
} جدة (الســعودية) – يحـــاول وزير اخلارجية 
األميركي جون كيري التغلب على خالفات حادة 
مع الســـعودية علـــى أمل إعـــادة تفعيل الهدنة 
املنهارة في ســـوريا، لكن يبدو أن الوقت املتاح 
قبـــل اجتماع مجموعة الدعم الدولية لســـوريا 
غير كاف إلقناع السعوديني بدفع املعارضة مرة 

أخرى إلى طاولة املفاوضات.
ولـــم تقدم زيـــارات متتابعة قـــام بها كيري 
منذ انهيار املفاوضات أي بادرة كافية لـ“كســـر 
اجلليد“ مع اخلليجيني الذين تعكس تصرفاتهم 
تراجعـــا متزايدا في الثقة جتاه واشـــنطن بعد 
تخفيـــف لهجتها احلادة بشـــأن رحيل الرئيس 
الســـوري بشـــار األســـد عـــن الســـلطة، وعدم 
مســـاعدتها في تقدمي حلول حاســـمة في ليبيا 

واليمن.
واجتمع كيري مع العاهل الســـعودي امللك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز في جـــدة األحد لبحث 
الهدنة الهشـــة في سوريا قبيل احملادثات التي 
ســـتضم روســـيا وإيران ودوال أخرى في فيينا 

يوم الثالثاء.
وقال كيري إنه يأمل في تقوية اتفاق ”وقف 
العمليـــات القتاليـــة“ بـــني القـــوات احلكومية 
الســـورية ومقاتلـــي املعارضـــة الـــذي أضعفه 
انتشـــار القتال في بعض املناطق، كما يســـعى 
إلى زيـــادة إمـــدادات املســـاعدات اإلنســـانية 

للمناطق احملاصرة.
إن  وقالت مصـــادر دبلوماســـية لـ“العرب“ 
القلـــق يهيمن على زيارة كيري إلى الســـعودية 
نتيجـــة عدم ممارســـة دول اخلليج أي ضغوط 
تذكر على املعارضة، خصوصا بعد انســـحابها 

من اجلولة األخيرة للمفاوضات.
وأضافـــت املصادر أن انســـحاب املعارضة 
ســـابقا ســـبب إحراجـــا أميركيا أمام روســـيا 
رغـــم اتفـــاق اجلانبـــني على ممارســـة ضغوط 
مزدوجة على النظـــام واملعارضة كي جتبرهما 
علـــى تقدمي تنازالت جوهرية تـــؤدي إلى خرق 
اجلمـــود ومتهيد الطريق من أجل التوصل إلى 

حل سياسي.
وتريد الســـعودية احلصول على ضمانات 
أميركيـــة برحيـــل األســـد فـــي نفـــس الوقـــت 
الـــذي تتشـــكل فيه هيئة حكـــم انتقالية حتظى 
بصالحيات واســـعة، من بينها اإلشـــراف على 

احلكومة واجليش وأجهزة األمن.
كما تسعى أيضا إلى ضمان خطط الواليات 
املتحـــدة لتقليص النفوذ اإليراني في ســـوريا 
إلـــى مســـتوى تصبح إيـــران معه غيـــر قادرة 

على توســـيع نفوذها في املنطقـــة انطالقا من 
األراضي السورية واللبنانية.

وقالـــت املصـــادر لـ“العـــرب“ إن لم حتصل 
الســـعودية علـــى هـــذه الضمانات فمـــن غير 
املســـتبعد أن ترفـــض املعارضة املشـــاركة في 
جولة املفاوضات اجلديدة، أو أن تشارك الهيئة 
العليا للتفـــاوض التابعة للمعارضة، مع وضع 
خيار االنســـحاب مرة أخرى في االعتبار إن لم 

جتد جدية عبر ضغوط فعالة على النظام.
وبات واضحا تصعيد الســـعودية، ومعها 
دول خليجيـــة أخرى، مواقفهـــا جتاه الواليات 
املتحدة كلما اقترب موعد رحيل الرئيس باراك 
أوبامـــا عـــن البيت األبيـــض فـــي االنتخابات 
الرئاســـية املقرر إجراؤها فـــي نوفمبر القادم، 

وهو ما حاول كيري تداركه في جدة.
ومن جـــدة توجه كيـــري األحد مســـاء إلى 
فيينـــا حلضـــور اجتمـــاع لبحث دعـــم حكومة 

الوفـــاق الوطنـــي الليبية التي حتـــاول إعادة 
تنظيم القوات املســـلحة املفككة بني ســـلطتني 
متنازعتني اإلثنني، قبـــل اجتماع مجموعة دعم 

سوريا املقرر عقده الثالثاء.
وبعـــد فـــرض الواليـــات املتحـــدة اجلمعة 
عقوبـــات علـــى عقيلـــة صالح رئيـــس مجلس 
النواب في طبرق الرافض لدعم حكومة الوفاق، 
ســـيحاول كيـــري خـــالل اجتمـــاع مـــع نظيره 
اإليطالي باولو جنتيلوني التوصل إلى صيغة 

قد تسرع من تقوية احلكومة اجلديدة.
وتقول ورقة بحثية نشـــرها مركز ”إي سي 
أف أر“ للدراســـات إن الغرب يـــرى في حكومة 
الوفـــاق الليبيـــة الفرصـــة الســـانحة إلعـــادة 
االســـتقرار إلى ليبيا ووقف تدفق الالجئني من 
الســـواحل الليبية وهزمية تنظيم داعش هناك، 
حتى لو كان دعم احلكومة ســـيدخل الغرب في 
مواجهة مع حليفته مصر الداعمة لبرملان طبرق 

الذي ال يبدي أي استعداد ملنحها الشرعية.
وقال مؤلـــف الورقة ماتيـــا توالدو ”حتّقق 
للغـــرب مـــا كان يطلبه وصارت هنـــاك حكومة 
فـــي طرابلـــس. اآلن ال يجب أن يحّمـــل الغرب 
هـــذه احلكومة أكثر مما تســـتطيع عبر إلزامها 
مبحاربة داعـــش ووقف تدفق الالجئني وفرض 

مطالب أخرى غير واقعية عليها“.
وأضاف ”بدال مـــن ذلك يجب عليه أن يعمل 
لتقوية املوقف السياســـي للحكومة وسيطرتها 

على البالد“.
وقالـــت مصادر لـ“العـــرب“ إن هناك توافقا 
ســـعوديا مـــع االســـتراتيجية األميركية لدعم 
حكومة الوفاق في ليبيا، رغم حتفظات القاهرة، 

أقرب حلفاء الرياض في املنطقة.
كما ال يوجد بني اجلانبني تعارض جوهري 
فـــي امللف اليمني الذي ناقشـــه كيري األحد مع 

العاهل السعودي.

} الكويــت – قالــــت مصادر خاصــــة إن خالفا 
حادا تشــــهده أروقة وكواليس الوفد احلوثي 
املشــــارك حاليــــا فــــي مفاوضــــات الكويــــت، 
علــــى إثــــر التصريحات التــــي أطلقها مؤخرا 
الناطــــق الرســــمي باســــم اجلماعــــة ورئيس 
وفدهــــا التفاوضي محمد عبدالســــالم والذي 
حتــــدث فــــي مقابــــالت مــــع وســــائل إعــــالم 
الســــعودية  بــــني  التقــــارب  عــــن  ســــعودية 
واحلوثيني والتي شابها بعض سوء التفاهم 
على حد قوله إضافة إلى هجومه على النظام 

اإليراني.
يأتي ذلك في وقت ذكر املبعوث األممي إلى 
اليمن إســــماعيل ولد الشيخ أحمد أن ”التقدم 
في مشــــاورات الســــالم اليمنيــــة املنعقدة في 
الكويت مســــتمر ولو كان بطيئا نســــبيا“، مع 
تواصل االنسداد املهيمن على املشاورات منذ 

24 يوما.
ودعا ولد الشــــيخ في بيان صحافي، فجر 
األحــــد، األطراف إلى تســــريع الوتيــــرة قائال 
”إننا حريصون على عدم التســــرع، فالقضايا 
املطروحــــة شــــائكة ومعقدة ومــــن الضروري 

التطرق إليها بتمعن ودراية“.
وقالــــت املصــــادر إن التيــــار الراديكالــــي 
املرتبــــط باملؤسســــات الثوريــــة فــــي النظام 
اإلطاحــــة  اجتــــاه  فــــي  يضغــــط  اإليرانــــي 
بعبدالسالم وتعيني حمزة احلوثي بديال عنه.

ويتهــــم محمد عبدالســــالم بأنــــه مهندس 
التقــــارب بــــني احلوثيني والنظام الســــعودي 
كمــــا أنه يتزعم التيار السياســــي البراغماتي 
فــــي اجلماعــــة والــــذي يــــرى أنــــه ال بــــد من 
التخلــــص من الشــــعارات احلــــادة واملواقف 
املتصلبة جتاه احمليــــط واملجتمع الدولي من 
أجــــل حتقيق أهــــداف اجلماعة بقــــدر أقل من 

اخلسائر.
وســــبق أن شجب عبدالســــالم تصريحات 
إيرانيــــة زعمــــت أن صنعــــاء هــــي العاصمة 
اخلامســــة إليران قائال ”ال نقبل أن يأتي أحد، 
أي كان، ليقول إن صنعاء ســــقطت بيده، وهذا 

الكالم مستفز لنا وللشعب اليمني“.
وقــــال ”اإليرانيون لــــن يتحدثــــوا عنا أو 

يدافعوا عنا، نحن من يدافع عن أنفسنا“.
وتعرض عبدالســــالم لهجوم حاد من قبل 
إعالميــــني وسياســــيني حوثيــــني فــــي الفترة 
األخيرة وخصوصا بعد زيارته للرياض على 

رأس وفد حوثي.
وكان علي البخيتي القيادي الســــابق في 
أنصــــار اللــــه قد توقــــع صدور قــــرار من قبل 

احلوثي بإقالة محمد عبدالسالم.
وانتقــــد البخيتــــي مــــا وصفــــه بهرولــــة 
عبدالســــالم غير احملســــوبة واحملرجة خالل 
لقاءاتــــه الصحافية مع الصحف الســــعودية 

واجتماعه مع السفير األميركي.
وقــــال ”قــــدم محمــــد عبدالســــالم نفســــه 
للســــعوديني وللمجتمــــع الدولــــي فــــي تلــــك 
اخلطــــوات مســــتغال الضــــوء األخضــــر مــــن 

عبدامللك احلوثي باالجتاه نحو السالم“.

} برلــني – عندمـــا وصـــل إلـــى أملانيـــا العام 
املاضـــي لطلـــب اللجـــوء كان اســـمه محمد. 
اليوم يعلن أن اســـمه أصبـــح بنيامني بعدما 
قرر التحول من اإلســـالم إلى املســـيحية حتى 
يتسنى له ضمان عدم ترحيله مجددا إلى بلده 

إيران.
ومثل محمد أو بنيامـــني، يهرع املئات من 
اإليرانيـــني والعراقيني واألفغـــان إلى كنائس 
فـــي هامبورغ وبرلني من أجـــل حجز أدوارهم 
للتعميـــد، وهي اخلطوة األولـــى للتحول إلى 
املســـيحية. وغالبا ما يكون هؤالء في انتظار 
أدوارهـــم أيضـــا للحصول علـــى موافقة على 
طلب اللجوء الذي يتطلعون إليه بفارغ الصبر.
وأمام كنيسة ترينتي لوثيران في ضاحية 
ســـتيغليتس خارج برلني، ذكر بنيامني ملراسل 
صحيفة ”ذا تاميز“ البريطانية أنه ســـيخضع 
حتمـــا للمحاكمة إذا ما قـــرر اآلن العودة إلى 

إيران.

وقـــال ”لقد حتولـــت إلى املســـيحية ألنها 
تعني احلرية والسالم“.

وبدأت الكنائس شـــبه الفارغـــة في أنحاء 
متفرقة في أملانيـــا متتلئ بوجوه غير مألوفة. 
وانهمك قساوســـة في حركة تعميد واسعة في 

حمامات سباحة وبحيرات قريبة.
وتضاعف عـــدد الشـــباب الذيـــن تعمدوا 
على يد غوتفريد مارتينز، قس كنيســـة ترنتي 
لوثيران، مبقـــدار أربعة أضعـــاف منذ اندالع 
أزمـــة الالجئني الصيف املاضـــي حتى وصل 

إلى 700 متعمد.
وأشـــرف مارتينز بنفسه على حتولهم إلى 
املسيحية خالل حفالت تعميد أسبوعية يعتقد 

أنها من بني ”مهامه التبشيرية“.
وبدأت الكنيســـة في تعليق الفتات باللغة 
الفارســـية والدارية إلـــى جانب األملانية حتذر 
املصلني من استخدام هواتفهم احملمولة أثناء 
أداء الصـــالة. واســـتعان مارتينز مبترجمني 

إليصـــال تعليماته إلى نحو 200 من الشـــباب 
الذيـــن ميرون بدورة ملدة 3 أشـــهر اســـتعدادا 
للتعميد قبل أن يســـمح لهـــم بالتحول الكامل 

إلى املسيحية.
وال يبدي ”املسيحيون اجلدد“ الذين يهيمن 
عليهم الشباب الذكور تركيزا كبيرا عند شرح 
الوصايا العشـــر التي عادة مـــا تكون من بني 
األساسيات التي على املتحول اجلديد تعلمها.
وغالبـــا ما يلجأ القساوســـة إلـــى تطعيم 
محاضراتهـــم الدينية بتعليمـــات عن احلياة 
فـــي أملانيا وطريقة االنتهاء من التســـوق قبل 

العطالت الدينية.
وخـــالل احملاضرة كان الكثيـــر من طالبي 
اللجوء يرتـــدون الصليب كعالمة على تعلقهم 
بالديـــن اجلديـــد؛ وكان البعض اآلخـــر، مثل 
أوسني (23 عاما) الذي ينحدر من مدينة شيراز 
اإليرانية، يضعون وشـــما يدل على املسيحية 

على أذرعهم.

واعترف مارتينز بأن البعض ممن حتولوا 
إلى املسيحية ال يحملون دوافع دينية حقيقية، 
وقال أيضا إن نحو 100 باملئة من طلبات جلوء 

هؤالء الذين أشرف على تعميدهم مت قبولها.
كاف  ســـبب  املســـيحية  إلـــى  والتحـــول 
القتنـــاص اللجـــوء فـــي أملانيا بســـهولة، إذ 
تخشى السلطات من أن ترحيل املتحولني إلى 
بلدانهم اإلسالمية، ومنها إيران، قد يعرضهم 
إلى احملاكمة أو العقاب الذي يصل أحيانا إلى 

القتل.
وال ينجـــو املتحولـــون إلى املســـيحية من 
العنـــف في معســـكرات الالجئني فـــي أملانيا، 
التي يتعرض فيها الالجئون املســـيحيون إلى 
عنف مفرط وهجمات وحترش من قبل الجئني 

مسلمني وفقا لتقارير الشرطة ونشطاء.
ويجد مســـؤولو الهجرة األملانية أنفسهم 
في مأزق. وفي محاولة لفصل من يبحثون عن 
اللجوء عن هؤالء الذين اعتنقوا املسيحية عن 

اقتناع، بدأت الســـلطات فـــي اعتماد ”اختبار 
دوافـــع“ يخضـــع فيـــه طالب اللجـــوء معتنق 
املسيحية إلى أسئلة عن العقيدة الدينية، منها 

احلديث عن الوصايا العشر.
وخضع مهدي الشـــغاري وزوجته سوملاز، 
وكالهمـــا مهندس كومبيوتر مـــن طهران، إلى 
هذه األسئلة بعد عام من وصولهما إلى أملانيا 

بصحبة طفليهما.
وصاح الزوجان وســـط تصفيق احلضور 
بعدما رفع القس رأســـيهما من بحيرة صغيرة 
ترمـــز إلـــى نهر األردن، كإشـــارة إلـــى انتهاء 

إجراءات تعميدهما.
وقالت ســـوملاز (31 عاما) ”أعلم أن حتولنا 
إلى املسيحية سيســـاعدنا في احلصول على 
جلـــوء في أملانيا، لكن الســـبب احلقيقي الذي 
دفعنـــا إلى ذلـــك هـــو إمكانية أن يســـامحنا 
املســـيح على كل خطايانا السابقة“. وأضافت 

”أشعر أنني محمية اآلن“.

ماتيا توالدو

 ال يجب أن يحّمل الغرب 

حكومة الوفاق الليبية 

مطالب غير واقعية
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ح
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• توافق بشأن ليبيا واليمن، وتشدد خليجي حول مصير األسد والمفاوضات

حوثيون يسعون لإلطاحة 

بمهندس التقارب مع الرياض
كيري يعجز عن تليين الموقف السعودي في الملف السوري

تكررت الزيارات.. وغاب التوافق
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} بــريوت – تجددت االشـــتباكات بين كبرى 
الفصائـــل اإلســـالمية المعارضة فـــي غوطة 
دمشق الشرقية، التي تعاني من حصار النظام 
الســـوري، وســـط التخوف من مآالت الوضع 
فيهـــا، وقلق األهالي من تصاعد االشـــتباكات 
الدائرة، بحســـب مـــا أفاد المرصد الســـوري 

لحقوق اإلنسان.
وتدور معارك عنيفة بين ”جيش اإلسالم“، 
األقوى في الغوطة الشرقية، من جهة، و”فيلق 
الرحمن“ و”جيش الفســـطاط“ وهو عبارة عن 
تحالف لفصائل إســـالمية على رأســـها جبهة 

النصرة، من جهة ثانية.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن ”قتل 

أكثر من 300 مقاتل خالل اشتباكات ناتجة عن 
صراع على النفوذ بيـــن الفصائل في الغوطة 
الشـــرقية ومســـتمرة“ منذ 28 أبريل الماضي، 
مضيفـــا أن غالبية القتلى ينتمون إلى ”جيش 
وجبهة النصرة، كما قتل العشرات  اإلســـالم“ 

من فصيل ”فيلق الرحمن“.
ومع استمرار االشتباكات، تعمل األطراف 
المتقاتلـــة على وضع ســـواتر ترابية وتثبيت 
نقاط تمركز في بلدات ومدن الغوطة الشرقية.

”االشـــتباكات  فإن  عبدالرحمن  وبحســـب 
مســـتمرة برغـــم الوســـاطات التي تقـــدم بها 
أهالـــي الغوطة الشـــرقية والتظاهـــرات التي 
خرجت للمطالبة بوقف القتال“، بينما يستمر 

التحريض من الشـــرعيين فـــي جبهة النصرة 
على جيش اإلسالم“. وأفاد الناشطون أن سبب 
تجدد الصدام هو إصرار األهالي الشديد على 

الخروج النهائي لجبهة النصرة من البلدة.
وتقول المصـــادر المحلية إن هذا الصراع 
هو صـــراع نفـــوذ فـــي المقـــام األول؛ ويقدم 
خدمـــة مجانيـــة للنظام الســـوري بتســـهيل 
اقتحام المنطقة، مستفيدا من إنهاك الفصائل 

المتصارعة في معاركها الداخلية.
وتعرضـــت مناطـــق في الغوطة الشـــرقية 
لقصف بقذائـــف الهاون من قبل قوات النظام، 
دون أنبـــاء عـــن إصابات، كذلـــك فتحت قوات 
النظام نيران رشاشـــاتها الثقيلة على مناطق 

في محيط اتســـتراد الســـالم قرب مخيم خان 
الشيح بالغوطة الغربية.

ويحاصـــر جيش النظام الســـوري مناطق 
عدة في ريف دمشـــق منذ العـــام 2013. وأبرز 
المناطق المحاصرة مدن وبلدات دوما وعربين 
وزملكا في الغوطة الشرقية. وتسيطر فصائل 

مقاتلة غالبيتها إسالمية على هذه المناطق.
ويؤكد الناشطون على أنه بغض النظر عن 
األسماء فإن الصراع بين الجماعات المسلحة 
المعارضة للنظام مســـتمر لفترة طويلة، ولن 
ينتهـــي قريبا ألنه في األســـاس صـــراع على 
مناطـــق النفـــوذ في الداخل الســـوري، وليس 

صراًعا من أجل الدولة السورية.

أحمد حافظ

} القاهــرة – أصدرت محكمة مصرية أحكاما 
بالسجن على متهمين بالمشاركة في تظاهرات 
غير مرخص لها ضد الســـلطة، األمر الذي أثار 

انتقاد أحزاب سياسية في مصر.
وحكم األحـــد على 152 شـــخصا على األقل 
متهمين بالمشـــاركة في تظاهرات غير مرخص 
لهـــا ضد الســـلطة أواخر أبريل، بالســـجن من 
ســـنتين الى خمس ســـنوات، كما أعلنت األحد 
مصادر قضائية في حصيلة جديدة للمحاكمة.

وتســـبب الحكم الذي اســـتند إلـــى قانون 
التظاهـــر ”االنتقائي“ في توحـــد أغلب أحزاب 
المعارضـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدني ضد 
القانـــون الذي صدر خالل فتـــرة حكم الرئيس 
المؤقـــت عدلـــي منصـــور وقصد بـــه مواجهة 

مظاهرات جماعة اإلخوان.
واســـتنكرت األحزاب والقوى السياســـية، 
وحتى بعض وســـائل اإلعـــالم المعروف عنها 
تأييدها للنظام، حبس الشـــباب والطريقة التي 
تطبق بهـــا أجهزة األمن قانـــون التظاهر على 
التجمعات الســـلمية واصفة إياهـــا بالمخالفة 
التظاهـــر  أن  معتبـــرة  المصـــري،  للدســـتور 

واالحتجاج حق للجميع.
وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة االتحاد 
المصـــري لحقـــوق اإلنســـان، فـــي تصريحات 
إنه تقدم بطلب عاجـــل إلى مجلس  لـ”العـــرب“ 
النواب مســـاء الســـبت، داعًيا فيه إلى ضرورة 
تعديل القانون وتأجيل أي مناقشات أخرى إلى 

حين االنتهاء منه.
ووصـــف القانـــون بأنـــه ”قامـــع للحريات 
ومكمـــم لألفـــواه وال يتفـــق مطلًقا مـــع حقوق 
اإلنســـان العالمية، واســـتمراره يعنـــي تفاقم 
الوضـــع الداخلـــي، ألنـــه كفيل بالـــزج بمئات 

الشـــباب داخل الســـجون، حيث يســـهل مهمة 
تلفيق التهم جزاًفا، ما قد يزيد من عناد الشباب 

ويقود األمور إلى التصاعد“.
وأشـــار جبرائيـــل إلـــى أن الحكـــم بحبس 
متظاهري يـــوم 25 أبريل الماضي أحد أبشـــع 
مســـاوئ القانـــون، لكنـــه راهن علـــى محكمة 
االســـتئناف لتنهـــي الجدل ويحصل الشـــباب 
على البـــراءة. وحظي قانـــون التظاهر برفض 
مطلق من أكثرية األحزاب والقوى السياســـية، 
منـــذ صدوره فـــي عهد الرئيس الســـابق عدلي 
منصور عام 2013، وكان يســـتهدف باألســـاس 
القضاء على مظاهرات جماعة اإلخوان، وفرض 
االســـتقرار في الشـــارع، عقـــب اإلطاحة بنظام 

الرئيس األسبق محمد مرسي. 
لكـــن الالفـــت أن وزارة الداخليـــة لم تطبق 
قانون التظاهر ســـوى علـــى المعارضين فقط، 
مـــن دون التطرق إلى المؤيديـــن، بل إن الكثير 
ســـواء  مـــن المظاهرات التـــي نظمها هؤالء – 

للرد على معارضي ترســـيم الحدود بين مصر 
والســـعودية، أو لسب الصحافيين في اجتماع 
جمعيتهـــم العمومية للمطالبة بوقف تجاوزات 

األمن – نظمت تحت حراسة األمن.
وأثارت هذه المســـألة شـــكوك البعض في 
وجـــود انتقائيـــة أجهـــزة الدولة فـــي تطبيق 
القانون، مع أنه لم يحـــدد الفارق بين مؤيد أو 
معارض في حال التجمع بالشوارع والميادين 

للتظاهر، ويعاقب كل طرف بالعقوبة نفسها.
ويلـــزم القانـــون بضـــرورة إخطـــار وزارة 
الداخليـــة بتنظيم المظاهرة قبـــل مدة تتراوح 
بين3 و15 يوًما، لكن أغلب المظاهرات تتجاهل 
الحصـــول على التصريح ما أوقع منظميها في 

فخ العقوبات.
وقـــال معارضـــو القانون إنـــه أصبح أداة 
فـــي يد األجهزة األمنية لممارســـة هوايتها في 
القبض على الشباب والزج بهم داخل السجون، 
خاصة أن الخروج إلى الشـــوارع دون تصريح 

مـــن وزارة الداخلية بـــات جريمة يعاقب عليها 
القانون. ويرى أحمد مهران مدير مركز القاهرة 
للدراســـات السياســـية والقانونيـــة، أن قانون 
التظاهر يضر النظام المصري أكثر مما يفيده، 
ألنه ال يوازن بين حماية األمن القومي وحقوق 
اإلنســـان، وألنه يعاقب المعارضين وال يتحرك 
التخاذ أي عقوبة تجاه المتظاهرين المؤيدين.

وأشـــار إلى أن جميع الطلبـــات التي تقدم 
بهـــا الداعون للمظاهرات إلـــى وزارة الداخلية 
للحصـــول على تصريح، قوبلت بالرفض فكيف 

يعاقب المتظاهرون على ذلك؟
وقال قاٍض بمحكمة االســـتئناف لـ”العرب“ 
إن البـــاب ما زال مفتوًحا لإلفراج عن الشـــباب 
المحكوم عليهـــم بالحبس، الســـيما أن الحكم 
”يعتبـــر أول درجة، وصادر عن محكمة الجنح“، 
وســـوف تقوم محكمة االســـتئناف بالنظر في 
الدعوى، ويحق لها إلغاءه والحكم بالبراءة أو 

تخفيفه إلى أقل درجة.

أحكام التظاهر توحد أحزاب املعارضة في مصر
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أخبار
[ القانون ال يوازن بين حماية األمن القومي وحقوق اإلنسان

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أغلقت السلطات األردنية أقدم مقر 
تاريخي لجماعة اإلخوان المسلمين 

”غير المرخصة“، بالشمع األحمر. 
ويعد المقر الواقع في وسط البلد هو 

األول لجماعة اإلخوان، وكان الملك 
عبدالله األول افتتحه في أربعينات 

القرن الماضي.

◄ قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، األحد، إّن تركيا ”ستواصل 
تطبيق سياسة الباب المفتوح تجاه 

السوريين، الذين يتعرضون للقتل منذ 
6 سنوات بكافة أنواع األسلحة التي 

يستخدمها النظام السوري ومنظمات 
إرهابية مثل داعش، و”ب ي د“، و”ي 

ب ك“.

◄ توجه وفد دبلوماسي شعبي 
مصري إلى إيطاليا والفاتيكان مساء 

األحد للتباحث حول قضية الطالب 
اإليطالي المقتول في مصر جوليو 

ريجيني، ودعم تقارب وجهات النظر 
بين مصر وإيطاليا في أعقاب الحادث.

◄ شكك رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتانياهو بعد لقائه مع وزير 

الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت 
األحد في ”حياد“ فرنسا إزاء مبادرة 

السالم مع الفلسطينيين إثر تصويت 
باريس مؤخرا على قرار لمنظمة األمم 
المتحدة ”يونيسكو“ والذي ال يعترف 
بعالقة الشعب اليهودي بجبل الهيكل.

◄ قال جهاز اإلحصاء الفلسطيني 
األحد إن عدد الفلسطينيين تضاعف 

ما يقرب من تسع مرات منذ عام 
1948. وأضاف الجهاز في بيان له في 

الذكرى  الـ68 للنكبة التي تصادف 
األحد أن اإلحصائيات تظهر أن ”عدد 

الفلسطينيين المقيمين حاليا في 
فلسطين التاريخية قد بلغ في نهاية 
عام 2015 حوالي 6.2 ماليين نسمة“.

باختصار

رفــــــض معارضو النظام املصري ومؤيدوه 
ــــــى املشــــــاركني في  أحــــــكام الســــــجن عل
مظاهرات أبريل املاضي،  معتبرين أن هذا 
القانون صدر أساســــــا فــــــي عهد الرئيس 
ــــــي منصور، ضــــــد جماعــــــة اإلخوان  عدل

للسيطرة على الشارع وتهدئة األوضاع.

{العمليـــة السياســـية ضاعـــت فـــي ظل إصـــرار النظام الســـوري وحلفائـــه على متابعـــة العمليات 
العسكرية، ليس فقط في منطقة الشمال بل في مناطق الجنوب}.

فايز سارة
عضو االئتالف السوري املعارض

{أكدنا أننا جاهزون للتعاون في كافة القضايا والمجاالت، وســـعداء بالتصميم الفرنسي، نتمنى لجهودهم 
النجاح ألنها الجهود الوحيدة الموجودة ويمكن أن تعطي للعملية السياسية بعدا مهما}.

رياض املالكي
وزير اخلارجية الفلسطيني

الباب ما زال مفتوحا لإلفراج عن الشباب

مناورات {األسد املتأهب} 
تنطلق في األردن

} عامن – أعلنت القيادة المشـــتركة لمناورات 
انطالق التدريبات العسكرية  ”األسد المتأهب“ 
بمشـــاركة نحـــو 6 آالف جنـــدي مـــن الواليات 

المتحدة واألردن.
وأكـــدت أن التمرين العســـكري الذي جرى 
األحـــد فـــي األردن ال عالقـــة له بمـــا يجري في 
ســـوريا أو أي من دول المنطقـــة، ويهدف إلى 
زيادة القـــدرات العملياتية والجاهزية القتالية 

للقّوات األردنية واألميركية.
وقـــال العميد الركـــن فهد الضامـــن، مدير 
التدريب المشـــترك في الجيـــش األردني، خالل 
مؤتمـــر صحافي ”نعلـــن بدء فعاليـــات تدريب 
األسد المتأهب 2016 الذي يتم تنفيذه هذا العام 
بشـــكل ثنائي مـــع الجانب األميركـــي الصديق 

خالل الفترة ما بين 15و24 مايو 2016“.
وأضاف الضامن أن عدد المشـــاركين العام 
الحالي أقل ألنه ”في األصل ثنائي وليس متعدد 
األطـــراف، لكن بســـبب طلب الدول المشـــاركة 

باستمرار نظمناه متعدد األطراف“ سابقا.
ونـــوه إلى أن ”هذا العام أعدناه إلى الخطة 
األساسية بأن يكون ثنائيا، لكنه سيكون متعدد 

األطراف عام 2017“.
وتهدف المنـــاورات التي تأتـــي هذا العام 
للســـنة السادســـة علـــى التوالي، إلـــى تعزيز 
عالقـــات التعاون بيـــن القّوات المســـلحة بين 
البلديـــن وتطوير القـــدرات الدفاعية والتدريب 
على بنـــاء الخطط الدفاعيـــة وتطوير القدرات 
األمنيـــة  للتهديـــدات  لالســـتجابة  الثنائيـــة 
واألزمات الداخلية وعمليات حماية المنشـــآت 

الحيوية.
من جهتـــه، قـــال الضابط األميركـــي رالف 
غروفـــر، مديـــر التدريب والتمرين فـــي القيادة 
الوســـطى األميركيـــة، ”يشـــارك فـــي التمرين 
المشـــترك 6 آالف عســـكري أردنـــي وأميركي“. 
وأضـــاف أن ”نحـــو 3 آالف عســـكري مـــن مقر 
القيادة الوسطى من الجيش والبحرية وسالح 
الجـــو والعمليـــات الخاصة وخفر الســـواحل 

يشاركون هذا العام“.
وأوضح غروفر أن جنـــود بالده جاءوا مع 
معداتهم مـــن المنطقـــة وباقي مراكـــز العالم، 

.B52 وستشارك في المناورات طائرتي
ويعتبر األردن حليفا أساسيا لواشنطن في 
المنطقة التي تقـــود فيها منذ عام 2014 تحالفا 
دوليا ضد تنظيم الدولة اإلســـالمية في سوريا 

والعراق.
وشـــارك العام الماضي في تمرين ”األســـد 
المتأهب 2015“ المتعدد الجنسيات عشرة آالف 
عســـكري من 18 دولة. ويتضمـــن التمرين هذا 
العام استخدام مختلف أصناف األسلحة البرية 

والجوية والبحرية.

معارك النفوذ بني الفصائل اإلسالمية تسهل مهمة النظام السوري

نجيب جبرائيل:
الحكم بحبس متظاهري 

يوم 25 أبريل الماضي أحد 
أبشع مساوئ القانون

إجراءات أمنية مشددة لتهدئة معركة االنتخابات البلدية واالختيارية

قنبلة تطلق املرحلة الثانية 
من االنتخابات اللبنانية

ُعثـــر علـــى قنبلـــة يدويـــة غير  } بــريوت – 
معـــدة للتفجير قرب مجمـــع لمراكز اقتراع، مع 
انطالق المرحلة الثانية من االنتخابات البلدية 
واالختياريـــة في دوائر أقضيـــة محافظة جبل 

لبنان الست.
لإلعـــالم“  الوطنيـــة  ”الوكالـــة  وذكـــرت 
اللبنانيـــة، ”أنه تـــم العثور عند الســـابعة من 
صباح األحد على قنبلة يدوية وضعت على باب 
المدخل الرئيسي لمجمع المدارس، في منطقة 
جبل ســـويد في شـــحيم، حيث مراكز اقتراع“. 
وأضافـــت الوكالـــة أن القوى األمنيـــة واألدلة 
الجنائية حضرت إلـــى المكان وتم رفع القنبلة 

وفتحت مراكز االقتراع بشكل طبيعي“.
ومـــن المنتظر أن يدلي أكثر مـــن ثمانمائة 
ألـــف ناخبا وناخبـــة، بأصواتهـــم االنتخابية 
فـــي أقضية بعبـــدا وجبيل وكســـروان وعاليه 
والشـــوف والمتـــن، وتتولى عناصـــر من قوى 
األمن الداخلي تأميـــن االنتخابات داخل مراكز 
االقتراع وعناصر من الجيـــش اللبناني خارج 

مراكز االقتراع وعلى الطرق العامة.
وتشـــهد العديـــد مـــن مـــدن وبلـــدات جبل 
لبنان معـــارك انتخابية حاميـــة، يطغى عليها 
الطابـــع السياســـي والعائلـــي، حيـــث تحظى 
هذه االنتخابـــات بأهمية خاصة في ظل تمديد 
المجلس النيابي اللبناني لنفسه مرتين عامي 

2013 و2014.



} املــكال (اليمــن) - تبنى تنظيم داعش، األحد، 
تفجيـــرا انتحاريـــا اســـتهدف مركـــزا أمنيـــا 
بجنوب شـــرق اليمـــن وخّلف عـــددا كبيرا من 
الضحايا بني قتلى وجرحى، في عملية صّنفها 
مختصون بشؤون اجلماعات املتشّددة، ضمن 
محـــاوالت التنظيـــم تركيز موطئ قـــدم له في 
اليمن، وإعالن وجوده هناك بشكل رسمي على 
أنقاض تنظيم القاعدة الذي تلقى منذ أسابيع 
ضربة قاصمة علـــى يد قوات التحالف العربي 
التي متكنت بعملية عســـكرية سريعة وشاملة 
مـــن إنهاء ســـيطرته علـــى مدينة املـــكال مركز 

محافظة حضرموت.
وبحســـب هؤالء فإن داعش الذي وجد إلى 
حـــّد اآلن صعوبة في التغلغل فـــي اليمن يرى 
الفرصة مواتية إلعالن نفسه بديال عن القاعدة 
التي انتقد األسبوع املاضي هزميتها في املكال.

وينطوي اليمن على أهمية خاصة للتنظيم 
مبوقعه االســـتراتيجي وقربه من دول اخلليج 
والسياسي  االجتماعي  باستقرارها  احلصينة 
وثرائها املادي، ومبنظوماتها األمنية احملكمة. 
وقـــد ميثل هـــذا البلـــد بعدم اســـتقراره مالذا 
مناسبا لعناصر داعش في حال أفضت احلرب 
ضّده في سوريا والعراق إلى خسارته ملواقعه 

هناك.
ومـــن جهتها وصفت مصـــادر مينية تعّدد 
العمليات الدموية فـــي مدينة املكال باعتبارها 
محاولة من تنظيم داعش لتبديد اإلجناز الكبير 
الذي حققته قوات خاصة إماراتية وســـعودية 
عاملة ضمن التحالف العربي بانتزاعها املدينة 
مـــن يد تنظيـــم القاعدة بعد أن كان قد ســـيطر 
عليها ملدة تقارب الســـنة وشـــرع في اتخاذها 
منطلقا للسيطرة على املناطق املجاورة وصوال 

إلى عدن معقل احلكومة الشرعية في اليمن.
وقتـــل، األحـــد، مـــا ال يقل عـــن ٣٧ عنصرا 
من قـــوات األمن اليمنية فـــي تفجيرين باملكال 
أحدهمـــا انتحاري تبناه تنظيـــم داعش، وهو 
الثاني خـــالل أيـــام. وقالـــت ذات املصادر إن 
هدف املتشّددين إشغال قوات التحالف العربي 
والقوات اليمنيـــة مبعاجلة الوضع األمني في 
املـــكّال ملنعها من توســـيع عملياتها ضّدهم في 

باقي مناطق اليمن.

وأطلـــق التحالف العربي خالل األســـابيع 
املاضية عملية عســـكرية بهدف منع متشـــّددي 
القاعـــدة وداعـــش من التمركز بجنـــوب اليمن 
واســـتغالل حالـــة عدم االســـتقرار فـــي البالد 
والذي يشـــهد أيضـــا مواجهة بني الســـلطات 
الشـــرعية واملتمّردين احلوثيني املتحالفني مع 

قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وبحســـب مصادر مطلعة فإّن مخّطط بسط 
االســـتقرار بجنـــوب اليمـــن ال يقتصـــر علـــى 
اجلانـــب األمنـــي بل يشـــمل إعـــادة اخلدمات 
وإطـــالق مســـيرة التنمية املتوقفـــة لتحصني 

السكان ضّد دعوات اجلماعات املتشّددة.
وأعلنـــت دولـــة اإلمارات عـــن تخصيصها 
مبلـــغ ٢٠ مليون دوالر لتنمية قطاع املشـــاريع 
الصغيرة واملتوســـطة في اليمـــن، في مبادرة 
تشمل مدينتي عدن واملكال كمرحلة أولى ومتتد 

الحقا إلى باقي احملافظات واملدن اليمنية.
وبعد أن اســـتوعبت اجلماعات املتشـــّددة 
الضربة القويـــة التي تلقتها فـــي املكّال عادت 

حتاول جمع صفوفهـــا، وحتويل جهودها من 
محاولة الســـيطرة على األرض إلى منع الدولة 

من تركيز سلطانها باملكّال.
واســـتهدف انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، 
األحـــد، مجندين في مقر للشـــرطة عند أطراف 
املكال، مـــا أدى إلى مقتـــل ٣١ منهم على األقل، 
قبيل إصابة مدير أمن احملافظة ومقتل ستة من 
أفراد قّوته في تفجير عبوة ناســـفة قرب مكتبه 

لدى عودته من مقر الشرطة.
وسارع تنظيم داعش الذي يحاول منافسة 
تنظيم القاعدة على موطئ قدم له في اليمن إلى 
تبني عملية اســـتهداف مقر الشـــرطة مبنطقة 
الفوة عند األطـــراف اجلنوبية الغربية للمكال.

ونسب التنظيم في بيان العملية ألحد عناصره 
مكنى بـ“أبي البراء األنصاري“.

وبعيـــد الهجـــوم األول أصيـــب مدير أمن 
حضرمـــوت، العميد مبـــارك العوبثاني، وقتل 
ســـتة من مرافقيه، بتفجير عبوة ناســـفة قرب 

مكتبه، بحسب مصدر أمني.

وأوضح املصدر أن العوبثاني كان موجودا 
في مقر الشـــرطة بالفوة حلظة وقوع التفجير 
االنتحـــاري، وغـــادره بعـــد ذلـــك متوجها إلى 
مكتبـــه، حيث انفجـــرت العبوة الناســـفة لدى 
وصولـــه. والهجوم االنتحـــاري هو الثاني في 
ظرف أيام الذي يستهدف قوات األمن في املكال 

ويعلن مسؤوليته عنه تنظيم داعش.
وقد تبنـــى التنظيـــم، اخلميـــس املاضي، 
هجوما على معســـكر للجيش في منطقة خلف 
عند األطراف الشرقية للمكال أودى بـ١٥ جنديا 

على األقل.
ورغـــم تبنيه هجمات ســـابقا فـــي صنعاء 
وعـــدن، إال أن تفجيـــر اخلميـــس املاضي كان 
األول الذي يتبناه تنظيم داعش في حضرموت 
التي تعد مســـرحا لتنظيم القاعـــدة الذي طرد 
أواخر أبريـــل املاضي من املـــكال ومناطق في 
ســـاحل حضرموت إثر عملية واســـعة للقوات 
احلكومية وقوات خاصة إماراتية وســـعودية 

منضوية حتت التحالف العربي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

داعش يستثمر هزيمة القاعدة في المكال لتركيز وجوده باليمن

[ مالذ مناسب في حال الهزيمة بالعراق وسوريا

◄ أعلنت القيادة العامة للقوات 
المسلحة اإلماراتية، األحد، تحطم 

إحدى طائراتها العسكرية أثناء 
طلعة تدريبية ومقتل طاقم الطائرة 

المكون من طيار ومدرب.

◄ بدأ الرئيس الطاجيكي، إمام علي 
رحمان، األحد، زيارة رسمية إلى 
الكويت تستمر ثالثة أيام يجري 

خاللها مباحثات مع األمير الشيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح، 

وينتظر أن تشهد توقيع اتفاقيات 
تعاون بين الكويت وطاجيكستان في 

عّدة مجاالت.

◄ قال العميد بسام بن زكي عطية 
من المباحث العامة، ورئيس قسم 

اإلعالم في جامعة الملك سعود، إّن 
ثماني مدن سعودية كانت مسرحا 

ألضخم شبكة تجسس إيرانية تجري 
محاكمة أعضائها حاليا، وان 64 فئة 
معلوماتية عسكرية وأمنية ومدنية 
نقلت إلى إيران من سبعة قطاعات 

مختلفة.

◄ نفى نائب وزير الخارجية 
الكويتي، خالد سليمان الجار، األحد، 

ما تناقلته وسائل إعالم يابانية عن 
تطرق البيان الختامي الكويتي-

الياباني بعد زيارة رئيس الوزراء 
الكويتي الشيخ جابر المبارك 

الحمد الصباح لليابان إلى المناطق 
المتنازع عليها بين الصين واليابان.

◄ قتل األحد مدنيان في انفجار 
سيارة ملغومة استهدفت رتال عراقيا 
في منطقة اللطيفية جنوب العاصمة 

بغداد، كما جرح 11 شخصا بينهم 
ثالثة جنود.
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أخبار

ــــــم داعش يضاعف توجيه ”رســــــائله“  تنظي
الدموية مستغال هزمية تنظيم القاعدة في 
ــــــف العربي، بهدف  ــــــى يد التحال املكال عل
احلصول على موطئ قدم له في اليمن ذي 
املوقع االستراتيجي املجاور ملنطقة اخلليج 
احلصينة باستقرارها وثرائها ومنظومتها 

األمنية احملكمة.

«الجماعات املتطرفة تســـتغل الصراعات التي لم تحل بعد في الشرق األوسط لتجعل منه ثكنة 

لها وتهدد استقراره وتقوض أمنه}.

النا نسيبة
 مندوبة اإلمارات الدائمة لدى األمم املتحدة

«نؤكد التزام دولة الكويت باحترام ســـيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. ليس 

من املنطقي أن تتهم الكويت بالتدخل في الشؤون الداخلية إليران}.

خالد اجلارالله
 نائب وزير اخلارجية الكويتي 

مواجهة داعش بعد التخلص من القاعدة

باختصار

} بعقوبــة (العــراق) - حـــذر نائـــب بالبرملان 
العراقـــي، األحد، من تعّرض ســـكان مناطق في 
محافظـــة ديالى ”إلبادة جماعية“ داعيا حكومة 

بغداد إلى تدخل عاجل ألنقاذ هؤالء السكان.
وتعيش احملافظة الواقعة شـــمال العاصمة 
بغـــداد وضعا أمنيا بالغ الســـوء بفعل تضافر 
عّدة عوامل حّولت حياة سكانها إلى ”جحيم“، 

بحسب تعبيرهم.
فاحملافظـــة التي تصّنـــف ضمن احملافظات 
املختلطة بفعل تعايش أبناء الطائفتني السنية 
والشيعية على أرضها، تتعّرض لضغط مزدوج 
من قبـــل تنظيم داعش الذي لـــم تنجح احلرب 
فـــي اقتالعه مـــن بعـــض مناطقها، ومـــن قبل 
امليليشـــيات الشيعية التي خاضت احلرب على 
تنظيم داعش وتتولى مســـك األرض في بعض 
املناطق وتســـّلط عقابا جماعيا على ســـكانها 

بدعوى تعاونهم مع التنظيم املتشّدد.
ويضاعف معاناة سكان ديالى وقوعها إلى 
جوار إيران، التي ســـبق أن أعلنت عن اتخاذها 
حزاما أمنيا بعمـــق ٤٠ كيلومترا داخل أراضي 
احملافظة، فيما ال يتـــرّدد عراقيون في التحذير 
من أن عنف امليليشـــيات ضّد ســـكان ديالى هو 
جزء مـــن مخّطط للتطهيـــر الطائفي باحملافظة 

جلعلها محافظة شيعية بالكامل.
وحّمل النائب عن حتالـــف القوى العراقية 
رعد الدهلكي، األحد، احلكومة احمللية في ديالى 
مســـؤولية إزهاق األرواح فـــي بعض األقضية 
التي يتعّرض سكانها –حسب تعبيره- ”إلبادة 
جماعية“ داعيا احلكومة املركزية في بغداد إلى 

التدخل العاجل.
وأشار الدهلكي إلى خضوع عدد من أقضية 
احملافظـــة إلى حصـــار مـــن قبل امليليشـــيات 
الشـــيعية، قائال فـــي بيان إن ”بعـــض أقضية 
محافظة ديالى وفي مقدمتها املخيسه ودوجمة 
وزاغنية وبهرز تتعـــرض إلى حصار إجرامي، 

وُمينع إدخال املواد الغذائية والطبية إليها، ما 
تســـبب في نفادها، إضافة إلى عملية القتل مع 
سبق اإلصرار“، معتبرا أن ”هذه إبادة جماعية 

ترتكب بحق املدنيني“.
واتهـــم الدهلكـــي القـــوات األمنيـــة بغض 
الطرف عـــن االنتهاكات قائال في بيانه إن ”تلك 
العمليات جتري حتت أنظار اجلهات األمنية“، 
ومشيرا إلى أن ”ذلك يتعارض مع مبادئ حقوق 
اإلنسان والدستور العراقي الذي كفل للمواطن 
العيـــش بأمان وحرية في أي منطقة من مناطق 
هذا البلد“. وحّمل الدهلكي احلكومتني املركزية 
واحمللية ”مســـؤولية زهـــق األرواح في بعض 
أقضيـــة احملافظـــة جـــّراء احلصـــار املفروض 
عليهـــا“، منتقدا ”تلك األســـاليب التي ال تبغي 
ســـوى دق إســـفني الفرقة بني مكونات الشعب 

العراقي“.

وتابع أن ”استمرار استهداف هذه األقضية 
ال ميكن تفســـيره سوى باعتباره مخططا يرمي 
إلـــى إفراغ هذه األقضية من ســـكانها وإحداث 
تغييـــر دميغرافي لصالح جهـــات معينة“، في 
إشـــارة إلى ما يعتبره البعض عملية ممنهجة 

لطرد السكان السّنة من احملافظة.
ودعـــا الدهلكـــي رئيـــس احلكومـــة حيدر 
العبادي واألجهـــزة األمنية واملنظمات الدولية 
املعنية بحقوق اإلنســـان إلـــى التدخل العاجل 

إلنهاء معاناة تلك األقضية“.
وجـــاء كالم الدهلكـــي بعد أن حـــذر رئيس 
مجلـــس النـــواب ســـليم اجلبـــوري، األحد من 
انـــزالق ديالى نحو الفوضـــى. كما ورد حتذير 
مماثل على لسان عضو مجلس محافظة ديالى 
أحمـــد الربيعي الـــذي لفت إلـــى تأثير الوضع 
األمنـــي في ديالـــى على الوضع فـــي العاصمة 

بغـــداد، الفتـــا إلى ”التهـــاب حـــدود ديالى مع 
العاصمة مرة أخرى في ضوء التطورات األمنية 
الراهنـــة وبـــروز خاليـــا داعش النائمـــة التي 
حتاول اســـتغالل املناطق الزراعية كبؤر جلذب 

املتطرفني وتصدير العمليات االنتحارية“.
وأعلنـــت قيادة شـــرطة ديالـــى، األحد، عن 
عقد مؤمتر عشائري موسع شرق ب عقوبة مركز 
احملافظـــة بحضـــور رئيس منظمة بـــدر هادي 

العامري ملعاجلة امللف األمني.
ومنظمة بدر الشـــيعية جزء من املشكلة في 
محافظـــة ديالى، كـــون امليليشـــيا التابعة لها 
تتحّكـــم بالوضع األمني في عـــدد من مناطقها، 
كما أّن احملافظ املنتمي للمنظمة مثنى التميمي، 
يخوض صراعا شرســـا للبقـــاء باملنصب رغم 
قرار مجلس احملافظة بإقالته على خلفية فشله 

في إدارة شؤونها مبا في ذلك الشأن األمني.

ديالى بعد «التحرير»

ديالى العراقية على شفا الفوضى الشاملة

} الريــاض - أعلن مصدر رســـمي ســـعودي، 
األحـــد، أن وحـــدات مـــن القـــوات المســـلحة 
السعودية، برية وبحرية، وصلت ليلة السبت-
األحد إلـــى مدينتي أنقرة وأزميـــر التركيتين، 
للمشـــاركة فـــي تمريـــن ”إي آف إي آس 2016“ 
الـــذي يعد أحـــد أكبر التمارين العســـكرية في 

العالم ويستمر شهرا كامال.
ونقلت وكالة األنباء الســـعودية الرســـمية 
األحـــد، عن قائد التمريـــن العقيد البحري علي 
بن محمد الشـــهري، قوله إن التمرين المذكور 
ميداني متعدد الجنســـيات يقام على األراضي 
التركية ويعد أحد أكبر التمارين العسكرية في 
العالم من حيث عدد القوات المشاركة واتساع 

مسرح العمليات بين مدينتي أنقره وأزمير.
وأشـــار إلى أنـــه سيشـــارك فـــي التمرين 
عـــدد من الدول مـــن ضمنها المملكـــة العربية 

السعودية ممثلة بقوات برية وبحرية.
ومن جهتها أعلنت وســـائل إعالم سعودية 
أن 11 دولـــة مـــن بينهـــا الواليـــات المتحـــدة 
وألمانيـــا وقطر ستشـــارك فـــي التمرين. كما 
نقلت عن مصادر ســـعودية قولها إن 8 طائرات 
ســـعودية من طراز تورنيدو ستصل الحقا إلى 
تركيـــا للمشـــاركة في تدريبات جوية تســـتمر 

عشرين يوما.
وأوضح الشـــهري أن التمريـــن يهدف إلى 
حفـــظ األمـــن واالســـتقرار الدولـــي، وتضامن 
لمواجهـــة  واالســـتعداد  المشـــتركة،  الـــدول 
التنظيمـــات اإلرهابية وإبراز القـــدرات ورفع 
الكفـــاءة العاليـــة، وتعزيز التعـــاون وتوثيق 
التفاهم العســـكري، وتنفيـــذ المهام المختلطة 
في بيئة متعددة الجنســـيات، إلى جانب تنفيذ 
مخطط التحميل والنقل االستراتيجي للقوات 

من مناطق تمركزها.
وأشـــار إلى أنه تم تحقيق الهدف من خالل 
نقل القوات المشـــاركة من مناطق في المملكة 
إلى مدينتي أنقرة وأزمير، وذلك في ظل تنامي 

التهديدات اإلرهابية.
بشـــمال  الباطـــن  حفـــر  منطقـــة  وكانـــت 
الســـعودية قـــد احتضنت منذ أشـــهر مناورة 
كبـــرى تحت اســـم رعد الشـــمال شـــارك فيها 
عدد كبير من الدول واســـتخدمت فيها أسلحة 

ومعدات متطورة.
وتكشـــف الســـعودية من خـــالل تنظيمها 
ومشـــاركتها في منـــاورات عســـكرية ضخمة، 
عن تطـــور كبير في قّوتها العســـكرية، مواكب 
لتصاعـــد التهديدات والمخاطر، ومســـاير في 
نفس الوقت لتطور فـــي عقيدتها الدفاعية من 
التعويل على التحالف مع القوى الدولية، إلى 
التعويـــل على الذات، وعلـــى تحالفات إقليمية 
تتولـــى المملكة ذاتهـــا تأسيســـها وقيادتها، 
على غرار التحالف العربي لدعم الشـــرعية في 
اليمن، والتحالف اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب.

السعودية تشارك 

في مناورة ضخمة بتركيا

رعد الدهلكي:

مخطط إلحداث تغيير 

ديمغرافي لصالح جهات 

معينة



الجمعي قاسمي

} تونس - فشلت تنسيقية االئتالف الرباعي 
احلاكم في تونس، مســــاء الســــبت، في عقد 
اجتماعهــــا األســــبوعي لتنســــيق مواقفهــــا 
وتوجهاتها السياســــية التي عادة ما يستند 
إليهــــا رئيــــس احلكومــــة احلبيــــب الصيــــد 
في معاجلــــة امللفات التي تواجــــه حكومته، 
ليتعمق بذلك الشــــرخ الذي أخل بالتوازنات 
السياســــية، ومكن حركة النهضة اإلسالمية 
من مســــاحة جديدة للمنــــاورة ضمن حلقات 
مسلسل عراك سياسي جعل البالد تدخل في 

أزمة حكم وصفتها املعارضة بـ“الشاملة“.
ورأى مراقبون أن هذا الفشل كان متوقعا 
على ضــــوء التطــــورات التي ســــبقت موعد 
هــــذا االجتماع، وخاصة منهــــا تلك املرتبطة 
باســــتقالة رضــــا باحلاج من رئاســــة الهيئة 
السياسية حلركة نداء تونس، وبتزايد غضب 
واستياء سليم الرياحي رئيس حزب االحتاد 
الوطني احلــــر، وارتفاع حدة انتقادات حزب 
آفــــاق تونس لألداء احلكومي، وهي تطورات 
ألقــــت بظالل كثيفــــة على الوضــــع العام في 
البالد ُيرجح أن تكون لها تداعيات أخرى قد 

تزيد من تأزمي املشهد في قادم األيام.
غيــــر أن هذا الفشــــل بقدر ما كشــــف عن 
انهيار وشيك لهذا االئتالف الرباعي احلاكم، 
فإنه بالقدر نفســــه منح حركة النهضة فرصة 
لُتحكم ســــيطرتها علــــى احلكومــــة احلالية 
برئاسة احلبيب الصيد، وتنتقل إلى ممارسة 
احلكم بشكل واضح بعد أن كانت ُمتارسه من 

خلف الستار.
ويتجلــــي هذا التحول البارز في املشــــهد 
السياسي من خالل التحركات التي يقوم بها 

رئيس حركة النهضة راشــــد الغنوشي الذي 
أصبــــح مكتبه في منطقــــة ”مونبليزير“ قبلة 
ملختلف القوى السياســــية التي كانت سابقا 
تتجه نحو ”البحيــــرة“ حيث مقر حركة نداء 
تونس، وإلى قرطاج حيث القصر الرئاســــي، 

وإلى ”القصبة“ حيث مقر احلكومة.
ويشــــهد مقر حركة النهضة هــــذه األيام 
حراكا غيــــر معهود، حتى أن احلبيب الصيد 
أضحــــى يتكئ علــــى حركة النهضــــة لتوفير 
احلزام السياسي له وحلكومته، كما أن سليم 
الرياحي رئيــــس حزب االحتاد الوطني احلر 
الشريك في االئتالف الرباعي احلاكم، لم يجد 
سوى راشد الغنوشــــي للتشاور معه بعد أن 

علق مشاركته في هذا االئتالف.
وبالتــــوازي مع ذلك، كثف الغنوشــــي من 
تصريحاتــــه الداعمــــة للحكومــــة، حتى بدا 
كأنه احلاكــــم الفعلي لتونــــس، وهو انطباع 
يســــود منذ مدة غالبية األوســــاط السياسية 
التونســــية التــــي ال تتــــردد فــــي القــــول إن 
السياســــية  واملعارك  الضيقــــة  احلســــابات 
اجلانبية التــــي تخوضها بني احلني واآلخر 
القــــوى الليبرالية مكنت حركــــة النهضة من 
العــــودة إلــــى احلكم مــــن بابه الواســــع بعد 

سيطرتها على البرملان بأغلبية نسبية.
التونســــي  السياســــي  احمللــــل  وُيؤكــــد 
منذر ثابــــت، هذه القراءة السياســــية، حيث 
قــــال لـ“العــــرب“، إن الراهن السياســــي في 
البــــالد يعكــــس حقيقتني؛ األولى تشــــير إلى 
أن حركــــة النهضــــة اإلســــالمية ”متثــــل اآلن 
القوة السياســــية والبرملانية األولى وفق كل 
والسياســــية  التنظيمية  واملعطيات  املعايير 
واإليديولوجيــــة، بينمــــا تؤكــــد الثانيــــة أن 
األحــــزاب ذات املرجعيــــة العلمانيــــة علــــى 
اختالف تشــــكيالتها أصبحت ضعيفة وغير 
متماســــكة، باإلضافة إلى فقدانها خلط سير 

واضح ومتماسك“.
واعتبر أن اخلطير في هذا املشهد هو أنه 
فــــي الوقت الذي ”ُتواصل فيــــه تلك األحزاب 

خوض معارك سياسية جانبية وغير منتجة، 
تندفع حركــــة النهضة نحو تعزيــــز تأثيرها 
ونفوذهــــا في املشــــهد السياســــي العام في 
البالد، مستفيدة  من اختالل التوازن الراهن 
لصاحلهــــا، وبالتالــــي توظيفه في اإلمســــاك 

بخيوط اللعبة السياسية“.
وتابع في تصريحه لـ“العرب“، أن تراجع 
دور وتأثيـــر القـــوى الليبرالية فـــي املعادلة 
الراهنة، بسبب االســـتقالة السياسية حينا، 
والتنازالت حينا آخـــر حتت عناوين متعددة 
منها ”التراجع التكتيكي“، ولد فراغا سياسيا 
منح حركة النهضة مســـاحات جديدة للتمدد 

في عالقة باحلكم“.

وذهـــب منذر ثابت إلى حـــد القول إن تلك 
العوامـــل واملســـتجدات ”جعلت الغنوشـــي 
يبـــدو اليوم كأنـــه احلاكم بأمره فـــي البالد، 
بعـــد أن أصبح املرجـــع األول ملختلف القوى 
السياســـية مبـــا في ذلـــك رئيـــس احلكومة 
احلبيب الصيد الذي أصبح ُينسق مع حركة 
النهضـــة بحثا عن غطاء سياســـي بعد أزمة 
حركة نـــداء تونس، وتصدع االئتالف احلاكم 
على مســـتوى بقية مكوناته الثانوية“، وذلك 
في إشـــارة إلى حزبي آفـــاق تونس واالحتاد 

الوطني احلر.
وُتشـــاطر مختلف القراءات السياسية ما 
ذهب إليه منذر ثابت، حتى أن املتابعني للشأن 

التونسي ال يترددون في القول إن التطورات 
السياسية املتسارعة في البالد، جعلت حركة 
النهضة اإلسالمية اليوم، تتحول إلى ”املوزع 

األول لألوراق السياسية في لعبة احلكم“.
ويجد هذا الوصف صـــدى له في مواقف 
وأدبيـــات املعارضـــة التونســـية التـــي رغم 
حتميلها مسؤولية تردي األوضاع في البالد 
إلى حركتي النهضـــة ونداء تونس، ال ُتخفي 
خشـــيتها من أن تونـــس اقتربت من منعطف 
خطيـــر، وأصبحـــت ”تعيش وضعـــا كارثيا 
وأزمـــة حكم شـــاملة، ال يوجد فـــي الواقع ما 
يؤشـــر علـــى إمكانيـــة جتاوزهما فـــي املدى 

املنظور“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وصل إلى مطار القاهرة 
الدولي، األحد، إبراهيم ولد داداه 

وزير العدل والمبعوث الخاص 
للرئيس الموريتاني في زيارة 

لمصر تستغرق عدة أيام يلتقي 
خاللها عددا من كبار المسؤولين 

المصريين لتوجيه الدعوة 
للرئيس عبدالفتاح السيسي 

للمشاركة في القمة العربية التي 
تستضيفها موريتانيا ألول مرة 

في تاريخها في يوليو المقبل.

◄ دعا العاهل المغربي، الملك 
محمد السادس، جيش بالده، 

إلى ”مضاعفة الجهود، لمجابهة 
تنامي مخاطر اإلرهاب والجريمة 

المنظمة العابرة للحدود“، 
جاء ذلك في رسالة وجهها 

إلى الجيش، بمناسبة الذكرى 
الستين لتأسيسه.

◄ استؤنفت الحركة التجارية 
على الحدود بين تونس وليبيا 

بعد توقف استمر نحو أسبوعين 
مع توصل البلدين إلى اتفاق 

لرفع العراقيل المفروضة على 
معبر رأس الجدير الحدودي 

إثر تظاهرات حاشدة للمطالبة 
بفتحه.

◄ أفادت مصادر إعالمية بأن 
فرع جمعية الهالل األحمر الليبي 
في بنغازي كشف عن عثوره على 
مقبرة جماعية بمنطقة الهواري 

ببنغازي تضم رفات ما يزيد على 
20 شخصا.

◄ قال وزير الخارجية 
البريطاني، فيليب هاموند، إن 
من المحتمل أن يزيد متشددو 

بوكو حرام من تعاونهم مع 
تنظيم داعش إذا عزز التنظيم 

تواجده في ليبيا، جاء ذلك خالل 
مؤتمر أمني في نيجيريا بشأن 

التعاون بين الجماعتين.

باختصار

النهضة تستأثر بالحكم بعد سيطرتها على البرلمان التونسي
[ حسابات سياسية ضيقة منحت النهضة مساحة جديدة للتمدد [ الغنوشي ينتقل من الحكم من وراء الستار إلى الواجهة
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} فيينــا - تســـتضيف العاصمة النمســـاوية 
فيينـــا، اإلثنـــني، مؤمترا دوليـــا لبحث األزمة 
الليبية ودعم حكومة الوفاق الوطني برئاســـة 
فايـــز الســـراج لتثبيـــت مؤسســـات الدولـــة 
ومكافحة اإلرهاب. وقد دعا لهذا املؤمتر وزيرا 

خارجيتي إيطاليا والواليات املتحدة.
وأرجع متابعون سبب عقد هذا املؤمتر في 
فيينا إلى اهتمام النمســـا الكبير بأزمة تدفق 
الالجئـــني إلى أراضيها، حيث تخشـــى من أن 
تتحـــول ليبيا إلى نقطة عبـــور الالجئني عبر 
البحر املتوسط في اجتاه إيطاليا، قبل التحرك 

في اجتاه أراضيها.
ومن املقـــرر أن يترأس فايز الســـراج هذا 
املؤمتـــر، الـــذي يعـــد فرصـــة لدعـــم خيارات 
حكومته، إلـــى جانب باولـــو جنتلوني، وزير 

خارجية إيطاليا، وجون كيري، وزير اخلارجية 
األميركي، بحضور ممثلـــني عن الدول املعنية 
بالشـــأن الليبي مثل اجلزائـــر وتونس ومصر 
وفرنســـا وأملانيـــا واملغـــرب وقطر وروســـيا 
والســـعودية وأســـبانيا والســـودان وتركيـــا 
واإلمـــارات وبريطانيـــا، باإلضافة إلى ممثلني 
عـــن االحتادين األوروبـــي واألفريقي وجامعة 

الدول العربية.
الليبية،  وأكدت صحيفة ”بوابة الوســـط“ 
أن ”مؤمتر فيينا بشأن ليبيا سوف يقدم الدعم 
الكامـــل للمجلس الرئاســـي حلكومـــة الوفاق 
الوطنـــي والقـــرارات الصادرة عنـــه، خاصة 
قرار تشـــكيل احلرس الرئاسي وغرفة عمليات 
عسكرية ملواجة (داعش)، والتأكيد أن املجلس 
الرئاســـي هو القائد األعلى للقوات املســـلحة 

الليبيـــة، وضرورة توقـــف أي دعم أو تواصل 
مع املؤسسات املوازية“.

ويأتـــي هـــذا املؤمتر يومني بعـــد مراجعة 
واشـــنطن موقفها مـــن القـــرار املتعلق بحظر 
الســـالح، حيث أفاد مسؤولون ودبلوماسيون 
أميركيـــون بـــأن الواليـــات املتحدة مســـتعدة 
لتخفيـــف هذا احلظر بهدف مســـاعدة حكومة 
الوفاق الوطنـــي على محاربـــة تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
ويعد تسليح اجليش معضلة ليبيا الكبرى 
التي ُفرض عليها حظر على بيع األســـلحة من 
قبل مجلس األمن الدولي منذ سنة 2011، وهو 
ما حـــال دون اجتثـــاث املجموعـــات املتطرفة 

املنتشرة في كل املدن والبلدات تقريبا.
ومعلوم أن حكومـــة الوفاق اتخذت بعض 

اخلطوات الستعادة الســـيطرة على الوزارات 
والبـــدء بتشـــكيل قـــوة جيش وطنيـــة فعلية، 
في  حيث أعلنت تشـــكيل قوة ”حرس رئاسي“ 
وقت سابق من هذا األســـبوع حلماية املباني 
احليويـــة  واملنشـــآت  احلكوميـــة  واملواقـــع 

والشخصيات املهمة.

مصـــادر  أفـــادت   – تنــدوف (الجزائــر)    {
إعالمية بـــأن منظمات دوليـــة ُتعنى بحقوق 
اإلنســـان طالبت قيادات جبهة البوليساريو 
االنفصاليـــة بتكثيف املراقبـــة على مخيمات 
تندوف نظـــرا لتســـجيل انتهـــاكات خطيرة 

حلقوق األطفال.
ومثلما أفادت الرابطة املغربية للمواطنة 
وحقوق اإلنسان، بأن وضعية أطفال املخيمات 
بتنـــدوف مزرية خاصـــة وأنه يتـــم تعبئتهم 
عبـــر مقررات دراســـية تشـــجع علـــى العنف 
واحلـــروب والكراهية، نّدد نشـــطاء مغاربة، 
بوضعيـــة هـــؤالء األطفـــال املهّجرين قســـرا 
والذيـــن مت اجتثاثهـــم عنـــوة مـــن جذورهم 
وجتنيدهـــم والرمـــي بهـــم داخـــل النزاعات 
بعمليـــات  للقيـــام  املســـلحة  والصراعـــات 

انتحارية.
وأعرب املفوض السامي حلقوق اإلنسان 
بـــاألمم املتحـــدة زيد رعد احلســـني، في وقت 
من جـــراء حالة  ســـابق، عن ”قلقه الشـــديد“ 
اإلحباط املتنامية في صفوف الشـــباب الذين 
يعيشـــون في مخيمات تنـــدوف، واملعرضني 
ملخاطر التجنيد من قبل املجموعات اإلرهابية 

التي تنشط في املنطقة.
وكان املغرب قد حذر قبل سنوات من انضمام 
ســـكان مخيمات تندوف إلى تنظيم القاعدة، 
الناشـــط فـــي الصحـــراء األفريقيـــة الكبرى،

 داعيا املجتمـــع الدولي إلى مراقبة األوضاع 
في تندوف خاصة في ظل حتول البوليساريو 

تدريجيا إلى منظمة داعمة لإلرهاب.

يشار إلى أن محمد صالح التامك املندوب 
العـــام إلدارة الســـجون في املغـــرب، أكد في 
تصريحات ســـابقة أن اجلماعـــات اإلرهابية 
التي تنشـــط مبنطقـــة الســـاحل والصحراء 
االنفصـــال، لدعـــاة  مناصـــرة  أصبحـــت 
 وأن ما ال يقل عن 100 عضو من البوليساريو 
ينتمـــون للقاعدة ببـــالد املغرب اإلســـالمي، 

وحركة التوحيد واجلهاد بغرب أفريقيا.

هذا ودعا تقرير املركز الدولي للدراســـات 
حـــول اإلرهـــاب التابـــع ملجموعـــة التفكيـــر 
فـــور  إنســـتيتيوت  ”بوتومـــاك  األميركيـــة، 
بوليســـي ســـتاديز“، إلى تفكيك ميليشـــيات 
البوليســـاريو وإطـــالق ســـراح احملتجزيـــن 
أصبحـــت  التـــي  تنـــدوف،  مخيمـــات  فـــي 
”مجاال خصبـــا“ ملجندي القاعـــدة والتهريب 

بجميع أشكاله.

وقـــال مديـــر املركز، يونـــاه ألكســـندر، 
إن ”املجموعـــة الدوليـــة أصبحـــت مدعـــوة 
أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى إلـــى العمـــل 
علـــى إحصـــاء ســـكان مخيمات تنـــدوف“،
 مبرزا أن هذه املخيمات متثل ”تهديدا لألمن 
اإلقليمـــي، لكونهـــا أصبحت مجـــاال خصبا 

لتجنيد اإلرهابيني واملهربني“.
وحـــذرت الدراســـة، التـــي تناولت واقع 
أفريقيـــا  بشـــمال  اإلرهابيـــة  التهديـــدات 
والســـاحل، مـــن أن تنظيـــم القاعـــدة ببالد 
املغرب اإلسالمي وجماعات إقليمية متطرفة 
أخرى تبحـــث عن ”اســـتغالل الوضع بهذه 
املخيمات التي تخضع ملراقبة البوليساريو 

للقيام بحمالت جتنيد مكثفة“.
واعتبـــر خبـــراء أمنيـــون أن اجلزائـــر 
أراضيهـــا  علـــى  يحصـــل  عمـــا  مســـؤولة 
تنـــدوف  انفصالّيـــي  بـــني  تواطـــؤ  مـــن 
واملجموعات اجلهاديـــة ومن حاالت انتهاك 
حقـــوق اإلنســـان املرتكبة في حق الســـكان 
الصحراويني، وشـــّددوا علـــى أنه ”مبوجب 
مبـــادئ القانـــون الدولـــي، تكـــون الدولـــة 
املرتكبـــة  األعمـــال  جميـــع  عـــن  مســـؤولة 
علـــى ترابهـــا وعـــن كل األشـــخاص الذين 
يعيشـــون بها أو تابعني لنفوذها الترابي“،

 ومـــن هـــذا املنطلق فإنه يجب علـــى الدولة 
احملتضنة للبوليساريو أي اجلزائر، اإلجابة 
أمام مجلس األمن الدولي على األعمال التي 
تهدد الســـلم اإلقليمـــي واملتعلقـــة بتواطؤ 

البوليساريو مع املتشددين.

مؤتمر فيينا حول ليبيا فرصة أمام السراج لدعم خيارات حكومته

منظمات دولية ترسم صورة قاتمة عن أوضاع أطفال تندوف

اســــــتفادت حركة النهضة من ارتباك املشــــــهد السياسي في تونس بعد األزمات املتالحقة 
التي عاشــــــتها وتعيشــــــها حركة نداء تونس وتداعياتها على االئتالف لتفرض ســــــيطرتها 

وتكون صاحبة القرار األول في ما يتعلق بالعديد من امللفات احملورية.

{المغـــرب ينبغـــي أن تكون فيه تعددية سياســـية حقيقيـــة، وليس أحزاب ُتصنع، ثـــم يتم رمي برنامج أخبار

الحكومة في سلة المهمالت فال تكون هي الفاعلة أو اآلمرة أو المبادرة}.

نبيلة منيب
األمينة العامة للحزب االشتراكي املوحد في املغرب

{يجب أن نتمســـك بوحدتنا الوطنية ومنطقة القبائل جزء ال يتجزأ من الجزائر، ومشاكل أبنائها 

هي المشاكل نفسها التي تعانيها غالبية فئات الشعب الجزائري ببقية ربوع الوطن}.

محمد نبو
األمني األول جلبهة القوى االشتراكية في اجلزائر

النهضة تفرض سيطرتها على كل شيء

حقوق األطفال في تندوف منتهكة

مؤتمر فيينا يترأسه فايز السراج، 

إلى جانـــب باولو جنتلونـــي، وزير 

خارجيـــة إيطاليا، وجـــون كيري، 

وزير الخارجية األميركي

◄

منذر ثابت:

اختالل التوازن الراهن وظفته 

النهضة لإلمساك بخيوط 

اللعبة السياسية



} واشــنطن- كثفت اإلدارة األميركية وعمالقة 
االنترنت الجهـــود لصد دعايـــة تنظيم الدولة 
اإلسالمية على الشبكة ومواقع التواصل، لكن 

اليزال من الصعب تقييم النتائج.
ومنـــذ بداياتـــه يســـتخدم تنظيـــم داعش 
االنترنـــت لتجنيـــد مقاتليـــن من أجـــل ”دولة 
خالفته“ في العراق وسوريا أو لتشجيع أفراد 

حول العالم على تنفيذ اعتداءات.
األميركيـــة  اإلدارة  حشـــدت  ولمواجهتـــه 
دعم الشـــركات الكبرى لمواقـــع التواصل على 
غرار تويتر أو فيســـبوك، التي ضاعفت إغالق 
حســـابات يســـتخدمها الجهاديـــون. وخـــالل 
األســـبوع المنقضـــي صـــرح المدير الســـابق 

لمجلة تايم ريتشـــارد ستينغل في مؤتمر قائال 
”أعلن تويتر أنه أغلق حوالي 200 ألف حســـاب. 
لكنه في الواقع أغلق عددا أكبر بكثير“. وتابع 
في المؤتمر بعنوان ”كسر صورة  ســـتينغل – 
تنظيم الدولة اإلســـالمية“ – إن ”يوتيوب محا 
ماليين تســـجيالت الفيديـــو. وخصص موقع 
فيســـبوك مئـــات الموظفين للعمـــل على مدار 

الساعة إلزالة المضمون المسيء“.
ويقـــول محلـــل أمني“ممـــا ال شـــك فيه أن 
أنصـــار تنظيـــم الدولة اإلســـالمية على تويتر 
وغيره يواجهون ضغوطا كبرى وأن نشـــاطهم 
أقل بكثير من العام الفائت أو حتى مطلع العام 
الجـــاري“. وأضاف أن أنصار التنظيم ”تراجع 

عدد متابعيهم وقل عدد تغريداتهم“.
واســـتدرك ”لكنهـــم فـــي الواقع مـــا زالوا 
قادريـــن على نشـــر دعايتهم في أوســـاط نواة 
متشـــددة من الموالين تشـــهد تقلصا، إال أنهم 
يواجهـــون صعوبـــات في نشـــرها على نطاق 

واسع وإيصالها إلى مجندين محتملين“.
كما لفـــت خبيـــر شـــؤون الجهاديين ويل 
ماكانتـــس إلـــى أن ضغوط شـــبكات التواصل 
آتت أكلها بحيث ”حـــول أنصار تنظيم داعش 
اهتمامهم إلى منصات أصغر، على غرار تطبيق 
تيليغرام، لنشـــر دعايتهـــم“. لكنهم ”يحاولون 
الحفاظ على وجودهـــم على المنصات الكبرى 

ألنها المورد الفعلي للمجندين“.

غير أن بعـــض الخبراء أقل تفـــاؤال بكثير 
على غـــرار ريتا كاتز مديرة شـــركة ”ســـايت“ 
األميركيـــة التي باتت مرجعا في مراقبة مواقع 
الجهاديين.؛ فهي تعرب عن الغضب المتواصل 
إزاء الذين يؤكدون استشـــفاف تباطؤ لنشـــاط 

الجهاديين على اإلنترنت.
وقالت إن ”منشـــورات تنظيـــم داعش على 
اإلنترنـــت ازدادت إلـــى الضعفيـــن على األقل 
منذ العـــام الفائت“ مذكرة بإطالق منشـــورات 
”القسطنطينية“ بالتركية و“المنبع“ بالروسية 
أو أســـبوعية ”النبـــع“ اإلخباريـــة“. وأضافت 
أن ”العثور على هذه المنشـــورات على تويتر 

وفيسبوك وتيليغرام وتامبلر، سهل جّدا“.

} لنــدن- اعتبـــر رئيـــس بلدية لندن الســـابق 
بوريس جونســـون المؤيد لخـــروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي في مقابلة نشـــرت األحد 
أن االتحاد يســـعى ألن يفعل مثـــل الديكتاتور 
النـــازي أدولـــف هتلر في محاولتـــه بناء دولة 

عظمى.
وأوضح جونســـون في مقابلة مع صحيفة 
صنـــداي تلغراف أن تاريـــخ أوروبا حافل منذ 
ألفـــي عـــام بمحـــاوالت لتوحيد القـــارة تحت 
راية ســـلطة واحـــدة على غرار مـــا كانت عليه 

اإلمبراطورية الرومانية.
وقـــال إن ”نابوليـــون وهتلر وأشـــخاصا 
عديدين حاولوا فعل ذلك وانتهى األمر بطريقة 
مأساوية. االتحاد األوروبي هو محاولة أخرى 
بطـــرق مختلفـــة“. وأضاف ”ولكـــن ما ينقص 
جوهريا هو المشـــكلة األبديـــة، أي عدم وجود 
والء حقيقـــي لفكرة أوروبا. (…) ليســـت هناك 
ســـلطة واحدة يمكن احترامها أو فهمها، هذا 

هو سبب هذا الفراغ الديمقراطي الهائل“.
وجـــدد جونســـون – الـــذي يعتبـــر أبـــرز 
شـــخصية سياســـية تنـــادي بالخـــروج مـــن 
التأكيد على أن بريطانيا ســـتصبح  االتحاد – 
”مزدهـــرة أكثر من أي وقـــت مضى“ إذا خرجت 

من االتحاد.
ومـــع أن جونســـون قيـــادي فـــي حـــزب 
المحافظيـــن إال أنـــه يتعـــارض فـــي رؤيتـــه 

لمســـتقبل المملكة المتحدة مـــع زعيم الحزب 
رئيـــس الـــوزراء ديفيـــد كاميرون الـــذي يقود 
حملة إلقناع الناخبين بالتصويت لصالح بقاء 

بالدهم في الكتلة األوروبية الموحدة.
والســـبت حذر كاميرون مـــن أن بريطانيا 
يمكن أن تدخل فـــي مرحلة انكماش اقتصادي 

في حال صوتت لمصلحة الخروج من االتحاد.
وقبل أقل من ســـتة أسابيع على التصويت 
المؤيد والمعارض للبقاء  حصل المعسكران – 
على النســـبة نفســـها  في االتحاد األوروبي – 
في االســـتطالعات الستة األخيرة التي أجراها 

موقع ”ماذا تريد بريطانيا؟“.

وندد مســـؤولون ونواب مـــن حزب العمال 
المعـــارض بتصريحـــات جونســـون. وقالـــت 
ايفيـــت كوبـــر- إحـــدى شـــخصيات الحزب، 
والتـــي ترفض خروج بريطانيـــا من االتحاد – 
إن رئيـــس بلدية لندن الســـابق يمارس ”لعبة 
قـــذرة“، وأضافت ”كلمـــا ثار بهـــذا النوع من 
التصريحات الهســـتيرية أظهر ســـوء التقدير 
المخزي لديه (…)“. وسأل وزير المال الفنلندي 
الكســـندر ســـتاب على تويتر ”ماذا يحدث في 
مهد الحكمـــة والحضارة؟ إنها مقارنة فاضحة 

قام بها بوريس جونسون“. 
وهذه ليســـت التصريحات األولى المثيرة 
للجدل التي يدلي بها جونســـون؛ ففي الشـــهر 
الماضـــي اتهـــم بالعنصرية عندما نســـب إلى 
الرئيس األميركي بـــاراك أوباما ميوال معادية 

لبريطانيا مرتبطة بجذوره ”الكينية جزئيا“.
وحصل جونســـون األحد على دعم نايجل 
فاراج زعيم حزب االستقالل المناهض ألوروبا 
وللهجـــرة، الـــذي قـــال لصحيفـــة ”ميـــل اون 
إنه ســـيؤيده لخالفة ديفيد كاميرون  صنداي“ 

رئيسا للوزراء.
ويعتقـــد الكثيـــر مـــن خبـــراء السياســـة 
البريطانية أن كاميرون ســـيضطر لالســـتقالة 
إذا خرجـــت البـــالد من االتحـــاد األوروبي في 
اســـتفتاء 23 يونيو، وأن جونســـون ســـيكون 

إحدى الشخصيات المرشحة لخالفته.

} طهــران –  يعود البرلمان اإليراني لالنعقاد 
في أواخر مايو في دورة يحمل فيها عشـــرات 
من النواب الجدد مفتاح التعجيل باإلصالحات 
الراميـــة إلـــى زيـــادة االســـتثمارات األجنبية 
وتعزيـــز التجـــارة، لكن مـــن الصعـــب التنبؤ 
بما إذا كان هؤالء النواب ســـيصبحون ســـبب 

نجاحها أم فشلها.
ويحـــل مجلـــس النـــواب الجديـــد الـــذي 
انتخـــب في فبراير الماضـــي والمكون من 290 
مقعدا محـــل المجلس الـــذي كان يهيمن عليه 
المتشـــددون ويشـــعر باالرتياب في سياســـة 
المهادنـــة مع الغرب، وكان يقيد خطط الرئيس 
اإلصالحي حســـن روحانـــي لتحرير االقتصاد 

ورفع مستوى اإلنتاجية.
وقد عزز المرشـــحون المؤيدون لروحاني 
تمثيلهم في المجلس وأصبح 60 في المئة من 

أعضائه نوابا جددا.
ومـــع ذلك تشـــير تقديـــرات مســـتقلة إلى 
أن هذا ســـيكون أول برلمان منـــذ أكثر من 20 
عامـــا دون أغلبية ســـواء مـــن المحافظين أم 
من اإلصالحيين، وربمـــا تتبدل والءات ممثلي 
الشـــعب الجدد بيـــن الفصائـــل المتعددة في 

إيران.
وقالت جميلة قاضيوار النائبة اإلصالحية 
الســـابقة التي تعيش اآلن في لندن ”من ناحية 
(أولـــى) هذه عالمـــة إيجابية… (تؤّشـــر على )
إمكانية وصول قوى جديدة للبرلمان واكتساب 

أشخاٍص جدٍد خبرًة في التشريع�.
وأضافت، لكـــن ”من ناحية أخـــرى… فإلى 
أن يتمكـــن النواب الجدد من اكتســـاب الخبرة 
الالزمة يمكن أن تتفوق مؤسســـات أخرى من 
مؤسســـات الدولة في المنـــاورة على البرلمان 
أو يصبح هؤالء النواب عرضة للتأثر بالنفوذ 

الخارجي“. 
ويؤكد محللون أن الصورة لم تتضح حتى 
داخـــل المجلس نفســـه إذ االنتماءات الحزبية 

في إيران ليســـت جامدة وقد أيد المعســـكران 
بعض المرشـــحين في االنتخابات في حين أن 
الترتيبـــات قبل افتتاح البرلمـــان في 27 مايو 
الحالي قد تؤدي إلى انحياز نواب مســـتقلين 

إلى جانب ّما أو إلى آخر.
ويضيـــف هـــؤالء أن المعركـــة األولى بين 
المعســـكرين المتمثلـــة فـــي اختيـــار رئيـــس 

للمجلس ستشـــكل اختبارا مبكرا إذ أن 
هذه إحدى المهام األولى للبرلمان 

الجديد.
فـــإذا اســـتطاع اإلصالحي 
المخضرم محمـــد رضا عارف 
إزاحـــة الرئيـــس الحالي علي 
الـــذي  المحافـــظ  الريجانـــي 

يتمتع بتأييد عريض فقد يؤذن 
ذلـــك بأن يكـــون المجلـــس أكثر 

تأييدا لروحاني بما يعمل على دفع 
سياساته.

ويتعرض روحاني الذي يمثل تيار الوسط 
لضغوط لخلـــق وظائف ودعم القطاع الخاص 
وتقليل الفســـاد وجعل االقتصاد المتعثر أكثر 
إغـــراء للمســـتثمرين األجانب، وذلـــك لعوامل 
ليـــس أقلهـــا مـــا إذا كان يأمـــل فـــي خـــوض 
انتخابات الرئاســـة التي ســـتجري في يونيو 

عام 2017.
ويشـــعر المعسكران اإلصالحي والمحافظ 
بالقلـــق خشـــية أن تفتقـــر الوجـــوه الجديدة 
إلى الفاعليـــة التي تتيح لهـــا دفع إصالحات 
روحانـــي إلى األمام أو ســـد الطريـــق أمامها، 
وإلـــى الخبرة الالزمة للحفاظ على الوحدة في 

مواجهة االنتكاسات.
ويبـــدو أن الـــروح المعنويـــة أعلـــى بين 
اإلصالحيين وذلك رغم أن أحزابهم الرئيســـية 
مازالـــت محظـــورة بعـــد انتفاضة عـــام 2009 
ووجود شخصيات بارزة كثيرة في السجن أو 

رهن اإلقامة الجبرية.
وكان مجلس صيانة الدستور – وهو هيئة 
دينيـــة غير منتخبـــة مكونة مـــن 12 عضوا – 
قد منع كل الشـــخصيات اإلصالحية المعروفة 
تقريبـــا مـــن خـــوض االنتخابـــات. ثـــم التف 
أنصارهـــم حـــول مجموعـــة من المرشـــحين 

المغمورين الذين عرفوا باسم قائمة األمل.

ووحد أعضـــاء قائمة األمل صفوفهم خالل 
حملة الدعاية االنتخابية. وبفضل دعم حليفي 
روحاني المعتدلين الرئيســـين السابقين أكبر 
هاشمي رفســـنجاني ومحمد خاتمي استطاع 
مرشـــحو القائمـــة إنهاء ســـيطرة المحافظين 
على البرلمان على مدى عشر سنوات وذلك من 

خالل اإلطاحة بكثير من المتشددين.
ويشكك محللون في أن يتمكن اإلصالحيون 
مـــن الحفـــاظ علـــى هـــذا التناغم فـــي األداء 
ويؤكـــدون ضعف النـــواب الجدد فـــي تحدي 

المؤسسة الدينية التي تتمتع بنفوذ كبير.
وروحاني ليس حرا في توجيه السياســـة 
االقتصاديـــة إذ أن مجلـــس صيانة الدســـتور 
يراجـــع كل القوانيـــن كمـــا أن الزعيم 
األعلـــى آية الله علـــي خامنئي له 
المســـائل  في  األخيرة  الكلمـــة 
المهمة في الدولة وســـبق أن 
أصدر مراسيم أغلق بها باب 

مناقشات برلمانية.
سالماتيان  أحمد  ويعتقد 
– النائب الســـابق الذي يعيش 
في باريـــس – أن قائمة األمل قد 
تتفكك بســـرعة إذا فقـــدت زخمها 
تحت مثـــل هذه الضغـــوط وذلك ألن ما 

يوحدها هو الدعم الشعبي فقط.
ويقـــول ”أعضاء قائمـــة األمـــل… يمكنهم 
البقاء متحدين في البرلمان الجديد إذا أمكنهم 
الحفاظ على التأييد الشعبي بتنفيذ إصالحات 
اقتصاديـــة ملموســـة خاصـــة في مـــا يتعلق 

بإيجاد الوظائف“.
وعلـــى النقيـــض يعانـــي المحافظون من 
تشتت حزبي، ولم يستطيعوا توحيد صفوفهم 
خالل الحملـــة االنتخابية ومازالت معنوياتهم 
متأثرة ســـلبا بعد اللطمة القوية التي تلقوها 
فـــي االنتخابات التـــي فقدوا فيهـــا كل مقاعد 

العاصمة طهران وعددها 30 مقعدا.
ويقول متابعون للشأن السياسي اإليراني 
أن األغلبية ستدفع حكومة روحاني إلى اختيار 
معاركهـــا. ويقول محللون إن مـــن المرجح أن 
يركز الرئيس على دفع اإلصالحات االقتصادية 

بدال من التحرر االجتماعي.
ويؤكد هؤالء أن ذلك قد يؤدي إلى مجموعة 
جديدة من المشاكل لتخلق مشاعر إحباط لدى 
ماليين الشـــباب واإليرانيين المتعلمين الذين 
صوتوا لروحاني في انتخابات الرئاســـة عام 
2013 أمال في المزيد من الحريات السياســـية 

واالجتماعية.
ومن بين كل الوجـــوه الجديدة تبلغ أعمار 

12 فـــي المئة من النواب الجدد 40 عاما أو أقل 
وفقـــا لبيانـــات وزارة الداخلية، فـــي حين أن 
60 في المئـــة تقريبا من اإليرانيين دون ســـن 
الثالثين. ورغم انتخاب عدد قياسي من النساء 

لعضوية البرلمان فمازلن يمثلن ستة في المئة 
فقط من إجمالي األعضاء في حين أنهن يمثلن 
نحـــو 60 فـــي المئة مـــن مجمـــوع الطلبة في 

الجامعات.

يحمل البرملان اإليراني اجلديد الذي ســــــينعقد في أواخر الشهر احلالي آمال اإليرانيني 
في اإلصالح على مســــــتويات عدة، غير أن تكافؤ القوى داخل البرملان وعدم متكن شــــــق 
بعينه من حتصيل األغلبية قد يعرقالن مخططات روحاني خاصة في ظل السطوة الكبيرة 

للمؤسسة الدينية.

للمشاركة والتعقيب
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تكافؤ القوى في البرلمان اإليراني الجديد يهدد مشاريع اإلصالح
[ إزاحة الريجاني من رئاسة البرلمان أول مهام المعتدلين [ طموح اإلصالحيين يصطدم بسطوة المؤسسة الدينية المتشددة

االنتظار الطويل

صداع الخروج

◄ أعلنت الشرطة األلمانية األحد 
اعتقال 120 ناشطا بعد مواجهات 

عنيفة مع قوات األمن خالل تظاهرة 
في شرق البالد، لالحتجاج على 

استخدام الطاقة األحفورية.

◄ أكد مسؤولون روس أن كوريا 
الشمالية أفرجت األحد عن المركب 

الشراعي الروسي الذي احتجزه 
حرس السواحل الكوري الشمالي 

منذ يوم الجمعة الماضية.

◄ طوقت الشرطة التركية فندقا في 
العاصمة أنقرة أمس األحد لمنع 
منشقين ينتمون إلى المعارضة 

القومية من عقد مؤتمر حزبي قد 
يقوض خطط الرئيس رجب طيب 

أردوغان لتعزيز سلطاته.

◄ أعلنت أذربيجان األحد عن 
مناورات عسكرية مشتركة مع 

جورجيا وتركيا األمر الذي يرجح أن 
تثير توترات مع أرمينيا المجاورة 

قبل يوم من محادثات في فيينا.

◄ صرح مسؤولون بأن قوات األمن 
الصومالية نجحت في إحباط هجوم 
كبير كان يخطط له مسلحون يشتبه 

انتماءهم لداعش في منزل بالقرب من 
القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو.

◄ وجهت الشرطة األسترالية 
اتهامات لـ5 رجال لالشتباه 

بتخطيطهم للسفر إلى سوريا 
لالنضمام إلى تنظيم داعش من خالل 

رحلة كانت ستبدأ في زورق صغير 
ينقلهم إلى إندونيسيا.

◄ قالت الشرطة إن مباراة مانشستر 
يونايتد مع بورنموث في الجولة 

األخيرة من الدوري اإلنكليزي لكرة 
القدم قد ألغيت بعد تقارير عن وجود 

صندوق مشتبه فيه داخل الملعب.

5

أخبار

الحصار اإللكتروني على داعش يقلص نفوذه دون أن ينهيه

عمدة لندن السابق: االتحاد األوروبي يسير على خطى هتلر

باختصار

«انســـحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي لن يمس بأي اتفاقات تجارة محتملة في حالة توّليت 

منصب الرئيس و سأتعامل بشكل منصف مع الجميع». 

دونالد ترامب
املرشح اجلمهوري النتخابات الرئاسة األميركية

«إذا عارضتم اإلعدامات السياســـية فلماذا تلزمون الصمت حيـــال إعدام مطيع الرحمن نظامي؟ 

هل سمعنا أي تعليقات صدرت من أوروبا؟ كال. أليس هذا ما نسميه سياسة الكيل بمكيالني؟».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

أحمد سالماتيان:

قائمة األمل قد تتفكك 

بسرعة إذا فقدت زخمها 

الشعبي

60
باملئة من النواب في 

البرملان الجديد أعضاء 

جدد قليلو الخبرة 

السياسية
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} بغــداد - أفـــق األزمة السياســـية العراقية 
األخيـــرة ال ينحصر فـــي مجرد األخـــذ والرد 
بني السياســـيني وفق سلوك احملاصصة الذي 
طبع نشـــاط األحزاب الطائفيـــة العراقية منذ 
االحتالل وبدء العملية السياســـية فيه، حيث 
جنحـــت ضغوطـــات أميركيـــة وإيرانية على 
السياســـيني العراقيني في إخـــراج احملتجني 
الغاضبـــني من املنطقـــة اخلضراء األســـبوع 
املاضـــي، وعـــاد الهدوء مؤقتا إلـــى البالد مع 
إعالن الزعيم الديني مقتدى الصدر عن إيقاف 
التظاهر عند املنطقة اخلضراء، ولكن األزمة لم 
تنته بعد، حيث أشار موقع ”نقاش“ التحليلي 
املختص في الشـــأن العراقي إلى أن جلســـات 
البرملان سوف تتكثف في املدة القادمة دون أن 
يكون لذلك أي تأثير على قرار بدأ يسري داخل 
العراقيني بأن النظام البرملاني يجب أن يزول.

ومنـــذ أيـــام يبذل رئيـــس البرملان ســـليم 
اجلبوري جهودا كبيرة إلعـــادة هيبة البرملان 
واستئناف جلساته، لكنه يالقي صعوبة نظرا 
ملواقف السياسيني العراقيني التي باتت اليوم 
أكثر تشددا، وخالفاتهم أكبر من السابق، األمر 
الذي أثر على نســـق نشـــاط األحـــزاب والكتل 
البرملانية ما مثل دافعا للرئيس العراقي فؤاد 
معصوم ملطالبة القوى السياســـية باإلســـراع 
في عقد جلســـة جديدة للبرملان ملناقشة األزمة 
السياســـية، فيما بدأ ســـليم اجلبوري لقاءات 
مـــع قـــادة األحـــزاب العراقيـــة أوصلتـــه إلى 
مدينة الســـليمانية في إقليم كردستان، وتعهد 
رئيس الوزراء حيدر العبادي بحماية البرملان 

وضمان عدم اقتحامه مجددا.
وقال عدد مـــن املراقبني إن هذه التحركات 
املكثفة من القيـــادات العليا للدولـــة العراقية 
واملمثلة في رئاسة الدولة والبرملان واحلكومة 
أتـــت متأخرة. وأورد موقع نقـــاش أن النواب 
األكـــراد الذيـــن ميتلكـــون 62 مقعـــدا أعلنوا 
املقاطعة بعد تعرض نائب رئيس البرملان أرام 
شـــيخ محمد إلى الضرب من قبل املتظاهرين، 
ومحاصرة رئيس كتلة ”التحالف الكردستاني“ 
فـــي البرملان آالء طالباني مـــن قبل متظاهرين 

غاضبني آخرين.

مطالب مستحيلة

لـــن يشـــارك النـــواب املعتصمـــون الذين 
قـــرروا طرد رئيـــس البرملان ســـليم اجلبوري 

من منصبه قبل أســـبوعني في اجللســـات مرة 
أخـــرى، ويطالبـــون برئيـــس جديـــد للبرملان، 
أمـــا ائتـــالف ”الوطنية“ بزعامـــة إياد عالوي 
فيطالب بتشـــكيل حكومـــة طـــوارئ، والتيار 
الصدري بحكومة جديدة من املســـتقلني، وهي 
أمور مستحيلة التحقق اآلن. وقال النائب عن 
كتلة دولة القانون هشام السهيل، إن ”النواب 
املعتصمني سيشـــكلون كتلة سياســـية جديدة 
باســـم جبهة اإلصالح وتضـــم اآلن 100 نائب. 
قررنـــا قبـــل أيام عدم املشـــاركة في جلســـات 
البرملان التي يرأســـها اجلبوري“. ويبقى 166 
نائبا من املستحيل عليهم عقد جلسة قانونية، 
ولهذا فإن البرملان أصبح معطال حتى إشـــعار 

آخر.
ولكـــن حتى لـــو جنـــح البرملان فـــي عقد 
جلســـاته فلن يســـتطيع تشـــريع القوانني أو 
تعديل احلكومـــة، كما يقول منذر الشـــريفي، 
عضـــو اللجنـــة التنســـيقية للمتظاهرين في 
بغداد، وأضاف الشريفي أن ”الكتل السياسية 
ليست على توافق، فاجلميع ضد اجلميع، وال 
توجد كتلتـــان متفقتان معا علـــى قضية ما“، 
وتابع ”لألســـف النظام البرملانـــي في العراق 
أثبت فشـــله ألن نظام احملاصصة قّطع أوصال 
البرملـــان، ولكن االنتقال إلى النظام الرئاســـي 

يثير املخاوف من عودة الدكتاتورية“.

إنجازات خجولة

بعد ســـتة أســـابيع يكمـــل البرملان نصف 
دورته االنتخابية البالغة 4 ســـنوات، وتتبقى 
أمامه فقط سنتان إلجناز العشرات من مشاريع 
القوانني والقرارات املعطلة على رفوف اللجان 
النيابيـــة، بعضها يعود إلى ســـنوات وأخرى 
ضرورية متعلقة بالوضع السياسي واألمني. 
وتكشـــف البيانـــات املنشـــورة علـــى املوقـــع 
اإللكترونـــي للبرملـــان العراقي نتائـــج مثيرة 
لكنها ســـلبية، فالبرملان ناقش خالل السنتني 
املاضيتـــني 275 قانونـــا، ولكنه لـــم يتمكن من 
إقـــرار ســـوى 87 فقط، أي أنه أجنـــز فقط ثلث 

القوانني.
ومتر عملية إقرار القوانني داخل البرملان 
بثالث مراحل، القـــراءة األولى للقانون ومن 
ثم القـــراءة الثانية، وأخيرا التصويت عليه. 
وتشير اإلحصاءات إلى أن 121 قانونا أكملت 
قراءتها الثانية وهي حتتاج فقط للتصويت 
عليها، ولكن الكتل السياسية فشلت في ذلك، 
كمـــا أن 67 قانونا متت قراءتها للمرة األولى 

فقط.
واملشـــكلة األكبر أن القوانني التي أقرها 
البرملان ليســـت مهمة وال تتضمن تشريعات 
أمنيـــة وسياســـية فـــي وقت يخـــوض فيه 

اجليـــش حربا شرســـة ضد تنظيـــم ”الدولة 
اإلســـالمية“، ويعانـــي العراقيون من تراجع 
ملحوظ في اخلدمـــات وتزايد البطالة وأزمة 
مالية بسبب انخفاض أسعار النفط العاملية.

ومن أبـــرز القوانـــني املهمة التي فشـــل 
البرملان في إقرارها قانون ”احلرس الوطني“ 
الذي ينص على تشـــكيل قـــوة أمنية جديدة 
فـــي كل محافظة ومن ســـكانها حصرا، تقوم 
مبهمة محاربـــة ”الدولة اإلســـالمية“، ولكن 
اخلالفات بني األحزاب الشـــيعية والســـنية 

عرقلت إقرار القانون.
وقانون ”احملكمة االحتادية“ من القوانني 
األخـــرى التـــي فشـــل البرملان فـــي إقرارها، 
وهذه احملكمة هي أعلى ســـلطة قضائية في 
البـــالد لها صالحية النظر في اخلالفات بني 
السياســـيني في البرملـــان واحلكومة، ولهذا 
فإن كل كتلة سياســـية تريد أن يكون القانون 

وفق مصاحلها.
إصالحـــات  القوانـــني  هـــذه  وتتضمـــن 
سياســـية وأمنيـــة كبيرة كان مـــن املمكن أن 
توّحـــد القوى السياســـية في العـــراق ضد 
احلرب على الدولة اإلســـالمية، ولكن فشـــل 
البرملان في إقرارها عزز اخلالفات السياسية.

وهناك قوانني مهمة معّطلة منذ ســـنوات 
كان علـــى البرملـــان أن يقرهـــا تطبيقا ملواد 
دستورية، ولكن النواب خرقوا الدستور ولم 
يكترث رئيس اجلمهورية واحملكمة االحتادية 
العليـــا بذلك على الرغم مـــن أن واجبهم هو 

تطبيـــق الدســـتور. ومبوجب املـــادة 48 من 
الدســـتور فإن السلطة التشـــريعية ال تتكون 
فقط مـــن البرملان، بل يجب تشـــكيل مجلس 
ويضم  آخر يطلـــق عليه ”مجلس االحتـــاد“ 
خمســـة ممثلـــني عـــن كل محافظـــة عراقية، 
ويعمل إلـــى جانب البرملـــان وله صالحيات 
في رفض قوانني البرملان ولكّن السياســـيني 

العراقيني فشلوا في إقراره.
كمـــا أن قانـــون النفـــط والغـــاز من أهم 
القوانـــني التـــي يحتاجها العـــراق، فالنفط 
الشريان الرئيسي القتصاده ودخله القومي، 
ومنذ تســـع سنوات فشل البرملان في تشريع 
هذا القانون، ولـــو مت إجنازه في وقت مبكر 
لكان اخلالف األزلي بني احلكومة االحتادية 

في بغداد وإقليم كردستان قد أزيل متاما.
وأصعب مهمة فشـــل فيهـــا البرملان هي 
إجراء تعديل على الدســـتور الذي كتب على 
عجل عام 2005، وكشـــفت السنوات املاضية 
عن مشكالت وأخطاء كثيرة بعدما مت تطبيقه، 
فاملادة 142 من الدستور أجبرت البرملان على 

تعديل الدستور قبل نهاية العام 2006.

نظام فاشل

وطبقا ملا ســـبق تساءل عدد من املراقبني 
هل ميكن القول إن النظام البرملاني فشل في 
حكـــم العراق؟ ومـــا هو البديـــل؟ وهل ميكن 

إجـــراء تغيير فـــي النظام السياســـي اآلن؟ 
وكلها أســـئلة معقـــدة من الصعـــب اإلجابة 
عنها، ولكّن أصواتا سياســـية بدأت بالفعل 

تطالب بتطبيق النظام الرئاسي.
فقد هاجم املتظاهرون األســـبوع املاضي 
مبنـــى البرملـــان وتركـــوا مقـــّر احلكومـــة، 
وهـــذا يعني أن العراقيـــني يحّملون البرملان 
مســـؤولية مشـــكالتهم بـــدال مـــن احلكومة، 
علـــى الرغم مـــن أن النـــواب ال ميتلكون أي 
صالحيات تنفيذيـــة. ويعتبر رئيس الوزراء 
السابق نوري املالكي، الذي يتهمه خصومه 
بالتفـــرد فـــي إدارة احلكـــم قبـــل ســـنوات، 
والفصائل الشـــيعية املسلحة املوالية إليران 
مـــن أبرز املطالبني بالنظام الرئاســـي، وهذا 
مـــا يثير مخـــاوف باقـــي الكتل السياســـية 
التي تفضل التمســـك بالنظام البرملاني رغم 

مساوئه.
ويقول أســـتاذ العلوم السياســـية عامر 
فياض، إن ”النظام البرملاني لم يطبق بصورة 
صحيحـــة في العـــراق، واألزمة السياســـية 
ليســـت بســـبب هذا النظـــام وإمنا بســـبب 

التطبيق السيء للسياسيني العراقيني“.
وحتى لو أراد السياســـيون االنتقال إلى 
النظام الرئاســـي فالقضية ليســـت سهلة، إذ 
يجـــب تعديل الدســـتور مبوافقـــة ثلثي عدد 
النـــواب ومن ثـــم إجراء اســـتفتاء شـــعبي 
للموافقة عليه، وهي شـــروط صعبة التحقق 

في الوقت احلاضر، كما يقول فياض.

} باريس - تتحـــول الفضاءات العامة في عدد 
من املـــدن األوروبية إلى مســـاحات مكشـــوفة 
تعري الواقـــع االقتصادي املتراجع وتأثير ذلك 
على احلياة االجتماعية والسياســـية ألوروبا. 
ولعل تفاصيل حياة بعض األوروبيني اليومية 
كفيلة بكشـــف ظواهـــر جديدة قـــد تكون محل 
توظيـــف من قبل اليمني املتطرف الذي يســـعى 
للصعود إلى الســـلطة بأي ثمـــن، ومن بني ذلك 
عودة األوربيني إلى أسواق املالبس املستعملة، 

كإشارة على تراجع قدرتهم االستهالكية.
واألمر ليس جديدا بالنسبة إلى الفرنسيني، 
فقد خبروا أســـواق املالبس املستعملة منذ ما 
يقارب العشـــر ســـنوات مـــن اآلن بعـــد أن مر 
االقتصاد الفرنسي بأسوأ حاالته على اإلطالق. 
فبالعـــودة إلى ســـنة 2006 عندما بـــدأ البرملان 
الفرنسي في نقاش قانون عقود العمل التي وقع 
إبرامهـــا ألول مرة واإلجـــراءات التي صاحبت 
القانون من تخفيض في أجور املوظفني اجلدد 
وقيامهم بســـاعات عمل إضافية، فإن ما ميكن 
مالحظتـــه أن مرحلـــة التقشـــف الشـــديدة قد 
ازدادت بشـــكل ملحوظ في اإلجراءات اإلدارية 

واملالية في فرنسا خالل الفترة األخيرة.
وبدا أن أســـواق املالبس املســـتعملة التي 
تعـــج باملواطنني احملليني بعد أن كانت موجهة 
باألســـاس إلـــى التصديـــر نحـــو الـــدول التي 
حتتاجهـــا مثـــل دول شـــمال ووســـط أفريقيا، 
ليســـت مقتصرة علـــى الفرنســـيني فقط بل إن 
اإليطاليـــني أيضا ميارســـون الســـلوك نفســـه 

وبنسبة أعلى.
فقد نشرت صحيفة ”سولي 24“ التي تصدر 
في الشمال اإليطالي مجموعة إحصاءات جديدة 
في خصوص الســـلوك االســـتهالكي للمواطن 
اإليطالي وتغيراته في العشر سنوات األخيرة. 
وتوصلـــت الصحيفـــة بناء على عمـــل ميداني 

قـــام بـــه املعهـــد الوطنـــي اإليطالـــي للبحوث 
”ديبلوميـــس“ إلـــى أن الســـلوك االســـتهالكي 
للمواطـــن اإليطالـــي قد تغير بدرجـــة واضحة 
جدا، حيث أصبح اإليطاليون يفضلون شـــراء 
املالبس املســـتعملة واالســـتغناء عن املالبس 
اجلديـــدة نظرا لعدم متكنهم مـــن توفير أثمان 

تلك املالبس اجلاهزة.
وقد أشارت مصادر رسمية إلى أن 65 باملئة 
من األوروبيني أكدوا أن ســـلوكهم االستهالكي 
قـــد تغير متاما، مبـــا في ذلك طريقة شـــرائهم 
للمالبـــس. ويشـــير تقريـــر املرصد الفرنســـي 
إلى أن هذه النسبة تعد  لالستهالك ”سيتيالم“ 
بشـــكل أو بآخر تعبيرا عـــن التحوالت الطبقية 
في أوروبـــا خاصة أن تلك النســـبة في أغلبها 
متثـــل الطبقة الوســـطى التي تعيـــش في دول 

االحتاد األوروبي.
وهذا التحليل يكشف سر تعلق األوروبيني 
مـــرة أخـــرى بأســـواق املالبـــس املســـتعملة 
باعتبارها أســـواقا بديلة وميكـــن لها أن توفر 
علـــى الزبون الواحـــد ما نســـبته 60 باملئة من 
ثمـــن املالبس ذاتهـــا التي ســـوف يقتنيها من 
محل املالبس اجلاهزة، بحسب ما نشره تقرير 
املرصد. ويقول ميشيل وينتروب، وهو صحافي 
فرنســـي بجريـــدة ”الكروا“ في حتقيـــق قام به 
حول أســـواق املالبس املستعملة في ضواحي 
باريس، ”أحيانا الفرنســـيون أكثر من األجانب 

في تلك األســـواق، وهنا أحتدث عن الفرنسيني 
من الطبقة الوســـطى مقارنـــة باألجانب الذين 
يســـكنون أحيـــاء بعيـــدة عن وســـط العاصمة 
ألنهـــم يفتقدون لتراخيـــص وأوراق البقاء في 
فرنســـا“. وتســـاءل وينتروب عن مدى تواصل 
هذه الظاهـــرة التي لم تلفت انتباه الســـلطات 
بقدر جذبهـــا الهتمام الصحافيني وباحثي علم 

االجتماع واالقتصاد.
اإلشـــكال الذي بدأ في الظهور منذ ما يقرب 
من العشر ســـنوات هو أن اجلمعيات اخليرية 
التي جتمع املالبس أكدت في أكثر من مناســـبة 
أن أغلـــب األحيـــاء التـــي كانت تزخـــر بنقاط 

التجميـــع قد انخفضـــت فيها بشـــكل ملحوظ 
نسب التبرع مبا يزيد عن حاجتها من املنتوج، 
األمـــر الذي تســـبب في إخالء نقـــاط التجميع 
وحتويلها إلى مناطق أخـــرى رمبا تكون أكثر 
ثراء، وهذا ما أثر على الورشـــات التي تشتري 
البضاعة األولية وتسبب في غلق الكثير منها.

وقد استغلت شـــبكات املافيا العدد الهائل 
من الالجئني العرب في أوروبا الذي وصل إلى 
قرابـــة 264 ألف طلب جلوء، حيـــث أصبح هذا 
العـــدد الضخم خزانا فعليا لشـــبكات التهريب 
واألســـواق الســـوداء والعمليات اخلارجة عن 
القانون في التجارة خاصة، وليســـت أســـواق 

املالبس املستعملة مبعزل عن هذه الظاهرة.
ويؤكد مكتب املفوضية الســـامية لشـــؤون 
الالجئـــني التابـــع لـــألمم املتحـــدة أن طبيعة 
اســـتقبال الالجئني وحتويلهم إلى مراكز كبرى 
للتجميـــع وكيفيـــة القيـــام بدراســـة مطالبهم 
للجوء وعدم الســـماح لهم مبمارســـة نشاطات 
مهنية في الدول التي دخلوها كالجئني، حّولت 
العديـــد منهم إلى العمل ضمن مجموعات تقوم 
بأعمال غير قانونية، من ذلك أن ظاهرة انتحال 
شـــخصية ناشـــط بإحدى اجلمعيات اخليرية 
التي جتمـــع املالبس اجلاهزة وتقـــوم ببيعها 
إلى الورشـــات، أصبحت رائجة في العديد من 

املدن األملانية والفرنسية واإليطالية وغيرها.
وقـــد أدت هـــذه الظاهـــرة إلى اســـتغاللها 
سياسيا من قبل اليمني الفرنسي، خاصة حزب 
اجلبهـــة الوطنية الذي ًأصبح يرّكز تصريحاته 
على بعض تفاصيل احلياة في فرنسا وأوروبا 
بشـــكل عام. فقد صرحت ماريـــن لوبان، حفيدة 
مؤســـس اجلبهة جان ماري لوبان، معلقة على 
زيادة عدد املقبلني على املالبس املســـتعملة من 
الفرنســـيني وخصوصا من الطبقة الوســـطى 
”منـــذ أن كنـــا نصـــدر املالبس املســـتعملة إلى 
أفريقيا وآســـيا أصبحنا نســـتعملها نحن ألن 
األفارقة والعرب واآلسيويني يشاركوننا بلدنا“.

وقـــد كشـــف هـــذا التصريـــح أن احلركـــة 
اليمينية بشـــكل عام فـــي أوروبا تســـعى إلى 
تعظيم بعض األزمات االجتماعية واالقتصادية 
كي تكّون جمهورا واسعا من الناخبني، إذ يقول 
احمللل السياســـي الفرنسي دومينيك راينياي، 
إن ”الهـــدف من كل ذلك هو حتويل أزمة الطبقة 
الوســـطى إلى نقاط سياسية يشملها اخلطاب 
اليومي لليمني، فالطبقة الوسطى طبقة واسعة 
ويجـــب العمل على مشـــاكلها لالســـتقطاب ال 

غير“.

[ محاوالت إنقاذ المنظومة البرلمانية تستدعي تحرك الرئاسات الثالث [ خبراء يرون نجاعة أكثر في النظام الرئاسي
النظام البرلماني في العراق بوابة الفوضى الدائمة

تغير السلوك االستهالكي لألوروبيين يكشف عمق أزمتهم

الحركة اليمينية في أوروبا تســـعى 

األزمـــات  بعـــض  تضخيـــم  إلـــى 

كـــي  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 

تكون جمهورا واسعا من الناخبين

◄

هل كان اقتحام مقر البرملان العراقي الذي يقع في املنطقة اخلضراء شــــــديدة التحصني 
إعالنا عن سقوط رمزي للعملية السياسية احلالية؟ هذا التساؤل كان محور تفكير العديد 
من املراقبني خاصة في ظل تطور األزمة السياســــــية حتت قبة البرملان، وقد كثر احلديث 
ــــــي احلالي الذي كان عنوان  ــــــام األخيرة عن البدائل احملتملة للنظام البرملان فعــــــال في األي

الفشل لكل العملية السياسية التي يعيشها العراق اليوم بعد االحتالل.
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في 
العمق

اقتحام البرلمان إسقاط رمزي له

عامر فياض: 

النظام البرلماني لم يطبق 

بصورة صحيحة في العراق 

بسبب السياسيين

األزمة لم تترك الكثير من الخيارات

{المشـــكلة تكمـــن في النظام االنتخابي للعراق، فهو المســـؤول عن ترشـــيح نواب يســـيئون إلى 

النظام الحالي وال يقدمون شيئا للعراقيين}.

إياد عالوي
رئيس ائتالف الوطنية العراقي

{أوروبا تشـــهد تراجعا كبيرا في كل مؤشـــراتها االجتماعية نتيجة األزمة االقتصادية، وهذه 

المسألة تسبب مشاكل معقدة داخل المجتمع}.

آالن جوبيه
رئيس احلكومة الفرنسية السابق



حممد بن احممد العلوي

} الربــاط – فــــي غيــــاب نظــــام إقليمي قوي 
وموحد وعــــدم وثوقية تامة في مواقف بعض 
احللفــــاء منهم أميــــركا، اســــتطاع املغرب أن 
مير إلى الســــرعة القصوى في مستوى تدبير 
حتالفاته للدفاع عن مصاحله االســــتراتيجية 
السياســــية واالقتصادية وعلــــى كل األصعدة 

التي من بينها قضية الصحراء.
ولإلجابة عن ســــؤال حتالفات املغرب في 
بيئة غير مســــتقرة، وحول املتغيــــر والثابت 
فــــي عالقــــات املغرب مع فرنســــا وأســــبانيا، 
ســــارعت اململكة إلى تغييــــر تكتيكي في ربط 
املصالح مباشــــرة مع كل من روسيا والصني، 
فملف الصحراء الذي يعتبــــره املغاربة امللف 
األول باململكــــة، يعيــــد إلــــى األذهــــان دائمــــا 
كيفيــــة اســــتفادة املغرب من تشــــابك عالقاته 
اخلارجية في تعطيل مشــــروع قرار الواليات 
املتحــــدة األميركية الــــذي كان يقضي بإعادة 
عاجلة ودون شــــروط للمكون السياسي لبعثة 
املينورســــو التي ال يخلو ســــجلها من العبث 

باألمن القومي املغربي.

تحالفات عابرة للحدود

ســــؤال التحالفات املغربية يستدعي شرح 
األبعاد اجلديــــدة للزيارتني األخيرتني للعاهل 
املغربــــي امللــــك محمد الســــادس إلــــى كل من 
روســــيا والصني. فهاتــــان الزيارتان لم تكونا 
سوى إشــــارتني قويتني على وجود تنوع في 
اخليارات الدولية أمام املغرب لتحكٍم أمثَل في 
املصالح ولفرض السيادة على األرض وضمان 
وحــــدة الدولة. هذه االستفســــارات املتداخلة 
قــــال بخصوصهــــا ســــعيد الصديقي أســــتاذ 
العالقات الدولية بجامعة العني بأبوظبي في 
حديثه لـ”العرب“، إن املغرب استطاع إلى حّد 
كبير خالل األشــــهر األخيرة تعبئة حلفائه من 
مختلف احملاور اجليوسياســــية لدعم موقفه 
من قضية الصحراء، موضحا أن هذه القضية 
شكلت محور أجندة زيارات امللك إلى مختلف 

الدول وآخرها الصني الشعبية.
وداخل إطار التحالف االستراتيجي الذي 
يربط املغرب ودول مجلس التعاون اخلليجي، 

شــــدد املغرب في القمة املغربية اخلليجية في 
الـ20 من أبريل املاضي، على دعمه الالمشروط 
للربــــاط في قضيــــة الصحراء، وعلــــى تعزيز 
الشــــراكة االســــتراتيجية بــــني دول اخلليــــج 
واملغــــرب، وتنســــيق املواقــــف فــــي مواجهة 
التحديات والتهديدات التي تواجهها املنطقة 
العربيــــة، وفي هــــذا اخلصوص قــــال احمللل 
السياســــي ســــعيد الصديقي، إن دول مجلس 
التعاون اخلليجي تعتبــــر نقطة ارتكاز مهمة 
في هذه اجلهود الدبلوماسية املغربية للدفاع 

عن مصاحله دون استثناء.
وأكــــد العاهل املغربي أثناء مشــــاركته في 
ذات القمة بالريــــاض، على اجتاه املغرب إلى 
تنويع شراكاته االستراتيجية، مشيرا إلى أن 
زيارته إلى روسيا في مارس املاضي والزيارة 
التــــي قام بها إلى الصــــني أثمرتا توقيع عدة 

اتفاقيات مهمة.
هذا االجتاه الذي سلكه املغرب يعزز رؤية 
بعيــــدة املدى تقول بعدم التركيز في العالقات 
اخلارجية على حليف واحد بعينه، بل الذهاب 
فــــي خطــــة تنويــــع الشــــركاء لتوســــيع وعاء 
املكاســــب. والواضح أن املغرب لم يعلن بتاتا 
عن فــــك ارتباطه بحلفائه التقليديني بل صرح 
بأنــــه يعمل على تنويع عالقاته مع دول أخرى 
لتخفيــــف الضغط عليه فــــي تدبيره ملخرجات 
التوازنات الدولية املضطربة ودفع تأثيراتها 
الســــلبية على قضاياه املصيرية ومن ضمنها 
ملف الصحراء سياســــيا وتنمويا واقتصاديا 

وأيضا امللف الزراعي.
وبخصــــوص مــــدى جنــــاح الربــــاط فــــي 
حتييــــد  فــــي  حتالفاتهــــا  شــــبكة  اســــتثمار 
الضغوطات املمارســــة على مسار ملف قضية 
الصحــــراء داخــــل مجلس األمــــن، خصوصا 
قــــرار املجلس في الـــــ29 من أبريــــل املاضي، 
أن املغرب اســــتطاع  أكد الصديقي لـ”العرب“ 
في اجلولة األخيرة داخل مجلس األمن كسب 
الشريك الروسي ولو بامتناعه عن التصويت، 
وجنح كذلك فــــي التخفيف من قــــوة الضربة 
التي كانــــت تصاغ ضده من طــــرف الواليات 

املتحدة األميركية.
ويؤكد عدد من املراقبــــني أنه على املغرب 
كســــب أعضاء مجلس األمن مبا فيهم روسيا 
رغــــم حتذيرهم مــــن عدم جاهزيتهــــا للتفريط 
فــــي الشــــريك اجلزائري املســــاند الرســــمي 
لبوليســــاريو، وهنا يقفز سؤال األوراق التي 
يجب لعبها في حتييد صوت روسيا أو كسبه 
داخــــل مجلــــس األمن. وفــــي الســــياق، يقول 
أنس مشيشــــي الباحث في العلوم السياسية 
بجامعــــة فاس في حديثه لـ”العرب“ إن حتييد 
املوقف الروســــي في قضيــــة الصحراء ليس 

ســــهال وال بــــّد أن يتــــم بوســــيلتني: أوالهما، 
تشــــبيك املصالــــح االقتصادية بــــني البلدين، 
والثانيــــة أنه يجب أن تأخذ روســــيا حصتها 
فــــي واردات املغرب من الســــالح بدل احتكار 
الســــوق املغربية مــــن طرف فرنســــا وأميركا 

وبدرجة أقل أسبانيا.

تشبيك التحالفات

ال تــــزال التســــاؤالت بخصــــوص ثنائيــــة 
اليمني واليســــار في فرنســــا ومــــدى تأثيرها 
فــــي تشــــبيك التحالف مــــع املغــــرب، فموقف 
باريــــس في مجلس األمــــن الداعم للمغرب في 
قضيــــة الصحــــراء أصبح متذبذبــــا على غير 
العــــادة التــــي عرف بهــــا الفرنســــيون بأنهم 
االقتصاديــــة  للبراغماتيــــة  أهميــــة  يولــــون 
والسياســــية بخصوص هذا امللــــف أكثر من 
الشــــق األيديولوجي، حيث ظلت فرنسا دائما 
داعما أساســــيا للمغرب في قضية الصحراء 

وال سيما خالل حكم اليمني.
وما مييــــز املســــاندة الفرنســــية األخيرة 
فــــي مجلس األمن، حســــب األســــتاذ ســــعيد 
الصديقــــي، هــــو أنهــــا جــــاءت في ظــــل حكم 
اليسار، وهذا ما يعني إلى حّد ما أن الزيارات 
التــــي قام بها امللــــك إلى هذا البلــــد ولقاءاته 
بالرئيس فرونسوا هوالند قد أدت إلى نتائج 
جيدة للدبلوماســــية املغربية. وليس ســــرا أن 
أسبانيا تتحمل مسؤولية تاريخية في قضية 
الصحــــراء، علــــى اعتبــــار أنهــــا كانت حتتل 

إقليــــم الصحراء الذي اســــتعاده املغرب منها 
في العــــام 1975، وقد دأبت علــــى التعبير عن 
نوع مــــن احلياد وأحيانا توظيف التناقضات 
السياسية في املنطقة خلدمة مصاحلها، وعن 
موقفهــــا األخير في مجلس األمن قال ســــعيد 
إنه ميكن  الصديقــــي في حديثــــه لـ“العــــرب“ 
تفســــير ذلك بالتحركات الدبلوماسية األخيرة 
للمغرب، وتعبيره عن مواقف حازمة في كل ما 

يتصل بهذه القضية.

أوراق المغرب

مــــن املعلوم أن اململكــــة املغربية أصبحت 
قوة مهمــــة ومتتلك عدة مقومــــات في مقارعة 
اإلرهاب وتطويق خالياه، الشــــيء الذي جعل 
منها شــــريكا مطلوبا لدى مجموعة من الدول 
الغربيــــة وغيرها نظرا خلبرة أجهزته األمنية 
في التعامل مع مخلفات الظاهرة ومساهمتها 
في احملافظــــة على األمن املتوســــطي. وحول 
اســــتثمار الربــــاط لهــــذه الورقــــة فــــي تدبير 
حتالفاتــــه لدعــــم موقفه في ملــــف الصحراء، 
أكــــد الصديقــــي أن ”املغرب يســــتعمل الورقة 
األمنيــــة بإتقــــان وال ســــيما مــــع دول اجلوار 
املتوســــطي كفرنسا وأســــبانيا وبلجيكا، كما 
أن العامل االقتصــــادي والتجاري يظل مؤثرا 
في السياسة اخلارجية الفرنسية واألسبانية 
جتاه املغرب خاصة خالل الســــنوات األخيرة 
التي متر فيها الدول األوربية بأزمة اقتصادية 

غير مسبوقة“.

وال بـــد حلركة املغرب في تنويع الشـــركاء 
االستراتيجيني من مكاسب متنوعة على املدى 
القريب واملتوســـط داخل رقعة شطرجن دولية 
متنوعة وسريعة التحرك، وفي هذا الصدد قال 
عباس بوغالم أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
محمد األول بوجدة، في تصريح لـ“العرب“، إن 
هناك مكاسب ذات طبيعة استراتيجية متمثلة 
في تعزيـــز احلضور املغربـــي دوليا باعتباره 
حلقـــة مركزية ونقطـــة ارتكاز بالنســـبة لكافة 
االقطـــاب الدوليني، مضيفا أن ذلك سيســـاهم 
فـــي تعزيـــز مكانة املغـــرب كحلقـــة وصل في 
فضاء رباعي األبعاد، شـــماال مع دول االحتاد 
األوروبي، غربا مع الواليات املتحدة األميركية، 
شرقا مع الدول اآلسيوية، وجنوبا مع أفريقيا 

جنوب الصحراء.
وفي هـــذا اخلضم وحول مكاســـب تدبير 
املغـــرب لتحالفاته، قـــال أنس املشيشـــي، إن 
املغرب ركز كثيرا على تنويع شركائه الدوليني 
مبنطق املصالح املشـــتركة وأعطـــى األولوية 
لتأســـيس مصالح اقتصادية قوية بينه وبني 
الدول العظمى أو الصاعدة. وأكد املشيشـــي، 
أن اســـتراتيجية املغـــرب في تنويع شـــركائه 
االســـتراتيجيني بناء على مصالح اقتصادية 
ســـتكون لهـــا دون شـــك آثـــارا إيجابية على 
قضاياه العادلة داخـــل املنتظم الدولي، وعلى 

رأسها قضية الصحراء.
إن تنويـــع املغـــرب لتحالفاتـــه ســـيجعل 
املغـــرب أكثر حتررا من ثقل الروابط التقليدية 
مع بعض احللفاء التقليديني، وال ســـيما دول 
االحتاد األوروبي والواليات املتحدة األميركية، 
مما سيعطي للمغرب هامشا أوسع للتحرك في 
مواجهة بعض الضغوطات التي يتعرض لها 
املغرب من قبل حلفائـــه التقليديني كما حصل 
في اآلونة األخيـــرة بخصوص قضية الوحدة 

الترابية للمغرب.
وال تقتصر مكاســـب املغـــرب على اجلانب 
االستراتيجي فقط، فقد أصبح لالقتصاد الدور 
احملوري في تشـــبيك املصالـــح الدولية، وكان 
ضروريـــا أن ينفتح على فضـــاءات أخرى من 
خـــالل ثابت التنويع في مصادره االقتصادية، 
ويؤكد عبـــاس بوغالم لـ”العـــرب“، أن املغرب 
ســـيحقق مكاســـب اقتصادية مهمة، من خالل 
جلب اســـتثمارات أجنبية بديلة، ال سيما وأن 
املغرب بحكم موقعه اجليواســـتراتيجي راهن 
منذ العقـــد األخير على أن يكـــون نقطة عبور 
لالســـتثمارات األوروبيـــة واألميركيـــة، نحو 

أفريقيا جنوب الصحراء.
ولم يخِف أســــتاذ العلوم السياسة، أن من 
شأن التحاق الصني والهند في إطار املصالح 
االقتصاديــــة املتبادلــــة أن يجعل مــــن املغرب 
منصــــة اقتصادية وماليــــة ال بديل عنها نحو 
أفريقيا، مع العلم أن الصني على سبيل املثال 
تعد أول شــــريك للقــــارة األفريقية حيث انتقل 
مجموع املبادالت الصينية مع أفريقيا إلى 200 
مليار سنة 2014. وتشكل بذلك أبرز املنافسني 
االقتصاديــــني للمغرب في إطار اســــتراجتيته 

اجلديدة نحو أفريقيا جنوب الصحراء.
ومن الناحية السياسية ميكن للمغرب في 
إطار اســــتراتيجية تنويــــع حتالفاته الدولية 
أن يحقــــق مكاســــب مهمة بالنظــــر إلى ترابط 
البعد االقتصادي بالبعد السياسي، وبالتالي 
يؤكد عباس بوغالم أستاذ العلوم السياسية، 
لـ”العرب“، أن ربطه عالقات وطيدة مع الصني 
أو مع روســــيا معــــززة مبصالــــح اقتصادية 
متبادلــــة ســــينعكس وال شــــك علــــى موقــــف 
الصني وروسيا جتاه قضية الوحدة الوطنية 
للمغرب، ال سيما وأن الصني وروسيا عضوان 

وازنان في مجلس األمن.
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حلفاء جدد للمغرب لتعميق شرعية الحكم الذاتي في الصحراء

في 
العمق

تبادل أوراق جديدة

[ الهند والصين وروسيا شركاء جدد لدعم سياسي أقوى [ عدم جدية أوروبا وتهديد أميركا يمسان وحدة التراب المغربي
كشفت تقارير صدرت مؤخرا عن اخلارجية األميركية نبرة تهديد مبطنة للمغرب تؤكد أن 
ملف الصحراء سوف يكون مدخال لبعض القوى الدولية للمس من الوحدة الترابية للبالد 
وتقســــــيمها بتعلة حق ســــــكان الصحراء في تقرير املصير. هذه النبرة ليست مبعزل عن 
ــــــردد بعض القوى األوروبية في اتخاذ موقف يحفظ وحدة املغرب، بل إن بعضها متورط  ت
في إثارة العنف، األمر الذي دفع الدبلوماسية املغربية إلى االجتاه نحو حلفاء دوليني جدد 

لضمان سالمة وأمن الدولة ووحدتها الترابية.

{ال يمكـــن أن نتـــرك ملف الصحراء بين يدي قـــوى دولية ال تريد الخير والوحدة للمغرب فالمســـألة 
ترتبط هنا بمصير شعبنا الذي لن نرضى ألحد التدخل لإلضرار به}.

صالح الدين مزوار
وزير اخلارجية املغربي

{تقـــوم األجهزة المغربية منذ مدة ببعض اإلجراءات االســـتثنائية، الهـــدف منها منع أي هجوم 
محتمل داخل المغرب وتعقب كل الخاليا التي تمثل خطرا في الداخل}.

إدريس لكريني
باحث مغربي في العلوم السياسية

7

سعيد الصديقي:
المغرب عبأ حلفاء من مختلف 
المحاور الجيوسياسية لدعم 

موقفه في قضية الصحراء

إدريس الكنبوري

} قبــــل ثالثة أيام فقط مــــن ذكرى تفجيرات 
الــــدار البيضاء عــــام 2003، التي حصلت في 
16 مايو من ذلك العام وخلفت العشــــرات من 
القتلى والجرحى، اعتقلت السلطات األمنية 
المغربية مواطنا تشــــاديا، ذكر بيان لوزارة 
الداخليــــة أنــــه كان يخطــــط إلنشــــاء خاليا 
إرهابيــــة تتكــــون مــــن مغاربــــة وجزائريين، 
بهــــدف القيام بأعمال إرهابيــــة داخل البالد 
وإقامة والية تابعة لتنظيم داعش في شــــرق 

المملكة.
من شــــأن التحقيقات التي تشرف عليها 
تســــلط  أن  المســــؤولة  األمنيــــة  الجهــــات 
الضوء أكثر علــــى تفاصيل وخلفيات تفكيك 
هذه الشــــبكة خــــالل األيــــام المقبلــــة، ولكن 
التساؤالت التي يثيرها هذا الحدث تستحق 
وقفــــة عندها. فبحســــب بيــــان الداخلية فإن 
المواطن التشــــادي كان قد دخــــل إلى البالد 
يوم الرابع مــــن ماي الجاري بشــــكل عادي، 
عبر مطار محمد الخامــــس بالدار البيضاء، 
واستطاع أن يســــتقر في بيت بمدينة طنجة 
شمال المملكة، إلى أن تّم اعتقاله بعد تعقب 

تحركاته.
يشكل تفكيك هذه الخلية سابقة أولى من 
نوعها فــــي العمليات التــــي نفذتها األجهزة 
األمنيــــة المغربيــــة فــــي الســــنوات القليلة 
األخيــــرة. فالواضح أن تنظيــــم داعش، الذي 
بات ينشط بشــــكل قوي في المنطقة ويوّسع 
من مجــــال تحركاته مســــتفيدا مــــن الوضع 
الليبي غير المســــتقر، قد استفاد من تجاربه 
السابقة مع السلطات المغربية التي نجحت 
فــــي تفكيــــك العديد مــــن الخاليــــا المتطرفة 
التابعــــة له، والتــــي كانت تضــــّم مغاربة أو 

مهاجرين من جنســــيات مغربية في الخارج، 
فغّيــــر مــــن أســــاليبه باللجوء إلى شــــخص 
ينحدر من جنوب الصحراء، تحت الظن بأنه 
قــــد ال يثير الكثير من الشــــبهات. فالمعروف 
أن هنــــاك عددا من المهاجريــــن األفارقة غير 
القانونييــــن الذين اســــتقروا بالمغرب، بعد 
أن كانــــوا يريدونــــه بلد عبور نحــــو أوروبا، 
وذلك علــــى إثر المبادرات التي أقدمت عليها 
سلطات البلد لتســــوية أوضاعهم القانونية، 
ومــــن المؤكد أن تنظيم داعــــش ارتأى إيفاد 
المواطن التشــــادي في تلك المهمة كنوع من 
التمويه على األجهزة األمنية، بعد أن أصبح 
من الصعــــب عليه تجنيد أتبــــاع له ال تحوم 

حولهم أي شبهة.

بيد أن دخول مواطن تشــــادي إلى البالد، 
لم يسبق له أن زار المغرب من قبل، ونجاحه 
في الحصول على مســــكن آمــــن بمدينة آهلة 
تشهد حركة ســــياحية كبيرة، يطرح تساؤال 
آخر بخصــــوص االرتباطات التي كان يتوفر 
عليهــــا بالداخل. إذ من غيــــر الممكن أن يتّم 
إرســــال شــــخص إفريقي غريب عن البلد من 
طــــرف تنظيــــم إرهابي ليشــــرف علــــى مهام 
خطرة أنيطت به دون أن يكون لديه تنســــيق 
قبلي مــــع أشــــخاص معينيــــن، خاصة وأن 
مهــــام صعبة مثل هذه، بالنســــبة للجماعات 
اإلرهابيــــة، تتطلــــب الجمــــع بيــــن عناصــــر 
مختلفــــة في وقت واحد، من بينها الســــرعة 
في التنفيذ والســــرية في العمل والقدرة على 

التواصل بطريقة أســــرع، ولذلك فإن فرضية 
أن المواطــــن التشــــادي كان يتحــــرك بمعزل 
عن أشــــخاص آخرين مفترضيــــن تظل مثار 
تســــاؤالت، قد تجيب عنها األيام المقبلة مع 

تعميق التحقيقات معه.
لم يعد مجّرد احتمــــال أن المغرب يوجد 
فــــي مرمى التنظيم األكثر تشــــددا اليوم بين 
مختلــــف التنظيمــــات اإلرهابية المســــلحة، 
كتنظيــــم داعــــش، فعبــــر الســــنوات الثالث 
الماضية تزايدت وتيرة الرســــائل الموجهة 
إلى المغرب من لدن هــــذا التنظيم، وفي عام 
2013 أصــــدرت الدولة اإلســــالمية في العراق 
والشــــام شــــريطا مصورا يتضمن رســــائل 
مشــــفرة إلى أتباع بالداخل، من أجل زعزعة 
استقرار المغرب واستهداف مواقع حساسة 
فــــي عــــدد من المــــدن. بــــل إن كتــــاب ”تحفة 
الموحديــــن في بيان طريــــق التمكين“، الذي 
كتبــــه أبوبكر ناجــــي صاحب كتــــاب ”إدارة 
التوحــــش“، يشــــير إلى المغــــرب كواحد من 
البلــــدان ذات األســــبقية في االســــتراتيجية 
الجهادية، إلى جانب اليمن ونيجيريا وبالد 
الحرمين، وهو األمر الذي يفســــر لنا التركيز 
الكبير على المغرب مــــن طرف هذا التنظيم، 
والعدد الكبير من الخاليا النائمة التي جرى 
تفكيكهــــا في الفترات الماضيــــة، والمرتبطة 

به.

الخزان األفريقي لداعش يبدأ في استهداف أمن املغرب
المغـــرب واحد من البلـــدان ذات 
االســـتراتيجية  فـــي  األســـبقية 
اليمـــن  جانـــب  إلـــى  الجهاديـــة 

ونيجيريا وبالد الحرمين

◄

خطر التوجه شماال نحو المغرب
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} كان مثيرا لالهتمام تفادي ”حزب الله“ 
توجيه االتهام إلى إسرائيل بعد اغتيال أحد 
أبرز قادته امليدانيني األحياء، مصطفى بدر 
الدين، في مكان قريب من مطار دمشق… أو 
في مكان آخر استنادا إلى مصادر سورية. 

كان مصطفى بدر الدين أحد أبرز ”القديسني“، 
على حد تعبير السيد حسن نصرالله األمني 
العام لـ”حزب الله“. وقد استخدم نصرالله 

كلمة ”قديسني“ في تبرير رفض احلزب تسليم 
األعضاء فيه الذين اّتهمتهم احملكمة الدولية 

اخلاصة بلبنان بتنفيذ عملية اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري ورفاقه في الرابع عشر من 

شباط ـ فبراير 2005.
كان ضروريا االنتظار قليال من أجل 
معرفة اجلهة التي سيوجه إليها احلزب 

أصابع االتهام. امللفت أنه لم يكتف بتفادي 
اّتهام إسرائيل، بل ركز على ”العصابات 
التكفيرية“ من دون أن يسأل نفسه ملاذا 
مصطفى بدر الدين، املّتهم باملشاركة في 

اغتيال رفيق احلريري موجود في سوريا في 
هذه األّيام بالذات؟

من الواضح أن ”حزب الله“ في حاجة 
دائمة إلى الكالم عن مواجهة مع ”العصابات 
التكفيرية“ في سوريا لتبرير تورطه في تلك 

احلرب التي ابتلعت، حتى اآلن، عددا ال بأس 
به من قادته العسكريني، فضال عن مئات 
الشبان الذين كان مفترضا أن يكونوا في 

اجلامعات، أو في مواقع تسمح لهم بالتمتع 
بثقافة احلياة.

إضافة إلى ذلك، إن احلزب ال يستطيع 
اتهام إسرائيل، نظرا إلى أن ذلك سيترّتب 

عليه اإلقدام على رد فعل ما، هو الغارق فوق 
أذنيه في الرمال املتحركة السورية حيث 

يشارك في احلرب التي يشنها نظام أقّلوي 
على شعبه من منطلق مذهبي بحت.

ولكن أبعد من اغتيال مصطفى بدر الدين، 
ال مفّر من النظر إلى احلدث من زاويتني. 

األولى أن اغتيال الرجل قرب مطار دمشق 
أو في مكان آخر، يأتي في سياق تصفية كّل 

من له عالقة من قريب أو من بعيد بجرمية 
اغتيال رفيق احلريري. أما الزاوية األخرى 
التي تستأهل النظر من خاللها إلى احلدث 
فهي أّن االغتيال ّمت في وقت هناك سيطرة 

روسية على األجواء السورية ودعم عسكري 
من موسكو لكّل امليليشيات املذهبية املشاركة 

في احلرب التي يتعرض لها السوريون.
األهم من ذلك، أن الوجود العسكري 

الروسي في سوريا جاء بالتنسيق التام 
مع إسرائيل. من يتذكر أن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو زار موسكو 
واجتمع بالرئيس فالدميير بوتني عشية 

اإلعالن عن التدخل العسكري الروسي 
املباشر في سوريا في أيلول- سبتمبر من 

العام املاضي؟
يحصل هذا التنسيق الروسي- 

اإلسرائيلي في ظل اتهامات يوجهها ”حزب 
الله“ إلى الواليات املتحدة وإسرائيل في 

الوقت ذاته. بالنسبة إلى كبار املسؤولني في 
احلزب، هناك دائما ادعاء بوجود مخطط 
أميركي- إسرائيلي للهيمنة على الشرق 
األوسط، علما أن إدارة باراك أوباما هي 

خير حليف إليران، كما أنها مستعدة في كل 
وقت لغض الطرف عن اجلرائم التي يرتكبها 
النظام السوري في حق شعبه. ال تزال إدارة 
أوباما تسعى إلى اليوم إلى حتسني عالقتها 
بطهران من منطلق أن امللف النووي اإليراني 

يختزل كّل مشكالت الشرق األوسط وأزماته!
هل من مخطط روسي- إسرائيلي في 

سوريا، أم هناك مخطط أميركي- إسرائيلي؟ 
تشير كل الدالئل املدعومة بالوقائع، مبا 
في ذلك زيارات بنيامني نتانياهو وكبار 

مساعديه املتكررة ملوسكو، إلى وجود تنسيق 
كامل بني روسيا وإسرائيل في شأن كّل ما له 

عالقة بسوريا.
هذه هي احلقيقة التي ال يستطيع ”حزب 

الله“ االعتراف بها، مفّضال املزايدات التي 
ال تنطلي إال على السّذج املستعدين للموت 

في سوريا بقرار من الولي الفقيه في طهران. 
هذا الولّي الفقيه كان جاهزا للدفاع عن بّشار 

األسد حّتى آخر لبناني وعراقي وأفغاني… 
إلى أن وجد أخيرا أن امليليشيات املذهبية 

التي في إمرته ليست كافية إلبقاء بّشار في 
السلطة وأن عليه زّج املزيد من اإليرانيني 

في احلرب املنظمة على نحو منهجي، والتي 
تستهدف الشعب السوري وسوريا نفسها.

ال بّد من العودة إلى الزاوية األولى التي 
تفرض نفسها لدى احلديث عن مصطفى 

بدر الدين وظروف مقتله. إّنها لعنة رفيق 
احلريري التي تالحق كّل من تورط في 

هذه اجلرمية. إّنها لعنة لبنان الذي يسعى 
”حزب الله“ إلى إفقاره ونشر البؤس فيه 

خدمة للمشروع التوّسعي اإليراني. إنها 
لعنة الكويت أيضا حيث ملصطفى بدر الدين 

مآثر، من بينها املشاركة في نسف السفارتني 
األميركية والفرنسية في العام 1983، خدمة 

إليران التي كانت تخوض حربا مع العراق…
تندرج العملية في سلسلة طويلة بدأت 

بتصفية وزير الداخلية السوري غازي كنعان 
الذي كان يعرف الكثير عن مدى تورط بّشار 
األسد و“حزب الله“، الذي ليس سوى ذراع 
إيرانية، في تفجير موكب رفيق احلريري. 

انتحر غازي كنعان أو ”انتحروه“، هذا ليس 
مهّما، لكّن الرجل أرسل، قبل التخلص منه، 

كل اإلشارات التي توحي بأّنه كان يعرف 
الكثير، هو الذي حكم لبنان سنوات طويلة، 

عن الظروف التي أحاطت باجلرمية.
بعد غازي كنعان، غاب كثيرون كانوا 

يعرفون الكثير أيضا. قتل في دمشق عماد 
مغنيه القيادي األبرز في ”حزب الله“ في 

العام 2008، وُصفي بعد ذلك، في الالذقية، 
العميد محمد سليمان (علوي) أحد املطلعني 

على عمق العالقات التي تربط النظام 
السوري بالنظام اإليراني. وبعد اندالع 

الثورة السورية في العام 2011، اختفى عن 
املسرح اللواء آصف شوكت والعميد جامع 

جامع، الذي كان مسؤوال عن أمن بيروت لدى 
وقوع جرمية اغتيال رفيق احلريري، واللواء 

رستم غزالة الذي خلف غازي كنعان ممثال 
لنظام الوصاية السورية في لبنان.

من املفارقات، أن كّل عمليات التصفية 
هذه جرت على األرض السورية واستهدفت 
أشخاصا ارتبطت أسماؤهم باغتيال رفيق 

احلريري والتحقيق الدولي في الظروف التي 
أحاطت باجلرمية.

هل املطلوب في نهاية املطاف التعمية عن 
كّل ما له صلة بتلك اجلرمية وباملراجع العليا 

في دمشق وطهران التي خّططت لها وأمرت 
بتنفيذها عبر أدوات موجودة في لبنان؟

يتبّني، كّلما مّر يوم، أّن جرمية اغتيال 
رفيق احلريري حدث في حجم الغزو العراقي 

للكويت صيف العام 1990 والذي كان إشارة 
االنطالق لالنتهاء من النظام في العراق في 

العام 2003.
من املفيد مالحظة أن سوريا حتّولت إلى 
مسرح عملية التعمية على الرؤوس الكبيرة، 

التي في أساس اجلرمية. يحدث كّل ذلك 
حتت غطاء عسكري روسي- إسرائيلي… 

فيما ”حزب الله“ ينّدد باملخطط األميركي- 
اإلسرائيلي!

لعنة الحريري ولبنان… والكويت

{توقيـــت اغتيـــال مصطفى بـــدر الدين جاء في وقت يشـــهد فيه حزب اللـــه نقمة من قبل 

حاضنته الشيعية في لبنان الستمرار تورطه في الحرب في سوريا}.

أسعد الزعبي
رئيس وفد الهيئة السورية العليا للمفاوضات إلى محادثات جنيف

{الحـــرب في ســـوريا توفر أرضا خصبـــة لتدريب قوات الحـــرس الثوري وإعدادهـــم لعمليات 

مستقبلية محتملة في الخارج}.

علي آلفونه
مدير برنامج الدراسات العسكرية واألمنية في معهد واشنطن

} يخطئ الكثيرون حني يعتقدون أن 
الضغوط واملواقف األميركية حيال برنامج 
إيران الصاروخي، وموقف واشنطن حيال 

األموال اإليرانية املجمدة، هي األسباب التي 
تقف وراء عودة التهديد والتصعيد إلى 

اخلطاب السياسي اإليراني.
املؤكد أن التهديد الذي أطلقه نائب قائد 

احلرس الثوري اإليراني، حسني سالمي، 
بإغالق مضيق هرمز أمام السفن األميركية، 

ليس عودة لقدمي إيران، فما حدث من تغيرات 
وحتوالت طرأت في العام األخير على 

اخلطاب السياسي اإليراني جتاه الغرب ليس 
سوى نوع من ”التقية السياسية“، أو التخفي 
وراء قناع حمل وديع، بينما احلقيقة تؤكد أن 
ما وراء القناع ليس سوى ذئاب ماكرة جتيد 

املراوغة واخلداع والتحايل والكر والفر 
السياسي.

بحكم إدراكي املتواضع للسياسة 
ودهاليزها ومتطلباتها، ال أعتقد أن هناك 

مشكلة في إجادة فنون املناورة السياسية، 
فهذه أبسط قواعد اللعبة السياسية في 
العالقات الدولية، ولكن املشكلة تتمثل 

باألساس في ”اخلداع“ والكذب وتزييف 
احلقائق، فهذه سمات من شأنها أن تسقط 

مصداقية الدول وقادتها، وهناك مواقف 
ال تقبل املزايدات واملهاترات السياسية 

واإلعالمية، منها توجهات الدول وسياساتها 
اخلارجية، إما باجتاه االلتزام بالقانون 
والقواعد واألعراف الدولية، أو بانتهاك 

ذلك كله والتصرف وفق منطق الالقواعد 
والالمباالة وشريعة الغاب، وهنا تختلط 

األوراق ويغيب منطق العقل.
أدرك أن إيران جتيد مبدأ توزيع األدوار 

في سياستها اخلارجية، حيث يتنّوع املشهد 
اإليراني بني متشددين ومن يصنفون ضمن 

قائمة ”اإلصالحيني“، وبني هذا وذاك هناك 
مشتركات، هي ثوابت الثورة وقناعات املاللي 

ومصاحلهم، التي ال تنازل وال تفريط فيها. 
وفي ضوء ما سبق ميكن فهم التفاوت بني 
اخلطاب السياسي للرئيس حسن روحاني 

واملؤسسات الدبلوماسية اإليرانية من 
ناحية، وتصريحات قادة احلرس الثوري 

التصعيدية املتشددة من ناحية ثانية.
روحاني يتحدث من جانبه بنبرة 

هادئة حيال الغرب والواليات املتحدة 
حتديدا منذ توقيع االتفاق النووي، وحتى 
عندما يستشعر تهديدا ملصير هذا االتفاق 

من اجلانب األميركي، فإنه يتناول األمر 
بلغة خطابية دبلوماسية، تذكرنا بخطاب 
الرئيس اإليراني األسبق محمد خامتي، 
تاركا التصعيد والتهديد والوعيد للقادة 

العسكريني املؤدجلني في احلرس الثوري 
اإليراني.

وكي نفهم تفاصيل املشهد املتعلق 
بتطور العالقة بني إيران والواليات املتحدة 

جيدا، علينا أن نسترجع شريط األحداث، 
فالرئيس باراك أوباما بات في موقف صعب 

خالل األشهر األخيرة من فترته الرئاسية 
الثانية، ولم يعد قادرا على الدفاع عن فكرة 
التقارب مع إيران في مواجهة ما تتعرض 

له من هجوم داخل الواليات املتحدة، وعلى 
صعيد احلزبني الدميقراطي واجلمهوري 

معا. وما يفاقم أزمة أوباما أن إيران ذاتها 
تضع نفسها في مربع واحد مع خصومه 
السياسيني الداخليني، وتتصرف بنفس 

الطريقة التي يتصرفون بها، وتسعى إلى 
توظيف وضعية ”البطة العرجاء“ للرئيس 
األميركي في انتزاع مكاسب استراتيجية 
جديدة لها، بدال من أن تساعده وتهّيئ له 

الظروف وتقـدم له املعطيـات التي تعزز 

موقفه الداخلي. عندما تلجأ إيران إلى املضي 
في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية 

وتواصل إجراء جتاربها ضمن هذا البرنامج، 
بدعوى أن االتفاق النووي ال يتضمن ما 

ينص على جتميد هذا البرنامج، فإنها هنا 
تتصرف وفق منطق التاجر االنتهازي، 

الذي قد يحقق مكاسب سريعة مضمونة، 
ولكنه يخفق في بناء مصداقية مطلوبة في 

األسواق.
صحيح أن االتفاق النووي ال يتضمن 
بنودا تقضي بتجميد األنشطة والبرامج 

الصاروخية اإليرانية، ولكن قاعدة املواءمة 
السياسية ال تتماشي مع تفعيل هذا البرنامج 

في توقيت سياسي بالغ احلساسية، وفي 
مرحلة زمنية هي مبثابة ”عنق الزجاجة“ 

بالنسبة إليران، فبمجرد صدور قرارات تنفيذ 
االتفاق ورفع العقوبات الدولية املفروضة 

على إيران، صدرت تعليمات موازية من 
املاللي بإجراء جتارب صاروخية، ظنا منهم 

أن اللعبة قد انتهت وأن الكرة قد انتقلت 
إلى امللعب اإليراني، وهذا كان تقديرا 

استراتيجيا سيئا بل ومتهورا لألمور، 
ألن إعادة بناء الثقة وترميمها بني طهران 

والغرب لن تقوم على أرضية املصالح 
االقتصادية الغربية ومقدار حصص الشركات 

الغربية من ”الكعكة“ االقتصادية والتجارية 
اإليرانية املنتظرة فقط، بل تقوم أيضا على 

سلوكيات طهران وسياساتها اإلقليمية 
والدولية خالل فترة ”جّس النبض“، التي 

تسّرع املاللي في حسمها بلغة متهورة 
اعتادوا عليها، إذ غلب الطبع التطّبع، 

متجاهلني أن قرار رفع العقوبات ال يعني 
انتقال األموال املجمدة آليا إلى القنوات 

والبنوك اإليرانية. وهذا التهور السياسي 
اإليراني تسبب في فقدان مليارات الدوالرات 

وأعاد الكرة رمبا إلى مربع خلفي، إن لم يكن 
إلى املربع األول لألزمة.

ترى هل وقعت إيران في ”غلطة الشاطر“ 
-كما يقول املثل العربي الشائع- أم أن 

جتدد التصعيد حيال الواليات املتحدة يعبر 
عن رفض داخلي إيراني وانتصار للقوى 

املتشددة على الساحة اإليرانية؟ وهل متثل 
عودة التهديد مجرد تلويح بالعودة إلى 

”قدميه“ أم أن إيران لم جتد في االتفاق 
النووي ما يحقق طموحاتها ويرضي 

رغباتها فأرادت اللعب وفق قاعدة ”الفوز 
بكل شيء أو ال شيء“؟ أم أن طهران تستبق 

توجهات اإلدارة األميركية املقبلة، بغض 
النظر عن هوية الرئيس الفائز باالنتخابات 

املقبلة، وتريد أن متارس أقصى الضغوط 
عن طريق التصعيد الالمحدود وفق سياسة 

”حافة الهاوية“ من أجل انتزاع مكاسب 
وتنازالت جديدة من الرئيس أوباما قبل 

أن َيطوي ملف رئاسته ويرحل من البيت 
األبيض؟

ما يهمنا -كخليجيني وعرب-  بالدرجة 
األولى أن منطق القوى ال يغيب عن صانعي 

السياسة في إيران، فاملاللي ينطلقون 
من أرضية قائمة على التلويح بالعنف 

واستخدام القوة اخلشنة، وال يحترمون 
سوى من ميتلك املقدرة على جلم قوتهم 

اخلشنة، فلم تكن مفاوضاتهم املاراثونية 
مع القوى الدولية سوى نتاج لتقديرات 

استراتيجية إيرانية بأن طهران قد تخسر 
منشآتها وقدراتها النووية كافة، بل وقد 

يطاح بنظامها احلاكم في حال االستمرار 
في العداء مع الغرب، ومن هنا كان ”الصبر 

االستراتيجي“ واستدعاء دبلوماسية ”حياكة 
السجاد“ اإليراني من املوروث التاريخي من 

أجل جتاوز مأزق حقيقي ال أكثر وال أقل.

الذئاب والحمالن في السياسة اإليرانية

إنها لعنة رفيق الحريري التي تالحق 

كل من تورط في هذه الجريمة، إنها 

لعنة لبنان الذي يسعى {حزب الله} 

إلى إفقاره ونشر البؤس فيه خدمة 

للمشروع التوسعي اإليراني

حزب الله ال يستطيع اتهام إسرائيل، 

نظرا إلى أن ذلك سيترتب عليه اإلقدام 

على رد فعل ما، وهو الغارق فوق أذنيه 

في الرمال المتحركة السورية

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

سالم الكتبي
باحث وكاتب في القضايا السياسية 
– اإلمارات العربية المتحدة

إيران تجيد مبدأ توزيع األدوار في 

سياستها الخارجية، حيث يتنوع 

املشهد اإليراني بني متشددين ومن 

يصنفون ضمن قائمة {اإلصالحيني}، 

وبني هذا وذاك هناك مشتركات، 

هي ثوابت الثورة وقناعات املاللي 

ومصالحهم
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آراء
} يبدو أن العالقات بني مصر والسودان 

في طريقها ألن تأخذ مسارها احلقيقي خالل 
املرحلة املقبلة، بعد فترة من الدبلوماسية 

الهادئة، حرص خاللها كل طرف على تغليب 
سياسة ضبط النفس، أمال في جتاوز النقاط 
اخلالفية املكتومة، ورغبة في جتنب تفجير 

املوقف، في وقت تتزايد فيه املصالح املشتركة.
النظام السوداني درج على إرسال إشارات 
من حني آلخر تسير ضد املصالح املصرية، لكن 

القاهرة حاولت امتصاص غالبية املنغصات، 
بالصمت عليها أو عبر مبادلتها بتلميحات 
تشي بأن الصمت ال يعني ضعفا، ومضت 
العالقات بني صعود وهبوط خافتني، وكل 

طرف لم تعد تخفى عليه نوايا الطرف اآلخر.
مواقف السودان العدائية ضد مصر 
كانت واضحة في ثالث قضايا رئيسية، 

أولها االنحياز إلى املوقف اإلثيوبي في ملف 
سد النهضة على حساب املصالح املصرية، 
وعندما بدت اخلرطوم قريبة من القاهرة لم 

تكن األخيرة على ثقة في ذلك، واضطرت إلى 
مسايرتها في محاولة لكبح جماح االنحياز 

السوداني، أو على األقل تنحية الصدام 
بصورة مباشرة.

القضية الثانية، غض الطرف السوداني 
عن عمليات التهريب التي متر من خالل 

احلدود، إما باجتاه ليبيا ملساعدة جماعات 
متشددة وزيادة وتيرة احلرب هناك، وإما 
باجتاه سيناء، حيث ترك السودان جبهته 

الشمالية الشرقية مفتوحة لعبور إرهابيني 
وأسلحة إليها.

في احلالتني لم تتخذ مصر موقفا سياسيا 
حازما، واكتفت بالتصرف مبفردها، وإحكام 

السيطرة على حدودها اجلنوبية والغربية، 
وتكثيف تواجد قواتها األمنية على اجلبهتني.
القضية الثالثة تتعلق مبلف مثلث حاليب 

وشالتني وأبورماد، الذي حتول إلى ورقة 
ضغط في يد النظام السوداني، عندما يريد 

إرسال إشارات سلبية للقاهرة، واإليحاء بعدم 
التسليم باألمر الواقع الذي تريده مصر، 

والتي لم تتعامل باهتمام مع معظم رسائل 
اخلرطوم.

األيام املاضية شهدت تطورا الفتا، 
جتاوزت فيها املعزوفة السودانية حدود 

املناوشات التقليدية بالنسبة إلى ملف حاليب 
وشالتني، وبدأت تأخذ اجتاها تصعيديا 
لم يكن معتادا من قبل، ظهرت معامله في 
االنتقادات الواضحة للتصرفات املصرية 

الرسمية، والتلويح مرارا برفع القضية إلى 
جهات حتكيم دولية.

رد الفعل املصري ال يزال منضبطا، ولم 
يتجاوز حدود الدبلوماسية املعهودة، ورفض 

االجنرار وراء املهاترات التي ظهرت في 
تصريحات بعض مسؤولي السودان، وعدم 

الدخول في تراشقات ميكن أن جتره إلى مربع 
يزيد املوقف تأزما، ويحقق لبعض القوى 

في اخلرطوم هدفها في توريط القاهرة في 
مواجهة سياسية، يكشف فيها كل نظام عن 

وجهه احلقيقي وتقديره الفعلي لآلخر.
النظام السوداني، أخفقت جميع األلوان 

واملساحيق التي وضعها إلخفاء وجهه 
اإلسالمي (اإلخواني)، ورغم كل املناورات 

التي قام بها تنصال من عالقته باجلماعات 
اإلسالمية فإن الكثيرين ال يثقون فيه، ولم 

يصدقوا جميع اخلطوات التي اتخذها باجتاه 

التنصل وقطع الصلة مع جماعة اإلخوان 
وحلفائها في الداخل واخلارج.

في املقابل، لم يتخيل النظام املصري 
حلظة أن اخلرطوم تتعامل معه مبصداقية 

وشفافية، ويتوجس دوما في نواياها 
اخلفية، ويعلم جيدا األالعيب التي يقوم بها 

سياسيوها، في السر والعلن، لذلك فضل عدم 
التخلي عن منهج التريث ورفض الصدام، 

لقطع الطريق على من يريدون حتويل 
اخلالفات إلى مواجهات محتدمة، تستنزف 

النظام املصري، في وقت يعاني فيه حتديات 
ومرارات صعبة، محلية ودولية.

اخلرطوم تصورت أن توقيع اتفاقية 
ترسيم احلدود بني مصر والسعودية 

بخصوص جزيرتي تيران وصنافير فرصة 
سانحة إلثارة الغبار حول ملف حاليب 

وشالتني، وإخراجه من األدراج املغلقة، وهو 
تصرف نفعي تزامن مع تعاطف سوداني 
فاضح مع إثيوبيا، كشف عن نوايا نظام 
الرئيس عمر البشير جتاه نظام الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
التوجه السوداني رمبا يكون له وجاهة 
تكتيكية لدى أصحابه، كأن يحقق جملة من 

األهداف السياسية، تساعد في تخفيف بعض 
الضغوط الداخلية عن كاهل الرئيس عمر 

البشير، لكن هذه النوعية من التقديرات قليلة 
الفائدة على املستوى االستراتيجي.

الواضح أنها جتاهلت مجموعة من 
االعتبارات، جتعل رهانات النظام السوداني 
على سيناريوهات اللحظة احلالية غير دقيقة 
في املستقبل، فالنظام املصري اتخذ خطوات 
حثيثة لتغيير الواقع على األرض في املثلث 

املتنازع عليه، مبا يعزز موقفه أمام جهات 
التحكيم، إذا افترضنا أن القاهرة قبلت، وهي 

التي اعتادت على سماع املطالبة بذلك منذ 
عقود وحتفظت عليها، واألنظمة املتعاقبة في 
اخلرطوم، مبا فيها نظام البشير، لم تتوقف 

عن التصريح والتلميح بها وفشلت في حتقيق 
هدفها.

كما أن النظام املصري جنح في حتييد 
دول كانت تعتبرها اخلرطوم داعمة لها، 

ومتكن من ترتيب الكثير من عالقاته اإلقليمية 
والدولية، ما يفقد النظام السوداني بعض 
األصدقاء في تدعيم موقفه، وحتى إثيوبيا 

التي ينحاز السودان إليها في ملف سد 
النهضة، رمبا تخشى اخلرطوم أكثر من 

القاهرة مستقبال، في ظل وجود بعض املشاكل 
احلدودية بني السودان وإثيوبيا، وبعد َمْيل 

مصر نحو التسليم مبوقف أديس أبابا، 
والتعامل مع السد كأمر واقع، واللجوء إلى 

متتني عالقات التعاون معها.
فقدان السودان جزءا من أوراقه اخلارجية 

التي يلجأ إلى املناورة بها يجعل مطالبته 
بحاليب وشالتني منزوعة الدسم، وقد تنقلب 

الطاولة عليه، ألن القاهرة التي تتحلى بضبط 
النفس ميكن عقب متكنها من جتاوز بعض 

العقبات احملورية أن تلجأ إلى مضايقته عبر 
دعم ورقتي املعارضة ودولة جنوب السودان 

حيث تتمتع معهما بعالقات جيدة.
احلاصل أن الدوافع التي جعلت مصر 

تصبر كثيرا على السودان وتتحمل مضايقات 
نظامه تتالشى تدريجيا، وهو ما يؤدي إلى 

رفع الغطاء عن جوانب مهمة لم يعد السكوت 
عنها فضيلة.

المسكوت عنه في العالقات المصرية – السودانية

{كل مشروعات السودان الخاصة بالموارد المائية كإنشاء السدود، تتم من خالل االتفاق 

مع مصر من منطلق مبدأ الشفافية، لذلك فإن الروابط بين مصر والسودان قوية}.

محمد عبدالعاطي
وزير املوارد املائية والري املصري

{مصر والســـودان ينســـقان في إطار مباحثات مشتركة حول ســـد النهضة بشفافية كاملة، 

ويتم تبادل وجهات النظر مع السودان وأثيوبيا لتحقيق مصالح الدول الثالث}.
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} يقول لنا البعض: نحن متخلفون فعال 
لكن املخابرات الغربية تستغل تخلفنا لكي 

تثير الفتنة بيننا. يقول البعض اآلخر: نحن 
متخلفون بالفعل لكن اإلمبريالية الغربية هي 

التي تستغل تخلفنا لكي تدمي استغاللها 
لنا وتؤبد سيطرتها علينا. نقول لهذين 

البعضني: إذا كنا متخلفني وقابلني لالستغالل 
فالواجب يقتضي نقد الذات أّوًال. فليس هناك 

من ينوب عنك أو مطلوب منه أن ينوب عنك 
في تنظيف بيتك الداخلي. األمر واضح إذن، 

إذا كان ظهرك منحنيا فال تشتم من يركب 
عليك قبل أن تصلح اعوجاج ظهرك. احلاصل 

أن االعوجاج كامن في ذهنياتنا، راسخ في 
عقلياتنا، ثابت في تصوراتنا، متجذر في 

رؤيتنا للذات والعالم والوجود واحلياة. وفي 
غياب اإلصالح الثقافي الشامل سنبقى ندور 

في حلقة مفرغة من فتنة إلى فتنة، ومن طغيان 
إلى طغيان؛ طاملا البنيات السياسية هي ثمرة 

البنيات الثقافية في آخر التحليل.
ثمة معضلة ال يلتفت إليها اليسار املغّفل، 

وبسبب غفلته نراه يخدم أجندة املتطرفني 
الدينيني في بعض األحيان، إن متثالت الناس 
للمفاهيم هي التي حتدد وعي الناس أكثر من 

املفاهيم نفسها. حني يدعو اليسارّي الناس 
إلى مناهضة اإلمبريالية مثًال فاحلاصل أّن 

الناس انطالقا من متثالتهم الّراسخة يخلطون 
بني صفة اإلمبريالية وصفة الصليبية. وهو 
اخللط الذي حاولت اخلمينية أن تستثمره 

ألجل نحت مفاهيم ملتبسة، من قبيل 
االستكبار العاملي. إننا إذا لم نقم بتقويض 

التمثالت الذهنية للناس والتي ال تزال تصنف 

العالم إلى مؤمنني وكفار، مسلمني ومشركني، 
دار اإلسالم ودار احلرب، أهل احلق وأهل 

الباطل، حزب الله وحزب الشيطان، فسينتهي 
نضال الناس ضّد ”اآلخر“ (اإلمبريالية، 

الصهيونية، العوملة الرأسمالية، إلخ) إلى 
استنفار متثالتهم الدينية القروسطية 

”لآلخر“. وهنا تكمن الغفلة الكبرى لليسار 
املغفل داخل املجتمعات العربية واإلسالمية.

وألن محاورة املنظومة من داخلها أمر 
مستحّب فال بأس من التذكير بأن أحد 

الدروس األساسية للماركسية يتعلق بالتمييز 
بني التناقض األساسي والتناقض الثانوي، 

مع وجود سمة أخرى لهذا التصنيف: 
التناقض الداخلي تناقض أساسي، والتناقض 
اخلارجي تناقض ثانوي. مبعنى، ولكي تكون 

الّرؤية واضحة جلّية، فإن دور املخابرات 
الدولية (ذات اخللفية الصليبية حسب 

البعض، أو اخللفية االمبريالية حسب البعض 
اآلخر) يقع في كل أحواله ضمن العوامل 

اخلارجية والثانوية واملكملة. إنها عوامل ال 
ننفيها باجلملة، لكننا بكل تأكيد ال مننحها 

الّدور احلاسم. مبعنى أن العوامل األساسية 
للتخلف والفتنة واالستبداد تبقى موجودة 

داخل مجتمعاتنا ال خارجها.
وهنا بوسعنا القول إن الصراع احلاسم 

داخل مجتمعاتنا هو الصراع بني قوى 
التحديث بكل تياراتها الليبرالية واليسارية 
واحلقوقية والنسائية والبيئية والعلمانية، 

وقوى احملافظة بكل تياراتها السلفية 
واإلخوانية والوهابية واخلمينية والّدعوية 

واجلهادية. إنه صراع بني العالم القدمي الذي 

لم يعد موجودا في غير األوهام، والعالم 
اجلديد الذي نقف على عتبته مترددين خائفني 

من أن يكون ثمن الدخول إليه ضياعا للدين 
وشقاء في اآلخرة كما ترّوج القوى احملافظة.
غير أن نقد متثالت الذات يبقى الغائب 

األكبر عن وعينا، بل املغّيب األكبر. فإننا 
ال نزال نستسهل إلقاء الّلوم كل اللوم على 
اآلخر، أميركا وإسرائيل على سبيل املثال. 
وفي هذا النمط من التنصل من املسؤولية 

تلتقي بعض أطياف اليسار مع معظم أطياف 
اإلسالم السياسي. لكن، دون نقد شامل 

وجذري للذات فال سبيل إلى أي تطوير أو 
جتديد أو حتديث، بل ال سبيل إلى البقاء.
لقد تطورت احلضارة احلديثة بفعل 

النقد الذاتي الذي مارسته احلضارة احلديثة 
بنفسها على نفسها من روسو إلى فوكو. 

تطورت العقالنية املعاصرة بفعل النقد الذاتي 
الذي مارسته العقالنية املعاصرة بنفسها على 
نفسها بدءا من كانط ووصوال إلى كارل بوبر 
وهابرماس. تطورت املسيحية الغربية بفعل 
النقد الذاتي الذي مارسته املسيحية الغربية 

بنفسها على نفسها بدءا من مارتن لوثر وجان 
كالفن إلى غاية هانز كينغ. واليوم تنفتح آفاق 
جديدة لتطور احلضارة املعاصرة بفعل النقد 
الذاتي الذي متارسه احلضارة املعاصرة من 

خالل فالسفة من حجم آالن باديو وتشومسكي 
ومشيل سير وغيرهم.

نقد الذات ال يعني التنكر للذات أو 
إنكارها، بل يعني إيقاظها من السبات 

النرجسي الذي متيل إليه، والذي قد يبلغ حد 
الغيبوبة املفضية إلى املوت السريري في 

بعض األحيان. بل إن نقد الذات لهو التعبير 
األسمى عن إرادة احلياة باملعنى النيتشوي، 
وعن نزاهة احلقيقة باملعنى الديكارتي، وعن 
قيمة الصدق باملعنى الكانطي. نقد الذات هو 
الدافع احليوي حلركة التاريخ نفسها، وذلك 
عندما ال تريد الذوات أن تبقى متفرجة على 
جنبات التاريخ، مشاغبة محتجة ومعربدة 

على مدرجاته. نقد الذات يعني اخلروج من 
سبات العقل، وتثاؤب الوعي، وشلل اإلرادة، 

واضمحالل الرغبة، وأفول الُبعد اإلنساني في 
اإلنسان.

نقد الذات في مجتمعاتنا اإلسالمية يعني 
حترير الذات من حالة العداء العصابي للجسد 

واملرأة واحلياة، حتريرها من ثقافة العبوس 
واليأس، حتريرها من فقه الوالء والبراء 

والشقاء، حتريرها من مفاهيم الطاعة والبيعة 
واجلماعة، حتريرها من أجواء اخلمول 

والذبول. نقد الذات فرصة إلنقاذ الذات من 
املوت والفناء.. إنه الفرصة الوحيدة.

عن غفلة اليسار المغفل

تعطل مشروع المقاومة، معطوفا على 

العصبية المذهبية والتابعية إليران 

واالشتغال على قتل السوريين، غير 

حزب الله وجعله شيئا آخر، وكشف 

األغراض الحقيقية من قيامه

ثمة معضلة ال يلتفت إليها اليسار 

المغّفل، وبسبب غفلته نراه يخدم 

أجندة المتطرفين الدينيين في بعض 

األحيان، إن تمثالت الناس للمفاهيم 

هي التي تحدد وعي الناس أكثر من 

المفاهيم نفسها

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
نناشاشيد سعيد

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

االفلفضلضل أأ

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

} أثار مصرع مصطفى بدر الدين في سوريا، 
القيادي البارز في حزب الله، تساؤالت عن 

اجلهة التي أصابته في مقتل، إلى درجة أن 
حزبه بدا محرجا هذه املرة، إذ أن توجيه 
االتهام إلسرائيل، وهي التي درجت على 

اغتيال قياديني فيه، لم يعد مفيدا، بل إنه 
يكشف انغماس احلزب في قتال السوريني، 

دفاعا عن نظام بشار األسد، ما يعني أن 
املقاومة لم تعد هي األساس، وإنها كانت 

مجرد ستار يحجب أغراض السياسة 
اإلقليمية إليران. ومعلوم أن إسرائيل كانت 
اغتالت جهاد مغنية في مطلع العام املاضي 
(جنل عماد مغنية القيادي العسكري األبرز 
للحزب، الذي اغتيل عام ٢٠٠٨) في اجلوالن 
السورية، كما مت اغتيال سمير القنطار في 

إحدى ضواحي دمشق (٢٠١٥)، فضال عن 
قيامها مرارا بقصف قوافل أسلحة للحزب 

في طريقها من دمشق إلى لبنان، من دون أن 
يصدر عنه رد مناسب، أو من الدرجة ذاتها.
منذ انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان 
صيف العام ٢٠٠٠ انتهى مشروع حزب الله 
املتعلق باملقاومة من الناحية العملية، وإن 

بقي من الناحية الشعاراتية أو النظرية، 
وألغراض االستهالكات احمللية، بدليل توقف 

عمليات املقاومة نهائيا منذ ذلك التاريخ، 
والتزام احلزب بحدود اخلط األزرق، حتى 
العام ٢٠٠٦ أوًال، ثم االلتزام مبضمون قرار 

مجلس األمن الدولي ١٧٠١؛ القاضي بنشر 
قوة دولية وقوة من اجليش اللبناني هناك. 

طبعا، فقد حصل ذلك باستثناء حلظة عابرة، 
ليس لها ما قبلها وال ما بعدها، متثلت في 

عملية خطف جنديني إسرائيليني (٢٠٠٦)، 
التي استدرجت ردة فعل إسرائيلية وحشية 

ومدمرة، دفع لبنان ثمنها غاليا، واعتذر عنها 
نصر الله، في خطاب شهير له، نّوه فيه إلى أن 
هذه العملية ما كانت لتتم لو أنه كان يقّدر أن 

رّدة الفعل ستكون على هذا النحو.
هكذا، فقد انتهى زمن املقاومة، أو لنقل 

إن مقاومة حزب الله توّقفت، علما أننا ال 
نتحدث هنا عن توقف ألسابيع أو ألشهر، وال 

لعدة أعوام، فنحن هنا نتحدث عن ١٦ عاما، 
صّرف في غضونها حزب الله طاقته في القوة 
والعنف، في الصراعات الداخلية على السلطة 

في لبنان، وفي تدعيم محور إقليمي بعينه، 
يتأّسس على التحالف بني سوريا وإيران.

وبغض النظر عن اجلهة التي استهدفت 
بدر الدين، فإن مصرعه هو مؤّشر على أن 

انخراط احلزب في احلرب السورية عاد عليه 
سلبا من مختلف النواحي، بل إن االستنزاف 
املعنوي كان كبيرا، إذ تغيرت صورة احلزب 
في إدراكات الكثيرين، على امتداد الساحة 

العربية، وال سيما في املشرق العربي، خاصة 
أنه دخل سوريا بحجة الدفاع عن املراقد 

الدينية، ثم بات يبرر ذلك بقتال ”التكفيريني“، 

لتغطية وضعيته كذراع إقليمية إليران.
في كل األحوال فإن حقيقة هذا احلزب 

التي كشفتها الثورة السورية تتبني من خالل 
ثالثة مجاالت؛ أّولها طابعه املذهبي، ذلك أن 
هذا احلزب تأسس على العصبية املذهبية، 
واستمر على هذا النحو منذ تأسيسه قبل 

نحو ثالثة عقود، ما يثير التساؤل حول كونه 
حزبا ”وطنيا“؛ مبعنى شموله للبنانيني من 

مختلف املكونات الطائفية واملذهبية.
وثانيها، يكمن في تبعية حزب الله إلى 
دولة إقليمية معينة، واعتبار ذاته امتدادا 

لها في لبنان، ال سيما أن قيادته ال تنكر 
مرجعيتها إليران من الناحيتني السياسية 
واملذهبية، علما أنه هو من أدخل االعتقاد 
مببدأ ”والية الفقيه“ في املذهب الشيعي 

اللبناني، وهو األمر الذي عارضه العديد من 
أئمة الشيعة في لبنان (كما في العراق).

وثالثها، هذا احلزب ينتمي إلى منظومة 
األحزاب الدينية والسلفية، التي تلعب 

دورا كبيرا في تأجيج الصراعات الطائفية 
واملذهبية في املجتمعات العربية، ال سيما أن 
هذا احلزب يعتمد سردية املظلومية الشيعية 

ويشتغل على تنمية عصبيتها في لبنان.
تعطل مشروع املقاومة، معطوفا على 

العصبية املذهبية والتابعية إليران واالشتغال 
على قتل السوريني، غير هذا احلزب وكشف 

األغراض احلقيقية من قيامه.

حزب الله: من حماية المراقد إلى محاربة التكفيريين

الدوافع التي جعلت مصر تصبر كثيرا 

على السودان وتتحمل مضايقات 

نظامه تتالشى تدريجيا، وهو ما يؤدي 

إلى رفع الغطاء عن جوانب مهمة لم يعد 

السكوت عنها فضيلة



} أبوظبــي – بدأت اإلمارات العربيـة املتحدة 
فـــي إعـــداد خطـــط لتنميـــة ومتـويـــل قطـاع 
املشـــاريع الصغيرة واملتوســـطة فـــي اليمن، 
وخصصت لها اســـتثمارات أوليـــة بقيمة 20 
مليـــون دوالر، على أن يتم توســـيع اخلطة في 

وقت الحق.
وتشمل املبادرة التي ســـيتولى ”صندوق 
خليفة لتطوير املشـــاريع“ تنفيذها واإلشراف 
عليهـــا مدينتي عـــدن واملكال، وذلـــك  كمرحلة 
أولى على أن متتد إلى باقي احملافظات واملدن 

اليمنية في مراحل الحقة.
وذكرت وكالـــة أنباء اإلمـــارات أنه تنفيذا 
لتوجيهـــات رئيـــس الدولة الشـــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، أمر الشيخ محمد بن زايد ولي 
عهد أبوظبـــي بدعم وتطوير قطاع املشـــاريع 

الصغيرة واملتوسطة في اليمن.
وأضافـــت أن املبادرة ”تســـهم فـــي تعزيز 
أداء االقتصـــاد اليمني ودفعه باجتاه التعافي 
والنمو وتوفير فرص عمل للطاقات البشـــرية 
اليمنيـــة املوهوبـــة وتعزيز ثقافة االســـتثمار 

وريادة األعمال في اليمن“.
وتراهـــن اإلمـــارات على أهمية مشـــاريع 
التنميـــة وخلق فرص العمـــل في تعزيز فرص 
الســـالم من خالل تعزيز املســـتوى املعيشـــي 

للسكان.
وقال رئيس مجلـــس إدارة صندوق خليفة 
لتطوير املشـــاريع حسني جاســـم النويس إن 
صنـــدوق خليفة لتطوير املشـــاريع بدأ بإعداد 
خطـــة لوضع توجيهات قيـــادة اإلمارات بدعم 
وتنمية قطاع املشـــاريع الصغيرة واملتوسطة 

في اليمن موضع التنفيذ.
وأوضــــح أنــــه تــــم تكليــــف فريــــق مـن 
اخلبــــراء في صنـدوق خليفـة إلعـداد دراســـة 
شاملـة حول كيفية تنفيذ هذه املبادرة، وتوقـع 
أن يتــــم االنتهاء من تلك الدراســـة خالل وقت 

قريب.

وأكـــد أن هذه املبادرة ستســـهم في تعزيز 
االســـتقرار االجتماعـــي واالقتصادي واألمني 
والسياســـي لشـــرائح واســـعة مـــن املجتمع 
اليمني وستســـهم في دعم اجلهود احلكومية 
اخلاصة برفع مســـتوى املعيشـــة في املناطق 

األقل حظا في كل من عدن واملكال.
وأشـــار إلى أن املبـــادرة تهـــدف إلى دعم 
جهـــود احلكومة اليمنية في مكافحة انتشـــار 
الفقـــر والبطالة وتعزيـــز دور املرأة في عملية 
التنميـــة عبـــر إتاحـــة الفرص أمـــام أصحاب 
لتحقيـــق  الرياديـــة  والســـمات  املهـــارات 
طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم اخلاصة التي 
ستسهم في تعزيز روافد االقتصاد الوطني في 

اجلمهورية اليمنية.
وأوضح النويس أن قيـــادة دولة اإلمارات 
العربية املتحدة تولي أهمية كبيرة للمشـــاريع 
التنمويـــة التـــي حتقـــق فائـــدة اقتصاديـــة 
واجتماعية للمواطن اليمني البسيط، وتسهم 

في تعزيز فرص السالم بالبالد.
وشدد على أهمية العالقات االستراتيجية 
بـــني اليمن واإلمارات، وضـــرورة تقدمي الدعم 
الذي ميكن اليمن من اســـتعادة دوره احليوي 

واملهم في املنطقة.
وقـــال إن دعـــم ومتويـــل قطاع املشـــاريع 
الصغيـــرة يكتســـب أهمية كبيـــرة في جهود 
التنميـــة، إذ أنه يســـهم في خلـــق فرص عمل 
ضمـــن القطـــاع اخلـــاص كمـــا أن املشـــاريع 
متناهيـــة الصغـــر متثل فرصة جيـــدة لتعزيز 

وضع األسر ذات املداخيل املتدنية.
وكشف أن املبادرة ستشمل توفير التدريب 
واإلرشاد الالزمني للمستفيدين من أجل ضمان 
جناح املشاريع وحتقيق الفائدة املرجوة منها 
في إرساء ونشر ثقافة التفكير اإليجابي البناء 
بحيث تشـــجع الشـــرائح املســـتفيدة وخاصة 
املرأة والشـــباب على االبتـــكار والتحول إلى 

أفـــراد منتجـــني وتعـــزز ارتباطهـــم باملجتمع 
والوطن.

وأوضـــح النويـــس أن صنـــدوق خليفـــة 
لتطوير املشاريع ســـيقدم الدعم املالي والفني 
الالزمـــني لتمكني األشـــقاء اليمنيني من تنفيذ 
خطـــط واســـتراتيجيات تخدم تلـــك األهداف 
وتلبي التطلعات في حتقيق الرفاه االجتماعي 

واالقتصادي ملختلف شرائح الشعب اليمني.
وأشار إلى أنه ســـيتم توجيه املبلغ املقرر 
إلى تنمية املناطـــق النائية وجيوب الفقر، في 

املناطـــق احملرومة في مختلف مناطق مدينتي 
عدن واملكال بحضرموت، على أن يتم توســـيع 
املشـــروع في املســـتقبل ليشـــمل جميع أنحاء 

البالد.
وتوقـــع أن يحقـــق هـــذا املشـــروع خلـــق 
مشـــاريع تســـهم في توفير فرص عمل كثيرة 

وواعدة لسكان اليمن.
وكان صنـــدوق خليفـــة لتطوير املشـــاريع 
قـــد حقق جناحـــا كبيرا في نشـــر ثقافة ريادة 
األعمـــال وتنميـــة ومتويـــل قطاع املشـــاريع 

الصغيرة واملتوسطة في اإلمارات منذ تدشني 
خدماته في عام 2007.

ويسهم الصندوق حاليا في تطوير وتنمية 
ومتويل قطاع املشـــاريع الصغيرة واملتوسطة 
فـــي عدد كبيـــر من الـــدول العربيـــة والبلدان 
الناميـــة، وذلك في إطار التـــزام دولة اإلمارات 
العربيـــة املتحدة مبســـاعدة الدول الشـــقيقة 
والصديقة لتنفيـــذ خططها التنموية وحتقيق 
النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي ملواطني 

تلك الدول.
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◄ قالت احلكومة اإليرانية، أمس، 
إن البنوك األوروبية الكبرى ال 

تزال تتردد في التعامل مع البنوك 
اإليرانية بعد 4 أشهر من بدء تطبيق 

االتفاق النووي ورفع قسم من 
العقوبات الدولية.

◄ نفى محافظ بنك إنكلترا 
املركزي مارك كارني أن يكون 
قد عّرض استقاللية املركزي 

للشبهات عندما حذر من تكاليف 
مغادرة بريطانيا لالحتاد األوروبي 
بعد تعرضه النتقادات من معسكر 

االنسحاب.

◄ توقع تقرير صادر عن شركة 
إرنست أند يونغ أن حتافظ صفقات 

االندماج واالستحواذ في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا على قيمتها 
بني 50 و60 مليار دوالر سنويا خالل 

العام احلالي.

◄ أعلنت الشركة اخلليجية 
لالستثمار البترولي (بتروجلف) 

عن حتقيق أرباح صافية في الربع 
األول من العام اجلاري بلغت 

14 مليون دوالر مقارنة بنحو 4 
ماليني دوالر للفترة نفسها في 

العام 2015.

◄ أكدت تقارير أن امللياردير 
األميركي وارن بافت رئيس صندوق 

االستثمار بركشاير هيثواي، يدعم 
حتالفا من مجموعة صناديق 

ومستثمرين لشراء شركة ياهو 
أونالين التي تعاني من مشاكل 

مالية.

◄ أكد تقرير أن احلكومة األملانية 
تعتزم إنفاق نحو 93.6 مليار يورو 
على الالجئني خالل الفترة املمتدة 

حتى العام 2020 لتغطية تكاليف 
اإلسكان واندماج املهاجرين 
والتعامل مع أزمة الالجئني.

باختصار

{نتوقع عودة اليونان إلى ســـوق الســـندات خالل السنة المقبلة بعدما منعت من ذلك منذ العام 

2010. لقد قمنا بالعديد من اإلجراءات االقتصادية القوية للخروج من األزمة}.

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

{البنـــك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية اتخذ قرارا اســـتثنائيا، بتوفير منح بقيمة تتجاوز 100 

مليون يورو لدعم الدول المتأثرة باألزمة السورية ومنها األردن}.

عماد جنيب الفاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني

عززت اإلمارات خططها إلنعاش احلياة االقتصادية في اليمن من خالل خطة جديدة لدعم 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، حيث تراهن على أن تطوير االقتصاد وخلق فرص العمل، 

ميثالن أفضل السبل لتعزيز فرص إحالل السالم على املدى البعيد.

صندوق خليفة يبدأ بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن
[ مرحلة أولى لتطوير وتمويل المشاريع في مدينتي عدن والمكال [ أبوظبي تراهن على إنعاش االقتصاد وخلق فرص العمل إلحالل السالم

حسين جاسم النويس:

المبادرة تسعى لتعزيز 

االستقرار االجتماعي 

واالقتصادي واألمني لليمنيين

مليون دوالر لدعم 

المشاريع الصغيرة في عدن 

والمكال، وسيتم تطبيقها 

الحقا في عموم اليمن
20

} بروكســل - حتـــاول القطاعات االقتصادية 
في العاصمـــة البلجيكية النهـــوض بصعوبة 
بعد شـــهرين من تفجيرات بروكســـل، لتتفاقم 
التداعيـــات االقتصادية الســـلبية التي بدأت 
بالظهـــور قبل ذلك منذ اعتـــداءات باريس في 

نوفمبر املاضي.
وقال مدير احتاد التجـــارة واخلدمات في 
بلجيـــكا دومينيك ميشـــال لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ”إذا نظرنـــا إلـــى األشـــهر الثالثة 
األولـــى من 2016 نالحـــظ تراجعا في املبيعات 
في منطقة بروكسل بنسبة تصل إلى 15 باملئة 

مقارنة مع الفترة نفسها من العام املاضي“.
وأقـــر بأنـــه ”كان لالعتداءات آثار ســـلبية 
كبيرة… لألســـف أعتقد أننـــا نحتاج إلى وقت 

طويل الستعادة معدل النشاط الطبيعي“.
وكانت دراســـة أعدتها مؤسسة أي. أتش. 
إس غلوبـــال إنســـايت املتخصصة في حتليل 
املخاطر االقتصادية قد أشارت في شهر مارس 
املاضـــي إلـــى أن االعتداءات ”ســـترخي غيمة 

قامتة على الوضع االقتصادي في بلجيكا“.
وقالـــت فرانسيســـكا بيك إحـــدى اخلبراء 
االقتصاديني في الشركة حينها إن ”االقتصاد 
ســـيعاني من انخفـــاض معدالت االســـتهالك 
وتراجع السياحة، خاصة في ظل عدم استبعاد 

أن تتعرض بلجيكا إلى هجمات أخرى“.
ورغم أن الســـياح بدأوا يعودون ببطء الى 
الشوارع التجارية في العاصمة بروكسل لكن 

عددهم كان أقل من املعتاد.

وقال مدير مكتب الســـياحة في بروكســـل 
باتريك بونتينك ”في عطالت نهاية األســـبوع 
نالحـــظ تراجعـــا بنســـبة 25 الـــى 30 باملئـــة 
للســـياحة الترفيهية“. وعلى ســـبيل املقارنة، 
فإن التراجع وصل إلـــى 60 باملئة خالل األيام 

الـ15 التي أعقبت االعتداءات.
وكشـــف بونتينك أنه بعد االعتداءات التي 
شهدتها العاصمة البلجيكية قررت مجموعات 
من الســـياح مـــن اليابان والواليـــات املتحدة 

إلغاء زيارتها لبروكسل.
وتتخـــذ العديد مـــن املنظمـــات والهيئات 
األوروبيـــة والدولية من بروكســـل مقـــاّر لها. 
وتشـــكل ســـياحة األعمال فيهـــا 50 باملئة من 
النشـــاط، وهذه الســـياحة التي تأثرت بشكل 
أقل من الســـياحة الترفيهية بـــدأت تعود إلى 

طبيعتها، بحسب بونتينك.
ورغـــم التراجـــع املســـجل في األســـابيع 
املاضية بنســـبة بلغت نحـــو 15 باملئة، إال أن 

مدير مكتب الســـياحة يتوقع عودة األمور مع 
حلول شهر يونيو املقبل.

ومـــع أن تلك النظـــرة تبـــدو إيجابية لكن 
صبر التجار وســـط العاصمة قـــد نفد. وتقول 
هيدويش فاندفيغ صاحبة متجر ”ذي براســـلز 
لبيع التـــذكارات إن املتجر القائم منذ  كورنر“ 
أكثـــر من ثالثـــني عاما على مقربـــة من متثال 
”مانيكان بيس“ الذي يعد أحد معالم بروكســـل 

السياحية قد تضرر كثيرا من االعتداءات.
وأشـــارت إلى أن رقم أعمـــال املتجر حاليا 
أقـــل بكثير من 50 باملئة وهي ســـابقة جعلتها 

عاجزة عن توظيف بائع إضافي في املتجر.
أمـــا مطعم ”ال برويـــت“ الذي يقـــدم عادة 
الوجبات ألوساط األعمال فيؤكد أن الكثير من 
الزبائن األجانـــب يتوخون اليوم احلذر. وقال 
مديـــر املطعم لوي دو جنـــت ”في أبريل اتصل 
بنا أشـــخاص يرتادون املطعم منذ 10 سنوات 
ملعرفـــة مـــا إذا كان في إمكاننـــا تأمني حراس 

أمنيني أثناء الفعاليات التي ينظمونها“.
وكانـــت األشـــهر الســـتة األخيـــرة صعبة 
جدا على التجار في بروكســـل. وانعكاســـات 
االعتداءات خصوصا إغالق شـــبكة املترو ثم 
تشغيلها جزئيا ألسابيع أضيفت إلى إجراءات 
لم حتظ بشعبية بني التجار وأصحاب الفنادق.
وانتقـــدوا خصوصا إنشـــاء منطقة كبيرة 
للمشـــاة في وســـط العاصمة الصيف املاضي 
وإغالق األنفاق تدريجيا فضال عن فرض حالة 
الطوارئ نتيجة اعتداءات باريس وتسبب كل 

ذلك في حالة من الشلل باملدينة.
وخالل الشـــهر املاضي اضطرت ســـلطات 
العاصمة الـــى اتخاذ تدابير لدعـــم االقتصاد 
منهـــا اإلعفاء املؤقت من الضريبة على اإلقامة 
في كافة الفنادق ودعم خزينة املؤسســـات في 

القطاعات املتضررة.
وأعلن رئيس الوزراء شارل ميشال أواخر 
الشهر املاضي عن تخفيف األعباء لتبديد تذمر 
العاملني في قطاعي الســـياحة واملطاعم منها 
متديد البطالة املؤقتـــة وتأجيل دفع الضريبة 
على الرواتب وتعليـــق الغرامات للتخلف عن 

دفع ضريبة القيمة املضافة.

األزمة السياحية والتجارية البلجيكية تتعمق منذ هجمات بروكسل

بانتظار فرص العمل

توقف النشاط التجاري

بالمئة تراجع المبيعات 

في الربع األول من هذا 

العام مقارنة بمستوياتها 

قبل عام
15

تفاقمــــــت تداعيات هجمات بروكســــــل اإلرهابية قبل شــــــهرين على االقتصــــــاد البلجيكي، 
وتصاعد تذمر األوســــــاط االقتصادية البلجيكية التي تخشــــــى أن تواصل تلك التداعيات 

تأثيرها السلبي على معدالت النمو في البالد خالل الفترة املقبلة.



} لنــدن – أعلنـــت وكالـــة موديـــز للتصنيف 
مـــن  كل  تصنيـــف  خفـــض  عـــن  االئتمانـــي 
السعودية والبحرين وعمان، الدول اخلليجية 

الثالث املتأثرة بانخفاض أسعار النفط.
وخفضـــت موديز تصنيف الســـعودية من 
”أي ١“ إلـــى ”أي.أي.أي ٣“ وأرجعـــت ذلك إلى 
تأثير هبوط أســـعار النفط علـــى أكبر مصدر 
للنفـــط في العالـــم، لكنها أبقت علـــى نظرتها 
املســـتقرة للســـعودية، خاصـــة بعـــد خطـــط 

الرياض لتنويع االقتصاد.
وقالت الوكالة إن ”النمو الضعيف املترافق 
مـــع معـــدل اقتـــراض مرتفـــع وقلـــة احلوافز 
الداخلية يعرضان السعودية لتقلبات حادة“.

كمـــا خفضـــت الوكالـــة أيضـــا تصنيـــف 
البحريـــن مـــن ”بي.أي ١“ إلى ”بـــي.أي ٢“ مع 
نظرة مستقبلية سلبية بسبب تنامي اقتراض 
البلـــد في الســـنوات املقبلـــة. وخفضت كذلك 
تصنيف ســـلطنة عمان مـــن ”أي ٣“ إلى ”بي.
مع نظرة مســـتقبلية مســـتقرة بعد  أي.أي ١“ 

التراجع الكبير في عائدات النفط العماني.
في املقابـــل، أبقت موديز علـــى التصنيف 
املرتفـــع لإلمـــارات عنـــد ”أي.أي ٢“ وأرجعت 
ذلك إلى جناح سياساتها في تنويع االقتصاد 

ومصادر الدخل.
ويأتـــي تأكيـــد التصنيف نتيجـــة المتالك 
إمارة أبوظبي، أغنى اإلمارات السبع واحملرك 
الرئيسي للتصنيف، من االحتياطات الضخمة 
الناجتـــة عـــن الفوائـــض املاليـــة املتراكمـــة 
لسنوات طويلة ما سيمنح احلكومة االحتادية 
الوقت الالزم لضبط السياسة املالية املتضررة 

نتيجة تراجع أسعار النفط.
وســـيكون خلطـــوات إصـــالح الدعـــم في 
اإلمـــارات وزيادة اإليرادات غيـــر النفطية مبا 
في ذلك فرض ضريبة القيمة املضافة في ٢٠١٨ 
أثر إيجابي على التصنيف، فيما سيقلل األثر 

املالي لها من حجم التحديات االقتصادية.

ومع ذلك يبقـــى تراجع الســـيولة النقدية 
لدى القطـــاع املصرفي وكذلك اآلثار الســـلبية 
الناجمة عن انخفاض االســـتهالك واالستثمار 
وخاصة في العاصمة أبوظبي من بني املخاطر 

التي قد تؤثر على النمو االقتصادي للبالد.
وكانـــت موديز قـــد أعلنت فـــي الرابع من 
مارس املاضي عن وضـــع تصنيفها لإلمارات 
”أي.أي ٢“ قيـــد املراجعـــة مـــن أجـــل خفـــض 
محتمل. لكن يبدو أن السياسات التي تتبعها 
الدولـــة في تنويع مواردها دفـــع بالوكالة إلى 

تثبيتها عند هذا التصنيف.
ويعكـــس قـــرار الوكالـــة بوضـــع توقعات 
سلبية لتصنيف الدولة عدم وضوح سياسات 
احلكومة لوقف عجز املوازنة وتدهور األصول 
نتيجة انخفاض أســـعار النفط الذي سيؤدي 
إلى تآكل االحتياطات املالية مع مرور الوقت.

وتسبب االنخفاض احلاد في أسعار النفط 
في تسجيل عجز في املوازنة العامة للحكومة 
االحتادية العام املاضي، ال سيما وأن إيرادات 
النفـــط والغـــاز متثـــل مـــا يقارب مـــن نصف 

العائدات املالية للدولة.
ويتوقع محللو الوكالة أن تسجل اإلمارات 
عجزا في املوازنة العامة يقدر بنحو ٩٫٥ باملئة 

إلى الناجت احمللي اإلجمالي هذا العام.
وال تزال نســـبة الديـــن العام مـــن الناجت 
احمللـــي اإلجمالـــي منخفضة، إذ قـــدرت العام 
املاضـــي بحوالـــي ١٨ باملئة. ومـــن املتوقع أن 
تبقـــى معتدلة على الرغم مـــن توجه احلكومة 
لتمويـــل معظـــم العجز في العـــام احلالي من 

خالل إصدار سندات الدين. 
وأعلنت إمـــارة أبوظبـــي الثالثاء املاضي 
عـــن إغالق طرحها بنجاح لســـندات ســـيادية 
بقيمة ٥ مليارات دوالر. وتتوقع موديز أن تبلغ 
نســـبة الدين العام نحـــو ٣١ باملئة إلى الناجت 
احمللـــي اإلجمالي بحلـــول ٢٠١٩ على افتراض 

أن أبوظبـــي ســـتمول العجز بالتســـاوي بني 
الســـحب مـــن االحتياطي والديـــون، في حني 
ستلجأ حكومات اإلمارات األخرى إلى إصدار 

سندات الدين فقط.
لكن مـــن املرجـــح أن تبقـــى االحتياطيات 
املالية للبالد قوية فوق مستوي ١٣٠ باملئة إلى 
النـــاجت احمللي اإلجمالي على مدى الســـنوات 
القليلة املقبلة بفضل رؤية االمارات املستقبلية 

وجناحها في سياسة التنويع االقتصادي.
كما تتوقـــع الوكالة أن تســـتفيد اإلمارات 
من االســـتثمارات اجلديدة في معرض إكسبو 
٢٠٢٠ فـــي دبـــي، فضـــال عـــن أن اســـتثمارات 
أبوظبـــي اخلارجية تعطيهـــا املرونة للتعامل 
مـــع انخفاض أســـعار النفـــط. وإلـــى جانب 
اإلمارات، ثبتت الوكالـــة التصنيف االئتماني 

إلصدارات وصكوك قطـــر احلكومية عند ”أي.
أي ٢“. ورغم تأثير تراجع أســـعار النفط على 
االقتصاد القطري فإن املالية العامة والعوامل 
اخلارجية والوضع االئتماني الســـيادي العام 

يبقى متسقا مع هذا التصنيف.
كمـــا ثبتـــت الوكالـــة تقييمهـــا للتصنيف 
االئتماني السيادي للكويت عند ”أي.أي ٢“ مع 
نظرة مستقبلية سلبية نتيجة للتحديات التي 
تواجههـــا الدولة في تنفيـــذ برنامج اإلصالح 

املالي واالقتصادي بشكل فعال.
وتظهر تصنيفـــات الوكالـــة الدولية مدى 
االعتماد الكبير لدول اخلليج الست على النفط 
كمصدر رئيس لإليرادات املالية، بينما يحتاج 
التنويـــع االقتصادي الذي بـــدأت به دول مثل 
السعودية واإلمارات والكويت سنوات ليظهر 

نتائجه على أرقام الناجت احمللي اإلجمالي.
وأشـــارت تقارير ســـابقة لصنـــدوق النقد 
الدولـــي والبنك الدولـــي إلى أن الـــدول التي 
تعتمـــد على النفط فـــي ميزانيتهـــا بأكثر من 
٤٠ باملئة ســـتتأثر بشـــدة من انخفاض أسعار 
النفط، لكن اإلمارات تشـــكل اســـتثناء من ذلك 
التأثر الســـلبي باعتبارها األقل اعتمادا على 
النفط، وهو ما يفرض على دول اخلليج خفض 

اإلنفاق وتنويع اإليرادات.
وتشـــكل عائـــدات النفط لـــدول اخلليج ٤٩ 
باملئة إلى الناجت احمللي اإلجمالي. وتراجعت 
أســـعار النفط اخلام بنسبة ٦١ باملئة عن أعلى 
مســـتوى لها املســـجل منتصـــف ٢٠١٤ البالغ 
حينهـــا ١٢٠ دوالرا إلى ٤٧ دوالرا حاليا في ظل 

استمرار تخمة املعروض ومحدودية الطلب.
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◄ وصل أول وفد من السياح 
األلمان يضم 162 شخصا إلى مدينة 

سوسة التونسية قبل أسابيع من 
انطالق الموسم السياحي الصيفي 

وبعد نحو عام على األحداث 
اإلرهابية التي شهدتها المدينة.

◄ فقدت ليبيا 84 بالمئة من دخلها 
السنوي من النفط في السنوات 

الماضية لتصل في 2015 إلى 5.8 
مليار دوالر مقابل نحو 35.7 مليار 

دوالر في 2010، بحسب تقرير لشركة 
مليتة للنفط والغاز.

◄ أعلنت الهيئة المصرية العامة 
للبترول أمس عن مزايدة عالمية 

للتنقيب على النفط في 11 قطاعا في 
خليج السويس والصحراء الغربية 

في مسعى لزيادة اإلنتاج للوفاء 
بالطلب المحلي المتنامي.

◄ تنطلق اليوم في الرياض 
فعاليات المؤتمر السعودي الدولي 
للعقارات، حيث يسعى المشاركون 

المحليون واإلقليميون إلى 
إيجاد حلول لإلسكان واستقطاب 

االستثمارات إلى هذا القطاع 
الحيوي.

◄ أظهرت بيانات البنك المركزي 
األردني، أن المعروض النقدي نما 

بواقع 1.3 بالمئة في الربع األول من 
العام الجاري ليبلغ نحو 45.1 مليار 
دوالر مقارنة مع مستواه في نهاية 

العام الماضي.

◄ قال عبدالمعطي مختار مدير 
الشركة السودانية للمناطق 

واألسواق الحرة أمس، إن حجم 
االستثمارات بمنطقة قري الحرة 

شمال الخرطوم بلغ 3 مليارات 
دوالر العام الماضي بفضل نشاطها 

المستقر.

باختصار

اقتصاد
{النظرة الســـلبية لوكالة التصنيـــف العالمية موديز للكويت أمر متوقـــع. أعتقد أن الكويت 

قادرة ماليا على الصمود على المدى القصير، ولكن اقتصاديا يبدو ذلك صعبا}.

جاسم السعدون
رئيس مجلس إدارة شركة شال لالستشارات االقتصادية

{كل الشـــواهد تؤكـــد أن هناك فرصا كبيرة لوضع األســـس العملية لتوســـيع نطـــاق المبادالت 

التجارية واالستثمارات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي}.

ماجد القصبي
وزير التجارة واالستثمار السعودي

خفض تصنيف السعودية والبحرين وعمان يؤكد الحاجة إلى اإلصالحات

ــــــي أصدرتها وكالة موديز القتصــــــادات الدول اخلليجية،  أكــــــدت التصنيفات اجلديدة الت
احلاجــــــة إلى خفض اإلنفــــــاق وتنويع االقتصاد، في تلك الدول، وقد اتضح ذلك في تثبيت 

تصنيف اإلمارات، بسبب جناح سياساتها في تنويع النشاط االقتصادي.

[ تثبيت تصنيف اإلمارات بسبب نجاح سياسات تنويع االقتصاد [ هبوط أسعار النفط يفرض خفض اإلنفاق وتنويع اإليرادات

البحث عن البدائل اآلمنة

صندوق النقد يتوقع تأثر 

الدول التي تعتمد موازناتها 

على النفط بأكثر من 40 

بالمئة باستثناء اإلمارات

موديز ترجح بقاء 

احتياطيات اإلمارات المالية 

فوق مستوى 130 بالمئة 

إلى الناتج المحلي اإلجمالي

} شيكاغو – حصل مشروع عقاري عمالق في 
مدينة شيكاغو األميركية على الضوء األخضر، 
بعد ما ظل تائها في أروقة الســـلطات احمللية 

لتطوير منطقة شاسعة في قلب املدينة.
ويقـــول محللـــون إن املشـــروع، الذي تبلغ 
مساحته نحو ٢٥١ ألف متر مربع سيغير معالم 
املدينة واألفق املعماري (ســـكاي الين) بعد أن 

ظلت املنطقة مهملة لعدة عقود.
وتعود ملكية املنطقة الشاســـعة املجاورة 
للحي الصيني (تشاينا تاون) إلى شركة جنرال 
ميديترينني، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا، 
والتابعـــة لرجل األعمـــال البريطاني من أصل 

عراقي نظمي أوجي.

وقد دخلت الشركة في حتالف مع مجموعة 
التطويـــر العقـاري األميركية العمالقـة ريليتـد 
ميـدوســــت، التي ســـبـق لهـا أن طـورت عـددا 
مــــن أكبـــر املشـــاريع العقارية فـــي نيويـورك 
وشيكاغو وأنحاء أخرى من الواليـات املتحدة.

وكانت املنطقة املهملة تعد ثقبا أســـود في 
قلب املدينة بســـبب إهمالها التام وعدم وجود 
أي خـدمات أو نقطة ضوء فيهـا، وكـانت تعرقل 
ترابـط أحياء املدينـة بسبب عـدم وجـود طـرق 
متر عبرهـــا وإغالقهـا لضفـة نهر شـــيكـاغو. 
ومن املقرر أن يتضمن مشروع تطوير املنطقة 
عددا من األبـراج واألســــواق، التي توفر نحو 
مليون قدم مربعة من املكاتـب واملتاجر، إضافة 

إلى اآلالف من الوحدات السكنية.
وينهي مشروع التطوير مرحلة طويلة من 
التاريخ امللتبس لتلك املنطقة، التي اشـــترتها 
الشـــركة التابعة لنظمي أوجي فـــي عام ٢٠٠٧ 
لتبـــدأ رحلة مـــع الســـلطات احملليـــة لوضع 
التصاميم املالئمة لربطهـــا باألحياء احمليطة 

في قلب املدينة.  

وقـــال كيرت بيلـــي، رئيس شـــركة ريليتد 
ميدوســـت، التـــي ســـتقود أعمـــال التطوير، 
إن الشـــركة دخلـــت فـــي حتالـــف مـــع جنرال 
ميديترينني، وإن املشـــروع يناســـب تطلعاتها 

ألنها ال تهتم باملشاريع الصغيرة.
وأضاف أن الشركة تعكف حاليا بالتنسيق 
مع السلطات التنظيمية على وضع التفاصيل 
الدقيقة للمشـــروع العمالق، الذي سيستغرق 
تنفيـــذه نحـــو ١٥ عامـــا وتصـــل تكاليفه إلى 

املليارات من الدوالرات.
وأكد أن الشـــركة تتوقع إجناز حي متميز، 

ومكان فريد للعيش والعمل والتسوق.
ونســـبت صحيفة شـــيكاغو تريبيون إلى 
مدير التخطيط والتطوير في مدينة شـــيكاغو 
ديفيـــد ريفمـــان قولـــه إن ”لدينـــا ثقـــة كبيرة 
بالشـــركة املطورة، التي متلك خبرة كبيرة في 

تطوير املشاريع العمالقة“.
وقالـــت الصحيفـــة إن اكتمـــال املشـــروع 
سيغير املعالم واألفق املعماري ملدينة شيكاغو 
مـــن جهة اجلنوب، ومن شـــأنه أن يعزز مكانة 

شـــارع روزفلت كمركز للتســـوق ويطور ضفة 
النهـــر ومداخـــل احلـــي الصينـــي واحلـــزام 
اجلنوبـــي (ســـاوث لـــوب). وكانـــت املنطقـــة 
تعانـــي من اإلهمـــال ملدة عقود بعـــد أن كانت 
مســـتودعا للقطارات، وحتولـــت تدريجيا إلى 
منطقة معزولة عن بقية املدينة، وملجأ لبعض 

املشردين بعيدا عن أي تدخل حكومي.
وقد ارتفعت قيمة املنطقة بشـــكل كبير في 
السنوات األخيرة بســـبب موقعها املتميز في 
قلـــب املدينة وتطوير جميـــع املناطق احمليطة 

بها.
وهناك استثناءات قليلة في بعض اجلهات 
احمليطـــة باملنطقـــة، حيـــث تلـــكأت مشـــاريع 
تطويرهـــا. لكن اإلعالن عن املشـــروع العمالق 
حرك اهتمام املطورين العقاريني مبا تبقى من 

تلك املناطق.
وقـــال فيل انكويســـت، الذي ميلك شـــركة 
ميريـــل العامليـــة للتصميم املعمـــاري، والتي 
تقدم االستشـــارة للمشروع، ”إن املنطقة كانت 
احللقـــة املفقودة، وهي مبثابـــة حفرة في قلب 
شـــيكاغو“. وأضاف ”إن إعالن املشروع ميثل 
مؤشـــرا إيجابيـــا ويســـمح لنا بإعادة رســـم 

مالمح ضفة نهر شيكاغو“.
وقـــارن بـــني املشـــروع اجلديد ومشـــروع 
تطوير مســـتودع آخر للقطـــارات، أدى لظهور 
مشـــروع ملينيوم بارك، رغم أن ذلك املشروع ال 

يعادل سوى نصف مساحة املشروع اجلديد.
وســـلطات  املشـــروع  مطـــورو  ويجمـــع 
التخطيـــط العقاري في املدينـــة على أن مركز 
ثقل املشـــروع ســـيركز على تطويـــر ضفة نهر 

شيكاغو.
وقال جوش إيليس، مدير مجلس التخطيط 
في املدينة والذي يقود دراسات تطوير أفضل 
احللـــول لضفـــة النهر، ”إن التوقيت مناســـب 
أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ املشروع بسبب 

ارتفاع أسعار العقارات في املنطقة“.
وقال إن سلطات املدينة ستطالب ببقاء ما 
بني ٩ و١٨ مترا من جهة النهر محمية ومتاحة 

لالستخدام العام.

رجل أعمال عراقي يشارك في تغيير األفق المعماري لمدينة شيكاغو

كيرت بيل:

نعكف على وضع التفاصيل 

الدقيقة للمشروع بالتنسيق 

مع السلطات التنظيمية

قلب جديد لمدينة شيكاغو

الشركة التابعة لرجل 

األعمال نظمي أوجي 

استحوذت على أرض 

المشروع في عام 2007
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د. محمد الجويلي

} التاريـــخ العربـــي لـــم يجد مثيـــال لعنترة 
فهـــو وحيـــد عصره ومضـــرب األمثـــال لدى 
العـــرب، فقد تشـــكلت صورتـــه البطولية من 
خـــالل خصالـــه وقوتـــه وشـــجاعته الفريدة 
إعجابـــا  النـــاس  لـــدى  شـــعبيته  وازدادت 
بـــه وبشـــعره وتضامنا معـــه ملا عانـــاه من 
ولونـــه، نســـبه  بســـبب  وتهميـــش  متييـــز 
إضافة إلى قصته مع عبلة ومعاناته في حبها 

وحرمانه منها.
ومن الصعب أن جتتمع كل هذه اخلصال 
فـــي شـــخصية واحـــدة، أن يكـــون فارســـا 
محاربـــا وبطـــال بال منـــازع يهابـــه القريب 
والبعيـــد لبطش ســـيفه - وهو مـــا يدّل عليه 
اســـمه املشـــتق من عنتر عنترة أي شجع في 
احلـــرب وعنتره بالرمح أي طعنه به كما ورد 
في لســـان العرب - فهو اســـم على مســـّمى،
 وفـــي نفـــس الوقت شـــاعر عاشـــق مرهف 
اإلحســـاس جترحـــه الكلمـــة وهـــو اجلارح 
بســـيفه ونبيل كرمي يشـــهد على حسن خلقه 
وشـــهامته. فلم يكن عنترة مجّرد شاعر كبير 
وفارس العرب وبطل داحس والغبراء، بل هو 
رمز ملجدهم وبطولتهم، تظّل ســـيرته حية في 

مخيلتهم تكبر وتتضخم كلما تقدم الزمن.
ورغـــم تغّير ظـــروف العصر ظّلت ســـيرة 
عنترة أسطورة يفوح عبقها بروائح الشهامة 
والشجاعة يتغنى بها العرب تذكيرا مباضيهم 
املجيـــد ماضي القوة واالنتصار. فكان عنترة 
ابن العرب وليس ابن شـــداد العبســـي وهو 
سيفهم املسلول أبدا. اجلدير بالتذكير هنا أن 
القراءات التاريخية كشفت أن عنترة بن شداد 
تعـود أصوله ملنطقة ليوا القريبة من أبـوظبي.

ولم تقتصر سيرة عنترة على األدب والتاريخ 
بل كانت من قصص التراث الشعبي يحكيها 

النـــاس ويتفاخرون بها ومن منهم ال يريد أن 
يكون عنتـــرة، وهناك من اختـــص في رواية 
ســـيرة عنتـــرة وهـــم احلكواتية ويســـّمون

 العناتـــرة في مصـــر وقد عرفـــوا برواياتهم 
لســـيرة عنترة والظاهر بيبرس وســـيف بن 
يـــزن وفي رواياتهم جتد الكثيـــر من املبالغة 
والتفخيـــم والتعظيـــم فـــي شـــأن احملاربني 
األبطـــال وســـيرهم متتـــدح الفتـــّوة وحتفز 
الشعور البدوي لدى املستمعني وتبعث فيهم 
الشـــعور بالنخوة واالفتخـــار باالنتماء إلى 
أمة يحفل تاريخها بالبطوالت. فتلعب رواية 
الســـيرة الشـــعبية هنا دور املعلـــم التراثي 
الذي يخّلد عظمة أصحابـــه ويربط احلاضر 

باملاضي ويظّل شاهدا على مجد السابقني.
الفضيلـــة  قيمـــة  عنتـــرة  ســـيرة  متثـــل 
عنـــد العـــرب أصـــدق متثيل وتعكـــس نظام 
اجلاهلـــي، العصـــر  فـــي  القبليـــة  احليـــاة 

وهو نظام طبقي حتكمه ثنائية السيد والعبد 
قوامه الدفاع عن العرض والشـــرف تتصارع 
فيـــه القبائل وتتفاخـــر بالقوة والشـــجاعة،

فكان عنترة العبســـي سّيد قبيلته وهو العبد 
وقد تغّلبـــت بطولته علـــى عبوديته فاعتلت

 قيمته وعظم شـــأنه فكان انتصاره انتصارا 
للقيـــم العربيـــة بل اإلنســـانية شـــأن العدل 
واملســـاواة والكرامـــة، وهـــو ما ســـعى إليه 

بسيفه وقلبه ولسانه.
 وجاء شـــعره ترجمة لتجربته الوجودية 
املتميزة، فهو الفتى املنبوذ والفارس احملارب 
البطل أبـــى أن يظّل عبدا فتمّردت شـــجاعته 
على تقاليد القبيلة ويكفي أن يكون فخر بني 

عبس.
يعـــّد عنتـــرة مثـــاال للفروســـية العربية 
بخصالهـــا النبيلة الســـامية التي ســـجلتها 
معلقتـــه ومغامراته احلربيـــة، فمن أجل قيم 
الشهامة والشـــرف يحارب ويستبسل ويذود 
عـــن قومه، فهـــو دائـــم الذكر لهم فـــي وغى 
احلـــروب. فمثـــل على الـــدوام مصـــدر إلهام 
للعديـــد من الفنانني واألدبـــاء فكان موضوع 
لوحات فنية يتداخل فيها الفني واألسطوري 
إلنتاج جمالية البطولة الكونّية، كذلك شـــأنه 
في األدب فقد أســـالت ســـيرته مـــدادا كثيرا 
وشـــكلت نســـيجا من القصـــص والروايات 

تفاخـــر بالبطل امللحمي كما صـــّوره املخيال 
العربـــي، فقـــد كان فـــي الوجـــدان اجلمعي 
مثال احلرية والفروســـية والبطولة والكرامة 
والنبل وظّل حاضرا أبدا يســـتحضره العرب 
فـــي احلـــروب واملعـــارك وينشـــده املظلـــوم 
ويتمنـــى عودتـــه حامال ســـيفه لينقـــذ األمة 

ويسترجع حقها املسلوب.
كما ظّل املخيال العربي يعيد إنتاج عنترة 
باستمرار خاصة في فترات الضعف والوهن 
التي متـــّر بها األّمـــة وهي طويلـــة وكثيرة، 
يبعثه حاميا لها ونصيرا. فقد القت ســـيرته 
الشعبّية رواجا كبيرا في الفترة االستعمارية 
احلديثـــة، خاصـــة فـــي مقاهـــي احلواضـــر 
وفـــي أســـمار البـــوادي واألريـــاف العربية،

 بحيث ُشـــّهرت هذه البطوالت سيفا مسلوال 
فـــي مواجهة اآللـــة احلربية احلديثـــة! ولعّل 
هـــذه البطوالت مازالت في وعـــي العرب إلى 
اليوم تساعدهم على مواجهة الضيم والقهر،
 ولكن إلـــى أّي مدى ميكـــن أن تصمد بطولة 

السيف أمام قوة التكنولوجيا املعاصرة؟
إّن شـــخصية عنترة العبســـي لم ينحتها 
الواقـــع بقدر ما نســـجها املخيال الشـــعبي 
وأضـــاف إليها الكثيـــر من الروايـــات تعّزز 

أسطورته. 
عنتــــرة  ســــيرة  بــــني  البعــــض  ويقــــارن 
وسيرة السّيد فارس قشــــتالة األسبانية وهو 
الشــــخصية التــــي أحياهــــا كورنــــاي وكذلك 
اإللياذة عند اإلغريق وال ســــيما ســــيرة أخيل 
التي تشبه كثيرا سيرة عنترة وإن حتولت فـي 
املخيال اإلغريقي إلى أســــطورة غير واقعـّية.
 وهــــو ما تصّوره الســــيرة الشــــعبية لعنترة 
بطــــال خرافيــــا وفارســــا أســــطوريا وبطــــال 
ملحمّيا، لذلك تشكل سيرة عنترة وشخصيته 
ظاهــــرة شــــعرية وأســــطورية فــــي التاريــــخ 
األدبــــي وجتربــــة عربيــــة فريدة مــــن نوعها، 
وهي ليســــت جتربة فردية بل جتربة جماعية 
تلّخصت في فرد مثل قيــــم االنتماء والتجّذر،
 االنتمــــاء اجلمعــــي الذي يتوحد مــــع القبيلة 

واالنتماء الفردي املرتبــــط بالذات، فامتزجت 
الشخصية التاريخية بصوت الشاعر املمتلئ 
بصــــوت اجلماعة التي يعبر عنها في شــــعره 
وفي حياته في مزيج بني الواقعي واخلرافي. 
وال يــــزال ذلــــك الصــــوت الفــــردي اجلماعي 
حاضرا فــــي مخيلة العرب يتــــردد صداه في 
اســــتحضار الذكــــرى واملاضي الــــذي يؤّصل 
اجلذور واالنتمــــاء مهما حاولت رياح العصر 
االنبتات عن هذه األصول وال يزال ما تبّقى من 
رواة السير الشــــعبية واحلكواتية يتداولون 

سيرة عنترة وكأنها حدثت باألمس القريب.

عنترة بن شداد.. استحضار مستمر لسيرة شعبية من المخيلة العربية

[ السيرة الشعبية تلعب دور المعلم التراثي الذي يربط الحاضر بالماضي [ بطوالت عنترة في وعي العرب تساعدهم على مواجهة الضيم
تعّد ســــــيرة عنترة بن شــــــداد من أكبر املالحم القصصية التي نســــــجها املخيال الشــــــعبي 
ــــــال الروائي حتى غدت أســــــطورة عربية متكاملة البناء شــــــبيهة إلى حّد كبير  وغّذاهــــــا اخلي
ــــــة. اختلفت في رواياتها التفاصيل واألحداث ولكنها اتفقت في نســــــج  باألســــــاطير اإلغريقي
مالمح البطل األســــــطوري، البطل الوجودي الذي يحارب األقدار ويصارع األخطار من أجل 
نحت ذاته وفرضها وســــــط ظروف قدرية تعاكســــــه. فقد كان عنترة فارس العرب وشاعرها 
وفخرها ورمز الشــــــجاعة والقوة والبسالة وعنوان الفروسية، وهو حامي القبيلة وحارسها، 
وال يزال كذلك في مخيال العرب يشّبه به كّل من ارتقى درجة من القوة والبسالة وطمح إلى 

نيل لقب بطل الفرسان.

سيرة عنترة مازالت مصدر إلهام ملختلف الفنون

 

محمد رجب

م،  ق  عـــام 206  قرطبـــة  مدينـــة  تأسســـت   {
كمســـتوطنة رومانيـــة على اجلانب الشـــمالي 
لنهـــر الـــوادي الكبير، وســـرعان مـــا صارت 
عاصمـــة لوالية بيتيـــكا ضمـــن اإلمبراطورية 
الرومانية، وظلت املدينة رومانية ملدة تزيد عن 
سبعة قرون، إلى أن سقط احلكم الروماني في 
شـــبه اجلزيرة اإليبيرية (أسبانيا والبرتغال)، 
وســـيطر القـــوط الغربيون على أمـــر اجلزيرة 

بأكملها مبا فيها قرطبة.
وفـــي عـــام 711 ميـــالدي، فتحـــت قرطبـــة 
أبوابها جليوش املســـلمني بقيـــادة طارق بن 
زياد وموســـى بن نصير، وبعـــد تثبيت أركان 
احلكم اإلســـالمي في املنطقـــة اإليبيرية، جعل 
األمويـــون قرطبة مقرا لوالتهـــم على األندلس، 
ومنـــذ ذلك العهـــد بدأت املدينة تخطُّ لنفســـها 
خطـــا جديدا، وملمحا مهما فـــي التاريخ، فبدأ 
جنمهـــا في الصعود كمدينـــة حضارية عاملية، 
ال ســـيما فـــي عـــام 756 ميالدي عندما أســـس 
عبدالرحمـــن الداخـــل، صقـــر قريـــش، الدولة 
األمويـــة فـــي األندلـــس، وذلك بعدما ســـقطت 

دمشق على أيدي العباسيني.
كانـــت بداية العصـــر الذهبـــي لقرطبة في 
عهد عبدالرحمـــن الناصـــر، أول خليفة أموي 
في األندلس، ومن بعده ابنه احلكم املستنصر، 
حيث بلغت قرطبة أوج ازدهارها وقمة ريادتها 
وحضارتهـــا، وأصبحـــت عاصمـــة األندلـــس 
اإلســـالمية، وأهـــم مدينـــة في شـــبه اجلزيرة 
اإليبيريـــة، ومقرا خلليفة املســـلمني في العالم 
الغربي، واهتم األمويون في قرطبة بالنواحي 
الزراعية والصناعية، وبناء احلصون، وشـــق 

التـــرع، وحفـــر القنـــوات، وإقامـــة املصارف، 
إضافـــة إلـــى جعلها منبـــرا للعلـــوم والثقافة 
واملدنيـــة، حتى غـــدت تنافس القســـطنطينية 
عاصمة اإلمبراطوريـــة البيزنطية في أوروبا، 
وبغـــداد عاصمـــة العباســـيني فـــي املشـــرق، 
والقيـــروان والقاهرة في أفريقيا، وحتى أطلق 

عليها األوروبيون ”جوهرة العالم“.
وقـــد كانت دولـــة قرطبـــة من أهـــم الدول 
األوروبية في القرن العاشـــر، كما كانت منارة 
للعلم والثقافة فـــي أوروبا، حيث كانت حتوي 
أكثر من سبعني مكتبة، ما جعلها مقصد أمراء 
إنكلترا وفرنسا وأملانيا للدراسة وتعلم العلوم 
املختلفة، أيضا كانت عاصمة من عواصم األدب 
والثقافة العربية واإلسالمية، وأجنبت املدينة 
في تلك الفترة الشـــاعر ابن زيدون، والشاعرة 
األموية والدة بنت املستكفي، والفقيه ابن حزم، 
والعالـــم عباس بـــن فرناس، كمـــا انتقل إليها 

املوسيقي زرياب وأسس دار املدنيات.
وقـــال املؤرخ الغربي، جون براند ترند، في 
وصفه لها ”إن قرطبـــة التي فاقت كل حواضر 
أوروبا مدنية أثناء القرن العاشر ميالدي كانت 
في احلقيقة محطَّ إعجاب العالم ودهشته، فقد 
كان القادمون إليها من الشـــمال يسمعون مبا 
هو أشـــبه باخلشـــوع والرهبة عن تلك املدينة 

التي حتوي ســـبعني مكتبة، وتســـعمئة حمام 
ام ليون، أو  عمومي، فـــإن أدركت احلاجة ُحـــكَّ
اٍح، أو مهندس،  النافار، أو برشـــلونة إلى جـــرَّ
أو معمـــاري، أو خائـــط ثيـــاب، فـــال يتجهون 

مبطالبهم إال إلى قرطبة“.
ومع ســـقوط اخلالفة األموية بسبب ثورة 
البربر ونشـــوء ملوك الطوائـــف، فقدت قرطبة 
مكانتها كعاصمة للدولة، وبزغ جنم إشـــبيلية 
املجـــاورة لهـــا كبديـــل عنهـــا، إال أنهـــا عادت 
لتســـترد شيئا من مكانتها في دولة املرابطيني 
حتت حكم يوسف بن تاشفني، وذلك عام 1091، 

وأعدت كعاصمة لألندلس في عهد املوحدين.
وبعد هزمية املوحدين في معركة ”العقاب“ 
عـــام 1212، تهاوت معظم املدن اإلســـالمية في 
األندلس في أيدي مملكة قشـــتالة املســـيحية، 
وســـقطت قرطبة عـــام 1236 على يـــد فرناندو 

الثالـــث بعـــد ما يزيد على خمســـة قـــرون من 
احلكم اإلســـالمي، ففرغت من معظم ســـكانها 
املســـلمني، وبدأ التضييق على من تبقى منهم، 
وإجبارهم علـــى اعتناق املســـيحية من خالل 
محاكـــم التفتيـــش، التـــي اســـتخدمت أنواع 
التعذيـــب والقتل، حتى كان املســـلم يخشـــى 
اكتشـــاف إســـالمه حتى ال يقتل، إلى أن قّررت 
أسبانيا طرد املسلمني وأحفادهم ممن اعتنقوا 
املســـيحية من سائر البالد، كما مت طرد اليهود 
منهـــا أيضـــا، وذلك فـــي بداية القرن الســـابع 
عشـــر، ومت توزيع األراضي واإلقطاعيات على 
املهاجريـــن املســـيحيني مـــن الشـــمال، الذين 

أعادوا توطني املدن ومنها قرطبة.
ويشـــير الباحـــث فـــي تاريـــخ األندلس د. 
راغـــب الســـرجاني، إلـــى أن تاريـــخ قرطبـــة 
احلضاري بدأ منذ العصر اإلسالمي، حيث مت 

رفعها إلى مصاف احلواضـــر الكبرى، خاصة 
عندمـــا أعلنها األمير عبدالرحمـــن بن معاوية 
”الداخـــل“ عاصمة له بعد أن ســـانده مســـلمو 
األندلـــس، وقد جعل عبدالرحمـــن قرطبة مهدا 
للعلـــم والثقافـــة ومركزا للفنـــون واآلداب في 
أوروبـــا كلها، فقـــام بدعوة الفقهـــاء والعلماء 
والفالســـفة والشـــعراء، ما جعلهـــا أكثر مدن 
أوروبا ســـكانا وثراء اجتماعيا، الفتا إلى أنه 
في عهـــد اخلليفة عبدالرحمـــن الناصر، وابنه 
احلكم املســـتنصر مـــن بعده، وصلـــت قرطبة 
مســـتوى من الرخاء والثراء لم تبلغه حاضرة 
أخرى مـــن قبل، حيث نافســـت قرطبـــة بغداد 
عاصمة العباســـيني، والقســـطنطينية عاصمة 
اإلمبراطوريـــة البيزنطيـــة، والقاهرة عاصمة 
الفاطميـــني، وتقاطـــر على البـــالط األموي في 
قرطبـــة مبعوثـــون ومندوبـــون عـــن أباطـــرة 
البيزنطيـــني وأملانيـــا وملـــوك كل من فرنســـا 
وإيطاليا واملمالك األخرى في أوروبا وشـــمال 
أســـبانيا، وأمراء ورؤســـاء القبائل األفريقية، 
حاملني معهم الهدايا الثمينة، فيعود الضيوف 
إلـــى بالدهم وقد بهرهم ما شـــاهدوه في بالط 
اخلليفة املســـلم في قرطبة، وظلت املدينة تنعم 
بهـــذا التفوق على ســـائر مـــدن أوروبا، حتى 

سقطت اخلالفة األموية عام 1013.
وأضـــاف الســـرجاني قائـــال ”إن املدينـــة 
ال تـــزال حتتفظ ببعـــض معاملها اإلســـالمية، 
فاحلّيان اإلســـالمي واليهودي القدميان مازاال 
معروفني في قرطبة احلالية، كما بقي مسجدها 
الضخم قائما في وســـطها، شاهدا على أجمل 
ما أبدعه املســـلمون في األندلـــس، على الرغم 
مـــن بناء كنيســـة في قلب املســـجد فـــي القرن 
السادس عشر، واســـتخدامه ككاتدرائية تتبع 
الكنيســـة الكاثوليكية، هذا إلـــى جانب مدينة 
الزهراء التي أنشأها عبدالرحمن الناصر باسم 
زوجتـــه، وتقع فـــي قلبهـــا دار الروضة، وهي 
قصـــر عبدالرحمن الناصـــر، أيضا توجد قلعة 
”كاالهورا“ اإلســـالمية، وقصر قرطبة ”ألكازار“ 

الذي أنشئ في العصر األندلسي.

قرطبة: مفصل من اإلسهام اإلسالمي في المشترك الحضاري اإلنساني

معارف عصية على النسيان

 شخصية عنترة العبسي لم ينحتها 

املخيال  نسجها  مــا  بقدر  الــواقــع 

من  الكثير  إليها  وأضاف  الشعبي 

الروايات تعزز أسطورته

◄

العصر  مــنــذ  ـــدأ  ب قــرطــبــة  تــاريــخ 

ــهــا  ــن ــل ـــا أع ـــدم ـــن اإلســــــالمــــــي، ع

له  عاصمة  {الداخل}  عبدالرحمن 

بعد أن سانده مسلمو األندلس

◄

ما تبقى من رواة السير الشعبية 

يتداولون  ــوا  مــازال والحكواتية 

ــهــا حــدثــت  ــرة عــنــتــرة وكــأن ســي

باألمس القريب

◄

عندما فتح العرب املسلمون بالد األندلس نقلوا إليها احلضارة والعلوم والثقافة، لتصبح مدنها 
وفــــــي مقدمتها العاصمــــــة قرطبة، منارة للعلم واحلضارة التي يقصدهــــــا أمراء وملوك أوروبا 
ليتلقوا العلوم ويتعلموا على أيدي العرب، فأضحت قرطبة اإلسالمية درة العلم واحلضارة في 

القارة األوروبية والعالم الغربي.

ســـيرة عنترة بن شـــداد لـــم تقتصر على األدب والتاريخ بـــل كانت من قصص التراث الشـــعبي يحكيها الناس 

ويتفاخرون بها، وهناك من اختص في رواية سيرة عنترة وهم الحكواتية ويسّمون العناترة في مصر.

فتحـــت قرطبـــة أبوابها لجيوش املســـلمني بقيادة طارق بن زياد وموســـى بن نصير في عـــام 711 ميالدي، وبعد 

تثبيت أركان الحكم اإلسالمي في املنطقة اإليبيرية، جعل األمويون قرطبة مقرا لوالتهم على األندلس.

ّ



أحمد حافظ

} عــــاد اجلـدل حول جتديـــد اخلطاب الديني 
في مصر مـــرة أخرى، وارتدى ثوبا متشـــددا 
فيمـــا أعلن نـــواب حـــزب النور الســـلفي في 
البرملــــان املصـــري، أنهـم بصـــدد االنتهاء من 
مشـــروع قانـــون قـاربـــوا على تقـدميـــه إلى 
اللجنــــة الدينيــــة مبجلـــس النـــواب لتجديد 

اخلطاب الديني.
وضعت مؤسســـة األزهر نفسها في مأزق 
شـــديد، علـــى خلفية اللقـــاء الـــذي جرى بني 
شيخها أحمد الطيب، ووفد من التيار السلفي 
األحـــد املاضي، ملناقشـــة مســـتجدات جتديد 
اخلطـــاب الدينـــي، الذي دعـــا إليـــه الرئيس 
املصـــري عبدالفتـــاح السيســـي قبـــل عامني، 
خاصـــة أن الطيب ســـبق أن اتهم الســـلفيني 

بأنهم ”خوارج العصر“.
وســـبق لشـــيخ األزهر أن ذكر فـــي كلمته 
مبظاهـــرة مؤيدة لـــه قام بها بعـــض الطالب 
الوافديـــن من دول مختلفة في العالم بتاريخ 4 
أبريل 2011 ”عقيدة األزهر هي عقيدة األشعرية 
وفقه األئمة األربعة، وأن الســـلفيني اجلدد هم 
خوارج العصر“. وارتفع ســـقف هجوم الطيب 
أكثـــر من ذلـــك واتهمهـــم بـ“تنجيـــس مذهب 

احلنابلة“ في لقاء تلفزيوني سابق.
أثار اللقاء موجة سخط غير مسبوقة على 
األزهـــر، فكيف يجلس شـــيخه مـــع رموز تيار 
دينـــي، يصدر شـــيوخه فتاوى حتـــرمي تهنئة 
املســـلمني للمســـيحيني في أعيادهم، وإجازة 
زواج الفتاة حتى لو كان عمرها 10 ســـنوات، 
وهـــو ما زاد الشـــكوك حول جدّيـــة األزهر في 

جتديد اخلطاب الديني.

غيـــر أن مراقبـــني للمشـــهد رأوا أن ظهور 
الســـلفيني مع شـــيخ األزهر محاولـــة إلثبات 
شرعية وجودهم كتيار ديني يسعى للتخلص 
من حصار املؤسسات الدينية الرسمية، خاصة 
في ظل التضييق الشـــديد على شـــيوخهم من 
جانـــب وزارة األوقاف التي منعتهم من اعتالء 
املنابـــر إللقـــاء خطبة اجلمعة، ألنهـــم من غير 

خريجي األزهر.
بالتالي فإنهم يســـعون إلـــى تصدير فكرة 
التقـــرب من األزهر لتوصيل رســـائل عّدة بأن 
هذه املؤسسة الدينية العريقة تؤيد خطواتهم 
وأفكارهـــم وعقيدتهم، مـــا يعطيهم ثقال ميكن 
اســـتغالله إذا اشـــتد التضييق املدني عليهم، 
وحاولـــت باقي املؤسســـات الدينية إقصاءهم 
عن املشـــهد الدعوي، وهذا ما لم يدركه شـــيخ 

األزهر.
قالـــت مصادر برملانيـــة لـ“العرب“ ”متوّقع 
أال يخرج مشـــروع قانون حزب النور السلفي 
حول جتديـــد اخلطاب الديني إلى النور، لعدة 
أســـباب، أهمها أن أسامة العبد رئيس اللجنة 
الدينيـــة في البرملان شـــخصية أزهرية وعازم 

على التصدي للمشروع“.
كمـــا أن عدد النواب الســـلفيني ال يزيد عن 
تســـعة نواب فقط، وهو عدد ال يرقى ألن ميّثل 
ضغطـــا داخل البرملان للحصـــول على موافقة 

ولو مبدئية ملناقشة املشروع في جلسة عامة.
أّيـــدت آمنة نصير، عضـــو مجمع البحوث 
اإلســـالمية، والنائبة في البرملان، هذه الرؤية، 
وقالت ”مشروع حزب النور السلفي ’مرفوض 
جملة وتفصيال‘، ولو لم يتصّد له أحد ســـأقف 
أنـــا له باملرصاد، ألن األزهر بعلمائه واألوقاف 
ودار اإلفتـــاء هـــي اجلهـــات املعنيـــة بتجديد 
اخلطاب الدينـــي، وليس هناك تيار ديني آخر 

يقحم الدين في السياسة“.
وأضافت لـ“العرب“ أن السلفيني يحاولون 
القفز والســـطو علـــى دور األزهـــر، والظهور 
للرأي العام على أنهـم ”دعـاة جتديد وإصالح 
دينـــي“، على الرغم من أن شـــيوخهم أكثـر من 
أصدروا فتـــاوى دينيـة هّدامـــة ال تنطبـق مع 

الديـن، ويسعون إلى غســـل أيـديهـم وتبـرئـة 
ذمتهــــم من خـالل إقحام أنفســـهم في جتديـد 
اخلطــــاب الـدينـــي، وهـــذا مــــا لــــن نســـمح 

بوجـوده.
غير أن التشـــدد الذي يســـيطر على الفكر 
الســـلفي، ظهر حتى فـــي دعواتهم إلى جتديد 
اخلطاب الديني، ال سيما أن مشروعهم اخلاص 
بالتجديد يرفض التطرق إلى األحكام الدينية، 
بحيث يقتصر علـــى الفتاوى فقط، باعتبار أن 
األحـــكام ال تتغير بتغير الزمان، واحلرام يظل 
حراما واحلالل يظـــل حالال، كما أنهم رفضوا 
صراحـــة أن يعلنـــوا أن ارتـــداء النقاب ”ليس 
فرضا“، وقالوا ”ميكـــن النقاش حوله“. طالب 
أحمد كرمية، أســـتاذ الشريعة بجامعة األزهر، 
بضـــرورة إقصـــاء أي حزب دينـــي يعمل في 
السياسة عن مســـألة جتديد اخلطاب الديني، 
ألن لـــه ”مآرب أخـــرى“، معتبـــرا أن أصحاب 
الفكر السلفي ميثلون العائق األكبر في مسألة 
التجديد لفكرهم املتشدد وعقيدتهم املتحجرة.

وأضاف لـ“العرب“ أن السلفيني بشكل عام، 
لهم عداء مع مؤسسة األزهر وفكرها الوسطي، 
وظهر ذلك فـــي أحاديث ياســـر برهامي نائب 
رئيس الدعوة الســـلفية خـــالل حكم اإلخوان 
ملصـــر، بأنهـــم يريـــدون تهميـــش دور األزهر 
وإنشـــاء كيان مواز من خاللهـــم ليكون بديال 
عنه، وأن حتركهم احلالي يكشف عن توجههم 

لتطبيق ذلك على أرض الواقع.
وزاد بـــأن التيـــار الســـلفي بشـــكل عـــام، 
وشـــيوخه حتديـــدا يدركون أنه حـــال انتهاء 
األزهر واألوقاف، أو مبعنى أصح املؤسســـات 
الرسمية، من مشروع جتديد اخلطاب الديني، 
فـــإن وجودهم على الســـاحة ســـوف ينتهي، 
ويختفـــي نفوذهم من البالد، مـــا يدفعهم إلى 
إقحـــام أنفســـهم في األمـــر، إمـــا ألن يكونوا 
مشاركني في املشروع أو متواجدين في املشهد 

العام، أو حتى تعطيل املشروع برمته.
يظهر من خالل مشـــروع الســـلفيني حول 
جتديد اخلطـــاب الدينـــي، أنهم يســـتهدفون 

التغيير في سياسة وزارة األوقاف (املسؤولة 
عـــن إدارة شـــؤون املســـاجد)، خاصـــة أنهم 
يطالبـــون بـ“تغيير طريقة إلقـــاء اخلطب في 

املساجد وأال تكون روتينية“.
وهـــو األمر الـــذي يعني بأنهـــم يرفضون 
سياســـة الوزارة التي تتبعها حاليا في إلزام 
خطبـــاء املســـاجد مبوضـــوع محـــدد خلطبة 

اجلمعة، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة.
كان السلفيون إحدى ضحايا هذه السياسة 
بعـــد إقصائهم مـــن خطب اجلمعـــة لرفضهم 
االلتزام مبوضوع اخلطبة الذي حّددته وزارة 
األوقـــاف في مصر، فجـــرى منعهم من اعتالء 
املنابـــر، إّال بعـــد احلصول علـــى ترخيص أو 

موافقة منها.

حكيم مرزوقي

} دعـــا أحد المقّربين مـــن حركة النهضة منذ 
مّدة، وأثناء سجال تلفزيوني في تونس يتعّلق 
بكيفّيـــة تعاطي الدولة مع ملـــف العائدين من 
المجّندين في التنظيمات اإلرهابية المســـلحة 
إلى“ضـــرورة احتضان هؤالء الشـــبان الذين 
أعلنـــوا توبتهم بعـــد عودتهم مـــن القتال في 
صفـــوف الجماعـــات اإلســـالمية في ســـوريا 
وتمكينهم من ظروف عيش بديلة كي ال يعودوا 
إلـــى أخطائهم ويعلنوا التوبـــة النصوح بعد 
أن غـــّرر بهم من طرف غـــالة التدّين“ على حّد 
تعبيره، فعّلق على مقترحه أحد المشاركين في 
النقاش بلهجة ال تخلو من السخرية والغضب 
فـــي آن معا قائـــال ”وما رأيك فـــي أن تمّكنهم 
الدولـــة أيضا مـــن نظـــام اإلعفـــاء الضريبي 
والجمركي الذي يتمّتع به العّمال التونسيون 
فـــي الخارج عند العـــودة النهائية إلى البالد؟ 
وتدفع لهـــم المجموعة الوطنيـــة من الخزينة 
العامة بقروض ميّسرة قصد االنقضاض على 

أمنها حالما يسترّدون عافيتهم؟“.
ال يزال هذا الســـجال مطروحا بين أغلبية 
تمّثلهـــا أحـــزاب سياســـية ومؤسســـات من 
المجتمـــع المدني، وبين جهات تقّدم نفســـها 
في الغالب كجمعيات حقوقية أو شـــخصيات 
مســـتقّلة، لكنهـــا تبدي تعاطفها ـ ولو بشـــكل 
مضمرـ  مع اإلســـالم السياسي الذي تمثله في 
الحكومة حركة النهضة ذات التوجه اإلخواني 

المعروف.
دعت أصوات كثيرة في المقابل إلى واجب 
عزلهم في سجون خاصة كي ال تنتقل العدوى 
إلى بقية المساجين أو فرض اإلقامة الجبرّية 
على العائديـــن مع المراقبـــة األمنية الدائمة، 
وهو األمـــر الذي يثقل كاهـــل وزارة الداخلية 
التي ســـتضطّر وقتها إلـــى توظيف ما يعادل 

ربع قـــوات األمن كما قال ناطق باســـم إحدى 
وحداتهـــا المختّصـــة في تصريح لـــه «هناك 
اآلالف من التونسيين يقاتلون مع داعش، ولو 
وضع شـــخص واحـــد تحت اإلقامـــة الجبرية 
طوال 24 ســـاعة فيتعيـــن تجنيـــد العديد من 
العناصـــر األمنيـــة لتأمين ذلـــك، ولو وضعنا 
ألف إرهابي فقط تحـــت اإلقامة الجبرية فإننا 
ســـنحتاج إلى اآلالف مـــن العناصـــر األمنية 

للمراقبة».
وتشير إحصائيات متباينة إلى أّن ما يزيد 
عن 6000 تونسي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 
عاما يقاتلون في صفوف الجماعات التكفيرية 
المســـلحة في ليبيا وســـوريا والعراق، وفق 
تقريـــر نشـــره خبراء فـــي األمـــم المتحدة في 
يوليـــو الماضي إثـــر زيارة إلـــى تونس، لكّن 

أنباء تتحّدث عن أرقام أكثر من ذلك بكثير.
أّما الرأي القائل بضرورة دمجهم فيتزّعمه 
رئيـــس حركة النهضة بوصفـــه صاحب ثاني 
قـــّوة فـــي البرلمان بعيـــد االنتخابـــات وكان 
الغنوشي قد سّخر لمقترحه الذي أسماه ”فتح 
بـــاب التوبة والحوار“ كل التبريرات والذرائع 
لمحاولـــة  الالزمـــة  والحقوقيـــة  األخالقيـــة 
اإلقناع، مدّعما كل ذلك باســـتحضاره للتجربة 

الجزائرية كوسيلة إضافية لإلقناع. 
وقال قيادي فـــي حزب علماني في معرض 
تعليقـــه علـــى هـــذا المقتـــرح ”إّنـــه تجاهـــل 
لخصوصيـــة كل حالـــة وظرفها ومالبســـاتها 
وطريقة مقّنعة للدفاع عن هؤالء الذين سّماهم 
فـــي األمس القريب بأبنائنـــا، وقال عنهم أحد 
قياديي حزبه حين حّذرنا من بداية تجّمعاتهم 
وتحركاتهـــم فـــي جبـــال الشـــعانبي بأنهـــم 

يمارسون الرياضة ال أكثر وال أقل“.
اســـتمّر السجال التونســـي حول التعامل 
مـــع ملف اإلرهاب عند نقطة كيفية التعامل مع 
الفلول العائدة كقنابل غير متفّجرة أو معّطلة 

الصاعـــق، ”فهم جماعة غير موثـــوق بها كما 
أّكدت تجارب عديـــدة داخل تونس وخارجها“ 
كما قال أحد الخبراء في الجماعات اإلسالمية.

وحـــاول محامـــون عرفـــوا بدفاعهـــم عن 
موقوفيـــن متهمين بجرائم توّرط أو اشـــتباه 
التركيـــز على المســـألة الحقوقيـــة وما يثيره 
ذلـــك عموما من إعـــادة اختبـــار للديمقراطية 
الوليدة في حربهـــا على الجماعات اإلجرامية 
المســـّلحة، على ضوء تقارير كانت قد أشارت 
من هنـــا وهناك إلـــى انتهاكات داخـــل مراكز 
التوقيف، واعترفت بها الحكومة التونســـية، 
لكنها وفي أبريل الماضي قامت بتشكيل لجنة 
مســـتقلة لمنع التعذيب في مبادرة أشادت بها 
األمم المتحدة، وقال عمر منصور وزير العدل 
األســـبوع الماضي عند زيارته لسجن للنساء 
”إّن الكثيـــر مـــن المحتجـــزات فيـــه قـــد ألقي 
القبض عليهن بتهم تتصل باإلرهاب وشـــكون 
من تعرضهن للضرب، لكنها ليست ممارسات 
ممنهجة وال استراتيجية. هناك حاالت فردية، 
ونحن نعمل مـــع منظمات المجتمـــع المدني 
لوقـــف مثل هذه الممارســـات“ وأضاف ”كيف 
يمكن محاربة مجموعـــات إرهابية تبحث عن 

الموت؟ وماذا يمكنك فعله إزاء احترام حقوق 
اإلنســـان؟ حين نعتقل أحدا فإننا نتعامل معه 
وفقا لمبـــادئ حقوق اإلنســـان واحتراما لها 

أيضا“.
ويقـــول نشـــطاء إّن من شـــأن االنتهاكات 
األمنية -حتـــى إن كانت حـــاالت معزولة- أن 
تعّزز مـــن الدعايـــة للجماعـــات التكفيرية، ال 
سيما أن تونس ال تزال تكابد للحد من البطالة 
بين الشـــباب والتغّلب على األزمة االقتصادية 

التي كانت من أسباب ثورة 2011.
وفـــي نفـــس الوقـــت، يدعـــو سياســـيون 
علمانيون مثل وليد جالد إلى حظر النقاب في 
األماكن العامة والذي يتمّســـك به اإلسالميون 
من بـــاب الحريـــة الشـــخصية، متغافلين عن 
أّن المتشـــددين يســـتخدمونه في اإلفالت من 

الشرطة.
وقـــال جالد ”ال يمكـــن ألحـــد أن يفكر بأن 
التونسيين سيفّرطون في الحقوق والحريات 
التـــي حصلوا عليهـــا بعد الثـــورة, لكّننا في 
فتـــرة حساســـة ومرحلـــة دقيقة فـــي الحرب 
على اإلرهـــاب، ويجب اســـتعمال كل ما يجب 

استعماله لنربح الحرب“.
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سلفيو مصر.. سعي لتعطيل تجديد الخطاب الديني عبر مهادنة األزهر

حرب خاسرة لإلسالميني في تونس على الجبهة الحقوقية

مراوغات ســــــلفيي مصر باتت مكشــــــوفة لدى الكثير من املراقبني في محاوالتهم إضفاء 
الشرعية على وجودهم كتّيار يسعى للتخّلص من مؤسسات الدولة الدينية الرسمّية، وذلك 
باقتراح مشاريع التجديد والتقّرب من األزهر لتبييض صفحته في محاوالت للتغلغل حتى 
عبر أقوال وآراء تبدو في ظاهرها غير متطّرفة، لكنها تصب في خطة إنشــــــاء كيان مواز 

لألزهر وبديل عنه على املدى البعيد.

ــــــر جبهات كثيرة، منهــــــا الوقاية األمنية  احلــــــرب على اإلرهاب تأخذ أشــــــكاال متعّددة عب
واالجتماعية، وكذلك اجلانب التشــــــريعي واحلقوقي الذي تسعى القيادات اإلسالمية التي 
تصف نفســــــها بالوســــــطّية ألن جتّيره لصاحلها، مع التغافل عــــــن أّن إيقاف العصابات 
اإلرهابية والتحقيق معها يتّمان أيضا باســــــم القانون وحماية حقوق اإلنسان، مع واجب 
التصّدي للتجاوزات، ولكن دون جعلها احملور األساســــــي، وهذا ما يســــــعى اإلسالميون 

للتركيز عليه.

ترميم الخطاب بأدوات هدمه

[ األزهر ومأزق نقاش التجديد مع السلفيني [ «خوارج العصر» صاروا شركاء تطوير

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أطلقت جامعة الدول العربية، 
األحد، الحملة الشبابية العربية 

تحت مسمى ”ال للعنف.. ال للتطرف.. 
ال لإلرهاب“، بمشاركة وزراء الشباب 

والرياضة العرب وممثلي الهيئات 
الدولية واإلقليمية، تهدف إلى نشر 
الوعي بين الشباب العربي بأهمية 

التصدي بمسؤولية لألفكار المتطرفة 
التي تروج لها جماعات الغلو 

والتطرف.

◄ تنطلق، الثالثاء، أعمال المؤتمر 
الدولي ”نقض شبهات التطرف 

والتكفير“ الذي تنظمه دائرة اإلفتاء 
العام األردنية، ويتضمن المؤتمر 

تقديم خمسة عشر بحثا من العلماء 
والباحثين في مجال التطرف 

والتكفير ليناقشها المشاركون في 
المؤتمر بهدف إعداد توصيات تخدم 

األمة العربية واإلسالمية في هذا 
المجال.

◄ حذرت منظمة التعاون اإلسالمي 
من تداعيات ”موجة رهاب اإلسالم“ 

وجددت التأكيد على أهمية التصدي 
للتطرف. جاء ذلك في كلمة ألقاها 
مندوب الكويت الدائم لدى األمم 

المتحدة السفير منصور عياد 
العتيبي ممثال لمنظمة التعاون 

اإلسالمي في جلسة نقاش مفتوح 
عقدها مجلس األمن.

◄ أظهر استطالع للرأي أجراه معهد 
”سيغما“ التونسي بالتعاون مع 

المرصد العربي لألديان والحريات، 
حول الدين والسياسة في شمال 

أفريقيا، أن 38 في المئة من المغاربة، 
يتهمون الغرب بالوقوف وراء صعود 

التطرف، وأن 7.6 في المئة منهم 
يتهمون األحزاب اإلسالمية، وأن 6.8 
في المئة يتهمون السلفية، في حين 
1.4 في المئة منهم يتهمون مدارس 

تحفيظ القرآن بالوقوف وراء ذلك.

باختصار

فـــي  ظهـــر  الســـلفيني  تشـــدد 

دعواتهم لتجديد الخطاب الديني، 

ومشـــروعهم يرفض التطـــرق إلى 

األحكام الدينية

◄

ظهور الســـلفيني مع شيخ األزهر 

محاولـــة إلثبات شـــرعية وجودهم 

كتيـــار ديني يســـعى للتخلص من 

حصار املؤسسات الرسمية

◄

إسالم سياسي

اختباء مكشوف

{اإلســـالم السياســـي ليس فقط لم يحســـن إدارة الدولة والمجتمع، وإنما هو فشـــل فشـــال 

ذريعا، والنقطة الجوهرية في الحؤول دون االستمرار في هذا الفشل، هو االعتراف به».
عدنان حسني
كاتب عراقي

{مـــا يواجـــه أوروبا اليوم ال يتعلق بالسياســـة أو بالدين، بل إنه انتفاضة شـــبابية، المشـــكلة 

ليست في جعل اإلسالم متطرفا بل في أسلمة التطرف}.

أوليفييه روي
عالم سياسة فرنسي
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ثقافة
قـــال الكاتب املصري أحمـــد عبداللطيف، إنـــه انتهى مـــن كتابة روايته 

الجديدة «حصن التراب .. حكاية عائلة موريسكية}، والتي من املزمع أن 

تصدر عن دار العني للنشر، في القاهرة.

يحـــل الشـــاعر اللبناني شـــوقي بزيـــع ضيفا على العراق بعد ســـبعة وعشـــرين عاما 

من غيابه للمشـــاركة ضمـــن فعاليات «مهرجـــان بابل للثقافـــات والفنون العاملية 

الخامس} (13-20 مايو الجاري). 

القراءة الضريرة

} في شهر مارس املاضي أكملت سنتني من 
االنتظام في كتابة املقال الصحافي لعدد من 

الصحف املصرية والعربية.
الرابط املهـــم في هذه الصحف أنها كلها 
متتلك بوابات إلكترونية تفاعلية إضافة إلى 
مواقع على وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
تســـمح باســـتقبال ردود ومداخـــالت القراء 
أوًال بـــأول، إضافة إلى ما يصلني في بريدي 

اإللكتروني الشخصي.
هذه التعليقات -بالنســـبة إلى شـــخص 
مهتـــم بالدراســـات الثقافية- كنـــز ال ُيفّوت، 
فهي مادة شـــديدة الثراء إذا أجدنا التعامل 
معها. وهو ما أمنحه جزًءا من وقتي بشـــكل 
شبه منتظم أمًال في تقدمي طرح جاد بشأنه.

الظاهرة األشـــد لفًتا لالنتباه ملن يحرص 
على متابعة هذه الردود -بعد تدريب النفس 
على عدم التفاعل مع ما تتضمنه من شـــتائم 
وإهانات شـــخصية- هـــي أننـــا نعاني من 

مشـــكلة ســـوف أجتهد وأصفهـــا بـ“القراءة 
الضريرة“، وهـــي قراءة يقوم بها اإلنســـان 
بحًثـــا -فقط- عـــن فرصة لتصنيـــف الكاتب 
وليس للتواصل مع أفكاره، فالقارئ الضرير 
-بهذا املعنى- ال يقرأ بهدف استقبال الفكرة 
وتقليبها علـــى وجوهها ليقبلها أو يرفضها 
إذا كانت معطياته تســـمح بذلك، وإذا لم تكن 
تســـمح فإنه يفكر فيها وينشـــغل بها إلى أن 
يصل لرأي بشأنها سلًبا أو إيجاًبا. إمنا هو 
ينتقل بعينيه بني األســـطر ليقع على بعض 
اإلشـــارات التي تســـمح له بتصنيف الكاتب 
-وليس حتى الرأي- ثم يبدأ في اســـتخراج 
محفوظاته املعتادة جتاه هـــذا الكاتب وفًقا 
للتصنيـــف النمطي الذي جنـــح في اختياره 

له.
األســـاس أننـــا نقـــرأ مـــن أجـــل تكوين 
وجهـــة نظر في ما ُيعرض علينا من مســـائل 
ومواقـــف احلياة، وهو أمر لن تفتقده ككاتب 
وسوف تســـعد بتواصل قراء من هذا النوع 
يعترضون ويتســـاءلون ويتفقون ويختلفون 

بحًثا عن نقطة أعلى من التواصل.
أمـــا البعض فإنهم فقط يقـــرأون لتعزيز 

وجهـــة نظرهـــم، هـــؤالء يشـــبهون بالونات 
الهواء، فـــال يزيدهم االمتالء ســـوى ضعف 

وهشاشة.
وهناك من يقـــرأون للحصول على حجة 
يكيـــدون بهـــا ألعدائهـــم، وهؤالء يشـــبهون 
األقـــواس تزهـــو للحظة ثم ترتخـــي فور أن 
ينطلق منها الســـهم، طـــاش أم أصاب.. فال 

فارق.
هناك فريق آخر يقرأ األشـــخاَص وليس 
األفـــكار، فـــكل ما يقوله ُفـــالن صحيح ومهم 
وجليـــل، وهـــو ليس كذلـــك إذا قالـــه ِعّالن، 
وهـــؤالء عبيـــد لهـــم فلســـفتهم فـــي تبرير 
العبودية والتشرف بها، وال ُيعّول عليهم من 

األساس.
تكتـــب املقالـــة الواحدة فتجد أن نســـبة 
كبيرة من مدمني القـــراءة الضريرة صنفتك 
-أنت ال مقالك- ضمن فئـــة بعينها وانهالت 
ا وقذًفا في شـــخصك وأصلك ونســـلك،  ســـّبً
ونســـبة أخرى منهـــم صنفتك ضمـــن الفئة 
املعادية للفئة األولى! ومنحتك أيًضا نصيبك 
اد  مـــن اللعنات، وثمة نســـبة ثالثة وهـــم ُعبَّ
األشخاص سوف يتهمونك بالتفلسف حتت 

ســـؤال: من أنـــت حتى تتكلم فـــي كذا؟ حتى 
لـــو كنت تردد األفكار نفســـها التـــي يرددها 

منوذجهم األعلى، ولكنك لست هو.
ثمـــة أمل وســـط كل هذه العتمة، ملســـته 
بنفسي حني قررت التصدي بهدوء بالرد على 
كل شـــخص قام بتصنيفي وفـــق منهجه في 
القـــراءة الضريرة، وبدأت بأشـــّدهم عدائية، 
طلبـــت منهـــم إعـــادة القـــراءة إذا كانوا قد 
اكتفـــوا بالعنوان، وأوضحـــت لهم في نقاط 
مباشـــرة وسريعة أنهم تسرعوا في تصنيف 
املقال وأشـــرت إلـــى نقاط فيـــه تعينهم على 
ملـــس ما أقصده معلًنا أننـــي ال أكتب منطلًقا 
من موقف سياســـي أو ديني إمنا من موقف 
إنساني يقبل اجلميع ويعترض على اجلميع 

من دون تصنيف.
النتيجـــة التـــي متنحني األمـــل هي أن 
الكثيريـــن ممن تواصلت معهـــم خرجوا من 
أســـر القراءة الضريرة وحتّولوا إلى بشـــر 
آخريـــن، وبعضهم أســـهم بالفعل في تطوير 
رؤيتـــي لألشـــياء وتعديل نظرتـــي لبعضها 

عندما نظر بهدوء وفّكر.
أيها الكّتاب، هناك أمل فاهتموا بقّرائكم. 

وليد عالءالدين
شاعر من مصر مقيم في اإلمارات

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ يشهد يوم األربعاء 18 مايو 
الجاري افتتاح معرض ”تقاطعات“ 

في متحف البحرين الوطني، 
إضافة إلى حفل موسيقي يقام 

بالتعاون مع السفارة الفرنسية في 
بهو المتحف. 

◄ صدرت حديثا عن دار األدب 

العربي للنشر والتوزيع رواية 
تحت عنوان ”ألف امرأة في 

جسدي“، للكاتبة السعودية رحاب 
سعد.

◄ أعلنت الهيئة العربية للمسرح 
فتح الباب لتلقي طلبات المشاركة 
في النسخة التاسعة من مهرجان 
المسرح العربي في الفترة من 10 

إلى 16 يناير 2017 في الجزائر.

◄ يصدر في شهر يونيو المقبل 
كتاب ”الطريق إلى الربيع: الحياة 

والموت في فلسطين“ للكاتب 
األميركي بن أهرنريش، الذي 

أمضى الثالث سنوات األخيرة في 
الضفة الغربية، وأقام مع عائالت 
فلسطينية في أكبر المدن وأصغر 

القرى.

◄ تستضيف العاصمة المصرية 
القاهرة أعمال ملتقى الشعراء 

العرب، الذي تقيمه مبادرة 
الشعراء العرب بمركز رامتان 
الثقافي، بمتحف عميد األدب 

العربي طه حسين، األربعاء 18 
مايو الجاري، بحضور ومشاركة 

عدد من أعضاء المبادرة في الوطن 
العربي، إضافة إلى نخبة من 

الشعراء المصريين. 

◄ تصدر قريبا عن ”مركز ميريت 
للثقافة والفنون“ رواية بعنوان 

”مذبحة التفاصيل اليومية“ 
للكاتبة نشوى زايد. 

باختصار

رضاب نهار

} يحتـــوي كتـــاب ”حكايات جابـــر الراعي“، 
للكاتب والشـــاعر التونســـي نصر سامي على 
26 حكاية تقريبا، أو لنقل مغامرة، تبدأ بجابر 
الفرد الحزيـــن الفاقد لعائلته، وتنتهي بظهور 
شهرزاد والراوي اللذين يشّكالن عائلته. خالل 
الرحلة الّتي نعرض فيها أمكنة ريفية وأمكنة 
حضريـــة، ونتعـــرض للحياة في بســـاطتها، 
يتكلم األبطال ويروون حكايات ســـمعوها أو 
عاشـــوها وأثرت في حياتهم، ما يقولونه يبدأ 
تأثيره بعد نومهم، ويكون عميقا، عميقا جدا، 
بعـــض الحكايات تبدأ واقعية وتنتهي خيالية 

وبعضها يبدأ خياليا وينتهي واقعيا.
والكتـــاب، الصـــادر عـــن دار ورق للنشـــر 
والتوزيـــع، والفائـــز بجائـــزة أفضـــل كتـــاب 
لليافعين باللغـــة العربية في ختـــام فعاليات 
مهرجان الشـــارقة القرائي للطفل، يشّجع على 

البحث والســـفر ومقارعة الغيـــب ومحاوالت 
التحدي لكل ما يعّطل الّروح والجســـد. بعض 

الحكايـــات األخرى هدفهـــا وظيفي 
البعـــض  أمـــا  بســـرعة  وينتهـــي 
اآلخر فإنه يعلـــق بك علوق الثمرة 

بالغصن.
ويؤكد نصر ســـامي أنه اختار 
فـــي كتابه واقـــع مالحظاته حول 
أدب األطفـــال فـــي آخـــر مرحلة 
طفولتهم، وواقـــع قراءته لألدب 
العربـــي وما تيســـر لـــه قراءته 
من آداب أخـــرى، باإلضافة إلى 
تأثره بالحكايات المنقولة إلى 

العربية.
قولـــه  ســـامي  ويواصـــل 

”شـــخصيا وقد كتبت الكتاب ونشرته من فترة 
ال أزال أشعر أن جابر الذي حّقق غايته ال يزال 
مشروعا يحتاج أن أكمله، وأن أسافر معه إلى 

حيث أراد أن يحملني، وبالفعل ســـوف أنشر 
قريبا حكاياته األخرى“.

ويشـــير كذلـــك إلى أنـــه عبارة عـــن جهد 
جماعي بدأ بـــه، لكّنه يتجاوزه 
قليـــال ليمّس طّالبـــه أي تالميذ 
الســـنوات الســـابعة والثامنـــة 
والتاســـعة في جلمـــة في معهد 
7 نوفمبـــر قبل أن يبدلوا اســـمه 
بعـــد الثـــورة. ويوضـــح بالقول 
”هنـــاك رويـــت لهـــم كّل قصصـــه 
وتخيلوا هم معـــي بعض خواتمه 
على امتداد ثالث ســـنوات، ويمّس 
بعض أساتذتي وخصوصا من قرأه 
وراجعه وأكتفي بذكر أستاذ العربية 

القدير نجيب اللجمي“.
من جهة أخرى يدّل نصر ســـامي 
على أفضـــل المؤثرين في كتابه، مشـــيرا إلى 
ابنته التي روى لهـــا الحكايات حكاية حكاية 

طيلة تلـــك الســـنوات، وربمـــا لذلـــك أهداها 
الكتاب. واآلن الكتاب يسافر، وهو يسافر معه. 
وإن كان ذلك قد حصل ألّن ناشرة محّبة لعملها 
وواعية بأهمية كتاب الطفل قد أحسنت نشره 
وفكـــرت بعمق فـــي غالفه وطرحـــه بعمق في 
السوق ورشـــحته لهذه الجائزة الهامة، وهي 

عائشة سلطان صاحبة دار ورق اإلماراتية.
أما عـــن الفـــوز بالجائزة، فيقـــول ”الفوز 
بجائـــزة الشـــارقة األولـــى لكتـــاب اليافعين 
أعتبره من ضمـــن حكايات الكتـــاب، الحكاية 
الســـابعة والعشـــرين، واقع يجعـــل من كتاب 
الحكايـــات هذا كتابا معروفـــا، ويخّط له دربا 
عنـــد القراء، كما أنه يلقـــي الّضوء على مؤلف 
الكتـــاب ليكشـــف للقراء أعمالـــه األخرى، هذا 
مـــا هو واقعـــي، أما مـــا هو خيالـــي، فهو أن 
شـــخصيتي القصصية التي عّرفت بها  وهي 
جابر الراعي تتبـــادل اآلن فعل التعريف معي 

في عالم األدب“. 

كتاب يشجع على البحث والسفر ومقارعة الغيب

سنان أنطون يحاول إعادة األوتار إلى األعواد المحترقة
[ «فهرس} ذاكرة عراقية عن بلد محطم  [ عندما تروي الشجرة والجدار والعود سيرها

سومر شحادة

} تجـــيء روايـــة ”فهـــرس“ للكاتـــب العراقي 
ســـنان أنطون، بمنطق خاص يحاكي احتراق 

األشياء والبشـــر في الحروب التي 
ال تنتهي، لكن الســـمة الخاصة في 
الروايـــة أّن لألشـــياء صوتها في 
فهرس، إذ تروي الشجرة والجدار 
والعـــود ســـيرها، والتي تخلص 
إلـــى نتيجة واحـــدة؛ الحرب آلة 
متوحشـــة، والناس هم صّناعها 
وضحاياهـــا فـــي آن واحد، لكن 
ماذا عن ضحية الضحية؟ هؤالء 
مـــا ينشـــغل أنطون بفهرســـة 

مصائرهم.

رواية داخل الرواية

يعمد الروائي العراقي في روايته الصادرة 
عن منشـــورات الجمل إلـــى كتابة رواية ضمن 
روايتـــه. لينقســـم النص إلى رواية األشـــياء، 
والتي يكـــون راويها ودود عبدالكريم، المثقف 
الـــذي لم يغادر العراق، ما جعل منه شـــخصا 
مســـكونا بنوع من الهوس المدمـــر بالفقدان. 

ورواية البشر التي يكون راويها نمير 
غادر  الـــذي  المثقف  البغـــدادي، 

العراق منذ بداية التسعينات، 
وليصير بعد سنوات الغربة 
الطويلة، مســـكونا بذاكرة 

تشبه بلدا محطما.
الروايتـــان  تتقاطـــع 
الصفحات،  امتـــداد  على 
ســـيرة  معـــا  وتشـــكالن 
للخـــراب العـــارم. يعتبـــر 

مـــع  الـــراوي  تعامـــل 
الذاكرة مفتاحـــا لفهم النص 

المركب، إذ ليســـت الذاكرة أداة 
الستكشـــاف الماضي بل هي ”حّيز 

يمـــر به المـــرء مثلما األرض هـــي الحيز الذي 
تدفـــن فيه المـــدن القديمـــة“، أي، وبكالم أكثر 
وضوحـــا، يتخـــذ الكاتـــب من الذاكـــرة مجاال 
رحبـــا للتعامل مع الحرائق المشـــتعلة أو تلك 
التـــي خبت منـــذ زمن. وللمفارقـــة، فقد بدا كّل 
شـــيء وكل حياة فـــي الرواية 
رهنـــا لنهاية واحدة. لم يشـــأ 
أنطـــون، بالرغم مـــن محاولته، 
مراوغة تلك النهاية، لم يشـــأ أن 
يحيد عنها بشكل قطعي، إذ  بدا 

االنفجار مصيرا محّتما.
البغدادي،  نميـــر  حكاية  تبدأ 
بقدومه إلى العـــراق إبان الحرب، 
مترجمـــا مـــع فريـــق ســـينمائي، 
يتعـــرف علـــى ودود فـــي شـــارع 
المتنبي، ودود المشـــغول بفهرسة 
الدقيقة األولى مـــن الحرب، بالرغم 
مـــن وعـــورة ذلـــك. إذ أّنـــه يفهرس 
لدقيقة فارقة في الوجود اإلنســـاني، 

زمن شديد التكثيف واأللم.

شراك الزيف

 ال يتأخـــر الكاتـــب حتى يشـــبه البغدادي 
بالثقب األســـود، إلى أن بدت، فهرس، 
الرواية التي ستقوم عليها رواية 
نمير البغـــدادي، كتابة لما ال 
يكتب، وإذا شـــئنا استعارة 
ثنائية كونديرا الشـــهيرة، 
الثقـــل والخفة، فيمكن لنا 
التوضيح علـــى ضوئها: 
بيـــن ثقـــل روايـــة ودود 
وخفـــة رواية نمير، مضى 
سنان أنطون يسبك السرد 
بسالســـة. إّن كال مـــن ودود 
البغدادي  ونميـــر  عبدالكريـــم 
”أنـــا واحـــدة“، قام ســـنان أنطون 
بتوزيعهـــا، كـــي يأخذ القـــارئ في طرق 

سرد جديدة إلى حقائق ليست بالجديدة حول 
الحروب، ال سيما حرب العراق.

تحضر في الرواية مقوالت سياسية عدة، إذ 
أّن نمير ضد الدكتاتورية وفي الوقت عينه هو 
ضـــد االحتالل. في الجانب اآلخر، فإّن العدمية 
التـــي ينطلـــق منها منطـــق ودود، قـــد جاءت 
من انعدام أفق سياســـي لـــدى العراقيين. ثمة 
نزاع غير محســـوس بين القولين في الرواية، 
ينبع مـــن وجهات نظـــر في األوطـــان، صراع 
متعـــدد الوجوه؛ بين من هاجر من العراق قبل 
االحتالل بســـنوات ومن بقي فـــي العراق ومن 

هاجر إبان االحتالل.
من جهـــة أخرى لـــم يخفض ذلـــك التراكم 
المعرفي في النص والهّم السياسي، من اعتبار 

العمل بذاته مقولة فنّيـــة جديدة، إذ أّنه رواية 
تحتوي كّل أنواع الفنون؛ الشـــعر والمشـــاهد 
المســـرحية، والقصص القصيـــرة والخواطر 
األدبيـــة المنفصلة عن المشـــهد العام، إضافة 

إلى  االقتباس والحوارات الذاتية.
تتجلـــى الكتابـــة لـــدى أنطون علـــى أّنها 
محاولة ”إلعادة األوتار إلى األعواد المحترقة“ 
ولهذا بدا مشـــغوال بأرشـــفة األوجـــاع التي ال 
تمحى وبتشييد األبنية التي سحقتها الحروب 
والصراعات السياســـية. وبدا مشغوال بسؤال 
ضخم! يعتبر هاجسا مصيرّيا في كتابة أنطون، 
وهو عن لســـان بطله ”كيف يمكن لما أدونه أن 
يفلـــت من شـــراك الزيف ومن هيمنـــة التاريخ 
الرسمي؟“، وهو مشغول بصياغة ذلك التاريخ 

غيـــر الرســـمي، يقـــول فيما يشـــبه الخالصة 
”مالييـــن الناس مكتئبون. هذه ضريبة الوجود 
في هذا العالم“. لتصل هذه الكآبة القارئ على 
شـــكل احتراق موجـــع وغير مجـــد. ولتقتصر 
فكرة الكتابة ال على كتابة الحرب، وإّنما كتابة 

خساراتها!

ــــــف مناطق العالم، حاضرة فــــــي العديد من األعمال  مــــــا تزال احلــــــروب الدائرة في مختل
اإلبداعية، وتأتي الرواية، اليوم، كي تصّور هذه البشــــــاعة التي حّلت بالشعوب اخلاضعة 
ــــــل واملوت املتربص في  ــــــف والرصاص، والهاربة من جحيم القت رغمــــــا عنها ملنطق القذائ
ــــــش اليوم دمارا فعليا نتيجة آلة وحشــــــية صنعها الناس وراح  ــــــا. والعراق يعي كل الزواي
ضحيتها الناس أيضا. فاحلرب ال تعرف املنطق عندما تشــــــتعل نيرانها ويشــــــتّد رحاها، 
فالكّل يتحولون إلى قتلة، فتكون النتيجة صورا ملآس ومشاهد ملعاناة أبت أن تعرف نهاية 

في ظل أوضاع مأزومة أتت على األخضر واليابس.

خسارات الحرب

هناك صراع متعدد 

الوجوه بني من هاجر من 

العراق قبل االحتالل 

بسنوات ومن بقي في 

العراق ومن هاجر إبان 

االحتالل

روايـــة تحتـــوي كل أنـــواع الفنون، 

املســـرحية،  واملشـــاهد  الشـــعر 

والخواطـــر  القصيـــرة  والقصـــص 

األدبية

 ◄



عواد علي

} خصصت مجلة "الجديد" الثقافية الشهرية 
ملــــف عددها الـــــ16، الصــــادر فــــي األول من 
مايــــو/ أيــــار الجــــاري، لموضــــوع الهويات 
بعنوان "انفجار الهويات: الصراع السياسي 
والثقافــــي علــــى أرض العــــرب"، يضم مقاالت 
لكتاب من ســــوريا، العراق، فلسطين، تونس، 

والجزائر.
حملت المقــــاالت العناوين اآلتية: "تأمالت 
في مســــألة العرب والهويــــة" ألحمد برقاوي، 
"اختبــــار الهوية وعــــرب النكبــــة الكبرى: من 
"عروبة" كعــــب بن لؤي إلى "ُجَمــــع" الثورات" 
إلبراهيم الجبيــــن، "صراع الهويات وتجلياته 
في الفكــــر والثقافة واالجتمــــاع" لجاد الكريم 
الجباعــــي، "المعقوليــــة العربيــــة واالنغالق" 
لفتحــــي التريكي، "من التحريــــر إلى الصراع" 
إلبراهيــــم ســــعدي، "العرب ومســــألة الهوية" 
لســــالمة كيلة، "بيت الخائــــب" ألحمد دلباني، 
"الصــــراع الهوياتــــي" ألزراج عمــــر، القومية 
واإلثنيــــة والعــــرق" لباســــم فــــرات، و"الهوية 
الطفولية والنزعة االرتكاسية" للبشير ربوح. 

فــــي افتتاحية العدد، كتــــب رئيس تحرير 
المجلة نــــوري الجراح عن الهوية، متســــائال 
عما إذا كانت هي حقا صراع سرديات أم عبثا 
بالهويات يغّذي صراعا شرســــا على السلطة 
والمال والنفوذ في شــــرق لــــم يتوقف الغرب 
طوال القرن العشــــرين عن التفكر في خرائطه 
وشــــعوبه ومآالته، حتى بعد أن حسم صراعه 
مع اإلمبراطوريــــة العثمانية بهزيمتها، وآلت 
إليــــه "تركــــة" الرجل المريــــض. دون أن نهمل 
نهوض كيان سياســــي جديد ألّمــــة تطلب من 

العرب ثأرا هي األّمة الفارسية.
وانتهــــى الجراح إلى أنه ال خالص للعرب 
مــــن حلقة الضباع التــــي أحاطت بهم وراحت 
أنيابها تعمل النهش بجسدهم، وال خروج لهم 
من الجحيم الذي رماهم التاريخ في أتونه، إال 
بعــــروة عربية جديدة بعيــــدة عن أيديولوجيا 
نهــــم منها مشــــروع جديد يتيح  األوهــــام، ُيمِكّ
للعقل العربي تحرير نفسه من أوهام الماضي 
وآالم الحاضر، ويجعلهم أقرب من أنفسهم في 
سجيتها الطبيعية، وأكثر استعدادا، بالتالي، 
للخــــوض فــــي شــــراكات عقالنية تقــــوم على 

المصالح  المشتركة.

إشكاليات الهوية

يتأمــــل أحمــــد برقاوي في مســــألة العرب 
والهوية، قائال إنه يندر أن تجد قوما أو شعبا 
أو أمــــة انشــــغلت نخبتها المفكرة  بمســــألة 
الهوّية كما انشــــغلت العــــرب ونخبتها، وآية 
ذلــــك أن أهداف النهضة التــــي طرحها مفكرو 
عصر النهضة العربية في النصف الثاني من 
القرن التاســــع عشر مازالت حاضرة بوصفها 
أهدافنــــا الراهنــــة، ولم يتحقــــق منها أمر من 

األمور.
ويخلــــص برقاوي إلــــى أن غياب الجوهر 
الحقيقــــي للدولة المعاصــــرة، التي تقوم على 
أساس المواطنة والمساواة، واالكتفاء بسلطة 
تؤكد التمايز "الهوياتي"، وتحول الهوية إلى 
عصبيــــات متعصبة هو الذي يفســــر لنا عدم 

انتصار الهوية الجامعة "هوية الدولة".
ويؤكــــد إبراهيم الجبيــــن أن بحث الهوية 
اليــــوم عليــــه أن ينتقــــل مــــن حقــــل التأصيل 
النظــــري إلى ميادين الحيــــاة. ويتطلب األمر 
إعمال البحث العلمي في المناطق المســــتقرة 
من العالم العربي، بالتوازي مع إنقاذ الهوية 
اإلنســــانية والثقافية للعرب فــــي البالد التي 
تدور فيها رحى الحرب والتي عّرضت العرب 
لنكبتهــــم الكبرى، ال نكبــــة التدمير والقصف 
والتهجير وحســــب، بل نكبة تآكل الشخصية 
وصعود الشــــراذم وهجمة األعــــداء القدامى 
(اإليرانيون الذين يغذون الخراب ويمولونه). 
لكن هــــذا كّله هــــو بالتحديد ما يشــــعل أوار 

الهوية من جديد.
يخلــــص فتحــــي التريكي إلــــى أن انفجار 
الهويــــات، بمخاطره الكبرى، ســــيكون حتما 
عماد الفكر السياســــي المقبــــل في المعقولية 
العربيــــة، ألّن مــــا ســــيبرز مســــتقبال يتمثل 
فــــي تكوينات مــــن ذوات مشــــّتتة تربط بينها 
روابــــط مختلفة غير مركــــزة، وكثيرا ما تكون 

خيالية عــــن طريق اإلنترنت مثال، قد 
تأخذ هذه الّروابط أشــــكاال متعّددة: 

كنشــــر األفــــكار واآلراء والتحاليــــل والنتائج 
العملّية والمعلومــــات االقتصادّية، عن طريق 
اإلنترنــــت وغيرهــــا. فمــــع تحّول الــــّذات من 

الهوّية السردية إلى الهوّية 
السيبرنّية يتحّول االرتباط 
واالنتمــــاء مــــن المجتمــــع 
المجتمــــع  إلــــى  العــــادي 
الســــيبرني. لــــكل ذلــــك ال 
بــــد من مقاومــــة الهويات 
وتحرير  القاتلة  السردية 
من  العربية  المعقوليــــة 
قيود نظرتها الماضوية 
واقتــــراح هويــــة بديلة 
متحركــــة تأخــــذ بعين 
تحــــوالت  االعتبــــار 
اقتصاديــــا  العالــــم 
وعلميــــا وتكنولوجيا 
بجانــــب تجّذرها في 
معطيــــات حضارتها 

الغنية والمتنوعة.
باســــم  يدعــــو 
فــــرات إلــــى تجنب 
ثالثة  بيــــن  الخلط 

هــــي:  مصطلحــــات 
العرق واإلثنية والقومية، فالعرق هو المرحلة 
األولية لحياة شــــعب ما، لم يجــــّرب الـَمَدنية، 
ومن هنا فهو نادر االختالط بأعراق وإثنيات 
وقوميات أخرى، وحين يتم االختالط، يرتقي 
إلى مصــــاف اإلثنية، وقد تتأخــــر المرحلتان 
في حياة شــــعب ما، أو إحداهما، وال يمكن أن 
تصــــل اإلثنية إلى مرحلــــة القومية إال بعد أن 
تحقق لغتها التدوينية حضورا عميقا وقديما 

في الذاكرة الجمعية ألبنائها.

الكتابة في الحريق

فــــي بــــاب "مقاالت" نشــــرت المجلــــة أربع 
مقــــاالت هــــي: "بعيدا عــــن نــــزوة الطاووس: 
اإلســــالموي"،  والعنــــف  الحــــق  الفيلســــوف 
لرســــول محمــــد رســــول، "مســــارات الثقافة 
العربيــــة ومآالتها في عصــــر الربيع العربي" 
لمازن أكثم ســــليمان، "عالــــم الرواية" للطفية 
الدليمي، و"الكتابــــة الجديدة وفكرة االنتهاك" 

لعمار المأمون. 
تناول رســــول في مقاله عالقة الفيلسوف 
بالمعرفة، مؤكدا أنهــــا تبقى غير بالغة إْن لم 
يجعلهــــا طريقــــا مثمرة لغاية ســــامية بحيث 

يراها ونراها معه تترّجل لتمشــــي بين الناس 
حتــــى تالِمس واقعهم في نمائــــه وصيرورته 
اليوميــــة. ورأى مازن أكثم أن العالقة الجدلية 
بين المستوى الوقائعي القائم، والمستويات 
الثقافيــــة والمعرفية أّدت إلى ظهور ديناميات 
جديدة شــــديدة الحساســــية والتســــارع في 

لينعكس  العربي،  الثقافي  المشهد 
االجتماعــــي-  المخــــاض 

السياســــي المتشظي على 
بعمــــق  المشــــهد  هــــذا 

وضراوة. 
لطفيــــة  وذهبــــت 
أن  إلــــى  الدليمــــي 
الرواية في عالم اليوم 
تــــؤدي الوظيفــــة التي 
نهضت بها األســــطورة 

من قبل، فقــــد غدت على 
بمثابة  الفــــردي،  الصعيد 

"الفضاء الميتافيزيقي" الذي 
يلجأ إليه األفراد للحصول على 

فســــحة من "فك االرتباط" مع الواقع 
الصلب واشتراطاته القاسية.

فــــي باب "حوار" نشــــرت المجلة حوارين: 
األول مع الشــــاعر الســــوري شــــوقي بغدادي 
أجرته الشــــاعرة بسمة شــــيخو، والثاني مع  
المســــتعرب الهولنــــدي يان يــــاب دي راوتر، 
األســــتاذ فــــي قســــم الدراســــات اإلســــالمية 
والشــــرقية بجامعــــة تولبرغ أجرتــــه الكاتبة 

التونسية لمياء المقدم. 
يتحــــدث بغدادي عن شــــعره الــــذي صنع 
حياتــــه، وعــــن حياتــــه التــــي كتبت شــــعره، 
صــــور منّجمة ما بين بداياته وشــــبابه وبين 
أيــــام الشــــيخوخة التي يقضيهــــا في الحرب 
متربعــــا وســــط هذه 
محــــاوال  الكلمــــة، 
حروفهــــا  تحطيــــم 
شــــيء  ال  بقصائده. 
يخيفــــه، وقــــد قــــال 
فــــي ديوانــــه الجديد 
الخوف"،  "جمهوريــــة 
الذي ســــيصدر قريبًا، 
تتمحور قصائده حول 
الوطن وما يحدث فيه، 
متحديــــا جميــــع الذين 

تسببوا في دماره. 
راوتــــر،  دي  ويعّبــــر 
بعشــــقه  المعــــروف 
اعتقــــاده  عــــن  للعربيــــة، 
بأن مســــتقبل اإلسالم في 
أوروبــــا وليس فــــي العالم 
ويبرر  واإلسالمي،  العربي 
ادعــــاءه بــــأن العالم أصبح 
غيــــر قــــادر على اســــتيعاب 
اإلســــالم التقليــــدي، وإنمــــا 
نســــخة ملطفة، متحضــــرة وديمقراطية منه، 
هــــي تلك التي ظهــــرت وترعرعت فــــي الغرب 
وتشــــبعت بمبــــادئ الديمقراطيــــة والحريــــة 

والتعدد. 
في باب "ســــجال" يقدم الناقــــد مفيد نجم 
قــــراءة في ملف "الحرائق تكتــــب والروائيون 
يتســــاءلون" المنشــــور في العدد السابق من 
"الجديــــد"، مبّينــــا أن إجابــــات العــــدد الوافر 
من الكاتبــــات/ الكّتاب يغلب عليها الشــــعور 
بالصدمــــة المروعــــة بســــبب حجــــم الكارثة، 
التــــي كان يصعب عليهم تخيلها نتيجة حجم 
اإلجرام الذي ترتكبه ســــلطات القتل واإلجرام 
من أجل بقائها ولو على حساب دمار أوطانها 
وتشــــظيها، األمر الذي يجعلهــــم عاجزين عن 

الكتابة في هذه اللحظة.
شــــارك في باب "أصوات" ثالثة كّتاب هم: 
حميد زنــــار "العقالنية طريقــــة حياة"، محمد 
ناصــــر المولهــــي "المثقــــف جاهــــال، المثقف 
قاتال"، ونصيرة تختوخ "أزرق الفنان وقيثارة 
الشــــاعر". وفــــي األبــــواب اإلبداعية نشــــرت 
المجلة قصائد لزهير أبو شــــايب "جسد أبدي 
من الضــــوء"، وليد تليلي "المحرقة"، حســــام 

الديــــن محمــــد "أندلــــس القاطــــرات"، وخلود 
الفالح "ثرثارة الوحيدات". ونصوصا سردية 
ألحمد ســــعيد نجم "بقيــــة الحكاية"، مصطفى 
تاج الدين الموسى "حكاية الروح التائهة في 
أوروبــــا"، فيصل عبد الحســــن "ســــيارة جدي 
الملقب بشريف روما" (وهو فصل من رواية). 
في باب "كتب" نشــــرت المجلة مقدمة 
كتاب "األديــــان والمذاهب بالعراق 
ماضيهــــا وحاضرهــــا" للباحث 
العراقي رشــــيد الخيون، وهو 
موســــوعة في ثالثــــة أجزاء 
ســــتصدر هــــذا الشــــهر عن 
مركز المســــبار للدراســــات 
والبحــــوث في دبي، كشــــف 
فيها أن الكتاب يحوي مادة 
تراثيــــة غزيرة تعكس الحياة 
بين الجماعــــات العراقية، فقد 
غّطت فتــــرة الخالفة اإلســــالمية 
أكثر من ســــبعة قرون، عاشــــت فيها 
األديــــان والمذاهــــب الفرج والشــــدة. وفي 
البــــاب نفســــه نقــــرأ عرضــــًا لكتــــاب "الربيع 
العربــــي- وجهــــة نظــــر أوروبيــــة" لكويريت 
ديبــــوف، المترجــــم حديثــــا إلــــى العربيــــة، 
والمنشور في القاهرة، بقلم إبراهيم قعدوني.
الكاتبة والشــــاعرة المغربية إكرام عبدي 
تســــلط الضوء فــــي باب "فنــــون" على تجربة 
المصورة الفوتوغرافية المغربية/ الفرنسية 
ليلــــى العلوي، التي أطفــــأت رصاصة إرهاب 
طائشة فالش كاميرتها ببوركينا فاسو وهي 
في مهمة رســــمية لمنظمة أممية. ترى عبدي 
أن لهذه المصورة الراحلة أســــلوبها وخطها 
الفنــــي المتفــــرد، فقــــد اســــتعانت بثقافتهــــا 
الغربّيــــة وأصولهــــا الّداخلّيــــة للبلد األصل، 
لتؤكد أن النســــاء العربيات لْســــن سجينات 
الحياة الخاصة، وأن التصوير الفوتوغرافي 

ليس حكرا على الرجال.
الكاتــــب  يقــــدم  "الملخــــص"  بــــاب  فــــي 
والمترجــــم األردني تحســــين الخطيب عرضا 
مكثفــــا لمجموعة كتب صــــادرة حديثا، منها: 
"فــــي المقهى الوجــــودي: الكينونــــة والحرّية 
وكوكتيالت الدّراق"، لألميركية سارة بيكويل، 
العربي"  والربيــــع  والديمقراطية  "واإلســــالم 
لكل من جون إسبوســــيتو وتمارا صّن وجون 
فول، و"اآلرغونّيون" للشاعرة األميركية ماغي 
نيلســــن، وروايتا "حرث قديم" و"جاُم غضب" 
للروائــــي البرازيلــــي ذي األصــــول اللبنانّية 
رضــــوان نصــــار، المترجمتــــان حديثــــا إلى 
اإلنكليزية، ورواية "سماحة األعداء" للروائية 
الســــودانية  ليلى أبو العــــال التي تعيش في 

اسكتلندا  وتكتب باإلنكليزية.
  أبو بكر العيادي يخصص رســــالة 

باريس فــــي هذا العــــدد لموضوع 
"التطــــرف مــــن منظــــور العلوم 

مقاربات  قارئــــا  اإلنســــانية"، 
اختــــالف  علــــى  المحلليــــن، 
تخصصهم، لظاهرة التطرف 
دوافعها،  وفهــــم  الجهــــادي 
منــــذ العمليــــات اإلرهابيــــة 
التي ضربــــت باريس مرتين 

وبروكسل مؤخرا.
تنطلــــق  المقاربــــات  هــــذه 

من مجموعة أســــئلة: كيف يغدو 
الفرد متطرفا ثم يتحول إلى إرهابّي 

يقتل باسم أيديولوجيا تقوم لديه مقام 
التقديس؟ وما هي الظــــروف التي تدفعه إلى 
ذلــــك؟ هل يتأتــــى العنف مــــن يقينيــــة دينية 

وحدها أم من عوامل أخرى ترفدها؟ 

الهوية املستبدلة  

يختم مؤســــس المجلة وناشــــرها الكاتب 
هيثــــم الزبيدي العدد بمقــــال عنوانه "الهوية 
المســــتبدلة: تعريف الغرائــــز"، مؤكدا فيه أن 
الهوية العثمانية للعراقيين وســــكان الشرق 
األوســــط كانت قد اســــتبدلت بالكامــــل ما إن 
انتهت الدولــــة العثمانية، وتأسســــت الدولة 

الوطنية العربية. وصار الرعايا العثمانيون، 
القريبــــون جغرافيــــا من األســــتانة، عراقيين 
وســــوريين ولبنانييــــن وأردنييــــن. وتبخرت 
تمامــــا ألف ســــنة من حكــــم األتراك للشــــرق، 
منهــــا 600 عــــام للعثمانييــــن وحدهــــم. وكان 
االســــتبدال عميقا، فالدولة العربية 
الفتيــــة كانت قويــــة وحازمة. 
تأسســــت الجيــــوش التــــي 
جمعت أبناء البلد الجديد 
حتــــى قبل أن تتأســــس 
الحكومــــات أو قبــــل أن 
تســــتقر خدمات البلدية 
فيها، وانصهرت الهوية 
الجديــــدة  الوطنيــــة 
عمــــارة  فــــي  الجامعــــة 
الوطــــن الحديــــث، وحققت  
ذاتهــــا من خــــالل التكامل مع 
البنيان العربي العام في مرحلة ما 
بعد االســــتعمار. وفي أغلب الدول العربية 
وانــــزوت  والطائفيــــة،  القبليــــة  تالشــــت 
الهويات الدينيــــة والعرقية في ركن مظلم من 
أركان الدولــــة الحديثة، التــــي كانت جبروتا 

مطلقا تقريبا. ومثلها كانت هويتها. 
ويخلص الزبيدي إلى أن الهويات السائدة 
اليــــوم تواجه خطرا يتمّثــــل في أنها ال تعرف 
كيــــف تنفتــــح على اآلخــــر وكيــــف تندمج في 
العالم الواســــع. فقد صارت لديها قدرة كبيرة 
علــــى التقوقع فــــي جغرافيتها الرثــــة، بل أن 
تصّدر نفسها إلى جغرافيات المهجر البعيد، 
فتــــزرع أمراضها في أجيال كان بوســــعها أن 

تبدأ من جديد. 
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ثقافة
صدر للناقدة رشـــا غانم كتاب «مقاييس الجمـــال في مرآة النقد العربي}، عن 

الهيئة املصرية العامة للكتـــاب. يتناول الكتاب املقاييس الجمالية للفنون 

البالغية في القرن السابع الهجري وما طرأ عليها قبله.

أعلـــن الكاتب املســـرحي والروائي أحمـــد الطراونة، عضـــو الهيئة اإلدارية 

ملنتـــدى النقد الدرامي األردنـــي، أن مؤتمر النقد الدرامي األول  ســـينعقد 

يومي 16 و17 مايو الحالي.

الحكايات وصناعة

السالم الداخلي

} هل يمكـــن أن تغدو الحكايات وســـيلة 
لتصالح المـــرء مع نفســـه وواقعه؟ كيف 
للحكايـــات أن تنهض بأدوار من شـــأنها 
تسييد نوع من األمان والسالم واالطمئنان 
في نفـــوس مبدعيهـــا ومســـتقبليها؟ أّي 
أســـرار تنطوي عليها الحكايات في لعبة 

مواجهة المخاوف؟
تساهم الحكايات في التوعية بضرورة 
تقبـــل الواقـــع، ومواجهـــة التحديات من 
دون االرتكان إلى الهزيمة أو االستســـالم 
لمشاعر سلبية تتسبب في تعكير الحياة، 
وكيف أن الموت هـــو وجه الحياة اآلخر، 
وأن المرض إحدى حقائق الحياة التي ال 
بد من عدم غّض األبصار عنها، والســـعي 

لتفهمها.
الشـــخصية  القناعـــة  تســـاعد  كمـــا 
المكتســـبة مـــن االطـــالع علـــى حكايات 
اآلخريـــن وتجاربهـــم علـــى بـــث الراحة 
والطمأنينـــة فـــي روح صاحبها، وتجعله 
متصالحـــا مـــع نفســـه، متقبـــال واقعـــه 
ونهايته، كما تســـاهم في تيسير تفاصيل 
كثيـــرة كانـــت تعّد مســـتعصية، حتى في 
أشـــد اللحظات أســـى وحزنـــا، وذلك من 
دون الحاجـــة إلى أي وعظ أو إرشـــاد أو 
إمالءات، بل قد يجد نفسه حكيما من واقع 
تجربته الحياتيـــة، والفتا إلى أن الحكمة 
التي تكرســـها التجربة الشـــخصية أكثر 
تجذرا وتعمقـــا وتأثيرا في حيـــاة المرء 

ومحيطه.
تحايلت شهرزاد  في ”ألف ليلة وليلة“ 
على شهريار بالحكايات، كانت تبقي لديه 
التشـــويق مســـتعرا متفّعال يؤّجل قراره 
المبّيت بالقضاء عليهـــا بعد االنتهاء من 
ســـماع حكاياتها، لكّن نهر الحكايات كان 
يفيـــض، ويخّفف شـــهوة القتـــل في روح 
شـــهريار، ويزرع لديه بذرة سالم مع ذاته 
العدوانّيـــة ومحيطـــه مـــن نســـاء الواقع 

والحكايات والخيال.
والســـيدة  ”أوســـكار  روايتـــه  فـــي 
أثار الفرنســـي إيريك إيمانويل  الوردية“ 
فلســـفية  وقضايـــا  مواضيـــع  شـــميدت 
وحياتيـــة عميقـــة، منها تلـــك الحكايات 
والمخاوف التي تتعلق بمواجهة الموت، 
وكيفية التأقلم مع الحالة الصعبة، وتفهم 
الواقع كما هو بعيـــدا عن مخادعة الذات 
والتحايل عليها، ومقاربة مفاهيم كالحّب 
والكـــره واإليمان والكذب واليأس واألمل، 
وذلك كله على لســـان بطله أوسكار، وهو 
طفـــل صغير مريـــض يبلغ العاشـــرة من 
عمره، يعيـــش أيامه األخيرة في مشـــفى 

متخصص باألمراض السرطانية.
أبرز شـــميدت أن اإلنســـان الذي يفقد 
األمل يعيش في حالة عطالة مؤقتة، يكون 
الموت منقذا له من يأسه وعطالته، وتكون 
الحكايـــة وســـيلة لتخفيـــف آالم انتظـــار 
الموت، فـــي الوقت الذي يكون اإلنســـان 
المتفائـــل، برغم ما قـــد يعانيه من ظروف 
قاهرة، مساهما في تحسين حياته وحياة 
من حوله، وإقراره أن الموت هو نهاية كل 
إنســـان، لذلك ال بد من تقبل هذه الحقيقة 
والعيش بناء عليها، واالستمتاع بالحياة، 
ســـواء كانـــت طويلة أو قصيـــرة. وتكون 
الحكايـــات كانت معبر بطلـــه إلى صناعة 

سالمه الداخلي واطمئنانه الروحي.

هيثم حسين
كاتب من سوريا

الروايـــة فـــي عالـــم اليـــوم تـــؤدي 

بهـــا  نهضـــت  التـــي  الوظيفـــة 

األســـطورة مـــن قبل، فقـــد غدت 

بمثابة «الفضاء امليتافيزيقي}

 ◄

[ العدد ضم ملفا فكريا عربيا وحوارين في األدب والفكر وكتابات إبداعية ونقدية

جاء العدد السادس عشر لشهر مايو 2016 من مجلة "اجلديد" مبثابة عتبة ملباشرة حوار 
فكري مختلف حول مســــــألة الهوية، في وقت تثار فيه هذه املســــــألة انطالقا من أولويات 
بعيدة عن الفكر، في ضوء صراع سياســــــي حاد، وســــــجال بصوت واحد يلبي حاجات 
سياسية تؤثر لغة احلرب واإلخضاع وثقافة الغلبة ال احلوار. كما تضمن العدد مقاربات 

أدبية وفنية ونصوصا إبداعية على اختالف أجناسها.

إبراهيم الجبين وشوقي بغدادي ولطفية الدليمي وأحمد البرقاوي يكتبون عن زمن االنفجار

الجديد في عددها الـ16: انفجار الهويات والصراع على أرض العرب

ال خالص للعرب وال 

خروج لهم من الجحيم إال 

باالبتعاد عن أيديولوجيا 

األوهام وعقل عربي 

متحرر من أوهام املاضي 

وآالم الحاضر

الهويات السائدة اليوم 

تواجه خطرا يتمثل في 

أنها ال تعرف كيف تنفتح 

على اآلخر وكيف تندمج 

في العالم الواسع
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أطلت نجمة بوليوود أنوشـــكا شـــارما وهي ترتدي قميصا أحمر وســـرواال أزرق من وراء عجلة قيادة +ثقافة

جرار عمالق أحمر في مزارع والية البنجاب الهندية، أثناء تصوير مشاهد فيلمها «سلطان} مع النجم 

سلمان خان، وهو من إخراج علي عباس ظافر، ومن املقرر عرضه في عيد الفطر املقبل.

«الســـلطان ســـليمان} يجهز ملسلســـله الجديد «خائن  بـــدأ النجم التركي خالد أرغنش الشـــهير بـ

الوطـــن}، والذي يعود به إلى الشاشـــة بعد طول غيـــاب، وتعد النجمة التركية نورجول يشـــيلجاي 

«ياسمني} من أبرز النجمات املرشحات ملشاركة النجم التركي في بطولة العمل. الشهيرة بـ
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طاهر علوان

} يتمكـــن البطـــل االســـتثنائي كابـــنت أميركا 
مـــن صنع أتباع وأبطال خارقني يســـندونه في 
مهمتـــه ويخلفونه فـــي مغامراتـــه ومطارداته 
خلصومه االفتراضيني الذين سيتحولون أيضا 
إلى خصـــوم للمجتمع، إنه فصل جديد من تلك 
السلســـة يقدمها فيلم ”كابنت أميـــركا: احلرب 
األهليـــة“ لألخويـــن املخرجـــني أنتونـــي وجو 

روسو (إنتاج 2016).
صـــورة اجلنـــدي الكونـــي ســـتبقى جزءا 
أساســـيا من ”عظمة أميركا“؛ زهوها وغرورها 
وغطرسة عقليتها التي ال تختلف عن أّي عقلية 
اســـتحواذية قائمة علـــى االســـتقواء والقهر، 
أن ميثـــل اجلندي اخلارج من احلـــرب العاملية 
الثانيـــة منتصرا على النازيـــة امتدادا طبيعيا 
حلياة مجتمع ســـيبقى في أمـــّس احلاجة إلى 
هـــذا الرمز الذي تلتف من حوله ذاكرة األجيال، 

ولهـــذا يجري جتميد كابـــنت أميركا، رمز القوة 
اخلارقة (املمثـــل كريس إيفانز)، ليتـــّم تأهيله 
جســـميا وعقليـــا وجينيـــا ليلتحـــق باألزمنة 
احلديثـــة، ممتلكا تلـــك اخلارقية ومســـتحوذا 
على قلوب وعقول املتماهـــني مع تلك البطولة، 
ومنعشـــا الزهـــو واســـتمرار االنتصـــار وقهر 

اخلصوم.
تنتقل ساحة مغامرات الكابنت وصحبه إلى 
أفريقيا وحتديدا إلـــى نيجيريا، وهناك يجري 
تعقب عناصر بيولوجية خلصوم يريدون صنع 
كائن خارقي آخر، األســـواق والساحات ميدان 
آخـــر ملواجهات عنيفـــة بالرصـــاص والقنابل 
وأســـلحة الفتك بكل راحة، والقضية ستتعدى 
مجـــّرد نشـــوة االنتصار الســـابقة التي قطفها 
الكابنت ســـتيف روجرز في واحـــدة من املعارك 
الشرسة، وهي معركة ألترون. بالطبع سنتذكر 
هذه املوجة من خارقيـــات الكابنت أميركا التي 
انتشـــرت ســـينمائيا ممهورة بإمضاء شـــركة 

”مارفيـــل ســـتوديو“، حيث ضخت في الســـوق 
الســـينمائية خالل املدة من 2007 وحتى اليوم 
13 فيلما في هذه السلسة، جنت من ورائها أكثر 

من 9 باليني دوالر أرباحا صافية.
السلسة بعدما انتشـــرت ورقيا على نطاق 
واســـع وحصدت ذلـــك النجـــاح الســـينمائي 
الباهـــر، حيث نتذكر منهـــا؛ ”املنتقمون: عصر 
ألتـــرون“ 2015، ”الرجـــل احلديـــدي“ بأجزائه، 
آخرها عام 2014، ”املنتقم األول“ 2014، ”حراس 
املجـــرة“ 2014، ”جندي الشـــتاء“ 2013، ”توهر: 

العالم املظلم“ 2013 وإلى آخر السلسلة.
شـــاهدنا في أفالم خيال علمي سابقة مترد 
الكائنـــات الروبوتيـــة، وفي هـــذا الفيلم أيضا 
ســـتعلن اإلدارة األميركيـــة عـــن قلـــق بالغ من 
نوعية االنتقام وانتشـــار العنـــف التي تنطوي 
على أفعـــال كابنت أميـــركا االنتقامية وحروبه 
املســـتمرة، ولهذا تقرر متريـــر قانون يخضعه 
لإلرادة الرسمية األميركية في كل ما يفعل، وأن 

ال يبقى هو نفسه صاحب القرار.
ســـيكون ذلك دافعا النقســـام املنتقمني إلى 
فصيلـــني، مـــن هو ضّد مثـــل هذا القـــرار ومن 
هو معـــه؟ ويبقى أولئك احملاربون هم أصحاب 
القرار، ويقود هؤالء كابنت أميركا نفســـه، فيما 
يعارضـــه خصمه اللدود الرجل احلديدي توني 
ســـتارك (املمثل روبـــرت دوني) الـــذي هو في 
األصل منـــوذج مناقض اللتـــزام كابنت أميركا، 

فهو مجـــرد إنســـان عابث اســـتطاع أن يطور 
قدراته، وهو مليونير يعشق امللذات وغارق في 
األنانيـــة، ولهذا لم يتقبل تفرد كابنت أميركا في 

رسم مسار املنتقمني.
بناء الشـــخصيات الدرامية في هذا الفيلم 
من خالل قوتي الصراع آنفتي الذكر، ســـيكمله 
وجود ناتاشـــا رومانـــوف (املمثلة ســـكارليت 
جوهانســـون)، في دور ملفت للنظر يضاف إلى 
ســـجلها احلافل، وهي من مواليد 1984، وقامت 

ببطولة أكثر من 45 فيلما حتى اآلن.
ناتاشـــا رومانـــوف من جهـــة متحالفة مع 
الرجـــل احلديدي وتقاتل إلى جانبه، فتشـــعرك 
في الوقت نفســـه أن قلبها معـــه وهي متفاعلة 
معه، لكن في املقابل ال جند إقناعا كافيا في زج 
ناتاشـــا في حلبة الصراع هـــذه، فاملتصارعون 
مـــزودون بقـــوى خارقية، كابنت أميـــركا يحلق 
ويهبط ويقـــاوم الرصـــاص بدرعـــه الفوالذية 
العجائبيـــة، أمـــا هـــي فترتدي غالبـــا مالبس 
”كيجـــوال“ وتخوض في الوقت نفســـه صراعا 
شرسا مع منتقمني مدججني بالفوالذ في وسط 
صراع يشي بحرب باردة، حينا ومشتعلة حينا 

آخر.
النقاد الســـينمائيون بشكل عام لم يتوانوا 
عـــن الترحيـــب بالفيلم ســـواء فـــي ”هوليوود 
أو في الصحافة  أو في ”فيرايتـــي“  ريبورتـــر“ 
األميركيـــة، واخلالصـــة التي ميكـــن اخلروج 
بهـــا أنها حتفـــة ســـينمائية لعشـــاق اإلنتاج 
الســـينمائي لشـــركة ”مارفيـــل“، وهـــي تنعش 
الذاكـــرة اجلمعية بفيلم خارقي يضاف إلى تلك 
السلســـلة األكثر شـــعبية في تاريـــخ الواليات 
املتحدة، ليجـــري ضخها في العالم أجمع، لكي 
يتماهى ويتصالح مع ذلـــك النموذج األميركي 

الفريد.
ال حـــدود لطابع احلركـــة واالنتقام والقتل، 
كل هـــذا تالحقه كاميرا األخوين روســـو، فهي 
كاميـــرا ال تعـــرف الســـكون ولو حتـــى لدقيقة 
واحدة، كثافـــة ال حدود لها للمؤثرات البصرية 
والسمعية واستخدامات ملفتة للنظر للمونتاج 
والغرافيـــك، كلها عززت من متانـــة هذا الفيلم 
الـــذي عّد حتى اآلن واحدا مـــن الذروات املهمة 
في هذه السلســـلة، لقد حصد حتـــى اآلن أكثر 
مـــن 900 مليون دوالر منـــذ إطالقه في الصاالت 

الشهر اجلاري.

«كابتن أميركا} يخوض حربا أهلية في آخر مغامراته الخارقة

أبوبكر العيادي

} كتـــب صامويل بيكيت مســـرحية ”الشـــريط 
األخير“ التي تعرض حاليا في مســـرح ”األثر“ 
الباريسي عام 1958، عندما أصبح مؤلفا دراميا 
معروفا، تلقى أعمالـــه النجاح حيثما عرضت، 
أي أنها جاءت عقب مســـرحياته املشهورة مثل 
”فـــي انتظـــار غـــودو“ و“نهاية اللعبـــة“، ولكن 
أسلوبها أقرب إلى ”الســـاقطون جميعا“، أول 
مســـرحية إذاعية كتبهـــا بيكيـــت باإلنكليزية 
بطلـــب من ”البـــي. بي. ســـي“، و“فصول بغير 
كالم“ فـــي جزأيها األول والثانـــي. وكان خالل 
تلك الفتـــرة قد بدأ يجرب، في نطاق اشـــتغاله 
علـــى اســـتقطابية الكتابـــة الدراميـــة، كتابـــة 
مســـرحيات كوريغرافية، حيث تتجسد احلركة 
وحدها وســـط غياب كلي للمنطوق، ومتثيليات 
إذاعية تعتمد علـــى الكلمات وحدها وال وجود 
فيها للحركة، فكانت مسرحية ”الشريط األخير“ 
في ترجمتها الفرنسية أو ”شريط كراب األخير“ 
في لغتها األصلية مزاوجـــة بني ذينك القطبني 

ضمن عمـــل واحـــد، ولـــو أن االقتصاد في 
الكالم وفي احلركة يطغى عليها. 
بنيـــة  تلخيـــص  ميكـــن 

األخير“  ”الشـــريط  مسرحية 
فـــي ما يلـــي: مقطـــع أول؛ 
فصـــل خـــال من الـــكالم. 
اســـتماع  ثـــان؛  ومقطـــع 
حينا  متشـــظٍّ -متســـارع 
ومعاد حينا آخر- لشريط 
تقطعـــه  مغناطيســـي، 
فصـــول صغرى بـــال كالم 

أو قراءتني، إحداهما لعبارة 
علـــى دفتر والثانيـــة لتعريف 

الثالث؛  واملقطع  القامـــوس.  من 
فصل صغير بال كالم يتبعه تسجيل 

حلديـــث منفرد بصـــوت البطـــل، ومقطع رابع، 
اســـتماع جديد جلـــزء من الشـــريط يليه فصل 

صغير بال كالم.
ورغم اجلمود الركحي الظاهر، فاملســـرحية 
تـــروي حكاية، فـــي إطـــار الســـردية الدرامية 
التقليدية، عن كاتب عجوز يدعى كراب، يستمع 
إلى شريط مغناطيســـي كان سّجله قبل ثالثني 
ســـنة خلت، حينما كان على مشارف األربعني، 
قبل أن يشـــرع في تسجيل حديث آخر، على آلة 

التسجيل نفسها.
ذلـــك  أن  يكتشـــف  أن  املتفـــرج  يلبـــث  وال 
طقـــس من الطقوس التـــي دأب عليها كراب في 
عيد ميالده، منذ أن كان شـــاّبا، حيث يســـتعيد 
الوقوف عند حالته الصحية والنفسية ويسّجل 
األحداث الهامة للعام املنقضي، مثلما يكتشـــف 
أن الشـــريط الذي يســـجل فيه كراب أقواله قد 
يكـــون آخر شـــريط فـــي حياتـــه، وأن النهاية 

احملتومة صارت وشيكة.
هذه املســـرحية، التي قّدمت في فرنسا أول 
مـــرة عام 1960 بإخـــراج روجيه بلـــني وبطولة 
رونيه جاك شـــوّفار، نهـــض بها عمالقان 
من عمالقة املســـرح فـــي أوروبا، 
همـــا املخـــرج األملانـــي بيتر 
الفرنسي  واملمثل  شـــتاين 

جاك فيبر.
أن  شـــتاين  اختـــار 
حاضرا  كـــراب  يكـــون 
على اخلشبة قبل دخول 
القاعة،  إلـــى  اجلمهور 
في هيئة تذّكر بفالدميير 
وإستراغون في مسرحية 
”في انتظار غودو“، سواء 
مـــن جهة لباســـه أو من جهة 
البعـــض مـــن حركاتـــه، وإن بدا 

احليز الزمني هنا أكثر واقعية.

وكـــراب، كما يقدمه لنا بيكيـــت، هو عجوز 
وحيد أشـــعث الشعر مشـــوش الهندام متهالك 
على مكتبـــه، على ميينـــه آلة تســـجيل، وعلى 
يســـاره مكّبر صـــوت، ينتظر الظلمـــة كي يقّوم 
جذعـــه وينهض لتســـجيل ”الشـــريط األخير“ 
مثلمـــا اعتـــاد أن يفعـــل فـــي عيـــد مولـــده كل 
عـــام، وتلك طريقـــة حملاورة الرجـــل الذي كان، 
واســـتعادة النســـخة الصوتية األصلية حلياة 
طافحـــة باآلمال اخلائبة، والعالقـــات الغرامية 

البائدة، واإلشراقات اخلاطئة.
يظهـــر كـــراب في هيئـــة مضحكـــة، فثيابه 
ليســـت ثياب كاتب عجوز، بل ثياب مهّرج، ذلك 
أن شتاين آثر الرجوع إلى الصيغة األولى التي 
وضعهـــا بيكيت عام 1958، والتـــي اعتمد فيها 

على التمثيل اإلميائي (البنتوميم)، حيث يطغى 
صمـــت رهيـــب، يقطعه املمثـــل بحضور ركحي 
مهيب، يشـــّد اجلمهور دون حركة أو كالم، فإذا 
حترك فبمقدار، وإذا تلكم فبمقدار أقل، فيتبّدى 

الصمت واحلركة البطيئة مثل طقس ال يتغير.
وبذلـــك أمكـــن للمخرج شـــتاين أن يغوص 
باملتفرج في عالـــم آخر، قدمي وخارج عن الزمن 
في الوقت ذاته، حيث ال تبدو اللعبة الوجودية 
مع آلِة تسجيٍل عتيقٍة مهملًة وال غيَر الئقة، وقد 
جنـــح املخرج في إيجاد توتر دائم بني احلاضر 
واملاضي، بـــني صوت العجـــوز احلّي وصوت 
الشـــاب املســـّجل، وحـــركات املمثـــل املضحكة 
وزمجراته وأنينه، ساعده بقدر كبير أداء املمثل 
جاك فيبر، الذي اســـتطاع أن ينقل غموض ذلك 

الرجـــل العجوز وهو يواجـــه أحالمه املاضية، 
ووحدته التي تســـير بنفســـها إلى النهاية، في 
تكشـــيرته وتذمره وأّناته وحسراته التي تأتي 
فـــي الغالب في شـــكل تلميـــح يدركـــه املتفرج 

الفطن، فيحّس بأمله ويتعاطف في سّره معه.
صحيح أننا ال منسك بكل هذا املاضي الذي 
يعود إليه كراب، ألنه يستحضره بشكل متقّطع 
ال ينظمه ترتيب، ولكن موســـيقى ناعمة تنسل 
في اخللفية توحي بدفء حانة والتماعة بحيرة 
حتت شـــمس واهنة وجمـــال محبوبة في عمق 
مركـــب، فيظهر كراب على همســـها كمن يعيش 
حلظات عمره األخيرة، مميال رأســـه على مكتب 
يتأرجـــح مثل ســـفينة ثملة بعبـــارة رامبو، إذ 

ينحل الشريط األخير في وهم خرير هادئ. 

صور ورســــــوم كارتونية من املمكن أن تتحول إلى جزء أساسي من ذاكرة جمعية، حتكي 
قصصا ومغامرات وبطوالت خارقة، تلك التي حملت اسم «مارفيل كوميكس} وظلت لعقود 
عالمة فارقة ومميزة إلرث متميز في صنع شخصية البطل األسطورة الذي بإمكانه الدخول 
في شتى الصراعات الدامية، ويتقلب بني أزمنة وعصور من دون أن ميّسه سوء، بل سيكون 
هو املنتصر في آخر املطاف، هو خالصة فيلم األخوين أنتوني وجو روسو، مخرجي اجلزء 

اجلديد من سلسلة ”كابنت أميركا“، واملعنون بـ“كابنت أميركا: احلرب األهلية“.

[ كتابة مسرحيات كوريغرافية بتقنيات البنتوميم [ مسن أشعث يحاور الرجل الذي كان
مسرحية «الشريط األخير} تستعرض الذاكرة المتذبذبة لعجوز بيكيت

توتر دائم بين الحاضر والماضي

شّكل عرض ”الشريط األخير“ لصامويل بيكيت نهاية مغامرة أقدم عليها فريديريك فرانك، 
مدير مســــــرح ”األثر“ بباريس، ليجعل منه مختبرا لألعمال املسرحية اجلادة، وفاء لوالده 
بيير فرانك، املمثل واملخرج املســــــرحي املعروف، فقّدم أعماال حديثة ساهم في إخراجها 
ــــــار، ولكن اجلمهور خذله، إذ ”خلط الثقافــــــة بالترفيه، والترفيه  وأداء أدوارهــــــا ممثلون كب
باالستغباء“، كما قال. الطريف أن التجربة بدأت بهذا النص عام 2012، وها هي تنتهي به.

رساما النصوص الخفية

} ما من شيء في ســـلفادور دالي يدفعني 
إلى حب رســـومه، كان الرجـــل بغيضا في 
عاداتـــه كلها، حتى حني أحّب، فإنه ســـرق 
غـــاال من صديقه بـــول إيلـــوار، كان إيلوار 
محظوظا في التخلص من غاال التي نافست 
دالي في البخل واختراع احليل التي جتلب 

املال.
دالـــي كان رســـاما كالســـيكيا من طراز 
نادر، ميكنـــه بحرفيته أن ينافس رســـامي 
عصر النهضة ويتفـــوق على بعضهم، غير 
أن ســـورياليته كانت بالنســـبة إلـــّي فّجة، 
فهي أشـــبه بدعايات الطب الشـــعبي، التي 
ال تتـــرك مرضـــا إّال واّدعت أنـــه يقع ضمن 

اختصاصها.
دالـــي كان يضحـــك علـــى املشـــاهدين 
مبرويات عالم النفس سيغموند فرويد حني 
يحّولها إلى صـــور، رمبا كان على دالي أن 

يذهب إلى عيادة فرويد باعتباره مريضا.
مارك شـــاغال هو اآلخر كان بالنســـبة 
إلّي مجّرد رســـام حكايـــات توراتية، كل ما 
فعله كان مستلهما من خيال كتاب التوراة، 
لقد زّج شاغال بالرسم في ميدان التوضيح 

وألقى عليه الكثير من غوايات احلكاية.
كان رقيقا وشـــاعريا ومهذبـــا، وهو ما 
ال أنكـــره، غير أن كل ذلك ال يشـــكل شـــيئا 
في مقام الرســـم، فاحملتوى العاطفي الذي 
طرحه شاغال كان يستمّد قوته وقدرته على 
التأثير من املقّدس الذي يقع خارج الرســـم، 
ليـــس الرســـم إذن ســـوى وســـيلة للتذكير 
بحكاية، من املؤكد أن املرء قد أنصت إليها 

في طفولته.
الرســـامان اللـــذان عاشـــا في فرنســـا 
مهاجرْيـــن (األول كان أســـبانيا والثانـــي 
كان روســـيا)، لم ُيخلقا ثقافيـــا لكي يكونا 
فرنســـيني، بعكس ماتا التشيلي وبيكاسو 

األسباني وجياكومتي السويسري.
شـــيء عظيـــم مـــن محاكـــم التفتيـــش 
األســـبانية يظل عالقا برســـوم دالي، فيما 
اليهودي القادم من روســـيا شـــاغال يصّر 
على أن يعيش الرسم زمن احلكاية كله، من 
غيـــر اقتضاب أو قفز علـــى بعض الوقائع، 

كان االثنان رسامْي نصوص.
ما ال أحبه شخصيا في الرسم أن يكون 
تعليقا على حدث سبقه، حني يرسم الرسام 
الطبيعة، فإنه يرســـم حدثـــا يقع أمامه وال 

يرسم الطبيعة التي سبقت ذلك احلدث.

صورة الجندي الكوني ســـتبقى جزءا 

أساســـيا مـــن «عظمة أميـــركا}، في 

زهوها وغرورها وغطرسة عقليتها

◄

تحفة سينمائية بكاميرا األخوين روسو

فاروق يوسف
كاتب من العراق

البطل كراب، كما يقدمه 

بيكيت، عجوز وحيد أشعث 

الشعر مشوش الهندام 

متهالك على مكتبه، على 

يمينه آلة تسجيل، وعلى 

يساره مكبر صوت



} القاهرة - مع دخول فصل الصيف وتعرض 
الفرد بشـــكل مســـتمر حلرارة الشمس يصبح 
مهددا باإلصابة بضربات الشمس، وهي حالة 
ترتفع فيها درجة حرارة جسم اإلنسان بشكل 
غير طبيعي، حيث تصل درجة احلرارة إلى ما 
يقارب الـ40 درجة وتصاحبها أعراض كثيرة. 
وتعتبـــر هـــذه احلالـــة من احلـــاالت املرضية 
التي حتتاج إلى إسعافات أولية بشكل سريع 
حتـــى ال تتطور وتصل إلى تلف في الدماغ أو 
أضرار بأحد أعضاء اجلسم والتي من شأنها 

أن تـــؤدي إلـــى الوفاة أو تنتـــج عنها 
تشنجات في اجلسم بسبب ارتفاع 

درجة حرارتـــه أو قد تؤدي في 
بعض احلاالت إلى اإلغماء أو 

إرهاق شديد.
وأكـــد تقرير نشـــر على 
”بولـــد  الهنـــدي  املوقـــع 
سكاي“، أن أشـــعة الشمس 
املتوّهجـــة في فصل الصيف 

تعد خطرا كبيرا على اإلنسان 
وتؤدي إلـــى اإلصابة بضربات 

الشمس التي من شأنها أن تؤدي 
إلى الوفاة، خاصة في فترة الصباح 

من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة 
الثالثـــة عصرا، ألن أشـــعة الشـــمس في هذا 
الوقـــت تكون ضارة على اجلســـم والبشـــرة 
وليســـت مفيدة. وأشار الباحثون إلى ضرورة 
احملافظـــة على اجلســـم واالبتعاد عن أشـــعة 
الشمس قدر اإلمكان في فصل الصيف، ولفتوا 
إلـــى أن أعـــراض اإلصابـــة بضربة الشـــمس 
تتمثـــل في الصـــداع واإلغماء وشـــحوب في 
اجللـــد وارتفـــاع فـــي درجـــة حرارة اجلســـم 

والغثيان واملغص.
وأوضحـــت التقاريـــر أن هنـــاك مجموعة 
مـــن اإلجراءات الوقائية التـــي يجب اتخاذها 
حلماية اجلســـم من خطـــر اإلصابة بضربات 
الشـــمس ويأتـــي على رأســـها شـــرب كميات 

كبيرة من املاء مما يجعل اجلســـم رطبا طوال 
اليوم، كما أنه ال بد من حمل زجاجة من املياه 
عند التنقـــل في فصل الصيـــف واالبتعاد عن 
تنـــاول املشـــروبات البـــاردة واملثلجـــة ألنها 
تـــؤدي إلى تقلصـــات في املعـــدة والتهاب في 
احللـــق. ويفضـــل تنـــاول املشـــروبات األقل 
برودة، كذلـــك االبتعاد عن تناول املشـــروبات 
الكحولية والكافيني والســـوائل التي حتتوي 
على نســـب من السكر وامللح، وينصح بتناول 
البصـــل اخلـــام أو عصيره ألنـــه يحافظ على 
درجة احلرارة الطبيعية داخل جســـم 
اإلنســـان، ويحمي مـــن اإلصابة 

بضربات الشمس.
عيـــد  عـــالء  ويقـــول 
الوقائي،  الطب  استشاري 
الشـــمس  ضربـــات  إن 
نتيجـــة  الفـــرد  تصيـــب 
التعرض املباشـــر حلرارة 
أشـــعة  خاصـــة  اجلـــو 
وهـــي  القاتلـــة،  الشـــمس 
تصيب األطفال وكبار الســـن 
أكثـــر من غيرهـــم، باإلضافة إلى 
األشـــخاص املصابـــني مبـــرض القلب 
واملخدرات،  الكحـــول  ومدمنـــي  والســـكري 
والذيـــن ال يتكّيفـــون مـــع حـــرارة الشـــمس 

املرتفعة.
ويشير عيد إلى أن أعراض اإلصابة تتمثل 
فـــي ارتفاع درجة حرارة اجلســـم ألكثر من 40 
درجـــة مئويـــة ويصحب هـــذا االرتفاع توقف 
العرق وقوة النبض الذي تزداد ســـرعته وعدم 
انتظامه، فضال عن صـــداع واحمرار وإجهاد 
فـــي التنفس مع ارتفـــاع في ضغـــط الدم في 
مرحلـــة أولى ثم انخفاضه في مرحلة متقدمة. 
ولفت إلى أنه ال بـــد من التأكد من كمية البول 
والتي يجب أال تقل عن لتر على مدار 24 ساعة، 
وعدم التجمع في أماكن قليلة التهوية وجتنب 
املشي وقت الظهيرة وارتداء مالبس فضفاضة 

واالبتعـــاد عن األشـــخاص املصابني بأي نوع 
من أنواع احلميات.

ويؤكد خالد يوســـف، استشـــاري أمراض 
الســـمنة والنحافـــة، أن هنـــاك مجموعـــة من 
اإلســـعافات األوليـــة التـــي يجـــب اتخاذهـــا 
لتجنـــب اإلصابـــة بضربات الشـــمس خاصة 
أننـــا في بداية فصل الصيف وســـوف تشـــتد 
حـــرارة اجلو وتلتهب الشـــمس أكثـــر ونكون 
عرضـــة لإلصابة، لذلك ال بد مـــن االبتعاد عن 
مصدر احلرارة واالحتماء مبكان جيد التهوية 
مبجرد التعرض لضربة الشـــمس، واستخدام 
املـــاء الفاتر عن طريق وضـــع كمادات مبنطقة 
أســـفل الرقبة من اخللف، وكمـــادات ماء بارد 
في منطقة حتت اإلبط وحول الرقبة، واالكتفاء 

بأقـــل قدر ممكن مـــن املالبـــس، باإلضافة إلى 
تنـــاول كميات كبيـــرة من الســـوائل، وتناول 
كوب من املاء فيه قطرات من الليمون أو ملعقة 
صغيرة من اخلل. وأضاف أنه ميكن استخدام 
محلـــول امللح كقطـــرات لـــألذن حلمايتها من 

اجلفاف.
ويشير يوسف إلى أن هناك بعض األشياء 
التـــي يجـــب جتنبها عنـــد اإلصابـــة بضربة 
الشـــمس، وهي عدم تنـــاول أي نوع من أنواع 
املســـكنات ألنها لن تســـاعد الشخص املصاب 
بـــل قد تكون ضـــارة، وعدم تنـــاول امللح دون 
خلطه مع املاء جيدا، وعدم تناول أي أنواع من 
الســـوائل مثل الكافيني، ألنها ســـتصعب على 
اجلســـم التحكم في درجة حرارتـــه الداخلية. 

وبّني أنـــه إذا كان الشـــخص يتقيـــأ أو فاقدا 
للوعي، فال بد أال يتناول أي شـــيء عن طريق 

الفم.
ويوضـــح عبدالهادي مصباح، أســـتاذ في 
األكادمييـــة األميركيـــة للمناعة، أنـــه عند بذل 
مجهـــود بدني أكثر مـــن الـــالزم أو التعرض 
ألشـــعة الشـــمس، فإن ذلك يتســـبب في حالة 
مـــن اإلجهـــاد والتعـــب، وهي مرحلة تســـبق 
ضربة الشـــمس. وينصح باالســـتحمام البارد 
أو اســـتخدام فـــوط مبللـــة مبـــاء مثلـــج على 
أجزاء اجلســـم املختلفة لكي تخفض من درجة 
احلرارة، كما يفضل النوم أو االســـترخاء في 
وضـــع تكون فيـــه القدمان أعلى من مســـتوى 

القلب ملدة ساعة. 

} لنــدن - أوضحـــت جملـــة مـــن الدراســـات 
العلميـــة، أن الســـمنة املفرطـــة ترفـــع خطـــر 
اإلصابة مبرض لـــني العظام. وقـــال باحثون 
أميركيـــون إن عـــددا مـــن الذيـــن يعانون من 
البدانة قد قامت أجسادهم بتخزين كميات من 
الدهون في العظام، وهو ما أســـهم في جعلهم 

أكثر عرضة لإلصابة بكسور العظام.
وقـــام فريـــق تابـــع جلامعة هارفـــارد في 
واليـــة بوســـطن بدراســـة مســـحية علـــى ما 

يقـــرب مـــن 106 مـــن الرجال وســـيدة 
من البدنـــاء األصحاء. وكشـــفت 

الدراســـة أن هؤالء األشخاص 
بتخزين  أجســـادهم  قامـــت 
الدهون فـــي أماكن متفرقة 
واألفخاذ  العضـــالت  منها 
عالوة  والبطـــن  واألرداف 
علـــى العظـــام فـــي بعض 

احلاالت.
وقالت مريـــام برينديال، 

البحثـــي،  الفريـــق  عضـــو 
تقـــوم  الذيـــن  األشـــخاص  إن 

أجســـادهم بتخزيـــن الدهون في 
منطقـــة البطـــن والوســـط هـــم األكثر 

عرضة ملشـــاكل العظـــام. وأضافت برينديال، 
أنـــه عندما تصل الدهون إلـــى منطقة اخلاليا 
املســـؤولة عن تصنيع خاليا العظام اجلديدة، 
فإنهـــا تعطلها عـــن العمل. وأوضحـــت ”لقد 
كنا نظـــن في الســـابق أن البدانة متثل عامال 

واقيا من أمـــراض العظام، لكن ذلك األمر غير 
صحيح“.

وأوضحت الدراسة أنه ال يستطيع أحد أن 
يختار مكان تخزين الدهون في جسده، وبذلك 
فإن األمر األفضل واألكثر صحة هو أن نحافظ 

على النحافة.
وهنـــاك أدلة تشـــير إلـــى أن مـــن مخاطر 
الســـمنة أنهـــا تزيـــد مـــن احتمـــال اإلصابة 
بهشاشـــة العظـــام وتفاقمها، ممـــا يدعو إلى 
االهتمـــام بإنقـــاص الـــوزن كجانـــب 
احلياة  منـــط  لتغييـــر  أساســـي 
لألشخاص املصابني بهشاشة 
املؤهلـــني  أو  العظـــام 

لإلصابة.
عدد  أكـــد  ذلـــك  ومـــع 
مـــن الباحثـــني أن مخاطر 
العظـــام  علـــى  الســـمنة 
تظـــل  العامـــة  والصحـــة 
بالعقـــود  مقارنـــة  ضئيلـــة 
في  أطبـــاء  وقـــال  املاضيـــة. 
جامعـــة كوبنهاغـــن، إنـــه فـــي 
منتصـــف الســـبعينات كانت نســـبة 
الوفيات لدى األشخاص الذين يتمتعون بوزن 
طبيعي هي األدنى بينما كانت نسبة الوفيات 
في ســـن مبكرة لدى األشخاص الذين يعانون 

من السمنة أعلى بـ30 باملئة.
وأضـــاف األطبـــاء، أن اخلطر الـــذي كان 
يحدق بالذين يعانون من السمنة في السابق 

أضحى اليوم غير موجود تقريبا. وأردفوا أن 
”السبب يعود إلى فعالية األنظمة الصحية في 
معاجلة األمراض التـــي تتأتى جراء اإلصابة 
بالســـمنة ومنها ارتفاع الكولسترول وضغط 

الدم“.
وقـــال البروفيســـور بورغ نوديســـتغارد، 
املشـــرف علـــى هذه الدراســـة، إنـــه ”يجب أال 

تفّســـر نتائج هذه الدراســـة بصورة خاطئة، 
ويبـــدأ الناس بأكل ما يحلو لهـــم، أو أن يبدأ 
األشـــخاص الذيـــن يتمتعـــون بـــوزن طبيعي 
بأكل املزيد مـــن األطعمة ليصبحوا من زائدي 
األوزان“. وأضاف أنه ”على األشـــخاص الذين 
يعانون من الســـمنة، أن يقلقوا على وضعهم 

الصحي كما في السابق“.

} فرانكفــورت (أملانيــا) - أوصـــت اجلمعية 
األملانيـــة ألمـــراض القلـــب األشـــخاص الذين 
يعانون من قصور القلب، بضرورة استشـــارة 

الطبيب قبل القيام برحالت الطيران.
وأوضح األطباء األملان أن انخفاض ضغط 
الهواء في كابينة الركاب وانخفاض التشـــبع 
باألكسجني، قد ميثالن عبئا إضافيا على القلب 
واألوعية الدموية، وال يتمكن مرضى القلب من 
تعويض ذلك بسهولة. لذا من األفضل استشارة 
الطبيب قبل ركوب الطائرة، واالستفســـار عما 
إذا كانـــت رحلة الطيران متثل إشـــكالية حلالة 

املريض.
ويجب على مريـــض القلب مراجعة طبيبه 
اخلاص لقياس النشاط الكهربائي للقلب، وأال 
تقل قيمة النشـــاط الكهربائي ملريض القلب عن 

100 وات، وأن يحقـــق هذه القيمة دون معاناة. 
ويتوقف السماح بركوب الطائرة بعد اإلصابة 
بالنوبـــات القلبية على حجم احتشـــاء القلب، 
فإذا كان االحتشـــاء صغيرا، فإن حالة املريض 

تكون على ما يرام بعد مرور 5 إلى 8 أيام.
ومن األمـــور املفيدة ملرضـــى قصور القلب 
حجز مقعد فـــي الطائرة بالقرب من املرحاض، 
نظـــرا ألن مرضـــى القلب غالبا مـــا يحتاجون 
للذهـــاب كثيرا إلـــى املرحاض، كمـــا أن نقص 
األكســـجني في كابينـــة الطائرة يســـاعد على 

زيادة الرغبة في التبول.
 وأوضـــح الباحثون في دراســـة نشـــرتها 
دورية ”القلب“ أن التأثير الرئيسي للسفر جوا، 
هـــو تنفس هواء تكون نســـبة األكســـجني فيه 
منخفضـــة وهذا يؤدي بـــدوره إلى االنخفاض 

في مســـتوى دوران األوكســـجني فـــي الدم في 
بيئة ضغط تعرف باسم نقص األكسجني.

وقـــد يتأثـــر الركاب مـــن املســـافرين جوا 
واملعرضـــني لزيـــادة خطر اإلصابـــة بالذبحة 
الصدريـــة والنوبـــات القلبيـــة والقصور في 
عمل القلـــب أو عدم انتظـــام ضرباته للنقص 
في األكســـجني، ولكـــن الباحثـــني يقولون إن 
مســـتويات األكســـجني في الدم جراء الســـفر 
جوا، يبدو أنهـــا ذات تأثير ضعيف أو ال آثار 

عكسية لها على دوران األكسجني.
وأشـــارت الدراســـة إلى أمـــور أخرى مثل 
الضغط النفســـي في املطارات املرتبط باألمور 
األمنيـــة والتهديدات اإلرهابية، وهي أمور لها 
تأثيـــر على اجلهـــاز القلبي الوعائـــي، لكنها 
ذكرت أن معظم مطـــارات العالم توفر خدمات 

خاصة ملســـاعدة الذيـــن يعانون من مشـــاكل 
صحية أو إعاقات جسدية.

وقال الباحثون إنـــه بإمكان الذين يعانون 
من مشـــاكل قلبية وعائية خطيرة السفر جوا 
شـــرط االحتفـــاظ بأدويتهم وجتنب النشـــاط 
البدني املفرط، مشـــددين علـــى ضرورة توفير 
األكســـجني الضـــروري لهـــم فـــي املطـــارات 
وقـــت الضـــرورة. وحذروا من خطـــر اإلصابة 
بالتخثـــرات الدموية جراء الســـفر لســـاعات 
طويلة ســـواء فـــي الطائـــرة أو الســـيارة أو 

وسائل النقل األخرى. 
وجتدر اإلشارة إلى أنه قد تنشأ جلطة في 
أحـــد األوردة العميقة في األطراف الســـفلية، 
دون ظهور أعراض يشـــكو منها املصاب، لكن 

الغالب هو ظهور تورم في الساق.

التعرض ألشعة الشمس المتوهجة يؤدي إلى تشنجات حادة
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

التعرض ألشــــــعة الشمس املتوهجة خالل فصل الصيف، وإن كان لفترات وجيزة، يعرض 
اجلسم ملخاطر كثيرة قد تؤدي إلى الوفاة. ومع تفاقم ظاهرة االحتباس احلراري املتسببة 
في ارتفاع درجات احلرارة مبســــــتويات قياسية، حتذر منظمة الصحة العاملية من اخلروج 
في الظهيرة دون اتخاذ إجراءات وقائية، ال سيما بعد اكتشاف الباحثني املزيد من األضرار 

الوخيمة لذلك.

[ ضربة الشمس تتلف خاليا الدماغ [ ارتفاع حرارة الجسم يتسبب في عدم انتظام النبض وإجهاد التنفس

◄ شدد البروفيسور األملاني أنسغار 
لوسه، مدير عيادة طب الباطنة 

مبستشفى هامبورغ إبندورف، على 
ضرورة استشارة الطبيب على الفور 

في حال اإلصابة بإسهال دموي، 
والذي رمبا يكون مصحوبا بحمى 
أيضا، وذلك ألن هذه األعراض قد 

تشير إلى اإلصابة بعدوى جرثومة 
األمعاء.

◄ أعلن باحثون باملعهد الوطني 
األميركي للحساسية واألمراض 

املُعدية، أنهم توصلوا إلى لقاح يقي 
من اإلصابة بـ“املالريا“ ألكثر من عام، 
في خطوة ملواجهة املرض الذي يهدد 

نصف سكان العالم ويقتل طفال في 
أفريقيا كل دقيقة.

◄ حذر نادي سيارات أملانيا من 
أن العطس الشديد يعرض مرضى 
احلساسية للخطر أثناء القيادة، 
حيث تترتب على العطس قيادة 

السيارة نحو 13 مترا عند السير 
بسرعة 50 كلم/ساعة دون رؤية 

الطريق بسبب إغماض العني، مما 
يرفع من خطر وقوع حادث خطير.

◄ حذر أطباء األعصاب من أن 
التصلب املتعدد قد يؤدي، تبعا ملسار 

املرض، إلى إعاقات جسدية إذا لم 
يتم عالجه مبكرا.

◄ قال باحثون إنه من املمكن قياس 
درجة توتر الناس من خالل حتليل 
الهواء احمليط بهم، فهواء التنفس 

في صالة السينما مثال يبوح مبا إذا 
كان املشاهدون يرون مشهد الفيلم 

احلالي مثيرا أو فكاهيا أو ممال.

◄ حذرت مجلة ”أبوتيكن أومشاو“ 
األملانية من أن األشعة فوق 

البنفسجية ميكن أن تثير فيروسات 
هربس الشفاه، موضحة أن أولى 

العالمات الدالة على ذلك تتمثل في 
احلكة والوخز.

قال باحثون أملان إن حليب املاعز يعد بديال مناسبا بالنسبة إلى األشخاص الذين ال يمكنهم تحمل حليب 
األبقار، ألنه يحتوي على أحماض يمكن هضمها بشكل أسرع وأسهل.

كشـــف أطبـــاء األمراض الجلدية عـــن أن رمال الشـــاطئ الفاتحة ومياه البحر تعكس األشـــعة فوق 
البنفسجية الضارة مما يرفع خطر اإلصابة بحروق شمسية.

السمنة المفرطة تزيد من خطر اإلصابة بالكسور

مسموح لمرضى القلب السفر بالطائرة لكن بشروط

حرارة قاتلة

البدانة تضعف العظام

األشخاص الذين 
تقوم أجسادهم بتخزين 

الدهون في منطقة 
البطن والوسط، 

األكثر عرضة لمشاكل 
العظام

تناول المشروبات 
الباردة والمثلجة في 

األيام الحارة، يؤدي إلى 
تقلصات في المعدة 

والتهاب في الحلق



} املنامــة – أكـــد وزير اإلعـــالم البحريني علي 
الرميحـــي، بـــأن هنـــاك خطة لتطويـــر اإلعالم 
البحريني تتضمن عدة أهداف، بينها استخدام 
اإلعـــالم اجلديد لتســـويق اإلعـــالم التقليدي، 
ولكنه طالب باســـتخدام الوســـيلة الصحيحة 

للوصول إلى اجلماهير.
وقـــال الرميحـــي إن مـــا يقلقه هـــو طريقة 
اســـتخدام اإلعالم اجلديد خصوصا مع وجود 
العديد من األسماء املستعارة، فال ميكن تقييد 
اإلعـــالم اجلديد ولكن البد مـــن املراقبة الذاتية 

من قبل األفراد أنفسهم.

النقاشـــية  اجللســـة  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
اإللكترونيـــة التـــي أجريت معه عبـــر تطبيق 
Google Hangout بالتزامن مع موقع اليوتيوب، 
وبإدارة اإلعالمي عمر فاروق ومشاركة عدد من 

طلبة اإلعالم في البحرين.
وأضـــاف الوزيـــر أن هنـــاك ثوابـــت يجب 
اإللتـــزام بها من خالل اإلعـــالم احلكومي، لكن 
موضوع البرامج وخريطتها يختلفان بحسب 
االحتياجـــات، وال ميكـــن أن تكون هناك برامج 
مّتفق عليها من قبل جميع املشـــاهدين، مشيرا 
إلـــى أن ”التلفزيون يجـــب أن يعكس الصورة 

احلقيقيـــة للمجتمـــع، وأن جنـــاح التلفزيون 
أصبـــح صعبا في ظل املنافســـة أمام أكثر من 

5000 قناة تلفزيونية“.
ولفت إلـــى اهتمـــام اجلماهيـــر بالقنوات 
الشـــاملة  بالقنـــوات  مقارنـــة  املتخصصـــة 
والرســـمية، بينما يأتي التركيز على القنوات 

الرسمية ملشاهدة األخبار بدرجة أكبر.
ودعـــا الوزيـــر، خـــالل اللقاء الـــذي يعتبر 
األول من نوعه على اليوتيوب وعلى املســـتوى 
الرســـمي في البحرين، الطلبة اجلامعيني إلى 
اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعي في 

دعم اإلعالم الرسمي من خالل العمل املتكامل، 
منوها إلـــى أن  الوزارة شـــكلت إدارة اإلعالم 
اجلديـــد التـــي مهمتها نقـــل صـــورة اجلهاز 
اإلعالمي احلكومي املتكامل خصوصا مع بدء 
نهاية االعتماد على جهـــاز التلفزيون وانتقال 

اجلماهير إلى التكنولوجيا احلديثة.
واعتبـــر أن اللقـــاء املباشـــر يعـــد خطوة 
محسوبة جلميع القائمني عليه، وهو دليل على 
أن اإلعالم الرســـمي يحاول دائما التواصل مع 
اآلخرين في حـــال توافر املعلومة، ويعمل على 

إيصال املعلومات الصحيحة للمشاهدين.

} موسكو – استقال ثالثة من كبار الّصحافّيني 
اإلعالمّية الّروسّية،  في مجموعة ”آر.بي.سي“ 
التـــي تدير قناة تلفزيونية شـــعبية وصحيفة، 
بسبب اخلالفات بشأن تطوير الوكالة، بحسب 

ما أعلنت الوكالة.
وعانت شـــركة ”وان إكسيم“ – الشركة األم 
لوكالة األنباء الروسية املستقلة ”آر. بي. سي“ 
من مشاكل مع السلطات الروسية في األسابيع 
األخيـــرة بشـــأن مزاعـــم احتيال، وانتشـــرت 
تكهنـــات بأن احلكومـــة حتـــاول التعدي على 

الصحافة املستقلة.
وتقـــول املصـــادر إن تقاريـــر الوكالـــة عن 
الّرئيـــس الّروســـّي فالدميير بوتـــني أزعجت 
الكرملـــني، ممـــا أثـــار مخـــاوف العاملني في 
املجموعـــة مـــن أن يكـــون الّثالثـــة تعّرضـــوا 

لضغوط ميارسها الكرملني على عملهم.
الّثالثـــة  الّصحافّيـــني  اســـتقالة  ومتّثـــل 
انتكاســـة للمجموعـــة التي تعتبـــر على نطاق 
واســـع واحدة من وســـائل اإلعالم املســـتقّلة 
القليلة في روســـيا، وســـط مناخ تسيطر عليه 
وسائل اإلعالم الّرسمّية التي تسير على خطى 

الكرملني.
ا على ســـؤال عن استقالة الّصحافّيني  ورّدً
الّثالثة قال املتحّدث باســـم الّرئيس الّروســـّي، 
دميتري بيســـكوف، لوكالة انترفاكس لألنباء، 
اجلمعة، إّن استقالتهم ال عالقة لها بالّسياسة 
وغير مرتبطة بأّي ضغوط من جانب الكرملني.

وفي الشهر املاضي نفى بيسكوف شائعات 
مفادها أن عمليات البحث التي تشنها الشرطة 
حيال“وان إكســـيم“ لها صلة بأي اســـتياء من 
جانـــب احلكومـــة بســـبب التغطية املســـتقلة 
لوكالـــة األنباء. وأثارت ”آر. بي. ســـي“ غضب 
الكرملني في األشـــهر القليلة املاضية من خالل 

تغطيتهـــا ألعمـــال زوج ابنة بوتـــني وبتغطية 
مفّصلة عن أشخاص في الّدائرة املقّربة لبوتني 
وردت أســـماؤهم فـــي ”أوراق بنمـــا“ بســـبب 

ملكّيتهم لشركات في اخلارج.
إّن رئيـــس حتريـــر  وقالـــت ”آر.بي.ســـي“ 
املجموعـــة إضافة إلى رئيس حترير الّصحيفة 

التي تصدرهـــا ورئيس حتريـــر وكالة األنباء 
الّتابعة لها سيســـتقيلون. وأفادت املصادر أّن 
عدًدا من الّصحافّيني في املؤّسسة سيستقيلون 

أيًضا خالل األسابيع القادمة.
يذكر أن الكرملني عمل على توسيع شبكات 
اإلعالم الروســـية في الداخل واخلارج السيما 
تلك املوجهة للغرب ”ملواجهة اخلطاب اإلعالمي 
الغربي“، بحسب املسؤولني الروس، وخصص 
لهـــا متويال ســـخيا، وفي املقابل فإن وســـائل 
اإلعالم الروســـية املســـتقلة تواجه صعوبات 
في روســـيا، حيث متت إقالة شخصيات بارزة 
بعد اعتماد قوانـــني ملزمة مثل ذلك الذي يحد 
بنســـبة 20 باملئة حصة الرأســـمال التي ميكن 
أن متلكها مؤسسة إعالمية أجنبية في روسيا.

وقال احمللل املســـتقل الكسندر موروزوف 
”الكرملني يســـتخدم كل الوســـائل لكي يحظى 

بنفوذ على وسائل اإلعالم“.
وقال مراقبون إن مشـــاكل اإلعالم الروسي 
املســـتقل بدأت مع األزمة األوكرانية الروسية، 
اإلعالميـــة  املؤسســـات  بحريـــة  أودت  التـــي 
املستقلة، وكثفت هجرة الصحافيني الروسيني 
إلى خارج البالد، ودفعـــت بعضهم إلى تغيير 

مهنتهم.
ضغوطا  الروســـية  الســـلطات  ومارســـت 
على مواقـــع التواصل االجتماعـــي واملدونات 
التي نشـــطت كثيرا منذ التظاهرات املعارضة 

للرئيس فالدميير بوتني عام 2011.

أغلقت هيئة اإلعـــالم واالتصاالت  } بغــداد  – 
العراقيـــة قناتـــني فضائيتني، ضمن سلســـلة 
من اإلجراءات املماثلة اتخذتها بحق وســـائل 
إعالم مختلفة، بســـبب ما قالت إنها مخالفات 

وجتاوزات قانونية متعددة.
وأغلقت الهيئة املكلفة باإلشراف على تنفيذ 
السياســـات احلكومية مكتب قناة اجلزيرة في 
بغـــداد، وقناة البغداديـــة التلفزيونية احمللية، 
وأمرت بوقف برنامج البشـــير الهزلي. وقالت 
إن قناة اجلزيرة وبرنامج البشير الذي يتناول 
بالنقد الساخر شخصيات عراقية خالفا ميثاق 
الشـــرف املهني. أما قناة البغداديـــة اململوكة 
لرجـــل األعمال العراقي عون اخلشـــلوك وتبث 
برامـــج تلقى إقباال فقد أغلقت في مارس. وقال 
بيـــان أصدرته هيئـــة اإلعـــالم واالتصاالت إن 
القنـــاة لم حتصـــل على التراخيص الســـليمة 

الالزمة ملزاولة نشاطها.
وتثير إجراءات الهيئة اســـتياء وانتقادات 
واســـعة في األوســـاط اإلعالمية والثقافية في 
العراق، وتعتبر أن مبررات الهيئة ليست سوى 
ذرائع  إلحكام السيطرة على وسائل اإلعالم مع 
تصاعد التوترات السياســـية في بغداد. وقبل 
أيام شـــن نقيب الصحافيـــني العراقيني مؤيد 
الالمي هجوما على هيئة اإلعالم واالتصاالت، 
ملوحـــا باللجـــوء إلـــى احملاكـــم الدولية ملنع 

قرارات قال إنها ”عشوائية“.
ودعـــا الالمي في مؤمتـــر صحافي نظمته 
بعثة االحتاد األوروبي في العراق، الســـلطات 
العراقيـــة إلى التدخـــل الفوري إليقـــاف هيئة 
اإلعـــالم واالتصـــاالت لقنـــوات فضائية ”وإال 
ســـيصبحون شـــركاء في عملية قمع احلريات 
الصحافيـــة“. وطالب الالمي االحتاد األوروبي 
واألمم املتحـــدة بـــأن يكون لهمـــا دور حقيقي 

بشأن حرية العمل الصحافي.
وحذر كل من يســـتهدف حريـــة الصحافي 
في العراق قائال ”ســـنحيل كل من يحاول قمع 
الصحافـــة إلى احملاكـــم الدوليـــة مهما كانت 
مكانته، ومن يتسبب في قتل صحافي وتهديده 

لن تشـــفع لـــه جنســـيته األجنبيـــة وال موقعه 
الرسمي“.

وتشـــير تصريحـــات الالمـــي إلـــى حجم 
التهديـــدات واملخاطـــر التي تواجـــه العاملني 
فـــي احلقـــل اإلعالمـــي، ولـــم تعد حكـــرا على 
الصحافيـــني والقنـــوات الفضائيـــة، بل طالت 
أيضا الكتاب والصحف ال سيما عند أي تناول 

أو انتقاد يطال الرموز الدينية.
وحتدث العديد مـــن الصحافيني العراقيني 
عن تهديدات بالقتل بســـبب مس ”رموز دينية 
كمـــا تلقوا حتذيـــرات مـــن الكتابة  إيرانيـــة“ 
بتهكـــم علـــى شـــخصيات معينة، وقالـــوا إن 
هذه التهديدات غالبا ما تكون من ميليشـــيات 
متحكمـــة ومرتبطـــة بإيـــران وتعمـــل خـــارج 
القانون. وأفـــاد أحد الصحافيـــني بأن حادثة 
رســـام الكاريكاتيـــر أحمـــد الربيعـــي الـــذي 
توفي في ظـــروف غامضة، أصبحت هاجســـا 
للصحافيـــني، دفع البعض منهم إلى ممارســـة 
الرقابـــة الذاتية وعدم التطـــرق إلى الرموز أو 

الشخصيات الدينية. 
اليومية  وكانت صحيفة ”الصباح اجلديد“ 
نشرت رسما للربيعي منذ عامني، اعتبر إهانة 
لـمرشـــد الثورة اإليرانية“ آيـــة الله خامنئي“. 
ومتـــت مهاجمة مقـــر اجلريدة بعـــدة عبوات 
ناســـفة. واضطرت اجلريدة بعدها إلى سحب 
العدد واالعتذار إلى السفير اإليراني في بغداد.
وأضاف الصحافي أن العاملني في امليدان 
اإلعالمـــي أصبحوا بـــني مطرقة امليليشـــيات 
املدعومـــة من إيران، وســـندان داعـــش، الذي 
يعتبر قلم الصحافي ســـالحا يســـتوجب قتل 

صاحبه.
مـــن جهته قال زياد العجيلي رئيس مرصد 
احلريـــات الصحافيـــة العراقي ”مـــع كل أزمة 
سياســـية يتطلعون إلى مجاالت تشـــد انتباه 
اجلمهـــور. وعندما تركز وســـيلة إعالمية على 

مشكلة ما يأمرون بإغالقها“.
وأضـــاف فـــي إشـــارة إلـــى حكـــم املالكي 
الذي استمر ثماني ســـنوات ”هم ينفذون اآلن 
القرارات نفسها التي اتخذت في املاضي عندما 

لم يكن حلرية الصحافة وجود في الواقع.
وأصدرت هيئة اإلعالم واالتصاالت حتذيرا 
بســـبب برنامج تبثه قناة العهـــد التي تديرها 
فصائل عصائب أهل احلق املدعومة من إيران. 
وكان مذيع البرنامج وجيه عباس شـــّبه صدام 

حســـني باخلليفـــة عثمـــان بن عفان ممـــا أثار 
استياء السنة. كما استهدفت الهيئة مجموعة 
من الشـــباب العراقيني يشـــتغلون على إنتاج 

برنامج البشير الساخر من األردن.
واضطـــرت قناة الســـومرية املســـتقلة إلى 
التوقف عن بث البرنامج الشـــهر املاضي رغم 
أن فقراته كثيرا ما تســـخر مـــن تنظيم الدولة 

اإلسالمية ومن وحشية أعضائه وعنفهم.
وكان الســـبب فـــي وقـــف البرنامـــج حلقة 
سخرت من أحد رجال الدين الشيعة ألنه تناول 
مســـألة ما إذا كان شـــرب اللنب من بقرة نافقة 
حالال أم حراما. ومازال البرنامج مستمرا على 
يوتيـــوب وعلى قناة دويتشـــه فيلـــه العربية. 
وقـــال مضيـــف البرنامـــج أحمد البشـــير إنه 
يرفض طلب احلكومة تغيير محتوى البرنامج.

وأضاف ”هذه هـــي صيغة البرنامج. هكذا 
يكتب وهذا هو مســـتوى احلريـــة التي يتمتع 
بهـــا. ســـنواصل نقد الفاســـدين والســـخرية 

منهم“.
أخـــرى  مخاطـــر  الصحافيـــون  ويواجـــه 
فضـــال عن الرقابة احلكومية فـــي العراق؛ فقد 
قالت جلنة حمايـــة الصحافيني التي تتخذ من 
نيويورك مقرا لها إن ستة صحافيني على األقل 
قتلوا فـــي مدينة املوصل التي يســـيطر عليها 

تنظيم داعش خالل العام املاضي.
صحافيـــان  قتـــل  املاضـــي  ينايـــر  وفـــي 
الشـــرقية  ديالـــى  منطقـــة  فـــي  بالرصـــاص 
اخلاضعـــة لســـيطرة احلكومـــة. وأوضحـــت 
مؤشـــرات التقرير الســـنوي ملرصـــد احلريات 
الصحافيـــة، بـــني الفتـــرة املمتدة مـــن 3 مايو 

2015 إلى 3 مايـــو 2016، أن املخاطر التي تهدد 
الصحافيني العراقيني مازالت متعددة األشكال 
ما بني القتل واخلطف والتهديد، وغلق العديد 
من احملطات التلفزيونيـــة واملواقع اإلخبارية، 
املباشـــرة  وغيـــر  املباشـــرة  والتهديـــدات 

للصحافيني وابتزازهم. 
وأضـــاف التقريـــر أن ”مخاطـــر األحـــزاب 
املتنفـــذة مازالت قائمة، خاصـــة تلك األحزاب 
التـــي متتلك أجنحة عســـكرية تقـــوم مبراقبة 
الصحافيـــني ووســـائل اإلعـــالم بشـــكل غيـــر 
مباشـــر وتبعث رســـائل رعب عبر التصفيات 
واالختطافات للعاملني في املؤسســـات احمللية 
واألجنبيـــة، وفـــي أحيـــان أخرى توجـــه لهم 
تهديدات مباشرة باملوت في حال انتقدوها أو 

تطرق أحدهم إلى ملفات فساد ضدهم“.

اإلثنني 2016/05/16 - السنة 38 العدد 1810277

ميديا

الرقابة الذاتية أضمن للسالمة

باب االستقالة مفتوح في اإلعالم الروسي

تشــــــدد هيئة اإلعالم العراقــــــي إجراءاتها على القنوات الفضائية ووســــــائل اإلعالم حتت 
ــــــع مختلفة، لتضيف أعباء أخرى جتعل مهمة اإلعالم أكثر صعوبة في بلد يعاني من  ذرائ

سطوة الرموز الدينية واألحزاب السياسية على األقالم الصحافية.

استثمار اإلعالم الجديد لتسويق اإلعالم التقليدي

إزعاج الكرملني يكلف اإلعالم الروسي املستقل خسارة موظفيه

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ توفي الدبلوماسي والكاتب 
العربي، كلوفيس مقصود، األحد، 

عن عمر يناهز 90 عامًا في واشنطن. 
وفي املجال الصحافي، كان مقصود 
كبير احملررين في صحيفة "األهرام" 

املصرية، وكذا رئيسًا لتحرير "النهار" 
األسبوعية التي كانت ُتنشر في 

بيروت. وهو مؤلف عدة كتب عن 
الشرق األوسط والبلدان النامية.

◄ ينظم املنتدى الدولي لإلعالم 
دورته الرابعة، بشراكة مع جامعة ابن 

زهر بأكادير املغربية وذلك أيام :21-
22-23 من مايو اجلاري، حتت عنوان 

”حتديات اإلعالم بأفريقيا والدول 
العربية“ بحضور إعالميني دوليني 

بارزين من قطر ومصر وفلسطني 
واجلزائر واألردن وموريتانيا.

◄ دعت نقابة الصحافيني التونسيني 
كافة الصحافيني إلى تنفيذ وقفة 

تضامنية مع العاملني بجريدة 
”التونسية“ الذين ينفذون اعتصاما 

مفتوحا احتجاجا على تعنت صاحب 
املؤسسة ورفضه سداد أجور 

العاملني في اجلريدة وغلقها دون 
سابق إنذار.

◄ علقت صحيفة سودانية صدورها 
األحد لليوم الثاني على التوالي، 

احتجاجا على مصادرة جهاز األمن 
في البالد نسخ أيام اإلثنني والثالثاء 

واخلميس واجلمعة، من األسبوع 
املاضي، بعد طباعتها.

◄ قتل صحافيان هنديان بالرصاص 
خالل 24 ساعة، في حادثني منفصلني 

وقعا في شرق الهند؛ فقد قتل 
مسلحون رئيس املكتب احمللي 
لصحيفة ”هندوستان“، وقتل 

اخلميس صحافيا في التلفزيون.

باختصار

[ «الرموز الدينية اإليرانية» أكثر المحرمات خطرا على الصحافي [ هيئة اإلعالم سيف حكومي مسلط على القنوات الفضائية
الصحافة العراقية تصارع للبقاء في ساحة موقوتة

شـــكل همزة وصل بني الجماهير والنخب الحاكمة صانعة القرار، والربيع العربي شكل 
ُ
«اإلعالم ي

فرصة إلظهار تنامي دور اإلعالم في صنع القرار السياسي وتشكيل الوعي الجمعي العربي». 

حنان يوسف
رئيس املنظمة العربية للحوار

«اإلعالم التقليدي على الرغم من عيوبه ومشاكله املتعددة، إال أنه يظل أفضل بكثير من اإلعالم 

الجديد الذي يحول املواطن العادي إلى إعالمي تغيب عنه قواعد املهنية والحياد».

عبدالرحمن الراشد
إعالمي سعودي

مؤيد الالمي:

من يتسبب في قتل 

صحافي وتهديده لن 

تشفع له جنسيته األجنبية



} طهران – شـــبه املرشد األعلى اإليراني علي 
خامنئي، الفضاء االفتراضي بـ”ســـاحة حرب 

حقيقية“.
وأشار، خالل اســـتقباله حشدا من مدراء 
وأساتذة وطلبة احلوزات العلمية في طهران 
السبت، إلى تأثير األجواء االفتراضية في ما 
و“وجود  أســـماه ”زيادة الشـــبهات الدينية“ 
الدوافـــع السياســـية لضخ األفـــكار املنحرفة 
واخلاطئـــة في أذهـــان الشـــباب“، مؤكدا أنه 
ينبغي على رجال الدين وطلبة العلوم الدينية 
”االســـتعداد للدخول إلى الســـاحة والتصدي 

للشبهات واألفكار اخلاطئة واملنحرفة“.
كما اعتبر خامنئـــي أن ”التوجيه الفكري 
والدينـــي“ و”التوجيـــه السياســـي وتعزيـــز 
الوعـــي“ و”اإلرشـــاد واحلضـــور في ســـاحة 
أساسية  مســـؤوليات  االجتماعية“  اخلدمات 

لرجال الدين.
يذكـــر أن خامنئـــي، طرح العـــام املاضي، 
مشروعا لـ”إيجاد ســـد أمام موجة تسونامي 
التـــي جتتـــاح شـــبكة اإلنترنـــت والفضـــاء 
االفتراضـــي“، بســـبب مـــا قـــال إنه ”ســـوء 
اســـتخدام لإلنترنت مبا يكثر مـــن الذنوب“، 
وذلـــك خـــالل لقاء لـــه مع مســـؤولي املجلس 

األعلى للفضاء االفتراضي في إيران.
وفـــي أغســـطس املاضـــي، دعـــا خامنئي 
الرئيس اإليراني حســـن روحاني إلى تشديد 

الرقابـــة من أجل صد توغـــل من وصفهم 
بـ“األعداء“، معتبـــرا أن ”املنتجات 

الثقافية املرئية أو املكتوبة التي 
تعارض مبادئنا يجب أن ُمتنع 
مـــن دون أي مجاملة“، مؤكدا 
على ”ضرورة توخي اليقظة 
األعـــداء  محـــاوالت  أمـــام 
التغلغل في إيران بأســـاليب 

ملتوية وتدريجية“.
وُتشـــكل قضيـــة احلريات 

االجتماعيـــة والثقافية، خاصة 
في مجال اإلنترنت، هاجسا كبيرا 

بالنسبة للمرشد اإليراني الذي طاملا 
حذر مما يســـميه ”غـــزوا ثقافيـــا غربيا“ 
يستهدف بالده من خالل شبكات اإلنترنت.

وحتجب إيران مواقع اجتماعية عدة على 
غرار فيسبوك وتويتر ويوتيوب منذ ٢٠٠٩.

ورغم احلظـــر إال أن دراســـات عدة أكدت 
أن حوالي ٧٠ باملئة مـــن املواطنني اإليرانيني 
يســـتخدمون اإلنترنـــت بواســـطة برمجيات 

للتحايل على احلظـــر والدخول إلى احملتوى 
احملـــرم عليهـــم، حيث يقدر عدد مســـتخدمي 
اإلنترنت بنحو ٤٥ باملئة من إجمالي الســـكان 
أي حوالـــي ٣٦ مليونـــا من أصـــل ٨٠ مليون 

مواطن إيراني.
تلغـــرام  تطبيـــق  أن  يذكـــر 
كبيرة  بشـــعبية  يتمتع  أصبح 
واإليرانيني  النشـــطاء  بـــني 
ينظـــر  ألنـــه  العاديـــني؛ 
أنـــه  علـــى  الســـتخدامه 
التطبيقات  مـــن  أمنا  أكثر 

املنافسة له.
يذكـــر أن لـــدى احلرس 
الثـــوري جهـــازا يعمـــل في 
مجـــال تنظيـــم بنيـــة احلـــرب 
اإللكترونيـــة يســـمى بـ”اجليـــش 
اإلنترنت  مستخدمي  يراقب  السايبري“، 
واالتصـــاالت والقنـــوات الفضائية ومواقع 
التواصل االجتماعي، ويزّود القضاء بقائمات 
من يعارضون النظـــام أو يتبادلون معلومات 
يعتبرهـــا احلرس مصدر خطر على النظام أو 

مغايرة خلطابه ومبادئه.
ولكن األمر املثير لالســـتغراب أن املرشـــد 
األعلى للنظام اإليراني الذي مينحه الدستور 

له  ســـلطات مطلقة بصفتـــه ”الولـــي الفقيه“ 
صفحـــات نشـــطة بعـــدة لغات على أشـــهر ٩ 
مواقع للتواصـــل االجتماعي في حني يعاقب 
القانـــون عامة الشـــعب لـــو اختـــرق أحدهم 

احلظر املفروض على اإلنترنت.
ويســـتخدم مكتب املرشـــد اإليراني موقع 
تويتـــر بغيـــة إيصـــال مقاطـــع موجهـــة من 
خطابـــات علـــي خامنئي إلـــى أتباعـــه تارة 
وللتعبير عـــن مواقفه من األحـــداث وإيصال 

تعليماته السريعة إلى مقلديه تارة أخرى.
كمـــا كان فيســـبوك مـــن أولى الشـــبكات 

االجتماعية التي دخلها خامنئي.
وخلامنئـــي أيضا حســـاب على ســـاوند 
األصـــوات  تســـجيل  يتيـــح  الـــذي  كالود، 
وحتميلها بســـهولة. وعلى إنســـتغرام أيضا 
ينشر مكتب املرشد آخر الصور والفيديوهات 
لعلـــي خامنئي علـــى صفحة باســـمه، كما له 
صفحة على يوتيوب كوســـيلة مثلى إليصال 

خطاباته إلى العالم.
ولـــه أيضـــا صفحة علـــى غوغـــل بالس 
وتيلغـــرام، كما له صفحة على كلوب الشـــبكة 
االجتماعيـــة املخصصة لإليرانيني والناطقني 
بالفارسية. وله أيضا صفحة آبارات (آپارات) 

الذي ميكن وصفه بيوتيوب اإليراني.

وبينمـــا يركز خامنئـــي علـــى التحديات 
األخالقيـــة والثقافية النتشـــار اإلنترنت، يرى 
مراقبـــون أن القلـــق األساســـي لدى املرشـــد 
اإليراني يتمحور حول التداعيات السياســـية 
واألمنية لدى الشارع اإليراني نتيجة انتشار 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، خاصة وأن 
اإلنترنـــت لعبـــت دورا أساســـيا فـــي اندالع 
وانتشار انتفاضة الثورة اخلضراء عام ٢٠٠٩ 

والتي قمعت بالقوة املفرطة.
ولعبت الشـــبكات االجتماعية دورا كبيرا 
آنـــذاك فـــي حشـــد اجلماهيـــر التـــي أطلقت 
شـــعارات غيـــر مســـبوقة ضد النظـــام وضد 
خامنئي نفســـه، باإلضافة إلـــى حرق صوره، 
ولـــذا يســـعى املرشـــد اآلن إلى تســـخير كل 
اإلمكانيات للحيلولة دون تكرار تلك التجربة.

كما لعبت وســـائل التواصـــل االجتماعي 
دورا رئيسيا مقابل املنابر اإلعالمية التقليدية 
فـــي املعركة االنتخابية األخيرة التي شـــهدت 
تنافس جماعات االعتدال والتطرف وأســـفرت 
عن خسارة جماعة املتشددين ملقاعد كثيرة في 

البرملان في فبراير املاضي.
ويقـــول مراقبـــون إن احلمـــالت الدعائية 
على مواقع التواصل االجتماعي ليست قليلة 

التكلفة فحسب بل أيضا أكثر فعالية.
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@alarabonline
املرشد األعلى اإليراني علي خامنئي يحث 
رجال الدين في بالده على إعداد أنفسهم 
للحرب على الشــــــبكات االجتماعية، التي 
يبدو أنها تقض مضجعه رغم حظرها في 

البالد وقمع مرتاديها.

أحيـــا فلســـطينيون الذكـــرى   – القــدس   {
الســـنوية الــــ٦٨ للنكبـــة التي حلـــت بهم عام 
١٩٤٨، من خالل تدشـــني مجموعة هاشتاغات 

كان أبرزها #nakba وهاشتاغ #النكبة.
وشـــدد مغردون على أهمية إحياء الذكرى 
الالجئـــني  مبعانـــاة  للتعريـــف  إلكترونيـــا، 
الفلســـطينيني وتســـليط الضوء على ثباتهم 

ومتسكهم بحقهم في العودة إلى وطنهم.
ودعوا كافة الفصائل الفلسطينية إلى درء 
اخلالفـــات السياســـية جانبـــا وتعزيز البيت 

الداخلي.
وأكد مغردون عرب أن فلســـطني ســـتبقى 
قضيـــة العرب احملورية بالرغـــم مما وصفوه 
بالنكبات التي تشـــهدها أكثر من دولة عربية 

وإسالمية.
وفي هذا السياق كتب مغرد:

وشرح مغرد أصل مصطلح النكبة فكتب:

وكتب مغرد:

وأكد آخر:

ويعتبر معلق:

كان ملغرد رأي آخر فقال:

من جهـــة أخرى جتنـــب رئيس الـــوزراء 
اإلســـرائيلي بنيامني نتنياهـــو، التطرق إلى 
مســـألة حق العـــودة لالجئني الفلســـطينيني 
علـــى تويتر ضمن هاشـــتاغ اســـأل نتنياهو
AskNetanyahu# وقال إنـــه ”ميكن لكل يهودي 

أن يسمي إسرائيل وطنه“.
وتلقى الهاشـــتاغ في الساعات األولى من 
انطالقـــه ما يقـــرب من ٢٠ ألـــف تغريدة جلها 
من نشطاء فلســـطينيني ومناصرين للقضية. 
وأحيا الفلســـطينيون في ١٥ من مايو اجلاري 
”نكبـــة“ عام ١٩٤٨ في الوقـــت الذي حتتفل فيه 

إسرائيل بذكرى مرور ٦٨ عاما على قيامها.

خامنئي يحث الحوزات على {الجهاد} في الفضاء االفتراضي
} لنــدن – يسأل فيســـبوك مستخدميه عن كل [ الشبكات االجتماعية مصدر إزعاج متواصل للمرشد اإليراني

معلوماتهم الشـــخصية، ويجيب املستخدمون 
علـــى كثير من املعلومات على حســـاباتهم في 
املوقع، دون أن يدركوا أن مشاركتها قد تسبب 

لهم إزعاجا أو أذى حلياتهم في املستقبل.
الئحة مبا  ونشـــرت صحيفة ”اإلندبندنت“ 
يجب مســـحه حلماية خصوصّية كل مستخدم 

نقال عن خبراء.
وينصـــح اخلبراء مســـتخدمي فيســـبوك 
بعـــدم إيضـــاح االهتمامـــات الشـــخصية في 
قائمة ”البروفايل“؛ إذ أنها تســـتغل في إظهار 

اإلعالنات.
كما أن جهات غير معروفة قد تّطلع عليها، 
وبوسع املستخدم أن يضع معلومات مغلوطة 
عـــن االهتمامات حتى ”يخدع“ من يتجســـس 

عليه.
ويعتبـــر تاريـــخ امليـــالد مـــن املعلومـــات 
احلساســـة أيضا، فرغم الســـعادة التي تغمر 
املستخدم حني يتلقى التهنئة من األصدقاء في 
عيد امليالد، فإن حتديـــد تاريخ امليالد يعرض 
ألخطار كبرى؛ فقد تســـتغل املعلومة الختراق 

احلسابات البنكية.
فضال عن ذلك يستحسن اخلبراء أّال يخبر 
مستخدم فيســـبوك أصدقاءه عن عنوان بيته، 
فحتى حني ينظم مناســـبة ما في بيته ويدعو 
إليها مجموعـــة من معارفه، يجدر به أن يخبر 
املعنيني في رســـائل خاصة دون مشاركتها مع 

اجلميع.
أمـــا األماكن التي درس بها املســـتخدم أو 
عمل فيها على حد سواء فمن األفضل أيضا أن 
يخفيهـــا حتى ال يتمكـــن اجلميع من الوصول 
إليها، والتعرف على تفاصيل مساره الدراسي 

واملهني.
لكن من املمكن أن يبقي على تلك املعلومات 
أمـــام أصدقائـــه فـــي القائمة، وينســـحب من 
املجموعات التي جتعـــل معلوماته على مرأى 

من اجلميع.
الشـــرطة  حـــذرت  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
البلجيكيـــة املواطنـــني من اســـتخدام الرموز 
التعبيريـــة أو ”emojis“ على موقع فيســـبوك، 
مشيرة إلى أن ”اســـتخدام تلك الرموز يسمح 
للموقـــع بانتهـــاك خصوصيـــة املســـتخدمني 

وجمع معلومات عنهم“.
وأصدرت الشرطة بيانا، السبت، قالت فيه 
إن الرموز التعبيرية ال تســـتخدم للتعبير عن 
املشاعر فقط، لكن فيسبوك يستخدمها وسيلة 
لتقييم مدى فاعليـــة اإلعالنات املوجودة على 
الصفحات الشخصية للمستخدمني، ولتحديد 
الوقـــت األمثـــل واملـــكان األمثل لعـــرض تلك 

إلعالنات على املستخدمني.
يشـــار إلى أن ”فيســـبوك“ قام فـــي فبراير 
املاضـــي بإضافـــة 6 رمـــوز تعبيريـــة جديدة 
ليتيـــح   ،“Like” أو  اإلعجـــاب  زر  بجانـــب 

ملستخدمي املوقع التعبير عن مشاعرهم.
وجاءت تلك اخلاصية بعد مطالبات كثيرة 

.“Unlike” بإضافة زر عدم اإلعجاب

معلوماتك الشخصية.. 
تهديد لك على فيسبوك

حجبت السعودية األسبوع الماضي المكالمات الصوتية والفيديو في تطبيق فيسبوك (فيسبوك مسنجر). وصرح مصدر سعودي رسمي لمواقع 
{اللوائح التنظيمية المعمول بها في المملكة فـــي هذا الخصوص}، مهددا  إخباريـــة محليـــة بأن الخدمة قـــد حجبت نظرا لكونها رفضت االمتثـــال لـ

بحجب أي تطبيق آخر يحذو حذوه.

هاشتاغ اليوم
نكبة فلسطين ونكبات العرب

أبرز تغريدات العرب
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في اجلاهلية كان الناس يصنعون 
األصنام فإذا جاعوا أكلوها... أما 

اليوم فإن الناس تصنع األصنام فإذا 
جاعوا انتخبوها!! #العراق.

إلى متى نستهلك الطاقة الشمسية
فقط في تسخني رؤوسنا؟

األم السورية حتمل ابنها مرتني 
مرة في بطنها جنينا..

ومرة على رأسها شهيدا.
#سوريا

شرف عظيم سينال كل شخص يساهم 
في جهود إجناح مشروع املصاحلة 

الوطنية في ليبيا.. 
ليبيا لن تنهض من جديد وتستعيد 

عافيتها إال باملصاحلة الوطنية.

هل نحتاج األسلحة للقتال في احلروب؟
أم نحتاج احلروب لبيع األسلحة؟

ما يجري في املنطقة اآلن سبق وأن 
حدث في أوروبا منذ ٣٠٠ سنة، 
صراع فكري ديني بني التشدد 

واالستنارة العلمانية
وانتهى بانتصار العلمانية.

#نداء_تونس: البيغ بانغ.
حلم كاذب وانتهى. كبقية األحالم 

الكاذبة التي أتت بها الثورة الكاذبة.
#تونس

صادق خان
رئيس بلدية لندن

أعترف أنني امر على صور ومقاطع 
املجازر والقتلى وبكاء االطفال وأنا 
مغمض العني.. كأنني خائف من أن 
ميوت شعور اإلحساس الذي امتلكه 

مبكرًا.

أقوى مخدر اليوم هو العمامة 
كل املخدرات مفعولها

ال يضاهي مفعول العمامة.

عادات في مجتمعك تريدها أن تختفي:
التطبيل و"تخوين املطالبني باإلصالح"
فهما معاول هدم للوطن، وغطاء يستر 

كل فاسد ولص وفاشل.

السعادة معدية،
ابقوا بجانب السعداء.

تتتابعوا

@saeedthabit

 ١٥ مايو ذكرى نكبة األمة العربية، وبعد ٦٨ 
سنة من النكبة القومية األولى أصبحت لكل 
بلد عربي نكبته احمللية. شــــــعوبنا ستنهض 

بعد كل هذه النكبات.

@naifsif2

إن احلــــــق الفلســــــطيني واضــــــح كاحلقيقة 
الفلسطينية إن آالمنا كبيرة ولكن آمالنا أكبر 
ومآسينا كثيرة ولكن البطولة أكثر. #النكبة.

إ

@Hos_Shaker

أجنــــــزت #النكبة فعلهــــــا الفيزيائي، باقتالع 
معظم الشعب من فلسطني؛ وأخفقت إخفاقا 
ــــــم تفلح في  جســــــيما في فعلها املعنوي، فل

اقتالع #فلسطني من شعبها.

أ

@Khuldoun

ــــــا وتصرفاتنا  ــــــة احلقيقية في أخالقن #النكب
وفرقتنا وكرهنا لبعض… بدل التغني بالنكبة 
وإقامة املهرجانات دعونا مند جســــــر احملبة 

ونعيد اللحمة.

#

@amoo2005

مصطلح #النكبة: املؤرخ اللبناني قسطنطني 
ــــــح ”النكبة“  زريق أول من اســــــتعمل مصطل
ــــــك في كتابه  لوصــــــف أحــــــداث    ١٩٤٨ وذل

”معنى النكبة“ الصادر في أغسطس ١٩٤٨.

م

@mobeid

ووماذا بعد ٦٨ سنة… مازالت للحلم بقية.

نك

رغم الحظر 70 
بالمئة من اإليرانيين 
يستخدمون اإلنترنت 

بواسطة برمجيات 
للتحايل

جيل يهدد عرش  الولي الفقيه



} اخلرطوم – ال يزال الثوب السوداني يحتل 
مكانة هامة لدى المرأة السودانية على الرغم 
من التقـــدم والتطور الذي يشـــهده العالم من 
حولها في عالم الموضة، فالمرأة الســـودانية 
تعتبـــر ”التوب“، كمـــا يطلق عليـــه بالعامية، 
عنوانـــا ألصالتها وجزءا مميـــزا من عاداتها 
وتقاليدهـــا التـــي ال تتخلـــى عنهـــا ألنه يعبر 
عن هويتهـــا وثقافتها حتى أصبح الثوب إلى 
جانب الجالبية سفيري السودان في الخارج،

 وتحاول المرأة السودانية أن تواكب التطور 
في أشكال الثوب وألوانه المتعددة مع الحفاظ 
على بعده الحضاري الـــذي يعبر عن التمازج 
بين العربي واألفريقي منذ المئات من السنين.

ومعروف عـــن الســـودان أنه بلـــد متعدد 
الثقافات واألعراق واإلثنيات وكذلك الديانات، 
إذ أن لكل قبيلة وجماعة في شتى أنحاء البالد 
الشاســـعة ما يمّيزها في العـــادات والتقاليد 
االجتماعيـــة تختلـــف فيهـــا عن غيرهـــا، لكن 
يبقـــى الثـــوب والجالبية هما نقطـــة النهاية 
التـــي يلتقـــي عندهـــا كل الســـودانيين، فهما 
زيـــان قوميان يجعـــالن النســـاء والرجال في 

الســـودان األكثر تمّيزا والقاسم المشترك بين 
كل السودانيين.

وتـــرى الباحثة الســـودانية زينب عبدالله 
أن الثـــوب الســـودانى قديم ويـــوازي األزياء 

عند قدماء المصريين واآلشـــوريين، مؤكدة 
أن اآلثـــار التي وجدت في الممالك 

القديمـــة تشـــير إلـــى مالبس 
أشبه بالثوب الراهن.

عبداللـــه،  وتقـــول 
المصريـــة  الملكـــة  إن 
امنشـــخيت كانت ترتدى 
ثوبا أقـــرب إلـــى الثوب 
السوداني المعروف، وأن 
وجدت  التي  الرســـومات 

الفراعنـــة  أن  علـــى  تـــدل 
بصـــورة  يرتدونـــه  كانـــوا 

أقرب إلى الســـودانية، مشددة 
على أن الثوب هو ســـوداني بحت 

وطريقة لفه على الجسد هي التي تميز 
السودانيات عن غيرهن.

وأشـــارت زينب إلى أن السودانيات اتفقن 

علـــى لبس الثوب منـــذ أمد بعيـــد، مؤكدة أن 
هذا االتفاق الالإرادي حافظ على هوية البالد 

وساهم في تماسك وحدتها رغم المحن.
وترتـــدى المـــرأة الســـودانية ثوبها فوق 
مالبس بســـيطة تحمل ألوانـــا قريبة إلى لون 
الثـــوب. وعلى الرغـــم من قدمـــه الضارب في 
التاريخ، إال أنه يحافظ على شـــكله األساسي 
التغييـــرات  مـــن  بالكثيـــر  يتأثـــر  أن  دون 
واإلضافـــات التي أدخلت عليه، خاصة في ظل 

المنافسة التي يلقاها من العباءة الخليجية.
وهنـــاك أشـــكال وألـــوان كثيـــرة للثـــوب 
الســـوداني مبهجـــة منها ما يناســـب الفترة 
الصباحية ومنها ما يناسب الفترة المسائية 
ومنها مـــا يخص األفراح والســـهرات، 
وهنـــاك أثواب مخصصـــة للعروس 
السودانية تمتاز بأنها من أجود 
وتشـــتهر  وأغالهـــا  األقمشـــة 

بألوانها الجميلة والجذابة.
وتعتـــرف زينـــب بوجـــود 
اختالفـــات جزئية بيـــن قبيلة 
لبـــس  بخصـــوص  وأخـــرى 
نســـاء  أن  موضحـــة  الثـــوب، 
قبيلة البجا شرق السودان مثال 
يلبســـن نوعين من أنـــواع الثياب، 
منهـــا الثوب المعـــروف في كل مناطق 
الســـودان، والنوع اآلخر هو الفوطة، وتلبس 
عـــن طريق الربط وتلتف في الخصر ثم تلبس 
بطريقة الثوب، أما الثوب في شمال السودان 
فيلبس عن طريق لفه على اليد اليسار، أي من 

اليمين إلى اليســـار على أن تتم تغطية الرأس 
بما يتبقى من اليمين بعد لفه على الجسد.

وتحبذ السودانيات في المناطق الشمالية 
األلوان الثابتة مثل األســـود واألزرق، لكن في 
غرب البالد، فالنساء يملن إلى اختيار األلوان 

الزاهية والمزركشة والمتناقضة.
ويبدو األمر صعبا على الســـودانيات في 
اختيار الثوب المناســـب في األفـــراح، فهناك 

األثـــواب ذات األلـــوان المتعـــددة وتعرف 
ذات اللـــون  و“المطـــرزة“  بـ“المشـــّجرة“ 
الواحـــد، وأخرى رســـمت عليها تصاميم 

بمـــواد خاصـــة، وأخـــرى مزّينـــة بالخرز 
واألحجـــار الصغيرة ال تخلـــو من الجمالية 

واإلبهار.
وتقـــول مصممة الثياب الســـودانية 

إن  اللـــه،  دفـــع  فضـــل  مشـــاعر 
لـــكل مناســـبة ثوبهـــا الخاص، 
فهنـــاك ثيـــاب خاصـــة للنهـــار 

وثيـــاب خاصـــة لليـــل، الفتة 
التـــي  األقمشـــة  أن  إلـــى 

تخصـــص  لمعـــان  لهـــا 
وتلبســـها  لألفـــراح 
للمشـــاركة  العروس 
في الفـــرح، مؤكدة أن 
قاصرا  ليـــس  الثوب 
المتزوجـــات  علـــى 
فـــي  والكبيـــرات 
الســـن، بل تستطيع 
تلبـــس  أن  الفتـــاة 

الثوب شـــرط أن تركز على عامل البساطة في 
مظهره ومن الممكن أن يكون سادة.

وتتفـــق كل المصّممات المشـــتغالت على 
الثوب الســـوداني على أنه يحتاج إلى بعض 
اإلضافات لكي يواكب عصر العولمة واالنفتاح 
الثقافي وليتنافس مع غيره من المالبس التي 
تجتـــاح األســـواق قادمة من 

مختلف دول العالم.
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} المراح (ســوريا) –  يتجـــول مزارعون في 
حقول مـــن اللونين األحمـــر والزهري لقطف 
”الـــوردة الدمشـــقية“ التي صمـــدت على مر 
التاريـــخ ونقلـــت اســـم العاصمة الســـورية 
إلى أفخـــم العطور العالميـــة، لكنها أصيبت 
بالذبـــول حاليـــا لتدخـــل في عـــداد ضحايا 

الحرب في سوريا.
المزارعين  أحــد  عــبــاس،  جمال  ويــقــول 
قرية  بمزارع  والعامل  السن  في  الطاعنين 
دمشق،  شــمــال  النبك  منطقة  فــي  ــمــراح  ال
ظّلت  الشامية  ــوردة  ”ال
حيث  للتراب  وفية 
تنمو، لكنها اليوم 
بعدما  تحتضر، 
ــت الــحــرب  ــل ــت ق
والحجر  الشجر 
وأخيرا  والبشر 
وتعد  الــــوردة“. 
مــنــطــقــة الــنــبــك 

الغالبية  ذات  ــراح،  ــم ال قــريــة  وخــصــوصــا 
الوردة،  لهذه  األساسي  المصدر  التركمانية، 
نشأت  عــدة  عــائــالت  حرمت  الــحــرب  أن  إال 
على زراعة الوردة الشامية من مصدر رزقها 
األساسي، فقطعت الطرقات إلى حقول المراح 
وتم إلغاء مهرجان الورد المعتاد في العامين 
2012 و2013 مع اشتداد المعارك في المنطقة.
ورغم الهدوء الذي ســـاد في محيط النبك 
منذ العام 2014، لم يعد إنتاج الوردة الشامية 
إلى ســـابق عهده، خصوصا أن النزاع أجبر 
العديـــد من المزارعين فـــي قرية المراح على 

مغادرة أراضيهم.
وبقيت عائالت قليلة حاولت الحفاظ على 
البســـاتين والمحاصيل، بينهـــا عائلة بيطار 
التي يعمل أفرادها مـــن األجداد إلى األحفاد 

في ما تبقى من مساحات مزروعة بالورد.
ويقول حمزة بيطار (43 عاما) ”لقد تعّلمت 
المشـــي على هذا التراب، وأنـــا أجني الورد 

منذ أن كان عمري خمس سنوات“.
ويتجول حمزة في حقول الوردة الدمشقية، 
ويشرف على عمل المزارعين في قطف 
محصول العـــام الحالي المتضائل في 
بســـاتين المراح. ويضيف ”انخفضت 
كميات إنتاج الوردة الشامية السنوية 
من ثمانيـــن طنا في العـــام 2010، إلى 
أقل من عشـــرين طنا هذا العام بســـبب 

الحرب والجفاف“.
ويروي حمزة مسيرة الوردة الشامية، 
”كنا ننقـــل الكثيـــر من المحصـــول إلى 
ســـوق البزورية وســـط دمشق، وهناك 
كانت تباع العشـــرات من األطنان إلى 
تجـــار لبنانييـــن متخصصين في نقله 

إلى أوروبا“. ويتابع ”يعيد الفرنسيون تقطير 
الورد المجفف، ويدخل السائل المستخلص 
في صناعة العطور الفاخرة، بحيث ترد عبارة 
الوردة الدمشقية ضمن مكوناتها األساسية“.

وتعـــود الوردة الشـــامية إلـــى اآلالف من 
السنين، وانتقلت زراعتها مع الزمن إلى دول 

عدة بينها بلغاريا وفرنسا وإيران وتركيا.
وأغرت الـــوردة الشـــامية كل من مّر على 
األراضي الســـورية، فنقلهـــا الصليبيون إلى 
أوروبا بشـــكل كبير منذ المئات من السنين، 
وســـار على خطاهم الفرنســـيون خالل فترة 
االنتداب في النصف األول من القرن الماضي.
وتتميـــز الـــوردة الشـــامية برائحة نفاذة 
وزكية وباإلضافة إلى استخدامها في تركيب 
العطور، حيث يســـتخدم شـــراب مياه الورد 
بالشرق في صناعة الحلويات كما في تعطير 
المساجد. وتعد في بعض الدول جالبة للحظ 
وخصوصا في األفراح، وهي تستخدم أيضا 

في المستحضرات الطبية الطبيعية.
واعتاد أهالي دمشـــق وريفها سابقا على 
شـــم رائحة الوردة الشامية، أينما كانوا، فقد 
كانـــت منتشـــرة على جوانـــب الطرقات وفي 
الحدائق وعلى شـــرفات المنـــازل، أما اليوم 

فغابت وإن جزئيا مع تراجع اإلنتاج.
وفي ســـوق البزورية في دمشق العتيقة، 
يتذكر أبوبالل (52 عاما) بحســـرة ”كان الورد 
منتشـــرا من جوبر إلى مرج الســـلطان (قرب 
دمشـــق). كان الورد الشـــامي علـــى الطرقات 
وفي الحدائق“. أما اليـــوم ”فقد حلت رائحة 
البـــارود مـــكان رائحـــة الـــورد“، كمـــا يقول 
أبوبـــالل نقال عـــن أصدقاء فـــي مدينة دوما 
المحاصـــرة من قبل قوات النظام في الغوطة 

الشرقية.
ولـــم يبـــق فـــي ســـوق البزورية ســـوى 
متجرين اثنين من أصل ثمانية لتقطير الورد، 
فيما تعمل المحـــالت األخرى على بيع الورد 
المجفف. وبحســـب تجار في سوق البزورية، 

فإن اســـتخالص كيلوغرام واحد على األكثر 
مـــن زيت الورد يتطلب ثالثة أطنان من الورد 

المجفف.
وأغلق أبوبالل ورشـــته الخاصة لتقطير 
الورد في الغوطة الشـــرقية قرب دمشـــق منذ 
العام األول للنزاع. وهو اليوم يعمل في محل 
للعطـــورات العربية بدا خاليا من المنتجات، 
وهـــو ينفض الغبار عما بقي فيه من بضائع، 
ويقول ”ال تجـــد اليوم في الســـوق كله أكثر 
من ربع كيلـــو زيت“. ويضيـــف ”رغم زرعها 
في دول أخرى، إال أن الوردة الشـــامية فريدة 
من نوعها، بســـبب رائحتهـــا القوية، كما أن 
إنتاجها للزيت يفوق شبيهاتها في الخارج“.

وأمضـــى أميـــن بيطـــار، المـــزارع وهو 
فـــي الثمانينات من عمـــره، حياته في العمل 

بحقول الورد في قرية المراح. ويأخذ نفســـا 
عميقا وهـــو ينظر إلى حقله، قائال ”تناقصت 
المســـاحات المزروعة بالوردة الشامية أكثر 

من خمسين في المئة“.
ويجمـــع أميـــن الـــورد ويحملـــه برفـــق 
ليضعـــه داخل ســـّلة إلـــى جانبـــه. ويضيف 
بينمـــا كان جالســـا علـــى التراب بمالبســـه 
القروية التقليدية، ”العالقة مع الورد تتعّدى 
العالقة االقتصادية والبيع والشراء فحسب، 
بل أصبحـــت عاطفيـــة، حيث باتـــت الوردة 
الشـــامية جزءا من عائلتنـــا“. وبقربه يحمل 
جمال عباس ســـلته في مـــزارع المراح لجمع 
الورد، وهو ينظر إلـــى الحقل أمامه ويتمنى 
أن يفارق ”الحيـــاة قبل أن يرى ورود المراح 

تموت“.

”أغلى من الذهب وأبقى من النفط“، بهذه العبارة يصف الســــــوريون ”الوردة الشامية“، التي 
تتميز بفوائد طبية وعطرية وغذائية وجتميلية كبيرة، وتصنع طقســــــا اجتماعيا بديعا أيام 

اجلني، لكنها اليوم مهددة بالزوال في ظل احلرب الدائرة منذ سنوات.

تدل األزياء التقليدية على ثقافة املجتمع ورســــــوخ تقاليده رغم انتشــــــار املاركات العاملية 
الشهيرة التي ال تراعي خصوصيات الشعوب، ومع دخول القبائل العربية إلى السودان، 
انتشــــــرت أنواع من األزياء لم تكن معروفة وتطورت أخرى بحســــــب التقاليد حتى أصبح 
الثوب واجلالبية يجمعان بني كل الســــــودانيني والســــــودانيات على الرغم من االختالفات 

واخلالفات.

الوردة الشامية تحتضر من رائحة البارود

[ المزارعون يهجرون سفيرة دمشق [ محالت تقطير الورود تغلق أبوابها 

جالبة الحظ

الورد عنوان الجمال والحياةتقطير شحيح

ظلت  الشامية  ــوردة  ال
حيث  للتراب وفية 
تنمو، لكنها اليوم 
بعدما  تحتضر، 
ــت الــحــرب ــل ــت ق
والحجر  الشجر 
وأخيرا  والبشر
وتعد  الــــوردة“. 
مــنــطــقــة الــنــبــك 

العديـــد من
مغادرة أراض
وبقيت ع
البســـاتين و
التي يعمل أ
في ما تبقى
ويقول ح
المشـــي على
منذ أن كان ع
ويتجول
ويشرف
محص
بســـات
كميات
من ثم
أقل من
الحرب
ويرو
”كنا ننق
ســـوق
كانت 
تجـــار

ا على الســـودانيات في 
ـــب في األفـــراح، فهناك 
المتعـــددة وتعرف ن
ذات اللـــون طـــرزة“
ــمت عليها تصاميم

خـــرى مزّينـــة بالخرز 
تخلـــو من الجمالية  ال

الثياب الســـودانية 
إن  اللـــه،  ع
ـا الخاص، 
ـة للنهـــار
ـل، الفتة
التـــي 
ص

ن

تجتـــاح األســـواق قادمة من
مختلف دول العالم.

الوردة الشـــامية ظلت وفية للتراب حيث تنمو، لكنها اليوم تحتضر بعدما قتلت الحرب الشجر 

والحجر والبشر وأخيرا الورد. 

املرأة الســـودانية مازالت تتشـــبث بالثوب عنوانا ألصالتها وجزءا مميزا مـــن عاداتها وتقاليدها 

التي ال تتخلى عنها، ألنه يعبر عن هويتها وثقافتها.

الرسومات التي وجدت 

تدل على أن الفراعنة 

كانوا يرتدون الثوب 

بصورة أقرب إلى 

السودانية

الثوب السوداني عالمة راسخة رغم صرعات املوضة

تحقيق



} نيويــورك -  تظـــل األســـرة في مركـــز القلب 
مـــن الحياة االجتماعية لضمـــان رفاه أفرادها 
وتعليم األطفال والشـــباب ومنحهم المهارات 
االجتماعيـــة الالزمة، فضال عن رعاية الصغار 

والمسنين.
ولفتـــت منظمـــة األمـــم المتحـــدة إلى أن 
اليـــوم الدولي لألســـرة لعـــام 2016 الذي يأتي 
الصحيـــة  والحيـــاة  ”األســـر  شـــعار  تحـــت 
والمســـتقبل المستدام“، يتيح الفرصة لتعزيز 
الوعـــي بالمســـائل المتعلقة باألســـر وزيادة 
المعرفة بالعمليـــات االجتماعية واالقتصادية 

والديموغرافية المؤثرة فيها.
ويركـــز جدول أعمـــال التنمية لعـــام 2030 
على إنهاء الفقر وتعزيز المشـــاركة في الرفاه 
االقتصادي والتنمية االجتماعية ورفاه األفراد 

وفي نفس الوقت حماية البيئة.
وأكدت أن السياســـات العامة القائمة على 
رعايـــة األســـرة يمكنها أن تســـهم في تحقيق 
الهدفين 1 و5 من أهداف التنمية المســـتدامة، 
اللذيـــن يتصـــالن بإنهـــاء الفقر والجـــوع، ما 
يضمـــن حياة صحيـــة وتعزيز رفـــاه الجميع 

في كل الفئـــات العمرية، وإتاحة فرص 
التعلم على امتداد العمر وتحقيق 

المساواة بين الجنسين.
وتركز مناسبة 2016 لليوم 
الدولي لألســـر على الهدف 3 
من أهداف التنمية المستدامة 
لضمان تمّتع الجميع بأنماط 
عيش صحيـــة وبالرفاهية في 

جميع األعمار.
فاألســـرة تضطلع بدور فريد 

في ضمان صحة األطفال ورفاههم. 
صحـــة  تحســـين  للوالديـــن  ويمكـــن 

األطفـــال من خـــالل توفير الدعـــم المعنوي 
وضمـــان حصولهـــم علـــى الرعايـــة الصحية 
الوقائيـــة، بمـــا في ذلـــك التطعيم فـــي الوقت 
المناســـب والحصول علـــى العالجات الالزمة 

والمناسبة في أوقات المرض.
وأوضحـــت أن الهـــدف مـــن احتفالية هذه 
الســـنة إذكاء الوعي بالـــدور الذي تضطلع به 
السياسات المعنية باألسرة في تعزيز الصحة 

بما يضمن مســـتقبال مســـتداما. وســـيناقش 
المتصلة  القضايا  والممارســـون  األكاديميون 
بالبيئة األســـرية وتلـــك المتعلقة بخلق توازن 
بين العمل واألســـرة بما يحســـن صحة أفراد 
األسرة. وستركز المناقشات على دور الوالدين 
فـــي رفـــاه األطفـــال والشـــباب، وعلـــى وجه 
الخصوص في ما يتصل بالدور الذي يضطلع 
بـــه الرجـــل فضال عن إيـــالء االهتمـــام بدورة 

االنتقال بين األجيال ورفاه المسنين.
وأكـــد األمين العام لألمم المتحدة أن اليوم 
العالمي لألســـر يأتي هذا العام في وقت تشهد 
فيه األســـر في جميع أنحاء العالم اضطرابات 
ومآســـي. ويلقي تصاعـــد التطرف المصحوب 
بالعنف وآثـــار التشـــريد القســـري والنوازل 
الجوية وتحديات أخرى عبئا ثقيال على صحة 
األسر وســـالمتها في حاالت األزمة. وحتى في 
المجتمعات المســـتقرة نســـبيا، ال تزال األسر 

تواجه العنف والتمييز والفقر.
موقـــع  األســـر  ”تحتـــل  قائـــال  وأضـــاف 
الصدارة في جهودنـــا العالمية لتحقيق خطة 
التنمية المســـتدامة الجريئة والشـــاملة لعام 
2030. وتعـــد األســـر عنصرا أساســـيا 
خصوصـــا فـــي تحقيـــق الهدف 3 
من أهداف التنمية المســـتدامة، 
الذي تعهدت فيه جميع الدول 
المتحدة  األمـــم  في  األعضاء 
بتعزيز تمتع الجميع بأنماط 
في  وبالرفاهية  صحية  عيش 

جميع األعمار“.
األطفـــال  أن  إلـــى  وأشـــار 
يتلقون  عندمـــا  أصحـــاء  ينمون 
والتعليم  الصحية  والرعايـــة  الحب 
وســـائر االحتياجـــات األساســـية. وخالل 
فتـــرة المراهقة الحساســـة، يحتاج الشـــباب 
إلى الدعم النفســـي مقترنا بتوفير المعلومات 
عن الصحـــة اإلنجابيـــة وخدماتهـــا. كما قال 
”فـــي الكثير من المجتمعات، تتعرض النســـاء 
والفتيـــات للتمييز والعنف داخل األســـرة، ما 
يمكن أن يسبب لهن آثارا خطيرة على حياتهن 
وصحتهـــن ورفاههن. كما أن للحياة األســـرية 
أمرا بالـــغ األهميـــة لصحة المســـنين، الذين 

يظلـــون متمتعين بالنشـــاط والصحـــة عندما 
تقدر مساهماتهم في األسرة والمجتمع�.

وشـــدد بان كي مون على ضرورة أن تدعم 
الحكومات الدور بالغ األهمية لألســـر بجميع 
أشكالها المتنوعة، وينبغي لها أن تتيح سبل 
الحصـــول علـــى خدمـــات الصحـــة اإلنجابية 
بحيث يتسنى لآلباء أن يقرروا توقيت تكوين 
أســـرهم وحجمها. كما تعـــد الرعاية الصحية 
لـــألم وإجـــازة األب أمريـــن حيوييـــن لتمكين 
الوالديـــن من منـــح مواليدهما أفضـــل بداية 

ممكنة في الحياة.
كمـــا دعا بان كي مون الحكومات واألعمال 
التجارية والمؤسســـات وســـائر الشركاء إلى 
االعتراف بأن الرعاية جزء أساسي في الحياة 
األســـرية، ويحتاج كل شخص إلى رعاية أفراد 
األســـرة في مرحلة ما من حياتـــه، وينبغي أن 
يكون بوســـع الجميع توفيـــر تلك الرعاية عند 
الحاجـــة إليها، باإلضافة إلـــى تعزيز البيئات 

األســـرية الداعمـــة ورعايـــة األبـــوة واألمومة 
اإليجابيـــة من خـــالل السياســـات والقوانين 
التي يمكن أن تساعد األسر على تنشئة أطفال 
أصحاء وســـعداء ليكونوا راشـــدين منتجين 
وجديريـــن بالتقديـــر، وعـــدم تـــرك أي أســـرة 

متخلفة عن الركب.
وفي ختام رســـالته قال بـــان كي مون ”في 
هـــذا اليوم الدولي لألســـر، لنعقـــد العزم على 
النهوض بالتنمية المستدامة من خالل تهيئة 
بيئة داعمة يمكن فيها لجميع أفراد األسرة في 
جميع األعمار تســـخير إمكاناتهم لإلسهام في 

عالمنا“.
وبهـــذه المناســـبة، أشـــارت جمعية معهد 
تضامن النســـاء إلى أن األســـر شـــهدت على 
المســـتوى العالمـــي تغييـــرات جذريـــة فـــي 
للتغيـــرات  كاســـتجابة  األخيـــرة  الســـنوات 
واألعراف  والقيـــم  واالجتماعية  االقتصاديـــة 
االجتماعـــي،  بالنـــوع  المتعلقـــة  والمواقـــف 

حيث شـــهد العالم تراجعا في معدالت الزواج 
وارتفاعا في ســـن الزواج، ويـــرى البعض أن 
الزواج مؤسســـة تطورت لتحترم بشكل أفضل 

االستقاللية الشخصية خاصة للنساء.
كما أن هنالك تراجعا في معدل الخصوبة، 
وازديادا في معدالت الطالق ومن شأن ذلك كله 
جعل عملية التوفيق بين عدد من األهداف التي 
قد تتضارب في بعض األحيان صعبة، كحقوق 
كال الزوجيـــن بحضانـــة األطفـــال والمحافظة 
علـــى مصالح األطفال الفضلـــى ومنع التمييز 

بين الجنسين ومنع العنف.
وأكـــدت جمعيـــة تضامن على أن للنســـاء 
دورا حيويـــا وفعاال في الحفاظ على األســـرة 
ورفاهيتها، وأن تمكين النســـاء مـــن التعليم، 
وإنهـــاء كافـــة أشـــكال التمييز، كلهـــا عوامل 
ستســـاهم في وجود أســـر قائمة على أســـس 
متينة وقـــادرة على المســـاهمة ة بفعالية في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

} مــزار رشيــف (أفغانســتان) – تعمـــل منظمة 
غير حكومية في أفغانستان على توزيع حبوب 
منع الحمل على النســـاء، مستفيدة بطرق هذا 
الموضوع الحساس من دعم رجال دين نافذين 

يؤيدون تحديد النسل.
ومنـــع الحمل مـــن القضايا الشـــائكة في 
أفغانســـتان، فهـــو ال يلقـــى قبـــوال عامـــا في 
المجتمع المحافظ هناك، ومن شـــواهد ذلك أن 
إحدى الشـــابات التي تتحدث عن تجربتها مع 
حبوب منع الحمل تغطي وجهها لكي ال تعرف.

تبيع منظمة ”ماري ستوبس أنترناشونال“ 
البريطانيـــة غيـــر الحكومية شـــريط الحبوب 
الواحد بمـــا يعادل ثالثة أعشـــار الدوالر، أما 

النصائح فهي مجانية.

ويقـــول الطبيب رحمة الدين بشاردوســـت 
المســـؤول فـــي المنظمة في واليـــة بلخ حيث 
تقع مدينة مزار شـــريف ”المشـــكلة الكبرى في 
أفغانســـتان، هي غياب أي شـــكل من أشـــكال 

المعلومات حول تنظيم األسرة”. 
وسعيا من المنظمة إلى الوصول إلى أكبر 
عدد ممكن من النســـاء، لجأت إلـــى رجال دين 

ذوي تأثير على المجتمع المحلي.
وقال عالم الفقه الســـني كمـــال الله حميد 
المقيم في كابول إنه ال يرى مشكلة في استخدام 
وســـائل منع الحمل إن كان األهل يظنون أنهم 
غير قادريـــن على تحمل نفقـــات تربية الطفل.  
وفي ظل هذه المســـاندة من بعض رجال الدين 
نافذي الرأي، ليس مســـتغربا أن تصول حافلة 

المنظمة وتجول في أحياء مزار شـــريف، وأن 
تقف حتى أمام مدرسة قرآنية للنساء.

ومديرة المدرسة بتول مهاديار متخصصة 
في الشـــريعة اإلسالمية، وقد تلقت تدريبا لدى 
منظمة ماري ستوبس، وهي تقوم اآلن بتوعية 
نساء الحي بين سن الثامنة عشرة والخامسة 
واألربعين بأهمية وسائل تحديد اإلنجاب بما 

ال يخالف الشرع اإلسالمي.
ومن شأن ذلك أن يخفض من نسبة اإلنجاب 
العالية في صفوف النســـاء األفغانيات، والتي 
بلغت خمســـة أطفـــال وواحدا من عشـــرة لكل 
ســـيدة. لكن التحـــدي األكبر يكمن فـــي إقناع 
الرجـــال، في هذا البلـــد المحافظ الذي مازالت 

النساء يعانين فيه من التمييز.
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◄ أوصى تقرير لمنظمة الصحة 
العالمية، ومنظمة اليونيسف وشبكة 
العمل الدولي، من أجل أغذية األطفال 

(إيبفان) بوضع القوانين الوطنية 
المعنية بحماية وتشجيع الرضاعة 

الطبيعية. ودعا إلى أن تقتصر تغذية 
األطفال على لبن األم دون غيره في 

األشهر الستة األولى من عمر الطفل.

◄ تمكن باحثون بريطانيون من 
تطوير اختبار للدم يمكنه التنبؤ 

بفرص اإلجهاض للمرأة الحامل بعد 
اكتشاف بروتين يساعد على ثبات 
األجنة في الرحم. وتشير الدراسة 

الجديدة إلى أن هذا البروتين، يعزز 
نمو المشيمة ويساعد على ثبات 

الجنين في رحم األم.

◄ أظهرت دراسة أميركية شملت 
ما يقرب من 8 آالف شخص وقسمت 
في دول العالم المختلفة وعن طريق 

االتصال التليفوني أن الشعب 
الهولندي ينام أطول ساعات مقارنة 

بالشعوب األخرى فهو ينام في 
المتوسط 8 ساعات و12 دقيقة وهم 

بذلك ينامون 48 دقيقة أكثر من سكان 
سنغافورة الذين يعرفون بقلة النوم.

◄ أطلقت مؤسسة المساعدات 
االجتماعية الفرنسية التابعة 

لمستشفى دي باري وبدعم من 
المعهد الوطني للسرطان مبادرة 

جديدة لتشجيع المرأة الحامل على 
التوقف عن التدخين أثناء الحمل. 

تشمل المبادرة إعطاء المرأة الحامل 
وصوالت شراء بالمجان من 16 مكتبا 
لألمومة والصحة في مختلف أنحاء.

◄ في الوقت الذي تواجه فيه رومانيا 
انخفاضا سريعا في عدد السكان، 

قررت السلطات في قرية رومانية دفع 
حوافز مالية لألسر التي تنجب أطفاال.

ــــــة العامة الصادر عام 1993، اخلامس  ــــــت منظمة األمم املتحدة مبوجب قرار اجلمعي أعلن
عشر من مايو من كل عام يوما دوليا لألسر، ويراد من هذا اليوم أن يعكس األهمية التي 
يوليها املجتمع الدولي لألسر. ويتيح اليوم الدولي الفرصة لتعزيز الوعي باملسائل املتعلقة 

باألسر وزيادة املعرفة بالعمليات االجتماعية واالقتصادية والدميوغرافية املؤثرة فيها.

جمال

شعرك ناعم 
دون كيمياء

ال يتسبب ُمنّعم األقمشة في تلف املالبس الوظيفية املستخدمة في الرياضة واألنشطة الشاقة 
في األماكن املفتوحة بفضل تهويتها الجيدة وقدرتها على تحمل اإلجهاد كمقاومة املاء والرياح.

للوقاية من نشـــاط فيروسات هربس الشفاه، نصح مختصون باســـتعمال قلم عناية يحتوي على معامل 
للحماية من أشعة الشمس،  موضحني أن األشعة فوق البنفسجية يمكن أن تثير هذه الفيروسات.

} أشــــارت دراســــة حديثة تم إجراؤها 
بجنــــوب أفريقيا، إلــــى أن منتجات فرد 
الشعر وخاصة برازيلية المنشأ تحتوي 
على نســــبة غير مصرح بهــــا دوليا من 

عنصر الفورمالديهايد المسرطن، 
وتقول هنــــد محمد، خبيرة التجميل 
والعناية بالشــــعر ”إن كثيرا من النساء 
يلجأن إلــــى الوســــائل الكيميائية لفرد 
الشــــعر، والتي تعمل على إلحاق الضرر 
بهن بعــــد مرور فترة مــــن الوقت، حيث 
يعمل ”السشوار“ والمكواة على تساقط 
الشــــعر وإتالفه“، مشــــيرة إلــــى وجود 
العديد مــــن الوصفــــات الطبيعية التي 
تجعل الفتــــاة تحصل على شــــعر ناعم 

ومفرود دون أن تترك أي آثار جانبية.
الوصفــــات  هــــذه  بيــــن  ومــــن   
الطبيعيةإحضــــار حليــــب جــــوز الهند 
والليمــــون، ومزجهما فــــي زجاجة تترك 
في الثالجة لمدة 3 ساعات مع استمرار 
تقليــــب الخليــــط، وبعدهــــا يوضع على 
الشــــعر وتدلك بــــه فروة الــــرأس جيدا، 
ويترك لمدة نصف ســــاعة، ثم يتم غسله 
وللحصــــول علــــى نتائــــج أفضل يفضل 

تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا.

ترويج حبوب منع الحمل في أفغانستان

أسرة
[ السياسات األسرية الناجحة توقف توارث األجيال للفقر [ خلق التوازن بين العمل واألسرة يحسن صحة األفراد
اليوم العالمي لألسرة: توق دولي إلنهاء المعاناة والرفق بالمسنين

} نوايا البشر ليست ملكية مشاعة للجميع 
الحق فيها، ولكنها ملك أصحابها فقط ولهم 

وحدهم دون غيرهم اإلفصاح عما يجول 
فيها من أفكار وخواطر أو إغالقها على 
أنفسهم، وحمايتها سواء من العامة أو 

حتى أقرب الناس. 
البعض يظن خطأ أن من حقه األصيل 
معرفة كل أخبار وأسرار صديقه أو زميل 

مهنته أو قريبه أو صهره، واألدهى من ذلك 
كله اللهث المحموم وراء تقفي آثار الفنانين 

ومعرفة أخبارهم والتفتيش في نواياهم 
ومعرفة أخبار زواجهم وطالقهم وعدد 

أبنائهم ومن أي عالقة ولدوا ونوعية الزواج 
بمعنى هل كان شرعيا رسميا على أيدي 

مأذون، أم كان عرفيا يحمل طيشا وغواية 
تبرأ منها الزوج رافضا اإلعتراف بأبناء 

هذا الزواج الذي يعده غلطة يجب نسيانها 
والتحرر من تبعاتها وما خلفته من أبناء، 
بل يغالي في الرفض بإثبات البنوة وعدم 

الخضوع لتحليل الـ“DNA“. ال أجد داعيا وال 
ضرورة ملحة لمعرفة نوايا غيري وأسراره، 
خاصة وإن كان ال يرغب في اإلفصاح عنها 

حتى وإن كان صاحب أو صاحبة المعلومة 
صديقا مقربا أو زميل عمل أو قريبا أو 

صهرا، فمن ال يطلعني على سره ال أبحث 
وراءه وأتقصى األمر إال إذا أتى لي لكشف 

أمر ما.
ربما هذا الشخص الذي أراد كتمان 

أخباره ال يلمس في من حوله رشدا 
إلخبارهم بشيء، وربما أراد كتمان بعض 

تفاصيل يراها غير مجدية للخوض 
فيها، وربما أراد مفاجأة الجميع بخبر 

سار مكتمل األركان والمعالم، وربما كان 
األمر برمته إشاعة سخيفة روجها بعض 

الفارغين.
قامت قائمة البعض ولم تهدأ ثورتهم 
في شركة كبرى فقط ألن زميلة عمل تقدم 

لخطبتها عريس بمواصفات يرونها رائعة 
وأنها ال تستحق هذا الشخص فاحش الثراء 

صاحب المنصب االجتماعي المرموق، 
ولكن ما أشعل الغيرة في النفوس أكثر هو 

تكتم الفتاة على أخبار خطبتها ومحاولة 
إتمام األمر بعيدًا عن أعين المتلصصين، 

ولكن لألسف لم تتركها األسئلة التلصصية 
وحاصرتها الى حد االتهام بالخبث والمكر 
والدهاء والخوف من الحسد، وشمرت كل 

امرأة عن ساعدها وخاضت في سيرتها بما 
استطاعت من قوة، وتحولت أحاديث النساء 

من الثرثرة العادية والحديث عن الموضة 
والمكياج إلى النميمة في حقها.

ولكن لو توقفت إحداهن وتحدثت عن 
األمر بصوت العقل لعرفت أن الفتاة لم تجد 

من هي أحق بإشراكها في التفاصيل، أو 
أنها استعانت على قضاء حوائجها بالصبر 

والكتمان دون أن ترتكب إثمًا أو تؤذي 
أحدا أو تنال من كرامة أحد، فقط لم تعرض 

أخبارها على موائد النميمة.
الغريب والطريف أن كل من اتهمتها 
بالخبث والدهاء لديها سر تحتفظ به بل 

وترفض اإلفصاح عنه وال محاوالت البعض 
القتفاء أثره، ولعل األغرب أن غالبية من 

انتقدن فعلها زوجات وليست لديهن فتيات 
في سن الزواج أو رغبة أو طمعا في 

”العريس اللقطة“ والذي اعتبرنه فرصة 
عظيمة نادرًا ما يجود الزمان بمثلها، أم 
هو حب التملك الذي حرك الجميع تجاه 
النيل من الفتاة لرغبة كل واحدة في أن 

تكون العالمة بخفايا األمور وأن ترافقها 
التفاصيل منذ اللحظات األولى لتثبت 

للجميع أنها األقرب منها واألحق بمعرفة 
أسرارها.

هذه الواقعة دعتني إلى إعادة التفكير 
والمزيد من االحترام لما يردده العامة في 

الشارع المصري ”خليك في حالك“.

التفتيش في النوايا

باختصار

من يجمع أوصال األسرة العربية؟

 اليوم العاملي لألسر 
يأتي هذا العام في 
وقت تشهد فيه 

األسر في جميع أنحاء 
العالم اضطرابات 

ومآسي

رابعة الختام
  كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ن ب

ي بو ين ر و ر ر
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برشلونة على عرش أفضل بطولة في القارة
[ بيليغريني: أفضل كرة قدم في أوروبا هي تلك التي تمارس حاليا في أسبانيا 

} أبوظبــي - نـــال الروماني أوالريو كوزمني 
مدرب فريق األهلي لقب أفضل مدرب. وذهبت 
جائـــزة أفضـــل العـــب أجنبـــي في الـــدوري 
اإلماراتي إلى سيباســـتيان تاغليبو من فريق 
الوحدة، فيما توج عمر عبدالرحمن (عموري) 
بجائزة أفضـــل العب إماراتـــي. وفاز الالعب 

ماجد ناصر من فريـــق األهلي اإلماراتي لكرة 
القدم بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري 
احمللـــي، وجرى الســـبت اإلعالن عن أســـماء 
الفائزيـــن بجوائـــز دوري اخلليـــج العربـــي 
بحضـــور   ،2015-2016 ملوســـم  (اإلماراتـــي) 
مروان بن غليطة، رئيس احتاد اإلمارات لكرة 

القدم وعبدالله ناصـــر اجلنيبي، نائب رئيس 
احتاد اإلمارات لكرة القدم، رئيس جلنة دوري 

احملترفني.
وهنـــأ اجلنيبـــي أصحاب اإلجنـــازات في 
املوسم الرياضي 2016-2015، مثنيا على الدور 
الفعال الذي قام به الفائزون في إجناح املوسم 
الرياضـــي فنيـــا وإداريـــا وتنظيميـــا. وتوج 
الالعـــب محمـــد العكبـــري من فريـــق الوحدة 
بجائزة أفضل العب حتت 21 سنة من الالعبني 
املشـــاركني في الـــدوري، فيما حصل شـــاهني 
ســـرور العب فريق اجلزيرة علـــى لقب هداف 
دوري حتـــت 21 ســـنة برصيـــد 14 هدفا، ونال 
سيباســـتيان تاغليبو، مهاجـــم فريق الوحدة 
لقـــب هداف الدوري برصيد 25 هدفا. كما توج 
عمـــر خربني من فريق الظفـــرة بجائزة أفضل 
العب من اختيار اجلمهـــور بعد حصوله على 
أكبر عـــدد من أصـــوات اجلماهيـــر من خالل 
الصفحات الرســـمية للجنـــة دوري احملترفني 

على مواقع التواصل االجتماعي.
وكـــرم احتاد اإلمـــارات لكـــرة القدم قضاة 
املالعـــب، حيث حصـــل محمد عبدالله حســـن 
على جائزة أفضل حكم ســـاحة دولي، وذهبت 
جائزة أفضـــل حكم دولي مســـاعد إلى محمد 
أحمد يوسف، وأفضل حكم درجة أولى ساحة 
إلـــى أحمد ســـالم، ونال علي راشـــد النعيمي 
لقـــب أفضل حكم درجـــة أولى مســـاعد. ومن 
ناحية أخـــرى أعلنت جلنـــة دوري احملترفني 
اإلماراتية عن جـــدول مباريات دوري اخلليج 
العربي للموسم الرياضي اجلديد 2017-2016، 
بعـــد إجراء قرعـــة البطولة، بحضـــور مروان 
بن غليطة رئيس احتـــاد اإلمارات لكرة القدم، 
وعبدالله ناصر اجلنيبـــي رئيس جلنة دوري 

احملترفني وممثلي األندية احملترفة.
ومن املقـــرر أن يبدأ الـــدوري اجلديد يوم 
15 ســـبتمبر، وســـوف يتم اإلعالن عن رزنامة 
املباريات خـــالل الفترة املقبلة، بعدما اعتمدت 
جلنة دوري احملترفني على آلية سلسة إلجراء 
القرعـــة متاشـــيا مع مـــا يتم اســـتخدامه في 
الدوريـــات العامليـــة التي تعتمـــد على توزيع 
املباريـــات القوية على جوالت املســـابقة، مما 
يســـاهم حتما في التسويق اجليد للمباريات، 
فضـــال عن خلـــق املزيد مـــن املتعـــة واإلثارة 

للمسابقة.

رياضة

كوزمين أفضل مدرب في الدوري اإلماراتي

} مدريد - جنح برشـــلونة في التتويج بطال 
للدوري األســـباني في كرة القـــدم في اللحظة 
األخيـــرة بعد فوزه على مضيفـــه غرناطة 0-3 
فـــي املرحلة الثامنة والثالثـــني األخيرة، وحل 
أمام قطبـــي العاصمة ريال مدريـــد وأتلتيكو 
مدريد، طرفي املباراة النهائية من دوري أبطال 
أوروبـــا. أي بطولـــة كبيرة أخـــرى قدمت مثل 
هذه اإلثارة؟ لقد حســـم الصـــراع في بطوالت 
إيطاليا وفرنســـا وأملانيا منذ فترة بعيدة ومت 
الكشـــف عن البطل، كذلك األمر بالنســـبة إلى 
ليســـتر املتواضع الذي اســـتفاد مـــن انهيار 
رباعي املقدمة في إنكلترا (تشيلسي وأرسنال 
ومانشستر سيتي ومانشســـتر يونايتد)، في 
حني أن مصير املعركة في أسبانيا بقي مجهوال 
حتى اللحظة األخيرة. وكان برشـــلونة متقدما 
بفارق كبير علـــى مطارديه أواخر مارس، لكن 
ريال بقيادة مدربه اجلديد الفرنسي زين الدين 
زيدان أحيا املنافســـة مـــن جديد بعد فوزه في 
كامب نو 2-1، ولـــم يضمن الفريق الكاتالوني 
االحتفاظ باللقب إال في املرحلة األخيرة. وقال 
مدرب برشـــلونة لويس إنريكـــي مؤخرا ”إننا 
نلعـــب في أصعب بطولة فـــي أوروبا من دون 

أي شك“.
وتعتبـــر نوعية األداء الـــذي تقدمه األندية 
األســـبانية في معظمها إحدى األوراق الكبيرة 
الرابحة فـــي الدوري األســـباني رغم اختالف 
األســـاليب من التكتل الدفاعي ألتلتيكو مدريد 
إلـــى االســـتحواذ واالحتفـــاظ بالكـــرة لـــدى 
برشـــلونة. وعلق زيدان على هذا األمر بالقول 
”األندية األســـبانية هي عبارة عـــن فرق تلعب 
كل الوقت، والفريق الذي يلعب يكافأ بحســـب 
رأيـــي“. ويرى التشـــيلي مانويـــل بيليغريني 
مدرب مانشستر سيتي، أن الدوري اإلنكليزي 
أفضل على صعيد البنى التحتية، لكن الدوري 
األسباني هو األفضل من حيث األداء. ويعتبر 
بيليغريني الذي أشـــرف علـــى تدريب فياريال 
وملقـــة وريـــال مدريـــد، أن ”أفضل كـــرة قدم 
فـــي أوروبا هـــي تلك التي متـــارس حاليا في 

أسبانيا“.
وبوجـــود األرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي 
(برشـــلونة) احلائـــز علـــى الكـــرة الذهبيـــة 

ألفضـــل العب في العالم 5 مـــرات، والبرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو (ريال مدريد) املتوج بها 
3 مرات، ميلك الدوري األسباني أفضل جنمني 
فـــي العالم. وجتدر اإلشـــارة أيضا إلى وجود 
األوروغويانـــي لويـــس ســـواريز والبرازيلي 
نيمار (برشـــلونة) ثالث أفضل العب في العالم 
عـــام 2015، والويلزي غاريـــث بايل الذي كلف 
ريال مدريد عام 2013 نحـــو 100 مليون يورو. 
وبرز ســـواريز هذا املوسم خصوصا من خالل 
تســـجيله 40 هدفـــا في 38 مباراة وســـاهم في 
إحراز اللقب في الدوري احمللي، و59 هدفا في 
52 مباراة في مختلف املســـابقات خالل موسم 
واحد. ويستطيع ســـواريز حتسني هذا الرقم 
األحد املقبل، حيث سيشـــارك مـــع فريقه ضد 

إشبيلية في نهائي كأس أسبانيا.
وخـــاض مدربو األندية التـــي بلغت الدور 
نصـــف النهائـــي مـــن مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا لهذا املوسم، جتربة الدوري األسباني، 
فباإلضافـــة إلى زيـــدان (ريـــال) واألرجنتيني 

دييغو ســـيميوني (أتلتيكو)، أشرف األسباني 
بيب غوراديوال على برشـــلونة قبـــل االنتقال 
إلى بايـــرن ميونيخ األملاني، وبيليغريني على 
أكثر من ناد أســـباني قبـــل أن يجرب حظه في 
بطولة إنكلترا. ورأى مدرب منتخب أســـبانيا 
حاليا وريال مدريد سابقا فيسنتي دل بوسكي 
”تأهيـــل مدربينا حتســـن كثيـــرا. لدينـــا اآلن 
مدربـــون ميكن مقارنتهم بأولئك الذي يعملون 

في أي بلد آخر في العالم“.
كذلك كان الدوري األســـباني يختصر عادة 
علـــى لقاءات الكالســـيكو بـــني الغرميني ريال 
وبرشـــلونة، لكن في السنوات األخيرة ظهرت 
أنديـــة أخرى ال ميكن جتاهلها وبات يحســـب 
لها ألف حســـاب. ويأتي إشـــبيلية في مقدمة 
تلك األندية بإحرازه لقب بطل مسابقة الدوري 
األوروبي ”يوروبا ليغ“ في املوسمني املاضيني 
وبلوغه نهائي املوسم احلالي، حيث سيواجه 
ليفربـــول اإلنكليـــزي في 18 مايـــو على ملعب 
سانت ياكوب بارك في مدينة بال السويسرية. 

ومن جانبه، يلتقي أتلتيكو املتوج في يوروبا 
ليغ عامي 2010 و2012، مع جاره ريال في نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا فـــي 28 مايو على ملعب 
ســـان ســـيرو في ميالنو، بعد أن خسر أمامه 
1-4 بعـــد التمديد في نهائي 2014. وبحســـب 
تصنيفـــات االحتـــاد األوروبـــي للعبـــة، متلك 
أســـبانيا أغنى ناديني فـــي العالم. وفي 2015، 
كان ريال في املقدمة بقيمة عائدات وصلت إلى 
577 مليون يورو أمام برشلونة (560.8 مليونا)، 
وســـتبقى احلال على ما هـــي عليه رغم العقد 
اجلديد اخليالـــي في حقوق النقل التلفزيوني 
ملباريـــات الـــدوري اإلنكليـــزي. وكتبت إحدى 

الصحف األســـبانية ”برشلونة بطل كبير 
في الدوري األســـباني الذي كان منه 

هذا املوســـم طرفا نهائي دوري 
أبطال أوروبا (ريال وأتلتيكو)، 
وأحـــد طرفي نهائي يوروبا ليغ 

(إشبيلية). إنها حقا أفضل بطولة 
في العالم“.

عاش الدوري األســــــباني أفضل مشــــــهد 
كــــــروي فــــــي موســــــم 2015-2016، وتابع 
هيمنته في أوروبا وصورته كأفضل بطولة 

في القارة العجوز.

قوة ثالثية  

نظرة استشرافية 

متفرقات

◄ أصبح الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد 
بول-تـــاغ هيوير) أصغر ســـائق (18 عاما) 
يفوز في بطولة العالم لسباقات فورموال 1، 
وذلك بعدما أنهى جائزة أســـبانيا الكبرى، 
املرحلة اخلامسة لهذا املوسم، في الصدارة 
أمـــام الفنلندي كيمـــي رايكونـــن واألملاني 
سيباســـتيان فيتـــل (فيـــراري). واســـتفاد 
فيرشـــتابن مـــن خـــروج ثنائي مرســـيدس 
األملاني نيكو روزبرغ والبريطاني لويس 
هاميلتون بطل العامني املاضيني، في 
حادث  بعد  األولـــى  اللفة 
بينهمـــا، لكـــي يحقق 
فـــوزه التاريخـــي في 
أول ســـباق له مع ريد 
بـــول الـــذي ارتقـــى به 
من الفريـــق الرديف تورو 
روسو بســـبب تهور السائق 
الروســـي دانييـــل كفيات في 

السباقني األخيرين.

◄ أحـــرز العداء األميركي جاســـنت غاتلني 
املركـــز األول في ســـباق 100 متر خالل لقاء 
شنغهاي، ضمن املرحلة الثانية من الدوري 
املاســـي أللعاب القوى، قاطعا املســـافة في 
زمن 9.94 ثوان. ولم يسجل غاتلني، وصيف 
بطـــل العالـــم فـــي ســـباقي 100 و200 متر، 

أفضل رقم عاملي لهذا العام، 
لكنه بعث برسالة واضحة 
قبـــل أقل من 3 أشـــهر من 
أوملبيـــاد ريـــو 2016 إلـــى 
واألوملبي  العاملـــي  البطل 

الســـباقني  في 
يكـــي  ما اجلا

بولت  أوسيني 
في  أخفق  الذي 
حتقيق ما وعد 
أول  فـــي  بـــه 
هذا  له  ظهور 

املوسم.

◄ تســـتعد البطلة العامليـــة واألوملبية في 
ســـباق 3000 متر موانع، التونســـية حبيبة 
الغريبي للسفر اإلثنني إلى فرنسا ملواصلة 
ألوملبيـــاد  اســـتعدادا  حتضيراتهـــا 
أن  الغريبـــي  وأكـــدت   .2016 ريـــو 
حتضيراتهـــا ألوملبياد ريو انطلقت 
مباشرة بعد مشاركتها في أوملبياد 
لنـــدن 2012، ألنـــه منـــذ ذلـــك 
احلني وضعت أمـــام عينيها 
ميدالية  تونس  إهداء  هدف 
الذهب.  معـــدن  من  أوملبية 
رغـــم أنهـــا خضعـــت عام 
2013 إلـــى عمليـــة جراحية 
أبعدتنها عن النشاط لبعض 
الوقت، لكنها عادت إلى املضمار 
وهي مصـــرة أكثر مـــن أي وقت 
مضى على إهـــداء تتويج أوملبي 

إلى تونس وكل العرب.

«وجهنا رســـالة قوية بأن الفتح لن يتنازل بســـهولة عن لقب الدوري. اآلن سنطوي صفحة 

الدوري وسنبدأ في االستعداد للمباراة الصعبة أمام امللعب املالي في كأس الكنفدرالية}.

عبدالرحمن احلواصلي 
حارس فريق الفتح الرباطي املغربي

«تعرضـــت النتقادات حادة بســـبب ما يراه البعض ســـوء الكرات العرضية في لقـــاء وادي دجلة 

بالدوري، وبالنسبة إلي أحترم النقد ولكن االنتقادات الهدامة ال تشغلني}.

 أحمد فتحي 
العب فريق األهلي املصري

◄ أعلن برشلونة األسباني عن 
خوض مباراة ودية أمام أهلي جدة 
بطل الدوري السعودي، في الدوحة 
يوم 24 من الشهر الجاري. وستكون 
المباراة بعد نهاية آخر استحقاقات 
الموسم بالنسبة إلى برشلونة الذي 

سيواجه إشبيلية في نهائي كأس 
أسبانيا.

◄ قدم الفنزويلي جيلمن ريفاس 
مهاجم االتحاد السعودي اعتذاره 

لجماهير الفريق على إنهاء الموسم 
دون الحصول على أي لقب. ويذكر 
أن ريفاس سجل 19 هدفا خالل 25 
مباراة بالدوري السعودي، منها 5 

ركالت جزاء.

◄ عبر عبدالمجيد حجة أمين عام 

اتحاد الكرة الفلسطيني عن غضبه 
من القرارات التي أصدرتها لجنة 

االنضباط اآلسيوية بحق أهلي 
الخليل وشباب الظاهرية لصالح 

فريقي الوحدة والجيش السوريين.

◄ أصبح نادي العهد اللبناني على 
مقربة من االحتفاظ بلقب الدوري 
اللبناني بعدما نجح في التغلب 
على األنصار بنتيجة 3-0، وفي 
نفس اإلطار تأكد هبوط الشباب 
الغازية والحكمة للدرجة الثانية.

◄ تمكن الزمالك المصري، السبت 
من تحقيق الفوز على الترجي 

التونسي في نهائي كأس أفريقيا 
لألندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد.

◄ تستضيف العاصمة السعودية 
الرياض خالل الفترة من 10 إلى 

20 نوفمبر الدورة العربية األولى 
للرياضات الجوية التي تضم 

أربع منافسات في القفز بالمظالت 
والباراموتر والباراقاليد ونماذج 

الطائرات.

560.8 مليونا)، 
عليه رغم العقد 
قل التلفزيوني 
 وكتبت إحدى 
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األهلي والزمالك يتوقان 

إلى التقدم في القمة

} القاهــرة - يتطلع األهلي املتصدر والزمالك 
الثانـــي وحامـــل اللقب إلى التقـــدم في القمة، 
حيث يستضيف األول اإلنتاج احلربي الثالثاء 
في املرحلة التاســـعة والعشـــرين من الدوري 
املصـــري لكـــرة القـــدم، ويحل الثانـــي ضيفا 
علـــى االحتاد الســـكندري اإلثنني فـــي مباراة 
مؤجلة من املرحلة الرابعة والعشـــرين. وعلى 
ملعـــب برج العـــرب، يتوق األهلـــي (62 نقطة) 
إلى مواصلة انتصاراته على حســـاب اإلنتاج 
احلربي التاســـع (39) في مبـــاراة ال تخلو من 
بعض الصعوبة. وســـيحاول األهلي تعويض 
خســـارته غيـــر املتوقعة أمـــام وادي دجلة في 
املرحلـــة قبـــل املاضية ما أدى إلـــى انخفاض 
الفارق بينه وبني غرميه التقليدي الزمالك إلى 
8 نقاط والذي اســـتمر بعد فـــوزه في املرحلة 
السابقة على أســـوان 4-0، وفوز مطارده على 

بتروجيت 0-2.
ويلعب األهلـــي املباراة بقوتـــه الضاربة، 
وحـــذر املديـــر الفنـــي الهولنـــدي مارتن يول 
الالعبني من قوة الفريـــق املنافس التي تظهر 
مـــن نتائجـــه ومركزه علـــى الالئحـــة. وعلى 
اجلانب اآلخر، يأمل اإلنتاج احلربي في متابعة 
عروضه املميزة واســـتعادة نغمة االنتصارات 
بعد تعادله مع سموحة 1-1. وأكد املدير الفني 
شوقي غريب، أن ارتفاع معنويات األهلي بعد 
رباعيته في مرمى أســـوان ”ســـيصعب املهمة 
رغـــم رغبتنا في حتقيق الفـــوز ما يدفعنا إلى 
انتظـــار مبـــاراة كبيرة بني الفريقـــني نأمل أن 

نخرج منها بنتيجة إيجابية“.
وعلـــى ملعب اإلســـكندرية، يحـــل الزمالك 
ضيفـــا ثقيال على االحتـــاد الثالث عشـــر (32 
نقطـــة)، وســـيحاول حتقيـــق فـــوز يضمن له 
االستمرار في مطاردة املتصدر والتمسك بأمل 

املنافسة حتى اللحظات األخيرة. 
ويخـــوض الزمالك املباراة فـــي حالة فنية 
مســـتقرة بعد الفـــوز في 3 مباريـــات متتالية 
بقيـــادة اجلهاز الفني اجلديد برئاســـة محمد 
حلمـــي خليفة االســـكتلندي أليكـــس ماكليش 
الذي أقيل بسبب سوء النتائج. ويعرف حلمي 
أن فـــوزا رابعا يشـــكل خطوة كبيـــرة لتثبيت 
أقدامه في منصب املديـــر الفني ومنح الفريق 

املزيد من الثقة.

باختصار

لويس إنريكي:

 إننا نلعب في أصعب 

بطولة في أوروبا

ي لهذا العام، 
سالة واضحة
أشـــهر من
إلـــى 2016 و
واألوملبي ي 

ني

ت
ي 



} برلــني - إذا كان غوارديوال وشـــوبرت هما 
األبرز على مســـتوى مدربي املوســـم احلالي، 
فإن تعيني جوليان ناجلسمان (28 عاما) مدربا 
لهوفنهامي في فبراير املاضي بعد رحيل هوب 
ســـتيفنز املدرب الهولندي عن الفريق بســـبب 

مشاكل في القلب، لم يكن أقل إثارة. 
وكان هوفنهـــامي في طريقـــه ال محالة إلى 
الهبوط إلى الدرجة الثانيـــة للمرة األولى في 
تاريخـــه ولكن ناجلســـمان أصغـــر مدرب في 
تاريخ البوندســـليغا جنح فـــي حتقيق املهمة 
التي بدت مســـتحيلة وأبقى علـــى الفريق في 

دوري األضـــواء. جنـــح فريق بايـــرن ميونيخ 
فـــي الظفر بلقـــب الدوري األملانـــي لكرة القدم 
للمـــرة الرابعـــة على التوالي في رقم قياســـي 
فيمـــا جـــاء بوروســـيا دورمتوند فـــي موقعه 
الطبيعـــي كوصيف مع إســـدال الســـتار على 
موســـم البوندسليغا الذي كانت أبرز مفاجأته 

في القاع وليس في القمة. 
وفـــرض بايرن هيمنته في املوســـم الثالث 
األخير ملدربه األســـباني بيب غوارديوال حيث 
كانت كل الدالئل تقول إن الفريق لن يواجه أي 
معضلة في طريقه إلـــى االحتفاظ باللقب على 

الرغم من تقدمي بوروســـيا دورمتوند مســـيرة 
جيدة في أول موسم ملدربه توماس توشيل.

وبعد أن حل فولفسبورغ في املركز الثاني 
في املوســـم املاضي مما أدى فـــي النهاية إلى 
رحيـــل املـــدرب الســـابق لدورمتونـــد يورغن 
كلوب، فإن األوضـــاع عادت إلى ما كانت عليه 
في 2013 و2014، بينما في موســـم 2011-2012 
كان دورمتوند هـــو البطل وبايرن حصل على 

املركز الثاني. 
وانتهـــى املوســـم بفارق هائل مـــن النقاط 
بني صاحبـــي املركزيـــن األول والثاني وباقي 

املراكـــز، إذا أن 18 نقطـــة تفصـــل بني صاحب 
املركز الثاني وصاحب املركز الثالث و36 نقطة 
تفصـــل بني البطل وصاحـــب املركز اخلامس، 

أولى املراكز املؤهلة للدوري األوروبي. 
لم يحـــدث أي تغيير بالنســـبة إلى الفرق 
املشـــاركة فـــي دوري أبطـــال أوروبا املوســـم 
املقبل حيث حصد فريق باير ليفركوزن املركز 
الثالث في الدوري ليشـــارك مباشـــرة في دور 
املجموعـــات فيما يخـــوض فريق بوروســـيا 
مونشـــنغالدباخ الـــدور التمهيـــدي للبطولـــة 

بعدما حل في املركز الرابع.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

أرسنال ينتزع الوصافة 

وسيتي يحسم المركز الرابع
[ فان غال: أنا أؤمن بنفسي

} لنــدن - انتزع أرســـنال الوصافـــة من جاره 
وغرميه توتنهام بفوز األول على ضيفه أستون 
فيال 4-0 وخســـارة الثاني املذلـــة أمام مضيفه 
نيوكاســـل 1-5 األحـــد ضمن املرحلـــة الثامنة 
والثالثني االخيرة من الـــدوري اإلنكليزي لكرة 
القدم. وأنهى أرســـنال املوسم برصيد 71 نقطة 
بفـــارق نقطة واحـــدة أمام توتنهـــام الذي كان 
مرشـــحا بقـــوة للوصافة بالنظـــر إلى عروضه 
الرائعة هذا املوســـم بيـــد أنه أهدر 10 نقاط في 
مبارياتـــه األربـــع األخيرة كلفتـــه التراجع إلى 
املركز الثالث، آخرها ســـقوطه املذل واستقبال 
شباكه خلمســـة أهداف علما بأنه كان قبل لقاء 
األحـــد صاحب أفضل دفـــاع في الـــدوري هذا 
املوسم، وبالتالي استمر فشله في التفوق على 
جاره اللندني في 21 موســـما وحتديدا منذ عام 
1995. وخاض الفريقان مباراتيهما ضد فريقني 
هابطني إلى الدرجة األولى، وكان أســـتون فيال 
أول الهابطـــني قبل 4 مراحـــل، فيما تأكد هبوط 
نيوكاســـل إلى جانب نوريتش سيتي األربعاء 
املاضي بعد فوز سندرالند على ضيفه إيفرتون 

3-0 في مباراة مؤجلة.
وفي الثانية على ملعب "سانت جيمس بارك" 
وأمام 52183 متفرجا، ضرب نيوكاسل بقوة في 
الشوط األول وحسمه في صاحله بثنائية نظيفة 
تنـــاوب عليها الهولنـــدي جورجينيو فينالدوم 
بتسديدة بيمناه من مســـافة قريبة، والصربي 
ألكســـندر ميتروفيتش بضربة رأسية من داخل 
املنطقة إثر متريرة عرضية من الفرنسي موسى 
سيســـوكو. ويبقى عزاء توتنهام تتويج جنمه 
هاري كايـــن بلقب الهداف برصيد 25 هدفا رغم 
صيامه عن التهديف في املرحلة األخيرة، بفارق 
هدف واحد أمام مهاجمي مانشســـتر ســـيتي، 
األرجنتيني ســـيرخيو أغويرو، وليستر سيتي 
جاميي فاردي. وبـــات كاين أول العب إنكليزي 
يتوج بلقب الهداف منذ كيفن فيليبس موســـم 

.2000-1999
وعاد مانشســـتر ســـيتي بنقطة واحدة من 
رحلته إلى ويلز بتعادله مع مضيفه سوانســـي 

ســـيتي 1-1 علـــى ملعب "ليبرتـــي" في كارديف 
وأمـــام 20934 متفرجـــا. وكانت النقطـــة كافية 
لرجال املـــدرب التشـــيلي مانويـــل بيليغريني 
حلســـم املركز الرابـــع حيث رفـــع رصيده إلى 
66 نقطـــة وضمن األخير خللفه األســـباني بيب 
غوارديوال املشاركة في الدور التمهيدي ملسابقة 

دوري ابطال أوروبا املوسم املقبل.
ويلـــوم املخضـــرم لويـــس فان غـــال مدرب 
مانشستر يونايتد أســـاطير النادي اإلنكليزي 
الذين لـــم يقفوا إلـــى جانبه على حـــد تعبيره 
ووجهوا له الكثير من االنتقادات. وهاجم العبا 
اليونايتد السابقان بول سكولز وريو فرديناند 
تكتيكات واختيارات فان غال الذي يقود الفريق 
حتى اآلن إلـــى الغياب عن دوري أبطال أوروبا 
للمـــرة الثانيـــة خالل ثـــالث ســـنوات. وميكن 
لليونايتد إنقاذ املوســـم من خالل الفوز بكأس 
االحتـــاد اإلنكليـــزي عندمـــا يواجه كريســـتال 
باالس في النهائي. قال فان غال "خالل األشـــهر 
املاضيـــة كان هنـــاك الكثيـــر مـــن احلديث عن 
مســـتقبلي وهذا يجعلني غاضبا، لم أخف ذلك 
أبدا، لقد كنت كالكتـــاب املفتوح أمام اجلميع". 
وأضـــاف صاحب الــــ 64 عاما "قلـــت ذلك رغم 
انتقادات وســـائل اإلعالم املســـتمرة لي وليس 
فقـــط وســـائل اإلعـــالم، حتى أســـاطير النادي 
وأشخاص آخرين لكني بقيت في مكاني أقاتل، 

أنا أؤمن بنفسي، باليونايتد وبالالعبني".
وقد ال يكون الفوز بكأس االحتاد اإلنكليزي 
كافيـــا إلنقاذ فـــان غال من اإلقالـــة حيث تدعي 
عـــدة تقارير التعاقد مع جوزيـــه مورينيو بدال 
منه اعتبارا من الصيـــف املقبل. ويعتقد مدرب 
برشـــلونة وبايرن ميونخ السابق أنه سيشعر 
بخيانـــة املديـــر التنفيـــذي إد وودوارد لـــه إن 
متـــت إقالته قبل انتهاء عقـــده مع النادي "لدي 
انطباع أني سأســـتمر هنا وليـــس لدي الكثير 
ألقوله وعلى الرغـــم من ذلك، في كرة القدم أنت 
ال تعـــرف ما حتدث ولقد رأيت حاالت مشـــابهة 

في املاضي".
وأعلن املنظمـــون إلغاء مباراة مانشســـتر 
يونايتـــد وضيفـــه بورمنـــوث ضمـــن املرحلة 
الثامنة والثالثني األخيرة من الدوري اإلنكليزي 
لكرة القدم بســـبب اكتشـــاف طرد مشـــبوه في 
املدرجـــات. وكتب النادي الشـــمالي في تغريدة 
بحسابه تويتر "بســـبب اكتشاف طرد مشبوه، 
مت إلغاء املباراة بطلب من الشرطة" ملمحا إلى 
إقامتهـــا في موعد الحـــق. ومت إخالء مدرجات 

ستريتفورد أند والسير اليكس فيرغوسون من 
اجلماهيـــر قبل دقائق مـــن انطالق املباراة، في 
وقت طالب فيه مذيع امللعب من اجلماهير التي 
بقيت في املدرجات األخرى بالهدوء واجللوس 

في مقاعدهم دون املزيد من املعلومات.
وقبـــل نحـــو 20 دقيقة من انطـــالق املباراة 
وفـــي الوقت الذي كان يطلـــب فيه من الالعبني 
تـــرك أرضيـــة امللعب، متـــت مرافقـــة جماهير 
املدرجـــني مـــن املدرجات األربعـــة للملعب، إلى 
اخلارج دون املزيد من اإليضاحات. وقال رجال 

األمـــن احملليني علـــى تويتر "املبـــاراة ألغيت، 
املشـــجعون يتركون امللعب"، وأضافوا "شرطة 
مانشستر تعمل مع مانشستر يونايتد من أجل 
أن تتم عملية إخالء اجلميع بشـــكل جيد". ولم 
تكن جماهير بورمنوث التي كانت متواجدة في 
املدرجات الشـــمالية والشرقية، معنية باإلخالء 
فـــي البدايـــة وبقيت في امللعـــب لبضع دقائق. 
وبعد نصف ســـاعة عـــن املوعد احملدد النطالق 

املباراة، كان امللعب خاليا من اجلماهير.
وضمـــن مانشســـتر يونايتد املشـــاركة في 

الدوري األوروبي "يوروبا ليغ" املوســـم املقبل، 
وستكون مهمته أمام بورمنوث استعادة املركز 
اخلامس من ســـاوثهامبتون الـــذي أكرم وفادة 
ضيفه كريســـتال بـــاالس منافس "الشـــياطني 

احلمر" على لقب كأس االحتاد اإلنكليزي 
وأنهى ليستر ســـيتي املتوج باللقب األول 
في تاريخه، موسمه بتعادل رائع أمام تشيلسي 
بطل املوسم املاضي 1-1 على ملعب "ستامفورد 
بريدج" فـــي لندن وامـــام 41494 متفرجا. وعزز 

ليستر..

أســــــدل الســــــتار على منافســــــات الدوري اإلنكليزي لكرة القدم من خالل املرحلة الثامنة 
والثالثني األخيرة من املسابقة والتي كان فيها أرسنال املستفيد األكبر.

◄ أبدى نادي مانشستر يونايتد 
استعداده لدفع 50 مليون يورو من 
أجل الحصول على خدمات ألفارو 
موراتا، مهاجم يوفنتوس. وتشير 
التقارير إلى رغبة ريال مدريد في 

استعادة موراتا وبيعه بسعر أعلى.

◄ قال موريسيو بوكيتينو، المدير 
الفني لفريق توتنهام اإلنكليزي، 

إن السبيرز في حاجة إلى التحسن 
من أجل المشاركة في دوري أبطال 

أوروبا. وقال بوكيتينو، ”أنا والعبو 
الفريق متفقون على حاجتنا إلى 

التحسن“.

◄ قاد المدير الفني لريال مدريد زين 
الدين زيدان الملكي ليصبح الفريق 
الذي يحقق أفضل ختام في تاريخ 

بطولة الدوري األسباني، بعدما فاز 
بـ12 مباراة متتالية.

◄ أكد ماريو غويتزه نجم منتخب 
ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ أنه عقد 

محادثات مع مدرب البافاري كارلو 
أنشيلوتي بشأن مستقبله مع النادي 
لكنه رفض التأكيد ما إذا كان سيتم 

السماح له بالرحيل عن الفريق.

◄ قالت وسائل اإلعالم اإليطالية إن 
ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس 

بادر باالتصال بميراليم بيانيتش 
صانع ألعاب روما إلقناعه باالنضمام 

إلى صفوف بطل إيطاليا. وأصبح 
الدولي البوسني االسم األكثر إثارة 

في السوق اإليطالية.

◄ صعد فريقا ليون ومونتيري إلى 

المربع الذهبي للدوري المكسيكي. 
وفاز ليون على موريليا 4-1 ليتفوق 

5-2 في مجموع لقاءي الذهاب 
واإلياب بينما خسر مونتيري أمام 

تيجريز 1-2 لكنه تفوق 4-3 في 
مجموع اللقاءين.

باختصار
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بداية اإلقالع

«مـــا فعله فـــاردي مدهش، إنه مصـــدر إلهام لـــكل الالعبني املتواجدين فـــي دوري الهواة. 

الجميع يمكن أن يخطئوا، ولكن إذا كنت تريد أن تفعل شيئا فعليك أن تؤمن به».

  كالوديو رانييري 
املدير الفني لفريق ليستر سيتي اإلنكليزي

«عرضنا على توتي عقدا منذ أكثر من أســـبوع، إنه عرض ســـخي. األمر متروك له، حقيقة 

أنا ال أعرف ملاذا لم يقبله حتى اآلن».

    جيمس بالوتا 
رئيس نادي روما اإليطالي

} رومــا - كانـــت املبـــاراة ضـــد فروزينوني 
الذي هبط إلى الدرجة الثانية والذي يشـــرف 
عليه العب نابولي السابق روبرتو ستيلوني، 
مهمة جدا ملهاجم نابولي األرجنتيني غونزالو 
هيغوايـــن الـــذي ســـجل ثالثيـــة ســـمحت له 
بتحطيم الرقم القياسي من حيث عدد األهداف 

في موسم واحد. 
ويتصـــدر هيغوايـــن الئحـــة الهدافني هذا 
املوسم برصيد 36 هدفا، ليحطم رقم السويدي 
غونار نوردال الذي ســـجل 35 هدفا مع ميالن 
عام 1950، علما بأنه سجل 34 هدفا في املوسم 

التالي. 
إمكانيـــة  نابولـــي  الوصافـــة  وســـتجنب 
اختبار ســـيناريو املوســـم املاضي عندما حل 
ثالثا واضطر إلى خوض الدور الفاصل املؤهل 
إلى دور املجموعات من املسابقة القارية حيث 
انتهى مشواره على يد أتلتيك بلباو األسباني.

وافتك فريق نابولي وصافة وبطاقة التأهل 
املباشـــر إلى دوري أبطـــال أوروبا بفوزه على 
ضيفـــه فروزينوني 4-0، فـــي املرحلة الثامنة 
والثالثني األخيرة من الـــدوري اإليطالي لكرة 
القدم، فيما عاد مطارده روما بالفوز من أرض 

ميالن 1-3. 
ورفع نابولي رصيـــده إلى 82 نقطة مقابل 
80 لرومـــا الذي ســـيخوض الـــدور التمهيدي 
فـــي البطولـــة القاريـــة األولـــى. وكان املركز 
الثانـــي مبثابة جائزة ترضيـــة لنابولي، الذي 
تربـــع علـــى صـــدارة الـــدوري لفتـــرة طويلة 

قبـــل أن ينتفض يوفنتوس بعد بداية موســـم 
صعبـــة للغاية ويشـــق طريقه صعـــودا حتى 
جنـــح في نهاية املطـــاف، بإزاحة فريق املدرب 
ماوريتسيو ســـاري وصوال إلى الفوز باللقب 

للمرة اخلامسة على التوالي.
وأشـــاد روبرتو ســـتيلوني، املديـــر الفني 
لفريق فروزينوني، بفريق نابولي، بعد املباراة. 
وقال ستيلوني ”الطرد في الدقيقة الـ14 مليركو 
جـــوري، أثر على الفريق، ال أعـــرف حقيقة ما 
حدث ولكنه رمبا قد تفوه بشـــيء ال ينبغي أن 
يقال“. وأضاف ”بعد البطاقة احلمراء سيكون 
مـــن الصعب مواجهة فريق مثـــل نابولي بـ10 
العبني، علي أن أقـــول إن نابولي يلعب أفضل 
كـــرة قـــدم، لكـــن يوفنتـــوس أيضا يســـتحق 
اإلشادة“. وبســـؤاله عن بقائه مع فروزينوني 
بعد الهبوط إلى الدرجة الثانية، أجاب ”عندما 
نتوصـــل إلى قرار ســـنعقد مؤمتـــرا صحافيا 

إلعالنه“. 
دور  فـــي  مشـــاركته  ميـــالن  وســـيضمن 
وذلـــك في  املجموعـــات مـــن ”يوروبـــا ليـــغ“ 
حـــال فوزه علـــى يوفنتوس حامـــل اللقب في 
نهائي مســـابقة الكأس، أما فـــي حال احتفاظ 
”الســـيدة العجوز“ باللقب فهذا األمر ســـيمنح 
ألن  ساســـولو الســـادس بطاقة ”يوروبا ليغ“ 
فريـــق املدرب ماســـيميليانو اليغري يشـــارك 
في دوري األبطال. واختتـــم يوفنتوس البطل 
مشـــواره بفوز ســـاحق على ضيفه سمبدوريا 
5-0. واســـتفاد فريق السيدة العجوز من طرد 

ميالن الســـلوفاكي ســـكرينيار املبكر وسجل 
خماســـية نظيفة فـــي مرمى احلـــارس البرتو 
برينيولي. وسجل لفريق املدرب ماسيميليانو 
أليغري، الفرنسي باتريس إيفرا واألرجنتيني 
باولـــو ديباال وجورجيـــو كييليني وليوناردو 

بونوتشـــي. ورفع ديباال رصيـــده إلى 19 هدفا 
و9 متريرات حاسمة. 

ويبحـــث يوفنتوس عـــن الثنائيـــة عندما 
يواجه غرميه ميـــالن في نهائي الكأس في 21 

مايو.

عشق الكرة طريق إلى العالمية

أرقام هيغواين تضعه على أجندة كبار أوروبا

ناجلسمان يسير على درب النجوم

مانشستر يونايتد ضمن املشاركة 

املوســـم  األوروبـــي  الـــدوري  فـــي 

املقبـــل، وســـتكون مهمتـــه أمـــام 

بورنموث استعادة املركز الخامس

◄



} عــدن - قررت السلطات األمنية بمدينة عدن 
جنوب اليمن، السبت، منع دخول القات جميع 
أيام األســــبوع ما عدا الخميــــس والجمعة في 
قرار غير مسبوق ويعد األول من نوعه منذ 26 
عاما. وســــتكون عدن ثاني مدينة يمنية تتخذ 
مثل هذا اإلجراء بعدما حظرت جزيرة سقطرى 

النبتة المخدرة العام الماضي.
وقضــــى القرار الصادر عن قيــــادة الحزام 
األمنــــي الخــــاص بمدينة عدن بعدم الســــماح 
بدخول القات إلى مدينة عدن ابتداء من االثنين 

والسماح بدخوله فقط الخميس والجمعة.
وقالت الســــلطات األمنية إنها اتخذت هذا 
القرار بسبب األضرار التي يتسبب فيها القات 
للمجتمــــع، ومــــن بينها تعطيل حركة الســــير 
وعرقلــــة عمــــل رجال قــــوات األمــــن واألضرار 
األخــــرى، ودعت الســــلطات األمنية إلى ضبط 

المخالفين ومنع دخول القات.
وهذا القرار هــــو أول قرار من نوعه يتخذ 
منــــذ أواخــــر ســــبعينات القــــرن الماضي في 
جنــــوب اليمــــن، حينما كان ال يســــمح بدخول 
القــــات إال الخميس والجمعة فــــي عدن وكافة 
مدن الجنوب وحتى قيام الوحدة اليمنية بين 

شطري اليمن عام 1990.
ومن الشــــائع فــــي اليمن رؤيــــة الموظفين 
الحكومييــــن وحتى الجنود في ميادين القتال 
وقــــد انتفخــــت خدودهــــم بكمية بحجــــم كرة 

التنس من القات.
ويســــتهلك القات يوميا على نطاق واسع 
في اليمن، وهو يعد أول وأهم محصول زراعي 
مربح تجاريا ورائج استهالكيا نتيجة األموال 
الطائلــــة التــــي يحركهــــا في األســــواق يوميا 
والتــــي تصل إلــــى نحو عشــــرة ماليين دوالر 

يوميا.
ويتعاطى غالبية اليمنيين البالغ تعدادهم 
أكثر من 25 مليون نســــمة القات بالمضغ بعد 
ظهر كل يوم في جلسات جماعية وفردية يطلق 
عليها شــــعبيا ”المقيل“ وتمتد إلى الســــاعات 

األولى من المساء.
ووفقــــًا للعديد مــــن الدراســــات الحكومية 
فــــإن أكثــــر من 700 ألــــف مواطــــن يعملون في 
زراعة أشــــجار القات في اليمن نصفهم تقريبا 

من النســــاء، ويزيد عدد مســــتهلكي القات من 
الرجــــال والنســــاء عن ثلث عدد ســــكان البالد 
وينفقــــون أكثر من ملياري دوالر ســــنويا على 
شــــراء القات، كمــــا يبددون أكثر من عشــــرين 
مليــــون ســــاعة عمل يوميــــًا فــــي البحث عنه 

وتعاطيه.
وذكرت تقارير رســــمية حكومية سابقة أن 
مــــا يتم إنفاقه علــــى القات الــــذي تعد زراعته 
ســــهلة وينتج على مدار الســــنة، يصل إلى ما 

نسبته 35 بالمئة من دخل األسرة.
وحــــذرت التقاريــــر مــــن أن القــــات أصبح 
مشــــكلة تواجه التنميــــة الزراعية فــــي البالد 
وعائقــــا أمام أنشــــطة ومجــــاالت توفير األمن 
الغذائــــي نتيجة الســــتهالك الميــــاه الجوفية 
فــــي زراعتــــه واســــتنزافها على حســــاب ري 
المحاصيــــل الزراعية األخــــرى الالزمة لألمن 

الغذائي، حيث يستأثر القات بنحو 30 بالمئة 
من مياه اليمن الجوفية.

وأشــــارت اســــتطالعات ســــابقة للرأي في 
اليمــــن إلى أن 80 بالمئة على األقل من الرجال 
و60 بالمئــــة من النســــاء وعــــددا متزايدا من 
األطفال تحت ســــن العاشــــرة، يجلســــون في 

معظم فترات الظهيرة لمضغ القات.
ويأتــــي قرار منــــع القات فــــي الوقت الذي 
حذرت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
”الفاو“ من احتمال تحول وضع األمن الغذائي 
والتغذية في اليمن إلى كارثة إنســــانية ما لم 
يتوفر التمويل العاجل للمســــاعدة في الوقت 

المناسب في موسم زراعة الحبوب.
وقالت المنظمة في بيان صحافي الجمعة 
إن نحو 14.4 مليون شــــخص والذي يعد أكثر 
من نصف عدد ســــكان اليمن بحاجة ماسة إلى 

توفير األمــــن الغذائي والمســــاعدة في تأمين 
سبل العيش.

وأوضح البيان أن حجــــم المواد الغذائية 
المطلوبــــة فــــي اليمــــن يفــــوق بكثيــــر قــــدرة 
المنظمات اإلنســــانية، لذلــــك ينبغي أن تكون 
الزراعــــة جــــزءا ال يتجــــزأ مــــن االســــتجابة 
اإلنســــانية لمنع تدهور حالــــة األمن الغذائي 

المتردية بالفعل.
وأشــــارت الفــــاو إلى العوامــــل التي تؤثر 
ســــلبا على األمــــن الغذائي من بينها انتشــــار 
الجراد الصحراوي، والذي يهدد ســــبل عيش 
أكثر مــــن 100 ألف من المزارعيــــن والنحالين 

والرعاة في خمس محافظات يمنية.
وأضافت أن الفيضانات في أبريل الماضي 
تسببت أيضا في احتياج 49 ألف شخص إلى 

مساعدة عاجلة.
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} وجدت مشقة في أن أوضح لصديقي 
اإلنكليـــزي فكـــرة أن لـــدّي جـــدا رابعا 
أصغر مني في الســـن! اســـترخى قليال 
ليتأمـــل الفكـــرة اجلديدة عليـــه متاما، 
وأخذ األمـــر بجدية بحكـــم معرفته بي 

التي متتد ألكثر من عشر سنوات.
فجـــون منط خـــاص مـــن اإلنكليز، 
يعيـــش حيـــاة بســـيطة وهادئـــة مـــع 
ابنتيـــه بعد أن هجرتـــه زوجته وتركت 
لـــه ابنتـــه الثانيـــة رضيعـــة، توطدت 
عالقتـــي به عندما نلتقي أســـبوعيا في 
صالـــة مســـرح محلي، وعّرفنـــي الحقا 
على جـــاره العراقي الـــذي هجر البالد 
منذ خمســـني عاما، وتلك معادلة أخرى 
ملفتـــة أن يعـــّرف اإلنكليـــزي العراقي 

بالعراقي!
كان احلديـــث عـــن أال يضّيـــع املرء 
وقتـــه في مشـــاهدة الهراء الـــذي يبثه 
التلفزيون، ويعمـــل على انتقاء برنامج 
يرقـــى بالوعـــي والذائقـــة معـــا، لذلك 
حتدثنا عن برنامج ”من تظن نفســـك؟“ 
منذ عام  الذي تعرضـــه ”بي بي ســـي“ 
2004 واســـتقطب ســـتة ماليني مشاهد، 
البرنامـــج سلســـلة تلفزيونيـــة  تنتقي 
شـــخصية عامـــة وتتابع معها نســـبها 
والعـــودة بها إلى اجلد العاشـــر وكيف 
عاش وعمل وأيـــن، في رحلة تلفزيونية 
مصورة بني البلدان واملقابر وأرشـــيف 

األنساب والوثائق والصور املتهرئة.
لم يسألني جون كيف ميكن أن يكون 
لي جد رابـــع أصغر منـــي، لكن مالمح 
وجهـــه أوحت بذلك غير مصدقة كالمي، 
كان علّي أن أجلب ورقة وأثبت األسماء 
مـــن اســـم أبي وجـــدي وجـــدي الرابع 
واخلامـــس في مخطط يشـــبه تقســـيم 
الذي يعرض  برنامج ”من تظن نفسك؟“ 
بطريقة باهرة، فجدي السادس قد رزق 
بطفل وهو في أعتى العمر، وهذا الطفل 
في حقيقة األمر شـــقيق جدي اخلامس 
الفعلي، ولنـــا أن نتّخيل أن كل أجدادي 
ماتـــوا جميعا منذ عقود ولم يلحق بهم 
شـــقيق جدي اخلامس إال في منتصف 
الثمانينـــات من القـــرن املاضي ومازال 
أوالده علـــى قيد احليـــاة وبينهم اثنان 
أصغر منـــي في العمر، وهـــم في واقع 
األمـــر أوالد عم جدي الرابع الذي توفي 

في أربعينات القرن املاضي.
علـــى  احلكايـــة  أصدقائـــي  تقبـــل 
غرابتها، وتساءلت صديقة لنا تشاركنا 
املســـاء كم هو محظوظ جدي السادس 
بـــأن يـــرزق بطفل وهـــو في مثـــل ذلك 
العمر، لكن أحد اجلالسني معنا سألني 
بجديـــة، دون أن مينعنـــي ذلـــك من أن 
أكتم ضحكتـــي القوية، عمـــا إذا كانت 
مســـاجدنا كالكنائس هنا متتلك القدرة 
على أرشـــفة أنســـاب األســـر واألفراد 

للعشرات من السنني؟
فليس غريبا بالنســـبة إليه أن يكون 
جدي الرابع أصغر مني، الغرابة في أن 
متتلك مساجدنا مثل هذا األرشيف؟ ويا 
للخيبة إن كان يعرف هذا اإلنكليزي من 

سرق املسجد من أهله اليوم؟

جدي الرابع

أصغر مني!

صباح العرب

كرم نعمة

عدن دون قات باستثناء الخميس والجمعة
خمسة أيام دون قات ويومان للتمتع به أو 
بيعه، هذا ما ينتظر أن يطبقه اليمنيون في 
ــــــة عدن ابتداء مــــــن االثنني، بعد قرار  مدين
حكومي يعد األول من نوعه منذ ٢٦ عاما.

تخزين مؤقت في انتظار نهاية األسبوع

} الشــارقة  - اســـتحدثت الهيئـــة العربيـــة 
للمسرح، األحد، مسابقة جديدة للبحث العلمي 
يصل مجموع  املسرحي ”للباحثني الشـــباب“ 
جوائزها املالية إلـــى 9000 دوالر، بهدف إثراء 
احملتوى العلمي للمســـرح العربي واكتشـــاف 
األصـــوات اجلديدة فـــي البحث والدراســـات 

املسرحية.
واالشـــتراك بالنســـخة األولـــى ملســـابقة 
البحث العلمي املســـرحي متاح أمام الشـــباب 
دون سن الـ35 عاما. ويستمر تلقي األعمال في 
الفترة من أول يوليو حتى أول أكتوبر على أن 

تعلن النتائج في منتصف أكتوبر.
وقالت الهيئة التي تتخذ من الشارقة مقرا 
في بيان، األحـــد، إن إطالق هذه اجلائزة ينبع 
”مـــن إدراك الهيئـــة العربية للمســـرح ألهمية 
العمل على توفير مناخات الدراسات والبحث 
العلمي في ســـبيل تنمية املســـرح وصوال إلى 
مقاربة الشـــعار الرئيســـي الـــذي قامت عليه 

الهيئة نحو مسرح جديد ومتجدد“.
وأضاف البيان ”ملزيـــد تفعيل التنمية فقد 
خصت الشـــباب املســـرحي بحصر املشـــاركة 
فيها للباحثني دون اخلامســـة والثالثني حيث 

سيكون التنافس على تقدمي اجلديد والرصني 
مـــن هذه األبحاث أساســـا لدراســـات تنموية 

قادمة“.
ويكافأ الباحث الفائز باملركز األول بجائزة 
قدرها 4000 دوالر والثاني بجائزة قدرها 3000 
دوالر والثالـــث بجائـــزة قدرهـــا 2000 دوالر، 
إضافـــة إلى نشـــر األبحاث ضمن منشـــورات 

الهيئة العربية للمسرح.
كمـــا أعلنـــت الهيئة العربية للمســـرح عن 
مســـابقة تأليف النص املسرحي 2016 املوجه 
للطفل (من ســـن ســـتة أعـــوام إلـــى 12 عاما) 
ومسابقة تأليف النص املسرحي 2016 املوجه 
للكبـــار. وتأسســـت الهيئة العربية للمســـرح 
فـــي 2007 بدعـــم ورعاية الشـــيخ ســـلطان بن 
محمد القاســـمي عضو املجلس األعلى الحتاد 
دولة اإلمارات حاكم الشـــارقة، وتقيم ســـنويا 
مهرجان املســـرح العربي كما تصدر شـــهريا 
مجلة املســـرح العربي إضافـــة إلى العديد من 

املطبوعات الثقافية والفنية املختلفة.
وتقام الدورة التاسعة من مهرجان املسرح 
العربي (دورة عز الدين مجوبي) في الفترة من 

10 إلى 16 يناير 2017 في اجلزائر.

} ستوكهولم – فازت أوكرانيا باملركز األول 
في مســـابقة يوروفيجن لألغنية األوروبية، 
والتي  ليل الســـبت، بأغنية بعنوان ”1944“ 
تتنـــاول عمليـــات الترحيـــل التي قـــام بها 

ستالني لتتار شبه جزيرة القرم.
وغنت األوكرانية جماال (32 عاما) بنبرة 
حزينة أغنيتها التي تتناول كلماتها ”غرباء 
في إشـــارة إلى الترحيل  يأتون ليقتلونكم“ 
القســـري الذي قام به جوزيف ســـتالني في 
احلرب العاملية الثانية للســـكان املنحدرين 

من أصل تتاري.
وغنـــت جماال وهي من أصل تتاري على 
مســـرح ســـتوكهولم ”تعتقـــدون أنكم آلهة“ 

وخلفها خلفية بلون الدم.
وقالت إن جدتها الكبـــرى كانت من بني 
الضحايا املنحدريـــن من أصل تتاري الذين 
رحلهم ســـتالني بشـــكل جماعي إلى آســـيا 
الوسطى، بعد اتهامهم بالتعاطف مع أملانيا 

النازية.

ودعـــت جماال إلى ”الســـالم واحلب لكل 
شـــخص“ عند حصولها على درع املسابقة. 
وحلت أســـتراليا في املركز الثاني وروسيا 
في املركـــز الثالث. وعلى الرغـــم من كونها 
بعيـــدة عن أوروبـــا فقد حضرت أســـتراليا 
املنافســـة للمرة الثانية بنـــاء على دعوة من 

املنظمني.
وفـــي حـــني أن التصويت في املســـابقة 
تشـــوبه لفترة طويلة التحالفات السياسية 
األغانـــي  أن  إال  املتنافســـة،  الـــدول  بـــني 
السياســـية ممنوعة لكن اشتراك جماال بدا 

أنه شارف على كسر هذه القاعدة.
وفي مؤمتـــر صحافي إثـــر فوزها قالت 
جماال ”كما تعلمون.. كنت متأكدة من أنه إذا 
غنيتـــم وإذا حتدثتم عن احلقيقة فبإمكانكم 
ملـــس القلـــوب“. وقـــال احتـــاد اإلذاعـــات 
األوروبيـــة الـــذي نظم احلـــدث، إن العرض 
األوكراني لم يتضمن كالما سياســـيا، ومن 

ثم فهو لم يكسر قواعد املسابقة.

إطالق جائزة عربية للبحث العلمي المسرحي للشباب
جماال األوكرانية تنتصر لتتار القرم 

بفوزها بالـيوروفيجن 

اإلثنني 2016/05/16 
السنة 38 العدد 10277
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