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غسان ابراهيم

} لنــدن - تلعـــب بريطانيا دور الوســـيط بني 
املجتمـــع الدولي وإيران التـــي تكافح للعودة 
إلى النظام املصرفـــي العاملي، لكن محاوالتها 
بـــاءت بالفشـــل أمام مخـــاوف البنـــوك التي 
تخشى من توقيع عقوبات عليها إذا ما أعادت 

التعاون مع طهران مجددا.
وكانت لندن تأمل في مناقشـــة اســـتئناف 
العالقـــات املصرفيـــة مـــع إيـــران بعـــد رفـــع 
العقوبـــات األميركيـــة عنها فـــي يناير خالل 
اجتمـــاع كان مـــن املقـــّرر أن يعقـــد فـــي لندن 
الثالثـــاء بني البنك املركـــزي اإليراني ووزارة 

اخلزانة األميركية وبنوك دولية.
لكـــن ضغوطا أميركية جنحـــت في تأجيل 
االجتماع وسط تصعيد ضد رفع العقوبات عن 

إيران في الكونغرس.
اخلارجيـــة  باســـم  متحدثـــة  وأعلنـــت 
البريطانيـــة أنه مت تأجيـــل االجتماع، على أن 
يعقـــد فـــي وقت آخـــر، دون أن توضح ســـبب 

التأجيل ومتى سيعقد في املستقبل.
وتريد البنوك األوروبية احلصول أوال على 
تطمينات مؤكدة بأنها لن تتعرض ملشـــاكل إذا 

ما استأنفت العالقات مع نظيرتها اإليرانية.
نفســـها  عينـــت  التـــي  لنـــدن،  وحتـــاول 
”محاميا“ عن البنوك اإليرانية، مســـاعدتها في 
اخلـــروج من مرحلة عدم اليقـــني احمليطة بها 

منذ رفع العقوبات االقتصادية عن طهران.
وقال وزيـــر اخلارجيـــة البريطاني فيليب 
هامونـــد الثالثاء إّن الهـــدف إعادة دمج إيران 
في املجتمع الدولي والتغلب على بواعث قلق 

البنوك من تغرميها مجددا.
وحتى اآلن لـــم تتحقق الوعود التي ُقدمت 
إليـــران حلثها علـــى التوقيـــع علـــى االتفاق 
النـــووي مع واشـــنطن التـــي حاولـــت إيهام 
طهـــران بأن هنـــاك أكثر مـــن 100 مليار دوالر 
كأرصدة في البنوك الدولية ســـيكون بإمكانها 

االستفادة منها بعد رفع العقوبات.
إال أن إيـــران لم تســـتفد واقعيا من أّي من 
هذه األرصدة وال من أّي اســـتثمارات أجنبية 

دخلت إلى البالد.
ويقول مراقبون إن السبب هو أن القوانني 
األميركية، التي لم تدرج في االتفاق النووي، ال 

تزال مشددة للغاية على طهران. 
وتتمنى طهران من واشـــنطن تخفيف هذه 
العقوبـــات، لكن ذلك ســـيتطلب بشـــكل عملي 
قرارا مـــن الكونغرس، وهو أمر مســـتبعد أن 

يحدث (في عام االنتخابات)، خاصة أن أغلبية 
أعضـــاء الكونغرس ليســـوا في مـــزاج إلعادة 

النظر في العقوبات السابقة.
ويرى خبراء أميركيون أن الوضع يســـير 
بعكس رغبة إيـــران، إذ أن أعضاء الكونغرس 
يرغبـــون بالســـير فـــي االجتـــاه املعاكس أي 
فـــرض املزيد مـــن العقوبات علـــى إيران ألنها 
نّشطت مؤخرا برنامجها املتعلق بالصواريخ 

الباليستية.
ويعمـــل الكونغرس األميركـــي على وضع 
املزيـــد من العقوبات على إيـــران من أهم هذه 

العقوبات ما يتعلق بالشأن املالي.
وقالـــت مصادر فـــي واشـــنطن إن رئيس 
جلنة العالقات اخلارجيـــة في الكونغرس إيد 
رويس ســـيعرض مشروع قرار ضد إيران ليتم 
التصويت عليه في مجلـــس النواب األميركي 

يوم غد اخلميس.
وينـــص مشـــروع القرار على أن سياســـة 
الواليـــات املتحـــدة ســـتكون ضـــد الســـماح 

للحكومة والبنوك اإليرانية باستخدام الدوالر 
في تعامالتهـــا، ومن ثم لن يكون باســـتطاعة 
إيـــران القيام بأعمال جتاريـــة دولية بالدوالر 
أو حتى معامالت عبر النظام املالي اإليراني.

وتذهب رغبـــة رويس إلى أبعـــد من حظر 
إيران وإبعادهـــا عن النظام املالـــي األميركي 
احمللي، حيث سيســـعى رويس إلى منع إيران 

من استخدام الدوالر دوليا أيضا.
وقـــال إيد رويـــس ”إيـــران ال متتلك احلق 
باســـتخدام الـــدوالر. زعيـــم إيـــران الروحي 
خامنئي يهتف املوت ألميركا ويريد استخدام 
عملتنا، لن نســـمح لهـــؤالء بوضع الدوالر في 

جيوبهم“.
وبعـــد مرور عام على توقيع إيران لالتفاق 
النـــووي مع القوى الغربية، أصبحت الصورة 
أكثر وضوحا بأن طهران لم تتغير بل استمرت 

في التدخل إقليميا بطريقة هدامة.
ويقول قائد القوات األميركية في الشـــرق 
األوســـط، اجلنرال جوزيـــف فوتيل ”أصبحت 

إيـــران أكثـــر اندفاعـــا وانخراطا في ســـوريا 
والعراق واليمن بعد التفاهم النووي“.

وال يتبنـــى رويـــس وحده لهجة متشـــددة 
جتاه إيران داخل الكونغرس.

ويعمل زعيم األغلبية فـــي مجلس النواب 
كافـــني مكارثي لدعم مشـــروع قرار ثان لفرض 
عقوبـــات إضافيـــــة علـــى إيـــران ”وأّي دولة 
تدعمها في مجال تطوير نشاطاتها العسكرية 
وحتديـــدا الصواريـــخ الباليســـتية، ودعمها 
لإلرهـــاب وخروقاتهـــا فـــي شـــؤون حقـــوق 

اإلنسان“.
ويعني هذا أن مشـــروع القانون 

املتحدة  الواليات  سيخول  املقترح 
معاقبـــة أّي شـــركة متـــد إيران 
بـــأّي مســـاعدة فـــي برنامجها 

الصاروخي، وفرض عقوبات 
الثـــوري  احلـــرس  علـــى 

اإليرانـــي ”لقيامه 
بأنشطة إرهابية“.

صالح البيضاين

} صنعاء – لم ينجح اللقاء الذي جمع الرئيس 
اليمنـــي عبدربـــه منصـــور هـــادي باملبعوث 
األممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض 
الثالثاء فـــي إذابة اجلليد بني الطرفني خاصة 
في ظل متسك احلكومة اليمنية باالحتكام إلى 
القرار الدولي 2216 دون سواه حلل األزمة كرد 

على ”خارطة طريق“ ولد الشيخ.
وجـــدد هـــادي رفـــض احلكومـــة اليمنية 
اســـتئناف مشـــاورات الكويت املقرر للجمعة 
القادمة ما لم تســـتند جهود ولد الشـــيخ على 
أرضية قرار مجلس األمن، وهو ما يعني رفض 
مبادرة ولد الشيخ التي تدفع في اجتاه حكومة 
وحدة وطنية (ممثلة لطرفي النزاع وملستقلني) 

تتولـــى تنفيذ تفاصيل القـــرار 2216، وخاصة 
استالم املدن واألســـلحة الثقيلة وتشرف على 
إعـــداد انتخابـــات برملانيـــة ورئاســـية خالل 

عامني.
وأكـــدت مصـــادر سياســـية مطلعـــة فـــي 
تصريـــح لـ“العرب“ أن هـــادي التقى في وقت 
الحق بالهيئة االستشـــارية والوفد احلكومي 

إلطالعهم على نتائج لقائه بولد الشيخ.
واســـتبعدت املصادر أن تلتئم املشاورات 
في منتصف الشـــهر احلالي كمـــا هو مقرر ما 
لم تظهـــر معطيات جديدة تؤكـــد تراجع األمم 
املتحدة عـــن الرؤية التي تقـــدم بها مبعوثها 
والتي أعلـــن الرئيس هادي رفضها في زيارته 
ملأرب واعتبرها مراقبون رســـالة عملية تشير 
إلى رفـــض احلكومة ألي ضغوطـــات وعزمها 

الســـير قدما نحو احلسم العسكري الستعادة 
العاصمة صنعاء.

ونقلـــت وكالة األنباء الرســـمية ســـبأ عن 
الرئيـــس اليمني قوله إن حكومته التزمت بكل 
شروط إحالل السالم خالل مشاورات الكويت، 

لكنها لم حتصد سوى السراب.
ولفت هـــادي إلى أن ”أســـس ومرجعيات 
الســـالم واضحة“، وتتمثل في ”القرار األممي 
2216 واملبادرة اخلليجيـــة ومخرجات احلوار 

الوطني“.
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أن لقـــاء الرياض 
فشـــل في حتريك عملية الســـالم اليمنية، وأن 
موقف هـــادي يعطي صـــورة عن نفـــاد صبر 
حكومتـــه والتحالـــف العربي الداعـــم لها من 
وضع الالحرب والالســـلم وأنه قد يضطر إلى 

الســـير في خيار احلرب إلجبار حتالف صالح 
واحلوثيني على العودة إلى التفاوض بجدية.

وتعيب احلكومة اليمنيـــة وحلفاؤها على 
املبعوث األممي عجزه عن إلزام الطرف املقابل 
بتنفيذ مـــا مت االتفاق عليه ســـواء في جنيف 
أو الكويت، وأن سلبيته تشجع املتمردين على 
املزيد من ”املماطلة أو االلتفاف أو التسويف“، 

كما جاء على لسان هادي أمس.
وجلـــأ طرفا النـــزاع خالل األيـــام املاضية 
إلى حتريك اجلبهات العســـكرية، ولو بشـــكل 
محـــدود، في خطـــوة اعتبر خبـــراء أن هدفها 
قيـــاس ردود الفعـــل لـــدى اخلصـــوم ولـــدى 
األطراف الراعية ملشاورات الكويت. لكن األمر 
قـــد ينزلق فـــي أي حلظة نحـــو مواجهة قوية 

خاصة في محيط العاصمة صنعاء.

وشهدت معظم اجلبهات مواجهات وصفت 
باألعنف وعلى وجـــه اخلصوص في منطقتي 

نهم وصرواح (شرقي صنعاء).
ويذهب الكثير من املراقبني العسكريني إلى 
أن ســـاعة الصفر لم حتن بالفعل في ما يتعلق 
مبعركة حترير صنعاء، مرجعني ذلك ألســـباب 
سياســـية ولوجســـتية وضغوط تتعرض لها 
احلكومة اليمنيـــة ودول التحالف الســـتنفاد 
فرص احلل السياسي قبل اإلقدام على أي عمل 

عسكري في اجتاه حترير العاصمة.
وأشـــار املراقبـــون إلـــى أن املعـــارك تأتي 
في ســـياق منـــع احلوثيـــني مـــن حتقيق أي 
تقدم إضافي واالســـتمرار في اســـتنزافهم في 
املواجهات التي لم يدخل فيها اجليش الوطني 

وقوات التحالف بشكل جدي حتى اآلن.
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سالم: ال خروج من 

{الطائف} نحو المجهول

} بــريوت – أكد رئيـــس احلكومـــة اللبنانية 
متام ســـالم أن قوى خارجية متنع اللبنانيني 
مـــن انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، وأن 
اللبنانيني ووفقا لتجربتهم التاريخية في هذا 
املضمار، لـــن يتمكنوا من إنتاج رئيس للبنان 
دون ضـــوء أخضـــر خارجي يعكس تســـوية 

إقليمية دولية حول هوية الرئيس العتيد.
واعتبر سالم في حوار مطول مع ”العرب“ 
أن اتفاقا سعوديا إيرانيا حول امللف اللبناني 
كفيل باإلفـــراج عن هذا امللف وانتخاب رئيس 

جديد للبنان.
ودافع ســـالم عـــن اتفـــاق الطائف ورفض 
اعتبـــاره مســـؤوال عن أزمة العمـــل احلكومي 
حاليا. واعتبـــر أن غياب رئيـــس للجمهورية 
هـــو املســـؤول عـــن تعّثـــر األداء احلكومـــي 
وجمـــوده. ورغـــم موافقته على فكـــرة تطوير 
اتفاق ”الطائف“ وحتســـني أدائه وعدم جمود 
الدســـاتير، إال أنـــه رفض فكـــرة اخلروج من 

الطائف نحو املجهول.
وفـــي موضـــوع زيـــارة وزيـــر اخلارجية 
الفرنســـي جان مـــارك أيرولت للبنـــان، أثنى 
ســـالم على جهود فرنســـا ورئيسها فرانسوا 
هوالنـــد من أجـــل العمل ملصلحة دعـــم لبنان 
وحمايته. واعتبر أن اجلهد الفرنسي ينسجم 
مع املوقـــف الدولي احلريص على منع انهيار 
لبنان من خالل الدعم السياســـي واالقتصادي 

والعسكري واألمني.
واعتبر ســـالم أن االتفاق بـــني حركة أمل 
والتيـــار الوطني احلـــر حول امللـــف النفطي 
يحتـــاج إلـــى مواكبـــة األطـــراف السياســـية 
األخـــرى، موضحا أنه لم يطلـــع على تفاصيل 
االتفـــاق، لكنـــه أبـــدى تأييـــدا ألي توافقـــات 

سياسية حترك العجلة احلكومية.
وتوجـــه ســـالم إلى دول مجلـــس التعاون 
اخلليجـــي مؤكـــدا أن املواقف الســـلبية التي 
تطالها من لبنان ال متّثل األغلبية، داعيا العالم 
العربي، ال ســـيما الدول اخلليجية، بأال يقسو 
علـــى لبنـــان واللبنانيـــني وأال يتخلى عنهما، 
مؤكدا حرص اللبنانيني على أمن واســـتقرار 
اخلليج العربي كداعم وحاضن لشؤون بلدهم.

بريطانيا ترتب عودة إيران إلى دائرة االقتصاد العالمي
[ ضغوط أميركية تؤجل عقد اجتماع يخرج البنوك اإليرانية في حالة عدم يقين

[ الحوار كامال ص7 

إيد رويس

من يهتف الموت 

ألميركا لن نسمح له 

باستخدام الدوالر
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

مصر تطوق مواقع التواصل االجتماعي بالضرائب

اإليرانيون في مواجهة تحديات مختلفة: حفيد الخميني، حسن، ليس على وفاق تام مع والية الفقيه 
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موسم أصيلة يفتح ملف الدين والدولة
16 ص ص3

أميركا كداعش بعني الحشد اللششعبي

يـــس وحده لهجة متشـــددة 
الكونغرس.

ألغلبية فـــي مجلس النواب 
عم مشـــروع قرار ثان لفرض 
”وأّي دولة  ــة علـــى إيـــران
تطوير نشاطاتها العسكرية 
ريـــخ الباليســـتية، ودعمها 
تهـــا فـــي شـــؤون حقـــوق 

 مشـــروع القانون 
املتحدة  لواليات 

كة متـــد إيران 
ــي برنامجها 

ض عقوبات 
لثـــوري 

اخلليج العربي كداعم وحاضن لشؤون بلدهم.
الحوار كامال ص7 ]
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} تــل أبيب – أقر البرلمان اإلسرائيلي قانونا 
مثيرا للجدل يرغـــم المنظمات غير الحكومية 
التـــي تتلقـــى القســـم األكبر مـــن تمويلها من 
حكومات أجنبية على التصريح عنه رســـميا، 

بحسب متحدث باسم الكنيست.
وجرت المصادقة على القانون بـ57 صوتا 

مقابل 48 بعد مناقشات طويلة.
ويقـــول منتقـــدو القانـــون إنه يســـتهدف 
الجمعيات المناهضة لالستيطان في األراضي 

الفلسطينية.
وســـّرعت إسرائيل في الســـنوات األخيرة 
مـــن وتيرة عملياتها االســـتيطانية في الضفة 

الغربيـــة، متحدية المجتمع الدولي. ويشـــكل 
االســـتيطان أحد أبـــرز العراقيل أمـــام عملية 
السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين التي 

تسعى دول عربية وغربية إلى استئنافها.
وقال رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو، إن الهـــدف من القانـــون هو ”منع 
قيـــام وضع عبثي تتدخل فيه دول أجنبية في 
شـــؤون إســـرائيل الداخلية من خالل تمويل 
منظمـــات غير حكومية بغـير علم الرأي العام 

اإلسرائيلي“.
وكانت صيغة ســـابقة للقانون تنص على 
إلـــزام ممثلي المنظمات غيـــر الحكومية التي 

يشـــملها القانون بوضع شـــارة خاصة تشير 
إلى أن منظمتهم ممولة من دولة أجنبية معينة 
والتصريح عنها أثنـــاء مداخالتهم أمام لجنة 

في الكنيست.
وندد زعيـــم المعارضة إســـحاق هرتزوغ 
بالقانون الـــذي وصفه بأنه ”براعم الفاشـــية 

التي تزهر في إسرائيل“.
واعتبـــر أيمـــن عـــودة، رئيـــس القائمـــة 
المشـــتركة للكتلـــة العربية في الكنيســـت، أن 
الهدف مـــن القانون هو ”ترهيـــب“ المنظمات 
في المعاملة  الناشـــطة من أجل ”المســـاواة“ 

حيال العرب.

ورأى االتحـــاد األوروبـــي أن القانـــون قد 
يلحق أضرارا بالديمقراطية اإلسرائيلية.

ويمكـــن أن ينطبق القانون المصادق عليه 
على 25 منظمة. وإن كان هذا القانون ال يشـــير 
تحديدا إلى المنظمات اليســـارية، غير أن هذه 
المنظمـــات هي األكثـــر اســـتهدافا، إذ يتلقى 
العديـــد منها تمويال من الخـــارج بما في ذلك 

من حكومات أوروبية.
أما المنظمات اليمينية وال سيما تلك التي 
تدعم احتـــالل الضفة الغربية واالســـتيطان، 
فهي غير مشـــمولة به إذ تعتمـــد على الهبات 
الخاصة، وال سيما من رجال أعمال أميركيين.

} باكــو – أعربـــت موســـكو على لســـان وزير 
خارجيتها ســـيرجي الفروف عن استيائها مما 
اعتبرته ”تقاعس“ المبعوث األممي إلى سوريا 
ستيفان دي ميســـتورا في إجراء جولة جديدة 

من مفاوضات جنيف حول التسوية السورية.
وهذه هي أول مرة التي توجه فيها روســـيا 
انتقـــادات بمثل هذه الحدة إلى دي ميســـتورا 
الذي ربـــط حلحلـــة الملف بضـــرورة حصول 
اتفـــاق أميركي روســـي حـــول تفاصيلـــه، بما 
أنهما يرأســـان المجموعة الدولية حول سوريا 

ويملكان التأثير األقوى على األرض.
وقال الفروف خالل مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيـــره األذربيجاني إيلمـــار ماميدياروف 
الثالثـــاء فـــي العاصمة باكو ”إننـــا قلقون مما 
يبديه ســـتيفان دي ميســـتورا مـــن تقاعس في 
الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالدعوة إلى إجراء 

جولة جديدة من المفاوضات السورية“.
وأضـــاف أن ”مـــا يطلقه دي ميســـتورا من 
تصريحـــات عن ضـــرورة أن تتوصل روســـيا 
والواليـــات المتحـــدة، أوال، إلـــى كيفيـــة إدارة 
الشـــؤون المتعلقة بالتســـوية السياســـية في 
ســـوريا، يوحي بأن األمم المتحدة وأمانتها لن 
تجريا جولة جديدة من المشاورات السورية إال 

بعد التوصل إلى مثل هذا التوافق“.
وشدد الفروف قائال ”إنه موقف غير صائب 
ألنه ال يحق ألحد باستثناء السوريين أنفسهم، 
تحديد مستقبل بالدهم من خالل المفاوضات“.
الروســـي  الموقـــف  أن  متابعـــون  ويـــرى 
المســـتجد حيال المبعوث األممـــي يعكس في 
واقـــع األمـــر حالة يـــأس من إمكانيـــة حصول 
توافـــق مـــع الجانـــب األميركي حيـــال النقاط 
الخالفيـــة فـــي األزمة الســـورية، ومنها مصير 
الرئيس السوري بشار األســـد، وتحديد قائمة 

التنظيمات اإلرهابية في ســـوريا، والتي تعتبر 
نقطة مهمة لتحقيق تقدم في العملية السياسية 
التي تعّطلت مكابحهـــا في أبريل الماضي بعد 
قرار وفد المعارضة تعليق مشـــاركته فيها ردا 
علـــى خرق النظام لوقف إطـــالق النار الذي تم 

التوصل إليه في فبراير الماضي.
وبحســـب خارطـــة الطريـــق التـــي رعتها 
واشـــنطن وموســـكو وأقرتها األمـــم المتحدة، 
فإن هـــذه المفاوضـــات المتعثـــرة يفترض أن 
تفضي إلى تشـــكيل هيئة حكـــم انتقالي بداية 
من أغســـطس القادم، وصياغة دســـتور جديد 

وإجراء انتخابات منتصف العام القادم.
وترجمت خارطة الطريق على األرض بداية 
باتفاق لوقف األعمال العدائية في ســـوريا مع 
اســـتثناء مناطق داعش وجبهـــة النصرة (فرع 

تنظيم القاعدة في سوريا).
ولكن النظام اســـتغل حضور ”النصرة“ في 
أماكن تواجد فصائل المعارضة وشـــن العديد 

من العمليات العســـكرية، ليحـــول بذلك اتفاق 
المجموعة الدولية إلى مجرد حبر على ورق.

ويـــرى متابعـــون أن تصريحـــات الفروف 
تحمل المبعوث األممي أكثر من طاقته، خاصة 
وأن األزمة في ســـوريا جد معقـــدة وفيها عدة 
أطـــراف تتصـــارع علـــى النفوذ وعلى رأســـها 

موسكو والواليات المتحدة.
وليـــس هنـــاك من شـــك، وفـــق المتابعين، 
فـــي أن الجزء األكبر من المســـؤولية يقع على 
عاتـــق الطرفيـــن، ولكن هذا ال يمنـــع من القول 
إن موســـكو تبدي رغبة أكبر فـــي التوصل إلى 
حل ســـريع لألزمة باعتبارها متضررة من طول 
أمدها، وذلك على خالف اإلدارة األميركية التي 
ال تبدو متعجلة إلنهاء الملف وربما لديها نوايا 

لترحيله إلى اإلدارة المقبلة.
وقـــال فالديمير أحمدوف، كبيـــر الباحثين 
في معهد االستشـــراق بموسكو في تصريحات 
لـ“العـــرب“، ”إن روســـيا حريصـــة على عودة 

العملية التفاوضيـــة للبحث عن مخرج لألزمة، 
وهـــذا يتطلـــب مـــن دي ميســـتورا مواصلـــة 
اجتماعاته مع األطراف الســـورية وعدم انتظار 

اتفاق روسي أميركي لتقديم الحل جاهزا“.
واعتبـــر أن الملف الســـوري جد حســـاس 
بالنسبة إلى موسكو التي تخشى انزالق البالد 
نحو الحل العســـكري كون أن الرئيس السوري 
يميـــل إلى الرغبـــة اإليرانية في ذلـــك، وهو ما 

يفسر التصعيد الجاري في حلب ودمشق.
وحذر المحلل الروســـي من أنـــه ”في حال 
توقفـــت المفاوضـــات، فإننـــا قد نجد توســـعا 
إيرانيـــا كبيرا في ســـوريا وعمليات عســـكرية 
ال تنتهـــي بعكـــس رغبة موســـكو التـــي ترعى 

المفاوضات مع واشنطن“.
وقـــال الفروف خالل المؤتمر الصحافي، إن 
اجتماعـــه المنتظر مع نظيـــره األميركي جون 
كيري في موســـكو هذا األسبوع، سيطرح سبل 

مكافحة جبهة النصرة. 

روسيا غاضبة من {تقاعس} دي ميستورا في حل األزمة السورية
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أخبار
[ موسكو تخشى من مماطلة أميركية في الملف إلى حين انتخاباتها الرئاسية 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ دعت األمم المتحدة، الثالثاء، 
إلى إجالء المدنيين بسرعة وأمان 
من مدينة حلب شمال سوريا التي 
تشهد تصاعد القتال في الكثير من 

أنحائها بين فصائل المعارضة 
والنظام.

◄ نفى مصدر أمني إسرائيلي 
التقارير التي نقلت عن مسؤول 

سابق، بأن إسرائيل قامت 
بنشاطات عسكرية في شبه جزيرة 
سيناء ضد أهداف لتنظيم الدولة 

اإلسالمية.

◄ صادق االئتالف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة السورية على 

تشكيلة الحكومة المؤقتة، برئاسة 
جواد أبوحطب.

◄ أطلقت األمم المتحدة، الثالثاء، 
نداء دوليا لجمع مبلغ 952 مليون 
دوالر لتمويل الحاجات اإلنسانية 

في السودان للعام 2016، أغلبها 
للمتأثرين بالنزاع في إقليم دارفور 

بغرب البالد.

◄ أعلنت الحكومة اإلسرائيلية 
عن حظر تنظيم ”الحراك الشبابي“ 

الفلسطيني، بدعوى أنه واجهة 
ألنشطة إيرانية معادية لكل 
من الدولة العبرية والسلطة 

الفلسطينية.

◄ قالت المحكمة الخاصة بلبنان، 
إنها ستوقف محاكمة المسؤول 

العسكري في حزب الله مصطفى 
بدرالدين المتهم بالتورط في 

اغتيال رئيس الوزراء األسبق 
رفيق الحريري، بعد أن تأكدت 

من أنه قتل بالفعل في مايو في 
سوريا.

باختصار

تبدي موسكو قلقا متزايدا حيال استمرار 
انسداد األفق السياسي في سوريا، األمر 
ــــــه انتقادات الذعة  ــــــذي دفعها إلى توجي ال
للمبعوث األممي تطالبه بعدم البقاء مكانه 
وانتظار ما ستسفر عنه لقاءات مسؤوليها 
ــــــني، التي لم حتقق  مــــــع نظرائهم األميركي

فعليا أي تقدم ميكن االستناد إليه.

{آمل في أن يتم إفساح المجال في األردن لمزيد من الحوار والشراكة بين الحكومة ومؤسسات 
المجتمع المدني، حول التشريعات التي لها مساس مباشر بواقع الحريات وحقوق اإلنسان}.
أليس ويلز
سفير الواليات املتحدة لدى األردن

{الملف الرئاسي تحرك لكن ليس هناك شيء نهائي حتى اآلن، نتيجة تقاطع داخلي وخارجي في 
ظل وجود ارتباطات خارجية لبعض الفرقاء اللبنانيين}.

آالن عون
قيادي في التيار الوطني احلر اللبناني

دي ميستورا: مفتاح الحل ليس معي

إخوان األردن يفقدون 
منبرا مهما لحملتهم 

االنتخابية
} عامن – حظرت وزارة التنمية االجتماعية في 
األردن، قيـــام الجمعيات الخيرية أو متطوعيها 
أو المنتفعين منها بالدعاية االنتخابية لصالح 
أي مـــن المرشـــحين لالنتخابـــات البرلمانيـــة 

المقررة في 20 سبتمبر المقبل.
وقالـــت الـــوزارة في بـــالغ معمـــم لجميع 
هياكلهـــا ”نظرا إلـــى قرب موعـــد االنتخابات 
النيابية وتجنبا الستخدام الجمعيات الخيرية 
من مبان ومنتفعين وكوادر ومتطوعين لمصلحة 
أي من المرشـــحين أو ضد أي من المرشحين، 
فإنـــه يحظر على الجمعيات الخيرية اســـتنادا 
إلـــى نص المادة الثالثة مـــن قانون الجمعيات 
رقم 51 لســـنة 2008 وتعديالته، القيام بالدعاية 
االنتخابية لصالح أي من المرشحين من خالل 
الجمعيـــات الخيرية أو من خالل متطوعيها أو 
المنتفعين منها أو اســـتخدام موجوداتها ألي 
مرشـــح“. وشـــددت الوزارة فـــي التعميم على 
أنه ســـيتم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية بحق 

الجمعيات المخالفة.
ويقول متابعون إن القرار يهدف باألســـاس 
إلـــى منـــع جماعـــة اإلخـــوان المســـلمين من 
اســـتغالل الجمعيـــات الخيريـــة فـــي الترويج 

لحملتها الدعائية.
وتدور العشـــرات مـــن الجمعيـــات في فلك 
جماعـــة اإلخـــوان، حيـــث شـــكلت، علـــى مدار 
العقود الماضيـــة، رافعة اجتماعية لها نجحت 
من خاللها في التغلغل في النسيج المجتمعي 
األردنـــي. ولعبت هذه الجمعيات دورا مهما في 
الســـنوات الماضية في التســـويق للمرشحين 

عن اإلخوان للدخول إلى البرلمان.
وبخطوة وزارة التنميـــة االجتماعية هذه، 
ستخســـر الجماعة منبرا مهما لدعم مرشحيها 
فـــي االنتخابـــات البرلمانيـــة المقبلـــة والتي 
تعتبرهـــا مهمـــة جدا لكســـر عزلتهـــا، وإعادة 
إصالح ما كسر في العالقة بينها وبين النظام.
وسبق هذا التعميم قرار من وزارة األوقاف 
بمنع الخطباء والوعاظ الذين ينوون الترشـــح 
لالنتخابات مـــن اعتالء منابر المســـاجد، إلى 

حين انتهاء االستحقاق.
ورأى كثيـــرون فـــي القرار محاولـــة لقطع 
الطريق على المرشـــحين مـــن جماعة اإلخوان 

الستغالل المساجد في حملتهم الدعائية.
وكان حزب جبهة العمل اإلسالمي، الجناح 
السياســـي لجماعة اإلخوان غير القانونية، قد 

أعلن منذ شهر أنه سيشارك في االنتخابات.
ويذكـــر أن الجماعـــة كانـــت قـــد قاطعـــت 
االنتخابات النيابيـــة الماضية بدعوى رفضها 
لنظـــام الصوت الواحـــد (تم التخلـــي عنه في 

القانون االنتخابي الجديد).

إسرائيل تضيق الخناق على املنظمات املناهضة لالستيطان

فالديمير أحمدوف:
في حال انتهت المفاوضات 
قد نجد توسعا إيرانيا كبيرا 

في سوريا

صورة جماعية التقطت، الثالثاء، تضم الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، خالل زيارة األخير لبيروت

القضاء املصري يحكم 
بسجن ٦ رجال شرطة

} القاهــرة – قضت محكمة مصرية، الثالثاء، 
بالســـجن 7 سنوات بحق ضابط شرطة وثالث 
ســـنوات بحق 5 أمناء شـــرطة أدينوا بضرب 

مواطن حتى الموت نهاية العام الماضي.
وأحيل 13 من رجال الشـــرطة بينهم أربعة 
ضباط على المحاكمة في ديسمبر الماضي في 
األقصر جنوب القاهرة لالشـــتباه بمشاركتهم 
في ضـــرب مواطـــن يدعى طلعت شـــبيب (47 

عاما)، ما أدى إلى وفاته.
وقال مســـؤول قضائي إن المحكمة قضت 
بحبس ”المالزم أول ســـمير هاني 7 ســـنوات 
و5 أمناء شـــرطة 3 سنوات“ بعد إدانتهم بتهم 
”ضرب أفضى إلى الموت“ بحق المجني عليه. 
وأضـــاف أن المحكمة بـــّرأت 3 ضباط و4 من 

رجال الشرطة من التهم الموجهة إليهم.
وأوقفت الشرطة المجني عليه في نوفمبر 
الماضي بمقهى في األقصر واقتادته إلى مركز 
للشرطة قبل أن يتم نقله بعد أقل من ساعة إلى 

مستشفى حكومي، وقد فارق الحياة.
وتم توقيف رجال الشـــرطة الثالثة عشـــر 
بعـــد تقرير للطب الشـــرعي أكـــد أن الضحية 
تعـــرض لضرب عنيف على العنق والظهر إلى 

حد كسر عموده الفقري.
وأثـــار الحـــادث ردود فعـــل غاضبـــة في 
األقصـــر، حيـــث خرجـــت تظاهـــرات تطالـــب 

بالقصاص له.



} بغــداد -  خّلفــــت الزيــــارة املفاجئــــة لوزير 
الدفاع األميركي إلى بغــــداد وإعالنه عن عزم 
واشنطن إرسال املئات من اجلنود اإلضافيني 
إلــــى العــــراق، ردود فعــــل رافضــــة مــــن قبل 

امليليشيات الشيعية.
ويخشــــى كبار قادة تلك امليليشيات من أن 
يؤدي االنخــــراط األميركي املتزايد في احلرب 
ضّد داعش علــــى األراضي العراقية إلى احلّد 
من دور تشكيالتهم الطائفية املسّلحة في تلك 

احلرب.
ويعني ذلك في احملّصلة، كبح متّدد النفوذ 
اإليراني في العراق الذي بدأ يتحّول من مجّرد 
التأثير على القرار السياسي للبلد إلى سيطرة 
ميدانيــــة عــــن طريــــق امليليشــــيات املنخرطة 
فــــي قتــــال داعــــش ضمن احلشــــد الشــــعبي، 
واملدينــــة لطهران بدعمها ماليا ولوجيســــتيا 

وتوفيرالغطاء لها سياسيا.
وصــــدر أوضح اعتــــراض علــــى اخلطوة 
األميركيــــة عن هادي العامري قائد ميليشــــيا 
بدر، أقوى امليليشــــيات الشــــيعية في العراق 
وأكثرهــــا ارتباطــــا بإيــــران، من خــــالل بيان 
أصــــدره عقب زيــــارة وزير الدفــــاع األميركي 
ولقائــــه  لبغــــداد  اإلثنــــني،  كارتــــر،  آشــــتون 
برئيس الــــوزراء حيدر العبادي ووزير الدفاع 
خالــــد العبيــــدي قال فيــــه ”قّررنــــا أن العراق 
ليس مكانــــا لداعش واألميركان ألن الشــــعب 
العراقــــي يرفض اســــتبدال داعــــش اإلرهابي 

باألميركان“.
ورّد العامــــري بذلــــك علــــى إعــــالن كارتر 
قــــرار بالده إرســــال ٥٦٠ جنديــــا إضافيا إلى 
العراق ليصبــــح بذلك عدد اجلنود األميركيني 
هنــــاك نحــــو ٤٦٥٠، وأيضــــا قرارهــــا بنقــــل 
مستشارين وأفرادا آخرين إلى قاعدة القيارة 

اجلوية.

وكان مــــن اليســــير علــــى أغلــــب احملّللني 
السياســــيني والعســــكريني الربط بــــني زيارة 
الوزير األميركي، وإعالن الســــلطات العراقية 
اســــتعادة الســــيطرة على القاعــــدة املذكورة 
الواقعة على بعد العشــــرات من الكيلومترات 
فقط عن مدينة املوصل آخر معقل كبير لتنظيم 
داعش في العراق، األمر الذي مّثل تقّدما مهّما 

في احلرب على التنظيم.
وقــــال مراقبــــون إّن زيــــارة وزيــــر الدفاع 
األميركي التي اتخذت طابع االستعجال بّينت 
بوضوح أن الواليات املّتحدة حريصة على أن 
ال تتجاوزهــــا أحداث احلــــرب على داعش في 
العــــراق وأن ال يتم حســــمها دون مشــــاركتها 
وبعيــــدا عــــن رقابتهــــا وحتّكمهــــا ألن مصير 
احلرب مهّم في حتديد حجم النفوذ في مرحلة 

ما بعدها.
وال يغيب عن ذهن صانع القرار األميركي، 
أّن حلقات مهّمة من املواجهة مع تنظيم داعش 
علــــى األراضي العراقية، مبا فــــي ذلك معركة 
مدينة الفّلوجة، ّمتت مبشــــاركة إيرانية فاعلة 
ســــواء بشــــكل مباشــــر عن طريق مستشارين 
عســــكريني، أو بالوكالة عن طريق امليليشيات 

الشيعية املشّكلة للحشد الشعبي.
وكانــــت احلرب علــــى تنظيــــم داعش في 
العراق قد ســــارت في بدايتها ملصلحة إيران 
بشــــكل كبير حيث شــــارك خبراؤهــــا في عّدة 
معــــارك مبحافظــــات ديالــــى وصــــالح الدين 
واألنبار، وســــجّل حضــــور مباشــــر للجنرال 
قاســــم ســــليماني قائد فيلق القدس باحلرس 

الثوري اإليراني.
وعّمت اخلشية في داخل العراق وخارجه 
من البروز الكبير مليليشــــيات احلشد الشعبي 
الذي تشــــّكل بفتوى دينية من املرجع الشيعي 

علي السيستاني.
ونظــــر الكثيرون إلــــى احلشــــد باعتباره 
للعــــراق،  مقّنعــــا  إيرانيــــا  احتــــالل  جيــــش 
ألــــّم  الــــذي  االنهيــــار  ظــــّل  فــــي  خصوصــــا 
بالقــــوات النظامية العراقيــــة، مع غزو تنظيم 
داعش ملناطق شاسعة من البالد صيف العام 

.٢٠١٤

ومن هذه الزاوية، فسيعني إفساح املجال 
مليليشيات احلشد الشــــعبي للمشاركة بكثافة 
فــــي معركة املوصل، الســــماح مبّد الســــيطرة 
امليدانية اإليرانية على مناطق بشمال العراق 
وغربــــه كثيرا مــــا أظهرت الواليــــات املتحدة 
اهتماما بتركيز قواعد عســــكرية فيها، ضمن 
لتواجد عســــكري  عمليــــة ”إعــــادة صياغــــة“ 
أميركــــي علــــى األراضــــي العراقيــــة يوصف 
بـ“الذكــــي واملرّكز“ العتماده علــــى أعداد قليلة 
من نخب القوات بدل التعويل على أعداد كبيرة 

تكون أكثر عرضة للمخاطر.
ويعي قادة األحزاب الدينية وامليليشــــيات 
الشــــيعية العراقيــــة أّن اخلطــــوات األميركية 
املعلــــن عنها خالل زيــــارة كارتر األخيرة جزء 

من صراع النفوذ بني واشــــنطن وطهران التي 
يصطّفون إلى جانبها ضــــّد أي محاولة للحّد 

من دورها في العراق.
وتعبيــــرا عــــن رفضــــه إرســــال املزيد من 
اجلنــــود األميركيــــني إلى العــــراق، قال هادي 
العامــــري قائــــد ميليشــــيا بدر فــــي بيانه، إن 
”العراقيني قــــادرون على حترير املوصل مثلما 
حــــّرروا بيجي والفلوجــــة والقيــــارة“، مبّينا 
أن ”اخلبــــرة الكبيرة التي اكتســــبها احلشــــد 
الشعبي واألجهزة األمنية من خالل العمليات 
العســــكرية ضــــد اإلرهــــاب، تؤكــــد أن حترير 

املوصل مسألة وقت ال أكثر“.
وطيلة الســــنوات التي سبقت غزو العراق 
وصوال إلى ســــنة ٢٠٠٣ وما أعقبها، تراوحت 

عالقة واشــــنطن وطهران وسياســــتهما جتاه 
املوضوع العراقي بــــني الوفاق حول إضعاف 
هــــذا البلــــد ذي املقــــّدرات الضخمــــة والعمل 
املشــــترك علــــى حتييــــده عــــن لعــــب دور في 
املعادلة اإلقليميــــة، وبني الصراع على النفوذ 

داخله.
وميّثــــل التنافس األميركــــي اإليراني على 
كســــب دور في احلــــرب على تنظيــــم داعش، 
أحــــدث حلقة في ذلك الصــــراع املتواصل بني 
الطرفــــني، لكنها لن تكون األخيرة، إذ أن املهم 
ليــــس احلرب في حــــّد ذاتها لكن ما ســــتؤول 
إليه وتفــــرزه من أوضاع جديــــدة في العراق 
تريــــد كّل مــــن واشــــنطن وطهــــران جتييرها 

ملصلحتها.

الميليشيات الشيعية تستشعر خطرا أميركيا على دورها في حرب داعش
[ وفاق أميركي إيراني على إبقاء العراق خارج المعادلة اإلقليمية وصراع على تقاسم النفوذ داخله [ التحكم بزمام الحرب استعدادا لما بعدها
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أخبار

االستعداد األميركي املتزايد لالنخراط في احلرب على تنظيم داعش في العراق، ال يهدف 
إلى تخليص البلد من التنظيم املتشّدد بقدر ما يهدف إلى حماية نفوذ الواليات املتحدة في 

البلد وقطع الطريق على املزيد من التمّدد اإليراني داخله.

«علينا أن نســـتمر في أخذ الحيطة والحذر من كل من يريد بنا الشـــر.. وما يشـــهده العالم في 

الوقت الراهن من أحداث وتطورات لن يزيدنا إال عزيمة}.

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«توصلنا من خالل تجربتنا في ماراثون مشـــاورات الكويت إلى أن الحســـم العســـكري ال بد منه 

إلنهاء االنقالب وما ترتب عنه}.

ياسني مكاوي
 مستشار الرئيس اليمني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ ُقتل الثالثاء ما ال يقل عن تسعة 
أشخاص وُأصيب 32 آخرون في انفجار 
سيارة ملغومة في سوق بحي الرشيدية 

شمالي العاصمة العراقية بغداد، 
لتتواصل بذلك أسوأ موجة للتفجيرات 

والهجمات اإلرهابية التي أوقعت في 
أقل من عشرة أيام المئات من الضحايا 

بين قتلى وجرحى.

◄ كشف عيدروس الزبيدي محافظ 
عدن بجنوب اليمن، أّن عملية تهريب 

األسلحة اإليرانية للمقاتلين الحوثيين 
والتي تم اكتشافها مؤخرا، كانت تتم 

عبر قارب صيد يمني ينقل شحنات 
األسلحة والذخائر على دفعات من 

سفينة إيرانية راسية في المياه الدولية 
قريبا من السواحل األفريقية.

◄ بدأت الثالثاء في البحرين محاكمة 
الناشط الحقوقي نبيل رجب بتهمة 

”إذاعة أخبار كاذبة من شأنها النيل من 
هيبة الدولة“. وقّررت المحكمة تأجيل 

القضية إلى الثاني من أغسطس القادم 
للمرافعة مع استمرار حبس المتهم.

◄ أحالت هيئة التحقيق واالدعاء 
العام في مكة بغرب السعودية، ملف 

قضية سقوط رافعة الحرم المكي إلى 
المحكمة الجزائية للنظر في التهم 

الموجهة ومعاقبة المتهمين في حال 
ثبوت إدانتهم بالمسؤولية عن حادثة 

سقوط رافعة كانت تستخدم في مشروع 
توسعة المسجد الحرام في سبتمبر 
2015 على عدد من الحجاج، ما خّلف 

أكثر من 300 ضحية بين قتلى وجرحى.

◄ تمكن مجلس النواب العراقي، 
الثالثاء، من عقد جلسته األولى في 
الفصل التشريعي الجديد برئاسة 

سليم الجبوري الذي أّقر القضاء بعدم 
شرعية إقالته في جلسة سابقة من قبل 
مجموعة من النواب. وانعقدت الجلسة 

بحضور 165 نائبا من مجموع 328.

باختصار

العودة من نافذة داعش

فرقاء جنوب السودان يلتزمون التهدئة خوفا من العقوبات الدولية

حاجة خليجية إلحكام منظومة األمن الجماعي مسايرة للتطورات

} جوبــا - بدا الثالثـــاء أن التهديدات األممية 
والدولية بفـــرض عقوبات علـــى طرفي النزاع 
املســـّلح، قد آتت نتائج عاجلة في دفع الطرفني 
إلـــى تهدئة القتال الذي اســـتعر خـــالل األيام 
املاضية على نحو الحت معه مالمح حرب أهلية 
جديـــدة في الدولة التي لـــم تنجح في الوصول 
إلـــى التوازن واالســـتقرار منذ اســـتقاللها عن 

السودان قبل حوالي خمس سنوات.
وسرى الثالثاء وقف إلطالق النار في جوبا 
عاصمة جنوب الســـودان بعد أربعـــة أيام من 
املواجهات الدامية بني القوات املوالية للرئيس 

سلفا كير وقوات نائبه رياك مشار. وبدا احلذر 
واضحا لدى ســـكان املدينة الذيـــن قال أحدهم 
لوكالة فرانس برس ”نبقى مســـتعدين حلدوث 
أي شـــيء“، مضيفا ”سبق وشـــهدنا مثل هذه 
األوضاع وكنا نعتقد أن كل شـــيء سيكون على 

ما يرام لكن لم يحدث ذلك“.
وقال رشـــيد عبدي، أخصائـــي املنطقة في 
مجموعـــة األزمـــات الدوليـــة غيـــر احلكومية، 
”يجب اســـتغالل أي وقف للمعـــارك حتى ليوم 
واحـــد، لكن معرفة ما إذا كان وقف إطالق النار 

هذا سيصمد، مسألة أخرى“.

وأضـــاف ”مثل هـــذه املعـــارك كارثية على 
عملية الســـالم ألن األطـــراف املتخاصمة تزداد 
خصومتهـــا. وجنهـــل إلـــى أي درجة يســـيطر 

الزعيمان كير ومشار على قواتهما“.
ومنذ مســـاء اجلمعة حتى االثنني شـــهدت 
جوبا مواجهات دامية بني قوات موالية للرئيس 
ســـلفا كير ومتمردين ســـابقني تابعني خلصمه 
ونائبـــه رياك مشـــار. واســـتجاب املســـؤوالن 
إلى دعوات األســـرة الدولية بإعالنهما، مســـاء 
اإلثنني، وقف إطالق النار. وفي موازاة ذلك طلب 
األمني العام لـــألمم املتحدة بان كي مون فرض 

حظر فوري على األســـلحة إلى جنوب السودان 
وعقوبـــات محددة جديدة على املســـؤولني عن 
العنـــف، ودعا إلـــى تعزيز بعثـــة األمم املتحدة 
الســـودان بتزويدهـــا مبروحيات  في جنـــوب 

قتالية.
وتهـــدد املعارك في جنوب الســـودان اتفاق 
السالم املبرم في أغسطس ٢٠١٥ وتثير مخاوف 
من استئناف احلرب األهلية التي سادت الدولة 
الوليدة ســـنة ٢٠١٣ موقعة عشـــرات اآلالف من 
القتلى واجلرحى ومطلقـــة موجة نزوح كبيرة 

قوامها ما يزيد عن ثالثة ماليني نازح.

} الريــاض - قـــال خبراء في الشـــؤون األمنية 
إّن جماعـــات إرهابية وقوى خارجية تقف وراء 
بعـــض تلك اجلماعات، تنظـــر إلى دول اخلليج 
باعتبارهـــا كتلة واحدة وتعمـــل في ضوء تلك 
النظرة على زعزعة اســـتقرارها بشكل متزامن، 
رغـــم تفاوت حجم التهديدات التي تعّرضت لها 

تلك الدّول إلى حّد اآلن.
واعتبـــر هؤالء أن تزامـــن التفجيرات التي 
شهدتها السعودية أواخر شهر رمضان املاضي 
مع الكشـــف في الكويـــت عن مخّطـــط إرهابي 
كبير يســـتهدف هذه الدولة، يؤّكد االســـتهداف 
اجلماعي لدول اخلليج الفريدة في اســـتقرارها 
قياسا مبحيطها اإلقليمي، ما يستدعي مواجهة 

التهديدات بشكل جماعي أيضا.
وال تتوّجـــس دول اخلليج فقط من نشـــاط 
التنظيمـــات املتشـــّددة، وعلـــى رأســـها حاليا 
تنظيم داعش الذي بدأ ميّد نشـــاطه إلى مناطق 
متباعـــدة عبر العالم، ولكنهـــا تبدي أيضا قلقا 
متزايدا من ســـلوك اجلارة إيـــران ومحاوالتها 
اللعـــب علـــى حبـــال الطائفيـــة لتفجير بعض 

املجتمعات اخلليجية من الداخل.
ووفق اخلبراء فـــإن على دول اخلليج التي 
قطعت بعض اخلطوات باجتاه إرساء منظومة 
لألمن املشـــترك، أن تســـرع خطواتهـــا باجتاه 
استكمال تلك املنظومة ووضع اآلليات العملية 

والقانونية لها، مسايرة لتعاظم التهديدات.
وبانتظـــار ذلـــك تعمل دول اخلليـــج حاليا 
على الترفيع من مســـتوى التنسيق األمني بني 
أجهزتها. وفي إطار ذلك التنســـيق أجرى وزير 
الداخلية البحريني الشـــيخ راشـــد بن عبدالله 

آل خليفـــة مطلع األســـبوع مباحثات أمنية مع 
نظرائه الســـعودي واإلماراتي والكويتي، وذلك 
عبر جولة خليجية بدأها بزيارة إلى الكويت ثم 

إلى اإلمارات وأخيرا السعودية.
وقالت وكالة األنباء الســـعودية الرســـمية، 
إن األميـــر محمد بن نايف بـــن عبدالعزيز ولي 
العهد وزير الداخلية السعودي استقبل الشيخ 
راشد بن عبدالله آل خليفة في جدة، حيث جرى 
”استعراض ومناقشة آخر مستجدات األوضاع 

على الساحات اخلليجية والعربية والدولية“.
وبدورهـــا قالت وكالـــة األنبـــاء اإلماراتية 
الرســـمية إن الشـــيخ ســـيف بن زايد آل نهيان 
وزير الداخلية التقـــى بأبوظبي وزير الداخلية 
البحريني، حيث جرى بحث عدد من املوضوعات 

ذات االهتمام املشترك بني اجلانبني.
ومن جهتها أشـــارت وكالة األنباء الكويتية 
إلى أن وزير الداخلية الشيخ محمد خالد احلمد 
الصباح بحث مع نظيره البحريني ”التنســـيق 
األمني والتعاون املشـــترك بني األجهزة األمنية 

في البلدين الشقيقني“.
كما ذكر بيـــان إلدارة اإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية، أن اجلانبني دعيا إلى ”ســـرعة تبادل 
املعلومات والتنســـيق املتميـــز ملواجهة تطور 
األحـــداث واإلرهـــاب بشـــكل ســـريع وتدارس 
اإلجراءات األمنية املتبعة ومســـتوى اجلاهزية 
ملواجهة أي مستجدات وفق التنسيق املشترك“.
وأضـــاف أن اجلانبـــني تنـــاوال ”األوضاع 
األمنيـــة باملنطقة وانعكاســـاتها على أمن دول 
مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي والتشـــاور فـــي 

حماية االستقرار شأن جماعياألوضاع املستجدة التي تشهدها املنطقة“.

هادي العامري:

الشعب العراقي يرفض 

استبدال تنظيم داعش 

باألميركان



} تونــس - عقـــد الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبسي، مســـاء االثنني، لقاء مع رئيس 
احلكومـــة احلالـــي احلبيب الصيـــد، وصفته 
نظرا  تقارير إخباريـــة متطابقة بـ“احلاســـم“ 
لتناولـــه بالطـــرح مبـــادرة حكومـــة الوحـــدة 
الوطنية التي مّر على إطالقها أكثر من شـــهر 

ولم يتم تفعيلها إلى حّد اآلن.
والواضـــح أن املخاض عســـير واملطبات 
كثيـــرة قبـــل والدة هذه احلكومـــة التي يدافع 
عنهـــا أنصار السبســـي ويعتبرونهـــا خيارا 
ناجعا في ســـياق عام يّتسم بتصاعد األزمات 
علـــى جميـــع املســـتويات، فـــي حـــني يؤكـــد 
معارضوها أنها محاولة من الرئيس التونسي 
لتعبيد الطريق أمام ابنه حافظ قائد السبسي 
الذي لم يخف مطامعه للظفر باحلكم وتسيير 

دواليب الدولة.
ورغم أن تفاصيل اللقاء بني قائد السبسي 
والصيـــد مازلت وراء األبواب املغلقة، حيث لم 
تكشف رئاســـة اجلمهورية عّما دار بني هرمي 
السلطة التنفيذية من محادثات وقرارات، إال أن 
الصورة التي نشرتها الرئاسة على صفحتها 
الرســـمية تقيـــم احلجة علـــى توتـــر العالقة 
بـــني الطرفني وخاصة علـــى أن موعد مغادرة 
الصيد ملنصبه قد حان مبا أن قائد السبســـي 
استقبله في القاعة الزرقاء وهي قاعة استقبال 
الضيـــوف، مبعنـــى أنه مت اســـتقبال احلبيب 

الصيد كضيف وليس كرئيس حكومة.
ودفاعا عـــن موقف قائد السبســـي أفادت 
بعض املصادر بأنها ليســـت املرة األولى التي 
ُيستقبل فيها الصيد في قاعة الضيوف، إال أن 

صورة مماثلة وفي هذا التوقيت بالذات حتمل 
بعدا رمزيا كبيرا ودالالت كثيرة مفادها أن دور 
رئيس احلكومة قد انتهى وما عليه إال أن يقدم 

استقالته.
ويبـــدو أن احلبيـــب الصيـــد فـــي موقف 
صعب خاصـــة وأن النهضة التي كانت تدعمه 
حســـمت في أمره ورفعت الغطاء السياســـي 
عنه، فقد صـــّرح نور الديـــن العرباوي رئيس 
مكتبها السياسي بالقول، الثالثاء، إن ”رئيس 
احلكومة مطالب بإفســـاح املجال للمبادرة من 

أجل استكمال مهامها“.
وأضـــاف “إذا طالبـــت اجلهات الرســـمية 
التـــي جـــاءت بالصيـــد علـــى رأس احلكومة 
مبغادرته فليســـت النهضة التي ستتشبث به 
(…) ولسنا في حاجة إلى املزيد من التعقيدات 
بخصـــوص هذه املبادرة وال إلى إضاعة املزيد 

من الوقت“.
وقبـــل ذلك دعا عبدالكرمي الهاروني رئيس 
مجلس شورى حركة النهضة ضمنيا احلبيب 
الصيـــد إلـــى التنحي إلجناح مبادرة تشـــكيل 

حكومة الوحدة الوطنية.
هـــذا ورجحت دوائـــر سياســـية متطابقة 
واحلكومـــة  الرئاســـة  قصـــري  مـــن  مقربـــة 
التونســـيني وأخرى حزبية أن نيـــة األحزاب 
املشاركة في املشـــاورات حول تشكيل حكومة 
وحدة وطنيـــة تتجه نحـــو االكتفـــاء بتعديل 
وزاري دون إدخـــال تغييـــرات هيكليـــة علـــى 
التركيبـــة، مـــا يعني أن تعقيدات املشـــاورات 

وأدت املبادرة السياسية.
يأتـــي ذلك فـــي وقت تخيم فيـــه أجواء من 
الترقب على املشـــهد السياسي وسط تطلعات 
التونسيني إلى حكومة قوية قادرة على القطع 
مـــع ترقيعـــات سياســـات مرجتلة كثيـــرا ما 
انتهجتها احلكومـــات املتعاقبة وإطالق ثورة 
إصالحية تنمويـــة وسياســـية طموحة تنأى 

بالبالد عن االنزالق في الفوضى.

وقالت الدوائر السياســـية إن املشـــاورات 
التي قادها السبســـي بنفســـه من داخل قصر 
قرطاج مع األحزاب السياسية والقوى املدنية 
اجتهت نحو اســـتبعاد فرضيـــة تغيير هيكلة 
احلكومـــة احلالية وتشـــكيل تركيبـــة جديدة 
خاصـــة بعد متســـك االحتاد العام التونســـي 
للشغل برفض املشـــاركة فيها، غير أن الدوائر 
السياســـية التي رفضت الكشـــف عن هويتها 
شـــددت في املقابل علـــى أن هناك توجها نحو 
تركيبة أكثر انفتاحا على العلمانيني من خالل 

حقائـــب وزارية يتقلدها ممثلـــون عن أحزاب 
شاركت في املشاورات.

وفـــي ظل رفض احتاد الشـــغل املشـــاركة 
فـــي حكومـــة الوحـــدة وانحصارهـــا فـــي ما 
بـــني األحزاب السياســـية، بدا كل مـــن النداء 
والنهضة يدفعان معـــا باجتاه احملافظة على 
الهيكلـــة احلالية مـــع نوع مـــن التناحر على 
التموقع سواء بشـــأن عدد احلقائب الوزارية 
أو بشـــأن رئاسة التشـــكيلة. وتوقع متابعون 
أن يعزز التعديل الوزاري مشاركة العلمانيني 

مـــن خالل إســـناد حقيبة وزاريـــة واحدة لكل 
حزب علـــى أن يتم تقليص عدد احلقائب التي 
يتوالها كل مـــن النداء وآفاق تونس واالحتاد 

الوطني احلر.
كما توقعوا أن يتم حتييد وزارات السيادة 
(الدفـــاع واخلارجية والداخليـــة والعدل) عن 
األحـــزاب وأن يتـــم إســـناد احلقائـــب الفنية 
مثـــل التنمية والتعـــاون الدولـــي والصناعة 
والتجارة والشـــؤون االجتماعية إلى كفاءات 

من التكنوقراط.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قضت محكمة في الجزائر 
العاصمة على مدون وصحافي 
جزائري يقيم في لندن بالسجن 
عامين نافذين مع غرامة مالية 
قدرها 200 ألف دينار (حوالي 

1600 يورو) بعدما أدانته بتهمة 
”اإلساءة لرئيس الجمهورية“، كما 
أفاد محاميه أمين سيدهم لوكالة 

”فرانس برس“.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أن أحد 
ممثلي القنصلية الروسية في 

طرابلس، والموجودين حاليا في 
تونس بصورة مؤقتة، سيلتقي مع 

بحارة ناقلة النفط ”بانوماريس“ 
الروس المحتجزين في ليبيا.

◄ نقلت مصادر إعالمية عن آمر 
عمليات سالح الجو الليبي العميد 

محمد منفور، قوله إن طيران 
الجيش شن غارات على مواقع 

عدة، لتنظيم القاعدة شرقي مدينة 
أجدابيا.

◄ اعتقلت الشرطة الموريتانية 
العديد من المحتجين الذين 

شاركوا في مظاهرة نظمتها حركة 
”إيرا“ التي تدافع عن حقوق 

العبيد السابقين.

◄ أفادت وسائل إعالم محلية 
بأن اجتماع خلية التنسيق 

األمني والمتابعة في تونس 
والذي انعقد تحت إشراف رئيس 

الحكومة الحبيب الصيد ناقش 
الوضع األمني في البالد، والخطة 
المرسومة لتكثيف الجهود األمنية 

خالل الموسم الصيفي.

◄ بحث الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي، الثالثاء، 

سبل تعزيز عالقات بالده مع 
المملكة العربية السعودية في 

مجالي األمن والدفاع، مع مساعد 
وزير الدفاع السعودي محمد بن 

عبدالله العايش الذي يزور تونس 
حاليا.

باختصار

مبادرة حكومة الوحدة التونسية في طريقها نحو اإلجهاض
[ أنباء عن إمكانية االكتفاء بتعديل وزاري [ النهضة ترفع الغطاء السياسي عن الصيد
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فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - أضحـــت املواجهـــة بـــني حزبي 
العدالة والتنمية الذي يقود االئتالف احلكومي 
وغرميه السياســـي حـــزب األصالة واملعاصرة 
علـــى أشـــّدها، بعدما تزايدت حـــدة االتهامات 
بني احلزبني بتهمة ”التحكم السياسي“، حيث 
يصف احلـــزب احلاكـــم األصالـــة واملعاصرة 
بأنـــه صنيـــع اإلدارة ورمز للتحكـــم، في حني 
يتهم هـــذا األخيـــر العدالة والتنمية بالفشـــل 
السياســـي ومحاولة حجب فشله بشن حروب 
اســـتباقية علـــى خصومه. وهو ما يشـــير إلى 
أن االنتخابـــات التشـــريعية والبرملانية املقرر 
إجراؤها في السابع من أكتوبر املقبل ستكون 

محطة جديدة لصراع مفتوح بني الطرفني.
هـــذا ولم يفـــوت رئيس احلكومـــة املغربي 
عبداإلله بن كيـــران فرصة إال وصوب مدفعيته 
نحو خصمه السياســـي متهما إيـــاه بالتحكم 
في الواقع السياســـي، وبأنه يخطط ألن يجعل 
األحزاب السياســـية كلها رهن إشـــارته، وفي 
خدمتـــه ومنخرطـــة فـــي برنامجه ومشـــروعه 

وتسخير أجهزة الدولة لصاحله.

من جهته اعتبـــر عبداملطلب اعميار عضو 
املكتب السياســـي حلزب األصالة واملعاصرة، 
فـــي تدوينة له علـــى صفحته في الفيســـبوك، 
أن ”هذه االتهامات تكشـــف عن مأزق سياسي 
نتيجة فشـــل حزب العدالة والتنمية في تدبير 
السياســـات العمومية وســـقوطه فـــي ترجمة 
وعوده االنتخابية على أرض الواقع، ويســـعى 
من خالل هذه االتهامات للهروب إلى األمام من 
أجل حتريف النقاش العمومي بشـــكل مقصود 
خللق رأي عام يناهـــض العملية الدميقراطية 
ويشـــكك في مصداقيتها، وينفـــر الناخبني من 

صناديق االقتراع“.
وأضاف اعميار أن ”احلزب احلاكم يسعى 
إلى احلفاظ على قاعدتـــه االنتخابية وذلك من 
خالل إيهام الرأي العـــام بالقول إن جهات في 

الدولة حتاربه، وتعرقل مساعيه اإلصالحية“.
الكالميـــة  احلـــرب  حـــدة  تصاعـــد  وعـــن 
بـــني العدالـــة والتنميـــة اإلســـالمي واألصالة 
واملعاصـــرة املعـــارض، اعتبر حفيـــظ الزهري 
الباحث في العلوم السياســـية بجامعة محمد 
اخلامـــس بالرباط في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”تبادل االتهامات بني األحزاب السياسية حول 

التحكـــم السياســـي يدخل في إطـــار الصراع 
داخل احللبة االنتخابية قبل انتخابات السابع 
مـــن أكتوبـــر املقبـــل“، موضحـــا أن ”التحكم 
السياســـي“ هـــو مصطلح  كثـــر احلديث عنه 
مبناســـبة  تأســـيس حزب األصالة واملعاصرة 
وما تـــاله مـــن حديث عـــن حيثيـــات ودوافع 
تأسيســـه والطريقة التي اكتسح بها الساحة 
السياسية رغم حداثته، وهذا ما جعل مصطلح  
”التحكم“ يعرف استعماال كبيرا من قبل العديد 
من األحزاب والفاعلني السياسيني كتعبير عن 
رفض كل ما من شأنه عرقلة املسار الدميقراطي 
الذي يعيشـــه املغرب، وهذا يدل على أن املشهد 
السياســـي املغربي ملا بعد دستور 2011 يعيش 

مخاضا يصعب التكهن بنتائجه.
ويـــرى محمد بـــودن، رئيـــس مركز أطلس 
لتحليل املؤشرات السياسية واملؤسساتية في 
تصريـــح لـ“العرب“ أن مفهـــوم ”التحكم“ طاملا 
استعمل لتهييج مشـــاعر املناضلني والتابعني 
فـــي إطار قوالـــب واتهامـــات جاهـــزة وقابلة 
للتســـويق فـــي بوتقـــة الصراعـــات احلزبية، 
ومفهـــوم ”التحكم يعبر عن ســـلوك سياســـي 
ينم عـــن إنتاج نفس املمارســـات علـــى الرغم 

من اعتماد منطق دعائي تســـويقي بأنه يشكل 
اجلديـــد واألفضل، لكنه فـــي احلقيقة ال يحدث 
القطيعة مع املمارسات احلزبية السلبية التي 
تريد إبقاء ’التحكم‘ في رقعة املشهد السياسي، 
ويزيد من جمود ’الزمن السياسي‘ وأزمة الثقة 
ونحن على بعد أشهر من استحقاقات أساسية 

في املسار الدميقراطي املغربي“.
يذكـــر أن فصـــول الصـــراع بـــني احلزبني 
بدأت منذ أن اكتسح حزب األصالة واملعاصرة 
االنتخابـــات البلديـــة لســـنة 2009، التي طالب 
بعدها األمـــني العام حلزب العدالـــة والتنمية 
عبداإلله بـــن كيران برحيل أهم القيادات داخل 
حـــزب األصالة واملعاصـــرة فؤاد علـــي الهمة 

وإلياس العماري.

الحرب الكالمية على أشدها بين حزبي بن كيران والعماري في المغرب

يبدو أن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ال تسير مثلما رسم لها الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي فقد حادت عن مسارها في ظل مناورات حركة النهضة بشأن بقاء احلبيب 
الصيد على رأس احلكومة من عدمه، وفشــــــل املشــــــاورات بشــــــأن وضع أولويات املرحلة 

القادمة.  

{منطقة البحر البيض المتوسطـ، أصبحت مقبرة للنفايات، لذلك يجب على جميع الفاعلين في أخبار

مجال البيئة التحرك إلنقاذ المنطقة من الموت}.

إلياس العماري
أمني عام حزب األصالة واملعاصرة املغربي

{التطـــاول على اختصاصات رئيس الجمهورية في مجال التعيين ضمن الثلث الرئاســـي لمجلس 

األمة يعد تطاوال على الدستور}.

عبدالقادر بن صالح
رئيس مجلس األمة اجلزائري

الغرفة الزرقاء الستقبال الضيوف وليست رؤساء الحكومات

نور الدين العرباوي:

الصيد مطالب بإفساح 

المجال للمبادرة من أجل 

استكمال مهامها

والتنميـــة يوهم  العدالـــة  حـــزب 

الـــرأي العام بالحديـــث عن وجود 

جهات في الدولة تحاربه، وتعرقل 

مساعيه اإلصالحية

◄

حكومة السراج تباشر 

عملها من مقرها الجديد 

بطرابلس

} طرابلس - باشرت حكومة الوفاق الوطني 
رســـميا عملها من مقّر رئاســـة مجلس الوزراء 
على طريق السّكة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وعقـــد املجلس الرئاســـي للحكومـــة غداة 
تســـّلمه املقر اجتماعا، حضره رئيس احلكومة 
فايز السّراج وأعضاء في املجلس، وانتهى في 

ساعة متأخرة من مساء االثنني.
وشارك في االجتماع من املجلس الرئاسي، 
أحمـــد معيتيـــق وموســـى الكونـــي ومحمـــد 
العماري زايد وعبدالرحمـــان كاجمان وفتحي 
املجبري، باإلضافة إلى وزير الداخلية العارف 
خوجـــة. وفضال على مقر رئاســـة الوزراء فقد 
تســـّلمت حكومة الوفاق الوطني مقار وزارات 
والرياضة،  والشـــباب  والدفـــاع،  اخلارجيـــة، 
احمللـــي،  واحلكـــم  االجتماعيـــة،  والشـــؤون 
واملواصالت، والداخلية، والتخطيط، واألوقاف 

ووزارة اإلسكان.
وباشـــر املجلس الرئاسي مهامه في مارس 

املاضي بعد وصوله قاعدة بوستة البحرية.

ّ
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◄ قالت موسكو، الثالثاء، إنها تعتزم 
مناقشة تحسين أمن األجواء فوق بحر 

البلطيق ومخاطر الدرع الصاروخية 
األميركية في أوروبا في قمتها مع 
حلف شمال األطلسي هذا األسبوع.

◄ تحتاج المنظمات اإلنسانية 
إلى تمويل عاجل إلغاثة اآلالف من 
األشخاص المهددين بالمجاعة في 
شمال شرق نيجيريا، حيث يعاني 

السكان من أعمال عنف دامية تنفذها 
جماعة بوكو حرام.

◄قضت محكمة تحكيم في الهاي، 
الثالثاء، بأن الصين ال تملك حقا 

تاريخيا في مياه بحر الصين 
الجنوبي وأنها انتهكت حقوق الفلبين 

السيادية بأعمالها هناك، في حكم 
أثار غضب بكين التي وصفت القضية 

بالمهزلة.

◄ قتل 20 شخصا وأصيب 35 بجروح 
في حادث اصطدام بين قطارين 

الثالثاء في مقاطعة بوليا في جنوب 
إيطاليا، حسب ما أعلن مدير السلطات 
الصحية المحلية في باري كبرى مدن 

هذه المنطقة.

◄ أظهرت دراسة ألمانية، الثالثاء، أن 
األلمان كانوا أكثر خوفا خالل العام 

الماضي وأن قائمة مخاوفهم تصدرها 
احتمال وقوع هجوم إرهابي والتطرف 

السياسي واآلثار االجتماعية ألزمة 
المهاجرين. 

◄ أعلن الديمقراطي بيرني ساندرز 
رسميا، الثالثاء، دعمه لهيالري 

كلينتون، منهيا حملة تميزت بتوجيه 
االنتقادات الالذعة لمنافسته في 

االنتخابات الرئاسية التمهيدية للفوز 
ببطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي.
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أخبار

باختصار

«مهمة رئيســـة الوزراء البريطانية الجديدة سوف تتمثل في توضيح طبيعة العالقة التي ترغب 

بريطانيا في بنائها مستقبال مع االتحاد األوروبي». 

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

«بالنسبة إلى الستة أشهر األولى من عام 2016 وصل 360 ألف مهاجر بشكل غير مشروع إلى 

االتحاد األوروبي، وهو أعلى من العدد العام املاضي إال أن التدفق يتراجع منذ أبريل».

فابريس ليجري
 املدير التنفيذي في فرونتكس

} لندن -  في تطور الفت انضم منسق شؤون 
االنتخابـــات في حـــزب العمال جـــون تريكيت 
إلـــى زعيـــم حـــزب الدميقراطيـــني الليبراليني 
تيـــم فارون، وحـــزب اخلضر فـــي الدعوة إلى 

انتخابات عامة مبكرة في بريطانيا.
وقـــال تريكيت ”من الضـــروري بالنظر إلى 
حالة عدم االســـتقرار التي ســـببها التصويت 
باخلروج من االحتاد األوروبي أن ينتخب البلد 
رئيســـا جديدا للوزراء بصـــورة دميقراطية“. 
وذلك قبل تســـلم وزيرة الداخليـــة تيريزا ماي 
منصبها اجلديد كرئيسة للوزراء خلفا لديفيد 

كاميرون.
والثالثاء انتقـــدت صحيفة ”دايلي ميرور“ 
اليسارية هذا ”التنصيب“ ودعت إلى انتخابات 
تشريعية جديدة على غرار حزب العمال وحزب 

اخلضر واحلزب الليبرالي الدميقراطي.
وأضافـــت الصحيفة ”من غيـــر املقبول أن 
تصبـــح تيريزا ماي غدا رئيســـة للوزراء، بعد 
أن اختارتهـــا مجموعة صغيـــرة من 199 نائبا 
محافظا الناخبـــني البريطانيني“، غير أن ماي 
اســـتبعدت األسبوع املاضي ســـيناريو تنظيم 
انتخابات مبكـــرة قبل االســـتحقاق املقبل في 

العام 2020.
وتـــرأس ديفيد كاميـــرون، الثالثـــاء، آخر 
مجلـــس وزراء لـــه، قبل أن حتل محله مســـاء 
األربعاء وزيرة الداخلية تيريزا ماي على رأس 
احلكومة البريطانية وتتولى مهمة تنفيذ قرار 

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
ويقدم كاميـــرون اســـتقالته، األربعاء، إلى 
امللكة إليزابيـــث الثانية بعد آخـــر اجتماع له 
يجيب خالله على أسئلة نواب مجلس العموم 
صباحا. يأتي ذلك بعد أقل من 3 أســـابيع على 
تصويـــت البريطانيـــني للخروج مـــن االحتاد 
األوروبي خالفـــا لتوصياته، ما حمله لإلعالن 

فورا عن استقالته.
وإثر ذلك ســـتنصب ماي رئيســـة للحكومة 
لتصبـــح ثاني امرأة تتولى هـــذا املنصب بعد 

مارغريت تاتشـــر التي حكمت البالد بني عامي 
1979 و1990.

وقال كاميرون االثنني إنه ”مســـرور“ لكون 
ماي (59 عاما) ستخلفه في 10 داونينغ ستريت 

واصفا إياها بأنها شخصية ”قوية“.
وتســـارعت األحداث بعد اإلعـــالن املفاجئ 
ليدســـوم  أندريـــا  الدولـــة  لوزيـــرة  االثنـــني 
املؤيدة خلروج بالدها مـــن االحتاد األوروبي، 
باالنســـحاب من الســـباق بعد أربعة أيام على 

اختيارها بني املرشحني خلالفة كاميرون.
وفـــي أول تصريحـــات لهـــا بعـــد اإلعالن 
أنها ســـتعني، األربعاء، رئيســـة للوزراء أكدت 
ماي التـــي كانت مـــن مؤيدي بقـــاء بريطانيا 
في االحتاد األوروبي، أن بالدها ”ســـتتفاوض 
للتوصل إلى أفضل اتفاق“ و“ســـتبني لنفسها 
دورا جديـــدا في العالـــم“. وقالت مـــاي ”قرار 

البريكست نهائي، وسنقوم به بنجاح“.
وقالت خالل كلمة ألقتها االثنني ”لن جترى 
أي محاوالت للبقاء فـــي االحتاد األوروبي وال 
أي محاوالت للعودة إليه من الباب اخللفي وال 
استفتاء ثان. فقد اختارت البالد االنفصال عن 
االحتاد األوروبي وكرئيسة للوزراء سأتأكد من 

انفصالنا عن االحتاد األوروبي“.
وقالـــت مـــاي إنهـــا تعتـــزم تعيـــني وزير 
لالنفصـــال وإن إحدى أولوياتها ســـتتمثل في 
منـــح الشـــركات البريطانية حـــق التجارة في 
الســـوق املوحدة لالحتاد، رغم أنه سيتم فرض 

قيود على حرية االنتقال.
وخالل احلملة التي سبقت االستفتاء على 
عضويـــة بريطانيا في االحتاد، أيدت ماي بقاء 
البالد في التكتل األوروبي لكنها أوضحت منذ 
ذلك احلني أنه من الضروري االنفصال امتثاال 

إلرادة الشعب.
لكنها قالت أيضا إن من الضروري أال تبدأ 
بريطانيا إجراءات االنفصــــال إلى أن تصبح 

مستعدة لبدء املفاوضات.
فطلــــب االنفصــــال مبقتضى املــــادة الـ50 
من معاهدة لشــــبونة لالحتاد األوروبي يطلق 
شــــرارة بــــدء تلك احملادثــــات، غيــــر أن رجال 
القانون والسياســــة يختلفون حول من ميلك 
الســــلطة إلعالن رغبة بريطانيــــا تطبيق هذه 
املادة كمــــا يختلفون في ما إذا كان من املمكن 

الرجوع عنها.

وفــــي أواخر الشــــهر املاضــــي قالت ماي 
عندما بدأت مســــعى خالفة ديفيــــد كاميرون 
فــــي رئاســــة الــــوزراء ”يجب أال يصــــدر قرار 
باالحتجاج باملادة 50 إلى أن يتم االتفاق على 
وتصبح  البريطانية  التفاوض  إســــتراتيجية 
واضحــــة، األمــــر الــــذي يعني أنــــه يجب عدم 
املطالبة بتطبيــــق املادة 50 قبــــل نهاية العام 

اجلاري“.
وهــــذا األمــــر يضع مــــاي في صــــدام مع 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل التي تعتبر 
في نظــــر الكثيريــــن أكثر الساســــة نفوذا في 
االحتاد األوروبــــي، باعتبارهــــا زعيمة أقوى 

اقتصاد في القارة.
وقالــــت ميركل، االثنــــني، إن احملادثات مع 
بريطانيــــا لن تكون ســــهلة، وســــبق أن قالت 

إنها تتوقع أن تبدأ لندن اإلجراءات الرســــمية 
لالنفصــــال عــــن االحتــــاد األوروبــــي مبجرد 

اختيار رئيس جديد للوزراء.
وحتدد املادة الـــــ50 فترة تصل إلى عامني 
للتفاوض على االنفصال الودي. ورمبا يؤدي 
التسرع في طلب تطبيقها إلى إضعاف موقف 
لندن في التفاوض على شــــروط االنفصال مع 
االحتاد األوروبــــي، غير أن أي تأخير قد يزيد 
من حالة الغموض أمام املستثمرين احلائرين 

بسبب شكل العالقة املستقبلية مع االحتاد.
ويقول أنصــــار ماي إن لديها عزما ال يلني 
وإنهــــا تهتــــم بالتفاصيل وتركــــز على إجناز 
املهام املوكلة لها. كما وصفها كني كالرك وهو 
من كبار قيادات حزب احملافظني بأنها ”امرأة 

في غاية الصعوبة“.

وســــبق أن قالــــت ميــــركل إنــــه ال ميكــــن 
لبريطانيــــا أن تنتقــــي مــــا تود اإلبقــــاء عليه 
مــــن مزايــــا عضويتها في االحتــــاد األوروبي 

واستبعاد ما ال يعجبها منها.
وقالت ميــــركل ألنصارهــــا احملافظني في 
شــــرق أملانيا االثنــــني ”ســــنجري مفاوضات 

صعبة مع بريطانيا ولن يكون األمر سهال“.
تلتــــزم  أن  األوروبــــي  االحتــــاد  ويريــــد 
بريطانيــــا باالنفصال بحلول أوائل عام 2019، 
وقد قال إنــــه ال ميكن التفــــاوض قبل مطالبة 

لندن بتطبيق املادة الـ50.
 وال ميلك االحتاد األوروبي سلطة قانونية 
إللــــزام بريطانيا بجــــدول زمنــــي لالنفصال، 
لكنــــه ميلك البعض من وســــائل الضغط على 

األعضاء غير املتعاونني.

ارتفاع األصوات المطالبة بانتخابات مبكرة في بريطانيا
[ تيريزا ماي: قرار االنفصال نهائي وال استفتاء ثانيا [ احتكاكات متوقعة بين رئيسة الوزراء الجديدة والمستشارة األلمانية

خرجــــــت تيريزا ماي منتصرة من معركة الفوز برئاســــــة الوزراء فــــــي بريطانيا، غير أنها 
ــــــالد عن االحتاد  ــــــدا تتمثل في اإلشــــــراف على انفصال الب ســــــتواجه معركــــــة أكثر تعقي

األوروبي، إضافة إلى اصطدام مهمتها بارتفاع األصوات املطالبة بانتخابات مبكرة.

تحديات كبرى

} كابــول -  قال وزير الدفاع األميركي أشتون 
كارتر، الثالثـــاء، إن قائد القوات األميركية في 
أفغانســـتان ســـيملك قدرا أكبر من الحرية في 
توجيه ضربات لحركة طالبان بموجب سلطات 
جديدة واســـعة النطاق أقرها الشهر الماضي 

الرئيس باراك أوباما.
وأضـــاف كارتـــر الـــذي يقـــوم بزيـــارة لم 
يعلن عنها مســـبقا ألفغانســـتان إن السلطات 
الممنوحة للجنرال جون نيكلســـون ســـتتيح 
”اســـتخداما أكثر كفاءة بكثيـــر … لقواتنا هنا 

وللقوات األفغانية“.

وبموجب الصالحيـــات الممنوحة من قبل 
نيكلســـون الذي يقـــود مهمة ”الدعـــم الحازم“ 
لحلف شـــمال األطلســـي وكذلك مهمة أميركية 
مســـتقلة لمحاربـــة اإلرهاب، ال يمكـــن لقواته 
التدخـــل ضـــد طالبـــان إال عندما تطلـــب منها 

القوات الحكومية األفغانية مساعدة طارئة.
وقـــال كارتر فـــي مؤتمر صحافي مشـــترك 
مع أشـــرف عبدالغني رئيس أفغانســـتان ”من 
المنطقي أن تسير األمور بالطريقة التي تسير 
بهـــا اآلن“. وتأتي زيـــارة كارتر بعـــد أيام من 
تراجع الرئيس باراك أوباما عن خفض القوات 

األميركية في أفغانستان بنحو النصف بحلول 
نهاية العام، وقراره عوضا عن ذلك اإلبقاء على 
8400 جندي هناك حتى نهاية واليته الرئاسية.
وطلبـــت القـــوات األفغانية التـــي تحارب 
بمفردهـــا بدرجة كبيـــرة منـــذ أن أنهت قوات 
يقودها الناتو أغلب عملياتها القتالية في عام 
2014 مرارا، مساعدات قتالية أكبر من حلفائها 

خاصة في ما يتعلق بالضربات الجوية.
بالفعل  األميركيـــة  القـــوات  واســـتخدمت 
سلطات أوسع ممنوحة لقادتها في شن غارات 
جوية ضد أهداف لطالبان جنوب أفغانستان.

وقـــال كارتر الـــذي التقى مع كبـــار القادة 
العســـكريين األميركيين وزعمـــاء أفغان بينهم 
الرئيس عبدالغني والرئيس التنفيذي عبدالله 
عبدالله، إن من المهم أن تحافظ حكومة الوحدة 
الوطنية التي تشـــكلت بعـــد انتخابات أثارت 
نتائجها الجدل في عام 2014 على استقرارها.

واعتبـــر قائـــد قـــوة الحلف األطلســـي في 
أفغانســـتان الجنرال األميركي جون نيكلسون 
الســـبت أن الرئيس باراك أوباما ”وجه رسالة 
واضحـــة إلى العدو“ عبر إبطاء وتيرة ســـحب 

القوات األميركية من أفغانستان.

مرونة أكبر في مهام الجيش األميركي ضد املتطرفني بأفغانستان

} برلــني-  تعتبر غالبية مـــن األوروبيين أن 
تدفـــق الالجئين إلى قارتهـــم يزيد من مخاطر 
وقوع اعتداءات، وتبدي شـــريحة كبيرة منهم 
مخـــاوف من انعكاســـات موجـــة الهجرة على 
الوظائف في بلدانهم، بحسب ما أظهر تحقيق 

نشره معهد بيو ريسيرتش األميركي االثنين.
وكشـــف التقرير أنه في ثمان مـــن البلدان 
العشـــرة التي شـــملها يرى نصف الرأي العام 
على األقـــل أن وصول طالبي اللجوء ”يزيد من 

المخاطر اإلرهابية“.
وتم تسجيل أكثر من مليون الجئ بأوروبا 
في 2015، معظمهم فارون من الحرب السورية.

وبلغـــت نســـبة المتخوفين مـــن الالجئين 
رقما قياســـيا في المجـــر (76 بالمئة) وبولندا 
(71 بالمئة)، وهما بلدان استقبال عددا ضئيال 
نســـبيا مـــن المهاجرين، وتبنـــت حكومتاهما 

سياسة بالغة الشدة حيال الالجئين.
 أما في ألمانيا التي استقبلت أكبر عدد من 
المهاجرين، فإن 61 بالمئة من المواطنين أبدوا 
هـــذه المخاوف، فيما بلغت النســـبة 60 بالمئة 

في إيطاليا و 52 بالمئة في بريطانيا.
وشكلت فرنســـا مفارقة بالنســـبة إلى بلد 
شـــهد اعتداءات دامية عام 2015، إذ أن غالبية 
من الفرنســـيين (51 بالمئة) لـــم تعرب عن هذا 
الرأي، مقابل 46 بالمئـــة اعتبروا أن المخاطر 
”بيـــو  معهـــد  وأوضـــح  ازدادت.  اإلرهابيـــة 
بصورة عامة أن ”أزمة الالجئين  ريســـيترش“ 
والخطـــر اإلرهابـــي مترابطـــان بوضـــوح في 

ذهـــن العديد من األوروبيين“، مشـــيرا إلى أن 
”االرتفـــاع الكبيـــر المســـجل مؤخـــرا في عدد 
الالجئين فـــي أوروبا احتل الحيـــز األكبر في 
الخطـــاب المعـــادي للمهاجرين الـــذي تتبناه 
أحـــزاب اليمين المتطرف علـــى امتداد القارة، 
وفي النقاش المثير للجدل حول قرار بريطانيا 

الخروج من االتحاد األوروبي“.
كما يتخـــوف األوروبيون من انعكاســـات 
تدفـــق المهاجرين على وضعهـــم االقتصادي، 
ورأت نســـبة كبيرة منهم في وصول الالجئين 
”عبئا“، إذ اعتبرت أنهـــم ”قد يأخذون وظائفنا 

ومساعداتنا االجتماعية“ بحسب التقرير.
وبلغـــت هذه النســـبة 82 بالمئة في المجر 
و75 بالمئـــة في بولندا و72 بالمئة في اليونان 
و65 بالمئة في إيطاليا و53 بالمئة في فرنسا.

وهذه المخاوف مهيمنة في سبع من الدول 
العشـــر المشـــمولة بالدراســـة. ومـــن الملفت 
أنـــه في ألمانيـــا، البلد األول المعني بمســـألة 
الالجئين، فإن غالبية من الســـكان (59 بالمئة) 

ال تعرب عن هذه المخاوف.
ومن جهـــة أخـــرى، يكشـــف التحقيق عن 
زيادة المشاعر السلبية لدى األوروبيين حيال 

المسلمين، بما في ذلك في فرنسا.
وبصورة عامة، ازداد عدد األوروبيين الذين 
يعتبرون أن التنوع الثقافي واإلثني أمر سيء 
لبالدهم. وتـــرى غالبية أنه من المهم تقاســـم 
عادات وتقاليد مشـــتركة من أجل االنتماء فعال 
إلـــى مجتمع وطني. وشـــمل اســـتطالع الرأي 

11494 شخصا وأجري بين 4 أبريل و12 مايو.
وفي سياق متصل، قالت الوكالة األوروبية 
لمراقبة الحدود (فرونتكس) إن عدد المهاجرين 
بشكل غير مشروع الذين يتدفقون على أوروبا 
تراجـــع منذ أبريـــل، بعد التوصـــل التفاق مع 
تركيا لوقف التدفق عبر بحر إيجه وإن إيطاليا 
أصبحت اآلن الخط األمامي لوصول الالجئين 
القادم معظمهم من ليبيا. وقال فابريس ليجري 

المدير التنفيذي في فرونتكس لراديو أوروبا 1 
”بالنسبة إلى الستة أشهر األولى من عام 2016 
وصل 360 ألف مهاجر بشـــكل غير مشروع إلى 
االتحـــاد األوروبي وهو أعلى مـــن العدد العام 

الماضي إال أن التدفق يتراجع منذ أبريل“.
اليونـــان  تخطـــت  إيطاليـــا  أن  وأضـــاف 
وأصبحـــت النقطة األولى لدخـــول المهاجرين 
وأن معظمهم يتوجهون إلى أوروبا من ليبيا. 

أحكام قاسية

تزايد مخاوف األوروبيني من ارتباط املهاجرين بالتطرف

جون تريكيت:

من الضروري أن ينتخب 

البلد رئيسا جديدا للوزراء 

بصورة ديمقراطية
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في 
العمق

{ال توجد مؤشرات على تغير ثقافة الحرس الثوري، التي ال تعتبر الواليات المتحدة فقط تهديدا 
أصيال، بل كذلك كامل المنطقة العربية وخاصة دول الخليج، وهذا خلل كبير}.

كرمي ساجادبور
محلل الشؤون اإليرانية مبركز كارينغي للدراسات

{بالرغم من أننا نســـعى إلى المزيد من تطوير بنود االتفاق النووي مع إيران، إال أن ذلك يجب أن 
يتم بشكل جماعي مع األطراف الدولية، كي تتخلى فعال إيران عن برنامجها النووي}.

لوران فابيوس
وزير اخلارجية الفرنسي السابق

} واشــنطن - تتناقـــض األخبـــار املســـربة 
مـــن الكونغـــرس األميركـــي والتـــي تؤكد أن 
اجلمهوريني يكثفون مشـــاوراتهم حول إعادة 
فـــرض العقوبات على إيران، مـــع تصريحات 
أحد النواب اإليرانيني في أن الواليات املتحدة 
األميركية لم تنفذ ســـوى 10 باملئـــة من اتفاق 
رفـــع تلـــك العقوبـــات، والـــذي مت توقيعه في 
الرابع عشـــر من يوليـــو ســـنة 2015، أي منذ 
سنة. لكن األرجح أن الكفة سوف تكون لصالح 
اجلمهوريـــني نظـــرا لضعـــف االتفـــاق الذي 
أبرمته القوى الكبرى بقيادة أميركا مع إيران 
وذلـــك لعدة عوامل مـــن بينها تواصل األعمال 
االســـتفزازية اإليرانيـــة فـــي مضيـــق هرمـــز 
وتواصـــل دعمهـــا ملنظمات مصنفـــة إرهابية 
على املستوى العربي والدولي وكذلك تواصل 
نشاطها النووي، الذي لم يتمكن أي طرف إلى 

اآلن من ضمان كف إيران عن مواصلته.
ومـــن املؤكـــد أن املؤشـــرات اجليـــدة يتم 
التقاطهـــا مباشـــرة من قبل القـــوى اإلقليمية 
والدولية في خصوص تراجع النظام اإليراني 
عن مشـــروع مراكمة القـــوة املوجهة للهيمنة، 
لكـــن كل املؤشـــرات الصادرة عن املســـؤولني 
الكبار في الدولة اإليرانية ال تبشـــر مبستقبل 
أفضل، بل إن التهديد بنســـف االتفاق النووي 

(رغم ضعفه) يبقى احتماال قائما بشكل دائم.
زخـــم التصريحـــات املتطرفة الـــذي يبث 
في وســـائل اإلعـــالم اإليرانيـــة والصادرة عن 
قيـــادات إيرانيـــة محافظة من بينها املرشـــد 
علي خامنئـــي ال يعكس جديـــة اإليرانيني في 
الرضـــوخ إلـــى اإلرادة الدوليـــة وضغط دول 
اخلليـــج العربـــي في اجتاه جلم اســـتفزازات 
إيـــران، إذ ال يخلو خطـــاب أو تصريح للقادة 
اإليرانيني من اإليحـــاء إلى أن العرب ”أعداء“ 
إيـــران وأن على إيران أن ”تقـــاوم هذا العدو“ 
عبـــر آليات مختلفة. وقـــد ظهر ذلك في خطاب 
خامنئـــي الذي ينـــادي بـ“اقتصـــاد املقاومة“ 
وعدم التعويل على االستثمارات األجنبية ألن 
”االتفـــاق النـــووي مع القوى األجنبية ســـوف 

يحّد من قوة إيران“.
السياســـي املقـــرب من  ويقـــول اخلبيـــر 
”الواليـــات  إن  مهيبيـــان  أميـــر  احملافظـــني 
املتحـــدة اســـتخدمت االتفاق لفـــرض ضغوط 
علينا ودفعنا إلى تغيير ســـلوكنا في الشـــرق 
األوســـط أو التخلي عن عالقتنا مع حزب الله 
اللبنانـــي“. ولإلشـــارة فإن حـــزب الله يعتبر 
تنظيما إرهابيا لدى العديد من الدول العربية، 

وبذلك فإن إصـــرار اإليرانيني على دعم تنظيم 
إرهابي ســـوف لن يكون فقط سببا في انهيار 
االتفاق مع الغرب وإمنا سبب في إدامة التوتر 

مع العرب.
هذا الدعم الذي يرتقي إلى مرتبة التواصل 
العضـــوي للنظـــام اإليراني داخـــل لبنان عبر 
حـــزب الله يجبـــر القـــوة العربيـــة اإلقليمية 
األولـــى فـــي املنطقـــة وهـــي اململكـــة العربية 
الســـعودية على انتهاج سياسة دفاعية أيضا 
وذلك مبحاوالت التقارب السياسي مع البعض 
من املعارضني خـــارج النظام اإليراني والذين 

تتمركز نشاطاتهم خارج إيران.

ثالثة مشاريع قوانني

يناقـــش أعضـــاء الكونغـــرس األميركـــي 
هذا األســـبوع ثالثة اقتراحات حتظى بتأييد 
اجلمهوريني وتستهدف االتفاق النووي الذي 
أبرمتـــه إدارة أوباما مع إيـــران والذي ال يزال 
يشـــكل ســـببا في انقســـام شـــديد بواشنطن 
بعـــد عام مـــن إعالنه ورمبا يكـــون له دور في 

االنتخابات في نوفمبر املقبل.
ولئـــن كان موضـــوع االتفـــاق النووي مع 
طهران مطروحا داخـــل الواليات املتحدة وفق 
ســـياقات الصراع السياسي بني اجلمهوريني 
والدميقراطيني وهذا أمر طبيعي بني األحزاب 
املتنافســـة، إال أن مضامـــني االتفاق تكشـــف 
تواصل خطـــر املخططات اإليرانيـــة النووية 
وال تعكس أفقا لكبـــح تطلعاتها للهيمنة على 
املنطقة. فتصريحات الدبلوماسيني اإليرانيني 
منـــذ ســـنة ال تزال تؤكـــد إلـــى اآلن أن النظام 
اإليراني لم يعط ضمانات بالتراجع عما يقوم 
به، فتصريح وزير اخلارجيـــة اإليراني جواد 
ظريـــف قبل ســـنة والذي قـــال فيـــه إن ”كبح 
القـــدرات النووية إليـــران مقابل رفع احلصار 
عنها“ هو تعبير يستبطن تأكيدا على أن إيران 

لها قدرات نووية خطيرة.
ويقضـــي مشـــروع قانـــون مقتـــرح فـــي 
الكونغـــرس مـــن قبـــل اجلمهوريـــني بفرض 
عقوبات جديدة على إيران بســـبب أي مظاهر 
لرعايتها لإلرهاب أو انتهاك حقوق اإلنســـان. 
ومينع مشروع قانون آخر أي مشتريات إليران 
من ”املاء الثقيـــل“ وهو أحد النواجت الثانوية 
غير املشـــعة لعمليات تصنيع الطاقة النووية 
أو األســـلحة النووية. ويغلق مشروع القانون 

الثالث الباب أمام إيران لالستفادة من النظام 
املالي األميركي مبا في ذلك استخدام الدوالر.

ويســـيطر أعضاء احلزب اجلمهوري على 
مجلسي النواب والشـــيوخ وقد أجمعوا على 
االعتراض على االتفاق النووي الذي أعلن في 
14 يوليـــو املاضي. وقال أعضـــاء جمهوريون 
بالكونغـــرس إن القوانـــني املقترحة ضرورية 
لكي تكـــون مبثابة رســـالة قوية إليـــران أنها 
ســـتواجه العواقب إن هي انتهكت االتفاقيات 
الدوليـــة. ويشـــعر كثيـــرون بالقلـــق بســـبب 
تصرفات إيران منذ بدء تنفيذ االتفاق رســـميا 
فـــي يناير املاضي ويشـــاطرهم الرأي عدد من 
الدميقراطيـــني، ومـــن ذلك اختبـــار صواريخ 

باليستية في مارس املاضي.
وقال النائب اجلمهـــوري إد رويس رئيس 
جلنـــة الشـــؤون اخلارجية مبجلـــس النواب 
للجنـــة النظام التـــي حتدد القواعـــد املنظمة 
ملناقشة مشـــروعات القوانني في املجلس ”من 
املنطقي أن نبذل كل ما في وســـعنا لوقف هذا 

النشاط اإليراني بالغ اخلطورة“.
وبفضـــل عوامـــل منهـــا االتفـــاق النووي 
بـــدأت إيران في العودة إلى الســـاحة الدولية 
واالقتصـــاد العاملي بعد عزلة اســـتمرت أكثر 
مـــن ثالثة عقـــود. وبـــدأت قيادات سياســـية 
وشـــخصيات بارزة في قطـــاع األعمال تتوافد 
على إيران، ولئن كان هذا النشاط عاديا إال أن 
حفاظ اإليرانيني على البنية التحتية النووية 
وتواصل استيرادها للصواريخ واألسلحة من 
روســـيا ســـوف تكون لهما انعكاسات سلبية 

على أمن املنطقة.

وفـــي أول تقريـــر له عن االتفـــاق النووي، 
قال بـــان كي مون األمني العـــام لألمم املتحدة 
إن إطالق الصواريخ الباليســـتية اإليرانية ”ال 

يتفق مع الروح البناءة“ لالتفاق النووي. 
ويخشـــى اجلمهوريـــون أن يدفـــع حرص 
الرئيس بـــاراك أوباما على بقاء االتفاق كأحد 
منجزات فترة رئاســـته لإلدارة األميركية إلى 
املبالغـــة في منـــح امتيازات لطهـــران قبل أن 

يترك منصبه في يناير القادم.

مناوشات ميدانية

أرســـل احلـــرس الثوري اإليرانـــي االثنني 
11 يوليـــو اجلاري خمس قطـــع بحرية حربية 
ملراقبة ســـفينة حربيـــة أميركيـــة حتمل أحد 
أكبر جنـــراالت اجليـــش األميركي فـــي رحلة 
ليوم واحد عبر مضيق هرمز واقتربت ملسافة 
نحو 460 مترا. واعتبر اجلنرال جوزيف فوتل 
الذي يشـــرف على جميع القوات األميركية في 
الشرق األوسط أن االقتراب ظل عند مستويات 
آمنة رغم القلق من ضيق الوقت املتاح للقوات 
األميركيـــة لتحديـــد إن كانـــت ســـفن احلرس 

الثوري اإليراني متثل تهديدا.
وبني القطـــع اإليرانية اخلمس كانت هناك 
أربعة زوارق سريعة ثالثة منها مسلحة مبدافع 
رشاشـــة باإلضافة إلى ســـفينة دورية مزودة 
بصواريـــخ موجهة. وقال فوتـــل قائد القيادة 
املركزية باجليـــش األميركي للصحافيني على 
منت الســـفينة يو.إس.إس نيـــو أورليانز التي 
حتمـــل نحو 650 من مشـــاة البحريـــة ”مثلما 

رأيتم في املساحة الضيقة نسبيا، هنا الفرصة 
كبيرة حلدوث حسابات خاطئة“.

كانت هذه أيضا أحدث مؤشـــر على متسك 
احلرس الثوري على ما يبدو بســـلوكيات في 
اخلليج مماثلة ملا كانـــت عليه تلك التصرفات 

قبل االتفاق النووي مع إيران.
وهذا يشير إلى أن منطق تعاطي اإليرانيني 
مع منطقة اخلليج العربي لم يتغير ولم يتأثر 
مبا أفرزتـــه املفاوضات الطويلـــة بينها وبني 
القـــوى العامليـــة، إذ ال تزال عقلية االســـتفزاز 

سارية وهي تطبع كل التحركات في املنطقة.
وترى إيران في اخلليج ســـاحتها اخللفية 
وتعتقد أن لها مصالح مشـــروعة في توســـيع 
نفوذها هناك. ولطاملا طالبت إيران بتنظيم أمن 
املنطقة من خالل عمل مشـــترك مع اخلليجيني 
لكن ذلـــك يبقى حبرا على ورق ألن اخلليجيني 
سبق وأن طالبوا بفتح قنوات حوار بناءة مع 
اإليرانيـــني لكن في املقابل يجيـــب اإليرانيون 
باســـتفزازات ال تنتهـــي بالتدخل في شـــؤون 
املنطقة العربية عبر البوابة الطائفية الدموية 
مثلمـــا يحـــدث في العـــراق واليمن وســـوريا 
ولبنـــان وحتى البحرين. ويقـــول محللون إن 
إيـــران تســـتخدم قوتها البحريـــة في اخلليج 
لتظهـــر عدم خشـــيتها مـــن الوجـــود البحري 
األميركي، لكن فـــي 2008 و2010 وفي تطورات 
دعت منتقدين التهام إيران بزعزعة اســـتقرار 
املنطقـــة، هددت طهران بإغـــالق مضيق هرمز 
لتعطيل شـــحن النفط في اخلليج إذا تعرضت 
مواقعها النووية ألي هجوم، فاخلليجيون هم 

املستهدفون وليس األميركيني.

عام يمر واآلن حان وقت القيام بالكثير من المراجعات

ــــــات املتحدة وبريطانيا  ــــــووي الذي وقعته إيران مع الوالي بعــــــد مرور عام على االتفاق الن
وفرنسا والصني وروسيا وأملانيا، والذي يقضي برفع احلظر التدريجي على إيران مقابل 
التراجــــــع عن برنامجها النووي، إال أن النتائج على األرض اليوم تشــــــي بأن املنتصر في 
هذه االتفاقية ليست اإلرادة الدولية في منع إيران من احلصول على سالح نووي، وليست 
إرادة العرب في إقامة سالم مع اجلارة إيران، بل إن املنتصر في هذا االتفاق هو اجلموح 

اإليراني للهيمنة على املنطقة، واالستمرار في سياسة تأجيج احلروب الطائفية.

ــــــران لــــإلرهــــاب يــدفــع  ــــم إي دع
سياسة  انتهاج  إلــى  السعودية 
من  املنطقة  لحماية  دفــاعــيــة 

التأجيج الطائفي

◄

بان كي مون: 
إن إطالق الصواريخ 

الباليستية ال يتفق مع الروح 
البناءة لالتفاق النووي

إرهاب وطائفية وجيوش وطنية مفككة.. املنطقة العربية على طريق الصوملة
إحسان الفقيه

} إســطنبول – ”العـــراق انتهى، وســـوريا لم 
تعـــد كما هي، ولبنان في طريقـــه إلى التفكك، 
وليبيا في خبـــر كان“، هي صورة قامتة ألربع 
دول عربيـــة قدمها مدير وكالة االســـتخبارات 
األميركيـــة الســـابق مايكل هايـــدن في مارس 
2016 فـــي تصريحـــات لقنـــاة ”ســـي إن إن“، 
تعكس إلى حد ما الوضع املأساوي الذي آلت 
إليـــه هذه الدول األربـــع، باإلضافة إلى اليمن، 
والتحديـــات املصيرية التي تهـــدد وحدة هذه 
األوطـــان املعرضة بشـــكل أو بآخـــر إلى خطر 

التقسيم أو الفوضى.
ويـــزداد هـــذا اخلطـــر فـــي ظـــل تكاثـــر 
التنظيمات املسلحة املشّكلة على أساس قبلي 
أو طائفـــي أو عرقـــي أو أيديولوجـــي بقيادة 
”أمـــراء احلـــرب“ على مســـاحات واســـعة من 
هذه الدول، مما يعيد إلى األذهان الســـيناريو 
الصومالي في تســـعينات القرن املاضي، بعد 

سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري.
ويعد تنظيم داعـــش أحد أبرز مظاهر هذا 
التفّكك، حيث يســـيطر على مساحات واسعة 
مـــن العـــراق وســـوريا وأجزاء محـــدودة من 
ليبيـــا، ولديه مجموعات مســـلحة تنشـــط في 
لبنـــان واليمن، ويشـــكل أكبر تهديـــد لوحدة 
هـــذه الدول، بالرغم من تراجع ســـيطرته على 
مناطق ومدن استراتيجية في 2016 على غرار 
الفلوجة في العراق وتدمر في سوريا، وسرت 

في ليبيا.
ومن األخطار األخرى احملدقة ببعض الدول 
العربيـــة ”تفكك اجليـــوش الوطنيـــة وظهور 
جيـــوش غيـــر نظاميـــة، وتنظيمات مســـلحة 
قبلية وعشـــائرية، والتي متثل حتديا حقيقيا 

للوحـــدة الوطنية واألمـــن القومي، خاصة في 
ظل ما تثيره من تصدعـــات اجتماعية تتجلى 
بوضـــوح فـــي احلالـــة العراقيـــة“، بحســـب 
األكادميي املصري إبراهيم منشاوي، األستاذ 

املساعد في كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
بجامعة القاهرة. وشـــّخص منشاوي خطورة 
ظاهـــرة اجليـــوش املوازيـــة علـــى مســـتقبل 
”ســـوريا واليمن والعـــراق الرتباطهـــا بعامل 

الصراع املذهبـــي والطائفي الذي يغذي حالة 
الفوضى وعدم االســـتقرار الناجمة في أصلها 
عـــن التدخالت الدولية واإلقليمية في شـــؤون 

تلك البلدان“.

ويـــرى منشـــاوي أن تفكك بعـــض البلدان 
”يرتبط بجملة من التحديـــات التي ميثلها في 
جانبها الطائفي الصراع الطائفي بني الســـّنة 
والشـــيعة في العراق وإلى حد ما في سوريا، 
أما التحديات في جانبها العرقي، فتتمثل في 
”التغييـــر الدميوغرافي الذي ميثله املشـــروع 
الكـــردي فـــي العراق وســـوريا“، فيمـــا تتخذ 
احلالـــة اليمنيـــة حتديات أخـــرى ”ذات طابع 

قبلي مناطقي متداخل مع الطابع الطائفي“.
وأمام انتشـــار امليليشـــيات وقادتها ّممن 
فـــي عدة دول  يطلـــق عليهم ”أمـــراء احلرب“ 
عربيـــة، فـــي ظـــل عجـــز أي طرف عن حســـم 
املعركة لصاحله، يزداد التهديد أكثر فأكثر من 
احتمال تقسيم العراق وسوريا واليمن وليبيا 
ورمبا لبنان، وإعادة رسم اخلارطة السياسية 
للمنطقة، لكن االحتمال األسوأ، هو دخول هذه 
البلدان اخلمســـة في دوامة من الفوضى على 
غرار ما يحدث في الصومال منذ 1991، والتي 
قد تستمر لعقود من الزمن ّمما قد يقضي على 
جزء كبير من مقدرات هذه البلدان ومتاســـكها 

االجتماعي.
وللخـــروج مـــن األوضـــاع املتأزمـــة فـــي 
بعض بلـــدان املنطقة العربيـــة واحلفاظ على 
الكيانـــات القائمـــة، يرى األكادميـــي املصري 
السياســـية  القيـــادات  علـــى  يتوجـــب  أنـــه 
”العمل علـــى كافة املســـتويات للقضـــاء على 
الكيانـــات واملجموعـــات اإلرهابيـــة املتطرفة 
التـــي تتربـــص بالـــدول العربيـــة مـــن خالل 
مشـــاركة حقيقية في صنع القرار السياســـي 
وقيـــادة البلدان ورســـم مســـتقبلها بعيدا عن 
سياســـات اإلقصـــاء والتغييـــب على أســـس 
طائفية أو قومية أو مناطقية من شأنها تعزيز 

روح التطرف“.  مدن أشباح في سوريا
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} بــريوت - حـــني جتول داخل ”الســـراي“ 
تســـتحضر تاريخ هذه اجلـــدران التي كانت 
تأوي عســـكر العثمانيني نهاية القرن التاسع 
عشـــر، إلـــى أن حتّولـــت ”القشـــلة“ إلى مقر 
سراي الوالية العثمانية الذي يحتضن داخل 

مساحته والة الباب العالي في بيروت.
انتقل األمر إلى الفرنســـيني أيام االنتداب 
قبل أن يجعله بشـــارة اخلـــوري، أول رئيس 
للبنـــان املســـتقل مركـــزا للرئاســـة، وتنتقل 
وظيفته نهائيا كمركز لرئاسة الوزراء على يد 
أول رئيـــس للوزراء في لبنان رياض الصلح، 
ويطلـــق عليه مذاك اســـم ”الســـراي الكبير“، 
وهو اليوم املركز الرئيســـي لرئيس احلكومة 

اللبنانية متام سالم.
أثنـــاء العبـــور ملكتب ”دولـــة الرئيس“ ال 
بد للزائر أن يستنشـــق عبـــق حكايات قدمية 
من تاريـــخ البلد وزمانه الغابر. كادت احلرب 
األهليـــة اللبنانية أن تدفن ســـراي اللبنانيني 
حيـــا حتـــى انتشـــله الرئيس الراحـــل رفيق 
احلريري، فأعاد ترميمه، ليطل مبا يحمله من 
رمزيـــة على الهضاب الراعية لوســـط بيروت 

التجاري.
يـــكاد احلديث مـــع الرئيس متام ســـالم 
يالمس روح السراي الكبير ورواية أضالعه. 
فرئيس احلكومة احلالي سليل بيت سياسي 
عريـــق صال وجـــال في قصـــة تشـــّكل البلد 
وقصيدة اســـتقالله. كانت دارة صائب سالم، 
والد متام ســـالم، قبلـــة بيروتية تضاهي في 
موقعهـــا ووظيفتهـــا والتقاطع الـــذي ميّثله 

السراي الكبير في قلب العاصمة.
قـــد يكتب التاريخ يوما أن متام ســـالم قد 
ولـــد في هـــذا العالم يوما من أجـــل أن يلعب 
الدور الـــذي يلعبه حاليا علـــى رأس حكومة 
لبنـــان. لـــم ميـــر البلد فـــي تاريخـــه باملأزق 
الدســـتوري الذي مير به منذ أكثر من عامني، 
وبالتحديد منذ أن أخلـــى رئيس اجلمهورية 
الســـابق ميشال ســـليمان قصر بعبدا، وُمنع 
اللبنانيون مـــذاك من انتخـــاب رئيس جديد 

للجمهورية.
ال يـــواري الرئيـــس متام ســـالم رأيه في 
تلك املسألة. نعم ُمنع اللبنانيون من انتخاب 
رئيســـهم. لم يقلـــق دولته ذلك لكنـــه يجاهر، 
مبا يعتبـــره البعض انتقاصا من الســـيادة، 
بأنـــه باســـتثناء انتخابـــات عـــام 1970 التي 
أتت بســـليمان فرجنية (جد املرشـــح احلالي 
ســـليمان فرجنية) رئيسا للبالد بفارق صوت 
واحـــد من داخـــل البرملان، فإن كافة رؤســـاء 
اجلمهورية في لبنان جاؤوا نتيجة توافقات 
وتســـويات وإيحاءات وإرادات مستوردة من 

خارج احلدود.
قـــد ال تبـــدو التفاصيل السياســـية التي 
أجمعـــت علـــى اختيار متام ســـالم رئيســـا 
للحكومة مهمة، فتلك من عاديات ”احلرتقات“ 
احملليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة التـــي لطاملا 
عرفهـــا البلد، لكـــن املهم أن ما راكمه ســـالم 
في التجربة والذاكـــرة وما حملته طباعه من 
وســـطية واعتدال وحكمة وأناة وصبر جعال 
منه الشـــخص املناســـب في الزمن املناسب، 
ذلك الزمن الذي لم ينته وال يبدو أنه يشـــارف 

على نهايته. 

الخروج إلى املجهول

”أتعبني األمر“ يقول متام سالم، وال يبدو 
أن أمام الرجل خيارا غير اســـتخدام خصال 
لن يتمتع بها رجل سواه. تتقاطع عند رئاسة 

احلكومة احلالية تيارات ومشـــارب السياسة 
في تعددهـــا وتناقضها. تبـــدو مهمة الرياح 
مســـتحيلة في ضبط إيقاع العربة على سكة 
تدفع بالعمل احلكومي إلى مســـارات عمل ال 

ورش شلل.
يراقـــب املواطـــن بيـــأس تدفـــق امللفـــات 
امللتبســـة، تلـــك التـــي تتعطـــل فيهـــا الروح 
حلساب تصفية حســـابات سياسية مخصبة 
بروائح الفســـاد. يعرف متام ســـالم احلكاية 
وهو ال يتـــردد في التعبير عن تقييم ســـلبي 

ألداء حكومته.
هـــل الطائف هو عائق أمام عمل حكومتك 
التي يعمل كل وزير كأنه في مملكة مســـتقلة؟ 
ينتفـــض الرئيس ســـالم مدافعا عـــن االتفاق 
الشـــهير. ال شـــيء مينع من تطوير وحتسني 
الدســـاتير فهي ليســـت ثوابت مقدســـة، لكن 
”ال ميكـــن القبـــول باخلروج مـــن الطائف إلى 
املجهول“، ولـــو كان هناك رئيس للجمهورية 
ملـــا كان أداء احلكومـــة والـــوزراء علـــى ذلك 
النمـــط، وحني عملت نفس احلكومة ألكثر من 
ثالثة أشـــهر بوجود العماد ميشـــال سليمان 
رئيس اجلمهورية، أجنـــزت احلكومة الكثير 

وتقدمت بسيولة في ملفات عديدة.

قابلـــُت الرئيس ســـالم عشـــية اجتماعه 
مـــع وزيـــر اخلارجية الفرنســـي جـــان مارك 
ايرولـــت الذي يزور لبنان. يثني الرئيس على 
اجلهود الفرنسية ابتداء من شخص الرئيس 
فرانسوا هوالند مرورا باملبعوثني الفرنسيني 
الذين يزورون بيـــروت انتهاء بايرولت الذي 

يقود الدبلوماسية الفرنسية.
لـــم يقـــل ســـالم إن فرنســـا ال حتمل حال 
ملعضلـــة الرئاســـة فـــي لبنـــان، لكنـــه يعتبر 
أن اجلهـــد الفرنســـي يّتســـق مـــع إشـــارات 
دوليـــة تعّبـــر عن عـــزم على حتصـــني لبنان 

ومنع انهياره. 
وحني أســـأله ما ســـمات تلك اإلشـــارات؟ 
يعدد لي ســـالم تراكما من الدعم الدبلوماسي 
واملالـــي والعســـكري واألمني الـــذي يخلص 
إلى هدف واحد هـــو تدعيم مظلة دولية فوق 

لبنان.
يذكـــر اللبنانيـــون مواجهـــة علنية جرت 
بني الرئيس سالم ووزير اخلارجية اللبناني 
جبران باســـيل في يوليو مـــن العام املاضي. 
كان األخيـــر قـــد أعّد مداخلة علنيـــة في فترة 
تواجد الصحافيني في بداية جلسة احلكومة 
متوّجها لرئيس احلكومة متهما إياه بالتعدي 

على صالحيات رئيس اجلمهورية. 
كان رد ســـالم حازمـــا حـــادا، فاجأ رمبا 
الكثيـــر مـــن اللبنانيني، لكن ابن بيت ســـالم 
رئاســـة  موقـــع  علـــى  مؤمتـــن  السياســـي 
احلكومة كما نّص دستور الطائف، وبالتالي 
فـــإن احلكمـــة والصبـــر ال يتناقضـــان مـــع 
لزوميات احلزم واحلســـم دفاعـــا عن املوقع 

والدستور.
هـــل يفاجئك اتفـــاق حركة أمـــل والتيار 
الوطني احلر بشـــأن ملف النفط في لبنان؟ ال 
يبدو أن الرئيس سالم معني مباشرة بـ“اتفاق 
بني قوتني سياســـيتني“، يضيف ”هناك قوى 
أخـــرى يجب أن تواكب هـــذا االتفاق“، ليكمل 
”لـــم أتبلغ مبضمـــون هذا االتفـــاق“، لكن هذا 
امللف شائك ودقيق ومعّقد ويحتاج إلى صبر 
وعمل دؤوب، مبا يوحي بـــأن حتّول االتفاق 
الثنائي إلى قوانني ومراســـيم دونه إجراءات 

وتدابير.
لكن ســـالم يـــرى أن كل امللفات الشـــائكة 
حتتاج إلى وفاق سياســـي، وأن ذلك التوافق 
هـــو الذي أنتج االتفاق حـــول ملف النفايات، 
وأنه حني حصول التوافقات فباإلمكان إصدار 

مقررات للخروج من األزمات، لكن هل لإلفراج 
احملتمـــل عن ملـــف النفـــط عالقـــة بالزيارة 
التـــي قام بها في مايو املاضي مســـاعد وزير 
اخلارجية األميركية لشـــؤون الطاقة والنفط 

والغاز آموس هوكشتاين؟
ال، يقـــول ســـالم، ”كان هنـــاك رمبا إيحاء 
بـــأن علـــى لبنان أن يلـــج هذا امللـــف ويعمل 
مـــن أجـــل أن ميضي فيـــه في ظل مـــا يجري 
في قبـــرص ومصر في هـــذا املوضوع“، لكن 
رئيس احلكومـــة اللبناني املدرك ألهمية هذه 
الثروة التي تختزنها امليـــاه اللبنانية يعتبر 
أن ”املوضـــوع هـــو موضوع وطنـــي وليس 
سياســـيا، يتطلـــب اتفاق القوى السياســـية 

برؤية وطنية“. 

العالقات اللبنانية الخليجية

يعود الرئيس ســـالم قبل أيـــام من زيارة 
للمملكة العربية الســـعودية. كانت مناســـبة 
ألداء مناســـك العمـــرة نهاية شـــهر رمضان 
املبـــارك، ومناســـبة ليلقـــى رئيس الـــوزراء 

اللبناني ”حفاوة وتكرميا“.
 فـــي رمزيـــة ذلك رمبـــا، انتعـــاش متوخ 
أن  منـــذ  اللبنانيـــة،  الســـعودية  للعالقـــات 

تدهورت وأصابهـــا توتر حني قررت الرياض 
إلغـــاء هبة املليارات الثالثة للجيش اللبناني 

والقوى األمنية اللبنانية.
يتحدث سالم كثيرا عن العالقة الشخصية 
التي تربطه باململكة كما عالقة لبنان باململكة. 
وفي خضم احلديث عن جهد فرنسي أو دولي 
حلّل عقدة الرئاســـة في لبنان، تخرج املعادلة 
واضحة ال لبس فيها ”االتفاق بني السعودية 
وإيران في لبنان سينتج رئيسا للجمهورية“.
يتوجه ســـالم إلى العالم العربي وللدول 
اخلليجيـــة خاصـــة ”أال تقســـو علـــى لبنان 

واللبنانيني، ال تتخلوا عن لبنان“. 
ويضيـــف رئيس احلكومة اللبناني ”نحن 
مـــا زلنا علـــى العهد في مـــا يتعلق بحرصنا 
على أمن واســـتقرار اخلليـــج العربي كداعم 

وحاضن لشؤون لبنان“. 
يعرف سالم أن دول مجلس التعاون كانت 
مجمعة على اتخاذ مواقف واضحة ضد حزب 
الله رّدا على احلمالت التي شّنها احلزب ضد 
الســـعودية والبحرين خصوصـــا، لكن متام 
ســـالم املتفّهم للعتب اخلليجي يعتبر أنه إذا 
ما صدرت مواقف سلبية عابرة فهي ”ال تعّبر 
عن غالبية الشـــعب اللبنانـــي احلريص على 

أفضل العالقات مع دول اخلليج“.

يغـــادر الزائـــر الســـراي الكبيـــر مـــدركا 
جلســـامة املهمة امللقاة على ظهر متام سالم. 
”ســـأفعل ما أمكن للوصول بلبنان إلى شاطئ 
األمـــان“؛ هي كلمة الســـّر التي تقض مضجع 
كل اللبنانيـــني؛ األمـــان. أمان يقيهم شـــرور 
البركان الســـوري داخل أحيائهم. أمان يوّفر 
مظلـــة اقتصاديـــة للبلـــد ومواطنيـــه. أمان 
يتيح استشـــراف الغد في بلد باتت يومياته 
مخّصبة بارجتال في حّل املعضالت واجتراح 
العالجـــات. رمبـــا في غياب ”بعبـــدا“ وحتى 
إشـــعار آخـــر، يبدو الســـراي الكبيـــر محج 
الباحثـــني عـــن أمان فـــي محيط تعـــّج به كل 

األخطار.

[ اتفاق بري وعون على ملف النفط يحتاج إلى موافقة القوى األخرى
 [  المواقف السلبية ضد الخليج الصادرة من لبنان ال تعبر عن رأي األغلبية

تمام سالم: ال مساس بـ«الطائف} وال رئيس قبل االتفاق السعودي اإليراني

أّكد رئيس احلكومة اللبنانية متام ســــــالم في حوار مــــــع ”العرب“، أن العالم حريص على 
ــــــب لبنان االنهيار، لكنه، شــــــّدد، في نفس الوقت، على أن التســــــوية السياســــــية بني  جتني
األطراف اللبنانية هي مفتاح كل األزمة التي يعيش على وقعها لبنان؛ فحتى فرنسا، التي 
ــــــروت هذه األيام، ليؤكد دعم بالده للبنان، ال ميكنها أن حترك أي  ــــــزور رئيس وزرائها بي ي
حجر في هذه األزمات إال إذا حدث وفاق سياســــــي، وذات املوقف بالنسبة إلى السعودية 
ومختلف القوى الداعمة للبنان، الذي تشــــــهد مؤسســــــاته نوعا من التآكل ومما يزيد من 
تعقيداته أنه بلد بال رئيس منذ ســــــنتني، وبالكاد يجتمع مجلس وزرائه، وحتى وإن اجتمع 

فال يستطيع اتخاذ قرارات حاسمة.

لقاء

سأفعل ما أمكن للوصول بلبنان إلى شاطئ األمان

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

«حيـــن عملـــت نفـــس الحكومـــة ألكثر من ثالثة أشـــهر بوجـــود العماد ميشـــال ســـليمان رئيس 

الجمهورية أنجزت الكثير}.

«مازلنا على العهد في ما يتعلق بحرصنا على أمن واســـتقرار الخليج العربي كداعم وحاضن 

لشؤون لبنان}.

في خضم الحديث عن جهد فرنسي 

أو دولي لحل عقدة الرئاسة في لبنان، 

تخرج المعادلة واضحة ال لبس فيها 

«االتفاق بين السعودية وإيران في 

لبنان سينتج رئيسا للجمهورية}

ما راكمه سالم في التجربة والذاكرة 

وما حملته طباعه من وسطية واعتدال 

وحكمة وأناة وصبر جعال منه الشخص 

المناسب في الزمن المناسب

كل الملفات الشائكة تحتاج إلى وفاق 

سياسي وحين حصول التوافقات 

فباإلمكان إصدار مقررات للخروج من 

األزمات
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} مّرت أمس (يوم الثاني عشر من ّمتوز – 
يوليو) الذكرى العاشرة على احلرب التي 

افتعلها ”حزب الله“ من أجل متكني إسرائيل 
من تدمير جزء من البنية التحتية اللبنانية 
والتغطية في الوقت ذاته على عملية وضع 

اليد على البلد بشكل تدريجي. إلى اآلن، ال يزال 
احلزب يعتبر أّنه حّقق ”انتصارا إلهيا“ على 

إسرائيل في حرب انتهت عمليا بانتصاره على 
لبنان واللبنانيني. هل يتكّرس هذا االنتصار، 

أم ال يزال هناك من هو مستعد للوقوف في 
وجه أطماعه التي هي تعبير عن مشروع 

توّسعي إيراني يتلطى باملذهبية، علما وأّنه في 
أساسه مشروع عنصري متكامل ليس إال.

يكفي للتأّكد من هذا االنتصار الذي حّققه 
”حزب الله“ على لبنان الوضع االقتصادي 
املتدهور في البلد من جهة، وغياب رئيس 

اجلمهورية من جهة أخرى. يحصل ذلك في 
وقت يظهر يوميا أن املطلوب تغيير النظام 
في لبنان، واالنتهاء من اتفاق الطائف الذي 

قام في أساسه على املناصفة بني املسيحيني 

واملسلمني. وتعني هذه املناصفة وجود 
توازن، على الصعيد الوطني، يحفظ حقوق 

كّل الطوائف في ظّل المركزية موّسعة. مازال 
لبنان ينتظر من ُيقدم على خطوة أولى في 
اجتاه تطبيق هذه الالمركزية التي تساعد، 

إلى حّد ما طبعا، في إزالة ورقة االبتزاز التي 
ميارسها ”حزب الله“ بواسطة سالحه مع 

آخرين غيره عبر مجلس الوزراء ومؤسسات 
الدولة املختلفة.

كانت ”حرب متوز“ نقطة حتول على 
الصعيد اللبناني. أثبتت احلرب أن األمر ال 
يتعلق مبعركة واحدة يصّد فيها اللبنانيون 

عدوهم، كما حدث عندما َأخرجوا القوات 
السورية من لبنان إثر تظاهرة الرابع عشر من 
آذار- مارس 2005. احلرب على البلد مستمّرة 

وستتخللها معارك أخرى في ظل اإلصرار 
اإليراني على وضع بيروت حتت الوصاية 

التامة لطهران، متاما كما حال بغداد ودمشق 
حاليا، وكما كاد أن يكون وضع صنعاء لوال 

”عاصفة احلزم“.

لم يكن كافيا التخّلص من رفيق احلريري، 
بتفجير موكبه، في الرابع عشر من شباط 

– فبراير 2005، كي يستسلم لبنان نهائيا 
ويرضخ لألمر الواقع. كّلما زادت مقاومة 
اللبنانيني للوصاية اجلديدة التي يسعى 

”حزب الله“ إلى فرضها عليهم ملصلحة 
إيران، زاد حجم احلملة على الوطن 

الصغير.
بعد ”ثورة األرز“، التي لم يكن يتوّقعها 

منفذو جرمية اغتيال رفيق احلريري ورفاقه 
واملشاركون فيها من قريب أو بعيد، كان 
ال بّد من حروب أخرى على لبنان وعلى 

اللبنانيني كي يقتنعوا بأن ليس من حقهم 
رفع رؤوسهم. عليهم أن يكونوا مثل ذلك 
القطيع الذي يؤمن بشعارات ال عالقة لها 
بالواقع من نوع شعار ”الشعب واجليش 

واملقاومة“ أو ”املقاومة واملمانعة“. ممنوع 
على اللبناني أن يطرح أسئلة مهما كانت 

بسيطة وبديهية، مبا في ذلك سؤال ميكن أن 
يطرحه أب أو أم عن سبب موت شاب لبناني 
شيعي في سوريا دفاعا عن نظام بشار األسد 
الذي تشارك ابنته الصغيرة في مباريات في 

الفروسية تقام في طهران!
لم يكن رّد فعل ”حزب الله“ بعد ”حرب 
ّمتوز“ مستغربا. نسي احلزب، فجأة، من 
وقف مع لبنان وساعد في إعادة بناء ما 

تهّدم. نسي الدور السعودي عن سابق 
تصّور وتصميم. نسي الظروف التي أدت 

إلى وقف احلرب واجلهود التي بذلتها 
احلكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة. 
نسي أن إعالن انتصاره في تلك احلرب لم 

يكن سوى رفع لعالمة النصر فوق ما اعتبر 
أّنه جثة اسمها لبنان. نسي أن االنتصار 

على لبنان شيء، وأن االنتصار على إسرائيل 
شيء آخر… اللهّم إال إذا كان املطلوب أن 

يهاجم بشار األسد احلكام العرب ويصفهم 
بـ”أنصاف الرجال“ مكافأة لهم على الدعم 
الذي تلقته سوريا وإيقافها على رجليها 

منذ احتكار والده للسلطة في العام 1970 من 
القرن املاضي.

األكيد أن إسرائيل لم تكن متانع في 
رفع األمني العام لـ”حزب الله“ السّيد حسن 

نصرالله عالمة النصر، ما دامت حققت 
في نهاية املطاف جزءا من أهدافها، وذلك 
بصدور القرار رقم 1701 عن مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة. يستجيب هذا القرار 
لبعض مطالبها، خصوصا أنّها لم تكن متانع 

في املاضي الوجود املسّلح غير الشرعي في 
جنوب لبنان… على حساب اجليش اللبناني 

بغض النظر عن طبيعة هذا السالح، أكان 

فلسطينيا أو إيرانيا في أياد لبنانية. لكّن 
للصواريخ التي  استخدام ”حزب الله“ 
استهدفت ”حيفا وما بعد حيفا“ جعل 

إسرائيل تعيد النظر في حساباتها القائمة 
على إبقاء جبهة اجلنوب اللبناني جرحا 

ينزف، كما يريد النظامان في سوريا وإيران. 
السؤال الذي بات مطروحا اآلن، إلى متى 
ستبقي إسرائيل على الوضع القائم الذي 

سمح بأطول فترة هدوء على طول خط 
الهدنة بينها وبني لبنان منذ توقيع اتفاق 

القاهرة املشؤوم في العام 1969؟
منذ انتصاره في ”حرب ّمتوز“ على 

لبنان، أمعن ”حزب الله“ في إذالل اللبنانيني 
بكّل الوسائل املتاحة، بدءا باالعتصام في 

وسط بيروت لضرب احلياة االقتصادية في 
البلد وتهجير أكبر عدد ممكن من شبابه، 

وصوال إلى الوضع الراهن، مرورا بالطبع 
بغزوة بيروت واجلبل في أّيار- مايو من 

العام 2008. ال يتمثل الوضع الراهن في خلق 
أزمة اقتصادية لم يعرف البلد مثيال لها في 
املاضي فحسب، بل في فراغ رئاسي وعزلة 

عربية للبنان أيضا.
بدل أن يكون لبنان في وضع يحسد عليه 

حاليا بفضل تدفق العرب واألجانب على 
مرافقه السياحية، حرص ”حزب الله“ ومن 
خلفه إيران على منع أي عربي، خصوصا 
إذا كان خليجيا من السياحة في البلد أو 
االستثمار فيه. أكثر من ذلك، يصّر احلزب 
على خوض معارك في سوريا واملشاركة 

في احلرب التي يشّنها النظام العلوي على 
السوريني حتت غطاء روسي-إسرائيلي 

جاء نتيجة تفاهمات في العمق بني الرئيس 
فالدميير بوتني ورئيس الوزراء بنيامني 

نتنياهو. يفعل ”حزب الله“ كّل ذلك إرضاء 
إليران في حني أن على لبنان املعاناة من 

األمّرْين.
تأتي الذكرى العاشرة لـ”حرب ّمتوز“ 

في وقت تغّيرت املنطقة كّليا. سوريا التي 
عرفناها لم تعد موجودة، كذلك العراق، 

في حني طّبعت تركيا عالقاتها بإسرائيل 
وبروسيا، فيما صارت قضية فلسطني شبه 

منسّية. ما لم يتغّير هو احلرب املستمّرة 
على لبنان.

يبقى إفقار اللبنانيني وتهجيرهم كما 
يحصل اآلن، تابعا لـ”حرب متوز“ التي 

هي بدورها تابعة الغتيال رفيق احلريري 
وللجرائم التي تلت والتي استهدفت تغطية 
تلك اجلرمية. إلى متى يبقى لبنان ”ساحة“ 
ملشروع توسعي ال عالقة له به من قريب أو 

بعيد؟

عشر سنوات على {حرب تموز}… المستمرة

{مـــاذا عـــن دور ومصير حـــزب الله بعد انتهاء األزمة الســـورية؟ مدى تكيفه مـــع الواقع اللبناني 

وصعوبة اندماجه في المجتمع شأنه شأن سائر اللبنانيين}.

إيلي محفوض
عضو األمانة العامة لقوى 14 آذار

{في الذكرى العاشـــرة لحـــرب تموز نعتبـــر أن كل التجارب أثبتت أن الدولـــة وخصوصا الجيش 

اللبناني والمؤسسات األمنية الشرعية وحدها تحمي لبنان}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

} يعتقد الكثيرون أن كلمة العمالة أو 
العميل مسيئة، حني ترتبط باألفراد أو 

األحزاب أو احلكومات، وهي فعال كذلك، 
لكنها تفتح بابا للمحاججة واجلدل أمام 
الذين يرفضون مثالب التبعية لألجنبي 
أو للغير، فكرا أو متويال أو حتى دعما 

معنويا؛ لكّن حزبا مثل حزب الدعوة احلاكم 
في العراق، يبدو أن كلمة العمالة لنظام 

ولي الفقيه في إيران تضيف له شرفا 
يتباهى به ويفخر، بل إن شخصياته النافذة 

تصرح بذلك علنا، كما تفعل بعض زعامات 
امليليشيات التابعة مباشرة للحرس الثوري 
اإليراني، وهي ميليشيات بعناوين مختلفة 

وجغرافيا مختلفة أيضا، وما هي في 
احلقيقة إال فروع للحرس الثوري.

النظامان احلاكمان في سوريا والعراق، 
كالهما عميل لنظام والية الفقيه، وليس 

جديدا اصطفاف حاكم سوريا إلى جانب 
اخلميني في حربه ضد العراق، وضد 

الشعب السوري وأكملها وريثه في احلكم 
باملأساة التي بيننا؛ أما النظام احلالي في 

العراق فال ميكن توصيف وجوده على رأس 
السلطة إال بهدية، أو كما يقول اإلخوة في 

بعض بلداننا العربية ”تقدمة“ أميركية 
جاهزة ملاللي طهران، تقّربا وتزلفا سياسيا 
واقتصاديا من أجل أهواء ومصالح دولية 

باتت معروفة.
ومن منطلق األفعال ال األقوال، تنفذ 

أدوات احلرس الثوري في العراق، ممارسات 
سلطوية مباشرة أو مبجاميعها املسلحة، 

ضربات متفاوتة التأثير على معسكر 
”ليبرتي“ في بغداد الذي حتتجز فيه أعداد 

من املعارضة اإليرانية الذين مت نقلهم 
من معسكر أشرف، بعد االجتياح الدموي 
الذي جتاسرت عليه حكومة نوري املالكي 

وحرسها الثوري العراقي.
زعيمة املعارضة اإليرانية مرمي رجوي، 

وفي مؤمترها السنوي املنعقد مؤخرا 
بباريس، أكدت في أكثر من مرة على كلمة 
”ألف أشرف“ في بداية كل فقرات خطابها، 

وهي تعني أن املقاومة مستمرة وأن معسكر 
أشرف حتول إلى ألف معسكر، في إشارة 
إلى السلوك املشني الذي تعرض له سكان 
املعسكر من قتل وتعذيب وإهانات بالغة 

على مرآى من املجتمع الدولي واملنظمات 
احلقوقية واإلنسانية في العالم.

معسكر أشرف، ملن غابت عنه املعلومة 
أو احلقائق؛ مدينة مصّغرة تقع شمال بغداد 
قريبة من قضاء اخلالص؛ وبعد االحتالل مت 
نزع السالح فيها كليا مبا في ذلك األسلحة 
الشخصية، ووضع املعسكر حتت احلماية 

األميركية مباشرة، ومنع السكان فيه من 
اخلروج والدخول إال بإذن ومعرفة القوات 

األميركية.
تسمية أشرف نسبة إلى اسم الشهيدة 

زوجة مسعود رجوي زعيم املعارضة 
اإليرانية والذي أعلن عن وفاته في املؤمتر 

بإشارة من األمير تركي الفيصل رئيس 
االستخبارات السعودية األسبق، في كلمته 

املعبرة عن عمق التالقي احلضاري بني 
إيران والعرب ومبا ميهد للتغيير احلتمي 

في إيران واخلالص من نظام املاللي وخراب 
صادراته إلى جيرانه العرب؛ أشرف، سيدة 

اغتالها حرس ثورة خميني، كرمتها املقاومة 
اإليرانية ”مجاهدي خلق“ بإطالق اسمها 

على معسكرها؛ أما كلمة خلق فمعناها 
شعب، أي مجاهدي الشعب.

منظمة مجاهدي خلق، َوَجدت في األرض 
العراقية مجاورة جغرافية لألرض اإليرانية 

وقربا لوجيستيا ومعنويا من وطنها األم، 
وكانت لظروف احلرب اإليرانية العراقية 
فائدة مزدوجة للطرفني العراقي وأهداف 

املنظمة، إلحلاق األذى واخلسائر بصفوف 
نظام املاللي؛ ورغم توقف حرب الثماني 

سنوات ومعها طبعا توقفت العمليات 
املسلحة للمنظمة عبر احلدود، وهو التزام 
أملته اتفاقية وقف إطالق النار بني العراق 

وإيران؛ لكن النظام احلاكم في إيران 
خرق األجواء العراقية في زمن احلصار 

وقصف املعسكر أكثر من مرة إلحلاق األذى 
باملعارضني، متجاوزا كعادته كل االتفاقيات 

واملواثيق الدولية.
احلكومة العراقية من جانبها وبعد وقف 
إطالق النار في 8 أغسطس 1988 أقدمت على 
غلق مقرات منظمة مجاهدي خلق في بغداد 
وغيرها، وحددت مكانا خارج املدن ووفرت 

لها مستلزمات العيش واحلماية املمكنة، 
تالفيا الستهدافها في عمليات يشنها عمالء 

النظام وسط العاصمة بغداد.
معسكر أشرف، مدينة فيها شوارع 

ومنشآت خدمية للماء والكهرباء والصيانة 
وتفاصيل عمل دؤوب ملجموعة من الرجال 

والنساء نذروا أنفسهم خلدمة قضيتهم 
وإنقاذ وطنهم وشعبهم من أبشع أنواع 
االستبداد الديني والطائفي والسياسي؛ 
وغالبيتهم ممن تركوا أوطانهم البديلة 

وأسرهم وحياتهم املرفهة لاللتحاق 
بواجبهم الوطني، منهم األطباء واملهندسون 

واحملامون واألدباء واملثقفون والفنانون؛ 
اجلميع تنازل عن حياته الشخصية. 

وشروط االنتماء ملجاهدي خلق داخل 
معسكر أشرف، مثال عظيم لنزوع الثوار 
وتضحياتهم من أجل أهدافهم السامية؛ 

وبني صفوفهم متزوجون ولكنهم منفصلون 
متاما في املعسكر، ولذلك ال يوجد أطفال أو 
حياة عائلية، وما ينسب لهم من مشاهدات 

أطفال فهي ملواجهات مع عوائلهم يستغلون 
الزيارات وأفواج السياحة الدينية للوصول 

إليهم.
النظام احلاكم العميل ملاللي طهران 

في العراق، وضع نصب عينيه منذ بداية 
االحتالل، القضاء على معسكر أشرف 

وكل من يعارض والية الفقيه، وانتظروا 
الفرصة بفارغ الصبر؛ وكان لهم ما أرادوا 
عندما تخلت القوات احملتلة األميركية عن 

مسؤوليتها وتعهدها وسلمت مجاهدي خلق 
وحدثت  إلى احلكومة العراقية ”املنتخبة“ 

املجزرة، وقتل العّزل من سكان أشرف ضربا 
ودهسا بالعجالت املدرعة، ومت نقل الناجني 
إلى معسكر ”ليبرتي“ قرب مطار بغداد، في 
انتظار طويل حتت أقسى وسائل التنكيل، 

على أمل نقلهم إلى دولة ثالثة.
قرار إزالة معسكر أشرف كان حتميا، 

تبرره عمالة نظام احلكم في العراق 
”الشرعية“ لوالية خامنئي؛ فاملعسكر كان 

يحتوي على متحف كبير يضم شواهد موثقة 
بالصور واملواد العينية جلرائم النظام 

اإليراني ومجازره ضد معارضيه من النساء 
والرجال واألطفال، وطرق التشهير واإلعدام 

وابتكار وسائل التعذيب واملوت والتفنن فيها 
ألسباب تافهة تتعلق بأبسط حقوق احلريات 
الشخصية لإلنسان، وأدلة ملموسة لبشاعات 
كانت معروضة للمنظمات والشخصيات التي 
زارت املتحف واطلعت عليه وسجلت ووثقت 
ممارسات النظام الوحشية بحق األبرياء من 

الشعب اإليراني؛ إضافة إلى أن كل فرد من 
املتطوعني في مجاهدي خلق له قصة معاناة 

وعذابات وتضحيات تقترب من اخليال، 

وتتطابق مع صورة الفوضى والهمجية 
والتقزز والتطرف وصادرات شعار القدس 
وطريق القدس وفيلق القدس وثورة حرس 

والية الفقيه وفروعها لصناعة اإلرهاب.
األشد وقعا من متحف التوثيق في 

املعسكر، هو نشاط االتصاالت واملعلومات 
الدقيقة لفضح حتركات أجهزة نظام 

املاللي ونشرها بتوقيتاتها وأسماء منفذي 
اجلرائم وضحاياها داخل إيران وخارجها، 
وتشمل عمليات اختطاف واستهداف أماكن 

وتفجيرات واغتياالت في العراق حتديدا، 
والتحذير من مخططات، ومتابعة دخول 

وخروج الشخصيات في الزيارات غير املعلنة 
والكشف عن خفايا العالقات وما ينتج عنها 

من أفعال على األرض.
مؤمتر باريس للمعارضة اإليرانية، وجٌه 

آخر لألمل بزوال نظام املاللي في طهران، 
وجولة أكثر وضوحا إلصرار شعوب املنطقة 

على العمل مع جميع الشعوب اإليرانية 
إلعادة السالم واألمن والتعاون املشترك.

حضرت املؤمتر شخصيات عربية 
ودولية، واآلالف من وجوه املعارضة 

واملنظمات واجلمعيات، اتفقوا جميعا على 
إدانة دور النظام احلاكم في إيران، إلشعاله 
احلروب الطائفية وإنتاج اإلرهاب من خالل 

ممارسات عمالئه وحرسه الثوري.
ما نلفت النظر إليه هو ضرورة انسجام 

املقاومة اإليرانية أو املعارضة اإليرانية التي 
متثلها مجاهدي خلق، مع حركات التحرر في 
األحواز وبلوشستان وخراسان وأذربيجان، 

واملقاومة الكردية الفاعلة واملقاومة 
التركمانية وغيرها من مكونات متباينة في 

ظروفها وأهدافها، ومنها نشاط األحزاب 
املختلفة في ميولها السياسية؛ التقارب 

واحلوار سيؤمنان عناصر الثقة وميدان 
الثورة بالقوة وحتديد األولويات وتكثيف 

اجلهود لتغيير النظام، من أجل إيران حرة.
مؤمتر باريس للمعارضة اإليرانية، 
يصلح ألن يكون درسا مفيدا في جتربة 

اإلعداد ورسم السياسات ألي مؤمتر 
للمعارضة ومنها املعارضة العراقية بكل 

توجهاتها وفصائلها التي كان يجب عليها 
حضور املؤمتر، وكذلك املعارضة السورية، 
وضرورة توحيد املواقف والعمل املشترك، 
ألن مصير املنطقة وشعوبها في خندق

 واحد.

ألف {أشرف} إلسقاط نظام والية الفقيه

الحرب على لبنان مستمرة وستتخللها 

معارك أخرى في ظل اإلصرار اإليراني 

على وضع بيروت تحت الوصاية التامة 

لطهران

مؤتمر باريس للمعارضة اإليرانية، 

وجه آخر لألمل بزوال نظام الماللي في 

طهران، وجولة أكثر وضوحا إلصرار 

شعوب المنطقة على العمل مع جميع 

الشعوب اإليرانية إلعادة السالم واألمن 

والتعاون المشترك

خيراهللا خيراهللا
 إعالمي لبناني
اهللاهللا اهللاهللاخخ خخ

حامد الكيالني
كاتب عراقي
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آراء

} اليوم سألت صاحبي الكندي روب: ملاذا 
نذهب إلى حفالت برأيك، فقال ”لكي نشعر 

بالندم واحلزن في اليوم التالي“، نظرت 
إلى صاحبي كيف يتحدث ويسكر ويهذر 
ويتألم. ما هي معاناة شاب وسيم كهذا؟ 

الضياع. فهذا شاب موهبته احلقيقية في 
الفكر ويعمل في إصالح املصاعد لسبب 

بسيط هو أن معظم أصدقائه ليسوا مفكرين، 
ال أحد يساعده على العمل في السياسة أو 

الصحافة مثال.
روب يتعذب ألنه لم يعثر على نفسه رغم 
أنه وصل إلى سن ٣٥ سنة، ويشعر باغتراب 
كبير. ال النساء متأل ضياعه وال اخلمر. إنه 

يتحدث مع أكبر قدر ممكن من الناس في 
احلفالت حني يسكر، وفي داخله طفل صغير 
يطلب منهم املساعدة، يريد أن يعثروا عليه 

فقد فشل هو في العثور على نفسه.
لوال حماية القانون والدولة الكندية من 

السهل على شخص قارئ البن تيمية أن يؤثر 
على روب، يأخذه إلى املسجد، ويساعده 
على التخلص من الكحول. يقترح عليه 

التحول إلى داعية ويعطيه كتبا. روب ذكي 
وهذه موهبته احلقيقية ”األفكار والثقافة“ 

سيشعر بأنه صاحب رسالة وأن حياته 
ممتلئة باملعاني، وسيجد أنه محاط بأصدقاء 

يحبونه ويفتدونه بحياتهم. ومع الوقت 
الطيب إلى إرهابي. حلسن  يتحول ”روب“ 

احلظ هذا غير ممكن بسبب حماية القانون 
والدولة، التي حتمي احلق العام وسالمة 

املجتمع.
داعش فكرة خطرة حقا، وابن تيمية 
الشيخ الذي أثر في علماني مثقف مثل 

الشاعر معروف الرصافي كما رأينا في نقده 
للشيعة ضمن الرسالة العراقية التي كتبها 

في الفلوجة، يستطيع أن يؤثر في الكثيرين. 
إنه في النهاية فكر (ملحد) ثوري وليس 

إميانا باملعنى امليت للكلمة.
حلماية شبابنا يجب على الدولة وجهاز 

الشرطة أن يكونا يقظني ومثقفني، نحتاج 
إلى إصالحات في القوانني والوعي، طبعا 

هذا مستحيل في العراق، ويبقى داعش فكرة 
مقنعة جدا حني تكون الدولة طائفية إسالمية 

شيعية فاسدة وليست علمانية.
كثيرون حتدثوا عن انتماء أصحاب 

السوابق إلى داعش، معظم الناس ال يفهمون 
األمر حقا. جوهر داعش أنه مشكلة فلسفية، 

تنظيم مينحك اسما جديدا وحياة جديدة، 
حياة ال يعود لك فيها خيار بل الله 

يقودها، تصلي فيها خمس مرات في اليوم 
وتستمع إلى خطيب، وفي كل مشكالت حياتك 

تطبق شرع الله، حيـاة ليس فيها قلق وال 

مسؤوليـة، ألنك ترّد فيها كل شيء إلى الله. 
ومن أهم مشكالت احلياة املعاصرة 

بالغرب هي ”الصداقة“. ال توجد صداقات ألن 
العزلة تقتل البشر، داعش يعرض عليك فكرة 
أن املؤمن أخو املؤمن، يقاتالن معا وميوتان 

يدا بيد، هذه مشكلة كبيرة عاملية. لو كل 
إنسان تطرده حبيبته وتأخذ منه أطفاله 

باحملكمة في الغرب قبل أن ينتحر أو يتجه 
إلى اإلدمان يذهب إلى داعش، لتكون له حياة 
جديدة ومتنحه اسما جديدا، وملا كانت هناك 

أزمة.
إن اإلسالم الواقعي اليوم غير جذاب 
كداعش ألسباب كثيرة، منها أنه ال مينح 

اجلنسية وال يقبل باندماج الغرباء، اإلسالم 
الواقعي هو مجتمعات قدمية عنصرية من 

القبائل والبيوتات. ماذا يفعل شاب فرنسي 
بإسالم غير طموح؟ ومبجتمعات مسلمة 

متخلفة ال يتحرك فيها الزمن؟
الصالة مرتبطة بقوة دافعة ابتكرها 

النبي لتكوين األمة، هذه القوة الدافعة هي 
اخلطر وليست صالة التراويح، القوة الدافعة 
املبتكرة من قبل النبي محمد أراد سرقتها كل 
من اخلميني والدواعش، وطبعا على احلياة 
والعصر احلديث والعالم أجمع أن يدافعوا 

عن أنفسهم.
لقد فهم الغربيون مبكرا معنى الدولة 

اإلسالمية، عندهم مؤرخون يعرفون متاما 
كيف ظهر اإلسالم، وكيف ظهرت الدولة 
العثمانية، واحلركة الوهابية، والدولة 

الصفوية؛ يفهمون جيدا ما يجري. إسالم 
داعش فيه خطورة بسبب تذويب كل تلك 

العناصر في فكرة. صحيح أن الفكرة فاشية 
لكن هذا من العناصر التي جذبت الشباب.
الواليات املتحدة بحصارها وضرباتها 

النوعية ومرور الزمن، تعرف متاما ما تفعل. 
إنها متنح الواقع فرصة لتهشيم احللم، 

العالم الغربي خبير ويعرف جيدا مع َمن 
يتعامل، داعش فكرة خطرة مت احتواؤها 

والقضاء عليها.
هل ننسى االبتسامة على وجوه 

االنتحاريني، كيف بهذه السكينة ينتحر 
الشباب؟ إن اإلنسان قد أشكل على اإلنسان 

كما قال التوحيدي، وفي غياب العدل 
واملستقبل تظهر فكرة في الظالم وتشتعل 

وقد تؤدي إلى كوارث، أقرأ للشباب أحيانا 
وأرى معاناة الوعي عندهم، فأنت غير مدعو 

لشتم شيء ال تعرفه، القضية املؤثرة هي 
فهمه ونقضه في العمق. إن شتمك لشيء ال 

تستطيع فذاك دليل على خوفك منه، وضعفك 
أمامه.

أنت باختصار تشعر بخطر وتريد أن 
تعيش، وال تريد حقا أن تخوض مغامرة 

الفهم والفكر. انظر إلى هذا الفضاء الذي 
تسيطر عليه كلماتي، انظر إلى القلق وانعدام 
الثقة اللذين أزرعهما في فكرة، انظر إلى فرار 

الناس وريبتهم، هذا كله ضريبة التفكير؛ 
وحشة مطلقة.

هي معاناة أقوم بها بدال منكم، عندي 
شعور إذا عبرت تعبرون معي، يكون لكم 

جسرا من اجلسور للنجاة. املعاناة الفكرية 
في العراق سنية وليست شيعية، هذه 
مشكلتنا وليست مشكلتهم. كلنا نتذكر 

معاناة الشيعة الوجدانية في الثمانينات 
من القرن املاضي، سنوات الغليان التي ظهر 
فيها اخلميني، ُأصيب الشيعة حينها بدوار 

حقيقي، بينما نحن السنة لم نفهم ولم نشعر 
بأي قلق.

القضية كانت واضحة جدا بالنسبة لنا، 
فاخلميني مجرد رجل دين دجال مشعوذ، 

وكنا نندهش من خيانة البعض من الشيعة 
لوطنهم والوالء للخميني؟ ملاذا هؤالء خونة 

كّنا نتساءل؟ كما يتساءل قائد فيلق بدر 
واحلشد الشعبي هادي العامري عن سبب 

خيانة البعض من السنة للوطن.
لقد كان اخلميني واضحا بالنسبة لنا، 

ليس ذكاء منا بل ألننا سنة واخلميني 
عاصفة شيعية ال عالقة لنا بها. نفس الشيء 
اليوم، تبدو الدولة اإلسالمية قضية سخيفة 

بسيطة لدى الشيعي، ألنها ال تخصه وال 
تعنيه في شيء. بينما بالنسبة للسني هناك 

ورطة متعلقة بالهوية.
الكثير من التعقيد في هذا املوضوع، 
فنحن ال نعرف ماذا يريد الشيعة من هذه 

احلرب؟ هل يريدون هزمية داعش، أم السنة 
وإلغاء مذهب؟ لقد عبروا عن رغبتهم، في 

نشوة نصرهم على الفلوجة، بإسقاط احلكم 
السعودي وأسسوا ميليشيا البقيع وأحرقوا 

اجلوامع واملدينة.
أتفهم عدم رغبة السنة في الدخول في 

جدل مع الشيعة حول هذا املوضوع بالذات، 
ألن األمر ال يعنيهم حقا، رغم أنهم مستهدفون 
من خطره. اإلشكال والتعقيد في هذه املسألة 

موجود عند السنة، ألنه ميس هويتهم في 
الصميم، وعليهم إبداع ردود مقنعة للتطرف، 
جتعلهم في حالة توازن مع أنفسهم. يقولون 

ال يسمحون لنا باحلوار والكتابة فمعظم 
مفكريهم يتعرضون لالغتيال.

نحتاج أوال إلى حرية في الكشف عن 
أفكارنا ومشاعرنا، معظم الناس ال ميتلكون 

هذه احلرية، لهذا يقول لي الكثيرون أنت 
تصرح مبا في داخلنا. وهذا ليس عبقرية، بل 
مجرد امتالك للحرية في التعبير، واحلرّية ال 
تعني الشرطة والدولة والعقاب االجتماعي، 
وإمنا ينبغي أن تكون هناك جتربة وفلسفة 

تتحمل احلرية.
الحظت نفور الناس من احلرية فهي 
قلق، الناس يحبون األلفة والتعاهد على 
األمان، األمان العقلي خصوصا، االمتنان 

الشديد لبعضهم البعض حني ال يقول أحدهم 
ما يدعو إلى القلق. إن احلب والسعادة 

اإلنسانية كل هذه أشياء حتتم علينا الغباء 
أحيانا. أعتقد جازما أنه لهذا السبب هاجم 
الفيلسوف األملاني نيتشه النزعة اإلنسانية 

املفرطة ألنها تقاوم التغيير، وكل جديد ال 
يظهر بطريقة إنسانية، إنه متزق في النهاية.

لقد أوجعتنا الفلوجة إلى درجة غير 
معقولة، أكثر حتى من مصيبتنا في الكرادة، 

ألنه مت منعنا من التعبير عن احلزن. ال ثأر 
للكرادة في الفلوجة؛ خمسون ألف نازح، 
ومدينة تاريخية احترقت، وقتلى باآلالف، 

وأطفال في العراء تعرضوا للعطش ولدغات 
العقارب والديدان وأمراض جلدية ومخاطر 

األتربة في املخيمات.
شتان بني قتالنا الذين نبكيهم في العلن، 
وبني قتالنا الذين نبكيهم في اخلفاء. كانت 
السيدة جنالء عام ١٩٨٥ قد فقدت مصطفى 

في احلرب (عمره ٢١ عاما)، وفقدت عادل 
طالب جامعة عمره  (ُأعدَم في حزب الدعوة – 
٢٢ عاما). تقول للجميع بكيت عادل في عزاء 
مصطفى، وألبكينه الدهر كله ألنهم منعوني 

من بكائه في العلن.
بناتنا احلافيات، شيوخنا في املعتقالت، 
اختبار الذل والقهر، حرق البيوت واملساجد 

والذكريات. الفلوجة هي عجز العرب عن 
مساعدة النازحني، خوف اإلسالم من 

التصريح باسمه، الفلوجة كتف اجلنود 
العرب املخلوع من احمليط إلى اخلليج، قلبنا 

الذي قفز من الصدور وسقط على أرض 
خشنة حتى رأيناه ينبض في التراب، غصة 
عمر بن اخلطاب، ومقاتل العرب، ومصارع 

العشاق.
ال نريد لهذا العذاب أن يتكرر في املوصل 
وال بد من السماح للناس بالتعبير الصادق 

عن مشاعرهم وأفكارهم. هل نقضي على 
داعش بذبح األطفال وحرق البيوت وتهديد 

السعودية؟ أم هناك طريقة أخرى للقضاء 
على اإلرهاب؟

} رغم أن العراقيني الرافضني لالحتالل 
لن يغفروا لتوني بلير، رئيس احلكومة 

البريطانية األسبق، وضع يده في يد 
الرئيس األميركي بوش االبن في غزو بلدهم 

عام 2003، فإن اعتذاره وأسفه العميق ملا 
أصابهم من دمار ومآس جتعالننا نستعيد 

بألم موقف 350 ”مثقفا عراقيا“، وّقعوا 
عقب االحتالل على رسالة شكر أسموها 

”خطاب شكر وامتنان باسم الشعب 
العراقي ملن هّبوا من أجل حريته“، 

ووجهوها إلى بوش وبلير على ما اعتبروه 
”مبادرة نبيلة وشجاعة“ منهما لـ“حترير 

شعبهم“.
ورغم أن هؤالء ”املثقفني“، الذين ال يزال 
أغلبهم أحياء، قد تأكدوا، في ما بعد، أن ما 
فعله بوش وبلير لم يكن حتريرا، كما توهم 
البعض منهم بسبب قصر نظرهم، وسقوط 

البعض اآلخر في مستنقع اخليانة، بل 
جرمية كبرى أّدت إلى حتطيم بلدهم، وطنا 

وشعبا وحضارة ومستقبال، فإننا لم نسمع 
بأن أحدا منهم اعترف باخلطأ الذي ارتكبه، 

أو أعلن عن ندمه واعتذاره للشعب، وكأن 
العزة باإلثم قد أخذته، رغم مرور ثالثة 

عشر عاما على توقيع تلك الوثيقة وفوات 
أوان االعتذار.

لقد ارتضى موقعو تلك الوثيقة، 
في حينها، ومنهم لألسف أدباء وكّتاب 
معروفون تربطني بالبعض منهم عالقة 

صداقة قدمية، أن يصفقوا لالحتالل، 
ويرّوجوا الستراتيجيته التدميرية 

وبضاعته اإلعالمية، ظنا منهم أن املارينز 
وجنود اإلمبراطورية العجوز هبوا وقطعوا 
احمليطات والبحار ملساعدة الشعب العراقي 

على اخلالص والتحرر من الدكتاتورية، 
وجلب الدميقراطية والرخاء له.

جاء في تلك الوثيقة، التي وصفها 
البعض من العراقيني الوطنيني بأنها 

”وثيقة عار“ يجب إبقاؤها حية في الذاكرة، 
ما نصه ”إننا كمثقفني ندرك حجم املأثرة 

اإلنسانية التي قدمتموها لشعبنا ووطننا… 
وحدكما من انسجم مع النبض احلقيقي 

حلضارة العالم وروح احلرية والعدالة 
وحقوق اإلنسان، وأقدم على مساعدة 

شعبنا بشكل فعلي ليتمتع بثمار حضارة 
العالم التي حرم منها طويال… وإننا نفهم 

مواقف اجلهات التي ال تزال تشكك بشرعية 
احلرب وقانونيتها بحجة واهية هي عدم 

العثور على أسلحة الدمار الشامل. لقد كان 
قراركما بالوقوف إلى جانب شعبنا حلظة 

تاريخية ظاهرة وتدخال إنسانيا يليق 
باملثل العليا التي جتسدانها… متنياتنا 

لكما بالصحة والسعادة وتقبال منا فائق 
الشكر والتقدير“.

نعم هذا ما قاله هؤالء املوقعون على 
الوثيقة، بينما انتقد تقرير جون تشيلكوت، 

الذي دفع توني بلير إلى االعتذار، قرار 
مشاركة بريطانيا في احلرب، مفندا الذرائع 

املزعومة التي استخدمت لتبرير قرار 
احلرب، الذي اتخذه رئيس الوزراء توني 

بلير.
وخلص التقرير إلى أن القرار ”كان خطأ 

أّدى إلى عواقب خطيرة لم يتم جتاوزها 
حتى اليوم“. وكان جون سكوت، نائب بلير 

إبان الغزو، قد أدان مشاركة بريطانيا في 
الغزو معتبرا إياها ”غلطة كارثية“ وغير 
شرعية، وأن القرار وتداعياته سيالزمانه 

بقية حياته. كما أن زعيم حزب العمال 
البريطاني جيرمي كورين قّدم اعتذار 

احلزب عن قرار خوض احلرب في العراق، 
مبّينا أن هذا القرار الذي صّوت ضّده عام 

2003 كان ”قرارا كارثيا“.
ُترى أين نضع موقف هؤالء ”املثقفني“ 

املخزي إزاء موقف الصحافي العراقي 
الشجاع منتظر الزيدي، الذي قذف بوش 

بحذائه تعبيرا عن رفضه لالحتالل وغضبه 
من هذا املجرم، الذي جّيش مرتزقة العالم 
لغزو العراق وتدميره خدمة إلسرائيل؟

أال ينبغي أن نوجه له التحية اليوم، 
ونستذكر، باعتزاز، أنه املراسل الصحافي 

العراقي الوحيد الذي كان ينهي رسائله 
وتقاريره الصحافية بعبارة ”بغداد 

احملتلة“؟

إيران دفعت سنة العراق إلى ابتداع أسطورة ضارة صمت مثقفي االحتالل

{تريـــد الرياض من طهران أن تتصرف كدولة وليس ثورة طائفية يســـعى الساســـة هناك إلى 

تصديرها إلى دول المنطقة، وتريد من طهران أن توقف دعمها لإلرهاب}.
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وندعو إلى حشد جهود دولية واسعة لمعالجة مشكلة النازحين}.
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} يقوم فكر جماعة اإلخوان املسلمني على 
خلق كينونات وكهوف مستترة بديلة للوطن 
من خالل تنظيمات سرية تعمل وتخطط في 

سراديب األقبية املظلمة. هدف جماعة اإلخوان 
هو نشر التأسلم السياسي والغلو في مفهوم 
”األمة“ على حساب ”الوطن“. يكفي أن تختلف 
مع فكر تنظيم اإلخوان ليتم وصفك بأنك عدّو 

للمشروع اإلسالمي، بل رمبا يتم تكفيرك 
وإخراجك من امللة.

يقوم فكر اإلخوان املسلمني على محورين: 
االغتياالت السياسية وإنكار األوطان، وأكبر 

دليل على ذلك مواقفهم ومؤلفاتهم وتاريخهم. 
لعلكم تتذكرون عبارة محمد مهدي عاكف 

مرشد اإلخوان السابق ”طز في مصر“. أما 
سيد قطب فاختصر الوطن كله بقوله ”ما 

الوطن إال حفنة من تراب عفن“.
يقول الكاتب أحمد الفراج أن معظم 

أقطاب اإلسالم السياسي السعوديني شجبوا 
وعلى استحياء، حادثة التفجير اإلرهابية 

في املدينة املنورة، ولم يشيروا من قريب أو 
بعيد للحادثتني اللتني وقعتا في مدينتي 
جدة والقطيف. لعلي أضيف أن استنكار 

”احلركيني“ للعمل اإلرهابي في املدينة املنورة، 
جاء ناعما رغم أن هذا العمل اإلجرامي يسعى 

إلى زعزعة أمن الوطن. وقد استشهد في 
حادثة املدينة املنورة أربعة رجال أمن

 تغمدهم الله بواسع رحمته وتقبلهم من 
الشهداء.

أتباع اإلخوان في السعودية معروفون، 
وخاصة من يسّمون أنفسهم مثقفني أو 

إعالميني أو مّدعي نصيحة وشورى. يظهر 
هؤالء فجأة كلوثة طفح جلدي، يسبون 

ويشتمون، ثم يختفون. في منتصف عام ٢٠١٤، 
قامت السعودية بإعفاء تسعة من أساتذة 

اجلامعات النتمائهم اإلخواني خارج اململكة، 
ووضعتهم قيد التحقيق.

حتى اإلمارات العربية املتحدة لم تسلم 
من مؤامرات اإلخوان. يقول وزير اخلارجية 

اإلماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، في إحدى 
تغريداته على تويتر ”هل تذكرون حترمي 

الشيخ اجلليل بن باز، رحمه الله، للعمليات 
االنتحارية… هل تذكرون مفتي اإلخوان 

القرضاوي عندما حّرض عليها“. وزير الدولة 
اإلماراتي أنور قرقاش أيضا أدلى بدلوه 

وحّمل تنظيم اإلخوان مسؤولية الفوضى في 
املنطقة عبر تأجيج التطرف وإطالق الفتاوى 
التي تبيح العمليات االنتحارية حتت عباءة 
الدين. على العموم، تعقيب القرضاوي على 
وزير اخلارجية اإلماراتي بألفاظ نابية ليس 
فقط يتجاوز حدود اللياقة والبروتوكول، بل 

هو دليل آخر على وقاحة اإلخوان.
الكاتب محمد آل الشيخ اختصر املوضوع 

بتأكيده أن القضية تتطلب احلزم واحلسم 
والعزم لتجفيف املعني الذي ينتج منه 

الداعشيون والقاعديون والقطبيون وأمهم 
التي أجنبتهم جماعة اإلخوان املتأسلمني.

مصر شهدت عدة فصول من جرائم 
اإلخوان من قتل وعنف واغتياالت ”ضمن 

الشريعة“ كما يحلو لهم تسميتها.
استباح اإلخوان دم النقراشي باشا 

وأحمد ماهر كما حاولوا اغتيال الرئيس 
جمال عبدالناصر عام ١٩٥٤ في اإلسكندرية. 

في العصر احلديث، اّدعى اإلخوان حب 
اجلماهير في بداية توليهم رئاسة مصر. بعد 
ذلك ظهر وجههم اآلخر على حقيقته؛ أصدروا 

فتاوى التكفير والتحريض على القتل، 
اقتحموا أقسام الشرطة وحرقوا الكنائس 
وسحلوا الشباب والفتيات في الطرقات. 
لألسف، جنح حسن البنا، صاحب نظرية 
”وطنية املبادئ والعقائد“، بإقناع أتباعه 
واستبداله  بإلغاء مفهوم ”الوطن الدولة“ 

بوطنية ”احلدود اجلغرافية“.
إال أن اإلخوان انهزموا في أكثر من 
”غزوة“. األمثلة كثيرة؛ فشل اإلخوان في 

مساعيهم إلى حكم مصر، وفي حتديد معايير 
التخطيط والرؤية االستراتيجية، لم ميتلك 

اإلخوان مهارة العمل املؤسسي أو حتى 
مبادئ إدارة شؤون احلكم. باختصار، جماعة 
اإلخوان املسلمني مؤسسة دينية مغلقة تعمل 

فقط ملصلحة مكتب اإلرشاد وليس لديها 
أي مشروع للدولة سواء كان سياسيا أو 

اقتصاديا أو اجتماعيا.
في الفترة األخيرة، بدأت انقسامات 

اإلخوان تنهش ما تبقى من فكرهم الضحل. 
حتى اإلعالمي املنتمي لإلخوان أحمد منصور 
شن هجوما على جماعة اإلخوان املسلمني في 

مصر واصفا وضع اإلخوان بأنه فساد في 
القيادات وغياب للمحاسبة وأخطاء في مناهج 
التربية وغياب للشورى وغياب لرؤية الدولة. 
كذلك، اتخذت قيادات اجلماعة اإلسالمية منذ 

أيام قرارا بفك التعاون مع جماعة اإلخوان.
االنقسام اآلخر جاء في احلديث الذي 

نشره محمد حبيب، نائب املرشد العام جلماعة 
اإلخوان سابقا، الذي اتهم فيه نائب رئيس 

حزب ”احلرية والعدالة“، عصام العريان 
بالكذب واخلداع. حبيب أوضح أن قيادات 

باجلماعة ساهمت بشكل كبير في فشلها 
باحلكم. إضافة إلى هذا مازالت األزمة تتفاقم 

بني أعضاء جماعة اإلخوان بعد انقسام 
اجلماعة إلى جبهتني؛ إحداهما بقيادة محمود 

عزت، القائم بأعمال املرشد العام للجماعة، 
وأخرى بقيادة محمد كمال، عضو مكتب 

اإلرشاد ورئيس اللجنة العليا للداخل على 
خالفة املرشد.

أما خارج احلدود، فهناك فرضية متداولة 
تشير إلى أن بريطانيا هي من ترعى مصالح 
جماعة اإلخوان، رمبا نكاية بثورة ٢٣ يوليو. 

بغّض النظر عن صحة أو عدم صحة هذا 
االفتراض، فإن خروج بريطانيا من االحتاد 

األوروبي قد يزيد من خبث اإلخوان ويعطيهم 
الفرصة النفالت أكبر قد تنتج عنه املناورة 

بعيدا عن قيود االحتاد األوروبي.
لهذه األسباب، الفرصة سانحة اليوم 
للسعودية واإلمارات والكويت والبحرين 

ومصر واألردن لتشكيل عاصفة حزم ملواجهة 
متّدد التأسلم السياسي في املنطقة.

اإلخوان وإنكار األوطان

المعاناة الفكرية في العراق سنية 

وليست شيعية، هذه مشكلتنا وليست 

مشكلتهم. كلنا نتذكر معاناة الشيعة 

الوجدانية في الثمانينات من القرن 

الماضي، سنوات الغليان التي ظهر 

فيها الخميني، أصيب الشيعة حينها 

بدوار حقيقي، بينما نحن السنة لم 

نفهم ولم نشعر بأي قلق

رغم أن هؤالء {المثقفين}، قد تأكدوا، 

في ما بعد، من أن ما فعله بوش وبلير لم 

يكن تحريرا، بل جريمة كبرى أدت إلى 

تحطيم بلدهم، وطنا وشعبا وحضارة 

ومستقبال، فإننا لم نسمع بأن أحدا 

منهم اعترف بالخطأ الذي ارتكبه

أسعد البصري
كاتب عراقي

الال أأ عواد علي
كاتب عراقي

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد 
السعودية



} لنــدن - أكـــدت منظمة أوبـــك أمس تفاؤلها 
بآفاق ســـوق النفط في العـــام املقبل، قائلة إن 
الطلب العاملي على خاماتها ســـيفوق إنتاجها 
احلالـــي، وإن الســـوق ستشـــهد نقصـــا فـــي 

املعروض بدل فائض اإلمدادات.
لكن املنظمة خفضت في تقريرها الشـــهري 
توقعاتها لنمـــو االقتصاد العاملـــي هذا العام 
وعزت ذلـــك إلى زيادة حالة عـــدم اليقني عقب 
تصويت بريطانيا لصالح اخلروج من االحتاد 
األوروبـــي. ورجحـــت أن تتباطـــأ وتيرة منو 

الطلب العاملي على النفط قليال في 2017.
وقالـــت أوبك ”بعد تصويـــت البريطانيني 
لصالح اخلروج من االحتاد األوروبي اشتدت 
حالة الضبابية االقتصادية… اآلثار الســـلبية 
احملتملـــة أدت إلـــى تعديـــل توقعـــات النمو 
االقتصـــادي العاملي لعام 2016 باخلفض إلى 3 

باملئة من 3.1 باملئة“. كما خفضت مؤسســـات 
أخـــرى مـــن بينهـــا صنـــدوق النقـــد الدولي 
توقعاتهـــا للنمو االقتصادي عقب االســـتفتاء 

البريطاني.
وانعكست املخاوف من التأثير االقتصادي 
املترتـــب علـــى خـــروج بريطانيا ســـلبا على 
أســـعار النفـــط التـــي نزلـــت إلـــى 47 دوالرا 
للبرميل من أعلى مســـتوى إغالق لها في 2016 
البالـــغ 53 دوالرا للبرميـــل الذي ســـجلته في 

أوائل يونيو.
وذكرت أوبك في أول توقعاتها للعام القادم 
أن الطلـــب العاملـــي على النفط ســـيرتفع 1.15 
مليـــون برميل يوميا العـــام املقبل، مقارنة مع 

منو قدره 1.19 مليون برميل يوميا في 2016.
وهبطـــت أســـعار النفط إلـــى النصف منذ 
أحجمـــت أوبـــك فـــي أواخـــر 2014 عن خفض 

اإلنتاج لدعم األسعار في محاولة للضغط على 
إمدادات املنافســـني األعلى تكلفـــة مثل النفط 

الصخري األميركي.
ورغم خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 
تشـــير تقديرات إلـــى أن تلك االســـتراتيجية 
ناجعة حيث تتوقع املنظمة استمرار انخفاض 
املعروض خارجها وارتفاع الطلب على نفطها.
وأبلغت الســـعودية أكبر بلد مصدر للنفط 
فـــي العالم أوبـــك بأنهـــا رفعت اإلنتـــاج إلى 

مستويات قياسية في يونيو ليصل إلى 10.55 
مليون برميل يوميا.

وقالت أوبك إن إنتاجها النفطي بعد عودة 
الغابـــون إلـــى عضوية املنظمـــة زاد 264 ألف 
برميـــل يوميا إلى 32.86 مليـــون برميل يوميا 
فـــي يونيو. وتوقعت أن يبلغ متوســـط الطلب 
على خامها 32.98 مليون برميل يوميا في 2017 
مما ينبئ بعجز فـــي املعروض إذا أبقت أوبك 

اإلنتاج مستقرا. 
وترجح أوبك تراجـــع املعروض من الدول 
غيـــر األعضـــاء بنحـــو 110 آالف برميل يوميا 
فـــي 2017 بعد هبوطه 880 ألـــف برميل يوميا 
هذا العام. ونال تراجع األســـعار منذ 2014 من 
إمدادات الدول غير األعضاء في أوبك مع قيام 
الشركات بتأجيل مشاريع في أنحاء العالم أو 

إلغائها.

حممد محاد

} ســـيطر الركود على سوق جتارة الذهب في 
مصر في اآلونة األخيرة بعد أن قفزت أسعاره 
بشكل كبير وغير مسبوق زاد من تأزم الوضع 

االقتصادي للبالد املنكمش أصال.
وأرجع جتار الذهب حالة الركود اجلديدة 
إلـــى ارتفـــاع األســـعار عامليا تأثـــرا بخروج 
بريطانيـــا من االحتاد األوروبـــي، ما أدى إلى 
ارتفاع بعض األســـعار بشكل جنوني، جتاوز 

حاجز 10 باملئة.
وتعـــد الفتـــرة احلالية من العـــام من أهم 
مواسم الرواج لتجارة الذهب في مصر، حيث 
يتزايد اإلقبال على شراء املعدن األصفر، سواء 

للهدايا أو الزواج بعد انتهاء شهر رمضان.
وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 39 
دوالرا، وارتفع غرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 
نحو 45.6 دوالرا، وجتاوز سعر اجلنيه الذهب 

حاجز 360 دوالرا.
وقال وصفـــي أمني، رئيس شـــعبة الذهب 
في احتاد الغرف التجارية لـ“العرب“ إن ”قرار 
بريطانيـــا مغـــادرة االحتاد األوروبي ســـاهم 
كثيرا في زيادة أســـعار الذهب في األســـواق 

العاملية“.
وأوضح أن موجة االرتفاع العاملية انتقلت 
بشـــكل جنوني إلى الســـوق املصرية، ما أدى 
إلى حالة من الركود خالل الفترة الراهنة، ولم 
تنتعش السوق في موسم عيد الفطر، ألول مرة 

في تاريخ جتارة الذهب.
وقفـــز ســـعر الذهـــب عقـــب اإلعـــالن عن 
نتائـــج االســـتفتاء البريطاني املثيـــر للجدل 
مـــن مســـتويات 1247 دوالرا إلـــى 1358 دوالرا 
بزيادة تصـــل لنحو 111 دوالر لألوقية. ويؤكد 
اجلهاز املركـــزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن 

ســـعر الذهب في مصر يتم تقييمه على أساس 
األســـعار العاملية، باإلضافة إلى سعر الدوالر 

في السوق املوازية املصرية.
ويقيـــم جتـــار الذهب رأس املـــال بوزن ما 
لديهم من ذهب، وبالتالـــي ال يقدمون عروضا 
للمســـتهلكني من أجل شراء الذهب، ألنه ليس 
ســـلعة لها صالحية معينة، وبالتالي لن يبيع 

التجار الذهب بأقل من قيمته.
ولفت محمد ســـعيد محلل أســـواق الذهب 
والســـلع فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ إلى أن 
الذهب مثل أي سلعة في مصر تعاني من ركود 

تضخمي.
وعلـــى الرغم مـــن الزيادات التـــي أقرتها 
احلكومـــة على األجور خـــالل الفترة املاضية، 
إال أن هنـــاك زيادة ملحوظة في معاناة األفراد 
بســـبب عـــدم كفاية دخولهـــم أمـــام مواجهة 

احتياجاتهم األساسية.
ويـــرى ســـعيد أن هناك ســـببني للصعود 
اجلنونـــي للذهـــب فـــي مصـــر، األول نتيجة 
تســـجيل الذهب أعلـــى مســـتوى تاريخي له، 
بســـبب الغموض الذي يحيط بأســـواق املال 
بعد خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، ما 

يجعل الذهب املالذ اآلمن للمستثمرين.
أما الســـبب الثاني هو االرتفاع القياســـي 
للدوالر في الســـوق املصرية، حيث أن ســـعر 
الذهب يتناســـب طرديا في السوق احمللية مع 
سعر الدوالر، مقابل اجلنيه، وكلما ارتفع سعر 
صـــرف الدوالر أمام اجلنيه ارتفع ســـعر غرام 

الذهب، وهو ما يحدث حاليا.
ويعتقد احمللل املصري أن أســـعار الذهب 
ســـتواصل صعودها عامليـــا، والتي بدأت منذ 
ديســـمبر 2015، بعد وصولها ملســـتويات ألف 
دوالر، فـــي ظـــل الضبابية التي تســـيطر على 

األسواق العاملية.
وعلـــى مدار الســـتة أشـــهر املاضية، دخل 
املعـــدن األصفـــر فـــي موجة صعوديـــة ألعلى 
مســـتوياته فـــي عامـــني ونصف العـــام، وهو 

االجتاه الصاعد قصير ومتوسط األجل.
وظهـــر صعـــود أســـعار الذهب مـــع حالة 
التوتر في أســـواق املال التي بدأت بالتوترات 

في الصني ورفع معـــدالت الفائدة على الدوالر 
األميركي، وتال ذلك قرار البريطانيني االنفصال 
عن االحتاد األوروبي ليعزز ذلك من ارتفاعات 

الذهب الفترة املقبلة.
ووفقـــا لعلم التحليل الفني لألســـواق فإن 
مســـتويات الدعم هي النقاط الســـعرية التي 
تدعم سعر الســـلعة ومتنعها من الهبوط، أما 
مستويات املقاومة فهي النقاط السعرية التي 

تقاوم صعود سعر السلعة ألعلى.
ويقـــول صـــالح عبدالهادي عضو شـــعبة 
الذهـــب باحتـــاد الغـــرف التجاريـــة، إن حالة 
الركود باألســـواق دفعت األفـــراد إلى التحول 

نحو البيع أيضا.
وأشـــار فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلى أن 
عدم تناســـب مســـتويات املداخيل الفردية مع 
مستويات املعيشـــة يدفع بعض الشرائح إلى 
بيـــع مـــا بحوزتهم مـــن ذهب ملواجهـــة أعباء 

املعيشـــة، لكن هنـــاك إحجام كبيـــر من جانب 
التجار عن الشراء لشح اجلنيه املصري.

وتعتبـــر صناديق االســـتثمار فـــي الذهب 
وعاء اســـتثماريا آمنا، مـــع تصاعد املخاوف 
عامليـــا، حيث يعد الذهب مخزنـــا للقيمة وفي 
ارتفاع مســـتمر، لكن فكرة تأسيس الصندوق 
فشـــلت، بعد أن وأدتها هيئة الرقابة املالية في 

السابق.
وكان رأس املـــال املقتـــرح للصندوق مقرر 
أن يتـــراوح بـــني 200 مليـــون دوالر إلـــى 250 
مليـــون دوالر، حتى يتم التفـــاوض مع بائعي 
الذهب بسعر مناســـب ويتمكن حاملو وثائق 

الصندوق من حتقيق أرباح.
وشدد هاني توفيق رئيس االحتاد العربي 
لالســـتثمار املباشر األســـبق على أن مستقبل 
االستثمار خالل الفترة املقبلة يتجه بقوة نحو 

صناديق االستثمار في الذهب.

وقال لـ“العرب“ إنه شـــرع منذ سنوات في 
تأســـيس أول صندوق للذهـــب في مصر، على 
الرغم من أن هيئة الرقابة املالية لم تقم بتعديل 
الالئحـــة التنفيذية لصناديق االســـتثمار مبا 
يتالءم مع طبيعة االستثمار في هذا النوع من 

الصناديق.
ومعـــروف أن الذهـــب يلعـــب دور املـــالذ 
اآلمن في ظل التوتـــرات االقتصادية، ويواجه 
مستويات دعم عند 1273 دوالرا و1321 دوالرا، 

ومستويات املقاومة عند 1381 دوالرا. 
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ توقعت وزارة الصناعة 
والتجارة الروسية في تقرير 
نشرته، أمس، أن يبلغ حجم 

االستثمارات في المنطقة 
الصناعية الروسية الجديدة في 

شرق بورسعيد المصرية حوالي 
4.6 مليار دوالر بحلول 2035.

◄ حققت شركة مرسيدس نموا في 

مبيعاتها خالل النصف األول من 
العام الجاري بنسبة 12 بالمئة، 

للمرة األولى لها منذ 11 عاما، أمام 
منافستها بي.إم دبليو التي نمت 

مبيعاتها بنحو 5.8 بالمئة فقط.

◄ قالت مؤسسة تومسون رويترز 
إنها اتفقت على بيع وحدتها 
للملكية الفكرية والعلوم إلى 

شركتي االستثمار المباشر أونكس 
كورب وبارينغ برايفت إكويتي 
آسيا، مقابل 3.55 مليار دوالر.

◄ أبدت شركة دويتشه بورصه، 
التي تدير بورصة فرانكفورت 

لألوراق المالية استعدادها 
لالندماج مع منافستها بورصة 
لندن لألوراق المالية إل.إس.إي 

التي تقدر قيمتها بـ21 مليار جنيه 
إسترليني.

◄ أظهرت دراسة أجراها معهد 
أبحاث السوق والوظائف التابع 
للوكالة االتحادية للعمل، أن عدد 

ساعات العمل اإلضافية التي أداها 
األلمان العام الماضي دون مقابل 

بلع نحو مليار ساعة عمل..

◄ أمرت الحكومة الفنزويلية، 
أمس، بوضع اليد على مصنع 

شركة كيمبرلي-كالرك األميركية، 
بعدما أوقف إنتاجه من الورق 

الصحي ومواد النظافة الشخصية 
بسبب تردي األوضاع االقتصادية 

في البالد.

باختصار

ــــــت جتارة الذهب في مصــــــر مرحلة ركود جديدة بســــــبب تراجع القدرة الشــــــرائية  دخل
للمستهلكني، وتزايد مخاطر أسواق املال بعد خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، وهو 
ما يزيد األزمات االقتصادية أمام احلكومة املصرية التي تعاني من حرج شــــــديد بســــــبب 

تراكم املشاكل.

ركود تجارة الذهب يضاعف أزمات الحكومة المصرية

منظمة أوبك متفائلة بفرص استقرار أسواق النفط

[ ارتفاع الدوالر في السوق الموازية يشعل أسعار المعدن األصفر [ هيئة الرقابة المالية ترفض تأسيس صندوق لالستثمار في الذهب

محمد سعيد:

 المعدن األصفر سجل أعلى 

مستوياته في عامين ونصف 

العام خالل ستة أشهر

هاني توفيق:

 مستقبل االستثمار يتجه 

بقوة نحو صناديق االستثمار 

في المعدن األصفر

االكتفاء ببريق الذهب

«مغادرة بريطانيا االتحاد األوروبي يمكن أن تقلل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لالتحاد خالل 

العام المقبل بما يتراوح بين 0.2 و0.5 بالمئة}.

بيار موسكوفيتشي
مفوض الشؤون النقدية واالقتصادية في االحتاد األوروبي

«محدوديـــة المـــوارد المائية في تونس تدفعنـــا إلى المزيد من العمل لضمـــان األمن المائي عبر 

تطوير الموارد المائية التقليدية واللجوء إلى تحلية مياه البحر}.

سعد الصديق
وزير الفالحة التونسي

مليون برميل يوميا إنتاج 

السعودية في شهر 

يونيو الماضي حين ارتفع 

إلى مستويات قياسية

 10.55

سباق بوينغ وأيرباص

 في معرض فارنبره 

} فابريس بريغير املدير التنفيذي لشركة أيرباص مع كارسنت بالكيه املدير التنفيذي لشركة جيرمانيا للطيران، أمس، خالل توقيع صفقة لبيع 25 طائرة 
أيرباص أي 320 نيو بقيمة 2.6 مليار دوالر.

} فارنــربه (بريطانيــا) - تصاعدت املنافســـة 
احملتدمـــة، أمـــس، بـــني اخلصمـــني اللدودين 
األوروبيـــة  أيربـــاص  الطيـــران  قطـــاع  فـــي 
وبوينـــغ األميركية، بعد تدفق الطلبات عليهما 
من كل من أملانيـــا والصني والهند في معرض 

فارنبره.
وفي أضخم صفقة يتم إبرامها في املعرض 
حتـــى اآلن، أعلنت شـــركة ”غو ايـــر“ الهندية 
للرحـــالت منخفضـــة التكلفـــة، عزمها شـــراء 
72 مـــن طائـــرات أيربـــاص أي 320 نيو بقيمة 
7.7 مليـــار دوالر، لترتفـــع الطلبيات على هذه 

الطائرة املوفرة للوقود إلى 144 طائرة.
وتقدمت شـــركة جيرمانيـــا األملانية بطلب 
25 مـــن طائرات من ذات النوع بقيمة 2.6 مليار 
دوالر. واشـــترت فيرجن أتالنتك 12 طائرة من 

طراز أيه 350-100 بقيمة 4.4 مليار دوالر.
أمـــا بوينغ فقـــد تلقت طلبا مـــن مجموعة 
تي.يو.آي األملانية للرحالت الســـياحية لشراء 
عشـــر طائـــرات 737 ماكس 8 مع خيار شـــراء 
طائرة درميالينر 787-9 فـــي صفقة بقيمة 1.4 
مليار دوالر. كما تلقت طلبات من شركة طيران 
أي.أل.ســـي لشـــراء 6 طائرات ”737 ماكس �8 
وأبدت شركة كومينغ الصينية اهتماما بشراء 

10 طائرات من ذات الطراز.



قالـــت وكالـــة موديـــز للتصنيـــف  } لنــدن – 
االئتماني أمس إن قرار االســـتفتاء البريطاني 
باخلروج مـــن االحتاد األوروبـــي، لن يكون له 
تأثير ائتماني أو اقتصادي مباشـــر على دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأضافـــت في بيان أن التجـــارة اخلارجية 
لدول مجلس التعـــاون اخلليجي مع بريطانيا 
محدودة، وأن حجم الصناديق السيادية للدول 
اخلليجية قادرة علـــى مواجهة أية تقلبات في 

قيمة أصولها.
ورجحـــت موديـــز أن تكـــون خســـارة دول 
اخلليج لقيمة جزء من استثماراتها في اململكة 
املتحـــدة محـــدودة، ألن احملافظ االســـتثمارية 
لـــدول مجلـــس التعـــاون متنوعـــة جغرافيـــا 
وقطاعيا وقادرة على اســـتيعاب أية تراجعات 

في قيمة األصول.
وتعتمـــد دول مجلس التعـــاون اخلليجي 
الذي يضـــم الســـعودية واإلمـــارات والكويت 
وقطر والبحرين وســـلطنة عمان، على إيرادات 
صـــادرات النفـــط لتمويل املوازنـــة وصناديق 

االستثمار السيادية.
وترى موديز أن تراجع أسعار النفط اخلام 
فـــي الوقـــت احلالي قـــد يؤثر علـــى التدفقات 
االســـتثمارية إلـــى اململكـــة املتحـــدة، ”لكـــن 
االســـتثمارات اإلجمالية احلالية لدول مجلس 
التعاون اخلليجي لن حتمل مخاطر عالية ألنها 

استثمارات طويلة األجل“.
وقللـــت وكالـــة التصنيـــف االئتمانـــي من 
إمكانيـــة تباطؤ االســـتثمارات البريطانية في 
دول مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي ”ألن غالبية 
االســـتثمارات البريطانية متركزة في قطاعات 
النفـــط والغـــاز، ولن تتأثـــر بقرار االســـتفتاء 

البريطاني“.
وأشـــار التقرير إلى أن أية عمليات تقشفية 
قـــد تنفذها اململكة املتحدة لبنوكها في املنطقة 
العربية، ســـتحمل مخاطر معتدلـــة ”ومع ذلك 

فـــإن أية مخاطر مفاجئة لن تؤثر على أســـعار 
األســـهم اخلليجيـــة التـــي تعرضـــت ســـابقا 

لصدمات مماثلة“.
وكانت السلطات املالية في دول اخلليج قد 
قللت من شـــأن آثار االســـتفتاء على مصارفها 
بســـبب محدوديـــة االرتبـــاط املالـــي باجلنيه 
االســـترليني، وأكـــدت أنهـــا تترقـــب تداعيات 
الصدمة البريطانية على منو االقتصاد العاملي 

والطلب على النفط.
وأكد مصـــرف املركزي اإلماراتي أن النظام 
املالـــي اإلماراتي لن يتأثر بعـــدم التيقن الذي 
بات يحيط مبســـتقبل العالقـــات بني بريطانيا 
واالحتاد األوروبي، بســـبب محدودية االرتباط 

مع النظام املالي البريطاني.
وأشار إلى أنه سيواصل مراقبة التطورات 
نظرا للتبعات االقتصادية التي ميكن أن تنجم 
عن نتيجة التصويـــت ”وخصوصا التطورات 
التـــي ميكـــن أن تؤثر على اقتصـــاد اإلمارات، 
الـــذي يعمل فيه ٥٠ مصرفـــا، بينها ٢٣ مصرفا 

محليا و٢٧ مصرفا أجنبيا.
وقـــال محافـــظ مؤسســـة النقـــد العربـــي 
الســـعودي أحمـــد بـــن عبدالكـــرمي اخلليفـــي 
سياســـتها  مبراجعـــة  ”قامـــت  املؤسســـة  إن 
االســـتثمارية فـــي ما يخص األصـــول املقومة 
باليـــورو واجلنيـــه اإلســـترليني فـــي ضـــوء 
وأجرت  والسياســـية  االقتصادية  التطـــورات 

بعض التعديالت في حينه“.
وتوقع أن يكون أثر االســـتفتاء البريطاني 
على القطاع املصرفي السعودي ”محدودا نظرا 
حملدودية انكشـــافه على اجلنيه االســـترليني 

واليورو“.
وأكـــد اقتصاديون ذلك الرأي، واســـتبعدوا 
أن تتأثـــر العالقات التجاريـــة بني دول اخلليج 
وبريطانيا وكذلك االتفاقات املوقعة مع بريطانيا 
ألن توقيعهـــا مت خارج إطار االحتاد األوروبي. 

ورجحـــوا أن تســـتفيد الـــدول اخلليجية التي 
تربـــط عمالتهـــا بالدوالر، من انخفـــاض تكلفة 

الواردات من بريطانيا ودول اليورو.
وتشـــير التقديرات إلى تراجـــع الصادرات 
الســـعودية لدول االحتاد األوروبي خالل العام 
املاضي بنسبة ٤٣ باملئة لتصل إلى ٢٣٫٧ مليار 
دوالر، مقابـــل ٤١٫٧ مليـــار دوالر في ٢٠١٤. كما 
تراجعـــت وارداتها من االحتـــاد العام املاضي 
بنســـبة ١٫٧ باملئة مبقارنة ســـنوية لتبلغ نحو 

٤٥ مليار دوالر.
وقال الكاتب االقتصادي محمد العنقري إن 
حجـــم التجارة بني دول اخلليـــج مع بريطانيا 
فـــي  الســـعودية  اســـتثمارات  وأن  محـــدود، 
الســـندات البريطانيـــة تعد قليلة نســـبيا، ألن 
الســـعودية تســـتثمر عادة في السندات عدمية 
املخاطـــر وتتـــم إدارة االســـتثمارات بحســـب 

مخاطر كل دولة.
وذكـــر أن األثـــر احلقيقي علـــى االقتصاد 
الســـعودي يأتي من تراجع أسعار النفط التي 

يتحكـــم فيها منـــو الطلب العاملـــي، وأن تأثير 
بريطانيـــا وكامـــل أوروبـــا على منـــو الطلب 
علـــى النفط ضعيف نســـبيا، إال إذا امتد تأثير 
الصدمـــة البريطانية إلى النمو االقتصادي في 

آسيا، األكثر تأثيرا في أسواق النفط.
وأوضح أن تقلبات أسعار النفط والعمالت 
مؤقتـــة ولن تؤثر بشـــكل كبير علـــى االقتصاد 
الســـعودي واخلليجـــي، ألن العالقـــات املالية 

واالقتصادية محدودة نسبيا.
وأكد رئيس قســـم األبحاث لدى االستثمار 
كابيتال مازن الســـديري أيضا التأثير احملدود 
ملا حدث فـــي بريطانيا على الـــدول اخلليجية 
بسبب انخفاض التبادل التجاري بني الطرفني.

وأشـــار إلى أن الـــواردات ســـتصبح اآلن 
أرخـــص في ظل تراجـــع اجلنيه االســـترليني 
واليـــورو أمام العمـــالت اخلليجيـــة املرتبطة 

بالدوالر، املرتفع مقابل االسترليني واليورو.
وأكـــد أن تركيز الســـعودية ودول اخلليج 
ينصـــب بشـــكل أكبر علـــى حتـــركات الدوالر 

واليورو في االستثمارات والعالقات التجارية، 
حيث تشكل واردات السعودية من دول منطقة 
اليـــورو نحـــو ٢٠ باملئة من إجمالـــي وارداتها 

السنوية، ومعظمها من السيارات.
بـــني  االتفاقيـــات  إن  الســـديري  وقـــال 
الســـعودية وبريطانيا مت توقيعها خارج إطار 
االحتاد األوروبـــي، وبالتالي لن تتأثر بخروج 
بريطانيا. وأكد أن التأثير األكبر على االقتصاد 
الســـعودي يكمن في تداعيات خروج بريطانيا 
علـــى آفاق منو االقتصاد العاملي، الذي تشـــير 
التوقعات حاليا إلى أنه سينحســـر إلى نحو ٢ 

باملئة بحلول عام ٢٠١٩.
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◄ أعلنت شركة المبادلة للتنمية 
اإلماراتية (مبادلة) عن فوزها مع 

شركة سولفاي البلجيكية بعقد 
توريد مواد أولية لشركة بوينغ 

األميركية للطيران، لتصنيع أجزاء 
من طائراتها الجديدة بوينغ اكس 
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◄ سجل اإلنتاج الصناعي للقطاع 

العام في الجزائر نموا بنسبة 
3.1 بالمئة خالل الثالثي األول 

من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 
العام الماضي، وفق ما أظهرته، 
أمس، بيانات الديوان الوطني 

لإلحصائيات.

◄ كشف وزير البيئة والتنمية 
المستدامة التونسي عن إعداد 
الحكومة مشروع قانون يقضي 

بتسليط غرامة مالية تقدر بنحو 90.5 
ألف دوالر على الصناعات المتسببة 

في االنبعاثات الملوثة للبيئة.

◄ أظهرت بيانات الجهاز المركزي 
لإلحصاء في السودان، أمس، ارتفاع 

معدل التضخم السنوي إلى 14.31 
بالمئة في يونيو من 13.9 بالمئة 

في مايو جراء زيادة أسعار السلع 
االستهالكية والخدمات.

◄ نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر 
قطرية قولها إن مصروفات االكتتاب 
التي قامت الحكومة بدفعها لترتيب 

إصدارها األخير من السندات، 
تضاعفت ثالث مرات مقارنة 

بإصدارها في عام 2011.

◄ أكدت مصادر مالحية أنه جرى 
تحميل ناقلتين عمالقتين بالنفط 
الخام في ميناء البصرة بجنوب 

العراق بعد استئنافها إثر توقفها 
لفترة وجيزة بسبب تسرب في خط 

أنابيب نفطي تم إصالحه.

باختصار

اقتصاد
موديز: دول الخليج بعيدة عن تأثيرات الصدمة البريطانية

ــــــدت وكالة موديز توقعات الســــــلطات املالية في دول اخلليج، بأنهــــــا لن تتأثر بتداعيات  أي
ــــــي، وأكدت أن احملافظ االســــــتثمارية لدول مجلس  ــــــا من االحتاد األوروب خــــــروج بريطاني
التعاون متنوعة جغرافيا وقطاعيا وقادرة على استيعاب أية تراجعات في قيمة األصول.

[ الوكالة تؤكد التوقعات الخليجية بعدم تأثرها بالبريكست  [ صناديق دول مجلس التعاون قادرة على امتصاص الصدمات

استثمارات طويلة األجل.. ليست للبيع

مصرف المركزي اإلماراتي:

مصارف اإلمارات لن تتأثر 

بسبب محدودية االرتباط 

بالنظام المالي البريطاني

«نتطلـــع قدمـــا إلى نقل خبراتنا في إدارة المناطق الحرة إلـــى نظرائنا في الصين، بعد أن قدمت 

دافزا على مدى عشرين عاما ممارسات استثنائية لمجتمع األعمال}.

محمد الزرعوني
مدير عام املنطقة احلرة مبطار دبي (دافزا)

«وقعنـــا اتفاقا خالل معرض فارنبورو للطيران، يســـمح للخطوط الجوية القطرية باالســـتحواذ 

على 10 بالمئة من إجمالي أسهم طيران التام، في إطار زيادة رأس المال}.

أكبر الباكر
الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية

مازن السديري:

واردات الخليج ستصبح أرخص 

في ظل تراجع االسترليني 

واليورو مقابل الدوالر

من يجرؤ على جر بريطانيا خارج االتحاد األوروبي؟

} تتزايد املؤشرات يوما بعد يوم، على أن 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي سيكون 

في غاية الصعوبة، وقد ال يتمكن أي زعيم 
سياسي من تفعيل الفقرة 50 من ميثاق االحتاد 

األوروبي، إلطالق مفاوضات االنفصال.
يتضح ذلك في االرتباك السياسي الذي عصف 

بجميع األحزاب الكبرى، ومسارعة زعماء 
البريكست مثل بوريس جونسون عمدة لندن 
السابق ونايجل فراج زعيم حزب االستقالل، 

إلى االنسحاب من الساحة السياسية، بدل 
االحتفال باالنتصار املفاجئ.

هل يكشف ذلك أن كبار قادة البريكست، 
كانوا يستخدمون الورقة للمزايدة السياسية 
ولم يكونوا يتوقعون حتقيق النجاح، مثلما 
فوجئت األسواق وقادة األعمال واملؤسسات 

املالية العاملية وجميع املراقبني؟
على مدى ثالثة أسابيع تكّشف حجم 

الورطة التي سقطت فيها بريطانيا، والعنوان 
األبرز فقدان اجلنيه االسترليني لنحو 15 

باملئة من قيمته، وهي خسارة غير مباشرة 
وبنسبة مماثلة جلميع األصول البريطانية 
من العقارات إلى األسهم وجميع النشاطات 

االقتصادية.
ذلك االنخفاض هو فقط الضربة الشاملة، 
قبل اخلوض في اخلسائر التفصيلية، التي 

بينها إعالن الكثير من صناديق االستثمارات 
العقارية أنها فقدت أكثر من 15 باملئة أخرى 

من قيمتها.
إصرار احلكومة البريطانية، التي ستتولى 

رئاستها تريزا ماي اليوم، على أنها ماضية 
في إجراءات اخلروج، أمر شكلي وال يكشف 

ما سيحصل فعال في األسابيع املقبلة، 
ألنها مجبرة على قول ذلك اآلن، كي ال تثير 

القاعدة الشعبية التي صوتت ملغادرة االحتاد 
األوروبي.

ثمن اخلروج احملتمل بدأ يكبر يوما بعد 
يوم، ومن أبرز عناوينه نهاية اململكة املتحدة، 

بانفصال اسكتلندا احلتمي وتزايد احتمال 
انفصال إيرلندا الشمالية وموت جيب جبل 

طارق، إذا مت عزله عن أسبانيا.
وميتد الثمن الباهظ إلى 
ضربة قاضية حلي املال في 
لندن، الذي يساهم بجانب 

كبير من الناجت احمللي 
اإلجمالي، وانهيار 

أسعار العقارات 
وركود جميع األنشطة 

االقتصادية، إضافة 
إلى تراجع أوسع بكثير 

للجنيه االسترليني.
من سيجرؤ على جر 

بريطانيا للخروج من االحتاد 
األوروبي ودفع كل ذلك الثمن 

الباهظ؟ إنها أشبه بعملية انتحارية 

تنهي احتاد دول اململكة املتحدة وتدمر 
اقتصادها، وجتر االقتصاد األوروبي والعاملي 

إلى أزمة خانقة.
من املفارقات أن حزب احملافظني اختار 

مؤيدة للبقاء في أوروبا لرئاسة الوزراء خلفا 
لديفيد كاميرون، ومن الواضح أن مهمتها 

ستقتصر على إحصاء اخلسائر ومعرفة حجم 
الورطة واخليارات املتاحة للخروج منها.

وقبل أن تتسلم تريزا ماي رئاسة الوزراء 
بدأت السكاكني تشحذ إلزاحتها، وبدأت 

وسائل اإلعالم تستعيد رفضها املتشدد لتولي 
غوردن براون رئاسة الوزراء بعد استقالة 

توني بلير قبل 8 أعوام، وتأكيدها حينها أنه 
ال ميلك تفويضا انتخابيا، لتجد نفسها اليوم 

أمام ذات الكأس من السم.
احلديث عن إجراء استفتاء 

ثان، ال يزال خجوال ألن 
اجلرح الغائر مازال 

مفتوحا، رغم تزايد 
أعضاء البرملان والقضاة 

وزعامات االقتصاد، 
املطالبني برمي نتائج 
االستفتاء جانبا، ألنه 
غير دستوري، وإحالة 

األمر للبرملان ليقرر؛ أين 
تكمن مصلحة البالد؟ علما 

أن أغلبية أعضائه الساحقة 
صوتوا بالفعل للبقاء في االحتاد 

األوروبي.

ويبدو أن بريطانيا ستزلق سريعا إلى 
اخليار املرجح، وهو إجراء انتخابات عامة 

جديدة، يصاحبها حتديد اخليارات املطروحة 
أمام بريطانيا في التعامل مع هذه الورطة، 

خاصة أن االستفتاء مت استنادا إلى معلومات 
مغلوطة وعواطف قومية ملتهبة ولم يستند 

إلى خيارات واضحة املعالم.
وقد أشعل حزب الدميقراطيني األحرار، 

السباق نحو االنتخابات املبكرة بإعالنه أنه 
سيخوض احلملة حتت شعار إعادة بريطانيا 
إلى االحتاد األوروبي أو منع خروجها إذا لم 

تكن قد قدمت طلب االنسحاب.
إذا حدثت االنتخابات فمن املرجح أن تكون 
تصويتا غير مباشر على البقاء أو االنسحاب، 

وستجبر األحزاب على اتخاذ موقف واضح من 
ذلك، أي أن االنتخابات العامة ستكون استفتاء 

غير مباشر.
البقاء أو االنسحاب من أوروبا سيكون 

عنوانا أكبر بكثير من انتخاب نواب البرملان، 
وسيؤدي إلى انقالبات كبيرة في تصويت 
الناخبني، فاملؤيدون املتحمسون للبقاء في 

أوروبا سيصوتون للحزب الذي يحقق لهم ذلك 
مهما كانت والءاتهم السابقة.

والعكس صحيح أيضا، بالنسبة ملؤيدي 
اخلروج، مثل مؤيدي حزب العمال، الذين قد 

يصوتون للحزب الذي يعد باخلروج، حتى لو 
كان حزب االستقالل أو حزب احملافظني، ما 

يرجح حدوث انقالب كبير في خارطة مؤيدي 
األحزاب السياسية ومقاعد البرملان البريطاني.

سالم سرحان
كاتب عراقي

} الكويــت – أعلنـــت احلكومـــة الكويتية أنها 
تدرس خصخصة قطـــاع اخلدمات النفطية، في 
إطار خطة إلصالح أوضاع االقتصاد على املدى 
املتوسط، لكنها أكدت أن اخلصخصة لن تشمل 

قطاع اإلنتاج.
قـــال وكيـــل وزارة املالية الكويتيـــة خليفة 
حمادة إن اخلطة ”هي أحد احملاور األساســـية 
املالـــي  اإلصـــالح  وثيقـــة  فـــي  وردت  التـــي 
واالقتصـــادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في 
مارس املاضي“، وتضمنت ”العديد من املشاريع 
والقطاعـــات التـــي ميكـــن أن نخصـــص بعض 

خدماتها وليس الكل“.

وأضاف أن هناك ”تنسيقا كبيرا“ يجري اآلن 
بـــني وزارة املالية ومؤسســـة البترول الكويتية 
لتحديـــد القطاعـــات واخلدمات التـــي ميكن أن 
تشـــملها اخلصخصة، لكنه أكد أن ”الصورة لم 
تتضح حتى اآلن.. لكن سيكون هناك تخصيص 

لبعض اخلدمات“.
ويتزامـــن اإلعـــالن مـــع خطـــوات مماثلـــة 
اتخذتهـــا دول خليجية أخـــرى، تتضمن خفض 
الدعم احلكومي عن بعض الســـلع وخصخصة 
بعض القطاعـــات في ظل هبوط أســـعار النفط 
العامليـــة وتضـــرر ميزانيات هذه الدول بشـــدة 

جراء ذلك.

وأكـــد حمادة أن اخلصخصة لـــن متتد إلى 
نشـــاطات اإلنتـــاج النفطـــي، قائـــال ”أعتقد أن 
اخلصخصة ســـوف تشـــمل شـــركات اخلدمات 
وبعض الوظائف اجلانبية فيما يتعلق بالقطاع 

النفطي“.

واقترحت السعودية خصخصة شركة النفط 
العمالقة أرامكو، وأعلنت أنها تخطط لطرح أقل 
من ٥ باملئة من أســـهمها للمستثمرين احملليني 
والعامليـــني في طـــرح أولي ســـيكون األكبر في 

العالم.
القطاعـــات  خصخصـــة  موضـــوع  ويعـــد 
النفطية أحد املوضوعات احلساســـة للغاية في 
دول اخلليج حيث ميثل مصدر الدخل األساسي 

وأحيانا الوحيد لهذه الدول. 
وتعتمـــد الكويـــت بأكثـــر مـــن ٩٠ باملئة في 
تـمويـــل ميزانيتهـــا العامـــة علـــى اإليـــرادات 

النفطية.

الكويت تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية دون اإلنتاج

االنتخابات العامة 

تلوح في األفق وستكون 

تصويتا غير مباشر على 

البقاء أو االنسحاب، وستجبر 

األحزاب على اتخاذ موقف 

واضح من االتحاد 

األوروبي

وكالة موديز:

االستثمارات الخليجية لن 

تحمل مخاطر عالية ألنها 

استثمارات طويلة األجل

خليفة حمادة:

الحكومة ستحدد القطاعات 

التي ستتم خصخصتها لكنها 

لن تشمل اإلنتاج



كابــول - أزمـــة جديدة تشـــق طريقها بين  {
إيران وتركيا وأفغانســـتان بطلها هذه المرة 
الفيلسوف والشـــاعر المتصوف جالل الدين 
الرومـــي وكتابه الشـــهير المثنـــوي. وأصل 
الخالف قيام كل من أنقرة وطهران بتصنيف 
ديـــوان المنثـــوي ضمـــن تراثهـــا الثقافـــي 
المشـــترك بناء على طلب من برنامج ”ذاكرة 
العالـــم“ التابـــع لألمم المتحـــدة، األمر الذي 
أثـــار حفيظة كابـــول، التي تـــرى أنها األحق 
بهذا ”الشـــرف“ باعتبـــار أن محمد بن محمد 
بن حسين بهاء الدين البلخي المعروف باسم 
موالنـــا جالل الدين الرومـــي ولد في بلخ في 

أفغانستان.
واعترضـــت الحكومـــة األفغانيـــة علـــى 
تســـجيل أنقـــرة وطهـــران لديـــوان المثنوي 
ضمن تراثهما الثقافي المشـــترك على قائمة 
اليونســـكو للتـــراث العالمي. وأكـــدت وزارة 
اإلعـــالم والثقافـــة األفغانية أن جـــالل الدين 
الرومـــي ولد في أفغانســـتان منـــذ أكثر من 
ثمانيـــة قـــرون، فيما قـــال هـــارون حكيمي، 
المتحـــدث باســـم الـــوزارة ”اليونســـكو لم 

تسألنا“.
واعتـــرف بـــأن كابـــول غاضبة مـــن هذا 
التجاهـــل، لكنه يأمل فـــي أن تتمكن الجهات 
األفغانيـــة من إقنـــاع المنظمـــة الدولية بأن 
أفغانســـتان لها الحق في المطالبة بموروث 
”موالنـــا جـــالل الديـــن البلخي، الـــذي نتعلم 
قصائـــده منذ صفوف المـــدارس االبتدائية“. 
وعكـــس هـــذا الغضـــب عـــدد من الشـــعراء 
والكتاب والمسؤولين األفغان، الذين تمسكوا 
بأحقيتهـــم فـــي ”الفخـــر بمآثر جـــالل الدين 

الرومي“.
وأفـــاد صالح محمـــد خليق، وهـــو مدير 
القســـم الثقافـــي فـــي محافظـــة بلـــخ، بـــأن 
تلبيـــة طلب ســـجل ”ذاكرة العالـــم“ دون ذكر 
أفغانســـتان لن يكون أمـــرا مقبوال، موضحا 
”موالنـــا ينتمـــي إلـــى أفغانســـتان؛ وموقف 
مشابه تبّناه الكاتب والشاعر صادق اسيان، 
الـــذي قال إن الرومي ”ُيعتبـــر جزءا هاما من 
ثقافـــة وهوية أفغانســـتان“. وقال إن الفصل 

ألفغانستان. بين االثنين يعتبر ”إهانة“ 
ويتفـــق معظـــم الباحثين علـــى أن جالل 
الدين الرومي ولد في بلخ، في أفغانستان في 
عام 1207، في حين يجادل البعض اآلخر بأنه 
ولد علـــى الجانب اآلخر من الحـــدود، في ما 
يعرف في العصر الحديث بطاجيكستان، في 
المنطقة المعروفة أيضا باســـم بلخ. وتعتبر 
بلدة بلـــخ األفغانية من المحافظات األفغانية 
الصغيرة في الوقت الراهن، ولكنها كانت في 
ما مضى العاصمـــة الدينية ومركـــز الديانة 
البوذيـــة واألدب الفارســـي. وحيـــن دخلهـــا 
جنكيز خان في عام 1221، هرب الشـــاب جالل 

الديـــن الرومـــي وعائلته إلى بغـــداد. لكن لم 
تطل إقامته هناك فقد قام أبوه برحلة واسعة 
وزار بلدانـــا عديدة، وكان جـــالل الدين معه، 
في هذه الرحالت قبل أن يســـتقر بهما المقام 
فـــي تركيا، حيث أمضـــى معظم حياته هناك، 
وتوفـــي في مدينة قونيا في عام 1273. وهناك 
أسس جالل الدين الرومي الطريقة المولوية. 
مهـــا بعد وفاته ابُنه األكبر ســـلطان ولد،  ونظَّ
ومن ســـماتها وخصائصها التي عرفت بها، 

رقص الدراويش.
وعبر حاكـــم محافظة بلـــخ الجنرال عطا 
محمد نور، وهو من أمراء الحرب السابقين، 
وممثل أفغانســـتان لدى األمـــم المتحدة عن 
احتجاجـــه. وقال ”في حصر موالنا في تركيا 
وإيـــران فقط عدم إنصاف لشـــخصية عالمية 
تحظـــى باالعتزاز واإلعجاب في جميع أنحاء 

العالم“.

إقصاء إيران

إزاء الســـباق التركـــي اإليراني على إرث 
الرومي، جمعت عريضة أطلقت على اإلنترنت 
ســـتة آالف توقيع تطالب منظمة اليونســـكو 
باإلقـــرار بأن أثـــره ينتمي إلى أفغانســـتان. 
ودعي الفنانون األفغان ذوو الشهرة العالمية 
إلى المشاركة في هذه الحملة، وإعالم العالم 
بأن ”الرومي ولد في بلخ، في أفغانســـتان، ال 
في تركيا وال في إيران“، حسب متحدث باسم 

الرئاسة األفغانية.
وفي مسعى للتهدئة، دعا الرئيس األفغاني 
أشرف غني إلى أن تتفق بالده مع تركيا على 
جعل الرومي ”مصدر فخر مشترك“، وإقصاء 

إيران بالتالي من هذا الموضوع.
وكان الرئيس أشرف غني، الذي استضاف 
فـــي منتصف يونيو الماضي وزير الخارجية 
التركـــي مولود جاويش أوغلو، دبلوماســـيا 
بشـــكل كبير، حيـــث أصدر بيانا قـــال فيه إن 
الرومي ”فخر مشـــترك للبلدين“. وأضاف أنه 
على استعداد لتسجيل أعمال الرومي ”كتراث 
مشـــترك بين تركيا وأفغانســـتان“. ولم يشر 

البتة إلى إيران.
وهنـــاك أدلة على هذا الجـــدل والتجاذب 
تظهر في كتابات الرومي الذي تركت أشعاره 
ومؤلفاتـــه الصوفية والتـــي كتبت بلغته األم 
الفارسية تأثيرا واسعا في العالم اإلسالمي. 
وفي العصر الحديث ترجمـــت بعض أعماله 
إلـــى الكثير من لغـــات العالـــم ولقيت صدى 
واســـعا جـــدا إذ وصفته تقاريـــر عديدة بأنه 

أكثر الشعراء شعبية في الواليات المتحدة.
وقد كانت هذه الشعبية وراء إعالن كاتب 
الســـيناريو دايفد فرانزوني والمنتج ستيفن 
جويل براون أنهما يعكفـــان على إعداد فيلم 

يتناول قصة جالل الدين الرومي. وقد رشـــح 
لبطولة الفيلم الممثل األميركي ليوناردو دي 
كابريو. وأوضح فرانزوني، الذي شـــارك في 
كتابـــة أفالم شـــهيرة مثل غالديتـــور والملك 
آرثـــر، أن الفيلـــم يهدف إلى تغييـــر الصورة 
النمطية عن المســـلمين في السينما الغربية 
مشبها الرومي بشكسبير، مؤكدا على أهمية 
اكتشاف مثل هذه الشخصيات الثرية، حسب 

تعبيره.

دي كابريو في جلباب الرومي

بمجرد انتشار األنباء بشأن الفيلم، انتقد 
بعض المســـتخدمين اختيـــار القائمين عليه 
ممثال أبيض البشـــرة للعب الـــدور، مؤكدين 
أن الرومـــي لـــم يكـــن كذلـــك. وورد فـــي أحد 
التدوينات ”من الســـهل جـــدا على هوليوود 
العثور على مســـلمين للعب دور اإلرهابيين، 
لكنهـــم ال يســـتطيعون إيجاد مســـلم كجالل 
الدين الرومـــي“. وقالت تدوينة أخرى ”أتذكر 
عندمـــا كان إدريس إلبـــا  غير متمكن بما فيه 
الكفاية من اللغة اإلنكليزية للعب دور جيمس 
بوند، لكن يبدو األمر غاية في الغرابة إذا لعب 

ليو دي كابريو دور جالل الدين الرومي“.
وسجل اإليرانيون أكثر من غيرهم غضبا 
حـــول الفيلم عمومـــا، حيث قـــال الصحافي 
والناقد الســـينمائي اإليرانـــي، رضا صديق، 

لموقـــع ”المونيتـــور“ األميركـــي إنـــه يعتقد 
أن منتجـــي هوليوود غير قادريـــن على فهم 
الحقيقيـــة بيـــن الرومي وشـــمس  العالقـــة 
التبريـــزي، المتصّوف الفارســـي الذي حّول 
حياته وأصبح مصدر اإللهام خلف مجموعة 

القصائد الملحمية التي كتبها الرومي.
وأضاف ”ربما كانت شـــخصية على غرار 
الشـــاعر الفارســـي في القرون الوسطى عمر 
الخيـــام أكثر إثـــارة لالهتمام بالنســـبة إلى 
هوليـــوود، نظـــرا إلى أن قصائده وأســـلوبه 
أقرب إلى األزمنة الحديثة. على سبيل المثال، 
قال الخيام ‘كن سعيدا في هذه اللحظة، فهي 
حياتك’. والســـؤال عن األسباب خلف اهتمام 
هوليـــوود بموالنا يقـــود إلـــى مجموعة من 
األســـئلة: هـــل يفهـــم المنتجـــون الغربيون 
التصّوف الشـــرقي؟ ماذا يعرفون عن مثنوي، 
وهـــل يمكنهم بلـــوغ الفهم الضـــروري لهذه 

األمور؟ لسوء الحظ، الجواب هو كال“.
ويرى الناقد السينمائي والكاتب اإليراني 
أحمـــد طالبي نجـــاد أن االعتراض سياســـي 
الطابـــع، مضيفا ”نحـــن اإليرانيين نعتبر أن 
موالنا ملك لنـــا، واألفغانيون يعتبرونه ملكا 
لهم. لكن تركيا هي التي اســـتحوذت عليه في 
الواقع. افتقارنا إلى المناورة السياسية هو 
الذي أّدى إلى تســـجيل موالنا كملكية تركية. 
أخشى أن يحدث الشيء نفسه في المستقبل 

مع الشاعَرين الخيام والشيرازي“.

ويؤيد صديق موقف نجاد مشيرا إلى أنه 
ال يمكن النظر إلى مشاركة تركيا في المشروع 
باعتبارها مسألة ثقافية، ”فمن الواضح أنها 
مســـألة سياســـية. ســـوف تحقـــق هوليوود 
والحكومة التركية أهدافهما. وفي خضم هذا 
كله، ستتم اإلساءة إلى موالنا وشمس، وإلى 
تاريخ التصّوف في الشرق، من دون أن تكون 
لذلك أي أهمية بالنسبة إلى طرَفْي المعادلة“.
ومع ذلك، وبغض النظر عمن سيقوم بدور 
جالل الدين الرومي والجدل حول الفيلم، يرى 
صالح محمد خليق، وهو مدير القسم الثقافي 
في محافظة بلخ، أن الفيلم فرصة جيدة. وقال 
”نريـــد أن تصبح بلـــخ، مســـقط رأس موالنا 
جالل الدين، وحيث ال تزال آثار منزله قائمة، 
مزارا ســـياحيا حيث يمكن للسياح أن يأتوا 
لزيارته“؛ وفي هذا نقطة لصالح أفغانســـتان 
في قضية نســـب ثرات جـــالل الدين الرومي 

لها.

من له الحق في ملكية جالل الدين الرومي

تجار بازار طهران يشككون في قطف ثمار االتفاق النووي
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جالل الدين الرومي يعيد الحياة إلى بلخ

[ غضب أفغاني على إدعاء كل من طهران وأنقرة أن الرومي شاعرها الوطني [ هوليوود تدخل على خط األزمة بفيلم عن موالنا
من له احلق في ملكية جالل الدين الرومي، الشاعر الصوفي الذي يعد واحدا من أشهر 
الشــــــعراء في العالم؟ ســــــؤال يترّدد صداه منذ شــــــهر مايو املاضي، حــــــني تقدمت أنقرة 
وطهران بطلب لليونسكو لتسجيل ديوان املثنوي الذي يعد أحد أشهر أعمال جالل الدين 
الرومي، ضمن تراثهما الثقافي املشــــــترك، في خطوة أغضبت أفغانستان، البلد الذي ولد 

فيه الرومي، قبل ثمانية قرون.

} طهــران - عايش مصطفـــى جويدان الذي 
يملك محل خياطة في بازار طهران منذ ستين 
عاما االنقالبـــات والثورة والحرب، وهو اآلن 
ينتظر ما ســـيحمله رفع العقوبات عن بالده 
من ثمار بعد ســـنة من االتفاق النووي. وفي 
متجره الصغير الذي أسســـه جده في القرن 
التاســـع عشـــر في عهد الســـاللة القاجارية، 
قـــاوم مصطفى عثـــرات الزمن وظـــل متابعا 
للتوجهـــات العالمية حتى عندما كانت إيران 

معزولة عن العالم.
يقـــول الرجـــل الثمانينـــي ذو العينيـــن 
الالمعتين خلف نظارته ”األقمشـــة الفرنسية 
هـــي األكثر أناقة فـــي العالم تليها األقمشـــة 
اإليرانيـــة لكـــن أفضلها يصنع فـــي المملكة 
المتحـــدة“. ويســـتورد المتجر الـــذي يديره 
اليوم ابنه ســـعيد معظم أقمشته من الصين، 
وهذا أحد نتائج تعزيز العقوبات االقتصادية 

ابتداء من 2012 ضد إيران.
ويقـــول ســـعيد ”دفعنـــا األوروبيون إلى 
أحضـــان الصين فـــي حين أننا حتى عشـــر 
ســـنوات خلت لم نكن نشـــتري شـــيئا منها. 
ولكن نوعيـــة المنتجات تتحســـن. اعتقد أن 

العقوبات كانت مفيدة لالقتصاد الصيني“.
وال يزال البازار المركز التجاري الرئيسي 
فـــي طهران حيث يمكن شـــراء أي شـــيء من 

الســـجاد القديم إلى الهواتـــف الحديثة. ولم 
يؤد رفـــع جزء مـــن العقوبـــات الدولية على 
إيران مطلع الســـنة إلى نتائج ملموسة على 
صغـــار التجار الذين ال يزالون يتجهون نحو 
آســـيا؛ فمعظـــم األدوات المنزلية المعروضة 

في السوق من صنع الصين.
ويقـــول علي ماســـومي، الـــذي فتح أبوه 
متجـــره في البـــازار فـــي خمســـينات القرن 
الماضـــي ”لدينـــا أيضا بضائع مـــن إيطاليا 

والواليات المتحدة لكنها قليلة جدا“.
إزاء  شـــكوكه  ماســـومي  علـــي  ويبـــدي 
التغييرات التي يمكن أن تأتي نتيجة االتفاق 
النووي، ويقول ”إذا كان ســـيحدث تغيير فال 
بد أن يأتي من الداخل. لكن الحكومة ال ترغب 

فعال في ذلك“.
وتدعي حكومة الرئيس حســـن روحاني، 
الذي تولى الحكـــم في 2013، أنها نجحت في 
خفض التضخم بأكثر من 40  بالمئة إلى نحو 
10 بالمئة حاليا، لكن كثيرين يعزون ذلك إلى 

التباطؤ الكبير لالقتصاد.
ويســـعى روحاني إلى اســـتيعاب غضب 
اإليرانيين في الداخل عبر إطالق وعود تقول 
إن رفع العقوبات ســـيؤدي إلى جذب ما بين 
30 و50 مليار دوالر كاستثمارات سنويا وهو 
ما تحتاجـــه إيران لتحقيق نمو من 8 بالمئة. 
ولكن هذه االستثمارات تأخرت سواء بسبب 
العقوبـــات األميركية على برنامج الصواريخ 
حقـــوق  حصيلـــة  أو  اإليرانـــي  البالســـتية 
االنســـان أو دعـــم إيران لمنظمـــات تعتبرها 

واشنطن إرهابية مثل حزب الله اللبناني.
ويقول علي ماســـومي ”الناس ال يريدون 
المجازفة باالســـتثمار أو اإلنفاق. يريدون أن 
يطمئنـــوا إلى عدم حدوث تغييرات كبيرة في 
أســـعار الصرف والنظام المصرفي وأسعار 

العقـــارات“. ولكـــن آخرين يـــرون أن المناخ 
اإليجابي الذي أشاعه االتفاق النووي أعطى 

ثماره.
ويقـــول اســـماعيل عيوضـــي (35 عامـــا) 
الـــذي يملك مصنعا لأللعـــاب يصدر منه إلى 
الدول المجاورة ال سيما العراق وأوزبكستان 
إنـــه  وطاجيكســـتان  وأرمينيـــا  وجورجيـــا 
”متفائـــل، فالوضـــع في الســـوق سيتحســـن 

والناس لديهم أمل في المستقبل“.

ولكنه يقر بأن العراقيل ال تزال مســـتمرة، 
ال ســـيما القيود على استخدام النظام المالي 
وخصوصـــا  األجنبيـــة  فالبنـــوك  الدولـــي، 
األوروبيـــة تتردد في التعامل مع إيران خوفا 

من العقوبات األميركية. 
ويقول اســـماعيل عيوضي ”ال تزال لدينا 
مشـــكالت مصرفية. نريد تصديـــر منتجاتنا 
إلـــى روســـيا ولكننا الزلنـــا نواجه مشـــكلة 

تحويل األموال“.

ثمار االتفاق النووي ستذهب إلى جهات أخرى  

التسجيل يشمل بشكل  طلب 

خـــاص كتاب المثنـــوي المؤلف 

مـــن 25 ألفـــا و600 بيـــت مـــن 

الشعر الصوفي

◄

رفع جزء مـــن العقوبات الدولية 

علـــى إيـــران لم يـــؤد إلـــى نتائج 

ملموســـة علـــى صغـــار التجـــار 

اإليرانيين

◄

جدل في مالطا 

بسبب اإلجهاض 

} فاليتــا - جتـــّدد مؤخـــرا فـــي مالطا اجلدل 
بشأن تشـــّدد الســـلطات املالطية في قضيتي 
منع احلمل واإلجهاض، بعد أن قدمت مؤسسة 
حقـــوق املرأة احتجاجا قضائيا ضد احلكومة 
مطالبة بترخيص واســـتيراد وتوزيع وسائل 
منع احلمل في حاالت الطوارئ بشكل قانوني.

وتعد مالطـــا، ذات الغالبيـــة الكاثوليكية، 
حتـــى اآلن الدولـــة الوحيـــدة فـــي االحتـــاد 
األوروبي التي متنع اإلجهاض وتداول حبوب 
منـــع احلمل، رغم أنها تصنف في نفس الوقت 
على أنها واحدة من أبـــرز الدول التقدمية في 
العالم في مـــا يخص قوانـــني مثليي اجلنس 

واملتحولني جنسيا.
ويعاقب القانون على ”جرمية اإلجهاض“ 
بحبــــس يتراوح بني 18 شــــهرا و3 ســــنوات، 
حتــــى فــــي حــــاالت االغتصــــاب أو املخاطــــر 
الصحية؛ حيث تعتبر األمومة من املقدســــات 
في هذا البلد املتوســــطي. وقد كانت اخلشية 
من مخالفة قيــــم الهوية املالطيــــة أهم قضية 
فــــي نقاشــــات انضمــــام الـبالد إلــــى االحتاد 

األوروبي.
وتقول أندريا دينب باحثة فى السياســــات 
االجتماعية، في تقرير ليورو نيزن، عن اجلدل 
حول قضيــــة اإلجهاض في مالطا: ”مالطا بلد 
صغيــــر. لــــذا، هنــــاك عوامل اجتماعيــــة أكثر 
حضورا من املجتمعات الكبيرة كوصمة العار 
مثال. إنها جزيرة ظلت مســــتعمرة ملدة سبعة 
آالف ســــنة. هناك خوف مــــن التعرض للغزو، 
هــــذا ال يتعلــــق باالعتداء اجلســــدي فقط. بل 
وأيضــــا بفكرة غزو املفاهيــــم. مفهوم تعرض 
أفكارنــــا ومنــــط احليــــاة وهويتنــــا الوطنية 
وســــلوكنا للتهديد بســــبب تأثيــــر دول أكثر 

ليبرالية ”.

«جـــالل الدين الرومي فخر مشـــترك لألفغـــان واألتراك ونحن على اســـتعداد لتســـجيل أعماله 

كتراث مشترك بني تركيا وأفغانستان».

أشرف غني
الرئيس األفغاني

«جـــالل الديـــن الرومـــي قدم الكثيـــر من الشـــعر واألفـــكار ملجتمعـــه ومحبيه، ما جعلـــه خالدا    

ويستحق البحث أكثر كي يعرف الجمهور  تأثيره العميق على الصوفية واإلسالم بشكل عام».

دافيد فرانزوني
سيناريست أميركي



حممد أحليان

} هبـــوب ريـــاح التغيير السياســـي القادمة 
مـــن تونس، جعل النقاش يعـــود مجددا حول 
طبيعة تصور اإلســـالميين للنظام السياســـي 
ليطفـــو على الســـطح، وبمنحى أكثـــر جدية، 
بعـــد أن أصبحـــت التنظيمات اإلســـالمية في 
دول الربيع الديمقراطي، هي المرشحة األولى 
للفوز باالنتخابات، وتسلم السلطة السياسية 
في هـــذه البلـــدان، خاصة وأنها قـــد أظهرت 
قـــدرة تنظيمية وتأييدا شـــعبيا، افتقدت إليه 
بقية التيارات السياســـية القومية واليسارية 

واالشتراكية.
إن تتبع مسار هذه الحركات اإلسالمية من 
موقع الســـلطة، يجعلنا نخلص إلى القول إن 
حركات اإلســـالم السياســـي، وعلى الرغم من 
أنها تنطلق من مرجعية فكرية مشـــتركة قائمة 
على اســـتحضار معين للموروث الديني، فإن 
ذلك ال يســـتلزم بالضرورة أن الفعل السياسي 
لمختلف هذه الحركات ســـيكون واحدا، حيث 
أن اعتبار وحـــدة المرجعيـــة ال يعني حتمية 

تطابق األداء والممارسة.
ظاهرة اإلسالم السياســـي ليست واحدة، 
بـــل فيها تعدد في المكونـــات، وفي التجارب، 
فهـــي متنوعـــة حســـب الظـــروف التاريخية 
وخصوصيـــات الجغرافيـــا، وطبيعـــة النظام 
السياســـي لـــكل بلد على حـــدة، وبالتالي فإن 
أي كتابة تســـعى إلى تناول ظاهرة اإلســـالم 
السياســـي كظاهـــرة واحـــدة، نظـــرا لوحدة 
تعـــدد  تســـتحضر  وال  الفكريـــة،  المرجعيـــة 
مكوناتها، ال يعني بالضـــرورة إال الوقوع في 
مـــأزق التعميمـــات الجائرة، والتـــي تفقد أي 
قراءة قيمتهـــا العلمية وقدرتها التفســـيرية، 

وبالتالـــي فإن إصدار أحكام مســـبقة ونهائية 
حول أي تجربة مســـتقبلية، في مدى إمكانية 
تعاطي التيار اإلســـالمي مع قضية الســـلطة 
والحكـــم، لن يكون إال مجحفا، ألن الممارســـة 
العملية وحدها هـــي الكفيلة باإلجابة عن هذا 

السؤال.
مّمـــا ال شـــك فيـــه أن وراء هـــذا التبايـــن 
فـــي نهايـــات كل مـــن التجربتيـــن المصريـــة 
وإشـــكاالت،  تســـاؤالت  تقبـــع  والتونســـية 
وســـتدفع نحو إعادة ترتيـــب المكتبة العربية 
فـــي ما يخص ما ألف حـــول التيارات الدينية  
وحركات اإلســـالم السياســـي، فبالرغم من أن 
ظاهرة اإلسالم السياسي ظاهرة قديمة لكونها 
ترجـــع إلى بدايات القرن العشـــرين، إال أن ما 
ألف حولها يبقى ذا طبيعة ســـجالية، مدفوعة 
غالبـــا بهاجـــس أيديولوجـــي أكبـــر مما هي 
محكومـــة بغايات فكريـــة أو علمية، حيث أنه 
لم يؤلف إّال القليل فـــي فهم الظاهرة بمعناها 

السوسيولوجي.
اإلطـــار النظري الذي يقدم عـــادة على أنه 
يمثل نظرية الســـلطة عند اإلسالم السياسي، 
أثبت عجـــزه في الفهـــم والتفســـير والتنبؤ، 
كما أنه لم يســـتطع تجاوز مـــأزق التعميمات، 
فإحـــدى ثغراته المنهجية هنا، هي تعامله مع 
اإلسالم السياســـي كظاهرة واحدة ليس فيها 
تعـــدد بالمكونات، فتم إصدار أحـــكام نهائية 
حولها دون اعتبار الواقع االجتماعي المتغير، 
والذي من المفترض أنه سيدفع هذه الحركات 

نحو التكيف والتأقلم معه.
وبالتالي فإن اإلطار النظري الجاهز الذي 
ينطلـــق منه البعـــض من الباحثيـــن عادة في 
تأطيـــر قضية عالقة اإلســـالميين والســـلطة، 
ال يعّبـــر بالضـــرورة عن النظرية السياســـية 
لحركات اإلسالم السياسي في واقع األمر، ألن 
النظرية لم تتشـــكل بعد، كما أنه من المحتمل 
أنه ليســـت هناك نظرية واحـــدة، بل نظريات 

حسب كل تجربة.
هـــذا األمر، يعنـــي أن النـــزوع إلى تحليل 
اإلســـالمية  للحركات  السياســـية  الممارســـة 
علـــى معطـــى الخطـــاب األيديولوجـــي لهـــا، 

والذي ينبني أساســـا على اســـتحضار رمزي 
لعنصـــر التراث الديني والتجربة السياســـية 
التاريخيـــة، قد أثبت عجزه عن تفســـير الفعل 
السياســـي لحركة النهضة الذي كانت مواقفه 

مناقضة ألدبيات الحركات اإلسالمية.
األيديولوجي في هـــذه الحالة،  الخطـــاب 
والمتمثل في أدبيـــات حركة النهضة، ال يمكن 
اعتماده كآلية وحيدة لفهم السلوك السياسي 

لها.
وهــــذا األمــــر ينطبــــق علــــى كل حــــركات 
المتحكــــم  فالعنصــــر  السياســــي،  اإلســــالم 
والفاعــــل في ســــلوك وفعل التيار اإلســــالمي 
واأليديولوجية،  النظريــــة  أطروحاتهــــا  ليس 
أي ليس مستوى وبنية الخطاب الذي هو في 
جزء كبير منه، متأثر بالتراث الديني ومنطلق 
منه في معالجة إشــــكاالت الواقع االجتماعي 
والسياسي واالقتصادي، بل العنصر الفاعل، 
ـ بشــــكل شــــبه حاســــمـ  هو الجدل مع الواقع 
االجتماعــــي والسياســــي، الــــذي تتحرك هذه 
الحركات ضمنــــه، والتي من المفروض عليها 
خطابهــــا  تســــايره، ال أن تفــــرض عليــــه  أن 

وتصوراتها. 

 وكمـــا أثبتت النهاية المأســـاوية لتجربة 
اإلخوان المســـلمين بمصر الفكـــرة القائلة إن 
الحركة اإلســـالمية ال تملك مشـــروعا سياسيا 
جاهزا لحل المشاكل االجتماعية واالقتصادية 
والخدماتيـــة للنـــاس، بقدر ما تملـــك خطابا 
دعويا صلبا وغير متغير، وهو ما يحتم عليها 
ضرورة التفكير في مرحلة ”ما بعد اإلسالمية“. 
تجربـــة حركة النهضـــة التونســـية أثبتت أن 
التفكير في مرحلة ”ما بعد اإلســـالمية“ سابق 
ألوانه، ألن ظاهرة اإلســـالم السياســـي ال تزال 
تتشـــكل ولم تكتمل بعد، حيث من المحتمل أن 
تتطور وتأخذ أشـــكاال أخرى، مـــع العلم أنها 

بدأت منذ بدايات القرن الماضي.
إن تجربـــة حركـــة النهضـــة التونســـية، 
أظهرت بعـــض النضج السياســـي والفكري، 
مـــن خالل تجاوزها للفهم اآللـــي للديمقراطية 
باعتبارهـــا آليـــة انتخابية فقـــط، والنظر إلى 
معركة الدســـتور باعتبارها موضوعا توافقيا 
بين جميع أركان المجتمع التونسي، وال يمكن 

حسمها فقط باألغلبية العددية.
قدمــــت حركــــة النهضــــة تنــــازالت علــــى 
المســــتوى األيديولوجي، كان أبرزها التخلي 

عــــن التنصيــــص الحرفــــي علــــى الشــــريعة 
فــــي الدســــتور الجديــــد، مقابــــل التوافق مع 
المكونات العلمانية في المجتمع على دستور 
ديمقراطــــي، وهو تنــــازل كبير جــــدا، مقارنة 
بأهمية موضوع الشــــريعة في أدبيات خطاب 

اإلسالم السياسي.
إنه مـــن الالزم أن تدفع األحـــداث الجارية 
اإلســـالم  لظاهـــرة  والمتابعيـــن  بالمثقفيـــن 
السياسي، إلى ضرورة تجاوز اإلطار النظري 
الســـائد والجاهز في تناولها، والذي يقدم لنا 
على أنه اإلطار النظـــري الوحيد والممكن في 
حين أن الظاهرة أكبر من أن تفهم عبر نموذج 

تفسيري واحد.

} بنغــازي - مخطـــط اإلســـالميين وأطماعهم 
في مصر من داخـــل األراضي الليبية، بدأ منذ 
ثورة 25 ينايـــر، حينما أوفد أيمن الظواهري، 
عبدالباســـط عزوز، إلنشـــاء أول معسكر تابع 
لتنظيمـــه بجـــوار بنغـــازي، كمـــا أّن اإلمارة 
أألخطر في وســـط ليبيا هي إمارة سرت، التي 
يســـيطر عليها داعـــش اآلن، وتتمركز في عدة 
نقاط فيها، منها بعض مزارع منطقة الضهير 
وبوهـــادي، وتحكـــم ســـيطرتها علـــى قاعدة 
القرضابية، وتتخذ مجمع قاعات سرت الكبرى 
وأغادوقوا، مركـــزا لها، أّما إمـــارة طرابلس، 
فأغلب العناصر التي تسيطر عليها هي تابعة 
لجماعة اإلخوان، وقواتهـــم، فجر ليبيا، التي 
يسيطرون على أغلب ميليشياتها، وكذلك قوة 
درع ليبيا، األوســـع انتشـــارا في شتى أرجاء 
ليبيـــا، والتي تشـــبه تحركاتهـــا وتصرفاتها 
كثيرا وحـــدات الجيش النظامـــي االعتيادية، 
وهي تحت قيادة وسام بن حميد، كما تسيطر 
ميليشيا بشير السعداوي على محيط الهضبة 

الشرقية، بالقرب من جامعة طرابلس.
تنظيم الدولة يـــرى أّن أقرب المجتمعات 
فـــي مصر إليـــه لقيـــام ”جهاد تمكيـــن“، هو 
ســـيناء، وذلـــك لطبيعتهـــا االجتماعيـــة، ثم 
يتدرج األمر من مطروح إلى جنوب الصعيد، 
فشماله، والمراكز الشـــرقية قبل الغربية، ثم 
يتدرج األمر حتى الوصـول إلى داخل الدلتا، 
التـــي يصعب جـــدا أن يكون فيهـــا األمر في 
هـــذا الجيـــل، إّال إن كان ”فتحـــا“، وفق قول 
أبي مودود الهرماســـي، كاتب الرســـالة، في 

سلسلته ”كشف األسرار”.
تبدأ الخطة بإثـــارة الفوضى بين الجهات 
المنوطة بحمل الســـالح، واســـتدراج عناصر 
منها لشـــن عمليـــات ضد فريق آخـــر، وتأليب 

فريق علـــى آخر، باإلعـــالم، والمـــال، وتذكير 
أناس موحدين صادقين من داخلهم بشـــرعية 
الفوضى وفضلها، طالما هي ضد العلمانيين، 

حسب رؤيتهم.
المرحلة الثانية هي إنهاك الدولة بإسقاط 
منظومـــة المال، باســـتهداف مباني البورصة 
والبنـــوك، وإضعـــاف الجنيه أمـــام العمالت 
األخـــرى، ومنظومة الطاقة مـــن كهرباء ونفط 
وغاز، ووقود، التي تخص الجيش والشـــرطة، 
واستهداف مصافي التكرير وبواخر اإلمدادات 

الخليجية.

الهرماسي حبذ الهجوم على شركات األمن 
الخاصـــة، وقـــال ”ال بد أن تنســـف عـــن بكرة 
أبيها، أمثال شـــركة فالكون للحراســـة، ونقل 
األمـــوال، وشـــركة الفرات، وشـــركة ’جي فور 
إس“ العالميـــة للحراســـة“. مرحلة االغتياالت 
تأتـــي عقـــب اســـتهداف االقتصـــاد، وهي ما 
سماها تنظيم الدولة ”اغتيال أئمة الكفر ممن 
ال ترافقهم حراســـة، وهم من القضاة وضباط 

الشرطة والجيش واإلعالميين“.
داعش في رســـالته ”سر األحجية“، وباقي 
رســـائله، اتفق مـــع كل الجماعات المســـلحة 
األخـــرى، علـــى اســـتراتيجية واحـــدة للعمل 
تبـــدأ بمرحلة اإلنهاك، وهي مرحلة العصابات 
المحـــدود، عبر  وحـــروب اإلرهاب  الصغيرة، 
أسلوب االغتياالت والكمائن الصغيرة وأعمال 
التفجيـــرات المنتقـــاة، لتنهـــك األمـــن وتربك 
السياسة وتجهد االقتصاد، والمرحلة الثانية، 

وتدعى مرحلة التوازن، ثم مرحلة الحسم.
مصـــر فـــي عقـــل داعـــش تمثـــل الطريق 
للتمكيـــن فـــي المنطقـــة عبر الفوضـــى، ألنها 

البيئة الصالحـــة للتغيير، وأن طريق التنظيم 
لصناعـــة دولـــة في مصر، ال بـــد وأن يمر عبر 
صناعة بيئة جهادية، وهذه البيئة ال توجد إّال 

في الفوضى.
ســـعى داعش جاهدا إلى خلـــق الفوضى 
في مصر، وعبر أكثر من 10 كتب تبشـــر بواقع 
أكثر تطرفًا وإرهابـــًا، وعبر دعايته في مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي، تـــم فتـــح اإلمكانيـــة 
للمشـــاركة أمـــام المتعاطفين معـــه، لتحويل 
نبضاتهـــم العاطفية إلى ظاهرة يتم توجيهها 
واستثمارها، إلنشـــاء خاليا متنوعة ال ترتبط 
تنظيميـــًا، من أجل خلق هـــذا الواقع، وقد تّم 
وتـــم تطبيقه عمليا، حينمـــا وقع خطف عمال 
أقباط يعملون بليبيا، وذبحهم لتوريط مصر، 
وبث ذلك في فيديو يـــوم 15 فبراير عام 2015، 
وردت الدولة المصرية بقصف مواقع التنظيم 

بدرنة، وسرت بالطائرات.
رأى داعـــش أن فتح حرب إقليمية مفتوحة 
يكون هو أحد أطرافها المهيمنة، هو الوسيلة 
الوحيـــدة إليقاف الدولـــة المصرية عن دعمها 
لقـــوات حفتـــر، وأن العمل على نقـــل المعركة 
لمصـــر، هـــو وســـيلة دفاعيـــة يســـتطيع بها 

التنظيم مقاومة الجيش المصري.
وعلـــى الحـــدود الغربيـــة لمصـــر ثالثـــة 
معســـكرات كانت -إلى وقت قريـــب- يقودها 
مصريون هاربون، وتـــم القبض على أحدهم، 
وهو ثروت صالح شـــحاتة، أحـــد قادة تنظيم 
الجهـــاد، وال تنبع خطورة األوضـــاع من هذا 
فقط، بل إن الرقعة الجغرافية النتشار السالح 
الليبـــي وصلت من مدينة مطـــروح المصرية، 
وحتى شـــمال ســـيناء، عن طريـــق الجماعات 
الليبية، ومنها أنصار الشريعة، التي كان أحد 

مشايخها، المصري أحمد عشوش.
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ظاهرة اإلسالم السياسي تستدعي بحثا يقرأ خصوصية كل تجربة

محاوالت تسرب داعش من ليبيا إلى مصر.. تعميم الفوضى وإنهاك الدولة

موضوع اإلســــــالميني واحلكم، هو من املواضيع التي تثار بشدة مع صعود تيار اإلسالم 
السياســــــي وتزايد التأييد الشــــــعبي له خــــــالل عقدي الثمانينات والتســــــعينات من القرن 
املاضي، وكان هذا الســــــؤال حول طبيعة النظام السياسي ونظام احلكم لدى اإلسالميني، 
يثار غالبا في شــــــكل ثنائيات نظرية عن اإلســــــالميني والدميقراطية، اإلسالميني واحلرية، 
وغيرهــــــا من الثنائيات التي كان يراد باســــــتحضارها، البحث في مــــــدى إمكانية احترام 
اإلسالميني ملبادئ الدميقراطية واحلرية في حال وصولهم للحكم، وتسلمهم لزمام السلطة.

مخططــــــات التنظيمات اإلرهابية ضــــــد الدولة املصرية، ترى في الســــــاحة الليبية أرضية 
مناســــــبة، وال غنى عنها، ألســــــباب توفرها اجلغرافيا والتداخــــــل االجتماعي والتاريخي، 
باإلضافة إلى طبيعة الواقع واألحداث التي تعيشــــــها ليبيا، كما أّن التهديد األكبر ملصر، 
كان متمثال في غياب املعلومات التامة واملتكاملة عن العناصر املصرية املوجودة في مثل 
هذه اإلمارات التي تتبع القاعدة، أو تنظيم الدولة اإلســــــالمية، أو جماعة اإلخوان، والتي 
ــــــب العناصر املصرية، من أجل اســــــتخدامها في حرب  اهتمت بكامل تشــــــكيالتها بتدري

جبهات مفتوحة، أو حرب عصابات في ما بعد ضد اجليش املصري.

حركة النهضة تحاول مجاراة الخصوصية التونسية

[ وحدة املرجعية ال تعني حتمية تطابق األداء واملمارسة [ قراءات تضع كل تجارب اإلسالميني في سلة واحدة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ كشفت مصادر صحافية أّن وثيقة 
برنامج حكومة الوحدة الوطنية 

التونسية التي تجري المشاورات 
بشأن تشكيلها، تضمنت ستة محاور 
رئيسية، وفي مقدمتها كسب الحرب 

على اإلرهاب ومقاومة الفساد، 
وتباينت آراء األطراف السياسية 
في البالد حول هذه النقاط، وسط 

انتقادات لعدم تطرقها إلى التنمية 
وتوفير فرص العمل وغيرها.

◄ دخل الجمعة قانون حظر النقاب 
في سبع مدن سويسرية تابعة إلقليم 

”كانتيون تشينو“ حيز التنفيذ، ويهدف 
إلى منع النساء المسلمات من ارتداء 

النقاب الذي يحجب الوجه، وينص 
هذا القانون على دفع غرامة مالية 

لمن تخالف القانون الجديد في حدود 
اإلقليم تصل إلى نحو 10 آالف دوالر.

◄ أعلن حلف شمال األطلسي الشروع 
على إقامة مركز استخباراتي جديد في 
تونس لدعم الهيئات األمنية المختصة 
لمكافحة اإلرهاب في تونس والمنطقة.

◄ صدر حكم بحق أربعة أشخاص 
من بنغالديش بالسجن ما بين 24 و60 

شهرا التهامهم بتمويل اإلرهاب في 
سنغافورة. وأفادت صحيفة سترايتس 

تايمز أن األشخاص األربعة كانوا 
ضمن ثمانية عمال مهاجرين، تم 

احتجازهم وفقا لقانون األمن الداخلي 
هذا العام.

◄ أعلنت الحكومة اإلسرائيلية، 
مساء االثنين، حظر تنظيم ”الحراك 

الفلسطيني بدعوى أنه  الشبابي“ 
واجهة ألنشطة إيرانية معادية لكل من 

الدولة العبرية والسلطة الفلسطينية.

باختصار

انتكاسة الثورة الليبية بيئة يعول عليها داعش في مخططاته ضد الجوار

{منطقة الســـاحل تتعرض إلى خســـائر فادحة يتكبدها ســـكان المنطقة نتيجة أنشطة إسالم سياسي
الجماعات المتطرفة شمال مالي، وشمال شرق نيجيريا، بما في ذلك جماعة بوكو حرام}.
محمد بن شمباس
املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة لغرب أفريقيا

{هناك ضرورة للتحلي باليقظة واالســـتعداد لردة فعل كل مـــن الخاليا اإلرهابية النائمة 
والعناصر العائدة من بؤر التوتر واألفراد الذين تم استقطابهم في السجون}.

مختار بن نصر
رئيس املركز التونسي لدراسات األمن الشامل

حركة النهضـــة قدمت تنازالت على 
املستوى األيديولوجي، كان أبرزها 
التخلي عـــن التنصيص الحرفي على 

الشريعة في الدستور الجديد

◄

أقـــرب  أن  يـــرى  الدولـــة  تنظيـــم 
املجتمعـــات فـــي مصر إليـــه لقيام 
{جهاد تمكني}، هو ســـيناء، وذلك 

لطبيعتها االجتماعية

◄

اإلطـــار النظـــري الذي يقـــدم عادة 
على أنه يمثل نظرية الســـلطة عند 
اإلسالم السياسي، أثبت عجزه على 

الفهم والتفسير والتنبؤ

◄

ّ



مهرجـــان  ينطلـــق   - (المغــرب)  وجــدة   {
”الموكب األدبي“ الرابـــع الذي تحتضنه مدينة 
وجـــدة المغربية في الثالث عشـــر من الشـــهر 
الجاري، ويســـتمر حتى الســـادس عشر منه، 
بـــإدارة الشـــاعر ســـامح درويش، وبإشـــراف 

جمعية كفابت للثقافة والتنمية.
ويتنـــاول المهرجان في أطروحاته شـــعر 
الهايكو، وتضمنت منشـــورات المهرجان لهذه 
الـــدورة الكتـــب التالية ”أنطولوجيـــا الهايكو 
العربـــي“ للناقد والشـــاعر المغربي عبدالقادر 
الجموســـي، و“مختارات الهايكـــو المغاربي“ 
للناقـــد جمـــال الفـــزازي، و“البابـــا الطائـــر“ 
للشـــاعر والمترجم الســـوري محمد عضيمة، 
و“موكـــب الهايكـــو“ ألصـــوات هايكـــو بجهة 
للشاعر الياباني  الشرق، و“30 قصيدة هايكو“ 
بانيا ناتسويشـــي مترجمة مـــن اليابانية بقلم 

عبدالقادر الجموســـي. كما يتضمن المهرجان 
مجموعـــات هايكـــو ”علـــى الحبل فـــي اتجاه 
للشـــاعرة المغربيـــة هـــدى بنادي،  الســـماء“ 
للجموســـي و“هايكو  و“نـــاي إلنقاذ الـــوردة“ 
المجموعـــة المترجمة من لغات أخرى  العالم“ 
إلـــى العربية عبر عدد من المترجمين المغاربة 
والعرب، و“100 هايكو“ للشاعر سامح درويش، 
باإلضافة إلى كتاب يجمع أعمال ندوة ”الهايكو 

العربي وشعريات هايكو العالم“.
وتعد هذه ثاني نـــدوة عن الهايكو يعقدها 
المهرجان، حيث تتميز الدورة الرابعة للموكب 
األدبـــي باحتضانهـــا نـــدوة الهايكـــو الثانية 
بالمغرب التي تنعقـــد الخميس المقبل بقصر 
النـــدوات التابـــع لكليـــة الطب بوجـــدة تحت 
شـــعار ”الهايكـــو العربـــي وشـــعريات هايكو 
العالـــم“. وتأتي تبعـــا لنـــدوة الهايكو األولى 

التـــي نظمـــت بمبادرة مـــن الكاتب والشـــاعر 
المغربـــي عبدالقادر الجموســـي وبتعاون مع 
مركز تواصل الثقافات بالرباط في يوليو 2015 
تحت عنوان ”الهايكو العربي: حوار الثقافتين 

العربية واليابانية“.
وتحمل ندوة الهايكو الثانية اســـم الشاعر 
اليابانـــي المعاصـــر بانيا ناتسويشـــي، الذي 
ســـيحضر الندوة ويشـــارك بمحاضـــرة حول 

”الهايكو الحديث“.
يشـــارك فـــي فعاليـــات ”الموكـــب األدبي“ 
فـــي دورتـــه الرابعة شـــعراء ونقـــاد وفنانون 
ومهتمـــون، إذ يحضر من اليابـــان إلى جانب 
الشـــاعر بانيا ناتسويشي الشـــاعرة اليابانية 
ســـايومي كاماكورا، ومن البرتغال الشـــاعرة 
والباحثـــة بلغاريـــة األصل زالتـــكا تيمينوفا، 
ومن إيطاليا الشـــاعر رومانو زيراتســـي ومن 

الدانمارك الشاعر بوليل، ومن ليتوانيا الشاعر 
والمســـرحي بوليوس كيليراس، ومن العراق 
الشـــاعر عبدالكريم كاصد والشاعرة والناقدة 
بشرى البستاني، ومن الجزائر الشاعر معاشو 
قرور، ومن تونس يحضر شاعرا الهايكو هدى 
حاجي ونسيم الســـعداوي، ومن ليبيا الشاعر 

والكاتب جمعة الفاخري.
أمـــا عن المغـــرب، فيشـــارك فـــي الموكب 
والندوة إلى جانب الشـــاعرين سامح درويش 
وعبدالقادر الجموسي، كل من الشعراء والنقاد 
إدريس عيسى، رضوان أعيساتن، هدى بنادي، 

نور الدين ضرار.
كمـــا ســـيتضمن المهرجـــان فقـــرات فنية 
متنوعـــة تجمع إلى جانب شـــعر الهايكو بين 
التشـــكيل والموسيقى والمســـرح والفولكلور 

والفوتوغرافيا بمشاركة فنانين من المغرب.
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

للكاتب  ◄ وزعت رواية ”الكومبارس“ 
ناصر عراق 900 نسخة من الرواية 
بعد ساعات من صدورها قبل أيام 

قليلة، األمر الذي يعتبره الكاتب 
إنجازا كبيرا. 

◄ تستعد موسكو ليحل تمثال الكاتب 
الروسي ألكسندر سولجينيتسين، 

فى شوارعها عام 2018، الذي يصادف 
الذكرى المئوية لوالدة الكاتب، 

وسيشهد هذا الحدث ما يزيد عن 80 
فعالية ثقافية تقام إحياء لذكراه. 

◄ ضمن سلسلة ”كتاب الهالل“ 

(يوليو 2016)، صدر كتاب بعنوان 
”شيخوخة الخليل“، للشاعر 

والمترجم المغربي محمد الصالحي. 

◄ احتفاء بانضمام العاصمة 
العراقية بغداد لشبكة المدن اإلبداعية 

التابعة لليونسكو تقيم دائرة 
الفنون التشكيلية التابعة لوزارة 
الثقافة العراقية معرضا للصور 

الفوتوغرافية، عن مدينة بغداد يوم 18 
يوليو الجاري، ويستمر لمدة خمسة 

أيام. 

◄ عن دار سما للنشر والتوزيع، 

صدرت رواية بعنوان "إيفوريا" 
للكاتبة رانيا صالح. الرواية تدور 

حول شخصية مدمنة حب تدخل فى 
دائرة البحث عن ذاتها.

◄ مددت األمانة العامة لمسابقة 
صالون نجيب محفوظ الثقافي للقصة 
القصيرة، استقبال األعمال المشاركة 

بمسابقة القصة القصيرة حتى 
الجمعة 15 يوليو الجاري.

باختصار

حسونة المصباحي يفوز بجائزة محمد زفزاف للرواية العربية 2016
[ روائي تونسي قارب بين عالمي الشرق والغرب [ روايات الكاتب تجمع بين الجماليات الفنية والعمق الفكري

} الربــاط - بعد ترشــــيحات مختلفة، وتداول 
جــــدي ومعمــــق، لعــــدد كبيــــر مــــن األســــماء 
الروائيــــة العربيــــة، التــــي امتــــد إنتاجها من 
أواســــط القــــرن الماضي إلــــى اليــــوم، ارتأت 
لجنــــة تحكيــــم ”جائزة محمد زفــــزاف للرواية 
العربيــــة“ في دورتها السادســــة منح الجائزة 
لروائــــي عربي بصــــم بإبداعه الزمــــن الثقافي 
الراهن، ومثلت نصوصــــه الروائية المتواترة 
شــــهادة صادقة ومعبــــرة عن الحــــال العربي 
حســــونة  التونســــي  الروائــــي  هــــو  اليــــوم، 

المصباحي.

تقريب عاملني

تشكلت لجنة تحكيم الجائزة من األكاديمي 
المغربي شرف الدين ماجدولين رئيسا للجنة، 
وضمت فــــي عضويتها النقــــاد واألكاديميين: 
لطيف زيتوني (لبنــــان)، عبدالفتاح الحجمري 
(المغرب)، شــــعيب حليفي (المغــــرب)، جليلة 
الطريطــــر (تونس)، نــــادر كاظــــم (البحرين)، 
باإلضافــــة إلى محمد بن عيســــى األمين العام 

لمؤسسة منتدى أصيلة.

الروايــــات  أن  التحكيــــم  لجنــــة  الحظــــت 
النوعيــــة التــــي راكمهــــا الكاتــــب التونســــي 
حســــونة المصباحــــي، اشــــتملت علــــى رؤى 
جماليــــة وإنســــانية فارقة في مســــار الرواية 
العربيــــة، ســــواء بتناوله موضوعــــات كبرى 
طالمــــا شــــغلت اإلبــــداع الروائــــي، مــــن قبيل 
العنــــف واالضطهــــاد والتطلــــع الدائــــم إلــــى 
الحريــــة، أو بالنظر إلى انغــــراس تلك األعمال 
في تربتها المحلية، وعكسها لهموم المجتمع 

التونسي.
وقــــد اســــترعى انتباه اللجنة مــــا تنطوي 
عليــــه تجربــــة المصباحي من رصيــــد جمالي 
وموضوعــــي جديــــد فــــي الكتابــــة الروائيــــة 
العربيــــة، بالنظــــر إلــــى تعبيــــره الواضح عن 
انجــــالء الوهم في عالم عربــــي تحول من حلم 
الوحدة إلى التشــــظي، ومن الدولــــة الوطنية 
إلى الــــدول الدينية والطائفيــــة، ومن تطلعات 
العلمانيــــة إلــــى التشــــدد الديني، وهــــي كلها 
موضوعــــات وجدت لها في خصوبة األشــــكال 
الســــردية المنتقاة، ووجهات النظر التخييلية 
المقترحة، المبنى البليغ والمقنع، بما أســــهم 
فــــي انتشــــار إبداعــــه الروائــــي، وأهل بعض 

أعماله للترجمة إلى لغات أجنبية.
والشيء األكيد أن أعمال الكاتب التونسي، 
بقيمتهــــا الفنيــــة والفكريــــة، خدمــــت الثقافة 
العربية وســــاهمت في ترســــيخ التقارب بين 
الشرق والغرب والشمال والجنوب، والتخفيف 
مــــن غلــــواء االلتبــــاس الفكــــري واإلنســــاني 
المتراكــــم لســــنوات طويلــــة بيــــن العالمين، 
وهي الغايات البعيدة التي من أجلها أنشــــأت 

مؤسســــة منتدى أصيلة ”جائزة محمد زفزاف 
للرواية العربية“.

وتمنــــح الجائــــزة مــــرة كل ثالث ســــنوات 
بالتناوب مع جائزتي ”تشــــيكايا أوتامســــي“ 
للشــــعر األفريقــــي، وبلند الحيدري للشــــعراء 
الشــــباب. وتبلغ قيمة الجائــــزة 10 آالف دوالر. 
وسيتســــلمها المصباحــــي في مركز الحســــن 
الثانــــي للملتقيات الدولية فــــي مدينة أصيلة 

المغربية يوم 27 يوليو الجاري.

شحنة معنوية

في تصريح خص به ”العرب“ يقول حسونة 
المصباحي ”أنا ســــعيد وفخور بهذه الجائزة 
التي تحمل اسم محمد زفزاف، الكاتب المتمّيز 
الذي كان من ألمع أبناء جيل الســــتينات، ذلك 
الجيــــل الذي لعــــب دورا مهما وأساســــيا في 
تحديث الثقافة المغربية نثرا، وشعرا، ونقدا. 
وقــــد ترك زفــــزاف قصصا وروايــــات أعتبرها 
شــــخصيا من أفضل ما كتب في األدب العربي 
في هذا المجال خالل النصف الثاني من القرن 
العشرين. ورغم المصاعب المادية والمعنوية 
التــــي واجهها،  فقــــد نذر حياتــــه للكتابة ولم 
يتخــــل عنها حتــــى الرمق األخير مــــن حياته، 
راســــما صورة حّية للمغــــرب المعذب والفقير 

في أحياء الدار البيضاء الشعبية“.
وعبــــر المصباحــــي عــــن اعتــــزازه بهــــذه 
الجائزة التي تمنحها جامعة المعتمد بن عباد 
في أصيلة، والتي دأبت منذ نشأتها في أواخر 

الســــبعينات من القــــرن الماضي علــــى تكريم 
المبدعين في مختلف المجاالت، عربا وأجانب 
بقطــــع النظــــر عــــن توجهاتهــــم وانتماءاتهم 
الفكرية واأليديولوجيــــة. ويرى أن الفضل في 
كل هــــذا يرجع إلــــى محمد بن عيســــى، وزير 
الثقافة المغربي الســــابق، الــــذي خدم الثقافة 
المغربية والعربية على أحسن وأبدع صورة، 
مقربا بين المشــــرق والمغرب، ورابطا صالت 
مع مختلــــف بلدان العالم، جاعــــال من الثقافة 

أداة ناجعة للتواصل والحوار والتعارف.
ويؤكد الكاتب التونسي أنه على يقين بأن 
هذه الجائزة بمثابة الشــــحنة المعنوية، التي 

ستزيده حماسا للعمل من أجل األفضل.

تجربة ثرية

حســــونة المصباحــــي مــــن مواليــــد قرية 
«الذهبيات» في ريف القيروان التونســــي عام 
1950، درس اآلداب الفرنسية في جامعة تونس. 
وبعد أن أمضى أكثر من عشرين سنة في مدينة 
ميونيــــخ األلمانية، عاد إلى بلده تونس، حيث 
يقيم ويعمل اآلن في مدينة الحمامات. صدرت 
له ثالث مجموعات قصصية هي «حكاية جنون 
ابنــــة عمي هنيــــة» تونــــس 1986، والتي نالت 

جائزة القصة عــــن وزارة الثقافة التونســــية، 
و«ليلة الغربــــاء» تونس 1997، و«الســــلحفاة» 

الصادرة عن دار جلجامش باريس.
نجــــاح المصباحي في عالــــم القص جعل 
األديب المصري الراحل يوسف إدريس يصف 
قصصــــه قائال «يكفــــي أن تقرأ قصــــة واحدة 
لحســــونة المصباحي لكي تعرف كيف يعيش 
اإلنســــان التونســــي، وكيــــف يفكــــر، وما هي 
حكاياته وأساطيره الخاصة كما لو أنك عشت 
في تونس عشــــرات السنين». لكن المصباحي 
اتجه إلــــى كتابــــة الرواية أيضــــا ليخط فيها 
تجربــــة عميقة ســــاهمت في ترســــيخ تجربته 
كروائــــي له صوتــــه وبصمتــــه الخاصة، نذكر 
من رواياته «هلوسات ترشيش»، و«اآلخرون»، 
و«وداعــــا روزالــــي» و«حكاية تونســــية». وقد 
ترجمــــت بعض أعمــــال المصباحي  إلى اللغة 

األلمانية.
إضافــــة إلى إســــهاماته في عوالم الســــرد 
تميــــز المصباحي بترجماتــــه المختلفة حيث 
ترجم مــــن الفرنســــية إلى العربية العشــــرات 
من المؤلفات منهــــا «أصوات مراكش» إللياس 
كانيتــــي، و«قصــــص لألطفال» لجــــاك بيرفير، 
و«الحــــب هو البــــراءة األبديــــة» منتخبات من 

الشعر العالمي.

باتت جائزة محمد زفزاف للرواية العربية التي تقدمها مؤسســــــة منتدى أصيلة، من أهم 
ــــــز التي تعنى بالروايات العربية، وتهدف اجلائزة التي تقدمها جلنة تضم خمســــــة  اجلوائ
نقاد وباحثني عرب، إلى االحتفاء بالفضاء الروائي العربي والتركيز على إسهاماته املميزة 
في مسيرة الثقافة اإلنسانية، كما تعطي األولوية للروائيني الذين يضعون إبداعهم الروائي 

في خدمة التعددية والتفاهم وتثبيت قيم احلرية والعدالة اإلنسانية.

أعمـــال الكاتـــب بقيمتهـــا الفنية 

والفكرية، خدمت الثقافة العربية 

وســـاهمت في ترسيخ التقارب بني 

الشرق والغرب والشمال والجنوب

 ◄

كتابـــات املصباحـــي رصيد جمالي 

وموضوعـــي وتعبيـــر واضـــح عـــن 

انجالء الوهم فـــي عالم عربي تحول 

من حلم الوحدة إلى التشظي

 ◄

روائي له صوته وبصمته الخاصة

مهرجان «الموكب األدبي} المغربي يحتفي بشعر الهايكو الياباني

انتهى الكاتب البريطاني جوثان رايت من ترجمة رواية الكاتب املصري إبراهيم عيسى «موالنا} 

إلى اللغة اإلنكليزية، حيث سبق لرايت أن ترجم عددا من الروايات العربية.

صدر كتاب «السرد القصصي املعاصر}، للكاتب والباحث مدحت الجيار، عن «دار غراب} للنشر 

والتوزيع. يتناول الكتاب نشأة علم السرد املرتبط ارتباطا وثيقا بالسرد ذاته.

 ثورة في علوم اللغة

} حتتاج اللغة العربية إلى ثورة معرفية 
كبرى، تخرج بها من العقل التفسيري 

امللتبس الذي أنتج منظومة من املفاهيم 
والقواعد اجلامدة، والكثير من القواميس 

واملعاجم املضللة في مطلع العصر العباسي، 
على يد لغويني لم تكن العربية لغتهم األم، 

بل، إن معظمهم من الناطقني بالفارسية 
حتديدا!

لم تكن اللغة هي هدف واضعي املعاجم 
والقواعد، بل كانت الغاية تفسير القرآن 

بسبب دخول شعوب غير عربية في اإلسالم، 
كانت حتتاج إلى كتب تشرح لها املعاني 

ة، فأنتجت، تلك الشعوب،  في الكتاب والسنَّ
علماءها وعلومها اللغوية التي نتعامل 

معها اآلن بوصفها علوما مقدسة ال ينبغي 
االقتراب من املسلمات والنتائج والقواعد 

واالجتهادات التي جنمت عنها.
ورغم ما يعتقده الكثيرون من أن تلك 
املرحلة هي عصر ذهبي ساهم في تقعيد 

اللغة العربية وحفظها من الضياع، تبدو من 
وجه آخر، أشبه بلجام ساهم في حصرها، 

أي اللغة العربية، ضمن مجموعة من 
املفاهيم والقواعد اجلامدة التي حدَّت من 

تطورها ومنعت عنها أسباب احلياة، حني 
حولتها إلى لغة متحفية مقدسة.

ولعل املصيبة أكبر مع املعجميني الذين 
حددوا سياقات املعاني في اجتاهات محددة 
عزلت اللغة العربية عن محيطها احلضاري 
وتعاملت معها بوصفها حالة فريدة معزولة 
عن الزمان واملكان، ولذلك غابت السريانية 

والعبرية، وهما لغتان شقيقتان، عن مقارنات 
اللغويني، بينما حضرت الفارسية بقوة في 

مواضع ال يفترض أن حتضر فيها! فعلى 
سبيل املثال، حني صادفت اللغوي كلمة 

أركون، لم يجد إال تفسيرها بكلمة دهقان 
الفارسية! مع العلم أن كلمة األركون موجودة 

في السريانية والعبرية، وهي من التراث 
املشترك الذي يعود إلى جذر أقدم.

ومن غرائب األمور، أن موضوع املقارنة 
كان دائما لصالح الفارسية، التي نسبت 
لها، من دون وجه حق، الكثير من األلفاظ 

الغريبة، ووصفت بأنها دخيلة على العربية، 
مثل كلمة تاريخ التي تعود بجذورها إلى 

الكنعانية القدمية، ومصدرها يرخ 
أي قمر، أو كلمة برق املشتركة بني جميع 
اللغات السامية القدمية، وغيرها الكثير 

الكثير.
أما موضوع املترادفات فحدث وال حرج، 

فالكثير من األسماء التي بدت غامضة 
للمعجميني أحالوها إلى احليوانات، 

وخصوصا األسد الذي فاقت أسماؤه في 
املعاجم العربية املئة اسم!

املشكلة اآلن، وبعد تقدم العلوم، 
واكتشاف األبجديات القدمية، التي تعد 

السلف املباشر وغير املباشر للغة العربية، 
ال جند قواميس ومعاجم حديثة تقارن بني 

النبطية واآلراميات عموما وبني العربية 
مثال، أو بني اآلكادية والعربية، فمثل هذه 

املقارنات، من شأنها أن تعيد االعتبار للغة 
العربية بوصفها كائنا حيا، له أب وأم 

وأخوة وأخوال وأعمام.
وأيضا من شأن الدراسات العلمية 

املقارنة، إن متت، أن جتلي الغموض عن 
غريب احلديث، ومستغلقات القرآن، وأن 

تصحح الكثير من املفاهيم املغلوطة الناجتة 
عن قصور ومحدودية اللغة املعجمية 

العباسية، فالقرآن في النهاية ليس أحاجي 
واألحاديث النبوية ليست طالسم.

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في اإلمارات



محمد الحمامصي

} تتنـــاول المجموعة القصصية ”الرجاء عدم 
القصف“ للكاتب اليمني لطف الصراري، وهي 
المجموعـــة الثانيـــة للكاتب بعـــد مجموعته 
األولـــى ”كمن يدخـــن ســـيجارة طويلة بنفس 
واحد“، تأثيرات الحرب، التي يشـــهدها اليمن 
منـــذ أكثر من ســـنة، على جوانـــب من الحياة 

الخاصة والعامة في البالد.
وتنقل قصـــص المجموعة، 
مؤسســـة  عن  أخيرا  الصادرة 
أروقـــة للدراســـات والترجمة 
والنشـــر، صور الحـــرب كما 
مختلفة  شـــخصيات  تراهـــا 
اجتماعيـــة  بيئـــات  مـــن 
وثقافيـــة متباينـــة، فينقـــل 
بعيني  الحـــرب  الكاتب  لنا 
الفـــالح والجنـــدي القديم، 
لحمـــل  والمتحمســـين 
بـــأن  اعتقـــادا  الســـالح 
الحـــرب يمكـــن أن تجلب 
تشكيل  وتعيد  االستقرار 
ما  ضـــاع  بدولة  الحلـــم 

تبقى منها في مجاهل الصراع.
ومن جهـــة أخرى يصور الصراري بمهارة 
الصراع المحتدم بين ســـطوة القوة وهشاشة 
الهويـــات الصاعـــدة مـــن رحـــم المظلوميات 

واختـــالل موازيـــن الضعـــف والقـــوة، علـــى 
المستوى الداخلي وتدخالت الخارج.

كمـــا تتضمن المجموعـــة نصوصا قديمة 
للكاتـــب، تعـــود إلى ما قبل العـــام 2011 نقطة 
التحول الالفتـــة في تاريخ اليمـــن والمنطقة 

العربية.
أن  الصـــراري  لطـــف  الكاتـــب  وصـــرح 
تشـــكل ”نداء  مجموعة ”الرجاء عدم القصف“ 
لـــكل يمنـــي متضرر مـــن الحـــرب، وإلى 
كل معنـــي بإيقافهـــا، إلنهـــاء 
معاناة الماليين من النازحين 
أولئـــك  حتـــى  أو  والناجيـــن، 
الذيـــن وجـــدوا أنفســـهم أمام 
طريق بجهـــة واحـــدة، فذهبوا 
إلى جبهـــات القتال بتأثير حمى 

الحرب والعصبيات“.
ومـــن جهتـــه أشـــار القـــاص 
مديـــر  الصلـــوي  عبدالعظيـــم 
مؤسســـة أروقة إلـــى أن ”اختيار 
الصراري  لطـــف  القاص  مجموعة 
للنشـــر مـــن قبـــل المؤسســـة أتى 
ألســـباب فنيـــة عديـــدة جعلـــت من 
المجموعـــة عمال مميزا، بما تتصف 
به من لغة ســـردية رفيعة مع تناولها 
لموضوعات راهنة مختلفـــة، األمر الذي حتم 
علينا اإلســـراع في نشـــرها كما أوصت بذلك 

اللجنة المتخصصة في المؤسسة“. 
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◄ انطلقت مطلع هذا األسبوع 
فعاليات مهرجان ”أبها يجمعنا “ 
الثقافي السياحي في منطقة أبها 

السعودية، وكانت االنطالقة بحفل 
متنوع حضره جمهور غفير في 

مسيرة كرنفالية.

◄ وقعت الشاعرة اإلماراتية جموح 
بصوت الفنان ماجد المهندس على 

القصيدة المغناة ”بدون أسماء“، ليتم 
طرحها عبر أثير اإلذاعات الخليجية 

والعربية في عمل غنائي جديد.

◄ أدان اتحاد األدباء والكتاب 
اليمنيين فرع الحديدة، محاولة 
االغتيال التي استهدفت عضو 

االتحاد األديب والشاعر علي أحمد 
قشر.

◄ فازت مسرحية «سيمفونية مهرة» 
لفرقة مسرح زايد للمواهب والشباب 
في أبوظبي مؤخرا، بجائزة العرض 

المتميز في منافسات النسخة الـ4 
لمهرجان المسرح العربي للطفل 

بالكويت.

باختصار

درس الروائي

} حين كتب أمبرتو إيكو ”حاشية على اسم 
الوردة“ فليعرف قارئ الرواية على مشغل 

الكتابة، وليبين له أن الرواية ليست وليدة 
فكر ومعرفة ومهارات أسلوبية، وال نتاج 

موهبة في نحت النماذج البشرية وابتداع 
األحداث والمواقف واألقدار فحسب، كل تلك 
األشياء التي تبدو أساسية، قد تتحول إلى 

إمكانيات هامشية دون أدنى قيمة، إن لم 
تشفع بعمل مضن على الطبائع واألعراق 
والبلدان والعقائد واألساطير واللهجات؛ 

عمل يتحول فيه الروائي إلى باحث عن 
الجذور في عمق األشياء. حاول إيكو أن 
ينفذ إلى األذهان أن الرواية مجال رمزي 
معقد، قد تستند إلى وضعيات مجتمعية 
عارضة، لتكوين مبنى مجازي متوار هو 
الذي يكسب الصيغ التخييلية للروايات 
المختلفة كنهها اإلنساني الفريد، وهي 

المحصلة التي حدت به لكشف االحتماالت 
التي وضعها إلماطة اللثام عن مراحل إنجاز 

روايته الشهيرة ”اسم الوردة“ من العنوان 
إلى النهاية، مبرزا ما بّدله وما حذفه وما 
أجله وما حوله إلى صيغ مخفية، كاشفا 
أسرار الغواية واإليهام واالستدراج إلى 

المحتمل.
ولم يكن درس إيكو خارج مدارات 

قراءة الرواية، بل في صميمها، ويمكن 
نعته بـ“دليل القارئ إلى الصنعة“، حيث 

يخمن الروائي أسئلة قرائه حول احتماالت 
المعنى، ويسعى إلى تفكيك الهيكل 

المتالحم إلى مقومات ما قبل البناء، لتسديد 
المقاصد، وترشيد التأويالت، لتتواءم 

والصور األصلية المتخيلة في ذهن الروائي، 
وليس كما تتمثلها مدارك القراء، بمقاماتهم 

العديدة، من نقاد إلى متلقين هواة…
 وألن للرواية وجها مخفيا، وصورة 

مفترضة مفارقة لتحققها الكتابي، 
فإن الحديث عن النصوص المفردة أو 

المتسلسلة بات تقليدا روائيا متواترا، جعل 
عددا كبيرا من مشاهير هذا الفن يتحولون 
إلى منظرين ونقاد ومؤرخين، متدّخلين في 
تكوين المجال التداولي للرواية، ومحددين 
لمقاصدها وإمكانياتها، وبتعبير أدق باتوا 

معلمين لفن ”قراءة الرواية“. هكذا نجد 
هنري جيمس يضع مقدمة طويلة لروايته 

الشهيرة ”السفراء“ لبيان العلة من التصوير 
الروائي وطاقته التمثيلية للحياة، اختزلت 

تصوره عن الرواية والواقع واألسلوب، وهي 
المقدمة التي ألهمت عددا كبيرا من نقاد 

الرواية منذ بدايات القرن الماضي، كما حدد 
المسار الذهني لرواياته لسنوات طويلة.
ولم يكن صاحبا نوبل لآلداب ماريو 
بارغاس يوسا (في ”رسائل إلى روائي 

شاب“)، وأورهان باموك (في حديثه عن 
”الروائي الساذج والحساس“) بعيدين 
عن مسعى تكوين دليل لقراءة الرواية 
المعاصرة، وتحديد آفاق اختراقاتها 

اإلبداعية، كما لم يزغ ميالن كونديرا في 
”فن الرواية“، ثم كتاب ”الستارة“، عن هدف 

تجاوز الحصيلة الروائية المتحققة إلى 
آفاق تداولها، كان ثمة وعي مربك بأن سياق 

التلقي يحتاج دوما إلى كالم الروائي عبر 
ذاكرته النصية، لقول ما ال يشغل النقاد عادة 

عن الحياة األخرى للرواية، ومن حيث هو 
أوال وأخيرا قارئ للرواية. 

شرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

حنان عقيل 

} نبهـــان الحنشـــي، كاتـــب وروائـــي عماني 
مغترب يعيش فـــي بريطانيا. نشـــر مجموعة 
قصصيـــة ”ومـــا بكى“ عـــام 2006 ثـــم ألحقها 
بأخرى ”ظل يســـقط من مـــرآة“ (2009)، قبل أن 
يتحول إلى الرواية، وينشر ”امرأة تضحك في 
غيـــر أوانها“ (2014)، ثم ”ضـــوء خافت لذاكرة 
(2016). وهو إضافة إلى ذلك ناشـــط  مهتـــزة“ 
حقوقي وسياســـي، غـــادر ُعمان في ديســـمبر 
2012 بعـــد التضييقـــات األمنيـــة التي تعرض 
لها بسبب نشاطه ومقاالته، والتي كان آخرها 
الســـجن. وعاش متنقال بين لبنان وتركيا قبل 

أن يستقّر حتى الوقت الحالي في بريطانيا.

رواية المجتمع

في روايتـــه ”ضوء خافت لذاكـــرة مهتزة“ 
تحضـــر التغّيـــرات السياســـية والمشـــكالت 
االجتماعيـــة في لبنان بشـــكل واضح ضمن 
الرواية من 
خالل الراوي 
المغترب الذي 
يصطدم بواقع 
ليس أقل قسوة 
من الواقع العماني 
الذي اغترب عنه. 
وعن دوافعه للكتابة 
حول هذه الثيمة يقول 
الحنشي ”الرواية كانت 
أشبه بتسجيل يوميات 
تشكلت على صورة 
مالمح من حياة 
مغترب. الثيمة 
التي طغت على 
الرواية لم تُكن من 
ابتكار الكاتب، بل 
كانت مجرد أحداث 
واقعية، اعتمد عليها 
الكاتب لتقديم رواية 
مطّعمة بنكهة عاطفية. 
الرواية أحيانا ومن 
غير قصد تكون شاهدا 
على التاريخ ومدّونا 
ألحداثه، من وجهة نظر 
الكاتب، أو الحقيقة 
كما يراها الكاتب، 
ولكن هذا ليس شرطا 
يجب على الكاتب أو 
الرواية أن تتورط فيه. 
فالكتابة فعل مستقل، 
حتى وإن اعتمد 
الكاتب على أحداث 
واقعية، إال أن اإلبداع 
الحقيقي يظهر من خالل 
توظيف الكاتب للبيئة 
المحيطـــة بـــه أو الخلفية 

االجتماعية، الدينية والمذهبية، إلخ. التي أتى 
منها أو ينتمي إليها، في صياغة وخلق حكاية 
تنتمي إلـــى الخيال، مهما كانت درجة التقارب 

بينها وبين الواقع“.
 في روايته ”امرأة تضحك في غير أوانها“ 
هناك تصويـــر لتناقضات المجتمـــع العماني 
والبعض من المشـــكالت التـــي يعانيها جّراء 
أعراف باليـــة ال يزال المجتمع متمســـكا بها، 
رغم ما تجلبـــه له من إعاقة للتقـــدم والتطور، 
وبسؤاله هل تعتقد أن الرواية لها دور إصالحي 
في المجتمع؟ وما هو الدور األمثل الذي يتعين 
علـــى الروايـــة أن تقـــوم به؟ يجيب الحنشـــي 
”الرواية ليســـت مصلحا اجتماعيا أو مرشـــدا 
أخالقيا، فحصرها في هذا الجانب ينتقص من 
قيمـــة العمل األدبي ويقتل روح اإلبداع فيه. إن 
تنـــاول الرواية للواقع االجتماعي ومشـــكالته 
االجتماعيـــة الطبقية القبليـــة والمذهبية، هو 
نبض الشـــريان الذي يضـــّخ الحياة في العمل 
األدبي، ولكن كما أســـلفت، الخيال هو مقياس 
اإلبداع الذي يستطيع الكاتب من خالله تقديم 
توظيف للظروف واألدوات من البيئة المحيطة 
به لخلق بيئة تنتمي إلى العمل األدبي وحده“.
وعـــن إشـــكالية العالقـــة المثلـــى بين ما 
هـــو ثقافي وما هو سياســـي، وإلـــى أي مدى 
يحـــّد انخـــراط الرواية في األفكار والمســـائل 
السياســـية مـــن جماليتهـــا، يقول الحنشـــي 
”ليســـت السياســـة وحدها، بل أي جانب آخر 
مثل االجتماعـــي واالقتصادي، إلـــخ. فالكاتب 
له الحق في االســـتفادة من كل هذه الجوانب، 
وليـــس لـــه الحـــق في اســـتخدامها مـــن أجل 
االنتصـــار لجانـــب ما علـــى حســـاب آخر، أو 
لطائفـــة أو لدين أو لمذهب، إلخ. العمل األدبي 
ليس سالحا للقضاء على الخصوم، وال وسيلة 
للمساجلة وتسجيل النقاط، بل هو جنس أدبي 
أعّم وأشـــمل، يحتوي على الجميـــل والقبيح، 
األبيـــض واألســـود، النهـــار والظـــالم، الحب 
والكراهيـــة، الحرب والســـالم… دون أن يكون 
هـــذا العمل ممثال ألي جانب من هذه الجوانب 
بقدر ما يعطي للقارئ التفاصيل، التي تساعده 
على تكوين فكرة عاّمة -ليست بالضرورة أنها 
صحيحة- من خالل المشـــاهد التي يتضمنها 

هذا العمل األدبي“.

تعقيد القصة

كتـــب نبهـــان الحنشـــي القصـــة القصيرة 
قبـــل أن يتحـــول إلـــى كتابة الروايـــة، إذ كتب 
مجموعة قصصية بعنوان ”وما بكى“، وأخرى 
بعنـــوان ”ظل يســـقط من مـــرآة“، وبســـؤاله 

عن ســـبب تحوله إلـــى كتابـــة الرواية يوضح 
”القّصـــة القصيرة فن أدبي أجـــده أكثر تعقيدا 
مـــن الرواية. في الرواية لديـــك الكثير لتقوله، 
والكثير لتكتب عنه، والقارئ يضع في اعتباره 
أّنـــه أمام مادة دســـمة. لكّن القّصـــة القصيرة، 
لديـــك خيـــط رفيع، يجـــب أن تكون حـــذرا في 
اســـتخدامه لربـــط عناصر قصتك بـــه، ذلك أن 
القـــارئ ما إن يجد نفســـه قد فقـــد الربط بين 
عنصـــر وآخر، حتى يتوقف عـــن القراءة. فمن 
الســـخافة بمكان أن نقول إن القصة القصيرة 
هي تمهيـــد لكتابة عمـــل روائـــي، وكأن األمر 
أشبه بالتدّرب على نموذج ما قبل الشروع في 

ممارسة شيء حقيقي“. 

وهم الحدود

انتقـــاال إلى الحديث عن المحلية في األدب 
ودورها في خلق أدب إنســـاني صادق، ومدى 
كونهـــا عائقا فـــي وصول الروايـــة إلى أقطار 
عربيـــة أخـــرى، يقـــول ضيفنا ”الكاتـــب يبقى 
ابن مجتمعـــه، ويبقـــى القـــارئ منجذبا أكثر 
لمعرفة كل ما يتعلـــق بالبيئة التي خرج منها 
الكاتـــب، حتى القارئ الـــذي ينتمي إلى البيئة 
نفســـها، يبقى مشـــدودا إلى معرفـــة مجتمعه 
من وجهة نظر الكاتب، وكيف ســـيجد مجتمعه 
وشـــخصياته، وتفاصيـــل حياتـــه تتحول إلى 
عمل خيالـــي، وإن تشـــابه معها فـــي صورته 
العامـــة إّال أنه يبقـــى مجّرد خيـــال. وعادة ما 
تكـــون المحلية هي الخيط األكثـــر متانة الذي 
يربط الكاتب بالقارئ وُيكسبه ثقته“. أما في ما 
يتعلق بالحدود التي يتوقف أمامها عند كتابة 

أي عمـــل أدبي، يوضح الحنشـــي أن الخطوط 
الحمـــراء ما هي إال وهـــم وخرافة، ما إن يضع 
الكاتب نفســـه تحت تأثيـــر فكرتها، حتى يفقد 
”شـــغفه“ الحقيقي في تقديم عمل أدبي متكامل 
األركان، أو بصـــورة أدق يفقد مصداقيته نوعا 

ما. 
لذلك عـــادة ما يلجـــأ البعض مـــن الكّتاب 
إلـــى كتابة أعمال روائيـــة مغرقة في العاطفية 
بصورة يفقد فيها الزمـــان والمكان أهميتهما 
في العمل الروائي، وتتلخص كافة الشخصيات 

في شخصيتين اثنتين، أو ربما واحدة.
وعـــن التحديات التـــي يواجههـــا الكاتب 
عـــادة، يقول ضيفنا ”الدعم والنشـــر؛ األغلبية 
العظمـــى مـــن الكّتاب العـــرب ينشـــرون على 
حســـابهم الخـــاص، ذلك أّن معظم المشـــاريع 
الثقافيـــة المدعومـــة تكـــون عادة مشـــروطة، 
خاصـــة إذا مـــا كان للكاتـــب توّجه سياســـي 
أو فكري عكـــس رغبة النظام الســـائد. كما أن 
الناشـــر عادة، ولحفظ مصالحه مع مؤسسات 
الدولة التي ينتمي إليهـــا الكاتب، فإنه يمتنع 
عن النشـــر للكاتب حتى وإن كان الكاتب يمّول 
نفسه بنفســـه، بالتالي فمن المرجح جدا أن ال 

يجد الكاتب ناشرا ينشر له“. 

الخطـــوط الحمـــراء وهـــم وخرافـــة، 

مـــا إن يضـــع الكاتـــب نفســـه تحت 

تأثيرها وفكرتها، حتى يفقد شغفه 

الحقيقي

 ◄

الكتابـــة فعل مســـتقل، حتـــى وإن 

اعتمـــد الكاتب على أحداث واقعية، 

فذلـــك مـــن خـــالل صياغـــة وخلـــق 

حكاية تنتمي إلى الخيال

 ◄

[ القصة القصيرة ليست تمهيدا لكتابة عمل روائي
ال ميكن الفصل القســــــري بني الرواية واملجتمع الذي ولدت فيه، فهي بقصد أو دونه ابنة 
هذا املجتمع بكل ما يعّج به من صراعات ومشكالت، من أفكار وأحداث، لذا فإن حضور 
ــــــال ال يعني بالضرورة حتييد الواقع أو تهميشــــــه، في الوقت ذاته فليســــــت الرواية  اخلي
ــــــا للواقع واملجتمع. ”العرب“ حــــــاورت الكاتب العماني  مطالبة بأن تكون انعكاســــــا مرآوي
نبهان احلنشي عن روايتيه وعواملهما، اللتني أبرزتا الكثير من تناقضات املجتمع العماني، 

فضال عن قضايا ثقافية أخرى. 

الخيال هو مقياس اإلبداع

الروائي العماني نبهان الحنشي: ال خطوط حمراء في الكتابة

باالشـــتراك بني «منشـــورات ضفـــاف} و«منشـــورات االختالف} صـــدرت أخيرا رواية جديـــدة للكاتب 

الجزائري سعيد خطيبي جاءت بعنوان «أربعون عاما في انتظار إيزابيل}.

عن منشـــورات الجمل صدرت أخيـــرا الرواية الحائزة على جائزة البوكر العاملية لســـنة 2014 

«الدرب الضيق إلى مجاهل الشمال}، لألسترالي ريتشارد فاالناغان بترجمة خالد الجبيلي.

قصص الحرب كما يروي تفاصيلها يمنيون مهمشون

مقطع من  قصة: إلى بوكوفسكي

} لم أشهد حربا طاحنة كهذه يا تشارلز. أنت 
شـــهدت الحرب العالمية الثانية، لكنها على 
األقل لم تصل إلى مدن أميركا. لم تهدد الحرب 
حياتك بآليات القتل المنظم والعشوائي على 
بعد أمتـــار، وبالتالي فقد تمكنت من المضي 
قدما إلى النهاية االفتراضية للبشر. أعتقد أن 
إبعاد أميـــركا حروبها عن أراضيها له عالقة 
بقدرة األميركيين على المضي قدما واختيار 
تحوالت مصائرهم. نحن مســـلوبون هنا من 
حق كهـــذا حتى إذا كان هـــذا الحق باختيار 
طريقـــة موتنا. الوطن الـــذي أغضبك وركلته 
ضمن حزمة القيم الكبيرة لم يسمح بأن تصل 

الحرب إلى أراضيه.
من يتذكر آخـــر معركة دارت على أراضي 
الواليات المتحدة! مضت على األقل مئتا سنة 
على ذلـــك، واآلن نقلت الحكومـــة األقوى في 
العالم حروبها وحروب حلفائها وخصومها 
إلى موطني. صحيح أنها لم تفعل ذلك فجأة، 
لكنهـــا ال تزال تمضي قدما فـــي ذلك، كالعب 

شطرنج مخادع أو كفريق رجبي عنيف.
اليـــوم كنت فـــي معتزل بنيتـــه من خيام 
َبه فـــي جبل حرداد  النايلـــون وأشـــجار الضُّ
القريـــب من القرية. في العـــادة يهطل المطر 

هنا بعد الظهر، لكنه اآلن ينهمر بغزارة قبيل 
حلول الليل.

اضطررت للنزول من الجبل، ورأيت سكان 
القـــرى البعيدة يتجمعون فـــي مفترق ثالثي 
االتجـــاه. أحد هـــذه التفرعات هـــو المؤدي 
إلـــى قراهم؛ طريق متوســـط الوعورة رصفه 
مقاول انتهـــازي بالحصباء والتراب وتوقف 
ألن انتهازيين آخرين نهبوا إحدى ســـياراته 
وطالبـــوه بإتـــاوة باهظة. وبســـبب الحرب 
وأزمـــة الوقود لم يعد الكثير من الســـيارات 
يمـــر من الطريق المتعثر ليقل ســـكان القرى 

البعيدة.
في هـــذا المفترق دكان وحيـــد يحتضنه 
الجبل ويحتضن بدوره سكان القرى البعيدة 
أو الباحثيـــن عـــن العزلة فـــي الجبل، حتى 
ينتهـــي المطر. في األيـــام العادية يتجمعون 
داخل الدكان وحواليه في انتظار ســـيارة أو 
شـــاحنة مياه، لكنهم اآلن ينتظـــرون انتهاء 
المطر العاصف وسوف يعودون إلى بيوتهم 
علـــى األقدام. وأثناء االنتظـــار يتحدثون عن 
الحصيلـــة اليومية لضحايا الحرب وقصص 
النازحيـــن والعالقيـــن في المـــدن. يتحدثون 
وعيونهم ال تبارح األفق المطل على وديانهم.



ناهد خزام

} فــــي احلفل األخير لفرقــــة ”صليب صوفي“ 
املصريــــة لصاحبهــــا صليــــب فــــوزي، والذي 
قدمته على مسرح اجلمهورية بوسط القاهرة 
قدمــــت الفرقة عــــددا من الفقرات املوســــيقية 
والغنائيــــة التــــي متزج بــــني اللغــــة القبطية 
القدميــــة والعربيــــة، وتعد جتربــــة املزج بني 
اللغتني في إطار واحد هي األولى من نوعها، 
كما أنهــــا املرة األولى أيضــــا التي تقدم فيها 
اللغة القبطية خارج إطار الطقوس الكنسية.

إن ما تقدمه فرقة صليب صوفي ال يعد أمرا 
مســــتحدثا، فهناك جتارب عــــدة حاولت املزج 
بني التراتيل الكنســــية واملدائح النبوية، غير 
أن االختالف هنا هو روح الفرقة واختياراتها 
وإميانهــــا باألمــــر، وإجــــادة مؤســــس الفرقة 
صليب فــــوزي ألدواته املوســــيقية والغنائية، 
على نحو قد يكون له مردوده اإليجابي في ظل 
حالة االحتقان الطائفي التي تظهر بني احلني 
واآلخــــر، وفي ظــــل أوضاع سياســــية معقدة 
تعيشــــها البــــالد منذ خمس ســــنوات تقريبا، 
وفي مجتمع يشكل فيه األقباط أكثر من عشرة 

في املئة من تعداد سكان مصر.
ويــــرى مؤســــس الفرقة صليــــب فوزي أن 
املزج بني التراتيل القبطية واملدائح النبوية لم 
يكن من الصعوبة التي قد يتصورها البعض، 
فهو يؤمن بأن هناك رابطة ما بني االثنني وقد 
تأكدت له هذه الرابطة، كما يقول، أثناء بحثه 
في التراكيب املوســــيقية املختلفة ســــواء تلك 
املعتمدة على املديح الصوفي أو املســــتخدمة 

في التراتيل الكنسية، والتي تأثرت باملوروث 
الغنائي الفرعوني، كما أن املديح الصوفي قد 

تأثر هو أيضا بالغناء القبطي.
وما شجع صليب فوزي على مواصلة األمر 
هو مالحظته أن معظم التجارب التي تتناول 
هذا النوع من املوسيقى الروحانية أو الدينية 
عادة ما تعتمد على انتماء الشــــخص الديني، 
من دون النظر إليها كقوالب موســــيقية ميكن 

العمــــل عليها والدمج في مــــا بينها، فاملدائح 
النبويــــة يقدمهــــا أفراد مســــلمون، والترانيم 
الكنســــية يعمل عليها أفراد مســــيحيون، فما 
كان عليه ســــوى التصــــدي لذلــــك التصنيف 
العقائدي مركزا في اختياراته على تلك القيم 
املشــــتركة بني األديــــان كاحملبــــة والوحدانية 

واحلب اإللهي.
شــــارك مؤســــس الفرقــــة صليــــب فــــوزي 
بالغنــــاء والتمثيــــل مــــع العديــــد مــــن الفرق 
الغنائيــــة واملســــرحية منذ تخرجــــه في كلية 
اإلعالم، وعمل متطوعا لسنوات ضمن مبادرة 
”تواصــــل“ وهي مبــــادرة مســــتقلة تهدف إلى 
تعديل ســــلوك أطفال الشــــوارع واملهمشــــني 
مــــن خالل الفن. وأســــس فــــوزي فرقة صليب 
صوفي عام 2013 أثناء مشــــاركته في ورشــــة 

عمل مــــع املوســــيقي املصري فتحي ســــالمة 
كمشــــروع ختامي لنشــــاط الورشــــة من أجل 
عرضه أمام اجلمهــــور، فكانت فكرة املزج بني 
املديح الصوفي والتراتيل الغنائية واحدة من 

األفكار امللفتة بني املشاريع األخرى.
واســــتفاد فــــوزي مــــن دراســــته احلــــرة 
للموســــيقى، ومشــــاركته الفاعلة فــــي كورال 
الكنيسة لسنوات، وحني عرضت الفرقة أولى 
فقراتها أمــــام اجلمهور لقيت مــــن القبول ما 
شــــجع أفرادها على مواصلــــة العمل في هذا 

السياق.
وتقــــول عليــــاء مصطفــــى التــــي حضرت 
احلفــــل بصحبــــة عدد مــــن صديقاتهــــا ”إنها 
املــــرة األولى لــــي التي أحضر فيها ملشــــاهدة 
فرقــــة صليب صوفي، االنطبــــاع األول لي كان 
إيجابيــــا، فرغم عدم فهمــــي للكلمات القبطية 
التي قدمت بها أولى الفقرات، إّال أنني شعرت 
بطاقة روحانية مؤثرة، كما أن املزج بني اللغة 

القبطية والعربية بدا ناجحا إلى حد كبير“.
ويرى فــــوزي أن مــــن املهــــم للجمهور أن 
يســــتمع إلى هذا النوع من املــــزج بني قوالب 
الغنــــاء املختلفــــة، فلــــن يذهــــب كل النــــاس 
إلــــى الكنيســــة لالســــتماع للترانيــــم، وكذلك 
ال يتسنى للجميع االستمتاع بروحانية املديح 
الصوفي، وهي فرصة لغير املسيحيني لسماع 
هذه األحلان وما يقوله األقباط في الكنيســــة، 
وهــــو أمر له عالقة بفكرة التعدد وقبول اآلخر 
التــــي تعد أحد األساســــيات الهامــــة في عمل 

الفرقة.

16

منوعات
األربعاء 2016/07/13 - السنة 39 العدد 10333

} الدولة المصرية فتحت كل األبواب 
أمام القطاع الخاص ورجال األعمال 

واالستثمارات الخاصة، وهي تتحدث كثيرا 
عن ”االنفتاح“ و“اقتصاد السوق“ و“العرض 

والطلب“ و“الخصخصة“.
إّال أن الشواهد كلها تؤكد أن قبضة 

الدولة ال تزال قائمة، من الخلف، أي خلف 
كل رأسمال خاص أو رجل أعمال يحصل 

على شريحة كبيرة من السوق، تقف الدولة 
الرسمية أو ممثلو الدولة لحسابهم الخاص.
ولم يعد سرا أن المال اختلط بالسياسة، 

وأصبحت العالقة وثيقة بين االثنين: 
من ينجح في السوق عليه أن يؤدي 

الضريبة في السياسة، عادة إلى أفراد 
نافذين ومتنفذين في دوالب الدولة، وهذا 
ما ينكشف عنه الغطاء يوما بعد يوم في 

قضايا الفساد الشهيرة.
وفي الثقافة تتبع الدولة سياسة 
مشابهة، فهي تعلن أنها مع تشجيع 

المجتمع المدني والمبادرة الفردية، لكنها ال 
تبدي عمليا ما يشير إلى أنها حقا مع هذا 
االتجاه، بل على العكس، فهي تظل قابضة 

بقوة على كل مواقع الثقافة، رافضة دعم 
التجمعات المستقلة المحدودة التي سمحت 

لها بالوجود، بل تبحث يوما بعد يوم عن 
أي وسيلة لتحجيم وتخويف ما يسمى 
بـ“جمعيات المجتمع المدني“ بدعوى 

حصولها على تمويل خارجي، في حين أن 
ال أحد يمكنه الحصول على فلس واحد من 

الخارج بعيدا عن رقابة الدولة.
وفي حين تمارس الدولة، ممثلة في 

وزارة الثقافة المصرية، احتكارا للسلطة 
الثقافية، يعلن وزراء الثقافة واحدا بعد 

اآلخر وقد شهدت مصر سبعة منهم خالل 
السنوات الخمس األخيرة، أن الوزارة ال 

تحتكر العمل الثقافي، وأنها ال تريد أن تنتج 
الثقافة، بل إن دورها تنظيمي فقط، في حين 
أنها تحتكر األطر األساسية للعمل الثقافي 

وتفرض ما تريده سواء من خالل الرقابة 
أو استبعاد كل مثقفي المعارضة المدنية 

الحقيقية من الساحة واالنفراد باتخاذ 
القرارات، كما تمتلك المال الذي تضن 

به على الجمعيات والتجمعات الثقافية، 
وتواصل دعم تظاهرات ومهرجانات كثيرة 

ثبت أن ال جدوى منها، فهي ال تخدم في 
الواقع سوى جيوش هائلة من موظفي 

الوزارة.
إن تحرير الثقافة ليس مجرد كلمات، وال 
شعارات، بل موضوع يرتبط أساسا بقضية 

الحرية في المجتمع بشكل عام.
ال شك أن للدولة دورا مهما في دعم 

الثقافة في العالم الثالث، ولكن هذا الدور 
ال يتحدد على أساس من معي (أيديولوجيا 

وسياسيا) أساعده وأمده بالمال وأسمح 
له بالوجود واالنتشار، أما من يعارضني 

ويختلف معي فهو ضدي بالضرورة، 
يستحق أن أصادر حقه في الوجود 
المستقل، وأمنع عنه الماء والهواء، 

وأحظر ظهوره في أجهزة اإلعالم المرئية 
والمسموعة كما يحدث بالفعل، فالثقافة 
المسموح لها بالوجود هي الثقافة التي 

تجاري السائد في المجتمع بدال من الدعوة 
إلى تغييره، والتأسيس لثقافة أخرى 

السائدة  تدريجيا تحل محل ثقافة ”المواالة“ 
التي أثبتت إفالسها.

إن مشكلة المثقف الديمقراطي المستنير 
أنه أصبح بال مؤسسات عامة أو خاصة 

تحتضنه، يجد نفسه داخلها، يعبر من 
خاللها دون أن يخشى الهجوم المزدوج 
عليه: أوال من جانب المؤسسة الرسمية 

التي تعادي كل ما هو مستقل عنها 
أيديولوجيا كما ذكرت، وثانيا من جانب 

جماعات التطرف والتشنج الفكري التي ال 
يزال لها وجود داخل الكثير من المؤسسات 

العامة.
إن اإلرهاب والتطرف وكل الظواهر 

العنيفة تقتضي العمل على إرساء ثقافة 
أخرى؛ ديمقراطية، شفافة، تستند إلى 

مكتسبات الحضارة اإلنسانية بأفق 
مفتوح، ولكن ليس من الممكن الحديث 

عن الديمقراطية مع تجاهل برامج التعليم 
واإلعالم والفكر الديني الذي يقاوم بشدة 
أي محاولة لتحديث الخطاب السائد بما 

يتناسب مع العصر.
ومع ذلك، تظل المشكلة قائمة طالما 

أن الدولة ال تريد التخلي عن مفهوم 
”التوجيه“ و“اإلرشاد“ الذي ساد منذ 

الخمسينات وسيطر على أجهزة اإلعالم 
والتعليم والثقافة الرسمية، وال يبدو 

بالتالي، أن الدولة ستتخلى على المدى 
القريب، عّما تمكنت من احتكاره منذ عقود، 
وتظل المعركة الضرورية مؤجلة، من أجل 

تحرير الثقافة وإعادتها إلى المثقفين 
الديمقراطيين.

البحث عن الثقافة 

البديلة
[ مشاركة أكثر من 400 من أهل الثقافة والفن وشخصيات سياسية وإعالمية

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

} أصيلــة (املغرب) - تنطلق اجلمعة 15 يوليو 
اجلـــاري في مدينـــة أصيلة املغربيـــة فعاليات 
الدورة الثامنة والثالثني ملوسم أصيلة الثقافي 
الدولي، الذي يعرف هذه الســـنة مشاركة أكثر 
مـــن 400 من رجال الثقافة والفن وشـــخصيات 

سياسية ودبلوماسية وإعالمية.
هـــذه التظاهـــرة الثقافيـــة والفنية األعرق 
باملدينـــة، والتـــي تنظمهـــا مؤسســـة منتدى 
أصيلة، ستشـــهد إقامة مجموعة من السهرات 
والعروض والندوات واملوائد املستديرة حول 
مواضيع مختلفة مبشـــاركة مفكرين وباحثني 
وإعالميني ورجال سياسة مغاربة وأجانب، في 
إطار اللقاءات التي تنظمها جامعة املعتمد بن 

عباد الصيفية.

موسيقى ونحت

كمـــا جرت العـــادة منذ عـــام 1978، أي منذ 
انطـــالق الـــدورة التأسيســـية ملوســـم أصيلة 
الثقافـــي الدولـــي املغربي، ســـيتم هـــذا العام 

تنظيـــم ورشـــة للصباغة على جداريـــات أزقة 
مدينة أصيلة القدمية في ما بني 12 و15 يوليو 
اجلاري، وذلك حتت إشراف الفنانني املغربيني 
محمد عنزاوي وسناء السرغيني، ومشاركة 13 

من الفنانني التشكيليني املغاربة الشباب.
وســـتعرف الدورة الـ31 جلامعة املعتمد بن 
عباد الصيفيـــة تنظيم مجموعة مـــن الندوات 
وامللتقيات األدبية هي: ندوة ”الوحدة الترابية 
واألمـــن الوطنـــي: أّي مـــآل ألفريقيـــا؟“ التـــي 
ســـتنظم في ما بني 15 و16 و17 يوليو، وخيمة 
اإلبداع، التي ســـتخصص هذه الســـنة لتكرمي 
الشـــاعر املغربي محمد بنيس وذلـــك الثالثاء 
19 يوليـــو، ونـــدوة ”احلكامـــة (أو احلْوكمة) 
أيـــام 21 و22 و23  ومنظمـــات املجتمع املدني“ 
يوليو، ونـــدوة ”النخب العربية واإلســـالمية: 
أيام 24 و25 و26 يوليو، وندوة  الدين والدولة“ 
”الروايـــة العربية وآفاق الكتابة الرقمية“ وذلك 
األربعـــاء 27 يوليو، يليها حفل تســـليم جائزة 
محمـــد زفـــزاف للروايـــة العربية فـــي دورتها 

السادسة.
وســـيعرف موســـم أصيلة الثقافي الدولي 
لهـــذا العام تنظيم عروض موســـيقية وغنائية 
حتييها فرقة ”العازفون املنفردون ألوركســـترا 
الغرفة الفرنســـية“، وذلك السبت 16 يوليو في 
احلضرة الشفشـــاونية“  قصر الثقافة، وفرقة“ 
اجلمعـــة 22 يوليـــو في مكتبة األميـــر بندر بن 
ســـلطان، وفرقة محمـــد العربي التمســـماني 

للمعهد املوســـيقي بتطوان (الطرب األندلسي) 
الثالثـــاء 26 يوليـــو في مكتبـــة األمير بندر بن 

سلطان.
وستعرف أصيلة مدينة الفنون أيضا إقامة 
ورشـــة للنحت تشـــرف عليها الفنانة املغربية 
إكرام القباج في ساحة محمد اخلامس السبت 
16 يوليو، وإقامة ورشة للحفر في قصر الثقافة 
وذلك انطالقا من 15 يوليو وإلى غاية الـ28 منه 
حتت إشراف الفنانتني التشكيليتني املغربيتني 
مليكة أكزناي وسناء السرغيني، ويشارك فيها 
فنانون وفنانات من فرنســـا واجلزائر واملغرب 

ومصر واألرجنتني واليابان.
وتنظم فـــي الفترة ذاتها ورشـــة للصباغة 
حتت إشـــراف الفنان التشكيلي املغربي محمد 
عنـــزاوي التـــي سيشـــارك فيهـــا فنانـــون من 
البحرين واألردن وأســـبانيا واملغرب وفرنسا 
والسنغال وكوريا اجلنوبية، كما سيقام مرسم 
أطفال املوســـم في الفترة املمتدة بني 15 وإلى 
غايـــة 26 يوليـــو، وذلك حتت إشـــراف الفنانة 
املغربية كوثر الشريكي والفنان البحريني علي 
حســـن ميرزا، وورشة كتابة وإبداع الطفل بني 
24 وإلـــى غاية 27 يوليو، والتي تشـــرف عليها 
الشـــاعرة املغربية إكرام عبدي، وســـيتمحور 
موضوع هذه الورشـــة خالل هذه الدورة حول 

”الكتابة والتشكيل“.

معارض تشكيلية

تنظـــم على امتـــداد أيام املوســـم في رواق 
مركـــز احلســـن الثانـــي للملتقيـــات الدوليـــة 
وديوان قصر الثقافة عدة معارض مثل معرض 
”ســـبع فنانات تشـــكيليات.. وســـبعة أبواب“ 
وذلـــك انطالقا مـــن 16 يوليو وإلـــى غاية الـ31 
منـــه، والذي يوافق هـــذا العام الذكـــرى الـ70 

على تأســـيس املعهد الوطني للفنون اجلميلة 
مبدينة تطوان املغربية، كما ســـيتم تخصيص 
ورشـــة للفنانـــة املغربيـــة أمينة أكزنـــاي، في 
الفتـــرة املمتدة بني 16 يوليـــو اجلاري وإلى 8 
أغســـطس القادم، وهي عبارة عن فضاء كامل 
تعبر فيه الفنانة عن مقاربتها الفنية من خالل 
صيغـــة عمـــل تشـــاركية، إضافة إلـــى معرض 
رســـومات أطفال املوســـم وذلك بني 16 يوليو 
و8 أغسطس أيضا، ومعرض جماعي للفنانني 
الزيالشيني الشـــباب، وذلك في ما بني 16 و28 

يوليو اجلاري.
وجتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن موســـم أصيلة 
الثقافي الدولي يتوج في نهاية فعالياته بحفل 

تسليم اجلوائز لسكان مدينة أصيلة.
ومدينـــة أصيلـــة مدينة مغربيـــة تقع على 
شـــاطئ احمليط األطلســـي، وقد شـــهدت على 
مدى ثالثة عقود من الزمن، حتوالت هامة على 
مســـتوى البنـــى التحتية واملرافـــق العمومية 
وأشكال العمران، واســـتطاعت أن تتحول إلى 
قطب ثقافي وســـياحي هام، يحج إليها اآلالف 

من املثقفني كل سنة.
وتعـــّد املدينة مركز إشـــعاع ثقافـــي كبير 
باملغـــرب عامة ومبنطقة جبالـــة خاصة، وذلك 
الحتوائهـــا على أكبر معـــرض فني مفتوح في 
املغرب يتمثل في أزقـــة املدينة وأحيائها، كما 

تتميز بالنمط املعماري األندلسي األصيل. 

موسم أصيلة الثقافي الدولي يحتفي بفناني العالم وألوانهم

فرقة «صليب صوفي} تمزج بين الترانيم الكنسية والمديح النبوي

حتتضن مدينة أصيلة (شــــــمال املغرب)، انطالقا من منتصف شهر يوليو اجلاري وحتى 
الـ28 من نفس الشــــــهر، فعاليات الدورة الثامنة والثالثني ملوســــــم أصيلة الثقافي الدولي، 
بحضــــــور فنانني ومثقفني ومفكرين من مختلف دول العالم، حيث تتنوع الفعاليات الثقافية 
املبرمجة بني املوسيقى واألدب والنحت، وطبعا اجلداريات التي أضحت سمة دائمة ملدينة 

أصيلة.

لم يكن مغني الكنيسة صليب فوزي يدرك أن فكرته في املزج بني املديح الصوفي والترانيم 
الكنسية سوف تفتح له أبواب االنتشار على هذا النحو، ففي كل حفل تقيمه فرقة ”صليب 
صوفي“ يتأكد له شغف اجلمهور بالتعرف على نوعية الغناء التي يقدمها، ما يعكس رغبة 
الشــــــركاء في وطن واحد اسمه مصر في االقتراب من بعضهم البعض بعيدا عن دعوات 

الفرقة واالحتقان الطائفي.

اللغة القبطية القديمة والعربية بصوت واحد

جداريات أصيلة سمة المدينة انفتاح على الطاقات اإلبداعية المغربية الشابة

أطلقت الشركة املنتجة للفيلم املصري الجديد «سطو مثلث} األغنية الدعائية للعمل، والتي 

تحمل عنوان «مش هبكي}، والتي تقدمها الفنانة اللبنانية ليال عبود.

حدد النجم املصري محمد فؤاد شـــهر أغســـطس املقبل موعدا لطرح ألبومه الجديد املعنون 

«سالم} بعد غياب 6 سنوات، حيث كان آخر ألبوماته في شهر يوليو 2010. بـ

عبدي،  إكــرام  املغربية  الشاعرة 

يتمحور  ورشــــة  عــلــى  ســتــشــرف 

ـــــول «الـــكـــتـــابـــة  مـــوضـــوعـــهـــا ح

والتشكيل}

 ◄

المهرجان ســـيقدم ورشـــة للحفر 

يشـــارك فيها فنانون وفنانات من 

فرنســـا والجزائـــر والمغرب ومصر 

واألرجنتين واليابان

 ◄

للتصنيف  تصدى  فــوزي  صليب 

ــمــني  ــــدي بــــــني مــســل ــــائ ــــق ــــع ال

على  غنائه  في  مركزا  ومسيحيني 

القيم املشتركة بني األديان

 ◄



} لنــدن - أصـــدرت حكومـــات بعـــض الدول 
قـــرارات تراوحت بني حظر أو رفـــع أو تأييد 
بيع موديالت دون أخرى، ألســـباب تعود إلى 
فضائـــح التالعب في كفاءة اســـتهالك الوقود 
وانبعاثـــات الغاز، إضافة إلـــى حرصها على 
دعم الســـيارات الصديقة للبيئة والتخلي عن 

املركبات املخلة بالشروط البيئية.
وكانت تقارير إخبارية قد أعلنت في اآلونة 
األخيرة، أن احلكومة الكورية اجلنوبية تعتزم 
حظر بيع وإلغاء شـــهادات العشرات من طرز 
سيارات فولكس فاغن األملانية بدعوى إصدار 
الســـلطات احملليـــة الكوريـــة اجلنوبية لهذه 
الشـــهادات اعتمادا على تقاريـــر مت التالعب 

بها.
وأوضحـــت التقارير أن كوريـــا اجلنوبية 
تعتـــزم اتخـــاذ عقوبـــات إدارية ضد شـــركة 
فولكـــس فاغـــن، عمـــالق صناعة الســـيارات 
األملانيـــة، مثل حظر بيـــع الســـيارات وإلغاء 
رخصة االعتماد وغيرهما من اإلجراءات، وذلك 
بســـبب حصول 70 طرازا من سيارات الشركة 
على االعتمـــاد عبر تزويـــر وثائق بخصوص 
مســـتوى الضجيج وكفاءة اســـتهالك الوقود 

وانبعاثات الغاز.
وأفـــادت وزارة البيئـــة الكورية اجلنوبية 
بأنها تلقت طلبا رســـميا للتعـــاون من جانب 
مكتـــب االدعـــاء العام ملقاطعة وســـط ســـول 
يتضمن أكثر من 70 طرازا من إنتاج مجموعة 
فولكـــس فاغـــن يشـــتبه فـــي حصولهـــا على 
تصاريـــح البيع من جانب الســـلطات الكورية 
اجلنوبيـــة اعتمادا على تقارير مزيفة بشـــأن 

كفاءة استهالك الوقود وكميات العوادم.
وكان مكتـــب االدعـــاء العام في ســـول قد 
وســـع نطاق التحقيقات مع فرع فولكس فاغن 
فـــي كوريـــا اجلنوبية في أعقاب الكشـــف عن 
فضيحة التالعب في نتائج اختبارات معدالت 

ســـيارات  عوادم املاليني من 
املجموعـــة التـــي تعمل 

بالديزل (السوالر).

وقالـــت وزارة البيئـــة إنه مبجـــرد إثبات 
وقـــوع املخالفـــات مـــن جانب فولكـــس فاغن 
سيتم حظر بيع السيارات على الفور مع إلزام 
املجموعة األملانية باستدعاء السيارات املبيعة 
واملشتبه في وجود مخالفات فيها، إلى جانب 

فرض غرامات مالية عليها.
ووفقا ملراقبني في صناعة الســـيارات فإن 
عدد السيارات التي سيتم استدعاؤها أو حظر 
بيعها في كوريا اجلنوبية ســـيتراوح بني 100 
ألف و150 ألف سيارة مبا يعادل ما بني 40 و60 
باملئة مـــن إجمالي مبيعات ســـيارات فولكس 
فاغن في كوريا اجلنوبية البالغ عددها حوالي 
250 ألـــف وحدة فـــي كوريـــا اجلنوبية خالل 

السنوات العشر املاضية منذ عام 2007.
وأوضح مســـؤول في احلكومة أن الوزارة 
تـــدرس نتيجـــة التحقيـــق املقدم مـــن النيابة 
العامة، وتصنف الســـيارات التي ســـتخضع 
للعقوبـــات اإلدارية مثل إلغاء رخصة االعتماد 

ووقف البيع وفرض الغرامات وغيرها.

وأضــــاف املســــؤول أن الوزارة ســــتخطر 
الشــــركة بنتائــــج العقوبــــات اإلداريــــة بعــــد 

االنتهاء من اإلجراءات الالزمة.
كمــــا أصدرت محكمــــة محلية فــــي كوريا 
اجلنوبيــــة حكمــــا يقضــــي بوقــــف احلظــــر 
الســــيارة ”نيســــان  املفروض علــــى مبيعات 
قاشقاي“ مؤقتا في السوق الكورية اجلنوبية.

وقــــد وافقت احملكمــــة على الطلــــب الذي 
تقدمــــت بــــه شــــركة نيســــان كوريــــا التابعة 
لشركة نيســــان موتور اليابانية لوقف احلظر 
الــــذي أقرته وزارة البيئــــة الكورية اجلنوبية 
على مبيعات هذه الســــيارة بنــــاء على تقرير 
ملركز البحــــوث البيئية احلكومــــي في كوريا 

اجلنوبية.
وأشــــارت تقارير إخبارية إلــــى أن وزارة 
البيئة كانت قد فرضت في يونيو املاضي 
غرامة مالية على شــــركة نيســــان كوريا 
وحظــــرت مبيعــــات ســــيارات قاشــــقاي 
بدعــــوى اكتشــــاف تالعــــب الشــــركة في 
لهــــذه  العــــوادم  اختبــــارات  نتائــــج 
الســــيارة. كما أمرت الوزارة الشركة 
ســــيارة   814 باســــتدعاء  اليابانيــــة 
مــــن هــــذا الطــــراز كان قــــد مت بيعها 
في الســــوق الكورية خــــالل الفترة من 
نوفمبــــر إلى مايو املاضيــــني. ومن ناحيتها 
قالــــت احملكمــــة الكورية اجلنوبيــــة إنه يجب 

وقــــف حظر بيع الســــيارات إلــــى حني صدور 
حكم قضائي مستقل حول قضية التالعب في 
نتائج اختبارات معــــدل العوادم، مضيفة أنه 
”في حال مت تنفيذ حظر املبيعات فإن نيســــان 
كوريا ستعاني من أضرار ال ميكن تعويضها“.
في املقابــــل، رفضت احملكمة طلب شــــركة 
الســــيارات تعليق قرار الغرامــــات املفروضة 

عليها.
ومن ناحيتها قالــــت وزارة البيئة الكورية 
اجلنوبيــــة إنها ســــوف تســــتأنف احلكم بعد 

استكمال الوثائق ذات الصلة.
واجلديــــر بالذكــــر، أن مدنــــا أملانية كبيرة 
أيــــدت حظــــر ســــير الســــيارات التــــي تعمل 
محركاتهــــا بوقــــود الديــــزل الضــــار بالبيئة 

داخلها.
وأظهــــر اســــتطالع أجرته وكالــــة األنباء 
األملانيــــة أن مــــدن برلــــني وميونيــــخ وبرمين 
وشــــتوتغارت تــــرى إمكانيــــة لتطبيــــق مــــا 
يســــمى بالفتات البيئة الزرقــــاء امللصقة على 
السيارات، والتي ميكن على أساسها استبعاد 
الســــيارات التي تنبعث منها نسبة كبيرة من 
أكســــيد النيتروجني الضار بالبيئة من السير 

في املدن الكبيرة والتجمعات السكانية.
وكثيرا ما يتم في تلك املناطق جتاوز حدود 

النسب املسموح بها من تلك االنبعاثات.
وفي املقابل، تشــــير املدن الكبيرة إلى عدم 
وجــــود أســــاس قانونــــي حتــــى اآلن لتطبيق 
الفتــــات البيئة الزرقــــاء. لذلك تتوقــــع مدينة 
برمين على سبيل املثال عدم البدء في تطبيق 

هذه القاعدة قبل عام 2018.
وكانــــت وزيرة البيئــــة األملانيــــة بارابارا 
هيندريكــــس طرحــــت فكــــرة الفتــــات البيئــــة 
الزرقــــاء للنقــــاش الربيع املاضــــي، إال أن هذا 
املقتــــرح شــــهد معارضة من بعــــض األطراف 

السياسية.
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فضائح التالعب في انبعاثات الوقود تالحق سيارات عالمية
[ الفتات بيئية زرقاء تأييدا لحظر سير سيارات الديزل

ــــــد مــــــن شــــــركات تصنيع  تواجــــــه العدي
السيارات العاملية قرارات حكومية تقضي 
ــــــع موديالتها بســــــبب مخلفات  بحظــــــر بي
ــــــات الوقود،  ــــــة التالعب فــــــي انبعاث قضي
ويعود إقــــــرار بعض اجلهــــــات احلكومية 
حظــــــر بيع هــــــذه املركبات إمــــــا إلى أنها 
مشــــــاركة في التحقيق في قضية التالعب 
وإما إلى أنها تدعم رفع احلظر مؤقتا عن 
مبيعات ســــــيارات معينة لتجنبها خسائر 
ــــــرة في انتظــــــار النظر في  وأضــــــرارا كبي
ــــــة وإما إلى أنهــــــا تؤيد هذا احلظر  القضي

حفاظا على البيئة ببعض املدن الكبرى.

ال ديزل بعد اليوم

}  ماركـــوس هيرمـــان، رئيـــس الرابطـــة 
األملانية للعناية بالســـيارات يقدم القاعدة 
التي يلـــزم اتباعها عند تنظيف الســـيارة، 
وهي قليل يكفي خير من كثير يضر، فكلما 
مت تنظيف املقاعد بشكل زائد، اتسخت هذه 

املقاعد بشكل أسرع.
 وينصح كريســـتيان بيتسولت، مؤلف 
أحد الكتب املتخصصـــة في مجال العناية 
بالســـيارات، عنـــد تنظيف فرش الســـيارة 
باســـتخدام أخـــف املـــواد وأكثـــر األدوات 
نعومة، وفي البداية تتـــم إزالة األتربة عن 
طريق مكنســـة كهربائية. وأشـــار اخلبراء 
إلى أن الصابون املعتدل يزيل معظم البقع.

}  لقيـــادة آمنة خالل الصيف يقدم خبراء 
نادي الســـيارات األملانـــي والهيئة األملانية 
ونادي ســـيارات  للفحـــص الفني ”تـــوف“ 
أوروبـــا بعـــض النصائح البســـيطة لذلك 
ومنها: عند ارتفاع درجات احلرارة يفضل 
اختيـــار الوقـــت الصحيح لبـــدء الرحالت 
الطويلة، والتي تكون في الســـاعات األولى 

من الصباح أو في املساء.
وينصح اخلبراء بشرب ما يصل إلى 3 
لترات من الســـوائل يوميـــا، وال يفضل أن 
تكون هذه املشروبات مثلجة حتى ال يحتاج 

اجلسم إلى معادلة درجة حرارته.

} الهيئـــة األملانيـــة ملراقبة جـــودة قائدي 
الســـيارات توصي الذيـــن يقومون بتغيير 
زيت احملرك بأنفســـهم، بعدم نسيان تغيير 

فلتر الهواء مع كل مرة.
وأوضـــح خبـــراء الهيئـــة األملانيـــة أن 
معـــدالت اســـتهالك الســـيارة تـــزداد مـــع 
زيادة األوســـاخ بفلتر الهـــواء، كذلك تزداد 
انبعاثات املـــواد الضارة. وفي العادة تبلغ 
فترات التغيير لدى الســـيارات احلديثة 30 
ألف كيلومتر. وبحســـب معدالت القيادة قد 

يقع هذا بعد عام أو عامني.

حتذر  } مجلـــة ”أوتو موتور وشـــبورت“ 
قائدي الســـيارات مـــن الثقـــة العمياء في 
أنظمة القيادة املســـاعدة، علـــى الرغم من 
أن هـــذه األنظمة تهدف في املقام األول إلى 
زيادة عوامل الراحة واألمان أثناء القيادة.

األملانية  الســـيارات  مجلـــة  وأوضحت 
أنه حتى عند تنشـــيط نظـــام احلفاظ على 
حارة الســـير، يتعني على قائد السيارة أن 
يضـــع يده بشـــكل دائم على املقـــود، حيث 
أن األنظمـــة احلالية تكفي فقـــط للعمل في 
املنحنيات الواســـعة، إال أنها تتطلب دعما 

لعملية التوجيه في املنحنيات الضيقة.

تنظيف فرش السيارة 
بالقليل من المواد والماء

نصائح لقيادة آمنة 
صيفا

تغيير فلتر الهواء عند 
تغيير زيت المحرك 

الحذر من األنظمة 
المساعدة أثناء القيادة

حكومات بعض الدول تقر حظرا على بيع سيارات شملتها فضائح التالعب في كفاءة استهالك الوقود وانبعاثات 
الغاز، وأخرى ترفع الحظر عن بعض هذه املوديالت إنقاذا لها من أضرار كبيرة. 

عدد ســـيارات فولكـــس فاغن التي 
ســـيتم اســـتدعاؤها أو حظر بيعها 
فـــي كوريـــا الجنوبية ســـيتراوح بني 

100 ألف و150 ألف سيارة

◄

نصائح وإرشادات

أخبار متفرقة

}  شـــركة فـــورد موتور كـــورب ثاني أكبر 
منتـــج للســـيارات فـــي الواليـــات المتحدة 
تعتـــزم طرح الجيـــل الجديد من ســـيارتها 
فـــي 8 ألوان  فائقـــة القوة ”فـــورد جي.تي“ 

خالل العام المقبل.
وأشار موقع ”موتور تريند“ المتخصص 
في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الشركة 
األميركية تســـتعد لبدء طرح الجيل الجديد 
مـــن الســـيارة بنهاية العـــام الحالـــي، في 
الوقت الذي كشـــفت فيه النقـــاب عن المزيد 
من التفاصيل بشأن الشكل النهائي من هذا 

الطراز. 
ومـــن المقرر كمـــا ذكرت الشـــركة طرح 
الجيـــل الجديـــد في 8 ألـــوان، وتضم قائمة 
ألوان األبيض واألحمر واألصفر واألســـود 
والرمـــادي والفضـــي إلـــى جانـــب األلوان 

المتداخلة المعروفة في سيارات السباق.

الجيل الجديد من فورد 
يظهر بـ8 ألوان

ألوان تضيف مزيدا من القوة

} شركة فيراري تعلن أنها ستكشف النقاب 
عـــن موديل كابريو من ســـيارتها الســـوبر 
خـــالل فعاليـــات  الرياضيـــة ”ال فيـــراري“ 
معرض باريس الدولي للسيارات في أكتوبر 

المقبل.
وأوضحت الشركة اإليطالية أن السيارة 
المكشـــوفة ثنائيـــة المقاعـــد تعتمـــد على 
ســـواعد محرك مكون من 12 أسطوانة ”في 
�12 بقـــوة 588 كيلووات/800 حصان، يدعمه 
محـــرك كهربائـــي بقوة 120 كيلـــووات/163 
حصانـــا، ممـــا يجعلهـــا واحدة مـــن أقوى 

السيارات الرياضية في العالم.
وتعتـــزم فيـــراري اإلفصـــاح عـــن قيـــم 
التســـارع واألســـعار مع انطـــالق فعاليات 
المعرض، غير أنها أشارت إلى نفاد مبيعات 
أيقونتهـــا بالفعل، حتى قبل إزاحة الســـتار 

عنها.

نفاد {ال فيراري} قبل 
إزاحة الستار عنها

سيارة تفرض نفسها قبل الظهور

} متحدث باســـم مطار دوسلدورف يصرح 
بأن أول روبوت في العالم إليقاف السيارات 
في ساحات االنتظار، الذي يعمل في المطار 

األلماني، يواجه مشكلة في تقبله.
صـــف  ”روبـــوت  أن  المتحـــدث  وذكـــر 
الســـيارات وصـــل إلـــى ذروة تشـــغيل 60 
بالمئـــة، ولكنه عادة ال يصل إال إلى نحو 30 

أو 40 بالمئة“.
ويبـــدو أنـــه فـــي حيـــن يســـعد الناس 
بالســـماح للروبوتات ببناء اآلالت المعقدة، 
لكن الســـائقين لديهم تحفظـــات حول الثقة 
فـــي روبـــوت يقـــوم بإيقاف ســـياراتهم في 
ساحة االنتظار. وكان الروبوت، الذي يدعى 
”راي“، قيد التشـــغيل منذ سنتين في المطار 
ويقوم بإيقاف السيارات في ساحة االنتظار 
بمحطـــة للنقل. كمـــا يجلب الســـيارات من 

المحطة للعمالء.

أول روبوت إليقاف 
السيارات رغم االعتراض

} شركة ”هانيرجي“ الصينية المتخصصة راي ال يتوقف رغم عدم تقبل السائقني
فـــي تصنيـــع البطاريات الشمســـية تقترح 
اســـتخدام البطاريـــات الشمســـية لشـــحن 
بطاريات السيارات العادية. وقامت الشركة 
بتصميم 4 نماذج من السيارات قد تستخدم 
لهذا الغرض. ومن ألمعها سيارة ”هانيرجي 
سوالر آر“ االختبارية حيث تتوزع بطاريتها 
الشمسية على غطاء المحرك وغطاء صندوق 
السيارة والسقف وحتى على القسم األعلى 

لبابي السيارة.
وتتوفر في الســـيارة بضعـــة محركات 

كهربائية تنقل عزم الدوران إلى العجالت.
 وقـــال ناطق باســـم الشـــركة الصينية 
إن شـــحن بطاريـــات الســـيارة عـــن طريق 
البطاريـــات الشمســـية كاف حتـــى تقطـــع 
الســـيارة مســـافة 80 كيلومتـــرا. وفي حال 
اســـتخدام الطريقة الكالسيكية في الشحن 

يمكن أن تصل تلك المسافة حتى 350 كلم.

بطاريات شمسية تشحن 
بطارية السيارة العادية

الطاقة الشمسية في خدمة السيارة

وســـع نطاق التحقيقات مع فرع فولكس فاغن 
فـــي كوريـــا اجلنوبية في أعقاب الكشـــف عن 
فضيحة التالعب في نتائج اختبارات معدالت 

ســـيارات  عوادم املاليني من 
املجموعـــة التـــي تعمل

بالديزل (السوالر).

للعقوبـــات اإلدارية مثل إلغاء رخصة االعتماد
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررغرااااااااااامات وغيرها. ووقف البيع وفرض ال
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} باريــس- تعد املناســــبات الكروية العاملية 
فرصة ذهبية للقنوات الفضائية لالســــتحواذ 
على املشــــاهدين واملشــــجعني في شتى أنحاء 
العالــــم، واســــتعادتهم مــــن اإلعــــالم الرقمي 
ووســــائل التواصــــل االجتماعــــي، وهــــو ما 
حققته وســــائل اإلعالم الفرنسية خالل نقلها 
لوقائع مباريات كأس أوروبا ٢٠١٦ لكرة القدم، 
ومنحها عائدات مادية استثنائية، رغم خيبة 
األمل واحلزن الشــــديد الذي طبــــع الصحافة 
الفرنسية، ونعيها األمل الضائع، بعد الهزمية 

أمام املنتخب البرتغالي في النهائي.
ونقلت شــــبكات ”تــــي إف ١“، ”إم ٦“ و“بي 
الفرنســــية املباريات، لكن قناة  إن ســــبورت“ 
”إم ٦“ الفرنســــية اســــتطاعت حتطيــــم رقمها 
الســــابق في عدد املشــــاهدين الذيــــن تابعوا 
املبــــاراة النهائيــــة بني فرنســــا والبرتغال، إذ 
تابعهــــا ما يقارب الـ٢١ مليون شــــخص، وهو 
أفضل أداء لقناة فرنســــية منذ عشر سنوات، 

وفق التقارير.
ومكــــن االحتــــكام إلى شــــوطني إضافيني، 
القنــــاة املذكورة من حتقيــــق أعلى ربح صاف 
لإلعــــالن فــــي تاريخها، ٣٢٠ ألف يــــورو بعيد 
انتهــــاء الوقت األصلي في النهائي احللم بني 

فرنسا والبرتغال.
وبدورهــــا، ســــجلت ”تــــي إف ١“، التــــي 
على نقل النهائي  خسرت السباق أمام ”إم ٦“ 
إثــــر اعتمــــاد القرعــــة، رقما قياســــيا في عدد 
املشــــاهدين فــــي موقعــــة املربــــع الذهبي بني 
فرنســــا وأملانيا من خالل ١٩ مليونا و٢٠٠ ألف 

مشاهد. 
وســــتقارن األرباح الناجتــــة عن الدعايات 
مع اإلنفاق الضخم الذي أرسته احملطة خالل 

تغطيتها وقائع البطولة األهم أوروبيا.
ودفعــــت محطة ”إم ٦“ ٢٥ مليون يورو إلى 
بغية  االحتــــاد األوروبي لكرة القــــدم ”يويفا“ 

منحهــــا اإلذن بنقل ١١ مباراة في كأس أوروبا 
٢٠١٦، مؤكدة أنها ال تســــعى إلى الربح وإمنا 

إلى ترسيخ صورتها كقناة مهّمة.
وذكــــر نيكــــوالس دو تافرنوســــت، رئيس 
شــــبكة ”إم ٦“ إلذاعــــة ”آر تــــي إل“، االثنــــني، 
أن ”نقــــل وقائــــع هــــذه البطــــوالت ال يتوخى 
الربــــح، وإمنا يهدف إلى احلفــــاظ على هيبة 
وقيمــــة احملطة. وفــــي أوقات مماثلــــة، علينا 
أن نظهــــر حلمة كبيــــرة واحترافيــــة منقطعة 

النظير“.
الفرنسية قرابة  ودفعت محطة ”تي إف ١“ 
٥٠ مليون يورو لشــــراء حق نقل ١١ مباراة في 
نهائيات كأس أوروبا ٢٠١٦، ويتوقع أن حتصد 
٧٠ مليون يــــورو من عائــــدات الدعايات، لكّن 
مســــؤولي احملطة أكدوا أن البطولة لم تفض 
إلى الربح املتوخى. وخســــرت احملطة عينها 
ســــطوتها أمام نظيرتهــــا ”إم ٦“ للمرة األولى 

منذ ٨ سنوات على صعيد املشاهدين.
وتابــــع حوالــــي املليون ونصــــف املليون 
مشــــاهد املباراة النهائية لكأس أوروبا ٢٠١٦ 
عبــــر ”بــــي إن ســــبورتس“، وقد ارتفــــع عدد 
املشتركني في القناة إلى ما يزيد عن ٣ ماليني 
خــــالل البطولــــة، في زيــــادة فاقــــت ٢٠٠ ألف 

مشترك منذ شهر مايو املاضي.
ورأى مدير القنــــاة فلوران هوزو أن ”هذه 
املســــابقات تســــمح لنا بزيادة عدد املشتركني 
وتعزيــــز مصداقية القناة“، علمــــا وأن القناة 
القطرية أنفقت ٦٠ مليون يورو للحصول على 

حقوق نقل مباريات البطولة.
ولعبــــت شــــبكات راديو ”مونتــــي كارلو“، 
دورا مؤثرا في  وراديو ”فرنسا“  و“أوروبا ١“ 
النهائيــــات، ولكن لم تتم معرفــــة أرباحها من 

خالل األرقام الدقيقة.
وبالنســــبة إلى وســــائل اإلعالم املكتوبة، 
كانــــت صحيفــــة ”ليكيب“ اليوميــــة األبرز في 
املجــــال، إذ ارتفعــــت مبيعاتها إلــــى ٣٣ باملئة 
مقارنــــة مــــع انطــــالق البطولــــة، وازداد عدد 
متصفحــــي الصحيفــــة عبر اإلنترنــــت إلى ٣٠ 

باملئة.
وارتفعت نســــبة مشــــاهدة قناة ليكيب ٢١ 
باملئــــة، بواقــــع ١٫٢ مليون يوميــــا مقارنة مع 
موعد بدء البطولة في فرنســــا. وفي الســــياق 

عينــــه، خطفت شــــبكة ”بــــي إف إم“ األضواء 
عقب ارتفاع نســــبة مشــــاهديها إلى الضعف 
بعــــد انتهاء املواجهة النهائية في أســــتاد دو 

فرانس، األحد املاضي.
وتســــعى قنــــاة ”إم ٦“ للحصول على حق 
نقل مباريات منتخب فرنسا لفترة ٢٠١٨-٢٠٢٢، 
وهو ما تصبو إليه كذلك أبرز منافســــيها ”تي 
القتنــــاص احلــــق فــــي نقــــل مباريات  إف ١“ 

”الديوك“ (املنتخب الفرنسي).
وأكدت ســــيلفيا تاســــان توفــــوال، املديرة 
العامــــة للعمليــــات التجارية فــــي القناة، أنه 
”رغم سقوط منتخب فرنســــا، هنالك مصاحلة 
بني فرنسا واملنتخب الوطني ومجموعة الفتة 
مــــن النجــــوم الصاعدين تدفعنا إلــــى التكهن 

مبستقبل مشرق لكرة القدم الفرنسية“.
ورغم ســــعادة اإلعــــالم الفرنســــي بحجم 
اجلمهــــور الذي اســــتقطبه خالل املنافســــات 

األوروبيــــة، إال أن الهزميــــة القاســــية عّكرت 
وصورهــــا  عناوينهــــا  وجــــاءت  األجــــواء، 

وتعليقاتها لتعكس احلزن.
وفرضت صورة الالعب بــــول بوغبا جنم 
خط وســــط املنتخب الفرنسي لكرة القدم بعد 
املبــــاراة النهائيــــة، وهو يضــــع قميصه على 
رأســــه ويضغــــط بيديه على عينيــــه كمحاولة 
للهــــروب من الواقع، نفســــها علــــى الصفحة 
األولى لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية الرياضية 
الشهيرة التي ذكرت في عنوانها ”مقهورون“.
وذكــــرت ”ليكيــــب“ ”هذا الصباح، تشــــعر 
فرنســــا بالضيــــاع.. املنتخــــب البرتغالي كان 
خصما في املتنــــاول، كان أقل قوة من أملانيا. 
ولكــــن في كرة القدم، لســــوء احلــــظ، ال تكون 
الكأس بشكل دائم من نصيب الفريق األفضل“.

بدورها ”حلم  وأشارت صحيفة ”لوموند“ 
لم يكتمل للزرق“، فيما نشــــرت صحيفة ”سود 

صورة ملهاجم الفريق أوليفيه جيرو  أويست“ 
مع عنوان ”قلب مكســــور“. وفي املقابل، علقت 
بشــــكل مختلف، حيث  صحيفة ”لو باريزيان“ 
نشــــرت صــــورة الحتفال املنتخــــب البرتغالي 
حتــــت عنوان ”لم يكــــن يومنا“. ولــــم تقتصر 
تعليقــــات اإلعــــالم الفرنســــي علــــى املبــــاراة 
النهائيــــة وإمنــــا امتــــدت للبطولــــة بأكملها. 
وذكر مقال فــــي الصفحة األولى لصحيفة ”لو 

فيغارو“ أن البطولة حققت جناحا هائال.

} تونــس – قدمـــت منظمـــة ”مراســـلون بـــال 
نتائج مشـــروع  وجمعيـــة ”اخلـــط“  حـــدود“ 
”مرصد ملكية وسائل اإلعالم في تونس“ الذي 
انطلق في تونس منذ عدة أشهر، لرفع الستار 
عـــن مدى وجود تركيز مللكية وســـائل اإلعالم، 
بشكل معلوم أو متســـّتر، بني أيدي أقطاب أو 
مجموعات أو شـــخصيات سياســـية أو مالية 

معّينة.
ومشـــروع املرصـــد هو عبارة عـــن منصة 
كل  جتمـــع  املفتوحـــة  للبيانـــات  إلكترونيـــة 
وســـائل  أغلـــب  حـــول  املتاحـــة  املعطيـــات 
اإلعالم التونســـية (تلفزيـــون، راديو، صحف، 
ومواقـــع إلكترونيـــة)، وتكشـــف التقاطعـــات 
احملتملـــة لرأس املال مع املصالح السياســـية 

واالقتصادية.
وأكد رئيس جمعية اخلط مالك اخلضراوي 
خالل فعاليات املؤمتر الـــذي عقد الثالثاء، أن 

الهـــدف من إطالق هذا املشـــروع هـــو اإلجابة 
عـــن تســـاؤل حول مـــن ميلك وســـائل اإلعالم 
فـــي تونس؟ حيث يحـــاول املرصد اإلجابة عن 
العديد مـــن التســـاؤالت املتعلقة باخلصوص 
مبن ميتلك وســـائل اإلعالم وأي أهداف تعمل 
العديد من هذه املؤسسات على خدمتها، فضال 
عن املصاعب الهيكلية والقانونية والسياسية 

التي تواجهها.
وأشـــار اخلضراوي إلـــى أن اخلوض في 
هذه املســـألة اعترضته العديد من الصعوبات 
تبـــني على إثرها وجود تضـــارب وتقاطع بني 
وسائل اإلعالم التونسية واجلهات السياسية 

خاصة القنوات التلفزيونية التونسية.
ويســـعى املشـــروع إلى تكريس الشفافية 
في مجـــال اإلعـــالم من خـــالل متكـــني الرأي 
العام ومتابعي وســـائل اإلعالم من ”املفاتيح“ 
التـــي جتعلهـــم قادريـــن على حتليـــل طبيعة 

املعلومة التي يستهلكونها، وتفسيرها. وشدد 
اخلضراوي على أن املشـــروع رصد 10 قنوات 
كعّينـــات للبحث تبني مـــن خاللها أن 60 باملئة 
من هـــذه املؤسســـات التلفزيونيـــة لها عالقة 
بنشاط سياســـي، ريادي وقيادي واضح، وفق 

قوله.
كمـــا بني املشـــروع عـــدم احترام وســـائل 
اإلعـــالم للمعاييـــر املتعلقـــة بالشـــفافية على 
غرار الغموض املتعلق مبصادر متويل بعض 
وســـائل اإلعـــالم، باإلضافة إلى نتائج ســـبر 
اآلراء ونســـب املتابعة التي شـــكك في مصادر 

متويلها.
وفيمـــا يتعلـــق باإلعـــالم العمومـــي، أكد 
اخلضـــراوي أن الدولـــة هـــي اجلهـــة املالكة 
لوســـائل اإلعـــالم، مســـتنكرا عـــدم وضـــوح 
استراتيجية الدولة في تسيير وسائل اإلعالم 

وخاصة املصادرة.

وقال إن بعض وسائل اإلعالم ال تعمل على 
تطبيق اإلطـــار القانوني املوضوع منذ ســـنة 
2011 علـــى غـــرار بعض وســـائل اإلعالم التي 
لـــم تقدم إلـــى اآلن ملفاتها إلـــى الهيئة العليا 

لالتصال السمعي والبصري.
وحضر املؤمتر شخصيات وطنية وممثلون 
عن اإلعالم الوطني والدولي، مع تنظيم حلقات 
حـــوار يقدمها خبـــراء وأخصائيون في مجال 
اإلعالم واالتصال واإلشـــهار واقتصاد اإلعالم 

للنقاش حول نتائج املشروع.
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ميديا

ال يمكن مقاومة إغراء الشاشات الكبيرة في المنافسات الرياضية

رغم املبالغ الضخمة التي دفعتها القنوات الفرنسية لنقل مباريات كأس أوروبا ٢٠١٦، إال 
أنها اســــــتطاعت أن تغطي هذه التكاليف وحتقق أرقام مشــــــاهدة غير مسبوقة، باستعادة 

اجلمهور الذي استحوذت عليه وسائل التواصل االجتماعي.

{من يملك اإلعالم في تونس} مؤتمر يناقش عالقة الصحافة بالسياسة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ عني الفاتيكان املراسل السابق 

اإلخبارية  لقناة ”فوكس نيوز“ 
األميركية متحدثا جديدا باسمه، 

وللمرة األولى سوف تكون نائبته 
امرأة. ويحل الصحافي األميركي 
جريج بورك مكان املتحدث باسم 

الفاتيكان األب فيدريكو لومباردي (73 
عاما) الذي بقي في املنصب لعشرة 

أعوام.

◄ نظم فرع الرباط لنقابة الصحافة 
املغربية وقفة تضامنية مع عبدالله 

البقالي رئيس النقابة، الثالثاء، أمام 
احملكمة االبتدائية بالرباط، التي يتابع 

فيها البقالي بناء على شكوى تقدم 
بها ضده وزير الداخلية محمد حصاد، 

بسبب مقال تطرق فيه إلى الفساد.

◄ نعى وزير اإلعالم اللبناني رمزي 
جريج الصحافي واألديب إيلي صليبي 

الذي وافته املنية فجر االثنني، حيث 
قال ”لقد فجعت الصحافة واإلعالم 

عموما بالغياب املباغت لشخصية ال 
تزال في عز عطائها، ولقلم ما عرف 

طعم الراحة طوال نصف قرن، إال وهو 
يستنشق احلبر كأنه ماء احلياة“.

◄ اتفق املجلس األعلى للصحافة في 
مصر، على إعداد مذكرة شاملة حول 
التعديالت التي طرأت على مشروع 

القانون املوحد للصحافة واإلعالم، في 
صيغته األخيرة املرسلة إلى قسمي 

الفتوى والتشريع مبجلس الدولة.

◄ أغلق مسؤولون إثيوبيون مواقع 
التواصل االجتماعي في أنحاء البالد، 

حتى انتهاء اختبارات نهاية العام 
باملدارس األربعاء املقبل. 

وأغلق موقع فيسبوك وغيره من 
تطبيقات الهواتف اجلوالة منذ 

السبت، ما أدى إلى تصاعد شكاوى 
املواطنني.

باختصار

كأس أوروبا ٢٠١٦ فرصة ذهبية لتعويض خسائر اإلعالم الفرنسي

«الصحف اليومية والبرامج الحوارية في الفضائيات األردنية، تحتاج إلى تقييم علمي موضوعي من 

إدارات الصحف واملحطات نفسها، لكي يعرفوا أين هي؟ ». 

محمد القضاة
مدير مركز اللغات في اجلامعة األردنية

«اإلرهابيـــون يتجاوزون وســـائل اإلعالم التقليدية تماما، ويعملـــون اآلن في وقت واحد كأبطال 

ومنتجني ومروجني ألعمالهم التي تتسم بالعنف العدمي».

بيتر بيرغن
محلل شؤون األمن القومي في شبكة سي إن إن

مالك الخضراوي:

اعترضتنا صعوبات عدة 

بينت وجود تقاطع بين 

اإلعالم والسياسة 

[ القنوات الفضائية تسعى إلى ترسيخ مكانتها عبر المنافسات الرياضية [ إم 6 الفرنسية تحقق أعلى ربح صاف لإلعالن في تاريخها

شـــبكة بي.إف.إم خطفت األضواء 

عقـــب ارتفـــاع نســـبة مشـــاهديها 

إلى الضعف بعد انتهـــاء املواجهة 

النهائية في أستاد دو فرانس

◄

املنافســـة شرســـة بـــني القنـــوات 

الفرنســـية للحصـــول على حق نقل 

لفتـــرة  فرنســـا  منتخـــب  مباريـــات 

2022-2018

◄

} منذ يومين توقفت شبكة اإلنترنت عندنا 
فجأة، وقد أخذنا األمر في البداية ببساطة، 

حيث حسبنا أن العلة مؤقتة وأن الشبكة 
ستعود ذاتيا بعد وقت قصير.

وعندما طال انتظارنا لعودة الشبكة 
طوعيا ـ بدأنا في البحث عن الخلل لعل 

إصالحه ممكن بسهولة فحص التوصيالت 
وأجهزة الربط، وبإطفاء بعضها وإشعالها 

ثانية، كما يزعم البعض من ذوي االختصاص 
إلصالح التوقفات الطارئة في األجهزة 

اإللكترونية!
ولم تفلح محاوالتنا تلك ـ فقمنا بإجراء 

االتصاالت الالزمة بواسطة الشركة المجهزة 
ـ التي قام موظفها بمحاوالت تقليدية 
معنا عبر الهاتف ببعض النصائح أو 

محاولة تشخيص السبب بطرح األسئلة 
واالستفسارات، ولكن جهوده لم تفلح، فطلب 

منا أن نصبر حتى يكتشفوا العلة وقد 
يرسلون إلينا أحد الفنيين، وأصابنا الهلع 

عندما قال إن الموضوع قد يطول حتى الغد!

كانت ردة فعل أكثر الموجودين صرخة 
استنكار ”حتى الغد.. مستحيل!“ ماذا 

نعمل حتى الغد.. كيف سنقوم بأنشطتنا 
اليومية؟.. كيف سنجري اتصاالتنا؟.. كيف 

سنتصفح مواقع األخبار والسياسة؟.. كيف 
سنراجع بريدنا اإللكتروني؟.. كيف سنبعث 
ونستلم الصور والرسائل؟.. كيف نتصفح 

مواقع التواصل االجتماعي؟.. ويوتيوب 
وإنستغرام؟.. كيف نفتح غوغل والمترجم؟.. 

وكيف نتواصل مع األصدقاء والصديقات 
عن طريق التطبيقات قليلة التكلفة (فايبر 
وواتسآب)؟.. كيف نستدعي ما نشاء من 

معلومات خالل ثوان على الموبايل أو 
الكمبيوتر؟..و..و..

لقد بدا انقطاع شبكة اإلنترنت المفاجئ 
لدينا كارثيا وال يحتمل، فقد شل حركتنا 

وعّطل على بعضنا أعماله ونشاطاته المهمة 
وبعضها غير قابلة للتأجيل، وقد جسد هذا 
الحادث الطارئ مدى اعتماد بني البشر في 

عالمنا الحاضر على شبكة اإلنترنت، ومقدار 
زحف التقنيات اإللكترونية على تفاصيل 

أنشطة البشر اليومية في المجتمعات 
المتحضرة بصورة خاصة، ولم يعد بإمكان 

الكثيرين خاصة بين الشباب والشابات أن 
يتخيلوا الحياة من دون إنترنت ووسائل 

االتصال الحديثة.. وعندما سألت قبل أيام 
جمعا من الصبايا والفتيان عن الحياة من 

دون موبايل وال إنترنت كان جوابهم الموحد 
غير ممكن.. مستحيل. وعندما قلت لهم 

إننا قبل 20 أو 30 سنة لم نكن نعرف هذه 
التقنيات ظهرت عليهم الدهشة وتساءلوا 

”كيف كنتم عايشين؟“. 
لقد حققت شبكة اإلنترنت واالتصاالت 

اإللكترونية حاجتين ضروريتين وأساسيتين 
للمجتمعات البشرية، وهما التواصل بين 

األفراد وتوفير مصادر المعرفة والمعلومات 
وتسهيل الوصول إليها وتخزينها للرجوع 

إليها، وقد أشار الخبراء إلى أن عدد 
مستخدمي اإلنترنت يزداد يوميا وبشكل 

متسارع، فهناك حاليا 3 مليارات و400 مليون 
شخص متصل باإلنترنت يشكلون 46.1 بالمئة 

من سكان العالم، أما عدد مستخدمي موقع 
فيسبوك فبلغ 1.7 مليار شخص.

وهذا يفسر لنا االنتشار المتزايد بسرعة 
خارقة لشبكات اإلنترنت وما يتفرع عنها من 
أنشطة وفعاليات كثيفة بعشرات األلوف في 

كل ثانية، سأذكر بعضها كما أظهرتها بيانات 
نشرتها جهات علمية متخصصة.

مثال أن عمليات البحث على غوغل تبلغ 
أكثر من 54 ألف عملية في كل ثانية، أي ما 

يزيد على 3 مليارات عملية يوميا أي 90 مليار 
عملية بحث شهريا (للمقارنة: مع بداية ظهور 

محرك غوغل عام 1998 كانت تجرى عليه 10 
آالف عملية بحث فقط يوميا).

أما على موقع تويتر الذي ظهرت أول 
تغريدة عليه في 21 مارس عام 2006 فينشر 
حاليا أكثر من 7000 تغريدة في الثانية أي 

بمعدل 350 ألف تغريدة كل دقيقة و500 مليون 
تغريدة في اليوم وبمعدل 200 مليار في 

السنة.
وبالرغم من حداثة موقع إنستغرام 

الخاص بنشر الصور فُتنشر عليه حاليا 729 
صورة كل ثانية أما على يوتوب فيتم الدخول 
إلى أكثر من مئة ألف مقطع فيديو في الثانية 

ويجري على السكايب 2177 اتصاال خالل 
نفس المدة.

وهذه األرقام متغيرة صعودا باستمرار 
وقد تكون قد ازدادات المئات من المرات بل 

اآلالف خالل فترة قراءة هذا المقال.

فيصل الياسري
مخرج عراقي

ما العمل لو توقفت اإلنترنت
قريب.. بعيد



أمحد مجال

فيهـــا  يختلـــط  خطـــوة  فـــي    – القاهــرة   {
كشـــفت  واألمنـــي،  بالسياســـي  االقتصـــادي 
احلكومـــة املصريـــة نواياهـــا للتضييق على 
نشـــاط مواقع التواصل االجتماعـــي العاملية 
داخـــل مصر مـــن خالل إخضاعهـــا للضرائب 

كأول دولة عربية تلجأ إلى هذا اإلجراء.
أن التحـــركات املصرية  وعلمت ”العـــرب“ 
اجلديـــدة ترمي إلى تســـهيل مهمـــة احلكومة 
فـــي إحكام ســـيطرتها على مواقـــع التواصل 
االجتماعي، وحتقيق أكبر قدر من االســـتفادة 

منها.
وتنـــوي احلكومـــة بدء خطتهـــا بإخضاع 
شـــركتي غوغـــل وفيســـبوك لضريبـــة القيمة 
املضافـــة التي يجري إعـــداد القانون اخلاص 

بتطبيقها حاليا في البرملان املصري.
وقال بيان صادر عن مركز املعلومات ودعم 
اتخاذ القرار التابـــع ملجلس الوزراء املصري، 
إن وزارة املاليـــة تـــدرس آليـــة خضوع خدمة 
اإلعالنـــات املقدمة من جهات غيـــر مقيمة في 
مصر، ومنها اإلعالنات التي تنشـــرها املواقع 

اإللكترونية من خالل احلسابات.
علـــى  ُينشـــر  مـــا  أن  البيـــان  وأضـــاف 
احلسابات املصرية خاص بالترويج ملنتجات 
شـــركات عامليـــة ومحليـــة تعمل في الســـوق 
املصرية بالفعل، وأنه من املمكن االستفادة في 
هذا الشـــأن من االتفاقيـــات الضريبية املبرمة 

مـــع العديد مـــن الـــدول التـــي تعطي 
مصر احلق في تبـــادل املعلومات 

الضريبية معها.
مـــن جانبـــه أكـــد صابـــر 
عبدالقوي عضو جلنة الثقافة 
واإلعـــالم بالبرملـــان املصري 
لـ“العرب“،  تصريحـــات  فـــي 
اإللكترونيـــة  املواقـــع  أن 

حتقـــق أرباحا ماديـــة خيالية 
مـــن بـــث اإلعالنـــات املصريـــة 

واألجنبية دون أن تســـتفيد الدولة 
املصرية منها، بينما تدفع املؤسســـات 

الصحافيـــة فـــي املقابـــل ضرائب مـــع أنها 
تعانـــي من أوضاع اقتصاديـــة صعبة بعد أن 

تأثرت باإلعالنات اإللكترونية.
وترتبط التحركات املصرية لفرض ضرائب 
على اإلعالنـــات التجارية باملواقع اإللكترونية 

بإجراءات مماثلة في عدد من بلدان العالم.
وتوصلت شـــركة غوغل مؤخرا إلى اتفاق 
قانوني مع بريطانيا، يلزم الشـــركة بدفع ١٣٠ 
مليون جنيـــه إســـترليني (١٨٥ مليون دوالر) 

كضرائب متأخرة منذ عام ٢٠٠٥.
وفي فرنسا داهمت الشرطة الشهر 
غوغـــل  شـــركة  مكتـــب  املاضـــي 
بداعـــي  باريـــس،  بالعاصمـــة 
عـــدم دفـــع ضرائـــب متأخرة، 
وقالـــت وزارة املالية إنها ”لن 
التواصل  مواقع  مع  تتساهل 
االجتماعي بعد ثبوت تهربها 

من دفع الضرائب“.
إن  وقالت وكالـــة ”رويترز“ 
الشـــركات األجنبيـــة العاملة في 
التجارة  في  واملتخصصة  إســـرائيل 
عبر اإلنترنت ستكون مجبرة على دفع ضريبة 
القيمة املضافة بواقع ١٧ باملئة، خالفا لضريبة 

الدخل، مقابل استمرار نشاطها هناك.
وتضـــم قائمة الشـــركات املتوقع أن جتبر 
على دفـــع الضريبة كال من إي باي، وأمازون، 
وفيســـبوك، وألفابايت، كما يتعـــني على تلك 

الشركات فتح سجل لها لدى احلكومة لتحصل 
على ســـجل جتـــاري معتمـــد وبذلك ســـتكون 

خاضعة للنظام الضريبي.
ولكـــن تطبيق خطـــة البرملـــان الضريبية 
يصطـــدم مبشـــكالت قانونيـــة جـــراء اعتماد 
فلســـفة التشـــريعات الضريبية املصرية على 
وجود مركز ثابت ألعمال الشـــركة داخل مصر 
كضرورة إلخضاعها، وهو أمر غير متوافر في 
حالـــة موقعي غوغل وفيســـبوك، إذ ال ميلكان 
مقـــرا دائما لهما، بل حتـــى اخلوادم اخلاصة 

بهما توجد خارج احلدود املصرية.
وقـــال حســـام صالـــح خبيـــر تكنولوجيا 
ضرائـــب  فـــرض  إن  لـ“العـــرب“  االتصـــاالت 
علـــى مواقع التواصـــل يتطلب إقـــرار قانون 
للتجارة اإللكترونية يحدد شـــكل التعامل مع 
الشـــركات املتخصصة في مثل هذا النوع من 
التجارة. كما يقتضي وضع أســـس ألســـاليب 
نشـــر اإلعالنات بحيث تكون من خالل فواتير 
محـــددة ميكـــن على أساســـها حتديد نســـب 
الضريبـــة، على أن تكون تلـــك املنظومة جزءا 
من االقتصاد الوطني، ويتم وضع السياسات 

االقتصادية على أساسها.

وأضاف أن الهدف من فرض ضرائب على 
مواقع التواصل االجتماعي له أبعاد سياسية 
وأمنية إلى جانب األهداف االقتصادية املعلنة، 
مشـــيرا إلى أن مجلس النـــواب فكر مرارا في 
إغالق موقـــع فيســـبوك أو إحكام الســـيطرة 
عليه باعتباره أهم أدوات اإلعالم البديل الذي 

يخرج عن سيطرة الدولة املصرية.
جهـــاز  أصدرهـــا  إحصائيـــة  وبحســـب 
حماية املســـتهلك املصري فـــإن حجم التجارة 
اإللكترونيـــة تضاعـــف حوالي ١٠ مـــرات في 
الفترة من ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٦ ليبلغ ١٠ مليارات 

جنيه (مليار دوالر تقريبا).
وكانت إحـــدى الشـــركات املتخصصة في 
مجـــال استشـــارات التســـويق اإللكترونـــي، 
أكدت مـــن خالل إحصائية قامـــت بها أن عدد 
مســـتخدمي فيســـبوك فـــي مصر بلـــغ خالل 
ديســـمبر املاضـــي ٢٧ مليون مســـتخدم، وهو 
مـــا ميثل نحو ٣٠ باملئة من ســـكان مصر. كما 
رصـــدت اإلحصائية أن مصـــر تأتي في املركز 
الـ١٤ على مســـتوى العالم، وفـــي املركز األول 
عربيا، من حيث عدد مستخدمي موقع فيسبوك 

ما يفسر ضخامة حجم التجارة اإللكترونية.
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@alarabonline
ــــــى صياغة  البرملــــــان املصــــــري يعكف عل
قوانني تلزم شركات التقنية العمالقة على 
غرار فيســــــبوك وغوغل بدفــــــع الضرائب 
ــــــل عن ”إغالقها أو إحكام الســــــيطرة  كبدي
عليها باعتبارها أهم أدوات اإلعالم البديل 

الذي يخرج عن سيطرة الدولة املصرية“.

} رام الله - #حماس_الرافضية_تسيء_
إلى الســــعودية، هاشــــتاغ انتشــــر في تويتر 
عقــــب البيان الصحافي الــــذي أصدرته حركة 
تصريحــــات األمير  واســــتنكرت فيه  حماس، 
الســــعودي تركــــي الفيصل التــــي أطلقها في 
مؤمتر املعارضة اإليرانية في باريس الســــبت 

املاضي.
وقــــال الفيصل إن إيران أسســــت ودعمت 
عــــدة حــــركات إرهابية فــــي املنطقــــة العربية 
بهــــدف نقــــل الثــــورة اإليرانية إلــــى اخلارج 
وحتقيق أهدافها فــــي املنطقة، مضيفا أن من  
بني هذه احلركات؛ اجلهاد اإلسالمي وحماس 

في فلسطني، وحزب الله اللبناني.
وذهــــب مغــــردون مؤيــــدون للفيصل إلى 
محاولــــة دعم كالمه بالقــــول إن حركة حماس 
تدعم األزمات داخل الــــدول العربية، وترتكب 
جرائــــم في حق الفلســــطينيني في قطاع غزة، 
دون أن يستثنوا كتائب القسام من التهم التي 

وجهوها في هذا اإلطار.
واعتبر مغرد:

في نفس السياق قال آخر:

وتفاعل معلق:

وأكد مغرد:

وتدخل مغرد مصري:

كما تناقل املغردون صورا للقاءات جمعت 
قيادات إيرانية بقيادات من حماس، محاولني 
إثبات روايتهم بأن احلركة مدعومة من إيران.
في ســــياق آخر أطلق مغردون على تويتر 
رفضــــا لتصريحــــات األميــــر تركــــي الفيصل 

هاشتاغ #حماس_منا_ونحن_منها.
وكان الفتــــا إضافــــة إلــــى مشــــاركة رموز 
جماعة اإلخوان فــــي دول عربية خاصة مصر 

مشاركة رجال دين من السعودية.

الضرائب.. حل مصري لتحجيم مواقع التواصل االجتماعي
} واشــنطن – قالت شـــركة تويتـــر إن موقع [ األهداف االقتصادية المعلنة تخفي نوايا الحكومة السياسية واألمنية

التدوين املصغر خاصتها شـــكل خالل شـــهر 
رمضـــان طريقـــة التواصـــل الرئيســـية بـــني 
الكثيرين في جميع أنحاء العالم حيث تبادلوا 
األحاديـــث بشـــأن رحلتهـــم الروحانية خالل 

الشهر الفضيل.
وكشـــفت الشـــركة أن التغريـــدات املتعلقة 
بشـــهر رمضان شـــوهدت أكثر من 10.7 مليار 
مرة على تويتر خالل شهر الصيام، مقارنة مع 
8.4 مليار مشاهدة لتغريدات رمضان في العام 

2015 عبر شبكة الويب.
ونشـــرت تويتر خارطة للتعـــرف على عدد 
األحاديث حول  تبادلـــوا  الذيـــن  األشـــخاص 

رمضان على تويتر خالل الشهر املبارك.
وكانـــت تويتـــر أطلقـــت رســـما تعبيريـــا 
(إميوجـــي) جديدا إلدخال املزيـــد من البهجة 
إلى قلوب املســـلمني حول العالم مع احتفالهم 

بـالعيد.
وقالت الشـــركة في منشـــور على مدونتها 
إن املســـتخدمني في الشـــرق األوســـط دخلوا 
بأعداد كبيرة على موقـــع تويتر لالطالع على 
املســـتجدات اآلنيـــة حول احتفـــاالت رمضان 
واالطـــالع على احملتوى املفيـــد واالتصال مع 
املســـلمني اآلخرين في أنحـــاء العالم وتبادل 
التهاني واملعايدات واللحظات اخلاصة خالل 
الشـــهر الفضيل، واملشـــاركة في احلديث عن 
مسلســـالتهم وبرامجهم املفضلة التي ُعرضت 

خالل شهر رمضان.
وســـّجلت منطقة الشـــرق األوسط أكثر من 
7.1 مليـــون تغريدة حول برامج ومسلســـالت 
رمضـــان، وحصل مسلســـل ”ســـيلفي 2“ على 
حصة األســـد منهـــا حيث جمع أكثـــر من 2.5 

مليون تغريدة خالل رمضان.
أمـــا املسلســـالت والبرامج األخـــرى التي 
نالت احلصة األكبر من التعليقات في رمضان 
فكانت: نص يوم، والشـــريان، ويونس، ورامز 

بيلعب بالنار، وسمرقند.
واستخدمت شبكات تلفزيونية معروفة من 
بينها ”ام بي سي1“، وتلفزيون دبي، وسي بي 
سي مصر(CBCEgypt) تويتر لعرض مقتطفات 

من برامجها. 
كما أبـــرم موقع تويتر شـــراكة مع محطة 
أم بي ســـي ليقدم للمستخدمني خدمة اشتراك 
ترســـل تغريـــدات تذكرهـــم مبوعـــد بـــدء بث 

مسلسالتهم املفضلة خالل شهر #رمضان.
وانتهز مســـتخدمو تويتر مبناسبة الشهر 
الكـــرمي لالتصـــال مبعجبيهـــم مباشـــرة على 
تويتر. ونشر أكثر من 20 فنانا أسئلة وأجوبة 
على تويتر في منطقة الشـــرق األوســـط خالل 

شهر رمضان ومن بينهم الفنانة يسرا.
وأشـــارت تويتر إلى أن الناس متكنوا هذا 
العـــام أكثر مـــن أي وقت مضى مـــن االتصال 
مباشـــرة ببعضهم البعض بفضل خدمة البث 
احلي خاصتهـــا بريســـكوب Periscope التي 
استخدمها الناس في الشرق األوسط لالتصال 

وتبادل املعلومات املفيدة.

10 مليارات مشاهدة 
لتغريدات رمضان

قالت مسؤولة تنفيذية كبيرة في وحدة غوغل التابعة لشركة ألفابت االثنين إن الشركة تقوم بإبالغ الزبائن بتعرضهم ألربعة آالف هجوم إلكتروني 
ترعاها دول شـــهريا. وذكرت ديان غرين وهي نائب رئيس شـــركة غوغل وعضو مجلس إدارة شـــركة ألفابت هذا الرقم وهي تستعرض براعة غوغل 

الفائقة في مجال األمن.

هاشتاغ اليوم
حماس في مرمى االنتقادات

أبرز تغريدات العرب
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الفرح ال يحتاج بساطًا أحمر... 
الفرح يحتاج قلوبًا نقية.

االنتصار على األنذال مثل االنتصار 
بهم في احلالني األمر غير مشّرف..!

األشياء اجلميلة والرائعة قد تكون 
أقرب إليك أكثر مما تتوقع والسعادة 

ميكن أن تكون بجانبك دون أن تسعى 
آالف األميال بحثا عنها.

فقط افتح حواسك للتلقي!

يخشون املرأة!
إن خرجت فتنة ! وإن عملت فتنة!

وإن تكلمت فتنة! وإن تكحلت فتنة!
يا سيدي.. أنت اعترف أنك ضعيف 

أمام املرأة.. وانتهى.

املثقف العربي فشل في تأنيس الثقافة
وإال ملا رأينا تلك القطيعة بني الثقافة

واملجتمعات العربية.
حتى أصبح مسمى الثقافة يثير الريبة!

احلرب الفكرية ضد اخلطاب اإلرهابي 
املتطرف طويلة وحتتاج إلي شجاعة 
وعدة علمية وفكرية لتفكيكه وعلينا 

أن نتسلح مبا منلك من أدوات معرفية 
واستخبارتية.

أن تتولى امرأة رئاسة الوزراء 
أي أن يحل الربيع وتتفتح األزهار

أو يدخل البلد في سبات شتوي طويل!!
#بريطانيا.

تيريزا ماي
رئيسة احلكومة البريطانية.

التطوير احلقيقي هو تطوير نظم 
التعليم، فما لم تطّور الدول العربية 

واالسالمية نظم التعليم فيها فلن ترى 
النور وغير ذلك هو مجرد عمليات 

ترقيع.

على #هيئة_الترفيه التفوق على فكرة 
"ما تطلبه اجلماهير". بل تبدأ بصناعة 

ذوق اجلمهور. الترفيه ليس مجرد 
تعبئة فراغ، امنا بامكانه تربية جيل 

مبدع وسوي #السعودية.

الفنان السوري فتحي قباوة، 
أجنز متثاال بديعًا لفيلسوف الشعراء 

املعّري سنة ١٩٤٤. 
وقطع الدواعش رأسه ٢٠١٤.

يا للحكاية!!

"كل ما في الكون من دين ال يساوي 
دموع األطفال إذا ما أريقت بسببه"

تتتابعوا

@drnasserotaibi

ــــــي األصيل تركــــــي الفيصل  كلمــــــة العرب
أوجعت أذناب إيران فــــــي املنطقة قبل أن 
تؤلم إيران نفسها ولذلك نرى #حماس_
الرافضية_تسيء_إلى السعودية

ك

@Aboahmad511A

#حماس_الرافضية_تســــــيء_إلى 
الســــــعودية، حماس باعت أبناء الشــــــعب 
الفلسطيني إلســــــرائيل وإيران وهذه هي 
صفــــــات حركة اإلخــــــوان اخلونة املتاجرة 

بالدين.

#

@m_altayer

مشــــــكلتنا األكبر ليســــــت فــــــي حماس أو 
ــــــل في اختراق عقول  اإلخوان باخلارج، ب

شبابنا من أذرع في الداخل.

م

@orro1125

#حماس_الرافضية_تســــــيء_إلى 
السعودية شــــــهداء #مصر ألجل فلسطني 
أرقــــــام منها التي وقع إحصاؤها ومنها لم 
يحص بعد وما أن اجنرحت حّتى انقّضوا 
عليهــــــا! اخليانة جتري مجــــــرى الدم في 

عروقهم.

#

@i_3liz

#حماس_تهاجم_تركي_الفيصــــــل 
ــــــرأس.. فاشــــــتكى الذنب، تركي  أوجع ال

الفيصل ذكي جدا.

#

عدد مستخدمي 
فيسبوك في مصر بلغ 
ديسمبر الماضي 27 

مليون مستخدم، وهو ما 
يمثل نحو 30 بالمئة من 

سكان مصر

فيسبوك.. قلق ال ينتهي



} أبوظبي - بمســـاحة تزيد عن 13 كيلو مترا 
مربعـــا وعلـــى بعـــد 12 كيلو مترا من شـــمال 
شـــرق العاصمـــة اإلماراتيـــة أبوظبـــي، تقع 
جزيرة الســـمالية فـــي مياه الخليـــج العربي 
وتعتبر واحدة من أجمـــل وأكثر جزره أهمية 
وابتـــكارا. حيـــث تبرز اليوم كمكان ســـياحي 
بالدرجة األولى، وتحمل في الوقت نفسه كافة 
مقومات الحضارة والتاريخ الخاصة بالشعب 

اإلماراتي.
وبجميع مكوناتها الجغرافية والتاريخية، 
تشـــهد الجزيرة علـــى عدد من أنمـــاط الحياة 
القديمة في دولة اإلمارات والمجتمع الخليجي، 
فتراهـــا تعكس التـــراث البحـــري والحضري 
لسكانها من خالل ما تملكه من عناصر حيوية 

متنوعة من نبات وحيوان وبشـــر، إلى جانب 
معطيات تضاريســـية وأخرى مناخية تضعها 

في قالب يموج بالسحر والصفاء.
ومـــا بيـــن البحر واليابســـة علـــى أرض 
السمالية، ثمة سياج أخضر كثيف من أشجار 
القرم التي تعتبر ثروة وطنية وبيئية، ويؤطر 
عالقـــة الماء بالصحراء في توليفة غريبة جدا 
تبعـــث على الدهشـــة والجمال. ومـــع التنوع 
البيولوجـــي الـــذي تمتلكـــه اعُتبـــرت محمية 
طبيعية فضال عن كونها أكبر محمية صناعية 

لنباتات القرم.
وقـــد اختـــارت حكومـــة أبوظبـــي، ممثلة 
الثقافـــة  وزارة  مثـــل  الرســـمية  بهيئاتهـــا 
وتنميـــة المعرفـــة ونـــادي تـــراث اإلمـــارات، 
جزيرة الســـمالية إلقامة العديد من األنشـــطة 
والفعاليات التي تخدم التراث وتصالح البيئة 
على طبيعتهـــا. وتأتي هذه المبادرة كمحاولة 
لدمـــج الحاضر فـــي الماضي وترســـيخ هذه 

الثنائية في أذهان أبناء الجيل الجديد.
المنســـق العام لألنشطة الصيفية  ويؤكد 
على مســـتوى الدولة حبيب غلوم العطار، أن 
جزيرة السمالية تستحوذ على مكانة هامة في 
هذا الشـــأن من كل عام؛ إذ أن حكومة أبوظبي 

ممثلة في هيئـــة أبوظبي للســـياحة والثقافة 
ونـــادي تـــراث اإلمـــارات، تعمل جاهـــدة على 
إبرازهـــا منطقة تمتلك العديد مـــن المقومات 
الحضاريـــة التـــي تؤهلها لتكـــون نقطة هامة 
على خارطـــة الثقافـــة والتراث فـــي المنطقة 

والعالم.
وأشـــار إلـــى أن الجزيـــرة تمنـــح الزائـــر 
والمشـــاهد القدرة على التخيل واالســـترخاء 
لما فيها من محميات طبيعية وتنوع جغرافي 
من مـــاء ورمل ونبات وأحياء كثيرة ومناخات 
رائعـــة، باإلضافـــة إلـــى إمكانية اســـتغاللها 

إبداعيًا في كافة الفنون واألعمال اإلبداعية.
ويقول الشـــاب اإلماراتـــي محمد الجنيبي 
”لقـــد زرت الســـمالية وأنـــا صغير الســـن في 
التســـعينات من القرن الماضـــي.. وكنت أحد 
المشـــاركين فـــي ملتقـــى الســـمالية الصيفي 
الـــذي ينظمه كل عـــام نادي تـــراث اإلمارات. 
وعموما، عندما تذكر ألي مواطن إماراتي كلمة 
”الســـمالية“ يخطر بباله مباشـــرة تراث بالده 
بمـــا فيه من رياضات وتقاليد لطالما اختبرها 

اإلماراتيون في السابق“.
ويضيـــف ”الجزيرة، كمكان مـــن أجمل ما 
يمكن أن تشـــاهده في الدولـــة، نظيفة وراقية 
ومريحـــة. ويســـتطيع المـــرء أن يعيش فيها 
لحظات من الســـكينة والهدوء وصفاء الذهن 
وســـط مناخ يفيض بالجمـــال والروعة. ومن 
جهـــة أخرى ثمة قرية تراثيـــة صناعية مقامة 
على أرضها تســـتحضر ماضي األجداد، حتى 
أن بعض األعمال الدرامية جّســـدت فيها مثل 
لمخرجه إيـــاد الخزوز  مسلســـل ”ســـمرقند“ 
والذي عرض في الموســـم الرمضاني الفائت 

قبل أيام“.
وشـــارك في اإلعداد للمسلســـل مـــا يزيد 
على 450 شخصا من مختلف الجنسيات التي 
تتـــوزع بين دولة اإلمـــارات ومصر، والمغرب 
وتونس والجزائر، والهند واألردن، وأسبانيا 
وفرنسا، إلى جانب مجموعة األشخاص الذين 
يعملـــون في الجرافيك مـــن الواليات المتحدة 

األميركية والهند والصين.
ويلعب مسلسل «ســـمرقند» دورا مهما في 
تســـليط الضوء على إمـــارة أبوظبي كوجهة 
ســـياحية وحيويـــة لمـــا تتضمنه مـــن مواقع 
وتضاريس طبيعية تحاكي مختلف المشـــاهد 

الفنية في أي وقت من العام.
كما يبّيـــن الجنيبي أن جميـــع الفعاليات 
المقامة فـــي الجزيرة والتي تعنى بالشـــباب 
واألطفال، تهتم بنشـــر وترسيخ مبادئ التراث 
الشـــعبي األصيل باإلضافة إلـــى مبادئ الدين 
اإلســـالمي المحّفـــزة علـــى احتـــرام النـــاس 
الصغيـــر منهـــم قبل الكبيـــر. وتحـــاول هذه 

الفعاليات صقل مهارات المشـــاركين من خالل 
العديد من األنشـــطة مثل الرماية والســـباحة 
وركوب الخيل، وغيرها من تعاليم التعامل مع 

اآلخرين.
 فـــي المقابـــل التفتـــت وســـائل اإلعـــالم 
المحلية إلى الجزيرة واستدعتها في تقاريرها 
اإلخباريـــة وحتـــى فـــي برامجهـــا اإلذاعيـــة 
والتلفزيونية. هذا فضال عن حضورها الدائم 
في الصحف والمجالت الورقية وعلى المواقع 
اإللكترونية ووســـائل التواصـــل االجتماعي. 

ونذكر علـــى ســـبيل المثال برنامـــج ”جزيرة 
الـــذي يعـــرض حاليًا علـــى قناة  الســـمالية“ 
أبوظبي اإلمـــارات ويقدمه اإلعالمي اإلماراتي 
ســـعيد المعمري، متخذا من المكان مســـرحًا 
لبرنامج هو األول من نوعه في العالم العربي. 
وبـ 13 حلقة من التراث والتحدي والمنافسات 
و18 مشتركا من السعودية والكويت والبحرين 
واإلمارات يتنافســـون لربـــح الجائزة الكبرى 
ومقدارها 100 ألف دوالر، يعيش المشـــاهدون 
أجواء من الحياة القديمة ال يمكن أن تنسى. 

} تونس - تختفي جبال عين دراهم الشاهقة 
خلـــف بحر طبرقـــة المجـــاورة، وبإمكان هذه 
المدينـــة الصغيـــرة أن تلعـــب دورا هاما في 
اســـتقطاب العديد من الســـياح التونســـيين 

واألجانـــب لما تمتاز به مـــن مكونات طبيعية 
إيكولوجيـــة تضـــم، مـــن جملة مـــا تضم من 
عناصـــر، األنظمـــة الحيويـــة التـــي تقدمهـــا 
الطبيعـــة في حالتها البكر مـــن جبال وغابات 

ومغاور ومحميـــات طبيعيـــة ومناطق رطبة، 
ومســـالك صحية وأوديـــة وبحيـــرات جبلية 
وســـدود، وعوامـــل مناخية كاعتـــدال الطقس 
في فصلي الربيع والصيف ونزول الثلوج في 
فصل الشتاء، وعوامل بيولوجية مثل الثروات 
النباتيـــة المتكونة من أزهار وأشـــجار ومياه 

معدنية.
ومـــن العوامل العديدة التي تعرقل ازدهار 
الســـياحة في هذه المنطقـــة خاصة في فصل 

الصيف اختيار السياح التونسيين والقادمين 
من الـــدول المجـــاورة، خاصة مـــن الجزائر، 
اإلقامة على الشواطئ في مدينة طبرقة، إضافة 
إلى عدم االستقرار األمني الذي تشهده منطقة 
الشـــمال الغربي بســـبب التهديدات اإلرهابية 
خالل الفترة األخيرة، ما جعل عشاق الطبيعة 
يفضلـــون عـــدم المجازفـــة باإلقامـــة في عين 
دراهـــم؛ فالعطلـــة ال يمكن أن تكـــون في غياب 
اإلحساس باألمن كما يقول الصحبي المناري 
الصيدلـــي الـــذي يعشـــق زيـــارة المحميات 
واإلقامـــة في الغابـــات والـــذي أصبح يفضل 
المناطق الطبيعية في بنزرت على عين دراهم 
التي يفضلها في الشتاء لتساقط الثلوج فيها، 
وقـــد كان يزورها في الصيـــف والربيع خالل 
الســـنوات الماضية مع رفاقه الذين يفضلون 

التخييم على اإلقامة في النزل الفارهة.
ويقـــول الصحبي، تعتبر تربـــة دار فاطمة 
التـــي يتجـــاوز عمرها  الــــ33 ألف ســـنة من 
أهـــم  الروافـــد الطبيعيـــة وهـــي واحـــدة من 
عجائب الدنيا ومحمية فريـــدة من نوعها لما 
تحتوي عليه من ترســـبات ونباتـــات وطيور 

وزواحف.
ويتحدث صابر التومـــي، وهو مهاجر في 
أوروبا من عشاق الســـياحة البيئية، قائال إن 
مدينـــة عين دراهم تعتبر مـــن أجمل المناطق 
التـــي زارها ولم ير لها مثيال حتى في أوروبا، 
وقـــد  نوه بمحمية عين الزانة ألشـــجار الزان 
المقلوب. وشـــجرة الزان المقلوب هي شجرة 
جاءت حصيلـــة تفاعل بين شـــجرتي الفرنان 
والـــزان أنتـــج شـــجرة فريـــدة جمعـــت بين 
النوعيتيـــن فـــي آن واحد، مما جعـــل العلماء 
ينظـــرون إليهـــا على أنهـــا إعجـــاز الطبيعة. 
ويقول إن المناطق الرطبة، باســـتثناء منطقة 
دار فاطمة، قليلـــة جدا في عين دراهم وتتمثل 
في منبســـطات أرضية تكثـــر فيها المياه على 
مدار الســـنة وتمتاز بوجود عدة نباتات منها 
نبتـــة الســـمار، وتعتبر هـــذه األماكـــن ملجأ 
للطيور المهاجرة كطائر البكاشة واإلوز البري 
والغرنـــوق وطير البقر واللقلـــق، وهي طيور 

ترتاد هذه األماكن في فصول معينة.  
تقي الســـعيداني، وهو من فريق الصحبي 
وصابـــر، يقـــول إنـــه اعتـــاد زيـــارة المناطق 
الطبيعيـــة في ربـــوع تونس لكـــن عين دراهم 
تشـــده أكثر؛ إذ يوجد في هذه المنطقة سدان 
هامان هما ســـد «بنـــي مطير» وســـد «بربرة» 

حديث النشـــأة، وهـــو معد لري المســـاحات 
الســـقوية بجهة حمام بورقيبـــة و فرنانة عبر 
نفـــق تحـــت األرض يمتـــد على طـــول 8 كيلو 
مترات وأبهر كل الزوار من مختلف جنســـيات 

العالم.
وتوجـــد بهذين الســـدين العديد من أنواع 
أســـماك المياه العذبة كما تحيط بهما مناظر 
طبيعيـــة خالبة جمعت بين لجج المياه وبهاء 
الطبيعة. أما الســـد الثالث والمعروف بســـد 
«الزرقة» المحدث على مســـتوى الحد الفاصل 
بين عيـــن دراهم وطبرقة فقـــد روعيت فيه كل 
مواصفات الســـياحة البيئية والتي بإمكانها 

استقطاب كل أنواع السياح. 
ويقـــول الســـعيداني إن كل هذه المكونات 
البيئيـــة والطبيعيـــة لو وقـــع توظيفها ضمن 
برامـــج فعالة لجعلـــت من هـــذه الجهة قطبا 
ســـياحيا إيكولوجيـــا؛ وذلـــك بربط الســـدود 
ببعضهـــا بواســـطة مســـالك جبليـــة مهيئـــة 
ومعبدة تســـتعمل للتنـــزه بالدراجات العادية 
بالمكونـــات  مبنيـــة  منتجعـــات  إقامـــة  مـــع 
واســـتراحات  ومنتزهـــات عائلية  الطبيعيـــة 
ونواد لصيد األســـماك بجانب هذه الســـدود، 
وإحداث متحف إيكولوجي وتجهيزه بمعدات 
يقع توظيفها لفائدة السياح مع تعبيد الطريق 
الموصلة إليها، إلى جانب التغطية اإلعالمية 
والصفحـــات على مواقع التواصل االجتماعي 
التي تعنى بالسياحة البيئية في هذه المناطق 
التـــي يؤكد أنها لم تكتشـــف من قبل عشـــاق 

الطبيعة من مختلف دول العالم. 
ويدعو  الســـعيداني جمعية أحباء البيئة 
والهيـــاكل المعنية إلـــى المزيد مـــن االعتناء 
بهـــذه المحميـــات والعمـــل علـــى صيانتهـــا 
والتعريف بها لدى كل األوســـاط حتى تساهم 

في استقطاب العديد من السياح.
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ــــــدى اإلماراتيني وخاصة فئة الشــــــباب  جزيرة الســــــمالية واحــــــدة من الوجهات احملببة ل
لطبيعتها الســــــاحرة ومعاملها التراثية ومبانيها ذات الطابع املستوحى من املاضي. ولقبت 
بجزيرة األحالم ألنها تعد من أجمل اجلزر في إمارة أبوظبي وتشــــــكل أجواء مالئمة جدا 
ملمارسة الكثير من األنشطة التراثية والفعاليات التي تقام على أرضها وبني مياهها التي 
تبعث النسمات دائما، فتبدد حرارة الطقس في فصل الصيف احلار وتشيع في اجلزيرة 

األجواء اللطيفة، وهو ما يشجع على زيارتها واالستمتاع بطقسها املعتدل.

يعيش قطاع الســــــياحة فــــــي تونس أزمة حــــــادة نتيجة العمليات اإلرهابية التي تســــــببت 
في تراجع عدد الســــــياح القادمني لالســــــتمتاع بالبحر والشــــــمس على امتداد الشواطئ 
التونســــــية، لكن هذه األزمة ميكن اخلروج منها بتنويع السياحة وخاصة البيئية والثقافية 

التي ازداد االهتمام بها في السنوات األخيرة.

جزيرة الســـمالية تمنح الزائر واملشـــاهد القدرة على التخيل واالســـترخاء ملـــا فيها من محميات 

طبيعية وتنوع جغرافي من ماء ورمل ونبات وأحياء كثيرة ومناخات رائعة.

مـــن العوامل التي تعرقل ازدهار الســـياحة في منطقة عني دراهم اختيار الســـياح التونســـيني 

والقادمني من الدول املجاورة اإلقامة على الشواطئ في مدينة طبرقة.

مسلسل «سمرقند» لعب دورا مهما 

في تسليط الضوء على إمارة أبوظبي 

كوجهة سياحية وحيوية لما تتضمنه 

من مواقع وتضاريس طبيعية

السمالية جزيرة أحالم األجيال اإلماراتية

عين دراهم جنة ضائعة في ربوع تونس

[ شاهدة على عدد من أنماط الحياة القديمة [ فعاليات لترسيخ مبادئ التراث الشعبي األصيل

المعمار القديم ينشط ذاكرة الشباب

الفن اإلسالمي حاضر في الجزيرة

حديقة غناء بال زوار

شجرة الزان المقلوب هي شجرة جاءت 

حصيلة تفاعل بين شجرتي الفرنان 

والزان أنتج شجرة فريدة جمعت بين 

النوعيتين في آن واحد



نهى الصراف

} يبدو أن النساء في سن الثالثين واألربعين 
أو أكبـــر بقليل ال يعرن التحذيرات أي اهتمام، 
بـــل إن مـــن المرجـــح أن ترتفـــع وتيـــرة هذه 
الوالدات علـــى نحو متزايد. إلى هذا، تشـــير 
الباحثـــة األميركيـــة روبن نيومان؛ مؤسســـة 
الموقـــع المعلوماتي ”األمومة المتأخرة“، إلى 
أن الموقع ومنذ تأسيســـه العـــام 2005 ما زال 
يستقبل العديد من الرســـائل واالستفسارات 
من نســـاء في أواخر الثالثينات من أعمارهن، 
يتوقعـــن أن يرزقـــن بطفلهن األول وينشـــدن 

بعض النصائح والدعم واالستشارات.
من جانبها، ترى الدكتورة سوزان نيومان؛ 
وهـــي اختصاصيـــة أميركية في علـــم النفس 
االجتماعـــي مهتمـــة بالشـــؤون األســـرية، أن 
التقـــدم العلمي أتاح الفرصة للنســـاء التخاذ 
قرار الحمل في ســـن متقدمـــة نوعا ما بفضل 
وجود خيـــارات متعددة منهـــا؛ تقنية تجميد 
البويضـــات والتبـــرع بهـــا مـــن قبـــل بعض 
السيدات المانحات ووسائل زيادة الخصوبة 
واآلليات التـــي تتوافر على خدمـــات مختلفة 
لحمايـــة األم والجنين ومتابعة مراحل الحمل 
بتقنيات متطورة، األمر الذي وفر ”غطاء آمنا“ 
للســـيدات الراغبات في تأجيـــل الحمل حتى 

يشعرن باستعداد نفسي وجسدي كامل.
وتعتقـــد نيومان بأن تأخير ســـن اإلنجاب 
قد يعود بفوائد متعددة على األم واألب، ولعل 
أهمها إمكانية التفرغ للعمل وتأمين مستقبل 
وظيفـــي ومادي مســـتقر حتى يحيـــن الوقت 
المناســـب الستقبال األطفال، من ناحية أخرى 
تتســـاءل الباحثة عـــن الفوائـــد الممكنة التي 

يجنيها أطفال األمهات األكبر سنا.

في الســـنوات األخيرة، أشـــارت دراسات 
عـــدة إلـــى أن الصـــورة النمطيـــة الســـلبية 
لألمومـــة المتأخـــرة قـــد بـــدأت بالتضـــاؤل 
بفضل ظهور إيجابيات محسوســـة وتســـليط 
المزيـــد من الضـــوء على الفوائـــد التي يمكن 
أن يجنيهـــا أطفال يولدون لنســـاء في مرحلة 
األمومة المتأخرة، ومنهـــا النتائج اإليجابية 
المتحققة على المـــدى الطويل؛ حيث أوجدت 
دراســـة ســـويدية حديثة أن تأجيـــل اإلنجاب 
بســـبب ضمان فرص أكبر للعمل وجني المال، 
يرتبط إيجابيـــا وعلى المـــدى الطويل بتقدم 
األطفال، المولودين لنســـاء كبيرات في السن 
نســـبيًا، أكاديميا وأداء أفضل في االختبارات 
الدراسية الموحدة، إضافة إلى زيادة فرصهم 

لدخولهم الجامعة.
وأشـــار الباحث الســـويدي باركلي كي في 
الدراســـة الموســـومة بـ”األمومـــة المتأخـــرة 
وعالقتها بصحة وتعليم النسل“، إلى أنهم لم 
يجدوا في دراســـتهم أي داللة إحصائية تشير 
إلى أن أطفال األمهات األكبر ســـنا قد واجهوا 
أي صعوبـــات صحيـــة أو دراســـية، مقارنـــة 
باألطفال اآلخرين ألمهات شـــابات يعشـــن في 
بيئة اجتماعية واقتصادية متشابهة، بل على 
العكس من ذلك، إذ أكدت بعض الدراســـات أن 
هؤالء األطفـــال يتفوقون علـــى أقرانهم الذين 
ولـــدوا ألمهـــات في ســـن صغيرة فـــي مجال 

اكتساب المهارات اللغوية المتقدمة. 
في حين أشـــارت دراســـة أميركية حديثة 
بحثت العالقـــة بين األمومة واألداء األكاديمي 
للطفـــل، إلى أنه من المرجح أن األمهات األكبر 
ســـنا كـــن قضين وقتـــا أطول فـــي التحصيل 
الدراسي، وهو ما عزز من خزين استخدامهن 
للمفردات اللغوية في التعامل مع أطفالهن في 

سن مبكرة. 
 وأشـــارت الباحثـــة جيســـيكا هاردينـــغ 
في الدراســـة التي نشـــرت نتائجها في مجلة 
”األســـرة والزواج“، إلـــى أن المهارات اللغوية 
تمثـــل عنصـــرا حاســـما فـــي تعزيـــز القدرة 
المعرفيـــة للطفل، إضافة إلـــى أن األمهات مع 
مســـتويات عاليـــة مـــن التعليم أفضـــل قدوة 

ألبنائهن وحافزا لتشـــجيعهم علـــى مواصلة 
التحصيل الدراسي حتى أعلى مستوياته.

من جانـــب آخر، فـــإن االســـتقرار المادي 
لألســـرة والتعليـــم الرفيع للوالديـــن يحققان 
حافـــزا مباشـــرا لألطفـــال لتطويـــر مهارات 
جديـــدة واالهتمـــام بالقراءة واللعـــب البناء، 
إضافـــة إلـــى الدعـــم العاطفـــي الـــذي تحققه 
األسرة التي تمتلك مثل هذه المقومات، وجاء 
ذلك في دراســـة للباحثة األميركية في جامعة 
ميتشـــيغان، باميال ديفيس، بعنـــوان ”تعليم 
األبوين والدخل األســـري ودوره في تحصيل 
الطفل الدراسي“، حيث خرجت نتائج الدراسة 
بنتيجة مفادها أن التحصيل العلمي لألبوين 
يلعب دورا محوريا في تحقيق رفاهية األبناء.

وتشـــير ديفيس إلـــى أن األبنـــاء في هذه 
الحالـــة ســـيحصلون على المزيد مـــن الوقت 

واالهتمام، فاألم التي تتخذ قرارا بتأخير سن 
اإلنجـــاب تلبية ألهداف مهنيـــة وتوفير المال 
اســـتعدادا  لتأســـيس األسرة، ســـتكون أكثر 
لمنح أطفالها الوقت واالهتمام الكافيين بعيدا 
عن ضغـــط العمل والطموحـــات المادية التي 
تواجهها في العـــادة األمهات وهن في مقتبل 
حياتهن المهنيـــة. وهذا األمـــر ينطبق تماما 
على اآلباء الكبار في الســـن، الذين يتســـمون 
بالصبر ويوفرون أوقاتا مديدة لرعاية األبناء 

وتطوير مهاراتهم العلمية والسلوكية. 
إلـــى ذلك، تؤكـــد أبحاث عـــدة أن األمهات 
األكبر سنا يتوقع أن يتمتعن بطول العمر، مع 
ما يشـــهده المجال الصحي من تطور وزيادة 
ثقافـــة الطعام الصحـــي وممارســـة الرياضة 
والحفاظ على العـــادات الصحية القويمة بين 
النـــاس، حيث أشـــارت دراســـة تبنتها مجلة 

”ســـن اليأس“ األميركية إلى أن متوسط العمر 
المتوقع لألمهات الالتي يلدن طفلهن األول في 
ســـن الـ33 أو أكثر بقليل، مرشح لالرتفاع إلى 
95 عاما. وأفاد باحثون بأن فرصة العيش إلى 
ســـن الـ95 تصل إلى الضعف مقارنة باألمهات 
الالتي يلدن طفلهن األخير قبل بلوغهن عامهن 
الثالثيـــن، أمـــا الخبـــر الجيد فيشـــير إلى أن 
األمهات في سن األربعين لديهن فرص متماثلة 

في هذا الجانب. 
ومـــع ما يحققـــه طول عمـــر األم من فوائد 
وإيجابيات ال مجال لذكرها في حياة أبنائها، 
فـــإن فكـــرة تأخير ســـن اإلنجاب فـــي العموم 
سواء أكانت خيارا شخصيا أم نتيجة ظروف 
معينـــة قـــد تكـــون قاهـــرة، مـــا زالـــت تالقي 
رواجـــا بيـــن الســـيدات العامـــالت على وجه 

الخصوص.
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ــــــني احلني واآلخر بعض اإلحصاءات التي تؤكد أن عدد األمهات الالتي ينجنب  تطالعنا ب
طفلهن األول في سن الثالثني واألربعني أو أكبر بقليل، مازال يحقق ارتفاعا محسوسا، 
بل إن اســــــتطالعات أميركية حديثة تشــــــير إلى أن هذا العــــــدد وصل إلى ثالثة أضعافه 
ــــــه منصبا على خطورة  خــــــالل العقدين املاضيني، هذا فــــــي الوقت الذي مازال القلق في

اإلجناب في سن متأخرة على األم واجلنني على حد سواء.

يعمـــل زيت الخـــردل على تحفيز فروة الرأس وتحســـني تدفق الدم في جذور الشـــعر وإمدادها 
بالعناصر املغذية؛ لذا فهو يعد مكونا رئيسا في الكثير من زيوت وماسكات الشعر.

أكـــد مختصـــون أن تناول الخضـــروات الورقية الغنية بحمض الفوليك خالل األشـــهر األولى من 
الحمل يساهم في حماية األجنة من اإلصابة بالعيوب الخلقية. أسرة

[ األمهات األكبر سنا يتوقع أن يتمتعن بطول العمر [ تأخير سن اإلنجاب يؤمن مستقبال وظيفيا وماديا
الصورة النمطية لألمومة المتأخرة بدأت تتغير بفضل التقدم العلمي

 تأجيل اإلنجاب يرتبط إيجابيا وعلى املدى الطويل بتقدم األطفال

} الهور - نادية شوكت، فتاة لم تبلغ العشرين 
عاما من عمرها من مدينة فيصل آباد شـــرقي 
باكستان، كان عليها أن تصبح خادمة في منزل 
فـــي الهور، وهي مدينة على بعد مئات األميال 
من مســـقط رأسها، لمســـاندة ستة أشقاء بعد 
أن تخلى والدها عن وظيفته بســـبب المرض. 
في منزل تلك العائلة، واجهت شوكت التعذيب 
وســـوء المعاملة وســـوء التغذية، والتحرش، 

ومنعت من االتصال بعائلتها.
المعاناة  أشـــهرها الثمانية مـــن  وانتهت 
عندما اكتشـــف كهربائي أمـــر المعاملة التي 
تتعرض لها، واتصل بخط المساعدة الخاص 
بمكتب الرعاية وحماية الطفل. واقتحم ضباط 
مكتب حماية الطفل فـــي الهور، عاصمة إقليم 
البنجاب الباكســـتانية، المنزل، واســـتعادوا 

شوكت وألقوا القبض على المرأة.

وقالـــت تانيا مالك، مســـؤولة البرامج في 
المكتـــب، والتي كانت ضمن الفريق الذي أنقذ 
شـــوكت إن شـــوكت ليســـت القصة الوحيدة 
لســـوء المعاملة والتعذيب للخـــدم األطفال – 

سواء من الذكور أو اإلناث- في باكستان.
وأضافت أن المكتب، الذي أنشـــئ في عام 
2005، استعاد اآلالف من األطفال من العبودية 

المنزلية في ”ظروف قاسية غير إنسانية“.
وذكـــرت مالك أن ”أطفـــاال ال تزيد أعمارهم 
عن 5 سنوات ينتهي بهم الحال لمواجهة مثل 

هذه اإلساءات في بعض األحيان“.
وقالت ســـابا صادق، عضو البرلمان، التي 
تـــرأس مكتب حمايـــة الطفل في الهـــور، ”إن 
معظم الحاالت التي يرسل فيها أولياء األمور 
مـــن األســـر ذات الدخل المنخفـــض أطفالهم، 
طوعـــا، للعمـــل فـــي منازل أســـر مـــن الطبقة 

الوســـطى العليا، يحركها دافع الفقر المدقع“.
وقالـــت فاطمة ناصر عضو جمعية ”ســـبارك“ 
الخيرية التـــي تعمل على رعايـــة األطفال في 
العاصمة إســـالم آباد ”إنه من الصعب كســـر 
هذه الحلقـــة“. ”بالنســـبة إلـــى العائالت من 
الطبقة المتوسطة، يعد الحصول على خادمة 
من الرمـــوز الدالة على الوضـــع االجتماعي.. 
وبالنســـبة إلى اآلباء واألطفـــال الفقراء، يمثل 

هذا أمال في حياة أفضل، وطعام جيد“.
ويعـــد نقـــص التعليـــم والزيـــادة في عدد 
السكان من العوامل األخرى التي قالت صادق 
إنها وراء اتجاه األشـــخاص المتزايد إلرسال 
أطفالهم للعمل كخدم رغم خطر سوء المعاملة. 
وال توجد أرقام مؤكدة متاحة عن عدد األطفال 
الذين تحاصرهم ظروف العمل الســـيئة، ولكن 

ناصر قالت إن هذا التيار يتزايد. 

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ دعت مواطنة بريطانية الحكومة 
إلى حظر التدخين في أماكن لعب 

األطفال، حيث وقع على عريضتها التي 
وضعتها على موقع البرلمان أكثر من 
ألفي شخص حتى اآلن. وقالت كاتبة 
األغاني آني دريسنر، إن السبب الذي 
دفعها إلى هذه الحملة هو قيام امرأة 
بالتدخين بالقرب منها ومن رضيعها 

في إحدى الحدائق العامة.

◄ أوضحت دراسة فرنسية أن التفاوت 
االجتماعي وعدم المساواة يؤديان إلى 

الوفاة، خاصة بين األشخاص دون 
الـ65 عاما وبين من تخطوها، حيث 

تتفاوت األسباب بين الرجل والمرأة.

◄ أفادت مجلة ”إرتسته تسايتونغ“ 
األلمانية بأن االكتئاب لدى الرجال قد 

يظهر بأعراض مختلفة عن أعراضه 
لدى النساء؛ حيث أنه قد يظهر 

في صورة الغضب وحدة المزاج 
والعدوانية. وقد تكون هذه األعراض 

مصحوبة باحتساء الكحوليات 
وتعاطي المخدرات أيضا.

◄ حذرت دراسة أميركية من 
االستسالم للمشاعر السلبية بعد 
العالقة الحميمة واالعتياد عليها، 

وأضافت أنه يمكن للعالقة الحميمة أن 
تكون سالحا ذا حدين، فإما أن تمنحك 

دفعة طاقة إيجابية بشكل طبيعي، وإما 
أن تمنحك طاقة سيئة.

◄ كشف بحث جديد أن تحدث 
الشخص مع نفسه قد يكون مفيدا له 
في حياته اليومية. وعقدت الدراسة 

مقارنة بين تأثير حديث الشخص مع 
نفسه وبين أسلوبين آخرين وهما 

التصور والتخطيط المسبق. وأكدت 
أن هذه الوسيلة هي األفضل مع 

المشاركين وكان لها التأثير األفضل 
في ما يتعلق بالثقة بالنفس.

جمال

احمي بشرتك من 
الحساسية الضوئية

} حذرت مجلة ”فرويندين“ األلمانية من 
أن التعرض ألشعة الشمس لمدة طويلة 
خـــالل فصـــل الصيـــف قد يتســـبب في 
الضوئية،  بالحساســـية  البشرة  إصابة 
والتـــي تعـــرف أيضـــا بالتهـــاب الجلد 

الضوئي أو تسمم الشمس.
وإلنقـــاذ البشـــرة فـــي هـــذه الحالة 
ينبغـــي االبتعـــاد عن أشـــعة الشـــمس 
المباشـــرة فورا واســـتعمال مراهم ذات 
تأثيـــر ُمبّرد أو ِجـــل أو كريم كورتيزون 

خفيف من أجل الحد من تهيج البشرة.
على  الهيســـتامين  أقـــراص  وتعمل 
تدعيم عملية الشـــفاء مـــن الداخل. كما 
أن الكمادات الباردة أو كمادات الحليب 
المخثر تتمتع بتأثير مثبط لاللتهابات.

وللوقاية من الحساســـية الضوئية، 
ينبغـــي ارتـــداء مالبس طويلـــة وجيدة 
التهويـــة وغيـــر ُمنفذة للضـــوء وقبعة 
لحماية الرأس. وبالنســـبة إلى المناطق 
حمايتها  فينبغـــي  للشـــمس،  المعرضة 
بواســـطة كريـــم واق مـــن الشـــمس ذي 

ُمعامل حماية عال.
ومن المهم أيضا أخذ حّمام شـــمس 
لمدة قصيرة في البداية، ثم إطالة المدة 

تدريجيا.
وُيراعى أن األشعة فوق البنفسجية 
الطويلـــة تنفذ عبر الزجـــاج؛ لذا ينبغي 
حماية البشـــرة أثناء الرحالت الطويلة 
بالســـيارة أو أثناء العمـــل في المكاتب 

المغطاة بزجاج ُمنفذ ألشعة الشمس.

باختصارخادمات باكستانيات قاصرات ضحايا الفقر والالمباالة

  

} يجمعنا المنفى.. بعد أن عاش كل واحد 
منا قصة تكفي لتكون رواية من صلب الواقع 
لكنها أشبه بروايات الخيال العلمي.. وربما 

يكون هذا هو المنفى االختياري األخير.. 
بعد أن تقاسمت البالد حيواتنا وأرسلتنا 

البواخر والطائرات والقطارات إلى أكثر من 
أرض وسيطة ومستقرات مؤقتة.. ليستقر 

بنا الرحال هنا.. فنلتقي..
جيل ولد وتربى وعاش في وطنه واختار 

أو اضطر أو أجبر على الرحيل بحثا عن 
حياة أفضل لجيل آخر ربما كان ال بد له 

أن يجرب حياته بعيدا عن الموت اليومي 
والحروب التي أكلت عقودا وبشرا وحجرا.. 
ومازال األفق يستقرئ أن تأتي على المزيد..

ها نحن معا هنا.. تجمعنا الصدف أو 
المناسبات.. فينا من يؤثر أن يمزق صفحة 

الماضي بكل آالمه وسعاداته ليبدأ على هذه 
األرض صفحة بيضاء جديدة يسطر عليها 

معارف جديدة وبشرا من نوع آخر.. فيخلع 
عنه جلدته تماما ويربي أوالده وفق معطيات 

المكان وتقاليده.. وهو إما أن ينجح في أن 

ينسلخ تماما وإما أن يضيع.. وفي أحسن 
األحوال أن يكّرس كل ما لديه لينشئ جيال 
جديدا نقيا غير هجين ينتمي للمنفى بال 

جذور تربك مسيرة حياته.. ويكون جل 
اهتمامه االبتعاد عن كل ما يربطه بوطنه من 

األخبار إلى العالقات واالهتمامات..
وفينا من يبالغ بالتمسك بهويته.. 

فنلمس منه تطرفا عرقيا أو مذهبيا أو قوميا 
لم نألفه فيه.. لكن صدمة المنفى وإحساس 
الضياع فيه يجعالنه يتّكئ على ما يشعره 

باألمان صوب أطفاله ليحميهم مما قد تأتي 
به األفكار السائدة عن ضياع الغرب وتفكك 

مجتمعه.. وغالبا ما نجد هذا النوع من 
المهاجرين ال يختلط سوى بالمتطرفين 
مثله.. ونجده متقوقعا في َصَدفة العرق 

والدين والمذهب..
ومنا من يقف في مكانه.. يقاوم التحرك 
صوب أي اتجاه.. أو أنه ينفتح بكل اتجاه.. 

وهنا يتفاوت التوازن النفسي ليخلق أحيانا 
بشرا ضائعين ال يعرفون ما يريدون وال 

يريدون أن يعرفوا.. أو ربما يخلق نفسية 
أكثر هدوءا وتوازنا..

وال شك أن المنفى يعّري المهاجر ويظهر 
حقيقة معدنه األصيل من الزائف.. ولذا 
نجد نفوسا لم نكن نلحظ أمراضها قبل 

المنفى ونواجه مشكالت لم تكن جلية في 
الوطن األم تخلفها الصدمات الحضارية أو 
االرتباك الذي يحدثه كل ما هو مختلف في 

العالم الجديد بدءا من الجو العام والتقاليد 
واألعراف المجتمعية وليس انتهاء بأسلوب 

الحياة المختلف.. ناهيك عن عوائق اللغة 
والمفاهيم.. ولذلك فإن الكثير من الهاجرين 

عموما ال يجدون أنفسهم إال مع مجتمع 
الجالية.. ويصعب عليهم االندماج الكامل 
بمجتمع المنفى.. حتى وإن فرضت عليهم 
الحياة اليومية وظروف العمل عكس ذلك..

وعلى الرغم من وضوح الطبقية 
والتكتالت السياسية والدينية والمذهبية 
داخل مجتمع الجالية.. إال أن الغريب في 

األمر أنه ال يبدو بمثابة نموذج صغير 
للمجتمع األصلي.. ألن تأثيرات العيش في 

المنفى ال بد وأن تترك بصماتها فيبدو 
مجتمعا هجينا يوحي بانتمائه لمكان آخر 
لكنه يفقد الكثير من هويته األم.. أو في أقل 

القليل يتوقف زمن انتمائه للوطن عند لحظة 
مغادرة أفراده..

وأيا ما كان األمر.. فإن مجتمع الجالية 
جدير بأن يكون وطنا جديدا هو مزيج من 

الوطن والمنفى.. ونستطيع دائما أن نجعل 
منه مدينة فاضلة ولو بأضعف اإليمان..

الجالية
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر

األم التي تتخذ قرارا بتأخير سن 
اإلنجاب لتوفير املال لتأسيس 
األســـرة، أكثر اســـتعدادا ملنح 

أطفالها االهتمام

◄
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عامد أنور

} القاهرة - أبرم النادي األهلي املصري أغلى 
صفقتني في تاريخ الدوري احمللي، وانتعشت 
خزانتـــه بنحـــو 14 مليـــون دوالر، مقابل بيع 
العبيـــه رمضان صبحـــي والغابونـــي ماليك 
إيفونا، وهي الصفقة الضخمة التي ســـتعود 
بالنفـــع على فريق الكرة، وحتقق رغبة اجلهاز 
الفني بقيادة الهولندي مارتن يول، في التعاقد 
مـــع العبني جدد لتدعيم الصفوف في املوســـم 
اجلديد. يستعّد رمضان صبحي لالنتقال إلى 
فريق ستوك سيتي اإلنكليزي، مقابل 6 ماليني 
دوالر، فـــي حني يغـــادر إيفونا إلـــى تيانغني 
الصينـــي، مقابـــل 8 ماليني فـــي صفقة كبرى 

عوضت الضجة التي أثيرت حول الالعب.

تأشيرة دخول إنكلترا

علمت ”العرب“، أن رمضان صبحي حصل 
على تأشـــيرة دخـــول إنكلترا خـــالل اليومني 
املاضيني، متهيدا لسفره وخضوعه إلجراءات 
الكشـــف الطبـــي، حيث خاطبت إدارة ســـتوك 
سيتي األهلي رسميا، بضرورة حضور الالعب 

لفحوصات طبية. وتعّد صفقة انتقال رمضان 
صبحـــي إلى ســـتوك ســـيتي، أضخـــم صفقة 
لالعب مصري، خاصة في هذه السن الصغيرة 
(19 عامـــا)، حيـــث جنحـــت إدارة النـــادي في 
اســـتثمار الالعب صاحب املوهبة، واحلصول 

على عدة امتيازات بخالف مبلغ التعاقد.
وفقا ملصـــدر مســـؤول باألهلـــي، يحصل 
النـــادي على مبلغ 6 ماليـــني دوالر مقابل بيع 
صبحـــي، يتســـلم 4 منها عقب توقيـــع العقد، 
ومليونـــني آخريـــن بعد 6 أشـــهر مـــن انتقال 
الالعب، فضال عن حصول األهلي على نســـبة 
15 باملئة، فـــي حالة إعادة بيع الالعب ألي ناد 
آخر، و500 ألف دوالر أخرى حال مشاركته في 
20 مباراة بالـــدوري اإلنكليزي و500 ألف حال 

تسجيله 10 أهداف.
شـــهدت األيام التي ســـبقت موافقة إدارة 
األهلي على رحيل رمضان صبحي، حالة شـــّد 
وجـــذب بني الالعـــب وإدارة النـــادي، في ظل 
متســـك مارتن يول ببقائه بني صفوف الفريق، 
عقـــب تألـــق صبحي خـــالل الفتـــرة املاضية، 
وتقمصـــه دور ”املنقذ“ في العديد من اللقاءات 
املهمة، ملا يتمتع به من سرعة ومهارة، ويخشى 
يـــول من عدم وجود البديل. في محاولة إلثناء 

الالعـــب عن قـــرار االحتراف، عـــرض محمود 
طاهر رئيـــس النادي، علـــى رمضان صبحي، 
عرضا ماديـــا مغريا وحملـــة إعالنية ضخمة 
مقابل البقاء، غيـــر أن رغبة الالعب امللحة في 
خوض التجربة، والعـــرض املادي الذي تلقاه 

األهلي، حسما أمر الرحيل.
بذلك يكـــون رمضان صبحـــي ثالث العب 
مصري يحترف في الدوري اإلنكليزي املوســـم 
املقبـــل، بجانب مواطنيه محمـــد النني (فريق 
آرســـنال) وأحمد احملمدي (فريق هال سيتي)، 
ويرغـــب صبحـــي فـــي حتقيق إجنـــاز محمد 
النني، الذي أّدى موســـما متميـــزا مع ناديه، 
وحصـــل على لقـــب أفضل العـــب بالفريق عن 

املوسم املاضي. 
أما الغابوني ماليـــك إيفونا، فصفقة بيعه 
ال تقـــل عن قيمـــة عن صفقـــة رمضان صبحي 
مـــن حيث االمتيازات، بخالف الثمانية ماليني 
دوالر، يحصل األهلـــي على 15 باملئة في حالة 
إعادة بيـــع إيفونا، إضافة إلـــى مليون دوالر 

حال تسجيله 15 هدفا.

الفائز األكبر

يعتبـــر األهلي الفائز األكبر من الصفقتني، 
حتـــى وإن أراد التعاقد مع العبني أفارقة، فإن 
املقابل املادي لن يصل إلـــى هذه املبالغ، كما 
أنه من الســـهل التعاقد مـــع أي العب بأندية 
الدوري املصـــري، مهما كان ســـعر الالعبني 
احملليـــني، فإن أفضلهم لن يتخطى ســـعره 6 

ماليني جنيه (نحو 600 ألف دوالر).
اقتـــرب األهلي من إنهاء صفقة التونســـي 
علي معلـــول، اجلناح األيســـر للصفاقســـي، 
مقابـــل 500 ألـــف دوالر، وأحمد حمودي العب 
بـــازل السويســـري املعـــار حاليا إلـــى نادي 
الزمالك، وانتهت فترة إعارته بنهاية املوســـم، 

مقابل 700 ألف دوالر.

رياضة

األهلي المصري يوافق على رحيل صبحي وإيفونا باختصار

} باريــس - أكدت يـــورو 2016 حاجة التيكي 
تـــاكا إلى إعادة الصياغـــة والتحديث حتى ال 
تصبح مجرد ذكرى فـــي تاريخ اللعبة. وكانت 
الســـيطرة فـــي يـــورو 2016، التـــي اختتمـــت 
األحد في فرنسا، لألســـلوب الذي يعتمد على 
توليفة مـــن التنظيـــم الدفاعـــي الهائل وعدم 
املجازفـــة والكـــرات الطويلـــة واألداء البدني 
الهائل والبعض من حملات احلظ في اللحظات 
احلاســـمة. وأســـفر هذا األســـلوب عن تتويج 
بطـــل جديد للقـــارة األوروبية وهـــو املنتخب 
البرتغالـــي الذي أحرز اللقب للمرة األولى بعد 
تغلبه على نظيره الفرنســـي (1-0) في املباراة 
النهائية التي امتدت لوقت إضافي بعد انتهاء 

الوقت األصلي بالتعادل السلبي.
وقال جنم كرة القدم األملاني الســـابق لوثر 
ماتيـــوس ”إذا تكلمنا بدقة، لـــم يظهر أي من 
املنتخبات الـ24 املشـــاركة في البطولة بشـــكل 
مقنـــع. لم تكن بطولـــة ملتذوقي وعشـــاق كرة 
القـــدم“. وشـــهد ”ملعب دو فرانس“ في ســـان 
دونـــي قبل دقائق من املبـــاراة النهائية حلظة 
تعكس هذا التغير في األســـلوب املسيطر على 
البطولة. هذه اللحظة كانت عندما حمل تشافي 
هيرنانديز جنم برشلونة واملنتخب األسباني 
ســـابقا كأس البطولة ”كأس هنـــري ديلوني“ 
وطاف به حول أرضية امللعب ثم وضع الكأس 
إلى جوار خط امللعب وكأنه ينقل عصا القيادة 
من مايســـترو التيكي تاكا إلى جنوم األسلوب 
اجلديـــد. وكان تشـــافي هو النجـــم األبرز في 
صفـــوف املنتخب األســـباني الـــذي توج عبر 
أســـلوب التيكي تاكا بلقبي يورو 2008 و2012 

وكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
وفي املبـــاراة النهائية، اعتمـــد املنتخبان 
الفرنســـي والبرتغالي على العبني مثل موسى 

سيســـوكو وبـــول بوغبـــا وبليـــس ماتويدي 
(من فرنســـا) وكريســـتيانو رونالدو وريناتو 
سانشـــيز ووليـــام كارفالو وإيـــدر لوبيز (من 
البرتغـــال). وأكد معظم هـــؤالء النجوم أن أّيا 
منهـــم مثل ”ســـوبر مـــان“ في كـــرة القدم من 
حيث قوة التحمل، بعدمـــا امتدت فترة اللعب 
احلقيقيـــة فـــي املبـــاراة إلـــى 128 دقيقة قطع 
خاللها العبو فرنســـا مســـافة إجمالية بلغت 
138 كيلومترا مقابـــل 7 .143 كيلومترا لالعبي 
املنتخب البرتغالي. وقال جيرارد بيكيه مدافع 
برشـــلونة واملنتخـــب األســـباني، بعد هزمية 
فريقه أمام املنتخب اإليطالي في الدور الثاني 
للبطولة، ”لم نكن بنفس هذا القدر من الفعالية 

من خالل أسلوبنا في اللعب“.
وجلأ املنتخب اإليطالي (اآلتزوري) لنفس 
األســـلوب الذي تغلب به املنتخبان الهولندي 
والتشـــيلي على األســـبان فـــي الـــدور األول 
لبطولـــة كأس العالـــم 2014 بالبرازيـــل عندما 
خســـر املنتخب األســـباني املباراتـــني وودع 
البطولة من الدور األول. واعتمد اآلتزوري في 

مواجهة املنتخب األسباني على خمسة العبني 
في الدفاع والضغط القوي على العبي أسبانيا 
والســـرعة الهائلة في الهجمـــات املرتدة. ومع 
اإلجهـــاد الهائل الذي عانـــاه املنتخب األملاني 
(املانشـــافت) في مواجهته أمـــام اآلتزوري في 
دور الثمانية، سقط املانشـــافت أمام املنتخب 

الفرنسي في املربع الذهبي.
وكان املانشـــافت ومديره الفنـــي يواخيم 
لوف من أكثر املعجبني بأســـلوب التيكي تاكا 
األســـباني حيث اســـتخدم املانشـــافت نفس 
األســـلوب ولكن بصيغة أملانية مع شـــيء من 
التطويـــر ليحرز الفريق لقب كأس العالم 2014 
بالبرازيـــل. ومـــن وجهة النظـــر الفنية، كانت 
مباراة املانشـــافت أمام فرنســـا هـــي األفضل 
في يورو 2016 حيث بلغت نســـبة اســـتحواذ 
املانشافت على الكرة 65 باملئة وفعل الفريق كل 
شيء في املباراة باستثناء هز الشباك ليخسر 
(-0 2) أمام نظيره الفرنســـي. ورغم زيادة عدد 
املنتخبات املشـــاركة فـــي يـــورو 2016 من 16 
إلى 24 منتخبا، لم تتراجع حدة املنافســـة في 

البطولة، واتســـمت معظم املباريات بالتكافؤ 
الشـــديد لكـــن مســـتوى املباريـــات كان أقـــل 
بالتأكيد من املســـتوى الذي شـــهدته النســـخ 

املاضية.
وبدت جميع املنتخبات ومن بينها حديثة 
العهـــد بالبطولة األوروبية بشـــكل جيد خالل 
يورو 2016 حيث بلـــغ املنتخب الويلزي املربع 
الذهبـــي فـــي أول مشـــاركة لـــه بالبطولة كما 
وصل املنتخب األيســـلندي إلـــى دور الثمانية 
فـــي البطولة التي شـــهدت مشـــاركته األولى 
أيضـــا. كما قدمـــت منتخبات املجـــر وأيرلندا 
وألبانيـــا وبولندا ندية واضحـــة في مواجهة 
منتخبات كانت مرشـــحة بقـــوة للقب في هذه 
النســـخة. وقال لوف، فـــي حتليله للدور األول 
بالبطولـــة ”إنهـــا بطولة العمر بالنســـبة إلى 
العديد من املنتخبات… هذا هو ما كان متوقعا 
قبل البطولة، منتخبات تدافع بعشـــرة العبني 

وتنتظر الفرصة“.
ولم يكن سقوط التيكي تاكا أو ما شابهها 

من أساليب اللعب مفاجأة في يورو 2016.

فرض أسلوب ”التيكي تاكا“ األسباني، لعدة 
سنوات، هيمنته على كرة القدم األوروبية، 
وجاءت بطولة كأس األمم األوروبية (يورو 
2016) لتضــــــع حدا لهــــــذه الهيمنة، حيث 
فشــــــلت التيكي تاكا فــــــي مواصلة تفوقها 
وسقطت أمام أســــــلوب األداء الذي يعتمد 
في املقام األول على اللياقة والقوة البدنية 

وكذلك احلذر الدفاعي.

صراع قوي

فرحة الرحيل

«ندرك أهمية الفترة القادمة فأمامنا هدف كبير نســـعى إلى تحقيقه لذا ســـنعمل على العمل 

بجهد من أجل أن نكون في كامل جاهزيتنا}.

أسامة هوساوي 
العب خط دفاع املنتخب السعودي

«حصولـــي علـــى لقب أفضـــل العب صاعد بـــدوري الخليج العربـــي ملوســـم 2016-2015، دافع 

بالنسبة إلي لتقديم األفضل في الفترة القادمة، سواء مع املنتخب أو الوحدة}.

محمد العكبري 
العب فريق الوحدة اإلماراتي

المتوكل: ريو دي جانيرو 

جاهزة الستقبال العالم
} ريــو دي جانيرو - أكـــدت اللجنة األوملبية 
الدولية أن مدينة ريـــو دي جانيرو البرازيلية 
األلعـــاب  دورة  ضيـــوف  الســـتقبال  جاهـــزة 
األوملبيـــة املقـــررة بـــني اخلامس والــــ21 من 
أغســـطس املقبل، وذلك تأكيدا من اللجنة على 

دعم ”ريو 2016“. 
وقالت نوال املتوكل رئيسة جلنة التنسيق 
التابعة للجنـــة األوملبية الدولية والتي ترصد 
االستعدادات الســـتضافة األوملبياد، في بيان 
صحافي عقـــب الزيارة األخيرة لهـــا إلى ريو 
دي جانيـــرو قبل حفل االفتتـــاح، إن ”ريو دي 

جانيرو جاهزة الستقبال األلعاب“.
وأشادت املغربية املتوكل، البطلة األوملبية 
ومواقع  الســـابقة، بالقرية األوملبية ”الرائعة“ 
إقامة املســـابقات ”املذهلـــة للغاية“، والتحول 
الذي أجنزته ريو دي جانيرو مؤكدة أن ”جناح 

األلعاب األوملبية سيكون جناحا للمدينة“. 
ويعد الوقت احلالي هو األنسب للتصويت 
بالثقـــة للبرازيل التي كافحـــت من أجل إثبات 
قدرتهـــا علـــى تنظيـــم أول أوملبياد فـــي قارة 
أميـــركا اجلنوبية، رغم األزمـــات االقتصادية 
والسياســـية احلالية وكذلك املخاوف املتعلقة 

باألمن وانتشار فيروس ”زيكا“.
وينتاب القلق منظمـــي البطولة، وحتديدا 
في رياضة الغولـــف، بعدما تأكد غياب أفضل 
4 مصنفني في العالم غايســـون داي، داســـنت 
جونسون، جوردان ســـبيث وروري ماكلروي، 
خوفـــا من فيـــروس زيـــكا، الذي ينتقـــل عبر 
احلشـــرات، ويتســـبب فـــي ارتفاع حـــاد في 
احلـــرارة وآالم في العضالت، وتشــــوه خلقي 

لدى اجلنني. 
وحتـــوم الشـــكوك حيـــال تثبيـــت رياضة 
الغولف فـــي روزنامة األلعـــاب األوملبية، رغم 
أنها حتتفل بباكورة مشاركاتها بعد 112 سنة 
من الغيـــاب. ويترقب 68 رياضيا روســـيا من 
بينهـــم بطلة القفز بالزانة ييلينا إيســـنباييفا 
وبطـــل العالـــم في ســـباق 110 أمتـــار موانع 
سيرغي شوبينكوف مصيرهم، الذي ستحدده 
محكمـــة التحكيـــم الرياضيـــة ”تـــاس“، قبل 

اخلميس 21 من شهر يوليو اجلاري.
وحذر فرانسيســـكو دورنيليس حاكم ريو 
دي جانيـــرو فـــي يونيو املاضي مـــن إمكانية 
”فشـــل“ أوملبيـــاد ريـــو 2016 دون خطـــة إنقاذ 
للدولـــة، ولكـــن اخلطـــة تطبـــق حاليـــا. وفي 
تقريرهـــا النهائي عـــن تطور االســـتعدادات، 
ذكـــرت اللجنة األوملبيـــة الدولية أن خط مترو 
األنفـــاق الذي لم يكتمـــل وتبلـــغ تكلفته 2.75 
مليار دوالر، والذي يربط املنشآت األوملبية في 
منطقة بارا دي تيجوكا غرب ريو دي جانيرو، 
ســـيكون ”جاهزا للتشـــغيل“ متاما في الوقت 

املناسب قبل األوملبياد. 
وذكـــرت أيضـــا أن اللجنـــة املنظمة أكدت 
علـــى أن نوعية املياه في خليـــج ”غوانابارا“، 
املعـــروف بنســـبة تلوثـــه العالية، ”حتســـنت 

كثيرا“ بعد حتديثات البنى األساسية.

◄ اقترب نادي اتحاد طنجة المغربي 
من حسم صفقة مهمة بضم حارس 
منتخب األسود محمد أمسيف إلى 
صفوفه، ليواصل انطالقته الجيدة 

والموفقة بسوق االنتقاالت الصيفية 
والتي ينافس الوداد على ريادتها.

◄ أرسل نادي الزمالك المصري 
خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة خالل 

الساعات القليلة الماضية، بسبب 
ما تردد حول رفض لجنة الحكام 

إدارة مباريات للفريق األبيض في 
البطوالت المحلية.

◄ أعلنت إدارة نادي النصر 
السعودي، عن موافقتها على إعارة 

حارس الفريق األول متعب شراحيلي 
لفريق الرائد لمدة موسم واحد. 

ليضم بذلك الرائد الحارس الثالث في 
النصر بعد عبدالله العنزي وحسين 

شيعان.

◄ التحق األوروغوياني سباستيان 
ريفاس، بمعسكر فريق الشباب 

السعودي، حيث يخضع الالعب 
للكشف الطبي قبل التوقيع معه 

رسميا. ويواصل الفريق الشبابي 
معسكره المقام في هولندا.

◄ تمكن فريق شبيبة الساورة 
الناشط في دوري المحترفين 

الجزائري، من ضم الالعب الفرانكو 
جزائري يانيس رومادي، الذي وقع 
على عقد مدته ثالثة مواسم. وقدم 
يانيس رومادي من فريق إيطالي 

يدعى أرجنتينا أرما.

◄ افتتح المنتخب التونسي 
مشاركته في بطولة العالم للتنس 

الشاطئي، المقامة حاليا في روسيا 
من 12 إلى 17 يوليو الجاري، وقد فاز 
على مولدوفا في الجولة االفتتاحية 

لمنافسات الرجال والسيدات.

رغـــــم زيـــــــادة عـــــدد املــنــتــخــبــات 

يورو 2016 من 16  املشاركة في 

حدة  تتراجع  لــم  منتخبا،   24 إلــى 

املنافسة في البطولة

◄

األهــلــي اقــتــرب مــن إنــهــاء صفقة 

الــتــونــســي عــلــي مــعــلــول، وأحــمــد 

السويسري  بـــازل  ــب  الع حــمــودي 

املعار حاليا إلى نادي الزمالك

◄

متفرقات
◄ يضع آندي موراي املصنف الثاني 

عامليا أمام عينيه اآلن جتاوز نوفاك 
ديوكوفيتش إلى قمة التصنيف بعدما 

انتزع لقبه الثاني في بطولة وميبلدون 
للتنس. وتأهل موراي -الذي عاد إلى 

العمل مع املدرب إيفان لندل الشهر 
املاضي- إلى نهائي آخر خمس بطوالت 

شارك فيها وفاز في روما وكوينز قبل أن 
يهزم ميلوش راونيتش بثالث مجموعات 

متتالية ليضع 
حدا النتظار 

استمر 36 
شهرا من أجل 
لقب ثالث في 

البطوالت األربع 
الكبرى. ويعني 

فوز موراي 
وخسارة 

ديوكوفيتش 
في الدور 

الثالث أن ما 
يفصلهما اآلن 
في التصنيف 

العاملي 4845 نقطة.

◄ أكدت اللجنة األوملبية اجلامايكية 
مشاركة أوسيني بولت في سباقات 100 

متر و200 متر والتتابع (4 مرات 100 
متر) علما بأن حامل ذهبية هذه 

السباقات في ألعاب بكني ولندن 
عامي 2008 و2012 على التوالي، 
يعاني من إصابة. وانتقل العداء 

اجلامايكي ذائع الصيت 
إلى أوروبا لتلقي العالج 

في عيادة الطبيب 
الشهير هانس فيليم 
مولرو وولفهارت، 
ولقد نشر صورة 

له على مواقع 
التواصل االجتماعي 

في نهاية األسبوع 
املنصرم تؤكد مشاركته 
في التدريبات. ويعمل 

بولت جاهدا على 
استعادة عافيته.

قتني، 
فإن
كما 
ندية 
عبني 
6 ره

ســـي 
ســـي، 
العب 
نادي 
ســـم، 

متر) علما بأن حامل
السباقات في ألع
2 و012 2008 عامي
يعاني من إصابة
اجلامايكي
إلى أورو
في عيا
الشه
مول
ولق
له ع
التوا
في نهاية
املنصرم
في التدر
بولت ج
استعاد

بع
ي 

قطة.



} برليــن- أكـــد يواخيـــم لـــوف أنـــه يعتزم 
االســـتمرار في منصب املدير الفني للمنتخب 
األملانـــي لكرة القـــدم، حيث نحـــى خيبة أمل 
اخلـــروج مـــن الـــدور النهائـــي بـــكأس األمم 
األوروبيـــة (يورو 2016) جانبـــا وبدأ التركيز 
على التحـــدي املقبـــل فـــي كأس العالم 2018 
بروســـيا. وقال لوف في بيان نشـــره االحتاد 
األملانـــي لكرة القدم الثالثاء ”بالطبع شـــعرنا 
جميعا بخيبة أمل إثر الهزمية (أمام فرنســـا) 
فـــي الدور قبل النهائي، بعـــد أن بذلنا الكثير 
مـــن الطاقة في األســـابيع الســـابقة للبطولة 
وخاللها“. وأضاف ”كان لدينا الفريق األصغر 
ســـنا في البطولة األوروبية ومازلت أرى فيه 
إمكانيات هائلـــة. أنا واثق من أن هذا الفريق 

مواصلة  يســـعدني  وبالتالـــي  سيســـعدنا 
العمل مع هـــؤالء الالعبني وتطويرهم 

من أجـــل كأس العالـــم 2018 
بروسيا“.

ويتولى لوف تدريب 
املنتخب األملاني منذ 

عام 2006 وكان قد 
مدد عقده في 
العام املاضي 

مع االحتاد 
األملاني 

ليستمر حتى 
عام 2018، 

لكنه 
أشـــار إلى أنه ســـيفكر بشأن مســـتقبله بعد 

هزمية الفريق أمام نظيره الفرنســـي صاحب 
الضيافة في الـــدور قبل النهائي بيورو 2016. 
وبعدها قال راينهـــارد غريندل رئيس االحتاد 
األملانـــي أن االحتاد ”ليس لديه أي شـــك“ في 
حماس لـــوف لقيادة املنتخب في رحلة الدفاع 
عن لقب كأس العالم في النســـخة املقررة عام 

2018 بروسيا.
 ويستعد املنتخب األملاني خلوض مباراة 
ودية على أرضـــه أمام نظيره الفنلندي في 31 
أغسطس املقبل قبل بدء مشوراه في تصفيات 
املونديـــال مبواجهة النرويج فـــي الرابع من 

سبتمبر القادم.
وميتـــد عقد لوف مـــع أملانيـــا حتى كأس 
العالـــم 2018، وقال غرينـــدل أيضا بعد خروج 
أملانيا من الدور قبل النهائي لليورو إنه يريد 
اســـتكمال عقد لـــوف. وقال غرينـــدل إن لوف 
يحتـــاج بعض الوقت لتحليـــل البطولة ولكنه 

أضاف ”ال يوجد شـــئ محل تكهن أو التفسير، 
فقـــط املوافقـــة على طلـــب املدرب بالســـماح 
لـــه للحصول علـــى بعض الوقت من الســـالم 

والهدوء“.
ليست املرة األولى التي حترم فيها الظروف 
يواخيم لـــوف من االنضمـــام لقائمة العظماء 
ومتنعـــه مـــن اجلمع بـــي اللقبـــني األوروبي 
والعاملي في آن واحد أو الفوز باللقبني كمدير 
فنـــي. وكان لوف على وشـــك حتقيق هذا من 
2016) ولكـــن مجموعـــة اإلصابـــات بالفريـــق خـــالل بطولـــة كأس األمم األوروبيـــة (يورو 

حرمت أبطال العالم من اســـتكمال مســـيرتهم 
في البطولة حتى النهاية. ومع فشل املانشافت 
في العبور للنهائـــي والفوز باللقب، فقد لوف 
فرصـــة االنضمـــام ملواطنـــه هيلموت شـــون 
واألسباني 
فيسنتي 
دل بوسكي 
في قائمة 
املدربني 
الذين 
فازوا 
بلقبي كأس 
العالم وكأس 
أمم أوروبا.

ال  بد و
كانت  هـــذا،  مـــن 
منافسات يورو 2016 
مبثابـــة فرصـــة أخـــرى 
ضائعة في مســـيرة لـــوف التدريبية حيث 
أخفق مـــرة أخرى في بلـــوغ نهائي إحدى 
البطـــوالت الكبيرة ليظل جناحـــه الوحيد 
في عشر سنوات قضاها مع املانشافت هو 
الفوز بلقب كأس العالم 2014 فيما سقط مع 
الفريق في نهائي يورو 2008. كما حل لوف 
مع املانشـــافت في املركز الثالث مبونديال 
2010 بجنـــوب أفريقيـــا وخرج مـــن املربع 

الذهبي في يورو 2012. 
وأكد لوف ”لم يكن لدينا ما نحتاجه من 
حظ. عندما خرجنا من دائرة املنافســـة في 
2010 و2012، كانت الفرق املنافســـة أفضل 

منا بكثير“. 
اإلصابـــات  أن  فـــي  شـــك  مـــن  ومـــا 
التـــي تعرض لهـــا ماركو ريـــوس وإلكاي 
قبـــل  رويدغـــر  وأنطونيـــو  جيوندوجـــان 
البطولة ساهمت في عدم استكمال الفريق 

ملسيرته بالبطولة حتى النهائي.

} برشــلونة - أعـــرب األســـباني جوســـيب 
غوارديـــوال املديـــر الفني اجلديد ملانشســـتر 
ســـيتي اإلنكليزي عن رغبته في ضم التشيلي 
كالوديـــو برافـــو حـــارس مرمـــى برشـــلونة 
األســـباني، حســـبما أكدت صحف أســـبانية 
الثالثـــاء. واعترف برافو بوجود اتصاالت من 
نادي مانشستر سيتي مع كريستيان أوغالدي 
وكيـــل الالعب. ويبدو أن غوارديوال يبحث عن 
حـــارس مرمى جديـــد للفريق إلـــى جوار جو 
هـــارت الذي ال يـــزال احلـــارس األول للفريق 

وللمنتخب اإلنكليزي.
ديبورتيفو“  ”مونـــدو  صحيفة  وأوضحت 
أن مانشستر سيتي يسعى أيضا لضم األملاني 
مـــارك أندري تير شـــتيغن 24 (عامـــا) حارس 
املرمى اآلخر لبرشـــلونة الـــذي يتمتع مبهارة 
فائقـــة أيضا في اســـتخدام قدمـــه. ويحرص 
برشـــلونة على توزيع املشـــاركة في املباريات 
بني برافو وتير شتيجن. وأوضحت الصحيفة 
أن برشـــلونة لن يوافق على بيع تير شـــتيغن 
خاصة وأنه ال يزال حارســـا شابا فيما أصبح 
برافـــو فـــي الثالثـــة والثالثني مـــن عمره. وال 
يشـــعر أي من احلارســـني باالرتيـــاح للوضع 
احلالي في برشلونة حيث يتبع لويس إنريكي 
املديـــر الفني للفريق سياســـة املداورة بينهما 
بحيث يشـــارك برافو فـــي مباريـــات الدوري 
األســـباني وتير شـــتيغن فـــي مباريات كأس 

أسبانيا ودوري أبطال أوروبا.
واعتاد املدير الفني للبرسا، لويس إنريكي، 
الدفع ببرافو في مباريات الليغا وبتير شتيغن 
فـــي دوري األبطـــال األوروبي والـــكأس. لكن 
تألـــق احلارس التشـــيلي في الفتـــرة املاضية 
مـــع منتخب بالده وقيادتـــه للقب كوبا أميركا 
للمـــرة الثانية على التوالي، أدت إلى مطالبته 
مبعاملة خاصة داخل النادي الكاتالوني، وهو 
األمر الذي رمبا لن يروق للجهاز الفني، حسب 
الصحيفة. وأضافت (ســـبورت) أن برشـــلونة 
قد يســـتغني عن برافو (33 عامـــا) حال تلقيه 

لعرض مقابل 20 مليون يورو، لكنه في املقابل 
لن يقبل برحيل تير شـــتيغن (24 عاما)، حيث 
يعتبره حارس املســـتقبل. مانشســـتر سيتي 
لديه حـــارس مميز وهـــو الدولـــي اإلنكليزي 
جو هارت، ولكن لديه مشـــكلة لكونه ليس من 
بني األفضل في العالـــم في التعامل اجليد مع 
الكـــرات بقدميـــه، وأن أســـلوب غوارديوال مع 
فريقـــه اجلديد يفرض عليه التعاقد مع حارس 

مرمى جديد يالئم طريقته.
ومن بني حراس املرمى الذين لديهم النوعية 
التي يريدهـــا التقنـــي األســـباني غوارديوال 
بالســـيتي في املوســـم املقبل، األملاني مانويل 
نويـــر املألوف للغاية بالنســـبة إلى بيب نظير 
عملهما معا في الســـنوات املاضية، وحارسي 
برشـــلونة مارك أندريه تير شتيجن وكالوديو 
برافـــو، ومن املؤكد بأنه ســـيكون من الصعب 
التعاقـــد مع ثنائي حراســـة املرمـــى بالفريق 
الكاتالوني، وإذا سارت األمور فإنه قد يتعاقد 
برافو أو شتيغن“. وأفادت  مع حارس واحد “ 
مونـــدو ديبورتيفو بـــأن النـــادي الكاتالوني 
لـــن يبيع حتت أي ظرف من الظروف حارســـه 
األملاني تير شـــتيغن صاحب الـ24 عاما لكونه 
حارس مرمى احلاضر واملســـتقبل للبارسا، و 
إذا اضطر النادي لبيع أحد احلراس فسيكون 
برافو وليســـت املسألة مرتبطة باجلودة ولكن 

لعامل السن ”33 عاما“.
وأنهت بأن التشيلي الدولي كالوديو برافو 
ميكنه الرحيل عن برشـــلونة في حالة وصول 
عـــرض بـ20 مليـــون يورو، وهـــذه قيمة عالية 
للغاية حلارس مرمـــى لديه 33 عاما، مع العلم 
بأن التوقيع مع كالوديو أمر هام بالنسبة إلى 
بيب غوارديـــوال، وفي النهاية الالعب نفســـه 
ينـــوي االســـتمرار واالســـتقرار في البارســـا 
إال فـــي حال وصـــول عرض فلكـــي. من جانب 
آخر يرغب غوارديوال، فـــي التعاقد مع مدافع 
أتلتيكو مدريد، الفرنســـي لـــوكاس هرنانديز، 
وأنه مســـتعد لدفع 20 مليون استرليني مقابل 
ضمـــه. وذكرت صحف إنكليزية، أن غوارديوال 
يعطي األولوية لتدعيم خط دفاعه، وأنه مقتنع 
مبســـتوى مدافع أتلتيكو الشاب، الذي حظى 
بالكثير من دقائق لعب في النصف الثاني من 
املوســـم املاضي مع الروخيبالنكوس، وشارك 
فـــي نهائـــي دوري األبطال األوروبـــي كبديل 

لفيليبي لويس.
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غوارديوال يبحث عـــن حارس مرمى 

جديـــد للفريق إلى جـــوار جو هارت 

الـــذي ال يزال الحارس األول للفريق 

وللمنتخب اإلنكليزي

◄

أخـــرى  فرصـــة  كان   ٢٠١٦ يـــورو 

ضائعـــة فـــي مســـيرة لـــوف، حيث 

أخفق مـــرة أخـــرى في بلـــوغ نهائي 

إحدى البطوالت الكبيرة

◄

برافو على رادار سيتي
[ غوارديوال يغازل لوكاس هرنانديز

باتت عالقة برشلونة بحارسه كالوديو برافو على مشارف النهاية هذا الصيف، مع رفض 
الالعب التشــــــيلي لنظام التناوب في اللعب بينه وبني األملاني مارك تير شــــــتيغن. وذكر أن 
برشلونة مســــــتعد لبيع احلارس التشيلي، الذي يرغب بيب غوارديوال املدير الفني لنادي 

مانشستر سيتي في التعاقد معه.

حماس كبير

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد رينالدو رويدا، المدير الفني 
لفريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، 
اقتراب العب فريقه مارلوس مورينو 

من االنتقال إلى مانشستر سيتي 
اإلنكليزي. وارتبط الدولي الكولومبي 

البالغ من العمر 19 عاما باالنتقال 
إلى سيتي خالل األيام الماضية.

◄ تعاقد ساوثهامبتون اإلنكليزي 
مع العب الوسط الدنماركي بيار-

إميل هويبيرغ من بايرن ميونيخ  
األلماني. ووقع هويبيرغ (20 عاما) 

عقدا مع ساوثهامبتون لخمس 
سنوات.

◄ ال يمانع نادي فولفسبورغ انتقال 

العبه أندريه شورله، إلى بوروسيا 
دورتموند، إال أن إدارة الذئاب ترغب 

في رفع المقابل المادي. وخاض 
شورله (27 عاما) 63 مباراة مع 

فولفسبورغ، سجل خاللهم 13 هدفا.

◄ ضم باوك سالونيكي اليوناني 

الالعب األسباني خوسيه كاناس 
لمدة ثالث سنوات. ولعب كاناس (29 

عاما) في الموسمين الماضيين في 
صفوف إسبانيول األسباني، وسبق 

أن لعب مع ريال بيتيس األسباني 
وسوانسي سيتي اإلنكليزي.

◄ لن يتمكن العب الوسط المهاجم 
دوغالس كوستا من المشاركة مع 
منتخب البرازيل في مسابقة كرة 
القدم ضمن أولمبياد ريو الشهر 

المقبل بسبب اإلصابة حسب ما أعلن 
ناديه بايرن ميونيخ األلماني.

◄ بات انطالق منافسات الموسم 
الجديد من الدوري التشيلي لكرة 
القدم مهددا بعد أن أعلن العبون 

إضرابهم . وفي اجتماع عام لرابطة 
الالعبين في تشيلي، تقرر عدم بدء 
مباريات مسابقتي دوري الدرجتين 
األولى والثانية في الموعد المحدد.

باختصار لوف يستمر في تدريب ألمانيا حتى عام 2018
} باريس- قال نويـــل لوغراي رئيس االحتاد 
الفرنســـي لكـــرة القـــدم الثالثـــاء إن املنتخب 
الفرنسي يتمتع بإمكانيات رائعة ولديه فرصة 
لتحسني وتطوير مســـتواه. وأوضح لوغراي 
”أظهرنا أن املنتخب الفرنســـي عاد إلى مكانه 
الطبيعي بـــني صفوة الكبار وأعتقد أن فريقنا 
الشـــاب واملوهوب ما زال قادرا على حتســـني 

مستواه“.
وخســـر املنتخب الفرنســـي أمـــام نظيره 
البرتغالي في املبـــاراة النهائية لبطولة كأس 

األمم األوروبية (يورو 2016) بفرنسا. 
وأشـــاد لوغراي ببطولة يـــورو 2016 قائال  
”التنظيـــم كان متكامال“ موضحـــا أن البطولة 
شـــهدت القليل من املصادمات بني املشـــجعني 

خالل املنافسات. 
وبلغ إجمالي احلضور في مناطق جتمعات 
املشـــجعني باملدن الفرنســـية التي استضافت 
مباريـــات البطولة نحو أربعة ماليني مشـــجع 
علما بأن اجلدل ثار قبل بداية البطولة بشـــأن 
هذه املناطق والتجمعات خشية التعرض ألي 

هجمات إرهابية.

} مدريد- أنهى برشلونة بطل دوري الدرجة 
األولى األســـباني إجـــراءات تعاقـــده مع قلب 
الدفـــاع صمويـــل أومتيتي مـــن أوملبيك ليون 

مقابل 25 مليون يورو (27.75 مليون دوالر). 
وبدأ أومتيتي – الذي وقع عقدا ملدة خمس 
سنوات- مشـــواره في أكادميية الناشئني في 
ليون ولعب أولى مبارياتـــه الدولية في الفوز 
على أيســـلندا 5-2 فـــي دور الثمانية ببطولة 

أوروبا.
وقال النادي األســـباني فـــي بيان مبوقعه 
علـــى االنترنت ”تعاقد برشـــلونة مـــع املدافع 
الفرنســـي الدولي صمويل أومتيتي البالغ من 
العمـــر 22 عاما من اوملبيك ليون ملدة خمســـة 

مواسم“.
ولعـــب أومتيتـــي 30 مبـــاراة فـــي دوري 
الدرجة األولى الفرنســـي ليســـاعد ليون على 
إنهاء املوســـم املاضي في املركز الثاني خلف 

باريس سان جرمان البطل.

لوغراي: أظهرنا أن 

المنتخب الفرنسي عاد

برشلونة يكمل إجراءات 

التعاقد مع أومتيتي

فـــي الدور قبل النهائي، بعـــد أن بذلنا الكثير
مـــن الطاقة في األســـابيع الســـابقة للبطولة
”كان لدينا الفريق األصغر وأضاف وخاللها“.
ســـنا في البطولة األوروبية ومازلت أرى فيه
إمكانيات هائلـــة. أنا واثق من أن هذا الفريق
مواصلة يســـعدني  وبالتالـــي  سيســـعدنا 
العمل مع هـــؤالء الالعبني وتطويرهم

2018 من أجـــل كأس العالـــم
بروسيا“.

ويتولى لوف تدريب 
املنتخب األملاني منذ

2006 وكان قد  عام
مدد عقده في 
العام املاضي
مع االحتاد 
األملاني

ليستمر حتى 
 ،2018 عام

لكنه
أشـــار إلى أنه ســـيفكر بشأن مســـتقبله بعد 
هزمية الفريق أمام نظيره الفرنســـي صاحب
بيورو 2016. الضيافة في الـــدور قبل النهائي
وبعدها قال راينهـــارد غريندل رئيس االحتاد
في ”ليس لديه أي شـــك“ األملانـــي أن االحتاد
حماس لـــوف لقيادة املنتخب في رحلة الدفاع
عن لقب كأس العالم في النســـخة املقررة عام

بروسيا. 2018
 ويستعد املنتخب األملاني خلوض مباراة
ودية على أرضـــه أمام نظيره الفنلندي في 31
أغسطس املقبل قبل بدء مشوراه في تصفيات
املونديـــال مبواجهة النرويج فـــي الرابع من

سبتمبر القادم.
وميتـــد عقد لوف مـــع أملانيـــا حتى كأس
2018، وقال غرينـــدل أيضا بعد خروج 8العالـــم
أملانيا من الدور قبل النهائي لليورو إنه يريد
اســـتكمال عقد لـــوف. وقال غرينـــدل إن لوف
ولكنه البطولة لتحليـــل بعضالوقت يحتـــاج

2016) ولكـــن مجموعـــة اإلصابـــات بالفريـــق خـــالل بطولـــة كأس األمم األوروبيـــة (يورو 
حرمت أبطال العالم من اســـتكمال مســـيرتهم 
في البطولة حتى النهاية. ومع فشل املانشافت 
في العبور للنهائـــي والفوز باللقب، فقد لوف 
فرصـــة االنضمـــام ملواطنـــه هيلموت شـــون 
واألسباني 
فيسنتي 
دل بوسكي 
في قائمة 
املدربني 
الذين 
فازوا 
بلقبي كأس 
العالم وكأس 
أمم أوروبا.
ال  بد و
كانت  هـــذا،  مـــن 
2016 منافسات يورو
مبثابـــة فرصـــة أخـــرى 
مســـيرة لـــوف التدريبية حيث  ضائعة في
أخفق مـــرة أخرى في بلـــوغ نهائي إحدى 
البطـــوالت الكبيرة ليظل جناحـــه الوحيد 
في عشر سنوات قضاها مع املانشافت هو 
4الفوز بلقب كأس العالم 2014 فيما سقط مع 
الفريق في نهائي يورو 2008. كما حل لوف 
مع املانشـــافت في املركز الثالث مبونديال 
بجنـــوب أفريقيـــا وخرج مـــن املربع  2010

الذهبي في يورو 2012.
”لم يكن لدينا ما نحتاجه من  وأكد لوف
حظ. عندما خرجنا من دائرة املنافســـة في 
2و2012، كانت الفرق املنافســـة أفضل  2010

منا بكثير“.
اإلصابـــات  أن  فـــي  شـــك  مـــن  ومـــا 
التـــي تعرض لهـــا ماركو ريـــوس وإلكاي 
قبـــل  رويدغـــر  جيوندوجـــان وأنطونيـــو 
البطولة ساهمت في عدم استكمال الفريق 

النهائي. حتى ukملسيرته بالبطولة

إميل هوي
األلماني.
عقدا مع
سنوات.

يمان ◄ال

العبه أند
دورتمون
في رفع ا
شورله (7
فولفسبو

◄ضم ب

الالعب ا
لمدة ثالث
عاما) في
صفوف إ
أن لعب م
وسوانس

◄لن يتم
دوغالس
منتخب ا
القدم ضم
المقبل بس
ناديه باي

◄بات ان

الجديد م
القدم مهد
إضرابهم
الالعبين
مباريات
األولى و

«بعـــد 5 أيـــام من التدريب مع الفريق والعيش داخل أجواء النادي، عرفت ملاذا كان من الصعب رياضة

أثناء وجودي في روما أن نتغلب على يوفنتوس}.

ميراليم بيانيتش 
العب نادي يوفنتوس اإليطالي

«بالنســـبة لي كان كل شـــيء ممكن في مســـرح األحالم. لقد فزت هناك مع بورتو وتشيلســـي، 

وريال مدريد، لذلك ملاذا ال أستطيع أن أفعل ذلك مع مانشستر يونايتد؟}.

جوزيه مورينيو 
مدرب مانشستر يونايتد اإلنكليزي اجلديد
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} بينمــــا كان يقضي بعض ســــويعات 
منتجــــع  فــــي  واالســــتجمام  الراحــــة 
احلمامــــات الســــياحي، فوجئ الرئيس 
التونســــي بانتشار إشــــاعة وفاته على 
مواقع التواصل االجتماعي، ثّم بتلقيه 
العشرات من املكاملات الهاتفية الواردة 
عليه من الداخل واخلارج لالستفســــار 
عن صحتــــه واالطمئنان عليــــه، ما دفع 
مبستشــــاريه واملقربــــني منــــه إلــــى أن 
يفندوا اإلشــــاعة عبر وســــائل اإلعالم، 
ويؤكــــدوا أنه بخير، وأنــــه لم يتعرض 
ألزمة صحيــــة، ولم ُينقل إلــــى اخلارج 
على جنــــاح الســــرعة كما قيــــل، وبعد 
ســــاعات عــــاد الباجي قايد السبســــي 
إلــــى قصر قرطاج واســــتأنف نشــــاطه 
اليومي، ولكن شــــعوره باالســــتياء كان 
واضحا، فمن روجوا لشائعة وفاته، هم 
الذين يتمنون له أن يختفي من املشــــهد 
السياســــي، وهم الذين يحسدونه على 
طــــول عمــــره ودوام عافيتــــه وهــــو في 
التسعني من عمره، وهم الذين يصرون 
علــــى تذكيره دائما بأنــــه بلغ من العمر 

عتيا.
إشــــاعة وفاة الرئيس أكدت حقيقة 
مهمة، وهــــي أن تعميم احلرية ال يعني 
تعميم القيم األخالقية، وأن الصراعات 
السياســــية عندمــــا تكــــون بــــال أخالق 
تعطــــي املبــــررات الكافيــــة لقمعها من 
أجل ســــالمة الوطن، وعندما ال جتد من 
يقمعهــــا تتحّول إلى لعنة على اجلميع، 
أولى ضحاياها هيبة الدولة التي تنهار 

بانهيارها قيم وروابط املجتمع.
ومــــا قالــــه الرئيــــس السبســــي من 
أن بــــالده لــــم تشــــهد منذ اســــتقاللها 
حالة تدهور سياســــي وأخالقي كالتي 
تعيشــــها حاليا، لم يجانــــب الصواب، 
فقد اختلط احلابــــل بالنابل، والصالح 
بالطالــــح، والداخل باخلــــارج، والدين 
بالسياســــة، واملال بالسلطة، واحلقيقة 
بالوهم، والوطنية باخليانة، واملصالح 
والشــــعارات،  باملبــــادئ  واحلســــابات 
وباتــــت مواقــــع التواصــــل االجتماعي 
وصفحات اإلنترنيت تقوم مقام اإلعالم 
املأجــــور واملوّجــــه لتختــــرق املجتمع، 
النعــــرات،  وتثيــــر  الفوضــــى،  وتبــــث 
وعندما تســــعى احلكومــــة لصّدها عن 
ذلــــك، ترتفــــع األصــــوات املنــــددة مبا 
تعتبــــره ضربا حلريــــة التعبير، وجتد 
تلك األصوات مــــن يدعمها في اخلارج، 
فــــإذا بالســــلطات احملليــــة تتراجع عن 
موقفهــــا خوفا على نفســــها مــــن تهمة 
مصــــادرة احلريات وتهديد ما يســــمى 

بالنموذج الدميقراطي الفريد.
الرئيــــس التونســــي املنزعــــج مــــن 
وصــــول األمــــر إلــــى حــــّد فبركــــة خبر 
عــــن وفاتــــه، يحق لــــه أن ينزعــــج أكثر 
مما يتــــم ارتكابه يوميا باســــم احلرية 
والدميقراطيــــة، مــــن حتريض مباشــــر 
علــــى الدولــــة، وانتهاك لقيــــم املجتمع، 
وهتك لألعراض، وتدمير لقيم االنتماء، 
ومتاجرة علنيــــة مبقدرات الوطن، ومن 
تلميع لإلرهاب والقائمني عليه، وحتويل 
البالد إلى مربعات أيديولوجية خلدمة 
مصالح حزبية وفئوية تتجاوز احلدود 
إلى مــــا وراءها، ومن فتــــح ثغرات في 
جــــدار الوطن يتســــلل منها ســــرب من 

الغربان الناعقة.
الشائعات واألكاذيب سالح احلروب 
اجلديــــدة وقــــد أطاحت بغيــــر الرئيس 
احلالي يوم ُأريد لها ذلك، ومســــؤولية 
السبســــي اليوم حتّتم عليــــه أن يعمل 
مــــن أجل التصدي لهــــذا التدهور حتى 
ال يربطه التاريخ مبرحلة هو أحد أبرز 

الفاعلني فيها.

إشاعة وفاة الرئيس

صباح العرب

األربعاء 2016/07/13 
السنة 39 العدد 10333

مادة خارقة في الرمان 
تقاوم آثار الشيخوخة

} لــوزان - اكتشــــف علماء سويسريون مادة 
مســــتخلصة من ثمــــار الرمان بهــــا مكونات 
محتملــــة لمقاومة للشــــيخوخة في تطور من 
شأنه تعزيز سمعة هذه الفاكهة كغذاء خارق.
إيكـــول  معهـــد  فـــي  باحثـــون  وذكـــر 
بوليتيكنيـــك فيـــدرال دي لوزان فـــي دورية 
”نيتشـــر ميديســـن“ االثنين أن إعطـــاء مادة 
”يورواليثيـــن إيـــه“- وهـــي مـــادة حمضية 
تفرزهـــا بكتيريا- لفئران متقدمة في الســـن 
قد ســـاهم في تحســـين قدرتها على الركض 

بنسبة 42 بالمئة.
وقــــد أظهرت التجــــارب العلميــــة أن هذه 
المادة أطالت عمر الديدان المستديرة بنسبة 

45 بالمئة.
وينتج الجســــم هذا النوع من األحماض 
حيــــن تقوم البكتيريــــا في القنــــاة الهضمية 
بتحليل مكونات موجــــودة في الرمان تعرف 

باسم ”إيالغيتانينس“.
ويعمــــل فريق البحــــث السويســــري مع 
لتطويــــر مكمل غذائي  شــــركة ”أمازينتيس“  
ربما يســــاعد على تحســــين قــــوة العضالت 
والقــــدرة على التحمل عند التقدم في الســــن 
ويتوقــــع ظهور نتائج ألولــــى تجارب معملية 

على البشر العام المقبل.
وقــــال باتريك إيبيشــــر رئيــــس الجامعة 
لــــوزان  مدينــــة  فــــي  االتحاديــــة  التقنيــــة 
السويســــرية والمؤســــس الشــــريك لشــــركة 
أمازينتيــــس ”نعتقد أن بحثنا الذي يكشــــف 
فوائد صحية في مادة يورواليثين إيه يحمل 
األمل في منع إصابة العضالت بالشيخوخة“،
وأضــــاف ”إنهــــا مــــادة طبيعيــــة تمامــــا 

وآثارها قوية وقابلة للقياس“.
ويكشـــف البحث عن عملية معقدة تتحول 
فيها مواد في الرمان إلى مركبات تطيل العمر.

ويقــــول التقرير أيضا إن أكل الرمان قد ال 
يعطي هذا التأثير لدى الجميع، لتباين قدرات 
ميكروبات األمعاء بين البشر المختلفين على 

توليد مركب ”األوروليثين“ من الرمان.

دراجات نارية خيار المصريات للهروب من التحرش
} اإلســكندرية - يقبل المصريون على ركوب 
دراجات نارية تســـمى ”موتوسيكل ليموزين“ 
يقودهـــا شـــبان وفتيـــات للتغلب علـــى زحام 
المـــرور من جهة وخلق حالة مـــن ”المغامرة“ 

وتجنب التحرش من جهة أخرى.
واستبدلت شـــركة خاصة ناشئة في مصر 
سيارات اُألجرة التقليدية بدراجات نارية ُأجرة 
لنقل الركاب سريعا في مدينة اإلسكندرية ثاني 

أكبر مدن البالد.
وتقدم شـــركة ”كابي“ التي تأسســـت العام 
الماضي لعمالئها وســـيلة مواصالت أســـرع 
وأرخـــص في مدينة تعاني مـــن زحام مروري. 
وقـــال محمـــد ســـعدالدين مؤســـس الشـــركة 
ورئيسها التنفيذي إنه حّول هواية لدى شبان 

وفتيات إلى نموذج عمل ُمربح.
وكما هو الحال بالنســـبة لعمالء سيارات 
اُألجـــرة يحجز عمالء الدراجات النارية اُألجرة 
جوالتهـــم عـــن طريـــق تطبيق علـــى الهواتف 

الذكية أو مركز خدمة عمالء.
إنها توفر وقت ومال  وتقول شركة ”كابي“ 
عمالئهـــا حيـــث أن حجـــم الدراجـــات النارية 

يســـمح لهـــا بالمراوغة عبـــر شـــوارع مغلقة 
وزحام مروري. كما أن تكلفتها تقدر بنحو ربع 
ما يدفعه العميل في ذات الرحلة لسيارة ُأجرة 

تقليدية. 
وفـــي بلـــد تشـــيع فيـــه مســـألة التحرش 
الجنســـي تتردد نســـاء كثيرات في استخدام 

سيارات اُألجرة التي عادة ما يقودها رجال.
ويزيد عدد النســـاء الالئـــي يعملن قائدات 
حاليا من  دراجـــات نارية في شـــركة ”كابـــي“ 
أجـــل جذب المزيـــد من الفتيات والنســـاء إلى 

استخدام تلك الخدمة.
ومن هؤالء امـــرأة تدعى دينا حجاب تحب 
قيـــادة الدراجـــات النارية وهي معتـــادة على 
إيصـــال أطفالها بها. وتعمـــل اآلن في ”كابي“ 
وتســـاعد نســـاء ُأخريات علـــى التجول حول 

المدينة بشكل سريع وآمن.
وُتقدر النســـاء أيضا خيار استخدام خدمة 
”كابي“ في حالة أن تكون امرأة أخرى هي التي 

تقود الدراجة النارية.
وتأمل الشركة أن توّسع وتمد خدماتها إلى 

القاهرة في المستقبل القريب.

} طوكيو – اســـتحوذت لعبـــة ”بوكيمون غو“ 
بعد أيام قليلة من إطالقها على عقول الماليين 
حـــول العالم، وحققـــت أرقاما فلكيـــة في عدد 
مرات التحميل. وكان الرابح األكبر هو شـــركة 
”ننتيندو“ المطورة لها والتي كســـبت بفضلها 

7.5 مليار دوالر في يومين فقط.
ويعـــادل هذا المبلغ الضخـــم الذي حققته 
الشـــركة اليابانية خالل مدة زمنية قياســـية، 
مثال عائدات قطاع الســـياحة في مصر لســـنة 
2014 ويعـــادل تقريبـــا نصف ميزانيـــة الدولة 
التونســـية في 2015، كما يفوق عائدات بطولة 

أوروبا لهذه السنة خمس مرات.
وتقوم اللعبة على اتباع مســـارات حقيقية 
للوصـــول إلى موقع البوكيمون واإلمســـاك به 
من خـــالل الهاتف الذكي، بطريقة تشـــبه تلك 
المتبعة في المسلسل الكرتوني وباالعتماد 

على تقنية الواقع المعزز.
وخالل يومين فقط على إطالق اللعبة 
وبســـبب اإلقبال منقطـــع النظير عليها 
بقيمة  قفزت أســـهم شـــركة ”ننتيندو“ 
7.5 مليار دوالر إلى أعلى مســـتوياتها 

منذ شهر نوفمبر الماضي.
وتجاوزت اللعبة إلى اآلن عمليات 
التحميـــل اليوميـــة ألكثـــر تطبيقـــات 
وســـتتجاوز  تحميـــال،  ”أندرويـــد“ 
قريبـــا موقـــع تويتـــر مـــن حيـــث عدد 
المســـتخدمين النشـــطين يوميا، ويبلغ 
معدل اســـتخدامها حوالي 43 دقيقة في 

اليوم أي أكثر من إنستغرام وواتسآب.
وربما يكون الســـبب الرئيســـي لنجاح 
اللعبة استخدامها تقنية الواقع االفتراضي، 
أي أن عمليـــة اللحاق بالبوكيمونات تتم في 
مســـارات وخرائط في أماكـــن حقيقية حول 

العالم باستخدام خاصية ”جي بي أس“.
ورأى البعـــض أن للعبة فوائـــد كثيرة، 
أهمها أنها تحـــث األطفال على الخروج من 
منازلهم والمشـــي وممارســـة الرياضة، أما 
البعض اآلخر فرأى أنها قد تشكل خطرا على 
الالعبين، كونهم قد يتعرضون لحوادث وهم 

ينظرون إلى شاشات هواتفهم أثناء المشي.

وارتبطـــت اللعبـــة الجديدة بسلســـلة من 
جرائـــم الســـرقة فـــي مطلـــع األســـبوع حيث 
اللعبـــة  مســـتخدمي  اللصـــوص  يســـتهدف 

الشاردين بحثا عن البوكيمون.
وباســـتخدام تقنية الضوء اإلرشـــادي في 
اللعبـــة يســـتدرج المجرمـــون ضحاياهـــم من 
مستخدمي اللعبة إلى مناطق نائية أو شوارع 
جانبيـــة لســـرقتهم وتجريدهم ممـــا معهم من 

متاح.
وقال السيرجنت ستيف ستينجر من مركز 
شـــرطة اوفالون في والية ميســـوري األميركية 
”ال يتتبعـــون مواقـــع األشـــخاص فقـــط عـــن 
طريق هواتفهم المحمولة ولكنهم يســـتهدفون 
األشـــخاص أنفســـهم أيضا أثناء تجولهم في 

الشوارع وهم يحدقون في هواتفهم“.
وفي وايومنغ عثـــرت العبة ”بوكيمون غو“ 

على جثة طافية فوق سطح أحد األنهار.
وقالت شـــايال ويجنـــز بعـــد عثورها على 
الجثة ”كنت أريد الحصول على بوكيمون مائي 
لـــذا اتجهت إلى النهر للعثـــور عليه. لم أعرف 
ماذا أفعل كنت مذعورة جدا واتصلت بالنجدة 
وطلبوا منـــي االنتظار في مكانـــي حتى تصل 

الشرطة“.
وُأطلقـــت اللعبـــة في الواليـــات المتحدة 
تحميلها  ويتزايـــد  ونيوزيلندا.  واســـتراليا 

علـــى الهواتف التـــي تعمل بنظـــام أندرويد 
كما أصبحت محل نقاش محموم على مواقع 
التواصـــل االجتماعي. ويبلغ متوســـط وقت 
اســـتخدام تطبيق اللعبة يوميا 43 دقيقة أي 
أكثر من الوقت الذي يقضيه المســـتخدمون 
في المتوسط في اســـتخدام برامج واتسآب 
وإنستغرام. ومن المتوقع إطالقها في المزيد 

من البلدان قريبا.
ويعتبر اســـم اللعبة ”بوكيمـــون“، وهي 
كلمـــة يابانية مركبـــة، اختصـــارا لما يطلق 
عليه ”وحش الجيـــب“، ويعني مجموعة من 

الوحوش الصغيرة.
على  وتقوم فكـــرة لعبة ”بوكيمـــون غو“ 
وجود مجموعة من وحوش الجيب الُمختفية 
في جميع أنحاء العالم الحقيقي، ويجب على 
الالعب البحـــث عنها، وعنـــد االقتراب منها 
بشـــكل كاف ســـوف تظهر على جهاز الرادار 
الخـــاص باللعبـــة، ويجـــب بعد ذلـــك القيام 

بمحاولة إلقاء القبض عليها.
ويمكـــن التنقـــل فـــي اللعبة عـــن طريق 
الهاتـــف  صاحـــب  الالعـــب  وكأن  المشـــي 
يحرك جســـده فعلًيا، بحيـــث يمكنه التجول 
والتنقل في جميـــع أنحاء المدينة والحديقة 
ومركز التســـوق ومـــكان العمـــل حتى يجد 

البوكيمونات.

البوكيمون يعود وصيده يحقق أرباحا خيالية
تعود لعبة البوكيمــــــون ألكثر من 20 عاما 
مضت وكانت تلعب عند إطالقها باللونني 
األبيض واألســــــود، ونشأ جيل كامل على 
هذه اللعبة التقليدية بواسطة أجهزة ”غيم 
بوي“ لكنها عادت منذ أيام لتتجاوز شهرة 
مواقع التواصل االجتماعي وحتقق جناحا 

منقطع النظير مسجلة أرباحا خيالية.

هرولة في الشوارع وهلع  نتيجته ٧.٥ مليار دوالر

الحبيب األسود

ى ين ر ب بين روب ي
من الرمان. توليد مركب ”األوروليثين“

اســـتحوذت لعبـــة ”بوكيمون غو“ – طوكيو ط}
بعد أيام قليلة من إطالقها على عقول الماليين
حـــول العالم، وحققـــت أرقاما فلكيـــة في عدد
مرات التحميل. وكان الرابح األكبر هو شـــركة
المطورة لها والتي كســـبت بفضلها ”ننتيندو“

مليار دوالر في يومين فقط. 7.5
ويعـــادل هذا المبلغ الضخـــم الذي حققته
الشـــركة اليابانية خالل مدة زمنية قياســـية،
مثال عائدات قطاع الســـياحة في مصر لســـنة
2014 ويعـــادل تقريبـــا نصف ميزانيـــة الدولة
التونســـية في 2015، كما يفوق عائدات بطولة

أوروبا لهذه السنة خمس مرات.
وتقوم اللعبة على اتباع مســـارات حقيقية
للوصـــول إلى موقع البوكيمون واإلمســـاك به
من خـــالل الهاتف الذكي، بطريقة تشـــبه تلك
المتبعة في المسلسل الكرتوني وباالعتماد

على تقنية الواقع المعزز.
وخالل يومين فقط على إطالق اللعبة
وبســـبب اإلقبال منقطـــع النظير عليها
بقيمة شـــركة ”ننتيندو“  قفزت أســـهم
7.5 مليار دوالر إلى أعلى مســـتوياتها

منذ شهر نوفمبر الماضي.
وتجاوزت اللعبة إلى اآلن عمليات
التحميـــل اليوميـــة ألكثـــر تطبيقـــات
وســـتتجاوز تحميـــال،  ”أندرويـــد“ 
تويتـــر مـــن حيـــث عدد قريبـــا موقـــع
المســـتخدمين النشـــطين يوميا، ويبلغ
43 دقيقة في معدل اســـتخدامها حوالي

اليوم أي أكثر من إنستغرام وواتسآب.
وربما يكون الســـبب الرئيســـي لنجاح
اللعبة استخدامها تقنية الواقع االفتراضي،
أي أن عمليـــة اللحاق بالبوكيمونات تتم في
مســـارات وخرائط في أماكـــن حقيقية حول

أس“. ”جي بي العالم باستخدام خاصية
ورأى البعـــض أن للعبة فوائـــد كثيرة،
أهمها أنها تحـــث األطفال على الخروج من
منازلهم والمشـــي وممارســـة الرياضة، أما
البعض اآلخر فرأى أنها قد تشكل خطرا على
الالعبين، كونهم قد يتعرضون لحوادث وهم
ينظرون إلى شاشات هواتفهم أثناء المشي.

وارتبطـــت 
جرائـــم الســـرق
اللص يســـتهدف 
الشاردين بحثا
وباســـتخدا
اللعبـــة يســـتدر
مستخدمي اللعب
جانبيـــة لســـرق

متاح.
وقال السيرج
شـــرطة اوفالون
”ال يتتبعـــون م
طريق هواتفهم
األشـــخاص أنف
الشوارع وهم يح
وفي وايومنغ
على جثة طافية
وقالت شـــاي
الجثة ”كنت أريد
لـــذا اتجهت إلى
ماذا أفعل كنت م
وطلبوا منـــي اال

الشرطة“.
وُأطلقـــت ال

ر

ون واســـتراليا 

هذه اللعبة التقليدية بواسطة أجهزة ”غيم 
بوي“ لكنها عادت منذ أيام لتتجاوز شهرة 
مواقع التواصل االجتماعي وحتقق جناحا 

منقطع النظير مسجلة أرباحا خيالية.

تايلور سويفت تتصدر فوربز 
ألكثر المشاهير تحقيقا لإليرادات

} لوس أنجلس - تصدرت المغنية األميركية 
تايلور سويفت قائمة أكثر المشاهير جنيا 
لإليرادات بين يونيو 2015 ومايو 2016 مع 
170 مليون دوالر، بحســـب تصنيف نشره 

موقع مجلة ”فوربز“.
هذه المغنية التي عرفت ســـابقا 
الكانتري  موسيقى  أغنيات  بأدائها 
وحققـــت نجاحـــا كبيـــرا بفضـــل 
ألبومهـــا ”1989“، حققـــت تقدمـــا 
منافســـاتها  أقرب  علـــى  واضحا 
فـــي القائمـــة وهـــي فرقـــة ”وان 
التـــي  البريطانيـــة  دايركشـــن“ 

حققت 110 ماليين دوالر.
وقد حققت ســـويفت خالل هذه الفترة 
إيرادات فاقت ضعف تلك التي جنتها بين 
يونيـــو 2014 ومايـــو 2015 مـــع 80 مليون 

دوالر.

وتبلغ الثروة الشخصية لسويفت البالغة 
26 عامـــا فقـــط، 250 مليـــون دوالر بحســـب 
تقديـــرات مجلـــة ”فوربـــز“ قبل صـــدور هذا 

التصنيف الجديد.
وقد در القســـم األميركي الشمالي وحده 
مـــن جولتها العالمية األخيرة إيرادات قدرها 
200 مليون دوالر، وهو رقم قياسي وفق موقع 

مجلة ”فوربز“.
غيـــر أن إيـــرادات النجمة الشـــابة أدنى 
بكثيـــر من تلك التي جناهـــا متصدر القائمة 
عن كل فئات المشـــاهير مجتمعة لسنة 2015 
وهو المالكم األميركي فلويد ماي ويذر الذي 

حصد 300 مليون دوالر.
ومـــن بين الفنانين، كانت صدارة القائمة 
لســـنة 2015 مـــن نصيب المغنيـــة األميركية 
كاتي بيري التي جنت 135 مليون دوالر خالل 

عام.
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