
صابر بليدي

} اجلزائــر  – اعتبـــر مديـــر ديـــوان الرئاســـة 
اجلزائريـــة، ورئيـــس حزب التجمـــع الوطني 
الدميقراطي أحمد أويحيـــى، تقرير اخلارجية 
األميركيـــة حـــول املتاجـــرة بالبشـــر، حتامال 
على الســـيادة اجلزائرية، وأن جهات رســـمية 
وحقوقية تكيل مبكيالني، ملا يتعلق األمر بشأن 
حقوق اإلنســـان في اجلزائـــر، فلما كانت تدفع 
فاتـــورة التطرف الدموي، كانـــت تلك اجلهات 
تتفـــرج على ما يجري في اجلزائر، وملا اجنلى 
غبار املعركة باتت ال تتوانى عن تصيد الفرص 

املسيئة للجزائر.
وتلقـــت الســـلطات اجلزائريـــة بامتعاض 
شـــديد، التقرير األميركي الـــذي أدرجها ضمن 
قائمة الـــدول املتاجرة بالبشـــر، حيـــث انتقد 
رئيـــس اللجنـــة الوطنية االستشـــارية لترقية 
وحمايـــة حقوق اإلنســـان املقربة من احلكومة 
فاروق قسنطيني، بشدة التقرير األميركي، بعد 
تصنيف اجلزائر في القائمة الســـوداء، ألسوأ 

الدول املتاجرة بالبشر.
وشدد قســـنطيني في تصريحات صحافية 
علـــى أن اخلارجيـــة األميركيـــة، والبعض من 
والدوليـــة،  اجلهويـــة  احلقوقيـــة  املنظمـــات 
تعتمـــد علـــى حقائـــق ومعطيـــات مزيفـــة في 
إعداد تقاريرها، في إشـــارة إلـــى البعض مما 
تتوصل إليه عبر مكاتب ومنظمات جهوية في 
اجلزائر وفي املنطقة، سبق وأن حذرت من تنام 
للعديد من الظواهر املنافية حلقوق اإلنســـان، 
علـــى غـــرار االســـتغالل والتهجير القســـري 
والتحرش اجلنســـي، خاصة مع تدفق موجات 
النـــزوح األفريقـــي مـــن دول الســـاحل نحـــو 

اجلزائر.
وأكد قســـنطيني أن جلنتـــه ”غاضبة جدا“ 
من التقريـــر، وأن اللجنة االستشـــارية لترقية 
وحمايـــة حقوق اإلنســـان، ”راســـلت اجلهات 
التي قامت بهـــذا التقرير وطالبتها بالكشـــف 
عن أسماء األشخاص أو الشبكات التي تتاجر 

بالبشر في اجلزائر“.
واتهمـــت بعـــض األطـــراف اجلزائرية من 
رؤســـاء جمعيـــات وشـــخصيات ناشـــطة في 
مبحاولتهـــا  واحلقوقـــي  السياســـي  احلقـــل 
املزايدة بتســـريب معلومـــات مغلوطة لتصنع 
لنفسها اسما على حســـاب سمعة البالد، وأن 

هؤالء يسيئون للجزائر من حيث ال يدرون.
وعرفـــت اجلزائـــر فـــي اآلونـــة األخيـــرة، 
تفشـــيا للعديد مـــن الظواهـــر املنافية حلقوق 
اإلنســـان، نتيجـــة لتفاقم الهجرة الســـرية من 
دول الســـاحل نحو دول الشـــمال، حيث طفت 
إلـــى الســـطح مظاهـــر التســـول واســـتغالل 
الطفولـــة فـــي اســـتعطاف الشـــارع، وعمالـــة 
األطفـــال، واالســـتغالل فـــي ورشـــات العمـــل 
للعمالة األفريقية، إلى جانب بعض املمارسات 
العنصرية، والدعارة واملتاجرة بأعضاء البشر 
والتهريب وغيرها، وهـــي املظاهر التي تزداد 

تعقيدا رغم وفرة النصوص القانونية احملاربة 
لها، ونضال بعض اجلمعيات والناشـــطني في 

مجال حقوق اإلنسان.
وتعـــد التقارير الســـنوية جلهات رســـمية 
فـــي واشـــنطن، أو لـــدى هيئـــات حقوقية في 
الواليـــات املتحدة حول الوضـــع احلقوقي في 
اجلزائر، إحدى املعوقات لفتح عالقات حقيقية 
بـــني اجلزائر والواليـــات املتحـــدة األميركية، 
رغم الشـــراكة األمنية والعســـكرية الالفتة بني 
الطرفني في مجال محاربة اإلرهاب، حيث تبقى 
االنتقـــادات الدورية للســـلطات اجلزائرية من 
طرف نظيرتهـــا األميركية، أو من طرف هيئات 
ومنظمات حقوقية، أحد عوامل الفتور وتذبذب 

العالقات بني البلدين.
ورغـــم ردود الفعـــل القويـــة مـــن الطـــرف 
اجلزائـــري على عدم صدقية التقرير األميركي، 
وتوجيـــه أصابـــع االتهام إلى جهـــات داخلية 
قامت بتموين األميركيني مبعلومات ومعطيات 
مغلوطـــة، إال أن مراقبـــني يـــرون أن اجلزائـــر 
متـــر بوضع حقوقي غير مســـبوق بالنظر إلى 
التضييـــق املمنهج على املعارضة السياســـية 
وعلـــى وســـائل اإلعـــالم وحـــق التجمهر في 
العاصمـــة، واللجـــوء إلـــى القضـــاء إلبطـــال 
وأن  االجتماعيـــة،  االحتجاجيـــة  احلـــركات 
الدســـتور اجلديد لم يحقق ال شعارات السلطة 
وال طموحات املعارضة، وأن الوضع ســـيضع 
الســـلطات اجلزائريـــة في وضع حـــرج جدا، 
بالنظـــر إلـــى أن اإلدارة األميركية تنتظر مهلة 
ثالثة أشهر للدول املذكورة في تقريرها، قبل أن 
تفرض عليها عقوبات، تشكل إحراجا سياسيا 

للجزائر.
وكانت اخلارجية اجلزائرية، قد سجلت مبا 
تصنيفها من طرف  وصفته بـ“األسف الشديد“ 
الشـــؤون اخلارجيـــة األميركية، فـــي تقريرها 
حول االجتار بالبشر ضمن الفئة الثالثة، وهو 

التصنيف ”البعيد عن تقييم صارم للوضع“.
وقال بيان للخارجية اجلزائرية إن ”اجلزائر 
تلقت بأســـف شديد تصنيفها في التقرير الـ16 
لكتابة الدولة األميركية حول االجتار بالبشر“، 
وتوصـــف دول ”الفئة الثالثـــة“، التي تضم 26 
دولـــة، بأنها ”دول ال حتترم كليا أدنى املعايير 
للقضاء على االجتار بالبشـــر، وال تبذل جهودا 

لبلوغ هذا الهدف“.
وتأسفت اخلارجية اجلزائرية للتقييم الذي 
وصفتـــه بـ“البعيد عن تقييم صـــارم للوضع، 
والذي يرتكز دائما وبشـــكل مفرط على مصادر 
تقريبيـــة تنقصهـــا املصداقيـــة، ويقـــوم على 
معلومـــات خاطئة بل ومغلوطـــة، وأن املذكرة 
التي لم تقدر حق قدرها اجلهود املعتبرة التي 
تبذلها بالدنـــا في مجال الوقايـــة من االجتار 
بالبشر، غير منصفة حقا إزاء املوقف الواضح 
والفاعـــل للدولة اجلزائريـــة في ما يخص هذه 
اإلشـــكالية في مجملها باعتبار أن آفة االجتار 
بالبشر ظاهرة هامشية في اجلزائر وغريبة عن 

قيم وتقاليد املجتمع اجلزائري“. 

} القاهــرة – ذهل املواطـــن األوروبي مبفاعيل 
ما أنتجه االســـتفتاء البريطانـــي للخروج من 
االحتـــاد، فاحلـــدث يعنيه مباشـــرة في يومه 
وغده كما في مســـتقبل األجيال من بعده. لكن 
أمر جامعة الدول العربية وضجيجها هو فعل 
ال يهّم إال موظفي املؤسســـة العربية اإلقليمية 
ودبلوماسييها، وقليال ما حّرك أقالما والمس 
انفعـــاالت لدى أي مواطـــن عربي ”من احمليط 

إلى اخلليج“.
أن يتسّلم أحمد أبوالغيط مهامه كأمني عام 
جديد للجامعة ويبدأ في ممارستها األحد فهو 
تفصيل ال يقـــدم وال يؤّخر فـــي حاضر العالم 
العربي هـــذه األيام، وهو لم يقـــدم ولم يؤّخر 
كثيـــرا فـــي األيام الغابـــرة. ومع ذلـــك فحدث 
اختيار (حتى ال نقول انتخاب) أمني عام جديد 
للجامعـــة العربية يفترض أن يكون مهما، ذلك 

أن ”بيـــت العرب“، كما يحلو للبعض أن يطلق 
التســـمية على اجلامعة، مختصر في شخص 
األمـــني العام وطباعـــه وكفاءاتـــه، فهو منبره 
اإلعالمي الـــذي يطل من خاللـــه ليذّكر العرب 
بخجـــل أنهم ”أمة“ لديهم جامعة تشـــهد على 

ذلك.
ولم تعـــد القمم العربية مناســـبة صاخبة 
حتفـــل بها بلدان املشـــرق كما بلـــدان املغرب، 
كما لم تعد تســـّلي العامة بأحجيات احلضور 
والغياب واالعتكاف واحلرد التي لطاملا كانت 
تالمس الطرافة أكثر من أن تترك أثرا يذكر في 

حياة املنطقة.
قـــد يقول قائـــل إن جامعة الـــدول العربية 
متّثل النظام العربي السياسي الرسمي، وأزمة 
هذا النظام هي السبب األساس ألزمة جامعته. 
وقـــد يقول قائل آخر إن ســـقوط األيديولوجيا 

مبضامينها القومية قد عرى اجلامعة العربية 
مـــن مبرر وجودها ولزومية اســـتمرارها. لكن 
ذلـــك، وإن كان صحيحـــا، ال يبـــرئ اجلامعـــة 
العربية كمؤسســـة إقليمية من أنها فشلت في 
تشـــييد آليات تكامل أو تنسيق عربي تتناول 
ما دون السياســـي لتالمس قطاعات ال خالف 
كبيـــرا داخلها في االقتصاد والتربية والثقافة 

والتواصل وتبادل املعرفة.
لم توّفـــر اجلامعة العربية احلّد األدنى من 
أي بيئة جتعل من ”املشـــروع العربي“، ورمبا 
العروبـــي، جاذبـــا للمتردديـــن محافظـــا على 

املؤمنني. 
فعدا عن كـــون األمانة العامة للجامعة هي 
رتبـــة وظيفية لـــدى وزارة اخلارجية املصرية 
التـــي لطاملـــا نقلـــت وزراءهـــا الســـابقني من 
مالكها إلى مالك اجلامعة، فإن وعود اإلصالح 

الداخلـــي التـــي لطاملـــا كانـــت بيـــرق األمناء 
العامـــني الســـابقني، والتي لطاملـــا اعتمدتها 
القمـــم العربيـــة لم ترق إلى مســـتويات ميكن 
أن تغّير شـــيئا في نظـــرة املواطن العربي إلى 
اجلامعة العربيـــة، وهو لن يقلقـــه اختفاؤها 

يوما ما.
ورمبـــا فـــي شـــخص أحمـــد أبوالغيط ما 
يعكس الكيفية التي يتّم بها اختيار شـــخص 
األمـــني العام، والتـــي ال تأخذ بعـــني االعتبار 
كفاءته علـــى رأس منظمـــة إقليميـــة تتجاوز 
وظيفتها الدور الدبلوماسي، بل إلى اعتبارات 
تسووية تنطوي على مساومات بني الدول من 

أجل التقدم في مسألة والتنازل عن أخرى.
وال يبدو أن حال العالم العربي الغارق في 
أزماته في الوقت الراهن يســـمح باستشراف 
عزم علـــى املضي قدما باجتـــاه إعادة تعريف 

اجلامعـــة وإصـــالح أدائها وتفعيـــل آلياتها. 
فاجلامعة مستقيلة من النزاع حول الصحراء 
املغربية وغير معنية باتفاق الصخيرات بشأن 
ليبيا وغائبـــة عن مقاربـــة جنيف بخصوص 
ســـوريا وبعيدة عـــن مـــداوالت الكويت حول 

اليمن والالئحة تطول.
وعلى هذا األســـاس وحتى إشعار آخر قد 
يطول كثيرا، ســـتبقى اجلامعة ســـرابا واهما 
ال نذكر وجودها املـــادي إال في مبنى املقر في 
القاهـــرة ومكاتب املمثليات في بعض عواصم 

العالم.
وفي تصريحات أمينها العام الذي ”يعرب 
عـــن قلقه“ كمـــا يفعل أمني عـــام األمم املتحدة 
التي، على الرغم مـــن االنتقادات املوجهة لها، 
مازالت أداة أساســـية في إدارة عالقات الدول 

في هذا العالم.

} لندن  – أخيرا سيتم الكشف عن نتائج تقرير 
تشيلكوت عن غزو العراق األربعاء املقبل بعد 
انتظار لســـنوات مســـاوية لســـنوات احلرب 
مجتمعة، لكنه يأتي في وقت تعاني فيه الطبقة 
السياســـية البريطانية من أدنى مســـتوى من 
الثقة لدى البريطانيني الذين يعيشون حلظات 
مـــن القلق واالضطراب منذ نتائج االســـتفتاء 
الـــذي قاد إلى خـــروج بريطانيا مـــن االحتاد 

األوروبي.
ويهيمن االضطـــراب في بريطانيا على كل 
شـــيء، بدءا بالنقاش السياســـي حول النهج 
الـــذي يتعني على البالد اتباعه في العالقة مع 
دول االحتاد الغاضبة، ووصوال إلى صراعات 

بني سياسيني تبعث على الريبة.
ويترقب املجتمع البريطاني نتائج حتقيق 
رســـمي حول دور بريطانيا فـــي حرب العراق 
بعد سبع ســـنوات من بدء التحقيق. وينصب 
االهتمام على احلد الذي ســـيصل إليه التقرير 
فـــي انتقاد رئيـــس الـــوزراء الســـابق توني 
بليـــر ودور بريطانيـــا في الغزو الـــذي قادته 
الواليـــات املتحدة في 2003 وتبرير بلير للعمل 
العســـكري الذي قتل فيه 179 جنديا بريطانيا، 
وهـــو موضوع مهـــم للغاية بالنســـبة للكثير 

مـــن البريطانيني الذين عـــارض املاليني منهم 
الغزو الذي ال يزال يلقي بظالله على السياسة 

اخلارجية لبريطانيا.
وال يزال الغزو موضوعا مثيرا لالنقســـام 
في حزب العمال الذي ينتمي إليه بلير وانزلق 
إلى أزمة منذ تصويـــت البريطانيني على ترك 
االحتاد األوروبي الشـــهر املاضي، ويرجح أن 

ينكأ جراحا قدمية.
وقبل نشـــر التقرير، قال فيليب ســـاندس، 
أحد أشـــهر اخلبراء البريطانيني في القانون 
الدولـــي ”أهم عناصر التقرير اليوم هي حاجة 
تشـــيلكوت إلى إعـــادة بناء الثقة فـــي عملية 

اتخاذ القرار داخل احلكومة“.
وأضـــاف ســـاندس، صاحب كتـــاب ”عالم 
يفتقـــر إلى القانـــون“ الذي يتحـــدث عن غزو 
العـــراق ”تشـــيلكوت يحتاج إلـــى أن يوضح 
بالضبط؛ ما األخطاء التي وقعت، وملاذا وقعت، 
ومن األشخاص املسؤولون عن وقوعها؟ حتى 
نتمكن من اســـتخالص الدروس ونتعلمها كي 

ال يتكرر هذا مرة أخرى“.
وإحـــدى قضايـــا التقرير الرئيســـية هي 
ما ســـيتوصل إليه التحقيق بشـــأن األســـاس 
القانوني لدخول احلـــرب بينما يعتقد الكثير 

مـــن البريطانيـــني أن بلير ضلل الـــرأي العام 
متعمدا.

ويتوقع الكثيـــرون أال يتطرق التقرير إلى 
اتهام بلير بخـــداع البرملان، وهو ما قد يؤدي 

إلى دعوات ملثوله أمام القضاء.
وقال ســـاندس ”إذا لم يتمكـــن التقرير من 
الوصول إلى كل ذلك، فسيكون حتما تضييعا 

للوقت“.
وينتظر مراقبون بفارغ الصبر حقائق من 
املتوقع أن يكشـــف عنها التقرير ألول مرة، من 
بينها مكاملات ســـرية جرت بني بلير والرئيس 

األميركي السابق جورج بوش االبن.
لكّن شـــكوكا حتوم حول طريقة عرض هذه 
احلقائـــق، إذ ال ترغب النخبة السياســـية في 
بريطانيا في تعميق الفوضى التي تشـــهدها 
البـــالد، كمـــا تســـعى إلـــى جتنب اســـتفزاز 
الواليـــات املتحـــدة التـــي تســـتعد النطـــالق 

االنتخابات الرئاسية رسميا هذا الشهر.
وقـــال ســـتيفن كيتيـــل، أســـتاذ العلـــوم 
السياسية في جامعة وارويك ”يجب أن يكون 
التقرير صريحا في نقده، وإال فإن عددا كبيرا 
مـــن الناس ســـيقولون إن الطبقة السياســـية 

تسترت على احلقائق“.
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} أديس أبابا – نفت الحركة الشـــعبية لتحرير 
الســـودان المعارضة، وجـــود أّي ترتيبات من 
جانبهـــا أو من جانـــب قوى ”نداء الســـودان“ 
المنضوية تحتها، لعقد لقاء مع الحكومة عقب 

عطلة عيد الفطر.
وقالت الحركة الشـــعبية في بيـــان، األحد، 
أن“الحديـــث عـــن قـــرب التوقيع علـــى خارطة 
طريق سالم السودان التي دفعت بها الوساطة 
األفريقيـــة (اآللية األفريقية رفيعة المســـتوى) 
في مـــارس الماضي، دون االســـتجابة لمطالب 
المعارضـــة، ’نـــداء الســـودان‘، ال أســـاس لـــه 
مـــن الصحة“. واعتبـــرت الحركـــة، إعالن وفد 
الحكومة السودانية المكلف بالمفاوضات حول 
المنطقتين (النيل األزرق، وجنوب كردفان) بأنه 

ســـيلتقي بالوســـيط األفريقي ثامبـــو أمبيكي، 
وقوى نداء الســـودان عقب عيد الفطر، ”يعكس 
مـــدى حاجـــة الحكومـــة للمعارضة فـــي حوار 

وصفته باالستهالك المحلي“، بحسب البيان.
وفـــي مارس الماضـــي، رفضـــت 3 حركات 
مسلحة، هي ”حركة العدل والمساواة“ و“حركة 
تحريـــر الســـودان“ (جناح مني أركـــو مناوي) 
و”الحركة الشعبية/ قطاع الشمال“، إلى جانب 
”حزب األمـــة القومي“ بزعامة الصادق المهدي، 
وكلها منضوية تحت تحالف ”نداء الســـودان“ 
المعـــارض، رفضت التوقيع على خارطة طريق 
دفعـــت بهـــا الوســـاطة األفريقية لحـــل األزمة 
السودانية، بينما وقع عليها الوسيط األفريقي، 

ثامبو أمبيكي، وحكومة الخرطوم منفردين.

الحكومـــة  الشـــعبية،  الحركـــة  ودعـــت 
الســـودانية إلى االســـتجابة لمطالـــب الحركة 
وقوى نـــداء الســـودان ”إذا كانـــت بالفعل في 
عجلة مـــن أمرها لاللتقاء بالمعارضة في حوار 
متكافئ“. وأكـــدت الحركة ”رفضها الدخول في 
حـــوار مع الحكومة هذا العيـــد أو العيد القادم 

إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المعارضة“.
وســـبق أن أعلـــن عضو في وفـــد الحكومة 
للمفاوضـــات حـــول منطقتـــي جنـــوب كردفان 
والنيل األزرق حســـين كرشـــوم، عـــن لقاء مع 
رئيس الوساطة األفريقية ثامبو أمبيكي، عقب 
عيـــد الفطـــر، لمناقشـــة آخر تطـــورات خارطة 
الطريـــق بعـــد أن قدمت الحكومـــة البعض من 

التوضيحات لآللية األفريقية الرفيعة.

وأكد كرشـــوم للمركز الســـوداني للخدمات 
الحكومـــة  ”اســـتعداد  الســـبت،  الصحافيـــة، 
وجاهزيتها لمواصلـــة المفاوضات، إذا وقعت 
المعارضـــة على خارطـــة الطريـــق، باعتبارها 
إطـــارا عامـــا يمهد لحـــوار وطني يشـــارك فيه 

جميع الممانعين“.
وأكـــد عضو وفد الحكومـــة المفاوض على 
لخارطـــة  إضافيـــة  مقترحـــات  ألي  ”رفضهـــم 

الطريق بعد أن حظيت بدعم إقليمي ودولي“.
وكان أمبيكـــي قـــد رفـــع ملحقـــا بخارطـــة 
الطريـــق، اشـــترطته قـــوى المعارضـــة أخيرا 
للتوقيع على الخارطة، إلى الحكومة السودانية 
التـــي تبدي حتى اآلن تمســـكا بعدم إدخال أي 

إضافات على الوثيقة.

أعلن الرئيـــس التركي، رجب  } إســطنبول – 
طيب أردوغان أن الحكومة تدرس خطوات من 
شـــأنها تسهيل منح الجئين سوريين في بالده 

الجنسية التركية.
وقال أردوغان إن الماليين من الســـوريين 
الذين يعيشون في تركيا ستكون لديهم فرصة 
فـــي أن يصبحـــوا مواطنين فـــي الدولة التي 

وفرت لهم المأوى.
وأضاف خـــالل زيـــارة لمحافظـــة كيليس 
المتاخمة للحدود الســـورية، والتي تستضيف 
أكثـــر مـــن 120 ألـــف ســـوري، إن الكثيـــر من 
الســـوريين الموجودين اآلن في تركيا يرغبون 
فـــي أن يصبحـــوا مـــن مواطنـــي الجمهورية 
التركيـــة. وأشـــار إلـــى أن وزارة الداخلية قد 
اتخـــذت عدة خطوات في هذا الشـــأن، لكنه لم 
يحدد إن كان ســـيتم الســـماح لـــكل الالجئين 

للتقدم بطلب للحصول على الجنسية“.
وتنـــاول أردوغان فـــي تصريحاته الوضع 
الســـوري مؤكدا أن إدارته لم تغّير موقفها من 
الملف السوري ولن توافق على استمرار نظام 
”قاتل“ تسبب في مصرع المئات من اآلالف، في 

إشارة إلى الرئيس السوري بشار األسد.
وتأتـــي هذه التصريحات بعد أيام على بدء 
تطبيع العالقات بين تركيا وموســـكو على إثر 
إعراب أردوغان عن أســـفه إلسقاط أنقرة طائرة 
روسية كانت تشن غارات على مواقع المعارضة 

السورية قرب الحدود التركية العام الماضي.
وكان معارضـــون قـــد توقعـــوا أن يخطط 
حزب العدالة والتنمية الحاكم لمنح المواطنة 
التركيـــة لالجئين الســـوريين ما يعني منحهم 
حـــق التصويـــت فـــي االنتخابـــات، وبالتالي 
تأميـــن قاعدة شـــعبية له بعد تراجـــع التأييد 

له إثر العمليـــات اإلرهابية التي ضربت تركيا 
في اآلونة األخيـــرة، واعتبرها خصوم الحزب 

إحدى آثار سياسة أردوغان الخارجية.
وتحمـــل تصريحـــات أردوغـــان عـــن منح 
الجنسية التركية لالجئين السوريين، تساؤالت  
حـــول محاولة إحـــداث تغييـــر ديمغرافي في 
مناطق العلويين التي يتـــوزع فيها الالجئون 
السوريون وغالبيتهم من السنة، بهدف إحكام 
قبضتـــه عليهـــا بعـــد أن خرجـــت العديد من 

األصوات المنددة بسياسة الحكومة.
ويعتبر العلويون في تركيا أحد المكونات 
الرئيسية ويشكلون بين 15 بالمئة و20 بالمئة 
من مجموع الســـكان في تركيـــا، وأحد البنود 
األساســـية في النـــزاع العلماني- اإلســـالمي، 
ويعارض العلويون العرب خاصة في أنطاكيا، 
الحكومة التركية بشـــكل علني، لكونهم لديهم 

عالقات عائلية بالعلويين في ســـوريا، ويرون 
أن الرئيس أردوغان يريد اإلطاحة بنظام األسد 

ألنه ”علوي“، على حد تعبيرهم.
كمـــا تشـــهد المناطـــق الكرديـــة تجمعات 
لالجئيـــن الســـوريين، فـــي ظـــل توتـــر أمني 
ومواجهات بين الجيش التركي وحزب العمال 
الكردســـتاني (بي كـــي كي)، وهو مـــا اعتبره 
مراقبـــون يصب في مصلحـــة أردوغان وحزبه 
في حال توطينهم وتشـــكيل كتلة موالية له في 

أكثر المناطق الكردية معارضة وتمردا.
ووفقـــا لبيانات األمم المتحـــدة، فإن تركيا 
تســـتضيف نحو 7ر2 مليون ســـوري ويقيمون 
في مخيمات داخل تركيا. وتحتل والية شانلي 
أورفـــا الجنوبيـــة، المرتبـــة األولـــى من حيث 
اســـتيعاب الالجئين، وقد بلـــغ عددهم حوالي 
401 ألـــف الجئ، وتأتي إســـطنبول في المرتبة 

الثانية بـ394 ألفا، تليها واليات هاتاي وغازي 
عنتاب وأضنة ومرسين وكلس وماردين.

وأثـــارت تصريحـــات أردوغان جـــدال على 
وتجـــددت  االجتماعـــي،  التواصـــل  شـــبكات 
االتهامـــات للرئيس التركي بأنـــه يريد تعزيز 
صالحياتـــه داخـــل البالد من جهة، وتشـــكيل 
لوبـــي موال له مســـتقبال داخل ســـوريا، عند 
عودة هـــؤالء الالجئين إلى بالدهـــم، من جهة 
أخرى، وسيمثلون أيضا نفوذا واسعا ودائما 
لتركيا في السياســـات الســـورية لكون سوريا 

هي البوابة الرئيسية لتركيا على العرب.
وتحدث محللـــون عن أهداف أخرى تتمثل 
في التصدي للمشـــروع االنفصالي لألكراد، إذ 
سيشـــكل الالجئون عند عودتهـــم إلى بالدهم 
خصما شرســـا في وجه المحـــاوالت الكردية 

لالنفصال في المناطق المتاخمة لتركيا.

أردوغان يمد نفوذه في سوريا بتوطني الالجئني
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◄ أعلن فصيل جيش التحرير 
الذي يدعمه الغرب في سوريا أن 

جبهة النصرة المنبثقة عن تنظيم 
القاعدة خطفت قائده وعددا من 
مساعديه والعشرات من مقاتليه 
في غارات منسقة بشمال البالد.

◄ قررت المحكمة اإلدارية 
العليا في مصر، تحديد جلسة 

30 يوليو الحالي، للنظر في طلب 
رد المحكمة التي تنظر في طعن 

الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء 
اإلداري، وبطالن اتفاقية ترسيم 

الحدود بين مصر والسعودية 
وتبعية جزيرتي تيران وصنافير.

◄ قال المرصد السوري إن 
مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية 

صّدوا السبت هجوما لقوات 
مدعومة من الواليات المتحدة 
حاولت التقدم في مدينة منبج 

الخاضعة لسيطرة التنظيم وذلك 
ألول مرة منذ شن هجوم كبير 
للسيطرة على المدينة وقطع 

الطريق االستراتيجية الرئيسية 
للمتشددين نحو تركيا.

◄ قصفت مروحيات األباتشي 
المصرية معاقل تنظيم أنصار بيت 

المقدس جنوب مدينة العريش 
في سيناء، ما أدى إلى مقتل ستة 

من عناصر التنظيم. وجاء ذلك 
على إثر ورود معلومات بوجود 

عناصر من التنظيم يخططون 
لشن هجمات على قوات األمن في 

العريش.

◄ شكل الرئيس السوري بشار 
األسد حكومة جديدة، احتفظ فيها 

الوزراء الرئيسيون بحقائبهم، 
في حين تولى وزراء جدد حقائب 

اإلعالم واالقتصاد.

باختصار

ــــــر مراقبون أن تصريحــــــات الرئيس  اعتب
التركــــــي رجب طيب أردوغــــــان حول منح 
الجئني سوريني اجلنسية التركية، ال تعدو 
إّال أن تكــــــون خطوة لتحقيق أهداف حزب 
ــــــة والتنمية، وتشــــــكيل قوة تتصدى  العدال

خلصومه السياسيني.

{روســـيا تعاونت مع حزب العمال الكردســـتاني ضد تركيا والشـــعب الســـوري، فباتت موسكو 
تستعمل الحزب بشكل مزدوج ضد األتراك من جانب، وإجهاض الثورة السورية من جانب آخر}.
هيثم املالح
رئيس اللجنة القانونية باالئتالف السوري املعارض

{فكـــرة الممـــر األمني نتجـــت عن اتفاق بيـــن قطر وتركيا وإســـرائيل، وهو مشـــروع قديم جدا 
عرضته إسرائيل على ياسر عرفات ورفضه جملة وتفصيال}.

طه اخلطيب
محلل سياسي فلسطيني

تقديم السبت وانتظار األحد

مباحثات هادئة على وقع 
املعارك في سوريا

والواليـــات  روســـيا  أجـــرت   – موســكو   {
المتحـــدة محادثـــات جديدة بشـــأن التعاون 
إلنهاء الحرب الســـورية المستعرة منذ خمس 
ســـنوات بينما قتلت غارات جوية حكومية ما 
ال يقل عن 40 مدنيا في بلدة تقع شـــمال شرقي 
دمشـــق، كانت ضمن مناطق الهدنة التي اتفق 

عليها الجانبان.
وفي أحدث اتصال دبلوماسي بين البلدين 
قالـــت وزارة الخارجيـــة الروســـية إن وزيـــر 
الخارجية ســـيرجي الفروف تحدث هاتفيا مع 
نظيره األميركي جون كيري الســـبت. وناقشا 
إمكانية التعاون الروسي األميركي في القتال 
ضد الجماعات اإلرهابية في ســـوريا، بحسب 
البيـــان، دون أن يتم تحديد هـــذه الجماعات، 
وهـــي إحـــدى نقـــاط الخـــالف بين موســـكو 

وواشنطن في الصراع السوري.
وتشن روسيا التي تدعم الرئيس السوري 
بشـــار األســـد غـــارات جويـــة ضـــد جماعات 
مسلحة متعددة ومعارضة لألسد ومنها جبهة 
النصرة المنبثقة عـــن تنظيم القاعدة وتنظيم 
الدولة اإلســـالمية وهما جماعتان تعارضهما 

الواليات المتحدة أيضا.
لكن واشـــنطن تقول إن موسكو تستهدف 
أيضا جماعات مـــن المعارضة المعتدلة التي 
ال تتفـــق فكريا مـــع تنظيم القاعـــدة وتدعمها 

الواليات المتحدة.
وقال المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
ومقاتلـــون مـــن المعارضة إن القتال اســـتمر 
بـــال هوادة في ســـوريا مع قيام ســـالح الجو 
السوري بشـــن غارات مكثفة على بلدة جيرود 
شمال شـــرقي العاصمة دمشـــق مما أدى إلى 
سقوط 43 قتيال من المدنيين وذلك بعد يوم من 
قيام مقاتلي المعارضة بقتل طيار في ســـالح 

الجو السوري.
وقـــال المقاتلـــون إن الغارات اســـتهدفت 
مركـــزا طبيـــا ومدرســـة ومنطقة ســـكنية في 
بلـــدة جيرود وهي منطقة ذات كثافة ســـكانية 
عاليـــة أبرمت هدنـــة محلية مـــع الجيش مما 
جعلهـــا تتفـــادى القصـــف العنيـــف لمناطق 
أخرى خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة. 
وأصبحت المنطقة مالذا لآلالف من المدنيين 

الفارين من المعارك الضارية في الجوار.
وأفاد المرصد أن اشتباكات عنيفة اندلعت 
بعد منتصف ليل الســـبت في محـــور المالح 
شـــمال حلب، بين قوات النظام والمســـلحين 
الموالين لها من جهة، والفصائل اإلســـالمية 
والمقاتلة من جهة أخرى، وقسم من األراضي 
الزراعية على الحافة الشـــمالية مـــن المدينة 

التي يتقاسمان السيطرة عليها.

املعارضة السودانية تؤكد أن خارطة السالم بعيدة

أردوغـــان يحـــاول إحـــداث تغيير 
ديمغرافي فـــي مناطق العلويني 
الالجئـــون  فيهـــا  يتـــوزع  التـــي 

السوريون وغالبيتهم من السنة

◄

متطوعة مسيحية تقدم طعام اإلفطار للصائمين قرب ميدان التحرير في وسط القاهرة

طلب بريطاني ملساءلة 
ليفني يقلق إسرائيل

} القــدس – نـــددت إســـرائيل األحـــد بطلب 
للشرطة البريطانية لمساءلة وزيرة الخارجية 
السابقة تسيبي ليفني حول شبهات بارتكاب 
جرائم حرب خالل نزاع 2008 – 2009 في قطاع 

غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية اإلســـرائيلية في 
بيان أنها تنظر إلى هذا الطلب ”بقلق عميق“. 
مضيفة ”كنا نتوقع ســـلوكا مختلفا من حليف 

قريب مثل المملكة المتحدة“.
ويأتي رد الفعل هذا بعدما نشرت صحيفة 
تلقـــت  ليفنـــي  أن  اإلســـرائيلية  ”هآرتـــس“ 
األســـبوع الماضي طلبا للمســـاءلة من وحدة 
جرائم الحرب في ســـكتالنديارد قبيل زيارتها 

للندن للمشاركة في مؤتمر.
وأفادت معلومات أن الطلب مرتبط بالحرب 
2009 على  التي شـــنتها إســـرائيل في 2008 – 
قطاع غزة حين كانت ليفني وزيرة للخارجية.

وذكـــرت صحيفة ”هآرتس“ أن الطلب ألغي 
بعد إجراء اتصاالت بين إسرائيل وبريطانيا. 
وأضافـــت أن ليفنـــي وهـــي حاليـــا نائبة في 
الكنيســـت عـــن المعارضـــة، منحـــت حصانة 

دبلوماسية خاصة رّدا على ذلك.
ورفضت سكتالنديارد تأكيد أو نفي هويات 
األشـــخاص الذين تطلبهم للمســـاءلة، فيما لم 

يعلق المتحدث باسم ليفني على المسألة.



} بغــداد - وّجـــه تنظيم داعش مـــن العاصمة 
العراقية بغداد رســـالة شـــديدة الدموية بشأن 
قدرته على الضرب فـــي أكثر األماكن حتصينا 
رغم خسارته السيطرة على مساحات شاسعة 
من املناطق التي كان يحتلها في البالد، مؤّكدا 
بذلـــك عدم فاعلية احلرب التي تشـــن ضّده في 

القضاء عليه بشكل نهائي.
وجـــاء العدد الكبيـــر من الضحايـــا الذين 
ســـقطوا في تفجير عربة مفّخخة بحي الكرادة 
في وســـط بغداد، مبثابة ”اســـتعراض“ دموي 
من التنظيم املتشـــّدد مضاد لالستعراض الذي 
مارســـته الســـلطات العراقية خالل ترويجها 
لهزمية ســـاحقة لداعش في الفّلوجة ونشـــرها 
معلومات مدعمة بأشـــرطة فيديو عن ســـقوط 
املئـــات مـــن القتلى فـــي صفوفه خـــالل تدمير 
رتل كبير من العربـــات التابعة له كانت بصدد 
مغـــادرة قضـــاء الفّلوجة في ظـــروف أحيطت 

بالكثير من الغموض والشبهات.
ويـــرى مختصـــون في شـــؤون اجلماعات 
اإلســـالمية املتشـــّددة أّن مثل هـــذه العمليات 
الدموية ســـتتواتر في العراق، على قدر التقّدم 
فـــي احلـــرب علـــى تنظيـــم داعش وانحســـار 
سيطرته امليدانية على مناطق البالد، نظرا ألّن 
التنظيـــم ال يزال يجد حاضنـــة له في صفوف 
الناقمني على السياسات الطائفية وفي أوساط 
املتضّررين الكثر من تلك السياسات التي يدار 

بها العراق حتت حكم األحزاب الشيعية.
ويقـــول هـــؤالء إن وجود أنصـــار وخاليا 
نائمة لداعش في داخل العاصمة بغداد هو ما 
يفّسر فشـــل كل اإلجراءات األمنية على شّدتها 

في منع حدوث مثل تلك الهجمات الدموية.
ويؤّكـــدون أّن احلـــرب علـــى تنظيم داعش 
تظـــل بعيدة عن حتقيق األمن واالســـتقرار في 
العراق، ما لـــم ترافقها عمليـــة إصالح عميقة 

تلغـــي الطائفية السياســـية وحتّقق املصاحلة 
بـــني مختلف فئات املجتمـــع ومكوناته، وتعيد 
املهمشـــني واملقصيـــني، وخصوصا مـــن أبناء 
الطائفة الســـنية، إلى دوائر الفعل واملشـــاركة 

في صنع القرار وإدارة البالد.
وبلغت حصيلة التفجيـــر االنتحاري الذي 
تبنـــاه تنظيم داعـــش في حي الكـــرادة املكتظ 
ببغداد حتى مســـاء األحـــد ١١٩ قتيال، ويرجح 
أن يتزايد العدد نظـــرا خلطورة اإلصابات في 
صفوف اجلرحى الذين ســـقطوا بالعشرات في 
الهجوم الذي اســـتهدف قبل فجر األحد شارعا 
جتاريـــا مكتظا باملتســـوقني اســـتعدادا لعيد 

الفطر.
وتفّقـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حيـــدر 
العبـــادي موقـــع التفجير في منطقـــة الكرادة 
وتوّعد بـ”القصاص مـــن الزمر اإلرهابية التي 
قامت بالتفجير بعد أن مت ســـحقها في ســـاحة 

املعركة“.
وأعلـــن التنظيم املتّشـــدد في بيـــان تبنيه 
للهجوم، مؤكدا أن أحد مقاتليه نفذه بســـيارة 
مفخخة مســـتهدفا جتمعا للشـــيعة، بحســـب 
األميركـــي الذي يتابع  ما نقل موقع ”ســـايت“ 

املواقع اجلهادية.
وجاء التفجير بعد أســـبوع من اســـتعادة 
القوات العراقية الســـيطرة علـــى كامل مدينة 

الفلوجة الواقعة على بعد ٥٠ كلم غرب بغداد.
وقطـــع التفجير الذي خلـــف أيضا أضرارا 
ماديـــة كبيرة احتفـــاالت احلكومة باســـتعادة 
الفلوجـــة والقضـــاء على مجموعـــة كبيرة من 
عناصـــر تنظيم داعش خـــالل فرارهم، الثالثاء 

واألربعاء، عبر صحراء األنبار.
وحمل التفجيـــر إحراجا جديـــدا حلكومة 
حيدر العبـــادي املتهمة بالعجز عن حفظ األمن 
وحماية أرواح املواطنني، رغم أن قســـما كبيرا 

من موارد البالد يخّصص للجانب األمني.
وألقـــى العشـــرات من الشـــبان فـــي موقع 
االنفجار باللوم على رئيس الوزراء الذي تفقد 
املكان ورشـــقوا موكبه باألحذيـــة واحلجارة. 
وتناقلـــت مواقع التواصـــل االجتماعي لقطات 
تظهـــر الشـــبان الغاضبني يهاجمـــون املوكب 

الذي متكن من املغادرة.

وكانت الكرادة التي تقطنها غالبية شيعية 
منطقة سكن رئيس الوزراء قبل توليه املنصب 

منذ نحو عامني.
وفيما اعتبـــر مراقبون الهجوم على موكب 
العبادي رّدة فعل تلقائية على الفشل احلكومي 
الـــذي يشـــمل اجلوانـــب األمنية، لم تســـتبعد 
مصادر عراقيـــة أن تكون إهانة رئيس الوزراء 
في حّيـــه األصلي عملية مقصودة يقف وراءها 
خصومه ومنافســـوه على الســـلطة من داخل 
أســـرته السياســـية الشـــيعية، خصوصا وأن 
رئيس الوزراء الســـابق وزعيـــم حزب الدعوة 
اإلســـالمية نوري املالكي عبر بشكل صريح من 
عن طموحه  خالل حوار مع قناة ”بي بي سي“ 

للعودة إلى رئاسة الوزراء.
وفي األســـاس لـــم يتـــم اختيـــار العبادي 
ملنصب رئاســـة الوزراء بســـبب كفاءته، بل مت 

ذلك بناء على نصيحة إيرانية أريد من خاللها 
تفـــادي تنفيذ رغبـــة نوري املالكي فـــي البقاء 
فـــي احلكم وفي الوقت نفســـه إبقاء الســـلطة 
فـــي قبضة حزب الدعوة الـــذي يتزعمه املالكي 
نفســـه، لذلك فإن العبـــادي وإن أصبح صوريا 
الرجل األول فإنه على املستوى الشعبي ال يزال 
يعتبر ”بيدقا“، ميلي عليه زعيمه في احلزب ما 

يريد. وهنا يكمن سر تدني شعبيته.
وعبر الســـنتني املاضيتني لم يقدم العبادي 
إال وعـــودا في اإلصالح. وهـــي وعود مت القفز 
عليهـــا، بعـــد أن مت إفراغها مـــن أي محتوى. 
وبالنســـبة إلى األحزاب املشـــاركة في السلطة 
فإن العبادي بشـــخصيته الضعيفة هو واجهة 
مناســـبة في هذه املرحلة احلرجة التي تدهور 
فيها الوضع االقتصادي بشـــكل الفت بســـبب 

انخفاض عائدات النفط.

ومن هنا تكـــون ردة الفعل الشـــعبية على 
زيارة العبادي ملوضع التفجير، بكل ما انطوت 
عليـــه من احتجاج قد أخطـــأت هدفها. وهو ما 

يعد مكسبا لتيار الصقور بقيادة املالكي.
وأعطى تفجيـــر الكرادة حملـــة جديدة عما 
ينتظـــر العـــراق من حـــرب أمنيـــة مرهقة في 
مرحلة ما بعد اســـتعادة املناطق من يد داعش 
الـــذي يؤّكد مبثل هذه التفجيـــرات أن القضاء 
عليه بحرب نظامية أمر مســـتبعد، وأّنه ميتلك 
مـــن املرونة ما يتيـــح له التحّول بســـرعة من 
قّوة كبيرة مســـيطرة علـــى األرض، إلى مجّرد 
مجموعات صغيرة تنّفذ حرب عصابات وتعمل 
باســـتمرار على اســـتنزاف القـــوات النظامية 
بهجمـــات خاطفـــة، ومواصلة إرهـــاق الدولة 
بزعزعـــة األمـــن عبـــر زرع العبـــوات وتفخيخ 

السيارات وخصوصا داخل املدن الكبرى.

«استعراض» دموي في بغداد داعش يجيب على نكسته في الفلوجة بـ
[ تفجير الكرادة مقدمة لما ينتظر العراق من حرب استنزاف مرهقة [ شبان يهاجمون العبادي باألحذية والحجارة في موقع التفجير
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أخبار

ــــــر حي الكرادة الدامي يؤّكد مجّددا عدم إمكانية القضاء على تنظيم داعش بشــــــكل  تفجي
ــــــى املناطق، وأّن احلرب على  ــــــي رغم هزميته على جبهات القتال وإنهاء ســــــيطرته عل نهائ
التنظيم املتشــــــّدد تظل بعيدة عن حتقيق االســــــتقرار في العراق، ما لم يصاحبها إصالح 
عميق يحّقق املصاحلة بني فئات املجتمع، ويحرم التنظيم املتشــــــّدد من إيجاد حواضن له 

في صفوف املهمشني الناقمني على السياسات الطائفية.

«إيـــران هي من دعمـــت الحوثي والتمرد ويجب عليهـــا الكف عن ضخ الصراعـــات واألحقاد في 

املجتمع اليمني املسالم}.

أحمد عبيد بن دغر
 رئيس احلكومة اليمنية

«ما مر به العراقيون من ظروف في العشـــرات من السنني املاضية أثر على بالدهم، وبقوتهم 

يستطيعون النهوض والعودة إلى الصف العربي}.

ثامر السبهان
 سفير السعودية لدى العراق 

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ دعت بعثة األمم المتحدة في 
العراق ”يونامي“ قادة البالد إلى 

تسوية خالفاتهم الداخلية قبل 
انعقاد مؤتمر للمانحين بواشنطن 

في 20 يوليو الجاري يخصص 
لدعم إعمار المناطق المستعادة 

من تنظيم داعش، فيما توّقع عضو 
باللجنة المالية في البرلمان العراقي 
عزوف الدول عن تقديم منح للعراق 
لخشيتها من تعرض األموال للهدر 

بسبب انتشار الفساد.

◄ تظاهر أكثر من 200 ضابط 
وجندي يمني متقاعدين أمام مقر 

وزارة الداخلية اليمنية في صنعاء 
الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي 
وقوات الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح، احتجاجا على عدم تسلمهم 

رواتبهم لشهر يونيو الماضي.

◄ أعلنت وزارة الخارجية المصرية، 
األحد، مصرع 7 معتمرين من 

رعاياها، وإصابة 16 آخرين في 
حادث سير بالمملكة العربية 

السعودية.

◄ قدم النائب بمجلس األمة الكويتي 
عودة الرويعي، األحد، استقالته من 

المجلس احتجاجا على تصويت 
البرلمان على تقرير يتعّلق بالتعليم 

قال إّن مخالفات جسيمة شابته 
تشّكل خطرا على واقع التعليم 

والتربية في البالد.

◄ نجحت وساطة قبلية في إتمام 
عملية تبادل لعشرة أسرى بين 

مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية 
من جهة، وقوات المقاومة الشعبية 

الموالية للرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي من جهة أخرى، في 

محافظة مأرب شرقي اليمن.

باختصار

إصالح  دون  العراق  في  استقرار  ال 

السياسية  الطائفية  يلغي  شامل 

خزانا  يوفر  الذي  التهميش  وينهي 

بشريا للمتشددين

◄

حيرة وذهول أمام هول الكارثة

إنذار خارجي وراء تشديد اإلجراءات األمنية في الكويت

} الكويت - اتخذت السلطات الكويتية سلسلة 
من التدابير األمنية املشّددة حتسبا ألي طارئ 
قبيـــل عيد الفطـــر ”على خلفيـــة حتذيرات من 
مخابرات أجنبية“، تفيد باحتمال وقوع هجوم 
إرهابي بالبالد، خالل األيام واألسابيع املقبلة، 

حسبما أوردته صحيفة كويتية محلية.
وقال متحدث باسم شركة البترول الوطنية 
الكويتية، األحد، إن الشركة ستعزز اإلجراءات 
األمنية باملنشآت النفطية بالتنسيق مع وزارة 

الداخلية.
ونقلـــت وكالـــة األنباء الكويتيـــة عن خالد 
العسعوســـي املتحدث الرســـمي باسم الشركة 
قولـــه إن ”احترازات أمنية تتخذها الشـــركات 
النفطية، عالوة على مساندة اجلانب العسكري 

من اإلدارة العامة ألمن املنشآت“.
وأضـــاف قائال ”هناك خطـــط أمنية مكثفة 
تخص حماية املواقع النفطية واملنشآت سيتم 
تفعيلها بعد التنســـيق واتخاذ اإلجراءات مع 

وزارة الداخلية واألجهزة التابعة لها“.
ومـــن اإلجراءات األمنيـــة التي مت اتخاذها 
أيضا، إلغـــاء مصليات العيـــد اخلارجية لهذا 
العام، ونشـــر قوات خاصة فـــي مطار الكويت 
الدولـــي بعـــد توقيـــع عقد مع شـــركة ”جروب 
فور اس“ العامليـــة البريطانية، املتخصصة في 
مجال تأمني املطارات العاملية، لتقدمي اخلدمات 

األمنية في ما يتعلق بتأمني املطار.
وُنقل األحد، عن مصادر أمنية رفيعة القول 
إن ”أجهزة ســـيادية في الكويت، تلقت رســـالة 
مـــن املخابـــرات املركزيـــة األميركية ’ســـي آي 
إيه‘، تفيـــد باحتمال وقوع اعتداء إرهابي على 
أحد املواقع احلساســـة في البالد خالل األيام 

واألسابيع املقبلة“.
وأشـــارت صحيفة السياســـة احمللية إلى 
”رفـــع الكويت درجـــة االســـتعداد واجلهوزية 
واتخـــاذ االحتياطات الالزمـــة لتأمني احلقول 
واملصافي النفطية، التي باتت تخضع للرقابة 
املكثفة وعلى مدار الساعة بدرجة مئة باملئة“.

وأكد وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمـــن العام باإلنابة، اللـــواء إبراهيم الطراح، 
أن ”قرار إلغـــاء مصليات العيد اخلارجية جاء 
لـــدواٍع أمنيـــة، وحفاظا علـــى املصلني من أي 
طـــارئ أو حادثة، بســـبب قربها من الشـــوارع 

والطرق“.

ومن جهتها قالت وزارة األوقاف والشؤون 
اإلســـالمية الكويتيـــة، األحـــد، إن قـــرار إلغاء 
املصليات اخلارجية في الساحات خالل صالة 
العيـــد يأتـــي تغليبـــا للمصلحـــة العامة التي 
تقتضي التنســـيق الكامل مـــع وزارة الداخلية 
باعتبارهـــا اجلهة املســـؤولة عـــن األمن العام 

وحماية املواطنني واملقيمني.
ونقلت وكالة األنبـــاء الكويتية عن الناطق 
الرســـمي ومدير إدارة اإلعالم بوزارة األوقاف 
والشـــؤون اإلســـالمية أحمد القراوي قوله في 
تصريـــح صحافـــي إن القائمني علـــى الوزارة 
”أحرص ما يكونون على تطبيق الســـنن وإقامة 
صالة العيد في املصليات التي نعدها للمصلني 

ونشرف عليها في كل عام“.
وأكـــد القـــراوي احلـــرص علـــى االلتـــزام 
بالتعليمات التي تراها اجلهات األمنية املخولة 
بحفظ أمن املجتمع وحماية أبناء الوطن لقطع 
الطريق على كل من تســـول له نفســـه أن يعبث 

باألمن أو يعرض أرواح األبرياء للخطر.
وقبل ذلك ألغت الوزارة ذاتها، مطلع شـــهر 
رمضان اجلـــاري، إقامة اخليـــام الرمضانية، 
بجـــوار املســـاجد كما جـــرت العـــادة كل عام، 

لألسباب ذاتها.
ويرجع تشـــديد اإلجـــراءات األمنيـــة، إلى 
تخـــوف الكويت من تكـــرار ســـيناريو تفجير 
مســـجد اإلمـــام الصـــادق، الكائن فـــي منطقة 
الصوابـــر، والذي تعرض فـــي ٢٦ يونيو ٢٠١٥، 
خالل شـــهر رمضان، لتفجير قتل فيه نحو ٢٨ 

شخصا، وأصيب ٢٢٧ بجروح متفاوتة.
وكثفـــت وزارة الداخليـــة، ضمـــن التدابير 
االحترازية تواجد دوريات الشرطة واألمن في 
الشوارع الرئيســـية وقرب املجمعات التجارية 
ومراكز التسوق واألماكن الترفيهية في جميع 
املناطق، نظرا لتردد أعداد كبيرة من املواطنني 
واملقيمني عليها، ال ســـيما خالل شهر رمضان 

ومع اقتراب عيد الفطر.
وأّمنت اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة 
– بالتعاون والتنســـيق مع القطاعـــات األمنية 
األخرى- مســـاجد البالد خالل شـــهر رمضان، 
إذ جـــرى حتديد العناصـــر املكلفـــة بالتأمني، 
وإبالغهـــم بدورهـــم وواجباتهـــم، وإبالغ كل 
عنصر باملسجد املكلف بتأمينه، أو احلسينية، 

وفق فريق أمني متكامل.

التفتيـــش  إجـــراءات  الكويـــت  وعـــززت 
علـــى املراكز احلدوديـــة للقادمني إلـــى البالد 
عبـــر اســـتخدام التفتيش الذاتـــي، وقام وزير 
داخليتهـــا الســـبت، بزيـــارة مركـــز العبدلـــي 
احلدودي، شـــمالي البالد، الواقع على احلدود 

العراقية، لالطالع على ســـير العمـــل فيه، وال 
سيما أن العراق يعد معقال لتنظيم داعش.

ووفق مصادر إعالمية كويتية فإن نحو ٢٠٠ 
كويتـــي يقاتلون في صفوف تنظيم داعش بكل 

من سوريا والعراق.

ال مجال لتكرار سيناريو مسجد الصادق



الجمعي قاسمي

} تونس - دخلت املعركة املفتوحة في تونس 
منذ نحو الشـــهر بني قصري قرطاج الرئاسي 
والقصبة، حيث مقر رئيس احلكومة احلبيب 
الصيد، مرحلة جديدة، انتقل خاللها الرئيس 
الباجي قائد السبســـي بســـرعة قياسية من 
تكتيـــك تقطيـــع الوقت إلى سياســـة تضييق 
اخلنـــاق علـــى احلبيـــب الصيد لدفعـــه إلى 
االســـتقالة قبل موعد انتهاء املشاورات حول 
مبـــادرة تشـــكيل حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
التي تاهت بني ثنايا احلســـابات السياســـية 

واملصالح احلزبية الضّيقة.
وفـــي حلظة سياســـية اســـتثنائية، تأتي 
قبل نحـــو 20 يوما من انتهاء املهلة املمنوحة 
للمشـــاورات اجلاريـــة حول مبادرة تشـــكيل 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، بـــدأت مواقف 
األطراف السياســـية التونســـية تتغّير بشكل 
الفت باجتـــاه القطع مع لعبة الوقت الضائع، 
ما أعطى قوة دفع جديدة للرئيس السبســـي 
وضعت رئيس احلكومـــة احلبيب الصيد في 
موقـــف ُمحرج لن يســـتطيع جتاهـــل تبعاته 

الالحقة.
وبـــدأ هـــذا التغييـــر عندما أعلن ســـبعة 
وزراء من حكومة احلبيب الصيد عن تأييدهم 
ملبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي لتشكيل 
حكومة الوحدة الوطنيـــة، حيث اعتبروا في 
بيان مشترك لهم أن تشـــكيل حكومة الوحدة 
الوطنية ”هو السبيل األمثل للخروج بالبالد 
مــــن األوضـــاع االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 

والسياسية الصعبة التي تعيشها“.
ووقـــع علـــى البيـــان املشـــترك، خميـــس 
اجلهيناوي وزير اخلارجية، وسلمى اللومي 

وزيـــرة الســـياحة، ويوســـف الشـــاهد وزير 
الشؤون احمللية، وناجي جلول وزير التربية، 
وسعيد العايدي وزير الصحة، وأنيس غديرة 

وزير النقل، وسليم شاكر وزير املالية.
وكان ميكـــن لهـــذا املوقـــف الـــذي وصفه 
مراقبون وسياســـيون بأنـــه ”انقالب واضح 
على رئيس احلكومة احلبيب الصيد“، أن مير 
دون إثـــارة الكثير من اجلـــدل حوله باعتبار 
أن الـــوزراء املعنيني ينتمـــون إلى حركة نداء 
تونس التي ُتطالب جهرا برحيل الصيد، وهو 
بذلك يخدم موقف الرئيس السبســـي، غير أن 
ما رافقه من تغير فـــي موقف بعض األحزاب 
األخرى، وخاصة منها حركة مشـــروع تونس 
التي أسسها محسن مرزوق، جعله يبدو كأنه 
ورقة سياسية مدروسة لّوح بها السبسي في 
وجه الصيد الذي بـــات واضحا أنه بدأ يفقد 
ســـيطرته على فريقه احلكومـــي، األمر الذي 

يجعله عرضة البتزاز سياسي مكشوف.
ولم ينتظر محســـن مرزوق، املنسق العام 
حلركة مشروع تونس، كثيرا، حيث تسلل من 
هذه الثغرة التي أحدثها الوزراء الســـبعة في 
متاســـك حكومة احلبيب الصيد، وسارع إلى 
دعوة الصيد وبقيـــة أعضاء فريقه احلكومي 
إلى ”االستقالة في أقرب وقت ممكن والتحول 

إلى فريق تصريف أعمال“.
وكان مـــرزوق قد صرح الســـبت املاضي 
بالقول ”أمتنى أن تصدر املبادرة من احلبيب 
الصيد وأن يعلن اســـتقالته قريبا“، الفتا إلى 
أن موقفه الذي عكس استدارة عنيفة باعتباره 
لم يكن قبل ذلـــك يطالب برحيل الصيد، يأتي 
على خلفية ما وصفه بـ“الغموض الذي أصبح 
يشـــوب احلياة السياســـية، وبـــروز عالمات 
التوتـــر بني مؤسســـتي رئاســـة اجلمهورية 

ورئاسة احلكومة“، على حد تعبيره.
وأكد في املقابل، أن دعوة رئيس احلكومة 
إلى االســـتقالة ”هـــي من باب احلفـــاظ على 
عالقات االحترام والتناســـق بني مؤسســـتي 
رئاسة احلكومة ورئاسة اجلمهورية“، مشددا 
في هذا السياق على ضرورة أن يجري تغيير 

احلكومة ”بسالســـة ودون تشـــويش“. ويرى 
مراقبـــون أن هذا املوقف الذي أعلنه محســـن 
مرزوق، أفقد رئيس احلكومة احلبيب الصيد 
هامش املنـــاورة السياســـية، وجعله يقترب 
من اخلروج من املعادلة السياســـية قبل نحو 
20 يوما من انتهاء املشـــاورات اجلارية حول 
حكومـــة الوحـــدة الوطنية التـــي ُيفترض أن 
تنتهي في 25 من الشهر اجلاري، أي بالتزامن 

من الذكرى الـ59 لعيد اجلمهورية.
وتتوقع األوســـاط السياســـية التونسية 
أن ُيعلن الرئيس الباجي قائد السبسي بهذه 
املناســـبة عن اسم الشـــخصية التي ستتولى 
رئاســـة حكومـــة الوحدة الوطنيـــة املقترحة، 
خلفا للحبيـــب الصيد، ما يعنـــي أن عناصر 
املعادلـــة اكتملـــت، وهـــي بحاجة فقـــط إلى 
ُمخرجات سياســـية ضامنة لهـــا. غير أن ذلك 
لـــم يحجب القلـــق املتزايد مـــن تداعيات هذا 

الصـــراع، ومن حالـــة الفراغ التي يخشـــاها 
اجلميـــع، ال ســـيما علـــى ضوء الشـــلل الذي 
أصاب عمل مؤسســـات الدولـــة التي تعيش 
حالة انتظار وجمـــود، جعلت التحذيرات من 
اجتاه البالد نحو االنهيار السياسي تتصاعد 

تباعا.
وفي ســـياق تلـــك التحذيـــرات املتجددة 
على وقع األزمة املفتوحـــة التي زادها ”متّرد 
وزراء حركة نداء تونس على رئيس احلكومة 
احلبيـــب الصيـــد“ تعقيدا، لم يتردد ســـامي 
الطاهري، األمني العام املساعد لالحتاد العام 
التونســـي للشـــغل، (أكبر منظمـــة نقابية في 
البـــالد)، في القول إن الوزراء الســـبعة الذين 
دعمـــوا مبادرة الرئيس السبســـي لتشـــكيل 
حكومة وحدة وطنية ”ال ميلكون اجلرأة ألنهم 

لم يّقدموا استقاالتهم من احلكومة“.
وذهـــب الطاهـــري فـــي تدوينة نشـــرها 

على صفحته الرســـمية على موقع التواصل 
االجتماعي فيســـبوك إلى أبعد من ذلك، حيث 
حـــذر من االنقالب قائال ”أليـــس هذا تعجيال 
باالنقالب“، وذلك في إشـــارة إلى القيادي في 
حركـــة نداء تونـــس عبدالعزيـــز القطي الذي 
اعتبـــر في تصريحات ســـابقة ”أنـــه ال يوجد 
وزير داخلية في احلكومة احلالية، وأن املدير 

العام لألمن الوطني جاسوس“.
وعلى ضوء هذه التطورات التي ســـتكون 
التوازنـــات  علـــى  مباشـــرة  تأثيـــرات  لهـــا 
السياســـية الراهنـــة، تبـــدو أيـــام احلكومة 
احلالية قد اقتربت مـــن نهايتها، خاصة وأن 
حركـــة النهضة اإلســـالمية برئاســـة راشـــد 
الغنوشـــي التي تتحرك وفق سياسة مجاراة 
احلراك العام في البالد، ال ُيستبعد أن تتخلى 
نهائيـــا عن احلبيب الصيـــد، إن حصلت على 

ما ُتريد.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت الرابطة الجزائرية 
لحقوق اإلنسان (منظمة 

حقوقية مستقلة)، إن فرنسا 
التي سّنت قانونا يجرم إنكار 

مزاعم إبادة األرمن، ترفض 
حتى اآلن االعتراف بـ“جرائمها 

االستعمارية“ في الجزائر، 
التي قتلت فيها 10مئات 

اآلالف من األشخاص.

◄ وجه برلمانيو حزب 
التقدم واالشتراكية، المشارك 

في الحكومة المغربية، رسائل 
إلى رؤساء كل من الحكومة 

ومجلسي البرلمان وبرلمانيي 
المجلسين، لدعم ترشيح 
مروان البرغوثي، النائب 
الفلسطيني المعتقل في 

السجون اإلسرائيلية منذ 2002، 
لنيل ”جائزة نوبل للسالم“ 

للعام 2016.

◄ أفادت مصادر إعالمية 
تونسية السبت بأن 8 جثث 
لتونسيين عثر عليها قبالة 

السواحل الليبية، وكان 
أصحاب الجثث قد غرقوا في 

مركب يقل 28 مهاجرا.

◄ قتل اثنان من عناصر أمن 
البحث الجنائي وأصيب 4 
آخرون، األحد، إثر تفجير 
سيارة مفخخة في شارع 

البيبسي بالفويهات بمدينة 
بنغازي الليبية.

◄ حذر وزير الشؤون الدينية 
الجزائري محمد عيسى من 

محاوالت المساس بمرجعية 
بالده الدينية ووحدتها 
الوطنية، مجددا رفض 
الجزائر أن تكون طرفا 

في أي صراع طائفي في 
العالم.

باختصار

السبسي يضيق الخناق على الصيد لدفعه إلى االستقالة

[ سبعة وزراء {يتمردون} على رئيس الحكومة [ مرزوق يدعو الصيد إلى االستقالة في أقرب وقت
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فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - تواجه حكومة عبداإلله بن كيران 
انتقادات شـــديدة نتيجـــة إخفاقها في العديد 
من امللفات املطروحة املتعلقة بحقوق اإلنسان، 
حيث ســـجلت العديد من الوجـــوه احلقوقية 
فـــي املغرب، عجز احلكومة التي يقودها حزب 
العدالة والتنمية اإلسالمي والتي لم يتبق من 
عمرها سوى أسابيع قليلة على نهاية واليتها، 
عن كســـب رهان حتديث املغرب وفشـــلها في 

إصالح املؤسسات.
وفي هذا الصـــدد، أكدت خديجة منفلوطي 
الناشطة احلقوقية ورئيسة االئتالف الوطني 
للمناصفة في تصريح لـ“العرب“، أن ”حكومة 

بن كيران لم تلتزم بدورها الدستوري، وفشلت 
في تنزيل عدد كبير من النصوص الدستورية 
والقوانني التنظيمية املتعلقة بحقوق اإلنسان، 
إلـــى جانب أن العديد مـــن امللفات اإلصالحية 
ظلـــت معلقة، كمـــا أننا ســـجلنا كيفية تعامل 
هذه احلكومة مع امللفات املطلبية واحلقوقية، 
ومحاولة قمعها وإقصائها لعدد من احلركات 

االحتجاجية وإسكات األصوات النقابية“.
وتابعت منفلوطـــي أن ”احلكومة املغربية 
لم تســـتطع أن ترتقي بحقوق اإلنسان، وبعدم 
تفعيلها للمناصفـــة ومكافحة التمييز كما هو 
منصوص عليه في الدســـتور، واســـتمرت في 
ضرب املكتســـبات وجتاهل النص الدستوري، 
وعجـــزت عن توفيـــر قضاء عـــادل بالرغم من 

املجهودات واخلطط، إال أنه ال يزال هناك تفش 
للرشاوى واحملسوبية والزبونية والفساد في 

اإلدارات العمومية“.
ومـــن جهتهـــا قالـــت جميلة الســـيوري، 
احلقوقيـــة املغربية ورئيســـة جمعيـــة عدالة 
لـ“العرب“، ”عشـــنا خيبة أمـــل كبيرة مع هذه 
احلكومة التي أجهزت على جميع املكتسبات، 
نتيجة عدم توفرها على استراتيجية واضحة 

في مجال حقوق اإلنسان“.
وأضافت الســـيوري ”كنا نأمل من احلزب 
احلاكـــم أن يســـتجيب جلـــل مطالـــب احلركة 
احلقوقيـــة، خاصـــة تلـــك التـــي لهـــا عالقـــة 
باالتفاقيـــات واملعاهدات الدوليـــة، واالنفتاح 
علـــى كل الفعاليات احلقوقية من خالل مقاربة 

تشاركية تهدف إلى إصالح العديد من امللفات 
املطروحة، لكننا مع األســـف تفاجأنا مبحاولة 
هذا احلزب املعروفة مرجعيته إقصاء وتهميش 
الفعاليـــات احلقوقية واملدنية واإلفراد بتنزيل 

قوانني رجعية“.
احلكومة  احلقوقيـــة  الناشـــطة  وحملـــت 
املغربيـــة مســـؤولية إهدار الزمن التشـــريعي 
وعدم ســـعيها إلى مالءمـــة القوانني مع روح 
الدستور، متهمة إياها بانتهاك سيادة القانون 

من خالل قمعها لالحتجاجات الشعبية.
ويتبـــّني من خـــالل ما تشـــهده الســـاحة 
املغربيـــة من تصاعـــد لالحتجاجـــات املنددة 
بعدم وفاء احلكومة لتعهداتها تراجع شعبية 

احلزب احلاكم. 

حصيلة حكومة بن كيران في ميزان الحقوقيين

بدأ العد التنازلي ملشاورات مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي أطلقها الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي دون حتقيق التوافق الالزم حولها خاصة مع رفض رئيس احلكومة 

احلالية تقدمي االستقالة. 

{منـــذ مدة ونحن نســـعى للوصول إلى تحالفـــات قبلية، ولكن النظام السياســـي ونمط االقتراع ال أخبار

يسمحان بذلك. ومنذ 20 سنة دخلنا في نظام الالئحة، لكن ال يوجد تحالف بالمعنى الحقيقي}.

امحند العنصر
األمني العام حلزب احلركة الشعبية في املغرب

{يجـــب علـــى الجيـــش وكـافة األســــالك األمـنيـــة أن تتحلى بالعـمـــل المنســـق والمتكاتف، 

والمتفاني والكفيل بإحباط وإفشال األعمال اإلرهابية وتحصين مقومات األمن القومي}.

أحمد قايد صالح
رئيس أركان اجليش اجلزائري

أسبوع الحسم  

سامي الطاهري:

الوزراء السبعة ال يملكون 

الجرأة ألنهم لم يقدموا 

استقاالتهم

داعش يدافع عن {مربعه 

األخير} في سرت
} طرابلــس - أفـــادت مصادر عســـكرية من 
قـــوات البنيـــان املرصوص املواليـــة حلكومة 
الوفـــاق الليبيـــة، األحـــد، بأن تنظيـــم داعش 
أصبـــح يدافع عن ”مربعه األخيـــر“ في مدينة 
ســـرت وأن القوات احلكومية تواصل تقدمها 
رغـــم املقاومة الشرســـة من عناصـــر التنظيم 

اإلرهابي.
وقالـــت نفس املصـــادر إن ”ســـالح اجلو 
الليبي ساهم في القصف املكثف ملجمع قاعات 
واقادوقـــو (مجمع قاعات ضخـــم في املدينة)، 
الذي يعـــد احلصن األخير األساســـي لداعش 

في سرت“.
وأضافت أن ”ليبيا تســـجل اآلن عمليا أول 
انتصار نهائي على التنظيم الدولي املتشـــدد 
على أراضيهـــا، وعليه فـــإن احلكومة الليبية 
واملجتمع الدولي مطالبان باإليفاء بتعهداتهما 
جتاه اجلرحى، والوضع اإلنساني املتردي في 

املناطق احملررة من سيطرة داعش“.
وبحســـب املركز اإلعالمي لقـــوات البنيان 
املرصـــوص، فإن القوات احلكومية ســـيطرت 
خالل املعـــارك التي بدأت منذ اجلمعة املاضي 
على حي الـ700 بالكامل والواقع وســـط مدينة 
ســـرت. وميثل حي الـ700 موقعا استراتيجيا 
يفصل بني القـــوات احلكومية، واملربع األخير 
للتنظيـــم الواقع في ما يعـــرف مبجمع قاعات 

واقادوقو.



للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، أن الحكومة 
تعمل على مشروع من شأنه 
أن يسمح في نهاية المطاف 

للراغبين من الالجئين السوريين 
بالحصول على الجنسية 

التركية. 

◄ أسفرت فيضانات ناجمة 
عن أمطار غزيرة عن سقوط 43 

قتيال على األقل، قضى معظمهم 
في قرية قريبة من الحدود 

مع أفغانستان، وفق ما أفاد 
مسؤولون األحد. 

◄ فتح مسجد ”النور“ بنيس 
جنوب شرق فرنسا السبت للمرة 

األولى أبوابه أمام المصلين، 
وذلك بعد انتظار استمر 15 عاما 

بسبب معارضة رئيس البلدية 
من حزب الجمهوريين اليميني. 

◄ عثرت فرق اإلنقاذ، األحد، 
على بقايا طائرة مكافحة حرائق 
غابات كانت اختفت عن شاشات 
الرادار صباح الجمعة في منطقة 

إيركوتسك ولم ينج أي من 
ركابها العشرة، بحسب ما أعلن 

مصدر رسمي.

◄ تظاهر اآلالف من البوذيين 
وبينهم رهبان، األحد، في غرب 

بورما احتجاجا على قرار 
للحكومة يهدف إلى االعتراف 

بالمجموعة اإلسالمية في هذه 
المنطقة، كما أكد المنظمون. 

◄ قالت أندريا ليدسوم، وهي 
واحدة من خمسة مرشحين 

لخالفة ديفيد كاميرون في رئاسة 
الوزراء، األحد، إنها ستسرع في 
بدء عملية التفاوض على شروط 

خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي.
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أخبار

باختصار

«نريد ضمانات حول إقامة األوروبيني وحقوقهم في أســـكتلندا، إذ يشعر هؤالء الذين يعيشون 

ويعملون في هذا البلد بالقلق بشأن تداعيات نتائج االستفتاء البريطاني على مستقبلهم». 

نيكوال ستيرجن
رئيسة وزراء أسكتلندا

«االتحـــاد األوروبـــي وبعد صدمة البريكســـت، مطالب بأن يتصدى وبشـــكل عاجل للمشـــاكل 

امللموسة  وأال يرسم رؤى كبيرة للمستقبل، إذا أراد استعادة ثقة الشعوب األوروبية».

فولفغانغ شويبله
وزير املال األملاني

} لنــدن - رفضت تيريزا ماي، وزيرة الداخلية 
فـــي حكومـــة المحافظيـــن البريطانيـــة مزاعم 
منافســـها وزير العدل مايكل غوف، بأنه يتعّين 
على المرشـــح لخالفة رئيـــس الحكومة ديفيد 
كاميـــرون، الذي أعلن اســـتقالته، بأن يكون من 
الداعمين لحملة الخروج من االتحاد األوروبي، 
وشددت على أن البالد بحاجة إلى رئيس وزراء 
يوحد صفوف من صوتوا للخروج ومن صوتوا 

لصالح البقاء.
وتعهـــدت مـــاي بالتقريب بين معســـكري 

”الخروج“ و“البقاء“ وحكم البالد ككل. 
وقالت ”بريطانيـــا بحاجة إلى من هو أكثر 
قدرة من مجرد إدارة البالد للخروج بسالســـة“ 

مـــن االتحـــاد الذي اســـتمر أكثر مـــن 40 عاما. 
قبل  وكانت ماي من الداعميـــن لحملة ”البقاء“ 
أن يصـــوت 52 بالمئـــة ممن أدلـــوا بأصواتهم 
لصالـــح تخلـــي بريطانيـــا عـــن عضويتها في 
االتحـــاد األوروبي، بينما أّيـــد 48 بالمئة منهم 

البقاء ضمن التكتل. 
وقـــال منافســـاها مايـــكل غـــوف وأندريا 
ليدســـوم المرشـــحان للفوز بزعامـــة الحزب – 
ورئاســـة الحكومة- إنه ال يجوز أن يقود البالد 
مـــن لـــم يؤمن بضـــرورة الخروج مـــن االتحاد 

األوروبي منذ البداية. 
لكن ماي رفضت ذلـــك وقالت في مقابلة مع 
”أي تي فـــي“ ”األمـــر ال يتعلق بأفـــكاري خالل 

10 أيـــام الماضيـــة“، متعهـــدة بالتقريـــب بين 
المعسكرين في سبيل ”التحرك قدما“. 

وحـــازت ماي علـــى تأييد أكثر مـــن 70 من 
نـــواب الحزب فـــي مجلس العمـــوم بمن فيهم 
الوزراء كريـــس غرايلينغ وجاســـتين غرينينغ 

وديفيد مونديل.
وقـــال غـــوف، وزيـــر العـــدل فـــي حكومة 
المحافظين في مقابلة مع بي بي ســـي ”وجود 
بوريس جونســـون ضمن األســـماء المتنافسة 

على زعامة الحزب، يعتبر خيانة“.
وكان ترشـــح غـــوف مفاجئـــا، إذ كان مـــن 
المتوقـــع علـــى نطـــاق واســـع أن يؤيـــد وزير 
العـــدل ترشـــح بوريس جونســـون الـــذي قاد 

معسكر االنفصال في االستفتاء األخير وعمدة 
لندن السابق. ولكن جونســـون أصاب الشارع 
السياســـي بصدمة قوية عندمـــا أعلن إحجامه 

عن الترشح الخميس.
ويشـــارك في سباق الزعامة المحتدم أيضا 
كل من ســـتيفن كـــراب وأندريا ليدســـوم وليام 
فوكس. وتم تحديد مهلة للمرشـــحين الخمسة 
تنتهي، الثالثاء، لحشد أكبر قدر من التأييد من 
النواب المحافظين الــــ329 في مجلس العموم 
قبل إجراء الجولة األولـــى من التصويت التي 
ستشـــهد خـــروج المرشـــح الـــذي يفـــوز بأقل 
عـــدد من األصـــوات، وهكذا حتى لـــن يبقى إال 

مرشحين اثنين.

ماي ترد على غوف: بريطانيا تحتاج إلى رئيس وزراء يوحد الصفوف

} داكا - بدأت في بنغالديش، األحد، مراســــم 
حــــداد وطنــــي تســــتمر ليومني إثــــر االعتداء 
الدامــــي على مطعم خلــــف 20 قتيال بينهم 18 
أجنبيا، في حني تؤكد الســــلطات أن االعتداء 
نفذتــــه مجموعــــة إســــالمية متطرفــــة محلية 

وليس تنظيم الدولة اإلسالمية.
ودعت رئيســــة الوزراء شــــيخة حســــينة 
واجــــد، وهــــي تعلن احلداد الســــبت في كلمة 
متلفــــزة، املتطرفــــني إلى ”التوقــــف عن القتل 

باسم الدين“.
وهذا االعتداء الذي أثار تنديدا في العالم، 
اســــتهدف مطعما فــــي العاصمــــة دكا يرتاده 
أجانب وبني ضحاياه تسعة إيطاليني وسبعة 
يابانيــــني وأميركــــي. وتبنــــى تنظيــــم الدولة 
اإلســــالمية االعتداء قائال إنــــه هاجم جتمعا 

”لرعايا دول صليبية“.
وقال موقع ”ســــايت“، الذي يتولى مراقبة 
مواقع املتشــــددين على اإلنترنــــت، إن تنظيم 
الدولة اإلسالمية نشر صورا السبت خلمسة 
مقاتلني أمام علم أســــود قال إنهم شاركوا في 

الهجوم.
ولم يتم التأكد من هذه املزاعم، إال أن وزير 
الداخلية في بنغالديش أسد الزمان خان قال 
في وقــــت متأخر الســــبت، إن تنظيــــم الدولة 
اإلســــالمية وتنظيم القاعدة غير ضالعني في 

الهجوم.
وكرر رواية احلكومة بأن متشددين 

محليــــني مســــؤولون عن سلســــلة 
جرائــــم قتــــل وقعت فــــي البالد 
خــــالل األشــــهر الـــــ18 األخيرة. 
وقال خــــان ”هذا العمــــل نفذته 
جماعة مجاهــــدي بنغالديش“. 
مجاهــــدي  جماعــــة  وتزعــــم 

بنغالديــــش أنهــــا متثــــل تنظيم 
الدولة اإلسالمية في البالد.

وقتلــــت قــــوات األمــــن ســــتة مــــن 
محتجزي الرهائن عند انتهاء العملية وألقت 
القبض على سابع يجري استجوابه. وأوضح 
الوزيــــر ”أنهــــم أعضاء في جماعــــة مجاهدي 
بنغالديــــش“، وهــــي مجموعة محظــــورة منذ 
أكثــــر مــــن عشــــر ســــنوات، مضيفا ”ليســــت 

لهم أي صلة بتنظيم الدولة اإلسالمية“.
وأقــــدم مهاجمــــون مدججون بالســــالح، 
اجلمعة، علــــى قتل معظم الرهائن بالســــالح 
األبيــــض، كما قتلوا اثنني من رجال الشــــرطة 

في بداية الهجوم.
وتأتــــي عمليــــة احتجــــاز الرهائــــن غيــــر 
املســــبوقة بخطورتهــــا فــــي بنغالديــــش بعد 
أشــــهر من أعمال عنف شهدت اغتيال مثقفني 
ومدونــــني علمانيني وعناصــــر ألقليات دينية 
كان قد تبناها تنظيم الدولة اإلســــالمية، الذي 

تنفي السلطات وجود عناصر له في البالد.
ويقول محللون إن ســــلطات بنغالديش ال 
تريــــد اإلقرار بوجود هــــذا التنظيم أو تنظيم 
القاعدة على أراضيها خشــــية أن يســــهم ذلك 

في إبعاد العديد من املستثمرين. 
واعتبر احمللل في صحيفة ”ديلي ســــتار“ 
شــــاهد األنام خان أنه بعد االعتداء األخير لم 
يعد بوســــع احلكومة أن تنفي بشكل منطقي 
الوجــــود النشــــط ملثــــل هــــذه التنظيمات في 

البالد.
وقال خان ”لســــنا متأكديــــن من أن هؤالء 
األشــــخاص على صلة عضويــــة مبجموعات 
متطرفة دولية لكن علــــى احلكومة أن تعترف 
ببصمة تنظيم الدولة اإلسالمية في هذا البلد 

وتكرار النفي لن يغير من ذلك شيئا“.
ومت تنكيس األعالم على املباني الرسمية 
وتنظيم مراســــم دينيــــة ترحما على 
ضحايا االعتداء في أنحاء البالد.

مقتــــل  إيطاليــــا  وأعلنــــت 
تســــعة من مواطنيها في حني 
أعلنت اليابان مقتل سبعة من 
رعاياها. وعبر رئيس الوزراء 
عن  آبــــي  شــــينزو  اليابانــــي 
”غضبه الشديد ملقتل هذا العدد 

من األبرياء بسبب اإلرهاب“.
وقتل في االعتداء أميركي وطالبة 
هندية تــــدرس في جامعة بيركلــــي عمرها 19 
عاما. وأنقذت قوات األمن 13 رهينة على األقل 

بينهم ثالثة أجانب.
وقالت طوكيو إن اليابانيني السبعة الذين 
قتلوا في الهجوم كانوا يعملون في مشــــاريع 

ترتبــــط بوكالــــة اليابــــان للتعــــاون الدولــــي، 
وهــــي وكالة مســــاعدات أجنبيــــة. وذكر وزير 
االتصــــاالت فــــي بنغالديش عبيــــد القدير أن 
ستة من اليابانيني كانوا في داكا يعملون في 

مشروع خاص مبترو األنفاق.
وأكدت وســــائل إعــــالم إيطاليــــة أن عددا 
من الضحايــــا اإليطاليني يعملــــون في قطاع 
املالبس فــــي بنغالديــــش وحجمــــه 26 مليار 
دوالر. ويذكر أن قطاع املالبس في البالد ميثل 

80 باملئة من صادراتها.
وروى ناج بنغالــــي أن محتجزي الرهائن 
قســــموا رواد املطعم إلــــى مجموعتني واحدة 
وأبــــدوا  للبنغاليــــني،  واألخــــرى  لألجانــــب 

بوضوح نيتهم في قتل غير املسلمني.

وقــــال الناجــــي لصحيفــــة ”دكا تريبيون“ 
طالبــــا عدم كشــــف هويتــــه، ”كانــــوا يقولون 
باســــتمرار ال تخافوا، نحن هنا لقتل األجانب 
وغير املســــلمني. صلــــوا لله.. صلــــوا خمس 

مرات يوميا“.
ومــــن ناحيته قــــال الوزيــــر إن املهاجمني 
”شــــبان متعلمني جيــــدا ومــــن ذوي حتصيل 
جامعي ولم يأت أي منهم من مدرسة قرآنية“.
وأوقفت سلطات بنغالديش الشهر املاضي 
11 ألف شــــخص بينهم املئــــات من املتطرفني 
اإلسالميني، وذلك ردا على موجة من عمليات 

القتل تشهدها البالد منذ أشهر.
وأبــــرز األحــــزاب اإلســــالمية فــــي البالد 
ممنوعة من املشاركة في االنتخابات، حيث زج 

بأغلب قادتها في السجن أو أنهم أعدموا إثر 
محاكمتهــــم على دورهم في حرب االســــتقالل 
عن باكستان في العام 1971. ونددت املعارضة 
بحملة االعتقاالت األخيرة ورأت فيها محاولة 

لكتم أي صوت مخالف.

 بنغالديش تنكر وجود داعش في البالد خوفا على االستثمارات
[ حملة االعتقاالت الضخمة لم تنه األعمال اإلرهابية [ رئيسة الوزراء: على المتطرفين التوقف عن القتال باسم الدين 

الهجوم اإلرهابي غير املسبوق في بنغالديش اجلمعة املاضي والذي خلف 20 قتيال بينهم 
18 أجنبيا، نسب إلى جماعة متطرفة محلية رغم تبني تنظيم داعش للعملية، ويقول محللون 
إن إنكار السلطات لوجود داعش في البالد مرده اخلوف من هجرة االستثمارات األجنبية.  

تحديات كبيرة 

11 ألف شـــخص بينهـــم املئات من 

املتطرفـــني أوقفتهـــم الســـلطات 

الشـــهر املاضـــي، ردا على موجة من 

عمليات القتل تشهدها البالد

◄

} برلــني- قــــال وزيــــر االقتصــــاد األلماني 
زيغمار غابرييل، الســــبت، إنــــه يتوجب على 
ألمانيــــا أن تعرض الجنســــية على الشــــباب 
البريطاني الذين يعيشــــون فيهــــا بالنظر إلى 
أن الناخبين األكبر ســــنا فــــي إنكلترا وويلز، 
هم الذيــــن صوتوا لتأييد خــــروج بالدهم من 

االتحاد األوروبي.
االنســــحاب  لتأييد  بريطانيــــا  وصوتــــت 
بنســــبة 52 بالمئة مقابل رفــــض 48 بالمئة له، 

مما تسبب في عدة انقسامات بالبالد.
الحــــزب  مؤتمــــر  فــــي  غابرييــــل  وقــــال 
الديمقراطي االشــــتراكي الــــذي ينتمي له في 
برليــــن ”لهذا الســــبب يجب علينــــا أال نقطع 
خطــــوط الرجــــوع عليهم“. وأضــــاف أن على 
ألمانيــــا التفكيــــر في مــــا يمكنهــــا أن تقدمه 

للمغتربين البريطانيين الشباب لديها. 
الديمقراطــــي  الحــــزب  أن  إلــــى  وأشــــار 
االشــــتراكي كان دائما مؤيدا للســــماح بحمل 

جنسية مزدوجة. 
وقــــال ”دعونــــا نعرض ذلك على الشــــباب 
مــــن البريطانيين الذين يعيشــــون في ألمانيا 
وإيطاليا وفرنســــا حتى يتســــنى لهــــم البقاء 

كمواطنين في االتحاد األوروبي“.
ودعا حزب الخضــــر المعارض أيضا إلى 
تســــهيل حصول البريطانيين الذين يعيشون 

في ألمانيا على جوازات سفر ألمانية.
وفي تصريحات منفصلة دعا غابرييل إلى 
خفض عــــدد المفوضين في االتحاد األوروبي 
كما دعا بروكسل إلى إعادة النظر في الطريقة 

التي تخصص بها بنود ميزانيتها، وذلك بعد 
أكثــــر من أســــبوع من تصويــــت البريطانيين 

لصالح الخروج من التكتل.
وقــــال فــــي مقابلــــة مــــع صحيفــــة ”نويه 
الســــبت  نشــــرت  تســــايتونج“  أوزنابروكــــر 
”أوروبــــا التــــي فيهــــا 27 مفوضا يريــــدون أن 
يثبتوا ألنفســــهم أمرا ليس منطقيا.. سيكون 
مــــن الجيــــد أن نخفض هذا العدد“. وتســــبب 
قــــرار الناخبين فــــي بريطانيا فــــي 23 يونيو 

بتأييد انسحاب بالدهم من االتحاد األوروبي 
في هزة في األســــواق المالية وأزمة سياسية 
في بريطانيا وأثار مخاوف بشــــأن مســــتقبل 

االتحاد. 
وقال غابرييل -الذي يشغل أيضا منصب 
خــــروج  إن  األلمانيــــة-  المستشــــارة  نائــــب 
بريطانيــــا ال يهــــدد االتحــــاد األوروبــــي بــــل 
ويطــــرح احتماال بعــــودة بريطانيا لالنضمام 
إلى االتحاد خــــالل عقود قليلة خاصة بعد أن 

صوت الناخبون األصغر ســــنا بأغلبية كبيرة 
لصالح البقاء في التكتل. 

وأضاف ”نحتاج للبقاء على اتصال بهم.. 
إذا أردنــــا أن يظــــل ألبنائنــــا وأحفادنا صوت 
في العالم فســــنحتاج لصوت أوروبي موحد. 
حتــــى بريطانيا العظمى أو ألمانيا لن تتمكنا 
من توصيل صوتهما للعالم منفردتين من اآلن 

فصاعدا“.
وقــــال غابرييــــل إن على االتحــــاد معاملة 
بريطانيــــا بعدالة، لكنه أضــــاف ”لن يكون من 
المقبول من الحكومة البريطانية أن تتفاوض 
اآلن على االنســــحاب والعالقات المســــتقبلية 
مع االتحاد األوروبي في نفس الوقت ليتسنى 
لهــــا اختيــــار األفضل لهــــا فقط من مســــاري 

التفاوض“.
واتهــــم بروكســــل بالتدخــــل ”الثانــــوي“ 
في شــــؤون يمكــــن أن تدار بشــــكل أفضل من 

المحليات أو الدول منفردة. 
وبشــــأن ميزانيــــة االتحــــاد قــــال إنــــه من 
الضروري مراجعة ما إذا كان يجب االستمرار 
في إنفاق نحو 40 بالمئة من التمويل في قطاع 
الزراعة بينما يتم إنفاق أموال أقل بكثير على 
األبحاث واالبتكار والتعليــــم. وأضاف أيضا 
أنه يتوجب علــــى االتحاد األوروبي تشــــكيل 

جيش أوروبي مشترك.
وقال غابرييل إن االتحاد األوروبي سيقبل 
بالتأكيد بعضوية أسكتلندا بشكل منفرد، إذا 
ما تمكنت من االستقالل عن المملكة المتحدة 

ورغبت في االنضمام إلى التكتل.

الشباب.. رهان األوروبيني

أملانيا تستفز معسكر الخروج بعرض جنسيتها على الشباب البريطاني
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الهجوم الدامي 
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} قــــدم األكادميي العراقــــي عصام اخلفاجي، 
للشــــأن  للتنميــــة  املتحــــدة  األمم  مستشــــار 
الســــوري، رؤية جديدة في مــــا يخص النظام 
السياســــي لكل مــــن العراق وســــوريا تقضي 
باســــتناد الســــلطة التشــــريعية إلــــى نظــــام 
املجلســــني، األول للنواب والثاني للشــــيوخ، 
وأوضح أن مثل هذا النظام يتوافق مع ظروف 
العــــراق وســــوريا البلديــــن اللذيــــن يتميزان 
بالتنوع القومي والطائفي والديني، حيث يتم 
اخلضوع ملمثلــــي األغلبية في مجلس النواب 
من جهة ومتكني األقليات من أن يكون لها رأي 
مؤّثر في صنع القــــرار الوطني ويضع قيودًا 
على اســــتبداد األغلبية الطائفيــــة أو القومية 

العددية عبر مجلس الشيوخ.
وفــــي بحث مطول صدر له قبــــل أيام، قال 
عصام اخلفاجي إن استمرار العنف والفوضى 
في العراق، والشلل الذي تعاني منه مؤسسات 
الدولة، أثبت أن انتخاب مجلس للنواب ليس 
ضمانة كافية لقيام نظام سياسي دميقراطي، 
وشــــدد على ضرورة وجود مؤسسات وآليات 
متنــــع اســــتبداد األغلبية، وتضمــــن ملكونات 
األمة كافة حقها في التشــــريع واحلكم وإدارة 

شؤون الدولة.
ورّكز فــــي بحثه على طريقــــة التعامل مع 
التنوع القومي والديني واملذهبي في العراق 
التي حتكم  وسوريا، و“احملاصصة الطائفية“ 
العراق ما بعد البعث، وقال إن نظام املجلسني 
”لن يقضي على احلــــذر املتبادل بني القوميات 
والطوائــــف الدينيــــة واملذهبيــــة فــــي املــــدى 
القريــــب، لكنه ســــيضع قيودًا على اســــتبداد 

األغلبية الطائفية أو القومية العددية“.
ونّبــــه اخلفاجــــي، املختــــص فــــي العلوم 
السياســــية واالقتصاديــــة، إلى أن الدســــتور 
العراقي الذي مت إقراره عام 2005 يشترط مثل 
هذا احلل، حيث تنــــص املادة 48 منه ”تتكون 
الســــلطة التشــــريعية االحتادية مــــن مجلس 
النــــواب ومجلس االحتاد“، وهو مجلس يضم 
ممثلني عــــن األقاليم واحملافظات، وانتقد عدم 
تنفيذ هذا النص الدستوري بعد إحدى عشرة 

ســــنة من إقرار الدســــتور، وقال إن هذا دليل 
على أن مبدأ مجلس الشيوخ سيواجه برفض 

من أي أغلبية برملانية في العراق وسوريا.
وأســــهب الباحــــث في توضيــــح ما ميكن 
لنظام املجلسني حتقيقه في ظل ظروف هذين 
البلدين، وكيف ميكن أن يدفعا عملية التحول 
الدميقراطي إن متّكنا من تبّني مشــــروع قابل 
ألن يتيــــح لكل مكونــــات املجتمع أن يكون لها 

دور في صنع السياسات الوطنية.

واقع مشوه

 أّكــــد الباحث في معهد الشــــرق األوســــط 
بواشــــنطن على وجــــود اســــتقطاب حاد بني 
أبناء الطوائــــف والقوميات في هذين البلدين 
املعنيني، أدى إلى اتخاذ النضاالت الهادفة إلى 
إســــقاط نظامي البعث أبعادًا مشّوهة أنتجها 
واقع مشــــوه، وانتقــــد جزءًا مــــن املعارضات 
ألنها كّرست هذا التشويه ألنها مستفيدة منه، 
وقــــال إن العالــــم العربي واملنطقة لم يشــــهدا 
ُنظمًا أكثر وحشــــية من النظامني البعثيني في 
العراق وســــوريا، لكن برأيه ”وحشــــيتهما لم 
تقتصر على العدد الهائل ممن فقدوا أرواحهم 
أو الذيــــن تعرضــــوا للتعذيب في الســــجون 
أو املنفيــــني، بــــل فــــي كونهما شــــّوها الوعي 
السياســــي جليلني، مــــن خالل غســــيل دماغ 
مارسه نظام احلزب الواحد، ونشر الرعب عبر 
حتّكم أجهــــزة املخابرات وتغلغلهــــا في كافة 
مفاصل املجتمع�، ولفت إلى أن هذه الوحشية 
قادت إلى اعتياد العراقيني والســــوريني على 
ثقافة تتفّنن في التعصب والقســــوة مع من ال 

ينتمي إلى هوياتهم وشّوهت الوعي.
وبحــــث اخلفاجــــي فــــي جتربــــة العراق 
البرملانيــــة التــــي قــــال عنهــــا إن ”دميقراطية 
األغلبيــــة فــــي العــــراق بإيجابياتهــــا القليلة 
وسلبياتها الكثيرة تقدم دروسا غنية يجب أن 
يستفيد منها الشــــعب السوري“، مفترضا أن 
الســــوريني سيتجهون لصناديق االقتراع بعد 
إزاحة األســــد وبطانته عن السلطة، كما حدث 
في العــــراق، ورأى أن الفائز ســــيكون القوى 
اإلســــالمية الســــنية بأغلبية مقاعــــد البرملان 
نتيجــــة فقــــر الثقافة السياســــية، وانتشــــار 
الســــالح، فضال عــــن أن العمليــــة االنتخابية 
ســــتجري قبل قيام املؤسســــات غير املسّيسة 

الضرورية إلحالل الدميقراطية.
شــــدد عصام اخلفاجــــي علــــى أن املدخل 
لكبح اســــتبداد األغلبية هو نظام البرملان ذو 
للجمع  املجلسني، ووصفه بـ“احلل السحري“ 
بني مبدأي الدميقراطية األساسيني: اخلضوع 
لألغلبيــــة ومتكني األقلية من أن يكون لها رأي 
مؤثر في صنع القــــرار الوطني، ولفت إلى أن 

املجاميــــع الســــكانية املنتمية إلــــى قومية أو 
طائفة معّينة في العراق وسوريا تنزع للعيش 
في مناطق تكون غالبيتها السكانية من نفس 
طائفتها، ممــــا يعني أن متثيل احملافظات هو 

متثيل للطوائف أو القوميات.
وقال اخلفاجي إن ”مجالس الشــــيوخ في 
اجلمهوريــــات الدميقراطية تلعــــب دورا بالغ 
األهمية في احلفاظ على وحــــدة تلك البلدان، 
بوصفهــــا كابحــــة لطغيان األغلبيــــة العددية، 
ذلك أنها تتشــــكل على العموم كهيئات لتمثيل 
مناطق البلد وإعطاء كل منطقة صوتا مساويا 
للمناطق األخرى بغض النظر عن عدد ســــكان 
كل منطقــــة“، واســــتعرض بتفصيــــل جتارب 
الهنــــد وأملانيــــا والواليات املتحــــدة في هذا 

املضمار.

نموذج مقترح

حــــاول الباحث في دراســــته الصادرة عن 
مبــــادرة اإلصالح العربي اإلجابة عن ســــؤال 
كيف ميكن ملجلس شــــيوخ عراقي أو ســــوري 
أن يكــــون مرســــخا لنظــــام دميقراطي يضمن 
حقــــوق اجلميع، مــــن خالل وضــــع تفاصيل 
حــــول صالحيات مجلس الشــــيوخ ووظائفه، 
والتي يقع ضمنها برأيه التصويت في جلسة 
مشــــتركة مع مجلس  النــــواب على منح الثقة 
للحكومــــة ورئيســــها. وكذلك إقــــرار القوانني 
املصــــادق عليهــــا مــــن قبــــل مجلــــس النواب 
مع حقــــه في إعادتهــــا لتعديلهــــا، وفي حالة 
االختالف يتم التصويت في جلســــة مشتركة 
بني املجلسني، وهو ما يضمن تأثير األغلبية. 

وأيضــــا انتخاب رئيــــس اجلمهورية ورئيس 
الوزراء في جلسة مشتركة مع مجلس النواب 

وإقرار تعيني كل موظف غير ُمنتخب.
أمــــا عــــن تركيبــــة هــــذا املجلــــس فاقترح 
”املجموعة  األولــــى  مجموعتــــني،  اخلفاجــــي 
النوعيــــة“ التــــي ُتشــــكل عشــــرين باملئــــة من 
األعضــــاء مــــن ممثلــــي املهــــن والفعاليــــات 
واملنّظمات والنقابات والفّنانني واألكادمييني، 
أما املجموعــــة الثانية التي ُتشــــّكل 80 باملئة 
من األعضاء فهي من ميثــــل احملافظات، لكنه 
اعترف بتعقيد اختيار هؤالء في ظل التعقيدات 
االجتماعية في العراق وسوريا، حيث يتضمن 
مجلس النواب عددا من مرشحني يتناسب مع 
التوزيــــع الطائفــــي والعرقي، مــــا أنتج أزمة 
مســــتعصية في عمل الدولة، وشــــدد على أن 
ســــوريا ستواجه مشــــكلة أكثر تعقيدا خاصة 
وأن العرب السنة ميثلون أغلبية تقارب ثلثي 
الســــكان، وال تقابلهم كتل قوميــــة أو مذهبية 
أو دينيــــة كبيرة ميكن أن حتد من ســــيطرتهم 
على السلطة التشريعية أو التنفيذية كما هو 
حال العراق، الذي يضم كتال شــــيعية وسّنية 
وكردية متنافســــة، وســــتلعب هذه التفاوتات 

دورا كبيرا في سوريا.
لهذا شــــدد على التفكير في إنشاء مجلس 
شيوخ ذي أهمية قصوى للمنشغلني مبستقبل 
ســــوريا، كما أشــــار إلى أن التمثيل املناطقي 
املتساوي في سوريا والعراق، أي إيصال عدد 
متساو من ممثلي احملافظات ملجلس الشيوخ، 
لن يحل مشكلة طغيان صنع القرار من جانب 
األغلبية الطائفية، فمن بني 18 محافظة عراقية 
سيكون ممثلو تسع محافظات عربًا شيعة، و3 

أكراد، ومحافظتان للعرب الســــّنة، وســــيكون 
العــــدد مختلطًا فــــي 4 محافظــــات أخرى، أما 
في ســــوريا فمن بني 14 محافظة ستكون سبع 
محافظــــات للعرب الســــّنة، وواحــــدة للدروز، 

وأخرى للعلويني، والبقية مختلطة.
ولهذا شدد على ضرورة تخصيص مقاعد 
انتخابية لألقليات في احملافظات التي يطغى 
عليها لون طائفي أو قومي واحد، ففي العراق 
يجب تخصيص مقاعد للمسيحيني في بغداد 
واملوصــــل وكركــــوك، ومقعــــد لليزيديــــني في 
دهــــوك، وآخر للصابئــــة في بغــــداد، ومقاعد 
للتركمان فــــي كركوك. أما في ســــوريا فال بد 
من تخصيص مقاعد للمســــيحيني في دمشق 
والالذقية وحمــــص وحلب وحمــــاه، ومقاعد 
لألكراد في حلب، ومقاعد للدروز في القنيطرة، 
فضًال عن ضرورة إعادة رسم احلدود اإلدارية 

للبعض من احملافظات ال سّيما في العراق.
وحّذر من أن جتربــــة العراق الدامية التي 
مضى عليها ثالث عشرة سنة تبّني أن اختزال 
النظــــام الدميقراطــــي فــــي عمليــــة انتخابية 
وخطابــــات أخّوة بــــني اجلميع هــــو الطريق 
األســــرع لفقدان الناس ثقتهــــم بالدميقراطية 
وملعاودة احلنني إلى نظام اســــتبدادي قاتلوا 

من أجل القضاء عليه.

أفق إنهاء الطائفية في الشرق األوسط: أنظمة سياسية ذات مجلسين

العيش في صراع إثني وديني وطائفي في الشــــــرق األوســــــط ليس قدرا، بل ميكن جتاوز 
ــــــى الدميقراطية  هــــــذا الواقع الدمــــــوي إلى أفق آخر يعبر فعال عن توق تلك الشــــــعوب إل
واالستقرار. فاالحتالل األجنبي والتغيير املسقط من اخلارج سوف لن يزيدا األمور سوى 
التعقيد، خاصة وأن األنظمة السياسية املقترحة في عهود ما بعد األنظمة الشمولية ليست 

في مستوى تعقيد الواقع في املنطقة والنظام املنشود فعال.

في 
العمق

برلمان ال يعبر سوى عن الفوضى

{اليمين المتطرف في فرنســـا ســـوف يســـبب لنا كوارث ال حصر لها؛ فمثال بمجرد نشـــر فكرة 
الخروج من االتحاد األوروبي يصبح العالم متخّوفا منا كثيرا}.

جون لوك ميلونشون
زعيم حزب جبهة اليسار الفرنسي

{األنظمة السياســـية التي تقوم على التســـلط واألحادية ال يمكن لها أن تعالج مرض الطائفية 
في شعوبها إذ يمكن أن تختفي زمنا لكنها تظهر مباشرة بزوال تلك األنظمة}.

سالمة كيلة
مفكر وكاتب فلسطيني

[ أكاديمي عراقي يقترح نظاما لتمثيل األغلبية واألقلية في مؤسستين تشريعيتين  [ مجلس شيوخ لألقليات غير الممثلة لدعم التوازن

تجربة العراق التي مضى عليها 13 
ســـنة تبّين أن اختـــزال النظام في 
عملية انتخابية هو الطريق األسرع 

لفقدان الثقة بالديمقراطية

◄

عصام الخفاجي: 
المدخل لكبح استبداد 

األغلبية هو نظام البرلمان ذو 
المجلسين

باسل العودات
كاتب من سوريا

أمواج قومية صاعدة تهدد بتفكيك االتحاد األوروبي
} برلــني - أعرب وزيـــر العدل األملاني هايكو 
مـــاس في تصريحـــات عن تخوفـــه من إحلاق 
أضرار بالدميقراطية في أملانيا بســـبب تنامي 
القوى اليمينيـــة املتطرفة. وقال ”هناك الكثير 
مـــن األشـــخاص الذيـــن يضطرون للشـــعور 
باخلوف من حدوث انتهاكات ميينية بســـبب 
متســـكهم بالتحرر واالنفتـــاح، ويعد ذلك أمرا 

كارثيا لدميقراطيتنا“.
األمـــر ليس غريبـــا عن الواقع السياســـي 
األملاني بشـــكل عام، إذ ال يزال هاجس النازية 
يالحـــق النظام السياســـي األملاني الذي عجز 
إلى حد اآلن عن اجتثاث فكره بشكل تام؛ الفكر 
املجتمعي األملاني الذي متيل بعض شـــرائحه 
مباشـــرة إلى التطرف والقومية املشطة عندما 

يتحسسون توافد األجانب عليهم. 
فقد كانت النازية فـــي البداية مجرد حزب 
أو مجموعة يقودها عدد من املتطرفني وقاموا 
بحمالت واســـعة فـــي البالد للدعايـــة لفكرهم 
مســـتغلني مناخ احلريـــة الـــذي كان في عهد 
جمهورية فاميار التي تعبر عن أملانيا املعاقبة 
مـــن اتفاقيـــة فرســـاي والكســـاد االقتصادي 

العميق الذي ضرب البالد في تلك الفترة. 
وقد صعد النازيون إلى البرملان بانتخابات 
دميقراطيـــة آنـــذاك بعـــد أن ضمـــن النازيون 
انتشارا واسعا في عدد من املقاطعات األملانية 
وتكويـــن خاليا حزبية نازية في كل مكان، كان 

ذلك أواخر سنة 1929 ليبدأ معها تاريخ عنيف 
هـــز العالـــم بحرب عامليـــة ثانيـــة قضت على 

عشرات املاليني من الناس.
وللتعبيـــر عـــن األزمـــة السياســـية التي 
تعيشها أملانيا اآلن رغم كل اجلهود اإلعالمية 
والسياســـية التـــي تقـــوم بهـــا املستشـــارة 
األملانيـــة أجنيال ميركل، قـــال الوزير ماس إن 
مقاطعـــات كبرى في أملانيا اآلن تشـــهد عزوف 
الناس عن ممارســـة النشـــاط العام والتعبير 
السياســـي، مضيفـــا ”هناك أيضـــا حاالت في 
والية سكســـونيا مثال من الصعب فيها للغاية 
أن تتم مواصلة العمل من الناحية السياســـية 
باألساس، فلم تعد بعض األحزاب هناك جترؤ 
على إنشـــاء أكشـــاك حلمالتها االنتخابية في 

الشارع“. 
وأضـــاف أن األمر وصل حاليـــا إلى املدى 
الـــذي ال ميكن قبولـــه، وقال ”فـــي احلقيقة لم 
يســـبق أن عشـــنا في مناخ لم يعـــد يجرؤ فيه 
الناس على فتح أفواههم، يجب أّال يحدث ذلك، 

وال ميكن ألي مواطن قبول ذلك في بلد حر“.
وناشـــد وزير العدل االحتـــادي املواطنني 
عدم التعامل مـــع العنصرية التي حتدث على 
مـــدار احليـــاة اليومية بال مبـــاالة، وقال ”إذا 
واصلـــت األغلبيـــة الصامتة صمتها، ســـيثار 
حينئذ املزيد من الضغط في وسائل التواصل 
االجتماعي وفي الشـــارع، والقـــول بأن هناك 
عددا مـــن اليمينيني الشـــعبويني واليمينيني 

املتطرفني أكبر مما هو موجود في الواقع“. 
وحمل ماس حزب البديل ألجل أملانيا ”ايه 
املعارض لالحتاد األوروبي واملناوئ  اف دي“ 
لعمليـــات إنقاذ اليـــورو جزءا من مســـؤولية 
زيـــادة العنـــف اليميني، وقال ”حـــزب البديل 

وبعض األشخاص البارزين به ينتمون بشكل 
واضح متامـــا إلى مشـــعلي احلرائق اللفظية 
الذين يستغلون املوضوع ويبحرون في اجتاه 
هـــذه املوجـــة لالســـتفادة منها مـــن الناحية 

السياسية“.
تكمـــن املفارقـــة فـــي أن تصاعـــد اليمـــني 
األملـــان  السياســـيني  وحتذيـــرات  املتطـــرف 
-وأملانيا دولة مؤسســـة لالحتـــاد األوروبي- 
يحـــدث بالوتيرة ذاتها في فرنســـا، التي تعد 

العمود الثاني من أعمدة بناء االحتاد.
فالدولتان تشـــهدان اآلن من الداخل تفكك 
املنظومـــة املجتمعية والقيميـــة التي أدت إلى 
ازدهار االحتاد وتقوية مؤسســـاته وتوسعه، 
خاصـــة وأن قيـــم التحرر واالنفتـــاح ووحدة 
الشعوب ونبذ العنصرية وغيرها بدأت تتآكل 
حتت وقع األزمة االقتصادية وضغوط اإلرهاب 
واإلســـالموفوبيا وأخيرا خروج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي.
وفـــي الســـياق ذاته أكـــدت ماريـــن لوبان 
-زعيمـــة حـــزب اجلبهـــة الوطنيـــة القومـــي 
املتطرف في فرنســـا- أن التجربة البريطانية 
التي أدت إلى اخلروج مـــن االحتاد األوروبي 
يجـــب أن تعمم فـــي كامل الـــدول املنتمية إلى 
هـــذا احللف بغـــرض إنهائـــه، وقالـــت نهاية 
األســـبوع املاضي فـــي تصريحات لهـــا أثناء 
اجتماع بأعضاء وأنصـــار حزبها في باريس 
”الشـــعب البريطاني لم يلقـــن األوروبيني فقط 
درسا قاســـيا في الدميقراطية ، بل لقن العالم 
أجمـــع، أوروبا اجلديـــدة ســـتظهر“، مضيفة 
أنها ”إذا انتخبت رئيســـة ســـتجري استفتاء 
على عضوية فرنســـا في االحتاد األوروبي في 
غضون 6 أشـــهر“. تعهدات لوبـــان جاءت في 

سياق مشهد فرنسي يتسم باحلركية السريعة 
والتوتـــر البادي في املظاهرات واالحتجاجات 
اليومية، خاصة وأن اســـتطالع رأي أجري في 
مايـــو املاضي كشـــف عن تأييـــد 53 باملئة من 
الفرنســـيني إلجراء اســـتفتاء يشـــبه استفتاء 
بريطانيا، كما تأتي في ظل حتذيرات من وقوع 
حرب أهلية في فرنســـا أطلقها باتريك كالفار، 
مدير االســـتخبارات الداخلية محّذرا في إفادة 
أمام جلنة برملانية مؤخـــرا من وقوف باريس 

علـــى ”حافة حـــرب أهليـــة“؛ بســـبب تصاعد 
العنف من قبل اليمني ضد املسلمني في فرنسا.
ويقـــول خبـــراء إن عـــددا مـــن األحـــداث 
والتطورات السياســـية مكنت اليمني القومي 
الفرنسي، واألوروبي بشكل عام، من التصاعد 
خاصة مع العمليات اإلرهابية التي حتدث بني 
احلني واآلخر في مدن وعواصم أوروبية غذت 
الشعور باخلوف من االنفتاح في عصر يتسم 

بسهولة التنقل وسرعته.

النازية تنهض من قبرها

هايكو ماس: 
حزب البديل وبعض البارزين فيه 

ينتمون بشكل واضح تماما إلى 
مشعلي الحرائق اللفظية
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} صنعاء – تزامنـــا مع احتفال أهالي مدينة 
عدن اليمنية التـــي تتخذها احلكومة املؤقتة 
مقرا لهـــا بفعاليـــات مهرجان عـــدن النصر 
الذي نظمته هيئـــات مجتمع مدني بالتعاون 
مع الســـلطة احمللية في احملافظـــة، ابتهاجا 
بالذكـــرى األولى لتحريرها من قبضة جماعة 
احلوثـــي وقـــوات الرئيـــس الســـابق علـــي 
عبداللـــه صالح، بدأت نذر تصعيد عســـكري 
جديد تلوح في األفق، بني القوات احلكومية 
املوالية للرئيس عبـــد ربه منصور هادي من 
جهة، ومســـلحي احلوثيني وقـــوات الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، 
بعـــد نحو 3 أيام من إعـــالن املبعوث األممي 
إلى اليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد، رفع 
جلسات مشاورات السالم اليمنية بالكويت.

وقـــد أكد عـــدد مـــن املراقبـــني أن األزمة 
اليمنية فـــي تطوراتها منذ انقـــالب جماعة 
احلوثـــي على الســـلطة الشـــرعية املنتخبة 
في صنعاء ســـنة 2014 غالبا ما تتأثر بفشـــل 
املساعي الدولية في إيجاد حلول لها، وكلما 
فشـــلت مبادرة إقليمية أو دولية إال وينعكس 
ذلـــك ميدانيـــا بالعـــودة إلـــى االشـــتباكات 

املسلحة.
 وعلـــى مدى 70 يوما، فشـــلت املســـاعي 
التـــي يقودها املبعـــوث األممي إلـــى اليمن 
إسماعيل ولد الشـــيخ في مشاورات الكويت 
والتي انطلقت فـــي 21 أبريل املاضي وعلقت 
قبل 3 أيام، في التوصـــل إلى اتفاق بني وفد 
احلكومـــة اليمنية، ووفـــد احلوثيني وأتباع 
علي عبدالله صالـــح، نتيجة لتباعد وجهات 

النظر، ومتسك كل طرف بشروطه“.
ومســـاء السبت، عادت املواجهات مجددا 
إلـــى املناطـــق اليمنية احملاذيـــة للحدود مع 
السعودية، استخدمت فيها األسلحة الثقيلة 
واملتوســـطة، بعد أن سادها هدوء حذر خالل 
األسابيع املاضية. وقال شهود عيان وسكان 
”إن طيـــران التحالـــف العربـــي شـــن نحو 6 
غـــارات جوية على مواقـــع احلوثيني في تبة 
األمن املركـــزي، وجمارك حـــرض، مبحافظة 

حجة شمال غربي اليمن“.

تصعيد خبيث

تقول تقارير إن التالزم بني العمل املسلح 
واملفاوضــــات مييــــل أكثــــر لصالــــح جماعة 
احلوثــــي االنقالبية وجماعة صالح، ألن األمر 
قــــد ميكنهم في أضعف احلاالت من احلصول 
على مكاسب سياســــية تضمن لهم البقاء في 
جزء من الســــلطة عوض إخراجهم جميعا من 
دائرتها باعتبــــار نتائج االنتخابات األخيرة، 
وفي هــــذه احلالة وبدعم مباشــــر من النظام 
اإليراني يصــــب احلفاظ على احلالة املتوترة 
فــــي اليمــــن واملزيد مــــن إدامة حالــــة احلرب 
في مصلحة اجلماعــــة االنقالبية ويطيل أمد 

املفاوضات وكسب الوقت للمزيد من التسلح 
والتحرك ميدانيا.

وأضافت مصادر مطلعة أن االشــــتباكات 
اندلعــــت متبوعــــة بقصــــف مدفعــــي عنيــــف 
ومتبــــادل، بــــني اجليــــش الوطنــــي املوالــــي 
للحكومــــة مــــن جهة، ومســــلحي احلوثي من 
جهة أخرى، في محاولة من اجليش للسيطرة 
على جمارك حرض احملاذي للحدود اجلنوبية 

مع السعودية. 
وفــــي العاصمــــة صنعاء قال ســــكان ”إن 
طيران التحالف عــــاود التحليق بكثافة، لكنه 
لم يشــــن أي غــــارة داخل املدينــــة“، ورّجحوا 
أنه ”اســــتهدف تعزيزات تخــــرج من صنعاء، 
باجتــــاه جبهة نهم شــــرًقا، حيث تدور معارك 

كسر عظم هناك“.
ولــــدى وصوله مطار صنعــــاء بعد انتهاء 
املفاوضــــات في الكويت قــــال حمزة احلوثي 
القيادي بجماعــــة احلوثي وعضو وفدها في 
املشــــاورات، إنــــه يتوقع ”تصعيدا عســــكريا 

خالل أيام عيد الفطر“. 
وكان هذا التصريح مبثابة تأكيد على أن 
استراتيجية احلوثيني وحلفائهم هي التهديد 
بالتصعيد امليداني وجتديد االشتباكات األمر 
الذي سوف يوقف تدفق املساعدات اإلنسانية 
واجلهــــود اإلقليميــــة العربيــــة فــــي مكافحة 
اإلرهــــاب في اليمــــن واحملــــاوالت اإلماراتية 
فــــي القضاء علــــى تنظيم القاعــــدة واخلاليا 

املتشددة في البالد.
ودعا احلوثي في تصريحات نقلتها وكالة 
ســــبأ اخلاضعة لســــيطرة اجلماعة املسلحة 
مــــن وصفهم بـــــ ”أبطــــال اجليــــش واللجان 
الشعبية (املوالني للجماعة) إلى توخي احلذر 
واليقظة“، في إشــــارة إلى أن ”األيام القادمة 
ســــوف حتمل جديدا في ما يخص التحركات 

العسكرية على األرض“.
وزعــــم القيــــادي احلوثــــي أن مشــــاورات 
الكويت متخضت عــــن االتفاق على 3 محاور 
رئيســــية أهمهــــا اجلانب السياســــي املكون 
من 3 نقاط هي املؤسســــة الرئاسية، وتشكيل 
حكومــــة وحــــدة وطنية، واســــتئناف احلوار 
السياسي من النقطة التي توقف فيها“، وهو 
ما نفــــاه وفد احلكومة واعتبــــر احلديث عنه 

”شرعنة النقالب احلوثيني“.
وبالرغم مــــن تأكيد مصــــادر مينية كانت 
حاضــــرة في املشــــاورات التــــي ترعاها األمم 
املتحدة في الكويت علــــى أن رفع املفاوضات 
ســــوف يكون ملدة أســــبوعني مبناسبة عطلة 
عيد الفطــــر، إال أن احلوثيني وفور وصولهم 
إلــــى اليمن انقلبــــوا على االتفــــاق كما تؤكد 
تصريحات زعيم احلوثيني. ورد وفد احلكومة 
الشــــرعية اليمنية في بيان له أصدره السبت 
قائال إن ”محاولة شــــرعنة االنقالب حتت أي 
مســــمى أمر ال ميكن القبول به، وأن الســــلطة 
الشــــرعية ممثلــــة برئيــــس اجلمهورية، هي 
املعنية باتخاذ التدابير واخلطوات املناسبة 
لتوسيع املشــــاركة السياســــية في احلكومة 
مســــتقبال، وبعــــد أن ينفــــذ االنقالبيون (في 
إشارة إلى احلوثيني وصالح) كل ما عليهم من 
التزامات“، مؤكدا أن ”اخلالف مع االنقالبيني 
الزال جوهريا، وذلك بســــبب رفضهم االلتزام 
باملرجعيــــات أو املبادئ واإلجراءات املطلوب 

اتباعها إلنهاء االنقالب وجميع اآلثار املترتبة 
عليــــه“. يقول خبــــراء إن هــــذا التصعيد من 
جديد ليس ســــوى بحث حوثي عن تسويات 
ومقترحات جديدة متكن احلوثيني من إعادة 
املفاوضــــات برمتها إلى نقطــــة الصفر طمعا 
في تغير موازين القــــوى على األرض برعاية 
إيرانيــــة، التــــي تدعم احلوثيني مــــن منطلق 
طائفــــي ومصلحــــي بحت للتمكــــن من إيجاد 
موطــــئ قدم فــــي العمق العربــــي خاصة وأن 
اليمــــن له موقع اســــتراتيجي هام بالنســــبة 
إلى اململكة العربية السعودية ومصر والقرن 

األفريقي.
ويعلــــم الفريق احلكومي اليمني جيدا أن 
املجال اليمني مخترق من قبل إيران وذلك ما 
يبرر خطوات احلوثيني احملسوبة، وال ميكن 
أن يكون حزب الله اللبناني سوى مثال قوي 
على ما ميكن أن تؤول إليه األوضاع في حالة 
استفحال التدخل اإليراني في اليمن وتكوين 

جماعة تعمل حلسابها مثل حزب الله.
وفي الســــياق ذاته قال رئيــــس احلكومة 
اليمنيــــة أحمد عبيــــد بن دغر إن بــــالده ”لن 
تسمح بوجود حزب الله ثان في اليمن ليهدد 
األمن واالســــتقرار باملنطقــــة“، مطالًبا إيران 
بـ“الكــــف عن التدخل في الشــــؤون الداخلية“ 
لبالده ووقــــف ”ضخ الصراعات واألحقاد في 

املجتمع اليمني“.  
جاء ذلك خــــالل لقائه بقيادات عســــكرية 
وأمنيــــة، فــــي قصــــر ”املعاشــــيق“ مبحافظة 
”عــــدن“، مبناســــبة الذكرى الســــنوية األولى 
لتحريــــر عدن مــــن احلوثيني. ونقلــــت وكالة 
األنبــــاء الرســــمية، التابعــــة للحكومة عن بن 
دغر، فجــــر األحد قولــــه ”إن إيــــران وراء أي 
صراع، وهــــي التي دعمت احلوثــــي والتمرد 
ويجب عليها الكف عن التدخالت في شؤوننا 

الداخلية“.
وأضــــاف رئيس احلكومة اليمنية أن على 
”إيــــران وقف ضــــخ الصراعــــات واألحقاد في 

املجتمع اليمني املســــالم واملتســــامح“. وأكد 
بــــن دغر على ضــــرورة كبح جمــــاح االنقالب 
وهزميتــــه حتى تطهيــــر كل األراضي اليمنية 
مضيفًا أن الدفاع بدأ في عدن وســــينتهي في 
بلدة مران معقــــل احلوثيني مبحافظة صعدة 

شمالي اليمن.
ولفــــت بــــن دغــــر إلى أنــــه ورغــــم حترير 
محافظــــات عــــدن وحلــــج وأبــــني والضالع، 
وأجــــزاء أخرى مــــن احملافظــــات اليمنية، إال 
أن ”العــــدو مــــازال يتربص بأمن واســــتقرار 

املنطقة“.
وطالب رئيس احلكومة اليمنية بـ ”إنهاء 
مرحلــــة الصــــراع والتجاذبــــات السياســــية 
لالجتاه نحــــو البناء والتعميــــر“، ودعا إلى 
”موقــــف وطني شــــامل إلنقــــاذ مــــا ميكن من 
وطــــن ومجتمــــع أنهكته الصراعــــات ودمرته 

احلروب“.
وأشــــار أحمــــد عبيــــد بــــن دغر إلــــى أن 
”اليمن لن ينعم باســــتقرار فعلي إال إذا عادت 
امليليشيات االنقالبية إلى رشدها، واحترمت 
والتزمت بقــــرار مجلس األمــــن الدولي 2216 
واملبــــادرة اخلليجيــــة وآلياتهــــا التنفيذيــــة، 
ونفذت مخرجــــات احلــــوار الوطني، ووضع 
اجلميع للسالح، وذهبوا بنية صادقة التفاق 

سالم“.

الخالف متواصل

يبدو أن هــــوة اخلالف بدأت تتســــع بني 
الطرفني، ففي حني يقول وفد احلوثيني وعلي 
عبدالله صالح إن هناك اتفاقا بشــــأن تشكيل 
حكومة وحــــدة وطنية، ينفي وفــــد احلكومة 
التوقيع على أي اتفــــاق بهذا الصدد، ويؤكد 
متســــكه بالقــــرار األممــــي 2216 الــــذي ينص 
صراحــــة علــــى ضرورة انســــحاب مســــلحي 
احلوثــــي وقوات صالــــح من املدن وتســــليم 
األسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة، 

السياســــيني  احملتجزيــــن  ملــــف  ومعاجلــــة 
واملختطفــــني واألســــرى، قبــــل أي اتفاقــــات 

سياسية أخرى.
التصريحــــات املتضاربــــة للوفدين، رمبا 
تكــــون مقدمة إلجهــــاض اســــتئناف اجلولة 
القادمــــة مــــن املشــــاورات املقــــرر انعقادهــــا 
منتصــــف يوليو اجلــــاري واللجوء إلى احلل 
العسكري ال سيما في ظل حتشيدات للطرفني 
خصوصا في املناطق الشــــمالية والشــــرقية 

كـ“اجلوف ومأرب“، وتعز في الوسط.
وحســــب شــــهود عيان وســــكان محليني، 
فــــإن هنــــاك حشــــد قوات ســــواء مــــن جانب 
القــــوات احلكوميــــة أو مــــن ِقبــــل احلوثيني 
املتاخمة  وحلفائهم، ال سيما في جبهة ”نهم“ 
للعاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها 
احلوثيــــون وموالــــون للرئيس الســــابق منذ 

أواخر سبتمبر 2014. 
وكان الرئيــــس اليمنــــي الســــابق صالح 
هدد في خطابه، األحد املاضي، بـ“اســــتمرار 
احلرب عشــــرات الســــنوات فــــي اليمن“، ولم 
يخف الرجل تأييــــده للحوثيني، وأنه وإياهم 
في ”خندق واحد“، فيمــــا وصف احلوار بني 
األطــــراف اليمنية فــــي الكويت بأنــــه ”حوار 

تعطيلي“.  
وأشــــار في لقــــاء مع صحافيــــني موالني 
حلزبــــه إلــــى أن ”متطوعــــني ينخرطــــون في 
الشــــعبية  واللجــــان  العســــكرية  املؤسســــة 
(مسلحون موالون للحوثي) ونحن نقدم أكثر 

من 6 آالف شهيد في كل أنحاء اليمن“.

التصعيد العسكري في اليمن.. خيار العودة إلى نقطة البداية

في 
العمق

{هناك تضارب في وجهات النظر بين الواليات المتحدة وروســـيا في ما يتعلق بســـوريا وهذا ما 
يمكن اإلرهابيين من مواصلة التواجد خاصة أن الروس متحالفون مع الدكتاتورية}.

آشتون كارتر
وزير الدفاع األميركي

{ســـوف نتطـــرق بتعمق إلى األزمـــة اليمنية التي تمثل ملفا ســـاخنا على الطاولـــة العربية اآلن 
خاصة وأنها مرتبطة بوضع إقليمي ودولي مضطرب}.

أحمد بن حلي
نائب األمني العام جلامعة الدول العربية

[ الحوثيون يبحثون عن مبادرة جديدة لكسب الوقت  [ تحذيرات من زرع إيران كيانا استنزافيا يشبه حزب الله

كلما فشلت مبادرة إقليمية متعلقة 
باألزمة اليمنيـــة إال وينعكس ذلك 
ميدانيـــا بالعودة إلى االشـــتباكات 

المسلحة التي مصدرها الحوثيون

◄

بدعـــم مباشـــر من النظـــام اإليراني 
يصب الحفـــاظ على الحالة المتوترة 
فـــي اليمـــن فـــي مصلحـــة الجماعة 

االنقالبية

◄

يعمــــــل احلوثيون في اليمن وفق أجندة موضوعة بدقة ال ميكن جلماعة فوضوية مثلهم أن 
تتمكن من صياغتها إال مبساعدة قوة إقليمية لها مطامع على املدى البعيد وتريد التموقع 
في قلب العالم العربي، وهذه القوة هي إيران، التي تسعى إلى ابتالع الكيان اليمني وزرع 
جماعة تشبه حزب الله اللبناني في البالد، وقد ظهر ذلك خاصة بعد أن رفعت مفاوضات 

الكويت األخيرة معلنة بدء تصعيد ميداني جديد.

ترقب عودة التصعيد

النظام يدافع عن {العدو المفيد}

} يبدو مبكرا الحديث عما ستؤول إليه 
األمور ما بعد تنظيم داعش، إال أنه بات من 

شبه المؤكد أن التنظيم اإلرهابي األخطر 
في العالم يعاني في الفترة الماضية من 

ضربات متالحقة أفقدته توازنه ووضعت 
احتمال اقتراب نهايته على طاولة البحث.

يجري الحديث حاليًا عن تقدم قوات ما 
يعرف بجيش سوريا الجديد المدعوم من 

قبل طائرات التحالف الذي تقوده واشنطن 
باتجاه المناطق الشرقية من سوريا 

وتحديدًا منطقة البوكمال التي احتلها 
التنظيم أواخر أغسطس آب عام 2014 

والبوادر تشير إلى معارك مرتقبة.
وقد تعرض التنظيم مؤخرًا لهزائم 

فادحة آخرها في مدينة الفلوجة العراقية، 
دون أن ننسى أن هزيمة تنظيم داعش لم 

تعن في حالة الفلوجة تحديدًا انتصارًا ألن 
أمور المدينة تزداد تعقيدًا، وبشكل خاص 

بعد أن ظهرت المالمح الطائفية في عملية 
طرد التنظيم وأزمة النزوح التي طفت على 
السطح بقوة ولن تجد لها حًال في القريب 
العاجل، في ظل وجود حكومة عراقية غير 
قادرة أصًال على حل أي من المشاكل األقل 
صعوبة من هذه المشكلة، بل ربما شكلت 

الحرب على داعش، والتي قد تستمر لفترة 
زمنية طويلة، قشة أنقذت حكومة العبادي 
من الصراع السياسي الذي كاد يطيح به، 

تمامًا كما شكل ظهور التنظيم ما يمكن 
اعتباره طوق نجاة ألقي لنظام دمشق الذي 

كان يتهاوى منتصف العام 2013 وجعل 
العالم يتجاهل جرائمه وينتقل للحديث 

عن السرطان اإلرهابي الذي سيمتد أفقيًا 
وعموديًا. 

وقد مثلت جرائم داعش المتالحقة دليل 
براءة لنظام دمشق، وجعلته يطرح نفسه 

شريكًا في مكافحة اإلرهاب، وهو األمر الذي 
لم ينطل على دوائر القرار الدولي، وإن كان 
الكثيرون من ممثلي القرار الدولي، كما هو 

الحال مع اإلدارة األميركية المرتبكة، قد 
فضلوا االنشغال بالحرب على داعش على 

التفكير في أسباب نشوئه وتمدده. 
وقد ربط أكثر من مسؤول غربي بين 
التنظيم وبين نظام دمشق، بل وانتشرت 

وثائق تؤكد بما ال يدع مجاًال للشك وجود 
تعاون اقتصادي، بل وحتى عسكري بين 

الطرفين. 
وقد شبه الكثير من المراقبين قيام 

تنظيم داعش أواخر آذار مارس الماضي 
بإخالء مدينة تدمر التي كان يسيطر 

عليها أمام قوات النظام وحلفائه الروس 
بالمسرحية الهزلية الرديئة من حيث 

إخراجها وتمثيلها، مع العلم أن النظام 
وحلفاءه وجميع الميليشيات الطائفية 

التي تقاتل إلى جانبه لم يخوضوا صراعًا 
حقيقيًا مع تنظيم داعش، وتركزت ضرباتهم 

ومعاركهم على ما تبقى من كتائب الثوار 
والتي بدورها لم تسلم من تنظيم داعش، 

دون أن ننسى أن أي اعتداء أو هجوم 
إرهابي يقوم به التنظيم في أي مكان في 

العالم يستثمره النظام بطريقة كاريكاتورية 
مضحكة ليقول: ألم أقل لكم، أنا أو اإلرهاب؟ 

إذ ال يمثل ما يقارب نصف مليون سوري 
قتلتهم آلته العسكرية، وال الجرائم الوحشية 

التي ترتكبها قواته منذ خمس سنوات 
إرهابًا، والتي يعزو إليها الكثيرون انحراف 

مسار الثورة السورية السلمية وتحولها 
إلى ثورة مسلحة بداية ثم تسلل آالف 
”المجاهدين“ من شتى أصقاع األرض 

ليشكلوا العشرات إن لم نقل المئات من 
الميليشيات الراديكالية التي تحولت شيئًا 

فشيئًا إلى تنظيمات إرهابية، وقد صبت 
جميعها بال استثناء في خدمة النظام 

وحلفائه، لتكّون ما يمكن وصفه بالعدو 

المفيد، تمامًا كما كانت إسرائيل وعلى مدى 
عقود عدوًا مفيدًا، سمحت فكرة العداء لها 
بتشكيل تنظيم حزب الله المصنف إرهابيًا 

والذي ال يقل إرهابًا وعنفًا عن تنظيم داعش، 
وتحّول لبنان إلى مستعمرة إيرانية يخضع 

قراره بأكمله لرغبة الولي الفقيه، والعذر 
الجاهز دائمًا هو إسرائيل، فيما تحولت 

سوريا إلى سجن كبير. 
وقد حرص النظام على الحفاظ على 

فكرة الالسلم والالحرب عقودا، تمامًا كما 
يحرص اآلن على عدم زوال تنظيم داعش، 
ألن زواله يعني بالضرورة مواجهة حتمية 

بينه وبين الشعب الثائر من جهة، وبينه 
وبين المجتمع الدولي من جهة أخرى والذي 

سيطالبه في أضعف اإليمان بالقبول بحل 
سياسي يجنب البالد المزيد من التمزق 

والخراب، وسيكون مضطرًا ساعتها 
للموافقة خاصة وقد فقد واحدًا من أقوى 
األوراق في يده، فهل يسمح النظام أصًال 

بإنهاء التعاقد مع تنظيم داعش؟ أم أن لديه 
مخططات جديدة كفيلة بإشعال المنطقة 

أكثر فأكثر؟

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

 مئات امليليشيات الراديكالية التي 
تحولت شيئا فشيئا إلى تنظيمات 

إرهابية صبت جميعها بال استثناء في 
خدمة النظام وحلفائه
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} مّرت أّيام على االستفتاء الذي شهدته 
اململكة املتحدة والذي كانت نتيجته تأييد 

اخلروج من االحتاد األوروبي بأكثرية 
ضئيلة. منذ إعالن نتيجة االستفتاء الذي 

ُأجري في الثالث والعشرين من حزيران 
ـ يونيو املاضي، ال تزال بريطانيا حتت 

الصدمة.
لم جتد مجلة ”إيكونوميست“، وهي 

مجّلة أكثر من جّدية سوى عبارة ”فوضى 
في اململكة املتحدة“ تتّوج بها غالفها الذي 

ظهر فيه العلم البريطاني بشكل لباس داخلي 
(للطبقة السفلى من اجلسم) يرفرف في 

الهواء الطلق.
تبّني فجأة أّن ال سياسيني كبارا في البلد 

وأّن هناك غيابا للزعامـات احلزبية التي 
كانت تستطيع أن تشرح للمواطن العادي 

ما على احملك فعال في هذا االستفتـاء. 
ماذا يعني اخلـروج مـن االحتـاد األوروبي 
باألرقـام وما تأثير ذلك على االقتصاد؟ ما 

البديل من أوروبا؟ أين تكمن مصلحة اململكة 
املتحدة؟ هل هناك ما يعّوض اخلروج من 

السوق الواحدة التي تضّم ثمانية وعشرين 
بلـدا، والتي كـانت اململكة املتحدة جزءا 

منها؟
أقدمت اململكة املتحدة على خطوة في 
املجهول. سارت أكثرية املواطنني (أقل من 

نسبة اثنني وخمسني في املئة من املشاركني 
في االستفتاء) خلف شعارات ال عالقة لها 

بالواقع من نوع أن اخلروج من االحتاد 
األوروبي ”سيسمح باستعادة السيادة 

الوطنية“، نظرا إلى أن هناك قوانني أوروبية 
لم تكن تتوافق مع مصلحة بريطانيا وقد 

ُفرضت فرضا على اململكة. كذلك، ُرفع شعار 
أن اخلروج من االحتاد األوروبي سيسمح 
بكبح الهجرة إلى بريطانيا، خصوصا من 

دول أوروبية فقيرة تتمتع بعضوية االحتاد 
األوروبي.

لم يوجد من يشرح للمواطنني حقيقة 
الوضع ومعنى األرقام بعيدا عن املبالغات. 

كان رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، شبه 
غائب عن احلملة التي سبقت االستفتاء. 
ظهر، بكّل وضوح، أن املواطن البريطاني 

ذهب ضحّية عملية غش ال سابق لها، 
خصوصا بعدما استخدم نايجل فراج زعيم 

”حزب االستقالل للمملكة املتحدة“، الذي 
ميثل اليمني املتطرف، خطابا عنصريا 

للتحريض على اخلروج من االحتاد 
األوروبي.

ليس ما يشير إلى أن استفتاء جديدا 
ميكن أن ُينّظم في اململكة املتحدة، على الرغم 

من توقيع أربعة ماليني بريطاني عريضة 
تطالب مبثل هذا االستفتاء. على اململكة 

املتحدة التعاطي مع نتيجة االستفتاء من 
دون تردد. طالبتها أوروبا باإلسراع في 

إجراءات الطالق، وذلك استنادا إلى املادة 
خمسني من معاهدة لشبـونة التي حتدد 

كيفية اخلروج من االحتاد األوروبي. نقطة 
اخلالف األساسية بني أوروبا وبريطانيا 
في الوقـت احلاضر في غـاية البسـاطة. 

تريد لندن التفاوض بشأن صيغة جديدة 
للتعاون مع أوروبا وضمـان البقاء في 
السوق األوروبية الواحدة، في حني أن 

األوروبيني يصرون على رفض املباشرة في 
مثل هذه املفـاوضات قبل حصول الطالق بني 

اجلانبني.
لم تكن هناك حسابات بريطانية ملرحلة 

ما بعد االستفتاء، مبا في ذلـك وضع 

البريطانيني املقيمني في الدول األوروبية، 
خصوصا في أسبانيا وفرنسا. خدعت 

املواطن البريطاني سياسات صغيرة عكستها 
اخلالفات داخل حزب احملافظني، وعدم 

قدرة زعيم حزب العّمال جرميي كوربن على 
التحكم في احلزب. أعطت النتيجة فكرة عن 

الدرك الذي بلغته السياسات الداخلية في 
بريطانيا من جهة، وسطحية السياسيني 
من جهة أخرى. لعّل أفضل دليل على ذلك 

تصّرفات عمدة لندن السابق، بوريس 
جونسون، الذي لم يعد لديه ما يقوله في 

اليوم الذي تال إعالن نتيجة االستفتاء، علما 
أّنه كان من أشّد املتحمسني خلروج اململكة 

املتحدة من أوروبا.
في الواقع، ليست نتيجة االستفتاء التي 
أدت إلى تراجع اجلنيه اإلسترليني وهبوط 

أسعار األسهم وفقدان املستثمر األجنبي 
الثقة ببريطانيا سوى تتويج لسلسلة من 

التراجعات استطاعت مارغريت تاتشر 
وضع حد لها في مرحلة معّينة امتدت بني 

العامني 1979 و1990. أسست تاتشر لالزدهار 
االقتصادي البريطاني. كانت شخصية 

سياسية استثنائية عرفت كيف تعيد اململكة 
املتحدة إلى خارطة العالم بعد سلسلة من 

النكسات بدأت عمليا في العام 1956، عندما 
خاضت بريطانيا مبشاركة فرنسا وإسرائيل 

حرب السويس.
حّتى حرب السويس، كانت بريطانيا 

ومازالت تعتقد أن شيئا لم يتغّير في 
العالم، وأّنها ال تزال قطبا من أقطابه. احتل 

البريطانيون والفرنسيون قناة السويس، 
واحتلت إسرائيل سيناء من دون استشارة 

الواليات املتحدة التي كان رئيسها، وقتذاك، 
دوايت أيزنهاور.

لم يرق أليزنهاور أن حتصل مثل هذه 
احلملة العسكرية من خلف ظهر بالده التي 

لم يكن ألوروبا أن تتحرر من النازيني لوال 
دخولها احلرب العاملية الثانية. كان كافيا 

اتصال هاتفي من وزير اخلارجية األميركي، 
جون فوستر داالس، برئيس الوزراء 

البريطاني، أنتوني إيدن، كي تنسحب 
بريطانيا عسكريا من قناة السويس ومعها 

فرنسا وكي تخلي إسرائيل سيناء.
في ذلك االتصال الهاتفي املشهور، 
وضع داالس بريطانيا، التي لم تكن قد 

انسحبت بعد من منطقة اخلليج، في حجمها 
احلقيقي. أفهم وزير اخلارجية األميركي 

رئيس الوزراء البريطاني أن من يحكم 
املعسكر الغربي هو الواليات املتحدة، وأن 
ليس واردا إقدام بريطانيا على أّي مغامرة 

عسكرية من دون العودة إلى واشنطن. األكيد 
أّنه لم تكن من حاجة إلى اتصال من وزير 

اخلارجية األميركي باملسؤولني الفرنسيني 
أو اإلسرائيليني إلفهامهم ما هو املطلوب 
منهم. كان على اجلميع تنفيذ التعليمات 

الصادرة عن واشنطن من دون أي سؤال من 
أّي نوع. كان ذلك في أّيام العز األميركية، أّيام 

أيزنهاور، وليس في أيام اإلدارة التي على 
رأسها باراك أوباما.

فهمت بريطانيا أن كّل ما عليها أن 
تفعله بعد خسارتها حرب السويس هو أن 

تتحّول إلى حليف ألميركا. هذا ما استوعبته 
إسرائيل أيضا. أّما فرنسا، فإّنها اجتهت إلى 

بناء أوروبا. ليس صدفة أن اللبنة األولى 
للسوق األوروبية املشتركة ُوضعت مباشرة 

بعد انتهاء حرب السويس، وذلك عندما 
وّقعت كّل من فرنسا وأملانيا وإيطاليا ودول 
”البينيلوكس“ الثالث، أي بلجيكا وهولندا 

ولوكسمبور، معاهدة روما التي أسست في 
مارس من العام 1957 لقيام السوق األوروبية 

التي مّهدت بدورها لقيام االحتاد األوروبي 
الحقا.

عرفت تاتشر كيف تعمل من أجل استعادة 
مكانة بريطانيا مستندة إلى احللف القائم مع 
الواليات املتحدة من جهة، والعالقة اجلديدة 
بأوروبا التي بدأت تنمو في العام 1975 من 
جهة أخرى. جعلت من بريطانيا جسرا بني 

أميركا وأوروبا. لم مينعها ذلك من احملافظة 
على خصوصية اململكة املتحدة التي لم 

تنضم إلى ”معاهدة شنغن“، كما حافظت على 
عملتها بدل اعتماد ”اليورو“.

كشفت نتيجة االستفتاء بريطانيا. كشفت 
األحزاب البريطانية. كشفت خصوصا أّن 

االنحدار لم يتوقف منذ العام 1956. كّل 
ما هناك أن مارغريت تاتشر عرفت كيف 

توقفه مؤقتا، وأن تخلق دورا للبلد مبنّيا 
على اقتصاد من نوع جديد يقوم على الفكر 

الليبرالي، وعلى تطوير قطاع اخلدمات. 
سمح ذلك للندن بأن تصبح أحد أكبر املراكز 

املالية في العالم، واململكة املتحدة مركز 
استقطاب لكّل أنواع الصناعات في ظل 

اقتصاد مرتبط بالعوملة.
هل اجلهل الذي حمل أكثرية على 
التصويت مع اخلروج من أوروبا؟

اجلواب نعم، ال لشيء سوى ألن الذين 
صّوتوا مع اخلروج لم يجدوا من يشرح لهم 

النتائج اخلطيرة ملثل هذا التطّور. األخطر 
من ذلك، أن اململكة املتحدة تدخل مرحلة 

ما بعد االستفتاء من دون رجال دولة… إال 
إذا تبّني أن تريزا ماي، املرشحة خلالفة 

ديفيد كاميرون على رأس حزب احلافظني 
وفي موقع رئيس الوزراء، قادرة على أن 

تكون مارغريت تاتشر أخرى. من الصعب 
الرهان على تلك املرأة على الرغم من أن 
لديها مؤهالت كثيرة. ولكن هل من أمل 

آخر لبريطانيا غيـر رئيس للوزراء ميتلك 
شخصية رجل دولة، ويعرف في الوقت ذاته 

ماذا يريد؟

انحدار بريطاني بدأ قبل ستين عاما

{بريطانيـــا إلى جانب فرنســـا أهم شـــريك أللمانيا في محاربة اإلرهـــاب، وينبغي أن نضمن خالل 

المفاوضات أن تبادل المعلومات واألمن لن يضعف بسبب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي}.

توماس دي مايتسيره
وزير الداخلية األملاني

{الكرســـي الرسولي يحترم قرارات الشـــعب في المملكة المتحدة، وقد شجع المشروع األوروبي 

منذ األيام األولى إلنشائه، لدينا مؤسساتنا في أوروبا وهي تعكس رؤيتنا للقارة األوروبية}.

بول ريتشارد غاالهير
وزير خارجية الفاتيكان

} ليس من باب احلكمة واحلصافة واملنطق 
أن مير الرأي العام العربي، والتونسي بصفة 

خاصة، دون الوقوف ملّيا عند تهديدات 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، 

مبالحقة العديد من األقطار العربّية التي 
هاجر منها اليهود إبان حرب 1948 وأحداث 

النكسة إلى فلسطني احملتلة.
الوعيد اإلسرائيلي مبقاضاة الدول 

العربية بزعم طرد اليهود من بلدانهم عبر 
التضييق عليهم ودفعهم نحو املغادرة، لم 

يكن األّول من حيث التأريخ، فقد سبقته 
تهديدات مماثلة بعضها غير رسمية 

والبعض اآلخر رسمية، ولكنها لم َتْرَق إلى 
مستوى رئاسة الوزراء اإلسرائيلية التي 

باتت اليوم جتاهر بهذا السقف العالي 
من التبجّح السياسي واملغالطة التاريخية 
والتزوير الفعلي والرسمي لشواهد املكان 

والزمان.
يدرك بنيامني نتنياهو أّن مقاضاة 

الدول العربية، وعلى رأسها مصر وتونس 
واجلزائر، أمام القضاء الدولي واملنتظم 
األممي لدفع تعويضات نقدية واعتبارية 

لليهـود العرب، لن تفضي إلى نتائج 
ملموسة.

ذلك أن االعتداءات التي مست يهود 
تونس ومصر – وشمال أفريقيا بصفة عامة 
– تكاد ال تذكر ولم تكن ترمي إلى تهجيرهم، 

بقدر ما كانت رّدة فعل حيال مؤسسة 

االقتراض اجلشع وفق قول املؤرخ املصري 
عبدالوهاب املسيري، كما أن السلطات 

الرسمية كانت رادعة لكل اعتداء مس اليهود 
في صفتهم الدينية، وقد حالف التوفيق 

املؤرخ التونسي الهادي التيمومي في تتبع 
أحداث رّدة الفعل الزجرية للسلطات احمللية 

ضّد ”الهّمج والسوقة الذين أمعن فيهم 
اجلّالدون ضربا ولطما حتى باتوا عبرة في 
العاصمة والبوادي“ بحسب تعبير مؤرخي 

تلك اللحظة الزمنية.
وقد تكون املفارقة األكبر أن يهود شمال 

أفريقيا يعيشون في إسرائيل منذ العام 
1948 إلى يوم الناس هذا متييزا مناطقّيا 

وإثنيا، يكونون مبقتضاه مواطنني من 
الدرجة الثالثة من حيث االمتيازات القانونية 
والسياسية واملالية والعسكرية بعد اإلشكناز 
والسفاردمي، ويأتي في الدرجة الرابعة يهود 

الفالشا واليمن.
وليس أدّل على عدم وجود ”مسألة 

يهودية“ في تونس من قرينة تدفق احلجيج 
اليهود وغالبيتهم من فلسطني احملتلة على 

جزيرة جربة سنويا، إضافة إلى وجود 
جمعيات على صفحات فيسبوك تعنى 

باجلالية التونسية اليهودية في فلسطني 
احملتلة.

وال تؤشر الوثائق املتبادلة بني تل 
أبيب وتونس وخاصة منها تلك في الفترة 

من العام 1996 إلى العام 1999، أي فترة 

التطبيع املتبادل وإنشاء مكتبْي اتصال في 
”تل الربيع احملتل“ والعاصمة تونس، إلى 

سعي إسرائيلي لتحريك ملّف مزاعم التهجير 
اليهودي من تونس.

إذن من الواضح هنا، أن التجاء نتنياهو 
إلى هذا امللف كامن في سعيه إلى ضرب 

حّق الالجئني الفلسطينيني في العودة إلى 
ديارهم احملتلة منذ 1867 – موعد إنشاء أّول 

مستوطنة يهودية في جبل الكرمل – كحّد 
تاريخي أقصى، و1922 وهي فترة تسريع 

الهجرة اليهودية إلى فلسطني احملتلة عقب 
احلرب العاملية األولى.

يدرك بنيامني نتنياهو أّن العقبة 
الكأداء التـي حتـول دون إمتـام التسـويـة 
الفلسطينية اإلسرائيلية وفق مقاربـة تل 

أبيب تتمّثل في حق الالجئني، وهو احلق 
املقدس في ذاكرة املاليني من الشعب 

الفلسطيني  الـذي على أساسـه بنيـت 
سرديات طويلة في القضّية الفلسطينية، 

تبدأ من مفتاح البيت الفلسطيني العتيق، 
وال تنتهي عند استحضار مقـولة العـودة 

احلق وهو خّط أحمر يتلوه األجداد على آذان 
األحفاد.

كما يدرك أيضا أن امللف الوحيد الذي 
مينع اليوم من حتقيق السالم الشامل وفق 

معادلة أرض 1967 مقابل السالم هو ملف 
عودة الالجئني إلى ديارهم التي هّجروا 

منها، وهو حّق عجزت أمامه آلة التنازالت 

الفلسطينية وتّوقف حياله مسلسل الرضوخ 
الفلسطيني منذ اتفاقيات أوسلو في سبتمبر 

1993 إلى يوم الناس هذا.
ضرب حق الالجئني الفلسطينيني املقّدس 

بحّق الالجئني املزعوم والواهم، ميّر وفق 
املقاربة اإلسرائيلية عبر ابتزاز العواصم 

العربية وعلى رأسها تونس ومصر، 
ويكون نتاجه ضغط على منظمة التحرير 

الفلسطينية للتخّلص الناعم من ”أعباء“ حّق 
الالجئني، حّقا وحقيقة. وهو ما قد يكون 

بادرة حسن سلوك فلسطيني لالنخراط في 
مسار تسوية جديد قد تكون باريس محطته 

املقبلة.
على اخلارجية التونسية أن تدلي 

مبوقف واضح وحازم حيال دعاوى نتنياهو 
اخلطيرة واحلساسة، سواء بالنسبة إلى 
مسألة تاريخية متس شريحة من املجتمع 
التونسي، أو لقضية مقدسة في قيمة حّق 

الالجئني.
اليوم، أمام وزير اخلارجية التونسي، 

خميس اجلهيناوي، استحقاق تاريخي 
تونسي وعربي، النجاح فيه يعني احملافظة 

على أدنى مقومات التضامن العربي 
ومقدرات صمود الشعب الفلسطيني داخل 

أرضه وفي الشتات، وهو ما قد يكون ترياقا 
لذاكرة تالزمية تربطه بسنوات إشرافه على 

مكتب العالقات مع إسرائيل.
هذا ما نرجو.. وهذا ما ال نرّجح.

نتنياهو يوظف تونس لضرب حق العودة

كشفت نتيجة االستفتاء بريطانيا. 

كشفت األحزاب البريطانية. كشفت 

خصوصا أن االنحدار لم يتوقف منذ 

العام 1956. كل ما هناك أن مارغريت 

تاتشر عرفت كيف توقفه مؤقتا

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
مسعود بنن أأمينن

و و

ضرب حق الالجئين الفلسطينيين 

المقدس بحق الالجئين المزعوم 

والواهم، يمر وفق المقاربة اإلسرائيلية 

عبر ابتزاز العواصم العربية وعلى رأسها 

تونس ومصر، ويكون نتاجه الضغط 

على منظمة التحرير الفلسطينية 

للتخلص الناعم من {أعباء} حق 

الالجئين
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} عندما حترك املصريون في ٢٥ يناير ٢٠١١، 
شاعت عبارة عودة السياسة إلى مصر، بعد 

فترة طويلة من الركود، كان كل شيء فيها 
خاضعا حلسابات وتقديرات نظام احلزب 
الوطني املنحل، هو احلاكم الفعلي للبالد، 
واملتحكم الرئيسي في أدوار غالبية قوى 

املعارضة، احلقيقي والكومبارس، لذلك 
انعدمت السياسة مبفهومها احلرفي في 

مصر.
الفترة التي عادت فيها السياسة واسترد 

فيها البعض قدرا من أنفاسهم وحيويتهم 
ونشاطهم وعافيتهم لم تكن كبيرة، ميكن القول 

إنها ال تتجاوز العامني ونصف العام، ثم عاد 
اخلمول والكسل والتآمر والتشرذم، وقويت 

شوكة األجهزة األمنية بدال من املؤسسات 
والهيئات واألحزاب السياسية.

الكالم عن حتميل النظام في مصر وحده 
مسؤولية السلبيات التي وصلت إليها البالد 
سيكون غير منصف، فإذا كانت هناك قوانني 

صدرت، مثل قانون التظاهر، كبلت حركة 
النشطاء والسياسيني في الشوارع، فهناك 

غياب عميق من قبلهم عن االحتكاك مباشرة 
باملواطنني، واملسافة بعيدة بني اجلانبني، 
وجتسيرها بحاجة إلى حتركات مخلصة.

إذا كان الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي ال يقف خلفه ظهير سياسي رسمي، 

فإن معظم القوى السياسية تكالبت على دعمه 
وتأييده، وتسابقت لتحفظ لنفسها مكانا على 
ميينه أو يساره، وهو دليل فاضح على غياب 

السياسة. 

لعل التمثيل النيابي داخل البرملان يعكس 
شكل اخلارطة بدقة، فعدد النواب املستقلني 

يفوق فريق احلزبيني، وهي صورة أخرى 
تؤكد أن العالقات االجتماعية واملصالح 
االقتصادية، وليست البرامج السياسية، 

تتحكم في الوصول إلى مجلس النواب، فهناك 
فئة قليلة جنحت انطالقا من رؤاها السياسية، 

وحتى هذه لم تخُل من عالقات شخصية، 
واألغلبية قفزت بطريقة التربيطات األمنية.
األمراض التي تنخر في جسد اجلهات 

املنوط بها أن تكون لها أدوار سياسية، باتت 
مستعصية على العالج، في ظل االستسالم 

الذي تبديه للسلطة احلاكمة، كما أن الدوائر 
التي متلك زخما وعافية تتصرف بصورة 
فردية، فال يوجد وعاء جامع لها، يسمح 

بسماع صوتها لدى قطاعات عريضة، مع ذلك 
تصّر على سماع ضجيجها فقط.

التفسير عندي يدور حول وجود مجموعة 
من احملاور قد تساعد على فهم هذه الظاهرة، 
ومهما بدت مريحة حاليا للنظام احلاكم، فإن 
أضرارها ومخاطرها وتداعياتها على املدى 

البعيد سوف تكون مدمرة.
في مقدمتها، احملاوالت املستمرة إلفساد 
الطبقة السياسية من قبل األنظمة احلاكمة، 
بذهب املعز وسيفه، فقد جاء حني من الدهر 
كان يتم فيه إسكات كل صوت يتمتع بدرجة 
من االستقاللية، من خالل منحه مزايا مادية 

مغرية، أو تلصق به التهم، وتسلط عليه 
األبواق اإلعالمية، لتجبره في النهاية على 

االستسالم أو االنسحاب، واآلن بدأ هذا 
االجتاه يطل برأسه من جديد.

كما أن هذا النوع من التوجهات كفيل 
بردع من لديه ذرة من سياسة لالبتعاد عنها، 

خوفا من توريطه في مشكلة أو جره إلى 

أزمة ال قبل له بها، وهو ما اضطّر البعض 
إلى اللجوء إلى العالم االفتراضي، والتنفيس 

السياسي عبر أدواته، بكل ما تنطوي عليه من 
مغالطات.

األخطر أن األجواء التي تعيشها مصر 
اآلن تكاد تكون قريبة من تلك التي عاشتها 

قبل ثورة ٢٥ يناير، من حيث الدرجة العالية 
لالبتزاز التي يقوم بها البعض ضد أشخاص 

أو جهات بعينها، ومن زاوية الرغبة في 
استمرار السيولة والفوضى واالرتباك 

في دوالب الدولة، ومن جهة التصادم في 
التصورات، التي بلغت حّد التضارب، فضال 
عن عدم حسم الكثير من األمور، التي يؤدي 
تركها إلى املزيد من الفوران ورمبا االنفجار.

املوت اإلكلينيكي للسياسة في مصر 
مسألة طبيعية، وسط غياب أي قوى منظمة 

في الشارع تقدم املصلحة الوطنية على 
الشخصية، فاألصوات الزاعقة املعارضة، 

تريد هدم الدولة وليس إصالحها، واألصوات 
الزاعقة املؤيدة مستمتعة بالفراغ، لذلك لم 

ينجح كل منهما في توصيل رسالته، وجذب 
عدد كبير من املواطنني إلى صفه.

الدور الذي تلعبه البعض من أجهزة األمن 
في الشؤون السياسية لم يعد خافيا، ومع 

أنه في الظاهر يوحي بأنه يسد الفجوة التي 
أوجدها غياب األحزاب عن الشارع، واحليلولة 
دون توظيف جماعة اإلخوان له، غير أنه رسخ 

قناعات سابقة بشأن تغّول األمن وحتّكمه 
في قضايا ليست من صميم اختصاصه، 

بشكل زاد األعباء عليه، حيث طغت الهموم 
السياسية على القضايا اجلنائية.

ضعف اخلارطة السياسية في مصر حاليا، 
يقود إلى زيادة وتيرة األزمات، ألنه يطلق يد 

البعض من األجهزة (قليلة اخلبرة) للتحّكم في 

ملفات ليس من صميم اختصاصها، وتصدر 
قرارات وتتخذ إجراءات غير صائبة أو تفتح 

الباب ملشكالت، كان من املمكن حتاشيها.
من يتمعن في جميع املطبات التي سلطت 

عليها األضواء في مصر، وخلفت نتائج 
سلبية، يجد أنها متفقة على قاسم مشترك 

واحد، هو غياب احلنكة واخلبرة وسوء تقدير 
التوقيت، بالتالي حدوث إخفاقات كلفت الدولة 

جملة من اخلسائر.
الدليل حادث الطائرة الروسية التي 

سقطت فوق صحراء سيناء، واختفاء الشاب 
اإليطالي جوليو ريجيني، واالتهامات 

الغربية بانتهاك احلريات، واتفاق احلدود 
مع السعودية بخصوص جزيرتي تيران 

وصنافير، وحتى أحكام القضاء التي يحسبها 
البعض متعسفة، كلها عالمات كاشفة على قلة 
حيلة وخيبة املسؤولني واملعارضني في مصر.
تكرار أخطاء الفريق األول ساهم في زيادة 

حدة املشكالت، وانتهازية الفريق الثاني 
(املعارض) أفضت إلى أضرار بالغة للدولة، 

بينما لو كان هناك وعي سياسي من كال 
الفريقني، لكانت مسارات كثيرة قد تغيرت.

الواقع أن مصر بحاجة إلى رؤية جادة 
للتربية والتنشئة السياسية، ألن اخلطوات 

التي اتخذت لتقدمي فئة شبابية تتولى العمل 
السياسي، على غرار العملية القيصرية التي 

أجريت لوالدة حزب ”مستقبل وطن“، ال تخرج 
عن كونها خطوات مشوهة، وإعادة إلنتاج 
جتارب في عصر سابق، له رجاله ونخبته 

وزمانه وحتدياته، املختلفة كليا عما هو 
حاصل اآلن، حيث ال تزال السياسة تدار على 
طريقة الهواة أو احلواة ال فرق، ألن النتيجة 

واحدة، هي استمرار التخبط، ليضمن البعض 
البقاء وسط األضواء.

الموت البطيء للسياسة في مصر

{ندعو جميع الســـوريين إلى التمســـك ببناء دولة الحق والمساواة التي بمقدورها صيانة حقوق 

كافة األفراد والجماعات، مادام االستبداد وحد السوريين فيجب أن توحدنا الحرية أيضا}.

أنس العبدة
رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية

{العمـــل ســـيكون على إيجاد أرضية مشـــتركة بين جميع القوى السياســـية بعـــد األزمات التي 

حدثت بالدولة المصرية من خالل تردي األوضاع االقتصادية، وأزمة جزيرتي تيران وصنافير}.
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} قد يحدث لنا بني الفينة واألخرى أن 
نضع على أنفسنا الّسؤال التالي، هل نعيش 
حياة جيدة أم ال؟ ثم سرعان ما تأتي اإلجابة، 

على األرجح، بالنفي. لكن، ملاذا يغلب علينا 
الشعور بأننا نعيش حياة ليست جيدة؟ أين 
اخللل؟ هنا قد نفكر في كل الشكاوى املمكنة 

وغير املمكنة من: ظروف العمل الشاقة، 
جيران الّسكن املزعجني، احلياة الّزوجية 

اململة، اخلدمات الصحية املتردية، اخلصوم، 
احلظ، القدر، الدولة، الزمان، الشيخوخة، 

إلخ. كل هذا قد يكون حاصال، وهو ما 
يستدعي القدرة على املقاومة، على جبهات 
متفرقة في البعض من األحيان قد تشمل ما 
هو اجتماعي وثقافي ووجودي ووجداني، 

وذلك لغاية املساهمة في حتسني نوعية 
احلياة بالنسبة إلينا ولكل الذين نحبهم. 

واحلال أّن احلياة بالتعريف هي مقاومة قد ال 
نحرز فيها نصرا أخيرا لكننا نستطيع دائما 

حتسني شروط املقاومة.
على أن الشرط األساسي للمقاومة 
احلياتية يرتبط بطريقة التفكير التي 

ننتهجها؛ حتديدا، هذا هو السؤال الذي قد 
ال نفكر فيه إال نادرا: كيف نفكر؟ مبعنى، كيف 
نتمثل األمور؟ كيف نتصورها؟ كيف نفهمها؟ 

كيف نتفهمها؟ إن طريقة تفكيرنا حتدد 
أسلوب حياتنا، ومنط عيشنا، ومآالت كفاحنا 

اليومي من أجل اخلبز واحلب واحلرية. 
إن متثلنا للحياة هو الذي يحدد طريقة 
حياتنا، إن متثلنا للحب هو الذي يحدد 

طريقة ممارستنا للحب، إن متثلنا للنضال 
االجتماعي هو الذي يحدد أسلوب نضالنا، 

إن متثالتنا حول املرض واملوت واأللم 
واجلسد والزمان هي التي حتدد عالقتنا 

بالوجود، وباألحرى، إن متثلنا للدين، وهنا 
مربط الفرس، هو الذي يحدد طريقتنا في 
التدّين. وفعال، طاملا أن الدين يطغى على 

تفكيرنا فال شك أن متثلنا للدين هو األكثر 
أثرا وتأثيرا على سلوكنا ومنط عيشنا.

ما معنى أن أكون إنسانا متدينا؟ هل 
معناه أن أتوقف عن التفكير وأخلع عقلي عند 

باب املسجد قبل الدخول مثلما أخلع النعل؟ 
هل معناه أن أشل إرادتي أو أسلمها للشيخ 
أو السلف كما لو أني أتبرع باألعضاء قيد 

حياتي؟ هل معناه أن أفقد وعيي وأغرق في 
الغيبوبة عند سماع دوي األدعية الصاخبة، 

وال أعرف ِلم الصراخ إن كان الله سميعا؟ 
هل معناه أن أكون كارها للدنيا نابذا للحياة 

العنا للمتع محتقرا للجسد متشبعا بثقافة 
املوت والكآبة؟ هل معناه أن أكون حاقدا على 
من ال يشاركني ديانتي أو مذهبي أو طائفتي 

أو فرقتي ”الناجية“؟ هل معناه أن ُأنكر 
طبيعتي البشرية أو أتنكر لفطرتي امليالة إلى 

البهجة واحلب واملجد واجلمال؟ هل معناه 
أن أكون جاهال متواكال منفعال، أفسر كل 
شيء بانفعاالت الله، فأجعل غضبه سببا 
لفشلي الدراسي أو إخفاقي العاطفي؟ هل 

معناه أن أتسلط على رقاب الناس وأحشر 

أنفي في احلياة الشخصية لآلخرين، كل 
اآلخرين، ثم أمأل الدنيا صراخا وعويال ملجرد 

قبلة خاطفة في ركن من الشارع الرئيسي؟ 
هل معناه أن تكون عالقتي مع الله قائمة 

على اخلوف والترهيب، فترتعد فرائسي وال 
أتوقف عن البكاء خشية الله الذي سألقاه 

آثما غارقا في ذنوبي من رأسي إلى أخمص 
القدمني؟ هل معناه أن أشعر بالذنب في 

كل أحوالي طاملا العني تزني، واليد تزني، 
واخليال يزني، فأجتّرع مرارة تأثيم النفس 
إلى حدود االكتئاب أو الوسواس القهري؟ 

هل معناه أن أفقد جرأة التفكير، وأسلم عقلي 
لغيري فأنقاد له انقياد األعمى للضرير؟ 

هكذا وبهذا املعنى، يبدو جليا أن التمثالت 
حول معنى أن يكون املرء متدّينا حتدد 

بنحو حاسم السلوك االجتماعي للمتدينني. 
ومبقتضى التمثالت السائدة تعطيل العقل 
واالنحياز الكامل لالنفعاالت، بل والغرائز 

البدائية في البعض من األحيان.
األدهى، أن يتوهم املتدين بأن التنازل 

عن استعمال العقل واجب أخالقي، طاملا أن 
العقل ضال ومنحرف بطبعه، كما يظن الكثير 
من املتدينني. علما بأن هذا الظن قد جتاوزته 

احلداثة السياسية منذ حلظتها األولى.
ال بأس أن نحاور أنفسنا في البعض 

من الوقت، طاملا أن التفكير حوار هادئ مع 
النفس. لو تساءل كل واحد في قرارة نفسه: 

كيف أستطيع أن أحدد ما يجب فعله أخالقيا 
وما ال يجب فعله؟ اجلواب املتوقع من طرف 

غالبية املتدينني أّن مصدر األمر األخالقي 
هو الدين. من وجهة نظر دينية فهذا اجلواب 

خاطئ؛ ألن احلديث النبوي يقول ”جئت 
متمما ملكارم األخالق“. ما يعني أن الدين ال 
يبني األخالق وإمنا يتممها فقط. وأما من 

وجهة نظر عقلية فاإلجابة ليست خاطئة 
فحسب لكنها ساذجة أيضا؛ إذ تكفي مقارنة 
أخالقية بسيطة بني املجتمعات األكثر تدينا 
في العالم واملجتمعات األقل تدينا، من حيث 

التحرش والرشوة والغش وما إلى ذلك.
لنتقدم قليال في احلجاج، ولنتصور 

املسألة التالية: بفعل تطور التقنيات الطبية 
في السنوات املقبلة سيغدو بوسع امرأة في 

سن السبعني أن تنجب أطفاال (عبر تقنية 
جتميد جزء من املبيض). سنفتح قوسا 

للتذكير: في ما يخص هذه القضايا التي تهم 
مصير النوع البشري فإن احملافظني عندنا 

ال يزالون خارج النقاش. مثال، نالحظ أن 
احملافظني واألصوليني في الغرب يركزون 

على املعارك املصيرية: اخلاليا اجلذعية، 
االستنساخ، متديد عمر اإلنسان، حتسني 
النسل. أما احملافظون عندنا فمعاركهم ال 
تزال في طور السذاجة: احلجاب، اإلفطار 
العلني في رمضان. في كل األحوال، ليس 

عيبا أن يكون املرء محافظا أو أصوليا، لكن 
العيب كل العيب أن يستنزف طاقته الرمادية 

(الدماغ) في نقاشات ال تخلو من تفاهة.
طيب، لو سأل الواحد منا نفسه، أال 

يقتضي الواجب األخالقي في احلالة سالفة 
الذكر أن نحدد السن األقصى للسماح 

باإلجناب الطبي؟ اإلجابة الراجحة هي نعم، 
يقتضي الواجب األخالقي حتديد السن 

األقصى لإلجناب طاملا أن احلدود التي كانت 
تضعها الطبيعة قد اّمحت. والسؤال اآلن، 

ما هو مصدر األمر األخالقي في هذه احلالة؟ 
اإلجابة بكل تأكيد هي العقل األخالقي، أو 

بعبارة أقرب إلى األفهام، الضمير األخالقي، 
أو احلس السليم. هذا العقل األخالقي أو 
الضمير األخالقي أو احلس السليم يتميز 

بخاصيتني:
أوال، إنه ليس جامدا إذ يتطور مع 

التاريخ. وأمامنا البعض من األمثلة، خالل 
العصور القدمية كان تزويج الصغيرات 
مسألة يقبلها الضمير األخالقي للناس 

في معظم املجتمعات، كان اغتصاب الزوج 
لزوجته يقبله الضمير األخالقي لكافة الناس، 

كان تزويج املغتصبة من مغتِصبها يدخل 
ضمن العدالة واإلنصاف. اليوم، أصبحت 

هذه األمور من املسائل التي يستنكرها 
الناس. هذا يعني أن العقل األخالقي، والذي 
هو مصدر احلكم األخالقي، يتطور مع تطور 

التاريخ.
ثانيا، إن العقل األخالقي في تطوره ذاك 

يتجه نحو اكتساب الطابع الكوني. وهذا 
بالذات ما يفسر أحد أهم مظاهر احلضارة 

املعاصرة، نزوع القوانني والتشريعات نحو 
الكونية: حتديد سن الزواج في ١٨ سنة، 

إلغاء عقوبة اإلعدام، جترمي تشغيل األطفال، 
جترمي اغتصاب الزوج لزوجته، إلخ.

إذا صدقنا االّدعاء الذي يزعم بأن العودة 
إلى الدين متنحنا من تلقاء نفسها كل ما 

نحتاجه من زاد أخالقي، فإننا بهذا النحو 
سنقرأ الدين بعقل متخلف أخالقيا، وستكون 

النتيجة فهما ال أخالقيا للدين. وهنا تكمن 
احللقة املفرغة ألنصار ”الصحوة الدينية“، 
والتي يتعذر اخلروج منها من دون تغيير 

املنطلقات طاملا أن املستوى األخالقي للعقل 
ينعكس مباشرة على فهمنا للدين.

مثال توضيحي؛ لم يكن املستوى 
األخالقي للفقهاء القدماء يتيح لهم أن 

يستنبطوا من اآلية ”لئن بسطت إلّي يدك 
لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك“ 
(املائدة ٢٨)، أّي حكم شرعي، رغم أنهم 

استنبطوا من آيات السيف (آيات الفترة 
املمتدة بني الهجرة وفتح مكة) املئات من 

األحكام، وذلك بالنظر إلى عصر التوسعات 
اإلمبراطورية الذي عاشوا فيه. في املقابل 
فنحن اليوم بسبب تطور موقفنا األخالقي 

من مسائل العنف والثأر واالنتقام، أصبحنا 
ندرك أهمية تلك اآلية. مثال آخر؛ مارس 

الّرسول الزواج األحادي مع خديجة، والتي 
لم يتزّوج عليها طيلة حياتها، وبقي على تلك 

احلال عامني بعد وفاتها. وهذا املعطى لم 
يلتفت إليه موروثنا الفقهي ولم يستنبط منه 

أّي حكم من األحكام وال أّي قيمة من القيم، 
بقدر ما ركز انتباهه على مرحلة التعّدد، 
حيث اختلطت الوقائع املنتقاة بتوّهمات 

الّرواة. وإن كنا اليوم نرى ما لم يره 
موروثنا الفقهي، فالسبب يعود إلى أّن عقلنا 
األخالقي، رغم انغالقه، قد جتّرع قطرات من 

احلداثة.
هكذا، وبهذا النحو، يجب أن نتيح لعقلنا 
األخالقي فرصة أن ينمو بشكل طبيعي خارج 

كل أشكال الوصاية واإلكراه. وال يتأتى ذلك 
إّال من خالل استعمال العقل استعماال حرا 

ودائما في كل املسائل والقضايا. فالعقل مثل 
سائر األعضاء، إذا لم يعمل فإنه ميوت.

التدين والمواطنة، أو معنى أن أكون متدينا

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

ما معنى أن أكون إنسانا متدينا؟ هل 

معناه أن أخلع عقلي عند باب المسجد 

قبل الدخول مثلما أخلع النعل؟ 

هل معناه أن أكون حاقدا على من ال 

يشاركني ديانتي أو طائفتي أو فرقتي 

{الناجية}

} باتت املسألة السورية في مواجهة تطورين 
كبيرين، سيكون لتداعيات كل منهما شأن 

كبير، إن على مآالت الوضع السوري والثورة 
السورية، أو على مكانة الفاعلني الدوليني 
واإلقليميني، في إطار الصراع على سوريا.

التطور األول، ويتمثل بهذا التمايز، الذي 
بات علنيا وواضحا، في مواقف كل من روسيا 

وإيران بخصوص ما يجري في سوريا، 
وفي املوقف من نظام الرئيس بشار األسد، 

ومن مسألة الهدن، والعملية التفاوضية؛ 
ففيما تبدو إيران مصرة على استمرار األسد 

في السلطة إلى ما بعد املرحلة االنتقالية، 
باعتباره الضامن الوحيد الستمرار نفوذها، 

ليس في سوريا فحسب وإمنا في العراق 
وإيران أيضا، ثمة تسريبات جديدة تفيد بأن 

روسيا ليست متمسكة للنهاية بالرئيس، 
وأنها تفعل ذلك اآلن فقط ملصلحة بقاء 

الدولة السورية، وتالفيا النهيارها. ومعلوم 
أن روسيا تعّول في دورها على العملية 

التفاوضية، في حني أن إيران تعول فقط 
على مشاركة ميليشياتها في الصراع إلى 
جانب النظام، ما يعني أنه بات ثمة فارق 

جوهري في مضمون مواقف هذين الطرفني؛ 
الروسي واإليراني، كما في اصطفافهما على 

األرض، وفي هدف كل منهما ألغراض التدخل 
العسكري.

وقد شهدنا في اآلونة األخيرة مجموعة 
من اإلشارات الروسية التي تفيد بالتوضيح 
للعالم، وضمنه لإليرانيني، بأن سوريا هذه 

ورقة في يد روسيا، ال في يد إيران، وأن 
هذه أصغر من أن تنافس روسيا في سوريا. 

ولعل هذا ما بدا واضحا من ”فيلم حميميم“، 
في القاعدة البحرية الروسية على الساحل 

السوري، الذي ظهر فيه الرئيس األسد وكأنه 
في حالة استدعاء إلى قاعدة روسية في 

سوريا ملقابلة وزير دفاع بلد آخر. هذا أيضا 
ما ميكن استنتاجه من رفع الغطاء اجلوي 

الروسي عن امليليشيات التي تشتغل كأذرع 
إليران في سوريا مثل حزب الله في مناطق 

حلب، وفي نفي السفير الروسي للكالم الذي 
صدر عن زعيم هذا احلزب حسن نصرالله 
بخصوص أن ثمة معركة مصيرية آتية في 

حلب.
التطور الثاني الذي ميكن مالحظته أيضا، 

وستكون له تبعاته في املشهد السوري، 
يتمثل في إعادة التموضع التركي املفاجئ؛ 

إن جلهة عودة العالقات الطبيعية بني تركيا 
وروسيا، أو جلهة تطبيع العالقات التركية 

اإلسرائيلية، وذلك بغض النظر عن العوامل 
الذاتية أو املوضوعية، التي ضغطت من أجل 

ذلك، وأفضت إلى هذا التحول الدراماتيكي في 
السياسة التركية.

في هذا التطور حتاول تركيا اخلروج من 
الضائقة التي باتت جتد نفسها فيها بسبب 
انعكاسات الصراع السوري عليها، وحتوله 

إلى عامل لزعزعة االستقرار فيها، إن كان 
من مدخل العمليات اإلرهابية التي نشطت 

في الفترة املاضية، أو من مدخل إشعال 
فتيل الصراع مع األكراد، إما في داخل تركيا 

ذاتها، وإما في سوريا، بحكم تصدر قوات 
حماية قوات الشعب (الكردية) لقوات سوريا 
الدميقراطية، والتي بات لها دور فاعل على 

األرض في إطار اجلهد العسكري ضد داعش.
هكذا يقف السوريون اليوم ملراقبة 
تداعيات هذين التطورين املهمني، على 

مجريات الصراع في سوريا وعليها، بحيث 
ميكن القول معهما إن سوريا ستشهد، 
على األرجح، معادالت سياسية جديدة، 

قد متهد لتسويات قريبة تخّفف من حدة 
الصراع السوري، وصوال إلى إيجاد مخارج 

أو توافقات مناسبة، متهد لتحقيق النقلة 
السياسية الالزمة الستعادة االستقرار في 

هذا البلد.
ومعنى ذلك أن هذا االصطفاف اجلديد في 

عالقات القوى املتصارعة على سوريا، سيعني 
إضعاف دور إيران، وتاليا إضعاف أهم قوة 

ساندت نظام األسد، وأسهمت في وصول 
األوضاع في سوريا، وفي املشرق العربي 

عموما، إلى ما وصلت إليه، من حال التصدع 
الدولي واملجتمعي. ومن شأن هذا االستبعاد 
رمبا أنه يوحد اجلهود في اجتاه إخراج كل 
امليليشيات العسكرية من البلد، ووضع حّد 

للصراع املسلح، أو التخفيف منه، بانتظار أن 
تفرض التسوية السياسية ذاتها.

هل ستتغير قواعد اللعبة 

ييفي سوريا

ماجد كيالي

ييفي

كاتب سياسي فلسطيني
محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ري ب

سوريا ستشهد معادالت سياسية 

جديدة، تمهد لتسويات تخفف من 

حدة الصراع السوري، وصوال إلى 

إيجاد توافقات تمهد لتحقيق النقلة 

السياسية الالزمة الستعادة االستقرار



} ريــو دي جانــريو - تفاقمـــت حالة الغضب 
الشعبي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 
بســـبب األزمـــات االقتصادية، في ظل تفشـــي 
اإلضرابات قبل شـــهر فقط على انطالق دورة 

األلعاب األوملبية.
وبينما يتأهب املشـــاركون فـــي األوملبياد 
للســـفر إلى ريـــو دي جانيـــرو، تعـــج املدينة 
مبظاهـــر االحتجـــاج فـــي أغلـــب القطاعـــات 
احليويـــة، بينها املستشـــفيات بســـبب تأخر 
صـــرف رواتب املوظفني أو عـــدم صرفها على 

اإلطالق.
وتشـــكك أجهزة األمن وفرق الدفاع املدني 
في إمكانية احتواء أّي أزمة محتملة أو ضمان 
الناحية األمنية في شـــوارع املدينة، مما يهدد 

هذا احلدث الرياضي الضخم بالفوضى.
وكان فرانسيسكو دورنيليز، حاكم الوالية 
قد حذر في وقت سابق خالل األسبوع املاضي 
مـــن أن األوملبيـــاد قد تشـــهد ”فشـــال ذريعا“ 
جـــراء األزمة املالية التي تعانـــي منها املدينة 
بصفة خاصة، والبرازيل بشكل عام، ما يعطي 
انطباعـــا بـــأن البالد رمبا لن تكون مســـتعدة 

الستضافة األوملبياد.
البرازيليـــة  غلوبـــو  أو  لصحيفـــة  وقـــال 
”نستطيع اســـتضافة دورة ألعاب مثيرة. ولكن 
األوملبياد ستشـــهد إخفاقـــا هائال إذا لم نتخذ 

البعض من اخلطوات“.
وما يعكس حجم األزمة املالية التي تعاني 
منها املدينة، حالة فقدان وحدة جراحات القلب 
في مستشـــفى بدرو إيرنســـت التمويل الالزم 
ملعاجلة نحو 12 مريضا في آن واحد، في حني 

دخل ثلث العاملني في إضراب مفتوح.
وقـــال خواكـــني كوتينيو رئيـــس الوحدة 
”اآلن  ميكننـــا توفيـــر ســـتة أماكن فحســـب“. 
ورغم أن حكومة والية ريو دي جانيرو  توشك 
على اإلفالس، لكن كوتينيو ال يلقي اللوم فقط 
على األوملبياد ألن احلكومة االحتادية حصلت 
علـــى الكثيـــر من فاتـــورة األوملبيـــاد. وميكن 

للمستشـــفى اآلن عالج مئتي مريض فقط، بدال 
مـــن 600 مريض كما كان معتـــادا في املاضي، 
طبقا لتأكيـــدات العاملني به. كما تنتشـــر في 
طرقات املستشفى املظلمة الفتات كتبت عليها 

كلمة ”إضراب“.
ويطالـــب املوظفـــون الغاضبـــون بصرف 
رواتبهم املتأخرة منذ فترات طويلة، وقد أثاروا 
حالة من الضجيج والصخب أمام مكتب املدير 
إيدمار ســـانتوس الذي عقـــد اجتماعا لبحث 
األزمة قـــال فيه إنه ليس مســـؤوال عن صرف 
الرواتب بل هو من مشموالت حكومة الوالية.

وقالـــت بيرســـيليانا رودريغيـــز، إحـــدى 
قائـــدات اإلضراب ”لقد تأخـــر صرف الرواتب 
ثالثـــة أشـــهر؛ كثيـــرون ال يســـتطيعون دفع 
أجرة منازلهم أو فواتيـــر الكهرباء أو فواتير 
مشترياتهم“، مشيرة إلى أن التمويالت تقسم 
بـــني املوظفني وال يصل نصيـــب أي منهم إلى 

راتب شهر.
وأكدت بـــأن هناك عالقة واضحـــة للغاية 
بني هذه األزمة واســـتضافة األوملبياد و“إنهم 
ينفقـــون علـــى حدث ضخـــم كهـــذا، ويتركون 
مرضانا للمعاناة األكيـــدة“، وهو ما يضاعف 

من حالة الغضب ضد األوملبياد.
االحتجاجـــات  مازالـــت  اآلن،  وحتـــى 
محـــدودة، ولكن البعض من هـــؤالء املضربني 
في املستشـــفى يعتقدون فـــي إمكانية حدوث 
احتجاجات شـــعبية هائلة قبـــل حفل افتتاح 
األوملبيـــاد بأيام قليلة مثلما حدث قبل انطالق 
فعاليات بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل.

وتتوقـــف اجلامعـــة املجاورة عـــن العمل 
فعليا منذ مارس املاضي. وفي اجلامعة تنتشر 
ملصقـــات كتب عليهـــا ”األوملبياد فـــي ريو.. 

التعليم العام هو ميداليتنا الذهبية“.
وتضع حكومة ريو دي جانيرو مشروعات 
األوملبيـــاد فـــي مقدمـــة أولوياتهـــا مثل خط 
املترو باهـــظ التكلفة في بارا، حســـبما تؤكد 

رودريجيز. وقـــد تبلغ التكلفـــة النهائية خلط 
املتـــرو 2.8 مليـــار دوالر لتكون ربـــع امليزانية 

املخصصة لألوملبياد.
ومـــازال هناك كيلومتر واحد لم يكتمل في 
خـــط املترو وقد ال يكون جاهزا في أغســـطس 
املقبل، وهو ما قد يتســـبب في فوضى مرورية 
كبيرة. بينما سيستضيف املتنزه األوملبي في 

بارا معظم فعاليات الدورة األوملبية.
املستشـــفيات  فـــي  املضربـــون  وليـــس 
واجلامعـــات هـــم وحدهم الغاضبـــون، حيث 
دفعـــت هذه األزمة  قبل أيـــام كذلك عددا كبيرا 
من رجال األمن إلى رفـــع يافطة في مطار ريو 
دي جانيـــرو احتجاجا على عدم دفع رواتبهم، 

كتب عليها ”أهال بكم في اجلحيم“.
وحتت هـــذا الترحيـــب احلـــار الفريد من 
نوعه، كما وصفـــه البعض، كتب أيضا ”رجال 
األمن لم يتســـلموا رواتبهم، وأي ســـائح زائر 

ملدينة ريو دي جانيرو لن يكون آمنا“.

ويظل اإلنفاق على الشرطة مشكلة ضخمة 
حيث يؤكـــد دورنيليـــس أن ســـلطات الوالية 
ميكنها فقط سداد قيمة الوقود الذي تستهلكه 
سيارات الشـــرطة حتى نهاية األسبوع. وتبلغ 
ميزانية تأمني الوالية حوالي 290 مليون دوالر 
شـــهريا، ولكن هذا املبلغ ســـيقفز بشكل هائل 

خالل فترة األوملبياد.
ومـــن الواضـــح أن األوملبيـــاد تأتـــي في 
الوقت غير املناسب بالنسبة لريو دي جانيرو 
حيث تعاني البرازيل واحدة من أســـوأ فترات 
الكســـاد االقتصادي في تاريخهـــا إلى جانب 
الفســـاد، وهو ما يعني تراجع حجم العائدات 
الضريبية بشـــكل قياسي وغير مسبوق وسط 

حالة من تفشي الفساد.
وما يزيـــد الوضع ســـوءا، تراجع عائدات 
النفط بشـــكل هائل وهو أمر ذو أهمية خاصة 
لدى ريـــو دي جانيرو التي أعلنت الســـلطات 
فيهـــا قبـــل فتـــرة حالـــة الطـــوارئ وطالبت 

احلكومة بتقدمي مســـاعدات تبلـــغ 900 مليون 
دوالر، وقد استجابت احلكومة لهذا الطلب.

ورغـــم هذا، لـــم يتضح بعد بشـــكل تام ما 
إذا كــــان هـذا كـافيـا لســــداد كافــــة الرواتـب 
املتـأخـــرة لعشـــرات اآلالف مــــن املوظفني في 
القطـــاع العـام، كما أن جزءا مـن هـذا التمويل 

سيوجه إلى األعمـال املتبقية في خط املترو.
وال تصب هذه الرســـائل في صالح املدينة 
البرازيليـــة على اإلطالق كما أنها ليســـت في 
صالح أنشـــطة الســـياحة باملدينة خاصة مع 
املخاوف من فيروس زيكا، والتي ســـاهمت في 

ابتعاد السائحني عن ري ودي جانيرو.
ومتـــر البرازيل بأزمة اقتصادية حادة منذ 
ثالث سنوات، هي األسوأ في تاريخها، ووفقا 
للبنك الدولي فإنها مازالت تتنامى بشكل كبير 
حيـــث يتوقع البنك أن ينكمش النمو مبقدار 4 
باملئة هذا العام، بســـبب ارتفاع نسبة البطالة 

التي بلغت 12 باملئة.
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◄ وقعت شركة آر.دبليو.إي األملانية 
اتفاقا مدته سبعة أعوام ونصف 
العام مع قطر غاز، تسلم مبوجبه 

الشركة القطرية قرابة 1.1 مليون طن 
من الغاز الطبيعي املسال، فيما لم 

يكشف عن حجم الصفقة.

◄ أفاد بنك املغرب املركزي بأن 
القروض البنكية ارتفعت بنسبة 

2.6 باملائة خالل شهر مايو املاضي، 
مؤكدا أن هذا التزايد يعكس وتيرة 
منو القروض العقارية التي عرفت 

تسارعا من 1.3 باملئة إلى 1.8 باملائة.

◄ أنهت غلوبال تليكوم القابضة، 
اململوكة لرجل األعمال املصري جنيب 

ساويرس، أمس، اندماج شركتها 
موبيلينك مع فيبلكوم التابعة 

ملجموعة أبوظبى بهدف االستثمار 
ضمن مجال االتصاالت في باكستان.

◄ تباطأت وتيرة مبيعات السيارات 
في الواليات املتحدة الشهر املاضي 

حيث بلغت املبيعات 16.66 مليون 
مركبة مسجلة انخفاضا حيث كان 
يبلغ 17 مليونا قبل عام. وذلك وفقا 

ملا أظهرته بيانات من أوتو داتا 
كورب.

◄ كشف تقرير للبنك الدولي، في 
أحدث التوقعات املتشائمة، أمس، أن 
النمو االقتصادي العاملي لن يتعّدى 
هذا العام 2.4 باملئة على الرغم من 

أن صندوق النقد الدولي كان يتوقع 
وصوله إلى 2.9 باملئة.

◄ ارتفعت صادرات األسلحة األملانية 
خالل العام املاضي لتبلغ نحو 7.86 
مليار يورو، أي ما يقارب ضعف ما 

مت تسجيله في 2014، حيث بلغت 
عوائد صادرات األسلحة قرابة 3.97 

مليار يورو.

باختصار

تصاعدت املخاوف من انتشــــــار الفوضى التي قد تؤدي إلى فشل تنظيم األلعاب األوملبية 
ــــــه اإلضرابات معظم  في البرازيل بســــــبب األزمة االقتصادية اخلانقة، في وقت تشــــــل في
القطاعات احليوية في مدينة ريو دي جانيرو، التي تســــــتعد الستضافة احلدث الرياضي 

الدولي األبرز هذا العام في الشهر املقبل.

األزمة االقتصادية تعكر استقبال البرازيل لألولمبياد
[ اإلضرابات تشل ريو دي جانيرو قبل شهر من موعد دورة األلعاب [ عدم اكتمال البنى التحتية ينذر بفوضى خالل الحدث الرياضي

فرانسيسكو دورنيليز:

األولمبياد سيشهد إخفاقا 

هائال إذا لم نتخذ عددا من 

الخطوات العاجلة

تحت تهديد اإلضرابات

مليون دوالر، قيمة المساعدة 

الطارئة التي قدمتها 

الحكومة االتحادية لسلطات 

ريو دي جانيرو لحفظ األمن
900

{علـــى االتحـــاد األوروبي أن يعطـــي بريطانيا اتفاقا ســـريعا. ال أحد له مصلحة فـــي إقامة حواجز 

تجارية. لكن ينبغي أال تعطى بريطانيا معاملة أفضل من سويسرا والنرويج}.

ينس فايدمان
محافظ البنك املركزي األملاني

{شكلنا مجموعة عمل خاصة للعمل على استضافة الهيئة المصرفية األوروبية ووكالة األدوية 

األوروبية عقب قرار البريطانيين االنسحاب من االتحاد األوروبي}.

ثريا ساينز دي سانتا ماريا
نائبة رئيس الوزراء األسباني

أغنية {أوتيل كاليفورنيا} توفر لبريطانيا نموذج عالقة مع أوروبا

} بعد اجلرح الذي أصابت به بريطانيا 
نفسها باختيار االنفصال عن االحتاد 

االوروبي، رمبا يكون أفضل خيار أمامها 
للحد من األضرار والعواقب االقتصادية 

والسياسية، هو منوذج مستوحى من أغنية 
”أوتيل كاليفورنيا“.

تقول كلمات األغنية الشهيرة التي غناها 
فريق إيغلز وحققت رواجا في عام 1977 

إنه ”ميكنك انهاء اجراءات املغادرة ولكن ال 
ميكنك الرحيل“.

حني تهدأ زوبعة صدمة التصويت، 
ميكن لبريطانيا أن تستكمل الشكل 

الرسمي للخروج بإخطار االحتاد األوروبي 
باالنفصال، لكنها ستبقى فعليا داخل أكبر 
تكتل جتاري في العالم من خالل االنضمام 

إلى املنطقة االقتصادية األوروبية وفق 
منوذج النرويج.

وميكن لبريطانيا التفاوض على تعزيز 
التعاون في مجال السياسة اخلارجية 

واألمنية، بل ورمبا يكون لها رأي مسموع 
في البعض من املداوالت األوروبية دون أن 

يكون لها حق التصويت.
ومع ذلك يبدو من املستبعد أن يسود هذا 
احلل الذي ميثل ثاني أفضل احللول املتاحة.

ورمبا تستغرق القيادة السياسية 
البريطانية التي شهدت انهيارا، شهورا 
إلعادة حتديد املصلحة الـوطنية في ما 

يتعلق بالعالقات مع االحتاد األوروبي على 
نحو يتـوافق مع إرادة الشعب التي عبر 

عنها استفتاء 23 يونيو، وقد ال تتمكن من 
ذلك.

تلك التعقيدات دفعت رئيس الوزراء 
ديفيد كاميرون إلى عدم بدء إجراءات 

االنفصال فورا، وإطالق إشارة االنسحاب 
مبوجب املادة 50 من معاهدة االحتاد 

األوروبي، التي تبدأ مبقتضاها عملية 
التفاوض حول شروط االنفصال على مدى 

عامني.
وتريد أغلبية ساحقة في مجتمع املال 
واألعمال االحتفاظ بحرية االستفادة من 

السوق األوروبية املوحدة، التي يبلغ 
تعدادها 500 مليون مستهلك، األمر الذي 
يعني اإلبقاء على لوائح أوروبية وقبول 

استمرار حرية انتقال العاملني.
وألن هذا املجتمع هو الذي ميّول حزب 
احملافظني احلاكم فمن املفترض أن يكون 

له نفوذ على رئيس الوزراء املقبل، رغم أن 
البريطانيني اختاروا االنفصال عن االحتاد 

األوروبي الذي انضموا إليه عام 1973 
ألسباب على رأسها الهجرة من دول االحتاد 

ورغبة في ”استعادة زمام السيطرة“ على 
احلدود والتشريع.

وترك كاميرون كأس السم متمثلة في 
اإلخطار الرسمي باالنفصال وبدء عملية 

التفاوض على االنفصال ملن سيخلفه 
في مقعد القيادة. ويبدو أن أبرز 

املتنافسني على شغل مكانه 
كزعيم حلزب احملافظني 

ورئيس للوزراء في 
اقتراع على القيادة 

يجري في التاسع من 
سبتمبر، ليسوا في 

عجلة من أمرهم.
فقد أكد مايكل غوف 

وزير العدل وتيريزا ماي 
وزيرة الداخلية، أنهما لن 
يخطرا االحتاد األوروبي 

هذا العام باالنسحاب على 
أمل استطالع الشروط التي قد 

تعرض مستقبال لشكل العالقات بني 
اجلانبني قبل ذلك.

بل إن غوف امتنع عن وضع جدول زمني 
لالنفصال بينما قالت ماي التي كانت تؤيد 
البقاء في االحتاد األوروبي إن االنفصال قد 

يستغرق عدة سنوات.
في املقابل تصّر الدول األعضاء في 

االحتاد األوروبي وعددها 27 دولة، على 
تفادي إطالة فترة الغموض وما يصحبها 

من أضرار، وتريد تسوية املسألة قبل حملة 
انتخابات البرملان األوروبي لعام 2019 التي 

يتوقع أّال تشارك فيها بريطانيا.
ولهذا تطالب الدول بريطانيا بإطالق 

اإلخطار الرسمي باالنفصال في أسرع وقت 
ممكن، وقد شددت على أنه لن جتري أي 

مفاوضات رسمية أو غير رسمية إلى أن 
تقوم بريطانيا بتلك اخلطوة.

وأوضحت تلك الدول في أول اجتماع 
لها دون مشاركـة بريطانيا، أن النفاذ إلى 
السـوق املوحدة يتطلب االحترام الكامل 
ملا يطلق عليه ”احلريات األربع“ املتمثلة 
في انتقال البضائع ورأس املال والعمالة 

واخلدمات.
قد يعتقد السـاسة البـريطانيون أن 

الوقت في صاحلهم وأنه بوسعهم احلصول 
على صفقـة أفضل بإطالة تلك الفترة 

الزمنية. لكن رغم أن الدول األوروبية ال 
ميكنها إرغام بريطانيا على بدء عملية 

االنفصال رسميا، فهي حتتفط بأغلب أوراق 
اللعبة في يدها.

وحتتفط حكومات االحتاد 
األوروبي مبفاتيح بوابات 

السوق املوحدة، ولم يعد 
لبريطانيا هذا احلق بعد 

أن أصبحت اآلن في 
طريقها لالنفصال.
وسيؤدي طول 
فترة الغموض إلى 

احلد من االستثمارات 
في بريطانيا ورمبا 

يدفع الشركات املالية إلى 
االبتعاد عن حي املال في 

لندن في الوقت الذي تستعد فيه 
منطقة اليورو للحياة دون بريطانيا.
وقال مسؤول باالحتاد األوروبي ”كلما 
كانت فترة اإلخطار أطول زاد احتمال أن 
يحدث االنفصال كأمر واقع. وقد بدأ املال 
بالفعل يبتعد عن لندن“. وستنتقل عملية 

تسوية املعامالت باليورو إلى منطقة اليورو 
دون انتظار صفقة االنفصال.

ومع ذلك مازال الساسة املؤيدون 
لالنفصال في حالة إنكار للخيار الصعب 

الذي يواجهونه. والفكرة املهيمنة عليهم هي 
أن أوروبا لن جترؤ على ذلك.

ويرى كريس غرايلنغ وهو من كبار 
املـدافعـني عـن االنفصال في حكـومة 

كاميرون أن االحتاد األوروبي له مصلحة 
قوية في التوصل إلى ترتيبات جتارية 

”معقولة“ مع بريطانيا. وأكد لرويترز أن 

”األمر يتعلق بنفاذهم إلى السوق البريطانية 
بقدر ما هو العكس“ وأنه سيتعني في أي 

مفاوضات حماية قطاع اخلدمات املالية في 
بريطانيا وهو أكبر من أّي قطاع مماثل في 

أوروبا.
وذهب نايجل فاراج زعيم حزب االستقالل 

البريطاني املناهض لالحتاد األوروبي إلى 
أبعد من ذلك، حيث قال ألعضاء البرملان 

األوروبي ”إذا قطعتم أنوفكم إلغاظة 
وجوهكم ورفضتم أي فكرة لصفقة جتارية 

معقولة فستكون العواقب أوخم بكثير عليكم 
مما هي لنا“.

وأضاف أن اخلطر سيحدق باآلالف من 
الوظائف للعاملني في صناعة السيارات 

األملانية إذا فرض اجلانبان رسوما.
ويبدو أن املرشحني الرئيسيني لقيادة 
حزب احملافظني يبتعدون حاليا، عن فكرة 

البقاء في السوق املوحدة، بسبب ما أبداه 
الناخبون من أولوية كاسحة للحد من 

الهجرة. ويأمل البعض في احلصول على 
وضع خاص آخر يتيح لبريطانيا سلطة أكبر 

في ما يتعلق بحرية انتقال العاملني.
ورمبا تتغير تلك احلسابات إذا حدث 
ركود اقتصادي أو بدأ تأثير انكماش في 

الوظائف أو زيادة اضطرابات للعملة كما 
يتوقع اقتصاديون ومؤسسات مالية عاملية.
ويريد قطاع اخلدمات املالية احملافظة 

بشدة على حق بنوك لندن ومؤسساتها 
املالية ببيع خدمات في أنحاء القارة 

األوروبية دون احلاجة إلى إقامة فروع مكلفة 
هناك.

ورغم النداء الذي أطلقه كاميرون أمام 
آخر قمة أوروبية شارك فيها األسبوع 

املاضي فإن حرية انتقال العمالة داخل 
االحتاد األوروبي ليست مسألة كبيرة 

لشركاء بريطانيا. وسيؤدي تغيير اللوائح 
املعمول بها إلى انقسامات عميقة.

وتشعر الدول املصدرة للعمالة مثل 
بولندا واملجر ورومانيا أنها بذلت كل ما في 

وسعها ملساعدة لندن باملوافقة على صفقة 
مت التوصل إليها في فبراير املاضي، ولذلك 

ال يوجد وضع يساند بريطانيا في ما يتعلق 
بحرية انتقال األفراد لتسهيل قبول منوذج 

”أوتيل كاليفورنيا“.

بول تيلور

طول فترة الغموض 

سيؤدي إلى الحد 

من االستثمارات في 

بريطانيا وربما يدفع 

الشركات المالية 

لالبتعاد عن حي المال 

في لندن



} أبوظبــي – وافـــق مجلســـا إدارة مصرفـــي 
اخلليج األول وأبوظبي الوطني باإلجماع على 
اندماج املصرفني، ألنشاء مؤسسة مالية عمالقة 
بأصـــول تصل إلـــى أكثر مـــن 175 مليار دوالر، 
تواصل عملها حتت اسم بنك أبوظبي الوطني.

وأعلـــن املصرفـــان املدرجـــان فـــي ســـوق 
أبوظبي لألوراق املاليـــة، في بيان نقلته وكالة 
أنباء اإلمارات (وام) أن مجلس إدارة كل منهما 
وافق على تقدمي توصية للمســـاهمني باملوافقة 

على اندماج املصرفني.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن البنـــك الناجت عن 
االندمـــاج ســـيكون األكبـــر في منطقة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيا وأن القيمة السوقية 
ألســـهم املصرف اجلديد ستصل إلى 29.1 مليار 
دوالر، فـــي حني تزيـــد أصوله علـــى 175 مليار 

دوالر.

وأوضـــح أن االندماج املقترح سيســـهم في 
إنشـــاء مصرف ذي قـــوة مالية كبيـــرة وخبرة 
واسعة وشبكة عاملية تؤهله للعب دور رئيسي 
فـــي دعم الطمـــوح االقتصادي لإلمـــارات على 
الصعيد احمللي، إضافة إلى دوره في ترســـيخ 
العالقـــات والشـــراكات املتناميـــة التـــي تربط 

االمارات باالقتصاد العاملي.
وقـــال الشـــيخ محمد بـــن زايد ولـــي عهد 
أبوظبـــي، إن اتفـــاق االندماج خطـــوة حيوية 
وبناءة تفتح آفاقًا أوســـع وفرصا اســـتثمارية 
واعدة ملصلحـــة القطاع املصرفـــي واالقتصاد 
الوطنـــي. وأضـــاف أن متانـــة املراكـــز املالية 
للمصرفني ســـتؤدي إلى تكويـــن كيان مصرفي 
التنافســـية  قدراتـــه  لزيـــادة  مؤهـــل  وطنـــي 

املستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
وأكد حرص اإلمـــارات على دعم التوجهات 
واملبـــادرات التي ترمي إلى االســـتغالل األمثل 
ملوارد املؤسسات لتكون أكثر مرونة وقدرة على 
التعامل مع املستجدات والتطورات ومبا يعزز 
متانـــة االقتصاد الوطني ويقـــوي أداءه ويعزز 

طموحـــات اإلمـــارات في املضي نحـــو الريادة 
واملنافسة العاملية.

وأعرب الشـــيخ محمـــد بن زايد عـــن ثقته 
بقدرة املؤسسات االقتصادية واملالية الوطنية 
على التكيف ومواكبة املتغيرات املتســـارعة في 
عالم االقتصاد واالستثمار وتأمني عوامل الدفع 
والتحفيـــز ألدائها وضمان اســـتدامة اجلدوى 

االقتصادية العالية ألنشطتها ومشاريعها.
وســـيتولى الشـــيخ طحنون بن زايد رئيس 
مجلس إدارة بنك اخلليج األول حاليا، رئاســـة 
مجلـــس إدارة البنـــك اجلديد، فـــي حني يتولى 
ناصر أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة بنك 
أبوظبـــي الوطني حاليا، منصـــب نائب رئيس 

مجلس إدارة البنك اجلديد.
ومتثل الصفقة املقترحة اندماجا بني طرفني 
متكافئـــني، وســـيتم تنفيذها عبر آليـــة ”تبادل 
األســـهم“ حيث يحصل مســـاهمو بنك اخلليج 
األول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني 
مقابل كل سهم ميلكونه في بنك اخلليج األول.

ويتضمن ســـعر التبادل حســـما بنسبة 3.9 
باملئة من سعر ســـهم بنك اخلليج األول حسب 
ســـعر إغالق يوم 30 من يونيو وخصما بنسبة 
12.2 باملئة من معدل سعر السهم لفترة األشهر 
الثالثة الســـابقة على التصريح عن املعلومات 

املتعلقة باالندماج املقترح في 16 يونيو.
وســـيملك مســـاهمو بنك اخلليج األول بعد 
إصدار بنك أبوظبي الوطني لألســـهم اجلديدة 
نحـــو 52 باملئة مـــن البنك اجلديـــد بينما ميلك 
مساهمو بنك أبوظبي الوطني النسبة املتبقية.

وســـتبلغ حصـــة حكومة أبوظبـــي نحو 37 
باملئـــة ويتم إلغاء إدراج أســـهم بنـــك اخلليج 
األول من ســـجل الشـــركات املدرجة لدى سوق 
أبوظبي لألوراق املالية اعتبارا من تاريخ نفاذ 

االندماج.
وقال الشـــيخ طحنـــون إن املصرف اجلديد 
واملتوازن ســـيكون محركا للنمـــو في اإلمارات 

وســـيعمل علـــى حتفيـــز التنويـــع االقتصادي 
واالســـتثماري وقيـــادة طمـــوح رواد األعمـــال 

وموظفيهم إلى األمام.
وأضـــاف أن البنـــك ســـيكون له مـــن القوة 
واخلبرة الكبيرتني ما يؤهله لدعم منو القطاع 
اخلاص بكافة أنواعه من الشـــركات الصغيرة 
واملتوسطة إلى املؤسســـات الكبيرة، ويساهم 
فـــي تطويـــر قدراتــــه علـــى التـوســـع خـارج 

اإلمارات.
وأكد مجلسا إدارة كل من املصرفني أن عملية 
االندمـــاج ســـتعود مبنافع كبيرة علـــى كل من 
العمالء واملســـتثمرين، فهي تدمج أعمال اثنني 
من أفضـــل البنوك في قطاعـــي خدمات األفراد 
عبداحلميد  وسيتولى  والشركات.  واملؤسسات 
محمد ســـعيد، عضو مجلس إدارة بنك اخلليج 
األول حاليـــا، منصب الرئيـــس التنفيذي للبنك 

اجلديـــد، وســـيضم مجلـــس اإلدارة 4 أعضاء 
آخريـــن من كل مصرف. ويواصل كل من أندريه 
الصايغ وأليكس ثيرسبي إدارة بنكيهما بشكل 
مســـتقل بصفتهما الرئيســـني التنفيذيني لبنك 
اخلليـــج األول وبنـــك أبوظبـــي الوطنـــي على 
التوالـــي إلى حني نفاذ االندماج املتوقع إمتامه 

خالل الربع األول من العام املقبل.
ويتمتع البنك اجلديد بشبكة فروع ومكاتب 
في 19 دولة بينها املراكز املالية الرئيســـية مثل 
لنـــدن ونيويورك وســـنغافورة وجنيف وهونغ 
كونغ. ومن املتوقـــع أن يحقق االندماج خفضا 
في التكاليـــف بقيمة 136 مليون دوالر ســـنويا 
على مدى 3 سنوات، بينما تقدر تكاليف توحيد 

األعمال ملرة واحدة بنحو 163 مليون دوالر.
وقـــال الســـويدي إن اإلمارات ستســـتفيد 
مـــن وجود البنـــك اجلديد، كشـــريك مالي قوي 

قـــادر ومؤهل علـــى مواجهة التحديـــات ودفع 
عجلة النمو محليا وترســـيخ أواصر العالقات 
والشـــراكات املتناميـــة التـــي تربـــط الدولـــة 

باالقتصاد العاملي.
وأضـــاف أن املصرف ميلـــك املقومات التي 
جتعله الشـــريك املالي املفضل ألي طرف معني 
بقطـــاع األعمـــال فـــي املنطقة التـــي تربط بني 
الشرق والغرب مبا في ذلك رأس املال واخلبرة 

واالنتشار الدولي.
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◄ قال محافظ البنك املركزي 
املصري طارق عامر، أمس، إن عجز 
ميزان املعامالت اجلارية ارتفع في 

التسعة أشهر األولى من السنة 
املالية املاضية إلى 14 مليار دوالر، 

وقد كان 8 مليارات قبل عام.

◄ أظهرت بيانات لبنك الكويت 
املركزي أن قيمة القروض خالل 
الربع األول من هذا العام بلغت 

حوالي 31.3 مليار دوالر، ما يشير 
إلى ارتفاع وتيرة منح البنوك 

الكويتية قروضا ميسرة للمواطنني.

◄ بلغت إيرادات العراق من 
صادرات النفط، التي بلغت أكثر 

من 95 مليون برميل، الشهر املاضي 
حوالي 3.84 مليار دوالر، مسجلة 

زيادة طفيفة عن شهر مايو املاضي، 
بحسب ما ذكرت وزارة النفط.

◄ أظهر التقرير السنوي للصندوق 
السعودي للتنمية أن الصندوق 

مول خالل العام املاضي 19 
مشروعا وبرنامجا تنمويا، منها 9 

مشاريع في أفريقيا و10 مشاريع 
في آسيا بإجمالي بلغ 640 مليون 

دوالر.

◄ وقع مركز أبوظبي للتعليم 
والتدريب التقني واملهني وشركة 

االحتاد للطيران اتفاقية شراكة 
ورعاية للدورة 44 ملسابقة مهارات 

العالم، التي ستعقد في أبوظبي في 
الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر 2017.

◄ تتوقع وزارة التخطيط التنموي 
واإلحصاء في قطر أن تبقى معدالت 
البطالة عند أدنى مستوياتها خالل 
السنوات القادمة، والتي تبلغ نحو 

2 باملئة، نتيجة لتنفيذ العديد من 
املشاريع التنموية.

باختصار

اقتصاد
اندماج مصرفي في أبوظبي إلنشاء أكبر بنك في الشرق األوسط

دخلت الســــــوق املالية واملصرفية في أبوظبي مرحلة جديدة بإعالن اندماج مصرفي كبير، 
ســــــيؤدي إلنشاء أكبر مصرف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومن املتوقع أن 
ــــــة في القطاع املصرفي ويدعم الطموحات االقتصادية في اإلمارات على  يحدث نقلة نوعي

الصعيد احمللي والعاملي.

[ موافقة مصرفي الخليج األول وأبوظبي الوطني على االندماج [ الصفقة تعزز متانة القطاع المالي والقدرة التنافسية القتصاد اإلمارات

بوابة لتمويل المستقبل

ناصر أحمد السويدي:

شريك مالي قوي قادر ومؤهل 

لمواجهة التحديات ودفع 

عجلة النمو االقتصادي

{ســـجلنا عجزا أقل في الســـنة المالية 2015 /2016 قدره 18.23 مليار دوالر مقارنة مع العجز 

المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 27.17 مليار دوالر}.

أنس الصالح
وزير املالية الكويتي

{حاولنا كما هو الحال دائما إيجاد اتفاق مشترك لتقاسم األرباح مع الحكومة الجزائرية وشركة 

سوناطراك أوال، لكننا أخفقنا ولذلك قررنا أن نسعى إلى التحكيم}.

باتريك بويان
الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية

الشيخ طحنون بن زايد:

المصرف سيعمل على 

تحفيز التنويع االقتصادي 

وقيادة طموح رواد األعمال

الشيخ محمد بن زايد:

خطوة حيوية تفتح آفاقا 

أوسع وفرصا استثمارية 

واعدة القتصاد اإلمارات

شركة تونسية تبدأ 

صناعة الطائرات الخفيفة

} سوســة (تونــس) - كشـــفت شـــركة ايفادا 
أيركرافـــت املختصـــة فـــي صناعـــة وتوزيـــع 
الطائرات اخلفيفة في تونس أنها بصدد صنع 
منوذج مـــن طائرة خفيفـــة ذات أربعة مقاعد، 
وأنها تخطط للشروع في تسويقها جتاريا في 

مطلع العام املقبل.
وقـــال فريد الكامـــل، املدير العام للشـــركة 
إن ”تصنيـــع النموذج التجريبـــي بلغ مراحل 
متقدمـــة على أن يكـون االنطـــالق في إنتاجها 
جتاريـا نهـاية العـام اجلاري بعـد خضـوعهـا 
لسلسلة اختبارات طيران في الواليات املتحدة 

للحصول على شهادة املطابقة األميركية“ .
ولم يكشـــف عـــن تكلفة إنتـــاج الطائرة أو 
سعرها احملتمل عند طرحها في األسواق، لكنه 
أشار إلى أن الشركة تخطط النتزاع حصة لها 
في الســـوق بني مصنعي الطائـــرات اخلفيفة 
وتوقيع عقود تصديـــر لنحو ١٠٠ طائرة خالل 

العام املقبل.
وأضـــاف أن الطائـــرة القـــادرة على قطع 
مســـافة تصل إلى نحو ١٦٠٠ كيلومتر بسرعة 
٢٤٠ كيلومتـــرا في الســـاعة وميكنها الهبوط 
على اليابســـة واملاء والثلج، سيتم تصديرها 
فـــي مرحلة أولـــى إلـــى األســـواق األميركية 
والكندية واألســـترالية قبل البحث عن أسواق 

أخرى في أنحاء العالم.
متسوقان في شارع فيا ديل كارسو في وسط روما أمس، حيث انطلق موسم التخفيضات الصيفي

املؤسســـتان  أعلنـــت   – (ليبيــا)  بنغــازي   {
املتنازعتـــان علـــى إدارة املؤسســـة الليبيـــة 
الوطنيـــة للنفط، أمس، عن التوصل إلى اتفاق 
لتوحيـــد املؤسســـة التـــي تدير ثـــروة البالد 
النفطيـــة، األمـــر الـــذي ينعش اآلمـــال بزيادة 
اإلنتاج املتعثر بسبب النزاعات منذ عام 2011.
وأكـــدت األطراف أنهـــا توصلت إلى اتفاق 
إلعـــادة توحيـــد املؤسســـة الليبيـــة الوطنية 
للنفـــط، لكي تعاود الشـــركة املنافســـة لها في 
شـــرق ليبيا االندماج بها، ما ينهي انقســـاما 
اســـتمر عامني داخل هذه املؤسسة التي تدير 

أكبر مصدر للدخل في البالد.
وأورد بيان على املوقع الرسمي للمؤسسة 
أن رئيسها مصطفى صنع الله ونظيره ناجي 

املغربي الذي عينته احلكومة في شـــرق ليبيا 
توافقـــا على ”إعـــادة توحيد مؤسســـة النفط 

الوطنية“.
وقـــال صنع اللـــه الذي ســـيبقى رئيســـا 
للمؤسســـة الوطنيـــة مبوجـــب االتفـــاق إنه 
اعتبارا من اآلن ”لن يكون هناك سوى مؤسسة 
نفـــط وطنية واحدة في خدمة جميع الليبيني“ 
وذكر البيان أن ناجي املغربي ســـيكون عضوا 

في مجلس إدارة املؤسسة.
وأكـــد صنـــع اللـــه أن هـــذا االتفـــاق هو 
”رســـالة قوية إلى الشـــعب الليبـــي واملجتمع 
تظهر أن املجلس الرئاســـي حلكومة  الدولي“ 
الوفـــاق الليبية ”قادر علـــى ترجمة املصاحلة 
في شـــكل ملموس وتشجيع وحدة املؤسسات 

األخرى واســـتقرارها“. من جهته، قال املغربي 
”لقد قمنـــا بخيار اســـتراتيجي يقضي بوضع 
خالفاتنـــا جانبـــا… ووضـــع مؤسســـة النفط 
الوطنيـــة حتت ســـلطة البرملـــان (املعترف به 
والذي مقره في طبرق) والرئيس فايز السراج 

وأعضاء املجلس الرئاسي“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن املقر الرئيســـي 
للمؤسسة الوطنية سيكون في مدينة بنغازي، 
مؤكـــدا توافق اجلانبني علـــى عقد اجتماعات 
منتظمة فيه ”إذا ســـمح الوضـــع األمني بذلك 
وحتديد موازنة تشـــغيل واحـــدة حتى نهاية 

السنة املالية“.
وكانت مؤسسة النفط الوطنية التي مقرها 
فـــي طرابلـــس قد أعلنـــت في أبريـــل تاييدها 

حلكومة الوفاق. ومتلك ليبيـا أكبـر احتيـاطي 
نفطـــي في قارة أفريقيا يقـــدر بنحـو 48 مليار 

برميل. 
وتأمـــل احلكومـــة أن يؤدي االتفـــاق إلى 
زيـــادة االنتـــاج الــــذي تراجع مــــن نحـو 1.5 
مليـــون برميل يوميا في عــــام 2011 إلى نحو 

300 ألف برميل حاليا.

توحيد مؤسسة النفط الوطنية الليبية يرجح زيادة اإلنتاج

مصطفى صنع الله:

لن يكون هناك سوى 

مؤسسة نفط وطنية واحدة 

في خدمة جميع الليبيين
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} ديب - تواصل احلـــرص على تنظيم ملتقى 
رمضان خلط القرآن في دورته الثامنة، أكد أن 
الفعالية اشـــتّد عودها، ودخلت ســـن النضج، 
حيـــث أصبحـــت للملتقى الـــذي تنظمه وزارة 
الثقافة في اإلمارات انعكاســـات إيجابية على 
اخلـــط العربي واملهتمـــني به ليس فـــي دولة 
اإلمـــارات فقط، بـــل في دول املنطقـــة ككل في 
ظـــل متيز هذا احلدث الذي يســـتمر على مدى 
3 أيام متوالية بإجناز نسخة فريدة من القرآن 
الكرمي للمرة الثامنة واملكتوبة يدويا باألدوات 

التقليدية للمصحف.
عفـــراء الصابـــري وكيلـــة وزارة الثقافـــة 
وتنمية املعرفة تؤكد هـــذا التصور بقولها إن 
امللتقى يســـاهم بشكل مباشر في احلفاظ على 
أحـــد الفنون التـــي تعبر عن هويتنـــا العربية 
اإلســـالمية اخلالصة، كما سيبقى شاهدا على 
مّر التاريخ لإلمارات باهتمامها الكبير بالقرآن 

في شهر القرآن.
جـــاء ذلك خالل متابعتهـــا لفعاليات اليوم 
الثاني من امللتقى والذي حظي مبتابعة كبيرة 

من املهتمني بجماليات اخلط العربي.
وقالت الصابـــري إن امللتقى أصبح واحدا 
مـــن أهـــم مبـــادرات دولـــة اإلمـــارات العربية 
املتحـــدة ووزارة الثقافة وتنميـــة املعرفة على 
مســـتوى الوطن العربي والعالم لدعم احلركة 

الثقافية والفنية داخل الدولة وخارجها.
مشيرة إلى أن أهمية استمرار هذا امللتقى 
تأتـــي للتأكيـــد أيضا علـــى هويتنـــا العربية 
واإلســـالمية حيـــث يأتـــي اخلـــط العربي في 
مقدمة الفنون الراســـخة، باعتبـــاره أحد أهم 
مكونات هويتنا العربية واإلســـالمية األصيلة 
القـــادرة علـــى التواصل مع اآلخـــر، وإحداث 
األثـــر اإليجابي لتقـــدمي رؤية ثقافيـــة جديدة 
ذات مضمـــون ثقافي قادر على إثـــراء الوطن 
العربـــي واإلســـالمي وكذلـــك العالـــم بزخـــم 
ثقافـــي وفني نابـــع مـــن تراثنـــا وحضارتنا 
العريقة. وأشـــارت الصابري إلـــى أن امللتقى 
يساهم بشكل فّعال في فتح حوار تفاعلي بناء 

لصالح ثقافتنا العربية واإلسالمية، كما يؤكد 
أننا نواصل النهضة الشـــاملة في الدولة بكل 
املجاالت مستشـــرفني آفاق املستقبل جنبا إلى 
جنب مع متســـكنا بكل تراثنا العربي الراسخ 

األصيل.
مـــن جانبه أشـــاد اخلطـــاط التركي محمد 
أوزجاي العضـــو في جلنـــة التحكيم مبلتقى 
رمضان خلط القـــرآن الكرمي باجلهود الكبيرة 
املبذولة من أجـــل أن يظل امللتقى نافذة كبيرة 
يطـــل منها جمهـــور اخلط في كل مـــكان على 

إبداعات خطاطي العالم.
مضيفا أن امللتقـــى في دورته الثامنة حفر 
مكانة بـــارزة له على مســـتوى العالـــم لكونه 
اســـتطاع جمع خطاطني بارزيـــن من مدارس 
ومشـــارب مختلفة في مكان واحد وفي توقيت 
واحد وملدة زمنية محددة بهدف إجناز نسخة 
واحـــدة من املصحـــف الشـــريف، فتجتمع في 
النســـخة الواحدة إبداعـــات متضافرة وليس 

إبداعا واحدا.
وأوضـــح أن الـــدورة الثامنة متثـــل حالة 
خاصـــة ألنها ذهبت باخلطاطـــني إلى املاضي 
البعيـــد لتعيـــد معهـــم بعـــث خّطـــْي احملقق 

والريحاني من جديد.
مؤكدا أن خـــط القرآن الكـــرمي يدويا، كما 
كان يحدث في القرون السابقة، يضيف اللمسة 

اإلنسانية إلى اخلط في كل نسخة.
متمنيا أن حتظى فعاليات امللتقى مبتابعة 
من محبـــي اخلط علـــى مســـتوى الدولة لكي 
يســـتمتعوا بجماليات اخلـــط العربي الذي ال 
يقل من حيث القيمة واإلبداع عن أرقى الفنون 

التشكيلية العاملية.
وأكـــد عبدالرضـــا بهيـــة العضـــو بلجنة 
التحكيم فـــي امللتقى أن عالمات جناح امللتقى 
تتمثـــل في قدرتـــه علـــى املغامـــرة والتحدي 
بالتطرق إلى نوعيات من اخلطوط كانت بارزة 
قبل قرون ولكنها أهملت لصالح خطوط أخرى، 
مشيرا إلى أن اختيار احملقق والريحاني لكي 
تكتب به النسخة الثامنة من كتاب الله ينتصر 
لهـــذه اخلطـــوط الرائعـــة ويضـــع اخلطاطني 
املشاركني في الدورة الثامنة أمام حتّد واضح 
إلثبـــات قدراتهـــم ومواهبهم، مؤكـــدا على أن 
البادرة وكما رصدتهـــا جلنة التحكيم مغامرة 

ناجحة للغاية.
وعن وجـــود عدد كبير من الشـــباب ضمن 
اخلطاطـــني املشـــاركني هـــذا العام أكـــد هنية 

أن هـــذه الظاهـــرة متثـــل أهم عوامـــل جناح 
امللتقى حيث قدم حالـــة متميزة للخط العربي 
دفعت الكثيريـــن للدخول إلـــى عالم اخلطوط 
واحترافها، ومن هنـــا يأتي اإلقبال الكبير من 
جانب اخلطاطني للمشـــاركة به كل عام، وهي 
حالة تســـتوجب اإلشـــادة بدور وزارة الثقافة 
وتنميـــة املعرفة وعلى رأســـها الشـــيخ نهيان 
بـــن مبـــارك آل نهيان وزيـــر الثقافـــة وتنمية 
املعرفة جلهوده املخلصة في دعم كل ما يرتقي 
بالثقافتـــني العربيـــة واإلســـالمية وفنونهما، 
ليس محليا فقط وإمنا على مســـتوى مختلف 

أنحاءالعالم.
وقـــد عبر عبيـــدة محمـــد صالـــح البنكي 
العضو بلجنة التحكيم في امللتقى عن تقديره 
لدولة اإلمارات لدعمها الكبير واملستمر للخط 
العربي والذي كان له عميق األثر في استعادة 
اخلط العربي لدوره كأحد أهم الفنون العربية، 
مؤكـــدا أن ملتقـــى رمضان خلط القـــرآن أفرز 
بالفعل العشـــرات بـــل املئات مـــن اخلطاطني 
على مستوى العالم، الذين عملوا على حتسني 
إبداعاتهم بل وتسابقوا للمشاركة في امللتقى، 

وهـــذا بال شـــك ميثـــل نهضة حقيقيـــة للخط 
العربي.

وعـــن دخـــول خـــط الريحاني فـــي الدورة 
الثامنـــة وهـــو اخلط الـــذي عانـــى الكثير من 
اإلهمال خالل القرون األخيرة لصالح النسخي 
والثلـــث، وقـــدرة اخلطاطـــني علـــى إجادتـــه 
وإحيائه مرة أخرى، أوضح البنكي أن امللتقى 
وضع خط الريحاني كهـــدف أمام اخلطاطني، 
وأنهـــم جميعا بحثـــوا في قواعـــده وما توفر 
لديهم مـــن مخطوطات قدمية كتبت به، وبذلوا 
جهودا ضخمة إلجنـــاز جزء من القرآن الكرمي 
بخطْي احملقق والريحاني، مؤكدا أنهم جنحوا 
في ذلك إلى حد بعيد، وأن هذا امللتقى سيكون 
لـــه الفضل األكبر فـــي بعث اخلـــط الريحاني 
مـــن جديد، بل ســـيؤرخ لهذا اخلـــط بداية من 
هذا امللتقـــى منبها إلى أن خـــط الريحاني به 
جماليـــات رائعة ستكشـــف عنها املســـتويات 
الراقيـــة للخطاطـــني املشـــاركني فـــي الدورة 
الثامنـــة من ملتقى رمضان التي ســـتعّد تراثا 
فنيا وثقافيا متفردا لدى وزارة الثقافة وتنمية 

املعرفة.

مـــن جانبه قـــال اخلطاط محمـــد جابر إن 
مشـــاركته في الدورة الثامنة مـــن امللتقى تعّد 
تتويجا جلهوده في حتســـني مستواه مؤكدا 
أن املشاركة في حّد ذاتها شرف كبير بأن ُيخط 
كتاب الله وســـط هـــذه الكوكبة مـــن خطاطي 
العالـــم، مؤكدا أن الكتابة باحملقق والريحاني 
متثـــل حتديا لكافـــة اخلطاطـــني، إذ جعلتهم 
يدرســـون جماليات هذا اخلـــط للوصول إلى 
اإلجـــادة املطلوبـــة معبـــرا عن عميق شـــكره 
لوزارة الثقافة ملا تقوم به من دور لرعاية اخلط 
العربي حتى أصبحـــت جائزة البردة وملتقى 

رمضان كأنهما عيدان لكافة اخلطاطني.
وعـــن خـــط الريحانـــي أوضـــح اخلطاط 
الســـعودي أحمد حسن أبوســـرير أنه لم يكن 
لـــه أن يظهر من جديد لوال هـــذا امللتقى الذي 
مكن 30 خطاطا من إبراز مواهبهم في الكتابة 
بـــه، وقد مثل ذلـــك حتّديـــا ألن اخلطاط يخط 
بنوعية من اخلطـــوط يندر أن يجد لها مناذج 
كثيرة، ســـواء في الوقـــت احلالي أو حتى في 
املخطوطـــات القدميـــة، كما عّبر عن ســـعادته 

باملشاركة في هذا احلدث الثقافي الكبير.

{ملتقى رمضان لخط القرآن}: فعالية لكتابة القرآن بخطوط عربية نادرة
[ ملتقى يعيد االعتبار لخطوط عربية مهملة منذ قرون [ تلمس الصلة الوثيقة بين القرآن الكريم والخط العربي

ملتقــــــى رمضان خلط القرآن، الذي افتتح في األول من يوليو بدبي، فعالية تســــــعى إلى 
ــــــني البعد الديني والبعد التاريخي والثقافي، إذ أن امللتقى الذي انتظم في  ربط الصلة ب
ــــــه الثامنة حتت شــــــعار ”٣٠ جزءا، ٣٠ خطاطا ومصحف واحــــــد“ يهدف إلى كتابة  دورت
ــــــادرة من اخلط العربي مثل: احملقق  نســــــخة كاملة من القرآن الكرمي باعتماد نوعيات ن
ــــــي. الدورة اجلديدة مثلت حالة خاصة ألنها اســــــتدعت اخلطاطني إلى مغامرة  والريحان
تقــــــوم على إحياء خطوط من قبيل اخلط الريحاني واحملقق التي ابتدعها ابن البواب في 

بداية القرن اخلامس للهجرة.

إعادة االعتبار للمحقق والريحاني

فيصل عبداحلسن

} حفـــظ األجـــداد املخطوطـــات فـــي الوطـــن 
العربي على مدى املئات من الســـنني بأساليب 
بدائية، لكنها كانت نافعة في وقتها، والبعض 
منهـــم حفظها، كما كان ُيعتقد بكلمات غامضة 
ِويطات. فقد وجد الباحثون أن  كتعويذات وَحتْ
أغلـــب املخطوطات التراثّية في العراق ومصر 
واملغـــرب، قد ُكتب على غالفهـــا اخلارجي في 
بدايته ونهايته كلمات مثل: ســـفطص وكيكتج 
وهيتهتات وغيرها. وفسر الباحثون أن وضع 
هـــا كلمات  هذه الكلمـــات لقناعـــة القدماء بأنَّ
لف  لتعاويـــذ ســـتحفظ مخطوطاتهم مـــن التَّ

والضياع.
َراُث املخطوط فـــي الوطن العربي صار  التُّ
مســـتهدفا في احلروب والصراعـــات القائمة 
حاليا كما اإلنسان، لذلك فمن واجب احلكومات 
واجلهـــات املســـؤولة حفـــظ تراث شـــعوبها 
الوثائقي. إذ جتدر اإلشـــارة إلى أنه يوجد في 
الوطـــن العربي ثالثة ماليني مخطوط حســـب 
تقريـــر صدر حديثا عن منظمـــة األمم املتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة ”يونســـكو“. وبذلك 
فإّن عدد املخطوطات العربية يتفوق على عدد 
املخطوطات اإلغريقية، التي ال تتعدى 60 ألف 
مخطوط، والالتينية التـــي ال تتجاوز 35 ألف 
مخطوط، والفارســـّية 30 ألف مخطوط حسب 

تقرير اليونسكو.
في هذا الصدد يشـــار إلـــى أن نصف عدد 
املخطوطـــات فـــي الوطـــن العربـــي معـــرض 
للتلـــف أو التخريـــب والضيـــاع، ما لـــم يتم 
اتخاذ اإلجراءات الالزمـــة لصيانته وحمايته 
وجمعه فـــي أماكن مؤمنة جيـــدا من الظروف 

الطبيعية. التقرير ذاته أشـــار إلـــى أن بلدانا 
عربية، كالعراق وســـوريا وليبيا وموريتانيا 
والسودان تعرضت فيها اآلالف من املخطوطات 
لف أو احلرق بسبب احلروب،  الثمينة إلى التَّ
أو فـــي حـــوادث عرضية، أو التســـبب بتلفها 
من قبـــل متعصبني عن عمد أو ُســـرقت لتباع 
فـــي خارج بلدانهـــا األصليـــة، وخصوصا ما 
حدث من إتالف متعمد لوثائق كنســـية قدمية 
بالغـــة القيمـــة التاريخية، وتعد بـــاآلالف في 
العـــراق وســـوريا خـــالل العامـــني املاضيني. 
وكانـــت ضمنها مخطوطات في الطّب واملنطق 
وعلوم الكالم، والفلسفة والتصّوف واحلساب 

وأصول الفقه والتفسير.
وقـــد أحدثـــت اليونســـكو برنامـــج ذاكرة 
العالـــم، ووضعت فيـــه تســـع مجموعات من 
الـــدول، في إحداها املجموعـــة العربية، لكنها 
اســـتثنت دوال عربية مهمة كالعراق وســـوريا 
وليبيا والســـودان، وهي دول متتلك خزانات 
ضخمـــة مـــن املخطوطـــات. وخصوصـــًا بعد 
تعرضهـــا فـــي الســـنوات القليلـــة املاضيـــة 
للحـــروب والصراعات، وصـــار من الضروري 

رعاية مخطوطاتها ببرنامج ذاكرة العالم.
وقد اختـــارت اليونســـكو فـــي املجموعة 
العربيـــة أربـــع دول فقط لتشـــملها برعايتها 
للحفـــاظ على تراثهـــا الوثائقي واملوســـيقي 
وأمثالها الشـــعبية، والدول العربية املختارة 
لهذا البرنامج هي مصر ولبنان وسلطنة ُعمان 

واملغرب.
وقد أنشـــأ عدد مـــن املهتمـــني باملخطوط 
التواصـــل  شـــبكة  علـــى  مؤخـــرا  املغربـــّي 
االجتماعي فيســـبوك صفحة للعناية واحلفاظ 
على التراث املخطوط باملغرب بعنوان ”املركز 

املغربـــي للبحـــث في التراث املخطـــوط“. وقد 
عمـــد املســـؤولون علـــى الصفحـــة إلى نشـــر 
نصائح، وتعليمات للحفـــاظ عليه، ويتواصل 
املوقع مع العديد من املهتمني بجمع املخطوط 

النادر وتعرض الصفحة صورا منه.
وفي املغـــرب العديد من خزانـــات التراث 
املخطوط، كاخلزانة احلسنية بالرباط، وخزانة 
ابـــن يوســـف مبراكـــش، واملكتبـــة الوطنية، 
وخزانـــة القرويني بفـــاس، وخزانـــة اجلامع 
الكبير مبكنـــاس، واخلزانة العامـــة بتطوان، 
وخزانـــات تابعة لـــوزارة األوقاف والشـــؤون 
اإلسالمية، وخزانات الزوايا، ومكتبات خاصة 

بُأسر وأفراد مغاربة.
وتوجـــد مخطوطات نـــادرة باملغرب، مثل 
مخطوطـــات أبي احلســـن الصغير، ابن غازي 
اد،  املكناســـي، واحلبيب األندلســـي، وابن عبَّ

وابـــن عرضـــون، ورضوان اجلنـــوي، وأحمد 
ميارة.

ومـــن املخطوطات مـــا له صبغـــة علمية، 
كمناجم الزمرد في التراث العربي اإلســـالمي 
لتوضيـــح طـــرق التعديـــن، ومـــروج الذهب، 
ومعـــادن اجلوهر للمســـعودي، واجلماهر في 
معرفـــة اجلواهـــر للبيرونـــي. وفي الفلســـفة 
واملنطق البن طلموس، وشهادة ألسقف قبطي 
عـــاش في عهد البعثـــة النبوية املشـــرفة، هو 
يوحنا النيقوسي، أسقف نيقوس، الذي عاش 

إلى نهاية القرن السابع امليالدي وغيرها.
يقـــول إدريـــس كرواطـــي، وهـــو إعالمي 
متخّصص باملركـــز الوطني للتوثيق باملغرب، 
أصدر مؤخرا كتابا بعنوان ”من أجل سياســـة 
وطنية فـــي مجـــال صيانة التـــراث باملغرب“ 
عـــن املخطوطـــات التراثية املغربيـــة ”التراث 

الوثائقي باملغرب تختلف حوله اإلحصائيات. 
فقد أشـــار تقرير لوزارة الثقافة املغربية حتت 
عنـــوان ”مشـــروع صيانـــة التـــراث املخطوط 
باخلزانات العامة“ إلى وجود 32000 مخطوط، 
بينمـــا قـــدر اخلبير األممي ج. ســـيغان العدد 
بــــ100.000 مخطـــوط. وفي مطبـــوع للخزانة 
املغربيـــة العامة يشـــير إلى أنَّ العـــدد 80000 

مخطوط“.
وأضـــاف كرواطـــي ”لكنـــه غيـــر متيســـر 
للكثيريـــن بالرغـــم مـــن وفرتـــه بهـــذا العدد 
الكبير“ وأشـــار إلى مالحظة املـــؤرخ املغربي 
أحمـــد التوفيق في كتابه ”خزائن كتب الزوايا 
باملغـــرب“ إلـــى أنَّ مكتبات الزوايـــا عانت من 
انصراف أصحابهـــا من التدريس بتلك الكتب 
املوجـــودة فـــي الزوايا، وصارت فـــي أعينهم 
تراثا محنطا تزيد قدسيته مع مرور األيام، فال 
ميكـــن احلفاظ عليه من النهب إال مبنع الناس 

كافة من رؤيته“.
ويـــرى الباحـــث البيبليوغرافـــي في كلية 
اآلداب والعلـــوم اإلنســـانية بالربـــاط أحمـــد 
شـــوقي بنـــني ”أن املغـــرب فقـــد الكثيـــر من 
مخطوطاتـــه فـــي بداية القـــرن املاضي عندما 
جلأ املغاربة إلى إخفاء الكتب عندما أحســـوا 
باستعدادات األجانب من األوروبيني للسيطرة 
على البالد، فأقاموا احليطان على دور الكتب 

أو دفنوا أعدادا منها في باطن األرض“.
وكذلـــك فقـــد العديـــد منها بفعـــل احلفظ 
البدائـــي لهـــا أو باتباع وســـائل حديثة غير 
مدروســـة، ممـــا أدى إلـــى تلفها تلفـــا جزئيا. 
وأضاف كرواطي إلى أن ”صيانة املخطوطات 
كانت تتم قدميا بطرق تقليدية مثل معاجلتها 
مبواد العطـــارة أو تخزين الوثائـــق امللفوفة 
داخل جوف قطع من القصب اجلاف، وحفظها 
بعد ذلك في صناديق خشبية محكمة اإلغالق. 
وهـــي تقنيـــة مازالت معتمدة حتـــى اآلن لدى 
البعـــض من األســـر التي متتلـــك مخطوطات 
قدميـــة. أمـــا املخطوطـــات املُصانـــة داخـــل 
املكتبـــات، فقد كانـــت تعرف أحيانـــا ترميما 

عشوائيا أدى إلى إتالفها“.

مخطوطات عربية نادرة مهددة بالتلف والخروج من ذاكرة العالم

مخطوطات تقع خارج دائرة الصون 

نجـــاح امللتقى يتمثـــل في قدرته 

علـــى التطـــرق إلـــى نوعيـــات من 

الخطوط كانـــت رائجة قبل قرون 

وأهملت لصالح خطوط أخرى

◄

واقع املخطوطات العربية القدمية، هو واقع تتداخل فيه األبعاد التاريخية والعلمية والسياسية 
واألمنية، إذ حتفل األقطار العربية بعشــــــرات اآلالف من الوثائق التاريخية التي متثل شــــــواهد 
ومصادر ال غنى عنها في البحث التاريخي، إال أن هذه املخطوطات تعيش خارج دائرة االهتمام 
إما لســــــوء حفظها وإما لألوضاع السياســــــية الســــــائدة في العالم العربي وإما لعدم اإلميان 

بقيمتها التاريخية، واحلصيلة أن مصادر تاريخية مهمة تضيع أمام أعني اجلميع.

{القرآن هو ملهم كافة الخطاطني، وقد تسابقوا إلى اإلبداع في خطه حتى صار أهم معالم 

الفنون اإلسالمية التي يهدف امللتقى إلى دعمها من أجل فهم أعمق للثقافة اإلسالمية}.
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير الثقافة وتنمية املعرفة في اإلمارات

{املغرب فقد الكثير من مخطوطاته في بداية القرن املاضي عندما لجأ املغاربة إلى إخفاء 

الكتب عندما أحسوا باستعدادات األجانب من األوروبيني للسيطرة على البالد}.
 أحمد شوقي بنني
باحث في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 



} إسطنبول - أدار الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان تركيا منذ العام 2002 من خالل ”حزب 
الـــذي ينتمي إليه، كرئيس  العدالة والتنمية“ 
للوزراء أوال، ثم كرئيس للبالد منذ العام 2014. 
وبعـــد أن دبر في 22 مايو ترقية حليفه المقرب 
بن علـــي يلديريم إلى منصـــب رئيس الوزراء 
ورئيـــس حزب العدالة والتنمية، بات أردوغان 
يتمتـــع بالمزيد من الســـلطة، فهو اآلن رئيس 
الدولة ورئيس الحكومة (بحكم الواقع) وزعيم 
الحزب الحاكم. فإلى أين يريد أخذ تركيا؟

ومنـــذ العـــام 2002، ألغى أردوغان بشـــكل 
مقصـــود وممنهـــج إرث الفكـــر األتاتوركـــي 
ممثـــال فـــي األيديولوجيا الثوريـــة العلمانية 
التي ســـادت فـــي تركيا منذ القرن العشـــرين، 
والتي سميت باســـم مؤسس الدولة مصطفى 
كمـــال أتاتـــورك، حيـــث كانت ثـــورة أردوغان 
المضـــادة ”شـــبه ديمقراطيـــة“، كمـــا يصفها 
محللـــون. فعلى الرغم من أن منتقديه يلومونه 
لكونـــه اســـتبداديا، تمكن أردوغـــان من جذب 
دعم شـــعبي قـــوي بفعـــل مؤشـــرات تنموية 
واقتصاديـــة، جّيرها لسياســـته، وبرز ذلك من 
خالل التأثير الذي أحدثتـــه أربعة انتصارات 
انتخابيـــة منذ العـــام 2002، مما خلق منعطفا 

في النظام السياسي التركي.
وفي الوقت الذي أنشـــأ فيه أتاتورك جدارا 
فاصـــال إلى حـــد كبير بين الديـــن والحكومة، 
وصّنف تركيا كدولة غربيـــة، أضفى أردوغان 
الطابع اإلســـالمي على سياســـة البالد ونظام 
التعليم فيها، كما على سياســـتها الخارجية، 
وأفضـــى ميل أردوغـــان لمشـــاهدة العالم من 
خالل االنتقام مـــن الفكر الكمالـــي إلى تحول 
أنقـــرة في وقـــت الحق نحـــو منطقة الشـــرق 
األوســـط،، حيث أصبحت تركيـــا طرفا في ما 
يحدث على الســـاحة الســـورية وفي المنطقة 
ككل، وترجم ذلك من خـــالل دعمها للجماعات 
اإلســـالمية المتطرفـــة مثـــل جماعـــة ”أحرار 

الشام“ التي ترتبط بـ“تنظيم القاعدة“.

وعلى الصعيد الداخلي، فإن ثورة أردوغان 
المضادة لم تكتف بجعل اإلســـالم السياســـي 
مركزا ومنطلقا ومقياســـا لتحديـــد الخصوم 
والحلفاء، بل تجاوزت ذلك نحو التمحور حول 
شخص أردوغان الذي ظل رئيسا للوزراء أكثر 
من عشــــر ســـنوات، قبل انتقالــــه إلى منصب 
الرئاســـة في العـــام 2014، ويصفـــه منتقدوه 
بأنه أصبح متســـلطا أكثر فأكثر مع تقدمه في 
العمر، فها هو يســـعى لإلحاطـــة بكل مفاصل 
الدولة، فضال عن اســـتحواذه على مؤسســـة 
الرئاســـة، ويترأس من حيـــن آلخر اجتماعات 
مجلس الوزراء في قصره، كما يحرص على أن 
تكون اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية 
زاخـــرة بحلفائه، وهي نزعة ـ بال شـــك ـ تذّكر 
بشـــخصنة الدولة لدى غريمه التاريخي كمال 

أتاتورك.
ويصف أحد المحللين السياســـة التركية 
بأنهـــا تبـــدو ســـريالية ومعقدة، ففـــي أعقاب 
التغييـــرات التـــي طـــرأت على نظـــام التعليم 
العلمانـــي في البـــالد، ُيجبر عـــدد متزايد من 
الطالب على الدراســـة في المـــدارس الثانوية 
اإلســـالمية، وفـــي اآلونـــة األخيـــرة، ُأدخـــل 
حفيـــد الحاخام األكبر لتركيا مدرســـة ثانوية 
إســـالمية، إلى جانب العديد من المســـيحيين 
في امتحانات شـــهادة الثانويـــة العامة التي 

تديرها الحكومة.
ويرى محللون أّن أســـلمة تركيا فضال عن 
تـــورط أنقرة في الحالة الســـورية، من عوامل 
تعرض البالد لمخاطر جســـيمة. ووفقا لتقرير 
صادر عن ”معهد السياســـة واالســـتراتيجية 
العالمية“ عبر ما يزيد على 2000 مواطن تركي 
الحدود للقتال في صفوف داعش. وفي األشهر 
العشـــرة الماضيـــة شـــن التنظيـــم الكثير من 

الهجمات الدموية.
وسياســـة أتاتورك في األمس، والتي يرى 
محللـــون أنها ســـلخت المجتمع مـــن ثقافته 
اإلسالمية بشكل قسري وفج، هي التي أنتجت 
ثورة مضـــادة يتزعمها من كانـــوا في األمس 
تالميذ على مقاعد مدرسة أتاتورك، على الرغم 
من أن تركيا تشهد أسوأ التهديدات من تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
ويوثـــق التاريـــخ أّن كمـــال أتاتـــورك كان 
قبـــل تزعمه للثـــورة العلمانيـــة مواطنا عاديا 
مـــن الطبقـــة المتوســـطة، ومن الذيـــن تلقوا 

التعليـــم العلماني فـــي المـــدارس الحكومية 
العثمانية، وعندما كان شابا عاش أتاتورك في 
اإلمبراطورية التي كانت تشـــمل بالفعل عددا 
هائال مـــن القوانين والمحاكم والمؤسســـات 
العلمانيـــة، بمـــا في ذلك البرلمـــان، كما كانت 
تميل إلى اعتبار نفسها جزءا من نظام الدولة 

األوروبية.
ودأبت الثـــورات على أن تصـــّور األنظمة 
السياســـية التي أطاحت بها على أنها عديمة 
الفائـــدة تمامـــا وذلك من أجـــل أن تجد مبررا 
لنفســـها، لذلـــك صـــّور أتاتـــورك فـــي ثورته 
العثمانييـــن بشـــكل مختلف تماما. فقد رســـم 
أتاتـــورك والنخبـــة مـــن الكمالييـــن صـــورة 
للعثمانييـــن الذين يعتمـــدون المنهج الغربي 
كونهـــم جماعة من المتخلفيـــن والمتعّصبين 

والمتحّجرين.
ويتمحـــور الفكـــر الكمالي حول تســـويق 
نفسه كحالة علمانية تقدمية ذات فرادة خاصة، 
وعلى مـــدى 80 عامـــا أصبحـــت تركيا إحدى 
الدول ذات األغلبية المســـلمة واألكثر علمانية 
واألكثر أيديولوجيـــة، ومثل هذه األفكار حول 

العثمانييـــن ـ في نظر الدارســـين ـ كانت تعلَّم 
وتلّقـــن ألجيال من التالميـــذ والمواطنين بمن 
فيهـــم أردوغان، والذي أصبحـــت هذه األفكار 
جزءا من شخصيته وفعلت فعلها في نفسيته 

ذات النزوع االنتقامي.
وتهـــدف الثـــورات المضـــادة إلـــى إعادة 
النظام السياســـي إلى وضعه الســـابق، وهذا 
مـــا يقوم بـــه أردوغـــان فـــي تركيـــا. فالثورة 
المضادة التي يشـــنها تركز على جعل اإلسالم 
محور السياســـة التركية، وترى دور السياسة 
الخارجيـــة للبـــالد باعتبارهـــا معادية للغرب 
بشـــكل أساســـي. فأردوغـــان يعتقـــد أن هذه 
هي الطريقة التي ســـيعيد بواســـطتها النظام 
العثماني. وتكمـــن المفارقة هنا في أنه بينما 
يحـــاول إحياء اإلمبراطورية العثمانية ما قبل 
أتاتورك، يسعى أردوغان في الواقع إلى إحياء 
صورة العثمانيين كما صّورها وأراد أن يعّلمه 

إياها الكماليون.
ويذكـــر أن مجتمـــع العثمانييـــن لـــم يكن 
رســـمها  التـــي  الكاريكاتيريـــة  بالصـــورة 
الكماليـــون، فقد كانت اإلمبراطورية العثمانية 

تقـــدم نفســـها كقـــوة أوروبيـــة وأضفت على 
نفســـها الطابع الغربي إلى حـــد كبير، لدرجة 
أنها بحلول القرن التاسع عشر، وّفرت التعليم 
للمـــرأة وأدارت المحاكم العلمانيـــة، وعّلمت 
طالبهـــا، بمن فيهم أتاتـــورك، إبعاد الدين عن 

السياسة.
أما في السياســـة الخارجية، فكان هاجس 
العثمانييـــن أن يكونوا قّوة أوروبية مســـلمة، 
حتـــى في الوقت الذي كانت قوتهم تضعف في 
القرن التاسع عشر. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن 
آخر خليفة عثماني نفاه أتاتورك، أي السلطان 
عبدالمجيد الثاني، كان رساما معروفا برسمه 

للعرّي كما تذكر وثائق ومصادر عديدة.

} تونــس - األجهـــزة األمنية نجحت في أكثر 
من بلد مســـتهدف في تفكيك شبكات إرهابية 
كانت تعمل على اختراق الجسم العسكري في 
محاولـــة لنخره من الداخل، مّما يســـهل على 
هـــذه الجماعات تهيئة الطريق نحو وصولها 

إلى أهدافها دون مواجهة وبأقل الخسائر.
وتتكّتم الجهات الرسمية ـ بطبيعة الحال 
ـ عـــن هـــذه الخروقـــات أو حتـــى عن كشـــف 
المحاوالت التي نجحت فـــي إحباطها، وذلك 
ألســـباب أمنية محضة، وحفاظـــا على الروح 
المعنويـــة لعناصر جهـــازي األمن والجيش، 
ولكـــي تضمـــن اإلبقاء علـــى ســـبل التعاون 
والتنســـيق في مكافحة اإلرهـــاب والتصدي 
لعملياتـــه وتطويقهـــا في هذه الحـــرب التي 
تتطلـــب تجنيـــد كل المتـــاح، ألّن التنظيمات 
اإلسالمية في المقابل ”تجّند كل المتاح“، في 

سبيل الوصول إلى أهدافها.
لمؤسستي  اإلرهابية  التنظيمات  اختراق 
الجيـــش واألمـــن، لـــه هدفـــان، األول علـــى 
المســـتوى المباشـــر، ويتمثل في التمّكن من 
تنفيـــذ عمليـــات ”نوعية“ عبر التنســـيق مع 
العنصـــر المســـتقطب، أّمـــا الهـــدف الثاني، 
فيتصـــف بالتحضيـــر الســـلس والمتـــروي 
واإلعـــداد على نار هادئـــة وفق مخطط طويل 
األمد، غايته خلق جهاز مواز تقع تهيئته عبر 
آليـــات الترقية اإلدارية والـــوالءات الوظيفية 
التي ســـمحت بها فرص التمّكن والتمكين في 
فتـــرات سياســـية، كما حدث فـــي تونس أيام 
حكـــم الترويكا الـــذي قادته حركـــة النهضة، 
أو في مصـــر خالل فترة توّلي اإلخوان لنظام 

الحكم.
مصادر إعالمية وجهات سياسية عديدة، 
شـــّككت في ادعاء خلو المنظومة األمنية في 
تونس من اختراقات خطيرة، خصوصا أثناء 
موجات العنف واالغتياالت التي طالت رموزا 
يســـارية ووطنية، كذلك الشأن في مصر، وإن 

كان بشكل أخّف وأصوات أقل ارتفاعا.

الحديث عــــن االختراقات األمنية ما ينفك 
يتكرر في تونس بعد كل عملية إرهابية تمس 
قطاعا حساسا في الدولة وتهز كيان المجتمع، 
كأحــــداث متحــــف بــــاردو ومنتجع سوســــة 
وحافلة األمن الرئاسي، وصوال إلى تداعيات 
مقتل الضابط التونســــي في تفجيرات مطار 
إســــطنبول األخيــــرة، أثناء رحلة اســــترجاع 
ابنــــه اإلرهابي مــــن الســــجون التركية، وما 
رافق ذلك من حديث عن استقطاب اإلرهابيين 
ألبناء ضباط، وفي هذا الصدد اعترف رئيس 
المنظمــــة التونســــية لألمــــن والمواطن بأن 
األمن العسكري التونسي ليس الوحيد الذي 
نجحت الجماعات اإلرهابية في اســــتقطابه، 
وقال إّن الوحدة الوطنية لألبحاث في جرائم 
اإلرهاب، تمكنت على إثر عملية اســــتخبارية 
وميدانية من اإلطاحة بخلية إرهابية، ضمت 
ـ إلى جانــــب بقية عناصرهــــاـ ثالثة عناصر 
أولياؤهم من الضباط في الجيش، وأشار إلى 
أن الخلية كانت تخطط الغتيال رئيس مكتب 
االســــتخبارات العســــكرية بمحافظــــة الكاف 
شــــمال غرب البــــالد، إضافة إلــــى تخطيطها 
لتنفيــــذ مجموعة من الهجمات اإلرهابية ضد 

بعض المنشآت الحيوية.
وزير الداخلية التونســــي مــــن جهته قرر 
الخميــــس الماضي إحداث تغييــــرات طالت 
محافــــظ مطار قرطــــاج الدولــــي ومدير فرقة 
اإلرشاد واالســــتعالمات بالمطار، كما راجت 
في تونس خالل األســــبوع الماضي مجموعة 
من األخبــــار مفادهــــا أن الموظفين في مطار 
قرطاج وقعت إقالتهما وأنهما ”متورطان في 

عملية ما“.
الحديث عن اختراق اإلســــالم السياســــي 
للمؤسســــات العســــكرية في العالــــم العربي 
يطــــول ويتشــــّعب في اإلعالم غير الرســــمي، 
ولعّل المثــــال األكثر وضوحا وســــفورا، هو 
ما تقــــدم عليــــه األذرع العســــكرية اإليرانية 
والميليشــــيات التابعــــة لحــــكام طهــــران في 

بلدان كالعــــراق ولبنان واليمن، حيث أقدمت 
جماعة الحوثي بشــــكل صريح على اختراق 
أجهزة األمــــن والمخابــــرات والجيش، وذلك 
فــــي إطار ما يعــــرف بـ“حوثنــــة الدولة“ عبر 
سلســــلة من اإلجراءات امتدت بين تعيينات 
وترقية قيــــادات وعناصر فــــي الجماعة إلى 
رتب عسكرية رفيعة، وذلك بهدف فرض األمر 
الواقــــع داخــــل تلك المؤسســــات قبل حدوث 
أي اتفــــاق سياســــي مع الحكومــــة المعترف 
بهــــا دوليا برعاية األمم المتحــــدة. وفي هذا 
الســــياق، قال الناطق باســــم الجيش اليمني 
الســــابق، وعضــــو الفريــــق الحكومــــي إلى 
مشــــاورات الكويت، العميد عســــكر زعيل، إن 
المتمردين الحوثيين ينفذون أجندة إيرانية 
مــــن خــــالل ”حوثنــــة األجهــــزة والقطاعات 
التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع“ في اليمن 
في مشــــهد يكرر ســــيناريو نظــــام طهران في 

سوريا والعراق.
ويذكــــر أن الحوثييــــن انتهجــــوا منــــذ 
االجتياح المســــلح لصنعاء في 21 سبتمبر 

في  مــــن العــــام 2014، سياســــة ”اإلحــــالل“ 
القطاعات األمنية والعســــكرية، عبر إســــناد 
المناصب والرتب إلى قيادات وعناصر تتبع 
للجماعة، وذلك بغاية تفريغ تلك األجهزة من 

كوادرها األساسية.
وأوضــــح العميــــد زعيل أنه فــــي أعقاب 
فــــي  الدولــــة  مؤسســــات  علــــى  الســــيطرة 
صنعاء، بدأ الحوثي باســــتبدال منتســــبي 
السياســــي  (األمــــن  المخابــــرات  جهــــازي 
واألمــــن القومــــي)، وإحــــالل عناصــــر تتبع 
الجماعــــة. ومن بيــــن القيــــادات البارزة في 
جماعة الحوثيي االنقالبية، يوســــف أحسن 
المداني، زوج ابنة مؤسس الجماعة حسين 
بدرالديــــن الحوثي، إضافة إلــــى تجنيد 120 
ألف جندي في وزارة الدفاع و40 ألف جندي 
في الداخلية. ويقول خبير عسكري ”تمكنت 
أجهــــزة أمنية كثيــــرة، في المقابــــل، من فك 
شــــبكات وإحبــــاط جرائم إرهابيــــة، بفضل 
عمليات االختــــراق والمداهمات التي قامت 

بها“.

13 اإلثنني 2016/07/04 - السنة 39 العدد 10326

عدم فهم التاريخ يؤدي إلى سوء التعامل مع الجغرافيا في تركيا

جبهات االختراقات األمنية مشتعلة مع اإلسالم السياسي

بعض املراقبني يقفون في حيرة من أمرهم إزاء السياسة التركية وما حتمله من تناقضات 
ومجازفــــــات بلغــــــت حد التهّور وعــــــدم الترّيث في ما ميكن أن ينجــــــّر عنها من تبعات في 
ــــــني وتفتح الباب جلحافل التطرف  الداخل واخلارج، فالسياســــــة احلالية تغضب العلماني
واإلرهاب على حد سواء، كما أّن االنتقام الواضح من اإلرث األتاتوركي، قائم على صورة 

مغلوطة سّوقها الكماليون عن أسالفهم العثمانيني.

سعي التنظيمات اإلرهابية إلى اختراق املؤسسات األمنية والعسكرية في العاملني العربي 
واإلســــــالمي أمر ليس بجديد وال ميكن اســــــتبعاده، إذ أنه ميارس فــــــي إطار حرب قذرة 

ومعلنة على املجتمع والدولة.

اإلسالم السياسي في تركيا يسير عكس اتجاهي التاريخ والجغرافيا

[ أردوغان ينسج سياسته على منوال صورة مدلسة للعثمانيني [ عواقب وخيمة تنتظر مزج العلمانية باإلسالم السياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت بعثة األمم المتحدة في 
العراق أن حصيلة أعداد الضحايا 

التي سجلت خالل شهر يونيو 
الماضي في العراق بلغت 662 قتيال 
بينهم 382 مدنيا و1457 مصابا منهم 

1145 مدنيا، وذلك جراء أعمال اإلرهاب 
والعنف.

◄ شدد حمد الشامسي، نائب مدير 
إدارة التعاون الدولي واألمني بوزارة 
الخارجية اإلماراتية،  أمام المناقشة 

العامة التي عقدتها الجمعية على 
أهمية ترسيخ الوسطية والتسامح 

والتعددية في المجتمعات لمنع 
الجماعات المتطرفة من استغالل 

الطائفية والعنصرية لتجنيد األفراد.

◄ مصدر من جيش بنغالديش أفاد 
بأن حصيلة الهجوم على مطعم ومقهى 

في العاصمة دكا هي 26 قتيال منهم 
6 إرهابيين، وأن الرهائن العشرين 

الذين قتلوا في الهجوم معظمهم من 
اليابانيين واإليطاليين.

◄ انطلقت مؤخرا في عجلون باألردن، 
فعاليات المعسكر الرمضاني الثاني 

لتوعية الشباب بخطورة ”التطرف 
واإلرهاب“ بمشاركة 40 عضوا، وتهدف 
هذه المعسكرات إلى صقل الشباب من 

كافة الجوانب.

◄ أدان شوقي عالم مفتي مصر، 
العملية اإلرهابية التي استهدفت 

القس روفائيل موسى، كاهن كنيسة 
مارجرجس بالعريش وأدت إلى وفاته، 

وحذر من محاوالت اإلرهابيين إثارة 
الفتنة الطائفية في مصر.

باختصار

خسائر وطعنات ال بد منها في الحرب على اإلرهاب

{الـــدورة الـ 52 ملهرجـــان الحمامات الدولي راهنت على الثقافة كدرع حيوي ملواجهة كل 

أشكال اإلرهاب والتطرف، وذلك من خالل حضور الفن في الفضاء العام}.

معز املرابط
مدير مهرجان احلمامات الدولي بتونس

{هناك مجموعات تعمل على استقطاب اإلرهابيني وتوفر لهم املالذ اآلمن لتعزيز وجودها 

في ليبيا، وتواجد هذه التنظيمات يهدد وحدة البالد ويؤثر على أمن الدول املجاورة}.

إبراهيم الدباشي
مندوب ليبيا في األمم املتحدة إسالم سياسي

سياسة أتاتورك هي التي أنتجت 

ثورة مضـــادة، يتزعمها من كانوا 

مقاعـــد  علـــى  تالميـــذ  باألمـــس 

مدرسة أتاتورك

◄

ثورة أردوغان المضادة لم تكتف 

السياسي مقياسا  بجعل اإلسالم 

لتحديـــد الخصـــوم والحلفـــاء، بل 

أدت إلى التمحور حول شخصه

◄



رضاب نهار

} يبحث كتاب ”وين الطروش – بادية أبوظبي 
خـــالل الثالثينات إلى الســـتينيات مـــن القرن 
العشـــرين – ذكريـــات ترويهـــا صبحـــة محمد 
جابر الخييلـــي“، وهو من حوار وإعداد فاطمة 
النـــزوري وتحريـــر شـــيخة محمـــد الجابري، 
بالكلمة والصـــور التوضيحية والتوثيقية، في 
مفردات البادية أو الصحراء بما تحمل من معان 
ودالالت كثيرة ال تعد وال تحصى بالنســـبة إلى 
اإلنسان البدوي الذي عاش الحياة الصحراوية 
على حقيقتها، وبالنســـبة إلى مفردة الطروش 
إماراتيـــة األصل، فتشـــير إلى ذهـــاب الرجال 
إلـــى البلدات إلحضـــار متطلبات أهـــل البادية 
الذيـــن كانـــوا ينتظـــرون بفارغ الصبـــر. وفي 
مقدمة الكتاب، الصادر بمناســـبة مبادرة ”عام 

القـــراءة 2016“ فـــي اإلمـــارات، وبالتعاون بين 
مؤسســـة أبوظبـــي لإلعـــالم وهيئـــة 
أبوظبـــي للســـياحة والثقافة، وضمن 
كتـــاب جريدة االتحاد الشـــهري، تتم 
اإلشـــارة إلـــى محاولة هـــذا الكتاب 
تســـليط الضوء على تـــراث البادية 
مـــن خالل تجربـــة حقيقية من عمق 
باديـــة أبوظبـــي عاشـــتها الراوية 
فاستطاعت  لحظة،  لحظة  نفســـها 
جديدة  ومعلومات  تفاصيل  تقديم 
ودقيقة لم يطرحها أو يخض فيها 

أحد قبلها. 
أول“  ”زمان  تســـتحضر  وإذ 
بحالوتـــه وقســـاوته، بتحدياته 

ومصاعبـــه، تراهـــا تضيء علـــى تفاصيل 
الحيـــاة اليوميـــة لألســـر اإلماراتيـــة قديمـــا، 

مبينـــة دور المـــرأة فـــي الحيـــاة االجتماعية 
العـــادات  وموضحـــة  والثقافيـــة، 
والتقاليـــد والمعتقدات التي 
مما  والكثير  ســـائدة،  كانـــت 
يخـــص عالقـــة أهـــل البادية 
بســـكان جزيرة أبوظبي. وفي 
هذا الشأن كان للشعر الشعبي 
ودوره  الواضـــح  حضـــوره 

الكبير.
عـــدة  إلـــى  الكتـــاب  قّســـم 
”ذاكرة  بينهـــا  من  موضوعـــات، 
البادية  ”في  والترحـــال“،  المكان 
ال نفقـــد شـــيئا“، ”المـــروى ســـر 
الحياة“، ”الفريج أســـرة واحدة“، 
و“العالقات والواجبات االجتماعية 
البدويـــة“. وقـــد قّدمت جميعهـــا خالصة قول 

الشيخ الراحل زايد ”من ليس له ماض ليس له 
حاضر وال مســـتقبل“، ومرت علينا كما لو أنها 
شـــريط ذكريات يستعرض ســـتين عاما مضت 
بين دروب البادية وسهولها، حيث السرد أداة 

قاهرة للنسيان ومصرة على البقاء.
وقد جـــاء في الخاتمة ”كـــم كان ذاك الزمن 
رائعـــا ببســـاطته وطيبة أهلـــه، إذ كانت القيم 
واألصـــول واالحتـــرام أهـــّم ما تـــّم تدوينه في 
دســـتور حياتهم، حيـــث الثقافة التي ســـبقت 
عصرها، واإليمان الحقيقي الذي كسا أرواحنا 
باألمـــان، فاســـتطاع البـــدوي أن يتفـــوق على 
الحياة بقســـوتها وتحدياتهـــا، ويحق لكل من 
خـــرج من رحـــم هـــذه البادية أن يفخـــر بذلك، 
ويتباهـــى بأجـــداده الذيـــن زرعوا قيـــم الحب 
والوفاء والشـــجاعة واإلخـــالص والوالء لهذا 

الوطن الغالي، ولكل ذرة من ترابه“.
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ثقافة

القصيدة وعزلتها البيضاء 

} كلنا، أو معظمنا على األقل، يتذكر كيف 
كنا في شبابنا الشعرّي، نتسابق، لإلعالء 

من قيم اجلمال احملض، والسعي، بحماسة 
مفرطة، لكتابة قصيدة حديثة تقيم دائما 

في فضاء خاص، يحفظها من مكائد الواقع 
وكمائنه املبثوثة في احلياة التي كان الكثير 

منا ال يتعامل معها إّال مبجسات من جنون 
الشباب ورغباته املشبوبة. وكان اجلهد 

الشعري واجلهد النقدي، آنذاك، يسعيان، 
كالهما تقريبا، في االجتاه ذاته؛ من أجل 
قصيدة منقاة من براثن الواقع وقضاياه، 

التي كنا نعتقد، أنها مفسدة لنقاء القصيدة، 
وانتهاك لعذريتها الصافية.

وفي أحيان كثيرة، تكون للواقع سطوة 
كبرى على الذاكرة، فهو اخلبرة احلادة 

واملباشرة ملا نرى ونسمع ونعيش، وهو 
املكابدة حني ال نكون على متاس مع األلم 

فقط، بل حني ترتطم به أرواحنا الفزعة 
فينّز منها أنني أسود، له مذاق الدم ورائحة 
أجساد بشرية محروقة. من شأن هذا الواقع 
الصلد أن يفتك بالذاكرة، في خلخلة الكثير 

من ثقتها بخزينها الثقافي واجلمالي، 
ويبرهن إما على جدارة هذا اخلزين باحلياة 

وإما على جدارته بالذبول.

لم نكن نظن، حينذاك، أن للقصيدة وظيفة 
من أّي نوع. ليس لها أن تقول فكرة ما، أو 

تتبنى موقفا بذاته. ”ليس على القصيدة أن 
تعني شيئا، يكفيها أن تكون“. هذا بعض 

مما ذهبت إليه بيانات الشاعر والناقد 
األميركي أرشيب الدماكليش الذي سحر 

الكثيرين منا في تلك الفترة امللتهبة. ولم 
يكن يهّم الكثيرين منا أن تضيف القصيدة 

إلى سلوكها الشعري، سلوكا أخالقيا 
باملعنى النبيل للكلمة، أي أن يكون وفاؤها 

للجمال جزءا من نبلها الشعري الذي 
حتققه اللغة وتضيئه التجربة، ولم نكن، في 

أعمارنا تلك، على وعي كاف بأن القصيدة 
جتسيد لبنية متعاضدة: بنية القول وبنية 

املوقف في عجينة لغوية شديدة الترابط.
وكانت ثمة وليمة من نوع آخر تقام على 
الضفة األخرى من النهر: فريق من الشعراء، 

أكثر حماسا رمبا، يتبنى جمالية معاكسة، 
وعلى تضاد شديد مع اجلمال احملض الذي 

كنا نحلم به. وكان هذا الفريق يسعى، 
بهمة عالية، إلى حتريض القصيدة على 

اخلوض في تفاصيل ذلك الواقع، والسير، 
حافية، في أحيائه املكتظة وأزقته املتداعية. 

كان هذا الفريق، الساعي إلى القصيدة 
الذاهبة إلى املعنى الواقعي أو ما يقاربه، 

يتكون من شعراء يكتبون قصيدة التفعيلة 
وآخرين يكتبون القصيدة العمودية، 

وكان الفكر املاركسي والقومي هو اخلزان 

األيديولوجي الرئيسي، تقريبا، للشعراء من 
كال االجتاهني.

وعلى عكس الداعني إلى القصيدة 
احلديثة، لم يكن لقصيدة الواقع برهانها 

النقدي الواسع. لم تكن لها ترسانتها 
النقدية املؤثرة، بل كان لها تطبيقها 

الشعري، الذي يحظى بسطوة كبيرة على 
حاسة التلقي العام، أعني تلقائية الشارع 

الذي كان يجد نفسه في حل من اشتراطات 
التلقي العارف أو املدرب. لقد  كان برهانها 

الشعري، أحيانا، أشد تأثيرا من حاجتها 
إلى خندق نقدي مساند.

وكان الواقع العربي، آنذاك، يغذي 
قصيدة املعنى بحاجتها من األحداث، 

بعد أن صار ملتقى للتصدعات القطرية 
التي تداهمه من كل حدب وصوب، وبعد 
أن انحدرت أحالم الستينات الكبيرة، في 

الشعر والفكر والسياسة، إلى آبار الدم 
واالنكسارت املتواصلة، حيث تتفكك مقومات 

األمل تباعا، وتتقهقر األناشيد الطافحة 
بالوعود شيئا فشيئا. وكنا، كلما تداعى حلم 

من تلك األحالم الكبرى، حثثنا خطانا في 
اجتاه املزيد من اليأس. وهكذا وجدت هذه 
القصيدة ما يغذي شهيتها لهجاء السلطة 
والتعلق باألمل وإن كان كاذبا، أو في رمقه 

األخير.
كان هناك، على مستوى القصيدة 

الكالسيكية، محمد مهدي اجلواهري، وعمر 

أبو ريشة وبدوي اجلبل، ونزار قباني، 
وعبدالله البردوني.. وآخرون. أما على 

صعيد قصيدة التفعيلة فكان البياتي، وخليل 
حاوي، ومظفر النواب، وسميح القاسم، 
وأمل دنقل أكثر األسماء وضوحا. جوقة 

من شعراء القصيدة الكالسيكية وقصيدة 
التفعيلة، متثل آخر ما في جبهة الشعر من 
طاقة في التفاعل احلي مع الناس والقدرة 
على تعبئة وجدانهم الوطني واالجتماعي.

وللمفارقة، قدم ذلك الواقع للقصيدة 
احلديثة فرصة ثمينة. لم يقدم لها ما يدمي 

جدالها من أجل قصيدة تعتزل الواقع 
وتدمي نفورها منه، بل ساعدها، بالنتيجة ال 
بالقصد، على إعادة النظر مبا كان يترسخ 
من مفاهيم وتصورات في الشعر واجلمال 

ومعنى احلياة، من أجل قصيدة تكمل 
مسعاها صوب شعرية متفتحة على اآلخر 

الضحية واآلخر املستبد.
وهكذا وفي غمرة ذلك املناخ النفسي 
احلافل باملرارة والتشظي، كواقعنا الذي 

نتجرعه اليوم: كانت تصوراتنا، عن الشعر 
وجدواه، تفقد الكثير من بريقها الفاتن 

تدريجيا. وأخذنا نصغي إلى بعض تلك 
املفاهيم والتصورات وهي ترتطم، في 

دواخلنا، ببعضها بعضا. ولم يعد للقصيدة، 
كما يبدو، أن تطيل إقامتها في عزلة بيضاء، 
أو أن تطل من شاهق على آبار الدم وفجيعة 

الكائن.

علي جعفر العالق
شاعر من العراق

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄  تحتضن مدينة فاس 
المغربية، يومي 22 و23 أكتوبر 

المقبل، الملتقى الوطني 
للقصة القصيرة في دورته 

الـ14، والذي أضحى موعدا 
سنويا لالحتفاء وتكريم 

المبدعين في مجال القصة 
القصيرة خاصة الشباب منهم.

◄ نظم مركز الجزيرة الثقافي، 
بحالة بوماهر بالمحرق 

البحرينية، حفل ختام 
المسابقة الثقافية الثانية 
لمجالس المحرق األهلية، 

تحت شعار ”نحو تأصيل دور 
فاعل للتواصل الثقافي بين 
مجالسنا األهلية“، بحضور 
الشاعر حسن سلمان كمال 

كضيف شرف.

◄ صدرت الطبعة الثانية 

من ”ربيع البربر“ للكاتب 
السويسري الذي يكتب 

باأللمانية، يوناس لوشر، عن 
دار العربي للنشر والتوزيع. 

◄ عقدت اللجنة العليا 

لمهرجان جرش للثقافة 
والفنون اجتماعا لها برئاسة 

عقل بلتاجي أمين عمان 
تم خالله االطالع على آخر 
المستجدات والتحضيرات 

التي قامت بها إدارة المهرجان 
تمهيدا لبدء فعاليات الدورة 

المقبلة للمهرجان. 

◄ تنظم فرقة ”مسرح أكاديما“ 
بمراكش المغربية، خالل الفترة 

الممتدة من 25 يوليو الجاري 
إلى غاية 31 من الشهر نفسه، 

الدورة التاسعة لملتقى مراكش 
الدولي للمسرح. 

◄ عن دار الفارابي للنشر 

والتوزيع، ببيروت، صدرت 
رواية بعنوان ”حنين إلى 

الخطايا“، للكاتبة الفلسطينية 
سمية طليس.

باختصار

يصدر خالل األيام املقبلة، عن الدار املصرية اللبنانية للنشر، في القاهرة، كتاب بعنوان «أنت.. 

ضمير املخاطب في السرد العربي} للكاتب والباحث خيري دومة.

صدر عن مؤسســـة شـــمس للنشـــر واإلعالم بالقاهرة، رواية بعنوان «البالبـــل ال تغرد} للكاتبة 

والتشكيلية أمل بورتر، بريطانية األصل والجنسية، عراقية النشأة.
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كتاب يدرس معاني مفردات البادية اإلماراتية 

صابر بن عامر 

} عرفت مدينة تولوز أو ”طولوشـــة“، نســـبة 
لتســـميتها األندلســـية القدميـــة، حركية غير 
عادية في جّل شوارعها وكنائسها ومسارحها 
في الفترة املمتدة بني الــــ23 والـ26 من يونيو 
املاضي، وذلك احتفاء بالدورة الثانية عشـــرة 
من مهرجانها السنوي ماراثون الكلمات، التي 
أتت هذا العام حتت شـــعار ”أفريقيا نوفا“ أو 

”أفريقيا اجلديدة“ انتصارا لألدب األفريقي.
أربعـــة أيام متصلة غيـــر منفصلة، جمعت 
فيهـــا العاصمـــة غيـــر الرســـمية للحضـــارة 
األوقســـيتانية (نســـبة إلى قســـطانية) أعالم 
األدب والشـــعر الفرنكفونـــي واألنغلوفونـــي 
علـــى الســـواء في قـــراءات 
العريض  للجمهور  عامة 
وبحضور  واكـــب  الـــذي 
غفير أكثر مـــن 180 قراءة 
آلخـــر اإلنتاجـــات األدبية، 
في أكثر من عشرين فضاء 

ُجّهزت للغرض.
حضور جماهيري كثيف 
واكـــب املهرجان، فـــي األيام 
للقراءات  املخصصة  األربعة 
واحملاضـــرات  واللقـــاءات 
املباشـــرة والتفاعليـــة مع 
احلضـــور، جمهـــور لـــم 
متنعـــه فعاليـــات الدورة 
كأس  من  عشرة  اخلامسة 
أمم أوروبـــا لكـــرة القـــدم 
حتتضنهـــا  التـــي   2016
فرنسا إلى غاية العاشر من 
يوليو اجلاري، ومن ضمنها 
تولوز طبعـــا، من أن يحتفي 
األدبـــي  بنوعيهـــا  بالكلمـــة 
والشعري من خالل احلضور 

الغفير أوال، واالستماع املُنتبه واملتحّفز ثانيا، 
والتصفيق احلار بعد نهاية كّل قراءة ثالثا.

ثالث أثاف

الشـــغف بالكلمـــة، لـــدى جمهـــور تولوز، 
واملـــدن املجاورة لهـــا، يوازي الشـــغف العام 
فتـــرى  الســـيمفونية،  واملوســـيقى  باللحـــن 
ومتحفزيـــن  منتبهـــني،  منصتـــني،  اجلميـــع 
لكّل فاصلـــة ونقطة وما بينهمـــا من تفاصيل 
الســـرد أو الشعر، وكأّنك أمام عرض موسيقي 
للموســـيقات العامليـــة ملدينة أنتجـــت الفرقة 
املرتبطـــة  للكابيتـــول  الوطنيـــة  املوســـيقية 

باملوسيقار الفرنسي ميشال بالسون.
ليســـت  الكلمـــات“  ”ماراثـــون  وعـــروض 
كغيرهـــا مـــن القـــراءات املُتعـــارف عليها في 
العالم، فهي تتمّيز بثالث أثاف ال محيد عنها.

أوالهمـــا، جنوميـــة الكاتب ومـــن يقرأ له، 
حيـــث جـــرت العـــادة أن يقرأ جنـــم أو جنمة 
تلفزيـــون أو مســـرح أو ســـينما، بـــل وحتى 
جنوم الغناء أيضا، من املُنتج اجلديد فيشّجع 
احلضـــور على اقتناء األثـــر الفني الذي يجده 
بعد نهاية كّل قـــراءة معروضا له على طاولة، 
فيبتاع العمـــل، موقعا من كاتبـــه، ويلتقط إن 
أراد صـــورة تذكارية مع كاتبـــه أو قارئه على 

حد سواء.
وكمثـــال على ذلـــك، قرأت جنمـــة فرقة ”ال 
كوميدي فرنسيز“، دومينيك بالن، آخر روايات 
الكاتبة الفرنسية، داني إرنو، واملعنونة بـ“ابنة 
الذاكرة“، كمـــا قرأ املمثل واملغني الفرنســـي، 
برونـــو بوتزولو، كتـــاب ”باريس الســـوداء“ 
للكاتـــب األميركـــي إيدي. آل هاريـــس، وقرأت 
النجمة الســـينمائية الفرنســـية، بلوندين بال 
أفوار، ”اإلثني عشر من قبائل هايتي“ للباحثة 

األميركية أيانا ماتيس وغيرهم عديدون.
للقراءات  احلاضنة  الفضـــاءات  وثانيتها، 

التي متنـــح املتابع لها ســـحرا طقوســـيا قّل 
أن يجتمـــع في مكان آخر، عـــدا مدينة األنهار 
واجلســـور تولوز، مـــن ذلك مثال على ســـبيل 
الذكر ال احلصر قصـــر الكابيتول الذي افتتح 
عام 1736، وهـــو مركز لألوبرا والباليه، وقاعة 
سانيشال ومسرح سورانو وكنيسة شابيل دي 
كارمليـــت وغيرها من فضاءات املدينة، مبا في 
ذلك أيضا جميع املكتبات العمومية واخلاصة 
التي تفتح أبوابها على مصراعيها الحتضان 

صيف تولوز احلار بالكلمات املنتقاة.
وثالثتها، ذاك الطقـــس التفاعلي العجيب 
بني الباث واملتقبـــل للمهرجان عموما واملنتج 
األدبـــي اجلديد بشـــكل خـــاص، والـــذي يتم 
تســـويقه بكل شـــوارع املدينة، عبـــر الالفتات 
اإلعالنية التي جتدها على جسر ”بونت نوف“ 
التاريخي، أو على واجهة كنيسة جاكوبينس.

وال يقتصـــر هذا التســـويق علـــى املعالم 
األثرية والتاريخية للمدينة فحسب، بل يتعداه 
إلـــى اللقـــاءات اإلذاعية املباشـــرة في حضور 
فعلّي للجمهور بالفضـــاء احلاضن للقراءات، 
كمـــا تقدم عليـــه إذاعة ”فرنســـا الثقافية“ في 
كل عـــام، فيكون احلضـــور بصمتـــه وتفاعله 

وتصفيقه جنم احلصة. 

واحتفت الدورة الثانية عشـــرة من ماراثون 
الكلمـــات بتولـــوز كعادتها هذا العام بأســـماء 
عربية ســـامقة في مجال الرواية والشـــعر، ولو 
أنهـــا اقتصـــرت في هـــذه الدورة علـــى األدباء 
والشـــعراء العرب الناطقني باللغة الفرنســـية، 
على أمل انفتاح املهرجان الســـنة القادمة على 
لغة الضاد، كما أفادنا مدير املهرجان ومبتكره 

أوليفيي بوافر دارفور.

أعالم عربية

كان احلضـــور الفتـــا للصحافيـــة والكاتبة 
التونسية باللغة الفرنسية فوزية الزواري التي 
قرأت من كتابها اجلديد ”جســـد والدتي“، وقرأ 
الروائي اجلزائـــري بوعالم صنصال من كتابه 
اجلديـــد ”2084“، كمـــا احتفـــت دورة هذا العام 
بالروائـــي املصـــري الراحل جمـــال الغيطاني، 
والذي كان له حضـــور مميز في الدورة الثانية 
من مهرجان الكلمات التونسي سنة 2013، وهو 
النسخة التونســـية ملاراثون الكلمات الفرنسي 
والذي أطفأ في أبريل املاضي شمعته اخلامسة. 
وكان جنم ماراثون الكلمات لهذا العام الشـــاعر 
والروائي الفرنســـي-املغربي الطاهر بن جلون 

الـــذي قرأ آخـــر إنتاجاتـــه األدبية ”الســـعادة 
الفرنسية،  الصادر عن دار ”غاليمار“  الزوجية“ 
والـــذي تدور أحداثه في مدينـــة الدار البيضاء 
في العام 2000، حيث يجد رّســـام في قمة مجده 
وشهرته نفســـه مقعدا على كرسي نّقال بسبب 
جلطـــة دماغيـــة مفاجئـــة، وفـــي محاولـــة منه 
للخروج من حالة االكتئـــاب التي باغتته، يقّرر 
خـــط كتاب يـــروي فيه جحيم حياتـــه الزوجية 

التي يعتبرها السبب املباشر في مرضه.
وبعد إجناز مهمته السرية، تكتشف زوجته 
املخطـــوط املخّبأ بني أدراجـــه اخلاصة، فتقرر 
بدورها كتابة روايتها الشـــخصية املتحدثة عن 
حياتهمـــا معا، مفندة فيهـــا كّل االتهامات التي 
وّجهها زوجهـــا إليها في كتابـــه، معتبرة إياه 

سبب بليتهما بنرجسيته وغطرسته.

[ نجوم الغناء والسينما يقرأون آخر اإلبداعات األدبية [ 180 قراءة لألدب والشعر الفرنكفوني واألنغلوفوني
«ماراثون الكلمات} بتولوز يحتفي باألدب العربي الناطق بالفرنسية

فوزية الزواري تقرأ جديدها «جسد والدتي} قصائد أليانا ماتيس بصوت السينمائية بلوندين بال أفوار

عاشت مدينة تولوز الفرنسية في الفترة املمتدة بني 23 و26 يونيو املاضي، على وقع الدورة 
الثانية عشرة ملاراثون الكلمات، الذي حتتضنه املدينة الوردية بداية كل صيف، حيث تابع 
عشاق الكلمة بلغتي موليار وشكسبير 180 قراءة آلخر الكتب والدواوين الشعرية لقامات 

الرسم بالكلمة واحلرف في أكثر من عشرين فضاء ثقافي.

الطاهر بن جلـــون كان نجم ماراثون 

الكلمات لهـــذا العام، حيـــث قرأ من 

املعنونـــة  األدبيـــة  إنتاجاتـــه  آخـــر 

«السعادة الزوجية} بـ

◄

امل



زكي الصدير

} حيـــن تقتـــرب من بتـــول حميـــد ال تواجه 
سوى ابتسامة خجولة مرسومة على وجهها، 
ابتســـامة تخبـــئ وراءهـــا الكثير مـــن القلق 
والشعر وهيبة األسئلة. ورغم حداثة سنها إال 
أنها قّدمت نصا يستحق القراءة المتأنية في 
مجموعتهـــا األولى ”افتح أزرار صمتك“ حيث 
حمل عنوانها دعوة مباشرة للكالم ورفع راية 
التعبير عاليـــا، باإلضافة إلى المعطيات التي 
تقّدم للقارئ مفاتيح مهمة لفهم جيل شـــعري 

كامل.

«افتح أزرار صمتك}

سكنني اعتقاد -وأنا أبدأ صفحاتي األولى 
من المجموعة- بأنها ستكون مجموعة شعرية 
عاطفية لشـــاعرة شابة مسكونة بأحالم الحب 
ورومانســـياته، لكنني حيـــن قّلبت الصفحات 
وجدتنـــي مطّوقا بتفاصيل وأســـئلة شـــعرية 
ووجوديـــة لشـــاعرة مهمومـــة، لهـــا موقفها 

لهـــا  للحيـــاة،  الخاصـــة  ورؤيتهـــا 
حلمها، وربمـــا أحالم جيلها أيضا، 
يلمس القارئ ذلك في عدة نصوص، 
لعـــل أبرزها نص ”شـــاعر“، ونص 
كانـــت  وبالمجمـــل،  ”رســـام“. 
بتـــول تتجّلى بصورتيـــن: ذاتية، 

ووجودية.
عملت بتول كمراسلة صحافية 
في وكالة أنباء البحرين وبموقع 
بوابة المرأة اإللكتروني، وفازت 
بالمركـــز الخامس (من بين 120 
مشـــاركة) فـــي مســـابقة متكأ 
كما  القصيـــرة 2014.  للقصـــة 

تنشر لها مقاالت متنوعة ونصوص 
أدبية فـــي الصحف المحلية. وكان متوقعا أن 
تتقّدم للمشهد الثقافي بمجموعة قصصية غير 
أنها اختارت منصة الشـــعر عبر دار الفراشة 
الكويتية، غير أنها ما زالت مسكونة بهاجس 
القصة القصيرة، وتشـــعر بوميض لمجموعة 
قصصية يلح عليهـــا، ولكنها تفّضل أن تطّور 
أدواتها الكتابية التي ستؤهلها إلصدار آخر.

تحدثنا  عن مجموعة ”افتح أزرار صمتك“ 
بتول حميد ”صدقا لن أســـتطيع بدقة تحليل 
فكهـــا  انبالجهـــا،  صمتـــي،  أزرار  مناخـــات 
وحياكة قميص الـــكالم. منذ طفولتي والكتب 
تنســـج عوالمهـــا المختلفـــة فـــي تشـــكيلي 
وألوانهـــا  بأغلفتهـــا  تغرينـــي  الجوانـــّي، 
ومحتواهـــا، تلبســـني غوايـــة رســـم حروفي 
الخاصة. كنت أواري حمرة خجلي بيدي حين 
تمتدحني مدرســـة اللغة العربية في حصص 
التعبيـــر وتطلـــب منـــي إلقاء ما كتبـــت. كان 

ثمة فخ وجودي رائـــع يدعوني دوما للكتابة. 
الســـتنطاق الدمى والعرائس واألحداث التي 
قـــررت قبل فترة بعيدة احتكار الســـعيد منها 
في دفتر خاص. كانت ثمة موسيقى تصويرية 
خفّيـــة تدور فـــي روحي وتصوغ مـــا يدفعني 
للكتابة، واستفزاز لذيذ يستدرجني بعد قراءة 
نص مدهش أو روايـــة ملهمة. كبرت وما زلت 
مأخوذة بالكتب، مشغولة بعوالمها، أخال أني 

ما زلت الطفلة ذاتها“.
لغة بتـــول حميد تقترب من تلك الومضات 
القصصيـــة القصيـــرة جـــدا، الموغلـــة فـــي 
التكثيف. وباإلمكان رؤية البعض من المناطق 
التي تقترب فيها بتول من المسرحية الشعرية 
المونودراميـــة، حيـــث القصة الشـــعرية ذات 
المشـــهد الواحد المروي بأصـــوات متداخلة، 
األمر الذي يدفعنا إلى التســـاؤل حول يقظتها 
في بناء نصها الشـــعري، ومدى تأثير القصة 
القصيرة التي تشـــتغل عليها على الشعر في 

النص.
تجيب ضيفتنا ”ال يشـــغلني نوع الجنس 
األدبـــي أو تســـميته بقـــدر ما يهمنـــي عمقه 
وابتعـــاده عن االعتيـــادي المكرس. الشـــعر 
بكل قســـوته ورهافتـــه كإناء 
مليء بالورد ال يفســـر، أو كما 
يقول الشاعر أوكتافيو باث ’ال 
جدوى من أي محاولة لتعريف 
أميـــل  كمـــا  مطلقـــا‘.  الشـــعر 
إلـــى رأي الكاتـــب البحرينـــي/ 
أميـــن صالح ’شـــخصيا ال أنظر 
(القصة،  األدبيـــة  األنـــواع  إلـــى 
القصيـــدة، الرواية، المســـرحّية، 
كتخـــوم منفصلـــة ومتباعـــدة عن 
بعضها البعض، بشروط وقوانين 
مصطنعـــة وكابحـــة تمّيـــز نوعـــا 
عن آخـــر، وتبعد شـــكال عـــن آخر، 
إنما كأشـــكال قابلـــة للتفاعـــل والتداخل في 
مـــا بينها، وتمارس تأثيرهـــا المتبادل بحرّية 
ورشاقة، لتثمر نصوصا ال تكتسب قيمتها من 
انضوائهـــا تحت راية مصطلح، بل بما تحققه 

من اختراق إبداعي يتسم بالجّدة والعمق'“.

أكتب ما يشبهني

نواجه  في مجموعة ”افتـــح أزرار صمتك“ 
نصوصا مشتغلة على األسئلة الوجودية ذات 
العالقة بالهم اإلنساني الفلسفي العميق، غير 
أن أغلب النصوص مســـكونة بالهم العاطفي 
(الرومانســـي)، حيـــث تجنـــح إليـــه معظـــم 
الشـــاعرات العربيات، وهو نـــص يغلب عليه 
التشـــابه في المالمح الشعرية بين جيل كبير 

من تجاربهن.
وعن هذا الـــرأي تعّلق بتول ”لم أســـتطع 
التملـــص ربما من اإلنســـان وهمومـــه وأرق 
هواجســـه التـــي ال تنام  حتى بعـــد موته. لم 
أســـتطع التملص في الوقت ذاتـــه من الحب. 
هـــذا الكائن المحشـــور في أطنـــان الدواوين 
الشعرية والروايات، في المسلسالت الهابطة 
أو الهادفـــة، المشـــاهد الســـينمائية وأغاني 
الفنانين التي عجزت بكل مجازاتها عن إيجاد 

تعبير واحد عنه. حاولت أن أكتب ما يشبهني، 
ما يصلح ألن يحكي-بتوجس أو ثقة ربما- عن 
هويتي من مشاهد رأيتها أو أخيلة تمنيتها أو 

تفاصيل حياتية عشتها بكثافة“.
تشـــغل بتول حميد قضايـــا المرأة في كل 
بقعة كونية وتحديدا فـــي البحرين، وينعكس 
ذلـــك واضحا في تفاصيل نصوصها –ســـواء 
الشـــعرية أو القصصية- تقول ”من الطبيعي 
جـــدا أن يضيرنـــي حزنهـــا وأســـعد لفرحها. 
أستشـــف ذاتي بنرجســـّية ربما حيـــن أمجد 
كينونتهـــا الفوالذيـــة المرهفة، ولكن أليســـت 
هي الشـــريك الحي في ثالـــوث الحياة األبدي 
(الشـــعر، الحـــب، الجمال)؟ أليـــس  حريا بها 
أن تتحرر مـــن كل القيود المتفســـخة بالصد 
أو األصفـــاد الرجعيـــة؟ أليـــس حريـــا بها أن 
تخلـــق جماليتها الخاصة بفعل الحب ال بفعل 

المقاومة؟“.
في محاولـــة لالقتراب مـــن تجربتها أكثر 
تســـاءلنا مع بتول حول األسئلة التي تؤرقها 
كشـــاعرة تنتمي للجيل الجديـــد في البحرين، 
وكيف تنظر إلى األجيال الشـــعرية الســـابقة 
عليها، تجيب ”يؤرقني أال أســـتقل عن احتالل 
الحـــرف الحـــر لروحـــي، أال أهيـــن أحالمـــي 
بتأويلهـــا أو أخيلتي بتفســـيرها. وأنظر إلى 
قامـــات أدبية تمتلـــك من الشـــاعرية والخبرة 
األكاديمية الكثير في صدورها، لشـــباب واعد 
يرسم حروفه بجسارة ومن دون تبعية. أرفض 
تأطير صورة الجيلين فـــي الوقت الذي أؤمن 

بأهميـــة تحقيق كل منهما اســـتقالله الفكري. 
ربما ألني أخال أن التأطير النمطي قد يحبس 
المواهـــب في تعريف غير مفيد، وأنه علينا أن 
ننحـــاز للنص بدال من كاتبه وكأني أستشـــعر 
مـــا قاله نزار ”ألن الضوء أهـــم من المصباح. 
القصيـــدة أهـــم من الدفتـــر. والقبلـــة أهم من 

الشفة“.
المثقفيـــن  اجتمـــاع  إمكانيـــة  وعـــن 
البحرينيين تحت مظلة هوية واحدة، ال سيما 
بعـــد أحداث البحريـــن 14 فبرايـــر 2011، ترى 
بتول أن نظرة ”مغبشـــة“ –حســـب تعبيرها- 
تأخذها وراء المشـــهد الثقافي، ربما بســـبب 
االختـــالط المتكرر بين ما هو رأي شـــخصي 
ومـــا هو واقع. تقول ”نظرة ’مغبشـــة‘ على من 
يرى بـــأن الثقافة ترف مخملي يركن في بروج 
عاجية وأخرى على من يراها قماشـــا شـــعبيا 
وضرورة حياتية، بين المفاضالت الشوفينّية 
واالنتقائّيـــة المجردة من األهـــواء، أتمنى أن 
يجمع المثقفـــون البحرينيون–بكل ما يملكون 

من زخم حيوي- هوّية محبة دائما“.

} القاهــرة - يؤكـــد الناقـــد المصـــري عادل 
ضرغام في كتابه الجديد ”الممارسة النقدية“ 
أن الممارســـة النقدية تشـــكل مواجهة كاشفة 
عن أدوات الناقد وعن ثقافته، وعن مرونته في 

تشكيل وتطويع آليات المنهج المحدد.
ويقول ضرغام، أســـتاذ الدراسات األدبية 
بكليـــة دار العلـــوم فـــي جامعـــة الفيـــوم، إن 
الممارســـة النقدية ليســـت منهجا نقديا وإن 
كانت تســـتند إلى آليات المنهـــج وإجراءاته، 
فهي تزيد على المنهج بـ“المرونة في التعامل 
مع النصوص“، عالوة علـــى أن تطبيق آليات 
المنهـــج بشـــكل كامـــل، ربما ال يكـــون مجديا 
للوصول إلى نتائج علمية كاشفة أو بناء إطار 
معرفي قائـــم على االختالف أو التشـــابه بين 

الشعراء أو الروائيين محل الدراسة.
ومن هذا المنطلق، يرى ضرغام في كتابه، 
الصـــادر عن دار االنتشـــار العربي، أن تطبيق 
آليات منهج جينيت في دراسة البنية السردية 
دون محاولـــة التعاظـــم على هـــذا المنهج، لن 
يجعلنا قريبين من روائي محدد، ألن إجراءات 
هـــذا المنهـــج قائمة علـــى مقاربـــة المتاح أو 
المتشـــابه بين الروائيين، ومـــن ثم لن يزودنا 
في النهاية بمعرفة أكثر قيمة عن روائي محدد.

ويضيـــف أن قيمـــة الممارســـة النقديـــة 
تأتـــي من هنا، ألنها تختلـــف باختالف الناقد 
وباختالف ثقافته، فهي توجد تعددا ألشـــكال 
التجليـــات المنهجيـــة لمنهـــج نقـــدي واحد 
فـــي التعامل مـــع النصوص، وهـــي ال توجد 
تعـــددا منهجيـــا بقـــدر فاعليتهـــا وارتباطها 
بتعدد إجـــراءات منهجية يتـــم االرتكان إليها 

واستخدامها.
ويســـتعين عادل ضرغام في هذا الســـياق 
برؤيـــة الناقد أحمـــد عزفي، بـــأن الناقد حين 
يستند إلى هذا التعدد في اإلجراءات المنهجية 
قد ال يكون مدركا لهذا التعدد أو واعيا به، ألن 
التحـــوالت المنهجيـــة التي مر بهـــا النقد في 
الســـنوات األخيـــرة تحوالت ســـريعة ومهمة، 
وتتبقـــى منهـــا إجـــراءات لها ســـمة الفاعلية 
والنفـــاذ حتى لو أصبح المنهج الذي أوجدها 
من الماضي، ولكنه يظل حاضرا من خالل هذا 

اإلجراء المترسب في الوعي النقدي.
وعلـــى هـــذا، فالتعـــدد الذي نمارســـه في 
الممارســـة النقدية ليس تعـــددا منهجيا بقدر 
كونـــه تعـــددا إجرائيا، يحـــاول التعاظم على 
نمطيـــة المنهـــج الســـاكن، ويحـــاول أيضـــا 
التعاظـــم على فكرة االســـتالب المنهجي التي 

يقع فيها بعض الباحثين، فيشـــعر القارئ في 
إطارها بنمطية مميتة في التناول والتبويب، 
ويفقـــد الفن معهـــا حضوره الفاعـــل، وقيمته 

المشدودة في التفريق بين مبدع وآخر.
ويوضـــح الناقـــد في كتابه أن الممارســـة 

النقدية ال تكفل التعـــدد فقط، وإنما 
تكفـــل أيضـــا تعامال خاصـــا أقرب 
إلـــى ”الهدهـــدة“ مـــع النصـــوص 
األدبيـــة بعيدا عن التوجـــه القائم 
علـــى التشـــريح أو المنهجية في 
تجليهـــا المثالي، الـــذي يمكن أن 
يكون سببا في القضاء على الفن 
برهافته الخاصـــة، التي تحتاج 
نظـــرة حانيـــة لالقتـــراب منها، 

واإلمساك بجوهرها المتفلت.
أن  إلـــى  ضرغـــام  ويشـــير 
تختلـــف  الناقـــد  ممارســـة 
وباختالف  النـــص،  باختالف 
قدرته فـــي كل مرحلـــة زمنية، 

تلك القـــدرة المنبثقة عن الوعـــي الثقافي في 
تجليه، فالناقد ليس ســـطحا ساكنا أو ثابتا، 
وإنما هو مـــرآة تعكس كل التنوعات الثقافية 
المختلفـــة، ويكون لهذه التعددية الثقافية أثر 
فعال في تشـــكيل الخطوات، وتحديد االتجاه، 
وكيفية الســـير في منحنيـــات النص بتجليه 
المعرفـــي. ويضيـــف أن الممارســـة النقديـــة 
تأتي محاولة إســـدال نوع مـــن المغايرة بين 

تلـــك المقاربـــة والمقاربـــات المشـــدودة إلى 
توظيـــف النـــص التراثي، والمغايرة ليســـت 
إلى  مرتبطة بالتحول من ”التوظيف التراثي“ 
”التنـــاص“ فقط، وإنما هـــي محاولة تخصيب 
وتفعيل في األســـاس، حيث تستند الممارسة 
النقدية إلى وعي بالمراحل التي مر بها النص 

األدبي.
كتابـــه  الناقـــد  ويضّمـــن 
دراســـة حـــول الوعـــي الذاتي 
صـــالح  شـــعر  فـــي  باآلخـــر 
عبدالصبور، مؤكدا أن المقاربة 
هنا جـــاءت منطلقة مـــن طبيعة 
التحـــول التي أصابت الشـــعرية 
العربيـــة في تلك الفترة المرتبطة 
بالتعبيـــر واالهتمام باآلخر بعيدا 
عـــن الـــذات، واالهتمـــام بالرصد 
بعيـــدا عـــن التعبيـــر، واالهتمـــام 
التشـــكيل  عـــن  بديـــال  باإلخبـــار 

البياني.
وتبحـــث الدراســـة عـــن اآلليات 
التي كفلهـــا ذلك التحول، وفاعلية تلك اآلليات 
فـــي بناء كون شـــعري يكشـــف عـــن المغايرة 
واالختالف انطالقا من لحظة حضارية ترى أن 
الفن ال يرتبط بمقاربة ذات منفصلة عن العالم.
كما يتنـــاول ضرغام ســـلطة النموذج في 
للشـــاعر  قصيدة ”اعترافـــات العمر الخائب“ 

فاروق شوشة وغيرها.
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◄ يلتئم بمدينة أغادير 
المغربية مهرجان ”تيميتار“ 

الدولي للموسيقى في 
الفترة ما بين 13 و16 يوليو 

الجاري.

◄ اختتم ببيروت المعرض 
الذي أقامه سبعة فنانين 

عالميين يقيمون في لبنان 
وقدموا فيه أعماال فنية في 

العاصمة بيروت تتنوع بين 
المنحوتات والمجسمات 

والرسوم والصور 
الفوتوغرافية.

◄ نظمت الفيدرالية الوطنية 
المغربية للفنون واآلداب 

مؤخرا بالمقهى األدبي دار 
الشريفة بمراكش، الدورة 
الحادية عشرة للصالون 

األدبي الفني ”رباعية 
األنس“، وذلك تحت شعار 

“ ليلة الوفاء للمرحوم 
الموسيقار سعيد الشرايبي“. 

باختصار

هل حقا الرواية

في خطر

} كثيرًا ما نقرأ ونسمع عبارات من 
قبيل: األدب في خطر. الشعر في خطر. 
الفّن في خطر. وهذا يدفع إلى التساؤل 
عن ماهية الخطر المعّمم، وأّي نوع من 

الخطر يكون هذا المداهم الذي يتهّدد كّل 
مفاصل الحياة..؟ هل يكون لكّل جنس 

خطر على مقاسه يترّبص به..؟ أليس ذلك 
نوعًا من أنواع النفير العاّم ضّد الذعر 

الذي يعيشه أصحاب كّل حقل..؟
كان الفرنسي تزفيتان تودورف قد 

أطلق قبل سنوات نداءه التحذيرّي ”األدب 
في خطر“ مشيرًا إلى الخطر الداخلّي 

الذي يتهّدد عالم األدب، والذي ينتج من 
ممارسات تسعى إلى عزل األدب عن واقع 

الحياة من قبل البعض من األدباء، ومن 
هنا يكون الخطر المنبثق من الداخل، 

ومن قبل َمن يفترض بأّنهم حماة األدب 
ورافعو رايته، مثيرًا لالهتمام، وباعثًا 
على التوّجس من التوّجه الغريب في 

لعبة األدب وفّن الحياة.
هناك َمن يصف الفورة الروائّية 

العربّية الراهنة بأّنها تهّدد عرش الرواية 
وزمنها، المئات من الروايات تصدر 

كّل سنة، يندفع أصحابها بأحالم كبرى 
تراودهم، يزّكيها بريق الجوائز وإغراء 

الترجمة ووهم العالمّية، وهناك من يعتقد 
أّن هذا الكّم ال يكفل بإنتاج أو تخليف أّي 

كيف، ألّنه كّم يلهث وراء السرعة التي 
باتت تِسم معظم التفاصيل واألشياء، 
وهذا يجعل الفّن الروائّي العربّي في 

خطر، ويفرض الحديث عن مأزق ملّم به، 
أو على أهبة الدخول إلى متاهته.

هذا اإلنذار يشتمل على نسبة من 
صّحة ما، ومن مركزّية في جانب آخر، 

لكّنه يتغافل عن تجّدد اإلبداع اإلنسانّي 
وال نهائيته، ذلك أّن أّي نوع من أنواع 

الفّن ال يكون في مأزق، بل يكون متعاطوه 
ورّواده دائرين في فلك المأزق المفترض، 

يظّنون أمانهم مترّكزًا في إبعاد مجال 
تحّركهم اإلبداعّي عن الناس، واختالق 

عوالم نخبوّية يسبغون من خاللها 
فرادة وتمّيزًا على أعمالهم عبر التغطية 
والتعمية بوسائل من خارج جوهر الفّن 

نفسه.
 ال يتعّلق األمر باالستسهال، وال بما 

يغمز بعض النّقاد من كّوة اللغة بوصفهم 
أّنه ”إسهال“ روائّي، بل يتعّلق بمدى 

الرغبة في التعبير عن الذات من جهة، 
والوصول إلى اآلخر الذي قد يتلّقف 

العمل بحساسّية عالية، او بإهمال شديد، 
وبين هذين الجانبين يكون االنتعاش 

دافعًا لالستمرار والمتابعة، وقد يكون 
محبطًا لصاحبه ومانعًا إّياه من متابعة 
طريق الرواية الذي سلكه، والذي أربكه 

ووضعه في خطر الوهم المدّمر.
كما ال يكون أّي فّن أو مجال في خطر 
طالما هناك متفانون يمارسونه من باب 

الشغف والتوق والنشوة والسعادة، 
وبذلك يتجّلى كّم الروايات ضاّخًا مياهًا 

جديدة في بحر اإلبداع الروائّي الذي 
يتخّلص من أّي خطر محتمل باالنفتاح 

على رحابة الحياة ذاتها من دون قيود أو 
حدود أو تضليل.

هيثم حسين

ً

كاتب من سوريا

[ الكاتبة البحرينية بتول حميد تصدر مجموعة شعرية أولى 
املشــــــهد الثقافي البحريني مشــــــغول على الدوام بتقدمي التجــــــارب اجلديدة املختلفة على 
الصعيد الشــــــعري والروائي والتشــــــكيلي واملسرحي واملوسيقي والســــــينمائي، ويشهد 
املتابعــــــون للحركة الثقافية البحرينية -بني فترة وأخــــــرى- والدة أصوات إبداعية جديدة 
لها مالمحها اخلاصة التي تنتمي جليلها فقط. «العرب} التقت بالشــــــاعرة البحرينية بتول 

حميد للحوار معها حول جتربتها وحول البعض من القضايا الثقافية في البحرين.

تعّد الكتابة النقدية من أصعب أمناط الكتابة، كونها حتتاج إلى دراية ومهارة مبجال النقد 
والبيئة احمليطة بالعمل اإلبداعي محل التشــــــريح النقــــــدي، إضافة إلى أنها حتتاج آليات 

مختلفة للتعامل مبرونة مع النصوص.

الضوء أهم من المصباح

شاعرة تعبث بـ«أزرار الصمت} في «قميص الكالم}

الممارسة النقدية العربية وأسئلة في المنهج والمغايرة

فـــي مجموعـــة «افتـــح أزرار صمتك} 

علـــى  مشـــتغلة  نصوصـــا  نواجـــه 

العالقـــة  ذات  الوجوديـــة  األســـئلة 

بالهم اإلنساني الفلسفي العميق

 ◄

تلك  مــن  تقترب  حميد  بتول  لغة 

القصيرة  الــقــصــصــيــة  ــومــضــات  ال

بــتــول من  تــقــتــرب فيها  جـــدا كــمــا 

املسرحية الشعرية املونودرامية

 ◄

تصدرت رواية «خليج الحســـرات» لنورا روبيرتس، قائمة نيويـــورك تايمز للروايات األكثر مبيعا 

فيما استمرت رواية «أنا أمامك» لجوجو مويس في املركز الثاني لألسبوع الثاني على التوالي.

باالشـــتراك بني منشـــورات ضفاف، ومنشـــورات االختالف، ودار األمان، وكلمة للنشر والتوزيع 

صدر حديثا كتاب بعنوان «التعالي النصي: مفاهيم وتجليات» للباحث نور الدين الفياللي.
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طاهر علوان

} جماليات الشـــكل في أفـــالم اخليال العلمي 
تعد محطة أساســـية في قـــراءة هذا النوع من 
األفـــالم، وهي عناصـــر جذب توفر للمشـــاهد 
من دون شـــك متعة اكتشـــاف عالية باالعتماد 
على كـــم ونوع املشـــاهد التي حتـــرك فضوله 
وتوقعاتـــه وهو منغمس في مســـار األحداث. 
للمخرج مارك  في فيلم ”االقتراب من املجهول“ 
روسينبرغ (إنتاج 2016) سنستعد لتلك الرحلة 
القائمة على الفانتازيـــا والبطولة الفردية من 
خالل الشخصية الرئيسية الكابنت ستانافورث 
(املمثل مارك ســـترونك)، وهـــو يتكلف بالقيام 
برحلة فردية إلى كوكب املريخ تســـتغرق قرابة 

عام كامل، وذلك متهيدا الستعمار الكوكب.
جماليات الشـــكل ستكشـــف عنها يوميات 
الكابـــنت، وهـــو يواجـــه العديد مـــن املصاعب 
ويتغلـــب عليهـــا، فهنالـــك إحســـاس باملـــكان 
الغرائبي من خالل جسم املركبة الفضائية من 

الداخل.
جماليـــات املـــكان أيضـــا شـــكلت عنصرا 
مهمـــا من خالل التنقل بني املكانني الرئيســـني 
فـــي الفيلم، من خالل اللقطـــات العامة للكاتب 
في صحراء مديدة، حيـــث يجري جتاربه على 
تنقية املياه، إلـــى جانب اختيار مميز للمناظر 
الصحراويـــة، حيث ســـيكابد اإلخفاق نفســـه 
الذي ســـيكابده فـــي جوف املركبـــة الفضائية 
ويتغلب عليه، ودائمـــا كانت احلاجة إلى املاء 

هـــي التحـــدي بالنســـبة إليه، وما بـــني هذين 
املكانني توزعت األحـــداث ولم ننتقل إلى مكان 

آخر غيرهما.
الكابنت هو الشخصية الواحدة والوحيدة 
التـــي تقود الدرامـــا الفيلميـــة، باألمس كتبنا 
عـــن فيلم ”عالم الروبوت“، وهـــو أيضا اعتمد 
الشخصية الواحدة وجنح فيها، بينما لن جند 
فـــي يوميات الكابـــنت ما هو مثيـــر ومختلف، 
ليســـت هنالك حتـــوالت درامية مهمـــة وملفتة 
للنظـــر، وهي نقطـــة ضعف واضحـــة في هذا 
الفيلـــم، فالتحديـــات اليوميـــة مـــن مثل عطب 
جهاز تنقية املياه وغيره لم تكن بذلك املستوى 
الذي ميكن أن يغير في مسار الدراما الفيلمية، 
مع أن الكابنت كان أمام حتدي التســـلية بفشل 

املهمة والعودة إلى األرض.
وبخالف االتصاالت املســـتمرة مع القاعدة 
الفضائية على األرض ومع أشـــخاص آخرين 
ال شيء يكســـر الرتابة، وســـنجد صعوبة في 
التناغم مع أحداث رتيبة وال جديد فيها، وبهذا 
كان الفيلـــم يقترب في الكثيـــر من األحيان من 
خاصيات الفيلم الوثائقـــي في تقدمي يوميات 
الكابنت، وهو يعوم في الفضاء البعيد، ينهض 
من نومه، يحـــاول احلصول على املاء، يتحدث 
مع احملطـــة األرضية، ينقطـــع االتصال لبضع 
ثوان ثم يعاود االتصال، فيتهلل وجه الكابنت.

حتى هـــذا االنقطـــاع في االتصـــاالت كان 
ميكـــن توظيفـــه بشـــكل آخر من أجـــل حتريك 
الدراما الفيلمية وتصعيدها، لكننا ســـرعان ما 
عدنا إلى رتابة اليوميات ذاتها، وبهذا افتقدنا 
الكثير من احلبكات الثانوية التي كنا نتوقعها 
والتي يفتـــرض أن حتضر بقوة في هذا النوع 
من األفـــالم، مع أن املعاجلـــة الفيلمية اجتهت 
إلى تبســـيط احلبكة الرئيسية على أساس أن 
مجرد وجود الشـــخصية في ذلك العالم النائي 

كاف ملّدها بأسباب اجلذب لدى املشاهد.
على صعيد الزمن الســـينمائي هنالك زمن 
افتراضي ميثلـــه زمن الرحلة التـــي متتد إلى 
قرابـــة عام، والذي يتم التعبيـــر عنه من خالل 
تواريـــخ تظهر على الشاشـــة، ما عـــدا ذلك ال 
نلمـــس تفاصيل االقتراب مـــن الهدف وكم هو 
الزمن املتبقي، وهـــو عنصر مفقود هنا، فضال 
عن إحساس الشخصية بالزمن وكيف تفاعلت 
مـــع دورتـــه املعتادة فـــي مثل هـــذه املهام في 
الفضـــاء اخلارجـــي، فالنســـيج الزمني هنا ال 
يتداخل مـــع أي أحداث مهمـــة، ولهذا لم جتر 

العناية به كثيرا.
شـــركة ”بارامونت“ املنتجة احتفت بالفيلم 
جيدا كما تفعل في كل إنتاجها وتشجع الكثير 
مـــن النقاد علـــى الكتابة عن الفيلـــم، ولكن من 
دون أن نتلمس املزيـــد مما نبحث عنه في تلك 

الدراما من خالل ما ُكتب عن الفيلم.
عدا االنتقاالت املكانية، كانت هنالك مشاهد 
”فالش باك“ عادت بنـــا إلى كوكب األرض وإلى 
الصحـــراء، حيث إجراء التجـــارب على املياه، 
وتلك املشـــاهد هي االنتقال املكاني/املونتاجي 
الوحيـــد الذي كســـر رتابة املكـــوث في جوف 
املركبـــة الفضائيـــة، فيما كان باإلمـــكان جعل 
الشـــخصية فـــي حالة توتر وعمـــل دائم ومتر 
مبآزق شـــديدة.  ورمبا كان فيلم ”املريخ“ ملات 
دامـــون مثاال رائعـــا لذلك النـــوع، حيث تبحر 
الشـــخصية فـــي رحلة إلـــى الفضـــاء وهناك 
تعيـــش مغامـــرات وتواجـــه مصاعـــب كبيرة 
وشديدة، ليرافق ذلك أيضا الكشف عن طبيعة 
الشـــخصية، وعـــن دوافعها النفســـية وردود 
أفعالها، وهو ما افتقدناه مع شخصية الكابنت 
التي بقيـــت مغلقة مـــن دون ســـبر الكثير من 

أغوارها أو اكتشافها. 

الذهاب إلى المريخ وحيدا في فيلم «االقتراب من المجهول}
ــــــة املجهولة  من خالل  ليســــــت هنالك متعة ومغامرة أكثر من اســــــتجالء الكواكب واألزمن
ــــــذ بداياتها مطلع  ــــــك ما درجت عليه أفــــــالم اخليال العلمي من الرحــــــالت إلى الفضاء، ذل
القرن املاضي واســــــتمر احلال إلى يومنا هذا، كان ارتياد الكواكب األخرى هو اإلشكالية 
والتحدي اللذان بسببهما تتألق الدراما الفيلمية ويبنى السرد الفيلمي، هنالك على الدوام 
رواد فضاء وســــــباحة في الفضاء عبر مركبة أو مكوك فضائي، وهنالك خصوم، ثم جناح 
التحدي والوصول إلى الكوكب املستهدف، ومن هناك لم يخرج فيلم ”االقتراب من املجهول“ 
عن هذه األركان األساسية، ولكنه أتى مبعاجلة أخرى، حيث أراد املخرج مارك روسينبرغ 

أن يقلل من مساحة املغامرة املعتادة في مثل هذا النوع من األفالم.

تفاحات سيزان 

} شغف الفرنسي بول سيزان (1839 
/1905) برسم التفاح، كان التفاح بالنسبة 

إليه عنوانا للحياة الصامتة، غير أن لوحة 
صغيرة يضمها ”ناشيونال غاليري“ بلندن 
هي اللوحة األكثر تعبيرا من وجهة نظري 
عن نزعة الرجل الذي أعتبر بعد موته أبا 
للحداثة الفنية لالنفصال عن االنطباعية 
التي كان واحدا من مريديها، واالنتقال 

بالرسم إلى عصر جديد.
فبالرغم من الصرامة التي ُعرف بها 
ومزاجه الرياضي الذي ال يضع للعاطفة 
محال، فإن تلك اللوحة أظهرت رغبته في 
اللعب باألشكال، مستثمرا حرية فرشاته 

في حذف ما تريد في اللحظة املناسبة.
اللوحة التي أجنزها سيزان ما بني 

عامي 1892 و1893 يعتبرها مؤرخو الفن 
لوحة غير مكتملة، غير أن من أتيحت 

له فرصة االطالع على جتارب حداثوية 
مختلفة، ال بد أن يدرك أن تلك اللوحة 

كانت قد أسست ألسلوب جديد من الرسم، 
هو ذلك األسلوب الذي يتعمد الرسام من 

خالله إظهار عدم اكتمال اللوحة.
ستكون اللوحة غير املكتملة إشارة 
واضحة إلى عالم ناقص، عالم تفصل 

بينه وبني كماله مسافة واضحة، لم يرفع 
الرسام يده عن اللوحة لعجزه عن إكمالها، 

بل ألنه شعر أن كل ما سيفعله سيفقدها 
نضارتها. وألن سيزان كان يرسم تفاحات 
ال تصلح لألكل، وال يريد من خاللها سوى 

أن يخلص إلى الرسم، فإنه لم يلجأ إلى 
أن يغطي اخلطوط التي رسمها بصبغة، 

يعرف أنها ستكون نوعا من التلفيق 
التزييني.

أكان علينا أن نفكر في ما لم يرسمه 
الرسام؟ أعتقد أن تلك اللوحة تعتقنا 

من ذلك السؤال لتضعنا في مواجهة ما 
رسمه، باعتباره حقيقة نهائية ملا رآه 

حلظة الرسم.
ال يحتاج املوضوع لكي يكون مرسوما 

إلى أكثر من ذلك، ستقع على املشاهد 
مسؤولية تخيل ما لم يرسمه الفنان، وهي 

مسؤولية ثقيلة، غير أن نتائجها على 
مستوى تطوير الذائقة اجلمالية تستحق 

التضحية.
رسم سيزان لوحته تلك، من أجل أن 

يعلمنا أن اجلمال يقع في مكان آخر.

الفيلم يقترب في الكثير من األحيان 

مـــن خاصيـــات الفيلـــم الوثائقي في 

تقديـــم يوميات الكابنت الفضائي، ال 

أكثر

◄

فانتازيا البطولة الفردية

فاروق يوسف
كاتب من العراق

عرضت صالة «كريستيز} للمزادات في لندن ثمانية أعمال للفنان األميركي الراحل جان ميشيل 

باسكيا، جمعها املمثل جوني ديب على مدى 25 عاما، والتي يرجع تاريخها إلى عام 1981.

قامت املطربة والنجمة الكندية سيلني ديون ببيع قصرها املنيف الذي بني على جزيرة خاصة 

في «الفال} بالقرب من مونتريال في كندا بمبلغ 7 ماليني يورو (حوالي 10 ماليني دوالر).

تحسين الخطيب

} تســـمح التبادليـــة لإلنســـانيات الرقميـــة، 
كمـــا يقول الخبـــراء لدى جامعـــة كيمبريدج، 
بأن تســـتقي منهجيتها الخاصـــة من العلوم 
االجتماعيـــة كاألنثروبولوجيـــا والجغرافيـــا 
البشـــرية والسوســـيولوجيا والسيكولوجيا، 
واإلنســـانّيات التقليدية كالتاريخ والفلســـفة 
واللغويات والموســـيقى والدراسات الثقافّية، 
باســـتخدام النشـــر الرقمـــي واألدوات التـــي 
تزّودهـــا التكنولوجيـــا الكمبيوترية، كالنص 
الفائقـــة،  والميديـــا  المتشـــعب،  أو  الفائـــق 

والتحليل النصي والبياني.
طورتهـــا  التـــي  المنهجيـــة  هـــذه  أدت 
اإلنســـانيات الرقمية، في السنوات الماضية، 
إلى ظهـــور ”نظريات نشـــوئية- كالداروينية 
األدبيـــة- تنظر إلـــى اإلبداع األدبـــي بوصفه 
مسلكا إنسانيا متطورا“، فال فاصل، من وجهة 
نظـــر المنظرين لهـــذه النزعة، بيـــن نتاجات 
المخيلة الثقافية وبيـــن المعرفة الالزمة لفهم 
السلوك اإلنساني برمته، وينبغي أن  تخضع، 
هي ذاتهـــا، لمنظور النشـــوء والترقي، ضمن 

عملّية اصطفاء طبيعي.

الداروينية األدبية

نحتـــه  مصطلـــح  األدبيـــة  والداروينيـــة 
األميركي جوزيف كارول، أستاذ اإلنكليزية في 

جامعـــة ميزوري، وقدم تنظيـــرات له في كتبه 
األربعة المنشـــورة لغايـــة اآلن، وهي ”التطور 
و“الداروينيـــة   ،(1995) األدبيـــة“  والنظريـــة 
األدبّيـــة: التطور والطبيعة البشـــرية واألدب“ 
(2004)، و“ قراءة الطبيعة البشرية: الداروينية 
 ،(2011) والتطبيـــق“  النظريـــة  فـــي  األدبيـــة 
و“تخطيط جين أوستن بيانّيا: األّس النشوئي 
(2012). أراد كارول لنظرّيته  للمعنى األدبـــّي“ 
هـــذه أن تكون بديـــال لما بعـــد البنيوية التي 
راجـــت فـــي األكاديميـــا األميركيـــة، من حيث 

إنكاره لخصيصتين اثنتين تعّدان 
من أهـــم ركائز ما بعـــد البنوّية، 
ملكوت الكلمات القائم  النصّية – 
بذاتـــه، وفـــي ذاته، وال يســـمح 
بتأويـــالت خـــارج معنى النص 
نفســـه. فال شـــأن لنـــا بمقاصد 
بالغايـــة  وال  النـــص  كاتـــب 
التـــي دفعتـــه إلـــى كتابتـــه – 
والالحتمّيـــة، صبغة الخطاب 

التي تنتهك نفسها بنفسها.
تقـــوم الداروينّية األدبية 
الكمـــي“  التحليـــل  علـــى 

المقـــداري التجريبـــي، وضـــع 
بيانات أكبر عـــدد متاح من النصوص األدبية 
(الروائية منها علـــى وجه الخصوص) ضمن 
برمجية كمبيوترية معينة، ودراســـة بنى هذه 
األعمـــال وحبكاتها، في محاولة الستكشـــاف 
خصائص حقبة ما، حيث أن التفكير اإلنساني 
الكونـــي يكاد يتشـــابه. فعلى شـــاكلة داروين 
نفسه الذي كان يدرس الكائنات الحية لمعرفة 
أنماط تطورهـــا، ينكب الداروينيون األدبيون، 
كما يقول دي. تي. ماكس في النيويورك تايمز، 
على قـــراءة الكتب لمعرفـــة األنماط المتأصلة  
الفطريـــة فـــي الســـلوك البشـــري، كالحمـــل 
وتربية األطفـــال والجهود التي يبذلها األفراد 

لالســـتيالء علـــى الثـــروات (المـــال والملكّية 
والتأثير) والتنافس والتعاون داخل العائالت 

والمجتمعات.

المخيلة والتكنولوجيا

يؤكد جوزيـــف كارول، في مقابلة معه، أن 
”دعـــاة مذهب النشـــوء في العلوم اإلنســـانية 
واالجتماعيـــة قد صاغـــوا أفـــكارا ’ثقافية—
عضوّية / بيولوجية‘، فهم ينظرون إلى البشر 
بوصفهم حيوانات ثقافّية. فالثقافة، بالنسبة 
الذين  الثقافيين‘  ’المفّســـرين  إلى 
مازالوا يهيمنون على اإلنسانّيات، 
تعمـــل مســـتقّلة، وتوّظـــف الفكـــر 
والعاطفـــة، واإلحســـاس بالهويـــة 
الفردية والجماعية، ال تقّيدها نزعات 
بيولوجية أكثر من النزعات الشائعة 

كالجوع الفيزيقي“.
ثـــم يعيـــب كارول علـــى الكثيـــر 
مـــن المنظرين الثقافييـــن النتقاصهم 
مـــن التفســـيرات النشـــوئية. فهم ”قد 
تجاهلـــوا أو أنكروا بوضـــوح فكرة أّن 
ا تعيق على  النزعات المنقولة بيولوجّيً
نحو أساســـي تنظيم جميع الثقافـــات. إنهم 
يعرفـــون ’الثقافة‘، بطريقـــة دائرية، بوصفها 
العلة الوحيدة للظاهرة الثقافية، أو يداهنون 
العضوية‘، فيما يقّلصون  الفكرة ’الثقافيـــة – 
ضمنّيـــا جزء التفاعـــل البيولوجّي إلى مجّرد 
مظهر ’فيزيقـــي‘ زهيد، يفترق برّمته عن الفكر 
والشعور والباعث والسلوك. لقد هيمنت هذه 
التطبيقيـــات الدونية على النظريـــة الثقافية 
التي سادت في الثالثة أرباع األولى من القرن 
العشـــرين، ومازالـــت تهيمن على الدراســـات 
الثقافية إلـــى اآلن“. وردا منه على االتهامات 
الموجهـــة للداروينية األدبية مـــن حيث أنها 

تختـــزل الثقافـــة (األدب والفنـــون األخـــرى) 
حين تدعي بأنهـــا مالمح جوهرية من التطور 
اإلنســـاني، يذهب كارول إلى أن الثقافة ”توفر 
عالمـــا متخّيال نســـتطيع من خاللـــه التعرف 
على المالمح العاطفيـــة والمفهومية للتجربة 
اإلنســـانية. إنها تجعلنا نشعر بوزن األشياء 
وقيمتها. إنها ال تمنحنا اإلحســـاس باألشياء 
المحسوســـة‘  ’الحياة  مزاياهـــا  واســـتيعاب 
فحســـب، بـــل تمنحنـــا أيضـــا القـــدرة علـــى 

صياغتهـــا وتكثيفهـــا وترتيبهـــا لتظهـــر لنا 
خصائصها الجوهرّية“. فهل تكون الداروينّية 
الجديـــدة قـــادرة علـــى ”اكتشـــاف المعنـــى 
األدبـــي“ من خـــالل تحليل النصـــوص بيانيا 
عبر الوســـائط البرمجية المختلفة أم ســـتظل 
”نتاجات“ المخيلة البشـــرية (بما فيها النص 
األدبي) متفوقة علـــى النظرية والتكنولوجيا، 
ومن المستحيل أن تخضع، في آليات تحّققها، 

لقواعد مسبقة، أو الحقة؟

اإلنسانيات الرقمية والداروينية األدبية
[ نظرية تقوم على معرفة األنماط المتأصلة الفطرية في السلوك البشري [ اإلبداع األدبي مسلك إنساني متطور

ال ينفــــــك العلماء وخبراء التكنولوجيا يتطرقون إلى العالقــــــة اجلدلية بني األدوات الرقمّية 
واإلنســــــانيات. فثّمة، من جهة، مســــــألة قدرة هذه األدوات على توســــــيع آفاق البحوث في 
العلوم اإلنسانية وانتقالها من قصرية البرامج التعليمية ومحدوديتها، إلى رحابة التحليل 
النصي وآفاقه الالمتناهية، وثّمة، من جهة أخرى، تلك الكيفية التي تســــــتطيع من خاللها 

الصفات الفريدة لإلنسانيات توسيع حدود األدوات الرقمية.

داروين العلوم واإلنسانيات

متخيـــال  عاملـــا  توفـــر  الثقافـــة 

نســـتطيع من خاللـــه التعرف على 

واملفهومية  العاطفيـــة  املالمـــح 

للتجربة اإلنسانية
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جوزيف كارول: 

الثقافة تمنحنا القدرة 

على صياغة األشياء 

وتكثيفها وترتيبها



أن  أميركيـــة  دراســـة  أوضحـــت   - لنــدن   {
السجائر اإللكترونية حتدث تغييرا في املئات 
مـــن اجلينات التي تتحكـــم بخاليا املناعة في 
اجلهـــاز التنفســـي العلوي، الـــذي يتكون من 

احلنجرة والفم واألنف واجليوب األنفية.
واكتشـــف الباحثـــون أن التدخني يخفض 
التعبير اجليني لـ53 جينا مهما في رد اخلاليا 
الظهاريـــة املناعية التي تبطن الفم واحلنجرة 
والرئتني. وباملقارنة مع ذلك يخفض استخدام 
اجلينـــي  التعبيـــر  اإللكترونيـــة  الســـجائر 
لــــ358 جينا مهمـــا لدفاع جهـــاز املناعة بينها 
كل اجلينـــات الثالثـــة واخلمســـني املتضررة 

بالتدخني التقليدي.
وال ميكـــن ربـــط الســـجائر اإللكترونيـــة 
مبخاطـــر التدخـــني مثل الســـرطان أو النفاخ 
الرئـــوي أو مرض االنســـداد الرئـــوي املزمن، 
ولكن الدراســـة أشـــارت إلى أن استخدام هذه 

السجائر ليس خاليا من األذى.
عـــن  ميـــل  الديلـــي  صحيفـــة  ونقلـــت 
البروفيســـورة إيلونا جاســـبرز، رئيسة فريق 
الباحثـــني الذيـــن أجروا الدراســـة في جامعة 
نـــورث كاروالينـــا، قولها ”نحن بـــكل صدق ال 
نعرف اآلثار بعيدة املدى التي ميكن أن تتركها 
الســـجائر اإللكترونية على الصحة وأحســـب 

أنها ليست مماثلة آلثار التدخني التقليدي“.
التـــي  التغيـــرات  إن  الباحثـــون  ويقـــول 
تســـببها الســـجائر اإللكترونية فـــي اخلاليا 
الظهارية التي تبطن املجرى التنفســـي، تزيد 
مـــن خطـــر اإلصابـــة بشـــتى أنـــواع العدوى 
البكتيرية والفيروســـات وااللتهاب. ولدراسة 
تأثير السجائر اإللكترونية على هذه اجلينات 
التي تســـاعد اجلهاز التنفســـي العلوي على 
مكافحة اجلراثيم، استخدم الباحثون عينة من 
13 شخصا ال يدخنون و14 مدخنا و12 شخصا 

يستخدمون سجائر إلكترونية.

وبعـــد نحو ثالثة أســـابيع ُأخـــذت عينات 
مـــن املمرات األنفية لكل من املتطوعني لفحص 
تعبيـــر اجلينات املهمة في الـــرد املناعي على 
اجلراثيم ألن اخلاليا الظهارية مماثلة للخاليا 
املوجـــودة فـــي الرئـــة. وقالت البروفيســـورة 
جاسبرز إن العلماء وجدوا أن تغيير اجلينات 
كان أكبر في مجموعة الســـجائر اإللكترونية، 
وأشارت إلى أن هذه النتائج فاجأت الباحثني 
الذيـــن راجعوها مـــرات متكـــررة للتحقق من 

صحتها.
وتوصلـــت دراســـة علمية أخـــرى إلى أن 
الســـجائر اإللكترونية حتتـــوي على البعض 
من املواد الكيماوية الســـامة، كما أنها ليست 
بديـــال آمنا عن تدخني ســـجائر التبغ العادية. 
ووجد العلمـــاء، من خالل جتارب أجريت على 
الفئـــران، أن دخان الســـيجارة اإللكترونية قد 
يضـــر بالرئة ويجعلها أكثـــر عرضة لإلصابة 
بأمراض التنفس. كما رصدت الدراسة وجود 
آثـــار ســـموم توصـــف كيميائيـــا بـ“اجلذور 
احلرة“ مشـــابهة لتلك الســـموم املوجودة في 

تدخني السجائر العادية.
وقالت اجلمعيـــة اخليرية ملكافحة أمراض 
الرئة إنه يلزم إجراء املزيد من البحوث بشـــأن 
اآلثار الصحيـــة للتدخني. ويثار جدل بشـــأن 
سالمة اســـتخدام الســـجائر اإللكترونية منذ 
ظهورهـــا. وعلـــى الرغم من االعتقاد الشـــائع 
عموما بشأن انخفاض الضرر مقارنة بتدخني 
السجائر العادية التي حتتوي على التبغ، فإن 
الســـجائر اإللكترونيـــة مازالـــت حتتوي على 

مادة النيكوتني.
وتشير الدراسة، التي بحثت أضرار دخان 
السجائر اإللكترونية على الفئران، إلى أن هذه 

السجائر تدمر الرئة على ما يبدو.
وقـــال تومـــاس سوســـان، املشـــرف على 
الدراســـة والباحث املســـاعد في قســـم علوم 
الصحـــة البيئيـــة بجامعـــة جونـــز هوبكنـــز 
”تدخني الســـجائر اإللكترونيـــة وحدها ينتج 
آثـــارا متوســـطة علـــى الرئتـــني، مـــن بينها 

االلتهاب وتدمير البروتني“.
وأضـــاف ”لكن إذا حدثت بعـــد ذلك عدوى 
بكتيرية، فإن اآلثار الضارة لتدخني السيجارة 

اإللكترونية تصبح أكثر وضوحا“.

وعندمـــا قســـمت الدراســـة الفئـــران إلى 
مجموعتني وعّرضت مجموعة لدخان ســـجائر 
إلكترونية ملدة أسبوعني، وجدت أن الفئران في 
تلك املجموعة ليســـت جيدة من حيث تنظيف 
البكتيريا من الرئـــة. ونتيجة لذلك أدت عدوى 
فيروســـية إلى فقد وزنها والذي قد يفضي في 
بعض احلاالت إلى قتل الفئران، وذلك بســـبب 

ضعف جهازها املناعي.
كما اكتشـــفت الدراســـة عن وجـــود مواد 
سامة شـــديدة التفاعل ميكن أن تدمر احلمض 
النـــووي أو اجلزئيـــات األخـــرى فـــي اخللية 
وقد تؤدي إلـــى موت اخللية. وقال سوســـان 
إن النتائج أدهشـــته بالنظر إلى أن الســـجائر 

اإللكترونية ال تنتج منتجات حارقة.

وفي اليونان، بينت نتائج دراســـة أجريت 
علـــى عينة مـــن 32 شـــخصا حـــدوث تضيق 
بالقصبـــات مـــع انخفاض في وظائـــف الرئة 
مباشرة بعد قيام األشخاص بتدخني سيجارة 

إلكترونية ملدة 10 دقائق.
ويشـــير خبراء الصحة إلى ضرورة إجراء 
دراسات أخرى ملعرفة كافة التأثيرات السلبية 
لهـــذه الســـجائر علـــى الصحة بشـــكل دقيق. 
وينصح هؤالء من يودون اإلقالع عن التدخني 
باســـتخدام الصقـــات النيكوتـــني أو العلكـــة 

احلاوية عليه لتعويض احلاجة لهذه املادة.
وال تنصـــح جمعيـــة الســـرطان وجمعية 
أمراض الصدر في أميركا باستخدام السجائر 
اإللكترونية، مشـــددة على أن الشخص يعتبر 

مدخنا طاملا أنه يستنشق النيكوتني سواء عن 
طريق البخار أو الدخان.

ويذكر أن الســـجائر اإللكترونية هي عبارة 
عن خرطوشـــة على شكل سيجارة عادية تعمل 
بالبطارية، وحتتوي على خليط من الســـوائل 
ومنهـــا مواد البروبيلني غليكول والغلســـرين 

النباتي والنيكوتني ونكهات مختلفة.
النيكوتـــني  الســـجائر  هـــذه  وتؤمـــن 
ملستخدميها من دون التعرض ألخطار القطران 
املوجود بالسجائر العادية، وذلك باستنشاقه 
عن طريق البخار بدال من الدخان. ومن ميزات 
الســـجائر اإللكترونية أيضا أنها ال رائحة لها 
وال يحتاج مســـتخدموها للخروج من األماكن 

العامة املغلقة لتدخينها.

} مهبورغ (أملانيا) - يؤكد العلماء أن اإلنسان 
يتنهد في املتوســـط كل خمـــس دقائق، أي 12 
مرة فـــي الســـاعة. ووفقـــا لدراســـة أميركية 
أجراهـــا باحثـــون مـــن جامعتـــي كاليفورنيا 
وستانفورد، يعد التنهد غير الطوعي ضروريا 

وحيويا لضمان استمرار وظائف الرئة.
والتنهد عملية من التنفس العميق، يطلق 

عليها أيضا ”تنفس الصعداء“.
ووفقـــا للباحثني، فـــإن تنفـــس الصعداء 
يجلـــب للرئة ضعـــف حجـــم الهـــواء مقارنة 
بالتنفس املعتـــاد، وهو أمر ضروري في حالة 

الضغط العصبي.
ويوضـــح عالم األعصـــاب جـــاك فيلدمان 
مـــن جامعة كاليفورنيا قائـــال إنه إذا كنت في 
حالـــة انهيـــار، تتأثر قدرات الرئـــة، ويتداخل 

األكسجني وثاني أكسيد الكربون.
وأضـــاف أن الكمية املضاعفـــة من الهواء 
التـــي تدخل إلـــى الرئة في حالـــة التنهد هي 
احلل الوحيد لوصول الهواء إلى احلويصالت 
الهوائية الداخلية للرئة. ويفسر فيلدمان ”إذا 
لم تتنفـــس الصعـــداء، فلن تتمكـــن الرئة مع 

الوقت من التنفس“.
أما بالنســـبة إلى الرضع، فيساعد التنهد 
على تنظيم عملية التنفس في الرئة، بحســـب 
باحثني فـــي مجلة ”علـــم النفـــس التطبيقي“ 
املتخصصـــة. ويقـــوم الرضـــع بالتنهـــد فـــي 
املتوســـط بعد خمســـني إلى مئة نفس عادي، 

وهو ما يســـاعد مركز تنظيم التنفس في املخ 
لديهـــم، ويحفزهم للتعرف على أنســـب إيقاع 
للتنفس بالنســـبة إليهـــم. ومن املعـــروف أن 
اإلنســـان يتنهد بشكل أكثر عند احلزن أو بعد 
انتهاء املشكلة. ويرى العالم أولفريد غويتر أن 
التنهد فـــي هذه احلاالت يعمل عمل ”زر إعادة 
التشـــغيل“ لنفسية اإلنسان، ويساعد في كسر 

التوتـــر؛ لذلك فمن يعاني من الضغط قد يفيده 
أخذ ”نفس عميق“.

ويشـــير الباحثون إلـــى وجود مجموعتني 
صغيرتـــني مـــن اخلاليـــا العصبيـــة في جذع 
الدماغ -املنطقة املسؤولة تلقائيا عن التنفس 
والنوم ومعدل دقات القلـــب- تنظمان التنهد، 
وتفعالن ذلك اســـتجابة ألمـــر ال إرادي إلعادة 

انتفاخ احلويصـــالت الصغيرة التي ال حصر 
لها في الرئتني املسماة احلويصالت الهوائية 
التي تتحكم في حركة اجلســـم من األكســـجني 
وثاني أكسيد الكربون والتي تنهار في بعض 

األحيان.
ويقـــول أحـــد العلمـــاء من فريـــق البحث 
بجامعة ســـتانفورد ”على عكس جهاز تنظيم 
ضربـــات القلب الذي ينظم ســـرعة النبضات، 
هناك أيضا مركـــز التنفس بالدماغ يتحكم في 

نوع التنفس الذي نأخذه“.
وهـــذا املركز يتكـــون من أعـــداد قليلة من 
أنـــواع مختلفة مـــن اخلاليـــا العصبية تعمل 
كل خليـــة منهـــا كـــزر يشـــغل نوعـــا مختلفا 
مـــن التنفـــس، وزر يبرمج تنفســـات منتظمة، 
وتنهدات أخرى، وخاليا أخرى ميكن أن تكون 
للتثاؤب والعطس والسعال بل وحتى الضحك 

والبكاء.
واكتشـــف اخلبـــراء تفاعـــل الدمـــاغ مـــع 
األنفـــاس العميقـــة املتمثلة فـــي التنهد، بعد 
جتـــارب على الفئران أشـــارت إلـــى أن خاليا 
الدمـــاغ تنتج مجموعة من املـــواد الكيميائية 
التـــي حتفز عضـــالت التنفس، ممـــا أدى إلى 

إصدار التنهيدات بدل التنفس الطبيعي.
وحققـــت الفئـــران نحـــو 40 تنهيـــدة فـــي 
الســـاعة، وتقلص العدد عنـــد منع البعض من 
املـــواد الكيميائية في الدماغ مثل نيوروببتيد 

إلى النصف.

} أمسرتدام - حّذرت دراسة هولندية، الرجال 
من أن هناك صلة بني احلصول على القليل أو 
الكثيـــر من النوم ليال، وزيـــادة خطر اإلصابة 

مبرض السكري من النوع الثاني.
وأوضـــح الباحثون باملركز الطبي جلامعة 
أمســـتردام احلرة، في دراســـتهم التي نشروا 
نتائجهـــا في دورية الغدد الصماء الســـريرية 
واأليـــض، أن النوم 7 ســـاعات يوميا يحســـن 
الصحة العامة للجســـم ويقيه مـــن األمراض 

وعلى رأسها السكري.
ولكشـــف العالقة بني عدد ســـاعات النوم 
راجـــع  بالســـكري،  اإلصابـــة  فـــي  ودورهـــا 
الباحثون بيانات 788 رجـــال وامرأة أصحاء، 
تتـــراوح أعمارهم بني 30 و60 عاما، يعيشـــون 

في 19 دولة أوروبية.

وقّيم الباحثون العالقة بني عدد ساعات كل 
ليلة، باإلضافة إلى مستويات النشاط البدني، 

وعالقتهما مبخاطر اإلصابة بالسكري.
ووجد الباحثون أن األشخاص الذين يزيد 
أو يقل نومهم عن 7 ساعات يواجهون مشاكل 
في عملية األيض ومستويات السكر في الدم.

واأليـــض أو التمثيل الغذائـــي هو إحدى 
العمليـــات احليوية التي حتدث داخل جســـم 

اإلنسان، وهي مســـؤولة عن إنتاج الطاقة في 
داخل خاليا اجلســـم عـــن طريق هـــدم املواد 
الغذائية التي يتـــم هضمها في داخل اجلهاز 
الهضمـــي، وحتويلهـــا إلـــى أشـــكال الطاقة 
املختلفـــة، عـــن طريـــق مرورها بسلســـلة من 

التفاعالت الكيميائية.
ووجـــد الباحثـــون أيضـــا أن النـــوم أقل 
أو أكثـــر مـــن 7 ســـاعات ليال، مرتبـــط بتقليل 
اســـتجابة خاليا اجلسم لألنســـولني، ما يقلل 
امتصـــاص الغلوكوز، وبالتالي يزيد من خطر 

اإلصابة مبرض السكري في املستقبل.
وباإلضافـــة إلى ذلـــك، فإن الرجـــال الذين 
ينامون أقل أو أكثر من 7 ساعات، ترتفع لديهم 
مســـتويات الســـكر في الدم، مقارنة بأقرانهم 
الذين ينامون 7 ساعات. لكن املفاجأة كانت أن 

هذه النتائج لم تنطبق على النســـاء، وتنطبق 
على الرجال فقـــط، حيث أن قلة النوم لم ترفع 

خطر اإلصابة مبرض السكري عند املرأة.
وكانـــت دراســـة فنلنديـــة كشـــفت أن عدم 
حصول اإلنســـان على كفايته من النوم يومًيا، 
ملدة أسبوع واحد فقط، ميكن أن يلحق أضراًرا 
كبيـــرة باألوعية الدموية، ويجعله أكثر عرضة 

ألمراض القلب.
واجلديـــر بالذكـــر أن 90 باملئـــة من حاالت 
السكري املسّجلة في شـــتى أرجاء العالم هي 
حـــاالت من النوع الثاني، الذي يظهر أساســـا 
جّراء فـــرط الوزن وقّلة النشـــاط البدني، ومع 
مـــرور الوقت، ميكن للمســـتويات املرتفعة من 
الســـكر في الـــدم، أن تزيد من خطـــر اإلصابة 

بأمراض القلب واألعصاب والفشل الكلوي.

السجائر اإللكترونية تتلف الجينات المقاومة للبكتيريا والجراثيم
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باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

حــــــذرت بحوث علمية حديثة من أن تدخني الســــــجائر اإللكترونية يرفع من خطر اإلصابة 
بالعدوى، ألنه يتلف املئات من اجلينات املسؤولة على مقاومة البكتيريا واجلراثيم.

[ إضعاف الجهاز املناعي يفاقم من انتشار العدوى [ النوع الجديد من السجائر ليس بديال آمنا عن تدخني التبغ

◄ كشفت دراسة برازيلية حديثة 
أن ممارسة التمارين الرياضية، 

مرتني أسبوعيا، تساعد على وقاية 
النساء من مرض الكبد الدهني غير 
الكحولي، الذي يصيبهن بكثرة بعد 

سن اليأس.

◄ قالت الرابطة األملانية الختصاص 
الطب النووي إن العصبية بعد 

الوالدة قد تشير إلى التهاب الغدة 
الدرقية، إلى جانب سرعة االستثارة 

واألرق واعتالل املزاج، وأوضحت 
أن هذه األعراض عادة ما تظهر بعد 
مرور 4 إلى 24 أسبوعا على الوالدة.

◄ قال علماء في معهد العلوم 
العصبية في جامعة نيوكاسل في 

بريطانيا إنهم اكتشفوا أن الدهون 
تساعد في منو اخلاليا السرطانية 

من نوع غليوما التي تصيب الدماغ، 
وليس السكر كما كان يعتقد سابقا.

◄ كشف البروفيسور هارمتوت 
غوبل أن حدوث اضطراب في 

الدورة الدموية الدماغية مسؤول 
عن ظهور الصداع النصفي وأن 

الشرايني تزود اخلاليا العصبية في 
الدماغ باألكسجني والطاقة، وهذه 

الوظيفة مهمة جدا لألعصاب، إذ أن 
أي تعطيل مؤقت لهذا األمر يسبب 

نوبات الصداع النصفي.

◄ قال د.سومان غوال، أستاذ 
واستشاري األذن واحلنجرة في 

جامعة بيتسبيرغ، إنه على الرغم 
من أن نزالت البرد أكثر شيوًعا في 

فصل الشتاء إال أن هناك الكثير 
من الطرق لإلصابة بها خالل فصل 

الصيف، حيث أن الناس مييلون 
إلى أن يكونوا أكثر نشاطا خالل 
أشهر الصيف، وهو ما يصيبهم 

باجلفاف الذي يضعف اجلهاز 
املناعي، ما يجعلهم أكثر عرضة 

لإلصابة بالبرد.

قـــال باحثـــون إن األناناس ال يســـاعد على حـــرق الدهون بخـــالف االعتقاد الشـــائع؛ ألن إنزيم 
البروميلني، الذي ينسب له هذا التأثير، يفكك البروتينات وال يحرق الدهون.

كشف أطباء أملان أن الوجبات املنتظمة تحارب اإلمساك؛ حيث أنها تسهم في تنشيط حركة 
األمعاء ولهذا يوصون بتناول 3 وجبات رئيسية تتخللها وجبة بينية واحدة أو وجبتان.

التنهد عملية حيوية إلنعاش الرئة والمزاج

النوم 7 ساعات ليال يقي الرجال من السكري

التنهد زر إعادة التشغيل لنفسية اإلنسان

السجائر اإللكترونية ال تقل خطرا عن العادية

التغيرات التي تســـببها الســـجائر 
اإللكترونية في الخاليا التي تبطن 
املجرى التنفســـي تزيـــد من خطر 

اإلصابة بالعدوى البكتيرية

◄

األشـــخاص الذيـــن يزيـــد أو يقل 
ليـــال،  ســـاعات   7 عـــن  نومهـــم 
يواجهون مشاكل في مستويات 

السكر في الدم

◄



} طهــران –  تلقـــى املئـــات مـــن الصحافيني 
والناشـــطني اإليرانيني رسائل تهديد من مغبة 
التواصـــل ”مـــع عناصـــر معاديـــة مقرها في 

اخلارج“.
وحتدثت وكالة األنبـــاء اإليرانية الطالبية 
عن بلبلة في األوســـاط السياســـية واإلعالمية 
إثر إرســـال رســـائل نصية قصيـــرة مجهولة 

املصدر تهدد الصحافيني والناشطني.
وجاء في الرسائل النصية ”أن أي تواصل 
أو تعاون مع عناصـــر معادية في اخلارج عبر 
البريد اإللكتروني أو وســـائل أخرى لالتصال 
جرمية وستترتب عنها مالحقات قضائية، من 
الضروري وقف هذه االتصاالت. هذه الرســـالة 

هي التحذير األخير“.
وبحســـب وســـائل إعـــالم محليـــة تلقـــى 
700 صحافـــي وناشـــط على مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي هـــذه الرســـالة النصيـــة مســـاء 
اخلميـــس. وتنظـــر الســـلطات اإليرانيـــة إلى 
الصحافيـــني األجانـــب أو مراســـلي وســـائل 
اإلعـــالم األجنبيـــة فـــي البـــالد، بعـــني الريبة 
والشـــك، وتفـــرض عليهم إجراءات مشـــددة ال 

تتيـــح لهم العمـــل بحرية، وكثيرا مـــا اتهمت 
البعـــض مـــن هـــذه الوســـائل بأنهـــا معادية 
واعتبرت مراســـليها جواســـيس يعملون ضد 

األمن القومي.
وقال النائب املعتدل علي مطهري الســـبت 
”هـــذه الرســـائل النصيـــة أشـــاعت قلقـــا بني 
الصحافيني“. وصرح للوكالة ”أن على شـــرطة 
الشـــبكة اإللكترونيـــة ووزارة االســـتخبارات 
كشـــف مصدر هذه الرســـائل وإبالغ السكان، 

وعلى القضاء التحرك ضد هؤالء“.
الصحافـــة  مراقبـــة  ”جلنـــة  أن  وأضـــاف 
مســـؤولة عن اإلعالم وعلـــى الهيئات األخرى 
عدم التدخل“. وذكر صحافيون تلقوا الرســـالة 
النصية على مواقع التواصل االجتماعي، أنهم 

سيرفعون شكوى.
ووفقـــا للقانـــون يحظـــر أي اتصـــال مـــع 
وســـائل اإلعالم اخلارجية الناطقة بالفارسية 
وخصوصا بي بي ســـي بالفارســـية أو صوت 

أميركا.
وفـــي أبريـــل حكـــم القضـــاء علـــى أربعة 
صحافيـــني أوقفوا في نوفمبر 2015 بالســـجن 

بـــني 5 و10 ســـنوات بتهمـــة ”التواطـــؤ“ مـــع 
حكومات أجنبية واملســـاس بـ“األمن القومي“. 
وهـــؤالء الصحافيون هـــم آفرين تشيتســـار، 
وإحســـان مازندراني، وســـامان ســـفر زائي، 
وداوود أســـدي، ويعمـــل بعضهم مع وســـائل 
إعـــالم إصالحية ضمـــن مجموعة أشـــخاص 
موقوفـــني من احلـــرس الثوري بتهمـــة ”أنهم 
أعضاء في شبكة جتســـس مرتبطة بحكومات 

غربية معادية للجمهورية االسالمية“.
وجاء فـــي وكالة أنباء العمال اإليرانية، أن 
األربعـــة اتهموا ”بتســـهيل تســـلل األميركيني 
إلى البـــالد“، بعدمـــا اعتقلوا مـــع الصحافي 
املخضرم، عيســـى سحر خيز العام املاضي من 

قبل مخابرات احلرس الثوري.
وحضت هيئـــة حمايـــة الصحافيني إيران 
علـــى تغيير القوانني، التي تقول إنها تســـمح 

مبضايقة الصحافيني.
وقال شـــريف منصـــور، من هيئـــة حماية 
الصحافيني، إن ”إدانة الصحافيني بالعمل ضد 
األمن القومـــي تؤكد ضرورة تغييـــر القوانني 
الفضفاضـــة التي تؤدي إلى مضايقة وســـجن 

اإلعالميـــني“، وأضاف ”على إيـــران أن تتوقف 
عـــن ســـجن الصحافيني“. وتعـــرض لالعتقال 
كتـــاب وفنانـــون ومثقفـــون قبيـــل انتخابات 
فبراير الختيار نواب البرملان وأعضاء مجلس 
اخلبراء، التي تقدم فيها أنصار الرئيس حسن 

روحاني، احملسوب على املعتدلني.
وقد دعـــا الرئيـــس روحاني، الـــذي انتقد 
اعتقـــال الصحافيـــني، إلـــى املزيد مـــن حرية 
الصحافـــة فـــي العديد مـــن خطاباتـــه، إال أن 
دعواته لـــم تخرج عـــن كونها تكـــرارا لدعاية 

انتخابية انتهى وقتها.
ويضع تقرير منظمة ”مراسلون بال حدود“ 
إيـــران في املركز الـ173 من الـــدول األكثر قمعا 

للصحافة في العالم، ضمن 180 دولة.

كشـــف موقـــع ”ذا انترســـبت“  } واشــنطن – 
اإللكتروني عن وثيقة ســـرية تتضمن الســـماح 
ملكتـــب التحقيقـــات االحتـــادي األميركـــي بأن 
للصحافيـــني  الهاتفيـــة  التســـجيالت  يطلـــب 
مبوافقة اثنني من مسؤولي احلكومة، وذلك من 
خالل عملية مراقبة ســـرية ال تتطلب احلصول 
على تصريـــح. ووصفت الوثيقة التي نشـــرها 
املوقـــع دون اإلعـــالن عن مصـــادر بأنها ملحق 
ســـري إضافي من دليل التحقيقات والعمليات 
الداخلية ملكتـــب التحقيقات االحتادي ومؤرخة 

بيوم 16 أكتوبر 2013.
وقال كريســـتوفر ألني املتحدث باسم مكتب 
التحقيقات االحتادي في رد بالبريد اإللكتروني 
على طلب للتعليق ”نشـــرنا نســـخة منقحة من 
دليل التحقيقـــات والعمليـــات الداخلية ملكتب 
التحقيقـــات االحتادي على موقعنا. لســـت في 
موضع يســـمح لي بالتعليق أو اإلقرار بصحة 

أي نسخة أخرى“.
وأضاف ”ألن دليـــل التحقيقات والعمليات 
الداخليـــة ملكتب التحقيقات االحتـــادي يتعلق 
بعمليات وحتقيقات حساسة فال ميكن نشر كل 

محتوياته“.
وتابع ”ونتيجة لذلك ليس مبقدوري التعليق 
علـــى كيف أو ما إذا كان دليل التحقيقات قد مت 
حتديثـــه مثل القوانني واإلرشـــادات العامة أو 
التغيـــر التكنولوجي، ولكـــن مكتب التحقيقات 
االحتادي يراجع بصفـــة دورية ويحدث الدليل 
كلمـــا اقتضـــت احلاجة“. وأكد ألـــني أن الدليل 
مازال متســـقا مع املبـــادئ التوجيهيـــة لوزير 

العدل األميركي.
وتثيـــر اإلجراءات التـــي تتخذها احلكومة 
األميركيـــة بحجـــة مكافحة اإلرهـــاب، مخاوف 
بشـــأن احلريات فـــي البـــالد، وســـبق أن ذكر 
االحتـــاد األميركـــي للحريـــات املدنيـــة، أن ما 

تقـــوم به الواليات املتحدة األميركية من مراقبة 
واســـعة النطاق ُيعرقل بشدة عمل الصحافيني 

املقيمني في الواليات املتحدة.
وقـــال إن أعمـــال املراقبـــة حتد مـــن حرية 
وســـائل اإلعالم، وتؤدي في النهاية إلى عرقلة 

قدرة الشعب األميركي على محاسبة حكومته.
وتوضـــح تقاريـــر صحافيـــة أميركية كيف 
يتبـــع الصحافيـــون خطـــوات تتســـم باحلذر، 
أو يغيـــروا مـــن طـــرق أدائهم من أجـــل تأمني 
اتصاالتهم ومصادرهم، وغيرها من املعلومات 
الســـرية في ضوء ما مت الكشف عنه من مراقبة 
غير مسبوقة تقوم بها حكومة الواليات املتحدة 

لوسائل االتصال.
 وذكـــر العديد من الصحافيـــني أن املراقبة 
والســـرية اللتني تنتهجهما احلكومة األميركية 
تقوضان حرية الصحافة وحق الرأي العام في 
احلصول على املعلومات، وهي حقوق إنسانية 

أساسية إلقامة دميقراطية سليمة.
وأشار موقع ذا انترسبت اإللكتروني الذي 
أطلقته عام 2014 مؤسســـة ”فرست لوك ميديا“ 
التـــي أسســـها ومولها بيير اميديار مؤســـس 
موقع إيباي اإللكتروني الشـــهير، إلى أنه وفقا 
لقواعد األمن القومي، هناك خطوة إضافية في 
حالة حتديد مصادر وســـائل اإلعالم الســـرية، 
حيث في تلك احلالة تتطلب موافقة املستشـــار 
العام، ومســـاعد املديـــر التنفيـــذي، باإلضافة 
إلى ضرورة استشـــارة النائب العام املســـاعد 

للمجلس الوطني التابع لوزارة العدل.
اإلجـــراءات  تلـــك  أن  املوقـــع،  وأوضـــح   
التوجيهية ال يتم تطبيقهـــا في حالة إذا كانت 
هناك شـــكوك في أن الصحافي ”جاسوس“، أو 
أن جـــزءا من مؤسســـة صحافية مرتبط بجهاز 
اســـتخبارات خارجيـــة، أو العمـــل نيابـــة عن 
قـــوة أجنبية، وفـــي هذه احلالة يجـــب موافقة 

املستشار العام ومساعد املدير التنفيذي.
 وقال تريفور تيم، املديـــر التنفيذي حلرية 
املؤسســـة الصحافيـــة، التـــي رفعـــت دعـــوى 
قضائيـــة ضـــد وزارة العدل لإلفـــراج عن هذه 
القواعـــد، إن هذه القواعد يفترض أنها ضعيفة 

جدا أو غير موجودة.

وبـــني املوقع األميركي أن الوثيقة الســـرية 
التـــي تعـــود إلـــى العـــام 2014 تعطـــي مكتب 
التحقيقـــات خطابـــات األمن القومـــي، والتي 
يســـمح من خاللهـــا للمكتب بـــأن يحصل على 
معلومـــات من مكاملـــات مـــن الصحافيني دون 
العـــودة إلـــى القاضـــي أو إخبـــار املؤسســـة 
اإلخبارية التي يســـتهدفها، الفتـــا إلى أن هذه 
اخلطابات مت إصدارها بشكل مسبق وفي شكل 

جحموب.
 وأشـــار إلى أن تلك اخلطابـــات ال تخضع 
لقواعـــد األمن القومي، الفتا إلـــى أنها تخضع 
ملجموعة منفصلة مـــن القواعد، والتي وضعت 
في ملحق ســـري ملكتب التحقيقـــات الفيدرالي، 
واملعروفـــة باســـم داخلية التحقيقـــات وجمع 

املعلومات.

وتعرضـــت إدارة الرئيـــس احلالـــي باراك 
أوباما، لعدد كبير من االنتقادات، حيث سجلت 
فتـــرة واليته عددا كبيرا من حاالت التجســـس 
على الصحافيني، ووصـــف الصحافي جيمس 
رايزن الـــذي يعمل بصحيفـــة نيويورك تاميز، 
إدارة أوباما بأنها ”ألد أعداء حرية الصحافة“ 

على األقل خالل اجليل احلالي.
واتهم رايزن، الذي حارب ضد أمر أصدرته 
اإلدارة األميركية مبثولـــه أمام احملكمة لإلدالء 
بشهادته ضد أحد الصحافيني، اإلدارة احلالية 
بتضييق مســـاحة احلريـــة إزاء تغطية قضايا 
األمن القومـــي. وأضـــاف أن اإلدارة األميركية 
تهـــدد مبعاقبـــة أي صحافـــي يتجـــاوز تلـــك 
احلدود املفترضـــة. وانتقد إجراء حتقيقات مع 
الصحافيني حول الكشـــف عن مصادرهم، مما 

جعل وسائل اإلعالم ”أكثر جبنا“ على حد قوله.
وقال بـــروس براون، املدير التنفيذي للجنة 
مراســـلون حلريـــة الصحافـــة، إن ”اســـتخدام 
خطابات األمن القومي كوســـيلة حول احلماية 
فـــي املبادئ التوجيهية هـــو مصدر قلق خطير 

لوكاالت األنباء“.
وقدمـــت اللجنة خـــالل األســـبوع املاضي 
دعوى املؤسسات الصحافية ضد قواعد قانون 
األمن القومـــي ومكتب التحقيقـــات الفيدرالي 
وغيرها من الوثائق نيابة عن 37  منظمة أخبار.

 وأكد املوقع األميركي أن مكتب التحقيقات 
الفيدرالـــي يصـــدر كل عـــام اآلالف مـــن تلـــك 
اخلطابات، حيث وصل عددها في 2015 إلى 13 
ألف خطاب، ومبرور الوقت وجدت سلســـلة من 

تقارير املفتش العام مشاكل مع استخدامها.
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ميديا

مهمة أخرى تنتظر.. الهروب من المراقبة

تضيق احلكومة األميركية شــــــيئا فشيئا اخلناق على الصحافيني، ضمن ما تعتبره حربا 
على اإلرهاب، وتســــــتهدف هذه املرة بحسب وثيقة سرية مسربة، التجسس على مكاملات 
الصحافيني وهو ما يهدد ثقة املصادر ويعرقل العمل اإلعالمي، رغم محاوالت الصحافيني 

اتخاذ كل اإلجراءات حلماية مصادرهم.

«تحذير أخير» للصحافيني اإليرانيني من التواصل مع اإلعالم األجنبي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أصدر احتاد إذاعات الدول العربية 
تقريره السنوي حول البث الفضائي 
العربي للعام املاضي 2015، وتناول 

بالتحليل اخلاصيات األساسية للمشهد 
اإلعالمي العربي ووصفه «بغير املتوازن 

واملتشرذم» آخذا في االعتبار عوائق 
التنظيم والتأطير داخله مع رصد 

لإلخالالت اخلطيرة.

◄ قال محام إن السلطات التركية 
أطلقت سراح ناشطني بارزين في 

الدفاع عن حرية الصحافة بعد تنديد 
دولي باحتجازهم، لكن محاكمتهم 
في تهم تتعلق باإلرهاب ستستمر. 

وأوضح احملامي أن إيرول أوندر أوغلو 
الذي يعمل في منظمة مراسلون بال 

حدود وشبنم كورور فنجاجني رئيسة 
منظمة حقوق اإلنسان في تركيا أطلق 

سراحهما بأمر احملكمة.

◄ أعلنت صحيفة ”ديلي ميل“ 
البريطانية املعارضة للبقاء في االحتاد 

األوروبي، دعمها لـتيريزا ماي لتكون 
رئيسة الوزراء القادمة مشيرة إلى أنها 
الوحيدة التي تستحق هذا املنصب من 

بني املرشحني لقيادة حزب احملافظني.

◄ كشف عضو مجلس األمناء في هيئة 
اإلعالم واالتصاالت العراقية خليل 

الطيار، عن ارتفاع أجور ترددات الطيف 
على القنوات الفضائية إلى 27 مليون 

دوالر. وقال الطيار إن ”العديد من 
القنوات الفضائية مديونة لهيئة اإلعالم 
واالتصاالت مببالغ كبيرة ولم تسددها“.

◄ حثت منظمة مراسلون بال حدود 
جزر املالديف على وقف الضغط على 

وسائل اإلعالم الناقدة، معربة عن قلقها 
إزاء إغالق موقع إخباري مستقل. 

وقالت املنظمة إن إغالق قناة أخبار 
الشهر املاضي سيؤدي إلى زيادة 

الرقابة الذاتية من قبل وسائل أخرى ال 
تزال جترؤ على انتقاد احلكومة.

باختصار

[ الكشف عن مصادر المعلومات يصيب وسائل اإلعالم بالوهن والتردد [ الصحافيون يبدلون طرق أدائهم لتأمين اتصاالتهم
اتصاالت الصحافيني مباحة للحكومة األميركية بذريعة األمن القومي

«لو كانت لدينا نقابة متفرغة لحماية الصحافة اإللكترونية ألعلنت الطوارئ في وجه فيسبوك 

وغوغل بدال من التفرغ لالنتقام من صغار املحررين في لجنة القيد». 

خالد صالح
إعالمي مصري

«مســـتقبل التلفزيون ليس مهددا مع تطور امليديا الصغيرة مثـــل الهواتف املحمولة، ألنه ال 

يمكن أن تتابع األخبار أو األفالم على الشاشة الصغيرة، التليفون ال يحل محل التلفزيون».

علي جابر
مدير شبكة قنوات «إم بي سي»

جيمس رايزن:

اإلدارة األميركية تهدد 

بمعاقبة أي صحافي يتجاوز 

الحدود المفترضة

علي مطهري:

لجنة مراقبة الصحافة 

مسؤولة عن اإلعالم وعلى 

الهيئات األخرى عدم التدخل

} تغيرت كثيرا صورة رئيس التحرير في 
غرفة األخبار احلديثة عن الصورة التي 

نعرفها، وسلوكياته أيضا، ومن أهم مالمح 
هذا التغّير أنه يجلس اآلن كثيرا أمام شاشة 

الكمبيوتر، ال ليتابع تدفق دورة العمل 
فقط، ولكن ليتابع ”غوغل أناليتكس“ أيضا. 

وليس هناك ما ميكن أن تفعله، إلى اآلن على 
األقل، لعالج رؤساء التحرير واملسؤولني 
التنفيذيني في املؤسسات الصحافية، من 

إدمان ”حتليالت غوغل“.
يتيح تطبيق ”حتليالت غوغل“ 

للصحافيني أن يتعرفوا على أعداد زوار 
مواقعهم اإللكترونية حلظة بلحظة، أو كل 
يوم، أو أسبوع، أو شهر، أو حسب املدة 

الزمنية التي يرغبون فيها، باألرقام أو من 
خالل رسوم بيانية تعطي مؤشرات على 

صعود املوقع أو هبوطه. وال يكتفي التطبيق 
بتقدمي أعداد الزوار، لكنه يعطيك أيضا 

عدد الصفحات التي يقرؤونها، ومتوسط 
املدة التي يقضيها الزائر على كل صفحة، 

وهو ما يعتبر مؤشرا على جودة محتواها، 
إضافة إلى بيانات عن نوع الزوار، ذكورا 

أو إناثا، وأعمارهم، ومواقعهم اجلغرافية، 
وأي أجهزة يستخدمونها للدخول إلى 

املوقع (البتوب، ديسك توب، موبايل…)، وأي 
متصفح إنترنت، وهل يدخلون عبر موقع 
من مواقع التواصل االجتماعي (فيسبوك 

أو تويتر مثال)، أم يبحثون عن اسم املوقع 
مباشرة.

هل هناك رئيس حترير ميكنه أن يقاوم 
رغبته في معرفة كل هذه البيانات عن 

جمهوره؟
 لكن هذا لم يكن يحدث في املاضي.

 لم تكن عملية إنتاج الصحيفة بكل هذا 
التعقيد. وكانت املعادلة اإلعالمية، التي 

يدرسها طلبة اإلعالم في اجلامعات، بسيطة 

جدا وواضحة؛ رسالة، ومرسل، ووسيط، 
ومستقبل. وفي الصحف، كان األمر يجري 
مبنطق صيادي السمك، فرؤساء التحرير 

يلقون بشباكهم يوميا، دون أن يعرفوا، على 
وجه الدقة، أي قراء سيصطادون، وإذا ما 
كان الُطعم الذي ألقوه مرغوبا أم ال، وقد 

يحدث أن تخرج الشباك فارغة إال من عدد 
ثابت من القراء الدائمني.

عملية إنتاج الصحيفة نفسها كانت 
تنمو بشكل خطّي له بداية في اجتماع 

الصباح، ونهاية بإرسال التصميم ”املاكيت“ 
إلى املطبعة، وبعدها ُتطفأ أنوار الصحيفة 
إلى اليوم التالي، باستثناء بعض األضواء 

اخلفيفة التي تأتي من مكاتب مسؤولي 
الطبعات التالية.

اختلف كل هذا مع الدخول إلى عالم 
الصحافة اإللكترونية، التي يحتاج املتلقي 
فيها إلى خدمة إخبارية على مدار الساعة 

وطوال األسبوع. تغيرت عملية اإلنتاج، 
فتغيرت غرفة األخبار بالتبعية، من مكاتب 

مغلقة على صحافييها، إلى صالة حترير 
مفتوحة تضم اجلميع، من احملرر املبتدئ 

إلى رئيس التحرير. لم يعد رئيس التحرير 
يجلس في مكتب مغلق، بل بني جنوده، 

ومع مساعديه، في قلب غرفة األخبار. هو 
اآلن يتحدث، ويناقش، كما كان يفعل في 

غرف األخبار القدمية، لكنه ينظر من وقت 
آلخر إلى شاشة الكمبيوتر، متابعا ”غوغل 
أناليتكس“. لكن حتليالت غوغل، وحدها، 
ال تكفي، إذ يتعني على رئيس التحرير أن 
يتابع ”غوغل تريندز“ أيضا، وهو تطبيق 

يتيح له أن يعرف أكثر األخبار والفيديوهات 
التي يقبل املتلقون على متابعتها في هذه 
اللحظة، ما يسمح له بركوب موجة القراء 
سريعا وإنتاج محتوى يناسب أمزجتهم 

املتنوعة.
بإمكانك، اآلن، كرئيس حترير، أن تعرف 
كل ما تريد عن قرائك، وأن تنتج لهم كل ما 

يريدون، لتبقى، ولتبقى مؤسستك الصحافية 
على قيد احلياة.

بورتريه لرئيس التحرير كمدمن «غوغل أناليتكس»

ياسر الزيات
  كاتب مصري 
اتا الالزز اا

ري ب



} القــدس – اتهـــم وزيـــر األمـــن الداخلـــي 
اإلسرائيلي السبت شركة فيسبوك ومؤسسها 
مـــارك زوكيربـــرغ بأنها ال تبذل مـــا يكفي من 
جهد ملنـــع التحريض ضد إســـرائيل وقال إن 
هذه الوسيلة من وسائل التواصل االجتماعي 

”تخرب“ عمل الشرطة اإلسرائيلية.
وقالت إســـرائيل في الســـابق إن فيسبوك 
تســـتخدم للتحريض على شـــن الهجمات وإن 
احلكومـــة تعـــد تشـــريعا ميكنها مـــن إجبار 
فيسبوك ويوتيوب وتويتر وغيرها من وسائل 
التواصـــل االجتماعي على إزالـــة احملتويات 

التي تعتبرها محرضة على اإلرهاب.
لكن التصريحـــات التي أدلـــى بها الوزير 
جلعـــاد إردان عضو احلكومة املصغرة املعنية 
بشـــؤون األمـــن والوزير باالئتـــالف اليميني 
بزعامة بنيامـــني نتنياهو كانت قاســـية على 
نحو خاص. وقال إردان إن زوكيربرغ مسؤول 
عن سياسة فيسبوك ودعا ”مواطني إسرائيل 
إلى أن يالحقوه فـــي كل مكان محتمل مبطلب 
مراقبة املنبر الذي أسســـه والـــذي يجني من 

ورائه املليارات“.
وفـــي مقابلة مـــع تلفزيون القنـــاة الثانية 
اإلســـرائيلي قال إردان ”نرى وبكل أســـف أن 
فيســـبوك التي أحدثت ثورة إيجابية مدهشة 
في العالم أصبحت اليوم وبكل بساطة وحشا 
مخيفـــا منذ صعود جنم تنظيم داعش وموجة 

اإلرهاب“.
وأضـــاف إردان ”فيســـبوك اليـــوم يخرب 
-ويجب أن يكون ذلك معلوما- عمل الشـــرطة 
اإلســـرائيلية ألنـــه عندما تخاطبهم الشـــرطة 
ويكـــون األمـــر متعلقـــا مبواطـــن مـــن يهودا 
فـــي  والســـامرة فـــإن فيســـبوك ال يتعـــاون“ 
إشـــارة إلى الضفة الغربية. ومضى يقول ”إن 
(الشـــركة) حتدد ســـقفا عاليا للغاية إلزالة أي 

محتوى أو كتابات حتريضية“.
 ٣٤ الفلســـطينيون  قتـــل  أكتوبـــر  ومنـــذ 
إسرائيليا ومواطنني أميركيني اثنني في موجة 
مـــن هجمات الشـــوارع كانـــت غالبيتها طعنا 
بأســـلحة بيضاء. وقتلت القوات اإلسرائيلية 
بالرصاص ٢٠١ فلســـطيني علـــى األقل. وقتل 

اآلخرون في اشتباكات واحتجاجات.
من جانبها، قالت شـــركة فيســـبوك األحد 
إنها تقوم بدورها في إزالة احملتوى املســـيء 

من على موقعها للتواصل االجتماعي.
وقالت الشركة في بيان ”نعمل بانتظام مع 
منظمات الســـالمة وصناع السياســـات حول 
العالم مبا في ذلك إســـرائيل لضمان أن يعرف 
الناس كيفية االســـتخدام اآلمن لفيســـبوك. ال 
مكان للمحتوى الذي يشـــجع علـــى العنف أو 
التهديدات املباشـــرة أو اخلطاب اإلرهابي أو 
ذلك الذي ينطوي على كراهية على منصتنا“.

وأضـــاف البيـــان ”حددنا معاييـــر أعدت 
ملســـاعدة النـــاس علـــى فهم ما هو املســـموح 
به علـــى فيســـبوك وندعو الناس الســـتخدام 
(خاصيـــة) اإلبـــالغ اخلاصة بنـــا إذا وجدوا 

محتوى يعتقدون أنه يخالف هذه القواعد“.

} بــريوت - ”الجئ موش إرهابي“.. هاشتاغ 
أطلقـــه ناشـــطون لبنانيون وســـوريون على 
الشـــبكات االجتماعيـــة ردا علـــى احلمـــالت 
العنصرية ضد الالجئني الســـوريني في لبنان 
التي بلغت أشـــدها بعد تفجيـــرات بلدة القاع 

األخيرة.
وكانت الســـلطات اللبنانية قد اعتقلت ما 
يقارب الـ٥٠٠ شـــاب سوري بحجة اإلقامة غير 
القانونية على األراضي اللبنانية، وسط تأييد 
شـــعبي كبير لهذه احلملة بحجة طرد اإلرهاب 

الذي جلبه الالجئون.
ومـــن املعلوم أن الســـوريني على األراضي 
اللبنانيـــة يتخـــذون صفة الجئ رســـميا وفق 
قيود منحتهم إياها املفوضية العليا لشـــؤون 

الالجئني التابعة لألمم املتحدة.
ويقود احلملـــة ضد الالجئني الســـوريني 

سياسيون وإعالميون.
وقد ساهم اإلعالم اللبناني خالل السنتني 
املاضيتني في رسم صورة الالجئ السلبية في 
العقلية اللبنانية حيث صّور الالجئ السوري 
على أنه متســـول، أو متســـبب في الغالء، أو 
حتى أنه ســـبب لرفع مســـتوى العنوســـة في 

لبنان.
وكتب جاد أبوجودة املراســـل واملذيع في 
قنـــاة OTV -التابعة للتيار الوطني احلر الذي 
قاد رئيسه ووزير اخلارجية جبران باسيل منذ 
أيام حملة عنصرّية أيضا على الالجئني- على 
حســـابه على تويتر ”جرمية القاع أتت لتؤكد 
أحقية ما قاله جبران باســـيل عن ضرورة منع 
أي جتمعات أو مخيمات للنازحني الســـوريني 
في البلدات“. وكان باســـيل قال إن ما فهم من 

تصريحه أن ”خيم الالجئني بؤر لإلرهاب“.
وبعد إصـــدار محافظ بعلبـــك قراره مبنع 
جتّول النازحني الســـوريني في املنطقة، كتبت 
املراســـلة في قناة ”اجلديد“ راشـــيل كرم على 
فيســـبوك تثني على قرار احملافظ بشير ”وما 
حدا من الـــوزراء املعنيني بيســـترجي ياخدو 

ليش؟!“.
وفي هـــذا اإلطار وقع نقـــاش ”افتراضي“ 
حاد، خصوصا بعـــد تصريح وزير اخلارجية 
جبران باسيل والكالم على الشبكة العنكبوتية 
عن الالجئني الســـوريني، وما أشـــعل الساحة 
االفتراضية قـــرار محافظ البقاع بحظر جتول 
الســـوريني، فســـأل أحدهم ”بأي حق محافظ 

ببعلبـــك  الســـوريني  جتـــول  مينـــع  البقـــاع 
والقاع؟“.

وتناقـــل معلقون تعليقا على كالم باســـيل 
تدوينـــة جاء فيها ”كالمـــك عنصري يا معالي 
الوزيـــر.. عنصـــري ورائحتـــه الكريهة قويت 

معاليـــك..  الســـوري  ألن  كثيـــرا.. 
ياللـــي بدك متنعـــه يركب خيمة 

هو نفســـه اللي فتـــح أبوابه 
وأرزاقه  ومحالتـــه  وبيوته 
ملـــا  للبنانيـــني  وأمالكـــه 
حليفـــك حزب اللـــه خرب 
لبنان (حرب متوز ٢٠٠٦).. 
أنت  إذا  الســـوري  هيـــدا 
بدك متنعه يعمل خيمة أو 

يشتغل.. أنا مستعد أسكنه 
ببيتـــي بدل اخليمـــة وأعطيه 

شغلي ووظيفتي إذا لزم األمر“.
كما نشرت صور للنائب أنطوان 

زهرا بني الشبان املســـلحني وهو مسلح 
بدوره، فكتب أحد على فيسبوك ”بأيام السلم 

نحنا نواب وبوقت اخلطر قوات“.
من جانب آخر كتبت معلقة على فيســـبوك 

”إّنهـــا قد حترق مخيمات لالجئني الســـوريني 
إن استطاعت“.

في باملقابـــل انهالت التغريدات املتضامنة 
مع الالجئني. وكتب حسام يحيى ”سابقا كان 
معيار الشهامة احترام وإكرام الضيف وحاليا 
سياســـيون لبنانيـــون يتســـابقون على 
التحريض ضد الالجئني السوريني“ 

#الجئ_مش_إرهابي
مـــن جانـــب آخـــر انهالت 
مع  متضامنة  عـــّدة  تغريدات 
السوريني حيث غرد بعضهم 
”اإلرهاب احلقيقـــي هو الذي 
أتى من الضاحية اجلنوبية“، 
بينما غرد ســـوريون ”عزيزي 
بلدة  أنـــو  بتعـــرف  اللبنانـــي، 
القصيـــر اللـــي أهلهـــا تهجروا ع 
لبنان، يحتلها اليوم شـــريكك بالوطن، 

حزب الله“.
وكتـــب مغرد على تويتـــر ”اللبناني يطلب 
من األوروبيني ما يشملوا كل العرب باإلرهاب 
عندما يقع شـــيء بأوروبا. بـــس ما في أقوى 

منو باتهام كل الالجئني السوريني“.

االســـتنفار  حـــاالت  وفـــي  وكالعـــادة 
”االفتراضيـــة“، انتشـــرت هاشـــتاغات كثيرة 
عبرت عن توجهات سياسية عدة، وكان أبرزها 
#القاع_ضحية_مغامرات_حزب_اللـــه، 
ليســـت #القاع_ضحية_ فقد عّلق أحدهم “ 
مغامرات_حزب_الله فقط بل كل لبنان“،

من جانب آخر، احتل لبنان املرتبة الثانية 
فـــي تصنيف الدول األكثر عنصرية في العالم، 
وفق موقع ”إنســـايدر مونكي“ األميركي الذي 
جمع استطالعني للرأي منفصلني، صّنف على 

أساسهما أكثر ٢٥ دولة عنصرية في العالم.
صحيفـــة  األول  االســـتطالع  وأجـــرت 

”واشنطن بوست“.
وفي لبنان قال ٣٦٫٣ باملئة من املستطلعني 
إنهـــم ال يرغبون فـــي مجاورة أشـــخاص من 
أعراق أخرى، بينما قال ٦٤٫٥ باملئة منهم إنهم 
شـــهدوا حوادث عنصرية. وحـــل لبنان ثانيا 
بعد الهند، لكنه األول عربيا.  ويســـخر معلق 
”لبنان هو أكثر الـــدول العربية عنصرية، لكنه 
أيضا البلد الصغير نفســـه الذي يســـتضيف 
نحو ١٫١ مليون الجئ سوري مسجلني رسميا 

ويقدر العدد الفعلي بنحو ١٫٥ مليون الجئ“.
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@alarabonline

بعد مسلســــــل التفجيرات في بلدة القاع، 
فــــــي لبنان أخــــــذت أصابع االتهــــــام تتجه 
نحــــــو الالجئني الســــــوريني، وحتّول الجئ 
ــــــدان ومصدر  ــــــى متهــــــم وُم املخيمــــــات إل
لإلرهاب، يواجه حمــــــالت عنصرية ضده 

على الشبكات االجتماعية وفي اإلعالم.

} الريــاض - مع اقتـــراب عيد الفطر، يتداول 
مغـــردون علـــى املواقـــع االجتماعيـــة خاصة 
تويتر هاشـــتاغات مرتبطـــة بالعيد على غرار 
#ايش_وظيفتك_بالعيـــد الذي انتشـــر منذ 
صباح الســـبت وال يزال في ارتفاع. وظهر هذا 
الهاشـــتاغ في أكثر من ١٠٠ ألف تغريدة خالل 

يومني.
واستخدم املغردون هذا الهاشتاغ للتعبير 
عـــن أحوالهم خالل عيد الفطـــر. وأغلبهم عبر 
عن املســـاعدات التي ســـيقدمها ألهله وأقاربه 

خالل العيد املقبل.
وكتبت مغردة:

وقال آخر:

ونصح مغرد:

وسخر مغرد:

وتهكم آخر:

من جانب آخر، انتشـــر هاشتاغ #تكتمل_
فرحة_العيـــد_إذا، عدد فيـــه مغردون عرب 

األشياء التي تزين وتتمم فرحتهم بالعيد.
وقالت مغردة:

وأكد آخر:

وذكرت مغردة:

من جانب آخر، تفاعل املغردون مع األخبار 
التـــي وردت مـــن العـــراق حيث قتـــل نحو ٧٨ 
شـــخصا علـــى األقـــل وأصيب العشـــرات في 
تفجير بســـيارة مفخخة في حـــي الكرادة في 

بغداد.
وكتب معلق:

فيسبوك {وحش} لبنان األول عربيا: العنصرية باقية وتتمدد
يخيف إسرائيل

استنفار افتراضي وواقعي

[ {الجئ موش إرهابي}.. هاشتاغ للدفاع عن السوريين ضد اتهامات السياسيين واإلعالميين

أطلق تنظيم داعش قناة جديدة على {تلغرام} باللغة البرتغالية للترويج لنفســـه. ويأتي إنشـــاء القناة قبل ٥ أســـابيع من إطالق دورة األلعاب 
األولمبية ريو ٢٠١٦ في البرازيل، الدولة الناطقة باللغة البرتغالية، والتي ذكر تنظيم داعش سابقا أنها واحدة من أهدافه. وعد تقرير لوكالة 

رويترز {التغريدة المهددة للبرازيل في نوفمبر حقيقية}. وقالت التغريدة التي تم شطبها الحقا {البرازيل، أنتم هدفنا المقبل}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

هاشتاغات العيد تشغل المغردين  H_Mahran  e3aziz Shba7_iQ  

harad khalid_hnandeh  Life_isRich 

ghurab77 aliwahida  

ilfajir 

Youssra

GalalAmer  

abdullh44882  

مشكلة املتشددين أنهم يحاكمون 
أيامنا مبقاييس عصر النبوة، ومشكلة 
امللحدين أنهم يحاكمون عصر النبوة 

مبقاييس أيامنا.

السفر إلى اخلارج يشبه ركوب آلة 
الزمن واالنتقال من القرن الثامن عشر 

إلى القرن الواحد والعشرين!

الشهادة انثى ولذلك تختار 
أجمل شباب الوطن. 

#تفجير_الكرادة.

حبل الكذب قصير، هذا املثل أطول 
كذبة في التاريخ املعاصر!

احلمق: أن تطلب من مظلوم أن يسكت 
عن الظلم لكي ال يؤثر على نعمة األمن 

التي تعيشها حضرتك، وجود الظلم 
أساسا هو ما يهدد أمنك وأمن غيرك!

القبلية هي أحد أسوأ العقبات عند 
املجتمعات النامية. فهي والء بدائي 

قائم على القرابة البيولوجية في طور 
ما قبل الدولة/املدنية.

عقل  املتعصب مثل بؤبؤ العني كلما 
قرب منها النور زاد انكماشه.

يسرا
ممثلة مصرية.

بالعمل ونبذ االتكال تصنع املعجزات 
وتبرهن لتجار السياسة والدين 

والفاسدين ان القوة احلقيقية ميلكها 
أصحاب املصلحة الفعلية في استعادة 

الدولة.

تزعجني أشباه األمور
أشباه الرجال.. وأشباه اإلناث
وأشباه املشاعر والعقول

وأولئك الذين يستميتون في الدفاع 
عن شبه حياة يواسون بها عجزهم..!

مع كل الشكر والعرفان، موائد الرحمن 
ليست حًال ملشكلة اجلوع، ولو تغيرت 

السياسات فسوف يأكل املساكني 
في بيوتهم، وسوف يأكل اللصوص 

في موائد السجون.

اإلعالم احلر هو دليل جناح أي حكومة 
فكلما زادت مساحة احلرية في اإلعالم 

زاد حجم املسؤلية على احلكومة 
والعكس صحيح.

الشللية والتلميع آفة اإلعالم.

تتتابعوا

 @_i36D
استقبل  قهواجية  ايش_وظيفتك_بالعيد 
ــــــوف وأودعهم مصورة مربية لألطفال  الضي

خبيرة جتميل مساعدة ومشرفة.

ا

@Refa3ystein
ــــــت موضة  ــــــارة األقــــــارب فــــــي العيد بات زي
قدمية… نريد النوم الصبح براحتنا والنبي.

ز

@fa2012rah
ــــــا  فّرحن ــــــد_إذا  تكتمل_فرحة_العي
ــــــام واحملتاجني واملرضى  الفقــــــراء واأليت

وغيرهم.

تك

@bdar0
#تكتمل_فرحة_العيد_إذا ما ســــــمعت 

سيرة حوادث الله يبعدها عنا وعنكم.
#

@m121937
#تكتمل_فرحة_العيد_إذا صار البيت 

ريحة بخور وقهوة أمي.
#

@mmnar22
حبيبتي بغداد تزف الشــــــباب إلى اجلنة في 
أواخــــــر رمضان وأيام العيد .حســــــبي الله 

ونعم الوكيل لكل من يريد املوت للعراق.

ح

 @fouz_tm
ــــــى لبس أحد  ــــــد انتبه تضحك عل قرب العي
ــــــذم أحــــــدا ال أحد يعلم مــــــا في البيوت  أو ت
ــــــه كونوا صما  والظــــــروف ال يعلمها إال الل

بكما عميا إن لم حتسنوا ال تضروا..

ق

@t_sd7n
#ايش_وظيفتك_بالعيد أصب قهوة وأنا 

مرسم.
#

@Mr_HAM97
ــــــوم العيد: كحل، روج، مســــــكرا:  املكياج ي

مسابقة لون حياتك ال نريد أختي.
ا

اإلعالم اللبناني 
ساهم خالل السنتين 
الماضيتين في رسم 

صورة الالجئ السلبية 
في العقلية اللبنانية



٨ آالف طفـــل يتوزعون على مختلف جهات البالد التونســـية بينهم ٣ آالف طفل ينتشـــرون في العاصمة 
تحت رحمة الشوارع والخاليا الجهادية.

سوق حمرويني كبرى أسواق العاصمة يشهد إعالنات بالتخفيضات ملستلزمات العيد، يصفها املواطنون 
{الوهمية}، وتهدف إلى إنعاش السوق وجذب املتسوقني فقط. بـ

براعم تونس بين خندقي الشوارع والتطرف
[ باعة سلع مهربة على الرصيف  [ ضحايا أوهام األفكار المتشددة
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منور مليتي 

} تونــس - يقـــف مراد الرياحي، ذو العشـــر 
ســـنوات في نهج أســـبانيا وســـط العاصمة 
تونـــس بوجه شـــاحب داكن يعلـــوه اصفرار 
ولبـــاس رث، أمـــام خرقـــة من القماش بســـط 
عليها ما تّيسر له من ألعاب األطفال والسجائر 
املهّربة. وجتلس قبالة مراد طفلة بشعر أشعث 
ووجه كئيـــب تدعى عربيـــة املثلوثي عارضة 
علـــى الرصيف بعض مـــواد التجميل املهربة 
أيضا وسط طابور من الباعة املتجولني ازداد 

طوال في العشر األواخر من شهر رمضان.
وقبـــل حلـــول عيـــد الفطـــر حتول وســـط 
العاصمـــة إلى فوضى من األســـواق املتجولة 
توفر للفئات الهشة شتى أنواع السلع املهربة 
فـــي بـــالد ميثل فيهـــا التهريـــب ٥٤ باملئة من 
االقتصاد املنظم، ويكبدها خســـائر تصل إلى 
٥٠٠ مليون دوالر سنويا وفق بيانات حكومية.

وعلـــى بعد نحـــو كيلومتر واحـــد يعتكف 
رمـــزي بلحـــاج (١٢ عاما) 
إلى  الظهـــر  صـــالة  من 
فـــي  املغـــرب  صـــالة 
مســـجد الفتـــح معقـــل 
ســـلفيي تونس برفقة 
الذين  األطفـــال  من   ٥
األفـــكار  يتقاســـمون 
املتشددة بعد أن شحنت 
عقولهم خاليا 

ســـلفية 
فـــة  بثقا

عذاب القبر واحلـــالل احلرام وجنة الفردوس 
واحلور العني. وال يجاهر الطفل بانتمائه إلى 
أي جماعة ســـلفية، غير أن حديثه يوحي بأنه 

يتبنى فكرا دينيا متشددا.
ويقول رمزي بلحاج إنه تعرف على ”إخوته 
في اإلســـالم“ داخل املسجد، وأنهم يتدارسون 
يوميا بعد صالة العصر كتب السلف الصالح 
ومســـائل عقائدية، منها املواظبة على االلتزام 
بالفرائض واالقتداء بســـيرة الرســـول صلى 
الله عيه وسلم وعدم التفريط فيها مبا في ذلك 

التزود بالعقيدة للفوز باآلخرة.
وتكفـــي املقارنة بني مراد وعربية من جهة 
وبني رمزي من جهة أخرى، لنكتشف أن اآلالف 
مـــن أطفال تونـــس ذكورا وإناثـــا باتوا حتت 
رحمة التشـــرد في الشـــوارع وممارسة املهن 
الوضيعة وخاليـــا اجلماعات الســـلفية التي 
ترفـــع كل رمضـــان مـــن اســـتقطابها لألطفال 

تأويال منها بأنه شهر الثواب.
وفي مشـــهد مأســـاوي، يتقاســـم األطفال 
الثالثة فقرهم وهمومهم وحرمانهم ليســـددوا 
فاتـــورة اجتماعيـــة كارثيـــة نتيجـــة أكثر من 
خمس ســـنوات من التهميش واحليف والتيه 
بعد أن اهتز التماســـك العائلي وتسلل التفكك 
إلى النسيج األسري وباتت الشوارع واخلاليا 
الســـلفية حضنا لبراعم غضة لم جتد الرعاية 

الالزمة.
وقبـــل اإلفطار، يعود كل مـــن مراد وعربية 
إلـــى منزلهمـــا بعد يـــوم قضياه حتـــت لهيب 
الشـــمس احلارقة ودرجات احلـــرارة املرتفعة 
حاملـــني معهما بعـــض الدنانيـــر جنياها من 
جتارة ازدهرت خالل شهر رمضان، 
فيما يعـــود رمزي قبـــل املغرب 
ابن  بأفكار  مشـــحونا  بساعة 
تيميـــة وابن قيـــم اجلوزية 
وســـيد قطـــب وأبواألعلى 

املودودي.
وال يعـــد كل مـــن مراد 
حالـــة  ورمـــزي  وعربيـــة 
املجتمـــع  فـــي  اســـتثنائية 
التونســـي، بل هم عّينة ملدى خطورة انتشار 
ظاهـــرة أطفـــال الشـــوارع الذين باتـــوا لقمة 
سائغة لشـــتى مظاهر التشرد وغسيل األدمغة 

من قبل املتشددين.
وينحـــدر األطفـــال الثالثـــة مـــن عائـــالت 
فقيرة تســـكن في أحياء دوار هيشر واجليارة 
غـــرب  شـــمال  تقـــع  الشـــعبية،  واالنطالقـــة 
العاصمـــة، وهي عائالت فّرت مـــن فقر أرياف 
جهات الشـــمال الغربي مثـــل محافظات باجة 

والـــكاف وســـليانة حاملة برغـــد العيش لتجد 
نفســـها تتخبط في مســـتنقع من الفقر أشـــد 

وأقسى.
وحني تقترب من األطفال الثالثة وتتحّسس 
حرمانهم املكتوم تكتشف أن هناك خيطا رفيعا 
مشـــتركا يجمع بينهم، إذ يقتات األب من عمل 
غير منتظم فـــي حظائر البناء، فيما تعمل األم 
بصفة متقطعة كمعينة منزلية في أحد األحياء 

الراقية.
ويقـــول األخصائيـــون االجتماعيـــون، إن 
األطفال هم الضحية األولى لهشاشة األوضاع 
العامة إذ تقدر وزارة الشؤون االجتماعية عدد 
أطفال الشوارع بنحو ٥ آالف طفل باتوا حتت 
رحمة الشـــوارع واخلاليا اجلهادية في شـــهر 

الرحمة.
ويبدو أن هـــذا العدد غير دقيـــق، إذ يقدر 
املتخصصون في دراســـة الطفولـــة بأن العدد 
يفوق ٨ آالف طفل موزعني على مختلف جهات 
البـــالد من بينهـــم ٣ آالف طفل ينتشـــرون في 

تونس العاصمة واألحياء الشعبية املجاورة.
وأظهرت دراسة أجراها عدد من املختصني 
فـــي العلـــوم االجتماعية والنفســـية في إطار 
املركـــز التونســـي للدراســـات االجتماعية، أن 
أكثر من ٥٠ باملئة من األطفال التحقوا بأطفال 

الشوارع خالل السنوات اخلمس املاضية.

االجتماعيـــون  األخصائيـــون  ويرجـــع 
والنفسيون ارتفاع عدد أطفال الشوارع خالل 
الســـنوات املاضيـــة إلى ”الرجـــة االقتصادية 
التي تعرضت إليها  واالجتماعية والنفســـية“ 
الفئات الهشـــة واملهمشة أصال، حيث تفاقمت 
البطالـــة واســـتفحل الفقر وازداد املهمشـــون 

تهميشا.
ويبـــدو األطفـــال الذيـــن ميتهنـــون مهنا 
مقارنـــة بـ“زمالئهم“  وضيعـــة ”محظوظـــني“ 
الذين يشتغلون في ورشات احلدادة والنجارة 
وإصـــالح الســـيارات ونبش القمامـــة، وهي 
أعمال تعكس مدى اســـتغالل املجتمع لبراعم 

لم يشـــتد عودها بعد. وعلى مشارف العاصمة 
تونس وحتديـــدا مبنطقة برج شـــاكير، متثل 
مصبات القمامة وجهة للعشـــرات من األطفال 
القادمـــني من األحيـــاء الشـــعبية يقصدونها 
للنبـــش باحثني عن أي شـــيء ميكـــن أن يباع 
طمـعا فـــي دينـار أو  في أســـواق ”الـخـــردة“ 

دينـارين.
وجتاهد اجلماعات الســـلفية التي فّرخت 
فـــي األحياء الشـــعبية وتنشـــط حتـــت غطاء 
”اجلمعيات اخليرية“ من أجل استقطاب أطفال 
الشـــوارع من خالل اســـتمالتهم دينيا، حيث 
تنظم لهم دروســـا في املســـاجد كخطوة أولى 
لضمهم إلى صفوفها. وتقول مصادر أمنية إن 
خاليا اجلماعات اجلهادية استخدمت حوالي 
٣ آالف طفـــل خالل العـــام ٢٠١٥ ضمن جهازها 

االستخباراتي واللوجيستي.
وتطالب املنظمات املعنية بحماية الطفولة 
احلكومـــة بوضع خطة اســـتراتيجية شـــاملة 
اجتماعيا إلنقاذ اآلالف من األطفال املشـــردين 
فـــي الشـــوارع وميارســـون مهنـــا وضيعة ال 
يجنون منها ســـوى التهميش واإلحباط. كما 
تطالـــب العديد من املنظمـــات بتأطير األطفال 
ثقافيا ودينيا عبـــر خطاب ديني معتدل يقطع 
الطريق أمام اجلماعات الســـلفية الســـتقطاب 

هذه البراعم ويحّصنها ضد مظاهر التشدد.

ــــــه أطفالهم، لكن  ــــــم التونســــــيني بثورتهم أن يصنعوا غــــــدا أفضل لبالدهم ينعم في كان حل
ــــــورة وباال يؤرقهم بعد  أحالمهــــــم ظلت تتبخر كلما مرت الســــــنوات، وأصبحت أمنيات الث
فشل السياسيني في ترجمة هذه الثورة إلى نعيم، فزادت نسبة الفقر والبطالة وارتفع عدد 
املشــــــردين واملتسولني واملجرمني، ولكن املؤلم أن البؤس واإلهمال كانا من نصيب األطفال 

الذين تركوا املدارس واملالعب ليلتحقوا بالشوارع. 

العيد موسم التخفيضات الوهمية في أسواق مقديشو 

} مقديشــو - مع قرب انتهاء شـــهر رمضان 
تبدأ االستعدادات في الصومال الستقبال عيد 
الفطر املبارك، حيث تقصد العائالت األسواق 
لشـــراء مســـتلزمات العيد من مالبس جديدة، 
وكعك وبسكويت وأنواع أخرى من احللويات.
وخالفا لألعياد الســـابقة يشـــهد ســـوق 
حمروينـــي أكبـــر أســـواق العاصمـــة خالل 
هـــذا العـــام إعالنـــات جديـــدة بالتخفيضات 
املواطنـــون  يصفهـــا  العيـــد،  ملســـتلزمات 
بـ“الوهمية“، وأنها تهدف إلى إنعاش السوق 

وجذب املتسوقني فقط.
وتقـــول فاطمة أحمد إنها ”تســـتغرب من 
التخفيضـــات الوهمية التي يعتمدها التجار، 

حيث ال تغييرات حقيقية ملموسة على أسعار 
املالبس والتي ظلت مرتفعة“، مشـــيرة إلى أن 
التجار ”يســـتغلون فقط الطلـــب املتزايد على 
شـــراء املالبس ومســـتلزمات العيـــد من قبل 
أوليـــاء األمور، الذين يودون رســـم البســـمة 
علـــى وجـــوه أطفالهم يوم العيـــد“. وأضافت 
أحمد أن ”التجـــار يعرضون موديالت حديثة 
خاصة بأزياء النساء، لكن األسعار حتول دون 

الشـراء“، مطالبـة بضبط أسعار السوق.
وترى فاطمة أن ”ارتفاع األســـعار وغياب 
دور احلكومـــة الرقابي على األســـواق، جعال 
مســـار انضباط األســـعار ملصلحة املواطنني 

مطلبا عصي املنال“، وفق تعبيرها.
إن  فيقـــول  إبراهيـــم  عمـــر  محمـــد  أمـــا 
”أصحـــاب الدخـــل احملـــدود ال يســـتطيعون 
شـــراء احتياجاتهم“، مشـــيرا إلى أنه جتول 

في الســـوق لنحو 3 ساعات دون أن يقدر على 
شراء مستلزمات العيد ألطفاله بسبب ارتفاع 

األسعار التي وصفها بـ“اجلنونية“.
مواطـــن آخـــر يدعى أويس أكـــد أنه ليس 
مبقدوره شراء مالبس العيد ألوالده اخلمسة 
وســـط هذه األسعار الباهظة، مضيفا ”أخشى 
العـــودة إلى املنـــزل خالي الوفـــاض“. وتابع 
”التخفيضـــات الوهمية واألســـعار املتفاوتة 
يدفعـــان املواطـــن البســـيط إلـــى التنقل من 
محل إلى آخر عســـى أن يجد ما يناسب دخله 

احملدود“.
أمـــا عبدالله محمود (أب لســـبعة أطفال)، 
فإنـــه خيـــر اللجوء إلى األســـواق الشـــعبية 
هربا مـــن لهيب األســـعار املرتفعة في احملال 
التجارية، قائال ”أسرتي كبيرة وال أرى حرجا 
في هذه الســـوق، فاملوديالت هنا تضاهي تلك 

التي تباع في احملاالت الكبيرة. املهم أن تسعد 
أطفالـــك في العيـــد“. وأردف قائـــال ”اجلميع 
يشـــتكي من غالء األســـعار، ولكن املشـــكلة ال 
تكمـــن فـــي التجار بل فـــي املواطنـــني الذين 
يهربـــون من األســـواق الشـــعبية ويفضلون 
احملال الكبيرة التي تضخم األسعار وتستغل 

مواسم األعياد واملناسبات“.
ويقـــول محمد عمر حســـن، تاجـــر محال 
مالبس وأحذية، ”إن أسعار املالبس متفاوتة 
بحســـب جودتها“، مشـــيرا إلى أن األســـعار 
”ترتفع مع اقتراب العيد ومتاشـــيا مع ظروف 
املتســـوقني. لقـــد قمنـــا بتخفيضـــات جلميع 
أسعار املالبس من أجل إنعاش السوق وجعل 

مستلزمات العيد في متناول اجلميع“.
وحول أسباب ارتفاع األسعار في األعياد، 
أكد عمر أن ”كثرة الطلب وقلة العرض يعتبران 

من أهم األســـباب، إلى جانب غياب التسعيرة 
احلكوميـــة ورغبة التجار فـــي تعويض فترة 
الركود التي قد يدخل الســـوق فيها بعد العيد 

مباشرة“.
وتشـــهد محال احللويات واملعجنات هي 
األخـــرى إقبـــاال كبيـــرا من املواطنني لشـــراء 
أنـــواع مختلفة مـــن احللويـــات حرصا على 
حســـن ضيافـــة األقـــارب خـــالل يـــوم العيد، 
حيث اعتادت األســـر الصومالية على أن تقدم 
للضيوف قطعة حلوى وبســـكويت مع القهوة 
دون الســـكر. ويقبل الصوماليون على شـــراء 
احللويات الطازجة والبســـكويت ليلة العيد، 
لتكـــون الوجبـــة األولـــى علـــى مائدتهم بعد 
صالة العيد مباشـــرة، حيث جتتمع األســـرة 
علـــى مائدة واحدة قبل اخلروج والتوجه إلى 

األماكن العامة ترويحا عن النفس.

فرصة التجار وليست فرصة األطفال حيرة أصحاب العائالت

الشعار الوحيد املرفوع من قبل التجار في 
املناســــــبات الكبرى هــــــو ”الربح ثم الربح“، 
حيث أنهم يتحّينون فــــــرص إقبال األولياء 
على شراء مســــــتلزمات أبنائهم مثل ثياب 
العيد أو موســــــم العودة املدرسية، ليجعلوا 
األسعار ”جنونية“ وسط غياب كامل للرقابة 
احلكومية التي يفترض أن تضبط األسعار 
ــــــي ترهــــــق كاهل  ــــــع التجــــــاوزات الت وتتاب

املواطن.

التجار يستغلون الطلب املتزايد على 
املالبس ومستلزمات العيد من قبل 

أولياء األمور الذين يودون رسم البسمة 
على وجوه أطفالهم يوم العيد

أكثر من ٥٠ باملئة من األطفال 
التحقوا بأطفال الشوارع خالل 

السنوات الخمس املاضية بسبب 
هشاشة الوضع العائلي وتفكك 

النسيج األسري

نصيبهم من الثورة فقر وتشرد

٥٤ باملئة من  ٤فـــي بـــالد ميثل فيهـــا التهريـــب
االقتصاد املنظم، ويكبدها خســـائر تصل إلى 
٥٠٠ مليون دوالر سنويا وفق بيانات حكومية.
وعلـــى بعد نحـــو كيلومتر واحـــد يعتكف 
عاما)  رمـــزي بلحـــاج (١٢
إلى  الظهـــر  صـــالة  من 
فـــي  املغـــرب  صـــالة 
مســـجد الفتـــح معقـــل 
ســـلفيي تونس برفقة 
الذين  األطفـــال  من   ٥
األفـــكار  يتقاســـمون 
املتشددة بعد أن شحنت 
عقولهم خاليا 

ســـلفية 
فـــة  بثقا

الوضيعة وخاليـــا اجلماعات الســـلف
ترفـــع كل رمضـــان مـــن اســـتقطابها

تأويال منها بأنه شهر الثواب.
وفي مشـــهد مأســـاوي، يتقاســـم
الثالثة فقرهم وهمومهم وحرمانهم لي
فاتـــورة اجتماعيـــة كارثيـــة نتيجـــة
خمس ســـنوات من التهميش واحليف
بعد أن اهتز التماســـك العائلي وتسلل
إلى النسيج األسري وباتت الشوارع و
الســـلفية حضنا لبراعم غضة لم جتد

الالزمة.
وقبـــل اإلفطار، يعود كل مـــن مراد
إلـــى منزلهمـــا بعد يـــوم قضياه حتـــ
الشـــمس احلارقة ودرجات احلـــرارة
حاملـــني معهما بعـــض الدنانيـــر جن
جتارة ازدهرت خالل شهر
فيما يعـــود رمزي قبـــل
بأف مشـــحونا  بساعة 
تيميـــة وابن قيـــم
وســـيد قطـــب وأب

املودودي.
وال يعـــد كل م
ورمـــزي وعربيـــة 
امل فـــي  اســـتثنائية 
التونســـي، بل هم عّينة ملدى خطورة
ظاهـــرة أطفـــال الشـــوارع الذين باتــ
سائغة لشـــتى مظاهر التشرد وغسيل

من قبل املتشددين.
وينحـــدر األطفـــال الثالثـــة مـــن ع
فقيرة تســـكن في أحياء دوار هيشر و
شـــمال تقـــع  الشـــعبية،  واالنطالقـــة 
العاصمـــة، وهي عائالت فّرت مـــن فق
جهات الشـــمال الغربي مثـــل محافظا



} القاهرة -  تتعدد األســــباب التي تؤدي إلى 
معاملــــة الرجل الســــيئة والقاســــية لزوجته، 
يأتي في مقدمتها عــــدم تقدير المرأة لزوجها 
وإهانتــــه بالســــخرية منــــه، وباألخــــص أمام 
أقاربها وتعمدها التقليل من شأنه والمس من 
كرامته أمامهم. كما أن احتقار الرجل لزوجته 
يظهر فــــي تصرفاته نحوها وطــــرق التحدث 

معها.
وقد أكدت دراســــة برازيلية بعنوان ”حياة 
المــــرأة“ أن تقليــــل الــــزوج من شــــأن زوجته 
ليس نتــــاج موقف عابر وســــرعان ما ينتهي 
بانتهاء الكالم الجارح؛ فإهانة المرأة تنعكس 
ســــلبا على معنوياتها وتؤدي إلى شــــعورها 

بالدونية.
وقالــــت الدراســــة إنــــه كلما تلفــــظ الزوج 
بعبارات ســــيئة تجاه الزوجة وأهانها تشعر 
المــــرأة كما لــــو أن أفعى قد لدغتها وتســــرب 
الســــم إلى داخلها، خاصة إذا حدث ذلك أمام 
اآلخرين، مشــــيرة إلى أن بقاء الزوجة مع هذا 
النوع من الرجال يقلل مــــن روحها المعنوية 
ويهينها نفســــيا فتصبح كالضائعة في عالم 
مجهول وال تعرف كيف تتصرف، فتعمد إهانة 
المرأة في كل موقف يعد كالسم القاتل للعالقة 

الزوجية بين الطرفين.
كما دعت الدراســــة المرأة المرتبطة برجل 
مــــن هذا النوع أن تفكر في وضعّيها وتقرر ما 
إذا كانــــت قادرة على االســــتمرار مع مثل هذه 

الشخصية أم ال؟

وأشــــارت إلــــى كــــذب االدعاء بــــأن المرأة 
تفّضل الرجل القاسي ألنه يشعرها برجولته، 
فالمرأة تحــــب الرجل ذا الصفــــات الرجولية 
الذي يشــــعرها باألمــــان، والــــذي تحس بأنه 
ســــندها في الحياة وتســــتطيع االعتماد عليه 
فــــي كل شــــيء، لكنهــــا ال تحب الرجــــل الذي 
يتطــــاول عليها ســــواء باأللفــــاظ أم بالضرب 
أو يتعامــــل معها بالمبــــاالة وال يحترمها، أو 
يشعرها بالدونية ويقلل من شأنها، مما يؤثر 
على حالتها النفســــية بشــــكل سلبي، ألن هذه 
الصفات ليس لها أي عالقة بالرجولة بل على 

العكس تسيء للرجولة.
وعن كيفية تعامل الزوجة مع الزوج سيء 
الخلق تقول الدكتورة عزة كريم، أســــتاذة علم 
االجتمــــاع فــــي مصر، علــــى المــــرأة أن تفرق 
بيــــن انتقادات الــــزوج لها -والتــــي قد تكون 
في بعض األحيان صحيحــــة- وبين التوبيخ 
والتقليــــل مــــن شــــأنها، ألن هنــــاك خلطا بين 
األمــــور، مؤكدة أنه على المــــرأة عدم التهاون 
في حقها أو إهانة زوجها لها، ألن عدم وجود 
رد فعــــل منها يــــؤدي إلى تمــــادي الزوج في 

إهانتها والتقليل من شأنها.
كمــــا لفتــــت إلى أنــــه على الزوجــــة أيضا 
معرفة األســــباب التــــي أدت إلى تردي معاملة 
الزوج ومحاولة التحاور معه حول المشــــكلة 
وحلها دون تدخل من األهل، موضحة أنه على 
الشريكين أن يســــتوعبا أن الزواج ليس فقط 
إلنجــــاب األطفال بل هو لالطمئنــــان والراحة 
والهــــدوء، فهــــي عالقــــة قائمة علــــى المودة 
والرحمــــة كمــــا بّينها الله ســــبحانه وتعالى، 
لذلك على الزوج أن يعامل الزوجة كما ُذكر في 
كتاب الله وسنته، وأن يتعلم آداب الحوار في 
التعامل معها، كذلك على الشــــريكين أن يعمال 
على إظهار الحب عن طريق القيام بالواجبات 
المفروضة من كال الطرفين، ألن نظرات الحب 

والمشــــاعر الرقيقة تخفي كل المساوئ، كما 
أنه علــــى الزوجة أن تقدر زوجها، بأن تعطيه 
حقــــه وتحافظ على مكانته ســــواء في المنزل 
أم خارجــــه، وعلــــى الــــزوج أن يقــــدر أنوثــــة 
الزوجة ومشاعرها، وإشباعها بكلمات الحب 
والمجاملــــة، وهو ما يقــــود العالقة الزوجية 

واألسرة إلى النجاح واالستمرارية.
وأكــــد خبراء العالقــــة الزوجية أن تحدث 
أحــــد الزوجين عند األهل بما ال يســــر الطرف 
اآلخر-مثال عن خصوصياتهما وأسرار البيت 
التــــي من المفتــــرض أن تبقى ســــرا بينهما- 
يعتبــــر من أبرز المشــــاكل التــــي يعاني منها 
أغلــــب المتزوجيــــن عندما يجــــد كل طرف أن 
أهله يعلمون بمــــا يدور في المنزل بل وبأدق 
التفاصيل، فهذا التصرف من شــــأنه أن يهدم 
أي عالقة زوجية، باإلضافة إلى مناداة اآلخر 

بما ال يحبه حتى بين األوالد واألهل.
وأوضحوا أن عدم االســــتماع للزوج 

أو االهتمام بأفــــكاره ومقترحاته 
وتهميــــش آرائــــه والتقليل 

منها من أبرز األســــباب 
إلــــى  تــــؤدي  التــــي 

الرجــــل  معاملــــة 
لزوجته،  السيئة 
عــــدم  كذلــــك 

احتــــرام مشــــاعر 
أحد  ُيعاب  بــــأن  اآلخر 

بــــذم مظهر أو ســــمة خلقيــــة تكون في 
أحــــد الزوجين مثــــل شــــكل األنف أو 
الطــــول أو القصــــر وغيرها، فكل هذه 
العوامل تؤدي إلى تصرفات ســــيئة 
من قبــــل الطرف اآلخــــر، وقد ترجع 
هــــذه التصرفات إلــــى غياب الحب 
المتبادل بين الزوجين مما أنشــــأ 
عالقة غير قائمة على المودة منذ 
عند  الخاطئة  والمفاهيم  البداية. 
الرجــــل -مثل أن المــــرأة ضعيفة 
يجــــب ضربهــــا وإهانتهــــا حتى 
تكون مطيعة- عفــــا عليها الزمن، 
فالتقليل من شأن المرأة يشعرها 
بالمهانة، ألن الحياة مشاركة في 

كل شــــيء، فهي تخرج اآلن إلى العمل من أجل 
مســــاعدة زوجها على تلبية متطلبات المنزل، 
لذلك فالتقليل من شــــأنها وإهانتها شيء غير 

مقبول.
كما أن تدخل األهل واألقارب بين الزوجين 
وفي حياتهما الخاصة يعد أحدى المشاكالت 
الرئيســــية، والتي تؤدي إلــــى معاملة الزوج 
الســــيئة لزوجته، لذلك يجب عدم تدخل األهل 
في العالقة بين الزوجين، وينبغي أن تقتصر 

الخالفــــات وحلها علــــى الطرفيــــن من خالل 
المناقشــــة والوصــــول إلــــى حــــل دون تدخل 
األهل. هذا إضافة إلى أن عدم اهتمام الزوجة 
بمظهرهــــا ونظافة بيتها وهــــدوء أبنائها قد 
يكون عامال مــــن العوامل التــــي تدفع الرجل 
إلــــى معاملتهــــا معاملة ســــيئة نتيجــــة عدم 
اهتمام الزوجة بنفســــها وبالمنزل، وما يقال 
عن الزوجــــة ينطبق على الــــزوج الذي يهمل 

واجباته المنزلية وحقوق زوجته وأبنائه.

} الرياض- أوضحت دراســـة سعودية حديثة 
شملت جدوًال أوضح نسب ممارسة العنف ضد 
األطفـــال من قبل قاطني المنـــزل أن فئة الخدم 
هي األكثر ممارســـة للعنف ضد األطفال داخل 
المنـــزل، متفوقين علـــى األب الـــذي يأتي في 

المرتبة الثانية.
جاءت الدراســـة تحت عنـــوان “دور البيئة 
الســـكنية لألســـرة فـــي ممارســـة العنف ضد 
األطفال“، شـــارك فيهـــا باحثون ســـعوديون، 
وأشرف عليها الباحث مشبب غرامة األسمري 
بمشـــاركة الباحثين أشـــرف مجاهـــد، وخالد 
محمـــود، وبتمويـــل مـــن الوقـــف العلمي في 

جامعة الملك عبدالعزيز.
وبينت الدراســـة أربعة آثـــار مترتبة على 
إســـاءة المعاملة وتعنيف الطفـــل تمثلت في: 
مخلفـــات طبيـــة قـــد تصـــل إلى حـــد الجروح 

واإلصابات الخطيرة، وآثـــار نمائية تقود إلى 
ضعف الذكاء وصعوبات التعلم، وآثار نفسية 
بعيدة المدى، وآثار اجتماعية قد تتخذ شـــكل 

انعزال الطفل عن محيطه. 
وأوضح الدكتور فـــؤاد مرداد نائب المدير 
التنفيـــذي للوقـــف العلمي في جامعـــة الملك 
عبدالعزيز أن هذه الدراســـة تهدف إلى تعريف 
العنف ضـــد األطفال وتحديـــد أنواعه، وتركز 
علـــى تدخـــل البيئـــة الســـكنية وتأثيرها في 
مسألة العنف، مع تحديد للفئات األكثر تعنيفًا 

لألطفال داخل المنزل. 
وبيـــن أن الخدم داخل المنـــزل جاؤوا في 
المرتبة األولى من بين الفئات األكثر ممارســـة 
للعنف ضد األطفال داخل المنزل وبنسبة 38.3 
بالمئة، تالهم األب في المرتبة الثانية وبنسبة 
35.7 بالمئة، ثم أحد األبناء بنسبة 21.7 بالمئة.

وفـــي المقابـــل أظهرت الدراســـة أن زوجة 
األب جـــاءت فـــي المرتبة األخيرة بنســـبة 2.8 
بالمئة، معللـــة هذا الرقم الضعيف بقلة وجود 

زوجات لآلباء ضمن عينة الدراسة.
وفـــي تعليقها علـــى نتائج الدراســـة قالت 
أســـتاذ علم النفس المســـاعد بجامعـــة الملك 
عبدالعزيز بجدة الدكتورة أروى حسني عرب: 
”نســـبة اإليـــذاء التي يتعرض لهـــا األطفال من 
فئة الخادمات والتي جاءت في المرتبة األولى، 
فقد يرجع ذلك لعدة أســـباب منها سوء معاملة 

أصحاب المنزل لها“.
وأوضحت قائلة ”هذه الفئة غالبًا ما تكون 
من بيئة بســـيطة غير مثقفـــة فقيرة، فكثيرا ما 
تؤثـــر العوامـــل الخارجية البيئيـــة الضاغطة 
والســـلبية علـــى إدراكهـــم للمواقف وحســـن 

التصرف معها“.
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أســــــاس كل عالقــــــة قائمة بني الرجل واملــــــرأة نوعية املعاملة، فهــــــي التي حتدد إما جناح 
العالقة واستمرار األسرة وإما فشلها؛ ذلك أن معاملة الرجل السيئة للمرأة جتعلها تنفر 
منه وال تســــــتطيع مواصلة العيش معه، وهو ما من شــــــأنه أن يدمر األســــــرة ويقودها إلى 

التفكك، ويؤثر سلبا على املجتمع وأخالقياته وسلوكه.

أوصى مختصون املرأة بإزالة مكياج العيون بشـــكل تام قبل الذهاب إلى النوم، وإال فقد يحدث 

انسداد في الغدة الدمعية يمكن أن يعرض العيون لجفاف مستديم.

دعت دراســـة أجرتها جامعة هارفارد األميركية النســـاء الالتي يحاولـــن زيادة فرص اإلنجاب إلى 

استهالك منتجات الحليب كاملة الدسم، بما ال يقل عن مرة واحدة في اليوم.

الخدم أكثر ممارسة للعنف ضد األطفال داخل املنزل

أسرة
 [ تسامح الزوجة يؤدي إلى تمادي الزوج في إهانتها  [ إهانة المرأة تحطم معنوياتها وتشعرها بالدونية

الزوج سيء الخلق يدمر األسرة ويؤثر سلبا على المجتمع

طبق اليوم جمال

املرأة ال تحب الرجل الذي يتطاول 

عليها ســـواء باأللفـــاظ أم الضرب 

أو يتعامـــل معها بقلـــة احترام، أو 

يشعرها بالدونية

◄

  

} شكرًا لي، وشكرًا لك ولها، شكرًا لنون 
النسوة جميعهن بال استثناء، أنا وأنتن 

نستحق الشكر حقًا، فنحن الساهرات 
على راحة األبناء ورعاية اآلباء واألمهات 

واألزواج والعناية بالجميع، وخدمة 
األسرة، تحية لكل النساء المظلالت على 
أسرهن بأفرع من محبة وحنان كشجرة 
تتشابك غصونها حتى تصنع ظًال يقي 

البشر والطير، الشجرة التي تلقي بثمارها 
للجوعى ويتقافز على أفرعها الصغار.

شكرا وتحية لكل النساء، فنحن الالتي 
يضحين براحتهن من أجل ابتسامة 

صغير أو نظرة رضا، نقف بالساعات في 
المطابخ إلعداد ما لذ وطاب من أصناف 

الطعام.
ال أخشى االتهام بالعنصرية 

والنرجسية وحب الذات أو التحيز للنساء 
ولن أنفي التهمة عن نفسي أو عنهن، فهذا 

المقال عنصري بامتياز وينحاز للنساء 
الالتي تضيع أعمارهن راضيات قانعات 

في البحث عن إسعاد عائالتهن دون تلقي 
الشكر واالمتنان ممن حولهن، فالمرأة تعمل 
كالرجل وربما في نفس مؤسسته، وتقضي 
ساعات العمل ذاتها التي يقضيها وتعود 

في نفس موعده، فيدخل هو إلى غرفة نومه 
يستمتع بالراحة والهدوء، وتذهب هي إلى 

المطبخ والطهي وأعمال البيت والتنظيف.
هاتفت شقيقتي الكبرى أول رمضان 

وفاجاءتني بأنها مستيقظة بشكل متواصل 
منذ يومين وآلمها أّال أحد يقّدر ما تفعله، 

ضحكت فهذا حالي وحال الكثير من 
الصديقات والزميالت، فقررنا سويًا أن 

نتبادل الشكر واالمتنان لما نقدمه من أدوار 
نسائية وعائلية إضافة إلى مهام العمل 
والبذل المهني والعطاء الوظيفي. حقا 

تحتاج النساء للشكر والثناء لما يقمن به 
من أدوار عديدة ومهام ال يجيدها الرجال 

بالطبع، وبدأت بإجراء عدة اتصاالت 
هاتفية بشقيقتّي وصديقاتي وبعض 

الزميالت أو إرسال رسائل بريد إلكتروني 
أو رسائل عبر خدمة واتس آب، وكذلك 

أتلقى رسائل بالكيفية ذاتها تهديني آيات 
الشكر والعرفان بالدور الرائع الذي أقوم 
به، تحتاج المرأة لمن يشكرها ويشعرها 

بأنها تبذل مجهودا ولو كان في رعاية 
أسرتها.

تحتاج المرأة إلى دفعة معنوية 
ونفسية تثني على ما تقوم به من جهود 

حتى تستطيع بذل المزيد من التضحيات 
وتقديم أفضل ما لديها، مجرد مكافأة لفظية 

تشعرها بأنها تقوم بدور رائع تستحق 
عليه الشكر والتقدير، إثابة معنوية رائعة.

قد ال يقدر الرجل وقع وقيمة كلمة 
بسيطة مثل ”تسلم يديكي“ على زوجته 
وكيف أن هذه الكلمة وحدها قادرة على 
محو كل تعب وإرهاق عانته الزوجة في 

يومها وتوطيد العالقة بينهما ونثر المزيد 
من الحب والود والدفء العائلي على 

األسرة، وتشعرها بأن ما تقدمه ال يذهب 
هباء منثورًا وإنما يلقى التقدير واالهتمام. 

قد يفوق تأثير الكلمة الرقيقة من وجهة 
نظري هدية باهظة الثمن، فهو إشباع 

نفسي تحتاجه المرأة أّيما احتياج، فكما 
قال بنجامين فرانكلين ”األسباب الصغيرة 

لها غالبًا نتائج كبيرة، فقدان المسمار 
أضاع حدوة الحصان، وفقدان الحدوة 

أضاع الحصان، وفقدان الحصان أضاع 
الفارس“.

فالشكر يولد طاقة إيجابية عظيمة 
بالدماغ تدفع للتطور والمزيد من 

النجاحات، ففي جامعة كاليفورنيا قام 
الدكتور روبرت إيمون بدراسة بحثية عن 
الفوائد الصحية للشكر ووجد أن الشكر 
والثناء يؤديان إلى السعادة واستقرار 

الحالة العاطفية والتمتع بصحة نفسية 
وجسدية أفضل ويقويان مناعة الجسم 

ضد األمراض ويمنحان المزيد من الثقة 
بالنفس، ويتفق الدكتور جون غراي الطبيب 
النفسي والمبدع الذي حققت مبيعات كتبه 

الماليين، مع هذه النظرة القائلة بأهمية 
الشكر في عالقات البشر فهو يمنحنا الدعم 

والقوة واإلبداع.
أرجو أن يصبح تقديم الشكر للزوجات 

واألمهات على ما يقمن به بمثابة دعوة 
حسنة تصيب األزواج والصديقات؛ فكلمة 

”شكرا“ تصنع المعجزات.

شكرًا لي، شكرًا لنون النسوة

أيهما أفضل تجفيف الشعر 

في الهواء أم باملجفف

البسطيلة الجزائرية

} تتســـاءل نســـاء كثيرات ”هل التجفيف في 
الهـــواء أفضل لصحة الشـــعر أم اســـتعمال 

المجفف؟“.
وردًا علـــى هذا االستفســـار، قال مصفف 
الشعر األلماني روبيرتو الرايا إنه بشكل عام 
يعد تجفيف الشعر في الهواء أفضل؛ حيث أنه 
يحافظ على صحة الشعر ويحميه من التلف، 
مشيرًا إلى إمكانية تحقيق ذلك أيضًا في حال 
استعمال المجفف بشكل سليم، باإلضافة إلى 
أن المجفـــف يتمتع بميزة أخرى، أال وهي أنه 

يمنح الشعر المزيد من الكثافة.
وعن كيفية االستخدام الصحيح للمجفف، 
قـــال الرايا إنه ينبغي وجود مســـافة كافية ال 
تقل عن 15 ســـم بيـــن المجفف والشـــعر، مع 
مراعاة أال يكون الهواء المنبعث من المجفف 
ســـاخنًا للغاية. ومن األفضل أيضًا استعمال 
اسبراي الحماية من السخونة قبل استخدام 

المجفف.
الشـــعر  مصفـــف  فاينتشـــيكه  وأوضـــح 
األلماني أنطونيو فاينتشيك، أن طبقة القشرة 
تتعرض للخشونة وربما للتلف بسبب سريان 
تيار هواء المجفف عكس اتجاه قشرة الشعر. 
كما يتســـبب تيار هـــواء المجفف الصادر من 
أســـفل ألعلـــى في تعـــرض الشـــعر للتقصف 

بسهولة.
وفـــي حـــال تجفيف الشـــعر فـــي الهواء 
ينصح الرايـــا بمعالجة الشـــعر الرطب بأحد 
”لوشـــن“  مثـــل  التصفيـــف،  مســـتحضرات 
مضاد للتجعد (Anti-Frizz Lotion)، كي يبدو 
الشـــعر أملس، ال ســـيما في حـــال الخصالت 

والتموجات.

رابعة الختام
كاتبة من مصر 
الالختختاا ةة اا

ر ب

* المقادير :

•  10 أوراق جالش

•  2 شرائح دجاج و4 بيضات

•  ربع كوب من الزبدة وبصلة متوسطة
•  3 مالعق كبيرة من البقدونس ونصف 

كوب من الجبن
•  ملعقة صغيرة من الملح وملعقة 

صغيرة من •  الفلفل األبيض
•  3 مالعق كبيرة من اللوز شرائح 

للتزيين

*طريقة اإلعداد:

• توضع ملعقة كبيرة من كمية الزبدة 
في مقالة وتترك على نار متوسطة إلى 

أن تسخن.
•  توضع شريحة الدجاج وتقلب إلى أن 
تنضج ثم تقطع إلى أقسام صغيرة جدا.

•  يسلق البيض ويقشر ويقطع إلى 
أقسام صغيرة أيضا.

• يوضع البصل في قدر مع كمية قليلة 
من الزبدة ويترك على نار متوسطة 

بضع دقائق إلى أن يذبل.
•  يضاف الدجاج والبيض المقطع إلى 
البصل ويشوح قليال ثم يضاف الملح 

والفلفل إلى المزيج ويقلب جيدا.
•  تضاف الجبنة والبقدونس إلى 

الحشوة وتحرك المكونات جيدا، وبهذا 
تصبح الحشوة جاهزة.

• تدهن صينية بيركس بالزبدة وتوضع 
أول طبقة جالش وتدهن أيضا بالزبدة 

وتكرر العملية إلى أن تنتهي كمية 
الجالش.

•  توضع الحشوة بمنتصف الجالش ثم 
تغلق جيدا.

•  توضع البسطيلة في الفرن لمدة 
نصف ساعة إلى أن تصبح ذهبية 

اللون.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ميسي يعتزم العدول عن قرار اعتزاله اللعب دوليا
[ بيليه: من الطبيعي أن يكون نجم التانغو حزينا ومحبطا، لكن عليه أن ينتظر قليال

} ســبيلبرغ (النمســا) - انتـــزع البريطانـــي 
لويس هاميلتون حامل اللقب الفوز من زميله 
في مرســـيدس األملاني نيكو روزبرغ في ”املتر 
األحد في جائـــزة النمســـا الكبرى،  األخيـــر“ 
املرحلة التاســـعة من بطولة العالم للفورموال 
واحد التي أقيمت على حلبة ”ريد بول رينغ“. 
ولـــم يكـــن الفـــوز الثالـــث هـــذا املوســـم 
لهاميلتـــون تقليديـــا على اإلطالق إذ ســـيزيد 
حجم الشرخ بينه وبني زميله روزبرغ باعتبار 
أن البريطانـــي خطف املركـــز األول والفوز من 
األخيـــر فـــي اللفة الــــ71 األخيرة بعـــد حادث 
تصـــادم بينهمـــا تســـبب بتحطيـــم اجلنـــاح 
األمامي لســـيارة األملاني الذي أنهى الســـباق 
فـــي املركـــز الرابع بعـــد أن جتـــاوزه األملاني 
ماكـــس فيرشـــتابن (ريـــد بول-تـــاغ هيوير) 

والفنلنـــدي كيمي رايكونن (فيراري). وقد فتح 
مراقبو الســـباق حتقيقا بحق روزبرغ بسبب 
مواصلتـــه الســـباق بســـرعة بطيئـــة والقطع 
تتطاير من ســـيارته ما شـــكل تهديدا لسالمة 
الســـائقني اآلخرين وبســـبب قطعـــه الطريق 
علـــى هاميلتـــون حـــني كان األخيـــر يحـــاول 
جتـــاوزه. وضيـــق هاميلتون بفوزه الســـابع 
واألربعني خالل مســـيرته اخلنـــاق على زميله 
روزبرغ املتصدر إذ أصبـــح الفارق بينهما 11 
نقطة عوضـــا عن 24 (153 مقابـــل 142)، وهما 
ابتعدا بفارق كبير عن ســـائق فيراري األملاني 
سيباســـتيان فيتل (96 نقطـــة) الذي خرج من 
الســـباق خالي الوفاض بعدمـــا تعرض لثقب 
في إطار ســـيارته ما تسبب بفقدانه السيطرة 
واصطدامـــه بحائط األمـــان. وكان هاميلتون 

أول املنطلقني في الســـباق النمســـاوي، فيما 
أنهى روزبـــرغ التجـــارب التأهيلية في املركز 
الثانـــي لكنه عوقـــب بإرجاعه خمســـة مراكز 
بســـبب تغييـــر علبة الســـرعات إال أنه انطلق 
من املركز الســـادس عوضا عن السابع بسبب 
معاقبة مواطنه فيتل للسبب ذاته وإرجاعه من 

املركز الرابع إلى التاسع.

انطالقة موفقة

كانـــت االنطالقة موفقـــة لهاميلتون خالفا 
لهولكنبرغ الـــذي تراجع من املركز الثاني إلى 
اخلامس ملصلحة البريطاني جنســـون باتون 
(ماكالرين-هونـــدا) ورايكونـــن واألســـترالي 
دانييـــل ريكياردو (ريد بول-تاغ هيوير)، فيما 
بقي روزبرغ في مركزه الســـادس لكن سرعان 
ما صعـــد إلى اخلامـــس خلـــف األملاني نيكو 
وعلى  إنديا-مرســـيدس)  (فـــورس  هولكنبرغ 

حساب ريكياردو. 
وفي الوقـــت الذي كان هاميلتون يســـجل 
فيه أسرع لفة على احللبة جنح زميله روزبرغ 
فـــي تخطـــي هولكنبرغ والصعـــود إلى املركز 
الثالث خالل اللفة السادسة ثم متكن رايكونن 
مـــن تخطـــي باتـــون والصعـــود إلـــى املركز 
الثاني وســـرعان ما وصل روزبرغ إلى سائق 
مـاكالرين-هونــــدا وتخطـــاه أيضـــا ليصبح 

ثالثا. 
وبدأت التوقفات عند اللفة العاشـــرة فكان 
باتـــون أول املتوقفـــني مـــن ســـائقي الطليعة 
ثـــم حلق بـــه روزبرغ، فيمـــا أخـــر هاميلتون 
ورايكونـــن توقفهما األول حتـــى اللفة 22 و23 
على التوالي، ما ســـمح لفيتل بالتصدر مؤقتا 
حتـــى اللفة الـ27 حني تعـــرض اإلطار األمامي 
األمين لثقب ما تســـبب بفقدانه السيطرة على 
ســـيارته واالصطدام بحائط األمان على اخلط 

املستقيم من احللبة.

وتدخلـــت بعدها ســـيارة األمـــان من أجل 
السماح بإزالة سيارة األملاني الذي خرج ساملا 
مـــن احلادث، وبقيت علـــى احللبة ومن خلفها 
روزبـــرغ وهاميلتون وفيرشـــتابن وريكياردو 
ورايكونن على التوالي ثم خرجت في اللفة 32 
دون أن يطرأ أي تعديـــل على مراكز الطليعة. 
وســـرعان ما بدأ روزبرغ يبتعد عن هاميلتون 
لكـــن األخيـــر كان يتمتع بأفضليـــة اإلطارات 
اجلديـــدة التي وضعها بعد 12 لفة على توقف 

زميله.
وبقـــي الوضـــع علـــى حاله بالنســـبة إلى 
روزبـــرغ وهاميلتـــون حتـــى اللفـــة 44 عندما 
ارتكـــب األخير خطأ في الكبـــح عند املنعطف 
الثاني ما سمج لزميله بتضييق اخلناق عليه 
واالقتـــراب منه بفـــارق ثانية تقريبـــا بعد أن 
كان خلـــف األملاني بفـــارق حوالي ثانيتني. ثم 
اختار هاميلتـــون التوقف قبل زميله في اللفة 
55 وذلك بهدف إبقائه أمام ريكياردو ورايكونن 
اللذين يتنافســـان على املركز الرابع، ثم توقف 
روزبـــرغ بعدها بلفـــة وخرج أمـــام زميله في 
املركزين الثاني والثالث، فيما كان فيرشـــتابن 
فـــي الصدارة مؤقتـــا بانتظار توقفـــه الثاني. 
وشهدت اللفة 58 خطأ في الكبح من ريكياردو 
ما ســـمح لرايكونن بتجـــاوزه والصعود إلى 

املركز الرابع.

معركة المركز الثالث

توجهت األنظار إلـــى معركة املركز الثالث 
بعدمـــا اقتـــرب رايكونن كثيرا مـــن ريكياردو 
قبل أن تتجه األنظار إلـــى معركة الصدارة إذ 
متكن روزبرغ من جتاوز فيرشـــتابن في اللفة 
61 ثـــم حلق به هاميلتون في اللفة 63 وتخطى 
الهولندي الذي أجرى توقفه األول في اللفة 12 
لكنـــه بقي على احللبة دون التوقف مرة أخرى 

ما جعله يعاني وتسبب بخسارته للصدارة.
واحتدمـــت املنافســـة علـــى الصـــدارة في 
اللفات الثالث األخيرة بعدما قلص هاميلتون 
الفـــارق الذي يفصله عن روزبـــرغ إلى أقل من 
نصـــف ثانيـــة ثم حصلـــت الكارثة فـــي اللفة 
األخيرة عندما حاول البريطاني جتاوز زميله 
فأغلق األخير الباب عليه ما تسبب بتصادمهما 
فانكســـر اجلناح األمامي لســـيارة األملاني ما 

سمح لفيرشتابن ورايكونن بتجاوزه. عشق األلقاب ال ينتهي

رياضة

هاميلتون يطيح بروزبرغ في جائزة النمسا باختصار

} بوينــس أيــرس - يفكر النجـــم األرجنتيني 
ليونيل ميســـي في العـــودة للعب بني صفوف 
منتخب التانغو. وكتبت صحيفة ”ال ناسيون“ 
األرجنتينية الصادرة استنادا إلى مقربني من 
النجم احملترف ضمن صفوف نادي برشـــلونة 

األسباني أن ”ميسي سيعود إلى املنتخب“. 
وكان ميســـي أعلن اعتزالـــه اللعب دوليا 
بعد هزمية األرجنتني أمام منتخب تشيلي في 
نهائي بطولة كأس كوبـــا أميركا في الواليات 
املتحدة وهـــي ثالث هزمية علـــى التوالي في 
غضـــون عامني يتلقاها ميســـي مع األرجنتني 

في نهائي كبير. 
منتخـــب  عشـــاق  مـــن  الكثيـــر  وحـــاول 
التانغو فـــي األرجنتني وفي مقدمتهم الرئيس 
األرجنتيني ماوريســـيو ماكري، إثناء ميسي 
عن قـــراره وشـــهدت العاصمـــة األرجنتينية 
مظاهرة تأييد مليســـي. ووفقـــا للصحيفة فإن 
ميســـي ميكـــن أن يأخذ راحة فقـــط لكن هدفه 
الكبير هو مونديال كأس العالم لكرة القدم في 

روسيا عام 2018. 
ولعب ميسي احلائز على لقب أحسن العب 
فـــي العالم خمس مـــرات في ثالثـــة نهائيات 
لبطولة كوبـــا أميركا فـــي 2007 و2015 و2016 
باإلضافـــة إلى نهائـــي كأس العالم لكرة القدم 
2014 وخسر في كل هذه املرات. وخالل املباراة 
النهائية أمام تشـــيلي األســـبوع املاضي أهدر 
أول ضربـــة جـــزاء لألرجنتـــني فـــي ضربات 
الترجيـــح بعد انتهـــاء املبـــاراة بالتعادل بال 
أهـــداف وأجهش بالبكاء وهو جالس مع باقي 
زمالئـــه. وقال بعـــد فترة وجيزة مـــن املباراة 
”أعتقـــد أن األمـــر انتهـــى بالنســـبة إلـــي مع 

الفريق“.
وعلى الرغم مـــن ذلك جتمع األرجنتينيون 
بناء على دعوة شـــخصيات عامة مثل الرئيس 
ماوريســـيو ماكـــري وأســـطورة كـــرة القـــدم 
األرجنتينيـــة دييغـــو مارادونـــا حـــول نصب 
تذكاري في أحد شـــوارع وسط بوينس أيرس 
حيث يحتفل املشـــجعون عـــادة باالنتصارات 

الرياضية. 
وتوســـل املتظاهرون الذين كانوا يلوحون 
بالفتات تشيد مبيسي لنجم كرة القدم بالعودة 

للفريق الوطني مرة أخرى. 

وقال أحد املشـــجعني“هناك مقولة مفادها 
أن ميســـي واحـــدا يظهر كل 500 مليون ســـنة 
ونحـــن ســـعداء بذلك ومن ثم علينـــا أن نكون 

ممتنني لكوننا نعيش في هذا الزمن“.
من جانـــب ثان طالب أســـطورة كرة القدم 
البرازيلية بيليه، ليونيل ميسي بإعادة النظر 
في قراره اعتزال اللعب دوليا. وقال بيليه ”في 
السنوات العشـــر األخيرة كان ميسي بال شك 
أفضل العب كرة قدم في العالم“، وأضاف ”من 
الطبيعي أن يكـــون حزينا ومحبطا، لكن عليه 
أن ينتظر قليال وينســـى هـــذا، ألنه أمر حدث 
للكثيـــر من الالعبني اجليديـــن جدا، فاجلميع 
أهـــدر العديد مـــن ركالت اجلـــزاء“. ويعد هذا 
ثالث نهائي يخسره املنتخب األرجنتيني على 
التوالي بعد نسخة كوبا أميركا العام املاضي 
أمام تشـــيلي أيضـــا، ونهائـــي مونديال 2014 
في البرازيـــل أمام أملانيا. وتوقـــع العديد من 
املشـــاهير في عالم كرة القدم عدول ميسي عن 
قـــرار االعتزال الدولي وأبرزهـــم زميله لويس 

سواريز.
وفي ســـياق آخر ذكرت تقاريـــر صحافية 
أن العقـــد اجلديد للمهاجـــم البرازيلي الدولي 
نيمار مع فريقه برشـــلونة األسباني سيمنحه 
25 مليـــون يـــورو فـــي املوســـم الواحـــد بعد 
الضرائب، وهو ما يعنـــي حصوله على راتب 
أعلـــى مما يحصل عليه الســـاحر األرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي بنحـــو ثالثة ماليـــني يورو. 
ووفقا لصحيفة ”ماركا“ فإن برشـــلونة اضطر 
إلـــى زيادة راتـــب نيمار بشـــكل ملحوظ أثناء 
مفاوضـــات جتديد العقد خوفا من انتقاله إلى 

ناد آخر. 
وتردد أن باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
مســـتعد لدفع قيمة الشـــرط اجلزائي في عقد 
نيمـــار والبالغـــة 190 مليون يـــورو مع منحه 
راتبا ســـنويا قدره 40 مليون يورو. كما أثيرت 
تكهنـــات واســـعة حول دخـــول ريـــال مدريد 
ومانشستر يونايتد في مفاوضات مباشرة مع 

والد نيمار في نهاية املوسم املاضي.
واضطر برشـــلونة إلغراء نيمار بأكبر عقد 
ثابت في تاريخ كرة القدم، لكن بعد احتســـاب 
األرباح اخلارجية ســـواء من اإلعالنات أم من 
متحصالت أخرى جند أن ميســـي والبرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو هـــداف ريـــال مدريد، 
يحصـــالن بفضلهـــا علـــى مبالـــغ أعلـــى من 
نيمـــار. وكتـــب ماركوس موتـــا محامي نيمار 
عبر حســـابه الشـــخصي على شبكة التواصل 
االجتماعـــي ”تويتر“ عقـــب جتديد عقد موكله 
مع برشـــلونة، أن نيمـــار (24 عاما) وقع ”أكبر 

عقد في تاريخ كرة القدم“.

تظاهر مئات األرجنتينيني مطالبني جنم كرة القدم ليونيل ميسي بالتراجع عن قرار اعتزاله 
اللعب دوليا على نحو مفاجئ عقب هزمية بالده في نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم.

سأعود بقوة

ــــذا املــوســم  ـــوز الـــثـــالـــث ه ـــف ال

على  تقليديا  يكن  لم  لهاميلتون 

الشرخ  حجم  سيزيد  إذ  اإلطــالق 

بينه وبني زميله روزبرغ

◄

متفرقات

◄ كانت ميسي فرانكلني بحق جنمة 
السباحة األميركية احملبوبة في أوملبياد 

لندن الصيفي قبل أربعة أعوام عندما كان 
عمرها 17 عاما إذ عادت إلى الوطن وهي 
حتمل أربع ميداليات ذهبية واعتبرت 

يومها أفضل موهبة رياضية 
صاعدة. وبعد أربعة أعوام تعود 
فرانكلني إلى األلعاب األوملبية من 

جديد بعد تأهلها لسباقني في 
الفردي هما سباق 200 متر 

حرة وسباق 200 متر ظهرا، 
كما حصلت على مكان في 
سباق التتابع أربعة في 

200 متر. لكن مسيرة 
فرانكلني في التصفيات 

األوملبية األميركية احلالية لم 
تكن سهلة على اإلطالق.

◄ أحرز البريطاني مارك كافنديش لقب 
املرحلة األولى من دورة فرنسا الدولية 

للدراجات الهوائية السبت في يوتاه 
بيتش. وهذا الفوز الـ27 لكافنديش (31 
عاما) منذ عام 2008، ليصبح على بعد 

فوز واحد من صاحب املركز 
الثاني الفرنسي برنار إينو، 

فيما يتصدر األسطورة 
البلجيكية إيدي ميركس 

بـ34 فوزا. واحتل 
األملاني مارسيل كيتل 

املركز الثاني وبطل العالم 
السلوفاكي بيتر ساغان 
املركز الثالث، في مرحلة 

امتدت على مسافة 
188 كلم من جبل 
سان ميشال في 

النورماندي.

العديد من املشاهير في عالم كرة 

القـــدم توقعـــوا عدول ميســـي عن 

قرار االعتزال الدولي وأبرزهم زميله 

لويس سواريز

◄

«إن الجهاز الفني بقيادة مارتن يول ســـيقوم بإعداد خاص ملباراة الزمالك. مباريات القمة 

لها تاريخ خاص بها وتمثل فرصة لكل العب يرغب في أن يرتبط اسمه بها}.

محمد عبدالعظيم 
املدرب املساعد لفريق األهلي املصري

«لعبـــت مع الفريق أربع ســـنوات كانت كلهـــا جميلة، تمكنت خاللها مـــن حصد لقبي الدوري 

والكأس، نأمل أن نوفق في رسم البسمة على جماهيرنا في املسابقات التي سنشارك فيها}.

أسامة هوساوي 
العب فريق الهالل السعودي

حتمل أربع مي
يومها أفضل
صاعدة. وبع
إلى فرانكلني
جديد بع
الفردي
حرة
كم

األوملب
تكن

املركز صاحب
برنار إينو،
سطورة
ميركس

ل 
 كيتل

طل العالم
ساغان 
ي مرحلة
فة

◄ وضع الجهاز الفني لفريق األهلي 
بقيادة مارتن يول، برنامجا تأهيليا 
مكثفا لالعب رمضان صبحي صانع 

األلعاب للتخلص من إصابته. 
ويسعى الجهاز الفني لألهلي إلى 

تجهيز رمضان صبحي للحاق بلقاء 
الزمالك.

◄ قرر مجلس إدارة نادي النصر 
السعودي التركيز على إنهاء ملف 

الالعبين األجانب خالل الفترة 
المقبلة بعد اإلطالع على التقرير 

المبدئي للمدرب، الذي أوصى فيه 
باالستغناء عن الالعبين األجانب 

الموجودين حاليا.

◄ يواصل المنتخب الليبي للشباب 
تحت 20 عاما تحضيراته بمعسكره 

الخارجي في تونس استعدادا 
لخوض مباراة الذهاب أمام 

الكاميرون يوم 8 يوليو الجاري في 
التصفيات األفريقية المؤهلة لبطولة 

األمم األفريقية.

◄ أعلن االتحاد التشيلي أن 
األرجنتيني خورخي سامباولي 

المدرب السابق للمنتخب التشيلي 
سيعيد مليون دوالر إلى االتحاد بعد 

تعاقده مع أشبيلية األسباني.

◄ أضاف النادي الرياضي برج 
بوعريريج للكرة الطائرة لقب 

مسابقة كأس الجزائر إلى لقب 
الدوري، بعدما تغلب على المجمع 

الرياضي النفطي بثالثة أشواط 
نظيفة في المباراة النهائية.

◄ واصلت األميركية سيرينا وليامز 
المصنفة األولى عالميا الدفاع عن 
لقبها في بطولة ويمبلدون للتنس 
بعدما سحقت منافستها األلمانية 

إنيكا بيك.

◄ أعلن نادي العني اإلماراتي لكرة 
القدم انتقال العب منتخب اإلمارات عامر 
عبدالرحمن إلى صفوف فريقه األول لكرة 

القدم، قادما من فريق بني ياس. وقال غامن 
مبارك الهاجري رئيس شركة نادي 

العني لكرة القدم إن عبدالرحمن 
وقع للعني ملدة ثالثة مواسم 

بداية من املوسم الكروي 
اجلديد. وكان العني أعلن عن 

تعاقده رسميا مع الالعب 
البرازيلي، كايو فرنانديز، 

ملدة ثالثة مواسم. وسيحل 
كايو بديال عن مواطنه 
فيليبي باستوس، علما 

أن العني ميلك في قائمته 
األجنبية أيضا البرازيلي 

دانفريس دوغالس 
والكوري اجلنوبي لي 

ميونغ والكولومبي 
دانيلو إسبريا.

ي
س شركة نادي
بدالرحمن
مواسم

وي 
علن عن
عب

ديز، 
سيحل
ه
ما
مته

يلي 



} ليل (فرنسا) - أصبح لدى منتخب ويلز كل 
أســـباب االنخراط في البهجة واالحتفال بعد 
تألقـــه امللفت في بطولـــة كأس األمم األوروبية 
لكرة القدم (يورو 2016) املقامة حاليا بفرنسا، 
والتـــي أعاد من خاللها كتابة تاريخ كرة القدم 
فـــي ويلز. لكن احلـــال ليس كذلـــك، فقد فضل 
وعدم  منتخب ويلز ”البقاء على أرض الواقع“ 
االنشـــغال بأحـــالم التتويج، رغـــم انتصاره 
الثمـــني على نظيـــره البلجيكـــي 3 1- في دور 
الثمانية من يورو 2016 وعبارات اإلشادة التي 
انهالت عليه. وابتـــداء من املدير الفني كريس 
كوملان والقائد آشـــلي ويليامز ومرورا بالنجم 
غاريـــث بيل وحتى هال روبســـون-كانو، غير 
املرتبـــط بأي نـــاد في الوقت احلالـــي، والذي 
ســـجل هدفا رائعا في مباراة بلجيكا، ينصب 
تركيـــز منتخـــب ويلز في الوقـــت الراهن على 
املنافـــس املقبل حيـــث يلتقي الفريـــق نظيره 

البرتغالي األربعاء في ليون.
وقال غاريث بيل ”سنقوم بواجبنا وعملنا 
في ما يتعلـــق بخطة املبـــاراة. ال يتبقى وقت 
طويل علـــى املباراة املقبلة. أنـــا واثق من أنه 
ســـتقام احتفـــاالت اآلن ولكن ليســـت كثيرة“. 
وأشـــار كوملـــان إلـــى أن ويلز لم تشـــارك في 
النهائيات األوروبية من قبل وكان أكبر جناح 
لها فـــي البطوالت الكبرى الوصـــول إلى دور 
الثمانيـــة في بطولة كأس العالم 1958، في أول 
مشـــاركة لها قبل 58 عامـــا. وأضاف ”التجربة 
كلها تعد جديدة. كل مـــا ميكننا فعله هو عدم 
نســـيان ما يتطلبه التواجد هنـــا. ال ميكن أن 

ننسى ثقتنا وهويتنا ورؤيتنا“.
وتابـــع ”أعرف أن فريقي يتمتـــع بالكفاءة 
الكافيـــة لتقدمي أداء جيد أمام أي منافس. لكن 
علينا التعامل مع املبـــاراة املقبلة كغيرها من 
املباريـــات وأن نهتم باألداء الذي ســـنقدمه“. 
وســـيفتقد منتخب ويلز، الذي متيز معســـكره 
بالعمـــل اجلماعـــي منذ البدايـــة، جهود آرون 
رامســـي واملدافع بن ديفيز في املباراة املقبلة 

بسبب اإليقاف. وقال كوملان ”آرون وبن ديفيز 
من أفضل الالعبني في البطولة… غيابهما يعد 
خسارة كبيرة بالنسبة إلينا ولكنهما قدما كل 
املطلـــوب منهمـــا. أنا فخور للغايـــة بهما وما 
كنـــا لنصل إلى هذه املرحلة دونهما“. ولم يكن 
فوز منتخـــب ويلز بنتيجـــة 3-1 أمام بلجيكا 
هـــو املفاجـــأة الوحيدة فـــي املبـــاراة، وإمنا 
فاجأ الفائز اجلميـــع بالتفوق في األداء خالل 
أغلـــب فترات املباراة أمام منافســـه البلجيكي 
الـــذي يضم النجمني إدين هـــازارد وكيفن دي 
برويـــن. وقال كوملان ”ســـيطرنا في الشـــوط 
األول وعجـــزوا عـــن التعامل مـــع حتركاتنا. 
وال تســـتطيع الكثيـــر مـــن الفرق تقـــدمي ذلك 
أمـــام بلجيكا. عندما ســـجلنا الهـــدف الثاني 
أجبرناهم على التراجع. ســـيطرنا على أغلب 

فترات املباراة أمام بلجيكا“.
املتحمســـون  ويلـــز  مشـــجعو  واحتفـــل 
وواصلوا ترديد العبارة الشـــهيرة ”ال تعيدني 
إلـــى املنـــزل، أرجـــوك ال تعيدني إلـــى املنزل“ 
في مدينـــة ليل وكذلك فـــي كارديف وغيرهما، 
وانهالت عبارات اإلشـــادة على الفريق. وكتب 
رئيس الـــوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في 
حسابه على موقع شبكة التواصل اإلجتماعي 
تويتر ”أداء مذهـــل، ونتيجة مذهلة. احلماس 
والفخر اللذان أظهرهمـــا املنتخب وجماهيره 
كانـــا رائعني“. وأشـــاد جنم إنكلترا الســـابق 
جـــاري لينكر بالفريـــق وذكـــرت صحيفة ”ذا 
أن ليلـــة الفـــوز علـــى املنتخـــب  جارديـــان“ 
البلجيكـــي ”ســـتوصف بأنهـــا األفضـــل لـــه 

(منتخب ويلز) على مالعب كرة القدم“.

ترتيب األوراق

انتـــزع املنتخب األملانـــي بطاقة تأهله إلى 
املربـــع الذهبي لبطولـــة كأس األمم األوروبية 
(يورو 2016) املقامة حاليا بفرنسا بعد صراع 
رهيب مـــع املنتخب اإليطالي لكـــرة القدم في 
مدينة بوردو الفرنســـية. وأصبح الفريق على 
وشك إحراز لقبه الثاني في البطوالت الكبيرة 
حتت قيادة مديره الفني احلالي يواخيم لوف. 
ولكـــن املؤكـــد أن لوف ســـيعيد النظر اآلن في 
خطة لعب الفريق والتي كانت أشـــبه مبقامرة 
ومجازفـــة خطيـــرة فـــي مواجهـــة املنتخـــب 
اإليطالـــي (اآلتزوري). وتأهل املنتخب األملاني 
(املانشافت) إلى املربع الذهبي في يورو 2016 

لكنه اضطر إلى حتقيق هذا عبر الباب الضيق 
وبفضل ماراثون مثير من ركالت الترجيح بعد 
انتهـــاء الوقتني األصلـــي واإلضافي بالتعادل 

.1-1
وكانت املباراة بني الفريقني أبعد ما يكون 
عن املواجهات الكالســـيكية املثيـــرة املتوقعة 
دائما بني فريقني بهذا احلجم وبهذا التاريخ. 
ولكـــن ركالت الترجيـــح التـــي احتكـــم إليها 
الفريقـــان فـــي نهاية اللقاء ســـتظل خالدة في 
ذاكـــرة كرة القدم والبطـــوالت األوروبية حيث 
سدد الفريقان 18 ركلة أصابت 11 منها الهدف 
فيما أخفقت سبع ركالت ليفوز املانشافت -6 5 
ويعبر إلى املربـــع الذهبي. وحمل هذا النصر 
داللة خاصة للمانشافت ألنها املرة األولى التي 
يفرض فيها كلمته على اآلتزوري في البطوالت 
الكبيرة بعد ثماني محاوالت فاشلة عبر عقود 
طويلـــة. وقال حارس املرمـــى األملاني مانويل 
نيويـــر، الفائز بجائزة رجـــل املباراة ”جنحنا 
أخيـــرا في الفـــوز علـــى إيطاليـــا… املنتخب 
األملانـــي لم يفعل هذا كثيرا. واآلن فعلناها في 
مباراة فاصلـــة وعبرنا إلى املربـــع الذهبي“. 
وأوضح ”كانت مواجهة مثيرة ودرامية، يجب 

أن أعتـــرف. اضطر عدد كبير من الالعبني إلى 
تســـديد ركالت الترجيح… إنه شيء سنتذكره 

إلى األبد“.

حرب نفسية

أضـــاف نيويـــر ”لم يكن األمر ســـهال على 
اإلطالق… كانت حرب نفســـية بالنســـبة إلي. 
كان علي التركيز في مهمتي كحارس للمرمى“. 
وأوضح ”بالنسبة إلى اإلحصائيات التي تثبت 
تفوقنا في ركالت الترجيح على مدار التاريخ، 
أعتقد أن لكل مباراة ظروفها اخلاصة. ال ميكن 
االعتماد بشكل تلقائي على أن أملانيا ستتأهل 

عندما تصل املباراة إلى ركالت الترجيح“.
ومبجرد انتهاء احتفـــاالت الفريق بالفوز 
على اآلتزوري، ســـيعيد لوف التفكير في خطة 
اللعب التـــي كانت مبثابة مقامـــرة حيث دفع 
بثالثة العبني في قلب الدفاع ولكن هذا لم يثمر. 
وقـــال لوف ”كان مـــن الضـــروري التغيير في 
الفريق بعض الشيء. املنتخب اإليطالي فريق 
مختلف عن منافسنا الســـابق (السلوفاكي)… 
بالنســـبة إلي، كان هذا هـــو خياري األول بعد 

مباراة إيطاليا أمام أســـبانيا“. وأوضح ”كان 
واضحـــا بعـــد كأس العالم أننـــا نحتاج إلى 
التغييـــر في شـــكل الفريق بعض الشـــيء ألن 
منافســـينا يعرفوننا جيدا. تدربنـــا على هذا 
في معسكر الفريق وطبقناه في مارس املاضي 
خـــالل املبـــاراة الوديـــة التي فزنـــا فيها على 

إيطاليا. ولهذا لم يكن األمر جديدا للغاية“.
بـــدأ منتخب أملانيا التفكيـــر في العناصر 
املتاحـــة أمامـــه لتشـــكيلة الفريق فـــي املربع 
الذهبي للبطولة. وخرج ســـامي خضيرة جنم 
خط وســـط املانشافت من امللعب بعد 15 دقيقة 
فقـــط من بداية املباراة بســـبب اإلصابة. وقال 
يواخيم لوف ”لـــم يكن أمرا إيجابيا أن يخرج 
خضيرة بعد 15 دقيقـــة فقط من بداية اللقاء… 
يعانـــي من إصابـــة عضلية في الفخذ. لســـت 
متأكـــدا من حلاقه مبباراة اخلميس“. ولم يكن 
خضيرة هو الوحيد الـــذي عانى من اإلصابة 
حيـــث اســـتبدل زميله املهاجـــم ماريو غوميز 
أيضا قبل نهاية الوقت األصلي للمباراة. وقال 
لـــوف ”ماريو غوميز يعانـــي أيضا من إصابة 
عضلية، ولكنني أعتقد أنه ســـيعود للمشاركة 

في وقت مبكر ليلحق مبباراة اخلميس“.
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تركيـــز منتخـــب ويلـــز فـــي الوقت 

املنافـــس  علـــى  ينصـــب  الراهـــن 

املقبل حيث يلتقي الفريق نظيره 

البرتغالي األربعاء في ليون

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر األخبار  المتعلقة بأهم
 األحداث وتوقيت إجراء المقابالت في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

الواقعية سالح ويلز قبل مواجهة البرتغال في يورو 2016
[ المانشافت يعيد ترتيب أوراقه ويحلم بالكأس الثانية [ اإلصابات تؤرق لوف قبل موقعة المربع الذهبي

ــــــة أمم أوروبا  ــــــز وأملانيا فصال جديدا من النجاح في منافســــــات بطول ــــــب منتخبا ويل كت
لكرة القدم بعدما أدركا املربع الذهبي للمســــــابقة القارية، لتبقى الواقعية سالح املنتخبني 

ملواصلة بقية املشوار.

قائد مثالي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ شهدت مباراة ألمانيا وإيطاليا 

في دور الثمانية (ربع النهائي) 
لبطولة كأس األمم األوروبية 2016 

المقامة في فرنسا، إضاعة 7 ركالت 
ترجيحية، للمرة األولى في تاريخ 

اليورو منذ انطالقها عام 1960.

◄ أنهى الحارس اإليطالي 
جانلويجي بوفون، مسيرته في 

بطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقامة 
في فرنسا، بالدموع بعد الخسارة 
أمام منتخب ألمانيا في الدور ربع 

النهائي من البطولة.

◄ أعرب أوليفر كان نجم منتخب 
ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ 

السابق، عن سعادته الكبيرة بتأهل 
”الماكينات“ للدور قبل النهائي 
لكأس أمم أوروبا ”يورو 2016“، 

بتخطي إيطاليا بركالت الترجيح في 
مباراة ماراثونية.

◄ عاد العب وسط منتخب البرتغال 

ونادي فالنسيا األسباني أندريه 
غوميز لتدريبات المنتخب بعد 

ابتعاده عن الفريق األسبوع الماضي 
بسبب مشاكل عضلية. وغاب جوميز 

عن المباراة األخيرة للمنتخب في 
ربع نهائي البطولة أمام بولندا.

◄ يرغب نادي برشلونة األسباني 
في التعاقد مع أحد العبي المنتخب 

اإليطالي دي تشيلو العب ميالن 
اإليطالي، أو ماتيو دارميان العب 

مانشستر يونايتد اإلنكليزي، خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.

◄ أعلن باريس سان جرمان 
بطل الدوري الفرنسي وإشبيلية 
األسباني بطل الدوري األوروبي 
(يوروبا ليغ) أنهما توصال إلى 

اتفاق حول انتقال الدولي البولندي 
غريغور كريتشوفياك من الثاني إلى 

األول.

باختصار

} بوردو (فرنســا) - غـــادر املنتخب اإليطالي 
لكـــرة القدم فرنســـا عائدا إلى بـــالده برؤوس 
مرفوعة بعد املســـيرة اجليـــدة التي قدمها في 
بطولـــة كأس األمم األوروبيـــة (يـــورو 2016) 
وإن خـــرج من دور الثمانية للبطولة. وأســـدل 
أنطونيـــو كونتـــي املديـــر الفنـــي للمنتخـــب 
اإليطالي (اآلتزوري) الســـتار على مسيرته مع 
الفريق بشـــكل رائع يختلف متاما عن الصورة 
التي رســـمها اإلعالم اإليطالي عن الفريق قبل 

سفره إلى فرنسا للمشاركة في البطولة.
وخرج اآلتزوري من البطولة بعدما خســـر 
بـــركالت الترجيح فقط أمـــام املنتخب األملاني 
(املانشـــافت) بطـــل العالـــم فـــي دور الثمانية 
للبطولة ليـــودع اآلتزوري يـــورو 2016 مرفوع 
الرأس وحتـــدوه آمـــال كبيرة في املســـتقبل. 
ورغم رحيل كونتي بنهاية مسيرته مع الفريق 
فـــي هـــذه البطولـــة ليتولى تدريب تشيلســـي 
اإلنكليزي، ســـتكون يـــورو 2016 مبثابة نقطة 
االنطالق نحـــو حقبة جديدة ناجحة في تاريخ 
اآلتـــزوري. وقـــال كونتـــي ”أمام فريـــق قوي، 
أظهرنا أننا فريق قـــوي يحظى باحترام هائل 

من جميع منافسيه“. 
وأضاف ”أمتنى أن نترك رسالة خالدة بعد 
هـــذه البطولـــة األوروبية وهي عشـــق قميص 
اآلتـــزوري“. واســـتهل اآلتزوري مســـيرته في 
البطولة بفوز ساحر 2-0 على نظيره البلجيكي 

القوي حيـــث بدأ كونتي خالل هذه املباراة في 
بســـط هيمنته اخلططيـــة. وكان اآلتزوري هو 
الفريـــق الوحيد الذي حجز مقعـــده في الدور 
الثاني (دور الستة عشر) بعد اجلولتني األولى 
والثانية فقط مـــن دور املجموعات حيث تغلب 

على نظيره السويدي في املباراة الثانية.

احترام رائع

فـــي الـــدور الثانـــي، اصطـــدم اآلتـــزوري 
باملنتخب األسباني حامل اللقب وقدم اآلتزوري 
في الشـــوط األول من املبـــاراة أفضل 45 دقيقة 
له فـــي البطولـــة ليحقـــق الفوز علـــى نظيره 
األسباني 2-0 ويتأهل لدور الثمانية. ومع هذا 
التطور الواضح في مستوى اآلتزوري، اضطر 
املانشافت إلى تغيير أسلوب لعبه في املباراة، 
حيث اعتمد علـــى ثالثة العبني في قلب الدفاع 
بدال من االعتماد علـــى أربعة العبني في اخلط 

اخللفي. 
واعتبر كونتي هذا التصرف من املانشافت 
لآلزوري. ومع حســـم  مبثابة ”احتـــرام رائع“ 
املباراة بـــركالت الترجيح، ال ميكن إلقاء اللوم 
على كونتي الـــذي قاد الفريـــق لفرصة ذهبية 
ميكـــن من خاللهـــا اإلطاحة باملانشـــافت بطل 
العالم ولكن الالعبني أهدروا الفرصة وسقطوا 

في اختبار ركالت الترجيح.

وقال كونتـــي ”أعتقـــد أن االنتصار األكبر 
بالنسبة إلي هو أنني عملت مع هذه املجموعة 
بداية مـــن الالعبني وحتى طهـــاة الفريق وكل 
فـــرد كان جـــزءا من هـــذه التجربـــة الرائعة“. 
وأضـــاف ”حظيـــت بشـــرف العمل مـــع هؤالء 
األشـــخاص الذين منحوني كل شـــيء. عندما 
تؤدي كل شـــيء، ما من شخص ميكنه انتقادك 
على اإلطالق. وهؤالء األشـــخاص قدموا أكثر 
من واجبهـــم وبذلوا كل ما بوســـعهم، وأعتقد 
أن الناس يعلمون هـــذا ويعترفون به“. ويبدو 
كونتـــي اآلن هو رجل الســـاعة فـــي اآلتزوري، 
ولكنـــه لم يكن هكذا في معظم فترات مســـيرته 
مـــع الفريق. وبدأ كونتي عمله مع الفريق عقب 
خروج اآلتـــزوري من الدور األول لبطولة كأس 

العالم 2014 بالبرازيل.

مهمة جديدة

رغـــم فـــوز كونتـــي مـــع يوفنتـــوس بلقب 
الـــدوري اإليطالـــي ثالثـــة مواســـم متتاليـــة 
والبصمة الرائعة التي تركها مع فريق السيدة 
العجـــوز قبـــل انتقالـــه لتدريب اآلتـــزوري، لم 
يقدم املنتخب اإليطالي بقيادة كونتي عروضا 
مثيرة في التصفيات املؤهلة ليورو 2016. وقال 
كونتي، عن الفترة التـــي قضاها مع اآلتزوري 
”بـــكل صدق، لم أجد من يســـاندني ســـواء في 
الصحافـــة املكتوبة أو وســـائل اإلعـــالم… بدا 
دائمـــا أنني يجب أن أخـــوض املعارك. كونتي 
ضـــد اجلميـــع. كافحـــت مـــن أجـــل مصلحة 
املنتخب“. واآلن، ســـيحصل كونتي على راحة 
ملدة ســـبعة أيام فقط قبل بـــدء مهمته اجلديدة 
والصعبة فـــي تدريـــب تشيلســـي اإلنكليزي. 
ولكنه ســـيبدأ مهمته اجلديدة وسط موجة من 
اإلشـــادة والتصفيق ملا قدمـــه من أداء خططي 

مثير لإلعجاب في يورو 2016.
وفي املقابل، ســـيدير اآلتزوري نظره بعيدا 
عـــن يورو 2016 ليركز في التصفيات األوروبية 
املؤهلة لبطولـــة كأس العالم 2018 حتت قيادة 
مديـــره الفنـــي اجلديـــد املخضـــرم جامبييرو 
فينتـــورا (68 عاما) . وأكد كونتي أن مســـتقبل 
اآلتزوري ســـيكون مشرقا. وقال ”أعتقد أن هذا 
اجليل من الالعبني ميكنه أن يتطور ألن العديد 
من العبي هذا الفريـــق خاضوا في يورو 2016 
البطولة الكبيرة األولـــى لهم وهو ما يحتاجه 
الالعبـــون لتطوير مســـتواهم. إننـــي متفائل 

للغاية مبستقبل الكرة اإليطالية“.

كونتي متفائل بمستقبل كرة القدم اإليطالية

} ليــل (فرنســا) - أصبـــح مســـتقبل مارك 
فيلموتس املدير الفنـــي للمنتخب البلجيكي 
في مهـــب الريح. وودع املنتخـــب البلجيكي 
فعاليات بطولـــة كأس األمم األوروبية 2016 
املقامة حاليا في فرنسا بهزميته أمام نظيره 
الويلـــزي فـــي دور الثمانيـــة للبطولة وذلك 
وسط هجوم من حارس املرمى تيبو كورتوا 

وبعض وسائل اإلعالم البلجيكية.
ولدى ســـؤاله عما إذا كان من الضروري 
أن يســـتقيل فيلموتس من تدريـــب الفريق، 
قـــال كورتوا، يجـــب أن تســـأله. لن نحصل 
علـــى فرصة مماثلة مجددا“. وقال فيلموتس 
”ســـأدع األمور تهدأ ثم أحتدث إلى كورتوا“ 
، ولـــم يســـتبعد فيلموتـــس االســـتقالة من 
تدريـــب الفريق بعـــد أربع ســـنوات قضاها 
معه. وأضاف فيلموتس ”سأتخذ قراري بعد 
البطولة احلالية. لن أتخذ قراري بعد املباراة 
مباشـــرة. ســـأحصل على الوقـــت للتفكير. 

إعطوني وقتا للتفكير“.

} لنــدن - يســـتعد االحتـــاد اإلنكليزي لكرة 
القـــدم إلجـــراء مفاوضات مع قائـــد املنتخب 
اإلنكليزي السابق ســـتيفن جيرارد، من أجل 

ضمه إلى اجلهاز الفني اجلديد للفريق. 
ويقضـــي جيرارد حاليا موســـمه الثاني 
مع لـــوس أجنلوس غاالكســـي فـــي الدوري 
األميركـــي، ومن املقـــرر عودته إلـــى إنكلترا 
بعد نهاية املوســـم في نوفمبر املقبل. وأكدت 
وســـائل إعالم بريطانيـــة أن املدير التنفيذي 
لالحتـــاد اإلنكليـــزي مارتن جلني ســـيطلب 
من جيرارد ترشـــيح مدرب جديـــد للمنتخب 

الوطني خلفا للمستقيل روي هودجسون.
وذكـــر في وقت ســـابق، أن جلني ســـوف 
يستشـــير 3 من العبـــي املنتخـــب اإلنكليزي 
املخضرمني وهم واين روني وجيمس ميلنر 
وجـــو هارت بشـــأن هـــذا املوضـــوع. وتقدم 
جيـــرارد، للحصـــول علـــى شـــهادة تدريـــب 
صـــادرة عن االحتـــاد األوروبي لكـــرة القدم، 
ومن املتوقع أن يســـتلم تدريـــب فريق حتت 
21 ســـنة في فريقه الســـابق ليفربول مبجرد 

عودته من الواليات املتحدة.

فيلموتس 

على صفيح ساخن

جيرارد مطلوب 

في الجهاز الفني إلنكلترا

 القادم أفضل



تقدم وكاالت ومعارض السيارات  } المنامة – 
بالمملكة البحرينيـــة عروضا ترويجية مغرية 
وخارجة عن المألـــوف في النصف الثاني من 
شـــهر رمضان علـــى أمل أن تجـــذب أكبر عدد 

ممكن من الزبائن لشراء بضاعتها.
ويقـــول مندوبو مبيعـــات الســـيارات إن 
كثيرين يحرصون على شـــراء سيارات جديدة 

احتفاال بعيد الفطر.
ويشـــهد الفـــرع التابـــع لبيـــت التمويـــل 
الســـيارات  بمبيعـــات  المختـــص  الكويتـــي 
والواقـــع فـــي المنطقة الصناعية بســـترة في 
المنامة إقبـــاال كبيرا من الراغبين في شـــراء 

سيارات جديدة هذه األيام.
وقال أمين دعيبس مدير أوتومول في بيت 
التمويـــل الكويتي (بيتك) ”مقارنة بالشـــهور 
الســـتة الماضيـــة منذ بداية العـــام تضاعفت 
األرقـــام تقريبا. كما ذكرت في وقت ســـابق أن 
العروض الترويجية كوســـائل للتســـويق في 
شـــهر رمضان المعظم تجعل الناس يؤجلون 
قراراتهـــم الخاصـــة بشـــراء ســـيارات عندما 
يقترب شهر الصوم. وعندها يجوبون السوق 
ويحـــددون أفضـــل صفقـــة لهم ثـــم يعودون 

ويشترون ما يريدون بعد منتصف رمضان“.
وبعد التراجع الذي حدث في أسعار النفط 

في السنوات القليلة الماضية شهدت مبيعات 
الســـيارات تراجعا في الكثير من دول مجلس 
التعـــاون الخليجي، لكن حجـــم المبيعات بدأ 

يعود إلى التصاعد حاليا.
وقـــال هنري مـــارك مدير مبيعات شـــركة 
ســـيارات تويوتا ”الحظنا حـــدوث تراجع في 
المبيعات فـــي دول مجلس التعاون الخليجي 
لكن وضعنا تحسن نسبيا في الشهور القليلة 
الماضيـــة. وخـــالل هـــذا الشـــهر علـــى وجه 
الخصوص نبلـــي بالء حســـنا مقارنة بباقي 

أشهر العام“.
ويتردد معظم الراغبين في شراء سيارات 
علـــى الوكاالت والمعـــارض بعد اإلفطار حيث 

تكون درجة الحرارة معقولة مقارنة بالنهار.
ويســـعى بحريني يدعى إبراهيم ســـلطان 
التميمي، شـــوهد في معرض سيارات تويوتا 
بمنطقة ســـترة يتفقد الســـيارات، لالستفادة 
من العروض الترويجيـــة والتخفيضات التي 

تقدمها معارض السيارات في شهر رمضان.
ومثل كثيرين غيره انتظر التميمي شـــهر 
رمضان لشـــراء ســـيارة جديدة ليفوز بأفضل 
صفقـــة ممكنـــة. وقـــال ”نحـــن نعيـــش ليالي 
مباركة في هذا الشـــهر الفضيل، ولدينا عادة 
دائمة في البحرين تتمثل في حرص شـــركات 

الســـيارات على تقديـــم مفاجـــآت للناس عن 
طريق التخفيضات الكبيرة في ثمن السيارات، 
ويتجـــه عدد كبير من البحرينيين بعد الفطور 
بعـــد صـــالة التراويح مباشـــرة إلـــى مقرات 
وكاالت السيارات بجميع أنواعها إللقاء نظرة 

على العروض المناسبة“.
وكذلك انتظر بحريني آخر يدعى عيســـى 
ســـلطان شـــهر رمضان لشراء ســـيارة جديدة 

واســـتقر على سيارة تويوتا. وقال ”كنت أفكر 
منذ شهرين في شراء ســـيارة، واخترت شهر 
رمضان التخاذ القرار ألن العروض التي تقدم 
قبل العيد بأســـبوع تكون جذابة وال تضاهي 

تلك التي تعرض خالل أشهر السنة الباقية“.
وتجتهد معارض الســـيارات في البحرين 
حاليا إلبرام أكبر قدر ممكن من الصفقات قبل 

انتهاء شهر الصوم.
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} ليـــس فقـــط ألن وجوه العالـــم صارت 
متجهمـــة أكثر ممـــا ينبغـــي، وليس ألن 
املآســـي واآلالم تطوق حياتنا، ليس ألننا 
لم نعد نفكر مبا يجلب املسرات لنا، ليس 
ألننا متشائمون، بل ألن الدين والسياسة 

سلبا منا الدعابة.
لم يعد اإلنســـان فكاهيا بطبعه مثلما 
كان، ال توجـــد دراســـات وأرقـــام تخبرنا 
بذلـــك، لكن حيـــاة الناس صـــارت أفضل 
جودة وأقل دعابة، فالدموع التي انهمرت 
بعد حرب طروادة ال تعادل يوم أســـى من 

زمننا احلالي.
لذلـــك تبـــدو املطالبة بأن نكـــون أكثر 
فكاهـــة متثيـــال مفتعـــال ال ميلـــك جدوى 

النجاح.
هذه الزاوية التي  في ”صباح العرب“ 
اقترحناهـــا مع انطالقـــة العرب اجلديدة 
قبل أربعة أعـــوام، كنا نأمل أن يكون ثمة 
ما يبعث املســـرة لدى القارئ بعد جحيم 
األخبـــار السياســـية ومفاســـد اإلســـالم 
السياســـي، لكننا مازلنـــا نبحث فيها عن 

مسرة صغيرة.
فكل الذيـــن تناوبوا على الكتابة فيها 
-مبن فيهم أنا- لم يســـتطيعوا، إال قليال، 

بث املسرة واالبتسامة لدى القراء.
ليس ألنهـــم متجهمو اللغة وأصحاب 
جمـــل ثقيلة، بـــل ألن الفكاهة نـــادرة في 
عاملنا اليوم، وسيكون من البطر إضحاك 
النـــاس في زمن قتال وشـــتات ومهجرين 
في أرض بال سقف وصيف الهب بال ماء.

الكتابة فن، والسخرية في الكتابة فن 
صعب املنـــال إن لم يكن الكاتب ســـاخرا 
بلغته وميتلك ذكاء التهكم وتطويع اللغة 
لذلك، ســـيكون أشبه مبمثل كوميدي على 
مســـرح من دون جمهور إن حاول افتعال 
السخرية أو تعكز على اللغة الدارجة في 

استعادة كلمات رائجة إلضحاك القراء.
كان صحافي مثـــل داود الفرحان في 
زاويتـــه ”بني الناس“ يضحك القراء حتى 
وهو يكتب عن األرقام مثال قبل ربع قرن، 
إال أنه اليوم ســـيكون راثيا للناس إن عاد 

إلى زاويته بني الناس.
الكوميديـــا فن يتالشـــى مـــن حياتنا 
ســـواء في األداء أو الكتابة، ولهذا ميكن 
تفســـير ملـــاذا حتولـــت برامـــج الكاميرا 
اخلفيـــة من طرافة واســـتغفال ودود إلى 
أفعال خشنة ومخيفة تلعب بالنار وتهبط 

القلوب!
لســـت متشـــائما، وأنـــا أبحـــث عـــن 
الطرافة فـــي عالم اليـــوم، لكنني أعترف 
بفشـــلي في ذلك علـــى األقل فـــي الكتابة 
بهـــذه الزاويـــة، وآمـــل مـــن اآلخرين أن 
يقوموا مبثل هذا األمر بطريقة الكوميديا 
اجلادة، ألنني واحد من بني  كثيرين ممن 
انتابهم االســـتياء من برامـــج تلفزيونية 
تدعي الكوميديا جتمع ممثلني وشـــعراء 
اآلخريـــن  علـــى  ويتهكمـــون  يثرثـــرون 
بقصص عـــن أصولهـــم الوضيعة وأمية 

أبائهم وغباء أمهاتهم بلغة سوقية.
مثل هذه الكوميديا تســـبب اإلزعاج، 
متامـــا مثـــل الشـــعراء الشـــعبيني الذين 
باتوا يكتبون مقاالت صحافية تسخر من 
نفســـها بلغة دارجة أفضل ما فيها يكرره 

األميون على مسامع بعضهم البعض.

الدين والسياسة 
سلبا منا الدعابة

صباح العرب

كرم نعمة

اإلثنني 2016/07/04 
السنة 39 العدد 10326

عيد البحرينيين ال يكتمل دون شراء سيارة جديدة
على الرغم من أن شهر رمضان معروف بأنه شهر صوم وعبادة ووالئم فإنه يضاف إليه 
في مملكة البحرين أنه شــــــهر يبحث فيه الراغبون في شــــــراء سيارات جديدة عن أفضل 

العروض املتاحة.

عشرة ماليين دوالر من الكوكايين في رأس حصانالصين تصنع تلسكوبا بحجم ثالثين ملعبا لكرة القدم
} بكيــن - ركبـــت الصيـــن، األحـــد، القطعـــة 
األخيرة ألكبر تلســـكوب الســـلكي فـــي العالم 

والذي ستستخدمه الستكشاف الفضاء. 
”فاســـت“  التلســـكوب  تثبيـــت  وجـــرى 
وارتفاعـــه 500 متر وحجمه بحجـــم 30 ملعبا 
لكرة القدم فوق جبل في إقليم قويتشو الفقير 

بجنوب غربي الصين.
وقال تشـــنغ شـــياو نيـــان، نائـــب رئيس 
المركز الوطني للفلك التابع ألكاديمية العلوم 
الصينية التي شـــيدت التلسكوب ”إن العلماء 

ســـيجرون اآلن أبحاثا وتجارب للتلســـكوب“. 
وأوضح إن ”المشـــروع له القدرة على البحث 
عن أجســـام غريبـــة لفهم أصل الكون بشـــكل 
أفضـــل، وأيضـــا هو قادر علـــى تعزيز البحث 

العالمي عن حياة خارج كوكب األرض“.
وبلغت تكلفة التلســـكوب 180 مليون دوالر 
واستغرق بنائه نحو 5 سنوات، ومن المتوقع 
أن يبدأ العمل في سبتمبر. وتطمح الصين إلى 
إرســـال رجل للقمر بحلول 2036 وبناء محطة 

فضائية، وهو ما بدأ العمل عليه بالفعل.

} ويلينغتون - أعلنت الشـــرطة في نيوزيلندا 
أنهـــا ضبطـــت كمية قياســـية مـــن الكوكايين 
مخبأة في رأس حصان كبير مرصع بماســـات 

مزيفة مرسل من المكسيك.
وتبلـــغ قيمـــة الكوكاييـــن المحشـــوة في 
المنحوتـــة البالغ وزنها 35 كيلوغراما عشـــرة 
ماليين دوالر، وهي عملية ضبط قياســـية في 

نيوزيلندا.
وقـــد أرســـلت المنحوتـــة جوا فـــي مايو، 
وسمح تحقيق استمر ســـتة أسابيع بتوقيف 

مكســـيكيين اثنين وأميركي على ما أوضحت 
الشرطة.

وقالت الشـــرطة إن هـــذه المخدرات كانت 
موجهـــة خصوصا إلـــى أجانب أتـــوا للعمل 
في قطاع البناء في كرايستشـــيرش بعد زلزال 
العـــام 2011، وأدى وجودهـــم إلـــى ارتفاع في 

الطلب على المخدرات.
وقـــال خبيـــر في قضايـــا المخـــدرات في 
جامعة ماسي إن جزءا من المخدرات قد يكون 

موجها إلى أستراليا أيضا.

فلسطيني يجفف 
السمك بعد تمليحه 

في مدينة خان 
يونس جنوب قطاع 
غزة، استعدادا لبيع 

{الفسيخ} الذي يقبل 
المواطنون على 

شرائه بكثرة عشية 
عيد الفطر لتناوله 
كوجبة رئيسة في 

اإلفطار بعد ثالثين 
يوما من الصيام.

E

الممثلة المصرية غادة عادل مع الممثلة التونسية درة خالل حفل 
السحور الذي نظمته إحدى القنوات المصرية الخاصة ألبطال 

مسلسلي {الخروج} و{الميزان}

E

البحث عن سيارة بثمن مناسب من أهم أولويات التسوق في البحرين قبل عيد الفطر
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