعر المليون“، التي بثتها قناتا 
أبوظبـــي األولـــى وبينونة. وفي هـــذه الحلقة 
أعلـــن عن المترشـــح بتصويـــت الجمهور من 
شعراء الحلقة السابقة، حيث تحصل الشاعر 
الكويتي سعد بن بتال على 83 بالمئة ليلتحق 

ببقية شعراء المرحلة النهائية من البرنامج.
وبعد هـــذه الحلقة انتهى مشـــوار كل من 
الشـــعراء؛ ســـعود بن قويعـــان 42 بالمئة من 
الكويـــت، وفهـــد المـــري 42 بالمئة مـــن قطر، 

وسامي العرفج 40 بالمئة من السعودية.
وبهـــذا يكون بـــن بتـــال ضمن الشـــعراء 
الســـتة الذين ســـيكونون في الحلقة األخيرة 
من المســـابقة، وهـــم: خزام الســـهلي، محمد 
الســـكران التميمي، وعبدالمجيد الذيابي من 

الســـعودية، وراجح الحميدانـــي من الكويت، 
وزينب البلوشـــي مـــن اإلمـــارات، ليصبحوا 
جميعـــا على مســـافة أيـــام قليلة مـــن اللقب 
والبيـــرق والمالييـــن الخمســـة، وليكمـــل بن 
بتال مشـــواره في المسابقة األكثر شهرة بين 
مســـابقات الشـــعر النبطي، واألوسع انتشارا 
ومشـــاهدة من بين البرامـــج المهتمة بالتراث 

المعنوي.
بعـــد اإلعـــالن عن المترشـــح مـــن الحلقة 
الســـابقة، قـــّدم شـــعراء الحلقة قبـــل األخيرة 
قصائدهم أمـــام لجنة التحكيـــم، التي منحت 
أعلى الدرجات إلى الشـــاعرة اإلماراتية زينب 
البلوشـــي، حيث تحصلت علـــى 28.6 بالمئة، 
وجاء في المرتبة الثانية الشـــاعر الســـعودي 

عبدالمجيد الذيابي بـ28 بالمئة.
وكانت بقية درجات الشـــعراء على النحو 

التالي: ســـعد بن بتـــال 26.3 بالمئـــة، وخزام 
السهلي 26.3 بالمئة، وراجح الحميداني 26.3 
بالمئة، فيما حصل الشـــاعر محمد الســـكران 
علـــى 25 بالمئة، وقـــد اختار جمهور شـــاطئ 
الراحة الشـــاعرة اإلماراتية زينب البلوشـــي 

نجمة للحلقة الـ13 من المسابقة.
وكان عدد من فرســـان الموســـم الســـابع 
من الحلقة الـ13 من مســـابقة شـــاعر المليون 
في موسمه الســـابع، دعوا حامل بيرق شاعر 
المليون للموسم الســـادس سيف المنصوري 
إلى النزال في ميدان الشـــعر للدفاع عن لقبه، 
وقد كانت الفارســـة اإلماراتية زينب البلوشي 
أكثـــر المتحدين لمواطنها المنصوري، مؤكدة 

أنها مستعدة لهذا التحّدي.
لكـــن الشـــاعر اإلماراتي ســـيف المنصور 
الفائز ببيرق الموســـم الماضي من المسابقة 

أكد أنه لن يشـــارك في الحلقـــة األخيرة، وأنه 
متنازل عن هذا التحّدي، وهو ما ثمنه الشاعر 
عبدالمجيـــد الذيابي الذي شـــكر المنصوري 
علـــى تنازله عن البيرق، لكن الذيابي، لم يخف 
رغبته في منازلته. كما بعث ســـعد البتال إلى 
المنصوري بالتحيـــة لموقفه هذا، فيما محمد 

السكران كان من عشاق النزال.
وقال نجم وحامل لقب شـــاعر المليون في 
موســـمه الســـادس الشـــاعر اإلماراتي سيف 
المنصـــوري، إنـــه ســـيترك الفرصة لفرســـان 
الموســـم الســـابع للتنافس على بيرق شاعر 
المليون في موسمه السابع، وقد ألقى في هذه 
الحلقـــة قصيدة مميزة، أشـــاد فيهـــا بأعضاء 
لجنـــة تحكيم شـــاعر المليون، ودعا لفرســـان 
الموسم الســـابع بالتوفيق في هذه المسابقة، 

مهديا البيرق إلى فرسان الموسم الحالي.
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◄ افتتح في المتحف الوطني 
بالرياض المعرض الثقافي ”الفن 

اإلسالمي في المتاحف األوروبية“ 
بمناسبة اليوم األوروبي لعام 

2016، ويضم المعرض 60 لوحة 
من 12 متحفا من 12 بلدا من 

االتحاد األوروبي، تمثل صورا من 
مقتنيات الفن اإلسالمي في عدد 

من المتاحف األوروبية. 

◄ سجل مهرجان أضواء البحرين 

حضورا كبيرا فاق كل التوقعات، 
حيث تجاوز عدد الزوار 30 ألف 
زائر، استمتعوا باألعمال الفنية 

وعروض األداء على المسرح 
واأللعاب التفاعلية. 

◄ عن دار التكوين للنشر 

والتوزيع، سوريا – بيروت، 
صدرت رواية بعنوان ”ترنيمة 
عشق مجنون“، للكاتب والناقد 

صدوق نورالدين. 

◄ أقيم في دائرة المكتبة الوطنية 
األردنية حفل تسليم مكتبة الراحل 

محمد نزال العرموطي للدائرة، 
حيث كانت عائلة الفقيد قد أهدتها 

مكتبته المؤلفة من أكثر من 6 
آالف كتاب والعديد من الوثائق 

والصور. 

◄ وّقع محمد الشاذلي مدير 
مركز األهرام للنشر مع الكاتب 
والمترجم صبري محمد حسن 

عقد كتاب ”صقر الصحراء 
األمير عبدالقادر واالحتالل 

الفرنسي للجزائر“، تأليف الكاتب 
والمستشرق اإلنكليزي ويلفرد 

سكاون بلينت (-1840 1922). 

باختصار

ذيميترياذيـــس  روايـــة  عوالـــم 

تتشابه مع أجواء رواية «التحول} 

لفرانـــز كافـــكا،  إذ تجـــد بطلـــة 

الرواية نفسها أمام تحول رهيب

 ◄

أصـــدرت مجموعة النيل العربية للنشـــر والتوزيع، بالقاهـــرة، الطبعة الثانية من 

كتـــاب «الجريمـــة والقانون والثقافة اإلعالمية} للكاتبة شـــيال براون، الكتاب من 

ترجمة هدى فؤاد. 

انتخب أعضاء اتحاد كتاب أفريقيا وآســـيا الكاتب املصري محمد سلماوي باإلجماع سكرتيرا 

عاما لالتحاد لفترة ثانية، وذلك خالل الجلســـة األولى للمؤتمر العام الســـابع لالتحاد املنعقد 

بقرية الجونة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر األحمر. 

جمهورية العراق الروائية

} العصـــر األدبـــي العالمي اليـــوم هو عصر 
الروايـــة بـــال منازع، وقـــد تعـــددت المصادر 
المعرفيـــة لروايات القرن الحادي والعشـــرين 
حينمـــا خرجت عن أطرها التقليدية فامتزجت 
فيها العلـــوم والمعـــارف والفنـــون وتقانات 
الحداثة بكل ما فيها من مفاهيمية جديدة ذات 
صلة بالنوع اإلبداعي والخلق الراقي، ولم يعد 
هناك حاجز فني يعيـــق الكتابة الروائية، وال 
شرط قديم يقنن النوع األدبي في استرساالته 
الجديـــدة ومفاهيميته المســـتحدثة من روح 
العصـــر بعلميته الفـــذة وثقافتـــه المتجددة. 
بل ابتكـــرت رؤى فنيـــة جديدة في ســـرديات 
الكتابـــة ســـاهمت على نحو واســـع في إثراء 
المشـــهد الروائي العالمي، وتحّوله من قوالب 
ومحطـــات معروفـــة إلـــى انفتاحـــات جمالية 
أكثـــر تعبيرا والتصاقا بواقع عالمي شـــامل، 

يخـــوض الحياة بطرق مختلفـــة ومتعددة في 
والديمقراطيات  والسياســـة  جيوب االقتصاد 
العســـكرية والحروب والمتغيـــرات المعروفة 
في ُبنى المجتمعات وهيكليتها الجماعية في 

عصر إلكتروني وعلمي سريع التطور.
هذا االنفتاح الواســـع على فرشـــة الكتابة 
فـــي ســـرديات الروايـــة الجديـــدة خلـــق معه 
جيـــال أقل مـــا يقال عنـــه إنه جيل استســـهل 
مثل هـــذا التحـــول، فأصابته عـــدوى الكتابة 
جريـــا وراء الموضـــة الكتابيـــة التي تبّشـــر 
بعصر روائي عريض انتاب الثقافة العالمية، 
بوصف تبســـيطي يرى أن الرواية هي ملحمة 
العصـــر وهي األكثر قـــدرة على تمثل مثل تلك 

المتغيرات الحاسمة في بنية العالم.
ومن هذه الزاوية التي نحصرها في السرد 
الروائي نشـــأ جيل في العالم العربي من كتبة 
الرواية، ال يمكن أن نحيط باتســـاعه وتمدده، 
وظاهر األمـــر هو حالة ثقافية صحية تشـــير 
إلى الكثير من إيجابيات الخروج من الهامش 
إلى المتن، لكن الحاصل هو غير هذا بال شك، 

ففي العراق مثال صدر خالل 13 سنة ما يقارب 
الـ600 رواية أو يزيد على ذلك، وهو رقم خيالي 
ال يمكـــن تصديقه فـــي الحال، لكننـــا نصدقه 
ببســـاطة ألن االنفتاح الثقافـــي الجديد أعطى 
مؤشـــرات كثيرة للخروج إلـــى المتن الثقافي 
بغياب سلطة نقدية وتقاليد ثقافية في فوضى 
الكتابة المجانية التي لم تكّرس أهميتها حتى 
اليوم، لكنـــه نزوع شـــخصاني وراء الموضة 
الروائية وُحّماهـــا التي اجتاحت العالم. وهو 
نزوع ربما له ما يبرره في بعض األحيان ولكن 
ليس التبرير دائما هو نقطة الخلق اإلبداعي.

األمر نفسه ينسحب عربيا بشكل عام، ففي 
جائـــزة عربيـــة معروفة وصل عـــدد الروايات 
مـــا  والمخطوطـــة-  المشـــاركة -المطبوعـــة 
يقارب الـ1000 رواية وهذا رقم رســـمي ال يمكن 
التشـــكيك فيه، لكن يمكن التشكيك في المنجز 
اإلبداعي لعموم المشاركات، فهذا العدد الكبير 
يعني أن األمـــة العربية أنتجـــت 1000 روائي 
في ســـنة واحدة، ويعني أن الحيـــاة الثقافية 
بخير مع أن الروايـــة العربية في كل تاريخها 

اإلبداعي لـــم تنتج مثل هذا العـــدد على مدى 
أجيال متعاقبة.

لن أتوســـع فـــي األمثلـــة المتراكمة عربيا 
وأحصرهـــا نســـبيا فـــي جمهوريـــة العراق 
الروائيـــة، التي ســـال لعـــاب كّتابهـــا روائيا، 
فانشـــغلت مطابـــع بيـــروت وبغداد ودمشـــق 
والقاهـــرة بالطبـــع اليومي لروايـــات عراقية 
بـ“الريـــزو“ واالستنســـاخ والطبـــع المتقـــدم 
أيضـــا، ألســـماء أغلبها لم نســـمع بـــه، لكنها 
موضة الرواية التي ســـحبت إليها الشـــعراء 
والهواة لتشـــكيل جمهورية عراقيـــة روائية، 
قد نباهي بها الحقا أقراننا من الدول العربية 

الذين يشهدون مثلنا زخما سرديا ال قرار له.
قبل أيام قليلة قّدم أحـــد الروائيين الجدد 
روايته الجديدة وكنت أستمع إليه وهو يقول 
”كتبُت هذه الرواية وأنـــا لم أقرأ رواية واحدة 

في حياتي!“.
وعلى هذا علينا أن نقيس كيف ســـيصبح 
حـــال جمهورية العـــراق الروائية مســـتقبال 

وماذا سينتظرها؟ 

وارد بدر السالم 
كاتب من العراق

الكويتي سعد بن بتال يتأهل إلى الحلقة األخيرة من «شاعر المليون}

أفكار سوداء تفترس أعماق اإلنسان في رواية يونانية
[ ذيميتريس ذيميترياذيس ينقل حالة الضجيج التي يعيشها المرء في داخله [ «التحول} رواية الوقوع في أسر الحيرة والضياع

ــــــت العديد من الروايات بتســــــجيل اللحظات الكبرى في حياة اإلنســــــان التي تعرف  حفل
الكثير من التحوالت التي قد جتعله يغّير نظرته إلى احلياة، ورمبا تؤثر فيه فينساق خلف 
األحداث غارقا في عوالم جديدة قد ال يستطيع السباحة في تيارها، فيصبح أسير أفكار 

مظلمة جتعله فريسة اخلوف من املصير واملستقبل.

الضياع والحيرة



} الرباط - ضمن مشروع التوطين المسرحي 
لفرقة أرلـــكان المغربية، الـــذي يديره الكاتب 
والمخـــرج المســـرحي عمر الجدلـــي ويحظى 
بدعم وزارة الثقافة المغربية، انطلقت فعاليات 
برنامـــج األنشـــطة التكوينيـــة واإلشـــعاعية 
بندوتيـــن، قاربـــت األولـــى ”راهـــن المســـرح 
المغربي“، وركزت الثانية على شرح مضامين 

”قانون الفنان المغربي“.
والمســـت ندوة ”راهن المسرح المغربي“ 
التي أقيمت في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
بمدينة بني مالل، واقع الممارســـة المسرحية 
فـــي المغرب، وشـــّخصت الوضع المســـرحي 
مســـتعيدة تاريخ هذه الممارســـة وتوجهاتها 
ومالمحها الجمالية. وشـــارك في هذه الندوة 
العلمية، التي أدارها عبدالعزيز قاســـمي، كل 
من الباحثيـــن عبدالواحد بن ياســـر، ومحمد 

زهير ومحمد أبوالعال.
واعتبـــر الناقـــد عبدالواحد بن ياســـر أن 
الحديث عن المســـرح هو حديث عن ممارســـة 
متمردة تســـعى إلى ترســـيخ قيـــم المواطنة 
والحـــق في الفرجـــة، وأضاف أن ثمـــة رهانا 
للمســـرح المغربي، وهو رهـــان مؤجل ينبغي 
تفكيك مساراته، بحكم أن الممارسة المسرحية 
ليســـت متجذرة في التربة العربية، وبحكم أن 

المسرح فعل عرضي وفن العابر.
وبّين بن ياســـر أن التجربة المسرحية في 

المغرب فتية، ”يهددها غول التلفزيون ورداءة 
ما يقترح مـــن دراما“. كما عـــرج في مداخلته 
علـــى رهانـــات الهيكلـــة والمأسســـة والدعم 
المســـرحي وما قامت بـــه النقابـــة المغربية 
لمحترفـــي المســـرح، ليخلص إلـــى أن راهن 
المســـرح المغربي ظل يراوح فـــي مكانه، من 
دون نســـيان إشـــراقات التجربة المســـرحية 

”الهواة نموذجا“.
ومن جهته، تحـــدث الناقد محمد زهير عن 
رهانـــات األمس ورهانات اليـــوم، معرجا على 
أهـــم المحطـــات التأسيســـية المفصليـــة في 
تاريخ التجربة المســـرحية المغربية، بدءا من 
مرحلة ما قبل االستقالل ومرحلة البدايات مع 

تعاطي النخب الوطنية للفن المسرحي.
وأشـــار إلـــى أن النخب الوطنيـــة انتبهت 
إلى دور المســـرح في ترسيخ قيم رهانات دعم 
المقاومة واإلصالح، بحكم أن المستعِمر دخل 
من ”ثقوب التخلف“. وتابـــع ”إذا كان البحث 
في البداية ارتبط بشـــكل متقدم متنور ما قبل 
االســـتقالل، فالمرحلـــة التي تلـــت ذلك ارتبط 
فيها المسرح بجميع األشكال التراثية، وبدأنا 

نشاهد ظهور مسرحيين رواد“.
وأكد الباحث أن المسرح بالمغرب عبر من 
مرحلة موليير إلى مرحلـــة بريخت، كعالمات 
لمرحلة معينة في تاريخ الممارسة المسرحية. 
فـــإذا كان مســـرح الهـــواة مســـرح المواقف 

الســـبعينات  فمرحلـــة  الكبـــرى،  والقضايـــا 
شـــهدت انفجـــارا فـــي التجارب المســـرحية. 
لكن المراحل الالحقة بدأت تشـــهد فسيفســـاء 
خاصـــة للتجربة المســـرحية فـــي المغرب، إذ 
تخلصـــت من قضاياها الكبـــرى وابتعدت عن 
ضجيـــج المفاهيم/ الهوية، وانفتح المســـرح 
كالســـينوغراف  المســـرحية،  المهـــن  علـــى 
والدراماتورج، ليظـــل الرهان اليوم متمحورا 

حول إعادة الناس إلى شغف المسرح.
وعالـــج الناقـــد محمـــد أبوالعـــال راهـــن 
المسرح المغربي من زاوية مختلفة، إذ تناول 
أســـئلة المســـرح ورهاناته المعاصرة، مؤكدا 
أن مفارقـــات الماضـــي وتأثيراتهـــا مازالـــت 
إلى اليـــوم، كما أن القرب مـــن أوروبا لم يكن 
مفيـــدا للتجربة المغربية، مشـــيرا إلى مقولة 
الفنان الراحل محمد مسكين بأن المسرح ُولد 
مغتربـــا، وأن اغترابه المتواصل زاد اليوم مع 

النسخ واالقتباس.
مـــالل  بنـــي  الثقافـــة  دار  شـــهدت  كمـــا 
محاضـــرة لمحمد األزهـــر أدارهـــا عبدالحق 
ميفراني، تناولت آخر المســـتجدات المتعلقة 
بـ“العالقـــات الشـــغلية“ فـــي المجـــال الفني، 
وخصوصـــا مـــن خـــالل قراءاتـــه لمضامين 
قانون الفنـــان المغربي. فالمغرب يشـــهد في 
الســـنوات األخيرة حراكا علـــى صعيد تجديد 
المنظومة القانونية والمتعلقة بالمجال الفني 

والمسرحي خصوصا، والتي ظلت تعاني من 
”فراغ مهـــول“ مما أثر على طبيعة الممارســـة 
الفنيـــة بالمغـــرب، وجعـــل الفنـــان يتعـــرض 

لالستغالل.
وقدم األزهر، أســـتاذ الدراسات القانونية 
بكليـــة الحقـــوق المحمديـــة ونائـــب رئيـــس 
النقابـــة المغربية لمحترفي المســـرح، قراءة 
في مضاميـــن قانون الفنـــان المغربي، والذي 
مازال ينتظـــر مصادقة البرلمـــان. كما أكد أن 
الفنـــان المغربـــي يحتـــاج لتتبع مســـتجدات 
هذا القانون الذي يحتـــاج لمجهود مضاعف. 
وعرج فـــي مداخلته على مراحـــل صدور هذا 
القانـــون، والمعركة النضاليـــة الطويلة التي 
خاضها الفنان المغربي من أجل اســـتصداره، 
كما توقف عند أهم بنوده ومضامينه شـــارحا 

وموضحا التباسات ومعوقات بعض البنود.
ويتضمـــن مشـــروع فرقة مســـرح أرلكان، 
الـــذي اختـــار دار الثقافة ببني مـــالل كفضاء 
إلطالق مشـــروعه الفني ذي التوجه التكويني 
مســـرحية  إنتـــاج  والتثقيفـــي،  واإلشـــعاعي 
”برلمـــان النســـاء“ مـــن تأليـــف أرســـطوفان، 

وإخراج إبراهيم الهنائي.
وتقـــدم الفرقة مجموعة مـــن العروض في 
جولتين تشـــمل األولى مدينة بني مالل وباقي 
مدن الجهة، فيما ســـتنتقل الجولة الثانية إلى 

بقية المدن المغربية. 
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ثقافة
نظمت مؤسســـة «أثر للفنون واآلداب} األربعاء أمســـية شـــعرية للشاعرة 

واإلعالمية بروين حبيب بعنوان «أبجدية العشـــق} في ذكرى رحيل الشاعر 

نزار وذلك بمقر دار ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

نظم عدد من املثقفني الفلســـطينيني تظاهرات دعما للشـــاعرة الفلســـطينية 

داريـــن طاطـــور، بعد أن قدمت ضدها الئحة اتهام واعتقلـــت لفترة طويلة بتهمة 

أنها كتبت قصيدة تنادي بمقاومة االحتالل.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ في إطار عالقات التعاون بين 
وزارة الثقافة المغربية ودائرة 

الثقافة واإلعالم بالشارقة، تنظم 
احتفالية رسمية الفتتاح دار الشعر 

بتطوان بحضور محمد األمين 
الصبيحي وزير الثقافة المغربي 

وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة 
الثقافة واإلعالم بالشارقة.

◄ ضمن احتفاالت اليوم العالمي 

للمتاحف لعام 2016 تحت شعار 
”المتاحف والفضاءات الثقافية“ 

تقيم هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
معرضا بعنوان ”تقاطعات“، وذلك في 
متحف البحرين الوطني، حيث يشهد 
األربعاء 18 مايو الجاري افتتاح هذا 

المعرض.

◄ غيب الموت هذا األسبوع في 

مدينة إربد األردنية الشاعر نادر هدى 
عن عمر يناهز 55 عاما إثر صراع 

طويل مع المرض. ويعد الشاعر من 
أبرز شعراء قصيدة النثر في األردن.

باختصار

ديانة الشمولية

} قليلـــة هـــي األصـــوات التـــي تشـــذ 
عـــن النعيـــق العام في أوســـاط النخب 
التونســـية، التي تســـاند فـــي معظمها 
نظام بشار األســـد، حتى ليحار العاقل 
كيف يمكن تفســـير الموقف المتناقض 
لفئة ثـــارت ضد طاغية، ثم راحت تدافع 
عن سّفاح دّمر بالده، ليكّرس بقاءه على 
كرســـّي ورثه عن أب كان من لّذاته سفك 
الدمـــاء. وكيف يمكـــن أن يفهم وقوفها 
ضّد الثورة الســـورية والحـــال أن هذه 
الثـــورة رفعت نفـــس الشـــعارات التي 
كانت تتردد في مدن تونس وساحاتها، 
فقد استأنست هي أيضا بثورة الكرامة 
في سلميتها ودعوتها إلى تغيير وضع 
مـــا عاد يطـــاق، ولم تتحـــول إلى حرب 
ضـــروس إال بعـــد أن أمعـــن النظام في 
شـــعبه بطشـــا وتنكيال، ولم يتورع عن 
فتـــح بالده للغربـــاء كي يفتكـــوا ببني 
قومه. والســـبب ليس عمى مذهبّيا، بل 
، إذ أن هـــذه النخـــب غلب  أيديولوجـــيٌّ
عليها كرهها إلخوان النهضة وحلفائهم 
فألهاها  الســـوري،  للنظام  المناهضين 
ذلـــك الكره عـــن النظـــر إلى المســـألة 
بموضوعيـــة، لتـــرى أن شـــعبا عربيـــا 
ُيذبـــح بيـــد حاكم ظلوم غشـــوم، وليس 
بطال قوميا، كما تـــرّوج بعض المواقع 

االجتماعية.
هذا الموقف يذكرنا بموقف اليسار 
الفرنســـي من الشـــيوعية، فقـــد أعمت 
األيديولوجيا عيون أعالمه رغم الجرائم 
التي كان ســـتالين يقترفها ضّد شـــعبه 
وضّد الشـــعوب الخاضعـــة لدكتاتورية 

البروليتاريا.
وكما هي الحال مع النظام السوري 
المجـــرم، كانت األنظمـــة التوتاليتارية 
تجد لهـــا أنصارا مـــن المثقفين، كانوا 
بكونها  المقترفـــة  الجرائـــم  يفســـرون 
الســـبيل التـــي ال محيد عنهـــا من أجل 
التقدم، وكأن من يقع إعدامهم وتقتيلهم 
كانـــوا موافقين على زوالهـــم لـ“وضع 

التاريخ في مساره الصحيح“.
الفيلســـوف آالن باديـــو مثـــال دافع 
صراحة عام 1979 عن اإلبادة الجماعية 
التي ارتكبها الخمير الحمر في كمبوديا، 
بدعوى أنها ترتيُب أوضاع ضروريٌّ من 
أجـــل التقدم، فيمـــا برز ميشـــيل فوكو 
بموقفـــه الداعم للثورة اإلســـالمية في 
إيران، التي لـــم ير منها غير ”أول تمّرد 
كبير ضـــّد األنظمة الكونية“ و“الشـــكل 

األكثر حداثة للثورة“.
ولـــم يخرج عن الصّف ســـوى ألبير 
كامو في خطاب شهير كان ألقاه بباريس 
عقـــب اكتســـاح القـــوات الســـوفييتية 
مدينة بوادبســـت، تجـــاوز فيه، بخالف 
اليســـار  ثنائيـــة  وأراغـــون،  ســـارتر 
”دبابـــات  بشـــدة  وأدان  واليميـــن، 
العمـــال  أهلكـــت  التـــي  البروليتاريـــا 
الباحثين عن اللقمة، والباحثين قبل كل 

شيء عن الحرية“.
فـــي ذلـــك الخطـــاب، قـــال صاحب 
”اإلنسان الثائر“، ”فلتملك الشجاعة كي 

تستعمل فهمك الخاص“.
وما أحوج نخبنا إلى فهمها الخاص 
بعيدا عن األيديولوجيا كي تدرك حقيقة 
ما يجري في ســـوريا، وتنأى بنفســـها 

عما يسميه كامو ”ديانة الشمولية“. 

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

المسرح في المغرب تجربة فتية يهددها غول التلفزيون

[ الروايات التي تقدم المعرفة والتاريخ ضمن طياتها تصمد أكثر من غيرها

أوس داوود يعقوب

} تواصـــل الروائيـــة الســـورية لينـــا هويان 
الحســـن مســـيرتها األدبية التـــي بدأتها عام 
2000 برواية ”معشـــوقة الشمس“، لتصدر لها 
بعد ذلك ثمانـــي روايات ومجموعة شـــعرية، 
إضافـــة إلى عدد من الدراســـات التوثيقية عن 

البادية السورية.
أن  وَتعتبر صاحبة رواية ”ألماس ونساء“ 
األدب بالنســـبة إليها تغييـــر ضروري، ووثبة 
مدروســـة، وأن الكلمة ريشـــة فنيـــة قابلة ألن 

تحمل أي لون لتضعه أّنى تشاء.
في حديثها عن روايتها ”الذئاب ال تنسى“، 
البيروتية،  الصادرة حديثا عـــن ”دار اآلداب“ 
تقـــول لينـــا هويـــان الحســـن ”فـــي روايتي 
هـــذه اخترت الذئـــب كرمز للبشـــر الذين كتب 
عليهـــم كل هـــذا الحزن والخـــراب والفقد، أي 
الســـوريين. البدو يقولون ’إن الذئب ال ينسى 
حزنه’، ولهذا يعوي، إذ يســـتمر الذكر بالعواء 
حتى آخـــر لحظة في حياته عندما يفقد أنثاه، 

بينما األنثى تعوي عندما تفقد وليدها“.
وتضيف ”قبل ثالثين ســـنة ســـمعت عواء 
ذئبـــة قتل الصيادون وليدهـــا، وقتها لم أحزر 
لمـــاذا انحفر ذلك العـــواء في أذني، حتى جاء 

ذلك اليـــوم الذي قتل فيه شـــقيقي 
وســـمعت بكاء أمي. األدب يقتات 
على الدمـــاء، يزدهر في الحروب، 
الحزانى  والحزن،  الموت  ينعشه 
هم الذين يكتبون، بينما الفرحون 

يعيشون الحياة وحسب“.

عواء ذئبة

تؤكـــد الحســـن أنها كتبت 
ال  ”الذئـــاب  روايتهـــا  فـــي 
تنســـى“، نًصـــا بعيـــًدا عـــن 

التحيـــز، مضيفـــة ”لـــم أتحزب ألي 
طـــرف من األطراف التـــي تتقاتل على أرضنا، 
حرصـــت على أال أقع في فخ تأليه فكرة الثورة 
والثـــوار، أغلب المثقفين رفعـــوا الفتة الثورة 
لمجـــرد اعتناق فكرة يوتوبية قديمة عششـــت 
فـــي أذهاننـــا دون أن نمحصهـــا أو ندقق في 
مضمونهـــا أو في جدواهـــا، لهذا كتبت نصي 
وأنـــا جادة بمســـألة  التـــوازن الالئق بكاتب 
يفترض أنه يؤرخ لمأساة تحدث. كتبت نصي 
الشـــخصي، ولكن الواقع أكثر ثراء من الخيال 
والدليـــل ما يحدث فـــي ســـوريا. ال أتوقع أن 
هنالك كاتبا تناول ما يمكن أن يحدث مع عائلة 
ضابط. الضباط السوريون المتقاعدون، الذين 
وجدوا أنفســـهم مطالبين بااللتحاق بجبهات 
مجهولة يدعوهم إليها ضباط برتب متواضعة 
اكتســـبوا امتيازاتهم لمجرد إعالن انشقاقهم 
عن الجيش الرســـمي. باختصـــار أردت كتابة 
نص يفضح الجميع، أي هنالك المسكوت عنه 

في كل الثورات العربية“.
تشـــير ُمحدثتنا إلى أنه علينا أال ننســـى 
مطلقـــا أن أعظـــم النصوص الروائيـــة ُكتبت 
في نقـــد الثورات وليس في تمجيدها، ماركيز 
كتـــب ”مئة عـــام من العزلـــة“ لينتقـــد الثورة 
والثوار في كولومبيا دون أن يذكر كلمة ثورة 
مـــرة واحـــدة، وجيمس كانيون كتـــب روايته 
”حكايات من ضيعة األرامل، ووقائع من أرض 
مســـتهديا بضيعة ماكونـــدو التي  الرجـــال“ 

كرسها ماركيز في ”مئة عام من العزلة“.
وبســـؤال صاحبة ”سلطانات الرمل“ كيف 
يمكن للكاتب أن يوفر لنصه مســـاحة الحرية 
الالزمـــة إلنتاج نـــص ينتصر لثقافـــة الحياة 
والحريـــة، فـــي زمـــن يتمـــدد فيه االســـتبداد 
الدينـــي، ال بـــل ويتحالـــف مـــع االســـتبداد 
السياســـي، تجيبنـــا ”أهـــم جماليـــات األدب 
’االحتيال‘ يمكننا قول ما نشـــاء بين السطور، 
طالما أغوتني تلك المســـاحة الملتبســـة بين 
الســـطور ألدس مـــا أشـــاء. ما مـــن أديب إال 
ويحمـــل أفكارا خطيـــرة، الجميع يخافون من 
األدب، األنظمة، الحكومات، األحزاب، األديان، 
كل أشكال السياســـات، واألديب المتمكن من 
أدواته هو مـــن يفخخ غابته بشـــتى الكمائن 
والفخـــاخ للقارئ، أنا شـــخصيا ال أكتب نصا 
بريئـــا، ال براءة فـــي األدب، والحرية هي ِقبلة 
األدب، والنص ال يأخذ قط شرعيته 

إذا لم ينشد الحرية“.

أكثرهن مكرا

ننتقل بالحديـــث مع ضيفتنا عن 
روايتهـــا ”البحث عـــن الصقر غنام“، 
الصـــادرة مؤخـــرا عـــن ”دار اآلداب“ 
البيروتية أيضا، والتي تعتبر من أدب 
األطفـــال، وقد بلغـــت القائمة القصيرة 
لجائزة الشـــيخ زايد، للكتاب لفرع أدب 
األطفـــال للعام 2016، ســـائلين إياها عن 
الـــذي قادها إلى عالم الطفولة، لتقول ضيفتنا 
”إنه إغـــواء الطفولـــة فردوســـنا المفقود إلى 
األبـــد، العالم الذي ُنطرد منـــه رغما عنا ألننا 
نكبر، لكن وحدهم األدبـــاء يطردون من الباب 
فيعـــودون من النافـــذة، واألدب هـــو نافذتي 
على الطفولـــة. حظيت بطفولـــة متميزة ثرية 
ومتنوعة، عشـــت حيـــاة البـــداوة، إلى جانب 
حياة المدنية، والحضرية. نشأت وسط البدو 
وهنالك فئـــة الصقارين ومعظم البدو يعرفون 
مـــاذا يعني الصقر وتربيته فـــي البادية. كان 
خالي قناصا شهيرا يدرب الصقور، يصطادها 
أوال ثـــم يدربها، لم أنس قـــط تلك الصباحات 
المبكـــرة التي أنهض فيهـــا على صوته وهو 
ينادي على الصقور بأســـمائها. من هنا كانت 
بـــذرة ’البحث عـــن الصقر غّنـــام’، تجربة في 
مقاربة عالم ”الطفـــل“، الذي أردت الكتابة له، 

تجربة يحق لكل كاتب أن يخوضها“.
تتابع الحســـن ”ربمـــا الجوائـــز كان لها 
دور أساســـي في تشجيع هذا األدب الذي كان 
متواريا وخجوال، لكنني أتوقع لهذا النمط من 
األدب أن يزدهر بالمســـتقبل، وعلينا أن نتذكر 
دائما أن معظم قصص عالم ديزني مســـتلهمة 

من التراث الشرقي، من ألف ليلة وليلة“. 
يالحـــظ المتابع لكتابـــات صاحبة ”نازك 

خانم“، أن دمشـــق التي ارتحلت عنها نتيجة 
مـــا ألم بها من أحداث في الســـنوات الخمس 
الماضية، تســـكن رواياتها، وأنها تستشـــعر 
مســـتقبل المدينة مـــن ماضيهـــا وحاضرها، 

فدمشـــق منحتهـــا مفاتيـــح، كمـــا تقول 
بعض المفاتيح، فليســـت دمشـــق 

تلـــك المدينـــة التـــي تمنح كل 
فهـــي  ألحـــد،  مفاتيحهـــا 
مدينـــة ال تقبـــل أن ُينتزع 
منهـــا مفتاح أو ســـر دون 

موافقتها.
وعما إذا كان اتكاؤها 
الروائيـــة  أعمالهـــا  فـــي 
الســـابقة علـــى التاريـــخ، 

هـــو محاولة لســـد فجوات 
أو  المؤرخـــون  أغفلـــه  مـــا 

تجاهلوه لســـبب أو آلخر تقول 
التاريخ،  يخالس  ”األدب  الحســـن 

يغافلـــه فيســـرق منه بعـــض األحداث 
والشـــخصيات ليصنـــع تاريخـــا آخـــر غالبا 
مـــا يكون أكثر صدقـــا وحقيقية مـــن التاريخ 
ذاتـــه، ألن التاريخ يخضع لألقوياء، ومالمحه 
مرســـومة بأيدي المنتصرين، والمؤرخ يمكن 
أن يكتـــب بتواطؤ واضـــح أو خفي، هنا يأتي 
دور األديـــب فهو يغافل المؤرخ ويدّون ما كان 

قد أخفاه هذا المؤرخ عن عمد غالبا“.
هنا نقاطعها ونسأل عن رأيها في الحدود 
الفاصلـــة بين الكتابة الروائّيـــة والتوثيق أو 
التأريخ، لتجيبنـــا قائلة ”الروايات التي تقدم 

المعرفة والتاريخ ضمـــن طياتها تصمد أكثر 
مـــن غيرها، معظـــم الروايـــات العالمية التي 
قاومت النســـيان هـــي روايات تنـــدرج ضمن 

تصنيف ما يتعلق بالتاريخ.
أيضا الكتابـــة من هذا النوع تتطلب 
اجتهادا خاصا، فليس من السهل 
كتابة هذا النـــص، كنُت دائما 
من هـــواة الصعوبات، ربما 
لهـــذا لـــم أتذمـــر قـــط من 
الذي  المضنـــي  البحـــث 
أقوم بـــه قبل أن أباشـــر 

الكتابة“.
وبالحديـــث عن حركة 
النقد فـــي وطننا العربي، 
وقولها في حوار سابق، إن 
هـــذه الحركة ”ال تواكب حركة 
النـــص الســـردي أو الشـــعري“، 
تـــرى ضيفتنا أن النقد عالٌم مســـتباح 
مـــن قبـــل كل األقـــالم، أي يمكـــن ألي أحد أن 
يكتـــب نصـــا انطباعيـــا متســـرعا متعجـــال 
وينشـــره دونمـــا أدنـــى مشـــكلة أو مراجعة، 
النقد فقـــد التخصص، هنالـــك فوضى نقدية 
حقيقية تســـود المشـــهد الروائي، في رأيها، 
أضف إلى ذلـــك العداوات الشـــخصية، حيث 
غالبـــا ما يكـــون النقـــد ذريعة ليشـــتمك أحد 
ُتكتب  الزمالء الغيورين. تحت مســـمى ”نقد“ 
نصوص ال عالقة لها بجوهر النقد، إما مقاالت 
ترويجية مدائحيـــة وإما العكس هجاء مطلق 

دونما سبب واضح.

هناك تطور فــــــي كتابة الرواية العربية اليوم حيث انتهج الكثير من الروائيني العرب كتابة 
ــــــة التاريخية، كما اجته آخرون أكثر إلى الكتابة للطفــــــل والكتابة أيضا عن الواقع  الرواي
ــــــش بعيدا عن اخليال احملض الذي ال يقدم للقــــــارئ غير لذة قصيرة املدى. ”العرب“  املعي

التقت الروائية السورية لينا هويان احلسن في حديث حول أعمالها الروائية.

التاريـــخ، يغافلـــه  األدب يخالـــس 

األحـــداث  بعـــض  منـــه  فيســـرق 

والشـــخصيات ليصنـــع تاريخا آخر 

هو أكثر صدقا من التاريخ ذاته

 ◄

ال براءة في األدب

لينا هويان الحسن: ما من أديب إال ويحمل أفكارا خطيرة

النقد فقد التخصص، 

وهنالك فوضى نقدية 

حقيقية تسود املشهد 

األدبي أضف إلى ذلك 

العداوات الشخصية
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} مـــن منـــا ال يذكـــر، خاصـــة نحـــن جيل 
السبعينات، ”تتر“ البداية للمسلسل الحدث 
ســـنوات الثمانينـــات ”ليالـــي الحلميـــة“، 
والـــذي يؤديه الفنان المصري محمد الحلو 
عن كلمات لســـيد حجاب وألحان لميشـــيل 
المصري، والذي يقول مطلعه: ”منين بيجي 
الشجن.. من اختالف الزمن.. ومنين بيجي 

الهوى.. من ائتالف الهوى..“.
وتســـتمر األغنية إلى مداها، وفي أذنّي 
يتـــرّدد ُعمق صداها، مطلـــع األغنية ينطبق 
تماما مع ما يحصل اآلن من فكرة مشـــروع 
إنجاز ”ليالـــي الحلمية 6“، فبعـــد أكثر من 
عقديـــن على آخـــر جزء ُبّث من المسلســـل، 
تحديـــدا عام 1995، تعـــود الحلمية للظهور 
مـــن جديد، بعد رحيل كل مـــن كاتبها األول 
أســـامة أنور عكاشـــة ومخرجهـــا األصلي 
إســـماعيل عبدالحافـــظ. فـ“منيـــن بيجـــي 
الشـــجن.. من اختالف الزمن“، وقد اختلف 
الزمن فعال، فعلى امتداد األجزاء الخمســـة 
الســـابقة صّور المسلسل التاريخ المصري 
الحديـــث مـــن عصـــر الملك فـــاروق وحتى 
مطلع التسعينات، وما حف به من متغيرات 
سياسية واجتماعية في المجتمع المصري 

منذ مطلع أربعينات القرن الماضي.
األخبار الـــواردة علينا من بالد الكنانة، 
تقـــول إن مؤلفـــي المسلســـل الجـــدد أيمن 
بهجـــت قمر وعمرو ياســـين، قاما بدراســـة 
األجزاء الخمسة الســـابقة، ولم يخرجا عن 
السياق وطريقة الســـرد في الجزء الجديد، 
الذي سيتناول الفترة من 2011، وحتى اآلن.

”ومنيـــن بيجـــي الهـــوى.. مـــن ائتالف 
الهوى“، وقـــد تآلف الهوى حقا، حيث أعلن 
المؤلـــف أيمن بهجت قمر، في وقت ســـابق 
أنـــه حصل علـــى الحقوق الملكيـــة الفكرية 
للمسلسل من أســـرة الكاتب الراحل أسامة 
أنور عكاشـــة، لتأليف جزء ســـادس، وهذا 
جيد، والســـؤال هنا هل فعـــل مخرج العمل 
الجديد مجـــدي أبوعميرة األمر نفســـه مع 

عائلة الراحل إسماعيل عبدالحافظ؟
وتســـتمّر األغنية إلى مداها، وفي أذنّي 
يتـــرّدد ُعمق صداها ”ومنين بيجي الرضا.. 

من اإليمان بالقضا“.
وللقضـــاء والقـــدر أحكامه، فقـــد ُتوفي 
مؤخرا رمز من رموز المسلســـل ونعني هنا 
الممثل ممدوح عبدالعليم الذي كان يجســـد 
شـــخصية ”علي البدري“، مما جعل صناع 
المسلســـل يصابون بحالة ارتباك شـــديد، 
خاصة وأن عبدالعليـــم كان قد أقنع الفنانة 
إلهام شاهين بالمشاركة في الجزء المرتقب، 
معتبرا أن شخصية ”علي البدري“ لن يكون 
لهـــا معنى دون ”زهرة“ التـــي تلعب دورها 
شـــاهين، وهو مـــا جعلها تتحمـــس لألمر، 
لكن رحيـــل عبدالعليم جعل إلهام تعتذر عن 
عدم المشاركة في العمل بعد رحيل شريكها 
فـــي اللعبة الدرامية، معتبرة أن ”زهرة“، لن 

يكون لها معنى مع غياب ”علي البدري“.
وتســـتمّر األغنيـــة إلـــى مداهـــا، وفـــي 
أذنّي يتـــرّدد ُعمق صداهـــا ”ولفين ياخدنا 
األنيـــن.. لليالي ما الهاش عينيـــن.. ولفين 
ياخدنا الحنين.. لواحـــة الحيرانين“، ومن 
غير المشـــاهدين األكثر عرضة للحيرة إزاء 
غياب أربع شـــخصيات رئيسية من الطبعة 
السادسة المرتقبة من مسلسل فقد مالمحه 

وبهاراته.
مسلســـل يأتينا فـــي زمن غيـــر الزمن، 
ولون غير اللون، دون أكثر أبطاله شـــعبية 
أمثـــال صالح الســـعدني فـــي دور ”العمدة 
ســـليمان غانم“، ويحيى الفخراني في دور 
”ســـليم البدري“، عالوة على إلهام شـــاهين 
والراحل ممـــدوح عبدالعليم، و“ليه يا زمان 
ما سبتناش أبرياء.. وواخدنا ليه في طريق 

ما منوش رجوع“.
وتســـتمّر األغنية إلى مداها، وفي أذنّي 
يترّدد ُعمق صداها، وحتى نكون إيجابيين 
نتذّكـــر، وُنقـــّر بأن المسلســـل نجـــح أيام 
عرضـــه األول في اكتشـــاف العشـــرات من 
النجوم الجدد وترســـيخ نجومية الممثلين 
المعروفيـــن أيضـــا، وفي مقدمتهـــم يحيى 
الفخرانـــي، وصـــالح الســـعدني وصفيـــة 
العمري، واألخبار الـــواردة علينا من مصر 
تؤّكد دخول وجوه جديدة على الخط، وأخرى 
مخضرمة في الجزء السادس المرتقب، فإما 
أن ُيعليهـــم هـــذا الحضور أو يُحـــّط منهم، 
حّد  خاصـــة وأّننـــا شـــعب ”نوســـتالجي“ 
المرض، وال نقبل بمالمســـة أي ثوب جديد، 
عدا مالبس يـــوم العيد، ومعلـــوم طبعا أّن 
آخر حلقة من المسلسل ستأتينا ليلة العيد، 
فهـــل يغني أبطاله حينها ”ما تسرســـبيش 
يا ســـنيننا من بين إيدينا.. وال تنتهيش ده 
إحنـــا يا دوب ابتدينـــا.. واللي له أول بكرة 
حيبـــان له آخر.. وبكرة تفـــرج مهما ضاقت 

علينا“؟ لننتظر!

نوستلجيا القرار 

واالنتظار

هشام السيد

} ال يـــزال الفنان املصري املخضرم، حســـني 
فهمي، مقتنعا بـــأن الدراما املصرية رائدة في 
العالم العربي بدليل اإلقبال الكبير على شراء 
املسلســـالت املصرية، لكنه فـــي ذات الوقت ال 
يحبذ املسلسالت املشتركة ألن تعدد اللهجات 
العربية مشـــكلة قد تعطل تواصل املشـــاهدين 
مع العمل، لذلك أبدى عدم حماســـته لالشتراك 
في مسلســـالت مـــن هـــذا النـــوع، خاصة أن 
التجارب الســـابقة خرجت ضعيفة من وجهة 
نظـــره، وهو نفـــس موقفه مـــن حتويل األفالم 
القدمية إلى مسلســـالت، ألنه ضد تشـــويه كل 

ما هو جميل.
يؤمـــن بـــأن شـــخصية الرئيـــس العراقي 
األســـبق صـــدام حســـني حتمـــل مـــن الثراء 
اإلنســـاني والسياســـي مـــا يغـــري أي فنان 
باحللـــم بتجســـيدها علـــى الشاشـــة، مثلما 
يقتنـــع على خالف كثيرين بأن مجلس النواب 
املصري سيكون رائعا باملزيد من الصبر وعدم 

االعتراض على أدائه.

ضد الرقابة

مشـــكلة الفن فـــي الوقت احلالـــي حددها 
فـــي أن الصناعة  حســـني فهمـــي لـ“العـــرب“ 
تفتقد الرؤيـــة واملبدعني، منـــذ أن فقدت كبار 
الكتاب واملخرجني أمثال إحسان عبدالقدوس 
ويوســـف السباعي ويوســـف إدريس وجنيب 

محفوظ وغيرهم.
وأدى ذلـــك بالضـــرورة إلـــى تراجـــع في 
مستوى الفكر والكتابة، وزادت املشكلة تعقيدا 
استعانة الفن باألدب املعاصر، وهو ال يشتمل 
علـــى العناصـــر األدبية الصحيحـــة أو الفكر 

الثري مقارنة باملاضي.
وأوضـــح وجهة نظـــره بأن 

هنـــاك فرقـــا شاســـعا بـــني 
الكلمـــة واللحن في الغناء 
حاليا عمـــا كان عليه في 
املاضـــي، لذلـــك ال بد من 
دفعـــة قوية للفـــن، وهذا 
هـــو دور الثـــورات التي 
حدثـــت فـــي مصـــر، لكن 
األمر يحتاج بعض الوقت 

إلحداث التغيير احملتوم.
املســـرحي  فهمي  حضور 

نـــادر، لكنه فـــارق مثلمـــا حدث 

عندمـــا قدم مســـرحية ”أهال يا بكـــوات“ على 
املسرح القومي مع الفنان عزت العاليلي، لهذا 
يتألـــم ألزماته احلالية رغم محاوالت مســـرح 
الدولة لالســـتعانة بالنجوم مـــرة أخرى مثل 
الفنان يحيى الفخراني الذي قدم مؤخرا ”ليلة 

من ألف ليلة“.
رغم هذه احملاوالت ال يزال ال يوجد مسرح 
حتى اآلن من وجهة نظره، ألسباب كثيرة منها 
ابتعاد النجوم وقلة النصوص، ورمبا هذا ما 
دفعه إلى التفكير بجدية في بطولة مســـرحية 
”هوالكـــو“ من تأليف الشـــاعر فـــاروق جويدة 

على املسرح القومي.
وحـــول جتارب مســـارح الفضائيات التي 
أطلقهـــا أشـــرف عبدالباقي بفرقتـــه ”تياترو 
مصر“، ثم انتشرت في العديد من الفضائيات 
إنه لم يشاهدها  األخرى، قال فهمي لـ“العرب“ 
ويعتقد أنها تفتقد ملقومات املســـرح احلقيقي 

وال تزيد عن كونها مجرد تقليد.
وفي وقت يرفض فيه حسني فهمي مطالب 
بعـــض الفنانني بعـــودة الدولة إلـــى اإلنتاج 
باعتبار إنتاجها لألعمـــال الفنية أمرا لم يعد 
موجـــودا فـــي العالم كلـــه، وإمنا تقـــدم فقط 
التســـهيالت واخلدمات وليـــس مطلوبا منها 
اإلنتـــاج، يؤكـــد أن الدراما التركية انتشـــرت 

بدعم حكومي.
حســـني فهمي أكـــد أنه ضـــد الرقابة على 
الفـــن خاصة أنها لم تعد موجـــودة في الدول 
احمليطة، لكن هناك ما يسمى أخالقيات املهنة 

التي يجب على اجلميع احترامها.
وقال إن النقابات الفنية هي من يحاســـب 
اخلارجني علـــى تلك األخالقيـــات، وميكن أن 
يكون ذلك بحرمان املنتجني من احلصول على 
دور عـــرض جيدة، كما يجب على املشـــاهدين 
القيام بدورهم في مواجهة النوعيات الســـيئة 

من الفن.

 ال لدراما السير الذاتية

حسني  الفنان  مفارقات  من 
فهمي أنه ينظـــر إلى الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسني، 
باعتبـــاره مـــن الشـــخصيات 
الثريـــة التي حتتاج إلى املزيد 
وتغري  والتحليل،  الدراسة  من 
أي فنان بتجســـيدها ألنها كانت 
عنيفة ولها تصرفات شـــاذة جدا منذ 
أيام دراســـتها فـــي كلية احلقـــوق جامعة 

القاهـــرة. ومع ذلك يؤكد رفضه املشـــاركة في 
دراما الســـير الذاتية، ألن هناك أسرارا تخص 
كل شـــخص من أصحاب تلك الســـير وتتعلق 
بآخرين عاصـــروه، ال يعلمها إّال عدد محدود، 
بينمـــا ما يحـــدث أن معظـــم أعمال الســـيرة 

الذاتية حتتوي على كم هائل من الكذب.
حســـني فهمي الولد الذهبي في الســـينما 
معشـــوق الفتيـــات فـــي فتـــرة الســـبعينات 
والثمانينات غائب كليا عن الفن السابع، وهو 
يبرر ذلـــك بأنه لم يعرض عليه دور مناســـب، 
ويرى أن هناك أدوارا تنـــادي املمثل، وهو لن 

يتردد في تلبية النداء عندما يتلقاه.
أمـــا عـــن عالقته بالوســـط الفنـــي حاليا، 
إنه حاضر كمستشـــار لزمالء  فقال لـ“العرب“ 
مـــن اجليـــل اجلديد، ســـواء في اإلخـــراج أو 
الســـيناريو أو التصويـــر باملشـــورة والرأي، 
وفخور بأن هناك أعماال فنية جيدة في الفترة 

األخيرة تهدف إلى االرتقاء بذوق املتلقي.
اهتمام فهمي بالسياســـة قـــدمي، وحتديدا 
منـــذ ســـبعينات القرن املاضـــي حينما فرض 

عليه الرئيس الراحل أنور الســـادات عضوية 
احلزب الوطني الـــذي مت حله بعد ثورة يناير 

٢٠١١، فكان أحد مؤسسيه االفتراضيني.
ومـــع ذلك، يتذكـــر األمر بابتســـامة، وهو 
يقول إنـــه لم يحضر أي اجتماع للحزب، ليس 
اعتراضـــا على سياســـاته، إمنـــا إلميانه بأن 
حرية الفنان في ابتعاده عن التســـييس ليقول 
ما يشـــاء، وهو ما دفعه إلـــى رفض االنضمام 

إلى أي حزب طوال حياته.
تطـــرق املمثـــل املصـــري إلـــى عـــدد مـــن 
األوضاع السياســـية في بلـــده، فقال ”مجلس 
النواب سيكون رائعا باملزيد من الصبر وعدم 
االعتراض على أدائه، حيث يجب االنتباه إلى 
أن منهـــم من ميارس العمل السياســـي للمرة 
األولـــى، كما أن وجـــود آراء معارضة شـــيء 
يبعث على السعادة كونه يعكس وجود حراك 
مجتمعي بخالف دول أخـــرى“، لكن ما يحزن 
حســـني فهمي انقســـام املجتمع املصري الذي 
يجـــده صورة مصغرة من نظيـــره العربي في 

هذه اجلزئية. 

} القاهــرة - قدمـــت املمثلـــة التونســـية هند 
صبـــري خالل الســـنوات األخيـــرة العديد من 
املسلســـالت الناجحـــة مثـــل ”عايـــزة أجتوز“ 
و“فيرتيجـــو“، لكنها قررت هـــذا العام التركيز 
على الســـينما ما دفعها إلـــى االعتذار عن عدة 

أعمال رمضانية.
وفي غياب هنـــد تربعت الفنانـــة درة على 
قائمـــة الفنانات التونســـيات األكثر مشـــاركة 
في املوســـم الرمضاني القادم بعملني؛ أولهما 
اجلزء السادس من سلســـلة ”ليالي احللمية“، 
والثانـــي مسلســـل ”اخلروج“ مع عمرو ســـعد 

ومواطنها ظافر العابدين.
حققـــت درة جناحا ملفتا خالل مشـــاركتها 
في بعـــض األعمال الرمضانيـــة خالل العامني 
املاضيني منها ”مزاج اخلير“، و“موجة حارة“، 
و“الزوجـــة الرابعـــة“، و“زي الـــورد“، و“آدم“، 

و“العار“ و“سجن النساء“.
والظاهـــرة امللفتـــة مشـــاركة عـــدد من 

الفنانات التونسيات ألول مرة ما يثير 
تســـاؤالت كثيرة حول هذا التجاذب 
املصريـــة  الدرامـــا  بـــني  املتبـــادل 

بعدمـــا  التونســـيات،  والفنانـــات 
فاقت نسبة مشـــاركتهن مثيلتها مقارنة 

بالفنانني الرجال.
التزايـــد امللفـــت فـــي مشـــاركات الفنانني 
التونسيني بشكل عام والفنانات بشكل خاص 
فـــي الدراما املصريـــة أمر اســـتوقف النقاد 
املصريني، حيث أرجع بعضهم كثافة املشاركة 
إلـــى متيـــز الفنانني وقدرتهم علـــى االندماج 

الدرامي الســـريع. ورأى آخـــرون قريبون من 
سوق اإلنتاج التلفزيوني أن االستعانة بنجوم 

الفـــن التونســـي يأتي كمحاولة مـــن املنتجني 
املصريني للرد على مغـــاالة الفنانني املصريني 
في أســـعارهم فـــي األعـــوام املاضيـــة. فريق 
ثالث رجح أن التزايد الواضح في املشـــاركات 
التونسية يرجع إلى أن الفنان التونسي يتقن 
اللهجة املصرية، لذلك عندما يقدم شخصية في 
أي عمل، فإن املشاهد ال يشعر باستغراب منه.

أبرز الوجـــوه اجلديدة القادمة هي الفنانة 
التونسية سميرة مقرون التي تشارك مصطفى 
شـــعبان، بطولة مسلسله ”أبو البنات“، مع كل 

من عال غـــامن وصالح عبداللـــه، وهي مغامرة 
فنية من الطرفني، حيث ال متلك مقرون ســـوى 

مسلسل تونسي واحد هو ”مكتوب“.
سامية الطرابلسي التي سبق لها التمثيل 
فـــي بطولـــة فيلـــم ”اخللبـــوص“، ومسلســـل 
”ســـاحرة اجلنوب“ الذي يعرض جزءه الثاني 
حاليـــا على الفضائيات، وتشـــارك أمير كرارة 
بطولـــة مسلســـل ”الطبـــال“، حيـــث جتســـد 
شخصية سيدة أعمال متحررة جتمعها عالقة 
غريبة بطبال. وتظهـــر أيضا فاطمة ناصر في 
دراما رمضان املقبل في مسلســـل ”األسطورة“ 
مـــع محمـــد رمضـــان واملخرج محمد ســـامي، 
بعدما شـــاركت في مسلســـل ”موالنا العاشق“ 
رمضان املاضي، ومسلسل ”نصيبي وقسمتك“ 

الذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات.

ومن جانبها أيضا تشـــارك دارين حداد مع 
مواطنتهـــا في نفس املسلســـل ”األســـطورة“، 
وتشـــارك ســـاندي فـــي مسلســـل ”املغني“ مع 
املطرب محمد منير، الذي يتناول قصة حياته.

فريال يوسف تشـــارك في مسلسل ”سقوط 
حـــر“ مـــع نيللـــي كـــرمي، وكذلك في مسلســـل 
”أنـــا وأخواتي البنـــات“ املقرر بـــدء تصويره 
بعد شـــهر رمضان، من تأليـــف أحمد صبحي، 

وإخراج محمد النقلي.
الفنانة الشـــابة عائشة بن أحمد تلعب دور 
في ثاني  صحافية في مسلسل ”شهادة ميالد“ 
حضور لهـــا بالدرامـــا التلفزيونيـــة املصرية 
الرمضانية بعدما شـــاركت العـــام املاضي في 
مسلســـل ”ألـــف ليلة وليلـــة“. ومن بـــني أبرز 
املشـــاركات هذا العام ظهـــور املطربة املعروفة 
لطيفة كممثلة في أولـــى جتاربها الدرامية في 
التلفزيون، من خالل مسلســـل ”كلمة سر“، مع 

هشام سليم وحسن يوسف وليلى طاهر.
املشـــاركات  كثافـــة  ظاهـــرة  فـــي  امللفـــت 
التونســـية أيضـــا أن االنتشـــار يـــكاد يكـــون 
قاصـــرا على اجلنس اللطيـــف، حيث اقتصرت 
املشـــاركات الذكوريـــة على النجـــم الدائم في 
الدراما املصرية ظافر العابدين، مع دخول جنم 

جديد هو متيم عبده.
ظافر يظهر في رمضـــان املقبل من خالل 
مـــع مواطنتـــه الفنانة  مسلســـل ”اخلروج“ 
درة، حيث أصر على املشـــاركة في املسلسل 
رغم انشـــغاله بتصوير فيلمه الســـينمائي 

”عصمت أبوشنب“ مع ياسمني عبدالعزيز.
وفي املقابـــل، فإن الفنـــان املخضرم متيم 
عبده الذي شـــارك في مسلسل ”أستاذ ورئيس 
قسم“ مع النجم عادل إمام في رمضان املاضي، 
يعـــود مجددا للظهور مع نفـــس فريق العمل 
في مسلســـل إمام اجلديد ”مأمون وشركاه“، 
حيث يجســـد فيه دور السفير األميركي في 

مصر.

حسين فهمي: شخصية صدام حسين إغراء ألي فنان

التونسيات يهيمن على دراما رمضان المصرية

ــــــل الفنان املصري حســــــني فهمي حالة خاصة بأفــــــكاره ورؤاه التي تتجاوز الفن إلى  ميث
السياســــــة، فتفاؤله الواضح باملستقبل السياســــــي ملصر ال يقابله تفاؤل مماثل بأوضاع 
الفن، حيث أكد فهمي في مقابلة مع ”العرب“ أن احلكومة التركية تدعم انتشار املسلسالت 
التركية لتمكن املنتجني من بيعها بسعر أرخص من املسلسالت املصرية حتى تغزو الدول 
العربية ثقافيا، رغم أن معظم تلك املسلســــــالت يخلو مضمونها من أي هدف أو رســــــالة 

حقيقية.

غابت الفنانة التونســــــية هند صبري عن الدراما املصرية خالل رمضان املرتقب ألول مرة 
بعدمــــــا اعتادت على تقدمي عمل مميز طوال الســــــنوات املاضية، فعوضتها ثماني فنانات 

من بالدها دفعة واحدة ليمثلن النسبة األكبر في احلضور النسائي في رمضان 2016.

[ تركيا تغزو العرب بالمسلسالت الدرامية لكن مصر تشن هجوما مضادا

أحد آخر عناقيد الزمن الجميل

بدأ الفنان املصري ســـمير غانم مؤخرا في تســـجيل أولى حلقات املسلســـل اإلذاعي فوازير 

«فطوطـــة بوت}، والذي يدخل به ســـباق املوســـم الرمضاني املقبل، ومـــن املقرر أن يذاع 

املسلسل يوميا على الراديو 9090، ويشارك في بطولته عمرو عبدالعزيز.

ســـافر النجم اللبناني يوســـف الخال مؤخرا إلى ســـوريا الســـتكمال تصوير دوره في مسلسل 

«خاتـــون}، وجدير بالذكر املسلســـل يعتبـــر من أضخم اإلنتاجـــات العربية لهـــذا العام، وقد 

اكتمل عدد أبطاله بعد أن استقطب نجوما من عدة دول عربية.
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} لنــدن - يعتبـــر ارتفـــاع ضغط الـــدم أحد 
األمـــراض األكثـــر شـــيوعا وخطـــورة علـــى 
اإلنســـان؛ نظـــرا ألن هـــذا املـــرض املعـــروف 
بـ”القاتـــل الصامت“ يحـــدث دون أّي أعراض 
ظاهـــرة وميكن أن متتد اإلصابة به لســـنوات 

دون أن يدرك املريض ذلك.
وفي حال عدم عالج ارتفاع ضغط الدم فإن 
املريض قد يتعرض في أسوأ احلاالت للسكتة 
الدماغيـــة والنوبـــات القلبيـــة، باإلضافة إلى 
األمراض اخلطيرة في العني والُكلى. وأوضح 
البروفيســـور مارتـــن هاوســـبيرغ، الرئيـــس 
التنفيـــذي للجمعيـــة األملانيـــة الرتفاع ضغط 
الـــدم، قائال ”تتراوح قيم ضغط الدم الطبيعية 
من 140 إلى 90 ملليمتر زئبق، أما جميع القيم 

األعلـــى من ذلـــك فتندرج ضمـــن ارتفاع 
ضغط الدم“.

ومـــع ذلـــك، يخضـــع ضغط 
الـــدم لتقلبات مرتبطة بأوقات 
اليوم، ويعتبر ذلك من األمور 
الطبيعيـــة متامـــا. وأوضح 
أن  األملانـــي  البروفيســـور 
ارتفاع ضغط الدم في إحدى 
املـــرات، ال يعنـــي اإلصابـــة 

باملرض؛ نظرا إلى أن النشاط 
والضغـــط  والتوتـــر  البدنـــي 

النفســـي يكـــون لـــه تأثيـــر على 
ضغط الدم أيضا.

ويعد ارتفاع ضغط الدم من أمراض 
العصـــر املنتشـــرة على نطـــاق واســـع، وقد 
يتســـبب االرتفاع الطفيف في ضغط الدم إلى 
زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 
الدمويـــة، والتي تؤدي فـــي نهاية املطاف في 

الوفاة.
ونظـــرا إلى أن مرض ارتفاع ضغط الدم ال 
تكون له أّي أعـــراض ظاهرة، فإن الصيدالنية 
أورســـوال زيلربيرغ تنصح بقياس ضغط الدم 
بصورة منتظمـــة لدى الطبيب أو الصيدالني؛ 
حيث يتمكن املرء من خالل القياسات املتكررة 

مـــن التعـــرف على تقلبـــات قيم ضغـــط الدم، 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة عند الضرورة.

وأضـــاف البروفيســـور األملانـــي مارتـــن 
هاوســـبيرغ قائـــال ”فـــي البدايـــة يتـــم مـــع 
األشـــخاص األصحاء خفض قيـــم ضغط الدم 
إلى املستويات الطبيعية من خالل تغيير منط 
احلياة اليومية“، من خالل عدة أســـاليب منها 
إنقاص الوزن واإلقالع عن التدخني وممارسة 
منتظمـــة،  بصـــورة  الرياضيـــة  التماريـــن 
كرياضـــات قوة التحمل مثل املشـــي والركض 
والســـباحة وركوب الدراجات الهوائية ثالث 
مـــرات أســـبوعيا، بحيـــث تبلغ مـــدة احلصة 

التدريبية 30 دقيقة.
باإلضافة إلى ضـــرورة اتباع نظام غذائي 
علـــى  يحتـــوي  ومتـــوازن،  صحـــي 
والدهون  األمـــالح  مـــن  القليـــل 
مـــن  واإلكثـــار  احليوانيـــة، 
والفاكهـــة  اخلضـــروات 
والزيوت ومنتجات األلبان 

منخفضة الدسم.
تغيير  يـــؤّد  لـــم  وإذا 
خفض  إلى  احليـــاة  منط 
إلـــى  الـــدم  ضغـــط  قيـــم 
مستوياتها الطبيعية خالل 
ســـتة أشـــهر، فيمكن اللجوء 
إلى العـــالج بالعقاقير واألدوية 
الصيدالنيـــة  وأضافـــت  الطبيـــة. 
أورســـوال زيلربيرغ أن أدويـــة ارتفاع ضغط 

الدم يجب أن يتم تناولها على مدى احلياة.
وهناك العديـــد من العقاقيـــر، التي تعمل 
على خفـــض ضغـــط الـــدم، ولكـــن تصحبها 
بعض اآلثـــار اجلانبيـــة املزعجة مثـــل األرق 
واضطرابات النوم أو جفاف الفم. ويتعني على 
املرضى استشارة الطبيب املعالج لتحديد نوع 

العقار املناسب لكل حالة مرضية على حدة.
ونظـــرا إلى أن احلّد مـــن التوتر والضغط 
العصبي يســـاهم في الوصول إلى املستويات 
الصحية لضغط الدم، فإن أورســـوال هيلبيرت 

مولينـــع، خبيرة الطب البديل األملانية، تنصح 
مرضـــى ارتفـــاع ضغط الـــدم بتعلـــم تقنيات 
االســـترخاء، مثل تدريبات تاي تشي تشوان. 
وبشـــكل عـــام يتعـــني علـــى مرضـــى ارتفاع 
ضغط الـــدم املواظبة على ممارســـة الرياضة 

واالسترخاء واتباع نظام غذائي متوازن.
ويزداد خطر اإلصابـــة باملرض مع التقدم 
في الســـن. ففي بداية منتصـــف العمر، يكون 
املرض أكثر شـــيوعا بني الرجال، أما النســـاء 
فتشـــير اإلحصـــاءات إلـــى أنهـــن معرضـــات 

للمرض، في فترة ما بعد سن اليأس.
ويوضح جملة مـــن الباحثني أنه كلما كان 
اإلنسان أعلى وزنا، كان بحاجة إلى املزيد من 
الدم كي يكون قادرا على إيصال األكســـيجني 
واملواد املغذية إلى أنســـجة اجلسم املختلفة. 

وكلمـــا كانت كميـــة الدم املتدفقـــة في األوعية 
الدمويـــة أكبـــر، كان الضغـــط عـلـــى جـــدران 

الشرايني أكـبر.
وبينت الدراسات أن وتيرة عمل القلب لدى 
األشخاص الذين ال ميارسون نشاطا بدنيا هي 
أعلى منها لدى الذين ميارســـونه. وكلما زادت 
ســـرعة عمل القلب، كان القلب بحاجة إلى بذل 
جهـــد أكبر عند كل انقباض، مما يزيد الضغط 

على الشرايني.
ويؤّدي تدخني التبغ، أيضا، إلى رفع ضغط 
الدم بشكل فوري ومؤقت. وباإلضافة إلى ذلك، 
فـــإن املواد الكيميائية املوجـــودة في التبغ قد 
تضـــّر بجدران الشـــرايني. ونتيجـــة لذلك، قد 

تصبح الشرايني أضيق.
ومن املعلوم للكثيرين أن وجود كمية كبيرة 

جدا من ملح الطعـــام (الصوديوم) في النظام 
الغذائي قد يؤّدي إلى احتباس الســـوائل في 
اجلســـم، األمر الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم. 
ويســـاعد البوتاســـيوم على موازنة مستوى 

الصوديوم في اخلاليا. 
وعندمـــا ال يتّم اســـتهالك أو تخزين، كمية 
كافيـــة من البوتاســـيوم، فقد يـــؤّدي ذلك إلى 
تراكم كمية كبيرة جدا من الصوديوم في الدم.
ويذكـــر أن ضغط الدم يتطـــّور لدى بعض 
األطفـــال كنتيجـــة ملشـــاكل في الكلـــى أو في 
القلـــب. لكن عددا كبيـــرا ومتزايدا من األطفال 
يصبـــح معرضـــا لإلصابة بفرط ضغـــط الدم 
نتيجـــة عادات حياتية ســـيئة، مثـــل التغذية 
غير الســـليمة وغير الصحية وانعدام النشاط 

اجلسماني.

} مهبــورغ (أملانيــا) - أوصت الهيئة األملانية 
مضـــادات  عـــن  بالتخلـــي  الســـلع  الختبـــار 
التعـــرق احملتوية على أمالح األلومنيوم، مثل 
كلوروهيـــدرات األلومنيوم. وأوضحت الهيئة 
أنه علـــى الرغم من أن أمالح األلومنيوم تعمل 
علـــى تضييق مســـام التعرق مؤقتـــا وتتمتع 
بتأثير مضاد للبكتيريا، إال أنه ُيشتبه في أنها 
تنطوي على مخاطر صحية، وإن لم تكن هناك 

أدلة قاطعة في هذا الصدد.
ويشـــير العلمـــاء إلى أن مزيـــل العرق 

يقضـــي على الرائحة الكريهة فقط، 
بينما يعمل مضاد التعرق على 

التقليـــل من إفـــرازات العرق 
أيضا.

وتوّصلت دراسة أخرى 
إلى أن استخدام مضادات 
التعـــرق يـــؤّدي إلـــى قتل 
البكتيريـــا، التـــي تعيـــش 
في منطقة اإلبط، ورمبا في 

مناطـــق أخرى من اجلســـم 
أيضا.

وقامـــت املختصة فـــي علوم 
هورفـــاث،  جولـــي  امليكروبـــات، 

بالتعاون مع فريق من الباحثني بدراســـة 
موسعة لتأثير هذه املواد على اجلسم.

عندمـــا يتعرق املرء تصـــدر رائحة خاصة 
منه، والســـبب هـــو أن امليكروبات التي توجد 
في مناطق دافئة ومتعرقة تنتج هذه الرائحة. 

وعند استخدام مضادات التعرق، التي تعتمد 
في تركيبها على أمالح األلومنيوم، تقوم مبنع 

الغدد العرقية من إفراز العرق.
وقالـــت الباحثـــة هورفـــاث ”إن لـــم يفرز 
اجلســـم كميـــة كافية من العـــرق، ال جتد هذه 
امليكروبـــات مـــا تتغّذى بـــه، وبالتالي متوت، 
وال يصـــدر اجلســـم أي رائحـــة“. أما مزيالت 
رائحة العرق، فتقوم بقتـــل البكتيريا املنتجة 
للرائحة، ولذا تدخل في تركيبها مواد مضادة 
للميكروبات أو مادة اإليثانول. وفي العادة 
من السهل إزالة مزيل الرائحة أكثر 

من إزالة مضادات التعرق.
وأبرزت نتيجة الدراســـة 
أن أنواعـــا مـــن البكتيريا، 
التـــي عثـــر عليهـــا لـــدى 
تختلف  الثـــالث،  الفئـــات 
فأولئـــك  الفئـــة.  حســـب 
الذيـــن ال يســـتخدمون أي 
مضـــاد أو مزيل عثر لديهم 
وهو  كورينيباكتيريوم،  على 
نـــوع ينتـــج رائحة، ويســـاعد 
اجلســـم علـــى مقاومـــة األمراض. 
يســـتخدمون  الذيـــن  األشـــخاص  أمـــا 
مـــواد كيميائيـــة، فعثـــر لديهـــم علـــى نـــوع 
ستافيلوكوكاســـي، وهي ميكروبات جلدية قد 

تكون إما مفيدة أو خطرة.
وبعد إجراء هذه الدراسة، توقفت الباحثة 
هورفاث عن اســـتخدام مضاد التعرق الطبي، 

الـــذي كانـــت تســـتخدمه، وأخذت تســـتخدم 
مزيـــالت رائحـــة ال يدخـــل األلومنيـــوم فـــي 
تركيبهـــا، ولكنهـــا أقـــّرت بأن هذه الدراســـة 
حتتـــاج توســـيعا وتعميقا. وقالـــت لصحيفة 
التـــامي ”هناك الكثير مما نحتـــاج إلى تعلمه، 
وال ســـيما في ما يتعلق بأنواع البكتيريا فـي 

هذه املنطقة مـن اجلسم“.

وبشـــكل عام، تنصح الهيئة بحالقة شـــعر 
اإلبطني باســـتمرار مـــن أجل تقليـــل إفرازات 
العرق؛ ألن شـــعر اإلبطني ميثـــل بيئة خصبة 
للكائنـــات الدقيقـــة، التـــي تســـبب الرائحـــة 
الكريهـــة للعـــرق. كما يكفي اســـتعمال مضاد 
التعـــرق أو مزيل العرق مرة واحدة يوميا، مع 

تكرار استعماله في حال تالشي رائحته.

} برلــني - قال البروفيســـور األملاني ديتمار 
أوســـترايش إن صحة األســـنان تعد شـــرطا 
أساسيا إلجراء عملية التبييض دون مخاطر؛ 
حيث ينبغي أن تتمتع األسنان ودواعم األسنان 

وجتويف الفم بالصحة قبل التبييض.
وأوضح أوســـترايش، نائب رئيس الغرفة 
األملانية ألطباء األسنان، أن ثقوب األسنان غير 
املكتشـــفة حتى اآلن قد تســـبب الشعور باأللم 
بعد إجراء التبييض؛ لذا ينبغي حشوها أوال.
كما ينبغي على طبيب األسنان أوال فحص 
الشـــقوق والتجاويـــف الناجمـــة عـــن صرير 
األســـنان مثال؛ فإذا كانت سطحية فقط، فعادة 

ما ميكن إجراء التبييض.
جهـــاز  باســـتخدام  األطبـــاء  وال ينصـــح 

الليـــزر لتبييـــض األســـنان دون ســـن الـ15، 
وذلـــك لعدم اكتمال منو األســـنان من الناحية 
إلى  باإلضافة  والتشـــريحية،  الفســـيولوجية 
احلساســـية املفرطـــة املتوقعة عنـــد تبييض 
أســـنان األطفال واملراهقني. وال ينصح، أيضا، 
باســـتخدام الليزر لألشـــخاص الذيـــن لديهم 
أسنان حساســـة، ويشعرون باأللم، عند تناول 

البارد والساخن واحلار واحللويات.
وحسب آخر إصدارات اجلمعية األميركية 
لطب األســـنان، فـــإن نتائج التبييـــض تعتبر 
مرضيـــة على املدى القريب وغير معروفة على 

املدى البعيد.
ويؤكـــد األطباء أن التبييض ال يدوم لفترة 
طويلة كمـــا يرغـــب البعض. واملـــدة التي قد 

يســـتغرقها تتراوح ما بني  ســـنتني إلى ثالث 
سنوات.

ويوصي أطباء األســـنان بتنظيف األسنان 
بالفرشـــاة واملعجون مرتني على األقل يومّيا، 
ومن األفضل تنظيفهـــا بعد كل وجبة، كما أنه 
يجـــب تنظيفها قبل الذهاب إلـــى النوم، حيث 
أن البكتيريـــا املوجودة في الفم جتد متســـعا 
من الوقـــت في ســـاعات الليل ألكســـدة بقايا 
الطعـــام العالقـــة في األســـنان وحتويلها إلى 
أحمـــاض تعمل علـــى نخر األســـنان، وهو ما 
يعرف بالتســـوس. ويشـــددون على استخدام 
خيـــط األســـنان على األقـــل مرة يومّيـــا، ومن 
املستحســـن أن يكون قبل الذهـــاب إلى النوم، 
لتنظيف بقايـــا الطعام العالقة بني األســـنان، 

والتـــي ال ميكـــن لفرشـــاة األســـنان إزالتها. 
واحلرص على اســـتخدام غســـول مطّهر للفم، 
وذلـــك باملضمضة به كل فتـــرة من الزمن، ملنع 
تكاثر البكتيريـــا بأعداد أكبر من الالزم، ولكن 
ليس بشـــكل يومّي، فالبكتيريـــا املوجودة في 
الفـــم هي بكتيريا نافعـــة ويحتاجها الفم، فإن 
قّلـــت أعدادها يصبـــح الفم عرضـــة لإلصابة 
بالفطريـــات، وغيرهـــا من املشـــاكل الصحّية. 
وميكن اســـتخدام محلول املـــاء وملح الطعام، 

أو مغّلى امليرمّية لهذا الغرض.
وللحفـــاظ علـــى بيـــاض األســـنان ينصح 
باســـتخدام معجون مبّيض، وشـــرب املاء أو 
املضمضة بعد شـــرب األطعمـــة التي حتتوي 

على أصباغ مثل القهوة، والشاي.

تغيير نمط الحياة أكثر فاعلية في خفض ضغط الدم
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــدم تصاحبها بعض اآلثار اجلانبية  ــــــت الكثير مــــــن البحوث العلمية أن أدوية ضغط ال أثبت
املزعجــــــة التي تزيد املريض توترا وضغطا قد يفاقمان حالته. وبدا للباحثني أن تغيير منط 
احلياة أكثر ســــــالمة وجناعة من العقاقير، فاســــــتبدال األكالت الدهنية والدســــــمة بأخرى 
صحية ومتوازنة، وملء فترات اخلمول بنشاطات حركية معتدلة تفسح املجال أكثر للجسم 

ليتخلص من السموم املادية والنفسية دون أضرار أو آثار جانبية.

[ الغذاء الصحي والرياضة يحميان الدم من السموم والدهون [ من اآلثار الجانبية لألدوية اضطرابات النوم

◄ كشفت دراسة أميركية أن معدالت 
فترات النوم، تشهد اختالفا بني 
البلدان في العالم، إذ أن متوسط 

فترة النوم في أستراليا، وبلجيكا، 
وفرنسا، واإلمارات العربية املتحدة، 
وكندا، وهولندا، 8 ساعات فما فوق، 

وفي املقابل فإن معدل النوم في 
سويسرا، واململكة املتحدة، والواليات 
املتحدة األميركية، وإيطاليا، وأملانيا، 

والبرازيل أقل من 8 ساعات.

◄ طّور علماء من كلية طب جامعة 
هارفارد، بالتعاون مع باحثني من 

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 
وجامعات تورنتو، وأريزونا 

وبوسطن وكورنيل اختبارا جديدا 
منخفض التكلفة، يكشف في غضون 

3 ساعات، عن اإلصابة بفيروس 
”زيكا“، الذي ينتشر بقوة في 

البرازيل واألميركيتني.

◄ حذر البروفيسور األملاني توماس 
لوشر من أن مكيف هواء السيارة 

قد يؤدي إلى اإلصابة بأنفلونزا 
صيفية؛ حيث يتسبب الهواء اجلاف 

املنبعث من املكيف في جفاف 
األغشية املخاطية ويجعلها ُعرضة 

للفيروسات. ويسري ذلك أيضا عند 
التعرض لتيار هواء شديد أثناء 

قيادة السيارات الكابريو املكشوفة.

◄ أوضح أخصائيو النساء والتوليد 
أن تعرض احلامل لإلصابة بالتهابات 

في اجلهازين البولي والتناسلي 
أو التعرض لنزيف في أي مرحلة 

يجعلها عرضة لتمزق األغشية املبكر 
حول اجلنني.

◄ بينت خبيرة التغذية الفرنسية 
ألكسندرا دالو أن الليمون قليل 

السعرات احلرارية ومضاد لألكسدة 
ومدّر للبول وينظم عمل الكلى كما 
أنه يكافح تخزين املياه في اجلسم 
ويساعد على إزالة انتفاخ السيقان.

حـــذرت غرفـــة الصيادلة األملان من التوقف عن تعاطي األدوية التـــي وصفها الطبيب، دون الرجوع 
إليه في حال عدم الشعور بأي تحسن؛ تفاديا لخطر السكتات القلبية أو الدماغية.

ذكـــر خبراء أن كون اإلنســـان نباتيا ملدة 17 ســـنة على األقل يكســـبه حوالي 3.6 ســـنة زيادة في 
حياته، حيث أن معدالت الوفاة املرتفعة مرتبطة غالبا باللحوم الحمراء واملصنعة.

مضادات التعرق أشد خطرا من مزيالت الرائحة

صحة أسنان جيدة شرط أساسي قبل عملية التبييض

ما باليد حيلة

رائحة منعشة دون أضرار

مزيل العرق يقضي 
على الرائحة الكريهة 

فقط، بينما يعمل مضاد 
التعرق على تقليل 
إفرازات العرق أيضا

قيم ضغط الدم 
الطبيعية تتراوح من 140 

إلى 90 ملليمتر زئبق، 
أما القيم األعلى فتعد 

ارتفاعا لضغط الدم



} باريــس – نفى وزير املالية الفرنسي ميشيل 
ســـابان اتهامـــات التحـــرش بصحافية خالل 
منتدى عاملي، معتبرا ما جرى ”سوء تصرف“.
وأصدر الوزير الفرنسي بيانا قال فيه إنه 
يأسف ملا فعله، لكنه أكد ضرورة ”عدم تصنيف 
ذلك على أنه حترش أو اعتداء جنسي“. وذلك 
بعد أيام من اســـتقالة نائـــب رئيس اجلمعية 

الوطنية مكرها بسبب فضيحة جنسية.
ونفى ســـابان مـــا ذكرتـــه الصحافية على 
حســـابها مبوقـــع فيســـبوك ما حـــدث خالل 
املنتـــدى االقتصـــادي العاملي، ”خـــالل زيارة 
إلى دافوس في يناير 2015 وســـط 20 شخصا 
تقريبا صدر عني تعليق جتاه صحافية يتعلق 

مبالبسها.. ووضعت يدي على ظهرها“.

وقـــال ”لـــم تكن هنـــاك أي نيـــة عدائية أو 
جنسية في سلوكي، لكن الصدمة التي ظهرت 
عليها تدل على أن تلك اإلشارة لم تكن مالئمة.. 

وال أزال أشعر باألسف ملا حدث“.
وقال ســـابان، وهو أحد الداعمني املقربني 
من الرئيس فرانســـوا هوالند، ”إن الصحافية 
ســـارعت في طلـــب احلديث معه وإنـــه اعتذر 

لها“.
وأدانت املئات من السياسيات الفرنسيات، 
الثالثاء، ما قلن إنه حترش جنســـي في أروقة 
الســـلطة وميثاق صمـــت غير مكتـــوب يتيح 
اإلفـــالت مـــن العقوبـــة، وذلـــك بعد يـــوم من 
اســـتقالة عضو البرملان، دينيـــس بوبان، من 
منصبه كنائب لرئيـــس اجلمعية الوطنية إثر 

اتهامه بالتحرش. وهو األمر الذي نفاه بوبان.
 وقال ســـابان إنه في ”الظـــروف الراهنة“ 
شـــعر بضرورة إصدار بيان. وأعادت احلادثة 
إلـــى األذهـــان التصريحات املســـيئة لرئيس 
جنوب أفريقيـــا جاكوب زوما، والتي قال فيها  
ملجموعة من الصحافيات إنه متنى مجاملتهن 
بشـــأن مظهرهن لكنه ال يســـتطيع ألنه يعيش 
فـــي عالـــم الرجـــل األبيـــض وســـيتم اتهامه 

بالتحرش.
ولم يتوقف رئيس جنوب أفريقيا، البالغ من 
العمر 73 عامـــا، عند هذا احلد بل أضاف ”ألن 
املجتمعـــات الغربية تنتقد الرجال إلشـــادتهم 
بأجســـاد النســـاء، وأولئـــك الصحافيـــات قد 
يجـــدن الرجل املناســـب ويتزوجـــن“. ومضى 

بالقول ”عندما يجاملكن الرجل ببراءة، تذهنب 
إلى القول إنه يتحرش بكن“.

وتســـببت تصريحات زومـــا للصحافيات 
في غضـــب واســـع ووصفتهـــا فومزيلي فان 
دام، املتحدثـــة باســـم التحالـــف الدميقراطي 
املعارض، بأنها ”تصريحات جنســـية شنيعة 

وإهانة لكل إمرأة في البالد“.

} الرياض – دخل سناب شات، ساحة املنافسة 
اإلعالنية مع مواقـــع التواصل االجتماعي في 
السعودية، بعد أن حل السعوديون في املرتبة 
األولـــى من حيث اســـتخدام التطبيـــق عربيا، 
واملركـــز الثاني عامليـــا في عدد املســـتخدمني 

الفعليني للموقع.
وظهـــر تطبيـــق ســـناب شـــات كأســـلوب 
جديـــد للتواصل، بأفكار غيـــر مألوفة، ويعتمد 
التســـويق والدعاية عبره على جتربة اللحظة 
احلاليـــة ألن املقاطـــع والصور ُحتَذف بشـــكل 

تلقائي بعد 24 ساعة.
كمـــا يعتمد على العفويـــة والتلقائية، ألنه 
مـــن الصعب نشـــر فيديوهات وصـــور جاهزة 
مصممة وممنتجة بشـــكل احترافي، بل يسمح 
بالتصوير والنشـــر مباشـــرة في تلك اللحظة. 
ولهـــذا متيز أســـلوب الدعايـــة واإلعالن على 
التطبيق، ألن معظم اإلعالنات في سناب شات 
تكون عبـــارة عن جتربـــة حقيقيـــة للمنتج أو 
اخلدمة وعرض هـــذه التجارب على املتابعني، 

أو تكون كالما مباشرا بني الناشر واملتلقي.
وقال خبير اإلعالنات ســـعود الغامدي ”إن 
ســـناب شـــات بات من أحدث وســـائل اإلعالن 

التي تلجأ إليها الشركات“.
وأوضـــح أن اخلاصيـــة التـــي يتمتع بها 
التطبيـــق، تتيح نشـــر مقاطع فيديـــو قصيرة 
وســـريعة، وكانت ســـببا فـــي إقبال الشـــباب 

عليـــه ومشـــاهدته أكثر من غير من الوســـائل 
التقليدية. وكشـــف الغامدي عن ســـبب جلوء 
الشـــركات إلى جنوم سناب شات، وهو تراجع 
ســـوق اإلعالن بشكل عام في السعودية، حيث 
قامت الكثير من الشركات بخفض مصروفاتها 

ومن ضمنها اإلنفاق اإلعالني.

وأكـــد أن جنـــوم ســـناب شـــات متكنـــوا 
بالفعل مـــن اقتطاع نصيب مـــن كعكة اإلعالن 
بالسعودية، لكن يبقى تأثيرهم مرتبطا بطبيعة 
املنتج واخلدمة واجلمهور املستهدف ووسيلة 
الوصـــول إليه، مشـــيرا إلى أن قيـــاس تأثير 
جنوم ســـناب شـــات في ســـوق اإلعالن بشكل 

دقيـــق يحتاج إلـــى بحوث علميـــة، لكن هذا ال 
يعنـــي أن تهمل منافذ اإلعالن التقليدية تطوير 
مفاهيمها التســـويقية نحـــو برامج التواصل 
االجتماعي واستيعاب مستجداته، لتتمكن من 

املنافسة في عالم جديد حافل باملتغيرات.
وهذا ما دفع شـــركات ومؤسسات جتارية 
إلى التســـابق لالســـتعانة مبشـــاهير ســـناب 
لتســـويق املنتجـــات االســـتهالكية املوجهـــة 
لشـــريحة الشـــباب على اخلصوص، وذلك من 
خالل االســـتفادة من نظام وتقنيـــة ”أفالييت“ 
أو الكـــود املتتبع، والذي يتيـــح لكال الطرفني 

االستفادة.
وقال أحد املمثلني عن الشـــركات التجارية، 
”إن االستعانة بنجوم سناب شات، لإلعالن عن 
املنتجات من خـــالل تقنية ’أفالييت‘ واملعروفة 
مبسمى اإلعالن بالعمولة هي أفضل احللول“.

ورأى أحد جنوم سناب شات، أن استخدام 
يعتبر حال  اإلعالن من خالل تقنيـــة ”أفالييت“ 
وســـطا يرضي جميع األطراف، وهو أيضا من 

دون التزامات معقدة تقيد أي طرف.
وأشار إلى وجود اعتبارات يضعها النجم 
قبـــل أن يدخل في هذه الشـــراكة، مـــن أبرزها، 
أن يختـــار املنتـــج الصحيـــح الذي يـــروج له، 
وأن يكـــون لديه اجلمهور املهتـــم بهذا املنتج، 
إضافـــة إلى اختيار املنتـــج الذي يقدم احللول 

واملساعدة للجمهور الذي يتعامل معه.

} واشنطن – ألغى التحّول نحو وسائل اإلعالم 
اإللكترونـــي والتصّفح عبر الهواتـــف الذكّية، 
اخلـــط الفاصل بني العامل في مجال الصحافة 
والناشـــط الذي يدافع عن حقوق اإلنســـان، إال 
أّن العاملني في حقـــل الصحافة يعتبرون هذا 
التحـــول إيجابيا ويســـاهم في تقـــدمي العون 
وإغنـــاء التقارير التي يعدهـــا الصحافيون ال 

سيما في مناطق احلروب واألزمات.
وعرض جويل ســـاميون، املديـــر التنفيذي 
للجنة حماية الصحافيني، خالل إحدى جلسات 
الندوة، التي نظمهـــا مركز نايت للصحافة في 
األميركيتني في جامعة تكســـاس في أوســـنت، 
مؤخـــرا، حالة مؤســـس ”ويكيليـــس� جوليان 
أساجن، وأشـــار إلى اجلدل الكبير حول ما إذا 

كان يجب اعتبار أساجن صحافيا أم ال.
 وقال ســـاميون ”هذا النقاش مهم لكن في 
احلقيقة هذه مســـألة ثانوية، واألهـــم هو أّنه 
إذا ّمتت محاكمة أســـاجن لنشره وثائق مسّربة 
فسيكون جميع الصحافيني في خطر“، معتبرا 
أّن الصحافيني ســـيكونون أكثـــر حرية وأمنا 
وأمانا عندما يكون اخلط الفاصل بينهم وبني 

الناشطني مبهما.
ويرفـــض أســـاجن، الالجـــئ فـــي ســـفارة 
اإلكوادور بلندن منـــذ يونيو عام   2012،  والذي 
 صدرت  مذكرة توقف أوروبية بحقه، تســـليمه 
إلـــى الســـويد بتهمة  االغتصـــاب  خوفا من أن 
 تقوم  بدورها  بتســـليمه إلـــى الواليات املتحدة 
التـــي ميكـــن أن حتاكمه  لنشـــره علـــى  موقع 
ويكيليكـــس  فـــي   2010  نحـــو 500 ألـــف وثيقة 
دفاعيـــة ســـرية حـــول العـــراق  وأفغانســـتان 
 و250 ألف  رســـالة  دبلوماسية.   من جهته يرى 

 “Mic.com” جـــاك هورويتز، مؤســـس موقـــع
اإللكترونـــي، أّن املراســـلني في عصر وســـائل 
التواصل االجتماعـــي، هم األكثر عرضة لتآكل 
الفاصل بـــني حياتهـــم الشـــخصية واملهنية، 
مقارنة مـــع الصحافيني الذيـــن كانوا يعملون 
في املاضي، حـــني كان (على األقل في الواليات 
املتحـــدة األميركية) من املمنـــوع اإلعراب علنا 

عن رأي في أي موضوع كان.
ولفت هورويتز إلـــى أّن التركيز أصبح في 
مجال الصحافة اليوم على ”إمكانية املشاركة“، 
فاألشخاص بإمكانهم تشارك األشياء واألفكار 
وما يشعرون به، سواء كان حماسا أو غضبا.

وشـــّدد على أّنه ليـــس صحيحا أبـــدا، أّن 
متلقي املعلومات من الشـــباب ال يهمهم مصدر 
املعلومـــة إن كان منحـــازا لطرف معـــّني أم ال، 
بـــل هذا ضرب مـــن اخلرافة، وقـــال ”إّن القراء 
الشـــباب ضجروا من وسائل اإلعالم احلزبية، 

وال يريدون أن ُيقال لهم وميلى عليهم ما يجب 
أن يعتقدوا به ويصّدقوه“.

وأشـــار هورويتز إلـــى أن الصحافيني في 
غرفة األخبار لديـــه، من الصعب أن يبقوا على 
حياد في مسائل تثير حماستهم. فهم يتحدثون 
بانتظـــام حول قضايا مثل تغّير املناخ، وحركة 
”بـــالك اليفـــز ماتـــر“، األميركية، التـــي تطالب 

بالعدالة واحلرية لذوي البشرة السمراء.
ونقـــل التقرير الـــذي كتبه باتريـــك بوتلر 
لشـــبكة الصحافيـــني الدوليـــني، عـــن رئيـــس 
”ASNE“ بـــام فاين، الـــذي أعطى بـــدوره مثال 
عن محرر شـــاب فـــي املوقع، بعد أن أســـقطت 
محكمة أميركية عليا احلظر عن زواج املثليني، 
حيث نشـــر الصحافي قصة شـــهدت ردود فعل 
إيجابيـــة على احلســـابات اخلاصـــة مبواقع 
التواصـــل االجتماعـــي للمنظمـــة، وطلب منه 
مديـــره أن يحـــرص علـــى إظهـــار رأي الطرف 

اآلخر من القصة، بحســـب فاين، وعندما ابتعد 
مديره عنه، قال بصـــوت مرتفع ”يعتقد جميع 
الصحافيـــني أّن العبوديـــة كانت ســـيئة، متى 

ستوافقون على أّن زواج املثلي هو حق؟“.
بدورها أظهرت دانييال جيرســـون، محررة 
الشـــؤون االجتماعيـــة فـــي ”لـــوس أجنلوس 
تاميـــز“، عـــددا مـــن األمثلة لقصص نشـــرتها 
الصحيفـــة إلكترونيـــا، وقالت ”ســـمعنا كيف 
يشـــعر األطفال املهاجرون عـــن كيفية تصوير 
ذويهم، فأعددنـــا فيديو مقابـــالت مع األطفال 
حتت عنوان ’عزيزي السيد ترامب‘، وفيه تكّلم 
أطفال املهاجريـــن ودحضوا النقاط التي قالها 
ترامب عـــن أهاليهم، مـــن دون محاولة إظهار 
آلراء الذين يدعمون وجهات نظر ترامب بشأن 

الهجرة“. 
وتـــرى إميا دالـــي، مديرة االتصـــاالت في 
هيومن رايتس ووتش أّن احملققني في املنظمة 

على األرض ال يختلفون كثيرا عن الصحافيني، 
فهم يجرون مقابالت مع كل األطراف، حتى إذا 
كان بإمكانهـــم أن يجروا مقابلـــة مع منتهكي 

حقوق اإلنسان ال يترددون في ذلك مطلقا.
ولفتـــت إلى أّنهـــم يتبعون قواعد ســـلوك 
محـــددة، خصوصا عنـــد إجـــراء مقابالت عن 
قضايا حساســـة ويعّدون تقارير معّمقة، يجب 

أن تكون مستندة إلى حقيقة ال رأي.
وأضافـــت ”لكن ال نتوقف عنـــد القّصة، بل 
ندفـــع بتوصيـــات ملعاجلـــة املشـــكلة. وهو ما 
تفعله الصحافة، إذ تســـير بهـــذا االجتاه، أي 
وليس طرح  مع حركة نحو ’صحافـــة احللول‘ 
املشلكة فقط“. وأجرى ســـاميون مداخلة بهذا 
الشأن، مشيرا إلى الدول التي تعمل فيها جلنة 
حماية الصحافيني، ففي الكثير من األحيان من 
املناســـب أن يعّد الصحافيون مبثابة محامني، 

لضمان حريتهم في العمل من دون تدخل.
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ميديا

الحياد اإلنساني صعب في الصحافة

أسلوب جديد في الدعاية واإلعالن

دفع العصر الرقمي ووسائل التكنولوجيا 
احلديثة إلى التداخل بني عمل الناشــــــطني 
في امليدان اإلنساني، والصحافيني الذين 
يغطون القضايا اإلنسانية ومناطق النزاع، 
وهو ما يؤكــــــد صعوبة عــــــزل االجتاهات 
ــــــر حماس الصحافي  واملواضيع التي تثي

عن عمله وتغطيته الصحافية. 

وزير فرنسي يعلق على اتهام التحرش بصحافية: سوء تصرف فقط

سناب شات يدخل املنافسة على سوق اإلعالنات في السعودية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ رفضت محكمة أملانية، الثالثاء، 
دعوى رفعها الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ضد مدير مجموعة 

”إكسل سبرجنر“ اإلعالمية األملانية 
العمالقة، طلب فيها معاقبة فنان 

هزلي سخر منه.

◄ أعلنت وزارة اخلارجية الهولندية، 
األربعاء، أن الصحافية الهولندية 

التي احتجزتها السلطات في تركيا، 
ثم مت منعها من مغادرة البالد، عادت 

إلى هولندا، وكان قد جرى إلقاء 
القبض على إبرو عمر، في أبريل 

املاضي عقب انتقادها الرئيس رجب 
طيب أردوغان، على موقع تويتر.

◄ جددت املديرة العامة لليونسكو 
إيرينا بوكوفا والصحافية وسفيرة 

اليونسكو للنوايا احلسنة كريستيان 
أمانبور دعوة احلكومة والسلطات 

في أذربيجان إلى إطالق سراح 
الصحافية خديجة إسماعيلوفا. 

وكانت إسماعيلوفا، املعتقلة منذ عام 
2014، حصلت على جائزة غييرمو 

كانو حلرية الصحافة هذا العام.

◄ مُثل، الثالثاء، أحد أعضاء 
”اجليش السوري اإللكتروني“ أمام 

محكمة احتادية في مدينة الكساندريا 
في والية فيرجينيا، وذلك بعدما 

سلمته السلطات األملانية للواليات 
املتحدة إثر اتهام األخيرة له 

بـ“االبتزاز“ و“غسل األموال“، بحسب 
ما ذكرته صحيفة ”واشنطن بوست“.

◄ كشف الوكيل املساعد لقطاع 
التخطيط والتنمية املعرفية في وزارة 

اإلعالم الكويتية، محمد العواش، 
عن تشكيل فريق عمل يضم عددا 

من املختصني وأصحاب اخلبرة في 
اإلعالم اإللكتروني إلعداد الالئحة 

التنفيذية لقانون اإلعالم اإللكتروني 
الذي سيرى النور قريبا.

باختصار

[ من الصعب على الصحافيين البقاء على الحياد في مسائل تعنيهم [ القراء الشباب ضجروا من وسائل اإلعالم الحزبية
العصر الرقمي يزيل الحد الفاصل بني الصحافي والناشط

«الســـلطات تدرك أهمية قانون اإلشـــهار ألنه يفرض مقاييس شفافة ويمنع تدخل أي جهة 

في منح اإلعالنات، ولكنها تعطله حتى تضغط على الخط التحريري لإلعالم املستقل». 

نور الدين بن يسعد
رئيس الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان

«يقينا لو كانت هناك جهة سياسية فى الدولة تدير أزمة نقابة الصحافيني ملا وصلت األمور إلى 

هذا الحد، دور البرملان مهم في هذه األزمة رغم القيود املفروضة عليه».

عمرو الشوبكي
برملاني مصري سابق

جويل سايمون:

من المناسب أن يعد 

الصحافيون بمثابة 

محامين، لضمان حريتهم

ميشيل سابان:

لم تكن هناك أي نية 

عدائية أو جنسية في 

سلوكي



} القاهــرة – قـــررت النيابة املصرية، مســـاء 
الثالثاء، حبس ٤ أعضاء بفريق فني ســـاخر، 
اشـــتهر عبر منصـــات التواصـــل االجتماعي 
خالل األشهر املاضية ١٥ يوما بتهمة ”انتقاده 
النظام املصـــري، والتحريض على قلب نظام 
احلكم عبر اســـتخدام موقع يوتيـــوب“، بعد 

جلستي حتقيق.
وبحســـب مصـــدر قانوني، قـــررت نيابة 
محكمـــة شـــمال القاهرة حبـــس ٤ أعضاء من 
فرقة ”أطفال الشـــوارع“ (غير رســـمية لفنون 
املسرح واألغاني الساخرة يضم ٦ أشخاص) 

١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة خالل جلســـتي التحقيق 
مع أعضاء الفرقة، (محمد يحيى ومحمد عادل 
ومحمد جبـــر ومحمد دســـوقي)، تهما بينها 
”استخدام شـــبكة املعلومات الدولية وحتديدا 
موقع يوتيوب، لترويج أفكار تدعو إلى ارتكاب 
أعمـــال إرهابيـــة، واالشـــتراك فـــي التجمهر 
بغـــرض اإلخـــالل باألمـــن والنظام، وإنشـــاء 
جماعـــة الغرض منها الدعـــوى إلى مناهضة 
املبادئ األساســـية للدولـــة والتحريض على 
مقاومة الســـلطات واالشـــتراك مع آخرين في 
إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا والتحريض 
علـــى قلـــب نظام احلكـــم“، وهي التهـــم التي 
أنكرها املتهمون، وفق املصدر القانوني ذاته.

و”أطفـــال الشـــوارع“، هـــي فرقـــة مكونة 
من ٦ شـــبان يجتمعون فـــي أي مكان مبصر، 
ميســـك أحدهم بهاتف محمول يصور ”فيديو 

ســـيلفي“ لـــه مـــع اخلمســـة اآلخرين، 
يغنـــون ويســـخرون مـــن واقـــع 

ينشـــرونه  ثم  ومن  املجتمـــع، 
عبـــر صفحاتهـــم على موقع 
االجتماعـــي  التواصـــل 
والقت  ويوتيوب،  فيسبوك 
معها  كبيرا  جتاوبا  الفرقة 
منصات  عبـــر  أشـــهر  منذ 
االجتماعـــي  التواصـــل 

املختلفة.
عبر  الفرقة  أعضاء  ويقول 

بفيسبوك،  الرســـمية  صحفتهم 
إنهـــم ”شـــباب يعملون فـــي مجال 

املســـرح، قرروا تصويـــر فيديوهات في 
الشـــوارع بأفـــكار مجنونـــة مضحكـــة، وهي 
حتاول الوصول باملســـرح إلـــى الناس الذين 
ال يســـتطيعون الذهاب إلى املسرح، وخاصة 

األماكن األكثر فقرا“.
واألحـــد املاضي، أدانت الشـــبكة العربية 
ملعلومـــات حقوق اإلنســـان، (غيـــر حكومية)، 

اعتقـــال عزالديـــن خالد أحد أعضـــاء الفرقة 
الســـبت، عقـــب نشـــرها فيديو على وســـائل 
التواصل االجتماعي ينتقد سياسات الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي، وحـــاز الفيديو على 
نســـبة مشـــاهدة عالية بلغت نصـــف مليون 
مشـــاهدة تقريبا، واتســـم بانتقاد السيسي، 

بشكل ساخر“.
وقال املصدر القانوني ذاته الثالثاء 
إن محكمــــة مصريــــة أيــــدت إخالء 
محمد،  خالــــد  عزالدين  ســــبيل 
أصغر أعضاء الفريق، بكفالة 
قدرها ١٠ آالف جنيه (أكثر من 
طعن  ورفــــض  دوالر)،   ١٠٠٠
النيابــــة، علــــى خلفيــــة تهم 
متعلقــــة بـ”التحريــــض على 
فيديوهات  ونشــــر  التظاهر، 
علــــى اإلنترنت حتتــــوي على 
ألفاظ مسيئة ملؤسسات الدولة“.

وكانــــت قوات األمــــن، وفق بيان 
الشــــبكة العربية، ”اقتحمــــت منزل عزالدين 
خالد، أحد املؤسســــني الســــتة الذين شّكلوا 
فريــــق األغاني واملســــرح ألطفال الشــــوارع، 
بعدما نشروا على صفحتهم الرسمية مبوقع 
فيســــبوك، الســــبت املاضي، فيديــــو بعنوان 
السيسي رئيسي، واعتبرت النيابة العامة أن 
الفيديو األخير الذي نشــــرته ”إهانة لرئيس 
اجلمهورية تســــتوجب احلبــــس واحملاكمة، 

وقــــررت حبس عضو الفرقــــة ٤ أيام على ذمة 
علــــى التظاهر  التحقيق، بتهمــــة التحريض 
ونشر فيديوهات على شبكة اإلنترنت تتضمن 

ألفاظا نابية ومسيئة ملؤسسات الدولة“.
ولم يتســــن احلصول علــــى تعقيب فوري 
مــــن الســــلطات املصريــــة، التي تقــــول إنها 
تكفــــل حرية التعبير عــــن اآلراء، وليس لديها 
معتقلون سياســــيون، وتكفــــل للمتهمني كافة 
احلقــــوق، ال ســــيما الطعــــن علــــى األحــــكام، 
وذلك ردا على االنتقــــادات احلقوقية احمللية 
والدولية ملصر بعدم احترام حقوق اإلنســــان 

ومالحقة الكثير من النشطاء واملعارضني.
يذكــــر أنه منــــذ اخلامس مــــن يناير حتى 

اليوم، رفعت الفرقة ١٢ فيديو.
ويعتبر املقطعان األخيران ”عبدة البيادة“ 
األعلى ســــقفا واألكثر  و”السيســــي رئيسي“ 
جرأة في اســــتخدام املادة السياســــية اآلنية 

لصناعة فيديو كوميدي.
من  وســــخر فيديو ”السيســــي رئيســــي“ 
نهايات خطابات السيســــي التي تختتم عادة 
بعبارة ”حتيا مصر“، وحاز الفيديو على أكثر 
من ٢٨٥ ألف مشاهدة على صفحة الفرقة على 

موقع فيسبوك.
يذكــــر أنه مت إغــــالق الصفحة الرســــمية 

للفرقة على فيسبوك األربعاء.
وعقوبــــة تهمة إهانــــة الرئيس -إذا ثبتت 
اإلدانــــة بها- هي غرامة ماليــــة ال تقل عن ١٠ 

آالف جنيــــه وال تزيد على ٣٠ ألف جنيه (٣٠٠٠ 
دوالر)، وال تتضمن السجن، بحسب الدستور 
املصري. وكان الرئيس السابق عدلي منصور 
قــــد أصدر قــــرارا في أغســــطس ٢٠١٣ تضمن 

إلغاء عقوبة السجن في هذه التهمة.
وقد اشــــتد هذا التفاعل من قبل نشــــطاء 
مواقــــع التواصــــل االجتماعــــي تضامنا مع 
الفرقــــة خاصــــة بعدمــــا مت تــــداول صــــورة 
ألعضائهــــا؛ ضمــــن عدد مــــن الهاشــــتاغات 
على غــــرار #أطفال_الشــــوارع و#احلرية_
ألطفال_الشــــوارع بعد تداول صور لهم في 
مركز االحتجاز وقد حلقت شــــعور رؤوسهم، 
وهو ما أدى إلى انتقادات واسعة، فيما قالت 
مصادر صحافية إن ”الشباب أكدوا للمحامني 
أنه لم يتم حلق رؤوســــهم جبرا وإنهم حلقوا 

قبل االعتقال“.
وكتب الناشــــط السياسي عمرو حمزاوي 
على تويتر ”#أطفال_الشوارع أو أن تصبح 
ضحية للقمع بســــبب أغان وتســــلب حريتك 
حني تتداول أغانيك، في #جمهورية_اخلوف 
ليــــس املواطــــن إال مصــــدر إزعاج يســــتحق 

اإلسكات“.
وغرد عالء األســــواني ”بعد القبض على 
فرقة أطفــــال الشــــوارع ومحاكمتهــــم بتهمة 
التحريض ضــــد الدولة.ال بد من القبض على 
أبلة فاهيتة ووضع تــــوم وجيري على قوائم 

ترقب الوصول“.
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@alarabonline
بتهمتي استخدام اليوتيوب وتهديد النظام، 
حبس في مصر فريق فني ساخر ما أثار 

ضجة على الشبكات االجتماعية.

} الريــاض – انشـــغل الســـعوديون األربعاء 
بالتغريد على تويتر ضمن هاشـــتاغ #جلد_

مفتشة_جوال_زوجها، على خلفية ما أكده 
املستشار القانوني محمد التمياط أن تفتيش 
الهواتف اخلاصة من قبل اآلخرين مبا في ذلك 
الزوجـــة أو الزوج أو األصدقـــاء يدخل حتت 
اجلرائم التعزيرية التي تترتب عليها عقوبات 
كالســـجن واجللـــد أو الســـجن والغرامة، أو 
بهما معـــا. يذكر أن الهاشـــتاغ احتل صدارة 

الهاشتاغات األكثر تداوال في السعودية.
وتعتبر مغـــردات أن تفتيش جوال الزوج 

”أمر عادي“.
وقالت هذه املغردة:

وفي نفس السياق غرد أحدهم:

وتساءلت مغردة: 

وتساءلت ناشطة:

ولم يخل األمر من السخرية فاقترح مغرد:

وتهكم مغرد:

وانتقدت مغردة

يذكر أن اخلبير الســـعودي قـــال إنه ”يتم  
توثيق ما حدث بالشهود أو البينة، ويتم رفع 

الدعوى أمام احملكمة املختصة“.

{أطفال الشوارع} في السجون المصرية يوتيوب يزج بـ
} واشــنطن – دشـــن موقع أمازون دوت كوم [ سيلفي السخرية السوداء يثير جنون السلطات

خدمة جديدة الثالثاء تتيح للمستخدمني نشر 
مقاطـــع فيديو علـــى اإلنترنت وجني رســـوم 
منهـــا األمر الـــذي يضع أكبر متجـــر للتجزئة 
على اإلنترنت في العالم في منافســـة مباشرة 
مع موقع يوتيوب الذي متلكه شـــركة ألفابيت 

(غوغل سابقا).
وســـوف جتعـــل اخلدمـــة اجلديـــدة التي 
يطلـــق عليها اســـم ”أمازون فيديـــو دايكرت“ 
مقاطع الفيديو متاحة لالستئجار أو االمتالك 
وســـتتيح إما مشـــاهدتها مجانـــا مصحوبة 
بإعالنـــات أو جمعها معـــا وعرضها في إطار 

اشتراك.
ووفقا التفاق الترخيص اخلاص بالشركة 
سيدفع أمازون للمساهمني باحملتوى 50 باملئة 
مـــن اإليرادات التي يحققهـــا من عوائد تأجير 
أو بيـــع مقاطـــع الفيديـــو. أما بالنســـبة إلى 
مقاطع الفيديو املدعومة بإعالنات فسيحصل 
املســـاهمون في احملتوى علـــى نصف صافي 

عوائد اإلعالنات.
ويعـــرض برنامج بـــرامي التابـــع ألمازون 
برامج تلفزيونية أصلية ويتيح للمستخدمني 
الوصـــول إلى منتجـــات ترفيهيـــة رقمية مثل 
تطبيقـــات بـــرامي ميوزيك وبـــرامي فيديو إلى 
جانب تســـليم املشـــتريات خالل ساعة مقابل 

اشتراك سنوي قيمته 99 دوالرا.
ويعرض يوتيوب خدمـــة مجانية مدعومة 
بإعالنات إلى جانب اشـــتراك شـــهري قيمته 

عشرة دوالرات يحمل اسم يوتيوب ريد.
لكـــن أمازون ال يـــزال أمامـــه طريق طويل 
للحاق بيوتيوب وهو املوقع األول لرفع مقاطع 

الفيديو على اإلنترنت منذ 2005.
وفـــي خضـــم تخوفـــات يوتيوب مـــن أن 
تؤثر خدمـــة أمازون اجلديـــدة على انخفاض 
مســـتخدمي يوتيوب فإن مايكل باشتر احمللل 
لـــدى ويدبوش ســـيكيوريتيز أكـــد ”ال أرى أن 
50 مليـــون مســـتخدم لبرامي ســـيحدثون أثرا 
كبيرا فـــي نظام يوتيوب الـــذي يضم ملياري 

مستخدم“.
مـــن جانبه قال جيم فرميـــان، نائب رئيس 
موقع األمازون ”نحن متحمســـون جلعل األمر 
أسهل ملنشـــئي احملتوى إليجاد جمهور، وهذا 

اجلمهور للعثور على محتوى كبير“.
ومـــن املتوقـــع أن تتوســـع أمـــازون فـــي 
هـــذه اخلدمة ملنافســـة نيتفليكـــس عن طريق 
استقطاب ناشـــري احملتوى األصلي، وهو ما 
عبرت عنه من خالل تأكيدها أنها تستهدف من 

هذه اخلدمة صناع احملتوى احملترفني.
وأســـس يوتيوب 3 موظفني ســـابقني من 
شركة ”باي بال“، وهم: تشاد هيرلي، وستيف 
تشـــني، وجاود كرمي، في مدينة ســـان برونو، 
ســـان ماتيو، كاليفورنيا، في الواليات املتحدة 
األميركيـــة فـــي 14 فبرايـــر مـــن العـــام 2005، 
ليصبح بعدها -بحســـب موقع أليكسا- ثالث 
أكثر املواقع شـــعبية في العالم، بعد فيسبوك 

وغوغل.

أمازون ينافس يوتيوب 
بخدمة فيديو

فتحت لجنة بمجلس الشـــيوخ األميركي تحقيقا في كيفية اختيار موقع فيســـبوك للقصص اإلخبارية بعدما أفاد تقرير بأن العاملين في الشـــركة 
يحجبـــون األخبـــار المتعلقـــة بقضايا المحافظين من قائمـــة األخبار األكثر رواجـــا. وطلبت لجنة التجـــارة والعلوم والنقل مـــارك زوكيربرغ، الرئيس 

التنفيذي لفيسبوك، الرد في رسالة على أسئلة بشأن ممارسات إدارة الشركة في التعامل مع األخبار وقسم الموضوعات األكثر رواجا بها.

هاشتاغ اليوم
تفتيش جوال الزوج يستوجب الجلد في السعودية

أبرز تغريدات العرب

RAFRAFI_MED  KREMALSAYYAB  ahmad_khalil  

MindRevolution3 iijjt BAREQ_78_FRH  

nasrbenhadid  asseedan  

slimane4545  

najwakaram

abdulhaqtmam  

 fadwaahh

#تنظيم_الدولة، ومعناه املُستتر: 
فْوَضى الّالدولة.

"على العراقيني أن يقرأوا مسرحية 
ماكبث لشكسبير أكثر من مرة، 

ليتجنبوا الدم، فالدم ال يورث إال الدم، 
واحلقد ال يورث إال احلقد، والثأر ال 

يورث إال الثأر".

عند بعض الشعوب تعمل االم وتعول 
االسرة وابنها الصغير ملجرد أنه ذكر 

يصبح قوام على االسرة على االم 
واالخوات االكبر سنا منه،

مجتمع لن يتقدم .

العملية األرهابية األخيرة
تؤكد أن احلكومة قد أخفقت
في مواجهة اإلرهابيني

و أن األجهزة األمنية مخترقة
من قبل األخوان املسلمني. #مصر

#من_ذاكرة_الصحوة
بيبسي= احفظوا اسرائيل
كوكاكوال= ال محمد ال مكة

فانتا= العرب االغبياء لم يجربوا 
الكحول.

حني تضع فالنا تاًجا فوق رأسك تأكد 
من آدميتُه وصالحيتُه ليكون إنسانا 

يستحق الرفعة.. بعض التيجان ال 
تتجاوز أن تكون قرونا حلاملها.. 

كالثيران مثًال!

النهضة تبتعد عن الّدين: بعيدا عن 
التصديق أو التخوين ميكن اجلزم بل 
هو اليقني بأن املسألة أعقد بكثير جدا 

بل هي أعمق وأخطر من ان تكون عملية 
متويه فقط. # تونس

جنوى كرم
فنانة لبنانية

٤٠ مليون نازح العام املاضي
نصفهم من سوريا والعراق واليمن

الشعب العربي أصبح أكثر الشعوب 
تشردًا.

كثيرًا ما يأتي البؤس متخفيًا 
في ثوب وطن!

قالوا إن اإلغريق خدعوا طروادة  
باحلصان ولكن االميركان خدعونا. 

بحمير بالدنا!

أن تتمسك مببادئك
يجعل منك أنسانًا 

ذا هيبة ال تكسر.

تتتابعوا

@Amer119Shosho 

ــــــزوج أراه ضرورة  النظــــــر فــــــي جــــــوال ال
ــــــا يوميا مهما #جلد_مفتشــــــة_ وروتين

جوال_زوجها

ا

@Haunted2012 

بغــض النظــر عن رفضــــــي لســــــلوك التتبع 
ــــــرى ســــــُيحكم باملثل على  ــــــش! هل ت والتفتي
الرجــــــل؟ أم أن التقصــــــي حــــــق ذكــــــوري-
كالعادة؟! #جلد_مفتشة_جوال_زوجها.

ب

@Nedal_147 

أنصح كل متزوج يصور التغريدة ويبروزها 
(يضعهــــــا في إطار) يعلقهــــــا بغرفة النوم.. 

وإني لك فاعل خير والله.

أ

@aealzhrani

أنا: مســــــجل في جوالي اسم ”دّالل محمد“ 
هي: قرأته زوجة ثانية اســــــمها دالل. دّالل 
مصطلح عقاري ألي شخص يدل على عقار 

معني #جلد_مفتشة_جوال_زوجها.

أ

@3enkab_3 

القانون  #جلد_مفتشة_جوال_زوجها 
ــــــد في العالم الذي ال يزال يســــــتخدم  الوحي
هو القانون السعودي بينما  مصطلح ”جلد“ 

في بقية العالم دفن منذ القرون الوسطى.

#

@bdr9090 

مــــــن  #جلد_مفتشــــــة_جوال_زوجها 
أبســــــط حقــــــوق الزوجــــــة أن تفتش جوال 
زوجها، واحلديث على أنها جرمية يعاقب 

عليها القانون أمر مرفوض.

#

28@ Alshiki 

طيب  #جلد_مفتشــــــة_جوال_زوجها 
إذا الوحدة وجدت وبالصدفة زوجها فاحت 
حســــــاب على شــــــبكة اجتماعية ومسمي 
نفسه (الدلوعة) من يجلد في هذه احلالة؟

#

ش تفت

المقطعان األخيران 
يعتبران األكثر جرأة 
في استخدام المادة 
السياسية لصناعة 

فيديو كوميدي

#الحرية_ألطفال_الشوارع



} عــامن ـ تســــتحق مدينــــة ســــلط األردنية 
أن تكــــون ضمن قائمة التــــراث العالمي، التي 
تشــــرف عليها منظمة األمــــم المتحدة للتربية 
لعراقتها  (اليونســــكو)،  والثقافــــة  والعلــــوم 
واحتوائهــــا مواقــــع أثرية تــــؤرخ للعديد من 

الحضارات التي مّرت على األردن.
وكانت وزارة الســــياحة األردنية قد قدمت 
في بداية السنة الحالية ملف ترشيح المدينة 

األثرية للقائمة العالمية للتراث.
وتعّد مدينة ســــلط إحدى أقــــدم المدن في 
شــــمال األردن وتتميــــز بطبيعتهــــا الجبلية، 
من أعرق شــــوارعها شــــارع الحمام في وسط 
المدينة، وشــــارع الميدان حيث كان به ميدان 
لطراد الخيل، وشــــارع الدير وهو آخر امتداد 
شــــارع الخضر، وسمي شــــارع الخضر نسبة 
إلى مقام الخضر عليه الســــالم، ومن أشــــهر 
األحياء حــــي الجادور وذلك نســــبة إلى مقام 
النبي جاد الموجود فيه، ووادي شعيب عليه 

السالم نسبة إلى مقام النبي شعيب.
ويــــرى الكثيــــر مــــن المؤرخين أن اســــم 
الالتينيــــة  الكلمــــة  إلــــى  يرجــــع  ”ســــلط“ 
”ســــالتوس�، وهــــو اســــم القائــــد اليونانــــي 
الذي فتحهــــا زمن اإلســــكندر المقدوني، وقد 
أطلــــق الرومانيـون عليها أيضا ”ســــالتوس، 
وتحمــــل وفــــق الترجمة العربيــــة معاني عدة 
منهــــا ”الــــوادي المشــــجر“ أو ”أرض التيــــن 
والعنــــب“ أو ”الجبال المقطوعـة“ أو ”الحجر 

القاسي“.
وتتربع مدينة سلط فوق مرتفعات محافظة 
البلقاء، على ارتفاع يتراوح بين 790 و1100 م 
فوق مســــتوى ســــطح البحر، وهــــي تبعد عن 

العاصمة عمان مسافة 30 كم.
وتمتد جذور االستقرار البشري في مدينة 
ســــلط إلى العصــــور الحجريــــة والبرونزية، 
وتشــــير إلى ذلك كثرة الكهــــوف والمغاور في 

الجبــــال والســــفوح، وكانت المدينــــة عامرة 
بالســــكان زمــــن العمونيين، ونالــــت نصيبها 
مــــن االزدهار زمن اليونــــان والرومان، ويؤكد 
ذلــــك وجود آثار رومانية في تل الجادور، مثل 
اآلبار واألعمــــدة الحجرية واألواني الفخارية 
والنحاســــية والنقــــود التي تعــــود إلى القرن 
األول قبــــل الميــــالد، إضافة إلــــى األرضيات 

الفسيفسائية.
واهتم األمويون بمدينة سلط، فقد اشترى 
أبوســــفيان ضيعة في ضواحي المدينة أثناء 

تجارته في الشام.
 وقــــام ابنه يزيد بفتح الســــلط صلحا في 
بدايات الفتوحات اإلسالمية. وبانتهاء الدولة 
األمويــــة آلت البلــــدة إلى العباســــيين الذين 
اســــتولوا على أمالك األمويين بعد انحســــار 

حكمهم.
واستولى الصليبيون على سلط، وهدموا 
قلعتهــــا، وكانوا ينقلون نصــــف إنتاجها من 
الغالل والحبــــوب والفواكه إلى ملك الفرنجة 

في القدس. 
وعندما اســــتردها صــــالح الدين األيوبي، 
اعتمد على غاللها وحبوبها لمســــاعدة سكان 
القرى والمدن الفلسطينية، ثم بنى األيوبيون 

القلعة مرة أخرى.
وعندما اجتاح التتار بالد الشــــام، هدموا 
قلعة سلط عام 1260 م، غير أن الظاهر بيبرس 
أمر بترميم القلعة بعد أن اشــــترك أهل السلط 
في صّد غــــزو التتار في معركة ”عين جالوت“ 

وهزيمتهم فيها شّر هزيمة.
وفي العصر المملوكي، أنشــــئت المدرسة 
الســــيفية بمدينة الســــلط، حيث كانت منارة 

معرفة لسكان المنطقة خالل تلك الفترة.
وخضعــــت ســــلط للحكــــم العثمانــــي منذ 
عــــام 1516، وكان لوعــــورة جبالها وخصوبة 
أراضيهــــا وكثرة المياه والغابــــات فيها بالغ 

األثــــر في جعلها أكثر منعة وقدرة على البقاء 
والصمــــود. كما شــــجع وجــــود حامية تركية 
داخل قلعة سلط على استتباب األمن وتوفير 
الحماية لقوافل الحجيج المارة عبر الســــلط، 
ما أّدى إلى ازدهار الحركة االقتصادية، حيث 
نشأ بها ســــوق تجاري متخصص بالحبوب 

والفواكه واألقمشة وتجارة المواشي.
وفي بداية القرن التاســــع عشــــر وصفها 
الرحالة الذين مروا من المدينة، بأن ســــكانها 
يتكّونــــون مــــن عائالت مســــلمة ومســــيحية، 
وتكثــــر فيهــــا الينابيــــع والبســــاتين، وفيها 

مســــجد وكنيســــة، ويشــــتغل أهلها بالزراعة 
والرعــــي وحياكة الثياب، كمــــا يتعاون أهلها 
فــــي تأمين نفقــــات المضافات ومســــتلزمات 
الضيوف ويتم ذلك بإشــــراف شيوخ العشائر 

والوجهاء.
وعندما قام إبراهيم باشــــا بحمالته على 
بالد الشــــام، احتل ســــلط وهــــدم قلعتها عام 
1834، بعــــد أن رفــــض أهلها تســــليم من لجأ 

إليهم من ثوار نابلس.
 ونتيجــــة لذلــــك تعرضــــت بيــــوت أهالي 
الســــلط للخراب والتدمير، وأهل المدينة إلى 

التشــــريد في بالد الشام، واســــتمر ذلك حتى 
انحسار حكم إبراهيم باشا عام 1840.

وتميــــزت األحيــــاء القديمــــة فــــي مدينــــة 
ســــلط بصبغة عمرانية فريــــدة، فهي أقرب ما 
تكون إلــــى البناء التراكمي بحكم السالســــل 
الجبلية الوعرة، والشوارع الضيقة، واألدراج 
الموصولــــة وفتحــــات الشــــبابيك، وأقــــواس 
األبواب المنحوتــــة بمهارة فائقة، وكانت لكل 
عشــــيرة أو طائفــــة دينية محلــــة أو حارة أو 
حوشــــة، كما كانت لكل عشيرة أيضا مقبرتها 

الخاصة.
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} بغداد - الهرج في اللهجة العراقية الدارجة 
تعنـــي الصخـــب والفوضى، والتســـمية هنا 
تنطبق على الســـوق األحمـــدي والذي تغيرت 
حيث تســـمع  تســـميته إلـــى ســـوق ”الهرج“ 
األصوات العاليـــة والضوضاء والصخب بين 
البائعين والداللين الذين يروجون لبضاعتهم 
المتنوعة من التحف النادرة إلى مســـتلزمات 
والمالبس  اإللكترونيـــة  واألجهـــزة  المنـــازل 

وحتى األعمال الفنية.

ويعود تأســـيس هذا الســـوق الـــذي يقع 
في وســـط المدينة ويمتّد حتى سوق السراي 
إلـــى العهد العثماني حيـــث كان يحتوي على 
محال بســـيطة مبنية من اآلجر، وقد ترك على 
وضعـــه إلى أن جاء أحد الـــوزراء العثمانيين 
فاســـتهواه الســـوق، وحاول ترميمـــه وزرعه 
بالورود واألشـــجار وأعيـــد تبليطه وتجهيزه 
بالماء والكهرباء، وصارت تباع فيه األســـلحة 
القديمـــة مثـــل الســـيوف والخناجـــر وكذلك 
الســـاعات القديمة والحلـــي والفضة وغيرها 

من األشياء.
وفي العهد الملكي تغيرت الســـلع المباعة 
في هذا الســـوق، حيث تنوعـــت المعروضات 
فضمت ســـلعا ومنتجات قديمة ومســـتخدمة 
وخردة تناســـب كل شـــرائح المجتمع الفقيرة 
والغنيـــة، مـــن أجهـــزة كهربائيـــة وتحف من 
والطوابع  والمســـابح  والســـاعات  األنتيكـــة 
والنياشين وحتى األثاث، فهو سوق ال يختص 
بنوع من البضائع والسلع، وإنما يعرض فيه 

كل شـــيء، ومن لم يكن له محـــل فيه اتخذ من 
الرصيـــف مكانـــا لعـــرض بضاعته فـــي ممّر 

السوق.
األدوية الطبية والبديلة ال تغيب عن سوق 
الهـــرج، بل إن بائع هذه األدوية التي ال يعرف 
مصدرهـــا يقّدم نفســـه على أنـــه معاون طبي 
يقـــرأ الوصفات ويقّدم النصائح، وعلى طاولة 
”المعـــاون الطبي“ يجـــد المريـــض دواء لكل 
األمراض، حتى المنشـــطات الجنســـية تتوفر 
عنده وبأســـعار زهيدة، ففي حالة اســـتعمال 
عقار مثل الفياغرا ينصـــح البائع الزبون بأن 
يتنـــاول قرص الفياغرا على معـــدة فارغة، ثّم 

يتناول بعد ذلك وجبة طعام مغذية.
ويقول التجار القدماء إن رؤســـاء ووزراء 
وشـــخصيات زاروا ســـوق الهـــرج منذ العهد 
العثماني واســـتمّر ذلك إلـــى وقت قريب، وفي 
عـــام 1935 غنـــت أم كلثوم في ملهـــى ”بدور“ 

الكائن في سوق الهرج.
ويقول أبوفهد صاحب محل لبيع وتصليح 
الساعات القديمة ”لهذا السوق شهرة ومكانة 
ســـابقا، إذ كان يرتاده على مدار العام الكثير 
من الوفـــود األجنبية والعربية، الحتوائه على 

التحف واألنتيكات“.
ويؤكـــد ذلك جواد كاظم صاحب محل لبيع 
المســـابح والهدايا، ”الكثير من الشـــخصيات 

األجنبية كانت تزور هذا السوق، وأتذكر منها 
الســـفير الروســـي في التســـعينات والسفير 
اإلماراتي الشـــيخ احمد بن ســـعيد والســـفير 

اليوناني نيكوالس�.
ســـوق الهرج لـــم يعد علـــى حالـــه اليوم 
بســـبب الحروب والفوضى األمنية التي عمت 
البـــالد منـــذ 2003، إضافة إلـــى ظهور بعض 
األسواق العصرية والتي تتوفر فيها المطاعم 

والمقاهي والسلع األجنبية.
يقول أبوفهد ”كان الســـوق عامرا بالناس 
والبضائـــع النادرة، حيث كنا نبيع ونشـــتري 
العديـــد من الســـاعات الثمينـــة والنادرة ذات 
و‘رولكس�  القيمة الباهظة مثل ’باتيك فيليب‘ 
و‘كارتيـــر‘ وغيرهـــا، أما اآلن فهذه الســـاعات 
شـــبه مفقودة أو تتواجد بالسوق مرة واحدة 
فـــي الســـنة، ألن هواة هـــذه الســـاعات كلهم 

غادروا العراق ولم يبق إال القليل منهم“.
وبدأت بعض المهن تندثر في السوق بعد 
أن انتشرت األجهزة اإللكترونية، يقول توفيق 
النعيمي ”أنا أعمـــل في مهنة تصليح الراديو 
منـــذ أكثر من 50 ســـنة وكان عملنا جيدا جدا، 
أمـــا اآلن بعد انفتاح الســـوق علـــى البضائع 
المستوردة والمستورد الرديء، انحسر عملنا 
كثيـــرا رغم محاوالتنا للتواصل في المهنة من 
خالل تصليح األجهزة الحديثة، ولكن الجهاز 

الجديد زهيد جدا مقارنة بالتصليح، مما أضّر 
بعملنا كثيرا، لذا أســـتطيع القول، إن ســـوق 
الهرج اآلن شـــبه متوقف عـــن العمل ولم تبق 

منه إال الذكريات“.
ويقـــول أحد تجار األنتيكـــة والذي تجاوز 
الســـبعين من العمر أن ســـوق الهرج انشطر 
إلى ســـوقين، فمـــازال األصلـــي القديم منهما 
فـــي منطقـــة الميـــدان، ويقـــع الثانـــي األكثر 
جـــدة وحداثة في منطقة الباب الشـــرقي، لكن 
الحروب والفوضى غّيرتا كل شـــيء وضيعتا 

من أهل بغداد قديمهم وجديدهم.
كاظـــم الـــذي اعتاد ارتيـــاد الســـوق منذ 
ما يزيـــد عن العشـــرين عاما يقـــول ”تعّودت 
الحضور إلى ســـوق الهرج صباح كل جمعة، 
للتمتع برؤية البضائع القديمة؛ آالت التسجيل 
واألســـطوانات القديمـــة التـــي تســـتهويني، 
والتـــي مازالـــت تحمل بيـــن ثناياهـــا أجمل 

األصوات“. 
ودعا كاظم أمانة العاصمة إلى تطوير هذا 
الســـوق األثري الذي بعثرته فوضى األشـــياء 
المعروضة حيث دخلت بعض الســـلع الطارئة 
على خصوصية هذا السوق، وحذر من اندثار 
أســـواق بغداد التي تعّد مـــن أبهى مالمحها، 
ومازالـــت تدور ذكراها فـــي مخيلة العديد من 

الناس بداخل العراق وخارجه.

يحفل ســــــوق الهرج في بغداد بالعجيب من السلع الثمينة والبضاعة البخسة، من التحف 
القدمية إلى املواد املنزلية والكهربائية، والســــــاعات واألحذية، واخلردة والطيور واملسابح 
والدراجــــــات، إلى الصور التاريخية واملالبس، كل ذلك يعكــــــس املراحل الزمنية التي مّر 

بها العراق عبر التاريخ، لكن هذا السوق بدأ يفقد مالمحه في ظل الفوضى واحلروب.

متكنت اململكة األردنية في ســــــنوات ماضية من تســــــجيل خمسة مواقع أثرية ضمن قائمة 
التراث العاملي كان أحدثها موقع املغطس الذي انضّم إلى القائمة العام املاضي، أما بقية 
املواقــــــع فهي البتراء ووادي رم وقصير عمرة، وموقع أم الرصاص وهي تنتظر هذا العام 

أن تدرج مدينة سلط ضمن القائمة التي تشرف عليها اليونسكو.

سوق الهرج في بغداد يفقد مالمحه
[ تحف أنتيكة وبضائع رخيصة متوفرة في السوق [ الفوضى والتفجيرات تهدد المحالت باالندثار

مدينة األديان

ابحث عما تحتاجهبضاعة لألثرياء

رؤساء ووزراء وشخصيات زاروا سوق 

الهرج، وفي عام ١٩٣٥ غنت أم 

كلثوم في ملهى «بدور» الكائن في 

السوق

ســـوق الهرج في بغداد مهدد باالندثار ما لم تســـارع أمانة العاصمـــة بصيانته واملحافظة على 

خصوصيته التراثية التي تبهر العراقيني واألجانب.

مدينة الســـلط إحدى أقدم املدن في شـــمال األردن تنتظر انضمامها إلى قائمة التراث العاملي 

التي تشرف عليها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

سلط مدينة األردنيني األوائل تؤرخ لحلقات متعاقبة من الحضارات

أماكن



محمد رجب

} االزدراء الزوجي.. هو حالة من الجفاء بين 
الزوجيـــن تجعل كل طرف ينظـــر إلى الطرف 
اآلخـــر علـــى أنه أقل شـــأنا وأدنى مســـتوى، 
كأحد أشكال النرجســـية، فيتبلور شعور عدم 
االحترام واالقتناع، ما يقلل مســـاحة التقدير 
والمـــودة بيـــن الزوجيـــن، وتـــزداد معدالت 
الخالفات والشجارات الزوجية، التي عادة ما 

تنتهي في تلك الحالة باالنفصال.
يعتبر االنتقاد المتبادل بشكل سلبي أولى 
الخطـــوات علـــى طريـــق االزدراء، كونه يفتح 
البـــاب أمـــام التركيز على عيـــوب اآلخر، فهو 

يقوم علـــى التجريح، والحديث عن العيوب 
بيـــن الطرفين، ومن ثـــم التقليل من 

شأن الزوج وآرائه وأفكاره، كأن 
ُيقال إنه غير كـــفء لمثل هذا 
القـــرار أو ذاك، ما يقود إلى 
تدميـــر الحوار والتفاهم في 
العالقة بين الزوجين، وتبدأ 
والصراعـــات  المواجهـــات 

داخل األسرة.
وأكـــد الباحـــث األميركي 

مؤســـس  جوتمـــان،  جـــون 
معهد جوتمـــان وخبير العالقات 

الرئيســـي  الســـبب  أن  الزوجيـــة، 
والمشـــترك لحدوث الطالق هو االزدراء. 

وأدرك جوتمـــان أن االزدراء هـــو الصفة التي 
ترتبـــط بجميع حاالت الطـــالق ويعتبر أعلى 

مؤشر على قرب حدوث الطالق.
وأشار إلى أن كل األزواج لديهم خالفاتهم 
ومناقشـــاتهم ولكن عندما يدير أحد الطرفين 
عينيـــه بعيـــدا، ويتملكـــه الشـــعور بالتفوق 
باإلضافة إلى اســـتقرار الشـــعور باالشمئزاز 
من الطرف اآلخر، تبدأ العالقة مرحلة النهاية. 
كما يمكن أن تكون العدائية الســـلبية تلميحا 

خفيا إلى تغلغل االزدراء في الزواج.

وأوضـــح مايـــك مـــاك نولتي، فـــي معهد 
جوتمان، أنه على سبيل المثال عندما يناقش 
الزوجان موضوع الحفاظ على ترتيب المنزل 
قد يقـــول أحد الطرفيـــن ”في عائلتـــي، نهتم 
أكثر بترتيـــب بيتنا“، والجملـــة التي لم تقل 
هي ”أكثر مما تفعل عائلتك“، وتشـــير إلى أن 
”عائلتي أفضل“. وإلى جانـــب إدارة العينين 
بعيـــدا، هناك عالمة أخرى وهي رفن الشـــفاه 

العليا تعبيرا عن السخرية.
ولتجنب االزدراء نصح مايك كال الطرفين 
بالتوقـــف عن إدارة العينين بعيدا حتى إذا لم 
يكـــن الطـــرف اآلخر يرى ذلك. وأشـــار إلى أن 
طرح التوقعات جانبا ووضع كل طرف نفســـه 
مكان اآلخر من النصائح البسيطة والجميع 
يعرفهـــا ولكن يجب التذكير بها من 

حين إلى آخر.
محمـــد  الدكتـــور  ويـــرى 
عبدالله، أســـتاذ علم النفس 
بجامعة حلـــوان في مصر، 
أن االزدراء يعـــد مـــن أقوى 
األســـباب التي تـــؤدي إلى 
أخالقيـــا  األســـرة  انهيـــار 
ينهي  ثـــم  ومـــن  وســـلوكيا، 
يؤدي  كونه  الزوجيـــة،  الحياة 
والتقليل  المتبـــادل،  االحتقار  إلى 
من شـــأن الطرف اآلخر وإهانة كرامته، 
وهو ما يجعل الحوار وإمكانية التقارب وحل 

المشاكل شبه معدومة.
وأوضح أن من أســـباب االزدراء الرئيسية 
كثـــرة الخالفـــات والشـــجار بيـــن الزوجين، 
واالختالفـــات الحـــادة فـــي اآلراء والطبـــاع 
والســـلوكيات، كذلك عدم تحمل المســـؤولية 
والعلمية،  واالجتماعية  الثقافيـــة  والفروقات 
مشـــيرا إلى أنه مع زيـــادة االزدراء واالحتقار 
بين الزوجين تفقـــد العالقة احترامها وتزداد 
الضغوط النفســـية، وبذلك يصبح الطالق هو 
الحل للمحافظة على الكرامة واحترام الذات.

 العالقة الزوجية ال بد أن تقوم على احترام 
متبادل، ولكـــن عند ظهور التعامـــل باالزدراء 
واالحتقـــار ســـواء بنبـــرة الصـــوت أو بلغة 
الجســـد أو بتعبيرات الوجه، فإن هذه األمور 
تدل علـــى التعالي واحتقار الشـــريك الذي لن 
يســـتطيع تحمل هـــذا االزدراء وتحمل المزيد 

من اإلهانة والسخرية.
وبحســـب علماء النفس هنـــاك العديد من 
األســـباب التـــي تؤدي إلـــى حـــدوث االزدراء 
الزوجي، فقد يكون من أســـبابه ضمور الحب 
وتضاؤلـــه بعـــد فترة مـــن الـــزواج، وبالتالي 
الشـــعور بالملـــل، ثم يبـــدأ الزوجـــان بغض 
بعضهمـــا البعـــض، ومـــع كل هذه المشـــاعر 
السلبية قد يتولد نوع من االزدراء أو االحتقار 
بيـــن الزوجيـــن، ومعـــه يتحتم طلـــب الطالق 

واالنفصال.

وتشير الدراسات إلى أن الرجال يمارسون 
التبلـــد وعـــدم االهتمـــام بالزوجة بنســـبة 85 
بالمئـــة مـــن الزيجـــات، نظـــرا ألن الرجل أقل 
تعافيا مـــن الضغوط من المرأة، أما النســـاء 
فإنهـــن يجدن تهدئة أنفســـهن بعـــد المواقف 
الضاغطة، وهو ما يفسر أيضا المحاولة شبه 
الدائمة من النساء إلثارة المشاكل في العالقة 

الزوجية ومحاولة الرجال تجنبها.
وتوضح الدكتـــورة حنان زيـــن، من مركز 
الســـعادة لالستشـــارات الزوجية، أن النقاش 
والحوار وســـماع وجهة نظر الشـــريك، وعدم 
االســـتهزاء بهـــا والتقليل منها، تســـاعد على 
وجـــود نوع من االحترام بين الزوجين، وتزيد 
من معدالت التفاهم والتوافق بينهما، وتعتبر 
حال ناجعا في مواجهة االزدراء بين الزوجين، 
الفتة إلـــى أن اعتماد الزوجين أســـلوب النقد 

اإليجابـــي البنـــاء، الذي يقوم علـــى التوجيه 
وتصحيح األخطـــاء دون تجريح أو تقليل من 
قيمة آراء اآلخر، من شـــأنه أن يأخذ الخالفات 
بين الزوجين إلى مسارها الطبيعي والمقبول.

وعن تأثير االزدراء واالحتقار بين الزوجين 
على األبناء يقول الدكتـــور محمد عبدالعزيز، 
أســـتاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة: 
ال بـــد ألي عالقة زوجية أن تقوم على االحترام 
والتفاهم ألن اآلباء مرآة أبنائهم، موضحا أنه 
عندمـــا يبدأ االزدراء واالحتقـــار من األب لألم 
أو العكس، فإنه ينعكس على األبناء وبالتالي 
يتعاملـــون بنفـــس الطريقـــة، ومن ثم يشـــعر 
الشخص المحتقر بأنه ال يستطيع تحمل هذا 
الكم من االحتقـــار واإلهانة، وتزداد الضغوط 
النفســـية والعصبية عليه، حتـــى يجد طريق 

النجاة من هذا األلم النفسي في الطالق.

} برلــني - بوســـع فاتنـــات هوليـــوود جني 
ماليين الدوالرات مـــن وراء قوامهن. وتنضح 
وجوههن على أغلفة المجالت بصورة الكمال  
ومازالـــت فاتنـــات هوليوود يتصـــدرن العالم 
كمثـــل أعلـــى للجمـــال األنثـــوي. ولكن بعض 
هـــؤالء الفاتنات الالئي يعتمدن على مظهرهن 
لكسب المال بدأن يرفضن الُمثل التي يجب أن 

يتكيفن معها أيضا.
وفـــي عالـــم األزيـــاء أصبح الجمـــال أكثر 
من كونه ”المقاس صفـــر“، وبدال من األرداف 
النحيلة وعظـــم الترقوة البارز، اســـتعرضت 
نســـخة صدرت مؤخرا من مجلة “ ســـبورتس 
إلسترايتد“ األميركية منحنيات العارضة ذات 

المقاس الكبير آشلي جراهام.
إذن هـــل خّلصـــت صناعة الجمـــال أخيرا 
نفسها من ”المرأة المثالية“؟ ليس األمر كذلك 
حقيقـــة، رغم أن هناك تغيرا طفيفا في االتجاه 

السائد، بحسب الجراح التجميلي فرنر مانج 
الذي يجري عمليات تجميل للمشاهير.

ويقول مانج الذي يعمل في هذه الصناعة 
منـــذ 30 عامـــا ”لم تعـــد الوجوه المحشـــوة 
بوتوكـــس والعارضـــات شـــديدات النحافـــة 
موضة“؛ تريد المزيد من النساء اآلن أن يبدون 

طبيعيات على نحو أكبر. 
ويضيـــف مانـــج ”تقول كثيـــرات: أريد أن 
أحتفـــظ بتجاعيد“، ولكن ليس كلهن يقلن ذلك 
بالطبـــع. وتقول أندريا كيترر رئيســـة تحرير 
مجلـــة غالمور في ألمانيا ”بالنســـبة لصناعة 
األزياء، خلفت عارضة غالف (مجلة) سبورتس 
إلســـترايتد أثرا متواضعا، فهي ليست مجلة 
أزيـــاء أو نســـاء، إنهـــا تســـتهدف الرجال“. 
وتضيـــف أنه كانـــت هناك بالفعـــل عارضات 
ممتلئـــات ناجحات فـــي الماضـــي. ولكنها ال 
تعتقد أن هذه الطلة ســـوف تصبح معيارا في 

صناعـــة األزياء، وهو مـــا تقوله أيضا وكاالت 
عرض األزياء.

وتقول فالدا مايتج من وكالة ”فيفا مودلز“ 
ومقرهـــا برليـــن ”نحـــاول تجنـــب المطالـــب 

الصعبة حقا ولكن ال يمكنك تفاديها تماما“.
وتضيـــف مايتج أنـــه في حيـــن أصبحت 
”الوجوه غير المثاليـــة“ ُترى أكثر في صناعة 
اإلعالنـــات، ”ال يرجـــع هـــذا إلـــى تغيـــر في 
االتجاهات إنما النساء لن يتقبلنها (المعايير) 

أكثر من هذا“.
ولكن عندما يتعلـــق األمر بصناعة األزياء 
الراقية، فإن العارضات يجب أن يكن طويالت 
القامة ونحيفـــات. وتقول ”ال يمكننا إرســـال 
أي عارضة إلـــى الخارج ال يبلغ قياس وركيها 
90 ســـنتيمترا“. وفي الحقيقة، تبلغ قياســـات 
العارضة المثالية حاليا 80 سنتيمترا للصدر – 
59 سنتيمترا للخصر – 89 سنتيمترا للوركين.
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للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ عقد بمقر األمانة العامة لجامعة 
الدول العربية اجتماع مشترك إلعداد 

دراسة إقليمية حول عمل األطفال 
في الدول العربية، بالتعاون بين كل 
من إدارة المرأة واألسرة والطفولة 
بجامعة الدول العربية والمجلس 

العربي للطفولة والتنمية ومنظمة 
العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.

◄ قالت الرابطة األلمانية للمعالجين 
النفسيين إن أعراض التعب الشائعة 

خالل فصل الربيع والمتمثلة في 
الشعور باإلرهاق والخمول واعتالل 

المزاج قد تشير إلى اإلصابة 
باالكتئاب أيضا، وذلك في حال 

استمرارها ألكثر من أربعة أسابيع.

◄ أكد األمين العام للمجلس القومي 
للطفولة واألمومة في مصر أهمية 

تسجيل البصمة لألطفال في وضعية 
الشارع للتمكن من االستعالم عنهم 

واستخراج األوراق الثبوتية لهم 
لالستفادة من الخدمات التي يكفلها 

الدستور والقانون لهم.

◄ حذرت دراسة طبية الحوامل من 
اإلفراط في تناول مضادات االكتئاب 
أثناء فترة الحمل لدورها في زيادة 

طول الحبل السري، وهو ما من شأنه 
تعريض الجنين لنقص األوكسجين 

والعديد من المشاكل الصحية. وشدد 
الباحثون على أن طول الحبل السري 

يمكن أن يضعف الدورة الدموية 
للجنين ويعرضه لنقص األوكسجين 

أثناء الحمل.

◄ توصلت دراسة أجريت في 
الواليات المتحدة إلى أن مادة 

دوائية تسمى أسيتامينوفين – 
وتدخل في صناعة األدوية المسكنة 

لأللم – تقلل قدرة المرء على تفهم 
مشكالت اآلخرين سواء الصحية أو 

االجتماعية.

من الطبيعي أن يكون هناك اختالف بني الزوج والزوجة ســــــواء في اآلراء واألفكار أو في 
الطباع والسلوكيات، مع وجود مساحة مناسبة للتفاهم والتوافق بينهما، والتي تعد صمام 
األمان للعالقة الزوجية، وما إن تتقلص تلك املســــــاحة وتزداد هوة اخلالفات واالختالفات 
في األســــــرة مع مرور الوقت وتراجع املودة والقبول، حتى تســــــيطر على العالقة الزوجية 
املتضادات الفكرية والسلوكية، وتصادم الطباع، وتتراكم املشاعر السلبية، فيبدأ االزدراء 
بني الزوجني في الظهور وعدم االحترام واالقتناع املتبادل ما يعتبر مؤشــــــرا على اقتراب 

انهيار احلياة الزوجية.

موضة

ألوان تزين شعرك 
في صيف ٢٠١٦

لتجنـــب التلطيخ الناتج عن املاســـكارا نصح خبراء الجمال بوضـــع منديل ورقي أو قطعة قماش 
أسفل الرموش. وتعتبر أعواد قطن األذن رائعة لتصحيح املناطق التي لطختها املاسكارا.

كشـــفت دراســـة أن إدمان ألعاب الفيديو قد يحرم اإلنســـان من النوم، وهـــو ما يعرضه ملخاطر 
شديدة مرتبطة بعدم الحصول على القسط الكافي من النوم مثل أمراض السمنة.

} يمثل الوردي الذهبي أحدث صيحات 
ألوان الشـــعر في صيف 2016 على غرار 
النجمـــات العالميـــات إيمـــا روبرتـــس 

وبوبي ديليفين وآشلي تيسديل.
وأوضحـــت مجلة ”إيلـــي“ األلمانية 
أن الوردي الذهبي يمنح الشـــعر إطاللة 
صيفيـــة متأللئـــة ونابضـــة بالحيـــاة، 
مشـــيرة إلى أنه يناسب في المقام األول 
المـــرأة ذات الشـــعر األشـــقر؛ حيـــث ال 
يتطلب الصبغ مجهـــودا كبيرا، بخالف 

الشعر الداكن.
وللحفاظ على لمعان وبريق الوردي 
الذهبـــي ألطـــول وقـــت ممكـــن، تنصح 
”إيلـــي“ باإلقالل من غســـل الشـــعر قدر 
اإلمـــكان، مع مراعـــاة اســـتعمال الماء 

البارد عند الغسل.
وأضاف الرايا أن تســـريحات الشعر 
تخطـــف األنظـــار إليهـــا هذا الموســـم 
بألوانها غير المألوفـــة؛ كاللون الوردي 
مثـــًال، والذي يضفي لمســـة رقة وأنوثة 
علـــى الشـــعر. ويمكن أن يزيـــن الوردي 
الشـــعر القصيـــر بأكمله، بينمـــا يمكن 
تزيين بعض الخصالت أو الُقّصة به مع 

الشعر الطويل.
ويسطع الشـــعر هذا الصيف باللون 
األصفـــر الشمســـي، أو يتـــألأل ببريـــق 
اللـــون الفضـــي، إلـــى جانـــب درجـــات 
الباردة  األشـــقر 
ذات اللمســـة 
”الميتالك“ 

البّراقة. 

هل خلصت صناعة الجمال نفسها من {املرأة املثالية}

أسرة
[ العدائية تلميح خفي إلى تغلغل االزدراء بين األزواج [ النقد السلبي يدمر الحوار والتفاهم بين الشريكين

االزدراء بين األزواج ينذر بقرب حدوث الطالق

  

} وقعت منذ يومين مصادفة على سيرة 
حياة فريدا خالو، (أو كاهلو)، وزوجها 

الرسام المكسيكي الشهير دييغو ريفيرا 
باللغة الهولندية. وكنت قد قرأت في 

السابق مقتطفات متفرقة منها بالعربية 
منشورة في مواقع إلكترونية ومجالت، 

ولفتت انتباهي عالقتها الغريبة بزوجها، 
وما اتسمت به حياتهما من فرادة وتطرف.

كانت فريدا خالو تنوي أن تصبح 
طبيبة، لكنها تعرضت لحادث مرور أقعدها 
عن المشي وكسر أجزاء من عظامها فقررت 

أن تصبح رسامة، بعد أن لم يكن أمامها 
شيء تفعله سوى االستلقاء في الفراش 

ألشهر طويلة.
غير أن فريدا خالو تصف حياتها على 
نحو غريب؛ فقد كتبت ذات مرة أن حياتها 

كانت جيدة لوال حادثين تعرضت لهما: 
”حادث الحافلة، وحادث لقائها بزوجها 

دييغو“.
الالفت في حياة فريدا خالو، الرسامة 

األشهر في تاريخ المكسيك، هو أنها رغم 
حبها الكبير لزوجها، وتمسكها به لدرجة 

الهوس والجنون حتى أنها كانت ترسم 
وجهه على جبينها ووجهها في لوحاتها 

المعروفة، إال أنها تصف لقاءها به بالحادث 
الذي لم يكن أقل خطورة وتأثيرا على 

حياتها من حادث الحافلة.
كان دييغو ريفيرا يحب النساء ويتسلى 

برفقتهن، ولم يكن حبه الشديد لزوجته 
يثنيه عن ربط عالقات غرامية متعددة 

ومالحقة النساء، وهو ما آلم فريدا كثيرا 
وسبب لها مشقة رافقتها طوال حياتها، 

وانتهت بطلبها الطالق منه، قبل أن تقرر 
العودة إليه مجددا في وقت الحق.

حاولت فريدا أن تنتقم من زوجها بربط 
عالقات مشابهة، إال أن ذلك لم يضع حدا 
بينها وبين األلم الذي سببته لها عالقات 

زوجها الغرامية. ورغم علمه بمعاناتها إال 
أن دييغو ريفيرا لم يتوقف عن إيذائها وكان 
يردد ”كلما أحببت امرأة آذيتها، وكلما زاد 

حبي لها آذيتها أكثر“.
للوهلة األولى يبدو هذا النوع من 

العالقات الزوجية كما لو أنه مرضي، وربما 
هو كذلك فعال، وهو منتشر بين الكتاب 

والمبدعين والفنانين، فحياة فريدا خالو 
تشبه إلى حد كبير حياة الشاعرة األميركية 

سيلفيا بالث وزوجها الشاعر االإنكليزي 
تيد هيوز. فقد عانت سيلفيا بالث، كما 

عانت فريدا خالو من خيانة الزوج، رغم 
وجود حب كبير وقوي بين الزوجين، وإن 
كانت األمور تبدو في ذلك الوقت نوعا من 

الشطحات النفسية المقبولة والتطرف 
المستحب للمبدعين والمشاهير، إال أن علم 
النفس الحديث ينظر إلى هذا األمر بجدية 
وحسم كبيرين، وإجابته عن سؤال: لماذا 

يؤلم طرف في العالقة الطرف الثاني بقصد 
ومتعة؟ هي أن الطرف المؤذي يعاني من 

خلل في الشخصية نابع من شعوره باللذة 
والمتعة في استضعاف وإهانة الطرف 
اآلخر، نفسيا أو حتى ماديا، من خالل 

ضرب وتعنيف وإهانة الشريك، قد تعود 
جذوره إلى مرحلة الطفولة.

وقد أظهر تقرير لمنظمة دولية منذ 
فترة قصيرة أرقاما صادمة لعالقات زوجية 

مسممة في تونس وغيرها من الدول 
العربية، وهو ما شكل صدمة حقيقية 

لمنظمات الدفاع عن المرأة، التي لم تتخيل 
حجم المأساة داخل البيوت العربية.

عالقات زوجية مرضية أم هوس مبدعني

10

كشـــفت
شدي

طر

باختصار

النقد اإليجابي يأخذ الخالفات بني الزوجني إلى مسارها الطبيعي

الباردة األشـــقر 
ذات اللمســـة
”الميتالك“

البّراقة.

  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

كل األزواج لديهم 
خالفاتهم ولكن عندما 
يتملك أحد الطرفين 
الشعور بالتفوق تبدأ 

مرحلة النهاية

ّ

ّ
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األهلي اإلماراتي يبدأ رحلة البحث عن ثنائية طال انتظارها
[ العين إلنقاذ موسمه والجزيرة لفك الصيام عن األلقاب

عماد أنور

} القاهرة - رغم املئات من الكيلومترات التي 
تفصل بني ملعبي مباراتـــي األهلي والزمالك، 
إال أن كال منهمـــا يخـــوض لقـــاءه وعينه على 

اآلخر.
األهلـــي يرغب في تعزيـــز صدارته جلدول 
الترتيـــب، بينمـــا يأمل الزمالك في اســـتغالل 
كبوة ”غرميه“ بعد الهزمية التي مني بها أمام 
وادي دجلة، وتقليص الفارق إلى ثماني نقاط 

فقط ومن ثم املنافسة على اللقب.
وعلـــى ملعـــب أســـوان في صعيـــد مصر، 
يحل األهلـــي اخلميس، صاحـــب املركز األول 
(59 نقطة)، ضيفا على فريق أســـوان، صاحب 
املركـــز الرابع عشـــر (31 نقطة)، في األســـبوع 
الــــ28 من مســـابقة الـــدوري، ويأمـــل األهلي 
فـــي مصاحلـــة جماهيره وتعويض خســـارته 
أمـــام وادي دجلة في األســـبوع الــــ27، والتي 
تعـــد أول هزمية للفريق بعـــد تولي الهولندي 
مارتـــن يـــول اإلدارة الفنيـــة. ويـــدرس مارتن 
يول إجـــراء بعـــض التعديالت على تشـــكيلة 

الفريق األساســـية، بسبب تراجع أداء عدد من 
الالعبني على رأســـهم الثنائي صبري رحيل، 
والغابونـــي ماليك إيفونا، خاصة أن األخير ال 
يزال يعاني من أزمة إهدار الفرص أمام منطقة 
جزاء املنافس. لذلك مـــن املنتظر أن يدفع يول 
بالالعب حسني السيد في مركز الظهير األيسر 
منذ بدايـــة اللقاء، تعويضا لتراجع مســـتوى 
رحيـــل، ومن املرجـــح أن يدفـــع باملهاجم عمر 
جمال ملساندة إيفونا في مركز الهجوم، ورمبا 
يلعـــب جمـــال منفـــردا عقب تراجع مســـتوى 

مهاجمي الفريق خالل الفترة األخيرة.
وقال محمد عبدالعظيم، مدرب األهلي، في 
تصريحـــات نقلها املوقع الرســـمي للنادي إن 
اجلهاز الفني ركز على تصحيح األخطاء التي 
ظهـــرت أمام دجلة، وفي مقدمتها عدم االندفاع 
الهجومي دون تأمني منطقة الوســـط للحد من 
خطورة الهجمـــات املرتدة، وعدم وضع العبي 
الهجـــوم في موقـــف املواجهة (رجـــال لرجل). 
وأملح إلـــى التنبيه علـــى املهاجمني باقتناص 
الهجمـــات وفتح ثغـــرات داخـــل منطقة جزاء 
املنافـــس خاصة أن أســـوان فريـــق عنيد وقد 

أظهر مســـتوى جيـــدا خالل الفتـــرة األخيرة، 
ورمبـــا يلعب بالطريقة نفســـها التي لعب بها 
وادي دجلة، التي تعتمد على التكتل الدفاعي.

ويخشـــى األهلي تكرار ســـيناريو مباراة 
دجلة التـــي أوقفت مســـيرة انتصاراته طوال 
العـــام اجلـــاري. وحـــذر محمد عمـــارة العب 
األهلي الســـابق من استسهال املنافس بقيادة 
مدربـــه الطموح عمـــاد النحاس الـــذي دائما 

يسعى إلى اتباع طريقة دفاعية أمام األهلي. 
إنه يتوجـــب على العبي  وقـــال لـ“العرب“ 
األهلـــي البحث عـــن حلول مختلفـــة ملواجهة 
التكتل الدفاعي للفريق األســـواني. وفي هذه 
احلالـــة، يجب االعتماد على الالعبني أصحاب 
املهـــارات، مثـــل عبداللـــه الســـعيد ورمضان 
صبحـــي لتفتيت دفاعات الفريـــق املنافس أو 

احلصول على ركلة جزاء على أقل تقدير.
وعلـــى اجلانـــب اآلخر يســـتضيف ملعب 
بتروســـبورت مباراة الزمالـــك أمام بتروجيت 
صاحب املركز العاشـــر. ويدرس اجلهاز الفني 
للزمالك بقيـــادة محمد حلمي الدفع مبصطفى 
فتحـــي لتعزيـــز اجلهـــة اليمنى، بعـــد ابتعاد 
الالعب عـــن التشـــكيلة األساســـية لإلصابة، 
فضال عن احتمال استبعاد محمود عبداملنعم 
(كهربا) على خلفية مشـــادة مع اجلهاز الفني 

عقب لقاء غزل احمللة األخير.
وعقـــد اجلهـــاز الفني للزمالك جلســـة مع 
الالعبـــني، عقب التدريـــب األخيـــر، وطالبهم 
باســـتغالل الكبوة التي يعيشها األهلي عقب 
اخلســـارة أمـــام وادي دجلـــة، وأن الفرصـــة 
الوحيدة التي يجب استغاللها لتقليص فارق 
النقـــاط، هـــي الفوز بكافـــة املباريـــات املقبلة 
وانتظار ســـقوط آخر لألهلي، وهو أمر وارد، 
نظـــرا لصعوبـــة املباريـــات القادمـــة لألهلي، 
على رأســـها ثـــالث مواجهات أمـــام، الزمالك، 

اإلسماعيلي، املصري.
وقـــال عبداحلليـــم علـــي املدرب املســـاعد 
إن املنافســـة ال تـــزال قائمة، وعلى  لـ“العرب“ 
الفريق أال يفرط فـــي أي نقطة خالل املباريات 
املتبقيـــة. وأوضـــح أن اجلهـــاز الفنـــي طالب 
الالعبـــني بعـــدم االنســـياق وراء املهاتـــرات 
وغلق كل امللفـــات والتركيز فقط على مواصلة 
املنافسة، ألن مواجهات فرق الوسط تعد أكثر 

خطورة من فرق املقدمة.

رياضة

األهلي يطمح إلى العزف منفردا في الدوري المصري

} دبــي - ينطلـــق فريـــق األهلـــي اإلماراتي 
بطـــل الدوري لهذا العـــام في رحلة البحث عن 
حتقيـــق حلمـــه بنيـــل الثنائية عندمـــا يلتقي 
الشـــعب الهابط حديثـــا إلى الدرجـــة الثانية 
اجلمعة ضمن الدور ربع النهائي من مســـابقة 
كأس اإلمارات لكـــرة القدم. ويفتتح الدور ربع 
النهائي اخلميس مبباراتي العني مع الوصل، 
واجلزيرة مع الشـــارقة، ويلعب اجلمعة أيضا 

بني ياس مع اإلمارات.
وتبـــدو مهمة األهلي أســـهل فـــي تخطي 
منافسه الشـــعب والعبور إلى نصف النهائي 
ال ســـيما أنـــه كان له موعد معه في األســـبوع 
املاضي، حيث هزمه بنتيجة عريضة (5-0) في 

ختام مباريات الدوري.

لقب مستعص

وسيكون دافع األهلي لنيل لقب الكأس هذا 
املوســـم كبيرا جدا لعدة اعتبارات منها إحراز 
الثنائية التي ستكون الثانية له بعد موسم 74-
75، واالنفراد بالرقم القياســـي في عدد األلقاب 
الذي يتقاســـمه حاليا مع الشـــارقة (8 مرات)، 
وإهداء مدربـــه الروماني كوزمني أوراليو أول 
تتويج له في املسابقة منذ بدء مشواره مع كرة 

القدم اإلماراتية في العام 2011.
وأحـــرز كوزمني كل البطـــوالت املتاحة في 
اإلمـــارات ومنهـــا 4 ألقاب دوري خـــالل فترة 
تدريبـــه للعني ثم األهلي، إال أن لقب مســـابقة 
الـــكأس اســـتعصى عليـــه بعدما خســـر آخر 

نهائيني أمام العني والنصر على التوالي.
وأثـــار كوزمـــني املرتبط بعقد مـــع األهلي 
حتى 2018 اجلدل مؤخرا عندما أشـــار إلى أن 
املوســـم احلالي قد يكون األخيـــر له مع فريقه 
املتوج بلقب الدوري مؤخرا. وقال كوزمني ”أنا 
شخص محترف أحاول تأدية وظيفتي بأفضل 
ما يكـــون، واعتقـــد أن املواســـم الثالثة التي 
قضيتها مع األهلي قدمنـــا فيها نتائج مميزة 

وأحرزت 5 بطـــوالت ووصلت إلى 3 نهائيات، 
وأمتنـــى أن يحقـــق من يأتـــي مكاني األفضل 

لألهلي“.
ورغم تأكيد األهلـــي على بقاء كوزمني في 
منصبـــه حتـــى 2018، إال أن وســـائل اإلعالم 
احملليـــة ربطـــت بـــني كالم املـــدرب الروماني 
والعـــروض املغرية التي قدمـــت له في الفترة 

األخيرة وخصوصا من الصني.

مصير مجهول

مدرب آخر، كثر اجلدل حول مصيره أيضا 
هـــو األرجنتيني غابريال كالديـــرون الذي لن 
يكون متواجدا ليقود فريقه الوصل أمام العني 
اخلميس بعد أن أســـندت إدارة النادي املهمة 
بصفة مؤقتة للمدرب املساعد اإلماراتي سليم 

عبدالرحمن.
وغـــاب كالديـــرون عـــن تدريبـــات فريقـــه 
الثالثـــاء والـــذي كان يســـتعد للقـــاء الوصل 
ألســـباب لم يعلن عنها، كمـــا أن نادي الوصل 
لـــم يصدر أي بيان ينفي فيه احلديث عن قرب 
إقالة املدرب األرجنتيني بعد توتر العالقة بني 

الطرفني.
وكان كالديرون قد اتهم إدارة النادي، خالل 
مؤمتر صحافي أعقب لقاء الوصل مع الشباب 
في الدوري األحد املاضي والذي خسره فريقه 

0-1 ليحتل املركز السادس في الترتيب، بأنها 
املســـؤولة عن تراجع املســـتوى الفني بعدما 
اســـتغنت عن خدمات املهاجم البرازيلي إدغار 
برونو في فترة االنتقاالت الشـــتوية في يناير 

املاضي بعكس رغبته.
وفـــي ســـياق متصل نفـــى نـــادي الوصل 
اإلماراتي لكرة القدم رحيل مدربه األرجنتيني 
كالديرون وأكـــد فقط تغّيبه عن مباراة الوصل 
والعـــني اخلميـــس فـــي دور الثمانيـــة بكأس 
رئيس الدولـــة حلصوله على إجـــازة قصيرة 
لظـــروف خاصة، وأوضح أن املدرب املســـاعد 
الوطنـــي ســـليم عبدالرحمن هو من ســـيقود 

الوصل أمام العني.
ويذكـــر أن كالديـــرون كان قـــد تغيـــب عن 
املؤمتـــر الصحافي التقدميي ملبـــاراة الوصل 
والعني، والذي عقد الثالثاء وحضره بالنيابة 
عنه ســـليم عبدالرحمن، مما دفـــع اإلعالميني 
إلى التكهن برحيـــل كالديرون، ليأتي رد إدارة 
الوصـــل، بأن عقد املدرب األرجنتيني ممتد مع 
النـــادي حتى 2017. وتـــرددت أنباء في اآلونة 
األخيرة عن رحيل كالديرون مع نهاية املوســـم 
احلالـــي ليتولـــى تدريب العـــني اإلماراتي أو 
احتاد جدة السعودي، بسبب خالف بينه وبني 

إدارة الوصل.
وبدوره ســـيعمل العـــني الســـاعي إلنقاذ 
موســـمه بعدما خســـر لقبه في الـــدوري على 

اســـتغالل املشـــاكل التـــي تعصـــف بالوصل 
للتأهـــل إلى نصف النهائي ومحاولة نيل لقب 

الكأس الذي سيكون خير تعويض له.
وكان املدير الفني لنـــادي العني اإلماراتي 
للكـــرة زالتكو داليتش قـــد توجه بالتهنئة إلى 
فريقه وفريق اإلمارات على اللعب النظيف في 
املواجهة األخيرة من مسابقة الدوري. وحتدث 
داليتـــش عـــن أداء فريقـــه بالقـــول ”أحكمنا 
قبضتنـــا علـــى مجريـــات اللعـــب بالصـــورة 
املطلوبة، إال أننا افتقدنا التســـجيل في مرمى 
الفريق املنافس، وأحرزنا هدفا صحيحا ولكن 
ألغـــاه احلكم، وكان باإلمكان تســـجيل أهداف 

أخرى“. 
وأضاف قوله ”حظوظ العني ســـتظل قوية 
فـــي املنافســـة على أهم مســـابقتني باملوســـم 
احلالـــي، دوري األبطـــال وكأس رئيس الدولة 
لكرة القدم، وأعتقد أن إنهاء الفريق للموســـم 
كأحد أفضـــل ثمانية فرق بالقارة اآلســـيوية، 
إلى جانب تتويجه بطال بلقب الكأس، سيجعل 
اجلميع ســـعداء مع نهاية املوسم وسينسيهم 

خسارة درع الدوري“.
ويدخـــل اجلزيـــرة مباراته مع الشـــارقة 
بطموح إنقاذ موســـمه الســـيء أيضا بعدما 
حل في املركز الســـابع فـــي الدوري، في حني 
يحمـــل لقـــاء بني يـــاس مع اإلمـــارات صفة 

التكافؤ ويصعب التكهن بنتيجته.

ــــــي بطل الدوري  يخــــــوض األهلي اإلمارات
هذا املوســــــم رحلة البحث عن لقب الثنائية 
الغائب عن خزائنه منذ فترة الســــــبعينات، 
ــــــه الروماني كوزمني  وهو أيضا حلم مدرب
ــــــى ضــــــم لقب  ــــــذي يطمــــــح إل ــــــو ال أورالي
استعصى عليه منذ توليه للفريق األحمر.

فرحة منقوصة

الفرملة ممنوعة ثانيا

متفرقات
◄ أكـــد خوســـيه أنطونيو كاماتشـــو العب 
كرة القدم األسباني السابق واملدرب 
احلالي، أن فيســـنتي ديل بوســـكي 
له حاليا،  هو املدرب الذي ”يـــروق“ 
معربا عن ثقته في اســـتمرار األخير 
مـــع منتخب أســـبانيا حتـــى بعد 
انتهـــاء بطولـــة كأس أمم أوروبا 
في فرنســـا. وشـــارك كاماتشـــو 
الثالثـــاء فـــي حـــدث مخصص 
األحمال  وأخصائيي  للمدربـــني 
األسبانية  العاصمة  في  البدنية 
مدريد، حيث أكد خالل كلمته أن 
مدربـــه املفضل في الوقت الراهن 
هـــو ديل بوســـكي. وأوضح ”أكثر 
مدرب يعجبني حاليا هو فيســـنتي 
ديل بوسكي وأظن بالطبع أنه يجب 
أن يســـتمر مع املنتخـــب، أعتقد أنه 

سيستمر“.

◄ متكن الثالثـــي، ستانيســـالس فافرينكا 
برديتـــش،  وتومـــاس  نيشـــيكوري  وكـــي 
املصنفـــون رابعـــا وسادســـا وثامنـــا على 
التوالي من بلوغ الـــدور الثالث لدورة روما 
املختلطـــة خامـــس دورات املاســـترز لأللف 
نقطة في كـــرة املضرب. وفي الـــدور الثاني 
فـــاز فافرينـــكا على بنوا بير، ونيشـــيكوري 
علـــى فيكتـــور ترويســـكي، وبرديتش على 
ألبرت راموس. وحقق فافرينكا فوزه السابع 

فـــي 9 مباريات على بير 
مـــع  موعـــدا  وضـــرب 
خـــوان موناكـــو، وحقق 
نيشـــيكوري فوزه الرابع 

في  ترويســـكي  على 
جمعت  مباريـــات   5
وسيلتقي  بينهما، 
فـــي الـــدور املقبل 
مع ريشار غاسكيه 
أو  عشـــر  احلادي 

أندريا سيبي.

◄ يبـــدو أن اإلشـــارات بـــدأت تعطى إلى 
املغادريـــن لنـــادي ريـــال مدريد األســـباني 
وبـــدأت مالمحهـــا تتضح شـــيئا فشـــيئا، 
حيث من املنتظر أن تشـــهد فترة االنتقاالت 
الصيفية تغييرات في تشكيلة الفريق امللكي 
تزامنا مع رحيل بعض الالعبني الذين 
ال يشـــاركون كثيرا في تشـــكيلة 
املدرب زين الدين زيدان. ووفقا 
ملـــا ذكرتـــه تقاريـــر صحافية 
جيمس  فإن  موثوقة،  أسبانية 
ريـــال  جنـــم  رودريغيـــز 
مدريد يأتي على الئحة 
هؤالء، حيـــث تبني أن 
الالعب يبحث عن 
ملنزلـــه  مســـتأجر 
الفاخـــر فـــي منطقة 
”ال فينكا“ بالعاصمة 

مدريد.

األهلي ســـيكون دافعه كبيرا لنيل 

لقـــب الكأس هـــذا املوســـم لعدة 

اعتبـــارات منها إحـــراز الثنائية التي 

ستكون الثانية له

◄

«اللحظـــات االحتفالية دائما يكون الفرح فيها بمشـــاركة الجميع، لذلك نتمنى أن يكونوا 

حاضرين ومتابعني لرفع الفرسان لدرع الدوري}.

عبدالله بن سعيد النابودة
رئيس مجلس إدارة النادي األهلي اإلماراتي

«صالح تحدث معي قبل السفر إلى سويسرا وأعطاني بعض النصائح. نصحني بالعمل الجاد ألنه 

الطريق الوحيد الذي سيصنع لي اسما كبيرا في بازل}.

 عمر جابر
العب بازل السويسري اجلديد

◄ توصل أسامة هوساوي نجم 
دفاع أهلي جدة إلى اتفاق مع 

ناديه لالنتقال إلى نادي الهالل 
السعودي، حيث أعلنت مصادر 

مطلعة عن توقيع الالعب لعقد مع 
ناديه الجديد، الثالثاء.

◄ تقدم نادي ساوباولو البرازيلي 
بطلب رسمي للحصول على 

خدمات محترف األهلي السعودي، 
البرازيلي ماركينهو مع نهاية 

الموسم الحالي، ويذكر أن إدارة 
األهلي وقعت عقدا مع الالعب لمدة 

6 أشهر.

◄ حصل الدولي الجزائري رياض 

محرز على جائزة العب الموسم في 
ليستر سيتي، وذلك في تصويت 

لعشاق بطل الدوري اإلنكليزي 
الممتاز لكرة القدم، بينما نال 
زميله الفرنسي نجولو كانتي 

جائزة أفضل العب في الفريق في 
تصويت لزمالئه.

◄ قررت إدارة نادي المغرب 
الفاسي لكرة القدم عدم تجديد 

عقد المهاجم وسام البركة الذي 
سينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

◄ استقبلت الجزائر بحماس 
شديد األنباء التي تتحدث عن 

اهتمام ليستر سيتي بطل الدوري 
اإلنكليزي، بالتعاقد مع المهاجم 

إسالم سليماني ليلعب بجانب 
مواطنه رياض محرز نجم الفريق.

◄ اقترب حارس فريق الشباب 
السعودي وليد عبدالله من ارتداء 

قميص الهالل بداية من الموسم 
الرياضي المقبل، ويتبقى فقط 

التوقيع الرسمي المنتظر أن 
يمضيه الالعب خالل الفترة 

المقبلة.
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كونكاكاف يختار تلميع 

صورته برئيس جديد
} مكســيكو - يفتتح احتاد أميركا الشمالية 
بـــاب  ”كونـــكاكاف“  والكاريبـــي  والوســـطى 
التصويـــت، اخلميس، الختيـــار رئيس جديد 
بعـــد ضلـــوع رؤســـائه الثالثة الســـابقني في 
فضائح فســـاد مـــن العيـــار الثقيـــل. ويلتقي 
أعضاء احتاد كونكاكاف في املكسيك الختيار 
رئيس جديد بعد خمســـة أشـــهر مـــن إيقاف 
رئيســـه األخير الهندوراســـي ألفريدو هاويت 

في ديسمبر املاضي.
ووعـــد املرشـــحان لهـــذا املنصـــب، وهما 
رئيـــس االحتـــاد الكندي فيكتـــور مونتالياني 
ورئيس احتاد برمودا الري موسندن بتنظيف 
املنظمة من الفســـاد. وكان كونكاكاف في قلب 
فضائح الفســـاد التي تضرب الفيفا منذ مايو 
2015. ويخوض الرئيس التاريخي لكونكاكاف 
الترينيدادي جاك وارنر معركة لتجنب تسليمه 
إلى الواليـــات املتحـــدة بعد اتهامـــه بالتآمر 
واالبتزاز، فيمـــا يعتبر األمني العام الســـابق 
األميركي تشـــاك بليزر من أبرز اجلواســـيس، 
وهو الذي اعترف بارتكابه لعدة فضائح طالت 

االحتاد وتسببت في إيقاع الكثيرين.
وأقر جيفري ويب من جـــزر كاميان، الذي 
خلف وارنـــر، بتهم االبتزاز وغســـيل األموال 
واالحتيال العام املاضي بعد تســـليمه من قبل 
سويسرا. وسلمت سويسرا أيضا هاويت في 
ينايـــر املاضي، وظهر في محكمة في نيويورك 
الشـــهر املاضي، حيث أقـــر بأربع تهم جزائية 
بينهـــا االبتـــزاز واالحتيـــال فـــي مـــا يتعلق 

بفضيحة فيفا. 
وفـــي الوقـــت الذي يســـعى فيـــه االحتاد 
القـــاري إلى اختيار رئيس جديد يعقد االحتاد 
الدولي مؤمتره الـ66 اخلميس واجلمعة، حيث 
يســـعى رئيســـه اجلديد السويســـري جياني 
إينفنانتينو للعمل على إصالحات تساهم في 
تنظيف اللعبة املدّمرة بالفساد. وجدير بالذكر 
أن املرشـــح اجلديد موسندن كان قد شغل عدة 
مناصب من بينها وزير للعدل ســـابقا ويرأس 
اآلن احتاد جزيرة برمودا الصغيرة منذ 2010. 
كما قاد سفينة االحتاد في فترة أولى بني 2001 
و2008. وعمل مرة ضابط شرطة وتدرب كمحام 
متخصص في القانون اجلنائي. وقال في بيان 
ترشـــحه الشـــهر املاضي ”اختبرت كونكاكاف 

أحلك فترة في تاريخه الناصع“.

باختصار
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} مدريــد - بات األوروغوياني لويس سواريز 
قريبا جدا من حتقيق رقم قياسي جديد في عدد 
األهداف املســـجلة مع فريقه برشـــلونة عندما 
يحل فريقه ضيفا على غرناطة، الســـبت، بعدما 
عادل في موســـمني فقط ما فعله مواطنه رامون 
ألبرتو بيابيردي فاســـكيز خالل عشـــر سنوات 

قضاها مع العمالق الكتالوني.
وســـجل ســـواريز البالغ من العمر 29 عاما 
ثنائيـــة أمـــام إســـبانيول في انتصار ســـاحق 
لبرشـــلونة 5-0 األحد املاضي ليبلغ إجمالي ما 
سجله للعمالق األسباني 81 هدفا ليعادل الرقم 
القياسي املسجل باسم فاسكيز الذي انضم إلى 
النادي في 1954 ولعب له عشرة مواسم وسجل 

81 هدفـــا في 224 مباراة. وفي موســـمه الثاني 
فقط مع برشـــلونة سجل ســـواريز 50 هدفا في 
كل املســـابقات هـــذا املوســـم ليســـاعد فريقـــه 
علـــى مواصلة الصراع علـــى الثنائية احمللية، 
وليتخطـــى بذلك رقمه الســـابق البالغ 49 هدفا 
مع أياكس في موســـم 2009-2010. وقال لويس 
إنريكي مدرب برشـــلونة ”إنه العب ذكي جدا“. 
وأضاف ”في بعض األحيان قد يضرك االعتماد 
كثيرا على العب واحد فقط، لكن إذا لعب الفريق 
بطريقتـــه ســـتتاح الكثير من الفـــرص للويس 
الذي ميلك حاسة تهديفية قاتلة وسيحرز املزيد 
مـــن األهداف. الطريقة التي يلعـــب بها الفريق 

هي التي متكنه من هز الشباك“.

} برلــني - أبـــدا دافيـــد آالبا العـــب منتخب 
النمسا وفريق بايرن ميونيخ األملاني ترحيبه 
بعـــرض برشـــلونة األســـباني الـــذي تقدم به 
األخير لالنتقال إلى صفوفه مع نهاية املوســـم 

اجلاري. 
وأشـــارت تقارير صحافية أسبانية إلى أن 
آالبا ال ميانع في االنضمام إلى البارسا ولكنه 
يشـــترط فقط أن يتـــم توظيفه كالعب وســـط، 
حيـــث ال يريـــد العـــودة مجددا ملركـــز الظهير 
األيسر أو قلب الدفاع الذي لعب فيهما املوسم 
اجلاري حتت قيادة بيب غوارديوال. وأضافت 
أن الالعب النمســـاوي يـــرى أن قدراته تظهر 
بشـــكل أفضل في وســـط امللعب، إال أن تعاقد 

بايـــرن ميونيـــخ مـــع ريناتو سانشـــيز العب 
بنفيكا البرتغالي، يعنـــي إنهاء رغبة آالبا في 
اللعب بوسط امللعب، ويفتح الباب أمام رحيله 
عن النادي البافاري. ولفتـــت التقارير إلى أن 
آالبـــا يعـــد ضمن الئحـــة الصفقـــات املطلوبة 
في أجندة برشـــلونة صيف العام اجلاري مع 
كل من املدافـــع البرازيلـــي ماركينيوس العب 
باريس سان جيرمان الفرنسي، وكذلك آميريك 

البورتي العب وسط أتلتيك بيلباو. 
ويذكر أن بايرن ميونيخ كان قد حقق فوزا 
مريحا على ضيفه شـــالكه األملاني 3-0، وعقب 
نهايـــة املبـــاراة أصبـــح هناك بعـــض األرقام 

املميزة لبعض العبي الفريقني.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

حقبة فان غال مع اليونايتد شارفت على النهاية
[ مصير المدرب مع الشياطين الحمر بات معلقا بيد السيتي [ خياط وستهام يضع الهولندي في ورطة

} لندن - تعّمق جرح الهولندي لويس فان غال 
مدرب مانشستر يونايتد اإلنكليزي عقب عجز 
فريقه عن حتقيق الفوز أمام مضيفه وستهام، 
وفوت على نفسه وعلى فريقه بالتالي التواجد 
في املركز الرابع املؤهل لدوري األبطال املوسم 

املقبل.
وأهدر مانشســـتر يونايتد فرصة ســـانحة 
النتـــزاع املركز الرابع املؤهل إلى دوري أبطال 
أوروبا في مباراة مؤجلة من املرحلة اخلامسة 
والثالثـــني للدوري اإلنكليزي لكرة القدم. وهي 
أول خســـارة ملانشســـتر يونايتـــد في خمس 
مباريات، حيث عجز عـــن تخطي جاره اللدود 
مانشستر سيتي واستغالل سقوط األخير في 
فخ التعادل أمام أرسنال ليبقى الفارق بينهما 
نقطتني، 65 لســـيتي من 37 مبـــاراة مقابل 63 
للشـــياطني احلمر، فيما صعد وســـت هام إلى 

املركز السادس بفارق نقطة عن يونايتد.
وتخلف يونايتد مبكرا لكنه استجمع قواه 
وتقدم بهدفني للفرنســـي أنطوني مارســـيال، 
بيد أنه اســـتقبـل هـدفني متـأخرين في نهـاية 

اللقاء. 
ويستضيف يونايتد خالل املرحلة األخيرة 
بورمنوث السادس عشر، فيما يحل مانشستر 

سيتي ضيفا على سوانزي احلادي عشر.
وال يـــزال لويـــس فـــان غال، املديـــر الفني 
لفريق مانشســـتر يوناتيـــد اإلنكليزي، يؤمن 
بحظوظ فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا 

رغم الهزمية أمام وست هام.
وقـــال فان غـــال في تصريحـــات أدلى بها 
عقـــب الهزمية ”إنها خســـارة محبطـــة للغاية 
ألننا تقدمنـــا بالنتيجة، لقـــد فّرطنا في الفوز 
بســـبب الكرات الثابتة“. وأضـــاف ”أعتقد أن 
التأهل لـــدوري أبطال أوروبـــا، ال يزال ممكنا 

لكن األمر لم يعد بيدينا وهذا هو الفرق“.
وبسؤاله عن تســـبب هجوم وستهام على 
حافلـــة اليونايتد في هزمية الفريق، أجاب ”ال 
ينبغي أن نبحث عن أعذار للخســـارة، لقد كنا 
متقدمني في النتيجة حتى الدقيقة 70“. ويذكر 

أن انطـــالق املبـــاراة تأخـــر لقرابـــة 45 دقيقة 
بسبب رشق حافلة الضيوف باحلجارة، وهو 
ما أكده قائد يونايتد واين روني وكذلك صور 
وفيديوهـــات على مواقع التواصل االجتماعي 
التـــي أظهـــرت تعـــرض احلافلة إلى الرشـــق 
بالقارورات من طرف اجلماهير لدى وصولها 

إلى بولني غراوند في شرق لندن.
ومن جانبه علق مايكل كاريك، على نتيجة 
املبـــاراة قائال ”أصبـــح األمر بيد مانشســـتر 
ســـيتي اآلن، لقد فرطنا في هذه املباراة، يجب 
أن نكســـب لقـــاء األحد وننتظر مـــا يحدث في 

سوانزي“.
ويحتل مانشستر يونايتد املركز اخلامس 
برصيـــد 63 نقطة بفارق نقطتني عن الســـيتي 
صاحب املركز الرابـــع املؤهل لدوري األبطال، 

قبل جولة واحدة من نهاية الدوري.

ويذكر أنها املباراة األخيرة لوستهام على 
ملعب بولني غراوند، حيث من املنتظر أن ينتقل 
العـــام املقبل إلـــى اللعب في امللعـــب األوملبي 
الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، وقد ودعه بأفضل 
طريقة ممكنة وثأر خلســـارته أمام مانشســـتر 
يونايتد بالـــذات 1-2 في الـــدور ربع النهائي 
ملســـابقة كأس إنكلتـــرا التي يخـــوض األخير 
مباراتهـــا النهائيـــة في 21 مايـــو احلالي ضد 
كريستال باالس على ملعب وميبلي في لندن.

وعاد إلى صفوف يونايتد املهاجم ماركوس 
راشـــفورد الذي قرر املـــدرب الهولندي لويس 
فـــان غال إراحته خالل املبـــاراة ضد نوريتش 
ســـيتي السبت املاضي، كما شـــارك زميله في 
خط الهجوم مارســـيال، هدافه هذا املوسم في 
جميع املسابقات، الذي أصيب خالل التمارين 

اإلحمائية قبل انطالق مباراة نوريتش.

ويذكـــر أن كان وســـت هـــام األخطـــر في 
الشـــوط األول، إذ وصلت متريرة األرجنتيني 
مانويـــل النزيني العرضية مـــن حافة املنطقة 
إلى الســـنغالي ديافرا ساخو فسددها يسارية 
ارتـــدت من قدم املدافـــع الهولندي دالي بليند، 
ثـــم ســـكنت الزاويـــة اليمنى ملرمـــى احلارس 
األســـباني دافيد دي خيا. كما أهـــدر املهاجم 
أندي كارول فرصة نادرة لقتل املباراة، فســـدد 
منفـــردا كرة صدها دي خيـــا ببراعة، ثم أهدر 
الفرنســـي دميتري باييت منفردا كرة ســـددها 

عالية فوق املرمى من داخل املنطقة.
ولكن يونايتد قلب املعطيات مطلع الشوط 
الثاني، الذي شـــهد دخول العب الوسط مايكل 
كاريك بدال من الفرنســـي مورغان شنايدرلني، 
فحضر راشـــفورد كرة جميلة لألسباني خوان 
ماتا الـــذي تالعـــب بالدفاع وعكـــس عرضية 

تخطت احلارس ووصلت إلى مارســـيال الذي 
تابعهـــا فـــي املرمـــى اخلالي، مســـجال هدفه 
العاشر هذا املوسم في الدوري. وحاول باييت 
الرد بتسديدة لولبية من خارج املنطقة جاورت 
القائم األيســـر ملرمى دي خيا، ثم فضل ساخو 
لعب الكرة برأســـه منفردا ليهدر فرصة ثمينة 
للمضيـــف. وقلب مارســـيال النتيجة ملصلحة 
يونايتـــد بكرة ذكية جـــدا من داخـــل املنطقة 
محققا الثنائية، لكن وست هام لم يترك مجاال 
كبيرا ليونايتد لالحتفال، إذ وصلت كرة باييت 
داخل املنطقة إلى ميشال أنطونيو لعبها قوية 
برأســـه انفجـــرت في ســـقف مرمـــى دي خيا. 
وتابـــع باييت تألقه ولعـــب ركنية هبطت على 
رأس املدافع النيوزيلندي ونســـتون ريد أخطأ 
دي خيا في إبعادها، فاستقرت في مرماه هدفا 

ثالثا.

ــــــزال املــــــدرب لويس فان غــــــال يعتقد  ال ي
جازما أن بإمكانه مواصلة فرض اســــــمه 
ــــــزي وحجز مقعد بني  فــــــي الدوري اإلنكلي
األربعة الكبار رغــــــم أن حقيقة امليدان لها 
رأي ثان، ويبدو أن احللم الذي رسمه هذا 
املدرب منذ قدومه في طريقه إلى الزوال.  

◄ توصل فريق نانت الفرنسي 
إلى اتفاق مع المدرب رينيه جيرار 
لإلشراف عليه في الموسم المقبل، 

ومن المنتظر أن يحل جيرار بدال من 
المدرب الحالي ميشال دير زاكاريان 

المرتبط بعقد حتى نهاية الموسم 
الحالي.

◄ يرى األردني وائل القاضي مالك 
نادي بريستول روفرز اإلنكليزي 

أن ما حققه ليستر سيتي هذا 
العام، يشكل حافزا ألندية الدرجات 

اإلنكليزية الدنيا.

◄ تأخر انطالق مباراة وست هام 
يونايتد وضيفه مانشستر يونايتد، 
الثالثاء، ضمن مؤجل عن المرحلة 

الخامسة والثالثين من الدوري 
االنكليزي لكرة القدم بسبب الهجوم 

على حافلة الضيوف.

◄ انتقد رئيس نادي إشبيلية 
خوسيه كاسترو ملك أسبانيا فيليب 

السادس، بسبب اعتزامه عدم 
حضور نهائي الدوري األوروبي 

”يوروبا ليغ“ لكرة القدم بين فريقه 
وليفربول اإلنكليزي خالل األسبوع 

المقبل.

◄ قد يضطر الالعب البرازيلي 
ماكسويل، مدافع فريق باريس سان 
جيرمان إلى الرحيل عن النادي في 

نهاية هذا الموسم لعدم حصوله 
على جواز السفر الفرنسي كما 

كان يأمل، وفقا لما ذكرته تقارير 
صحافية األربعاء.

◄ من المنتظر أن يسجل الفرنسي 
كريم بنزيمة حضوره في نهائي 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم 
28 مايو الجاري والذي سيجمع 

ريال مدريد األسباني بغريمه 
المحلي أتلتيكو مدريد.

باختصار

رياضة
23 الخميس 2016/05/12 - السنة 38 العدد 10273

حذرتك من اللعب مع الكبار صديقي

«من الواضح أن عليك أن تثبت نفســـك. أنا متأكد من أن املدرب يتابع جميع الالعبني بشـــكل 

فردي. لم أكن سعيدا ألنني لم ألعب كثيرا، ولكن مع كونتي ستكون بداية جديدة للجميع».

  أوسكار
العب وسط تشيلسي اإلنكليزي

«لم أتحدث قط مع ديل بوسكي ولم أره. أعتقد أن األمر كان من املمكن تسويته بطريقة 

أخرى. لم يقدر عملي وجعلني أشعر وكأنني شخص وجب تجنبه».

   دييغو لوبيز
حارس مرمى ميالن اإليطالي

} روما - رغم البداية الصعبة التي انطلق بها 
استطاع الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف 
أوال أن يتجاوز بنجـــاح حملة الدفاع عن لقبه 
بتحقيق فوز صعب على الفرنســـي ســـتيفان 
روبيـــر الصاعـــد مـــن التصفيـــات 7-5 و5-7، 
األربعـــاء، ضمن الدور الثانـــي من دورة روما 
املختلطة خامس دورات املاسترز لأللف نقطة 
في كرة املضـــرب البالغة جوائزها 4.3 ماليني 
يورو للرجال و2.4 مليون يورو للسيدات. وهي 
املباراة األولى بـــني ديوكوفيتش حامل اللقب 
في العامـــني األخيرين وروبيـــر، حيث احتاج 

إلى ساعة و26 دقيقة حلسمها لصاحله.
وكان ديوكوفيتـــش املتـــوج بلقبـــه الــــ29 
فـــي دورات املاســـترز (رقـــم قياســـي) بفوزه 
بـــدورة مدريد األحـــد املاضي، قـــد تغلب على 
السويســـري روجيه فيـــدرر الثاني 6-4 و3-6 
فـــي نهائي العام املاضي، ليحرز اللقب الثاني 
على التوالي والرابع في 6 مباريات نهائية في 
هذه الدورة بعـــد أن توج بها عامي 2008 على 
حســـاب فافرينكا و2011 و2014 على حســـاب 

األسباني رافاييل نادال.
ويلتقـــي ديوكوفيتـــش في الـــدور الثاني 
مـــع البرازيلي توماس بيلوتشـــي الفائز على 

الفرنسي اآلخر نيكوال ماهو 6-4 و3-6.
وباملثل كلل السويســـري املخضرم روجيه 
فيدرر املصنف ثالثا عودته إلى املالعب بنجاح 
بفوزه على األملاني الصاعد ألكســـندر زفيريف 

6-3 و7-5 فـــي الـــدور الثاني مـــن دورة روما 
الدولية في كرة املضرب األربعاء. وكان فيدرر 
أعلن انســـحابه األســـبوع املاضـــي من دورة 

مدريد إلصابة في ظهره.
واحتاج فيدرر الســـاعي إلـــى اللقب األول 
في روما في مسيرته االحترافية إلى 87 دقيقة 
لتحقيق الفوز في مواجهته األولى مع زفيريف 
وحجز بطاقته إلى الدور الثالث، حيث سيالقي 
النمســـاوي دومينيك ثييم الثالث عشر والذي 
تغلب على البرتغالي جواو ســـوزا 6-3 و1-6 
فـــي 65 دقيقة محققا فوزه اخلامس عليه في 6 

مباريات جمعت بينهما حتى اآلن.
ويذكر أن فيدرر وثييـــم التقيا مرة واحدة 
فقط حتى اآلن وكانـــت في نصف نهائي دورة 
بريزبني األســـترالية مطلع العام احلالي وفاز 
السويسري 6-1 و6-4. وقال فيدرر ”أنا سعيد 
جدا وفوجئت بحسمي للمباراة في مجموعتني 
في وقت لعبت فيه بحذر. قررت اللعب فقط بعد 
التحميـــة“. وأضاف ”كان يتعـــني علي معرفة 
ما ســـتؤول إليه األمـــور وأنا ســـعيد لكوني 
لم أشـــعر بـــاآلالم وبتمكني من اللعب بشـــكل 
طبيعي“. وتابـــع ”أمتنـــى أن ألعب اخلميس 
ولكنني ال أعرف كيف سأشـــعر. ســـأذهب إلى 
التدريب وسأتوقف بعد كل 15 دقيقة للتشاور 
مع فريقي“. وفي معرض رده عن ســـؤال حول 
إمكانيـــة جناحه أخيرا في الفـــوز بلقب دورة 
رومـــا (خســـر 3 مباريات نهائيـــة)، قال فيدرر 

”لم يحصـــل ذلك“، مضيفـــا ”أنا بعيـــد عن أن 
أكـــون جاهـــزا بنســـبة 100 باملئـــة. أمتنى أن 
استعيد مستواي بســـرعة ولكنني سأبذل كل 
ما في وســـعي في األيام الـ12 املقبلة، يجب أن 
ألعب مباريات للتحســـن. اليوم كانت مجازفة 
محسوبة وبالنسبة إلي فهي خطوة كبيرة في 
في إشـــارة لســـعيه إلى خوض  هذا االجتاه“ 

بطولة فرنسا املفتوحة، ثاني البطوالت األربع 
الكبـــرى، علـــى مالعـــب روالن غـــاروس التي 
تنطلق بعد أقل من أسبوعني. كما تأهل أيضا 
البريطاني أندي موراي الثاني بفوزه الســـهل 
علـــى الكازاخســـتاني ميخائيل كوكوشـــكني 
الصاعـــد من التصفيات 6-3 و6-3 في ســـاعة 

و24 دقيقة.

العمالق ال ينحني

ديوكوفيتش يتعثر في دورة روما للتنس دون أن يسقط

آالبا يضع شروطا لالنضمام إلى برشلونةسواريز يقترب من لقب أفضل هداف

مايكل كاريك:

أصبح األمر بيد مانشستر 

سيتي اآلن، لقد فرطنا في 

هذه المباراة



} كان - سجلت سواحل مدينة كان الفرنسية، 
األربعـــاء، حضور العديد من نجوم الســـينما 
في وقت تشـــهد فيه الفنادق الفخمة والمتاجر 
الكبرى والمقاهي الشهيرة في المدينة تهافتا 
من قبل الســـياح، حيـــث تم تحضير شاشـــة 
”ســـينما الشـــاطئ“ علـــى الرمـــل كان الملفت 
حولها هذه الســـنة انتشار المئات من عناصر 
األمن في كل الزوايا لتأمين المهرجان األشهر 

عالميا.
وشـــهد قصـــر المهرجانـــات ذو المدارج 
الــــ24 المغطـــاة بالســـجاد األحمـــر األربعاء، 
مرور العشـــرات من نجوم السينما الفرنسية 
والعالمية ومختلف المشاهير إيذانا بافتتاح 
الـــدورة التاســـعة والســـتين لمهرجـــان كان 

السينمائي الذي يستمر إلى غاية 22 مايو.
وقـــد بدأ عشـــاق المهرجـــان بالتوافد إلى 
المـــكان منذ الصباح حتى قبل بدء الفعاليات، 
على أمل أن يلمحوا جـــورج كلوني أو جوليا 
روبرتس رغم توقع هطول أمطار عند االفتتاح.
وتأتـــي إلـــى كان هـــذا العـــام كوكبـــة من 
الممثالت والممثلين على غرار جوليا روبرتس 
وجـــورج كلوني وماريـــون كوتيـــار وروبرت 
دينيرو وإيزابيل هوبار وليا ســـيدو وفينسان 
كاســـيل وجوليات بينـــوش وفبريس لوكيني، 
ومجموعة مـــن المخرجين البارزين من بينهم 
بيدرو آلمودوفار وستيفان سبيلبيرغ وكزافيه 

دوالن وجودي فوستر.
ووصـــف البعض هـــذا الحضـــور الكبير 
ألشـــهر النجوم بـ“صورة عبقرية عن السينما 
العالميـــة“. فمهرجان كان الذي انطلق بعرض 
للمخـــرج األميركي  سوســـايتي“  فيلم ”كافيه 
وودي آلـــن، هو أيضا مـــرآة للعالم ومزيج من 
الســـحر وأخبار الساعة، وتمثل فيه هذا العام 

28 جنسية.
وبعيـــدا عـــن محتـــوى األفالم المشـــاركة 
فـــي المهرجان يتابع اآلالف فـــي العالم أخبار 
المشـــاهير بعيدا عن أجـــواء اللجنة واختيار 
األفـــالم ومحتواهـــا الفنـــي، حيـــث تجـــذب 
الكواليـــس التي يســـتعد خاللها المشـــاهير 
للظهـــور في أبهى حلة أغلـــب متابعي الحدث 

الضخم. وتوضع اللمســـات األخيرة في أفخم 
الفنـــادق كما فـــي المطاعم والفنـــادق األكثر 

تواضعا، قبل استقبال الزبائن.
ومـــن أكثر القصص التي يحرص عشـــاق 
المهرجان، الذي يســـتقطب عشرات اآلالف من 
محبي الســـينما، فضال عن 36 ألف متخصص 
في القطاع من بينهم 4500 صحافي من أنحاء 
العالم أجمع، أســـرار الفنانين واستعداداتهم 

الخفية.
واعتـــاد مصفف الشـــعر الفرنســـي جون 
نوليـــه علـــى أن يضـــع لمســـته الخاصة على 
نجـــوم المهرجـــان، وقـــد كلـــف هذه الســـنة 
باالعتناء بتســـريحة أوما ثورمان وساندرين 

كيبرالين وكيارا ماستروياني.
وقال نوليه الذي كانـــت أول تجربة له في 
المهرجـــان عـــام 1995 ”كان هو دومـــا بمثابة 

مغامـــرة خاصـــة، تجربة أعشـــقها. فـــكل من 
مصفف الشعر ومنســـق األزياء واختصاصي 
التجميل يبذل جهودا كبيرة من أجل النســـاء 
اللواتـــي ستســـلط األضـــواء عليهـــن. الوقت 
محـــدود جـــدا. وينبغـــي في بعـــض األحيان 
تجميـــل ممثلة في خالل نصف ســـاعة، لذا ال 
بد من التحضير جيدا مســـبقا وتكوين بعض 

األفكار المسبقة“.
ويختم إن ”تســـريحة الشـــعر هي بمثابة 
النقـــاط على الحروف. فبعد اختيار الفســـتان 
والمجوهرات، نختار التسريحة وفق األسلوب 
العام. وحتى عندما يبدو أن التسريحة مهملة 

بعض الشيء، فهي تنسق بعناية كبيرة“.
ولـــم يثـــن الخـــوف مـــن اإلرهـــاب رواد 
المهرجان عن المجيء حسب ما يقول ميشال 
شـــوفيون رئيس نقابة أصحـــاب الفنادق في 

المدينـــة المحجـــوزة كل غرفهـــا تقريبا، ففي 
فندق مارتينيز الشـــهير المشيد على طراز ”آر 
ديكـــو“ علـــى الواجهة البحرية، أشـــرف كبير 
الطهاة فيه كريســـتيان ســـينيكروبي الحائز 
على نجمتين من دليل ميشـــالن، على تحضير 
مأدبـــة عشـــاء مســـاء الثالثاء ألعضـــاء لجنة 

التحكيم.
وتعد مدينـــة كان ثاني أكبر مركز للمتاجر 
الفاخـــرة بعد باريس وتنتشـــر فيها 70 ماركة 
للســـلع الفاخرة علـــى امتـــداد 800 متر قبالة 
البحـــر، وتضـــم المدينـــة أيضـــا العديـــد من 

الفنادق والمنازل الفخمة.
وتشـــهد كان عـــدة عمليـــات ســـطو علـــى 
متاجرهـــا الفاخـــرة، إحداهـــا كانـــت الســـنة 
الماضية قبيل أيام مـــن افتتاح المهرجان في 

للمجوهرات. متجر ”كارتييه“ 
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النـــاس دوي علـــى األرض ال  } لســـقوط 
مـــن نكبـــة أو هيضة لكـــن خشـــية دخول 
الديناصـــورات إلى قريتهـــم اجلميلة، تلك 
اجلزيـــرة اجلميلـــة التي تشـــتهر بتجارة 
اللؤلـــؤ ويحيطهـــا الـــورد مـــن كل حـــدب 
وصـــوب، الناس جتري على غيـــر عادتها. 
الكل يســـرع إلى بيته ويوصد باب الدار إال 
أنا لم أفعل شيئا إزاء هجوم الديناصورات 
لعلمـــي أنهـــا غيـــر الحمـــة وتتغـــذى على 

النباتات فقط.
أحـــد األصدقـــاء وهـــو جار لـــي وضع 
أمـــام بيتـــه أكواما مـــن البرســـيم، وحني 
ســـألته أجابني إنها نباتية لذلك أحضرت 
لهـــا ما تأكله وتتركني حلالـــي، أما أنا فلم 
أضع شـــيئا أمـــام بيتـــي فقـــط جلبت من 
الداخـــل كرســـيا وجلســـت أترقـــب الناس 
وهـــي تتراكض. لم يخبرني أحـــد أنه رأى 
ديناصـــورا البتة لكن األخبـــار تتوارد عن 
وجـــود هجوم موســـع للديناصورات وهي 

في الطريق إلى املدينة اجلزيرة.
جاري سألني أراك غير آبه ملا يجري في 
مدينتنا، قلت له ”أنت نفسك أخبرتني أنها 
نباتية وأنا أيضا أدرك ذلك فلماذا أخاف“. 
اجلـــو كان ربيعيا جميال ففضلت أن أجلب 
التلفزيون إلى حيث ما أنا جالس، ومبجرد 
تشغيله سيداتي آنساتي سادتي في صباح 
هذا اليوم قامت مجموعة من الديناصورات 
بالهجوم علـــى مدينتنا وبعـــد جهد جهيد 
من قواتنا البرية والبحرية اســـتطاعت أن 
حتبـــط هذا الهجوم على الطرف الشـــمالي 
من مدينتنا ومازالت الديناصورات حتاول 
اإلغـــارة على املدينـــة ثانية باجتـــاه مركز 
املدينة، ولم يذكر إن وجدت خســـائر بشرية 
وســـنوافيكم باألخبـــار أوال بـــأول.. صاح 
جاري ”اقلب على محطة ال تو ثري بالس“ 
ففعلت، نقل مباشر عبر األقمار االصطناعية 
جلانب من هجوم ديناصوري على بســـتان 
أحدهم يقضي على كل احملاصيل الزراعية 
ويجعـــل منه صحـــراء ال نبـــات فيها. كنت 
أعتقد في البدء أن ذلك نوع من اإلشـــاعات 
غيـــر أن الصحف تكتب مؤكدة أن أحد هذه 
الديناصورات طيب للغاية فهو لم يقم بأي 
عمل كزمالئه رغم أنه أكبرهم سنا وجسما. 
فأطلق عليه الناس والصحافة اسم الطيب.

األخبـــار متضاربـــة بعضهـــا يقول إن 
جزيرتنا سقطت رسميا والبعض يقول لقد 

انتصرت قواتنا على الديناصورات.
بعـــض النـــاس ال يعلمـــون مـــا يجري 
فـــي مدينتهـــم اجلميلـــة. وصلـــت بعـــض 
اإلشـــاعات بـــأن كائنات من كوكـــب املريخ 
جتتاحها وإشـــاعة أخرى تقـــول إن زلزاال 
ســـيصيبها، كل ذلـــك وأنا أرقـــب احلدث، 
وعلى حـــني غرة ســـمعت أصواتـــا غريبة 
حتـــث الســـير باجتاهي لم يخطأ حدســـي 
بأن الديناصورات على مقربة مني، ترقبت 
جيـــدا وإذا بالديناصـــور الطيـــب يتوجه 
صوبـــي، وحـــني صار قـــاب قوســـني مني 
تراجعت باجتاه باب الدار الذي أغلقته من 
شدة خوفي فحاصرني ووقف أمامي يتطلع 
بوجهي وعينـــي ال تفرق وجهه عندها قلت 
له ”جايب هالقســـاوه منني يا طيب“. أفقت 
من منامـــي وضحكت وبدا لـــي ذلك احللم 
ثقيـــال أفزعني لكنـــه منحني فكـــرة أغنية 
“جايب هالقســـاوه منني يا طيب، وانه اللي 
عرفتك زين يحبيب، إذا حتزن أشـــيل الهم، 
وإذا اتأملـــت تتألـــم، ولي وياك عشـــرة عمر 
مو يومـــني“، حلنها وغناهـــا املطرب رضا 
العبدالله وكانت من األغاني الناجحة التي 

مازالت تداعب أوتار القلوب.

الديناصور الطيب

صباح العرب

كاظم السعدي

الفخامة والترف يطغيان على افتتاح مهرجان كان السينمائي
انطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي 
ـــــــ٦٩ األربعاء، حيث  الدولي في نســــــخته ال
توافد جنوم السينما وعشاق األفالم على 
ــــــة الواقعة على الســــــاحل اجلنوبي  املدين

لفرنسا.

وودي آلن يتوسط بليك ليفلي وكريستين ستيوارت قبل عرض فيلمه «كافيه سوسايتي} أمس في االفتتاح

} البتــراء (األردن) - اتخـــذت الســـلطات في 
مدينة البتـــراء األثرية جنـــوب األردن تدابير 
للتخفيـــف من معاناة اخليـــول التي تعمل في 
نقل الســـياح حيث مت فتح إســـطبالت وعيادة 
لرعايتهـــا، وفقـــا جلمعيـــات تعنـــى بحقوق 

احليوان.
وقد مت وضع اإلسطبالت واملناطق املظللة 
عنـــد مدخـــل املوقـــع، بنـــاء على مبـــادرة من 
منظمتني غيـــر حكوميتني همـــا منظمة ”فور 
بـــاوز“ املعنية بالرفق باحليوان ومقرها فيينا 

ومؤسسة األميرة عالية.
وأعربـــت األميـــرة عاليـــة بنت احلســـني، 
احليوانـــات  حمايـــة  مجـــال  فـــي  الناشـــطة 
وخصوصا اخليول، عن أملها في أن ”يتعاون 
أصحـــاب اخليـــول وإال فإنـــه لن تكـــون لهذه 

التعليمات اجلديدة أي نتائج“.
وينـــص القانـــون اجلديد علـــى تعليق أو 
إلغاء الترخيص لصاحـــب احلصان، في حال 
أرهق أو أســـاء معاملة احليوان الذي ال غنى 

عنه في قطاع السياحة في املنطقة.
كمـــا تنـــص التدابير على فـــرض عقوبات 
على أولئك الذين يخوضون ســـباقا لألحصنة 
فـــي ما بينهـــم، أو يتجاوزون أحمـــال عربات 

خيولهم.
كما تشـــدد على عـــدم اســـتخدام العربات 
التي جترها اخليول، إال لكبار السن والعجزة.
ويعتمد املرشدون السياحيون في البتراء 
على أكثر من ألف و300 حصان وحمار تعاني 
من سوء املعاملة، ومن اإلرهاق في نقل السياح 

ميتد بني ثماني ساعات و12 يوميا.

} مكســيكو - جتمـــع أفـــراد أســـرة املمثـــل 
ريكاردو توريـــس وأصدقاؤه ليشـــهدوا على 
زواجه الرمزي بشـــجرة ســـرو قدمية في قرية 
باملكســـيك، في إطـــار حملـــة لزيـــادة الوعي 

باحملافظة على البيئة.
وهذه هي ثامـــن مرة يتـــزوج فيها املمثل 
الناشـــط في مجـــال حماية البيئـــة، وهو من 

بيـــرو، من شـــجرة حيث قـــام بوضـــع خامت 
الزواج على أحد فروع الشجرة وقبلها، بينما 
كان املدعوون ينثرون األرز على ”العروسني“.

وقال توريس ”الزواج بشـــجرة السرو هو 
رمز هذه احلملة“. وأضاف أنه سيحتفل بشهر 
العســـل عن طريق زرع أشـــجار مـــع األطفال 

ليؤكد التزامه بحماية البيئة.

} بيــروت – أثـــار خبر تغييـــر ملكة جمال 
الواليـــات املتحدة الســـابقة اللبنانية رميا 
فقيه، لديانتها من مســـلمة إلى مســـيحية، 
جدال واســـعا في لبنان وفي العالم العربي 

كما الغربي.
وكشفت رميا فقيه، وهي لبنانية األصل 
ومسلمة، اعتناقها الديانة املسيحية مؤخرا 
لكن السبب لم يكن تغير توجهاتها الدينية، 
وإمنا كان موقف خطيبها وراء هذا القرار.

وحصـــد خبـــر اعتنـــاق فقيـــه للديانة 
مواقـــع  علـــى  كبيـــرا  تفاعـــال  املســـيحية 
التواصل االجتماعي، حيث انقسم النشطاء 
بني مؤيد ومســـتنكر للقرار فيما قالت عائلة 
رميا في تصريحات لوســـائل إعالم إنها لم 

تتفاجأ بقرارها، فشـــقيقتها متزوجة 
من مســـيحي، ولديها طفالن ومت 

عمها  فـــإن  كذلك  تعميدهمـــا، 
اعتنـــق املســـيحية، وبـــات 

اليوم رجل دين.
”فوكس  قناة  وذكرت 
أن  األميركيـــة  نيـــوز“ 
فقيه، التي حصلت على 

تاج ملكة جمـــال الواليات املتحدة في العام 
2010، اعتنقت الدين املســـيحي تلبية لرغبة 
خطيبها منتج املوســـيقى الشـــهير وســـيم 
صليبي، في أبريل املاضي، في خطوة نحو 

الزواج منه.
ويخطـــط اخلطيبان العاشـــقان إلجراء 
حفلة زفافهما األســـبوع القادم، ومن املقرر 
أن ترتدي رميا فســـتانا مـــن توقيع املصمم 

العاملي إيلي صعب.
وأعلن الثنائي أن حفل الزفاف سيشـــهد 
حضور العديـــد من النجـــوم العامليني مثل 
الفنان ويـــك أند والفنـــان اللبناني الكندي 
مســـاري، ومغنـــي الـــراب العاملـــي فرانش 
مونتانـــا إضافة إلى مجموعـــة من النجوم 

اللبنانيني والعرب.
لبنـــان،  وولـــدت رميـــا فـــي 
الواليات  في  للعيش  وانتقلت 
طفولتهـــا،  منـــذ  املتحـــدة 
بتاج  فوزها  عقـــب  وأكدت 
اجلمـــال في العـــام 2010 
أنها مسلمة وأميركية من 

أصول لبنانية.

عقوبات ضد من يسيء معاملة الحيوانات في األردن

ممثل من بيرو يتزوج للمرة الثامنة من شجرة

اعتناق اللبنانية ملكة جمال أميركا 

السابقة المسيحية
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السنة 38 العدد 10273

ي و ؤي ني
إنها لم ميا في تصريحات لوســـائل إعالم

تفاجأ بقرارها، فشـــقيقتها متزوجة 
من مســـيحي، ولديها طفالن ومت 

عمها  كذلك فـــإن  عميدهمـــا، 
عتنـــق املســـيحية، وبـــات 

ليوم رجل دين.
”فوكس  قناة وذكرت 
أن األميركيـــة  يـــوز“
قيه، التي حصلت على

ي ب ي و ي
مونتانـــا إضافة إلى مجموعـــة من النجوم

اللبنانيني والعرب.
لبنـــان، وولـــدت رميـــا فـــي 
الواليات في  للعيش  وانتقلت 
طفولتهـــا، منـــذ  املتحـــدة 
بتاج فوزها  عقـــب  وأكدت 
اجلمـــال في العـــام 2010
أنها مسلمة وأميركية من

أصول لبنانية.
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